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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

01/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Septuagésima oitava 

audiência pública, 1º de outubro de 2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 78ª 

audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 1º 

de outubro de 2013, Assembleia Legislativa, Auditório Teotônio Vilela, para o ciclo 

Imprensa Resistência à Ditadura. Os temas dessa primeira audiência pública serão o 

Panorama Geral da Imprensa Alternativa e os jornais “O Movimento”, revista 

“Realidade” e “Opinião”. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Para formação da Mesa vamos convidar o Luiz Bernardes e o Carlos 

Azevedo. Por favor, Luiz Bernardes e o Carlos Azevedo, Carlos um de cada lado, por 

favor. É, um à direita e o outro, isto. Luiz e o Carlos, pronto, que bom recebê-los.  

Bom, por ordem de chegada o Carlos chegou antes, né? Então ele está mais, com 

o ouvido mais preparado. Amelinha gostaria de compor a Mesa? Não? Está bem 

representada, então está bom. 

Bom, hoje é um dia muito especial para nós aqui da Comissão da Verdade para 

falar de um lado da resistência que foi fundamental, fundamental em todos os aspectos 

da vida nacional. Então, na medida em que havia uma censura brutal à imprensa, 

tiveram grupos de companheiros corajosos que sem apoio financeiro nenhum, sem 

nenhum patrocínio foram organizando a resistência do jeito que sabiam com a sua 

profissão.  

Talvez eles sejam os precursores de toda esta resistência das redes sociais e de 

tudo o que a gente vê agora, lógico na democracia não tem nem comparação com a 

diversidade e a dureza da ditadura. 
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Então, tinha dois aspectos fundamentais, o enfrentamento dos grandes grupos de 

mídia, das famílias dos apoiadores do Golpe e da questão alternativa, financeira, enfim, 

tudo o que estava nesse projeto impressionante que representou a história da imprensa 

alternativa no Brasil, ou da imprensa operária, ou da imprensa popular. O importante é 

que eles estão aqui vivos, depondo e ainda continuam escrevendo a história do Brasil. 

Então, sem mais delongas o Carlos começa. 

Carlos Azevedo e aí nós vamos esquentando a memória, vamos lá. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO - Boa tarde.  Eu na verdade... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele já põe. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Mais perto, ah, tá. Bem pertinho. Está certo, 

então.  

Para falar da imprensa alternativa, a imprensa que fez resistência à ditadura é 

interessante a gente ter um cenário. Para falar do jornal “O Movimento”, por exemplo, 

eu gostaria de falar antes um pouco da tradição de uma imprensa de resistência que 

existe no Brasil desde o Império. 

Então, houve um processo muito amplo de uma imprensa de resistência e no 

momento em que aconteceu o Golpe Militar, em 1964, havia uma grande impressa 

popular de resistência no Brasil, né? Havia toda uma imprensa comunista, o Partido 

Comunista Brasileiro tinha inúmeros jornais. Outros partidos de Esquerda, o próprio 

PCdoB já tinha o “Classe Operária” a POLOP tinha o jornal dela, enfim. 

O PCB tinha o “Novos Rumos”, havia o “Semanário”, enfim, havia uma 

imprensa comunista e socialista e operária e também camponesa, tinha o jornal “Liga” 

dirigido pelo Francisco Julião.  
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Então, existiam centenas de jornais no Brasil. Existia também a imprensa 

operária, a imprensa sindical, né? De portuários, marítimo, metalúrgicos, têxteis, pelo 

país inteiro havia uma grande imprensa.  

E o primeiro ato da ditadura militar em abril de 1964 foi fechar toda esta 

imprensa ao fechar também sindicatos e outras entidades, fechou completamente toda 

esta imprensa de Esquerda que existia no Brasil e que era muito forte. Em seguida, ela 

foi fazendo um processo para derrubar outros setores de imprensa que embora não 

fossem socialistas, mas eram nacionalistas como o caso do “Última Hora” que era um 

grande jornal, na época talvez o jornal mais importante do país e que tinha edições no 

nordeste, Recife, edição no Rio de Janeiro, edição da “Última Hora” de São Paulo, e do 

Rio Grande do Sul. 

Em seguida, a ditadura também acabou com outro grande jornal, um jornal 

liberal independente, que era o “Correio da Manhã”. Então, ela fez um processo de 

razia, de destruição de toda a imprensa popular e socialista que existia no país. 

Todo este processo então vai se suceder um período e que a grande imprensa que 

em geral concordou com o Golpe Militar apoiava a ditadura, e não havia muito outros 

pontos de vista, não havia outros pontos de vista em termos de resistência por algum 

tempo. Ainda em 1964, mas veja bem, a resistência se manifesta desde o começo. Ainda 

em 1964, o Golpe foi em abril, em maio, fim de maio surgiu a primeira revista de 

resistência à ditadura que foi o “Pif Paf”, um jornal dirigido por Millôr Fernandes, que 

fazia oposição pelo humor e que durou oito edições e foi fechado. 

Então esse processo se deu, houve todo aquele período em que se desenvolveu a 

resistência armada, e que foi liquidada pela ação da ditadura, ou seja, na resistência 

armada urbana, seja a resistência da Guerrilha do Araguaia, e todo um processo de 

grande repressão no país do governo Médici e aí apesar de toda esta dificuldade começa 

a aparecer novas manifestações da imprensa de resistência. 

Aparece o “O Pasquim”, né? Logo depois do Ato Institucional, aparece o “O 

Pasquim” como é possível em um momento em que está tudo fechado, um grupo de 

jornalistas e um chargista e tal e fazem um jornal que é baseado no humor, mas para 

fazer oposição. Então, esse jornal foi logo muito perseguido e sofreu grandes pressões, 

os jornalistas do “O Pasquim” estiveram presos várias vezes. O Ziraldo mesmo foi 
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preso três vezes. Houve uma ocasião em que toda a equipe do “O Pasquim” foi presa, 

etc. 

Isso ainda em 1969, 1970 e 1972, é 1972 que surge o “Opinião”, não é? Em 

1972 surge o primeiro jornal de oposição política declarada à ditadura que era o jornal 

“Opinião”, que enfim, aglutinou muitos apoios. Era um jornal muito importante, muito 

bem feito e que, ele teve este efeito de colocar para a grande imprensa que estava toda 

ou intimidada pela ditadura ou mais das vezes apoiando a ditadura, não é?  

Ele, esse jornal como que botou o rei a nu, quer dizer, “Olha como é possível 

fazer jornalismo nessas condições. As notícias que vocês não dão nós damos”. E aí, mas 

aí a censura começou, começou logo depois de alguns números a apertar o jornal 

“Opinião”, a fechar e a censurar e tal, e o “Opinião” sofreu muito com a censura até o 

fim de sua vida. Ele começou em 1972 e acabou sendo fechado em 1977, se não me 

engano.  

Então ele durou oito anos, eu imagino, eu me lembro, eu não me lembro bem. 

Mas em seguida, começa a surgir outras iniciativas e a ditadura apesar da sua censura, 

apesar de ter o Ato Cinco, de ter todas as condições de arbitrariedade, não consegue 

impedir que surjam outras experiências da imprensa de resistência, não é? 

E isso sem falar, isso que eu estou falando é da imprensa legal, porque havia 

uma imprensa clandestina que durante todos estes anos continuou se manifestando. O 

Jornal “Classe Operária” saía na clandestinidade, o jornal “Voz Operária” do PCB saía 

na clandestinidade, o jornal da POLOP também, o jornal da ação popular era o 

“Libertação” também circulava. 

Quer dizer, quando acontecia de uma gráfica dessas ser apanhada era um terror 

como aconteceu com a gráfica do PCB que foi aniquilada e a pessoa encarregada foi 

assassinada. Era inclusive, Aleixo, era irmão do vice- presidente da República na época, 

e foi assassinado mesmo assim, enfim. 

Em 1975 o movimento popular já estava se manifestando mais, já havia mais, a 

resistência mais forte, mais vigorosa é quando surge o jornal “O Movimento”. Então, 

em julho de 1975 surge o jornal que tem uma característica vamos dizer assim, mais 

avançada talvez, diria avançada ou diferente pelo menos das outras experiências porque 
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era um jornal que tem uma característica que ele não tem patrão, não tem um 

empresário patrocinando. O “Opinião” tinha o Fernando Gasparian que era o empresário 

que patrocinava. 

O jornal “O Movimento” não tem, e ele consegue reunir recursos através de uma 

experiência de uma sociedade anônima. Eles vendiam, o Luiz Bernardes inclusive fez 

muito isso, o Raimundo Pereira e tudo, vendiam ações do jornal. Ações que as pessoas 

sabiam que não iam ter lucro com elas, né? Mas na verdade eles, houve muita gente que 

comprou as ações do jornal “O Movimento” e ele pôde ser lançado com recursos 

próprios e foi uma experiência de vanguarda mesmo nesse sentido de como obter 

recursos. Até hoje ela é válida, é possível pensar na forma de hoje que as pessoas ainda 

procuram formas de fazer uma imprensa de resistência e independente, essa forma 

usada pelo jornal “O Movimento” foi muito, muito avançada na época, muito 

importante. Uma característica é essa. 

Outra característica que o jornal “O Movimento” tinha de diferente é que ele 

tinha um programa político absolutamente claro e definido de oposição à ditadura 

militar. Ele era pela liberdade democrática, ele tinha um programa desde o número zero 

ele anuncia, “Nós somos pela liberdade democrática, pela independência, pela 

Constituinte, pela anistia, enfim, contra a censura, contra a ditadura”. 

A consequência disso é que ele foi censurado desde o número zero. O número 

zero do jornal “O Movimento” que era um folder anunciando o jornal foi apreendido e 

já o número um também nasceu sob censura. Ele sofreu muito com a censura, os 

primeiros três anos de vida do jornal “O Movimento” foi censurado, havia censura 

prévia, era feito primeiro aqui em São Paulo e depois em Brasília. 

Enfim, eu digo, eu conto as coisas como eu convivi na época, porque eu era de 

alguma forma, eu era colaborador embora eu estivesse na clandestinidade eu colaborava 

com o jornal. E há dois anos atrás a convite do Raimundo Pereira que era o editor-chefe 

do “O Movimento”, eu e outras pessoas fizemos um livro que se chama “Jornal 

Movimento Uma Reportagem” que conta a história do livro em detalhes, do jornal em 

detalhes. 

E é por isso que eu estou podendo falar porque na verdade eu era um 

coadjuvante naquele período. Eu estava na clandestinidade, era colaborador, dava 
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sugestões, mas não estava no centro do processo. O centro do processo, a pessoa que 

organizou o jornal, que comandou o processo do jornal foi o Raimundo Pereira junto 

com uma equipe grande que ele juntou, ele reuniu e enfim, era uma experiência 

extremamente valorosa, corajosa diante da repressão.  

Por várias vezes eles foram ameaçados, as pessoas não tinham segurança na 

redação, mas mesmo assim continuaram fazendo o jornal todo, durante aquele tempo 

todo. O jornal circulou de 1975 as 1981, então por um longo período. Eu acho que é um 

dos jornais mais longevos daquele período da resistência. O mais longevo é “O 

Pasquim”, mas acho que em seguida é o “O Movimento”.  

Enfim, eu como participei desse processo de elaboração do livro, então eu tenho 

um conhecimento maior sobre o processo, mas eu acho que de qualquer maneira sou 

apenas um coadjuvante e é importante que nós estamos esperando aqui o Raimundo 

Pereira, ele certamente irá dar mais riqueza de informações para vocês sobre a história 

do jornal. 

Outra característica que o jornal enfrentou foi que ele desde o início, perdão, 

desde o início o jornal “O Movimento” foi, enfrentou uma luta feroz com a censura e, 

apesar disso, muita coisa passou. Interessante que era uma luta diária, eles travavam esta 

luta conscientemente com a censura. Eles chegavam para fazer uma edição e chegaram 

a produzir três edições, aí mandava para o censor e aí o censor corta daqui e corta dali. 

Eles mandavam coisas para o censor cortar e para poder salvar as coisas. Enfim, era 

uma luta que envolvia tanto o pessoal do texto como das ilustrações, etc. para poder 

fazer o jornal sair. 

Então, ia para Brasília e voltava todo recortado, “Isso, aquilo não pode, isso aqui 

está totalmente censurado, censurado daqui até aqui”. Enfim, todas as matérias vinham 

cortadas e o jornal apesar disso saía toda semana, toda segunda-feira. Diga. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Era bom a gente ter o livro 

como documento dessa semana para entrar como documento da semana. O livro é 

documental. Agora... 
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O SR. CARLOS AZEVEDO – Eu posso fornecer um exemplar para vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É bom a gente ter o livro 

como documental. Mas fala um pouco da, como aqui é a Comissão da Verdade, lógico 

que a gente quer ouvir sobre a obra, sobre a militância. Mas fala um pouco de você 

mesmo, da sua... quando estava clandestino, tal. Fala um pouquinho porque isso vai 

criar uma tessitura maior dentro dessa visão da Comissão da Verdade, isso é importante. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Eu entendi. Está bem. Eu sou jornalista, 

em1967 eu trabalhava na revista “Realidade”, eu era repórter da revista “Realidade”, e a 

partir daquele momento comecei a me aproximar de uma organização política 

clandestina que se chamava Ação Popular, e ainda continuei trabalhando na revista 

“Realidade”, mas comecei a fazer alguma colaboração para a organização e nós fizemos 

um jornal que o primeiro número dele saiu em 1º de maio de 1968, o jornal se chamava 

“Libertação”.  

Era um jornal clandestino, eu era o editor dele, o editor-chefe. O diretor era o 

Eduardo Pereira e havia outros companheiros que participavam, e nós fizemos o jornal, 

distribuímos naquela histórica manifestação em que o governador Sodré foi apedrejado 

na Praça da Sé, e ali foi o dia que nós inauguramos o jornal “Libertação”. 

No processo, isso foi em 1968 e em seguida eu, nós tínhamos reuniões os 

jornalistas para discutir estes problemas, e alguns deles foram presos, inclusive passei a 

ser procurado e, então, eu deixei a revista “Realidade” e comecei a entrar em um 

processo de clandestinidade. Ainda era uma coisa semiclandestina em 1969, mas depois 

do Ato Cinco se tornou uma clandestinidade mais forte e continuamos fazendo o jornal 

“Libertação”. 

O Jornal “Libertação” continuou saindo todo o tempo, a gente criou condições 

de fazer isso. Era muito difícil fazer porque nós não tínhamos nenhum local, né? Para 

reunir uma equipe para fazer, a gente tinha que se reunir na rua, reunia em botequim, às 

vezes reunião até dentro de cemitério para a gente poder conversar e planejar o jornal, 

etc. 
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Então, eu estava com, eu fui para a clandestinidade junto com a minha família, a 

minha companheira Maria Lúcia que está aqui presente e mais três filhos, e ali continuei 

trabalhando. Moramos em Osasco, moramos em São Bernardo e depois quando a 

repressão se acentuou, o pessoal da organização me aconselhou a ir para outra cidade e 

nós fomos para Campinas, montamos a nossa vidinha lá em Campinas e eu continuei 

trabalhando elaborando jornal, elaborando outros materiais para a Ação Popular. 

Esse processo da Ação Popular ela se unificou ao PCdoB e eu participei desse 

processo, passei a militar no PCdoB e nesse período também nós fizemos um livro 

chamado “Livro Negro da Ditadura Militar”. A equipe do jornal “Libertação” reuniu 

material sobre denúncia, sobre torturas que em todo o país estavam acontecendo 

assassinatos, etc. e nós fizemos este livro e foi publicado na clandestinidade, foram mil 

exemplares e se chamava “Livro Negro da Ditadura Militar”. Foram mil exemplares e 

nós conseguimos distribuir, ele repercutiu inclusive no exterior.  

Esse era o processo que a gente vivia e ali com muita dificuldade, era tudo muito 

complicado. Você não tinha, não podia telefonar para ninguém, você não podia ir à casa 

de ninguém, você tinha um processo de encontros muito seletivos, com muito cuidado 

para poder escapar da repressão e muitas das vezes o pessoal não escapava, não é? 

Eu felizmente, minha família nós escapamos. Hoje eu vejo, eu repenso tudo 

aquilo e digo que coisa, que risco a gente corria, como era terrível a ameaça que pesava 

sobre nós. Pessoas que foram presas, etc. com a família também, foram grandes 

sofrimentos. 

Mas a gente insistia em fazer porque era um sentimento de que era necessário, 

nós não tínhamos... aquilo era uma coisa que não tinha como escapar de fazer porque no 

dia-a-dia a gente não via outra solução senão tentar ficar sempre o tempo todo buscando 

mobilizar a população, mobilizar as pessoas com o jornal, com outras manifestações e 

tal, para poder enfim, fazer com que a sociedade caminhasse para o processo de 

democratização. 

Porque onde a gente estava naquele momento parecia tão difícil, ainda em 1976, 

1977, a impressão que a gente tinha era que a ditadura ainda ia durar muito mais porque 

ela de tal forma controlava a vida, a imprensa e todos os acontecimentos do país. Então 

a gente era tudo teimoso, né? Tinha que ficar insistindo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Esse livro dos mil 

exemplares  com esse título racista... 

O SR. CARLOS AZEVEDO – O “Livro Negro”?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– “O Livro Negro” 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– “O Livro Negro” 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Se fosse hoje o setor do 

PCdoB, do preconceito racial ia ficar muito bravo com vocês. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você tem algum ainda para a 

gente copiar? 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Esse livro está, eu tenho um exemplar, ele está 

em Santa Catarina porque está com um companheiro lá, ele está fazendo, ele está 
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procurando através, não sei se através da Comissão da Verdade Nacional, não sei 

através de quem, fazer uma reedição dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Reeditar. Entendi. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Agora, a gente pode fazer uma cópia dele e 

trazer pra vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Legal. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Esse livro tem, são 200 páginas de denúncias 

terríveis. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Duzentas páginas? 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Duzentas páginas. E uma coisa meio... 

 

O SR. LUIZ BERNARDES - Teve uma grande repercussão na época, né? 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Como? 

 

O SR. LUIZ BERNARDES - Teve uma grande repercussão na época, inclusive 

internacional. 
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O SR. CARLOS AZEVEDO – É. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES - Porque foi o primeiro registro sistematizado... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz, fala ao microfone. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Teve uma grande repercussão na época, foi 

inclusive internacional exatamente porque foi o primeiro e grande registro sistemático 

das atividades de tortura que eram praticadas no Brasil.  

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – É, repercutiu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Falou o Luiz Bernardes. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – É, repercutiu, foi levado para o tribunal 

(ininteligível) enfim, a ditadura brasileira sofreu muito com as denúncias que eram 

feitas lá no exterior. Esse livro foi uma contribuição. 

Então, este processo de integração da Ação Popular com o PCdoB nós passamos 

ajudar a fazer também o jornal “Classe Operária”, do PCdoB, porque em 1973, foi isso 

Amelinha? Foi 1973 que vocês foram presos? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Como é que está o arquivo 

vivo da revolução? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Final de 1972. 
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O SR. LUIZ BERNARDES – Então, no final de 1972, o pessoal que fazia o 

jornal “Classe Operária”, que era o Cesar Teles, Amelinha sob a direção do Danielle 

que fazia o jornal, eles foram presos. O Danielle inclusive foi assassinado neste período, 

neste momento. 

E aí o “Classe Operária” foi com dificuldades de circular e nós que estávamos 

entrando no PCdoB passamos a ajudá-los a fazer o jornal, continuava fazendo a direção, 

continuavam escrevendo as matérias e nós montamos também o nosso sistema para 

ajudar a produzir, imprimir o “Classe Operária”, distribuir o “Classe Operária”. Então, 

essa era a nossa rotina daquele tempo. (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Parabéns! 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Acho que o Luiz devia falar um pouquinho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Luiz vai falar. Deixa eu 

perguntar para o arquivo vivo da revolução aqui. Aqui tem duas pessoas, tem o arquivo 

vivo e o arquivo morto. A Amelinha é o arquivo vivo e o Ivan... 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – O Ivan é o arquivo morto? Por quê? O Ivan não 

morre! (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES - Alô. Ah. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não vou falar isso porque 

pode avacalhar. Amelinha, você tem esse livro de 200 páginas? 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – O “Livro Negro”, você tem? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tenho sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O “Livro Negro”? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Só que você riscou o negro, 

né? 

 

O SR. -  Alô. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz Bernardes. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – É uma caveira com um quepe militar? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É. É este livro mesmo. 
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O SR. – É um quepe. 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Foi o Elifas Andreato quem fez esta capa. 

(Risos.) 

Foi o Elifas Andreato quem fez a capa do “Livro Negro da Ditadura Militar”. É 

uma caveira com um quepe de general. É tétrico, mas é o que era. (Risos.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz com a palavra. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Bom, na verdade o meu nome é Antônio Luiz 

Bernardes, Luiz Bernardes foi uma contingência da participação no “O Movimento” 

porque assim como outras pessoas eu vinha de uma militância anterior inclusive de 

prisão aqui em São Paulo, e por uma questão meramente tática, várias pessoas 

truncaram o nome. Então, eu fiz a opção de trabalhar no “O Movimento”, no “Opinião” 

e depois no “O Movimento” com parte do nome, Luiz Bernardes. 

Isso aconteceu com o Luiz Marcos de Magalhães Gomes e outros editores no, 

ele começou a participar do “Opinião” e depois do “O Movimento” com o nome Marcos 

Gomes. Então isso é uma contingência e vários de nós inclusive, passamos a sermos 

conhecidos pelo novo nome ou pela diminuição do nome. 

Eu, só para situar, quer dizer vinha de uma militância anterior ao Golpe de 1964, 

participando do movimento secundarista.  Eu era ligado à época à Ação Católica e, veio 

o Golpe. Eu comecei a participar do movimento secundarista, entrei na Ação Popular 

fazendo o movimento estudantil. Em uma certa altura fui eleito vice-presidente da 

UBES. 
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Depois que saí vim morar em São Paulo, estava no processo que a Ação Popular 

chamava de integração na produção. Eu estava procurando emprego no ABC como 

operário para me integrar... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz, você consegue falar 

neste microfone? 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Para mim tanto faz. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tanto faz? Então, fala um 

pouquinho mais centralizado porque como isso aqui é tudo gravado. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Tá. Se for mais fácil falar nesse eu falo nesse. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Como você se sentir melhor. 

Melhorou? Melhorou. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Tudo bem. Qualquer coisa vocês me falam que 

eu tento melhorar aqui. Então eu fui preso em São Paulo, passei pela Operação 

Bandeirantes e tive o prazer de conhecer o Ivan lá. Apesar, naquele contexto, né? 

 

O SR. -  Não era muito bom, né? 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Depois estive aqui no Tiradentes, participei 

daquela greve de fome que durou 30 e poucos dias. Aliás, no 25º dia de greve de fome 
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foi o dia do meu aniversário, nós fizemos uma celebração bebendo água porque era a 

única cosa que a gente podia fazer na greve de fome era beber água, que por sinal era 

até uma bobeira porque a água no início ela ajudava e depois ela acelerava o processo 

de piora, né? 

Então, ao sair da cadeia aqui eu já saí com a ideia de participar da imprensa. Eu 

tinha uma vaga ligação inclusive familiar com jornalistas e nesse sentido eu comecei a 

participar da imprensa dita alternativa colaborando com o “Opinião”, em Belo 

Horizonte e depois saí junto com a equipe do “Opinião” que foi fundar o “O 

Movimento. 

No início do “O Movimento” eu fiquei trabalhando aqui em São Paulo e depois 

voltei para Belo Horizonte e fiquei lá trabalhando no jornal “O Movimento” até o 

momento em que eu saí. Saí do jornal “O Movimento” um ano antes dele fechar. É só 

para situar, não é? Qual que era a minha ligação.  

O problema é o seguinte, normalmente as Comissões da Verdade elas têm pelo 

que eu vejo e acho até muito interessante a iniciativa da Comissão da Assembleia aqui 

porque ela está abordando aspectos da luta da resistência à ditadura que pela linha geral 

de trabalho destas comissões, elas não registram. E é um registro importante, né? Como 

esta de registrar a experiência da imprensa de resistência ao regime militar. 

Então, em geral elas tratam de situações extremamente dramáticas e dramáticas 

inclusive porque resultam em morte, resultam em mutilação, em violações extremas dos 

direitos humanos. E eu acho que nós, bom, pelo menos eu entendo o que eu vou falar 

aqui, não sei se o Azevedo concorda, nós vamos falar de uma experiência que ela foi 

vitoriosa na luta contra a ditadura. 

A ditadura ela jogou um arsenal muito pesado em frente para destruir a imprensa 

de resistência a ela, não é? Um arsenal que era muito pesado. Vamos dizer assim, existe 

aquela expressão quer dizer, se usar um canhão para matar um mosquito. E não matou o 

mosquito e de certa forma essas experiências como a experiência do “O Movimento” foi 

uma experiência que derrotou neste campo a ditadura.  
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O “O Movimento” acabou depois não pela ação da ditadura, mas por outros 

fatores que eram internos a ele e que eram também frutos da nova conjuntura já sem 

ditadura que ele acabou. 

Então nós vamos falar de uma, graças, eu falei assim, com um certo orgulho, 

porque nós vamos falar de uma experiência num terreno onde nós derrotamos a ditadura 

e todo o seu arsenal, né? Todo o seu arsenal de barbaridades, de covardia que ela 

cometeu. É um dos terrenos onde foi... 

Então se você pegar, por exemplo, a ditadura usou a censura, eu não vou 

detalhar muito a não ser dizer algumas coisas e dispor aqui para vocês alguns 

documentos, porque eu acho que o Raimundo não só tem o registro disso, como ele é o 

que teve, ele e o Tonico, né? E o Luis Marcos Gomes, que tiveram mais este embate. 

Mas só para você ter uma noção o seguinte, o jornal “Opinião” ele na quarta 

edição ele começou a ser censurado. E é interessante porque o jornal “Opinião” já nessa 

quarta edição ele alcançou uma circulação similar à da “Veja” tal a importância, não é? 

E a intervenção de censura é a mutilação que gerou no jornal fez inclusive esta venda 

parar e cair. 

Já no “Opinião”, a censura começou com aqueles recados “isso não pode, aquilo 

não pode, isso não pode”. Como isso, com uma redação como a do “Opinião”, não 

funcionava eles começaram a levar o censor para a redação. O censor ia lá, via as 

matérias, cortava não sei o que e tudo o mais. Isso também não funcionou, você está 

vendo que a censura foi inclusive um processo crescente, gradual, né? 

Quando o censor na redação passou a não funcionar eles levaram a censura para 

a sede da Polícia Federal no Rio, o “Opinião” era no Rio, né?  

De qualquer forma a redação ainda tinha algum contato com o censor então era 

possível, o censor cortava e você argumentava e tal, aí você conseguia sempre alguma 

brecha para passar alguma coisa que... 

Aí, então, eles passaram já no “Opinião” a levar a censura para Brasília, você 

tinha que postar o jornal via aérea, alguém recebia lá, entregava à Polícia Federal e a 

Polícia Federal já devolvia tudo destroçado. O documento que eu tenho aqui, e vou 

deixar, ele inclusive fala que normalmente, é uma nota do conselho de redação do jornal 
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“O Movimento” a respeito de uma edição que tinha sido inteiramente mutilada, ele fala 

assim... 

Inclusive porque este dia a edição foi mutilada de tal ordem que inviabilizava a 

edição de um jornal. Ele fala assim, ele falando... ele fala “que as esperanças de 

editarmos um jornal regularmente ainda persistiam apesar de tudo, já que normalmente 

enviamos para Brasília mais do que o dobro de material necessário para uma edição”. 

Ou seja, você tinha que produzir de dois a três jornais para sair um. Então era uma... 

depois eu passo esse aqui. E se refere, foi em 1975 no jornal “O Movimento”. 

O que era a censura? A censura evoluiu para que, para uma situação em que a 

redação já não tinha mais contato com o censor, você não tinha ação nenhuma sobre a 

ação do censor. Uma dessas passagens o Raimundo certamente vai contar isso aqui, ela 

ocorreu porque o “Opinião” fez uma longa entrevista com o Dom Helder Câmara, que 

na época, era uma pessoa proibida pela ditadura. 

E essa censora que depois o Raimundo um dia por acaso encontrou em uma 

praça do Rio e que falou com ele que tinha virado professora de criatividade infantil, ela 

era fã do Dom Helder, e aí a conversa vai, mas o Dom Helder, um bispo da Igreja, ela 

deixou a entrevista passar. Custou-lhe o emprego e custou ao “Opinião” um 

agravamento brutal da censura. 

Eu não me recordo, de 1981 para cá são 32 anos, 1981 foi o ano que o “O 

Movimento” acabou, quase a metade da minha existência. E a gente vai ficando velho e 

mesmo que não aposente a cabeça, ela vai enferrujando, a memória fica meio 

complicada. 

Então, se não me engano foi nesta passagem da Polícia Federal no Rio para 

Brasília. O preço, isso foi, aliás, uma lição que a gente aprendeu, que mesmo que a 

censura pudesse ser liberal nós não podíamos, nós tínhamos que ser extremamente 

zelosos, porque a gente pagava um preço alto. 

Então, eu estou dizendo isso, e aqui tem exemplos de censura que eu vou deixar 

aqui, são três em momentos distintos, notas do “O Movimento” falando de censura. Eu 

não vou lê-los para não tomar muito tempo. É um em 1975, um 1976 e outro em 1978. 
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Mas tem aqui também uma... tudo farrapos... Tem aqui também a edição 

especial sobre o trabalho da mulher no Brasil feita pelo “O Movimento” que foi toda 

censurada. Estão aqui as matérias com o “não” da censura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Trabalho o que? Desculpa, 

eu não ouvi. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Sobre a mulher, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A mulher no Brasil? 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – É. Então o seguinte... 

 

 

A SRA. AMELINHA - O trabalho da mulher no Brasil  

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES - O trabalho da mulher no Brasil. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Um especial, mesmo. 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – O Raimundo me disse que isso tudo ele tem e 

teria como fornecer em estado de conservação melhor do que o que eu estou dando aqui, 

porque eu, na verdade eu tinha um grande arquivo sobre o “O Movimento” que em uma 
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certa altura eu senti necessidade de desfazê-lo e coloquei tudo nas caixas e entreguei ao 

Raimundo, que eu achava que era o destinatário mais legítimo daquela documentação. 

Mas eu fiquei com algumas coisas, por exemplo, aqui tem uma coisa que está 

em estado de perdição mesmo que é uma edição sobre a Petrobrás do jornal “O 

Movimento” que foi apreendida. Acho que ela, aliás, ela foi autorizada e depois 

apreendida na gráfica. Então ela nem chegou a sair na rua. 

Então, ela não está inteira, mas o Raimundo disse que, eu trouxe aqui também 

alguns exemplos, aqui olha, a charge ela ia um esboço. Não sei se está dando para ver, 

né? O esboço, então para você não fazer a charge e depois perder. Então, voltava uma, o 

esboço que dava uma ideia e depois era finalizado. Então, está aqui o “não” da censura, 

aqui têm várias, está vendo aqui, olha? O esboço da charge e depois o “não” ali e vai 

por aí. São vários aqui, eu imagino que seja, mas o Raimundo disse que ele tem isso em 

estado de conservação melhor. Mas de qualquer maneira eu estarei deixando aqui. 

Além do arsenal que é a censura e a censura mutila uma publicação e na verdade 

um jornal independente da sua linha editorial, do papel que ele possa cumprir a partir da 

sua conduta editorial, ele só cumpre qualquer desses outros papéis se ele for como o 

jornal algo que tenha alguma coisa para oferecer.  

Então, a censura ela mutila, né? Foi ela que fez o “Opinião”, por exemplo, 

despencar para um número muito, porque você não tem como acompanhar os fatos, 

abordar as questões, então, te coloca em uma posição de extrema desvantagem em 

relação aos outros órgãos. 

Mas, além disso, havia uma pressão econômica fantástica. Então, por exemplo, 

vocês vão ver que esses jornais todos, quer dizer, os clandestinos nem se fala, né? Não 

tem nem como.  

Mas eu vou dar um exemplo muito simples que o Raimundo dava também, o 

Raimundo sempre fazia uma comparação entre a “Veja” e o jornal “O Movimento”. 

Então, o Raimundo falava o seguinte, os números podem não ser exatamente o que eu 

estou dizendo aqui. 

Dizia o seguinte, a “Veja” da receita de “Veja” mais ou menos 95% vem de 

publicidade, o resto vem do leitor. Ou seja, vem da venda em banca, vem da assinatura. 
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Esse era o sinal que mostrava qual que era, na verdade, o compromisso daquela revista. 

E quando você analisava a composição da publicidade que sustentava a “Veja”, a maior 

parte eram de empresas multinacionais. Eram as fábricas de automóvel, e vai por aí. 

A outra parte era estatal, ou seja, era a ditadura ou através de propaganda do 

próprio governo ou através de anúncios de empresas nacionais. E uma pequena parte só, 

então, quer dizer, no fundo, essa era a demonstração evidente de que o compromisso 

daquela revista era com quem lhe sustentava, ou seja, os grandes anunciantes, sobretudo 

o capital estrangeiro e segundo lugar com o estado ditatorial e em último lugar com a 

chamada burguesia nacional ou o que fosse. E em último lugar, mas em último mesmo, 

lá na rabeira estava o compromisso com o leitor. O leitor contribuía para a 

sobrevivência da “Veja” com um vigésimo do faturamento dela. 

Então, ele era muito mais um número estatístico que servia para ela como 

referência, para ela cobrar o valor dos anúncios. Já quando se pegava o “O Movimento” 

era o contrário. O “O Movimento” ele tinha uma, 90 e poucos por cento da receita do 

“O Movimento”, ela vinha do leitor.  

Então, inclusive, era um termômetro. Quando o jornal era muito ruim, a venda 

caía, quando ele era bom, a venda subia. A relação era direta, seja através da venda em 

banca, seja através da venda de assinatura, seja através do que a gente chamava de um 

processo de venda direta. Então respondia por 90, 90 e poucos por cento da receita do 

jornal, por isso que o compromisso do jornal era com o leitor, ele não tinha opção. 

Quer dizer, ou ele estava servindo ou ele não servia e aí era dispensado. O 

volume de publicidade era muito pequeno, algo entre, o Raimundo, por exemplo, ontem 

falando com ele, ele falou “me diz um que anunciava”. Eu tive dificuldade de lembrar. 

Mas, ele tinha uma operação deficitária em torno de algo de 5% que era coberta 

periodicamente por venda de ações, né? O Azevedo falou aqui que o “O Movimento”, 

um dos avanços do “O Movimento” é que era um jornal que não era de um dono. 

Também não era um jornal de jornalistas como foram alguns, o jornal não sei o que, tal. 

Ele era um jornal, eu vou falar disso mais na frente, muito interessante e, aí na 

verdade isso mostrava que o “O Movimento” era um jornal efetivamente sustentado 

pela oposição nacional democrática popular que sustentava por vários mecanismos. 
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Então, o seguinte, essa pressão econômica foi violentíssima e ela gerou, inclusive para 

sobrevivência dessa imprensa, uma série de artifícios que envolvia não só medidas 

vinculadas à maneira de fazer receita, como as despesas, né?  

A quantidade de gente mobilizada em torno do “O Movimento” era espantosa e 

o custo disso era baixíssimo. Por exemplo, eu na Comissão da Anistia, quando entrei 

com processo com base na Lei da Anistia, eu consegui contar o tempo de “Opinião” e 

“O Movimento” para efeito de contagem de tempo para aposentadoria. Embora eu 

nunca tivesse sido contratado, porque eu provei que as condições de trabalho na 

imprensa alternativa do jeito que era, elas eram uma contingência da luta contra a 

ditadura naquele momento. 

É, eu provava que eu trabalhei o tempo todo. Eu vinha da fundação, vinha desde 

o “Opinião”, estava presente no expediente. Ocupei funções diversas eu fui, inclusive, 

de direção. Eu integrei o grupo executivo de direção do “O Movimento”, né? Que era o 

corpo executivo do conselho de direção. Então, estava tudo ali registrado, só não era 

contratado porque a contratação encarecia. 

Agora, aquilo não era uma exploração, era uma opção política, inevitável do 

ponto de vista econômico assegurar a existência daquela imprensa naquele momento. 

Então, existia uma pressão econômica violenta e existia a pressão, a criminalização, não 

é? Que não alcançava só a redação. 

A gente partia aqui em São Paulo, o “O Movimento” ficava ali na Rua Virgílio 

de Carvalho Pinto, esquina da Cardeal Arco Verde, quase esquina da Cardeal Arco 

Verde, perto do cemitério ali. E, a gente partia do princípio de que tudo o que era dito 

ali dentro era gravado pela repressão, quer dizer, tal, assim, eu morava na Vila 

Iquiririm, detrás do Butantã. Eu era seguido do “O Movimento” até a minha casa e da 

minha casa até o “O Movimento”. Isso em 1975, 1976 e 1977. 

Então, havia a criminalização do instrumento de quem vendia o instrumento. 

Houve momentos inclusive em que, o momento das bombas em que as bancas que 

vendiam sofreram atentados. Para você ver o grau de pressão, de pressão política, de 

repressão mesmo no sentido da perseguição, da... 

Existem “O Movimento” apreendidos, vocês vão ver no que eu disse ali que 

foram apreendidos em represália, não é porque tinham alguma coisa que naquela edição 

especial, tivesse alguma coisa grave. Mas, bom, eu queria dizer que apesar desse arsenal 

esta imprensa sobreviveu. 
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Eu gostaria de dizer o seguinte, como o Raimundo vai falar e provavelmente vai 

relatar certas coisas com muito mais conhecimento e propriedade do que eu, eu queria 

primeiro fazer uma espécie de tergiversação sobre a natureza desses, porque as pessoas 

às vezes falam de grande imprensa, falam de imprensa alternativa, e eu acho que isso 

tudo, eu não sei se a “Veja” é grande imprensa. Eu acho até que é pequena imprensa. 

Uma das coisas que eu aprendi logo que eu comecei a ler jornal, a trabalhar em jornal é 

que a “Veja” armava uma montanha para parir um rato. Essa era uma expressão do 

Raimundo, né? 

Então tinha grandes jornalistas contratados para produzir o que? O que produz 

de útil do ponto de vista das necessidades da sociedade, do povo brasileiro, já houve 

nela momentos melhores, né? Mas, o que o Raimundo falava e que eu acho assim, do 

meu ponto de vista correto, é que estes jornais como todos os jornais, eles surgiam, no 

caso específico do “O Movimento” isso é muito explicito, de dois processos distintos. 

Um processo no âmbito da sociedade, ou seja, as diversas classes camadas 

sociais, agrupamentos que estão se digladiando, eu digo digladiando ali na luta pelo 

controle da sociedade, pela hegemonia, elas necessitam de terem os órgãos de 

informação que permitam a ela acompanhar, interpretar, né? O que está em curso do 

ponto de vista econômico, social, político, da cultura, no plano nacional e no plano 

internacional. 

Então ela, ou seja, eles têm necessidade em função desse processo em ter os seus 

órgãos de comunicação, aquilo que acompanha os acontecimentos em curso da ótica 

dessas camadas. Então elas precisam, quer dizer assim, a grande burguesia, o grande 

capital internacional, o grande capital financeiro, os grandes latifundiários, eles 

precisam ter os seus órgãos de informação seja ele Televisão, Radio, Jornal, que 

acompanhe o que está acontecendo, interpretam isso e difunde uma interpretação sobre 

isso do ponto de vista dos seus interesses. 

E esses jornais também num particular, isso do “O Movimento” fica muito claro, 

também eram frutos deste primeiro, dessa primeira contradição. 

E uma outra contradição, a segunda contradição é a contradição que existe 

dentro das redações do jornal, um conflito que em geral existe entre os donos de jornais 

que, e as suas redações, entre o jornalista que escreve, porque em geral na imprensa 

burguesa a opinião do jornal é a opinião do seu dono, nem sempre, em geral a opinião 

do jornalista não conta. 
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Ele está ali, uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu comecei a trabalhar 

em jornal era a história do sujeito que pediram para ele fazer uma matéria sobre Jesus 

Cristo e aí o cara perguntou “a favor ou contra?” Quer dizer assim, essa coisa. 

Então, esses jornais, no caso do “Opinião” e do “O Movimento”, o “O 

Movimento” em particular e depois o “Opinião” também, eles surgiram num 

determinado momento em que a sociedade brasileira tinha saído daquela fase da 

resistência armada e estava, e havia um desgaste, um cansaço da ditadura, né? E existia 

esse conflito entre o jornalista e a mídia implantada, ele estava dado.  

Então se reunia as condições para tentar fazer, você tinha condições objetivas e 

subjetivas para que jornais diferentes que do ponto de vista do conflito social ele tivesse 

na perspectiva daquelas classes, camadas, seguimentos da sociedade que eram anti-

regime militar, ou seja, as camadas de oposição nacional democrática e popular ao que 

estava acontecendo, e ao mesmo tempo um conjunto de jornalistas sintonizados com 

estas camadas de se unirem em torno de um esforço de produzir também órgãos de 

comunicação que se propusessem a acompanhar, a interpretar os fatos que estão 

acontecendo de um ponto de vista destas camadas, e consequentemente difundir essa 

visão para o conjunto da sociedade. 

O “O Movimento”, porque, o “O Movimento” ele surgiu em parte dentro do 

“Opinião”, a origem do “O Movimento” foi um conflito que existiu dentro do jornal 

“Opinião” entre a redação do jornal e o dono do jornal. O “Opinião” era um jornal de 

um dono que era uma figura excepcional, ele inclusive foi deputado por São Paulo que é 

o Fernando Gasparian, era um cara que já vinha de antes do Golpe.  

Ele era chamado empresário nacional, foi assim violentamente perseguido 

inclusive economicamente, as empresas deles, né? Ele era um grande industrial, né? E 

perseguido pela ditadura militar, e ele tinha um sonho de fazer uma imprensa que ele 

que conseguiu inclusive com o “Opinião” tivesse a edição brasileiro do “Le Monde” e 

ele procurando, então, uma redação e por vias diversas chegou ao Raimundo Pereira que 

montou uma equipe e aí esse jornal nasceu. 

Então, nasceu de um conflito que existia entre ele e a redação depois de um 

período de convivência muito rica e proveitosa, isso tinha a ver, no jornal zero do “O 

Movimento” se explica o surgimento do “O Movimento” da seguinte forma, porque o 

Geisel era no momento de passagem do poder do regime militar para o Geisel, e o 

Geisel veio com aquela proposta de distensão lenta, gradual e segura.  
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Ele veio com uma proposta que era a proposta do regime para se autoreciclar e 

continuar. Ele então acenava com a possibilidade da abertura e vinha com esta política, 

não sei se você lembra, o Golbery (ininteligível) poder, ou seja, a gente achava que 

mudou a situação do país, estava mudando a correlação de forças entre o regime militar 

e a oposição. 

Em consequência você vivia um processo de realinhamento de forças. Quer 

dizer, parte da oposição se dividiu frente à proposta do regime militar de se autoreciclar. 

E digamos assim, diante deste fato a redação foi para um lado e o Gaparian foi para o 

outro. E a gente achou que era possível fazer um jornal que na nossa opinião fosse mais 

avançado ainda do que o “O Movimento”, mais avançado enquanto jornal legal, né? 

É até, eu não sei se eu estou falando demais? Vou até fazer um parêntese, não, 

eu falaria. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – O senhor trocou, mais avançado que o “O 

Movimento”? 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – É. Ato falho. Quer dizer, um jornal mais 

avançado que o “Opinião”. Mas é que em veio à cabeça aqui uma curiosidade, porque, 

na verdade eu saí da cadeia e muito rapidamente eu estava mexendo com isso. E o 

confronto dessas iniciativas com a repressão era muito evidente para a gente naquela 

época que estava saindo de uma situação, e passando para outra, que eles tinham se 

preparado para prender, torturar, matar, etc., etc., etc., mas eles estavam inteiramente 

despreparados para enfrentar uma iniciativa de luta legal como era o “Opinião” e o “O 

Movimento”. 

Eles não sabiam o que fazer com a gente, né? E nem com aquela coisa, é um 

negócio engraçado. Mas, na verdade então o “O Movimento”, a gente viu que existia 

essa chance de fazer um jornal que fosse mais avançado e eu vou, o Carlos Azevedo já 

colocou algumas dessas coisas e eu vou colocar todas que na minha opinião, né? 

Caracterizam esta iniciativa e porque que ela, de certa forma, conseguiu ser vitoriosa 

sobre a repressão do regime militar. 
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O “O Movimento” ele foi uma iniciativa fantástica, foi uma obra coletiva fruto 

de uma mobilização nacional feita por muita gente, e por diversos seguimentos, debaixo 

de ditadura fascista. Quer dizer, quando você observa assim, o “O Movimento” foi feito 

primeiro pelos que saíram do “Opinião” imbuídos da ideia de que não deveriam entrar 

no jogo do regime militar, não apostar, não dar crédito à manobra de distensão lenta, 

gradual e segura e que estavam convencidos da necessidade e da possibilidade de fazer 

um jornal mais avançado. 

Depois temos grupos, seguimentos e pessoas que se incorporaram de imediato 

ao longo do processo de criação desse jornal no esforço de levá-lo adiante, muita gente. 

O “O Movimento” incorporou no seu processo de criação um grupo autêntico e o 

número de jornalistas do Brasil inteiro em particular, jornalistas... 

 

 

O SR. - (ininteligível) 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Do MDB, o que eu falei? (Risos.) 

 

 

O SR. - (ininteligível) 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Pois é, eu estou (ininteligível). Então o seguinte, 

o volume de jornalistas do Brasil inteiro, mas em particular das redações aqui de São 

Paulo e do Rio, era impressionante. A própria Editora Abril, se pegar a relação de 

acionistas do “O Movimento”, vocês vão ver a quantidade de jornalistas que embora 

não escrevessem lá, eles eram acionistas do “O Movimento”.  

A quantidade de intelectuais, tinha Chico Buarque, Orlando Villas Bôas, que não 

só emprestaram o seu prestígio, o seu nome, né? De profissionais liberais, de servidores 

de estatais e de servidores públicos, de sindicalistas. 

Então, quer dizer, na verdade, assim da mesma forma que houve o apoio à 

decisão, adesão decisiva de diversas sociais e políticas progressistas como a Igreja, não 

é? Como partidos clandestinos como o PCdoB e outros, né? Que de certa forma 
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emprestaram o seu apoio, não é? E principalmente um apoio imenso dos movimentos 

sociais existentes que abraçaram e sustentaram este projeto. 

Então, todos, eu participei deste processo aqui em São Paulo e vários outros 

lugares, inclusive em alguns, por exemplo, na verdade a proposta de criar o “O 

Movimento” e a discussão que resultou neste processo de discussão nacional que em 

certa medida unificou boa parte da oposição em torno de uma compreensão mais ou 

menos unificada do que era a manobra do regime militar de distensão lenta, gradual e 

segura, de como agir diante dela e também do esforço de montar uma alternativa de 

imprensa que fosse de oposição democrática nacional e popular, foi um amplo processo 

de debate. 

Eu acompanhei o Raimundo em boa parte dessas reuniões, outras eu fiz sozinho, 

né? A gente chegava, por exemplo, em uma redação aqui da Abril e fazia uma discussão 

sobre o momento, sobre a manobra do Regime, sobre a possibilidade, mostrava o 

projeto, inclusive a ideia de que as pessoas comprassem ação e doassem 51% das ações 

que eles estavam comprando para a chamada, os que trabalhavam no jornal porque o 

processo de aquisição de ações do “O Movimento” era esse. Você comprava 100 ações, 

doava 51 para o grupo de pessoas que trabalhavam no jornal. 

Então era a, então isso foi um processo longo que unificou, que é, a 

compreensão e atitude, e aí o “O Movimento” nesse sentido ele já começa, quer dizer, o 

Azevedo já falou, é, sendo censurado. O próprio número zero já foi diferente do 

“Opinião” que teve quatro edições livres, o “O Movimento” não teve nenhuma, nem o 

zero.  

A redação aqui em São Paulo foi invadida pela Polícia Federal, os caras armados 

de metralhadora. Então todo, e a censura desde o princípio, e não foi desde o princípio 

uma censura, ela não passou pelos estágios do “Opinião”. Ela já foi censura direta para 

Brasília. Quer dizer, era censura em que o censor não tinha contato com a redação, já 

era, ela já alcançou o “O Movimento” na sua forma mais brutal. 

Agora, o que era o avanço, né? É, primeiro porque o “O Movimento” tinha em 

primeiro lugar uma postura editorial definida e explícita, ele tinha um programa. O 

programa do “O Movimento” que deve estar inclusive em um desses negócios que estão 

aqui, ele diz claramente que, deixa eu procurar aqui. 

Diz claramente que o “O Movimento” cobria os fatos e acontecimentos sociais, 

políticos, econômicos, culturais do país e do mundo do ponto de vista dos interesses 
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nacionais democráticos e, sobretudo, populares indo contra esta ideia enganosa de que a 

imprensa é isenta, de como que a linha conduta editoriais de cada órgão de comunicação 

é neutra em relação aos conflitos sociais. 

Isso não é verdade, não é? Quer dizer, quando o jornal não clareia o seu ponto de 

vista, ou seja, de que lado ele está nestes conflitos, ele simplesmente quer enganar as 

pessoas porque... 

Então, a gente tinha uma postura editorial definida, explícita e assumia isso 

publicamente. E é exatamente por isso que o “O Movimento” levantou questões 

importantes que ninguém levantava exatamente porque levantar estas questões não era 

de interesses dos seguimentos sociais que os outros órgãos, ou determinados tipos de 

órgãos representavam. 

Então, por exemplo, entre o “Opinião” e o “O Movimento”, vamos pegar uma 

coisa muito simples que era a questão da dívida externa. O “Opinião” e depois o “O 

Movimento” tiveram um papel fundamental por levantar esta questão no momento 

inclusive que mesmo economista de Esquerda achavam que isso erra uma basbaquice. 

Então assim, por exemplo, os boias-frias na questão da reforma agrária, dos 

diversos temas da pobreza, da concentração de renda, do aumento da dependência.  

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Deixa eu interromper você um pouquinho para 

lembrar alguns episódios. Você está dizendo a respeito da censura, que a censura não 

havia se preparado, quer dizer, a ditadura não havia se preparado para censurar, havia se 

preparado para matar, prender e torturar, e que aí, exatamente nessa fórmula de luta 

legal que foi o jornalismo de resistência, apanhou de certa forma desprevenido. No 

início porque depois se reaparelharam e desenvolveram uma censura bem mais 

sofisticada. 

Eu estou lembrando aqui, o Tonico Ferreira que trabalhava também no “O 

Movimento” junto com o Raimundo que foi o seu mais próximo auxiliar e companheiro 

ali, ele conta que uma vez ele levou o jornal para o censor e aí o censor cortou o monte, 

tal. Daí ele falou, “mas isso aí não dá para fazer o jornal coronel”.  

Aí o cara falou assim “Mas é isso mesmo o que nós queremos. Nós queremos 

que vocês desistam de fazer jornal, vão para a clandestinidade e aí a gente liquida com 
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vocês”. Aí ele falou “Não senhor, eu vou voltar na redação, vou buscar mais matéria e 

vou trazer aqui para o senhor censurar”. (Risos.)  

Então, o tipo de situação que se criou com essa nova, com a postura de fazer a 

luta legal através da imprensa de resistência e que criou realmente grande dificuldade. 

Tem outro exemplo que foi quando houve a independência do, a comemoração 

dos 200 anos de independência dos Estados Unidos, o jornal “O Movimento” me pediu 

uma pauta, uma matéria sobre a história da luta da independência do povo americano 

contra os ingleses, não é? 

Eu fiz a matéria que foi uma luta vitoriosa evidentemente e aí houve a 

declaração da independência americana na época, em 1776 que dizia “todo povo 

submetido a uma tirania tem o direito de se revoltar”, né? É uma frase básica da 

declaração da independência. E aí eu fiz a matéria e separei a declaração do lado e 

mandei o recado para a redação, para o Raimundo dizendo “olha, eu acho que devíamos 

tentar publicar a declaração. Ele achou a ideia boa, botou a matéria e era uma matéria a 

parte, era a declaração e colocou no jornal. 

E aí o que aconteceu? Os caras entraram em parafuso porque, “olha, isso aqui 

não pode sair”, né? E aí começaram a discutir e o chefe da censura federal se considerou 

sem condições de decidir a respeito de censurar a declaração da independência 

americana. Aí foi para o Ministro da Justiça que era o Falcão. Aí o Falcão viu e falou 

“bom, censuramos um pedaço, tal ou tudo?” “Não, não. Censura tudo” E aí censurou e o 

que o jornal “O Movimento” fez? Pegou a declaração e o ofício de censura do governo e 

mandou para todos os jornais brasileiros, o “Estado”, “Jornal do Brasil”, “O Globo”, 

etc., para o “The New York Times” que tinham os correspondentes aqui que na altura 

ficavam muito próximos sempre procurando notícias. O “The New York Times”, e 

todos os jornais americanos e europeus importantes.  

E aí o fato é que se transformou em um grande acontecimento. Poxa, a ditadura 

brasileira está censurando a independência americana. Os grandes escritores americanos 

e intelectuais inclusive comentaram isso, etc.  

Enfim, foi um episódio que inclusive depois a gente soube que o Gáspari que era 

muito amigo do Golbery, o Élio Gáspari, o jornalista, ele esteve com o Golbery logo 

depois desse acontecimento e o Golbery teria dito a ele “nós temos que rever essa coisa 

da censura porque em muitos casos o resultado é contrário a nós, porque fica um clima 

como esse aí, etc. e tal”. 
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Mas mesmo assim a censura continuou no jornal “O Movimento” por mais dois 

anos. Só para lembrar um pouquinho. 

 

 

(Aplausos.) 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Pois é, mas esta postura editorial ela foi 

fundamental para o sucesso do jornal exatamente por esta postura editorial definida que 

ela tratou de questões que eram importantes para a população e que os demais jornais 

não tratavam exatamente porque do ponto de vista deles isso não tinha a menor 

importância. 

Então, vários temas, tem este trabalho sobre levantamento amplo sobre o 

trabalho da mulher que foi coordenado pela Adélia Borges que é uma jornalista mineira, 

mas de São Paulo aqui, né? Porque a exploração da mulher assim como a exploração 

do, a questão da concentração da terra, da dependência, da dívida, da miséria, da 

concentração de renda, quem a chamada grande imprensa representa não quer discutir. 

Eles se beneficiam disso, esse é o regime deles, não é? 

Quer dizer, então, é exatamente por isso que foi, a segunda coisa que foi, que 

eram motivos é embora o jornal “O Movimento” fosse um jornal de postura editorial 

definida, explícita, tinha um programa, ele não aplicava este programa de forma 

doutrinária. Ele, vamos dizer assim, vou usar uma expressão, “ele fazia isso da forma 

mais jornalística possível”.  

Ou seja, a gente não ficava fazendo doutrina, discurso doutrinário, querendo 

convencer as pessoas. A gente se restringia já como jornal a acompanhar os fatos em 

curso, os acontecimentos a partir deles para expressar também o nosso ponto de vista. A 

própria seleção de pauta já era fruto de uma certa definição de conduta editorial e a 

abordagem desses problemas também, né? 

Então, por isso inclusive, que inclusive havia no “O Movimento” um esforço 

grande de retomar a reportagem, de você ter o debate, de você trazer questões e aspectos 

que de certa forma estavam abandonados. Então você vê o seguinte, o “O Movimento” 

em particular desde o princípio ele resgatou, na última página dele tinha uma parte 

voltada para contos, né? Se criou uma sessão que chamava Cenas Brasileiras ou Cenas 
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Populares que eram descrições de situações do povo, não é? Que teve o resgate dos 

cartuns, que teve, coisa que já vinha do “O Pasquim” que no “Opinião” foi 

extremamente importante. 

Então, tem todo uma geração de cartunistas que têm, que na verdade o próprio 

Elifas, quer dizer, de ilustradores que tiveram sua origem nessas iniciativas com o “O 

Movimento”, assim como a, por exemplo, as sessões de cultura, de, então, filme 

brasileiro. Isso tudo, quer dizer, eram dimensões exatamente porque embora você fosse 

um jornal de linha definida, você não agia doutrinariamente, mas jornalisticamente. 

Outro aspecto que é o reverso desse é que apesar de partir dos fatos o “O 

Movimento” não ficava apenas nos fatos, na superfície. Eu vou dar um exemplo aqui, o 

Azevedo até falou, então, por exemplo, às vezes, então vamos pegar um exemplo típico 

o Euler Bentes. 

Houve a dissidência militar, o Euler Bentes. 

  

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – General. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – O general Euler Bentes ele numa certa altura 

quando houve essa dissidência militar ele veio com uma proposta de uma frente contra o 

regime que no qual ele estava se desprendendo em cima de um programa de oito pontos. 

Então, isso foi notícia, o “O Movimento” foi um dos poucos jornais que 

entendeu isso, que aquilo não era uma briga de branc o(ininteligível)só, né? Mas que 

aquilo era um racha na base de sustentação do regime, que a gente tinha que explorar 

aquilo que para o povo interessava os despedaçamento interno do regime e que a gente 

tinha estimular aquilo tal, porque se enfraquecia a ditadura militar e abria espaço para o 

Movimento Democrático Nacional Popular avançar. 

Mas, quer dizer, na verdade aprofundar isso já que estava posto, então estava 

posto a frente, a necessidade de um programa de saída do regime militar. A gente 

poderia aprofundar isso através do debate se os oitos pontos são esses, se a frente é essa 

que Euler está propondo.  
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É sobre o programa dos milicos? Mesmo que dissidentes, e podiam usar até a 

referência histórica para isso. Nós mesmos tivemos a ANL lá atrás, como existem outras 

experiências da Unidade Popular no Chile, da Frente de Libertação no Vietnã. 

Então, esse procedimento de partir dos fatos era importante, mas era importante 

não ficar nos fatos, você aprofundava a partir dos fatos. 

Uma outra característica, era, já foi colocado aqui, que é o problema da 

propriedade. Quer dizer, o “O Movimento” não era um jornal que tinha, apenas que 

tinha um programa democrático, ou seja, de conteúdo democrático, né? Ele tinha um 

ponto de vista de defesa da democracia, tal. 

Ele era um jornal que era, tinha essa característica de democracia na propriedade 

e no funcionamento. Então o “O Movimento” não era um jornal de um dono, ele era 

propriedade conjunta dos que o faziam... 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Luiz desculpa interromper você, mas queria te 

lembrar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala o seu nome, por favor. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Hã? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala o seu nome. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – O meu nome? Carlos Azevedo falando. (Risos.) 

Luiz é o seguinte, o jornal “O Movimento” se caracterizou muito por 

desenvolver campanhas, e a mais importante campanha que ele desenvolveu foi a 

campanha da Assembleia Constituinte.  Você podia falar um pouco disso. 
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O SR. LUIZ BERNARDES – Eu vou falar em seguida. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Uma campanha nacional com todos eles saindo 

para ir fazer conferência, vocês... 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – É isso o que eu vou mostrar inclusive... 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Porque... 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – A ata da reunião que convocou o debate da 

constituinte porque é muito interessante, assim como os produtos, matérias que eram a 

favor, contra e que caracterizava o mecanismo de exercício da democracia interna e da 

democracia interna com a participação da chamada oposição democrática e popular, 

nacional democrática popular, nesse debate que era inclusive o que garantia a fidelidade 

da linha editorial aos seguimentos que o jornal se propunha se representar. É muito 

interessante. 

Mas o “O Movimento” era isso, ele era propriedade conjunta dos que faziam o 

jornal e dos acionistas que faziam parte da oposição nacional democrática e que juntos 

eram donos do jornal. E eu até brincava na época, falava que o jornal “O Movimento” 

era a única empresa do mundo que resolveu a contradição entre capital e trabalho, 

porque elas estavam materializadas nas mesmas pessoas. Então nós éramos 

trabalhadores e éramos ao mesmo tempo donos, então era mais uma crise de identidade 

do que propriamente um... 

A gente fez, quer dizer, foi a maneira encontrada para resolver o conflito entre o 

dono e a redação.  

E aí, isso dava base material para isso que o Azevedo falou que é um 

funcionamento interno democrático e uma relação de diálogo contínuo com quem 

trabalhava na oposição de fora do jornal, garantido a sua influência. 
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Então o “O Movimento” tinha um conselho editorial, que era composto de 

grandes personalidades que interferiam, Chico Pinto, Chico Buarque, o Orlando Villas 

Bôas, Edgar da Mata Machado, (ininteligível), tinha uma série de pessoas 

originalmente, tinha um conselho de redação que era quem administrava o jornal, e ele 

tinha vários mecanismos de, que permitiam a definição da linha editorial ser decidida 

coletiva e democraticamente.  

Então, as reuniões de pauta e as reuniões de avaliação da edição que saiu eram 

reuniões imensas onde você pegava o jornal que saiu e avaliava se saiu de acordo com a 

conjuntura, com as, todos os aspectos e definiam a próxima pauta. 

Isso, por exemplo, eu nessa época, por exemplo, eu trabalhava já em Belo 

Horizonte, as reuniões de pauta do jornal “O Movimento” em Belo Horizonte, porque 

era um sistema que você fazia no sábado nas sucursais e, na segunda, em São Paulo, 

para que a avaliação da edição que saiu chegasse a tempo da reunião geral e as 

sugestões de pauta também chegassem. 

Tinha reuniões com 35, 45 pessoas lá numa sucursal, né? Então, era onde 

participavam, aonde o jornal era vamos dizer assim, era permeável ao que pensava a 

oposição de fora, e eram reuniões concorridas, tal. 

Bom, e tinha esses mecanismos que é o mecanismo da decisão de posições 

editoriais fundamentais. Eu trouxe aqui dois exemplos, um deles que está aqui é um 

calhamaço, isso é o relatório da assembleia que decidiu que o “Opinião” apoiava 

formalmente a reforma agrária. 

 

 

O SR. -  “O Opinião” não, o “O Movimento”. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – O “O Movimento”. Formalmente a reforma 

agrária. Você tinha dentro do “O Movimento” os mesmos conflitos que você tem na 

sociedade. Então, por exemplo, são dois exemplos interessantes, um é da propriedade da 

terra, o outro é a questão das liberdades políticas, da constituinte.  

Quem se lembra, eu não sei, naquela época existia a LIBELU, por exemplo, que 

era contra a liberdade democrática. Achava que isso era bandeira burguesa, não sei o 
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que, tal, da mesma forma que tinha gente que achava que não existia mais questão 

agrária no Brasil, que a questão da propriedade da terra tinha sido resolvida e tal. 

Então o que o “O Movimento” fez nos dois casos? Todos os dois casos estão 

aqui. Abriu um debate, as páginas do jornal publicavam matérias a favor e contra a 

reforma agrária, a favor e contra a constituinte, a luta pelas liberdades. 

Durante um tempo o jornal tinha uma conduta editorial de permitir o debate e 

expressava nas suas páginas este debate. Num determinado momento, ele organizava 

esta discussão e numa convenção nacional fruto de convenções regionais ele definia, 

né? Foi o que aconteceu. 

Então aqui tem o relatório da convenção que fechou, fala lá o Chico de Oliveira, 

contra, a Maria Moraes, contra, o Guido Mantega era contra, achava que tudo isso era 

bandeira burguesa, tal, né? Ele fala lá, esse pessoal todo, o Bernardo Kucinski, né? E aí 

há um debate longo onde se concluiu pela maioria que existia a questão agrária em que 

pese o avanço do capitalismo no campo, e em que pese a existência de proletariado 

rural, existia uma questão da terra, nem sei depois como algumas pessoas aderiram ao 

MST ou se explicaram ao MST porque é, então está aqui. 

O da constituinte é mais interessante porque a constituinte teve um início, o 

PMDB lançou, o PCdoB tinha essa bandeira e ela foi também fruto em uma certa altura 

que tem a resolução que determinou, era da editoria nacional, que determinou o debate, 

organizou o debate sobre a constituinte. Fez o roteiro, as discussões, a biografa e teve 

um longo processo que inclusive envolveu a publicação inclusive de um caderno sobre a 

constituinte. Quer dizer, houve a mesma coisa, em um certo momento... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vem com calma, pode vir 

com calma.  

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Depois... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– (ininteligível) 
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O SR. LUIZ BERNARDES – Então tem ali uma edição especial sobre 

constituinte e em um determinado momento numa convenção no jornal “O Movimento” 

definiu-se editorialmente como um jornal a favor das três bandeiras, as três, 

constituintes, a mais ampla liberdade política, uma constituinte, revogação da legislação 

de exceção. Aquelas que eram chamadas as três bandeiras democráticas e que no fim 

vingaram, não é? 

Então isso está aqui também, é um registro interessante, e só já indo para acabar, 

porque, é o “O Movimento” ele procurava ter uma linguagem no contexto, a mais 

possível direta, né?  

O outro diferencial, o conjunto de outros referenciais, que eu vou tentar fazer o 

mais rápido possível, eles estão ligados a um aspecto curioso porque era, vamos dizer 

assim, o “O Movimento” ele apesar de ser um jornal de oposição, de enfrentar essas 

situações extremamente adversas ele era um jornal gerenciado de forma absolutamente 

profissional. Era uma, e aí é, tem três aspectos, é uma coisa curiosa porque ao sair do 

“Opinião” e vir para São Paulo, foi aqui estabelecida uma ligação com uma figura que 

todo mundo conhece que é o Serjão, né? 

E o Serjão que era na época dono da Hidrobrasileira, ele... 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Sergio Motta. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Sergio Motta que morreu e que depois, ele teve 

um papel fundamental sob vários aspectos. Por exemplo, o Fernando Henrique só ficou 

com a gente por causa do Serjão, entendeu? Ele arrastou um grande apoio à iniciativa de 

criar o jornal “O Movimento”, mas, sobretudo, ele destacou duas pessoas que ficaram 

dentro do jornal “O Movimento”. 

Eu trabalhei diretamente com essas pessoas e um outro na empresa dele que era 

responsável por monitoramento diário da evolução da situação financeira e econômica o 

jornal “O Movimento”. 

Isso permitia você vê que é muito jornal de oposição popular que só descobriram 

que estava quebrado, quando o cartório já estava na porta pegando o pessoal que 

avalizou o aluguel da casa e tal. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



37 

 

Então o “O Movimento” contou com uma gestão deste ponto de vista muito 

conscienciosa, muito rigorosa. Por outro lado a distribuição que era feita pela Abril, isso 

era um fator fundamental, porque poder distribuir o jornal é um problema num país das 

dimensões do nosso, das dificuldades. 

Esse fato da Editora Abril ter sustentado, apesar da pressão, a distribuição do “O 

Movimento”, foi fundamental para o período dele, e a parte vamos dizer assim, curiosa 

que foi a capacidade de encontrar soluções sejam do ponto de vista da estrutura de 

custos do jornal, seja do ponto de vista da forma de fazer a receita próprias e genuínas. 

Eu vou, isso parte exatamente até externo e direto comigo, a minha ligação com 

essa experiência, ela se deu inicialmente pela redação, mas numa certa altura, ainda no 

“Opinião”, em função da censura, a receita começa a cair e aí você tinha um problema 

de como é que você resolve isso.  

E aí, por ideia e sugestão do Luiz Marcos Gomes, de chamar na época do 

“Opinião” para ir para o Rio, eu fiquei um tempo entre exercendo a função de 

correspondente do “Opinião” em Minas e, ao mesmo tempo, sendo responsável por 

criar uma campanha de venda de assinaturas do jornal “Opinião”.  

E aí, era uma coisa nova, porque não se tratava de vender sabonete, não se 

tratava de vender um jornal qualquer. Aquilo era um produto político, embora ele 

tivesse que ter, como jornal, as qualidades intrínsecas de qualquer bom jornal para 

vender, ele além de ser um jornal político ele se transforma e o “O Movimento” muito 

mais, em um símbolo de resistência à ditadura. 

Então tratava-se de uma venda política, os argumentos eram políticos, a 

mobilização era política, ou seja, eu não estava ali organizando um processo de venda 

de assinaturas do jornal “O Movimento”, do jornal “Opinião”, ou de venda direta que 

virou um mecanismo essencial de sobrevivência do jornal porque eu era vendedor, nada 

contra os vendedores, não estou falando isso. Não era por isso, né?  

Eu era militante político, e entendi a importância daquilo, e a importância 

inclusive deste jornal ser um instrumento útil e que a sua utilidade como instrumento 

político ele ia além do seu conteúdo jornalístico. Até o uso que ele poderia ter no 

processo de distribuição e de venda, tinha que se prestar o trabalho político. 

Então, por exemplo, parte do, tem aqui, eu trouxe um jornalzinho que o “O 

Opinião”, “O Movimento” fez em uma certa altura que chama-se “Assuntos”. Era uma 

versão popular feita para operários do “O Movimento”.  
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Tem vários exemplares aqui e ele foi, por exemplo, em Belo Horizonte e aqui 

também, ele foi, os primeiros números dele foram distribuídos inclusive naquela escola 

do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, e eu mesmo fui levar este negócio, 

entreguei para o Lula lá naquela época, entendeu? 

Mas em Belo Horizonte, por exemplo, o movimento operário se reconstruiu na 

venda do “Assuntos”. O próprio processo da distribuição, do debate do jornal e da 

organização e da venda, virou um instrumento político. 

Então, era um processo de outra natureza e essas, então foi desenvolvida toda 

uma, então assim, o jornal tinha em torno dele milhares de pessoas, era um negócio, era 

uma coisa, uma mobilização impressionante, e muitas delas estavam mobilizadas não 

era na redação, na elaboração. Elas estavam organizadas em torno da distribuição, da 

venda, do debate e muitas movimentais sociais naquele momento usaram este jornal e 

seus instrumentos como instrumentos de mobilização, de organização, de debate, de 

conscientização. 

Então esta capacidade de encontrar aas formas adequadas e eu brinco assim 

como eu brincava antes dizendo que o “O Movimento” era a única empresa que tinha 

uma contradição capital e trabalho das mesmas pessoas, eu falo que o verdadeiro 

milagre econômico brasileiro era você conseguir manter um jornal feito o jornal “O 

Movimento” debaixo de ditadura fascista, sob a pressão de censura que ele vivia, sob a 

pressão econômica que ele vivia, sob o processo de intimidação que não alcançava só a 

gente que fazia, mas alcançava a banca que vendia. 

E conseguir sobreviver naquele raciocínio que eu coloquei lá atrás do Raimundo, 

ou seja, gerando 95% da receita necessária para a sua sobrevivência, inclusive pelas 

formas não tradicionais, que foram desenvolvidas de forma criativa e autônoma por nós 

com muito mais competência do que muito economista que esfrangalhou com o país aí, 

que se diz gerente, né? E ainda passar o chapéu para aquele déficit de 5% que sobrava a 

fundo perdido periodicamente.  

Isso que é milagre econômico, né? Não é você ter todo o poder, todo o recurso 

para gerir do jeito que eles querem. É você encontrar as soluções que viabilizam o 

funcionamento. 

E eu acho que nesse sentido o seguinte, o “O Movimento” sobreviveu a isso, e 

ele foi entrar em crise mais profunda e acabar por outros fatores que não tem a ver 
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exatamente com a ação da ditadura militar contra ele. Ele acabou depois, e já por outros 

fatores que não vem ao caso aqui discutir. 

Eu tenho a minha opinião sobre isso. Nesse livro... 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Não, você não vai entrar nisso aí. (Risos.) 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Não, eu estou só, nesse livro que o Carlos 

Azevedo coordenou, ele tem inclusive também um CD no fim onde eram para estar oito 

entrevistas, né? Mas acabaram saindo quatro. 

 Tem uma entrevista do Raimundo que eu acho que é a grande figura do jornal, 

né? É o criador, a grande liderança. Do Luiz Marcos, que na minha opinião foi assim 

aquela figura que do ponto de vista da compreensão e da formulação do que deveria ser 

um jornal, foi o cara que teve, o próprio Raimundo reconhece isso, o cara que teve o 

papel chave, determinante. Depois, tem uma entrevista do Tonico, que foi o cara que era 

o, assim, a figura que operacionalizava na verdade o funcionamento do jornal. 

Hoje não tem nada a ver com aquela experiência onde eu não só coloco as 

questões que eu, como uma pessoa que ajudou a fundar, a organizar e sustentar o “O 

Movimento” viu o que aconteceu, bem como lá eu explico o porque que eu acho que ele 

acabou, que eu achava na minha opinião que não precisava de ter acabado. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Só para contar uma historinha aqui. Quem está 

falando agora é o Carlos Azevedo. É, vou dar um exemplo do clima que a gente 

trabalhava. No meu caso particular, que era clandestino e era colaborador do jornal na 

clandestinidade. Então, para acontecer isso numa situação de ditadura era preciso todo 

um mecanismo de, uma estratégia de relacionamento porque eu não podia ir ao jornal 

“O Movimento” e também o pessoal do jornal não podia me procurar e nem saber onde 

eu morava.  

Não tinha endereço, não tinha telefone, não tinha nada disso. Mas apesar disso, a 

cada duas semanas, chegavam lá na redação as minhas contribuições, matérias, 
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comentários e também vinha do jornal muitas vezes solicitação de matéria, “Carlos, 

queremos que você trabalhe tal assunto”. 

Este caso por exemplo, da independência, do aniversário da independência, da 

revolução dos Estados Unidos, foi uma sugestão que deram na redação e que eu 

elaborei. Mas, como é que isso acontecia? Esse relacionamento como é que as matérias 

iam para, chegavam até o jornal? Isso era um trabalho muito arriscado e ao mesmo 

tempo feito de uma maneira muito modesta pela minha companheira, Maria Lucia que 

está sentada aqui na frente que se encontrava com a companheira do Raimundo, a Sizue. 

Então as duas se encontravam numa lanchonete como se fossem as duas tomar 

um lanche e ali uma passava para a outra o material que era para ser trocado, não é? 

Então, é para se ver como as coisas aconteciam apesar de toda a força do Regime, de 

todo o poder que ele tinha, e como você consegue realizar de maneira simples, mas com 

muito esforço, com muito trabalho e também correndo muito risco.  

Acho que essa é também uma homenagem que eu presto aqui à minha 

companheira que me ajudou muito todos estes anos e ninguém conhece, ninguém sabe 

dela, não é? (Aplauso.) 

Falam do Carlos Azevedo, mas tem a minha companheira que esteve comigo o 

tempo todo. Para mim era isso aqui. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Aproveitando, porque é uma coisa interessante. 

São dois aspectos diferentes, porque o Raimundo, o Tonico, por exemplo, foram 

grandes jornalistas, né? Dos mais bem pagos da imprensa brasileira num determinado 

momento, e abandonaram isso. 

Eu me lembro que a declaração de renda do Tonico e do Raimundo, na época era 

do “Opinião” era 10 vezes menor do que quando eles trabalhavam na Abril, né? Isso 

anos antes. E tinha para, um dos esquemas que existia na sustentação do “O 

Movimento”, porque aí não era nem na sustentação do “O Movimento”, era na 

sustentação das famílias, e que era muito comum um do casal ter um emprego regular e 

o outro trabalhava no “O Movimento”. 

Então, por exemplo, a Sizue tinha um emprego, a mulher do Raimundo, mas ele 

trabalhava lá, então isso foi um artifício usado também. Então, são vários os casos em 

que na verdade a mulher ficou trabalhando ou o homem ficou trabalhando para o outro 
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poder, ficou trabalhando normal no esquema pesado, para o outro poder se dedicar à 

experiência de manter o jornal. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amélia Teles. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Amelinha Teles, assessora da Comissão da 

Verdade. Eu, na verdade também fui do jornal “O Movimento”. Eu fui do jornal “Brasil 

Mulher” e do jornal “O Movimento” ao mesmo tempo, porque o jornal “O Movimento” 

começou em 1975 e o “Brasil Mulher” também, né? 

E mais ou menos o jornal “Brasil Mulher” foi até 1980, mas a audiência do 

jornal “Brasil Mulher” vai ser sexta-feira, e o jornal “O Movimento” foi até 1981. Eu 

fiquei no jornal “O Movimento” de 1976, até início de 1980, né? E depois eu me 

desliguei do jornal antes que ele, antes do final, né? 

Mas que queria trazer aqui primeiro o seguinte, eu acho que o Luiz Bernardes 

trouxe bem, o Carlos Azevedo também, cada um tem uma experiência dentro do jornal e 

eu vivi muito a experiência da divulgação do jornal. Da divulgação, vender assinatura, 

vender ações. Então o nosso contato era direto em universidade, viajava pelo Brasil 

afora. Nós íamos na (ininteligível). 

Nossa, a gente trabalhava quase 24 horas por dia ali na  (ininteligível)a gente 

ficava dia e noite com estudantes do Brasil inteiro, com intelectuais do Brasil inteiro, 

fora do Brasil, né? E o jornal “O Movimento” ele teve pelo menos nos momentos que 

eu vivi o jornal, apear do, era um jornal que vivia em crise, né? Porque nós vivíamos em 

crise, nós da Esquerda vivíamos em crise. 

Mas ali era interessante assim, porque toda essa imprensa aglutinou gente da 

Esquerda. Uns mais da Esquerda, outros menos, mas todo mundo era, todo mundo 

gostava da política, foi um espaço, o jornal “O Movimento” foi um espaço onde se 

discutiu muito qual era o papel da imprensa, né? Interessante, nós vamos fazer um 

jornal todo dia e ainda tínhamos essa, essa capacidade de aprofundar, ficar discutindo 

qual era o papel da imprensa.  
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Se discutia dias, semanas, porque tinha as assembleias gerais do jornal que 

vinham esses intelectuais todos. Eles participavam daquela assembleia que a gente fazia 

ali no fundo da casa, na Virgílio de Carvalho Pinto, né?  

Ali a gente tinha um, como é que fala? A gente fazia uma tenda ali, né? Porque 

ali passávamos finais de semana em assembleia, as reuniões de pauta às segundas-feiras, 

as reuniões de pauta e avaliação do que foi o jornal anterior, toda segunda-feira tinha 

essa avaliação e fazia esta pauta. 

E a discussão era sempre, quer dizer, nós que fazíamos o trabalho mais de 

distribuição e divulgação do jornal a gente trazia muito assunto para o jornal porque a 

gente com toda a ditadura, com toda censura, com toda a repressão porque toda, 

inclusive nós vivemos momentos da repressão ali bastante acentuados, mas a gente é, 

existia um, digamos assim, um seguimento em torno, o jornal aglutinava um público 

muito crítico e participativo, queria estar intervindo assim na pauta, no conteúdo, né? 

Então era uma, várias contradições e várias contribuições eu diria, né? Que a 

gente vivia entre contradições e contribuições desse, do jornal. E a grande discussão era 

essa, esse nosso amor, e acho que quem trabalhava na divulgação vivia isso mais, de 

forma mais intensa do que da redação, pelo menos pelo que eu estou vendo de vocês. 

Qual era o papel do jornal? O jornal era para informar, era para, trazia uma 

opinião pública, crítica ou era para organização? Porque a gente, nós vivíamos muito 

nas organizações, quem divulgava vivia muito dentro das organizações. E a gente sentia 

que era um instrumento muito forte o jornal para organizar porque ele politizava e dava 

vontade de se organizar para fazer alguma coisa, para enfrentar a ditadura de alguma 

forma. 

Eu acho que teve um momento e assim, eu poderia falar várias coisas, mas eu só 

quero lembrar isso, né? O papel da juventude porque assim, tem esses intelectuais de 

nomes tal, estava tudo lá no conselho editorial, mas quem ia distribuir, divulgar era essa 

meninada, a meninada mesmo! E de uma coragem, toda semana tinha gente presa por 

causa do jornal “O Movimento”, gente! 

Quantas vezes nós fomos presos, era assim, já era, fazia parte da nossa rotina. E 

esse pessoal ia distribuir o jornal “O Movimento”, ia vender, ia divulgar sem ganhar 

nada. Aliás, tudo você tinha que tirar do seu bolso. Então, eu acho que isso, toda 

articulação da União Nacional dos Estudantes aconteceu ali dentro, ou ali na periferia 
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desse jornal. Em tudo quanto era lugar estava discutindo como é que ia fazer com a 

UNE, não sei o quê.  

Eu lembro de vários congressos da UNE discutindo ali dentro, inclusive assim, a 

pauta, o que nós vamos discutir? Aquela prisão horrorosa que teve em Belo Horizonte 

ali afetou direto, foi em 1977. A invasão da PUC em 1977 afetou o jornal “O 

Movimento”. O jornal “O Movimento” vivia intensamente todas as ações e contrações 

ali dentro da ditadura. 

E isso nós da divulgação e da distribuição, nós sentíamos assim diretamente, nós 

vivíamos isso. Era, era você sentir o ritmo da sociedade ali, tentando se organizar, 

tentando enfrentar, tentando resistir. Isso era muito, muito, muito forte. 

Eu lembro assim, nós fizemos, o jornal “O Movimento” não pôde deixar de falar 

aqui, eu quis falar mais por isso. Fiz um Caderno sobre o Alexandre Vannucchi Leme, 

aquele menino que foi estudante da USP, que foi assassinado pela ditadura ali no DOI-

CODI em 1973.  

O jornal não existia, porque o jornal veia a existir em 1975, mas ele faz o 

Caderno. Nós trabalhamos quando o jornal não cabia mais tanta, tanta, essa 

movimentação da sociedade dentro das páginas do jornal, porque não cabia mesmo 

porque ele era censurado, então, cada vez tinha menos espaço e a sociedade precisando 

de mais espaço. 

Então a gente fazia o caderno, aqueles cadernos. Eu me lembro o tanto que nós 

vendemos daquele Caderno do Alexandre Vannucchi Leme. Eu acho que a gente não 

pode esquecer desse caderno e eu acho até que ele devia ser reeditado aqui pela 

Comissão da Verdade, eu acho fundamental que esse Caderno fosse reeditado, que o “O 

Movimento” viesse aqui o “O Movimento” que existiu, mas que ainda resta a memória, 

né? E a ação, a ação do “O Movimento” é histórica, não vai se perder nunca. 

Então o, eu queria que essa, esse Caderno fosse feito aqui, reeditado porque eu 

sempre penso nesse Caderno, a importância que foi, a gente discutindo com aquela 

meninada toda da, que ia para o encontro de estudantes não sei da onde a gente ficava 

sabendo, a gente ia lá encontrar, levar os cadernos, ia para tudo quanto era lugar. E nós 

vendemos todos. Eu acho que o jornal “O Movimento” sempre deu prejuízo, eu nunca, 

não tem como, mas a gente conseguia manter, nós vendendo. 

Um outro jornal também que foi muito disputado, outro Caderno foi o 

“Constituinte”. Da constituinte na SBBC, nossa! Nós fizemos a festa e a repressão veio 
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em cima de nós, eles começaram a jogar pó de mico em cima de nós, foi aquela coisa 

horrorosa, mas ali foi importante e o da “Anistia”. O Caderno da Anistia. 

Eu acho que tem três cadernos que tem que ser de uma certa forma trazer, quem 

estuda História, quem estuda, gente que estuda a vida, aquilo ali é uma parte da história 

deste país, porque ali reuniu o pensamento de uma grande parte de pensadoras e 

pensadores aqui do Brasil, nesse “Anistia” e nesse “Constituinte” daquele momento. 

E o Alexandre Vannucchi eu ia reivindicar assim, que a Comissão da Verdade, 

porque nós temos, o nosso carro-chefe são os mortos e desaparecidos políticos. 

Alexandre Vannucchi e os mortos e desaparecidos políticos no estado de São Paulo, os 

militantes que nasceram ou foram assassinados aqui ou são desaparecidos aqui o estado 

de São Paulo. Então, por isso que eu pedi a palavra, tá? Obrigada. (Aplausos.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Muito bem. Deixa eu falar 

uma coisa. Esse Caderno da Petrobrás foi uma, foi feito naquela transição do Geisel e 

Shigeaki Ueki, não foi? Que ele abriu para os contratos de risco, que abriu um grande 

debate nacional? Não foi naquela virada, não é? 

 

 

O SR. -  Foi em 1975. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Isso, isso. Esse caderno foi 

um caderno importantíssimo, importantíssimo, né? É, o da Petrobrás. 

 

O SR. -  O Raimundo disse que tem ele ainda. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É porque o Geisel fez o 

acordo Brasil-Alemanha, trouxe as usinas nucleares, entregou para os alemães todo o 

parque elétrico, né? Da expansão das barragens e abriu para a exploração, os chamados 

contratos de risco tanto é que ele transformou o Shigeaki Ueki num dos caras mais ricos 
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e mais, aí o Maluf para contrapor abriu a Paulipetro, não é? Era aquela discussão 

enorme que se tinha. 

Mas, então, eu queria nessa linha que a Amelinha está falando, eu queria, o 

Raimundo Pereira, o Raimundo era para vir hoje, não é? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele era para vir, né? Agora... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – São 4h25, isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. Eu queria fazer 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Só se ele vir às 17h, mas agora eu não sei, o 

Bernardes era o último a falar. Você tem o telefone dele aí pra ligar? Eu ligo pra ele... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vai ligar para ele? Então... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas alguém... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ajuda lá, Renan. Olha, é o 

seguinte, eu queria perguntar uma coisa para vocês. O Raimundo é, porque o Raimundo 

começa, ele consegue atravessar todas estas fases, né? E até o hoje o Raimundo se 

mantém como um jornalista importante. 
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Então, o que o Raimundo pela, não é o campo meu mais especializado, o que o 

Raimundo fala? Que tem que ter a imprensa alternativa, mas ele acredita que tem 

grandes jornalistas que resistem nas grandes empresas, resistem nas redações das 

grandes empresas jornalísticas e que toda vez que alguém fala que vai criar uma 

imprensa fora da, tirar todos os grandes jornalistas das grandes redações, ele vê com 

muito ceticismo isso. 

Então eu queria fazer uma pergunta para vocês que são grandes jornalistas, no 

fim da ditadura tinha o “Última Hora”, né? Samuel Wainer, o Samuel Wainer, tinha a 

“Tribuna da Imprensa”, aí vem a ditadura e isso rompe e aí tem um tempo de 

maturação. Lógico que tinha toda a imprensa operária, toda a imprensa sindical e aponta 

o caminho de uma nova... Assim, esses novos, esses novos que vocês foram os que 

primeiros, “Opinião”, eu queria que vocês falassem um pouco assim, dessa transição, 

né? 

Como é que sai, porque mesmo com o advento da ditadura assim, o fim da 

ditadura houve o grande jornal nacional da Esquerda que era o “Última Hora”, não é 

isso? Aí quando forma, o Gapasrian forma o “Opinião”, e vocês organizam o “O 

Movimento”, começam a aparecer muitas publicações no sul do país, começou a 

pipocar em Belém, em várias regiões, baseados, aí vocês tinham algum nível de troca de 

informações, combinavam algumas pautas, se criou um movimento nacional pela 

imprensa alternativa da resistência, né? 

Isso que talvez fosse interessante fazer, o fim da ditadura, o tipo de imprensa que 

tinha no fim da ditadura, aí veio a censura, a morte, tal. A reorganização e, o Raimundo 

foi até para o “Retrato do Brasil” fez aquela série importantíssima. Eu queria que vocês, 

para a gente finalizar essa data de hoje que vocês fizessem essa retrospectiva, né? 

Quando vocês estavam falando, estavam falando do caderno da Petrobrás, você 

imagina que eu era da Geologia, né? E teve aquele grande debate nacional, né? Geisel 

de um lado, Maluf de outro, Shigeaki Ueki contratos de risco, os caras fazendo estas 

barragens, acordo Brasil-Alemanha, e praticamente todo mundo derrotado, não é? Vai 

tentando achar uma nova fase da resistência, e vocês conseguiram sintetizar este 

caderno, não é?  

E hoje, eu não quero falar nada de hoje que, misturar Comissão da Verdade, a 

gente está tentando entender o que os caras vão fazer com o pré-sal, não é? Essa 
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vergonha, essa cara de pau sem vergonha aí que os caras, o Mantega, todo mundo 

pedindo para o capital estrangeiro vir comprar as reservas, não é? 

Então, eu não quero misturar, não quero entrar neste pântano, eu também não 

quero arrumar mais confusão do que eu já tenho. Mas então, eu queria que vocês 

fizessem esta transição aí do ponto de vista da arte de vocês. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Eu acho que, com o fim da ditadura o retorno dos 

partidos, né? Houve uma, vamos dizer assim, uma série de iniciativas de imprensa com 

feição mais definida, né? 

O “Tribuna da Luta Operária”, por exemplo, que era um jornal do PCdoB, né? 

E, eu acho que nós, até curioso porque a década de 1980 salvo as manifestações de 

junho, né? Foi uma das mais politizadas do país até então, quer dizer, foi um período, 

aliás, isso já era uma discussão do fim do “O Movimento”, porque um dos problemas 

que envolveu a discussão do fim do “O Movimento” é que realmente a conjuntura 

estava mudando, o regime militar estava em processo de desagregação, né? 

Havia um processo de (ininteligível) do movimento de massas, inclusive com a 

massa mais popular da rua e uma das, era um contexto inclusive favorável a uma 

iniciativa tipo o “O Movimento”, no entanto o “O Movimento” não, né? A discussão 

interna sobre porque isso acontecia foi uma das discussões importantes desse período. 

Tem gente que acha que era inevitável você ter esta desagregação, essa 

pulverização, e tem gente que acha que não. Eu mesmo acho que não. Eu acho que era 

possível você manter uma imprensa frentista posta a serviço do fim do regime militar, 

posta a serviço de uma saída popular, mais popular, né? Mas isso tudo num certo 

sentido, hoje não faz sentido, não é? 

Eu acho que, você vê, ao longo desta década foi o período que surgiu o próprio 

PT. O PT em certa medida ele surgiu como alternativa ao regime, mas também como 

alternativa àquilo que era Esquerda tradicional, não é?  

E surgiu também, você vê o tipo de sindicalismo que o Lula representava não era 

propriamente o sindicalismo que vinha das oposições sindicais que enfrentou o regime o 

tempo inteiro. Mas o fato concreto, na minha opinião, é que o PT acabou canalizando 

aquilo tudo que veio da luta contra o regime e, depois, da luta a desagregação deles e eu 

pessoalmente acho que chegou ao governo e decepcionou, deste ponto de vista. 
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Eu acho que a população votou nisso como, inclusive, depositários daquilo que 

foram as grandes lutas anteriores para que houvesse um processo de mudança e o que eu 

acho que em certa medida não houve, né? 

Você não pode dizer que os 10 anos de governo do PT, eu não sou, não estou 

fazendo crítica ao PT, eu acho que o PSDB na minha opinião é muito pior, mas você 

não pode dizer que nestes 10 anos de governo do PT houve alguma alteração estrutural 

na realidade do país, não houve. 

Quer dizer, você continua com um país que tem o modelo econômico altamente 

explorador, com alto grau de concentração de renda e de riqueza, o processo de 

democracia é bem formal. Você tem o controle absoluto da mídia, então eu, 

sinceramente, depois de anos de luta essa não é a situação que corresponde àquilo que 

eu acho que era o que o povo brasileiro merecia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Deixa eu tentar responder também aquilo que o 

Adriano nos perguntou. O surgimento do “O Pasquim” em 1969, esse é um primeiro 

lance de uma imprensa que procurava resistir e aí eles vão pelo caminho do muro e 

obtém um grande sucesso, né? Mas o primeiro jornal mais político que é o jornal 

“Opinião”, ele abre uma nova possibilidade. Então, a partir dele, a gente pode ver que 

começa a desenvolver toda uma imprensa pequena no movimento estudantil, no 

movimento de oposição sindical, na área da Igreja, essas comunidades eclesiais de 

bairro.  

Todo mundo tinha os seus boletins, etc. e de repente isso virou um formigueiro. 

Quer dizer, isso eram centenas, não sei se não foram milhares de pequenos jornais, né? 

Espalhados pelo país. Eles têm a vertente, eles têm o seguinte, eles se inspiram nesses 

grandes jornais como o “Opinião” e o “O Movimento”, mas eles sentem uma 

necessidade particular “aqui para a nossa comunidade, vamos dar uma informação para 

o pessoal”, etc.  
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Inclusive eu estava vendo outro dia uma entrevista do bispo Sândalo Bernardino, 

Angélico Sândalo Bernardino, ele disse assim “eu adoro aqueles jornais” ele dizia isso 

“porque os jornais são da maior importância para as comunidades” etc. e tal. 

E de fato aquilo aconteceu naquele período entre 1976 até 1978, 1979 os jornais 

alternativos surgiram em todo o país. Os menores eram muitos os pequenos, mas havia 

alguns de grande força como o “Coojornal” do Rio Grande do Sul, como o “Varadouro” 

no Acre, né? Que é um jornal excelente, de grandes histórias, etc. E você vai vendo 

assim por todo o país há jornalistas competentes, com sensibilidade que nunca tinham 

convivido com os outros, mas que acaba então se relacionando. 

Por exemplo, eu sei que o “Varadouro” e o “O Movimento” tinham muita 

relação, eles trocavam matérias se apoiavam, etc. Em geral se apoiavam os jornais, né? 

É claro que havia também os jornais que eram concorrentes no sentido político e 

ideológico, não é? Que não tinham uma relação porque tinham condições diferentes, 

etc., mas mesmo assim nas questões mais gerais na censura e tal, eram solidários e se 

apoiavam. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Lúcio Flavio começou no 

“Varadouro”, não foi? 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – O Lúcio Flávio ele... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele começou na distribuição. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Acho que ele foi do Pará mesmo, ele começou 

ali, tinha um jornal chamado, ah, meu Deus... Era um jornal que no começo era ligado 

ao PCdoB e depois ficou sozinho... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível) 
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O SR. CARLOS AZEVEDO – Então, aí... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível) 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – E aí surgiu é isso? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Foi quando começou a 

escrever aqueles grandes artigos sobre a seringa. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Exatamente, ele que levou esta questão do 

Movimento dos seringueiros, etc. e tal e que o “Varadouro” também segurou isso e o 

Chico, o seringueiro mor, o... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Chico Mendes. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – O Chico Mendes. O Chico Mendes ele 

praticamente se politizou, ele quase que se alfabetizou dentro do jornal “O Movimento”. 

Ele distribuía o jornal “O Movimento” lá. E depois ele passou a contribuir com o 

“Varadouro”, que o “Varadouro” surgiu, então ele inclusive tem um depoimento do 

Chico Mendes nesse livro que eu escrevi sobre o jornal “O Movimento”, e que ele fala 

“eu aprendi tudo com o jornal “O Movimento”. 

Então você vê, esses jornais não eram simplesmente uma coisa de carregar a 

informação, eles carregavam a informação, a formação e a organização como disse a 

Amelinha. Eles permitiam, esses jornais permitiam a organização popular. O 
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Movimento Democrático avançou muito a partir do processo que eles, das informações 

que eles forneciam etc. e tal. 

Então, isso que você levantou, a sua pergunta me pareceu muito percuciente, 

muito, de fato foi assim uma explosão. É claro que depois, quando se reorganizam os 

partidos em 1890, 1981 etc. e tal, essa mesma impressão que nós tínhamos ela como 

que desaparece de repente porque surge um processo de organização já por partidos, né? 

Por exemplo, o PCdoB, passa a ter o jornal, o PCB tem o jornal. 

Então aquele agrupamento de profissionais, de intelectuais que estavam em 

torno desses jornais que formavam grandes frentes, frentes de oposição à ditadura, eles 

vão se separando e formando as suas próprias tendências políticas e tal. E aí é mais forte 

evidentemente que se concentrou no PT que para minha surpresa nunca teve um órgão 

central e acho que deveria ter tido. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Alguém quer fazer alguma 

pergunta, alguma fala? Algum jornalista que está na Mesa (ininteligível). 

 

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala no microfone, por 

favor. Koba, alguém leva para ela, por favor. Taís. 

 

 

A SRA. MARIA LÚCIA - Sobre a revista “Realidade” também que teve no 

início dela, também teve, foi censurada. Eu queria também saber um pouquinho a 

respeito, porque ela foi censurada, como ela acabou na verdade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você falou o seu nome? O 

nome do seu site? 
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A SRA. MARIA LÚCIA - Ah, sim! Maria Lúcia do Blog (ininteligível). 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Carlos Azevedo. 

 

 

A SRA. -  Eu queria só aproveitar que eu achei curioso, se a Abril ela tinha a 

“Veja”, porque ele manteve a distribuição do jornal? Eu acho... De onde veio esta 

decisão? 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Porque a distribuição é um trabalho comercial, 

né? Então na verdade ela aceitava porque o jornal era um bom produto para 

distribuição, né? E acho que politicamente também interessava para ela que tivesse 

aquela possibilidade ali daquele jornal. 

Algumas vezes havia problemas inclusive entre o jornal e a distribuidora e tal, 

mas eu, na minha opinião isso não era uma coisa que fosse uma contradição, né? 

Funcionou. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Engraçado porque eles só distribuíram o “O 

Movimento”, depois outros jornais tentaram que eles distribuíssem e eles não toparam. 

Isso é uma coisa interessante, eu não saberia explicar. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Vou responder sobre a “Realidade”. A 

“Realidade”, meu nome é Carlos Azevedo, eu fui repórter da revista “Realidade”. E 

participei do grupo inicial, do grupo que criou a revista, que formulou a revista junto 

com o Paulo Patarra, Sérgio de Souza, José Hamilton Ribeiro, Marão, enfim, Eurico 

Andrade, enfim, nós éramos um grupo de jovens jornalistas fazendo um projeto novo 

que a Abril nos convidou para participar. 
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A revista “Realidade”.  Ela não foi censurada no começo, ela na verdade não era 

censurada, ela nunca teve um censor na redação, ela na verdade teve algumas edições 

apreendidas. Uma em particular que repercutiu muito foi a edição especial sobre a 

mulher. Então ali o juiz decidiu que havia um mal estar naquilo, porque o que a revista 

“Realidade” fazia era discutir muito o desenvolvimento dos costumes, da participação 

da mulher na sociedade, da libertação da mulher, enfim.  

No mundo inteiro se discutia isso, nos Estados Unidos se vivia o auge do 

Movimento Feminista, etc. E a “Realidade” caminhou muito por esse caminho também. 

E aí algum juiz achou que, tinha uma fotografia na revista que era, que ofendia a moral 

pública que era a fotografia de um parto. Era uma reportagem sobre um parto e tal. 

Então, a partir daí, com esse pretexto, na verdade havia uma insatisfação com o 

avanço que a “Realidade” estava oferecendo para o público dela, então fizeram uma 

pressão, mas na verdade a revista nunca foi objeto de censura, não houve censor dentro 

dela. Nesse período inclusive a censura era mais seletiva, etc. 

Como em 1964, a ditadura havia eliminado toda a imprensa de Esquerda, 

comunista, socialista, operária, sindical, estudantil, enfim, e dos partidos políticos de 

Esquerda, e a grande imprensa que tinha permanecido em geral estava de acordo e 

aceitava aquelas ordens de proibição “tal assunto não pode ser citado, não se pode falar 

em Dom Helder Câmara”. Então os jornais não falavam etc., né? Mas isso em relação à 

“Realidade” não aconteceu no período que ela viveu esse processo mais, vamos dizer 

assim, mais libertário que foi de 1966 a 1968. 

Porque, com o Ato Cinco, as coisas mudam em geral. Em 1968 tanto é que da 

equipe originária de “Realidade” com o Ato Cinco, a própria equipe da “Realidade” se 

demite coletivamente, porque aí mudaram a chefia, mudaram as regras e já se queriam 

fazer uma revista mais amordaçada. E aí, então, a grande parte da equipe saiu, alguns 

ficaram tal, e aí se formou uma nova equipe, e é uma outra história da revista 

“Realidade”. Ela vai até o fim da vida dela, ela morre por falta de leitores, porque ela 

vai no processo de decadência a partir de 1973 por aí. Ela muda inclusive de tamanho, 

era uma revista grande, né? De grande fotografia, ela ficou uma revista menor. e vai 

perdendo o seu leitor etc. e enfim. 

Possivelmente a publicidade também caiu, então a Editora Abril resolveu fechar 

a revista, ela morreu de inanição. É isso. 
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O SR. LUIZ BERNARDES – Eu não trabalhei com a “Realidade”, eu posso 

falar da minha referência. Na experiência de “Opinião” e “O Movimento”, e na 

convivência com o Raimundo, o que eu percebi é que a “Realidade” desta fase primeira, 

era sempre, para uma certa geração de jornalistas, um exemplo até pelo resgate do papel 

da reportagem, das matérias sobre os temas candentes feitas em profundidade.  

O próprio Raimundo foi editor sobre a edição da Amazônia, não é? Então, assim 

como o “Bondinho” que sempre foi referências importantes para pessoas feito 

Raimundo, feito o Tonico, depois o próprio Duarte, que chegou a trabalhar na 

“Realidade”, não é isso? 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – (ininteligível) 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Então ela permaneceu, heim? É, ela permaneceu, 

permanecia ali como uma referência extremamente positiva de jornalismo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas o “Bondinho” foi a 

continuidade do povo da “Realidade” porque estava o Patarra. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Parte sim, né? Parte sim.  Tanto que assim, das 

vezes quer eu vi o Raimundo falar do ponto de vista dele, pessoal, ele fala da 

experiência do “Sol”. Não é “Sol”? Que é um jornal que ele fez com a UEE aqui, não é 

isso? 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Não! O “Sol” foi feito no Rio de Janeiro. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – O “Sol” não, é o tinha uma... 
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O SR. CARLOS AZEVEDO – O “Sol” é do Rio de Janeiro, Reinaldo Giardini, 

grande jornalista... 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Ele falava de um jornal que ele fez aqui para a 

UEE, ele o Tonico. 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Ah! O “Amanhã”, esse jornal “Amanhã”. 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – “Amanhã”. Ele falava muito da experiência do 

“Bondinho” e da “Realidade” como referências para ele como... 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – De fato, ele, o Raimundo, inclusive chegou a 

trabalhar na “Realidade” antes fazendo reportagem e depois ele voltou em 1971 e fez a 

edição especial da Amazônia, e em 1972 ele efe fez o especial das cidades, das cidades 

brasileiras. Por isso é muito importante, enfim. A revista “Bondinho” é uma parte da 

equipe que se demitiu da “Realidade” que vai fazer a... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Era o Kalili, Patarra, Dácio... 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Kalili, o Woile Guimarães... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Woile... 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Marão, Roberto Freire, Hamilton Almeida, 

(ininteligível). 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– (ininteligível) 

 

 

O SR. CARLOS AZEVEDO – Estavam todos ali. E aí fizeram o “Bondinho”, 

mas o “Bondinho” era um sucesso, as agências de publicidade adoravam, mas não 

faziam anúncio. Então eles fizeram um folder dizendo assim, e mandaram para as 

agências: “E no ‘Bondinho’ não vai nada?” 

 

 

O SR. LUIZ BERNARDES – Pois é. Assim, a todos serviram as experiências 

de referência na hora de fazer o “Opinião” e depois o “O Movimento” porque 

exatamente foram experiências que tiveram aspectos muito positivos e também, por 

exemplo, a experiência do “Bondinho” marcou muito exatamente pelos aspectos do que, 

os aspectos que levaram ao fim, né? Deles não estarem presentes em outras iniciativas. 

Então, por exemplo, nesse sentido o “O Movimento” foi uma experiência 

fantástica porque se conseguiu fazer um jornal de baixa censura, mantê-lo cumprindo, a 

própria compreensão disso que a Amelinha colocou que o jornal tem que ser um 

instrumento, ele não é só um, então ele vai ser aceito na medida em que ele serve ao 

propósito, não é? Senão não é. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós fizemos uma 

autobiografia do Merlino e aí outro dia lá no (ininteligível), lá no prédio do DOPS teve 

o grupo que foi recuperar a memória do Merlino, né? Porque o Tonico veio de Santos 

com ele, foi para a USP com ele, aí o Joel ainda estava bem de saúde, estava 

(ininteligível), estava em boas condições de saúde foi lá e o Tonico falava sempre que o 

Merlino era do contra, né? Tanto é que ele foi trabalhar no jornal “Gazeta de Pinheiros”, 

né? Para manter o vínculo depois que a “Folha da Tarde” virou aquela delegacia de 

polícia, lá.  

Bom, acho que, quem quiser agora em particular, como jornalista também podia 

abordá-los em particular, só deixa eu me organizar um pouco. 
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O seguinte, amanhã só queria... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível) 

 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Eu vou falar de hoje, calma. 

É que amanhã é uma coisa fora daqui.  

O Renato Tapajós amanhã a tarde, às 19h, lá na Maria Antônia vai apresentar o 

filme dele, só não apresentou em Ibiúna nos 45 anos da queda, dos quase 50 anos da 

queda do congresso da UNE e o filme do Renato, “A Batalha da Maria Antônia”, vai 

passar amanhã às 19h, lá no Centro Universitário Maria Antônia, antiga Faculdade de 

Filosofia, onde o Renato fez uma retrospectiva mostrando os grupos que estavam 

entrincheirados na Faculdade de Filosofia, os CCC do Mackenzie, enfim, e depois a 

queda do congresso lá em Ibiúna. 

Então, amanhã às 19h. Hoje aqui, na continuidade do nosso ciclo, vai ser às 

18h30, não é? Que vai continuar, Amelinha? Quais são os três? Sérgio... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sérgio Gomes, Audálio Dantas e Marise 

Egger. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então hoje Audálio Dantas, 

Sérgio Gomes e a Marise Egger, às 18h30, imprensa Sindical. Bom, então eu queria 

agradecer demais a presença dos dois companheiros, né? E a importância que foi terem 

vindo aqui conversado, só queria dar uma palavrinha mesmo antes de encerrar. 

Nós aqui da Comissão Estadual da Verdade fomos convidados, este fim de 

semana, para participar de um Seminário Nacional das Comissões Estaduais e Nacional 

da Verdade. Foi um seminário muito bom que mobilizou muita gente do Brasil inteiro 

em reunião com a, toda Comissão Nacional da Verdade. 
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Quando nós instalamos a Comissão da Verdade aqui de São Paulo, eu queria 

falar na frente dos dois companheiros tão importantes jornalistas e para as demais 

pessoas que estão aqui. 

Quando nós instalamos a Comissão da Verdade com o nome do Rubens Paiva, o 

nosso programa digamos assim, era a Sentença da Corte Interamericana, tanto é que nós 

fizemos da Sentença por indicação da Amelinha, tal. Nós fizemos este um texto básico 

da nossa Comissão que no caso, a gente fala genericamente do caso Araguaia. 

Então, qual era a perspectiva quando da instalação da Comissão da Verdade? 

Memória, verdade e justiça, né? Começamos a fazer discussão sobre a questão da 

justiça, Fabio Konder Comparato e todo mundo do Movimento Nacional pela Justiça. 

Eu queria fazer uma fala, que não quero colocar como uma fala pessimista, que 

eu tentei expressar a posição do nosso grupo nesse encontro nacional das Comissões 

Estaduais e Municipais da Verdade que se não houver consenso, não houver acordo, não 

houver maioria, seja lá o que for, na Comissão Nacional quanto à questão da justiça, 

pelo menos que não se abra mão da verdade, da verdade. 

Então, o que está encerrado na palavra verdade? Identificação das cadeias de 

comando, identificação dos torturadores, dos assassinos, localização dos corpos dos 

desaparecidos, a forma como desapareceram, que foram mortos. 

Enfim, todo o sistema repressivo já que o Estado brasileiro, a Justiça brasileira e 

a formulação legal da Comissão da Verdade Nacional da Verdade não vai até à Justiça, 

que a verdade seja exposta da forma mais radical até as suas últimas consequências. A 

identificação das ossadas, enfim. 

Eu acho que além de todo este fatual que nós estamos aqui na Comissão 

Estadual da Verdade na 78ª audiência, quase 300 pessoas já foram ouvidas, né 

Amelinha? E é uma Comissão da Verdade onde os militantes, as vítimas, as 

testemunhas, ela mesma é constituída por pessoas que têm todo esse envolvimento 

político, ao contrário daquela orientação da Nacional, que ninguém pode ter vínculo 

com a resistência porque não pode participar da Comissão. 

Então, eu queria falar de público para todas as pessoas presentes, principalmente 

aos dois companheiros jornalistas, na frente desse menino advogado que escreve dia e 

noite, organiza os seus companheiros na questão da Justiça de Transição, que nós 

estamos vivendo um momento difícil, difícil.  
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Que o que a gente esperava da chamada desse movimento, porque virou um 

movimento nacional, como se fosse o movimento da anistia, formação das Comissões 

da Verdade nas universidades, nos sindicatos que não só a questão da justiça, passados 

50 anos a questão da Justiça está ameaçada como a questão da revelação da verdade 

também o está. Também o está. 

As coisas caminham por caminhos tortuosos e tenebrosos que a gente não sabe 

se vai conseguir apurar no fim deste processo a verdade. Então, que todos nós, né? Que 

sobrevivemos a este período saibamos que será uma derrota terrível para o povo 

brasileiro e por todos aqueles que lutaram contra a ditadura, contra tudo isso que vocês 

tão bem resistiram e lutaram, que a verdade do nosso país mais uma vez está para ser 

escamoteada e escondida. Está bom? 

Então, essa contribuição política que a nossa Comissão da Verdade está tentando 

dar neste momento, para dizer que se não houver Justiça, que pelo menos a verdade 

apareça. Muito obrigado. (Aplausos.) 

 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Alô. Atenção. Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 

Septuagésima oitava audiência pública, 1º de outubro de 2013, auditório 

Teotônio Vilela. Instalação, está instalada a 78ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 1º de outubro de 2013, às 18h30, 

na Assembleia Legislativa no Auditório Teotônio Vilela, para a continuação do ciclo 

Imprensa e Resistência à Ditadura.  

O tema da audiência pública dessa noite será a Imprensa Sindical. 

Os convidados são Sérgio Gomes e Audálio Dantas. Vamos começar com Sérgio 

Gomes. 

 

 

A SRA. – Eu falei com o Audálio agora (ininteligível). 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A gente começa com o 

Sérgio. Amelinha, nós vamos fazer os cartunistas da resistência, a turma do... nossa! 

Tem uma geração de ouro aí. Maringoni, Caruso, os irmãos Caruso, Angeli, Bira. Olha 

o Serjão. 

Olha, ele está falando que tem uma exposição lá na sede da CUT sobre esse 

pessoal no tempo da ditadura, podia ver se dava ara trazer para cá. Mas vamos lá. 

Inaugurou na semana passada. Precisava trazer os fotógrafos, viu? Mas vamos lá. Serjão 

tem condições? Engoliu o sorvete? Está aqui. Serjão, Sérgio Gomes com a palavra. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES - Alô. Bom, embora seja praxe, mas de verdade quero 

agradecer antes de mais nada essa gentileza da parte do Adriano Diogo, nós que somos 

contemporâneos, colegas lá da USP da década de 1970, do movimento estudantil, e fico 

muito satisfeito de poder, de alguma maneira, contribuir com esse esforço que tem sido 

desenvolvido aqui na Assembleia que sem dúvida nenhuma, entre as várias Comissões 

da Verdade que felizmente se constituíram nos últimos meses, a da Assembleia 

Legislativa, aqui batizada de Rubens Paiva, reconhecidamente por muita gente como 

uma das mais produtivas, das que têm dado maior contribuição, sobretudo, em ouvir as 

pessoas não necessariamente sempre as mesmas pessoas, mas em ter uma visão alargada 

sobre a importância de se recuperar a memória desse passado recente. 

Então, isso era o Walter Benjamin quem dizia, que não se trata de preservar o 

passado e, sim, de realizar as suas esperanças. Então a importância profunda para as 

gerações talvez esteja nisso de recuperar de alguma maneira a história que de fato, 

circunstância e momento escreveram (ininteligível), que também não deram certo 

porque alguma coisa se passou. 

Mas não é que aquilo não tinha sentido ou que aquilo eventualmente ainda não 

tenha sentido. Então é importante que para este processo civilizatório as gerações vão 

passando o bastão uma para as outras e, portanto há muito ensinamento sem dúvida 

nenhuma a extrair desses quase 50 anos desde que o Golpe nos atingiu a todos. Então, 

estou à disposição para falar aqui do que vocês quiserem. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Serjão, eu não sei nem por 

onde começar porque você, hoje você vai falar como jornalista, como jornalista, né? 

Todo mundo, é um fato público e notório, você como estudante preso, processo 

do partidão, aquelas quedas terríveis, as mortes, o Vlado, os militares, os militantes. 

Isso eu acho que era interessante fazer no segundo bloco, acho que seria o 

primeiro bloco que é o foco da nossa semana, daqui a pouco vai chegar o Audálio, é 

falar da imprensa na resistência à ditadura. 

Isso não quer dizer só imprensa alternativa, é imprensa operária, a imprensa 

estudantil, a imprensa popular. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – A do exílio. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A do exílio. Da resistência 

do exílio. Então, se você puder pegar, lógico que depois nós vamos pedir para o Serjão 

ser humano, personagem falar de si mesmo e tudo o que viu, né? Tudo o que viu, que 

conviveu, mas hoje começa pela imprensa que é uma coisa que você nunca abriu mão. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES - Bom, eu tenho 64 anos, e há 35 venho 

desenvolvendo o meu trabalho na “Oboré”. Nos últimos quatro anos tenho participado, 

junto com uma série de outros colegas, na criação e no desenvolvimento de um instituto 

chamado Instituto Vladimir Herzog que tem conseguido, sobretudo por mérito do Ivo 

Herzog, filho do Vlado, tem se empenhado muito em ir atrás dos recursos para 

viabilizar os projetos. Tem uma frase de Napoleão que dizia que a demência é 

desproporção entre os projetos, entre intenções. A demência é a desproporção entre 

propostas e meios, entre os propósitos e os meios. 

Então, não é demente nenhum projeto grande, liberdade, igualdade, fraternidade, 

enfim esses grandes projetos que animam e vão ainda animar muita gente, mas é 

demente se a gente não tiver meios para chegar lá. 

Então, teve os meios para viabilizar os projetos e o instituto tem conseguido, 

publicou uma caixa dentro desse guarda-chuva chamado resistir é preciso que é um 
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levantamento da imprensa clandestina, da imprensa do exílio, da imprensa alternativa 

que ia apara as bancas, alguma coisinha da imprensa estudantil, muito pouco, está 

faltando esse buraco, está faltando este dente a boca, e um coisico de quase nada sobre o 

papel da imprensa dos trabalhadores, particularmente a imprensa sindical. 

Mas o fato, é que se publicou uma caixa com 12 CDs com depoimento de 50 

jornalistas, um deles é a Amelinha. Depois, publicamos um livrão grande chamado “As 

Capas Dessa História”, que dá conta de aproximadamente uns 300 ou 400 jornais, eu 

vejo aqui vários aqui ilustrando esse seminário, depois editamos e lançamos 

recentemente um outro chamado “Os Cartazes Dessa História”.  

Então, de três mil cartazes, conseguimos selecionar 300 e publicamos. Esse 

material está destinado a circular nas escolas, produzimos um manual que seja útil para 

o nobre professor, para que os professores nas escolas possam tomar como base, como 

inspiração estes cartazes e a partir deles desenvolver aulas criativas cada uma do seu 

jeito, enfim. E agora, uma grande exposição que aconteceu em Brasília, e agora se 

inaugura aqui em São Paulo, no dia 12 de outubro, no Centro Cultural de São Paulo. 

Bom, apesar disso tudo, essa parte que corresponde à impressa dos 

trabalhadores, ainda continua uma imensa dívida inclusive dos sindicatos consigo 

mesmos, dos sindicatos com os trabalhadores, dos pesquisadores nas universidades 

porque, você não pode, não é possível compreender este processo de resistência à 

ditadura, e depois de luta para derrotá-la, e vir a se engendrar um regime que seja assim 

democrático, participativo, que a classe trabalhadora tenha papel, e não fique apenas na 

plateia, sem reconhecer que a classe trabalhadora brasileira conseguiu nos últimos 30 

anos, ter padrões de meios próprios de comunicação que são invejáveis, que não há 

nenhum outro país que tenha nada parecido. 

Então, não tem na Argentina, não tem em Portugal, não tem nos Estados Unidos, 

não tem na Alemanha, então são milhões e milhões de exemplares todo mês. Não há 

sindicato hoje, que não tenha site. Sindicato minimamente organizado tem o seu carro 

de som, muitos programas de rádio, no caso do sindicalismo dos trabalhadores rurais, 

enfim, não é por falta de possibilidade de meios do ponto de vista do equipamento, o 

problema sempre vai bater na equipe, gente. 

Tem havido sim, este divórcio enquanto se tem democratizado o acesso aos 

meios, cada vez os meios são melhores, menores e mais baratos, portanto pode se 

democratizar, mas do outro lado o que a gente poderia chamar de mão-de-obra 
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qualificada entre os jornalistas e os artistas, se afasta dos trabalhadores e vai buscar 

alternativas para a sua vida em outras coisas, ou diretamente no mercado ou através 

deste modelo californiano de fazer política que a gente tem visto que é do sujeito ele 

mesmo se atribuir a liderança, ele é biônico.  

Ele cria uma ONG, elege um propósito limitado, justo e em seguida toca a vida. 

E com uma perspectiva que, quando o sujeito se dá conta, vai encontrar na Paulista lá na 

manifestação, junto com o mesmo neoliberal que aparentemente ele combatia, porque 

ambos são contra as instituições burocráticas. São contra o Estado, são contra políticas 

públicas. 

Então, esse jeito de tocar a luta política, sobre tudo valorizando e super 

valorizando a diversidade seja de gêneros, seja de blábláblá, tudo  bem, mas abrindo 

mão de se descobrir o mecanismo de como se produz a unidade sobre as questões que 

são cruciais, tais como a violência, a injustiça e aí (ininteligível), de outro tipo de 

organização que é a organização política, organização da “polis”, organização da 

sociedade toda e da necessidade da representação política e não apenas de seguimento 

de corporação, de um... 

Mas o jeito americano de exercer a política, quem dava as primeiras luzes para a 

gente abrir o olho sobre isso já na década de 1960, meu professor de história 

(ininteligível) Conti, o Mauricio Tragtenberg, que falava desse jeito sagaz de você 

estimular a participação, mas local, está certo? O jeito americano, a coisa local, a coisa 

localista, e o poder global fica com quem, os de sempre está certo? Fica cada vez mais 

inalcançável. Então você vai tocando aí.  

Então vamos juntar todo mundo que gosta de samambaia, outro que está 

preocupado com a sarna dos cachorros, o outro que a defesa legítima, não é que não são, 

veja bem que tem uma sagacidade aí, são todos propósitos legítimos, mas isso acaba 

funcionando então, como a tal da bandeira do arco-íris em que você tem toda a 

diversidade, mas não se consegue produzir unidade, né? Ações intensas e tal. 

A “Oboré” se cria, a pré “Oboré” que é de 1972, então 41 anos atrás, quando um 

pequeno grupo de estudantes da ECA (ininteligível), Laerte e eu vamos lá fazer o jornal 

do Sindicato dos Têxteis, os materiais de campanha, o Sindicato dos Têxteis queriam 

sindicalizar mais 10 mil trabalhadores, e aí resolveu nos chamar para desenvolver esta 

campanha. 
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Então, durante um ano nós trabalhamos lá, foi a primeira vez que a gente teve 

esta possibilidade de trabalhar direto com o trabalhador, né? Fomos muito ajudados na 

época por um livro importantíssimo da Ecléa Bosi, chamado “Leituras Operárias”, que 

acabou então, nos dando uma dimensão do que se passava realmente com os 

trabalhadores no ambiente fabril, um lugar opressivo, quente, barulhento, poeirento, se 

ganha mal. A questão dos gestos repetitivos, sem ter noção muito de quem trabalhava 

pra que, enfim. 

Isso tudo produzia aos trabalhadores um tal cansaço, entediados com tudo isso, 

eles precisavam de devaneio e o devaneio era a fotonovela. Então, a Ecléa Bosi, há 40 e 

tantos anos, foi estudar sério porque as trabalhadoras aqui de São Paulo, o que elas mais 

liam. O que elas mais liam era as manchetes dos jornais sensacionalistas que ficavam 

pendurados nas bancas de jornal, os anúncios classificados do “Diário Popular”, 

procurar emprego, rotatividade, e em terceiro, a fotonovela que era traduzida do 

italiano. 

Quer dizer, não tinha nada, era foto-foto e depois só trocava aquele balão. Então, 

nós estamos falando de histórias e de personagens que, a rigor não tinham 

absolutamente nada a ver com a realidade brasileira e muito menos com essas 

trabalhadoras. Mas porque elas se encantavam com isso? E era a terceira coisa mais 

lida. 

A Ecléa vai estudar isso a sério e descobre que quem se submete de forma 

permanente a esse ritmo repetido, etc. no trabalho dentro da fábrica em que você tem 

que fazer movimentos que sejam cúmplices da máquina, no caso o tear, você vai indo 

até o ponto em que se congestiona uma certa parte do cérebro que se não for aliviada a 

pessoa pira. 

Então, sinal deque a pessoa está pirando é quando ela começa a colocar apelido 

nas coisas. Motorista de táxi que batiza o... obrigado, porque estes trabalhadores viviam 

embaixo de muita tensão e elas não ganhavam por hora, ganhavam por produção, mas a 

produção do tecido sem defeito. 

Então, se de repente naquele tear se rompia um fio que fosse, o tecido ia 

apresentar defeito e, portanto, a trabalhadora não recebia e você ganhava por produção. 

Então havia uma medida, o operário padrão. Ah! Um filme, a “A Classe Operária Vai 

ao Paraíso” que explica bem o que é isso. Você tem operários que dão a medida de 

quanto é que a máquina pode render, e aquilo passa a ser o padrão da remuneração. 
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Então no meio dessa barulheira toda dos teares se você chegar lá com um 

medidor, decibéis, etc., você verá que são ambientes que são mais ruidosos do que se 

você estivesse na cabeceira do Aeroporto de Congonhas com um desses jatos 

acelerando. É uma coisa insuportável, e todo dia e o dia todo. 

Então essas trabalhadoras desenvolvem um tipo de ouvido chamado ouvido de 

cachorro que é capaz de no meio dessa confusão perceber o “tim” de um fio que quebra 

lá atrás e para a máquina e vai e corrige. 

Então você pode imaginar, é o mesmo ouvido de mulher grávida que fica muito 

atenta, eu não sei dizer em que fase da gravidez, mas tem essa coisa, ou depois do parto, 

mas tem uma coisa relacionada com isso. 

Bom, a Ecléa então percebeu que essa parte congestionada do cérebro que 

corresponde a uma reação, essa situação absolutamente anti-humana, desumana, 

mecanizando, o filme do Chaplin, não é? O “Tempos Modernos”, que para a pessoa não 

enlouquecer, para ela recuperar a saúde mental ela tem que aliviar, tem que ir para o 

devaneio. 

No caso dos homens é aceitável ir para um boteco depois do serviço e tomar um 

rabo de galo ou pedir um conhaque que tem a composição química, a mesma 

composição química do Dienpax que é um relaxante.  

Mas no caso das mulheres não era e continua não sendo socialmente aceitável 

que uma mulher depois de uma jornada de trabalho tão extensa e tão extenuante vá para 

o boteco tomar um rabo de galo e conversar sobre futebol e sobre bobagem. Então, a 

fotonovela fazia parte deste escape. 

Quando nós nos demos conta sobre isso, nós descobrimos que uma grande parte 

da comunicação que a Esquerda vinha praticando desde a década de 1940 e a Esquerda 

no Brasil contou com os melhores artistas plásticos, melhores artistas gráficos, os 

grandes dramaturgos, os grandes romancistas, os grandes arquitetos. A classe 

trabalhadora, o povo brasileiro teve de graça o melhor da intelectualidade praticamente 

em todas as áreas. 

Esses artistas que já na década de 1940 se dedicavam aos trabalhadores fazendo 

as ilustrações tentavam reproduzir um modelo em que não desiste descanso, em que é 

revolucionário para caralho ir para a porta de uma fábrica e o sujeito sair de lá 

extenuado e ainda vai pegar duas horas de condução, mora na casa do chapéu, casa mal 
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iluminada, pequena, dizer “companheiro! Vamos fazer aqui um cálculo, é mais valia, 

porque...” 

Porra! O cara não tem saco, ele quer resolver isso de um outro jeito. Então 

quando o assunto é o Sindicato dos Têxteis junto com o Laerte que é o humorista, o 

cartunista, descobrindo este texto da Ecléa ele falou “porra! Pera aí, tem uma outra 

coisa, não é assim. Na fábrica as pessoas tiram o sarro, todo mundo bota apelido. O 

nosso povo é contente, alegre”. Mas na hora do texto, o grupo cheio de sabedoria vai 

cagar regra para a classe trabalhadora seguir, então faz um texto todo empolado. 

Quando nós chegamos no Texteis, no sindicato nós descobrimos que quem 

escrevia os editoriais não só desse sindicato, mas de todos os outros eram ao advogados. 

Os advogados foram os primeiros profissionais de nível universitário que a classe 

trabalhadora contratou para colocá-los a seu serviço. E você tem uma geração inteira de 

advogados trabalhistas. 

Adriano, quando a gente chegou lá o editorial do jornal do Sindicato dos Têxteis 

começava assim “não obstante”. Falei “porra! Não obstante?”. Data vênia, salvo melhor 

juízo, não é, como é que é? Não é mentira, não é menos verdade. Pera aí, pera aí! E letra 

pequenininha, letra miúda. Falei “porra! Tem alguma coisa errada aqui”. 

Uma parte de nós desses estudantes que tinha entrado na universidade em 1970, 

foi depois, um ano depois do Ato Institucional número cinco, só para circunstanciar 

para os jovens que estão chegando agora, 1968 todos os vapores puderam se expandir, 

1969 foi o ano do pega para capar e 1970 foi aquele vazio, 1970 era um silêncio, não 

tinha nada, 1970 eu acho que foi talvez o ano mais filho da mãe. 

Bom, houve o recenseamento em 1970, até o Collor sempre foi de 10 em 10 

anos. E nós, eu fazia parte de um pequeno grupo que a gente resolveu se inscrever como 

recenseador, uma para ganhar uma graninha, aplicar os questionários. Mas a outra nos 

interessava, sobretudo, porque para cada 10 ouvinte das casas que a gente aplicava o 

questionário curtinho tinha o direito de aplicar um questionário grandão que custava, 

gastava 1h30 mais ou menos. Isso tinha que marcar hora com a pessoa, voltar a noite, 

etc. 

Então era uma rara oportunidade nessas periferias da gente entra na casa dos 

trabalhadores e ouvir, saber mesmo como era avida deles. E aí nós nos impusemos por 

conta própria que além de preencher o questionário, o relato, nós fizéssemos os 

exercícios de redação da gente descrever como é que era essa casa, como é que as 
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pessoas sentavam, como é que elas cruzavam os dedos, como é que era a decoração, o 

que tinha em cima da geladeira, quais eram os cheiros de tal de maneira que a gente 

pudesse, a pata de leão da cristaleira. A gente fazia um exercício de descrição e tal. 

Quando começaram a sair os resultados parciais do censo de 1970 esse grupo de 

jovens, era uma coisa meio maluca para os outros se interessar pelo resultado de 

estatística. Aí nós fomos lá e tal, pegamos os resultados parciais e aí a gente descobriu 

Adriano, que aqui em São Paulo mais de 70% das pessoas moravam em lugares em que 

dormiam mais que duas pessoas em cada quarto.  

Fosse favela, fosse cortiço, fosse o que fosse a maior parte da população de São 

Paulo vivia em lugares em que não havia privacidade. Os lugares eram pequenos, 

acanhados. Depois nós fomos descobrir que 70% das lâmpadas que se vendiam em São 

Paulo eram lâmpadas com menos de 60 watts, portanto as casas eram mal iluminadas. 

Fomos também descobrir eu na média um trabalhador gastava na época 2h15 de 

casa ao trabalho e vice-versa. Hoje gasta mais, três e tanto. Também descobrimos que 

25% dos trabalhadores precisariam usar óculos e não usava. Este negócio de ir ao 

oculista era muito raro, eu mesmo só fui descobrir que tinha hipermetropia, oito graus e 

meio aos 12 anos de idade porque tinha levado pau na primeira série. Não havia esse 

negócio de exame, óculos era uma coisa muito cara. 

Depois descobrimos também que entre os trabalhadores havia receio mesmo que 

o sujeito tivesse dinheiro para comprar óculos, de usar óculos e pegar apelido de quatro 

olhos, etc. Até hoje você tem mulher que não usa óculos, prefere ficar cegueta do que 

usar óculos porque acha que pega mal, fica... Tem isso, o negócio do preconceito em 

relação aos óculos. Vou montar uma ONG dos que têm óculos para... 

Bom, juntava tudo isso, quando a gente pegava o jornal “O Opinião” ou o “O 

Movimento” “Em Tempo e Verso”, qualquer um dos jornais alternativos e abria, já com 

o olho deste cara cansado, também fomos descobrir que na fábrica para compensar o 

sábado a jornada era de 9h36, mas uma hora extra na média, 10h36, mais uma hora de 

almoço, 11h36.  

Então este cara ficava 11 horas e meia em pé na fábrica, mais duas na condução, 

em seguida chegava em uma casa pequena, congestionada, barulho de rádio e televisão, 

mal iluminada e aí o sujeito ia abrir o jornal alternativo, o jornal que abria a cabeça dele 

e aí era um formigueiro. O sujeito precisava ser muito tarado para ser capaz de ler tudo 

aquilo. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



68 

 

Não era apenas a questão do vocabulário, se aquilo estava vazado em termos que 

eram compreensíveis ou não pelos trabalhadores. O tamanho da letra não dava conta. 

Então, a Ecléa Bosi e mais essas, isso nos levou a falar “não, nós temos que, caramba!” 

A nossa experiência mostra que o trabalhador quer que você seja curto e grosso, ele não 

tem lá muito saco para blá, blá, blá, mas se ele se interessa pelo assunto, se aquilo lhe 

interessa mesmo ele quer que você explique tintim por tintim. 

Ora, como é que eu poço ser curto e grosso e explicar tintim por tintim ao 

mesmo tempo? Você só consegue resolver essa contradição se você tiver periodicidade. 

Então não era o que tinha, um sindicato ficava às vezes um ano sem fazer um jornal e aí 

queria naquele jornal publicar tudo o que tinha acontecido.  

O cara não tinha uma atividade regular e de repente no voluntarismo daquela 

primeira, segunda vez querer gastar todo o gás. É muito comum isso, e aí você faz em 

comunicação uma bela cagada porque pode ser bom para quem escreve, mas é ruim 

para quem lê. O sujeito gasta aqui no caso, normal no “O Movimento”, no “Em Tempo” 

matéria de 12, 14, 16 laudas para caber tudo em uma página, e aí você é obrigado a 

reduzir a letra até o ponto que a pessoa normal não lê. 

Bom, ora quem aqui estava aí ajudando, contribuindo, colaborando com os 

trabalhadores na área da sua imprensa? Do lado da Direita tinha um cara chamado 

Martorelli que fazia o jornal do Sindicato dos Eletricitários, Telefônicos, urbanitários, 

etc. que era uma área controlada pelos americanos.   

E do lado da Esquerda havia um homem que deveria ser chamado, ele hoje está 

no Mato Grosso, chamado Antônio Carlos Félix Nunes, deve ter uns 80 anos hoje. Esse 

cara segurou a barra quase que sozinho, Adriano.  

Ele tinha a coluna sindical no “Notícias Populares” e ele fazia o jornal dos 

metalúrgicos em São Bernardo, dos metalúrgicos em Santo André, dos químicos do 

ABC, dos químicos de São Paulo, sindicatos, ele que fazia o jornal todo, do começo até 

o fim. 

E como os trabalhadores tinham muita dificuldade de avaliar o trabalho 

intelectual, quanto que existe de trabalho atrás de uma linha dizendo “três por cento dos 

presentes tem cárie no dente”. Até você escrever esta linha você tem um trabalho de 

pesquisa, abrir boca, medir, etc., mas há uma grande dificuldade dos trabalhadores 

brasileiros de avaliar quanto de trabalho intelectual existe atrás de uma coisa. Então, 
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eles tinham muita dificuldade de remunerar um jornalista ou artista. Então o sindicato 

achava razoável, aceitável, remunerar o jornal. 

Então o jornalista era obrigado também a cuidar da gráfica e tal. E muitos 

jornalistas para ganhar a vida já que o sindicato pagava a gráfica, mas não pagava o 

trabalho dele, acabava inventando de ter uma tiragem além do que era necessário. Você 

precisava de cinco mil, o cara mandava tirar 50 para pegar comissão de gráfica, e com 

isso sobreviver. Mas enquanto tivesse aqueles 50 ali não se fazia novo jornal. Então 

esse encalhe era um também, era mais uma dificuldade para o sindicato pensar em um 

novo número. 

Eu não estou me referindo aqui, porque isso pode ser feito por outros, qual era o 

quadro de opressão sobre os sindicatos, sobre os trabalhadores, está certo? A cassação 

dos dirigentes sindicais, perseguição dentro das fábricas, isso tudo estava rolando. Eu 

estou pegando este outro aspecto aqui. 

Bom, o Nunes praticamente segurou durante anos sozinho, esta coluna sindical 

era um farol para quem queria saber das coisas, onde estavam acontecendo as greves, os 

movimentos, ele era esse cara. Esse cara, puta... Era um observatório. 

O Nunes foi o cara que inventou um personagem chamado João Ferrador, e que 

foi o personagem lá em São Bernardo, Metalúrgicos de São Bernardo, ele ainda não era 

uma figura, não era um desenho, era uma, um cara que escrevia uma espécie de editorial 

em linguagem solta do trabalhador, sempre se dirigindo a uma autoridade. Então, esse 

João Ferrador. 

O Laerte, em 1976 para 1977... Tudo bom Audálio? O Laerte que tinha tido uma 

experiência importante no meio estudantil fundou a revista “Balão”, ajudou a fundar a 

“A Prensa”, a “Prensinha” revista “A Ponte”, uma série de publicações. 

Então o Laerte e vários destes artistas, o Angeli, o Paulo Caruso, o Chico 

Caruso, o Maringoni, (ininteligível), Alberto, foram mais ou menos uns 50 que 

fundaram a revista “Balão”, em 1972, e que depois vai ser ajudada quando no governo 

da unidade popular do Chile, do Allende, lá se criou uma revista chama “La Firme”, que 

traduziu em histórias em quadrinhos cada conto do programa da unidade popular. A 

nacionalização dos bancos, como é que vai ser a saúde, etc. 

José Montenegro de Lima que é um dos desaparecidos nascido em Itapipoca, no 

Ceará, negro, alto, que foi retalhado em 16 pedaços, morto com injeção de cavalo, 

fiquei sabendo agora, meu querido amigo.  
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Ele veio do Chile e trouxe em uma sacola um (ininteligível) destas revistas 

chamadas “La Firme” e isto chegou até a turma que fazia a revista “Balão” que é 

fundada pelo Laerte, pelo Luiz Gê, pelo Fausto, pela Lucia Villar Guanaes e por mim 

que não era desenhista nem nada disso, mas era o responsável pelo departamento de 

imprensa do Centro Acadêmico Lupe Cotrim. 

Então essa revista “Balão” foi bancada durante o tempo que existiu pelo Centro 

Acadêmico Lupe Cotrim e pelo grêmio da FAO.  

O pessoal de Esquerda tradicional tinha grande dificuldade de entender o que 

nós estávamos fazendo, tanto é assim que eu sou procurado para ter encontro secreto, 

foi ali perto do Hospital das Clínicas, com o dirigente que estava vivendo na 

clandestinidade, um ex-tecelão, Hércules Corrêa, que era do Comitê Central, e ele é 

quem nos tinha colocado em contato lá com o Sindicato dos Têxteis, que por sua vez na 

diretoria tem lá uns dois, três que eram ligados ao partido. 

E aí vem e diz assim, “fizemos uma reunião do comitê central analisando esta 

revista ‘Balão’” – tirava 500 exemplares, a gente vendia de mão em mão – “E nós 

chegamos à conclusão de que os companheiros devem retirar o apoio a esta revista”. Por 

quê? “Porque ela estimula o irracionalismo”. Ah! “Ela estimula o irracionalismo, ela 

estimula o consumo às drogas e, portanto, nós os comunistas devemos retirar o apoio a 

esta revista”. 

Falei “olha companheiro Hércules Corrêa acho que você não está entendendo. 

Uma revista semelhante a esta foi fundada lá na década de 1920 pelo Picasso, uns caras 

e tal. Aqui estão publicando nessa revista, sem dúvida nenhuma os jovens com maior 

talento artístico aqui de São Paulo são estes e é dessa reunião em torno dessa revista que 

estas pessoas vão se socializando”. É evidente que tem muita gente que está pirada, que 

está absolutamente desesperada e que tem presença de droga pesada e não é negócio de 

maconha, era LSD e outras coisas. 

Lá na ECA são várias, um deles resolveu que ia segurar o sol com o olho para 

não (ininteligível). O cara cismou, muito doido que ele, o sol no olho e ele segurava o 

sol e ficou de olho aberto e queimou a retina, ficou cego. Estamos falando de uma época 

bicho grilo, barra pesada. 

Como é que eu ia explicar pra ele que era daí que iria surgir tanta coisa? Eu tinha 

essa intuição, o que eu tive que dizer digo aqui, já que é testemunho, eu disse “olha 

companheiro, com todo respeito, mas eu quero que o companheiro e o restante dos 
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companheiros do comitê central vão tomar no olho do seu próprio cu, porque nós não 

vamos retirar o apoio absolutamente, isto aqui... Vocês não estão entendendo nada”. 

Então era uma ação desses jovens que estavam na universidade com estes mais 

velhos que tentavam até com boa intenção, tudo o mais, mas estavam com uma visão 

completamente desconectada do que era o real “real”. 

Ora, se você olhar que a “La Firme” bate na “Balão”, que Laerte e esse pessoal 

veio fazer os materiais de campanha do MDB em 1974 na grande Vitória, em 1974 

quando uma parte dos grupos que estavam agindo em luta contra a ditadura não 

acreditavam mais que a luta política tivesse qualquer viabilidade, nós achámos que sim, 

nos mantemos lá na juventude do MDB.  

E aí fomos também fazer testes, porque nós tínhamos aprendido com Ecléa Bosi 

de que não adianta você vir cagando regras, porque você tem que ouvir, com os teus 

ouvidos, tem que ficar atento. Você tem que entender o olho que, desse cara do povo 

que não é capaz de dizer, mas ele te fala de um outro jeito, você tem que entender o que 

estava acontecendo e nós estamos frente a uma esfinge. 

São Paulo era e continua sendo uma esfinge, só que tudo se mistura, e não é uma 

coisa qualquer, São Paulo não é mesmo para amador. Nós estamos aqui, está com 27, o 

Audálio, com 32, desculpa. Mas enfim, qualquer um de nós que está muito tempo aqui 

em São Paulo, diz assim, “não, deixa comigo que eu entendo de São Paulo”. Você diz, 

você é capaz de dizer “eu entendo”? 

Bom, para arrematar, se vocês olharem para a imprensa estudantil do início da 

década de 1970, que era o chamado baião de três, texto curto, chamada publicitária 

criativa padrão “O Pasquim” e depois uma ilustração para ajudar. É isso o que você vai 

encontrar na imprensa operária sindical. 

Então, imprensa sindical dos trabalhadores da década de 1980, de 1978 pra 

frente, ela não é filha da imprensa alternativa, basicamente uma imprensa que escrevia, 

que escrevia e que falava, etc. Ela é filha desta imprensa estudantil da década de 1970, 

que não é estudada. Você vai até hoje para os boletins de hoje muitos deles são mais 

mal feitos do que os que a gente fazia (ininteligível) 30 anos depois, parece que teve 

uma forma que se repetiu e ficou tudo previsível, não é (ininteligível), mas enfim. 

Mas para falar com o trabalhador você tem que ser curto e grosso, explicar 

tintim por tintim. Para isso você precisa de periodicidade. Para ter periodicidade, você 

não pode trabalhar só de sábado, domingo, hora-extra, de vez em quando, trabalho 
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voluntário. Você tem que estabilizar isso e foi isso o que justificou a criação do “Oboré” 

em 1978 quando nós nos reunimos os 10, nós estabelecemos entre nós um pacto. 

Três princípios eram públicos e um, era secreto. O primeiro princípio era que 

nós jamais seríamos um jornal próprio. Diferentemente dos outros grupos de jornalistas 

que se reuniam para ter o seu órgão. Então, poderia ser o “Amanhã”, o “Em Tempo”, 

“O Movimento”, etc. nós nunca teríamos. Nós estamos aqui para fazer jornal dos outros, 

para fazer material de campanha dos outros, por isso o nome “Oboré” que é, “boré” é 

uma corneta que se toca para reunir quem está disperso. 

Segundo, nós não éramos um grupo homogêneo, embora seis dos 10 jornalistas 

contavam de sensibilidade comunista podemos dizer assim, mas o “Oboré” nunca foi, 

nem é nem será do Partido Comunista nem nunca foi. É absolutamente independente de 

tal maneira que, para participar do “Oboré”, não precisava rezar pela mesma cartilha, 

não tinha que ter a mesma religião, a mesma filosofia, em nada. Nós não éramos 

nenhuma seita, nenhuma igrejinha, nenhuma corporação nem nada. Aqui tem que ter 

empenho político através do desempenho profissional. 

Terceiro, nós não íamos ser mantidos nem pela Cia., nem pela KGB, nem pela 

igreja, nem pelo governo. O “Oboré” seria mantida única e exclusivamente com a sua 

capacidade de trabalho. No dia que ela não fosse capaz de trabalhar e receber para pagar 

luz, aluguel, telefone, etc. fecha, porque ela não era uma necessidade social, era uma 

vaidade pessoal. Então, se é uma vaidade pessoal, fecha. Se for necessidade social 

recomenda a todos os jovens que façam o diabo, mas permaneça. 

Esses eram os três princípios públicos. O secreto, já que todos nós tínhamos dois 

empregos, todo mundo trabalhava na grande imprensa e na “Oboré” e todo mundo 

trabalhava de graça, durante os primeiros quatro anos não se tirou um tostão, tudo o que 

se ganhava era para pagar luz, aluguel, telefone, a mulher do café, o contador, etc. 

então, qualquer um que quisesse participava da “Oboré”. 

Mas ranheta, não. Zangadinho, não. Encrenqueiro, não. Negativista, não. Para 

nós só interessava gente que tivesse alegria de viver, alegria de criar, alegria de resolver 

problemas. O sujeito encrenqueiro, dilacerante, que fala mal um do outro, que cria um 

ambiente permanentemente de tensão, de desconfiança, esse cara pode ser um texto do 

caralho, inteligente pra cacete, leu todos os livros que esta sala inteira não leu, tudo 

bem. Mas vai lá procurar as suas negas, na “Oboré” não.  
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Na “Oboré” tem que ser gente que estende a mão, que oferece a cadeira, que está 

a fim de servir como estilo de vida, de tal maneira que a gente ficou livre e acho que por 

isso a gente durou 35 anos até agora. 

Depois, sobre a forma de repressão que poderia inviabilizar a “Oboré” e todas as 

editoras, eu acho que comecei a contar.  

Falei do Fernando Morais? O Fernando Morais aqui nesta Assembleia 

Legislativa descobre um documento do serviço de inteligência do Exército, dizendo que 

para acabar com a imprensa alternativa não havia necessidade de repressão, que a 

Esquerda considera que organização e burocracia é a mesma coisa. Então, a Esquerda 

não gosta de burocracia, portanto acaba não se organizando tanto que, portanto, para se 

fechar qualquer desses jornais alternativos, bastava uma devassa de natureza 

administrativa e fiscal e fecha. 

Como é que fechou o “Versus”? Não houve ação política truculenta. Como é que 

fechou o “O Movimento”? Como é que foi lá no “Coojornal”? O Toninho da ARI? 

 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – O Toninho, da Associação Riograndense de 

Imprensa, que teve que pagar todas as contas (ininteligível) que deixaram na mão, o 

“Coojornal”. O “Coojornal”. 

 

 

O SR. -  “Coojornal”. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Então, quando a gente descobriu isso, nós 

descobrimos isso no paste-up lá da gráfica do “Estadão” que estava sendo montado o 

“Jornal da Tarde”, era ali que a gente imprimia os jornais dos sindicatos e lá lemos esta 

matéria aqui dizendo “Opa! Tudo bem pode fechar a “Oboré” de todo jeito, mas não por 

conta disso”. Então, desde então a gente paga todos os impostos, não tem um cheque, 

não existe uma dívida na praça ao longo destes 35 anos. 
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Quando foi nas eleições de 1982, o Montoro é eleito em novembro de 1982 e ele 

vai assumir em março de 1983. O comitê central do Partido Comunista resolve realizar 

ali atrás da Praça Ramos, Praça da Biblioteca, um congresso e vai todo mundo preso, 

entre eles o João Guilherme Vargas Netto que participava da “Oboré” 

Quando é fevereiro chega um sujeito lá “Oboré” e se apresenta como fiscal 

auditor, fiscal de rendas. “Mas como? Onde é questão os outros fiscais?” “Sei lá, não sei 

o que”. “Mas é que nós combinamos uma devassa (ininteligível)vai ter Secretaria da 

Fazenda, Ministério, etc. Trabalho e tudo o mais”. “Bom, se vocês, o que o senhor 

quer?”. “Não, porque nós temos aqui informação que a “Oboré” mais estas cinco 

editoras sobrevivem graças ao ouro de Moscou, que vocês recebem dinheiro do Leste 

Europeu”. 

Eu falei “se veio nós não recebemos e se mandaram é nosso, onde é que está 

isso? Cadê?” “Não, é que nós fizemos um cruzamento aqui da declaração de Imposto de 

Renda de vocês individualmente e com tudo isso que a “Oboré” faz e não é possível 

vocês trabalharem por tão pouco”. “É verdade, nós trabalhamos por tão pouco, nós 

somos todos pobres, trabalhamos aqui no limite. Todo mundo tendo a vida o mais 

barata possível. Bom, de qualquer maneira, o senhor senta aí na sala”. 

Arrumamos uma sala, colocamos o contador à disposição e esse cara ficou lá 

durante 23 dias, Adriano Diogo, examinando papel por papel, folha por folha. Após 23 

dias ele chama e diz assim “olha, realmente vocês estão de parabéns, porque está tudo 

correto”.  

“Bom, então maravilha”, eu tinha aprendido com (ininteligível), que era o nosso 

advogado. “O senhor agora assina aqui no livro” tem um livro de ocorrência, toda 

empresa tem um livro “o senhor assina aqui no livro que está tudo correto”. “Não, não 

posso fazer isso”. “Como não?” “Não, porque se eu disser que está tudo correto vão 

dizer que vocês me cooptaram politicamente ou que vocês me subornaram”. Eu falei 

“porra! Pera aí, qual é? O senhor fez a fiscalização, o senhor está dizendo que está tudo 

correto, agora a lei manda que o senhor escreva que está tudo correto e vá embora pra 

gente tocar a nossa vida. Aliás, andamos tocando, o senhor ficou aqui na sala à vontade, 

sozinho”. 

 

Falou “é o seguinte, nem tudo está completamente correto, claro! Então, 

portanto, esta mesa da sala de reunião, essas quatro cadeiras de palhinha e estes três 
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armários de aço eu verifico aqui que não houve desvalorização patrimonial de um ano 

para o outro, quem manja de declaração de renda sabe que em cinco anos todo 

patrimônio deve ser, até que ele se incorpora e zera, não é isso? Você não paga Imposto 

de Renda sobre estas coisas imobilizadas. E, portanto vou considerar isso como 

indevido e, portanto, vocês cometeram um erro e vou multar. Segundo, vejo aqui que 

você tem um carro”. 

“Tenho”. “E que a ‘Oboré’ não tem carro”. “Isto.” “E que há um comodato entre 

você e a ‘Oboré’”. “Sim, claro, porque a ‘Oboré’ não tem grana para ter carro e eu não 

tenho grana para manter um carro, então, como o carro está à disposição da ‘Oboré’, a 

‘Oboré’ é quem banca gasolina, óleo, etc., etc. Portanto existe um documento formal em 

comodato entre a empresa e eu”. 

“Sim, perfeito. Vejo aqui que temos o comodato em 1978, o de 1979, o 1980, 

mas cadê o de 1981? Embora eu veja aqui que temos o de 1982, portanto, o de 1981 eu 

considero que todo este gasto não foi gasto para abater, isto aqui foi lucro e eu taxo 

sobre este lucro”. 

Pô, mas este cara, “mas fiquem tranquilos, isso, porque aí eu fico com a minha 

situação resolvida, vocês constituam um advogado, qualquer advogado competente me 

derruba estes argumentos”. 

E nós fomos contratar o nosso velho amigo (ininteligível), justo na hora que o 

Montoro o chamava para ser secretário da Justiça José Carlos Dias, e José Carlos Dias 

chama pata chefe de gabinete o nosso advogado (ininteligível), que deixa o nosso 

processo andar sem acompanhamento de advogado, perdemos em primeira instância, 

perdemos em segunda e tivemos que pagar o correspondente a 10 mil dólares, em 20 

prestações. 

Então, desde então, todos os amigos quando tiverem alguma coisa séria que 

envolve a Justiça, não chamem advogado amigo, não peçam favor a advogado, eles 

abandonam a tua causa, você fica na mão e você não pode cobrar nada. Se é para 

contratar advogado, contrate o advogado filho da puta, aquele que quer ganhar 

percentagem sobre o troço, etc. Bem filho da puta!  É o que eu diria, e amanhã ou 

quinta-feira, fui chamado pra uma conversa lá na Casa Fora do Eixo, e eu vou dizer tudo 

isso pra eles, experiências das décadas passadas. 
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“Vocês querem, na hora que vocês começarem a mexer vocês começam a ser 

uma coisa que mexe com os outros, vem em cima, cadê as contas? Deixa eu ver os 

números, quem que financia?”. Advogado bem filho da puta! 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Audálio. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Deixa eu terminar de rir. (Risos.)  

O Serjão sempre tem uma história no fim, engraçada. Mas primeiro devo que 

pedir desculpas porque cheguei atrasado, aliás, só cheguei porque me disseram, “olha, 

você não vai?” 

Acontece que eu vim de viagem e embaralhou tudo e eu tinha, não sei por que, 

tinha falado com a Thaís, essa coisa era para ser a tarde no começo. 

 

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Hã? 

 

 

A SRA. – A abertura foi a tarde.  

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – A abertura foi a tarde, a abertura. Mas como eu 

só depois que tinha passado, eu digo, “bom, então não adianta ir”. 

De repente o Zé me telefonou e estou aqui. 

Bom, na verdade segundo a Thaís me disse, nós iríamos discutir a questão da 

imprensa alternativa, é isso? E o que o nobre deputado Adriano Diogo, que toca esta 

comissão com muito empenho, precisa que eu diga? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Audálio, eu perdi todos os 

meus títulos de nobreza, perdi. Pode me chamar de Adriano Diogo. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – É? Nem Excelência? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu não sou republicano, 

porque o último republicano foi Policarpo Quarema. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – (Risos.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele acreditou na República e 

deu no que deu. Agora, também não sou monarquista, não é? (Risos.) 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS –Não chegou a tanto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não cheguei a tanto. Como 

diz o Gil, eu só fiquei com o (ininteligível). Olha, Audálio fala o que você quiser. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Puxa! 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala o que você quiser aí. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Então, está pra mim. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Sem dúvida que, pode falar, 

você lembra do Fiola? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Lembro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Falava assim “Fiola, você 

fica dormindo no banco, os caras ficam jogando...” 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – E você não faz nada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Fiola falou assim “você 

acha que eu vou ensinar esses caras jogar bola?” 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – (Risos.) Está bom. Bom, primeiro queria dizer 

que desde o início, desde que foi organizada e instituída esta comissão aqui na 

Assembleia, eu acompanhei com interesse o que foi discutido, o que tem sido discutido 

por aqui e verificado uma coisa que muita gente não preta atenção. 

Quando foi instituída a Comissão Nacional da Verdade pela presidente Dilma 

Rousseff, muita gente daqueles encrenqueirinhos que o Sergio se referiu. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Ranhetas. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Ranhetas, com certa razão, mas eu acho que se 

deveria ver o todo e não a parte que é o seguinte. Porque só ouvir depoimentos, porque 

só tentar reconstituir a história dos dias de terror da ditadura militar e não punir os 

torturadores? 
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Acho que deveria ser isso, deveria ser a comissão como foi em outros casos, em 

outros países, deveria ter esse poder não só de ouvir, de convocar, mas também de 

punir. Infelizmente a gente sabe que por razões mais do que conhecidas em função da 

Lei da Anistia cuja interpretação pelo STF é essa de que todo mundo, né? Se iguala, aí 

infelizmente é assim, e apenas estas comissões tem um papel de levantar os episódios de 

violências cometidas pela ditadura militar. 

Eu tenho repetido sempre porque eu fui escolhido para presidente da Comissão 

dos Jornalistas Brasileiros, Comissão da Verdade dos Jornalistas Brasileiros, eu tenho 

repetido em todo lugar em que vou porque eu acho que a simples instituição da 

Comissão Nacional da Verdade trouxe um ganho imenso para a sociedade na medida 

em que pelo menos, pelo menos enseja o debate sobre o período militar, a chamada 

ditadura militar, que também isso é uma coisa certa a dizer que também foi uma 

ditadura civil. 

E por que isso? Porque aqueles anos de terror para as novas gerações parece que 

não significaram nada, né? Parece que nada aconteceu nesse país em que você podia 

sair de casa para o trabalho e não chegar ao trabalho e vice-versa, sair do trabalho e não 

voltar porque era apanhado no meio do caminho, levado para uma das dependências que 

a ditadura usava, dependências de tortura e em muitos casos dependências em que se 

estabelecia ali que as pessoas deviam morrer como foi o caso citado aqui pelo Serjão do 

Montenegro e outros. 

Naquele mesmo ano de 1975, no início do ano quando foi desbaratada a gráfica 

do Partido Comunista no Rio de Janeiro, vários dos dirigentes do PCB presos no Rio 

vieram para São Paulo. Um deles o Marco Antonio Coelho que todo mundo sabe, a 

história registra que sofreu torturas inomináveis no DOI-CODI de São Paulo. 

Mas se considerarmos aquele período ele foi um homem de sorte porque no 

mesmo processo de lá veio também o jornalista Jayme Amorim de Miranda que foi 

levado para o DOI-CODI e do DOI-CODI para a Colina e lá ele foi assassinado, mas 

também pelo mesmo processo do Montenegro que foi injeção de matar cavalo. 

Bom, olha, se nós temos coisas, fatos como estes que estavam esquecidos ou 

então nunca tinham sido, dele nunca tinham tomado conhecimento os jovens, as novas 

gerações, é evidente que a existência de uma comissão como esta possibilita que se 

tome conhecimento e consequentemente se não todos, mas parte dessas gerações novas 
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entenda o que aconteceu e tomem atitudes, posições que, no sentido que essas coisas 

não aconteçam mais.  

E que na Avenida Paulista enquanto marchavam milhares de pessoas, milhares 

de jovens reivindicando tudo numa manifestação que não tinha direção, não tinha rumo, 

não tinha nada, mas era uma grande manifestação. 

Era importante, por isso, porque sem querer eles estavam comemorando o que 

faz este ano, 25 anos da Constituição Brasileira de 1988, que eliminou todas as 

possibilidades de censura, por exemplo, mesmo que haja censura em alguns casos, mas 

consagrou a liberdade de expressão. 

Essa liberdade de expressão foi para as ruas naquelas manifestações, mas no 

meio delas estavam grupos que não queriam partidos políticos, grupos que pregavam a 

despolitização numa manifestação que em era política, não é? Muitos pregavam até a 

volta dos militares para consertar tudo o que está aí. 

Então, é importante que estas questões sejam discutidas do ponto de vista da 

história a qual nós temos o direito de saber o que aconteceu nesse país e que se nós não 

tomarmos atenção, essas coisas poderão evidentemente voltar. 

Ainda estendendo um pouco sobre essas manifestações permitidas por uma lei 

que garante por uma lei maior que garante a liberdade de expressão, nós temos os 

resíduos daquelas manifestações de junho, aconteceu quase todos os dias em que as 

pessoas confundem essa liberdade com atos de... que redundam em prejuízo para a 

maioria da sociedade.  

É o caso da obstrução de vias públicas, de estadas, etc. e muito mais o caso do 

chamado Blacks Blocs, que apareceram aí e parece que o grande ato de heroísmo deles 

é quebrar vidro, não é? Meter pontapé e quebrar vidro. Bom, então isso apenas como 

lembrete do que entendo como mais importante nas Comissões da Verdade. 

Mesmo as Comissões Estaduais que se têm, foram criadas comissões em vários 

setores e no caso dos jornalistas, em vários estados se criaram estas comissões, e se 

observa uma coisa curiosa mesmo entre jornalistas, jovens jornalistas. Isso deve 

acontecer no Brasil todo, não se tem ideia exata do que tem acontecido.  

E mais ainda, uma coisa, estou vendo aqui a Amelinha Teles, que tem uma 

história a contar assim como muitos outros, não conheço todos aqui, mas outros aqui 

deverão ter histórias a contar sobre aquele período.  
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E jornalistas, alguns jornalistas conhecidos nesse tempo todo e que se calaram 

sobre violências sofridas pelas ditaduras. Até hoje têm temor em depor em uma dessas 

comissões, tem medo de... 

Aliás, isso eu verifiquei muito durante as pesquisas que fiz para a escrita do meu 

livro “As duas Guerras do Vlado Herzog”. Uma figura principal, vejam bem o que 

significa isso. Uma figura principal do episódio que era o jornalista da TV Globo aqui 

em São Paulo era setorista do Segundo Exército aqui atrás, e foi ele quem deu a 

primeira notícia sobre a morte do Herzog aqui no DOI-CODI. 

Eu falei com esse companheiro aí uns seis meses antes de concluir a minha 

pesquisa, porque eu achava que era importante ele que comunicou dizendo “olha, fiquei 

sabendo que aqui aconteceu, o Segundo Exército vai distribuir um comunicado dizendo 

que o Vlado se suicidou”. Foi ele quem comunicou isso a outro companheiro na redação 

da Globo aqui em São Paulo. 

Eu falei com ele, ele se dispôs a falar, e depois de umas duas semanas eu 

telefonei pra gente começar o papo aí ele não atendia. Sabe aquele negócio “não está, 

saiu, não veio”, aquela coisa toda e eu terminei concluindo e mesmo ele, um dia que eu 

consegui falar e disse que não queria falar. Eu disse “mas por quê?” Isso faz uns cinco, 

seis anos, seis anos. Ele disse “é porque você sabe, não é? Os militares, eu trabalhava lá 

e eu sei o que pode acontecer”.  

Enfim, esse tipo de coisa demonstra que o medo se estendeu além daqueles anos 

de terror, está ainda na cabeça de muita gente. Portanto, é muito importante que a gente 

esteja aqui, não só hoje, mas como nos dias anteriores a discutir problemas relativos a 

esta questão. 

Especificamente sobre a imprensa alternativa, eu devo dizer que eu não militei 

em nenhum dos veículos, mas participei das histórias de cada um principalmente nos 

momentos em que eles foram mais prejudicados pela censura, pelas ameaças da ditadura 

em função principalmente do fato de ser o presidente do Sindicato dos Jornalistas de 

São Paulo em 1975. 

Em função disso até, eu fui integrante do Conselho editorial do jornal “O 

Movimento” que como todos sabem quem acompanhou esse período sabe que foi senão 

o mais, mas um dos mais importantes veículos da imprensa alternativa no país, dirigido 

por um jornalista de grande coragem que é o companheiro Raimundo Pereira. 
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Ele me convidou para o Conselho, ele tinha a convicção de que este Conselho, 

isso foi em 1975, que este Conselho por ser constituído por cidadãos considerados mais 

ou menos imunes ao ódio dos militares, estes cidadãos dariam o respaldo ao jornal. 

Estes cidadãos quem eram? Entre outros o Fernando Henrique Cardoso, que na 

época estava recém-retornado, não era este homem de hoje, né? Era outra pessoa. 

Orlando Villas Bôas, Edgar da Mata Machado, Chico Buarque de Holanda, enfim. Era 

esse o Conselho que se reunia de vez em quando, o Fernando Henrique justiça se faça, 

nunca vi, pelo menos nas reuniões das quais eu participei, ele não apareceu, mas os 

outros, até o Chico, até o Chico aparecia. 

Bom, então eu acompanhei de perto o problema do jornal “O Movimento” que 

era exacerbadamente mais grave do que era o problema dos outros, inclusive do “O 

Pasquim” que tinha sido em determinada ocasião, foi muito perseguido e em 

determinada ocasião teve toda a sua redação presa, levada para um quartel no Rio de 

Janeiro. E nessa ocasião então, como outros jornalistas, nos reunimos para cobrir a 

ausência daqueles companheiros escrevendo textos.  

Então escrevi alguns textos para o “O Pasquim” que não chegou, era muito 

censurado, mas não chegou a ser fechado.  

No caso do “O Movimento” que eu acompanhei de perto como disse, era 

possível você perceber que fazer um jornal de oposição ao regime era um ato de ousadia 

e podia também ser considerado um ato de heroísmo porque era sempre sobre a cabeça 

a espada dos militares no poder. 

No caso do “O Movimento” era comum porque eles chagaram ao requinte não 

de mandar o censor para a redação, porque mandando o censor para a redação como 

aconteceu com o jornal “O Estado de São Paulo”, como aconteceu com a revista “Veja”, 

como aconteceu do começo até com o “Jornal da Tarde”, era melhor do que o que 

acontecia com o “O Movimento” que eram obrigados a mandar toda a sua edição, todos 

os textos e fotografias, ilustrações, etc. para a censura em Brasília. 

Isso significava não só uma punição financeira e econômica porque custava 

dinheiro, como na volta de Brasília onde os censores examinaram os papeis se vinha às 

vezes com apenas 20 ou 30% daquilo que tinha sido escrito, editado. 

Então o jornal não podia publicar e deixar espaço em branco. Quer dizer, era 

impossível fazer o jornal, mas em todo o caso o jornal resistiu porque ao não deixar 

espaço em branco era obrigado a botar, como aconteceu também com o “Estadão”, o 
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“Jornal da Tarde”, era obrigado a botar matérias aleatórias e no caso do “Jornal da 

Tarde”, todo mundo sabe, conhece do “Estadão” poemas de Camões ou receita de bolo. 

No caso do “O Movimento” se recorria às matérias chamadas frias, histórias às 

vezes até que não tinha a nada a ver com o que estava acontecendo no país e estavam lá 

para cobrir os espaços. 

Mas ao falar disso eu acho importante que se faça um paralelo com o papel 

desempenhado pela grande imprensa na ocasião enquanto isso acontecia, enquanto se 

fechavam os jornais. O caso do “Coojornal”, no Rio Grande do Sul, uma experiência 

magnífica e outros vários processos, tentativas, ações como aquelas desenvolvidas na 

“Oboré”, etc. a imprensa, a grande imprensa pecava não por publicar, mas pela ausência 

de publicação, pela omissão de informação.  

Simplesmente eram omitidos, omitidas as informações que os proprietários 

sabiam de antemão que não agradariam ao governo militar. 

Bom, mas em determinado momento, uma coisa importante repetir aqui, a 

“Folha de São Paulo” que se notabilizou depois em 1984, quase no final da ditadura 

com as matérias, a grande cobertura do movimento das diretas, das eleições diretas, 

ficou sem editorial, sem editorial que quer dizer o pensamento, a opinião do jornal ficou 

ausente desde janeiro 1969 até o dia primeiro de novembro de 1975. 

A “Folha” só voltou a publicar o editorial no dia seguinte ao culto em memória 

de Vladimir Herzog na Catedral da Sé porque acho, eles nunca disseram isso, mas acho 

que eles perceberam que, porque naquele dia para lá foram oito mil pessoas, apesar do 

maior cerco que esta cidade já sofreu, mas eles acham, entenderam assim como o 

próprio governo, o Parlamento, os setores importantes da sociedade brasileira que a 

ditadura estava diante de uma manifestação daquele teor, a ditadura estava começando a 

cair. 

Então, eles acharam “então nós podemos já publicar o nosso editorial”. Mesmo 

assim, em 1977, portanto dois anos depois foi censurada a coluna do cronista Lourenço 

Diaféria em função de um artigo, de um texto que ele havia publicado que era um 

primor de texto, por sinal, aquele humanismo que caracterizava o texto do Lourenço 

Diaféria, era um texto sobre, acho que vale a pena contar estas histórias. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Das ariranhas. 
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O SR. AUDÁLIO DANTAS – Oi? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A queda nas ariranhas, lá. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Isso! Lembra bem o Adriano Diogo. Ele 

escreveu um texto sobre um episódio ocorrido em Brasília naqueles dias em que um 

soldado do Exército salvou uma criança que caiu no poço das ariranhas no zoológico de 

Brasília. A ariranha é um bicho muito agressivo, né? Um bicho que, anfíbio, vive na 

água e na terra e tem dentes afiadíssimos, e se ele pegar uma vítima, ele tritura, é o que 

aconteceu com essa criança que ele salvou, esse soldado porque ele salvou a criança e as 

ariranhas liquidaram com ele. 

Então, o texto do Lourenço Diaféria era, tinha o seguinte título, o soldado, se 

não me engano, um herói, nosso herói, coisa desse tipo. Qual era o título? Ah! Não, qual 

era o título? 

 

 

O SR. – “Herói nosso”. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Fulano herói nosso. Era nosso herói. 

 

 

O SR. – “Herói nosso”, nosso. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Ah! Nosso, desculpe. Ele não era o herói do 

estabelecimento, não era o herói das glórias militares, mas era heróis que éramos nós 

mesmos que dizia isso já no título, e por isso a coluna dele não só foi censurada como 

foi proibida de publicação, como ele foi preso pela Polícia Federal, eu fui visitá-lo na 

Polícia Federal aqui na Rua Itacolomi, e no dia seguinte a “Folha” deixou em branco o 

espaço da coluna do Lourenço Diaféria. 
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Mas foi só um dia, só um dia, porque aí os milicos disseram que não podia e não 

podia mesmo e aconteceu, quer dizer, não foi só com a imprensa alternativa, mas é 

sempre bom dizer que mesmo não tendo censores, a grande imprensa se omitiu e fez um 

jogo, apoiou, diga-se de passagem, há exceções, claro, mas apoiou o regime militar. 

Bom, só para concluir, se vocês quiserem perguntar alguma coisa eu estou às 

ordens. Para concluir, eu gostaria de citar o caso do jornal “Ex”, era um jornal que, meio 

jornal, meio revista que, diga-se de passagem, publicou uma matéria excelentíssima 

com todos os detalhes, todos os detalhes não, porque até hoje também é preciso que se 

diga, até hoje não sabemos as exatas circunstâncias em que se deu o assassinato de 

Vladimir Herzog. 

Nós sabemos que ele foi assassinado, mas não sabemos exatamente as 

circunstâncias, quem, como, em que hora, etc. E é por isso que as Comissões são 

importantes. 

Bom, então “Ex” publicou a matéria que era muito importante neste sentido 

contando os fatos, pelo menos aqueles que eles tiveram acesso e por isso acabou o 

jornal. O jornal acabou porque eles não podiam continuar fazendo o jornal sob a censura 

que evidentemente não permitiria a sua continuação. 

A propósito disso só, agora para concluir mesmo, eu gostaria de citar o fato de 

que foi em função da Comissão Nacional da Verdade que se retificou o atestado de 

óbito de Vlado Herzog, que até outro dia era dado como suicida. 

Essa retificação, ela não apenas não beneficiou, honrou a memória do Herzog, 

beneficiou a sua família, etc. e tal, mas ela abre a perspectiva de que qualquer pessoa 

que tenha sofrido essa mesma infâmia de ser declarado suicida ou morto em 

atropelamento como foi, ou morto no encontro com tiroteio com a polícia, coisa desse 

tipo, que essas pessoas exijam este certificado. Pois não... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES - Quero propor ao deputado Adriano Diogo e aos 

outros que constituem aqui a Comissão, verificar se é possível 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (initeligível) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha, por favor 

(initeligível) 

 

O SR. -  O Sergio assume. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES - Deputado, é um minuto, porque o dia 6 de janeiro, 

10 de janeiro de 1976, portanto o Vlado foi preso e morto dia 25 de outubro, novembro 

e dezembro se constituiu uma comissão de inquérito policial militar aqui no Segundo 

Exército para apurar as circunstâncias do suicídio de Vladimir Herzog e em dezembro o 

Exército vem e diz que foi assim, 1004 jornalistas lançaram um manifesto chamado 

“Em Nome da Verdade”, que só saiu publicado no jornal “O Estado de São Paulo” na 

sessão de anúncios. 

Então, 1004 jornalistas, não estavam incluídos aí nesses mil e quatro a diretoria 

do sindicato, a diretoria estava extenuada de tanta luta, outubro, novembro e dezembro, 

os principais jornalistas desse país, inclusive gente que não assinava o manifesto, como 

era o caso da 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Coube à diretoria do sindicato assinar o 

documento de encaminhamento, esse documento nasceu dentro do sindicato, o 

encaminhamento à Justiça Militar. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES - Pois bem, esse documento chamado Em Nome da 

Verdade que foi entregue à justiça militar, foi entregue às autoridades militares, ele foi 

abaixo-assinado por 1004 jornalistas. Este documento continua de certa maneira inédito 

até agora, porque ele foi publicado apenas como matéria paga na sessão de anúncios no 

jornal “O Estado de São Paulo”, e parcialmente no jornal “Unidade” do Sindicato dos 

Jornalistas. Então, portanto... 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS - No sindicato foi publicado na íntegra. 
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O SR. SÉRGIO GOMES - Não entendo porque você não publicou isso no seu 

livro. Você tem esse material? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Tenho. Não havia, está mais do que citado a 

importância desse documento... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES - Mas ele mesmo, ele o documento próprio, 

(ininteligível) por alguma razão, por isso eu estou aqui levantando a hipótese dentro dos 

anais das publicações, etc. que este documento seja retirado dessa escuridão, porque ele, 

é janeiro de 1976, é um documento de rara lucidez e coragem, sendo que o jornalista 

assinala o nome e sobrenome e cada um puxou um tanto de dinheiro para se cotizar, 

para que isso pudesse ser publicado como matéria paga em algum jornal, e o único 

jornal que se dispôs a fazer isso foi o jornal “ O Estado de São Paulo”, não sei quem é 

que cuidou destas tratativas. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Foi feito uma coleta, um dos coordenadores 

desse trabalho foi o Raimundo Pereira. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Pois bem, por alguma razão como este documento 

permanece, todo mundo fala dele, mas cadê ele? Mil e quatro, mas quem são os 1004? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – O Jornal do Sindicato publicou. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Lá, mas as novas gerações, onde está isso hoje ao 

alcance da mão das novas gerações? 
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O SR. AUDÁLIO DANTAS – Na minha, não sei se no sindicato está, mas na 

minha coleção do jornal “Unidade” está lá. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Eu ia propor à Comissão da Verdade Rubens Paiva 

que vem tratando bem estas questões, que considerasse uma contribuição ao seu acervo, 

ao seu material de referência este documento histórico de escassa circulação, para que 

ficasse registrado quem são estes 1004 jornalistas.  

Desses 1004, quantos estão vivos? Porque um dos propósitos que temos na praça 

que faz parte do quarteirão da Câmara Municipal, ali na esquina da Rua Santo Antônio 

com a Praça da Bandeira, existe uma pracinha que até recentemente chamava-se Praça 

Divina Providência. 

Por iniciativa do presidente da Comissão da Verdade da Câmara Municipal Ítalo 

Cardoso, que é também da Comissão de Direitos Humanos, encaminhou um projeto que 

foi aprovado em primeira e segunda votação pela Câmara, que esta praça passa a 

chamar Praça Vladimir Herzog, e que ali se instalem obras de arte do Elifas Andreato 

que são alusivas ao Vlado e essa luta toda. 

E nesse dia 25 de outubro próximo que é uma sexta-feira, às 11h aquela tela do 

Elifas que está lá no auditório do Sindicato dos Jornalistas que é exatamente a pessoa na 

cadeira do dragão, chamada 25 de outubro. Se vocês olharem bem para aquela tela é 

uma espécie de Guernica, tem aquela lâmpada em cima e isso não é casual porque em 

1981 o Hermínio Bello de Carvalho com patrocínio da IBM houve uma exposição de 

artes plásticas no Rio de Janeiro para comemorar os 100 anos do nascimento de Picasso, 

e a ideia que 100 artistas plásticos, cada um criasse livremente uma obra que de alguma 

maneira tivesse a ver com Picasso. 

E o Elifas Andreato quando foi descobriu que a data de nascimento do Picasso 

era 25 de outubro, a mesma data da morte do Vlado e ele então resolveu fazer um 

quadro belíssimo chamado 25 de outubro fazendo uma ponte entre a Guernica e aquela 

situação vivida não só pelo Vlado, mas por tantos aqui na Rua Tutoia. 

Como ele resolveu caprichar, ele foi o último quadro a entregar para a 

exposição, e a exposição já estava toda montada e, portanto o único lugar que este 

quadro poderia ser exposto era exatamente na entrada da exposição. 
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No dia da inauguração o representante da IBM que tinha montado a exposição 

para puxar o saco de uma porção de gente quando viu aquele quadro disse “Oh! Tira 

isso aqui!” Em 1981, “tortura, etc. Isso não pode”. E o Hermínio disse “seguinte, esse é 

o único que fica. Se você quiser manda tirar os 99”. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Quem disse? 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – O Hermínio que trabalha com música, aquele do 

cabelo cacheadinho branco. “Se vocês quiserem por pra fora os outros 99, esse aqui é o 

que fica”. E terminada a exposição o Elifas doa este quadro para o Sindicato dos 

Jornalistas, está lá no auditório. 

Este quadro foi trabalhado pelos professores e pelas crianças de uma escola 

chamada Projeto Âncora que fica aqui em Cotia e que eles têm um trabalho 

delicadíssimo de reproduzir obras de arte em mosaico, em cerâmica para exatamente 

colocar em espaços públicos. Eles já fizeram a tradução, a versão em mosaico de várias 

obras do Elifas. 

E fizeram desse quadro, isto está pronto e isto vai ser entronizado lá nessa praça 

no dia 25 de outubro, às 11h, na Praça Vladimir Herzog quando as placas vão ser 

inauguradas. 

A nossa ideia é que nesta praça que é a Praça de Liberdade de Imprensa a partir 

de então, porque não tínhamos isso, nós tínhamos o Largo São Francisco, (ininteligível) 

geração passadas, depois vem a Praça da Sé, depois o Anhangabaú, agora Avenida 

Paulista, mas não há um local como as grandes cidades do mundo tem em que seja o 

local da liberdade de imprensa. 

Então esta praça pode estar carregada de sentido histórico a partir daí, e a ideia é 

que nesta parede que fica este mosaico, de um lado esteja a relação dos 1004 jornalistas 

do texto, mais a diretoria do sindicato que faz parte deste manifesto, mas que não entra 

na lista dos 1004 por uma questão de sagacidade política da época, e do lado direito a 

relação de todos os jornalistas que já ganharam o prêmio Vladimir Herzog que é anistia 

e direitos humanos. 
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E ano a ano, na medida em que vão saindo cada ano os premiados, vai se 

acrescentando em praça pública. O júri do prémio Vladimir Herzog que se reuniu hoje, 

a entrega do prêmio deste ano é dia 22 uma terça-feira no Memorial da América Latina 

à noite. No dia anterior, dia 21, segunda-feira haverá um seminário manhã e tarde, um 

seminário internacional sobre o jornalismo e a questão da violência policial contra os 

jornalistas e jornalismo, vai ser no Itaú Cultural. 

Há um chamamento para que as escolas de jornalismo, na noite do dia 22, 

suspendam as suas aulas e estimulem os seus alunos a ir para o Memorial participar 

desta aula magna que será a cerimônia de entrega do prêmio deste ano, que tem como 

homenageados dois citados pelo Audálio. Um é o Marco Antônio Coelho, e o outro é o 

Raimundo Pereira, e in memoriam Perseu Abramo, 22 de outubro, in memoriam Perseu 

Abramo que foi o idealizador do prêmio, ainda não tinha o nome Vladimir Herzog. 

Então, este documento celebrado, assinado por estes 1004 jornalistas ali no 

quente da batalha, janeiro, fevereiro de 1976, ele continua praticamente inédito por 

alguma razão. Nós estamos propondo então que seja recuperado pela comissão e que 

constasse aqui dos anais, etc. e que se desse a conhecer o documento e nome dos 

signatários. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS - Eu acho que foi oportuno o Serjão lembrar esse 

documento. É oportuno inclusive para que se estabeleça que isso não foi uma coisa 

surgida no ar. Foi inclusive, eu considero, o Sindicato teve dois ou três momentos, mais, 

três ou quatro momentos de grande ousadia naqueles dias. 

Primeiro foi o comunicado sobre a morte em que não aceitávamos a versão do 

suicídio. Segundo, o convite para o sepultamento que foi a primeira vítima não 

sepultada em silêncio, isso é muito importante. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– (ininteligível) 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Bom, esse documento assinado por 1004 

jornalistas foi elaborado com base em outro documento que o sindicato dos jornalistas 
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elaborou, apontando todas, produto de um trabalho de um grupo de advogados, 

apontando as falhas e omissões do inquérito policial militar. Quer dizer, denunciava 

como farsa o inquérito policial militar que concluiu pelo assassinato do Vlado Herzog. 

Então, isso em janeiro de 1976 foi o ato que eu considero mais ousado porque 

era contestação pura e simples de um inquérito feito sob o comando do general Ednardo 

Mello, que era o comandante do Segundo Exército aqui em São Paulo. 

Porque os nomes dos diretores do sindicato não estão na relação dos 1004? Eles 

estão além, porque este documento foi capeado por uma carta, essa era a nossa 

assinatura, por uma carta encaminhando ao juiz auditor da Segunda Auditoria Militar 

em São Paulo aquele documento de contestação do inquérito policial militar.  

Então, era assinado por toda a diretoria, toda. Toda a diretoria executiva. Eu 

presidente, os Zé Aparecido, o Fernando Pacheco Jordão, enfim, todos estavam 

assinados. 

Então, realmente este documento foi muito importante e o fato de ele não ter 

sido reproduzido na íntegra pela grande imprensa revela inclusive aquilo que eu disse. A 

grande imprensa ou tinha medo ou era conivente com a ditadura militar. Essa é a 

questão mais importante para a gente anotar. Acho que por enquanto é isso, né? 

Obrigado.  (Aplausos.) 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Se tiver perguntas eu estou às ordens. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu tenho uma pergunta para 

fazer. Vocês dois dão um importante ponto de vista da luta, mas eu quero perguntar um 

negócio para o Serjão lá, no tempo em que o Plínio Marcos estava lá nos Têxteis, na 

Rua Oiapoque com as máquinas param, quando as máquinas param, eu quero perguntar 

uma coisa. 

Audálio, o nosso foco aqui é a imprensa da resistência, a imprensa operária, a 

imprensa popular e brotou a partir do “Opinião”, do “O Movimento”, brotou coisa no 

Brasil inteiro, não? Hoje a tarde a gente lembrou que tinha coisa do Acre, do Pará, do 

Rio Grande do Sul, coisas impressionantes.  
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Eu queria fazer a seguinte pergunta. Primeiro, fala um pouco como é que o 

Gasparian bancou o “Opinião”, depois fez aquela editora, né? Alfa-Omega, como é que 

um homem que veio do setor industrial, que a ditadura perseguiu, acabou com as 

fábricas dele e aí o cara foi bancar o “Opinião”, e depois veio o Raimundo com o “O 

Movimento”. 

E a outra coisa que você colocou tão bem que foi o papel da Comissão e das 

Comissões da Verdade, a delação, a delação que não era premiada, né? Então, alguns 

dias antes do golpe, como você tem uma cultura quase enciclopedística aqui, embora a 

memória do Serjão bem mais novo também é uma memória impressionante, a mídia 

começou a preparar o golpe, a mídia começou a preparar o golpe. 

Eu lembro que o “Estadão” era tão denuncista que, quando houve a cadeia da 

legalidade de todas as Rádios e Televisões, a Eldorado ficou liberada da cadeia da 

legalidade porque ela era mais da direita do que a cadeia da legalidade, e pedia para 

prender, pedia onde tivesse gente suspeita, e foi naquela época que o “Diário 

Associado” lá na Rua Sete de Abril, né?  

O Chateaubriand fechou a Rua Sete de Abril para fazer o ouro para o bem do 

Brasil, lembra? O povo tinha que levar alianças, medalhinhas e ganhava uma arruela de 

ferro para fazer dizer dinheiro para o Chateaubriand preparar a defesa do Brasil contra o 

comunismo. Isso foi na instalação do golpe, o negócio do “O Globo” (ininteligível), 

“Tribuna da Imprensa”, aquela loucura toda da antecipação do Golpe e o chamamento 

do Golpe. 

Depois veio um assunto que é proibido, que ninguém pode falar até hoje que é a 

“Folha da Tarde”, a redação da “Folha da Tarde”, que eles fizeram uma redação 

parecida com o “Jornal da Tarde” que depois virou uma delegacia de polícia. E aí, eu 

queria entrar, e a Globo, né? Pedindo cadeia, a coisa toda da histeria, mas aí vem uma 

coisa que ninguém quer falar e é tão difícil. 

E os carros da “Folha”? Os carros da “Folha”? Eu vou dizer uma coisa para 

você, eu não fico mexendo muito com vara curta porque eu sei que esta democracia é 

meia-boca, mas quem fez a campana da minha prisão foi um caminhão da “Folha”. 

Quando os caras desceram para me pegar eles estavam no baú do carro da 

“Folha” lá na Mooca, ficaram uma semana na porta da minha casa, aquele carro da 

“Folha” simulando que estavam em uma borracharia lá trocando o eixo. Então, a gente 
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fala da resistência, tal, mas nós falamos 40 anos da resistência, agora chegou a segunda 

fase, né? Que é a cadeia de comando. 

Como é que a gente vai discutir este assunto, né? O pré-golpe, a preparação do 

Golpe, a delação, né? O império jornalístico, cada senador ganhou uma transmissora de 

Televisão, Sarney, Antônio Carlos Magalhães, cada um foi ganhando um nhaco do 

botim, e depois esta fase mais grave, né? 

A “Folha da Tarde”, do coiso e, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu 

esqueci. Eu acho que é isso o que eu queria ouvir de vocês, não é? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Bom, o assunto vai longe, não é? Se a gente for 

discutir para valer, essa história dos veículos cedidos está em livros, está em matérias 

isoladas, você acaba de me dizer uma coisa que eu não sabia, que de repente você estava 

no baú de um desses carros. 

Ontem eu, o jornalista Mino Carta, eu fiz um convite a ele, ele foi falar para a 

Comissão da Verdade dos Jornalistas de São Paulo e ele repetiu algumas histórias a 

respeito disso, essa questão dos carros e foi dito também para a mesma Comissão por 

esse delegado, ex-delegado Guerra, como é? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Claudio Guerra. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Claudio Guerra. Sobre o Claudio eu tenho as 

minhas suspeitas, eu não tenho muita, eu não acredito, pode ser que muita coisa seja 

verdade, mas não acredito no total das coisas que ele diz, ele não me inspira essa 

confiança. É com muita facilidade que ele conta determinadas coisas.  

Mas uma das coisas que ele conta, isso surgiu ontem na audiência com o Mino 

Carta, é que ele usava, quando ele vinha aqui em São Paulo em missão, né? Para 

prender ou localizar, enfim, qualquer coisa, ele usava um desses carros da “Folha”, né? 

Ele usava, o Claudio Guerra usava, ele pegava em um determinado lugar no 

estacionamento e muitas vezes na missão dele de espionagem de policial dele, ele usava 
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um carro como se estivesse em um carro de reportagem, isso era uma espécie de escudo 

que ele usava. 

Bom, eu não tenho elementos diretamente para afirmar isso, mas isso é uma 

história que corre aí de todos os lados e esse depoimento me convence muito porque eu 

sei da sua seriedade. 

Agora, sobre o papel da grande imprensa no Golpe foi um dos instrumentos 

importantes do golpe, e no caso do jornal “O Estado de São Paulo” que depois teve até 

um papel importante de contestação ao chamado Movimento Revolucionário, no caso 

do “Estadão” eu entrevistei o Ruy Mesquita para o meu livro e ele disse com todas as 

letras, ele está morto recentemente, que não só o “Jornal do Estado”, não só apoiou 

como conspirou, ele usou conspirou, participou das conspirações que levaram ao Golpe 

Militar. 

Ao mesmo tempo outro fato citado aqui que era a iniciativa do ‘Diários 

Associados’, mas que estavam sob o comando de Assis Chateaubriand ainda, não é? Se 

não me engano, eu pelo menos das suas concepções, das suas filosofias, etc. e tal. Como 

(ininteligível) movimento, acho que foi logo depois da Marcha Com Deus Pela Família, 

Pela Liberdade que foi um dos prenúncios do Golpe, dias antes, dias antes. 

E no saguão do edifício do “Diários Associados” evidentemente era uma coisa 

que você via com muita preocupação. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você já estava aqui, não é? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Eu trabalhava, não! Trabalhava na revista “O 

Cruzeiro”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, é? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – É. A revista “O Cruzeiro” cobriu a tal passeata e 

depois cobriu o Golpe, infelizmente eu não participei dessas matérias, mas era a 
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salvação do Brasil. A revista “O Cruzeiro”, a revista “Manchete” saíram com edições 

extras comemorando a salvação do país, que o país estava sendo libertado da ameaça 

comunista. 

Ainda no saguão, então, tinha os grandes caixotes recebendo, e filas de pessoas, 

relógios, anéis, correntes. Quer dizer, esse, falar do apoio da grande mídia, a imprensa, 

ao Golpe Militar é quase chover no molhado porque era a coisa mais clara, mais 

evidente que aconteceu.  E aqueles que ousaram discordar de uma maneira mais efetiva, 

mais concreta como foi o caso do “Correio da Manhã”, era um dos jornais que tinha 

apoiado o Golpe, por exemplo, esses foram assassinados lentamente, foram mortos 

lentamente. 

O “Correio da Manhã” acabou em função das perseguições da ditadura. Tinha 

mais alguma coisa, deputado? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não. Basicamente, e a 

“Folha da Tarde” teve... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Ah, sim. A “Folha da Tarde” isso aí não 

precisava nem que se documentasse porque eles mesmos documentaram. No dia do 

sepultamento do Vlado, no dia 27 de outubro de 1975, a manchete da “Folha da Tarde” 

era assim, ‘comprovado, foi suicídio’. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O “Shopping News” 

também, né? Tinha o “Shopping News”, do Cláudio Marques. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Isso foi antes. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, foi antes. 
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O SR. AUDÁLIO DANTAS – Foi antes, a campanha do Cláudio Marques. 

Então, isso mais uma denunciação de que a grande imprensa trambalhou. Aliás, eu devo 

dizer uma coisa aqui que pouca gente sabe, eu acho que eu falo isso na introdução do 

livro do Vlado, é que o Cláudio Marques que era uma espécie de delator de plantão, foi 

ele quem delatou vários jornalistas e o caso do Vlado inclusive, que o Vlado seria a 

cabeça de ponte do Partido Comunista para a dominação da imprensa nacional a partir 

da TV Cultura, coisa desse tipo. Mas, ele depois não tinha falado nada, depois deste 

episódio.  

Então eu tentei, tentei para por no livro um depoimento dele e ele deu o 

depoimento, só que por escrito e era uma reafirmação das posições dele de Esquerda 

achando que o combate ao comunismo... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – (ininteligível) de Direita. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – De Direita, exatamente. O combate ao 

comunismo era importante, etc. e tale que tinha sido perseguido pelo sindicato, quer 

dizer, ele fez uma defesa em 20 e tantas laudas, só que mandou por e-mail e com um 

recado final, tinha que ser publicado na íntegra. 

Então, imagina publicar aquilo na íntegra, apesar do valor histórico que poderia, 

pudesse ter, mas porque era de um cinismo atroz, então não foi publicado. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Deixa eu falar uma coisinha? Está sendo gravado? 

A máquina já parou lá, mas estão gravando lá o áudio? Ok. Então, outro dia, semana 

passada, pela articulação do professor José Marques de Melo, do Adolpho Queiroz, dos 

professores da USP, etc., a Associação Interdisciplinar de Comunicação mais a 

FAPESP, etc., realizaram um ciclo agosto, setembro, outubro e acho que vai pegar um 

pedacinho de novembro, para comemorar os 50 anos da Comunicação como disciplina 

que se estuda cientificamente no Brasil. 

Luiz Beltrão foi o iniciador disso tudo lá em Pernambuco em 1964, foi o 

primeiro doutor. E aí esse conselho de estudiosos, professores, etc., resolveram 
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selecionar os 50 livros mais importantes de cada uma das áreas, os fundadores, os 

criadores, renovadores, etc. e os instigadores. 

Então, entre essa coleção de livros particularmente relevantes foi incluído 

exatamente o livro do Audálio “As Duas Guerras de Vladimir Herzog”. (Aplausos.) 

E aí, que é o intelectual do ano, vamos ver quando é essa comemoração de 

receber. Bom, aí cada um desses livros foi designado um professor ou jornalista para 

fazer a resenha deste livro e apresentar lá nesse seminário futuro documentário e tal. E 

aí foi dado a mim a honra de ser o resenhador do livro do Audálio. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Eu quero essa resenha. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Bom, aí eu levo para lá esse livro que é quase o 

livro definitivo sobre, ainda não é porque ainda falta este documento, falta o documento 

dos 1004. Enquanto não for publicado e generalizado não está fechado o expediente da 

luta pela verdade daquela época. 

Mas eu levei também o “A Sangue Quente” que foi um livrinho editado na 

época que reproduzia na íntegra a reportagem do Jornal “Ex” que foi realizado pelo 

Hamilton Almeida Filho, pelo Miltainho e pelo Narciso Kalil. Então os três 

coordenaram um grupo de quase 30, 40 jornalistas, fizeram um trabalho espetacular no 

decorrer daquela semana e foi para as bancas o jornal “Ex” que, aliás, a capa está aqui 

em um destes banners. Muito bem, o número 16, o “Ex” 16. 

Bom, a primeira coisa que nós fizemos no Instituto Vladimir Herzog, a primeira 

atividade foi a publicação, o reprint, a reimpressão fac-símile de toda a coleção. 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Do “Ex”? 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Do “Ex”. Foi o primeiro trabalho que o Instituto 

fez, portanto, hoje as novas gerações que quiserem conhecer está tudo lá. E um outro 

jornal chamado “Mais Um” porque esse “Ex” 16 foi fechado, o Armando Falcão 

determinou a censura absoluta, ele então estava considerado fechado e abriram tirando o 
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sarro e deram o nome de “Mais Um” e o logotipo era uma coisa caricata, parecendo 

Coca-Cola, né? Muito bem. 

Foi uma surpresa para mim, Audálio, porque eu levei esse livrinho lá nesse dia, 

o teu livro, o primeiro e o último, né? E depois de já passado o seminário eu fui e tem lá 

umas cartas, eles publicaram as cartas dos leitores... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – (ininteligível) 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Não! Esse, o jornal “Mais Um” não tem? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Ah! Nesse tem. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – E aí o que eu encontro lá? Uma carta que nós 

fizemos no presídio aqui do Cambuci, éramos oito ou 10 presos, eu escrevi aquilo, 

depois nós fomos para o Hipódromo. O Hipódromo estava com tanta gente, que o... era 

tanta gente preso que um mês no DOI-CODI, um mês no DOPS, depois inauguramos as 

celas dos 6º Distrito do Cambuci que durante um mês foi presídio político, eles 

liberaram alguns e o restante foi para o Hipódromo onde ficaram lá e tal. 

Bom, e exatamente aproveitando a brecha do Natal, nós recebemos durante o 

Natal que houve lá uma, que se afrouxou de alguma maneira a segurança no Cambuci 

de tal maneira que toda a guarda da PM que estava lá foi trocada três ou quatro vezes 

porque eles ficavam amigos dos presos e aí os camaradas iam embora e botavam nova 

turma. O fato é que ali exatamente durante o Natal, entraram as famílias e entrou um 

jornal “Mas Um”, embora a fiscalização lá impedisse o “O Movimento”, o “Opinião”, 

etc. 

Bom, e nós lemos isso lá e ficamos surpreendidos com as cartas que eram 

publicadas. E nessa carta que a gente fez para o “Mais Um” saiu publicada e eu não 

sabia, falámos então da consciência infeliz que é uma sacada da Hannah Arendt que 
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desde que eu aprendi esta lição, ela tem me valido muito, para a gente não cair na cilada 

que quanto mais eu sei, mais eu me sinto incapaz, impotente e incompetente. 

Se a gente fizer o relato de tudo o que aconteceu nesses 40 anos, apenas do 

ponto de vista da capacidade que os poderosos tiveram de nos machucar, nos 

desmanchar, nos calar, nos impedir, etc., o recado que fica, sobretudo, para esta geração 

é que eles são capazes de ter plenos poderes e que não há o que fazer. 

Então, eu fui encontrando pela vida gente que sabia tudo e exatamente porque 

sabia tudo não fazia nada. Era o que a Hannah Arendt chamava de consciência infeliz. E 

ela dizia, uma coisa que tem sentido porque a luta entre o novo e o velho como 

conceito, como categoria filosófica ela é inevitável, ela é inexorável, ela é permanente. 

O tempo todo você tem o novo e o velho em conflito. 

Mas é preciso reconhecer que nem o novo é homogêneo e também o velho não é 

homogêneo, portanto, existe uma luta interna do ponto de vista filosófico dentro do 

novo e do velho. Se nós pegarmos o velho, vamos pear os liberais conservadores do 

“Estadão”, deram cobertura para o golpe? Opa! Evidentemente.  

Mas em seguida em que posição eles ficaram? Os militares vieram, meteram 

censura e eles ficaram na oposição, mas que como expressão do velho eles não podiam 

convocar o povo, as massas, o novo para enfrentar o velho majoritário. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Deixa, um aparte aí, eu acho importante no 

episódio Herzog, dos grandes jornais foi o que deu mais espaço, inclusive com um 

editorial violentíssimo. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Mas quando a minha mãe e meu pai foram lá 

alguns dias antes quando eu fui preso, dia cinco de outubro, 20 dias antes do Vlado, eles 

foram até o “Estadão” e o que disse o Mesquita? “Ah! Minha senhora, não podemos 

fazer nada porque os militares mandam e desmandam, eles têm o poder absoluto. De 

qualquer maneira nós vamos tentar, mas eles têm a censura aqui e não vai sair nada. A 

gente tenta, mas vamos ver, mas não vai sair”. 

Então, esta, este recado do velho que não é hegemônico, não é majoritário, ele é 

o velho submetido, mas ele é velho, ele tem consciência de tudo o que se passa. Essa 
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gente sabia absolutamente que se prendia e torturava e matava. Essa gente sabia o que 

estava sendo entregue na Amazônia, esta gente acompanhava todas as grandes 

negociatas, mas quem sou eu para encarar tudo isso? 

Então é muito comum hoje, com a facilidade que se tem hoje de acesso à 

informação, ‘o Google é meu pastor e nada me faltará’, o sujeito submeter lá uma 

palavra ele vai e descobre, faz a pesquisa rapidamente e esse cara tem na tela, depende, 

é a curiosidade que move. 

Pois bem, dependendo da maneira como a gente mostra o que foi a batalha, que 

eu acho que nós ganhamos essa parada. Quem ganhou esta parada somos nós, eles é 

quem se escondem, eles, os torturadores é que não vem a público mostrar o seu ponto 

de vista. Esse Cláudio Marques só dá por escrito, “bábábá bábábá” com esses generais 

todos, esses coronéis todos que foram, onde estão?  

São eles que têm medo de mostrar a cara pra vir aqui na sociedade e dizer para 

as novas gerações quais eram os seus propósitos. Portanto, quem ganhou esta parada 

fomos nós, os que estavam na luta contra a ditadura, pela democracia, luta que não para. 

Quer dizer, não é que (ininteligível)? 

Então, por conta disso, eu tenho procurado identificar quando é possível, tomara 

que seja possível aqui, agora, sobretudo, falando para quem vai durar mais do que eu. 

Então, de novo estou falando com os jovens, não vou tentar convencer ninguém que é 

tão velho quanto eu que já tem posições consolidadas, o máximo que se espera que 

essas pessoas se elas são amigas, se respeitam etc. haja a possibilidade de um debate em 

alto nível, respeitada as diferenças. Mas não há nenhuma esperança de que alguém aos 

60 anos mude alguém aos 60 anos do seu ponto de vista. São coisas que vão se 

constituindo. 

Mas os jovens que eu vejo aí, às vezes o excesso de informação faz com que eles 

se sintam incapazes, impotentes, incompetentes. Então não é por falta de consciência, é 

por falta de descobrir como lutar para produzir vitória. Vitórias que, ainda que 

particulares, parciais, estimulem o sujeito por conta da sua própria experiência de que 

uma vitória maior é possível.  

Quando o sujeito só leva a derrota uma atrás da outra, de derrota em derrota até a 

vitória final, lembra que tinha um lema assim “de derrota em derrota até a vitória final” 

já que o mundo é esférico e levando em consideração a tática leninista “um passo à 

frente dois atrás um dia pegaremos o inimigo pelas costas”. 
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Loucura está certo? Então, imaginando, procurando ver que coisas, duas 

pessoas, três pessoas com sensibilidade e com empenho genuíno puderam começar a 

fazer coisas que quando a gente agora beneficiado pelo distanciamento histórico 20, 30, 

40 anos depois se verifica que essa trajetória, essa inclinação de um grau lá atrás, como 

a viagem é longa em vez de você bater em Angola você foi bater em Moçambique. Ou 

seja, milhares, essa diferença de um grauzinho na viagem longa pode significar uma 

distância grande. 

Eu tinha imaginado por conta dos 35 anos da “Oboré” desse ano, já que ninguém 

sabe direito o que a gente fez e não era mesmo para saber, mas era a ideia de fazer um 

balanço destes 35 anos na linha, chamava-se, antes que eu me esqueça duas ou três 

coisas que eu vi e que podem ser úteis para os que estão aí. 

Uma delas já que o tema hoje é imprensa sindical dos trabalhadores, eu quero 

falar de um sujeito que é um gênio, um poeta repentista chamado Lula, Luiz Inácio Lula 

da Silva. Ele é um poeta repentista, ele é o cérebro que saca e saca e sabe aprender na 

hora. Esse cara estava em 1977 quando ele assume a presidência do sindicato, dois anos 

antes o Sindicato dos Jornalistas tinha finalmente uma diretoria de jornalista.  

A primeira coisa quer este sindicato faz, 1975... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – A posse do Lula... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Sim, mas as greves no ABC foi 1978.  

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – (Inaudível – fala fora do microfone – 1;58;11)   

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Sim, sim. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – (Inaudível – fala fora do microfone) de julho de 

1975. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



102 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Então, mas a primeira coisa que o sindicato sob a 

direção, a presidência do Audálio faz é fundar um jornal que, aliás, está a capa aí, 

chamado “Unidade”. 

Esse jornal registra que o Sindicato dos Jornalistas foi quem tomou a iniciativa, 

é atribuição dos jornalistas está historicamente comprovada a luta pela reposição dos 30 

e tantos por cento que o Delfin Netto tinha conseguido manipular que em torno desta 

reposição dos 30 que o Movimento Sindical Operário do ABC se moverá. É preciso... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Eu considero isso como um resultado imediato 

do que representou o episódio Herzog. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Mas... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Porque aí começaram a discutir na mídia... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Mas veja aqui, com esse assunto aparece só final da 

noitada já com todo mundo cansado e ele não é natural que apareça, ele vai aparecer 

porque eu vou provocar, porque eu acabo sendo um dos poucos que sabem dessa 

história subterrânea. 

Além da imprensa grande que se submeteu, além da imprensa alternativa que já 

está bem estudada, não conhecemos a imprensa clandestina, conhecemos pouco a 

imprensa do Exílio, mas existe uma ignorância grande em relação à imprensa sindical 

dos trabalhadores e qual o papel dos jornalistas nisso. 

Então estou chamando aqui a memória e a verdade, o seguinte. Primeiro depois 

de 11 anos sem sindicato, 11 anos, os primeiros 11 anos da ditadura nós não tivemos 

Sindicato dos Jornalistas. Em 1963 nós perdemos por um voto, Elias (Raid – 1;59;51), 

um cara magnífico, padrão Lourenço Diaféria perdeu as eleições do Sindicato dos 

Jornalistas por um voto! 
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Então, por um voto eu vou à puta que o pariu, eu não desisto em nenhum tipo de 

campanha eleitoral, “Ah! Já ganhou, nada!” É até o último minuto porque por um voto 

se faz a vitória e a derrota e nós perdemos em 1963 o Sindicato para Adriano 

Campanhole, Romeu (ininteligível)e uma putada que ficou lá até 1975. Não é pouca 

coisa a luta contra a ditadura porque os primeiros 11 anos sem ter um sindicato que 

minimamente fosse, honrasse o que está no papel timbrado, Sindicato dos Jornalistas. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Era todo mundo do Movimento Sindical, não era 

só dos Jornalistas. O Movimento Sindical estava arrulhado. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Eu discordo disso. Eu sou a favor da diferença, do 

particular, é por aqui que eu, a coisa no Brasil não será nunca por fratura, por negócio 

de karatê, etc. aqui será por ácido, por coisa molecular, está certo? Por emoliente. O 

processo, a transformação se dá tão lentamente que boa parte das pessoas nem 

percebem. Então, vou fechar. O que eu tinha, enfim. 

Então, como nós temos a imprensa sindical aqui, etc., então quer dizer assim, o 

Sindicato dos Jornalistas em 1975 finalmente tem uma diretoria que honra as calças, e 

não é nada além do que estava no papel timbrado, ser um sindicato dos jornalistas 

profissionais do estado de São Paulo. Não foi ser um sindicato dos jornalistas 

comunistas ou socialistas, ou petistas, etc. Quem se propor a isso vai cometer erro. 

Muito bem. Esse sindicato é quem toma iniciativa, está documentado no jornal 

“Unidade”, mas não está em nenhuma das coletâneas, nenhuma das coisas que passou 

em revista nesta história do Movimento Sindical que foi o Sindicato dos Jornalistas que 

tomou a iniciativa pioneira de lutar e o Lula reconhece. 

Há um depoimento no próprio jornal que quem fez a primeira movimentação 

para a reprodução das perdas, da manipulação do Delfin foi o sindicato. Muito bem. 

Lula era, tinha posição secundária na diretoria, ele chegou a ser presidente em 1977. Em 

1977... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Desculpe. 
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O SR. SÉRGIO GOMES – Sim, sim. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Agora eu vou brigar com o Serjão aqui. O Lula 

assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo em 

julho de 1975, eu fui à posse. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Sério? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Até o governador Paulo Egydio foi à posse do 

Lula em janeiro de 1975. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Então porque eu meti na cabeça esse 1977? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Olha... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – O que aconteceu nesses dois anos? 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Consulta o seu arquivo. (Risos.) 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Eu só me lembro de Lula dando entrevista para o 

Julinho de Grammont que estava na TV Bandeirantes junto com o Odair Redondo e um 

pessoal jornalista jovem e de Esquerda, a Rádio, a TV Bandeirantes era uma TV que 

não valia nada, tinha pouca audiência e o Julinho de Grammont descobriu isso, que na 
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época quando você vinha coma câmera você vinha junto com a cruzeta, lembra? A 

sensibilidade era muito fraca. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Tinha o pau de luz. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Então você tinha o pau de luz, o câmera, o cabista, 

mais o repórter, no mínimo era uma equipe de quatro pessoas, no mínimo, mais o 

Redondo dá cinco. 

Então, o Julinho de Grammont chegou à conclusão de que os dirigentes sindicais 

são manteiga e eles se derretem na hora que liga a cruzeta. E ele, então, pôs na cabeça 

que semana sim, semana não ele descobriria um gancho jornalisticamente legítimo para 

ir até São Bernardo e entrevistar o Lula. E o Lula passou a ter visibilidade, dar 

entrevistas para a imprensa em geral a partir desta coisa, TV Bandeirantes, Julinho de 

Grammont, Odair Redondo, Denise Alves e outros. 

Ao mesmo tempo este grupo montou um jornal de bairro chamado “ABCD”, é 

evidente que havia uma estratégia aí da imprensa alternativa do lado (ininteligível) e do 

outro lado um jornal próximo da sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, 

por tanta aproximação. 

Quem era o jornalista de São Bernardo era o Nunes, Antônio Carlos Félix 

Nunes, quem vai para lá ajudar o Nunes em 1976, 1977 é o Laerte.  Quando chega em 

1977, o Lula pede ao Laerte, ninguém está dizendo que foi o Lula quem inventou esta 

coisa que eu estou falando aqui, pede ao Laerte se o Laerte não conhecia cindo ou seis 

jovens recém-formados, garrudos, que topassem fazer diferentes, porque ele Lula, 

estava convencido de que não podia ser este jornal do sindicato para todo mundo 

igualzinho se fazia para químico, têxtil, etc. 

Ele dizia, “eu quero um jornal quinzenal para a Volks e outro diferente para a 

Ford, quinzenal também, um outro para a Scania, um outro pra Toyota, porque eu sei 

que japonês e alemão, sueco e americano administram de maneira diferente”. Portanto, 

o Lula estava aqui ainda trabalhando com as ideias que ele tinha emprenhado pelas 

orelhas do Paulo Vidal, que era a ideia do sindicalismo americano por empresa. 
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Bom, e ele propõe que se monte uma equipe e que cada um desses jovens seria 

contratado por um sindicato com carteira assinada padrão metalúrgico, de tal maneira 

que esse jovem, assessor de imprensa do Sindicato dos Químicos do ABC, o outro dos 

barará, quando chegasse na hora de fechar, de fazer a edição do jornal ele tivesse estes 

cinco como sua redação. Então, um era editor, o restante eram os repórteres. Já no outro 

jornal um desses era editor e esse cara virava repórter. 

E com isso o Lula redescobrindo por sensibilidade uma coisa chamada 

Comitatus, que é o que explica a possibilidade, que explica sobrevivência dos humanos 

lá na época da idade da pedra, desses nômades e que havia o comunismo primitivo, o 

comunismo da sociedade. 

Então, se havia alguma batalha para disputar, se duas tribos andando, nômades, 

se enfrentavam numa disputa de território ia sair pau, e o que ganhasse ficava com o 

gado do outro. Se este encontro se dava na planície, quem assumia o comando era quem 

tinha experiência de luta na planície. E quando a vitória tivesse acontecido, o botim não 

era distribuído de forma desproporcional. 

O fato de estar no comando ou ser comandado era a mesma coisa, porque em 

seguida pode se dar a batalha, por exemplo, numa situação rochosa, montanhosa e aí 

quem tem experiência para isso é outro cara. Então, eu que fui comandado aqui sou 

comandante lá, e esse que era comandado aqui está comandante de lá. 

Esta ideia de que todo mundo pode ser centauro, cabeça de gente, corpo de 

cavalo, que cada um de nós pode ser dirigente, dirigir gente, organizar coisas é o que em 

bota em pé o tempo todo na vida. 

Portanto, eu quero apostar que coisas aparentemente pequenas quando se 

realizam com emprenho, com eficácia, ela se projeta no tempo e ajudará a alterar essa 

história ainda que isso não seja visível para a maioria. 

É este cara, Luiz Inácio Lula da Silva, que saca esta ideia de trabalho em equipe, 

portanto, superando de maneira dialética e importante a ideia de individualismo do 

Nunes que era o individualismo generoso, combativo e militante, o velho comuna, o 

homem que tinha vindo do campo... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Inclusive escreveu um livro altamente mentiroso 

sobre o caso Herzog. Quer dizer, isso não impediu a militância dele. 
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O SR. SÉRGIO GOMES – Claro! 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Altamente mentiroso. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Esse negócio que picareta só de Direita, nada. Tem 

de todo lado. 

 

 

O SR. - (ininteligível) 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Mas o Nunes tinha uma sagacidade. Quando houve 

a greve dos jornalistas em 1979, com isso eu fecho, desprendeu tudo de 1975, o 

sindicato procurou o máximo de aliança, foram focar em uma coisa só. Em 1979 não 

seguiu nem com os gráficos, nem com o transporte pensando que é jornalista quem faz 

jornal. O jornalista só ajuda, sem esse parque gráfico, distribuição não existe. 

Bom, estavam perto de dois ou três jornalistas na igreja da Consolação, foi lá 

que foi a assembleia que decidiu pela greve com voto na urna. Eu cheguei atrasado na 

sexta-feira, falei para o Nunes “como é que está aí?” “A categoria está dividida, metade 

quer aumento e metade quer greve”. E era isso mesmo, metade só queria aumento, 

metade não quis nem aumento era greve e foda-se. 

Então, é possível em circunstâncias adversas implementar projetos que ajudam a 

derrotar a injustiça, a violência, etc.? Sim! Então, que esse tempo pautado pelas 

Comissões da Verdade como disse o Audálio, só a existência (ininteligível) etc., esse 

assunto virou pauta para a imprensa, para o pesquisador, para a militância, etc. 

Então, mesmo que não haja condenação física de ninguém, não importa a 

execração pública já terá acontecido. Hoje quem ganhou o júri do prêmio Vladimir 

Herzog por unanimidade na categoria charge, ganhou a charge do Angeli que é 

exatamente ele, o Ustra saindo com a bengala, etc. e botando a coisa no chão. 
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(Aplausos.) 

 

  

Durante quanto tempo a família da Amelinha lutava que parecia que estava 

sozinha? Que não adiantava abrir processo nada porque jamais este cara iria. Está certo 

então que uma porção, “vê lá se este cara” e naquele dia ele foi obrigado a falar, 

Gilberto Natalini teve um papel magnifico de enfrentar o cara, e a partir daí então hoje, 

vai ficar para a história, nunca mais. É isso. 

Eu acredito, puxa o rabo da lagartixa que vem o jacaré. (Risos.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Audálio está deixando a 

revista aqui, uma voz... 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – “Língua Portuguesa”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– “Língua Portuguesa, uma 

voz contra todas as ditaduras”. Aquela senhora disse que queria dar uma palavrinha, 

mas a gente pode ir encerrando? 

Sabe o que eu queria falar pra vocês? Eu, ao contrário de vocês, viu, Serjão, sou 

um pessimista militante, sou um militante do pessimismo. Só para você ter uma ideia, 

aqui na TV Assembleia no dia 10, está todo mundo com aviso prévio e a empresa, um 

grupo de jornalistas fantásticos... 

 

 

O SR. -  Exatamente.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eles não sabem o que vão 

fazer no dia 11. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Não sabem? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não sabem o que vão fazer 

no dia 11, estão todos demitidos, né? É capaz da TV sair do ar. Então, companheiros, eu 

vou dizer uma coisa para vocês. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – E o poder da... Legislativo? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vai bem, obrigado. (Risos.) 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Boa pergunta. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas não tem, é uma coisa 

tão complicada que envolveu a TV Cultura, fez aquela confusão. 

 

 

O SR. AUDÁLIO DANTAS – Eu vou ser atingido diretamente porque o Zé 

Dantas, meu filho, trabalha aqui. Vai perder o emprego, é? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É uma das pessoas mais. 

Então Serjão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós começamos a Comissão da 

Verdade, você quer dar uma palavrinha, né? 
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A SRA. - (ininteligível) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala. 

 

 

A SRA. – (ininteligível) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala no microfone, por 

favor. 

 

 

A SRA. -   Bom, é um detalhe, mas você começou  a falar da formação do seu 

grupo aí de comunicação, é porque era para mobilizar aderentes no meio têxtil. Você 

terminou sem dizer o resultado. Você falou do mérito das considerações danosas, tudo 

bem, mas não sei qual foi o resultado. 

Outra coisa é o seguinte, eu me preocupo também com essa história da verdade 

do Brasil, né? Eu assisti ontem a uma conferência maravilhosa de alguém que tem um 

posto na Saúde Municipal de São Paulo, (ininteligível) do governo que não fala assim, 

não é o discurso que ele pode ter oficial, foi (ininteligível) do governo. Dois médicos 

foram falar sobre a Saúde brasileira. 

Aí, chega na Globo, né? Do jeito que estava falando da imprensa que favoreceu 

os interesses americanos na formação do Golpe no Brasil, ontem eles estavam falando 

no papel da Globo na formação do mercado Sanitário, da Saúde no Brasil que é um 

negócio violentíssimo, eles denunciaram o que eu vi este ano. Este ano eles me acharam 

quatro canceres não sei o que, não consegui me operar com ninguém e saí do mal estar 

que eu estava, né? 

Mas, quer dizer, essa sessão de medicina popular, medicina para quem tem 

convênio, essa maquinaria toda né? Que é uma medicina de diagnóstico em que o 

humano não entra mais o contato direto, e eles sem nem repetir, mas do mesmo jeito 

que a gente carrega a imprensa com este poder de informação da opinião em relação ao 
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golpe, hoje em dia, eles conseguiram dizer, a mídia é uma aliada de um modelo 

sanitário que vale nos Estados Unidos, aí ele mostra a diferença, mas que não é válido 

para o Brasil e está levando a perda.  

Quer dizer, hoje em dia a Saúde é uma questão de comércio mercantil no Brasil. 

Então, esse papel, por exemplo, meu filho foi ontem no enterro de um jovem, filho de 

uma pessoa de onde ele trabalha que estava chegando no restaurante foi, voltou na mala 

do carro para buscar um presente e o favelado ia passando, dois, pediu, fez um assalto 

do celular e enquanto um pegava o celular foi atirando e matou o menino. O filho de 

alguém.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Qual a relação? 

 

 

A SRA. -  A relação é o seguinte, a violência no Brasil continua, está tomando 

outra expressão. A mídia no Brasil continua vendendo um tipo de modelo de sociedade, 

a mídia oficial, entendeu? E a Educação é o setor mais desfavorizado. 

Então, do mesmo jeito que eu comecei a militar nos anos idos, em 1968, hoje em 

dia eu me preocupo porque quando a gente fala de ensinar o que aos jovens hoje em dia, 

entendeu? Às vezes eu tenho até medo quando a gente começa a dizer que todo o mal 

foi naquele tempo, o mal está aí, é isso onde eu quero chegar, entendeu? 

 O mal está aonde está e eu acho que os jovens de hoje precisam ser ajudados 

como a gente pode, e ver aonde que está o mal hoje, entendeu? Eu, por exemplo, hoje os 

modelos de ideologia comunista e tudo mais, e as técnicas, as teorias revolucionárias 

que eu continuei vivendo na França, no exílio entendeu? Eu tenho uma grande distância 

hoje. 

 

 

O SR. – (ininteligível)   
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A SRA. -  Eu queria lhe perguntar se você percebe essa ligação, quer dizer, eu 

me perdi porque a primeira pergunta era qual foi o resultado da mobilização sindicalista 

naquele tempo. Essa é uma pergunta e a outra. 

 

 

O SR. - (ininteligível) 

 

 

A SRA. -  E a outra era só como ligar o passado com a realidade que continua. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – A senhora vai admitir, eu vou falar uma coisa aqui, 

mas é uma grosseria não contra a senhora, só para facilitar a expressão do meu 

pensamento. Dos 10.000 trabalhadores sindicalizados que se pretendia durante aquele 

ano, a gente conseguiu 6.000, não atingiu a meta 10, mas deu seis. 

Porque a gente puxou o carro de lá? Porque dois ou três dos diretores dos 

sindicatos eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Lembra que eu disse que 

Hercules Corrêa que fez a ponte entre nós na universidade e o sindicato, companheiro e 

companheiro. 

Bastou um deles já ser preso e a gente acabou completamente inseguro. Então 

nós voltamos para a universidade, demos um tempo. Quando finalmente a “Oboré” vem 

a se constituir seis anos depois nós estávamos vacinados contra isso. 

Então nós não queríamos que nenhuma facilidade de trabalhar para o sindicato 

A, B, C ou D por simpatia político-partidária, mas sim, que fôssemos avaliados por 

nossa capacidade de trabalho. Então, portanto a concepção político-partidária era 

despartidarização. Isso ainda hoje é uma ideia politicamente sofisticada, poucas pessoas 

aceitam que isso possa existir. Então isto é uma coisa. 

Outra relação, uma coisa com a outra, eu sou filho de português, meu pai chama 

José Maria da Silva, faleceu há três anos, minha mãe chama-se Adelaide da Conceição 

Gomes Bidarra, toda a minha família para trás etc. e lá tem os bascos no fundo. Depois 

do 25 de abril a Constituição Portuguesa garante que todo português e descendente de 

português tem direito a fazer uma cagada por dia, uma burrada por dia, é direito 

constitucional não cumulativo. 
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Se eu não fizer uma cagada hoje, eu não tenho o direito a duas cagadas amanhã. 

Então, existe a chamada dialética portuguesa que é chamada do tudo se relaciona. Um 

cara que vai pegar uma coisa que puxa pra outra, que puxa pra outra, essa é a chamada 

dialética portuguesa. 

E a prova de que ela funciona é a relação entre o olho e o olho do cu. A prova é 

que se pegarmos uma pinça e puxarmos um pelo do cu verte uma lágrima, então está 

provado que há uma relação entre o olho e o olho do cu. Então, a dialética portuguesa 

bota tudo e relaciona com tudo. 

 

 

A SRA. - (ininteligível)   

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Não! Assim, não pode ser, as coisas têm que ter um 

método. Uma coisa tem a ver com a outra, mas a gente tem que ver. Uma coisa é uma 

coisa e outra é outra. Uma coisa é lutar quando você tem liberdade de expressão como 

estou tendo aqui, eu estou do lado do quartel do general do Segundo Exército, chama-se 

Ademar. 

Eu chegar aqui e dizer “general Ademar vai tomar no seu cu!”. Não acontece 

nada, eu não serei preso, não serei torturado nem nada, eu estou aqui do lado. Isso era 

impossível naquela época. 

Então, nós devemos também avaliar as circunstâncias em que os indivíduos 

atuam. Então, o mal está presente talvez de forma mais insidiosa, mais discreta, mais 

efetiva no sentido de embananar as pessoas, mas nós estamos falando aqui de uma 

história recente em que o mal maior é a falta de liberdade.  

Nesse sentido eu acho que apesar do pessimismo, ele diz que tem um 

pessimismo militante, eu não acho! Se fizer um balanço da tua vida a começar da mais 

ativa Comissão da Verdade instalada no país é esta. Tirando a Comissão nacional que 

tem um super aparato, etc., essas que dependem de apoio voluntário, etc. em que você 

chama e as pessoas vêm, não são convocadas, são convidadas, não é a Comissão da 

Câmara, não é a Comissão do Sindicato dos Jornalistas, é essa.  

Então, você pode ser, eu também acho que a gente deve trabalhar com o 

pessimismo da razão, mas trabalhar com o otimismo da ação. Trabalhar sempre para 
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perceber, trabalhar para ver onde é que tem a cagada que vai dar errado. E depois 

trabalhar para não dar errado. Não acho que você é um pessimista militante. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ficaria conversando, o 

problema é que além de estar no ar está ao vivo, viu Serjão. Mas não leva a mal, não. 

Imagina a responsabilidade que nós temos aqui e o assunto que nós estamos tratando. 

O pessimismo militante que eu estava querendo me referir, Serjão, é o seguinte, 

esta Comissão quando ela foi formada, além da gente ter dado o nome do Rubens Paiva, 

quando veio a Amelinha, o Ivan tratar disso aqui falaram o seguinte “Olha Adriano, o 

documento básico dessa Comissão, o partido básico dessa Comissão, o texto básico, é a 

sentença da Corte Interamericana do Araguaia. A revisão da interpretação da Lei da 

Anistia e o perdão aos torturadores, essa coisa toda”, 

E você sabe qual é maior agonia que nós estamos vivendo, Serjão? A gente tinha 

uma expectativa, memória, verdade e justiça. Era esse... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – A justiça vai ser praticada em outro tribunal, o 

tribunal da história. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Isso. 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – A execração pública constante jamais se 

reencontra. Ele não será condenado a um dia sequer ficar nem de joelho em cima do 

milho, mas a ação que é liberada pela etc. etc. da Amelinha e de alguns familiares, etc. 

levou este sujeito até o ponto que ele teve que ir de mote próprio, foi à Brasília bateu 

boca e a partir daí... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele já foi declarado... 
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O SR. SÉRGIO GOMES – Ele já é declarado... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível) justiça... 

 

 

O SR. SÉRGIO GOMES – Portanto isso é uma condenação para quem tenha 

alguma consideração em relação à sua própria existência, eu não estou falando de 

bazófia, individualista, etc. negócio de jogar confere em cima de si próprio, não é isso. 

Mas para quem quer ser reconhecido pelos outros como um sujeito minimamente 

íntegro, empenhado, decente, honesto, etc., imagina uma pecha de que, como é que este 

Ustra fica perante a memória dos seus filhos, netos e bisnetos? 

Ele poderia passar batido, ele poderia se perder nessa neblina. Então, esse 

tribunal da história, e aí a importância dos jornalistas. Se você vai lá no Balzac, “Ilusões 

Perdidas”, o Balzac dizia “antes, no juízo final quando não tiver mais o que fazer, o 

mundo acabou, agora você só tem o Céu e o Inferno. Cada um dos viventes terá direito 

perante o Deus Pai para fazer uma defesa prévia. Eu fui bom filho, um bom pai, 

trabalhador, blábláblá blábláblá, tudo bem. Quero ir para o céu porque eu já estou no 

inferno”. Antes dessa decisão se vai para o um ou outro, à direita de Deus Pai estão os 

jornalistas. Fala assim “então vem cá, vocês que estavam lá, esse fulano aqui o que ele 

falou é isso mesmo?” Fala “É, meio, um pouquinho. Em fevereiro de 1953 e tal”. Então, 

só depois de ouvir o jornalista é que Deus toma uma decisão. 

Nós estamos aqui para contar histórias, para revelar para os outros o que está 

acontecendo. A nossa função não é ter este poder de imediato. Eu acho que à medida em 

houve uma conjuntura política favorável, Lula e depois Dilma. Porque o Lula aqui nesta 

Casa, eu vim junto com a Judith Klotzel, do CBA, para pegar assinatura do Lula a favor 

do apoio ao Comitê Brasileiro de Anistia e o Lula disse não, que não tinha nada que ver 

com a anistia, isso antes de ser preso, antes daquela intervenção. Não tenho nada que 

ver com isso. A luta do trabalhador não tem nada que ver com a política, bábábá. 

Precisou depois levar na bunda, ser preso lá no 1º de Maio, para começar a 

entender que a anistia interessava sim. Ora, pra Dilma, como presidente, não precisa 

explicar muita coisa, essa mulher sabe o que foi bom pra tosse. 
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Esta conjuntura toda, prestígio, o Brasil ter conseguido fortalecer o seu mercado 

interno graças ao Movimento Sindical dos trabalhadores que lutaram por aumento de 

salário, que no caso brasileiro significa reforçar o mercado interno, nós não somos a 

Coreia, apenas 7% do produto industrial bruto é exportado, 93 é consumido por dentro. 

Se nós melhorarmos, ampliarmos o salário aumenta o consumo, o comércio 

vive, a indústria produz, a agricultura familiar, e você sai desse espiral. Quem 

introduziu, quem foi o grande estrategista dessa coisa foi o Movimento Sindical dos 

Trabalhadores sendo criminalizado, etc. 

Com gente patronal que me disse um dia numa mesa de negociação, do setor aí 

dos plásticos, numa mesa dizendo assim “vejam senhores, quem é o responsável pela 

inflação? É esta gente aqui que faz os boletins dos sindicatos. Eles que são os 

responsáveis.” “Como assim?” “Por exemplo, tivemos uma inflação de 50%, 50%, eles 

vêm com o boletim pedindo aumento de 100%, como é que é possível? Se foi 50 é 50”. 

“Mas pera aí meu amigo. Pera aí, pera aí, vamos à lousa. Se o salário era 100 e a 

inflação comeu metade para ele voltar a ser o que era tem que dobrar. Evidente que 

quando você perde 50, é uma questão de saber trabalhar com matemática”. 

Mas este cara trabalhava a ideia de que informando as coisas era estimular a 

inflação.  

O Ustra se fudeu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Só, obrigado. (Aplausos.) 

A sessão está encerrada. Obrigado. 
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COMISSÃO DA VERDADE 
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

02/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 80ª Audiência Pública, 02 de outubro de 2013, 

Auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 80ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 02 de outubro de 2013, na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, Auditório “Paulo Kobayashi”, para continuidade do ciclo 

imprensa de resistência à ditadura. 

Na audiência de hoje trataremos dos jornais “Em Tempo”, “O Pasquim” e a 

imprensa de Oposição Sindical. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

A Mesa está composta pelo Paeco, pelo Tibério Canuto, e pela Mariluce Moura. 

Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre gosto de respeitar a ordem de chegada, mas 

tem alguma prioridade aí de tempo, alguém? Como os depoimentos aqui são muito 

longos, tem alguma prioridade, alguém precisa ir embora antes, ou podemos fazer um 

acordo, começando às 14h30min, de ir até aproximadamente 16h30min, 17h? Tudo 

bem? 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Eu tenho uma reunião às quatro horas lá em 

Pinheiros, na revista. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

introdução. 

Primeiro a importância de vocês estarem conosco aqui hoje. Em que pese o 

Estado Brasileiro, o Governo Brasileiro tenha demorado 50 anos, depois do golpe, para 

instalar a Comissão da Verdade, a parte da resistência que vocês fizeram à ditadura foi 

importantíssima. Acho que aí começou, estava todo mundo numa situação dificílima nas 

organizações, nas organizações políticas, a ditadura veio para um massacre absurdo, e a 
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partir da imprensa alternativa, da imprensa da resistência, começou-se a criar polos de 

poder, polos de resistência que encorajaram o povo brasileiro a enfrentar a ditadura num 

outro patamar. 

Por isso, é importantíssima a presença nesta sessão. Embora nossa comissão 

esteja voltada com o foco principal para os mortos e desaparecidos, importantíssima a 

contribuição de vocês ao longo de todo esse período. 

Queria que o Tibério começasse, a gente dá uma cortada, entra a Mariluce, o 

Paeco fala um pouco e daí a gente volta para a Mariluce, para ela poder ir embora. Tudo 

bem? 

Então, vamos lá. Tibério Canuto. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Boa tarde a todos, boa tarde Deputado Adriano 

Diogo, boa tarde Mariluce, nossa grande companheira, uma satisfação imensa, Paeco, 

nossa Amelinha e os companheiros da tarde. 

Falar um pouco, depois o Paeco pode complementar melhor, até porque nós não 

nos acertamos tanto no depoimento, trocamos hoje ideia pelo telefone, e eu findei 

pesquisando alguma área e ele, por sorte, pesquisou outra área, com objetivos mais 

gerais do “Em Tempo”, e talvez ele possa se dedicar mais a isso. 

Apenas resumindo o seguinte. O jornal “Em Tempo” nasce em que conjuntura? 

Ainda vivíamos no estado de ditadura, é verdade, mas eu diria que estava no começo do 

fim. Por essa razão o jornal “Em Tempo” não esteve sob a censura prévia, como esteve 

o jornal “Movimento”, desde o seu nascedouro. O “Opinião”, o jornal “Movimento”, 

mesmo alguns órgãos da grande imprensa, como foi o caso da “Veja”. 

Claro que isso não foi nenhuma bondade da ditadura, mas já era fruto do que a 

sociedade daquele momento, sobretudo após 1974, com o resultado eleitoral de 1974, há 

uma resistência democrática no Brasil, ela começa a ir um pouco para a ofensiva. Ou 

seja, começa a adquirir um caráter mais massivo, reorganização do movimento 

estudantil, vamos assistir ali por 1977 a tentativa de reorganização da UNE, a SBPC que 

passa a ter um papel extremamente importante. 

Então, isso gera, começa a gerar um novo momento político. Claro, existia, do 

ponto de vista do regime, um projeto do Geisel, da distensão lenta, gradual e segura, 

mas o movimento de resistência democrática forçava que essas aberturas na sociedade 

fossem se ampliando. 
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Isso coincide com o período em que presos políticos, começa a ser solto um 

maior número neste país de presos políticos. Ou seja, nós poderíamos dizer que o 

período de 1969 a 1972, 1973, foi o grande período de enchimento das cadeias, e a 

partir de 1973, aí não que não continuem prisões, não que não continuem torturas, mas 

há um movimento que começa a soltar vários e vários presos, ou porque cumpriram 

pena, ou por liberdade condicional. No meu caso, por exemplo, eu saí a uma semana do 

cumprimento da pena por liberdade condicional. Paeco cumpriu quase a pena inteira, se 

não me engano. 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Ficou faltando. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Ficou faltando. Ainda bem. Você não pagou. 

Na cadeia, uma das questões que aconteceu, ela foi um momento de reflexão 

também da esquerda, dos caminhos que a esquerda devia tomar, ou pelo menos que 

parte dessa esquerda tinha tomado. E isso variou, evidentemente, de presídio para 

presídio. 

Posso assegurar, com certeza, que no presídio que eu participava, que era o 

Lemos Brito, da Bahia, 99% dos presos em 1972 já achavam que era o caso de votar no 

MDB. Foi um movimento diferenciado de outros coletivos. Quer dizer, existiram alguns 

que até 1976 ainda achavam que era o caso do voto nulo, etc. 

Mas eu digo isso porque esse contingente vai ser um dos braços importantes que 

vai reforçar iniciativas, originalmente jornalistas, que não satisfeitos com o papel que a 

imprensa, vamos dizer assim, institucional, formal, vinha desempenhando, quer seja o 

caso do “Estadão”, que, diga-se de passagem, tinha uma postura correta, mas sofria a 

censura prévia, quer por uma autocensura, esses jornalistas sentiam que havia uma 

possibilidade de ter, de desempenhar um papel de resistência democrática legal na área 

da imprensa. 

Inicialmente o “Movimento”, o “Opinião” é esse grande estuário, ainda numa 

forma mista, não é ainda uma propriedade de jornalistas. Essa vai ser a grande inovação 

do jornal “Movimento”. Ainda é o Fernando Gasparian, mas numa postura 

oposicionista, democrática, desempenhou um papel muito importante naquele período. 

O grande fator inovador vai ser o jornal “Movimento”, com a cooperativa, 

formar uma cooperativa de trabalhadores, cooperativa de jornalistas. Esse é o marco 

central dele dentro da resistência democrática. É um jornal que desde o início, não vou 
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me alongar muito, porque ontem vocês ouviram sobre ele, desempenha um papel 

importantíssimo num momento, talvez, mais cruel da ditadura. 

O jornal “Em Tempo”, ele vai ser a fusão, preencher um espaço em que há um 

momento que começa a diversificar o próprio pensamento democrático de esquerda no 

país. Ou seja, começa a viver o momento, se o “Movimento” expressou muito a 

necessidade de estar todo mundo junto, até pelo endurecimento da ditadura que se vivia, 

o período que leva ao surgimento do jornal “Movimento” é o período que começa a 

haver uma nova demanda da diversidade da própria esquerda, da diversidade 

democrática começar a se manifestar. 

O jornal "Movimento" agrega jornalistas, o jornal "Em Tempo" agrega 

jornalistas oriundos do jornal "Movimento", como é o caso de Bernardo Kucinski, como 

é o meu caso, que era chefe da sucursal da Bahia, agrega intelectuais que também eram 

do jornal "Movimento", citando aqui alguns mais famosos, Guido Mantega, Maria 

Moraes, Jorge Batista, que não era do jornal "Movimento", como intelectuais cito Chico 

de Oliveira, Flávio Carvalho, Flávio Aguiar. Agrega intelectuais do jornal 

"Movimento", mas também intelectuais que não eram do jornal "Movimento", que não 

se dava nesse universo. 

E, sobretudo, uma nova leva de jornalistas e de ex-presos políticos que começam 

a retomar a atividade política. Por exemplo, o Paeco. O Paeco não foi do jornal 

"Movimento", mas foi direto ao "Em Tempo". É o caso do Jorge Batista. 

E é um jornal que vai ter um peso, ele tem, apesar de ele ter uma capilaridade 

nacional, ele tem peso, basicamente, em quatro estados como agregadores, Minas 

Gerais, onde existia uma sucursal muito forte, e aí havia um grau de vinculação muito 

forte entre, o próprio jornal "Em Tempo" era um elemento aglutinador da oposição, 

junto com o Movimento Feminino da Anistia, junto com o DCE. Eram quase que a 

mesma turma. Podemos destacar alguns nomes, Flávio Andrade, filho do Andrade 

Gutierrez, a irmã, Marília Andrade, o Aluísio Marques, ex-militante da AP, o João 

Batista Mares Guia, que é irmão do Walfrido, entre outros. 

Tínhamos São Paulo, também com um grande peso. O Rio de Janeiro tinha uma 

característica muito importante. Forma-se uma sucursal à base de jornalistas que ao 

mesmo tempo mantêm-se nas grandes sucursais. Citando assim dois nomes, das grandes 

redações dos grandes jornais, Marcelo Beraba, seria um dos grandes nomes,  Margarida 

Autran, não sei se você conheceu, entre outros, Álvaro Caldas, Sueli Caldas. Então, 

tinha essa característica. 
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E a Bahia, que também tinha uma das características, foi aí que nós nos 

conhecemos, há um caminho natural de ex-presos políticos na Bahia, de ao sair da 

cadeia, trabalhar em jornal. 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Mas nós nos conhecemos antes, no tempo 

que você era da UBES. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Claro, claro. Nós nos conhecemos quando eu fui 

seu dirigente de AP e você era militante. 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Militante e não só dirigente de AP. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Como só quis falar da legalidade... Eu fui muito 

amigo do Gildo Lacerda que era um grande, grande companheiro, figura humana 

maravilhosa. 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Você está convidado, então, para a sessão 

que vai tratar dele, no dia 25, aqui. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Estarei aqui, sem falta. Pode contar com minha 

presença, e falarei com Otto que vai acontecer. 

E o Rio Grande do Sul, como a outra grande base. Aí há um fenômeno. As 

tendências estudantis começam a surgir. Uma das tendências estudantis forte 

nacionalmente é a democracia socialista. É via a democracia socialista, por exemplo, 

que aparece o Rio Grande do Sul, sobretudo através da figura do Raul Pont, que é 

Deputado, hoje Deputado Estadual, foi Prefeito etc., e o Carlos Araújo, que é o ex-

marido da senhora Presidente. Desculpe, eu chamo Presidente, não me sinto na 

obrigação de chamar Presidenta, senão teria de chamar Generala, e aí ficaria ruim. 

Bom, mas qual vai ser a característica do "Em Tempo"? Ele, rapidamente, um 

dos filões que o jornal vai descobrir é a denúncia, reportagem denúncia, sobretudo, de 

torturas, de desaparecidos. Lembro que nós fizemos uma grande matéria sobre Rubens 

Paiva, foi feita matéria com a Inês Etienne, sobre a Casa de Petrópolis, etc. 
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E uma das grandes matérias, talvez tenha sido isso que tenha levado o "Em 

Tempo" para a história, foi uma matéria publicada na 3ª edição, de julho de 1978, que se 

chamava “Presos Políticos Denunciam 233 Torturadores”. 

Essa era uma lista de torturadores que, na verdade, ela vinha rolando no país 

desde 1975, feita por presos políticos de dentro das cadeias, com base principalmente 

nos presídios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Brasília. Por isso que ela não é uma 

lista completa. Depois apareceu uma lista com 444 nomes. 

Essa lista, 15 presos assumidos formalmente como autores dessa denúncia, tenho 

até aqui uma relação, que talvez não fosse o caso de ler, mas está aqui, está desde 

Genoino, Barbosinha, tenho toda a relação, que posso passar a vocês. Quer que dê uma 

lidinha? 

Primeiro tem o Hamilton Pereira, que foi de Brasília, e ele é o que se assume, e 

os seguintes nomes, Amelinha, que você vai ter uma surpresa positiva. Alberto 

Henrique Becker, o Beto, quem assume a denúncia das torturas, dos torturadores. Não 

são os torturadores, pelo amos de Deus. Foi preso em São Paulo. Altino Souza Dantas 

Júnior, André Ota, Antonio André Camargo Guerra, Antonio Neto Barbosa, o 

Barbosinha, Antonio Pinheiro Salles, o Salles, Artur Machado Scavone, Ariston 

Oliveira Lucena, Aton Fon Filho, Carlos Victor Alves Delamonica, Celso Antunes 

Horta, César Augusto Teles, Diógenes Sobrosa, Elio Cabral de Souza, Fabio Oscar 

Marenco dos Santos, Francisco Carlos de Andrade, Francisco Gomes da Silva, irmão do 

Virgílio, Gilberto Berloque, Gilney Amorim Viana, Gregório Mendonça, Jair Borin, é 

do Brasil, desses quatro locais que falei, presídios do Rio, São Paulo, de Brasília e 

Minas, e o Gilney é Minas, na Frei Caneca, por exemplo, Jair Borin, que foi presidente 

do sindicato, Jesus Paredes Soto, José Carlos Giannini, Luiz Vergatti, Manoel Cyrillo 

de Oliveira Netto, Manoel Porfírio de Souza, Nei Jansen Ferreira Júnior, Osvaldo 

Rocha, Ozeas Duarte, Paulo Radke, Pedro Rocha Filho, Reinaldo Morano Filho e 

Roberto Ribeiro Martins. 

Isso está na chamada “Revista da História”. Tenho até o endereço e posso passar 

para vocês o endereço eletrônico onde se encontra essa matéria onde estão lá esses 

nomes. 

A partir, essas denúncias, com a reativação do movimento democrático, da 

resistência democrática, nós vamos assistir a um novo fenômeno. Qual é esse 

fenômeno? Em vez daquela repressão oficial, que torturava e matava dentro dos 

quartéis, embora ela continue secundariamente, ela continua, mas passa a existir ações 
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"fora da legalidade", a legalidade da própria ditadura. Ou seja, ações não assumidas 

publicamente. São os chamados atentados terroristas de direita. 

O "Em Tempo" passa a ser um dos primeiros exatamente por causa dessa 

matéria. Essa matéria deve ser do dia 26, 25 de julho, a matéria da tortura, uma sexta-

feira, porque saía o jornal na sexta ou no sábado, na segunda-feira a sucursal do "Em 

Tempo" de Curitiba é invadida por um grupo de terroristas que depredam a sucursal e 

picham lá "CCC 233", ala 233. Por quê? Por causa dos 233, do documento denúncia. 

Eles provocaram, fizeram essa provocação. 

No dia seguinte, há uma invasão maior, mais agressiva, da sucursal do jornal 

"Em Tempo" em Belo Horizonte, numa terça-feira. Isso deve ser dia 27 de julho de 

1978. Isso tudo está registrado numa matéria da “Veja” de 02 de agosto de 1978, onde 

existe inclusive uma foto minha, embora minha frase que está lá esteja distorcida, e está 

reconfirmado num balanço que o “Jornal do Brasil” deu, em matéria publicada em 

10/10/1978, que também trata do mesmo assunto, ou seja, a ofensiva dos atos 

terroristas. 

Os atos, esses atentados, não se voltam apenas conta o "Em Tempo". Isso é 

importante dizer. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, um dos grandes alvos passa 

a ser o movimento feminista da anistia. Tinha uma grande presidente, Helena Greco, 

que chegou a ser Vereadora, era da sucursal do jornal "Em Tempo", a Helena Greco. Eu 

não sei o que a Sandra Starling era dela, você se lembra? Mas eram muito ligadas. Ela e 

Sandra Starling, que depois foi Deputada Estadual pelo PT, foi Federal também. 

Então, em Belo Horizonte foi violentíssimo. Para vocês terem uma ideia, em 

março foi colocada bomba no DCE, (ininteligível) “GAT”, Grupo de Ações 

Anticomunista, no dia 28 de março. A bomba foi desativada pela Polícia Federal, foi 

localizada e mobilizada a Polícia Federal. 

Existe, em abril, o movimento feminista da anistia ia fazer um ato, tinha mil 

pessoas, no colégio Santo Antônio, chamado, foram localizadas duas bombas lá no 

banheiro onde ia se realizar essa palestra do Movimento Feminino da Anistia. 

Então, esses atentados não se voltaram apenas contra o "Em Tempo", é bom que 

se diga. Mais para frente, por exemplo, a “Tribuna da Luta Operária” também vai ter 

uma sucursal invadida, e o “Jornal da Convergência Socialista”. 

Ao mesmo tempo, uma forma de intimidação passa a ser atentados a bancas. 

Esses atentados acontecem nas seguintes capitais. Pode ser que o Paeco se lembre de 

mais algumas. Salvador, Bahia, na Banca do Careca, que ficava bem em frente ao 
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Palácio Rio Branco, no centrão, Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre e São Paulo. 

Essas bombas começam em 1978, vão até 1980 e em 1980 há uma diversificação 

dos alvos. É quando vai acontecer o atentado à bomba na OAB do Rio, no gabinete do 

Vereador Antonio Carlos, onde uma funcionária me parece que perde a mão, e vai ter 

como ponto culminante o Riocentro. 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Duas 

informações. Primeiro, em 1976, no final de 1976, teve duas bombas, uma na OAB e 

outra na ABI, em São Paulo. Em 1980 a sucursal do "Em Tempo" foi destruída por uma 

bomba, a de Belo Horizonte. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – A segunda vez. Aí foi destruída. 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Uma bomba 

destruiu a sucursal do "Em Tempo", e aí, já nesse ápice, nesse final dos atos terroristas 

de um lado e depois até 1981, que foi o Riocentro. 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Posso acrescentar uma informação pequena 

sobre essa questão da bomba no "Em Tempo" em Belo Horizonte? 

A destruição e a repercussão da destruição dessa bomba no "Em Tempo" foi tão 

séria, tão grave que quando, em Belo Horizonte, houve a reunião para o Congresso 

Brasileira da Anistia, o congresso seria em São Paulo em novembro, em outubro, na 

grande reunião da anistia em Belo Horizonte, todo o clima com que foi feita toda aquela 

atividade era de uma expectativa, a todo tempo, que uma nova bomba viesse estourar 

ali. 

Foi dentro desse clima tenso, aterrorizado, que foi feita uma belíssima 

manifestação anterior, e que prepara a participação de Minas, de uma maneira geral, no 

Congresso Brasileiro da Anistia. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Tenho aqui, não sei se o Bernardes apresentou 

ontem, mas acho que está muito relacionado ao assunto de vocês, um levantamento feito 

pelo jornal "Movimento" em 1980.  
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Ele faz uma relação entre mortos, desaparecidos e atentados terroristas. É muito 

interessante a comparação que eles fazem. Apresentaram? 

Isso é no jornal "Movimento" e faço questão de dar a autoria para não me 

apropriar do trabalho alheio. Importante registrar na história que foi uma contribuição 

deles. 

Assim, entre 1971 e 1975 não há registro de atentados terroristas promovidos 

pela direita, mas os números de desaparecidos contavam-se às dezenas, 51 em 1971, 44 

em 1972, 43 em 1973, 13 em 1974, 12 em 1975. Esse número declina a partir de 1976, 

quando foram 8, em 1977, 1, em 1978, 2, em 1979, 3, em 1980, 0. 

Em contrapartida, os atentados terroristas passaram, de 8 em 1976, para 6 em 

1977, 19 em 1978, 10 em 1979 e 29 em 1980. 

Aí que a gente identificou como, na verdade a leitura é que quem fazia os 

atentados era o braço da repressão, que antes fazia de uma forma institucionalizada a 

repressão dos DOI-CODIs etc., e passou a ser o braço clandestino do regime, que ainda 

suspirava. 

Então, basicamente é isso que eu teria a dizer em relação ao assunto, para abrir 

espaço aos companheiros. E estou aberto a perguntas, evidentemente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse texto você pode 

entregar para a gente? 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Claro. Tem inclusive os endereços. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns. 

Vamos receber, pedir para tirar uma cópia e a gente fica com essa, o texto do 

Tibério Canuto. Obrigado. 

Mariluce Moura, companheira. 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Obrigada Amelinha, pelo convite para vir 

falar aqui de "O Pasquim". Nosso companheiro Adriano Diogo, aqui Presidente da 

comissão, Deputado, Tibério, prazer enorme em vê-lo, depois de tantos anos, Paeco, e 

Neto. 

É o seguinte. Na verdade, me propus a falar sobre "O Pasquim", acho que muito 

mais na posição de leitora assídua e apaixonada, e admiradora, do que de colaboradora. 
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Eu fiz uns poucos textos para o "O Pasquim", principalmente em 1976, quando 

estava morando no Rio, e a situação econômica era bem dura, porque a universidade 

tinha me demitido e estava só com, a Universidade da Bahia tinha me demitido, eu 

estava no Rio, e o salário do jornal “O Globo” era muito baixinho para quem já tinha 

uma filha e estava grávida da segunda, marido desempregado, novo marido, 

desempregado. 

E o "O Pasquim" foi assim uma casa, que por indicação da Iza Freaza e do 

Albino Castro, me permitiu fazer alguns freelas que reforçaram o caixa, e foi um 

contato muito legal. 

Posteriormente a Codecri, que era a editora de "O Pasquim", que é uma sigla de 

nome nada politicamente correto, porque significa Comissão de Defesa do Crioléu, a 

Codecri editou o meu livro...o Jaguar, esse livro que trata da experiência, enfim, é um 

romance, mas que trata da experiência da morte do Gildo, prisão, essas coisas todas, 

enfim, da minha geração, a minha visão dessa luta. O próprio Jaguar brincando, ele 

estava brincando, fazendo uma palestra lá em Salvador, na Escola de Comunicação, e eu 

perguntei a ele se eu poderia apresentar um livro que tinha ganhado um prêmio na 

Editora José Olympio, de romance inédito, mas a José Olympio não queria editar 

porque eu estava lá em Salvador, não era muito conhecida ali no circuito, e tal, e aí o 

Jaguar brincou e disse: "a gente não edita poesia". Falei que não era poesia, e você vai 

ver que não é poesia mesmo. 

E aí, enfim, ele mandou para a Codecri ler e eles adoraram e publicaram 

rapidamente. 

Então, o meu contato com ele se resumiu a algumas matérias feitas em 1976, 

contato profissional, e ao trabalho de edição do livro que eles, enfim, a gente fez muito 

conjuntamente esse trabalho. 

Mas, eu conheço "O Pasquim" desde o primeiro momento que foi lançado, o 

primeiro número que foi lançado, e me senti à vontade para tecer alguns comentários 

sobre esse jornal da imprensa alternativa, que foi realmente um sopro de vitalidade, de 

alegria, de renovação da imprensa, de humor, no meio de tempos tão sombrios e 

cinzentos. 

E aí eu tentei ver que tipo de coisa, porque no começo tinha uma expectativa de 

que Jaguar viesse falar aqui sobre "O Pasquim", mas o Jaguar está com problemas, está 

mal, e daí eu procurei encontrar algo que pudesse dar uma visão bastante próxima do 

que foi esse jornal, esse tabloide famoso, que chegou a vender quase 250 mil 
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exemplares, um feito. E daí, procurando bastante, eu encontrei um documentário, um 

documentário longo, de 44 minutos, que foi feito com produção da TV Câmara, e o 

jornalista que fez é um jornalista bem respeitado, que era o Beto Stefanelli, que era bem 

conhecido em Brasília. 

Olhando esse documentário, e vendo quem tinha feito, quem estava falando, eu 

disse que não há melhor documento para se falar, neste momento, de "O Pasquim", do 

que esse documentário de 2004. Quase 10 anos, mas enfim ele tem uma narração ali 

muito viva do que foi a experiência. 

Então, eu vou pedir a vocês licença para ir lá para o outro lado, para mostrar 

trechos desse documentário, para que a gente não precise ficar muitos minutos, porque 

tem pedaços que tenho de passar rápido. 

 

*       *        * 

 

APRESENTAÇÃO DO VIDEO SOBRE "O PASQUIM" 

 

*       *        * 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Eu acho essa história da entrevista, que ele 

conta, o maior barato. Até que ponto é verdade, até que ponto é folclore, enfim, mas é 

uma... De fato, as entrevistas de "O Pasquim", com aquela mesa cheia de gente tomando 

uísque e entrevistando uma montanha de gente, deixando sair a entrevista depois, na 

linguagem que realmente ela era dada, isso teve, de fato, uma influência na imprensa 

brasileira em relação, principalmente, às entrevistas de ping pong mesmo. 

Eu fui fortemente influenciada na minha vida profissional por esse tipo de 

entrevista. Até hoje a coisa que eu mais gosto de fazer é entrevista ping pong. A gente 

dá uma editada de leve, mas deixa que as pessoas falem do seu jeito, deixa que a voz de 

quem precisa falar com os leitores emerja efetivamente. 

Eu acho que é uma das belíssimas contribuições em termos de conteúdo e forma 

de um jornalismo aqui no país dada pelo "O Pasquim". 

Mas vamos andar mais um pouquinho e vou aos poucos, senão vocês não 

aguentariam aqui 44 minutos. Mas quem quiser ver, isso é achável no Youtube, não, na 

TV Câmara mesmo. 
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*       *        * 

 

APRESENTAÇÃO DO VIDEO SOBRE "O PASQUIM" 

 

*       *        * 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Agora vou passar direto para o pedaço da 

censura, e de como ela se, eles vão contando como ela foi se estabelecendo em relação 

ao jornal. 

 

*       *        * 

 

APRESENTAÇÃO DO VIDEO SOBRE "O PASQUIM" 

 

*       *        * 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Vamos tirar o Cláudio de novo, avançar mais 

um pouco, ainda nesse campo de censura e prisão. 

 

*       *        * 

 

APRESENTAÇÃO DO VIDEO SOBRE "O PASQUIM" 

 

*       *        * 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – É uma esculhambação. Vamos avançar mais. 

 

*       *        * 

 

APRESENTAÇÃO DO VIDEO SOBRE "O PASQUIM" 

 

*       *        * 
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A SRA. MARILUCE MOURA – Vou pôr o último trecho agora, para a gente 

encerrar aqui. 

 

*       *        * 

 

APRESENTAÇÃO DO VIDEO SOBRE "O PASQUIM" 

 

*       *        * 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Os aplausos são para todos eles que fizeram 

o vídeo. 

Como vou ter de sair, lamentavelmente não vou ouvir o Paeco, e vocês, por 

favor gravem direitinho para depois eu ver na TV, no material da Comissão da Verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está à disposição na TV 

Câmara, o documentário? Como é o nome desse documentário? Pode disponibilizar, 

não é? 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Este documentário é público, da TV Câmara, 

e pode ser disponibilizado, copiado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi a prisão deles, 

Mariluce? 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – A prisão deles, eles foram lançados em 1969, 

se não estou enganada a primeira prisão é em 1971. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Eu acho que tem uma grande prisão um 

pouquinho antes da eleição de 1970, que eles foram presos. 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Antes de 1970, no ano de 1970 mesmo. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Perto da eleição. São presas no país quase 2 mil 

pessoas, e tenho a impressão que o pessoal de "O Pasquim" está no meio. 
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A SRA. MARILUCE MOURA – E aí eles ficaram dois meses ali e o pessoal, 

realmente, foi muito bonito aquele movimento, de todos os intelectuais irem fazer "O 

Pasquim" de graça, na boa. Foi impressionante. 

Enfim, eu acho que é um documento muito bom, e dá uma visão de uma outra, 

de uma coisa diferente do que é aqueles relatos que nós, militantes, que sofremos na 

pele etc., temos feito aqui na Comissão da Verdade. 

Mas é uma dimensão extremamente importante que é a dimensão das 

experiências de resistência da imprensa, das mais difíceis, como o jornal "Opinião", e 

depois o jornal "Movimento", ou "Em Tempo". Aliás, ao "Em Tempo" eu dei uma 

longuíssima entrevista, a maior entrevista que dei sobre o fato todo do desaparecimento 

do Gildo, que foi ao "Em Tempo". 

Lembro que não conseguia falar de luz acesa e aí pedi para o Otto Filgueiras 

para deixar eu gravar à noite, sem luz, porque a coisa de gravar qualquer coisa com luz 

em cima de mim me dava a impressão que eu estava sendo interrogada. Então, eu 

precisava falar na sombra. 

Eu queria que quando Otto editou a entrevista, ele cortasse tudo que era mais 

sensível, mais sentimental, mais comovido, e daí o Otto, conversando com o Narciso 

Kalili e com o Sérgio de Souza, que na época estavam trabalhado no “Jornal da Bahia”, 

estavam dirigindo lá a redação do “Jornal da Bahia”, onde todos nós trabalhamos, o 

Narciso e o Sérgio de Souza disseram "de jeito nenhum, fala para a Mariluce que ela 

não vai cortar uma linha dessa entrevista, ela não vai ter nenhuma atividade de censura 

em relação à própria entrevista". 

E, de fato, eles publicaram na integra, eu acho uma entrevista bastante densa, 

bastante difícil para mim até hoje ler. 

E eu acho que todas essas experiências de resistência da imprensa alternativa 

brasileira precisam constar desses depoimentos, dessa tentativa de resgate que a gente 

tem feito da memória e da história. 

E aí eu queria me despedir saudando o pessoal do Adriano Diogo, e todo o 

pessoal da Comissão da Verdade, por esta realização em relação à imprensa alternativa. 

Deixar meus cumprimentos ao Paeco, que não ouvi ainda, o prazer em ver o Tibério, e o 

Neto também, que não vou poder ver agora, ao vivo. É isso. Muito obrigada. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, agora vai falar o 

Paeco. Nunca interrompo para fazer anúncio comercial, mas hoje, às 19h, tem o filme 

do Renato Tapajós, lá na Maria Antonia, “A Batalha da Maria Antonia”, e a Dodora está 

trazendo o convite para o lançamento da exposição da Priscila, hoje às 19h40min lá na 

USP, “O Arquivo na Produção Contemporânea”, uma exposição maravilhosa que a 

Priscila Arantes, filha da Dodora, está fazendo lá na Cidade Universitária, no Paço das 

Artes, hoje a partir das 19h40min - Priscila Arantes. Depois vem o Leonardo Crescenti, 

uma exposição com filmes e documentários e o menino, o filho do Flávio Tavares, o 

Camilo, também vai apresentar o filme dele. É uma programação enorme de hoje à 

noite, coincidindo também com o lançamento do filme. 

Paeco, fala o que você quiser. 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Afinal, é 

Comissão da Verdade. 

Primeiro, agradecer a você, Diogo, à Amelinha, um abraço fraterno ao Tibério, 

ao Neto e a todos aqui presentes, o Seixas, velho companheiro, Gilcione. 

Eu vou fazer um relato e fazer no finalzinho uma reflexão. Porque, quando eu 

estava no Alberto Conte, no Instituto de Educação Alberto Conte, em Santo Amaro, 

fazendo meu colegial, naquela ocasião eu estava pensando, enfim, era um pouquinho 

antes do Jango ser deposto, em 1960, 1961, fazendo colegial, e minha sensibilidade 

começa a perceber as dificuldades de se viver num país, as desigualdades sociais, etc. 

E o meu amigo Paxá, que já é falecido, filho de um comunista também apelidado 

de Paxá, conversando comigo, ele começou a me colocar as ideias de que havia um 

caminho para tentar solucionar os problemas do país, os problemas sociais que o país 

vivia, e eu comecei a ingressar nesse mundo, num mundo em que era possível, era um 

sonho transformar a realidade e era um sonho modificar o país, era um sonho 

transformar o país num país mais justo, num país mais humano, num país dirigido por 

gente mais simples e mais pobre, pelos trabalhadores, e não pela elite. 

E já naquela ocasião existiam opções, não existia só um caminho, não existia um 

caminho único que você pudesse dizer que este é o caminho para transformar o país. 

Não. Existiam vários caminhos, várias opções, várias possibilidades. 

Então, a ideia de que existiam muitas opções é uma ideia importante, porque 

para tudo que nós vamos conversar, que eu vou falar hoje para vocês, porque tinha 

várias opções e eu escolhi uma delas. 
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Tinha um professor, Éder Sader foi meu professor, o Éder era só um pouco mais 

velho que eu, mas ele era precoce e eu não, e ele foi meu professor, e influenciado 

bastante pela visão dele de mundo, e de transformação da sociedade, eu escolhi a 

política operária, uma opção do socialismo, sem etapas, para se transformar este país, e 

os trabalhadores no poder. 

Mas tinha outras tantas visões coexistindo naquele tempo sobre como chegar a 

essa transformação. 

Na sequência veio a ditadura, a militância, o movimento estudantil, e a minha 

primeira participação como organizador de jornais e revistas alternativos, porque foi a 

revista “Revisão”, lá no grêmio da Faculdade de Filosofia. O Arantes, o querido 

Arantes, companheiro que morreu, José Arantes, era presidente do grêmio e eu, numa 

composição, fui diretor de publicações e eu fiz a revista “Revisão” naquela ocasião, que 

custou para mim e para o Paxá, um processo na 2ª Auditoria Militar, junto com o Caio 

Prado Júnior, e nisso resultou, nada mais, nada menos, do que numa condenação dos 

três. A Iara, que já trabalhava na revista “Revisão”, que é minha mulher, não foi 

condenada, mas os três foram condenados. 

Nós fomos condenados por ter feito uma revista e por um crime claramente de 

opinião. Não era nada mais, nada menos, do que uma revista. O Caio Prado foi 

condenado a três anos e meio de prisão, eu a três anos e meio de prisão, e o Paxá a um 

ano e meio de prisão. Depois, a prisão do Caio foi revogada na justiça militar e ele foi 

até absolvido. Mas eu e o Paxá fomos presos, continuamos com um ano e meio de 

prisão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o nome do Paxá 

mesmo? 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Antonio 

Mendes de Almeida Júnior. 

De todo modo, na sequência, eu não fui preso na ocasião, o Paxá e o Caio foram. 

Eu não fui preso, continuei na luta, daí fui preso, saí, e a gente, naquela ocasião a nossa 

visão era clara, era preciso transformar radicalmente a sociedade, era preciso acabar 

com o Estado, um Estado burguês, que a tudo dominava. Nós tínhamos um só inimigo, 

isso era uma coisa interessante. Nós tínhamos um inimigo. O inimigo era o Estado 

burguês. 
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Era preciso derrotá-lo e colocar, no lugar dele, uma outra forma de organização 

social e uma outra forma, um outro estado. Um Estado dirigido pelos trabalhadores. 

Imaginem vocês aquele grupo de jovens, que se somado no Brasil inteiro, não 

deve dar umas 30 mil pessoas, basicamente jovens, os operários a gente conhecia de 

ouvir falar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano era isso? 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Foi comecinho 

de 1970, 1968, 1969. Eu fui preso em 1970. 

Mas, essa visão de mundo, de transformar, claro, tinha os operários, o Partidão 

tinha operários, POLOP tinha uns dois ou três, a AP tinha uns quatro ou cinco 

operários, enfim... Estou exagerando, fazendo uma brincadeirinha, porque existia uma 

tradição do movimento operário no Brasil, feita pelo Partido Comunista e pelo PCdoB 

depois. Estou brincando só, é só uma piadinha. Não vamos estragar a história. 

Mas, os jovens das universidades públicas, que engrossavam o movimento, esses 

sim realmente conheciam pouco os operários. Mas a visão era colocar os operários no 

poder. 

Mas tinha, como eu disse, muitas visões, e escolhi uma. Depois a gente escolheu 

o caminho da luta armada, e nós fomos até o fim com isso, fui preso, encontrei o Seixas 

lá, e outros, Tibério naquela ocasião estava na Bahia, preso. 

Enfim, saí. Na saída, a gente viveu, os que estavam no Brasil na década, no 

comecinho de 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, viveram um período de enorme medo. Era 

uma coisa, era muito difícil viver neste país. A campainha tocava, você pesava que era, 

você tremia. O telefone tocava e ninguém falava do outro lado, estamos sendo vigiados. 

E não é que era verdade mesmo? Porque depois, em 1974, eu passei mais um 

mês preso, por nada. Um mês as pessoas na porta da minha casa e um mês preso, de 

novo com Paxá, e aí sim com alguns operários, o Rossi, o Flores. Mas, enfim, por nada, 

só uma pura repressão. 

Em 1974 a repressão tomou a decisão de matar, foi uma decisão consciente, de 

matar os revolucionários, porque acreditava que eles podiam voltar para o país depois e 

continuar a revolução, ou em sequestros e tal. Então, foi uma atitude de Estado matar os 

militantes, e eles continuaram matando até 1976, porque o massacre da Lapa foi em 

1976, em dezembro de 1976. E eles foram matando. Mataram o Partidão, depois toda 
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uma parte da esquerda revolucionária que não estava presa e que foi presa no 

comecinho. Enfim, foi aquela matança geral. 

Em abril de 1974, aliás, foi exatamente no momento em que eu passei um mês 

preso, o Geisel toma o poder e acena com uma ideia de, uma ideia moderada de 

retomada por um caminho democrático, não sem oposição dentro do próprio Estado, e 

dentro de setores. 

Agora, vamos ver. Nesse período o "Movimento" existiu, gente, o "Movimento" 

e o "Opinião" existiram durante todos esses anos, esses anos de terror. Eles estavam lá, 

toda semana, nas bancas. O "Opinião" e depois o "Movimento", com gente morrendo, 

com as pessoas sendo perseguidas, com prisões, etc. É um trabalho e uma luta que 

merece muito mais do que apreço e consideração. Uma coisa fenomenal a luta daqueles 

companheiros, travando diariamente, indo semanalmente, com a censura, com 

repressão, com bomba, etc. 

Em 1977, de novo eu acho que aqui, de novo várias possibilidades de se 

transformar o país se colocaram em cena. A luta deixou de ser só de resistência, que foi 

o período longo do movimento, para ser uma luta onde se abriam possibilidades para 

você enfrentar e chegar à democracia. 

Não era só mais uma visão, eram várias visões, algumas visões. E alguns 

companheiros se agruparam em torno de uma determinada visão, para fazer o quê? Para 

fazer uma democracia radical, uma democracia em que os trabalhadores tivessem vez, e 

força, e uma ampla liberdade pública. 

Então, as nossas bandeiras eram a liberdade democrática, em primeiro lugar, a 

luta pela anistia, a luta pela livre organização de todos, trabalhadores, estudantes etc., e 

numa determinada visão de mundo, um pouco mais internacionalista do que o 

movimento, sem nenhum tipo de visão atrelada a um tipo de país socialista do mundo. 

Agora, eram divergências que não se pode dizer que não, rachamos. Não. 

Ninguém rachou. Eram opiniões diferentes e importantes, porque é impossível alguém 

ter a verdade. Hoje a gente sabe, quem sabe hoje, nos primeiros anos da nossa juventude 

a gente acreditava piamente que só tinha uma visão de mundo capaz de 

transformar...nós. 

Agora, veja, naquele momento, em 1977, por força, de um lado, da abertura, de 

uma luta incansável de setores da sociedade pela democracia, setores da igreja, alguns 

setores da própria imprensa. Não vamos nos esquecer que o “Estadão” foi um dos 
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grandes incentivadores do golpe, a família, mas logo em seguida o “Estadão” fez um 

editorial contra a ditadura e passou a ser oposição, censurado, etc. 

Não vamos esquecer que a “Veja” fez uma política dupla, mas ela, os ex-

combatentes saídos da prisão foram trabalhar na “Veja”, incluindo Jacob Gorender e 

Antonio Espinosa, só para dizer dois bem conhecidos. Enfim, ela fazia uma política de, 

enfim, Otoni Fernandes foi depois, mas isso foi em 1972, 1973, onde o Jacob saiu da 

prisão em 1971 e foi trabalhar lá. Primeiro comigo, um tempinho lá, e depois ele foi 

trabalhar na editora “Veja”. 

Então, a editora “Veja” fazia uma política, uma no cravo e outra na ferradura, 

mas ela publicou a morte do Chael. Vocês lembram? A “Veja” publicou a morte do 

Chael, deu capa na morte do Chael. Quer dizer, porque existia já, isso tudo em 1971, 

1972, 1973. E setores. 

Eu, por exemplo, saí da prisão, e fui trabalhar, por um acaso, numa agência de 

propaganda, que era de um ex-trotskista, mas eu tinha um cliente, que era a Diâmetro, e 

eles sabiam da minha história, que eu tinha ficado preso, e eles sempre me acolheram, 

eles sabiam. Eu fui preso quatro vezes depois que eu saí, uma um mês, mas várias 

vezes. Onde você estava? Estava preso. Então vamos continuar trabalhando. 

Então, você percebia que a sociedade já começava, ela não era mais 

hegemonicamente favorável à ditadura. Existiam rachas, divisões, no próprio poder, e 

quando chegou em 1977, existiam várias visões para como a gente construir uma 

democracia. 

Nesse momento surge o jornal "Em Tempo". O jornal "Em Tempo" surge como 

uma outra visão, uma visão a mais. O jornal "Em Tempo" teve a sorte, como disse o 

Tibério, de não enfrentar a censura. É claro que foi um ato nosso também, Tibério, não 

vamos esquecer, foi um ato que a gente peitou. A gente não mandou o número zero para 

nenhum órgão de repressão, nem o número um, porque entre a assembleia que fundou o 

"Em Tempo", que foi em abril de 1977, até o primeiro número, que foi em janeiro de 

1978, o "Em Tempo" fez dois números, um zero e um experimental dois, experiência 

dois, não lembro exatamente, e nós não mandamos para a censura e distribuímos. 

E quando nós começamos o jornal nós também não mandamos o jornal para a 

censura e o jornal nunca foi censurado. 

Em abril, mais ou menos, de 1978, ou maio, o "Movimento" ficou sem censura 

também, "O Pasquim" também, todos. Abril de 1978, tenho quase certeza, mas é bom 

sempre dar uma conferida, porque está na memória. 
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De todo modo, nesse período, não vamos esquecer, tinha cerca de 200 presos, 

ainda, políticos no Brasil. Em 1976, portanto, nós estamos falando de abril de 1977, 

dezembro de 1976 foram mortos os companheiros no massacre da Lapa. Eram quatro 

meses. Nós lá também empunhando a nossa bandeira de luta pela liberdade 

democrática. 

E tinha uns 10 mil, 8 mil exilados, mais ou menos, e ainda em 1977 ainda 

morreu gente. Não sei exatamente, mas mesmo em 1977 morreu gente. 

O jornal "Em Tempo" tinha, vou ler algumas manchetes para vocês, dos 

primeiros números do "Em Tempo", porque é sempre interessante. “Racha no Poder”, a 

manchete do "Em Tempo" número um, em 23 de janeiro de 1978. O texto é do 

Bernardo Kucinski, e tem um livro que chama-se “Jornalistas e Revolucionários – Nos 

Tempos da Imprensa Alternativa”, que ele fez em 1991, que tem uma história detalhada 

da imprensa alternativa. É um livro, para quem quer estudar o tema, que é fundamental. 

Essa é uma manchete, “Racha no Poder”. Então, veja bem, nós começamos a 

pensar que não era possível derrotar todo mundo de uma só vez, e implantar no lugar 

um outro mundo, quer dizer, um mundo liderado pelos trabalhadores. A gente era, e isso 

foi importante naquele momento, a gente começar a pensar em se aproveitar das 

divisões no poder, rachar o poder, e tentar por essa via, e pela organização dos 

trabalhadores, construir um país mais democrático. E, sobretudo, ajudando na 

organização dos trabalhadores. 

Também não vamos esquecer que na sequência, em 1978 que começam as 

greves de grande tamanho, sobretudo no ABC, a retomada do movimento operário. E 

essa foi também, aqui, “PTB e PS já em Articulação” é a manchete do número 

experimental dois. “Luta pela Anistia em Todos os Cantos”, “Brasileiros no Exílio”, 

“Todos de Volta até o Natal”. Este é um título do Tibério, que me lembro até hoje. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Errei por pouco. Antes do natal de 1979 eles 

estavam aqui. 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – E como o 

Tibério já disse, em julho, número 17, a matéria dos 233 torturadores, que ele leu a lista 

das pessoas que tiveram a coragem de assinar. Eles estavam presos. Eles estavam lá 

presos e assinaram. 
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No número seis, “14 Anos de Regime Militar. Até Quando?”. “A greve do 

ABC”, que ocupa toda a primeira página do "Em Tempo" com fotos de fábricas na 

região paulista, em junho. 

Uma proposta do "Em Tempo", “Propondo-se a Lutar em Todos os Cantos Pela 

Anistia Ampla, Geral e Irrestrita”. Era o apoio do "Em Tempo" ao Comitê Brasileiro 

Pró-Anistia, dia 14 de janeiro, em março de 1978, no Rio. 

Enfim, isso tudo foi, portanto, um momento da luta pelas liberdades 

democráticas. 

Como o Tibério também disse há pouco, continuavam os atentados. Os atentados 

terroristas, que, como falei, em 1976, dois atentados terroristas, contra a OAB e contra a 

ABI, depois ele leu um número, que também tenho aqui, 8 em 1976, 6 em 1977, 19 em 

1978, 10 em 1979 e 29 em 1980. 

Agora, aqui cabe uma reflexão. Foram feitos, os atentados eram feitos, e o 

regime militar sempre disse, ou que eles não tinham feito, e alguns reconhecem, mas 

nunca eles reconheceram que eles estavam errados, que eles fizeram alguma coisa de 

errado. Nunca. Boa parte das pessoas nunca reconheceu. Vieram aqui alguns, inclusive, 

aqui nesta própria Comissão, o ex-ministro Delfim Netto disse que não sabia de nada. 

Quer dizer, foi na Municipal. Ele dizendo, o Ministro Delfim Netto dizendo que não 

sabia de nada. Quer dizer, ele não está reconhecendo nenhum erro, nada. Simplesmente 

não sabia. (Manifestação fora do microfone.) Isso ele falou, é verdade. 

Agora, então nós tínhamos os chamados atos terroristas de direita. Por acaso, o 

aparelho repressor perseguiu algumas dessas pessoas? Por acaso, alguns desses 

terroristas de direita foram presos? Por acaso, algum deles foi torturado? Por acaso, 

algum deles morreu em algum porão de alguma ditadura? Certo? Por acaso, algum deles 

foi identificado? 

Então, de repente você percebe que existia uma total “conestação” (sic) entre os 

dois lados. Quer dizer, tinha uma ditadura de um lado, e tinha um lado de uma ditadura, 

eles não prenderam, não mataram, não torturaram nenhum dos terroristas, e não foram 

poucos e não foi por pouco tempo. Foram quatro anos de atentados terroristas. 

Então, aqui a gente vale pensar o seguinte. A ditadura, como vejo muito que está 

sendo costumeiramente frisado aqui, ela não foi uma ditadura só militar. Ela foi uma 

ditadura que teve apoio, pelo menos durante dois anos, apoio hegemônico da maioria da 

sociedade, sobretudo setores dos empresários, dos bancários, do Congresso Nacional, 

dos banqueiros, desculpe, do Congresso Nacional. 
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Eles tinham o apoio poderoso. Era uma visão hegemônica. Dizem, e acredito que 

é verdade, que em 1970 o Gallup fez uma pesquisa, pode ser que ela seja mentirosa ou 

não, mas que dizia que até o povo apoiava a ditadura. É possível que seja verdade ou 

não, na verdade o Brasil estava num momento de desenvolvimento econômico, mas 

quando você tem o poder hegemônico numa sociedade você consegue conquistar as 

massas. É o caso, inclusive, da Alemanha nazista, que durante um período, pelo menos, 

sempre teve alguma oposição, pequena, mas ela conseguiu a hegemonia. 

Eu acho que foi um período curto de hegemonia da ditadura. Agora se eles 

soubessem, se eles achassem certo torturar, se fosse uma coisa corriqueira, eles tinham 

torturado os deles. Não. Eles não torturaram os deles. Torturaram a nós. 

Isso, então, implica na ideia de que eles sabiam muito bem que estavam fazendo 

uma coisa errada, porque senão teriam feito com os deles, porque era a mesma coisa, era 

terrorismo do mesmo jeito, na opinião deles. E eles não fizeram. Então, eles sabiam. 

Esse núcleo de pessoas que se colocou ao lado da ditadura durante esse período, 

eles, para o Brasil é muito importante que eles reconheçam que erraram. Eles 

reconheçam que eles erraram. 

Que mal haveria se a “Folha de São Paulo”, que quando, em 1970, ela, de um 

lado entregou a “Folha da Tarde” para a repressão, certo, porque é sabido, e de outro, 

colocou um carro da “Folha de São Paulo” à disposição para fazer uma emboscada com 

os companheiros, que mal haveria se a “Folha de São Paulo” viesse aqui e falasse: "eu 

errei, estava errado. Eu estava junto com aquele momento hegemônico e agora eu venho 

aqui pedir desculpas"? 

E os bancos, e os empresários? Eles devem vir aqui pedir desculpas, porque eles 

aterrorizaram a sociedade contra, eu já disse, 30 mil jovens, e pelo menos uns 4 ou 5 mil 

operários, que estavam lutando para tentar transformar o país. Para tentar uma proposta 

de transformação do país. Certa ou errada, uma proposta de transformação do país justa. 

Era justo e correto que alguém pensasse diferente deles, como hoje nós temos de 

entender isso o tempo inteiro, que é justo que as pessoas pensem diferente da gente. 

Por que eles não vêm aqui pedir desculpas? Por que o Delfim Netto vem aqui 

para dizer que não sabia? 

Então, eu acho que esse é um papel fundamental nosso, de todos nós, 

especialmente da Comissão. É fazer com que as pessoas reconheçam que houve um 

período neste país onde predominou a força, a violência, a arbitrariedade contra jovens e 

combatentes, e que isso é errado. Não se pode fazer isso de maneira nenhuma, nunca, 
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em nenhum país. Não há nenhuma justificativa para isso, nem a guerra fria, nem nada. 

Então, acho que esse é o momento da gente continuar nessa batalha por isso. 

Eu acho que aqui cabe só um saudosismo. Naqueles tempos todos tinha muitas 

visões para tentar transformar o país, para melhorar o país. Pena que hoje a gente vê 

muita gente com muitas visões para ver como eles podem se aproveitar do país, como 

eles podem se aproveitar do Estado. Encerro aqui com isso a minha fala. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é seu nome 

completo? 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Antonio de 

Pádua Prado Júnior, tenho 69 anos, nasci em São Paulo, capital, na Maternidade São 

Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Neto vai falar agora, 

mas deixa eu fazer uma perguntinha e pode responder curtinho. O "Em Tempo" foi o 

grande jornal da anistia? Você achava que ia dar no que deu? 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Não vamos 

dizer. A democracia é uma conquista, certo? Uma democracia mais popular, ainda 

ficamos devendo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sebastião Neto, 

“Imprensa Operária”. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Para fins formais, sou Sebastião Neto, aqui eu 

vou falar da “Imprensa Operária”, vinculada, vou falar até da Mooca. Sou goiano, estou 

paulistano há 45 anos, vim para cá com 18 anos e não voltei mais. Sou migrante 

econômico e político. De qualquer jeito eu migraria. 

Mas, eu estou aqui substituindo um grande personagem vivo da imprensa 

brasileira, que se chama Vito Giannotti. Esse é o cara, da coisa. 

Até o Adriano me perguntou, quando eu cheguei, eu acho que se vocês puderem 

fazer um depoimento com o Vito seria muito, muito útil. Não tem ninguém igual a ele 

no Brasil, no campo do que ele faz. Ele inclusive faz uma coisa, que é uma espécie de 
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universidade de verão, vamos dizer assim, para quem gosta de referências do exterior, 

que é um grande curso de comunicação, que agora esse vai ser de 20 a 24 de novembro. 

As pessoas ficam internadas lá e falam com todo mundo que faz imprensa popular e 

sindical no Brasil. 

É uma coisa extraordinária. Não é nem o curso, é a convivência, você conviver 

com os papas, com Mino Carta, com a menina que edita o “O Dia”, com Altamiro 

Borges, com o Valério Arcary. É uma festa, uma coisa impressionante o que acontece 

ali. Ano passado veio o Tariq Ali, outro dia veio o Ministro da Comunicação da 

Venezuela. É uma loucura aquele negócio. Tem oficinas e tal. 

Então, estou substituindo o Vito, e vou distribuir já a vocês, pediria a alguém 

que me ajudasse, não levem este texto formalmente a ferro, porque foi uma tentativa, 

como ele faltaria, de dar um subsídio para a discussão. Vocês podem se basear no texto 

também, aquilo que eu não falar, olhar e me perguntar, se quiserem perguntar alguma 

coisa. Mas tem cópia para todo mundo do texto. 

É um pouco, é uma grande entrevista do projeto “Memória da Oposição”, que 

está aqui, que eu fiz com ele lá no Rio uns dois anos atrás, para esse trabalho que vou 

distribuir depois, e dei um tratamento de tirar os erros evidentes, e aí só tem uns erros 

grosseiros, mas tem alguns errinhos ainda. Fizemos ontem à noite, na correria, mas 

vocês podem ir olhando enquanto eu falo, porque pode ajudar vocês. Tem para todo 

mundo cópia. Tem umas 40 cópias. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem de montar? São três 

páginas? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu trouxe o grampeador. Não deu tempo. 

Desculpa, gente. É correria mesmo. 

Outra coisa. Cheguei atrasado, a gente conseguiu hoje com a Prefeitura ver o 

primeiro arquivo relacionado a alguma coisa que possa ter a ver com a repressão. Um 

trabalho, com muita gentileza, do Jilmar Tatto, Secretário de Transportes, um grande 

apoio da Secretaria de Direitos Humanos, que contataram o Arquivo Municipal. Fomos 

lá na CMTC ver o que tem lá. Tem só um caso. 

Já em 1993, quando o Maluf volta para a Prefeitura, em 1993, tinha uma divisão 

na CMTC, que o Maluf acabou em seguida, demitindo 27, 28 mil pessoas de uma vez 

só, tinha uma divisão, que não se sabe o nome exato, nós estamos vendo, vimos hoje lá, 
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que se tinha uma movimentação na CMTC, esse funcionário que era funcionário da 

CMTC dizia assim: "vai ali e prende aquele ali". Eles iam lá e prendiam. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas tem um nome particular lá, Ivan. Tem dois 

nomes. O nome é parecido, DS qualquer coisa, que entrou no organograma da empresa. 

Não achamos ainda o arquivo. 

Então, fizemos uma visita, e saí de lá quase duas horas, porque eu fiquei aflito 

ligando aqui, para falar com alguém, que não tem como atrasar, não posso largar isso. 

Se soubesse, tinha vindo com mais calma. 

Então, primeiro isso, e falar, Adriano, que aquela proposta de vocês da 

Comissão Estadual, de fazer testemunhos, já podemos marcar, passada esta semana dos 

dias 07, 08, 09 e 10, já para a outra, porque tem dois companheiros da CMTC que estão 

em estado de saúde muito, muito, muito periclitante. Três, o Baesa, o Silvino, que fica 

lá no CMTC Clube, dos aposentados, e ontem vocês viram o Buono. É uma coisa, você 

pensa que o velhinho vai cair de repente. E são pessoas torturadíssimas. 

A ideia é trazer dois num dia, dois na outra semana, e já fazer o primeiro ensaio 

daquela proposta que vocês fizeram, que foi aceita pelo grupo de trabalhadores. Então, 

acho que estamos mais ou menos caminhando. 

Eu vou falar de uma coisa um pouco diferente, me permitam os companheiros 

que falaram antes, de um outro tipo de imprensa, porque assim, no caso do pessoal de 

"O Pasquim", achava o pessoal de "O Pasquim" meio desbundados, porque eu era 

militante sério, vamos dizer assim. Mas me divertia muito. (Manifestação fora do 

microfone.) Achava meio desbundado. Para nós era esquerda festiva. Tudo bem. Mas a 

gente se divertia com o "O Pasquim". Era muito bom. Ria do mesmo jeito. Como dizia 

o Ziraldo, só dói quando eu rio, que era a charge. Então, tem coisas antológicas, 

realmente, de "O Pasquim". 

Mas, eu acho que "O Pasquim" também, não foi falado aqui, deu umas pisadas 

feias na bola, como reabilitar o Joaquinzão, matéria de capa. "O Pasquim" é um jornal 

perdido politicamente. Essa é outra coisa. Não vamos abrir a discussão aqui, porque é 

um pessoal que segue as ondas. Mas o que fez, foi um papel absolutamente 

extraordinário. É um pouco o que o Chico Caruso falou, acho que o Millôr é um 
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Shakespeare, por exemplo, acho mesmo. Se fosse escrever em inglês seria um gênio 

mundial. 

Então, queria falar um pouco, e um pouco em relação aos jornais alternativos. 

Eu vi a explosão, com muita tristeza, da imprensa alternativa, porque a imprensa 

alternativa, quando estoura o "Em Tempo", quando estoura o "Em Tempo", eu 

acompanhei isso de perto, embora não fosse da equipe, estoura porque cada corrente 

que depois viria a constituir o PT, ou o PCdoB, estruturado, decide fazer o seu jornal, e 

não consegue vender os jornais. O “Companheiro”, o “Verso”, com a “Convergência”, 

que pegou do Ferman, “Tribuna da Luta Operária”. 

Uma coisa é o direito de existência de cada corrente. Evidentemente, há 

necessidade da corrente se expressar. Mas tem um problema, que quero dialogar com 

vocês, que são mais ou menos da minha geração, que é muito triste a gente não ter 

conseguido até hoje um jornal da unidade da esquerda. E é um prejuízo até hoje. 

O PT, que é um partido nacional, conseguiu destruir a possibilidade de um jornal 

nacional. Conseguiu destruir, intencionalmente. Liquidaram a redação do jornal do PT. 

A briga que o Flávio Andrade perdeu. 

Quer dizer, então a história nossa, dessa parte nossa politizada, organizada, falar 

com o povo, é um desastre, eu acho. Heroica, mas é um desastre do ponto de vista de 

criar instrumentos. Eu acho um desastre. Tenho uma opinião muito sólida sobre isso. 

Achei um desastre o fim do "Em Tempo". Um desastre, porque teria de ter um órgão 

qualquer, de massa. 

E vocês vejam a dificuldade que tem o “Brasil de Fato”, para existir. A 

dificuldade que tem. O Vito é o maior vendedor individual do “Brasil de Fato” no 

Brasil. Faz mais assinaturas no Brasil. Ele é um boy do “Brasil de Fato”. Quando ele 

chega ele fala: "Quer ler um jornal bom? Assina essa (palavrão) aqui. Me dá um 

cheque". Pronto. Entrega ao “Brasil de Fato”. Às vezes não chega, agora está chegando 

direito, porque também a esquerda tem essa tradição, de vender assinaturas e não 

entregar o jornal. O cheque chega. Mas tem melhorado muito. Já vi uma edição regional 

no Rio, mudou a cara. 

São coisas que queria falar, não quero fazer análise aqui, mas quero contar meu 

caso. Estava dizendo, sobre o "Em Tempo" e o "Movimento". O “Jornal dos Jornais”, 

que é o instrumento que eu vou falar, saía com o endereço do "Em Tempo" e do 

"Movimento". Quer dizer, desde que saí da clandestinidade, acreditei na possibilidade 

do trabalho unitário, e acho que vou morrer assim, sendo chamado de tonto pelas 
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pessoas. As pessoas que são as verdadeiras revolucionárias, que têm a linha justa e 

correta para o Brasil. A gente não tem, a gente acha que dá para fazer as coisas mais 

amplas. 

Então, o “Jornal dos Jornais”, que vou falar depois, como instrumento, saía com 

o endereço do "Em Tempo" e do "Movimento", mas era tão conflagrada a relação do 

"Em Tempo", que quem realmente nos acolheu foi realmente o "Movimento", já no 

finalzinho. Quero deixar público aqui que o grande jornalista que nos apoiou 

incondicionalmente foi o Raimundo Pereira. 

Esse é um personagem, não é à toa que no curso do Vito que ele foi lá, ele foi 

aplaudido de pé mais de cinco minutos, quando ele fez 70 anos. Acho que está com 72 

agora. 

Então, o Raimundo não concordava com a gente, não concordava. Dizia: "façam 

o jornal de vocês". E a Sizue, a companheira dele, passou quatro anos e meio, quatro 

anos e meio, todo nosso trabalho nas fábricas, a gente, cada um comprava um jornal 

durante a semana, cortava o jornal, ia para a redação do "Movimento", fazia um jornal 

horrível de qualidade, que é este, “Jornal dos Jornais”. A qualidade é essa coisa 

horrorosa que vocês estão vendo aqui. 

E o Raimundo Pereira tinha a pachorra, acreditem se quiserem, de toda semana 

entregar uma crítica escrita sobre o jornal, de arrasar a gente. É uma coisa inacreditável, 

aquele filho da mãe chegava cinco e meia da manhã, trabalhava com uma tesourinha na 

mão, para cortar as matérias da imprensa internacional, e fazia, ele demorava para 

fechar o "Movimento", era a hora que fechava o “Jornal dos Jornais”, porque ele ficava 

na redação, num cantinho lá, com a Sizue e com o nosso pessoal, e o Raimundo pegava 

o jornal rodado, segunda ou terça você está ferrado: "Raimundo escreveu uma crítica 

para vocês lá". 

Era lá, divergência China e Vietnã, qualquer coisa o Raimundo escrevia. Botava 

uma matéria de uma sinfônica tocando Renault em Paris, ele escrevia: muito bem. 

Então, acho assim, o cara falar que a diferença nossa com o "O Pasquim" é 

astronômica, evidentemente, e a nossa diferença com os jornais da esquerda, que 

tentavam emergir, era porque, tem uma coisa que, com todo respeito, que o Gramsci 

fala, se um intelectual é preso com um livro, aquilo não é uma prova de acusação, é uma 

circunstância. Se um operário, na casa do operário acham-se livros, é uma prova de 

acusação. Então, tem uma diferença de tratamento mesmo. 
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Neste papelzinho aqui, que é essa correção que o Vito escreveu, ele fala que 

quando chegou no DOPS em 1974, essa mesma prisão que vocês estão falando aí, que é 

o Waldemar, o Elias, Toninho, o Flores, o Delellis, Carlúcio, Raimundinho, que é a 

prisão na Igreja São João, no Brás, nessa prisão, uma das coisas que os caras mais 

perguntavam era quem fazia o material da “Oposição”. E tinha lá dezenas de 

exemplares de material da “Oposição”, ou que eles achavam que era da “Oposição”, que 

é um pouco da história que eu vou falar aqui. 

Então vamos lá, jogo rápido. Eu vou ler um pedacinho do trecho do que o Vito 

fala, que é: "falar das publicações da 'Oposição' mereceria realmente a gente ter uma 

conversa longa. Isso abrange o esforço de luta política-ideológica que a “Oposição 

Sindical” sempre levou muito a sério, e como a repressão tentou impedir a circulação 

dessa publicação de várias maneiras. E finalmente, como conseguimos driblar a 

repressão e fazer circular jornais, boletins e caderninhos com as nossas propostas 

políticas". 

Então, uma primeira questão é a do risco, porque se vocês forem ver aqui, 

infelizmente, isto é um material de arquivo, por isso que me permitiram trazer 

envelopado em plástico, com 500 advertências para não perder nem emprestar. 

Esse primeiro material aqui é de 1969, feito pelo padre Pedro, lá em Santo 

André, no mimeógrafo dele lá. Este é o primeiro jornal, nosso, regular, que vai 

mudando de nome, vou falar algumas coisas aqui, depois se estabiliza como “Luta 

Sindical”. 

Então, a primeira coisa era o risco, essa coisa que o Gramsci fala. A segunda 

coisa, e aí vou usar as palavras do Vito, e não é jactância, por favor, entendam. Nenhum 

movimento sindical, nenhum sindicato com muito dinheiro neste país, publicou mais do 

que a “Oposição Metalúrgica”. Nenhum. Ninguém publicou mais do que a “Oposição 

Metalúrgica”, por incrível que pareça. Isso, nós temos material de arquivo para mostrar 

isso. 

Então, por isso que fiz questão de ler essa introdução do Vito aqui, como 

conseguiu fazer isso existir naquelas condições que vocês já descreveram? Porque aí 

entra também a questão da diversidade de publicações. Nós éramos um grupo, por sorte, 

absolutamente diversificado. Pela “Oposição” passaram todas as correntes de esquerda 

do Brasil, todas: MR8, A Convergência, A Causa Operária, o Partido Comunista 

Brasileiro, o PCdoB, todos passaram pela “Oposição”. Todos. 
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Mas não era porque nós fôssemos importantes. Porque a categoria era 

importante. Nós estamos falando, numa cidade de 7 milhões de habitantes, 8 milhões de 

habitantes, com 380 mil metalúrgicos. Façam a conta, é 4% da população. É muita 

gente, num setor econômico muito importante e muito diversificado. São Paulo produz 

o prego e o míssil. Produz peça para avião e para automóvel. A capital, São Paulo. E de 

1960 a 1990 e poucos, era a capital, ainda é, mas era a capital econômica e industrial do 

país. 

Então, essa diversidade, tanto é que a esquerda foi muito mais atraída para São 

Paulo do que para São Bernardo. Se vocês forem ver onde as organizações botaram 

ficha, foi em São Paulo. Por quê? Porque aqui era o sindicato, era o que tinha de ganhar, 

era Cartago, esse aqui que tem de cair. Claro que não caiu, isso é outra coisa, mas são 

outras questões, mas era ali que a gente ia bater. 

Eu vou falar muito rápido dessa diversidade. Este materialzinho, por exemplo, 

foi feito por um cara chamado Crispiniano Neto. Ele tem um livro sobre o Lula, que é 

espetacular, dessa grossura, uma figura absolutamente extraordinária, ele é agrônomo, 

ele tem a cadeira, se não me engano, do Câmara Cascudo, na Academia Brasileira de 

Cordel, que eles têm certeza que é mais importante que a Academia Brasileira de Letras. 

O Lula foi lá quando eles recuperaram o prédio, lá no Rio, da Academia Brasileira de 

Cordel. 

O Crispiniano chegou aqui, para nos apoiar na eleição do Waldemar, em 1981, e 

eu vou falar um pouco, alguns versinhos dele que estão neste material, que são muitos. 

Este material é dele, todos estão compilados nesse livro sobre o Lula, que ele vai 

falando da trajetória dele por capítulos, e sobre a “Oposição Metalúrgica”, porque a 

esquerda toda vinha para São Paulo para nos apoiar, a partir de 1981. Foram três 

eleições que o pessoal tentou nos ajudar, o Brasil inteiro, diversas organizações de 

esquerda e tal. 

Então, ele diz assim, o versinho, que é gostoso falar, que ele dirige aos 

aposentados, aos metalúrgicos, porque a gente tinha assim, em 1984, por exemplo, nós 

ganhamos a eleição nas fábricas com mais de 7 mil votos de frente, nas fábricas. Dos 12 

mil aposentados, 11 mil votaram no Joaquinzão e no Medeiros. Então, não tinha como 

ganhar, tirar essa diferença dos aposentados era difícil. 

Então, uma foi até feita para os aposentados. Ele diz:  
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"A própria filosofia, a história, a ciência, junta a energia jovem com a velha 

experiência, para que a classe operária edifique a consciência. Não podemos separar o 

presente do passado, nem esquecer a história de quem é aposentado, só juntos 

construiremos o futuro desejado. Queremos continuar a batalha de vocês, como a greve 

que faltou só três dias para um mês, e juntou 300 mil no ano 1953. Ou como em 1957, 

fomos demonstrar valores, repetido em 1958, que contra exploradores, lotou-se o 

Pacaembu com 100 mil trabalhadores. Repetiu em 1961, que você como operário foi à 

luta, abriu caminho de modo extraordinário para salário família e 13º salário. Recriar 

1963, tão saudoso e varonil, ao grande aumento cobrado por quase 500 mil, e veio 

80% forçando a lei do Brasil. Mas sua história de glórias foi cortada num instante, 

porque em 1964, de forma muito gritante, injetaram o peleguismo, adormecendo o 

gigante. Expulsaram lideranças, fizeram grande chamego, e para o sindicato ter com o 

patrão aconchego, chutaram quem foi eleito e impuseram o pelego". 

 

Quer dizer, é uma maneira, por quê? Porque a Sofunge, na Lapa, que depois foi 

do grupo Mercedes, tinha um ônibus que saía de Picos escrito Sofunge. Não era escrito 

São Paulo. Sofunge. O cara saía, através da rede de parentes, Picos, no Piauí, a grande 

cidade, para quem é de Picos, maior que Teresina. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Mais de 50 graus. 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – É como 

Capina Grande em relação a João Pessoa e Garanhuns em relação a Recife. É a 

Manchester deles, vamos dizer assim. 

Então, o Vito fala muito desse material. Isso aqui deve ter sido feito uns 10 mil. 

Parece um delírio. É feio, é malfeito, do ponto de vista gráfico, é um texto “Lênin sobre 

as Greves”, escrito em 1898, que ele fala que toda greve operária, no fundo, ameaça a 

existência do patrão, e que é um ensaio de poder. 

Agora, você imagina a nossa cabeça, a gente fazia isso, distribuía nas greves e 

lia junto com o pessoal, para passar o tempo. 

Então, de repente, você vai encontrar moleque de 12 anos, 13 anos: "me dá outro 

texto do Lênin. Peguei o “Doença Infantil”, é bom? O que são os esseristas? Por que os 

Forças Revolucionárias atiraram no Lenin? Quem é Vera Zasulitch?" Começa uma 

conversa maluca. 
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Então, essa coisa, e isso tem muito a ver com a existência e a presença do Vito 

Giannotti aqui no Brasil, criou, eu digo assim, uma vanguarda que eu chamo de 

trabalhadores que estudaram. Hoje muitos estão fazendo faculdade, mas nós temos um 

caminhão de peão, que encontro hoje como advogado, como não sei o quê, na gestão 

dos governos, que é uma coisa absolutamente extraordinária. 

Porque era um grupo, não por nossos méritos, mas pela riqueza econômica, pela 

diversidade da categoria, pela presença muito plural da esquerda, que criou essa 

ambientação. 

Produziu-se alguns textos teóricos sobre isso. O Luiz Egypto tem uma tese dele, 

da PUC, sobre o jornal “Luta Sindical”. Tem, o CPV publicou vários dossiês sobre a 

nossa imprensa. 

Quando falo da diversidade e do atrevimento que havia na “Oposição”, vou dar 

um exemplo para vocês. Este é um material, muita coisa nós fizemos junto com o CPV, 

que a gente chamava Centro Pastoral Vergueiro, que agora é o atual CPV, e todo esse 

material aqui, gente, todo esse material está sendo digitalizado na unha, o que ainda não 

foi digitalizado. Estamos tentando criar condições de digitalizar o nosso material, que 

são as 80 mil imagens. 

Mas, por exemplo, quando foi se criar a CUT, nós tivemos o atrevimento de 

fazer um material junto com “CEPASI”, que era um Centro de Apoio Sindical, com a 

Frente Nacional dos Trabalhadores, com a Renove, da Maria Nilde, que foi presa em 

1975, que é uma grande educadora, e o 13 de Maio, que já existia, dizendo por que a 

CUT não deveria se filiar a nenhuma confederação sindical internacional. É um grande 

atrevimento. 

Mas, se vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que tem muita consistência de 

informação. Por quê? Porque nós conseguimos, de alguma maneira, por essa 

diversidade, dessa importância política que a “Oposição” adquiriu, ter muitos contatos 

internacionais. 

Então, nós, de certa forma, a primeira visita que a Tísia, a Tísia Central Católica 

Socialista da Itália, não era comunista, porque o pessoal do Partidão era contra a gente, 

não apoiava a gente, que era a Federação Sindical Mundial, mas a primeira visita da 

Tísia no Brasil é com a “Oposição Metalúrgica”. É com o Tridente, que é um grande 

poeta, que é casado com uma brasileira, que veio aos nossos congressos. 
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A primeira relação da CFDT, que é a Confederação Francesa Democrática do 

Trabalho, o segundo contato deles na América Latina é Waldemar Rossi. Depois, claro, 

ficaram com a CUT, evidentemente. 

Então, de alguma maneira, nós participamos bastante do processo de criação da 

CUT. O Osvaldo Bargas, que foi Secretário do Trabalho, responsável pelas Relações do 

Trabalho do Ministério do Trabalho, foi um sindicalista importante dos metalúrgicos do 

ABC, que foi Relações Internacionais da CUT durante dois mandatos, e que é o 

ideólogo, o cabeça-pensador da tese que consolidou a maioria na CUT no congresso de 

1988, em Belo Horizonte, escreveu uma tese da Corrente Majoritária, aquela que é a 

chamada Articulação, dizendo o seguinte: a matriz ideológica da CUT foi a “Oposição 

Sindical”. 

É um texto escrito por uma pessoa que nós tínhamos divergências, vamos dizer 

assim. Mas, nos referenda, ele diz: a matriz ideológica da CUT foi a “Oposição 

Sindical”, que são questões estatutárias como defesa do socialismo, coisas desse tipo, 

internacionalismo, coisas desse tipo, que não eram coisas, vamos dizer, corriqueiras na 

linguagem do sindicalismo autêntico. 

O que é um sindicalismo autêntico? João Paulo Pires Vasconcelos, de origem 

católica, Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, dos bancários, o Lula, o Jacob, Wagner 

Benevides, dos petroleiros de Minas. Quer dizer, esse pessoal não tinha essa matriz 

ideológica. Quer dizer, de alguma maneira nós, que éramos uma corrente minoritária na 

constituição da CUT, conseguimos jogar esse papel, até, claro, perdermos a 

importância, depois de perder várias eleições e sermos liquidados enquanto uma opção 

na categoria. 

Diversidade. Este é um material chamado “Olho Vivo”. Nós temos muitos. Tem 

“Olho Vivo”, tem “Pegando no Pé da Arno”, “Pegando no Pé da Filizola”, “Pegando no 

Pé da Sofunge”, quer dizer, você fazia sempre o binômio, binômio não, trinômio 

organização, formação e imprensa. Sempre buscava, sem expor os companheiros nas 

fábricas, tentando evidentemente, mas claro que chamava a atenção da repressão, 

porque se você começa a fazer um trabalho numa fábrica enchendo muito o saco, ela vai 

dar um jeito de caçar quem está fazendo aquele negócio, quem está distribuindo. 

Por isso que o “Jornal dos Jornais” tem uma importância grande num certo 

período. Por quê? Ele surge no dia do assassinato do Santo. Já estávamos discutindo 

fazer alguma coisa desse tipo, no dia que mataram o Santo, alguns, inclusive eu, saímos 
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da organização da passeata, e fizemos o número um, número zero, se não me engano, do 

“Jornal dos Jornais”. E depois ele ficou um jornal que durou quatro anos e meio. 

E o Raimundo diz, ele não é um grande estudioso da imprensa operária, falou 

que do que ele saiba foi o jornal operário de maior duração no Brasil. Contínua, toda 

semana. 

Como ele funcionava? Fazia no sábado, no domingo ele era rodado numa gráfica 

de uma empresa, que acho que outro dia a gente tem de conversar sobre isso, como essa 

coisa era feita, porque não sei se dá para falar assim, com apoio do escalão alto da 

empresa, evidentemente, mas era uma gráfica que amanhecia sem uma folha, que foi 

feito um jornal lá no sábado. 

Quer dizer, esse apoio, o "O Pasquim" recebeu, o "Em Tempo" recebeu, o 

"Movimento" recebeu, de alguém que injetava. Pessoal, conte comigo no que posso 

ajudar vocês. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Em 1978, 1979, quando matam o Santo. Dia 30 

de outubro de 1979, do Santo, no mesmo dia foi lançado. 

Mas a gente já discutia, já tinha feito esses ensaios. A gente fazia muito assim, ia 

lá para a Barão de Limeira, ou ia lá para o “Diário Popular”, esperava o jornal sair. Os 

jornais saíam uma hora da manhã, meia-noite, onze e meia. Cortava alguma coisa, 

colava e, ou fazia xerox. Mas era muito básico, vamos dizer assim. 

Se você, sai uma notícia, por exemplo, morre um operário na Volkswagen, um 

exemplo, numa prensa. Você corria para dois ou três jornais daqui, não tinha celular na 

época, vocês sabem disso, a gente esperava tal jornal. O cara ficava ligando do orelhão, 

vai atrasar, vem para cá e vamos fazer. 

Se você pegasse alguma notícia denunciando, e que saía no jornal do dia, o peão 

chegava para trabalhar e recebia uma notícia do jornal do dia. "Mas rapaz, como vocês 

fizeram isso?". Isso é uma arte que a gente tem aí. Não tinha arte nada. Você ia para a 

porta do jornal, ficava xavecando um gráfico que ia ao bar, meu me arruma um jornal. 

Os caras também conheciam a gente. Fazia aquilo à noite, não é isso? E distribuía. 

Com essa experiência, pode ver que aqui era matéria de jornal, com essa 

experiência pegamos know-how para fazer o “Jornal dos Jornais”. 
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Agora, como funcionava como instrumento de organização, aquela coisa 

leninista? A gente tinha umas carteirinhas, eu não tenho mais aqui, metade disso, que a 

gente punha o nome da fábrica, as seções e quem recebia o jornal. O que a gente fazia? 

A gente ia à fábrica, dava um pouco de jornal e dizia que daqui duas semanas ia cobrar 

e tem de pagar o jornal por mês. Eu acho que era alguma coisa tipo R$1 hoje por mês, 

mais ou menos isso, equivalente. Então daria para comprar metade de um jornal, vamos 

dizer. 

Qual era a vantagem? Como ele era muito amplo, podia ficar em cima da 

bancada do cara que o patrão não ia, o chefe não ia dizer: "o que você está lendo, coisa 

do partido comunista, coisa de sindicato?". Não. Era recorte de jornal. 

Por exemplo, na Mooca, pena o que o Adriano saiu, na Mooca, se ele voltar eu 

falo da Mooca, quem conhece a Mooca, onde era o Açúcar União, Café Caboclo, no 

final da João Antonio de Oliveira, quase na Rua da Mooca, estou na Borges Figueiredo, 

passando pela Estacas Benacchio, Ford, na Avenida Henry Ford, descendo para a 

baixada, Lorenzetti, Arno, quer dizer, nós temos até hoje registrado, na Ford nós 

vendíamos 240 jornais por semana. Por semana. Na Arno eram 200 jornais. A “Tribuna 

da Luta Operária” vendia um jornal na Ford. Um jornal. 

Falava para o companheiro: "rapaz, sai dessa vida. Você ganha 10 caras, aí se ele 

der para o partido, vai ser cinco. Se você quiser entuchar esse jornal na mão do cara, o 

cara não vai comprar. Nós vendemos porque nós não queremos fazer a cabeça do cara, 

nós ganhar o cara para a luta. O que nós ganharmos, vocês que são peixe grande, o 

PCdoB, qualquer partido, vai ganhar os caras. Nós não somos organização partidária, 

nós somos movimento, nós estamos fazendo a ceva. Saiba pescar dentro da ceva. Não 

tente pescar antes de jogar mandioca para o peixe". 

Por que estou falando isso? Não é para folclorizar e nem para sacanear ninguém, 

nenhuma organização. É para mostrar a estreiteza que continua na esquerda até hoje. Eu 

quero vender o meu jornal. Acho que tem de vender o seu jornal, mas o seu jornal pode 

ser uma revista, pode ser um instrumento mais elaborado, da pessoa mais próxima a 

você. Mas do ponto de vista extensivo, você tem de ter instrumento de massa. Essa que 

é a discussão. 

Então, isso aqui, pelo fato do jornal permanecer quatro anos e meio, ter esse 

grande apoio do Raimundo, não era do "Movimento". O "Movimento" nunca discutiu 

esse jornal, nem o "Em Tempo". Fomos lá, falamos com meia dúzia, Marco Aurélio, 

Antonina, não sei lá quem, o Flávio. Vamos fazer? Pode pôr o endereço. Pegamos, saía, 
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não sei se tem aqui, saía o endereço do "Em Tempo" e do "Movimento", de um ou de 

outro. Ele não tinha endereço. Eram dois endereços, redação, a gente punha os dois. 

Embora tenha trabalhado no "Movimento". 

Mas, o fato de você fazer um jornal que você chegava na porta da fábrica, depois 

de algumas semanas, a gente fazia três ou quatro fábricas no mesmo dia, encontrava o 

cara assim, o cara da fiação, onde fazia os cabos, os chicotes, para fazer a instalação 

elétrica do carro: "você do chicote, vem aqui, leva para esses caras aqui". Aí o cara se 

tornava, na seção dele, podia ser ele ou podia ser outro: "já peguei o jornal. Cadê meu 

jornal? Fulano levou, aquele que manca". Entendeu? Ou a gente já sabia o nome dos 

caras. 

Quer dizer, você fazia uma capilaridade da distribuição. E eu ficava apavorado, 

daquilo a gente chama de esquerda organizada, não entender isso. Não entendiam, 

tiravam sarro. "Vocês não têm linha política. Não temos, cara, nós somos bestas. A 

gente não tem linha política, a gente não sabe o que é bom para o Brasil. Quem sabe o 

que é bom para o Brasil são os militares, a gente não sabe". 

Então, eu realmente, como elemento de análise, quero trazer essa informação 

aqui dessa imprensa operária que se fazia aqui. 

Como ela foi sendo sufocada? Ela foi sendo sufocada quando o Partido 

Comunista, em 1979, faz um pacto, o MR8 faz também um pacto, depois o PCdoB, com 

a equipe do Joaquinzão e do Medeiros, que entrou lá, mudam o jornal do sindicato, vão 

para a porta da fábrica e começa a entupir as fábricas de material impresso, de qualidade 

e combativo. Eles começaram a comprar o problema das fábricas. Aí muda, é outra 

briga, não são mais os velhos pelegos, que a gente era imobilista, vamos dizer assim. 

E depois, com a própria dificuldade nossa de, para vocês terem ideia, uma 

eleição nossa, que está no filme “Braços Cruzados, Máquinas Paradas”, que a gente 

deita em frente os carros, para a urna não sair, a eleição tinha: o presidente do pleito, 

Joaquim dos Santos Andrade, o candidato da situação, Joaquim dos Santos Andrade, o 

responsável pela fiscalização da eleição, Joaquim dos Santos Andrade. Você não tinha 

direito a fiscalizar a eleição. 

Vocês que são de partidos políticos, já participaram de alguma eleição regular na 

democracia burguesa, conseguem entender uma eleição que não tenha fiscalização? Não 

tinha fiscal. Não tinha mesário, não tinha fiscal. 

Quando nós conseguimos, judicialmente, fiscal e mesário, nós tínhamos de ter 

176 mesários, 176 fiscais, durante 5 dias. Nós temos de ter, 100 vezes 5 são 500, 76 
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vezes 5 são mais 40, então são umas 860, 880 pessoas, liberadas durante uma semana. 

Essa é a fiscalização que tinha na eleição dos metalúrgicos. Era um sistema para você 

não ganhar. É a logística. Vocês vão ver no filme “Braços Cruzados”, eles contratavam 

o carro e ia o mesário nomeado pelo presidente do pleito, quando nós conseguimos ter 

fiscal, não mesário. Depois conseguimos mesário. E o mesário nomeado pelo presidente 

do pleito, o fiscal nomeado por ele, e às vezes, quando nós conseguíamos, ia mais, o 

mesário deles e o fiscal deles. Por que vai nesse carro? Porque nós alugamos o carro, e 

vocês não podem ir. 

Claro que a gente não vai dizer que perdemos as eleições porque não tinha só 

isso. Perdemos porque perdemos. Por várias razões. Mas chega uma hora que você não 

consegue gerar quadros para participar das eleições. Foi já nos anos 1990, que aí foi nos 

setores, aí tem uma chapa junto com o PCdoB, com a Corrente Sindical Classista, que 

eles constituíram, Vital era vice, e o Chico Gordo de candidato a presidente e depois em 

1993, que é o Maurão da Ford. Mas aí nós já estávamos, já é a consolidação do 

Medeiros, do Paulinho. 

O Paulinho, em 1991, dá uma entrevista para o “Diário Popular” dizendo o 

seguinte: "na nossa base não trabalha cutista. Não é que não milita cutista, não trabalha. 

Para nós é inaceitável um cutista trabalhar aqui. Vá trabalhar em São Bernardo". 

E vocês sabem muito bem que São Bernardo não via com bons olhos a gente 

ganhar a eleição. A gente é palestino. Nosso negócio é trepar na lama, criar os filhos nas 

barracas, cozinhar na chuva, não é isso? É para não ganhar, porque é vanguarda. 

Vanguarda não pode ganhar, vanguarda muda. 

Imagina, em 1981, Waldemar Rossi presidente dos metalúrgicos de São Paulo. 

Ia disputar a Presidência do PT, ou da CUT, evidentemente. Claro. É outra força 

política. 

Por isso que essa coisa, e tudo que falo aqui não tenho arrependimento não. 

Quem me conhece sabe que estou muito bem resolvido nas minhas relações com a 

esquerda. Nenhum problema. 

Então, a gente é meio assim, revoluções... Era para não ganhar. Esses caras não 

vão ganhar. 

Queria falar ainda, nos agradecimentos, isso aqui foi uma coisa muito importante 

que aconteceu no Brasil, a “Frente Nacional do Trabalho”. Era outro material. Eles 

fizeram milhares, milhares deste caderninho, sobre qualquer tema legal. Isso aqui era 

um jeito muito bom de você entrar dentro da fábrica, porque igual este, “Trabalho da 
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Mulher e do Menor”. A lei diz isso e isso. “Férias”. Todos os temas que vocês possam 

pensar, "custo de vida". 

Um trabalhador que, numa certa situação meio confusa, na época da ditadura, 

pegasse um material deste, era material de orientação trabalhista. Eu acho que nesse 

aspecto, que nós tivemos um grande problema na relação com as correntes políticas. 

Porque a “Oposição” tinha uma história que era assim. Nós éramos muito conselhistas, 

nós éramos muito Pannekoek, muito Rosa Luxemburgo, muito Lênin, muito Trotsky, 

nada de Stalin, praticamente, na época. Podíamos ser stalinista, é outra coisa, mas a 

gente não era conscientemente stalinista. É igual machismo. A gente é machista, mas 

não sabia que era machista. Depois que as companheiras vão dando cascudo que a gente 

aprende a dizer que é machista. Mas não achava que era machista. 

Mas essa formação, como funcionava? As correntes participavam da 

“Oposição”. Participavam como? Participavam representando a região. Se ele 

representava a região, ele tinha de votar delegado. Então, quando ele ia votar uma coisa, 

ele tinha de votar o que a base decidiu. 

Então, como o movimento era muito grande, não conseguia controlar toda a 

oposição, então permitia essa diversidade, essa pluralidade. 

Gente, acho que é isso. O vermelhinho também já foi para vocês, para vocês 

levarem para casa? Só o amarelinho? O vermelhinho está bem feitinho. O 

vermelhinho... 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Nós estamos mais Quinta Internacional, mas 

vamos lá. 

Isto aqui é um material que tem uma compilação de todo o material da 

“Oposição”. É a história da imprensa da “Oposição”. Este material deveria estar 

disponível eletronicamente, estamos com um problema de dificuldade de conexão, mas 

existe todo o arquivo. 

Ou seja, aqui tem o esforço de cada livrinho nosso, se vocês olharem na internet, 

vocês podem ler página por página. Não é um e-book ainda, não tivemos condições de 

fazer isso, mas é mais ou menos a prova do que estou falando. Vocês vão ver a 

diversidade de temas. 
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Por exemplo, nós fizemos 10 mil do estatuto da COB, quando? Ao criar a CUT, 

ao irmos criar a CUT, estávamos discutindo o que deveria ser o estatuto da CUT. Qual o 

melhor estatuto que nós achamos? Da Confederação Obreira Boliviana, que era uma 

central ligada à revolução de 1952, pela esquerda, dos mineiros. 

Por isso que falo que tinha uma diversidade. Vocês vão ver com calma a 

quantidade de publicações que tentam, mais ou menos, confirmar as afirmações que fiz 

aqui, que podem parecer um pouco que a gente quer se aparecer, como diria 

antigamente. 

Acho que é isso, Ivan. Fala para o Adriano, que nos ajudou muito lá na Mooca, 

andou muito com a gente lá pelos cortiços, pelas portas de fábrica, pelas madrugadas, 

nos ajudou muito nisso. E queria registrar este meu agradecimento da minha 

participação. 

E para ficar bem dentro do tema da repressão, tem coisa aqui que tem muito a 

nossa cara, então quando a gente, quando o pessoal era preso, tinha meio que dar conta 

dessas coisas. 

E vocês vão ver também que tem uma época que é muito pobre, graficamente. 

Pode olhar pelas datas aqui, isso é estêncil a álcool. É muito pobre graficamente. Uma 

época que nós fazíamos as coisas no reco-reco. Não sei se vocês sabem o que é. É um 

mimeógrafo, que o Silva dizia: "está aqui a minha liberdade de imprensa". 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Pré-Gutenberg. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Era uma tela de estêncil, quadradinho, você 

comprava um estêncil dos mimeógrafos, a tinta, e imprimia folha por folha. Mas o texto 

que vai ser o texto “Congresso em São Bernardo, Terceiro Congresso dos 

Metalúrgicos”, sobre a comissão de fábrica, foi impresso naquela noite, lá em São 

Bernardo. Fizemos uma discussão com eles, só pode entrar no congresso o Hélio, o 

Anízio e o Fernandinho. Ele não quer fulano e fulano. Tá bom. Aí os nossos 

representantes, que eram esses foram lá, o Lula defendia delegado sindical, João Paulo 

Pires defendia a comissão paritária da influência social-democrática da Alemanha, e os 

delegados de São Bernardo, operários, decidiram que o sindicato tinha de votar pela 

comissão de fábrica. 

Quando nós vamos na instalação da comissão da Volkswagen, novamente o 

Bargas teve a decência de me ver lá no meio do povo e dizer: "nós vamos chamar aqui 
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quem nos inspirou, não encheu o saco, ganhou aqui dentro deste sindicato, desses 

sacanas, a proposta de comissão de fábrica contra delegado sindical". E ele chamou para 

a Mesa, e foi para a Mesa o Raimundinho, que é um companheiro que está vivo ainda, 

arquivo vivo, esteve preso com um monte de gente aqui, que está com 80 anos agora, e 

foi para a Mesa nos representar. 

Então, acho que essa história pode ser muito melhorada, vocês têm o material 

amarelinho do Vito aí, e um dia proponho que vocês falem melhor com Vito Giannotti. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Antes de falar da imprensa, vocês 

deveriam falar o que era a “Oposição Sindical”, porque a “Oposição Sindical” não era 

um grupo de editores. Era um movimento de resistência dentro do sindicato, que estava 

ocupado por um pelego e pela própria polícia. 

E vocês, eu estava conversando aqui com o Tibério, quem entrou alguma vez 

numa sede da “Oposição”, porque eles tinham várias sedes, eles eram clandestinos, se 

mantiveram acho que até hoje clandestinos, na Rua Riachuelo, não sei se você chegou a 

ir lá, Paeco? Parecia um formigueiro. Era um buraquinho, uma portinha, você ia 

descendo e não tinha mais fim. 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Na Penha 

também. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Na Penha, na Rua Camé, na Mooca. 

Então, você tinha várias sedes, que era quase um sindicato paralelo. Eu acho que 

vocês tinham uma estrutura talvez até maior do que o próprio sindicato, porque era de 

militância. 

Então, essa dimensão, que acho que seria interessante você registrar, Neto, é que 

não era uma simples publicação. A publicação era a expressão desse movimento, que se 

manteve. Apesar de não ter ganho eleição, é uma experiência vitoriosa. Não é só por ser 

inspiração do Lula etc., porque vocês foram maiores que o Lula, anteriores ao Lula. O 

Lula descobre que existia movimento sindical em 1977, e vocês já estavam fazendo 

movimento sindical antes. Vocês reconhecem que o movimento sindical era anterior a 

1964, e o Lula ainda acha que começou em 1978. Mas, tudo bem. 
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Acho que essa dimensão do movimento de vocês, como oposição, como grupo 

de resistência à ditadura e não à imprensa, mas resistência à ditadura, que acho que era 

legal você dar um panorama, porque é importante. Tamanho, estruturas. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É assim. Como o negócio aqui é imprensa, eu 

tentei pegar essa entrevista do Vito, fazer este texto amarelo, que ele nem corrigiu, por 

isso eu digo que vocês usem com parcimônia, se quiser uma coisa melhor pede para ele, 

ou tragam ele aqui, e o que o Ivan está falando, isto aqui é uma expressão. 

O que acho que é meritório no que aconteceu é, porque até nós temos uma 

discussão se o pessoal era preso porque era da oposição, ou era preso porque era de uma 

organização que participava da oposição? Esse livro que estamos terminando. Acho que 

são as duas coisas. 

As prisões de 1974, as prisões de 1971, Aurélio, Glorinha, Dirceu, são presos 

porque o pessoal está transitando, acho, da AP para o PCdoB. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Não só uma experiência democrática, 

porque vocês conviviam unitariamente, todas as organizações clandestinas conviviam, 

sabendo que eram organizações clandestinas, e atuavam em conjunto contra o pelego e 

contra a ditadura. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Depois, 1974. Nós estamos levantando os presos 

de 1974. Mas são vários processos. Um processo é Vital e não sei quem. PCdoB. Outro 

processo é Delellis, Vito, Flores, quer dizer, Flores era Partidão, Delellis. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A acusação é de ser do MPL. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O que estou dizendo, as pessoas eram presas, ou 

porque eram de organizações ou porque eram da oposição. 
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Evidentemente que a batata é muito mais quente para quem é de uma 

organização. Aquela prisão é via MPL, mas nem todo mundo que foi preso era do MPL. 

E alguém foi, inclusive, no pacote, porque era da oposição. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Então, o Waldemar fica meio bravo quando 

dizem que ele era do MPL. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu sei, mas foi preso junto e entra no inquérito. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – A acusação é... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A acusação é essa. Então, estou dizendo que tudo 

é, mas se a pessoa vai ver o inquérito, fala que é do MPL. Aí vem Sônia Lins, não sei 

quem. Se você for ler o MIR, a história aumenta, entra dinheiro do Arraes. Nem sabia 

que tinha dinheiro do Arraes. Essa quizumba. 

O que quero dizer é isso. Uma coisa que o Ivan falou que é muito importante é 

essa relação com as organizações. A gente falando, não passa bem. Nós criamos uma 

escola de quadros, por exemplo, no finzinho da ditadura. 

A Escola Nova Piratininga formou, gente, pessoas que hoje estão em cargos 

muito importantes. Formou como? O cara era dirigente da JOC Internacional, por 

exemplo, voltava para o Brasil, ele ia para a nossa escola, ele estudava 10 horas por dia. 

A nossa aula era 10 horas por dia, e antes da aula a gente fazia porta de fábrica com esse 

aluno. O cara que entra na nossa escola tinha de acordar de madrugada, fazer porta de 

fábrica. Claro que não era todo dia, mas duas ou três vezes por semana ia fazer porta de 

fábrica. Vinha para a escola, rachava até meio-dia, depois rachava da uma às cinco, e 

depois alguma atividade noturna. Os caras iam dormir extenuados. 

Vinham de onde? Do Sergipe, do Rio Grande do Sul. Quem eram os alunos? 

Nós sabíamos de cor e salteado, porque as organizações diziam que estavam com um 

militante, não sei o quê. Manda. Vocês têm quanto de dinheiro? Temos. 
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Tínhamos nas igrejas do exterior, aqui, com pessoas amigas também, para 

conseguir algum dinheiro. 

A quantidade? A escola trabalhava com uns 20 alunos por vez. Tinha um porão 

na Riachuelo, tinha torno, fresa, máquina de solda, bancada de ajustagem. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Escola profissional? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Escola profissional de formação política. Por 

quê? Porque nós descobrimos, com a greve de 1978 e 1979, que aquela massa de 

piqueteiros, uma coisa éramos nós, que éramos profissionais, nós todos éramos 

profissionais. Se você pegar os nomes mais conhecidos da oposição, todos eram 

profissionais. Não é que se ganhava bem, mas chegava a ganhar bem. Me lembro de 

uma época que a gente ganhava igual professor da USP, conforme a qualificação. 

Depois a vaca foi para o brejo, ficamos matando jabuti no beliscão. Isso é outra coisa. 

Porque a crise não pegou professor da USP, mas pegou a gente, aí você vai 

trabalhar por um terço do salário. É outra situação. 

Mas, a massa nossa atraiu muita gente que não era profissional. Então, nós 

criamos uma escola para transformar esse cara em profissional. Então, o cara fazia um 

curso, virava ferramenteiro, virava fresador, ou torneiro. E tem uma pessoa, só para 

citar, que foi assim uma fada na nossa vida. Chama-se Maria Nilde Mascellani, que 

esteve presa em 1975, em 1974. 

A Maria Nilde Mascellani foi um apoio nosso de vida inteira. Ela que ia falar 

com os suecos: arruma para os meninos não sei o quê. Com uma qualidade. A Maria 

Nilde trazia o dinheiro, fazia a gente assinar e dizia: "vocês vão prestar contas centavo 

por centavo". Era uma pessoa muito educada, mas diria: não me (palavrão) caguem. 

Não dizia isso, dizia de uma forma muito, nunca falou um palavrão na vida, mas não me 

atrapalhem a vida. A gente entendia. Desculpa, Adriano. "Não me arrebentem a vida". 

Mas, com uma característica."Eu não vou exigir nada de vocês em relação a isso". 

Ou seja, eu acho que foi a única pessoa no Brasil que nos deu alguma coisa sem 

dizer que quer isso ou aquilo. O dinheiro é para isso? É para isso. Vocês vão fazer bom 

uso e prestem contas, porque isso está no meu nome na Suécia, ou não sei onde. A única 

pessoa, que me lembro, que fez isso. 

O tamanho? 
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(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não tenho ideia. Sei que as nossas reuniões, 

quando a situação ficou um pouco melhor, se vocês fossem no que depois vieram a ser 

as zonais da CUT, reuniam dezenas de trabalhadores. Posso dizer que a gente, nas 

últimas eleições, conseguiu ter a cota de cento e tantas pessoas trabalhando todo dia, 5 

dias por semana, a gente conseguiu cobrir a cota de fiscais e mesários. 

Quer dizer, você ter um movimento que tem 800 pessoas trabalhando numa 

semana, até o sindicato exigia que a pessoa seja sócia do sindicato, nós começamos a 

conseguir. Acho que é um volume mediano... Uma vez li o livro do Daniel Aarão Reis, 

quantificando, a gente não sabe fazer esse tipo de conta. 

Agora, por sorte, a partir de 1978, tem um registro fotográfico muito grande 

disso. E evidentemente que antes de 1977 nós não temos sequer lista de presença de 

reunião, nada. 

Mas vou dar um número para vocês. Na fundação da CUT, fechando, tinha um 

critério, que parecia maluco, para a oposição igual ao sindicato. Quando o sindicato não 

convocava assembleia, um grupo de trabalhadores da categoria, rumo a oposição, 

porque o grande aliado nosso sempre foi Gilmar Carneiro, foi espetacular nessa época, 

porque ele dizia que os trabalhadores vão entrar por bem ou por mal, os trabalhadores 

não vão ser excluídos porque a direção não quer. 

No caso dos metalúrgicos nós tínhamos de juntar algo por volta de 800 pessoas 

para tirar delegado. As nossas assembleias, para a fundação da CUT e os dois primeiros 

congressos, tinham mais de 1200 pessoas. As nossas assembleias tinham mais gente do 

que assembleia de campanha salarial. Às vezes o trabalhador não ia à assembleia de 

campanha salarial porque não se convencia que valia a pena ir, porque não ia dar nada. 

Tem foto na quadra dos Bancários que a nossa convenção que escolheu o 

Carlúcio, candidato, que é em 1987, tinha 1300 pessoas. Operários, metalúrgicos. Eu 

acho que não é pouco para um movimento. 

As nossas assembleias de escolha de delegados para congressos da CUT eram 

maiores do que o sindicato de São Bernardo, três ou quatro vezes maiores. 

Então, foi um movimento que teve... 

 

(Manifestação fora do microfone.) 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Em 1978, do Anízio. E outra coisa que a gente 

nunca pode esquecer é a presença do movimento popular. Quer dizer, quando uma 

greve dá certo em São Bernardo, aquela greve prolongada, eram ônibus que paravam a 

Tamarutaca em Santo André, eram ônibus que paravam aqui no Jardim Elba. Tinha uma 

capilaridade do movimento social em São Paulo que se confundia, que foi custo de vida, 

saúde. Aí é outra discussão, mas só para saber que tinha. 

Adriano, desculpe o palavrão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É que estava transmitindo 

ao vivo. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Falei muito de você na Mooca quando você 

estava fora. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não me deixava nem 

participar da reunião. Achava que eu era infiltração. Ele e a companheira dele, 

ultrassectária, de Santa Catarina. Não há de ser nada. Só me deixava dar aula de 

alfabetização. Eu tinha saído da cadeia ele só me deixava dar aula de alfabetização. Da 

reunião deles eu não podia participar. Mas não há de ser nada, estou aqui vivo. Não tem 

nenhum problema de autocrítica. 

Então, pessoal, queria agradecer realmente. Amelinha, depois que a gente fizer 

essa da "Recuperando a Imprensa Alternativa", a gente devia fazer uma da educação. 

Tem aquele filme do Toni Venturi, tão bonito sobre a Maria Nilde, “Vocacional”. 

O pessoal acha que a ditadura não reprimiu Paulo Freire, que as experiências de 

educação... Não vou falar coisa negativa. 

Então, queria dizer o seguinte. Vocês não querem dar uma falinha de 

fechamento? Só deixa eu pensar. Paeco, quando falei da anistia, eu não estava dizendo 

que a luta pela anistia não valeu a pena e que não gerou a democracia. 

É que nós estamos travando um debate, que é um debate do futuro do Brasil, 

com a Comissão Nacional da Verdade, que quando nós criamos esta Comissão 

Estadual, nós tínhamos um partido, um programa. Qual era o programa? Era a 

condenação do Brasil na Corte Interamericana, que previa a condenação dos 

torturadores. 
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Então, quando foi feita a Comissão da Verdade, ela é baseada na justiça de 

transição, que era um tripé: memória, verdade e justiça. 

Quando veio essa possibilidade da criação da Comissão da Verdade, e como no 

Brasil tudo é uma coisa espetacular, criou um verdadeiro movimento em todo o Brasil, 

criando Comissões da Verdade nas academias, nas universidades, nos sindicatos, nas 

centrais, nas Câmaras Municipais. E hoje a gente vê uma Comissão da Verdade 

totalmente, a Nacional, que é a única que vale perante a lei, isolada, e a gente está 

ficando preocupado, porque está terminando o prazo e a memória está viva no povo 

brasileiro, a verdade das vítimas está contada, mas e a verdade dos torturadores? A 

verdade dos arquivos militares? A verdade das ossadas? A verdade de quem fez toda 

essa barbaridade, que censurou? Essa verdade apareceu? Não. 

Então, o que nós imaginávamos, numa coisa mais arrojada, mais ousada, que era 

a recuperação e a possibilidade da justiça, nós ainda estamos no capítulo da verdade, 

tropicando nas próprias pernas. 

Por isso que vocês, que fizeram aquele trabalho tão impressionante, que vocês 

adotaram o jornal “A Questão da Anistia”, hoje a anistia de 1979, a votação da lei, hoje, 

2013, nós ainda estamos discutindo essa anistia. 

Então, queria que vocês agora dessem, pela ordem, Tibério começou, Paeco e o 

Neto fecha. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Primeiro agradecer a oportunidade e por uma 

questão de justiça, eu não citei a Gilcione, e queria citar, que foi uma companheira que 

lutou desde os seus 17 anos, e foi conselheira do jornal "Em Tempo", responsável pela 

parte administrativa da sucursal do jornal "Em Tempo" durante certo período na Bahia. 

E com grande satisfação, a minha companheira há mais de 30 anos. 

Gostaria apenas de fazer um rápido registro. O primeiro registro é o seguinte. 

Talvez a arma mais eficaz que a ditadura encontrou para minar um pouco a imprensa 

alternativa tenha sido a questão das bancas. Quando vi a questão do "O Pasquim", me 

deu um estalo. 

Até pela origem... 

 

(Manifestação fora do microfone.) 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Me parece que chegaram a cobrir o prejuízo de 

uma das bancas, ou duas. Mas era insustentável. 

 

O SR. TIBÉRIO CANUTO – Insustentável. Se você bota uma bomba na 

redação, isso espanta, o diabo. Mas era uma turma mais ou menos calejada, de lombo 

grosso. 

O dono da banca não tinha nenhuma relação e aquilo era o meio de vida dele, e 

era justo, legítimo que não quisesse vender o jornal. E tenho vários exemplos. "Eu gosto 

muito de você, mas pelo amor de Deus, não dá para distribuir". 

Agora, fazer outros registros rápidos. Primeiro dizer o seguinte. Eu sou 

extremamente otimista. Acho que o país avançou. O fim da imprensa alternativa não foi 

um retrocesso. Não vejo isso como retrocesso. Vejo como avanço. Acho que o país 

criou outros mecanismos, e que levou uma questão essencial para frente, a democracia e 

o pluralismo. 

Ou seja, a própria imprensa passou a cumprir grande parte do nosso papel. Isso é 

fruto da nossa luta. Que ótimo, bom, saudável, etc. Vejo isso com otimismo. 

Terceiro. Se eu dou um balanço de toda essa questão da minha vida, ela me leva 

a uma constatação. Há um grande valor vitorioso, em termo mundial, e em termo 

nacional, neste século. Qual é? O da democracia como valor universal, com 

compromisso com ela. 

Para mim, os problemas da democracia, que ela já tem, se resolvem com mais 

democracia. E esse é o compromisso da minha vida, que me levou na minha juventude e 

que me mantém até hoje. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR – PAECO – Eu não sei se 

começo aqui cantando a música que eu cantava para o Flores e para o Delellis, lá no 

DOPS, eu e o Paxá, mas eu vou cantar. 

A gente jogava truco no DOPS, porque eu tinha sido preso, era a segunda vez, o 

Paxá também, a gente era chamado de cadeieiro velho. O Delellis e o Flores, eles 

estavam lá no DOPS, nós passamos um mês juntos no DOPS e a gente jogava truco 

direto. E eram os pequenos burgueses contra os operários. Pequenos burgueses eu e o 

Paxá e os operários Delellis, o Flores e Waldemar Rossi. 

Acontece que os pequenos burgueses ganhavam toda vez deles e o Paxá, que era 

uma pessoa de muito talento, e tocava e cantava, fez uma música. A gente ganhava e 
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quando acabava de ganhar dos dois ele cantava: "os campeões do truco desfilam pelo 

xadrez, nós não lutamos por lucro, só fazem é freguês. Waldemar Rossi, é freguês, 

Antonio Flores, é freguês". 

Aí, nós não vamos mais jogar truco com vocês, vocês cantam aquela música. 

Vocês prometem que se a gente ganhar vocês não vão cantar a música? Prometemos. 

Vamos jogar? Aí fomos jogar, e para quem entende de truco, eles iam ganhar a mão, 

porque estava 11, era uma mão de 12, eles iam ganhar porque estava 11 a 7, a 6, mas na 

mão de 11 você não pode trucar. E o Flores trucou na mão de 11 e eles perderam. 

Aí estamos eu e o Paxá quietos, o Paxá sobe num beliche, olha para cima e 

começa a assobiar. O Flores ficou furioso e queria bater no Paxá. 

Não podia deixar de contar essa história porque ela é muito engraçada e 

verdadeira, apesar do sofrimento do DOPS, etc. 

Para encerrar, eu acho que a Comissão da Verdade tem sim um papel relevante. 

Eu acho que tem de continuar insistindo para que a sociedade venha a público, a 

sociedade conheça os problemas, as pessoas culpadas sejam, elas não precisam ser, nós 

não queremos que o dono da “Folha” vá para a cadeia porque ele ajudou. Não é isso. 

Mas eles precisam vir aqui, precisam falar, precisam reconhecer, e nós precisamos 

insistir para que eles venham. Porque se não, eles vão estar certos a vida inteira. Eles 

estão errados. Eles não podiam ter feito isso, não podiam ter ajudado, não podiam ter 

apoiado. Eles estão errados. Eles têm de vir aqui e reconhecer. Foi assim na Alemanha, 

foi assim na África do Sul, tem de ser assim no Brasil. Eles têm de vir aqui sim, dizer: 

"Erramos". É bom para eles, é bom para o Brasil. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Saudações socialistas a todos. Eu acho que a 

gente tem só de desejar, fazer uma nota amarga. Nós estamos perdendo muitos 

companheiros pela idade, muitos companheiros. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu sei, mas vou relacionar uma coisa com outra. 

O que eu visito de gente em hospital e o que vou a velório, é brincadeira. 

Então, eu acho, a minha urgência, Adriano, sei que não dá para botar toda a 

carga na caminhonetinha de vocês aqui, entendeu, mas já que são vocês que estão em 

atividade, já que você está para trabalhar, tem de trabalhar. 
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Mas eu acho que vocês enveredaram por essa questão, além dos mortos e 

desaparecidos, ter aberto espaço aqui, por exemplo, para muitas questões dos 

trabalhadores. Eu acho que a gente tinha de ampliar um pouco, Adriano, para o que a 

gente chama de movimento popular. Tem muita gente, você Amelinha, conheceu muita 

gente, militou com muita gente, do Bixiga inclusive. 

Estou dizendo assim, porque essas pessoas tiveram, o que o Ivan lembrou no 

meio da fala, um papel fundamental na construção do movimento dos trabalhadores 

como um todo. 

A dona Chica, lá da zona sul, depois que ela teve problema vascular, fui lá falar 

com ela, ela já está recuperada, perdemos Olímpio, que já morreu, ela falou: "eu 

naquela época ela era da 'Oposição Metalúrgica', aí depois fui da 'Oposição dos 

Químicos', não, fui do PT, depois eu fui da CUT". Na cabeça dela, não tem nenhuma 

separação entre PT, “Oposição Metalúrgica”, “Oposição dos Químicos”, CUT. Eu fui 

da CUT. Tem companheiro que fala assim: "eu fui da Chapa 2, fui da Chapa 3". A gente 

fica na dúvida, vai lá olhar, e não foi. Na cabeça dele, foi da chapa. Eu era Chapa 2. 

Então, acho, só agradecer, Adriano, mas trazer mais este problema aqui, essa 

questão da educação popular. Boa parte da reorganização da esquerda, você vai ver lá 

no Cangaíba, que estava o pessoal do PCdoB, você vai ver nós na zona sul, vai ver o 

Jardim Thomas, lá em São Mateus os padres irlandeses, Patrício, o Patrício é da Vila 

Alpina, o outro lá da Ragueb Chohfi, CPA. 

Tem uma vida que aconteceu, ligada ao movimento operário, que constitui essa 

vanguarda operária. 

Então, é só uma sugestão, se for possível, levantar pelo menos alguns 

personagens desses, porque estamos perdendo muita gente. Correr um pouco contra o 

tempo. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro parabéns pelo 

que você organizou da CGT, no 1º de outubro, aquele ato unitário, que recuperou todo 

aquele povo da luta. Parabéns. 

E queria só fazer uma fala antes de terminar. Thaís, Renan, é o seguinte. Vamos 

fazer um CD, recuperar esta sessão num CD e fazer um agradecimento para o Paeco, 

para o Canuto, para o Neto e para a Mariluce. Vamos mandar um CD da comissão, com 

a recuperação desta imagem de hoje. Acho que é um jeito da gente, deles também 

levarem um pedacinho. 
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Individualmente, o deles, desta sessão de hoje. É só pedir para o Laércio. Eu 

assumo. O pessoal, sei que é tranquilo, porque o pessoal da sessão de sexta também está 

pedindo. A família que veio aqui na sexta, do Nehring, só estou falando para eu mesmo 

lembrar e cobrar de mim mesmo, só para efeito de recuperação de memória. 

O nosso honorário Toninho Denage me soprou: o Rubens chegou e falou que a 

família do Nehring pediu a cópia do CD da sessão. 

Eu achava legal todo mundo que veio aqui hoje, depois, Thaís, em que pese essa 

sacanagem que estão fazendo com a TV Assembleia, a destruição da TV Assembleia, a 

gente consiga ainda fazer um CD e dar para cada um deles. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Vocês ganharam do nosso time da Vila Formosa, 

Waldemar. A seleção nossa foi a que jogou truco com vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, Ivan, Renan, 

Thaís, parabéns pela organização deste seminário, destas coisas maravilhosas. E vocês, 

feras, Tibério, Paeco, Neto, obrigado, a Mariluce foi embora, que trouxe o CD de "O 

Pasquim". Muito obrigado. 

A sessão está encerrada. Obrigado. (Palmas.) 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

02/12/2013 

  

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 100ª audiência pública, 2 de dezembro de 2013, 

Plenário Dom Pedro. Está instalada a 100ª audiência pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 2 de dezembro de 2013, às 14h no 

plenário Dom Pedro, pra oitiva de depoimentos sobre o caso Paulo Guerra Tavares. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas 

ao público.  

 Queria pedir para a Assessoria da Comissão, por se tratar de uma segunda-feira, 

verificar se além de pela web, pela internet, se está transmitindo ao vivo.  

 Para esse depoimento sobre a vida de seu pai, Paulo Guerra Tavares, está aqui 

como testemunha Gisele Del Pino Guerra Tavares, filha de Paulo Guerra Tavares. É 

uma história, Paulo Guerra é um militar, um sargento, 3º sargento, que nasceu em 

Sapucaia, 22 de agosto de 1937, filho de Antônio Tavares Dias e Maria Del Pino 

Guerra. Foi morto em 29 de maio de 1972, militante que era da Vanguarda Popular 

Revolucionária – VPR.  

 Então esse capítulo dos militares que participaram da resistência ao golpe é um 

capitulo muito duro, cruel, sangrento, e essa ferida ainda não parou de sangrar, passados 

tantos anos. A filha do Paulo, a Gisele Tavares, escreveu um livro, um livro, que ela 

entrega a essa Comissão, um livro importante que eu queria até passar pro pessoal, aqui 

da Assembleia que faz a resenha para o Diário Oficial, o resumo. A Gisele Del Pino, é 

um livro chamado “Uma Tarde em Paris”, que está disponível, a Vivian vai ler, a Thaís 

vai ler, uma retrospectiva, um memorial da vida do Paulo Guerra e aí nós vamos passar 

à oitiva da sua filha. Seu irmão não pode vir, né? Tá bom, só pra, porque foi ele que nos 

procurou né? Qual é o nome do seu irmão mesmo? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Paulo Del Pino Guerra 

Tavares e André Del Pino Guerra Tavares. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Todo mundo mora em São 

Paulo? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não, o André mora no 

Rio e o Paulo mora em Lorena, eu atualmente estou em Piracicaba. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Eles são militares? Não? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Não. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Embora more em Lorena, não 

tem nenhum vínculo? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Não. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Então a Thaís vai ler. 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO - Vou ler. Boa tarde a todos, meu nome é Thaís 

Barreto, nós vamos ler aqui o memorial que é um breve resumo sobre a vida de Paulo 

Guerra Tavares.  

 Paulo nasceu em Sapucaia no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 1937 era filho 

de Antônio Tavares Dias e Maria Del Pino Guerra. Foi morto em 29 de maio de 1972. E 

era militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Era terceiro-sargento 

paraquedista do Exército, casado com Sueli Madeira Guerra Tavares e tinha três filhos. 
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Em 1963, foi transferido do Rio de Janeiro para João Pessoa na Paraíba. Em julho de 

1964, temendo a prisão, abandonou o Exército, sendo excluído por deserção. Viajou 

para o Uruguai, onde se asilou e manteve contato com Leonel Brizola e outros asilados. 

Poucos meses depois, a família viajou para juntar-se a ele no Uruguai. Em 1965, 

retornou ao Brasil clandestinamente, com o nome de João Paulo Martins, instalando-se 

na cidade de Pau D’Alho, no Paraná. Em 29 de maio de 1972, foi morto em São Paulo, 

São Paulo.  

 O jornal "Notícias Populares" do dia seguinte divulgou que fora morto com 

quatro tiros por quatro homens que saíram de um Volkswagen, de armas em punho, 

tendo levado seus documentos, mas deixando intacto seu dinheiro. A imprensa divulgou 

que, pelas características do crime e do morto, estava bem trajado e usava documentos 

falsos, deveria estar em São Paulo para algum encontro ilegal. Em seu bolso, a polícia 

paulista teria encontrado o endereço da família no Rio de Janeiro. Estranhamente, seu 

irmão, Isaac Tavares Dias, foi avisado e dirigiu-se à capital paulista para reconhecer o 

corpo, até então identificado como João Paulo Martins, tendo sido enterrado no 

Cemitério São Pedro, em São Paulo (SP).  

 O primeiro pedido encaminhado à Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos não foi analisado, por ter sido apresentado fora do prazo. O caso somente 

chegou ao conhecimento da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 

Políticos após a apresentação do requerimento. O caso foi reapresentado após a edição 

da lei 10.536/02, que ampliou os prazos para novos pedidos. Aos autos do pedido foram 

juntadas declarações do médico Almir Dutton Ferreira e de Liszt Benjamim Vieira, 

integrantes da VPR, presos e banidos do país por ocasião do sequestro do embaixador 

da Alemanha no Brasil, em junho de 1970. Ambos declaram ter militado na VPR com 

Paulo Guerra Tavares, no Rio de Janeiro, durante o ano de 1969, a quem conheciam 

como Sargento Guerra.  

 O ex-marinheiro Avelino Capitani também o conheceu com esse apelido, 

durante o exílio no Uruguai, logo após o golpe de Estado de 1964. A morte foi 

investigada pelo DOPS/SP, conforme relatório de 18 de junho de 1973, assinado pelo 

investigador Amador Navarro Parra, que afirmou ter feito investigações nas cidades 

paranaenses de Londrina, Rolândia, Ubiratã, Arapongas, Cascavel e Foz do Iguaçu, 

além de Vila de Bananeira e outras vilas intermediárias. Relatou que, com o nome de 
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João Paulo Martins, Paulo Guerra exercera funções de dentista ambulante e vendedor 

autônomo, tendo grande prestígio em Rolândia. Identificou amigos e concluiu supondo 

que o falecido estaria ligado ao PCBR, tendo sido indiciado em inquérito policial por 

ser o tesoureiro da organização, na qual era conhecido pelo nome de Souza.  

 O relator do caso (092/02) na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, Belisário dos Santos Júnior, considerou que os fatos não apontavam para um 

crime de latrocínio, e sim para uma execução política, praticada no auge da repressão 

política no Brasil, sendo aprovado por unanimidade em 27 de dezembro de 2004. Essas 

informações foram extraídas do Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos no Brasil 

1964 - 1985. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT História incrível, hein? Gisele 

por onde você gostaria de começar. Dá um microfone sem fio pra ela ficar mais à 

vontade. Você poderia começar pelo seu livro posso, posso perguntar sobre o seu livro? 

 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Esse livro foi com os 

30 mil reais que eu recebi da Comissão de Mortos e Desaparecidos, não poderia usar 

esse dinheiro com outra coisa, eu tinha que contar a visão de um filho de desaparecido 

político, de morto né?  

 O que, como a gente vivia que era no caso eu falei sobre o que eu fui e 

aproveitei e coloquei outras histórias aí que não estão dentro do contexto, mas de uma 

certa forma acabam estando né? Porque a gente vive aquela, é o que me marcou vamos 

dizer assim.  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Sua mãe ainda é viva? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Minha mãe 

infelizmente não está aqui pra ver isso, ela morreu aos 57 anos, isso no ano de 2000 e eu 

falo isso no primeiro texto que se chama “As Cartas” que é a história dos dois. Não 
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poderia fazer outra coisa só poderia escrever um livro mesmo e pretendo escrever outro 

livro claro que agora mais sólida, né. Eu lancei esse livro em Portugal em 2012, tenho 

tido um bom retorno, é, porque quando a gente mostra a verdade da gente eu acho que 

as pessoas acabam comungando junto, porque de uma certa forma também sentem isso. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Quantos anos você tinha 

quando seu pai morreu? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  11 anos. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é a mais velha? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Sou a mais velha. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - E os outros dois meninos 

tinham quantos? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  O Paulo deveria ter 10 

e o André uns 5, 6 anos. 

  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Vocês moravam no Rio? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - No Rio. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Como chegou, seu pai. A sua 

mãe acompanhou ele indo para o Uruguai no exílio? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Acompanhou foi 

seguida pelo CENIMAR como tenho provas documentais aqui, as correspondências 

obviamente foram violadas, né? E ela foi em seguida e ela tinha ido com meu irmão 

André que na época tinha 3 meses, embora nós tenhamos tirado passaporte, nós 

acabamos ficando, eu e Paulo, no Rio de Janeiro com nossos avós e ela foi só com o 

pequeno. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Ficaram onde no Rio? Não 

entendi. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Eu e meu irmão 

ficamos no Rio de Janeiro com nossos avós e minha mãe foi pro Uruguai com André, 

que na época tinha 3 meses que era bebê de colo. Lá ela teve um encontro com meu pai, 

parece que ela ficou um período, um mês talvez e ele mandou que ela retornasse porque 

eles viviam em condições muito precárias lá no Uruguai. Era um grupo grande e eles, o 

próprio Brizola, não teve, não sei se não teve ou se não pode dar um suporte econômico 

para esse grupo grande que foi com ele, então eles viviam  de uma forma precária.  

 O meu pai não, ele estava num hotel, deveria ter uma certa importância dentro 

daquela militância porque ele não ficou em albergues como os outros companheiros, ele 

ficou num hotel junto com a minha mãe e depois foi hospedado na casa do próprio 

Leonel Brizola.  

 Isso contou a minha mãe, e eu não sei o que aconteceu se pediram a ele para que 

voltasse ao Brasil pra continuar militância e ele continuou militando no Paraná nessas 

cidades citadas aí, com nome falso, com codinomes. Rolândia, Londrina, nós fomos 

morar com ele nesse município, nem era município na época era vilarejo chamado Pau 

D'Alho, que era mais próximo a Londrina fomos em condições precárias também, 

miséria, era um barraco, ele andava pelas fazendas arrancando dente pra trazer uma 

galinha, um leite e ele achou que aquilo era muito forte pra uma família que tinha tido 

tanto conforto, então nos mandou de volta e ele ficou lá sozinho. Nessa época minha 
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mãe veio grávida de 6 meses seria do quarto filho e acabou perdendo essa criança 

porque ela foi presa. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Ela foi presa antes da morte 

dele? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Foi. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Foi presa onde? Em São 

Paulo? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - No Rio de Janeiro. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Foi pro quartel? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Foi. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Foi torturada? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Pouco, não como as 

outras mulheres, mas foi sim tanto que ela perdeu o filho. É o que aconteceu. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você chegou a ir pra 

Rolândia, pra Londrina, pra Pau D'Alho? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Fui, pra Londrina fui, 

eu era pequena, bem pequena, mas a memória de um filho de desaparecido é uma coisa 

impressionante a gente não esquece, isso fica marcado muito. 

  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Precisa ver se dá pra incluir 

eles nos filhos. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Eu conversei muito com 

a Rose Nogueira, ela foi uma pessoa que me deu muita força. Foi. Inclusive prefaciou 

meu livro é uma pessoa que converso muito até hoje e ela disse pra mim: "você está 

certa os filhos dos mortos e desaparecidos são estranhos, são diferentes." Essa 

estranheza da gente eu acho que é o que nos deu mais força pra continuar lutando 

porque hoje, aos 54 anos, eu ainda espero do Estado o reconhecimento. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Dá pra o pessoal que 

escreve a resenha, já tem? Menina que história incrível hein? Vocês receberam a 

indenização da Comissão de Mortos e Desaparecidos, mas como que está a situação 

funcional do seu pai perante o Exército? Ele era paraquedista do Exército? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Ele era paraquedista do 

exército. O exército diz que não tem nada sobre ele, mas que também não tem direito 

nenhum porque ele foi desertor. O que é interessante e a gente não conseguiu descobrir 

o que foi. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Mas vocês deram entrada e 

o Ministério... 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não, nós demos entrada 

nisso desde que estava militando, a única coisa que minha mãe conseguiu receber foi o 
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salário-família do Exército. Eu acho que uma coisa impede a outra, né? Se ele não pode 

receber uma pensão militar, nós não poderíamos receber um salário-família, eu não sei 

quem de que patente, onde está, onde estava, se em Brasília ou no Rio de Janeiro, de 

uma certa fora nos protegeu. Minha mãe foi retirada  do cárcere, ninguém sabe quem 

foi, quem mandou, ela recebeu uma vez uma carta, de um oficial, não estava assinada, 

não estava nada, veio de Brasília, pedindo pra que ela deixasse isso em paz pra que ela 

não mexesse mais com isso.  

 Exatamente, com a pensão, pra que ela esquecesse que isso existia, nós não 

sabemos quem é, pela terceira vez alguém tentou salvar, né? A primeira, foi quando 

avisou meu pai pra ir embora porque iam mata-lo, ele já estava julgado desde 1964 no 

próprio Exército. A segunda foi quando soltaram a minha mãe, quando libertaram a 

minha mãe, ninguém sabe quem foi. E a terceira vez pedindo pra que ela não mexesse 

mais com isso, nós temos um processo na justiça, é que infelizmente eu estou sem 

advogado agora, é, acabei não podendo, enfim, manter um advogado e esse processo tá 

na justiça agora ele foi pra... nós pedimos recurso porque ele foi negado, eu senti 

inclusive que a negação do processo... 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Vocês deram entrada na 

Comissão da Anistia? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Demos entrada e a 

Comissão nos ignorou eu mandei hoje uma carta, um e-mail pro Paulo Abrão pedindo 

que ele revesse isso, porque em 2004 veio a resposta da, da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos nos favorecendo e a Anistia dizendo que aquilo não procedia pra 

Comissão deles.  

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É porque é ortos e 

desaparecidos, né? Vocês todos, você não tem nenhum tipo de advogado? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Hoje não temos mais, 

tem um processo na justiça que eu acho que o julgamento foi arbitrário foi político, já 

que a juíza era filha de um general, nós sentimos isso como político tá? Entramos com 

recurso ele está na mão do desembargador desde 2005, no Rio de Janeiro. Desde 2005 

esse processo está lá e ninguém diz nada, eu já estou com 54, daqui a pouco nem os 

meus sobrinhos vão ver isso, né? E no caso eu tenho somente um sobrinho, então a 

história está sendo analisada, está sendo mostrada, mas o que nós tínhamos direito está 

sendo esquecido. E eu não falo só financeiramente, eu acho que financeiramente é 

importante porque você mostra que o Estado te reconheceu e a única coisa que você 

hoje tem pra dizer: "olha, perdão", é te dando o que você nunca teve na vida. Também 

não vai resolver, hoje, não vai resolver um sustento, não vai resolver educação, que a 

minha mãe teve que batalhar sozinha.  

 Eu escrevi uma carta para o presidente, é. Foi o segundo presidente depois do 

general Figueiredo, agora me fugiu o nome do presidente. Escrevi uma carta falando 

sobre isso tudo, foi no período da abertura, pedindo para que o Estado reconhecesse 

para que houvesse abertura dos arquivos, eu acho que eu fui a pioneira em pedir isso. 

Não tive nem resposta. Que ele fosse anistiado, porque todos foram anistiados menos o 

Paulo Guerra. Foi o único que não foi perdoado, pelo menos do meu conhecimento, eu 

acho isso também político, não é o fato de ele ser reconhecido como morto e 

desaparecido que isso não dá, que isso é uma condição sine qua non pra ele não ser 

anistiado. Ele tem que ser anistiado. O Estado tem a obrigação de me pedir perdão, a 

mim e aos meus familiares. Então isso é uma coisa que eu questiono e vou questionar 

porque eu estou questionando isso desde 2004, bem antes até, enfim. 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO - O que eles argumentam, o porquê parou o 

processo? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Foi um pedido 

intempestivo e que não cabe à Comissão é, esse tipo de processo no caso. Enfim é 

aquela, aquela história de que eu falo muitas palavras pra você não entender nada, 
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porque eu também não estou dizendo nada. Então eu estou querendo saber o que 

aconteceu, por isso eu mandei e-mail pro presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Vamos retomar a história 

dele que você foi contando, eu fui entristecendo tanto, eu até me deprimi aqui, mas 

deixa eu retomar a energia pra continuar fazendo as perguntas. Depois do Paraná e ele 

foi morto lá no Paraná mesmo? Ele acabou, onde foi oficialmente constatada a morte 

dele? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - A morte dele foi aqui 

em São Paulo, no Sumaré, na esquina da Rua Caiuby com Sumaré, quando ele veio 

encontrar com alguém aqui. E nesse dia, na véspera, eu morava no Rio de Janeiro minha 

avó era auditora fiscal do Ministério do Trabalho, a mãe dele, e ela estava servindo em 

Barra Mansa. E ela foi me buscar no Rio de Janeiro pra me levar pra Barra Mansa, 

porque meu pai estaria lá, no meio do caminho ela me contou: seu pai vai estar lá.  

 Eu fui a última a ver meu pai, a ver o Paulo Guerra, fui eu, e ele disse pra mim, 

"papai vai sair disso, se papai sair, nós vamos viver juntos, se papai morrer, papai é 

herói", essas palavras eu nunca mais esqueci, ele sabia que ele poderia ser assassinado 

naquele dia, eu nunca mais esqueci aquilo.  

 Foi uma época que eu estava, querendo ver meu pai porque eu tinha entrado por 

concurso para o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro e naquela época estudar no Pedro II 

era um máximo né? Eu falei pra ele, ele ficou superfeliz e eu disse pra ele que eu não 

iria morar com ele no Paraná porque eu não ia sair do Pedro II, enfim tivemos uma 

conversa nesse nível. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Lá em Barra Mansa, isso foi 

lá em Barra Mansa? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Isso foi em Barra 

Mansa, no dia seguinte, 6h da manhã minha tia, irmã de minha avó me levou de volta 

pro Rio e ele veio pra São Paulo, onde ele foi assassinado. Eu acho que ele estava 

cansado, eu acho que ele queria a família dele de volta, ou ele fez um acordo com o 

Exército de se entregar sabe, ou, é... 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Bom mas essa versão, 

nunca ninguém, o pessoal que estava preso na época não viu se ele chegou a ser preso 

né? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Não, não chegou a ser 

preso, pelos cálculos não houve tempo pra ele ser preso, ele foi assassinado mesmo na 

rua, eu acho que ele foi até disposto a ser preso. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Sei, mas o pessoal da VPR 

na época você nunca teve contato? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não, porque a maioria 

das pessoas que eu conhecia, a minha mãe conhecia, tinham sido trocadas né? Pelo 

embaixador alemão, o Almir Dutton que era compadre da minha mãe tinha ido pra 

Argélia daí pra Cuba, de Cuba pra... 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - E a senhora depois nunca 

mais encontrou o pessoal da velha guarda que sobrou da VPR? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - O Almir quando voltou 

e o meu irmão encontrou com esses senhores que deram depoimento, um inclusive é 

promotor público no Rio Grande do Sul. E ele mandou também o depoimento meu 

irmão encontrou, eu só tinha contato com Almir, porque o Almir de uma certa forma era 
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nosso parente. Quando ele voltou pro Brasil, Almir Dutton Ferreira, que estava na 

Argélia que foi oficialmente dito como sendo o cirurgião que operou o Lamarca. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Agora, quando o seu pai foi 

preso ele não foi identificado, aí um parente veio pra São Paulo, de vocês? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Na realidade quem 

matou já sabia quem era, é óbvio, tanto é que eles alegaram ter encontrado uma carta no 

bolso do meu pai com o endereço da família. O irmão dele era da Aeronáutica na época, 

eu não sei se tinha alguma coisa a ver, eu sei que ele se prontificou a ir reconhecer o 

corpo do irmão. E reconheceu. Tanto que o atestado de óbito veio Paulo Guerra 

Tavares, mas o mais interessante, embora ele tenha reconhecido, o meu pai, estava 

enterrado como indigente, no cemitério de São Pedro. E na época minha mãe esteve no 

cemitério, um tempo depois, parece que ela mandou colocar o nome dele na lápide, mas 

não colocaram porque estava enterrado com outras pessoas numa cova rasa. São 

situações contraditórias ele é reconhecido mas é enterrado como indigente. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Nós vamos rever o atestado 

de óbito, pode pedir, né? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - O atestado de óbito dele 

está um atestado normal, comum, Paulo Guerra Tavares, militar, deixa esposa e três 

filhos. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - E a morte? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Ah! Traumatismo 

craniano, inclusive, na época que eu estava no grupo Tortura Nunca Mais, eu queria, eu 

pedi pra que fosse levantada a vida do legista. Obviamente que era um legista da, eu 

tenho escrito aqui nos meus papeis. Deve ter o atestado de óbito inclusive, mas eu 

repasso isso porque eu tenho, talvez não tenha aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tem a cópia do 

atestado de óbito? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Tenho. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pode passar depois? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Posso, passo com 

certeza eu tenho um dossiê aqui que eu mais ou menos montei, é um pouco mais grosso 

do que esse. Taí, é porque tem muitas repetições que meu irmão acabou, grampeando 

tudo igual. Tem muita coisa. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois vocês tiram uma 

cópia? Ótimo, muito bom. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Esse é o processo que 

não foi julgado até hoje. Eu vou procurar o atestado de óbito que ele deve estar no 

início. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Pode falar sobre o dossiê. 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Isso aqui, esse dossiê 

todo aqui do Paulo Guerra, ele foi encaminhado pra justiça, pra Justiça Civil, no caso 

seria Casa Cível né? Nos indenizarem e os, o Exército também nos reconhecer como 

filhos do Paulo Guerra, com direito a pensão e etc.  

 Eu quando estive no grupo Tortura Nunca Mais isso foi em, no Rio de Janeiro, 

fui recebida pela Cecília Coimbra, uma pessoa que também me ajudou bastante, ela 

conseguiu algumas coisas do meu pai, porque ninguém falava sobre ele, ninguém o 

conhecia, depois passaram até a dizer que o conheciam, mas antes ninguém conhecia, é 

aquilo que o senhor falou na TV agora, vamos pagar aí mais sete gerações.  

 Eu quero fazer só um parêntese, eu fui funcionária da Secretaria de Cultura do 

Rio de Janeiro, do município, eu era gerente de Projetos Culturais e era professora. Eu 

descobri que um terceiro-sargento telegrafista do Exército era meu colega, isso em 

1987, e fiquei pensando, militar não pode ter uma vida dupla, jornada dupla de serviço, 

ele é militar e acabou o que que aquele homem estava fazendo na Secretaria de Cultura 

comigo?  

 Quantas vezes eu me senti perseguida? É, por exemplo, capacidade intelectual e 

profissional pra subir nunca, fui promovida, né? Porque pessoas, então eu sempre me 

senti perseguida, eu não vou entrar em grandes detalhes porque eu acho que não vale a 

pena nem é o contexto daqui. Agora quanto a, eu quero pegar a certidão de óbito dele.  

 Já encontrei, a não desculpa, desculpa, essa aqui é da minha mãe. É que eu 

queria mesmo saber onde está, acabou que meu irmão colocou tudo de novo, tudo junto, 

eu não tive tempo de separar, tem umas coisas aqui na pasta que talvez, se separe, mas 

ontem eu vi esse atestado de óbito.  

 Isso é uma coisa que eu sempre questionei também porque o atestado diz uma 

coisa e a realidade é outra. Pronto deputado, vê se você vê alguma coisa aqui, inclusive 

eu trouxe o recorte do jornal. Acho que esse jornal nem existe mais aqui em São Paulo e 

pra um simples assalto, meia página de jornal é muita coisa, isso realmente foi aviso, 

ninguém dá uma notícia de jornal de meia página de um ilustre desconhecido que foi 

assaltado. 
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 A SRA. THAÍS BARRETO – Você tem digitalizado essas fotos? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Tinha gente com ele. Ele 

não morreu sozinho, embora essa é a história, olha aqui a história, deve ter testemunha 

desse caso. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Ah sim. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Nós temos que pesquisar 

isso. Ele foi morto, ou numa ação, ou ele foi preso, mas que tem testemunha desse caso 

da VPR tem. Precisava achar o pessoal mais antigo, o Nóbrega, essa pessoal que sabe 

todas as histórias. Isso aí precisa pesquisar, até pra tentar ajudar a família porque eles 

estão muito isolados. 

  

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – É, nós encontramos 

aqui o atestado de óbito dele. Esse é o legista. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O legista é Chible Michel 

Haddad. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Eu queria as fotos da 

autópsia, que isso eu nunca. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não teve acesso? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Não. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Deixa eu ver o atestado 

dele, tá apagado. Está apagado, mas deve ser esse cartório aqui da Vila Mariana, viu? 

Mas tá bem apagado a única coisa que tem é a página. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Eu vou procurar o 

original. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - É importantíssimo, 3 de 

junho de 1972. Gozado que aparece o médico legista. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - E uma coisa também, a 

mãe dele foi bem perseguida viu, ela era auditora fiscal do Ministério do Trabalhado, 

tinha um alto cargo lá dentro e ela também foi bastante perseguida. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Esse é um caso, 

completamente mal investigado. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Isso foi a primeira vez 

que eu escrevi. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - 1992, né? Tem o 

depoimento da Amelinha aqui de novo de... 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Isso foi do sargento 

Marival. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



18 

 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Do Marival. O Marival 

que fala isso aqui? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Foi. Ele diz que não 

conhecia o Paulo porque eu acho que na época ou ele estava preso ou o Paulo já tinha 

sido morto, foi uma coisa assim, mas que ele supõe, e ele foi até muito claro, ele supõe, 

mas acho que ele tinha certeza, que o Paulo foi morto pela condição de ex-militar, ele 

conta nesse trecho exatamente isso, ele fala exatamente isso. A morte dele já havia sido 

decidida, como eu disse, desde 1964 e com a militância dele, com a volta ao Brasil, aí 

realmente foi, foi feita.  

 Essa é a lista de exilados no Uruguai. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Onde você conseguiu essa 

lista? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - No DOPS. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - O DOPS produziu uma lista 

de todos os asilados brasileiros no Uruguai? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - E é uma lista bastante 

grande. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Esse processo aqui é 

fantástico. 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Isso é o pouco que eu 

consegui juntar nesses anos. 

  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Essa foto é da sua família? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Da minha família. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Sua mãe. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Meu pai, ele foi o 

primeiro militar a saltar de paraquedas com um cachorro aqui no Brasil. Ele treinou essa 

cachorra, depois o Exército deu essa cachorra pra ele, porque parece que só pode pular 

até os três anos, ai ele treinou e começou a treinar outros cães. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Essa é você? Seu irmão? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  É, meu irmão e o outro 

na barriga. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Ela estava grávida? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Estava. 

  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Ele era uma pessoa de um 

treinamento diferenciado, como paraquedista. 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Ele esteve parece que 

no Canal de Suez. Mas isso foi uma missão que não foi divulgada, a gente descobriu 

depois, isso saiu da internet, isso estava. 

 

 O Sr. Presidente Deputado Adriano Diogo - PT – Ah! Ele foi com aquele 

grupamento? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Foi. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Mas o Lamarca era o 

comandante? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Era, eram todos amigos 

e o Almir era VPR, o Almir operou o Lamarca. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Então ele foi pra Suez? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Foi, na época pelo 

Exército, né? 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Sim, sim ele era do 

Batalhão, os capacete azuis, agora que eu estou entendendo a ligação, a então ele era do 

estado-maior da VPR, não era qualquer um. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - O fato dele ter ido pra Suez 

muda completamente a história dele, porque quando eles foram pra Suez, eles tiveram 

uma discussão política muito intensa lá. Lá que eles começaram a formar a organização, 
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porque eles vieram do MNR – Movimento Nacionalista Revolucionário, lá que eles 

começaram. Tem alguma coisa sobre isso aí? 

  

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Não, isso foi uma coisa 

velada, isso nunca foi comentado, nós soubemos disso pelo Almir. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Ele está vivo ainda? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Almir morreu em 2002, 

teve um câncer, foi candidato a deputado do Rio de Janeiro, ele era amigo pessoal da 

nossa presidenta né, da Dilma, militaram inclusive juntos, Almir. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Isso aí, precisava juntar essa 

história, sabe quem eu acho bom pra isso? O Ladislas Dowbor que é o cara que ainda 

reúne todas essas histórias, que era o dirigente. E tentar falar com os militares, porque 

um cara que não quer falar com a gente mas sabe muita história, é aquele cara que o 

Eremias foi enterrado no lugar dele, é um sargento é o Nóbrega, José de Araújo 

Nóbrega, o Edu Lobo tem contado com ele, mas ele não quer falar. Então quer dizer que 

seu pai foi pra Suez é, eu pensei que era só o quarto RI mas se ele serviu. Ele chegou a 

servir aqui em Osasco, não? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Não. Ele servia no Rio 

de Janeiro, na brigada de paraquedistas. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - O Almir que você fala é o 

Almir Dutton Ferreira. Por isso que precisava fazer uma costura das organizações 

entendeu? Porque se a gente pegar só as vítimas e não pegar os sobreviventes, as 

organizações, como elas eram organizadas, porque quem sabe da VPR bem aqui em São 
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Paulo? Ladislas, lá no Rio de Janeiro o Aarão né, Daniel Aarão, Daniel Aarão é um dos 

que mais escreveu sobre isso, o Ladislas também sabe muita coisa. 

  

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Tem um grupo também. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Pegara os militares mesmo 

né, sobreviventes, o Darcy, esse Nóbrega. O Nóbrega chegou a ir pra Argélia? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não sei, eu sei que tem 

um grupo aí, inclusive no Rio Grande do Sul, que hoje tá morando lá, que eram do 

VPR, é, estão aí os depoimentos deles, estão aí, estão, mais lá pra frente deve ter os 

depoimentos deles. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Rio Grade do Sul, não é? A 

gente sabe entender um pouco a história das organizações. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Eu acho que eles, como 

ainda estão vivos, seriam as melhores pessoas pra conversar sobre isso, as pessoas estão 

ficando todas com idade já né? Hoje meu pai já teria setenta e poucos. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Quantos anos teria seu pai? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Morto em setenta e dois 

com trinta e três anos, hoje, setenta e sete, setenta e quatro, né? Estaria jovem, sendo um 

atleta, estaria jovem ainda. Todos morreram muito cedo. Eu tinha 11, 12 quando ele 

morreu. 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Aquele lá ainda, né? Então 

aqui nos depoimentos, eles aparecem, pessoas ligadas diretamente ao Brizola. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Ah, eu quero só, é, 

ressaltar um detalhe, quando meu pai foi pro Uruguai. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Onofre Pinto ó. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Onofre Pinto aparece. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É daquela turma que 

morreu lá em Foz do Iguaçu que o Ivan está investigando, Onofre Pinto, La Vecchia, 

Daniel José de Carvalho, que é o irmão do Derli, Joel José de Carvalho, Gilberto Faria 

Lima, o Zorro, é aquele povo que morreu lá na emboscada, Albiere... olha essa história 

é interessante. É aquele pessoal que foi atraído pra cilada, quando o Onofre, que o Pedro 

Lobo falou pro Onofre não ir, eles foram, essa história está todinha aqui. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - (inaudível) atraído pela 

mesma cilada.  

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É desse grupo. Só que ele 

estava no Brasil, não estava no exterior, o próprio Alberi pode ter sido atraído, pode ter 

atraído o Paulo Guerra Tavares pra ser assassinado em São Paulo e um ponto, já que 

ambos estiveram exilados no Uruguai, e pertencessem ao grupo de Brizola, outro 

aspecto comum é o (inaudível), Albiere, Albery, não Albiere, pelo Paraná, entendi. É 

esse mesmo grupo que foi atraído para a emboscada de Foz do Iguaçu. 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Parece que o Albiere ele 

que atraiu esse grupo, Albery, né? 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - É o relatório do Belisário 

aqui 2004, a não isso é outra coisa. Comissão de Mortos e Desaparecidos. Esse caso 

está ligado com aquela história de Foz do Iguaçu, em que, olha o que diz aqui o doutor 

Almir, numa declaração que ele dá de próprio punho. Olha o que fala esse médico, 

"encaminhei Paulo Guerra Tavares, Sargento Guerra, como era conhecido, ao 

companheiro Juarez de Brito hoje falecido", o Juarez de Brito que era o líder do grupo, 

ele era do grupo dos 11 é verdade, do Leonel Brizola. Esse Albery morreu, né? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - O Almir morreu, o 

Almir encontrava sempre com meu pai, mesmo meu pai estando lá no Paraná escondido 

ele sempre ia lá. 

 

 O Sr. Presidente Deputado Adriano Diogo - PT – O Liszt Vieira ainda está 

vivo?  

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não conheço. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT-  Foi deputado. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Mas eu não o conheço, 

meu irmão deve ter pedido alguma coisa aí, mas eu não sei se ele ainda é vivo, o que eu 

me lembro, deputado, é que nós a minha família a minha mãe, nós, fomos ajudados pelo 

PCB na época, que meu pai estava no Uruguai. 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT-  Liszt Vieira conheceu o seu 

pai sim, em 1969, o Liszt foi trocado pelo embaixador alemão em 1970. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Então era do grupo do 

meu pai. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Todo mundo fala que o 

Paulo Guerra era muito ligado ao Brizola no Paraná, o Brizola que pediu pra ele ficar no 

Paraná fazendo o trabalho político. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Pois é, mas quando o 

Brizola retornou ele nos ignorou. O próprio professor Bayard Boiteaux que foi preso. 

Eu me lembro da prisão dele, porque eu presenciei, ele era, ele estava no partido e ele 

que dava todo mês um dinheiro pra minha mãe, esse professor Bayard Boiteaux. E 

nesse mês eles compravam óculos pra mim pagavam escola, por isso que eu acho que 

meu pai tinha uma importância grande dentro desse movimento, porque eles não faziam 

isso com todos os militantes. E quando nós fomos aquele mês pegar a contribuição, a 

polícia do Exército estava arrebentando a porta e levando o professor, minha mãe me 

puxou nós nos escondemos no andar de baixo ou de cima sei lá, onde foi, não me 

lembro bem, enquanto a polícia do Exército passava, carregando o professor. Quando o 

professor Bayard Boiteaux voltou ao Brasil junto com o Leonel Brizola, que ele acabou 

virando secretário de Administração do governo Brizola, nem ele e nem Leonel Brizola 

nos recebeu, enfim, depois que souberam que meu pai tinha sido assassinado. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Você viu esse relatório do 

CENIMAR aqui, 1964. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Foi quando a minha 

mãe foi pro Uruguai e ela foi seguida pelo CENIMAR. 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Ele era da FAB? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Não, ele não era da 

FAB. 

 

 O Sr. Presidente Deputado Adriano Diogo - PT – Ah, o CENIMAR, que 

escreve que ele era.  

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Escreveu uma série de 

coisas erradas, ele era paraquedista, da Brigada de Paraquedistas do Rio de Janeiro. 

  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Cara, eles seguiram ela o 

tempo todo. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Essa é a listagem, a 

carta que a Amelinha me escreveu. Aí se repetem as... 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Que tristeza né? Quer dizer 

que você está sem advogado? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – É, eu precisava de um 

advogado pra mexer nisso lá na Vara de Justiça do Rio de Janeiro, porque ou negam a 

pensão e no caso... 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você já conversou com a 

doutora Rosa Cardoso da Comissão Nacional? 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Nunca teve acesso a ela? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Nunca tive. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Espera um pouquinho, liga 

pra doutora, tem um senhor lá na cabine. Então você está precisando de uma ajuda né? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Preciso de um 

advogado pra resolver isso, é, nós entramos com uma causa cível, pedimos uma 

indenização ao Estado e a minha pensão. Não acredito que o Exército vai me pagar, mas 

pelo menos a indenização eu acho que o Estado tem obrigação de rever esses valores 

pra gente, porque afinal de contas foram quase 50 anos de abandono. E a Anistia, como 

eu disse aqui, não é o dinheiro deputado, não é, isso não traz ele de volta, não modifica 

a história. É uma punição ao Estado. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT A senhora mora no rio né? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  Não, moro em são 

Paulo, Piracicaba. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Piracicaba, já falou. Está 

bom amanhã pela manhã eu vou estar com a doutora Rosa Cardoso, lógico que ela é da 

Comissão Nacional, mas vamos ver se a gente, precisava ser alguma pessoa lá do Rio de 

Janeiro. 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES -  É, no caso seria, eu 

poderia até inclusive separar aqui, eu tenho um pedaço do processo aqui dentro disso 

tudo, aqui. Só preciso desmembra-lo, ver onde eu deixei. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - É podia desmembrar depois 

de terminar a audiência, pra ver com que a gente pode ajudar a senhora, né? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Esse é outro 

depoimento Liszt Vieira. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - O Liszt agora está, ele não é 

mais deputado, ele era deputado do PT, uma boníssima pessoa. Vamos tentar ajudar a 

senhora, não vamos deixar a senhora na mão não, se fosse aqui em São Paulo tudo seria 

mais fácil. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Pois é, mas na época 

nos morávamos no Rio de Janeiro e demos entrada lá, o André ainda mora no Rio de 

Janeiro, meu irmão. Agora, deputado, uma pergunta que eu sempre me fiz e vou 

continuar fazendo, se este homem teve tanta importância dentro do movimento porque a 

sua família ficou no abandono até hoje? 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Primeiro porque ele é 

militar, segundo porque a organização foi desbaratada. Lá no Rio de Janeiro a coisa 

ainda foi muito mais grave porque teve muita traição. Então, mas o básico, básico, 

básico é porque ele é militar, mas alguns militares já conseguiram, o Lamarca ainda 

continua muito perseguido, a família dele é muito magoada com o governo brasileiro 

com o Lula tal, mas o da senhora, eu estou achando que é mais um problema de, a 

senhora ter estrutura pra ter um acompanhamento jurídico, isso é o maior problema.  
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 Aqui em São Paulo com todas as dificuldades, tem uma rede de suporte 

impressionante. Lá no Rio essa rede quebrou, quebrou entendeu? Então talvez a Rosa 

Cardoso, o professor Modesto da Silveira, eu vou falar com a doutora amanhã, se ela 

falar "olha eu não tenho a mínima condição." Porque aqui em São Paulo até o Renan 

que é assessor da Comissão, que não tem como função isso, se fosse aqui em São Paulo 

tudo seria mais simples. Tem uma rede de advogados entendeu? O próprio Belisário, 

mas vamos ver um jeito da senhora não ficar abandonada, porque também tem um caso 

do Araguaia que é o caso Momente que a gente não consegue resolver de jeito nenhum 

entendeu? Agora nós vamos fazer contato com o Paulo Abrão, o que eu puder ajudar a 

senhora, eu vou assumir esse caso. Até queria, depois eu converso com a senhora, 

depois da sessão, vou dar uma indicação aqui de São Paulo de um advogado pra senhora 

ver essa parte da Anistia e se ele puder ajudar a senhora lá no Rio de Janeiro, eu vou 

falar com um advogado, vou falar com um advogado. Olha, vocês não querem me 

ajudar? Ela está tão bem documentada aqui. 

(Inaudível) 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Eu não sei se meu 

irmão mandou o atestado de óbito também, se não, olha só, isso aqui que eu falei pro 

senhor. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - A senhora sabe uma coisa 

que a gente podia ajudar ela que não depende de advogado e nada, ela mora em 

Piracicaba, o irmão dela mora em Lorena. O seu irmão que mora em Lorena ele é 

articulado assim? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Bastante, o do Rio não, 

mas ele é. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Ele conhece o Pedro Lobo? 

o Pedro Lobo mora lá em São José. 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não, acho que ele não 

conhece não. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - O seu Pedro Lobo não era 

militar mas ele era da VPR ele era da polícia, ele era da Força Pública, mas ele tem uma 

autoridade moral absurda, ele é uma pessoa correta e ele conversa com toda essa turma 

até hoje. Como ele é o mais velho, mais sofrido, ele é um dos que sobreviveu e ele era 

muito amigo do Onofre Pinto, ele é amigo, vou dar o telefone, a gente faz um contato 

quando terminar e aí pede pro seu irmão visitar o... 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Ah, o Paulo vai com 

certeza. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Pedro Lobo, lá em São José 

e aí começa a contar essas histórias ai eu vou ajudar a senhora de um outro jeito, mas eu 

vou pedir pra senhora entrar, como a senhora também é mais ativa, nós ligamos aqui de 

São Paulo mesmo para o seu Pedro e a senhora pede para o irmão ir lá, se bobear vai a 

senhora e seu irmão lá na casa dele em São José. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Com certeza, com 

certeza. 

  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Seu irmão tem como ir pra 

São José, né? 

  

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Tem, é pertinho né? 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - É, seu Pedro sabe todas as 

histórias, é super correto, disciplinado. Aí nós vamos criar uma rede de apoio pra 

senhora. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Ok, deputado. Eu estava 

tentando procurar aqui o processo. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Agora o atestado de óbito, 

ela tem que dar uma autorização pra gente, né? 

  

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Pode imprimir, sem 

problema algum. Esso aqui era maior. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Esse livro a senhora trouxe 

pra dar pra gente? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Trouxe, por acaso 

estava na minha bolsa e eu estou oferecendo. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - A senhora tem mais? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Tenho. 

 

(Inaudível) 
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 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Sim, esse aqui foi a 

resposta do advogado. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - A Comissão Nacional de 

Anistia já disse pra senhora que não tem nada a ver? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Não, já. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Já foi arquivado o caso 

dele? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Arquivado talvez não, e 

eu pedi também, fiz um requerimento pra pedir anistia pra minha mãe, pelo que ela 

passou também não tive resposta, então eu vou, eu já mandei essa carta para o sr. Paulo 

Abrão, esse e-mail. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT O que eu vou me 

comprometer com a senhora, fora dos autos, evidente, da gente ver um advogado pra 

senhora aqui em São Paulo pra ver essa questão da Anistia. Agora Tribunal de Justiça 

do Rio, Justiça do Rio, aí é outro capítulo, mas isso eu vou organizar com a senhora. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES – Eu acho que esse aqui é 

o início do processo, é. Acho que é isso mesmo, é porque foi tudo anexado ao processo, 

aí começa isso aqui quando o advogado inicial, que acabou abandonando o caso, isso 

tudo aqui e o processo, por sinal eu até fui parabenizar o advogado porque está muito 

bem escrito está muito bem feito, mas infelizmente ele abandonou o caso. 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Era de São Paulo ou do 

Rio? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Do Rio de Janeiro. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Quem era? 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Esse aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mamma mia, que nome, 

hein? Faulhaber Ciambarella, Alcides Pereira da Costa, Alexandre Batista. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Meu advogado era o 

Alexandre. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - E ele abandonou o caso? 

  

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Abandonou o caso. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Tá bom, eu vou ver o que 

que eu posso fazer. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Meu processo começa 

aqui, bem documentado, o resto dos documentos. 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Sabe que o depoimento dela 

me deu uma luz, até para o caso Momente viu? Sabe que você me deu uma luz agora. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Deputado estou a sua 

disposição se precisar, é só me chamar aqui que eu retorno. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Eu só peço que a gente 

encerre agora, a gente desce lá pra Comissão e já ponho a senhora em contato com o 

Pedro Lobo. E aí a senhora vai embora pra São Paulo hoje, vai pra Piracicaba hoje? Tá, 

vou ver se a senhora vai num outro lugar aqui pertinho, tá bom. Que a senhora está com 

o processo mesmo. Vamos encerrando então, vocês gostariam de perguntar alguma 

coisa? 

 

(Inaudível) 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer dar uma olhada, né? 

Tiraram foto dela? Hoje teve fotografo? Você gostaria de perguntar algumas coisas pra 

ela, ou o que ouviu está suficiente? 

 

(Inaudível) 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO - Ela chegou aqui mais aliviada, às vezes é o 

contrário. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não é pra menos né? Sua 

avó morreu também, a mãe dele? 
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(Inaudível) 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Agora, será que dá tempo de 

incluir eles na história das crianças? Que é uma história interessante, hein? Tem dois 

irmãos que são articulados, que falam. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Eu e o Paulo, o André é 

mais fechado. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Mais caladão. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES– É. 

 

(Inaudível) 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, vamos consultar. 

 

 A SRA. GISELE DEL PINO GUERRA TAVARES - Eu escrevi nesse livro 

um texto chamado “As Cartas”, foi a minha visão da relação do meu pai com a minha 

mãe e essa vida de clandestina dele né? Então eu, conta aí um pouco da história dele, eu 

digo que um homem como ele jamais deixaria de ler Marx, com certeza sairia do 

Exército para militância. E eu falo isso num conto e mais dois contos que eu falo 

alguma coisa da minha vida de criança, que é bem autobiografia mesmo dessa questão 

de você estar vendo sempre nos muros da cidade "Abaixo a Ditadura" e não saber o que 

é né? E depois saber, tem uns textos aí que mostram um lado que eu guardei esses anos 

todos. 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - A sessão está encerrada. 

 

*      *      * 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

 

PRESIDENTE  

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

 

03/04/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



1 
 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

03/04/2013 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT - Bom dia a todos. Em nome da Comissão 

da Verdade de São Paulo e do seu Presidente Adriano Diogo, eu agradeço a presença de 

todos vocês para a 27ª audiência pública da Comissão da Verdade de São Paulo, 

Comissão Rubens Paiva que hoje realiza a oitiva sobre as mulheres sobreviventes. E 

hoje nós recebemos aqui a Marise Egger, ex-militante do Partido Comunista Brasileiro 

que vem dialogar com a gente. Eu gostaria de chamar a Marise para que sente conosco 

na mesa. E me acompanha a Amelinha , a nossa companheira de Comissão, que vai 

compor a mesa e depois dar sequência aos trabalhos até o nosso Presidente chegar.  

Marise, o formato aqui é bem direto, nós temos a primeira fase em que quem 

está dialogando, quem veio dar o seu testemunho, o seu depoimento, fala livremente 

sobre aquilo que quiser e aquilo que achar importante. Depois nós abriremos para os 

membros da Comissão como para quem está aqui para alguma interrogação, alguma 

observação, e no final faremos encaminhamentos. Quero passar a palavra para você.  

 

 

A SRA. MARISE EGGER – Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que eu 

sou muito tímida para entrevistas e depoimentos, mas vou me esforçar para manter uma 

certa lógica na minha fala. Falar desse período é muito difícil para todos nós, para todos 

nós. Todas e todos nós que já fomos ouvidos e seremos ouvidos. Foi um período muito 

duro, muito sombrio e lembrar disso causa um desconforto enorme. A começar pelo 

trajeto. Toda vez que eu passo pela Tutoia eu me sinto mal, muito mal.  
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Já cheguei a entrar naquele edifício, uma vez eu passei por lá e a porta estava 

aberta, eu entrei para ver se conseguia me aliviar um pouquinho vendo aquele lugar e é 

horrível. Mas enfim, voltando ao depoimento eu acho importantíssima a criação da 

Comissão Estadual da Verdade, muito importante. Quero louvar a iniciativa da 

Assembleia Legislativa de São Paulo de constituir a Comissão. Não sei se a iniciativa é 

da Assembleia Legislativa de constituir a Comissão Estadual.  

Acima de tudo, eu fui informada pela Amelinha, eu estava um pouco com 

restrição de ser filmada, eu não gosto disso, não me sinto bem.  Mas a Amelinha me 

convenceu. E o motivo de esses depoimentos serem filmados, estão sendo vinculados na 

TV Assembleia e estão sendo vistos em escolas, em ambientes, os mais variados e, 

quando a Amelinha me convidou para vir eu pensei que realmente, em um país como o 

nosso, na época do golpe em 64 a gente tinha 70 milhões de habitantes, hoje a gente tem 

200. Então, quanta gente, quantos jovens, a gente não tem a menor ideia do que 

aconteceu naquela época. E eu pensava isso. A Comissão vai ter uma dificílima tarefa 

que é a de difundir tudo que ela conseguir apurar em especial junto a juventude, para 

que a juventude conheça essa história. E essa história que assombrou, violou nosso país, 

torturou e (ininteligível) direitos tem sequelas até hoje. Na época da ditadura o sistema 

educacional estava destruído, as desigualdades sociais eram enormes, o sistema 

educacional está pouco a pouco sendo destruído e a moçada está pouco a pouco 

conhecendo essa história, porque ela não terminou. A tortura continua acontecendo. A 

polícia militar foi incorporada ao Exército, as Forças Armadas, Exército existe para 

matar, então essa é uma questão muito séria não resolvida ainda. Que a polícia garanta 

segurança. Que a polícia cometa arbitrariedades contra os cidadãos. Então, é uma série 

de coisas que permanecem injustas e terríveis.  

Bom, meu nome inteiro é Maria Theresa Mac Nevin Egger Moellward. Eu sou 

filha de austríacos, eu tenho dupla cidadania. Brasileira e austríaca.  

Meus pais são expatriados, imigrados, vieram da 2ª Guerra muito assustados, e 

na minha casa reinava o silêncio absoluto. Eu encontrava felicidade e alegria na rua, 

brincando na rua. E ao lado da minha casa existia uma favela e meus amigos foram 

meus amigos de rua. E em especial da favela do Buraco Quente. E eu sempre me 

perguntava que coisa era essa de tanta pobreza, de falta de oportunidade, de acesso ao 

básico, escola, saúde, comida, e isso sempre me intrigou, desde pequena. Injustiça 
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social sempre era uma agressão pessoal. Embora meus pais fossem de classe média alta 

eu fiz ciências sociais, entrei na Faculdade de Ciências Sociais no ano de 69, primeiro 

ano de barracos na USP. Maria Antonia tinha sido queimada na briga com o Mackenzie, 

estava sendo transferida, houve aqueles conflitos. Então, eu entrei nas ciências sociais 

na USP em 69, primeiro ano que ela tinha sido transferida para lá. Em 69 na faculdade 

de ciências sociais e se discutia entre os estudantes o movimento estudantil, 

profundamente que alternativas para resistir e lutar contra a ditadura. Então, entre os 

meus colegas havia colegas de todos os grupos de esquerda que estavam se constituindo 

e constituindo aquela época. E uma das forças que era profundamente desprezada era o 

Partido ao qual eu aderi. Partido Comunista Brasileiro, porque pelos colegas que 

pertenciam aos outros grupos e que propunham a luta armada como método para 

derrotar a ditadura, o Partido Comunista Brasileiro havia escolhido uma outra estratégia, 

que era a estratégia de lutar pelas liberdades democráticas, botar o pescoço para fora, no 

movimento estudantil lutar pelo DCE livre, resistência, ir para as sociedades amigos de 

bairro, ir para os sindicatos, conseguir adesão da população para essa luta porque os 

grupos de luta armada estavam sendo violentamente perseguidos, dizimados, 

massacrados. Eram pessoas da minha idade, jovens. Era uma coisa dolorosa de ver, mas 

a gente se entendia, a gente discutia. E como eu dizia, na minha classe, no meu ano de 

ciências sociais haviam dois militantes do Partido Comunista Brasileiro. Eu lembro na 

época da primeira eleição, acho que foi em 72 aqui, com Arena com MDB, os demais 

grupos propunham voto nulo e a gente entrou no MDB e nós resolvemos militar no 

MDB para ver se essa coisa andava. Enfim, em 71 eu entrei no Partido Comunista 

Brasileiro e participei do movimento estudantil. E foram anos duríssimos, no ano de 71, 

72 do Partido Comunista Brasileiro, desapareceram vários companheiros, foram presos 

e torturados vários companheiros. Eu não saberia relacionar todos os nomes, mas é um 

equívoco dizer que o Partido Comunista Brasileiro entre 74 e 76, ele foi duramente 

perseguido de norte a sul de 64 em diante porque o PCB era muito capilarizado. Ele 

estava constituído em todos os Estados e na sociedade civil, sindicatos, etc. foi 

duramente perseguido. Então, no ano de 1975 eu fui presa. Fui presa porque 

companheiros meus do movimento estudantil haviam sido presos e todos os 

companheiros meus que presos de outubro de 1975 foram torturados, violentamente 

torturados. Eu entrei no dia, o meu ex-companheiro Jorge Duque Estrada jornalista, foi 

preso no período da manhã, sequestrado. Porque chegou ali um camburão, ele foi 

levado. Eu sei que eu saí, fui pegar meus filhos na creche, fiquei muito assustada, não 
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sabia se eu seria presa ou não, mas eu achei melhor ter precaução. Eu tinha um filho de 

cinco meses, Tiago, meu filho mais velho Tomás, peguei ele no maternal, fui 

rapidamente, estava havendo um congresso da Sociedade Internacional de Imprensa, eu 

não sei se o nome da sigla é essa. E eu fui avisar que mais um jornalista havia sido 

preso. Já estavam presos Marcon, Sergio Gomes da Silva, Rodolfo Conder. Vários 

estavam presos. Voltei, fui até a casa da minha mãe pedir para ela ficar com os meus 

dois filhos. E aí são as coisas duras da vida. Meus pais com muito medo, pavor 

despatriado da guerra dizendo que eles não ficariam com as crianças, que eles tinham 

muito medo que acontecesse alguma coisa com eles. Voltei eu com os meus filhos para 

casa. Na porta de casa já estava aquela C14 me esperando. E na porta de casa estava a 

Dona Guiomar Florêncio dos Santos trabalhando conosco, que pegou meus filhos e 

falou, Marisa, se acontecer alguma coisa com você eu crio os seus filhos. Essa foi a 

minha mãe verdadeira. A pessoa que me deu cobertura, que me deu proteção, e de fato 

ela levou meus filhos para a favela, ela levou meus filhos para a favela e nos 30 dias que 

eu estive presa ela ficou com as minhas crianças lá. Tanto que eu entrei no dia 23 de 

outubro à noite. Eu fui da minha casa até o DOI-CODI encapuzada e quando eu cheguei 

lá eles soltaram os cachorros, eu não sei se cachorros policiais, pastores, era uma 

lateção. Eu fiquei muito assustada e já me colocaram na sala de espera para o 

interrogatório. Eu não vou detalhar as situações de tortura porque eu tenho muita 

dificuldade de falar sobre isso. Eu acho que quando a gente faz relato sobre a tortura, a 

gente não consegue falar o que é porque a situação da impotência e a humilhação, a tua 

condição de ser humano é tão frangalhada que você não consegue passar o que 

realmente acontece quando você está sendo torturada. Eu vou falar pouco sobre isso 

porque o que eu consegui pensar e escrever está nesse livro aqui, ‘Luta, substantivo 

feminino’ que foi produzido pelo Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos 

a época do Paulo Vannucchi, e o que eu tive vontade de escrever lá foi o seguinte, que 

naquele dia 23 de outubro, na manhã seguinte quem se apresentou foi Wladmir Herzog. 

Então, o que aconteceu no dia 23,24 e 25, isso eu falo para a Comissão Estadual da 

Verdade que está bastante documentado. Eu não sei o nome de ninguém, eu não consigo 

lembrar quem é que me torturou. Não consigo primeiro porque eu estava encapuzada e 

os raros momentos que eu via as pessoas que me torturavam, eu não consigo lembrar 

bem das feições. Eu sei que os nomes estão aí, porque Fernando Pacheco Jordão 

escreveu um livro, porque Marcum escreveu um livro, então, há muita informação. O 

que eu acho relevante dizer e isso raramente é mencionado porque o caso do Wladimir 
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Herzog virou o caso mais relevante naquele momento, é que naqueles dias estavam 

presos no DOI-CODI e no Dops, militantes do PCB, 97 pessoas.  

Essas 97 pessoas foram todas torturadas com os métodos que todos os Srs. 

conhecem. Esses métodos estão lautamente descritos e eu acho que seria muito 

importante que a Comissão Estadual da Verdade se vinculasse a institutos que estão 

fazendo levantamento de informações para saber realmente quantas pessoas foram 

presas e torturadas durante o período, eu acho que a Comissão tem o desafio de apurar 

de 46 a 88, é difícil, mas que seja no período em que as prisões aconteceram de maneira 

devastadora, que foi do ano 70 a 76, ainda havia muitas prisões. 77 morreu o Manoel 

Filho, nosso companheiro, teve a chacina da Lapa, pegar esse período e fazer a conta. 

Um número correto. Uma informação dessas tem que ser dada. Esse número total nunca 

foi dado.  

Uma coisa que a Amelinha pediu que eu contasse, e isso é importante, remeto de 

novo a história de minha mãe. A minha mãe durante a guerra em 46, ela foi estuprada 

por oito soldados do Exército na Tchecoslováquia. Ela ficou grávida, ela foi presa, ela 

teve a criança dela durante a prisão e quando ela estava à beira da morte agora em 2007 

ela contou que aos oito meses de idade do feto, da criança que estava para nascer, ela 

conseguiu que a carcereira a liberasse para fazer um aborto em Praga. E ela disse que 

não existia anestesia naquela época, que ela bebeu uma garrafa de uísque, ela e o 

médico, e essa criança foi morta. É praticamente um infanticídio. Ela não quis essa 

criança. Essa criança não aconteceu. Ela não nasceu. 

O que eu quero dizer é que mulher até hoje, qualquer delegacia ou quando ela é 

presa, em qualquer guerra a primeira coisa que se faz com uma mulher é violentar essa 

mulher sexualmente. Isso foi, é e deixará de ser realmente se as mulheres lutarem. As 

mulheres e a sociedade como um todo. A sociedade democrática realmente punir isso 

com rigor. Então, na prisão, no DOI-CODI, não podemos nem chamar isso de prisão, 

isso era um aparelho ilegal, esse centro de tortura, as mulheres foram torturadas de outra 

forma. Elas foram sempre abusadas sexualmente, de várias formas.  

Eu estava amamentando o meu filho Tiago, eu recebi muitos choques nos seios e 

o leite descia, e isso é uma coisa, e aí se deu uma discussão entre os torturadores, uns 

queriam que parasse, outros que continuassem, ou seja, é uma coisa doentia, perversa e 
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contra as mulheres se pratica até hoje na sociedade, em situações de confinamento mais 

ainda o abuso sexual.  

Entre essas 97 pessoas que estavam presas, eu relacionei aqui nesse meu 

depoimento, havia se não me engano, 12 mulheres. Que mais eu posso falar? Amelinha 

me ajuda.  

Sim, eu fui presa em 1975, eu atuava basicamente naquela época no movimento 

estudantil, mas em 1975 por iniciativa do PCB, foi organizado na Câmara Municipal de 

São Paulo um encontro para o diagnóstico da mulher paulista. E foi em 1975 que havia 

sido declarado pela ONU o Ano Internacional da Mulher e nós implementamos a 

política do Partido Comunista Brasileiro naquela época, que foi procurar convidar para 

esse encontro o que houvesse de sociedade civil organizada. Sindicatos, associações de 

bairro, clubes de mães, igreja católica, todas as igrejas, enfim, o que houvesse 

organizado de sociedade civil, OAB. A gente foi na lista telefônica e chamou quem 

pudesse encher aquela sala e começou a travar uma discussão sobre a condição da 

mulher. Chamamos também o pessoal do Rio de Janeiro que estava mais avançado do 

que a gente. As feministas cariocas, Rosemary Moraro, veio a Raquel Moreno, e acho 

que ele começou no dia 20 de outubro esse encontro, e eu fui presa no dia 23. E o 

encontro aconteceu, continuou. E é importante lembrar disso porque as mulheres a partir 

do ano de 75 organizados nas comunidades eclesiais de base, no movimento de luta 

contra a carestia, nos sindicatos, oposições sindicais, eu acho que foram, eu posso estar 

exagerando, mas foram as grandes protagonistas das lutas pelas liberdades 

democráticas. Fomos ou não fomos? Fomos sem dúvida nenhuma. E fomos também 

importantes protagonistas na elaboração da Constituição de 88. 

O lobby do batom, a gente realmente, as mulheres eu acho que foram as grandes, 

grandes, grandes batalhadoras. Fomos para a linha de frente. E eu tenho muito orgulho 

de ter pertencido ao PCB. Faria tudo igualzinho. Achei a estratégia política que o 

Partido teve naquele momento foi à correta e fui expulsa em 82, nós fomos. Por 

feminismo e também porque naquele momento houve orientações estratégicas 

diferentes dentro do PCB, é uma pena. Ele virou várias coisas. Virou vários grupos e 

agrupamentos. Enfim, acho que é isso que eu tenho para falar.  
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O SR. JOAO PAULO RILLO – PT – Nós vamos abrir para alguma pergunta. 

Algum esclarecimento. Ivan.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria acrescentar ao seu depoimento que um 

pouco antes de vocês serem presas, o seu conjunto, teve um outro conjunto que nunca é 

falado nesse período de 75 que são os militares. Estou aqui com o Tenente Paes, que 

foram 104 militares da Polícia Militar, inclusive com cargo de posto de Coronel, 

Comandante de Estado Maior para o interior, que é o Coronel Vicente Silvestre e que 

foram muito torturados, barbaramente torturados, e dois deles foram assassinados e 

nunca se fala. A gente fala sempre no Vladimir Herzog, depois tem o Manoel Fiel Filho, 

menos e esses dois não existiram, que é o Tenente Almeida e o Coronel Maximiliano 

que foram assassinados na tortura. É muito importante a gente fazer sempre esses 

registros porque todo o sofrimento pelo que passamos não tem maior ou menor. Temos 

que sempre registrar isso aí. E acho que o seu depoimento é precioso, é muito 

importante junto com todos os outros. Estou apontando aqui o fato dos militares 

também que ficam quase como terceira classe de importância. E eles foram 

brutalizados. Inclusive o Coronel Silvestre foi torturado durante um mês sem fazerem 

perguntas, para dobrarem o Coronel. E isso daí eu acho que é de um abuso, de uma 

coisa descomunal que fizeram. E as mulheres com certeza, a primeira violência é ficar 

nua diante de uma pessoa que não seja voluntariamente. Agora, essa violência que todas 

essas mulheres sofreram, minha irmã é uma delas que sofreu violência sexual, vai 

acrescendo mais pontos a canalhice, a cretinice dessa gente que não tem perdão, não 

existe. Aí levantamos a questão, o que fazer com um cidadão desses? O que fazer com 

um torturador? 

É impossível que o sistema judiciário brasileiro permita pensar em perdoar um 

cara que comete uma violência dessa. Pensar no cara que além de torturar, o que 

teoricamente seria a função objetiva dele, arrancar informação, além disso, os abusos 

que cometeram contra as mulheres. Isso aí é o ponto que a gente tem que levantar o 

tempo todo. É impensável o que fizeram com a gente. Não podemos esquecer que isso 
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aconteceu, (inaudível – fora do microfone), que a gente conheça os nomes. A gente sabe 

os nomes, a gente tem que dar esses nomes para que sejam conhecidos, e os carrascos 

também tem que ser escachados para que a família dele saiba que aquele velhinho não é 

um velhinho, é um monstro que cometeu violência de toda ordem (inaudível – fora do 

microfone) repudiar constantemente isso aí.  

 

 

O SR. MINO – Marise, eu sou Lino, sou editor da Carta Capital. O que a Sra. 

espera dos trabalhos da Comissão não só Nacional, mas obviamente também da 

Estadual. Que tipo de resultados a Sra. gostaria que fosse alcançado que seja importante, 

não só para o coletivo, mas também para a Sra. pessoalmente? 

 

 

A SRA. MARISE EGGER – Foi bom você ter perguntado isso, porque assim 

também consigo responder ao Ivan. Eu, quando falei que a sociedade brasileira hoje era 

constituída praticamente por 200 milhões de brasileiros e uma grande parte deles não 

conhecem essa história, então, o que eu espero é que a Comissão Nacional da Verdade, 

Estaduais, todos os Comitês, que consigam produzir informação, que a gente consiga 

difundir o quanto mais possível para que daí nasça um movimento, uma articulação que 

permita pressionar, porque não é função da Comissão Nacional da Verdade julgar os 

torturadores. Os nomes deles deve ser revelado, eles devem ser mapeados, quando eu 

disse que eu estava de capuz e não vi, e realmente eu não vi, mas se eu não soubesse 

que esses dias em que eu fui torturada, totalmente documentado, se sabe o nome de 

todos eles, porque Wlado morreu, o nome de todas aquelas pessoas que trabalharam 

aqueles dias na tortura são conhecidos. Então, eu defendo que esses nomes realmente 

sejam conhecidos e que essas criaturas sejam obrigadas a reconhecer o que elas fizeram. 

A Amelinha me disse que essas pessoas estão comparecendo, elas não estão contando a 

verdade plena, ou estão mentindo a maioria. Mas essas pessoas são obrigadas a assumir 

o que elas fizeram. E acredito que a sociedade informada brasileira os jovens brasileiros 

e as jovens vão obrigar a fazer com que a Justiça julgue todas essas pessoas. Eu vou me 

empenhar nisso. Eu vou participar da forma que eu puder em um movimento que resulte 
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na reivindicação que a Justiça seja feita. A tortura é um crime inafiançável. Se não for 

assim, a gente não consegue acabar com a tortura que acontece hoje nas delegacias. De 

forma tão brutal ou mais brutal do que aconteceu conosco. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia. Eu queria aqui 

cumprimentar a Marise Egger que deu esse depoimento hoje aqui na Comissão, porque 

a Marise talvez seja tímida quando fala dela mesma. Talvez ela não tenha colocado aqui 

a importância que ela tem e teve naqueles tempos. Quando a gente fala que as mulheres 

foram as protagonistas dessa luta contra a ditadura, depois do AI5 foi o primeiro 

segmento da população que foi a rua, por meio do movimento do custo de vida, 

movimento por água e esgoto nas periferias, por posto de saúde, por creche. Eu gostaria 

que fosse pensado isso, fosse registrado aqui nessa Comissão o feminino pela anistia, o 

movimento feminista também pela anistia.  

E a Marise, eu sempre penso nisso porque a gente era um pessoal do Partidão, eu 

não era do Partidão e nós éramos do Partido Comunista. Eu era do Partido Comunista 

do Brasil e a Marise era do Partido Comunista Brasileiro. E nós duas fomos expulsas 

dos Partidos porque nós éramos feministas, na mesma época. Porque ser feminista era 

uma dificuldade, e seria um desvio pequeno burguês, um desvio ideológico ser 

feminista. E é interessante que a repressão também não suportava as feministas, porque 

quando a Marise é, eu não me lembro exatamente dela, mas eu me lembro do pessoal do 

Partidão que me chamaram para ir lá nesse encontro, e que tinha até operárias têxteis, e 

tinham operárias têxteis que falavam da situação delas, e que tinha muita polícia 

também. 1975 vocês imaginam, começando esse encontro de 75 só para vocês terem 

uma ideia, o Wladimir Herzog é assassinado em 25 de outubro.  

Percebe essa movimentação? E tinha muita mulher do clube de mães, muita 

mulher da periferia, e a Marise é presa, é torturada, a Marise teve um papel de articular, 

de organizar aquele movimento. Aquela iniciativa de chamar gente para articular, que 

como era difícil, como era difícil, eu acho importantíssimo. Ela vai para a prisão, ela 

sofre a tortura e ela não quis colocar aqui a tortura que ela sofreu, vocês viram que ela 

não colocou. Ela sai da prisão e continua nessa luta. A gente continua novamente nessa 
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luta, buscando creche, combatendo o custo de vida e combatendo a anistia, que eu acho 

que foram essas três bandeiras que mais nos fez (ininteligível). Depois você vai para o 

movimento sindical e evidentemente que as trabalhadoras contribuíram muito para esse 

movimento, mas esse movimento que tem trabalhadoras, donas de casa e mulheres 

como a Marise, esse movimento é que vai para a rua. Vai antes do sindicalista, é bom 

lembrar, antes do sindicalista e antes do movimento estudantil.  

Eu me lembro muito bem disso, porque isso é 1975 e em 1977 vai aquela 

mulherada toda para a rua, que o Erasmo diz, correndo atrás e o pessoal fazendo, ele era 

Secretário de Segurança Pública aqui. E depois em 78 é que o movimento sindical vai 

mesmo para a rua fazer greve e tudo mais. Então, eu acho que, e eu fico muito 

agradecida mesmo de ver a Marise, eu sei que ela viveu momentos muitos difíceis na 

vida e não deixa de viver, a vida não tem sido fácil para a Marise, mas eu fico muito 

orgulhosa que ela tenha vindo aqui contar esse depoimento. É claro que ela contou 

muito pouco da história dela. Mas é muito importante você ter vindo. Eu fico muito 

grata por isso.  

 

 

A SRA. MARISE EGGER – Eu que, foi bom você ter me chamado. Obrigação. 

Eu vim aqui bastante intimidada, mas é obrigação. Eu nunca sei exatamente do que eu 

tenho que falar porque na minha cabeça eu fui uma formiguinha dentre muitas 

formiguinhas. Em relação aos militares, foi bom você ter falado. O meu amigo José 

Luiz Del Royo citou o número de sete mil e 200 militares, é isso? No total.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pode ser até mais. Uma informação. Nós estamos aqui 

tramando que em junho provavelmente a gente faça uma audiência pública 

especificamente sobre a história dos militares que resistiram, não aos canalhas que 

torturaram, mas aqueles que se negaram a ser colaboradores da tortura e do assassinato. 

São os militares de esquerda, os nacionalistas, os dignos da palavra ‘militar’ e não 

sujaram a farda de sangue dos próprios conterrâneos, compatriotas. Então, 
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provavelmente em junho a gente faça essa audiência pública só sobre a questão dos 

militares, de como eles foram assassinados não só no Brasil que tem esses dois, tem o 

Sargento Manoel Raimundo em 65, tem o Túlio Quintiniano, o Vânio. Então, todos 

esses casos nós vamos levantar nessa audiência pública provavelmente em junho.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – A Marise falou dos 

filhos, inclusive da amamentação que ela estava no período de amamentação quando ela 

é presa. E nós vamos ter uma audiência pública aqui de uma semana porque são muitos 

filhos, mas a gente vai abrir para os filhos do dia seis ao dia 10 de maio. E aí nós vamos 

convidar os seus filhos para virem aqui deporem. Tem mais, tem até mais. Por exemplo, 

seus filhos não estavam na lista até hoje. E agora eu estou entendendo melhor essa sua 

relação com os seus filhos. Ela deixou de amamentar por causa da repressão, da prisão, 

da tortura, dos choques nos mamilos. O que aconteceu com ela e com o seu bebê. Então, 

eu aproveito a te convidar do dia seis ao dia 10. E depois nós vamos ver a data dos seus 

filhos. É a semana dos filhos na semana de maio. Do dia seis ao dia 10 de maio. Então, 

eu acho que seria muito importante sim, porque a gente tem que pensar nessa geração 

que sofreu sequestro, tortura ou foi ameaçada. Então, ele quer fazer uma pergunta?  

 

 

O SR. – Só um detalhe. Quantos filhos a Sra. tinha e quantos anos eles tinham? 

 

 

A SRA. MARISE EGGER – O meu filho Tomás tinha quatro anos, três para 

quatro. Tiago cinco meses. E aí em relação a filhos o Tomás se recorda muito bem do 

pavor que ele ficou porque eles foram para a favela e ele achava que nunca mais ia ver 

os pais. Então, com quatro anos você lembra disso. E eu, esses choques que eu tomei no 

seio, quando eu tive minha filha dois anos depois, eu não pude amamentar, porque eu 

tive uma mastite que estava necrosado o tecido. É uma outra filha, a filha que eu não 
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pude amamentar porque o tecido ali estava necrosado. E o Jorge, meu ex-companheiro 

deu um depoimento que foi fundamental sobre o assassinato do Wladimir Herzog. E na 

época que ele estava se preparando para fazer esse depoimento que foi em 78, eu quase 

fui atropelada com o meu filho Tiago, na calçada perto de casa. Então, aconteceram 

várias coisas ruins.  

Eu fiquei presa um mês. Fiquei alguns dias no Dops, não sei exatamente quantos 

dias, mais ou menos cinco dias, seis dias, e no DOI-CODI 20 dias. Eu nunca fiz a conta 

direito. Mas deu mais ou menos isso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Alguém quer fazer mais 

algum comentário, alguma pergunta? Então, Marise, sua despedida aqui.  

 

 

A SRA. MARISE EGGER – Eu faço votos que a Comissão faça um belíssimo 

trabalho e me coloco totalmente a disposição. Eu estou trabalhando em Altamira, não 

em São Paulo. Então, eu venho para cá alguns dias por mês. Mas eu gostaria muito de 

colaborar no trabalho da Comissão e em especial da difusão do material que for 

produzido ao final do período que a Comissão tem para fazer o relatório. Eu quero 

entrar de cabeça nisso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Está encerrada a 

audiência pública. Muito obrigada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

03/10/2013 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos formar a mesa antes 

de abrir, porque a gente se organiza melhor, Igor Fuser, Padilha, a Rachel não veio, Del 

Roio já chegou e o Mylton Severiano, vamos lá? 

Como estão as plaquinhas, aqui é Padilha, Milton está aqui, falta a Rachel. Cadê o 

Del Roio? Pronto. Vamos lá. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, octogésima primeira 

audiência pública, 3 de outubro de 2013, auditório Teotônio Vilela, está instalada a 

octogésima primeira audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, 3 de outubro de 2013, 14 horas, Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, auditório Teotônio Vilela, para continuidade do ciclo “Imprensa de Resistência à 

Ditadura”.  

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar todas as 

audiências abertas ao público.  

Esta mesa é composta, da esquerda para a direita, da minha esquerda, José Luiz Del 

Roio, Anivaldo Padilha, Mylton Severiano e Igor Fuser. 

Então, quem começa? Padilha começa? Severiano, os dois chegaram primeiro. Isso, 

estrangeiro por último. 

Mylton Severiano com a palavra. 

 

O SR. MYLTON SEVERIANO – Podemos começar? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Vamos começar tudo de 

novo. Com a palavra o companheiro jornalista Mylton Severiano. 
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O SR. MYLTON SEVERIANO – Eu pertenço a um dos mais de cem, parece que 

o Bernardo Kucinski contou cento e cinquenta, por volta, de grupos de jornalistas que 

resolveram, durante a ditadura, fazer jornalismo com as próprias mãos, vamos dizer, porque 

nas grandes corporações não estavam mais podendo fazer por causa da censura e etc. 

O primeiro veículo no qual eu participei, o "Bondinho", foi uma experiência de 

jornalismo que se chamava na época "contracultura". Inspirado em veículos como "Time 

Out", "Rolling Stone" principalmente, uma espécie de protestar contra aquele estado de 

coisas pela contracultura, ou seja, não falar de política diretamente, porque era impossível, 

você podia ser pendurado pelos pés.  

Então, o "Bondinho" era uma revista cult, nós falávamos basicamente de 

comportamento. Então eu prefiro falar mais do “EX-”, porque ali sim nós exercemos o 

jornalismo puro, fomos o nosso grande feito, isso é sabido, está ali no cartaz, "a liberdade 

abre as asas sobre nós" o último número nosso, porque em seguida fomos obrigados a 

fechar as portas, porque fomos o único veículo deste país, impresso, a publicar a 

reportagem completa sobre o caso Vlado.  

Como o jornal desenvolveu uma linguagem, hoje eu releio aquilo, há coisas que eu 

não entendo, porque era uma linguagem um pouco cifrada para pessoas inteligentes lerem 

nas entrelinhas, porque não se podia dizer tudo, mas dizia-se tudo porque era lido no 

contexto. Hoje, precisa de uma exegese, precisa de um criptógrafo para muitos textos 

daqueles do “EX-”.  

Mas a reportagem sobre o caso Vlado, ali a gente foi até ao limite do fio da navalha, 

para não incorrer também na inocência de dizer com todas as letras que o Vlado tinha sido 

assassinado, com todas as letras mataram o Vlado. Mas, estava na cara que tudo que se 

dizia, as fotos, aquela fotografia clássica do sujeito pendurado por aqui, com as pernas no 

chão, como é que o sujeito se enforca daquele jeito? Enfim, a revista, o jornal conseguiu 

dizer tudo nas entrelinhas e nas linhas. 

Acho que essa foi a grande experiência nossa naquela espécie, eu considero que 

também nós éramos os exilados aqui dentro deste país.  

Era um jornal feito, por incrível que pareça, sem telefone. O telefone era o orelhão 

da esquina, rua Santo Antônio, aqui em São Paulo, você conhece, AAmelinha, esquina 

com? A outra, do lado contrário. Ali tinha um orelhão, o pouco dinheiro que entrava, 
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porque anúncio eram dois ou três, amigos punham, o recém-falecido Petit era um amigo 

que comparecia, ele desviava um anuncinho lá para nós da DPZ, até me lembro era de 

jeans, dizia assim mais ou menos “A melhor vingança é viver bem”, uma coisa assim, era 

um anuncinho de um sexto de página que era um dinheirinho que chegava ali, mais um, 

dois ou três ali. Anúncio então mal dava para pagar custos, etc. Nós vivíamos mais da 

venda em banca que começou pequena, mas logo se estabilizou entre 18 e 20 poucos mil 

exemplares vendidos, dava para ir tocando a vida ali. 

Lembro-me muito bem dos nossos almoços no bar em frente, o "Pássaro Preto", do 

Sr. Vicente. Ele tinha um pássaro preto preso na gaiola no bar dele. Nosso almoço 

constava, o meu, por exemplo, falarei do meu, o meu era um sanduíche de mortadela com 

tomate e um guaraná, esse era o almoço básico, porque não dava mais do que isso. 

Do pouco dinheiro que entrava, o nosso administrador, um português 

simpaticíssimo, chamando Arlindo Machado, que tinha o galardão de ser namorado da 

Vanja Orico, vejam só que coisa maluca. Ele era namorado da Vanja Orico, atriz de "O 

Cangaceiro", é isso?  

Então, o Arlindo pegava aqueles dinheirinhos que entravam e uma das primeiras 

providências pagar luz, água, etc., era comprar uns sacos que a telefônica vendia, de fichas, 

antigamente era ficha, que deu a expressão hoje que muita gente ainda usa, jovem, mas nem 

sabe porque, que é “cair a ficha”. O jovem usa, mas nem sabe, porque não é mais ficha, faz 

muitos anos. 

Mas o Arlindo comprava um saco de ficha, de um quilo, dois quilos de ficha e 

pegava um punhado e dava para cada repórter nosso que aparecia para telefonar no orelhão 

da esquina.  

Viagens a gente fazia eventualmente, mas viagens por conta própria ou pegava uma 

carona, ou pegava um trem, enfim, fazia-se uma ou outra reportagem. Tem uma muito boa 

do Alex Solnik, ele foi por conta própria até o Xingu, é no Xingu o Casaldáliga? Gente a 

minha memória… no Araguaia. Uma bela matéria que o “EX-” fez foi essa do Alex Solnik 

que foi de carona, pedindo carona, foi parar lá no Casaldáliga, trouxe um belo perfil dele. 

O primeiro número do “EX-”, o “EX-” é um jornal fundado por egressos da revista 

"Realidade", um grupo do qual eu estou falando começa a se juntar por simpatia e por 

comunhão de jeito de enxergar o jornalismo, a vida mesmo. Esse grupo começa se juntar na 
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"Folha de São Paulo" a partir de 1960, 1961, por aí, basicamente Sérgio de Souza, espécie 

de inventor do cargo de editor de texto, José Carlos Marão, Woile Guimarães, eu, Carlos 

Azevedo, José Hamilton Ribeiro, nós nos conhecemos ali na "Folha" a partir de 1960, e 

com acréscimo do Paulo Patarra, que vinha da sucursal da "Última Hora", de São Paulo, 

que foi o inventor da fórmula daquela revista mensal, "Realidade", da Abril. 

Mais o Narciso Kalili, que também vinha da "Última Hora", e os fotógrafos todos 

Mamprin e etc., os americanos, a Cláudia Andujar, Maureen Bisilliat, David Zingg, Luigi 

Mamprin, etc. Se juntou na revista "Realidade", então podemos dar até uma considerada 

que a revista "Realidade" não deixou de ser um exercício de resistência também, porque o 

Paulo com aquela sagacidade dele, Paulo Patarra, ele inventou um repórter que era o Luiz 

Fernando Mercadante, amigo do Lacerda, Lacerda foi padrinho do casamento dele, o 

primeiro. E o Mercadante fazia aquilo que a gente chamava brincando de “a gente dava no 

cravo, ele dava na ferradura”, porque como ele era um sujeito com grande trânsito na 

direita, ele fazia aquelas reportagens que davam um alívio para o jornalismo que a gente 

fazia que era de muito impacto, as reportagens da revista "Realidade" mexiam com o país, 

bastante na área do comportamento, é preciso deixar contextualizado aqui que o Brasil 

nessa hora, anos 60, logo depois do golpe militar, era 70% rural e 30% urbano, era o 

inverso de hoje, e muito mais atrasado do que hoje, em tudo, as elites, o povo.  

Então, as matérias de comportamento, especialmente eram motivo de… houve até 

apreensão da revista, hoje você assiste um parto na televisão completo, com frontal, 

qualquer coisa desse gênero, na televisão, e naquele tempo um número especial sobre a 

mulher foi apreendido por causa de uma fotografia, de um parto, fotografado por trás, o 

bebê saindo lá na frente, não frontal e aquilo foi considerado obsceno por um juiz e a 

revista foi apreendida. 

A revista em uma época com essas cabeças, de juízes que mandavam prender uma 

revista por obscenidade, por causa de um parto, de uma fotografia de parto, a revista que 

mexia, que falava da pílula, que dava reportagens como "sou mãe solteira e me orgulho 

disso" e por aí afora, foi uma revista que podemos considerar, embora seja de uma editora, 

que é das maiores aqui do subcontinente, nós podemos considerar que ali a gente conseguiu 

fazer jornalismo de resistência também. 
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O “EX-”, então, foi fundado por egressos da "Realidade". Sérgio de Souza, Narciso 

Kalili, que era repórter, e o Eduardo Barreto, que era o chefe de arte da revista "Realidade". 

Eles foram os fundados da editora Espaço & Tempo, ficava na esquina da Santo Antônio 

com a Major Quedinho, embaixo do estúdio daquele maestro subversivo, tropicalismo, 

como era o nome dele? Rogério Duprat. A redação nasceu ali, embaixo do estúdio dele, 

quando ele ia ensaiar e gravar era uma barulheira terrível, barulho de música.  

Ali nasceu o “EX-”, começo de 1973. A primeira capa já causou espécie, porque era 

o Hitler pelado de bunda para cima em uma praia tropical, coqueiros, ou seja, esta era 

linguagem que o “EX-” trouxe, ou seja, estávamos bem indiretamente dizendo que 

estávamos em um país que acolhia um Hitler, o Hitler estava muito à vontade aqui, estava 

bem à vontade. 

Mas nesse primeiro número não aconteceu nada. O problema aconteceu no número 

dois ou três. Depois veio um número, acho que o dois era o Kissinger, que era o Secretário 

de Estado Americano, aquele que tinha dito que os Estados Unidos não iriam permitir um 

novo Japão ao sul do Equador, muitos daqui devem conhecer essa afirmação. E eles 

cumpriram em 64, cortaram o Brasil que vinha crescendo ali. 

Então, o Kissinger vestido de “pin-up girl”, pelado, estendido em um sofá, também 

bastante provocante.  

O problema acabou acontecendo, o primeiro grande problema do “EX-”, aconteceu 

se não me engano o número é o três, era o chefe do Kissinger, o Nixon vestido de 

presidiário, porque dois repórteres, Woodward e Bernstein. Essa dupla de jornalistas 

americanos tinha flagrado um antro, eles gostam de espionagem, o Nixon estava 

espionando o partido democrata em um prédio, chamado Watergate, que deu nome ao 

escândalo, e ele acabaria inclusive em seguida renunciando, para não ser "impichado", 

vítima de impeachment. 

Então, aquela capa com o Nixon, vestido de presidiário, com aquele chapéu dos 

presidiários americanos e aquele negócio listrado, causou um grave problema para os dois 

principais editores de então, que eram o Sérgio de Souza e o Narciso Kalili. Eles levaram 

uma curra da Polícia Federal, eles foram detidos em suas casas, foram levados para uma 

das dependências, se não me engano da Piauí ou da Xavier de Toledo, uma das duas, e 

foram humilhados, foram xingados, porque eles alegavam que nós estávamos com aquela 
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capa insultando, até tinha na Lei de Segurança Nacional um dos parágrafos era o seguinte: 

“insultar chefe de Estado de país amigo”, bem amigo os Estados Unidos.  

Eles ficaram dois ou três dias detidos, presos, e foram muito ameaçados. Eles 

tinham famílias, crianças pequenas, bebês até e resolveram então entregar a condução do 

“EX-” para a molecada na qual eu me incluía, eu era jovem, bem mais jovem que eles, seis, 

sete anos mais novo. O Hamilton Almeida Filho, o Amancio Chiodi, fotógrafo, o Palmério 

Dória, e outros, vários outros. 

Então, a geração mais nova pegou o “EX-” e começou a tocar a duríssimas penas, 

porque era um bando que precisava sobreviver também, e do que viver? Porque um jornal 

que vendia dezoito, vinte mil exemplares não dava para sobreviver, não dava para comer 

mesmo, era uma luta diária.  

Nós fomos tocando como? Fazendo “freelance” para agência de publicidade, as 

redações já nos tinham queimado, nós éramos considerados os comunistas, os subversivos, 

éramos considerados os subversivos. Depois também nós enveredamos pela maconha, 

fumar maconha, que era uma transgressão gravíssima na época, o Hamilton pegou três 

meses de cadeia, porque foi pego com maconha. 

Então, fomos, recebemos aquele carimbo, "maconheiros e comunistas". E não tinha 

mais emprego mesmo em redação, acabou e tinha que se virar. A capa finalmente 

derradeira, o “EX-” dezesseis, o jornal virou uma brincadeira que eu faço com as palavras, 

que é um "devezenquandário", mensário, mas é era "devezenquandário", dezesseis 

números, seria para ser uma ano e quatro meses, mas isso durou de 73 a 75, dois anos, 

dezesseis números, dois anos e tanto.  

Com uma breve ausência de boa parte da turma para implantar um jornal diário para 

o Paulo Pimentel, lá em Londrina, uma aventura comandada pelo Narciso Kalili. Era um 

jornal que a gente acho que poderia fazer jornalismo ali, no norte do Paraná. Durou um mês 

o jornal na nossa mão. Fizemos uma reportagem ao cabo de três semanas, nossos 

repórteres, dois repórteres descobriram que o lago Igapó, onde meia Londrina tomava 

banho, levava as crianças, fazia piquenique, um lugar muito bonito que existe lá em 

Londrina, estava começando a ser poluído pelas indústrias, uma delas o Café Solúvel 

Cacique e uma indústria de mecânica, não me lembro do que era. Eles estavam jogando os 

poluentes no lago Igapó, onde o povo se banhava. E nós demos isso de manchete, o Prefeito 
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então era o José Richa, pai do governador do Paraná agora, Beto Richa. O próprio Prefeito 

José Richa, que devia cuidar daquele lago, foi contra nós, disseram que nós estávamos 

denegrindo Londrina, é engraçado isso, nós fomos demitidos por fazer jornalismo, é uma 

coisa louca, isso é impressionante.  

Depois que o jornal foi à rua, nesse diário, ficou um mês na nossa mão, veio essa 

manchete do lado Igapó, isso já está sendo poluído, então o Paulo Pimentel nos expulsou de 

lá, foi uma demissão coletiva de uns trinta de uma vez. E nós voltamos para São Paulo e 

retomamos o “EX-”, que estava na nossa mão, quando veio a tragédia Vlado. 

Uma coisa muito curiosa que aconteceu foi que a reportagem foi produzida pelo 

corpo do “EX-”, eram três, quatro ou cinco repórteres, Hamilton era uma espécie de chefe 

de reportagem, Hamilton Almeida Filho, o Haf, o nosso corpo de repórteres, três, quatro, e 

vieram pelo menos uns dez voluntários da grande imprensa, gente que veio se pôr a nosso 

dispor para trabalhar de graça, para fazer a reportagem. Uma reportagem apurada por uma 

quinzena de pessoas, uns quinze repórteres na rua durante uma semana, nós fechamos no 

dia da missa de sétimo dia, lá na Sé, fechamos a coleta de informações, entrevistas e etc. E 

no mesmo dia à noite, depois de uma pestana que nós tiramos, nós começamos a redigir 

com todos, era uma pilha de laudas de todos os repórteres que tinham saído para a rua, a 

fotógrafa exclusiva era a então mulher do Hamilton, tinha importado de Londrina, a 

fotógrafa, foi a única fotógrafa que eu me lembro, de jornal, que estava no cemitério, 

porque ninguém ousou ir lá cobrir, a grande imprensa não ousou ir lá. 

Então, nós começamos a escrever isso naquela noite mesmo, da missa de sétimo dia, 

nos revezando, eu, o Hamilton e o Narciso Kalili, eu escrevia duas horas, cansava, 

desabava ali no sofá ou na cama, e o outro continuava e fomos assim por umas 24 horas, 

nos revezando e no outro dia estava pronta a reportagem que eu dei a última copidescada, e 

mandamos para gráfica, mas antes de mandar para a gráfica houve um episódio curioso que 

merece menção. 

Nós fomos procurados na redação, nós estávamos fechando na redação, no último 

dia de fechamento, os últimos detalhes para mandar embora e chegaram cinco ou seis 

colegas nossos, para pedir, eles diziam que representavam o sindicato, mas “n” anos depois, 

agora pouco, ano passado, o Audálio, que era o presidente, Audálio Dantas, em uma 

entrevista que estava me dando, eu falou “vou aproveitar uma coisa, Myltainho, tem uma 
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coisa que está se arrastando há quarenta anos aí, você falou em tal que houve uma comissão 

que pediu em nome do sindicato para vocês não publicarem a matéria do Vlado? Essa 

comissão não foi feita pelo sindicato não, eu desconheço, a iniciativa foi deles”, por causa 

disso não darei o nome dos rapazes e tinha uma moça no meio. Não darei o nome deles, 

porque o Audálio desautorizou, e não os ouvi de novo, então eu prefiro só narrar o 

episódio, porque eles diziam o seguinte que publicar a reportagem completa ia fazer com 

que os torturadores matassem os caras que estavam lá presos ainda, que eram os reféns, 

eram como se fossem reféns. Era o Luiz Weis, era o Markun, não sei se tinha moça no 

meio, não me lembro, a Dilea Frate estava presa, Dilea, enfim, Duque Estrada… havia 

vários colegas presos ainda, então eles alegavam que a gente iria cutucar a onça com vara 

curta e que eles iam pegar eles de pau e fazer o que fizeram o Vlado e que eles também 

achavam que até para a nossa própria proteção, não se devia publicar “Liberdade, liberdade 

abre as asas sobre nós”, que está ali. 

E nós alegávamos justamente, diametralmente o oposto disso, nós achávamos que 

publicar sim era, isso sim era a nossa defesa, porque nós sentimos que ali naquele episódio 

a ditadura estava acuada, porque a grita foi muito grande. Eles perderam apoio até dos 

patrões, porque foi um horror aquilo. 

Então, contra o pedido dos colegas nós mandamos para a gráfica e a reportagem foi 

publicada e de 18 mil, a gente tirava 20 mil e vendia 18 mil. Nós tiramos 30 mil e esgotou 

em horas, aquilo acabou. Pedimos para imprimir mais 20 mil e evaporou também. Então, 

foi a edição de despedida nossa, 50 mil exemplares vendidos. O Paulo Patarra estava 

agregado ao grupo, tinha feito um acerto com a Abril, depois de quinze anos de casa, 

recebeu uma boa bolada, fez um acerto de ser demitido, injetou 100 mil moedas da época, 

este país tem moeda toda hora, naquela época então. Eu me lembro de 100 mil, 100 mil 

dinheiros da moeda corrente, ele injetou para nós podermos imprimir inclusive 50 mil que a 

gente nunca tinha imprimido tanto e mais com o dinheiro da venda daquilo tudo que 

vendeu, nós resolvemos fazer um número especial chamado “O melhor do EX-”, já 

estávamos às bordas de dezembro, para fazer caixa para começar 1976 com mais fôlego, 

com mais musculatura e o “EX-” então ia, quem sabe, chegar até os dias de hoje? Quem é 

que sabe? 
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Mas, aconteceu que nós estávamos fechando o número 17, quando entraram dois 

armários, um de mogno e um de ébano, se posso brincar assim, dois latagões, um crioulo e 

um bem loiro, parecia um nórdico escandinavo, da Polícia Federal, quando ele fez assim 

apareceu um negócio desse tamanho, uma 45, e é o seguinte “quem são os dois principais 

editores que estão aqui, são esses dois aqui?” era eu e o Hamilton Almeida, "vocês falarão 

com o Coronel Barreto, na Polícia Federal, no dia tal", marcou um dia, era dez dias depois. 

"A edição especial de vocês está confiscada, não será… não, estava impresso, era 

uma sexta-feira, estava na Abril, na editora Abril para distribuir na segunda e foi…então 

nós tivemos um prejuízo enorme, perdemos tudo que tínhamos investido ali. Fomos falar 

com esse tal Coronel Barreto, mas nesse ínterim nós pegamos o que ia ser o “EX-” e 

imprimimos com o logotipo novo desenhado por Jayme Leão, “mais um”, ele fez um “mais 

um”, imitando a Coca-cola, com hífen e tal. Pegamos aquilo que seria o “EX-” 17 e virou 

um novo jornal, chamado "Mais um", e a gente achava que ia tapear a ditadura. Mas 

quando nós chegamos para falar com o Coronel Barreto, ele estava… sentamos no sofá, ele 

recebia as pessoas de uma maneira estranha, uns 5 metros de distância e que o estrado 

ficava no alto e você ficava lá embaixo, bem pequenininho, ou seja, ainda somos pequenos, 

eu e o Hamilton, somos baixinhos, e ele brandia aquele "mais um", que parecia que ele 

queria fazer a gente comer aquilo ali na frente dele, ele rilhava os dentes, “foram vocês que 

fizeram isso aqui?”, nós dissemos “fomos nós, Coronel”, “vocês vão parar com isso aqui, 

vocês não vão fazer mais isso aqui”, “mas Coronel é outro jornal”, todo o argumento que a 

gente dava, ele ia ficando mais bravo, mais bravo, nós resolvemos parar. Isso durou... foi 

rapidíssimo, foi pano rápido, como dizia o Millôr, na sessão dele, do Teatro Corisco, foi 

três minutos assim, ele falou “vocês parem com isso aqui ou eu não respondo mais pela 

integridade física de vocês”, ameaça bem direta. 

Então, essa é a breve história do jornal “EX-”, o devezenquandário que arrostou a 

ditadura e foi por ela fechado. (palmas) 

 

O SR. IGOR FUSER – O meu nome é Igor Fuser, falarei sobre a experiência do 

jornal “Cobra de Vidro”. “Cobra de Vidro” surgiu justamente, o primeiro número, poucas 

semanas após a morte do Vladmir Herzog, no final de 1975, e durou três anos, até o final de 

1978.  
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“Cobra de Vidro” era um jornal estudantil, nós nos considerávamos um pouco, 

enfim o filho caçula, pequeno filhote da imprensa alternativa da época, publicações como 

“EX-”, uma experiência logo anterior a nossa, o “Opinião”, que também é uma experiência 

anterior, o movimento ao qual nós éramos bastante ligados, politicamente e relações 

pessoais e tudo mais. 

O “Cobra de Vidro” era um entre muitos e muitos jornais da imprensa estudantil da 

época, o que deu a ele um certo destaque é que, ao contrário daqueles jornais impressos em 

folhas de sulfite de uma forma precária e mimeógrafos ou máquinas pequenas de offset 

existentes nos centros acadêmicos, “Cobra de Vidro” tinha uma proposta jornalística um 

pouco mais ambiciosa, era publicado em tabloide, com uma tiragem relativamente grande 

para um jornal estudantil, enfim se inspirava no padrão de qualidade da imprensa 

alternativa da época. 

“Cobra de Vidro” era distribuído de graça, tínhamos uma tiragem de três mil a cinco 

mil exemplares e éramos um jornal de um setor do movimento estudantil. “Cobra de Vidro” 

era publicado por centros acadêmicos, o que se conhecia na época como as Faculdades 

Isoladas de São Paulo. Faculdades Isoladas não tem nenhum sentido negativo ou 

pejorativo, éramos conhecidos como isoladas, porque eram instituições de ensino que não 

faziam parte de universidades, havia a USP, havia a PUC e havia as escolas justamente 

isoladas, a Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Sociologia e Política, a Cásper Líbero, a 

FEI, em São Bernardo do Campo, a Mauá, em São Caetano, a Escola Paulista de Medicina, 

enfim, uma série de instituições desse tipo. Quer dizer, havia um movimento estudantil na 

USP bastante forte, a USP era vanguarda do movimento estudantil de São Paulo e do Brasil 

na época, havia um movimento estudantil importante também na PUC, na rua Monte 

Alegre, e havia pequenos grupos de militantes, de resistentes, enfim, de estudantes 

dispostos a reviver também o movimento estudantil nessas pequenas escolas, quer dizer 

uma parte deles éramos nós. 

“Cobra de Vidro” é um jornal de um período bem específico do regime militar, que 

já não é mais o período das trevas, o período mais duro da repressão implacável, e também 

não é o período da abertura já escancarada, em que o movimento sindical assume um papel 

importante, a UNE a sua maneira, um marco também desse período, novos partidos, o PT e 

etc. 
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“Cobra de Vidro” existe em um período intermediário entre esses dois, entre o fim 

do período mais duro da repressão e o período que viria a culminar com o fim da ditadura, 

antes disso a conquista da anistia política, criação de novos partidos, etc. 

“Cobra de Vidro” era feito por um bando de moleques, bando de gente muito, muito 

jovem, eu tinha dezenove anos quando comecei a participar do “Cobra de Vidro”, eu entrei 

no número dois, enfim, éramos uma garotada, gente de dezoito, dezenove, os mais velhos 

ali tinham vinte e dois, vinte e três anos, esses eram os veteranos da nossa turma, 

pouquíssimos ali tinham alguma noção do que é fazer um jornal. 

Quando eu entrei no “Cobra de Vidro” eu estava ainda no ensino médio, depois fui 

fazer Cásper Líbero, foi a minha primeira experiência com jornalismo, havia mais uns dois 

estudantes de jornalismo e o resto era estudante de engenharia, vários de engenharia, 

estudantes de administração, enfermagem, medicina, artes plásticas, pessoal de cinema da 

FAAP, enfim gente que não entendia nada de jornalismo, mas tinha muita vontade de lutar, 

de resistir, de atuar no sentido bem prático contra o regime, e não só contra o regime, nós 

éramos de esquerda e muitos de nós éramos comunistas. 

A existência do “Cobra de Vidro” está ligada ao trabalho clandestino do PCdoB, o 

partido comunista do Brasil na época, partido evidentemente, como todas as organizações 

de esquerda, não atuava livremente, quer dizer, existiam militantes, as pessoas 

desconfiavam mais ou menos, quem estava mais dentro do movimento quem poderia ser do 

partido ou não, mas tudo era tremendamente secreto. Quer dizer, o “Cobra de Vidro” era 

uma frente de trabalho do PCdoB, no movimento estudantil.  

No processo da participação do “Cobra de Vidro”, ingressei no partido também, 

inicialmente não era, mas já tinha alguns contatos, então o “Cobra de Vidro” tinha um 

duplo caráter, ele tinha um caráter público, era um instrumento de resistência, nós 

publicávamos os nossos três mil, quatro mil, cinco mil exemplares. Esses jornais eram 

distribuídos de graça nas faculdades, especialmente nas faculdades que patrocinavam o 

jornal, que eram os centros acadêmicos. Esses centros acadêmicos é que cobriram não as 

despesas, porque o jornal não tinha as despesas, o jornal tinha uma única despesa que era a 

sua impressão, o resto era tudo feito com trabalho evidentemente voluntário. Uma coisa 

interessante no “Cobra de Vidro” se você olha o expediente, o jornal começou, olha aqui, 

uma publicação dos Centros Acadêmicos da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, de 
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São Bernardo do Campo, a GV, as reuniões aconteciam no Centro Acadêmico de 

administração de empresas, na Fundação Getúlio Vargas, no primeiro andar do prédio ali 

na Nove de Julho, era bastante curioso, porque nós estávamos ali no antro da burguesia, dos 

playboys, estudantes de administração, mas naquela época a GV tinha um curso de 

administração pública que era um reduto de pensamento crítico, tinha professores de 

esquerda e certo número de estudantes de esquerda que era quem acabou por dominar o 

Centro Acadêmico, e o Instituto Mauá de Tecnologia, o Centro Acadêmico da Mauá. 

Com o passar do tempo, de edição em edição, o nome das entidades que publicavam 

o jornal vai mudando, depois entra a FAAP, depois saiu a Mauá, depois entra a Escola 

Paulista de Enfermagem, entra Sociologia e Política, depois no outro número não está mais 

e assim vai, porque refletia a política estudantil na época, quer dizer onde a nossa correte 

conquistava posições, conquistava a direção dos centros acadêmicos, ou nem sempre a 

direção do centro acadêmico, mas às vezes era um aluno dentro de uma diretoria de um 

centro acadêmico que trazia o centro acadêmico para o “Cobra”, como nós chamávamos, 

para o “Cobra de Vidro”, então já colocava o nome das entidades que publicavam o jornal e 

isso significava algum dinheiro, cada entidade participava com alguma grana ali na 

impressão. 

Mas o que eu dizia antes, quer dizer, havia o lado “Cobra de Vidro” como 

publicação, era um instrumento claramente de resistência. O primeiro número, que eu já 

mencionei, foi publicado logo depois da morte do Herzog, ele publica na capa, na capa não 

tem manchete não tem nada, tem apenas o trecho de uma poesia, que depois ficou bastante 

conhecida, virou um clichê praticamente durante aquela época da ditadura, se fosse hoje 

seria um viral na internet, mas na época era reproduzida e citada de diferentes maneiras, se 

eu conseguir ler:  

“Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim e não 

dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem: pisam as flores, matam o nosso cão, e 

não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-

nos a luz e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e porque não dissemos 

nada, já não podemos dizer nada”, quer dizer era um poema bem significativo daqueles 

tempos que nós vivíamos. Um detalhe curioso é que esse trecho faz parte de um poema, de 

um poeta brasileiro, chamado Eduardo Alves Costa, e o nome do poema é “Um passeio 
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com Maiakovski”, esse poema a partir daí passou a ser citado, anos e anos a fio, como 

sendo do Maiakovski, o grande poeta russo, não tem nada a ver com isso, a não ser como 

fonte de inspiração. 

Quer dizer, o conteúdo do “Cobra de Vidro” refletia, de um lado, as lutas estudantis 

da época e, sobretudo, as lutas estudantis das nossas próprias faculdades, eram lutas 

estudantis muito modestas diante das grandes tarefas da revolução brasileira ou das grandes 

batalhas da luta democrática, quer dizer, era um diretor de uma faculdade que tomou uma 

atitude arbitrária, expulsou o centro acadêmico da sua sede, coisa do tipo, e foi alvo de um 

abaixo-assinado protestando contra ele, aquele abaixo-assinado era algo de grande 

destaque. Uma lanchonete que cobrava mais caro, em um desses números a gente fala de 

uma campanha que nós fizemos na FAAP contra a instalação de uma rede de lanchonetes 

chamada “Jack in the Box”, nem existe mais o tal do “Jack in the Box” e nós tratamos o 

“Jack in the Box” como representante do imperialismo americano, defendendo a antiga 

cantina, bem chinfrim que tinha lá na FAAP, mas era nossa, era uma cantina normal, não 

era uma rede de sanduíches pasteurizados do “Jack in the Box”, acho que nós demos azar 

para o “Jack in the box”, porque não deu certo no Brasil, logo foi embora, não emplacou. 

Na FAAP, se instalou, mas não deu certo, não durou nem dois anos e fechou.  

Então, havia muitas essas lutas que nós os comunistas de carteirinha, jovens 

comunistas, quem já tinha idade suficiente para ter barba, tinha barba, os homens, mas 

muitos não tinham nem idade ainda para ter barba, mas que nós dávamos importância, 

primeiro porque elas tinham um sentido em si, nós tínhamos uma sessão que ocupava umas 

quatro páginas do jornal, que a gente reproduzia sempre o título da sessão, ocupando uma 

página dupla, "tem a mesma origem aqui, todos os problemas", essa era a ideia, problema 

de moradia estudantil, taxas cobradas na Faculdade Paulista de Enfermagem, problema da 

lanchonete que eu mencionei, enfim, essas pequenas questões das nossas pequenas 

faculdades, nós tratávamos como sendo manifestações de uma política educacional elitista, 

autoritária, a serviço em última instância do imperialismo americano, dos inimigos do 

povo, das classes dominantes e assim por diante. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos um 

trabalho mais político, as grandes questões políticos do período em que o jornal existiu a 

gente tomava posição ali como se fosse gente grande, por exemplo, em 1976, nós demos 

uma capa, "15 de novembro, qual é a opção?”, as eleições municipais de 1976, e ali nós 
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fazemos uma defesa do que era a nossa posição na época de apoio aos candidatos 

progressistas do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, isso porque havia uma luta 

política muito séria dentro da esquerda, como sempre, havia outras correntes de esquerda 

que defendiam o voto nulo, nós éramos pelo voto crítico no MDB, questões muito 

distantes. 

Mais adiante nós nos integramos à campanha da anistia, muitas matérias, aliás, 

todos os números têm temas relacionados com a anistia, com denúncias de atrocidades do 

regime, mas a luta pela anistia, a luta pela constituinte, o movimento contra a carestia, que 

enfim foi uma campanha muito importante do PCdoB na época, 1977. Havia coisas assim, 

por exemplo, nesse número que a AAmelinha está segurando, tinham coisas que a gente 

fazia até com certa ingenuidade, caiu na nossa mão naquela época uma carta em espanhol 

sobre um brasileiro, jornalista, gaúcho, Flavio Koutzii, que estava preso e sendo torturado 

pela ditadura uruguaia, chegou a nossa mão essa carta, em espanhol, a gente nem sabia se 

aquela carta era verdadeira, se não era e por sorte era, mas a gente não sabia, e a gente 

publicou, denúncia, temos uma página sobre a prisão do jornalista Flavio Koutzii.  

Aqui o número de 78 “Anistia um direito a ser conquistado”, uma reportagem 

tentando dar a nossa contribuição à luta pela anistia. No número seguinte “Anistia, a luta 

continua”, esse número de 78 é bem interessante, porque a gente tem aqui a capa, uma 

figura de um operário, inconfundível com capacete e a chave de fenda na mão, e é uma 

reportagem sobre a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, esse operário na pose de 

"O Pensador" de Rodin. 

O movimento operário naquela época, isso foi um ano antes da primeira das grandes 

greves do ABC, mas já tinha alguma coisa no ar, já se intuía que o movimento operário 

estava ganhando força, a gente não tinha as informações, não tinha ligação nenhuma com 

que acontecia em São Bernardo, mas a gente resolveu dar essa capa, um assunto que 

ninguém estava falando na época. E os temas que a gente dava uma importância bastante 

grande, quer dizer, eram os temas que nós chamávamos de "estratégicos", temas centrais do 

programa do nosso partido que era o PCdoB, na época, que era luta pela reforma agrária e a 

luta contra o imperialismo, especialmente imperialismo americano, logo aqui no segundo 

número, aqui vale filmar, é um trabalho de arte lindo que merecia ser reproduzido de 

alguma maneira, foi uma atividade que nós fizemos na PUC, lá na Monte Alegre, um 
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evento de uma semana, com debates e etc., foi a semana “O homem e a terra” e a capa esse 

trabalho magnífico do Jayme Leão, interessante como certos nomes se cruzam, o Myltainho 

acabou de mencionar o Jayme Leão colaborando com a experiência do “EX-”, o Jayme 

Leão era muito amigo nosso, sempre nos deu uma força muito grande. 

O que garantiu para o nosso jornal uma certa qualidade, era a ajuda que a gente 

tinha do pessoal mais velho, mais veterano, profissional. Lembro-me uma vez que nós 

trouxemos o Marcos Faerman, saudoso Marcos Faerman, ele fez uma reunião com a gente 

na redação, para dar uma aula de jornalismo, porque a gente não sabia, a gente ia fazendo 

ali, mais ou menos na raça, não tinha nenhum jornalismo profissional na parada nem nada, 

a gente ia aprendendo, fazendo e a maioria das pessoas que participavam do jornal não 

tinha a menor noção, absolutamente nenhuma do que era escrever uma reportagem, uma 

notícia, ou editar, fazer título, absolutamente nada. Mas iam aprendendo, aqueles dois ou 

três que estudavam jornalismo que eram amigos dos jornalistas, mais familiarizados com 

esse meio, ensinavam os outros e no fim éramos três ou quatros ali que reescrevíamos 

mesmo as matérias dos outros, porque se não o pessoal não ia conseguir nem entender, mas 

no fim dava certo. 

É importante entender assim que naquela época, os partidos políticos que existiam 

eram extremamente clandestinos, eram pouquíssimas pessoas que eram militantes, era um 

segredo guardado a sete chaves, quem era militante ou não, porque ser militante significava 

concretamente correr o risco de ser preso, e os partidos da resistência naquela época tinham 

muito cuidado com os recrutamentos, porque uma pessoa que entrasse para um partido 

clandestino que não tivesse muito firme, muito bem preparada, muito consciente do que 

estava fazendo, essa pessoa podia entregar pessoas que viviam na clandestinidade, que 

tinham uma militância realmente séria. 

Havia esse canal de participação, o único partido de oposição o MDB era pífio e 

ninguém levava a sério, não era um canal, pelo menos em São Paulo para a participação de 

ninguém, tinha a igreja, mas a igreja era outro mundo, não tínhamos muito a ver com a 

igreja. Então, o que existia basicamente eram duas coisas, os grupos de teatro e os 

jornaizinhos. Quer dizer, por meio de grupos de teatros e de jornaizinhos se agrupavam 

jovens, sobretudo, nas faculdades e não é que essas pessoas fossem tão interessadas assim 

em teatro, não tinha tanta gente assim com vocação, para artes dramáticas, artes cênicas, 
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nem tanta gente assim com vocação, com vontade de fazer jornal, o jornalismo no sangue, 

como alguns de nós tínhamos, mas éramos uma minoria. As pessoas queriam lutar, queriam 

fazer alguma coisa, a expressão “fazer alguma coisa” era uma expressão muito forte. 

Então, proliferavam grupos de teatros para todos os lados, com peças evidentemente 

políticas, peças de denúncias e etc., algumas vezes eram trabalhos muito malfeitos do ponto 

de vista de teatro, mas isso não importava, assim como os nossos jornais, muitas vezes 

eram muito malfeitos, mas isso não importava. Olhando em perspectiva, e na época 

também, nós que estávamos, digamos assim, no núcleo dirigente desse processo tínhamos 

consciência, o mais importante para nós não era nem o jornal, enquanto produto, é claro 

que a gente se esforçava de fazer uma coisa bacana, a gente sentia orgulho do que fazia, etc, 

caprichava ao máximo, mas o mais importante ainda assim não era o jornal feito, o mais 

importante era o processo de feitura do jornal, quer dizer, era um jornal como um canal 

para você aglutinar pessoas. Então nós fazíamos reuniões de pauta com vinte, vinte e cinco 

pessoas, as matérias eram feitas por grupos, por comissões, ninguém fazia matéria sozinho, 

as pessoas saíam em bandos de três ou quatro, para ir a feira entrevistar o povo, sobre o 

custo de vida ou para ir a uma paróquia entrevistar um padre, entrevistar, como nessa 

matéria que eu mencionei sobre o movimento operário, para entrevistar um companheiro da 

oposição metalúrgica, era esse tipo de coisa mais que a gente fazia. 

Nesse processo de feitura do jornal, a gente discutia muito, conversava muito, então 

a participação no jornal fazia parte de um trabalho de formação de uma consciência crítica, 

e também de um trabalho de organização política, de organização da nossa tendência no 

movimento estudantil e, pouco a pouco, estou falando de um intervalo de 1975 ao final de 

1978, nesse período a abertura política se aprofundou, foi-se criando mais espaço para as 

forças de oposição e para as forças de esquerda. O “Cobra de Vidro” também era um canal 

muito importante para o recrutamento de quadros para o nosso partido, era fundamental, as 

organizações de esquerda elas precisam de gente, de militantes, e nas condições de 

clandestinidade você não podia colocar uma plaquinha na porta, “entre para o partido X ou 

Y ou Z”, era tudo feito de uma maneira muito disfarçada. 

O “Cobra de Vidro” tinha muito esse papel, a gente fazia mutirões para distribuir o 

jornal nas faculdades. E esse papel fez sentido em certa época do movimento estudantil, em 

que a UNE não existia, a UNE foi fechada no final dos anos 60 e começo dos anos 70, a 
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UNE realmente desapareceu, os DCEs desapareceram, as Uniões Estaduais de Estudantes 

desapareceram, o que sobrou? Alguns pouquíssimos centros acadêmicos, em geral, os 

centros acadêmicos mais tradicionais, como alguns da Universidade de São Paulo, o XI de 

Agosto, na Faculdade de Direito, o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC, na 

Medicina, o Grêmio Politécnico, as entidades na área de ciências humana, na história, nas 

ciências sociais da USP, e em São Paulo quase nada mais. 

Surgiram também diretórios acadêmicos em escolas particulares, em faculdades 

menores, mas que não eram propriamente entidades estudantis no sentido sindical da 

palavra, de uma entidade de luta, de defesa de reivindicações, eram muito mais centros de 

convívio, instrumentos de ligação entre a direção dessas faculdades e os estudantes. 

Com o passar do tempo, essas entidades foram sendo recuperadas e foram surgindo 

centros acadêmicos independentes em tudo quanto é parte. Um grande marco foi em 1976, 

quando se reconstrói o DCE da USP, passou a se chamar DCE livre, Alexandre Vannucchi 

Leme, da USP. Nós acompanhamos esse processo, nós estamos em faculdades onde o 

movimento estudantil era muito mais fraco, não tinha força, da USP. E a partir dos DCEs, 

dois anos depois surge a União Estadual dos Estudantes, já no movimento que veio 

culminar em 1979, com a recriação da UNE, da União Nacional dos Estudantes. 

O nosso jornal termina justamente quando é criada a União Estadual dos Estudantes, 

nós estávamos na primeira diretoria da União Estadual dos Estudantes e nós resolvemos 

que não teria mais sentido um jornal com as nossas características, a partir daquele 

momento, um jornal das faculdades isoladas. Então, alguns de nós fomos trabalhar no 

jornal da UEE, da União Estadual dos Estudantes, que não foi adiante, por problemas 

próprios do movimento estudantil naquela época, enfim, que também era cheio de 

debilidades, de contradições e assim por diante. 

De um modo geral, a nossa experiência. A gente não teve nenhum, não passamos 

pela repressão, como outras publicações passaram, nosso jornal nunca foi proibido, nenhum 

de nós foi preso ou sofreu algum tipo de repressão mais direta durante aquele período. 

Alguns de nós até fomos presos, mas em manifestações estudantis aí sim, muito de nós 

apanhamos da polícia e fomos detidos, passamos um dia no DOPS e fomos soltos, era outro 

período em que pouco a pouco foi se conquistando mais espaço para o exercício dos nossos 

direitos. As pessoas pouco a pouco perdiam o medo de ir para a rua, de protestar, de gritar 
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“abaixo a ditadura”. Nas primeiras manifestações havia um receio, a gente gritava pelas 

liberdades democráticas, até em um ato de grande audácia, gritávamos “abaixo a 

repressão”, esse “abaixo a repressão” até tinha muito sentido, havia pessoas que 

interpretação no sentido mais amplo, todos os tipos de repressão morais e etc., mas apenas 

os grupos mais radicais ousavam gritar “abaixo a ditadura”. 

Depois de um certo tempo, de um ano e meio, dois anos, todo mundo gritava 

“abaixo a ditadura”, foi se perdendo o medo nesse sentido. 

O nosso trabalho era bastante modesto, nós não éramos a expressão principal do 

movimento estudantil. O movimento estudantil que saía nos jornais que dava o que falar, o 

movimento estudantil das tendências da USP não era a parte onde estava o “Cobra de 

Vidro”, o “Cobra de Vidro” era algo bastante mais modesto, que acabou chamando um 

pouco a atenção pelas características do jornal, pela ligação que a gente tinha com a 

imprensa alternativa profissional, como o “Jornal Movimento”, gente como Marcos 

Faerman e outras publicações. Uma certa qualidade do nosso trabalho, a gente teve muita 

sorte como uma das nossas bases de apoio era artes plásticas da FAAP, tinha uma galera 

muito talentosa lá nas artes plásticas que lustrava os nossos números e outros ilustradores, 

"uma" deles, eu faço questão de assinalar aqui, já que é um depoimento, que é a minha mãe 

Marlene Crespo, ex-presa política, artista plástica, que ilustrou vários números do nosso 

jornal. Essa é a nossa experiência, muitos de nós nos politizamos, nos engajamos na luta, 

graças ao “Cobra de Vidro”, fizemos o nosso rito de passagem da adolescência para a vida 

adulta da melhor maneira, exercendo a nossa condição humana, lutando por valores, por 

ideias, nas quais eu acredito ainda hoje. É isso. Paro por aqui, obrigado. (palmas) 

 

A SRA. RACHEL MORENO – O meu nome é Rachel. Gente boa tarde, obrigada 

pelo convite por estar aqui hoje. Sou Rachel Moreno, eu confesso que estou um pouco com 

as ideias desorganizadas, porque eu vim aqui crente de que eu falaria amanhã, mas ainda 

bem que a Amelinha está aqui e ela me complementa. 

A Amelinha me convidou para falar um pouco sobre a imprensa feminista na época 

da luta contra a ditadura, que foi quando ela surgiu. 
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Eu alinhavei algumas lembranças, alguns pensamentos e conversei com algumas 

companheiras que estiveram ou nos “Nós Mulheres” ou no “Brasil Mulher” ou 

eventualmente no “Mulheril” e tracei mais ou menos uma trajetória. 

Eu acho que a gente começou a se sensibilizar, eu pelo menos, comecei a me 

sensibilizar com a questão da imprensa, em 1974, quando nós fizemos, na USP, o 

movimento de luta por creche, a gente tinha umas estudantes que resolveram botar um 

cartaz dizendo “mães que têm filhos que queiram dividir uma babá para a gente poder 

assistir aula” e eu fui e a gente foi aos poucos foi discutindo, e transformou isso… afinal de 

contas… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – Rachel deixa eu dar uma 

interrompida. Como aqui está transmitindo pela televisão, fica perto do Mylton Severiano, 

para não ficar um quadro de uma mesa desmontada. 

 

A SRA. RACHEL MORENO – Com prazer. Então, a gente acabou transformando 

essa reunião de organização de mães, para poder assistir aulas, em um movimento de 

reivindicação por creche na USP. E que acabou sendo vitorioso, nós fizemos "passeatinha" 

na USP com as crianças na frente, com chapeuzinho de jornal e etc. 

No dia seguinte, primeira página do "Jornal da Tarde", estavam aquelas crianças na 

passeata. E dois dias depois nós fomos contatadas por mulheres de vários bairros de 

periferia, dizendo “nós também estamos batalhando por creche, só que não temos essa 

visibilidade, que bom que vocês colocaram o assunto à tona, etc”. Então foi fantástico, 

gente nós acabamos tendo contato com gente que a gente passaria um bom tempo até 

finalmente localizar. 

E a gente ficou com a ideia de um jornal na cabeça, da necessidade de nos 

comunicar de uma maneira mais ampla e de modo a alcançar mais gente, a respeito das 

ideias que a gente começava a discutir. 

Em 1975, a ONU decretou 75 como Ano Internacional da Mulher e teve um 

encontro no Rio de Janeiro, organizada pela ONU e ABI, e a gente esteve lá e lá também 

tomamos contato com outros grupos, associação de donas de casa, clubes de mães e etc., 
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gente de diversos cantos do país e a gente reafirmou a ideia de que precisamos finalmente 

sair com jornal nosso. E a gente se organizou para pode fazê-lo acontecer. 

Eu andava com um gravadorzinho, toda vez que encontrava uma mulher 

interessante, gravava uma entrevista, transformava aquilo em uma matéria e a gente 

começou a preparar, eu acho que lá por 78 mais ou menos a gente estava com o jornal 

praticamente pronto, quase pronto, com uma equipe de jornalista juntos, e de repente fomos 

surpreendidas por um jornal que nos chegou às mãos, e que se chamava “Brasil Mulher”. 

Em 75 ainda ou 76? Então, está, é 75. 

Em 1975, “Brasil Mulher”. A gente leu, nós estávamos sem jornal nenhum de 

repente nós vamos fazer dois, o que é isso? Não faz sentido. Abrimos a primeira página e o 

jornal que parecia extremamente interessante, Joana Lopes era a jornalista responsável, que 

estava fora de São Paulo ainda. No editorial dizia “este não é um jornal feminista, esse é 

um jornal do movimento feminino pela anistia”. A gente discutiu entre nós, boa parte das 

jornalistas que estavam no corpo editorial foram para o “Brasil Mulher” e a gente acabou se 

reorganizando, demorando um pouco mais para poder lançar o primeiro número, e no 

editorial dizia “este é um jornal feminista”. Então, acho que foi o que justificou um pouco 

as duas coisas.  

No fundo, no fundo, tanto um quanto o outro, a não ser nos primeiros três números 

talvez, abordavam questões relacionadas a mulheres, questões de gênero, com enfoque 

político, no enfoque que tinha tudo a ver com libertação, eu vejo ainda há pouco, por 

exemplo, companheiro dizia que a gente falava “abaixo a repressão”, mas a gente tinha 

certa vergonha de falar “abaixo a repressão”, a gente sai galhofeiramente dizendo “abaixo a 

repressão, mais amor e mais tesão”, não é Amelinha? Porque "amor e tesão" também era 

revolucionário, a gente pelo menos achava que era e que precisava começar a discutir essas 

questões. 

Bom, o fato é que a gente foi indo e de, pois de algum tempo, antes de foi indo, 

como é que a gente organizou esses jornais e como é que a gente fez eles acontecerem? A 

gente não tinha dinheiro. Éramos ou estudantes ou recém-formados, ou eventualmente 

jornalistas etc., e não tínhamos dinheiro. Uma companheira nossa do “Nós Mulheres”, por 

exemplo, conhecia Elis Regina. E eu fui com ela na casa da Elis Regina. E a Elis Regina 

resolveu financiar o primeiro número do “Nós Mulheres”. Depois do primeiro número, a 
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gente falou com a Ruth Escobar, que financiou o segundo número do “Nós mulheres”, e 

nós ficamos funcionando no porão do "Versus", Marcos Faerman está aí, ele nos ofereceu o 

porão, do lado esquerdo tinha o movimento negro, do lado direito tinha o “Nós Mulheres”, 

e o “Brasil Mulher” parece que funcionou em um primeiro momento na Ruth Cardoso, 

depois Ruth Escobar… rua dos Franceses, que é o do teatro Ruth Escobar… certo. A gente 

rodava onde tivesse, o negócio era minimizar os custos e tentar viabilizar. 

Eu como fui do “Nós Mulheres”, tenho mais vivência deste pedaço. “Brasil Mulher” 

era um pessoal que a gente considerava um pouco mais político, digamos, de uma maneira 

tradicionalmente, considerando os parâmetros tradicionais dessa questão, tinha gente como 

a Diva Burnier, que morreu recentemente, tinha a Rosalina Santa Cruz, tinha a Amelinha 

Teles, tinha a Iara Areias, tinha algumas mulheres que tinham enfrentado a ditadura de 

outra maneira e que agora se encontravam nesse jornal, nessa trincheira batalhando, dessa 

maneira, comum a todas nós. 

Matéria. Se a gente se virou para conseguir financiamento, como é que a gente 

assinava o jornal? Se vocês forem ver o “Nós Mulheres”, que eu não tenho mais, porque eu 

deixei para um vizinho guardar, enquanto eu fazia uma mudança, e ele resolveu utilizar 

quando fez sinteco na casa dele, acabou jogando todos os jornais fora, quase que eu mato o 

dito cujo, mas enfim pintavam notícias e pintavam informações, a gente não sabia bem 

como, de vários cantos.  

Eu lembro, por exemplo, que quando começou a varrição de rua e começaram as 

mulheres que se chamavam margaridas, varrendo as ruas. Eu entrei em contato com uma 

amiga nossa na França que me disse “entreviste as mulheres, é muito legal” e a gente foi e 

entrevistou as mulheres e viu, por meio desse pequeno episódio, toda a realidade que 

acontecia, os homens estavam indo para a construção civil, porque estavam sendo melhor 

remunerados e tinham alojamento e portanto abandonavam a varrição e as empresas 

resolveram abrir uma chance para as mulheres que então começaram a trabalhar na varrição 

e que demonstraram ser bastante competentes. O dono da empresa dizia “eu estou muito 

feliz, porque elas não namoram as empregas domésticas no portão, como os homens 

namoravam antes, elas não param no boteco. E se a gente não conseguia por noventa 

centavos a hora um homem para trabalhar, a gente consegue uma mulher que trabalha, mais 
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consistentemente por oitenta centavos". A gente pegava essa história e tentava desmontar 

um pouco tudo que tinha por trás.  

Eu lembro de ter lido também uma análise marxista de uma canadense a respeito da 

importância do trabalho doméstico e o que ele significava em termos da estrutura, do 

sistema e da mais mais-valia que ele criava. E a gente tinha toda essa discussão, mas de 

repente, por exemplo, aconteceu uma matéria de um "Cosmopolitan", uma revista 

americana, que dizia “eu quero uma dona de casa, eu também quero uma dona de casa”, era 

o título da matéria. Todas as matérias do “Nós Mulheres”, eu suponho que no “Brasil 

Mulher” também, eram discutidas por todas nós e só eram publicadas se todas nós 

concordássemos com elas. Essa foi uma matéria polêmica, boa parte achava que feminista 

americana não faz o menor sentido. Mas a gente acabou deixando passar e foi daquele 

número a matéria que fez mais sucesso, particularmente na periferia, junto à associação das 

donas de casa, junto às mulheres que sabiam o que significava, enfim que vivenciam a 

dificuldade de uma dupla jornada de trabalho, que sabiam a importância do trabalho 

doméstico e a desvalorização dele ao mesmo tempo, em uma linguagem… está bom, eu 

também estou com a pilha fraca. Em uma linguagem mais gostosa, mais próxima e etc. 

Por causa dessa atividade, em que a gente foi cada vez mais discutindo mais 

assuntos e mais questões relacionadas às mulheres, coisa que não tinha inclusive na 

imprensa "nanica", como era chamada então, a gente acabou sendo contatadas para fazer 

outros tipos de atividades. Então, por exemplo, ajudamos organizar o primeiro Congresso 

da Mulher Metalúrgica, de São Bernardo, Lula que era o diretor, na época do sindicato, 

chamou e disse “tem muita mulher na categoria, mas elas não vêm ao sindicato, nos 

ajudem, por favor, a organizar essas mulheres para que elas venham ao sindicato” e a gente 

participou dessa história e foi participando cada vez mais e foi se juntando cada vez mais.  

Na verdade, se as matérias eram assinadas por ninguém, porque todas nós 

estávamos de acordo com elas, se o financiamento também era meio quase que clandestino, 

porque a gente não divulgava, porque achava que poderia eventualmente comprometer 

quem tinha feito a gentileza de bancar aqueles números, a distribuição era o grande 

problema e a grande oportunidade que a gente tinha. A gente distribuía para algumas 

pessoas o jornal que era redistribuído por essas pessoas para outras mais e a gente era 

chamada para fazer debate, a gente ia, conversava, discutia, aprofundava o assunto, alguns 
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assuntos mais políticos digamos, de uma maneira, vamos discutir a greve do ABC, quando 

aconteceu, vamos discutir a situação do trabalho, vamos discutir o trabalho noturno, se sim 

ou se não e outras questões que a gente ia meio que timidamente discutir, mas que fazia o 

maior sucesso, por exemplo, quando a gente resolvia discutir sexualidade, aí era quando 

enchia e as mulheres queriam saber tudo a respeito dessa história. 

Bom, depois de um tempo os dois jornais continuaram, o “Nós Mulheres” é 

ilustrado pela Conceição Cahú, a Marisa era a jornalista responsável, a Joana Lopes era a 

jornalista responsável pelo “Brasil Mulher”, mas depois disso eu saí do “Nós Mulheres”. E 

eu levei uma matéria que eu tinha feito a respeito das metalúrgicas, com o “Jornal 

Movimento”, e passei a publicar algumas coisas no “Jornal Movimento”. 

Assim como eu, outras publicavam matérias relacionadas a mulheres também em 

outros jornais, Ethel Leon, por exemplo, publicava no “Opinião” e no “Em Tempo”, eu 

passei a publicar também no jornal "Repórter”, e foi legal isso, de a gente perceber a 

abertura que tinha nesses jornais para nossos temas, que nos acolheram muito 

generosamente e que deixavam passar as coisas mais facilmente, foi lá na verdade que a 

gente acabou tomando mais contato com a questão da censura, porque algumas matérias 

não passavam. Mas não as matérias relacionadas a feminismo, eu tentei fazer um 

levantamento, e a Ethel falou, por exemplo, de duas matérias dela que foram absolutamente 

censuradas, porque era uma matéria sobre questão de gênero, mas tinha a palavra 

"marxista" no meio do texto, e a censura cortou completamente a história toda. Quando não 

tinha tal palavra ou tal designação pouco mais característica, a coisa passava, então a gente 

não sentia exatamente nenhum problema com relação à questão da censura mais 

propriamente com relação à questão feminista diretamente. 

Embora muito tempo depois, recentemente, por exemplo, fui para o DOPS e eu pedi 

as minhas fichas, assim como Renata Vilas Boas também pediu… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – Como é que é? Faz com mais 

brevidade essa passagem das fichas. 

 

A SRA. RACHEL MORENO – Então, a gente pediu, porque podia ter acesso ao 

histórico e nós fomos recentemente. Nayara fez uma tese sobre o jornal “Nós Mulheres”, 
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ela estuda na Unicamp. E ela levantou, fez um grande levantamento e fez um debate com a 

gente e entre outras coisas ela teria passado pelo DOPS para investigar alguma coisa e ela 

veio me dizer, “Rachel você tem uma ficha no DOPS, pede a sua ficha”, disse a mesma 

coisa para a Renata. E eu fui pedir, agora, faz um ano. 

Eu fui pedir e nas minhas fichas, na verdade tinha umas quatro ou cinco, uma delas 

pelo fato de ser do conselho editorial do “Nós Mulheres”, outra pelo fato de participar das 

manifestações do Dia Internacional da Mulher, outra pelo fato de ser do “SOS Mulher” e 

outra pelo fato de ter participado em um debate organizado pelo PT, onde tinha várias 

pessoas falando, onde se falava de marginalizados e eu fui falar sobre os assassinatos 

impunes das prostitutas do Brás, com relação às quais nós fizemos uma manifestação. 

Ou seja, embora a gente não tenha sido diretamente incomodadas, de alguma 

maneira os homens prestavam atenção nessa questão de feminismo. Tinha também uma 

ficha de alunos, não são todas da minha classe, não entendo, mas enfim tinha uma ficha de 

duas páginas com nomes dos alunos e endereços, no meio dos quais tinha o meu também. 

De alguma maneira eles estavam de olho na gente, mas de alguma maneira, talvez 

dando menos importância a esse tipo de manifestação relacionado às mulheres, do que as 

manifestações que eles pudessem caracterizar como politicamente mais, com mais 

tradicionalmente políticas. E a gente passou.  

Embora a gente usasse o jornal para fazer os debates, usasse o jornal para discutir as 

greves, as manifestações, usasse o jornal para ter contato, para fortalecer, para estar junto 

com a marcha das panelas vazias, para estar junto com as mulheres no apoio a greve, aliás, 

a grande greve metalúrgica do ABC começou por uma empresa de mulheres, a primeira 

empresa que parou foi uma empresa totalmente feminina.  

As mulheres donas de casa que não trabalhavam nos contavam e, nós acabamos 

publicando também, que elas conversavam com os seus maridos, depois de conversar com 

a gente, dizendo “meu, ou você entra na greve ou você não volta mais para casa, você que 

sabe o que você faz”. Assim como ajudando a organizar o fundo de solidariedade etc. e tal. 

Então, tanto com relação às grandes lutas, a começar pela luta pela anistia, que deu 

origem ao jornal “Brasil Mulher”, quanto com relação às lutas mais específicas com relação 

às mulheres, luta por creche, luta contra o trabalho noturno, luta pelo direito ao corpo, ao 
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aborto, a uma série de coisas, aquilo serviu de instrumento para que a gente socializasse, 

ampliasse o alcance dessas discussões na sociedade. 

Amelinha você quer acrescentar alguma coisa? Do que eu lembro que eu tinha posto 

no papel era isso, mas eu deixei o papel em casa. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu falarei amanhã. 

 

A SRA. RACHEL MORENO – Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – Fala no microfone Amelinha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu sou Amelinha Teles. Todo mundo aqui, somos 

companheiros, somos da mesma época, até o Igor que é mais novinho podia ser meu filho, 

mas era também nosso companheiro. 

O “Cobra de Vidro” era um jornal que era lido não só por estudantes, até porque a 

distribuição do Jornal “Movimento” distribuía também o “Cobra de Vidro”, então muitas 

pessoas que não eram estudantes liam. 

Mas a Rachel é a minha companheira especial aqui, até porque nós somos aquelas 

feministas da primeira linha, nós somos chamadas de dinossáuricas, então nós somos pré-

históricas. 

Eu sempre tenho essa discussão, amanhã eu trarei o jornal, pena que eu não trouxe 

hoje, “Brasil Mulher”, não o jornal “Brasil Mulher” não fez no editorial, assim “este jornal 

não é feminista”, não você leu, mas eu trarei aqui amanhã, vem aqui amanhã que você verá, 

não está escrito isso, mas é que a ideia que se tinha é o seguinte, o “Brasil Mulher” não veio 

para ser feminista, do ponto de vista da Therezinha Zerbini, ela queria só anistia, mas nós 

fomos lá para fazer feminismo e nós fomos desde a primeira linha também, quer dizer, ele 

foi um jornal que trouxe essa contradição, desde o seu início, mas ele se firmou como 

feminista, no seu primeiro editorial, inclusive. 

Você pega o editorial, mandarei para você, vou escanear e mandar para você, você 

verá o primeiro editorial desse jornal. Eu falo assim, é o primeiro jornal feminista desta 

segunda onda do feminismo aqui no Brasil, porque ele vem em outubro de 1975.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      26
 
 

O “Nós Mulheres” também é feminista e muito feminista e nos ajuda muito e a 

Rachel Moreno sempre foi uma feminista que atuou, a gente sempre atuou no geral e no 

específico, a diferença do “Brasil Mulher” e “Nós Mulheres”, é que nós do “Brasil Mulher” 

nós éramos de partido político clandestino e vocês não, essa que era a diferença. Então, nós 

éramos militantes, mas era uma frente de esquerda, ali tinha PCdoB, que era eu, tinha a AP 

bastante, tinha MR8, tinha da Palmares, então era uma frentona, acho que outras 

organizações que não estou lembrando o nome, tinha o MEP, então todo aquele pessoal 

estava lá. 

Agora, a Rachel eu acho interessante e eu quis muito que a Rachel viesse aqui nesta 

semana, qualquer dia, qualquer hora, porque você tem um assento na imprensa feminista e 

nas demais, toda a imprensa alternativa, você colaborou de alguma forma e como feminista 

e trazendo, você tem um papel, Rachel, diferente do nosso, porque você levou o feminismo 

para toda a imprensa alternativa, porque você fala assim “os companheiros aceitaram”, não 

é bem assim, você foi e bancou, e a gente sabe como é que é, você foi e bancou. Então acho 

que esse papel da Rachel, o que eu queria destacar, nós não podemos deixar de destacar. 

E o “Nós Mulheres” e o “Brasil Mulher” são tão parecidos, os dois, porque a gente 

vivia em uma ditadura, os grupos de conversavam tão pouco que é engraçado, a gente só 

vai conhecer as características de um grupo ou de outro, com exceção da Rachel, porque a 

Rachel começou no “Nós Mulheres” e depois saiu, então você ficou em todos. Mas eram 

tão parecidos que quando a Rosalina vai fazer aquela tese dela da imprensa feminista e eu 

vou trabalhar com ela nisso, nós vamos ver que o principal tema nossa é a creche, é a luta 

por creche, quer dizer, do geral é a anistia, mas os nossos dois grupos é a anistia e custo de 

vida, e no específico que a gente chamava a creche de luta específica é creche, nós éramos 

muito iguais. 

 

A SRA. RACHEL MORENO – Eu só quis dizer, só quis me referir ao editorial 

Amelinha, porque a ideia não era fazer grupos concorrentes dentro do mesmo tema, tanto é 

que a gente se perguntou, faz sentido dois jornais? Então, no final acabou se juntando, 

porque de fato foi ficando cada vez mais parecido, você tem razão, mas o primeiro era 

muito o ponto de vista da Therezinha Zerbini, pelo menos no começo, e a luta feminina 

pela anistia. 
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Então, é uma questão mais geral mesmo, mas obrigada pela complementação e pela 

gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse fim? 

 

A SRA. RACHEL MORENO – Acho que a última coisa, só para terminar, algum 

tempo depois a Fundação Carlos Chagas acabou saindo com o jornal “Mulheril” retomando 

um pouco a questão da discussão dos temas feministas na imprensa, em uma imprensa 

especifica, com viés um pouco mais acadêmico talvez, um pouco menos tão militante e 

ativista como a gente fazia, mas um pouco mais acadêmico, o que não deixou de ser 

extremamente importante.  

Eu confesso que hoje eu sinto falta de um pedaço qualquer de imprensa que ouse 

radicalizar nesse sentido porque mesmo na nossa imprensa dita "alternativa", quer dizer 

hoje eu estou militando entre outras coisas na luta pela democratização da mídia, dos meios 

de comunicação, e mesmo na nossa imprensa do nosso lado, a questão pessoal do 

Altercom, que está o Altercom, a imprensa sindical e etc., a gente já estaria na hora de 

poder folhear qualquer revista, de qualquer jornal e ver meio a meio, matérias assinadas por 

homens, mulheres, os temas mais diversos, mas está muito longe disso ainda, é por isso que 

talvez faça falta e seja importante poder dar um chacoalhão para a gente poder dar um salto 

nesse sentido. É isso, obrigada. (palmas). 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Antes de passar a 

palavra para o Del Roio, eu lerei uma carta que está mandando oficialmente para a 

Comissão Estadual da Verdade. 

"Prezado Deputado Adriano Diogo, soube que a Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa de São Paulo está se esforçando junto ao Ministério Público para 

revisão dos atestados de óbitos das vítimas extremas da ditadura no Estado de São Paulo. 

Gostaria de encaminhar o pedido da modificação do atestado de óbito de Isis Dias de 

Oliveira, nascida em São Paulo, e talvez desaparecida no Rio de Janeiro, em janeiro de 

1972, digo talvez, porque nada se sabe de concreto sobe o seu paradeiro.  
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Isis Dias e o abaixo-assinado nos casamos em 1967, meu nome consta do simulacro 

de atestado de óbito que anexo a esta missiva. 

Agradeço profundamente o trabalho realizado até agora por esta Comissão. 

Saudações, 

José Luiz Del Roio, 3 de outubro de 2013".  

Em anexo está aqui a certidão de óbito expedida em 7 de fevereiro de 1996, pela 

oficial de cartório Cibele da Silva Bortolotto. 

Muito obrigado. 

Com a palavra José Luiz Del Roio. 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Não queria exatamente, é uma coincidência 

começar assim. Obrigado Comissão, obrigado assessores da Comissão, obrigado por tudo 

que vocês têm feito e vão fazer ainda. 

Eu não concentrarei sobre um jornal. Eu trabalhei na imprensa clandestina, em 

vários jornais, vamos chamar assim de jornais no exílio. Mas eu falarei um pouco da 

imprensa do exílio, que eu acho que é muito pouco conhecida ainda, faltam trabalhos de 

fôlego. Somente eu possuo mais de oitenta títulos de jornais feitos no exílio.  

Então, nós podemos supor que nós estamos pertos de cem títulos feitos no exílio. 

Tentarei explicar o que são esses cem títulos. Comentarei alguns apenas, mas quero dizer o 

seguinte, vamos começar a ver o que é esse negócio de exílio brasileiro. 

A ditadura demorou vinte e um anos, foi muito longa, então esse exílio foi 

mudando, foi se transformando, dependendo das condições de repressão que tinham dentro 

do Brasil. 

Em 1979, o Comitê de Anistia, mas, sobretudo, a "Justiça e Paz" aqui de São Paulo, 

ligado a Dom Arns, fez um levantamento do que era exílio, porque era muito importante 

também na questão da anistia, que pudesse voltar as pessoas. 

Chegou a uma conclusão de que existia algo como dez mil exilados. Claro, que os 

dez mil exilados podiam ser diferenciados, nós tínhamos desde os deportados, que foram 

aqueles que foram trocados por embaixadores, eram os banidos, nós tínhamos aqueles 

condenados, aqueles perseguidos, aqueles que tinham o retratinho na parede certo tempo, 

nós tínhamos aquele professor que não suportava mais não poder dar aula, não poder falar, 
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e os outros que tinham medo simplesmente, não aguento esse país e isso é o que deu o 

número de mais ou menos de dez mil pessoas. É interessante, depois eu mostro o que é um 

exilado oficial, depois eu mostro.  

Esse exílio brasileiro, que então começa já em abril de 1964, vai se espalhando, uma 

das características do exílio brasileiro é a sua distribuição geográfica. Era considerado um 

número relativamente baixo, dez mil, porque no Uruguai nós tínhamos quase 10% da 

população exilada, no Chile tivemos uma centena de milhares e etc., o Brasil era 

considerado baixa, isso até pelas características do país, de ser muito vasto, muita gente era 

exilada dentro do Brasil, quantos exilados paulistas não estavam no Mato Grosso, no Acre, 

era possível ainda, da tecnologia atrasada da época, os exilados internos. 

Mas esses poucos brasileiros tinham uma característica, eram muito cosmopolitas. 

Em geral, o exílio tende a agrupar, ficam todos agrupados, porque tem medo, não fala a 

língua, não tem dinheiro, o que eu faço. O brasileiro teve a característica, não entrarei em 

detalhes, porque seria longo, de ser extremamente cosmopolita, então tenta se interar com a 

sociedade onde vivia, tentar a aprender a língua, tentar a conversar, e ele foi se distribuindo 

pelo mundo. 

Então, essa imprensa que os brasileiros farão será muito vasta no planeta. Ela 

começou, depois eu comento alguns títulos, que ela começa já em maio de 1964, depois eu 

comento alguns títulos. A imprensa no exílio, havia muitas formas de trabalhar com a 

imprensa no exílio, eu fiz aqui uma divisão. A primeira coisa que você faz exilado, quando 

chega a um país, é tentar contato para pôr alguma coisa na imprensa local, a grande 

imprensa. Vamos dizer que o pessoal que chegava à França, em 1964, ia correndo atrás do 

"Le Monde", vamos por alguma coisa no "Le Monde", vamos pôr alguma coisa em 

qualquer jornal, que é possível, alguma denúncia de tortura, etc., algum dos horrores dessa 

ditadura.  

Depois você tinha algumas revistas em que você discutia, politicamente, sou 

marxista de tal tendência, não você é mais marxista que eu, você é mais do que ele, você 

vai naquelas revistas específicas, para nós foi sempre muito importante, "Le Temps 

Modernes" de Sartre, por exemplo, toda a discussão da luta armada, que passou… você 

pensa a revista do socialismo, de Lelio Basso, na Itália, mesmo as revistas da "Casa de las 

Americas", de Cuba, você discutia um pouco questões mais aprofundadas. 
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Depois você tinha os órgãos de informação para colônia, eram órgãos de 

informações escrito em português. Por que de informação? Meu caro, você, o Myltainho 

dizia, “mas era esquisito na época, tinha isso, não tinha aquilo, tinha telefone de ficha”, 

bom mas imagina para um exilado, telefone era um custo para ele, vamos falar do exilado 

na Europa, nos Estados Unidos, mas mesmo na América Latina, o telefone era um custo 

absurdo, não me recordo, mas você tinha que fazer vaquinha para três minutos, se reunia 

todo mundo, em dez, "mas fala três minutos, mas pelo amor de Deus, não passa dos três 

minutos". Quer dizer, você em três minutos não se informava, e tinha medo por quem 

estava no Brasil, evidentemente. O cara que estava no Brasil sei lá, ele estava apertado, 

você perguntava uma coisa fundamental sobre crise no Ministério, “o Corinthians ganhou 

sim, não” meu Deus do céu perdemos dinheiro. 

Não tinha internet, gente, e os jornais brasileiros eram jornais que não tinham 

divulgação mundial, não era que você ia comprar um "Estado de São Paulo", uma "Folha 

de São Paulo", onde? Então, você tinha que conquistar isso, era uma conquista. Você tinha 

que conquistar onde você conseguia ter contato no Itamarati, nos Consulados e 

Embaixadas, havia algum contato, mas era proibido, o Itamarati proibia, "não dê nada a 

esses desgraçados de exilados, eles vão denegrir o Brasil, não chegue perto", então você 

tinha que ter algum amigo de vez em quando, às vezes a gente tinha a Varig, grande e 

gloriosa Varig, porque a Varig distribuía jornais, você ia ao aeroporto, pagava algum 

limpador de avião para recolher os jornais que ficaram dentro da Varig, mas isso era raro, 

você pensa. Isso podia ser em Paris, em Roma, em Buenos Aires, mas a Varig não chegava 

a todo lado, e mesmo quando chegava, não todo mundo estava nas capitais, tínhamos um 

monte de exilados, um pouco mais tarde, mas na Suécia, na Hungria, lá não chegava. 

Então, não havia informação, era um desespero, as informações nos grandes jornais, 

mas que do Brasil falavam pouquíssimo, "morreu tal pessoa, houve um choque armado, 

houve uma repressão contra índio.", mas eram quatro, cinco linhas, não tinha uma análise, 

então era uma luta para você construir jornais para informar a colônia brasileira, fazer uma 

rede de distribuição, eu tirei pelo menos Europa, América Latina e parte da África, chegava 

essa imprensa em português. Notícias atrasadas? Sim, eram atrasadas, mas já eram notícias 

evidentemente analisadas, depois direi o nome de alguns que faziam isso. 
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Era um trabalho muito importante e dava realmente, era cansativo, entre buscar 

essas informações, tem sempre lembrar também que a igreja católica alguma coisa filtrava 

por meio de esquema da igreja católica, sobretudo, muito mais raro era a protestante, mas 

Anivaldo falará sobre isso, mas por meio da igreja católica filtrava algo. 

Depois tinham aqueles jornais que eram escritos no idioma local, então era em 

norueguês, em alemão, em francês, em inglês, em espanhol, em italiano, para a denúncia e 

o trabalho na sociedade local, onde você estava. Então, você tinha que fazer a análise, 

explicar porque a ditadura brasileira era uma ditadura de verdade, porque ela se disfarçava 

muito bem, dizia que tinha eleição, que era tudo uma beleza, o que é isso, tem partido, são 

um bandinho aí de doidos, então precisava fazer essa campanha, tinha que ganhar a 

sociedade local, então tinha que ser em várias línguas. 

Vocês podem imaginar o trabalho, o trabalho era realmente, você tinha que ter 

muito apoio local, porque não adianta, “eu falo muito bem o francês”, mas na hora que 

você vai escrever um jornal, você vê que não é bem assim e quando a gente chega e no 

sueco ou no dinamarquês, onde se publicava jornais, era bastante complicado, você tinha 

todo um trabalho de construção, inclusive de linguagem para se comunicar. 

 E depois nós tínhamos muitos jornais que eram de luta política e debate entre as 

organizações. Quase sempre eram em português, não era uma luta, era um debate, 

confronto de ideias, de prospectivas, estratégias em português, mas às vezes se fazia em 

espanhol e francês, por quê? Porque muitas vezes você, sobretudo nas línguas mais simples, 

você tinha um certo tipo de leitor que era os seus correspondentes nos diversos países, os 

trotskistas tinham seus correspondências trotskistas, PCB tinha seus correspondentes em 

tais partidos, o PCdoB tinha os marxistas leninistas, então tinha que dar um jeito de ler o 

que estavam debatendo. 

Isso eram os principais blocos da imprensa. Como eu digo, o grande problema era a 

falta de comunicação. Depois tinha também o problema sério, o exílio brasileiro era pobre, 

embora a gente tivesse alguns ricos, mas eram poucos, depois quando a gente fala alguns 

ricos, a gente fala em Darcy Ribeiro, que rico não era, ele era rico porque trabalhava… era 

uma ideia, porque ele trabalhava para governos, trabalhou para Allende, para o Velasco 

Alvarado, mas não era rico absolutamente. Tinha alguns companheiros que trabalharam em 

organismos internacionais, mas a maioria era pobre, com muitos problemas, eu me 
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lamentarei um pouco aqui do exílio, mas quero dizer uma coisa, eu fui um dos que tive 

muito problema, eu não trocaria todos os meus problemas de exílio por cinco minutos no 

DOI-CODI, não trocaria absolutamente, mas para ficar claro, é que quando a gente se 

lamenta de algumas coisas de exílio, eu quero que fique claro, tudo é relativo. É que muitas 

vezes existia problema exatamente de documentação, você não tem documentos, é 

complicado viver sem documento, é complicado as famílias que tinham filhos pequenos, 

escolas, era realmente pagar aluguel, você ainda não tem um emprego, alguns países 

facilitavam muito, outros não, complicavam a vida, então havia problemas e você para 

trabalhar nessa doideira, que era fazer toda a denúncia e ainda fazer o jornal era muito 

importante. 

O que movia muito as pessoas fazerem imprensa no exterior? Era muito duro, 

muitos sabiam como era o Brasil, sabia que a ditadura era muito séria e atormentava a todos 

muito a tortura, porque você dizia “meu Deus do céu, nosso pessoal está sendo torturado, 

nosso pessoal está sendo suicidado, nosso pessoal está sendo desaparecido”, como é que 

nós vamos fazer? Então, a gente tentava que qualquer coisa que pudesse diminuir um dia a 

prisão, a tortura, a denúncia, era isso que nos movia muitíssimo, era quase uma angústia de 

sair correndo e às vezes fazer as coisas até malfeita, mas tinha que ser feita rapidamente. 

Acenarei alguns jornais, vocês me perdoem, alguns dos oitenta que eu tenho, é 

muito curioso, eu só acenarei para dizer os que já saíram em maio de 1964, já saiu o 

"Boletim Brasileiro de Informações" de Santiago do Chile e saiu "Correio Brasiliense", 

órgão dos exilados brasileiros no México, era o pessoal da CGT, sobretudo, que tinha 

saído, "Correio Brasiliense" acho que é de 1808, que foi o jornal feito no exílio, Inglaterra, 

contra a coroa portuguesa. 

Bom, daí começaram, evidentemente foi crescendo, o primeiro que eu conheço, por 

exemplo, de debate político foi o “Resistência”, que já era um debate de MR8 a ALN, saiu 

Santiago de Chile. Comentarei alguns temas de debates, tinha muita questão da VAR-

Palmares, sempre Santiago do Chile.  

O fronte brasileiro de informação nasce em 1969, esse falarei um pouco mais, o 

título dele era "Frente Brasileira de informações", FBI. Foi uma gozação, ele é criado por 

um grupo de exilados na Argélia, sobretudo, pelo Márcio Moreira Alves e Miguel Arraes, 

eles gostaram depois de pôr esse nome provocador, esse foi um jornal importante, porque 
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estavam aumentando o exílio, final de 1969, para 1970, e os diversos grupos estavam de 

acordo que era necessária uma espécie de coordenação para denúncia, e sai então o 

primeiro número em Argel, mas depois vai se criando edições nacionais, se cria a edição 

chilena, que será muito bem feita, se cria a italiana, a francesa, a belga, a inglesa, a 

holandesa, ou seja, uma série de países publicam o FBI, esse foi o instrumento mais forte 

de comunicação que nós tivemos no exílio, infelizmente ele acaba em 1975, por uma série 

de divergências entre os muitos grupos que a compunham. Tinha o “Order and Progress”, 

era inglesa, da Inglaterra, nós tínhamos o "Ordem e Progresso" na Inglaterra, tínhamos, ele 

falará especificamente do jornal que ele fazia em Berkeley, porque também tinha uma certa 

importância o local onde você publicava, era importante você ter jornais em países que 

apoiavam a ditadura, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o Reino Unido apoiava muito, era 

importante, muito importante Roma, porque tinha muito contato com o Vaticano, era 

importante fazer em Genebra, ONU, relações internacionais, tínhamos também jornais em 

Genebra especificamente, acho que era o Sérgio Moraes que fazia, não me recordo os 

nomes, esse é o trabalho que tem que ser feito antes de morrer, talvez eu faça, escreva tudo 

direitinho, todos os nomes, para recordar as pessoas que fizeram, que justamente 

trabalharam sobre esse tipo… José Barbosa, em Genebra. 

O "Internacionalismo" era feito pelo Flávio Médici, esse era um jornal curioso, era 

um jornal da ALN, em Roma, exatamente para divulgação em torno de Vaticano. Tinha o 

“Revolution brésilienne”, era feito pelo PCBR, pelos documentos de PCBR, esse era um 

jornal, evidentemente era feito na França, porque já estava lá Apolônio de Carvalho, com a 

sua presença e respeito que ele tinha dentro da França, facilitava muito.  

Cito o "Outubro", Órgão Trotskista Brasileiro, isso foi publicado em vários países, o 

"Outubro". 

Aceno "A Classe Operária" que já tinha caído, sobretudo depois de 1975, era o 

jornal do PCdoB, depois do massacre da Lapa, ficou com muitos problemas de fazer. 

Alguns números foram feitos em português, foi feito em Portugal, eu tenho alguns números 

de "A Classe Operária" que provavelmente era enviado para o Brasil. 

Naquele período também caíram as gráficas da "Voz Operária", jornal do PCB, 

então ele foi feito no exterior. Inicialmente, os seus primeiros números no exterior foram 

feitos em Roma e posteriormente na Bélgica. Vocês vão encontrar muitos jornais feitos na 
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Bélgica, vocês vão dizer “que maravilha, a Bélgica era realmente a vanguarda da revolução 

brasileira”, não era bem assim, é que custava bem mais barato as gráficas, então todos 

faziam na Bélgica as edições, às vezes deforma..., e tinha um problema, nós às vezes 

tínhamos problemas ridículos, sobretudo, quando se fazia em português, a acentuação, não 

tinha o til, e não tinha cedilha, era um desastre fazer isso e a Bélgica se preparou muito bem 

para fazer coisas, tinha um outro, mas eles não deixavam a gente fazer, porque tinha muito 

português exilado lá, era mais fácil, era em Luxemburgo, mas Luxemburgo nos controlava 

muito, o país é muito pequenininho então era fácil controlar, mas às vezes a gente fazia em 

Luxemburgo e colocava o nome da Bélgica. Tem uma escola, o partido comunista belga era 

muito pequeno, mas tinha uma imensa escola, que era em Luxemburgo, então dava para 

trabalhar em Luxemburgo e na Bélgica, é isso mesmo não é? Lembra?  

Depois tinham os jornais curiosos, "Viracopos Press", que era feito na Itália era 

muito ligado ao padre Vicini, um dos padres que foi expulso aqui do Brasil, nós tivemos 

muitos sacerdotes expulsos, não sei se vocês já fizeram um trabalho sobre isso, muitos 

sacerdotes foram expulsos. E às vezes cada sacerdote desses, eles não perdiam o contato e 

faziam um jornalzinho, muitas vezes ia valer para sua paróquia, para sua diocese, para o seu 

bispo, mas era importante, porque realmente penetrava em profundidade, porque tinha um 

público que não sabia nada, mas se o padre tal falou, esteve no Brasil, fez, "Viracopos 

Press" era um desse tipo. 

São tantos. O “Brésil Nouvelle”… são tantos. Um certo momento, eu estou com 

problema com os meus oitenta nomes, acenarei ao que eu acho, por exemplo, o jornal que 

foi muito importante de debate, chamava “O debate”, foi feito pelo João Quartim, ele 

esteve aqui acho que uma semana atrás. João Quartim, acho que início de 1970, exilado ele 

cria uma revista de debate em Paris e essa foi a mais longa e permanente, porque ela dura 

até 1982, 1983. E era realmente uma revista importante, porque as organizações escreviam 

para aquela revista e quebravam o pau naquela revista, ele mesmo em uma declaração, em 

uma entrevista, ele disse “o jornal era muito tosco, tecnicamente falando”, era uma coisinha 

muito, mas de alto nível, muito bom, muito interessante. Para estudar um dia a história da 

resistência clandestina no Brasil, esse é um material precioso, porque lá tem muitos 

documentos, muitas opiniões, muitos choques, é bastante importante. Ou vou citar o "Brasil 

mês a mês"… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem o arquivo disso, 

jornal ...? 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Tenho, tenho, tenho sim, tenho isso e muito 

mais, tenho tudo. No caso a coleção realmente completa, na questão de "O debate", eu não 

tenho todos, quase todos, mas o João Quartim tem todos os números na casa dele, porque 

eu tive lá folheando, realmente tem todos os números, aliás, ele guarda com muita, é um 

jornal importante. O jornal que foi muito interessante era o "Brasil mês a mês na imprensa", 

era mensal, era um belo caderno mensal, as notícias da imprensa brasileira comentadas e 

essa era um pouco mais fácil de ser feita, porque era feita em Moscou, a embaixada 

soviética mandava os jornais brasileiros, então o pessoal tinha acesso e fazia um ótimo, 

foram feitos quarenta números do "Brasil mês a mês". Isso era muito disputado, porque 

realmente você pegava a resenha de tudo o que tinha sido feito. 

As línguas eram as mais complicadas, como eu digo, isso tudo era feito, tínhamos os 

jornais feitos na Alemanha, tanto na Alemanha federal quanto na Alemanha democrática, 

tínhamos coisas feitas na Hungria, tínhamos nos países nórdicos, tínhamos na Polônia, 

depois Portugal passou a ter quando foi possível, depois em 75 já era possível, na Itália 

muitos, muitos na Itália. Provavelmente o jornal mais bonito, agora vamos para a beleza, 

foi a "Realidade Brasileira", que embora com o nome “Realidade Brasileira” era escrito em 

italiano, ele era mais bonito do que o movimento, quer dizer, tentou copiar o que era a 

imprensa nanica, vou chamar de nanica no Brasil, copiava o estilo e tentava fazer. Ele fazia 

duas mil, duas mil e quinhentas cópias, era especificamente para deputados, senadores, 

altos dignitários religiosos e direções sindicais. Era distribuída, fundamentalmente quem 

fazia esse jornal, entre tantos outros, era o Maurício Martins de Mello em Milão.  

Aconteceu também que quando vocês, mulheres, começaram a brigar por aí houve 

influência no exílio, o ano de 75 foi fértil para a questão da mulher, porque era o Ano 

Internacional  da Mulher, da ONU, houve a grande habilidade de usar os 30 anos de anistia 

de 1945, coligar os 75, houve ... Algumas companheiras estão saindo da cadeia, se meteram 

a fazer isso, outras estavam começando a pensar, isso influenciou também o exílio, as 

mulheres do exílio. Então começaram uma série de publicações, às vezes muito frágeis, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      36
 
 
muito fracas, fracas digo como técnica, mas interessantíssimas e todo conflito que se 

traçava aqui dentro se traçou lá fora. Feminismo, feminino etc. etc. Eu me lembro de 

discussões ferozes, mas nós temos vários jornais, por exemplo, "Nossa Hora", que era do 

comitê de mulheres brasileiras, por quê? Porque se decidiu criar comitês específicos de 

mulheres, alguns comitês de mulheres nasceram na Europa, sempre em divergência entre si 

obviamente, mas não sentia problema, porque todas realizavam um bom trabalho. 

Eu vou parar por aqui, porque a lista é muito grande, não quis aqui ser justo, não fui 

justo, no sentido de que eu não expus absolutamente a grande quantidade de posições 

desses jornais, alguém me dirá “mas como? você falou do PCBR, mas não falou, não sei, de 

outra organização”. Eu não usei esse critério, esse critério é só para dar uma pincelada e 

saber que eu acho que está faltando, na história da resistência brasileira, essa parte do exílio 

e da imprensa do exílio, que eu acho bastante importante. 

Deputado, eu quero lhe passar, por sinal, pedindo desculpas para a Amelinha, aqui 

nós temos 60 jornalistas que resistiram à ditadura, tanto da clandestinidade, ou seja, 

imprensa clandestina, tanto na imprensa, vou chamar genericamente nanica, tanto na 

imprensa do exílio, são 60 jornalistas, homens e mulheres, Amelinha, por exemplo, e o 

Myltainho estão aí. Aí são quase 10 horas de entrevistas, na verdade é um resumo de 110 

horas de entrevistas, depois se interessar à comissão, acho que seria útil para os arquivos da 

comissão ter as 110 horas de entrevista. 

Queria lhe deixar também esse cartaz, cartaz não, esse livro que é a produção, 

quando a gente fala de imprensa, tem a produção do que está em torno da imprensa, são 

cartazes, a luta pelos cartazes, pelos panfletinhos, pelos pedacinhos de papel; em 75, por 

exemplo, já Virgínia Artigas começa a fazer uma série de desenhos sobre a questão da 

mulher, muito interessante, esses cartazes eram reproduzidos no exílio,  muitos cartazes que 

eram feitos no Brasil, mas não podiam ser produzidos, ou às vezes eram feitos e não dava 

para distribuir ou se distribuir desaparecia, eram reproduzidos no exílio, faz parte também 

da imprensa e da comunicação.  

E finalmente, queria lhe dizer, embora para os arquivos aqui fica um pouco fora, 

defasado, queria lhe entregar o convite, à comissão, para a inauguração no dia 12 de 

outubro, no Centro Cultural do Banco do Brasil, da exposição, da mostra, sobre a 

resistência, onde terá uma grande parte sobre a imprensa, tanto a legal, tanto a clandestina, 
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tanto a do exílio e com isso eu termino, muito feliz de ter falado mais uma vez nesta 

comissão, termino também contente de fazer uma pequena provocação, não sei se para os 

mais jovens, porque nós não podemos fazer, façam também uma história da imprensa do 

exílio, vale a pena. Muito obrigado. (palmas).  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Beleza de apresentação. A 

TV Assembleia está passando os CDs contidos aqui, todo sábado ela está apresentando o 

trabalho de Jorge Machado e da Simone.  

Padilha, você ficou por último para falar, aproveita para falar da caravana de anistia 

que vocês vão fazer lá para os Estados Unidos para homenagear, agradecer o Green, James 

Green. Embora o senhor não vá junto com ele, mas era bom falar do trabalho daquele livro 

importante, Anivaldo Padilha. A dele vai ser acompanhada por um power point, quem vai 

acionar aí para ajudar, Thaís você ajuda por favor. 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA – Em primeiro lugar quero agradecer mais uma 

vez o convite de estar aqui com vocês, um prazer e uma honra e especialmente participar de 

uma mesa como essa e falar sobre algo que concordo com o Del Roio, que é um tema 

bastante desconhecido, que foi a resistência no exílio e especialmente a imprensa no exílio. 

O que o Adriano pediu para falar, a semana que vão ocorrer dois eventos nos Estados 

Unidos, um na quinta-feira na Brown University, sobre o Brasil e na sexta-feira na 

Universidade Columbia, também sobre o Brasil, chama "Justiça de Transição no Brasil", 

mas na verdade além da participação, alguns membros da comissão de anistia vão estar lá, 

Paulo Abrão que é o presidente e outras pessoas, vai estar também o ministro da Justiça, 

Eduardo Cardozo e alguns intelectuais americanos, brasilianistas, que vão participar desse 

simpósio para discutir, mas o mote principal é uma homenagem que vai ser feita às pessoas 

americanas, vou deixar a minha modéstia de lado e também a mim e a um outro 

companheiro brasileiro que participou bastante dessa luta nos Estados Unidos, na 

coordenação, mas uma homenagem, na minha opinião, principalmente aos nossos amigos 

americanos que nos deram apoio lá nesse trabalho. 

Eu, infelizmente, há dois dias decidi não ir, vou ficar por aqui mesmo, por vários 

problemas, tenho muito que fazer aqui também. Deixa-me dar um pouquinho assim de 
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alguns antecedentes, muito rapidinho, normalmente as pessoas me perguntam “como foi 

possível, quer dizer, você depois de passar pelo DOI-CODI, pelo DOPS, ser torturado, ser  

preso e tal e depois ser forçado a se exilar, passa grande parte do seu exílio nos Estados 

Unidos?”, isso tem a ver com a minha própria história, eu sou de tradição protestante, fui 

um dos líderes da esquerda protestante aqui no Brasil, junto com Paulo Wright e outros 

estudantes na época de uma organização protestante, de estudantes, do qual participava 

inclusive Heleny Guariba, Ivan Mota Dias, que estão desaparecidos e vários outros. 

Eu fui preso em fevereiro de 1970, mas já a partir do AI-5 ou bem antes também, 

por causa do meu papel aqui no Brasil de líder do movimento juventude protestante, 

ecumênica no Brasil e na América Latina eu já alimentava uma rede que havia nos Estados 

Unidos com a qual a gente já tinha contato, com informações sobre o que ocorria no Brasil. 

Inclusive já em 69 saiu uma publicação nos Estados Unidos, chamada “Terror no Brasil”, 

organizada pelas lideranças das igrejas protestantes que acabaram também se acercando das 

lideranças católicas e alguns brasilianistas que fizeram essa publicação fazendo denúncias 

sobre a tortura.  

Eu saio do Brasil em 71 e fiz o caminho que quase todo mundo fazia na época, 

Uruguai, Argentina, depois Chile. Estava no Chile e aí recebo convite para ir para os 

Estados Unidos, com  a intenção das igrejas lá do Conselho Nacional de Igrejas dos Estados 

Unidos, que reuniu mais de 40 igrejas e outros setores ecumênicos, os quais já tinha contato 

de ir para os Estados Unidos para desenvolver um trabalho de educação, de informação 

sobre a situação brasileira e principalmente sobre o envolvimento americano aqui. Fizeram 

um trabalho, na verdade, contra a política externa americana, então vou para lá, chego lá 

em 71 e já com aquela consciência de quase todos nós exilados tínhamos, que o exílio não é 

um lugar simplesmente de fuga, mas era outra frente de luta.  

Então, chego lá e já tinha um brasileiro Sérgio Schneider, que ficou desaparecido 

um tempo aí, sexta-feira passada, depois de 41 anos conseguimos nos localizar 

mutuamente, a gente se encontrou aqui em São Paulo. Mas ele era estudante em São Carlos, 

foi preso em Ibiúna, da minha igreja também, metodista, ele estava lá nos Estados Unidos, 

já tinha começado esse trabalho, para o qual fui substituído, ele saiu de lá em 71. Chegando 

lá, diferentemente da Europa, em que os exilados foram para a Europa ou Chile, ou outros 

países e lá se encontraram com os seus, digamos, contra-partes ideológicas ou políticos-

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      39
 
 
ideológicos, então você tinha, na Europa você tinha os sindicatos ligados a partidos 

socialistas, partido comunista, você tinha os diversos partidos de esquerda lá. Nos Estados 

Unidos havia o que, o Partido Comunista era minúsculo, insignificante, havia um partido 

maoista que era mais dogmático do que eu que tinha conhecido aqui, estou falando 

dogmático, que era, ainda perguntei, fiz contato com eles, perguntei qual era a estratégia 

deles, “nós vamos começar a luta armada no cerco da cidade, a partir do campo, um país 

que 90 e tantos porcento da população era urbana”. Eu falei “bom, vocês vão precisar de 

um braço enorme para cercar esse troço todo aí”, mas eram partidos realmente sem muita 

significação no país, partido trotskista também, esse tinha um pouco mais de atuação em 

relação à América Latina.  

Agora, ao mesmo tempo havia uma efervescência de movimentos incríveis nos 

Estados Unidos, não se esqueça de que isso foi em 1971, ainda no auge do movimento 

pelos direitos civis, movimento contra a guerra do Vietnã,  movimento feminista ganhando 

corpo lá e eu fui para a região de São Francisco, Berkeley, onde o movimento gay também 

estava emergindo com muita força. E ao passar o radar pela sociedade americana percebi 

que o trabalho, não podia contar com setores tradicionais de esquerda, teria que ir para um 

campo, um campo que eu conhecia bem, que é o campo das igrejas e quando os caras 

tinham contato, tinham contato com pessoas, tanto católicos quanto protestantes que tinham 

trabalhado aqui no Brasil e tinham mudado a sua visão de mundo, inclusive decidiram 

voltar para os Estados Unidos, dizendo “olha, eu vim ao Brasil para ajudar o povo 

brasileiro, mas acho que a melhor maneira de ajudar o povo brasileiro é voltar para os 

Estados Unidos e brigar lá dentro”, para mudanças mais radicais nos Estados Unidos.  

Tinha também brasilianistas, alguns intelectuais que tinham a preocupação com o 

Brasil, lideranças das igrejas, então com isso a gente formou aquilo que está lá "American 

Friends of Brazil", na verdade, os Amigos Americanos do Brasil. Foi uma organização, 

para a gente poder fazer o trabalho como brasileiro, a gente vivia aquele momento da 

paranoia ou do medo mesmo de ser perseguido, ser seguido pelo SNI, embaixada brasileira, 

tudo isso. Então a gente tinha de ter uma fachada de americanos, então um grupo de 

americanos formou essa organização e a gente criou um boletim com apoio dessas igrejas 

que estão mencionadas aí, Igreja Metodista, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, 

Conselho Nacional de Igrejas, esse programa que seria "Frontier Internship in Mission" foi 
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um programa que me sustentou durante cinco anos para desenvolver esse trabalho, que era 

um programa ecumênico para a juventude. E NACLA, que ainda existe até hoje, era um 

centro de pesquisa sobre América Latina, que nasceu, surgiu logo depois da invasão 

americana à República Dominicana, era um centro de estudos, de pesquisa e divulgação 

para denunciar a política externa dos Estados Unidos em relação à América Latina. 

Agora, a gente tinha vários desafios. Os grandes desafios eram: superar a ignorância 

total que havia sobre o Brasil, especialmente sobre a ditadura, romper o silêncio da 

imprensa, divulgar as lutas aqui no Brasil contra a ditadura, fazer campanhas em defesa dos 

prisioneiros políticos no Brasil, aí entrava as denúncias sobre a tortura e mobilizar a opinião 

pública para fazer pressão no Congresso americano.  

Para vocês terem uma ideia do nível de ignorância em relação ao Brasil, eu saí 

arrebentado daqui, fisicamente estourado, psicologicamente também muito abalado, depois 

de passar, somando tudo, quase quatro meses entre Operação Bandeirantes e DOPS e as 

igrejas me perguntaram, eu comentei com alguém um dia que tinha muitos pesadelos ainda, 

pensei que estava sendo torturado, aí me perguntaram se eu aceitava, se estava interessado 

em fazer terapia, aí eu falei “claro, vamos fazer”, “então a gente vai pagar”. Aí mandaram 

ver um psicanalista, na primeira entrevista com ele, num procedimento aquele de sempre, 

contei a minha vida para ele, ele pediu para contar a vida, me dispensou tudo. Na segunda 

sessão, eu chego e a primeira pergunta que ele me faz é a seguinte “quando você começou a 

ter alucinações?” Eu falei “o quê?”, “O que você quer dizer com isso?”, “Não porque as 

coisas que você me contou, você vem do Brasil, só ocorrem em países comunistas”. 

Exatamente. Aí eu falei para ele “se você não tem competência para discernir, desculpe se 

eu estou falando a verdade ou estou tendo alucinação, você não pode ser meu terapeuta. 

Tchau, vou embora e vou avisar as igrejas para não pagar nem a primeira e nem a sessão de 

hoje”. “Fica aqui”, eu falei “ de jeito nenhum, vou embora”, dispensei. 

Outra vez eu estava fazendo uma palestra na universidade, na Virgínia Ocidental, eu 

comecei falando um pouco sobre a história do golpe, descrevendo o que tinha acontecido 

aqui, tal e tal, falei sobre a minha própria situação de tortura e tal e lá para frente quando 

abri para perguntas, a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte “olha, não sei, acho 

que perdi alguma coisa na sua fala, porque você descreveu tudo isso, mas você não falou 

quando foi que os comunistas assumiram o poder, conquistaram o poder no Brasil”. Vocês 
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veem o que era a dominação ideológica do terror, paranoia anticomunista, então a gente 

tinha de romper com isso e a única maneira foi realmente centrar fogo. A gente tinha que 

centrar fogo, enfim, tinha um  público que a gente tinha que atingir de forma quase que  

imediata, as intelectualidades nas universidades de jornalistas, membros do Congresso 

americano, lideranças das igrejas e os ativistas de direitos civis e estudantes, direitos civis 

aqui, depois posteriormente logo em seguida, incluir realmente o movimento feminista e 

movimento gay, porque eram pessoas que realmente tinham influência na sociedade. 

Criamos então uma publicação, que é esse boletim e é um boletim, um formato, 

quem me passou a dica foi a NACLA, aquela organização que eu mencionei no começo, é 

um formato usado por todos os movimentos nos Estados Unidos, ele era um formato que 

parece tinha um apelo grande na sociedade. O primeiro está ali tal “o que está acontecendo 

no Brasil”, esse foi o primeiro artigo, esse boletim tinha 20 páginas e ele era bimestral, 

depois por questão financeira passou a trimestral.  

Aí fiz uma descrição do que ocorria no Brasil. Como era um público importante de 

igreja, ali tem um artigo, uma das primeiras declarações na CNBB em relação à ditadura, 

então eu traduzi para o inglês e ele serviu de mote para uma série de outros artigos que 

seguiram dentro desse número. 

Ali mais uma vez, quer dizer, voltando sempre, o tema era tortura, tinha que reprisar 

isso o tempo todo com testemunhos de pessoas, com citações de missionários que estavam 

aqui no Brasil e também pegando o que saía mais na imprensa europeia, o "Le Monde", 

"The Guardian," jornais da Alemanha também, da Holanda, da Itália, traduzia para o inglês 

e jogava, porque era uma forma de dar credibilidade ao que a gente estava dizendo.  

Eu não estou conseguindo enxergar... aqui é importante isso, um dos temas que deu 

para perceber logo no começo, no final de 71, começo de 72, um dos temas mais sensíveis 

para a ditadura era a questão indígena aqui, que é o momento do avanço pela Amazônia, 

inclusive com denúncias que já surgiam aqui no Brasil, já tinha havido aquele relatório 

Figueiredo no final da década de 60. Ali são duas coisas, uma política de genocídio contra a 

população indígena do Brasil, esse é aquele artigo e o que tem ali, a foto de um indígena, 

talvez a primeira publicação em inglês feita sobre a situação indígena no Brasil. Foi uma 

publicação de mais ou menos 40 páginas e a gente conseguiu imprimir, ter duas impressões, 

a primeira de dez mil exemplares e depois mais dez mil, também com apoio das igrejas e 
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isso foi distribuído pelos principais centros, pegando principalmente as escolas, as 

faculdades de antropologia das universidades americanas, porque a partir dali sabia que 

podia gerar as reações e também contamos com apoio fortíssimo do movimento indígena 

americano, que tinha uma organização bem forte, que estava bastante militante.  

Eu fiz contato com essa organização, eles ajudaram na distribuição, quer dizer, isso 

aí foi um dos pontos mais sensíveis que eu acho que contribuíram de forma muito forte para 

o desgaste da ditadura nos Estados Unidos, mas no mundo todo porque na Europa também 

se fez coisa semelhante. 

Tinha outra coisa que a gente tinha que desconstruir, era a propaganda do Brasil 

sobre o milagre econômico, que essa era uma propaganda fortíssima, por um lado era 

propaganda mesmo, paga pelo governo brasileiro, pela ditadura e também uma propaganda 

por meio, diria do aluguel, de jornalistas americanos, que publicavam matérias na imprensa 

e matérias que saiam na imprensa também para os jornalistas desavisados, enfim, era 

propaganda direto, era o milagre econômico brasileiro, como o governo brasileiro. 

Inclusive uma declaração, nunca esqueço, procurei, queria mostrar para vocês, a declaração 

do Presidente da General Motors, que dizia o seguinte, numa entrevista que a gente tentou 

fazer com ele e ele falou rapidinho e foi embora, ele falou “o governo brasileiro encontrou 

uma forma perfeita de administrar o país, reuniu um grupo de técnicos ou tecnocratas 

extremamente competentes junto com uma elite militar de ótima formação acadêmica e a 

junção desses dois setores estão produzindo o milagre econômico brasileiro”.  

Essa matéria que está aí é sobre o milagre econômico, demorei acho que uns três, 

quatro meses para preparar isso aí, porque exigiu muita pesquisa para mostrar exatamente 

que o milagre, chamado" milagre brasileiro" é realizado à custa do sangue, do trabalhador 

brasileiro, em cima do arrocho salarial, da concentração brutal de renda no Brasil. E a partir 

daí a gente foi fazendo vários artigos em cada número para desconstruir isso.  

Também entrava parte da campanha internacional de denúncia contra o Brasil, foi 

um contato com o Congresso americano, que uma coisa que a gente descobriu é que a 

maioria dos membros do Congresso, deputados e senadores, a maior parte dos assessores 

deles eram estagiários, eram jovens que tinham terminado o curso de graduação em 

relações internacionais ou em economia, enfim, vários assuntos e estavam fazendo estágio 

para os senadores e deputados, era uma forma deles pagarem pouco. E a gente descobriu, 
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eram todos jovens, “esse povo é mais sensível”, então todo esse material que a gente 

publicava, mandava para o deputado ou senador, mas mandava cópia para os assessores 

também.  

Os jovens eram mais suscetíveis a ler aquele material e influenciar e realmente em 

grande parte a gente conseguiu isso. Por exemplo, foi um assessor de um deputado que fez 

essa pesquisa mostrando o treinamento da polícia brasileira por parte dos Estados Unidos.  

Era o momento em que o Brasil era visto como o grande aliado americano, o Nixon 

falou inclusive quando o Médici foi lá, aquela frase que americano usa sempre para elogiar 

os países com mentalidade de vira-latas, como a ditadura, "para onde o Brasil pender, 

penderá o resto da América Latina", essa foi a frase que o Nixon usou para saudar o Médici 

quando ele esteve lá, porque logo depois do golpe do Chile, a gente tinha já informações de 

envolvimento por exemplo no golpe, a gente fez essa denúncia, que também teve um 

impacto grande.  

Fazíamos também as campanhas em defesa de prisioneiros políticos, esse foi o caso 

de Manoel da Conceição, que foi um dos que a gente mais conseguiu uma repercussão 

muito forte, quando o Manoel da Conceição foi preso aqui, foi imediatamente comunicado 

lá e a gente começou essa campanha na França também, na Europa. E a gente forçou 

realmente o governo brasileiro de ter que dar resposta ao departamento de estado a partir de 

contatos que eu fiz imediatamente com o presidente do Conselho Nacional de Igrejas dos 

Estados Unidos também com o Secretário para América Latina da Conferência equivalente 

à CNBB americana, Conferência Episcopal dos Bispos dos Estados Unidos. Foi em 74.  

E também para reforçar essa aliança que a gente teve com o público das igrejas, 

quando eu falo das igrejas preciso fazer um parênteses aqui, eu falei da quantidade de 

movimentos lá. Eu descobri que a maioria esmagadora de todos os movimentos sociais lá 

eram financiados pelas igrejas, algo muito interessante e lideradas por pessoas das igrejas 

também Quando você atingia essas pessoas nas igrejas você atingia tanto o público interno 

das igrejas como um público amplo externo. E ali como a ilustração mostra é o momento 

em que a CNBB entra em choque mais forte, os setores da CNBB entram em choque mais 

forte com a ditadura, que também teve bastante impacto, porque no imaginário do povo 

americano, a ditadura está realmente perseguindo a igreja, isso também foi importante 

politicamente. 
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O público americano já começava a protestar, quer dizer, a quantidade de cartas que 

a gente pedia para eles mandarem para os deputados, para os membros do Congresso, a 

quantidade aumentou bastante, então já começou a ter uma discussão dentro do Congresso 

americano em relação à ajuda militar e ajuda econômica, mas principalmente ajuda militar 

que era enviada para o Brasil. 

É um pouco sobre algumas informações que a gente dava sobre a resistência aqui no 

Brasil, com toda a fragilidade, mas havia vários movimentos que aconteciam aqui.  

Eu só queria dizer, uma coisa que o Del Roio mencionou, a questão de como obter 

informações. Uma coisa que, talvez em decorrência da minha própria história aqui, tinha 

conseguido montar uma rede de pessoas que semanalmente enviavam recortes de jornais ou 

de revistas, duas pessoas que faziam sistematicamente um serviço de clipping pra mim, de 

recortes de "Jornal do Brasil" e do "Estadão" e mandava para lá semanalmente e lá então 

organizava esses recortes e tal, além de pessoas, claro, companheiras da esquerda que 

estavam na clandestinidade, alguns que ainda conseguiram ficar no Brasil e que mandavam 

então as notícias do que ocorria na clandestinidade, então com essas informações a gente 

conseguia montar esse trabalho aí. 

Obrigado, gente. (palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém vai fazer alguma 

consideração e tal, para a gente fechando esse ciclo aqui da resistência. 

Qual a agenda de amanhã? A sessão de hoje à noite foi cancelada em virtude da 

pessoa do Rio de Janeiro não poder vir. 

Tem a palavra a Sra. Rachel Moreno. 

 

A SRA. RACHEL MORENO – Eu só queria pontuar que quando falamos em 

resistência a qualquer coisa e a imprensa em termos de resistência, eu acho que neste 

momento nós estamos vivendo também uma necessidade de uma ampliação, de uma 

democratização de acesso à mídia, de uma pluralidade e de uma distribuição dos recursos 

que permita que a gente de fato tenha uma pluralidade de opinião, de ponto de vista de 

informação, para que preste serviços à população, porque senão de que adiantou essa 

trajetória toda se a gente continua sendo concentrado na mão de meia dúzia de famílias que 
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determinam o que nós vamos ler, como nós vamos ler, como vamos interpretar, fechando 

caminho para qualquer outra interpretação? Eu acho que isso aí é fundamental nessa 

comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agravado com dois fatos esta 

semana, falando oficialmente e aquela jornalista brasileira que foi aos Estados Unidos, 

tentar cobrir a entrevista do Joaquim Barbosa, que ela foi presa e hoje o mesmo Joaquim 

Barbosa pedindo para demitir uma assessora do ministro Lewandowski, porque ela é esposa 

do jornalista do Estadão Felipe Recondo. 

Preciso ler um texto aqui:  

“São Paulo, 3 de outubro de 2013. 

Situação atual dos funcionários da TV Assembleia Legislativa. Desde o dia 25 de 

setembro todos os funcionários da TV da Assembleia Legislativa estão cumprindo “aviso 

prévio”, a FUNDAC, empresa responsável pelos trabalhadores, argumentou que no final do 

contrato agora dia 10/10 não teria mais condições de manter os serviços. Todos nós, 

orientados pelo Sindicato dos Jornalistas e radialistas, não aceitamos assinar o aviso prévio, 

portanto a empresa juntou duas testemunhas e deu como notificado.  

Nós, trabalhadores, estamos vivendo tempos difíceis e alguns estão com problemas 

de saúde, cumprindo as suas funções a base de medicamentos e antidepressivos. Ainda 

assim, hoje, iniciamos os trabalhos da cobertura das audiências públicas do orçamento no 

interior. Lembro que quase não pudemos sair, porque as verbas de viagem não haviam sido 

depositadas. Finalmente, depois de muita conversa, a FUNDAC liberou o dinheiro. A 

equipe já estava viajando há duas horas quando isso ocorreu, essas audiências públicas de 

orçamento ocorrem nas Câmaras municipais do interior pelo estado todo em distâncias 

como Araçatuba, Ribeirão Preto e por aí afora.  

A partir do dia 10/10 vence o contrato da FUNDAC com a Assembleia Legislativa e 

a partir daí não sabemos qual o destino nos será reservado, uma vez que até agora não 

existe nada de concreto sobre as empresas que poderão assumir a TV até a licitação ser 

resolvida. Pedimos então aos Srs. Deputados que nos conhecem e convivem com 

profissionais da TV Assembleia Legislativa que nos auxiliem neste momento tão difícil, 
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temos certeza da sensibilidade dos senhores no que se refere ao nosso futuro. 

Atenciosamente, funcionários da TV Assembleia".  

Então, em que pese a luta e a resistência de vocês todos e de todo o povo brasileiro, 

a ditadura ainda não acabou em vários dos setores e aqui numa Casa Legislativa uma 

equipe de 90 jornalistas está nessa situação. Está bom. Muito obrigado e a luta continua. 

(Palmas)  

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

03/12/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então vamos lá! Vivian. Já 

estou no piloto automático. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva, 101ª audiência pública, 03 de dezembro de 2013, Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a 101ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 03 de dezembro de 2013, no Auditório Teotônio Vilela, 

às 16 horas para a oitiva dos depoimentos sobre o caso Maria Regina Marcondes Pinto. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas audiências 

abertas ao público. 

Bom, em que pese a tristeza da circunstância do desaparecimento da Maria 

Regina, a gente tem aqui hoje uma, o professor Emir Sader para depor, e é com muito, 

ele fez, ele veio do Rio de Janeiro cumprir alguns compromissos e ele fez de tudo em 

questão de vir depor aqui na Comissão. Então eu agradeço, professor Emir Sader. Eu sei 

que é um impacto muito grande de estar numa rotina de trabalho e aí interromper para 

este tipo de depoimento. Mas eu já passo a palavra para o professor Emir Sader.  

Ah! Vai ler o memorial, então lê o memorial que a gente ganha... o Renan. 

Renan Quinalha fará a leitura do memorial da Maria Regina Marcondes Pinto. Com a 

palavra o Renan, obrigado, Braga. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde a todas e todos!  

“Maria Regina Marcondes Pinto, nasceu em 17 de julho de 1946 em Cruzeiro, 

São Paulo, filha de Benedito Rodrigues Pinto e Iracy Ivette Marcondes Pinto. 
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Desaparecida em 10 de abril 1976 em Buenos Aires, Argentina. Em fins de 1969 ou 

início de 1970 saiu do Brasil com documentação legal e foi para Paris, onde já se 

encontrava o seu companheiro Emir Sader, professor do Departamento de Ciências 

Sociais da USP perseguido pela repressão política no Brasil. Em Paris permaneceram 

cerca de seis meses quando ambos foram para Santiago, no Chile onde se ligaram ao 

Movimiento de Izquierda Revolucionária, MIR. 

Durante o tempo em que residiu e estudou em Santiago, viajou três ou quatro 

vezes a São Paulo para visitar os familiares. Esteve presa no Estádio Nacional em 

Santiago quando houve o golpe de estado que depôs o presidente Salvador Allende em 

11 de setembro de 1973. 

Maria Regina conseguiu sair do país dirigindo-se para o Brasil, onde 

permaneceu aproximadamente por seis meses. Viajou em seguida para Buenos Aires 

onde passou a residir em companhia de Emir e a estudar.  

Era professora de português na Escola de Línguas Berlitz. Em 10 de abril de 

1976, em Buenos Aires, Maria Regina foi encontrar-se com o médico Edgardo 

Enríquez, filho do ex-ministro da Educação do Governo Allende, ligado ao MIR. Nunca 

mais foram vistos. Seu companheiro havia viajado dias antes do golpe na Argentina 

para Paris.  

Logo que soube de sua prisão, sua mãe, Aracy, por orientação do advogado José 

Carlos Dias, viajou para a Argentina, onde ficou sabendo que, após a prisão de Maria 

Regina, a polícia permaneceu durante dois dias em seu apartamento.  

O cônsul brasileiro em Buenos Aires lhe prometeu tomar providências para 

localizá-la, sem qualquer resultado. Em maio de 1976, o Comitê Francês de Apoio à 

Luta do Povo Argentino denunciou que a junta militar argentina havia detido Edgardo e 

Maria Regina e os encaminhado às autoridades do governo de Pinochet. Mais tarde, 

chegou outra informação que dava conta de que Maria Regina fora levada, já sofrendo 

perturbações de ordem psiquiátrica, da Argentina para Santiago, por uma pessoa de 

nome Eduardo Allende. 

Informação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 

ACNUR, encontrada, posteriormente, no arquivo do Itamaraty e confirmada por outras 
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fontes, dizia que Maria Regina estava internada em uma clínica psiquiátrica de 

Santiago, situada em um prédio de três pavimentos na Rua Victoria, 293, ou na Rua 

Colón, 917, onde se presume funcionava a clínica da DINA, mas aí também não foi 

encontrada.  

A mãe de Maria Regina registrou denúncia sobre seu desaparecimento na 

Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, na Argentina, 

protocolada com o número 3.089.  

Em maio de 1986, o ex-militar argentino Claudio Vallejos, que integrava o 

Serviço de Informação Naval, concedeu entrevista à revista “Senhor” n° 270, de 20 de 

maio de 1986, na qual mencionou o destino de brasileiros desaparecidos por obra do 

terrorismo de estado na Argentina, Sidney Fix Marques dos Santos, Luiz Renato do 

Lago Faria, Maria Regina Marcondes Pinto, Norma Espíndola [sic], Roberto Rascado 

Rodrigues e Francisco Tenório Jr. 

Em depoimento à CJP/SP, em 14 de novembro de 1990, a mãe de Maria Regina 

relembrou que “no início dos anos 1980, esteve no Brasil um policial argentino que 

declarou à revista ‘Senhor’ que Maria Regina havia sido torturada, assassinada e jogada 

ao mar”. No relatório do Ministério da Marinha encaminhado ao ministro da Justiça, 

Maurício Corrêa em 1993 consta que, Maria Regina desapareceu após ser sequestrada, 

‘Diário Oficial da União’ nº 60, de 28 de março de 1981. 

O relatório do Exército é mais preciso e afirma que “em 08 de abril de 1976 foi 

presa na Argentina juntamente com Edgardo Enríquez, membro da Comissão Política 

do MIR chileno, quando cumpriam tarefas ligadas às atividades subversivas naquele 

país”.  

Entre os casos de vítimas chilenas listados na acusação do juiz espanhol Baltasar 

Garzón, relacionados à Operação Condor que levaram à prisão do ex-ditador chileno 

Augusto Pinochet em 1998 em Londres, figura o do engenheiro Edgardo Enríquez 

Espinoza, membro da comissão política do MIR e irmão de Miguel, secretário-geral da 

organização.  

Segundo a denúncia, Maria Regina foi presa em 1976 com Edgardo após este ter 

saído de uma reunião da Junta Coordenadora Revolucionária. Edgardo ingressou 
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sucessivamente nos centros clandestinos de detenção argentinos: El Olimpo, Campo de 

Mayo e na Escuela Mecánica de La Armada, ESMA, em Buenos Aires.  

Segundo a Comissão Rettig, Edgardo gozava da proteção da ACNUR e foi 

trasladado para a Villa Grimaldi, em Santiago, sem que se tenha voltado a ter notícias 

suas. 

Na data de 23 de dezembro de 1975, ou seja, quatro meses antes de sua captura, 

a DINA já havia montado o cerco ao redor do dirigente do MIR e de várias pessoas, 

ordenando a seus agentes no estrangeiro seu traslado para o Chile, depois de capturá-

los. Expediu-se então, um telex que deu a missão por cumprida.  

Em 2005, porém, uma reviravolta na investigação sobre o caso de Edgardo deu 

uma nova perspectiva para as versões do sequestro de Maria Regina e de seu suposto 

traslado para o Chile, pela DINA. Neste ano foi possível descobrir o paradeiro de 

Edgardo com base na documentação da investigação feita no âmbito de uma ação 

judicial. Esta causa emitiu a resolução nº 12/05-P identificando Edgardo como pessoa 

falecida nos acontecimentos de 10 de abril de 1976. 

Neste dia, ele foi gravemente ferido, às 20h30 num confuso episódio quando 

houve um tiroteio no cruzamento das ruas Federico Lacroze e Conesa. Em seguida, foi 

trasladado para o Hospital Pirovano, onde faleceu às 22h10 na sala de operações. O 

corpo desta pessoa nunca foi identificado, pois não portava qualquer documento que 

pudesse identificá-la. 

A comparação das impressões digitais obtidas junto à documentação do N.N., 

Não-Nomeado, com as de Edgardo, determinou que ambas pertencem à mesma pessoa. 

Seu corpo havia sido inumado no Cemitério de Chacarita em Buenos Aires como N.N. e 

cumprido o tempo legal, seus restos mortais foram encaminhados para o ossário geral, 

em 03 de junho de 1982.  

O Estado argentino reconheceu a responsabilidade pelo desaparecimento de 

Maria Regina por meio da Secretaria de Direitos Humanos, subordinada ao Ministério 

da Justiça, Segurança e Direitos Humanos. Em homenagem à Maria Regina, seu nome 

encontra-se inscrito no monumento do Parque da Memória em Buenos Aires, 

Argentina.” 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado, Renan. Emir 

Sader com a palavra. 

 

O SR. EMIR SADER – Bom, meu reconhecimento pelo trabalho extraordinário 

que vocês fazem. Convocado para falar sobre Maria Regina, eu não teria muitas coisas a 

acrescentar, antecedentes nossos, vivíamos no Brasil como companheiros, juntos, 

saímos para o exterior como está relatado aqui. 

Fomos ao Chile, depois do golpe eu fui direto à Argentina, nós, no Chile fomos 

detidos não no Estádio Nacional como está aqui. Alguns brasileiros, entre eles o Marco 

Aurélio Garcia, fomos detidos numa Comissaria de Polícia de Ñuñoa, ficamos ali. O 

Estádio Chile estava fechado, o Estádio Nacional não estava aberto ainda e liberaram as 

pessoas que estavam lá, nós saímos e saímos exilados para o exterior. 

Maria Regina e eu fomos para a Argentina para apoiar o trabalho da resistência 

chilena. Eu estava viajando e tive a notícia de que ela tinha sido sequestrada junto com 

Edgardo Enríquez. Aí não tivemos nenhum indício salvo os que estão aqui. Essa ideia 

da clínica psiquiátrica eu tive a possibilidade de ir clandestinamente ao Chile e esse 

endereço não correspondia a nada. Não era nada e nem sabia ninguém nada de alguma 

coisa que pudesse ser clínica psiquiátrica. 

Era uma prática da ditadura, dar informações equivocadas, alentavam a hipótese 

de que estivesse vivo em algum outro lugar e tudo o mais. No caso dela, pelo menos, a 

única indicação que houve que era, havia o endereço, eu fui lá e não existia não só nesse 

endereço como nada que pudesse indicar nas proximidades ou em qualquer outro lugar 

a clínica psiquiátrica. 

Eu estive declarando com o juiz Baltasar Garzón a propósito dela por que é um 

caso típico de Operação Condor. Brasileira vivendo na Argentina apoiando a luta da 

resistência chilena. Então, na verdade eu não teria mais antecedentes do que esses. Ela 

desapareceu, não houve mais indícios, só estes boatos que estão aqui. Então, digamos, 

especificamente sobre a busca dela, são indícios. 
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Mesmo essa entrevista desse personagem que vendeu informações para a “Isto 

É”, ou entregou para a “Senhor” naquele momento é o indício que se tem, corresponde à 

regra geral dos voos no Livro do Verbitsky, né? Quarta e sábado haveria os voos da 

morte que jogariam cadáveres que estavam dopados, no rio. Por isso que o muro 

inclusive está feito próximo do rio em homenagem a eles, né? Não sei se vocês queriam 

perguntar alguma outra coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu queria, eu não sei o 

tempo que você dispõe, mas eu queria que você falasse um pouco da trajetória de vocês 

aqui no Brasil, no início, na POLOP,  depois essa ida para a França, essa opção para ir 

para o Chile, a adesão ao MIR, se você pudesse falar um pouco dessa trajetória seria 

importante para a gente. Recompor... 

 

O SR. EMIR SADER – Nós saímos numa época... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quem era ela, qual a origem 

dela. 

 

O SR. EMIR SADER – Ela trabalhava como bancária, fazia o curso noturno de 

Ciências Sociais. Nós saímos em uma época em que era um círculo vicioso de construir 

aparelhos e cair aparelhos, né? Era fim de 1970, era difícil a sobrevivência e nos 

resolvemos sair e fazer um balanço para retornar. 

Fomos a Paris, fizemos um seminário, elaboramos estratégias de retorno e 

voltamos via Chile. Voltamos via Chile, mas o primeiro grupo que ingressou que era de 

gente que estava legal, dirigido pelo Luiz Eduardo Merlino, jornalista do “Jornal da 

Tarde” que é conhecido como vítima da repressão, caiu.  

Aí fechou qualquer ponte para poder regressar, então na semana seguinte nós 

nos demos conta que era o refluxo no Brasil dava para um tempo muito largo, nos 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



7 

 

distanciamos, separamos da esquerda brasileira e passamos a militar na esquerda 

chilena, no MIR chileno. Nessa qualidade é que depois nos transferimos para a 

Argentina para ajudar a resistência chilena. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quanto tempo vocês 

estiveram lá antes do golpe? 

 

O SR. EMIR SADER – Nós chegamos de passagem fim de 1970, voltamos tipo 

junho 1971, e saímos depois do golpe. Ela saiu legalmente para o Brasil, ela tinha 

documentação, eu não tinha e me asilei junto com mais de 100 brasileiros na Embaixada 

do Panamá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Depois do golpe, não é? 

 

O SR. EMIR SADER – Logo depois do golpe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Do Panamá você foi para 

onde? 

 

O SR. EMIR SADER – Do Panamá dei uma volta, mas fui para a Argentina 

trabalhar para o apoio à resistência chilena. Aí ficámos de fim de 1973, eu estava 

viajando, ela caiu em abril de 1976. Aí não pude mais retornar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vocês moraram durante três 

anos depois do golpe, na Argentina? 
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O SR. EMIR SADER – Na Argentina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Até 1976? 

 

O SR. EMIR SADER – Ela, eu estava condenado no Brasil acho que a quatro 

anos e meio de prisão, ela não. Ela estava legal, então ela fez algumas viagens para o 

Brasil, mas eu estava condenado e depois fui anistiado. Aquelas coisas de ditadura. 

Acho que alguma coisa tipo mentor, intelectual ou da luta armada, qualquer bobagem 

dessas assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Emir, mas você foi a Paris e 

foi exatamente nessa ausência que ela acabou sendo presa, quando ela... 

 

O SR. EMIR SADER – Não, não, não. Nós fomos, ela, nós nos encontramos 

em Paris, participamos de um grupo que fez uma elaboração de uma estratégia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando da prisão dela, você 

não estava... 

 

O SR. EMIR SADER – Não, na prisão dela, não. Eu estava na Europa, 1976, 

Paris foi a saída de 1970, 1971. Aí nós fomos para o Chile e ficamos lá. A outra eu 

estava vivendo com ela em Buenos Aires, fui à Europa fazer algumas coisas, quando ela 

e o Edgardo Enríquez foram presos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas vocês ainda tinham 

esse laço de companheirismo? 
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O SR. EMIR SADER – Nós estávamos vivendo juntos sim, claro! Eu e ela. Era 

a minha companheira, a relação mais importante que eu tive, vivemos juntos até aquele 

momento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aí você volta e em seguida 

para a Argentina, ou... 

 

O SR. EMIR SADER – Não, não, não. A Argentina não dava, caiu tudo o que a 

gente tinha lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Todo o MIR caiu lá na 

Argentina, tudo... 

 

O SR. EMIR SADER – A estrutura que a gente tinha caiu. Edgardo Enríquez 

era naquele momento o principal dirigente do MIR, o irmão dele Miguel Enríquez tinha 

morrido, ele era o principal dirigente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você esteve vinculado ao 

MIR até quando? 

 

O SR. EMIR SADER – Até mais para a frente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O MIR subsistiu? 
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O SR. EMIR SADER – Não! Não, posteriormente não. Existem resquícios, mas 

não resistiu, não sobreviveu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha, você conviveu 

muito tempo com a mãe da Maria Regina, e trabalhou muito nessa questão dessa 

biografia, dessa história. Você não poderia contribuir fazendo umas perguntas, por 

favor. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu poderia fazer perguntas ao Emir a respeito 

de outros brasileiros que, porque nós temos vários brasileiros que desapareceram tanto 

na Argentina como no Chile. Se você conhece, se você pode enfim, trazer ainda que seja 

informações, trazer a memória deles, ou a convivência, ou se tem alguma informação a 

respeito do sequestro. Por que essas pessoas são desaparecidas, né? 

O Wânio, enfim, vários já tiveram aqui depoimentos de pessoas, vários casos já 

foram colocados aqui. Agora eu queria saber isso, se você teria como informar, se você 

gostaria de estar falando de outras pessoas. 

 

O SR. EMIR SADER – Olha, eram situações diferentes, mas nenhuma delas 

propicia dados porque nós saímos do Chile logo depois do golpe, então há notícias que 

chegavam de desaparecimento de pessoas, mas não tivemos convivência com pessoas 

logo depois do golpe, não é? 

Na Argentina havia uma compartimentação muito forte, né? No caso do Vinícius 

a gente conhecia porque tinha relação com o Boal, estive convivendo com o Chico, com 

o Vinicius na casa do Boal, etc. e tal, mas mesmo a casa do Tenorinho só soube pelos 

jornais porque era muita compartimentação, muito grande em relação à... 

Havia um brasileiro que trabalhava com a gente que desapareceu, mas também 

não tenho dado nenhum, era conhecido como Felipe, um gaúcho. Mas dados concretos 

sobre a queda... Clandestinidade é assim, quer dizer, a pessoa sai, desaparece, é 
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sequestrado, você fica sabendo, mas não tem dados concretos sobre as condições da 

desaparição, não é? 

Os outros brasileiros também, como eram de outra organização a gente não tinha 

nenhum tipo de relação. Alguma relação eu tinha com o Flávio Koutzii, Maria Regina, 

Paulo Paranaguá antes, muito episodicamente, até que eles foram presos e, mas também 

só soube pelo jornal. Apareciam aquelas caras das pessoas torturadas, tal. Foram detidos 

e não soube mais nada sobre as condições. Posteriormente soube pelas declarações deles 

mesmos, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Uma outra questão que eu queria assim, que, 

se você tem sugestão, porque o caso da Maria Regina Marcondes Pinto, ela foi 

sequestrada na Argentina e o Estado Argentino reconheceu a sua responsabilidade, né? 

Por isso que o nome dela consta lá no Parque Nacional, naquele muro por conta da, ou 

memorial, por conta disso. 

Agora o Estado Brasileiro não reconheceu, não é? A Regina como uma militante 

política que foi assassinada ainda que fora do país, mas ela foi sequestrada e 

assassinada, não é? Como todos os desaparecidos, hoje a gente tem certeza disso.  

E o Estado Brasileiro não reconheceu e, quer dizer, eu vejo assim, é uma 

injustiça que se faz não reconhecer, uma vez que ela inclusive começou a militância 

dela aqui no Brasil, pelo que eu estou entendendo, e existe hoje muito confirmado toda 

a articulação da repressão política nos vários países, pode ser até que ela tenha sido 

sequestrada até por brasileiro, como saber? Ou chileno, ou próprio argentino. 

Então, em função da Operação Condor, se não é o caso de o Brasil retomar esse 

processo de reconhecimento da militância política dela que é uma brasileira, não é? 

 

O SR. EMIR SADER –  É, o Brasil hoje reconhece na prática a Operação 

Condor, responsabilidade do governo brasileiro, houve documentos, tenho entendido, 

do governo, da época do governo Geisel em que havia articulações efetivas, mas não é 

só isso. 
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A embaixada brasileira no Chile era um centro de articulação da ditadura militar, 

o Fleury andava lá como na sua casa. Quando triunfou o golpe militar, o então 

embaixador brasileiro falou “ganhamos!”. Se reconhece que ele fez reunião da junta que 

depois deu o golpe, dentro da embaixada brasileira.  

Há declarações que diziam que até o consideravam simpaticamente como o 

quarto membro da, quer dizer, com conivência diretamente do governo brasileiro 

através, nenhum brasileiro se arriscou a se asilar na embaixada do seu país, sabia que 

era território de repressão e da ditadura, já dá ideia do que era aquilo. Normalmente em 

um país estrangeiro, tenho uma incerteza eu vou, ninguém é maluco de fazer aquilo! Até 

porque o Fleury circulava ali, era um lugar de operações, 

Então, não era só Operação Condor, é conivência direta do Brasil com aquela, 

portanto, eles internacionalizaram a ação, não era só Operação Condor. O Brasil pode 

não ter assinado diretamente, mas estava envolvido naquilo, o Brasil era uma 

alternativa. Ditadura colocou a ordem no país, a economia cresce, etc. e tal. 

Evidentemente era referência político-ideológica e também em termos de tortura. 

Quer dizer, a grande exportação do Brasil à época foi o pau-de-arara. Quer dizer, 

métodos específicos de tortura eram internacionalizados. Então havia articulações 

suficientes para demonstrar que havia uma articulação internacional, portanto a ideia de 

respeitar fronteiras e nacionalidades, eles não respeitaram. Nem a Operação Condor e 

nem o próprio governo brasileiro, né? 

Então, tem menos sentido ainda essa ideia de reconhecer aqui pela 

nacionalidade, pelo documento, pela certidão de nascimento, ou pelo momento e lugar 

onde estava. Acho que está claro hoje, que havia uma internacional do terror no 

conjunto do Cone Sul, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Então quer dizer que cabe no mínimo uma 

articulação ou iniciativa da Comissão Nacional da Verdade ou da Comissão Estadual da 

Verdade em reivindicar, em encaminhar essa reivindicação dos brasileiros que foram 

sequestrados nos outros países porque não era só o caso da Maria Regina, não é? Outros 

brasileiros também, de fazer este reconhecimento, né? 
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O SR. EMIR SADER – O Museu da Memória do Chile não tem o nome dela 

porque ela é brasileira. Ela estava ajudando aquele povo lá a se rebelar contra a ditadura 

de Pinochet, não é? Uma coisa estreita, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E ela pode ter sido transferida de Buenos Aires 

para Santiago, não é? 

 

O SR. EMIR SADER –Não, as informações corriam soltas, informações... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas pode ter acontecido. 

 

O SR. EMIR SADER – Claro! Claro! 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E ela chegou, vocês chegaram a morar 

inclusive no Chile. Quer dizer, cabia sim, o Chile reconhecer também a militância 

política... 

 

O SR. EMIR SADER – Um reconhecimento simbólico, né? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Simbólico, é. Porque é o mínimo. 

 

O SR. EMIR SADER – Nós somos beneficiados pela generosidade do povo 

chileno de receber milhares de brasileiros, né? Refugiados, não fizemos isso por 
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retribuição, mas de qualquer maneira houve um gesto do Chile antes muito mais 

solidário do que houve posteriormente e do que há hoje, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Agora, a respeito deste Felipe, o gaúcho, você 

não tem mais nenhuma informação? Porque este nome não consta. 

 

O SR. EMIR SADER – Eu não sei o nome real que ele tinha, não é? A gente 

conhecia pelo nome político. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Esse nome não consta na nossa lista. 

 

O SR. EMIR SADER – Em algum lugar tem, é. Na verdade ele desapareceu 

antes no Sul, pelos jornais, no Sul do país, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No Sul do Brasil? 

 

O SR. EMIR SADER – Da Argentina. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Da Argentina? 

 

O SR. EMIR SADER – Eu não sei se tentando voltar ou não, eu não sei dizer. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Estou satisfeita. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Emir, agora está surgindo 

uma, você falou até que depois pro Baltasar Garzón, agora está surgindo uma nova 

corrente principalmente com o pessoal do Rio Grande do Sul, do Jair Krischke, que diz 

o seguinte, que o Brasil não aderiu à Operação Condor, ele era o proponente da 

Operação Condor. Primeiro, inicialmente não tinha esse nome, começou, os militares 

brasileiros começaram a ir para os outros países, foram para o Chile, para outros países 

e com os agentes americanos que vinham para o Brasil, o Brasil fez uma escola, não é? 

Daí ela adquiriu esta denominação sob a orientação da Escola das Américas, de 

Operação Condor e tal. Mas todo o know-how, toda a tecnologia, toda a experiência foi 

daqui para os outros países, não é? 

Eu sei que pouca diferença faz, aparentemente, do ponto de vista formal, mas é 

um dado significativo, uma coisa é uma articulação dos militares do Cone Sul, outra 

coisa é o Brasil ter, porque isso vai ter desdobramento, no segundo capítulo que a gente 

vai começar da Comissão da Verdade, que são as chamadas Cadeias de Comando.  

Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Como você vê, com essa 

experiência toda que você viaja, e as outras Comissões da Verdade que houve no Chile, 

na Argentina, até no Peru. Você acha que, em que pese aqui no Brasil, que a Comissão 

da Verdade demorou tantos anos para começar, quase 50 anos depois do golpe, que há 

possibilidade do entrelaçamento, do cruzamento dessas informações? 

 

O SR. EMIR SADER – Acho que este cruzamento já está sendo feito 

relativamente, não é? Acho que eles têm que ser muito mais amplos que o próprio livro 

do Verbitsky demonstra como não foi uma articulação militar apenas. E não foi 

promoção só de um regime militar. 

Eu acho que a participação do Brasil parece que não está formalizada, expressa, 

né? Era grande referência porque a gente vinha de 1964, eles podiam apresentar para os 

outros regimes uma alternativa. Quer dizer, derrota da luta armada, consolidação 

econômica, expansão econômica, o chamado milagre. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



16 

 

Então eu acho que a referência fundamental não é só referência fundamental, 

acho que é articulação. Articulação repressiva, de método de repressão, articulação 

militar para chegar ao golpe acho que foi muito óbvio o papel que o Brasil teve, não é? 

Eu acho que há uma resistência do Itamaraty em abrir documentos dessa época. 

Alguma coisa que escapou, parecia que efetivamente havia uma participação maior do 

que se diz, não é? Como é uma época em que também houve inciativas progressistas do 

Itamaraty em relação à África, etc. e tal, então fica meio misturado tudo isso. E já não 

era mais o governo repressivo era o Geisel. Então parece que não se quer mexer muito 

nesse vespeiro, não é? Por razões políticas, não sei. Mas há uma resistência do 

Itamaraty em abrir, tenho a impressão que eles se pronunciam contra abrir. 

Havia desconfiança de que pudessem ser negociações não muito confessáveis 

em relação à Itaipu, pode ser, mas o que mais grave pode haver do que seja a conivência 

com tortura, com... 

As pessoas que tentaram voltar, até meio pela louca assim, de Buenos Aires, 

porque a Argentina aceitou receber, mas não dava asilo para ninguém. Então as 

alternativas era ir para o México, para a Bélgica, não sei o que lá. 

Então vários tentaram voltar. Eu tenho a impressão que quase todos foram 

mortos na fronteira, tudo o mais. Provavelmente a informação correu solta de uns para 

outros, para poder pegá-los, não é? 

Mas acho que se deveria cobrar do Itamaraty a abertura dos arquivos, até a partir 

da ideia de que esse embaixador brasileiro comprovadamente teve um papel. Então, e 

do lado de cá? Quem é que passava informação? Como é que ele se articulava? Com 

quem ele se articulava? 

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, SNI, não é? Já não vou dizer 

controlar as viagens do Fleury porque já é mais difícil, mas aí é uma instância, 

ministério civil, né? Quem nomeou esse embaixador? Como é que ele ficou depois? 

Esse cara continua a carreira, foi para a Austrália, não sei o que lá. Mas, sobretudo as 

articulações, né? Tinha um papel. 

Várias biografias de depoimentos, de livros de militares chilenos ou de próximos 

da ditadura, o mencionam, né? Então é um lugar também para chamar o Itamaraty. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você lembra o nome dele? 

O SR. EMIR SADER – Não, agora eu estive no Chile exatamente o pessoal da 

embaixada brasileira falou que eles continuassem naquela embaixada bonita, que ele 

tem medo que o fantasma do cara ainda continua sobrevoando lá, porque ficou um lugar 

muito marcado por isso, né? 

Mas se procurar lá a embaixada brasileira em 1973, até com a declaração que 

saiu no “El Mercurio” vencemos, ganhamos, alguma coisa assim que ele fez, não é? É 

um nome assim, meio tradicional, mas está lá. Embaixador brasileiro em 1973 no Chile 

está o nome dele, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Me fala uma coisa, você que 

é uma pessoa estudiosa, por que que aqui no Brasil não se recicla o curriculum das 

Forças Armadas? Por que eles estão orientados ainda pela Guerra Fria? É a mesma 

orientação antes da Segunda Guerra Mundial, os comunistas. Por que que ninguém põe 

a colher nesse negócio aí? Nesse angu? Por que que ninguém, em tempos do Jobim, o 

Jobim disse que ia mudar o curriculum e tal, mas a coisa não mudou nada. 

 

O SR. EMIR SADER – Acho que tem duas coisas, primeiro que eles sofreram 

um revés, mas não foram derrotados. Em alguns lugares houve derrota, Malvinas, 

Referendo do Chile, Referendo do Uruguai. Eles se retiraram de maneira organizada 

relativamente. 

Segundo lugar, que eu acho que a razão de ser deles como instituição é uma 

ideologia tipo Guerra Fria. A OTAN sobreviveu ao fim da União Soviética, ela foi feita 

para resistir ao suposto expansionismo soviético e acabou o expansionismo soviético 

procuraram outras razões de ser, não é? Luta contra terrorismo, não sei o quê. 

Então um organismo deste que é, que se auto-define como eminente repressivo 

não está defendendo as fronteiras do Brasil, senão não tínhamos tanto contrabando de 

arma, tanto contrabando de drogas, acaba se reciclando com uma espécie de coisa de 
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Guerra Fria, mas, e além do mais também a prolongação do passado, né? Eles se sentem 

ameaçados pelas investigações. 

E também ameaçados pela sobrevivência escandalosa da Lei de Anistia, não é? 

Que acho que eles têm como uma espécie de defesa contra qualquer investigação maior. 

Provavelmente todos, nenhum deles está vivo, mas de qualquer maneira colocaria para 

fora os crimes da ditadura militar, né? 

Então eu acho que é um pouco de defesa, outro lado é para ter razão de ser eles 

têm que estar buscando o perigo da sobrevivência, da subversão, do comunismo, né? 

Senão a justificativa para existir um organismo deste voltado para dentro, qual é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Emir, você quando voltou, 

quando você voltou ao Brasil definitivamente, assim, só quando da anistia? Ou você 

volta... porque eu queria saber se você conviveu com a mãe da Maria Regina. Com os 

familiares? Com essas pessoas todas? 

 

O SR. EMIR SADER – Não, eu voltei em fim de 1983, tive uma convivência 

breve assim, eu não convivi muito com eles, não. Com ela tive uma certa convivência, 

mas. Mas uma convivência muito penosa, né? Porque todos os pais, eu já conheci vários 

pais. Inclusive os pais do Edgardo Enríquez, ele teria sido ministro do Allende, sempre 

se encontrava comigo me perguntava, “estão vivos, né? Nós vamos encontra-lo, né?” 

É penoso, sempre. Então você não, não é uma convivência cômoda assim. 

Convivi com ela, mas, humanamente, né? Assim que eles caíram eu sabia que não havia 

perspectivas porque ela caiu junto com o dirigente do MIR, era ser testemunha de uma 

coisa muito importante politicamente. Então, pela lógica, se é que tem lógica nisso, 

dificilmente ela apareceria, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, acho que a gente 

pode. Então Emir, eu agradeço que você tenha vindo aqui a São Paulo, passado aqui e 
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conversado conosco dado, a mãe da Maria Regina morreu há pouco, há um ano e meio? 

Há um ano e meio. Está bom. 

Eles têm mais familiares? Você sabe da existência de outros familiares?  

 

O SR. EMIR SADER – Um irmão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Um irmão? Sabe o nome? O 

nome sabe? Tem contato assim, alguma coisa? Ah, é? Está bom. Então eu agradeço a 

sua vinda, a sua presença, o seu depoimento, todo o pessoal da Comissão, da Televisão, 

de o “Diário Oficial”. A sessão está encerrada. Muito obrigado. 

 

*      *      * 

 

(Aplausos.) 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

04/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo. Audiência pública sobre o caso Iara Iavelberg, 04/03/2013 

auditório Teotônio Vilela, 14 horas. Está instalada a 16ª audiência pública da Comissão 

da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 04/03/2013, às 14hs na 

Assembleia Legislativa, São Paulo, auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimento 

sobre o caso Iara Iavelberg, assassinada em 20 de agosto de 71. Esclarecer que a 

Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as audiências públicas 

abertas em contraposição à posição da Comissão Nacional, que pretende fazer as 

audiências fechadas e sem participação do público.  

A Comissão da Verdade pertence ao povo brasileiro, é uma enorme organização 

de 90 anos que não pode ficar fechada em quatro paredes. Inicialmente nós vamos ter 

um texto lido pela Amélia Teles, ‘Verdade e Gênero’, devido ao mês de março ser 

dedicado às mulheres, as mulheres mortas, desaparecidas e sobreviventes da ditadura 

militar.  

Com a palavra, Amélia Teles.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde.  

Verdade e Gênero.  

De modo que para contar minha história, aqui estou. Vocês me escutam falar, 

mas me escutam sentir? Gertrude Comar, escritora judia assassinada em Auschwits.  
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A Comissão da Verdade tem como dever investigar as graves violações de 

direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar, 1964-1985. A 

repressão política da época não poupou mulheres e homens que ousaram discordar, 

divergir, protestar ou ir contra a ordem ditatorial. Enfrentar os desmandos, os 

autoritarismos, as atrocidades e brutalidades do estado de terror implantado a partir de 

1964. A violência empregada pelo Estado impôs a ferro e fogo o silêncio, a censura, a 

insegurança, incerteza, o pânico e o medo. Impôs para muitas pessoas o exílio, a 

clandestinidade, o isolamento social e político. Os militantes políticos viviam sobtensão 

intensa. Risco de sequestro, tortura, assassinato e pairava a figura sinistra do 

desaparecimento forçado. Há uma lista de pelo menos 500 pessoas mortas, assassinadas 

pela ditadura. Dentre elas há aquelas cujos corpos não foram entregues para que seus 

familiares pudessem sepulta-los. As desigualdades históricas entre homens e mulheres 

foram reelaboradas e aprofundadas pela ditadura que não admitia em nenhuma hipótese 

que mulheres desenvolvessem ações não condizentes com os estereótipos femininos de 

submissão, dependência e falta de iniciativa. As mulheres militantes políticas da época 

subverteram a ordem patriarcal tão solidamente acomodada na ideologia ditatorial. Ao 

ingressarem para as lutas da agressão política das mais diversas maneiras, as mulheres 

pegaram em armas ou apoIaram ações políticas de protesto, armadas ou não, 

mantiveram a segurança de aparelhos que escondiam a militância e o material de luta, 

participaram da imprensa clandestina, escreveram, fizeram funcionar as gráficas e 

distribuíram as publicações produzidas de forma artesanal e em condições muito 

precárias. Cuidaram da saúde e da militância de familiares. Tiveram suas crianças na 

clandestinidade e nas prisões. Viram suas crianças expostas às sessões de torturas, 

ameaçadas ou mesmo torturadas. Sofreram abortos dolorosos devido aos espancamentos 

e chutes dos torturadores.  

Foram impedidas de amamentar seus bebês nos cárceres, menstruaram de formas 

excessivas ou escassas conforme as sessões de tortura. Foram estupradas e sofreram 

violência sexual. Tiveram seus corpos nus expostos para os torturadores espancá-los, 

queimá-los com pontas de cigarros ou com choques elétricos, enfiar fios elétricos em 

suas vaginas e anus, arrebentar seus mamilos e cometer estupros.  

Houve militantes que foram assassinadas, cujos cadáveres em muitos casos 

encontram-se desaparecidos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres foram levadas a 
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morte por um assassinato friamente calculado, com atos de estupro, mutilação inclusive 

genital. Outras foram assassinadas com o uso da coroa de cristo como era chamado um 

método de tortura que por meio de emprego de uma cinta de aço apertava-se o crânio 

até esmagá-lo. Outras foram mortas em acidentes estrategicamente planejados como foi 

o caso de Zuzu Angel que denunciou insistentemente o desaparecimento de seu filho, 

Stuart Angel Jones. Outros enlouqueceram como resultado de tamanha dor e 

perseguição policial.  

Houve muitas e muitas que lutaram pelo anonimato. Para que se alcance a 

verdade, a história terá que trazer a tona participação. Ao buscar a verdade, a Comissão 

da Verdade deve analisar os fatos e suas circunstancias, em uma perspectiva de gênero, 

ou seja, considerando que as desigualdades entre os sexos levaram a consequências e 

sequelas distintas entre mulheres e homens em decorrência das brutalidades cometidas 

pela ditadura militar.  

Só assim a história poderá fazer justiça às mulheres, a parcela mais esquecida e 

menos visível da humanidade. Não basta ouvir as mulheres. Será preciso senti-la em 

toda a visão das suas ações. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A atriz Dulce Muniz 

preparou um trecho de uma peça escrita sobre a Iara. Vamos deixar a luz acesa senão 

nem ela consegue ler. Ela vai ler alguns trechinhos da peça, porque tinham vários 

personagens, e ela vai fazer algumas leituras curtas com alguns trechos da fala da Iara. 

Com a palavra, Dulce Muniz.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Essa peça foi escrita em 1995 e foi levada em 

cartaz no ano 2000 no teatro Studio 184 na Praça Roosevelt. E teve bastante público e 

foram momentos muito importantes, porque nós levamos muitos debatedores, inclusive 

o Manoel. Falei muito com a Mariana ao telefone. Passei o filme, falei com a Rosinha, 
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falei com o Raul, falei muito com Judith Patarra que escreveu um belíssimo livro sobre 

a Iara e esse texto é o resultado de algumas coisas pessoais que eu tive, porque eu 

conheci pessoalmente a Iara, eu fiz o cursinho do Grêmio em 1968 e 1969. Então, é com 

muita comoção que eu vou ler. É um trecho muito curto, é quase o final da peça.  

‘Ah, meu amado. Vejo seu rosto, seu olhar tão firme. Sinto suas mãos tão ternas. 

Não quero pensar em outra coisa mesmo sabendo de todas as quedas. Inês, Heleni, nós 

vamos conseguir furar o cerco. Você será o comandante da revolução vitoriosa. Nosso 

filho nascerá em um mundo novo e melhor. Meu coração está apertadinho de saudade. 

Mas sua batida é forte por você’.  

Nesse momento entra a voz de um locutor.  

‘Atenção, atenção. Interrompemos a nossa programação para uma edição 

extraordinária. Acaba de ser morto no interior da Bahia com o seu comparsa, José 

Carlos Barreto, codinome Zequinha, o terrorista Carlos Lamarca, desertor do Exército 

Brasileiro, assassino e ladrão de Banco, traidor da pátria’.  

Iara, que ficou em pé, ao ouvir a notícia desfalece. Ao mesmo tempo em que tira 

o revolver da bolsa. O quarto vai sendo invadido por fumaça, ouve-se uma rajada 

violenta de metralhadora, tiros, gritos, e imediatamente o quarto é invadido sob o 

barulho intenso de um violento tiroteio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, obrigado Dulce. 

Vamos lá. Agora o memorial.  

Vamos priorizar a leitura do texto. Pode dar só o contraste, pelo menos para a 

câmera te pegar, só dá o texto para o pessoal poder acompanhar.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Barreto. 

Vou ler o memorial sobre a Iara Iavelberg.  
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Iara Iavelberg, morta em 20 de agosto de 1971. Dados pessoais, nome, Iara 

Iavelberg. Data de nascimento, 07 de maio de 1944, local de nascimento, São Paulo 

Brasil. profissão, psicóloga. Organização política, Movimento Revolucionário Oito de 

Outubro, o MR8.  

Dados biográficos, Iara nasceu em sete de maio de 1944, primeira filha de Davi 

Iavelberg e Eva Iavelberg. Família judia que morava no bairro do Ipiranga em São 

Paulo. Tinha três irmãos, Samuel, Rosa e Raul. Estudou na Escola Israelita do Cambuci, 

casou-se aos 16 anos. Temas como a liberdade sexual e o movimento feminista lhe 

interessavam. Ingressou na Faculdade de Psicologia da USP em 1963 onde encontrou 

outras causas e engajou-se no clima da política social. Abominava a ditadura militar.  

Defendia a universidade livre, a justiça social, o fim da miséria e a derrota do 

imperialismo. Esses e outros detalhes contam na sua trajetória narrada no livro ‘Iara, 

uma reportagem biográfica’, escrito pela jornalista Judith Patarra. Iara viveu a 

efervescência do movimento estudantil. As passeatas e os conflitos da Maria Antonia. 

Em 1968 Iara trabalhava como Professora assistente na USP. Integrou a Organização 

Revolucionária Marxista Político Operária, a Vanguarda Armada Revolucionaria 

Palmares, a Var Palmares, a Vanguarda Popular Revolucionária – VPR, e o Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro, o MR8.  

Devorou muitos livros adotados pela esquerda brasileira. Ela era um grande 

quadro intelectual, militou ao lado da atual Presidente Dilma Rousseff. Decidiu tornar-

se guerrilheira. Namorou Carlos Lamarca e viveu uma relação intensa. Amaram-se.  

Da VPR Iara e Lamarca foram juntos ao MR8. Clandestinos, estavam entre os 

mais procurados pela repressão política. Com cartazes espalhados em diversos lugares. 

Dados sobre sua morte, além de sua forte atuação política, Iara também era alvo por ser 

companheira de Carlos Lamarca que havia conquistado o ódio do Exército Brasileiro 

porque havia saído do quartel cheio de armas para lutar contra a ditadura.  

Conseguiram escapar do cerco no eixo Rio de Janeiro São Paulo e partiram para 

a Bahia. Iara foi descoberta e morreu em 20 de agosto de 1971 em um apartamento no 

bairro da Pituba em Salvador. O corpo passou pelo IML Lino Rodrigues na Bahia, mas 

o laudo sobre sua morte não foi encontrado. Apenas rascunhos assinados pelo médico 

legista Charles Pitex. No papel havia alguns detalhes como qual roupa que Iara usava, o 
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tipo de (ininteligível), mas não havia descrição sobre os seus ferimentos. No rascunho e 

no atestado de óbito o legista colocou uma interrogação ao lado da palavra suicídio.  

A notícia da morte abalou a família. Tiveram que aceitar que a filha fosse 

enterrada na ala dos suicidas no Cemitério Israelita do Butantã. O que significava 

grande humilhação. Alguns familiares de Iara saíram do Brasil após sua morte.  

Documentos oficiais e publicações. O Exército mencionou a morte de Iara no 

relatório oficial da chamada Operação Pajuçara. Diz o documento, no dia 19 de agosto 

de 1971 foi montada uma operação pelo CODI Seis para estourar esse aparelho, o que 

ocorreu ao amanhecer do dia 20. Resultando na prisão de helena Sampaio Filho, 

Raimundo Orlando, e Nilda Carvalho Cunha, Adriana. Iara Iavelberg a fim de evitar sua 

prisão ocultou-se em um banheiro do apartamento vizinho sentindo-se cercada e 

sofrendo a ação dos gases lacrimogêneos, suicidou-se.  

Em 1993 os relatórios das Forças Armadas foram encaminhados ao Ministro da 

Justiça apresentando divergências nas versões apresentadas sobre essa morte. Enquanto 

da Marinha afirmou que foi morta em Salvador, Bahia, em ação de segurança, o da 

Aeronáutica dizia, se suicidou em Salvador Bahia, em seis de agosto de 1971, no 

interior de uma residência quando essa foi cercada pela polícia.  

Providências posteriores. Somente na década de 1990 a família conseguiu iniciar 

a batalha para poder provar que sua irmã não tinha se suicidado, com o aparecimento de 

denúncias. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos registrou o 

depoimento prestado pelo jornalista Bernardino Furtado em 23 de setembro de 1997 no 

gabinete do então Secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Belizário dos Santos 

Junior, no qual afirmou, quando entrevistou o Dr. Lamartine Lima visando obter 

informações sobre o laudo cadavérico de Lamarca, nessa ocasião o médico lhe relatou o 

seguinte, o Sargento Rubem Otero em consulta médica e estado grave de saúde 

confidenciou-lhe que participou do cerco ao apartamento de Iara Iavelberg e quando se 

encontrara dentro do apartamento, sem que a tivesse encontrado qualquer pessoa, 

perceberam que a porta de um dos cômodos se encontrava fechada. O Sargento teria 

disparado uma rajada de metralhadora contra essa porta. Não tendo havido qualquer 

reação dentro do referido cômodo o Sargento chutou a porta e ali encontrou uma mulher 

agonizando.  
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O depoente ouviu de Leonia Cunha, irmã de Lucia Bernadete Cunha que era 

hospedeira de Iara naquela época a seguinte informação a Sra. Evandir Rocha conhecida 

por Vanda, zeladora do edifício naquela época relatou a Leonia que ouviu a Iara gritar 

que se entregava as forças da repressão tendo em seguida ouvindo os tiros. Segundo a 

proprietária do apartamento, Shirley Freitas Silveira, havia sinais de outros três tiros no 

banheiro onde a Iara havia supostamente se suicidado com um único tiro. Vizinhos do 

apartamento também afirmaram ter escutado vários disparos e o grito de rendição de 

Iara. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o primeiro 

requerimento para que o Estado reconhecesse sua responsabilidade quanto à morte de 

Iara foi indeferido. O segundo requerimento protocolado sob o número 072/02 foi 

aprovado por unanimidade quando a Lei passou a aceitar casos de suicídio de mortos 

em tiroteios. Com as denúncias reunidas e o grande esforço dos familiares, amigos e 

parte da comunidade judaica, foi possível conseguir da Justiça autorização para exumar 

o corpo de Iara e finalmente o novo laudo sobre sua morte. A sociedade Chevra kadisha, 

responsável pelo Cemitério Israelita do Butantã dificultou o quanto pode, mas a 

exumação aconteceu em 2003 com peritos da USP sob a supervisão do médico Daniel 

Romero Munhoz, e o novo laudo confirmou que Iara foi assassinada. Parte da sua vida 

foi contada no livro ‘Lamarca, o capitão da Guerrilha’, e no filme baseado no livro, do 

cineasta Sérgio Resende. A jornalista Judith Patarra dedicou longa investigação e 

escreveu o livro ‘Iara, uma reportagem biográfica’. A real causa da morte foi registrada 

depois, os familiares puderam finalmente provar e tiraram Iara da ala dos suicidas. A 

mãe, Eva, que durante todo o tempo passou angustiada, morreu sem conhecer a verdade. 

As informações foram tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do 

Brasil, do livro da Judith Patarra, ‘Iara, uma reportagem biográfica’, uma entrevista com 

familiares de Iara na revista Época, publicada em 29 de setembro de 2003, e uma 

matéria em uma reportagem do Fausto Macedo publicada no Estado de São Paulo em 

23/09/2003.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos então suspender a 

tela e vamos começar a composição da mesa.  
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Então vamos começar a composição da mesa. Samuel Iavelberg, vem para cá, 

por favor.  

Mariana Pamplona. Flavio Frederico. Tutinha Magaldi. Luiz Eduardo 

Greenhalgh, Dr. Daniel Romero Munhoz.  

Queria convidar a Dodora Arantes pelo Conselho Regional de Psicologia para 

compor a mesa. Queria anunciar também a presença do Deputado Antonio Mentor. Ele 

e seu irmão José Mentor foram pessoas que conheceram e conviveram com a Iara. 

Vamos lá, quem começa, Samuel Iavelberg.  

 

 

O SR. SAMUEL IAVELBERG – Eu queria só fazer duas correções ao que foi 

lido agora. Quando a Iara morreu, ninguém da família saímos do Brasil. Eu e meu irmão 

Raul já tínhamos saído do Brasil, éramos exilados quando ela morreu. Depois da morte, 

ninguém saiu. Primeira coisa que não está correta nesse informe. A segunda coisa com 

relação a quem ajudou a conseguir fazer a exumação, foi citada a comunidade judaica. 

A comunidade judaica não ajudou em nada. Foram duas únicas pessoas, o Sr. Rabino 

Sobel, e o Sr. Mauricio Windinks, que na época era diretor cultural do clube A 

Hebraica, que consumiu (ininteligível) um debate onde (ininteligível) participamos de 

um debate. A comunidade se omitiu o tempo todo. Nem a favor nem contra. Agora, 

quanto ao caso da Iara, eu gostaria de chamar a atenção porque aí passou meio rápido, a 

entidade Chevra Kadisha responsável pelo cemitério atuou o tempo todo contra a 

exumação, defendendo uma tese religiosa que judeus não podem ser exumados, e 

chegando ao absurdo no dia da exumação entraram com pedido e em menos de uma 

semana a exumação foi parada porque eles mentiram para o Juiz dizendo que naquele 

dia era um feriado judaico e que nós estávamos atrapalhando as atividades religiosas no 

cemitério.  

O Luiz Eduardo Greenhalgh teve que sair voando até o Juiz e próprio Juiz que 

tinha concedido autorização para pararem com a exumação, deu um habeas corpus e nós 

continuamos com a exumação e o perigo de perder coisas valiosas na exumação, pelo 

tempo que ela ficou parada. Então, eles mentiram na Justiça dizendo que era um feriado 
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religioso, e omitiram na Justiça o tempo todo que a Iara tinha sido enterrada na área dos 

suicidas, para quem não sabe a área dos suicidas é a área final do cemitério, no muro do 

cemitério. Eles são enterrados de costas porque eles não têm a honra, não tem o direito 

de ver os outros mortos. Só que essa mesma entidade fez o cemitério crescer. Aí eles 

esqueceram as questões religiosas, o cemitério cresceu a tal ponto que o tumulo da Iara 

e dos suicidas da época, já estava no meio do cemitério. Era no meio. Não era mais na 

ponta, no muro. Aí a questão religiosa sumiu. Só estou contando essas coisas para dizer 

que essa entidade como todas as entidades de direita abertas e simuladas até hoje 

continuam lutando para que as verdades dos crimes da ditadura não apareçam. E não 

sejam nem discutidas. 

O Luiz Eduardo travou uma luta judicial imensa contra forças poderosas e só 

depois de muita luta nós conseguimos uma exumação que judicialmente nós tínhamos 

todos os direitos. Eu só queria dizer isso. Para que nós não esqueçamos que a direita 

continua aí fazendo todo o possível para que esses crimes não apareçam.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Samuel.  

O Centro Acadêmico de Psicologia da USP tem o nome da Iara, tem dois 

estudantes aqui da psicologia a que vieram acompanhar o depoimento. Muito obrigado.  

Queria passar a palavra para a Tutinha Magaldi é contemporânea da Iara na 

Faculdade de Psicologia. Tutinha, você poderia dar um depoimento, por favor? 

 

 

A SRA. TUTINHA MAGALDI – Não contava que ia ser a segunda. Acho que 

não estou muito preparada ainda.  

Eu fui contemporânea da Iara, que era uns três ou quatro anos mais velha que eu. 

Quando eu entrei no primeiro ano, a Iara já estava no Centro Acadêmico. Eu entrei em 

67, mas muito rapidamente a gente se encantou uma pela outra e nós ficamos muito 
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amigas. Apesar de eu ser mais jovem, nós ficamos muito próximas, muito amigas. A 

gente tinha uma pequena divergência política, tanto que o meu grupo ganhou o da Iara 

na gestão seguinte do Centro Acadêmico da Psicologia. Nós disputamos contra a Iara e 

a Lola.    

Mas mesmo assim nós mantivemos uma amizade muito densa, muito profunda 

durante todos os anos que foi possível à gente manter essa amizade. Fomos juntos para 

muitas passeatas, muitas reuniões. E a Iara foi se engajando mais densa e 

profundamente nas questões da luta armada. Eu fiquei um pouco na retaguarda, acabei 

não me engajando a luta armada, eu tinha algumas discordâncias em relação a essa 

posição, mas nós sempre nós mantivemos muito próximas. Mesmo durante o tempo em 

que a Iara esteve na clandestinidade, eu fui o ponto de contato entre ela e a Rosa, mãe 

da Mariana, porque a Iara me ligava de onde ela estivesse e nós conversávamos com 

muita delicadeza sobre se ela estava bem, se não estava, e nós tínhamos certos códigos 

nossos, se ela estava tomando muito sol, então eu sabia que ela estava na praia. Enfim, a 

gente tinha algumas maneiras de comunicação, e assim foi até o final da vida da Iara. 

Um pouco antes de a Iara ir para o Vale do Ribeira ela esteve na minha casa. O meu pai 

era médico e ela já estava na clandestinidade. E ela esteve em minha casa consultando o 

meu pai que também era uma pessoa de esquerda e prestou muita ajuda a muitas 

pessoas na ocasião, porque ela estava doente, eu não sei o que era, e meu pai era muito 

cioso do sigilo médico, eu nunca fiquei sabendo. Mas naquela ocasião eu conversei 

muito com a Iara. Meu pai tinha um consultório extenso, então ela ficava do lado de 

dentro da casa esperando o horário de ser atendida e nós conversamos longamente sobre 

a escolha que ela estava fazendo.  

Ela já estava com o Lamarca. E me falou muito do Lamarca, me falou que 

pessoa encantadora que ele era, como ela estava de fato apaixonada por ele, como era 

uma paixão difícil de ser levada avante, porque a cada despedida poderia ser a última.  

E ela não me disse o nome do Lamarca, mas eu de alguma maneira fui 

identificando quem era. Fiquei muito honrada porque ela havia dito que falava muito de 

mim para o Lamarca, e que a gente tinha um encontro futuro marcado e etc.  

E nesse dia a Iara, bem, eu preciso fazer um parêntese, como duas mulheres, nós 

tínhamos desejos e vaidades que muito nos aproximava também. Eu tinha um casaco de 
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couro que a Iara gostava muito. E ela tinha uma aliança que é essa que eu estou usando, 

era uma aliança de ouro que tinha sido do primeiro casamento dela, e que ela usava 

como se fosse um anel. E de fato é uma aliança larga, nessa época estava na moda usar 

escravas, escravas de pulso, anel de pulso. E a Iara gostava muito desse anel.  

E nesse dia que foi o último dia que eu vi a Iara, eu chamei um taxi para ela ir 

embora, e na hora de entrar no taxi ela tirou o anel dela e pôs na minha mão. E com uma 

frase que na época a gente achava graça porque a gente fazia uma certa pose para dizer, 

e tal. E ela disse assim, nós vamos nos encontrar no palanque da educação no dia em 

que a gente comemorar a vitória da revolução.  

Porque ela sabia que eu queria fazer educação e também era um desejo da Iara, 

trabalhar na educação. Então, nós tínhamos essa liga e tal, e esse anel que eu usei 

durante muitos anos, hoje em dia eu não uso mais porque eu tenho um pouco de receio 

de perder o anel. E foi a única ligação. E profunda ligação simbólica que me ficou da 

Iara.  

Mas eu queria falar um pouco da Iara que eu conheci antes da clandestinidade. A 

Iara era uma mulher muito inteligente, muito bonita, muito alegre, muito engraçada, a 

Iara tinha uma risada inconfundível, risada de rosto aberto e volumosa, a gente dava 

muita risada. Mesmo quando a gente estava indo para uma passeata ou fazer alguma 

discussão política, a Iara era uma mulher muito viva, muito cheia de vida, muito 

presente, muito engraçada, muito bem humorada, não era uma pessoa que tinha uma 

prevalência de algum assunto sobre outro. A gente falava de tudo.  

É um pouco constrangedor, mas eu vou falar. Eu me lembro de uma vez que a 

gente estava indo para uma passeata, nós duas sentadas no banco de trás do carro de não 

sei quem, e sai uma conversa longa sobre depilação, se era com cera, se não era com 

cera, como é que fazia. Só para mostrar um pouco da Iara que era uma pessoa completa. 

Era uma pessoa inteira. Ela não fez uma especialização na vida dela. O tempo que eu 

convivi com a Iara, eu convivi com uma pessoa inteira. Que tinha uma parte política, 

uma parte mulher, uma parte amiga, enfim, falávamos de namorados, falávamos dos 

casos amorosos, e uma coisa que me impressionava muito é que a Iara era uma bela 

estudante. A Iara sabia psicologia. Ela me deu aula no cursinho, e começou lá. Ela era 

uma boa professora e ela de fato era uma estudiosa de psicologia. Ela sempre foi uma 
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pessoa, o tempo em que ela esteve dentro da universidade, ela sempre foi uma pessoa 

muito presente na discussão da própria psicologia. E bom, sei que quando ela esteve no 

Vale do Ribeira ela também trabalhou muito pela discussão política. Não só pelo 

exercício da militância, mas pela discussão política e ela era uma pessoa que tinha um 

respeito, eu sei disso por outras pessoas que estiveram no Vale do Ribeira, que o 

Lamarca tinha um respeito muito grande pela parte intelectual da Iara, pela sua 

capacidade de discussão nas questões teóricas sobre a revolução.  

Eu penso que a minha contribuição a dar pela Iara era na valorização da Iara 

como uma pessoa completa. Uma pessoa inteligente em que eu lamentei muito, muito 

quando ela morreu. Quem me deu a notícia foi meu pai, não sei como ele sabia, mas 

meu pai era uma pessoa também muito ligada a outros militantes de esquerda. Foi ele 

que me deu a notícia antes de ser anunciada propriamente. E foi um tempo de muita dor 

para mim. Muito dolorido porque a Iara era uma pessoa que não era para ser perdida.  

Penso que por hora era isso que eu posso dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Tutinha. 

Quando você chegou você falou 40 anos nos separam. Eu estava fazendo as contas e o 

golpe já vai fazer 50 anos. Essa maldição ainda não foi embora.  

Agora o bicho vai pegar. Agora Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, e Dr. Daniel 

Munhoz. Com a palavra, Luiz Eduardo. 

 

 

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH – Eu não posso começar a falar 

desse processo sem antes de público sinalizar e sublinhar a importância que a Comissão 

da Verdade na Assembleia Legislativa tem feito. Sob a direção do Adriano Diogo, dos 

demais Deputados e sua assessoria.  
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Eu tenho acompanhado meio a distância, pela imprensa, e tenho a obrigação 

moral de reconhecer a significativa contribuição que nesse momento tem o trabalho de 

vocês todos.  

A segunda questão é o seguinte, eu fui contratado, procurado, pelo Samuel 

Iavelberg. A minha relação com o Lamarca é uma relação regional. O Lamarca esteve 

no Vale do Ribeira, eu tenho relações com a cidade de Iguape que faz parte do Vale do 

Ribeira, durante os cercos do Exército ao Vale do Ribeira, diversas pessoas foram 

presas na cidade de Iguape, pessoas amigas. Depois disso a minha relação no processo 

da auditoria militar, em que eu defendi o Pedro Logo de Oliveira, José de Araujo 

Nóbrega, no mesmo processo da guerrilha do Vale do Ribeira. Depois disso quando 

veio à família do Lamarca de Cuba, também todas as restrições que eles tiveram desde 

que desembarcaram no Brasil, eu os acompanhei profissionalmente e depois quando fui 

procurado pelo Samuel.  

Então, é interessante esse caso. Acho que vai ser pouco tempo, mas eu quero 

fazer um pequeno resumo para vocês verem a dificuldade do caso e depois passar a 

palavra ao Sr. Daniel Munhoz.  

Então, é assim, a religião judaica, o judaísmo proíbe a pessoa de se matar. 

Suicida não tem honra. Ele combate o principal dom que deus deu, que foi a vida. E ele 

recebe uma punição. No momento do seu enterro ele é enterrado de costas para os 

demais defuntos, e a cara virada para o muro. Aquilo que o Samuel disse, ele não tem a 

honra de conviver com os demais defuntos. Iara Iavelberg foi morta, mas o seu atestado 

de óbito dizia que a morte tinha decorrido de suicídio. Essa sociedade chamada Chevra 

Kadisha pegou o atestado de óbito da Iara e obrigou a família do Samuel a que ela fosse 

enterrada de costas para os demais defuntos e de cara virada para a parede do cemitério. 

O tempo passou e diversas circunstâncias foram esclarecendo o caso. E as dúvidas 

foram levantadas, e essas dúvidas começaram a trazer a certeza de que a Iara não tinha 

se suicidado, e ao contrário, a Iara tinha sido vítima de um homicídio. Então, nós 

arrecadamos todo esse material. O relatório do Ministério da Aeronáutica sobre esse 

assunto. Suicidou-se em Salvador na Bahia em seis de agosto de 71. Suicidou-se em 

uma residência quando essa foi cercada pela polícia. No Ministério da Marinha em um 

relatório dizia que ela foi morta em uma ação de segurança. No atestado de óbito da 
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Iara, firmado pelo médico legista Charles Pitex, pelo IML Lina Rodrigues aponta como 

causa principal da morte a transfixação do coração e pulmão esquerdo por projétil de 

arma de fogo.  

Mas abaixo identifica no campo duração da enfermidade, o médico escreveu de 

próprio punho, morte violenta, entre parênteses, suicídio, fecha parênteses e uma 

interrogação.  

Muito bem, a partir daí nós começamos a levantar esse médico, Charles Pitex já 

tinha morrido. Nós não conseguimos encontrar testemunhas da necropsia. E um 

jornalista que já foi citado aqui, Bernardino de Carvalho do Jornal O Globo, tomou para 

si essa investigação e foi atrás de diversas pessoas. Sobreviventes, vizinhos, pessoas que 

moravam no apartamento onde ela foi. E tomou o depoimento dessas pessoas e publicou 

em uma longa reportagem em um jornal O Globo. Em função dessa reportagem, como 

ele citava testemunhas que contrariava a versão oficial, mais a dúvida que o próprio 

legista tinha posto entre interrogações suicídio no laudo, nós resolvemos entrar com 

essa ação.  

A dificuldade foi o tempo. A ação teoricamente estava prescrita. Opera contra a 

União Federal, os Estados e os Municípios, sua prescrição é quinquenal. Então, era de 

data da morte até cinco anos depois é que vale a prescrição. Então, nós achamos que nós 

deveríamos mudar essa concepção para evitar a prescrição. Então, o que nós fizemos. 

Pedimos a exumação do corpo dizendo, o documento diz que foi suicídio, mas o tempo 

passou, apareceram testemunhas e fatos novos que dizem que foi homicídio. Então, para 

ter a certeza de qualquer uma das versões, é necessário que nós exumemos o corpo.  

E nós fizemos esse pedido, que era um pedido de antecipação de tutela. Bem, 

quando o Samuel veio falar comigo, ele já antecipava porque ele tentou conversar com 

as pessoas dessa Chevra Kadisha, mas ele começou a falar comigo, dizendo que nós não 

íamos ter nenhum tipo de colaboração dessa entidade. E eu confesso hoje que quando 

ele saiu, eu achei que ele estava exagerando. Hoje eu acho que ele está mitigando. Eles 

não só se opuseram como eles militaram contra. Eles fizeram um cerco ao Judiciário de 

São Paulo. Eles fizeram um cerco ao TJ de São Paulo para se opor a exumação. Muito 

bem, nós, distribuída a ação para pedir tutela antecipada, produção antecipada de 

provas, se desce o laudo homicídio, o nosso próximo pedido não era uma ação judicial. 
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Era um pedido administrativo para dizer à sociedade que dirigia o cemitério, Srs. agora 

está comprovado, é homicídio. Então, dá licença de tirar a moça daqui e por junto do 

mausoléu da família.  

Então, eles se opuseram a exumação. E eles se opuseram a exumação, aqui eu 

não sei se tem estudante de Direito, mas esse é um caso que acho que as futuras 

gerações de advogados e nos cursos de Direito, vão estudar. Por quê? Porque é um caso 

do ponto de vista jurídico, um caso extremamente interessante. A Constituição brasileira 

estabelece que o Estado brasileiro é um Estado laico. Portanto, o Estado não se mete, 

não ingere, não determina, não se intromete na regra religiosa. Então, essa sociedade 

Chevra Kadisha não, nós não vamos deixar fazer. Nós somos contra a exumação 

primeiro porque está escrito no atestado de óbito dela que foi suicídio. Então, nós 

cumprimos a regra religiosa. Segundo que o Tribunal, a Justiça não tem condições de 

dar uma ordem que implique em um princípio religioso. A modificação de um princípio 

religioso. E nós perdemos a ação em primeira instância, nós apelamos. O TJ em um 

primeiro julgamento disse que o TJ estava proibido de intervir na questão da Iara 

porque se assim o fizesse, estava vulnerando um princípio constitucional que dizia a 

respeito ao laicismo do Estado brasileiro. E indeferiu. Bem, um só Juiz disse, se nós 

matarmos essa ação desde logo, eles não terão nem condição de provar a verdade ou de 

alterar a versão. Então, eu acho que a decisão do TJ de mandar fazer a exumação não 

interferirá na regra religiosa, porque se a exumação der suicídio, a menina fica onde 

está. Se a exumação der homicídio, pela obediência da regra religiosa a menina é 

transladada, então, conceder a possibilidade da exumação não significa ingerir nos 

princípios religiosos nem vulnerar o texto constitucional do Estado laico. Bem, com 

esse único voto nós fizemos os embargos infringentes e o tribunal depois reexaminou a 

questão. 

Vejam vocês, que eu me lembre, você quando faz uma sustentação oral, você 

tem 15 minutos fazendo uma sustentação oral, o relator se pronuncia e o tribunal vota. É 

difícil você fazer uma apelação no TJ cuja discussão ultrapasse 40 minutos, 50 minutos. 

O processo já vem mastigado. E as decisões do tribunal que levam mais tempo do que 

essa meia hora, 40 minutos, referem-se a ações cujos valores pecuniários em 

julgamentos são astronômicos. Plano Real, isso leva tempo para discutir. Não sei o que 

lá, leva tempo. Esse caso você não tinha nem um pedido de indenização financeira. Era 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



16 

 

teoricamente um caso simples, era o direito da família em ver exumado para corrigir ou 

não regra religiosa do sepultamento, local do sepultamento. Esse caso levou cinco horas 

e meia de discussão no TJ de São Paulo. Cinco horas e meia. Eu me lembro que ao 

final, porque o caso começa às 10 da manhã, quando já passou uma e meia, duas horas, 

os Desembargadores começam a ter fome, olhar no relógio, achar que está se 

alongando. Eu me lembro de um Desembargador no meio da fala de outro, falar, eu não 

estou entendendo isso aqui. Esse processo não diz respeito à indenização pecuniária. 

Esse processo não diz respeito ao mérito da representação. Esse processo é um simples 

pedido de autorização para fazer uma exumação. E por que nós estamos há tanto tempo 

aqui? E aí foram colhidos os lotes e nós conseguimos ter autorização.  

Terminou aí? Não terminou aí. Mesmo com a ordem judicial, no dia em que nós 

estávamos fazendo a exumação, eles entraram com uma medida dizendo que nós 

estávamos interferindo na condução de um dia religioso dentro do cemitério. E nós 

tivemos que parar, vir de novo com autorização e conseguimos. Má vontade, 

hostilidade. A comunidade judaica, aqui eu quero falar isso, essas coisas são 

importantes. A comunidade judaica distante e contrária do problema. Uns dando de 

ombros a questão. Os outros militantes contrários. Nós só tivemos duas pessoas. O 

Maurício (? e o Rabino Henri Sobel.  

Depois quando eu fui procurá-lo para fazer a exumação, o Professor Daniel 

Munhoz para ele ser o nosso assistente, o perito nosso, o perito da família para que a 

gente pudesse comprovar. E ele ficou quase oito meses montando osso por osso daquilo 

que a gente... Tirou na exumação, limpou tudo, eu me lembro de uma vez que eu fui à 

Faculdade de Medicina, ele remontou o esqueleto da Iara e fazia incidir luzes sobre os 

orifícios para comprovação do seu homicídio. Tanto que o laudo dele jamais foi 

questionado inclusive pelo Chevra Kadisha. Acho que é um dos melhores trabalhos 

periciais de médico legista que eu já vi nesse país em prol da verdade. 

Nós estivemos no Rabino Henri Sobel um homem dedicado a nós. A cada vez 

que a gente levava uma paulada dessa Chevra Kadisha, a gente conversava com ele e 

ele, como Dom Paulo fazia conosco, nos encorajava. E assim foi. Até que a gente fez a 

exumação e o laudo comprovou homicídio. Mais uma vez a versão oficial da ditadura 

militar tinha sido considerada agora definitivamente falsa. E mais uma vez depois de 
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muitos anos se consegue estabelecer a verdade. E a última coisa que eu quero falar, essa 

decisão do caso Iara, está sendo usada no Brasil por outros familiares da comunidade 

judaica que tem tido os mesmos problemas. Eu nem sei se eu falei com você, Samuel. 

Acho que não. Eu fui procurado há uns três meses atrás pelo pai de uma moça do Rio de 

Janeiro. A mesma circunstância, os mesmos argumentos, a mesma coisa. E eu tirei 

xerox das petições que a gente fez, dos embargos, dos acórdãos e mandei para ele. E ele 

mandou na semana passada, foi o advogado dizendo que tinha sido valiosa a experiência 

anterior nossa, e que ele tinha conseguido também uma liminar obrigando a homóloga 

do Chevra Kadisha do Rio de Janeiro a fazer uma exumação.  

Então, meus amigos, é isso. Eu queria que vocês ouvissem com tranquilidade e 

atenção o laudo, porque o laudo é talvez o que fez a pedra de (ininteligível).  

Conseguido o pleito de fazer a exumação, o laudo pôs por terra a versão falsa. 

Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A família Iavelberg me 

pediu para dizer o seguinte, Dr. Luiz Eduardo nunca cobrou nenhuma espécie de 

honorário sobre esse brilhante trabalho. Muito obrigado.  

Doutor Daniel com a palavra. Daniel Romero Munhoz, médico legista.  

 

 

O SR. DANIEL ROMERO MUNHOZ – Boa tarde a todos. Inicialmente é 

uma satisfação estar aqui para expor o trabalho que realizamos nesse caso, e eu queria 

só fazer um ligeiro reparo. Eu fui nomeado perito por um Juiz de Vara Cível e na 

qualidade de Professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP.  

Só fazendo a correção porque o termo médico legista normalmente é usado para 

o cargo público do IML. O médico que trabalha do IML, do qual eu tenho muita honra 

em dizer que fui durante muitos anos, médico legista. Mas esse é o nome da função. É o 
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título que recebe o cargo de quem trabalha no Instituto Médico Legal. Então, no caso só 

a correção de que não fui nomeado médico legista. Ou seja, não fui pelo Instituto 

Médico Legal. Eu fui pela Faculdade de Medicina da USP. Como a nossa atuação é 

eminentemente técnica, eu pediria vênia para a mesa para apresentar em datashow os 

dados para que pudessem entender, porque senão nós vamos falar naquela linguagem 

esotérica. Médica e médico legal pode ficar difícil.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá.  

 

 

O SR. DANIEL ROMERO MUNHOZ – Vamos começar com alguns dados 

históricos, um breve resumo na verdade, do que foi falado. A Iara Iavelberg foi 

companheira do Lamarca durante o movimento revolucionário e na década de 70, mais 

especificamente 1971 ela morreu em Salvador, Bahia. E foi enterrada no cemitério 

Israelita de São Paulo como suicida e, portanto, sem direito as honras fúnebres e tudo 

aquilo que já foi falado. Os familiares moveram uma ação cível contra o cemitério 

israelita através da qual pretendiam que o cemitério desse a Iara os mesmos tratamentos 

dados aos não suicidas. O cemitério negou-se a atendê-los porque alegava que tinha que 

obedecer as regras dos rituais religiosos, e são esses que determinam o tipo de 

tratamento a ser dado ao suicida. Os familiares não aceitaram e o cemitério alegou que 

essa era a versão oficial que lhes tinha sido passada, e, portanto era o que eles 

obedeciam. E, portanto, haveria uma versão oficial do suicídio. O advogado da família, 

Dr. Greenhalgh requereu a exumação dos restos mortais para tentar determinar a causa 

jurídica da morte da Iara, mais especificamente se ela teria ou não cometido suicídio.  

Então, esse foi o motivo da nossa nomeação como perito. Para realizar a 

exumação e tentar determinar se a Iara suicidou-se ou não. No exame do local, nos 

autos não há, nós procuramos nos laudos e não encontramos nada sobre o exame do 

local, onde ela teria morrido. E apenas tínhamos fotos que foram trazidas pelos 

familiares. O laudo necroscópico também não havia nos autos, somente as fotos trazidas 
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pelos familiares. Foi solicitado cópia do laudo da Iara para o IML de Salvador. O IML 

de Salvador disse que não tinha mais as cópias do laudo, e que o laudo tinha sido 

entregue a Polícia Federal a época, em 1971, e que eles não tinham mais documentação 

a respeito.  

Aqui são as fotos que estão no processo. Aqui o apartamento 201 onde a Iara 

estaria quando foi morta. Na verdade mais especificamente ela teria passado para o 

banheiro da empregada no apartamento vizinho. E aqui tem uma outra foto com a 

anotação sanitário da empregada onde Iara Iavelberg suicidou-se. Não sabemos quem 

fez essa anotação. Aqui o detalhe do banheiro com a marca de tiro no azulejo da parede. 

Aqui fotos com a necropsia da Iara. Cadáver já necropciado. Notem que ele já está com 

a sutura feita após a autopsia.  

Esses eram os dados que nós tínhamos e fomos então, o Juiz deferiu a exumação 

e nós fomos realizar em 2003. Notem que o sepultamento tinha sido em 71. Portanto, 

faziam já 32 anos. Então, na exumação aqui observando o cemitério israelita, aqui 

durante a exumação. A tampa do caixão havia afundado e a terra invadido o caixão. E 

aqui os ossos da Iara. O que nós encontramos depois de fazer toda uma pesquisa, porque 

uma das coisas que nós não sabíamos até a ocasião, é se ela tinha um tiro ou mais. Se 

nós encontrássemos, por exemplo, dentro do caixão algum projétil de arma de fogo, 

aparentemente ela só tinha recebido um disparo. Mas se tivesse dentro do caixão algum 

projétil, dois projeteis de arma de fogo. Se tiver só a ossada, mas dois projeteis, ela foi 

enterrada. Houve a decomposição do corpo e só restaram os ossos e o que não foi 

decomposto. Se tivesse dois projeteis estava resolvida a questão. Mas não encontramos 

nada. E no exame da ossada encontramos uma fratura do osso esterno. Aí precisa, é 

preciso ter um certo tato porque de repente eu encontro fratura. Será que ela teve algum 

espancamento? Não.  

Essa fratura do osso esterno pelas características está difícil. Dá para apagar a 

luz? Se der, talvez dê para ver que é uma fratura impactada. Essa parte inferior entra um 

pouquinho embaixo da tábua óssea da superior. Essa imputação é comum para um 

legista saber que durante a autopsia, quando se faz a abertura do tórax, se levanta o 

plastrão. Se não houver uma desarticulação adequada das clavículas, na hora que se faz 

esse levantamento, se essa parte de cima está fixa, então você pode quebrar exatamente 
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nessa altura. Então, isso aqui provavelmente é um artefato de necropsia. Na hora da 

abertura do cadáver, provavelmente o auxiliar de necropsia não articulou corretamente o 

esterno nas clavículas, e, portanto quando levantou houve essa imputação aqui. E havia 

ainda mais um outro artefato aqui, no 9º ou 10º (ininteligível) havia um desgaste ósseo 

em forma de uma meia lua. O que normalmente corresponde à passagem de projétil. 

Como isso está na porção posterior, aqui estaria à coluna vertebral então isso aqui 

depois nós vamos ver que coincide com a saída de um projétil de arma de fogo. E 

coincidia realmente com a saída porque aqui há uma pequena, a lesão aqui é pequena, 

na parte posterior, na parte de traz a lesão é maior. Então, é sinal que foi de dentro para 

fora. Portanto, foi à saída do disparo.  

Com esses dados, o que é que nós tínhamos? Pela altura que estava à saída, foi 

um tiro no tórax, mas nada mais do que isso. Nós não tínhamos elementos para concluir 

sobre a causa desse disparo. Ela recebeu um disparo, porque o tiro saiu no tórax. Mas se 

foi homicídio ou se foi suicídio, com esses dados nós não tínhamos elementos. E 

ficamos então em contato com o Dr. Greenhalgh, para saber se tinha um outro elemento 

que pudesse auxiliar na interpretação desses dados. Algum outro dado. Aí então tivemos 

dele a informação de que isso estava sendo levantado, e que havia sido encontrada 

alguma documentação. E aí então nos chegou via Juiz essa documentação que havia 

sido encontrada, e essa documentação foi na verdade os dados, alguns dados, alguns 

rascunhos relativos ao pedido de necropsia, ao atestado de óbito e ao rascunho do laudo 

necroscópico feito pelo Dr. Pitex. Pelo médico legista que fez a necropsia da Iara. Isso é 

o pedido feito pela delegacia. Quando o delegado solicita a autopsia ao IML, ele manda 

ao IML esse pedido. E chamava a atenção aqui que havia vários locais onde havia sido 

ignorado, dados ignorados, e que por cima depois havia sido escrito alguma coisa. E é 

uma segunda coisa que chamava a atenção aqui. Quando o delegado solicita a autopsia, 

ele coloca quais dados ele tem a respeito do caso, então, aqui no caso notem que o 

pedido de autopsia feito no primeiro Distrito Policial, primeiro Distrito Policial de 

Salvador anotava aqui a suspeita do delegado, mas está aqui. Gênero da morte, natural 

ou violenta? Se violenta, foi suicídio, homicídio, acidente de veículo? E foi assinalado 

no pedido do primeiro Distrito Policial, suicídio. Então, quando o legista recebe o 

corpo, recebe junto esse pedido dizendo...  
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E notem que foi colocado, aparentemente aparece aqui que tem alguma coisa... 

Essa interrogação está embaixo, não está na frente. Então, não sei se essa interrogação 

se refere ao suicídio ou não. Mas de qualquer modo a delegacia de policia recebeu a 

informação e pediu a autopsia como sendo um caso de suicídio. Ou seja, quando se fala 

em versão oficial. Documentalmente, para nós o que chegou da versão oficial é isso 

aqui, é o pedido da delegacia.  

O atestado de óbito que foi citado aqui, no atestado de óbito o Dr. Pitex colocou 

como causa da morte principal transfixação do coração e pulmão esquerdo por projétil 

de arma de fogo. E morte violenta, e ele interroga o suicídio. Ou seja, o Dr. Pitex 

recebeu a informação da delegacia que se tratava de um caso de suicídio. Só que ele fez 

a autopsia, depois da autopsia no atestado de óbito a informação que ele recebeu, ele 

pôs sob interrogação. Então, na verdade o médico legista levantou suspeita que pelos 

achados que ele tinha não batia com suicídio. É isso que significa esse tipo de achado.  

E aí está o exame. Na verdade isso aqui é o rascunho do laudo do Dr. Pitex. E 

nesse rascunho do laudo ele faz uns esquemas onde ele anota aqui nos esquemas 

algumas coisas, e já vamos ver o que ele anotou. E aí nesse rascunho do laudo ele vem 

aqui no que o Dr. Greenhalgh falou e anota, suicídio, e interrogado.  

Então, ele interroga a informação que ele recebeu que se tratava de um caso de 

suicídio. E por que é que ele interrogou ali? Então, vamos ver. Vamos dar uma 

olhadinha em distância de tiro. Só que agora eu preciso um pouquinho da paciência dos 

Srs. para que os Srs. entendam. Em uma necropsia a gente avalia que distância foi dado 

o tiro, pelos achados, pelos resíduos que o disparo de arma de fogo deixa no cadáver. 

Então, só explicando melhor. Quando é feito um disparo de arma de fogo, sai o projétil, 

atrás do projétil saem partículas. O projétil quando passa dentro da arma ele se atrita 

com a parede e nesse atrito alguns fragmentos são retirados do projétil e são jogados 

atrás do projétil então. Além disso, grãos de pólvora que não pegaram fogo também 

saem. Então, são essas partículas. Essas partículas atingem uma certa distância. 

Normalmente de dois a três metros. Mas que penetram na pele até uns, entre 60 e 70 

centímetros para as armas comuns, essas partículas conseguem penetrar na pele.  

Além disso, sai junto, essa faixa branca significa fuligem. A pólvora que 

queimou sai como fuligem, e essa distância que essa fuligem alcança geralmente até 20, 
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30 centímetros, eventualmente até 70 centímetros. E sai junto disso aqui quando é feito 

o disparo a pólvora que está em combustão sai na boca da arma como fogo. Então, esse 

fogo geralmente alcança de oito a 10 centímetros. Então, dependendo de onde estiver a 

vítima, ela pode ser atingida só pelo projétil, só pelo projétil e pelas partículas, pelo 

projétil, pelas partículas e pela fuligem, pelo projétil, pelas partículas, pelo fogo e ainda 

pode haver uma outra modalidade de tiro que é quando a arma está firmemente apoiada 

na pele da vítima. A boca da arma está firmemente apoiada na pele da vítima. E aí nós 

vamos chamar a distância de tiro, está aqui um outro esquema com a distância toda que 

mostramos. Nós vamos chamar de tiro a longa distância quando a vítima é atingida só 

pelo projétil. Tiro a média distância quando a vítima é o projétil e as partículas. Tiro a 

curta distância quando a vítima é atingida pelo projétil, pelas partículas e pela fuligem. 

Tiro a queima roupa quando a vítima é atingida pelo projétil, pelas partículas, pela 

fuligem e pela chama. E o tiro de contato quando a boca da arma está apoiada na pele da 

vítima.  

Bem, isso vai levar então, tiro a longa distância. Quando o tiro é a longa 

distância só o projétil atinge. E quando ele bate na pele, ele passa, ele deixa um orifício 

e em volta uma área que a gente chama de contusão enxugo ou escoriação enxugo, mas 

alguns legistas chamam de zona de queimadura.  

Só isso é encontrado no tiro a longa distância porque só o projétil atingiu. Então, 

é isso aqui. É um buraco com uma zona em volta com uma contusão enxugo. No tiro a 

média distância a vítima é atingida pelo projétil e pelas partículas.  Mas não pela 

fuligem. 

Então, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter o buraco com aquela zona de contusão 

enxugo produzida pelo projétil e as partículas, se o tiro foi dado até uns 50, 70 

centímetros, elas se incrustaram na pele e faz aquilo que a gente chama de tatuagem. A 

curta distância, em cima dessa tatuagem vai ficar a fuligem. Então, fica esse 

esfumaçamento, como se fosse à fuligem se impregnando. Notem que embaixo tem 

partículas que estão fazendo a tatuagem. E no tiro a queima roupa além de tudo isso 

ainda tem a chama. E a chama ao atingir a vítima faz com que a pontinha dos pelos fica 

chamuscada. Isso é tiro a queima roupa. E finalmente no tiro de contato a boca da arma 

está apoiada na vítima e quando saem os gases, os gases entram na pele e explodem no 
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subcutâneo, jogando a pele da vítima contra a boca da arma. Isso aqui. A pele é jogada 

para fora e fica toda virada para fora. Bem, como é que é um tiro suicida. Um tiro 

suicida a vítima encosta a arma. Então, esse aqui é tipicamente um tiro suicida. Porque a 

vítima encosta a arma para poder fazer o disparo. O gatilho tem uma certa resistência. 

Se ela não encostar, ela não tem firmeza para acertar onde ela quer. E a vítima quer 

morrer, mas ela não quer ficar sofrendo, agonizando. Então, ela encosta a arma no local 

onde ela acha que o tiro é fatal. Por isso, tiro suicida também não é dado através das 

vestes, porque a vítima abre as vestes para encostar diretamente na pele aonde ela acha, 

no local que ela acha que é o ponto mortal. Se ela puser através das vestes ela não vai 

saber onde ela está pondo, não vai ter a mesma conexão.  

Então, tiro suicida é tiro de contato e diretamente sobre a pele. Então, essa é a 

característica do tiro suicida. Rarissimamente nós teremos no tiro suicida o tiro a 

queima roupa, que é onde já está há mais de cinco centímetros. O sujeito vai se suicidar 

e bota a arma lá. Não dá. Ele bota a arma próximo. Normalmente é de contato. Mas, 

rarissimamente pode não ser de contato, mas aí é muito perto. É o tiro a queima roupa.  

Com esses dados então agora nós podemos analisar o que é que o legista, o Pitex 

encontrou. Aqui é o tiro suicida. É quando bate o tiro suicida, normalmente aqueles 

lugares onde os gases explodiram forma uma cavidade entre a pele e o osso. É chamado 

de câmara de mina de roffmann. Aqui esses gases jogam a pele para fora, e ficam as 

bordas invertidas. Aqui é para mostrar como é que fica o orifício todo sujo no tiro de 

contato.  

Agora vamos ao que o legista disse. Desculpe, eu sei que os slides são meio 

pesados, mas agora nós podemos analisar o que foi visto pelo legista. Ele colocou aqui, 

ele anotou esse orifício, e o que ele escreveu sobre esse orifício? Entrada, orifício, 

projétil de arma de fogo circular, bordas deprimidas, ou seja, as bordas estão para 

dentro, o que não corresponde a um tiro de contato, em que as bordas estariam para 

fora. Oito milímetros de diâmetro. É mais ou menos o diâmetro do projétil. Quando 

essas bordas são jogadas para fora, elas ficam enormes, o buraco fica muito grande. 

Além disso, anotou aqui um orifício de saída com 15 milímetros, exatamente naquela 

altura que nós encontramos aquela lesão na costela. Bem, só que, portanto, pela 

descrição do legista, isso não corresponde a um tiro suicida. Daí o motivo pelo qual ele 
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deve ter feito à interrogação na informação que recebeu, de que havia sido um suicídio. 

Só tem um problema, ele descreve que ela estava vestida com uma calça de algodão e 

um suéter com mangas compridas, marrom, número 46 de tecido de aralon. E, portanto, 

ela podia ter recebido, o disparo pode ter sido feito através das vestes. E aí o grande 

problema. Se ela recebeu um disparo ou se ela fez um disparo não diretamente sobre a 

pele, será que esse tecido seguraria aqueles elementos todos e, portanto, só atingiria a 

pele do projétil e daí ficaria então compatível com aquela descrição, mesmo sendo um 

tiro encurtado ou a curta distância, poderia o tecido ter segurado esses tecidos todos e só 

ficar o orifício produzido pelo projétil. Então, essa foi a grande dúvida que nós tivemos. 

E agora, como nós vamos saber se esse tecido segurou ou não os resíduos. Nós vamos 

tentar fazer uma prova.  

Tentar obter esse tipo de tecido aralon, e fazer disparos para ver se esse tecido 

segura ou não os resíduos. Problema. Procuramos fábricas de tecido, procuramos 

comerciantes e de todos eles recebemos a mesma informação. Isso é um tecido da 

década de 60 e 70 que não é desde então mais fabricado. O Senhor não vai encontrar 

mais esse tecido em lugar nenhum. Aí nós procuramos fazer uma pesquisa para saber 

qual o tecido mais semelhante a esse e qual é aquele que teria uma textura mais próxima 

dessa. De modo que a gente pudesse fazer testes com tecidos semelhantes a esses. E no 

final resolvemos fazer com vários tecidos, alguns semelhantes a esse e alguns fora, que 

não são tão semelhantes.  

E fizemos então disparos experimentais, conseguimos vários tecidos, fizemos 

disparos experimentais em cartolina branca, recoberta com esses tecidos, só que como o 

tiro foi, o que nos interessava era o orifício na pele, então fabricamos um artefato com 

madeira compensada, e colocamos pele de porco, toucinho, entre as partes da madeira 

compensada, recobertas pelo tecido e fizemos então os disparos. Aí está como nós 

fizemos experimentalmente. E aqui, esse é um dos tecidos mais próximos do tal aralon. 

É a elanca Jersey. No tiro encostado nota que ela realmente segura bastante resíduos, 

entretanto as bordas são invertidas e fica toda aquela fuligem na roupa. Coisa que o 

legista não deixaria de ver que na roupa haveria uma lesão desse tipo. Aqui na cartolina. 

Aqui o mesmo tecido.  
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Além disso, olha o que acontece no subcutâneo. Ao examinar, e certamente ele 

viu, o legista abriria, e o legista pesquisa isso normalmente, ele veria essa lesão enorme 

no subcutâneo mostrando que era um tiro de contato. Coisa que ele não escreveu, 

portanto o cadáver não devia apresentar isso aí.  

Além disso, mesmo assim está aqui sobre a pele na pele embaixo nota que 

apesar de o tecido segurar o resíduo, na pele embaixo dá para notar que o resíduo atinge. 

E outros então, aqui tem aquela escoriação enxugo pequena aqui, e essa aqui é a zona de 

resíduo de esfumaçamento e tatuagem. Portanto, mesmo que tivesse sido através da 

blusa, ela deveria ter na pele esse tipo de resíduo. Coisa que não tinha. Então, ficou 

simplesmente na pele, na pele o que o legista descreveu foi um orifício e a lesão da 

queimadura ou contusão enxugo que é produzida unicamente pelo projétil. Portanto, 

isso não foi nem tiro de contato nem a queima roupa porque deixaria aqueles resíduos, 

como nós mostramos experimentalmente. Se não tem o resíduo, é porque esse tiro tem 

uma distância tal que esses elementos não atingiram, não passaram através da roupa. 

Portanto, tudo indica que isso foi um tiro que nós chamamos, a longa distância, 

provavelmente, não dá para chutar números aqui, mas o tiro a longa distância é uma 

distância maior que o que esses resíduos alcança. Certamente, mais de 50, 60 

centímetros de distância. Isso é o que nós temos a apresentar, que é simplesmente 

técnico.  

Conclusão que nós chegamos, o nosso laudo então por esses experimentos todos 

que fizemos nós concluímos que primeiro, aquela interrogação de suicídio feita pelo 

legista certamente é porque ele não encontrou aqueles elementos que normalmente se 

encontra em um tiro suicida. Ele recebeu uma informação de suicídio, mas não 

encontrou elementos para confirmar. Por outro lado, os testes que nós fizemos mostram 

que o que ele descreve não é compatível com suicídio. É só isso. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Dr. Munhoz.  

Vamos recompor a mesa. Agora a Mariana e o Flavio Frederico vão apresentar. 

A Mariana é sobrinha da Iara, filha da Rosa Iavelberg, e o Flavio Frederico fizeram um 
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trabalho de documentário. Luiz, muito obrigado. Dr. Daniel, muito obrigado. Foi muito 

importante esse trabalho dos legistas porque toda vez que fala legista a gente só associa 

a Harry Shibata, Isac Abramovich. Então Dr. Munhoz, muito obrigado.  

Por essa reinterpretação, ela recebeu apenas um tiro, só um tiro no peito? Não 

foi pelas costas? É um tiro no peito. Bom, depois se houver mais algum 

esclarecimento... Bom, Mariana e Flavio Frederico, depois você dá um fechamento pelo 

CRP, Dodora. Mariana começa.  

Vamos passar o filme.  

 

 

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH – Eu queria pedir licença, a 

Comissão da Verdade da OAB tem uma reunião agora às cinco da tarde para o qual 

inclusive o Deputado Adriano Diogo estava convidado. Mas eu vou ter que me retirar 

por isso. Vou ficar mais algum tempo que eu estou calculando o tempo de chegar na 

Praça da Sé. Mas eu vou pedir permissão para sair. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Só quero 

esclarecer. Doutor Luiz Eduardo está indo para a reunião da Comissão da Verdade da 

OAB por causa que o prédio da auditoria está na eminência de ser entregue para a 

Guarda Civil Metropolitana. Para que a gente não passe mais um vexame e para que a 

gente não perpetue a ditadura, Luiz Eduardo vai lá à Comissão para tentar reverter essa 

pauta. A diretora do Patrimônio da União está sugerindo sexta-feira às nove horas da 

manhã uma reunião no Patrimônio da União. Muito obrigado mesmo por ter trazido o 

Dr. Munhoz.  Obrigado por tudo.  

Vamos lá. Agora são vocês dois.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



27 

 

A SRA. MARIANA – Oi. Eu sou Mariana. Filha da Rosa Iavelberg que era 

irmã caçula da Iara. Eu não conheci a minha tia porque minha mãe estava grávida de 

três meses quando ela enterrou de uma maneira muito triste a irmã dela. O caixão veio 

lacrado, pouquíssimos familiares presentes, polícia para todo lado. Minha mãe tem uma 

lembrança muito triste desse dia, e ela estava grávida de mim. Então eu nasci sete meses 

depois, fiquei muito ligada a minha avó que nunca se recuperou dessa perda, nunca se 

recuperou da perda da filha que ela amava demais. Meu avô também, meus tios que 

estavam exilados também. Não tem o que pode ser feito para que se traga a vida da Iara 

de volta. Então, a gente faz o que pode e todo mundo aqui está fazendo o que pode. Mas 

a dor dos familiares, essa dor vai ficar para sempre. Não tem jeito. Então, eu e o meu 

marido, o Flavio, a gente tem uma produtora de cinema que se chama Kinoscópio. E a 

gente decidiu há sete anos atrás, fazer um documentário sobre, a princípio seria como a 

ditadura fez para encobrir essa ação, e como seria a nova versão e quais foram as reais 

circunstâncias da morte da Iara. Então, o filme se focaria mais na parte da viagem da 

Iara com o Lamarca, para a Bahia, tentando refazer esse percurso nos mínimos detalhes, 

e todos os detalhes do percurso da morte dela.  

Então, enquanto a gente ia construindo essa nova versão, a gente ia destruir a 

versão dada pelos militares. Só que o filme, esse processo foi muito longo, a gente ficou 

sete anos colhendo muitos depoimentos, e a gente percebeu que a gente precisava falar 

sobre a vida da Iara, quem foi à Iara, quem é a Iara, os amigos de juventude da Iara. 

Então, o filme virou uma coisa um pouco maior do que só se focar nessa questão da 

morte, do assassinato dela. Que também é importante porque por incrível que pareça, 

muita gente ainda acha que a Iara se suicidou. É incrível. Bom até a própria Folha de 

São Paulo há pouco tempo atrás publicou uma matéria, depois que o laudo já tinha sido 

inclusive, depois que o laudo já tinha sido exposto a imprensa e tal, publicou uma 

matéria que era sobre o Lamarca, sobre aquela questão se a mulher deveria ou não 

receber o soro, mas depois tinha uma pequena materiazinha sobre quem foi à Iara, e 

nessa matéria tinha uma pequena materiazinha falando que a Iara tinha se suicidado.  

Então, muita gente ainda duvida que ela tenha sido morta. Então, o nosso filme 

vai um pouco nessa direção pegando testemunhos e tal. Tem o Dr. Munhoz que 

participa do filme, que é importantíssimo porque ele reconstitui para a gente toda essa, 

ele dá essa aula no filme, mas a gente também tem o depoimento de muitas outras 
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pessoas, inclusive a Dona Shirley que era moradora do apartamento onde a Iara morreu, 

e ela disse que ela entrou lá e viu outros tiros, não só esse tiro, mas ela viu outros tiros, 

no teto. E esse depoimento está presente no filme também, assim como depoimentos, 

depoimento da Mariluce que conta que foi entrevistar, logo depois do cerco ela foi fazer 

uma entrevista e conseguiu falar com uma vizinha que tinha ouvido os gritos da Iara de 

rendição.  

Então, a Mariluce escutou os gritos da Iara, eu me rendo, eu me entrego pedindo, 

enfim. Para se entregar. E outros depoimentos também importantes que vão destruindo 

a versão dada pelo regime militar, à versão de suicídio.  

Vou passar para o Flavio que é o diretor do filme.  

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Bom, como a Mariana já narrou, só 

acrescentando alguns detalhes, a gente começou o filme nesse ponto. É interessante 

como a história vai sendo contada aos poucos em diferentes fases. A gente até comentou 

ontem, primeiro ela vem correndo, aí vem o livro da Judith, aí vêm às matérias que 

foram citadas tanto pelo Greenhalgh quanto pelo Melo, a questão do Bernardino 

Furtado, que fez a matéria no Globo, e aos poucos vai surgindo à narrativa, e depois 

vem o processo todo, a exumação, e a gente começou o filme no reenterro da Iara. Vou 

chamar assim, quando foi o enterro dos restos mortais dela ao lado da família. Então, ali 

foi à primeira gravação do filme. A gente foi com câmera própria. Foi uma câmera semi 

amadora e começamos a gravar ali, e aos poucos a gente depois foi conversar com o 

Melo, aos poucos o filme foi ganhando corpo. Quatro anos sem patrocínio nenhum, com 

esforço próprio, e aí o projeto surgiu, primeiramente chamado Suicídio. E aí a gente 

teve um patrocínio e aí depois a gente foi indo adiante e o que é interessante, é que com 

esses depoimentos que a gente foi colhendo, quer dizer, o filme acompanha a Mariana 

investigando as circunstâncias da morte da tia, e aos poucos ao longo dessa trajetória a 

gente percebeu também que precisava narrar um pouco quem foi à Iara, obvio que a 

gente precisava ser um pouco conciso em relação ao filme. A gente entrevistou a 

própria Tutinha que está aqui, que deu um depoimento belíssimo, mas a gente precisou 

ser um pouco conciso para fortalecer essa história. E a gente descobriu alguns detalhes 
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que só foi fortalecendo tudo isso que o Dr. Munhoz já tinha comprovado ali com a 

questão científica. E a gente foi também percebendo algumas pequenas lacunas ou 

mentiras, por exemplo, a gente investigou muito tudo da narrativa oficial. E a gente 

descobriu que quase tudo da narrativa oficial até que está certa, e que realmente o que 

não bate é a questão do tiro ter sido suicida. Por exemplo, durante muito tempo a gente 

questionou essa história de que tinha um menino que tinha descido e que tinha voltado 

depois, porque supostamente teria entrado no apartamento 201 e não teria encontrado a 

Iara, que tinha pulado para o apartamento 202. Em um primeiro momento a gente 

questionou. Será que ela pulou para o 202? Até porque as fotos que a gente encontrou, 

as fotos que o Munhoz mostrou do sanitário, se você observa, ela está rasurada as fotos 

do 202. Era 201 que eles escreveram. Aí a gente começou, será que essa não era uma 

questão? E isso que é interessante do documentário. Você vai montando um quebra-

cabeça com pequenos depoimentos que você vai encontrando.  

E aí a gente percebeu que não, que ela pulou mesmo. Até porque na época o 

prédio foi muito modificado. Foi muito difícil entrar no prédio. O prédio foi todo 

modificado. Não sobrou nada igual. Nem a fachada, nem a portaria, nada. E o síndico 

do prédio não deixou a gente entrar. E nenhum morador queria receber a gente, e por 

sorte a gente conseguiu o contato da pessoa justamente o apartamento 201 que era ao 

lado do aparelho. E essa pessoa deixou a gente entrar no prédio, gravar no prédio, 

gravar no apartamento. E fomos lá, gravamos, e depois a gente achou a Dona Shirley, 

que era a proprietária do apartamento 202 que  era onde a ela morreu. E vendo as fotos, 

que até o Munhoz nos mostrou também na época e a Dona Shirley contando, a gente 

percebeu que era muito fácil pular de um murinho para o outro. A gente podia pular 

inclusive para o primeiro andar. Atrás do prédio tinha um terreno baldio e o mar. E era 

terreno baldio sem proteção nenhuma. A gente também teve acesso através do arquivo 

nacional de Brasília a um arquivo muito importante. A gente teve acesso a milhares de 

documentos graças a deus, e a essa abertura que teve no que foi liberado uma parte dos 

documentos secretos, então a gente teve acesso a esses documentos. Curiosamente 

faltou o laudo, não estão lá algumas coisinhas, mas vieram algumas coisas. E 

principalmente está lá e é muito importante um documento que tinha sido citado pela 

Presidente, pela Diretora do grupo Tortura Nunca Mais na Bahia, que ela tinha visto lá 
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dentro e não tinha podido xerocar na Polícia Federal que era um relato interno da 

Polícia Federal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Diva Santana. Ela está no filme também. E 

nesse relato que ela contava, o que era importante desse relato era que estava escrito que 

ela dizia para os agentes, eu me entrego. Que coincidia com o depoimento da zeladora, 

enfim, e alguns relatos de moradores. Estava escrito nesse documento. Então, nós 

ficamos muito atrás desse documento. Não conseguimos acesso a Polícia Federal da 

Bahia, ainda bem que veio nessa leva esse documento que foi feito pelos agentes que 

fizeram. Era um documento interno da Polícia Federal que eles fizeram na nossa ação 

com a polícia. Então, na nossa interpretação parecia mais próximo de uma realidade que 

a gente podia chegar. E ali ele descrevia tudo isso e descrevia a história do menino. Será 

que nesse curto espaço de tempo os caras inventariam um personagem?  

 

 

A SRA. MARIANA – E por que inventariam também. Qual o motivo? 

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Qual é o motivo de inventar esse 

personagem? E aí sim eles escreviam ali detalhadamente, quando eles descobrem o 

cerco, que eles mandam gente lá dentro do apartamento, quando o cara foi 
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(ininteligível) o apartamento, foram muitos detalhes que a gente foi descobrindo, e 

depois vamos ter que contar mais detalhadamente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes eu quero que me 

fale quantos minutos nós vamos poder ver, quanto é o tempo, e quando vocês vão 

lançar? 

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – O filme é inédito ainda. Eu não posso mostrar 

para vocês. O filme vai estrear agora em abril, no festival ‘É tudo verdade’. E o filme 

tem 91 minutos. Então, eu sou proibido de mostrar enquanto não tem essa exibição no 

festival. O filme tem que ser inédito em qualquer espectro. Então, a gente trouxe aqui 

um cromo, uma espécie de um trailer de três a quatro minutos só para dar um 

saborzinho, porque a gente não pode mostrar, infelizmente. Assim que passar no ‘É 

tudo verdade’, a gente pode exibir o filme, a gente doa o filme para vocês utilizarem, ele 

é muito rico, só que como eu te falei, o filme também é sintético.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Nós vamos 

fechar a sessão com a imagem do filme.  

Vamos ver, a Marluci fala um pouco. A companheira Marluci é baiana, 

companheira de um desaparecido político.  

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Deixa só eu falar uma coisinha. Só fechar a 

história do menino que isso é importante. Os outros detalhes todos a gente conta depois, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 

 

mas o tal menino, quando a gente teve acesso aos documentos a gente falou, gente, esse 

menino existiu.  

E no documento tinha o nome do cara, e a gente começou a pesquisa. A mariana 

é meio medical detective, como fã de programas, ela ficou enlouquecida atrás do cara, e 

a gente achou o cara. Esse menino na verdade seria a última pessoa que viu a Iara com 

vida. Pelo relato oficial eles entram no apartamento, descem, ela está escondida no 202, 

eles jogaram um monte de fumaça, a policia já vai embora, etc. e aí a polícia manda que 

os moradores vão embora e para evacuar do gás lacrimogêneo. E esse menino sobe. E 

quando ele vai abrir a porta do quarto de empregada que tinha um basculante atrás que 

era justamente o que dava com a área de serviço 201 por onde a polícia invadiu, ele dá 

de cara com a Iara com uma arma na mão, e ela pede silêncio para ele. Aí ele fecha a 

porta, desce, e não fala imediatamente para a polícia. Por isso tem uma lacuna aí de 

tempo que sempre intrigou a gente. E aí a Mariana achou o cara. Conversou com ele 

pelo telefone, ele foi muito reticente no primeiro momento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o nome do 

menino? 

 

 

A SRA. MARIANA – José Artur Bagatini.  

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Não é mais um menino.  
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A SRA. MARIANA – É. E na verdade era ele mesmo. E ele prometeu dar um 

depoimento para a gente. Só que ele nunca deu esse depoimento. A gente ficou meses, e 

meses, e meses esperando. A gente tentava e desmarcava. E a gente deu só um 

depoimento por telefone. No final ele se arrependeu de dar o depoimento. Disse que a 

família não estava concordando, mas enfim, ele contou a história, confirmou que era ele 

o menino mesmo, confirmou a história e contou a versão dele por telefone. Já foi 

alguma coisa.  

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Que batia com o relato oficial. O relato oficial 

já não era aquelas coisas de policial. Eles falavam, por que será que ele demorou tanto. 

Ele estava meio confuso porque o pai não estava lá. E na verdade não era isso. Ele ficou 

em dúvida sobre o que fazer. E ele contou primeiro para a mãe e a mãe também não 

sabia o que fazer, ficou apavorada, contou para o tio, e o tio passou para alguém da 

polícia. Supostamente o Coronel Luiz Artur já estava em casa quando avisaram, e aí 

voltaram, e aí sobem lá e foram para o apartamento. E aí pelo documento oficial eles 

falam que quebram o vidro do basculante para jogar uma granada lá dentro de gás 

lacrimogêneo, que não explode no primeiro momento. E aí tinha relato de pessoas 

também que dizem que ela diz ‘eu me entrego’. E aí no relato oficial ela se suicidou 

depois de dizer, eu me entrego. Coisa um pouco curiosa. E isso foi na fase final do 

filme. Já era para ter terminado o filme quando apareceu. E a gente ficou esperando, 

segurando para terminar o filme na esperança de poder entrevistar ele. Agora, você vê 

que o medo ainda está presente, porque para ele ainda fica essa questão do medo. A 

Dona Shirley ficou totalmente confusa. Ela era totalmente esclarecida também no 

telefone, e quando chegou a Salvador ela ficou totalmente confusa, a família não quis 

nem ver a equipe de filmagem, foi uma coisa... E no prédio a gente foi recebido daquele 

jeito. Você vê que as pessoas ainda estão...  
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A SRA. MARIANA – Mas no final ela acabou dando o depoimento e mesmo 

intensa, nervosa, ela deu o depoimento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Em busca de Iara.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só repete a passagem do 

menino, você falou muito rápido.  

 

 

O SR. FLAVIO FREDERICO – Desculpe. Então, depois que já tinha sido 

evacuado o apartamento 201, já tinham sido presos os ocupantes, eles não sabiam que a 

Iara estava lá. Eles sabiam que era o aparelho, mas eles não sabiam que a Iara estava lá. 

E quando o informante da polícia vai para fazer o conserto do encanamento, a Iara está 

escondida. Então, ele não vê a Iara. Então, eles invadem e acham que não tem mais 

ninguém. Então, eles mandam e acabou a operação. Eles estão acabando com a 

operação quando eles mandam os moradores subirem para abrirem as janelas para sair a 

fumaça, porque eles entraram com muita bomba de gás lacrimogêneo. E inclusive 

parece que estava ventando do mar para a terra. Voltou tudo. Por isso até foi meio 

difícil.  

E aí nesse momento que o menino sobe para o apartamento do vizinho e quando 

vai abrir a porta do quarto de empregada que tinha um basculante que ele ia subir, ele dá 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



35 

 

de cara com a Iara. Por isso era importante o depoimento dele. Ele dá de cara com a Iara 

em um dos últimos minutos de vida.  

E aí eu fiquei inconformado de não conseguir pegar. A gente tentou de tudo. E 

ela fala assim, para ele fazer silêncio, e ele fecha a porta. E ainda tem o detalhe de que a 

porta estava com a lingueta quebrada e não abria por dentro. Que a gente também não 

sabe se isso é verdade ou não. E aí ele desce, fica nervoso, não sabe o que fazer e avisa 

a mãe. E a mãe avisa o tio. O tio avisa a polícia. A polícia volta. Invade o apartamento 

202 e aí fala, e tem uma troca de informações que ela está armada lá dentro. E aí a 

polícia tenta atirar uma granada de gás lacrimogêneo pelo basculante. Isso está escrito 

no documento oficial. Quebra o basculante, atira, mas ela não explode lá dentro. Eles 

tentam de novo e ela diz, eu me entrego.  

E aí quando ela diz, eu me entrego, no relato eles ouvem o tiro e eles arrombam 

a porta. Enfim.  

 

 

A SRA. MARIANA – Na verdade a gente tem quase certeza que eles não 

sabiam mesmo que era a Iara, porque primeiro lugar, eles queriam pegar ela viva, 

porque o Lamarca ainda não estava preso. Então, eles iam torturar ela ou até a morte ou 

até ela dizer alguma coisa, o que eu duvido. Então, eles sabiam que ali era um aparelho 

subversivo porque o Kid tinha sido preso, eles fizeram toda uma investigação policial e 

chegaram naquele aparelho da Pituba. Mas eles não sabiam que era Iara Iavelberg que 

estava lá dentro.  

Inclusive algumas pessoas disseram que o Fleury, quando soube que a Iara tinha 

morrido, ele ficou furioso porque ele queria ela viva. Isso foi o que algumas pessoas 

contaram para a gente.  

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Boa tarde. Eu sou jornalista, Mariluce 

Moura. Eu também fui presa, meu marido foi assassinado nós também estamos nessa 
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batalha pela devolução do corpo de Gildo Macedo Lacerda vai fazer 40 anos em 

outubro, mas sobre esse caso da Iara, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, em 1971 

que é quando as coisas acontecem, eu era uma jovem repórter do jornal da Bahia. Eu 

tinha 20 anos e estudava jornalismo. Era repórter lá. E como eu trabalhava no Jornal da 

Bahia pela manhã, a maioria dos repórteres estavam à tarde. Assim que eu cheguei, eu 

recebi a incumbência de ir até o prédio da Pituba, tentar conversar com os moradores ali 

em volta, onde tinha sido, tinha havido, onde tinha sido presa, morta, suicidado, enfim. 

Onde tinha havido prisões e uma morte. E na verdade tudo que se falou na época é que 

não se sabia mesmo que era a Iara, até que se identificou e se viu que era a Iara 

Iavelberg, mas o fato é o seguinte, eu fui deslocada para ir para lá. Quando a mariana 

estava fazendo o filme e me procurou, foi muito difícil para mim reconstituir um pouco 

que fosse dessa memória. Eu me lembro do prédio como era, do lugar, mais ou menos 

onde ele estava na Pituba, da minha tentativa de conversar com os moradores para fazer 

a reportagem para o Jornal da Bahia. E a única pessoa que eu consegui conversar por 

mais tempo foi à zeladora do prédio mesmo, e junto com o fotógrafo que estava comigo 

na época, tentando fazer a cobertura. Volto para o jornal, mas na época todo o esquema 

de cobertura dos jornais eram os relatos, eram absolutamente monitorados pelo esquema 

todo da censura e da repressão.  

Então, a gente fazia o relato, fazia a reportagem, fazia a matéria com aquilo que 

tinha obtido, mas saía sempre à versão oficial e daquelas coisas que a gente tinha 

apurado, alguma coisa com muito cuidado do que podia ser narrado. Eu nem me lembro 

mais como era o texto que eu escrevi ao voltar do Jornal da Bahia.  

Me lembro da conversa com a zeladora falando essa história de que a polícia 

tinha cercado, tinha muita fumaça, etc. os tiros posteriores a ela ter dito, eu me entrego. 

Pouco depois eu ia cobrir o assassinado do Lamarca e do Zequinha. Era um sábado, eu 

estava de novo no Jornal da Bahia, e eles queriam saber quem podia ir até Brotas de 

Macaúba, ir na área, etc. e eu era assim, muito atirada na época, ainda não tinha me 

acontecido a mim mesma as coisas dramáticas que depois aconteceram. Então, eu topei 

ir e foi alugado um avião pelo Jornal do Brasil, Correio da Manha, Jornal da Bahia, e 

mais algum veículo. Todo mundo alugou junto um avião em Salvador e nós partimos 

para a região onde foi o assassinato do Lamarca e do Zequinha no sábado mesmo. 

Chegamos sábado à noite, tivemos que descer antes do local do crime porque era um 
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avião pequeno, nós tivemos que descer em um campo de futebol perto de Brotas de 

Macaúba para ir no outro dia de manhã. Nós éramos um grupo de sete pessoas, estavam 

três, eram dois repórteres mais eu, três repórteres, mais dois fotógrafos, acho que tinha 

mais uma pessoa além do fotógrafo, repórter e tal. E nós fomos o primeiro grupo a 

chegar efetivamente no local do tiroteio onde tinha sido morto o Lamarca e o Zequinha. 

Tinha o piloto que ficava com a gente o tempo todo. Nós chegamos, fomos caminhando 

por aquele pedaço todo onde eles foram mortos, e nós fomos inclusive recolhendo o 

embornal, o par de meias pelo caminho, cápsulas de bala. Nós levamos tudo isso para 

Salvador. Então, nós chegamos domingo de manhã, quando nós estávamos voltando 

para Salvador é que estava chegando do Jornal O Globo, o Jornal de Brasília, Jornal do 

Brasil, Correio da Manha para onde nós estávamos fazendo as matérias só saiam na 

terça feira porque eram matutinos, não saíam na segunda. E O Globo eram matutinos, e, 

além disso, eles tinham chegado e tinham obtido o diário, a polícia tinha dado o diário 

de Lamarca para o pessoal de O Globo. Então, nós voltamos para Salvador com as 

informações, as fotos e etc., mas nós íamos publicar na terça feira e O Globo deu na 

segunda com o diário e toda a coisa da morte. E aí voltou a se falar do caso da Iara que 

tinha sido algum tempo antes.  

Eu falo que naquele momento eu era mais atirada e certamente mais corajosa, 

quer dizer, eu estava menos traumatizada, eu não estava traumatizada, eu estava 

preocupada, só. Eu já era militante e tal, mas enfim, não tinha sofrido na pele ainda o 

terror mesmo.  

Então, quando anos depois em 78, 79, o Emiliano José propôs que a gente 

fizesse o livro Lamarca, que terminou sendo ‘Lamarca, o capitão da guerrilha’, primeiro 

eu me incluí na equipe do livro, com o Emiliano e tal. Mas quando eu cheguei em 

Brotas, Macaúbas, Botirama e toda aquela região e que comecei a querer entrevistar as 

pessoas, eu realmente passei muito mal. Eu tive ataques de pânico e toda essa coisa. Eu 

estava lá com fotógrafos, e mesmo sem as pessoas quererem dar entrevista, com muito 

medo, e tal nessa região, sem quererem falar nada, depois de algumas entrevistas eu 

resolvi voltar porque eu não aguentava o sofrimento. Eu tinha passado por um trauma 

muito grande no final de 73 e eu não aguentava. Aí eu falei para Emiliano que eu não 

tinha condições psicológicas de trabalhar nesse livro do Lamarca e nem de nenhum 

outro.  
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Eu não queria nem ver os filmes da época da ditadura, não queria ver nada. E 

Emiliano até faz uma referência e tal, ajudou a reparar algumas coisas. Mas para mim o 

caso da Iara é algo que eu vi muito próximo como repórter, e depois como militante 

tendo sofrido os horrores da ditadura foi muito difícil encarar depois os fatos e poder 

falar, entrevistar e etc. e depois eu quando falei com a mariana, eu falei que eu não 

consigo falar.  

Mas depois a gente acabou falando alguma coisa e é isso aí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para fechar o seu 

depoimento. Isso tudo com a Iara ocorreu em agosto de 71. Você é presa quando? 

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Eu fui presa em 73.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com o seu companheiro? 

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Nós fomos presos em Salvador, eu fui presa 

na parte baixa do Elevador Lacerda em pleno centro, meio dia, um dia normal de 

trabalho em 22 de outubro de 73.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem foi antes, você ou 

seu companheiro? 

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – O Gildo foi preso saindo de casa que era na 

Boa Viagem provavelmente na mesma hora que eu, e aí nós fomos levados para a 

Polícia Federal em Salvador, que é em frente ao Mercado Modelo, passamos a manha 

inteira, passamos o dia 22 inteiro dentro da Polícia Federal do meio dia até a noite. 

Estava também o Oldack Miranda, irmão do Nilmário Miranda, mais um bancário que 

eu não lembro o nome dele. Eram seis pessoas. E nós dormimos na Polícia Federal. Aí 

Gildo e Oldack foram levados para o Quartel do Barbalho na manhã do dia 23, eu fui 

levada para o Forte de São Pedro, que era outro quartel no Campo Grande. No dia 25 de 

outubro de 73 eles levaram o Gildo para Recife, o Gildo e Oldack. O Gildo foi morto 

em Recife. Tudo indica que no dia 28 de outubro. Gildo Macedo Lacerda, é o mesmo 

caso que está o José Carlos Novais da Mata Machado. E a mesma farsa de que houve 

um tiroteio e etc.  

E daí eles deram essa coisa no Jornal Nacional no dia 31 de outubro. Nos jornais 

a versão fantasiosa no dia 01/11, a família de Gildo, a irmã dele soube pelo Jornal 

Nacional da morte dele, um negócio brutal, e eu soube pelo jornal que um capelão do 

Exército foi levar o jornal para mim na manhã do dia primeiro. Eu estava grávida. 

Então, foi muito difícil superar essa história toda e encontrar de novo a possibilidade de 

falar como jornalista dessas histórias todas, e não apenas como familiar de morto, 

desaparecido e etc. é isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dodora.  
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A SRA. DODORA ARANTES – Bem Adriano Diogo, Deputado Adriano 

Diogo, em primeiro lugar uma saudação do Conselho Regional de Psicologia de São 

Paulo que eu aqui represento, pelo convite para podermos integrar o Conselho 

consultivo da Comissão da Verdade, e também para cumprimentar você pela iniciativa 

de criar a Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa de São Paulo e sustentar essa 

criação. Nesse sentido um abraço a toda a sua equipe, destacadamente a Ivan Seixas e 

Amelinha Teles, dois queridos companheiros referências no Brasil no processo de 

resgate da história dos mortos e desaparecidos e pelo reassentamento da verdade.  

Existem outros psicólogos aqui presentes, então eu gostaria de dizer também que 

o Conselho de Psicologia desde 2004 vem se incorporando nas lutas dos direitos 

humanos, com a criação da Comissão de Direitos Humanos, iniciativa da Cecília 

Coimbra, psicóloga do Rio de Janeiro, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos 

e nós levantamos aqui em São Paulo as psicólogas que foram assassinadas e 

desaparecidas durante a ditadura militar. Iara Iavelberg, Aurora Maria do Nascimento 

Furtado também teve uma audiência pública aqui, a Pauline Raistu, Marlena Vilas Boas 

Correia e a Solange Lourenço Gomes. Então, essas seriam no Brasil as psicólogas que 

nós sabemos que foram assassinadas pela ditadura.  

Em 2009 o Conselho Regional de Psicologia fez uma homenagem a Iara e 

Aurora. Eu vou ler um pequeno trecho do jornal informativo que saiu, para que vocês 

possam saber que já de algum tempo nós temos incorporado nas nossas atividades a 

referência as nossas psicólogas que foram e são heroínas do nosso país.  

Direitos humanos, memória e emoção. Então, é a ata de um jornal do Conselho 

de 2009. ‘Um desfile emocionado de depoimentos de parentes e antigos companheiros marcou 

a homenagem realizada pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, no dia 12 de 

março, às psicólogas Aurora Maria Nascimento Furtado e Iara Iavelberg. Engajadas na luta 

armada contra o Regime Militar, ambas foram mortas na década de 1970 pelos órgãos de 

repressão. "Iara e Aurora foram pessoas vinculadas à Psicologia e que pagaram com a vida a 

decisão de enfrentar a Ditadura", disse a conselheira Sandra Sposito, do Comitê de Direitos 

Humanos do Conselho. "O objetivo do CRP SP foi fazer um resgate histórico e oficializar um 

reconhecimento a elas." Um maracá, objeto utilizado por tribos indígenas em rituais de cura e 

reparação, foi entregue pela direção do CRP SP a representantes dos familiares. A cerimônia 

encerrou o evento Psicologia e Direitos Humanos na Sociedade Brasileira, realizado na sede do 
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CRP SP, que formulou propostas posteriormente encaminhadas ao VII Congresso Nacional de 

Psicologia. O encontro contou também com as palestras Direitos Humanos na Atualidade 

Brasileira, com o professor Emir Sader, e Direitos Humanos e Mídia, apresentada pelo 

psicólogo Paulo Endo. A conselheira do CRP SP e Coordenadora Geral de Combate à Tortura, 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria Auxiliadora 

Almeida Cunha Arantes, lembrou o compromisso histórico dos psicólogos com os Direitos 

Humanos. "Assim como as homenagens que fizemos à ex-reitora da PUC, Nadir Kfouri, e ao 

jurista Fábio Comparato, essa homenagem a Aurora e a Iara é uma iniciativa importante para 

recuperar uma verdade histórica que muitos tentam eclipsar sob um manto de silêncio." Irmão 

de Iara, o fotógrafo Samuel Iavelberg contou sobre a infância e juventude passados no bairro do 

Ipiranga, em São Paulo, o envolvimento da irmã com o movimento estudantil e a posterior 

adesão à luta armada, ao lado do companheiro, também assassinado, Carlos Lamarca. "Iara e 

Lamarca sabiam que não continuariam vivos se permanecessem no Brasil", avalia Samuel. 

Segundo ele, a decisão de ir para o interior da Bahia demonstrou uma fidelidade a valores e um 

grande respeito aos companheiros de luta. Ainda sobre Iara, falou também, com muita emoção, 

o sargento Darcy Rodrigues, que atuou ao seu lado na guerrilha do Vale do Ribeira.’ 

Então, apenas para reiterar a presença da Psicologia nessa trajetória de resgate da 

verdade do nosso país, tão sonhada desde os primeiros momentos que todos nós somos presos, e 

que hoje tem sido realizada aqui em São Paulo, dentro da Assembleia Legislativa. Acho que é 

uma honra para todos nós que podemos acompanhar de perto, é a terceira audiência pública que 

eu venho, e eu tenho de uma certa forma feito um curso avançado sobre história do Brasil 

durante a ditadura militar.  

Cada uma dessas audiências públicas é sem dúvida uma história que nós mesmos 

contamos. Então, eu acho que é um privilégio poder estar aqui e acho que o fato da Comissão 

aqui de São Paulo abrir para o público não só de São Paulo, mas do Brasil as suas audiências, é 

uma prova de que aqui se resistiu, se decidiu realmente resgatar a verdade. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dodora, só para formalizar. 

Quando você foi presa?   

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



42 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Eu fui presa em 1968 no dia do AI5. Eu 

morava, era uma tarefa da organização a qual eu pertencia, Ação Popular, no interior do 

Estado de Alagoas, e eu fui presa com os meus dois filhos, de dois anos e meio e três 

anos e meio de idade. E fiquei presa com eles durante quatro meses e meio em Alagoas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos ver o trailer. 

Antes eu queria registrar a presença do filho do Samuel, Carlos Iavelberg, sobrinho do 

Samuel Iavelberg e Marluci, sabe quem está aqui? Uma moça jornalista? Thaís Barreto, 

sobrinha de Zequinha Barreto, lá de Brotas de Macaúba.  

Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque agora nos vamos para a parte final 

da sessão com a apresentação do filme. Está aqui o companheiro Mané Dias do 

Nascimento, companheiro Mané, companheiro do Zequinha Barreto da primeira greve 

de Osasco.  

Bom, eu agradeço. Nós vamos apresentar. O Ivan vai dar um informe depois da 

apresentação do filme, o Ivan vai trazer um informe importantíssimo sobre o cemitério 

de Vila Formosa. Nós agradecemos a presença de todos e todas.  

Dodora, eu acho que tem uma questão, que a Folha de São Paulo traz uma 

matéria enorme domingo, da dificuldade mesmo que os documentos estejam à 

disposição, a dificuldade de esses documentos virem a público.  

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Adriano Diogo, saiu uma nota hoje, a própria 

Folha de São Paulo deu uma nota pequena hoje dizendo que esses documentos a partir 

de agora, graças à reportagem da Folha, estão, serão postos a disposição de quem 

precisar de informações pela Casa Civil da Presidência e pelo Ministério da Justiça.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Porque era 

vergonha, depois de um vexame tão grande. Então, Ivan, já senta na mesa para dar o 

informe e depois a gente já passa o filme e encerra tudo.  

Eu só queria dizer o seguinte, 49 anos de ditadura, daqui a pouco vamos fazer 50 

anos e os documentos, nem os permitidos estão à disposição. Os permitidos tem toda 

aquela burocracia, aquela vergonha toda. E os que os militares não querem, não estão.  

Então, a gente pode chegar à conclusão que a ditadura não acabou. Porque 

enquanto essa verdade não for esclarecida, não for dita, a ditadura não acabou. Por isso 

Rui Barbosa é tão reverenciado no Brasil, porque foi o homem que incinerou todos os 

arquivos da escravidão.  

Então, é muito difícil escrever a verdade por menor que ela seja, no país da 

mentira. Tanto é que nós somos tão atingidos que o prédio da Auditoria Militar onde 

tantos brasileiros foram julgados e até torturados, está na eminência de ser entregue 

depois da Polícia Federal rejeitar e o Batalhão da Polícia Militar da Bela Vista rejeitar, 

entregue para a Guarda Civil Metropolitana.  

Ivan Seixas com a palavra. E aí a gente passa o filme.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria fazer dois comentários antes, se me permite. 

Primeiro sobre o que a Dodora falou, que ela ficou presa quatro, cinco meses com os 

filhos. Ela não ficou só presa com os filhos. Parece até uma coisa civilizada. Ela ficou 

presa junto com os filhos na área de infectados dentro de um hospital. Era mais um 

crime com relação às crianças. Então, ela ficou na área de doentes contagiosos do 

Hospital Penitenciário da Polícia Militar. Então, é uma barbárie em cima da barbárie.  

A outra coisa que eu queria falar basicamente para a família da Iara. Eu conheci 

a Iara e o Samuel sabe disso, porque na minha casa morou o capitão Lamarca durante 

quatro ou cinco meses, e a Iara ia lá. A Iara não era a mulher do Lamarca, não era 

apenas uma pessoa que era figuração de outra. A Iara, eu conheci ela bem porque ela ia 

lá várias vezes, porque ela ia lá para as reuniões que era do comando da VPR. Era uma 
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pessoa de extremo valor. Pessoa de competência e decisão. Então, eu estou dizendo isso 

para dizer para a família da Iara, Samuel, vocês tem que ter muito orgulho dela porque 

ela foi uma pessoa que foi um exemplo de dedicação à causa revolucionária latino 

americana. Eu acho que é uma pessoa que nós temos que homenagear sempre.  

O informe que eu queria dar é o seguinte, eu tive que sair, fui para a reunião do 

CONDEPHAAT, que estava sendo julgado a decidida em cima de um pedido do 

Ministério Público Federal um parecer sobre a construção de um memorial as vítimas da 

ditadura, são os presos políticos desaparecidos e as vítimas do esquadrão da morte, 

sobre um local onde tem uma vala clandestina no Cemitério de Vila Formosa. Não é só 

a vala clandestina no cemitério de Perus. No cemitério de Vila Formosa há uma outra 

vala maior ainda que a Vala de Perus, e lá tem por volta de três mil a quatro mil ossadas 

lá. E o Ministério Público Federal atendendo ao pedido da Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos insiste na ideia de fazer um memorial às vítimas da ditadura. Aí 

pediu para o CONDEPHAAT, e pediu para a Prefeitura também, a Prefeitura ainda não 

se pronunciou, mas o CONDEPHAAT hoje fez o julgamento do parecer, e deu o 

parecer favorável, e vai mandar para o Ministério Público, para o Governo do Estado e 

para a Prefeitura a recomendação de se criar um memorial as vítimas da ditadura civil 

militar implantado em 1964. Esse parecer vai ser mandado para a Comissão, foi falado 

explicitamente que vai ser mandado para a Comissão Estadual da Verdade como uma 

parte importante da luta que é reconhecida, que a Comissão hoje expressa essa luta pela 

busca da verdade, e principalmente a memória do nosso país. Era isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Samuel, antes de passar o 

filme eu queria só te fazer uma pergunta. O Gelson Reicher, ele é mais novo que vocês, 

ele é mais novo que a Iara. Vocês eram da mesma comunidade? Sim.  

E o Isac Abramovich, era conhecido de vocês lá? Fala no microfone que é muito 

importante isso.  
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O SR. SAMUEL IAVELBERG – O Gelson Reicher ele era nosso vizinho, nós 

morávamos no mesmo quarteirão. E ele era militante, ele foi aluno de medicina, ele 

estudava na mesma classe que o meu irmão Raul. Eles eram colegas de faculdade. Ele 

era militante da ALN.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Raul também fazia 

medicina? 

 

 

O SR. SAMUEL IAVELBERG – O Raul fazia medicina na época. Hoje ele 

trabalha em informática. Ele era estudante de medicina. Eles estudavam juntos, no 

mesmo ano. Passaram no mesmo vestibular. O Gelson militava na ALN e foi morto em 

um encontro com a polícia. O que mais você queria saber do Gelson? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Isac era dessa mesma 

comunidade judaica do Ipiranga? Vocês conheciam o Isac Abramovich lá? 

 

 

O SR. SAMUEL IAVELBERG – O médico? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sindicato, aquele legista.  
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O SR. SAMUEL IAVELBERG – Conhecia lá do Ipiranga. Ele namorou e 

casou com uma moça do Ipiranga. E por coincidência, depois ela ia ser a cunhada da 

Iara. A Iara casou com um médico também, quando ela casou com 16 anos. Esse 

médico tinha uma irmã. Esse Isac casou com essa irmã do marido da Iara.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Porque o Isac 

assinou o laudo falso do Gelson. Não só do Gelson. Era um grande assassino. Chega por 

hoje. Pessoal, vamos passar o filme e vamos encerrar. Obrigado.  

“Viva Iara Iavelberg!”. 

 

 

*      *      * 

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

04/12/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 102ª Audiência Pública, 04 de dezembro de 2013, 

Auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 102ª Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva, no dia 04 de dezembro de 2013, no Auditório Paulo Kobayashi, para a oitiva de 

depoimentos sobre os casos de Edson Neves Quaresma, Gerardo Magela Fernandes 

Torres da Costa, Zoé Lucas de Brito Filho e Luiz Ignácio Maranhão Filho. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Na constituição da Mesa, à minha esquerda, aqui o irmão do Zoé Lucas, o Júlio 

Zoé de Brito; na outra ponta, o Edvaldo Valdir de Medeiros; aqui ao meu lado, o 

pesquisador e proponente desta Sessão, Roberto Monte. Amelinha Teles, membro da 

Comissão e organizadora desta Audiência. Finalmente, o Milton Ramalho, na outra 

ponta, ao lado da Amelinha Teles.  

O Roberto Monte nos trouxe essa publicação, que chama “Subversão no Rio 

Grande do Norte”, “Coleção - Repressão no Rio Grande do Norte”, Relatórios e 

inquéritos realizados por José Domingos da Silva, Carlos Moura de Moraes Veras a 

pedido, lá no Nordeste eles gostam de “mando”, a mando do Governador Aluízio Alves. 

Pensei que fosse “a pedido”, mas é importantíssimo este documento trazido pela família 

do Zoé e trata da Comissão criada através do Ato Institucional n.º 1, de 23 de abril de 

1964, a mando do Governador Aluízio Alves, única criada por um Governo Estadual, 

que regulamenta - através de um decreto -  a Comissão dita de alto nível que importou 

policiais-repressores e constituiu uma comissão de investigação denominada “Relatório 

Geral”. 
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Então, um trabalho importantíssimo de pesquisa que os companheiros estão 

trazendo aqui.  

E aqui também eu destaco, para efeito de registro, este trabalho chamado 

“Repressão no Rio Grande do Norte”. 

Então, eu vou passar a palavra ao Kobayashi para fazer o testemunhal de Zoé 

Lucas de Brito Filho. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Bom dia a todos e todas! Eu passo a leitura 

agora do memorial de Zoé Lucas de Brito Filho. 

Zoé Lucas de Brito Filho, assassinado em  28 de junho 1972, filho de Zoé Lucas 

de Brito e Maria Celeste de Brito. Nasceu em 17 de agosto de 1944, em São João do 

Sabugi –  Rio Grande do Norte. Era militante da Ação Libertadora Nacional – ALN. 

 Fez o curso primário no Grupo Escolar Senador José Bernardo em São João do 

Sabugi, cidade em que morou até 1958.  

Em 1959, mudou-se para Caicó, Rio Grande do Norte, onde concluiu o curso 

ginasial no Ginásio Diocesano Seridoense. 

Em 1962, Zoé completou o segundo grau, atual Ensino Médio, na cidade de 

Recife, em Pernambuco, ingressando posteriormente no curso de Geografia na 

Universidade Federal de Pernambuco. Nesta época, participou do movimento estudantil 

na capital pernambucana.  

Inicialmente, foi militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário – 

PCBR; e a partir de dezembro de 1969, da Ação Libertadora Nacional, condição na qual 

foi preso em 31 de março de 1970. 

Permaneceu detido durante sete meses, percorrendo diversas prisões, segundo a 

Companhia de Guarda Forte de Cinco Pontas e Casa de Detenção do Recife. 

Antes de ser preso, Zoé era professor de Geografia, exercendo a profissão em 

escola particular.  
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Depois de libertado, ficou alguns meses em Recife, mas diante do cerco das 

amaças policiais viajou para São Paulo. Nesta cidade, passou a trabalhar como corretor 

de imóveis. 

Seu corpo foi encontrado dilacerado sobre os trilhos da Estação de Trem do 

Ipiranga, em São Paulo, em 28 de junho de 1972. 

As circunstâncias de sua morte continuam obscuras. 

A testemunha que comunicou ao seu irmão o falecimento de Zoé não se 

identificou. 

Atualmente seus familiares buscam elementos de prova com o objetivo de obter 

o reconhecimento da responsabilidade da União pelo assassinato de Zoé Lucas de Brito 

Filho. Essas informações foram fornecidas pelo Centro de Direitos Humanos e Memória 

Popular de Alagoas.  

Seu nome não constava do dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir 

de 1964 e nenhum requerimento sobre o seu caso foi encaminhado para a apreciação da 

CEMDP.  

Os dados aqui apresentados foram tirados do “Dossiê Ditadura: mortos e 

desaparecidos políticos no Brasil – 1964 a 1985”, do IEVE,  2009.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora vai passar a síntese. 

O vídeo-síntese (cinco minutos) 

* * * 

É feita a apresentação do vídeo-síntese 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, Simone? Alguém já 

passa para a Simone para ver se ela pode digitalizar e por para passar na TV 

Assembleia, por favor. 

Então, Roberto Monte, com a palavra para dizer como você imagina a 

organização desta Audiência, como que a gente deve dividir os tempos. Os familiares e 

os amigos que estão aqui hoje nos ajudem a coordenar esta Audiência. Fale com este 

microfone sem fio que você tem mais mobilidade. 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Bom dia a todos! Deputado Adriano Diogo, 

companheira Amelinha, Júlio, todos os companheiros aqui presentes. Eu estou aqui, não 

só representando o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Deputado Diogo, 

mas também o Comitê pela Verdade, Memória e Justiça do Rio Grande do Norte. 

Você sabe que boa parte do que está sendo levantado aí, o Brasil é muito grande 

e a Comissão é pequena para o tamanho... Então, a gente está fazendo exatamente... Eu 

vou tentar ser um pouco sintético. Eu acho o seguinte: de todo esse material que a gente 

está trazendo eu acho que o caso mais emblemático vai ser o de Zoé e eu vou querer 

logo só fazer o contexto e passar diretamente para Júlio, mas só gostaria de fazer a 

seguinte colocação: dos 164 casos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva aborda, cerca de sete são do Estado do Rio Grande do Norte.  

Como a gente vai falar na sequência, o de Zoé é um desses sete. E desses sete, 

dois não fazem parte da relação dos mortos e desaparecidos políticos reconhecidos pelo 

governo brasileiro. Exatamente o caso de Zoé e o caso de Gerardo Magela.  

Por coincidência, os dois, juntamente com Hiram Pereira, a gente está falando de 

três pessoas que fazem parte de uma mesma região do Estado do Rio Grande do Norte. 

Se a gente considerar que temos 500, entre mortos e desaparecidos políticos, e cerca de 

5 mil e tantos no munícipio é uma quantidade grande para uma cidade e para uma 

região. Mas eu só gostaria de colocar o seguinte, que desde cerca de dois anos e meio 

atrás, nós começamos a fazer um levantamento de todo esse material. Valendo salientar 

que desde a época do Governo de Luiza Erundina nós tivemos o prazer de conviver com 

a companheira Amelinha.  
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Para você ter uma ideia, eu estava mostrando para a Amelinha agora que alguns 

rabiscos que eu fiz na casa dela era o material que eu tinha sobre Zoé. Negócio de 20 

anos atrás e muita coisa acabou rolando. Quer dizer, na verdade, independente de 

nomes, nós temos que ter no país inteiro toda uma rede de militantes que estão 

trabalhando. Independente de nome ou da coisa que seja. Então, nós fizemos isso e 

paralelamente a gente abriu logo uma página na internet. Porque está tentando trabalhar 

esta questão tanto o nosso Comitê de “Abrindo Comissões” e também suprindo de 

informação e chegando às escolas, etc, etc. Então, nós fizemos uma home page e que o 

caso Zoé  cresceu em função disso.  

Primeiramente, a gente recebeu – cerca de seis meses atrás – um e-mail de uma 

pessoa daqui de São Paulo, morador de Sapopemba, de nome Guilherme ininteligível 

que alegava ter convivido com Zoé. Ele não era militante, mas depois que começaram a 

ouvir as histórias do pessoal aqui, a própria família achou por bem não ter um contato 

direto – porque naquela época a coisa era barra pesada. Então, ele não sabia nem onde o 

Zoé morava. Essa outra pessoa que eles não conhecem, mas fecham um pouco esse tipo 

de lógica, morou exatamente três meses com o Zoé e ele traz uma informação, que acho 

que depois que a gente fizer esse levantamento, que acho que é um dado novo se se 

confirmar. O que ele coloca de novidade, além de ter morado e convivido com o Zoé, e 

ele não era militante, essa pessoa, esse Guilherme que vale salientar que todas as vezes 

que entrou em contato conosco sempre mostrou muita receptividade, ele coloca – 

digamos – que ele juntamente com uma outra pessoa – fez o reconhecimento do corpo. 

Você vai ver de alguma maneira a família teve informações acerca de Zoé antes, 

inclusive o pessoal vai fazer aqui um depoimento de conversas que tiveram com o Zoé 

na noite anterior à sua morte.  

Então, tem o caso do Guilherme, que eu já passei para a Comissão, para 

Amelinha, tudinho, que hoje ele não pôde estar aqui por uma questão funcional, negócio 

do carro, um negócio assim, mas ele... Acho que poderá dar esse dado novo. Então, 

Guilherme entrou em contato com a gente quando viu a home page de Zoé, dizendo 

assim: "os dados de Zoé estão errados”. Logo depois, a gente fica colocando muitas 

fotos, muito negócio. Há uns dois, três meses eu coloquei uma foto que eu tinha 

recebido de Luciano ininteligível, lá do Rio Grande do Norte. É uma foto que aparecia 

ininteligível, aquele povo todinho na Casa de Detenção, e apareceu uma foto de Zoé, em 

1970, preso. O engraçado é que todo mundo só tem a foto de Zoé, que é aquela ali deve 
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ter 13, 14 anos de idade, com detalhes que quando nós fomos – cerca de dois meses 

atrás na cidade de São João do Sabugi – nós recebemos de Edgar Assis de Medeiros 

uma foto de Zoé meses antes de ser assassinado que está também no cd. 

Então, quer dizer, isso é praticamente, Diogo, é quase um trabalho de 

arqueologia, mas isso vai se fazendo. Então, em termos gerais, eu acho que o grande 

lance que a gente pode fazer aqui é ouvir Júlio. Júlio vai dar esse encaminhamento. Da 

família tem o Edgar Assis de Almeida, de Medeiros, que é mais ou menos o mais velho, 

que morava aqui, que era da Força Pública e de alguma maneira era um pouco... As 

coisas do interior, todo mundo era muito amigo, mas aqui acabou sendo uma espécie de 

um elo de proteção. Eu acho que o pessoal vai colocar isso... Bem legal. 

Então, Edgar não está aqui, mas a filmagem que nós fizemos, cerca de quase 

duas... Aposentado. Depõe. Ele fala mais de uma hora na gravação lá. Então, a gravação 

é o seguinte: a gente foi lá primeiro, isso o pessoal...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E esse rapaz de 

Sapopemba? 

 

O SR. ROBERTO MONTE – É outro. É outra pessoa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele se propõe a depor? 

  

O SR. ROBERTO MONTE – Se propõe a depor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só não veio por problemas 

operacionais? 
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O SR. ROBERTO MONTE –  Exatamente. Então, nós fomos para São João do 

Sabugi porque, o próprio Júlio pode colocar, também foi um pouco de desabafo. Quer 

dizer, o pessoal era uma história que não se falava há muito tempo e começou a se falar. 

Então, o primeiro vídeo que tem cerca de 50 minutos era muito mais aquele momento... 

Você deixa a pessoa falar e logo depois, além de Júlio tinha João Batista que era um 

outro irmão. E começa dar o contexto. Tem cerca de quatro vídeos lá, que a gente fez 

um pequeno vídeo de cinco minutos que fosse. Muito mais que está no material que 

passei para vocês.  

Então, eu acho que em termos gerais, eu acho que o importante agora vai ser 

ouvir as pessoas porque eu acho que a gente pode... Os elementos que a gente está 

levantando pode colocar exatamente o Zoé Lucas de Brito Filho como mais um morto 

pela repressão de 1964. Acho que têm esses elementos que a gente pode chegar a isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não gosto de atrapalhar 

os depoimentos familiares, mas hoje pela manhã, o radialista lá em São Carlos, um 

município aqui no interior do Estado de São Paulo, me perguntou quais eram os casos 

de hoje e eu falei do Zoé. E falei que era da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo. A pessoa ligou para redação da rádio e falou “Não. O Zoé não era de São Paulo, 

não. Era de Sabugi. Meu amigo” (Risos) 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Vamos ouvir Júlio. Acho que a partir daí temos 

elementos novos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Com a palavra o irmão do 

Zoé, Júlio Zoé de Brito. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado. 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Minhas palavras iniciais são de 

agradecimento.  
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Em nome da família, ao Deputado Adriano, que tem empenhado essa bandeira; a 

Roberto, que foi um elo fundamental. Eu estive na casa de Roberto, conversando umas 

duas horas. É impressionante a energia que ele e a esposa colocam o tempo todo nesta 

questão dos direitos humanos, na questão do resgate da verdade. E foi a partir de uma 

ferramenta moderna, que é a internet, um amigo compartilhou uma fotografia que 

colocou de presos políticos que estavam presos em Recife, que tinha pessoas de Rio 

Grande do Norte, e eu identifiquei o meu irmão, identifiquei Zoé Lucas de Brito Filho 

fiz contato com ele, para agradecer. Fato. E a partir daí ele se interessou para que a 

gente pudesse esclarecer isso.  

É muito importante a gente... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ele mora onde? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Roberto Monte mora em Natal, no Rio 

Grande do Norte. 

 É muito importante a gente entender essa questão do laço familiar dos meus 

primos que estão aqui. Porque nós temos primos, primos da gente que são distantes, e 

temos primos que são próximos que são quase irmãos.  

Nós nascemos na zona rural de São João do Sabugi, em duas fazendas vizinhas. 

Nossos pais eram extremamente amigos, eram compadres. Então, esses meus primos 

eram como se fossem nossos irmãos. E que na seca de 1958, a partir daquela seca 

vieram para cá, Edgar já estava vivendo aqui, eles conhecem esta história melhor do que 

eu, mas de fato para dizer que meu irmão morou um período na casa dele é como 

estivesse na casa dos pais dele. Nós temos... Eu vim para cá, não fui para um hotel não, 

tinha disputa para ir para casa de vários primos que são quase irmãos.  

Agora, eles chegaram aqui e três deles eram militares. Dois militares bombeiros 

e Edgar era/chamava Guarda Civil. Esse é um militar curioso, ele tem orgulho de ter se 

aposentado sem nunca ter prendido ninguém.  
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Então... Aliás, eu vou contar esta história porque está sendo gravada: uma vez 

ele prendeu uma pessoa porque ele viu... Era uma pessoa que estava distribuindo 

panfletos contra a ditadura e ele deu voz de prisão com medo que outro camburão o 

encontrasse e o prendesse de verdade. Então, chamou, deu um dinheiro e disse “Vai 

embora porque a situação não está boa”. Ele disse que estava fazendo isso pelos meus 

irmãos, que podiam estar na mesma situação. 

Então, viviam em uma solidariedade muito grande. E ele foi uma pessoa... Ele 

durante a gravação a gente não percebe. Ele estava muito emocionado porque ele disse 

que tinha um peso dentro dele. Ele foi uma pessoa que foi convidada a chegar à 

delegacia e criar uma história, porque meu irmão estava viajando de trem para uma 

outra cidade para vender títulos de investimento, que havia caído do trem, tinha tido 

esse acidente, para construir uma história que não representasse nenhum elemento.  

De vez em quando, há muitos anos, ele dizia “Mas a gente não encontrava 

âncora”. Eu dizia, “De repente, a gente não tinha mais como resgatar a vida do nosso 

irmão”. Mas é assim, tem um dia que a gente desperta.  

No momento em que eu vi que existia a vontade de esclarecer isso, eu digo 

“Não. Eu tenho que sair do meu nível de conforto, da minha família, das minhas 

atribuições e dar um testemunho de que meu irmão tem família, que a história dele 

precisa ser resgatada e vou fazer o possível para que isso possa acontecer." Então, a 

minha gratidão a vocês, que tão longe, sem a gente se conhecer, conseguem trazer aqui, 

à tona, essa verdade.  

Ele está sepultado aqui, no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, na quadra 18, 

no terreno 439. Ontem mesmo eu liguei para lá, dia 03 de dezembro, e falei. Eles 

disseram que esta é uma área... Parece que houve um problema de lençol freático, não 

sepultaram mais ninguém, está preservada porque tivemos informação de Guilherme, 

que é fato que Guilherme morou com ele, mas é fato também que foram três meses 

apenas. É fato que faz 41 anos que aconteceu. Por exemplo, ele tem certeza de que meu 

irmão morreu no dia de domingo e foi no dia 28 de junho, numa quarta-feira. 

Em algum momento ele diz que foi a pessoa que foi ver o corpo e que tinha um 

tiro na testa. A única coisa que se podia se ver do meu irmão era o rosto que o caixão 

tinha. Isso ficou claro para as pessoas que esse tiro não tinha, mas isso evidentemente 
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são questões menores. O que a gente tem que ter de concreto, eu acho que de forma 

muito didática isso, é de que esta história que está contada aqui, que está assinada por 

um legista chamado Sérgio Belmiro Acquesta em seu atestado de óbito de meu irmão. 

Essa é uma pessoa que assinou outros atestados de óbito de pessoas que foram vítimas 

da repressão.  

Meu irmão foi informado de que estava sendo procurado, de que estava em risco 

e, por isso, tentou sair do país. E depois que a gente ouviu os depoimentos de Milton, 

que foi a última pessoa, amigo da família que esteve como ele até onze e meia da noite, 

na véspera de ele falecer. Depoimento de Edvaldo, que quase todos os dias almoçava 

com ele, que deu o testemunho de que até aquele dia, pelo menos até a hora do almoço, 

ele já havia comprado uma passagem na Empresa Cometa para ir para Curitiba para 

tentar fugir de lá. Certamente em função de saber que rodoviária é uma área muito 

vulnerável. Deve ter mudado de plano e fazer essa fuga de trem. O fato é que apareceu 

morto nessas circunstâncias que nós salientamos. E que foi colocada a possibilidade da 

família fazer o velório, mas com ordem expressa de que o caixão não podia ser aberto. E 

dois agentes passaram o dia todo lá sem cumprimentar ninguém, uma espécie de urubus 

que estavam fiscalizando aquilo que estava acontecendo.  

Então, de fato, eu não podia deixar – de forma emocionada – de registrar a 

gratidão por este belo trabalho de vocês e dizer que eu fico feliz do passado do meu 

irmão, que teve coragem de colocar todos os riscos, toda a vida naquela energia da 

inquietude que as liberdades democráticas nos induziam. E ele de fato teve um preço 

muito duro de ter a sua vida destruída daquela forma e o que a gente deseja e sonha é 

que esta história seja contada a verdade como ela foi. E, portanto, acho que estamos no 

ambiente apropriado, adequado, queremos deixar registrado que eu, como representante 

da família, vou assinar autorização para que o atestado de óbito seja verdadeiro e que, 

de fato, a gente possa ter de registros na história do país que meu irmão foi mais um dos 

jovens que tiveram a sua vida lutando pelo fim da ditadura e graças à conquista nós 

estamos aqui hoje, falando pela internet, para registros dessa Casa, de mais uma história 

negra que passou por este país e que atingiu de forma tão dura, com tanto sofrimento. 

Só quem passou pode saber a dimensão do que isso aconteceu na nossa família. 

 De novo, muito obrigado a vocês. Adriano, estou muito feliz de estar aqui, 

contribuindo com todo este trabalho de vocês.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –   Júlio, deixa continuar, não 

precisa desligar. Quantos anos de diferença de idade você tinha do seu irmão? No 

começo, você disse que era importante até cerca de 1958 vocês viveram muito bem,  

próximos de seus primos.  

Reconstitua, na nossa memória, eu sei que é um momento difícil, mas é lógico – 

já passou tanto tempo – uma coisa tão distante. Então, na biografia, porque aqui a gente 

puxa muito pelo depoimento da pessoa. Lógico que depois entra a biografia política, 

não sei se você tem acesso, talvez o Roberto tenha, que ele era do PCBR, depois ele vai 

para a ALN. Mas antes de a gente entrar nesta parte mais política, a parte da morte que é 

uma parte importante para a Comissão da Verdade, que investiga isso, fale um pouco da 

vida, da vida, da vida. Quantos irmãos vocês eram? Em que ambiente familiar em que 

ele nasceu? A sua família – embora seja lá do interior do Rio Grande do Norte – vocês 

são uma família diferente do comum, dos nordestinos, pelo menos dos nordestinos que 

migram aqui para São Paulo, com grandes dificuldades econômicas. E aquele outro seu 

irmão depondo, no vídeo, falando que ele era professor, já tinha vários alunos que 

estavam chegando à universidade, que seriam pesquisadores. Enfim, vocês têm uma 

outra organização familiar.  

Então, reproduza para a gente... E eu até estava aqui, enquanto você estava 

falando, você sabe que tem muita gente aqui do Rio Grande do Norte. Até um grupo de 

jovens escreveu um livro, que está sendo editado, como na cidade deles a repressão 

bateu, como os pais deles foram perseguidos. Até me arrependi de não trazê-los aqui, 

mas independente disso, eu faço muita questão em achar esse rapaz de Sapopemba  

porque você não imagina a comunidade de gente do Rio Grande do Norte que tem aqui 

em Sapopemba, São Mateus, uma enorme diáspora, mas não vamos perder o foco. 

Queria que você recompusesse seu pai, sua mãe, que ambiente que vocês... 

Como é que ele se politizou? Imagina, naquela época, entrar para uma organização 

armada. Esta história da foto do presídio, ainda não entendi direito. Ele tinha uma prisão 

anterior, não é? De 1970? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – É a mesma. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É a mesma. Porque aqui em 

São Paulo ele morre bem depois em... Então, faça toda essa cronologia. 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Ok. Meus pais casaram. Meu pai é filho de 

agricultor. Nasceu na Fazenda Carneiro, em São João do Sabugi. E como era uma 

fazenda muito grande foi morar com minha mãe em uma parte dessa fazenda, chamada 

Riacho do Maracujá, no mesmo contexto onde também viviam meus tios Saga e tio 

Chico que são os pais dos meus primos que estão aqui.  

Então, nós vivíamos em uma família numerosa. De 15 filhos, criaram-se 12 

filhos. E Zoezinho nasceu em 1944. Ele, dos 12, é o terceiro... É o quarto, é o quarto 

filho. E nós vivíamos da agricultura, mas minha mãe era uma pessoa muito obstinada 

pela questão do estudo. E começou-se desde pequeno a estudar, vínhamos em... Nós 

morávamos a seis quilômetros da cidade e meus irmãos começaram a estudar indo de 

jumento, fazendo esse percurso em animal para poder fazer a escola primária.  

Ele termina a escola primária. Só tinha em Caicó a escola particular. Foi estudar 

numa escola ligada à igreja, Colégio Diocesano Seridoense na cidade de Caicó, onde ele 

fez o curso ginasial.  

Nessa aí, tem uma parte muito importante. Eu tenho um irmão mais velho, que 

ele era uma pessoa também aficionada por estudar e, me permita contar isso, porque tem 

muito a ver com a nossa história. Ele quando começou a estudar o quarto ano primário, 

os professores acharam que ele era inquieto demais, procuraram um médico da região, 

Dr. Zé Medeiros e ele falou “papai, tire o seu menino da escola, senão ele vai ficar 

doido”. Aí, meu pai tirou meu irmão e ele, quando completou 15 anos, foi para Natal e 

aos 16 pode conseguir... Entrou na Marinha porque era onde você passava a ter uma 

renda, jovem, era marinheiro. Lá ele começou a estudar sozinho. Fez um curso de Cabo. 

Passou em primeiro lugar no país, ganhou um prêmio muito bonito, um relógio que hoje 

é uma... Tenho um irmão que tem isso com muito orgulho. E ele contava que chegou a 

ser preso duas, três vezes porque os sargentos não queriam que ele estudasse. Podia ser 

que um dia ele fosse sargento e um dia ele passou no Concurso de Sargento da Marinha 

e quando ele recebeu o terceiro salário ele resolveu sair da Marinha e estudar. Mas aí ele 
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já era adulto, não tinha sequer o primário. Então, ele foi em uma escola “Não. Você faça 

uma prova aqui. Se você tirar notas eu lhe dou o certificado, que você tem o primário”. 

E ele fez e passou e estudando.  

Naquela época tinha a possibilidade de você fazer, chamava-se Artigo 91, que 

correspondia ao ginásio. Ele três meses depois fez as provas e passou no curso ginasial. 

Tinha o Artigo 99, que correspondia ao segundo grau no Colégio Pedro II, e isto era 

vivendo no Rio de Janeiro. Ele havia saído da Marinha quando estava no Rio de Janeiro 

e continuou vivendo lá. E aí ele passou no Colégio Pedro II e fez o vestibular em 

Engenharia em três universidades e passou em todas as três.  

Então em 14 meses ele era quase uma pessoa analfabeta e entrou na 

universidade. Esse foi o meu irmão mais inteligente. Eu tenho muito orgulho. E quando 

ele estava no segundo ano de Engenharia ele entrou na Cruzeiro do Sul, que era uma 

Companhia Área. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos de diferença 

ele tinha para você? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Esse meu irmão mais velho... Ele nasceu em 

1938 e Zoé Lucas de Brito Filho é de 1944. Eu sou de 1953. Eu já sou o décimo... Se 

colocar os 15, eu sou o 13º filho. Nós tínhamos nove anos de diferença de idade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, volta ao seu irmão 

mais velho que entrou na Cruzeiro do Sul.  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Isso. Entrou na Cruzeiro do Sul. Quando ele 

começou a trabalhar, ganhava bem. Nunca mais... Eu nunca me esqueci disso, ele foi lá 

em uma viagem específica para dizer ao meu pai e à minha mãe que a gente tinha que... 

Não bastava ficar com o curso ginasial, precisava-se estudar, recomendava que 

viéssemos para Recife porque, naquela época, era a terceira capital do Brasil. Nós 
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estamos falando dos anos 1960 e pouco e aí vieram quatro irmãs e Zoé para estudar em 

Recife, mais Geraldo, Fernanda – minha sobrinha – que é filha dele e está aqui. 

Obrigado, Fernanda. E passaram a formar um núcleo familiar. E ele, jovem, solteiro, 

todos os meses, mandava cinco salários mínimos para os meus irmãos se manterem e 

poderem estudar. Isso foi muito importante e foi aí que Zoé entrou na universidade.  

Para ter ideia, dos 12 filhos, apenas dois não concluíram curso superior – foi Iva 

e Geraldo, mas todos estudaram. Na época, terminaram o segundo grau. Então, foi uma 

história que esse meu irmão era muito responsável.  

Então, voltando agora para o caso do meu irmão. Ele terminou o curso superior 

na Universidade Federal de Pernambuco, cursou Geografia e ao terminar Geografia ele 

foi ensinar. E frequentemente eu tinha contato com ele. A gente tinha assim, apesar da 

diferença de idade, uma afeição muito grande e foi quando.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, muito cedo ele já foi 

para Recife?  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Muito cedo ele foi para Recife. Ele foi para 

Recife, eu não tenho certeza, mas acho que foi no ano de 1963, por aí. Ele havia 

concluído o ginásio em Caicó, em 1962, e acho que em 1963 ele foi para Recife. O fato 

é que eu me lembro de ele falando da questão da militância política. Falou da Aliança 

Libertadora Nacional, que estava fazendo parte de um grupo, e que evidentemente 

existia uma hierarquia. Ele ainda não estava na linha de frente desse grupo. Isso deve ter 

sido no ano de 1968/1969. Quando no ano de 1970, e a data é muito emblemática, foi 

no dia 31 de março, que fazia aniversário da tomada do poder pela ditadura militar, esse 

grupo foi preso. Acho até que foram presos antes. Ele foi preso no dia 31 de março 

porque um dos participantes do grupo, Luciano – que é até do Rio Grande do Norte – 

ele era muito amigo do meu irmão. Eu acho que ... Não sei se era aluno ou colega. E 

meu irmão foi fiador dele e a partir daí o pessoal identificou se era fiador era porque era 

muito próximo e identificou a participação política dele e ele foi preso.  
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A gente, eu acho que merece registro, é só um apêndice. Na minha cidade 

também tinha uma outra pessoa que é prima ainda, ainda um pouco mais distante, 

chamada Teresa Braga, não sei se tem Brito, que também foi atuante e chegou a ser 

muito atuante. É do São João do Sabugi também.  

Então, não consta... Ele não citou do Seridó, Teresa Braga. Está viva ainda. Mas 

ela não tinha contato com meu irmão, mas de fato eu acho que lá no Seridó tinha algum 

DNA de lutas libertárias que não é uma coincidência de tantas pessoas de uma região 

tão pequena de ter tido uma participação tão ativa. 

Então, apesar desses nove anos, e aí eu me lembro que foi muito próximo da 

Copa do Mundo de 1970, meu irmão foi preso, e vem toda a história de sofrimento. 

Ele ficou 11 meses preso lá em Recife, eu cheguei a visitá-lo na Casa de 

Detenção. Aquela fotografia dos companheiros que estavam presos com ele. Um deles, 

Perly Cipriano, inclusive colocou uma mensagem muito bonita no Facebook sobre essa 

audiência que nós estamos fazendo. Teve Rholine Sonde Cavalcante. Eu lembro do 

nome de alguns, visitei algumas vezes, que eu estudava distante, a 200 quilômetros, mas 

vinha. Umas três vezes o visitei. E ele ficou 11 meses preso em Recife.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi visitá-lo no presídio?  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – No presídio. Quando eu fui visitá-lo, porque 

eles passavam em diferentes presídios, mas... Depois, ficou na Casa de Detenção do 

Recife, que hoje, aquela fotografia da Casa de Detenção do Recife, hoje, como é em 

algumas, é um Centro Cultural que fica lá no centro do Recife. Então, aquela fotografia 

foi daí. 

Naquele momento ele saiu não primeiro para São Paulo. Ele saiu primeiro para o 

Rio onde meu irmão mais velho já morava e foi lá no Rio que ele começou a trabalhar. 

Eu acho que em um banco de Juscelino Kubitschek chamado Denasa. Saiu da prisão, 

teve um habeas corpus, entendeu? Ficou 11 meses preso e foi trabalhar no Rio de 

Janeiro e aí foi que identificou-se que quando ele chegou a subgerente lá o aparelho 

repressor ligou para o banco e disse “Esse cara não pode ter este cargo. Ele é comunista. 
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Ele tem que ser demitido.” E ele foi demitido. E aí ele veio para São Paulo, onde tinha a 

âncora famíliar aqui. E aqui em São Paulo começou a trabalhar, eu não lembro o tempo 

que ele passou em São Paulo. Acho que não foi um tempo muito grande. Ele de fato 

achou que seria estratégico não morar com os meus primos porque eram militares e 

acho que a partir de então como ele era alguém que tinha apenas um habeas corpus que 

não estava concluído, minha mãe naquele momento estava convalescendo de um câncer, 

ele quis preservar a vida. Quer dizer, a gente não tem vestígios de que ele teve 

militância política aqui em São Paulo.  

Mas ele não estava na cadeia, mas nunca teve liberdade. Ele se sentia o tempo 

todo com o sentimento de que estava sendo perseguido, foi morar com uma pessoa que 

nós não conhecemos, que deve ser o Guilherme, o endereço o Edgar sabia onde era. O 

Edgar, nosso primo mais velho, que prestou depoimento bate exatamente, exatamente, 

Baixada do Glicério. E aí até a morte dele que já foram colocadas aqui por alguns 

depoimentos.  

Então, de fato, esses são os registros que nós temos. Ele aqui trabalhava com 

uma moça, que era namorada dele, inclusive eu li que Guilherme inclusive diz que esta 

namorada depois apareceu grávida, mas nós não sabemos nem sequer o nome desta 

pessoa, não temos nenhum registro. É porque esta história é muito complicada. Às 

vezes, quando a gente é jovem pode ter até mais de uma namorada, mas a namorada que 

trabalhava com ele não era essa japonesa. Pelo menos foi o que eu pude ver. Era uma 

pessoa que ele tinha uma relação mais séria, tanto que ele confiou a Milton a missão, ele 

já temendo que ela tivesse algum desdobramento, que Milton telefonasse para 

comunicar que ele estava saindo do país.  

Então, Milton, na manhã em que ele já estava morto, ligou para ela: “Olha, Zoé 

deixou comigo a chave do escritório...” Milton, não. Milton é esse companheiro, amigo 

da família, que foi a última pessoa que conversou das sete da noite até 11 e meia da 

noite com meu irmão. Foi a última pessoa da família que teve essa conversa com ele e a 

quem Zoezinho, Zoé Lucas de Brito Filho confiou fazer esse contato com a namorada 

dele. Não. Aí nós não sabemos, não temos nenhuma informação porque... Milton era 

vizinho da casa dos meus primos e eram muito amigos. Tem a mesma idade que eu. 

Entendeu? Não. Aqui de São Paulo. Milton é daqui de São Paulo, não é primo 

exatamente, e era como se fosse alguém da família. E fiquei muito contente porque ele é 
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uma pessoa extremamente atarefada e matar o dia de hoje. Também saindo do conforto 

da família porque ele ficou indignado com esta história como foi contada e fiquei muito 

feliz. Queria também deixar registrado, Milton, o meu agradecimento ao seu 

desprendimento de estar colaborando com esta nobre causa de trazer a verdade à tona.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu vou passar para o 

Milton e aí a gente continua a história. Agora, esse Roberto Monte é impressionante. 

Vai ver que ele sabe mais da minha vida do que eu mesmo. (Risos). Milton Ramalho, 

muito obrigado pelo senhor ter vindo. Então, pode ficar à vontade para fazer o seu 

depoimento completo. Com a palavra.  

 

O SR. MILTON RAMALHO – Eu me sinto um tanto quanto aliviado em 

poder estar aqui presente porque realmente é uma coisa que me incomodou muito.  

Na época eu só tinha 19 anos, quer dizer, 41 já se passaram; o Zoé 27 anos; e 

realmente era, sei lá, me inspirava, a gente tinha conversas muito boas. Então, a forma 

como o Zoé desapareceu foi para mim bastante chocante.  

Eu acho que tarde, mas eu acho que de uma forma digna, seguindo os caminhos 

que todos queremos para que seja elucidado na verdade as condições em que Zoé 

desapareceu.  

Bom, como o Júlio já adiantou, eu fui a pessoa dos amigos das pessoas próximas 

o último que teve contato com o Zoé naquele dia, uma terça-feira, dia 27 de junho de 

1972. Saía para a escola, naquele momento. Então, estava cursando o último ano do 

colegial e nós morávamos na zona norte de São Paulo, Vila Constança, Jaçanã, quase na 

divisa com Guarulhos, enfim. 

E saía para a escola e encontrei Zoé. E Zoé, pra onde vai? “Tô saindo para 

escola. Ô, rapaz, vamos conversar um pouco. Tal.” E aquela  conversa de..... As datas, 

eu tenho porque eu repassei agora, recentemente, algumas coisas, mas a conversa eu 

tenho como tivesse tido ontem com o Zoé, entendeu? Porque eu com os meus 19 anos, 

quer dizer, ... E essa conversa, é claro, só impregnou na memóri,a da forma como 

impregnou, em função do que ocorreu naquela madrugada, acredito. 27, 27. Quer dizer, 
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eu tenho na verdade... Eu sou três dias mais novo do que o Júlio. Eu sou de 06 de março 

de 1953. 

Bom, e a conversa com o Zoé girou, quer dizer, em torno de vários assuntos, e 

depois ela foi se afunilando. O que eu sentia, o que eu senti naquele momento do Zoé, 

foi aquela preocupação de ter que sair do país, fugir porque se sentia acuado, se sentia 

perseguido. “Olha, Zoé, escuta, você está tão bem. Você está trabalhando. Você está 

nesta empresa de investimento, tal.” “Não, mas Milton, a questão é que me sinto, sei lá, 

acuado. Eu não estou em condições de ficar aqui com tranquilidade”. E aí, dentre outras 

coisas, o Zoé me disse: “Olha, Milton, eu inclusive tenho aqui, olha...” E me deu o 

chaveiro, a chave da mesa do escritório dele. “Você está doido! Você vai me entregar a 

chave do...”. “Olha, eu vou sair sim, eu nem vou precisar mais dessa chave porque eu 

não vou voltar mais para o meu trabalho. Da forma como as coisas estão realmente eu 

não tenho condições de ficar aqui". Ele trabalhava em uma empresa de investimentos 

chamada Denasa, no centro de São Paulo. Então, não sei, naquela época, qual era o 

nome, mas deveria ser um consultor de investimentos, aquela coisa de..., sei lá, a pessoa 

trabalhava com a venda de papéis, enfim.  

E aí a preocupação que a gente via, que eu sentia com o Zoé, eu não entendia 

aquilo. A gente conversava de tudo, de montes de trivialiadades, de garotas, aquela 

coisa. O Zoé 27, eu com 19, quer dizer, a diferença não era tão grande. “Zoé, não.” 

“Vou sair, vou sair. Vou te deixar as chaves do meu escritório e você vai me fazer um 

favor. Amanhã de manhã você liga para a minha namorada e diga que esteve comigo e 

que eu estou saindo do país, que vou procurar chegar à Bolívia, tem um caminho, uma 

rota de trem que a gente pode fazer e, assim que eu puder, eu vou voltar, quer dizer, 

torno o contato com ela para dizer exatamente como eu estou, sem problemas, tal.”  

O que fica patente é alguém, naquele momento, estar procurando fugir de 

alguma coisa, quer dizer, perseguição política, enfim.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele já tinha passagem 

comprada? 
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O SR. MILTON RAMALHO –  É... Olha, com relação à passagem comprada, 

eu não tinha... Ele não me disse nada. Eu me lembro que a conversa foi: “Olha, Milton, 

na verdade o meu interesse... Eu pretendo pegar um trem. Inclusive nem vou fazer o 

caminho que seria o caminho direto. A minha ideia era pegar um trem para pegar 

sentido Santos, depois retornar numa rota que passasse por São Paulo-Jundiaí, essa 

coisa que vai para Mato Grosso, enfim.” Esse era o objetivo dele: chegar à Bolívia. Mas 

você percebia que existia a preocupação de não dar uma direção, tipo... Talvez ele 

estivesse preocupado, “Olha, se alguém vier interrogar o Milton, olha, o Zoé foi para tal 

lugar.” Não, então, como se estivesse tentando criar, despistar, na verdade...  

E  voltando à questão da chave, era aquele desprendimento, ou seja, alguém que 

está saindo e não vai voltar. Alguém que veio de Recife, já estava há algum tempinho 

aqui em São Paulo, tinha um emprego, enfim, estava começando tentar consolidar a 

vida normal. De repente, “Olha, eu preciso ir embora, preciso fugir.” Não faz sentido. O 

que eu fiz: no dia seguinte, até me recomendou, ele falou: “Milton, você faça o seguinte, 

não ligue da empresa da qual você trabalha porque, sei lá, pode ter uma vigilância de 

sistema.” Hoje, grampo, que é muito comum.” Não sei se na época já era tão comum, 

em 1972. Então, perdão, e aí o que acontece, liguei na manhã tipo, sei lá, não me 

recordo direito, entre nove e dez horas da manhã, liguei para a namorada e expliquei: 

“Olha é assim, assim...” Estava falando como ele falou. Fui a um telefone público e 

expliquei: “Olha, aconteceu assim, assim, Zoé... Não fique preocupada. Então, logo que 

ele possa ele vai fazer contato, vai te dar retorno sem nenhum problema.” Realmente, é 

um detalhe que eu não lembro. É o que eu digo, a conversa é como se eu tivesse tido 

ontem.  

A preocupação que depois me tomou, de uma certa forma, da qual eu fui tomado 

está em função de escutar aquela recomendação: “Você não ligue da empresa, ligue de 

um outro lugar.” Então, ficou um negócio meio estranho. Será que de repente eu posso 

estar envolvido ou me envolvendo em alguma outra coisa? E, não sei, aquilo foi uma 

preocupação. Mas realmente eu não me lembro, não me lembro do nome dela. Eu me 

lembro um pouco da fisionomia dela porque... Eu não a conhecia, liguei, falei e, mas a 

tarde, quando eu fiquei sabendo. Eu trabalhava relativamente perto de casa, eu vinha 

almoçar em casa, e quando eu cheguei em casa eu fiquei sabendo que o Zoé tinha 

falecido. Pô, eu estive com o Zoé até então. Não, eu fiquei sabendo quando voltei para 

casa para almoçar. Certo? Entendeu? Não sabia, não sabia. Quer dizer, eu estive com ele 
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até onze e meia,quinze para meia-noite do dia 27. No dia seguinte, 28, levantei para o 

meu trabalho. Entrei no horário normal, oito horas da manhã no meu trabalho. Uma 

empresa, aliás, era britânica. Passei 21 anos naquela empresa.  

 O que acontece. Saí como disse, entre nove e dez horas para fazer aquela 

ligação que ele pediu, falei com a namorada dele e só fui conhecer a namorada dele 

dentro no velório porque eu fui almoçar. “Como o Zoé? Como? Está na casa do Evê". 

Everaldo é um primo dele, da minha faixa etária. Através desse primo, irmão do 

Edvaldo que eu me aproximei de Zoé. E falei: “Não é possível!” E aí teve até um pouco 

de uma confusão porque ela, a namorada, teria entendido que o próprio Zoé teria falado 

com ela. E foi quando eu me apresentei: “Olha, fui eu que falei com você. A chave, 

inclusive, está aqui a chave. Ele pediu para lhe entregar. Infelizmente, sei lá, ele está 

agora no caixão e a gente não pode fazer nada, mais nada.”  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os caras foram lá na Zona 

Norte, na casa dele, matá-lo? 

 

O SR. MILTON RAMALHO –  Não, não, não! A conversa que eu tive com o 

Zoé  foi lá na Zona Norte, na região perto da minha casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas onde ele foi morto? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Não, não! Quando nos despedimos, como eu 

disse, entre onze e meia e quinze para meia-noite, ele pegou um ônibus e, segundo a 

informação, "vou pegar um trem para a Estação da Luz". Essa era a rota de fuga que ele 

tinha dito. Então, onde ele foi morto eu, realmente, não tenho a menor ideia. Essa 

questão com o acidente do trem, enfim... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  De manhã, quando você 

voltou, onde ele estava? Morto? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Morto.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Já estava no velório... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na casa do primo? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Na casa de Edgar.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A repressão já trouxe ele de 

volta? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Já tinha entregue o corpo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ah, então, o senhor se 

despediu dele à noite, foi embora, ele foi morto e o corpo já foi devolvido logo de 

manhã?  

 

O SR. MILTON RAMALHO – Já foi... Tinha sido devolvido por... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor viu? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – O corpo? Vi.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A repressão... Quem o 

matou devolveu já...  

 

O SR. MILTON RAMALHO – Não. Veja. O corpo foi devolvido. Eu não 

posso dizer quem o matou.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas estava em formato de 

velório e...? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Sim, em formato de velório. O caixão... Tinha 

recomendações de que não podia ser aberto. Era um caixão lacrado, desses que tem um 

vidro. Só pode ver o rosto da pessoa. Esse... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ele estava sendo velado 

onde? Na casa do primo? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Na casa dos tios. Isso. Na... Ângelo... Edgar.  

(Falas da plateia) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Fala ao microfone. Só 

fala o seu primeiro nome.  
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O SR. EDVALDO VALDIR DE MEDEIROS – Ele... Edvaldo Valdir de 

Medeiros. Sou primo, então... Ele foi achado, não sei por quem. Foi para o necrotério, 

depois disso, foi reconhecido e liberado para vir para casa da minha mãe para o enterro 

com aquela condição que já foi dita. Ele vinha com o caixão lacrado e que não poderia 

ser aberto.  

Quando o Milton, que morava na mesma rua que minha mãe, veio almoçar, aí 

viu a movimentação, foi lá em casa e já viu ele morto lá, aguardando o momento de ser 

enterrado.  

Quer dizer, para casa da minha mãe, mas quem trouxe acho que foi o Gi... Um 

dos dois meus irmãos mais velhos: Egídio, Edgar ou.... Eles que foram ao IML, fizeram 

reconhecimento e receberam as condições de ele ser liberado para... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ainda eu não consegui 

decorar porque é muita informação nova para um dia só. Eram três irmãos: um era da 

Guarda Civil e dois eram bombeiros... A casa de... Para quem voltou?  

 

O SR. MILTON RAMALHO –  Todos moravam na mesma casa.   

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Tem nove irmãos. Nós éramos em nove 

irmãos. Um sou eu... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O senhor era o bombeiro? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – É, mas nós éramos em 9. E todos moravam 

ali.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não era militar. Entendi. 

Eram nove irmãos. 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Nove irmãos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O corpo foi devolvido para 

família? 

 

O SR. MILTON RAMALHO – Depois de toda a burocracia, todo o 

reconhecimento, toda a recomendação que foi feita, aí sim foi devolvido. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E estava na legalidade? 

Estava com o documento real de...? O documento não era documento falso? Não era 

documento...? Eles sabiam exatamente quem ele realmente era? Onde morava? Tudo. 

Quem o prendeu e o matou sabia quem ele era, onde morava, sabia tudo? 

 

O SR. MILTON RAMALHO –  Com certeza. Ele já havia... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Estava legal, não é? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Queria pedir autorização para fazer... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando eu comentava da 

ALN, estava querendo saber se ele estava clandestino, se estava tudo legal. 
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O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Queria pedir autorização para trazer uma 

informação que não foi colocada. Bem rápido. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Fala o tempo que você 

quiser. Só fala o primeiro nome.  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – É Júlio Zoé de Brito, irmão de Zoé. É o 

seguinte: esse foi... É Edgar que está no depoimento. A primeira pessoa que recebeu a 

notícia da morte foi Manuel Basílio de Brito, meu irmão mais velho que morava no Rio. 

Quem ligou foi a polícia. A polícia ligou para dizer que ele havia sido encontrado 

morto, se não me engano nesta Estação Ferroviária, e aí “Manu” fez contato com... , não 

sei se Edgar, e não sei se foi Egídio – que é o outro irmão – que é bombeiro e que foi lá 

para fazer o reconhecimento. São detalhes, mas isso é um fato. O primeiro... É... O 

primeiro, a pessoa da família a saber da morte dele foi “Manu”, que morou com ele no 

Rio. Como os militares descobriram se era um papel que meu irmão andava no bolso, 

que eu duvido, se ele estava fugindo não queria deixar nenhuma pista ou se é porque ele 

já sabia de tudo, que meu irmão morou com “Manu” lá no Rio, sabia endereço, telefone, 

sabiam tudo. Pois é. E a partir foi o restante da história. 

Eu queria só colocar isso porque foi a polícia que ligou para o meu irmão 

comunicando, “Manu”, Manuel Basílio de Brito, da morte do meu irmão. E foi a etapa 

seguinte, que teve que Edgar Assis de Medeiros, que era o irmão mais velho dos 

primos, a ir à delegacia construir uma história que configurasse que tivesse sido 

acidente de trem como condição para família poder fazer o velório. Isso tudo foi muito 

rápido.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por que deixa eu até dirimir 

uma dúvida, porque como você é muito preciso. Eu já aproveito de dirimir várias 

dúvidas. Uma dúvida que teria um tiro na testa e que você diz que pelo visor, alguém 

falou, tinha um tiro na testa. E você falou: Não, pelo visor ninguém vê tiro na testa 
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nenhum. Então, explica direito esta passagem que a família teve que concordar com a 

versão que foi construída. Explica tudo isso direito... 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Veja bem. Esta foi uma informação que para 

gente é nova, que foi trazida pela pessoa que morou com ele – Guilherme – que foi a 

pessoa que foi chamada para fazer o reconhecimento do corpo.  

Para gente, é um fato completamente novo, que foi com outra pessoa e que 

existia sintoma de um tiro na testa. A família, que tinha no caixão um vidro que 

mostrava o rosto, não pode identificar. Quer dizer, todos que a gente comentou isso 

disseram "não, aparentemente, não aconteceu". Mas de fato nós não estamos aqui para 

desqualificar uma informação.  O que a gente pode dizer é que não pode ser observado, 

até porque você está com um caixão que não pode abrir, dois elementos da repressão 

acompanhando tudo cria um grau de constrangimento que eu acho que o alívio passou 

quando a urna saiu para o cemitério em função daquele clima que foi estabelecido, mas 

eu queria exatamente... Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Como é que a 

família soube? Foi meu irmão mais velho no Rio. A partir daí ele comunicou aos primos 

daqui que tinham essa relação mais próxima, que tomaram o restante das providências.  

Exatamente. Então esse primo foi para a delegacia, teve que fazer o relato 

inventando uma história que ele tinha feito a viagem de trem para vender em outra 

cidade, que tinha havido um acidente... E isso está gravado por Edgar Assis de 

Medeiros, num depoimento que Roberto foi a São João do Sabugi, está gravado em 

vídeo estas informações.  

Ele tem uma memória privilegiada, meus primos Edmundo, que está ali, e 

Edvaldo dizem que ele não pode morrer porque é a memória. Apesar de ser o mais 

velho, tem uma memória muito aguçada.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Aquele mais velho que 

morava no Rio de Janeiro agora mora.... 
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O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Não. Esse primo morava aqui em São Paulo, 

só há muito pouco tempo, depois de 70 ele resolveu voltar para São João do Sabugi. 

Tem uma casa, está lá e fez essa contribuição, gravando esse depoimento em vídeo, a 

Roberto.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos ver o 

Edvaldo. Vamos ouvir o Edvaldo. Não? É Edvaldo. Conte um pouquinho da história, o 

que o senhor lembra, por favor.  

 

O SR. EDVALDO VALDIR DE MEDEIROS – Bem, eu me sinto é... Eu 

estou me sentindo hoje bem aliviado em poder falar deste caso e em voz alta porque nós 

tivemos que ficar 41 anos é..., alguma coisa cochichando, e inclusive existia algumas 

informações entre nós mesmos que não sabíamos. Mas Zoezinho, como era chamado, 

era um ano mais velho que eu e nós fomos, como ele falou, criados na fazenda, na terra 

da agricultura, do meu avô. Depois ele foi para Caicó estudar e eu vim para São Paulo 

trabalhar.  

Encontramos algumas vezes em Recife, eu estive lá e alguns encontros, mas 

passou a ser mais frequente quando ele veio aqui para São Paulo, fugindo de todo este 

problema, e que veio para casa da minha mãe, passou algum tempo, o mínimo possível 

até ele poder ficar num lugar que não comprometesse a gente e aí ele passou a trabalhar 

neste banco, Denasa. Era ali, parece-me que na Quintino Bocaíuva. É em uma rua ali, é 

uma travessa da Praça da Sé, por ali. Era naquela região. E eu trabalhava na rua Sete de 

Abril. 

Então, quase todos os dias ou pelo menos duas vezes por semana a gente, na 

hora do almoço, se encontrava. Às vezes, almoçava junto. E tinha um estreitamento, 

uma amizade muito grande. E ele tinha as suas precauções, ele não saia à noite, ele era 

bem consciente do problema dele, embora ele achasse que já estava meio esquecido. 

Até que véspera, no mesmo dia, mesmo depoimento que o Milton deu, quer dizer – no 

dia 27 – ele foi à empresa em que eu trabalhava, às nove horas da manhã, que na noite 

anterior ele tinha tido uma informação de uma pessoa que, acho que era casada com 

alguém, ou da Polícia Federal ou Polícia Civil, não sei, uma pessoa que ela sabia da 
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vida dele e que ela recomendou: “Olha, você, fuja, porque você está a um passo de ser 

preso novamente.”  

Então, quando foi no dia seguinte, ele veio nove horas da manhã, ele veio em 

casa apavoradíssimo, todo... E me contou a história e disse “Eu vou fugir! Eu prefiro 

morrer a ser preso novamente. Passar por tudo o que eu passei.” E eu falei “Como você 

vai fugir?” E ele disse “Eu tenho uns dólares que meu irmão", esse que ele falou, 

“Manu”, pagou todo o estudo dele, ele era engenheiro da Companhia Elétrica lá em 

Florianópolis e mandou uns dólares para ele. Disse: "Eu tenho esses dólares e eu tenho 

um dinheiro num banco.” Que era até aqui na Martim Francisco, aqui, aqui onde era..., 

aqui no centro. Disse “Eu estou com medo de tirar esse dinheiro porque eu tenho medo 

de estar lá um ...” Sei lá, naquele tempo você tinha que fazer um cheque, “botar” lá, 

contabilizava e você pegava o dinheiro. E ele tinha medo de cair nesse horário, nessa 

hora. Mas quando foi por volta do almoço, ele voltou, ele falou: “Edvaldo, eu já 

consegui tirar o dinheiro. Está tudo certo. Eu já comprei...”  

Eu vi a passagem dele. Uma passagem para Curitiba, na véspera da morte, que 

agora não sei o dia, quer dizer, foi no dia 28, então dia 27, às 22 horas. Ele disse: “Eu 

vou viajar, vou sair porque de lá é mais fácil de eu ir para outro país.” Então ficou. Eu 

continuei trabalhando. Quando foi mais tarde ele voltou lá na empresa perturbadíssimo, 

mas disse: “Olhe, está tudo certo.” Saiu, despediu, e eu fiquei trabalhando. E fiquei 

trabalhando até mais tarde porque eu quis ir para a rodoviária para assistir a saída dele 

para ver se não acontecia alguma coisa, mas ele – quando foi certa hora – foi para minha 

casa, lá no Jaçanã, que era bem próxima à casa do Milton e tocou a campainha lá. 

Minha esposa saiu, ela perguntou, e ele disse “estava trabalhando até mais tarde”. Disse 

“precisava tanto falar com ele hoje”. Pronto. Foi quando ele encontrou o Milton e ficou 

até mais tarde. Quer dizer, para mim, eu nunca tinha conversado com o Milton, como eu 

falei, hoje eu estou falando em voz alta, mas a gente falava em voz baixa, sobre essa 

conversa dele. Eu nem sabia que ele tinha ficado conversando. O que eu pensava é que 

ele tinha saído ali da minha casa e ali naquele ônibus ia até ali a Estação da Luz, que era 

a rodoviária era na Estação da Luz. Eu achava que ele tinha sido pego ali naquele 

trecho. Então, eu fiquei na rodoviária até às 22 horas. Como ele não embarcou, o ônibus 

saiu, eu vim para casa e quando foi no outro dia, a surpresa.  
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Então, eu estive... Foi eu e o Milton que estivemos com ele na véspera da morte. 

Repito. Ele estava apavoradíssimo! “Preso eu não vou ser mais de jeito nenhum!” E 

ainda me falou: “Quando eu estiver fora, que eu estiver em uma condição mais ou 

menos, eu aviso onde eu estou.” Mas foi impressionante. Eu fico muito contente, hoje, 

41 anos depois, agora eu tenho certeza de que eu posso falar e perante vocês eu quero 

agradecer essa oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Roberto, e o rapaz de 

Sapopemba ele conhecia o Zoé, o rapaz de Sapopemba? Então, eu vou dar a palavra 

para vocês. Então, esse testemunho é importante. Espera eu já vou dar. Eu queria pedir, 

quem está aqui da Assessoria? Vivian, desculpe falar pelo microfone, pede para o 

pessoal do gabinete achar os meninos da Sabesp lá do Rio Grande do Norte. O César, o 

Paulo, que eles tinham contato com o pessoal lá do Rio Grande do Norte. Não, porque 

eu quero aproveitar que eles estão aqui tudo hoje para ver se eles juntam as histórias. 

Por que tem alguma coisa a ver as histórias, mas depois a gente volta. Como a gente.... 

Depois do almoço. Tá bom, tá bom. É... E depois tem que achar esse rapaz de 

Sapopemba. Como todos vocês vão embora, eu queria que a gente desse continuidade.  

Você podia falar mais um pouco, Roberto?  

 

O SR. ROBERTO MONTE – Eu acho que talvez seja, na verdade, eu vou 

tentar ser um facilitador dessa história porque eu acho que é interessante, Júlio, você 

falar digamos, do “Manu”, que é o seu irmão, o mais velho, aquele que fez com que 

todos estudassem, com detalhe de que “Manu” morreu há alguns anos.  

Então, é interessante saber o seguinte que, na verdade, a gente está falando, é 

quase que um clã. Quer dizer, a gente está falando de um “veio” familiar que vem do 

interior do Rio Grande do Norte. Que tudo que é atípico acaba virando lógico, um 

momento que tenha essa questão, dependendo do compadrio, é quase uma irmandade.  

Então, quer dizer, o detalhe que também acho interessante você colocar é, Júlio, 

porque você falou o seguinte: apareceu, ele ficou no desespero para sair, em algum 

momento parece que vai para Bolívia, o outro vai para tal negócio, mas existe um dado 
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interessante é que o “Manu” antes tinha dado, ele já sabia, ele teve a resposta sim, tipo 

assim, "vão pegar", mas ele já estava preparado antes porque têm dólares no meio.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já que você e a Amelinha 

que são mais da política, da técnica... Como é que uma pessoa que tinha sido presa, que 

voltou a um emprego regular no Rio de Janeiro, foi demitido por algum tipo de 

denúncia anônima, então, vem para São Paulo, estava completamente desconectado da 

organização, estava legal, com documento legal, aí chega uma pessoa da repressão e 

fala “Toma cuidado que vão te pegar de novo, você vai para repescagem”; como vocês 

fazem essa interpretação? Ou... Têm duas possibilidades. Ou ninguém sabia, ele estava 

em contato, estava procurando um contato com a organização e foi pego, ou foi uma 

repescagem mesmo. Como vocês fazem essa leitura para gente...? Porque os familiares 

não têm condições de fazer essa leitura. Só vocês. Qual... Tem alguma coisa ou essa 

história do irmão mais velho é isso que você está tentando falar por causa dos dólares, 

porque para mim a história não faz sentido porque aparentemente ele voltou para a vida 

legal. Então, vocês podiam fazer essa cunha, esse caco para depois a gente voltar para a 

história familiar. Tudo bem, por favor? 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Por que, na verdade, é o seguinte. A gente não 

pode se ater à questão, digamos, da informação... "Tome cuidado, que vão lhe pegar". 

Porque pela informação que a gente tem, que Júlio passou, é que tempos antes o próprio 

“Manu”, que era o mais velho, pelo perigo que ele sabia que estava sofrendo, conseguiu 

uma grana e fez algumas articulações na Argentina. 

Então, quer dizer, na verdade, ele já estava se preparando para sair, para a fuga. 

O problema é que apareceu algum tipo de informação que disse assim “parta logo” 

porque ele já estava se preparando . 

Você chegou até dizer, Júlio, que ele até tentou segurar em função da doença de 

sua mãe. Agora tem que sair... A sua mãe estava com câncer, um negócio assim, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí ele retardou a fuga... 
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O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Meu irmão chegou... Quando o meu irmão 

mais velho identificou esse perigo que ele passava, tinha amigos na Argentina e 

recomendou a ele que ele fugisse para a Argentina para tentar salvar a vida. Ele disse 

“Mas eu não estou mais em militância política”, entendeu? Até que ele pôde identificar 

que estava mesmo, meu irmão tinha conseguido naquela época seis mil dólares para ele 

passar um período.  

Acho que a estratégia era primeiro ele ir para a Bolívia, depois chegar na 

Argentina, nessa pessoa. Agora eu queria permitir fazer uma avaliação política que eu 

vejo aí. Ele foi preso com um grupo de pessoas e foi o único que conseguiu, em Recife, 

um habeas corpus. Ele foi liberado em 11 meses. Isso pode ter levado, significado, era 

um grande advogado, não me lembro o nome, infelizmente agora a memória... Isso pode 

ter significado a condenação da morte dele porque para as pessoas, para quem estava na 

repressão, era inaceitável que um comunista ligado à Aliança Libertadora Nacional 

tivesse, em 11 meses, já em liberdade. Essa é uma avalição política que eu faço porque 

a gente estudou muitos casos e sabe como isso acontecia. Para eles, era continuar 10, 

15, 20 anos na cadeia. E ele saiu, tanto que monitoravam a vida dele, por onde ele 

passava. Essa é a avalição que eu faço. A pergunta foi: Como é que ele não tinha 

nenhuma atuação política aqui e de repente foi assassinado? Não faz sentido. Na minha 

opinião, faz porque o fato de ele ter sido libertado por uma liminar conseguida por um 

advogado isso pode ter sido a decisão dos repressores tê-lo condenado à morte. Essa é 

avaliação que eu faço.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Roberto. 

 

O SR. ROBERTO MONTE –  Eu, eu... Alguns anos atrás, não sei se isso tem a 

ver, mas neste contexto, eu, eu... Quando a gente estava na questão, naquela época, da 

volta de Emmanuel Bezerra dos Santos, a gente trabalhou muito, eu peguei muita 

informação com Amelinha. A gente foi trocando muita ideia. E tem um grande amigo 

nosso lá de Natal chamado Luiz Gonzaga Cortez, é o cara que passa toda a informação, 

ele escreve livro... Então eu tenho aqui alguns dados que não sei se é uma coisa meio 

louca, mas era a informação que eu tinha naquela época, que era o seguinte: que ele 
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afastou-se da militância, de Recife ele foi para São Paulo, ele foi vendedor de livros de 

coleções. Aí que tem essa história: que ele vendeu uma coleção a uma pessoa que estava 

sendo perseguida, o cheque era quente, Cortez sabe o nome do banco, o caixa 

identificou o nome, a relação de procurados chamou a polícia e o entregou. Esse aqui é 

um dado que eu peguei, uns 20 anos atrás. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – 20 anos atrás. A história. Eu não vou ler aqui 

porque eu não vou entender a sua letra, mas a história, até queria lembrar, Roberto 

Monte, como é que nós chegamos ao caso do Zoé, porque acho que você descobriu uma 

coisa que tinha lá no Rio Grande do Norte e nós fomos pesquisar alguma coisa aqui no 

arquivo. Alguma coisa, algum documento, alguma informação nós encontramos, mas eu 

me lembro que na hora de fazer esse dossiê porque o Zoé está nesse dossiê dos 

familiares... O caso dele está aqui. Até vou dar para a família um exemplar porque 

vocês têm direito. O nosso acordo que nós fizemos com a Imprensa Oficial que nós 

faríamos doação para os familiares e entidades dos Direitos Humanos. Então, está aqui: 

Zoé Lucas de Brito Filho.  

Mas nós apuramos, apuramos, e não conseguimos ter uma informação mais 

precisa a respeito desse cheque. Então, nós não colocamos aqui. Porque aqui a gente 

procurou as informações mais corretas. Seria interessante, que mesmo com a gente 

procurando todas as informações, o caso dele está em 1973 e não em 1972, conforme 

vocês são testemunhas oculares, vocês receberam o corpo em 1972. Estou perguntando 

aqui ao Milton e o Edgar também recebeu em 1972 esse corpo. Então, aqui tem esse 

erro histórico, mas o que nós sabíamos era o seguinte: o Zoé, primeiro que ele teve, 

deve ter tido, foi um relaxamento preventivo, que habeas corpus em 1972 estava 

suspenso por causa do Ato Institucional n.º 5. Essa é a primeira questão. A segunda, é 

que ele vem sendo perseguido desde Recife. Ele não foi perseguido a partir do Rio de 

Janeiro. Ele está sendo perseguido. Aquela ideia de que ele tinha,achava que estava 

sendo perseguido não era porque ele achava. Ele estava sendo perseguido. Inclusive, ele 

recebeu muitas ameaças de morte em Recife. Por isso, ele vai para o Rio de Janeiro e no 

Rio de Janeiro ele continua sendo perseguido. Tanto é que ele é demitido, me parece 

que ele é demitido do trabalho.  
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Quando ele chega aqui em São Paulo, a informação que nós temos é que ele é 

corretor de imóveis, inclusive está aqui no livro. Ele é um corretor de imóveis? Não é, 

pois é. Então, é uma informação que a gente deve ter visto em algum documento 

policial, como corretor, mas não é. A família já está dizendo que ele trabalhava era num 

banco.  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Ele vendia investimento. Isso sim. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, mas enfim, ele trabalhava com o mercado 

financeiro.  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Exato. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas aqui é.... É esta informação. A outra 

informação que nós temos é que o corpo estava no Ipiranga, na Estação-Metrô, Estação-

Metrô não, que não tinha, em algum lugar no Ipiranga, não sei. Foi no Ipiranga? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Era na Estação Tamanduateí. É uma estação 

que fica entre Ipiranga e Vila Prudente, onde tinha a antiga VEMAG.  

 

A SRA. AMELINHA TELES –  Onde teria o corpo, não é? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Dizem que ele foi achado lá porque nós não 

vimos o local. 
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A SRA. AMELINHA TELES –  É isso deve estar nos documentos policiais. A 

polícia montou essa história, de alguma forma, que o corpo se encontrava dilacerado 

junto ao trem, aos trilhos, onde passava o trem. E naquela região do Ipiranga, enfim, 

Tamanduateí, Vila Prudente, é, Vila Carioca. 

Bom, a outra informação, é que as informações que nós conseguimos colocar 

aqui... A gente tentou ser... Buscar a verdade, nós estamos buscando a verdade há muito 

tempo e essa que nós tentamos buscar uma verdade. Agora que tem a história do trem, 

que a polícia dá essa versão do trem. E tem essa história do cheque, que não está tão 

fora porque agora ele está falando. Você é que está falando do cheque? Quem é que 

falou? Você falou do cheque.... 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Não. Do que cheque, essa situação... 

 

A SRA. AMELINHA TELES –  Que ele conseguiu resolver o problema do 

cheque, que ele tinha medo de ir ao banco e lá ele ser... 

 

O SR. ROBERTO MONTE –  A história do cheque que a gente pegou, via 

Luiz Gonzaga Cortez, ouvindo... Ah, sim, sim.  

 

A SRA. AMELINHA TELES –  Essa eu sei. Eu quero saber a dele. 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Não. Essa história... A história do cheque. 

Quando ele decidiu que ia fugir, não sei se... 

 

A SRA. AMELINHA TELES –  Ele tinha um cheque. 
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O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Ele tinha não... Um cheque não, tinha um 

saldo no banco. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ah, um saldo. 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Então, ele tinha que fazer um cheque, 

naquela ocasião... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Como é que ele conseguiu, não lhe explicou, 

não é? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Não. Ele disse que foi lá. Ele fez o saque 

normal porque ele tinha medo de dar o cheque e, quando receber, receber as algemas. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É 1972, provavelmente, para você fazer um 

saque, você tinha junto da agência.... 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Você tinha que fazer um cheque.  

 

A SRA. AMELINHA TELES –  Você tinha que fazer um cheque ou pedir lá na 

boca do caixa. Não tinha como você... Hoje tem esses automáticos, o eletrônico, mas é 

porque a história do Luiz Gonzaga é que esse cheque teria sido a razão pela qual ele foi 

identificado e foi pego. É a história, mas essa história não condiz com os fatos que os 

senhores aqui falaram.  
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O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO –  Esse cheque a que ele se refere não existiu. 

Quer dizer, o cheque que existiu foi esse: a retirada do saldo que ele tinha do banco.  

 

A SRA. AMELINHA TELES –  Agora, a outra questão, a última questão aqui 

da minha... Quer dizer, que foi naquelas imediações, pelo menos é essa é a história que 

a polícia conta, que foi no trem, nas imediações e tal. Essa informação de que vocês 

trouxeram, de que ele estava tão ameaçado, inclusive, tinha o colega de trabalho que 

deu o aviso de que ele poderia ser preso, e ele entrega a chave do escritório pro Milton... 

São informações novas que nós não temos aqui. São importantes. E por último, eu 

queria colocar o seguinte: você acha que o Sérgio Belmiro Acquesta, que é o médico 

legista, geralmente quando a gente vê esse nome, porque eu trabalhei, trabalhei, eu 

atuei, digamos, fiz a pesquisa no Instituto Médico Legal, por volta de um ano e meio. E 

quando a gente via... Que nós investigamos o período de 1968 a 1976. E quando nós 

víamos Sérgio Belmiro Acquesta a gente já sabia que tinha algum motivo, uma 

motivação política. Dificilmente, ele assinava laudo naquele período, de outro. Que 

tinha uma motivação política, não é... eu acho que por mais que a gente não saiba 

exatamente, ele foi preso político, ele tinha uma articulação política.  

Até a ida dele para o exterior, devia estar em contato com alguém que estava 

dando as coordenadas. E esse alguém, quer dizer, a organização também estava cercada. 

Não era só ele cercado, perseguido... Então, alguém... Eu acho que é isso.  

 

O SR. ROBERTO MONTE –  Queria só, desculpa, está me incomodando um 

pouquinho é o seguinte: não só a questão, claro, a questão do legista que foi colocado, o 

fato de estar envolvido com a repressão e outros casos que ocorreram. Tem um detalhe 

que é bastante curioso, não sei se vale a pena, talvez o Júlio possa colocar de uma forma 

até melhor, a questão do declarante em relação ao atestado de óbito.  

Pois é, a família foi comunicada do corpo, certo, bom, acabou resgatado, fez o 

velório, mas na condição de ir a uma delegacia e contar uma história, entendeu? Só que 

o declarante no atestado de óbito é uma pessoa desconhecida, ninguém sabe quem é o 

declarante.  
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A SRA. AMELINHA TELES – E tem uma coisa assim. Ninguém da família, 

por isso é bom a gente perguntar, alguém da família foi chamado para reconhecer o 

corpo?  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Foi. Foi. Existe uma dúvida porque me 

parece que foi o nosso segundo irmão, depois de Edgar, é Egídio. Parece que Edgar, que 

era militar, estava de serviço e foi Egídio que foi lá.  

Um detalhe: foi visto e dito por quem reconheceu que ele estava com 

afundamento na cabeça, como tinha sido uma paulada, e o braço quebrado como ele se 

defendendo de um cassetete, de alguma coisa. É isso que a gente tem, agora da bala essa 

aí nós desconhecemos. Quer dizer, se veio com isso aí, a não ser que eles tivessem feito, 

colocado, tampado, mas essa nós não conhecemos. Da bala, para nós, não existe.  

 

O SR. ROBERTO MONTE – Inclusive, o Guilherme, ele... É Roberto Monte. 

O Guilherme salienta muito esse aspecto, que ele diz assim: “Isso aqui é uma bala?” A 

pessoa faz até um certo gracejo, diz: “Não, é como se resvalasse do trem uma pedra na 

pessoa.” Como fosse assim... Fazendo uma certa ironia. Agora, Júlio, acho que seria 

interessante você dar esse... E com o detalhe que o Guilherme foi com uma outra pessoa 

que ele disse o nome. 

O azar é que todas as informações que eu tinha com o Guilherme, tudo o que 

falo eu “boto” por escrito, eu esqueci em cima da mesa quando vim para cá.  

Agora, acho que seria interessante, Júlio, para citar esse finalmente, porque o 

que acontece... A gente está falando o seguinte: alguém que foge e que soube de última 

hora que vão lhe pegar, mas isso já tinha uma preparação anterior. Inclusive, o seu 

irmão “Manu”, que morava lá no Rio de Janeiro, conseguiu uma grana que ele já 

estava... e quanto tempo foi isso. Sabe? Acho que seria interessante você dar essa 

localização.  
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O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Eu queria antes de falar da questão dos 

recursos, dizer que não é pretensão da família desqualificar a informação do Guilherme. 

O que nós estamos dizendo aqui é que não foi observado pela família e isso qualquer 

curativo bem feito pode mascarar. Não foi observado pela família essa questão da bala. 

Se isso é informação importante, entendeu, para configurar, a maior testemunha que 

pode provar isso é buscando a fonte do corpo onde está sepultado aqui, na quadra 18, no 

terreno 439, no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha para poder esclarecer. O que a 

gente acha que é importante, nesse momento, por todos os elementos, é que fica 

configurado a forma como foi realizado o assassinato é menor, é de que tudo leva a 

mais um assassinato militar.  

Mas a questão que o meu irmão mais velho, ao saber que ele estava sendo 

perseguido, quis dar segurança a ele. E levantou, me lembro, ele me dizendo, seis mil 

dólares. Eu não poderia precisar, porque tem muito tempo, se foi três ou quatro meses 

antes de acontecer o assassinato, em que ele estava querendo adiar a ida dele em função 

do avançado estado de saúde da minha mãe e, certamente, no momento em que ele teve 

a sinalização de que estava sendo candidato a ser pego a qualquer momento decide, 

talvez de forma, talvez não bem planejada, essa fuga que acaba culminando com a 

morte dele. Mas, de fato, meu irmão mais velho fez contato com alguns amigos. Na 

Argentina, não saberia quem. Meu irmão morreu, tinha 42 anos, de morte natural. Foi 

no começo dos anos 1980. Acho que no ano de 1980 mesmo, morreu meu irmão mais 

velho. De fato, essa é uma parte apenas registrar, mas nós não estamos aqui querendo 

desqualificar, mas apenas mostrar que a família pode ter a oportunidade de ver e não 

pôde observar essa informação e que eu acho que ela não deixa, não é tão relevante.  

Para mim, o fato relevante é no momento que um corpo... Se exige que tenha 

uma história para não caracterizar o assassinato, é entregue com a ordem expressa de 

não se abrir o caixão e ainda ficam dois agentes da repressão o dia todo no velório, 

misturado com a família, assistindo a todo o processo.  

Acho que são elementos que quando se somam ao perito que assinou, até o 

cartório elementos, eu acho que não tem como a gente não ter construído todos os 

indícios. Eu lembro que uma pessoa que também foi... Eu estudando o caso de um 

sobrinho de um deputado que foi assassinado, foi a mesma coisa. Eles negociaram a 

entrega do corpo na condição da família não abrir o caixão. Então, eram modus 
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operandi que eles tinham. Então, imagino que um conjunto de informações que tornam 

cristalinas, de fato, de que se está diante de mais uma vítima da ditadura militar.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só encerrar com o 

seu primo, porque senão toda hora a gente fica introduzindo essa versão do Guilherme e 

não consolida a versão da família e fica tudo em aberto, que nem essa ferida que está 

sangrando até a hoje. Então, vamos consolidar a informação da família.  

Chegou a notícia, a pessoa da família que estava de plantão no dia foi lá e 

identificou, viu um afundamento de crânio e o braço quebrado, numa possibilidade de 

estar sofrendo um golpe, e esse braço fraturou e tinha um afundamento de crânio. Então, 

para nós é importante que o senhor conte como foi, quer dizer, para o senhor foi uma 

madrugada terrível.  

O senhor foi para a rodoviária, ele não apareceu na rodoviária e, o pior, ele foi 

ainda na sua casa procurar pelo senhor, desesperado, e o senhor estava na rodoviária. O 

senhor volta para casa, não o encontra. Ele foi encontrar-se com o Milton e ele saiu para 

algum lugar que poderia ser atraído para uma cilada, vai saber o que que era. E aí teve 

uma duríssima negociação na delegacia para construir uma versão.  

Como vocês todos tinham formação militar, evidente que o tratamento pode, 

apesar de a pessoa ser um perseguido político, deve ter sido uma duríssima negociação 

lá na delegacia para construir essa história.  

Então, eu só queria o senhor recompusesse essa história. Era seu irmão que foi 

identificar? Foi lá e identificou e vai para delegacia e constrói a história, faz o pacto de 

silêncio e o corpo vem para casa. O senhor poderia falar sobre isso, por favor? Sobre 

essa longa... Não sei se foi de manhã, se foi à noite que houve essa negociação, que 

delegacia foi, lá na Zona Norte. Tudo o que o senhor puder lembrar, por favor. 

 

O SR. EDVALDO VALDIR DE MEDEIROS – Na verdade não houve uma 

negociação, houve uma imposição. “Você pode levar o corpo, mas nessas condições e 

ponto final.” Isso do IML. O que diz que a gente pensa que ele morreu na linha de trem, 

isso é versão deles. Nós não sabemos porque quando foi achado, quando foi encontrado, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



40 
 

ele já estava no IML, meu irmão foi à delegacia para fazer todo o trâmite. Teve que ir 

primeiro à delegacia, em que ele recebeu uma ordem de forjar uma versão e teve aquela 

informação que poderia levar, desde que... Não. Foi um irmão. Ele está vivo, mas ele 

está muito esquecido. Nós conversamos com ele e “Olha, eu nem quero dar o 

depoimento porque eu não lembro como foi, o que eu vi...” Ele apesar de ser uma 

pessoa lúcida, ele é muito esquecido. Quer dizer, nós temos um arquivo que ele falou, o 

Edgar, que é o mais velho que deu o depoimento. Ele está lá no Rio Grande do Norte e 

tem problemas de saúde, diabetes. Ele não pode se locomover para cá porque ele tem... 

E Egídio disse “Se eu for, eu tenho que dizer, mas não tenho convicção.” Como eu 

estou falando, tenho plena convicção. São momentos que eu vivi, eu lembrei e ficou 41 

anos gravados.  

A coisa que eu mais gostaria de saber é como ele morreu e eu não vou saber 

como ele morreu. Nós podemos saber quem matou, mas como ele morreu, se morreu no 

trem ou se morreu em outro local, isso eu não sei. Isso é uma coisa... Quer dizer, a gente 

tem o conforto de poder dar esse depoimento e saber que as coisas não são a única 

verdade de não estar lá, mas dizer que ele caiu do trem, que ele morreu lá na estação. 

Pode pegar em qualquer lugar e chegar dizendo “Não. Foi na estação.” Então, isso eu 

não sei... 

É foi uma delegacia que tem ali pela Vila Prudente. Eu não... Quem pode dizer 

isso bem é o... Acho que até no depoimento de Edgar diz a delegacia que ele foi ali pela 

Vila Prudente. Ele foi a única pessoa que foi na delegacia porque a gente tinha tanto 

medo de ser expor, porque a gente não tinha nada a ver, mas era parente e dissesse 

“Você é, era...” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom. Acho que atingimos. 

E no filme tem o depoimento daquele que é o verdadeiro arquivo da família.  

Ah, quer dizer que eles mantiveram a simulação até o último momento? Até na 

delegacia da Vila Prudente para dizer que ele tinha sido abandonado, que ele tinha 

caído, que tinha sido pego lá na estação da Vila Carioca, na rua Vemag lá, Estação 

Tamanduateí, antiga CPTM? Entendi. Tá bom. Vamos concluir esse caso para poder 

passar para os outros? 
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O SR. ROBERTO MONTE – É realmente... Roberto Monte. Realmente, você 

ouvindo essa história tem muito vai e vem porque o que você vê é o seguinte: é 

alguém... Eu fico imaginando alguém que fosse da ALN, se teria ou não teria algum tipo 

de contato. E a outra coisa que não é típica, é uma coisa atípica, é a pessoa ser morta, de 

uma forma até rápida. Dois lados serem chamados. Digamos, o Guilherme, que morava 

com ele, ser chamado alegando que foi fazer o reconhecimento com uma outra pessoa. 

A segunda coisa é que a própria família, que não é uma coisa tão usual, digamos, tanta 

gente ter informação e tão rápido. E a rapidez também já tem o esquema de... "Tudo 

bem, você pega o corpo, mas também"... O tempo é tudo muito rápido. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Roberto, vamos lá. É o 

seguinte: em 1972, a Amelinha tentou falar isso com muita... Em 1972, junho de 1972, 

aqui em São Paulo, estava um horror. Não dava para andar na rua, não dava para andar 

na rua, os caras estavam prendendo até poste.  

Então, a ALN estava sendo exterminada e não tinha quem da ALN sobrevivesse. 

Podemos até tentar achar alguém da ALN para ver se alguém tinha esse contato. Acho 

que não. Realmente é verdade. Estava todo mundo cassado e condenado à morte. Era 

preso e condenado à morte. Vamos tentar. Agora, esse Guilherme... Toma muito 

cuidado com essa história, de não potencializá-la muito porque a história familiar tem 

uma coerência total. Total. Precisa tomar cuidado com essa versão desse Guilherme. É 

muito extemporânea, está muito fora da linha, da curva. Precisamos tomar cuidado. 

Tanto é que ele não está aqui hoje.  

Então... Lógico que nós vamos tentar ir atrás e tal, mas lógico que a gente não é 

dono da verdade, naquele tempo acontecia de tudo. Então, um pouco... Essa história 

precisa bater melhor. Essa história deles é muito mais consistente. Imagina, o primo...  

Ele foi ao escritório nove horas da manhã, da véspera, falou, foi na casa e falou com a 

esposa, não o encontrou, procurou o Milton, conversou e foi embora.  

Então quem foi chamado para reconhecer foi a família. Lógico que aqui nós só 

fazemos isso na vida, na hora em que acordamos, na hora em que vamos dormir, 

podemos tentar ouvir esse Guilherme. Podemos, mas com todas as reservas possíveis. A 
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história está fechada, não é? Qualquer coisa que ele puder acrescentar é bom, mas nós 

também vamos tomar o nosso devido cuidado para não... Tá! Pode falar o que você 

quiser, não precisa ser a última. 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Não. Para fechar. Acho que a gente tem, nós 

temos um cemitério, existe um endereço. Acho que há duas coisas aí: primeiro, olhar 

como é que está este resto mortal e, além disso, nem sei, Júlio, se estou também... O 

interesse de vocês também de levá-lo lá, juntar as duas coisas para... Que  fecharia isso. 

Não teria mais... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Queria saber quem escolheu o cemitério? 

Quem fez o enterro, sepultamento foi a família ou foi a polícia? 

 

O SR. EDVALDO VALDIR DE MEDEIROS – A família. Foi a família. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Então foram vocês que escolheram a Nova 

Cachoeirinha e fizeram todo aquele acordo na hora do sepultamento? Isso é importante 

a gente saber. Não houve um sepultamento. Houve um velório nas condições que a 

polícia adotava para todos que ela entregava o corpo. Se houvesse a entrega do corpo, 

era dessa forma, não é? Com o controle total da polícia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu até falar para o 

senhor. Acho que aí está aparecendo uma coisa interessante. Bom, se dessa audiência 

sair um pedido da família para identificação dessa sepultura e das várias camadas... É 

um jazigo da família ou jazigo...? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Não. É um cemitério público. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Público. Sim, mas não 

tem... Não tem. É aquele de camadas, não é? Bom, isso requer uma pesquisa, mas 

vamos tentar então amarrar o seguinte. A família que adquiriu a vala, pelo menos, foi lá, 

contratou a funerária, contratou o enterro ou foi a polícia? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Não. Isso foi feito todo pela família e o 

cemitério a funerária que informou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Tá bom. Vocês, alguma 

vez depois do sepultamento foram conhecer a vala? Foram lá? 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Eu, pessoalmente, não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Mas tem algum que já 

foi. Estava ali identificado? Não, espera aí, porque eu o que eu quero fazer. Vamos ver 

se a gente a partir dessa audiência, a gente formaliza, para o serviço funerário, a 

identificação da ossada, se dá para exumar, para saber quantos foram sepultados depois 

dele pela linha do tempo, se dá para saber e identificar exatamente a sepultura, a 

camada. E aí vocês fazem o requerimento e a gente pode solicitar a exumação. Não 

pode, Amelinha? Podemos. Então nós assumimos esse compromisso. Eu já lhe dou o 

microfone. Eu só estou querendo fechar direito porque é uma coisa muito importante 

nesse momento.  Se vocês concordam, a gente tenta identificar a sepultura, quantos anos 

se passaram lá no registro do livro e tentar exumar para vocês levarem para... 

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Eu queria só esclarecer. É Júlio Zoé de Brito. 

Eu sou irmão de Zoé Lucas de Brito Filho. Inclusive o cemitério eu consegui localizar 

só ontem o telefone. Em menos de dois minutos, eles lá no sistema identificaram. Disse 
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o nome e data do sepultamento. Ele está sepultado na quadra 18 no terreno 439. Em 

1976, houve a pretensão de se levar essa ossada para São João do Sabugi, onde estão 

sepultados os meus pais. E parece que houve um problema nesse cemitério, que o lençol 

freático subiu e estava com água, não foi possível. E está registrado lá que o corpo 

estava íntegro e provavelmente, não sei se foi Edgar que me trouxe isso, que esta área 

não foi mais sepultada em função desse problema. É 1976, quatro anos depois. Ele me 

disse rapidamente ontem. Eu posso estar equivocado. O que eu posso dizer é que ontem 

eu liguei para o cemitério, dei os dados, eles têm as informações lá e provavelmente isso 

só... Eu acho que a partir de elementos assim que a gente pode construir, com provas 

materiais, a verdade. Se for interessante para essa Comissão, a família autoriza, no 

sentido que a gente possa estar contribuindo para averiguar essa situação.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Acho que foi 

importante. Então, nós temos que entrar em contato com a direção do Serviço Funerário, 

com o Sérgio Trani e pedir a localização da vala, do sepultamento. Essa quadra está 

preservada. O senhor falou com administrador do cemitério ontem? Lá da Vila Nova 

Cachoeirinha? Está bom. Está um pouco melhor a administração do cemitério, sim.  

Então, acho que esse caso... Nós vamos liberar a família, os amigos e tratar dos 

outros casos.  

Pelo menos o pessoal aqui de São Paulo a gente libera porque eles vieram 

especificamente para este caso. Que horas são, agora, que até perdi a noção do tempo? 

13h20? Vamos dar um intervalo, então, para tratar dos outros casos? A gente dá um 

intervalo e aí quem puder... O Roberto pode ficar para tarde, né?  O senhor vai poder 

ficar mais um pouco ou já vai indo? Tá bom. Então, agradeço. Eu só queria pedir para o 

pessoal da Comissão, viu, Renan, Vivian, para ter o contato das pessoas que moram 

aqui em São Paulo para a gente não perder o contato se a gente for fazer essa exumação. 

Só nome, endereço, telefone e um e-mail para gente... Aquele lá também mora em São 

Paulo? Vocês dois? Para ajudar a gente nessa tramitação. Pode falar.  

 

O SR. EDVALDO VALDIR DE MEDEIROS – Eu também moro em São 

Paulo. Eu moro no Rio Grande do Norte e estou aqui pela segunda vez fugindo da seca 
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porque nós viemos em 1958. A grande seca que houve lá e agora estou fugindo por dois 

anos de seca lá e eu vim escapar aqui, mas pretendo voltar.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, está bom. Eu 

agradeço a presença de todos. Muito obrigado. E embora você continue com a gente, 

Roberto, vamos tentar localizar esse Guilherme, com todos os cuidados que esse caso 

requer. Está bom?  

 

O SR. ROBERTO MONTE – Começou na viagem de São João do Sabugi. 

Hoje acho que foi o momento que tudo mundo começou a ter o fechamento. A gente fez 

quase que uma edição de todas as informações. Exatamente com as pessoas que a 

gente... ouviu o Milton, por telefone lá em São João do Sabugi. Hoje foi o momento que 

a gente fechou a lógica. Por isso, quando o pessoal perguntou “E a outra pessoa?” eu 

achei melhor a gente ter exatamente isso que a partir de agora tudo isso que você fala 

começa a gente ter uma certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A gente podia também 

fazer uma consulta para o Perly Cipriano e para o Gilney Viana, que são pessoas que 

não privilegiam a precisão, mas que a gente pudesse ouvir algumas coisas deles para ver 

se a gente conseguia algumas inferências porque como... 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Não só os dois, tem Juliano Siqueira, Maurício 

Anísio, Luciano de Almeida, Maria Teresa de Lemos Vilaça. Esse todo era o pessoal da 

turma que estava preso lá em Recife. Perly, Perly, eu pedi até para fazer um depoimento 

que deve estar ali na página. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então está bom. Amelinha, 

Renan, pede para Dra. Rosa Cardoso trazer o Roberto Monte para São Paulo para a 
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gente ter mais um arquivo da revolução aqui conosco que o cara é impressionante o 

que... (Risos). 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Eu sou um filho de Amelinha. (Risos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe a brincadeira. Isso 

é elogio, elogio. Muito obrigado por tudo o que vocês contribuíram conosco, esse 

deslocamento, todo esse sacrifício que vocês fizeram aqui para vir aqui para São Paulo e 

nós vamos tentar retribuir com seriedade, vamos tentar levar essa história até as últimas 

consequências. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. (Palmas) Com a palavra. Pode 

falar, pode falar.  

 

O SR. JÚLIO ZOÉ DE BRITO – Quero apenas agradecer em nome da família, 

de fazer o registro de gratidão, admiração e respeito pelo trabalho que vocês fazem 

porque a dimensão do sofrimento que cada uma das famílias dos que estão descritas aí e 

até dos que não estão foi muito grande. Então, da mesma forma que nós,  em silêncio, 

sofremos por toda aquela brutalidade hoje nós estamos alegres com esse nobre trabalho 

que vocês fazem. Nós é que agradecemos muito. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. A sessão 

está encerrada. (Palmas) 

 

* * * 

Intervalo 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva. 102ª Audiência Pública, 04 de dezembro de 2013. Auditório 

Paulo Kobayashi.  

Está instalada 102ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 04 de dezembro de 2013, no Auditório Paulo 

Kobayashi, para a oitiva dos depoimentos sobre Edson Neves Quaresma, Gerardo 

Magela Fernandes Torres da Costa e Luiz Ignácio Maranhão Filho. 

Formação da Mesa: Roberto Monte. Vamos lá, Roberto. Sem mais delongas. Os 

três. Edson Quaresma. Então, a Thaís Barreto vai ler o memorial de Edson Quaresma. 

Edson Neves Quaresma.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Barreto. 

Nós vamos ler as informações que estão no livro “Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil”. 

Edson Neves Quaresma nasceu em 11 de dezembro de 1939, em Itaú, no 

munícipio de Apodi, no Rio Grande do Norte. Era filho de Raimundo Agostinho 

Quaresma e Josefa Miranda Neves. 

Foi morto em 05 de dezembro de 1970 e era militante da Vanguarda Militar 

Popular Revolucionária - VPR. 

Edson estudou até a quinta série do curso primeiro em Natal, Rio Grande do 

Norte.  

Em 1958 ingressou na Escola de Aprendizes de Marinheiros, saindo como 

grumete em 1959. Logo em seguida, foi prestar serviços no Cruzador Tamandaré. 

Com a criação da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, 

Edson passou a integrar seus quadros atuando como tesoureiro da entidade.  

O golpe militar reprimiu duramente o Movimento dos Praças da Marinha, 

resultando na prisão e confinamento de Edson na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, por 

um período de um ano e dois meses.  
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Em 31 de dezembro de 1964 foi expulso da Armada e após ser libertado iniciou 

a sua vida na clandestinidade. Viajou para Cuba, onde fez treinamento militar. 

Regressou ao Brasil em julho de 1970, militando na VPR. 

José Anselmo dos Santos, o agente policial infiltrado na VPR, conhecido como 

Cabo Anselmo, estava vivendo em Cuba desde 1967, e retornara ao Brasil em 15 de 

setembro de 1970. 

Segundo o seu depoimento prestado no DOPS de São Paulo, sem data, na página 

nove, podemos ler: "em junho ou julho de 1970 vieram José Maria Ferreira de Araújo e 

Quaresma. Deviam preparar as condições para recebermos. Em setembro deveríamos 

vir eu e Evaldo, mas Evaldo ficou retido por ato indisciplinar, que desconheço qual seja. 

Fui enviado sozinho."  

(Pausa) 

Bom, dando continuidade, nós vamos, a partir do livro do Dossiê, contextualizar 

melhor a morte do Edson Quaresma.  

As mortes: em 05 de dezembro de 1970, Edson Neves Quaresma passava com 

Yoshitane Fujimori pela Praça Santa Rita de Cássia, em São Paulo, quando foram 

reconhecidos por uma patrulha do DOI-CODI de São Paulo, que metralhou o carro, 

atingindo-os. Edson, mesmo ferido, tentou correr, sendo alcançado pelos policiais.  

Os fatos são descritos pelo então militante do MRT, Ivan Akselrud de Seixas, 

em depoimento apresentado à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

Segundo testemunho colhido à época de um motorista de táxi que presenciava o 

ocorrido, Fujimori saiu no meio da praça e Quaresma em uma rua de acesso a mesma. 

Carregado por dois policias, Quaresma foi agredido na praça até a morte. Fujimori 

chegou com vida ao DOI-CODI de São Paulo. Fato declarado a Ivan, pelos policiais 

Dirceu Gravina e “Oberdan”, quando, em abril de 1971, ele próprio foi preso e 

interrogado.  

Ambos foram sepultados como indigentes no Cemitério de Vila Formosa, sendo 

Quaresma identificado com um nome falso. As solicitações de exame necroscópico dos 

dois foram feitas pelo Delegado Alcides Cintra Bueno Filho e nelas constam "terrorista" 
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como profissão. Os laudos de necropsia foram assinados por Harry Shibata e Armando 

Canger Rodrigues.  

Contudo, não foram encontradas as fotos do corpo de Quaresma, o qual chegou 

ao IML quatro horas depois do horário de sua morte. No arquivo do DOPS do Rio de 

Janeiro, o documento do Cenimar 0364, de 27 de maio de 1971, informa sobre as 

mortes de Edson Neves Quaresma e Yoshitane Fujimori em tiroteio no bairro Bosque da 

Saúde, em São Paulo. 

Há neste documento o relatório de um informante de nome Francisco Eugênio 

Santiago, datado de 21 de dezembro de 1970, de n.º 1369, que cita os nomes falsos de 

Edson e Yoshitane, e acrescenta: “cinco terroristas presos foram levados ao Instituto 

Médico Legal para reconhecimento de dois terroristas mortos. Os cinco foram unânimes 

em reconhecer Yoshitane Fujimori no cadáver de Akira Kojima, mas não souberam 

dizer quem era o mulato, Celso Silva Alves, que o acompanhava e com ele morreu 

trocando tiros com a polícia. O mulato foi enterrado com o nome falso.” 

O documento do Cenimar, entretanto, afirma que Celso foi identificado por 

exame datiloscópico como Edson Neves Quaresma. No relatório da Marinha, 

encaminhado ao Ministro da Justiça em 1993, consta ainda que Edson Neves Quaresma 

“foi morto ao reagir à prisão na Praça Santa Rita de Cássia, São Paulo, com outro 

companheiro no dia 05 de dezembro de 1970, às 12 horas. O fato foi divulgado com seu 

nome falso: Celso Silva Alves.” 

O laudo de Edson registra que apenas uma das cinco balas encontradas em seu 

corpo atingiu a região dorso lombar, sem perfurar órgãos vitais. As outras quatro foram 

disparadas na cabeça e uma delas encontrava-se na região auricular direita.  

A relatora Suzana Lisboa argumentou que dificilmente uma pessoa morreria em 

tiroteio com quatro tiros na cabeça. Ela considerou ainda a possibilidade que a execução 

sumária deste importante militante da VPR e a ocultação da sua morte tivessem nexo 

com a necessidade de manter segredo sob a atuação de Cabo Anselmo, como agente 

policial infiltrado, conforme o seu parecer: “Na ficha do IML, a causa mortis ferimento 

craniano por projéteis de arma de fogo, choque traumático. No verso há anotações de 14 

de julho de 1971. Envia cópia para o Segundo Exército, Quartel General, ofício n.º 
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01/71, datado de 14 de julho de 1971. Assinatura de recebimento, infelizmente é 

ilegível.” 

A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos encaminhou os 

documentos relativos à morte de Fujimori para análises do perito Celso Nenevê. De 

acordo com o laudo elaborado por ele, o estudo da trajetória dos tiros comprovou que 

três dos quatros projéteis penetraram a face direita de Fujimori quando o seu corpo 

estava em posição inferior, ou seja, caído ou deitado.  

Suzana Lisboa anexou ao processo as declarações de José Anselmo dos Santos, 

o Cabo Anselmo, localizadas no arquivo do antigo DOPS de São Paulo. Embora seja 

controversa a data em que Anselmo começou a colaborar  com os órgãos de segurança, 

pois há indícios que se tenha iniciado antes de sua suposta prisão, em junho de 1971, 

esse depoimento datado de 04 de junho de 1971 evidencia os alvos de sua perseguição.  

“Trazia uma mensagem cifrada de apresentação para Carlos Lamarca e ele 

deveria dar-me tarefas para desempenhar, explicar o funcionamento da organização, etc. 

No dia 15 de setembro, encontrei Quaresma, que me disse que não havia nenhum 

aparelho, nem apoio. Nesse tempo, creio que em meados de novembro, recebi 

Quaresma com quem me encontrava uma vez por semana. O aviso de que devia seguir 

viagem para avistar-me com Lamarca. Às cinco horas da manhã, encontrei-me com 

Quaresma na Rua Domingos de Morais, em frente ao Cinema San Remo. Fomos para o  

Jabaquara, onde nos encontramos com Fujimori. Passei a datilografar com uma máquina 

que foi dada por Quaresma e que deve estar no escritório de Ivan, Edgar de Aquino 

Duarte, uma semiportátil sem tampa. O relatório sobre Cuba. Corria o mês de 

novembro, quando se deu a morte de Toledo, da ALN. E pelos documentos publicados, 

soubemos que Palhano, o Aloísio, citado em uma carta que viera da Europa estava 

chegando. Efetivamente, Quaresma recebeu e fez-me contatar com ele em fins de 

novembro.” 

Baseando-se nos dados descritos, a relatora concluiu o seu parecer. Agora a 

Suzana. “As mortes de Quaresma e Fujimori ocorridas pouco tempo após a chegada ao 

Brasil, do ex-cabo Anselmo, certamente foram decretadas para que não representassem 

um obstáculo para o acesso de Anselmo ao comando da VPR. Quaresma e Anselmo 

eram companheiros de muitos anos e foi através de Quaresma, designado para voltar de 

Cuba e preparar a vinda de Anselmo, que o infiltrado conseguiu os contatos necessário 
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que o fizeram chegar a Fujimori e inclusive ao Capitão Lamarca. Evidentemente, o 

Cabo Anselmo não quis assumir a sua responsabilidade na morte de um amigo de tantos 

anos. Não havia motivo para que o fizesse, já que nunca se dispôs a resgatar a 

verdadeira história quando se tornou mais do que um infiltrado, um agente dos órgãos 

de segurança, mas eliminá-lo ao que parece foi uma de suas tarefas primeiras, bem 

como a de José Maria Ferreira de Araújo, constante na lista oficial de desaparecidos  e 

morto, segundo a documentação encontrada no IML, de mal súbito. Todos os contatos 

de Anselmo foram premeditadamente assassinados. Suas mortes foram cuidadosamente 

planejadas a fim de não levantar suspeitas e, na maior parte das vezes, culpados foram 

eleitos para serem os responsáveis por estas mortes. Até que o seu trabalho de infiltrado 

foi finalmente desmascarado em 1973 quando patrocinou o massacre da Chácara São 

Bento. As reais circunstâncias das mortes de Quaresma e Fujimori ficam para um outro 

momento, já que os principais arquivos da repressão ainda não foram abertos. Há 

certamente outras fotos, outros fatos elucidativos. Certo é que a versão oficial dos 

órgãos de segurança é falsa, contestada pelo depoimento do ex-preso político Ivan 

Seixas, pelo laudo do perito Celso Nenevê e pelo traiçoeiro trabalho de José Anselmo 

dos Santos.” 

Os casos foram relatados em conjunto, mas as votações foram diferentes. O caso 

de Edson Neves Quaresma foi aprovado por quatro votos a favor e três contra, os do 

General Oswaldo Pereira Gomes, Paulo Gustavo Gonet Branco e João Grandino Rodas 

em 30 de janeiro de 1997. O de Yoshitane Fujimori foi aprovado por seis votos 

favoráveis e um contrário, o do General Oswaldo Pereira Gomes.  

(Pausa) 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa tarde a todos e todas! Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, e eu vou ler o memorial do 

Luiz Ignácio Maranhão Filho. 

Luiz Ignácio Maranhão Filho foi desaparecido em 03 de abril de 1974. Nasceu 

em 25 de janeiro de 1926, em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. Militava na 

organização política Partido Comunista Brasileiro – PCB.  
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Era casado com Odette Roselli Garcia Maranhão. Advogado, professor do 

Atheneu Norteriograndense, havia estudado na Fundação José Augusto e na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Colaborou com diversos jornais, particularmente o "Diário de Natal", e publicou 

vários artigos na revista "Civilização Brasileira". 

Em 1945, entrou para o PCB. Em 1952, foi preso pela Aeronáutica, em 

Parnamirim, no Rio Grande do Norte e foi muito torturado. Sua história constituiu um 

capítulo no livro “A história militar do Brasil”, de Nelson Werneck Sodré. 

Em 1958, foi eleito deputado estadual pela legenda do partido trabalhista 

nacional – PTN, desempenhando mandato até 1962.  

No início de 1964, visitou Cuba, a convite de Fidel Castro. Ao voltar, com o 

golpe de 1964, Luiz Ignácio foi preso e submetido à tortura. Ficou preso na Ilha de 

Fernando de Noronha, juntamente com Miguel Arraes, ambos cassados em seus direitos 

políticos.  

Ao sair da prisão, passou a viver na clandestinidade no Rio de Janeiro. No sexto 

congresso do PCB, em 1967, foi eleito membro do Comitê Central. Atuou muito 

próximo da Igreja católica, mantinha contatos com Roger Garaudy, filósofo filiado ao 

PCF.  

Dados sobre a sua prisão e desaparecimento: Luiz Maranhão foi preso no dia 03 

de abril de 1974, numa praça em São Paulo, capital. Pessoas que presenciaram a cena  

informaram que ele foi algemado e conduzido por agentes policiais.  

Providências tomadas por seus familiares: Odette Maranhão, sua esposa, 

constituiu como advogado Aldo Lins e Silva, buscou informações em diversas 

delegacias, entidades e autoridades. Conseguiu até uma audiência com o General 

Ednardo D´Ávila, então Comandante do Segundo Exército, que disse ter procurado 

Erasmo Dias, Coronel do Exército e Secretário de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo, mas não houve nenhuma informação. Eles lhe garantiram que Ignácio não estava 

sob a responsabilidade de seus comandos. Seu nome consta no anexo da Lei n.º 9140, 

de 1995. Seu caso foi protocolado como n.º 043/96. Essas informações foram extraídas  
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do “Dossiê ditadura: mortos e desaparecidos políticos no Brasil – 1964 a 1985”, do 

IEVE.  

(Pausa) 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer a leitura 

do memorial do terceiro caso de hoje, Gerardo Magela Fernandes Torres da Costa, 

assassinado em 28 de maio de 1973. 

Gerardo nasceu em 1950, em Caicó, Rio Grande do Norte. 

Filho de Luís Fernandes da Costa e Francisca Jandira Torres Fernandes da 

Costa, foi morto em 28 de maio de 1973.  

Gerardo era poeta e jornalista. Durante o período em que residiu em Itu, São 

Paulo, participou do Jornal "BIDU", gazeta poética e política que mobilizava a 

juventude daquela cidade do interior paulista.  

Depois, passou a morar em Sorocaba, onde prestou o exame vestibular na 

universidade local, tendo estudado até o quinto ano do curso de Medicina.  

Como estudante universitário, engajou-se no movimento estudantil, sendo eleito 

presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Sorocaba. Era amigo 

de Alexandre Vannucchi Leme, estudante de Geologia na USP, assassinado pelo DOI-

CODI de São Paulo, em 17 de março de 1973. 

Dados sobre sua morte: segundo a versão oficial, registrada no laudo de 

necropsia, em que seu nome aparece grafado como Geraldo, teria se suicidado atirando-

se no Viaduto do Chá, localizado no centro de São Paulo. A causa da morte foi atribuída 

a traumatismo crânio-encefálico. Paradoxalmente, o laudo oficial não registrou 

nenhuma outra fratura ou mesmo escoriações, prováveis em alguém que teria caído de 

uma altura razoável. O laudo foi assinado por Otávio D´Andréia, legista responsável por 

diversos laudos falsos de mortes de prisioneiros políticos, a exemplo de Luís Eurico 

Tejera Lisboa, morto sob tortura em 1972, na cidade de São Paulo. 
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Localização do corpo: Gerardo teria sido enterrado no Cemitério de Perus, em 

São Paulo, com o nome de Geraldo. Em 27 de outubro de 1977, foi exumado e em 

seguida reinumado na sepultura 537, quadro oito, gleba dois, do mesmo Cemitério.  

Gerardo Magela não constava da relação de mortos e desaparecidos políticos do 

Brasil e seus familiares não foram localizados.  

As informações foram colhidas pela Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, na documentação encontrada nos arquivos do extinto DOPS-

SP e confirmadas pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Alagoas, do 

Rio Grande do Norte, retificando. Dados extraídos também do “Dossiê Ditadura: 

Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil”, do IEVE. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque o Alexandre fala... 

Não estou duvidando. Ele tinha esse amigo mesmo. Tem a foto dele? Onde ele 

estudava? Em Sorocaba, não é? Eu o conheci. Não sabia que esse menino tinha sido 

morto. Ele era muito amigo do Alexandre. Ele fez Medicina em Sorocaba? Isso. 

Magrinho, alto. Menino, não sabia. Estou sabendo agora que ele foi morto.  

A gente estava ensaiando uma peça no Teatro São Pedro e ele foi lá, uma tarde. 

Estava fazendo o Frei Caneca e ele foi lá ver. Vamos lá, cair na real. Vamos lá. Roberto 

Monte, com a palavra. Não tem uma foto desse menino? Não. Na faculdade tem. Tem. 

É. A PUC. Sorocaba. Sim. Precisa falar com o tio do Alexandre ou com as irmãs. Seu 

professor Aldo. Precisa recuperar a história dele. Agora que eu estou... 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Primeiro eu queria fazer um contexto mais 

amplo e depois a gente vai de um em um. Veja só: dos 164 casos que vocês estão 

pegando aqui, eu fiz um levantamento que nós temos cerca de setes pessoas que são 

nascidas no Rio Grande do Norte e estão aí. Edson, Emmanuel Bezerra, Gerardo, Hiram 

Pereira (é de Caicó também), Luiz Ignácio Maranhão Filho, Virgílio Gomes da Silva e 

Zoé Lucas de Brito Filho.  

Viu, Amelinha, eu estou falando dos 146, perdão, 164, sete são do Rio Grande 

do Norte. Agora você falou que Lígia Salgado... Ela estudou aqui. Por coincidência, eu 
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estive, terça-feira eu estive no Rio e peguei um material bem completo sobre Lígia 

Salgado, que foi feito por João Ricardo. Então, eu estou com esse material todinho, todo 

o que eles fizeram lá, tudo bonitinho sobre Lígia Maria Salgado Nóbrega. E também a 

família também não quer muita conversa.  

Então, veja só: desses sete, eles na verdade fazem parte de um rol de cerca de 

onze pessoas do Rio Grande do Norte. Esses sete e mais a Anatália de Souza Alves de 

Melo, que era do PCBR, e foi morta em Recife. Depois a gente tem José Sílton 

Pinheiro, também daquela turma do PCBR, foi morto lá no Rio de Janeiro, Lígia, e tem 

um novo nome que apareceu, que quem nos passou foi Dermi Azevedo, que a gente não 

está com muitos dados, mas segundo Dermi existe um marinheiro de nome Luís 

Pinheiro que é desaparecido, ninguém tem mais notícia desse rapaz. A família não quer 

papo. Eu sei que está um pouco... A gente está tentando chegar até no cunhado, um 

negócio assim, para saber como... Se vocês, digamos, tiverem contato com esse pessoal 

ligado à Marinha, eu vou pegar mais dados com Dermi para saber quem é... Geralmente, 

deve ser VPR. De qualquer maneira, esse Luís Pinheiro talvez seja o que a gente não 

tem praticamente nada. Eu diria o seguinte: realmente hoje pela manhã o jogo foi muito 

interessante. Eu diria que talvez de tudo o que a gente vai trabalhar neste universo do 

Rio Grande do Norte acho que dificilmente a gente vai ter tantos detalhes como no caso 

específico de Zoé.  

Um outro que também já chega a ser um pouco parecido, como o de Zoé, é o de 

Gerardo Magela, porque inclusive parece que tem muita coisa similar. Era um cabra 

também caladão, que morava em tal lugar, que depois morre e ninguém sabe nem dizer 

qual partido. E isso tem um outro acordo que a família recebeu os restos mortais, 

enterrou e disse o seguinte... esse recorte aqui que vocês não tinham,  por coincidência, 

um cabra amigo nosso. Vou dar para vocês um exemplo, em 1989, a gente fez um 

horário eleitoral... Era tão pobre o nosso horário eleitoral que a pessoa dizia “Está 

faltando luz”. Um cabra lá apareceu com um banho de luz, é exatamente Rosimar 

Cunha. Depois ficou grande amigo nosso. Depois a gente descobriu que o pai de 

Rosimar era exatamente esse senhor aqui, que tinha sido aparentado também de Gerardo 

Magela, que ele dá novos dados, não é, Amelinha? Quem era Gerardo... E o próprio 

Adriano disse que conheceu o cabra e ele está contando informações que a gente não 

tinha mesmo. Então, dessa relação de onze que a gente tem, eu não vou considerar aqui 

Djalma... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu conheci esse menino. 

Era muito jovem... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha. É o seguinte. O Gerardo Magela... 

Esse... Como a gente chegou? Nós fomos fazer a pesquisa no Instituto Médico Legal e 

quando nós chegamos nesse nome, Gerardo, que foi em 1973, estava um “T” de 

terrorista. Isso é que chamou a atenção. Que quando você vai ao IML está cheio de 

laudos necroscópicos e tudo mais... Agora, o “T” de terrorista não era de todo mundo. O 

dele tinha o “T” de terrorista. Nós achamos estranho e fomos.... É... Tinha alguma coisa, 

acho que tinha que tinha nascido em Caicó, em Rio Grande do Norte. Acho que tinha a 

identidade dele. 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Inclusive um tio dele era um dos grandes chefes 

políticos, digamos, do conservador de ... Para se ter uma ideia, Aluízio Alves, que era o 

grande líder lá do Estado, a referência na região do Seridó era Manuel Torres,  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Foi o tio, não é? Então, mas aí eu entrei em 

contato com você, eu entrei em contato com você por causa de Caicó, Rio Grande do 

Norte, e você pôs em contato com esse Gonzaga, esse jornalista. Esse jornalista que fez 

a matéria. Porque o Luiz Gonzaga, ele vai... É muito importante essa matéria porque 

essa matéria dá um rumo para a nossa pesquisa. Porque quem descobre que houve um 

acordo entre a família e o Exército foi esse Luiz Gonzaga. Que eu me lembro foi ele. 

Ele descobriu e colocou lá e essa matéria deu rumo.  

Quando nós fomos tentar buscar essa família, parece que tinha, não se fala mais 

nisso, como essa família de hoje de manhã que ficou 41 anos sem falar no assunto. Essa 

família estava mais ou menos na mesma situação. 40 anos até agora. Isso é que eu 

queria saber se você conseguiu. 
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O SR. ROBERTO MONTE – Estava pensando em fazer uma audiência 

pública lá do nosso comitê em algumas cidades. E como Caicó tem dois, quer dizer, tem 

Hiram, você tem Gerardo e você tem Zoé. Então, a gente já fez uma pré-conversa com a 

Câmara Municipal. A gente vai voltar agora para fazer isso... E a gente pode retomar a 

história de Zoé já com esse tipo de coisa.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas sabe que esse Gerardo... Eu um dia 

conversei com a Dona Egle, a mãe do Alexandre Vannucchi, disse que esse menino era 

relacionado com Alexandre Vannucchi. E a dona Egle disse que já tinha o visto mesmo, 

esse menino, e que ele tinha morrido dessa forma, mas que ninguém comentava.  

Ela nunca conseguiu saber muitos detalhes porque a família parece até que se 

mudou ou se fechou, não falou mais.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acabou? Primeiro eu 

preciso confirmar se aquele estudante de Medicina que vinha às vezes para São Paulo 

era ele mesmo, que ano ele estava na faculdade, ver a foto. Posso? A cor do olho não 

me lembro. Sei que era magro, alto.  Já o vi aqui em São Paulo sim. Já tinha visto. Não 

sabia nem que ele havia morrido.  

Bom, mas então precisamos fazer a pesquisa. Não posso dar um depoimento... A 

última vez que eu o vi foi quando ia estrear uma peça no Teatro São Pedro, que o Celso 

Frateschi estava fazendo, que era sobre Frei Caneca. Foi uma tarde, que antecedeu a 

estreia. Preciso ver a data da estreia dessa peça para poder falar. Mas vamos lá. Então 

retoma o depoimento. 

 

O SR. ROBERTO MONTE –  Veja só. Desse universo dos 164, a gente pegou 

sete dos quais dois não estão nem na relação. No caso de... Zoé eu acho que muita coisa 

saiu. E vamos ver se a gente pega essa questão de Gerardo Magela para a gente retomar 

lá para as bandas de Caicó para ver se a gente pode puxar... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vou lhe dar... Como 

aqui nós somos muito assolados de trabalho, vou lhe dar uma dica no ar, falando ao 

microfone e gravando, nós temos que passar o contato para ele do tio do Alexandre 

Vannucchi, o professor Aldo Vannucchi, e talvez das irmãs, que são mais 

traumatizadas, praticamente não tratam desse assunto. Mas o tio, embora muito 

velhinho, ele é ligeiro pra caramba porque tem que ir lá à PUC, em Sorocaba, na 

Faculdade de Medicina, e achar o prontuário desse menino. E aí, ver com o Paulo 

Vannucchi, e alguém que ajude a fazer essa pesquisa para a gente fazer uma audiência 

específica.  

Eu não me incomodaria ir para Sorocaba, mas precisa pedir uma ajuda para os 

familiares lá do Alexandre para achar esse menino aí. 

 

O SR. ROBERTO MONTE –  Se você levantasse esse material e depois a 

gente fizesse alguma coisa em Caicó seria de impacto. Mas veja só, eu estou partindo 

desse universo de pessoas com o detalhe que todos foram mortos fora do Rio Grande do 

Norte.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Aí precisava ver 

quem estudou com ele, que está lá em Sorocaba. Ver com aquela, a antiga vereadora, a 

Iara Bernardi, para ela ajudar. É uma pessoa correta e séria. Tá!? O Raul, que era 

vereador também, o Raul Marcelo,... Tá bom. Vamos lá.  

 

O SR. ROBERTO MONTE – Todas essas pessoas que a gente está citando 

aqui, digamos que todas foram assassinadas e mortas fora do Rio Grande do Norte.  

Então, quando a gente vem para cá, que a gente vem atrás de material. No caso 

de Zoé, ele acaba sendo atípico em função de as pessoas morarem aqui. Mas vejam só: 

qual foi a estratégia que a gente fez para marcar todo esse tipo de coisa? Há dois anos e 

meio começou a montagem do nosso grupo, que a gente diz que tem o nome de comitê,  

mas na verdade é uma articulação que gente achou melhor primeiro levantar o material, 

que a gente começou a levantar esse tipo de coisa desde a época da comissão do 
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Governo de Erundina e da volta de Emmanuel Bezerra, que foi quando eu conheci a 

Amelinha e começou a trocar esse tipo de informação.  

Esse grupo... A gente começou também a trabalhar de uma forma tal que a gente 

chegasse até duas comissão. A primeira comissão está saindo agora, dia 13, é a 

Comissão Municipal da Verdade da Cidade de Natal. Já está montada, toda bonitinha. E 

na sequência a gente quer fazer a Comissão Estadual. Pronto! Então, para fazer isso, a 

gente partiu de informação para que desse respaldo a este tipo de coisa. Então, a gente 

fez um amplo levantamento de todos os relatórios que aconteceram após 1964.  

No Rio Grande do Norte, nós tivemos cerca de sete a oito relatórios. Nós 

tivemos aquele que a gente mostrou aqui, que é o relatório “Veras”. Então, a gente teve 

especificamente... Do Governador Aluízio Alves, ele contratou, em 1964, dois policiais 

com curso no FBI. Exatamente, os dois que assinam ali. Então, foi esse pessoal que fez 

o verdadeiro terror lá no Rio Grande do Norte. Então, houve uma “casadinha” entre o 

relatório “Veras”, que era o pessoal do Governo do Estado com os policiais. Um que 

era... O “Veras”, ele era o Chefe da Polícia Civil, depois vira Deputado, Presidente da 

Assembleia e chega a ser Vice-Governador. E o outro, o Domingues, ele era da Polícia 

Militar. Esse pessoal era extremamente barra pesada e eles fizeram uma triangulação 

porque quando fala “Veras” é o relatório de Aluízio Alves. O relatório dos IPMs, o 

federal, foi de um capitão de nome Capitão Lacerda. Então, eles ficavam trocando 

informação. Em nível federal, que era o Lacerda; em nível estadual, que era o “Veras”. 

Com o detalhe, que aconteceu o seguinte: como a grande expressão da esquerda lá no 

Rio Grande do Norte era o prefeito Djalma Maranhão, o que aconteceu: quem ficou no 

lugar de Djalma um almirante de nome Tercio Rebelo. Tercio Rebelo para detonar 

Djalma fez duas comissões. Uma comissão que era como se fosse municipal, era todo o 

esquema do CENIMAR, e uma outra comissão que era só para ver a situação financeira.  

Se você olhar direitinho, Djalma Maranhão teve quatro IPMs, ele teve o 

“Veras”, o Lacerda e os dois da própria prefeitura.  

Quer dizer, no momento em que a gente pegou só os relatórios, mas quando a 

gente teve acesso ao material do “Brasil: nunca mais" digital e dos 707 processos, 14 

são lá do Rio Grande do Norte, negócio 14 mil páginas e com o detalhe: a gente sacou 

desde o início que o principal desses 14 era o BNM 46 porque não existia em outros 

Estados... Dizem que Lacerda fez alguma coisa parecida. Como não existia as 
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comissões estaduais, aquilo que era estadual entrou junto com o federal. Pessoal do CGI 

aquele negócio todo. Então, no 46 tem o relatório Lacerda, tem o relatório “Veras” e lá 

dentro eu descobri um outro que ninguém sabia que existia. Estou falando em termos de 

documento, que era um relatório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu 

estou dizendo isso tudinho porque depois eu entro nas pessoas e começo a localizar 

onde entra cada uma dessas.  

Então, a UFRN, a gente imaginava que o reitor da época tinha feito uma 

comissão, mas quando eu fui lá ver no BNM digital era dentro do esquema dos milicos, 

que fizeram mais de 600. Não era aquela comissão que a gente imaginava que podia ter 

sido do reitor, mas era um major com um capitão. Então, a própria comissão da 

universidade ficou surpresa. A gente pensava que era a comissão feita pelo então reitor, 

Onofre Lopes da Silva. Quando a gente viu, era uma outra figura.  

Então, a gente fez esse levantamento todinho e além disso tem mais outro que 

acontece o seguinte: o primeiro, eu diria o seguinte, depois de 1964, quer dizer, dá o 

golpe, então o IPM Veras, Lacerda, o da prefeitura, esse e o próprio da universidade, 

todos são pós o golpe. 

Agora, teve duas exceções. Em 1968, houve uma ocupação em um restaurante 

universitário, que foi chamado o inquérito do RU. Se não tivesse dado o golpe, aquilo 

não tinha dado em nada. Se você for pensar a primeira prisão de todo aquele pessoal que 

vem depois de 1964, todos eles, a primeira de Emmanuel Bezerra, de Juliano Siqueira, 

Luciano de Almeida, todo esse pessoal, eles são indiciados aí.  

Então, tem um outro que a gente descobriu, que esse é muito interessante, que é,  

como o período da comissão é de 1946 a 1988, no Rio Grande do Norte, em 1953, teve 

um verdadeiro escândalo, que foi um Campo de Concentração, na Base Área de 

Parnamirim. 

Então, para entender isso você tem que entender qual é o contexto. Em 1935, 

teve a Insurreição de 1935, Rio Grande do Norte, 80 e tantas horas de Insurreição e a 

questão da Guerra Fria. Vou dizer agora, nisso tudo, a gente levantou todos os relatórios 

e a gente trabalhou o seguinte: vamos criar o “RN nunca mais”. Depois que a gente 

criou a ideia do “RN nunca mais”... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Também foi a Base Área da 

Segunda Guerra Mundial? 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Exatamente. O trampolim da vitória. Era a maior 

americana fora dos Estados Unidos. Subia e descia 300 fortalezas por dia. O que que 

acontece nisso tudo? A gente faz o “RN nunca mais” e a partir daí a gente monta dois 

ABCs. O ABC dos reprimidos e o ABC dos repressores.  

Para você ter uma ideia, eu já estou com cerca de, aqui, quase 400 nomes 

dizendo onde, qual o processo cada tem. Na sequência, a gente fez um levantamento de 

toda bibliografia e questão de memória oral que acho que a gente chega até uns 500 

nomes.  

Agora, quando a gente chega aos dois ABCs, Adriano, a gente começa a ver 

coisa assim muito interessante que a gente começa a criar uma linha de tempo. Vou dar 

para você um exemplo: em 1953, dezembro de 1953, o pano de fundo qual era? O 

"petróleo é nosso" e a questão do Partido Comunista na clandestinidade.  

Luiz Ignácio Maranhão Filho está morando em Recife, escrevendo e 

denunciando isso. Ele é sequestrado e entra no maior cacete. Eu diria o seguinte:  o que 

aconteceu em Natal, em 1953, eu só encontro alguma coisa parecida naquele livro 

vermelho do “Brasil: nunca mais” em termos de coisa barra pesada.  

Não aconteceu em 1964, o que aconteceu em 1952, 1953. O que aconteceu nisso 

tudo: Luiz Ignácio Maranhão Filho, preso. Uma patrulha do exército prende Dr. 

Vulpiano Cavalcanti, que é um dos comunistas históricos. Quem é que prende Vulpiano 

Cavalcanti? Um Sargento de nome Genário Alves da Fonseca. Olha só para você ver 

como fica a linha do tempo das coisas. Em 1953, Genário é Sargento, sai dando 

“pescoção” em gente. Em 1964, ele já é o presidente da Comissão de Inquérito da 

UFRN. Em 1970... Não, ele era Ex-Sargento como diz o povo do exército, Ex-

Sargentão, era Sargento, fez Farmácia. Então, ele já faz, quer dizer, em 18 anos ele sai 

de alguém que reprime, ao reitor da maior universidade do Estado.  
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Então, isso com o detalhe, o seguinte: pegando quem? Luiz Maranhão, que 

começa preso em 1953, é preso em 1964 e acaba naquela fazenda, na usina do Estado 

do Rio totalmente trucidado.  

Então, quer dizer, a gente começa a sentir que tem toda uma conexão entre quem 

reprimiu e foi reprimido. Existiu um torturador que era muito, na verdade era 

subcomandante da Base Área de Natal, Roberto, qual é o seu nome? Aquele que matou 

o comandante da Base Área de Canoas, que deu... Esse cara que.... Foi o... Ele quem 

deu a metralhada. Ele era o Vice-Comandante e aquela mesma história que... Lembra 

aquela história que tentaram derrubar o avião de Jango? É o mesmo cabra. Então, quer, 

dizer, a gente começa a sentir, e olha que estou falando de um Estado pequeno, começa 

a ver quem reprime, quem é reprimido está na mesma linha do tempo.  

Então, no meio disso tudo, a gente começou a sacar esse negócio do nosso ABC. 

Ele... Porque na verdade está falando de 11 casos que são mais barra pesada, morte e tal, 

mas a gente tem um outro universo tão importante quanto que é o universo que a gente 

vai ter de 300 a 500 pessoas e que eram as lideranças se você for pegar a história dessas 

300 pessoas eram as pessoas que participam de todos os movimentos, ganhavam tudo. 

Então, os perdedores eram os que estão ocupando todos aqueles espaços que se tinham 

anteriormente. E com detalhe, quando você chega nesses próprios IPMs estão todos eles 

ali entregando todo mundo.  

Então, ficou assim um lance bem legal que a gente está partindo dessa visão 

mais sistêmica de saber que tem 11, que é a expressão do... Roberto Hipólito da Costa. 

Esse cara você sabia...? Então, eu fui procurar o Roberto... Esse cara é um assassino e 

daquele que vibra. E a gente descobriu que ele é nome de escola aqui em Campinas.  

Essa galera de 1952, 1953 que “botou pra quebrar”, eles são o nome do 

terminal... Morreu de câncer esse filho da mãe. É. O que que acontece. Quando a gente 

foi olhar os nomes daqueles que estavam envolvidos, tipo assim, o Bravo Câmara, ele 

começou a torturar em 1952, 1953. Depois que ele foi fazer a escola lá dos gringos.  

Então, a gente vê que quem foi reprimido e quem foi repressor, nessa linha do 

tempo que a gente está partindo desses relatórios, há uma certa lógica de quem bateu e 

de quem dançou. E com detalhe, a gente começa com, além dos que foram mortos, 

coisas assim mais dramáticas, você também tem toda aquela geração que fazia política e 
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que todo mundo foi preso. Quer dizer, a gente está trabalhando com esse universo, que 

talvez seja de 11, que morrem e a grande maioria fora e, tipo assim, o negócio pegava... 

Anatália foi morar em Recife, Sílton foi para o Rio e... Agora, tem também aquele 300 a 

500 que a gente estava fechando, que esses também... É um pouco neste universo que eu 

diria que estão hoje, esses nomes que a gente está falando aqui.  

Então, no caso específico de Edson Neves Quaresma. Então, se você pegar a 

história de Edson Neves Quaresma é um pouco a história daquela turma dos 

marinheiros.  

Eu me lembro que quando a gente fez a volta de José Manuel da Silva, lá em 

Toritama, que já foi um pouco do know-how que a gente fez em volta de Emmanuel 

Bezerra é um... Rapaz, naquela época, a grande maioria dos marinheiros, porque eram 

nordestinos, porque era a forma... Da mesma forma que o “Manu”, o irmão mais velho 

de Zoé entrou, era forma que tinha que, eu acho que era menos disputado o esquema da 

Marinha. Se você olhar direitinho, a grande maioria dessa galera da Associação de 

Marinheiros era tudo nordestino. O próprio Anselmo é alagoano. Pronto.  

Então, é um pouco essa lógica. Então, a vinda do Edson Neves Quaresma é um 

pouco isso, quer dizer, quase que uma... É outra forma de você sair fugindo da seca. 

Alguém falou hoje acho que fugiu duas vezes da seca. No caso de Luiz Ignácio 

Maranhão Filho.  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT O cara que não fugia pra 

Igreja, fugia pra se alistar... 

O SR. ROBERTO MONTE – Exatamente. Era padre ou Partido Comunista. 

Quem formava os quadros. No caso específico... Na verdade, a ideia de Edson Neves 

Quaresma, Amelinha, a gente tem muito mais história dele de quando ele era bem mais 

novo. E tem um músico de lá do Rio de Janeiro que fez uma música sobre Edson 

Quaresma, chamada “Me canto”. Esse cabra cantava lá com o João Nogueira. Ele foi lá 

conversar com Edson Quaresma e Edson... Quem era Edson Quaresma? A ideia que 

tenho de Edson Quaresma é um cabra vivo, um cara ladino, um cara que vive fazendo 

conexão de Marighella com Lamarca não pode ser um imbecil. Tem que ser um cara 

muito vivo. E ele começou a vida dele vendendo peixe, lá na Feira do Alecrim. E esse 

cara foi lá conversar... Então, as histórias que a gente tem de Edson Quaresma são muito 
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mais ou ligadas à galera dos marinheiros ou por aqui. Porque por lá a gente não tem 

muito... Quer dizer, a gente conseguiu localizar Dona Geralda, que é a irmã dele, tal... E 

como é que apareceu? Tanto que você olhar direitinho as primeiras versões daquele 

livro de vocês é “Edson Quaresma” é tido como fosse gaúcho. Aí um dia um vereador lá 

de Natal chegou à casa, que Dona Geralda era eleitora dele, e disse “Quem é esse 

aqui?”, “Esse aqui é meu irmão que nunca...”. Então, o cara nos procurou, descobriu 

que Edson Quaresma era marinheiro e era de Itaú, do interior do Estado e era norte-

riograndense. Quer dizer, são essas coisas meio malucas que a coisa vai rolando.  

O caso de Luiz Maranhão. Luiz Maranhão, na verdade, era um dos grandes 

quadros. Maranhão era a pessoa que fazia a conexão entre... Se você pegar daquela 

Civilização Brasileira, naquela que não é só de Roger Garaudy, mas ele fala também da 

conexão entre o partidão e da Igreja católica era exatamente... Luiz Maranhão. E Luiz 

Maranhão era um dos caras que era cotado para suceder Luiz Carlos Prestes. E Luiz.... 

Luiz Maranhão  realmente é tido, inclusive a Comissão Municipal da Verdade chama-se 

Luiz  Ignácio Maranhão Filho. É Luiz Maranhão é, digamos, é aquele cabra que parece 

meio Che Guevara, sem a parte de Che barra pesada, era o cara que conversava com 

todo mundo, tal... O que que acontece: Luiz Maranhão ele fez, ele fez, uma grande 

conexão, imagina um Dalmo Dallari ligado à Congregação Mariana. Esse era um cabra 

lá em Natal chamado professor Ulisses de Góis. Ulisses de Góis era a grande liderança 

que não foi ligado à turma da direita - camisa verde, mas era o cara muito considerado e 

que ele... Quer dizer, existe um livro chamado “A grande aposta de Luiz Ignácio 

Maranhão Filho”, feita por Conceição Góes, que é a mulher daquele, o cabra que foi o 

grande idealizador da campanha de  (Ininteligível) que chama Moacyr de Góes. Então, 

Luiz Maranhão já era esse cara que fazia essas armações. Quer dizer, Ulisses de Góis, 

que era tido como carola da igreja, fez nas Rocas, um sindicato e fez cooperativa para o 

Partido Comunista. Quer dizer, e isso era já no final dos anos 1950 com os anos 1960. 

Então, Luiz Maranhão tem a ver tudo com esta questão de Parnamirim. O livro 

dá para gente, deu um azar danado. Eu joguei todas as fichas, conversando com Gilney, 

esses livros aqui praticamente todos já estão feitos. Agora, a gente não está conseguindo 

fazer. Se não for, vai ser em PDF mesmo. Agora o que acontece é... Luiz Maranhão 

tinha esse grande lance. Quer dizer, quando a gente fala de Luiz Maranhão é como se 

estivesse falando de um “santo à esquerda”, sacou? Que ninguém fala de Luiz 

Maranhão assim como não fosse um cara que era uma grande figura, etc, etc. E ele era o 
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irmão de Djalma e a mãe dele, Dona Salomé, era a parteira da cidade. Quer dizer, uma 

figura e casou com Dona Odette. Dona Odette Maranhão era, digamos, uma figura já na 

faixa dos 30 anos, médica, e que se apaixonaram.  

Inclusive a gente fez agora, está para lançar um livro, Dona Odette já morreu há 

uns 10 anos,  mas uns 15 anos atrás nós fizemos uma gravação com Dona Odette, que é 

muito interessante. Alguns anos atrás tinha um cantor de nome Tico da Costa. E Tico... 

A gente teve a ideia de fazer um cd de músicas chamado “Ciranda de todas as paixões”. 

Então, a gente ia pegar 13 personagens da história do Rio Grande do Norte, dos quais 

um era vivo, que era Vicentinho, que era da cidade de Acari. E foi pegando de um em 

um. E a gente pegou exatamente Luiz Maranhão, sim, e começou a aprender a se 

politizar como senhor Expedito nas comunidades de base. E o que que acontece.  

O que eu estava dizendo aqui? Ah, sim, saímos entrevistando esse povo todinho 

porque eu sempre fui muito impressionando porque a minha avó, eu sempre gostei de 

falar com gente velha. A minha avó falava muito como era bonita a relação de Luiz com 

Dona Odette porque eles... Ali sempre era como se fosse a última vez e eu fiquei sempre 

muito cismado com aquilo ali e falei “Um dia eu vou gravar isso” e gravei. E quando 

terminou, Dona Odette ficou...achou ótimo. "Ô, meu filho, foi a melhor forma de que eu 

falei de Luiz". Ela começou a falar como começou a namorar o Luiz. Eu acho que eu 

tenho até o áudio aí. Então, ela começou... Quer dizer, na verdade, estou pegando muito 

mais o Luiz porque todo mundo fica nessa, todo mundo acaba virando super-homem, 

tudo mundo não tem erro nenhum. Parece que militante deixa de ser até humano. Então, 

acho que a gente pegou este lado assim do homem Luiz Ignácio Maranhão Filho que é 

uma figura extremamente considerada.  

Agora, lá em São Paulo também, a gente também está querendo pegar material 

sobre o Luiz, em relação à usina. Porque apareceu uma história interessante, que os 

sem-terra fizeram uma ocupação lá e nome da ocupação é “Luiz Ignácio Maranhão 

Filho”, que eu achei assim muito legal e muito sintomático, e com outro detalhe: o 

desaparecimento de Luiz tem muito a ver com o de Hiram Pereira porque os dois eram 

do Comitê Central. Se você for pegar direitinho, eu assisti aquela Audiência Pública que 

vocês fizeram sobre Hiram e..., a mesma, o mesmo jeitão das coisas. É... Deixa eu ver 

mais. Edson, Luiz, Hiram, Gerardo Magela, que acho que talvez a gente possa jogar. 

Quer dizer, na verdade, eu estou aqui muito mais para captar informação do que... As 
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informações estão aqui, mas no caso especifico de Gerardo, se a gente juntar esses 

Vannucchi lá do interior com esse povo de lá talvez a gente possa levantar algum tipo 

de material. O caso específico de Lígia Salgado, a gente trouxe muito material que eu 

acho que... Estou raciocinando o termo do “RN nunca mais”, mas que está bem 

completinho.  

Agora deixa ver mais agora o que eu posso dizer. Em termos gerais, eu acho que 

essa vinda minha aqui vai ser interessante no seguinte aspecto: eu acho que de tudo que 

a gente vai levantar, acho que a questão do feitio da Comissão Municipal que vai ser 

agora, dia 13, está sendo lançado e a gente teve assim... Lá em Natal. Então, a gente 

começou, passou praticamente um ano. Agora eu posso falar porque a gente tinha que ir 

com muito jeito. Porque veja só, se você pegar aqui “Coleção Repressão no RN”. E o 

que que eu digo: “Quais são as novidades? As novidades são esses relatórios velhos, 

Aluízio foi eleito e tal...” Porque o Prefeito é sobrinho de Aluízio Alves. Então, a gente 

tinha que ir com muito jeito para não espantar.  

Então, a segunda coisa, o pai do Prefeito, dizem que tocou fogo na "Campanha 

De Pé no Chão", quer dizer, isso tudinho que eu vou dizer. A "Campanha De Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler", alguns tocaram fogo, dizem que o pai do atual 

Prefeito, que tem fama de tocar fogo nas coisas, está envolvido e isso tudinho que estou 

lhe dizendo vai ser um grande agito, mas como a Comissão já está feita, então tranquilo. 

Então, eu acho que a gente conseguiu fazer a Comissão, com um detalhe: a gente 

fez o negócio todo bonitinho, com toda a paciência do mundo, o ano passado, primeiro 

turno, segundo turno, carta, assina, aquele negócio todo, e eu acho que a gente 

conseguiu fazer uma Comissão legal.  

De sete, de sete membros, a gente conseguiu cinco do nosso lado, do nosso 

campo, porque... Não. E ficou uma Comissão legal, quer dizer, uma comissão dessas 

bem, digo assim, sem ser muito açodada, mas quem ficou: Horácio Paiva, que é o 

fundador do Movimento Direitos Humanos do Rio Grande do Norte, que vem da 

Comissão (ininteligível), o Vicente  “botou” aquela Secretária da Comissão da Anistia, 

do nosso grupo a gente não “botou” nem eu e nem ninguém, “botou” dois pesquisadores 

que é quem vai dar a linha toda. E acabou entrando no caso do PC do B. O próprio 

prefeito “botou” duas figuras interessantes. Uma delas inclusive, amiga de Luiz 

Maranhão. Sabe aqueles amigos que só ganham dinheiro e ficam falando bem? Mas de 
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qualquer maneira é amigo, diz-se amigo. E um outro é, um dos braços fortes do Djalma, 

era um cabra chamado Roberto Furtado, que foi inclusive o advogado dele. Os dois, já 

estão na faixa dos 80, entraram numa certa simbologia, e a gente também...  Assim que 

ficou uma Comissão legal.  

Uma outra coisa que nós ajudou muito neste tipo de reflexão é que, negócio de 

10 anos atrás nós conseguimos um acervo muito interessante que é o acervo da Dra. 

Mércia Albuquerque. O material de Mércia realmente é muito, muito legal. E aconteceu 

da seguinte forma: você sabe que santo de caso não faz milagre, não é? Meu irmão, que 

foi morar em Recife, ficou muito amigo de Mércia, trabalhou com Mércia e Mércia 

nunca tinha sido homenageada em Recife. Aquele mulher, ela é, é uma pessoa que tem 

500 sentenças, não é qualquer pessoa. Uma pessoa que diz assim, olha só para vocês 

entenderem quem é Mércia Albuquerque, “Gregório Bezerra torturado por Villocq no 

meio da rua...” No cacete ela desce a partir daí.  “Agora vou defender esse povo”, chega 

para o marido: “Otávio, nego véio, o negócio é o seguinte: a partir de agora eu vou 

defender esse povo. Você vai ficar comigo?”  Sabe qual foi o acordo? Ele segurava a 

onda e a partir daí ela... É uma coisa muito impressionante esse negócio de Mércia.  

Agora, Mércia, inclusive, é uma pessoa muito pouco, eu acho que,  valorizada 

em Pernambuco porque tudo fala de tudo mundo, mas você fala muito pouco de Mércia 

e não é à toa também que esse material veio com a gente porque a própria família 

também é meio sentida porque nunca deram o apoio, e têm outras coisitas aí no meio, 

mas de qualquer maneira o que acontece: esse material de Mércia  também nos ajudou 

muito. Para você ter uma ideia: nesse material de Mércia tem 600 cartas, 600 cartas, e – 

Adriano – aparecem umas histórias que você pensa que é brincadeira. Tipo assim, você 

deve conhecer, 600 e poucas cartas manuscritas. Tipo assim, tem uma lá que dá filme, 

tipo:  Mércia recebe o..., posso até ler que está aqui, Mércia recebe um bilhete e uma 

galera de AP é presa. Então, ela pega uma pessoa ligada a ela, de nome Eponina e 

Eponina, na hora que Dom Helder vai entregar a hóstia, entrega o bilhete ao Dom 

Helder. Muito interessante. Uma outra carta, muito legal, que isso é uma questão da 

vida partida, um negócio muito barra pesada. É que a mulher de James Cavallaro, 

Nadejda, eu só foi descobrir isso esse ano. Nadejda é filha de Jarbas Pereira Marques, 

um dos cabras que foram mortos na Granja de São Bento. E o que que acontece, eu 

pensava que Nadejda era mineira, mas na verdade Nadejda é pernambucana. De lá, ela 
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foi para o Chile, do Chile ela foi para Cuba, voltou para Minas que a mãe casou com um 

mineiro. 

Com detalhe, eu soube que quem fez o conhecimento dos dois foi Amparo 

(Risos). Então, Nadejda casa com.... Então, ela fica extremamente surpresa, que eu 

mandei dois documentos para Nadejda, que ela ficou de bobeira mesmo, que foi: o 

primeiro é uma carta, olha só, eu me lembrei demais, cara, do momento que estava 

falando aqui do momento em que Zoé pega a notícia de que vão pegá-lo, me lembrei 

demais da carta porque o que que acontece: Fleury chega, em Recife e diz assim:  

Fleury está aqui. Nadejda com um um ano de idade, tem uma reunião na casa de Mércia 

para decidir o futuro, se foge, se não fica, se Mércia cria, é uma coisa extremamente... É 

muito barra pesada.  

E uma outra coisa que a gente passou para Nadejda, você sabe que guardado 

dessa época é muito difícil, o pessoal tacava fogo em tudo, é o que, é que Nadejda – ela 

não conhecia a letra do pai, tinha um bilhete de Jarbas para Mércia, no qual ela acaba de 

vir, o advogado ouve, um negócio assim bem interessante.  

Mas veja só, então, em termos gerais, então a gente está partindo, Adriano, quer 

dizer, tudo bem que a gente gosta muito do Rio Grande do Norte, e tal, mas está 

tentando em função do material de Mércia, a gente está tentando ter uma dimensão, pelo 

menos regional. Talvez a parte nacional, que nos interessa, seja mais esta parte 

relacionada, não só às questões dos mortos e desaparecidos políticos. Vou dar para você 

um exemplo: Dorian Jorge Freire, Dermi Azevedo, esse povo tudinho do Rio Grande do 

Norte e teve processos fora daqui. Então, vai... Agora a gente também tem interesse, ter 

uma relação com os estados nordestinos, principalmente, eu diria até Pernambuco. 

Pernambuco hoje não tem mais essa dimensão que tinha antes. Antigamente, quando a 

gente queria fazer coisa em Natal, você tinha escada rolante... Mulher ia casar, ia fazer o 

vestido em Recife. Então, Recife era realmente um grande centro regional. Se você 

olhar direitinho, a grande maioria, não é à toa que Emmanuel, ele morreu aqui, mas a 

militância dele era no Nordeste e no Recife. Tanto as grandes lideranças estudantis e as 

pessoas que entraram na questão da luta armada, na resistência, na clandestinidade, 

nenhum ficou em Natal. Muitos vieram pra cá... Mas estamos falando de quem morreu, 

mas muitos que sobreviveram ficaram nisso tudo. Então, é mais ou menos isso o que dá, 

esse material de Mércia nos ajuda a trabalhar um pouco esse tipo de coisa porque eu 
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como já trabalho há muitos anos nessa questão de Educação e Direitos Humanos, a 

gente está tentando chegar nas escolas.  

Não sei se é utopia, mas tem que fazer desse jeito porque senão... A gente fez 

esse panfletinho aqui, a gente fez 40 mil panfletos. Na verdade, a gente conseguiu 20 

resmas e o cara imprimiu para a gente de graça. Então, estamos levando para as escolas. 

E a outra coisa que também nos ajuda muito é essa questão de divulgar no esquema da 

internet. Não é grande coisa, mas tudo o que a gente faz, falou, “botou”, é a forma que a 

gente tem para fazer. 

Então, em termos gerais, eu diria o seguinte: a gente talvez, a gente não vai ter 

tantas novidades bombásticas, assim de ficar..., em relação aos outros nomes, mas eu 

acho que pelo menos da semana passada pra cá, eu estou me sentindo muito animado. 

Eu acho que o ponto central é a questão do Zoé. Quer dizer, em relação ao Rio de 

Janeiro, a gente pegou o material de Lígia. Quer dizer, a gente tem relação a Luiz 

Maranhão. É claro que aqui vocês vão ter alguma coisa, que ele também circulava por 

aqui, mas em relação à Comissão da Verdade para pegar esse lance de Luiz Maranhão 

porque é ainda aquela coisa...  

Você vai acreditar 100% no safado como o Cláudio Guerra, claro que não 

pode... Se bem que eu sei como é que Cláudio Guerra falou, eu sei que Perly é um 

homem sério, mas ele também faz a edição dele, quer dizer. É o anjo da morte que não 

tortura ninguém é um negócio meio escrito. Mas não deixa de ter novidade. Quer dizer, 

de Marival pra cá o que que a gente tinha de Luiz? Só tínhamos escritos de Heloneida, 

que acho que... O livro de Heloneida é bom, mas o de Conceição Góes é bem melhor. 

Se bem que aquela introdução do livro de Heloneida é uma coisa muito linda, que é 

Luiz recebe.... – é poesia pura – Ele vai para casa de um amigo, é aniversário dele e 

naquele dia ele recebe todos aqueles ingredientes: carne de sol, etc, e eles fazem um 

almoço, e eles comemoram em função, ele faz uma espécie de, ele homenageia a 

própria Odette. Entende? Rapaz, eu diria o seguinte para vocês terem uma dimensão do 

que é Luiz Maranhão no Rio Grande do Norte. Ele é um negócio meio assim, sabe 

aqueles amores ou de filme ou de Romeu e Julieta? No seu devido, é claro que é uma 

coisa madura, mas realmente Luiz Maranhão eu diria, é talvez o grande nome. Sabe? Se 

a gente puder levantar sobre o Luiz acho que é realmente uma figura muito interessante.  
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Então, quer dizer, em termos gerais, eu tenho consciência – digamos – que muito 

do que a gente está fazendo, Amelinha. Eu acho que o início desse levantamento a gente 

fez com teu grupo. A gente praticamente faz arqueologia. Quer dizer, o que era Zoé, 

Zoé, nós só tínhamos aquele retrato de Zoé. Depois aparece Zoé na penitenciária. E 

depois o próprio Edgar, no dia em a gente vai para São João do Sabugi, ele pega três 

retratinhos que ele tinha, o irmão não tinha. Então, a gente pegou um retrato de Zoé 

meses antes de morrer.  

Então, eu acho que também isso é uma espécie de retroalimentação, que você 

alimenta... Inclusive, eu faço isso um pouco. Quando eu quero pegar um assunto, eu 

guardo aquele material e fico soltando. É invariável. Ou aparece, aparece um parente, 

aparece alguém que teve algum tipo de convivência. Quer dizer, uma coisa 

relativamente simples.  

Aquele material do Arquivo Público aqui de São Paulo, que tem aquelas fichas, 

eu já “botei” aquelas fichas dentro das páginas, eu fico “botando” a conta gota no 

Facebook. Meu amigo, aquilo dá um samba. Quer dizer, essa Audiência aqui não 

aconteceria se não tivesse esse negócio. É guerrilha digital mesmo, não sei se é miúda, 

mas pelo menos nesse aspecto funcionou.  

Então, quer dizer, eu acho que em termos gerais é um pouco isso. Quer dizer, a 

gente está... Tem que ser sistemático, tem que sair filtrando, eu acho que também é um 

pouco aquele negócio do cara que pega ouro e você tem que pegar 10 toneladas para 

tirar uma grana.  

Agora tem um material, Adriano, que acho que é legal, não só para vocês terem, 

mas também para divulgar e soltar. Eu recebi na semana passada o BNM digital, 

aquelas 900 mil páginas, na verdade 850 mil... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acho que a gente, acho que 

a gente deveria por no site da Comissão, um subtítulo, uma gaveta, para qualquer pessoa 

que acessasse o site da Comissão tivesse acesso ao “Brasil: nunca mais digital” 

 

O SR. ROBERTO MONTE –  Mas tem, tem. Existe a página. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da Comissão, não. 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho, por exemplo, 

todos esses memoriais deviam estar no site da Comissão. Tem Audiência, que o cara já 

clica e já lê o memorial, mas vamos tentar para o próximo... 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Agora, a única coisa que eu acho, é o seguinte. 

Na verdade, chega a ser meio louco você ter acessar... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Todas as notícias que 

você... aqueles fragmentos, fotos, tudo o que você posta, o Brasil inteiro reproduz. É 

impressionante. 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Agora, na verdade, você acessar uma página que 

tem 900 mil informações, quer dizer, é uma coisa louca.  

Agora, isso em termos operacionais é uma coisa meio complicada. Você vai ter 

que baixar, de um em um, vai ter que transformar em PDF, e depois ter que abrir uma 

página. Por isso acho que para quem quer fazer a pesquisa é melhor você ter o material 

que Marcelo fez, você entra e dentro da Comissão tendo um HD de dois tera, você não 

ficar naquela loucura que o cara... Vou dar para você um 46 que eu me especializei.  

O 46, são 5 mil e tantas páginas, cara. Então, eu fiz um espelho, abri de um em 

um, rapaz. Na verdade, eu acho que você tem aí a possibilidade de fazer uma grande 

linha do tempo.  
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Se você contar a linha do tempo do próprio processo. Você tem telegrama, 

cabograma, você tem, você tem isso, rapaz é de uma..., quinhentas coisas. Você ficar 

baixando aquilo ali, on-line, eu acho que é muito neurótico. 

Você ficar assim sem saber... O que que acontece lá? Você tem 5.400 páginas 

sequenciadas, não tem lógica. Não tem sumário. Então, se o processo é deste tamanho o 

cara vai um atrás do outro. Você vai ter que baixar de um e um, renomear e abrir uma 

página: é complicado. Agora se você já tem esse material já facilita porque você já vai 

comprimindo.  

Então, o que a gente está fazendo lá, como eu estou muito preso às coisas locais, 

eu estou... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você vai postar essa 

Audiência de hoje? 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Sim, eu já “boto” e já está lá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, mas até os 

detalhes...? 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Sim, claro. Na verdade, eu estou... Eu já disse 

para o povo lá. Pelo menos a minha mulher está assistindo. Eu não sei se o resto do 

povo está assistindo... (Risos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fez contato na.... 

 

O SR. ROBERTO MONTE – No Facebook.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E está entrando direito a 

imagem e tudo... 

 

O SR. ROBERTO MONTE –  Eu quero vê se vai. Eu sei que lá em casa o 

povo está. Não sei o resto. (Risos) Então, quer dizer, eu acho que é um pouco disso. 

Quer dizer, em termos gerais,  a gente fez um encontro regional do Nordeste e a gente 

está distribuindo esse HD, da Bahia ao Maranhão.  

Agora, não é tão simples porque para você tirar cópia são dois dias. Um HD de 

dois tera, você comprando no barato, está de 550 a 600. Então, faz uma festinha, um 

negócio... Eu acho que é interessante, digamos, para quem tem animação e a gente não 

tem tempo, cara. Eu imagino vocês, trabalhar com esse universo de 164. Isso é uma 

loucura! Agora, eu acho o que pode ajudar muito, viu Adriano, o que a gente está 

fazendo, a gente só tem 14 processos de inquérito lá. A gente pega material PCR, eu 

passo todinho para Cajá, Cajá passa para o povo lá, pessoal do PCBR, pessoal do 

partidão, está entendendo? A gente está tentando de alguma maneira terceirizar isso 

com as pessoas que vivenciaram este tipo de coisa.  

Eu acho que é um pouco isso, não é? Fico muito animado de vir aqui porque na 

verdade eu estou vindo para dar seguimento a algumas doideiras no sentido do que a 

gente já fez, né Amelinha? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Roberto, nós vamos tentar. 

Que dia a Conceição Oliveira vem aqui? Então, aquela moça coordenadora do blog 

Maria Frô, e um outro rapaz, do Rio de Janeiro, faz Comissão da Verdade, que é 

blogueiro lá. E eles vão tentar fazer uma cadeia nacional de blogueiros para cobrir a 

Comissão da Verdade. Que dia é? Dia 19, que horas? Às 17 horas. Eu vou lhe por on-

line na reunião, nós vamos juntar um povo da Comissão, a Conceição, tem um outro 

rapaz do Rio. Você está com o meu tablet aí? Empresta um minutinho só...  

(Pausa) 
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O blog Maria Frô, nós vamos tentar trazer o Azenha para isso. Conceição 

Oliveira. Vê os dados dela aqui e ela vai trazer o rapaz lá do Rio. Porque ela falou o 

seguinte: mesmo a gente pondo o anúncio, as pessoas não acessam a TV Assembleia 

aqui. É uma corrida de obstáculos. Renan. O Renan do Rio de Janeiro. Ele vai vir com 

ela aqui para a gente fazer uma cadeia nacional. Quero ver se potencializa as imagens, 

as audiências, faz um post legal. Ela tem me ajudado. Ela fez um anúncio, da vinda do 

Vitovski aqui. Ela me ajudou. Deu 60 mil acessos em dois dias. Ela é muito organizada. 

Vai ter um negócio na São Francisco. Olha, esse negócio da São Francisco hoje à noite, 

ela postou, deu 6.700 acessos. Então, eles não se conformam que a gente faz audiências 

tão impressionantes e a audiência é baixa, tem pouca repercussão. Então eles vão tentar 

fazer uma cadeia nacional de blogueiros para dar um impulso na Comissão do segundo 

semestre. Essa aqui do Horácio, ela põe no Maria Frô e põe nacional. Disseram que 

também iam trabalhar as nossas imagens... 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Mas sabe um negócio que a gente poderia dar 

uma trabalhada com ela? A gente pegasse assim... o que foi que a gente fez em relação 

às cartas? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É em dois dias ela colocou 

o  Horácio Verbitsky e deu 60 mil acessos. Então, nós estamos tentando fazer o negócio 

girar pelo menos neste segundo semestre, até maio antes de começar as eleições e a 

Copa do Mundo. 

 

O SR. ROBERTO MONTE – Mas sabe o que a gente poderia fazer, Adriano, 

alguma coisa assim para... Porque também veja só a gente trabalha com muita miséria. 

Vai ter que trabalhar com um pouquinho de utopia, pelo menos nos lances das vidas 

partidas. Eu vou dar para você só um exemplo para você ver como... Assim... Esse 

levantamento que a gente faz, tem que fazer, mas se a gente – digamos – pegasse  essa 

galera aqui para também levantar outras coisas.... Vou dar para você... Olha só esse 

lance que eu vou lhe mostrar aqui. Aquela carta que lhe falei de Mércia para Dom 

Helder. Olha só que carta impressionante.  
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Depois, quer dizer, que ela recebeu um bilhete, dizendo que a galera de AP tinha 

sido... Então, ela deu para Eponina entregar o bilhete para Dom Helder. Então, Eponina 

foi à casa dela, deixou o seguinte bilhete, olha que coisa impressionante: “Mércia, 

entreguei a Dom Helder o seu bilhete na hora da comunhão, com a relação dos meninos 

de AP que foram presos. Estou doente do medo que tive de ser presa. Não li, esperei 

porque a sua casa é uma loucura. Gente chorando, gente comendo, não sei como o seu 

marido aguenta. Um abraço, de sua amiga Maria Eponina Coutinho.” 

Quer dizer, eu acho que o interessante é você ver na hora da coisa dramática, a 

condição humana. Quer dizer, a gente só trabalha, a gente só vê essa canalha do outro 

lado, só fica esculhambando. A gente não pega, digamos, dentro desses momentos de 

limite, de fratura exposta, você pegava a condição humana na sua mais, mais... A coisa 

digamos da resistência enquanto essa questão do humanismo. Eu gosto muito de 

trabalhar, talvez eu tenha a meu favor seja a questão da idade.  

Eu estou com 58, como eu não fui de partido nenhum das antigas, eu não tenho 

esse negócio de quando fala um, eu já lhe detono porque você é facção ou outra.  

Talvez isso seja um dado para mim que eu não tenha esse problema de... 

Inclusive, eu não tenho ninguém da minha família que foi preso. Eu mesmo fico..., pô, 

como é que eu vou passar 30 anos mexendo com um negócio desse. Eu até estou 

fechando um ciclo. Mas eu acho que é um pouco isso. Acho que você tem que trabalhar 

dentro dessa questão, dessa resistência, eu acho que é a questão do ser humano. Do que 

o ser humano tem de mais interessante, a questão da solidariedade, da questão do que o 

ser humano tem de bom.  

Porque o que a gente só fala parece que tudo na vida não presta. O que a gente 

vê é onde a gente vai; para muitos lugares há muita gente legal. (Palmas) 

 

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

cumprimos mais um ano, Thaís, falta pouco. Não. É que a gente está fechando o ano. 

Vamos tentar fechar o 13 de dezembro com os 45 aos do AI 5 e aí a gente entra em 

recesso. Muito obrigado, Roberto, por você ter vindo e lá. Que horas é o seu voo?  
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O SR. ROBERTO MONTE – Rapaz, umas sete horas.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Então, eu também tenho 

que ir porque eu já vou para uma outra atividade e só tenho agradecer. O que você 

precisar... 

 

O SR. ROBERTO MONTE – O que precisar. Porque na verdade é o seguinte a 

gente fez uma espécie de uma articulação do Nordeste que o companheiro Cajá... Então, 

acho que ele pode fazer essa frente ampla. Eu vou voltar a dizer para Cajá para saber 

como é que a gente...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sabe que sexta-feira, aqui, 

às 11 e meia, vem um ator, o Dinho, da Companhia de Tijolo, para gravar o Jeremias. 

Jeremias, aquele menino que trotskista, que morreu assassinato dentro de uma usina de 

cana, lá em Pernambuco. Nós vamos fazer a vídeo-biografia dele e nós conseguimos um 

ator bem parecido com ele, bem jovem, como ele era jovem na época, e o Felipe 

Galindo fez o texto sobre a vida dele, e o Juca Kfouri grava do primo dele, Norberto 

Nehring, e depois esse menino Dinho vem gravar do Jeremias que morreu, que era 

daqui de Mogi das Cruzes, mas foi assassinado pelos usineiros lá em Pernambuco. Nós 

vamos gravar a vídeo-biografia dele.  

Bom, então, muito obrigado por tudo. Pessoal ainda fica mais um pouquinho; eu 

já estou indo embora. Bom, a sessão está encerrada. Muito obrigado.  

 

*      *      * 

 

  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA NACIONAL DE MEMÓRIA E DIREITOS HUMANOS  

     “TRABALHADORES QUE RESISTIRAM A DITADURA” 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

PRESIDENTE 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

04/04/2013 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      1 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

04/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Audiência pública “Trabalhadores que resistiram à 

ditadura: Qual o futuro dessa memória?” São Paulo, 4 de abril de 2013. Assembleia 

Legislativa, Auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 28ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, em parceria com o Projeto “Memória da Oposição Sindical 

Metalúrgica de São Paulo”, no dia 4 de abril de 2013, às 9h30, na Assembleia 

Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, sobre o tema “Trabalhadores que resistiram à 

ditadura: Qual o futuro dessa memória?”.  

Esclarecemos, ainda, que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público.  

Então, eu passo a palavra ao companheiro Sebastião Neto, para que faça a 

organização da Mesa e a condução dos trabalhos. Com a palavra, Neto.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom dia.  

Dentro da Semana Nacional de Direitos Humanos, nós propusemos duas 

atividades, aqui no Conselho Consultivo da Comissão da Verdade. Na verdade, a ideia 

era fazer as atividades; e a Comissão da Verdade incorporou isso.  
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A questão central que, o Adriano Diogo tem reforçado muito, é que o segmento - 

vamos dizer assim - “trabalhadores”, não tem tido o devido tratamento, na memória da 

história política recente desse país. E, por uma feliz coincidência, tem um material aqui 

- para quem não recebeu, ainda - saiu uma notícia, ontem, que está marcada, para o dia 

15, uma reunião com a Comissão Nacional da Verdade; uma reunião formal, protocolar, 

com as centrais sindicais.  

Então, aqui, por sorte, nós temos à Mesa: a Nilza Pereira de Almeida, da 

Intersindical; o Rogério Nunes, da CTB; o Augusto Portugal, da Associação dos 

anistiados do ABC; o José Ibrahim, da UGT; o Mancha - Luiz Carlos Prates -, da 

Conlutas; a Ruth Coelho Monteiro, da Força Sindical; o Adriano Diogo; e a Maristela 

Monteiro Pereira, da CUT Nacional.  

Deveriam estar aqui o Martinelli, e o Stanislaw Szermeta – o Stan está com um 

tratamento muito bravo, está se recuperando de uma doença muito grave, de câncer, e 

não sei se ele vai conseguir chegar. Se eles não conseguirem chegar hoje, vamos 

incorporá-los no debate de amanhã, sem problema; para não deixar de ouvir.  

Como esse material vai ser todo gravado e transcrito, a ideia é nós conversarmos 

com quem for chegando - de que isso é o primeiro subsídio para a reunião das centrais, 

dia 9, que, depois, vai reunir com a Comissão da Verdade, dia 15; então, foi uma feliz 

coincidência, Adriano. Parece que a História não acerta por acaso. As pessoas têm que 

ir fazendo as coisas acontecerem. 

A ideia, aqui, é muito simples. Primeiro, é importante - a Milena vai estar no 

apoio, aqui; a gente transcreveu a matéria do “Valor Econômico” de ontem - que todo 

mundo soubesse o que é isso aqui. Em essência, é uma iniciativa que a CUT fez - uma 

carta para a Comissão Nacional da Verdade - na posse do Paulo Sérgio Pinheiro, porque 

eles tinham sido recebidos em audiência pela Dilma; e colocaram esse problema.  

E, pelo que o Solaney falou - que é o dirigente nacional da CUT, responsável - a 

Dilma falou: “Olha, se vocês não forem atrás, vocês vão ficar fora doa trabalhos”. E 

encarregou o Brizolinha, que era o ministro, de encaminhar. Não teve nenhum retorno, 

até uns 15 dias atrás; no dia que o Paulo Sérgio Pinheiro tomou posse.  

Então, foi feita uma carta da CUT, perguntando disso. Por outro lado, a Conlutas 

- que tem tido um papel muito ativo, vamos dizer assim -, o Américo tem coordenado 

isso. Teve uma reunião em Natal, com a Comissão, e reivindicou a mesma coisa. E pode 
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ser, até, que as outras centrais tenham feito; eu não conheço. Então, to falando do que eu 

conheço.  

Mas, como eu disse, como a coisa não acontece por acaso, nós, não por 

coincidência, estamos reunidos aqui. E a questão que eu trago para cada um dos 

participantes é a seguinte; é muito simples, direta e objetiva. Não é contar história de 

vida. Nós somos, todos, pessoas bastante conhecidas, e as entidades são conhecidas. 

Vocês vão ter, aí, entre cinco e 10 minutos, cada um - que isso aqui vai dar mais de uma 

hora se cada um falar menos de 10 minutos -; eu vou avisar com cinco, sete, 10 

minutos.  

A pergunta é: qual a pauta das entidades, em relação à apuração dos crimes 

cometidos contra os trabalhadores; e qual a pauta que tem - inclusive no Estado de São 

Paulo - porque nós estamos na Comissão da Verdade de São Paulo. Então, tem uma 

questão de dimensão nacional; e tem uma questão, em particular, mas bastante 

importante pelo peso econômico, e pelo peso político, de São Paulo.  

Então, a pergunta direta e objetiva, que eu vou pedir que o nosso decano, aqui na 

Mesa, que é o Zé Ibrahim, comece. Porque ele chegou mais cedo, vai ser punido; 

saudade do serviço no quartel - tá procurando serviço, né, Zeca?  

Então, que a gente comece com essa questão. Qual é a pauta, qual é a 

reivindicação? Porque nós podemos discutir intervenção do sindicato; assassinato de 

dirigentes; vocês têm que lembrar que no Governo Sarney, em 1986, foram mortos mais 

de 280 trabalhadores rurais; isso é central? É central, as prisões em navio, na orla 

portuária, em 1964? É central, a destruição que fizeram em Santos? É central, o Metrô 

de São Paulo, dia 2, ter interventor no sindicato, em Guarulhos? O que é central? Então, 

essa é uma questão que as centrais, vamos ter que resolver.  

Nós fizemos uma pesquisa; até tentei conversar com a Ruth e não tive tempo, 

hoje; mas já conversei, lá, com o Campos. Nós temos uma denúncia, que havia 1.400 

delegados sindicais nos metalúrgicos de São Paulo. Não tem um papel, hoje, nos 

metalúrgicos de São Paulo, o que aconteceu com esses delegados. Se eles foram 

desaparecidos; se foram entregues pra CIA; se o DOPS pegou; se não existiam.  

Mas tem um depoimento, do nosso grande líder sindical, mais importante, que 

foi o Nunes - Antonio Carlos Ferreira Nunes - que escrevia uns 40 jornais sindicais ao 

mesmo tempo; ele denunciou, já em 1965, no jornal do Partido Comunista - que 
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circulava ainda o jornal clandestino - a demissão dos delegados sindicais dos 

metalúrgicos de São Paulo.  

Os pesquisadores trabalharam lá. A Carmen Lucia Lopes; o Murilo Leal Pereira 

Neto. Falei com o Campos, com o Junior; não tem papel, no sindicato, só isso. Ninguém 

sabe o que aconteceu. E, nós, tentamos achar os remanescentes delegados sindicais, e 

não achamos. Está nos livros, mas não achamos. Então, não é fácil ter papel. 

Esse documentinho aqui, ó, quem quiser, tem cópia com a Milena - tem uma 

série de barbaridades. Em 1965, é cobrada; pedem informações sobre pessoas. A coisa, 

aqui, aparece o João Joaquim, e o João Batista Campos; em 1965, já estão sendo 

investigados.  

Então, é esse universo que nós perguntamos às centrais. Qual é a prioridade da 

pauta. E qual é o trabalho, que é possível fazer, junto com a Comissão da Verdade de 

São Paulo.  

Vamos lá? Eu aviso com cinco, sete e 10. Quem quer falar primeiro? Ibrahim; e, 

depois... 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Pode ser eu, mesmo. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Então, o Ibrahim, e, depois, o Augusto. Então, é 

Osasco e São Bernardo, territorialmente falando.  

Ibrahim vai voltar, amanhã, pra falar sobre Osasco. 

Você vai falar pela Força Sindical. Ah, territorialmente é Santos. Tá bom. 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu quero dar meu bom dia a todas as companheiras, 

todos os companheiros. E cumprimentar, aqui, meus companheiros da Mesa.  

Eu quero dizer, inicialmente, o seguinte: que quando houve o Golpe de 1964, eu 

estava no chão de fábrica. Trabalhava na Cobrasma. Comecei em 1961, dentro da 

Cobrasma, com 14 anos. E, claro que, nesse período, eu já acompanhava o Movimento, 

era sócio do sindicato, essa coisa toda. E, eu senti, nitidamente, como um peão de base, 

jovem que eu era na época, que aquele Golpe era contra nós.  

Então, eu acho que, historicamente, nós temos que rever essa questão. O Golpe 

foi dirigido contra os trabalhadores; contra as conquistas e a mobilização, e capacidade 

de organização dos trabalhadores, que apoiavam as Reformas de Base, que apoiavam o 
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Governo João Goulart - que era um Governo progressista e que dialogava com os 

sindicatos. Tanto é, que a Reação, dizia que o Jango queria que instalar uma “república 

sindicaleira” no país. Então, nitidamente, pra mim, foi isso. Contra nós.  

Tanto é, que as primeiras medidas do Golpe, já na madrugada do dia 31, já era 

prender dirigentes sindicais, já era intervir nos sindicatos. E as primeiras Organizações 

que foram atingidas, foram os sindicatos; o antigo Comando Geral dos Trabalhadores; o 

movimento camponês da Vila Camponesa - a prisão do Chico Julião -; e a UNE. Que 

eram os setores que estavam articulados; que se articulavam, entre si, para sustentar as 

Reformas de Base, sustentar aquela mobilização toda. Então, companheiros, nós temos 

que ver isso. A maioria dos nossos sindicatos sofreu intervenção.  

E a Repressão não parou por aí; porque depois continuou. Continuou, e vocês 

sabem o que aconteceu, em 1968, em Osasco, com as greves, as ocupações de fábrica e 

a intervenção do nosso sindicato. E, naquele momento, competia a mim, presidir e 

liderar aquele movimento, junto com um monte de companheiros e as comissões de 

fábrica. E, aí, a Repressão continuou.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ibrahim, fala um 

pouquinho disso, é importante. Fala um pouquinho disso. Eu sei que o Neto tem esse 

negócio de horário; mas se você não puder falar de Osasco, daí...  

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Esse tema de Osasco, se o presidente me der essa 

oportunidade, eu falo.   

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Só lembrar; amanhã tem um debate, específico, 

sobre isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, mas vamos lá.  

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Mas eu vou falar algumas coisas. Por exemplo, 

Osasco foi um dos primeiros sindicatos que sofreu intervenção; e o presidente do 

sindicato, na época, o nosso saudoso Conrado Del Papa, que era do Partido Socialista, 

mas era um aliado bem ligado, mesmo, ao que era a Organização do Partido Comunista 
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em Osasco; que era a Organização mais articulada no movimento operário, 

principalmente nos metalúrgicos.  

O Lino, que era o tesoureiro, esse sim era até do Comitê Estadual do Partido 

Comunista; também foi preso. Enfim, quem não conseguiu sair fora, foi preso. E nós 

ficamos lá, aquele pessoal de base; eu era delegado. E o pessoal de base ficou sem o 

sindicato; o sindicato sob intervenção; e nós... Bom, qual é o objetivo principal? Nosso 

objetivo principal era retomar o sindicato.  

Agora, para retomar o sindicato, precisava ter o mínimo de liberdade sindical. 

Não tinha direito de greve; a Lei 4.330 tirou o direito de greve, era ilegal. Qualquer 

greve era ilegal. Não tinha direito a negociação. Quanto mais, organização. Era difícil 

fazer uma reunião dentro do sindicato; tanto é que a gente fazia nas igrejas.  

O Waldemar Rossi está aí e ele sabe, acompanhou, porque aqui em São Paulo 

ele estava fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a gente atuava na clandestinidade, e o 

nosso objetivo era retomar o sindicato. Conquistar as liberdades sindicais. E, isso, nós 

fizemos.  

Agora, não dava para reunir em sindicato, a gente se reunia clandestinamente; 

então, nós pensávamos, agora o negócio é a partir da base, a partir da... Porque nós não 

tínhamos essa experiência da organização de base. As comissões de fábrica ainda eram 

uma coisa que era uma panaceia, ainda; pra nós, uma tremenda utopia. Nós começamos 

a fazer isso, lá em Osasco. E foi graças a esse trabalho, que a gente conquistou. Foi a 

primeira oposição sindical que conquistamos; retomamos o nosso sindicato.  

E, a partir daí, o nosso programa de luta era contra o arrocho salarial, pelo 

direito de greve, contra a Lei de Segurança Nacional, aquela coisa toda. Esse era o 

nosso programa de luta, e nós realizamos isso aí, nós fizemos isso aí; nós não negamos 

fogo. E sabíamos o que poderia acontecer pela frente. Mas, também, a gente sabia que 

era necessário que os trabalhadores descem um grito, que os trabalhadores fizessem 

alguma coisa; porque a opinião pública brasileira, os estudantes que estavam nas ruas, 

nesse período de 1968, havia mobilizações.  

Mas era mais o movimento estudantil, a intelectualidade, o novo teatro, as 

músicas - Chico Buarque, etc. E os trabalhadores, onde estavam? A gente estava 

satisfeito? A gente estava contente com aquela situação de arrocho salarial, de 

repressão, da lista negra de todas as fábricas? Da polícia infiltrando gente nas fábricas, 

como aconteceu na maioria das fábricas de Osasco? Entendeu? A gente não estava.  
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E mostramos, com o gesto da greve, com aquela mobilização, com as ocupações 

de fábricas, sabendo que ia ter a repressão. Isso nós tínhamos consciência. Enfim, todo 

mundo conhece o que aconteceu.  

Só na Cobrasma, foram presos mais de 600 companheiros. A maioria dos 

membros das nossas comissões de fábrica - e não era só na Cobrasma -, foram presos; 

entendeu? Uma parte, como eu, fomos para a clandestinidade. No meu caso, eu e vários 

companheiros optamos pela luta armada, naquele momento, achamos que não tinha 

mais como dialogar, não tinha mais como fazer de outro jeito. Não tinha mais espaço.  

Congresso fechado; então, nós tínhamos que partir para uma outra via. E escolhemos 

essa, com todos os erros que nós cometemos, com os equívocos, mas foi o que nós 

fizemos naquele momento; mas, isso aí é outro episódio.  

Nós estamos discutindo, aqui, a questão dos trabalhadores. E eu acho que, 

depois de 1968, a repressão continuou. Muitos companheiros, no ABC, foram presos; 

que tentavam se organizar, reorganizar, retomar o sindicato, foram presos. Em 

Guarulhos.  

Aqui em São Paulo, inclusive, nas greves de 1978, é... Não... 1989, né?   

 

O SR. – Mil, novecentos e setenta e nove. 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – De 1979; estava me falhando, um pouco, a memória. 

De 1979. Aí eu já estava aqui, eu tinha voltado para o Brasil, depois da anistia, até 

participei dessas mobilizações, principalmente lá na zona sul. Houve repressão, houve 

prisões, ou seja, mesmo com o início da abertura política, a repressão aos trabalhadores 

continuou; e nós não podemos dizer que acabou.  

Hoje, claro que mudou muita coisa, avançamos, conquistamos espaço; essa coisa 

toda. Mas, ainda, tem muito que fazer do ponto de vista da própria liberdade de 

organização, a própria liberdade sindical; era questionada todos os dias; e acontece isso 

em São Paulo, agora, quanto mais nos outros rincões do país. O movimento camponês, 

até hoje é reprimido; e são trabalhadores, como nós.  

Então, todas essas coisas nós temos que ver, para dizer o seguinte: essa luta, 

nossa, continua.  

E dentro da UGT - hoje eu sou dirigente da UGT -, dentro da UGT, quando 

estava se discutindo a Comissão da Verdade, eu levantei essa questão dentro da central.  
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Nós corremos um sério risco, que tudo que aconteceu com os trabalhadores, em 

todo esse período negro da nossa história, passe despercebido; porque nós temos muitos 

casos emblemáticos, nós temos casos de desaparecimentos; e assassinatos, em tortura. 

Um monte de coisas.  

E nós? Então, cabe a nós termos uma participação aí, pressionar, inclusive. A 

gente levantar todos os nossos casos: companheiros que foram presos; companheiros 

que sofreram a Repressão; companheiros que foram, até, assassinados; companheiros 

que estão, até hoje, desaparecidos. Que eram dirigentes sindicais, que eram 

sindicalistas; entendeu? Então, eu levantei isso dentro da central, e, lógico, que os 

companheiros disseram: “Então, você vai pela central, você vai ficar o responsável; não 

só porque você tem conhecimento de causa, mas porque você também passou por isso”.  

Então, eu dentro da central, eu levantei; nós já fizemos alguns atos, algumas 

reuniões, sobre isso aí.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mais três minutos. 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Três minutos. Eu fico muito feliz. Eu fui convidado, 

já, duas vezes pelos companheiros da Força Sindical, a participar de eventos da Força 

Sindical. E eu acho que, as centrais sindicais, têm até a obrigação e a responsabilidade 

de se articular entre si, para poder a gente trabalhar e ter parceria com a Comissão da 

Verdade - tanto as estaduais, como a Comissão Nacional. Eu acho que nós vamos 

conseguir, estamos caminhando para isso. Para trabalhar articuladamente. Eu acho que 

isso aí é um problema da classe trabalhadora; não é o problema de uma central. Então, 

eu acho que nós estamos caminhando para isso e isso é muito bom.  

Então, eu ficaria por aqui; mas, antes, o Waldemar Rossi pediu um aparte, e eu 

posso conceder.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pera aí, pera aí. Dá o 

microfone. Waldemar, fica aí. 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Só para lembrar, nos seus depoimentos, que a 

comissão de fábrica da Cobrasma, que era o esteio do movimento sindical, naquele 
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momento, foi extinta por ordem da ditadura. E isso foi, talvez, a maior pancada em cima 

da organização de base dos trabalhadores, aqui em São Paulo.  

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – É isso aí, Waldemar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Neto, amanhã vai ter uma 

específica, sobre a greve de Osasco? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Amanhã é Osasco; Perus; cinema da Sindical do 

ABC; a Pastoral Operária; a JOC; são os que têm um lugar na história. Esses aqui, estão 

muito ativos hoje; aqueles, estão mais ou menos bem... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Isso aí, a que 

horas é, amanhã?  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – 13h30  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 13h30. Está bom. Então, 

vai, continua.  

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu terminei, Neto. Eu...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ibrahim, só uma pergunta. 

Uma curiosidade. Quando você saiu do país? 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu fui preso dia 2 de fevereiro de 1969. Portanto, 

seis meses depois da greve; que eu estava na clandestinidade; fiquei quase 1 ano preso. 

Eu saí no sequestro do Embaixador Americano. Eu fui trocado pelo Embaixador 

Americano; e isso, foi em setembro de 1969.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi pro Chile? 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Não, eu fui para o México... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – México. 

 

 O SR. JOSÉ IBRAHIM – Depois, eu fui para Cuba. Depois de Cuba eu fui 

para o Chile – na época quando o Allende assumiu. Eu fui pro Chile, fiquei lá até o 

Golpe, teve o Golpe; eu saí pela Embaixada do Panamá. Daí, eu fui pra Europa. Os 

últimos cinco anos, meus - passei 10 fora -, os últimos cinco anos foram na Bélgica.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Tem um filme espetacular, que o Ibrahim tem 

uma participação ótima, que é o “Hércules 56”. 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu aconselho todo mundo, a ver esse documentário, 

que eu acho que foi o melhor que foi feito, até hoje. Espero que haja outros melhores. 

Mas, esse, é muito bem feito. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – “Hércules 56”. É muito bom. Silvio Da-Rin. 

Silvio Da-Rin.  Está na internet.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Augusto Portugal, agora? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Augusto. Augusto Portugal. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se apresenta, Augusto, 

por favor. Se apresenta, e faz a sua introdução. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Bom, antes de me apresentar, 

companheirada, eu vou pedir a deferência especial pro companheiro Adriano Diogo, 

presidente dessa sessão, e da Comissão, e também fazer um pequeno relato da nossa luta 

do ABC. Inclusive, tem o nosso camarada, aqui, o Djalma Bom, velho camarada, nossa 

referência. Um dos decanos, aqui, como o Zé Ibrahim, dessa nossa luta tão gloriosa, e 

tão sofrida.  

Eu sou Augusto Portugal, apoiei em São Bernardo do Campo, desde 1975. Fui 

dirigente da greve da Scania, e das greves de 1979 e 1980.  
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Fundador e dirigente, junto com o Djalma e o Gilson Menezes, da Associação 

Beneficente Cultural dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema - mais 

conhecido como Fundo de Greve. 

 E atuo, atualmente, na Associação dos Metalúrgicos anistiados do ABC. Uma 

associação dedicada a processos de reparação, com base na Lei 101559/2002, para 

trabalhadores que foram perseguidos, pela Repressão e pela patronal, no exercício de 

seu direito de lutar por direitos nas greves, manifestações e organizações dos 

trabalhadores. Então, a nossa associação, além de ter essa missão, também luta, mais 

recentemente, e sobre o âmbito, da influência da instalação das Comissões da Verdade, 

pela nossa luta pela verdade, memória, justiça; e, reparação; quatro, dos cinco 

princípios, inscritos na Justiça de Transição.  

Então, rapidamente, essa é a minha história.  

Eu gostaria de relatar, brevemente, que em São Bernardo do Campo o sindicato 

foi fundado em 1959. 

Primeira diretoria teve como presidente o companheiro Orisson Saraiva de 

Castro, militante e dirigente do Partido Comunista, que também foi perseguido, logo 

que a ditadura se instalou. Foi para a clandestinidade, e, durante muitos anos, esteve 

ausente do Brasil. Isso, da Associação Profissional.  

Quando é fundado o sindicato, oficialmente como entidade, da primeira 

diretoria, que vai de 1961 a 1963, um dos camaradas nossos, é o companheiro Derly 

José de Carvalho, que, junto com os seus irmãos - os irmãos Carvalho -, eram 

metalúrgicos da nossa base de São Bernardo do Campo e Diadema. E, tendo origem no 

Partido Comunista, e, logo em seguida, se filiando ao Partido Comunista do Brasil, o 

PCdoB, foram perseguidos pela ditadura. Também recorreram ao recurso da luta 

armada. E o companheiro Derly José de Carvalho, acabou sendo um dos nossos 

militantes de direitos sindicais de São Bernardo, do sindicato, que foi perseguido, foi 

preso, torturado, e foi banido, se não me engano, naquele sequestro do embaixador 

alemão, ou suíço.  

 

O SR. – Do alemão. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Do alemão. O companheiro Derly Carvalho 

era dirigente, militante da ala vermelha do PCdoB.  
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Então, essa história começou cedo.  

Logo depois do Golpe, as nossas diretorias compunham militantes, das diversas 

Organizações de Esquerda, que atuavam na região - Polop, AP, PCdoB, PCB. E um 

registro digno, desse momento, é a nossa participação na Praça da Sé, em 1968; na 

organização de lutas e greves, lá em São Bernardo do Campo.  

Com a Repressão, continuou o trabalho clandestino dentro da fábrica. Tanto 

parte da direção sindical, como da militância, passaram a operar; enfim, que a gente vai 

ver amanhã – e as demais Organizações que atuavam.  

Mas, rigorosamente, o que aconteceu foram lutas bastante isoladas, às vezes, de 

Secções, e muita perseguição, muita repressão; companheiros na Volks, na Ford; enfim, 

relatos que ainda estão por ser feitos.  

Em 1978; já em 1977, inclusive, com esse período de efervescência política, que 

começa a ser retomado, no Brasil – a luta dos estudantes, em 1977, é um bom exemplo - 

cala fundo na alma e na disposição de todos aqueles que lutavam, inclusive, nós, 

trabalhadores, especificamente do ABC. 

Em 1977, a gente começa uma grande luta, liderada pelo sindicato – da luta 

pelos 34,1%. E, em 1978, com algumas paralisações parciais, que já aconteciam na 

Ford, e tal, nós, da Scania, entramos em greve; e toda fábrica lutou, no dia 12 de maio 

de 1978. Uma greve que foi pioneira, que teve características, de organização, muito 

importantes.  

Em 1978, 1979 e 1980, além de nós – digamos assim – fazermos a nossa parte, 

lá no ABC, com nosso sindicato, a Diretoria do sindicato, e um grupo grande, enorme, 

de companheiros, de Organizações de Esquerda, de militância na fábrica, continuamos 

na nossa luta por direitos. Fomos à greve, em 1979; 1978, ainda, é um ano que nós 

atuamos, politicamente, muito forte.  

Fizemos o nosso 3º Congresso dos Metalúrgicos, em outubro, um Congresso que 

teve a presença de companheiros da Oposição Sindical; de outros sindicatos. Em junho, 

nós participamos, com uma Delegação grande - de São Bernardo – e outras Delegações 

de outros sindicatos - já numa prévia articulação, daquilo que se convencionou chamar 

de sindicalismo autêntico -, participamos do 5º Congresso da CNTI, no Rio de Janeiro; 

onde, também, nós acabamos por definir um tom político, de que a luta dos 

trabalhadores, também, além de lutar por seus direitos, era a luta por liberdades 

democráticas, pela Constituinte, pela anistia; enfim, era a luta política contra a ditadura. 
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Então, 1978, 1979 e 1980, foram anos importantes. Não há quem não se lembre 

da greve de 41 dias – 41 dias de resistência e luta, com manifestações de massa, com 

apoio, grande, ao nosso Fundo de Greve... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Cinco minutos. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – E, um registro, que eu acho que é 

importante, é que, 1978 a 1981, foram anos de criação de formas de luta - nas fábricas - 

livres, independentes, buscando a liberdade e a autonomia sindical que os sindicatos, e, 

todos nós, queríamos. Foram anos de ocupações de fábricas, comissões de fábrica, cujo 

exemplo, maior, é da Ford, em 1981. 

Respondendo, mais objetivamente, agora – pra concluir, Sebastião Lopes Neto, e 

Adriano Diogo - qual o futuro da memória, nossa? Eu diria que, o presente da nossa 

memória, é, realmente, aprofundar esta nossa articulação concreta, em torno de 

iniciativas, atividades, que não se restrinjam àquelas atividades pioneiras e gloriosas, 

como o Projeto “Memória da Oposição Sindical”, e outros poucos, infelizmente, 

projetos que a gente tem. 

É tempo de nós constituirmos, no presente, uma rede de entidades, iniciativas 

comuns. A CUT, por exemplo, já tem participação ativa. Tem um departamento de 

documentação primoroso, valioso - infelizmente, isolado; não é a regra das entidades 

sindicais. A CUT vai participar da 3ª Jornada dos Arquivos dos Trabalhadores, agora 

em setembro. Enfim, são iniciativas que nós devemos multiplicar, articulando as 

entidades sindicais e as entidades populares, entidades civis; porque, na verdade, o 

Projeto “Memória da Oposição”, a nossa Associação dos Metalúrgicos anistiados, são 

associações de trabalhadores, mas não são associações sindicais.  

O fato, é que essa é a tarefa urgente, prioritária, felizmente crescente, da 

necessidade de produção de história. E memória. Mesmo porque, muitos camaradas já 

estão se indo. Mas nós temos um objetivo muito claro. Nós temos, sem dúvida - eu não 

concordo muito, que a história dos trabalhadores tem sido minoritária na descrição. Há 

muita produção. Mas não é uma produção articulada, diretamente, pelas entidades, pelas 

associações, pelos militantes que participaram; e, sim, uma produção articulada com o 

nosso apoio, com os camaradas, com os estudiosos, enfim, que muito vem contribuindo 

para recuperar essa história.  
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O fato, é que essa história é importante para registro, para aprendizado - com 

essas práticas de luta. E, fundamentalmente - no meu juízo -, para continuar a luta 

contra a opressão dentro da fábrica, contra o controle industrial, despotismo de fábrica, 

contra a repressão e tortura que vêm aumentando no Brasil. Tem uma pichação muito 

boa, que a gente vê por aí. “A ditadura acabou, mas não avisaram a polícia”.  

A tortura é uma prática constante, permanente, dirigida contra a população 

pobre. A tortura é classista, a história é classista, e acho que cabe a nós, trabalhadores, 

levantarmos o sentido amplo, democrático e geral, da perspectiva classista, que os 

trabalhadores têm, de reconstrução de história.  

E, para terminar, então, respondendo qual o futuro dessa memória? É isso. É 

articular ações, integrações, fundamentalmente redes de trabalho, de troca de 

experiência, mas redes articuladas, constantes.  

Registrar que, na 2ª quinzena de maio, nós vamos ter duas atividades: uma da 

Comissão da Verdade, aqui; e a outra das entidades, de caráter político e sindical, em 

torno da memória do camarada Olavo Hansen, que é um símbolo da perseguição e luta 

que foi desenvolvida, desde 1964, contra os trabalhadores, pela ditadura e pela patronal.  

E respondendo, objetivamente, à pergunta do Neto, que é extremamente 

preciosa, eu entendo que a pauta que nós devemos desenvolver na prática, entre nós, 

mas junto à Comissão da Verdade Nacional, é uma prática que avalie os crimes da 

ditadura contra os trabalhadores. Que vão, desde a criação da Legislação Anti-Greve, a 

4330 - uma das primeiras legislações que a ditadura cria -; intervenções sindicais; 

enfim, todo esse aparato de controle operário e sindical; e dos trabalhadores do campo.  

Mas, ao meu juízo, investigar as demissões e perseguições de sindicalistas, de 

militantes; investigar todos os aspectos repressivos, dos policiais militares, que 

aconteceram, e a consequência da negação do direito ao trabalho, desses companheiros 

e camaradas, pelo desemprego, pela perseguição política.  

E, fundamentalmente, também, a identificação da articulação empresarial, com a 

Repressão. Citando, apenas, um caso, que é o meu caso pessoal. Eu descobri, no meu 

“habeas data”, em 1977, que toda a minha documentação na Scania - documentação de 

caráter privado -, ficha de admissão, ficha funcional, ficha admissional, tudo isso havia 

sido entregue à Seccional do DOPS, no ABC, pela empresa. Fato atestado pela 

declaração de recebimento do delegado. Esses dados, meus, identificaram os 

funcionários da Scania, que entregaram. Então, a certeza da impunidade era tão grande, 
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que eles faziam o que queriam. Esse meu caso, é um caso pessoal. Há dezenas de casos 

registrados, com o mesmo caráter. Em outros países, isso ocasionava a morte, a 

perseguição de vários companheiros. Mas, enfim, essa pauta, das entidades, ao meu 

juízo, deve conter os crimes da ditadura e os crimes empresariais de demissão e 

perseguição de militantes, a sua articulação junto à Repressão, e a identificação do 

“modus operandi”, e de fatos concretos, da articulação empresarial.  

Para concluir definitivamente, nada mais simbólico que, na greve de 1980, os 

helicópteros do Exército pousando no pátio da Volkswagen, no Brasil. Esse é um dos 

símbolos - que são dezenas que nós temos - que nós precisamos recuperar. Mas, sempre, 

com o sentido classista e de luta, de combate à repressão dentro das fábricas, à tortura; 

enfim, da ação do Estado e do empresariado contra os trabalhadores e o povo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Portugal, eu queria fazer 

uma pergunta - não queria interromper a sequência de depoimentos, não quero quebrar 

essa disciplina, porque vai ser uma manhã longa - e acho que você, que representa esse 

segmento do ABC, da CUT, acho que é importante.  

O Ibrahim falou daquele documentário, do Hércules, que é, realmente, um dos 

documentários mais bem feitos. Eu queria fazer um comentário, e depois eu queria 

voltar a isso. Para a gente reunir todo o material das greves, das lutas operárias, mas 

queria te falar uma coisa. Aquele cineasta Barreto, o Barreto pai, fez um filme - “O Que 

É Isso, Companheiro?” -, que eu considero um dos maiores desserviços à nação, e à luta 

do povo brasileiro, com uma contribuição, enorme, da versão que o Fernando Gabeira 

tinha dos fatos.  

Aí, o filho do Barreto, talvez tentando corrigir aquele absurdo daquele “O Que É 

Isso, Companheiro?”, fez um filme sobre a história da mãe do Lula, e do Lula. Eu nunca 

tinha assistido àquele filme, com calma. Outro dia, assisti. E eu queria, depois, que a 

gente - está o Djalma bom aqui hoje -, que a gente assista àquele filme com calma, 

porque essa família Barreto continuou fazendo um desserviço à nação.  

A forma que a organização do sindicato de São Bernardo é apresentada, antes da 

diretoria do Lula, e do pessoal do Lula, é péssima. O registro do Golpe, não fala em 

Golpe. E fala em abril, já em abril, de uma forma adiantada, fala de uma forma de 

repressão que o sindicato teve, e tal. E, aquilo, oficialmente, apareceu como a história 
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do Lula e dos trabalhadores do ABC. E, aquilo, não tem nada a ver; inclusive em 

relação à família, à história pessoal; uma coisa horrível, horrorosa.  

Só queria fazer esse registro para: como que essas versões, que acabam 

prevalecendo, acabam virando verdade, acabam virando história. E dizer que - não pode 

se esquecer, também - que foi num dia 1º de Maio, na greve, que chegou a notícia da 

morte do Fleury.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Do Fleury; exatamente. 

 

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

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Adriano; é verdade. Há uma grande 

documentação, nós temos, só de São Bernardo...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês têm, lá na TVT, 

um monte de coisa... 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Grande acervo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... que pouca gente 

conhece.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Exatamente. E filmes conhecidos por todos, 

como “Linha de Montagem”, do Renato Tapajós; o “ABC da Greve”, do Leon 

Hirszman. Enfim, há vários filmes, importantes, que retratam essa condição de luta, de 

uma forma real, combativa.  

Eu só queria passar à mão do relator, um documento, a resolução do 7º 

Congresso do nosso sindicato, em outubro de 2011. Uma separata sobre cultura, 

memória e história de direitos humanos. Que é a política que a gente vem 

desenvolvendo, junto às entidades, que tratam das questões de memória, de história; do 

ponto de vista de uma perspectiva classista e democrática. Eu vou passar à mão do 

relator.  
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E essa é uma contribuição desenvolvida pela AMA-A - Associação dos 

Metalúrgicos anistiados -, uma das associações que a gente participa; e da Associação 

Utopia e Memória – Aum -, que também é uma associação que trabalha com a 

perspectiva da memória e da história, de vários companheiros ex- metalúrgicos. Então, 

acho importante, depois vou enviar para os camaradas das centrais; enfim, está à 

disposição.  

Eu acho que é uma política que tem que fundamentar a nossa articulação, a 

nossa ação, o nosso processo de reconstrução.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Só uma coisa... Bom, as palmas... (Palmas.) 

O Augusto conseguiu, nessa documentação dele, uma lista muito importante. 

Acho que é melhor você explicar, Augusto. Essa... aqui tem você, o Elias...  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Sim, sim, sim.  

É o seguinte, né, companheirada, a verdade é que, embora haja absoluta 

necessidade da abertura de todos os arquivos, a gente tem que catar, a gente tem que 

pesquisar. É um trabalho exaustivo, e acho que nós temos vários companheiros que vêm 

pesquisando. Eu acho que nós temos, inclusive, companheiros nossos, o Elias é um 

deles. Lá, em São Bernardo, nós temos três ou quatro companheiros que adquiriram a 

técnica porque estudaram, ou se formaram.  

Enfim, nós temos que pesquisar. E essa pesquisa da minha documentação – 

recentemente, pesquisando o arquivo do Estado, eu achei, inclusive, um documento 

inédito, que é a transcrição da ata... É a transcrição, o relato - da assembleia de fábrica 

que nós fizemos na greve da Scania - por um agente policial. É um documento que eu, 

no meu “habeas data” não recebi; mas, pesquisando, achei.  

E essa lista negra – a famosa lista negra - com mais de 400 nomes, de São 

Bernardo, que era uma lista dos ativistas identificados pela Repressão; e, pelas 

empresas; já que eram informações típicas de quem tem o controle da empresa. 

Informações de endereço, de profissão, enfim... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Seção que o cara trabalha... 
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O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Seção que a pessoa trabalha. Então, são 

mais de 400 companheiros identificados; e que é um documento que, também, não vem 

quando a gente faz uma pesquisa oficial.  

Aliás, o companheiro Lulinha - Luiz Soares da Cruz, companheiro valoroso de 

São Bernardo - que descobriu. E a gente começou a divulgar; eu passei esse documento, 

em 1977, para a Comissão de anistia, para a Beatriz Bargieri, exatamente, então 

relatora.  

Ou seja, a articulação empresarial, se é clara e nítida, depende 

fundamentalmente do nosso trabalho; porque tudo conspira a favor da articulação, do 

ocultamento, da ação empresarial. É, a responsabilidade social das empresas é antiga; só 

que sempre foi a responsabilidade social com a repressão, com a exploração, com, 

enfim, a perseguição dos trabalhadores em luta. A verdadeira parceria público-privada 

se iniciou entre os órgãos de repressão e as empresas.  

Então, a gente precisa pesquisar. A iniciativa, pioneira, do Projeto “Memória da 

Oposição”, em outras ações, vem começando a puxar o fio dessa história. Mas deve ser 

como a ponta do iceberg - com uma multidão, com um volume, fundamentalmente 

oculto -, que nós precisamos desvelar.  

Então, essa é a informação que o Neto me pediu, sobre essa lista negra dos 

ativistas e militantes, de São Bernardo do Campo e Diadema, na greve de 1979. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O documento está aqui, tá? 

Registrar a chegada do Stanislaw Szermeta, que a gente chama de Stan, da 

ANAP. Se você tiver problema de horário, Stan, você quer prioridade pra falar? Ou, 

você espera um pouco? Tudo bem? 

Então, o Mancha. Luiz Carlos Prates.  

 

O SR. LUIZ CARLOS PRATES – Bom dia a todos e todas. Bom dia Neto; 

deputado Adriano; e todos os companheiros da Mesa, companheiros da central.  

Eu acho que é muito importante a iniciativa desse evento, para a gente resgatar a 

memória, e a história, do movimento operário.  

Pessoalmente, eu sou metalúrgico; atualmente, metalúrgico da General Motors, 

em São José dos Campos.  

Estou representando a CSP-Conlutas.  
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Fomos perseguidos, também, pelo regime militar, sendo monitorado, quase que 

a minha vida toda, pelo DOPS.  

Trabalhei em várias empresas, fui demitido de várias empresas. Um exemplo 

clássico, aqui, é a Monark. A minha ficha funcional da Monark estava no DOPS, 

quando a gente foi pesquisar, também.  

E, também, sou parte de um grupo, que é o grupo de perseguidos da 

Convergência Socialista, uma Organização que, na década de 1970, 1980, lutou contra o 

regime militar e teve seus membros perseguidos.  Então, nós temos um grupo que está 

fazendo atividades, também reivindicando a reparação.  

A CSP-Conlutas tem trabalhado, pelo menos nos últimos anos, no sentido de 

resgatar a memória, resgatar a participação dos trabalhadores no combate ao regime 

militar.  

Nós já realizamos diversas atividades; o Adriano Diogo já participou de várias 

delas; o Neto, também, teve oportunidade; membros da Comissão da anistia; o Paulo 

Abrão, também, já participou.  

Sempre, quando nós realizamos um Congresso, nós trazemos esse ponto em 

pauta, para poder fazer esse debate entre os trabalhadores.  

Exatamente, porque nós achamos - o primeiro ponto que nós temos que 

desmascarar em relação ao Golpe Militar, que foi falado pelo Ibrahim, é que o Golpe 

Militar foi um Golpe de classe.  

Existe uma lenda, que o Golpe Militar, no Brasil, não teria atingido os 

trabalhadores; não teria havido resistência; e que era um consenso da sociedade. E, isso, 

é uma mentira deslavada.  

Então, a primeira coisa é resgatar a memória. Foi um Golpe de classe. Apoiado 

pela CIA. Apoiado pelos setores empresariais. E que tinha, como objetivo, esmagar a 

resistência da classe operária, dos trabalhadores, que vinha avançando.  

Então, nós temos que levantar, através de dados, as perseguições, as mortes, as 

prisões, as centenas de milhares de trabalhadores que foram, em greve... Que, depois 

que entraram em greve, também foram reprimidos; ou seja, trazer essa memória para 

desmascarar essa situação, que o Golpe Militar não foi um Golpe... Ou a ditabranda, 

como já se falou através da grande imprensa.  

Então, acho que essa primeira tarefa que nós, as centrais sindicais, têm que fazer 

isso. E isso pode ser feito, por exemplo, fazendo Comissões da Verdade nos sindicatos, 
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nas centrais, para apurar a participação das empresas; apurar a participação das 

empresas, porque eram as empresas que forneciam material de repressão - desde a frota 

de veículos, era fornecida pelas empresas. E as informações, o financiamento.  

Agora, quando se abriu os arquivos do DOPS, se viu que a Fiesp, gente da Fiesp 

frequentava, quase que cotidianamente, a sede do DOPS. Assim como membros de 

Embaixadas, desde o Japão, dos EUA, que também frequentavam a sede do DOPS, 

numa cumplicidade, evidente, com o regime militar. 

Inclusive, figuras hoje, da política, que continuam posando de democráticas, mas 

que, também, colaboraram com o regime militar.  

Eu acho que, essa visão de classe, é o primeiro elemento que nós temos que 

fazer. E, exatamente, por quê? Porque é necessário destruir o aparato de Repressão. 

Porque, esses métodos que foram utilizados, hoje eles continuam sendo utilizados, de 

maneira, talvez, mais sofisticada.  

Por exemplo, em relação à relação das empresas – que se dava através do DOPS. 

Hoje, os Recursos Humanos das empresas – e, particularmente, dentro das fábricas, da 

indústria privada -, os Recursos Humanos, dentro das empresas, eles fazem verdadeiros 

relatórios. Semelhantes a esses relatórios que eram feitos pelo DOPS. Semelhantes. 

Eu, em particular, eu fui demitido, se não me falha a memória, em 1996, mais ou 

menos, da empresa. Na General Motors. E, ao pegar o processo, os relatórios que eles 

faziam era acusação – que era comunista; que era infiltrado; que fez assembleia tal, em 

tal momento; o que fez de manhã; o que fez à tarde; e tal. Então, é tudo parte do 

processo, público, que as empresas continuam, até hoje, fazendo isso. Exatamente por 

quê? Porque não foram penalizadas por aquilo que fizeram durante o período da 

Repressão; e continuam fazendo dentro das fábricas.  

Porque, se é verdade que fora, conquistamos o fruto da luta, conquistamos algum 

grau de liberdade; dentro das empresas, a situação de falta de liberdade de organização, 

falta de liberdades políticas, ou liberdade pra fazer qualquer coisa, continua. E o sistema 

de vigilância – seja através de relatórios constantes, monitoramento através de câmeras, 

também funciona. 

E não precisa ir muito longe. Agora – teve uma reportagem, no mês passado, aí 

– que falava como que funcionam os organismos de repressão, hoje, dentro do Governo 

Federal. A greve do funcionalismo federal, ela foi monitorada com arapongas. Com 

arapongas. A Abin, ainda, está dentro do Palácio do Planalto. 
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Ainda existe isso. E é necessário liquidar. A gente tem que fazer a memória pra 

poder liquidar com esse processo, também. 

Outro fato, que ficou mais ou menos escandaloso: nas obras de Belo Monte, 

onde a empresa contratou uma pessoa para poder infiltrar no movimento dos 

trabalhadores, tanto no movimento Xingu Vivo, quanto nos movimentos dos sindicatos, 

pra poder fazer relatórios. E, esses relatórios, levaram à prisão de pessoas.  

Então, se a gente não faz, não resgata essa memória, esses fatos continuarão 

acontecendo. E nós precisamos liquidar; acabar com esse aparelho de repressão, que 

muitas vezes – muitas vezes, não –; que, agora, têm uma outra cara, uma outra faceta, 

que é através da criminalização dos movimentos sociais.  

Quem abriu os jornais dessa semana, vê – parece que, nos primeiros 15 dias, 

foram mortos parece que dois companheiros. Isso, pra falar nos últimos 15 dias. Isso, 

porque é uma situação de impunidade. 

Então, nós achamos muito importante que a gente consiga fazer dossiês que 

levantem: as greves que ocorreram; a repressão que ocorreu; as demissões que 

ocorreram. Inclusive, a exigência de reparação, não só do Estado, mas reparação, 

também, por parte das empresas, por terem feito essas questões. 

Uma outra questão, que também nós achamos que é muito importante, e decisivo 

para a continuidade da luta pela anistia, a luta pela reparação, a luta pra gente resgatar a 

nossa memória. É a farsa que se tem em torno da anistia. Não sei se vocês ficaram 

sabendo – acredito que sim. 

O Clube Militar... O presidente do Clube Militar, o presidente do Clube Naval, e 

o presidente do Clube da Aeronáutica, no dia 31 de março, soltaram uma nota que, 

simplesmente, reivindica o Golpe Militar.  

Ou seja, diz que houve uma intervenção do Exército em benefício da nação 

brasileira.  

“E, não obstante, em desespero de causa às minorias envolvidas na liderança da 

baderna que pretendia instalar no Brasil, tentaram se reorganizar. E, com capital 

estrangeiro, treinamento no exterior, e apoio de grupos internacionais que almejavam 

empalmar o poder para fins escusos, iniciar ações de terrorismo com atentados à vida de 

inocentes, que, por acaso, ou por simples dever de oficio, estivesse no caminho dos atos 

delituosos que levaram a cabo. E que, não venham, agora, esses democratas da revista, 

falar em Comissão da Verdade”.  
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Ou seja, os que, aqui, representando pelo menos uma parte do pensamento, 

exatamente porque existe impunidade.  

O Brasil é o único país onde aqueles que puniram; aqueles que torturaram; 

aqueles que prenderam; continuam soltos. E não só continuam soltos.  

E se fala da anistia. Se fala que a anistia foi um ato de conciliação, quando não 

foi verdade. A lei da anistia, que foi promulgada; os setores que combatiam o regime 

militar foram contra; porque, quando se falava em anistia ampla, geral e irrestrita, é 

porque teria que ser uma anistia que não fosse, só, uma anistia para quem tivesse feito 

manifestações, tal. Mas que fosse praqueles que, inclusive, pegarem em armas. Então, 

era anistia ampla, geral e irrestrita para todos os lutadores contra o regime militar.  

E não uma anistia para os torturadores, não existe anistia para os torturadores. E 

se não se mexer nisso, não se mexer na resolução do STF, que diz que tem que se 

esquecer, que a lei foi para os dois lados, vai continuar esse clima de impunidade que 

permite que setores militares tenham a ousadia de, no dia 31 de março, comemorar o 

Golpe, dizendo que está se tentando culpar só um lado, que eles também têm... Houve 

vítimas, dos dois lados, o que é uma aberração; uma aberração do ponto de vista 

histórico, uma aberração total.  

Portanto, a reversão dessa lei da anistia, a punição dos torturadores, tem que 

estar na pauta do movimento sindical. A punição dos torturados, a punição das 

empresas, a reparação moral, política e econômica, de todos aqueles que foram 

atingidos pelo Golpe.  

Então, acho que essas tarefas, são tarefas que estão postas; e que o movimento 

operário, como teve um papel fundamental - teve um papel fundamental para derrubar o 

regime militar, foi importante nas manifestações que houveram. As manifestações 

estudantis, e inclusive aquele momento a unidade que houve entre elas, vocês se 

lembram em 1977, quando houve a prisão do Zé Maria, e do Celso Brambilla, no ABC, 

por simplesmente estar distribuindo um material, um panfleto, dizendo o que que era o 

dia 1º de Maio, que era o Dia Internacional dos Trabalhadores.  

Foram presos, torturados - por dias, torturados - e só não morreram, porque 

houve uma reação muito forte do movimento estudantil, na época; onde foi a USP, onde 

surgiram as grandes manifestações, como se fala, o apito da panela de pressão.  

O movimento estudantil saiu às ruas, a juventude, no país todo. Grandes 

manifestações, grandes movimentos, que foram muito importantes. Mas a entrada 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      23 

 

decisiva da classe operária, 1979, as grandes greves, é que fez com que o regime militar, 

que apostava em uma saída negociada, numa abertura, fosse obrigado... Fosse derrubado 

depois; posteriormente.  

Então, nós que jogamos esse papel fundamental, agora, também, podemos e 

devemos jogar esse papel - de trazer á tona uma verdadeira Comissão da Verdade; e de 

Justiça.  O 

Em primeiro lugar, recoloque que o lugar que teve os trabalhadores e o povo, 

nesse Golpe, denuncia o caráter de classe desse Golpe, que coloca como tarefa que nós 

temos a extinção de todo aparato de repressão e de vigilância sobre o movimento 

sindical; movimento popular; e acabar com a criminalização dos movimentos sociais; e, 

também, que termine com a posição de punição para as empresas, punição para os 

torturadores que é a única forma de você acabar com essa dívida histórica que tem, o 

nosso país, em relação às conquistas democráticas e às liberdades democráticas. 

(Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ruth.  

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Bom dia, companheiras e 

companheiros; camaradas. Eu acho que uma grande parte aqui... 

Eu queria, em primeiro lugar, me apresentar. Meu nome é Ruth Coelho 

Monteiro.  

Eu estou, atualmente, como Secretária Nacional de Direitos Humanos e 

Cidadania da Força Sindical. Sou dirigente sindical, presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores do Vestuário da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral. E, também, 

sou esposa de um grande sindicalista, Arnaldo Gonçalves, metalúrgico de Santos; que, 

durante muitos anos, foi presidente daquele sindicato, e participou - eu acho que os mais 

antigos, aqui, conhecem a participação e atuação do Arnaldo Gonçalves no movimento 

sindical - na 1ª Conclat, 2ª Conclat; na pró-CUT, na Comissão Nacional pró-CUT.  

Eu quero saudar o presidente da Comissão, Adriano Diogo, pela instituição; pela 

própria instituição da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva; e, também, por essa 

audiência pública, na qual eu não vejo mais, também, muitos deputados envolvidos. 

Mas eu acho que é uma importante iniciativa, que essa Casa fez; e, principalmente, por 

ter chamado o movimento sindical. Quero agradecer o Neto, pelo convite.  
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E, eu gostaria de iniciar, reforçando a visão que o José Ibrahim, e, 

especialmente, também, o companheiro Mancha, aqui colocaram, de que, realmente, o 

objetivo maior do Golpe, da ditadura, foi acabar com as conquistas e o avanço do 

movimento sindical; e da luta dos trabalhadores; e dos direitos dos trabalhadores. Isso, 

tanto é verdade, que, até hoje, nós não conseguimos recuperar as condições que existiam 

antes de 1964; até hoje, nós não temos a liberdade de organização dentro das empresas, 

quando, naquela época, a gente já tinha os delegados sindicais.  

A gente vê o quanto reduziu massa salarial; o quanto reduziu conquistas sociais 

em geral, dos trabalhadores, durante todo esse tempo. Então, a gente vê que o objetivo 

maior desse Golpe, de tudo isso, foi para passar um modelo de desenvolvimento 

diferente daquele que estava sendo aprofundado no momento; diferente daquela 

democracia; e que, na verdade, a perseguição não foi só a perseguição aos comunistas, 

mas foi a perseguição aos sindicalistas, especialmente.  

E, embora não tenha nascido em Santos - eu vivo lá desde 1976 - convivi com 

muitos dos sindicalistas, e trabalhei muito em sindicatos, na época, como jornalistas; em 

vários sindicatos: portuários, sindicatos químicos, metalúrgicos, urbanitários, 

rodoviários, enfim...  

E conheci pessoas como Leonardo Roitmann; Osny Neri; como o Sr. Cláudio, 

dos Químicos de Santos; todos que ficaram presos no Raul Soares - que era um navio 

onde se levavam os dirigentes sindicais, onde eram torturados -; e Marcelo Gato, que foi 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, também.  

Então, convivi com todas essas pessoas. E, inclusive, a história dessas pessoas 

pôde... Muitos deles conseguiram ser gravadas pelo arquivo da cidade de Santos; tem os 

depoimentos dessas pessoas. E eu acho que, também, é importante resgatar, dentro 

desse arquivo - no arquivo da cidade de Santos, tem o depoimento desses dirigentes 

sindicais, de alguns. De alguns não foi possível, porque eles já haviam falecido, quando 

se iniciou esse projeto.  

Mas eu acho que o que é importante, é a gente notar, é que, se a gente não 

revirar essa história, não colocar ela à luz, e, realmente, não seguir o caminho de que, ao 

levantar a memória, na verdade, trazer à luz aquilo que durante mais de 20 anos ficou 

enterrado, ficou submerso, ficou oculto, só de conhecimento de uma pequena minoria, 

se a gente não trouxer isso, a gente corre vários erros, e vários riscos.  
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Um, é aquela questão de a gente, realmente, não ter uma possibilidade de 

reparação; de justiça e reparação. Agora, eu acho que mais do que justiça e reparação - 

que a verdade pode vir a trazer -, eu acho que é a questão de auxiliar na luta atual. 

Porque, como o companheiro Mancha falou, é super importante, na questão das práticas 

antissindicais, a gente ter punições; e punições para as empresas. Porque, eu acho que 

não basta o Estado indenizar; não basta o Estado se desculpar; ou, não basta a gente 

fazer tudo isso, se a gente, também, não chegar às empresas; que foram, não só 

coniventes, mas elas foram co-agentes.  

Na verdade, as empresas, sem a participação delas, não teria como os órgãos de 

repressão ter todas essas informações. Então, na verdade, as empresas também devem 

ser punidas pelo que elas fizeram. Aquelas que ainda existem, por exemplo, elas têm 

que ser... Elas têm que, primeiro, trazer essas informações a público.  

Elas têm que, assim como nós conseguimos avançar, publicamente, na lei de 

transparência - que os órgãos públicos têm que dar as informações -, nós ainda não 

conseguimos chegar, nem perto, na transparência das empresas. Então, as empresas, elas 

são umas coisas assim – intocável -, como dizia o nosso companheiro Magri, imexível. 

E, eu acho que a gente não pode, porque a empresa tem uma função social; e, se ela 

tiver uma função social, ela tem que responder para as sociedades onde ela vive, 

também.  

Eu acho que as empresas, elas têm que abrir, sim, também, essas informações 

das pessoas que elas demitiram; e por que demitiram. E elas têm esses dados. As 

empresas têm esses dados. De quem foi demitido, a época que foi demitido, e por que 

foi demitido; elas têm.  

Depois, eu acho que, também, a gente não pode deixar de tocar na questão das 

Forças Armadas. A gente só fala em DOPS, mas ninguém pega os arquivos do Exército, 

ninguém pega os arquivos da Aeronáutica, ninguém pega os arquivos da Marinha. 

Exército, Aeronáutica, e Marinha, participaram ativamente.  

Esse navio, Raul Soares, estava sob comando da Marinha. Então, eles têm os 

arquivos. A Marinha tem, o Exército tem e a Aeronáutica tem. E onde é que estão esses 

arquivos? Onde é que estão essas informações? É uma coisa delicada? È. Sempre que se 

fala em Forças Armadas, dá até medo. Principalmente nós.  
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Eu acho que, num Estado Democrático de Direito - que é aquilo que nós estamos 

tentando construir -, eu acho que é fundamental que as Forças Armadas sirvam ao seu 

povo; e, também, passem pelas mesmas leis dos demais órgãos públicos.  

Então, se existe uma lei de transparência, que vai para o Executivo, para o 

Legislativo, e para o Judiciário - são os três Poderes que nós temos constituídos -, as 

Forças Armadas, que são submissas, ou deveriam ser, aos chefes de Estado, elas 

também têm que passar por esse crivo. E o Ministério da Justiça, talvez fosse um órgão 

que deveria comandar esse processo.  

Enfim, eu acho - aqui eu não preciso contar a história - porque o público que está 

aqui conhece muito bem; sabe o que foram esses anos de repressão, o que foram esses 

anos de ditadura. E, o quanto isso prejudicou, não só os dirigentes sindicais; mas os 

trabalhadores; aqueles que eram ativistas; os que eram delegados sindicais; os que nem 

eram delegados sindicais, mas eram, simplesmente, ativistas, e perdiam seus empregos; 

e, depois, nunca mais conseguiam emprego em lugar nenhum. Tinha que cair, assim, em 

uma clandestinidade dentro do próprio país, porque estavam nessas listas, e não tinham 

um esquema maior por trás deles. Às vezes, não pertenciam nem a nenhum Partido 

Político, desses mais organizados; e, enfim, essas pessoas foram prejudicadas; a família 

delas foi prejudicada.  

Foram, assim, coisas que não têm nem como consertar, não tem nem como... 

Mas, eu acho que essas pessoas devem ser identificadas. Eu gostei muito dessa frase, 

aqui, no livro da participação do empresariado - das propostas para a Comissão da 

Verdade; uma frase que eu achei, do Walter Benjamin, eu achei fantástica: “É mais 

difícil honrar a memória dos anônimos, do que a dos renomados”. E é verdade. A 

construção histórica se dedica à memória dos anônimos. Daqueles que não eram 

políticos; daqueles que não eram famosos; daqueles que não tinham cargo; daqueles que 

não tinham mandato. Mas que sofreram tanto e quanto, ou mais – ou mais -, do que os 

outros, que puderam, até, sair do país. Ou que puderam, de alguma forma, serem 

resguardados, e serem protegidas as suas vidas e suas famílias.  

Então, eu acho que isso é um trabalho, assim, hercúleo – esse hercúleo me veio, 

do filme, aqui, do Hércules 56 – mas é um trabalho, hercúleo, fazer esse levantamento. 

E o movimento sindical vai ter que se unir, pra fazer isso. Não dá pra, assim... Alguém... 

O movimento sindical tem esse pequeno... De competir, até nas coisas, que são assim... 
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De um querer ser mais, “Não, eu sofri mais que você”; “Eu fui mais perseguido que 

você”; mas, enfim... 

Então, eu acho que estas questões, a gente tem que tratar em todas as centrais; 

porque, em todas elas, existem pessoas que sofreram isso. É claro que, vão ter algumas, 

que tiveram os interventores que ainda estão aí, até hoje, como dirigente sindical.  

Mas, eu acho que tem que ser feito esse levantamento. Os sindicatos têm isso. 

Sabem qual o sindicato... Em Santos, foram todos. Acho que não teve um sindicato, em 

Santos, onde não houve intervenção, em 1964. Todos tiveram intervenção. E foram 

interventores... É! O município, ele reconquistou a autonomia - de Santos -, agora, nos 

anos 1980. 

 

O SR. – Não, depois cassaram o Esmeraldino.     

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Né? Entendeu? Então, assim, quer 

dizer, foi um município que foi extremamente perseguido; seus dirigentes, 

extremamente perseguidos; e que, não é fácil, hoje, fazer sindicalismo, por causa disso. 

Porque os netos dessas pessoas - os que, hoje, são trabalhadores, falam: “Eu, não. Eu 

vou participar de sindicato? Olha o que aconteceu com o meu avô. Tá lá na pobreza, na 

miséria, perdeu tudo; não trabalhou, não fez nada. E o que ele ganhou com isso? Que 

ele ganhou com isso?” Nem anistia, porque essas pessoas não estão nem anistiadas, nem 

nada, nem processo fizeram. Nem sabem que existe isso. 

Então, é um reflexo grande, que eu acho, nessa questão, que nós temos que 

resgatar. E é uma obrigação nossa. E nós temos que trabalhar em conjunto, sim – as 

centrais sindicais. 

O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um levantamento, junto às 

entidades sindicais: onde houve intervenção; quando foi; quanto tempo levou; quem foi 

o interventor. É bom conhecer, também, os nossos colegas, que foram os interventores, 

certo? Porque eles ajudaram, também, de uma certa forma. Ajudaram a acabar com o 

outro companheiro; ajudaram a atrasar o movimento sindical.  

Depois, nós precisamos levantar, junto às empresas, junto às fichas do DOPS, e 

tudo - essas pessoas que foram demitidas. Onde é que elas estão? O que aconteceu com 

elas? Morreram? Estão vivas? E a família delas? Isso, aqui, precisa ser levantado, 

também.  
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E aí, nós temos que juntar. Atualmente, o centro de memória sindical está 

tentando, também, fazer levantamentos, em vários sindicatos. Eu acho que, juntar essas 

iniciativas que existem, de centros de memória, de arquivos, de tudo, para ter um 

material mais consistente, para levar para a Comissão Nacional, com provas... E essas 

coisas, dizer, “Está aqui, gente; está aqui”.  

Nós não estamos falando de perfumaria; nós não estamos falando de meia dúzia 

de privilegiados; nós estamos falando de uma grande parcela da população que foi 

prejudicada, e que nós precisamos fazer alguma coisa por isso.  

Então... O companheiro, aqui, está me pedindo um apartezinho. 

 

O SR. – Um único comentário. Lembrar que, do Golpe até hoje, a Repressão - 

mas também a impunidade - têm caráter de classe. Só lembrar isso.  

A impunidade tem um caráter de classe, a Repressão; tudo que a gente viu. E, 

isso, é importante destacar. Apenas isso.  

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Ok. Obrigada.  

Então, a gente também, nas centrais sindicais, tem um comando das práticas 

antissindicais, do qual eu, também, faço parte. Esse comando das práticas antissindicais, 

ele não tem como ir para frente, trabalhar, e essas coisas, se a gente não pegar lá; não 

corrigir, também, desde o passado.  

Eu acho que isso, essas quatro questões; resgatar a memória - uma memória que 

traga a verdade à luz; e, a partir daí, reivindicar a justiça; e a reparação. Eu acho que 

isso, se a gente não perseguir esses objetivos, a gente vai fazer um faz de conta que nós 

temos uma Comissão da Verdade; faz de conta, que nós estamos tratando essas questões 

sérias; e, faz de conta, que a Lei de anistia já resolveu o nosso problema.  

Então, eu acho que ela não resolveu. Ela pode, até, ter dado aposentadoria para 

alguns; dado indenizações em dinheiro para outros; mas isso, além de não pagar, não 

corrigir, ainda não atinge todo mundo.  

Eu acho que, também, fazer um levantamento - aqui nós temos uma Comissão 

dos anistiados - eu acho que, fazer um levantamento, também, de quem já conseguiu, 

para ver quem falta conseguir. Eu acho que é um trabalho que, ainda, precisa ser 

continuado, não pode parar. E se a pessoa, por acaso, já morreu - ele tem um filho, ele 

tem uma família, ele tem um neto; ele tem um... eu não sei. Eu acho que vale a pena. A 
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família, mesmo que a pessoa já tenha morrido; a esposa, normalmente a esposa, também 

já morreu. Porque, se não, a gente não caminha; a gente fica patinando; e não é uma 

verdadeira democracia. 

Você tinha me pedido a palavra? Posso dar, pra ele? 

 

 O SR. SEBASTIÃO NETO – Um jogo rápido. Eu sou controlador, hein? 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR – Bom dia, companheiros.  

Quando a companheira citou, aí, o caso de muitas pessoas que estão no 

anonimato, ainda. Eu sou um deles. Eu fiz parte da oposição dentro do Sindicato dos 

Bancários.  

Meu nome é José Aguiar. Fui compensador de cheques, junto ao Banco do 

Brasil, de 1972 até 1974.  

Fiz a oposição dentro do Sindicato dos Bancários; e, até hoje, eu cobro do 

sindicato uma reparação; não só do que aconteceu comigo, mas com outros 

companheiros; também. Eu fui demitido do Banco, sendo que eu estava preso. Fui 

demitido em 1978, do Banco.  

Eu estava junto com... A última vez que eu compareci em um dos debates, aqui 

na Assembleia Legislativa, presidido pelo deputado Adriano Diogo, eu citei o caso do 

Tolezano.  

Que eu estava junto com ele, na porta do Banco do Brasil; ele foi assassinado, 

covardemente, em frente ao Banco do Brasil, pela Organização Bandeirante; e que, uma 

semana depois, jogaram o corpo dele no rio Tietê; o corpo dele apareceu boiando no rio 

Tietê, e foi dado como morto por afogamento, sendo que foi mentira. Ele foi 

assassinado na porta do Banco do Brasil, e eu estava junto com ele, na época. Eu fui 

marginalizado, após o meu desemprego, 1978; e estou até hoje.  

Hoje, para sobreviver, eu cato papelão na rua; eu vendo a revista “Ocas”, para 

continuar sobrevivendo.  

Obrigado.  

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Muito obrigada, companheiros.  

Eu não quero mais tomar o tempo das outras pessoas da Mesa; segui, aqui, mais 

ou menos, o tempo que nos foi dado.  
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E responder, então, essa pergunta, o que nós esperamos, qual é a pauta de 

reivindicação, do movimento sindical, junto à Comissão Nacional da Verdade.  

Em primeiro lugar, é nós estarmos lá dentro. Eu acho que o movimento sindical 

não pode estar fora dessa Comissão Nacional da Verdade; não pode ser uma Comissão 

só de notáveis, de juristas, enfim, que nós respeitamos, e tal. Mas, o movimento sindical 

tem a sua história, tem o seu espaço; e deve ter o seu espaço dentro da Comissão 

Nacional da Verdade. Eu acho que essa é uma das questões. Com sua representação. 

Com a sua representação sindical – que, hoje, são as centrais -; e, dentro dessa 

Comissão, tratar, especificamente, dessas propostas, que estão sendo levantadas, aqui, 

pelos companheiros e companheiras, que estão aqui na Mesa. Mas, também, da gente 

conseguir ter um papel maior. E que a gente tenha os meios, e condições, pra gente 

fazer essas propostas se encaminharem, e, pra verdade, realmente, vir à tona. 

Nós vamos ter uma reunião, agora dia 9, das centrais. Já existe uma proposta 

que, inclusive, foi publicada, ontem, no “Valor Econômico”, onde nós pretendemos 

criar um grupo de trabalho, dentro dessa Comissão - que seria o 13 - para tratar, 

exatamente, dessas questões dos trabalhadores, dos sindicalistas e, dos dirigentes 

sindicais.  

Agora, eu acho que a gente tem que estar com representação, nessa Comissão 

Nacional da Verdade. Isso é uma opinião, uma proposta nossa, também da Força 

Sindical, que, não tem verdade, se não tiver, também, a história do movimento sindical 

passada a limpo.  

Então, agradeço muito a atenção de vocês. E é uma honra, para mim, ficar 

sentada em uma Mesa, com tantos companheiros que são históricos... 

 

O SR. – Todos notáveis. Notáveis. 

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Para nós, eles são históricos; não 

são notáveis; mas, eles são históricos. Para nós - do movimento sindical - são notáveis.  

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Companheira Nilza, da Intersindical. Depois, a 

Maristela. Depois, o Stan. 
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A SRA. NILZA PEREIRA DE ALMEIDA – Bom dia.  

Eu não sei lidar muito com isso daqui, não. Como sindicalista, também gosto 

mais daquele.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Pega esse, aqui. Pega esse. 

 

A SRA. NILZA PEREIRA DE ALMEIDA – Esse aqui, talvez, seja bom pros 

deputados, que já estão mais acostumados, né. Obrigada. 

Bom dia a todos, companheiros e companheiras.  

Eu estou representando a Intersindical, um instrumento de luta e unidade da 

classe, e construção de uma central sindical. E, como nosso próprio lema, nós estamos 

em construção.  

Meu nome é Nilza, da Intersindical, e minha base sindical é Sindicato dos 

Químicos Unificados de Campinas, Osasco e Vinhedo; e minha atuação é em Osasco. 

Toda a minha história, de movimento sindical, é de Osasco.  

É claro que é uma diferença, de todos os meus amigos, meus parceiros, que 

prepararam terreno para a minha militância.  

O José Ibrahim - vou chamá-lo assim por ser companheiro -, mas ele disse que 

no dia 2 de fevereiro de 1969 ele estava sendo preso, isto? Eu nasci no dia 8 de 

fevereiro de 1969. Portanto, quando vocês todos - boa parte de vocês - estavam lutando, 

resistindo, eu estava nascendo.  

Nasci na Bahia, lá no interior, no sertão. E a minha geração, é a geração que foi 

embalada pela luta de vocês. Fui formada - e aí não falando enquanto central-, mas 

enquanto pessoa que viveu essa história. Fui formada dentro do regime militar, falando 

escolarmente. Então, vinha falando para a Nádia no caminho, formava aquela... Toda 

quarta-feira tinha aquele negócio de ordem, lá, cantar o Hino Nacional, declamar 

poemas. Então, todo mundo da minha geração, que hoje está com 40, 44 - que é a minha 

idade -, 45, foi essa formação. E uma alienação, nós não ouvíamos falar de luta de 

trabalhador, de resistência de trabalhador. Male male, a gente conheceu o Martins, 

Miramonte, Dráusio e Camargo, que eram os estudantes que tinham resistido, e por isso 

tinham sido mortos, e porque tinha que ter tido a revolução militar, e não sei o que. Eu 

fui da geração que estudou a revolução de 31 de março de 1964. Então, minha geração 

estudou isso. 
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É preciso que se repare isso. As escolas - ainda tem escola que diz isso, que foi 

uma revolução. Uma revolução, sempre é - um Golpe de Estado; uma mudança de 

Governo; ou uma mudança de estilo de vida, em uma sociedade, é uma revolução.  

Mas ela não é uma revolução como a gente prega e como as pessoas pregam. 

Uma revolução para o bem. Ela foi uma revolução repressiva, para servir à classe 

dominante, para servir um grupo de pessoas; e reprimir, um outro grande grupo. 

Então, a gente precisa, Neto, respondendo à pergunta; na nossa opinião - 

investigar, divulgar, e punir os crimes. E eu dou um destaque, companheiros e 

companheiras, como pessoa formada nessa geração, de divulgar, de divulgação.  

Porque, se a minha geração foi formada - minha geração e as seguintes, até a 2ª 

década, quem nasceu em 1979 -, foi formada como revolução de 31 de março; os meus 

filhos - e eu tenho um filho de 18 anos -, meus filhos estão sendo formados como se 

essa história não existisse.  

A parte de história, que eles estudam no currículo escolar, passa por cima disso. 

Passa por cima dessa história. Então, nós estamos, agora, com uma nova geração, com 

uma turma que está entrando, ou que vai entrar no mercado de trabalho, que 

desconhece.  

Eu, ainda tive - eu e a minha geração; e é o grupo de pessoas que dirige a 

Intersindical -, por sorte, nós somos o grupo que se identifica – formado, mais ou menos 

- dessa geração. É, nós vivemos, pegamos carona, na luta que foi feita pelos 

trabalhadores que resistiram ao Golpe; que foram presos; que foram perseguidos; os 

sindicatos que retomaram as lutas.  

Então, nós nos formamos, ainda; e ainda tivemos a capacidade, de conviver com 

estas pessoas, e formar, a nossa consciência, em torno disso. Os meus filhos, já não 

terão mais. E aí, quando eu digo os meus filhos, estou falando da próxima geração, da 

juventude, mesmo, que estão nas escolas, que estão nas universidades; e que estão 

sendo formados, hoje, numa consciência de individualismo.  

Tudo aquilo que nós pregamos - em termos de discussão coletiva, de formação 

de coletivo, mesmo, de uma sociedade melhor, constituída pelo coletivo -, hoje a gente 

vê o contrário; a gente vê, é o indivíduo, com toda a informática, com todas as 

tecnologias que nós temos acesso, hoje, e que a juventude tem acesso, isso vai ficando 

cada vez mais distante. Essa história, ao invés de trazer para perto, ela fica mais 

distante.  
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Então, eu penso que a Comissão da Verdade Estadual, Nacional, eu penso, como 

Intersindical, e como sindicalista, que deve fazer isso. Investigar, divulgar, e exigir a 

punição dos crimes; sejam eles cometidos pelo Regime, mesmo, pelos agentes da 

ditadura, sejam eles cometidos por empresas. Apoiados, incentivados, por empresas.  

E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de focar um pouquinho em Osasco - que 

é a minha região - e um pouco no meu sindicato, “meu” sindicato; o sindicato que eu 

estou dirigente há bastante tempo; que, eu vi ele crescer, e mudar de história.  

Nosso sindicato foi fundado Sindicato dos Químicos; e, originalmente, ele era o 

Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de Osasco e Cotia. E ele foi um sindicato 

fundado em 1962, como Associação; e, em junho de 1963, ele ganhou a Carta Sindical.  

E, em 1964, passou – foi eleita, oficialmente -, foi eleita a primeira direção, com 

um presidente que veio de São Paulo. Que, nós dizemos, na história de Osasco, que ele 

ganhou o sindicato; porque ele não lutou, ele não construiu, ele não batalhou por aquela 

construção. Osasco emancipou, em 19 de fevereiro de 1962; a Associação fundou no 

mesmo ano; e, em 1963, foi dada a Carta Sindical. 

Então, a nossa história, enquanto Químico, ela não é uma história muito contada. 

Ela não aparece, muito. Até porque, em 1968 teve a greve da Cobrasma; tinha todo um 

movimento dos metalúrgicos, lá na cidade, que ofusca a história dos Químicos. 

E, o que nós conhecemos como história, quando nós chegamos lá, é que a sede 

do nosso sindicato tinha sido usada, como base, pra reunião dos militares, e de todos, 

que discutiram a entrada na Cobrasma. Por quê? Porque o sindicato dos Químicos, 

infelizmente, foi... A gente tinha uma placa, lá na sede, que o terreno tinha sido doado 

pela Rhodia. Tinha uma têxtil, ali; tinha; porque não existe mais a Rhodia, mas o prédio 

ainda está lá; e eles doaram o terreno pra construção do sindicato. 

Então, já, o nosso sindicato, não surgiu como uma história de resistência, de luta. 

Ele já surgiu subserviente, dentro desse contexto de ditadura. Então, na região, nós 

estamos reconstruindo a história - do que nós chamamos de 25 anos de luta – que foi, 

quando, em 1987, a oposição ganhou o sindicato, daquela direção; e estamos 

reconstruindo os 50 anos de história; e a gente está buscando isso. 

Junto com isso, esse ano a gente está comemorando 10 anos da fundação do 

Instituto Zequinha Barreto. O Zequinha Barreto, vocês conheceram - o pessoal que 

militou naquela época, conheceu -; e, por obra e arte de um companheiro muito 

batalhador, que tem assim uma visão de formação e de necessidade da consciência; de 
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manutenção de consciência, e de manutenção da história dos trabalhadores, batalhou 

com a gente, falou: “Vamos construir”.  

O companheiro Antonio Carlos Cordeiro - talvez uma parte de vocês conheça -, 

ele é de Carapicuíba, e ele foi o maior incentivador. Ele diz: “Temos que construir, 

temos que batalhar, temos que buscar; para poder a gente manter viva. Não é possível 

que a história dos trabalhadores, a história de resistência, seja contada por outros, e não 

pelos próprios trabalhadores”.  

Então, no nosso sindicato, funciona um instituto que, esse ano, comemora 10 

anos; e é parte dessa tentativa de manter a história, de manter a memória.  

E, pra concluir, porque eu falo muito, como sindicalista, né. Pra concluir. 

Esses dias atrás, apareceu um rapaz, lá; ele ia passando na rua, e viu uma placa 

do Instituto Zequinha Barreto, e ele disse: “Olha, que interessante. Eu entrei aqui, 

porque eu sou de um grupo de teatro; a gente vai fazer uma peça, que vai reconstituir a 

história desse pessoal, da época; e eu vou fazer o Zequinha Barreto”. Aí ele entrou, eu 

mostrei o instituto, mostrei os livros, mostrei - a gente tem um violão, que pertenceu ao 

Zequinha. E ele disse: “Meu Deus, que impressionante, porque eu vou fazer, 

exatamente, a parte artística dele”.  

E ele nem se ligou na parte que o cara tinha participado da resistência; de que ele 

era um trabalhador que estava... O enfoque que ele ia dar para o personagem, como ator, 

era para a parte artística do Zequinha. E aí, quando eu levei ele até o instituto e 

apresentei toda a discussão, os livros que tinha, ele falou: “Nossa, eu não tinha pensado 

sobre isso”. Um rapaz de, mais ou menos, 25 anos, 23 anos.  

Então, é dessa geração que eu estou dizendo... Que a reparação, maior, que nós 

podemos fazer para as pessoas, não é em dinheiro; isso, eu concordo completamente 

com a companheira; a reparação, maior, que nós podemos fazer pelo Brasil, é contar 

essa história, bem contada; e divulgar essa história.  

Porque, também, não adianta a Comissão da Verdade apurar, e ficar nos anais 

das Assembleias Legislativas, do Congresso Nacional. Isso tem que dar publicidade. 

Tem que ser divulgado. Tem que cavar espaço nessa mídia, preconceituosa, nessa mídia 

maldosa, que a gente tem. E a gente tem que buscar espaço, nessa mídia, usando a 

Comissão da Verdade; por ela ser algo instituído, constituído e reconhecido legalmente.  

Porque nós, como sindicalistas; ou mesmo nós, como central sindical, centrais 

sindicais, o nosso espaço para falar sobre isso é quase nada.  
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Então, concluo dizendo que, a grande reparação, a nossa grande missão, com 

todo esse processo, é investigar; divulgar essas informações; para que os nossos filhos, 

os nossos netos – que aí já serão bisnetos, talvez, de vocês -, conheçam essa história e 

mude ela. Não aceite, nunca mais, nenhum tipo de ditadura. Ok? (Palmas.) 

 

O SR. CARLOS ROGÉRIO CARVALHO NUNES – Bom dia, a todos e a 

todas.  

Primeiro, cumprimentar a Mesa – Sebastião Neto -, no qual eu cumprimento 

todos os presentes. E agradecer, também, o convite do deputado Adriano.  

Meu nome é Carlos Rogério. Eu sou Secretário de Políticas Sociais da Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB. E, atendendo a essa Mesa, não fiz; 

não sou; não fiz parte aqui, vamos dizer assim, como...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, apesar do rigor 

do Neto, desse exagero, fala um pouquinho da vida de vocês. Tudo bem que não vai dar 

para contar a história do Ibrahim, porque senão precisa fazer um dia inteiro; mas, pelo 

menos, falem de onde vocês vieram; onde vocês nasceram; como é que vocês entraram 

na luta.  

Porque, senão, parece que nós somos todos políticos, aqui; não somos gente.  

 

O SR. CARLOS ROGÉRIO CARVALHO NUNES – Então, como Secretário 

de Políticas Sociais da CTB, eu sou assistente social; meu sindicato de origem é 

Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará. Eu sou cearense. Estou aqui; em 

São Paulo; há 9 anos. Fui eleito nesse processo todo. Sou de 3 de agosto de 1966.  

Então, também nasci nessa ditadura. E, no máximo, quer dizer, no máximo não; 

a minha militância foi basicamente estudantil na década de 1980 e, logo em seguida, no 

mundo do trabalho, na década de 1990; até a cargos, tarefas e direção de central 

sindical, em nível nacional.  

Nesse sentido, a história, nossa, tem que ser resgatada. O testemunho do 

Ibrahim, do Portugal, de todos; ela traz que nós temos que resgatar essa história. Fazer 

com que a Comissão da Verdade, primeiro, consiga mostrar o que foi a ditadura - do 

ponto de vista dos seus, dos testemunhos, das pessoas, das lideranças que passaram; 

confirmar que foi um crime, foi um ato bárbaro, um ato de covardia, de um Estado 
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militarizado contra a resistência civil; contra trabalhadores; contra estudantes; contra 

cidadãos e cidadãs que não aceitaram esse tipo de regime discricionário.  

Refazer esse resgate, para que as gerações presentes e futuras entendam; 

compreendam que nós não podemos conviver com esse tipo de regime. E, para isso, é 

necessário se fazer a cobrança da Justiça.  

O que vem na cabeça de um militar, que entra, hoje, nas Forças Armadas, e vê 

que os seus antepassados fizeram tudo isso, e não são punidos? Não tem nenhuma 

punição. Que mentalidade tem um jovem militar, que entra nas Forças Armadas, e vê 

que, nas décadas de 1960, de 1970, os seus colegas - que estão, hoje, não se sabe onde, 

clube daqui, de acolá; as reservas. Muito pelo contrário, esbravejam como se fossem 

donos do passado; que esse passado estava correto.  

Então, para efeito de futura geração, de fazermos justiça no presente, têm que ser 

punidos esses militares; esses colaboradores, civis e militares; as empresas; todos 

aqueles que contribuíram para esse regime discricionário, para esse regime de ascensão, 

para esse regime ditatorial.  

Então, a cobrança de justiça é o primeiro; lógico, primeiro resgatar a história, as 

testemunhas; a Comissão da Verdade, colocar, isso, para toda a sociedade. Segundo, a 

cobrança dessa justiça. A cobrança da justiça, e dizer que, aqueles que foram torturados, 

foram vítimas. E não a anistia, como foi no passado – ampla, geral e irrestrita. Não. 

Teve um torturador, e teve um torturado. Teve um que estava armado, e outro que 

estava desarmado; e as resistências, foram por conta dessa situação totalmente errada.  

E, aí, a CTB se propõe, e está fazendo isso, como fruto dessa pergunta, de cobrar 

a mais pura verdade, cobrar a justiça, fazer com que a Comissão da Verdade apure todos 

os fatos, com suas testemunhas.  

Eu estava falando, aqui, com o Portugal. Tem a experiência dos nossos 

camaradas, João Batista Lemos no ABC; a CTB - uma central nova e de experiência, 

enquanto central hegemônica, dos militantes históricos do Partido Comunista do Brasil; 

na época, do Partido Comunista, boa parte da época da nossa história. Nós temos 

também; e eu, também, como militante do PCdoB, nós temos muito interesse em fazer 

com que esse processo vá até o final, que sejam apuradas, que sejam feitas todas essas 

investigações; e apurar, e cobrar justiça para todos nós - não só os que estão vivos, mas, 

também, principalmente, aqueles que estão mortos.  
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Essa é nossa minha contribuição. E dizer que a CTB tem interesse; vai 

contribuir, na medida em que formos...  E a companheira falou isso; fora das centrais 

sindicais, tem sim, uma pauta unificada, uma pauta comum; e a nossa atuação é, 

justamente, mais fortalecida, com maior visibilidade, a partir do momento que a gente 

faz essas ações conjuntas. E que, nesse momento, é superimportante, juntamente com o 

Poder Legislativo, nós estarmos em parceria. É isso.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. MARISTELA MONTEIRO PEREIRA – Bom dia, aos companheiros 

e companheiras.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO - O Ivan saiu? Não quer falar, não, Ivan? Ah, tá. 

Bobeei... Passei pra ela; eu ia passar pra você. 

 

A SRA. MARISTELA MONTEIRO PEREIRA – Então, bom dia.  

Eu queria dizer que eu estou, aqui, representando o Secretário de Políticas 

Sociais da CUT nacional, que é o Expedito Solaney; ele pede desculpas por não estar 

aqui hoje; mas ele está em uma atividade da CUT no nordeste, na Paraíba, e não tinha 

como estar aqui nesse momento. E pediu para que a gente, da assessoria, viesse, pra  

falar um pouco do que a CUT está fazendo, com relação à Comissão da Verdade. À 

Comissão Nacional da Verdade. 

Bem, eu queria só fazer um histórico do que a gente tem acompanhado, que 

começou, aqui, com a reunião com a Dilma. O Solaney esteve numa reunião, com ela, 

no início de março. E, nessa conversa, ele colocou a necessidade de ter um capítulo dos 

trabalhadores, que tratasse dessa questão dos trabalhadores; com o qual a Dilma 

concordou. E, a partir de então, a CUT vem fazendo alguns encaminhamentos, nesse 

sentido, para se criar esse grupo de trabalho - que ficou como sendo o número 13, o GT 

número 13 - que fizesse o levantamento das questões dos trabalhadores, e dos 

sindicatos, para esse relatório nacional.  

Bom; houve, também, uma reunião com a Rosa Cardoso; nessa reunião ela 

definiu uma data, que ficou para o dia 15, agora, dia 15 de abril, próxima segunda-feira, 

para uma reunião com as centrais sindicais. Eu acho que todas estão sendo convocadas, 

e, a partir disso, a CUT, no dia 9, agora, está chamando, também, as centrais; para, lá na 
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sede nacional, às 14h, conversar um pouco sobre esse grupo de trabalho e as propostas 

que podem ser apresentadas.  

Uma outra coisa, que a CUT também implementou nesse período, foi, a partir da 

reunião com os secretários de políticas sociais, das CUTs estaduais, que foi realizada 

em março, em Brasília, a proposta de se criar uma Comissão da Verdade, também, da 

CUT, nos moldes da que existe na UNE, e, também, na OAB.  

Então, a CUT, na sua última reunião da Executiva Nacional, deliberou a criação 

dessa Comissão; e, também, a gente está trabalhando nesse contexto; tentando juntar 

todas essas informações; dentro dessa Comissão; para ter um relatório, também da 

CUT, para ser apresentado.  

A gente, também, tem acompanhado o pessoal da sociedade civil; que, agora, no 

dia 27 e 28 de abril, vão se reunir em Cajamar. É a CUT; o movimento Verdade e 

Justiça; e o Comitê Paulista Memória Verdade e Justiça; que vão preparar o encontro do 

dia 30, com a Rosa Cardoso. Então, essa agenda, a gente está trabalhando em conjunto 

com esses movimentos sociais, e esse encontro, e nos dias 27 e 28, agora, vai ocorrer.  

Eu, ouvindo os companheiros todos; eu acho que a gente não tem divergência 

quanto à resposta que o Neto fez aqui, para nós. Eu acho que, talvez, o que a gente tenha 

que fazer, é essa questão mesmo de sentar, organizar esse grupo de trabalho, ter uma 

metodologia de trabalho, fazer esse levantamento necessário; porque existe um prazo, 

muito curto, para isso.  

Então, eu acho que o enfoque que o Augusto deu; que a Nilza deu; e que a Ruth 

deu, não têm diferença nenhuma. É levantar os dados que se tem sobre o que aconteceu 

nesse período, com esse enfoque, na avaliação dos crimes que foram cometidos; nas 

intervenções que foram feitas nos sindicatos; na identificação, que eu acho que é 

importante o que o Augusto falou, da articulação empresarial com a Repressão, que eu 

acho que é importante ter esse levantamento. E, esse grupo de trabalho, fazer isso nesse 

tempo.  

Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Estamos aí, com todas essas 

reuniões, para organização; e eu acho que, logo, no prazo, a gente tenha alguma coisa, 

também, para apresentar aqui, na Comissão da Verdade; para a gente poder ter uma 

noção do que vai ser apresentado, e do que a gente vai poder fazer, e contribuir. Eu acho 

que é isso; minhas palavras ficam nesse sentido.  

Obrigada. (Palmas.) 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu acho que falta, daqui da Mesa, o Stan.  

Só lembrando, esse material do dia 15 - tem ainda, Milena, aí? - se alguém 

precisar; esse material já tem algum tempo, foi publicado para a Comissão da Verdade, 

e tem para todo mundo; e a cartilhinha amarela, também tem. Com a Milena. Com essa 

mocinha que está ao lado do Adriano, aqui. Dá uma circulada, aí, Milena. 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Bom dia, aos companheiros e às 

companheiras.  

Eu quero agradecer a alguns companheiros do Projeto Memória, principalmente 

o Neto e o Waldemar; e a essa sacada do Adriano, que é o nosso deputado, de trazer 

essa questão da Comissão da Verdade. 

Nós, aqui, estamos entendendo que isso só pode avançar se, realmente, nós 

ampliarmos a ideia, não só da reparação, mas a ideia da justiça. E, nós sabemos que é 

uma coisa dura, para nós. Nós, que viemos do movimento sindical, e passamos para o 

movimento, vamos dizer assim, político, partidário, no processo da resistência; nós 

sabemos que, a coisa mais importante que tem para a gente fazer alguma coisa, é a gente 

criar a unidade. Agora, a unidade não pode ser uma unidade institucional. Tem que ser 

uma unidade que, realmente, avance; e que trabalhe com a consciência. Se a gente não 

entender que esse processo precisa ser divulgado em todos os lugares... Então, por 

exemplo, o movimento sindical, aqui. Eu, também, venho do movimento sindical de 

1968, de Osasco; vim pra São Paulo, e faço a questão partidária; mas uma coisa que eu 

aprendi: que se você não tem uma unidade no processo de enfrentamento do inimigo, e 

você só o enfrenta de lado, você não avança. Por exemplo, esse processo da resistência e 

da defesa do Estado Democrático de Direito, precisa ser pauta do movimento sindical.  

O movimento sindical, a gente não pode ter ilusão, foi destruído em 1964. Já 

tinha dificuldades, havia avançado; mas ele foi destruído.  

E agora, nesse processo todo da resistência, o movimento sindical, praticamente 

- tirando os nichos -, não teve avanço. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas 

questões. Nós precisamos entender o seguinte: que o movimento sindical vem, mas vem 

devagar; porque ele não tem história acumulada; ele tem um processo histórico. Agora, 

nós precisamos avançar nisso. E, para avançar nisso, o movimento sindical precisa 

colocar, na pauta, a questão do Estado Democrático de Direito. (Palmas.) 
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Se ele avançou na conquista da liberdade sindical, ele não pode ter mais - ser 

patrolado pelo Governo. Então, por exemplo, o que o Mancha falou que os militares 

fizeram. Eu quero ver o movimento sindical fazer isso. Fazer uma nota, unificada, de 

todos os trabalhadores, em defesa do Estado Democrático de Direito. É essa questão que 

se coloca para nós.  

Porque, é importante, o que aconteceu na Comissão da Verdade.  

E nós, aqui – o Brás, aqui - nós já tentamos isso, 3 anos atrás, com o Nelson 

Martinez, nosso companheiro, falecido, do sindicato do gás; e teve toda uma atividade 

no ABC, na Ford.  

E nós já tentamos trazer essa ideia de unificar, de mostrar como a resistência dos 

trabalhadores entrou nesse processo - de avanço das lutas, e no enfrentamento da 

ditadura.  

Nós não queremos substituir o que foi feito pelos lutadores, quem teve uma 

atitude, vamos dizer assim, de entender que era preciso resistir; que era resistir armado. 

Nós não queremos... Isso não tem...  História é história. O movimento sindical precisa; e 

ele tem os recursos - aqui está a grande questão -, ele tem os recursos, e as condições, de 

colocar no seu boletim, como era feito em 1981, 1982, 1983, essa sequência de morte 

dos camponeses; essa luta, desigual, que acontece no Brasil; e aliar, a isso, essa questão 

toda da repressão do movimento operário.  

Hoje, nós estamos falando em novas tecnologias. Os patrões não precisam mais 

buscar em arquivos; qualquer nome que eles colocarem na internet, eles vão ver 

história. Não precisa, mais. Esse negócio da Repressão, essa coisa toda, isso aí é coisa, 

como eu falo, assim, do século XX. O século XXI não tem mais essa característica. O 

século XXI tem o desafio; e o desafio, nosso, é a nossa unidade; e a nossa ida à rua. A 

nossa ida a todos os lugares, necessários, para fazer a divulgação.  

Então, uma questão do movimento sindical, é colocar, na pauta, essa questão; 

tanto da reparação, quanto da punição. A ANAP, onde eu estou militando - a 

Associação dos Anistiados Políticos, e Aposentados – existe, porque existe uma lacuna 

no movimento sindical. O fórum dos ex-presos políticos existe, porque o movimento 

sindical não abraçou essa questão da defesa dos trabalhadores, dos lutadores.  

Não na questão, só, da pauta sindical, das reivindicações econômicas; da questão 

das reivindicações políticas. A burguesia conseguiu fazer essa divisão. E, nós, 

precisamos unir essas questões. E a Comissão da Verdade consegue fazer isso. Ela 
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consegue, porque ela tem nos seus objetivos não a questão institucional. Ela tem, nos 

seus objetivos, a questão de uma mudança de uma outra sociedade. Uma sociedade que 

realmente atenda aos interesses da maioria.  

Essa questão do Estado Democrático de Direito, ela é uma questão do Estado 

Democrático de Direito - para a maioria. Essa é a questão que se coloca.  

Para nós, da ANAP, é salutar, é saudável que o movimento sindical venha e 

diga, realmente, para os trabalhadores; diga para os trabalhadores como foi construída 

essa luta; como o sindicato foi dizimado; como os lutadores do sindicato, sejam eles 

dirigentes, ou não, foram assassinados. Está faltando. Porque você só consegue fazer 

alguma coisa, se você criar o clima. Se você não cria clima, você só cria nichos; e você 

não avança.  

E, até agora, a questão da anistia não entrou na pauta - aqui, no caso, das 

centrais; porque as centrais são novas, vamos tirá-las -; mas dos sindicatos, mesmo os 

combativos. É que nem, quando eu trabalhava, a questão da Cipa. Era importante, 

acontecia acidente, mas a última coisa que entrava na pauta, era a Cipa - era a defesa da 

saúde do trabalhador.  

E, isso, eu espero que não aconteça com a questão do movimento sindical. Que 

entre na pauta, de verdade. Que as ações que se coloquem, tenham realmente uma 

divulgação. É isso que a Nilza colocou. Eu também sinto isso. Todo mundo sente. Quer 

dizer, ainda não avançamos em contar a nossa história. A história da luta dos 

trabalhadores, a história da luta de classe. 

E, nós, temos que entender que nós vamos estar sempre, envolvidos com a luta 

de classes. Seja que Governo for; porque, esse Governo, está submetido à lei do capital. 

E é por isso que ficam esses avanços, esses recuos, e essa coisa toda; entende? Então, 

nós, da ANAP, precisamos entender que nós, avançando na questão da reparação; e a 

segunda questão, que eu quero colocar aqui, que é muito bem defendida pelas 

associações dos anistiados, que é a punição.  

Enquanto não tiver punição, nesse país, vira só propaganda. (Palmas.) E a gente 

fala na Argentina, fala não sei onde; porque, lá, desculpa falar, mas em 1979, mesmo 

tendo com toda resistência, nós titubeamos. Nós aceitamos, de certa forma, a reparação. 

E entendíamos que a punição seria posterior. Mas está demorando. Nós, então, fizemos 

alguma coisa que não era muito certa. Era uma coisa que parecia que ia dar base para 

nós avançarmos; mas, não conseguimos.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      42 

 

Conseguimos fazer muita coisa nesse país. Conseguimos criar associações em 

memória dos trabalhadores, como foi colocado, aqui, do companheiro José Campos 

Barreto, o Zequinha; e existem várias outras associações em defesa da memória. Mas 

ainda é nicho. Nós queremos uma coisa grande. E é por isso que, as centrais, entram 

como papel decisivo. Entram como uma estrutura que pode, realmente, ter tempo de 

televisão, ter unidade em jornais. Ter divulgação.  

Porque em Osasco, até que se tem uma certa divulgação; mas é “certa”. Nós 

precisamos ter uma coisa ampla. Nós precisamos ter uma, vamos dizer assim, uma 

ideia, que seja, realmente, importante, para devolver a ideia de que nós construímos 

alguma coisa importante nesse país - que é a resistência contra a dominação capitalista.  

Essas associações, esses agrupamentos, se fizerem isso, eu me sinto satisfeito. 

Cumprem o papel de divulgação; cumprem o papel de fazer competição. Porque você só 

consegue fazer competição, quando você tem ampliação. Se você não tem ampliação, 

você não faz competição.  

Eu acho importante a construção da Comissão da Verdade. Acho importante a 

posição do Governo. Acho importante a construção das comissões da verdade nos 

sindicatos; e, em todos os lugares em que for possível. Nas câmaras, nas assembleias e 

tudo mais; porque é mais um instrumento de divulgação. Estão de parabéns. 

E eu acho importante a gente ter a ideia da construção da unidade. Se nós não 

tivermos isso - se nós não tivermos a ideia da construção da unidade dos lutadores e das 

lutadoras - é uma boa luta, mas é uma luta pela metade.  

E nós, no Brasil, estamos cansados de fazer a luta pela metade. Infelizmente, nós 

precisamos ajustar contas. Porque quando nós fazemos a luta pela metade, a burguesia 

faz a outra metade, e nos divide. E, essa, é uma ideia que nós temos que entender.  

Nós não fomos vitoriosos; eles não nos massacraram; mas eles nos venceram. As 

pessoas falam, como se nós não fôssemos perdedores. Agora, nós não fomos 

aniquilados. A ideia da perda, não é a ideia de que nós abaixamos a cabeça. Mas nós 

precisamos entender, para fazer a tática. Se nós vamos fazer a tática do ganhador, nós 

vamos fazer a tática do ufanista. Nós temos que fazer a tática daqueles que se 

rebelaram. Daqueles que construíram, e daqueles que estão, realmente, entendendo que 

esse Brasil só vai para frente, com a nossa unidade e a nossa disposição para fazer 

avançar esse país.  

Obrigado. (Palmas.) 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Ivan; quer falar? Fala, aí. Dá o microfone, lá. 

Quero dar outro encaminhamento, aqui. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom; primeiro, a ditadura consegue umas proezas 

interessantes. Consegue reunir a gente. A gente vê aqui o movimento sindical... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dentro da cela, né? Dentro da cela. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Inclusive, dentro da cela. Dentro da cadeia a gente, 

também, se reunia.  

Mas eu acho o seguinte. Acho que vocês precisam botar na cabeça, que a 

Comissão da Verdade não pode ser os escolhidos, que vão contar a verdade daqui a 

algum tempo. A verdade tem que ser construída aqui. Vocês têm que pegar a Comissão 

da Verdade nas mãos. Vocês não podem ficar esperando que alguém conte a história do 

movimento operário. O movimento operário é que tem que contar essa história, porque 

ninguém vai contar, no lugar.  

Uma outra coisa, que é muito importante; eu já falei com o Américo, com o 

Neto, com o Domingos; vocês têm que formar um coletivo, do movimento sindical, 

para contar essa história; para vocês serem parte da Comissão; desta Comissão, e da 

Comissão lá de Brasília; porque, aqui, é parte da Comissão. Isso aqui não é oposta, ou é 

um pedaço, à parte. A Comissão de São Paulo faz parte da Comissão Nacional; como 

todas as outras Comissões que estão sendo criadas. Inclusive da UNE, da UEDA, da 

faculdade; ou sei mais o que. Então, eu acho que vocês não têm que esperar alguém dar 

para vocês esse direito. Têm que conquistar.  

Uma outra coisa, que eu acho que é muito importante, é botar na cabeça que o 

movimento sindical tem uma história tão importante, que a ditadura foi uma ditadura, 

basicamente, anti-povo, anti-trabalhador.  

Quando eles deram o Golpe, a primeira providência não foi aquela história de 

queimar a UNE; foi invadir os sindicatos e fazer a intervenção. Senão, a gente fica 

repetindo aquelas besteiras do Gabeira, que todo mundo era estudante.  

A gente fez um levantamento dos mortos e desaparecidos, que ninguém aqui fala 

em morto e desaparecido, eu acho estranho isso. O levantamento: são 24%, só, que são 
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estudantes. Depois, você tem um grupo considerável de militares; e você tem mais da 

metade, que é de trabalhadores. De operários, são 30% - operário urbano; 30%.  

Então, se você perceber essa importância, você vê que isso aqui não é uma 

história que alguém vai contar. Tem que ser contada pelo movimento sindical. E pelos 

mortos e desaparecidos. O movimento sindical, o movimento operário, tem pessoas que 

são símbolos; que tem que ser contado.  

Aqui, o pessoal dos bancários. Você tem uma figura maravilhosa que é o Aluísio 

Palhano, que era, fazia parte do CGT, e está desaparecido até hoje. Tem que ser 

bandeira dos bancários. Como o Zequinha. Mas você tem quantos outros operários 

metalúrgicos? Quantos operários químicos? Não é só Olavo Hansen, não. O próprio 

Virgílio. Quantos operários da construção civil? Então, isso daí tem que transformar 

esses companheiros que caíram, e foram assassinados, estão desaparecidos, em bandeira 

do movimento sindical; porque esses, não são patrimônio de ninguém. Não é da 

Organização a que eles pertenciam. Eles são do povo; eles são do movimento sindical.  

E isso daí, eu acho que vocês têm que botar na cabeça que vocês têm que formar 

uma Comissão, para vocês assumirem esse trabalho, criarem essas bandeiras. E a 

unidade ser feita dessa forma; porque unidade não se consegue com palavras. Você 

consegue com ação. E essa unidade, contra a ditadura, não é contra aquela ditadura; é 

contra a ditadura atual, que é a ditadura do capital. Ela não acabou; ela mudou de forma 

– a forma política, a forma militar -, mas ela continua.  

Então, essa ideia, de que o movimento sindical tem que se apossar desse grande 

movimento que se chama Comissão da Verdade – porque, hoje, não é Comissão da 

Verdade aquele grupo, lá, em Brasília. É um movimento que toda a sociedade está 

assumindo, aos poucos.  

E vocês, que são a vanguarda do movimento sindical, vocês são; muitos estão 

aposentados, e tal, mas vocês são as lideranças. Vocês têm que dizer, para os atuais 

dirigentes sindicais, que essa luta é parte do movimento sindical; e contar a história, não 

esperar que alguém conte. O que vocês escreveram; o que vocês relatarem - o IEP, eu 

acho que é um exemplo muito positivo - está contando. Automaticamente, o que for 

feito, vai ser colocado no relatório da Comissão da Verdade; da Comissão da Verdade 

Estadual, e da Comissão da Verdade Nacional; porque, quem vai contar, são os 

componentes do movimento sindical.  

Neto.  
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 O SR. SEBASTIÃO NETO – Lê a nota para a gente, porque o pessoal está 

meio curioso. Tem companheiro com deficiência visual, também.  

 

 

A SRA. – Ok.  

“Comissão da Verdade apura crimes contra trabalhadores”, por Guilherme 

Serodio. “Valor Econômico”, do dia 3 de abril de 2013.  

“A Comissão Nacional da Verdade vai apurar violações de direitos contra o 

movimento sindical e trabalhadores, durante a ditadura civil-militar. A iniciativa, levada 

pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) à presidente Dilma Rousseff, em 

fevereiro, foi acolhida pela Comissão, na última semana, durante uma reunião da central 

sindical com a advogada Rosa Cardoso, integrante da CNV. O objetivo é criar um novo 

grupo de trabalho - o 13º, desde o início das atividades da CNV, em abril de 2012 - que 

seja dedicado à violência contra os trabalhadores; e conte com a participação efetiva das 

centrais sindicais. 

No dia 15 de abril, a proposta será levada às maiores entidades do setor, em uma 

reunião no escritório da Presidência da República, em São Paulo. O convite será feito, 

nos próximos dias, à Força Sindical, Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), União 

Geral dos Trabalhadores (UGT), entre outras. 

A expectativa da comissão é que, sindicatos e centrais, possam contribuir para a 

investigação, com documentos e depoimentos. ‘Há uma cultura oral muito forte no meio 

sindical, e eles terão muitas questões a lembrar, que não estão registradas’, disse Rosa 

Cardoso, ao Valor. 

Idealizadora da proposta, a CUT espera que a comissão ajude a esclarecer casos 

de assassinatos de sindicalistas. A central já entregou, à CNV, uma lista com mais de 

100 nomes de trabalhadores, mortos durante a ditadura, cujos assassinatos ainda não 

foram solucionados. ‘Queremos levantar todos os sindicatos que, no dia do Golpe, 

foram fechados, sofreram intervenção, e também quantos líderes sindicais foram 

perseguidos, assassinados; e quantos foram exilados’, disse Expedito Solaney, 

secretário de Políticas Sociais da CUT. ‘Há um consenso, dos sindicatos, sobre como os 

trabalhadores foram prejudicados com o Golpe; e, agora, é o momento de resgatar essa 

memória histórica’. 
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As linhas iniciais de investigação já estão traçadas, e devem se concentrar nos 

casos de perseguição a dirigentes sindicais; intervenções promovidas pelo regime em 

sindicatos, a partir do Golpe de 1964; registro da destruição de patrimônio físico e 

documental dos sindicatos; e investigação de prisões, torturas e assassinatos de 

trabalhadores, pelo regime ditatorial. 

Categorias como rodoviários, ferroviários e trabalhadores portuários - alvos 

notórios da Repressão -, estarão no foco da investigação; assim como cidades onde 

ocorreram episódios de violência, como Santos e Niterói, onde trabalhadores foram 

presos em navios, e no estádio Caio Martins. 

‘Os anos de chumbo não vieram só a partir de 1968, quando foi instituído o Ato 

Institucional nº 5 - AI-5. Os anos de chumbo vieram, sobretudo, para a classe 

trabalhadora, a partir de 1964’, disse Rosa. ‘Trabalhadores portuários ficaram presos em 

navios, em Niterói, sob condições infames; e há relatos, muito fortes, de tortura nesses 

navios’. A advogada irá presidir o grupo, ainda sem estrutura definida, que pode abrigar 

representantes das centrais sindicais, ao lado de pesquisadores. 

Em evento em memória do Golpe de 1964, no Sindicato dos Bancários do Rio 

de Janeiro, na segunda-feira, Rosa afirmou que a CNV tem recebido pedidos de 

comissões estaduais da verdade para estender o prazo de seus trabalhos, além de maio 

de 2014. O prolongamento permitiria a inclusão dessas investigações paralelas no 

relatório final da CNV. Rosa frisou que a possibilidade seria viável: ‘Apenas por alguns 

meses, ao longo de 2014; mas depende da decisão do governo”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria dizer que, além 

desse documento, vocês estão entregando o documento do Augusto - da Associação dos 

Metalúrgicos. Esse documento aqui, da oposição sindical, “A participação do 

empresariado do Consulado dos Estados Unidos na organização da Repressão política; e 

relação entre empresas e o DOPS”, proposta da Comissão da Verdade e investigando os 

crimes da ditadura civil-militar, que é esse documento que vocês fizeram; como 

funciona a Repressão, porque a América Latina pune os ditadores e torturadores, e o 

Brasil, ainda não.  

Eu só queria pedir, antes de dispersar, que eu acho que todo mundo vai dar uma 

palavrinha; eu só queria pedir. Nós vamos terminar, com bastante síntese, e o mais 
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rápido possível, mas eu queria que a Mesa pudesse fazer uma fala das suas 

considerações finais.  

Viu, Danilo? Seria bom, se você pudesse ver no filme do Hércules, para a gente 

projetar, antes de terminar a parte do Ibrahim. Ou, pelo menos, algumas coisas mais 

significativas para o pessoal... 

 

O SR. – A parte de derrubar a garrafa, lá, Ibrahim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É? Vê, aí, passa o 

“trailer”, e aí você vêm... Não é bom? 

E vê se dá uma abridinha no filme da Conclat. Só dá uma abridinha, aí, pequena. 

Bom, Portugal.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Eu queria terminar, citando as palavras de 

outra Rosa - não a Cardoso -, a revolucionária polonesa, Rosa Luxemburgo, assassinada 

em 1919, na Alemanha. Ela fez quatro linhas num poema, assim: “Às vezes, a onda do 

movimento invade todo o império. Às vezes, divide-se em uma rede, infinita, de 

pequenos arroios. Às vezes, brota do solo como uma fonte viva. Às vezes, se perde 

dentro da terra”.  

E é nesse momento, quando se perde dentro da terra, quando se rompe a cadeia 

humana de transmissão de experiências, quando novas gerações de militantes devem 

enfrentar a luta; é o momento em que a crônica, a fonte, a memória organizada, o 

arquivo, em suma, constituem uma inestimável arma para não começar do zero, para 

restituir a continuidade, para edificar a ação coletiva. A gente tem, aqui, algo que a 

gente falou o tempo todo.  

Que, para nós, significa sempre entender o caráter de classe do Golpe, da 

impunidade, da tortura e da lei de anistia; são, todas, ações de classe, que continuam a 

existir na atualidade; e, no passado, se voltou contra os trabalhadores e suas entidades; e 

suas organizações políticas que lutavam contra a exploração e a opressão.  

Jamais esquecermos que nós temos um combate de classe, que, para nós, 

significa ter cada vez mais a liberdade; mas que essa liberdade chegue, também, dentro 

da fábrica, nas fazendas; em todos os lugares onde a opressão e a exploração continuam, 

firmes e fortes, com o apoio, inestimável, da repressão policial militar do Estado.  
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Então, são essas minhas palavras que eu acho que é o sentido daquela nossa 

velha frase: “A luta continua”. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Gente, é dever de ofício, aqui. O Djalma está 

pedindo para falar, mas eu fiz um breve... Primeiro, dizer o seguinte: dia 9 tem reunião, 

na CUT, às 14h, das centrais dos trabalhadores; pra preparar... Primeiro queria saber se 

seria possível ter a transcrição, dessa sessão, antes disso, para poder encaminhar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dia 9, na CUT, tem a primeira reunião das 

entidades. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente pede pra dar uma 

prioridade, para fazer com urgência.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Aí tem que dar uma limpada, né; pegar as 

coisas... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O áudio, a gente te dá já.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, não. Mais importante é a transcrição. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O texto a gente pede uma 

prioridade. Mas não dá para garimpar. A gente dá o bruto para você.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Depois. Muito rapidamente. Têm alguns dilemas 

aí, embora com todas as vontades de responsabilidade. Vamos lá.  

Em relação às empresas, não vou fazer uma recuperação de tudo que foi falado 

aqui, lembrem que embaixador não porta a pena, embaixador não tem culpa; quem 

mata, é o dono do embaixador.  

Primeiro, sobre as empresas. As demissões políticas: como se levanta isso, para 

justificar um pedido qualquer. Depois, tem um problema muito grave, com as empresas, 
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que é a seção - a troca de informações das empresas com os órgãos de Repressão -; não 

é fácil documentar. Porque, uma coisa, é achar uma lista de fichas de empregados da 

Monark, ou da Tecnoforja – como o pessoal da companheira Nilza, achou; e nós 

achamos. Mas você não tem, às vezes, quem entregou a lista. Porque é diferente. Uma 

coisa é estar lá, 200 operários; estranhamente, um livro de registro de empregados ter 

cópia no DOPS – exatamente os que fizeram a greve. Mas não tem a cartinha do cara, 

dizendo: “Agradece ao doutor, que me entregou isso, aqui”. Depois, a presença da 

polícia... 

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Só um apartezinho, aqui?  

É Ruth. 

Essa questão, não é o funcionário que foi, e entregou. A questão é a seguinte... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A empresa só tem responsabilidade quando ele 

chega, lá. 

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – O documento; o documento é da 

empresa. Então, a responsabilidade é da empresa. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não. Eu só estou dizendo; são questões que estão 

sendo colocadas, que têm que ser pensadas. Têm desdobramentos jurídicos, inclusive. A 

presença da polícia nas empresas, e as infiltrações. O apoio financeiro à Repressão – 

têm muitos casos conhecidos, e logísticos – a GM, a Volkswagen. Quer dizer, todo 

mundo sabe o que era uma Veraneio, na cabeça da gente. Todo mundo sabe... Os carros 

da Folha, etc... E outras coisas, aí. 

Depois, nesse próprio material, aqui, tem um pedido. Já que o Elio Gaspari 

nunca foi contestado, e ele se baseou nos arquivos do Geisel; e diz que o Delfim Netto 

dá o local e a data da reunião dos empresários, pra fazer a caixinha da Repressão – 

alguma hora nós temos que ouvir o gordinho sinistro, lá...   

Depois. As ações, né. O que existe de memória organizada das entidades 

sindicais. Como é que se junta. 

Tem um projeto, acho que chama “Monumenta”, que está juntando os arquivos 

públicos das cinematecas, pra criar uma base comum de dados, no Brasil. Negócio meio 
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complicado. Mas está caminhando. A CUT está participando; nós, também, estamos 

participando. Mas vocês conhecem essas coisas, né? “Las cosas de palácio caminan 

despacio”. As coisas do palácio caminham devagar. 

Então, se formos esperar as coisas institucionais – nós, já vamos ter morrido, e 

os filhos da Nilza, também. 

Sobre a legislação, foi levantado aqui. A questão da Lei 4330, lei de greve, 

fundo de garantia, uma série de coisas. Ainda dentro da legislação, o papel da segurança 

das empresas hoje - hoje - do ponto de vista jurídico, legal. O que eles vão pedir para a 

Comissão; vão apresentar como proposta para o país; ou pro Congresso, pro senhor 

presidente. A questão da impunidade; a mudança da lei da anistia – depois, eu quero 

falar um pouquinho mais, sobre isso, no final -; e a reparação, que tipo de reparação. 

Lembra que, na Alemanha, agora que estão acertando com os últimos judeus. Os filhos 

dos filhos; não sei de quem.  

Das Forças Armadas, só lembrar aqui - até Volta Redonda tem que entrar na 

conta. O Exército atirando dentro da empresa. É, depois da anistia, 10 anos depois.  

Depois, sobre as ações locais, gente, é o perigo da dispersão no tempo. O 

Sanches é um cara exemplar; todo mundo sabe; mas tiveram outros caras exemplares de 

limpeza sindical, não? E tem uma questão muito pouco falada que é o campo. Eu 

insisto, desde o Governo Sarney, 280 mortos no campo. A Sueli Belatto, e eu, 

trabalhamos muito nisso, naquela época.  

Bom, rapidamente sobre a Comissão; na participação. É uma participação direta 

ou é o grupo? É uma questão a ser discutida - como participar. Tem um consenso, aqui, 

sobre registro de divulgação. Mas, como fazer isso, como fazer isso ecoar?  

E, por último, como meu apontamento aqui; lembrando toda essa polêmica... O 

Paulo já falou pro Ivan que não vai aos 70 anos do “seu” Ivan Seixas, não é isso?  

Mas, tem ações que estão dentro do objetivo da Comissão da Verdade, na 

anistia; e tem ações, políticas, da punição, que não dependem, em si, da Comissão da 

Verdade. Aí, se o movimento sindical - como também as questões da legislação - tem 

que ver o que quer da vida. A minha sugestão é que o Djalma fale, porque é um decano, 

e depois os membros da Mesa. Se não tem mais alguém, querendo falar...  

Decano, porque, a palavra decano vem das cãs, aquels que vêm, aqui, e ficam 

brancas. Então, o decano... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa ele falar, Neto, 

pelo amor de Deus.  

Djalma, por favor, agora, com a palavra. (Risos.) 

 

O SR. DJALMA BOM – Bom dia, a todos.  

Não contextualizar, as apurações e violações contra os trabalhadores, pela 

Comissão da Verdade, não seria a Comissão da Verdade. Seria meia-verdade.  

Eu quero falar o seguinte. Que, no meu modo de entender, na minha experiência 

como sindicalista, a sociedade brasileira tem uma dívida, com o movimento dos 

trabalhadores, no reestabelecimento da democracia no nosso país.  

Mesmo essa democracia, que está colocada para nós, ignora totalmente a 

participação da classe trabalhadora, no restabelecimento da democracia, no nosso país.  

Uma comissão de fábrica que foi feita, por exemplo, lá em Osasco; a primeira comissão 

de fábrica...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Djalma, Djalma, posso te 

pedir um favor? Vem falar aqui na frente, porque agora só tem aquela câmera da 

internet, e é importante que você fale e a câmera te veja.  

 

O SR. DJALMA BOM – Então, a primeira comissão de fábrica, lá em Osasco, 

nós não podemos deixar de registrar que essa comissão, na constituição da comissão, foi 

uma trincheira de luta, dos trabalhadores, contra o regime militar. A greve, que o 

companheiro Ibrahim participou, em 1968, também foi uma trincheira de resistência; 

como foi, também, a greve dos companheiros, lá em Contagem. Logicamente, dentro 

desse contexto, eu acho que a gente tem que analisar, e tem que contemplar, também, a 

dívida que a sociedade brasileira tem, contra o movimento operário, contra os 

trabalhadores, no reestabelecimento da democracia no nosso país.  

Eu vejo, Adriano, que tem que contemplar. Porque, às vezes, nós, trabalhadores 

somos totalmente ignorados. E, essa dívida histórica, não pode ser ignorada, assim.  

Eu me lembro do movimento grevista, que era por melhores condições de 

salário, melhores condições de trabalho; mesmo a gente, sem ter feito e ter tido uma 

participação mais organizada de conteúdo político, no andamento desse processo, as 

greves dos metalúrgicos do ABC - e todas as outras greves - ela acabou sendo, dentro 
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do contexto, pelo reestabelecimento da democracia. Os trabalhadores lutavam por 

melhores condições de trabalho, e por melhores salários; mas, naquele momento, 

naquela conjuntura, ela, também, junto com a sociedade brasileira, foram à luta pelo 

reestabelecimento da democracia.  

E não constar, no processo histórico, essa luta dos trabalhadores pelo 

reestabelecimento da democracia no nosso país - mesmo essa democracia que nós 

consertamos, que nós achamos que não é uma verdadeira democracia, para nós, 

trabalhadores -, mas dessa democracia, que foi conquistada, uma grande parcela do 

movimento sindical tem a sua participação.  

Era só isso, Neto. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu sou o cara que estraga as palmas, aqui, né. 

Só uma pergunta, Adriano; quer passar as coisas, agora, e depois faz a Mesa 

final, pro pessoal falar um pouquinho? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acho que sim. Daí, a 

Amelinha quer falar. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Amelinha, desculpe. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Também quero... Depois 

da Amelinha, só queria... Como dia 15 vai ser um dia muito importante para vocês, eu 

queria falar um negocinho.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria cumprimentar a Mesa; todas as 

representações sindicais; cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. 

Mas eu queria lembrar o seguinte. O movimento sindical - que vem aqui para 

construir a verdade, e isso é importante, que esteja articulado, como diz o Stan - não 

pode esquecer das mulheres. Eu acho que não pode esquecer das mulhers. 

Porque, quem fez... A dívida que a sociedade brasileira tem, para com as 

mulheres que resistiram à ditadura militar; não podemos esquecer o seguinte: que, nos 

anos 1970, foram as mulheres as primeiras, que foram às ruas. Foram antes dos 

trabalhadores. Até porque, os trabalhadores, estavam sendo obrigados a fazer horas 
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extras; estavam sendo acidentados. Não esquecer que o Brasil, com esse avanço do 

capitalismo, durante a ditadura – foi um dos campeões em acidentes de trabalho - e, 

quantos trabalhadores ficaram encostados, enquanto as mulheres iam pras faxinas, iam 

pras ruas, e foram fazer a luta contra a alta do custo de vida.  

A gente não pode esquecer disso; foram as primeiras que saíram por aí, nas 

periferias, fazendo o abaixo-assinado. (Palmas.) Foram as mulheres que levantaram o 

movimento feminino pela anistia; as primeiras que saíram às ruas, para falar em anistia, 

foram as mulheres. Não se esqueçam disso. Porque, depois é que vieram os estudantes, 

depois é que vieram os trabalhadores, sindicalistas.  

É só pegar a história. Tem uma cronologia. Tem uma cronologia. E tem as 

mulheres operárias, sem dúvida nenhuma, que nós não podemos esquecer. Mas, as que 

foram às ruas; as mulheres do custo de vida; as mulheres que foram falar de creche; 

foram as mulheres que foram buscar posto de saúde; e denunciar toda a Repressão, no 

seu cotidiano.  

Então, eu não posso ver o movimento sindical ignorar; deixar, ausente, mais do 

que a metade da população, que são as mulheres. E não esquecer que, essas mulheres, 

estavam inseridas no mercado de trabalho; porque o capitalismo, a mais-valia do 

capitalismo, foi contra a força do trabalho das mulheres, que recebiam a metade do 

salário dos homens, para fazer a mesma função. Não esqueçam disso, por favor. 

(Palmas.) 

 

O SR. SÉRGIO – Meu nome é Sérgio, eu sou do Sindicato dos Metroviários de 

São Paulo. Metroviários de São Paulo, a categoria é nova, de 1974, para cá; mas teve 

intervenção no nosso sindicato, em 1986.  

E a gente; eu também estou aqui, representando o companheiro Pasin, da 

Fenametro, da nossa Federação Nacional - dos metroferroviários do país -; nós tivemos 

uma plenária nacional, que a gente decidiu instalar a Comissão da Verdade, em âmbito 

nacional, nos metroferroviários do país; e, também, no nosso sindicato.  

Então, eu estou querendo falar, dia 13 - depois eu quero costurar com vocês, 

aqui - nós temos um seminário nosso, do nosso sindicato, aqui em São Paulo; e, nesse 

seminário, a gente vai detonar no seminário, pra lançar a nossa Comissão da Verdade, 

somando esse esforço.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      54 

 

Depois, a gente quer discutir com vocês, amanhã a gente vai estar aqui – o velho 

Amaro – companheiro que vocês devem conhecer, ele vem amanhã, nós estamos, aqui, 

amanhã; e, nesse ínterim, a gente costurar esse lançamento nosso, lá, e discutir juntos. 

E, só o que você falou; quando fico meio agoniado, porque eu sou do Rio. 

Comecei, em 1979, a militância, no movimento estudantil; 1984, movimento operário, 

oposição metalúrgica do Rio de Janeiro; e passei 1988 em Volta Redonda, até 1993. E 

comecei a trabalhar no metrô em 1994. Então, de 1994, eu estou como mecânico, no 

metrô. Mas passei por volta Redonda. A linha de corte, em Volta Redonda, é muito 

importante. 

Os operários William, Valmir e Barroso - que são os três operários assassinados 

na aciaria, de Volta Redonda - eles foram assassinados por Tropa de Elite. As tropas se 

posicionaram... 

 

O SR. – (Ininteligível. 02:28:53) 

 

O SR. SÉRGIO – Execução. Posicionaram no escritório central, do lado de fora 

da usina; os operários estavam na aciaria, dentro da usina. E a Tropa... Eles foram para 

o meio da testa – os três – foi no meio da testa. Eu tenho um companheiro... Me arrepia; 

eu tremo, quando ouço isso. 

Então, a linha de corte razoável. Porque a gente vai, até 1984; mas se arrastou, a 

ditadura, até 1988, claramente; nós, aqui... Em 1988 - nós tivemos intervenção, em 1986 

– e em 1988 nossa greve dos metroviários foi brutalmente reprimida; junto, junto; foi no 

mesmo corte. 

Então, se puder, a gente... O recuo histórico, ele tem que ter um momento. E 

William, Valmir, e Barroso, são os mártires dessa classe trabalhadora brasileira. Era, 

ainda, a CSN, era de Segurança Nacional; então, está dentro do processo. Aí, é brutal. E 

tem nome, né, Sarney. Sarney. Tem nome. É Sarney. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom, um debate desses, você vem falar de sarna, 

pra gente, cara?  

Mais alguém quer falar? Pra não ficar puxando, assim, só pra saber; pra 

organizar o barraco, aqui, que o Adriano vai...  
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A SRA. MARIA ARLEIDE ALVES – Boa tarde.  

Meu nome é Arleide. Eu vim, também, dar um pouco do meu testemunho.  

Eu fico feliz, ainda de hoje, após os anos 1970, essa luta está sendo continuada 

por algumas pessoas de coragem, de fibra, que vem até aqui pra levantar a poeira. Eu 

gostaria, também, de exaltar a luta das mulheres, que fizeram frente, desde os anos 

1970, paralelamente com todos os trabalhadores.  

Eu lembro - dos anos 1970 -, eu trabalhava na tecelagem Calux, do qual a gente 

participava da comissão, da Cipa, na época. E aí, nós organizamos diversas comissões, 

do qual eram meninas de 15, 16 anos, que participavam dessa comissão. Do qual eu 

trabalhava 48 horas, nessas fiações, umas máquinas tremendas, que dava pra ver umas 

menininhas, pequenininhas, naquelas máquinas enormes. Então, muitas delas eram 

demitidas, porque eram pegas brincando com os toneis.  

Então, as mulheres, elas sempre fizeram a história. Sempre participaram da 

história. Inclusive, depois, do movimento sindical metalúrgico do qual eu participava, 

que tem um grande número de mulheres, do qual eu faço uma grande homenagem aqui, 

para a Lúcia Poço, que foi uma metalúrgica que tomou frente; na época, era do Partido 

Comunista do Brasil; e aí, ela tomou frente dessa luta dos metalúrgicos, também, do 

qual ela se destacou, dentre quais.  

E, também, a luta do desemprego; quanto desemprego, que nós acampamos e 

que deu um grande reboliço em São Paulo, e teve repercussão a nível internacional. 

Então, as mulheres sempre estiveram presentes, não contra os homens, mas juntamente 

com os homens, ali, de párea. Então, eu exalto essa reunião e acho muito importante a 

participação de ambos, juntamente.  

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Arleide, grande 

companheira Arleide. Ela só conta a história dela pela metade. Não, não, pode contar... 

Você que tem que contar. Não vou contar sua história, não.  

Vamos lá. Vamos pros finalmentes, então? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Da minha parte, eu só... Como eu fiz uma 

pequena pauta, seria bom fazer as considerações finais, falassem o que vocês acharam...  
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Ahn? Ah, sim, amanhã. Amanhã, então... Primeira coisa, esqueci do Brás, ali. 

Desculpa. Porque a gente sempre esquece das pessoas mais próximas, né. 

Então, amanhã tem um debate aqui; vejam só; aqui, na expressão do Stan, as 

centrais são relativamente novas, mas tiveram movimentos como os queixadas. Os 

queixadas são, mais ou menos, padrinhos de Osasco; e, mais ou menos,  padrinhos da 

oposição metalúrgica. 

 

O SR. – Sete anos de greve. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Os queixadas de Perus; o pessoal da FNT - 

Frente Nacional dos Trabalhadores -; o pessoal da ACO; da JOC; da Pastoral Operária; 

da Oposição; o cinema da sindical do ABC; o Ibrahim vai estar - também, amanhã, 

como osasquence - falando. Talvez o Tigrão venha - está com problemas de saúde – 

mas talvez venha, também. Então, são dois diretores do sindicato, de 1968; é isso? Esse 

é um debate, amanhã.  

Está previsto, dia 18 - só pra falar - de maio, o negócio do Olavo; tem uma 

reunião, às 18h, amanhã, para discutir isso. Não sei se eu estou esquecendo alguma 

coisa. Não? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dia 15, todo mundo aqui 

está convidado, pelo menos?  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dia 15, é o quê? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que vocês organizaram 

esse negócio da Comissão Nacional. Está todo mundo envolvido? Esse documento...   

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ah, não. Dia 9, na CUT, às 14h, é reunião das 

centrais. Dia 15, pelo que eu entendi, está no escritório da Presidência da República. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está tudo certo, isso? 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu dei informação direta. Ela deu do Solaney; tá? 

Temos que ver como nós vamos participar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Além da CUT, os outros,  

todos, estão envolvidos? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Isso. Sim. Não, eu falei com o Vagner, com o 

Juruna. Não, Rogério, vocês estão sabendo. Vocês estão sabendo. O Mancha, o Ibrahim. 

O GT. A gente se entende. Agora, tem que ver, Adriano, como a Comissão participa 

disso. Agora, o pessoal, a gente tem que ver no encaminhamento com eles, depois. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois a gente vê isso. 

Vamos lá. 

 

O SR. – As entidades não sindicais, como as nossas, podem participar dessa 

reunião?  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Isso que eu não sei.  

 

O SR. – Não; a reunião do dia 9. 

 

A SRA. – Eu acho que são as centrais, né? 

 

A SRA. MARISTELA MONTEIRO PEREIRA – As centrais. Eu sei dos 

convites que foram enviados às centrais, pela CUT. E, no dia 15, quem está fazendo a 

convocação é a Comissão Nacional da Verdade das centrais.  

 

O SR. – Mas nós podemos participar da reunião, do dia 9, na CUT? 

 

A SRA. MARISTELA MONTEIRO PEREIRA – Olha, como o Solaney disse 

que eu podia divulgar isso aqui, eu não vejo problema. Mas o que eu sei é assim, que a 

CUT mandou os convites para as centrais. Tá ok? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      58 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Deixa o Brás falar, Adriano, para depois 

continuar? Acho que é a única pessoa, da plateia, que quer falar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ô Brás. Pega o 

microfone. Fala aqui. 

 

O SR. BRÁS – Bom dia, companheiros da Mesa. Bom dia aos companheiros do 

plenário, vários suplentes, aqui presentes.  

Eu não poderia deixar de deixar registrado a minha participação aqui nesse 

evento de hoje. Os companheiros do ABC, o Portugal, Djalma Bom. O Djalma Bom era 

funcionário da Mercedes e eu era da Volks. Aí eu fui coordenar lá; esse posto, aqui em 

São Paulo, virei prático, em 1985, e elegemos, lá, o deputado. Nem sei se era deputado, 

era vereador, vereador, em 1986; como é que é o nome dele? Tem um fusquinha, velho, 

lá. Mas naquele fusquinha tem tanto panfleto do Adriano, os filhos dele fazendo a 

campanha do Adriano.  Meu Deus do céu, uma loucura.  

Então, os companheiros Neto; metalúrgico Stan; o meu presidente da ANAP de 

São Paulo. Eu queria deixar registrado isso, aqui, porque é um passado de luta, e a gente 

presente, hoje. Companheira Nádia, aqui, a nossa assessora, viúva do nosso 

companheiro falecido, Arsênio; Arsênio era do sindicato dos Práticos; não, ele era 

Químico; ele era funcionário dos Práticos, na época; era assessor, da assessoria. 

Eu acho que, todo esse pessoal, aqui, quando eu venho pra São Paulo – que eu 

fui expulso do ABC, em 1980, na greve de 1980, de 41 dias, nossa senhora, eu não 

sabia que meu nome estava enquadrado, lá, nas listagens do pessoal das prisões, não sei 

das quantas. 

E essa semana, também, teve um debate muito bom, né, no ABC, padre Rubens; 

até os padres, naquela época, lá, era preso, torturado. Só pra dizer, o padre teve cinco 

prisões. Nosso padre. Aí o Romeu Tuma, o Tuma: “È, que partido é você?” Digo: “PC, 

é o Partido Cristão”.  

Então, só uma historiazinha aqui, pro Ibrahim, que ele não sabe, né? Quando ele 

veio pra São Paulo, depois foi preso, exilado; veio pra umas associações, lá, pra ter um 

lugar pra dormir, nós se reunia, lá, e fazia oposição aos pelegos, aqui. Mas foi difícil 

aquela época, né, Ibrahim? Então, a gente agradece aquele apoio que você deu pra nós, 

naquela época. Todos os companheiros, aqui, metalúrgicos, que trabalharam; que não 
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foi fácil tirar aquela pelegada, aquele cara, lá, tinha mais de 20 anos que ele estava, lá; 

só fazia o que o Governo mandava. 

E, tinha outra coisa, meu patrão era o Dilson Funaro, ministro da Fazenda. Aí, os 

companheiros, lá, falavam: “Rapaz, tu é doido, quem manda nesse sindicato, aqui, é o 

Dilson Funaro”. Então, é por isso mesmo que eu vou entrar, para fazer oposição pra ele. 

Entramos pro sindicato. A firma do Funaro, tinha 80% da firma, é da mulher, né. 

Aquele homem era terrível. Mas era Deus no céu, Funaro na terra. Sabe quanto que ele 

dava, de almoço e janta, pras mulheres? Quinze minutos. Eu falei, mas aí, é por isso que 

eu vou brigar com esse ministro, aqui, viu. Mas não deu outra. Fizemos uma greve, lá 

dentro, nossa senhora! Foi uma repressão, foi lá que eu perdi o meu contato... Ah, mas o 

Brás era tão pacato, Matusalém. Ô Ibrahim, tu lembra do Matusalém? O Brás era tão 

pacato, foi fazer uma greve, ele tá meio preto. Aí, ele falou assim, você tá dispensado, 

vai pra tua casa, não volta mais aqui.  

Muito obrigado, pra vocês. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Brás. Grande 

Brás.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Adriano; só dar uma informação? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A ideia é só da Mesa, Augusto. Todos da Mesa 

têm algum tempinho; é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa o Augusto falar, 

que ele precisa ir embora. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Aqui é jogo rápido, que eu já falei o que eu 

tinha que falar. Só dizer que, anexo ao documento do 7º Congresso do Sindicato, tem a 

carta, aprovada pela Câmara Municipal de São Bernardo, da Sessão Solene da Câmara, 

por ocasião dos 32 anos da Lei 6683/79, que nós questionamos; e que se chama “Carta 

do ABC pela Verdade, Memória, Justiça e Reparação”.  
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Eu queria só mencionar, porque foi aprovada em uma Sessão Solene da Câmara 

Municipal de São Bernardo, num ato político realizado com apoio institucional da 

Câmara, e das nossas entidades de luta pela anistia. Só isso. 

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ruth.  

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Prefiro aquele outro, ali, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá o microfone sem fio, 

por favor, pra Ruth falar? 

 

A SRA. RUTH COELHO MONTEIRO – Bom; quero, mais uma vez, 

agradecer a oportunidade de participar aqui, falando - em nome da central Força 

Sindical - ao presidente da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, o deputado 

estadual Adriano Diogo. E a todos os companheiros e companheiras que estiveram aqui, 

presentes, nos ouvindo.  

Eu queria aproveitar essa fala final para colocar uma questão que eu havia 

anotado para falar, e acabei não falando durante a minha fala; mas que foi a participação 

dos EUA nisso tudo.  

Eu acho que, de Estado para Estado, um Estado democrático deve pedir, 

também, reparação a outro Estado. Eu acho que os EUA devem desculpas, e muito – 

pública - ao povo brasileiro pela sua intervenção, indevida, na nossa história, e por tudo 

que foi, na verdade, essa ditadura. É claro que é uma coisa assim, “nossa, imagina, a 

gente falar contra”. Mas é verdade, nós temos todas as comprovações da história, da 

interferência de vida de um país sobre o outro. Então, isso feriu a autonomia das nações; 

isso feriu a soberania do país; isso feriu um monte de coisa.  

Então, eu acho que essa Comissão Nacional da Verdade, de alguma forma, 

também tem que tocar nessa questão. Eu acho que é importante, porque os cônsules, na 

verdade, nesse período eram agentes - agentes secretos -, treinavam os nossos militares. 

E eu acho que, isso não pode deixar assim, também, como se não tivesse acontecido, 

como não tivesse passado nada.  
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Encerrando, concluindo, eu acho importante que a gente tenha, conosco, essa 

obrigação de continuidade da luta que esses companheiros iniciaram lá atrás; porque 

isso é uma continuidade, para nós do movimento sindical; é uma continuidade, e uma 

obrigação moral, até, com aqueles que sofreram essas torturas, essas perseguições, as 

demissões, as prisões, os assassinatos. Para que, pelo menos, o sacrifício deles tenha 

valido a pena. Não tenha sido em vão.  

E, além disso, eu acho que para que a gente seja como nós queremos - os 

verdadeiros agentes da construção da história - a gente precisa resgatar essa memória, 

resgatar essa verdade, resgatar essa história; porque, sem isso, sem que a gente valorize 

a nossa própria história, a gente não tem como ser agente dessa história. Porque, daí, 

nós estamos tratando com histórias falsas, histórias pela metade; e com outros agentes 

da história.  

Então, eu acho importantíssimo esse nosso - vamos chamar - movimento, e que 

ele não fique só entre nós. Que a gente tenha, realmente, uma ampla divulgação; porque 

a gente sabe que a imprensa não vai fazer isso; mas nós temos imprensa sindical; vários 

sindicatos, agora, já têm até canal de televisão, têm rádios; então, que a gente use a 

nossa própria imprensa, além das públicas, aqui, como da Assembleia Legislativa 

podendo transferir, também - agradecemos muito estar sendo transmitido pela internet -; 

mas, utilizar, realmente, os meios de comunicação que nós temos à nossa disposição, 

para colocar esse nosso trabalho, visível, para o maior número da população, em geral.  

Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você vai fazer uma fala? 

 

O SR. LUIZ CARLOS PRATES – Também queria agradecer mais uma vez ao 

Adriano Diogo, ao Neto e a todos que organizaram essa atividade. Sempre é um prazer 

a gente poder, aqui, estar debatendo, conversando, com vários companheiros na Mesa, o 

Ibrahim, velhos companheiros, no plenário, como o Waldemar Rossi, que acabou de 

acordar, ali, né Waldemar; junto com o Cipó, todos os companheiros, aqui; é um prazer 

muito enorme a gente estar podendo fazer esse debate, e podendo manter acesa a luta 

pela reparação, pelo fim da impunidade.  

As propostas que foram apresentadas aqui, inclusive a sistematização do Neto, 

nós temos acordo. 
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Eu queria só fazer um reparo, alguém falou do problema da anistia ampla, geral, 

e irrestrita, que a anistia não deveria ser assim; até porque para a gente resgatar um 

pouco a história. A anistia ampla, geral, e irrestrita, que nós reivindicamos, em todo o 

movimento operário, o movimento da esquerda – nós sempre reivindicamos anistia 

ampla, geral, e irrestrita – mas ela não era recíproca. Estava, sempre, acompanhada da 

punição para os torturadores. Então, anistia ampla, geral, e irrestrita, era um termo – por 

que, na época, se falava de uma anistia, mas não anistia para aqueles que tivessem pego 

em armas; ou aqueles que estava exilados... Isso, derramamento de sangue... Então, o 

termo “anistia ampla, geral, e irrestrita”, era para pegar absolutamente todos os 

lutadores, contra o regime militar, independente da sua opção política, partidária, 

inclusive de formas de luta. 

Agora, os torturadores, ninguém, na época, teria coragem de dizer que teria que 

ter anistia aos torturadores; e anistia aos militares. Nem sequer eles falavam. Isso foi 

fruto, depois, de um acordão que - aqueles que lutaram pela anistia, que os comitês de 

base pela anistia, os comitês brasileiros pela anistia, que se espalharam por todo o país - 

nunca, ninguém, concordou com essa anistia. Ainda que, ela trouxe os lutadores, trouxe 

as pessoas que estavam no exílio, e tal. 

Então, do ponto de vista histórico, nós não abrimos mão desse termo. Esse termo 

foi usado de maneira correta, justa. Agora, a lei que foi promulgada não teve o apoio de 

todos os setores democráticos, que, na época, faziam essa luta. 

Então, queria fazer essa observação; e, também, pegando a ideia do Stan, eu 

queria fazer uma proposta, ver se era possível; que eu tentei, aqui, redigir uma nota bem 

breve, curtíssima, sobre o episódio dos militares. Da manifestação que eles fizeram, em 

31 de março, eu acho que era importante se a gente conseguir fazer uma resposta, ainda 

que curta; limitada. Uma primeira. Que seria a seguinte:  

“As organizações e centrais sindicais, reunidas em audiência pública da 

Comissão da Verdade de São Paulo, na Assembleia Legislativa, querem manifestar seu 

veemente repúdio às declarações dos presidentes do Clube militar, Clube Naval e Clube 

da Aeronáutica em defesa do Golpe Militar de 1964.  

Essas declarações são uma afronta ao povo brasileiro, e aos milhões de 

trabalhadores mortos, torturados, presos, perseguidos, demitidos pelo regime militar; e, 

também, às liberdades democráticas duramente conquistadas.  
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Exigimos a apuração de todos os crimes da ditadura militar; a responsabilidade 

das empresas na repressão aos trabalhadores; bem como a punição dos torturadores e 

seus mandantes, para acabar com a impunidade que permite essas absurdas posições”. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos indo para 

os finalmente. Primeiro, eu queria o seguinte; embora dia 15, agora, vai ser um dia 

muito importante para o movimento sindical...  

Belíssimo esse aplauso. Fechou bem, Mancha, como sempre...  

O dia 15 de abril, agora, é um dia importante para vocês, porque, praticamente, é 

a primeira vez que a Comissão da Verdade, graças ao trabalho de vocês, reconheceu a 

existência dos trabalhadores. Então vai ter o depoimento. E a nossa companheira, Rosa 

Cardoso, abriu essa porta. Eu acho que é importante.  

Mas, à noite; eu queria fazer um convite. O Governo brasileiro, depois de muito 

tempo, é evidente, está reconhecendo todas as consequências da tortura, e todas essas 

questões que sobraram com o processo de privação de liberdade.  

Então, aqui na Assembleia, no dia 15, à noite, o Ministério da Justiça, a nossa 

Comissão, e outros grupos, vão lançar um projeto. Um projeto já aprovado, apresentado, 

de tratamento psicológico e psiquiátrico às vítimas da ditadura, seus familiares, enfim.  

E vai ter um projeto, que vai ser o das clínicas do testemunho; e outro, lá no 

Sedes Sapientiae, que vai ser lançado na terça.  

Aqui, na segunda, vai ser apresentado pelo Ministério da Justiça, com os 

profissionais de saúde, um projeto contratado - só para vocês terem uma ideia, na 

Argentina esse projeto já tem mais de 20 anos - e, agora é que chegou aqui no Brasil. 

Então, eu queria convidar todo mundo, se puderem; saber do que se trata esse projeto, e 

como as pessoas, que ainda têm problemas decorrentes desse período, podem acessar 

um tratamento digno.  

Eu queria só falar, um pouco, para encerrar. Eu acho que essa... Viu, Neto, 

queria te agradecer enormemente; a sua persistência em organizar; e a CUT ter levado 

essa pauta para a presidente da República. A CUT ter assumido a Comissão da Verdade, 

foi uma coisa importantíssima.  

Só queria dizer o seguinte: o movimento sindical, ainda é o lado são – é o lado 

são - dos partidos políticos, e da política, no Brasil. Os partidos políticos, praticamente, 
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não têm a Comissão da Verdade, e a memória política, como a sua pauta do dia a dia. 

Mesmo nos grandes partidos, e tal, que contribuíram, na sua formação, para o fim da 

ditadura, essa questão da memória política é vista, ainda, como coisa de pessoas 

problemáticas, recalcadas, com problema de revanchismo. Eu costumo dizer que 

revanche é válida, né, Ivan; o que não pode ter é mata-mata. (Risos.) 

Então, eu estou fazendo essa fala, para dizer que eu acho que essa fala do Stan, 

aqui, foi instigante. Que, se o movimento sindical – os diversos agrupamentos do 

movimento sindical -; pessoas históricas, e importantes na vida de todos nós; que está 

aqui hoje, o Ibrahim, segurando uma reunião com essas características; e toda essa 

juventude, por exemplo, o pessoal - eu tenho que falar de público - o PSTU/Conlutas é 

o grupo político que mais encaminha, dessa fase mais nova, a questão da memória e da 

reivindicação; esse trabalho do Neto, da oposição sindical; a presença do Waldemar 

Rossi aqui, hoje. 

Eu queria dizer, principalmente aos companheiros, por exemplo, os 

companheiros ligados ao PCdoB - da CTB -, quão difícil é, para a gente, conviver sem a 

reivindicação da luta do Araguaia, e da memória do Araguaia, e dos combatentes do 

Araguaia. (Palmas.) Eu não me conformo. Nós fizemos a sessão, em Bauru, sobre a 

família Petit; e a dificuldade dos partidos políticos se engajarem; uma enorme 

dificuldade.  

E aí, como diz o outro, não tem santo; em todo lugar que você vai é aquela 

dificuldade. Então, eu acho que o movimento sindical, que é a verdadeira face da luta de 

classes; porque, lógico, o Golpe do Brasil foi um golpe do imperialismo associado à luta 

de classes; e os trabalhadores foram o principal alvo, em 1964. Teve essas 

características, da reversão de um processo.  

E o companheiro Azenha - que foi condenado, essa semana, pela TV Globo - 

trouxe aquela contribuição enorme, que é a gravação do Lyndon Johnson discutindo 

com o Vernon Walters, dirigindo o Golpe; como dirigir os porta-aviões de Aruba, para 

vir para a costa brasileira; enfim, aquela coisa toda.  

Então, companheiros, existe a necessidade, urgente, de os sindicalistas, dos 

trabalhadores, do pessoal do movimento operário, do movimento sindical, pegar essa 

causa da Comissão da Verdade.  
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E, às vezes, aparece esse negócio da Comissão da Verdade, é uma coisa de 

chapa branca, e tal. Não, Comissão da Verdade tem que ser entendida como um 

movimento, como foi o movimento pela anistia.  

A gente tem que pegar essa bandeira da Comissão da Verdade, e dizer quem 

foram os torturadores; o que eles fizeram; onde estão os nossos mortos e desaparecidos; 

e quem é que vai ser punido. Eu sempre faço uma comparação. É a mesma coisa que, na 

Alemanha, os caras falassem assim: “Não, o Tribunal de Nuremberg só vai ser 

implantado daqui a 49 anos”. É como nós estamos, aqui, há 49 anos do Golpe, na 

semana do Golpe, e ainda tem cara que fala que não teve Golpe; que não teve 

Repressão; que não teve nada disso.  

A TV Globo até que deu uma contribuição; no dia 1º de abril passou o filme 

Tropa de Elite II - que é a versão moderna, da repressão contra os trabalhadores e contra 

o povo brasileiro. Então, vamos aproveitar, e passar um trechinho do filme do Hércules.  

Hoje à tarde nós temos alguma coisa? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não. Só uma coisa. A nota, os companheiros que 

trabalham com vocês na Comissão; foram tirar xerox para todo mundo. Mas todo 

mundo já assinou, aqui. Ninguém fugiu da reta. Está assinada, já, e vocês encaminham 

para a imprensa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que essa nota 

sairia até como produto público, viu, Thaís, como da reunião de hoje. A face pública da 

reunião de hoje, é a aprovação dessa nota, assinada por todos estes companheiros e 

companheiras. (Palmas.)  

Vai lá. São só cinco minutos - o filme. A gente senta lá e assiste.  

E a luta continua. Viva a luta dos trabalhadores.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Adriano. É que ficou desigual. Você quer falar 

alguma coisa, a Nilza, o Stan? O Ibrahim e o Stan.  

 

O SR. - Fala, Ibrahim. Só pra encerrar, o Ibrahim. 
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O SR. JOSÉ IBRAHIM – Olha, gente, o seguinte. Eu acho que uma coisa nós 

temos que ter claro. Que as consequências do Golpe, as sequelas de 21 anos de ditadura, 

não são fáceis da gente superar; e ainda vai demorar. Eu acho que nós temos uma longa 

caminhada, aí, a fazer, pra gente, realmente, reconstruir tudo que foi destruído, nesse 

tempo todo, pela Repressão; por tudo que aconteceu, e infelicitou o nosso povo. Então, 

por isso, a necessidade da continuidade da luta.  

Nós, que somos um pouquinho mais velhos; mas aqui nessa Mesa não tem 

ninguém aposentado, não. Está todo mundo na ativa. Nós, que somos mais velhos, nós 

continuamos aí, até onde der, essa é a convicção de todos nós, e de muitos outros 

companheiros que aqui não estão; mas a gente tem que puxar os mais jovens; nós temos 

que fazer com que cada vez mais gente participe dessa luta; porque tem muito, ainda, 

que se fazer.  

Eles destruíram o nosso movimento sindical; debilitaram todas as forças 

políticas; a esquerda armada foi dizimada; o movimento camponês foi totalmente 

desarticulado; o movimento estudantil. E só por isso que foi possível, depois, o acordão, 

o movimento da anistia. Nós não conquistamos, porque nossas forças estavam muito 

debilitadas; e tinha muito, ainda, companheiros presos. Por isso que eles fizeram isso.  

Mas nós não somos obrigados a engolir isso aí, não. Então, é por isso que nós 

temos que continuar batalhando. E é ótimo, que todos nós, aqui, estamos totalmente de 

acordo com o que tem que fazer. O compromisso de todo mundo, aqui, em trabalhar 

junto com a Comissão da Verdade e ampliar, cada vez mais, essa questão entre nós - 

entre os trabalhadores.  

Então, isso aí é muito bom; mas isso não deve ser monopólio das centrais 

sindicais, não. Eu acho que as centrais sindicais têm obrigação de estar; como estamos. 

Mas isso aí é da responsabilidade do conjunto; do movimento sindical e o operário; 

desse país. Tem muita coisa organizada, fora das centrais sindicais, e que são, 

igualmente, muito importantes.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só mais cinco 

minutinhos, a gente assiste ao filme... 

Stan. Stan.   
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O SR. STANISLAW SZERMETA – Eu queria parabenizar a memória; a 

Comissão da Verdade aqui do Adriano, montada aqui na Assembleia.  

E eu queria dizer que - como militante de base - eu queria dizer o quanto é 

importante as centrais sindicais estarem nesse projeto; estarem num momento, 

importante, de avanço da luta dos trabalhadores.  

Agora, eu queria colocar mais uma coisa. Eu acho que eu queria me sentir, nesse 

processo todo, um latino-americano. Eu queria dizer o quanto é importante, nesse 

avanço das centrais, a gente se relacionar com essa América Latina, porque nós temos 

tanta luta conjunta; e nós temos que aprender - com os argentinos, com os chilenos - 

como eles traduziram esse processo de punição dos militares; como eles conseguiram, 

realmente, avançar nesse processo de luta. Inclusive, estreitar esses laços. Nós não 

podemos ficar isolados.  

Tem aí o Projeto Condor. Tem toda uma unificação, que os militares fizeram, 

para nos derrotar. Essa derrota nossa não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota 

latino-americana. Então, eu gostaria de me sentir, nessa recomposição da luta, latino-

americano. E que esses companheiros da Argentina, do Uruguai, do Chile; quando nós 

tivéssemos de avançar nesse processo de enfrentamento, eles também estivessem 

presentes; para, inclusive, passar essa experiência. Que na anistia já tem isso, mas o 

movimento sindical tem que incorporar isso.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Muito 

obrigado. Boa, Stan. Maravilhoso. 

Vamos lá, então, assistir ao filme – o trailer do filme. 

E aí a sessão está encerrada.  

 

*      *      * 

 

É feita a exibição do filme. 

 

*      *      * 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

04/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, audiência pública, trabalhadores que resistiram à 

ditadura. Qual o futuro dessa memória. São Paulo, quatro de abril de 2013. Assembleia 

Legislativa, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 28ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva em parceria com o Projeto Memória da Oposição sindical 

metalúrgica de São Paulo, no dia 04/04/2013 as 09:30hs, na Assembleia Legislativa no 

auditório Teotônio Vilela sobre o tema ‘trabalhadores que resistiram à ditadura e qual o 

futuro dessa memória’. Esclarecemos ainda que a Comissão da Verdade de São Paulo 

pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Então, eu passo a palavra ao 

companheiro Sebastião Neto, para que faça a distribuição da mesa e a condução dos 

trabalhos. Sebastião Neto.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom dia. Dentro da semana nacional de direitos 

humanos nós propomos duas atividades aqui no conselho consultivo da Comissão da 

Verdade. Na verdade, a ideia era fazer as atividades e a Comissão da Verdade 

incorporou isso. A questão central que inclusive o Adriano Diogo tem reforçado muito, 

é que o segmento, trabalhadores não tem tido o devido tratamento na memória da 

história política recente desse país. E por uma feliz coincidência, tem um material aqui 

que não receberam ainda, tem uma notícia ontem que está marcada para o dia 15 uma 

reunião com a Comissão da Verdade Nacional, uma reunião formal, protocolar com as 
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centrais sindicais. Então, aqui por sorte nós temos a Nilza da Intersindical, o Rogério da 

CTB, o Augusto dos Anistiados do ABC, o Zé Ibrahim da AGT, o Mancha, José Carlos 

Prates da Conlutas, a Rute da Força Sindical, e a Maristela da CUT Nacional. Deveria 

estar aqui o Martinelli e o Stan, ele está com um tratamento muito bravo, está se 

recuperando de uma doença muito grave de câncer, e não sei se ele vai conseguir 

chegar. Se eles não conseguirem chegar hoje, vamos incorporá-lo no debate de amanha 

para não deixar de ouvir.  

Como esse material vai ser todo gravado e transcrito, á ideia é nós irmos 

conversando com quem for chegando e já temos uma ideia de que esse é o primeiro 

subsidio para a reunião das centrais dia nove que depois vai reunir com a Comissão da 

Verdade dia 15, então, foi uma feliz coincidência, Adriano Diogo.  

A ideia aqui é muito simples, primeiro é importante, a Milena vai estar de apoio 

aqui e a gente transcreveu a matéria do Valor Econômico de ontem, que todo mundo 

soubesse que em essência é uma iniciativa que a CUT fez uma carta para a Comissão 

Nacional da Verdade na posse do Paulo Sergio Pinheiro, porque eles tinham sido 

recebidos em audiência pela Dilma, e colocar esse problema. E pelo que o Sidney falou, 

que é o dirigente nacional da CUT responsável, a Dilma falou que se não formos atrás, 

vamos ficar fora dos trabalhos. E encarregou o Brizolinha que é o Ministro de 

encaminhar. Não teve nenhum retorno até uns 15 dias atrás, no dia que o Paulo Sergio 

tomou posse.  

Então, foi feito uma carta da CUT que encaminhou isso e por outro lado a 

CONLUTAS, que tem tido um papel muito ativo vamos dizer assim, o Américo tem 

coordenado isso. Teve uma reunião também em Natal com a Comissão e reivindicou a 

mesma coisa. E pode ser que as outras centrais tenham feito, eu não conheço, mas pode 

ser que tenham feito.  

E não por acaso nós estamos reunidos aqui. E a questão que eu trago para cada 

um dos participantes é o seguinte, é muito simples, direta e objetiva. Não é contar 

história de vida. Nós somos pessoas bem conhecidas e as entidades também são bem 

conhecidas. Vocês vão ter aí entre cinco e 10 minutos cada um que isso aqui vai dar 

mais de uma hora se cada um falar mais de 10 minutos, eu vou avisar com cinco, sete, 

10 minutos. A pergunta é, qual a pauta das entidades em relação à apuração dos crimes 
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cometidos contra os trabalhadores, e qual a pauta que tem inclusive no Estado de São 

Paulo porque nós estamos na Comissão da Verdade de São Paulo, e tem uma questão de 

dimensão nacional, e tem a questão bastante importante pelo peso econômico e pelo 

peso político de São Paulo. Então, a pergunta direta e objetiva que eu vou pedir que o 

nosso decano José Ibrahim comece.  

Então, que a gente comece com essa questão. Qual é a pauta, qual é a 

reivindicação. Porque nós podemos discutir intervenção do sindicato, assassinato de 

diligentes, vocês tem que lembrar que no Governo Sarney em 86 foram mortos mais de 

800 trabalhadores rurais e isso é central? É central as prisões de navio na orla portuária 

em 64? É central a destruição que fizeram em Santos? É central o metrô de São Paulo 

dia dois ter interventor no sindicato de Guarulhos? O que é central? Então, essa é uma 

questão que as centrais sindicais vão ter que resolver.  

Nós fizemos uma pesquisa, até tentei conversar com a Rute e não tive tempo 

hoje, mas já conversei lá com o Campos. Nós temos uma denúncia que havia mil e 400 

delegados sindicais no Metrô de São Paulo. Não tem um papel hoje os metalúrgicos de 

São Paulo o que aconteceu com esses delegados. Se eles foram desaparecidos, se a DOI-

CODI os pegou, se não existiam. Mas tem um depoimento do nosso grande líder 

sindical mais importante que foi o Nunes, Antonio Carlos Ferreira Nunes que escrevia 

uns 40 jornais sindicais ao mesmo tempo, ele denunciou já em 75 que o Partido 

Comunista que circulava ainda o jornal clandestino a demissão dos jornais sindicais 

metalúrgicos de São Paulo.  

Os pesquisadores trabalharam lá, a Carmem Lúcia Lopes, o Murilo Leal, falei 

com o (ininteligível) e não tem papel no sindicato sobre isso. Ninguém sabe o que 

aconteceu. E nós tentamos achar os remanescentes delegados sindicais e não achamos. 

Está nos livros, mas não achamos.  

Esses documentinhos que temos aqui, quem quiser peguem com a Milena, tem 

uma série de barbaridades. Em 65 tem informação sobre pessoas. Aqui aparece o João 

Joaquim e o João Batista Campos em 65 sendo investigados.  

Então, é esse universo que nós perguntamos as centrais, qual é a prioridade da 

pauta e qual é o trabalho que é possível fazer junto com a Comissão da Verdade de São 
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Paulo. Ibrahim e depois Augusto. Então, é Santos e São Bernardo, territorialmente 

falando.  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu quero dar meu bom dia a todos os companheiros 

e companheiras, cumprimentar meus companheiros da mesa. Quero dizer inicialmente o 

seguinte, que quando houve o golpe de Estado eu estava no chão de fábrica. Trabalhava 

na COBRASMA, comecei em 61 dentro da COBRASMA com 14 anos. E claro que 

nesse período eu já acompanhava o movimento, era sócio do sindicato e eu senti 

nitidamente como um peão de base, jovem que eu era na época, que aquele golpe era 

contra nós. Então, eu acho que historicamente nós temos que rever essa questão. O 

golpe foi dirigido contra os trabalhadores, contra a conquista, mobilização e capacidade 

de ação dos trabalhadores que apoiavam as reformas de base, que apoiavam o Governo 

João Goulart que era um Governo progressista e que dialogava com os sindicatos. Tanto 

que a reação dizia que o Jango tinha que instalar uma república sindicaleira no país. 

Então, nitidamente foi isso contra nós. Tanto que as primeiras medidas do golpe na 

madrugada do dia 31, já era prender dirigentes sindicais, dos sindicatos, e as primeiras 

organizações que foram atingidas foram os sindicatos, o antigo comando geral dos 

trabalhadores, o movimento camponês da Vila Camponesa, prisão do Chico Julião, e a 

UNE, que eram os setores que estavam articulados, que se articulavam entre si para 

sustentar as reformas de base, sustentar aquela mobilização toda. Então, companheiros, 

nós temos que ver isso. A maioria dos nossos sindicatos sofreu intervenção.  

E a repressão não parou por aí, porque depois continuou, vocês sabem o que 

aconteceu em 68 em Osasco, com as greves, as ocupações de fábrica e a intervenção do 

nosso sindicato, e naquele momento competia a mim presidir e liderar aquele momento 

junto com o monte de companheiro e as intervenções de fábrica e aí a repressão 

continua.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ibrahim, fala um 

pouquinho disso, é importante. Eu sei que o Neto tem esse negócio de horário, mas se 

você não puder falar de Osasco, daí...  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Esse tema de Osasco, se o Presidente me der essa 

oportunidade, eu falo.   

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Só lembrando que falaremos nisso amanha. Tem 

uma reunião específica para tratar desse assunto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, vamos lá. 

Vamos ver se a gente chega  amanhã.  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Mas eu vou falar algumas coisas, por exemplo, 

Osasco foi um dos primeiros sindicatos que sofreu intervenção e o Presidente do 

sindicato na época o nosso saudoso Conrado Del Papa, que era do Partido Socialista, 

mas era um aliado bem ligado mesmo ao que era a organização do Partido Comunista 

em Osasco era a organização mais articulada no movimento operário, são ainda os 

metalúrgicos. O Lino que era o tesoureiro, esse sim era até do comitê estadual do 

Partido comunista que também foi preso. Enfim, quem não conseguiu sair fora foi 

preso. E nós ficamos lá, aquele pessoal de base, eu era delegado. E o pessoal de base 

ficou sem o sindicato, sem intervenção, e qual era o objetivo principal? O objetivo 

principal era retomar o sindicato. Agora, para retomar o sindicato precisava ter o 
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mínimo de liberdade sindical. Não tinha direito de greve, a liberdade e a Lei 4.330 tirou 

o direito de greve. Qualquer greve era ilegal, não tinha direito a negociação. Quanto 

mais organização. Era difícil fazer uma organização dentro do sindicato, tanto que a 

gente fazia dentro das igrejas. O Valdemar Rossi está aí e ele sabe, acompanhou, porque 

aqui em São Paulo a gente estava fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a gente atuava na 

clandestinidade e o nosso objetivo era retomar o sindicato. Conquistar as liberdades 

sindicais. E isso nós fizemos. Agora, não dava para reunir sindicato, a gente se reunia 

clandestinamente, então a gente pensava, agora é a partir da... Porque a gente não tinha 

esse negócio de Comissão de base. As comissões de fábrica ainda eram uma coisa que 

era uma panaceia, uma tremenda utopia. Nós começamos a fazer isso em Osasco. E 

graças a esse trabalho a gente conquistou, foi à primeira oposição sindical e retomamos 

o nosso sindicato. E a partir daí o nosso programa de luta era contra o arrocho salarial, 

pela Lei de greve, contra a segurança nacional, aquela coisa toda. Esse era o nosso 

programa de luta, e nós realizamos isso aí, nós não negamos fogo e sabíamos o que 

poderia acontecer pela frente. Mas também a gente sabia que era necessário que os 

trabalhadores descem um grito, fizessem alguma coisa porque a opinião pública 

brasileira, os estudantes que estavam nas ruas, havia mobilizações.  

Mas era mais o movimento estudantil, o teatro, as músicas, Chico Buarque, etc. 

e os trabalhadores onde estavam? A gente estava satisfeito? Estava contente com aquela 

situação de arrocho salarial, de repressão, da lista negra de todas as fábricas? Da polícia 

enfrentando gente nas fábricas como aconteceu naquela de Osasco, a gente não estava. 

E mostramos com o resto das greves, porque com a mobilização e ocupações de 

fábricas, sabemos que essa é a repressão. Isso nós tínhamos consciência. Enfim, todo 

mundo sabe o que aconteceu. Só na COBRASMA foram presos mais de 700 

companheiros. A maioria dos companheiros e não era só na COBRASMA, foram presos 

entendeu? Uma parte como eu, fomos para a clandestinidade. No meu caso uma parte 

optamos pela luta armada que achamos que era mais, que não tinha mais como dialogar, 

não tinha mais como fazer de outro jeito, Congresso fechado, então nós partimos para 

uma outra via. E escolhemos essa com todos os erros que nós cometemos, com os 

equívocos, mas foi o que nós fizemos naquele momento, mas isso aí foi outro episódio. 

Nós estamos discutindo aqui a questão dos trabalhadores. Eu acho que em 68 a 

repressão continuou, a questão dos companheiros no ABC, foram presos, que tentavam 
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se organizar, reorganizar, retomar o sindicato, foram presos em Guarulhos, aqui em São 

Paulo inclusive na greve de 79 e eu já estava aqui, já tinha voltado para o Brasil depois 

da anistia, até participei dessas mobilizações principalmente na zona sul. Houve 

repressão, houve prisões, ou seja, mesmo com o início da abertura política a repressão 

aos trabalhadores continuou, e nós não podemos dizer que acabou. Hoje mudou muita 

coisa, avançamos, conquistamos espaço e essa coisa toda. Mas ainda tem muito que 

fazer do ponto de vista da própria liberdade de organização, a própria liberdade sindical. 

Era questionada todos os dias e acontece isso em São Paulo, quanto mais nos outros 

rincões do país. O movimento camponês até hoje é reprimido, e são trabalhadores como 

nós.  

Então, todas essas coisas nós temos que ver para dizer o seguinte, essa luta nossa 

continua. E dentro da UGT, hoje eu sou dirigente da UGT. Dentro da UGT quando 

estava se discutindo a Comissão da Verdade eu já levantei essa questão dentro da 

central. Nós corremos um sério risco de tudo que aconteceu com os trabalhadores dentro 

desse período negro da nossa história passe despercebido, porque nós temos muitos 

casos emblemáticos, nós temos casos de desaparecimentos e assassinatos em tortura. E 

nós? Então, cabe a nós termos uma participação aí, pressionar inclusive. A gente 

levantar todos os nossos casos, companheiros que foram presos, companheiros que 

sofreram a repressão, companheiros que foram assassinados, companheiros que estão 

até hoje desaparecidos, que eram diligentes sindicais, que eram sindicalistas entendeu? 

Então, eu levantei isso dentro da central, e é lógico que os companheiros disseram que 

se você for pela central, você vai ser responsável não só porque você teve conhecimento 

de causa, mas porque você também passou por isso. Então, eu dentro da central levantei, 

nós fizemos alguns atos, algumas reuniões sobre isso aí. Eu fico muito feliz. Eu fui 

convidado duas vezes já por companheiros da Força Sindical a participar de eventos da 

Força Sindical e eu não sei, eu acho que as centrais sindicais têm até a obrigação e a 

responsabilidade de se articular entre si para poder a gente trabalhar e ter parceria com a 

Comissão da Verdade, tanto as estaduais como a Nacional. Eu acho que nós vamos 

conseguir, já estamos caminhando para isso. Para trabalhar tanto articuladamente. Eu 

acho que isso aí é um problema da classe trabalhadora, o problema de uma central. 

Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso e isso é muito bom. Então, eu 

ficaria por aqui, mas antes o Valdemar Rossi pediu um aparte, e eu posso conceder.  
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O SR. VALDEMAR ROSSI – Só para lembrar nos seus depoimentos que a 

Comissão de fábrica da COBRASMA, que é o esteio do movimento sindical naquele 

momento foi extinta por causa da ditadura. E essa foi talvez a maior pancada em cima 

da organização de base dos trabalhadores aqui de São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Neto, amanhã vai ter uma 

específica sobre Osasco? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Amanha é Osasco, Perus, a Sindical do ABC, a 

Pastoral Operária, a JOC, são os que têm lugar na história. Esses aqui estão muito ativos 

hoje, esses outros aí estão bem...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Que horas isso aí 

amanha? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Uma e meia.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então, vai, 

continua.  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu terminei.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ibrahim, só uma pergunta. 

Uma curiosidade. Quando você saiu do país? 

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu fui preso dia dois de fevereiro de 69. Portanto, 

seis meses depois da greve que eu estava na clandestinidade, fiquei quase seis meses 

preso. Eu saí no sequestro do Embaixador Americano. Eu fui trocado pelo Embaixador 

Americano e isso foi em setembro de 69, eu fui para o México, depois eu fui para Cuba, 

depois eu fui para o Chile, fiquei lá até o golpe, teve o golpe e eu sai pela Embaixada do 

Panamá. Os últimos cinco anos meu, eu passei 10 fora e os últimos cinco anos foi na 

Bélgica.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Tem um filme espetacular, o Ibrahim tem uma 

participação ótima que é o Hércules 56. 
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O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu aconselho todo mundo a ver esse documentário 

que eu acho que foi o melhor que foi feito até hoje. Espero que haja outros melhores. 

Mas esse é muito bem feito. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É muito bom. Do Silvio Darim. Está na internet.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Augusto Portugal agora. 

Se apresenta, Augusto, por favor.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Bom, antes de me apresentar, 

companheirada, eu vou pedir a deferência especial ao Adriano Diogo, Presidente dessa 

sessão e da Comissão, e também fazer um pequeno relato da nossa luta do ABC, 

inclusive tem o nosso camarada, Djalma Bom, velho camarada. Tem um dos decanos da 

nossa luta tão gloriosa e tão sofrida. E eu sou Augusto Portugal, apoiei São Bernardo do 

Campo desde 1975, dirigi a greve da Scania e todas as greves de 79 e 80, fundador e 

dirigente junto com o Djalma e o Gilson Meneses da Associação Beneficente Cultural 

dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, mais conhecido como Fundo 

de Greve, e atuo atualmente na Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC, uma 

Lei de processos de reparação com base na Lei 101559/2002, para trabalhadores que 

foram perseguidos pela repressão e pela patronal no sentido de lutar pelos seus direitos 

nas greves, manifestações e operadores. Então, a nossa associação além de ter essa 

missão, também luta mais recentemente e sobre o âmbito a influência da instalação das 

Comissões da Verdade pela nossa luta pela verdade, memória, justiça e reparação, 

quatro dos cinco princípios inscritos na justiça de transição.  
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Então, rapidamente, essa é a minha história. Eu gostaria de relatar brevemente 

que em São Bernardo do Campo o sindicato foi fundado em 59, primeira diretoria teve 

como Presidente o companheiro Orisson Saraiva de Castro, militante e diligente do PC 

que também foi perseguido logo que a ditadura se instalou. Foi para a clandestinidade e 

durante muitos anos esteve fora do Brasil. isso da associação profissional, quando é 

fundado o sindicato oficialmente como entidade, da primeira diretoria que vai de 71 a 

73, um dos companheiros nossos é o companheiro Deli José de Carvalho que junto com 

os seus irmãos, irmãos Carvalho eram metalúrgicos da nossa base de São Bernardo do 

Campo e Diadema, e tendo origem no Partido Comunista e logo em seguida se filiando 

ao PCdoB, foram perseguidos para a ditadura, também recorreram ao recurso da luta 

armada e o companheiro Deli José de Carvalho acabou sendo um dos militantes de 

direitos sindicais de São Bernardo, do sindicato, que foi perseguido, preso, torturado e 

banido naquele sequestro se não me engano, do Embaixador Alemão. Companheiro 

Deli Carvalho era diligente militante da ala vermelha do PCdoB.  

Então, essa história começou cedo. Logo depois do golpe as nossas diretorias 

compunham militantes das diversas coligações de esquerda que atuavam na região. 

Colop, PCdoB, PCB, e um registro digno desse momento é a nossa participação da 

Praça da Sé em 68 nas organizações de lutas e greves em São Bernardo do Campo. Com 

a repressão continuou o trabalho clandestino dentro da fábrica que tanto parte da direção 

sindical como da militância passaram a operar enfim, que a gente vai ver amanha 

(ininteligível) e outros poucos infelizmente projetos que a gente tem tempo de nós 

constituirmos, no presente, uma rede de entidades, iniciativas comuns. A CUT, por 

exemplo, já tem participação ativa. Tem um departamento de documentação primoroso, 

valioso, infelizmente isolado, não é a regra das entidades sindicais. A CUT vai 

participar da terceira jornada dos arquivos dos trabalhadores agora em setembro. Enfim, 

são iniciativas que nós devemos participar articulando as entidades sindicais e as 

entidades populares, as entidades civis, porque na verdade o Projeto Memória da 

Oposição, a nossa associação dos metalúrgicos anistiados, são associações de 

trabalhadores, mas não são associações sindicais.  

O fato é que essa é a tarefa urgente, prioritária, felizmente crescente da 

necessidade de produção de história e memória. Mesmo porque, muitos camaradas já 

estão se indo. Mas nós temos um objetivo muito claro. Nós temos sem dúvida, eu não 
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concordo muito que a história dos trabalhadores tem sido minoritária na produção. Tem 

tido produção, mas não é uma produção articulada diretamente pelas entidades, pelas 

associações, pelos militantes participarem e sim uma militância articulada, com os 

nossos camaradas, com os estudiosos, enfim, que muito vem contribuindo para 

recuperar essa história. O fato é que essa história é importante para registro, para 

história de luta e fundamentalmente no meu juízo, para continuar a luta contra a 

opressão dentro da fábrica, contra o controle industrial, despotismo de fábrica, contra a 

repressão e tortura que vem aumentando no Brasil. tem uma pichação muito boa que a 

gente vê por aí. A ditadura acabou, mas não avisaram a polícia. A tortura é uma prática 

constante, permanente dirigido à população pobre. A história é classista, a tortura é 

classista e acho que cabe a nós, trabalhadores, levantarmos o sentido amplo, 

democrático e geral da perspectiva classista que os trabalhadores têm de reconstrução de 

história. E para terminar então, respondendo qual é o futuro dessa memória, é isso. É 

articular ações, integrações, fundamentalmente redes de trabalho e troca de experiência, 

mas redes articuladas, constantes. Registrar que na 2ª quinzena de maio nós vamos ter 

duas atividades, uma da Comissão da Verdade aqui e a outra das entidades, de caráter 

político e sindical em torno da memória do camarada Olavo Hansen que é um símbolo 

da perseguição e luta que foi desenvolvida desde 64 contra os trabalhadores do sindicato 

e pela patronal.  

E respondendo objetivamente a pergunta do Neto que é extremamente preciosa, 

eu entendo que a pauta que nós devemos desenvolver na prática entre nós, mas junto 

com a Comissão da Verdade Internacional é uma prática que avalie os crimes contra a 

ditadura e os trabalhadores, que vão desde a criação da Legislação anti greve, a 4330, 

uma das primeiras legislações que a ditadura cria, intervenções sindicais, enfim, todo 

esse aparato de controle sindical e dos trabalhadores de campo, mas ao meu juízo, 

investigar as perseguições e investigações de sindicalistas e militantes, investigar todos 

os aspectos repressivos que aconteceram e as consequências da negação do direito ao 

trabalho desses companheiros e camaradas, pelo desemprego e pela perseguição 

política. E fundamentalmente a desarticulação da ação empresarial com a repressão. Se 

tratando de um caso que é o meu caso pessoal, eu descobri no meu habeas data em 77 

que toda a minha documentação na Scania, documentação de caráter privado, ficha de 

admissão, funcional, ficha admissional, tudo isso havia sido entregue a Seccional do 
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Dops no ABC, pela empresa fato atestado pela declaração de recebimento do delegado, 

esses dados meus identificados os funcionários da Scania que entregaram. Então, a 

certeza da impunidade era tão grande que eles faziam o que queriam. Esse meu caso é 

um caso pessoal. Há dezenas de casos registrados com o mesmo caráter em outros 

países. E isso ocasionava a morte e a perseguição de outros companheiros. Mas enfim, 

essa pauta ao meu juízo deve conter os crimes da ditadura e os crimes empresariais de 

demissão e perseguição de militantes, a sua articulação dentro da repressão e a 

articulação do modos operantis e dados concretos da articulação empresarial.  

Para concluir definitivamente, nada mais simbólico que na greve de 80, os 

helicópteros do Exército pousando no pátio da Volkswagen no Brasil. Esse é um dos 

símbolos e são dezenas que nós temos e precisamos recuperar, mas sempre com o 

sentido classistas de luta e combate a repressão dentro das fábricas, a tortura, enfim, da 

ação do Estado e do empresariado contra os representantes do povo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Portugal, eu queria fazer 

uma pergunta, não queria interromper a sequência de depoimentos e não quero quebrar 

essa disciplina porque vai ser uma manhã longa, e acho que você que representa esse 

segmento do ABC, da CUT, eu acho que é importante. E o Ibrahim falou daquele 

documentário, do Hércules, que é realmente um dos documentários mais bem feitos. Eu 

queria fazer um comentário e depois eu queria voltar a isso. Para a gente reunir todo o 

material das greves, das lutas operárias, mas queria falar uma coisa, aquele cineasta 

Barreto, o pai, fez um filme, ‘O que é isso companheiro?’ que eu considero um dos 

maiores desserviços à nação e a luta do povo brasileiro com uma contribuição enorme 

com a versão que o Fernando Gabeira tinha dos fatos.  

Aí o Fernando Barreto, talvez tentando corrigir aquele absurdo daquele ‘O que é 

isso companheiro?’ fez um filme sobre a história da mãe do Lula e do Lula. Eu nunca 

tinha assistido aquele filme com calma. Outro dia assisti. E eu queria depois que a 

gente, está o Djalma bom aqui hoje, que a gente assista a aquele filme com calma 

porque essa família Barreto continuou fazendo um desserviço à nação. A forma que a 

organização do sindicato de São Bernardo é apresentada antes da diretoria do Lula e do 
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pessoal do Lula é péssima. O registro do golpe, não fala de golpe e fala em abril, já de 

uma forma adiantada, fala de uma forma de repressão que o sindicato teve e tal. E 

aquilo apareceu como a história do Lula e dos trabalhadores do ABC. E aquilo não tem 

nada a ver inclusive com relação à família, a história pessoal, uma coisa horrível, 

horrorosa.  

Só queria fazer esse registro para que fique claro que essas versões que acabam 

prevalecendo, acabam virando verdade, acabam virando história. E dizer que não pode 

se esquecer também que foi no dia 1º de maio na greve que chegou a notícia da morte 

do Fleury. Obrigado.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Adriano Diogo, é verdade. Há uma grande 

documentação, nós temos só de São Bernardo...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês tem na TVT um 

monte de coisa que pouca gente conhece.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Exatamente. E filmes conhecidos por todos, 

como ‘Linha de Montagem’do Renato Tapajós, ‘O ABC da Greve’do Leon Hiszman, 

enfim, há vários filmes importantes que retratam essa condição de luta de uma forma 

real e combativa. Eu só queria passar a mão do relator um documento, a resolução do 

nosso 7º congresso do sindicato em outubro de 2011, uma separata sobre cultura, 

memória e história de direitos humanos, que é a política que a gente vem desenvolvendo 

junto às entidades que tratam das questões de memória, de história do ponto de vista de 

uma perspectiva classista e democrática. Eu vou passar a mão do relator e esse 

documento é desenvolvido pela AMA, Associação dos Metalúrgicos Anistiados, uma 
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das associações que a gente participa, e da Associação Tupi in memorian, que também é 

uma associação que trabalha com a perspectiva de memória e história de vários 

companheiros e metalúrgicos. Então, acho importante, depois vou ligar para os 

camaradas das centrais, está à disposição.  

Eu acho que é uma política que tem que fundamentar a nossa articulação, a 

nossa ação, o nosso processo de reconstrução. Muito obrigado.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Só uma coisa, o Augusto conseguiu nessa 

documentação dele uma coisa muito importante, melhor você explicar, augusto.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Sim. É o seguinte, companheirada, a 

verdade é que se embora haja absoluta necessidade da abertura de todos os arquivos, a 

gente tem que catar, a gente tem que pesquisar. É um trabalho exaustivo e nós temos 

vários companheiros que vem pesquisando. O Elias é um deles lá em São Bernardo nós 

temos três ou quatro companheiros que adquiriram a técnica porque se formaram ou 

pesquisaram. Enfim, nós temos que pesquisar porque essa pesquisa da minha 

documentação recentemente pesquisando o arquivo do Estado eu achei um documento 

inédito que é a transcrição, o relato da assembleia de fábrica que nós fizemos na greve 

da Scania, por um agente policial. É um documento que eu no meu habeas data não 

recebi, mas pesquisando achei, e essa lista negra com mais de 400 nomes de São 

Bernardo que era uma lista dos ativistas identificados pela repressão e pelas empresas já 

que eram informações típicas de quem tem o controle da empresa. Informações de 

endereço, sessão que o cara trabalha, então, são mais de 400 companheiros identificados 

e que é um documento que também não vem quando a gente faz uma pesquisa oficial. 

Aliás, o Lulinha, Luiz Soares da Cruz, companheiro valoroso de São Bernardo que 

descobriu e a gente começou a divulgar, eu passei esse documento em 77 para a 

Comissão de Anistia, para a Beatris relatora.  
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Ou seja, a articulação empresarial se é clara e nítida depende exclusivamente do 

nosso trabalho, porque tudo conspira a favor da articulação, do ocultamento da ação 

empresarial. E a responsabilidade social das empresas é antiga, só que sempre foi à 

responsabilidade social com a ação, com a repressão, com a perseguição dos 

trabalhadores em luta. A verdadeira parceria público privada se iniciou entre os órgãos 

de repressão e as empresas. Então, a gente precisa pesquisar, a iniciativa pioneira do 

Projeto Memória da Oposição em outras ações vem começando a puxar o fio dessa 

história, mas deve ser como a ponta do iceberg, como a multidão de um volume 

fundamentalmente oculto que nós precisamos desvelar. Então, é essa informação que o 

Neto me pediu sobre essa lista negra dos militantes de São Bernardo do Campo e 

Diadema da greve de 1979. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Está aqui o companheiro que a gente chama de 

Stan da ANAP. Se você tiver problema de horário, Stan, você espera um pouco? 

Então, o Mancha. Luiz Carlos Prates.  

 

 

O SR. LUIZ CARLOS PRATES – Bom dia a todos e todas. Bom dia Neto, 

Deputado Adriano Diogo e todos os companheiros da mesa, da central. Eu acho que é 

muito importante a iniciativa desse evento para a gente resgatar a história do movimento 

operário. Pessoalmente eu sou metalúrgico da General Motors em São José dos 

Campos. Estou representando a CSP Conlutas, fui perseguido pelo regime militar sendo 

monitorado quase que minha vida toda pelo Dops, trabalhei em várias empresas, um 

exemplo clássico aqui é a Monark. A minha ficha funcional da Monark estava no Dops 

quando a gente foi pesquisar também. E também sou parte de um grupo que é o grupo 

de perseguidos da Convergência Socialista, uma organização que na década de 70, 80 

lutou contra o regime militar e teve seus membros perseguidos.  Nós temos um grupo 

que está fazendo atividades também reivindicando a reparação.  
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A CSP Conlutas tem trabalhado nos últimos anos no sentido de resgatar a 

memória e a participação dos trabalhadores no combate ao regime militar. Nós já 

realizamos diversas atividades, Adriano Diogo já participou de várias delas, o Neto 

também teve oportunidade, membros da Comissão da Anistia, o Paulo Abraão já 

participou. Sempre que nós realizamos um Congresso nós trazemos esse ponto em pauta 

para poder fazer esse debate entre os trabalhadores. Exatamente porque nós achamos, o 

primeiro ponto que nós temos que desmascarar em relação ao golpe militar que foi 

falado pelo Ibrahim, é que o golpe militar foi um golpe de classe. Existe uma lenda que 

o golpe militar no Brasil não teria atingido os trabalhadores não teria havido resistência, 

e que era um consenso da sociedade, e isso é uma mentira deslavada. Então, a primeira 

coisa foi resgatar a memória. Esse é um golpe fantástico apoiado pela CIA, pelos setores 

empresariais e que tinha como objetivo esmagar a classe operária dos trabalhadores que 

vinha avançando. Então, nós temos que levantar através de dados às perseguições, as 

mortes, as várias vidas dos trabalhadores que também entraram em greve que depois 

foram reprimidos, ou seja, essa situação que o golpe militar, ou a ditabranda como se 

fala através da grande imprensa.  

Então, acho que essa primeira tarefa que nós, as centrais sindicais temos que 

fazer. E isso deve ser feito por nós, fazendo Comissões da Verdade nos sindicatos, nas 

centrais sindicais para apurar a participação das empresas, porque as empresas que 

forneciam material de repressão desde a frota de veículos era fornecida pelas empresas. 

E as informações, o financiamento. Agora, quando se abiu os arquivos do Dops se viu 

que a Embaixada frequentava o prédio do Dops, assim como membros do Japão, dos 

EUA, que também frequentavam a sede do Dops em uma cumplicidade evidente do 

regime militar inclusive figuras hoje da política que continuam se pousando 

democráticas e que (ininteligível), o Presidente do Clube Militar, o Presidente do Clube 

Naval e o Presidente do Clube da Aeronáutica no dia 31 de março soltaram uma nota 

que simplesmente reivindica o golpe militar. Ou seja, diz que houve uma intervenção do 

Exército em benefício da oposição brasileira e não obstante, em beneficio de causa as 

minorias obstantes da baderna que pretendia se instalar no Brasil tentaram se organizar 

e com capital estrangeiro e treinamento no exterior e apoio de grupos internacional que 

almejavam empalmar o poder para fins escusos, iniciar ações de terrorismo com 

atentado a vida de inocentes que por acaso ou por simples dever de oficio estivesse no 
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caminho dos atos delituosos que levaram a cabo. E que não venham agora esses 

democratas da revista falar em Comissão da Verdade, ou seja, os aqui representando 

pelo menos uma parte do pensamento exatamente porque existe impunidade. O Brasil é 

o único país onde aqueles que puniram, que torturaram e que prenderam continuam 

soltos. E não só continuam soltos.  

Se fala da anistia que foi um ato de conciliação quando não foi verdade. A Lei 

da anistia que foi promulgada, os setores que combatiam o regime militar foram contra, 

porque quando se falava em anistia ampla, geral e irrestrita é porque tinha que ser uma 

anistia que não fosse só uma anistia para quem tivesse feito manifestações, tal. Mas que 

fosse inclusive aqueles que pegarem em armas. Então, era anistia ampla, geral e 

irrestrita para todos os manifestantes, inclusive os do regime militar. E não uma anistia 

para os torturadores, não existe anistia para os torturadores. E se não se mexer nisso, 

não se mexer na resolução do STF que diz que tem que se esquecer, que a Lei foi para 

os dois lados, vai continuar esse clima de impunidade que permite que setores militares 

tenham a ousadia de no dia 31 de março, comemorar o golpe dizendo que está se 

tentando culpar só um lado, que eles também têm, ouve vítimas dos dois lados, o que é 

uma aberração do ponto de vista histórico, uma aberração total. Portanto, a reversão 

dessa Lei da anistia, a punição dos torturadores tem que estar na pauta do movimento 

sindical. A punição das empresas, a reparação moral, política e econômica de todos 

aqueles que foram atingidos pelo golpe. Então, essas tarefas são tarefas que estão postas 

e que o movimento operário como teve um papel fundamental, porque teve um papel 

fundamental para derrubar o regime militar, foi importante às manifestações que 

houveram. As manifestações estudantis e inclusive aquele momento a unidade que 

houve entre elas, vocês se lembram em 1977 quando houve a prisão do Zé Maria e do 

Celso Branbila no ABC quando simplesmente está distribuindo um material, um 

panfleto dizendo o que era o dia 1º de maio, que era o Dia Internacional dos 

Trabalhadores, foram presos, torturados por dias e só não morreram porque houve uma 

reação muito forte do movimento estudantil na época, onde se foi a USP, onde se surgiu 

as grandes manifestações, o apito da panela de pressão. O movimento estudantil saiu às 

ruas, no Brasil todo. Grandes manifestações, grandes movimentos que foram muito 

importantes, mas a entrada decisiva da classe operária, 79, as grandes greves, é o que 
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fez com que o regime militar que apostava em uma saída negociada, uma abertura, fosse 

derrubado depois posteriormente.  

Então, nós que jogamos esse papel depois, agora também podemos e devemos 

jogar esse papel de trazer a tona uma verdadeira Comissão da Verdade e de Justiça.  O 

lugar que teve os trabalhadores e o povo nesse golpe denuncia o caráter de classe desse 

golpe que coloca como tarefa que nós temos a extinção de todo aparato de repressão e 

vigilância do movimento sindical, movimento popular e acabar com a repressão dos 

movimentos sociais e também que termine com a posição de punição para as empresas, 

punição para os torturadores que é a única forma de você acabar com essa dívida 

histórica que tem o nosso país com as conquistas democráticas e a liberdade 

democrática.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Rute.  

 

 

A SRA. RUTE COELHO MONTEIRO – Bom dia companheiras e 

companheiros, camaradas. Eu acho que uma grande parte aqui...  

Eu queria em primeiro lugar me apresentar. Meu nome é Rute Coelho Monteiro. 

Eu estou atualmente como Secretária Nacional de Direitos Humanos e cidadania da 

Força Sindical, sou diligente sindical, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do 

Vestuário da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral, e também sou esposa de um 

grande sindicalista, Arnaldo Gonçalves, metalúrgico de Santos que durante muitos anos 

foi Presidente daquele sindicato e participou eu acho que os mais antigos aqui 

conhecem a participação e atuação do Arnaldo Gonçalves no movimento sindical, na 

primeira CONCLATE, segunda CONCLATE, na PROCUT, na Comissão Nacional 

PROCUT. Eu quero saudar o Presidente da Comissão Adriano Diogo, pela instituição, 

pela própria instituição da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva e também por 

essa própria audiência pública na qual eu não vejo mais também muitos Deputados 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      20 

 

envolvidos, mas eu acho que é uma importante iniciativa que essa casa fez e 

principalmente por ter chamado o movimento sindical. Quero agradecer o Neto pelo 

convite.  

E eu gostaria de iniciar reforçando a visão que o José Ibrahim e especialmente o 

companheiro Mancha aqui colocaram que realmente o objetivo maior do golpe, da 

ditadura foi acabar com as conquistas e os avanços do movimento sindical e dos 

trabalhadores e dos direitos dos trabalhadores. Isso tanto é verdade que até hoje nós não 

conseguimos recuperar as condições que existiam antes de 64, até hoje nós não temos a 

liberdade de organização dentro das empresas, quando naquela época a gente já tinha os 

delegados sindicais. A gente vê o quanto reduziu massa salarial, o quanto reduziu 

conquistas sociais em geral dos trabalhadores durante todo esse tempo. Então, a gente 

vê que o objetivo maior desse golpe, de tudo isso, foi para passar um modelo diferente 

daquele que estava sendo aprofundado no momento, diferente daquela democracia e que 

na verdade a perseguição não foi só a perseguição aos comunistas, mas foi à 

perseguição dos comunistas, especificamente. E embora não tenha nascido em Santos, 

eu vivo lá desde 1976, convivi com muitos dos sindicalistas e trabalhei muito em 

sindicatos na época como jornalistas, em vários sindicatos portuários, sindicatos 

químicos, metalúrgicos, urbanitários, portuários, enfim... E conheci pessoas como 

Leonardo Roitman, Osni Neri, como o Sr. Claudio dos Químicos de Santos, todos que 

ficaram presos no Raul Soares que era um navio onde se levavam os dirigentes 

sindicais, onde eram torturados, e Marcelo Gato que foi Presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santos também. E com todas essas pessoas, e inclusive a história 

dessas pessoas pode, muitos deles conseguiram ser gravadas pelo arquivo da cidade de 

Santos, tem o depoimento dessas pessoas, e eu acho que é importante resgatar dentro 

desse arquivo, no arquivo da cidade de Santos tem o depoimento de alguns desses 

dirigentes sindicais, de alguns. Alguns haviam falecido quando se iniciou esse projeto, 

mas eu acho que o que é importante à gente notar é que se a gente não revirar essa 

história, não colocar ela a luz e realmente não seguir o caminho de que ao levantar a 

memória, ma verdade ao trazer à luz aquilo que durante mais de 20 anos ficou 

enterrado, submerso e oculto só de conhecimento de uma pequena minoria, só de 

reconhecer isso à gente corre vários erros e vários riscos. Um é aquela questão de a 

gente realmente não ter uma possibilidade de justiça e reparação. Agora, eu acho que 
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mais que justiça e reparação que a verdade pode vir a trazer, eu acho que é a questão de 

auxiliar na luta atual, porque como o companheiro Mancha falou, é superimportante nas 

questões das práticas antissindicais, a gente ter punições e punições para as empresas. 

Porque eu acho que não basta o Estado indenizar, não basta o Estado se desculpar ou 

não basta à gente fazer tudo isso se a gente também não chegar às empresas que não só 

foram coniventes, mas elas foram coagentes.  

Na verdade as empresas, sem a participação delas não teria como os órgãos de 

repressão ter todas essas informações. Então, na verdade as empresas também devem 

ser punidas pelo que elas fizeram. Aquelas que ainda existem, por exemplo, elas têm 

que ser, tem que primeiro trazer essas informações a público. Assim como nós 

conseguimos avançar publicamente na Lei de transparência que os órgãos públicos têm 

que dar as informações, nós não conseguimos chegar nem perto na transparência das 

empresas. Então, as empresas são umas coisas assim, intocável, como dizia o nosso 

companheiro, imexível, e eu acho que a gente não pode porque a empresa tem uma 

função social, e se ela tem uma função social, ela tem que responder para as sociedades 

onde elas vivem também.  

Eu acho que as empresas, elas tem que abrir sim essas informações das pessoas 

que elas demitiram e por que demitiram. As empresas têm esses dados. De quem foi 

demitido e por que foi demitido a época que foi demitido e por que foi demitido, elas 

tem. E depois eu acho que a gente não pode deixar de tocar na questão das Forças 

Armadas. A gente só fala em Dops, mas ninguém pega os arquivos do Exército, 

ninguém pega os arquivos da Aeronáutica, da Marinha, participaram ativamente. Esse 

navio Raul Soares estava sob comando da Marinha. Então, eles têm os arquivos. A 

Marinha tem, o Exército tem e a aeronáutica tem. E onde estão esses arquivos e essas 

informações? É uma coisa delicada. Sempre que se fala em Forças Armadas dá até 

medo. Principalmente nós. Eu acho que em um Estado democrático de direito que é 

aquilo que nós estamos tentando construir, eu acho que é fundamental que as Forças 

Armadas cheguem ao seu povo e passem também pela Lei dos demais órgãos públicos. 

Então, se existe uma Lei de transparência que vai para o Executivo, para o Legislativo e 

para o Judiciário, são os três Poderes que temos constituídos, são submissos ou 

deveriam ser na hora em que os chefes de Estado, eles também tem que passar por esse 

crivo e o Ministério da Justiça talvez fosse o órgão que deveria comandar esse processo. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      22 

 

Enfim, eu acho, aqui eu não preciso contar a história porque o público que está aqui 

conhece muito bem, sabe o que foram esses anos de repressão, de ditadura. E o quanto 

isso prejudicou não só os diligentes sindicais, mas os que foram trabalhadores, que 

foram ativistas, aqueles que eram delegados sindicais, os que nem eram delegados 

sindicais, mas também eram ativistas e depois perdiam seus empregos e nunca mais 

conseguiam emprego em lugar nenhum, tinha que cair em uma clandestinidade dentro 

do próprio país porque estavam nessas listas e não tinham um esquema maior por trás 

deles. Ás vezes não pertenciam nem a um Partido Político dos mais organizados e 

enfim, essas pessoas foram prejudicadas, a família dela foi prejudicada. Foi assim, 

coisas que não tem nem como concertar, mas eu acho que essas pessoas devem ser 

identificadas. Eu gostei muito dessa frase no livro da participação do empresariado 

(ininteligível) onde houve intervenção, quando foi, onde foi, quanto tempo levou, quem 

foi o interventor, é bom conhecer também os nossos colegas que foram os interventores, 

certo? Porque eles ajudaram também de uma certa forma. Ajudaram a acabar com o 

outro companheiro, ajudaram a atrasar o movimento sindical. Depois nós precisamos 

levantar junto às empresas, essas pessoas que foram demitidas, onde é que elas estão? O 

que aconteceu com elas? Morreram? Estão vivas? Onde está a família delas? Isso aqui 

precisa ser levantado também.  

E aí, nós temos que juntar atualmente o centro de memória sindical está tentando 

também fazer levantamentos, em vários sindicatos, em acho que juntar essas iniciativas 

que existem de centros de memória, de arquivos, de tudo, para ter um material mais 

consistente, para levar a Comissão Nacional com provas e essas coisas. Está aqui, gente. 

Nós não estamos falando de perfumaria, não estamos falando de meia dúzia de 

privilegiados, estamos falando de uma grande parcela da população que foi prejudicada 

e que nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso.  

 

 

O SR. – Um único comentário. Lembrar que do golpe até hoje a repressão, mas 

também a impunidade tem caráter de classe. Só lembrar isso. A repressão e também a 

impunidade tem um caráter de classe, e isso é importante lembrar.  
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A SRA. RUTE COELHO MONTEIRO – Ok. Obrigada. Então a gente 

também nas centrais sindicais têm um comando das práticas antissindicais no qual eu 

também faço parte. Esse comando das práticas antissindicais, ele não tem como ir para 

frente, trabalhar e esse tipo de coisa, se a gente não corrigir do passado. Eu acho que 

isso, essas quatro questões, resgatar a memória, uma memória que traga a verdade, a luz 

e a partir daí resgatar a justiça e a reparação, eu acho que isso, se a gente não perseguir 

esses objetivos, a gente vai fazer um faz de conta que nós temos uma Comissão da 

Verdade, faz de conta que nós estamos tratando essas questões de forma séria e faz de 

conta que a Lei de Anistia já resolveu o nosso problema. Então, eu acho que ela não 

resolveu. Ela pode até ter dado aposentadoria para alguns, ter dado indenizações em 

dinheiro para outros, mas isso além de não pagar, ainda não atinge todo mundo. Eu acho 

que também fazer um levantamento, aqui nós temos uma Comissão dos anistiados, eu 

acho que fazer um levantamento também de quem já conseguiu para ver quem falta 

conseguir. Eu acho que é um trabalho que ainda precisa ser continuado, não pode parar. 

E se a pessoa por acaso já morreu, ele tem um filho, uma família, um neto, eu não sei. A 

família mesmo que a pessoa já tenha morrido, a esposa, normalmente a esposa também 

já morreu. Porque senão a gente não caminha, a gente fica patinando e não é uma 

verdadeira democracia.  

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR – Jogo rápido. Bom dia, companheiros. Quando a 

companheira citou aí o caso de muitas pessoas que estão no anonimato ainda. Eu sou 

um deles. Eu fiz parte da oposição dentro do Sindicato dos Bancários. Meu nome é José 

Aguiar. Fui compensador de cheques junto ao Banco do Brasil de 72 até 74. Fiz a 

oposição dentro do Sindicato dos Bancários e até hoje eu cobro do sindicato uma 

reparação não só do que aconteceu comigo, mas com outros companheiros também. Eu 

fui demitido do Banco sendo que eu estava preso. Fui demitido em 78 do Banco.  

Eu estava junto com... A última vez que eu compareci em um dos debates aqui 

na Assembleia Legislativa, presidido pelo Deputado Adriano Diogo eu citei o caso do 

Tolesan, que eu estava junto com ele na porta do Banco do Brasil, ele foi assassinado 
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covardemente em frente ao Banco do Brasil pela organização Bandeirante e que uma 

semana depois jogaram o corpo dele no rio Tietê, o corpo dele apareceu boiando no rio 

Tietê e foi dado como morto sendo que é mentira. Ele foi assassinado na porta do Banco 

do Brasil, e eu estava junto com ele na época. Eu fui marginalizado após o meu 

desemprego, 78, e estou até hoje.  

Hoje para sobreviver eu cato papelão na rua, eu vendo a revista Ocas para 

continuar sobrevivendo. Obrigado.  

 

 

A SRA. RUTE COELHO MONTEIRO – Muito obrigada, companheiros. Eu 

não quero mais tomar o tempo das outras pessoas da mesa, segui aqui mais ou menos o 

tempo que nos foi dado. E responder então essa pergunta, o que nós esperamos, qual é a 

pauta do movimento sindical junto a Comissão Nacional da Verdade, o primeiro lugar é 

nós estarmos lá dentro. Eu acho que o movimento sindical não pode estar fora dessa 

Comissão Nacional da Verdade, não pode ser uma Comissão só de notáveis, de juristas 

que nós respeitamos. Mas o movimento sindical tem em sua história, tem o seu espaço e 

deve ter o seu espaço dentro da Comissão Nacional da Verdade, eu acho que essa é uma 

questão. Com seus sindicatos (ininteligível) já existe uma proposta que inclusive foi 

publicada ontem no Valor Econômico onde nós pretendemos criar um grupo de trabalho 

dentro dessa Comissão que seria o 13, para tratar dessa questão dos trabalhadores, dos 

sindicalistas e dos diligentes sindicais. Agora, eu acho que a gente tem que estar com 

representação nessa Comissão Nacional da Verdade. Isso é uma opinião, uma proposta 

nossa, da Força Sindical, que não tem verdade se não tiver a história do movimento 

sindical passada a limpo.  

Então, agradeço muito a atenção de vocês e é uma honra para mim ficar sentada 

em uma mesa que são históricos, para nós são notáveis, do movimento sindical. Muito 

obrigada.  
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Companheira Nilza, da Intersindical.  

 

 

A SRA. NILZA – Bom dia. Eu não sei lidar muito com isso não. Como 

sindicalista, também gosto mais daquele.  

Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu estou representando a 

intersindical, um instrumento de luta e unidade da classe, e construção de uma central 

sindical. E como nosso próprio lema, nós estamos em construção. Meu nome é Nilza da 

Intersindical, e minha base sindical é Sindicato dos Químicos de Campinas, Osasco e 

Vinhedo e minha atuação em Osasco. Toda a minha história de atuação no movimento 

sindical é em Osasco. É claro que uma história dos meus amigos, dos meus parceiros, 

que prepararam terreno para a minha militância. O José Ibrahim, vou chamá-lo assim 

por ser companheiro, mas ele disse que no dia 02/02/69 ele estava sendo preso. Eu nasci 

no dia 08/02/69. Portanto, quando vocês todos, boa parte de vocês estavam lutando, 

resistindo, eu estava nascendo. Nasci na Bahia, lá no interior, no sertão, e a minha 

geração é a que foi embalada pela luta de vocês. Fui formada, e aí não falando enquanto 

central, mas enquanto pessoa que viveu essa história. Fui formada dentro do regime 

militar, falando escolarmente. Então, vinha falando para a Nádia no caminho, formava 

toda aquela coisa, tinha aquele negócio de ordem, cantar o Hino Nacional, declamar 

poemas, então, todo mundo da minha geração que hoje está com 40, 44 que é a minha 

idade e 45, foi essa formação. E uma alienação, nós não ouvíamos falar de luta de 

trabalhador, de resistência de trabalhador. Male male a gente conheceu os MMDC, que 

eram os estudantes que tinham resistido e por isso tinham sido mortos e porque tinha 

que ter tido a revolução militar e não sei o que. Eu fui da geração que estudou a 

revolução de 31 de março de 64. 

É preciso que se repare isso. As escolas, ainda tem escola que diz isso, que foi 

uma revolução. Uma revolução sempre é um golpe de Estado, uma mudança de 

Governo ou uma mudança de estilo de vida em uma sociedade é uma revolução. Mas 

ela não é uma revolução como a gente prega e como as pessoas pregam. Uma revolução 

para o bem. Ela foi uma revolução repressiva para servir uma classe dominante, um 

grupo de pessoas, e reprimir um outro grande (inaudível – fora do microfone); então a 
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gente precisa respondendo a pergunta, na nossa opinião, investigar, divulgar e punir os 

crimes. E eu dou um destaque como pessoa formada nessa geração, de divulgação. 

Porque se a minha geração e a seguinte foi formada como revolução de 31 de março, os 

meus filhos e eu tenho um filho de 18 anos, meus filhos estão sendo formados como se 

essa história não existisse. A parte de história que eles estudam no currículo escolar 

passa por cima dessa história. Então, nós estamos agora com uma nova geração, com 

uma turma que está entrando ou que vai entrar no mercado de trabalho que desconhece. 

Eu ainda tive, eu e a minha geração, e é o grupo de pessoas que dirige a intersindical. 

Por sorte nós somos o grupo de pessoas formado com mais ou menos dessa geração é, 

nós vivemos, pegamos a carona na luta que foi feita pelos trabalhadores que resistiram 

ao golpe, que foram presos, que foram perseguidos, aos sindicatos que retomaram as 

lutas. Então, nós nos formamos ainda e já tivemos a capacidade de convivermos com 

pessoas e formarmos a nossa consciência em torno disso. Os meus filhos já não terão 

mais. E aí quando eu digo, os meus filhos, estou falando da próxima geração, da 

juventude mesmo que estão nas escolas, nas cidades, e que estão sendo formados hoje 

em uma consciência de individualismo. Tudo aquilo que nós pregamos em termo de 

discussão coletiva, de formação de coletivo mesmo, de uma sociedade melhor 

constituída pelo coletivo, hoje a gente vê o contrário, a gente vê o indivíduo, com toda a 

informática, com todas as tecnologias que nós temos acesso e que a juventude tem 

acesso, isso vai ficando cada vez mais distante. Essa história ao invés de trazer para 

perto, ela fica mais distante.  

Então, eu penso que a Comissão da Verdade Nacional, Estadual, eu penso como 

intersindical e como sindicalista, que deve fazer isso. Investigar, divulgar e exigir a 

punição dos crimes, sejam eles cometidos pelos diligentes da ditadura, sejam eles 

cometidos por empresas. Apoiados, incentivados por empresas.  

E aí se vocês me permitem eu gostaria de focar um pouco em Osasco que é a 

minha região, e um pouco no sindicato que eu estou diligente há bastante tempo, porque 

eu vi ele crescer e mudar de história. Nosso sindicato era o Sindicato dos Químicos, e 

originalmente ele era o Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de Osasco e Cotia. E 

ele foi um sindicato fundado em 1962 como associação, e em junho de 63 ele ganhou a 

carta sindical. E em 64 foi eleita a primeira direção com um Presidente que veio de São 

Paulo, que nós dizemos na história de Osasco que ele ganhou o sindicato, ele não lutou, 
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não construiu, não batalhou por aquela construção, Osasco (ininteligível) vocês 

conheceram, o pessoal que militou naquela época conheceu, e por obra e arte de um 

companheiro muito batalhador, tem assim uma visão de formação e de necessidade da 

consciência, de manutenção de consciência e da história dos trabalhadores falou assim, 

vamos construir. O companheiro Antonio Carlos Cordeiro, talvez uma parte de vocês 

conheçam, ele é de Carapicuíba, e ele foi o maior incentivador. Ele diz, temos que 

construir, temos que lutar, temos que buscar para poder a gente manter viva. Não é 

possível que a história dos trabalhadores, a história de resistência seja contada por 

outros e não pelos próprios trabalhadores. Então, no nosso sindicato funciona um 

instituto que esse ano comemora 10 anos e é parte dessa tentativa de manter a história, a 

memória. E para concluir, esses dias atrás passou um rapaz lá,ele ia passando na rua e 

viu uma placa do Instituto Zequinha Barreto e ele disse, olha que interessante, eu entrei 

aqui porque eu sou de um grupo de teatro, a gente vai constituir a história desse pessoal 

da época e eu vou fazer o Zequinha Barreto. E aí ele entrou, eu mostrei o instituto, 

mostrei os livros, a gente tem um violão que pertenceu ao Zequinha. E ele disse, meu 

deus, que emocionante, eu vou fazer a parte artística dele. E ele nem se ligou na parte de 

resistência, de que ele foi um trabalhador que participou da militância. O enfoque que 

ele ia dar como ator era para a parte artística do Zequinha. E aí, quando eu levei ele até 

o instituto e apresentei toda a discussão, os livros que tinha, ele falou que não tinha 

pensado sobre isso. (inaudível – fora do microfone). Então é dessa geração que eu estou 

dizendo que a reparação maior que nós podemos fazer para as pessoas não é em 

dinheiro, isso eu concordo completamente com a companheira, a reparação maior que 

nós podemos fazer pelo Brasil é contar essa história bem contada e divulgar essa 

história. Porque também não adianta a Comissão da Verdade apurar e ficar nos anais da 

Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. Isso tem que dar publicidade. Tem que 

ser divulgado. Tem que cavar espaço nessa mídia preconceituosa, nessa mídia maldosa 

que a gente tem. E a gente tem que usar o espaço nessa mídia usando a Comissão da 

Verdade, por ela ser um espaço constituído e por ser conhecido legalmente. Porque nós 

como sindicalistas ou mesmo nós como centrais sindicais, o nosso espaço para falar 

sobre isso é quase nada. Então, concluo dizendo que a nossa grande missão com todo 

esse processo é investigar, divulgar essas informações para que os nossos filhos, os 

nossos netos que já serão talvez bisnetos de vocês, conheçam essa história e mude ela. 

Não aceitem mais nenhum tipo de ditadura.  
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O SR. CARLOS ROGÉRIO – Bom dia a todos e a todas. Primeiro 

cumprimentar a mesa, no qual eu cumprimento todos os presentes. E agradeço o convite 

do Deputado Adriano Diogo. Meu nome é Carlos Rogério. Eu sou Secretário de 

Políticas Sociais da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, e 

atendendo a essa mesa não fiz, não sou, não fiz parte aqui...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, apesar do rigor 

do Neto desse exagero, fala um pouquinho da vida de vocês. Tudo bem que não vai dar 

para contar a história do Ibrahim porque senão vai dar o dia inteiro, mas falam pelo 

menos como vocês nasceram, de onde vocês vieram, como vocês entraram na luta. 

Porque senão parece que nós somos todos políticos e não somos gente.  

 

 

O SR. CARLOS ROGÉRIO – Então, como Secretário de Políticas Sociais da 

CTB eu sou assistente social, meu sindicato de origem é Sindicato dos Assistentes 

Sociais do Estado do Ceará. Eu sou cearense. Estou aqui em São Paulo há nove anos. 

Fui eleito nesse processo todo. Sou de três de agosto de 63. Então, nessa ditadura e no 

máximo, quer dizer, a minha militância foi basicamente estudantil na década de 80 e na 

década de 90 até a cargos, tarefas e direção de central sindical a nível nacional. Nesse 

sentido a história nossa tem que ser resgatada. O testemunho do Ibrahim, do Portugal, 

de todos, ela traz que nós temos que resgatar essa história, fazer com que a Comissão da 

Verdade consiga mostrar o que foi a ditadura do ponto de vista dos seus, dos 

testemunhos, das pessoas, das lideranças que passaram, confirmar que foi um crime, foi 

um ato bárbaro, de covardia de um Estado militarizado contra a resistência civil contra 

trabalhadores, contra estudantes, contra cidadãos e cidadãs que não aceitam esse tipo de 

regime discricionário. Refazer esse resgate para que as gerações presentes e futuras 
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entendam, compreendam que nós não podemos conviver com esse tipo de regime. E 

para isso é preciso fazer a cobrança da Justiça. O que tem na cabeça de um militar que 

entra hoje nas Forças Armadas e vê que os seus antepassados fizeram tudo isso e não 

são punidos. Não tem nenhuma punição. Que mentalidade tem um jovem militar que 

entra nas Forças Armadas os seus colegas da década de 60, de 70 que estão hoje não se 

sabe onde, clube daqui, de acolá, as reservas, muito pelo contrário. Bravejam como se 

fossem donos do passado, que esse passado estava correto. Então, para efeito de futura 

geração, de fazermos justiça no presente, têm que ser punidos esses militares, esses 

colaboradores civis e militares, as empresas, todos aqueles que contribuíram para esse 

regime inspecionário, de ascensão, ditatorial. Primeiro (ininteligível) teve um torturador 

e teve um torturado. Teve um que estava armado e outro que estava desarmado, e a 

resistência é por conta dessas situações totalmente erradas. E aí a CTB se propõe 

fazendo isso, como fruto dessa pergunta, de cobrar a mais pura verdade, cobrar a justiça, 

fazer com que a Comissão da Verdade apure todos os fatos com suas testemunhas. Eu 

estava falando aqui com o Portugal, tem a experiência dos nossos camaradas, João 

Batista Lemos no ABC, a CTB, uma central nova e de experiência enquanto central 

hegemônica dos militantes históricos do PCdoB na época, do Partido Comunista, boa 

parte da época da nossa história. Nós temos também, e eu como militante do PCdoB, 

nós temos muito interesse que esse processo vá até o final, que sejam feitas as 

investigações, que sejam apuradas e cobradas justiça para todos, não só os que estão 

vivos, mas principalmente aqueles que estão mortos. Essa é a minha contribuição e 

dizer que a CTB tem interesse, vai contribuir.  

A companheira falou isso, fora das centrais sindicais tem sim uma pauta comum, 

e a nossa atuação é justamente mais fortalecida, com maior visibilidade a partir do 

momento que a gente faz essas ações conjuntas e é superimportante juntamente com o 

Poder Legislativo nós estarmos em parceria. É isso. Muito obrigado.  

 

 

A SRA. – Bom dia aos companheiros e companheiras. Eu queria dizer que eu 

estou aqui representando o Secretário de Políticas Sociais da CUT nacional, que é o 

Expedito Solaney, ele pede desculpas por não estar aqui hoje, mas ele está em uma 
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atividade da CUT no nordeste, na Paraíba, e não tem como estar aqui nesse momento. E 

pediu que nós, da assessoria, viéssemos aqui falar um pouco do que a CUT está fazendo 

com relação à Comissão da Verdade.  

Bem, eu queria só fazer um histórico do que a gente tem acompanhado, que 

começou com uma reunião com a Dilma, o Solaney esteve com ela no início de março, 

e nessa conversa ele colocou a necessidade de ter um capítulo dos trabalhadores, que 

tratasse dessa questão dos trabalhadores, com o qual a Dilma concordou e a partir de 

então a CUT vem fazendo alguns encaminhamentos nesse sentido para se criar esse 

grupo de trabalho que ficou como sendo o GT número 13 que fizesse o levantamento 

das questões dos trabalhadores e dos sindicatos para esse relatório nacional.  

Bom, houve também uma reunião com a Rosa Cardoso, nessa reunião ela 

definiu uma data, que ficou para o dia 15 agora de abril, próxima segunda feira para 

uma reunião com as centrais sindicais, eu acho que todas estão sendo convocadas e a 

partir disso a CUT está chamando as centrais sindicais para lá na sede nacional às 14 

horas conversar um pouco sobre esse grupo de trabalho e as propostas que podem ser 

apresentadas.  

Uma outra coisa que a CUT também implementou nesse período foi a reunião 

com os Secretários de políticas sociais das CUTs estaduais que foi realizada em março 

em Brasília, a proposta de se criar uma proposta da CUT nos moldes da que existe na 

UNE e também na OAB. Então, a CUT na sua última reunião da sua Executiva nacional 

deliberou a criação dessa Comissão e também a gente está trabalhando nesse contexto, 

tentando juntar todas essas informações dentro dessa Comissão para ter um relatório 

também da CUT para ter apresentado. A gente também tem acompanhado o pessoal da 

sociedade civil, que agora no dia 27 e 28 de abril vão se reunir em Cajamar, é a CUT, o 

movimento Verdade e Justiça e o Comitê Paulista Memória Verdade e Justiça, que vão 

preparar o encontro do dia 30 com a Rosa Cardoso. Então, essa agenda a gente está 

trabalhando em conjunto e nos dias 27 e 28 vão ocorrer. Eu ouvindo os companheiros 

todos, eu acho que a gente não tem divergência quanto à resposta que o Neto fez aqui 

para nós. Eu acho que talvez o que nós temos que fazer é essa questão mesmo de sentar, 

organizar esse grupo de trabalho, ter uma metodologia de trabalho, fazer esse 

levantamento necessário porque existe um prazo muito curto para isso. Eu acho que o 
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enfoque que o Augusto deu, que a Nilza deu, e que a Rute deu, não tem diferença 

nenhuma. É levantar os dados que se tem sobre o que aconteceu nesse período com esse 

enfoque na avaliação dos crimes que foram cometidos, nas intervenções que foram 

feitas nos sindicatos, na intervenção que eu acho que é importante o que o augusto falou 

da articulação empresarial com a repressão que eu acho que é importante ter esse 

levantamento. E esse grupo de trabalho fazer isso nesse tempo. Então, eu acho que 

estamos no caminho certo. Estamos em todas essas reuniões para organização e eu acho 

que logo, no prazo, a gente tenha alguma coisa também para apresentar, acho que aqui 

na Comissão da Verdade para a gente poder ter uma noção do que vai ser apresentado e 

do que a gente vai poder fazer e contribuir. Eu acho que é isso, minhas palavras ficam 

nesse sentido. Obrigada.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu acho que falta daqui da mesa o Stan. Só 

lembrando, esse material do dia 15 se alguém precisar, já tem algum tempo e foi 

publicado pela Comissão da Verdade e tem para todo mundo, e a cartilha amarela 

também tem. Com a Milena.  

 

 

O SR. STAN – Bom dia aos companheiros e companheiras. Eu quero agradecer 

aos companheiros do Projeto Memória, principalmente o Neto e o Valdemar, e 

principalmente a essa sacada do Adriano Diogo, nosso Deputado de trazer essa questão 

da Comissão da Verdade. 

Nós aqui estamos entendendo que isso só pode avançar se realmente nós 

ampliarmos a ideia não só da reparação, mas a ideia da justiça. E nós sabemos que é 

uma coisa dura para nós. Nós que viemos do movimento sindical e passamos para o 

movimento político, partidário no processo da resistência, nós sabemos que o processo 

mais importante que tem para a gente fazer alguma coisa, é a gente criar a unidade. E a 

unidade não pode ser uma unidade institucional. Tem que ser uma unidade que 

realmente avance e que trabalhe com a consciência. Se a gente não entender que esse 
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processo precisa ser divulgado em todos os lugares. Então, por exemplo, o movimento 

sindical aqui. Eu também venho do movimento sindical de 68, de Osasco e faço a 

questão partidária, mas uma coisa que eu aprendi. Que se você não tem uma unidade no 

processo de enfrentamento do inimigo e você só o enfrenta de lado, você não avança. 

Por exemplo, esse processo da resistência e da defesa do Estado democrático de direito 

precisa ser pauta do movimento sindical.  

O movimento sindical, a gente não pode ter ilusão, foi destruído em 74. Já tinha 

dificuldades, havia avançado, mas ele foi destruído. E agora nesse processo todo da 

resistência, o movimento sindical praticamente tirando os nichos, não teve avanço. 

Então, nós precisamos prestar atenção no seguinte, que o movimento sindical vem, mas 

vem devagar, porque ele não tem história acumulada, ele tem um processo histórico. 

Agora, nós precisamos avançar nisso. Para avançar nisso nós precisamos colocar na 

pauta a questão do Estado democrático de direito. Se ele avançou na conquista da 

liberdade sindical, ele não pode ter mais, ser patrulhado pelo Governo. Então, por 

exemplo, o que o Mancha falou que os militares fizeram. Eu quero ver o movimento 

sindical fazer isso. Fazer uma nota unificada de todos os trabalhadores em defesa do 

Estado democrático de direito. É essa questão que se coloca para nós. Porque é 

importante o que aconteceu na Comissão da Verdade, e nós aqui já tentamos isso há três 

anos atrás com o Nelson Martinez, nosso companheiro falecido do sindicato do GAS e 

teve toda uma atividade no ABC, na Ford, e nós já tentamos trazer essa ideia de 

unificar, de mostrar como a resistência dos trabalhadores tentaram nesse processo de 

avanço das lutas e no enfrentamento da ditadura. Nós não queremos substituir o que foi 

feito pelos lutadores, o que foi feito, quem teve uma atitude, vamos dizer assim, de 

entender que era preciso resistir. História é história. O movimento sindical precisa e ele 

tem os recursos, aqui está a grande questão, ele tem os recursos e as grandes questões de 

colocar no seu boletim como era feito em 81 e 82 ou 83 essa sequência de morte dos 

camponeses, essa luta desigual que acontece no Brasil, e aliar a isso essa questão toda 

do movimento operário. Hoje nós estamos falando em novas tecnologias. Os patrões 

não precisam mais buscar em arquivos, qualquer nome que eles colocarem na internet, 

eles vão ver história, não precisa mais. Esse negócio da repressão, essa coisa toda, isso 

aí é coisa do século XX. O século XXI não tem mais essa característica. O século XXI 

tem o desafio, e o desafio nosso é a nossa unidade e a nossa ida a rua. A nossa ida a 
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todos os lugares necessários para fazer a divulgação. Então, a questão do movimento 

sindical é colocar na pauta nessa questão, tanto da reparação quanto da punição. A 

ANAP onde eu estou militando, a Associação dos Anistiados Políticos Aposentados 

existe porque existe uma lacuna no movimento sindical. O fórum dos ex-presos 

políticos existe porque o movimento sindical não abraçou essa questão da defesa dos 

trabalhadores, dos lutadores.  

Não na questão da pauta sindical, das reivindicações econômicas, da questão 

política. A burguesia conseguiu fazer essa divisão. E nós precisamos unir essas 

questões. E a Comissão da Verdade consegue fazer isso. Ela consegue porque ela tem 

nos seus objetivos não a questão institucional. Ela tem nos seus objetivos a questão de 

uma mudança de uma outra sociedade. Uma sociedade que realmente atenda os 

interesses da maioria. Essa questão do Estado democrático de direito é uma questão do 

Estado democrático de direito para a maioria. Essa é a questão que se coloca. Para nós 

da ANAP é salutar, é saudável que o movimento sindical venha e diga para os 

trabalhadores como foi construída essa luta, como o sindicato foi dizimado, como os 

lutadores do sindicato, sejam eles dirigentes ou não, foram assassinados. Está faltando. 

Porque você só consegue fazer alguma coisa se você criar clima. Se você não cria clima, 

você cria nichos e não avança.  

E até agora a questão da anistia não entrou na pauta das centrais, porque as 

centrais são novas, mas dos sindicatos, mesmo os combativos. É que nem quando a 

gente trabalhava a questão da CIPA era importante, acontecia acidente, mas a última 

coisa que entrava na pauta era a CIPA, era a questão da defesa da saúde do trabalhador. 

E isso eu espero que não aconteça com a questão do movimento sindical. Que entre na 

pauta de verdade. Que as ações que se coloquem tenham realmente uma divulgação. Eu 

acho que é isso que a Nilza colocou. Eu também sinto isso. Todo mundo sente. Quer 

dizer, ainda não avançamos em contar a nossa história. A história da luta dos 

trabalhadores, da luta de classe. 

E nós temos que entender que nós vamos estar sempre envolvidos com a luta de 

classes. Seja em que Governo for, porque esse Governo está submetido à lei do capital. 

E é por isso que fica submetido esses avanços, esses recuos e essa coisa toda, entende? 

Então, nós da ANAP precisamos entender que nós, avançando na questão da reparação, 
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e a segunda questão que eu quero colocar aqui que é muito bem defendida pela questão 

dos anistiados, que é a punição.  

Enquanto não tiver punição nesse país vira só propaganda. E a gente fala na 

Argentina, fala não sei onde, porque lá, desculpa falar, mesmo tendo com toda 

resistência, nós titubeamos. Nós de certa forma aceitamos a reparação. E entendíamos 

que a punição seria posterior. Mas está demorando. Nós então fizemos alguma coisa que 

não era muito certa. Era alguma coisa que parecia que ia dar base para nós avançarmos, 

mas nós não conseguimos. Conseguimos criar muita coisa nesse país. Conseguimos 

associação em memória dos trabalhadores, como foi colocado aqui do companheiro José 

Campos Barreto, Zequinha, e existem várias outras instituições em defesa da memória. 

Mas ainda é nicho. Nós queremos uma coisa grande. E é por isso que as centrais entram 

com um papel decisivo. Entram como uma estrutura que pode realmente ter tempo de 

televisão, unidade em jornais, ter divulgação.  

Porque em Osasco, até que se tem uma certa divulgação, mas é certa. Nós 

precisamos ter uma coisa ampla. Precisamos de uma ideia para devolver a ideia de que 

nós construímos uma coisa de importante nesse país, que é a resistência contra a 

dominação capitalista. Essas associações, esses agrupamentos, se fizerem isso eu me 

sinto satisfeito. Cumprem o papel de divulgação, cumprem o papel de competição. 

Porque você só consegue fazer competição quando você tem ampliação. Se você não 

tem ampliação, você não consegue fazer competição.  

Eu acho importante à construção da Comissão da Verdade, acho importante o 

papel do Governo, acho importante a construção das comissões das verdades nos 

sindicatos e em todos os lugares que for possível. Nas câmaras, nas assembleias e tudo 

mais, porque é mais um instrumento de divulgação. Estão de parabéns, e eu acho 

importante a gente ter a ideia da construção da unidade. Se nós não tivermos isso, se nós 

não tivermos a ideia da construção da unidade dos lutadores e das lutadoras, é uma boa 

luta, mas é uma luta pela metade. E nós no Brasil estamos cansados de fazer a luta pela 

metade. Infelizmente nós precisamos ajustar contas, porque quando nós fazemos a luta 

pela metade, à burguesia faz a outra metade e essa é uma ideia que nós temos que 

entender. Nós não fomos vitoriosos, eles não nos massacraram, mas eles nos venceram. 

As pessoas falam como se nós não fossemos perdedores. Agora, nós não fomos 
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aniquilados. A ideia da perda não quer dizer que nós abaixamos a cabeça. Mas nós 

precisamos entender para fazer à tática. Se nós vamos fazer a tática do ganhador, nós 

vamos fazer a tática do ufanista. Nós temos que fazer a tática daqueles que se 

rebelaram. Daqueles que construíram e daqueles que estão realmente entendendo que 

esse Brasil só vai para frente com a nossa unidade e a nossa disposição para fazer 

avançar esse país. Obrigado.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ivan, quer falar? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, primeiro a ditadura consegue umas proezas 

interessantes. Consegue reunir a gente. A gente vê aqui o movimento sindical aqui, e 

inclusive dentro da cela. Dentro da cadeia a gente também se reunia. Mas eu acho o 

seguinte, acho que vocês precisam botar na cabeça que a Comissão da Verdade não 

pode ser os escolhidos que vão contar a verdade daqui a algum tempo. A verdade vai ser 

construída aqui. Vocês tem que pegar a Comissão da Verdade nas mãos. Vocês não 

podem ficar esperando que alguém conte a história do movimento operário. O 

movimento operário que tem que contar essa história, porque ninguém vai contar no 

lugar. Uma outra coisa que é muito importante, eu já falei com o Américo, o Neto e o 

Domingos, vocês tem que formar um coletivo do movimento sindical para contar essa 

história, para vocês serem parte da Comissão, dessa Comissão e da Comissão lá de 

Brasília, porque aqui é parte da Comissão. Isso aqui não é oposta ou um pedaço a parte. 

A Comissão da Verdade de São Paulo faz parte como todas as outras Comissões que 

estão sendo criadas. Inclusive da UNE, da UEDA, da faculdade ou sei mais o que. 

Então, eu não acho que vocês tem que esperar alguém dar para vocês esse direito. Vocês 

tem que conquistar.  

Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é botar na cabeça que o 

movimento sindical foi tão importante que a ditadura foi uma ditadura praticamente anti 

povo, anti trabalhador. Quando eles deram o golpe a primeira providência não foi 
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àquela história de queimar a UNE, foi de invadir o sindicato e fazer a intervenção. 

Senão a gente fica repetindo aquelas besteiras do Gabeira, que todo mundo era 

estudante. A gente fez um levantamento dos mortos e desaparecidos, que ninguém aqui 

fala em morto e desaparecido, eu acho estranho isso. O levantamento são 24% só que 

são estudantes. Depois você tem um grupo considerável de militares e você tem mais da 

metade que é de trabalhadores. De operários são 30%. Então, se você perceber essa 

importância, você vê que isso aqui não é uma história que alguém vai contar. Tem que 

ser contada pelo movimento sindical. E pelos mortos e desaparecidos, o movimento 

sindical, o movimento operário tem pessoas que são símbolos que tem que ser contado.  

Aqui, o movimento dos bancários, você tem uma figura maravilhosa que é o 

Aluizio Palhano, que era, fazia parte do CGT e está desaparecido até hoje. Tem que ser 

bandeira dos bancários. Como o Zequinha. E você tem quantos outros metalúrgicos? 

Quantos outros operários químicos? Não é só Olavo Hansein não. O próprio Virgilio. 

Quantos operários da construção civil? Então, isso daí tem que transformar esses 

companheiros que caíram e foram assassinados, estão desaparecidos, em bandeira do 

movimento sindical, porque eles não são patrimônio de ninguém. Não é da instituição 

que eles pertenciam. Eles são do povo, são do movimento sindical. E isso daí, eu acho 

que vocês têm que botar na cabeça que vocês têm que formar uma Comissão para vocês 

assumirem esse trabalho, criarem as bandeiras e a unidade ser feita dessa forma, porque 

unidades não se conseguem com palavras. Você consegue com ação. E essa unidade 

contra a ditadura não é contra aquela ditadura, é contra a ditadura atual que é a ditadura 

do capital.  

Ela não acabou, só mudou de forma. A forma política, a forma militar, mas ela 

continua. Então, essa ideia de que o movimento sindical tem que se apossar desse 

grande movimento que se chama Comissão da Verdade, porque hoje não é Comissão da 

Verdade aquele grupo lá em Brasília. É um movimento que toda a sociedade está 

assumindo aos poucos. E vocês que são a vanguarda do movimento sindical, vocês são, 

muitos estão aposentados e tal, mas vocês são as lideranças. Vocês tem que dizer para 

os atuais diligentes sindicais que essa luta é parte do movimento sindical, e contar a 

história, não esperar que alguém conte. O que vocês escreveram, o que vocês relataram, 

o IEP é um exemplo muito positivo, está contando. Automaticamente o que for feito vai 
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ser colocado no relatório da Comissão da Verdade Estadual e da Comissão Nacional da 

Verdade, porque quem vai contar são os companheiros do movimento sindical. É isso.  

 

 

 O SR. SEBASTIÃO NETO – Lê a nota para a gente porque o pessoal está 

meio curioso. Tem companheiro com deficiência visual também.  

 

 

A SRA. – Ok. Comissão da Verdade apura crimes contra trabalhadores, por 

Guilherme Serôdio. Valor Econômico de 03/04/2013.  

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) vai apurar violações de direitos contra 

o movimento sindical e trabalhadores durante a ditadura civil-militar. A iniciativa, 

levada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) à presidente Dilma Rousseff em 

fevereiro, foi acolhida pela comissão na última semana durante uma reunião da central 

sindical com a advogada Rosa Cardoso, integrante da CNV. O objetivo é criar um novo 

grupo de trabalho - o décimo terceiro desde o início das atividades da CNV em abril de 

2012 - que seja dedicado à violência contra os trabalhadores e conte com a 

participação efetiva das centrais sindicais. 

No dia 15 de abril, a proposta será levada às maiores entidades do setor em 

uma reunião no escritório da Presidência da República em São Paulo. O convite será 

feito nos próximos dias à Força Sindical, Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), 

União Geral dos Trabalhadores (UGT), entre outras. 

A expectativa da comissão é que sindicatos e centrais possam contribuir para a 

investigação com documentos e depoimentos. "Há uma cultura oral muito forte no meio 

sindical e eles terão muitas questões a lembrar que não estão registradas", disse Rosa 

Cardoso ao Valor. 

Idealizadora da proposta, a CUT espera que a comissão ajude a esclarecer 

casos de assassinatos de sindicalistas. A central já entregou à CNV uma lista com mais 
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de 100 nomes de trabalhadores mortos durante a ditadura, cujos assassinatos ainda 

não foram solucionados. "Queremos levantar todos os sindicatos que, no dia do golpe, 

foram fechados, sofreram intervenção, e também quantos líderes sindicais foram 

perseguidos, assassinados e quantos foram exilados", disse Expedito Solaney, 

secretário de Políticas Sociais da CUT. "Há um consenso dos sindicatos sobre como os 

trabalhadores foram prejudicados com o golpe e agora é o momento de resgatar essa 

memória histórica". 

As linhas iniciais de investigação já estão traçadas e devem se concentrar nos 

casos de perseguição a dirigentes sindicais; intervenções promovidas pelo regime em 

sindicatos a partir do golpe de 1964; registro da destruição de patrimônio físico e 

documental dos sindicatos; e investigação de prisões, torturas e assassinatos de 

trabalhadores pelo regime ditatorial. 

Categorias como rodoviários, ferroviários e trabalhadores portuários, alvos 

notórios da repressão, estarão no foco da investigação, assim como cidades onde 

ocorreram episódios de violência, como Santos e Niterói, onde trabalhadores foram 

presos em navios e no estádio Caio Martins. 

"Os anos de chumbo não vieram só a partir de 1968 quando foi instituído o Ato 

Institucional nº 5, AI-5, os anos de chumbo vieram, sobretudo para a classe 

trabalhadora, a partir de 1964", disse Rosa. "Trabalhadores portuários ficaram presos 

em navios em Niterói sob condições infames, e há relatos muito fortes de tortura nesses 

navios". A advogada irá presidir o grupo ainda sem estrutura definida, que pode 

abrigar representantes das centrais sindicais ao lado de pesquisadores. 

Em evento em memória do golpe de 1964 no Sindicato dos Bancários do Rio de 

Janeiro na segunda-feira, Rosa afirmou que a CNV tem recebido pedidos de comissões 

estaduais da verdade para estender o prazo de seus trabalhos além de maio de 2014. O 

prolongamento permitiria a inclusão dessas investigações paralelas no relatório final 

da CNV. Rosa frisou que a possibilidade seria viável "apenas por alguns meses ao 

longo de 2014", mas depende de decisão do governo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria dizer que além 

desse documento vocês estão entregando o documento do Augusto, da Associação dos 

Metalúrgicos, esse documento da oposição sindical, a participação do empresariado do 

Consulado dos Estados Unidos na organização da repressão política e relação entre 

empresas e o Dops, proposta da Comissão da Verdade e investigando os crimes da 

ditadura civil militar, que é esse documento que vocês fizeram, como funciona a 

repressão, porque a América Latina pune os torturadores e ditadores e o Brasil ainda 

não. Eu só queria pedir antes de dispersar, eu só queria pedir, nós vamos terminar com 

bastante senso e o mais rápido possível, mas eu gostaria que a mesa pudesse fazer uma 

fala das suas considerações finais, seria bom se você pudesse ver no filme do Hercules 

para a gente poder projetar antes de terminar a parte do Ibrahim, ou algumas coisas mais 

significativas, e vê se dá uma abridinha no filme da CONCLAT. Só uma abridinha 

pequena.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Para estar citando as palavras de outra Rosa, 

não a Cardoso, a revolucionária polonesa, Rosa Luxemburgo assassinada na Alemanha, 

ela fez quatro linhas de um poema, ‘ás vezes a onda do movimento invade todo o 

império. Ás vezes se divide em uma rede infinita de pequenos arroios, ás vezes brota do 

solo como uma fonte viva, ás vezes se perde dentro da terra’.  

E é nesse momento quando se perde dentro da terra, quando se rompe a cadeia 

humana de transmissão de novas experiências, quando novas gerações de militantes 

devem enfrentar a luta, é o momento em que a crônica, a fonte, a memória organizada, o 

arquivo em suma constituem uma inestimável arma para não começar do zero, para 

restituir a continuidade, para edificar a ação coletiva. A gente tem aqui algo que a gente 

falou o tempo todo. Que para nós significa sempre entender o caráter de classe do golpe, 

da impunidade, da tortura e da Lei da anistia, são todas organizações de classe que 

continuam a existir na atualidade e no passado se voltou contra os trabalhadores e suas 

entidades, e suas organizações políticas que lutavam contra a exploração e a opressão. 

Jamais esquecermos que nós temos um combate de classe que para nós significa ter 

cada vez mais a liberdade, mas que essa liberdade chegue também dentro das fábricas, 
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nas fazendas, em todos os lugares onde a opressão e a exploração continuam firmes e 

fortes com o apoio inestimável da repressão policial militar do Estado.  

Então, são essas minhas palavras que eu acho que é o sentido daquela nossa 

velha frase. A luta continua.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O Djalma está pedindo para falar, mas eu fiz um 

breve, primeiro dizer o seguinte, dia nove tem reunião da CUT às 14 horas. Seria 

possível ter a transcrição dessa sessão antes disso para poder encaminhar... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente pede para fazer 

com urgência. O áudio a gente te dá já. O texto a gente pede uma prioridade. Mas não 

dá para garimpar. A gente dá o bruto para você.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Depois, muito rapidamente tem alguns dilemas 

aí, embora com muita responsabilidade. Vamos lá. Em relação às empresas, não vou 

fazer uma recuperação de tudo que foi falado aqui, lembrem-se que Embaixador não 

tem culpa, quem mata é o dono do Embaixador. Primeiro, sobre as empresas. As 

demissões políticas, como levanta isso para justificar um pedido qualquer. Depois, tem 

um problema muito grave com as empresas que é a sessão, a troca de informações das 

empresas com os órgãos de repressão, não é fácil documentar, porque uma coisa é achar 

uma lista de fichas de empregados da Monark ou da Tecnoforja (ininteligível) greve, 

fundo de garantia, uma série de coisas, ainda dentro da legislação, o papel da segurança 

das empresas hoje do ponto de vista jurídico legal. O que eles vão pedir para a 

Comissão, vão apresentar como proposta para o país, ou o Congresso, Senhor 

Presidente. A questão da impunidade, a mudança da Lei da anistia, e a reparação, que 
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tipo de reparação. Lembra que na Alemanha agora estão acertando com os últimos 

judeus. Os filhos dos filhos não sei de quem.  

Das forças armadas, só lembrar aqui que até Volta Redonda tem que entrar na 

conta. O Exército atirando dentro da empresa. Depois da anistia, 10 anos depois. Depois 

sobre as ações locais, é o perigo da dispersão no tempo. O Sanches é um cara exemplar, 

mas tiveram outros caras exemplares de limpeza sindical, não? E tem uma questão 

muito pouco falada que é o campo. Eu insisto, desde o nosso Governo Sarney, 280 

mortos no campo. A Sueli e eu trabalhamos muito nisso naquela época.  

Bom, rapidamente sobre a Comissão na participação. É uma participação direta 

ou é o grupo? É uma questão considerável de como participar. Tem um consenso aqui 

do registro de divulgação. De como fazer isso, como fazer isso ecoar, e por último como 

meu apontamento aqui, toda essa polêmica, mas tem ações que estão dentro do objetivo 

da Comissão da Verdade da Anistia, e tem ações políticas da punição que não 

dependam em si da Comissão da Verdade. Aí a questão sindical como também as 

questões da legislação, tem que ver o que é da vida. A minha sugestão é que o Djalma 

fale, porque é um decano, e depois os membros da mesa se quiserem falar.  

 

 

O SR. DJALMA – Bom dia a todos. Não contextualizar as apurações e 

violações contra os trabalhadores pela Comissão da Verdade não seria a Comissão da 

Verdade. Seria meia verdade.  

Eu quero falar o seguinte, que o meu modo de entender, a minha experiência 

como sindicalista, a sociedade brasileira tem uma dívida com o movimento dos 

trabalhadores no reestabelecimento da democracia no nosso país. Uma Comissão de 

fábrica que foi feita, por exemplo, lá em Osasco, a primeira Comissão de fábrica.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Djalma, posso te pedir um 

favor? Vem falar aqui na frente porque agora só tem aquela câmera da internet e é 

importante que você fale e a câmera te veja.  

 

 

O SR. DJALMA – Então, a primeira Comissão de fábrica lá em Osasco nós não 

podemos deixar de registrar que essa Comissão na constituição da Comissão, foi uma 

trincheira de luta dos trabalhadores contra o regime militar. A greve que o companheiro 

Ibrahim participou em 68 também foi uma trincheira de resistência como foi à greve dos 

companheiros em Contagem. Logicamente, dentro desse contexto eu acho que nós 

temos que analisar e contemplar também a dívida que a sociedade brasileira tem contra 

o movimento operário, contra os trabalhadores, no reestabelecimento da democracia no 

nosso país.  

Eu vejo, Adriano Diogo, que tem que contemplar. Ás vezes nós trabalhadores 

somos totalmente ignorados. E essa dívida histórica não pode ser ignorada.  

Eu me lembro do movimento grevista que era por melhores condições de salário, 

melhores condições de trabalho, mesmo a gente sem ter feito e ter tido uma participação 

mais organizada de conteúdo político, no andamento desse processo as greves dos 

metalúrgicos do ABC e todas as outras greves, ela acabou sendo dentro do contexto 

pelo reestabelecimento da democracia.  

Os trabalhadores lutavam por melhores condições de salário e melhores 

trabalhos, mas naquele momento, naquela conjuntura elas também, junto com a 

sociedade brasileira foram à luta pelo reestabelecimento da democracia. E não constar 

no processo histórico essa luta dos trabalhadores pelo reestabelecimento da democracia 

no nosso país, mesmo essa democracia que nós conquistamos, que nós achamos que não 

é uma verdadeira democracia para nós, trabalhadores, mas dessa democracia que foi 

conquistada, uma grande parcela do movimento sindical tem a sua participação. Era só 

isso.  
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Só uma pergunta, Adriano Diogo, quer passar as 

coisas agora e depois faz a mesa final e depois o pessoal fala um pouquinho? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acho que sim. Depois da 

Amelinha eu queria. Como dia 15 vai ser um dia muito importante para vocês eu queria 

falar um negocinho.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria cumprimentar 

a mesa, todas as representações sindicais, cumprimentar a todas as pessoas aqui 

presentes, mas eu queria lembrar o seguinte, o movimento sindical que vem aqui para 

construir a verdade, e isso é importante, que esteja articulado, como diz o Stan, não 

pode esquecer das mulheres. Porque quem fez a dívida que a sociedade brasileira tem 

para com as mulheres que resistiram à ditadura militar, não podemos esquecer o 

seguinte, que nos anos 70 foram às mulheres que foram as ruas. Foram antes dos 

trabalhadores, até porque os trabalhadores estavam sendo obrigados a fazerem horas 

extras como sendo acidentados. Não esquecer que o Brasil com esse avanço da ditadura 

houve um aumento dos acidentes de trabalho, e enquanto os homens ficavam 

encostados, as mulheres iam as ruas fazer a luta contra a alta do custo de vida. A gente 

não pode esquecer disso, foram as primeiras que saíram por aí nas periferias fazendo o 

abaixo assinado. Foram as mulheres que levantaram o movimento feminino pela anistia, 

as primeiras que saíram as ruas para falar em anistia, foram às mulheres. Não se 

esqueçam disso. Depois que vieram os estudantes, depois que vieram os trabalhadores 

sindicalistas.  

É só pegar a história. Tem uma cronologia. E tem as mulheres operárias sem 

dúvida nenhuma, que nós não podemos esquecer. Mas as que foram as ruas, as mulheres 
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do custo de vida, as mulheres que foram falar de creche, foram às mulheres que foram 

buscar posto de saúde e denunciar toda a repressão no seu cotidiano.  

Então, eu não posso ver o movimento sindical ignorar, deixar ausente mais do 

que a metade da população que são as mulheres, e não esquecer que essas mulheres 

estavam inseridas no mercado de trabalho porque o capitalismo, a mais valia do 

capitalismo foi contra a força do trabalho das mulheres que recebiam a metade do 

salário dos homens para fazer a mesma função. Não se esqueçam disso, por favor.  

 

 

O SR. SÉRGIO – Meu nome é Sérgio, eu sou do Sindicato dos Metroviários de 

São Paulo. Metroviários de São Paulo a categoria é nova, de 74 para cá, mas teve 

intervenção do nosso sindicato em 86, e a gente, eu também estou aqui representando 

(ininteligível) são os mártires dessa classe trabalhadora brasileira. Era ainda de SNI, de 

segurança nacional, então está dentro do processo. É brutal, e tem nome. Sarney. Tem 

nome, é Sarney.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mais alguém quer falar?  

 

 

A SRA. MARLEIDE – Boa tarde. Meu nome é Marleide e eu vim dar um 

pouco do meu testemunho. Eu fico feliz ainda de hoje, após os anos 70 essa luta está 

sendo continuada por algumas pessoas de coragem, de fibra, que vem até aqui levantar 

poeira. Eu gostaria também de exaltar a luta das mulheres que fizeram frente desde os 

anos 70 paralelamente com todos os trabalhadores. Eu lembro dos anos 70, eu 

trabalhava na tecelagem CALUX, no qual a gente participava da Comissão, da CIPA na 

época. E aí nós organizamos diversas Comissões nas quais meninas de 15 e 16 anos 

participavam dessa Comissão no qual trabalhava 48 horas nessas fiações, umas 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      45 

 

máquinas tremendas que dava para ver umas menininhas pequenininhas naquelas 

máquinas enormes. Então, muitas delas eram demitidas porque eram pegas brincando 

com os toneis.  

Então, as mulheres fizeram a história. Sempre participaram da história. Inclusive 

depois do movimento sindical metalúrgico do qual eu participava, que tem um grande 

número de mulheres do qual eu faço uma grande homenagem para a Lucia Posso que 

foi uma metalúrgica que tomou frente, na época era do PCdoB, e aí ela tomou frente 

nessa luta dos metalúrgicos do qual ela se destacou. E também a luta do desemprego, 

que nós acampamos e que deu um grande reboliço em São Paulo, e teve repercussão a 

nível nacional. Então, as mulheres sempre estiveram presentes, não contra os homens, 

mas juntamente com os homens de páreo. Então, eu exalto essa reunião e acho muito 

importante a participação de ambos, juntamente. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marleide, grande 

companheira Marleide. Pena que ela só conta a história dela pela metade. Vamos lá, 

Neto, vamos dar o fechamento? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Se eu fiz uma pauta, seria bom fazer umas 

considerações finais, e aí você ajuda.  

Amanha, então, primeira coisa. Esqueci do Brás. Desculpa. Porque a gente 

sempre se esquece das pessoas mais próximas. Então, amanha tem um debate aqui, 

vejam só, aqui na (ininteligível) as centrais são relativamente novas, mas tiveram 

movimentos como os Queixadas, que são mais ou menos padrinhos de Osasco e 

padrinhos da oposição metalúrgica. O pessoal de Perus, da FNT, da Frente Nacional dos 

Trabalhadores, o pessoal da ACO, da JOC, da Pastoral Operária, da Oposição, o 

Sindical da ABC, o Ibrahim vai estar amanha também como osasquence, falando. 
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Talvez o Tigrão venha também. Então, são dois diretores do sindicato de 68, é isso? 

Esse é um debate amanha.  

Está previsto dia 18 de maio a reunião do Olavo, tem uma reunião amanha só 

para tratar disso. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E no dia 15, todo mundo 

aqui está convidado, pelo menos? Que vocês organizaram esse negócio da Comissão 

Nacional. Está todo mundo envolvido? Esse documento...  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dia nove na CUT às 14 horas é reunião das 

centrais. Dia 15 pelo que eu entendi, está no escritório da Presidente da República.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse da CUT todos os 

outros estão envolvidos? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu falei com o Vagner, com o Juruna, eles estão 

sabendo. Tem que ver, Adriano Diogo, como a Comissão participa disso.  

 

 

O SR. – Entidades não sindicais como as nossas, podem participar dessa 

reunião?  
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Isso que eu não sei.  

 

 

A SRA. – Eu sei dos convites que foram enviados as centrais pela CUT, e no dia 

15, quem está fazendo a convocação é a Comissão Nacional da Verdade das centrais.  

 

 

O SR. – Mas nós podemos participar das reuniões do dia nove na CUT? 

 

 

A SRA. – Como o Solaney disse que eu podia divulgar isso aqui, eu não vejo 

problema. Mas o que eu sei é assim, que a CUT mandou os convites para as centrais.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Deixa o Brás falar, Adriano Diogo, para depois 

continuar.  

 

 

O SR. BRÁS – Bom dia companheiros da mesa. Bom dia aos companheiros 

aqui presentes. Eu não poderia deixar de deixar registrado a minha participação aqui no 

evento de hoje. Os companheiros do ABC, o Portugal, Djalma Bom. O Djalma Bom era 

funcionário da Mercedes e eu era da Volks. Aí eu fui coordenar (ininteligível) aquele 

fusquinha tem tanto panfleto do Adriano Diogo, os filhos dele fazendo campanha do 
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Adriano Diogo.  Uma loucura. Então, os companheiros Neto, Stan, o meu Presidente da 

ANAP de São Paulo, eu queria deixar registrado isso aqui porque é um passado de luta, 

e a gente aqui presente hoje. Companheira Nádia aqui, a nossa assessora, companheira 

do antigo Arsênio, (ininteligível) é por isso mesmo que eu fui entrar para fazer oposição 

para eles. Entramos no sindicato, a firma (ininteligível).  

 

 

O SR. – Adriano, só dar uma informação. Aqui é jogo rápido que eu já falei o 

que eu tinha que falar. Só dizer que anexo ao documento do 7º Congresso do Sindicato 

tem a carta aprovada pela Câmara Municipal de São Bernardo da Sessão Solene da 

Câmara Municipal por ocasião dos 32 anos da Lei 6683/79 que nós questionamos, e que 

se chama ‘Carta do ABC pela verdade, memória, justiça e reparação’. Eu queria 

mencionar porque foi aprovada em uma Sessão Solene na Câmara Municipal de São 

Bernardo em um ato político realizado com apoio institucional da Câmara Municipal e 

das nossas entidades de luta pela anistia. Obrigado.  

 

 

A SRA. RUTE COELHO MONTEIRO – Bom, quero mais uma vez agradecer 

a oportunidade de participar aqui, tanto falando em nome da central Força Sindical, ao 

Presidente da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, o Deputado Estadual 

Adriano Diogo, e a todos os companheiros e companheiras que estiveram aqui presente 

nos ouvindo.  

Eu queria aproveitar essa fala final para colocar uma questão que eu havia 

anotado para falar e acabei não falando na minha fala, mas que foi a participação dos 

EUA nisso tudo. Eu acho que de Estado para Estado, um Estado democrático deve 

também pedir a reparação a outro Estado. Eu acho que os EUA devem desculpas, e 

muito, pública, ao povo brasileiro pela sua intervenção indevida na nossa história e por 

tudo que foi na verdade pela nossa ditadura. É claro que é uma coisa assim, nossa, 

imagina a gente falar contra. Mas é verdade, nós temos todas as comprovações na 

história da interferência de vida de um país sobre o outro. Então, isso feriu a autonomia 
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das nações, feriu a soberania do país, feriu um monte de coisa. Eu acho que essa 

Comissão Nacional da Verdade de alguma forma também tem que tocar nessa questão. 

Eu acho que é importante porque os Cônsules na verdade nesse período eram agentes 

secretos, treinavam os nossos militares, e eu acho que isso não pode deixar assim como 

se não tivesse acontecido, como se não tivesse passado nada.  

Encerrando, concluindo, eu acho importante que tenhamos conosco essa 

obrigação da continuidade da luta que esses companheiros iniciaram lá atrás, porque é 

uma continuidade para nós do movimento sindical, é uma continuidade e uma obrigação 

moral até, com aqueles que sofreram essas torturas, perseguições, demissões, 

assassinatos, para que pelo menos o sacrifício deles tenha valido a pena. Não tenha sido 

em vão. E, além disso, eu acho que para que a gente seja como nós queremos, os 

verdadeiros agentes da construção da história, a gente precisa resgatar essa memória, 

essa verdade, essa história, porque sem isso, sem que a gente valorize essa própria 

história não tem como a gente ser agente dessa história. Porque aí nós estamos tratando 

com histórias falsas, histórias pela metade e com outros agentes da história. Então, eu 

acho importantíssimo esse nosso movimento, e que ele não fique entre nós. Que a gente 

tenha realmente uma ampla divulgação porque a gente sabe que a imprensa não vai 

fazer isso, mas nós temos imprensa sindical, e tem sindicato que tem até canal de 

televisão, tem rádios, e que a gente use a nossa própria imprensa, além das públicas 

aqui, da Assembleia Legislativa podendo transferir também, agradecemos muito, mas 

utilizar os meios de comunicação que nós temos a nossa disposição para colocar esse 

nosso trabalho visível para a maior parte da nossa população. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você vai fazer uma fala? 

 

 

O SR. – Também queria agradecer mais uma vez ao Adriano Diogo, ao Neto e a 

todos aqui que organizaram essa atividade. Sempre é um prazer à gente poder aqui estar 

debatendo, conversando, com vários companheiros na mesa, o Ibrahim, diversos 
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companheiros no plenário como o Valdemar Rossi, junto com o Cipó, todos os 

companheiros aqui presentes, a gente fazendo um debate e fazendo acesa a luta pela 

reparação, pelo fim da impunidade.  

As propostas que foram apresentadas aqui, inclusive a problematização do Neto, 

nós temos acordo, eu queria só fazer um reparo, alguém falou do problema da anistia 

ampla, real e irrestrita, que a anistia não devia ser assim, até porque para a gente 

resgatar um pouco a história. A anistia ampla real e irrestrita que nós indicamos em todo 

o movimento operário, o movimento da esquerda (ininteligível) resposta ainda que 

curta, limitada, uma primeira que seria a seguinte: As organizações e Centrais Sindicais 

reunidas em Audiência Publica da Comissão da Verdade “Rubens Paiva” na Assembleia 

Legislativa querem manifestar veementemente seu repúdio ás declarações dos 

presidentes do Clube Militar, Clube Naval e Clube de Aeronáutica em defesa do golpe 

militar de 1964. Estas declarações são uma afronta ao povo brasileiro e aos milhares de 

trabalhadores, mortos, perseguidos, demitidos pelo regime militar e também as 

liberdades democráticas duramente conquistadas. Exigimos a apuração de todos os 

crimes da ditadura militar, da responsabilidade das empresas na repressão aos 

trabalhadores bem como a punição dos torturadores e seus mandantes para acabar com a 

impunidade que permite essas absurdas posições. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos indo para os 

finalmente. Eu queria dizer o seguinte, embora dia 15 agora vai ser um dia muito 

importante para o movimento sindical, no dia 15 de abril é um dia importante para 

vocês porque é praticamente a primeira vez que a Comissão da Verdade graças ao 

trabalho de vocês, reconheceu a existência dos trabalhadores e vai ter o depoimento à 

companheira Rosa Cardoso abriu essa porta, eu acho que é importante. Mas a noite eu 

queria fazer um convite, o Governo brasileiro, depois de muito tempo é evidente, está 

reconhecendo todas as consequências da tortura e todas essas questões que sobraram 

com o processo de privação de liberdade. Então, aqui na Assembleia Legislativa no dia 

15 à noite, o Ministério da Justiça, a nossa Comissão e outros grupos vão lançar um 

projeto já aprovado, apresentado de tratamento psicológico e psiquiátrico as vítimas da 
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ditadura, seus familiares, enfim. E vai ter um projeto que vai ser o das clínicas do 

testemunho e outro lá no Seede Sapientiae que vai ser lançado na terça. E aqui na 

segunda vai ser apresentado pelo Ministério da Justiça com os profissionais de saúde 

um projeto contratado, só para vocês terem uma ideia, na Argentina. Esse projeto já tem 

mais de 20 anos e só agora chegou no Brasil. então, eu queria convidar todo mundo se 

puderem, saber do que se trata esse projeto e como as pessoas que ainda tem problemas 

decorrentes desse período, podem acessar um tratamento digno.  

Eu gostaria só de falar um pouco para encerrar. Eu acho que essa, viu Neto, 

queria te agradecer enormemente essa sua persistência em organizar, e a CUT ter levado 

essa pauta para a Presidente da República e a CUT ter assumido a Comissão da Verdade 

foi uma coisa importantíssima.  

Só queria dizer o seguinte, o movimento sindical ainda é o lado são dos Partidos 

Políticos e da política no Brasil. os Partidos Políticos praticamente não tem a Comissão 

da Verdade e a memória política como a sua pauta do dia a dia. Mesmo nos grandes 

Partidos e tal que contribuíram na sua formação para o fim da ditadura, essa questão da 

memória política ainda é vista como questão de pessoas problemáticas, recalcadas, com 

problema de revanchismo. Eu costumo dizer que revanche é válida, o que não pode ter é 

mata mata.  

Então, eu estou fazendo essa fala para dizer que essa fala do Stan foi instigante. 

Se o movimento sindical (ininteligível) agrupamento dos movimentos sindicais. Pessoas 

históricas e importantes na vida de todos nós que está aqui hoje, o Ibrahim, segurando 

uma reunião com todas essas características e toda essa juventude, por exemplo, o 

pessoal, eu tenho que falar de público o PSTU Conlutas é o grupo político que mais 

encaminha essa questão da memória e da reivindicação, esse trabalho do Neto, da 

oposição sindical e esse trabalho do Valdemar Rossi aqui hoje, eu quero dizer 

principalmente aos companheiros ligados ao PCdoB, da CTB, quão difícil é para a gente 

conviver sem a reivindicação da luta do Araguaia e da memória do Araguaia, e dos 

combatentes do Araguaia. Eu não me conformo. Nós fizemos a sessão em Bauru sobre a 

família Petit, e a dificuldade dos Partidos Políticos se engajarem, uma enorme 

dificuldade. E aí, como diz o outro, não tem santo, em todo lugar que você vai é aquela 

dificuldade. Então, eu acho que o movimento sindical, que é a verdadeira luta de 
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classes, porque lógico, o golpe do Brasil foi um golpe de imperialismo associado à luta 

de classes, e os trabalhadores foram o principal alvo em 64. Teve essas características 

da reversão do processo. E um companheiro Azenha que foi condenado essa semana 

pela TV Globo trouxe essa contribuição enorme que é aquela gravação do Lindon 

Johnson discutindo com o Vernon Walters, dirigindo o golpe. Como dirigir os porta-

aviões de Aruba para vir para a costa brasileira, tinha aquela coisa toda.  

Então, companheiros, existe a necessidade urgente de os sindicalistas, os 

trabalhadores, do pessoal do movimento operário e do movimento sindical pegar essa 

causa da Comissão da Verdade. E ás vezes aparece esse negócio da Comissão da 

Verdade que é uma coisa de chapa branca e tal. Não, Comissão da Verdade tem que ser 

entendida como um movimento, como foi o movimento pela anistia, a gente tem que 

pegar essa bandeira da Comissão da Verdade e dizer quem foram os torturadores, o que 

eles fizeram, onde estão os nossos mortos e desaparecidos e quem é que vai ser punido. 

Eu sempre faço uma comparação. É a mesma coisa que na Alemanha os caras falam 

assim, o Tribunal de Nuremberg só vai ser implantado daqui a 49 anos. É como nós 

estamos aqui há 49 anos no golpe, na semana do golpe, e ainda tem cara que fala que 

não teve golpe, não teve repressão, não teve nada disso.  

A TV Globo até que deu uma contribuição, no dia 01/04 passou o filme Tropa 

de Elite II, que é a versão moderna da repressão contra os trabalhadores e contra o povo 

brasileiro. Então, vamos passar um trechinho do filme do Hercules. Hoje à tarde nós 

temos alguma coisa? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não. Só uma coisa. A nota, os companheiros que 

trabalham com vocês na Comissão foi tirar xerox para todo mundo. Mas todo mundo já 

assinou aqui. Ninguém fugiu da reta. Está assinada já e vocês encaminham para a 

imprensa.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que essa nota 

sairia até como produto público, como da reunião de hoje. A face pública da reunião de 

hoje é a aprovação dessa nota assinada por todos os companheiros e companheiras. Vai 

lá. São só cinco minutos o filme. A gente senta lá e assiste. E a luta continua, viva a luta 

dos trabalhadores.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Adriano. É que ficou desigual. Você quer falar 

alguma coisa, a Nilza, o Stan? Só o Stan e o Ibrahim.  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Gente, eu acho o seguinte, uma coisa nós temos que 

ter claro. As consequências do golpe, as sequelas de 21 anos de ditadura não são fáceis 

de a gente superar e ainda vai demorar. Eu acho que nós temos uma longa caminhada aí 

a fazer para reconstruir tudo que foi destruído nesse longo movimento pela repressão, 

por tudo que aconteceu e infelicitou o nosso povo. Então, por isso a necessidade da 

continuidade da luta. Nós que somos um pouquinho mais velhos, mas aqui nessa mesa 

não tem ninguém aposentado não. Está todo mundo na ativa. Nós que somos mais 

velhos, nós continuamos ali até onde der a convicção de todos nós e de muitos 

companheiros que aqui não estão, mas nós temos que puxar os mais jovens, fazer com 

que os companheiros cada vez mais gente participe dessa luta porque tem muito ainda 

que se fazer. Eles destruíram o nosso movimento sindical, debilitaram as forças 

políticas e a luta armada foi dizimada, o Morro do Camponês foi totalmente 

desarticulado o movimento estudantil. E só por isso foi possível depois o acordão. Nós 

não conquistamos porque nossas forças estavam debilitadas e muitos companheiros 

continuaram presos. Nós não temos que continuar com isso aí não. E é ótimo que todos 

nós aqui estamos totalmente de acordo com o que temos que fazer. O compromisso de 

todos aqui, trabalhar junto com a Comissão da Verdade e ampliar cada vez mais essa 

questão entre os trabalhadores. Então, isso aí é muito bom, mas isso não deve ser 

monopólio das centrais sindicais. Eu acho que as centrais sindicais tem obrigação de 
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estar como estamos. Mas eu acho que isso é um conjunto da força sindical com o 

movimento operário nesse país. Tem muita coisa organizada fora das centrais sindicais 

e que são igualmente muito importantes. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só mais cinco 

minutinhos, a gente assiste ao filme...   

 

 

O SR. STAN – Eu queria parabenizar a memória, a Comissão da Verdade aqui 

do Adriano Diogo, montada aqui na Assembleia Legislativa. E eu queria dizer que 

como militante de base, eu queria dizer o quanto é importante as centrais sindicais 

estarem nesse projeto e nesse momento importante de avanço dos trabalhadores.  

Agora, eu queria colocar mais uma coisa. Eu acho que eu queria me sentir nesse 

processo todo, um latino americano. Eu queria dizer o quanto é importante nesse avanço 

das centrais à gente se relacionar com essa América Latina, porque nós temos tanta luta 

conjunta e nós temos que aprender com os argentinos, com os chilenos, como eles 

traduziram esse processo de punição dos militares, como eles conseguiram avançar 

nesse processo de luta, inclusive estreitar esses laços. Nós não podemos ficar isolados. 

Tem aí o projeto condor. Tem toda uma unificação que os militares fizeram para nos 

derrotar. Essa derrota nossa não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota latino 

americana. Então, eu gostaria de me sentir nessa recomposição da luta, latino 

americano. E que esses companheiros da Argentina, do Uruguai, do Chile, quando nós 

tivéssemos que avançar nesse processo de enfrentamento, eles também estivessem 

presentes para inclusive pudesse passar essa presença que já na anistia tem isso, mas o 

movimento faz. Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Boa, Stan.  

Vamos ao filme, e aí a sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 

É FEITA EXIBIÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

05/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia a todos. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Audiência pública sobre 

os casos Isis Dias de Oliveira e Paulo Cesar Botelho Massa, São Paulo, 05/03/2013 

auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 17ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva no dia 05/03/2013 na Assembleia Legislativa no auditório Teotônio 

Vilela para oitiva de depoimento sobre os casos de Isis Dias de Oliveira, Paulo Cesar 

Botelho Massa, desaparecidos em janeiro de 72.  

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar todas as 

audiências abertas ao público em contraposição da Comissão Nacional que faz as suas 

audiências fechadas. Agora vamos passar a leitura do texto, com a palavra da Amelinha 

Teles, ‘Verdade e Gênero’. Com a palavra, Amelinha.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia. Esse texto nós 

vamos ler durante o mês de março. E acho que todas as audiências que tiverem casos de 

mulheres.  

Verdade e Gênero.  

De modo que para contar minha história, aqui estou. Vocês me escutam falar, 

mas me escutam sentir? Gertrude Comar, escritora judia assassinada na Auschwits.  

A Comissão da Verdade tem como dever investigar as graves violações de 

direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar, 1964-1985. A 
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repressão política da época não poupou mulheres e homens que ousaram discordar, 

divergir, protestar ou ir contra a ordem ditatorial. Enfrentar os desmandos, os 

autoritarismos, as atrocidades e brutalidades do estado de terror implantado a partir de 

1964. A violência empregada pelo Estado impôs a ferro e fogo o silêncio, a censura, a 

insegurança, incerteza, o pânico e o medo. Impôs para muitas pessoas o exílio, a 

clandestinidade, o isolamento social e político. Os militantes políticos viviam sobtensão 

intensa. Risco de sequestro, tortura, assassinato e pairava a figura sinistra do 

desaparecimento forçado. Há uma lista de pelo menos 500 pessoas mortas, assassinadas 

pela ditadura. Dentre elas há aquelas cujos corpos não foram entregues para que seus 

familiares pudessem sepulta-los. As desigualdades históricas entre homens e mulheres 

foram reelaboradas e aprofundadas pela ditadura que não admitia em nenhuma hipótese 

que mulheres desenvolvessem ações não condizentes com os estereótipos femininos de 

submissão, dependência e falta de iniciativa. As mulheres militantes políticas da época 

subverteram a ordem patriarcal tão solidamente acomodada na ideologia ditatorial. Ao 

ingressarem para as lutas da agressão política das mais diversas maneiras, as mulheres 

pegaram em armas ou apoiaram ações políticas de protesto, armadas ou não, 

mantiveram a segurança de aparelhos que escondiam a militância e o material de luta, 

participaram da imprensa clandestina, escreveram, fizeram funcionar as gráficas e 

distribuíram as publicações produzidas de forma artesanal e em condições muito 

precárias. Cuidaram da saúde e da militância de familiares. Tiveram suas crianças na 

clandestinidade e nas prisões. Viram suas crianças expostas às sessões de torturas, 

ameaçadas ou mesmo torturadas. Sofreram abortos dolorosos devido aos espancamentos 

e chutes dos torturadores.  

Foram impedidas de amamentar seus bebês nos cárceres, menstruaram de formas 

excessivas ou escassas conforme as sessões de tortura. Foram estupradas e sofreram 

violência sexual. Tiveram seus corpos nus expostos para os torturadores espancá-los, 

queimá-los com pontas de cigarros ou com choques elétricos, enfiar fios elétricos em 

suas vaginas e anus, arrebentar seus mamilos e cometer estupros.  

Houve militantes que foram assassinadas, cujos cadáveres em muitos casos 

encontram-se desaparecidos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres foram levadas a 

morte por um assassinato friamente calculado, com atos de estupro, mutilação inclusive 

genital. Outras foram assassinadas com o uso da coroa de cristo como era chamado um 
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método de tortura que por meio de emprego de uma cinta de aço apertava-se o crânio 

até esmagá-lo. Outras foram mortas em acidentes estrategicamente planejados como foi 

o caso de Zuzu Angel que denunciou insistentemente o desaparecimento de seu filho, 

Stuart Angel Jones. Outros enlouqueceram como resultado de tamanha dor e 

perseguição policial.  

Houve muitas e muitas que lutaram pelo anonimato. Para que se alcance a 

verdade, a história terá que trazer a tona participação. Ao buscar a verdade, a Comissão 

da Verdade deve analisar os fatos e suas circunstâncias, em uma perspectiva de gênero, 

ou seja, considerando que as desigualdades entre os sexos levaram a consequências e 

sequelas distintas entre mulheres e homens em decorrência das brutalidades cometidas 

pela ditadura militar.  

Só assim a história poderá fazer justiça às mulheres, a parcela mais esquecida e 

menos visível da humanidade. Não basta ouvir as mulheres. Será preciso senti-la em 

toda a dimensão das suas ações. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai fazer um de cada vez, 

Isis primeiro.  

Eles vão centrar na sua pessoa lendo o texto, mais importante do que na tela é a 

sua imagem lendo o texto.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes. 

Sou assessora técnica da Comissão da Verdade de São Paulo. Isis Dias de Oliveira, 

desaparecida em 30 de janeiro de 1972, nascida em 29 de agosto de 41, em São Paulo. 

Militava na organização política Ação Libertadora Nacional, ALN. Dados biográficos. 

Nasceu em 29 de agosto de 41 em São Paulo, filha de Edmundo de Oliveira e Felícia 

Mardini de Oliveira. Estudava piano e fez curso de pintura da Fundação Álvares 

Penteado. Em 1965 fez curso de Ciências Sociais na (ininteligível) da USP e foi morar 
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no CRUSP. Em 1967 passou a trabalhar no cursinho do Grêmio da Faculdade de 

Filosofia e casou-se com José Luiz Del Roio, também militante da ALN de quem 

separou-se posteriormente. No primeiro semestre daquele ano trancou sua matrícula no 

terceiro ano do curso. Em 1968 viajou para Cuba onde realizou treinamento de 

guerrilha. No fim de 1969 voltou clandestinamente ao Brasil e em junho de 1970 se 

transferiu para a cidade do Rio de Janeiro.  

Isis figurou em seis processos no qual foi julgada a revelia. Foi acusada de ter 

assaltado o hospital da ordem terceira da penitenciária do Rio de Janeiro, de ter 

depredado dois postos de gasolina onde se encontravam cartazes de militantes políticos 

procurados pela polícia. De ter participado ao assalto do Bradesco da Rua Miguel 

Lemos no qual foi referida sem gravidade. Em três processos foi absolvida e os demais 

foram arquivados por insuficiência de provas. Em sua homenagem a casa onde Isis 

passou parte de sua vida no Alto da Lapa em São Paulo, desde setembro de 1997 tem o 

seu nome. As cidades do Rio de Janeiro e Recife em Pernambuco também a 

homenagearam dando os seus nomes em bairros de Recreio dos Bandeirantes e 

Macaxeira, respectivamente.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento.  Em 30 de janeiro de 1972 Isis Dias 

de Oliveira e Paulo Cesar Massa que também era militante da ALN, foram presos e 

levados para o DOI-CODI no Rio de Janeiro. Eram companheiros de militância e 

viviam clandestinos na mesma casa.  

Desde esse dia, Isis não apareceu em encontros marcados com os companheiros. 

A família de Isis a procurou em unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em 

prisões e em arquivos de 13 cemitérios controlados pela Santa Casa de Misericórdia e 

outros em Caxias, Nilópolis, São João do Miriti, Itaguaí e São Gonçalo, cidades 

fluminenses. O texto de Felícia Mardini retrata uma história semelhante a diversas mães 

de desaparecidos.  

‘Em 16 de junho de 1970 Isis foi morar no Rio de Janeiro. A princípio vinha 

sempre visitar-nos em São Paulo. Outras vezes nós a encontrávamos no Rio de Janeiro 

em lugares pré-combinados. Um dia ao despedir-se ela disse, mãe, se alguma coisa me 

acontecer, uma companheira dará a notícia para vocês. Eu fiquei muito nervosa com 

essa informação. No dia seguinte, conforme combinado, eu fui ao seu encontro. Esperei 
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por várias horas. Isis não apareceu. Nunca mais a vi. Em 22 de novembro de 1971 Isis 

fez um telefonema para a casa de um vizinho chamando-me. Disse não ter sido possível 

ir ao meu encontro conforme combinado, mas que tudo estava bem com ela. Foi à 

última vez que ouvi sua voz.  

Em 23 de janeiro de 72 Isis encontrava-se em apuros. Chegou pela madrugada 

em casa de uns amigos de Niterói. Dormiu e passou o dia lá. Fez um curativo de um 

ferimento que tinha no pescoço, indo embora no final da tarde. O nosso amigo foi com 

ela até as barcas. Foi à última pessoa a ver Isis. Em quatro de fevereiro de 1972 meu 

marido recebeu eu seu escritório um telefonema de uma moça dizendo, Isis foi presa no 

Rio de Janeiro pelo 1º Exército, vocês devem tomar providências para localizá-la 

porque ela corre perigo de vida.  

Mais tarde soubemos que a autora do telefonema era a companheira de Isis, 

Aurora Maria do Nascimento Furtado, posteriormente assassinada pela repressão que 

fora também colega de Isis aqui na USP.  

Em 10 de fevereiro de 72 a advogada Eni Raimundo Moreira, que fora 

contratada pelo meu marido impetrou um habeas corpus em favor de Isis. Negaram sua 

prisão. Ao todo foram cinco habeas corpus. A resposta a partir do 3º era, Isis de Oliveira 

encontra-se foragida.  

Sua mãe conseguiu apurar parte do trânsito de Isis pelos órgãos de repressão. 

Em meados de fevereiro de 72 esteve presa no DOI-CODI do Rio de Janeiro, março de 

72 quando era transferida do Rio de Janeiro para São Paulo juntamente com outros 

presos, foi desligada desse grupo por apresentar problemas renais, no mesmo mês de 

março pelos mesmos problemas renais, esteve hospitalizada em São Paulo. Ainda no 

mês de março foi transferida para a base aérea de Cumbica, São Paulo. Em 13 de abril 

de 72, uma assistente social, Maria do Carmo de Oliveira lotada no Hospital da Marinha 

na Ilha das Cobras no Rio de Janeiro, informa a mim e a minha sobrinha Sonia, Isis 

Dias de Oliveira foi presa pelo 1º Exército com duas identidades. Encontra-se 

incomunicável na Ilha das Flores. Essa informação Maria do Carmo recebeu por 

telefone de um primo lotado no serviço de telex do 1º Exército. No dia seguinte, Maria 

do Carmo, eu e minha sobrinha Sonia fomos intimadas a comparecer no 1º Exército. Lá 

nos atendeu um Coronel e o primo de Maria do Carmo. Alegaram que foi um 
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lamentável engano. Logo em seguida a Dra. Eni esteve na Ilha das Flores onde foi 

negada sua presença. Eu estive duas vezes na Ilha sem nada conseguir. Mas foi lá que 

conheci Leda Medeiros, esposa de Jorge Medeiros. Leda me falou ter conhecimento de 

uma família denominada Massa. Foi assim que eu cheguei até a família de Paulo Cesar 

Botelho Massa, companheiro de Isis que teria sido preso antes de minha filha.  

Paulo Cesar Botelho Massa, desaparecido político filho do General Cristovam 

Massa e sobrinho de mais três Generais e desaparecido como Isis, sem nenhuma 

informação a mais.  

Em 21 de junho de 72 soubemos que Isis estivera no CENIMAR, de lá teria sido 

transferida para o aeroporto de Campos dos Afonsos no Rio de Janeiro. Em 20 de 

fevereiro de 74 um conhecido do meu marido que atuava com seguros e também no 

Dops prometia conseguir informações de Isis para nós. Chegamos de uma excursão de 

turismo no exterior. Disse que a guia que acompanhou na cidade de Londres era uma 

brasileira de nome Iris. E que tinha tudo para ser Isis. Mostrou fotos da Isis para outras 

pessoas que participavam da excursão. Todos acharam que de fato podia ser Isis. Meu 

marido havia sofrido uma cirurgia cardíaca então eu e meu filho não tivemos outra 

alternativa senão tirar tudo a limpo. Em quatro de março de 74 viajamos para Londres e 

encontramos a moça que trabalhava na Agência de Turismo Meliá Marsan, realmente 

era uma brasileira e nada mais. Não tinha nada a ver com a nossa filha Isis.  

Nós chegamos a triste conclusão que toda essa série de desinformações serviam 

a um objetivo especifico que era de confundir-nos e reaver-nos a cada sinal, uma 

esperança. Cartas, foram escritas muitas. Eu as escrevi com sacrifício para poupar meu 

marido que havia sofrido um grave infarto do miocárdio. Com o passar do tempo fui 

vendo que os destinatários eram os mesmos a quem as outras famílias de desaparecidos 

políticos escreviam, Presidente da República, Ministros das três armas, Comandante do 

I e do II Exércitos, OAB, OEA, ONU, Anistia Internacional, Arcebispo do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. Foram tantas as cartas e inúteis que não gosto de lembrar. Só 

não esquecerei uma em especial, pelo trabalho e pela satisfação que me deu.  

Nós, familiares dos presos políticos desaparecidos, pedíamos informações ao 

Governo, sobre o destino dos nossos parentes. Quando o Ministro da Justiça, através do 

líder José Bonifácio, vem de público enumerar uma série de delitos praticados por eles. 
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Eu não me conformei com aquelas informações. Achei que era o fim de tudo. Nós 

queríamos saber o paradeiro deles e não o que eles haviam praticado. Escrevi uma carta 

de contestação. Mas, como publicar minha carta? A censura não respeitava nem o 

malote dos Deputados. Não tive dúvidas. Fui pelo caminho mais longo, mas o que me 

pareceu seguro. Viajei 20 horas até Brasília para entregar minha carta ao Deputado 

Lisâneas Maciel. O Deputado Lisâneas não se encontrava em Brasília, entreguei então a 

minha carta em mãos do Deputado Fernando Lira. Mais 20 horas de volta. No meio do 

caminho, em uma parada de ônibus, comprei um jornal ‘O Estado de São Paulo’. Lá 

estava a minha carta publicada. Valeu-me uma grande satisfação no momento. Mas foi 

só. Porque até hoje estou esperando saber o que eles fizeram com minha filha Isis.  . 

Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa. A morte de Isis 

e Paulo e de mais outros 10 desaparecidos foi confirmada pelo General Adir Fiúza de 

Castro quando as declarações foram publicadas em off, em 28/01/79 em matéria do 

jornalista Antonio Henrique Lago na Folha de São Paulo. Fiúza de Castro foi criador e 

primeiro chefe do CIE, chefe do DOI-CODI do 1º Exército, Comandante da Polícia 

Militar no Rio de Janeiro e depois da 6ª Região Militar. Em oito de abril de 87 a revista 

Isto É na matéria “Longe do Ponto Final”, traz declarações de Amílcar Lobo que 

reconheceu Isis no DOI-CODI/RJ, sem precisar a data. No Arquivo do DOPS/PR, em 

uma gaveta com a identificação: “falecidos” foi encontrada sua ficha.  

Informações retiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no 

Brasil, 64 a 85 do IL.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como só tem os 

familiares da Isis para depor, vamos aproveitar o ensejo para fazer a leitura do memorial 

do Paulo Botelho Massa, e aí a gente passa a compor a mesa.  

Espera um minutinho que essa parte introdutória eles fazem uma introdução 

especial.  
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A SRA. THAÍS BARRETO – Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Barreto, 

vou ler aqui o memorial do Paulo Cesar Botelho Massa.  

Paulo Cesar Botelho Massa, desaparecido em 30 de janeiro de 1972. Data de 

nascimento, 05/10/1945. Local de nascimento, Rio de Janeiro Brasil. organização 

política Ação Libertadora Nacional ALN. Dados biográficos. Nasceu em 05/10/1945 no 

Rio de Janeiro. Filho de Cristovan Massa, e Laís Maria Botelho Massa. Aos 16 anos foi 

aprovado em concurso público para o Banco do Brasil onde foi trabalhar após cumprir o 

serviço militar na Agência Paranaguá em 1965. Em 1968 iniciou o curso de Ciências 

Econômicas na antiga universidade do Estado da Guanabara hoje UERJ, vindo 

participar do diretório acadêmico e do movimento estudantil.  Em 20 de março de 1969 

pela sua participação no movimento estudantil foi preso do Dops do Rio de Janeiro para 

averiguações. Respondeu a vários processos sendo absolvido em todos eles. Em junho 

de 1971 saiu de casa e foi morar com os companheiros, já como militante da ALN. Em 

15 de novembro desligou-se do Banco do Brasil e passou a viver na clandestinidade. 

Mesmo assim continua a frequentar a casa dos seus pais. Por ter o pai e mais três tios 

Generais, seus companheiros lhe deram o apelido de General.  

Um dia antes de sua prisão fez uma visita aos pais. Desde então seus pais 

passaram a organizar um dossiê com informações sobre o filho desaparecido encerrado 

em 31 de maio de 1989. Em sua homenagem a cidade do Rio de Janeiro deu o seu nome 

a uma Praça na Barra da Tijuca e a cidade de São Paulo a uma Rua no Jardim 

Guanhembu. Foi homenageado com a Medalha Chico Mendes de Resistência pelo 

Grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro em 01/04/1993.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Em 30/01/1972 Isis Dias de Oliveira 

e Paulo Cesar Massa foram presos e levados para o DOI-CODI no Rio de Janeiro. Eram 

companheiros de militância e viviam clandestinos na mesma casa. Dois dias após a sua 

prisão, agentes do Dops do Rio de Janeiro estiveram na casa dos pais de Paulo, a 

pretexto de buscarem uma metralhadora e levaram roupa de baixo dele, o que para sua 

mãe foi um forte indício de sua prisão. Desde então seus pais iniciaram a busca de 

informações sobre o seu paradeiro, mas só souberam de sua prisão por meio de Robson 

Graci, um vizinho que também esteve preso no DOI-CODI do Rio de Janeiro entre 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      9 

 

 

fevereiro e maio de 1972. O chefe do grupo policial que foi à casa dos pais de Paulo 

Cesar deu um cartão com o nome de Otávio K. Filho, que depois descobriram tratar-se 

de um nome falso. Os policiais ao saírem do apartamento dos pais de Paulo Cesar, 

foram ao apartamento de Robson Graci e o prenderam com mais quatro pessoas. Sua 

esposa, seu cunhado, a empregada e um irmão. Em 28 de março de 1972 a televisão 

mostrou um retrato de Paulo Massa dando-o como procurado pelos órgãos de repressão. 

No dia seguinte, o jornal última hora divulgou a mesma informação. Desde então a 

família de Paulo e Isis não obtiveram nenhuma informação oficial sobre a prisão ou a 

morte de qualquer um dos dois militantes. Seus nomes constam na lista de 

desaparecidos políticos do Anexo Um da Lei 9.140/95.  

Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa. A morte de Isis 

e Paulo e de mais outros 10 desaparecidos foi confirmada pelo General Adir Fiúza de 

Castro quando as declarações foram publicadas em off, em 28/01/79 em matéria do 

jornalista Antonio Henrique Lago na Folha de São Paulo. Fiúza de Castro foi criador e 

primeiro chefe do CIE, chefe do DOI-CODI do 1º Exército, Comandante da Polícia 

Militar no Rio de Janeiro e depois da 6ª Região Militar.  

A revista Veja de 11/02/1987 em matéria sobre a investigação do assassinato do 

jornalista Alexandre Von Baumgarten, intitulava ‘Caso Enterrado’, referiu-se ao 

desaparecimento político de Paulo Cesar. Na ocasião o General Massa, seu pai com 74 

anos foi a Secretaria de Segurança Pública com o objetivo de interpelar o Coronel 

Homem de Carvalho, Comandante da Polícia do Exército a época, do desaparecimento 

de seu filho. Sem uma resposta concreta o General Massa saiu decepcionado do 

encontro com o Coronel dizendo que fez tudo que um pai faria para localizar um filho.  

Sua mãe leu um discurso na sede da Agência Brasileira de Inteligência no Rio de 

Janeiro em 01/04/1993, por ocasião da entrega da Medalha Chico Mendes de 

Resistência do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. 

Junto com ela encontrava-se o pai de Paulo Cesar. Os dois escreveram a carta 

em homenagem ao filho.  

A carta.  
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‘Ei-nos aqui, pai e mãe de Paulo Cesar. Nesse momento não estamos trazendo 

pelas mãos o nosso menino. O caçula de olhos claros e cabelos anelados. Tampouco 

estou voltando ao passado para reencontrar Paulo Cesar, sensível criança que aos nove 

anos de idade no dia das mães teve sua carta premiada em segundo lugar entre 14 mil 

cartas de crianças cariocas. E o prêmio, queria ele, uma saia nova e bonita para a mãe 

trabalhar. Hoje estamos aqui para reverenciar a memória do nosso amado filho que o 

Grupo Tortura Nunca Mais escolheu para receber a Medalha Chico Mendes, não mais o 

menininho, não mais o jovem rebelado contra as injustiças sociais e as amargas 

estruturas políticas da época que algemavam o nosso país. Agora o homem Paulo Sergio 

Botelho Massa. Aquele que soube defender o seu ponto de vista com a coragem dos que 

creem. E crer, Senhores, é a essência da vida. Quem não crê, não quer, não luta, morre 

por antecipação.  

Paulo Cesar já é nome de praça pública no Pontal de Sernambetiba na cidade do 

Rio de Janeiro, ao lado de ruas com nomes de companheiros seus que lutaram e 

morreram na vanguarda da resistência democrática, na década de 70. Queremos deixar 

diante de todos o testemunho do nosso amor por Paulo Cesar e pela pátria. Por esse 

Brasil a quem ele, consciente, deliberava dignamente, fez doação do seu bem maior, a 

vida.  

A família Massa tem tradição no Exército Brasileiro. Quatro irmãos do General 

Cristovam Massa chegaram a patente de General. Otávio, Demóstenes, Adalberto e 

Otaviano. Esses dois últimos se encontravam na ativa quando Paulo Cesar desapareceu. 

Sua mãe Laís, chegou a procurar Dulce Figueiredo, a esposa do General João Batista 

Figueiredo, chefe do SNI a época, mas não obteve nenhuma informação sobre seu filho. 

Laís desabafou, conhecimentos, amizades, companheirismos de farda e laços de 

famílias não foram suficientes para ajudar a encontrar Paulo Cesar. Tantas portas 

estiveram fechadas para nossa dor’.  

As informações foram tiradas do dossiê mortos e desaparecidos políticos no 

Brasil, e do Instituto de Estudo sobre Violência do Estado.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Thais. Então 

nós vamos constituir a mesa. Vamos convidar inicialmente os irmãos da Isis para vir 

para cá, primeiro o José Carlos Dias de Oliveira, irmão da Isis, o Dimas de Oliveira, fica 

um de cada lado aqui. Depois o José Luiz Del Roio, que foi o companheiro da Isis. Eu 

queria convidar, acabou de chegar, uma grande amiga da Isis e importantíssima para 

essa tomada de depoimentos, a Sonia Irene do Carmo. Por favor, Sonia. Fica ao lado do 

José Luiz. E convidar um jovem, o Rafael Pacheco Marinho do Centro Acadêmico dos 

Estudantes Sociais, que tem o nome da Isis Dias de Oliveira, porque a Isis era estudante. 

Rafael, senta ao lado da irmã da Isis.  

Era bom o José Luiz começar. Os irmãos. Você faz uma fala mais... Quem 

começa? 

 

 

O SR. DIMAS DIAS DE OLIVEIRA – Bom dia a todos. Dimas Dias de 

Oliveira, irmão de Isis. 

Sabe, a gente está à procura da minha irmã, de informações da minha irmã há 

muitos anos. Então, nesse aspecto a vida foi muito dura, especialmente para minha mãe 

e meu pai. Muito poucas informações a gente tem a respeito daqueles dias que ela foi 

presa e tudo. E temos muitas informações sobre o que aconteceu depois. A procura dela, 

o que minha mãe, o que meu pai fez, mas especialmente minha mãe. Ela dedicou o 

restante de sua vida a causa da Isis. Uma coisa é a gente perder uma pessoa querida que 

morreu, é a vida, um dia a gente vai morrer e tudo. Então, a gente vai lá, enterra a 

pessoa, sabe que, bom... 

Outra coisa, é muito dolorido, um sentimento de falta, uma lacuna enorme 

quando a gente não está vendo o corpo de uma pessoa. Então, é muito diferente. 

Imagina esse sentimento, se para mim é forte, imagina para minha mãe e para o meu 

pai. Então, é com expectativa, com muita ansiedade, muita esperança que a gente vê. 

Começa a ascender uma luz nesse túnel aonde finalmente a gente venha a ter uma 

notícia dela. Uma notícia mais concreta. Há muitas informações. A maioria delas é 

partindo dos familiares. Agora, ao contrário, do outro lado oficial, o José Luiz Del Roio 
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outro dia trouxe uma notícia, já constava, estava ali preto no branco que ela tinha 

morrido. Talvez, primeira notícia sobre esse aspecto.  

Queria acrescentar mais uma coisa. Minha mãe, mas em particular minha irmã 

também foram alvo de algumas homenagens, mas tem uma em particular que me toca 

muito, porque foi feita por jovens. Então a gente tem esperança de que o ideal, o 

idealismo, a procura de uma coisa um pouco mais de justiça social, ainda está presente 

na juventude, foi quando o grêmio, o Centro Acadêmico, eu falo Grêmio porque onde 

eu estudei na Politécnica, o Centro Acadêmico de Ciências Sociais deu o nome a Isis. 

Então, eu via naquele auditório, naquele pessoal, uma meninada, uma juventude que me 

pareceu que eles poderiam, eu acho que tinham um idealismo ainda de ver alguma coisa 

diferente, para em termos de justiça social, sei lá. Alguma coisa assim. E lembrar como 

eu comentei aquele dia, que na praça onde foi dado o nome dela, tem alguma coisa 

assim, quando eu não puder mais falar, vocês falarão por mim. Eu acho que é uma frase 

de esperança para histórias como a da Isis e de centenas de pessoas, não sejam 

esquecidas. Era isso que eu queria dizer e agradecer a atenção e a paciência de vocês. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Deixa eu 

começar a fazer uma recomposição da vida dela, porque a gente sempre fala do fim, do 

desaparecimento da trajetória da sua mãe e de vocês que assumiram a posição da sua 

mãe. Mas embora também esteja a Sonia aqui hoje que era amiga dela, vamos começar 

a falar da vida da Isis, e de vocês. Vocês começaram a falar que são da Escola 

Politécnica. Queria que vocês, os dois irmãos começassem um pouco contando a 

história de onde vocês vieram, onde vocês estudaram, como é que ela entrou na 

militância. Ontem eu estava prestando atenção quando eu cheguei em casa, no noticiário 

que é uma coisa de repercussão nacional o caso desse moço que era goleiro do 

flamengo, que eles mataram a companheira dele e desapareceram com o corpo. E tem 

uma série de policiais envolvidos, e a orientação que eles tinham é, não havendo corpo 

não há crime. Então, isso é um comportamento de marginais. E eu fiquei fazendo uma 

associação que o Estado brasileiro, embora as pessoas digam que é uma pequena fração 
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dos militares, agiu como o grupo de marginais que assumiu o poder, que fez com que as 

pessoas desaparecessem sem devolver o corpo aos seus familiares e dizer, não há corpo, 

não há crime.  

Então, enquanto esses corpos não aparecerem, não foram devolvidos, nós 

acreditamos que a ditadura não acabou. A ditadura só vai acabar o dia que os casos 

forem esclarecidos e as famílias puderem enterrar seus entes queridos. Então, vamos 

falar um pouquinho. Eu sei que é muito duro, muito difícil, eu também tenho até 

dificuldade de fazer essas perguntas por que conheci sua mãe, e tudo, mas acho que é 

importante nesse testemunhal a gente falar da vida da Isis. Da Isis, de vocês, da vida e 

do ambiente que vocês se criaram, do ambiente de militância conjunta, é possível? 

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA – Eu começaria dizendo o 

seguinte, da origem. Minha mãe e meu pai. Meu pai vinha de uma família 

desestruturada, a minha mãe, filha de paraguaio e paraguaia. Ela com mais três irmãs 

viviam praticamente na fronteira do Brasil com o Paraguai. Minha avó teve filhos no 

Paraguai. Então, lembra um pouquinho a vida de fronteira, quatro ou cinco mulheres, 

então conseguiram graças ao esforço e trabalho dessa mulherada toda, fugirem de uma 

coisa que era muito comum naquela época e acho que é ainda, a prostituição.  

Então, vieram para São Paulo, trabalharam, conheceram meu pai e se 

entenderam. E tanto um como o outro quiseram ter uma vida bem mais estruturada 

talvez. Meu pai era securitário, trabalhava com seguros, e minha mãe trabalhava como 

costureira.  

Falando da Isis um pouquinho. Desde o início meu pai tinha uma preocupação 

maior com ela do que com a gente, filhos, por ela ser mulher. E queria dar a ela um 

estudo, o melhor possível. Então, na época um dos colégios que tinha de nome aqui em 

São Paulo, era o Colégio Santa Marcelina. E lá foi a Isis estudar, com um bruto 

sacrifício financeiro do meu pai, estudar no Colégio Santa Marcelina. É um colégio 

católico de irmãs.  
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Então, paralelamente a isso, a Isis começou a estudar piano, se desenvolveu, 

tinha o dom para a música, chegou a se formar Professora, não sei, e aí veio um pouco à 

preocupação com o meu pai. Houve uma ocasião, e a gente tem que lembrar que nessa 

ocasião, nesse período, a situação da mulher. Estava saindo à pílula, a liberação, 

libertação, sei lá o nome que se pode dar, a essa fase conturbada. Estava explodindo 

muita coisa e principalmente com relação às mulheres. E começou a haver muito atrito 

entre meu pai, minha mãe e minha irmã, porque minha irmã queria liberdade. Queria 

sair e voltar a hora que quisesse para casa, e meu pai não queria.  

Saiu o conflito, foi morar fora, foi para o CRUSP. Foi depois para... E meu pai 

dando assistência para ela. Deu o tempo todo, junto com ela, embora ela queria ter a 

vida dela, teve, e ele dando assistência. Mais tarde ela entrou na Ação Popular, e ela 

entrou em um, começou... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não se preocupa, fala do 

seu jeito. É melhor a parte mais natural da coisa do que...  

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA- Então começou, vamos dizer a 

tomar contato com uma outra visão do mundo, então, a visão política. E aí então foi 

onde o José Luiz dá mais detalhes também, porque eu não lembro direito.  

Então é isso. Era uma menina que desde cedo não se conformava muito não. 

Pode parecer até um pouco... Com a desigualdade social que havia, então, tinha uma 

certa preocupação isso bem antes de começar sua militância política.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos ela tinha 

quando ela foi para o CRUSP? 
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O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA- Não lembro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é o irmão mais 

velho? 

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA- Sou o irmão mais velho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você entrou na Poli? 

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA- Entrei na Poli.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de ela entrar nas 

Sociais? 

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA- Antes de ela entrar.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ela foi para o CRUSP 

quando ela já tinha feito vestibular. Quando ela entrou na Faculdade? 

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA- Eu acho que foi em torno, o 

José Luiz deve saber melhor.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Ela entrou na Faculdade em 65.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entrou em 65 e já foi 

morar no CRUSP? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Logo depois, um tempo depois ela foi 

para o CRUSP.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era colega de 

turma? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      17 

 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Eu era.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da mesma sala.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sim.  

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DIAS DE OLIVEIRA- Eu encerraria então aqui, agora 

passando para o meu irmão, para o José Luiz ou para a Sonia. Eu agradeço bastante à 

atenção de vocês. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem começa? 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Eu quero falar.  Preciso daquele microfone 

ou basta esse? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com esse microfone você 

fica curvado. Agora esse aí você fica na posição que você se sentir melhor. 
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O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Obrigado pelo respeito pela idade. Eu me 

chamo José Luiz Del Roio e quero começar agradecendo a essa casa por criar a 

Comissão da Verdade relativa do Estado de São Paulo. Tenho que agradecer ao ilustre 

Deputado Adriano Diogo, membro da Comissão dos Direitos Humanos da casa, e 

também membro da Comissão da Verdade. Tenho que agradecê-lo não só pelo que ele 

faz nesses quatro muros, mas pelo que faz também nas ruas, nas praças. Mas agradeço 

também a sua assessoria. Na sua assessoria existem jovens bravos, existem infelizmente 

para eles, mais vítimas. Vítimas muito pesadas da época da ditadura. A eles também o 

meu agradecimento. Eu vou falar, como sempre falarei pouco. Mereceria o personagem, 

falarei de Isis mais do que eu vou falar. Mas eu vou descrever, sobretudo uma Isis 

política, e uma injustiça, quer dizer, a grande injustiça aqui é a sua morte, o seu 

desaparecimento. Mas existe uma injustiça política em torno da Isis.  

Isis é muito desfocada, nebulosa a sua vida política. E isso não, tentarei explicar 

o porquê. Ela parece uma militante que não se sabe bem por que foi uma militante como 

tal. Na verdade foi um grande quadro. Eu posso dizer isso, evidentemente, vivi com ela 

quatro anos, mas, sobretudo eu conheci Isis desde que ela começou o seu percurso 

revolucionário. Quem me apresentou Isis foi essa moça aqui.  

Eles me apresentaram porque eles pertenciam ao Partido Comunista Brasileiro, e 

eu era o Secretário do Partido Comunista na USP. Era o responsável, na época a gente 

chamava de Secretário político, o companheiro ali da Geologia também se recorda 

disso. E era também o Secretário político, ou seja, o responsável por todos os 

universitários do Estado de São Paulo. Por motivos que não vamos entrar em detalhes 

eles me conheciam, e me apresentaram o que eles achavam uma excelente pessoa, um 

excelente quadro. Esse era o início, as primeiras semanas de 1965. Me recordo onde, 

quando, inclusive o banco que a gente estava sentado. E realmente Isis se revelou um 

quadro culto, hábil, muito inteligente, um pouco tímido.  

Um pouco tímido não. A Isis tinha uma culpa minha. Eu me apaixonei por ela 

quase que imediatamente. Então, nós passamos a conviver muito juntos. Na medida em 

que avançava a ditadura, a repressão, eu também tinha sido designado para a direção do 
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diretório de São Paulo do Partido Comunista, ou seja, agora passava a ser um dos 

diligentes de todo o Estado comunista. Mas eu estava ali ao lado de alguns personagens 

complicados, porque o nosso Secretário diretamente político era o Carlos Marighela, o 

outro era o Câmara Ferreira, e outros, era tudo um bando de gente. Eu era jovenzinho, 

mas os outros. E eles me disseram, você se esconde, não apareça em assembleia, você 

não pode mais. E Isis começou a me acompanhar nesse tipo de vida. E por outro lado, 

sendo pessoa minha obviamente de absoluta confiança, eu imediatamente passei os 

contatos, passei ela para ter contatos com Câmara, Marighela, com Costa Pinto, etc. e 

etc. Jacob Gorender. Por exemplo, Jacob Gorender estava absolutamente clandestino, só 

eu sabia onde ele estava, eu era obrigado, não podia cobrir todos os clandestinos que eu 

tinha na mão, era ela que cobria as clandestinidades, várias. E era uma das coisas que, 

sobretudo, para um Partido Comunista na clandestinidade na época, mas para outras 

organizações também, era a coisa central, a mais séria, a mais complicada era a gráfica. 

Ninguém podia saber onde estava a gráfica. A gráfica era responsabilidade direta do 

Mario Ferreira e (ininteligível).  

E Isis sabia da gráfica.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa só eu dar uma 

interrompida. Como o seu depoimento vai ser bem forte e muito contundente, procura 

na hora em que você disser nomes, falar com bastante clareza senão o pessoal técnico 

depois tem dificuldade de recuperar o nome.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Por exemplo, o responsável da gráfica do 

Partido Comunista aqui era Câmara Ferreira, como responsável do que a gente chamava 

na época de agitação e propaganda. Mas quem trabalhava diretamente nãoa gráfica era 

um grande companheiro que eu espero ainda nesse mês de março, no final de março 

fazer uma homenagem a ele, para conhecerem, quem foi Dario Canale, grande 

companheiro muito amigo deles. E Dário Canale.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      20 

 

 

Dario Canale foi um grande companheiro do PCB, depois da ALN, 

posteriormente da tendência (ininteligível) ALN, com um pouco de conhecimento.  

Por exemplo, Isis era uma pessoa que tinha o contato e o conhecimento da 

gráfica, e isso era uma coisa, e se isso para quem é jovem, para quem lutou na 

clandestinidade, eu sei que a Criméia sabe bem o que é isso e, sobretudo a Amelinha, 

que era responsável de uma outra gráfica, de um outro Partido, sabe como essa coisa 

era. Só quadros absolutamente confiáveis podiam participar disso e de tantas outras 

coisas. Isis acompanhou o drama da discussão terrível que foi àqueles anos de 66, 67, 

dentro do Partido Comunista, dissidência universitária, crise do Partido Comunista, 

terrível de visão que ela também viveu. Ela tinha esses contatos com Apolônio de 

Carvalho, com Mario Alves que foi a criação depois do PCBR, e nós que ficamos com 

Carlos Marighela e Câmara Ferreira no agrupamento comunista de São Paulo que 

posteriormente daria origem a Ação de Libertação Nacional, ALN. Tem um pequeno 

erro nessa apresentação que vocês fizeram, não invalida nada. Nós trabalhávamos 

muito, tinha um certo problema. A família da Isis não era rica e a minha muito menos, 

nós tínhamos que sobreviver fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Nós 

trabalhávamos no cursinho, não no grêmio da Faculdade de Filosofia, era um outro 

cursinho, um cursinho pré USP, que era feito todos de pessoas que vinham da Filosofia, 

mas que era uma cobertura muito poderosa ao PCB e posteriormente a ALN. Aliás, 

Mário Magalhães vai citar esse fato no seu livro, aquele cursinho era realmente, e 

depois nós tínhamos um outro cursinho que trabalhávamos no Jabaquara. Então, nós 

trabalhávamos no cursinho eu e ela, tanto lá no Jabaquara. Você lembra-se disso? Rua 

das Rosas, era por ali, não me recordo bem. Mas é que era uma correria. O pré USP era 

na Liberdade.  

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone).  
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O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Exatamente, era no bairro da Saúde. Nós 

tínhamos trabalhado nesses dois cursinhos. Os dois cursinhos eram o esquema. 

Evidentemente existia uma contradição, porque a gente queria fazer um cursinho para 

pobre para fazer trabalho de massa, e ao mesmo tempo estava andando com revolver no 

bolso, era uma doideira. Mas isso é um outro problema. Então, era isso. Até que foi 

decidido, foi proposto, essa história era mais conhecida, foi proposto ir para Cuba. Ela 

foi para Cuba, fez uma série de cursos, não pertenceu a nenhum dos Exércitos porque ás 

vezes sai nos livros, primeiro, segundo, terceiro Exército. Isso era uma brincadeira 

nossa porque sendo um grupinho de nada, tendo que combater contra Exército a gente 

dizia primeiro, segundo, terceiro Exército, não era uma coisa séria. Mas é que ás vezes 

sai sério nos livros.  

Eu vi Isis na última vez, rapidamente foi no início de 1970. Rapidamente ela 

voltou, foi para a Europa e não tivemos mais contato. Outros poderão contar o que foi 

essa luta desesperada, porque ela já chegou em uma situação desesperada para a ALN, 

quer dizer, a situação era desesperada.  

Eu era absolutamente contrário que o pessoal voltasse naquela situação. Depois 

isso ficou explicitado em um documento que eu assinei que foi a autocrítica necessária. 

Mas eu queria nesse rápido desenho que eu dei, dizer que Isis foi uma militante, todo o 

período que eu estive com ela. Nos casamos em abril de 1967. Só para constar, isso é 

conhecido. Nos casamos em abril de 1967, eu quero dizer que ela foi uma das militantes 

mais completas que eu tive a chance de trabalhar. Não vou dizer viver, porque isso 

poderia ser uma questão minha, pessoal. Mas eu conheci muitos quadros. Sendo um 

diligente, conheci muitos quadros. E ela era um quadro excepcional. Mas era 

excepcional não porque eu digo, mas porque eu dizia a Carlos Marighela, eu dizia a 

Câmara Ferreira, porque eu dizia a Jacob Gorender, porque eu dizia aos seus 

companheiros.  

Eu acho que isso um dia tem que ser resgatado, esse aspecto da Isis. Eu quero 

terminar, a menos que você tenha perguntas agora, pode fazer depois.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não entendi a situação. 

Desesperada ou desesperadora? Isso que eu não entendi.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Ás vezes eu confundo línguas. Vivi muitos 

anos pela Europa em alguns países, e se eu fico emocionado me confundo. Não é que eu 

acho, é uma situação objetiva. Em 1970 a situação da ALN era uma situação que eu 

achava desesperada. Ou seja, estava dentro do que nós, na nossa linguagem, chamamos 

de cerco estratégico. Eu acho que o ilustre Deputado sentiu na carne essa situação de 

dificuldade que vivia a organização. Isso por um lado, em minha opinião, totalmente 

minha, por um lado eu achava um erro continuar com aquele tipo de batalha dentro do 

cerco, mas para os companheiros que continuaram essa batalha dentro daquele cerco, é 

coisa de um heroísmo extraordinário. Eu não sei quantas vezes nós vamos ter que 

reverenciar quem fez aquele tipo de luta naquele tipo de quadro político.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí a Isis, você a coloca 

no quadro impressionante da militância. Você estava fazendo referência a Isis, ao 

desempenho dela. Fala um pouquinho mais sobre isso. É importante.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Eu não sei. Eu preferiria até depois voltar a 

falar sobre isso e eu vou explicar o porquê. Eu queria falar duas ou três coisas muito 

simples que extrapola um pouco a Isis. Eu gostaria depois que a Sonia falasse. 

Poderíamos até voltar a falar sobre isso depois que a Sonia voltasse. Eu não conheço 

todo mundo, mas temos pelo menos outros dois companheiros que a conheceram e vão 

poder dizer alguma coisa. O que eu queria dizer é o seguinte, meu querido Presidente. 

Foi o que acenou o Dimas. Eu já vi esse documento, eu quero ver de novo, mas eu vou 

pedir que vocês peçam oficialmente como Comissão, ao arquivo nacional, o documento 
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informação número 4.057 de 11/09/1975 do SNI, onde dá uma lista de mortos e onde 

colocam Isis morta no dia 31 de janeiro de 1972, ou seja, morta quando foi presa. Por 

que eu acho esse documento importante? Porque é um documento interno do SNI, feito 

para eles, e é um documento de 11/09/75, três anos depois. Eu acho um documento 

importante.  

Eu não vou, minha opinião, é que merece ser respeitado. Porque a luta titânica, 

não só dela, mas também dela, da Dona Felícia, nós vemos que tinha muitos chacais no 

meio, informações desencontradas. E isso não aconteceu só no caso da Dona Felícia. 

Aconteceu com outros desaparecidos. Tinham mitômanos, provocações, que continuava 

alimentando ilusões. (ininteligível) era crueldade mesmo da ditadura. Você citou o caso 

do goleiro Bruno e desses marginais. Não dá nem para comparar.  

Aqueles caras eram muito piores. Muito piores! Eu entendo a sua comparação. 

Eles eram capazes até disso. O que nós temos lido, temos visto em documentos que 

chegam toda hora, é impressionante. Então, eu pediria que vocês como Comissão da 

Verdade, peçam imediatamente esse documento porque eu acho que pode ser 

acreditado.  

Eu gostaria, vou dar uma opinião, uma opinião totalmente pessoal, é uma 

vontade. Uma esperança. Isis era uma atiradora excelente. Ela jamais andava 

desarmada. Era excepcional como atiradora. E estava absolutamente decidida a não se 

entregar viva. Esse documento diz que ela morre no dia que foi presa. Eu gostaria tanto 

que a gente conseguisse comprovar que ela morreu resistindo à prisão. Eu morreria feliz 

no momento em que eu soubesse disso. E eu acho que também para os seus amigos e 

familiares seria uma... Isso não invalida a luta de Dona Felícia, porque a Dona Felícia 

não lutou só pela Isis, ela lutou por tudo. E se hoje nós temos Comissão da Verdade, nós 

temos tudo, porque nós tivemos Donas Felícias da vida. Tivemos esses tipos de gente.  

Eu vou lhe passar também Deputado, por favor. Existe um procedimento 

investigatório da Procuradoria Federal sobre o caso da Isis. O responsável é o 

Procurador...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esses documentos que 

você está entregando, faz uma formalidade, lê eles, por favor.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – São um pouco longos. Eu vou lhe dizer, essa 

é uma informação que me vem do Procurador Sergio Suyama, que vocês conhecem. O 

procedimento investigatório criminal relacionado à sua esposa Isis Dias de Oliveira foi 

instaurado em 2012 e recebeu o número (muito longo o número, mas aqui está) o colega 

responsável pelo caso é o Procurador Antonio Passos Cabral. E etc.  

E por que eu quero que fique com esse procedimento investigatório criminal? 

Porque qualquer coisa que sair, por favor, envie a eles. E pediria até uma coisa que eu 

sei que pode demorar muito, mas enviem essa sessão ao Procurador Federal. Isso 

enriquece, incentiva, algum dado cria. Porque o Procurador que é jovem, ele não sabe 

tudo, ele trabalha duramente em cima, mas tudo que vier, pode ajudar. Então, por favor, 

façam isso também.  

Agora, eu pediria duas ou três coisas que eu sei que vocês não podem fazer 

milagre, mas eu pediria pensando na Dona Felícia, mas não somente na Dona Felícia. 

Esses 40 anos foram duríssimos, e se nós estamos avançando, tudo nós devemos. Tudo 

não, mas 95%, aos familiares de mortos e desaparecidos. Eu pediria que vocês 

incentivassem na deliberação final. Pedisse que fosse criado um monumento 

significativo, em local significativo aos familiares de mortos e desaparecidos. Não aos 

mortos, aos familiares. Aqueles que combateram, que nos trouxeram até aqui. Isso é 

necessário. Poucos conhecem. Os jovens não conhecem, tanta gente não conhece, o que 

foi a dolorosíssima luta desse pessoal, e o que eles contribuíram para a história do 

Brasil. temos que ter um monumento específico a esses familiares de mortos e 

desaparecidos. Eu não sei se existe essa ideia, mas se existir eu reforço. Por favor, 

façam isso.  

Pediria uma coisa pequena, muito pequena, ridícula, mas...  

Isis foi diversas vezes a minha cidade, eu sou de Bragança Paulista. E ela foi 

diversas vezes. Eu ia para lá. Ela ia junto, nós íamos passear. A Câmara Municipal da 
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minha cidade, Bragança Paulista se chama Palácio Presidente Médici. Eu iniciaria uma 

batalha contra isso.  

Uma cidade que de certa forma desde que nós nos casamos tinha adotado a Isis, 

não pode ter uma Câmara Municipal com o nome do seu principal assassino.  Ela 

morreu no momento em que ele era assassino. Nós sabemos que ele é o principal 

assassino. Naquele bando, ele é o principal. Levarei uma batalha para frente, mas 

pedirei que fique registrado isso aqui. A Câmara Municipal, casa do povo, da 

democracia daquela cidade de Bragança Paulista não pode chamar Palácio Presidente 

Médici. É uma vergonha para Bragança, é uma vergonha para o Estado de São Paulo ter 

isso.  

Queridos amigos, Senhores e Senhoras, companheiros. Eu termino por aqui. Não 

quer dizer que estarei totalmente à disposição para responder perguntas. A minha 

proposta, é que Sonia complete esse quadro talvez de uma forma mais feminina, talvez 

de uma forma mais de amiga.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – José Luiz, claro que eu 

quero ouvir a Sonia, mas deixa eu entender, porque como isso aqui é depoimento e o 

seu depoimento é muito importante, é a primeira vez que você depõe aqui nessa 

Comissão, você se referiu ao período de São Paulo, e esse período até quando, essa 

militância? 

Porque depois ela teve que ir embora para o Rio de Janeiro clandestina, não é 

isso? Explica melhor isso.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – É o seguinte, eu a vi e ela foi para Cuba em 

julho, agosto de 1968. Ela iria fazer um curso especial. Não faria parte dos grupos que 

foram formados. E ela foi. E deveria voltar em seis meses. Só que o problema dos seis 

meses, era um pouco mais. Deviam voltar em oito meses. Foi quando começaram as 
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grandes quedas da ALN. E aí as coisas começaram a complicar. Não só as grandes 

quedas da ALN no Brasil, mas existia também os problemas do exterior. Não era fácil. 

Hoje todo mundo brinca, o cara sai de Havana e chega em São Paulo. Era uma 

complicação terrível fazer isso. 

Existiam perigos de controle da parte do inimigo, que não era só brasileiro. A 

ditadura brasileira tinha os seus apoios externos, que não eram poucos de um pequeno 

país do norte da América mais ou menos, e seus serviços secretos, então, Isis acabou 

ficando mais tempo em Cuba, e deve ter voltado no início de 1970. Nós nos separamos 

em um certo momento. Ela volta, eu diria que em abril...  

 

 

O SR. – Em outubro de 69.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – (ininteligível) talvez eu já não sei porque 

dezembro, eu fiquei com isso na cabeça, mas pode ser. Então, voltou um ano depois de 

Cuba, e eu a vi no final de 69 da última vez, depois não vi mais Isis. Eu posso contar da 

militância dela voltando de Cuba a partir de novembro, dezembro, janeiro de 1970. Tem 

informações.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O AI5, ela veio e estava 

na (ininteligível). A barra estava pesadíssima.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Foi em 68 é claro. Ela volta no final de 69. A 

barra estava perigosíssima.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela chega antes ou depois 

da morte do Marighela? 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Depois. Eu acho, ela chega depois. Então, eu 

até achava que era janeiro de 70. Mas posso me enganar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois da morte do 

Marighela, porque é um marco fundamental que sinaliza. A morte de Marighela.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – (ininteligível). Bom, sobre esse dado exato, 

se eles recordam que foi imediatamente depois da morte de Costa e Silva, pode ser. Eu 

me recordava qualquer coisinha depois de...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é só para ficar 

registrado. Depois da morte do Marighela, por exemplo. É um marco importante. E 

quando ela volta para o Brasil você não tem mais contato? 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Não. Não tenho mais contato.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela chega a voltar para 

São Paulo e vocês não tem contato nunca mais? 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Não nos vimos mais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois da volta de Cuba 

não se viram mais? 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Não nos vimos mais. Note bem, eu fiquei na 

Europa e depois no Peru. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que período? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Adriano Diogo, só para constar, a 

gente fez uma pesquisa aqui, o Costa e Silva morre em 17 de dezembro de 69. Então, 

faz sentido o que eles falaram.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois da morte do Costa 

e Silva.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Eu lembrava em janeiro. Eu tinha essa ideia 

do janeiro, porque ela saiu de Cuba em janeiro de 70. Eu saí e não voltei. Eu fui para o 

Peru, nós tínhamos problemas sérios de entrada no Brasil, era necessário abrir novas 

fronteiras, porque todo mundo entrava pelo mesmo lugar, quer dizer, aquilo estava uma 

coisa que...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi para o 

Peru? 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Em julho de 1970. Mas depois voltei para a 

Europa, e depois voltei para o Peru, depois fui para o Chile, depois voltei para a Europa. 

O golpe do Chile me pega na Alemanha, porque eu tinha feito parte de uma delegação, 

isso é outra história, uma delegação que estava, o Magrão que era do PCB que é um dos 

desaparecidos, o Governador José Serra, na época não Governador evidentemente. 

Alguém ligado ao grupo Heith. Nós tínhamos ido à Alemanha discutir a questão do 

acordo atômico. Tentar bloquear. Naquele momento eu estava...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nunca foi preso? 
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O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Fui detido e processado no golpe militar, no 

dia cinco ou seis de abril de 64, e tive o meu primeiro processo aberto ali. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então quer dizer, quando 

a Isis volta de Cuba você nunca mais a vê.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Não. Nunca mais a vi.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente podia passar para 

a Sonia, e aí a gente vai fazendo essa... Muito obrigado, José Luiz.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Bom dia a todos. Agradeço o convite 

e por estar aqui. É muito emocionante para mim.  

Olha, eu vou dizer duas coisas que mostram qual foi a minha relação com a Isis. 

O retrato dela está pendurado na minha sala junto com os dos meus familiares. E eu 

tenho uma neta que se chama Isis. Acho que isso já indica.  

Eu conheci a Isis em 64, quando nós éramos estudantes no cursinho do Grêmio 

da faculdade, para o vestibular de Ciências Sociais da USP. Ela tinha os cabelos longos, 

diferentemente do que aparece em todas as fotos. Era uma pessoa calada, tímida, 
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aparentemente introvertida. Ela fez pouquíssimos contatos com o pessoal da turma e eu 

creio até que eu tenha sido a única pessoa com que ela conviveu na época do cursinho. 

De agosto a dezembro de 64.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estudou onde no 

colégio? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – No cursinho? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fez científico ou 

clássico? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Eu tinha feito curso de secretariado, 

tinha trabalhado três anos como Secretária, e depois eu resolvi que eu queria fazer um 

curso superior, e eu fui fazer o cursinho então do Grêmio. Eu trabalhava de dia e 

estudava a noite. E ela também ia para o cursinho à noite. Eu tinha 21 anos e ela era um 

pouquinho mais velha que eu. Ela tinha parado também de estudar, ela tinha feito curso 

de artes se não me engano, na FAAP. Então, ela tinha também um intervalo antes de ir 

para a faculdade. Eu acho que ela era um pouquinho mais velha que eu. Nós estudamos 

juntas, em 64, durante todo esse período do cursinho, e particularmente nas vésperas do 

vestibular. Era um trabalho conjunto.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era de São Paulo? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sim, de São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De que bairro? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Eu morava naquela época em Vila 

Mariana, na Rua Cubatão. Ela morava na Lapa onde morava a Dona Felícia.  

Bom, estudamos juntas, fizemos o vestibular, entramos na faculdade em 65, 

Ciências Sociais da USP. Era na Maria Antonia.  

O cursinho do Grêmio, na mesma maneira que o Roio falou naquele cursinho 

que ele trabalhou, era um preâmbulo da vida política na época porque a Faculdade de 

Filosofia da USP fervia depois do golpe de 64, a gente entrou no cursinho logo depois 

de agosto de 64 e a gente começou a se familiarizar com as questões de ordem política 

ali. Não era propriamente um recrutamento político. Mas era a discussão, os temas que 

vinham à tona que já ia nos familiarizando. E quando entramos na faculdade, a 

Faculdade de Filosofia realmente fervilhava de política. Para vocês terem uma ideia, eu 

só fiz três disciplinas no primeiro ano, porque era muito mais importante ir para as 

assembleias do Grêmio que eram frequentes, eram quase que diárias. E o ano de 65 foi o 

ano, aqueles que têm a minha idade se lembram, das passeatas estudantis. Então, o que 

era a tarefa dos estudantes que o Grêmio mesmo, o próprio Grêmio...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já era setembradas? 

Aquelas jornadas de luta, as passeatas de setembro? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Houve várias passeatas. Eu tenho 

muito claro na memória especialmente uma que tinha sido oficialmente proibida, mas 

que tinha uma logística extraordinária de preparação porque as pessoas saiam para um 

ponto no centro da cidade, chegava lá, encontrava duas ou três pessoas que indicavam 

outro ponto e assim umas três ou quatro vezes, até que de repente estava todo mundo no 

Largo do Paissandu e a passeata saiu. Uma coisa impressionante, e isso era em 65. E 

assim, sai, anda, depois vêm os cavalos, e a gente tinha estilingue com bolinha de gude 

para derrubar os cavalos. Enfim, as armas que se tinham era os estilingues com as 

bolinhas de gude. A ordem era, se a cavalaria vier, dispersa, vai cada um para um lado, 

entra no primeiro carro que passar e vai embora. Depois vai retorna em outro lugar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quem era o 

Presidente do Grêmio da Filosofia? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Andre. Não me lembro o sobrenome 

dele.  

Bom, 65. 66 continuamos dessa forma. Eu conheci o Valdizar meu marido, está 

aqui, em 65. E ele era do PCB, recém-chegado da União Soviética, foi direto para a 

Faculdade de Filosofia. Ficou um tempo no CRUSP.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você morava no CRUSP 

também? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Não. Morava com a minha família, em 

casa.  

E a gente continuou na militância do PCB. Era uma militância até leve naquela 

época ainda. Em 67 nós nos casamos. E logo depois houve o racha do Partido 

Comunista Brasileiro em vários outros agrupamentos. E nós optamos na época, até 

porque nós tínhamos mais identificação com a linha política do PCBR.  

Então, no nosso apartamento no Paraíso, juntinho da Praça Oswaldo Cruz foi 

feita uma reunião importante com os membros, esses todos que você falou, os mais 

velhos, onde se definiu a separação. Participaram o Jacob Gorender, Mário Alves, 

Apolônio de Carvalho, o Marighela, o Câmara Ferreira, que a gente chamava de Toledo, 

eram esses. A Isis não estava. Aí nós optamos por ficar no PCBR.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu marido também 

estava? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Também.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do seu 

marido? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Valdizar Pinto do Carmo. Isso foi em 

início de 67. Como o caminho da militância da Isis seguiu um outro rumo, esse que o 

Roio falou, a gente passou a ter um contato menor. Mas o contato pessoal não 

desapareceu. Ela me visitava. A gente se via muito. Um dia ela chegou em casa com um 

folhetinho em espanhol para a gente fazer uma tradução. Era o livro do (ininteligível) 

sobre o foco.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Exato. Porque nós íamos fazer uma crítica 

sobre o livro do Debrét. E precisava dessa tradução exatamente para a gráfica. Como a 

Isis estava responsável por imprimir o livro, ela acabou pedindo para você.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – E a gente fez a tradução, aliás, com 

grandes críticas também. Sempre fizemos essa crítica.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, já que o Del 

Roio fez essa interrupção. Como vocês que eram do PCB aqui de São Paulo, tinha 

dissidência, e como é que vocês fizeram opção pelo BR? 
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A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Porque a gente tinha feito contato, 

aliás, quem me apresentou o Jacob Gorender foi a Isis. Ela levou o Gorender na minha 

casa quando eu morava com a minha família ainda. E a gente passou a ter um contato 

muito frequente com o Gorender, depois com o Mário Alves, logo depois que nós 

casamos o Mario Alves veio para São Paulo clandestino, ele morava em Minas, Belo 

Horizonte, veio para São Paulo e ficou hospedado na nossa casa.  

Então, a gente passou a ter um contato mais próximo com esse grupo que era o 

Jacob Gorender, Mario Alves e Apolônio de carvalho. Continuamos a ter encontros, o 

Câmara Ferreira nos visitava frequentemente no nosso apartamento. Ele levava abacaxi, 

que ele adorava, para comer lá em casa. Câmara Ferreira, quem vê o militante, o 

guerrilheiro, não imagina a pessoa doce, humana e querida que ele era também. Mas 

enfim, a nossa opção foi muito da convivência com esses três nomes, Jacob Gorender, 

Apolônio de Carvalho e Mario Alves, que foram para o PCBR.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Gorender era aqui de 

São Paulo? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – O Gorender estava em São Paulo 

clandestino.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Apolônio também.  
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A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Não, o Apolônio morava no Rio de 

Janeiro, mas ele vinha frequentemente a São Paulo. E o Mario Alves era diário, 

inclusive a esposa dele trabalhou conosco, eu e ele, nós trabalhamos na Prefeitura de 

Osasco e levamos ela lá para fazer um trabalho. Ela era nutricionista. Então, nós 

tínhamos uma convivência diária com a esposa e a filha do Mario Alves. A Lucia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você continuava nas 

Ciências Sociais? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Mais ou menos. Em 65 eu fiz três 

matérias...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas a Isis continuou ou 

abandonou? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – A Isis eu acho que abandonou o curso. 

Eu não tenho certeza, mas acho que ela abandonou logo o curso, porque se ela foi para 

Cuba em 67.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – O problema foi o seguinte, depois da 

setembrada que você perguntou que era em 1966, eu já era do comitê estadual e ela era 
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também da ação juvenil nacional. Estava morrendo tanto cargo e tanta... E a situação 

estava piorando.  

Eu e a Isis estávamos juntos todos os dias, nós nos víamos todos os dias. E ela 

tinha um acúmulo de tarefas em função disso, porque ela encontrava também esse 

pessoalzinho que você falou, porque naquele momento era bastante confuso ainda. A 

desgraça vinha depois. Não importa, mas essa divisão entre a ALN e o PCBR foi uma 

das coisas mais terríveis que eu vivi na vida. Porque era impossível que aquele grupo se 

fragmentasse. Pode ser que desse tudo errado a mesma coisa, e morresse todo mundo. 

Mas para mim aquela fragmentação foi dolorosíssima, e também para eles. Então, Isis 

estava assoberbada de tarefas. De manha até de noite ela tinha coisa para fazer, e esses 

encontros ás vezes eram encontros de perda de tempo, porque você encontra um Câmara 

Ferreira aqui e depois encontra um Mario Alves, você passa duas horas vazio, mas não 

pode fazer nada e depois tem que se recolher porque pode ser seguida. Então, essa era 

uma das coisas que eu queria dizer, ela praticamente abandona o curso porque não pode 

por o pé lá dentro, porque é perigoso. Já foi um primeiro sacrifício. Por isso que eu digo 

que ela é pouco conhecida como militante, porque ela teve que acionar a Sonia. E a 

Sonia é pouquíssimo conhecida como militante porque ela teve que ficar trabalhando 

com o Mario Alves e Gorender e não pode ficar falando, e nem ficar indo para a 

assembleia.  

Bom, não vou interromper mais, Sonia.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Imagina. Eu acho ótimo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que eu quero saber, 

uma pergunta que está atrás disso é a seguinte, a nossa cabine de som sofreu um 

assedio, deixa só eu esclarecer porque senão eu também não tenho condições de 
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continuar. Vou suspender o trabalho por cinco minutos, só para fazer um 

esclarecimento. Só vieram requisitar as fitas. Retomando.  

Sonia, você conviveu com a Isis? 

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois você vem para a 

mesa? Então, por favor, fala no microfone, ajuda a complementar esse depoimento da 

Sonia. Professor Everaldo Gonçalves, da Geologia.  

 

 

O SR. EVERALDO GONÇALVES – Eu fiz vestibular na USP em 65, o 

mesmo ano em que a Isis entrou. Eu entrei para Geologia que naquela época era na 

Maria Antonia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Glete.  

 

 

O SR. EVERALDO GONÇALVES – Geologia naquela época ainda fazia 

parte de Ciências e Letras da USP.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era na Maria Antonia a 

Geologia, não era nem na Glete ainda?  

 

 

O SR. EVERALDO GONÇALVES – Fazia parte do conjunto. E era na Glete. 

Mas fizemos o cursinho junto do Grêmio em 64, na segunda véspera do semi-intensivo. 

E posteriormente, era isso que eu gostaria de esclarecer, é que a Isis posteriormente em 

65 trabalhou também na unidade do cursinho do Grêmio na Martinico Prado. Era o 

Jocimar Arcanjo o diretor e ela foi funcionária efetiva do cursinho. Você fala que ela 

trabalhou no pré USP, pode ser que tenha trabalhado também. Mas no cursinho do 

Grêmio da Filosofia eu tenho certeza absoluta em 65. 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Eu creio que não. Del Roio também 

acha que não.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO – Ela foi várias vezes no cursinho do Grêmio 

porque existia todo um trabalho político para ser feito. O Grêmio era uma bela divisão 

entre o PCB e o (ininteligível) e a Isis ia lá como responsável política do PCB a discutir 

algumas questões do cursinho. Mas não como funcionária.  

 

 

O SR. EVERALDO GONÇALVES – Talvez fosse tão bem feito que dava a 

impressão até para os amigos que tivesse um vínculo. Só essa contribuição.  
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A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Eu vou só complementar, voltando um 

pouquinho atrás que escapou e eu acho importante registrar. Quando a gente entrou na 

Faculdade de Filosofia que eu falei que aquilo fervilhava, eram vários grupos políticos 

que atuavam lá. Que eu me lembre assim, os mais evidentes, a Ação Popular, a POLOP, 

a 4ª Internacional com uma figura interessante, o PCB, PCdoB era menorzinho, não 

tinha muita expressão.  

Então, quando os alunos entravam na faculdade e começavam a frequentar a 

assembleia, todo mundo estava de olho para recrutar. Aí era assim, uma convivência 

que levaria certamente a militância. Aí é só um parêntese, voltando um pouquinho atrás.  

Retomando, 67 nós encontramos a Isis algumas vezes. Ela nos visitou algumas 

vezes em casa. Teve esse episódio da tradução do Debrét, 68 não vimos mais. Aí 

realmente não nos encontramos mais com ela. Se eu não me engano, nós mantivemos 

ainda um contato com a Dona Felícia nesse período todo. Ela visitava a gente. Eu me 

lembro de ela visitando a gente nesse período todo, meu filho era pequeno. E ele nasceu 

em 68, meu primeiro. Em 69 continuamos nossa militância com esse grupo e não vimos 

mais a Isis. Em janeiro de 70 nós fomos presos, eu e ele. Eu fiquei 45 dias no DOPS, ele 

ficou dois anos no Presídio Tiradentes.  

Quando eu saí do DOPS mais ou menos em final de fevereiro de 1970, eu estava 

grávida da minha segunda filha. Eu vi uma vez a Isis na rua. Eu estava dentro do 

ônibus, eu não consegui sair para encontrar com ela. Mas eu a vi, tenho certeza. Depois 

de alguma forma ela teve condições de marcar um contato comigo, e a gente se 

encontrou e conversamos. Isso já foi entre março, abril de 70. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não tinha sido presa 

ainda? 
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A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Eu já tinha sido e já tinha saído. 

Porque eu fiquei só 45 dias.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E seu marido? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Estava preso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conseguiu um 

contato com ela? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Ela conseguiu contato comigo. Eu não 

sei como ela me encontrou. Mas ela me encontrou porque eu tinha mudado inclusive de 

casa. Mas ela tinha todos os contatos para conseguir me encontrar. Depois que minha 

filha nasceu, ela nasceu em julho de 70, a Isis me visitou na minha casa, um dia chegou 

de surpresa, e foi a última vez que eu a vi. Foi provavelmente em setembro de 1970.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu marido continuava 

preso? 
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A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Continuava.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você já tinha dois filhos.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Tinha.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ela foi na sua casa 

sozinha? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sozinha. Foi até engraçado porque eu 

sou até um pouco distraída, imagina em 1970 fazer isso era uma temeridade, mas eu 

dormi com a porta aberta, e quando eu acordei a Isis estava do meu lado. Levei o maior 

susto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você morava onde? 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      44 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Morava na Vila Clementino. Na Rua 

dos Otonis. Morava lá já quando a gente foi preso. E depois disso nós não tivemos mais 

contato.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês foram processados 

pelo PCB e presos pelo PCBR. 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sim, eu não fui indiciada. Eu saí sem 

indiciamento. Meu marido foi processado, ficou dois anos preso. Saiu no dia 24 de 

dezembro de 1971, portanto, poucos dias antes da prisão da Isis. E o passo seguinte foi à 

visita da Dona Felícia já informando que tinha recebido um comunicado de uma pessoa 

dizendo que a Isis tinha sido presa e pedindo para a gente orientar o caminho das 

pedras, o que ela devia fazer. E nós indicamos uma advogada do Rio de Janeiro, a Dra. 

Eni que a gente conhecia, que tinha participado do processo do grupo do PCBR em São 

Paulo. E depois nós nos vimos algumas vezes. A Dona Felícia me visitava, a gente 

manteve um contato. Depois eu estive na cerimônia de inauguração da Praça na Lapa, 

que era em frente à casa de vocês.  

E em 1995, aí é uma coisa muito pessoal minha, mas a Dona Felícia me deu um 

apoio extraordinário, porque eu tive que fazer uma cirurgia aqui em São Paulo e eu não 

morava mais em São Paulo. Eu morava em Araraquara e dava aula na UNESP em 

Araraquara. E tive que ficar 15 dias em São Paulo na recuperação dessa cirurgia. E eu 

pedi a ela e ela abriu as portas do apartamento dela. Eu fiquei 15 dias com ela. E nesses 

15 dias a gente conversou muito sobre toda essa trajetória dela, mas era muito confuso. 

Eu não consigo reconstituir porque era muito confuso o relato dela, inclusive sobre 

todos os passos que ela deu. Sobre que ela foi para Londres porque tinha uma 

informação falsa de que tinha uma Isis que morava lá. A luta dela no grupo Tortura 

Nunca Mais. A gente conversou muito. Teve bastante contato. Eu assisti alguns vídeos 
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na casa dela. Ela me deu uma pasta com cópia de documentos, com toda a trajetória 

dela.  

Essa pasta está hoje com a minha filha, porque quando a minha neta ia nascer, a 

Isis, a minha filha quis conhecer melhor a história, e essa pasta de documentos está com 

a minha filha. Eu ainda tenho. Inclusive um poema maravilhoso que a Dona Felícia 

escreveu para a filha.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você trouxe essa pasta? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Não trouxe. Está com a minha filha, 

mas eu posso me comprometer a encaminhar.  

Depois disso a minha neta nasceu. Minha netinha nasceu em fevereiro de 2005, e 

eu fiz a última visita, quando eu vi a Dona Felícia que eu levei a minha filha e minha 

neta para ela conhecer. Inclusive ela deu uma pulseirinha escrita Isis. É isso. Não tenho 

mais...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ela visitou a Sra. 

da última vez, como foi? A Isis não foi visitar?  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sim.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela falou do período que 

ela estava no Rio de Janeiro, que foi uma coisa dificílima. Ela tinha um ferimento no 

pescoço.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Não tinha ainda. Eu comentei isso 

com o Del Roio, a gente se encontrou no sábado. Que nesses dois encontros que eu tive 

com ela, a gente praticamente não conversou nada sobre política. Porque a situação dela 

era tão pesada, que eu acho que não podia vazar nada. E foi muito por alto. Eu contei da 

prisão. E foi mesmo um encontro de amigas, um encontro pessoal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Se a Senhora 

puder mandar a pasta que tiver.  

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sim, eu vou encaminhar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. A 

Senhora dá aula em Araraquara? 
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A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Eu não dou mais. Já estou aposentada. 

Eu dei aula em Araraquara até 2003.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora da 

universidade? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sim, da UNESP.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. mora em 

Araraquara ainda? 

 

 

A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Não moro. Moro agora em Itatiba. Eu 

estava dizendo ao Del Roio que eu cheguei atrasada porque eu saí da minha casa as sete 

e meia e consegui chegar aqui depois das 11.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cuidado que essa semana 

foi removido para Itatiba o delegado Carlinhos Metralha, malfadado.  
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A SRA. SONIA IRENE DO CARMO – Sabemos do delegado. Era braço 

direito do Fleury, certo? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Bom, então a 

Amélia e o Ivan vão fazer... Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A Ciências 

Sociais, o representante dos estudantes.  

Gostaria que o pessoal da Ciências Sociais da USP, o Rafael usasse a palavra. O 

centro acadêmico da Ciências Sociais que tem o nome da Isis.  

 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Bom dia a todas e todos. Eu vou 

fazer uma fala bem rápida na verdade, para situar nesse debate o momento em que a 

USP passa em relação aos temas de memória, verdade e justiça, e apontar também o 

porquê que nós decidimos dar o nome da Isis para o nosso centro acadêmico.  

Eu sou Rafael Pacheco Marinho e estou aqui representando o centro 

universitário de pesquisas e estudos sociais, que é o centro acadêmico dos estudantes de 

Ciências Sociais da USP.  

Antes de qualquer coisa eu queria cumprimentar a Comissão, o Adriano Diogo, 

os assessores, os membros e também a mesa. Eu fico muito satisfeito e muito honrado 

pelo convite, mas também bastante inquieto pelo objeto que é tratado aqui, enfim, pela 

sua gravidade. E eu vou nessa fala tentar resgatar na verdade, um diálogo que a gente já 

fez no rebatismo da entidade.  

Brevemente o CEUCS, muitos devem conhecer essa história, mas ele é fundado 

em 57. Um centro de estudos ainda no prédio da Maria Antonia. Posteriormente é 

fechado e aberto só no início da década de 70, em 71 e 72 que já era o período em que a 

Isis estava desaparecida.  
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Dando um salto agora bem grande já para os tempos atuais. A renumeração que 

nós fizemos do centro acadêmico que é muito recente, é do final do ano passado, ela é 

do nosso entendimento, uma iniciativa histórica ali dentro na USP. E bastante oportuna 

se a gente considerar essa alavancada do debate, e também uma certa medida, uma 

elevação da militância por memória, justiça em âmbito nacional, que é possibilitada pela 

instauração da Comissão Nacional da Verdade, sem esquecer de todos os problemas que 

isso envolve, mas esse é o nosso primeiro passo na disputa pela memória, ao menos ali 

no âmbito da sociedade. Foi uma iniciativa também que não é descolada, de uma 

movimentação que é mais ampla na USP agora recentemente, mas é parte integrante 

desse movimento que tem sido encabeçada por uma articulação que recebe o nome de 

fórum aberto pela democratização USP, que o CEUSP participa, que o CEUSP compõe 

e que tem levado a frente uma campanha pela criação de uma Comissão da Verdade da 

USP, considerando o lugar e o papel que essa instituição teve durante a ditadura e a 

relação que é bastante próxima e bastante direta por essas questões.  

Esse interesse na USP tem crescido recentemente e inclusive até do CRUSP, o 

projeto Memórias Reveladas de Franca, está fazendo um novo filme agora, um 

documentário que não é sobre a história do CRUSP, o anterior como a gente tinha, mas 

que é a história do CRUSP e da militância política no CRUSP durante a ditadura. Então, 

é um interesse sobre a USP na ditadura que tem crescido nesses últimos tempos, e no 

qual a gente se insere também.  

Bom, o CEUSP então, nesse período de consolidação da necessidade de uma 

construção da narrativa histórica da USP, ele dá o seu primeiro passo nessa caminhada, 

criando uma Comissão de memória. E essa Comissão de memória faz uma pesquisa no 

arquivo nacional, no fundo documental do serviço nacional de informações do arquivo 

nacional, com documentos que citassem o CEUSP ou fizesse referência ao movimento 

estudantil do curso de Ciências Sociais da USP durante esse período. Enfim, nós 

conseguimos alguns resultados, não muitos ainda por uma série de dificuldades, o 

CEUSP muda a sua sigla quando é refundado, então tem essa dificuldade de encontrar 

também, e achar as palavras chaves mais certeiras para a gente fazer a pesquisa.  

Nesse momento então que a gente está tentando fazer uma reconstrução da 

memória da entidade, que é parte também da história da militância e da resistência do 
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país, como foi dito no dia da renumeração, o CEUSP assume essa disputa, mas 

assumindo um lado também que é um lado, que foi o lado da Isis e que foi o lado de 

pessoas que continuam aí e fazendo essa luta, diariamente. Nas Ciências Sociais não só 

a Isis, mas da lista de mortos e desaparecidos nós temos mais quatro. O Fernando 

Borges de Paula Ferreira, Francisco José de Oliveira, a Maria Regina Marcondes Pinto e 

a Jane Vanile que também merecem ser rememorados, enfim, a memória retomada.  

Dentro dessa tentativa nossa de reconstruir a trajetória, vamos dizer assim, ou a 

atuação dos estudantes de Ciências Sociais na resistência, nós entendemos também que 

não apenas a Isis, mas há outros que constam nas listas oficiais de mortos e 

desaparecidos que devem também ser rememorados. E essas pessoas são Fernando 

Borges de Paula Ferreira, Francisco José de Oliveira, Maria Regina Marcondes Pinto e 

Jane Vanile. 

A renumeração do CEUSP aconteceu de fato no dia 01/11/2012 que durante as 

comemorações dos 55 anos da entidade. Então, não só comemoramos que apesar de 

tudo que lhe aconteceu ela se mantém há 55 anos, mas inseridos nessa disputa e nessa 

movimentação que está na USP, mas não só na USP, mas que está no país todo. A gente 

resolveu rebatizar ou renomear o CEUSP. Nessa oportunidade estiveram conosco o 

Dimas que está aqui, o José Carlos, o José Luiz Del Roio e o Ivan Seixas.  

Por que então renomear uma entidade estudantil? Essa iniciativa nossa na 

verdade, nós entendemos ela como uma política necessária de memória que no curto 

prazo tem o objetivo de internalizar na USP o debate sobre memória, verdade, justiça, 

bem como trazer a tona não apenas a colaboração da universidade que já é comprovada 

e já é de amplo conhecimento. A colaboração dos órgãos internos da USP com os 

órgãos de informação e de repressão, mas também essa iniciativa pretende demonstrar 

como em diversos casos a USP também colabora, mas se omite de se responsabilizar e 

mesmo de se reparar e de refazer, expurgar e refazer mecanismos que continuam, que se 

mantiveram na estrutura da universidade e que ainda operam ali dentro. Mecanismos 

introduzidos pela ditadura e que ainda funcionam, ainda tem a sua eficácia.  

Essa configuração da estrutura institucional da USP que também foi forjada a 

partir do ato institucional número cinco e que tem cristalizada nela essas intervenções 
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da ditadura, acabou por criar uma certa cultura política, acabou por cristalizar uma 

lógica autoritária ali dentro que se reproduz com todos os prejuízos que podem trazer.  

Essa iniciativa em um plano mais longo, em um longo prazo, ela tem o objetivo 

de reinserir ou reescrever na história, e no seu devido lugar sem ter que esconder ou 

omitir, uma das figuras de importância na luta pela democracia e pela justiça social no 

Brasil e com a peculiaridade de ter sido estudante do nosso curso, e ter compartilhado 

também parte da história, da dinâmica política dali que é bem específica, e teve já na 

sua história figuras como a Isis.  

Nesse sentido a gente tenta além de tratar do papel da entidade nessa luta por 

democracia, pretende também em certo sentido pressionar a USP a reconhecer e a 

recontar a sua história, considerando esses fatos que não constam no seu discurso 

oficial. A partir então dessa renumeração, o próprio CEUSP passou a recontar uma 

história e a refazer uma memória institucional que até hoje é negada.  

Outro aspecto também que até me surpreendeu o texto que a Amelinha leu, 

porque adiantou parte do que eu ia dizer, é que ao homenagear a Isis, houve uma 

intenção de fazer na verdade uma homenagem às mulheres lutadoras e de ressaltar o 

papel que é cada vez mais demonstrado, cada vez mais incontestável da 

importantíssima, da grandessíssima importância das mulheres na militância e na 

subversão como foi dito, de princípios repressores da sociedade patriarcal e etc.  

Porque a Isis então? O nome da Isis para ser do nosso centro acadêmico foi 

aprovado por estudantes do nosso curso em assembleia realizada no final do segundo 

semestre de 2012, e ela é acompanhada também por outro evento muito significativo 

que é a fundação da Associação de Pós Graduandos da USP, que agora leva o nome da 

Helenira Resende, então o rebatismo do CEUSP está atrelado. Eu cito isso na verdade 

para demonstrar que existe de fato uma movimentação mais ampla na USP que está 

disputando contar essa história.  

Em um primeiro momento o nome da Isis é importante e adequado pelo próprio 

reconhecimento da sua biografia que tem uma série de problemas para ser considerado 

porque como o Del Roio nos disse naquela oportunidade e nos relembra agora, a Isis 

por uma orientação teve de desaparecer. Não desaparecer, mas ela teve que não 

aparecer. Se esconder. Esse aspecto que é um problema para os historiadores, e não é só 
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para eles, é para nós também porque enfim, temos um reconhecimento e um 

reconhecimento parcial da história da participação dela, mas que é complementado 

também e por isso eu ressalto a importância da participação do CEUSP aqui, porque em 

certo sentido é a primeira oportunidade em que nós escutamos um pouco mais 

aprofundada a história da Isis, porque isso não consta nos relatos, seja do dossiê, ou 

seja, do próprio grupo Tortura Nunca Mais que são bases que a gente tem, mas que são 

informações geralmente que são externas. A gente não tem um conhecimento muito 

aprofundado da biografia dela.  

Bom, por fim agora, quero relembrar mais uma coisa que o Del Roio nos disse 

naquele dia e que ficou marcado que é, primeiro de nós termos escolhido um bom nome 

para o nosso centro acadêmico, quanto a isso não há dúvidas. E a segunda foi um alerta 

que nos foi dado quanto à responsabilidade de carregar esse nome. E agora 

acompanhando esses depoimentos, a gente percebe que de fato é um nome que exige 

muito de nós e que há disposição dentro das nossas possibilidades, dentro do que a 

gente pode e deve fazer no âmbito da universidade, carregar essa responsabilidade e não 

deixar que não envergonhar a história.  

Bom, a Isis então representa dentro disso tudo quão antiga e urgente é essa 

disputa, essa luta por uma sociedade igualmente democrática e justa, e é uma luta que a 

gente tenta fazer também parte disso na universidade, entendendo que a situação atual 

da USP é bastante calamitosa e tem uma série de elementos de continuidade como eu 

tinha dito, enfim, a questão de processos de legitimidade agora. De regimento 

disciplinar que é uma cópia reduzida do AI5 que vigora ainda na USP para sansões 

disciplinares de estudantes e de docentes também.  

Então, em certo sentido nós caminhamos nessa movimentação também no 

sentido de refazer essas estruturas, quebrar essas continuidades que ainda vigoram lá na 

USP. Bom, eu gostaria por fim de agradecer então ao convite da Comissão, de 

cumprimentar mais uma vez a mesa, de agradecer o apoio que a Comissão da 

Assembleia Legislativa tem dado a campanha da Comissão da Verdade da USP que nós 

esperamos que saia logo, porque tem muita coisa para fazer. E em nome dos estudantes 

de Ciências Sociais e dos meus colegas do CEUSP que estão aí também, dizer que nós 
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estamos à disposição a colaborar-nos que nos for possível, dentro das nossas 

possibilidades. É isso. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria falar uma 

coisa para os dois irmãos antes de Amelinha. Primeiro preciso fazer a parte formal aqui. 

Amanha Mulheres do Araguaia, depois de amanha, quinta-feira. Sete de março as 10 e 

meia mulheres paulistas desaparecidas no Araguaia. Helenira Resende, Maria Lucia 

Petit, Sueli Canayama e Luiza Augusta.  

Então, é evidente que essa sessão do Araguaia vai ser muito forte, muito 

importante, está bem preparada. Quinta feira às 10 e meia, dia sete, as quatro mulheres 

de São Paulo que desapareceram do Araguaia. A Sueli era da Letras.  

Queria falar o seguinte, encaminhamentos. Caso Isis de Oliveira, requisitar ao 

arquivo nacional o documento 4.097 de 11/09/75 do SNI que indica Isis, quais foram às 

condições da morte e desaparecimento da Isis. O relatório é de 31 de janeiro de 72.  

Requisitar cópia do procedimento investigatório do Ministério Público Federal 

sobre responsabilidade do Procurador da República Antonio Passos Cabral. Enviar ao 

Procurador Antonio Passos Cabral cópia da transcrição da presente audiência. Pedido a 

Câmara Municipal de Bragança para mudança do nome da Câmara Municipal de 

Presidente Médici. Inclusive o Prefeito lá recém-eleito é do PT. E que no dia, ao meio 

dia e meia na Geologia vai haver a caravana da anistia, onde vão ser lembrados o 

Alexandre Vanucchi Leme e o Reinaldo Muti Queiroz. Sexta-feira dia 15 ao meio dia, 

caravana da anistia lá na Geologia do meio dia as duas, fazendo a memória de 

Alexandre Vanucchi Leme.  

Solicitar a Sonia o poema escrito pela Dona Felícia e demais documentos. Para 

recomendações da Comissão, incluir a proposta da construção do Memorial aos 

Familiares de Mortos e Desaparecidos. Sugestão do Del Roio.  

Antes de a gente encerrar e a Amelinha vai fazer, eu queria fazer uma fala para 

os dois irmãos familiares.  
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Quando foi criada essa Comissão, eu tive uma conversa com o Paulo Vanucchi e 

com o Ivan, e eles me falaram que a responsabilidade seria a criação dessa Comissão 

antes mesmo da Nacional. E a Amelinha me procurou e falou, Adriano, a coisa que mais 

me norteia é a vida e o trabalho da Dona Felícia. Então, a gente instalar essa Comissão, 

a gente até pensou em dar o nome da Isis pela Isis e pela mãe de vocês. Porque foi uma 

das pessoas mais exemplares nessa luta. Então, eu vou dizer uma coisa curta não 

política. Enquanto a história da Isis não for contada, enquanto os seus assassinos não 

forem punidos, a ditadura não acabou. Essa coisa que eles chamam de democracia que 

tem no Brasil é uma farsa, porque enquanto os assassinos dos 540 brasileiros e outros 

tantos que foram mutilados não aparecerem e não forem julgados, não haverá 

democracia. E é por isso que tem essa democracia meia boca que ninguém respeita no 

Brasil. a história só poderá passar a diante e esse país ser um país civilizado se essa 

história por contada. Porque os órgãos de repressão que estavam concentrados nesses 

aparatos foram espalhados pelo Brasil inteiro. Não foram só os delegados que foram 

para Itatiba, Presidente Prudente, toda a estrutura da repressão está disseminada nos 

organismos secretos, e as pessoas são gravadas e vigiadas em todo o Brasil. enquanto 

tiver esse Estado paralelo dentro do Estado brasileiro, esse Estado policial clandestino 

investigando o povo brasileiro em suas relações de trabalho, nas fábricas, não haverá 

democracia.  

Então, hoje nesse singelo depoimento que vocês vieram dar aqui, é a essência da 

democracia brasileira. A história da Isis precisa ser contada, e essa bobagem que os 

criminosos que desapareceram com o corpo dela não podem ser processados e punidos 

dentro das Leis da Justiça brasileira, da legalidade, mas tem que haver julgamento e 

punição. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram a continuam fazendo. Vocês 

seguem a trajetória da mãe de vocês, lutando pela impunidade. Foram à primeira família 

que procurou aqui, foram vocês, e nós vamos continuar nessa luta, nessa trajetória.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com comoção eu digo o seguinte, vocês, todos vocês 

são muito generosos, muito obrigado.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      55 

 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu vou ler, nós aqui da 

Comissão da Verdade, nós da assessoria, nós fomos e acho que eu e o Ivan 

principalmente, que somos familiares de mortos e desaparecidos políticos, nós tivemos 

muito o norte de nossa luta pautado pela vida e pela ação da Dona Felícia. Porque a 

Dona Felícia é aquela mulher simples, muito meiguinha, muito calma, ela chegaria aqui, 

ficaria ali sentada, talvez ela ouvisse e se ela tivesse oportunidade, eu acho que ela ia 

dizer o seguinte, ela ia agradecer muito a audiência pública, mas ela ia dizer o seguinte, 

eu tenho o direito de saber onde está minha filha.  

E com essa palavra, onde está minha filha, ela dizia assim, eu quero saber onde 

estão todos os desaparecidos políticos. Porque a Dona Felícia, a palavra dela nunca foi 

só pela filha, foi sempre por todos. E ela falava com o jeitinho dela assim, se ela está 

fazendo alguma coisa que o Governo não gosta, eles podiam prender, podiam manter 

em uma cadeia, e eu ia poder visitá-la, mas como? Ou então me entregar o corpo. Me 

falar onde está esse corpo. A Dona Felícia sempre procurou.  

Então, quando o Adriano organizou e tomou a frente à Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa, eu falei para ele, você não pode nunca esquecer as palavras da 

Dona Felícia, porque a Dona Felícia sempre procurou, ela em nenhum momento ela 

deixou de lembrar disso.  

Eu quero, eu tenho o direito de saber o que fizeram com minha filha. Eu tenho o 

direito. Eu tenho meus filhos – ela gostava muito dos filhos, ela sempre falava isso – eu 

gosto dos meus filhos, mas a Isis me faz falta. Eu quero saber onde está a Isis.  

E essa é uma pergunta que eu e o Ivan, eu acho que nós ouvimos o tempo todo a 

Dona Felícia fazendo essa pergunta. Esse momento dessa audiência pública, eu acho 

que a Dona Felícia tinha que ser lembrada, tem que ser trazida aqui para junto de nós, 

aquela força dela, aquela persistência, aquela delicadeza de colocar todas as questões 

aqui.  

O pessoal pediu para ler uma das cartas da Dona Felícia, mas eu gostaria antes 

de destacar aqui que eu fiquei impressionada com o depoimento da Sonia, porque nós 

falamos das mulheres anônimas que participaram dessa luta, e você Sonia, não era 
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pouca coisa não. Você era uma mulher amiga da Isis, Isis Dias de Oliveira, isso já te dá 

uma responsabilidade maior do que as outras mulheres. E você fazer reuniões com 

Apolônio, com Mario Alves, com Joaquim Câmara Ferreira, com Marighela, gente, 

você era muito poderosa. E aí quando a gente fala que as mulheres que participaram 

dessa luta e muitas vezes não tem um nome, não tem destaque, nós não conhecemos, eu 

nunca tinha ouvido falar de você. Vim ouvir hoje, fiquei surpresa. E amiga do Del Roio 

ainda.  

Eu fiquei, eu estou aqui muito observando que nós vamos fazer audiência dos 

filhos, das filhas, das crianças. A gente chama audiência das crianças que são os filhos, 

as filhas daquela época que muitas vezes foram sequestrados, presenciaram as torturas 

ou foram até ameaçadas de serem torturadas e foram até torturadas. A ditadura torturou 

crianças também.  

E aí eu pensei, você já tinha um filho quando você foi presa. Você ficou 45 dias 

no DOPS e estava grávida. E você é uma daquelas mulheres que está sempre pensando, 

carregando aqui. Quando a gente leu o texto aqui e falou das mulheres, você é uma 

delas. Está aqui dentro da nossa inquietude. Você faz parte dessa história. Então, isso 

foi muito enriquecedor.  

Aqui é uma carta da Dona Felícia, que ela escreve no dia 10 de abril de 1975. 

‘Excelentíssimo Senhor Deputado José Bonifácio, líder da Arena. Lemos hoje 

nos jornais e ficamos perplexos com a resposta que nos foi dada a respeito do 

desaparecimento da nossa filha, Isis Dias de Oliveira, presa pelo 1º Exército no dia 

28/01/1972 na Guanabara. É muito fácil Senhor Deputado, o Senhor Ministro da Justiça 

declarar que minha filha está foragida. Foragida de onde? De qual prisão? De qual 

quartel? De qual ilha? De qual base aérea? É esse o exato paradeiro dela? Uma filha que 

nunca ao se afastar de casa, carinhosa e amiga, deixou-nos sem notícias? Ficarei agora 

três anos e 12 meses em completo silêncio? O que queremos, eu que sou a mãe e em 

nome do seu pai, que se encontra enfermo, e seus irmãos, de nossos amigos e não só 

como familiares de uma jovem moça desaparecida nos órgãos de segurança de nossa tão 

querida pátria, é sabermos que depois de três anos e 12 meses de angústia, somente uma 

coisa. Seu exato paradeiro. Se se encontra no reino dos vivos, ou se se encontra na santa 

paz do Senhor. Respeitosamente, Felícia Mardini de Oliveira. ’ 
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Eu queria só por último lembrar o seguinte, a Dona Felícia fez uma exposição de 

fotos da Isis. Vocês lembram? Eu quero saber onde está essa exposição de fotos porque 

nós temos que retomar. Era toda a história da Isis, a história que ela foi juntando, era 

muito bonita essa exposição. Eu acho que no baú da Dona Felícia tem essa exposição. E 

a gente acho que devia trazer a público essa exposição. E muito obrigada, gente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

05/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Estadual da Verdade Rubens 

Paiva. Audiência pública “Um lugar na Memória”. Cinco de abril de 2013. Auditório Teotônio 

Vilela.  

Está instalada a 29º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, em parceria com o Projeto Memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo; 

no dia cinco de abril de 2013, às 13h30, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no 

Auditório Teotônio Vilela; sobre o tema “Um lugar na Memória”.  

Hoje, aqui na abertura dos trabalhos, embora eu não vá poder acompanhar todo o desenrolar, 

nós temos a presença da companheira da Comissão Nacional da Verdade – Rosa Cardoso. (Palmas.) 

Advogada de presos políticos; uma companheira comprometida com a questão da verdade.  

Composição da Mesa. Chico Bezerra, Centro de Memória do ABC; Waldemar Rossi, 

Pastoral Operária; Isabel Peres, ACO; Amaro, JOC; Neto, Projeto Memória; Ibrahim, Osasco; 

Tigrão, Osasco; Maria de Lourdes Nanci, AMA-A, do ABC... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – E o Trevisan, que não chegou ainda, da FNT. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o João Trevisan que vai chegar, da 

FNT. Então eu passo a palavra para o companheiro Neto e aí começamos essa audiência. Doutora, a 

senhora gostaria de fazer uma saudação? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Acho que era melhor no começo, Rosa; porque, senão, 

depois fica meio... Ou, deixa eu anunciar a Mesa, e depois você faz. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone; para gravar. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas tem um microfone solto aí, não tem? 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Companheiros, eu não vim aqui para participar exatamente 

dessa reunião hoje.  
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Eu queria poder ter vindo desde ontem; mas aconteceu que minha filha... Tivemos uma 

notícia muito boa, na família, que foi o nascimento de uma neta, que eu estou ainda com a cabeça – 

vim, aqui, para uma reunião curta, antes dessa audiência – mas estou com a minha cabeça, o meu 

coração, lá na maternidade. Até saí, também, para fazer umas compras de algumas coisas que estão 

faltando.  

Mas quero desejar a vocês uma audiência muito rica, muito produtiva, em um trabalho em 

que eu quero estar engajada, que vai ter desdobramentos; não dessa audiência, especificamente; mas 

nós estamos constituindo, no âmbito da Comissão Nacional da Verdade, um grupo de trabalho sobre 

trabalhadores e a repressão que sofreram durante a ditadura.  

Para mim, vai ser utilíssimo ficar aqui um pouco – por uma hora, talvez, eu possa ficar – 

para ouvir vocês, a respeito dos fatos que vão ser discutidos hoje.  

Quero que vocês se sintam, cada um... Receba, cada um, um abraço fraterno meu. E, 

também, a afirmação de que vai ser uma alegria muito grande, para mim, na Comissão da Verdade, 

poder estar coordenando uma comissão de trabalho – de trabalhadores.  

Hoje, nós já sabemos que os trabalhadores foram – que os trabalhadores, nem todos 

sindicalizados, mas os trabalhadores em geral – foram, constituíram a categoria mais perseguida, 

que houve após a ditadura. Vocês sabem disso muito bem.  

Os militares foram perseguidos; e, ainda hoje, são um grupo perseguido; que não 

conseguiram, inclusive, a anistia – que outras categorias conseguiram. Muitos outros grupos foram 

perseguidos; os próprios militantes de organizações de Esquerda, de todos os tipos; e um espectro 

muito largo, que foi desde o Partidão, até organizações armadas de muitas naturezas diferentes; 

algumas no campo, outras na cidade, na guerrilha da cidade ou na guerrilha do campo.  

Mas, nenhuma, como os trabalhadores – alguns engajados também, depois, nessas 

organizações. Do ponto de vista, do número. Do ponto de vista, da perseguição mais funda, aquela 

que tira as condições de sobrevivência e de existência; porque cassou – não só cassou – mas tirou as 

condições de trabalho, com intervenções no trabalho; com demissões, e tudo isso; do que os 

trabalhadores desse país.  

Então, para mim vai ser; eu vejo, com muito entusiasmo, poder dedicar um ano de minha 

vida, ao lado de trabalhos com vocês; que eu tenho certeza que vão dar um impulso a essa 

Comissão da Verdade, uma presença nacional a essa Comissão da Verdade, que ela não teve ainda.  

Eu tenho certeza que, no Brasil inteiro, quando começarmos a fazer reuniões em torno 

dessas questões, pensando nisso, e pensando nas recomendações que nós devemos fazer, também; 

porque não vamos estar, somente, rememorando, repensando e registrando todas essas perseguições 

do passado; mas vamos, também, pensar no presente e no futuro; a Comissão da Verdade tem 
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obrigação, também, de fazer um conjunto de recomendações. Eu sei que, a presença dos 

trabalhadores, a presença de vocês, vai dar um ritmo completamente diferente a essa Comissão; que 

precisa, realmente, existir com mais força, com mais presença, e com mais trabalho, no nosso país. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, doutora. (Palmas.)  

Eu vou sair da Mesa. O Raphael Martinelli vai ocupar o meu lugar, aqui, ao lado do Neto.  

Eu só queria dizer o seguinte: dia nove, às 11h, reinstala, na Câmara Municipal, a Comissão 

Municipal da Verdade, que tem o nome do Vladimir.  Não vou ficar enrolando aqui não; a sessão 

tem que começar; então, é muito importante porque é mais uma comissão; porque ela tinha sido 

interrompida no período das eleições, e ela reinstala na segunda-feira.  

Um companheiro me pediu, deixou até o jornal aqui; e é muito importante, e eu vou falar. 

Esse negócio desse secretário particular do governador, como é o nome do sujeito? Sales. O cara 

atacou a Comissão da Verdade; fez a defesa dos militares; o Marcelo Rubens Paiva fez uma fala 

duríssima, ontem. E é uma coisa muito, muito, muito grave, que eu não vou discutir, evidentemente, 

agora; mas que, todos nós, temos que ficar atentos.  

Neto, te passo o comando da Reunião. E, o Raphael, vem para a Mesa.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom dia. Raphaelito. É que o dia começou cedo, hoje. 

Vamos lá.  

Ontem, teve uma atividade, aqui, centrada mais nas centrais sindicais; e, também, com a 

participação da Anap. E, hoje, nós temos, aqui, uma mescla; porque tem o Martinelli, que é do 

Fórum de Ex-Presos Políticos; e a Lourdes Nanci, da AMA-A, do ABC - Associação dos 

Anistiados do ABC.  

Essas duas atividades; a atividade de ontem, que foi “Trabalhadores que resistiram à 

ditadura: qual o futuro dessa memória”; sabendo que as centrais sindicais são a criação – essas 

novas centrais sindicais; teve a CGT; teve a COB; no passado – mas as novas centrais sindicais são 

uma criação recente, pós anos 1980; não é isso? E, vamos dizer, é um tipo de memória; ou seja, há 

uma intenção política, das centrais sindicais, de recuperar a memória dos trabalhadores. Isso foi 

ontem; e, hoje, se complementa com esse debate, que nós estamos chamando de “Um Lugar na 

Memória”; que são entidades que tiveram um papel muito protagonista, ou ainda têm, algumas. 

Mas, também, tem um problema com determinadas lutas; eu vou citar duas, especificamente, aqui: 

que é a dos queixadas, de Perus; e que é Osasco, 1968; que, talvez, necessitem maior estudo, maior 

reconhecimento, e maior direito à fala, de quem participou dessas lutas.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



4 
 

 
 

Está faltando, aqui, o companheiro da FNT – inicialmente Frente Nacional do Trabalho; 

depois, Frente Nacional dos Trabalhadores – que tem um papel muito importante em Perus; 

fundamental; através do Albertino, e do Mario Carvalho de Jesus, principalmente, como figuras 

referenciais. Dos seus presidentes, dirigentes, João Breno, e tal; vamos chegar lá. Mas, Perus tem 

muito a ver com uma parte do trabalho de Osasco – então, o Tigrão e o Ibrahim que, depois, podem 

falar sobre isso, aqui, porque são de Osasco. E o Salvador Pires; que conseguiu – essa semana – 

pegar dengue; ontem, teve o diagnóstico de dengue. Está dengoso. Imaginar o Salvador, com aquela 

veemência dele, dengoso, deve ser uma coisa meio estranha; mas tudo bem. Então, temos a 

ausência dele. E o João Trevisan está tentando chegar aqui; foi o penúltimo presidente da FNT. O 

Zé Luís não pode vir, porque está, com o Martinelli, atolado nos processos ferroviários; não é isso?  

Bom, quem está na Mesa; ele levou minha lista, mas vamos lá.  

Waldemar Rossi, Pastoral Operária, entre outras coisas na vida.  

Isabel Peres, da Ação Católica Operária. Amaro, da JOC; foi da JOC, da Juventude Operária 

Católica.  

José Ibrahim, Osasco.  

Raphael Martinelli está, aqui, como Fórum dos ex-Presos Políticos; também ferroviário; 

mas, hoje, é Fórum dos ex-Presos Políticos.  

Tigrão, atual presidente da União dos Aposentados de Osasco.  

Chico Bezerra, do Centro de Memória Sindical do ABC; inclusive, semana passada, fizeram 

um grande lançamento, lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André.  

E a companheira Lourdes Nanci; descobri, hoje, que ela é irmã de uma pessoa que eu militei 

na clandestinidade. Eu não sabia. Bom; além de ser viúva de um grande camarada nosso, que é o Zé 

Nanci.  

 

A SRA. – Em 1968, também a nossa luta do ABC, Santo André... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, isso eu vou falar. O Chico está um pouco, Lourdes –  

você pode ajudar – cumprindo um pouco esse papel com essa memória. Ou seja, o ABC não é só o 

ABC conhecido das lutas de 1978, 1979 e em seguida. O ABC elegeu, na Constituinte de 1946, em 

Santo André, 13 – vou repetir – 13 vereadores comunistas. Treze. E elegeu um prefeito, Armando 

Mazzo. 

 

O SR. – Entre eles, uma mulher.  
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O SR. SEBASTIÃO NETO – E uma vereadora. Ah, sim, companheira do Frati. Carmem 

Savietto. Não, eu acho que era 15 ou 16; uma coisa assim. Acho que era 15; é. Não; foi o Vermelho 

mesmo.  

Depois Mauá. Além do Olavo Hansen; tem a passagem do Betinho; tem uma história, do 

Raimundo, assassinado; quer dizer, tem uma história enorme. Você começa a citar e começa a 

faltar. Então, só para dizer que o ABC – tem um ABC, que tem que ser levantado um protagonismo 

que é anterior ao pós-ditadura. É muito importante.  

Então a ideia, aqui, seria o quê? Aí o Martinelli e pessoal; Amaro; que a gente não pôde 

conversar bem, porque tivemos uma conversa rápida com a Doutora Rosa Cardoso e atrasamos 

aqui, o início; que não é do nosso estilo, não é Adriano? Qual é a ideia aqui? A ideia é uma 

pergunta direta aos participantes da Mesa, uma pergunta muito direta: o que é que vocês, enquanto 

movimento, querem com os trabalhos da Comissão da Verdade? É a pergunta, direta, que vocês 

têm, entre cinco e 10 minutos, para responder. Com cinco eu aviso, com sete eu aviso, com dez eu 

vou falar: “Acabou seu tempo”. Cinco, sete, 10; tentando porque, se falarem todos, vão dar umas 

duas horas de fala; e, aí, a tendência é esvaziar, após esse momento.  

Então, a pergunta é: o que vocês, que foram um pouco maltratados pela historiografia –  

muitos de vocês, muitos de vocês –, querem da Comissão da Verdade? A gente fez uma ficha 

complementar, que está na mão, já, do pessoal aqui da Mesa, que a gente está chamando de enquete 

operária sobre a nossa memória histórica. Que a gente pergunta assim: “Em relação à Comissão da 

Verdade, que tipo de denúncias, de violação dos direitos dos trabalhadores, que vocês defendem 

que sejam priorizadas nas investigações da Comissão da Verdade? Aponte fatos, como repressão às 

greves; demissões políticas; invasão de sedes; torturas; assassinatos; etc”. E pede para colocar 

alguns dados.  

Não precisa fazer isso hoje, viu Chico. Vocês vão ficar com uma cópia, vão levar, para 

depois ajudar a gente – a essa Comissão, Doutora Rosa, de trabalhadores – pra ser feita uma coisa 

mais ampla.  

Uma frase, só, do “Estado de São Paulo”, citável nesse caso. O JJ Abdalla, que era o dono 

da Perus, ele perdeu o Parque Anhanguera; o Parque Anhanguera é essa Mata, que acompanha a 

Bandeirantes até quase Campinas; essa Mata era dele; perdeu essa propriedade, e outras, porque 

nunca pagou nenhum imposto; nunca pagou fundo de garantia; nem, nunca, pagou INSS. Ele 

chegou a um ponto que o Jornal “Estado de São Paulo” disse: mais uma do mau-patrão.  

Então, vocês conseguem imaginar o que o Estado, ao protelar decisão sobre centenas de 

trabalhadores, fez com esses trabalhadores? Então, é essa pergunta que nós fazemos.  
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Insisto na questão da lista de Osasco. Nós, até hoje, não termos a lista de todos os presos de 

Osasco, é um absurdo. Só para comparar, sendo que lá, no Memorial da Resistência, tem um 

acrílico – muito bonito – com todos presos em Ibiúna. Então, um esforço igual, pelo menos, tem 

que ser feito com Osasco.  

E, para encerar. Pós-constituinte, nós tivemos o Exército Brasileiro, em 1988; conseguiu, na 

Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, pós-anistia, acertar três trabalhadores; os três 

mortos com tiro na testa; ou seja, foram atiradores de elite que, de longa distância, faziam 

campeonato; e acertaram três operários. Então, é disso que nós estamos falando; do tratamento dado 

aos trabalhadores.  

Então a pergunta, direta, é: O que vocês defendem para a Comissão da Verdade? Essa que é 

a ideia. Uma pergunta muito direta; ou seja, não é, hoje, a história da vida das entidades; que foi 

muito respeitável, mas não temos tempo para fazer isso. Que vocês defendam.  

E aqui, nessa ficha, nós estamos fazendo um pedido carinhoso a vocês, que é: vocês têm um 

arquivo? As coisas estão organizadas? Esse arquivo pode ser consultado? Você tem registro, quer 

dizer, tem uma ficha? Que nós achamos que, os nossos arquivos, das nossas entidades, têm que 

estar disponíveis para uma olhada de todos os interessados; e, particularmente, dos trabalhos que 

possam ser estendidos à Comissão da Verdade. Então esse levantamento – por quê? Porque, em 

geral, essas entidades, aqui, não têm; diferentemente das centrais sindicais, que têm mais estrutura, 

hoje. É uma pergunta incômoda; mas tem que ser respondida de alguma maneira; tudo bem? 

Começamos por onde? Começamos pelo Chico Bezerra? 

 

O SR. – Pode ser. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Pode ser? O ABC na frente? Vai lá. Aviso com cinco, com 

sete e com 10.  

 

O SR. CHICO BEZERRA – Boa tarde. Companheiras e companheiros; camaradas. Não é 

de hoje que, não só eu, como tantos outros – e, muitos deles, aqui presentes; e, muitas delas, 

também presentes – não esperava a hora que esse país começasse a se preocupar com os seus 

presos, mortos, desaparecidos; mas dentro do campo de se fazer justiça.  

Infelizmente, é duro dizer, a Comissão Nacional da Verdade, para nós do ABC, ficou a 

desejar. Mas como nós somos pacientes; e somos aqueles acostumados, de um osso de correr, fazer 

uma bela alimentação – quem é do interior, né, Carlão; um osso de correr. Aceitamos; e tivemos 

oportunidade, no dia, lá em Brasília, abraçando algumas propostas; entre elas, eu digo que ele foi 
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feliz, que ele está aqui presente; que não concordou, também, com o número de pessoas que 

compõem, hoje, essa Comissão. O número. Porque é inadmissível; países menores que o nosso, 

aqui da América Central, fizeram uma Comissão com centenas de pessoas, representando todo o 

corpo da sociedade.  

Aqui, diferente – por mil razões que muitos dos srs. e sras. sabem –  até houve um atrito, que 

chegou até dizer: “Se o Lula continuar nessa, ele está sujeito até a cair”. Eu acho; então, ela foi 

instalada; está instalada; mas lá; e, o Ivan lembra muito bem, que nós defendemos comitês 

municipais em todo o país.  

Por quê? Porque, só assim, nós vamos dar subsídio a essa Comissão. Tanto é verdade, que 

nós demos vários passos; inclusive, aqui tem companheiros de São Bernardo; sabe que está criada 

em São Bernardo, em vários lugares, com o objetivo de realmente ir a fundo; e ir a fundo, muito 

mais fundo, com relação aos locais onde o operariado atuava, mais, por causa das indústrias; e, 

principalmente, no ABC.  

O nosso centro de memória é recente, não tem seis meses; mas já está com proposta, projeto; 

copiando, é claro; Acorda ABC.  Acorda ABC, no sentido não só se preocupar com o que passou; a 

história do século XX para cá, onde o operariado lá do ABC, principalmente em Santo André e São 

Bernardo, que eram os dois Municípios com uma população maior.  

São Bernardo, muitos sabem, mas eu gosto de repetir; na década de 1920, 1930, isso é para 

acordar algumas mentes; na década de 1920, 1930, nas suas greves, não de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 

muito mais, de meses, já fazia uma coisa que, para muitos, na década de 1970, acharam que 

estavam fazendo a primeira coisa na história; ou seja, reunirem os trabalhadores e produzirem, 

principalmente no campo dos trabalhadores de marcenaria, em fundo de quintais; que naquele 

tempo, vocês sabem – quem é do interior –, os terrenos eram enormes, e faziam as suas, tipo 

cooperativa, e produziam os móveis, e revendiam, para assegurar as greves. Em 1970 aconteceu 

com o pessoal – que o Portugal está aqui e sabe muito bem – que atuava mais no campo da 

metalurgia, serralheria.  

Pois bem; o nosso centro veio, tem uma proposta, tem projeto; e fizemos uma coisa que 

muita gente não acreditava; eu não vou dizer nesse país, porque eu não conheço tudo; mas aqui, em 

São Paulo, principalmente; porque não é fácil trazer, o movimento sindical, para essa luta de resgate 

da história e da memória; e muito mais, ainda, começar a escrever. Porque, chega da nossa história 

ser contada pelos filhos da burguesia. Essa história tem que ser contada; e será contada; e está 

sendo, já, contada, por nós.  

E o centro de Mauá, Santo André, São Bernardo, que congrega os sete municípios, está 

avançando. Nós avançamos a ponto de levantar; tem um companheiro aqui de Ribeirão Pires, xará 
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do Neto. Ribeirão Pires, nós ainda não aprofundamos, um grande movimento do pessoal 

protestante. Porque, muitas vezes, as pessoas pensam que foi só os autênticos, os conhecedores, não 

é Rossi; mas foram igrejas menores. Ribeirão Pires tem uma história linda; mas está começando a 

ser contada.  

Então, nós estamos pautando, e já vimos fazendo; estamos indo; independente desse centro, 

nós já estávamos indo; e o Raphael Martinelli sabe muito bem – indo às escolas. E o que é um 

absurdo: convidei o Martinelli para ir para uma escola do Rubens Paiva; que recebeu o nome do 

Rubens Paiva; para nosso espanto, professores não sabiam.  

Então, nós já estamos realizando nas escolas municipais, estaduais, e nas faculdades; 

recontando essa história, principalmente, para a juventude; porque o nosso foco é a juventude. 

Tanto é que, no dia 27 – o Neto esteve lá – mais da metade eram jovens. Mais da metade eram 

jovens. Tivemos o prazer de receber o pessoal de Ribeirão, São Bernardo, Diadema... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Chico, sete minutos. E você tem que responder a pergunta o 

que você quer com a Comissão da Verdade, tá?  

 

O SR. CHICO BEZERA – Sim. Isso que eu estou falando já faz parte dessa resposta; 

porque, veja só, a Comissão da Verdade inicia; e um dos pontos nós conseguimos, 

democraticamente – impor a discussão e o debate das questões indígenas, que, no primeiro 

momento, não constava. E o pessoal do grupo Tortura Nunca Mais, com o apoio do camarada 

Carlão, sabe muito bem disso; porque se empenhou, está inserida nesse debate. Por que isso? 

Porque os índios chegaram e disseram: “Vocês só vão levantar a história; querer saber só dos 

brancos e dos negros? E nós?” Então, essa história, eu confesso que, muita coisa, eu desconhecia. 

Então, nós estamos avançando. 

E, para finalizar, viu Neto, que eu gostaria se fosse possível, depois, mais responder 

perguntas, se for o caso. Nós no ABC vamos procurar; estamos, já, nessa linha de dar subsídio à 

Comissão Nacional em Brasília; e não temos a pretensão de estar na frente de ninguém, em relação 

à questão do ABC.  

Concluo, dizendo o seguinte: nós vamos levantar, nós vamos contar a história; porque 

chegou a hora de desmascarar, de uma vez por todas, a ditadura civil-militar; que durante anos e 

anos, vocês ficaram ouvindo só ditadura militar; e a questão civil é muito importante, porque está aí 

os empresários, se escondendo.  

E hoje, graças; e a Comissão Nacional da Verdade aderiu que tem a questão civil, viu Neto. 

Isso é importante, porque uma das coisas, também, que o Centro de Memória do ABC está 
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pautando; e o Elias está aí, faz parte lá, também; nós queremos levantar todos os torturadores; 

mesmo os que morreram, porque a família tem que saber quem era o cara; e, por fim, nós temos um 

compromisso contra a violência – que continua. Continua de todas as formas. 

E aqui em São Paulo, principalmente na grande São Paulo, não dá para continuar aceitando 

esse governador do Estado, chamado Geraldo Alckmin e com todo o seu secretariado; 

desrespeitando todas as vezes que a gente, o povo quer, como foi o caso do último dia 19; e o 

Centro já estava nessa; nós fomos, estava marcada uma audiência com o secretário da Segurança 

pública, Fernando Grella, e ele não compareceu; desrespeitou os movimentos sociais. Então, nós do 

movimento do Centro de Mauá, nós estamos nessa luta, em defesa e contra o genocídio da 

juventude negra, pobre, da periferia, que vocês estão acompanhando. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Amaro, você pode falar agora? Deixa eu falar uma pequena 

explicação. A JOC, gente, talvez tenha sido na juventude trabalhadora, a maior formadora de 

quadros, para a Esquerda, desse país. Talvez, você vai encontrar hoje; não vou citar porque, sempre 

você cita, falta; mas assim, talvez a JOC tenha sido o maior celeiro de quadros. Você vai encontrar, 

hoje, nas diversas organizações de Esquerda, na Bancada dos Parlamentares Trabalhadores, nas 

prefeituras, depois nos quadros que foram da ACO, nos quadros que foram da Pastoral Operária. É 

uma coisa muito impressionante. Foi perseguida, pelo Vaticano, depois do Paulo VI; foram 

momentos terríveis para JOC. A JOC brasileira, de certa maneira, se rebelou com isso. Aqui na 

Mesa tem pelo menos três, quatro, cinco, seis ex-jocistas; eu não fui, mas não fui nem melhor nem 

pior por causa disso; só estou dizendo que eu não fui. Tá fazendo falta... 

Então, o que eu pediria Amaro: eu sei que vocês, hoje, têm uma sede maravilhosa; mas 

totalmente aos pedaços; não é isso? Sei um pouco, da documentação, porque eu fui lá ver a 

documentação; então, talvez fosse importante, porque está sendo gravado e tudo, vocês dizerem o 

que vocês, da JOC, esperam das apurações da Comissão da Verdade. Tentar ser um pouco, o mais 

direto possível, sobre isso; se você estiver preparado para falar agora, tudo bem? Então vamos lá. Se 

apresenta; quem você é. 

 

O SR. AMARO – Companheiros e companheiras, boa tarde. Eu sou o Amaro, tenho 76 

anos, já sou bisavô; e eu venho de uma geração, da JOC, de 1963 – quando eu entrei na JOC. E, em 

1963, a gente já começou tomar pau, lá atrás; alguns companheiros, aqui, lembram do grande 

desafio que foi aquela Plenária no Centro do Professorado Paulista; onde nós defendíamos as 

Reformas de Base; e, de um lado, a gente defendia; de outro lado, a cúpula da igreja não nos 
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apoiava e nos proibia, de uma forma quase que covarde; e nós entramos nessa, junto com o pessoal 

do PCB, junto com o pessoal do Sindicato dos Bancários. 

Foi, nessa época, que eu conheci o companheiro Carlão; inclusive, levamos uns cacetes, lá 

no DOPS, naquela bendita refrega que nós tomamos. O Paulão, coitado, apanhou tanto que – eu; só 

me quebraram os dentes, só – mas o dele foi pior; então, a tortura, nossa, já começou em 1963; e, 

depois disso aí; cada mês caia um companheiro.  

Eu fiz um comício, no Paraguai, no Congresso da Juventude Operária Católica da América 

Latina; e nós estávamos vigiados, pelo Consulado Americano, a mando do Cardeal do Paraguai – 

que era o dono da Rádio Nacional, do Paraguai. Quando acabou esse congresso, levaram-nos, para a 

gente fazer uma confraternização, na Rádio Nacional; e, quando menos – eu estava falando – a 

polícia invadiu o auditório, lá da Rádio; e o pessoal, para não deixar me prender, porque eu falei 

algumas verdades; que era, na época, finalzinho do governo do Jango, já tinha pancadaria; e eu já 

sabia, pelo próprio pessoal da polícia de lá, que nos inquiriram, lá, que ia haver um Golpe, dentro de 

pouco tempo. 

Eu vim, clandestinamente, para São Paulo; os companheiros da minha delegação vieram na 

frente; eu vim depois, fiquei escondido na casa de alguns companheiros, lá do Paraguai e vim 

depois, no ônibus. E, para minha desgraça, dentro do ônibus tinha um agente da Polícia Secreta 

Paraguaia; e esse sujeito chegou fazendo gracinha, lá, querendo me provocar; e ele falou 

claramente, para todo mundo ouvir, que a JOC era um grupo de esquerdista, mas que, dentro de 

breve, eles iam vir com quantos paus se fazia uma canoa. Essa foi a declaração de um agente da 

polícia.  

Quando cheguei aqui, em São Paulo; no dia que cheguei; no outro dia, uma intimação do 

DOPS na sede da JOC; e o padre Dario, que era o nosso assessor da igreja, teve que arrumar um 

advogado, para eu ir no DOPS, com ele. E, no DOPS, me apresentaram uma gravação – daquelas 

fitas enormes, que naquele tempo se usava – e o meu nome, lá, era um nome diferente, que eu 

misturei meu portunhol; e o pessoal, lá, me chamava de índio, ou de paraguaio; e todo o meu 

discurso, lá, foi contra o Stroessner; e contra a política peleguista que tinha, já, o João Goulart, 

naquela época.  

Eu sempre fui um cristão, muito mais ligado à questão operária; e enraizado; e é por isso que 

eu estava na JOC. A JOC tinha uma mensagem, para mim, diferenciada da mensagem do restante 

da igreja; e eu me integrei de corpo e alma nessa luta; até porque, já tinha o companheiro Waldemar 

Rossi, do nosso lado; já tinha o companheiro Elias, do nosso lado; já tinha alguns padres, na nossa 

época, progressistas, do nosso lado – o Tom, que foi, depois, do Partido Comunista – que era o 

padre Soares; o Vivaldo, que era um progressista muito combativo, e combatente.  
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Tinha outros tantos companheiros, que eu não vou citar o nome; mas a gente já tinha uma 

luta, que ultrapassava os limites da igreja reacionária, conservadora, que tinha naquela época. Eu 

costumo dizer, com os meus colegas, que essa teologia da libertação veio, porque o movimento 

operário jogou ela, realmente, nas mãos da verdade, de uma teologia diferente; e esses padres, 

realmente, foi a época que mais o clero progressista rompeu a ditadura eclesial do Vaticano.  

Então, eu sou um cara feliz de ter participado dessa geração. Nesse período, logo depois 

dessas refregas, entrei no Metrô e fui ser metroviário. E, no Metrô, muitos companheiros que a 

gente começou a levar, para dentro do Metrô, muitas vezes nós fizemos reuniões clandestinas, nos 

túneis do Metrô, participando como apoiador dos movimentos de combate à ditadura. Eu fui um 

panfletário; e muito me orgulho de ser um panfletário. Eu não fui um socialista que aprendi, nos 

livrinhos de Marx e de Engels, como se comportava o trabalhador.  

Eu sempre fui um trabalhador; e sempre nós fomos – Waldemar; Rosseto, o companheiro 

Rosseto; companheiro Elias – nós somos companheiros, solidários à luta operária, porque nós 

trazíamos, na nossa carne, o drama de todos os trabalhadores. Quantos e quantos desempregos o 

Waldemar sofreu; quantos e quantos desempregos eu passei.  

Quando eu casei, a igreja não quis fazer o meu casamento; e, aí, eu tive que fazer uma 

ginástica para levar o Soares para ser o meu padre, que fosse fazer o sacramento, lá, fazer o meu 

casamento. Hoje, eu sou casado há 47 anos, graças a Deus; mas fui muito detestado, muito 

discriminado, dentro da nossa própria família.  

Então, eu sou um cara que eu sou feliz de ter participado, um pouquinho, dessa história. 

Perdemos vários companheiros. Cada companheiro que sofria a prisão, que morria; a companheira 

Vandir, ficou três meses presa e sendo torturada e esquecida – no DOPS, e em todas as prisões da 

polícia e do Exército; que foi presa no Congresso da Juventude Operária Católica, lá no Recife. 

Então, tenho inúmeros dados, inúmeros fatos, que companheiros nossos foram envolvidos.  

O meu trabalho, era um trabalho muito mais de apoio a esses companheiros; de fazer 

algumas reuniões; de estar participando, ativamente, desse movimento; independente se a igreja 

estava de acordo, ou não estava de acordo; mas, os meus princípios, eram princípios de 

solidariedade ao movimento operário, de participação no movimento operário. A JOC sempre nos 

deu essa clareza de que, nós, tínhamos o nosso grande compromisso com a classe operária; e isso, 

foi uma transformação que houve dentro da igreja, daquela época para cá. Nós sabemos que muitas 

traições, houve dentro dessa caminhada.  

Eu quero, terminando, dizer para vocês o seguinte. O que eu quero, dessa Comissão da 

Verdade, e de muitas, não era somente... Eu não queria Comissão da Verdade; eu queria muito mais 
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do que a Comissão da Verdade; mas, só conseguimos a Comissão da Verdade; então, que ela seja a 

Comissão da Verdade.   

E ela comece a levar nos seus relatórios finais às autoridades desse país, que ainda se diz – 

alguns se diz, ainda, de Esquerda. Nós temos fóruns internacionais, que dá para, ainda, alguns 

cidadãos – cidadãos não, canalhas vivos – que fizeram tortura; eu gostaria ainda, antes de morrer, 

ver esses caras passarem por onde nós passamos, nas prisões, nas torturas; pau nesses caras. Eu 

gostaria muito de ver isso, antes de morrer. E, um dia, eu vou ver. E que nós, completando aquilo 

que o companheiro falou, conseguirmos nossos relatórios dessa Comissão; a necessidade de se 

transformar – dentro das escolas básicas, das escolas médias, das escolas universitárias – um pouco 

dessa história tenebrosa; tanto da ditadura de Getúlio, como essa ditadura, maldita, que se instalou 

no nosso país, e que nos massacraram. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Para garantir a continuidade, Isabel Peres, da Ação Católica 

Operária. É mais ou menos parente, tá? 

 

A SRA. ISABEL PERES – Eu costumo dizer que a ACO é filha da JOC. Ela nasceu da 

JOC; toda nossa formação, como militante, ela vem da JOC. O nosso ver, julgar e agir; a nossa 

prática; o nosso trabalho de base; a nossa formação; e, principalmente, acreditar na luta dos 

trabalhadores; acreditar na luta de classes, na consciência de classe. Isso aí, a gente adquiriu desde o 

início dos anos 1970, 1972, dentro da ACO, onde a gente testemunhou muita coisa, principalmente 

no segundo dia, após o Golpe; a ACO se reuniu, e ela fez uma manifesto contra esse Golpe; e, logo 

em seguida, o episcopado brasileiro fez um outro documento, se manifestando a favor do Golpe. 

Que as torturas executadas, as mortes, eram casos superficiais; que era um exagero nosso. Isso foi; 

esse documento deve existir nos arquivos da CNBB. Eu acredito, Neto, que seria importante vocês 

adquirirem isso.  

Após toda essa caminhada nossa, nós, como militante da ACO, eu nunca consegui 

desvincular a luta – da gente da fábrica, e do bairro; e do bairro, e da fábrica. Porque era no bairro 

que estava o trabalhador, era no bairro que estava sua família; então, nosso trabalho da ACO sempre 

foi um trabalho ligado à base; um trabalho de formação de quadros, de formação de militantes. 

Sempre explicitando Jesus Cristo; e explicitando a luta do trabalhador, a luta de classes. Isso, aí, era 

muito claro na cabeça de cada um. 

Nós passamos por várias experiências, nesse decorrer todo. As organizações, acho que 

deveria ter... Dez minutos? Eu acho sacanagem, 10 minutos, para falar tudo que a gente tem que 

falar aqui, Neto. É muito pouco... 
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O SR. – Também acho! 

 

 

A SRA. ISABEL PERES – ...porque é uma história de muitos anos. 

Companheiro Anízio, por que é que a Aliperti não está junto com Volta Redonda, a fábrica 

dos mortos? Quanto piquete nós fizemos, naquela fábrica? O que nós presenciamos, naquela 

fábrica? E não só na Aliperti, como na Piratininga. Na Aliperti, eram mais os mortos; isso eu falo da 

região sudeste, certo. Então, Neto, seria bom, também, um carinho especial ao que aconteceu na 

fábrica dos mortos, que é a Aliperti. 

Agora, uma outra coisa, também, que a gente, depois do AI-5; eu vou pular uma fase 

todinha; como é que nós, mulheres, nos organizávamos? Através de uma Associação de Donas de 

Casa, ADC; como se nós estivéssemos ali, somente para cozinhar; enquanto nós estávamos 

discutindo a vida dos nossos companheiros, e a nossa, dentro da fábrica. Como é que a gente podia 

se organizar – e organizar – a partir disso.  

Esse era um dos trabalhos da ACO; e as reuniões que nós fazíamos, lá no ABC, lá no 

Recanto Tabor; com todo o apoio do Franco, que todo mundo conhece; isso na zona leste. Depois, 

foi todo um trabalho que nós fizemos na base, ali com o Parque Bristol. Eu acredito que no Parque 

Bristol – deve ter o companheiro João aqui, que não me deixa mentir – era um trabalho muito 

grande.  

Em plena Repressão, nós encaramos a ocupação do SINE, que era o Sistema Nacional de 

Emprego; e assumimos aquilo, porque os companheiros estavam sendo demitidos em massa, na 

época. Tínhamos grupo de mais de 100 pessoas, onde eles próprios se organizavam. Essa era a 

nossa prática da ACO; formar aqueles militantes. Hoje, nós temos quadros em todos os lugares. Por 

quê? Por causa dessa formação pela base; o que acabou, infelizmente, hoje em dia.  

Então, eu não vou colocar muito mais coisas, não; mas eu vou deixar claro o que a gente 

quer, realmente, da Comissão da Verdade. Em primeiro lugar, punição. Punição aos torturadores, 

em primeiro lugar. Em segundo lugar, que se tenha um olhar especial, um olhar exemplar, para o 

caso das mulheres que foram torturadas, que foram presas, que foram banidas, que perderam suas 

famílias e seus filhos. As mulheres têm que ter um olhar especial, nessa Comissão. (Palmas.) 

Uma outra coisa, a divulgação da lista negra. Até hoje ela está incompleta, essa lista negra. 

Quantos companheiros nossos não foram prejudicados? Centenas e milhares. E nós não temos os 
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nomes de todos eles. Então, nós queremos que essa lista venha à tona, que ela seja divulgada; e que, 

todos, tomem conhecimento disso. 

Outra coisa; é que nós sigamos o exemplo dos nossos companheiros latino-americanos; que 

nós também nos sintamos latino-americanos; porque nós somos latino-americanos. Que nós 

possamos fazer como fez a Argentina; como fez o Chile; e como fez os demais: punir. Realmente, é 

o que está faltando nesse país.  

Olha, eu vou deixar para... Eu coloquei um mundo de coisas aqui, que se eu fosse falar de 

toda organização, o porquê nós chegamos nessa Comissão da Verdade; ela não nasceu do nada. Ela 

nasceu de toda uma luta. Ela nasceu de uma luta, principalmente, das mulheres; como você bem 

colocava ontem, Amelinha. Nós enfrentamos a ditadura em 1975, e fizemos o Primeiro Encontro da 

Mulher Paulista, onde nós denunciamos uma série de coisas.  

Então, companheiros, eu acho que eu deixei claro, aqui, o que a gente quer realmente dessa 

Comissão da Verdade. Não vou mais ocupar o tempo de vocês.  

Obrigado por terem escutado. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Pequenos esclarecimentos, o Anízio, esse companheiro de 

camisa azul clara, aqui; o Anízio, que ela citou, além de ser da região sudeste, foi administrador da 

Sudeste, e foi deputado estadual, aqui. O João está lá, atrás; que é da Comissão. E o Franco, que ela 

citou, é o Franco Torresi, que estava aqui, ontem, que eu não estou vendo aqui, agora. Só para 

esclarecer.  

A Aliperti, a fábrica que ela cita; nesse material, aqui, tem uma foto com o nome, e a data da 

morte de 12 operários, na Aliperti, entre 1986 e 1989. Nos depoimentos colhidos, lá pelo IEP, 

Projeto Memória, a gente chega a alguma coisa entre 20 e tantos, e 30 mortos. Na fábrica. Nós 

estamos falando de uma fábrica, que funciona normalmente; poluindo industrialmente; quem entra 

na Ricardo Jafet, para pegar a Imigrantes, tem o C&C, ali, material para construção; à esquerda, tem 

uma lagoa de decantação. É uma história tenebrosa, da Aliperti. Hoje é do Grupo Gerdau. A fábrica 

está com menos operários, mas têm depoimentos muito consistentes; o Anízio mantém, ainda, 

relação com todo o grupo da Aliperti; tem um depoimento precioso do Absolon; e do Zezinho. O 

Zezinho trabalhou lá de 1962, 1963, até 1989, uma coisa assim; então é muito consistente.  

Então, o quanto... Por exemplo, só um caso da Aliperti; só um caso – a segurança interna da 

fábrica, aí tem que ver uma conexão com a Comissão da Verdade, a segurança interna da fábrica era 

feita pelo delegado do bairro; que andava com a baratinha – naquela época, o fusca – dentro da 

fábrica, intimidando os trabalhadores. Tinha um chiqueirinho dentro da fábrica; um chiqueirinho, 

que, se o cara brigou com a mulher, se o cara chegava bêbado, se o cara estava raivoso, ele era 
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punido, dentro da fábrica, pela polícia. Para mim, isso é o Estado, lá dentro. Depois, bastante grave: 

esses 12 mortos aqui, os outros, nunca morreram dentro da fábrica. É o que a polícia faz, hoje, com 

essas ações na periferia. O cara morre a caminho do hospital; morre no hospital.  

Então, essa vinculação – entre os poderes do Estado, e a empresa – teria que ser um caso à 

parte. Talvez a Aliperti; não sei a SAAD, se tinha muito problema, lá em São Caetano; a Sofunge; 

seriam as piores fábricas; a pior, naturalmente, é a Cimento Perus. Mas, está bem, Isabel? Está 

registrada essa parte; está bem? Vamos lá. E, os seus preciosos escritos, você passa para a gente, 

depois; porque, como tudo o que você tem feito, tem nos ajudado. 

Vamos continuar esse bloco ainda, aí do Movimento Operário Cristão? Pode ser, 

Waldemar? Depois a gente pega aqui Osasco, e tal; e vai caminhando. 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Bem, eu não sei, se o que eu tenho anotado, vai ser possível 

falar em apenas 10 minutos; mas coisas muito concretas, que eu acho que a Comissão, realmente, 

tem que registrar; e com um compromisso que ela já assumiu, publicamente, de não apenas 

pressionar para que a justiça seja feita, na punição daqueles que foram responsáveis, mas, também, 

para publicar; e ajudar a que as novas gerações tenham conhecimento da história, a partir de quem a 

viveu, e não a partir de quem estava no poder.  

Então, esse objetivo, para mim; dentro desse objetivo, quero colocar algumas coisas que nós 

temos discutido há muito tempo. Várias coisas não vou colocar, porque já foram colocadas em uma 

outra sessão, há uns 15 dias atrás, em que colocamos uma série de coisas relacionadas com a 

oposição sindical. 

Primeira coisa que nós – militantes da época, que já militávamos antes de 1964 –, que nós 

percebemos; que nós tínhamos consciência; e muito bem assessorados pelo Jornal “Brasil Urgente”; 

nós tínhamos consciência, de que o Golpe militar não veio para fazer sacanagem, para sadismo, 

nada disso. Ele veio para implantar um projeto econômico, de acordo com os interesses do capital 

internacional; e chefiado pelos Estados Unidos.  

Porque, os Estados Unidos, não aceitava a ideia de que o Brasil se desenvolvesse – embora 

capitalista – com um capitalismo nacionalista, e com independência, em relação ao capital 

internacional, às multinacionais, e, sobretudo, aos Estados Unidos. O Golpe foi desferido para isso. 

As consequências disso vieram em função desse grande interesse; e, não, porque as pessoas eram 

malvadas. Não vamos colocar isso na história; porque isso é falso.  

Então, uma das primeiras coisas que nós entendemos, é que, entre aqueles que eram 

trabalhadores, que defendiam os interesses dos trabalhadores, que apoiavam os trabalhadores, foi 

encontrado, pela ditadura, um movimento ligados às igrejas.  
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A igreja católica, por conta dos movimentos de ação católica; como a JOC, que gerou, 

digamos assim, a Ação Popular; como a JAC, que estimulou a organização de muitos sindicatos 

rurais; e a JOC, que trouxe uma grande contribuição pela análise, que ela fez, do sindicalismo 

brasileiro; e pelo que foi capaz, dos seus militantes, de refletir logo após o Golpe, procurando 

entender o novo contexto.  

É bom, quando se fala de igreja, ficar muito claro que tem um movimento – antes do 

concílio Vaticano II, e, o outro, a partir do Vaticano II – que gerou uma verdadeira revolução de 

grandes conflitos dentro da igreja católica; e que foi acompanhada por outras igrejas cristãs, que 

deram, também, uma contribuição enorme durante os tempos da ditadura.  

Bom, uma das coisas que os militares sentiam, era o peso dessas igrejas; portanto, era 

preciso reprimi-la. E, aqui, eu começo recuperando uma coisa que o Amaro, talvez, deveria ter 

falado, e não falou; é que, logo de início, alguns companheiros, da Direção Nacional da JOC, foram 

presos e torturados. Já os três – que eu me lembro – falecidos: padre Agostinho Preto; Ferreirinha e 

a sua esposa, Eroni; que eram dirigentes da JOC e foram presos no Rio; foram torturados, e depois 

foram soltos. Começa por aí.  

Mas, é bom lembrar, que em vários lugares do Brasil tinha gente que apoiava o Movimento 

dos Trabalhadores, como Dom Hélder Câmara. E, uma das formas de reprimir a igreja, foi 

assassinar o padre Henrique, que era o seu braço direito. Nós tivemos, também, no Rio de Janeiro, 

que era sede – lá em Nova Iguaçu, que era sede da Pastoral Operária Nacional –; nós tivemos o 

sequestro do Dom Hipólito, que foi pintado de vermelho e deixado nu, na estrada, como um 

símbolo, de denúncia de que era um comunista, etc. Então, são fatos que precisam ser registrados e 

revelados, porque eram pessoas que apoiavam a luta dos trabalhadores; que se opunham à ditadura 

militar. Então, isso aqui, é uma coisa importante. 

A segunda coisa que eu quero afirmar é que, ao falar da Pastoral Operária, é preciso 

entender que, a história da Pastoral Operária em São Paulo e no Brasil, ela é simultânea, irmã 

gêmea, do Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. As coisas nasceram 

simultaneamente. Esses trabalhadores, já falados aqui, que tomaram consciência do seu papel 

histórico; do seu protagonismo; desenvolvia os seus trabalhos nas fábricas, nos sindicatos, e nas 

comunidades. E esses trabalhos, essas reflexões; que tinham, de um lado, as reflexões teológicas, 

bíblicas, etc.; tinham do outro lado, também, as análises da contribuição do marxismo; e que a gente 

somava, para despertar a consciência – de classe – dos trabalhadores.  

Então, esse movimento cresceu junto; e é por isso que; quando a gente vai estudar a história 

da Repressão; dos trabalhadores combatidos, daquela época, em São Paulo, e em outros lugares, 

você vai encontrar trabalhadores que eram oposição, e que eram, também, de movimentos de igreja.  
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E a Pastoral Operária, uma delas; eu pego dois casos típicos, que foi o assassinato do Luiz 

Hirata, em 1971, que era um companheiro da Oposição Sindical; mas que veio da JUC, com a 

consciência do seu papel de cristão e de operário; passou a ser operário de maneira, assim, bastante 

clara.  

E, a segunda, do próprio Santo Dias da Silva, no ano de 1979; membro executivo da Pastoral 

Operária, e que era o ponto de ligação entre a Pastoral e o Episcopado do Estado de São Paulo. Ele 

não foi assassinado por acaso. Ele era a liderança em destaque, naquela época, na cidade de São 

Paulo; e era um perigo para os pelegos.  

Mas, enquanto isso, no processo de Repressão; pela ousadia, como foi contado, ontem, da 

luta dos companheiros de Osasco, a partir da comissão de fábrica; a partir da conquista do sindicato; 

das greves, de Osasco e Contagem, no ano de 1968, mês de junho, julho, se eu não me engano; a 

gente vai tendo, aqui em São Paulo, também, um enfretamento com aqueles que foram colocados 

como interventores no sindicato. Recuperando, então, o que já foi colocado nessa Comissão; uma 

das primeiras medidas dos militares que ocuparam o poder, foi ocupar os sindicatos, cassar as suas 

direções e nomear interventores, que se tornaram, historicamente, traidores da classe operária. 

(Palmas.) E, aqui em São Paulo, esse papel coube a um grupo de metalúrgicos que tinha, como o 

grande cabeça, o Joaquinzão; Orlando Malvezi; e outros famigerados, por aí.  

Por conta desse enfrentamento, a Repressão ficou numa situação delicada; porque se ela, 

mesmo depois do AI-5, colocava a Lei de Segurança Nacional, ela tinha a dificuldade de prender, 

por serem sindicalistas, ou por serem de uma pastoral; porque eles tinham que enquadrar de outra 

forma. Então, para tentar enquadrar, muita gente foi presa. Eu gostaria de lembrar alguns, apenas, 

entre tantos, que naqueles anos foram presos. Nós temos, aqui, o caso do Raimundinho, por 

exemplo, que está aqui presente; o nosso companheiro Júlio Santana; o Jerônimo Alves; tantos 

outros, que foram presos mais deu uma vez; uma forma de reprimir o movimento.  

Teve um fator importante, que é bom ficar registrado, no ano de 1970; em um enfrentamento 

com o então Cardeal Agnelo Rossi, nós conseguimos impor uma linha de orientação pastoral; e 

cobrar dele que, devido à campanha salarial, nós fizéssemos uma celebração, como igreja; 

celebração em defesa dos salários; e, que ele, colocou como em defesa do salário justo. Justo, para 

nós, é bobagem. Salário, nunca é justo. Mas em defesa do salário. E, com isto, nós entendemos que 

a Pastoral Operária se oficializava em São Paulo. Ele saiu; na semana seguinte entrou Dom Paulo, 

que passou a dar apoio total para nós.  

E é uma coisa interessante; esse apoio de Dom Paulo, foi de forma tão explícita, que, tendo 

fundado a Comissão de Justiça e Paz – para defender os presos políticos, dar proteção às suas 

famílias, denunciar os crimes da ditadura –, ele fez questão de chamar um operário para esta 
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Comissão; simplesmente para dizer que a classe operária tinha o seu apoio. Que a igreja estava do 

seu lado.  

Essa era a função, porque o papel que o pessoal podia desenvolver, de denúncia, era muito 

mais o pessoal, digamos assim, jurista; como Hélio Bicudo, Dalmo Dallari, Fábio Comparato; e, 

tantos outros, que foram importantíssimos na história da Comissão de Justiça e Paz.  

Então, a presença de Dom Paulo, o apoio que ele dava, explicitamente, a todos os 

trabalhadores; a celebração da missa do 1° de maio, que ele fazia questão de presidir, e, ali, dar a 

sua mensagem aos trabalhadores; era uma coisa que, realmente, deixava os militares p. da vida.  

Ele está lembrando um fato, já vou chegar lá. Eu só quero; a partir desse momento, eles 

passam a ter uma preocupação especial, depois de ter atacado a, digamos assim, o movimento 

armado e tudo o mais; eles passam à preocupação pessoal, particular, com o pessoal da igreja.  

Por isso que, em 1974, muitos companheiros – de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros 

lugares – foram presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional; e, muitos de nós, passamos por 

aquilo que muitos, aqui, passaram – pelos “carinhos” dedicados, pelos militares, à gente. Aquele 

negócio chamado pau de arara, choque, pancada; e uma série de coisas, mais. Essa era uma forma 

de reprimir; e deixar esses trabalhadores “sub judice”, para ser julgados, e, portanto, com todos os 

seus direitos políticos civis cassados.  

Essa Repressão tinha o objetivo muito claro. Era permitir a implantação, definitiva, do 

modelo econômico; digamos, de passar a economia para o controle das multinacionais, e de calar a 

classe trabalhadora, subjugar a classe trabalhadora.  

E aqui, talvez finalizando um pouco esses informes, eu faço questão de fazer uma correção 

na conversa de ontem. Eu acho que, na conversa de ontem com as centrais sindicais, ficou faltando 

um elemento importante para ser registrado. Os militares reprimiam de várias formas; e uma delas 

era tentar dividir a classe trabalhadora.  

Por isso, quando da Conclat, em 1981, se decidiu, unanimemente, pela formação de uma 

Central Única dos Trabalhadores; unindo politicamente os trabalhadores; os militares passaram a 

atuar com o fim de inviabilizar a formação dessa central. Como a CUT se formou, a partir do 

chamado Sindicato dos Classistas Combativos às Oposições Sindicais, uma outra Conclat – que, no 

ano de 1983, foi criada junto –, infelizmente pelegos e alguns dos partidos históricos, nesse país, 

que se diziam revolucionários, criaram uma outra central, chamada CGT. Isso dividiu o movimento 

sindical; enfraqueceu o movimento sindical.  

Os militares atuavam de diversas formas. Ou você coopta; se não coopta, reprime. Dava 

preferência para cooptação; e, essa cooptação avançou, já no ano de 1991, com a formação da Força 

Sindical, por alguém, nada menos, do que um cara que vinha do Partido Comunista, que foi o 
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Medeiros; e que exerceu, com o Joaquinzão, o papel de delator. Nós fomos delatados pela diretoria 

dos interventores, e pela diretoria renovada, que tinha, como cabeça, o Medeiros, lamentavelmente.  

E, a serviço de quem? Do interesse do capital. Do mesmo capital que alienava a economia 

nacional. Essa história precisa ficar registrada. Espero que, o propósito anunciado, ontem, de um 

movimento juntando as centrais sindicais; que ele avance, no sentido da denúncia do que aconteceu; 

mas que ele corrija o processo de traição, que aconteceu nesse país.  

E, o último dado, é lembrar que, nos anos 1980, houve uma segunda onde de intervenções. 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Bancários de Porto Alegre, Metalúrgicos de São Bernardo, 

Metroviários; e o sindicato, vários sindicatos dos químicos e petroleiros; sofreram intervenção; 

portanto, o processo de repressão aos trabalhadores, que construíram a riqueza do capital, ele foi 

sem tréguas. Quando não dava para fazer pela cooptação, fazia pelo assassinato.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Uma pergunta, está aqui o companheiro Sebastião, de Perus? 

Eu não o conheço pessoalmente. Não está? Bom, é uma grande perda, para nós, não estar aqui. Não, 

não, não. Ontem, não. 

 

A SRA. – O Sebastião esteve ontem. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não. É outro Sebastião. Eu também sou Sebastião. E estava 

aqui ontem, também. No caso, não é. 

Vamos lá, Tigrão? Esse aqui é o companheiro Octaviano, presidente da UAPO. A Cobrasma 

e Braseixos são fábricas separadas; e unidas, até por túnel. Tem um depoimento muito 

impressionante – muito impressionante – que nós não sabíamos; pedimos a um grupo de 

companheiros – Tigrão, Luiz estava lá, João Joaquim, João Batista Cândido – na casa do Groff, um 

pouco antes de ele morrer, uns quatro meses antes dele morrer; e eles contaram, numa gravação, 

como foi a greve dentro da fábrica.  

O Ibrahim, no exílio, fez um documento muito importante, que chama Brasil Socialista, que 

é uma análise cristalina da greve. Tem um livro, “Obscuros Heróis de Capricórnio”, que conta a 

história de Osasco. Então, nós temos documentos muito importantes; tem o trabalho que o sindicato 

faz lá hoje, tudo bem, e o Ibrahim hoje, aqui, ele vai falar porque ele é o presidente do sindicato, ele 

tem uma visão mais clara disso; mas, esse depoimento, nós falamos assim: “Conta como foi a greve 

dentro da fábrica”. Então, tem uma preciosidade, o depoimento do próprio Groff, que era o 

secretário geral do sindicato lá da comissão, era o seu secretário não é, Zé? Era da comissão não é? 
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Da comissão. Tá certo. presidente da comissão; e o Tigrão estava na Braseixos; é isso? Na 

Cobrasma? Na “Brown Boveri”, desculpa. Porque tem um papel particular, que é muito pouco 

falado durante a greve; está bem? 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – O Tigrão, ele não pode só ser apresentado como o presidente da 

Uapo. É o que ele é hoje; mas, na época, o Tigrão era uma das principais lideranças que nós 

tínhamos lá, dos metalúrgicos de Osasco.  

Ele comandava, literalmente, a “Brown Boveri”, os trabalhadores da “Brown Boveri”; e ele 

foi escolhido em Plenária, na época, quando eu fui escolhido candidato a presidente, na chapa de 

oposição, ele foi escolhido meu vice-presidente; portanto, ele foi o vice-presidente do sindicato.  

 

O SR. OCTAVIANO DOS SANTOS – Meus companheiros, minhas companheiras, boa 

tarde a todos vocês. Eu não quero passar, com o devido respeito ao meu presidente, porque, 

respeitando a hierarquia, eu ainda o respeito como meu presidente, lá atrás, e companheiro de hoje; 

e eu sei que ele tem muito a falar; e talvez eu, como vice-presidente, pudesse usufruir dessa fala, e 

deixá-lo em uma situação meio difícil, de ele complementar.  

Mas quero dizer, a todos vocês, que eu tive o privilégio de ser cassado por duas vezes. 

Cassado em 1964, quando eu fazia parte do Sindicato dos Metalúrgicos, da primeira diretoria do 

Sindicato dos Metalúrgicos. Depois, nada encontrado em minha vida, porque eu era apenas um 

soldado da nossa categoria dos trabalhadores; e a minha luta, da minha participação, era apenas 

justiça em defesa dos nossos companheiros e das nossas companheiras.  

Tive o privilégio de participar da chapa verde oposição do sindicato contra, na época, a 

diretoria – que fazia as vontades da ditadura, e nada fazia para os trabalhadores. E a gente, também, 

entrou nessa situação de sermos cassados, quando colocamos o nosso trabalho em evidência; um 

trabalho de responsabilidade, da qual nós comprometemos a lutar pela nossa categoria; e fizemos 

aquilo; o nosso programa de trabalho, nós procuramos cumprir à risca; mas não deu para a gente 

chegar até o fim.  

O meu presidente vai falar dessa atuação. A minha participação, no movimento da greve de 

1968, ela foi na empresa da qual eu trabalhava, que era a “Brown Boveri”. E, essa empresa, era uma 

empresa praticamente burguesa; porque ela tratava os trabalhadores com melhor carinho, do que as 

demais da nossa cidade. E era difícil, que a gente convencesse os nossos trabalhadores, a 

participarem de uma greve em defesa dos seus direitos, dos seus interesses.  

Mas, quando veio o movimento, e a greve que nós teríamos programado pelo nosso grupo da 

Cobrasma, dos nossos dirigentes da Cobrasma; embora, no meu ponto de vista, ela foi falha por um 
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motivo; que eu achei que, aquela greve, teria que ser preparada com mais tempo e com mais 

participação de outras empresas, também; mas, na época, a comissão estava apta a fazer uma greve 

somente da empresa, e com a intenção de que essa greve se estendesse por todo o nosso Município 

e redondezas; e, por que não, ao país.  

Mas, infelizmente, nós não fizemos essa preparação com antecedência, e aconteceu o que 

aconteceu; mas foi um exemplo ao nosso país, demonstrando que os trabalhadores não estavam 

mortos; e que, os trabalhadores, estavam dispostos a lutar pelos seus direitos, e mudar a situação do 

nosso país – que era a ditadura, que comandava essa terra.  

Então companheiros, eu não quero prolongar; porque o prolongamento, talvez, eu venha a 

deixar o meu companheiro em situação mais difícil, porque poderei falar aquilo que é parte dele, 

como presidente.  

Mas eu quero dizer, a todos vocês, que eu contribuí com a minha parte na empresa em que 

eu trabalhava; porque os nossos trabalhadores não estavam preparados para participarem da greve; 

mas, um dia de greve, já parada a Cobrasma, eu reuni vários companheiros no sindicato, à noite, e 

preparei um grupo, do qual nós iríamos parar nossa empresa em solidariedade aos nossos 

companheiros da Cobrasma – porque estavam sendo massacrados.  

E, para surpresa minha, ao chegar à empresa para iniciar o nosso trabalho do dia a dia, o 

meu chefe veio perguntar, para mim, que hora ia ser a paralisação. Foi uma surpresa muito 

desagradável, pela minha parte, porque, alguém que estava na nossa reunião transmitiu à nossa 

chefia que nós iríamos parar. Eu tive que tomar as devidas providências, de imediato, e tentar parar 

a empresa naquele instante; porque eu sabia que, se não parasse naquele instante, não iria parar 

mais; e a gente ia ter a Repressão em cima de nós; e, nós seríamos massacrados, da mesma forma 

que os companheiros, da Cobrasma, estavam sendo massacrados.  

E eu pus em evidência o trabalho, e fui em uma seção que tinha o apelido de Vietnã. Essa 

seção, nós tínhamos companheiros muito bons, companheiros participativos do sindicato, 

batalhadores; em cada movimento, eles estavam sempre junto conosco. E, lá, foi onde eu comecei a 

paralisação, subindo em uma bancada e gritando bem alto, aos nossos companheiros, que a partir 

daquele momento nós estávamos em greve, em solidariedade aos nossos companheiros da 

Cobrasma, que estavam sendo massacrados naquele momento.  

E eu fiz três reivindicações, que era para mexer com a mentalidade do trabalhador; porque 

você não pode fazer uma greve, dentro de um instante para o outro, sem ter algo a reivindicar. Você 

não vai ter apoio de ninguém; porque, quem é que vai fazer uma greve, simplesmente para dar 

apoio a outro grupo, em outra empresa? E, eu tive a sorte, de que as três propostas que eu fiz era 

necessária em nossa empresa. Que nós recebíamos o pagamento a olho nu, onde todos que 
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passavam nas ruas estavam vendo os trabalhadores recebendo os pagamentos, ou o adiantamento. 

Os nossos companheiros eram revistados na porta da empresa, quando todas as pessoas, que 

passavam pela rua, estavam vendo os companheiros sendo revistados. Então, era uma humilhação 

aos nossos companheiros trabalhadores.  

Então, companheiro, eu não  quero me prolongar, porque é muito longa a história que a 

gente teria que contar; e a gente iria atrapalhar; e outro companheiro, também, tem a fala, ele vai 

complementar aquilo que estou deixando de passar a vocês. Mas quero agradecer a esse 

movimento... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas, fizeram a greve; o que aconteceu? Foram para casa? 

 

O SR. OCTAVIANO DOS SANTOS – Bom, já que eu posso dar essa continuidade, o meu 

companheiro vai falar da greve no geral. Por exemplo. Eu, ao começar essa greve dentro da 

empresa, em outra seção; eu vim na minha seção, que era muito grande, e o nosso engenheiro estava 

rodeado de trabalhadores – caldeireiros, soldadores, maçariqueiros, ponteiros – e ele estava 

incitando os trabalhadores a voltarem ao trabalho, e a trabalharem, que não tinha greve, não tinha 

nada.  

Aí, eu cheguei no meio da roda e falei bem alto, para todos aqueles que estavam presentes, 

que, a partir daquele momento, não era o engenheiro que estava mandando ou comandando aquele 

setor; era sim, eu, o representante dos trabalhadores e do sindicato; e, a partir daquele momento, nós 

estávamos em greve; e apresentei a reivindicação, da qual nós estávamos querendo. E, aí, o 

engenheiro chefe puxou o carro, com medo de ser atacado, talvez; mas eu tive a sorte de que os 

meus companheiros, a partir dali, eles saíram me dando um “aporto”; ajudando e paralisando o resto 

da empresa.  

Chegamos à frente, falei com todos do nosso trabalho, da nossa reivindicação, o que nós 

queríamos; e disse a todos “Vamos fazer uma passeata até o sindicato, que é a nossa casa; no qual lá 

estaremos acampados, aguardando a ter uma solução; que haja uma solução favorável a nós, 

trabalhadores no geral, não só a nós da “Brown Boveri”, da Cobrasma, e todas as empresas que 

existem, da nossa cidade”.  

E descemos, em massa, até o nosso sindicato. Para surpresa minha, no momento em que 

saímos, na avenida vinha vindo o Exército, com brucutu, cavalaria, e tudo, para atacar a nós, na 

empresa. Mas, nós tivemos a sorte de estar fora, e eles não puderam fazer nada, com a gente, porque 

nada estávamos fazendo de errado, naquele momento; apenas descemos em passeata, e fomos até o 

Sindicato dos Metalúrgicos, do qual assumimos os trabalhadores, e ficamos um dia e uma noite 
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sitiados pela Polícia Militar, brucutu, cavalaria, que queriam, naquele momento, invadir o sindicato 

e espancar todo mundo; além de prender, espancar. E aguentamos, até a hora que deu.  

Quando não deu mais, eu negociei com o comandante, do qual nós saímos todos presos de 

lá, em camburão; fomos para o DOPS; e aí, a nossa parte da greve em Osasco, ela ficou nesse 

sentido; e fomos; eu tive preso junto com os padres franceses, na mesma cela, padre Pedro, padre 

Pierre, padre Antônio, que eram os franceses operários, de Osasco, que trabalhavam na Braseixos.  

E, ao sairmos, prestarmos depoimento, eu fui tirado da cela para prestar depoimento; e o 

delegado perguntou para mim, naquele momento, se soltasse eu, naquele momento, o que é que eu 

iria fazer. Eu falei a ele, respondi: “Irei ao sindicato; se tiver terminado a greve, amanhã eu vou 

trabalhar; se não tiver terminado a greve, amanhã eu vou fazer piquete”. Ele falou: “Você é mesmo 

um filho da puta, né”. Eu falei: “Não; apenas estou cumprindo uma obrigação como representante 

trabalhador, que fui eleito, pelos nossos companheiros no sindicato; e seria muito triste, da minha 

parte, eu sair daqui e ir para o trabalho, e não continuar uma greve que foi feita por nós 

trabalhadores. Se as nossas reivindicações não forem atendidas, essa greve se estenderá por muito 

tempo”. Ele falou: “Como você é mesmo um filho da puta, você não ia sair daqui; você vai para 

dentro da cela de novo”. Aí, eu respondi para ele que eu já sabia disso. E aí a gente ficou lá; não 

estou lembrado se fiquei mais quatro ou cinco dias; um frio desgraçado, porque a cela lá só tinha 

uma mesa de mármore; ali a gente dormia, sem travesseiro, sem coberta, sem nada. E era um mês 

de frio, mês de agosto, julho, estava um frio da gota.  

E, ao soltarem, eu fui para Osasco; cheguei lá, fui até o nosso sindicato, mas a ditadura já 

tinha tomado conta. Eles tinham quebrado móveis, tinha tocado fogo em documentos; e o sindicato 

estava por conta do à toa, lá. Fui a uma reunião, que estava sendo feita no Sindicato dos Químicos, 

lá no Km 18, que o grupo estava lá reunido; mas a greve já estava, praticamente, esfacelada.  

Então, gente, isso é um pouco que a gente tem, porque a história da gente é muito longa. Eu 

fui uma pessoa que, desde que eu servi o Exército, eu já fui preso, lá, porque eu defendia os 

soldados. Ia levar problema com o general, coronel, essas coisas; então, a gente tem uma história 

longa. Então, eu vou passar a palavra ao meu presidente; porque, senão, a gente vai ficar aqui 

falando o resto da tarde; e tem muita coisa, ainda, para ser dita.  

Obrigado por todos vocês. (Palmas.) 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Tigrão, eu sempre fui contra o regime presidencialista. Quem 

tem um vice-presidente assim, não precisa ter mais ninguém, não é. Realmente, o que o 

companheiro Octaviano falou, esse relato que ele fez, é um relato mais do que verdadeiro; bem 

sincero, mesmo.  
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E se a gente tivesse, aqui, o companheiro João Cândido, que foi o secretário geral da minha 

chapa, da minha diretoria; ou o João Joaquim, que foi o primeiro secretário; ou o Oswaldo Leal, que 

era do Partido Comunista, e era meu segundo tesoureiro; qualquer um que estivesse aqui; ou o 

Pedro Rezador; ou o Joaquim Miranda; qualquer um, que estivesse aqui, poderia até contar uma 

história diferente – mas de luta, de compromisso – daquela que foi a diretoria da chapa verde, eleita, 

em 1967, lá em Osasco.  

Por quê? Porque o Joaquim Miranda era de outra fábrica; então, a greve não foi só da 

Cobrasma. Ele falou da Brown. Joaquim Miranda, comandou a greve dentro da Braseixos. Nós 

tivemos a Barreto Keller; nós tivemos a Osram; quer dizer, várias fábricas que aderiram à greve. A 

Cobrasma foi o começo.  

A Lonaflex, que também foi invadida; que lá tinha o nosso companheiro Manoel Dias do 

Nascimento Neto, que é muito conhecido – também foi preso e banido do país, era meu 

companheiro de VPR. Então, veja bem, existe várias histórias; e eu não vou poder, aqui; ontem até 

eu fui provocado pelo Adriano, pelo deputado, para falar um pouco sobre a greve de Osasco, eu até 

falei; mas, sei lá, eu acho que não é o caso, porque não dá para fazer isso, e o Octaviano me dá 

razão nisso aí, não dá para fazer isso em cinco, 10 minutos. Isso é um processo longo. A greve de 

Osasco não foi um processo de um dia pra noite. Teve, ali, muito trabalho, muito sacrifício, que já 

vinha desde antes de 1964.  

Ontem, eu coloquei aqui, naquele meu depoimento, na minha fala; eu comecei a trabalhar 

muito cedo, com 14 anos, em 1961, no setor metalúrgico, na Cobrasma. E peguei o Golpe como 

trabalhador de base, fazendo SENAI naquela época; e vivi o Golpe; depois, aí juntos, eu, Octaviano, 

e um monte de companheiros, fizemos o que fizemos.  

E eu coloquei também que, para nós, trabalhadores naquela época, nós sentimos, 

nitidamente, que o Golpe era contra nós. Fundamentalmente, o Golpe era contra nós. Tanto é, que 

não foi a segunda medida, e não foi uma das primeiras; foi a primeira medida, tá, dos militares, foi 

intervir nos sindicatos, foi prender as lideranças. Por quê? Esse modelo econômico que você falou, 

Waldemar, e que, infelizmente, foi vencedor, foi implantado – ele só podia acontecer se limpasse a 

área; e, a primeira limpeza, tinha que ser aniquilar, destruir o movimento dos trabalhadores, o 

movimento sindical.  

Depois, veio o movimento camponês; vieram a UNE, os estudantes, tal; mas, primeiro, 

fomos nós. Nós somos as grandes vítimas. Ontem, aqui, eu não sei se foi o Ivan; algum 

companheiro falou que tem um levantamento, aí, que mais de 30% das vítimas da ditadura, tanto 

presos, como mortos e desaparecidos, são filhos da classe trabalhadora.  
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Então, essa história de que os trabalhadores acordaram muito tarde, e que Osasco foi só um 

lampejo, não é verdade. Os trabalhadores nunca aceitaram o Golpe militar, e sempre resistiram; 

sempre estiveram na luta. Claro que é luta de vanguarda, não estou falando de massa; é luta de 

vanguarda. Mas, muitos filhos da classe trabalhadora, foram para a luta – como nós, lá em Osasco; 

como os companheiros do ABC, de várias regiões; como os companheiros de Contagem; como os 

companheiros de Volta Redonda – foram para a luta; foram para a resistência; não aceitando a 

antidemocracia, um regime autoritário, opressivo, que durante muitos anos, décadas, infelicitou o 

nosso país.  

Então, eu, dentro do movimento sindical, desde que se começou a discutir a instalação da 

Comissão da Verdade, eu tenho levantado, com os meus companheiros, no sindicato, nas centrais 

sindicais, que a gente correria um risco muito grande, se a gente não se organizasse, a gente correria 

um risco muito grande, de que nós passaríamos despercebidos no trabalho da Comissão da Verdade.  

Que nós tínhamos que ter uma presença ativa; de participação; nisso aí. Por quê? Porque nós 

temos muitos casos emblemáticos de companheiros que desapareceram; companheiros que foram 

mortos na tortura; muitos casos; em diferentes setores, parlamentares, quer dizer, estudantes, 

intelectuais, um monte de coisa. E nós? E é muito trabalho para a Comissão da Verdade. É pouco 

tempo, para muito trabalho. Então, nós temos que ter uma atitude ativa nesse processo. Ser parceiro; 

ajudar. E é responsabilidade nossa. 

Ontem eu coloquei aqui, também, porque estavam todas as centrais aqui; e eu, representando 

a minha, eu coloquei: “Olha, isso aí não é tarefa só, e responsabilidade, das centrais sindicais. É de 

todas as organizações envolvidas com o movimento dos trabalhadores”. Então, isso aí tem que ser 

um imenso mutirão, para fazer vir à tona, a verdade sobre o que é que aconteceu; e o prejuízo que a 

ditadura proporcionou, não só ao país, mas, particularmente, aos trabalhadores. E foi muita coisa 

E, ontem, eu coloquei aqui, também, só rememorando – tinha alguns que participaram 

ontem; estão hoje, aqui –, que nós ainda vamos sofrer as sequelas; e as mazelas; e as consequências; 

do que foi, do que significou a ditadura militar, durante, ainda, muito tempo. Porque é muito sério o 

que eles fizeram, em termos do movimento dos trabalhadores, em termos da educação dos nossos 

filhos; que, até hoje, a gente não conseguiu reconstruir o que tinha antes.  

Eu fui formado em escola pública; e era um privilégio, na minha época, estudar em escola 

pública. Ir para escola particular é quem não estava conseguindo, não conseguia passar na 

admissão, não conseguia; tinha filtro para entrar na escola pública; e era de excelente qualidade. Foi 

o que me deu uma grande base de vida; porque, depois, eu não pude estudar mais. E eu entrei no 

sindicato.  
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Mas eu tenho saudades daquela época, quando eu vejo meus filhos nesse tipo de escola que 

existe. Tudo isso, aí, é consequência da ditadura, que destruiu o ensino público. Sem falar do ensino 

universitário, ensino superior. Nós temos que refazer tudo; e é tarefa nossa, e de mais, talvez, duas 

gerações. Essas coisas não dá para se medir, mas a gente sente. Não dá para mensurar, isso aí; mas a 

gente sente; que nós andamos para trás; e, olha, temos que correr. 

Então, o que eu espero da Comissão da Verdade, é que haja esse resgate, o reconhecimento 

que isso é uma questão política, ideológica, entendeu? E o resgate dessa realidade, dessa história. E 

que, o povo brasileiro, fique sabendo, fique documentado, fique tornado público, o que aconteceu 

com os trabalhadores, vítimas da perseguição da ditadura. Eu acho que é uma grande tarefa; e não é 

só da Comissão. Não é só da Comissão Nacional; é de todos nós. Então, eu espero isso.  

No caso de Osasco, eu me frustrei, muito, com a Comissão de Anistia; conhecendo o caso de 

vários companheiros que perderam emprego, que foram presos, como o Octaviano; mas muitos 

outros – só na Cobrasma, foram mais de 600; e que não tiveram reconhecimento.  

Quando chegou a minha vez, nem me avisaram que eu ia ser julgado. Eu soube, através de 

pessoas de Brasília, que me avisaram; eu fui; e já cheguei protestando que eu não tinha sido 

avisado; como é que ia julgar meu caso, se eu não tinha sido avisado. Eu fui lá, porque soube por 

terceiros. Não tinham lido nem a documentação, nem o processo da documentação, que eu mandei. 

Se via que não tinham lido; nem o relator, e nenhum daqueles membros, lá.  

E depois, quando eles foram proferir a sentença, eu protestei, eu falei, eu não aceito isso aí, 

não vou assinar esses documentos, etc. e tal; e me retirei. Está gravado isso lá. Eu disse: “Bom, 

resgatar a verdade, reconhecer”; e dizer assim, “Olha, o Estado te pede desculpa”. Aquele ritual que 

eles fazem, pede desculpa, tal; isso é balela. Isso não é verdadeiro. E eu estou falando do meu caso, 

porque eu vi isso, e saí doido da vida, de lá de Brasília; perder o meu tempo, e gastei dinheiro, 

porque eu fui por minha conta; mas eu conheço outros casos, também.  

Agora, eu tenho certeza que, a Comissão da Verdade, não vai ser isso, aí. Ela está 

trabalhando diferente. Está procurando parceria; está procurando ouvir, escutar. Participar de 

eventos como esse, aqui; nós temos a Dra. Rosa, que a gente conhece a história dela, e ela está aqui; 

ela está aqui, junto conosco. Isso é diferente. Foi feito de cima para baixo? Foi. Com notáveis? Foi. 

Mas, está tendo a humildade de conversar com quem tem que ser ouvido, com quem tem que ser 

conversado. E, essa história; é bom escutar essa história. Como dizia o companheiro, ontem, é 

melhor a gente fazer isso, porque, daqui a pouco, não vai estar nem eu, nem Waldemar Rossi, nem 

o Martinelli, e nem o Zé, aqui, para contar essa história. Quer dizer, outros vão ter que contar. 

 

O SR. – Mas eu não tenho pressa. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



27 
 

 
 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu, também não. Então, gente, eu estou colocando isso, aí; eu 

não quero me alongar muito com a questão da história da greve, porque, isso aí, até está 

documentado; tem documento; você citou um documento; aliás, aquele documento foi assinado por 

mim, e pelo Zequinha Barreto – pelo José Campos Barreto. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O documento que ele fala, é do Brasil, que você fez no 

exílio? Não; esse que vocês fizeram da greve, ainda aqui? 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Que nós fizemos aqui.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Que eu acho que é novembro, mais ou menos.  

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – É, logo que ele saiu da cadeia; porque o Zequinha foi preso, lá 

na Cobrasma; e, quando ele saiu da cadeia, a gente se juntou – na clandestinidade – e fizemos esse 

documento. E, depois, nós fizemos um outro, no exílio; aí fui eu, o Neto, o Roque; e vários outros 

companheiros. Então, a greve de Osasco, está ultradocumentada; tem depoimentos e mais 

depoimentos.  

Agora vou falar, os companheiros de Volta Redonda; de Contagem; de Perus, e tal; é muita 

gente, é muita gente; e, infelizmente, as entidades sindicais recém, agora, estão se despertando para 

essa questão. Mas antes tarde, do que nunca. E eu acho, que é papel nosso, Martinelli, ficar 

cutucando os nossos sindicatos, as nossas entidades, para trabalhar em cima disso. Porque, por 

exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco teve duas intervenções, aquela primeira em 1964, 

e, depois, aquela contra nós; mas, depois, ele foi retomado.  

O Sindicato de Osasco continua a sua história. Nós temos, hoje, uma excelente diretoria; não 

é de agora. O Jorginho, o Cavalo, o pessoal, lá, são gente de briga, de luta; e têm feito um trabalho 

de resgate da nossa história; mas não focado na questão do trabalho da Comissão da Verdade.  

Eu acho que, Octaviano, nós temos que sentar lá, com os meninos, e discutir isso aí com 

eles; olha, vamos focar, porque, também, nós temos pouca documentação. Temos que correr atrás. 

Porque o sindicato foi invadido; o que tinha lá, que nós não retiramos – não deu para retirar –, eles 

levaram, ou queimaram; e, por exemplo, uma parte, tinha na minha casa, escondida; e eles 

invadiram minha casa umas três vezes; eu já estava fora; mas aconteceu isso, com muita gente. 

Quer dizer; então, tem pouco material, mas tem.  
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Então, eu acho que isso aí... No caso do ABC, tem que fazer a mesma coisa; no caso de 

todas as regiões, aí, as categorias, nós temos que fazer. Químico, petroleiro, etc. Os têxteis, os 

ferroviários. Dá para fazer isso, é só a gente trabalhar. Então, essas reuniões que vai ter dia nove, a 

outra, que vai ter dia 15; isso é importante, porque é o movimento sindical, o movimento dos 

trabalhadores, se articulando. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Ibrahim, fala... Como isso, aqui, está 

sendo transmitido ao vivo para o estado de São Paulo inteirinho, até para outras regiões do Brasil, 

fala um pouco dessa ligação, tua, com o Zequinha, com o Mané, com a Tia; como é que era esse 

ambiente lá, como é que vocês se relacionaram com o pessoal do quartel, lá de Quitaúna; fala um 

pouquinho disso, vai. Pouquinho. Pouquinho. Já que o Neto está com essa visão de horário, da 

história sobre horário. Mas fala um pouco, porque não sei se a gente vai repetir; aproveitar que a 

dra., também, está aqui hoje; fala um pouquinho disso, que vocês estavam lá no Km 18, toda aquela 

coisa impressionante das estações de trem; aí, como entrou nos militares. Fala um pouco desse 

clima da época. Pouca gente sabe disso. 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Tá. Isso aí tem que puxar, bastante, da memória.  

Veja bem; eu nasci e me criei em Osasco; então, eu sou filho de Osasco. Então, minha 

origem, teve meu pai trabalhador, mãe, irmãos – 11 irmãos –, eu sou o caçula de 11; e, todo mundo, 

idade de trabalhar, era para a fábrica. Eu comecei bem mais cedo, porque eu tinha que levar 

marmita para os meus irmãos.  

O meu início de formação política foi, exatamente, com a JOC; com a Frente Nacional; 

Mario Carvalho de Jesus; o João Breno, que sempre ia lá, em Osasco; o Albertino, que veio depois. 

O Albertino foi advogado, foi o RH na Cobrasma; e, depois, ele mudou; e mudou radicalmente, a 

nosso favor, graças a Deus.  

Então, o meu início de formação foi na JOC. As primeiras reuniões, aquelas cartilhinhas, tal. 

Depois, claro, o apelo do Partidão – do PCB – foi mais forte; o Partido era muito forte em Osasco; 

aí, eu comecei a mudar um pouco; mas sempre tive uma excelente relação com companheiros da 

Ação Católica Operária, da JOC, da FNT, tal.  

Eu conheci o Neto, por exemplo; eu não sei se o Adriano sabe, mas o Manoel foi diretor do 

sindicato, também cassado em 1964, na mesma diretoria; era jovenzinho, era o diretor mais jovem 

na época, e ele teve sua primeira cassação ali. Não quis fazer parte da minha chapa, porque ele 

disse: “Olha, eu vou queimar, logo de cara, a chapa. Eu não entro na chapa”. Ele não quis entrar; 

mas era da nossa base. E eu conheci a Tia, também, através do Neto. Nós tínhamos... 
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O SR. - Onde você conheceu a Tia? Não é esse Neto aí, não... 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Não. Não é esse aqui. É o Manoel Dias do Nascimento. O Neto 

vem da construção civil; agora está na construção civil; mas, então, a gente tinha um grupo, e que se 

dava muito bem com os companheiros da Ação Católica Operária, com os companheiros da Frente 

Nacional do Trabalho.  

O Otaviano há de se lembrar dos saraus, das serestas que a gente fazia, lá na casa do João 

Cândido, no quintal dele, lá na Vila Isabel; uma fogueira regada a cachaça, violão, e tal; o Barreto 

tocava muito bem violão; o Zequinha; tinha a Maria Baccega, que, também, depois foi presa, era 

professora lá em Osasco. Então, a gente tinha uma intimidade, muito grande, na questão da amizade 

pessoal, confiança pessoal; e esse sentido de solidariedade. Nós éramos um grupo.  

Tanto é que, quando nós discutimos a chapa, o pessoal falava assim: “Pô, mas você está em 

minoria na diretoria”. Tinha três. Eu falei: “Não é minoria, essa não é questão de minoria,emaioria, 

porque meu vice-presidente é o Octaviano, meu secretário geral é o João Cândido, tem o João 

Joaquim, tem o Pedro Quintino, tem o Oswaldo Leal, todo mundo.  

Nós éramos um grupo; e esse grupo, inclusive, para decidir a greve, se dividiu. Na diretoria, 

para decidir a forma da greve, e a época da greve, nós nos dividimos; e eu fui minoria. E eu 

coloquei para os companheiros: “Não; agora, nós vamos decidir isso aí, na assembleia. Não dá para 

decidir uma coisa, assim.” E, na assembleia, eu ganhei. Agora, quem foi contra; por exemplo, o 

Octaviano colocou um senão aí, em relação à greve; e eu achei que teve esses erros, como quem 

diz, precipitado. E tínhamos companheiros que pensavam assim. Mas, na hora que nós decidimos 

que íamos fazer, ninguém negou fogo. Todo mundo foi junto. Então, aí não teve vacilo. Teve 

discussão antes; mas, depois que decidiu, ninguém vacilou.  

E, quando a gente caiu na clandestinidade, uma parte do nosso grupo, dos nossos 

companheiros – nós fomos para a luta armada. E nesse grupo, além do; eu e o Zequinha, foi o Neto, 

a Tia, que era a mãe dele; a gente chamava de Tia porque ela era... Quem conheceu, sabe o valor 

que tinha aquela mulher; caiu lá no Vale do Ribeira, no campo de treinamento do Lamarca.  

Nessa época, nós tínhamos, já, a ligação com a VPR, o que originou – na época não era VPR 

– o que originou a VPR; e a VPR sempre teve uma base, dentro dos quartéis, lá em Osasco; 

principalmente em Quitaúna, 4° Regimento de Infantaria.  

O primeiro grupo que eu conheci, lá, o Lamarca ainda não estava; depois é que o Lamarca, 

quando ele voltou do negócio lá do Canal de Suez, é que ele se integrou nessa base, que era o antigo 
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MNR – Movimento Nacionalista Revolucionário –; que foi criado, pelo Brizola, a partir do grupo 

dos 11, antes de 1964. 

Então, a gente era um bando de; a gente era a chamada “a base operária do MNR”. E 

procuramos trabalhar, no Brasil todo, dentro daquela perspectiva de que a situação no Brasil estava, 

assim, tão insuportável – não havia clima de liberdade; não havia espaço de diálogo, nem de 

negociação, nem nada; os partidos políticos, Congresso fechado; partido político, tudo na 

ilegalidade; extinguiram os partidos políticos; e, os de Esquerda, todos sendo perseguidos –, que, 

nós, tínhamos que partir para a via armada. E fizemos isso.  

Eu, quando fui preso, eu fui preso como militante da VPR; depois, o Neto foi preso, 

também, como militante da VPR; a Tia foi presa; tanto eu, como o Neto, como a Tia, que éramos de 

lá, a gente se reunia em Quitaúna; se reunia na própria igreja. Como era a igreja, lá do Km 18? 

Imaculada Conceição. Quantas reuniões nós não fizemos lá?  

E tanto fazia reunião para discutir sindicato, como reunião para discutir organização 

clandestina; a gente fazia; mudava as pessoas, mas o local, a gente não tinha muito local. Fazia 

dentro da igreja, e o padre sabia. O padre sabia.  

Então, quer dizer, nós tivemos toda essa participação; e, claro que, isso aí, deixou muita 

marca na história. Você vê, eu falei aqui do Manoel Dias, do Neto; já teve pessoas que me apontou 

– é, lembrou bem, do Neto. Aí, você me lembrou da Tia. Da Tia, que saiu do sequestro do suíço, 

junto com três netos, que estavam presos junto com ela. Levaram ela, e ela falou: “Os netos vão 

comigo. Não, não; os netos vão comigo. Ou vai, ou também eu não vou”. E ela levou as crianças. 

Um deles era filho do Neto. O Chezinho - Ernestinho.  

E eu tive o prazer de cuidar da Tia e dessas crianças, porque eu já estava em Cuba, quando 

eles chegaram. Eu saí do primeiro sequestro do americano; quando eles chegaram, eu recebi eles, lá; 

os cubanos pediram, eu mudei da casa que eu estava, para morar lá, junto com a Tia, e cuidar das 

crianças. Até hoje, eles se lembram, que eu levava eles pra creche, e, depois, à tardezinha, eu ia 

buscar. E tive a honra, também, de assistir o Chezinho ganhar aquele lenço de camilito; de camilito, 

lá em Cuba; que era em homenagem ao Camilo Cienfuegos.  

Então, são coisas que fazem parte dessa nossa história. O que a Tia passou, por exemplo, na 

cadeia; o que fizeram com ela; uma senhora. já, nessa época, de mais de 60 anos; e na frente das 

crianças; isso aí não tem como descrever. Eu sei, por que ela me falou; então, são coisas... Posso 

parar por aqui? Então; agradeço. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu compreendo o incômodo, porque nós estamos com 

personagens históricas, aqui na Mesa. É difícil, para essas pessoas, comprimirem, como disse a 
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Isabel, a história. Sabemos disso. Mas Adriano, companheiros da Comissão; se a gente não pode – 

Doutora Rosa –, como parte do trabalho relativo aos trabalhadores; não sei a estrutura que tem aqui, 

a possibilidade de fazer umas oitivas com as histórias dessas vidas; porque vão aparecer as coisas. 

Ajuda, Adriano? (Palmas.)  

Que a Comissão, aqui, é presidencialista; a Comissão. Tudo bem? 

Lourdes Nanci. O José Luiz chegou meio; cadê ele? Da FNT; se a gente pudesse arrumar 

uma cadeira para ele, depois. Tem uma cadeira lá. Senta lá, Zé. Vai fazendo um aquecimento ali. 

Igual o Pato; entra para fazer gol. 

 

A SRA. LOURDES NANCI – Boa tarde.  

Eu estou aqui, representando a Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC; mas essa é 

uma história que começou em 2000. Mas, a minha história, remete a tudo o que o Waldemar Rossi 

colocou; e a outra companheira, Isabel.  

Porque eu sou de origem operária; eu não sou operária, sou a última filha de oito irmãos, 

operários do ABC, principalmente Santo André e São Bernardo. E os meus irmãos, todos, e eu, 

também, nos engajamos na luta, através da Frente Nacional dos Trabalhadores; e do Dom Jorge 

Marcos de Oliveira, que era o Bispo, que veio do Rio de Janeiro, com ideias progressistas; dentro da 

proposta do Concílio Vaticano II.  

Então, a nossa; eu militei no Sindicato dos Bancários, em São Paulo. Lutamos contra o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que, como o companheiro Waldemar já disse, os 

militares tentavam, de toda forma, desestruturar a classe trabalhadora; e uma das formas, foi esse 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; que, se você não aceitasse, você não entrava na empresa; 

e, ao aceitá-lo, você estava com a sua conta pronta todos os dias. Que, antigamente, a Lei não era 

assim.  

Então, nós começamos com a questão do 13º; a greve da Perus; Aimorés; e por aí, foi. Aí, 

nós engajamos na Ação Popular; como eu era do sindicato, em São Paulo, eu levei a Ação Popular, 

na segunda etapa, para Santo André. E nós fizemos toda uma militância, para tentar chegar ao 

sindicato; para tirar os pelegos de Santo André – que era o Benedito Marcílio; ele roubou a eleição, 

nos ameaçou com revolver; e por aí, foi.  

E, depois, a luta que se concretizou no 1° de maio de 1968; onde Santo André, São 

Bernardo, São Caetano, Mauá, se organizaram a partir das igrejas, que era o único lugar possível 

para se organizar.  

Então, aqui, eu gostaria de falar alguns nomes. O padre Breno, o padre Rubens, o padre 

Heitor; enfim, esses padres deram guarida para todo o movimento de Esquerda do ABC. E, 
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principalmente, padre Rubens; que é onde nasceu ali; hoje, muitos militantes são da Vila Palmares, 

são dessa paróquia. Então, a minha militância, anteriormente, foi isso.  

Meu marido foi um dos oradores na Praça da Sé, juntamente com o Barbosa, que era do 

Sindicato de São Bernardo; e aí, eles conduziram essa passeata até a Praça da República, onde a 

Ação Popular teve uma ação proeminente. Porém, a partir daí, ele precisou ser escondido; e aí, a 

nossa perseguição começou. Mudamos de residência, etc.; como todos já colocaram aqui.  

Então, eu gostei de estar aqui; e gostaria de passar a palavra para o meu companheiro aqui, 

também de São Bernardo, para ele poder dizer da história.  

Mas, antes disso, o que eu gostaria de dizer para a Dra. Rosa é o seguinte. Rosa, o que eu 

gostaria de dizer é o seguinte: não se fala em punir as empresas que deixaram os operários serem 

presos. Então, o que eu gostaria, pessoalmente; empresa Molins do Brasil, onde meu marido foi 

preso; porque, a empresa, deixou a polícia chegar na máquina onde ele trabalhava, prender e sumir 

com ele. Levamos mais de um mês, para descobrir onde ele estava.  

A Volkswagen, na década de 1979, 1980, 1983, ela prendia, a pessoa, dentro da fábrica. 

Existiam seguranças, da Volkswagen, que pegava informações; eles iam na assembleia, pegavam 

informações sobre os empregados; e, depois, aqueles empregados eram demitidos.  

Então, o que é que eu gostaria dessa Comissão da Verdade? Que buscasse essas empresas, 

que financiaram a OBAN, que financiou o DOI-CODI; buscasse essas empresas, e colocasse o 

nome delas na mídia. Porque essas empresas, que permitiram que a ditadura matasse operários, e 

que prendesse, sem nenhum motivo; eles pudessem ser colocados na mídia, para dizer quem eles 

são.  

Então, a Volkswagen, a Mercedes Benz, prenderam pessoas dentro da fábrica, e depois 

mandaram embora, quer dizer, sem justa causa. E a Molins do Brasil, e a fábrica que eu trabalhei; 

que eu fui demitida – que é a fábrica de motores Búfalo –, que hoje é fechada.  

Mas, quando eu fui buscar alguma informação, sobre mim, lá no Arquivo do Estado, eu me 

deparei com todas as fichas de empregados dessa fábrica, colocadas no DEOPS. Quer dizer, essa 

fábrica já fechou; mas alguém tem que ser colocado na mídia, para dizer assim: “Olha, essas 

fábricas permitiram que a ditadura massacrasse os operários; e que acabasse com qualquer 

movimento de Esquerda; qualquer movimento progressista; mesmo sendo movimento, 

simplesmente, de igreja”. Então, é isso que eu gostaria de pedir. (Palmas.) 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Bem, companheirada.  

Eu, como a Lourdes, também sou da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC; tive 

a oportunidade de representar a entidade, ontem, junto com os demais companheiros das centrais.  
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Mas, essa história do ABC, que a Lourdes Nanci conta um pedaço, é uma história que, 

realmente, acho que a gente está, nesse momento, enquadrando essa nossa disposição de 

reconstrução da história, a partir de algo que o companheiro Adriano falou, ontem. Na verdade, nós 

estamos em uma caminhada; em um movimento pela verdade, pela história, pela justiça; e pela 

reparação. E, isso, significa a gente entender a nossa história à luz de todo um desejo – e uma 

necessidade – de luta dos trabalhadores; que, ainda hoje, em que pese todo progresso que a gente 

teve, uma caminhada que sofre de muita injustiça, de muita opressão.  

Bom, São Bernardo; o ABC teve o seu primeiro sindicato fundado em 1931, que é o 

Sindicato dos Marceneiros e da Construção Civil. Só na década de 1940, um pouco à frente, é 

fundado o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que representava todas as cidades do ABC; e 

em 1959, aí sim, é fundada a Associação Profissional dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo 

e Diadema; e, em 1961, é institucionalizado, recebe a carta sindical de Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Bernardo do Campo e Diadema.  

A tradição de luta da região é uma tradição que remonta, claro, aos inícios dos anos 1930, 

com a fundação desse sindicato; a região, é uma região que teve, no início da industrialização, a 

indústria moveleira; e, depois, vai se instalando um polo químico e petroquímico e da indústria 

metalúrgica.  

Mas, em 1946, logo depois da redemocratização, Santo André é a primeira cidade que tem 

um prefeito do Partido Comunista; e vários vereadores que, evidentemente, são cassados, quando é 

cassado o registro do Partido Comunista.  

Então, toda essa história de luta operária, de luta dos trabalhadores pelos seus direitos; mas, 

também, nos bairros, pelos direitos sociais negados à classe trabalhadora, moradora daquela cidade 

que vai se expandindo, graças à riqueza que o capital traz, mas que é gerada pelos trabalhadores, é 

uma história que, felizmente, já está suficientemente documentada e estudada; mas a história 

específica dos trabalhadores ainda precisa ser narrada, nessa ligação entre a luta nas fábricas e a luta 

nos bairros.  

O Sindicato dos Metalúrgicos, então, em Santo André, tem toda uma história que a gente 

precisa trazer à luz; porque ela já tem muita informação; e, com a fundação do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema; Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano –

que é basicamente um sindicato ligado à General Motors –, uma cidade pequena, uma grande 

empresa; essa região produziu, e ainda produz, uma história que foi, que já é suficientemente 

conhecida, mas ainda não tem um trabalho fundamental realizado.  

Os acervos desses sindicatos, os acervos dessas associações, estão se perdendo; inclusive, no 

meu sindicato. Então, esse trabalho de reconstrução significa a gente trabalhar com os acervos; 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



34 
 

 
 

trabalhar com história oral. Ainda que o Waldemar não tenha pressa – ninguém tem pressa de ir 

embora, não é verdade –, mas muitos já estão indo; e é preciso que a gente trabalhe nessa direção de 

registrar os depoimentos.  

É importante ressaltar que, o Projeto Memória da Oposição Sindical começou antes de 

existir formalmente – nessa forma; colhendo depoimentos de companheiros antes, ainda, de 

formalizar esse Projeto. No Projeto Memória estão presentes aqui, além do Neto, Raimundinho, o 

Anízio, o Elias, enfim, os companheiros começaram a construir essa informação; e, só depois – o 

Waldemar –, só depois formalizaram num Projeto oficial.  

Vejam bem; em que pese a importância do movimento sindical; esse pluralismo das centrais, 

que nós temos hoje; nós, ainda, temos uma estrutura sindical verticalizada, controlada, em muitas 

medidas, pelo Ministério do Trabalho – que é quem fornece o registro sindical. O imposto sindical 

ainda é a forma de sustentar financeiramente essas entidades; então, o movimento sindical é um 

movimento que, ainda, não rompeu com uma estrutura construída desde 1931; e implementada, 

fundamentalmente, na década de 1930 e 1940, baseada na Carta del Lavoro.  

O que quer dizer? Que nós não temos a liberdade de construir quantos sindicatos queremos, 

em uma determinada base. Apesar da Central Única dos Trabalhadores ter assumido a defesa da 

Convenção 87 da OIT, logo nos seus primeiros congressos, nós ainda não temos a plena liberdade 

sindical.  

E são entidades da sociedade civil, como o Centro de Memória do ABC, com o Projeto 

Memória da Oposição Sindical, que são os vanguardistas; as lideranças na reconstrução das lutas 

operárias, na reconstrução da luta dos trabalhadores e do povo. Então, é um contrassenso, não é 

verdade? Mas é o registro que, na verdade, a independência da classe trabalhadora funciona melhor 

quando é totalmente livre;que não depende do Estado; que não depende do imposto sindical.  

Felizmente, como o Ibrahim destacou, a gente vê um momento, agora, de compreensão que 

as centrais sindicais têm, de incorporar, na sua pauta cotidiana, a reconstrução da história; na 

perspectiva da identificação, de registro e de remissão; de remeter, à Justiça, todas as barbaridades 

constituídas, pelo regime militar, contra os trabalhadores.  

Eu cheguei, em São Bernardo, em 1975; e fui uma das lideranças da greve da Scania. Fui 

dirigente da greve de 1979 e 1980; cujo grande exemplo, foi a demonstração que a classe 

trabalhadora – quando nós criamos o fundo de greve – conseguia, mesmo com a intervenção 

ministerial, continuar liderando a luta, apenas com os nossos recursos.  

O sindicato livre, que todos nós lutamos há muitos anos, já existiu, na prática. Existiu no 

começo dos anos 1920, 1930. E também aconteceu, por exemplo, com a formação da União dos 

Trabalhadores de Ensino, em Minas Gerais; Sindicato Livre dos Professores; a APEOESP; enfim, 
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são várias experiências, que mostram que a independência sindical, e que a liberdade sindical, se 

constituiu apesar do controle ministerial.  

Frente Nacional do Trabalho, Frente Nacional dos Trabalhadores, que todo mundo citou 

aqui, é um exemplo primoroso de organizações que a gente criou; e foram fundamentais na 

formação e na organização do movimento.  

A história do ABC é gigantesca. Eu reforço essa questão que o Neto colocou; até porque 

muitos, de nós, já estão se indo. Então, oitivas específicas de situações vividas por companheiros 

dentro de fábrica, alvos da repressão patronal, policial, militar, são oitivas que contribuem, aí sim, 

para registro da história oficial. E do trabalho da Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da 

Verdade.  

Para que a gente comece a desvendar o fio da colaboração patronal, militar, e policial; dos 

mecanismos que a Repressão foi montando; a montagem da máquina repressiva empresarial, e 

policial, foi um processo que foi se aprimorando; tanto que, na greve de 1978, da Scania, ela me 

atingiu. Depois, eu consegui, ainda, arrumar outros empregos. Porque essa máquina repressiva, essa 

parceria público-privada, entre o capital e o Estado, foi se aprimorando. Então, fatalmente, ela foi 

nos alcançando; como alcançou a mim, e a outros companheiros, que foram demitidos pelo 

aperfeiçoamento dessa colaboração entre as empresas e a Repressão.  

Então, essa é uma das questões que nós devemos estudar; como foi se formando, e como foi 

operacionalizada, a colaboração entre as empresas e a Repressão.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Augusto; tempo. 

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – São detalhes que precisam ser ilustrados. Seria muita 

pretensão, eu e a Nanci, aqui, desfiarmos a história do ABC, inteira; porque são histórias das 

organizações políticas, das organizações militantes, das entidades sindicais, do trabalho de bairro, 

que merecem um outro fórum, e um outro tratamento.  

Para concluir. Eu entendo, que é preciso que a gente formule espaços de colaboração, mas, 

mais concretos; de construção de trabalhos conjuntos, que podem ser incentivados a partir desse 

momento, aqui; mas que, evidentemente, só vai existir se houver interesse das centrais. Mas, de 

qualquer maneira, é um apelo que a gente faz.  

E, para concluir, relembrar algo que o companheiro Ibrahim falou. Que se a nossa luta, no 

âmbito da instituição, das Comissões da Verdade – a Comissão Nacional da Verdade, as Comissões 
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Estaduais – tem o objetivo de identificar todo esse processo, é preciso considerar que, infelizmente, 

a Comissão de Anistia não tem sido coerente com a sua missão. De reparar aqueles companheiros 

que foram perseguidos políticos; que foram atingidos por prisões; por tortura; por perseguições – 

sem prisões –, mas perseguições policiais identificadas, com evidências.  

Comissão da Anistia, muitas vezes julgou, à revelia da Lei 10559, usando critérios que um 

processo administrativo até permite; o processo da Comissão da Anistia é um processo 

administrativo. Companheiro Sebastião Neto, também teve problemas na definição dos valores; 

daquilo que deve ser identificado; uma reparação que, sabemos, é simbólica; mas a luta por 

verdade, memória e justiça, é a luta por reparação. Há cinco princípios da Justiça de Transição. 

Esses são os quatro: verdade, memória, justiça e reparação.  

Então, que este momento, que a Comissão Estadual da Verdade, liderada e presidida pelo 

companheiro Adriano, seja um momento em que a gente, realmente, identifique várias questões que 

devem se tornar a pauta de trabalho de todo esse movimento pela verdade; como bem o Adriano 

falou antes, ontem; e que a gente deve fazer esforços, políticos e institucionais, para construir uma 

verdade que não seja – como disse a companheira Luiza Erundina – uma meia-verdade.  

Que a Comissão da Verdade não faça aquilo que não é da sua atribuição; ela não vai poder 

julgar, nem mandar prender; mas que ela cumpra o papel, primoroso, de trazer à luz a verdade 

escondida; trazer à luz a memória revelada; mas, fundamentalmente, embora seja um órgão de 

Estado, que ela se abra, que seja permeada pela ação da sociedade civil; desta sociedade civil que se 

organiza em organizações.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você tá usando todo o tempo dos outros. 

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Mas, eu termino, agora. Como disse o Adriano, e o 

Waldemar, a gente não tem pressa para terminar. Nós estamos começando uma caminhada. Mas, 

concluindo... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu não tenho presa de morrer. É diferente.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Mas, também, de contar a verdade, Neto. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, mas nós temos que respeitar os oradores aqui, por 

favor. Conclua, por favor.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – As instituições funcionam em um outro movimento; e o 

nosso movimento é da vida; das instituições, é um movimento do Estado.  

Mas que, realmente, o Estado se abra – como está se abrindo; que a Comissão da Verdade, 

que não é um órgão do governo, mas é um órgão de Estado, seja cada vez mais permeável a essas 

vidas que foram truncadas, mas continuam na luta, para construir um Brasil mais justo.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Só lembrar uma coisa muito rápida.  

A nota que foi assinada ontem – de repúdio à posição dos clubes militares e apoio ao Golpe 

– a gente coletou, hoje, embora já tenha sido divulgada uma versão, nós estamos pegando assinatura 

das entidades presentes aqui. Não das pessoas; das entidades presentes aqui; e também da própria 

Comissão – o Adriano assinou. E tem cópia para todo mundo; para quem não pegou. Tem cópia 

desse material para quem não pegou; e tem cópia desse material – e que peçam à Milena, se não 

pegaram.  

Pediram, aqui, para anunciar do companheiro bastante conhecido por muita gente – Dermi 

Azevedo, longa militância, de décadas – no Memorial da Resistência, dia 13 de abril, ele vai lançar 

um livro chamado “Travessias Torturadas”. Tem tudo a ver com a discussão nossa, aqui; 13 de 

abril, às 14h, no Memorial da Resistência.  

Martinelli, não sai da linha; e não passa do horário. 

 

 

O SR. RAPHAEL MARTINELLI – Não vou passar do horário não. Cinco minutos.  

Para mim, é uma grande satisfação falar com os companheiros, as companheiras; e, 

inclusive, com o contato com os velhos companheiros militantes, etc. e tal.  

Eu queria dar, pelo menos, o meu testemunho sobre os advogados; a Rosa que está aí, 

calculo o que significava os advogados nos fazerem as defesas, enfrentarem a ditadura; não é, 

Rosa? Eu espero... Que você merece todo aquele respeito, como o Pivetta, e outros companheiros 
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advogados, que enfrentaram aquelas coisas; como os padres, como os bispos, como os pastores; 

todos mais.  

Eu vim falar; o Tigrão, aqui, ele falou que fez greve no Exército. Eu também peguei 10 dias, 

na primeira greve que eu fiz no Exército, também, em 1945; então, são coisas que estão aqui no 

nosso espírito, dos companheiros da ACO.  

E eu queria, também, elogiar as palavras da companheira Isabel, pelo seu pronunciamento; e 

que a nossa educação era a luta de classe, etc.  

Então, companheiros, vocês veem que, já na JOC – nós, a gente era comunista, na época –, 

então esse contato que nós tínhamos, para fazer a eleição sindical, nós procurávamos os 

companheiros da JOC, companheiros socialistas, etc., para fazer as chapas sindicais.  

Então, isso é uma luta; ela, própria, ela disse, era uma educação política, era uma ação de 

luta da classe; quer dizer, a JOC já fazia o problema de discussões de luta de classe; que é a 

importância que, hoje, nós falamos nas nossas palestras; os companheiros, os meninos, o que 

significa a luta de classe; é conhecer os inimigos da classe operária, é aquele que cobra mais valia, 

que nos explora, etc.  

Então, eu estou contente, porque eu era um crítico da Comissão da Verdade, porque eu 

preferia aquela principal que veio; para depois, com a reclamação da área militar, nós demos uma 

recuada; porque a primeira, previa a condenação dos militares, essa é a verdade.  

Então, mas mesmo assim eu acho que a experiência, a luta que vocês estão tendo, da 

Comissão da Verdade; a experiência do Adriano, aqui, está indo como a gente quer. A sociedade já 

está sentindo o problema do que significa a Comissão da Verdade. Está havendo aquela vontade, 

vamos dizer, de aqui falar. Isso que é importante. E olha quantas pessoas estão aparecendo para 

falar. Isso que é importante.  

Quer dizer, nós gostaríamos – isso eu estou defendendo há mais de anos – que todas as 

organizações sindicais devia ter Comissão da Verdade. Operária. É aquilo que nós estamos vendo 

hoje da JOC; quantos sofreram perseguições, eram prisões, era a cadeia, quer dizer, na luta operária, 

nas oposições; quer dizer, todos nós temos histórias, é o metalúrgico, é o gráfico, são os têxteis, 

construção civil, é o ferroviário. Eu fico meio maluco porque, às vezes, os ferroviários; não é 

tocado, né; mas a minha categoria, eram 200 mil ferroviários. Hoje não chega a 50 mil.  

A minha, vamos dizer; o levantamento que eu gostaria que a Comissão levantasse, na 

Direção Nacional, que era a Rede Ferroviária Federal; onde todas as 22 ferrovias foi feito inquérito, 

intervenções de militares. Vinte e duas ferrovias. Quer dizer, foi feito, vamos dizer; a contribuição 

do ouro, a aliança; obrigavam os ferroviários a tirar o ouro do dedo; para dar para os canalhas. 
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Precisaria saber aonde foi esse ouro, onde foi essa exploração da ditadura militar, tudo isso. 

(Palmas.) 

Quer dizer, tudo isso são consequências e consequências; a gente se arrepia de falar tanto o 

que gostaria, mas tem que falar rápido. Mas analisa o que a ditadura fez; não só como o problema 

de tortura, porque muitos falam nos crimes atuais; já em 1964, nós temos vários ferroviários mortos 

só no Golpe militar; ferroviários mortos, como os camponeses, etc., etc.  

Quer dizer, a luta foi braba, foi violenta. Mil, novecentos e sessenta e oito, foi um exemplo 

para nós. Eu sou um cara de Esquerda, sou da ALN, fundador da ALN; mas a experiência sindical 

foi uma experiência nova, de 1968; porque foi a tomada, da fábrica, pelos trabalhadores. Quer dizer, 

uma coisa que nunca nós fizemos, porque nós fazíamos as greves, às vezes ia para casa, ia pra 

igreja, ia para outro lado; então, 1968 foi uma grande experiência.  

Eu estou satisfeito, porque hoje encontrei, no início da Comissão da Verdade, aqui do 

Adriano; está colocando os velhos combatentes, que ainda nós somos aí; eu vou fazer 89, mas 

estamos aí, os companheiros estão aí; então, estamos discutindo para ver a influência, que nós ainda 

podemos ter, para que as organizações, as centrais sindicais, comecem a ter coragem de pegar isso 

na mão. (Palmas.) Ter coragem de pegar isso na mão. Então, nós vamos dar a nossa participação.  

Eu, conversando com os companheiros, eu disse: “Olha, possivelmente, ainda o meu resto 

de vida, eu vou pegar uma Comissão Nacional dos Ferroviários, das 22 ferrovias; possivelmente os 

sindicatos dos Ferroviários vão também criar o programa das Comissões”. Quer dizer, onde eu 

posso ter, ainda, influência.  

Vou estar com o Ministério do Trabalho e com o Ministério dos Transportes, daqui uns 10, 

15 dias. Discutir o problema de pegar os arquivos da rede ferroviária federal; porque eu tenho; eu 

gostaria de dizer; para o Adriano; que eu vou entregar o meu; o meu deve ter uns quatro ou cinco 

quilos, aí; eu vou entregar para vocês; está lá o Pará, o Maranhão, o Piauí, o Martinelli, está tudo. 

Vocês vão ver o que significa, já, os dedo-duro, os canalhas que tinha naquele tempo; os que 

entregava nós; as assembleias; tudo. Está lá. Está lá; no Brasil todo.  

Então, isso é importante. Eu prometo para vocês, que eu vou entregar aqueles quilos de 

papéis para vocês; para poder estudar, também. Então eu acho, nós estamos marcando hoje, a gente 

se reuniu, parece que ainda esse mês, aqui, nós vamos ter umas duas reuniões. Está aqui o 

companheiro da Frente; eu era comunista e nós criticávamos a Frente. Nós não tínhamos aquela 

compreensão do que significava a Frente. Na greve de Perus, que era a estação ferroviária nossa, a 

fábrica de cimento, nós não entendíamos. Por que nós tínhamos que fazer o que? Uma frente, com a 

Frente também, no movimento operário. Mas nós não entendíamos isso. Nós éramos um pouco 

mais de Esquerda radical – os comunistas, na época.  
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Então, eu queria agradecer aos companheiros; à Rosa, viu, Rosa. Há tempos que eu não te 

via, nós nos conhecemos, mas o respeito que eu tenho, politicamente, pelo seu papel na defesa dos 

companheiros, merece o nosso elogio. Obrigado, companheiros. (Palmas.) 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu não sei se vocês estão cansados, o pessoal da Mesa devia 

estar, porque agora deu uma esvaziada, aqui. Sorte que vocês não esvaziaram, aí.  

Zé Luiz, da Frente Nacional do Trabalho; dos Trabalhadores.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ – Eu sou, basicamente, eu posso dizer, da fase final da FNT, da Frente 

Nacional dos Trabalhadores. Já pego no final de década de 1990, meados da década de 1990, até 

quando a FNT passa a, eu digo assim, entrar em estado de coma. Ela não morreu, a gente pode dizer 

que não morreu, porque as últimas coordenações simplesmente a mantêm; faz atualizado o CNPJ, 

as declarações ao Ministério da Fazenda, para não dar a extrema unção para a entidade. Mas é 

óbvio; que, a partir do final da década de 1990, ela se torna, basicamente, inativa.  

Mas, muitos de vocês – como já foi dito, na Mesa – conhecem; e conhecem, até mais do que 

eu, a história da Frente Nacional dos Trabalhadores. Desde quando ela foi criada, em final da 

década de 1950, com o nome de Frente Nacional do Trabalho; com todo o trabalho e empenho do 

Doutor Mario Carvalho de Jesus. Aqui na Mesa, mesmo, nós tivemos o Waldemar Rossi e outras 

pessoas...  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Foi fundador da FNT. 

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ –...fundadores da FNT; e que são testemunhas de todo trabalho da 

entidade, nesse período.   

Outras pessoas que tiveram papel importante, também, na atuação da FNT – o Salvador 

Pires; os Groffs, de Perus; João Breno; o pessoal do Sindicato do Cal e Gesso de Perus; mais 

recentemente outras pessoas, como o João Trevisan, que era para estar aqui hoje, mas não pôde vir; 

essas pessoas e essa entidade merecem, sim, ter também resgatada a sua história.  

Se nós pensarmos um pouco; eu, pelo menos, como fiz parte da parte finalzinha, posso dizer 

o seguinte: nos últimos tempos, a FNT, a memória da FNT, também caiu um bocado. A gente 
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precisa resgatar, um pouco, essa memória. É um trabalho do IEP, através do Neto e os 

companheiros lá do IEP, de resgatar o acervo da entidade. Uma parte documental – dos documentos 

da entidade – nós temos guardados lá no Jardim Vista Alegre, que é uma vila, um bairro. Eu, o 

Raimundinho, que está aqui, moramos lá; que é um bairro que nós construímos, é um bairro que a 

gente pode dizer que é um bairro da FNT, não é, Raimundinho? Aquilo é fruto da FNT; e foi 

construído com as nossas mãos, nós mesmos, eu, o Raimundinho, e todos que moramos lá; 

pegamos, nós erguemos o bairro, erguemos a vila, trabalhando lá nos finais de semana, durante a 

semana, em regime de mutirão, resgatando todo aquele trabalho.  

E a própria história, depois, da FNT, se nós analisarmos – como já foi dito aqui, até mesmo 

nos anos duros, nos anos de chumbo, foi uma das entidades que, enquanto entidade, não foi para 

clandestinidade; aguentou, ficou; com críticas, ou não; com apoio; e, muitas vezes, criticada; mas 

serviu, também, de amparo para muito movimento; serviu de amparo para muita gente; e era, talvez, 

um porto seguro, ainda, que se podia ter durante aquele período de Repressão; uma entidade que 

não chegou, realmente, a ir para clandestinidade. Essa história tem que ser resgatada.  

É isso que a gente espera, também. Que as pessoas que fizeram o movimento, e que tiveram 

na mão, e que ajudaram, também, até mesmo na... Muita gente que estava na construção da CUT, na 

construção do PT, na construção de outras entidades; no retorno aí, entre aspas, no “retorno à 

democracia”; e que contavam com a guarida da entidade, e das pessoas que faziam a entidade, 

naquela época.  

A história do Mario Carvalho de Jesus tem que ser relembrada; a história das greves de 

Perus; da Melhoramentos; do Sindicato do Cal e Gesso; e outras. Essa história, toda, merece e deve 

receber o lugar que ela deve ter, realmente, na história. Eu acho que a gente, através – até contando 

com a iniciativa do Neto –, através do IEP, e da equipe que faz esse trabalho de resgatar e salvar a 

documentação de FNT, que, se a gente não fizer uma intervenção, para recuperar aquela 

documentação, a história pode se perder em grande parte, também; que não deixa de ser uma 

história de luta desse país, também.  

É o que eu tinha que dizer no momento. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Uma coisa importante na história da FNT. Além do apoio a 

Perus; além de ter a FNT em Osasco; o Ibrahim já definiu, já explicou que existiu uma participação, 

inclusive, no apoio; e, depois, na sustentação do movimento, em Osasco; uma dificuldade muito 

grande com os posseiros, não é isso? 
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O SR. JOSÉ LUIZ – Então, essa atividade rural da FNT, que se estendeu até o início da 

década – dos anos 2000 – com os posseiros; não só com os posseiros, mas também com a 

instalação, mesmo, da reforma agrária por ocupações, que era na região de Promissão, Brejo 

Alegre, Birigui e Itararé; que eram ocupações com objetivo de reforma agrária, similar às ocupações 

do MST; sem se contrapor, obviamente, mas com uma política diferenciada; e que sobrevive até 

hoje.  

Hoje, se você visitar essas áreas rurais, como eu faço periodicamente, bem porque, apesar de 

não estar na ativa, nós fizemos muitas amizades; a gente continua visitando e assessorando; essas 

coisas; a gente vê o resultado daquela luta até hoje. E a região de Miracatu, que não é de ocupação, 

mas é de posse. Os posseiros da região de Miracatu, que ocupam aquela região desde a época do 

império, se pode dizer, e que até hoje está sub judice toda aquela fazenda; foi decretado, ainda na 

época do Sarney, como de interesse para reforma agrária; mas se discute na Justiça, até hoje, a 

destinação daquela região – montanhosa e cheia de banana – para reforma agrária.   

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dizer uma coisa, aqui. Primeiro assim: a FNT está ligada à 

concepção da não violência. Então, tem uma elaboração muito interessante do teórico, que é o 

Mario Carvalho de Jesus. A parte do Mario; do Mario, por iniciativa da Ana – da filha dele – está 

toda digitalizada, na UNICAMP, para ser consultada via internet.  

A parte da FNT, nós passamos lá, alguns fins de semana, arrumando as coisas; acho que 

mais uns 20 dias, um mês, vamos pegar lá o material; porque tem que arrumar um lugar para botar 

os arquivos. O problema nosso é esse, disso que o Augusto citou.  

Nós, antes de fazer o Projeto Memória, pegamos nossos 13 referenciais – Anízio, Waldemar, 

Raimundinho, Silva, Vito, Salvador, Clóvis, os cabeção, nossos – chamamos os caras e falamos, 

fala aí a sua história. O cara já vai falar uma hora, duas horas. Com base nisso, fomos atrás das 

coisas.  

Então, talvez, esse pessoal da Comissão; possa ser uma maneira, Amelinha; no mínimo, vai 

ficar guardado isso, aqui; que nem aqui, apareceram nas falas coisas não previstas. Talvez, esse 

exemplo possa servir um pouco.  

Mas, falando da FNT. A FNT centralizou um negócio muito perigoso – os 40 dias de vocês 

de greve, lá, 41 dias de greve do ABC – que foi o Comitê de Solidariedade; que tem um pôster, 

magnífico, do Elifas Andreato, que é aquele “Não há vagas”, que é um pôster espetacular da obra 
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do Elifas; e esse momento está ligado, retomando um pouco o que o Waldemar falou, à divisão do 

movimento sindical.   

Porque a chamada Unidade Sindical, naquele momento – e isso está relatado no livro do 

Hércules Corrêa, o ABC da Greve –, o Partido Comunista, com todo o respeito, foi ao Célio 

Borges, através do Hércules Corrêa, negociar, sem falar com o pessoal do ABC, o fim da greve.  

E teve um impasse, porque ninguém queria o fim da greve, inclusive os trabalhadores; então 

estavam desautorizados; mas, nesse momento, faltou gás para o ABC, faltou apoio, faltou comida, 

faltou pagar o aluguel. Então, foi fundamental o papel do chamado Comitê de Solidariedade, que 

era todo mundo, menos a Unidade Sindical, todo mundo; e a gente segurava os ônibus, porque 

assim: muita gente de São Bernardo não mora em São Bernardo, mora em São Paulo, não é isso? 

Ou mora em Santo André, Mauá. Então, o negócio era abafar os ônibus, na saída, e ganhar o 

pessoal para a greve; para evitar repressão, lá, no ABC.  

E quando Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, veio aqui; tem o episódio da invasão na casa do 

Salvador Pires – eu acho que é uma coisa importante, para a Comissão da Verdade. Quer dizer, ao 

receber um Prêmio Nobel da Paz, o cara... Invadem a casa do cara da FNT, que era o interlocutor do 

Esquivel, aqui.  

E tem a história da Maria, a Zefinha, ligar para Dom Paulo e dizer: “Fala para ele vir para 

cá”. Aí o Waldemar, no mesmo momento, quando é a visita do Papa – também uma coisa 

importante de Dom Paulo –, o Waldemar tem um depoimento sobre isso, que o Cardeal fala: “Está 

comigo”. Tipo assim: “Querem buscar? Está comigo”. É importante, para a gente saber as relações 

que estabeleceram entre os movimentos – mais a Igreja, que a Amelinha levantou, ontem – das 

mulheres.  

Sim. Claro. Fala no microfone. 

 

 

A SRA. – Você falou Dom Paulo, a gente só tem que agradecer.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, Dom Paulo Evaristo Arns. 

 

 

A SRA. – Dom Paulo Evaristo Arns; ele que arrumou advogados, gratuitamente, para 

defender vários operários do ABC.  
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Vamos lá. Você queria falar, Isabel? Estamos terminando 

ainda, tem mais gente para falar. Você quer falar nesse momento? 

 

 

A SRA. ISABEL PERES – Ainda em cima da Frente Nacional dos Trabalhadores, eu fazia 

parte, nessa época; aliás, nós estávamos em várias frentes. E, quando nós fundamos o Comitê de 

Solidariedade aos Trabalhadores Demitidos – esse era o nome, realmente, do Comitê –, porque 

nossos companheiros estavam sendo demitidos, devido às greves e à movimentação operária, que 

nós já fazíamos, na época.  

Então, eu quero lembrar, que esse cartaz que nós fizemos – que foi o Elifas Andreato –, eu 

fiz o esboço, e me sinto muito orgulhosa disso; pintei o quadro em um pedacinho de madeira, onde 

ele foi escolhido, dentre vários. Foi o que deu origem ao Comitê de Solidariedade aos 

Trabalhadores Demitidos.  

Então, foi um movimento que nasceu muito bonito, naquela época; e que veio desencadear 

nos fundos de greve, também, de São Bernardo e de Santo André; e fundo de greve do qual, 

também, eu participei ativamente, principalmente da coordenação. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Fazer um encontro aqui. Um encontro – Elifas; você.  

O Augusto está chamando a atenção, aqui, que foi advogado da Frente Nacional do Trabalho 

– dos Trabalhadores; já era, acho – o Sérgio (ininteligível 02:37:45), que foi deputado, aqui. 

Também foi deputado, né? 

Bom, Anízio Batista. O Anízio vai se apresentar. O Adriano ficou muito incomodado; já 

avisei ele, que ele vai falar. Não está desavisado, não.  

 

O SR. ANÍZIO BATISTA – (Palmas.) 

Ouvindo as colocações dos companheiros, aqui, eu estava revivendo aqui – no passado, a 

barra pesada, que os trabalhadores enfrentaram; inclusive eu, que trabalhei 30 anos em fábrica, de 

metalúrgico, me aposentei como metalúrgico; embora que eu queria colocar uma coisa um pouco 

diferente, aqui.  

Todas as colocações aqui, que os companheiros colocaram, a gente passou, também; e nós, 

também, ajudamos a fundar o Partido dos Trabalhadores, na época; e eu fui um dos fundadores, 

também, do Partido dos Trabalhadores; e, um dos operários que foi eleito deputado estadual, na 

época, pelo Partido dos Trabalhadores.  
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Eu fui eleito para ajudar os movimentos populares, movimento sindical, e os movimentos 

em geral; para, realmente, contribuir nessa luta que nós estávamos já, do passado, da Repressão, 

esse negócio todo, aí. Então, foi importante, realmente; e foi o que eu fiz.  

Quando a gente fala que deputado tem imunidade parlamentar, é uma grande mentira. É uma 

grande mentira. Para vocês terem uma ideia, por exemplo: nas lutas nossas – que nós 

acompanhávamos todos os movimentos popular, sindical e partidário, na época; eu fui eleito em 

1982, assumi em 1983, fiquei até 1987 –, dentro dessas lutas, nossas, sindical e oposições sindicais, 

eu tive algumas experiências fantásticas.  

Primeiro, dos trabalhadores rurais, os canavieiros. Os canavieiros, quando foi aquelas 

grandes greves na região de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo todo, a gente dava um apoio total, 

na verdade. Além de vim, conversar com o secretariado, governador, esse negócio todo; e a gente 

dava um apoio direto. Eu me lembro alguma cena que eu passei de apoio, por exemplo, aos 

trabalhadores canavieiros, inclusive Leme – aquela região de Ribeirão Preto – foi, assim, cenas das 

mais bárbaras, que eu já vi.  

Guariba, por exemplo, a greve de Guariba nós estávamos presente; a polícia invadiu o 

bairro, arrebentou com os barracos, bateu nos trabalhadores; tudo que vocês podem imaginar. 

Então, isso aí eu presente, na verdade; e discutindo com o responsável da PM; e nada acontecia.  

Em Leme, a coisa foi mais bárbara ainda. Na época, o Michel Temer, que é vice-presidente 

hoje, era secretário da Segurança em São Paulo. Eu liguei para o Michel Temer – daqui da 

Assembleia, nesse Plenário, nesse Auditório, que a gente fez muitas reuniões para isso, por 

exemplo, os movimentos –; e pedi para o Michel Temer, que eu estava indo para Leme, de manhã, 

no dia seguinte, que eu não gostaria de ver a polícia batendo nos trabalhadores, igual aconteceu em 

Guariba. O Michel Temer, no telefone, disse para mim que era apenas segurança, que a polícia está 

só vigiando para não acontecer nada.  

Nesse dia, estava eu, Djalma Bom e o Genoíno. Nós três. E o único carro oficial que estava 

em Leme, era o meu carro oficial, o AL-22. Eu peguei o Djalma Bom em São Bernardo; peguei o 

Genoíno; chegamos em Leme, era 5h. Já estavam formados os piquetes, e estava o pessoal na praça. 

Aí o Djalma disse para mim assim: “Bom, o pessoal está aqui na praça, vamos dar uma volta, na 

cidade, ver como os piquetes está organizados”. E nós saímos; dar uma volta na praça.  

Quando nós retornamos à praça, que nós demos uma volta, a gente assistiu o maior tiroteio 

da PM contra os trabalhadores, na praça. Nesse local, passa uma estrada de ferro; e só tinha pedra; 

os trabalhadores revidaram com pedras, nos PMs. Quando eu entrei no meio do movimento, eu 

pensava que era tiro de borracha, ou coisa parecida; mas não era. Era tiro de verdade. Inclusive, a 

pessoa que morreu – o rapaz que morreu; que foi baleado – foi baleado perto de mim; socorremos 
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ele com o carro oficial, e ele morreu dentro do meu carro. E o rapaz que ia comigo, não conhecia 

muito bem a cidade; fomos para a Santa Casa, ele falava: “O rapaz vai morrer, o rapaz vai morrer. 

Ele levou um tiro bem no coração”. Morreu dentro do meu carro.  

Quando nós chegamos na Santa Casa, já tinha outra pessoa morta, que era uma mulher que 

morreu, baleada, no ponto de ônibus. E o crime começou, porque o piquete estava impedindo que, 

um ônibus que ia para Usina – eles pararam para conversar com o pessoal –, a polícia entendeu 

realmente, ou coisa parecida, que era realmente coisa diferente. Aí começou a briga, na verdade.  

Dentro da Santa Casa, nós tivemos uma coisa muito horrorosa. A polícia cercou a Santa 

Casa; eu, o Genoíno e o Djalma Bom lá dentro, tentando conversar com o pessoal, com a PM, ou 

coisa parecida, lá dos comandantes; não conseguimos convencer o pessoal; eles achavam que nós 

tínhamos revólver, nós tínhamos armas na verdade. O Genoíno; teve um momento que ele falou: 

“Vocês querem ver se eu tenho arma, dentro da minha bolsa?” Pegou a bolsa dele, tirou o zíper, 

despejou tudo no chão. Eu não faria isso. Mesmo que tivesse alguma coisa. Ele fez isso na frente 

dos PMs. Não contentando com isso, a PM limpou nós para fora, e prenderam nós dentro do 

camburão – eu; Genoíno; Djalma; o meu motorista; o ouvidor do sindicato rural, que era um senhor 

bem forte, por exemplo; e ficaram dando volta com nós na cidade; ficou umas duas horas, e dava 

aquelas freadas brusca, com a gente dentro daquele camburão.  

Fomos chegar na Delegacia umas 14h, 15h; e aí o delegado não quis fazer nenhum 

depoimento, ficou naquela enrolação. Aí, sai nos jornais que, o tiro que matou o Orlando, tinha 

saído do carro oficial; que era o meu carro oficial; que era o único que tinha, na cidade. Era o AL-

22. Para desmistificar isso, demorou tempo.  

Eu, como trabalhador rural que fui, trabalhei até 18 anos na roça; depois vim, trabalhei aqui 

na cidade 35 anos; nunca carreguei nem um canivete. Não sei nem o que é isso. Não sei nem 

manusear arma, se quer saber. Não sei.  

Então, essas coisas, realmente; a Repressão, ela não terminou quando – mesmo o governo 

Montoro, que era mais democrático, foi eleito realmente, na época, por exemplo. 

E tive outra empresa, por exemplo, a empresa (ininteligível 2:46:30), aqui em Santo Amaro. 

Fui, em uma greve, apoiar a (ininteligível 2:46:35), negociando com a empresa – que eu era 

presidente da Comissão de Relação do Trabalho da Assembleia Legislativa, aqui –, negociando, 

com a empresa, a barganha com os trabalhadores.  

Chegando na empresa de manhã, a Polícia Federal prendeu alguns companheiros no 

camburão. Eu fui protestar com o agente da Polícia Federal, que o pessoal não estava fazendo 

baderna; estava ali esperando uma decisão; que eu estava esperando uma negociação com a 
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empresa. E aí, não teve acordo nenhum; ele protestou, eu acabei – nós nos desentendemos, na 

verdade –, e acabei sendo preso também, por esse motivo aí.  

Chegando lá na Polícia Federal, eu já conhecia o delegado, porque já tinha sido preso 

algumas vezes lá; aí o delegado, o (ininteligível 2:47:27),  – perfeitamente, o (ininteligível 2:47:29) 

–, aí o (ininteligível 2:47:31) falou: “Ô, deputado, o que é que você está fazendo aqui?” Eu falei: 

“Pergunta, para o seu agente, o que é que eu estou fazendo aqui. Ele que me prendeu”. Aí o 

(ininteligível 2:47:40),   disse: “Não, deputado, pode ir embora”. Eu falei: “Não, eu só vou embora 

quando os trabalhadores saírem daqui, também; se não, eu também não vou embora”. Então foi 

isso, na verdade, essas condições. Então, por várias vezes, quando você está defendendo, por 

exemplo, o movimento ou os trabalhadores, mesmo que você é deputado, e tem imunidade, não é 

verdade. O regime capitalista é cruel. Então, essas coisas aí, realmente, é triste.  

E outros fatos, como, por exemplo, a greve da General Motors, em São José dos Campos. 

Lá, estava eu e o Genoíno, de novo. Chegamos na greve da General Motors; é uma das greves mais 

organizadas que eu já vi no Brasil, até hoje; que eu acompanhei. Os companheiros devem saber da 

coisa lá; a cerca eletrificada, um tambor de gasolina na porta, aquele negócio todo – um aparato; e 

não tinha ninguém na porta, não. Não tinha ninguém.  

Aí, desce o helicóptero, realmente, com o coronel; e eu e o Genoíno vamos negociar com o 

coronel. Ou coisa parecida, aí. Não tivemos acordo, também, com o coronel; realmente foi... E nós 

orientando o coronel; na verdade, se tivesse uma invasão, naquele momento, era muito complicado; 

porque ia morrer muita gente, e a fábrica ia pegar fogo total. Não tivemos acordo nessa parte, 

também, com a PM, aí. Então, foi uma das coisas que eu também... 

Então, toda a luta nossa, por exemplo; e quando nós fomos eleitos deputado, para apoiar o 

movimento, os trabalhadores, e brigar pela democracia; a gente fez a minha parte. Então, isso foi 

muito importante; a experiência que eu tive como deputado estadual, como peão rural, como peão 

de fábrica; e, depois, como deputado, como administrador regional – que eu fui, aqui no Ipiranga, 

na verdade. Então, é muito gratificante; por exemplo, a gente chega, hoje, e vê todo um trabalho que 

nós sofremos, mas a gente conquistou, aos poucos, realmente, um pouco a democracia. Não é total; 

mas eu acho que, ainda, dá para nós trabalharmos em cima disso ainda.  

Eu acho que a Comissão da Verdade; hoje, por exemplo, já foi dito algumas coisas aqui, a 

gente não deve dar trégua, na verdade, para essa cambada; entendeu. Eu acho que os empresários na 

época, que realmente financiou tudo isso, e mesmo os grandes latifúndios rurais, têm que pagar por 

isso. Porque nós pagamos com a vida – muitos companheiros nossos; pagamos caro, na verdade, e 

muitos estão sofrendo, até hoje, por doença, coisa parecida, aí. E esse pessoal está numa boa, dando 

risada da gente, ainda.  
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Então, esse depoimento, os amigos – faz tempo que eu não vejo o Amaro aqui, a Isabel; o 

Waldemar Rossi nós encontra sempre, aqui; os companheiros, aqui. Mas uma coisa que eu queria 

perguntar para o Ibrahim... Cadê o Ibrahim? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Deixa eu falar uma coisa; e você pergunta pra ele.  

Do Anízio, duas coisas que eu queria falar. Uma, que eu acho que tem que ser reparada.  

Tem um filme, o filme “Braços Cruzados Máquinas Paradas”, do Gervitz, que segundo 

Jean-Claude Bernardet, que é um grande crítico de cinema, é o primeiro filme que coloca a classe 

trabalhadora no cinema, no Brasil. Não é o trabalhador. É um documentário. Mas esse 

documentário, como cinema, é a primeira vez que tem classe trabalhadora no cinema, no Brasil. E 

diz que é a maneira de fazer; os meninos tinham 20, 21 anos, quando fizeram esse filme; é uma 

coisa inovadora no cinema.  

O que é que tem nesse filme? Esse filme tem o aumento do custo de vida, e o processo dos 

metalúrgicos de 1978; na eleição de 1978, o Anízio é o candidato. E o filme mostra, através, 

principalmente – em todo o trabalho – mas a Dra. Júlia Graciano e o Vito Giannotti, falando como 

seria possível fraudar as eleições.  

Isso vai caminhando; para quem não viu o filme; e o Oswaldo Preuss, que era o procurador 

do Ministério do Trabalho; o Preuss – era doido, igual, né – ele fica tão convencido da fraude, 

porque a Dra. Júlia fala para ele: “O senhor escolhe três nomes, ao acaso”. Ele escolheu. Ela falou: 

“Está vendo, tem lista dupla; esse cara pode votar duas vezes”. Ele fala uma frase muito famosa, 

saiu desse tamanho no Jornal, a “Folha da Tarde”: “Lamento pelos meus amigos...”  [que eram os 

interventores, os pelegos, Joaquinzão e tal, Malvezi] “... mas sou obrigado a anular essa eleição”. 

Isso dá uma confusão enorme, porque o pessoal de Brasília, o Arnaldo Prieto, ficou furioso. Nós 

entramos com processo na justiça comum, tal. Resumindo a história, o Arnaldo Prieto, com braço 

na tipoia, vem e empossa o Joaquinzão. O ato é absolutamente irregular. Absolutamente irregular. E 

nós estamos sofrendo com isso, desde 1978. Só para vocês terem ideia do papel do Estado, na 

relação com as entidades dos trabalhadores. Arnaldo Prieto. 

Quer dizer, um procurador anula a eleição; de qualquer maneira, a eleição teria que ser 

refeita, porque estava anulada; ou teria que ser guardadas aquelas urnas, para depois fazer a 

apuração. Não. Se liquidou com tudo isso; e, para uma eleição que não teve resultado, o ministro do 

Trabalho dá posse à diretoria, que deu continuidade; absolutamente irregular. Eu acho que isso é 

papel do Estado, também, ao interferir em uma eleição sindical.  
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A outra coisa, do Anízio – é o que a Isabel levantou da Aliperti. O Anízio, até porque é do 

bairro, ele sempre morou ali, entre a Ricardo Jafet e a Anchieta, mais ou menos por ali, Bristol, por 

ali, Saúde, tal, ele sempre, como teve o mandato, sempre teve na Aliperti. Então o Anízio é, talvez, 

a pessoa – fora os funcionários da Aliperti – que mais acompanhou isso.  

E eu insisto, tenho uma dúvida jurídica enorme – Dra. Rosa, participantes com mais 

formação jurídica –; quando uma empresa, com conivência da Polícia, morrem lá dezenas de 

trabalhadores, num curto espaço de tempo, como que a gente vai poder mexer nessa coisa? O 

Gerdau, que comprou a empresa, ele tem dívida solidária? Porque a gente tem, na Justiça comum. 

Qualquer coisa que você faz, junto com alguém, você herda todas as dívidas do outro; comprou uma 

casa; qualquer coisa. O Gerdau, ele tem uma dívida solidária com o que a Aliperti deve? Com o 

bairro, com os trabalhadores, com as famílias? É uma questão para a gente ver, depois, na pauta, aí. 

(Palmas.) 

 

O SR. ANÍZIO BATISTA – Falando da Aliperti, a última vez que eu fui preso, foi na porta 

da Aliperti. Eu estava panfletando, por exemplo... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você estava com o Genoíno, ou não? 

 

O SR. ANÍZIO BATISTA – Não. Lá não estava. Estava eu, e o Clóvis Preto. Nós íamos 

fazer uma assembleia no bairro, por exemplo, protestando contra a poluição da Aliperti. E a 

Aliperti, para quem não conhece; no passado, o segurança dela usava carabina, aquelas carabinas 

grandes. Quantas vezes eu fui panfletar na porta da Aliperti, por exemplo, eles empurravam nós, 

fora da calçada, com a carabina; e nós não saíamos de lá. Com a carabina, eles empurravam nós 

fora da calçada. E a gente era insistente.  

E aí, eu fui preso na porta da Aliperti, panfletando uma assembleia que nós íamos fazer, 

contra a poluição; e aí, o segurança... Nós tínhamos acabado de panfletar; eu saí – o Clóvis Preto 

estava me dando cobertura - aí me pegaram, três quarteirões abaixo, e me levaram para a 35 – onde 

o Neto falou –; era a Delegacia que dava suporte pra Aliperti, que era no Jabaquara.  

Aí chegou lá o delegado, viu o panfleto assim: “Isso aqui é subversivo!” Eu falei: “Doutor, 

mas subversivo da onde? Nós estamos fazendo uma convocação; poluição”. “Ah, não quero saber. 

Vai lá pro DOPS”. E fui pro DOPS, entendeu. Fazer o que? Fui lá para o DOPS. Aí, o Clóvis estava 

já ali; ligou para o Luiz Eduardo; cheguei lá, o Luiz Eduardo estava lá, então acabei não ficando 

preso. 
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Mas, falando da greve de Osasco – os dois companheiros podem responder aqui, na verdade; 

o Tigrão. Quando se fala da greve de Osasco, da Cobrasma; toda a greve de Osasco, na época; eu 

trabalhava na Willys Overland do Brasil, depois veio a ser Ford. E 1968, é pouco falado a questão 

da Willys, naquele tempo. A greve de Osasco, nós fizemos dentro da Willys, também, uma greve de 

três dias; e não se fala disso. Eu não sei se o pessoal tinha como levantar; na época, a liderança do 

sindicato era o Lumumba – não sei se vocês lembram do Lumumba, por exemplo. Precisava 

levantar; fazer essa história da época; que essa ligação, eu queria ver com o Ibrahim, por exemplo, 

se o sindicato, ou vocês de Osasco, tinham uma ligação com a militância da Willys naquele tempo. 

Porque ninguém fala disso. Eu vivi, porque eu trabalhava dentro da Willys.  

 

A SRA. – O meu irmão Orides, que ainda é vivo – porque vários já morreram –, ele 

trabalhava na Willys; e a gente ajudou esse movimento, aí, que foi até lá na Mercedes, parou a 

Mercedes; foi um movimento junto, Willys e Mercedes. 

 

O SR. ANÍZIO BATISTA – E até o Exército, por exemplo; ficou dentro da fábrica, o 

Exército. Por isso que eu estou colocando se tinha uma... 

 

O SR. – Viu, Anízio, você trabalhou; eu fico contente em saber que você trabalhou na 

Willys Overland, porque eu fui para a Willys Overland no final de 1958; e fiquei lá até 1963.  

Pouco se fala que 31 de março, primeiro de abril, dezenas de trabalhadores – inclusive meu 

tio – saiu algemado, dentro de carros, e levado para o DOPS. Ficaram 20, 30 dias; que era o hábito. 

Isso em 1964.  

Em 1968, é bom que se fale, também – pouco se fala –, que as primeiras greves que vocês 

fizeram – eu já não estava mais na Willys –, era para a questão do refeitório, era para questão do 

bebedouro; e o Lumumba, nesse período de 1966, 1967, ele já era diretor do sindicato.  

E o que é interessante, diretor do sindicato; um pessoal que, em 1968, contribuíram – antes 

disso, que em 1967, o pessoal da Willys; o Orides, que ela fala; e tantos outros – a preparação do 1° 

de maio de 1968, não acontece assim. Ele vem antes. Vem em 1965, 1966. Em 1967, lá em Santo 

André, a Lourdes lembra bem, nós trouxemos, pela primeira vez, um cantor que não precisou 

receber nada; porque, hoje, a praxe é outra. Geraldo Vandré, ô Rossi. A Isabel lembra... 

 

A SRA. ISABEL PERES – Eu lembro. 
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O SR. –  O Bernard lembra disso. Essa preparação, de 1967 a 1968; e o pessoal da Willys 

Overland, que hoje é Ford, teve uma contribuição enorme. Nós, no ABC, nós estamos começando a 

trabalhar isso.  

 

A SRA. – Eu estava dentro da Willys nessa época, também. 

 

O SR. – Um fato que aconteceu na Willys; quando a Willys lançou aquele carrinho em 

Interlagos, não sei se você se lembra, lá em Interlagos; aí a Willys levou o Roberto Carlos para 

fazer um show, dentro da empresa. O que é que nós fizemos, na verdade? Nós não éramos contra o 

Roberto Carlos, contra nada; o cantor que era na época era a coqueluche, era o rei, no caso. Aí, nós, 

uma comissão, foi pedir para a Willys sortear um carro, também para os trabalhadores; e a Willys 

não o fez. O que é que aconteceu? O Roberto Carlos cantou 40 minutos; 40 minutos de vaia, que 

nós demos dele, dentro da empresa. Quarenta minutos de vaia. 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu só quero responder, que eu acho que a greve de Osasco teve 

uma repercussão muito maior, porque nós já éramos vigiados desde o 1° de maio – que teve aí na 

Praça da Sé –, do qual o governador da época, o Abreu Sodré, ele foi escorraçado do palanque, e 

teve que se refugiar dentro da igreja; e, com isso, Osasco ficou perseguido e manjado. Qualquer 

coisa que se acontecesse, eles diziam que o terror veio de Osasco. Então, por isso que a greve de 

Osasco teve uma repercussão, muito grande, no país e no Brasil.  

 

O SR. – E foi a primeira ocupação de fábrica, né, Zé Ibrahim? 

 

A SRA. – Foi a primeira. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom, camaradas, como diria o Roberto Carlos, são muitas 

emoções. Vamos caminhando para o encerramento.  

Eu só queria dizer o seguinte. Essa atividade aqui, ela é uma atividade um pouco híbrida, 

porque ela não é, a rigor, uma oitiva da Comissão com as pessoas. Ela foi proposta dentro da 

Semana de Direitos Humanos, de Memória de Direitos Humanos, que está se encerrando; então, ela 

teve essa característica meio, que causou esse estranhamento, porque as pessoas teriam que ter 

muito mais tempo para falar.  

Me parece que o mais sensato, Ivan, Amelinha – eu consultei o Adriano –, seria a gente, 

dentro desse processo – Dra. Rosa – de trabalhadores, vamos ver o que é que nós acordamos, lá no 
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dia nove, na reunião das centrais na CUT. Seria a gente pensar alguma maneira; ou escolher casos 

que já apareceram; ou escolher pessoas que foram mortas; casos, quando eu falo, Osasco é um caso, 

não é isso? Perus é um caso. O ABC pré 1976, 1977, é um caso. Vamos ver isso? Escolher.  

Porque, o que acontece? É um esforço enorme, só para uma informação. O Cavalo, que 

dirige, hoje, o Centro de Memória Sindical da Força, e dirige, lá, o trabalho de Osasco; o pessoal da 

CUT; do CEDOC; o Antônio José – Toninho – lá de São Caetano; quer dizer, nós temos feito um 

trabalho muito junto.  

Esse trabalho da recuperação do arquivo da FNT; o que eu quero dizer é assim, Isabel. Há 

um esforço de juntar as documentações dos pobres, dos que não têm estrutura. Aí, a gente é que 

nem o sapo, aprende a pular; então nós aprendemos a fazer uma maneira de história oral muito 

barata; e estamos tentando ter o diálogo – seja com os sindicatos ou centrais sindicais; seja com as 

universidades – mas as coisas caminham um pouco devagar, porque são coisas institucionais; e tal.  

O que eu quero dizer é o seguinte. Então, a ideia aqui, essa fichinha que o pessoal – a 

maioria – não preencheu, porque era difícil preencher na hora; vou dar tarefa de casa para vocês 

todos, aqui. Porque a gente quer saber o estado da memória, também desses movimentos.  

Porque, já que vocês falaram, alguns falaram, que alguém daqui a pouco vai morrer; pode 

ter certeza que a maioria dos filhos não sabe o que é, e vai jogar fora. É sério esse negócio. Já 

perdemos coisas muito preciosas de documentação. Sem contar os caras que separa, e a mulher põe 

na laje, para tomar chuva; que eu já ouvi um caso desses, horroroso; entendeu? 

Então, o que é que eu quero dizer? Talvez essa motivação aqui, na Comissão da Verdade, 

possa, também, fazer um movimento chamando quem tem a estrutura, para ajudar a juntar as coisas. 

Porque a finalidade qual é? A finalidade é disponibilizar. A finalidade é, ao final, tudo o que seja 

documento, possa ser acessado na Finlândia, na Paraíba, na Etiópia, no Catar, em qualquer lugar.  

Mas isso é um processo. Então, nós do Projeto Memória, que somos mais menorzinho de 

todos eles, mas somos meio guerrilheiros, meio atrevidos, vamos fazendo as coisas do jeito que dá. 

Por exemplo, um exemplo aqui – o Tigrão não conhecia esse documento da Cobrasma; então, cria-

se, já, uma outra relação. Vamos conversar. Liguei para o Tigrão: “Tigrão, me dá o nome dos presos 

de Osasco”. Ele fala, lá: “Olha, eu lembro fulano, fulano e fulano”. Por quê? Com um nome você 

puxa outros.  

Mas isso necessita gente ir, lá dentro do Arquivo do Estado, pesquisando. Esse material que 

está na internet, é um décimo do material. E tem coisa de fases diferentes; então não é um material 

nobre, ainda. O Arquivo do Estado vai demorar mais tempo para digitalizar, do que o trabalho da 

Comissão da Verdade. Então teria, eu estou tentando encerrar, teria aqui...  
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Tudo bem; é só levantar a mão. É melhor do que interromper. Então, pera aí, vamos lá. 

Augusto fala; Ivan fala; e, depois, eu concluo. Tudo bem. Mais alguém quer falar? Fora o Ivan, que 

vai encerrar? Tá bom. Tá. Tá bem. Vem aqui na frente, Augusto. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Neto, a única coisa que eu gostaria de comentar, é que 

esse esforço, um pouco na linha do que o Adriano falou, nós estamos fazendo uma caminhada, um 

movimento pela verdade; essa preocupação que você está colocando, deve ser colocada para nós 

mesmos. Essa articulação; na verdade, um Fórum pela memória dos trabalhadores, é algo que nós 

temos que construir com as diversas entidades – não só sindicais, mas essas entidades que nós 

temos aqui – que são entidades da sociedade civil; Centro de Memória; Associação dos 

Metalúrgicos Anistiados; o pessoal da Frente Nacional do Trabalho; e, a partir dessa articulação, a 

gente deve buscar o apoio do Estado; o recurso; de toda maneira. Mas, em primeiro lugar, essa é 

uma articulação que, ou a gente cria, ou não vai ser criada, pelo Estado.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você quer falar? Jogo rápido; porque o homem aqui está me 

pressionando.  

 

O SR. INÁCIO TEIXEIRA NETO – Meu nome é Inácio Teixeira Neto. Eu fui diretor de 

Relações Sindicais do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Minha companheira, Maristela, 

parece que saiu daí; estava aí; e a nossa preocupação, enquanto resgate da história do movimento 

operário, do ponto de vista de um advogado trabalhista, a minha colocação é o seguinte: que 

também, como pertencente do movimento negro, a gente tem ideia de Comissão da Verdade com a 

comissão que teve na África do Sul; e lá, na verdade, foi com a questão da Apartheid. Claro que 

envolve, indiretamente, a questão. Agora, a minha preocupação, é que, hoje, continua essa 

perseguição. Não parou.  

Eu não vou falar nem da história de João Cândido, Revolta da Chibata; porque já foi 

delimitada no tempo; mas não parou. Continua; e, hoje, a gente continua.  

Na época dos companheiros, que eu conheço a maioria aqui, eles eram presos torturados, 

Waldemar. Hoje, não somos presos e nem torturados, Anízio. Mas nós somos perseguidos, porque 

(ininteligível 03:09:07).  

E, para a companheira que falou do Fundo de Garantia; se na época a gente era contra, 

porque tirava o instituto da estabilidade, hoje tem que ficar esperto; porque, dia 1° de abril, não se 

confunda com a data, eles criaram o direito dos domésticos. Dois dias depois, eles queriam tirar os 
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40% do Fundo de Garantia, com discurso de deputado do PT, infelizmente. Tirar os 40%, que, aliás, 

é prática de um certo governo que eu conheço, aqui; de operário.  

E, a outra questão, é Educação, que a companheira de São Bernardo falou. Eu fui direto, 

para a Universidade de São Paulo, como advogado, saindo do Fernão Dias – que tem uma história 

de movimento secundarista. A Petit que o diga. E realmente, hoje em dia, acho que não é mais 

assim. É só isso.  

E eu chamaria, também, para lembrar a questão dos portuários, aqui de São Paulo; eu acho 

que... Porra, Santos. Pergunta pra Telma. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Em função do respeito ao tempo, Ivan, manda bala. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para encerrar, é o seguinte. Nós temos, aqui na Comissão da 

Verdade Estadual Rubens Paiva, uma norma que é – a gente faz as audiências com objetivo de 

registro do fato; não necessariamente com as vítimas, não necessariamente com familiares de 

vítimas; mas para se fazer o registro que isso aconteceu. Fazemos a tomada de depoimentos de 

testemunhas, ou as próprias vítimas, e coletamos documentação. Isso é o que nós estamos fazendo.  

O passo seguinte, que é os agressores, a gente pretende fazer no segundo semestre, em 

conjunto com a Comissão Nacional da Verdade. Porque a Comissão Nacional tem poder de 

convocação, para os torturadores, para os financiadores, e para os mandantes.  

No caso específico de Santos, que o companheiro acaba de falar, nós estamos ligados, por 

um termo de cooperação, com a Comissão Municipal de Santos; que ela está levantando toda 

repressão – aos muitos sindicatos do Porto; à Cosipa; à Petrobrás; e, especificamente, ao caso do 

navio Raul Soares.  

A comissão está fazendo. A comissão lá, de Santos, que leva o nome de Prefeito Esmeraldo 

Tarquínio, tem essa tarefa de fazer.  

Então essa comissão, junto com a Comissão Estadual, junto com a Comissão Nacional, 

conta essa história.  

Nós esperamos, sinceramente, que o movimento dos trabalhadores – movimento sindical, e 

o movimento dos trabalhadores –, de um modo geral, mesmo que não sindicalizado, se reúna e tome 

a iniciativa de contar a sua história; faça o registro; e, aqui, está absolutamente aberto para a gente 

fazer audiências para registros dessas histórias.  
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Todo mundo tem o que falar; todas as histórias são importantes; nós não abrimos mão de 

fazer o registro.  

Obviamente, que tendo documentação, e tendo testemunhos, são dados mais fortes, ainda, 

para se fazer um relatório, que se vai colocar no relatório final. Então, isso é muito importante. 

Para encerrar, eu só queria agradecer a presença de todos.  

A gente encerra aqui, em nome do presidente da Comissão, deputado Adriano Diogo, esta 

29ª audiência pública da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. Muito obrigado; e boa tarde, 

a todos. (Palmas.) 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

05/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Estadual da Verdade Rubens 

Paiva Audiência Pública Um lugar na Memória. Cinco de abril de 2013, Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a 29º Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva em parceria com o Projeto Memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo no dia 

cinco de abril de 2013 às 13:30hs na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no Auditório 

Teotônio Vilela sobre o tema Um lugar na Memória.  

Hoje, aqui na abertura dos trabalhos, embora eu não vá poder acompanhar todo o desenrolar, 

nós temos a presença da companheira da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso. Advogada 

de presos políticos, uma companheira comprometida com a questão da verdade.  

Composição da mesa. Chico Bezerra, Centro de Memória do ABC, Waldemar Rossi, 

Pastoral Operária, Isabel Peres, Amaro, da JOC, Ibrahim, Osasco, Tigrão, Osasco, Lourdes Nanci, 

AMA ABC... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – E o Trevisan, que não chegou ainda, da FNT. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Trevisan que vai chegar, da FNT. 

Então eu passo a palavra para o companheiro Neto e aí começamos essa Audiência. Doutora, a Sra. 

gostaria de fazer uma saudação? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Acho que era melhor no começo, Rosa, porque senão depois 

fica meio, ou deixa eu anunciar a mesa e depois você faz. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone para gravar. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas tem um microfone solto aí, não tem? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Companheiros, eu não vim aqui para participar exatamente 

dessa reunião hoje. Eu queria poder ter vindo desde ontem, mas aconteceu que minha filha, tivemos 

uma notícia muito boa na família, que foi o nascimento de uma neta, que eu estou ainda com a 

cabeça, vim aqui para uma reunião curta antes dessa Audiência, mas estou com a minha cabeça, o 

meu coração lá na maternidade. Até saí também para fazer umas compras de algumas coisas que 

estão faltando. Mas quero desejar a vocês uma Audiência muito rica, muito produtiva, em um 

trabalho em que eu quero estar engajada, que vai ter desdobramentos, não dessa Audiência 

especificamente, mas nós estamos constituindo, no âmbito da Comissão Nacional da Verdade, um 

grupo de trabalho sobre trabalhadores e a repressão que sofreram durante a ditadura. Para mim vai 

ser utilíssimo ficar aqui um pouco, por uma hora talvez eu possa ficar, para ouvir vocês a respeito 

dos fatos que vão ser discutidos hoje. Quero que vocês se sintam cada um, receba cada um, um 

abraço muito fraterno meu e também a afirmação de que vai ser uma alegria muito grande para mim 

na Comissão da Verdade poder estar coordenando uma comissão de trabalho de trabalhadores. Hoje 

nós já sabemos quem os trabalhadores foram, que os trabalhadores, nem todos sindicalizados, mas 

os trabalhadores em geral constituíram a categoria mais perseguida que houve após a ditadura. 

Vocês sabem isso muito bem. Os militares foram perseguidos e ainda hoje são um grupo 

perseguido, que não conseguiram inclusive a anistia que outras categorias conseguiram. Muitos 

outros grupos foram perseguidos, os próprios militantes de organização de esquerda de todos os 

tipos e um espectro muito largo que foi desde o Partidão até organizações armadas de muitas 

naturezas diferentes, algumas no campo, outras na cidade, na guerrilha da cidade ou na guerrilha do 

campo, mas nenhuma como os trabalhadores, alguns engajados também depois nessas organizações, 

do ponto de vista do número, do ponto de vista da perseguição mais funda, aquela que tira as 

condições de sobrevivência e de existência, porque cassou, não só cassou, mas tirou as condições de 

trabalho com intervenções no trabalho, com demissões e tudo isso do que os trabalhadores desse 

país. Então, para mim vai ser, eu vejo com muito entusiasmo poder dedicar um ano de minha vida 

ao lado de trabalhos com vocês, que eu tenho certeza que vão dar um impulso a essa Comissão da 

Verdade, uma presença nacional a essa Comissão da Verdade que ela não teve ainda. Eu tenho 

certeza que no Brasil inteiro, quando começarmos a fazer reuniões em torno dessas questões, 
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pensando nisso e pensando nas recomendações que nós devemos fazer também, porque não vamos 

estar somente rememorando, repensando e registrando todas essas perseguições do passado, mas 

vamos também pensar no presente e no futuro, a Comissão da Verdade tem também obrigação de 

fazer um conjunto de recomendações. Eu sei que a presença dos trabalhadores, a presença de vocês 

vai dar um ritmo completamente diferente a essa Comissão que precisa realmente existir com mais 

força, com mais presença e com mais trabalho no nosso país. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Doutora. Eu vou sair da 

mesa, o Rafael Martinelli vai ocupar o meu lugar aqui ao lado do Neto. Eu só queria dizer o 

seguinte, dia nove, às 11 horas da manhã reinstala na Câmara Municipal a Comissão Municipal da 

Verdade que tem o nome do Vladimir.  Não vou ficar enrolando aqui não, a sessão tem que 

começar, então é muito importante porque é mais uma Comissão, porque ela tinha sido 

interrompida no período das eleições e ela reinstala na segunda feira.  

Um companheiro me pediu, deixou até o jornal aqui e é muito importante e eu vou falar. 

Esse negócio desse Secretário Particular do Governador, como é o nome do sujeito? Sales. O cara 

atacou a Comissão da Verdade, fez à defesa dos militares, o Marcelo Rubens Paiva fez uma fala 

duríssima ontem, é uma coisa muito, muito, muito grave, que eu não vou discutir, evidentemente, 

agora, mas que todos nós temos que ficar atentos. Neto, te passo o comando da Reunião e o Rafael 

vem para mesa.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom dia. Rafael. Ontem teve uma atividade aqui centrada 

mais nas centrais sindicais e também com a participação da ANAP e hoje nós temos aqui uma 

mescla, porque tem o Martinelli, que é do Fórum de Ex-Presos Políticos e a Lourdes Nanci, da 

AMA do ABC, Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC. Essas duas atividades, atividade 

de ontem, trabalhadores que enfrentaram a ditadura, qual o futuro dessa memória, sabendo que as 

centrais sindicais são a criação, essas novas centrais sindicais, teve a CGT, teve a COB no passado, 

mas essas novas centrais sindicais são a criação recente, pós anos 80, não é isso? E, vamos dizer, é 

um tipo de memória, ou seja, há uma intenção política das centrais sindicais de recuperar a memória 

dos trabalhadores. Isso foi ontem, e hoje se complementa com esse debate que nós estamos 

chamando de Um Lugar na História, que são entidades que tiveram um papel muito protagonista ou 

ainda têm algumas, mas também tem um problema com determinadas lutas, eu vou citar duas 

especificamente aqui, que é a dos queixadas de Perus e que é Osasco 68, que talvez necessitem 
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maior estudo, maior reconhecimento e maior direito a fala de quem participou dessas lutas. Está 

faltando aqui o companheiro da FNT, inicialmente Frente Nacional do Trabalho, depois Frente 

Nacional dos Trabalhadores, que tem um papel muito importante em Perus, fundamental através do 

Albertino, do Mário Carvalho de Jesus, principalmente, como figuras referenciais, dos seus 

presidentes, Dirigentes, João Breno e tal, vamos chegar lá, mas Perus têm muito a ver com uma 

parte do trabalho de Osasco, então o Tigrão e Ibrahim que depois podem falar sobre isso aqui, que 

sã ode Osasco e que o Salvador Pires conseguiu essa semana pegar dengue, ontem teve o 

diagnóstico de dengue. Está dengoso. Imaginar o Salvador com aquela veemência dele dengoso 

deve ser uma coisa meio estranha, mas tudo bem. Então temos a ausência dele e o João Trevisan 

está tentando chegar aqui, que foi o penúltimo Presidente da FNT. O Zé Luis não pode vir porque 

está com o Martinelli atolado nos processos ferroviários, não é isso? Bom, quem está na mesa, ele 

levou minha lista, mas vamos lá. Waldemar Rossi, Pastoral Operária, entre outras coisas na vida. 

Isabel Peres, da Ação Católica Operária, Amaro, da JOC, foi da JOC, da Juventude Operária 

Católica, José Ibrahim, Osasco, Rafael Martinelli está aqui com o Fórum de Ex-Presos Políticos, 

também ferroviário, mas hoje é Fórum de Ex-Presos Políticos. Tigrão, atual Presidente da União 

dos Aposentados de Osasco, Chico Bezerra, do Centro de Memória Sindical do ABC, inclusive 

semana passada fizeram um grande lançamento lá, um Sindicato (ininteligível) Santo André e a 

companheira Lourdes Nanci, descobri hoje que ela é irmã de uma pessoa que eu militei na 

clandestinidade. Eu não sabia. Que bom, além de ser viúva de um grande camarada nosso, que é o 

Zé Nanci.  

 

 

A SRA. – 1968 também a nossa luta do ABC, Santo André... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, isso eu vou falar. O Chico está um pouco, Lourdes, 

você pode ajudar, cumprindo um pouco esse papel. Ou seja, o ABC não é só o ABC conhecido das 

lutas de 78 e 79 em seguida. O ABC elegeu na Constituinte de 46, em Santo André, 13 Vereadores 

Comunistas. E elegeu um Prefeito, Armando Mazzo. 

 

 

O SR. – Entre eles uma mulher.  
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O SR. SEBASTIÃO NETO – E uma Vereadora. Isso, a Carmen Savietto. Acho que era 15 

ou 16, uma coisa assim. Foi o Vermelho mesmo. Depois Mauá, além do Olavo Hansen, tem a 

passagem do Betinho, tem uma história, do Raimundo, assassinado, quer dizer, tem uma história 

enorme. Você começa a citar e começa a faltar, então, só para dizer que o ABC tem um ABC que 

tem que ser levantado um protagonismo que é anterior ao pós-ditadura. É muito importante.  

Então a ideia aqui seria o que? Aí o Martinelli e pessoal, Amaro, que a gente não pôde 

conversar bem porque tive uma conversa rápida com a Doutora Rosa Cardoso e atrasamos aqui o 

início, que não é do nosso estilo não é, Adriano? Qual é a ideia aqui? A ideia é uma pergunta direta 

aos participantes da mesa, uma pergunta muito direta, o que é que vocês enquanto movimento 

querem com esse trabalho da Comissão da Verdade. É a pergunta direta que vocês têm entre cinco e 

10 minutos para responder. Com cinco eu aviso, com sete eu aviso, com dez eu falo, acabou seu 

tempo. Cinco, sete, 10, tentando, porque se falarem todos vão dar umas duas horas de fala e aí a 

tendência é esvaziar após esse momento.  

Então a pergunta é, o que é que vocês, que foram um pouco maltratados pela historiografia, 

muitos de vocês, querem da Comissão da Verdade? A gente fez uma ficha complementar que está 

na mão já do pessoal da mesa, que a gente está chamando de enquete operária sobre a nossa 

memória histórica, que a gente pergunta assim, em relação à Comissão da Verdade, que tipo de 

denúncia de violação dos direitos dos trabalhadores que vocês defendem que sejam priorizadas as 

investigações dessa Comissão da Verdade? Aponte fatos, como repressão às greves, demissões 

políticas, invasão de sedes, torturas, assassinatos, etc. E pede para colocar alguns dados. Não 

precisa fazer isso hoje, viu Chico. Vocês vão ficar com uma cópia, vão levar para depois ajudar a 

gente, a essa Comissão, Doutora Rosa, de trabalhadores, a gente tem uma coisa mais ampla. Uma 

frase só do Estado de São Paulo citável nesse caso, o JJ Abdalla, que era o dono da Perus, ele 

perdeu o Parque Anhanguera, o Parque Anhanguera é essa Mata que acompanha a Bandeirantes até 

quase Campinas, essa Mata era dele, perdeu essa propriedade e outras porque nunca pagou nenhum 

imposto, nunca pagou fundo de garantia, nunca pagou INSS. Ele chegou a um ponto que o Jornal 

Estado de São Paulo disse, mais uma do mau patrão. Então vocês conseguem imaginar o que o 

Estado, ao protelar decisão sobre centenas de trabalhadores, fez com esses trabalhadores? Então é 

essa pergunta que nós fazemos. Insisto na questão da lista de Osasco. Nós até hoje não termos a 

lista de todos os presos de Osasco é um absurdo, só para comparar, sendo que lá no Memorial da 

Resistência tem um acrílico muito bonito com todos presos em Ibiúna. Então um esforço igual pelo 

menos tem que ser feito com Osasco. E para encerar, pós Constituinte nós tivemos o Exército 

Brasileiro, em 88, conseguiu, na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, pós-anistia, 

acertar três trabalhadores, os três mortos com tiro na testa, ou seja, foram atiradores de elite que de 
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longa distância faziam campeonato e acertaram três operários. Então é disso que nós estamos 

falando do tratamento dado aos trabalhadores. Então a pergunta direta é, o que vocês defendem para 

a Comissão da Verdade? Uma pergunta muito direta, ou seja, não é hoje a história da vida das 

entidades, que foi muito respeitável, mas não temos tempo para fazer isso. Que vocês defendam. E 

aqui nessa ficha nós estamos fazendo um pedido carinhoso a vocês que é, vocês têm um arquivo? 

As coisas estão organizadas? Isso aqui pode ser consultado? Você tem registro, quer dizer, tem uma 

ficha que nós achamos que os nossos arquivos das nossas entidades têm que estar disponíveis para 

uma olhada de todos os interessados e particularmente dos trabalhos que possam ser estendidos a 

Comissão da Verdade. Então esse levantamento, por quê? Porque em geral essas entidades aqui não 

têm, diferentemente das centrais sindicais que tem mais estrutura hoje. É uma pergunta incômoda, 

mas tem que ser respondida de alguma maneira, tudo bem? 

Começamos por onde? Começamos pelo Chico Bezerra? 

 

 

O SR. – Pode ser. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Pode ser? O ABC na frente? Vai lá. Aviso com cinco, com 

sete e com 10.  

 

 

O SR. CHICO BEZERRA – Boa tarde companheiras e companheiros, camaradas. Não é 

de hoje que não só eu como tantos outros e muitos deles aqui presentes e muitas delas também aqui 

presentes, não esperava a hora que esse país começasse a se preocupar com os seus presos, mortos, 

desaparecidos, mas dentro do campo de se faz justiça.  

Infelizmente, é duro dizer, a Comissão da Verdade, para nós do ABC ficou a desejar, mas 

como nós somos pacientes e somos aqueles acostumados de um osso de correr fazer uma bela 

alimentação, quem é do interior, não é, Carlão, um osso de correr, aceitamos e tivemos 

oportunidade no dia lá em Brasília, abraçando algumas propostas, entre elas eu digo que ele foi 

feliz, que ele está aqui presente, que não concordou também com o número de pessoas que 

compõem hoje essa Comissão. O número. Porque é inadmissível, países menores que o nosso, aqui 

da América Central, fizeram uma Comissão com centenas de pessoas representando todo o corpo da 

sociedade. Aqui diferente por mil razões que muitos dos Srs. e das Sras. sabem, até houve um atrito 

que chegou até dizer se o Lula continuar nessa ele está até sujeito a cair, eu acho, então ela foi 
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instalada, está instalada, mas lá, e o Ivan lembra muito bem, que nós defendemos comitês 

municipais em todo o país. Por quê? Porque só assim nós vamos dar subsídio a essa Comissão. 

Tanto é verdade que nós demos vários passos, inclusive aqui tem companheiros de São Bernardo, 

sabe que está criada em São Bernardo, em vários lugares, com o objetivo de realmente ir a fundo e 

ir a fundo muito mais fundo com relação nos locais aonde o operariado atuava mais por causa das 

indústrias e principalmente no ABC. O nosso centro de memória é recente, não tem seis meses, mas 

já está com proposta, projeto, copiando, é claro, Acorda ABC.  Acorda ABC no sentido não só se 

preocupar com o que passou, a história do século XX para cá, onde o operariado lá do ABC, 

principalmente em Santo André e São Bernardo, que eram os dois Municípios mais, com uma 

população maior. São Bernardo, muitos sabem, mas eu gosto de repetir, na década de 20, 30, isso é 

para acordar algumas mentes, na década de 20, 30, nas suas greves, não de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 

muito mais, de meses, já fazia uma coisa que para muitos na década de 70 achavam que estavam 

fazendo a primeira coisa na história, ou seja, reunirem os trabalhadores e a produzirem 

principalmente no campo dos trabalhadores de marcenaria, em fundo de quintais, que naquele 

tempo, vocês sabem, quem é do interior, os terrenos eram enormes, e faziam as suas tipo 

cooperativa e produziam os móveis e revendiam para assegurar as greves. Em 70 aconteceu com o 

pessoal, que o Portugal está aqui e sabe muito bem, que era para atuava mais no campo da 

metalurgia, serralheria. Pois bem, o nosso centro ele veio, tem uma proposta, tem um projeto, e 

fizemos uma coisa que muita gente não acreditava, eu não vou dizer nesse país porque eu não 

conheço tudo, mas aqui em São Paulo, principalmente, porque não é fácil trazer o movimento 

sindical para essa luta de resgate da história e da memória e muito mais ainda começar a escrever. 

Porque chega da nossa história ser contada pelos filhos da burguesia. Essa história tem que ser 

contada e será contada e está sendo já contada por nós.  

E o centro de Mauá, Santo André, São Bernardo, que congrega os sete municípios, está 

avançando. Nós avançamos a ponto de levantar, tem um companheiro aqui de Ribeirão Pires, xará 

do Neto, Ribeirão Pires nós ainda não aprofundamos, um grande movimento do pessoal protestante. 

Porque muitas vezes as pessoas pensam que foi só os conhecedores, não é Rossi, mas foram igrejas 

menores. Ribeirão Pires tem uma história linda, mas está começando a ser contada.  

Então nós estamos pautando, e já vimos fazendo, estamos indo, independente desse centro 

nós já estávamos indo e o Rafael Martinelli sabe muito bem disso, indo às escolas. E o que é um 

absurdo, convidei o Martinelli para ir para uma escola do Rubens Paiva, que recebeu o nome do 

Rubens Paiva, para nosso espanto os professores não sabiam. Então nós já estamos vindo já 

realizando nas escolas municipais, estaduais e nas faculdades, recontando essa história 

principalmente para a juventude, porque o nosso foco é a juventude. Tanto é que no dia 27 o Neto 
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esteve lá, mais da metade eram jovens. Tivemos o prazer de receber o pessoal de Ribeirão, São 

Bernardo, Diadema... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Chico, sete minutos e você tem que responder a pergunta o 

que é que você quer com a Comissão da Verdade, ok?  

 

 

O SR. CHICO BEZERA – Sim. Isso que eu estou falando já faz parte dessa resposta, 

porque veja só, a Comissão da Verdade inicia e um dois pontos nós conseguimos democraticamente 

impor a discussão e o debate das questões indígenas, que em um primeiro momento não constava e 

o pessoal do grupo Tortura Nunca Mais, com o apoio do camarada Carlão, sabe muito bem disso 

porque se empenhou, está inserida nesse debate. Por que isso? Porque os índios chegaram e 

disseram, vocês só vão levantar a história, querer saber só dos brancos e dos negros? E nós? Então 

essa história eu confesso que muita coisa eu desconhecia. Então nós estamos avançando e para 

finalizar, Neto, que eu gostaria se fosse possível depois mais responder perguntas se for o caso, nós 

no ABC vamos procurar, estamos já nessa linha de dar subsídio à Comissão Nacional em Brasília e 

não temos a pretensão de estar na frente de ninguém em relação à questão do ABC. Concluo 

dizendo o seguinte, nós vamos levantar, nós vamos contar a história, porque chegou a hora de 

desmascarar de uma vez por todas a ditadura civil militar, que durante anos, anos e anos vocês 

ficaram ouvindo só ditadura militar e a questão civil é muito importante porque está aí os 

empresários se escondendo. E hoje, graças, e a Comissão Nacional da Verdade aderiu que tem a 

questão civil, Neto. Isso é importante porque uma das coisas também que o Centro de Memória do 

ABC está pautando e o Elias está aí, faz parte lá também, nós queremos levantar todos os 

torturadores, mesmo os que morreram, porque a família tem que saber quem era o cara, e por fim, 

nós temos um compromisso contra a violência, que continua. Continua de todas as formas e aqui em 

São Paulo, principalmente na grande São Paulo não dá para continuar aceitando esse Governador do 

Estado chamado Geraldo Alckmin e com todo o seu secretariado desrespeitando todas as vezes que 

a gente, o povo quer, como foi o caso do último dia 19, e o Centro já estava nessa, nós fomos, 

estava marcada uma Audiência com o Secretário da Segurança Pública, Fernando Grella, e ele não 

compareceu, desrespeitou os movimentos sociais. Então nós do movimento do Centro de Mauá, nós 

estamos nessa luta em defesa e contra o genocídio da juventude negra pobre da periferia que vocês 

estão acompanhando. Obrigado. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Valeu, Chico. Amaro, você pode falar agora? Deixa eu falar 

uma pequena explicação. A JOC, gente, talvez tenha sido, na juventude trabalhadora, a maior 

formadora de quadros para esquerda desse país. Talvez, você vai encontrar hoje, não vou citar 

porque sempre você cita falta, mas assim, talvez a JOC tenha sido o maior celeiro de quadros. Você 

vai encontrar hoje nas diversas organizações de esquerda, na Bancada dos Parlamentares 

Trabalhadores, nas prefeituras, depois nos quadros que foram da ACO, nos quadros que foram da 

Pastoral Operária. É uma coisa muito impressionante. Foi perseguida pelo Vaticano depois do Paulo 

VI, foram momento terríveis para JOC. A JOC brasileira de certa maneira se rebelou com isso. 

Aqui na mesa tem pelo menos três, quatro, cinco, seis ex-jocistas, eu não fui, mas não fui nem 

melhor nem pior por isso, só estou dizendo que eu não fui.  

Então o que eu pediria, Amaro, eu sei que vocês hoje têm uma sede maravilhosa, mas 

totalmente aos pedações, não é isso? Sei um pouco da documentação porque eu fui lá ver a 

documentação, então talvez fosse importante, porque está sendo gravado e tudo, vocês dizerem o 

que vocês da JOC esperam das apurações da Comissão da Verdade. Tentar ser um pouco mais 

direto possível sobre isso, se você estiver preparado para falar agora, tudo bem? Então vamos lá. Se 

apresenta, quem você é. 

 

 

O SR. AMARO – Companheiros e companheiras, boa tarde. Eu sou o Amaro, tenho 76 

anos, já sou bisavô e eu venho de uma geração da JOC de 1963 quando eu entrei na JOC e em 63 a 

gente já começou tomar pau lá atrás, alguns companheiros aqui lembra do grande desafio que foi 

aquela Plenária no Centro do Professorado Paulista, aonde nós defendíamos as reformas de base, e 

de um lado a gente defendia, de outro lado a cúpula da igreja não nos apoiava e nos proibia de uma 

forma quase que covarde e nós entramos nessa junto com o pessoal do PCB, junto com o pessoal do 

Sindicato dos Bancários, foi nessa época que eu conheci o companheiro Carlão, inclusive levamos 

uns cacetes lá no DOPS naquela bendita refrega que nós tomamos. O Paulão, coitado, apanhou 

tanto que, eu só me quebraram os dentes só, mas o dele foi pior, então a tortura nossa já começou 

em 63 e depois disso aí cada mês caia um companheiro. Eu fiz um comício no Paraguai no 

Congresso da Juventude Operária Católica da América Latina e nós estávamos vigiados pelo 

Consulado Americano a mando do Cardeal do Paraguai que era dono da Rádio Nacional do 

Paraguai. Quando acabou esse congresso levaram-nos para a gente fazer uma confraternização na 

Rádio Nacional e quando menos, eu estava falando, a polícia invadiu o auditório lá da Rádio e o 

pessoal, para não deixar me prender, porque eu falei algumas verdades que era na época, finalzinho 
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do Governo do Jango já tinha pancadaria, eu já sabia, pelo próprio pessoal da polícia de lá, que nos 

inquiriram lá, que ia haver um golpe dentro de pouco tempo. 

Eu vim clandestinamente para São Paulo, os companheiros da minha delegação vieram na 

frente, eu vim depois, fiquei escondido na casa de alguns companheiros lá do Paraguai e vim depois 

no ônibus. E para minha desgraça dentro do ônibus tinha um agente da Polícia Secreta Paraguaia e 

esse sujeito chegou fazendo gracinha lá, querendo me provocar e ele falou claramente, para todo 

mundo ouvir, que a JOC era um grupo de esquerdista, mas que dentro de breve eles iriam vir com 

quantos paus se fazia uma canoa. Essa foi à declaração de um agente da polícia. Quando cheguei 

aqui em São Paulo, no dia que cheguei, no outro dia uma intimação do DOPS na sede da JOC e o 

Padre Dario, que era o nosso Assessor da igreja, teve que arrumar um advogado para eu ir no DOPS 

com ele e no DOPS me apresentaram uma gravação daquelas fitas enormes que naquele tempo se 

usava e o meu nome lá era um nome diferente, que eu misturei meu portunhol, e o pessoal lá me 

chamava de índio ou de paraguaio, e todo o meu discurso lá foi contra o (ininteligível) e contra a 

política peleguista que tinha já o João Goulart naquela época.  

Eu sempre fui um cristão muito mais ligado à questão operária e enraizado e é por isso que 

eu estava na JOC. A JOC tinha, para mim, uma mensagem diferenciada da mensagem do restante 

da igreja e eu me integrei de corpo e alma nessa luta, até porque já tinha o companheiro Waldemar 

Rossi do nosso lado, já tinha o companheiro Elias do nosso lado, já tinha alguns padres, na nossa 

época, progressistas do nosso lado. O Tom, que foi depois do Partido Comunista, que era o Padre 

Soares, o Vivaldo, que era um progressista muito combativo e combatente. Tinha outros tantos 

companheiros que eu não vou citar o nome, mas a gente já tinha uma luta que ultrapassava os 

limites da igreja reacionária conservadora que tinha naquela época. Eu costumo dizer com os meus 

colegas que essa teologia da libertação veio porque o movimento operário realmente jogou ela nas 

mãos da verdade, da uma teologia diferente, e esses padres realmente, foi à época que mais o clero 

progressista rompeu a ditadura eclesial do Vaticano. Então eu sou um cara feliz de ter participado 

dessa geração. Nesse período, logo depois dessas refregas, entrei no Metrô e fui ser metroviário. E 

no Metrô, muitos companheiros que a gente começou a levar para dentro do Metrô, muitas vezes 

nós fizemos reuniões clandestinas nos túneis do Metrô, participando como apoiador dos 

movimentos de combate à ditadura. Eu fui um panfletário e muito me orgulho a ser um panfletário. 

Eu não fui um socialista que aprendi nos livrinhos de Marx e de Engels, como se comportava o 

trabalhador.  

Eu sempre fui um trabalhador e sempre nós fomos, Waldemar, Rosseto, o companheiro 

Rosseto, companheiro Elias, nós somos companheiros solidários a luta operária porque nós 

trazíamos na nossa carne o drama de todos os trabalhadores. Quantos e quantos desempregos o 
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Waldemar sofreu, quantos e quantos desempregos eu passei. Quando eu casei, a igreja não quis 

fazer o meu casamento e aí eu tive que fazer uma ginástica para levar o Soares para ser o meu 

Padre, que fosse fazer o sacramento lá, fazer o meu casamento. Hoje eu sou casado há 47 anos, 

graças a Deus, mas fui muito detestado, muito discriminado dentro da nossa própria família. Então 

eu sou um cara que eu sou feliz de ter participado um pouquinho dessa história. Perdemos vários 

companheiros. Cada companheiro que sofria a prisão, que morria, a companheira Vandir ficou três 

meses presa e sendo torturada e esquecida no DOPS e em todas as prisões da polícia e do Exército 

que foi presa no Congresso da Juventude Operária Católica lá no Recife. Então, tenho inúmeros 

dados, inúmeros fatos que companheiros nosso foram envolvidos.  

O meu trabalho era um trabalho muito mais de apoio a esses companheiros, de fazer 

algumas reuniões, de estar participando ativamente desse movimento, independente se a igreja 

estava de acordo ou não estava de acordo, mas os meus princípios eram princípios de solidariedade 

ao movimento operário, de participação no movimento operário. A JOC sempre nos deu essa 

clareza de que nós tínhamos, o nosso grande compromisso era com a classe operária e isso foi uma 

transformação que houve dentro da igreja daquela época para cá. Nós sabemos que muitas traições 

houve dentro dessa caminhada.  

Eu quero, terminando, dizer para vocês o seguinte, o que eu quero dessa Comissão da 

Verdade e de muitas, não era somente, eu não queria Comissão da Verdade, eu queria muito mais 

do que a Comissão da Verdade, mas, só conseguimos a Comissão da Verdade, que ela seja a 

Comissão da Verdade.  E ela comece a levar nos seus relatórios finais as autoridades desse país que 

ainda se diz, alguns ainda se diz ainda de esquerda. Nós temos fogos internacionais que dá para 

ainda alguns cidadãos, cidadãos não, canalhas vivos que fizeram tortura, eu gostaria ainda, antes de 

morrer, ver esses caras passarem por onde nós passamos, nas prisões, nas torturas, pau nesses caras. 

Eu gostaria muito de ver isso antes de morrer. E um dia eu vou ver. E que nós, completando aquilo 

que o companheiro falou, conseguimos nossos relatórios dessa Comissão, a necessidade de se 

transformar dentro das escolas básicas, das escolas médias, das escolas universitárias, um pouco 

dessa história tenebrosa, tanto da ditadura de Getúlio como essa ditadura maldita que se instalou no 

nosso país e que nos massacraram. Obrigado.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Para garantir a continuidade, Isabel Peres, da Ação Católica 

Operária.  
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A SRA. ISABEL PERES – Eu costumo dizer que a ACO é filha da JOC. Ela nasceu da, 

toda nossa formação como militante ela vem da JOC. O nosso ver, julgar e agir, a nossa prática, o 

nosso trabalho de base, a nossa formação e principalmente acreditar na luta dos trabalhadores, 

acreditar na luta de classes, na consciência de classe. Isso aí a gente adquiriu desde o início dos anos 

70, 72, dentro da ACO, aonde a gente testemunhou muita coisa, principalmente no segundo dia 

após o golpe a ACO se reuniu e ela fez uma manifesto contra esse golpe e logo em seguida o 

episcopado brasileiro fez um outro documento se manifestando a favor do golpe. Que as torturas 

executadas, as mortes eram casos superficiais, que era um exagero nosso. Isso foi, esses 

documentos devem existir nos arquivos da CNBB. Eu acredito, Neto, que seria importante vocês 

adquirirem isso.  

Após toda essa caminhada nossa, nós, como militante da ACO, eu nunca consegui 

desvincular a luta da gente da fábrica e do bairro e do bairro e da fábrica. Porque era no bairro que 

estava o trabalhador, era no bairro que estava sua família, então nosso trabalho da ACO sempre foi 

um trabalho ligado à base, um trabalho de formação de quadros,  de formação de militantes. Sempre 

explicitando Jesus Cristo e explicitando a luta do trabalhador, a luta de classes. Isso era muito claro 

na cabeça de cada um. 

Nós passamos por várias experiências nesse decorrer todo. As organizações, acho que 

deveria ter, 10 minutos, eu acho sacanagem 10 minutos para falar tudo que a gente tem que falar 

aqui, Neto. É muito pouco, porque é uma história de muitos anos, companheiro Anízio, por que é 

que a Aliperti não está junto com Volta Redonda, a fábrica dos mortos. Quanto piquete nós fizemos 

naquela fábrica? O que nós presenciamos naquela fábrica? E não só na Aliperti como na 

Piratininga. Na Aliperti eram mais os mortos, isso eu falo da região sudeste, certo. Então, Neto, 

seria bom também um carinho especial sobre o que aconteceu na fábrica dos mortos que é a 

Aliperti. 

Agora, uma outra coisa também que a gente, depois do AI-5, eu vou pular uma fase todinha, 

como é que nós mulheres nos organizávamos? Através de uma Associação de Donas de Casa, ADC, 

como se nós estivéssemos ali somente para cozinhar, enquanto nós estávamos discutindo a vida dos 

nossos companheiros e a nossa dentro da fábrica. Como é que a gente podia se organizar e organizar 

a partir disso. Esse era um dos trabalhos da ACO e as reuniões que nós fazíamos lá no ABC, lá no 

Recanto Tabor, com todo o apoio do Franco, que todo mundo conhece, isso na zona leste. Depois 

foi todo um trabalho que nós fizemos na base, ali com o Parque Bristol. Eu acredito que no Parque 

Bristol deve ter o companheiro João aqui, que não me deixa mentir, era um trabalho muito grande. 

Em plena repressão nós encaramos a ocupação do SINE, que era o Sistema Nacional de Emprego e 

assumimos aquilo porque os companheiros estavam sendo demitidos em massa na época. Tínhamos 
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grupo de mais de 100 pessoas onde eles mesmos se organizavam. Essa era a nossa prática da ACO, 

formar aqueles militantes. Hoje nós temos quadros em todos os lugares. Por quê? Por causa dessa 

formação pela base, o que acabou, infelizmente, hoje em dia.  

Então, eu não vou colocar muito mais coisas não, mas eu vou deixar claro o que a gente quer 

realmente da Comissão da Verdade. Em primeiro lugar, punição. Punição aos torturadores em 

primeiro lugar. Em segundo lugar, que se tenha um olhar especial, um olhar exemplar para o caso 

das mulheres que foram torturadas, que foram presas que foram banidas, que perderam suas 

famílias e seus filhos. As mulheres têm que ter um olhar especial nessa Comissão.  

Uma outra coisa, a divulgação da lista negra. Até hoje ela está incompleta essa lista negra. 

Quantos companheiros nossos não foram prejudicados? Centenas e milhares. E nós não temos os 

nomes de todos eles. Então nós queremos que essa lista venha à tona, que ela seja divulgada, que 

todos tomem conhecimento disso. 

Outra coisa, é que nós sigamos o exemplo dos nossos companheiros latino-americanos, que 

nós também os sintamos latino-americanos, porque nós somos latino-americanos. Que nós 

possamos fazer como fez a Argentina, como fez o Chile e como fez os demais, punir, realmente é o 

que está faltando nesse país.  

Olha, eu vou deixar para, eu coloquei um mundo de coisas aqui, que se eu fosse falar de toda 

organização, o porquê é que nós chegamos nessa Comissão da Verdade, ela não nasceu do nada. Ela 

nasceu de toda uma luta. Ela nasceu de uma luta principalmente das mulheres, como você bem 

colocava ontem, Amelinha. Nós enfrentamos a ditadura em 75 e fizemos o Primeiro Encontro da 

Mulher Paulista, aonde nós denunciamos uma série de coisas. Então, companheiros, eu acho que eu 

deixei claro aqui o que a gente quer realmente dessa Comissão da Verdade. Não vou mais ocupar o 

tempo de vocês. Obrigado por terem escutado. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Pequenos esclarecimentos, o Anízio, essa companheiro de 

camisa azul clara aqui, o Anízio que ela citou, além de ser da região sudeste foi Administrador da 

Sudeste e foi Deputado Estadual aqui. O João está lá atrás, da Comissão. E o Franco, que ela citou, 

é o Franco Torresi, que estava aqui ontem, que eu não estou vendo aqui agora. Só para esclarecer. A 

Aliperti, a fábrica que ela cita, nesse material aqui tem uma foto com o nome, à data da morte de 12 

operários na Aliperti entre 86 e 89. Nos depoimentos colhidos lá pelo IEP, Projeto Memória, a 

gente chega a alguma coisa entre 20 e tanto e 30 mortos. Na fábrica. Nós estamos falando de uma 

fábrica que funciona normalmente poluindo industrialmente, quem entra na Ricardo Jafet para 

pegar a Imigrantes, tem o C&A ali, material para construção, a esquerda tem uma lagoa decantação, 
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é uma história tenebrosa da Aliperti. Hoje é do Grupo Gerdau. A fábrica está com menos operários, 

mas têm depoimentos muito consistentes, o Anízio mantém ainda relação com todo o grupo da 

Aliperti, tem um depoimento precioso do Absolon e do Zezinho. O Zezinho trabalhou lá de 62, 63 

até 89, uma coisa assim, então é muito consistente.  

Então, o quanto, por exemplo, só um caso da Aliperti, só um caso, a segurança interna da 

fábrica, aí tem que ver uma conexão com a Comissão da Verdade, a segurança interna da fábrica era 

feita pelo Delegado do bairro, que andava com a baratinha, naquela época era fusca, dentro da 

fábrica, intimidando os trabalhadores. Tinha um chiqueirinho dentro da fábrica, um chiqueirinho, 

que se o cara brigou com a mulher, se o cara chegava bêbado, se o cara estava raivoso, ele era 

punido dentro da fábrica pela polícia. Para mim isso é o Estado lá dentro. Depois, bastante grave, 

esses 12 mortos aqui, esses outros, nunca morreram dentro da fábrica. É o que a polícia faz hoje 

com essas ações na periferia. O cara morre a caminho do hospital, morre no hospital.  

Então, essa vinculação entre os poderes do Estado e a empresa teria que ser um caso à parte. 

Talvez a Aliperti, não sei, a SAAD se tinha muito problema lá em São Caetano, a Sofunge, seriam 

as piores fábricas, e naturalmente a Cimento Perus, mas, está bem, Isabel, está registrado já a parte, 

está bem? Vamos lá. E os seus preciosos escritos você passa para a gente depois porque, como tudo 

o que você tem feito tem nos ajudado. 

Vamos continuar esse bloco ainda aí do Movimento Operário Cristão? Pode ser, Waldemar? 

Depois a gente pega aqui Osasco e tal e vai caminhando. 

 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Bem, eu não sei se o que eu tenho anotado vai ser possível 

falar em apenas 10 minutos, mas coisas muito concretas que eu acho que a Comissão realmente tem 

que registrar e com um compromisso que ela já assumiu publicamente de não apenas pressionar 

para que a justiça seja feita na punição daqueles que foram responsáveis, mas também para publicar 

e ajudar a que as novas gerações tenham conhecimento da história a partir de quem a viveu e não a 

partir de quem estava no poder. Então, esse objetivo para mim, dentro desse objetivo quero colocar 

algumas coisas que nós temos discutido há muito tempo. Várias coisas não vou colocar porque já 

foram colocadas em uma outra sessão há uns 15 dias atrás em que colocamos uma série de coisas 

relacionadas com a oposição sindical. 

Primeira coisa que nós militantes da época, que já militávamos antes de 64, que nós 

percebemos, que nós tínhamos consciência, e muito bem assessorados pelo Jornal Brasil Urgente, 

nós tínhamos consciência de que o golpe militar não veio para fazer sacanagem, para sadismo, nada 

disso. Ele veio para implantar um projeto econômico de acordo com os interesses do capital 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



15 
 

 
 

internacional e chefiado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não aceitava a ideia de 

que o Brasil se desenvolvesse, embora capitalista, com um capitalismo nacionalista e com 

independência em relação ao capital internacional, as multinacionais, e, sobretudo os Estados 

Unidos. O golpe foi desferido para isso. As consequências disso vieram em função desse grande 

interesse e não porque as pessoas eram malvadas. Não vamos colocar isso na história porque isso é 

falto.  

Então, uma das primeiras coisas que nós entendemos é que, entre aqueles que eram 

trabalhadores, que defendiam os interesses dos trabalhadores, que apoiavam os trabalhadores, foi 

encontrado pela ditadura um movimento ligados às igrejas. A igreja católica, por conta dos 

movimentos de ação católica como a JOC, que gerou, digamos assim, a Ação Popular, como a JAC, 

que estimulou a organização de muitos sindicatos rurais e a JOC, que trouxe uma grande 

contribuição pela análise que ela fez do sindicalismo brasileiro e pelo que foi capaz, dos seus 

militantes, de refletir logo após o golpe procurando entender o novo contexto. É bom quando se fala 

de igreja ficar muito claro que tem um movimento antes do concílio Vaticano II e o outro a partir do 

Vaticano II, que gerou uma verdadeira revolução de grandes conflitos dentro da igreja católica e 

que foi acompanhada por outras igrejas cristãs e que deram também uma contribuição enorme 

durante os tempos da ditadura.  

Bom, uma das coisas que os militares sentiam era o peso dessas igrejas, portanto era preciso 

reprimi-la. E aqui eu começo recuperando uma coisa que o Amaro talvez deveria ter falado, não 

falou, é que logo de início alguns companheiros da Direção Nacional da JOC foram presos e 

torturados. Já os três, que eu me lembro, falecidos. Padre Agostinho Preto, Ferreirinha e a sua 

esposa, Eroni, que eram dirigentes da JOC e foram presos no Rio, foram torturados e depois foram 

soltos. Começa por aí. Mas é bom lembrar que em vários lugares do Brasil tinha gente que apoiava 

o Movimento dos Trabalhadores, como Dom Hélder Câmara. E uma das formas de reprimir a igreja 

foi assassinar o Padre Henrique, que era o seu braço direito. Nós tivemos também no Rio de janeiro, 

que era sede, lá em Nova Iguaçu, que era sede da Pastoral Operária Nacional, nós tivemos o 

sequestro do Dom Hipólito, que foi pintado de vermelho e jogado, deixado nu na estrada como um 

símbolo de denúncia de que era um comunista, etc. Então são fatos que precisam ser registrados e 

revelados porque eram pessoas que apoiavam a luta dos trabalhadores que se opunham a ditadura 

militar. Então isso aqui era uma coisa importante. 

A segunda coisa que eu quero afirmar é que, ao falar da Pastoral Operária é preciso entender 

que a história da Pastoral Operária em São Paulo e no Brasil ela é simultânea, irmã gêmea do 

Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. As coisas nasceram simultaneamente. 

Esses trabalhadores já falados aqui que tomaram consciência do seu papel histórico, do seu 
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protagonismo, desenvolvia os seus trabalhos nas fábricas, nos sindicatos e nas comunidades e esses 

trabalhos, essas reflexões que tinham de um lado as reflexões teológicas, bíblicas, etc., tinham, do 

outro lado também, as análises da contribuição do marxismo e que a gente somava para despertar a 

consciência de classe dos trabalhadores. Então, esse movimento cresceu junto e é por isso que 

quando a gente vai estudar a história da repressão dos trabalhadores combatidos daquela época em 

São Paulo e em outros lugares você vai encontrar trabalhadores que eram oposição e que eram 

também de movimentos de igreja. E a Pastoral Operária, uma delas, eu pego dois casos típicos, que 

foi o assassinato do Luiz Hirata, em 1971, que era um companheiro da Oposição Sindical, mas que 

veio da JUC com a consciência do seu papel de cristão e de operário, passou a ser operário, de 

maneira assim bastante clara. E a segunda do próprio Santo Dias da Silva, no ano de 1979, membro 

executivo da Pastoral Operária e que era o ponto de ligação entre a Pastoral e o Episcopado do 

Estado de São Paulo. Ele não foi assassinado por acaso. Ele era a liderança em destaque naquela 

época na cidade de São Paulo e era um perigo para os pelegos.  

Mas, enquanto isso, no processo de repressão, pela ousadia, como foi contado ontem da luta 

dos companheiros de Osasco a partir da Comissão de Fábrica, a partir da conquista do Sindicato, 

das greves de Osasco e Contagem no ano de 68, mês de junho, julho, se eu não me engano, a gente 

vai tendo, aqui em São Paulo também, um enfretamento com os, aqueles que foram colocados como 

interventores no Sindicato. Recuperando então o que já foi colocado nessa Comissão, uma das 

primeiras medidas dos militares que ocuparam o poder foi ocupar os sindicatos, cassar as suas 

direções e nomear interventores que se tornaram historicamente traidores da classe operária. E aqui 

em São Paulo esse papel coube a um grupo de metalúrgicos que tinha como cabeça o Joaquinzão, 

Orlando Malvezi e outros famigerados por aí.  

Por conta desse enfrentamento a repressão ficou em uma situação delicada, porque se ela, 

mesmo depois do AI-5, colocava a Lei de Segurança Nacional, ela tinha a dificuldade de prender 

por serem sindicalistas e por serem de uma pastoral, porque eles tinham que enquadrar de outra 

forma. Então, para tentar enquadrar, muita gente foi presa. Eu gostaria de lembrar alguns apenas, 

entre tantos, que naqueles anos foram presos. Nós temos aqui o caso do Raimundinho, por exemplo, 

que está aqui presente, o nosso companheiro Júlio Santana, o Jerônimo Alves, tantos outros que 

foram presos mais deu uma vez, uma forma de reprimir o movimento.  

Teve um fator importante que é bom ficar registrado, no ano de 1970, em um enfrentamento 

com o então Cardeal Agnelo Rossi, nós conseguimos impor uma linha de orientação pastoral e 

cobrar dele que devido à campanha salarial nós fizéssemos uma celebração, como igreja, celebração 

em defesa dos salários e que ele colocou como em defesa do salário justo. Justo para nós é 

bobagem. Salário nunca é justo. Mas em defesa do salário. E com isto nós entendemos que a 
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Pastoral Operária se oficializava em São Paulo. Ele saiu, na semana seguinte entrou Dom Paulo, 

que passou a dar apoio total para nós.  

E é uma coisa interessante, esse apoio de Dom Paulo foi de forma tão explícita que, tendo 

fundado a Comissão de Justiça e Paz para defender os presos políticos, proteger as suas famílias, 

denunciar os crimes da ditadura, ele fez questão de chamar um operário para esta Comissão 

simplesmente para dizer que a classe operária tinha o seu apoio. Que a igreja estava do seu lado. 

Essa era a função, porque o papel que o pessoal podia desenvolver de denúncia era muito mais o 

pessoal, digamos assim, jurista como Hélio Bicudo, Dalmo Dallari, Fábio Comparato e tantos 

outros que foram importantíssimos na história da Comissão de Justiça e Paz. Então, a presença de 

Dom Paulo, o apoio que ele dava, explicitamente, a todos os trabalhadores, a celebração da missa 

do primeiro de maio que ele fazia questão de presidir e ali dar a sua mensagem aos trabalhadores 

era uma coisa que realmente deixava os militares p.  da vida.  

Ele está lembrando um fato, já vou chegar lá. Eu só quero, a partir desse momento eles 

passam a ter uma preocupação especial, depois de ter atacado a, digamos assim o movimento 

armado e tudo o mais, eles passam a preocupação pessoal, particular com o pessoal da igreja. Por 

isso que 1974 muitos companheiros de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros lugares foram 

presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional e muitos de nós passamos por aquilo que muitos 

aqui passaram, pelos carinhos dedicados pelos militares a gente. Aquele negócio chamado pau de 

arara, choque, pancada e uma série de coisas mais. Essa era uma forma de reprimir e deixar esses 

trabalhadores sob judice, para ser julgados e, portanto com todos os seus direitos políticos civis 

cassados. Essa repressão tinha o objetivo muito claro. Era permitir a implantação definitiva do 

modelo econômico, digamos, de passar a economia para o controle das multinacionais e de calar a 

classe trabalhadora, subjugar a classe trabalhadora. E aqui, talvez finalizando um pouco esses 

informes, eu faço questão de fazer uma correção na conversa de ontem. Eu acho que na conversa de 

ontem com as centrais sindicais ficou faltando um elemento importante para ser registrado. Os 

militares reprimiam de várias formas e uma delas era tentar dividir a classe trabalhadora. Por isso 

quando da Conclat, em 1981, se decidiu unanimemente por uma Central Única dos Trabalhadores, 

unindo politicamente os trabalhadores, os militares passaram a atuar com o fim de inviabilizar a 

formação da central. Como a CUT se formou a partir do chamado sindicato dos classistas 

combativos as oposições sindicais, uma outra Conclat que no ano de 83 foi criada junto, 

infelizmente pelegos e alguns dos partidos históricos nesse país que se diziam revolucionários e 

criaram uma outra central chamada CGT. Isso dividiu o movimento sindical, enfraqueceu o 

movimento sindical. Os militares atuavam sobre diversas formas. Ou você copta, se não copta, 

reprime. Dava preferência para cooptação e essa cooptação avançou já no ano de 1991 com a 
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formação da Força Sindical por alguém nada menos do que um cara que vinha do Partido 

Comunista, que foi o Medeiros e que exerceu, com o Joaquinzão, o papel de delator. Nós fomos 

delatados pela Diretoria dos interventores e pela Diretoria renovada que tinha como cabeça o 

Medeiros, lamentavelmente. A serviço de quem? Do interesse do capital. Do mesmo capital que 

alienava a economia nacional. Essa história tem que ficar registrada. Espero que o propósito 

anunciado ontem de um movimento juntando as centrais sindicais, que ele avance no sentido da 

denúncia do que aconteceu, mas que ele corrija o processo de traição que aconteceu nesse país.  

E o último dado é lembrar que, nos anos 80 houve uma segunda onde de intervenções. 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, Bancários de Porto Alegre, Metalúrgico de São Bernardo, 

Metroviários e o Sindicato, vários sindicatos dos petroleiros sofreram intervenção, portanto, o 

processo de repressão aos trabalhadores que construíram a riqueza do capital ele foi sem tréguas. 

Quando não dava para fazer pela cooptação fazia pelo assassinato. Obrigado. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Uma pergunta, está aqui o companheiro Sebastião, de Perus? 

Eu não o conheço pessoalmente. Não está? Bom, é uma grande perda para nós não estar aqui. 

Vamos lá, Tigrão? Esse aqui é o companheiro Octaviano, Presidente da UAPO. A Cobrasma, 

Braseixos são fábricas separadas e unidas até por túnel. Tem um depoimento muito impressionante 

que nós não sabíamos, pedimos a um grupo de companheiros, Tigrão, Luiz estava lá, João Joaquim, 

João Batista Cândido, na casa do Groff, um pouco antes de ele morrer, uns quatro meses antes dele 

morrer e eles contaram em uma gravação como foi a greve dentro da fábrica. O Ibrahim fez um 

documento no exílio muito importante que chama Brasil Socialista, que é uma análise cristalina da 

greve. Tem um livro, Obscuros Herói de Capricórnio, que conta a história de Osasco. Então nós 

temos documentos muito importantes, tem o trabalho que o Sindicato faz lá hoje, tudo bem, e o 

Ibrahim hoje aqui ele vai falar porque ele é o Presidente do Sindicato, ele tem uma visão mais clara 

isso, mas esse depoimento nós falamos assim, conta como foi à greve dentro da fábrica. Então tem 

uma preciosidade, o depoimento do próprio Groff, que era o Secretário Geral do Sindicato lá da 

Comissão, era o seu Secretário não é, Zé? Era da Comissão não é? Da Comissão. Certo. Presidente 

da Comissão e o Tigrão estava na Braseixos, é isso? Na Cobrasma? Na Brown Boveri, desculpa. 

Porque tem um papel particular que é muito pouco falado durante a greve, está bem? 

 

 

O SR. – O Tigrão ele não pode só ser apresentado como o Presidente da UAPO. É o que ele 

é hoje, mas na época o Tigrão era uma das principais lideranças que nós tínhamos lá, dos 
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metalúrgicos de Osasco. Ele comandava, literalmente, a Brown Boveri, os trabalhadores da Brown 

Boveri e ele foi escolhido em Plenária na época, quando eu fui escolhido candidato a Presidente na 

chapa de oposição, ele foi escolhido meu Vice-Presidente, portanto, ele foi o Vice-Presidente do 

Sindicato.  

 

 

O SR. OCTAVIANO DOS SANTOS – Meus companheiros, minhas companheiras, boa 

tarde a todos vocês. Eu não quero passar, com o devido respeito ao meu Presidente, porque 

respeitando a autarquia eu ainda o respeito como meu Presidente lá atrás e companheiro de hoje, e 

eu sei que ele tem muito a falar e talvez eu como Vice-Presidente pudesse usufruir dessa fala e 

deixá-lo em uma situação meio difícil de ele complementar. Mas quero dizer a todos vocês que eu 

tive o privilégio de ser cassado por duas vezes. Cassado em 64 quando eu fazia parte do Sindicato 

dos Metalúrgicos, da primeira Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Depois, nada encontrado 

em minha vida porque eu era apenas um soldado da nossa categoria dos trabalhadores e a minha 

luta da minha participação era apenas justiça em defesa dos nossos companheiros e das nossas 

companheiras. Tive o privilégio de participar da chapa verde oposição do Sindicato contra, na 

época, a Diretoria que fazia as vontades da ditadura e nada fazia para os trabalhadores. E a gente 

também entrou nessa situação de sermos cassados quando colocamos o nosso trabalho em 

evidência, um trabalho de responsabilidade da qual nós comprometemos a lutar pela nossa categoria 

e fizemos aquilo, o nosso programa de trabalho nós procuramos cumprir a risca, mas não deu para a 

gente chegar até o fim. O meu Presidente vai falar dessa atuação. A minha participação no 

movimento da greve de 68 ela foi na empresa da qual eu trabalhava, que era a Brown Boveri. E essa 

empresa era uma empresa praticamente burguesa porque ela trabalhava os trabalhadores com o 

melhor carinho do que as demais da nossa cidade. E era difícil que a gente convencesse os nossos 

trabalhadores que participassem de uma greve em defesa dos seus direitos, dos seus interesses. Mas, 

quando veio o movimento e a greve que nós teríamos programado pelo nosso grupo da Cobrasma, 

dos nossos Dirigentes da Cobrasma, embora no meu ponto de vista ela foi falha por um motivo, que 

eu achei que aquela greve tinha que ser preparada com mais tempo e com mais participação de 

outras empresas também, mas na época a Comissão estava apta a fazer uma greve somente da 

empresa e com a intenção de que essa greve se estendesse por todo o nosso Município e redondezas 

e por que não, ao país. Mas, infelizmente nós não fizemos essa preparação com antecedência e 

aconteceu o que aconteceu, mas foi um exemplo ao nosso país demonstrando que os trabalhadores 

não estavam mortos e que os trabalhadores estavam dispostos a lutar pelos seus direitos e mudar a 

situação do nosso país que era a ditadura que comandava nessa terra.  
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Então companheiros, eu não quero prolongar porque o prolongamento talvez eu venha a 

deixar o meu companheiro em situação mais difícil porque poderei falar aquilo que é parte dele, 

como Presidente. Mas eu quero dizer a todos vocês que eu contribuí com a minha parte na empresa 

em que eu trabalhava porque os nossos trabalhadores não estavam preparados para participarem da 

greve, mas, um dia de greve já parada a Cobrasma eu reuni vários companheiros no Sindicato à 

noite e preparei um grupo do qual nós iríamos parar nossa empresa em solidariedade aos nossos 

companheiros da Cobrasma porque estavam sendo massacrados. E, para surpresa minha, ao chegar 

à empresa para iniciar o nosso trabalho do dia a dia o meu chefe veio perguntar para mim que hora 

ia ser a paralisação. Foi uma surpresa muito desagradável pela minha parte porque alguém que 

estava na nossa reunião transmitiu a nossa chefia que nós iríamos parar. Eu tive que tomar as 

devidas providências de imediato e tentar parar a empresa naquele instante porque eu sabia que se a 

gente não parasse naquele instante não iria parar mais e a gente ia ter a repressão em cima de nós e 

nós seríamos massacrados da mesma forma que os companheiros da Cobrasma estavam sendo 

massacrados. E eu pus em evidência o trabalho e fui em uma seção que tinha o apelido de Vietnã. 

Essa seção nós tínhamos companheiros muito bons, companheiros participativos do Sindicato, 

batalhadores, em cada movimento eles estavam sempre junto conosco. E lá foi aonde eu comecei a 

paralisação subindo em uma bancada e gritando bem alto aos nossos companheiros que a partir 

daquele momento nós estávamos em greve em solidariedade aos nossos companheiros da Cobrasma 

que estavam sendo massacrados naquele momento. E eu fiz três reivindicações que era para mexer 

com a mentalidade do trabalhador, porque você não pode fazer uma greve dentro de um instante 

para o outro sem ter algo a reivindicar. Você não vai ter o apoio de ninguém, porque quem é que vai 

fazer uma greve simplesmente para dar apoio a outro grupo em outra empresa? E eu tive a sorte de 

que as três propostas que eu fiz era necessária em nossa empresa. Que nós recebíamos o pagamento 

a olho nu, onde todos que passavam nas ruas estavam vendo os trabalhadores recebendo os 

pagamentos ou o adiantamento. Os nossos companheiros eram revistados na porta da empresa 

quando todas as pessoas que passavam pela rua estavam vendo os companheiros sendo revistados. 

Então era uma humilhação aos nossos companheiros trabalhadores.  

Então, companheiro, eu não  quero me prolongar porque é muito longa a história que a 

gente teria que contar e a gente iria atrapalhar e outro companheiro também tem a fala, ele vai 

complementar aquilo que estou deixando de passar a vocês. Mas quero agradecer a esse 

movimento... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas, fizeram a greve, o que aconteceu, foram para casa? 
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O SR. OCTAVIANO DOS SANTOS – Bom, já que eu posso dar essa continuidade o meu 

companheiro vai falar da greve no geral. Eu vou adiante. Ao começar essa greve dentro da empresa 

em outra seção, eu vim na minha seção que era muito grande e o nosso Engenheiro estava rodeado 

de trabalhadores, caldeireiros, soldadores, maçariqueiros, ponteiros, e ele estava incitando aos 

trabalhadores a voltarem ao trabalho e a trabalharem que não tinha greve, não tinha nada. Aí eu 

cheguei no meio da roda e falei bem alto para todos aqueles que estavam presentes que a partir 

daquele momento não era o Engenheiro que estava mandando ou comandando aquele setor, era sim 

eu o representante dos trabalhadores e do sindicato, e a partir daquele momento nós estávamos em 

greve e apresentei a reivindicação da qual nós estávamos querendo. E aí o Engenheiro Chefe puxou 

o carro com medo de ser atacado talvez, mas eu tive a sorte de que os meus companheiros a partir 

dali eles saíram me dando um aporto, ajudando e paralisando o resto da empresa. Chegamos na 

frente, falei com todos do nosso trabalho, da nossa reivindicação, o que nos queríamos e disse a 

todos, vamos fazer uma passeata até o Sindicato, que é a nossa casa, no qual lá estaremos 

acampados aguardando a ter uma solução, que haja uma solução favorável a nós trabalhadores no 

geral, não só a nós da Brown Boveri, da Cobrasma e todas as empresas que existem da nossa 

cidade.  

E descemos em massa até o nosso Sindicato. Para surpresa minha, momento em que saímos 

na avenida vinha vindo o Exército com brucutu, cabalaria e tudo para atacar a nós na empresa. Mas 

nós tivemos a sorte de estar fora e eles não puderam fazer nada com a gente porque nada estávamos 

fazendo de errado naquele momento, apenas descemos em passeata e fomos até o Sindicato dos 

Metalúrgicos, do qual assumimos os trabalhadores e ficamos um dia e uma noite sitiados pela 

Polícia Militar, brucutu, cavalaria, que queriam naquele momento invadir o Sindicato e espancar 

todo mundo, além de prender, espancar. E aguentamos até a hora que deu. Quando não deu mais eu 

negociei com o Comandante, do qual nós saímos todos presos de lá, em camburão, fomos para o 

DOPS, e aí a nossa parte da greve em Osasco ela ficou nesse sentido, e fomos, eu tive preso junto 

com os padres franceses na mesma cela, Padre Pedro, Padre Pierre, Padre Antônio, que eram os 

franceses operários de Osasco que trabalhavam na Braseixos. E ao sairmos, prestarmos depoimento, 

eu fui tirado da cela para prestar depoimento e o Delegado perguntou para mim naquele momento, 

se soltasse eu naquele momento o que é que eu iria fazer. Eu falei a ele, respondi, irei ao Sindicato, 

se tiver terminado a greve amanhã eu vou trabalhar, se não tiver terminado a greve amanhã eu vou 

fazer piquete. Ele falou, você é mesmo um filho da p.... Eu falei, não, estou apenas cumprindo uma 

obrigação como representante trabalhador que foi eleito pelos nossos companheiros representantes 
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no Sindicato e seria muito triste da minha arte eu sair daqui e ir para o trabalho e não continuar uma 

greve que foi feita por nós trabalhadores. Se as nossas reivindicações não forem atendidas essa 

greve se estenderá por muito tempo. Ele falou, como você é mesmo um filho da p..., você não ia 

sair daqui, você vai para dentro da cela de novo. Aí eu respondi para ele que eu já sabia disso. E aí a 

gente ficou lá, não estou lembrado se fiquei mais quatro ou cinco dias, um frio desgraçado porque a 

cela lá só tinha uma mesa de mármore, ali a gente dormia sem travesseiro, sem coberta, sem nada. E 

era um mês de frio, mês de agosto, julho, estava um frio da gota. E ao soltarem eu fui para Osasco, 

cheguei lá, fui até o nosso Sindicato, mas a ditadura já tinha tomado conta. Eles tinham quebrado 

móveis, tinha tocado fogo em documentos e o Sindicato estava por conta do à toa lá. Fui a uma 

reunião que estava sendo feita no Sindicato dos Químicos lá no quilômetro 18, que o grupo estava 

lá reunido, mas a greve já estava praticamente esfacelada.  

Então, gente, isso é um pouco que a gente tem porque a história da gente é muito longa. Eu 

fui uma pessoa que desde que eu servi o Exército eu já fui preso lá porque eu defendia os soldados. 

Ia levar problema com o General, Coronel, essas coisas, então a gente tem uma história longa. 

Então eu vou passar a palavra ao meu Presidente porque senão a gente vai ficar aqui falando o resto 

da tarde e tem muita coisa ainda para ser dita. Obrigado por todos vocês.  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Tigrão, eu sempre fui contra o regime presidencialista. Quem 

tem um Vice-Presidente assim não precisa ter mais ninguém não é. Realmente o que o companheiro 

Octaviano falou, esse relato que ele fez é um relato mais do que verdadeiro, bem sincero mesmo. E 

se a gente tivesse aqui o companheiro João Cândido, que foi o Secretário Geral da minha chapa, da 

minha Diretoria, ou o João Joaquim, que foi o Primeiro Secretário, ou o Oswaldo Leal, que era do 

Partido Comunista e era meu segundo Tesoureiro, qualquer um que estivesse aqui, ou o Pedro 

Rezador, o Joaquim Miranda, qualquer um que estivesse aqui poderia até contar uma história 

diferente, mas de luta, de compromisso, daquela que foi a Diretoria da chapa verde em 67 lá em 

Osasco. Por quê? Porque o Joaquim Miranda era de outra fábrica, porque a greve não foi só da 

Cobrasma. Ele falou da Brown. Joaquim Miranda comandou a greve dentro da Braseixos. Nós 

tivemos a Barreto Keller, nós tivemos a Osram, quer dizer, várias fábricas que aderiram à greve. A 

Cobrasma foi o começo. A Lonaflex, que também foi invadida, que lá tinha o nosso companheiro 

Manoel Dias do Nascimento Neto, que é muito conhecido, também foi preso e banido do país, era 

meu companheiro de VPR, então, veja bem, existe várias histórias e eu não vou poder aqui, ontem 

até eu fui provocado pelo Adriano, pelo Deputado, para falar um pouco sobre a greve de Osasco, eu 

até falei, mas, sei lá, eu acho que não é o caso, porque não dá para fazer isso, e o Octaviano me dá 
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razão nisso aí, não dá para fazer isso em cinco, 10 minutos. Isso é um processo longo. A greve de 

Osasco não foi um processo do dia para a noite. Teve ali muito trabalho, muito sacrifício, que já 

vinha desde antes de 64.  

Ontem eu coloquei aqui naquele meu depoimento, na minha fala, eu comecei a trabalhar 

muito cedo, com 14 anos, em 61, no setor metalúrgico, na Cobrasma e peguei o golpe como 

trabalhador de base, fazendo SENAI naquela época e vivi o golpe, depois aí, juntos, eu, Octaviano e 

um monte de companheiros fizemos o que fizemos. E eu coloquei também que para nós 

trabalhadores naquela época, nós sentimos nitidamente que o golpe era contra nós. 

Fundamentalmente o golpe era contra nós. Tanto é que não foi à segunda medida e não foi uma das 

primeiras, foi à primeira medida dos militares foi intervir nos sindicatos, foi prender as lideranças. 

Por quê? Esse modelo econômico que você falou, Waldemar, e que infelizmente foi vencedor, foi 

implantado, ele só podia acontecer se limpasse a área e a primeira limpeza tinha que ser aniquilar, 

destruir o movimento dos trabalhadores, o movimento sindical. Depois veio o movimento 

camponês, vieram a UNE, os estudantes, tal, mas primeiro fomos nós. Nós somos as grandes 

vítimas. Ontem aqui, eu não sei se foi o Ivan, algum companheiro falou que tem um levantamento 

aí que mais de 30% das vítimas da ditadura, tanto presos quanto mortos e desaparecidos são filhos 

da classe trabalhadora. Então, essa história de que os trabalhadores acordaram muito tarde e que 

Osasco foi só um lampejo, não é verdade. Os trabalhadores nunca aceitaram o golpe militar e 

sempre resistiram, sempre estiveram na luta. Claro que é luta de vanguarda, não estou falando de 

massa, é luta de vanguarda, mas muitos filhos da classe trabalhadora foram para a luta como nós, lá 

em Osasco, como os companheiros do ABC de várias regiões, como os companheiros de Contagem, 

como os companheiros de Volta Redonda, foram para a luta, foram para a resistência, não aceitando 

a antidemocracia, um regime autoritário, opressivo, que durante muitos anos, décadas, infelicitou o 

nosso país. Então eu, dentro do movimento sindical, desde se começou a discutir a instalação da 

Comissão da Verdade eu tenho levantando com os meus companheiros no Sindicato, nas centrais 

sindicais que a gente correria um risco muito grande se a gente não se organizasse, a gente correria 

um risco muito grande de que nós passaríamos despercebidos no trabalho da Comissão da Verdade. 

Que nós tínhamos que ter uma presença ativa de participação nisso aí. Por quê? Porque nós temos 

muitos casos emblemáticos de companheiros que desapareceram, companheiros que foram mortos 

na tortura, em diferentes setores, parlamentares, quer dizer, estudantes, intelectuais, um monte de 

coisa. E nós? E é muito trabalho para a Comissão da Verdade. É pouco tempo para muito trabalho. 

Então nós temos que ter uma atitude ativa nesse processo. Ser parceiro, ajudar. E a responsabilidade 

é nossa. 
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Ontem eu coloquei aqui também, porque estavam todas as centrais aqui e eu representando a 

minha, eu coloquei, olha, isso aí não é tarefa só e responsabilidade das centrais sindicais. É de todas 

as organizações envolvidas com o movimento dos trabalhadores. Então isso aí tem que ser um 

imenso mutirão para fazer vir à tona a verdade sobre o que é que aconteceu e o prejuízo que a 

ditadura proporcionou não só ao país, mas, particularmente, aos trabalhadores. E foi muita coisa 

E ontem eu coloquei aqui também, só rememorando, alguns que participaram ontem estão 

hoje aqui, que nós ainda vamos sofrer as sequelas e as mazelas e as consequências do que foi, do 

que significou a ditadura militar durante ainda muito tempo. Porque muito sério o que eles fizeram 

em termos do movimento dos trabalhadores, em termo da educação dos nossos filhos, que até hoje a 

gente não conseguiu reconstruir o que tinha antes. Eu fui formado em escola pública e era um 

privilégio na minha época estudar em escola pública. Ir para escola particular era quem não estava 

conseguindo, não conseguia passar na admissão, não conseguia, tinha filtro para entrar na escola 

pública e era de excelente qualidade. Foi o que me deu uma grande base de vida, porque depois eu 

não pude estudar mais. E eu entrei no Sindicato. Mas eu tenho saudades daquela época quando eu 

vejo meus filhos nesse tipo de escola que existe. Isso é consequência da ditadura, que destruiu o 

ensino público. Sem falar do ensino universitário, ensino superior. Nós temos que refazer tudo e é 

tarefa nossa e de mais talvez duas gerações. Essas coisas não dá para se medir, mas a gente sente. 

Não dá para mensurar isso aí, mas a gente sente, que nós andamos para trás e temos que correr. 

Então o que eu espero da Comissão da Verdade é que haja esse resgate, o reconhecimento, 

que isso é uma questão política ideológica, entendeu, e o resgate dessa realidade, dessa história. E 

que o povo brasileiro fique sabendo, fique documentado, fique tornado público o que aconteceu 

com os trabalhadores vítimas da perseguição da ditadura. Eu acho que é uma grande tarefa e não é 

só da Comissão. Não é só da Comissão Nacional, é de todos nós. Então eu espero isso.  

No caso de Osasco eu me frustrei muito com a Comissão de Anistia, conhecendo o caso de 

vários companheiros que perderam emprego, que foram presos como o Octaviano, mas muitos 

outros, só na Cobrasma foram mais de 600 e que não tiveram reconhecimento. Quando chegou a 

minha vez nem me avisaram que eu ia ser julgado. Eu soube através de pessoas de Brasília que me 

avisaram, eu fui e já cheguei protestando que eu não tinha sido avisado, como é que ia julgar meu 

caso se eu não tinha sido avisado. Eu fui lá porque soube por terceiros. Não tinham lido nem a 

documentação, nem o processo da documentação que eu mandei. Se via que não tinham lido, nem o 

relator e nenhum daqueles membros lá. E depois quando eles foram proferir a sentença eu protestei, 

eu falei, eu não aceito isso aí, não vou assinar esses documentos, etc. e tal, e me retirei. Está 

gravado isso lá. Eu disse, bom, resgatar a verdade, reconhecer e dizer assim, olha, o Estado te pede 

desculpa, aquele ritual que eles fazem, pede desculpa, tal, isso é balela. Isso não é verdadeiro. E eu 
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estou falando do meu caso porque eu vi isso e saí doido de lá de Brasília e gastei tempo e perdi 

dinheiro, porque eu fui por minha conta, mas eu conheço outros casos também.  

Agora, eu tenho certeza que a Comissão da Verdade não vai ser isso aí. Ela está trabalhando 

diferente. Está procurando parceria, está procurando escutar, participar de eventos como esses aqui, 

nós temos a Doutora Rosa, que nós conhecemos a história dela, e ela está aqui junto conosco. Isso é 

diferente. Foi feito de cima para baixo? Com notáveis? Foi. Mas está tendo a humildade de 

conversar com quem tem que ser ouvido, com quem tem que ser conversado. E essa história é bom 

escutar essa história. Como dizia o companheiro ontem, é melhor a gente fazer isso porque daqui a 

pouco não vai estar nem eu, nem Waldemar Rossi, nem o Martinelli e nem o Zé aqui para contar 

essa história. Quer dizer, outros vão ter que contar. 

 

 

O SR. – Mas eu não tenho pressa. 

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu também não. Então, gente, eu estou colocando isso aí, eu não 

quero me alongar muito com a questão da história da greve porque isso aí até está documentado, 

tem documento, você citou um documento, aliás, aquele documento foi assinado por mim e pelo 

Zequinha Barreto, pelo José Campos Barreto. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O documento que ele fala é do Brasil que você fez no exílio? 

Não, esses que vocês fizeram da greve ainda aqui? 

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Que nós fizemos ainda aqui.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Que eu acho que é novembro mais ou menos.  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – É, logo que ele saiu da cadeia, porque o Zequinha foi preso lá na 

Cobrasma e quando ele saiu da cadeia a gente se juntou na clandestinidade e fizemos esse 

documento. E depois nós fizemos um outro no exílio, aí fui eu e o Neto, o Roque e vários outros 
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companheiros. Então a greve de Osasco está ultra documentada, tem depoimentos e mais 

depoimentos. Agora, vou falar, os companheiros de Contagem, de Volta Redonda, de Perus e tal, é 

muita gente, é muita gente e, infelizmente, as entidades sindicais recém-formadas estão se 

despertando para essa questão. Mas antes tarde do que nunca. E eu acho que é papel nosso, 

Martinelli, ficar cutucando os nossos sindicatos, as nossas entidades para trabalhar em cima disso. 

Porque, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco teve duas intervenções, aquela 

primeira em 64 e depois àquela contra nós, mas depois ele foi retomado. O Sindicato de Osasco 

continua a sua história. Nós temos hoje uma excelente Diretoria, não é de agora. O Jorginho, o 

Cavalo, o pessoal lá são gente de briga, de luta e tem feito um trabalho de resgate da nossa história, 

mas não focado no trabalho da Comissão da Verdade. Eu acho que, Octaviano, nós temos que 

sentar lá com os meninos e discutir isso aí com eles, olha, vamos focar, porque também nós temos 

pouca documentação. Temos que correr atrás. Porque o Sindicato foi invadido, o que tinha lá que 

nós não retiramos, não deu para retirar, eles levaram ou queimaram e, por exemplo, uma parte tinha 

na minha casa escondida e eles invadiram minha casa umas três vezes, eu já estava fora, mas, e 

aconteceu isso com muita gente. Quer dizer, então tem pouco material, mas tem. Então eu acho que 

isso aí, no caso do ABC tem que fazer a mesma coisa, no caso de todas as regiões aí, as categorias, 

nós temos que fazer. Químico, petroleiro, etc. Os têxteis, os ferroviários. Dá para fazer isso, é só a 

gente trabalhar. Então essas reuniões que vai ter dia nove, a outra que vai ter dia 15, isso é 

importante porque é o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores se articulando. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Ibrahim, fala, como isso está sendo 

transmitido ao vivo para o estado de São Paulo inteirinho, até para outras regiões do Brasil, fala um 

pouco dessa ligação tua com o Zequinha, com o Mané, com a tia, como é que era esse ambiente lá, 

como é que vocês se relacionaram com o pessoal do quartel lá de Quitaúna, fala um pouquinho 

disso vai. Pouquinho. Já que o Neto está com essa visão da história sobre horário, mas fala um 

pouco porque não sei se a gente vai repetir, aproveitar que a Doutora também está aqui hoje, fala 

um pouquinho disso, que vocês estavam lá no quilômetro 18, toda aquela coisa impressionante das 

estações de trem, aí como entrou os militares. Fala um pouco desse clima. Pouca gente sabe disso. 

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Certo. Isso aí tem que puxar bastante da memória. Veja bem, eu 

nasci e me criei em Osasco, então eu sou filho de Osasco. Então minha origem, meu pai 
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trabalhador, mãe, irmãos, 11 irmãos, eu sou o caçula de 11 e todo mundo, idade de trabalhar era 

para a fábrica. Eu comecei bem mais cedo porque eu tinha que levar marmita para os meus irmãos. 

O meu início de formação política foi exatamente com a JOC, com a Frente Nacional, Mário 

Carvalho de Jesus, o João Breno, que sempre ia lá em Osasco, o Albertino, que veio depois. O 

Albertino foi Advogado, foi o RH na Cobrasma e depois ele mudou e mudou radicalmente, a nosso 

favor, graças a Deus. Então o meu início de formação foi na JOC. As primeiras reuniões, aquelas 

cartilhinhas, tal. Depois, claro, o apelo do Partidão, do PCB, foi mais forte, o Partido era muito forte 

em Osasco, aí eu comecei há mudar um pouco, mas sempre tive uma excelente relação com 

companheiros da Ação Católica Operária, da JOC, da FLT, tal. Eu conheci o Neto, por exemplo, eu 

não sei se o Adriano sabe, mas o Manoel foi Diretor do Sindicato também cassado em 64, na 

mesma Diretoria, era jovenzinho, era o Diretor mais jovem na época e ele teve sua primeira 

cassação ali. Não quis fazer parte da minha chapa porque ele disse, olha, eu vou queimar logo de 

cara a chapa. Eu não entro na chapa. Ele não quis entrar, mas era da nossa base. E eu conheci a Tia 

também através do Neto. Nós tínhamos... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Aonde você conheceu a Tia? Não é esse 

Neto aí não... 

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Não. Não é esse Neto. É o Manoel Dias do Nascimento. O Neto 

vem da construção civil, agora está na construção civil, mas, então a gente tinha um grupo e que se 

dava muito bem com os companheiros da Ação Católica Operária, com os companheiros da Frente 

Nacional do Trabalho. O Otaviano há de se lembrar dos saraus, das serestas que a gente fazia lá na 

casa do João Cândido, no quintal dele lá na Vila Isabel, uma fogueira regada à cachaça, o Barreto 

tocava muito bem violão, o Zequinha, tinha a Maria Baccega, que também depois foi presa, era 

professora lá em Osasco, então a gente tinha uma intimidade muito grande na questão da amizade 

pessoal, confiança pessoal e esse sentimento de solidariedade. Nós éramos um grupo. Tanto é que 

quando nós discutimos a chapa o pessoal falava assim, poxa, mas você está em minoria da diretoria. 

Tinha três. Eu fale, não é minoria, não é questão de minoria, maioria, porque meu Vice-Presidente é 

o Octaviano, meu Secretário Geral é o João Cândido, tem o João Joaquim, tem o Pedro Quintino, 

tem o Oswaldo Leal, todo mundo. Nós éramos um grupo e esse grupo, inclusive, para decidir a 

greve se dividiu. Na Diretoria, para decidir a forma da greve e a época da greve nós nos dividimos e 

eu fui minoria. E eu coloquei para os companheiros, não, agora nós vamos decidir isso aí na 
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Assembleia. Não dá para decidir uma coisa assim, e na Assembleia eu ganhei. Agora, quem foi 

contra, por exemplo, o Octaviano colocou um senão aí com relação à greve, eu achei que teve esses 

erros, como quem diz, precipitado. E tínhamos companheiros que pensavam assim. Mas na hora que 

nós decidimos que iríamos fazer ninguém negou fogo. Todo mundo foi junto. Então aí não teve 

vacilo. Teve discussão antes, mas depois que decidiu ninguém vacilou. E quando a gente caiu na 

clandestinidade, uma parte do nosso grupo, dos nossos companheiros nós fomos para a luta armada. 

E nesse grupo, além do, eu e o Zequinha, foi o Neto, a Tia, que era a mãe dele, a gente chamava de 

Tia porque era ela, quem conheceu sabe o valor que tinha aquela mulher, caiu lá no Vale do 

Ribeira, no campo de treinamento do Lamarca. Nessa época nós tínhamos já ligação com a VPR, o 

que originou, na época não era VPR, o que originou a VPR e a VPR sempre teve uma base dentro 

dos quartéis lá em Osasco, principalmente em Quitaúna, Quarto Regimento de Infantaria. O 

primeiro grupo que eu conheci lá o Lamarca ainda não estava, depois é que o Lamarca, quando ele 

voltou do negócio lá do canal de Suez é que ele se integrou nessa base que era o antigo MNR, 

Movimento Nacionalista Revolucionário, que foi criado pelo Brizola a partir do grupo dos 11, antes 

de 64. 

Então a gente era um bando de, a gente era a chamada à base operária do MNR. E 

procuramos trabalhar no Brasil todo dentro daquela perspectiva de que a situação no Brasil estava 

assim tão insuportável, não havia clima de liberdade, não havia espaço de diálogo e nem de 

negociação nem nada, os partidos políticos, congresso fechado, partido político tudo na ilegalidade, 

extinguiram os partidos políticos e os de esquerda todos sendo perseguidos, e nós tínhamos que 

partir para via armada. E fizemos isso. Eu quando fui preso eu fui preso como militante da VPR, 

depois o Neto foi preso também como militante da VPR, a Tia foi presa, tanto eu como o Neto 

como a Tia, que éramos de lá, a gente se reunia em Quitaúna, se reunia na própria igreja. Como era 

a igreja lá do quilômetro 18? Imaculada Conceição. Quantas reuniões nós não fizemos lá? E tanto 

fazia reunião para discutir sindicato como reunião para discutir organização clandestina, a gente 

fazia, mudava as pessoas, mas o loca, a gente não tinha muito local. Fazia dentro da igreja, e o 

Padre sabia. Então, quer dizer, nós tivemos toda essa participação e claro que isso aí deixou muita 

marca na história. Você vê, eu falei aqui do Manoel Dias, do Neto, já teve pessoas que me apontou, 

é, lembrou bem do Neto. Aí você me lembrou da Tia. Da Tia que saiu do sequestro do suíço junto 

com três netos que estavam presos com ela. Levaram ela e ela falou, os netos vão comigo. Os netos 

vão comigo. Ou vai ou também eu não vou. E ela levou as crianças. Um deles era filho do Neto. O 

Ernestinho. E eu tive o prazer de cuidar da Tia e dessas crianças porque eu já estava m Cuba quando 

eles chegaram. Eu saí do primeiro sequestro do americano, quando eles chegaram eu recebi eles lá, 

os cubanos pediram, eu mudei da casa que eu estava para morar lá junto com a tia e cuidar das 
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crianças. Até hoje eles se lembram e eu ia buscar. E tive a honra também de assistir o “chezinho” 

ganhar aquele lenço de camelito, de camelito lá em Cuba, que era em homenagem ao Camilo 

Cienfuegos.  

Então são coisas que fazem parte dessa nossa história. O que a Tia passou, por exemplo, na 

cadeia, o que fizeram com ela, uma Sra. já nessa época de mais de 60 anos e na frente das crianças, 

isso aí não tem como descrever. Eu sei por que ela me falou, então, são coisas. Posso parar por 

aqui? Agradeço.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu compreendo o incômodo porque nós estamos com 

personagens históricas aqui na mesa. É difícil para essas pessoas comprimirem, como disse a Isabel, 

a história. Sabemos disso. Mas Adriano, companheiros da Comissão, se a gente não pode, Doutora 

Rosa, como parte do trabalho relativo aos trabalhadores, não sei a estrutura que tem aqui, a 

possibilidade, de fazer umas oitivas com histórias dessas vidas, porque vão aparecer as coisas. 

Ajuda, Adriano? Tudo bem? Lourdes Nanci. O José Luiz chegou meio, da FNT, se a gente pudesse 

arrumar uma cadeira para ele depois. Tem uma cadeira lá. Senta lá, Zé. Vai fazendo um 

aquecimento ali. Igual o Pato, entra para fazer gol. 

 

 

A SRA. LOURDES NANCI – Boa tarde. Eu estou aqui representando a Associação dos 

Metalúrgicos Anistiados do ABC, mas essa é uma história que começou em dois mil. Mas a minha 

história remete a tudo o que o Waldemar Rossi colocou e a outra companheira Isabel, porque eu sou 

de origem operária, eu não sou operária, sou a última filha de oito irmãos operários do ABC, 

principalmente Santo André e São Bernardo, e os meus irmãos todos e eu também nos engajamos 

na luta através da Frente Nacional dos Trabalhadores e do Dom Jorge Marcos de Oliveira, que era o 

Bispo que veio do Rio de Janeiro com ideias progressistas dentro da proposta do Concílio Vaticano 

II. Então a nossa, eu militei no Sindicato dos Bancários em São Paulo, lutamos contra o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, que como o companheiro Waldemar já disse, os militares tentavam 

de toda forma desestruturar a classe trabalhadora e uma das formas foi esse Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço, que se você não aceitasse você não entrava na empresa e ao aceitá-lo você 

estava com a sua conta pronta todos os dias, que antigamente a Lei não era assim. Então nós 

começamos com a questão do 13º, a greve da Perus, Aimorés e aí foi. Aí nós engajamos na Ação 

Popular, como eu era do Sindicato em São Paulo eu levei a segunda etapa da Ação Popular para 

Santo André e nós fizemos toda uma militância para tentar chegar ao Sindicato para tirar os pelegos 
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de Santo André, que era o Benedito Marcílio, ele roubou a eleição, nos ameaçou com revolver e por 

aí foi. E depois a luta que se concretizou no primeiro de maio de 68 aonde Santo André, São 

Bernardo, São Caetano, Mauá, se organizaram a partir das igrejas, que era o único lugar possível 

para se organizar. Então aqui eu gostaria de falar alguns nomes, o Padre Breno, o Padre Rubens o 

Padre Heitor, enfim, esses Padres todos deram guarida para todo o movimento de esquerda do ABC, 

e principalmente Padre Rubens, que é onde nasceu ali, hoje muitos militantes são da Vila Palmares, 

são dessa paróquia. Então a minha militância anteriormente foi isso. Meu marido foi um dos 

oradores na Praça da Sé, juntamente com o Barbosa, que era do Sindicato de São Bernardo, e aí eles 

conduziram essa passeata até a Praça da República, aonde a Ação Popular teve uma ação 

proeminente. Porém, a partir daí ele precisou ser escondido e aí a nossa perseguição começou. 

Mudamos de residência, etc., como todos já colocaram aqui.  

Então eu gostei de estar aqui e gostaria de passar a palavra para o meu companheiro também 

aqui de São Bernardo para ele poder dizer da história. Mas, antes disso, o que eu gostaria de dizer 

para a Doutora Rosa é o seguinte, Rosa, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, não se fala em punir 

as empresas que deixaram os funcionários serem presos. Então, o que eu gostaria pessoalmente, 

Empresa Molins do Brasil, onde meu marido foi preso, porque a empresa deixou a polícia chegar na 

máquina onde ele trabalhava, prender e sumir com ele? Levamos mais de um mês para descobrir 

onde ele estava. A Volkswagen na década de 79, 80, 83, ela prendia a pessoa dentro da fábrica. 

Existiam seguranças da Volkswagen que pegava informações, eles iam na Assembleia, pegavam 

informações sobre os empregados e depois aqueles empregados eram demitidos. Então o que é que 

eu gostaria dessa Comissão da Verdade? Que buscasse essas empresas que financiaram a OBAN, 

que financiou o DOI-CODI, buscasse essas empresas e colocasse o nome delas na mídia. Porque 

essas empresas que permitiram que a ditadura matasse operários e que prendesse sem nenhum 

motivo, eles pudessem ser colados na mídia para dizer quem eles são. Então a Volkswagen, a 

Mercedes Benz, prenderam pessoas dentro da fábrica e depois mandaram embora, quer dizer, sem 

justa causa, e a Molins do Brasil, e a fábrica que eu trabalhei, que eu fui demitida, que é a fábrica de 

motores Búfalo, que hoje é fechada, mas quando eu fui buscar alguma informação sobre mim lá no 

arquivo de Estado eu deparei com todas as fichas de empregados dessa fábrica colocadas no DOPS. 

Quer dizer, essa fábrica já fechou, mas alguém tem que ser colocado na mídia para dizer assim, 

olha, essas fábricas permitiram que a ditadura massacrasse os operários e que acabasse com 

qualquer movimento de esquerda, qualquer movimento progressista, mesmo sendo movimento 

simplesmente de igreja. Então é isso que eu gostaria de pedir.  
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O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Bem, companheirada, eu, como a Lourdes, também sou 

da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC, tive a oportunidade de representar a Entidade 

ontem junto com os demais companheiros das centrais, mas essa história do ABC que a Lourdes 

Nanci conta um pedaço é uma história que realmente, acho que a gente está nesse momento 

enquadrando a nossa disposição de reconstrução da história a partir de algo que o companheiro 

Adriano falou ontem. Na verdade nós estamos em uma caminhada, em um movimento pela 

verdade, pela história, pela justiça e pela reparação. E isso significa a gente entender a nossa 

história a luz de todo um desejo e uma necessidade de luta dos trabalhadores, que ainda hoje, em 

que pese todo progresso que a gente teve, uma caminhada que sofre de muita injustiça, de muita 

opressão.  

Bom, São Bernardo, o ABC teve o seu primeiro sindicato fundado em 1931, que é o 

Sindicato dos Marceneiros e da Construção Civil. Só na década de 40, um pouco a frente, é fundado 

o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que representava todas as cidades do ABC, e em 59, 

aí sim é fundada a Associação Profissional dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema 

e em 61 é institucionalizado, recebe a carta sindical de Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 

do Campo e Diadema.  

A tradição de luta da região é uma tradição que remonta, claro, aos inícios dos anos 30, com 

a fundação desse Sindicato, a região é uma região que teve, no início da industrialização a indústria 

moveleira e depois vai se instalando um polo químico e petroquímico e da indústria metalúrgica. 

Mas, em 46, logo depois da redemocratização Santo André é a primeira cidade que tem um Prefeito 

do Partido Comunista e vários Vereadores que, evidentemente, são cassados quando é cassado o 

registro do Partido Comunista. Então, toda essa história de luta operária, de luta dos trabalhadores 

pelos seus diretos, mas também nos bairros pelos direitos negados à classe trabalhadora moradora 

daquela cidade que vai se expandindo graças à riqueza que o capital traz, mas que é gerada pelos 

trabalhadores, é uma história que, felizmente já está suficientemente documentada e estudada, as a 

história específica dos trabalhadores ainda precisa ser narrada nessa ligação entre a luta nas fábricas 

e a luta nos bairros. O Sindicato dos Metalúrgicos, então, em Santo André, tem toda uma história 

que a gente precisa trazer a luz, porque ela já tem muita informação e com a fundação do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Caetano, que é basicamente um Sindicato ligado a General Motors, uma cidade pequena, uma 

grande empresa, essa região produziu e ainda produz uma história que foi, que já é suficientemente 

conhecida, mas ainda não tem um trabalho fundamental realizado. Os acervos desses sindicatos, os 

acervos dessas associações estão se perdendo, inclusive no meu Sindicato. Então esse trabalho de 

reconstrução significa a gente trabalhar com os acervos, trabalhar com história oral. Ainda que o 
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Waldemar não tenha presa, ninguém tem pressa de ir embora, não é verdade, mas muitos já estão 

indo, e é preciso que a gente trabalhe nessa direção de registrar os depoimentos. É importante 

ressaltar que o Projeto Memória da Oposição Sindical começou antes de existir formalmente, nessa 

forma, colhendo depoimentos de companheiros antes ainda de formalizar esse Projeto. No Projeto 

Memória estão presentes aqui, além do Neto, Raimundinho, o Anízio, o Elias, enfim, os 

companheiros começaram a construir essa informação e só depois, o Waldemar, só depois 

formalizaram em um Projeto oficial. Vejam bem, em que pese a importância do movimento 

sindical, esse pluralismo das centrais que nós temos hoje, nós ainda temos uma estrutura sindical 

verticalizada, controlada em muitas medidas pelo Ministério do Trabalho, que é quem fornece o 

registro sindical. O imposto sindical ainda é a forma de sustentar financeiramente essas entidades, 

então, o movimento sindical é um movimento que ainda não rompeu com a estrutura construída 

desde 31 e implementada fundamentalmente na década de 30 e 40 baseada na carta del Lavoro. O 

que quer dizer? Que nós não temos a liberdade de construir quantos sindicatos queremos em uma 

determinada base. Apesar da Central Única dos Trabalhadores ter assumido a defesa da Convenção 

87 da OIT logo nos seus primeiros congressos, nós ainda não temos a plena liberdade sindical. E 

são entidades da sociedade civil como o Centro de Memória do ABC, com o Projeto Memória da 

Oposição Sindical, que são os vanguardistas, as lideranças na reconstrução das lutas operárias, na 

reconstrução da luta dos trabalhadores e do povo. Então é um contra senso, não e verdade? Mas é 

um registro que na verdade a independência da classe trabalhadora funciona melhor quando é 

totalmente livre, que não depende do Estado, que não depende do imposto sindical. Felizmente, 

com o Ibrahim destacou, a gente vê um momento agora de compreensão que as centrais sindicais 

têm de incorporar na sua pauta cotidiana a reconstrução da história na perspectiva da identificação, 

de registro e de remissão, de remeter à justiça todas as barbaridades constituídas pelo regime militar 

contra os trabalhadores.  

Eu cheguei em São Bernardo em 75 e fui uma das lideranças da greve da Scania, fui 

Dirigente da greve de 79 e 80, cujo grande exemplo foi a demonstração, que a classe trabalhadora, 

quando nós criamos o fundo de greve, consegui, mesmo com a intervenção ministerial, continuar 

liderando a luta apenas com os nossos recursos. O Sindicato livre, que todos nós lutamos há muitos 

anos, já existiu na prática. Existiu no começo dos anos 20, 30 e também aconteceu, por exemplo, 

com a formação da União dos Trabalhadores de Ensino, em Minas Gerais, Sindicato Livre dos 

Professores, a APEOESP, enfim, são várias experiências que mostram que a independência sindical 

e que a liberdade sindical se constituiu apesar do controle ministerial. Frente Nacional do Trabalho, 

Frente Nacional dos Trabalhadores, que todo mundo citou aqui, é um exemplo primoroso de 

organizações que a gente criou e foram fundamentais a formação e na organização do movimento. 
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A história do ABC é gigantesca. Eu reforço essa questão que o Neto colocou até porque muitos de 

nós já estão se indo, então oitivas específicas de situações vividas por companheiros dentro de 

fábrica, alvos da repressão patronal, policial, militar, são oitivas que contribuíam, aí sim, para 

registro da história oficial. E do trabalho da Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da 

Verdade, para que a gente comece a desvendar o fio da colaboração patronal, militar e policial dos 

mecanismos que a repressão foi montando, a montagem da máquina repressiva empresarial e 

policial foi um processo que foi se aprimorando, tanto que na greve de 78 da Scania ela me atingiu 

depois eu consegui ainda arrumar outros empregos porque essa máquina repressiva, essa parceria 

público-privada entre o capital e o Estado foi se aprimorando, então, fatalmente, ela foi nos 

alcançando como alcançou a mim e a outros companheiros que forma demitidos pelo 

aperfeiçoamento dessa colaboração entre as empresas e a repressão.  

Então essa é uma das questões que nós devemos estudar, como é que foi se formando e 

como foi operacionalizada a colaboração entre as empresas e a repressão. São detalhes que 

precisam ser ilustrados. Seria muita pretensão eu e a Nanci aqui desfiarmos a história do ABC 

inteira, porque são histórias das organizações políticas, das organizações militantes, das entidades 

sindicais, do trabalho de bairro, que merecem um outro fórum e um outro tratamento.  

Para concluir, eu entendo que é preciso que a gente formule espaços de colaboração, mas, 

mais concretos de construção de trabalhos conjuntos que podem ser incentivados a partir desse 

momento aqui, mas que, evidentemente, só vai existir se houver interesse das centrais. Mas, de 

qualquer maneira, é um apelo que a gente faz. E, para concluir, lembrar algo que o companheiro 

Ibrahim falou, que se a nossa luta, no âmbito da instituição, das Comissões, a Comissão Nacional 

da Verdade, as Comissões Estaduais, têm o objetivo de identificar todo esse é processo, é preciso 

considerar que, infelizmente, a Comissão da Anistia não tem sido coerente com a sua missão de 

reparar aqueles companheiros que foram perseguidos políticos, que foram atingidos por prisões, por 

tortura, por perseguições sem prisões, mas prisões policiais identificadas com evidências. Comissão 

da Anistia muitas vezes julgou à revelia da Lei 10559, usando critérios que um processo 

administrativo até permite, a Comissão da Anistia é um processo administrativo. Companheiro 

Sebastião Neto também teve problemas na definição dos valores daquilo que deve ser identificado 

uma reparação, que sabemos, é simbólica, mas a luta por verdade, memória e justiça é a luta por 

reparação. Há cinco princípios da justiça de transição. Esses são os quatro, verdade, memória, 

justiça e reparação. Então, que este momento que a Comissão Estadual da Verdade, liderada e 

presidida pelo companheiro Adriano, seja um momento em que a gente realmente identifique várias 

questões que devem se tornar a pauta de trabalho de todo esse movimento pela verdade, como bem 

o Adriano falou antes, ontem, e que a gente deve fazer esforços, políticos e institucionais, para 
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construir uma verdade que não seja, como disse a companheira Luiza Erundina, que não seja uma 

meia verdade. Que a Comissão da Verdade não faça aquilo que não é da sua atribuição, ela não vai 

poder julgar e nem mandar prender, mas que ela cumpra o papel primoroso de trazer à luz a verdade 

escondida, trazer à luz a memória revelada, mas, fundamentalmente, embora seja um órgão do 

Estado, que ela se abra, que seja permeada pela ação da sociedade civil, dessa sociedade civil que se 

organiza em organizações. Como disse o Adriano e o Waldemar, a gente não tem pressa para 

terminar. Nós estamos começando uma caminhada. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu não tenho presa de morrer. É diferente.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Mas também de contar a verdade, Neto. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, mas nós temos que respeitar os oradores aqui, por 

favor. Conclua, por favor.  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – As instituições funcionam em um outro movimento e o 

nosso movimento é da vida, das instituições é um movimento do Estado. Mas, que realmente o 

Estado se abre como está se abrindo, que a Comissão da Verdade, que não é um Órgão do Governo, 

mas é um Órgão de Estado seja cada vez mais permeável a essas vidas que foram truncadas, mas 

continuam na luta para construir um Brasil mais justo. Obrigado. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Só lembrar uma coisa muito rápida, a nota que foi assinada 

ontem de repúdio a posição dos clubes militares e apoio ao golpe, a gente coletou hoje, embora já 

tenha sido divulgada uma versão, nós estamos pegando assinatura das entidades presentes aqui. Não 

das pessoas, das entidades presentes aqui e também da própria Comissão o Adriano assinou. E tem 

cópia para todo mundo para quem não pegou. Tem cópia desse material para quem não pegou e tem 

cópia desse material, que peçam a Milena se não pegaram.  

Pediram aqui para anunciar um companheiro bastante conhecido por muita gente, Dermi 

Azevedo, longa militância, de décadas, no Memorial da Resistência no dia 13 de abril ele vai lançar 
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um livro chamado Travessias Torturadas. Tem tudo a ver com a discussão nossa aqui, 13 de abril às 

14 horas no Memorial da Resistência.  

Martinelli, não sai da linha e não passa do horário. 

 

 

O SR. RAPHAEL MARTINELLI – Não vou passar do horário não. Cinco minutos. Para 

mim é uma grande satisfação falar com os companheiros, as companheiras e inclusive o contato 

com os velhos companheiros militantes, etc. e tal.  

Eu queria dar pelo menos o meu testemunho para os advogados, a Rosa que está aí, calculo 

o que significava os advogados nos fazerem as defesas, enfrentarem a ditadura, não é, Rosa? Eu 

espero que você merece todo aquele respeito, como o Piveta e outros companheiros advogados que 

enfrentaram aquelas coisas, como os padres, como os bispos, como os pastores, todos mais.  

Eu vim falar, o Tigrão aqui ele disse que fez greve no Exército. Eu também peguei 10 dias, 

na primeira greve que eu fiz no Exército também, em 1945, então são coisas que estão aqui no 

nosso espírito dos companheiros da ACO. E eu queria também elogiar as palavras da companheira 

Isabel pelo seu pronunciamento, e que a nossa educação era a luta de classe, etc. Então, 

companheiros, vocês veem que já a JOC, nós, a gente era Comunista na época, então esse contato 

que nós tínhamos para fazer a eleição sindical nós procurávamos os companheiros da JOC, 

companheiros socialistas, etc., para fazer as chapas sindicais. Então isso é uma luta, ela própria diz, 

era uma educação política, era uma organização de luta da classe, quer dizer, a JOC já fazia o 

programa da discussão de luta de classe, que é a importância que hoje nós falamos nas nossas 

palestras, os companheiros, os meninos, o que significa a luta de classe é conhecer os inimigos da 

classe operária, é aquele que cobra mais valia, que não se explora, etc. Então eu estou contente 

porque eu era um crítico da Comissão da Verdade, porque eu preferia aquela principal que veio, 

para depois com a reclamação da área militar nós demos uma recuada, porque a primeira previa a 

condenação dos militares, essa é a verdade. Então, mas mesmo assim eu acho que a experiência, a 

luta que vocês estão tendo da Comissão da Verdade, a experiência do Adriano aqui está indo como 

a gente quer. A sociedade já está sentindo o problema do que é que significa a Comissão da 

Verdade. Esta havendo aquela vontade, vamos dizer, de aqui falar. Isso que é importante. E olha 

quantas pessoas estão aparecendo para falar. Isso que é importante. Quer dizer, nós gostaríamos, 

isso eu estou defendendo a mais de anos, que todas as organizações sindicais devia ter Comissão da 

Verdade Operária. É aquilo que nós estamos vendo hoje da JOC, quantos sofreram perseguições, 

eram prisões, era a cadeia, quer dizer, na luta operária, nas oposições, quer dizer, todos nós temos 

histórias, é o metalúrgico, é o gráfico, são os têxteis, construção civil, é o ferroviário. Eu fico meio 
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maluco porque às vezes os ferroviários não é tocado, mas a minha categoria eram 200 mil 

ferroviários. Quer dizer, hoje não chega a 50 mil. A minha, vamos dizer, o levantamento que eu 

gostaria que a Comissão levantasse na Direção Nacional, que era a Rede Ferroviária Federal, onde 

todas 22 ferrovias foi feito inquérito, intervenções de militares. 22 ferrovias. Quer dizer, foi feito, 

vamos dizer, a contribuição do ouro, a aliança, obrigavam os ferroviários a tirar a aliança do dedo 

para dar para os canalhas. Precisaria saber aonde foi esse ouro, onde foi essa exploração da ditadura 

militar, tudo isso. Quer dizer, tudo isso são consequências, e consequências, a gente se arrepia de 

falar tanto o que gostaria, mas tem que falar rápido. Mas analisa o que é que a ditadura fez, não só 

como o problema de tortura, porque muitos falam nos crimes atuais, já em 64 nós temos vários 

ferroviários mortos só no golpe militar, ferroviários mortos, como os camponeses, etc., etc. Quer 

dizer, a luta foi braba, foi violenta. 68 foi um exemplo para nós. Eu sou um cara de esquerda, sou da 

ALN, fundados da ALN, mas a experiência sindical foi uma experiência nova de 68, porque foi a 

tomada da fábrica pelos trabalhadores. Quer dizer, uma coisa que nunca nós fizemos, porque nós 

fazíamos as greves, às vezes íamos para casa, íamos para igreja, íamos para outro lugar, então 68 foi 

uma grande experiência. Eu estou satisfeito porque hoje encontrei, no início da Comissão da 

Verdade, aqui do Adriano, está colocando os velhos combatentes, que ainda nós somos aí, eu vou 

fazer 89, mas estamos aí, os companheiros estão aí, então estamos discutindo para ver a influência 

que ainda podemos ter para que as organizações, as centrais sindicais comecem a ter coragem de 

pegar isso na mão. Então nós vamos dar a nossa participação.  

Eu, conversando com os companheiros eu disse, olha, possivelmente ainda o meu resto de 

vida eu vou pegar uma Comissão Nacional dos Ferroviários, das 22 ferrovias, possivelmente os 

Sindicatos dos Ferroviários vão criar também o programa das Comissões. Quer dizer, aonde eu 

posso ter ainda influência. Vou estar com o Ministério do Trabalho e com o Ministério dos 

Transportes daqui uns 10, 15 dias. Discutir o problema de pegar os arquivos da rede ferroviária 

federal, porque eu tenho, eu gostaria de dizer para o Adriano que eu vou entregar o meu, o meu 

deve ter uns quatro ou cinco quilos aí, eu vou entregar para vocês, está lá o Pará, o Maranhão, o 

Piauí, o Martinelli, tudo. Vocês vão ver o que significa já os dedo duro, os canalhas que tinha 

naquele tempo, os que entregava nós, as assembleias, tudo, está lá. Está lá, no Brasil todo.  

Então isso é importante. Eu prometo para vocês que eu vou entregar aqueles quilos de 

papéis para vocês para poder estudar também. Então eu acho, nós estamos marcando hoje, a gente 

reuniu, parece que ainda esse mês aqui nós vamos ter umas duas reuniões. Está aqui o companheiro 

da Frente, eu era Comunista e nós criticávamos a frente. Nós não tínhamos aquela compreensão do 

que significava a frente. Na greve de Perus, que era a estação ferroviária nossa, a fábrica de 

cimento, nós não entendíamos, porque nós tínhamos que fazer o que? Uma frente com a Frente 
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também, no movimento operário. Mas nós não entendíamos isso. Não éramos um pouco mais de 

esquerda radical os Comunistas na época.  

Então eu queria agradecer aos companheiros, a Rosa, viu, Rosa. Há tempos que eu não te 

via, nós nos conhecemos, mas o respeito que eu tenho politicamente pelo seu papel na defesa dos 

companheiros merece o nosso elogio. Obrigado companheiros.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu não sei se vocês estão cansados, o pessoal da mesa devia 

estar porque agora deu uma esvaziada aqui. Sorte que vocês não esvaziaram aí. Zé Luiz da Frente 

Nacional dos Trabalhadores.  

 

 

O SR. JOSÉ LUIZ – Eu sou, basicamente, eu posso dizer, da fase final da FNT, da Frente 

Nacional dos Trabalhadores. Já pego no final de década de 90, meados da década de 90, até quando 

a FNT passa a, eu digo assim, entrar em estado de coma. Ela não morreu, a gente pode dizer que 

não morreu porque as últimas coordenações simplesmente a mantêm, faz atualizado o CNPJ, faz as 

declarações ao Ministério da Fazenda para não dar a extrema unção para a Entidade, mas é óbvio 

que a partir da década de 90 ela se torna basicamente inativa. Mas, muitos de vocês, como já foi 

dito na mesa, conhecem e conhecem até mais do que eu a história da Frente Nacional dos 

Trabalhadores desde que ela foi criada em final da década de 50, com o nome de Frente Nacional 

do Trabalho, com todo o trabalho e empenho do Doutor Mário Carvalho de Jesus. Aqui na mesa 

mesmo nós tivemos o Waldemar Rossi e outras pessoas, fundadores da FNT, e que são testemunhas 

de todo trabalho da Entidade nesse período.  

Outras pessoas que tiveram papel importante também na atuação da FNT, o Salvador Pires, 

os Groffs, de Perus, João Breno, o pessoal do Sindicato de Cal e Gesso de Perus, mais recentemente 

outras pessoas como o João Trevisan, que era para estar aqui hoje, mas não pôde vir, essas pessoas 

e essa Entidade merecem também ter resgatada a sua história. Se nós pensarmos um pouco, eu pelo 

menos, como fiz parte da parte finalzinha, posso dizer o seguinte, nos últimos tempos a FNT, a 

memória da FNT também caiu um bocado. A gente precisa resgatar um pouco essa memória. É um 

trabalho do IEP através do Neto e os companheiros lá do IEP de resgatar o acervo da Entidade. 

Uma parte documental, dos documentos da Entidade nós temos guardados lá no Jardim Vista 

Alegre, que é uma Vila, um bairro, eu, o Raimundinho, que está aqui moramos lá, que é um bairro 

que nós construímos, é um bairro que a gente pode dizer que é um bairro da FNT não é, 

Raimundinho? Aquilo é fruto da FNT e foi construído com as nossas mãos, nós mesmo, eu, o 
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Raimundinho e todos que moramos lá pegamos, nós erguemos o bairro, erguemos a Vila 

trabalhando lá nos finais de semana durante a semana em regime de mutirão, resgatando todo 

aquele trabalho. E a própria história depois da FNT, se nós analisarmos, como já foi dito aqui, até 

mesmo nos anos duros, nos anos de chumbo, foi uma das Entidades que, enquanto Entidade não foi 

para clandestinidade, aguentou, ficou, com críticas ou não, com apoio, muitas vezes criticada, mas 

serviu também de amparo para muito movimento, serviu de amparo para muita gente e era, talvez, 

um porto seguro ainda que se podia ter durante aquele período de repressão, uma Entidade que 

realmente não chegou a ir para clandestinidade. Essa história tem que ser resgatada. É isso que a 

gente espera também, que as pessoas que fizeram o movimento e que tiveram na mão e que 

ajudaram também, até mesmo na, muita gente que estava na construção da CUT, na construção do 

PT, na construção de outras Entidades e outro, no retorno aí, no “retorno à democracia” e que 

contavam com a guarida da Entidade e das pessoas que faziam a Entidade naquela época. A história 

do Mário Carvalho de Jesus tem que ser relembrada, a história das greves de Perus, da 

Melhoramentos, do Sindicato de Cal e Gesso e outras, essa história toda merece e deve receber o 

lugar que ela deve ter realmente na história. Eu acho que a gente, através, até contando com a 

iniciativa do Neto através do IEP e da equipe que faz esse trabalho de resgatar e de salvar a 

documentação de FNT, que se a gente não fizer uma intervenção para recuperar aquela 

documentação à história pode se perder em grande parte também, que não deixa de ser uma história 

de luta desse país também.  

É o que eu tinha que dizer no momento. Muito obrigado.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Uma coisa importante na história da FNT, além do apoio a 

Perus, além de ter, a FNT em Osasco o Ibrahim já definiu, já explicou que existiu uma participação, 

inclusive, no apoio e depois da sustentação do desenvolvimento em Osasco, uma dificuldade muito 

grande com os posseiros, não é isso? 

 

 

O SR. – Então, essa atividade rural da FNT, que se estendeu até o início da década, dos anos 

dois mil, com os posseiros, não só com os posseiros, mas também com a instalação mesmo da 

reforma agrária por ocupações, que era na região de Promissão, Brejo Alegre, Birigui e Itararé, que 

eram ocupações com objetivo de reforma agrária similar às ocupações do MST, sem se contrapor, 

obviamente, mas com uma política diferenciada e que sobrevive até hoje. Hoje, se você visitar essas 

áreas rurais, como eu faço periodicamente, bem porque, apesar de não estar na ativa nós fizemos 
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muitas amizades, a gente continua visitando e assessorando, essas coisas a gente vê o resultado 

daquela luta até hoje. E a região de Miracatu, que não é de ocupação, mas é de posse. Os posseiros 

da região de Miracatu que ocupam aquela região desde a época do império se pode dizer, e que até 

hoje está sob judice toda aquela fazenda, foi decretado ainda na época do Sarney, como de interesse 

para reforma agrária, mas se discute na justiça até hoje a destinação daquela região montanhosa e 

cheia de banana, para reforma agrária.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dizer uma coisa aqui, primeiro assim, a FNT está ligada à 

concepção da não violência. Então tem uma elaboração muito interessante do teórico que é o Mário 

Carvalho de Jesus. A parte do Mário, por iniciativa da Ana, da filha dele, está toda digitalizada na 

UNICAMP para ser consultada via internet. A parte da FNT, nós passamos lá alguns fins de semana 

arrumando as coisas, acho que mais uns 20 dias, um mês vamos pegar lá o material, porque tem que 

arrumar um lugar para botar os arquivos. O problema nosso é esse disco que o Augusto citou. Nós 

antes de fazer o Projeto Memória pegamos nossos 13 referenciais, Anízio, Waldemar, 

Raimundinha, Silva, Vito, Salvador, os cabeção nossos, chamamos os caras e falamos, fala aí a sua 

história. O cara vai falar uma, duas horas. Com base nisso fomos atrás das coisas. Então talvez esse 

pessoal da Comissão possa ser uma maneira, Amelinha, no mínimo vai ficar guardado isso aqui, 

com aqui, apareceram nas falas coisas não previstas. Talvez esse exemplo possa servir um pouco. 

Mas, falando da FNT, a FNT centralizou um negócio muito perigoso, os 40 dias de greve lá de 

vocês, 41 dias de greve do ABC, que foi o Comitê de Solidariedade, que tem um pôster magnífico 

do Elifas Andreato, que é aquele Não há vagas, que é um pôster espetacular da obra do Elifas, e 

esse momento está ligado, retomando um pouco o que o Waldemar falou, a divisão sindical. Porque 

a chamada unidade sindical naquele momento, e isso está relatado no livro do (ininteligível) da 

Greve, o Partido Comunista, com todo o respeito, foi ao Célio Borges, através do (ininteligível) 

Corrêa, negociar, sem falar com o pessoal do ABC, o fim da greve. E teve um impasse porque 

ninguém queria o fim da greve, inclusive os trabalhadores, então estavam desautorizados, mas, 

nesse momento faltou gás para o ABC, faltou apoio, faltou comida, faltou pagar o aluguel. Então foi 

fundamental o papel do chamado Comitê de Solidariedade, que era todo mundo, menos a unidade 

sindical, todo mundo e a gente segurava os ônibus porque assim, muita gente de São Bernardo não 

mora em São Bernardo, mora em São Paulo, não é isso? Ou mora em Santo André, Mauá. Então o 

negócio era abafar os ônibus na saída e ganhar o pessoal para greve para evitar repressão lá no 

ABC. E quando Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, veio aqui, tem o episódio da invasão na casa do 

Salvador Pires, eu acho que é uma coisa importante para a Comissão da Verdade. Quer dizer, ao 
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receber um Prêmio Nobel da Paz o cara invade a casa do cara da FNT que era o interlocutor do 

Esquivel aqui. E tem a história da Maria, a Zefinha ligar para Dom Paulo e dizer, fala para ele vir 

para cá. Aí o Waldemar, no mesmo momento, quando é a visita do Papa, também uma coisa 

importante de Dom Paulo, o Waldemar tem um depoimento sobre isso, que o Cardeal fala, está 

comigo. Tipo assim, querem buscar? Está comigo. É importante para a gente saber as relações que 

estabeleceram entre os movimentos mais a igreja que a Amelinha levantou ontem, das mulheres. 

Fala no microfone. 

 

 

A SRA. – Você falou Dom Paulo, a gente só tem que agradecer. Dom Paulo Evaristo Arns, 

ele que arrumou advogados gratuitamente para defender vários operários do ABC.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Vamos lá. Você queria falar, Isabel? Estamos terminando 

ainda, tem mais gente para falar. Você quer falar nesse momento? 

 

 

A SRA. ISABEL PERES – Ainda em cima da Frente Nacional dos Trabalhadores, eu fazia 

parte nessa época, aliás, nós estávamos em várias frentes, e quando nós fundamos o Comitê de 

Solidariedade aos Trabalhadores Demitidos, esse era o nome realmente do Comitê, porque nossos 

companheiros estavam sendo demitidos devido às greves e a movimentação operária que nós já 

fazíamos na época. Então que quero lembrar que esse cartaz que nós fizemos, que foi o Elifas 

Andreato, eu fiz o esboço e me sinto muito orgulhosa disso, apontei o quadro em um pedacinho de 

madeira, aonde ele foi escolhido dentre vários. Foi o que deu origem ao Comitê de Solidariedade 

aos Trabalhadores Demitidos. Então foi um movimento que nasceu muito bonito naquela época e 

que veio desencadear nos fundos de greve também de São Bernardo e de santo André, e fundo de 

greve do qual eu participei também ativamente, principalmente da coordenação. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Fazer um encontro aqui Elifas e você. O Augusto está 

chamando a atenção aqui, que foi Advogado da Frente Nacional do Trabalho, dos Trabalhadores já 

era, acho, o Sérgio (ininteligível), que foi Deputado aqui. Bom, Anízio Batista. O Anízio vai se 

apresentar. O Adriano ficou muito incomodado, já avisei ele que ele vai falar. Não está desavisado 

não.  
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O SR. ANÍZIO BATISTA – Ouvindo as colocações dos companheiros aqui eu estava 

revivendo aqui no passado a barra pesada que os trabalhadores enfrentaram, inclusive eu, que 

trabalhei 30 anos em fábrica, de metalúrgico, me aposentei como metalúrgico, embora que eu 

queria colocar uma coisa um pouco diferente aqui. Todas as colocações aqui que os companheiros 

colocaram que a gente passou também e nós também ajudamos a fundar o Partido dos 

Trabalhadores na época e eu fui um dos fundadores também do Partido dos Trabalhadores e um dos 

trabalhadores que fui eleito Deputado Estadual na época pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fui 

eleito para ajudar os movimentos populares, movimento sindical e os movimentos em geral para 

realmente contribuir nessa luta que estávamos já do passado, da repressão, esse negócio todo aí. 

Então foi importante, e foi o que eu fiz. Quando a gente fala que Deputado tem imunidade 

parlamentar é uma grande mentira. Para vocês terem uma ideia, nas lutas nossas que nós 

acompanhávamos todos os movimentos popular, sindical e partidário na época, eu fui eleito em 82, 

assumi em 83, fiquei até 87, dentro dessas lutas nossas, sindical e oposições sindicais, eu tive 

algumas experiências fantásticas. Primeiro dos trabalhadores rurais, os canavieiros. Os canavieiros, 

quando foi aquelas grandes greves na região de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo todo, a gente 

dava um apoio total na verdade. Além de vim, conversar com o secretariado, Senador, esse negócio 

todo e a gente dava um apoio direto. Eu me lembro alguma cena que eu passei de apoio, por 

exemplo, aos trabalhadores canavieiros, inclusive Leme, aquela região de Ribeirão Preto, foi assim 

cenas das mais bárbaras que eu já vi. Guariba, por exemplo, a greve de Guariba nós estávamos 

presente, a polícia invadiu o bairro, arrebentou com os barracos, bateu nos trabalhadores, tudo que 

vocês podem imaginar. Então isso aí eu presenta na verdade e discutindo com o responsável da PM 

e nada acontecia.  

Em Leme a coisa foi mais bárbara ainda. Na época, o Michel Temer, que é Vice-Presidente 

hoje era Secretário da Segurança em São Paulo. Eu liguei para o Michel Temer, daqui dessa 

Assembleia, nesse Plenário, nesse Auditório a gente fez muitas reuniões para isso, por exemplo, os 

movimentos, e pedi para o Michel Temer, que eu estava indo para Leme, de manhã, no dia seguinte, 

que eu não gostaria de ver a polícia batendo nos trabalhadores igual aconteceu em Guariba. O 

Michel Temer no telefone disse para mim que era apenas segurança, que a polícia está só vigiando 

para não acontecer nada. Nesse dia estava eu, Djalma Bom e o Genoíno. Nós três. E o único carro 

oficial que estava em Leme era o meu carro oficial, a AL-22. Eu peguei o Djalma Bom em São 

Bernardo, peguei o Genoíno, chegamos em Leme era cinco horas da manhã. Já estavam formados 

os piquetes e estava o pessoal na praça. Aí o Djalma disse para mim assim, bom, o pessoal está aqui 
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na praça, vamos dar uma volta na cidade ver como está os piquetes organizados. E nós saímos dar 

uma volta na praça. Quando nós retornamos à praça, que nós demos uma volta, a gente assistiu o 

maior tiroteio da PM contra os trabalhadores na praça. Nesse local passa uma estrada de ferro e só 

tinha pedra, os trabalhadores revidaram com pedras nos PMs. Quando eu entrei no meio do 

movimento eu pensava que era tiro de borracha ou coisa parecida, mas não era. Era tiro de verdade. 

Inclusive a pessoa que morreu, o rapaz que morreu, que foi baleado, foi baleado perto de mim, 

socorremos ele com o carro oficial e ele morreu dentro do meu carro. E o rapaz que ia comigo, não 

conhecia muito bem a cidade, fomos para a Santa Casa, ele falava, o rapaz vai morrer, o rapaz vai 

morrer. Ele levou um tiro bem no coração. Morreu dentro do meu carro. Quando nós chegamos na 

Santa Casa já tinha outra pessoa morta, que era uma mulher que morreu baleada no ponto de 

ônibus. E o crime começou porque o piquete estava impedindo que um ônibus que ia para Usina, 

eles pararam para conversar com o pessoal, a polícia entendeu realmente ou coisa parecida que era 

realmente coisa diferente. Aí começou a briga na verdade. Dentro da Santa Casa nós tivemos uma 

coisa muito horrorosa. A polícia cercou a Santa Casa, eu o Genoíno e o Djalma Bom lá dentro 

tentando conversar com o pessoal, com a PM ou coisa parecida lá dos comandantes, não 

conseguimos convencer o pessoal, eles achavam que nós tínhamos revolver, nós tínhamos armas na 

verdade. O Genoíno teve um momento que ele falou, vocês querem ver se eu tenho arma dentro da 

minha bolsa? Pegou a bolsa dele, tirou o zíper, despejou tudo no chão. Eu não faria isso. Mesmo 

que tivesse alguma coisa. Ele fez isso na frente dos PMs. Não contentando com isso a PM limpou 

nós para fora e prenderam nós dentro do camburão, eu, Genoíno, Djalma, o meu motorista, o 

Ouvidor, que era um Sr. bem forte, por exemplo, e ficaram dando volta com nós na cidade, ficou 

umas duas horas, e dava aquelas freadas brusca com a gente dentro daquele camburão. Fomos 

chegar na Delegacia umas duas, três horas da tarde e aí o Delegado não quis fazer nenhum 

depoimento, ficou naquela enrolação. Aí sai nos jornais que o tiro que matou o Orlando que tinha 

saído do carro oficial, que era o meu carro oficial que era o único que tinha na cidade. Era o AL-22. 

Para desmistificar isso demorou tempo. Eu, como trabalhador rural que fui, trabalhei até 18 anos na 

roça, depois vim, trabalhei aqui na cidade 35 anos nunca carreguei nem um canivete. Não sei nem o 

que é isso. Não sei nem manusear arma se quer saber. Não sei. Então essas coisas realmente, a 

repressão ela não terminou quando, mesmo o Governo Montoro, que era mais democrático, foi 

eleito realmente na época, por exemplo. 

E tive outra empresa, por exemplo, a empresa Orasa, aqui em Santo Amaro. Fui em uma 

greve apoiar a Orasa, negociando com a empresa, que eu era Presidente da Comissão de Relação do 

Trabalho da Assembleia Legislativa aqui, negociando com a empresa a barganha com os 

trabalhadores. Chegando na empresa de manhã a Polícia Federal prendeu alguns companheiros no 
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camburão. Eu fui protestar com o Agente da Polícia Federal que o pessoal não estava fazendo 

baderna, estava ali esperando já decisão, que eu estava esperando uma negociação com a empresa. 

E aí não teve acordo nenhum, ele protestou, eu acabei, nós nos desentendemos e acabei sendo preso 

também por esse motivo aí. Chegando lá na Polícia Federal, eu já conhecia o Delegado porque já 

tinha sido preso algumas vezes lá, aí o Delegado, o Veronesi, perfeitamente, o Veronesi, aí o 

Veronesi falou, Deputado, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei pergunta para o seu Agente 

o que é que eu estou fazendo aqui. Ele que me prendeu. Aí o Veronesi disse, não, Deputado, pode ir 

embora. Eu falei, não, eu só vou embora quando os trabalhadores saírem daqui também, senão eu 

também não vou embora. Então foi isso, na verdade, essas condições. Então, por várias vezes, 

quando você está defendendo, por exemplo, o movimento ou os trabalhadores, mesmo que você é 

Deputado e tem imunidade, não é verdade. O regime capitalista é cruel. Então essas coisas aí 

realmente é triste.  

E outros fatos, como, por exemplo, a greve da General Motors em São José dos Campos. Lá 

estava eu e o Genoíno de novo. Chegamos na greve da General Motors, é uma das greves mais 

organizadas que eu já vi no Brasil até hoje que eu acompanhei. Os companheiros devem saber da 

coisa lá, a cerca eletrificada, um tambor de gasolina na porta, aquele negócio todo, um aparato, e 

não tinha ninguém na porta não. Não tinha ninguém. Aí desce o helicóptero realmente com o 

Coronel e eu e o Genoíno vamos negociar com o Coronel. Não tivemos acordo aí com o Coronel, 

realmente foi, e nós orientando o Coronel, na verdade se tivesse uma invasão naquele momento era 

muito complicado porque ia morrer muita gente e a fábrica ia pegar fogo total. Não tivemos acordo 

nessa parte também com a PM aí, então foi uma das coisas que eu também. 

Então, toda a luta nossa, por exemplo, e quando nós fomos eleitos Deputados para apoiar o 

movimento dos trabalhadores e brigar pela democracia a gente fez a minha parte. Então isso foi 

muito importante, a experiência que eu tive como Deputado Estadual, como peão rural, como peão 

de fábrica, e depois como Deputado, como Administrador Regional que eu fui aqui no Ipiranga na 

verdade. Então é muito gratificante, por exemplo, a gente chega hoje e vê todo um trabalho que nós 

sofremos, mas a gente conquistou aos poucos realmente um pouco a democracia. Não é total, mas 

eu acho que ainda dá para nós trabalharmos em cima disso ainda.  

Eu acho que a Comissão da Verdade hoje, por exemplo, já foi dito algumas coisas aqui, a 

gente não deve dar trégua para essa cambada, na verdade, entendeu. Eu acho que os empresários na 

época que realmente financiou tudo isso e mesmo os grandes latifúndios rurais têm que pagar por 

isso. Porque nós pagamos com a vida, muitos companheiros nossos pagamos caro na verdade e 

muitos estão sofrendo até hoje por doença, coisa parecida aí e esse pessoal está na boa dando risada 

da gente ainda. Então esse depoimento, os amigos, faz tempo que eu não vejo o Amaro aqui, a 
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Isabel, o Waldemar Rossi nós encontra sempre, os companheiros aqui. Mas uma coisa que eu queria 

perguntar para o Ibrahim... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Deixa eu falar uma coisa e você pergunta para o Ibrahim. Do 

Anízio, duas coisas que eu queria falar. Uma que eu acho que tem que ser reparada. Tem um filme, 

o filme Braços Cruzados Máquinas Paradas, do Gervitz, que segundo Jean-Claude Bernard, que é 

um grande crítico de cinema, é o primeiro filme que coloca a classe trabalhadora no cinema no 

Brasil. Não é o trabalhador. É um documentário. Mas esse documentário, como cinema, é a 

primeira vez que tem classe trabalhadora no cinema no Brasil e diz que é a maneira de fazer, os 

meninos tinham 20, 21 anos quando fizeram esse filme, é uma coisa inovadora no cinema. O que é 

que tem nesse filme? Esse filme tem o (ininteligível) vida e o processo dos metalúrgicos de 78 o 

Anízio é o candidato e o filme mostra, através, principalmente, em todo o trabalho, mas a Doutora 

Júlia Graciano e o Vito Giannotti falando como seria possível fraudar as eleições. Isso vai 

caminhando, para quem não viu o filme, e o Oswaldo Perus, que era o Procurador do Ministério do 

Trabalho ele fica tão convencido da fraude, porque a Doutora Júlia fala para ele, o Sr. escolhe três 

nomes ao acaso, ele escolheu ela falou, está vendo, tem lista dupla, esse cara pode votar duas vezes. 

Ele fala uma frase muito famosa, saiu desse tamanho no Jornal, foi a Folha da Tarde, lamento pelos 

meus amigos, que eram os interventores, os pelegos, Joaquinzão e tal, Malvezi, mas sou obrigado a 

anular essa eleição. Isso dá uma confusão enorme, porque o pessoal de Brasília, o Arnaldo Prieto 

ficou furioso. Nós entramos com processo na justiça comum, tal. Resumindo a história, o Arnaldo 

Prieto, com braço na tipóia, vem e empossa o Joaquinzão. O ato é absolutamente irregular. E nós 

estamos sofrendo com isso desde 78. Só para vocês terem ideia do papel do Estado na relação com 

as entidades dos trabalhadores.  

Quer dizer, um Procurador anula a eleição, de qualquer maneira a eleição teria que ser 

refeita porque estava anulada, ou teria que ser guardadas aquelas urnas para depois fazer a 

apuração. Não. Se liquidou com tudo isso e, para uma eleição que não teve resultado o Ministro do 

Trabalho dá posse a Diretoria que deu continuidade, absolutamente irregular. Eu acho que isso é 

papel do Estado também ao interferir em uma eleição sindical.  

A outra coisa do Anízio é o que a Isabel levantou da Aliperti. O Anízio, até porque é do 

bairro, ele sempre morou ali entre a Ricardo Jafet e a Anchieta, mais ou menos por ali, Bristol, por 

ali, Saúde, tal, ele sempre, como teve o mandato, sempre teve na Aliperti. Então o Anízio é, talvez, 

fora os funcionários da Aliperti, que mais acompanhou isso. E eu insisto, tenho uma dúvida jurídica 

enorme, Doutora Rosa, participantes com mais formação jurídica, quando uma empresa, com 
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conivência da Polícia, morrem lá dezenas de trabalhadores em um curto espaço de tempo, como que 

a gente vai poder mexer nessa coisa? O Gerdau, que comprou a empresa, ele tem dívida solidária? 

Porque a gente tem na justiça comum. Qualquer coisa que você faz junto com alguém você herda 

todas as dívidas do outro, compra uma casa, qualquer coisa. O Gerdau ele tem uma dívida solidária 

com o que a Aliperti deve? Com o bairro, com os trabalhadores, com as famílias? É uma questão 

para a gente ver depois na pauta aí. 

 

 

O SR. ANÍZIO BATISTA – Falando da Aliperti, a última vez que eu fui preso foi na porta 

da Aliperti. Eu estava panfletando, por exemplo... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você estava com o Genoíno ou não? 

 

 

O SR. ANÍZIO BATISTA – Não. Lá não estava. Estava eu e o Clóvis Preto. Nós íamos 

fazer uma Assembleia no bairro, por exemplo, protestando contra a poluição da Aliperti. E a 

Aliperti, para quem não conhece, no passado o segurança dela usava carabina, aquelas carabinas 

grandes. Quantas vezes eu fui panfletar na porta da Aliperti, por exemplo, eles empurravam nós 

foram da calçada com a carabina e nós não saíamos de lá. Com a carabina eles empurravam nós 

fora da calçada. E a gente era insiste. E aí eu fui preso na porta da Aliperti panfletando uma 

Assembleia que nós íamos fazer contra a poluição e aí o segurança, nós tínhamos acabado de 

panfletar, eu saí, o Clóvis estava me dando cobertura, aí me pegaram três quarteirões abaixo e me 

levaram para 35, onde o Neto falou, era a Delegacia que dava suporte para Aliperti, que era no 

Jabaquara. Aí chegou lá o Delegado, viu o panfleto assim, falou, isso aqui é subversivo. Eu falei, 

Doutor, mas subversivo de onde? Nós estamos fazendo uma convocação, poluição. Não quero 

saber. Vai lá para o DOPS. E fui para o DOPS, entendeu. Fazer o que? Fui lá para o DOPS. Aí o 

Clóvis estava já ali, ligou para o Luís Eduardo, cheguei lá o Luís Eduardo estava lá, então acabei 

não ficando preso. 

Mas falando da greve de Osasco, os dois companheiros pode responder aqui, na verdade, o 

Tigrão. Quando se fala da greve de Osasco, da Cobrasma, toda a greve de Osasco na época, eu 

trabalhava na Willys Overland do Brasil, depois veio a ser Ford. E 68 é pouco falado a questão da 

Willys naquele tempo. A greve de Osasco nós fizemos dentro da Willys também uma greve de três 

dias e não se fala disso. Eu não sei se o pessoal tinha como levantar, na época a liderança do 
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Sindicato era o Lumumba, não sei se vocês lembram do Lumumba, por exemplo. Precisava 

levantar, fazer essa história da época, que essa ligação, eu queria ver com o Ibrahim, por exemplo, 

se o Sindicato, por exemplo, ou vocês de Osasco tinham uma ligação com a militância da Willys 

naquele tempo. Porque ninguém fala disso. Eu vivi porque eu trabalhava dentro da Willys.  

 

 

A SRA. – O meu irmão Orides, que ainda é vivo, porque vários já morreram, ele trabalhava 

na Willys e a gente ajudou esse movimento aí que foi até lá na Mercedes, parou a Mercedes, foi um 

movimento junto Willys e Mercedes. 

 

 

O SR. ANÍZIO BATISTA – E até o Exército, por exemplo, ficou dentro da fábrica o 

Exército. Por isso que eu estou colocando se tinha uma... 

 

 

O SR. – Anízio, você trabalhou, eu fico contente em saber que você trabalhou na Willys 

Overland porque eu fui para a Willys Overland no final de 1958 e fiquei lá até 63. Pouco se fala que 

31 de março, primeiro de abril, dezenas de trabalhadores, inclusive meu tio saiu algemado dentro de 

carros e levado para o DOPS. Ficaram 20, 30 dias, que era o hábito. Isso em 64. Em 68, é bom que 

se fale também, pouco se fala, que as primeiras greves que vocês fizeram, eu já nas estava mais na 

Willys, era para a questão do refeitório, era para questão do bebedouro e o Lumumba, nesse período 

de 66, 67 ele já era Diretor do Sindicato, e o que é interessante, Diretor do Sindicato um pessoal que 

em 68 contribuíram, antes disso, que em 67 o pessoal da Willys, o Orides, que ela fala e tantos 

outros, a preparação do primeiro de maio de 68 não acontece assim. Ele vem antes. Vem em 65, 66, 

em 67, em Santo André, a Lourdes lembra bem, nós trouxemos pela primeira vez um cantor que não 

precisou receber nada, porque hoje a praxe é outra. Geraldo Vandré. A Isabel lembra, o 

(ininteligível) lembra disso. Essa preparação de 67 da 68, e o pessoal da Willys Overland, que hoje 

é Ford teve uma contribuição enorme. Nós no ABC nós estamos começando a trabalhar isso.  

 

 

A SRA. – Eu estava dentro da Willys nessa época também. 
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O SR. ANÍZIO BATISTA – Um fato que aconteceu na Willys quando a Willys lançou 

aquele carrinho em Interlagos, não sei se você se lembra, lá em Interlagos, aí a Willys levou o 

Roberto Carlos para fazer um show dentro da empresa. O que é que nós fizemos, na verdade? Nós 

não éramos contra o Roberto Carlos, contra nada, o cantor que era na época era a coqueluche da, era 

o rei, no caso. Aí a Comissão foi pedir para a Willys sortear um carro também para os trabalhadores 

e a Willys não o fez. O que é que aconteceu? O Roberto Carlos cantou 40 minutos, 40 minutos de 

vaia que nós demos dele dentro da empresa.  

 

 

O SR. JOSÉ IBRAHIM – Eu só quero responder, que eu acho que a greve de Osasco teve 

uma repercussão muito maior porque nós já éramos vigiados desde o primeiro de maio, que esteve 

aí na Praça da Sé, do qual o Governador da época, o Abreu Sodré, ele foi escorraçado do palanque e 

teve que refugiar dentro da igreja e com isso Osasco ficou perseguido e manjado. Qualquer coisa 

que se acontecesse eles diziam que o terror veio de Osasco. Então por isso que a greve de Osasco 

teve uma repercussão muito grande no país e no Brasil.  

 

 

O SR. – E foi à primeira ocupação de fábrica não é, José Ibrahim? 

 

 

A SRA. – Foi a primeira. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom, camaradas, como diria o Roberto Carlos, são muitas 

emoções.  

Vamos caminhando para o encerramento. Eu só queria dizer o seguinte. Essa atividade aqui 

ela é uma atividade um pouco híbrida, porque ela não é a rigor uma oitiva da Comissão com as 

pessoas. Ela foi proposta dentro da Semana de Direitos Humanos, de Memória de Direitos 

Humanos que está se encerrando, então ela teve essa característica meio, que causou esse 

estranhamento, que as pessoas teriam que ter muito mais tempo para falar. Me parece que o mais 

sensato, Ivan, Amelinha, eu consultei o Adriano, seria a gente dentro desse processo, Doutora Rosa, 

de Trabalhadores, vamos ver o que é que nós acordamos lá no dia nove na reunião das centrais na 

CUT, seria a gente pensar alguma maneira, ou escolher casos que já apareceram, ou escolher 

pessoas que foram mortas, casos quando eu falo, Osasco é um caso, não é isso? Perus é um caso. O 
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ABC pré 76, 77 é um caso. Vamos ver isso? Escolher. Porque o que é que acontece? É um esforço 

enorme só para uma informação. O Cavalo que dirige hoje o Centro de Memória Sindical da Força 

e dirige lá o trabalho de Osasco, o pessoal da CUT, do CEDOC, o Antônio José, Toninho lá de São 

Caetano, quer dizer, nós temos feito um trabalho muito junto. Esse trabalho da recuperação do 

arquivo da FNT, o que eu quero dizer, Isabel, há um esforço de juntar as documentações dos 

pobres, dos que não têm estrutura. Aí a gente é como o sapo, aprende a pular, então a gente 

aprendeu a fazer uma maneira de (ininteligível) muito barata e estamos tentando ter um diálogo, 

seja com os sindicatos ou centrais sindicais, seja com as universidades, mas as coisas caminham um 

pouco devagar porque são coisas institucionais e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, a ideia aqui, 

essa fichinha que o pessoal, a maioria não preencheu porque era difícil preencher na hora, vou dar 

tarefa de casa para vocês todos aqui, não é isso, porque a gente quer sabe o estado da memória 

também desses movimentos. Porque já que vocês falaram, alguns falaram aqui que alguém daqui a 

pouco vai morrer, pode ter certeza que a maioria dos filhos não sabe o que é e vai jogar fora. É sério 

esse negócio. Já perdemos coisas muito preciosas de documentação. Sem contar os caras que separa 

a mulher põe na laje para tomar chuva, que eu já ouvi um caso desse horroroso, entendeu. Então, o 

que é que eu quero dizer? Talvez essa motivação aqui na Comissão da Verdade possa também fazer 

um movimento chamando quem tem a estrutura para ajudar a juntar as coisas. Porque a finalidade 

qual é? A finalidade é disponibilizar. A finalidade é, ao final, tudo o que seja documento possa ser 

acessado na Finlândia, na Paraíba, na Etiópia, no Catar, em qualquer lugar. Mas isso é um processo. 

Então o nós do Projeto Memória, que somos mais menorzinho de todos eles, mas somos meio 

guerrilheiros, meio atrevidos, vamos fazendo as coisas do jeito que dá, por exemplo, um exemplo 

aqui, o Tigrão não conhecia esse documento da Cobrasma, então cria-se já uma outra relação. 

Vamos conversar. Liguei para o Tigrão, Tigrão, me dá o nome dos presos de Osasco. Ele falou, 

olha, eu lembro fulano, fulano e fulano. Por quê? Com um nome você puxa outros. Mas isso 

necessita a gente ir lá dentro dos arquivos do Estado pesquisando. Esse material que está na internet 

é um décimo do material. E tem coisa de fases diferentes, então não é um material nobre ainda. O 

arquivo do Estado vai demorar mais tempo para digitalizar do que o trabalho da Comissão da 

Verdade, então teria, eu estou tentando encerrar, teria aqui... É melhor levantar a mão do que 

interromper. Augusto fala, Ivan fala e depois eu concluo. Tudo bem. Mais alguém quer falar?  

 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Neto, a única coisa que eu gostaria de comentar é que 

esse esforço, um pouco na linha do que o Adriano falou, nós estamos fazendo uma caminhada, um 

movimento pela verdade, essa preocupação que você está colocando deve ser colocada para nós 
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mesmos. Essa articulação, na verdade um Fórum pela memória dos trabalhadores é algo que nós 

temos que construir com as diversas entidades, não só sindicais, mas essas entidades que nós temos 

aqui, que são entidades da sociedade civil, Centro de Memória, Associação dos Metalúrgicos 

Anistiados, o pessoal da Frente Nacional do Trabalho, e a partir dessa articulação a gente deve 

buscar o apoio do Estado, o recurso de toda maneira. Mas, em primeiro lugar, essa é uma 

articulação que ou a gente cria ou não vai ser criada pelo Estado.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você quer falar? Jogo rápido porque o homem aqui está me 

pressionando.  

 

 

O SR. INÁCIO TEIXEIRA NETO – Meu nome é Inácio Teixeira Neto. Eu fui Diretor de 

Relações Sindicais do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Minha companheira, Maristela 

parece que saiu daí, estava aí, e a nossa preocupação enquanto resgate da história do movimento 

operário, do ponto de vista de um Advogado Trabalhista, a minha colocação é o seguinte, que 

também como pertencente do movimento negro, a gente tem ideia de Comissão da Verdade com a 

Comissão que teve na África do Sul, e lá na verdade foi com a questão da Apartheid. Claro que 

envolve indiretamente a questão. Agora, a minha preocupação é que hoje continua essa perseguição. 

Não parou. Eu não vou falar nem da história de João Cândido, Revolta da Chibata porque já foi 

(ininteligível), mas não parou. Continua e hoje a gente continua. Na época dos companheiros, que 

eu conheço a maioria aqui, eles eram presos torturados, Waldemar. Hoje não somos presos e nem 

torturados, Anízio. Mas nós somos perseguidos porque (ininteligível). E para a companheira que 

falou do Fundo de Garantia, se na época a gente era contra porque tirava o instituto da estabilidade, 

hoje tem que ficar esperto, porque dia primeiro de abril, não se confunda com a data, eles criaram o 

direito dos domésticos. Dois dias depois eles queriam tirar os 40% do Fundo de Garantia com o 

discurso de Deputado do PT. Tirar os 40%, que, aliás, é prática de um certo Governo que eu 

conheço aqui, de operário. E a outra questão é de educação, que a companheira de São Bernardo 

falou. Eu fui direto para a Universidade de São Paulo como Advogado saindo do Fernão Dias, que 

tem uma história de movimento secundarista. A Petit que o diga. E realmente hoje em dia acho que 

não é mais assim. É só isso. E eu chamaria também para lembrar a questão dos portuários aqui de 

São Paulo, eu acho que, poxa, Santos. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Em função do respeito ao tempo, Ivan, manda bala. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para encerrar, é o seguinte, nós temos aqui na Comissão da 

Verdade Estadual Rubens Paiva uma norma que é, a gente faz as Audiências com objetivo de 

registro do fato, não necessariamente com as vítimas, não necessariamente com familiares de 

vítimas, mas para se fazer o registro que isso aconteceu. Fazemos a tomada de depoimentos de 

testemunhas ou as próprias vítimas e coletamos documentação. Isso é o que nós estamos fazendo. O 

passo seguinte, que é os agressores, a gente pretende fazer no segundo semestre em conjunto com a 

Comissão Nacional da Verdade porque a Comissão Nacional tem poder de convocação para os 

torturadores, para os financiadores e para os mandantes.  

No caso específico de Santos, que o companheiro acaba de falar, nós estamos ligados, por 

um termo de cooperação, com a Comissão Municipal Santos, que ela está levantando toda repressão 

aos muitos sindicatos do Porto, a COSIPA, a Petrobrás e especificamente ao caso do navio Raul 

Soares. A Comissão de Santos está fazendo. A Comissão que leva o nome de Prefeito Esmeraldo 

Tarquínio tem essa tarefa de fazer. Então essa Comissão, junto com a Comissão Estadual, junto com 

a Comissão Nacional conta essa história. Nós esperamos, sinceramente, que o movimento dos 

trabalhadores, movimento sindical e o movimento dos trabalhadores, de um modo geral, mesmo que 

não sindicalizado, se reúna e tome a iniciativa de contar a sua história, faça um registro e aqui está 

absolutamente aberto para a gente fazer Audiências para registros dessas histórias. Todo mundo tem 

o que falar, todas as histórias são importantes, nós não abrimos mão de fazer os registros. 

Obviamente que tendo documentação e tendo testemunhos são dados mais fortes ainda para se fazer 

um relatório que se vai colocar no relatório final. Então isso é muito importante. 

Para encerrar eu só queria agradecer a presença de todos, a gente encerra aqui em nome do 

Presidente Adriano Diogo esta 29ª Audiência Pública da Comissão Estadual da Verdade Rubens 

Paiva. Muito obrigado e boa tarde a todos.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

05/06/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Com a presença do deputado Ulysses Tassinari 

damos início a 48ª audiência pública de 5 de junho de 2013, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 48ª audiência pública da Comissão da Verdade Rubens Paiva, no 

dia 5 de junho de 2013, às 11h na Assembleia Legislativa, Auditório Teotônio Vilela, 

para oitiva de depoimentos dos sobreviventes e das sobreviventes. Membros 

sobreviventes, Angela Mendes de Almeida, Leane de Almeida, Ana Mércia Silva 

Roberts, e o companheiro Stan.  

Então, vamos formar a Mesa. Me dá o nome do Stan por extenso, por favor. Eu 

peço que o Stan fique ao lado do deputado Ulysses Tassinari, e as companheiras Angela 

Mendes de Almeida, Leane de Almeida e Ana Mércia Roberts sentem para cá, para a 

direita.  

A Angela, a Leane, Ana Mércia. A Celeste não vai depor hoje não? A Celeste? 

Celeste, vem para a Mesa aqui, ó; na bancada feminina. Fica ao lado delas, estou 

convidando, fica aqui. O Stanislaw Szermeta, grande companheiro Stanislaw. 

Bom, vai ter alguma leitura de memorial. Então, vamos direto para os 

depoimentos.  

Stan, vamos lá, você começa. Com a palavra Stanislaw Szermeta. 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Bom dia, companheiros e companheiras. 

Quero agradecer ao convite do deputado Adriano Diogo, da Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa. É muito importante nós estarmos aqui, dizendo e construindo 

um pedaço da história do movimento operário, do movimento revolucionário, do 

movimento de resistência.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



2 
 

A minha história em relação a minha vida, é importante a gente se sintonizar.  

Eu nasci na Alemanha, quatro dias antes de terminar a guerra e em um campo de 

concentração. Estava conversando com o Domingos, em um campo de concentração, 

não de extermínio, mas de subsistência, na Alemanha. Fiquei lá até o término da guerra 

e vim para o Brasil em 1949.  

E, no Brasil, me instalei nas redondezas de Osasco, que ainda era São Paulo. 

Meu pai em 1939, ele foi prisioneiro dos alemães, meu pai e minha mãe em 1939 se 

conheceram na Alemanha. Então, a minha história começa e eu sempre trabalhei na, 

morei na periferia. E, depois que se transformou em Osasco, sempre trabalhei dentro das 

fábricas. Sempre fiz o trabalho chamado trabalho de base. Sempre tive uma atividade 

junto da periferia.  

E essa atividade me levou a fazer como todo jovem, naquela época, trabalhei e 

me profissionalizei, e acabei trabalhando na Braseixos, onde se deu uma das partes da 

construção da greve de 1968. Então, a greve de 1968, esse processo vinha se 

desenvolvendo. Eu era um jovem e fui contagiado pela resistência contra a ditadura. 

Então, nos anos 1960, a atividade do Partido Comunista Brasileiro, na formação do 

Sindicato de Osasco, se estendeu o processo de resistência contra a ditadura.  

A instalação da ditadura, o Golpe Cívico-Militar dado no Brasil em Osasco criou 

uma resistência com grupos de jovens, que tinham uma postura proativa, e bem 

quebradora de normas. Então, eram grupos que se organizavam e tendo a ideia central, a 

resistência contra a burocracia, contra influenciados pela luta cubana. Muito 

influenciados pela resistência. Muito influenciados, entende, pela atividade que ia 

contra esse processo todo de engessar o movimento. Então, a minha atividade se deu 

nesse processo.  

Então, nas lutas que se teve contra o arrocho, nas lutas que se teve contra o 

fundo de garantia, que era uma bandeira mínima, mas era uma bandeira importante no 

sentido de manter o que se tinha na consciência dos trabalhadores que era da 

estabilidade mínima, que quando atingiam os 10 anos, tinha que pagar em duplicidade. 

Então, tinha uma certa estabilidade. 

Então, esse processo todo fez com que a atividade em Osasco se ampliasse. Era 

uma atividade que passava da questão sindical para a questão política e nessa atividade 
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eu fui contagiado por ações importantes de resistência, entende? Apesar de o meu pai e 

minha mãe serem profundamente católicos e anticomunistas, eles em casa eram uma 

coisa, e na rua eram outras. Era uma realidade que eu tinha que tourear, porque o meu 

pai e minha mãe vinham do processo de fome, do processo de guerra, do processo de 

prisioneiros. Eles não tinham uma noção exata do que eram as coisas, entende?  

Então, eu acabei tendo que dentro da minha casa, acabei tendo que esconder 

muita coisa. Então, fazia as coisas na rua e em casa escondia. E nesse sentido, quando 

eu me deparo com ideias transformadoras, ideias revolucionárias, aí que eu me encontro 

com os companheiros do POC – Partido Operário Comunista, que tinha a ideia 

estruturante de formar os comitês dentro das fábricas. Criar uma resistência dos 

trabalhadores contra a ditadura. 

Quer dizer, você já tinha uma atividade econômica baixa e você tinha uma 

atividade política alta. Uma atividade política, que tinha a questão central a ideia de 

implantação do socialismo no Brasil. A ideia que vinha contra a burocratização do PC, 

contra o processo de conciliação e vinha com um modelo claro de que o Brasil já estava 

suficientemente desenvolvido para se instalar um regime socialista.  

Nessa luta entra o processo de formação dentro das fábricas da resistência, e 

com o Partido Operário Comunista, o POC, eu tive os primeiros encontros com uma 

ideia, que era a ideia da exploração capitalista e a ideia de como é que devíamos instalar 

o poder. Como é que devia ser construído o poder no Brasil.  

Uma coisa muito importante, que a análise é que as condições já estavam 

maduras. O Brasil já era um país que era possível, no processo de industrialização, que 

era possível fazer com protagonismo, que seria o protagonismo dos comunistas, do 

Partido. E nessa situação toda, eu tinha a chamada OPP – Organização Para Partidária, 

que era uma organização de formação dos militantes. Então, para você ingressar no 

Partido, você tinha que ter uma base mínima, você tinha que ter uma construção 

mínima, você tinha que ter um esclarecimento mínimo, você não era colocado em uma 

organização sem ter os mínimos preparos.  

E depois o resto se dava no processo de enfrentamento, no processo da luta. Essa 

situação avançou com o processo da greve, o POC teve uma influência não grande, 

porque era um Partido pequeno, mas tinha quadros, que era importante, porque na época 
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se trabalhava com quadros. E tinha quadros importantes que acabaram influenciando no 

processo da greve. No processo da construção da greve.  

Esse processo de construção da greve foi uma fusão de muitos movimentos, 

onde o Ibrahim, nosso falecido companheiro Ibrahim, ele também era muito jovem, 

entende? E teve um conjunto de companheiros que seguraram esse processo. Foi uma 

luta a greve de 1968, foi uma luta que veio dentro de um conjunto de lutas. Se fala 

muito da greve de Osasco, mas teve antes a greve de Contagem, que foi um laboratório. 

Mas o que a gente tem que entender é que esse processo todo foi um processo 

muito rápido, é um processo que não tem raízes, é um processo que tem o seu lado 

desafiador, mas não tem raízes, não tem bases, que criassem confiança. Então, tem esse 

processo que era muito jovem, era muito jovem. Então, na greve de 1968, o POC teve 

uma participação muito importante e daí que se formam os quadros que vem fazer o 

POC.  

O POC, em Osasco teve duas células importantes, uma onde estavam eu, o 

Calmon Varela, Antônio José da Silva, o Raul Jorge Andrada Ponte, então é a célula da 

Bela Vista, e depois é outra célula onde estava o Arsênio, o Jaime, o Jacson que era a 

célula do Presidente Altino, e nós tínhamos a incumbência de recuperar as bases da 

greve de 1968, recuperar as bases da greve de 1968, aí junto com AP, eram grupos que 

estavam muito enfraquecidos, mas eram grupos onde se tinham abertos os contatos.  

E nessa situação, o POC começou a avança no processo de avançar os militantes, 

no sentido de formação política e formação profissional, dentro das fábricas para se 

construir os comitês. E nós tínhamos a ideia de avançar nisso com, como tudo era 

fechado, os sindicatos, tudo era fechado, nós tínhamos a ideia das ações exemplares. 

Então, uma das funções dos militantes era ir para dentro das fábricas, mapear as 

fábricas, verificar as condições e fazer as ações exemplares, que acabaram não 

avançando, mas a ideia central é essa.  

E aí que se dava todo o processo de ligação com as outras organizações, e no 

caso do POC foi ligação com a VAR-Palmares. Nós tínhamos ligação com a VAR-

Palmares que era onde se dava as instrumentalizações. Então, nós íamos para as 

fábricas, fazíamos levantamento e na ação conjunta do POC com a VAR, no POC com 
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as ações que tínhamos os instrumentos mais pesados, a gente fazia a panfletagem, fazia 

a ação exemplar e fazia o que chamava de um processo de resistência.  

Então, nós tínhamos uma relação, poderia chamar assim, bem militar, mas não 

tínhamos nenhuma base militar definida. Não tínhamos treinamento militar, nós 

tínhamos treinamento político. Esse treinamento político era de bastante valia, mas na 

hora do treinamento a gente sabia que não era. E esse processo todo se deu em 1970, o 

POC teve uma grande queda, começou uma grande queda no POC e se desestruturou 

em agosto de 1970, se desestruturou, logo em seguida se desestruturou, e nós fomos 

remanejados cada um para os seus lugares.  

Eu fui para o Rio Grande do Sul, e acabei não operando muito no Rio Grande do 

Sul. A única operação no Rio Grande do Sul é que fui preso lá no Rio Grande do Sul, 

fui tirado, o meu nome já começou a ser procurado, essa coisa toda, caíram os 

documentos, a minha casa foi invadida, o pessoal da repressão, o pessoal da Oban, o 

pessoal todo foi para a minha casa, prenderam meu irmão, fez uma varredura, eu 

morava na Vila Iara e fez uma varredura na vila.  

Então, você imagina nos anos 1970, a sua casa sendo invadida, seu pai e sua 

mãe, meu pai e minha mãe não foram presos, porque eles viram que não tinha nada, 

eram uns gringos, não é? Não viram nada. O meu irmão mais novo foi preso, o mais 

velho ficou e eles começaram a fazer um clima de terror violento, em torno da minha 

casa, dos meus amigos, então, tudo que era meu amigo a polícia, os militares visitavam 

para intimidar.  

Inclusive eu perdi todos os contatos que eu tinha no local, porque ninguém 

queria mais nem me ver. Fui recebido pela polícia e imagina o que eles contaram. Eu 

fiquei de 1970 a 1971 na clandestinidade. Eu fui preso em 1971, fazia algumas 

atividades no sul, mas eram atividades poucas. Em 1971 fui preso. Fui preso pelo 

pessoal do DOPS no Rio Grande do Sul. Fiquei no Rio Grande do Sul uns 15 ou 20 

dias, e aí foi o primeiro teste do que eu tinha lido nos livros e fui saber o que era tortura.  

Aí era o clássico encapuzamento, a clássica porrada, como eles não sabiam 

quem eu era muito, então teve... não fui no pau de arara, mas lá no Rio Grande do Sul 

foi muito choque. Então, esse problema do choque foi um problema que me traumatizou 

profundamente.  
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Eu tinha que ficar em um banquinho e eles colocavam os fios na orelha, no dedo, 

no pênis, onde eles achavam que deviam colocar e batalhavam, se eu caísse do 

banquinho, eles ficavam com medo que dava para ver, as luzes vinham muito em cima e 

dava para ver quem estava torturando, porque eles faziam um negócio meio tortura e 

depois o leitinho. Torturava e depois vinha na cela para ver como você está para te 

convencer do contrário, que você estava na luta errada e tal.  

Então, o processo de tortura no Rio Grande do Sul foi assim a primeira ideia que 

eu tive do que era realmente uma tortura, o que era uma gritaria, o que era realmente um 

sofrimento que você tinha. Os olhos ficavam azuis, não tinha mais... Eu comecei a 

perceber na minha visão o que era realmente o sofrimento de uma tortura.  

Aí eu caí, nesse ínterim estava o Marenco, o Vladmir, os companheiros do POC 

Rio Grande do Sul, e aí tinha um problema de armas, que vinham do Rio Grande do 

Sul, vinham do Uruguai e nunca foi resolvido, foram jogadas não sei onde. Aí fui 

levado para o Estádio do Internacional, que estava sendo construído, era ainda um 

banhado, lá era um banhado ainda o campo do Internacional. Então, nós passamos por 

um teste de fuzilamento de festim, porque eles queriam que o Marenco abrisse com 

quem estavam as armas que vieram do Uruguai.  

Devia ter as armas, mas ele não sabia muito o caminho das armas. Então, aí foi o 

teste assim mais decisivo no processo da minha vida, onde eu senti que a morte podia 

chegar, mas você estava tão isolado de tudo, que era um negócio frio, mas era uma 

tortura que nunca mais nem sei como isso a gente absorve.  

Primeiro repressão, primeiro tortura e depois falsa execução de festim. Então, eu 

passei no DOPS acho que uns 15, 20 dias e depois vim para São Paulo, entende? Vim 

para São Paulo em um jatinho de algumas empresinhas, que se deram o luxo, eu não sei 

de quem eram as empresas, mas era um jatinho que vinha costeando e nós éramos 

orgulhosamente acorrentados, algemados ao avião, então, quando a gente vinha, a gente 

vinha acorrentado, vinha algemado no avião. E o processo de tortura não parava. 

Sempre era pancada.  

Quando você vinha, no aeroporto Salgado Filho, você era levado para um canto 

e os caras de maldade, metiam o pé mesmo, porque era um processo de intimidação. 

Porque era um processo de tortura, violenta tortura, imagina um operário, que não 
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estava preparado no sentido militar, no sentido de fazer enfrentamento. Para mim tudo 

era uma agonia. Vim aqui para a Oban, cheguei na Oban era tudo a mesma coisa. Era a 

primeira coisinha que foi caracterizar, fazer tal, e continuar o processo de tortura. 

E esse processo de tortura na Oban ele não demorou muito, mas foi muito 

marcado pelo processo de tortura que se dava. Aí esse processo de tortura na Oban, 

como é que se diz, depois de um certo tempo, quando eu cheguei à Oban, praticamente 

o Partido tinha caído. Então, encontrei o Partido praticamente, tirando alguns 

companheiros de fábrica, tirando alguns militantes, que continuavam na atividade, mas 

grande parte da direção Partido estava, como se diz, o militante sente o baque de ver em 

sua Direção.  

Então, a repressão na Oban também era uma repressão maluca e violenta, era 

uma repressão que não deixava você dormir, tinha uns doidos lá, nesse processo todo de 

bater nas celas, de levar você para conversas, essa coisa toda, e pau. Conversa e pau, e 

só que isso não demorou muito.  

Começaram a perceber que eu também não tinha muito que falar, não tinha 

participado de nenhum processo de expropriação e não tinha participado de nenhum 

processo de atividade; a única atividade de que eu participei foi uma ação na 

Volkswagen, pelo POC, que era uma panfletagem. Era uma ação de risco, uma ação 

armada, mas não teve enfrentamento. Então, a única coisa que ficou.  

Esse processo todo... Depois de lá, fui para o DOPS, e o DOPS já foi menos, não 

teve muito problema no DOPS. No DOPS não teve muito problema. O único problema 

que tinha no DOPS é que eu era estrangeiro, quase não ficava com os companheiros, 

sempre era marginalizado. Eu ainda não tinha me naturalizado, não tinha tempo de me 

naturalizar. Eu tinha tempo de pensar, tinha tempo de fazer o processo da organização, o 

processo da luta. Se eu era estrangeiro, eu era estrangeiro e isso não atuava na minha 

cabeça. Eles inclusive não sabiam mais o que fazer.  

Deixavam mais um bichinho aí, deixaram assim, vamos dizer, mais um atrevido, 

então, nunca experimentei a ideia de que iam me expulsar. Podia ser. Eu nasci na 

Alemanha, era alemão ocidental. Apesar de que na Alemanha não me reconhecia, só 

como instrumento, tudo era guerra então na verdade, eu era polonês, porque meus pais 
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eram poloneses. E até agora eu não sei o que eu sou, porque sou naturalizado brasileiro, 

então sou brasileiro, não sou apátrida, entende?  

Como sou comunista para mim, essas questões são questões, onde você está 

você luta. Onde você está você assume a bandeira e faz a guerra do seu povo.  

Eu quero dizer o quanto é importante essa Comissão da Verdade funcionar. O 

quanto é importante registrar o processo de violência que se teve com a resistência, com 

a juventude, com o trabalho, vamos dizer assim, levado, no sentido de defender um 

ideal, defender os interesses nacionais. A luta que nós fazíamos combinava, os 

interesses nacionais com os interesses futuros, os interesses imediatos com interesses 

futuros.  

Então, eu fiquei 16 meses preso. Do DOPS, eu fui para o Carandiru e do 

Carandiru eu não aguentei a pressão da minha mãe, que estava todo mundo querendo, 

ela nunca me falou essa coisa toda, mas queria que a gente fosse para a televisão e falar 

contra a luta. Então minha mãe, toda quarta-feira chorava, e fazia isso. Aí eu falei “Eu 

não queria mais saber disso”. Aí falaram: “Você tirar cadeia no Sul ou aqui?”. E eu 

falei, “No Sul. Eu não queria mais ver ninguém”.  

Eu estava tão, como se diz, pela repressão e por tudo eu estava tão esgotado, que 

minha família fazia uma pressão muito grande, e fazia pressão sobre as famílias, 

entende como é que é? As famílias, como eles sabiam da origem da minha família, a 

pressão era muito grande através disso, através daquilo, para que a gente fosse para o 

processo de luta. Muitos foram para a televisão, falaram contra, essa coisa toda, mas faz 

parte da luta.   

Então, quero dizer o quanto foi importante o processo de greve, o processo de 

organização dentro da fábrica e o quanto foi triste esse processo de tortura, que tem 

mesmo que ser colocado, e não tem jeito. Uma pessoa não pode ser violentada, 

transformada em farrapo por tanto tempo, sem a mínima condição de amparo jurídico, 

de amparo de nada, ficar à mercê de um Estado, que é um Estado autoritário, que faz ele 

de boneco, faz ele de gato e sapato.  

Então, para mim a tortura tem que ser dimensionada amplamente. Porque ainda 

hoje, e isso acabou acontecendo, esse processo todo da tortura nas delegacias, todo 

lugar, todas as coisas, é que é muito fácil. Três pedaços de pau, uma maquininha e põe a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



9 
 

pessoa em farrapo. Então, a tortura, para quem tem uma atividade contestadora, não 

pode existir.  

A grande questão no Brasil é que o torturador não está sendo, como é que se diz? 

Não está sendo atingido. Só o torturado, aquele que passou por um processo, aquele que 

foi julgado, porque eu fui julgado. Eu peguei três meses de cadeia e fiquei 16 meses, e a 

única coisa que me colocaram foi em citação, um código da Lei de Segurança Nacional 

que me deu três meses de cadeia.  

Como uma pessoa pode pegar três meses de cadeia e ficar 16 meses preso? E 

hoje existe, a Comissão da Verdade, a questão pedagógica da Comissão da Verdade é 

essa, é acabar com a ideia de que é normal torturar. De que é normal, em um processo 

de conflito, matar. É como se fosse parte integrante da guerra. Se nós temos uma 

atividade que é uma atividade de contradições, uma atividade que não é guerra. Guerra é 

outra coisa. Guerra é outra coisa.  

O que nós temos aqui são atividades contraditórias, são resistências, são lutas, 

que não podem ter... E para isso nós precisamos da Comissão da Verdade, que deve 

avançar. Quem não está percebendo a importância da Comissão da Verdade, não está 

percebendo a extensão da divulgação de que esse país é um país que precisa se tirar a 

ideia da tortura, tirar a ideia da violência, tirar a ideia do salvo conduto, que hoje um 

policial militar tem.  

Hoje a gente pode falar o que for, mas a ideia da polícia hoje é uma ideia, é 

polícia para matar. Nós temos que desmilitarizar. A ideia da Comissão da Verdade é 

inclusive fazer a crítica, a desmilitarização da polícia no Brasil. É impossível alcançar 

um Estado democrático de direito, tendo a Polícia Militar como força auxiliar do 

Exército, aquela hierarquia, não ser punida pela sociedade civil, ser punida pela ideia do 

Tribunal do Exército. Então, os depoimentos colocados precisam avançar nisso.  

Eles querem nos julgar de novo. Eles querem nos julgar de novo. Eles já nos 

julgaram. Quem não foi julgado nesse país foram os torturadores, os financiadores da 

tortura. A tortura não se dá porque o Estado militar quer. Ela se dá por conta de um 

conjunto de propostas cívico-militar.  

Como eu estava falando com o Domingos aqui, na Alemanha, meu pai e minha 

mãe, os campos de concentração eram campos de concentração civil, eram vigiados 
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pelos militares, mas quem pegava toda a produção eram os patrões. Essa ideia que a 

gente tem que entender. Existe uma simbiose entre aqueles que fazem, na ponta, a 

tortura e quem lhes dá retaguarda. 

Então você vê, muitos que assinaram o Ato Institucional N. 5, hoje são 

colocados como vedete. É o caso do Delfin Neto, é o caso de outros que assinaram o 

AI-5, assinaram que tortura é para matar, assinaram que é necessário enfrentar o povo e 

hoje são, ainda hoje, foram deputados, foram eleitos e hoje ainda são blindados, porque 

são algumas pessoas inteligentes, que podem dar alguns conselhos.  

Então, eu vim aqui hoje...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você encerrar, 

eu queria lhe fazer duas perguntas, o seu filho chama Ramon, em memória de um 

companheiro, que morreu a caminho do Chile, e outra coisa, outra questão é o Merlino. 

Então, queria que você falasse do Ramon e do Merlino.  

 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Na minha vida, todo militante é muito 

ortodoxo. A vida muda muito e a criação dos meus filhos não foge do conflito, então, 

independente do Partido que eu esteja aqui, eu ia lendo as cartas do meu filho, que ele 

era da CUT e do PT, desde pequeno, porque você não tinha onde deixar as crianças, não 

tinha onde deixar nada. Você levava nas caminhadas, nas lutas, nessas coisas todas, 

levava para a luta, e ele via o conflito.   

E isso devia ser um problema na cabeça dele na escola. Como eu tive uma 

companheira muito importante, que até hoje fica comigo, ela trabalha essa, vamos dizer 

assim, essa construção, entende? Nós trabalhamos muito mais na frente, na fábrica, no 

movimento, na luta e com a questão dentro de casa. Então, meu filho Ramon, desde 

pequeno, ele tem essa atividade. Ele acabou entrando no processo da luta, acabou sendo 

secretário estadual do PT até pouco tempo, até fazer 29 anos, passou uns 8 ou 9 anos 
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sendo secretário, e tem todo um comprometimento com a questão de direitos humanos e 

com processo da luta, e então é um quadro. Se formou, eu posso dizer, melhor do que 

eu, na idade que ele está hoje, melhor do que eu, porque ele tem uma compreensão, 

independente de eu concordar ou não, mas em um grau de inteligência, em um grau de 

sabedoria. Então, eu dei o nome de Ramon Varela.  

Ramon Varela é um companheiro espanhol, da Física da USP, de onde saíram 

muitos companheiros, Antônio José da Silva, Laurindo Martins Junqueira e vários 

outros companheiros que saíram da Física que eram à base do POC, lá na USP, na 

Física. Então, ele estava indo para a Nicarágua, eram 1970 e qualquer coisa assim, ele 

estava indo se juntar na Nicarágua, e acabou ele morrendo com a família dele inteira. 

Então, em homenagem ao Ramon Varela, eu dei o nome do meu filho.  

E do Merlino, eu posso dizer o seguinte, é um quadro, todos nós éramos jovens, 

é um quadro que tinha uma atividade muito intensa, era um companheiro, que realmente 

da Direção, da Direção, junto com a Angela, e é um companheiro que se mostrou, teve 

uma resistência, teve uma capacidade de não cair, porque não cair já era uma 

capacidade, uma capacidade organizativa, que nem a célula que nós tínhamos eram 

fechadas, mas ao mesmo tempo, como era piramidal, tínhamos assessores, então, o 

Merlino fazia essa capacidade importante de construção do POC. Era um quadro 

dedicado, um quadro que tinha realmente, bom, naquela época todos nós dávamos a 

vida. Aquilo para nós era uma família.  

A outra família era agregada, a família nossa era a família revolucionária. Essa 

era a ideia de como nós tratávamos a luta. Nós tratávamos a luta como uma coisa final, 

então, para nós só existia esse processo de luta, e isso era muito importante, e dentro de 

uma colherzinha de chá, eu tenho uma filha que se chama Natália. E ela optou, de uma 

forma diferente da minha, pelo MTST, então ela é uma das, lá eu não sei como se 

organiza aquilo, é uma das formuladoras, uma das pessoas que trabalham a construção 

da resistência, no sentido popular, no sentido da moradia.  

Então, eu quero dizer que o desafio e, que eu tive inclusive quando eu fiquei 

preso no Rio Grande do Sul junto com o grande companheiro, ele está lá e eu estou cá, 

que é o Raul, fiquei praticamente um ano com o Raul e aprendi muito com ele dentro da 

cadeia. Nós tínhamos um processo de formação dentro da cadeia. E esse processo de 

formação dentro da cadeia tem o seu limite. E o limite era justamente era entender esse 
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processo da luta, era entender esse processo que a luta, o que vamos fazer depois que 

nós sairmos daqui? Esse contexto é o contexto que eu coloco, que os grandes quadros 

do Partido Comunista Brasileiro aprenderam, do grande ciclo de luta que eles tiveram.  

Quando eu saí, eu já saí decidido. Ir para a fábrica, voltar a militar, voltar a se 

organizar, fazer o processo de resistência. E eu nunca me afastei disso. De 1974, quando 

eu voltei, até me aposentar em 1997, eu trabalhei dentro da fábrica. Fui da oposição 

metalúrgica de São Paulo, fui da Direção regional da CUT, junto com o Galante, e eu 

quero dizer que é um processo de aprendizado, é um processo de vida.  

Então, a luta tempera. A luta é alguma coisa que traz para dentro da gente 

convicções. Eu vejo muito esse processo do Partidão. O Partidão é uma trincheira de 

resistência, onde a gente olha as pessoas, onde a gente olha as prisões, onde a gente se 

espelha na capacidade que eles tinham de resistir, porque resistir não é um ato de 

vontade, não é um ato só. É um ato de compromisso. De profundo com a luta.  

Ás vezes, a gente tem compreensão da luta, mas não tem o processo profundo de 

compreensão da luta, que vai se dar justamente nesses enfrentamentos, nessas 

resistências que a gente tem. Então, a luta, a luta traz dentro dela uma convicção, e eu 

nunca perdi a minha fé na construção que eu tive de ser comunista. Eu não sou 

socialista. Eu sou comunista. Eu sempre fui comunista. Mesmo na minha atividade 

dentro de fábrica, eu sempre fui comunista. E deixava meio que transparecer isso, 

porque essa atividade é que mostra que o comunista é solidário, humano, o comunista é 

realmente o construtor da família operária.  

Não da família em si como a burguesa... Mas da família operária. O ato de 

solidariedade, o ato que se fazem, isso mostra que nós temos o projeto. O nosso projeto 

não é um projeto falido. Isso que aconteceu no Leste Europeu é uma atividade do 

comunismo levada até certo ponto e que temos que retomar esse ponto. Temos que 

retomar as críticas que temos que fazer, mas dizer que foi importante. Eu não nego. Eu 

não nego.  

Mesmo que a gente tenha estabelecido na crítica a uma pessoa, mas como 

proposta o comunismo é a proposta de salvação da humanidade, se não é barbárie. Se 

isso não se der conta da fraternidade, da generosidade, da luta coletiva dos 

trabalhadores. A luta coletiva dos trabalhadores é algo que até os próprios trabalhadores, 
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às vezes duvidam, que alguém possa ser tão generoso de abrir mão das condições e das 

próprias condições fazer as máximas para que a gente possa realmente estabelecer.  

Então, essa ideia dos grandes quadros que nós tivemos de base do Partido 

Comunista que são referência, porque os grandes quadros da luta revolucionária eles 

tiveram pouco tempo, eles não tiveram a sua imagem projetada, que nem o Che 

Guevara, com gente fraterna, gente humana, gente que sabia fazer as coisas na hora 

certa, mas sabia também ser generoso e ser amplo, e acreditar em uma coisa que parece 

que muitas pessoas parecem duvidar da classe operária, na generosidade da classe 

operária.  

Se você embrutece uma pessoa, é difícil você dizer para ela que ela tem que ser, 

depois, não bruta. Tem que ser, como é que se diz, amigável, gentil, não é. Se você 

embrutece um bicho, não tem como, é só um processo.  

Então, eu quero dizer que a Comissão da Verdade, é tão importante estabelecer 

isso, porque ela vai dizer, vai reanimar e vai recolocar a questão da luta, os princípios da 

luta e vai afastar esse processo da tortura. Esse processo da tortura é um processo muito 

violento. Quem sofre, entende, quem sofre esse processo tem que ser muito generoso 

para não revidar. Tem que ter uma consciência muito grande para não refazer. Mas é o 

seguinte, nós temos que lutar contra essa dualidade, contra essa coisa.  

Temos que entender que é dentro de um processo de luta, de classes, dentro de 

um processo de luta de classes e que a humanidade continua esse processo, continua 

mantendo esse processo e nas suas variantes. Esse é o lado que eu quero analisar. Nas 

suas variantes. Mas agora nós temos que entender o seguinte, que sem produção não 

tem o resto.  

Então, a classe operária, cada vez mais ela é internacional, cada vez mais ela 

precisa se unir, cada vez mais ela precisa entender os interesses universais, mundiais 

dela. E isso é um desafio. O movimento sindical chegou a um determinado limite da 

construção de centrais, mais a um nível internacional, mas essa função é a função dos 

Partidos.  

E aqui é dos Partidos, não é do Partido único. A ideia do Partido único é uma 

ideia enterrada. Não tem. Ou a gente abre a cabeça e entende a origem, entende a 

experiência de cada um e entende os interesses de cada um ou a gente acha que a ideia 
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da gente é uma ideia única, é uma ideia que tem que prevalecer ou então é terra 

arrasada, aí está errado. Aí a pessoa não tem base, não tem experiência, não tem 

consistência. Porque você precisa trabalhar na diversidade. Você precisa entender que a 

luta institucional e a luta revolucionária sempre estiveram de mão dada.  

A gente pode falar o que for. Se a gente não aproveitar os espaços que a gente 

construiu no sentido de organizar a sociedade, porque uma sociedade organizada é que a 

produz mais, onde a exploração é menor. É por isso que nós temos que ambientar toda 

essa polêmica para que a gente possa dizer o seguinte, que também nós crescemos. Se 

também parece que é o fim, não é o fim, é o começo de uma nova etapa, de um novo 

projeto, de novas tendências, de novos atores e que isso daqui nos motiva em acreditar 

sempre na juventude.  

A juventude é o lugar, mesmo que esteja massacrada hoje, mesmo que ela esteja 

hoje de uma forma diferente, a juventude de hoje não é a juventude de ontem. A 

juventude de ontem começava com 10, 12, 14 anos. A juventude de hoje vai começar 

com 25, 28, 29, 30. 

 Então, nós precisamos entender inclusive essas relações, essas diferenças para 

que nós possamos construir uma ideia de que a nossa ideia, a nossa experiência, a nossa 

divulgação, a nossa luta teve um sentido e o sentido da nossa luta é o sentido de uma 

nova vida para o povo brasileiro. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Stan.  

Pessoal, vamos lá. Obrigado, Stan, parabéns como sempre pela sua lucidez. Tem 

três companheiras agora que vão fazer depoimento, a Ana Mércia, a Leane e a Angela 

concluí.  

Primeiro eu preciso fazer um comunicado. Sexta-feira, às 10h30, nós vamos ter 

o depoimento do caso da Solange Lourenço Gomes. A Solange nasceu em Campinas, 

foi presa no Rio de Janeiro e, algum tempo depois de libertada, ela se suicidou. Nós 

vamos retomar o caso Solange, caso Solange Lourenço Gomes, na sexta-feira, às 10h30. 
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Ainda queria dizer nesse intervalo para a gente poder dar uma respirada. O 

Centro Acadêmico de História da USP, Cahis, vai ser rebatizado com o nome Luiz 

Eduardo da Rocha Merlino; o rebatismo ocorrerá no dia 19 de junho, no Auditório de 

História às 18h, no Auditório de História da USP. Então, vai ter uma cerimônia 

produzida pelo Centro Acadêmico de História da USP, onde vai rebatizar o Centro 

Acadêmico, o Cahis, com o nome de Luiz Eduardo da Rocha Merlino.  

Nessa data também será lançada a nova edição do caderno “Combate pela 

Memória – Melino Presente”.  

Viu, Danilo, antes de... Pessoal de Santos foi embora, da Comissão da Verdade? 

Eu ia falar, mas tudo bem. Ô, Danilo, prepara o vídeo do Merlino para a gente encerrar 

com o depoimento do Merlino, depois que as três companheiras depuserem, está bom? 

Então vamos organizar. Mércia começa? Então, está bom.  

 

 

A SRA. CELESTE – Eu quero falar que eu não vou falar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, você vai falar.  

 

 

A SRA. CELESTE – Eu quero falar que eu não vou falar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, fala no microfone.  
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A SRA. CELESTE – Não, eu não quero falar, porque eu estou pensando, depois 

dessa beleza aqui, que eu estou pensando em organizar uma Mesa com pessoas que 

foram exiladas, que é o meu caso. Fica melhor a gente juntar o pessoal que foi exilado e 

fazer um dia só com o pessoal que foi exilado, eu caio fora. A única crítica que eu tenho 

a ele foi que ele não falou o que nós fizemos no dia do Ato Cinco. Eu era jovem. 

Então, no dia do Ato Cinco, eu e o Stan passamos uma semana inteira tirando 

gente daqui, botando ali, tirando material pesado daqui, botando ali. Ele era um loiro 

altíssimo, louro assim, eu era muito mais jovem, o carro era novo, tinha polícia em tudo 

quanto é canto no dia do Ato Cinco e nós nunca fomos parados.  

Eles olhavam para a gente assim, viam aquele loiro e aquela senhora, e não 

paravam o carro. Nós ficamos uma semana andando, ficamos grandes amigos. Ele 

carregava os pacotes e eu dirigia o carro, foi muito lindo e até hoje, eu nunca esqueço 

esse dia do Ato Cinco. Se para todo mundo foi horrível, para mim teve esse “lastrinho” 

de coisa boa que foi fazer as coisas junto com esse cara, que vocês acabaram de ouvir 

falar. 

Então, vamos organizar o negócio do exilado e eu encerro hoje.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera, aí, Celeste. 

Vieram até o Valdemar e a Célia Rossi para ouvir você falar.  

 

 

A SRA. CELESTE. – O Valdemar e a Célia vieram só para me ouvir falar, tudo 

bem. Eu vou falar outro dia, está bom?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, deixa eu 

organizar aqui, senão eu também perco o controle do negócio aqui. O seguinte ó: 
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preciso falar uma coisa importante. O Stan falou um monte de coisas importantes, falou 

da punição aos torturadores. Então, deixa eu até dar uma respirada e organizar a cabeça.  

Segunda-feira, às 14h, vai ter um ato importante, aqui na Assembleia 

Legislativa, que é o lançamento desse livro, que é o texto da Corte Interamericana, que 

condenou o Estado Brasileiro pela tortura e pela ação dos crimes da ditadura. Então, não 

vai ser apenas o lançamento de um livro, porque todo mundo inclusive pode levar o 

livro até hoje, não é esse o problema.  

Qual é a importância da segunda-feira, às 14h? Vai ser lá no Paulo Kobayashi, 

um auditório que cabe umas 250 pessoas, e nós vamos tentar fazer do lançamento da 

sentença um ato do início da campanha pela revisão da interpretação da Lei da Anistia. 

Então, é muito importante que as pessoas que estão aqui nessa sala hoje que são pessoas 

representativas, são lideranças, estejam aqui na segunda-feira, para a gente fazer um ato 

de lançamento de peso da campanha que nós vamos tentar fazer isso, como se fosse uma 

campanha da Lei da Anistia, em todo o território nacional, para a revisão da Lei da 

Anistia, falando o português mais simples, punição aos torturadores.  

Então, segunda-feira, todo mundo que tiver capacidade de mobilizar, nós 

queremos fazer uma coisa forte, forte, forte, e só será forte com a presença das pessoas 

que estão aqui hoje e que não vieram ou vieram em outras reuniões.  

Então, segunda-feira às 14h, lançamento desse livreto, e vai ser o professor 

Fabio que vai dar uma contribuição importante, que ele escreveu o texto, e vai ter outras 

pessoas com diversas correntes de opinião, principalmente a Dra. Rosa Cardoso, 

coordenadora agora da Comissão Nacional; e vai estar o Belizário; vai estar o Zeca de 

Porto Alegre; Marlon vai; vamos chamar o Eduardo; vamos chamar todas as correntes 

do pensamento jurídico. 

Vai ser um dia importantíssimo, viu, Dr. Ulysses, o senhor vai estar aqui 

conosco. Segunda-feira às 14h.  

Bom, vamos lá. Mércia, com a palavra.  
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A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Bom dia. Meu nome é Ana 

Mércia da Silva Roberts, eu tenho 66 anos, sou professora de Sociologia aposentada. Eu 

preparei um texto para me guiar, porque eu não sei improvisar direito falando de coisas 

tão difíceis. E tem, claro, psicologicamente é complicado. Eu tenho a sorte de ter falado 

depois do Stanislaw, que era meu companheiro de Partido, e que delineou, mais do que 

isso, analisou certas coisas do Partido a que a gente pertencia e do nosso ideário.  

Apesar de eu falar na primeira pessoa, eu queria que o meu relato não tivesse 

feições marcadas, porque eu queria que ele representasse todas as pessoas que foram 

torturadas, e marcadas por um torturador genérico, no sentido de que eu gostaria de 

incluir todos os personagens, ou vários personagens, com os quais eu me deparei na 

Oban e no DOPS. E essa multiplicidade de personagens para mim causou espanto, 

porque incluía o imponente senhor, que era quem comandava aquele circo cafajeste, 

naquela época; o distinto senhor de cabelo grisalho e gravata borboleta, que falava, eu 

me lembro de que ele falava “puta” o tempo inteiro.  

Incluía o jovem bem-apessoado de cabelos compridos castanhos e crucifixo no 

peito, que era muito violento; incluía o rapaz loiro bonito de chapéu “cowboy”. Incluía 

o senhor mediano, de fala mediana, que falava muitas vezes com um pai, quando ele 

queria dar uma de bonzinho.  

Enfim, homens sem feições marcadas, para a minha surpresa, naquela época, 

mas eles eram muito comprometidos naquilo que eles faziam. Esse negócio de dizer 

“Não sei, estava sempre cumprindo ordens”, eu acho que é uma resposta muito fácil nos 

seus depoimentos. Porque se a gente for ver nos seus depoimentos, eles falam no 

cumprimento de ordens e eles também falam de elogios, de premiação, confirmando que 

eles não agiram simplesmente na força bruta, na “porralouquice” individual, mas que os 

locais, os métodos utilizados eram parte de um todo maior organizado, de uma política 

de ação. 

E como tal eu acho que tinham órgão, pessoal devidamente comprometido, 

responsabilidades atribuídas, aceitas e devidamente recompensadas, enfim, toda a 

parafernália de um Estado ditatorial. Isso de um lado. Do outro lado, eu acho que tem 

uma série de combatentes, que de diferentes formas, desejavam apontar, questionar, 

indicar mudanças naquele estado de exceção, ou seja, um modelo de resistência à 

realidade ditatorial que previa qualquer forma de oposição.  
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Eu quero falar de algo também que o Stanislaw mencionou que nos traz para o 

agora, que nós estamos vivendo hoje uma enorme intolerância com relação ao diferente, 

seja pela cor, opção sexual, raça, e exemplos disso têm ocorrido em todas as esferas. 

Educação, família, sexo, arte.  

Eu não quero ficar dando nomes aqui, porque eu acho que tem nomes que 

querem mesmo ficar dando publicidade. Então, não façamos o jogo deles. Mas eu acho 

que está ocorrendo, eu acho que a gente tem que publicizar, digamos assim, que está 

ocorrendo uma matança generalizada nos setores mais pobres da sociedade. Isso está 

ocorrendo hoje. E essa política de intolerância, de falta de compromisso com a 

sociedade é possível principalmente porque a gente vive uma política de esquecimento.  

E experiências como a de hoje são muito importantes. Porque ao tomarmos 

conhecimento de velhas experiências, tornando conhecidos seus agentes, a gente vai 

articulando mais os termos do processo futuro que a gente quer. Eu acho espantoso todo 

esse alarme quando se fala de julgamento dos torturadores, porque eu acho teoricamente 

que quando a gente tem uma equação, onde de um lado estão os torturadores e de outro 

os presos políticos.  

Os presos políticos foram presos, torturados, julgados, cumpriram suas penas. 

Saíram para um mundo de trabalho, que lhes foi muito adverso e tiveram, enfim, seus 

caminhos muito cerceados, isso de um lado. De outro lado os torturadores, que como a 

gente pode ver nas entrevistas, estão indo muito bem, obrigada. Hoje eles estão 

aposentados, confortáveis economicamente.  

Naquela época receberam recompensas financeiras de status, galgando postos 

em suas carreiras e muitos deles sendo responsáveis pela formação de novos atores 

policiais hoje atuantes. A revista “Carta Capital” de um ano, um ano e meio atrás, 

trouxe uma matéria de um ex-torturador da Oban, que atuava como delegado de polícia 

e professor de uma universidade de Direito de uma cidade no interior. Ou seja, ele era 

membro ativo de nossas forças policiais, além de ser o formador de novas gerações de 

membros do Judiciário.  

Então, o processo de anistia que nós tivemos tornou possível a existência e 

generalização de um esquema de continuidade de ações violentas, ações não 

transparentes dirigidas aos setores mais frágeis da sociedade. Então, nesse sentido, 
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atividades como as de hoje, eu acho que elas são importantes porque elas falam da 

transparência necessária e começam a discutir os termos dessa transparência. Eu acho 

que é uma tarefa nada fácil quando a gente considera que nós tivemos uma ditadura que 

durou 21 anos, vai fazer 50 anos amanhã do Golpe e o país tem toda uma geração que 

ignora essa parte tão importante da nossa história.  

Então, eu acho que esse é um momento, como disse o Stanislaw, onde a gente 

quer conquistar a história, torná-la, onde vários importantes outros setores da nossa 

sociedade estão trazendo para o centro da arena a discussão de um período que se quis 

apagado. E que essas informações não fiquem apenas como informações paradas, mas 

que possam gerar debates ricos e alicerçar propostas novas que incluam uma leitura 

radical no sentido de chegar à raiz das novas informações do capitalismo e dos seus 

atores.  

E eu quero aqui se lembrar de várias coisas importantes que o Stanislaw falou. 

Eu estava aqui me lembrando de uma fala do Paulo Abrão, aqui mesmo nesse 

Auditório, ele é o secretário de Justiça e presidente da Comissão de Anistia que esteve 

aqui em um discurso, e ele disse “Que vivemos hoje uma nova fase, onde novas tarefas 

se colocam”, e concluiu, “Os debates precisam ser politizados. Não se pode fazer hoje 

apenas um debate jurídico. Não podemos abrir mão da dimensão política”. E então, eu 

queria só reforçar isso e lembrar-se do final da fala do Stanislaw sobre o papel presente, 

o papel da juventude e da nossa tarefa diante disso. Diante da recolocação dessas 

questões, dessa restauração da verdade.  

Falando da minha atuação específica, eu fui presa em 30 de julho de 1971, pela 

Oban e eu saí do Presídio Tiradentes, em liberdade condicional, em abril de 1973. Eu 

pertencia ao POC, que acreditava na importância da organização do operariado, com 

relação às necessidades de mudanças estruturais na sociedade, pensada em termos 

internacionais.  

Mas começando do começo, eu era estudante de pedagogia na USP e eu comecei 

a minha participação social em 1966 no Movimento de Educação, Move, cujo objetivo 

era alfabetizar setores da sociedade. Naquela época, com o Paulo Freire exilado, a gente 

usava o método Paulo Freire, mas ele estava exilado, e a gente chamava o nosso método 

de método audiovisual.  
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Eu atuei com trabalhadores, zona de plantio de bananas, em Itariri, trabalhadores 

em olarias, na zona de Cotia, e trabalhadores gerais em alguns bairros periféricos do 

Estado de São Paulo, Vila Remo, Penha, para aquele lado de lá.  

Depois de mais ou menos dois anos nessas atividades, o trabalho terminou de 

forma abrupta, depois das denúncias de um padre local. Alguns membros do nosso 

grupo foram perseguidos, eles precisaram se esconder da polícia e a coisa toda foi 

descontinuada.  

Então esse sufocamento, digamos assim, levou de forma bastante natural outros 

patamares de questionamento acerca da sociedade e suas forças. Eu comecei então, 

entrei para o Partido, comecei a atuar em panfletagens na zona de Osasco. A ideia era de 

educação, infiltração no sentido de educação da classe operária. Eu fui presa, entrei para 

o Partido, em mais ou menos 1969 e fui presa em 1971, em julho.  

Naquela época, nos chamados “Anos de Chumbo”, toda a esquerda estava sendo 

algo de uma perseguição bastante feroz, por parte dos setores conservadores, e era uma 

ação que recrudesceu, que se tornou mais forte desde dezembro de 1978 com o AI-5. Eu 

fui presa no dia 30 de julho, de noite, na Praça da Bandeira. Eu fui a um ponto me 

encontrar com o companheiro e lá, disfarçados, pipoqueiro, gari, transeuntes, gente lá 

dos pontos de ônibus, estavam disfarçados vários policiais da Oban.  

E eu fui presa naquele ponto e fomos levados para a Oban nas “famosas” peruas 

C14 Veraneio. Eu faço questão de dizer isso para mais uma vez lembrar da questão do 

financiamento, porque aqui eu não respondo, só coloco questões. Como eram 

financiadas essas Peruas? Elas precisavam de combustível. Quem dava a cada ponto, 

porque eu ia depois do tempo que eu estava lá, iam duas peruas com quatro homens em 

cada, metralhadoras e tal. Apesar de eles saberem que eu não era tão perigosa assim. 

Ainda assim, gastavam combustível de duas C14. Então, quem é que financiava isso aí?  

Na Oban eles deixaram um bom tempo em espera. Antes de ser torturada, depois 

eu vim entender melhor por que. Como eu disse para eles que eu tinha disritmia 

cerebral, tinha que tomar remédio e tal, eles me deixaram meio que em compasso de 

espera por lá. Uma espécie de corredor, e tal. Pelas conversas deles, eu entendi o porquê 

daquilo. Alguém preso antes, com esse mesmo problema médico tinha entrado em 

processo de convulsão contínua por causa dos choques. E um outro motivo era que 
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alguém havia sido morto por conta das sessões de tortura. Coisas que eles sempre 

negam, falando que fulano de tal e tal morreu em combate. Que não morreu nunca 

ninguém lá dentro.  

Eu vim a saber depois pelas companheiras na cela, que naqueles dias o 

companheiro Nicolau, Luiz Eduardo Merlino tinha sido morto lá. Eles me deixaram 

nessa sala corredor que era um local de passagem. Eles só me davam tapas, porque eu 

dormia, para eu acordar e tal. E chegou uma pessoa lá, que estava saindo. Eu fiquei 

muitas horas lá.  Eu consegui dizer para ele que meu nome era Mércia, para ele 

telefonar para a minha casa. Eu fiz ele decorar o telefone, sempre eu fico pensando até 

hoje, que ele poderia ser um cara da Oban, eu estaria bem ferrada, mas ferrada eu já 

estava, então...  

E eu fiz ele decorar, então, ele telefonou para a minha casa como a minha mãe 

depois me contou, que uma pessoa telefonou várias vezes para a minha casa, até que 

eles acreditaram. Quando amanheceu eles devem ter entrado em contato com algum 

neurologista, porque eu fui liberada para a tortura. E a minha liberação da tortura veio 

na forma de ninguém mais, ninguém menos de que o major Ustra, que era o comandante 

vestido de branco, pegando meu pulso e, para a minha surpresa, me deu um enorme, um 

violento tapa.  

Surpresa porque eu pensei que ele era médico, e as defesas caem, quando você 

pensa que está diante de um médico. E aí ele me deu um violento tapa, decretando que 

eu estava liberada para qualquer coisa. E aí eles tiveram uma discussão lá a respeito do 

poder das magras de aguentarem muita coisa. E chegando à conclusão de que magras 

eram muito fortes, que poderiam ser muito fortes.  

Foi tudo muito brutal, que eu apaguei das memórias mais detalhadas daquilo. 

Aliás, eu posso dizer que eu fiquei manca de memórias. Têm muitas coisas, eu acho que 

eu não posso falar. Eu não sei, o lembrar que eu fiquei, esse branco, não dá para 

explicar como é uma sensação horrível.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu entender o 

português. Liberada para tortura é liberada para ser torturada ou liberada da tortura.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Eu estava brincando, eles estavam dizendo, pode 

fazer com ela o que quiser. Liberada “para” a tortura. Ele disse que, porque até então eu 

estava... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ustra foi te buscar na 

cela ou na sala? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Eu não fiquei na cela. Nesse corredor que eles me 

deixaram ficar, eu não cheguei a ir para a cela no começo. Eles me deixaram no começo 

no corredor, mas em compasso de espera de alguma coisa. Aí o Ustra veio, de manhã, 

me deu um tapa e disse, “Podem fazer com ela o que quiser. Podem torturar e tal”. Não 

liberada da tortura, eu usei uma palavra má.  

Ele dizendo, “Pode fazer com ela o que quiser, e apesar de ser magra”. Mas teve 

uma discussão, que foi surreal, de que magras aguentavam. Tinham uma ideia de que 

magreza pudesse ser resistência.  

Bom, sentir esse branco, as coisas todas, é terrível. É como se eles tivessem 

pedacinhos de mim dentro deles, e eu naquelas intermináveis sessões, vinha a sensação 

horrível de que eu não tinha poder nenhum para parar aquele circo surrealista e 

cafajeste. 

Eles me botavam em pé em uma cadeira, encapuzada, com os braços abertos, 

segurando duas folhas de papel em branco. Os meus braços se cansavam, caía e eles me 

davam choques, quando caía. Eu estava encapuzada então, mas eu ouvia muitas risadas, 
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vozes, então eles deviam ser vários. Eu esqueci de dizer, eles tiravam a roupa, eu ficava 

nua.  

Eles faziam comentários também dos corpos, tem uma coisa muito perversa 

nisso em se tratando de mulher, a gente tem toda uma coisa de ideário de feminilidade, e 

de pudor, e que é alguma coisa muito complicada para a gente lidar. E eu então, o 

sentimento de impotência era muito dolorido. E a pergunta, o que eu precisava fazer 

para que aquele circo pudesse parar. E tantas perguntas se passavam na minha cabeça e 

acho que elas hoje são mais atuais do que nunca. O que tinha a ver aquele círculo 

surrealista, aquele círculo selvagem com qualquer ideário de segurança nacional? 

Então, se fala, quando eu leio nas revistas que é tudo por causa da segurança 

nacional, aí você se pergunta, como é que segurança nacional impõe humilhação e 

cafajestice. E esses interrogatórios com choque, nudez, agressão física, agressão verbal 

foi mantido por vários dias. Eu passei semanas na Oban, depois eu fui para o DOPS, eu 

não sei datas precisas. Lá entre, mais humilhação e torturas a gente fazia cartório, ou 

seja, na escala de vidas era uma progressão, porque enquanto a gente estava na Oban, a 

gente não existia publicamente.  

Um exemplo disso é que o major Ustra, apesar de ter sido responsável, um dos 

primeiros a ter comigo, quando minha mãe foi lá, isso eu vim a saber anos depois, 

quando a minha mãe foi lá depois dos telefonemas todos, ele veio até ela e, agora eu 

estou falando entre aspas, como se fosse a minha mãe, e ela disse, “Eu fui atendida por 

um senhor alto, muito distinto que disse ser o chefe daquilo tudo ali. Ele disse que não 

havia nenhuma Mércia ali, mas que se ela aparecesse, ele imediatamente entraria em 

contato comigo. E que, enquanto isso eu deveria procurar em hospitais e no Instituto 

Médico Legal”. 

Quer dizer, dá para imaginar como a minha mãe ficou. E uma pergunta que fica 

no ar é no que aquela encenação toda ajudava a segurança nacional? Voltando a falar no 

DOPS, quando a gente chega lá, apesar das vicissitudes todas, a gente tinha uma certeza 

maior de que ia viver. É como se tivesse um degrau a mais na escala de vida. Aí depois 

disso em um terceiro momento, que era o presídio Tiradentes, e lá eu fiquei até a minha 

liberdade condicional.  
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Eu fui julgada, o meu processo foi julgado no final de 1972, eu fui condenada há 

três anos, apesar de eu ser ré primária, morar com os meus pais, ter trabalho fixo, eu fui 

equalizada, digamos assim, com os mais perigosos. Ou seja, o que eu quero mostrar é 

como não havia qualquer patamar jurídico, você não estava, não existia algumas coisas, 

regras jurídicas que contassem, réu primário, secundário, terciário, sei lá. Tanto fazia.  

Pegar ou não com a arma tanto fazia. Então, era absolutamente realmente arbitrário.  

Bom, então, quanto a minha saída, mais dificuldades. Ainda mais para mim, que 

tinha saído de liberdade condicional. E uma das condições era arrumar emprego. Só que 

ocorre, eu não sei se o pessoal, para a geração mais nova sabe que para aquela época a 

gente precisava de uma coisa que era atestado de antecedentes políticos, que tinha uma 

validade muito curta. Acho que eram só três meses.  

Então, eu não poderia conseguir um. Eu precisava conseguir emprego porque era 

uma condição, mas eu não podia conseguir emprego, porque eu não conseguia essa 

coisa do atestado. Então, era meio, mas sempre tem alguém, amigos que no meu caso, 

amigas de amigos que soube de uma vaga na firma dela, que me treinou para passar no 

exame, e eu fiz e passei. Então, eu acho que tinham várias pessoas comuns que 

venceram o medo, enfrentaram os riscos, tornando essa rede, isso tudo possível.  

Em 1978, cinco anos depois da minha saída, eu fui para a Inglaterra, com uma 

bolsa de estudos. Eu me sentia bastante deslocada, insegura e muito sufocada aqui. E eu 

queria ter a oportunidade de estar de longe, de ver aquela experiência toda com uma 

perspectiva diferente.  

Eu quero mencionar algo aqui, apesar de eu estar quite com a Justiça, de ter 

acabado tudo, há bastante tempo, eu podia tirar um passaporte. Então, era uma coisa, eu 

era uma cidadã normal, digamos assim. Eu podia tirar, mas foi um processo 

complicadíssimo e que culminava com a gente indo receber o passaporte lá na Polícia 

Federal, e você era chamada, um corredor imenso e a chamavam, subversiva. E aí todo 

mundo ficava olhando para você e tal.  

Eu menciono isso para mostrar como, ainda em 1978, o país vivia em um estado 

de exceção muito forte. E enfatizar que foi nesse cenário de ditadura abrandada, sei lá 

como se quer dizer, mas o estado de exceção em andamento ainda, e muito, foi nesse 

cenário que se deu a Lei de Anistia.  
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Então, quando a gente está falando hoje de reconsiderar certos termos dela, eu 

acho que tem. Eu acho que isso aí é mais algo que mostra a importância. Nós sofremos 

essas restrições ainda, 1978, 1979. Eu fui para a Inglaterra, estudei, fui empregada 

doméstica, fui babá, me casei. Morei 17 anos lá. Fiquei desempregada, somente aos 41 

anos eu tive uma filha. Fui professora de português, trabalhei também na universidade, 

lá eu fiz terapia, mais uma vez eu fiz alguns anos de terapia lá. E um produto concreto 

daquelas sessões foi um texto, que virou um livrinho que teve uma leitura dramatizada 

na abertura do Memorial de Resistência, três anos atrás.  

A minha volta ao Brasil foi dada por um conjunto de motivos sendo um deles a 

enorme certeza que eu queria ser professora. Algo que as experiências todas que eu tive 

aqui no Brasil, me afastaram desse caminho. E na Inglaterra, eu sempre me senti muito 

deslocada em relação a isso.  

Eu voltei, fiz doutoramento na Unicamp e tinha 53 anos, quando eu terminei e 

fui procurar emprego, enfrentar o mercado de trabalho, que evidentemente apresentava 

características desconhecidas para mim, eu me sentindo absolutamente despreparada 

para competir com os mais jovens; eu já tinha 53 anos, muito insegura em uma 

realidade de emprego totalmente diferente.  

Ou seja, todo um desenvolvimento bastante tortuoso. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mércia, deixa eu te fazer 

uma pergunta. Você responde se você puder ou se você quiser.  

Quando começa o seu depoimento, você descreve fisicamente cinco ou seis 

pessoas lá da Oban e DOPS, com nível de detalhe muito grande. Depois fala de um 

professor de Direito de Marília, de Prudente, sei lá, que era um delegado aposentado, 

você poderia, que saiu em reportagem na “Carta Capital”. Você tem condições, você 

lembra o nome dessas pessoas? Você falou do major Ustra, dos outros que você 

descreveu, você não lembra o nome deles? 
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A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Eu infelizmente não lembro. Eu 

me lembro de um nome que não vai ajudar em nada, porque era nome falso deles lá. Um 

que se vestia todo de preto que, aliás, eu não botei aqui. Um que gostava de, um que me 

fazia de estátua, todo preto.  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual que é o nome falso 

dele? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Mangabeira, o JC, que era do 

crucifixo.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (ininteligível 1:33:46).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era o mesmo da “Carta 

Capital”, é o mesmo. E mais uma curiosidade. Aquela pessoa que foi de branco 

conversar com você era o major? Ele estava todo de branco? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Era o Ustra.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele estava todo de branco.  
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A SRA. ANA MÉRCIA – É, tanto que eu pensei que ele era um médico. Ele 

estava esperando lá. Pegou meu pulso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala mais um minutinho 

sobre isso, é importante. Você é testemunha do caso Merlino?  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Eu não posso ser porque eu não 

tive nenhuma...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi presa o 

Merlino já...  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Isso que eu acho que foi a 

segunda razão pela qual eles não me torturaram logo, eles me deixaram na espera. Foi 

porque eu ouvi eles falarem, tinha morrido lá uma pessoa, que não era para ter morrido 

lá.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você poderia falar um 

pouquinho? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Depois na cela eu soube que 

tinha naqueles dias morrido o companheiro Nicolau.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você poderia tentar 

reavivar sua memória, como é que eles te falaram do Merlino? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Não me falaram do Merlino. Por 

esse nome não. Eles falaram de uma pessoa, que tinha... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morrido.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Que não era para ter morrido lá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morreu lá. 
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A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – E eu vim a saber depois na cela 

que tinha havido, o Nicolau tinha morrido. Agora, o fato é que eles me deixaram nesse 

tempo todo sem tortura, porque estavam...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou 

presa no total até a sua liberdade condicional?  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Vinte e dois meses.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vinte e dois meses. 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Até o julgamento não. Fui 

julgada, eu não sei quando, em 1972, no segundo semestre, digamos outubro de 1972. 

Eu saí em abril de 1973.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi presa que dia, 

você lembra?  
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A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – 30 de julho de 1971.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou 

na Oban? No DOPS, nesse período de prisão, você não lembra? Você lembra quando 

você chegou ao presídio? Também não.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Eu procurei. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, só para deixar 

registrado.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Em alguns papeis nossos do 

arquivo do Estado e tal, mas eu não consigo encontrar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –Você gostaria de 

acrescentar mais alguma coisa?  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Não.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. 

(Palmas.) 

Vamos lá. A Leane de Almeida.  

Quer dar uma respirada? 

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Meu nome é Leane Ferreira de 

Almeida. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em 1949. Tenho 64 anos. Iniciei a minha 

militância no grupo de resistência à ditadura durante o período que fui bancária, em 

Porto Alegre. Fui presa em São Paulo em julho também de 1971, e saí da prisão em 

dezembro de 1972.  

Hoje eu faço jardins. Minha vida agora é bem diferente. Mas eu posso dizer que 

eu praticamente nasci na oposição ao capitalismo ou, pelo menos, aquele da época. A 

minha mãe fazia política no PTB, minha avó foi namorada do Getúlio Vargas. Eu estive 

no colo do Getúlio Vargas, quando o PTB ainda era uma coisa bastante significativa. Eu 

fazia campanha política com a minha mãe desde muito criança, no interior do Rio 

Grande do Sul, eu lembro da cena a gente lavando sapato, voltando da vila, distribuindo 

panfletos.  Eu acho que até eu me alfabetizei assim.  

Já entrei para a escola alfabetizada, comecei cedo. Então, contrariamente ao 

Stan, que faz política até hoje, eu parei depois da prisão. Porque eu comecei muito cedo. 

Fui meio precoce assim, mas a minha família era brizolista, meu pai, meu avô tinha sido 

também integrado nas lutas populares no Rio Grande do Sul. A política também foi uma 

coisa bem presente na minha vida, e, por coincidência, o Golpe militar aconteceu 

durante a minha festa de 15 anos, enquanto a esquadra se posicionava no nosso litoral, 

eu estava dançando a valsa dos meus 15 anos, naquele sábado.  

Domingo, eu morava a dois quarteirões do III Exército, em Porto Alegre, 

domingo saímos para a rua e a praça de guerra tinha tomado conta do nosso quarteirão. 
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Porque o quartel general, a Marinha, não sei quem conhece Porto Alegre, o QG, a 

Marinha, a Brigada, é tudo junto. É praticamente um quarteirão só. Então, eu saí no dia 

primeiro de abril de 1964 para uma praça de guerra.  

Não entendíamos muito, um bando de adolescentes, e aí ficamos imaginando 

“Será que o Brasil entrou em uma guerra”, a gente não sabia o que tinha acontecido. 

Então, era uma guerra, a gente não sabia o que tinha acontecido. Então, claro, era uma 

guerra só que era contra nós mesmos.  

Então, apesar de todas as nossas vivências, eu comecei ativamente a minha 

militância, enquanto bancária, aos 20 anos, eu era secundarista e trabalhava já no banco. 

Meu pai, eu era filha única e eu colaborava com a família. Meu pai tinha ido à falência, 

ele tinha um pequeno negócio e tinha sido assaltado, depredado no interior. A gente 

veio a Porto Alegre, minha mãe com um cargo público, lógico ligado ao Brizola, 

contratado pelo Governo, e lógico, eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a 

militar quando bancária.  

Meu início foi assim, na Federação dos Bancários em Porto Alegre, a Federação 

era forte, a categoria dos bancários na época era bastante combativa, e isso era 

praticamente 1968, então isso que o Stanislaw conta da Braseixos, eu estava vivendo no 

Banco em Porto Alegre, as greves, os protestos contra o AI-5, maio de 1968, na França, 

tudo ao mesmo tempo, então a gente amadurecia, já em uma batalha grande, quando 

tinha uma certa proximidade com uma categoria profissional ou uma escola combativa, 

como era o meu caso.  

Eu fazia o curso técnico dentro da Universidade do Rio Grande do Sul. E 

trabalhava em uma categoria técnica bem organizada, a Federação era forte, o Sindicato 

era meio pelego, mas a Federação era bem forte. Nessa militância, eu bastante integrada 

nessa militância, conheci o pessoal do POC, me atraiu o fato de que o pessoal do POC 

fazia pichações mandando os americanos saírem do Vietnã.  

E eu fiquei bastante intrigada com aquilo, porque eu comecei a perceber que 

aquilo, porque eu comecei a perceber aquilo que Stanislaw falou, a família comunista, 

família operária; me atraiu exatamente esse aspecto de que nós éramos um povo único, 

e foi exatamente aí que eu me filiei ao POC, o fato de sentir que era uma comunidade 
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só, que os operários estudantes do planeta tinham uma mesma linguagem, que era uma 

linguagem de solidariedade e de combate.  

A gente, apesar da repressão havia guerras, passeatas, e os estudantes saíam para 

as ruas sempre. A gente, ao mesmo tempo em que combatia, também até se divertia, 

porque eu lembro que a gente ficava com muita pena dos cavalos, porque a gente jogava 

bolinha de gude, e os coitados dos cavalos da Cavalaria da Polícia caíam. Então, era 

uma batalha muito menos, eu acredito que, dura do que essa que o Stanislaw relatou.  

Embora eu fosse uma jovem, e pobre e trabalhadora, eu acredito que ser bancária 

e estudante era bem mais privilegiado do que ser operário da Braseixos. E então a gente 

não tinha toda essa noção que o Stanislaw passa da luta mais geral. Eu sabia das 

comissões de fábrica, da organização operária, e isso me atraía muito para esse grupo. 

Eu me liguei evidentemente ao setor ao qual eu estava cotidianamente presente, que 

eram os bancários, e essa militância foi curta porque, já em 1969, começaram algumas 

quedas, que era o ano que eu tinha começado a minha ligação com o Partido, e começo 

de 1970 caíram pessoas muito próximas de mim e eu tive que vir para São Paulo.  

Já cheguei a São Paulo praticamente clandestina, tive que fugir e deixei, eu tinha 

um apartamento, já trabalhava há bastante tempo, eu morava sozinha, tinha um 

apartamento, ficou bastante tempo nas mãos da polícia, depois eu cheguei a ver coisas 

minhas, objetos do apartamento, no DOPS em Porto Alegre, policiais usando malas, 

roupas, casacos que eram do meu apartamento. Depois quando eu voltei para lá, ainda 

presa e depois eu me refiro a isso. Então, essa foi à primeira casa que eu dei de presente 

para a repressão.  

Vim para São Paulo e a rede de simpatizantes, que é uma coisa absolutamente 

digna de ser mencionada, eu acho que, quando essa história for realmente escrita desse 

período, os simpatizantes, essa rede de apoio são pessoas que arriscavam a vida para 

ajudar a esquerda. Eu fiquei em 15 casas diferentes, durante o ano que eu permaneci em 

São Paulo, todas de pessoas ligadas ao ensino. Eram professores, eram estudantes, eram 

intelectuais. Pessoas que ajudaram de maneira completamente corajosa, generosa, 

desinteressada e se arriscando mesmo.  

Inclusive algumas, várias dessas pessoas foram presas conosco, e depois todas as 

nossas prisões, todo mundo já sabe disso, mas eu acho que é importante frisar a 
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importância que essa rede de apoio teve porque ela também é significativa. A resistência 

era uma rede que não só envolvia os militantes que se dedicavam de corpo e alma a 

militância, mas também eram pessoas que apoiavam, que estavam dentro dos seus 

trabalhos, e forneciam suas casas para que nós fizéssemos as reuniões.  

Tem pessoas aqui presentes que me acolheram em que eu fiquei nas casas, 

partilhei a casa da Celeste, partilhei a vida da família dela, a casa da Francisca que nos 

acolheu para fazer reuniões, que foi presa por causa disso e enfim, essa rede é 

importante sempre muito significativa e digna de muito agradecimento e respeito, 

porque não eram pessoas que tinham feito a opção que nós fizemos de educação 

integral, mas eram pessoas que tinham essa disponibilidade completa, de coração, de 

mente e de tudo mais.  

Então, vindo para São Paulo, o meu trabalho em Porto Alegre era público, de 

base, sempre fui base e nunca fui liderança como o Stan, sempre fui peão mesmo, e 

continuei sendo base. No caso do POC contrariamente há relatos, contrariamente aos 

que eu escuto sempre, escutei na prisão e escuto ainda hoje de pessoas que pertenceram 

a outros grupos. No caso da gente havia um cuidado, de um lado, porque tínhamos 

apoio financeiro de pessoas ligadas à universidade, bem posicionadas e que apoiavam a 

luta da esquerda, resistência, então, nós tínhamos bastante contribuição financeira, 

então, muitas vezes eu escuto as pessoas que relatam a participação em apropriações 

bancárias de grupos que fizeram muita coleta de dinheiro para sobreviver.  

No meu caso, foi o contrário. Eu estava clandestina, não podia trabalhar, não 

podia ser bancária, que era a experiência que eu tinha, mas eu fazia pequenos trabalhos, 

tinha companheiros que davam cursinhos. Por exemplo, o audiovisual do cursinho 

Visconde de Cairu, fui eu que organizei, eu datilografava todas as apostilas do cursinho 

e eu subsistia do meu trabalho, sobrevivia do meu trabalho. Mas o meu trabalho na 

organização era de propiciar a distribuição de imprensa, de dinheiro também que era 

arrecadado, que vinham dos simpatizantes, apoiadores, e apenas fiz esses trabalhos.  

Eu nunca distribuí um panfleto, nem em Porto Alegre nem aqui. E fui condenada 

a um ano e meio de prisão só por pertencer ao grupo. O meu trabalho aqui aconteceu de 

maio de 1970, quando eu cheguei, até julho de 1971 quando eu fui presa. Eu tinha 

acabado de alugar um apartamento com um outro militante do POC, formamos um casal 
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para formar o aparelho, para poder dar aquela aparência de casal. Acabamos nos 

constituindo mais tarde em um casal até, mas enfim, isso não interessa.  

E fomos presos, em julho, juntos. Deixamos mais um apartamento de presente 

para a repressão. Fomos para a Oban, e curiosamente, apesar de os relatos que nós 

tínhamos, de como funcionava a prisão, as torturas, enfim, eu imediatamente fui 

conduzida para o pau de arara, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma conversa, nenhum 

preâmbulo, achei espantoso isso porque a minha conversa era, vamos dizer aqui, 

bastante humilde. E achei espantoso, não vi nenhum militante da organização lá. Não 

tinha nenhum militante da organização lá na Oban.  

E eu fui imediatamente no pau de arara. O major Ustra, aquele inocente que 

falou há 10 dias lá na Comissão Nacional da Verdade, gritava e fazia esse circo que a 

Mércia relatou aqui, gritava sem parar um nome, que eu nem sabia do que se tratava, 

não tinha nenhuma relação aquele nome. Ele gritava sem parar “Hiroaki Torigoe, 

Hiroaki Torigoe, Hiroaki Torigoe!”, só isso. Não me perguntava nada e gritava isso sem 

parar. E eu pendurada no pau de arara recebendo choque, ao mesmo tempo, ele se 

comprazia, eu nunca ouvi ninguém falar disso, mas é curioso, porque para mim ele usou 

um instrumento muito especial.  

Ele tinha um chicotezinho de fios de luz desencapados. E junto com os choques, 

ele fazia esse chicotezinho, eu acho que não era ligado a máquina de choque, porque a 

gente não enxergava, como estava pendurado. E ele me chicoteava. E eu via só o 

chicotezinho com os fiozinhos desencapados. E eu achei que aquilo era uma coisa 

horrorosa. E eu achei que aquilo era uma coisa muito surrealista.  

Percebi que eu não iria aguentar viva muito tempo ali. Curiosamente, naquele 

dia, eu tinha uma sessão de fisioterapia na AACD, eu já tinha um desvio na coluna 

porque tinha trabalhado, durante três anos, sentada em uma posição de datilógrafa no 

banco, e eu comecei a me sentir muito mal, não conseguia mais respirar, percebi que 

estavam adormecendo as minhas pernas, e eu comecei a gritar que eu tinha um ponto, e 

um ponto frio. Fui retirada do pau de arara e eles imediatamente me levaram.  

O ponto era na Praça Ramos, naquele pontinho de ônibus que tem ao lado do 

Municipal, do Teatro, descendo para aquela praçinha pequena ali, nem é muito pequena, 
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mas aquela praça que tem as estátuas. Aquele pedaço que tem bancos, enfim, que é a 

praça mesmo. E fiquei parada ali, pensando no que fazer.  

Foi um fôlego que eu tentei me dar, nós tínhamos repartido uma orientação 

muito parecida com comportamento de queda. “Você caiu, tenta um: fugir, obviamente. 

Dois: tentar dar ponto frio. No ponto frio, tentar fugir. Se não conseguir fugir, tenta ser 

atropelado para você ir para o hospital. Se você for para o hospital, a sua prisão vai ser 

publicada, quase que certamente”.  

Não certamente, mas quase que certamente. A gente sabe de muitas pessoas que 

foram para o hospital e voltaram para a Oban incógnitas ainda. Mas no caso, a gente 

tinha essas orientações, e também; quebre o vidro dos óculos, tente suicídio, faça 

alguma coisa para ir para o hospital para não voltar para a tortura para fazer um corte no 

ciclo da prisão, tortura, abrir mão dos companheiros e detonar a organização, enfim. Eu 

tentei fugir, corri da praça na direção, peguei aquela diagonal e fui à direção do correio.  

Era frio, era julho, eu estava com um casaco grande, meio pesado, e eles tinham 

me vestido, quando eu saí do pau de arara, me puseram o casaco praticamente só com 

uma camiseta. Eu sei que eu joguei o casaco e consegui correr. Me desembaracei e 

consegui correr quase até a Prestes Maia, eu acho ali, quando aos gritos, eram seis, eram 

duas peruas que me levaram, eles deviam achar, que eu era muito perigosa, eu não sei 

exatamente qual era o quadro que eles tinham, porque nós não tínhamos nenhum 

militante lá, mas eles já tinham o organograma do POC, eles já tinham bastante 

informação a nosso respeito. 

E os policiais chegaram correndo e gritando “Pega, pega, pega”, com as 

metralhadoras para o alto, que até então estavam escondidas debaixo do capote deles, 

porque eles ficaram em torno de mim e bom, me recapturaram logicamente porque um 

pedestre me pegou pela blusa e me segurou. Então, voltamos para a Oban. Me 

interrogaram, na volta e contei para eles que realmente eu estava indo naquele encontro, 

porque eu ia devolver todos os documentos, uma vez que eu era do setor interno, tinha 

sido militante, mas já havia me afastado do Partido.  

Eu ia devolver, naquele dia, os documentos que estavam na minha casa, que foi 

efetivamente às únicas provas que eles tiveram da minha militância, e que esse encontro 

era já de uma ex-militante. Isso pareceu convencê-los, e eu falei que eu corri, porque eu 
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estava desesperada de medo de voltar para a tortura. E não que aquilo era uma estratégia 

de sobrevivência. E aparentemente eles ficaram convencidos, porque eles não tinham 

até então ninguém que desmentisse a minha história.  

E aparentemente colou, eles imediatamente já começaram a me perguntar, 

porque tinha inúmeras cartas da França, que o pessoal da Direção, que estava fora do 

país mandava, e eu recebia essas cartas nos endereços dos simpatizantes, que nos 

ofereciam os seus endereços para isso, para as correspondências. E inclusive dois 

simpatizantes foram presos por causa desses envelopes, que estavam com esses 

endereços na minha casa.  

E a partir daí, quase que diariamente, certamente diariamente, mas quase que o 

tempo inteiro, eu fui tentar ser interrogada, na tentativa de decodificar essa 

correspondência que vinha de fora, que estava tudo em código e eles achavam que ali 

eles podiam encontrar mais informações. Nesse mesmo dia, eu subindo para essa parte 

mais difícil, subindo os interrogatórios, com um desses personagens que a Mércia 

descreveu, acho que era o de fala mansa, eu vi os óculos em cima de uma mesa e 

reconheci os óculos do Merlino.  

E eu não consegui me controlar e parei na frente da mesa porque eu assustei 

quando vi. E para mim o Merlino estava na França, e era muito improvável que ele 

estivesse aqui, mas eu achava inconfundíveis os óculos dele, era bem característico. 

Quando eu fui ao Chile, depois de muitos anos, eu vi os óculos do Allende, lá na Casa 

Rosada, que tem o museu, tem os óculos do Allende que era parecido.  

Eu parei surpresa, e esse agente da Oban, que estava comigo, que ia me 

interrogar provavelmente, capitão André, ele olhou para mim, viu a minha surpresa, 

entendeu a minha surpresa e falou, “É ele mesmo. Ele está aqui também”. Até então, eu 

não tinha ouvido o interrogatório do Merlino, mas a partir daí, o que dominou o nosso 

cotidiano até a morte dele foram os gritos dele.  

Eu acredito que isso durou uns três dias. E eles continuaram a me interrogar, não 

voltei mais para o pau de arara, mas eles usavam sempre a máquina de choques nos 

dedos dos pés, nos mamilos, e sempre tentando completar o organograma do nosso 

grupo, eles tinham um organograma completo de todas as nossas células, toda a 

pirâmide, como o Stanislaw mencionou. Direção, direções regionais. Células de cada 
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regional e todas as pessoas de várias células. Eles sabiam quantas pessoas tinham em 

cada célula, já.  

E então eles, o tempo todo as sessões eram em função de identificar mais 

pessoas, mais pessoas, mais pessoas. E bom, eu fui transferida de cela a partir do 3º dia, 

eles me chamavam para interrogatório, mas eu acredito que nesses dias realmente a 

central do trabalho da Oban foi em cima do Merlino, eu era levada para fazer curativos, 

ficava machucada dos choques, enfim. E o enfermeiro quando eu ia fazer os curativos, 

ele sempre falava do Merlino. “Você tem sorte, você vai viver, você ainda dá para fazer 

curativos. O duro é aquele cara, que eu não posso mais nem enfiar uma agulha no corpo 

dele de tão machucado que ele está”.  

Bom, isso continuou assim, até que da cela para onde eu fui transferida depois 

dos primeiros dias, tinha uma janelinha basculante no alto, e eu era bem magrinha, 

pequena, tinham duas outras presas comigo. A Ivone Serra e a Lucia Coelho, e lá pelo 

4º dia da prisão a gente escutou uma agitação, viu uma movimentação no pátio, e a 

gente ficou como se fosse no primeiro andar. A gente subia uma escada por essa cela e 

não era bem uma cela na verdade, era uma salinha lá do prédio onde colocaram alguns 

colchonetes para a gente ficar, éramos três pessoas.  

E elas me seguraram na janela e eu consegui enxergar o que estava acontecendo 

no pátio. Eram vários policiais, eu diria que todos da Oban estavam ali e estavam 

colocando o corpo do Merlino no porta-malas de um carro. Até hoje eu não tenho 

condições de afirmar se ele já estava morto. Existem algumas pessoas que viram cenas 

desses dias. Eu só vi isso.  

Eu acreditava que ele deveria já estar morto, mas eles poderiam estar colocando 

no porta-malas para que não fosse identificado que existia uma pessoa no carro para 

onde eles iriam. Não sei onde eles estavam levando.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível 02:06:49).  
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A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Não sei. Não era uma C14. 

Era um carro que tinha porta malas. Era um carro mesmo. Alguma coisa do gênero. Eu 

acredito que menor do que um Opala. Alguma coisa como sei lá o quê. É algo assim. 

Mas não sei te dizer, por que também, foi uma coisa chocante.  

A única coisa que eu lembro com clareza é que o Nicolau usava a camisa, que 

era o tipo de camisa que ele sempre usava. Umas camisas miudinhas, xadrezinhas e era 

ele. Bem, é isso. Foi a última vez que eu o vi e foi a única coisa que eu vi. Só ouvimos. 

Eu nunca fui acareada com ele, nunca fui interrogada com ele.  

Eu acho que foram quatro dias após a minha prisão. Eu fui presa no dia 15 de 

junho, ele também. Ele foi preso à noite, eu acredito que no dia 19. E do companheiro 

Merlino o que eu sei foi isso. O que o enfermeiro falou, o que eu vi, o que eu ouvi.  

Nesse período que eu estive na Oban, aparentemente mais ninguém foi torturado 

até a morte. Todos nós estávamos sendo torturados. Mas então, em uma cela, não na 

cela das mulheres. A cela das mulheres era na carceragem. Mas eu havia sido 

transferida para uma cela, onde tinham apenas duas companheiras, que eram do POC, 

que eram simpatizantes que já estavam presas no 3º dia meu lá. Era a Lucia Coelho e a 

Ivone Serra, uma psicóloga e uma arquiteta que eram simpatizantes. E que eram da rede 

de apoio, e então lá era o primeiro andar.  

Era uma outra celinha, não era na carceragem, onde ficavam todos os presos. 

Nós ficávamos mais isoladas, a gente não conversava com ninguém, mas justamente por 

causa desse isolamento que a gente pode presenciar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você olhou pela janela 

para aquela basculante? 
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A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – É uma janelinha basculante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você viu o pátio? 

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – No pátio embaixo, é.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E no pátio eles estavam 

pegando e colocando o Merlino no porta-malas.  

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Isso. É. Exatamente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era de manhã ou de tarde, 

lembra? 

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Não sei. A gente nem sabia lá 

o que era de manhã ou tarde. Era de dia.  

Bom, assim, da minha denúncia com relação à participação do Ustra nas torturas 

minhas e de todas as pessoas que estavam lá, eu acho que o importante é deixar bem 
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claro. Eu espero que esse depoimento possa ser visto por jovens, que também viram, e 

por aqueles que também viram o depoimento do Ustra e por aqueles que fizeram alguns 

comentários que algumas pessoas aqui devem ter visto os comentários que foram 

colocados no “Twitter” depois do depoimento do Ustra, muita gente, jovens apoiando o 

que ele estava dizendo, recebendo com muita alegria a informação de que aquele senhor 

tinha acabado com a possibilidade do Brasil ser comunista, de ficar na mão dos 

terroristas.  

Eu espero que esses jovens também vejam essas histórias que a gente conta, a 

história que o Stan contou da repressão, que não foi o Ustra, foi o Exército, um corpo de 

pessoas, que deu apoio interno, como a esquadra americana deu apoio externo, 

possibilitou que a elite nacional se consolidasse mais um tempinho no poder, com todos 

os arrochos, com todas as tomadas de direito que hoje a gente vê que todos os países 

estão sofrendo e que a gente sofreu desde sempre, nesses 21 anos.  

Assim, só para seguir um pouco a cronologia, então depois disso na minha 

história nós ficávamos clandestinos lá. Basta ver a luta da família do Merlino para 

identificar o Merlino, para saber efetivamente que ele estava no IML. Quer dizer, nós 

não tínhamos identidade, como a Mércia falou, nós éramos, a gente deixava de existir 

quando a Oban tomava conta de nós.  

E aí tem um episódio até para contrapor um pouco a história disso tudo, que foi a 

esperteza da Sra. Antonina, minha mãe, que para me encontrar, nós simplesmente 

desaparecemos da família, tanto eu como o companheiro que foi preso comigo, o 

Otacilio Cecchini, nós começamos a ser procurados pela nossa família. Minha mãe veio 

do Rio Grande do Sul e ela conseguiu com alguma pessoa do governo, lá de Porto 

Alegre o endereço de todos os órgãos de repressão de São Paulo.  

E ela fez uma coisa que era um gesto bem materno, ela cozinhou um arroz de 

leite, pôs em um pirex e foi com a lista de endereços em todos os órgãos de repressão de 

São Paulo. Chegava lá e dizia, “A Leane está aqui, eu vim trazer isso para ela”. Batia 

com a cara na porta e ia para o seguinte endereço, “A Leane está aqui, eu vim trazer isso 

para ela”. Batia com a cara na porta e ia para o próximo. Foi no quartel do II Exército, 

foi na Polícia do Exército, foi no DOPS, até que chegou na Oban, e o guardinha que 

estava, por acaso, inocentemente de plantão, confirmou que a Leane estava lá.  
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E eu fui à única presa na época que recebi a visita de um familiar, e portanto, os 

advogados foram mobilizados e eu fiquei legalmente presa. Claro que na visita, eu 

passei o nome das pessoas que estavam presas comigo e assim foi divulgada a prisão de 

outras pessoas, que a família não sabia nem por onde poderia começar a procurar.  

Depois de 30 dias, como eu tentei fugir nesse dia, eu fui apelidada de 200 metros 

rasos. E esse era meu nome na Oban, até sair da Oban do DOPS, não me chamavam 

mais nem de Judite que era o meu nome de guerra, nem de Leane, mas me chamavam 

de 200 metros rasos. E se divertiam muito as minhas custas pela minha tentativa de 

fuga, todos. Em interrogatórios isso era bastante comentado.  

Depois de alguns dias da minha prisão, apareceu essa figura tão pública hoje, 

graças a Lenira Dantas que descobriu o Gravina, que cidade que é? Lá em Presidente 

Prudente, e ele apareceu na Oban, depois de vários dias e me chamou no meio da 

madrugada para um interrogatório e imediatamente me colocou na cadeira do dragão, 

porque naquele dia tinham sido presos os nossos operários do ABC.  

A nossa célula que o Stanislaw mencionou, do ABC, era o meu contato dentro 

do Partido. Eu tinha um ponto com eles no dia da minha prisão. E como eu consegui 

convencer os interrogadores de que eu não estava mais ligada, eu consegui manter o 

pessoal longe da prisão por alguns dias.  

E quando esse pessoal foi preso, depois acho que 12 dias, não sei, o Jesus Cristo, 

JC me chamou e realmente ele estava furioso e ofendido, porque eu tinha conseguido 

driblar a polícia, e a célula operária não tinha caído. Ele gritava, “Você defendendo os 

operários do POC”, Você defendendo os operários do POC”, gritava muito isso. Me 

tirou a roupa, me jogou na cadeira do dragão, jogava muita água e muito sal e se 

divertia me dando choques e vendo meu corpo inteiro sacudir. Amarrava os pés, as 

mãos, e eu acho que todo mundo sabe o que é a cadeira do dragão, é uma cadeira de 

metal, em que quando se jogava água com sal, o choque ficava, potencializava a força 

elétrica do choque.  

Ele não me perguntava mais nada. Não tinha mais nada a me perguntar, eu 

acredito, mas ele se comprazia muito com essa informação, de que como ele não estava 

lá, eu não sei a que ele se dedicava nos dias anteriores, provavelmente a história consiga 

até mapear o que o Gravina fazia do dia 15 ao dia 20 de julho de 1971, mas com certeza 
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ele devia estar ocupado em outra unidade da repressão, então, ele dizia que era 

impossível que eu com um metro e meio, corresse 200 metros e enganasse a polícia toda 

por 15 dias, 12 dias e guardando o POC.  

Ele dizia que eu era guardiã do POC. Então, ele me chamou algumas vezes para 

fazer esse showzinho e os demais dias, que eu passei na Oban, foi mais ou menos um 

mês, eles demoraram mais ou menos um mês para me mandarem para o DOPS, foram 

para decifrar as benditas cartas da Direção, que estavam na França durante o período 

anterior da nossa prisão por alguns meses.  

Depois então chegando ao final de todo esse périplo da Oban, nós fomos 

transferidos para o DOPS para fazer já o cartório, imediatamente o meu advogado foi lá 

porque já poderia, já estava legalizada a minha existência, e também é importante frisar, 

isso já foi colocado em inúmeros livros, a disponibilidade dos advogados para defender 

gratuitamente as pessoas. Era também uma militância de pessoas que se dispunham a 

também se arriscar e defender gratuitamente os militantes da época.  

Eu fui visitada pelo Idibal, pelo José Carlos Dias, que foram os meus advogados, 

Idibal Pivetta, e então começou o cartório. Éramos 17 mulheres presas naquela cela do 

DOPS que todo mundo aqui já conhece. Eram seis beliches, onde a gente se amontoava, 

17 pessoas, com um banheirinho e um banho de sol de vez em quando.  

Ficamos lá organizados pelo Singilo e nosso processo, a partir dos depoimentos 

retirados sob tortura. Então, as nossas condenações, elas vinham, e os enquadramentos 

jurídicos vinham a partir dos depoimentos das torturas. Eu não fui torturada no DOPS 

mais. Mas era a mesma coisa que se fosse, porque tudo que foi atribuído a mim e muita 

coisa veio de informações, que eram retiradas de documentos escritos e eu era a pessoa 

chamada diariamente para decodificar.  

E eram informações que nem eu, eu não era a portadora, eu era apenas a 

decifradora, eu era apenas decifradora, mas enfim, fui enquadrada não sei em que artigo 

que me deu um ano e meio prisão. E já com essa previsão de condenação, depois de 

mais 40 dias, eu fui levada para o Tiradentes, onde eu fiquei mais vários meses e nesse 

período até a minha soltura, que foi em dezembro de 1972, eu fiquei indo a Poá, nos 

aviões da FAB, como o Stanislaw já relatou, éramos algemados ali eu, a Celeste Souza, 
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o Carlos Franklin Araújo, o marido da Dilma na época, e vários outros militantes que 

respondiam a processo aqui e a processo lá.  

Eu fui enquadrada em processo lá por ter fugido. Era um processo, onde eram 

enquadradas pessoas que eles não encontravam. Nós éramos 15. Então, eu fui, depois a 

julgamento. levada a Porto Alegre algumas vezes para responder ao inquérito de lá. E 

finalmente depois de todos os encerramentos aqui, eu fiquei até a minha soltura no 

presídio Madre Pelletier, que era um presídio de freiras, eu acho que ainda existe, era de 

presas comuns, o presídio oficial feminino de Porto Alegre. 

E aí fomos colocadas nas celas solitárias, as presas políticas eram colocadas em 

celas solitárias. Eram cinco celinhas solitárias, de 2mx1,5m, cabia uma caminha e uma 

privada de chão, aquela fossa, e ficamos... Então eu fiquei lá alguns meses, nessa 

celinha, até a liberdade que ocorreu por “menage” em Porto Alegre, o processo não 

havia ainda sido completado o julgamento, em dezembro de 1972 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou 

nessa celinha? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Eu fiquei algumas vezes nessa 

celinha, quando ia responder aos processos lá. Na primeira vez, a gente ficou mesmo no 

DOPS. Eu fui com a Léa (ininteligível 02:24:01), o Matoso, que era do nosso grupo, 

respondia processo aqui e lá. E nós ficamos no DOPS, uma primeira vez, o Carlos 

Araújo também. 

Depois, nas outras viagens, fizemos mais três viagens, eu ficava no presídio das 

freiras, nessa cela solitária, e tinha um patiozinho, que eles abriam durante o dia. À 

tarde, eles fechavam. Aí no final, eu fiquei cerca de três meses corridos nessa cela em 

Porto Alegre. No total, eu devo ter ficado lá, nessas celas, seis meses. Somando todas as 

viagens para responder o processo lá. 
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Mas lá era, éramos bem-vistas pelas madres, pelas freiras, elas nos temiam e nos 

respeitavam. Todas éramos pessoas profissionais, a maioria com curso superior, então, 

éramos, assim, objeto de curiosidade muito grande. Todas as freiras nos visitavam, 

perguntavam das histórias das nossas vidas, éramos assim quase, como é, as confidentes 

delas. Mas ficávamos em celas solitárias. Uma vez entrou um rato na minha cela, à 

noite, e por mais que eu gritasse, não foi aberto o patiozinho, nem a cela, porque as 

freiras, depois que entravam na clausura, jamais poderiam ser incomodadas. 

Então, elas eram nossas amigas e nos respeitavam, mas éramos perigosas 

terroristas, esse era o nosso, o nosso rótulo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra a 

congregação delas? 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Não sei. Sei que chamava 

Madre Pelletier, é um nome francês, não é? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas dá para descobrir. 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA SILVA ROBERTS – Dá para descobrir. Era em 

Teresópolis o presídio e eu acho que ainda existe lá. Era um presídio grande, muito bem 

estruturado. É um bairro de Porto Alegre, dentro da cidade. 

Bom, enfim, eu fui libertada com o “menage”, o juiz exigiu, esse companheiro 

que morou comigo, e acabou sendo meu marido depois, de uma certa maneira casamos 

obrigados pelo juiz militar de Porto Alegre, porque quando eu recebi “menage”, eu 
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vinha a São Paulo, prestei vestibular para Filosofia da USP, e quando eu fui responder, 

eu ia mensalmente lá, eu pedi: “Posso ficar em São Paulo? Eu vou fazer um curso 

universitário lá”. E aí o juiz respondeu: “Só se você casar, porque esse moço é de 

confiança, eu não vou largar você na Filosofia da USP, você, 200 metros rasos, para 

fazer tudo de novo, que você já fez”. 

Então, aí casamos, oi? Sabiam. É, constava nos papéis e ficou famoso isso. E eu, 

bom, depois disso eu sai, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar em vários 

empreguinhos, porque bancária, que era a minha profissão, eu não podia ser, por causa 

do meu atestado de antecedentes, então, eu fiz pequenos trabalhos em cursinhos. Como 

eu tinha feito um ano de trabalho muito bom, um ano de cursinho de pré-vestibular 

muito bom eu sabia bem o português, sabia um pouco de inglês, um pouco de geografia, 

um pouco de história. Então, eu dei aula de história, de inglês, de geografia e português.  

E finalmente o meu emprego, assim oficial, já quando eu estava estudando no 

segundo ano da USP, fui revisora de uma editora durante dois anos. Depois, eu fiz 

vários trabalhos. Trabalhei na Fundação do Bem-Estar do Menor, trabalhei em uma 

unidade comunitária de tratamento de crianças com problemas mentais. Fiz dois anos de 

Psicologia também.  

E depois, ao trabalhar nessa comunidade eu comecei a me ligar em flores, 

jardins e acabei estudando paisagismo e me dedico a isso. Trabalho fazendo jardins. 

Tenho um filho, aos 40 anos, eu adotei um menino.  

Eu não tive filhos biológicos, mas eu tenho um filho de 23 anos, moro em São 

Paulo hoje e continuo, como diz o Stan, continuo comunista, acredito nas utopias, acho 

que é isso que vai continuar a fazer a humanidade não só andar, como diz o Galeano e 

como diz a Erundina, mas a sonhar, e como disse a Erundina, em uma palestra que eu vi 

outro dia, o fato de a gente fazer parte desse coletivo que sonha, que o mundo vai ser 

estruturalmente diferente um dia, é o que nos diferencia de um indivíduo, que o 

indivíduo, ele desanima, mas o coletivo é estimulante, porque ele nos dá a dimensão 

daquilo que vem além de nós.  

Depois da nossa existência, a luta vai continuar. E eu acredito nisso. Eu acho que 

as gerações novas precisam ter contato com a nossa verdadeira história. Eu acho que a 

nossa verdadeira história vai ter a possibilidade de consolidar com uma democracia 
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embrionária, se é que isso é possível no capitalismo, a partir do momento que a gente 

começar fazer justiça com o pessoal que fez isso. 

Esse trabalho sujo, esse trabalho perverso que torturou, matou, e continua 

batendo na mesa como o Ustra teve a audácia de fazer na Comissão da Verdade de 

Brasília, e dizer que as pessoas que foram mortas, foram mortas em combate, que 

ninguém foi morto na Oban e que ele estava cumprindo ordens e que o Exército é que 

deveria estar naquela mesa respondendo. 

 Eu acho que essa anistia é realmente uma manipulação da época da ditadura. 

Está í o livro que está sendo publicado para confirmar tudo isso, e eu acho que tudo isso 

já foi longe demais, só para encerrar, eu acho que, são 50 anos o ano que vem, 50 anos. 

Então, está bem maduro. Uma geração inteira de desconhecimento, de ignorância da 

nossa verdadeira história e que ela, eu acho que tem que pegar realmente o trilho da 

verdade. E eu acho que é isso que está começando.  

Está começando e se eu puder ajudar para que isso continue, eu vou ajudar. É 

isso. Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, só um segundo, 

deixa eu fazer uma consulta. Que horas são agora? Uma e meia. Agora é o depoimento 

que vai fechar esse ciclo de hoje, é o da Angela. Lógico que é um depoimento bem 

preparado, a Angela preparou direitinho. Só quero fazer uma seguinte consulta, nós 

temos um pequeno vídeo de 12 minutos, que o ator Celso Frateschi fez uma 

retrospectiva, uma pequena biografia, na 1ª pessoa do Merlino.  

E aí eu estou fazendo a seguinte consulta. A Angela fala antes e depois passa o 

vídeo, ou a gente passa o vídeo e a Angela fala em seguida. Eu estou meio... Eu estava 

querendo dar uma respirada de alguns minutos, antes do depoimento da Angela, e 

estava propondo passar o vídeo do Merlino, para a gente ir para a última fase.  

Mas se isso provocar um esvaziamento, uma desconcentração, a gente faz antes 

o depoimento e no fim o vídeo. Então, eu estou fazendo antes essa consulta para que 

vocês veem, mas não tem problema nenhum também emendar. O vídeo está bastante 
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bem feito e embora hoje seja o depoimento da Angela, da pessoa da Angela, da visão de 

tudo que ela tem ao longo desses anos em todos esses atos. Vocês podem me ajudar? 

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Ele já me consultou, enquanto 

você estava falando. Eu acho, não sei, também quero ouvir a opinião dos outros, mas eu 

preferia pessoalmente fazer esse depoimento agora, porque inclusive eu acho que esse 

vídeo vai me emocionar mais do que precisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, Angela 

Mendes de Almeida.  

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu tenho assistido aqui a 

vários depoimentos, e às vezes de pessoas inusitadas, eu ouço coisas bastante 

interessantes. Eu queria começar lembrando uma frase do Dalmo Ribas, que é irmão do 

Antônio Ribas, um desaparecido da guerrilha do Araguaia. E que é um irmão mais 

velho e que recrutou o seu irmão mais novo, que ficou preso vários meses depois do 

congresso da UNE e que depois na guerrilha foi morto e desaparecido.  

E ele disse mais ou menos o seguinte, que durante muito tempo ele tinha 

vergonha de não ter sido preso nem morto. Eu tenho um sentimento parecido e eu não 

chamaria de vergonha. Eu acho que é uma coisa mais profunda e que tem tudo a ver 

com a história que eu vou contar para vocês, que é uma espécie de culpa. É claro que 

não é nenhuma racionalidade, eu tenho certeza que eu não tenho culpa, mas eu vivi 

sobre o impacto de que eu estava vivendo alguma coisa.  

Eu vou contar um pouco sobre as duas prisões que eu tive, mas eu vou contar, 

sobretudo depois do Merlino. Como eu considerei essa morte. E o fato de eu não ter 
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sido presa de 1971 a 1975, se deve a uma grande sorte, ao acaso, e se deve, sobretudo a 

duas companheiras, que foram presas na Argentina, quando eu estava lá, e que tinham 

pontes comigo e não me denunciaram. Que é a Maria Regina Pilla e a Norma Spindola, 

uma companheira argentina, que hoje mora no Rio Grande do Sul.  

E eu acho que no Brasil, eu comecei a superar essa culpa primeiro trabalhando 

como eu fiz, primeiro no grupo “Tortura Nunca Mais” e depois no coletivo, como nós 

temos, e fazendo o site “Observatório das Violências Policiais”. Porque muitas coisas 

me revoltaram, desde que eu voltei ao Brasil, continuam me revoltando, mas eu acho 

que a que mais me revolta é a polícia continuar torturando e matando.  

Então, eu era militante no movimento estudantil, eu entrei um pouco mais tarde 

na universidade, eu sou mais velha um pouco que essa geração e nós tínhamos na 

universidade um movimento que indicava que nós éramos do POC; a Universidade 

Crítica. Eu não vou falar sobre o que nós defendíamos, porque na verdade eu preciso 

procurar esses documentos para ver o que nós defendíamos, mas o que ficou na minha 

memória é, sobretudo a palavra crítica. 

E foi com esse instrumento, com esse movimento que nós atuamos sobretudo no 

ano de 1968, em eu participei de todas as atividades de ocupação na Rua Maria Antônia 

e foi na Rua Maria Antônia, ontem eu estava dando uma entrevista e eu queria lembrar 

que em março e terminou por livre deliberação dos estudantes, em fim de julho ou 

começo de agosto, a Rua Maria Antônia era uma espécie de praça nossa, porque ela 

ficou com o trânsito fechado.  

Antes da ocupação, havia ali uns trabalhos que eles estavam fazendo para ocupar 

a rua, e a partir do momento que a faculdade foi ocupada, ela ficou fechada, o trabalho 

de reforma parou, e ela ficou fechada ao trânsito. Então era ali o ambiente, onde todos 

nós discutíamos, nós da Polop, do POC, como as outras organizações, inclusive aquelas 

que aderiram às formas de luta armada, que vocês conhecem bem. 

Bom, a minha primeira prisão... bom, e então, para começar a falar das prisões, 

eu não fui torturada, foram duas prisões, no ano de 1968, ano do AI-5. A segunda 

prisão, que foi no Congresso da UNE, não aconteceu nada de importante, de 

interessante, acho que fiquei oito dias presa. Eu fui processada também e eu tenho até 

muito pouca lembrança, nada aconteceu acho de importante. A não ser o momento da 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



51 
 

prisão, que foi uma cena, eu diria, quase que bíblica, porque tinha mais estudantes do 

que policiais.  

Tanto que os policiais, os guardas civis estavam meio assustados. Quem 

chefiava aquela operação era o Paulo Bonchristiano. E todos meio assustados, porque 

talvez eles imaginassem que pudesse haver alguma resistência, e se tivesse havido, os 

policiais teriam sido derrotados, mas ninguém estava ali para fazer resistência; embora 

alguns estudantes tivessem pensado em qualquer coisa parecida, alguns líderes do 

movimento estudantil e militantes. 

Foi uma prisão assim, nada a relatar. A primeira foi diferente, tem algum 

interesse, porque na verdade, não há nenhum registro dessa prisão, a não ser notícias 

que alguns companheiros da universidade puseram no jornal. Nós estávamos justamente 

na, foi, eu fiquei presa do dia 23 de junho até o dia 25, sendo levada de lugar em lugar, 

até finalmente ser interrogada no DOPS, por esse mesmo Paulo Bonchristiano. 

Na verdade, essa prisão foi uma espécie de sequestro, porque eu fiquei sendo 

levada de uma delegacia a outra, eu passei uma noite na delegacia, que depois veio a ser 

o DOI-CODI, até ser interrogada pelo Paulo Bonchristiano. Nessa prisão, justamente, eu 

queria ressaltar que a rua estava fechada, foi na Rua Maria Antônia, e bom, como eu 

disse, a rua estava ocupada, não é, e nós fomos avisados que tinha dois secundaristas 

que estavam sendo presos na Consolação; e várias pessoas saíram da Maria Antônia, do 

prédio da Maria Antônia e foram para a Consolação. 

E aí entrou, um carro. Aí entrou um carro, era um Volkswagen da Guarda Civil. 

E aí todos os estudantes correram para o lado oposto da Consolação. Eu caí e fui uma 

das pessoas presas. Mas eu queria ressaltar que, como eu estava de calça comprida, de 

cabelo curto em um primeiro momento, depois eu fiquei sabendo, eles acharam que eu 

era um rapaz. E apareceu um policial, apareceu não, quer dizer, eu deduzi, ou me 

contaram depois, para bater em mim. E de fato depois eu vi que eu tinha uma marca 

aqui nas costas. 

Mas o que eu queria ressaltar é que um desses estudantes veio para me defender 

e deu uma paulada não sei se com uma tábua de pau ou uma tábua de ferro na cabeça 

desse policial que estava me batendo. Fomos nós dois presos. Eu queria relatar aqui o 

nome dele. Um rapaz corajoso, que eu perdi completamente de vista, chamado Eli 
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Sofer. E ele foi, como ele era egípcio e judeu, ele foi levado para a Polícia Federal e 

apanhou muito. Eu não fui torturada, mas ele foi. Talvez não tivesse sido a tortura que 

vai acontecer no DOI-CODI, que depois vai acontecer mais tarde no DOI-CODI, mas 

depois foi uma coisa bastante violenta para a época.  

Bom, quando o Merlino morreu, essa é uma história que eu tenho contado 

sempre. Porque eu tenho contado sempre, eu não vou me prender muito a ela, inclusive 

justamente porque ela me traz alguma emoção. Eu estava na França, levei muito tempo 

para saber da morte dele e quando soube, era uma morte completamente inesperada, 

fiquei desesperada, e enfim, fui acolhida pelos companheiros franceses, da Liga. No 

caso fui acolhida por um casal de psicanalistas, que me davam muitos medicamentos 

para dormir e tentavam fazer com que eu superasse aquilo.  

Há pouco tempo eu escrevi, quer dizer, no começo do ano, eu escrevi e vai ser 

publicado tanto na publicação que estava na gráfica, como na publicação da Perseu 

Abramo, um relato do que nós fizemos, essa viagem, a qual a Leane se referiu que era 

um estágio junto à Liga Comunista Revolucionária, que era uma organização da Quarta 

Internacional do Mandel, do Crivini, e de outros líderes que muitos de vocês talvez já 

ouviram falar.  

Eu vou falar muito brevemente sobre isso, mas o que eu gostaria de mostrar é 

que para mim foi uma descoberta incrível. Nós fomos para lá, nós éramos quatro 

companheiros do POC. Eu, ele, a Maria Regina Pilla e o Flávio Koutzii. E nós fomos 

para lá chamado, sobretudo por um companheiro brasileiro que era membro da Liga, o 

Paulo Antônio Paranaguá. E nós passamos o tempo todo lá primeiro nos integrando as 

células da liga que eram muito variadas.  

O Merlino, por exemplo, foi integrado a uma célula operária do bairro de Mon 

Rouge e eu participei de uma célula de poloneses que estavam exilados na França 

fugindo das perseguições, que vinham justamente daquele tal socialismo real que era 

naquele momento, que estava naquele momento sob a bota da União Soviética. Nós 

tivemos então contatos físicos e teóricos com militantes de toda sorte.  

Militantes ligados a Quarta. É importante dizer que nós, como íamos voltar para 

o Brasil, procuramos não ter contato nenhum com brasileiros que já estavam exilados lá, 

porque os brasileiros que estavam exilados, quer dizer existe uma diferença muito 
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grande entre os exilados que pediram asilo político e que estão legalizados pela 

Convenção de Genebra, o que vai acontecer comigo só depois de 1975, e pessoas que 

como nós, estávamos lá para esse estágio.  

Eu estava lá praticamente clandestina, porque tinha saído com uma carteira de 

identidade falsa pelo sul do Brasil, tinha ido para o Chile, tomado um avião que não 

passava nem por cima do Brasil e vivia lá com um passaporte brasileiro falsificado. 

Quer dizer, era um passaporte meu, arranjado.  

Como esse passaporte nunca era mostrado para autoridades brasileiras e as 

coisas eram muito diferentes de hoje, eu consegui na França viver com esse passaporte. 

De viver esse primeiro período de seis meses. Nós tivemos contato físico com militantes 

das mais variadas ordens, inclusive com militantes espanhóis que estavam resistindo ao 

franquismo.  

Foi muito importante esse contato com os espanhóis e eles tinham muita coisa 

para nos ensinar. Eu queria muito ver essas cartas, porque as cartas que chegavam a 

você, e que você tinha que decifrar muitas delas fui eu que escrevi, eu queria muito ter 

acesso com essas cartas porque elas vão transmitir a esperança que nós tínhamos na 

luta. A nossa ideia era justamente voltar para o Brasil e ter uma atividade política 

integrada com as lutas do mundo.  

Tanto que os outros companheiros brasileiros iam voltar para a Argentina, como 

voltaram, aliás, o Paulo não voltou, ele foi, e se integraram primeiro no PRT e depois na 

Fracción Roja. Essas cartas talvez demonstrassem o entusiasmo que nós tínhamos em 

poder trazer para os companheiros daqui o relato de que as coisas não se resumiam 

àquilo que estava acontecendo, e que era naquele momento uma coisa extremamente 

pessimista de notícias de quedas, notícias de tortura, notícias de morte. 

Mas tem um outro elemento muito importante que eram as notícias das pessoas 

que nos abandonavam, que desistiam de lutar. Nunca se fala nisso, mas isso era um 

fator de desanimo, e nós passamos todo aquele período com essa esperança de trazer 

uma chama nova e ao mesmo tempo fazer um trabalho integrado com outros países da 

América Latina, com companheiros nossos de outros países da América Latina.  
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E foi por isso que, para o Brasil, nós escrevemos teses que posteriormente foram 

publicadas no Chile. Esse relato com mais detalhes vai sair nesse texto que vai sair em 

dois lugares, como eu disse.  

Então, depois que eu saí daquela espécie de alienação mesmo, de me perguntar o 

que eu ia fazer, embora muita gente, não só franceses como brasileiros, porque a partir 

daí eu entrei em contato com brasileiros que estavam lá, claro, e eu não tinha procurado, 

muitos meus amigos, o que eu ia fazer daí em diante. E a opção que eu fiz foi fazer o 

que nós tínhamos projetado, já que o POC estava bastante, bastante não, eu acho que eu 

posso dizer totalmente, destruído aqui, porque eu posso dizer que quem não foi preso ou 

se internou pelo Brasil e ficou, tem companheiros que ficaram anos trabalhando com 

nós clandestinos, ou uma quantidade bastante tinha ido para o Chile.  

E nós resolvemos reorganizar o POC sob o nome de POC-Combate, nós fizemos 

a edição dessas teses, recrutamos outras pessoas e os nossos projetos, nós vivíamos uma 

atividade de intervenção junto aos brasileiros, que estavam no Chile, de contato com as 

organizações chilenas e ao mesmo tempo de participação, primeiro no PRT e depois que 

houve essa divisão, ou seja, as pessoas que tinham a nossa linha política ligada à 

Internacional, saíram ou foram expulsas, quer dizer, o PRT, que era da Quarta 

Internacional, é que saiu da Quarta Internacional, na Fracción Roja.  

Bom, a partir desse período, o nosso POC-Combate tinha militantes que estavam 

no Chile, tinha militantes que estavam no Brasil e militantes que estavam se inserindo 

no Brasil; que entraram, alguns entraram e ficaram, alguns entraram para terem uma 

ideia do que estava acontecendo, mas a minha participação pessoal se tornou mil vezes 

mais difícil do que qualquer coisa que eu tivesse feito antes. 

Porque, a partir daí, eu era completamente clandestina, porque eu utilizava um 

passaporte suíço, sendo que nessa altura eu não conhecia a Suíça e não sabia a bagunça 

linguística da Suíça; às vezes, eu utilizava uma carteira brasileira de identidade, em 

alguns momentos no Chile, falsa; mas eu fui uma das pessoas no grupo, pelo fato de eu 

não ter filhos e por outras razões, que viajou constantemente do Chile para a Argentina, 

da Argentina para o Chile, em ônibus, não eram nem ônibus que subiam a Cordilheira 

dos Andes, eram uma espécie de peruas, vamos chamar assim, eram uns ônibus 

pequenos. 
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Cada vez que eu tinha que passar por uma fronteira e que eu tinha apresentar 

esse passaporte suíço era um perigo, não é. Depois, pelas discussões que nós tivemos 

em um determinado momento, quer dizer, nesse período na Argentina, é preciso que 

vocês vejam... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano é isso? Você 

lembra? 

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Lembro, para lembrar o ano, 

eu tenho que olhar os meus papéis, mas nós estamos em1972. Na Argentina, nós 

tínhamos o fim da ditadura Lanus, era uma ditadura leve, vamos dizer assim, mas era 

ditadura. 

Eu estive várias vezes no PRT, militando nas células do PRT em Rosário, em La 

Plata, não é. Depois, houve um período em que eu estava, o nosso grupo estava sempre 

dividido entre Chile e Argentina; e mais tarde o Brasil. Depois houve um período em 

que eu estava no Chile, aconteciam coisas muito importantes no Chile, que eu queria 

marcar aqui, que foi primeiro a greve dos caminhoneiros, em que o Chile, vocês devem 

saber, ficou completamente sem produtos de alimentação, de limpeza, terríveis, mas o 

mais importante foi que no começo do ano houve uma eleição, acho que municipal, e a 

Unidade Popular ganhou. 

Ou seja, os caminhoneiros não conseguiram dobrar a população. A partir daí, 

alguns de nós, eu entre eles, começamos a pensar que valia a pena investir no que ia 

acontecer no Chile. Mas isso coincidiu com um período muito interessante na Argentina 

que foi o período Cámpora, a ditadura final marcou eleições, o Perón não podia se 

candidatar, e o Cámpora se candidatou e ganhou. O período Cámpora foi um período de 

democracia na Argentina.  
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Eu estive na Argentina nesse período, vi até pouco tempo os companheiros que 

faziam ações da luta armada assim, em um lugar assim como o nosso, debatendo todos 

juntos, já não haviam mais aquele fechamento de células, fiquei espantadíssima, mas eu 

voltei para o Chile, não pude acompanhar esse período extremamente importante da 

Argentina, voltei para o Chile e estava lá no Golpe do Chile.  

Aqui eu vou resumir tudo que aconteceu. Ficamos dois, três dias ao toque de 

recolher, ninguém podia sair de casa. Quando abriu o toque de recolher, tinha os 

companheiros que moravam no bairro longínquo, o Celso Castro veio até a minha casa 

para nós discutirmos o que íamos fazer. Nós queríamos ter contato com os chilenos para 

saber se havia alguma resistência, e a casa foi denunciada por um vizinho, a Marinha foi 

lá e prendeu um dos nossos companheiros, o Nelson Kon, um desaparecido do Chile.  

Daí a mulher do Nelson, a mulher do Nelson, a mulher do Celso, a Sandra, e as 

crianças, isso está contado no filme feito pela Flávia Castro, filha do Celso que se 

chama “Diário de uma Busca”, saíram de casa e uma delas foi lá no meu apartamento, 

eu morava sozinha bem perto do Palácio de La Moneda, eu tinha visto os aviões 

passarem assim bem perto da minha janela e jogarem as bombas no Palácio de La 

Moneda.  

“Vamos decidir” o que fazer e elas, a Elaine, mulher do Nelson a Sandra e as 

crianças entraram na Embaixada da Argentina. Um ou dois dias depois a gente viu que 

não havia nenhum contato para continuar, e fomos entrar, nos pusemos na fila da 

Embaixada da Argentina e foi aí que aconteceu comigo e com o Celso um episódio de 

um cara mineiro que pega no meu braço e quase atira assim, por cima das nossas 

cabeças de fuzil metralhadora. Foi uma coisa bastante impressionante e foi uma vez 

também que eu me salvei por acaso.  

Me salvei não tanto dos tiros, porque ele não queria nos acertar, mas nós 

julgamos naquele momento que nós iríamos ser presos, não fomos, fomos para a casa e 

passamos a noite achando que iríamos ser presos, porque a toda hora autofalantes 

diziam, “Denunciem os estrangeiros”, pediam aos zeladores que denunciassem os 

estrangeiros, e o Celso não morava na minha casa. Ele tinha entrado aquela vez na 

minha casa, e, aliás, quando ele entrou o zelador não viu, mas como nos saímos para ir 

para a Embaixada da Argentina ele viu.  
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E o zelador como todos os zeladores tinham posto uma bandeira chilena para 

demonstrar, como pediam os bandos da ditadura, que eles estavam apoiando. Mas 

também nós não fomos presos. E aí entramos na Embaixada do Panamá. Tem toda uma 

história da Embaixada do Panamá que já está escrita, cada um tem uma experiência.  

 

 

A SRA. – (ininteligível 03:03:20).  

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. Eu fiquei sabendo. Fiquei 

sabendo por que a, enfim, a Embaixada do Panamá, ninguém via o que estava passando 

fora.  

A Embaixada do Panamá era um pequeno apartamento, em que entraram em 

três, quatro dias, 400 pessoas, e daí as últimas pessoas, que tentaram entrar, como 

Toshio, e aliás eu vi uma moça que eu acho que é uma nicaraguense casada com um 

brasileiro, tentando entrar por uma janela basculante com uma barriga que a gente 

pensava que ia arrebentar. Bom, a história da Embaixada do Panamá é outra questão.  

E eu continuava com o mesmo projeto. Os nossos companheiros tinham ficado 

na Argentina e eu continuava, o Celso continuava também, os nossos companheiros 

tinham ficado na Argentina, outros já estavam no Brasil e no Panamá os exilados não 

podiam ficar até que houve convites e eu recusei porque eu queria continuar o projeto, 

até que nós não conseguimos, algumas pessoas, um visto, em um documento, porque 

nós não tínhamos passaporte, esse passaporte suíço acabou. E nós conseguimos um 

título de viagem do governo panamenho para conseguir visto; conseguimos visto para a 

Bélgica e eu fui para a Bélgica, passei clandestinamente para a França e fiquei uns 

meses lá e depois voltei para a Argentina. Eu voltei para a Argentina em abril de 1974. 

E justamente já tinha uma porção de companheiros do POC-Combate no Brasil; 

e em julho, eu entrei no Brasil, também com passaportes falsos, outro passaporte suíço 

etc., e fiquei dois meses no Rio de Janeiro. 
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Nessa altura, se havia um projeto meu de voltar clandestina para o Brasil, por 

uma série de circunstâncias, inclusive políticas, depois de uns meses de ter estado aqui, 

eu cheguei à conclusão que não era o caso. Não era o caso, eu já estava condenada a 

quatro anos, de eu voltar para o Brasil e ficar morando aqui clandestinamente. E eu 

resolvi ir para a Europa e pedir asilo, porque eu não tinha nunca pedido asilo, ficado 

clandestina todo esse tempo. 

Mas daí eu não poderia ir, porque não havia dinheiro. E fui ficando, até que 

houve a queda dos três companheiros brasileiros que estavam lá e de mais sete 

companheiros argentinos. E a minha presença lá, no fundo, foi muito importante, 

porque com essa história de questão de segurança, ninguém sabia o nome deles. 

Nenhum argentino sabia o nome deles, e como toda prisão, isso foi antes da ditadura.  

Mas vocês têm que entender que antes da ditadura, depois do curto período do 

Perón tem o governo da Isabelita Perón, López Rega, os Três A, que era uma espécie de 

coquetel introdutório ao que ia ser a ditadura. Como toda prisão, eles estavam 

sequestrados. Só quem era argentino tinha família lá e poderia ser avisado.  

Então, minha presença lá serviu para que, através de todo um mecanismo de 

telefonemas em francês, passando pelo Uruguai, com muito medo que os telefones 

tivessem, era telefone público, ninguém telefonava de casa nenhuma e eu consegui, por 

uma série de códigos, que na França avisassem os pais do Paulo Paranaguá, que o pai 

dele era cônsul no Kuwait nessa altura, e as duas famílias do Rio Grande do Sul.  

Bom, cumpri essa tarefa, ajudei ali no que podia ajudar, e afinal me deram, 

várias pessoas me deram e inclusive uma companheira do POC, que eu queria nomear 

aqui, que sempre nos ajudou, a Maria José Maranhão, uma portuguesa que foi militante 

de coração, ela me ajudou com dinheiro e nessa altura me enviou o passaporte 

português dela, porque aí Portugal já tinha caído, ou seja, o salazarismo já tinha caído, e 

foi... só que a Maria José tinha sido procurada, como militante do POC, aqui no Brasil.  

Mas enfim, eu saí com o passaporte dela, em uma saída complicada que eu tive 

que entrar no Brasil mas enfim, deu tudo certo e daí terminou esse período de 

clandestinidade.  
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E em uma certa medida, eu parei de militar, ou seja, eu parei de militar, não era 

possível continuar tendo atividades com esses companheiros que estavam aqui, não 

havia condições, mas eu continuei...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível 03:09:12).  

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu estou terminando.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero que você volte, 

então você poderia parar um pouco para depois terminar. (Ininteligível 03:10:10). 

Porque é o seguinte, o depoimento é muito importante, não pode ser abreviado, nem 

interrompido (ininteligível 03:10:24), mas vai fechando, a gente vai ver se é possível... 

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Na verdade eu já estou 

terminando a história, porque aí são outras histórias.  

Eu de fato parei de militar com esses companheiros que estavam aqui, mas 

continuei militando de uma maneira muito mais leve, vamos dizer assim, na 

organização trotskista da Quarta, em Portugal, porque eu pedi asilo na França, mas fui 

trabalhar em Portugal, também de uma forma que eu chamaria de semiclandestina, 

enfim, uma bagunça de documentos que era possível, e arranjei emprego para dar aula 

na universidade, primeiro no Porto, depois em Lisboa e militava na, chamava Liga 

Comunista Internacionalista, essa que depois de muitos caminhos deu no bloco de 

esquerda. 
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E me transformei em uma pessoa que pediu asilo e tinha um documento com o 

meu nome da Convenção de Genebra. Bom, tive um filho, ao qual eu dei o nome de 

Nicolau, que nasceu em Lisboa, foi à primeira homenagem que eu consegui prestar e, 

depois, também aqui no Brasil e posso dizer que eu parei de militar.  

Militei no SOS Mulher, no Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, mas 

isso foi muito difícil, é uma outra história que eu acho que as entrevistas da Janaina 

demonstram, as entrevistas que eu prestei a ela, encontrar o caminho para denunciar 

essa morte.  

Eu acho que isso não dá para falar hoje, mas fica para outra ocasião. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

espera um pouquinho, Celeste.  Espera um pouquinho. Vamos ver o seguinte, 

conseguiram um outro lugar para a gente continuar? Isso é a coisa mais importante. 

Espera um pouquinho só. Está resolvido isso? Vivian. Já pode ir para o Dom Pedro? Vê 

com o Gabinete, que o Gabinete tem mais facilidade para... 

Celeste.  

 

 

A SRA. CELESTE – Olha, a Angela esqueceu de falar aqui que quando ela 

chegou no Chile, depois da morte do Merlino, estava todo mundo arrasado, ela estava 

muito triste e a minha filhinha de 5 anos viu chorar e falou, “Mãe, por que ela está 

chorando? ”. “Ah, porque morreu o amor da vida dela, o namorado dela, morreu”.  

E no Chile era muito difícil comprar chocolate, comprar essas coisas, não tinham 

para vender. E não sei como ela tinha um pedaço de chocolate lá no quarto ela falou, 

“Espera aí”. Subiu lá em cima, no quarto dela”, pegou o pedacinho de chocolate, 

quebrou e falou assim, “Eu vou dar um pedacinho de chocolate para ela não chorar 

mais”. 
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Não é uma coisa linda? Todo mundo fica emocionado. Aí ela fala assim, “Como 

é que é o nome do namorado? ”. E eu falei assim, “Nicolau”, “Aí eu dou o pedacinho do 

chocolate e ela não chora mais porque o Nicolau morreu”.  

Não é uma coisa linda? Com 5 anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, nós estamos 

providenciando a transferência para um outro Auditório para que possa começar a 

sessão da Comissão de Constituição e Justiça. 

Ótimo. Então, aqui nesse mesmo andar no fim do corredor, Auditório Dom 

Pedro, lá no Plenário Dom Pedro no fim do corredor, nós estamos nos transferindo para 

lá. Danilo, leva o pendrive para a gente poder projetar. A sessão está suspensa 

temporariamente.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE. 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

05/06/2013 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar. Onde nós 

estamos? Estamos aqui. Caiu o quórum. Ângela você tem o tempo que você quiser 

agora, fique à vontade, sossegada e sem pressa. 

 

A SRA ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É que eu fiquei aflita. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) vai filmar 

essa parte? Ângela pode falar, agora fique tranquila. 

 

A SRA ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É rápido, eu fiquei aflita e 

acabei me esquecendo que eu queria dizer algumas coisas sobre o que se sabe, porque 

vai haver uma audiência sobre o “Caso Merlino”, seguramente a Leane vai ser chamada 

e outras pessoas também, para falar desse caso. Mas já dos depoimentos que foram 

dados à juíza que deu a sentença em primeira instância positiva, é claro que cada 

pessoa, como em tudo na vida, e mais particularmente na situação do DOI-CODI, vê um 

trecho, um momento e seguramente não sabe os horários, não sabe os dias. 

Mas dos depoimentos que aconteceram hoje, você falou que ouviu os gritos dele 

acha que durante três dias. Provavelmente, eu acho em relação aos outros depoimentos 

que, no primeiro dia, nas primeiras 24 horas eram dele e depois podia ser de outras 

pessoas, porque existe o depoimento do Vannuchi e do Otacílio e, sobretudo, do Guido 

Rocha que já faleceu, um militante que era da VAR-Palmares, que mostram que ele foi 
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colocado em uma cela solitária, praticamente não saiu de lá, já não conseguia ficar em 

pé e já no fim, segundo o Vannuchi fala, não conseguia nem falar, quando ele é retirado, 

aquela cena que várias pessoas viram. 

Bom, depois tem outra coisa controversa que é se ele já estava morto. Você diz 

“quase morto” ou que não sabe. O Laurindo no depoimento dele diz que, agora não me 

lembro, um soldado comentou que ele tinha sido levado para o hospital morto. Mas 

existem dois depoimentos que eu considero muito importantes, do Otacílio e Joel 

Rufino dos Santos, que mostram que o Ustra foi consultado para ver se amputava a 

perna ou as pernas, e que disse que não era para amputar e não era para consultar a 

família, ou seja, que decretou a sentença de morte. 

E aí uma coisa que eu queria pedir aqui à Comissão é que começasse a investigar 

dentro do possível a questão do Hospital Militar, porque o Merlino não é o único que é 

levado para o Hospital Militar. E esses médicos que estavam lá? Se houve uma 

discussão para amputar ou não amputar, devia ter algum médico, algum enfermeiro, etc. 

Eu acho que é um terreno porque eu acho que se ele tivesse sido levado ao Hospital das 

Clínicas já teríamos notícia disso, seguramente ele foi levado ao Hospital Militar. 

É um tema que eu acho que não foi trabalhado ainda e que muitas vezes de 

outras intervenções vai saindo coisas. Então, eu queria deixar esse lembrete aqui para a 

Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então Ângela, esse teu 

depoimento é tão esperado, mas quando vai tendo uma sequência de depoimentos a 

gente vai se emocionando, se envolvendo e o seu depoimento é bastante rico e longo. É 

lógico que todos os depoimentos, mas você tem essa trajetória e depois da morte do 

Merlino você não parou um minuto. 

Então, e como lá a sala está nós estávamos muito premidos pelo tempo e pelo 

povo que estava chegando da outra reunião, se você tiver condições, eu queria que você 

fizesse um pouco melhor a cronologia, porque mesmo você estando no exterior e nas 

condições que você esteve, eu até perdi a sequência porque você vai presa, é presa e 
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depois você vai embora do Brasil nas condições, aí o Merlino volta, acontece tudo o que 

acontece e você continua na resistência e isso foi muito rápido. 

Talvez se você pudesse agora com um pouco mais, lógico que você não vai 

repetir o depoimento até porque ele está gravado e tudo, se você com mais vagar porque 

você falou de quase uma trajetória de 40 anos em 40 minutos. Que você pudesse 

detalhar algumas coisas que você considera mais significativas, mais importantes 

porque a gente agora tem o tempo que for necessário para você poder falar. Por favor. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Acho que detalhar, se eu 

começar a falar não paro mais, e as pessoas também estão cansadas. Mas só para 

esclarecer talvez algumas coisas que eu não tenha deixado claras. 

Eu fui presa duas vezes em 1968, antes do Ato Institucional nº 5. Acho que é 

uma diferença brutal. Tem um diálogo no dia em que eu fui interrogada pelo 

(inintelígivel) Cristiano, que eu me lembre, acho que durou umas três, quatro horas que 

eu me lembre e que no começo eu estava bastante tensa porque eu me perguntava, “será 

que ele vai me torturar”? Ele não foi agressivo, mas ele foi cínico, ele procurou 

encostar-me na parede e eu não sabia bem o que eu ia dizer. 

Daí, entrou à sala onde ele estava me interrogando uma pessoa que podia ser um 

operário, tinha um ar de ter sido mal tratado e não era classe média e nem estudante com 

outra pessoa enfim, um auxiliar dele, que perguntou qualquer coisa a ele e depois saiu. 

Daí, ele virou-se para mim e eu me lembro de que ele tinha uma fotografia daquelas 

fotografias de mulheres, não sei se era nua ou de biquíni, aquelas gostosonas. Ele olhou 

assim para a fotografia e disse assim, “você tem sorte porque aqui não se tortura 

mulher”. 

Ele queria dizer mulher de classe média não é? Mas eu não sei se ele percebeu, 

mas ele me deu a chave para eu saber como é que eu ia continuar sendo interrogada por 

que aí eu comecei a ficar falando bastante, inventei outra história que eu estava 

procurando namorado, sempre a mesma história que estava alí porque estava 

procurando um namorado, e terminou ele me dando conselhos para eu parar de usar 

calça comprida, deixar o cabelo crescer, assim. Então, vocês vejam que e eu quero 
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lembrar que nessa época a Iara Iavelberg, entre outras pessoas, também foi presa e 

também não foi torturada.  

Então, essas minhas prisões de 1968 para a classe média, para o Movimento 

Estudantil e não é para todos, eram prisões que ainda não tinham aquelas condições que 

vão ter imediatamente em janeiro de 1969. Eu me lembro de companheiros nossos, 

muito amigos da VPR, caíram em janeiro de 1969, e foram barbaramente torturados. 

Então, essas duas prisões aconteceram em um momento como o Stan falou, em 

1970 houve alguns companheiros nossos que foram presos e disseram, sob tortura 

bárbara, nomes, e meu nome era conhecido porque eu falava frequentemente em nome 

do POC, aliás, em nome da Universidade Crítica nas assembleias, e o meu nome foi um 

dos que caiu, e casas caíram. Eu não sabia que a casa da sua família tinha caído, estou 

sabendo agora, mas eu sei que muitas casas caíram, e a gente conseguiu retirar inclusive 

a Celeste, que foi embora, da casa, antes que a polícia chegasse. 

Bom, estamos aí em 1970, então é em 1970 que há uma grande discussão dentro 

do POC primeiro pela proposição da maioria, uma pequena maioria de que a gente 

integrasse de alguma forma à luta armada nas nossas atividades. Não era luta armada 

enfim, como já tinha sido até (ininteligível), mas para resumir era uma ideia de 

resistência em que as armas aparecessem, e ele mesmo falou dessas panfletagens 

armadas. 

Eu fiz na Argentina panfletagem armada, lá eles tinham muitas armas, não sei 

como foi essa que você está descrevendo, mas enfim é uma coisa que não machuca 

ninguém. No tempo do PRT algumas atividades que nós fizemos lá eram assim, 

entramos alí no fim da ditadura Lanusse, foi em 1972.  

Parecia-me naquele momento que a população argentina aceitava aquilo, por 

exemplo, eu ia a um aparelho onde moravam três homens, três homens em um bairro 

pobre dá para desconfiar não é? Eles eram, tinham amizade com os vizinhos, faziam 

churrasco juntos, parecia que a população não estava alí com uma condição no caso da 

Leane para denunciar e para apoiar a polícia. 

Bom, estamos em 1970. Em 1970, há essa discussão e no fim de 1970 há essa 

proposta que nós discutimos com os companheiros do POC, dessa ida para esse estágio 
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na França. Foram seis meses, cerca de seis meses, no primeiro semestre de 1971. O 

Merlino volta e três dias depois ele é preso da maneira que vocês sabem, e torturado da 

maneira que vocês sabem. 

Então, a cronologia, digamos que eu fiquei eu me lembro de que eu voltei para a 

América Latina com o primeiro passaporte suíço que eu usei. Tinha coisas muito 

engraçadas, esse primeiro passaporte já era de uma atriz, (ininteligível), e que depois eu 

fiquei sabendo que enquanto eu usei o passaporte dela, ela se candidatou a uma eleição 

em um cantão qualquer. 

Mas enfim, justamente não havia computador é bom sempre lembrar, e voltei, 

acho que cheguei ao Chile em outubro. Eu me lembro pelas roupas, eu cheguei de roupa 

quente e lá estava calor, outubro e novembro. Eu não me lembro de quantas vezes eu 

viajei, eu me lembro de que eu passei uma temporada grande em 1972 na Argentina, no 

tempo do PRT. 

Depois, eu me lembro de que em 1973 que foi justamente, isso aqui eu tive que 

procurar na internet porque não me lembrava disso. Foi justamente o período do 

Cámpora, porque o Lanus, esse ditador que já estava saindo, ele convoca eleições em 

maio de 1973, e o Cámpora é eleito, e governa de maio a julho, quando ele renuncia, 

porque enquanto ele era presidente o Peron pôde voltar à Argentina, há uma nova 

eleição e o Peron ganha. 

Esse ano de 1973, eu estive na Argentina inclusive no período Cámpora e talvez 

no começo do ano porque às vezes a gente fazia reuniões com o maior número possível 

de pessoas e a gente viajava para as reuniões que em geral era na Argentina. Então eu 

me lembro de que eu passei um período muito grande de 1973 no Chile. Eu me envolvi, 

não digo que eu me envolvi em atividades muito concretas, acho que isso não era 

possível, mas tinha contato com muita gente que estava envolvida tanto que a gente 

tinha certa, a gente naquele tempo tinha muitas esperanças mais do que deveria ter, de 

uma resistência no Chile. 

Alguma coisa ia acontecer e o importante foram àquelas eleições que foram em 

fevereiro ou em março, em que nada da greve dos caminhoneiros tinha feito a 

população abandonar a unidade popular. Então esse período de 1973 eu passei a maior 

parte do tempo no Chile e o golpe foi em setembro. Daí eu fiquei não sei quantos meses, 
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dois meses na Embaixada do Panamá que era essa casinha, mas que depois todos os 

quatrocentos e tantos que tinham entrado lá foram postos na casa do, esqueci o nome 

dele, um sociólogo, o marido da Vânia Bambirra. Quem é que se lembra do nome? 

Marido da Vânia Bambirra. Theotônio dos Santos. 

Theotônio dos Santos, como muitas pessoas, acreditavam que a unidade popular 

ia durar muito tempo ele tinha uma casa com piscina e ele doou a casa que depois, aliás, 

virou um centro de tortura e hoje é um centro de memória. Ele doou a casa ao Panamá e 

fomos todos transferidos para lá e daí acho que se passaram dois meses porque eu me 

lembro de que nós chegamos ao Panamá, houve várias viagens para levar esses 

quatrocentos, duas não é? Duas principalmente para levar esses quatrocentos e tantos 

asilados na Embaixada do Panamá para o Panamá e então já era fim de 1973. 

Nós ficamos também isolados no Pacífico acho que um mês e meio, depois 

tivemos autorização para ir à capital do Panamá onde tinha o canal, quer dizer, o canal 

ainda tem, mas já tinha o posto dos americanos lá, tinha um território americano no 

meio da cidade e era o local da Escola das Américas, tinha sido ou era ainda e eu me 

lembro de que eu cheguei à Bélgica em dezembro, antes ou depois do Natal de 1973.  

Eu até fui recebida pelo Ernest Mandel, algumas das minhas glórias. Mas ficou 

nisso, me recebeu, me deu um almoço e ficamos nisso, quer dizer, têm outros 

companheiros da “Quarta” muito importantes com quem a gente teve um contato mais 

frutífero. Ele de uma maneira geral, pelo menos nas línguas latinas era mais, um homem 

de língua alemã e de língua francesa, e o que eu aprendi é que a língua é um elemento 

de familiarização muito importante. 

Eu fiquei os primeiros meses então, de 1974, na França e eu voltei para a 

Argentina. Eu sei que eu voltei em abril, porque alguns dias depois eu estava em hotel, e 

ouvi a manifestação do Primeiro de Maio, a primeira em que o Peron estava presente, e 

passar na frente da Rua Cajal, onde era o hotel que eu estava. Porque é preciso dizer que 

como eu não tinha filhos, não é só por causa disso, mas enfim, eu nunca tive casa nesse 

período, eu sempre fiquei ou em hotéis ou nas casas das pessoas por pouquíssimo tempo 

e isso durante cinco anos, quatro anos e pouco. 

E então, já a América Latina era diferente, já não tinha o Chile. Nós estávamos 

na Argentina em que com o López Rega e etc. a situação piorava e tínhamos as 
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fronteiras do Uruguai, do Paraguai e do Brasil que era por onde a gente podia se mover 

e tinha muitos companheiros já no Brasil, uma parte importante, eu entrei no Brasil 

clandestina também e quem tentou me ajudar foi o Raul Pontes que foi me buscar na 

fronteira em Santana do Livramento, mas a gente discutiu e achou que era melhor eu 

entrar legalmente digamos com muitas aspas com o passaporte suíço e eu entrei aqui 

com o segundo passaporte suíço e aí era uma pessoa anônima, me lembro bem do nome 

que eu tinha que assinar. 

E fiquei aqui, fiz as discussões que tinha que fazer, saí sem maiores problemas e 

uns meses depois através de uma correspondência eu decidi que os companheiros 

estavam aqui digamos assim mudaram um pouco a nossa linha, a maioria e eu decidi 

que não valia a minha existência clandestina no Brasil e fui para Europa e aí é isso. 

Quer dizer, fui para a Europa não, teve esse episódio aí, e eu fiquei mais uns 

meses e teve esse episódio da queda em que foi uma sorte para todos nós que eu 

estivesse lá porque senão iam desaparecer com os três companheiros presos que era o 

Flávio Koutzii, Paulo Paranaguá e a Maria Regina Pilla. Acho que eu situei melhor não 

é?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Alguém gostaria de fazer 

algumas perguntas para a Ângela ou para as meninas também, para a Mércia? Stan quer 

falar alguma coisinha para fechar? Tem microfone aqui. Aquela gravação de música vai 

vir? Estão tentando? Está bom. Stan com a palavra. 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Bom, eu quero agradecer muito e é 

importante registar a história não é? Principalmente fazer esse acompanhamento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está dando muito eco esse 

microfone sem fio, por favor. 
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O SR. STANISLAW SZERMETA – Fazer esse acompanhamento pente fino 

sobre os torturadores. O Ustra, em meu relatório eu não deixei claro, mas ele todos os 

dias descia na cela da OBAN junto com os torturadores e marcava. Ele fazia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual o ano? Fale só o ano. 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Em 1971. Ele fazia a indicação, chamava 

o militante, conversava e esse militante era despachado junto com o JC, junto com 

todos. Ele tinha uma atividade constante, esse negócio de que ele ficava lá é tudo 

mentira. Ele tinha, ele sabia um por um, ele era detalhista. Isso quando eu fiquei lá na 

cela deu para ver muito essa questão. 

Outra questão, do Merlino eu tenho boas recordações, companheiro que 

inclusive quando houve todo o processo de queda, no processo dele foi quando 

recolheu, ele me recolheu para casa dele, eu acho que era em Congonhas que ele 

morava. Fiquei no sótão acho que uns dois dias, até ser transferido para o Rio Grande 

do Sul. Eu tenho boas imagens, é uma coisa vamos dizer assim, a morte é uma coisa que 

a gente não apaga nunca e as boas memórias também, as boas coisas a gente não apaga 

nunca. 

E existe um pelo menos dos trabalhadores, uma relação de muito carinho, de 

muito afeto não é? Independente das posições políticas, a relação com a Ângela é uma 

relação muito importante na vida base, porque fazendo as conferências, sempre era uma 

postura militante, uma questão que realmente marca para o resto da vida, e sempre 

quando eu falo na Ângela, eu falo sempre como forma de direção, sempre com uma 

forma de uma pessoa que teve boa influência no processo da luta política, no processo 

de verificação da crise como essas coisas se davam. 

Então, eu quero dizer que essa história tem muitos nomes que tem sempre que 

lembrar e o nome que eu tenho que lembrar dentro da luta é um companheiro que 

também é de base, o companheiro que é o Laurindo Martins Junqueira. Esse 

companheiro é um companheiro que independente do que pensa, mas o papel que esse 

companheiro teve na luta da organização da greve em Osasco às vezes é rebaixado, mas 
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um companheiro com o POC que teve uma atividade intensa no processo da 

organização. Claro que tiveram companheiros que ainda hoje têm uma importância, tem 

uma presença física muito importante que a gente não deve deixar escapar. 

Em Osasco, nós temos um companheiro que ainda vive que é o Espinosa. O 

Espinosa teve uma participação importantíssima no processo de construção da greve, 

tanto na luta institucional como na luta revolucionária, é um companheiro que realmente 

trouxe uma contribuição muito significativa.  

Então eu queria dizer que, para mim esse depoimento, essas coisas é uma data 

muito importante e eu quero dizer que eu não quero arrumar desculpa nenhuma, mas eu 

estou sobre um intenso tratamento, eu estou saindo de uma radioterapia do linfoma, mas 

eu quero me desafiar e ficar aqui e escutar essas companheiras, e dizer o quanto é 

importante a gente prestigiar, mostrar que todo mundo, mesmo em seu papel, cada um 

em seu papel, maior ou menor, quem vai avaliar a história, mas a gente sempre se 

coloca em uma posição que tem um papel de base, um papel que sempre contribuíram. 

Então, a minha vida inteirinha foi essa, entende? 

Depois da saída da cadeia, me juntei com a oposição metalúrgica, me juntei com 

a CUT, me juntei com o PT, tive toda uma atividade entende? E coisa que eu não falei, 

eu fui me (ininteligível) em 1992. Eu participava como um quadro político, como uma 

pessoa que queria fazer as coisas, eu não estava lá vendo se eu ia ser direção, se eu ia 

ser cargo, se eu ia ser isso ou aquilo, entende?  

Eu quero dizer que a classe operária é generosa. Eu sempre vivi do trabalho de 

base, isso que a Mércia coloca, essas coisas todas. Quer dizer, a gente tem que entender 

que é importante a gente ser generoso, a gente ter uma ideia sempre ampla do trabalho, 

porque as dificuldades políticas, as distâncias que nos separam às vezes, ficam muito na 

política.  

Além da política nós temos uma coisa que se chama subsistência, entende, e isso 

aí que nós temos que avaliar melhor a contento, entende? Nós não podemos ficar na 

dependência dos outros, nós enquanto classe trabalhadora, enquanto classe operária, 

temos esse comportamento de ajudar, de ser ajudado. 
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Então a Comissão da Verdade tem esse papel de dimensionar a luta, de fazer 

com que, denunciar a tortura, denunciar os torturadores e dizer que a história dos 

trabalhadores é uma história de solidariedade, uma história de generosidade. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom Stan, você é um 

exemplo de companheiro. Quantos anos você está Stan? 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Meia oito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meia oito? Vamos lá. 

Mércia quer falar para dar uma fechadinha?  

 

A SRA. ANA MÉRCIA ROBERTS – Bom, uma coisa, eu queria falar duas 

coisas. Uma é só reforçar a importância desse momento de reescrever a história, do 

registro que fundamentalmente se contrapõe às falas da mídia, às falas dos torturadores 

dizendo “não sabíamos de nada”, “dentro das dependências do órgão que eu chefiava 

nunca ninguém morreu”, “eu só fiz o que me mandavam”. E eu espero que essas falas 

quando todas estiverem juntas e organizadas a gente possa ir vendo esses furos e 

completando esses furos fazendo o reconhecimento das pessoas que estão atrás desses 

furos. 

E alguma coisa de que eu não falei, eu disse que eu vivi na Inglaterra 17 anos e 

lá, seguindo a minha opção de sempre como disse o Stanislaw, a Leane, o trabalho de 

base, a importância das lutas de classe, as mudanças necessárias na sociedade, de uma 

sociedade que tenha como valor a solidariedade e a utopia. 

Eu trabalhei bastante, eu morava em lugar onde era o Sindicato Nacional dos 

Mineiros da Inglaterra, e eu tive assim, foi muito interessante poder trabalhar nas 

comunidades mineiras e como eu não falava direito a língua, de poder fazer, eu fui a 
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responsável por fazer um arquivo dos jornais, dos grupos das mulheres que hoje está no 

Sindicato Nacional dos Mineiros lá da Inglaterra. 

Ou seja, a gente conseguir continuar fazendo coisas, olhando e não olhando 

simplesmente para as nossas feridas digamos assim, mas podendo ver que ainda tem 

coisas a serem mudadas e que de alguma forma a gente possa contribuir.  

E é pensando nesse “possa contribuir” é que eu acho que a gente está aqui hoje 

para que o pessoal jovem, mais criativo, possam utilizar essas informações, completar 

as lacunas e dizer “é possível ser o tópico solidário e ir para frente, é possível isso”. 

(Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Bom, nós 

estamos preparando a projeção do vídeo do documentário que o Celso Frateschi fez com 

a memória do Merlino, mas eu queria fazer uma fala de síntese, primeiro agradecer, 

agradecer é um verbo inadequado, mas cumprimentar toda a assessoria da Comissão 

pelo excelente trabalho da organização dessa Mesa, desses depoimentos e queria uma 

coisa para as companheiras e para o Stan. 

Primeiro eu queria falar o seguinte, toda vez que eu vejo a Ângela falando e tal, 

eu sempre associo ela à memória do Merlino e ao que ela faz questão de demarcar, mas 

hoje eu, embora com toda premência do horário, eu vi que biografia impressionante de 

militância dessa pessoa, dessa mulher como a Ângela que do jeitinho dela, ao longo de 

tantos anos, que eu não conseguia mais fazer a conta da cronologia de tantos fatos, de 

tantas andanças. 

Você é uma verdadeira sobrevivente da luta, e cada dia você dá um salto na 

medida em que eles tentam de prender e tentam te matar e você ressurge em outra forma 

de resistência. Assim como a companheira Mércia e a companheira Leane. O Stan é 

uma pessoa que em importantíssimas formulações que ele vai fazendo acerca do tipo da 

nossa derrota militar que nós sofremos. Mas, viu, Stan, em função àquele último 

depoimento que você deu, fiquei tão impressionado que eu até no outro dia, você estava 

lá no dia do Olavo Hansen? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



12 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Eu não estava. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, você não estava? Você 

estava não é Ângela? A partir daquela sua frase que você falou do tipo de derrota que 

nós sofremos à época, por isso que nós somos considerados sobreviventes e o tipo de 

vitória militar que eles tiveram, que eles nos impuseram.  

Eu acho que a melhor forma da gente resgatar todos esses companheiros que se 

foram, e a memória de todos aqueles que lutaram e sobreviveram, é fazer com que a luta 

contra a impunidade seja a nossa bandeira, que nos unifique nesses dias tão difíceis que 

nós estamos vivendo. 

Eu acho que se a gente quiser honrar a biografia dos companheiros que se foram, 

nós devemos lutar incansavelmente pela revisão da Lei da Anistia, da votação da anistia 

e da interpretação que o Supremo deu para a Lei da Anistia. 

Então, esse esforço que os familiares fizeram para obter essa vitória lá na Corte 

Interamericana, e que segunda-feira vai ser feito o lançamento, eu acho que nós temos 

que nos impor a uma tarefa que em todo o lugar no território nacional, lá no Rio Grande 

do Sul, aonde for, a gente comece a fazer uma campanha nacional pela revisão da Lei da 

Anistia. 

É uma comparação grosseira, mas imagina-se na Alemanha se os caras 

esperassem 49 anos para julgar os crimes dos nazis, dos fascistas, não é? Então o nosso 

povo, em que pese toda a tradição de impunidade de massacre, de holocausto que teve 

contra o povo brasileiro, esse negócio da ditadura nós não podemos deixar barato. 

Daqui um pouco nós vamos ter que bater nos 50 anos, em março de 2014, e 

carregando essa pecha que nós não conseguimos abrir os processos contra os assassinos 

e contra os torturadores. Então, em homenagem à memória de Olavo Hansen e Merlino 

e tantos outros companheiros, nos unifiquemos, porque o acordo que foi feito para votar 

a Constituição criou um pacto no Brasil onde os torturadores teriam que ser perdoados. 
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A votação da Lei da Anistia, aquilo a gente não pode chamar de acordo porque 

aquilo foi uma derrota que o regime impôs, mas sucessivamente foram feitos outros 

acordos e a Constituição de 1988 e outros diplomas foram nessa direção. 

Então, se a gente divide o Brasil em dois blocos, o bloco que fez a resistência 

pacífica e o bloco que fez outras formas de resistência da insurgência, quando da 

Constituição de 1988, se unificaram em um pacto de silêncio onde a questão da ditadura 

não poderia ser mais mexida. Tanto é que os dois grandes grupos de oposição no Brasil 

se misturaram com os torturadores, fizeram alianças com os torturadores. 

Então, aí embaralhou uma política de um jeito que ninguém pode acusar 

ninguém, porque todo mundo fez alianças tão amplas para poder governar o Brasil que 

os golpistas estão no mesmo bloco, nos dois grandes blocos políticos que se formaram 

no Brasil, os golpistas estão imbricados nesses blocos, não é?  

Então, por isso que fica difícil essa tremenda dessa saia justa que ninguém quer 

discutir. Cria a Comissão da Verdade, mas aí fica esse compasso de espera, se vai ouvir 

os torturadores, se vai punir os torturadores, se vai julgar os torturadores, e aí a gente 

fica batendo cabeça e procurando culpados. 

Então, acho que esse momento é importante, é um momento rico de aglutinação 

de forças e nós devemos dividir o Brasil em dois blocos. Políticos, os que são a favor da 

revisão da interpretação da Lei da Anistia, e os que concordam que o pacto das elites 

que foi feito deva manter esse molho de silêncio. Essa é a divisão política que o Brasil 

tem hoje. 

Se o Brasil, se prevalecer no Brasil a visão de que a gente deva se silenciar 

dentro dos crimes da ditadura, nós não temos o direito de reclamar de grupos de 

extermínio, de resistência seguida de morte, de rebaixamento da idade penal, de 

internação compulsória, todo esse pacote que a Direita está preparando para o Brasil. 

E se a gente achar que tem uma esperança de dignidade, talvez a gente dê uma 

melhorada nessa democracia amarga e que ninguém consegue engolir. 

Então, vamos passar o filme do Merlino e não vai dar para tocar “A 

Internacional” em homenagem aos companheiros que não se envergonham de serem 

comunistas, e a vida consegue e abaixo a ditadura. (Palmas) 
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*** 

- É feita a exibição de um filme. 

*** 

   - É executada a música “a internacional”.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Sessão está encerrada. 

Obrigado.  

 

*     *     * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

05/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Com a presença do Deputado Ulysses Tassinari 

damos início a 48ª audiência pública de cinco de junho de 2013 auditório Teotônio 

Vilela. Está instalada a 48ª audiência pública da Comissão da Verdade Rubens Paiva, no 

dia cinco de junho de 2013 às 11 horas na Assembleia Legislativa auditório Teotônio 

Vilela para oitiva de depoimentos dos sobreviventes e das sobreviventes. Membros 

sobreviventes, Ângela Mendes de Almeida, Leane de Almeida, Ana Mércia Silvia 

Roberts, e o companheiro Stan.  

Então, vamos formar a mesa. Me dá o nome do Stan por extenso, por favor. Eu 

peço que o Stan fique ao lado do Deputado Ulysses Tassinari, e as companheiras 

Ângela Mendes de Almeida, Leane de Almeida e Ana Mércia Robert sentem para cá, 

para a direita. A Ângela, a Leane, Ana Mércia, Celeste, vem para a mesa na bancada 

feminina. Fica ao lado delas. O Stanislaw Szermeta. Bom, vai ter alguma leitura de 

memorial. Então, vamos direto para os depoimentos. Stan, vamos lá.  

 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Quero agradecer ao convite do Deputado 

Adriano Diogo, da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa. É muito 

importante nós estarmos aqui dizendo e construindo um pedaço da história do 

movimento operário, do movimento revolucionário, do movimento de resistência. A 

minha história em relação a minha vida, é importante a gente se sintonizar. Eu nasci na 

Alemanha, quatro dias antes de terminar a guerra e em um campo de concentração. 

Estava conversando com o Domingos, em um campo de concentração não de 

extermínio, mas de subsistência na Alemanha. Fiquei lá até o término da guerra e vim 
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para o Brasil em 49. E no Brasil me instalei nas redondezas de Osasco, que ainda era 

São Paulo. Meu pai em 39 ele foi prisioneiro dos alemães, meu pai e minha mãe em 39 

se conheceram na Alemanha. Então, a minha história começa e eu sempre trabalhei na, 

morei na periferia. E depois que se transformou em Osasco sempre trabalhei dentro das 

fábricas. Sempre fiz o trabalho chamado trabalho de base. Sempre tive uma atividade 

junto da periferia. E essa atividade me levou a fazer como todo jovem naquela época, 

trabalhei e me profissionalizei, e acabei trabalhando na Braseixos, onde se deu uma das 

partes da construção da greve de 68. Então, a greve de 68 esse processo vinha se 

desenvolvendo. Eu era um jovem e fui contagiado pela resistência contra a ditadura. 

Então, nos anos 60 a atividade do Partido Comunista Brasileiro na formação do 

sindicato de Osasco se estendeu o processo de resistência contra a ditadura. A instalação 

da ditadura, o golpe cívico militar dado no Brasil em Osasco criou uma resistência com 

grupo de jovens que tinha uma postura proativa, e bem quebradora de normas. Então, 

eram grupos que se organizavam e tendo a ideia central, a resistência contra a 

burocracia, contra influenciados pela luta cubana. Muito influenciados pela resistência. 

Muito influenciados pela atividade que ia contra esse processo todo de engessar o 

movimento. Então, a minha atividade se deu nesse processo. Então, nas lutas que se 

teve contra o arrocho, nas lutas que se teve contra o fundo de garantia que era uma 

bandeira mínima, mas era uma bandeira importante no sentido de manter o que se tinha 

na consciência dos trabalhadores que era da estabilidade mínima que quando atingiam 

os 10 anos, tinha que pagar em duplicidade. Então, tinha uma certa estabilidade a 

atividade em Osasco se ampliasse. Era uma atividade que passava da questão sindical 

para a questão política e nessa atividade eu fui contagiado por ações importantes de 

resistência. Apesar de o meu pai e minha mãe serem profundamente católicos e 

anticomunistas, eles em casa eram uma coisa, e na rua eram outras. Era uma realidade 

que eu tinha que tourear porque o meu pai e minha mãe vinham do processo de fome, de 

guerra, de prisioneiros. Eles não tinham uma noção exata do que eram as coisas, 

entende? Então, eu acabei tendo que dentro da minha casa, acabei tendo que esconder 

muita coisa. Então, fazia as coisas na rua e em casa escondia. E nesse sentido, quando 

eu me deparo com ideias transformadoras, ideias revolucionárias, aí que eu me encontro 

com os companheiros do POC, Partido Operário Comunista que tinha a ideia 

estruturante de formar os comitês dentro das fábricas. Criar uma resistência dos 

trabalhadores contra a ditadura. Quer dizer, você já tinha uma atividade econômica 

baixa e uma atividade política alta. Uma atividade política que tinha a questão central a 
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ideia de implantação do socialismo no Brasil. a ideia que vinha contra a burocratização 

do PC, contra o processo de conciliação e vinha com um modelo claro de que o Brasil já 

estava suficientemente desenvolvido para se instalar um regime socialista. Aí entra o 

processo de formação dentro das fábricas da resistência, e com o POC, eu tive os 

primeiros encontros com a ideia que era a ideia da exploração capitalista e a ideia de 

como é que devíamos instalar o poder. Como é que devia ser construído o poder no 

Brasil. uma coisa muito importante, que a análise é que as condições já estavam 

maduras. O Brasil já era um país que era possível no processo de industrialização, que 

era possível fazer com protagonismo que era um protagonismo do Partido. E nessa 

situação toda eu tinha a chamada OPP, Organização Para Partidária que era uma 

organização de formação dos militantes. Então, para você ingressar no Partido você 

tinha que ter uma base mínima, uma construção mínima, um esclarecimento mínimo, 

você não era colocado em uma organização sem ter o mínimo necessário. E depois o 

resto se dava no processo de enfrentamento, no processo da luta. Essa situação avançou 

com o processo da greve, o POC teve uma influência não grande, porque era um Partido 

pequeno, mas tinha quadras, e era importante porque na época se trabalhava com 

quadras. E tinha quadras importantes que acabaram influenciando no processo da greve. 

No processo da construção da greve.  

Esse processo de construção da greve foi uma fusão de muitos movimentos, foi 

quando nosso falecido companheiro Ibrahim e mais um conjunto de companheiros que 

seguraram esse processo. Foi uma luta a greve de 68 que veio dentro de um conjunto de 

lutas. Se fala muito da greve de Osasco, mas teve antes a greve de Contagem que foi um 

laboratório de greve, mas o que a gente tem que entender é que foi um processo muito 

rápido, tem o seu lado desafiador, mas não tem raízes, não tem bases que criasse 

confiança. Então, tem esse processo que era muito jovem. Na greve de 68 o POC teve 

uma participação muito importante e daí que se formam os quadros que vem fazer o 

POC. O POC em Osasco teve duas células importantes, uma onde estavam eu, o 

Calmon Varela, Antonio José da Silva, o Raul Jorge Andrada Ponte, então é a célula da 

Bela Vista, e depois é outra célula onde estava o Arsênio, o Jaime, o Jacson que era a 

célula do Presidente Altino, e nós tínhamos a incumbência de recuperar as bases da 

greve de 68, aí junto com AP, eram grupos que estavam muito enfraquecidos, mas eram 

grupos onde se tinham abertos os contatos. E nessa situação o POC começou a avança 

no processo de avançar os militantes no sentido de formação política e formação 
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profissional dentro das fábricas para se construir os comitês. E nós tínhamos a ideia de 

avançar nisso com, como tudo era fechado, nós tínhamos a ideia das ações exemplares. 

Então, uma das ações da Comissão dos Militantes era ir para dentro das fábricas, 

mapear as fábricas, verificar as condições e fazer as ações exemplares que acabaram não 

avançando, mas a ideia central é essa. E aí que se dava todo o processo de ligação com 

as outras organizações, e no caso do POC foi ligação com a VAR Palmares. Nós 

tínhamos ligação com a VAR Palmares que era onde se dava as instrumentalizações. 

Então, nós íamos para as fábricas, fazíamos levantamento e na ação conjunta do POC 

com a VAR, no POC com as ações que tínhamos os instrumentos mais pesados, a gente 

fazia a panfletagem, fazia a ação exemplar e fazia o que chamava de processo de 

resistência. Então, nós tínhamos uma relação bem militar, mas não tínhamos nenhuma 

base militar definida. Não tínhamos treinamento militar, nós tínhamos treinamento 

político. Esse treinamento político era de bastante valia, mas na hora do treinamento a 

gente sabia que não era. E esse processo todo se deu em 70, o POC teve uma grande 

queda, começou uma grande queda no POC e se desestruturou em agosto de 70, se 

desestruturou, logo em seguida se desestruturou, e nós fomos remanejados cada um para 

os seus lugares. Eu fui para o Rio Grande do Sul, e acabei não operando muito no Rio 

Grande do Sul. A única operação no Rio Grande do Sul é que fui preso lá e fui tirado, o 

meu nome já começou a ser procurado, essa coisa toda, caíram os documentos, a minha 

casa foi invadida, o pessoal da repressão, da Oban foi para a minha casa, prenderam 

meu irmão, fez uma varredura, eu morava na Vila Iara e fez uma varredura na Vila. 

Então, você imagina nos anos 70 a sua casa sendo invadida, seu pai e sua mãe, meu pai 

e minha mãe não foram presos porque eles viram que não tinha nada. O meu irmão mais 

novo foi preso, o mais velho ficou e eles começaram a fazer um clima de terror violento 

em torno da minha casa, dos meus amigos, então, tudo que era meu amigo a polícia, os 

militares visitavam para intimidar. Inclusive eu perdi todos os contatos que eu tinha no 

local porque ninguém queria mais nem me ver. Fui recebido pela polícia e imagina o 

que eles contaram. Eu fui preso em 71, fazia algumas atividades no sul, mas eram 

atividades poucas. Em 71 fui preso pelo pessoal do Dops no Rio Grande do Sul. Fiquei 

no Rio Grande do Sul uns 15 ou 20 dias e aí foi o primeiro teste do que eu tinha lido nos 

livros e fui saber o que era tortura. Aí foi o clássico encapuzamento, a clássica porrada, 

como eles não sabiam quem eu era muito, então não fui no pau de arara, mas lá no Rio 

Grande do Sul foi muito choque. Então, esse problema do choque foi um problema que 

me traumatizou profundamente. Eu tinha que ficar em um banquinho e eles colocavam 
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os fios na orelha, no dedo, no pênis, onde eles achavam que deviam colocar e 

batalhavam, se eu caísse do banquinho eles ficavam com medo que dava para ver, as 

luzes vinham muito em cima e dava para ver quem estava torturando, porque eles 

faziam um negócio meio tortura e depois o leitinho. Torturava e depois vinha na cela 

para ver como você está para te convencer do contrário, que você estava na luta errada e 

tal.  

Então, o processo de tortura no Rio Grande do Sul foi à primeira ideia que eu 

tive do que era uma tortura, o que era uma gritaria, o que era o sofrimento que você 

tinha. Os olhos ficavam azuis, eu comecei a perceber na minha (ininteligível) o que era 

realmente o sofrimento de uma tortura. Aí eu caí, nesse ínterim estava o Marenco, o 

Vladmir, os companheiros do POC Rio Grande do Sul, e aí tinha um problema de armas 

que vinham do Uruguai e nunca foram resolvidas, foram jogadas não sei onde e foi 

colocado no estádio do Internacional que nunca foi construído, era um banhado ainda o 

campo do Internacional. Então, nós passamos por um teste de fuzilamento de festim, 

porque eles queriam que o Marenco abrisse com quem estavam as armas que vieram do 

Uruguai. Devia ter as armas, mas ele não sabia muito o caminho das armas. Então, aí foi 

o teste assim mais decisivo no processo da minha vida, onde eu senti que a morte podia 

chegar, mas você estava tão isolado de tudo que era um negócio frio, mas era uma 

tortura que nunca mais nem sei como isso a gente absorve. Primeiro repressão, primeiro 

tortura e depois falsa execução de festim. Então, eu passei no Dops acho que uns 15, 20 

dias e depois vim para São Paulo em um jatinho de algumas empresinhas que se deram 

o luxo, eu não sei de quem eram as empresas, mas era um jatinho que vinha custeando e 

nós éramos orgulhosamente acorrentados, algemados ao avião, então, quando a gente 

vinha, a gente vinha acorrentado, vinha algemado no avião, e o processo de tortura não 

parava. Sempre era pancada. Quando você vinha no aeroporto Salgado Filho, você era 

levado para um canto e os caras de maldade, metiam o pé mesmo, era um processo de 

intimidação. Era um processo de violenta tortura, imagina um operário que não estava 

preparado no sentido de fazer enfrentamento. Para mim tudo era uma agonia. Cheguei 

aqui na Oban e na Oban tudo era a mesma coisa. Era a primeira coisinha que foi 

caracterizar, e continuar o processo de tortura. E esse processo de tortura na Oban ele 

não demorou muito, mas foi muito marcado pelo processo de tortura que se dava. E esse 

processo de tortura na Oban, e quando eu cheguei à Oban praticamente o Partido tinha 

caído. Então, encontrei o Partido praticamente, tirando alguns companheiros de fábrica, 
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tirando alguns militantes que continuaram na atividade, mas alguns companheiros do 

Partido, como se diz, o militante sente o baque de ver em sua direção. Então, a repressão 

na Oban também era uma repressão maluca e violenta, era uma repressão que não 

deixava você dormir, tinha uns doidos nesse processo todo de bater nas celas, de levar 

você para conversa, essa coisa toda, e pau. Conversa e pau, e só que isso não demorou 

muito.  

Começaram a perceber que eu também não tinha muito que falar, não tinha 

participado de nenhum processo de criação e não tinha participado de nenhum processo 

de criatividade, a única ação que eu participei foi uma ação na Volkswagen pelo POC, 

que era uma panfletagem. Era uma ação de risco, uma ação armada, mas não teve 

enfrentamento. Então, a única coisa que ficou. Esse processo todo foi para o Dops, e o 

Dops já foi menos, não teve muito problema no Dops. O único problema que tinha no 

Dops é que eu era estrangeiro, quase não ficava com os companheiros, eu era 

marginalizado. Eu ainda não tinha me naturalizado, não tinha tempo de me naturalizar. 

Eu tinha tempo de fazer o processo da organização, o processo da luta. Se eu era 

estrangeiro eu era estrangeiro e isso não atuava na minha cabeça. Eles inclusive não 

sabiam mais o que fazer. Deixavam mais um atrevido e nunca experimentei a ideia de 

que iam me expulsar. Podia ser. Eu nasci na Alemanha, era Alemanha Ocidental. 

Apesar de que na Alemanha não me reconheciam, só como instrumento, tudo era guerra 

então na verdade, eu era polonês, porque meus pais eram poloneses. E até agora eu não 

sei o que eu sou porque sou naturalizado brasileiro.  

Como sou comunista, essas questões são questões, onde você está você luta. 

Onde você está você assume a bandeira e faz a guerra do seu povo.  

Eu quero dizer o quanto é importante essa Comissão da Verdade funcionar. O 

quanto é importante registrar o processo de violência que se teve com a juventude, com 

a resistência, com o trabalho levado no sentido de defender um ideal, defender os 

interesses nacionais. A luta que nós fazíamos combinava, os interesses nacionais com os 

interesses futuros, os interesses imediatos com interesses futuros. Então, eu fiquei 16 

meses preso. Do Dops eu fui para o Carandiru e do Carandiru eu não aguentei a pressão 

da minha mãe que estava todo mundo querendo, ela nunca me falou essa coisa toda, 

mas queria que a gente fosse para a televisão e falar contra a luta. E toda quarta-feira 

chorava, e fazia isso. Aí eu falei que não queria mais saber disso. E me perguntaram se 
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eu queria tirar cadeia no sul ou aqui. E eu falei, no sul. Eu não queria mais ver ninguém. 

Eu estava tão, como se diz, pela repressão e por tudo eu estava tão esgotado que minha 

família fazia uma pressão muito grande, e fazia pressão sobre as famílias, como eles 

sabiam da origem da minha família, a pressão era muito grande através disso, através 

daquilo, para que a gente fosse para o processo de luta. Muitos falavam, essa coisa toda, 

para que a gente saísse da luta.  

Então, quero dizer o quanto foi importante esse processo de greve, o processo de 

organização dentro da fábrica e o quanto foi triste esse processo de tortura que tem 

mesmo que ser colocado, e não tem jeito. Uma pessoa não pode ser violentada, 

transformada em farrapo por tanto tempo sem a mínima condição de amparo jurídico, de 

amparo de nada, ficar a mercê de um Estado que é um Estado autoritário que faz ele de 

boneco, de gato e sapato. Então, para mim a tortura tem que ser dimensionada 

amplamente. E isso acabou acontecendo, esse processo todo de torturas nas delegacias, 

todo lugar, todas as coisas, é que é muito fácil. Três pedaços de pau, uma maquininha e 

põe a pessoa em farrapo. Então, a tortura para quem tem uma atividade contestadora, 

não pode existir. A grande questão no Brasil é que o torturador não está sendo atingido. 

Só o torturado, aquele que passou por um processo, aquele que foi julgado, eu peguei 

três meses de cadeia e fiquei 16 meses, e a única coisa que me colocaram foi em citação 

do código da Lei de Segurança Nacional que me deu três meses de cadeia. Como uma 

pessoa pode pegar três meses de cadeia e ficar 16 meses preso? E hoje a questão 

pedagógica da Comissão da Verdade é de acabar com a ideia de que é normal torturar. É 

normal em um processo de conflito, matar. É como se fosse parte integrante da guerra. 

Se nós temos uma atividade que é uma atividade de contradições, uma atividade que 

não é guerra. Guerra é outra coisa. O que nós temos aqui são atividades contraditórias, 

são resistências, são lutas, e para isso nós precisamos da Comissão da Verdade, que 

deve avançar. Quem não está percebendo a importância da Comissão da Verdade não 

está percebendo que esse país é um país que precisa se tirar a ideia da tortura, da 

violência, do salvo conduto que hoje um policial militar tem. Hoje a gente pode falar o 

que for, mas a ideia da polícia hoje é uma ideia, é polícia para matar. Nós temos que 

desmilitarizar. A ideia da Comissão da Verdade é inclusive fazer a crítica, a 

desmilitarização da polícia no Brasil. é impossível alcançar um Estado democrático de 

direito tendo a Polícia Militar como força complementar do Exército, a hierarquia, não 
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ser punido pela sociedade civil, ser punida pela ideia do Tribunal do Exército. Então, os 

depoimentos colocados precisam avançar nisso.  

Eles querem nos julgar de novo. Eles já nos julgaram. Quem não foi julgado 

nesse país foram os torturadores, os financiadores da tortura. A tortura não se dá porque 

o Estado militar quer. Se dá por conta de um conjunto de propostas cívico militar. Como 

eu estava falando com o Domingos aqui, na Alemanha meu pai e minha mãe, os campos 

de concentração eram campos de concentração ‘civil’, eram vigiados pelos militares, 

mas quem pegava toda a produção eram os patrões, essa era a ideia que a gente tinha 

que perceber. Eles aprontam a tortura e quem lhes dá retaguarda, então, muitos que 

assinaram o Ato Institucional número Cinco hoje são colocados como vedete. É o caso 

do Delfin Neto, é o caso de outros que assinaram o AI5, assinaram que tortura é para 

matar, assinaram que é necessário enfrentar o povo e hoje são, ainda hoje foram 

Deputados, foram eleitos e hoje ainda são blindados porque são algumas pessoas 

inteligentes que podem dar alguns conselhos. Então, eu vim aqui hoje...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você encerrar, 

eu queria te fazer duas perguntas, o seu filho chama Ramon, em memória de um 

companheiro que morreu a caminho do Chile, e outra questão é o Merlino. Então, queria 

que você falasse do Ramon e do Merlino.  

 

 

O SR. STANISLAW SZERMETA – Na minha vida, todo militante é muito 

ortodoxo, e a vida muda muito e a criação dos meus filhos não foge do conflito, então, 

independente do Partido que eu esteja aqui, eu ia lendo as cartas do meu filho que ele 

era da CUT e do PT. Porque você não tinha onde deixar as crianças, não tinha onde 

deixar nada. Você levava nas caminhadas, nas lutas, e tudo, você levava para a luta. E 

isso devia ser um problema na cabeça dele na escola. Como eu tive uma companheira 

muito importante que até hoje fica comigo, ela trabalha essa construção, entende? Nós 

trabalhamos muito mais na Frente, na fábrica, no movimento, na luta e com a questão 
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dentro de casa. Então, meu filho Ramon desde pequeno ele tem essa atividade. Ele 

acabou entrando no processo da luta, acabou sendo Secretário Estadual do PT até pouco 

tempo, passou uns oito ou nove anos sendo Secretário, e tem todo um comprometimento 

com a questão de direitos humanos e com processo da luta, e então é um quadro. Se 

formou, eu posso dizer, na idade que ele está hoje, melhor do que eu porque ele tem 

uma compreensão, independente de eu concordar ou não, mas em um grau de 

inteligência, em um grau de sabedoria. Então, eu dei o nome de Ramon Varela.  

Ramon Varela é um companheiro espanhol da Física da USP, de onde saíram 

muitos companheiros, Antonio José da Silva, Laurindo Martins Junqueira e vários 

outros companheiros que saíram da Física que eram à base do POC na física. Então, ele 

estava indo para a Nicarágua, eram 70 e qualquer coisa assim, ele estava indo se juntar 

na Nicarágua, e acabou ele morrendo com a família dele inteira.  

Então, em homenagem ao Ramon Varela eu dei o nome do meu filho. E do 

Merlino eu posso dizer o seguinte, é um quadro, todos nós éramos jovens, é um quadro 

que tinha uma atividade muito intensa, era um companheiro que realmente da direção, 

junto com a Ângela, e é um companheiro que se mostrou, teve uma resistência, teve 

uma capacidade de não cair, porque não cair já era uma capacidade organizativa, que 

nem a célula que nós tínhamos eram fechadas, mas ao mesmo tempo, como era 

piramidal, tínhamos assessores, então, o Merlino fazia essa capacidade importante de 

construção do POC. Era um quadro dedicado, um quadro que tinha realmente, bom, 

naquela época todos nós dávamos a vida. Aquilo para nós era uma família.  

A outra família era agregada, a família nossa era revolucionária. Essa era a ideia 

de como nós tratávamos a luta. Nós tratávamos a luta como uma coisa final, então, para 

nós só existia esse processo de luta, então para nós isso era muito importante, e dentro 

de uma colherzinha de chá, eu tenho uma filha que se chama Natália. E ela optou de 

uma forma diferente da minha, pelo MTST, então ela é uma das, lá eu não sei como se 

organiza aquilo, é uma das formuladoras, uma das pessoas que trabalham a construção 

da resistência no sentido popular, no sentido da moradia. Então, eu quero dizer que o 

desafio e que eu tive inclusive quando eu fiquei preso no Rio Grande do Sul junto com 

o grande companheiro, ele está lá e eu estou cá que é o Raul, fiquei praticamente um 

ano com o Raul e aprendi muito com ele dentro da cadeia. Nós tínhamos um processo 

de formação dentro da cadeia. E esse processo de formação dentro da cadeia tem o seu 
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limite. E esse processo de formação era entender a luta, esse processo da luta, o que 

vamos fazer depois que nós sairmos daqui? Esse contexto é o contexto que eu coloco, 

que os grandes quadros do Partido Comunista Brasileiro aprenderam no grande ciclo de 

luta que eles tiveram. Quando eu saí, eu já saí decidido. Ir para a fábrica, voltar a 

militar, voltar a se organizar, fazer o processo de luta. E eu nunca me afastei disso. De 

74 quando eu voltei até me aposentar em 97, eu trabalhei dentro da fábrica. Fui da 

oposição metalúrgica de São Paulo, fui da direção regional da CUT junto com o 

Galante, e eu quero dizer que é um processo de aprendizado, é um processo de vida. 

Então, a luta tempera. A luta é alguma coisa que traz para dentro da gente convicções. 

Eu vejo muito esse processo do Partidão. O Partidão é uma trincheira de resistência 

onde à gente olha as pessoas, olha as prisões, se espelha na capacidade que eles tinham 

de resistir, porque resistir não é um ato de vontade, não é um ato só. É um ato de 

compromisso. De profundo com a luta. Ás vezes, a gente tem compreensão da luta, mas 

não tem o processo profundo de compreensão da luta que vai se dar justamente nesses 

enfrentamentos, nessas resistências que a gente tem. Então, a luta traz dentro dela uma 

convicção, e eu nunca perdi a minha fé na construção que eu tive de ser comunista. Eu 

não sou socialista. Eu sou comunista. Eu sempre fui comunista. Mesmo na atividade 

dentro de fábrica, eu sempre fui comunista. E deixava meio que transparecer isso 

porque essa atividade é que mostra que o comunista é solidário, humano, o comunista é 

realmente o construtor da família operária. Não da família em si como a burguesia... 

Mas da família operária. O ato de solidariedade, o ato que fazem, isso mostra que nós 

temos o projeto. O nosso projeto não é um projeto falido. Isso que aconteceu no leste 

europeu é uma atividade do comunismo levada até certo ponto e que temos que retomar 

esse ponto. Temos que retomar as críticas que temos que fazer, mas dizer que foi 

importante. Eu não nego. Mesmo que a gente tenha estabelecido na crítica a uma 

pessoa, mas como proposta o comunismo é a proposta de salvação da humanidade, 

senão é barbárie. Se isso não se der conta da fraternidade, da generosidade, da luta 

coletiva dos trabalhadores. A luta coletiva dos trabalhadores é algo que até os próprios 

trabalhadores ás vezes duvidam, que alguém possa ser tão generoso de abrir mão das 

condições e das próprias condições fazer as máximas para que a gente possa realmente 

estabelecer. Então, essa ideia dos grandes quadros que nós tivemos de base do Partido 

Comunista que são referência, porque os grandes quadros da luta revolucionária eles 

deram pouco tempo, eles não tiveram a sua imagem projetada que nem o Che Guevara, 

com gente fraterna, gente humana, gente que sabia fazer as coisas na hora certa, mas 
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sabia ser generoso e ser amplo, e acreditar em uma coisa que parece que muitas pessoas 

parecem duvidar, na generosidade da classe operária. Se você embrutece uma pessoa, é 

difícil você dizer para ela que ela tem que ser não bruta. Tem que ser, como é que se 

diz, amigável, gentil, não é. Se você embrutece um bicho, não tem como, é só um 

processo.  

Então, eu quero dizer que a Comissão da Verdade é tão importante estabelecer 

isso porque ela vai dizer, vai reanimar e vai recolocar a questão da luta, os princípios da 

luta e vai afastar esse processo da tortura. Esse processo da tortura é um processo muito 

violento. Quem sofre esse processo tem que ser muito generoso para não revidar. Tem 

que ter uma consciência muito grande para não refazer. Mas é o seguinte, nós temos que 

lutar contra essa dualidade, contra essa coisa. Temos que entender que é dentro de um 

processo de luta, de classes, dentro de um processo de luta de classes e que a 

humanidade continua esse processo, continua mantendo esse processo e nas suas 

variantes. Esse é o lado que eu quero analisar. Nas suas variantes. Mas agora nós temos 

que entender o seguinte, que sem produção não tem o resto. Então, a classe operária, 

cada vez mais ela é internacional, cada vez mais ela precisa se unir, cada vez mais ela 

precisa entender os interesses mundiais dela. E isso é um desafio. O movimento sindical 

chegou a um determinado limite da construção de centrais mais a um nível 

internacional, mas essa função é a função dos Partidos, não é do Partido único. A ideia 

do Partido único é uma ideia enterrada. Não tem. Ou a gente abre a cabeça e entende a 

origem, entende a experiência de cada um e entende os interesses de cada um ou a gente 

acha que a ideia da gente é uma ideia única, que tem que prevalecer ou então é terra 

rasada, aí está errado. Aí a pessoa não tem base, não tem experiência, não tem 

consistência. Porque você precisa trabalhar na adversidade. Você precisa entender que a 

luta institucional e a luta revolucionária sempre estiveram de mão dada. A gente pode 

falar o que for. Se a gente não aproveitar os espaços que a gente construiu no sentido de 

organizar a sociedade, porque uma sociedade organizada é que a produz mais, e a 

exploração é menor. É por isso que nós temos que ambientar toda essa polêmica para 

que a gente possa dizer o seguinte, que também nós crescemos. Se também parece que é 

o fim, não é o fim, é o começo de uma nova etapa, de um novo projeto, de novas 

tendências, de novos atores e que isso daqui nos motiva em acreditar sempre na 

juventude. A juventude é o lugar, mesmo que esteja massacrada hoje, mesmo que ela 

esteja de uma forma diferente, a juventude de hoje não é a juventude de ontem. A 
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juventude de ontem começava com 10, 12, 14 anos. A juventude de hoje vai começar 

com 25, 28, 29, 30. Então, nós precisamos entender inclusive essas relações, essas 

diferenças para que nós possamos entender que inclusive a nossa experiência, a nossa 

divulgação, a nossa luta teve um sentido e o sentido da nossa luta é o sentido de uma 

nova vida para o povo brasileiro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Stan.  

Pessoal, vamos lá. Obrigado, Stan, parabéns como sempre pela sua lucidez. Tem 

três companheiras agora que vão fazer depoimento, a Ana Mércia, a Leane e a Ângela 

conclui. Primeiro eu preciso fazer um comunicado. Sexta-feira as 10 e 30 nós vamos ter 

o depoimento do caso da Solange Lourenço Gomes, que nasceu em Campinas, foi presa 

no Rio de Janeiro e algum tempo depois de libertada ela se suicidou. Nós vamos 

retomar o caso Solange. Ainda queria dizer nesse intervalo para a gente poder respirar 

melhor. O Centro Acadêmico de História da USP, CAHIS, vai ser batizado com o nome 

Luiz Eduardo da Rocha Merlino, o rebatismo ocorrerá no dia 19 de junho no auditório 

de história às 18 horas, no auditório da história da USP. Então, vai ter uma cerimônia 

produzida pelo Centro Acadêmico de História da USP onde vai rebatizar com o nome 

de Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Nessa data também será lançada a nova edição do 

caderno combate pela memória. Danilo, prepara o vídeo do Merlino para a gente 

encerrar com o depoimento do Merlino depois que as três depoentes terminarem. A 

Mércia começa.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Eu quero falar que eu não vou falar, porque eu estou 

pensando, depois dessa beleza aqui que eu estou pensando em organizar uma mesa com 

pessoas que foram exiladas, que é o meu caso. Fica melhor a gente juntar o pessoal que 

foi exilado e fazer um dia só com o pessoal que foi exilado, eu caio fora. A única crítica 

que eu tenho a ele foi que ele não falou o que nós fizemos no dia do Ato Cinco. Eu era 

jovem, no dia do Ato Cinco eu e o Stan passamos uma semana inteira tirando gente 
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daqui, botando ali, tirando material pesado daqui, botando ali. Ele era um loiro 

altíssimo, eu era muito mais jovem, o carro era novo, tinha polícia em tudo quanto é 

canto no Ato Cinco e nós nunca fomos parados. Tinha aquele loiro e aquela Sra. e não 

paravam o carro. Nós ficamos uma semana andando, ficamos grandes amigos. Ele 

carregava os pacotes e eu dirigia o carro, foi muito lindo e eu nunca esqueço, até hoje. 

Se para todo mundo foi horrível, para mim teve esse lacinho de coisa boa que foi fazer 

as coisas junto com esse cara que vocês ouviram falar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera. Veio até o 

Valdemar e a Célia Rossi para ouvir você falar.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – O Valdemar e a Célia vieram só para me ouvir falar, 

tudo bem. Eu vou falar outro dia, está bom?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, deixa eu 

organizar aqui. Preciso falar uma coisa importante. O Stan falou um monte de coisas e 

falou da punição aos torturadores. Então, deixa eu até dar uma respirada e organizar a 

cabeça. Segunda-feira às 14 horas vai ter um ato importante na Assembleia Legislativa 

que é o lançamento desse livro, que é o texto da Corte Interamericana que condenou o 

Estado brasileiro pela tortura e pela ação dos crimes da ditadura. Então, não vai ser 

apenas o lançamento de um livro, porque todo mundo inclusive pode levar o livro até 

hoje, não é esse o problema. Então, a importância da segunda feira às 14 horas, vai ser 

lá no Paulo Kobayashi, um auditório que cabe umas 250 pessoas e nós vamos tentar 

fazer do lançamento da sentença um ato do início da campanha pela revisão da 

interpretação da Lei da Anistia. Então, é muito importante que as pessoas que estão aqui 

nessa sala hoje que são pessoas representativas, são lideranças, estejam aqui na segunda 
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para a gente fazer um ato de lançamento de peso da campanha que nós vamos tentar 

fazer isso, como se fosse uma campanha da Lei da Anistia em todo o território nacional 

para a revisão da Lei da Anistia falando o português mais simples em lição aos 

torturadores.  

Então, segunda feira todo mundo que tiver capacidade de mobilizar, nós 

queremos fazer uma coisa extremamente forte, e só será forte com a presença das 

pessoas que estão aqui hoje e que não vieram ou vieram em outras reuniões. Então, 

segunda feira às 14 horas lançamento desse livreto, e vai ser o Professor Fabio que vai 

dar uma contribuição importante que escreveu o texto, e vai ter outras pessoas com 

diversas correntes de opinião, principalmente a Dra. Rosa Cardoso coordenadora agora 

e vai estar o Belizário, o Zeca de Porto Alegre, vamos chamar o Eduardo, vamos 

chamar todas as correntes do pensamento jurídico, vai ser um dia importantíssimo, o 

Senhor vai estar aqui conosco. Segunda feira às 14 horas. Vamos lá. Mércia, com a 

palavra.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Bom dia. Meu nome é Ana Mércia da Silva Roberts, 

eu tenho 66 anos, sou Professora de sociologia aposentada. Eu preparei um texto para 

me guiar porque eu não sei improvisar direito falando de coisas tão difíceis. E 

psicologicamente é complicado. Eu tenho a sorte de ter falado depois do Stanislaw que 

era meu companheiro de Partido e que delineou mais que e do nosso ideário. Apesar de 

eu falar na primeira pessoa, eu queria que o meu relato não tivesse feições marcadas, 

porque eu queria que ele representasse todas as pessoas que foram torturadas, e 

marcados por um torturador genérico no sentido de sentir vários ou todos os 

personagens no qual eu me deparei na Oban e no Dops. E essa multiplicidade de 

personagens para mim causou espanto, porque incluía o imponente Senhor que era 

quem comandava aquele circo cafajeste naquela época, um distinto Senhor de cabelo 

grisalho e gravata borboleta, eu me lembro de que ele falava ‘puta’ o tempo inteiro. 

Incluía um jovem bem apessoado de cabelos compridos castanhos e crucifixo no peito 

que era muito violento, incluía o rapaz loiro bonito de chapéu cowboy. Incluía o Senhor 

mediano de fala mediana que falava muitas vezes com um pai quando ele queria dar 

uma de bonzinho. Enfim, homens sem feições marcadas para a minha surpresa naquela 
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época, mas eles eram muito comprometidos naquilo que eles faziam. Esse negócio de 

dizer não sei, estava sempre cumprindo ordens, eu acho que é uma resposta muito fácil 

nos seus depoimentos. Porque se a gente for ver nos seus depoimentos, eles falam no 

cumprimento de ordens e eles também falam de elogios, de premiação, confirmando que 

eles não agiram simplesmente na força bruta, na ‘porralouquice’ individual, mas que os 

métodos utilizados eram parte de um todo maior organizado de uma política de ação e 

como tal eu acho que tinham órgão pessoal devidamente comprometido, 

responsabilidades atribuídas, aceitas e devidamente recompensadas, enfim, toda a 

parafernália de um Estado ditatorial. Isso de um lado. Do outro lado eu acho que tem 

uma série de combatentes que de diferentes formas desejavam apontar, questionar, 

indicar mudanças naquele estado de exceção, ou seja, um modelo de resistência à 

realidade ditatorial que previa qualquer forma de oposição. Eu quero falar de algo 

também que o Stanislaw mencionou que nos traz para o agora, que nós estamos vivendo 

hoje uma enorme intolerância com relação ao diferente, seja pela cor, opção sexual, 

raça, e exemplo disso têm ocorrido em todas as esferas. Educação, família, sexo, arte. 

Eu não quero ficar dando nomes aqui porque eu acho que tem nomes que querem 

mesmo ficar dando publicidade. Então, não façamos o jogo deles. Mas eu acho que a 

gente tem que publicizar que está ocorrendo uma matança generalizada nos setores mais 

pobres da sociedade. Isso está ocorrendo hoje. E essa política de intolerância, de falta de 

compromisso com a sociedade é impossível principalmente porque a gente vive uma 

política de esquecimento. E experiências como a de hoje são muito importantes. Porque 

ao tomarmos conhecimento de velhas experiências tornando conhecidos seus agentes, a 

gente vai articulando mais os termos do processo futuro que a gente quer. Eu acho 

espantoso todo esse alarme quando se fala de julgamento dos torturadores, porque eu 

acho teoricamente que quando a gente tem uma equação onde de um lado estão os 

torturadores e de outro os presos políticos. Os presos políticos foram presos, torturados, 

julgados e a duras penas. Saíram para um mundo de trabalho que lhes foi muito adverso 

e tiveram enfim, seus caminhos muito cerceados, isso de um lado. De outro lado os 

torturadores que como a gente pode ver nas entrevistas, estão indo muito bem, obrigada. 

Hoje eles estão aposentados, confortáveis economicamente. Naquela época receberam 

recompensas financeiras de status galgando postos em suas carreiras e muitos deles 

sendo responsáveis pela formação de novos atores policiais hoje atuantes. A revista 

Carta Capital de um ano, um ano e meio atrás trouxe uma matéria de um ex-torturador 

da Oban que atuava como delegado de polícia e Professor de uma universidade de 
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Direito de uma cidade no interior. Ou seja, ele era membro ativo de nossas forças 

policiais além de ser o formador de novas gerações do Judiciário. Então, o processo de 

anistia que nós tivemos tornou possível a existência e generalização de um esquema de 

continuidade de ações violentas, ações não transparentes dirigidas aos setores mais 

frágeis da sociedade. Então, nesse sentido, atividades como as de hoje são importantes 

porque elas falam da transparência necessária e começam a discutir os termos dessa 

transparência. Eu acho que é uma tarefa nada fácil quando a gente considera que nós 

tivemos uma ditadura que durou 21 anos, vai fazer 50 anos amanha do golpe e o país 

tem toda uma geração que ignora essa parte tão importante da nossa história. Então, eu 

acho que esse é um momento, como disse o Stanislaw que a gente quer conquistar a 

história, torná-la onde vários importantes outros setores da nossa sociedade estão 

trazendo para o centro da arena a discussão de um período que se quis apagados. E que 

essas informações não fiquem apenas como informações paradas, mas que possam gerar 

debates ricos e alicerçar propostas novas que incluam uma leitura radical no sentido de 

chegar à raiz das novas informações do capitalismo e dos seus atores.  

E eu quero aqui se lembrar de várias coisas importantes que o Stanislaw falou. 

Eu estava aqui me lembrando de uma fala do Paulo Abrão aqui mesmo nesse auditório, 

ele é o Secretário de Justiça e Presidente da Comissão de Anistia que esteve aqui em um 

discurso, e ele disse que vivemos hoje uma nova fase onde novas tarefas se colocam, e 

concluiu, os debates precisam ser politizados. Não se pode fazer hoje apenas um debate 

jurídico. Não podemos abrir mão da dimensão política. E então, eu queria só reforçar 

isso e lembrar-se do final da fala do Stanislaw sobre o papel presente, o papel da 

juventude e da nossa tarefa diante disso. Diante da recolocação dessas questões, dessa 

restauração da verdade.  

Falando da minha atuação específica, eu fui presa em 30 de julho de 71 pela 

Oban e eu saí do presídio Tiradentes em liberdade condicional em abril de 73. Eu 

pertencia ao POC, que acreditava na importância da organização do operariado, com 

relação às necessidades de mudanças estruturais na sociedade, pensada em termos 

internacionais. Mas começando do começo, eu era estudante de pedagogia na USP e eu 

comecei a minha participação social em 66 no Movimento de Educação, MOVE, cujo 

objetivo era alfabetizar setores da sociedade. Naquela época com o Paulo Freire exilado, 

a gente usava o método Paulo Freire, mas ele estava exilado, e a gente chamava o nosso 

método de método audiovisual. Eu atuei com trabalhadores, zona de plantio de bananas 
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em Itariri, trabalhadores em zona de olaria na zona de Cotia, e trabalhadores gerais em 

alguns bairros periféricos do Estado de São Paulo, Vila Remo, para aquele lado de lá.  

Depois de mais ou menos dois anos nessas atividades, o trabalho terminou de 

forma abrupta depois das denúncias de um padre local. Alguns membros do nosso 

grupo foram perseguidos, eles precisaram se esconder da polícia e a coisa toda foi 

descontinuada. E esse sufocamento, digamos assim, levou de forma bastante natural 

outros patamares de questionamento acerca da sociedade e suas forças. Eu comecei 

então, entrei para o Partido, comecei a atuar em panfletagens na zona de Osasco. A ideia 

era de educação, infiltração no sentido de educação da classe operária. Eu fui presa, 

entrei para o Partido em mais ou menos 69 e fui presa em 71, em julho. Naquela época, 

nos chamados ‘anos de chumbo’, toda a esquerda estava sendo algo de uma perseguição 

bastante feroz por parte dos setores conservadores, e era uma ação que recrudesceu, que 

se tornou mais forte desde dezembro de 78 com o AI5. Eu fui presa no dia 30 de julho 

de noite na Praça da Bandeira. Eu fui a um ponto me encontrar com o companheiro e lá 

disfarçados pipoqueiro, gari, transeuntes, lá nos pontos de ônibus estavam disfarçados 

vários policiais da Oban. E aí eu fui presa naquele ponto e fomos levados para a Oban 

nas famosas Peruas C14 Veraneio. Eu faço questão de dizer isso para mais uma vez 

lembrar da questão do financiamento e aqui eu não respondo, só coloco questões. Como 

eram financiadas essas Peruas? Elas precisavam de combustível. Quem dava a cada 

ponto, porque eu ia depois do tempo que eu estava lá, iam duas peruas com quatro 

homens em cada, metralhadoras e tal. Apesar de eles saberem que eu não era tão 

perigosa assim. Ainda assim, gastavam combustível de duas C14. Então, quem é que 

financiava isso aí. Na Oban eles deixaram um bom tempo em espera. Antes de ser 

torturada, depois eu vim entender melhor por que. Como eu disse para eles que eu tinha 

disritmia cerebral, tinha que tomar remédio e tal, eles me deixaram meio que em 

compasso de espera por lá. Uma espécie de corredor, e tal. Pelas conversas deles eu 

entendi o porquê daquilo. Alguém preso antes com esse mesmo problema médico tinha 

entrado em processo de convulsão contínua por causa dos choques. E um outro motivo é 

que alguém tinha sido morto por conta das sessões de tortura. Coisas que eles sempre 

negam, falando que fulano de tal e tal morreu em combate. Que não morreu nunca 

ninguém lá dentro. Eu vim a saber depois pelas companheiras na cela, que naqueles dias 

o companheiro Nicolau, Luis Eduardo Merlino tinha sido morto lá. Eles me deixaram 

nessa sala corredor que era um local de passagem. Eles só me davam tapas porque eu 
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dormia, para eu acordar e tal. E chegou uma pessoa lá que estava saindo. Eu fiquei 

muitas horas lá.  Eu consegui dizer para ele que meu nome era Mércia, para ele 

telefonar para a minha casa. Eu fiz ele decorar o telefone, sempre eu fico pensando até 

hoje que ele poderia ser um cara da Oban, eu estaria bem ferrada, mas ferrada eu já 

estava, então... E eu fiz ele decorar, então, ele telefonou para a minha casa como a 

minha mãe depois me contou, que uma pessoa telefonou várias vezes para a minha casa 

que até então eles acreditaram. Quando amanheceu eles devem ter entrado em contato 

com algum neurologista, porque eu fui liberada para a tortura. E a minha liberação da 

tortura veio na forma de ninguém mais, ninguém menos de que o Major Ustra que era o 

Comandante vestido de branco, pegando meu pulso e para a minha surpresa me deu um 

enorme, um violento tapa. Surpresa porque eu pensei que ele era médico, e as defesas 

caem quando você pensa que está diante de um médico. E aí ele me deu um violento 

tapa decretando que eu estava liberada para qualquer coisa. E aí eles tiveram uma 

discussão lá sobre o poder das magras de aguentarem muita coisa. E chegando a 

conclusão de que magras podiam ser muito fortes. Foi tudo muito brutal que eu apaguei 

das memórias mais detalhadas daquilo. Aliás, eu posso dizer que eu fiquei manca de 

memórias. Têm muitas coisas, eu acho que eu não posso falar. Eu não sei, o lembrar que 

eu fiquei, esse branco, não dá para explicar como é uma sensação horrível.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu entender o 

português. Liberada para tortura é liberada para ser torturada ou liberada da tortura.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Eu estava brincando, eles estavam dizendo, pode 

fazer com ela o que quiser. Liberada ‘para’ a tortura. Ele disse que, porque até então eu 

estava... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ustra foi te buscar na 

cela ou na sala? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Eu não fiquei na cela. Nesse corredor que eles me 

deixaram ficar, eu não cheguei a ir para a cela no começo. Eles me deixaram no começo 

no corredor, mas em compasso de espera de alguma coisa. Aí o Ustra veio de manha, 

me deu um tapa e disse, podem fazer com ela o que quiser. Podem torturar e tal. Não 

liberada da tortura, eu usei uma palavra mau. Ele dizendo, pode fazer com ela o que 

quiser, e apesar de ser magra. Mas teve uma discussão que foi surreal de que magras 

aguentavam. Tinham uma ideia de que magreza pudesse ser resistência. Bom, sentir 

esse branco, as coisas todas, é terrível. É como se eles tivessem pedacinhos de mim 

dentro deles, e eu naquelas intermináveis seções vinha a sensação horrível de que eu 

não tinha poder nenhum para parar aquele circo surrealista e cafajeste. Eles me botavam 

em pé em uma cadeira, encapuzada, com os braços abertos, segurando duas folhas de 

papel em branco. Os meus braços se cansavam, caía e eles me davam choques quando 

caía. Eu estava encapuzada então, mas eu ouvia muitas risadas, vozes, então eles 

deviam ser vários. Eles tiravam a roupa, eu ficava nua. Eles faziam comentários dos 

corpos, tem uma coisa muito perversa nisso em se tratando de mulher, a gente tem toda 

uma coisa de ideário de feminilidade, e de pudor, e que é alguma coisa muito 

complicada para a gente lidar. E eu então, o sentimento de impotência era muito 

dolorido. E a pergunta, o que eu precisava fazer para que aquele circo pudesse parar. E 

tantas perguntas se passavam na minha cabeça e acho que elas hoje são mais atuais do 

que nunca. O que tinha a ver aquele círculo surrealista, aquele círculo selvagem com 

qualquer ideário de segurança nacional. Então, se fala, quando eu leio nas revistas que é 

tudo por causa da segurança nacional aí você se pergunta, como é que segurança 

nacional impõe segurança e cafajestice. E esses interrogatórios com choque, nudez, 

agressão física, agressão verbal foi mantido por vários dias. Eu passei semanas na Oban, 

depois eu fui para o Dops, eu não sei datas precisas. Lá entre mais humilhação e torturas 

a gente fazia cartórios, ou seja, na escala de vidas era uma progressão, porque enquanto 

a gente estava na Oban à gente não existia publicamente. Um exemplo disso é que o 

Major Ustra, apesar de ter sido responsável, um dos primeiros a ter comigo, isso eu vim 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



20 
 

a saber anos depois, quando a minha mãe foi lá depois dos telefonemas todos, ele veio 

até ela e agora eu estou falando entre aspas, como se fosse a minha mãe, e ela disse, eu 

fui atendida por um Senhor alto, muito distinto que disse ser o chefe daquilo tudo ali. 

Ele disse que não havia nenhuma Mércia ali, mas que se ela aparecesse, ele 

imediatamente entraria em contato comigo. E que enquanto isso eu deveria procurar em 

hospitais e no IML. Quer dizer, dá para imaginar como a minha mãe ficou. E uma 

pergunta que fica no ar é no que aquela encenação toda ajudava a segurança nacional. 

Voltando a falar no Dops, quando a gente chega lá, apesar das vicissitudes todas, a 

gente tinha uma certeza maior de que ia viver. É como se tivesse um degrau a mais na 

escala de vida. Aí depois disso em um terceiro momento que era o presídio Tiradentes, e 

lá eu fiquei até a minha liberdade condicional. Eu fui julgada, o meu processo foi 

julgado no final de 72, eu fui condenada há três anos, apesar de eu ser ré primária, 

morar com os meus pais, ter trabalho fixo, eu fui equalizada com os mais perigosos. Ou 

seja, o que eu quero mostrar é como não havia qualquer patamar jurídico, você não 

estava, não existia algumas coisas, regras jurídicas que contassem, réu primário, 

secundário, terciário, sei lá. Tanto fazia.  Pegar ou não com a arma tanto fazia. Então, 

era absolutamente realmente arbitrário. Bom, então, quanto a minha saída, mais 

dificuldades. Ainda mais para mim que tinha saído de liberdade condicional. E uma das 

condições era arrumar emprego. Só que ocorre, eu não sei se o pessoal para a geração 

mais nova sabe que para aquela época a gente precisava de uma coisa que era atestado 

de antecedentes políticos, que tinha uma validade muito curta. Acho que eram só três 

meses. Então, eu não podia conseguir emprego. Eu precisava conseguir emprego porque 

era uma condição, mas eu não podia conseguir emprego porque eu não conseguia essa 

coisa do atestado. Então, era meio, mas sempre tem alguém, amigos que no meu caso, 

amigas de amigos que soube de uma vaga na firma dela, que me treinou para passar no 

exame, que eu fiz e passei. Então, eu acho que tinham várias pessoas comuns que 

venceram o medo, enfrentaram os riscos, tornando essa rede, isso tudo possível.  

Em 78, cinco anos depois da minha saída, eu fui para a Inglaterra com uma bolsa 

de estudos. Eu me sentia bastante deslocada aqui. E eu queria ter a oportunidade de 

estar de longe, de ver aquela experiência toda com uma perspectiva diferente.  

Eu quero mencionar algo aqui, apesar de eu estar quite com a Justiça, de ter 

acabado tudo há bastante tempo, eu podia tirar um passaporte. Então, era uma coisa, eu 

era uma cidadã normal, digamos assim. Eu podia tirar, mas foi um processo 
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complicadíssimo e que culminava com a gente indo receber o passaporte lá na Polícia 

Federal, e você era chamada, um corredor imenso e te chamavam, subversiva. E aí todo 

mundo ficava olhando para você e tal. Eu menciono isso para mostrar como ainda em 

78 o país vivia em um estado de exceção muito forte. E enfatizar que foi nesse cenário 

de ditadura abrandada, sei lá como se quer dizer, mas o estado de exceção em 

andamento ainda, e muito, foi nesse cenário que se deu a Lei de Anistia. Então, quando 

a gente está falando hoje de reconsiderar certos termos dela, eu acho que tem. Eu acho 

que isso aí é mais algo que mostra a importância. Nós sofremos essas restrições ainda, 

78,79. Eu fui para a Inglaterra, estudei, fui empregada doméstica, fui babá, me casei. 

Morei 17 anos lá. Fiquei desempregada, somente aos 41 anos eu tive uma filha. Fui 

Professora de português, trabalhei também na universidade, lá eu fiz terapia, mais uma 

vez eu fiz alguns anos de terapia lá. E um produto concreto daquelas sessões foi um 

texto que virou um livrinho que teve uma leitura dramatizada na abertura do memorial 

de resistência em três anos atrás.  

A minha volta ao Brasil foi dada por um conjunto de motivos sendo um deles a 

enorme certeza que eu queria ser Professora. Algo que as experiências todas que eu tive 

aqui no Brasil, me afastaram desse caminho. E na Inglaterra eu sempre me senti muito 

deslocada em relação a isso. Eu voltei, fiz doutoramento na Unicamp e tinha 53 anos 

quando eu terminei e fui procurar emprego, enfrentar o mercado de trabalho que 

evidentemente apresentava características desconhecidas para mim, eu me sentindo 

absolutamente despreparada para competir com os mais jovens, eu já tinha 53 anos, 

muito insegura em uma realidade de emprego totalmente diferente. Ou seja, todo um 

desenvolvimento bastante tortuoso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mércia, deixa eu te fazer 

uma pergunta. Você responde se você puder ou se você quiser. Quando começa o seu 

depoimento, você descreve fisicamente cinco ou seis pessoas lá da Oban e Dops com 

nível de detalhe muito grande. Depois fala de um Professor de Direito de Marília, de 

Prudente, sei lá, que era um delegado aposentado e saiu em reportagem na Carta 

Capital. Você tem condições, você lembra o nome dessas pessoas? Você falou do Major 

Ustra, dos outros que você descreveu, você não lembra o nome deles? 
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A SRA. ANA MÉRCIA – Eu infelizmente não lembro. Eu me lembro de um 

nome que não vai ajudar em nada, era nome falso deles lá. Um que se vestia todo de 

preto que, aliás, eu não botei aqui. Um que gostava de, um que me fazia de estátua, todo 

preto, Mangabeira, o JC, que era do crucifixo.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era o mesmo da Carta 

Capital. E mais uma curiosidade. Aquele que foi de branco conversar com você era o 

Major? Ele estava todo de branco? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Era o Ustra.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele estava todo de branco.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – É, tanto que eu pensei que ele era um médico. Ele 

estava esperando lá. Pegou meu pulso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala mais um minutinho 

sobre isso, é importante. Você é testemunha do caso Merlino?  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Eu não posso ser porque eu não tive nenhuma...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi presa o 

Merlino já...  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Isso que eu acho que foi a segunda razão pela qual 

eles não me torturaram logo, eles me deixaram na espera. Foi porque eu vi eles falarem, 

tinha morrido lá uma pessoa que não era para ter morrido lá. Depois na cela eu soube 

que tinha naqueles dias morrido o companheiro Nicolau.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você podia tentar 

reavivar sua memória, como é que eles te falaram do Merlino? 

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Não me falaram do Merlino. Por esse nome não. Eles 

falaram de uma pessoa que tinha, que não era para ter morrido lá. E eu vim a saber 

depois na cela que tinha havido, o Nicolau tinha morrido. Agora, o fato é que eles me 

deixaram nesse tempo todo sem tortura.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou 

presa no total até a sua liberdade condicional?  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – 22 meses. Até o julgamento não. Fui julgada no 

segundo semestre, digamos outubro de 72, eu saí em abril de 73.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi presa que dia, 

você lembra?  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – 30 de julho de 71.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou 

na Oban? No Dops nesse período de prisão você não lembra. Você lembra quando você 

chegou ao presídio? Também não.  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Eu procurei em alguns papeis nossos do arquivo do 

Estado e tal, mas eu não consigo encontrar. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para registrar no seu 

depoimento.  

Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?  

 

 

A SRA. ANA MÉRCIA – Não.  

 

 

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

Vamos lá. Leane de Almeida.  

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Meu nome é Leane Ferreira de 

Almeida. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em 49. Tenho 64 anos. Iniciei a minha 

militância no grupo de resistência a ditadura durante o período que fui bancária em 

Porto Alegre. Fui presa em São Paulo em julho também de 71, e saí da prisão em 

dezembro de 72. Hoje eu faço jardins. Minha vida agora é bem diferente. Mas eu posso 

dizer que eu praticamente nasci na oposição ao capitalismo ou aquele da época. Minha 

mãe fazia política no PTB, minha avó foi namorada do Getulio Vargas. Eu estive no 

colo do Getulio Vargas quando o PTB ainda era uma coisa bastante significativa. Eu 

fazia campanha política com a minha mãe desde muito criança no interior do Rio 

Grande do Sul, eu lembro da cena a gente lavando sapato, voltando da vila, distribuindo 

panfletos.  Eu acho que até eu me alfabetizei assim. Já entrei para a escola alfabetizada, 

comecei cedo. Então, contrariamente ao Stan que faz política até hoje, eu parei depois 

da prisão. Porque eu comecei muito cedo. Fui meio precoce assim, mas a minha família 

era brizolista, meu pai, meu avô tinha sido também integrado nas lutas populares no Rio 

Grande do Sul. A política também foi uma coisa bem presente na minha vida, e por 
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coincidência o golpe militar aconteceu durante a minha festa de 15 anos, enquanto a 

esquadra se posicionava no nosso litoral, eu estava dançando a valsa dos meus 15 anos 

naquele sábado. Domingo, eu morava a dois quarteirões do Exército em Porto Alegre, 

domingo saímos para a rua e a praça de guerra tinha tomado conta do nosso quarteirão. 

Porque o quartel general, a Marinha, não sei quem conhece Porto Alegre, a Marinha, a 

Brigada, é tudo junto. É praticamente um quarteirão só. Então, eu saí dia 01/04/64 para 

uma praça de guerra. Não entendíamos muito, um bando de adolescentes, e aí ficamos 

imaginando, será que o Brasil entrou em uma guerra, a gente não sabia o que estava 

acontecendo. Então, era uma guerra, a gente não sabia o que tinha acontecido. Então, 

claro, era uma guerra só que era contra nós mesmos. Então, apesar de todas as nossas 

vivências, eu comecei ativamente as nossas militâncias enquanto bancária, aos 20 anos 

eu era secundarista e trabalhava já no Banco. Eu era filha única e eu colaborava com a 

família. Meu pai tinha ido à falência, ele tinha um pequeno negócio e tinha sido 

assaltado, depredado no interior. A gente veio a Porto Alegre, minha mãe com um cargo 

público ligado ao Brizola, contratado pelo Governo, e lógico, eu comecei a trabalhar 

muito cedo e comecei a militar quando bancária. Meu início foi assim, na Federação dos 

Bancários em Porto Alegre, a Federação era forte, a categoria dos bancários na época 

era bastante combativa, e isso era praticamente 68, então isso que o Stanislaw conta da 

Braseixos, eu estava vivendo no Banco em Porto Alegre, as greves, os protestos contra 

o AI5, maio de 68 na França, tudo ao mesmo tempo, então a gente amadurecia já em 

uma batalha grande, quando tinha uma certa proximidade com uma categoria 

profissional ou uma escola combativa, então, era o meu caso. Eu fazia o curso técnico 

dentro da Universidade do Rio Grande do Sul. E trabalhava em uma categoria técnica 

bem organizada, a Federação era forte, o sindicato era meio pelego, mas a Federação era 

bem forte. Eu bastante integrada nessa militância conheci o pessoal do POC, me atraiu o 

fato de que o pessoal do POC fazia pichações mandando os americanos saírem do 

Vietnã. E eu fiquei bastante intrigada com aquilo porque eu comecei a perceber que 

aquilo que Stanislaw falou, a família comunista, família operária. Me atraiu exatamente 

esse aspecto de que nós éramos um povo único, e foi exatamente aí que eu me filiei ao 

POC que os operários estudantes do planeta tinham uma mesma linguagem, que era 

uma linguagem de solidariedade e de combate. A gente apesar da repressão havia 

guerras, passeatas, os estudantes saíam para as ruas sempre. A gente ao mesmo tempo 

em que combatia também até se divertia, porque eu lembro que a gente ficava com 

muita pena dos cavalos, porque a gente jogava bolinha de gude e os cavalos da 
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Cavalaria da Polícia caíam. Então, era uma batalha muito menos, eu acredito que dura 

do que essa que o Stanislaw relatou. Embora eu fosse uma jovem, e pobre e 

trabalhadora, eu acredito que ser bancária e estudante era bem mais privilegiado do que 

ser operário da Braseixos. E então a gente não tinha toda essa noção que o Stanislaw 

passa da luta mais geral. Eu sabia das comissões de fábrica, da organização operária, e 

isso me atraía muito para esse grupo. Eu me liguei evidentemente ao setor ao qual eu 

estava cotidianamente presente, que eram os bancários, e essa militância foi curta 

porque já em 69 começaram algumas quedas, que era o ano que eu tinha começado a 

minha ligação com o Partido, e começo de 70 caíram pessoas muito próximas de mim e 

eu tive que vir para São Paulo. Já cheguei a São Paulo praticamente clandestina, tive 

que fugir e deixei, eu tinha um apartamento, já trabalhava há bastante tempo, eu morava 

sozinha, tinha um apartamento, ficou bastante tempo nas mãos da polícia, depois eu 

cheguei a ver coisas minhas, objetos dos apartamentos do Dops em Porto Alegre, 

policiais usando malas, roupas, casacos que eram do meu apartamento. Depois quando 

eu voltei para lá ainda presa e depois eu me refiro a isso. Então, essa foi à primeira casa 

que eu dei de presente para a repressão. Vim para São Paulo e a rede de simpatizantes 

que é uma coisa absolutamente digna de ser mencionada, eu acho que quando essa 

história for absolutamente escrita desse período, os simpatizantes, a rede de apoio são 

pessoas que arriscavam a vida para ajudar à esquerda. Eu fiquei em 15 casas diferentes 

durante o ano que eu permaneci em São Paulo, todas de pessoas ligadas ao ensino. Eram 

Professores, eram estudantes, eram intelectuais. Pessoas que ajudaram de maneira 

completamente corajosa, generosa, desinteressada e se arriscando mesmo. Inclusive 

algumas dessas pessoas foram presas conosco, e depois todas as nossas prisões, todo 

mundo já sabe disso, mas eu acho que é importante frisar a importância que essa rede de 

apoio teve porque ela também é significativa. A resistência era uma rede que não só 

envolvia os militantes que se dedicavam de corpo e alma a militância. Mas também 

eram pessoas que apoiavam, que estavam dentro dos seus trabalhos, forneciam suas 

casas para que nós fizéssemos as reuniões. Tem pessoas aqui presentes que me 

acolheram em que eu fiquei nas casas, partilhei a casa da Celeste, a família dela, a casa 

da Francisca que nos acolheu para fazer reuniões, que foi presa por causa disso e enfim, 

essa rede é importante sempre muito significativa e digna de muito agradecimento e 

respeito, porque não eram pessoas que tinham feito à opção que nós fizemos de 

educação integral, mas eram pessoas que tinham essa disponibilidade completa, de 

coração, de mente e de tudo mais. Então, vindo para São Paulo, o meu trabalho em 
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Porto Alegre era público, de base, sempre fui base e nunca fui liderança como o Stan, 

sempre fui peão mesmo, e continuei sendo base no caso do POC contrariamente há 

relatos que eu escuto sempre, escutei na prisão e escuto ainda hoje de pessoas que 

pertenceram a outros grupos. No caso da gente havia um cuidado de um lado, porque 

tínhamos apoio financeiro de pessoas ligadas à universidade, bem posicionadas e que 

apoiavam a luta da esquerda, resistência, então, nós tínhamos bastante contribuição 

financeira, então, muitas vezes eu escuto as pessoas que relatam a participação e 

apropriações bancárias de grupos que fizeram muita coleta de dinheiro para sobreviver. 

No meu caso foi o contrário. Eu estava clandestina, não podia trabalhar, não podia ser 

bancária que era a experiência que eu tinha, mas eu fazia pequenos trabalhos, dava 

cursinhos. Por exemplo, o audiovisual do cursinho Visconde de Cairu fui eu que 

organizei, eu datilografava todas as apostilas do cursinho e eu subexistia do meu 

trabalho, sobrevivia do meu trabalho. Mas o meu trabalho na organização era de 

propiciar a distribuição de imprensa, de dinheiro também que era arrecadado, que 

vinham dos simpatizantes, apoiadores, e apenas fiz esses trabalhos. Eu nunca distribuí 

um panfleto nem em Porto Alegre nem aqui. E fui condenada a um ano e meio de prisão 

só por pertencer ao grupo. O meu trabalho aqui aconteceu de maio de 70 quando eu 

cheguei, até julho de 71 quando eu fui presa. Eu tinha acabado de alugar um 

apartamento com um outro militante do POC, formamos um casal para formar o 

aparelho para poder dar aquela aparência de casal. Acabamos nos constituindo mais 

tarde em um casal até, mas enfim, isso não interessa. E fomos presos em julho juntos. 

Deixamos mais um apartamento de presente para a repressão. Fomos para a Oban, e 

curiosamente apesar de os relatos que nós tínhamos, de como funcionava a prisão, as 

torturas, enfim, eu imediatamente fui conduzida para o pau de arara, sem nenhuma 

pressão, nenhuma conversa, nenhum preâmbulo, achei espantoso isso porque a minha 

conversa era, vamos dizer aqui, bastante humilde. E achei espantoso, não vi nenhum 

militante da organização lá. Não tinha nenhum militante da organização lá na Oban. E 

eu fui imediatamente no pau de arara. O Major Ustra, aquele inocente que falou já 10 

dias lá na Comissão Nacional da Verdade, gritava e fazia esse circo que a Mércia 

relatou aqui, gritava sem parar um nome que eu nem sabia do que se tratava, não tinha 

nenhuma relação aquele nome. Ele gritava sem parar Hiroaki Torigoe sem parar. E eu 

pendurada no pau de arara recebendo choques ao mesmo tempo, ele se comprazia, eu 

nunca ouvi ninguém falar disso, mas é curioso porque para mim ele usou um 

instrumento muito especial. Ele tinha um chicotezinho de fios de luz desencapados. E 
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junto com os choques, ele fazia esse chicotezinho, eu acho que não era ligado a máquina 

de choque, porque a gente não via, porque estava pendurado. E eu via só o chicotezinho 

com os fiozinhos desencapados. Era uma coisa horrorosa. E eu achei que aquilo era uma 

coisa muito surrealista. Percebi que eu não ia para a fisioterapia na AACD, eu já tinha 

um desvio na coluna porque trabalhei durante três anos sentada em uma posição de 

datilografa no Banco, e eu comecei a me sentir muito mal, não conseguia mais respirar, 

percebi que estava adormecendo as minhas pernas, e eu comecei a gritar que eu tinha 

um ponto, e tem um ponto frio. Fui retirada do pau de arara e eles imediatamente me 

levaram. O ponto era na Praça Ramos, naquele pontinho de ônibus que tem ao lado do 

Municipal, do Teatro, descendo para aquela praçazinha pequena ali, nem é muito 

pequena, mas aquela praça que tem as estátuas. Aquele pedaço que tem banco, a praça 

mesmo. E fiquei parada ali pensando no que fazer. Foi um fôlego que eu tentei me dar, 

nós tínhamos repartido uma orientação muito parecida com comportamento de queda. 

Você caiu, tenta fugir, obviamente, tentar dar ponto frio. No ponto frio, tentar fugir. Se 

não conseguir fugir, tenta ser atropelado para você ir para o hospital. Se você for para o 

hospital, a sua prisão vai ser publicada, quase que certamente. Não certamente, mas 

quase que certamente. A gente sabe de muitas pessoas que foram para o hospital e 

voltaram para a Oban incógnitas ainda. Mas no caso, a gente tinha essas orientações, e 

também quebre o vidro dos óculos, tente suicídio, faça alguma coisa para ir para o 

hospital para não voltar para a tortura para fazer um corte no ciclo da prisão, tortura, 

abrir mão dos companheiros e retornasse a organização, enfim. Eu tentei fugir, corrido 

da praça na direção, peguei aquela diagonal e fui à direção do correio. Era frio, era 

julho, eu estava com um jaco grande meio pesado, e eles tinham me vestido quando eu 

saí do pau de arara, me puseram o casaco praticamente só com uma camiseta. Eu sei que 

eu joguei o casaco e consegui correr. Me desembaracei e consegui correr quase até a 

Prestes Maia eu acho ali, quando aos gritos, eram seis, eram duas peruas que me 

levaram, eles deviam achar que eu era muito perigosa, eu não sei exatamente qual era o 

quadro que eles tinham, porque nós não tínhamos nenhum militante lá, mas eles já 

tinham o organograma do POC e muita coisa a respeito, e os policiais chegaram 

correndo e gritando pega, pega, pega, com as metralhadoras para o alto que até então 

estavam escondidas debaixo do capote deles, porque eles ficaram em torno de mim e 

bom, recapturaram logicamente porque um pedestre me pegou pela blusa e me segurou. 

Então, voltamos para a Oban. Me interrogaram na volta e realmente eu estava indo 

naquele encontro porque eu ia devolver todos os documentos, uma vez que eu era do 
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setor interno, tinha sido militante, mas já havia me afastado do Partido. Eu ia devolver 

naquele dia os documentos que estavam na minha casa, que foi efetivamente às únicas 

provas que eles tiveram da minha militância, e que esse encontro era já de uma ex-

militante. Isso pareceu convencê-los, e eu falei que eu corri porque eu estava 

desesperada de medo de voltar para a tortura. E não que aquilo era uma estratégia de 

sobrevivência. E aparentemente eles ficaram convencidos porque eles não tinham até 

então ninguém que desmentisse a minha história. E aparentemente colou, eles 

imediatamente já começaram a me perguntar, porque tinham inúmeras cartas da França 

que o pessoal que estava fora do país mandava, e eu recebia essas cartas nos endereços 

dos simpatizantes que nos ofereciam os seus endereços para isso, para as 

correspondências. E inclusive dois simpatizantes foram presos por causa desses 

envelopes que estavam com esses endereços na minha casa. E a partir daí quase que 

certamente diariamente, mas quase que o tempo inteiro eu fui tentar ser interrogada na 

tentativa de decodificar essa correspondência que vinha de fora, que estava tudo em 

código e que ali eles podiam encontrar mais informações. Nesse mesmo dia, eu subindo 

para essa parte mais difícil, subindo os interrogatórios com um desses personagens que 

a Mércia descreveu, que eu acho que era o de fala mansa, eu vi o óculos em cima de 

uma mesa e reconheci os óculos do Merlino. E eu não consegui me controlar e parei na 

frente da mesa porque eu assustei quando vi. E para mim o Merlino estava na França, e 

era muito improvável que ele estivesse aqui, mas eu achava inconfundíveis os óculos 

dele, era bem característico. Quando eu fui ao Chile depois de muitos anos, eu vi os 

óculos do Allende lá na Casa Rosada que tem o museu, tem os óculos do Allende que 

era parecido.  

Eu parei surpresa, e esse agente da Oban que estava comigo, que ia me 

interrogar provavelmente, Capitão Andre, ele olhou para mim, viu a minha surpresa, 

entendeu a minha surpresa e falou, ele mesmo. Ele está aqui também. Até então eu não 

tinha ouvido o interrogatório do Merlino, mas a partir daí o que dominou o nosso 

cotidiano até a morte dele foram os gritos dele. Eu acredito que isso durou uns três dias. 

E eles continuaram a me interrogar, não voltei mais para o pau de arara, mas eles 

usavam sempre a máquina de choques nos dedos dos pés, nos mamilos, e sempre 

tentando completar o organograma do nosso grupo, eles tinham um organograma 

completo de todas as nossas células, toda a pirâmide como o Stanislaw mencionou. 

Direção, direções regionais. Célula de cada regional e todas as pessoas de várias células. 
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Eles sabiam de todas as pessoas de várias células, já. E então eles, o tempo todo as 

sessões eram em função de identificar mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. E bom, 

eu fui transferida de cela a partir do terceiro dia, eles me chamavam para interrogatório, 

mas eu acredito que nesses dias realmente a central do trabalho da Oban foi atrás do 

trabalho do Merlino, eu era levada para fazer curativos, ficava machucada dos choques, 

enfim. E o enfermeiro quando eu ia fazer os curativos, ele sempre falava do Merlino. 

Você tem sorte, você vai viver, você ainda dá para fazer curativos. O duro é aquele cara 

que eu não posso mais nem enfiar uma agulha no corpo dele de tão machucado que ele 

está.  

Bom, isso continuou assim até que da cela para onde eu fui transferida depois 

dos primeiros dias, tinha uma janelinha basculante no alto e eu era bem magrinha, 

pequena, tinham duas outras presas comigo. A Ivone Serra e a Lucia Coelho, e lá pelo 

quarto dia da prisão a gente escutou uma agitação, viu uma movimentação no pátio, e a 

gente ficou como se fosse no primeiro andar. A gente subia uma escada por essa cela e 

não era bem uma cela na verdade, era uma salinha lá do prédio onde colocaram alguns 

colchonetes para a gente ficar, eram três pessoas. E elas me seguraram na janela e eu 

consegui enxergar o que estava acontecendo no pátio. Eram vários policiais e todos da 

Oban estavam ali e estavam colocando o corpo do Merlino no porta-malas de um carro. 

Até hoje eu não tenho condições de afirmar se ele já estava morto. Existem algumas 

pessoas que viram cenas desses dias. Eu só vi isso. Eu acreditava que ele deveria já estar 

morto, mas eles poderiam estar colocando no porta-malas para que não fosse 

identificado que existe uma pessoa no carro para onde eles iriam. Não sei onde eles 

estavam levando.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  
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A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Não sei. Não era uma C14. 

Era um carro que tinha porta malas. Era um carro mesmo. Alguma coisa do gênero. Eu 

acredito que menor do que um Opala. Mas não sei o que. É algo assim. Mas não sei te 

dizer por que também, foi uma coisa chocante. A única coisa que eu lembro com clareza 

é que o Nicolau usava umas camisas que ele sempre usava fora. Umas camisas 

miudinhas, era ele. Bem, é isso. Foi a última vez que eu o vi e foi a única coisa que eu 

vi. Só ouvimos. Eu nunca fui acareada com ele, nunca fui interrogada com ele. Eu acho 

que foram quatro dias após a minha prisão. Eu fui presa no dia 15 de junho, ele também. 

Ele foi preso à noite, eu acredito que no dia 19. E do companheiro Merlino o que eu sei 

foi isso. O que o enfermeiro falou, o que eu vi, o que eu ouvi. Nesse período que eu 

estive na Oban aparentemente mais ninguém foi torturado até a morte. Todos nós 

estávamos sendo torturados. Mas então, em uma cela não na cela das mulheres. A cela 

das mulheres era na carceragem. Mas eu havia sido transferida para uma cela onde 

tinham apenas duas companheiras que eram do POC, que eram simpatizantes que já 

estavam presas no terceiro dia meu lá. Era a Lucia Coelho e a Ivone Serra, uma 

psicóloga e uma arquiteta que eram simpatizantes. E que eram da rede de apoio, e então 

lá era o primeiro andar. Era uma outra celinha, não era na carceragem onde ficavam 

todos os presos. Nós ficávamos mais isoladas, não conversávamos com ninguém, mas 

justamente por conta desse isolamento que a gente pode presenciar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você olhou pela janela 

para aquela basculante? 

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – É uma janelinha basculante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você viu o pátio? 
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A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Sim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E no pátio eles estavam 

pegando e colocando o Merlino no porta-malas.  

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Isso. Exatamente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era de manhã ou de tarde, 

lembra? 

 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Não sei. A gente nem sabia lá 

o que era de manhã ou tarde. Era de dia. Da minha denúncia com relação à participação 

do Ustra nas torturas minhas e de todas as pessoas que estavam lá o importante era 

deixar bem claro. Eu espero que esse depoimento seja visto por jovens que também 

viram e por aqueles que também viram o depoimento do Ustra e por aqueles que 

fizeram alguns comentários que algumas pessoas aqui devem ter visto os comentários 

que foram colocados no Twitter depois do depoimento do Ustra, muita gente, jovens 

apoiando o que ele estava dizendo, recebendo com muita alegria a informação de que 

aquele Senhor tinha acabado com a possibilidade do Brasil ser comunista, de ficar na 

mão dos terroristas.  
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Eu espero que esses jovens também vejam as histórias que a gente conta, a 

história que o Stan contou da repressão, que não foi o Ustra, foi o Exército, um corpo de 

pessoas que deu apoio interno como a esquadra americana deu apoio externo, 

possibilitou que a elite nacional se consolidasse mais um tempinho no poder com todos 

os arrochos, com todas as tomadas de direito que hoje a gente vê que todos os países 

estão sofrendo e que a gente viu, sempre, nesses 21 anos. Assim, só para seguir um 

pouco a cronologia, depois disso na minha história nós ficávamos clandestinos lá. Basta 

ver a luta do Merlino para identificar, para saber que ele efetivamente estava no IML. 

Quer dizer, nós não tínhamos identidade como a Mércia falou, nós deixávamos de 

existir quando a Oban tomava conta de nós. E aí tem um episódio até para contrapor um 

pouco a história disso tudo, que foi a esperteza da Senhora Antonina, minha mãe, que 

para me encontrar, nós simplesmente desaparecemos da família, tanto eu como o 

companheiro que foi preso comigo, o Otacilio Sequini, nós começamos a ser procurados 

pela nossa família. Minha mãe veio do Rio Grande do Sul e ela conseguiu com alguma 

pessoa do Governo lá de Porto Alegre o endereço de todos os órgãos de repressão de 

São Paulo. E ela fez uma coisa que era um gesto bem materno, ela cozinhou um arroz 

de leite, pôs em um pirex e foi com a lista de endereços em todos os órgãos de repressão 

de São Paulo. Chegava lá e dizia, a Leane está aqui, eu vim trazer isso para ela. Dava 

com a cara na porta e batia no seguinte endereço, a Leane está aqui, eu vim trazer isso 

para ela. Batia com a cara na porta e ia para o próximo. Foi no quartel do Segundo 

Exército, foi na Polícia do Exército, foi no Dops até que chegou na Oban e o guardinha 

que estava por acaso inocentemente de plantão, confirmou que a Leane estava lá. E eu 

fui à única presa na época que recebi a visita de um familiar, portanto, os advogados 

foram mobilizados e eu fiquei legalmente presa. Claro que na visita eu passei o nome 

das pessoas que estavam presas comigo e assim foi divulgada a prisão de outras pessoas 

que a família não sabia nem por onde poderia começar a procurar. Depois de 30 dias, 

como eu tentei fugir nesse dia, eu fui apelidada de 200 metros rasos. E esse era meu 

nome na Oban, até sair da Oban para o Dops não me chamavam mais nem de Judite que 

era o meu nome de guerra, nem de Leane, mas me chamavam de 200 metros rasos. E se 

divertiam muito as minhas custas pela minha tentativa de fuga, todos. Em 

interrogatórios isso era bastante comentado. Depois de alguns dias da minha prisão, 

apareceu essa figura tão pública hoje graças a Lenira Dantas que descobriu o Gravina lá 

na cidade de Presidente Prudente, ele apareceu na Oban depois de vários dias e me 

chamou no meio da madrugada para um interrogatório e imediatamente me colocou na 
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cadeira do dragão, porque naquele dia tinham sido presos os nossos operários do ABC. 

A nossa cela que o Stanislaw mencionou do ABC era o meu contato dentro do Partido. 

Eu tinha um ponto com eles no dia da minha prisão. E como eu consegui convencer os 

interrogadores de que eu não estava mais ligada, eu consegui manter o pessoal longe da 

prisão por alguns dias. E quando esse pessoal foi preso depois de 12 dias, não sei, o 

Jesus Cristo JC me chamou e realmente ele estava furioso e ofendido porque eu tinha 

conseguido driblar a polícia e a célula operária não tinha caído. Ele gritava, você 

defendendo os operários do POC, gritava muito isso. Me tirou a roupa, me jogou na 

cadeira do dragão, jogava muita água e muito sal e se divertia me dando choques e 

vendo meu corpo inteiro sacudir. Amarrava os pés, as mãos, e eu acho que todo mundo 

sabe o que é a cadeira do dragão, é uma cadeira de metal em que quando se jogava água 

com sal, potencializava a força elétrica do choque. Ele não me perguntava mais nada. 

Não tinha mais nada a me perguntar, eu acredito, mas ele se comprazia muito com essa 

informação de que como ele não estava lá, eu não sei a que ele se dedicava nos dias 

anteriores, provavelmente a história consiga até mapear o que o Gravina fazia do dia 15 

ao dia 20 de julho de 71, mas com certeza ele devia estar ocupado em outra unidade da 

repressão, então, ele dizia que era impossível que eu com um metro e meio, corresse 

200 metros e enganasse a polícia toda por 15 dias, 12 dias e guardando o POC. Ele dizia 

que eu era guardiã do POC. E ele me chamou algumas vezes para fazer esse showzinho 

e os demais dias que eu passei na Oban foram mais ou menos um mês, eles demoraram 

mais ou menos um mês para me mandar para o Dops, foram para decifrar as benditas 

cartas da direção que estavam na França durante o período anterior da nossa prisão por 

alguns meses. Depois então chegando ao final de todo esse périplo da Oban, nós fomos 

transferidos para o Dops para fazer já o cartório imediatamente o meu advogado foi lá 

porque já poderia, já estava legalizada a minha existência, e também é importante frisar, 

isso já foi colocado em inúmeros livros, a disponibilidade dos advogados de defender 

gratuitamente as pessoas. Era também uma militância de pessoas que se dispunham a 

também se arriscar e defender gratuitamente os militantes da época.  

Eu fui visitada pelo Idibal, pelo José Carlos Dias, que foram os meus advogados, 

Idibal Pivetta, e começou o cartório. Éramos 17 mulheres presas naquela cela do Dops 

que todo mundo aqui já conhece. Eram seis beliches onde a gente se amontoava, 17 

pessoas, com um banheirinho e um banho de sol de vez em quando.  
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Ficamos lá organizados pelo Singilo e nosso processo a partir dos depoimentos 

retirados sob tortura. Então, as nossas condenações e os enquadramentos jurídicos 

vinham a partir dos depoimentos das torturas. Eu não fui torturada no Dops mais. Mas 

era a mesma coisa que se fosse, porque tudo que foi atribuído a mim e muita coisa veio 

de informações que eram retiradas de documentos que eram escritos e eu era a pessoa 

chamada diariamente para decodificar. E eram informações que nem eu, eu não era a 

portadora, eu era apenas a decifradora, mas enfim, fui enquadrada não sei em que artigo 

que me deu não sei quantos anos de prisão. E já com essa previsão de condenação 

depois de mais 40 dias eu fui levada para o Tiradentes, onde eu fiquei mais vários meses 

e nesse período até a minha soltura que foi em dezembro de 72, eu fiquei indo a Poá, 

nos aviões da FAB como o Stanislaw já relatou, éramos algemados ali eu, a Celeste 

Souza, o Carlos Franklin Araujo, o marido da Dilma na época, e vários outros militantes 

que respondiam a processo aqui e a processo lá. Eu fui enquadrada em processo lá por 

ter fugido. Era um processo onde eram enquadradas pessoas que eles não encontravam. 

Nós éramos 15. Então, eu fui depois a julgamento levada a Porto Alegre algumas vezes 

para responder ao inquérito de lá. E finalmente depois de todos os encerramentos aqui, 

eu fiquei até a minha soltura no presídio Madre (ininteligível) em vários empreguinhos 

porque bancária que era a minha profissão, eu não podia ser por causa do meu atestado 

de antecedentes, então, eu fiz pequenos trabalhos em cursinhos. Quando eu tinha feito 

um ano de trabalho muito bom, cursinho de pré-vestibular muito bom eu sabia bem o 

português, sabia um pouco de inglês, um pouco de geografia, um pouco de história. 

Então, eu dei aula de história, de inglês, de geografia e português. E finalmente o meu 

emprego oficial já quando eu estava estudando no segundo ano da USP, fui revisora de 

uma editora durante dois anos. Depois eu fiz vários trabalhos. Trabalhei na fundação do 

bem estar do menor, trabalhei em uma unidade comunitária de tratamento de crianças 

com problemas mentais. Fiz dois anos de psicologia também. E depois, ao trabalhar 

nessa comunidade eu comecei a me ligar em flores, jardins e acabei estudando 

paisagismo e me dedico a isso. Trabalho fazendo jardins. Tenho um filho, aos 40 anos 

eu adotei um menino. Eu não tive filhos biológicos, mas eu tenho um filho de 23 anos, 

moro em São Paulo hoje e continuo como diz o Stan, continuo comunista, acredito nas 

utopias, acho que é isso que vai continuar a fazer a humanidade não só andar como diz o 

Galeano e como diz a Erundina, mas a sonhar, e como diz a Erundina, em uma palestra 

que eu vi outro dia, o fato de a gente fazer parte desse coletivo que sonha, que o mundo 

vai ser estruturalmente diferente um dia, é o que nos diferencia de um indivíduo que o 
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indivíduo desanima, mas o coletivo é estimulante porque ele nos dá a dimensão daquilo 

que vem além de nós. Depois da nossa existência, a luta vai continuar. E eu acreditei 

nisso. Eu acho que as gerações novas precisam ter contato com a nossa verdadeira 

história. Eu acho que a nossa verdadeira história vai ter a possibilidade de consolidar 

com uma democracia embrionária, se é que isso é possível no capitalismo, a partir do 

momento que a gente começar fazer justiça com o pessoal que fez isso, esse trabalho 

sujo, esse trabalho perverso que torturou, matou, que continua batendo na mesa como o 

Ustra teve a audácia de fazer na Comissão da Verdade de Brasília, e dizer que as 

pessoas que foram mortas, foram mortas em combate, que ninguém foi morto na Oban e 

que ele estava cumprindo ordens e que o Exército é que deveria estar naquela mesa 

respondendo. Eu acho que essa anistia é realmente uma manipulação da época da 

ditadura. Está aí o livro que está sendo publicado para confirmar tudo isso, e eu acho 

que tudo isso já foi longe demais, só para encerrar, eu acho que são 50 anos o ano que 

vem. Então, está bem maduro. Uma geração inteira de desconhecimento, de ignorância 

da nossa verdadeira história e que ela, eu acho que tem que pegar realmente o trilho da 

verdade. E eu acho que é isso que está começando. Está começando e se eu puder ajudar 

para que isso continue, eu vou ajudar. É isso. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, só um segundo, 

deixa eu fazer uma consulta. Que horas são agora? Uma e meia. Agora é o depoimento 

que vai fechar esse ciclo de hoje, é o da Ângela. Lógico que é um depoimento bem 

preparado, a Ângela preparou direitinho. Só quero fazer uma seguinte consulta, nós 

temos um pequeno vídeo de 12 minutos que o ator Celso Frateschi fez uma 

retrospectiva, uma pequena biografia na primeira pessoa do Merlino. E aí eu estou 

fazendo a seguinte consulta. A Ângela fala antes e depois passa o vídeo, ou a gente 

passa o vídeo e a Ângela fala em seguida. Eu estou meio... Eu estava querendo dar uma 

respirada de alguns minutos antes do depoimento da Ângela, e estava propondo passar o 

vídeo do Merlino para a gente ir para a última fase. Mas se isso provocar um 

esvaziamento, uma desconcentração, a gente faz antes o depoimento e no fim o vídeo. 

Então, eu estou fazendo antes essa consulta para que vocês vejam, mas não tem 

problema nenhum também emendar. O vídeo está bastante bem feito e embora hoje seja 
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o depoimento da pessoa da Ângela, da visão de tudo que ela tem ao longo desses anos 

em todos esses atos. Vocês podem me ajudar? 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Ele estava me falando de todos 

esses atos. Não sei, também quero ouvir a opinião dos outros, mas eu preferia 

pessoalmente fazer esse depoimento agora, inclusive porque eu acho que esse vídeo vai 

me emocionar mais do que precisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, Ângela 

Mendes de Almeida.  

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu tenho assistido aqui a 

vários depoimentos, e ás vezes de pessoas inusitadas eu ouço coisas bastante 

interessantes. Eu queria começar lembrando uma frase do Dalmo Ribas que é um 

desaparecido da guerrilha do Araguaia que é um irmão mais velho e que recrutou o seu 

irmão mais novo que ficou preso vários meses depois do congresso da UNE e que 

depois na guerrilha foi morto e desaparecido. E ele disse mais ou menos o seguinte, que 

durante muito tempo ele tinha vergonha de não ter sido preso nem morto. Eu tenho um 

sentimento parecido e eu não chamaria de vergonha. Eu acho que é uma coisa mais 

profunda e que tem tudo a ver com a história que eu vou contar para vocês, que é uma 

espécie de culpa. É claro que não é uma racionalidade, eu tenho certeza que eu não 

tenho culpa, mas eu vivi sobre o impacto de que eu estava vivendo alguma coisa. Eu 

vou contar um pouco sobre as duas prisões que eu tive, mas eu vou contar, sobretudo 

sobre o Merlino. Como eu considerei essa morte. E de fato o fato de eu não ter sido 

presa de 71 a 75 se deve a uma grande sorte, ao acaso, e se deve, sobretudo a duas 

companheiras que estavam presas na Argentina quando eu estava lá e que tinham pontes 
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comigo e não me denunciaram. Que é a Maria Regina Pila e a Norma Spindola, uma 

companheira Argentina que hoje mora no Rio Grande do Sul. Eu acho que no Brasil eu 

comecei a superar essa culpa primeiro trabalhando como eu fiz, primeiro no grupo 

Tortura Nunca Mais no coletivo, como nós temos, e fazendo o site circulatório das 

violências policiais. Porque muitas coisas me revoltaram desde que eu voltei ao Brasil, 

continuam me revoltando, mas eu acho que a que mais me revolta é a polícia continuar 

torturando e matando.  

Então, eu era militante no movimento estudantil, eu entrei um pouco mais tarde 

na universidade, eu sou um pouco mais velha que essa geração e nós tínhamos na 

universidade um movimento que indicava que nós éramos do POC. Eu não vou falar 

sobre o que nós defendíamos, porque na verdade eu preciso procurar esses documentos 

para ver o que nós defendíamos, mas o que ficou na minha memória é, sobretudo a 

palavra crítica, e foi com esse movimento que nós atuamos sobretudo no ano de 78, eu 

participei de todas as atividades de ocupação na Rua Maria Antonia e foi na Rua Maria 

Antonia, ontem eu estava dando uma entrevista e eu queria lembrar que em março e 

terminou por livre deliberação dos estudantes em fim de julho ou começo de agosto, a 

Rua Maria Antonia era uma espécie de praça nossa, porque ela ficou com o trânsito 

fechado. Antes da ocupação havia ali uns trabalhos que eles estavam fazendo para 

ocupar a rua, e a partir do momento que a (ininteligível) várias pessoas saíram do prédio 

da Maria Antonia para ir em direção da Consolação. Aí entrou um carro, era um 

Volkswagen da guarda civil. E aí todos os estudantes correram para o lado oposto da 

Consolação. Eu caí e fui uma das pessoas presas. Mas eu queria ressaltar que como eu 

estava de calça comprida e cabelo curto em um primeiro momento, depois eu fiquei 

sabendo, eles acharam que eu era um rapaz. E apareceu um policial que eu deduzi, ou 

me contaram depois, para bater em mim. E de fato depois eu vi que eu tinha uma marca 

aqui nas costas. Mas o que eu queria ressaltar é que um desses estudantes veio para me 

defender e deu uma paulada não sei se com uma tábua de pau ou uma tábua de ferro na 

cabeça desse policial que estava me batendo. Fomos nós dois presos. Eu queria relatar 

aqui o nome dele. Um rapaz corajoso que eu perdi completamente de vista chamado Eli 

Sofer. E ele foi, como ele era egípcio e judeu, ele foi levado para a Polícia Federal e 

apanhou muito. Eu não fui torturada, mas ele foi. Talvez não tivesse sido a tortura que 

depois vai acontecer mais tarde no DOI-CODI, mas depois foi uma coisa bastante 

violenta para a época. Quando o Merlino morreu, essa é uma história que eu tenho 
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contado sempre. Porque eu tenho contado sempre, eu não vou me prender muito a ela 

inclusive justamente porque ela me traz alguma emoção. Eu estava na França, levei 

muito tempo para saber da morte dele e quando soube, era uma morte completamente 

inesperada, fiquei desesperada, e enfim, fui acolhida pelos companheiros franceses da 

Liga. No caso fui acolhida por um casal de psicanalistas que me davam muitos 

medicamentos para dormir e tentavam fazer com que eu superasse aquilo. Há pouco 

tempo eu escrevi, quer dizer, no começo do ano eu escrevi e vai ser publicado tanto na 

publicação que estava na gráfica como na publicação da Perseu Abramo, um relato do 

que nós fizemos, essa viagem a qual a Leane se referiu que era um estágio junto à liga 

comunista revolucionária que era uma organização da quarta internacional do Mandel e 

de outros líderes que muitos de vocês talvez já ouviram falar. Eu vou falar muito 

brevemente sobre isso, mas o que eu gostaria de mostrar é que para mim foi uma 

descoberta incrível. Nós fomos para lá, nós éramos quatro companheiros do POC. Eu, 

ele, a Maria Regina Pila e o Flavio. E nós fomos para lá chamado, sobretudo por um 

companheiro brasileiro que era membro da Liga, o Paulo Antonio Paranaguá. E nós 

passamos o tempo todo lá primeiro nos integrando as células da liga que eram muito 

variadas. O Merlino, por exemplo, foi integrado a uma célula operária do bairro de Mon 

Rouge e eu participei de uma célula de poloneses que estavam exilados na França 

fugindo das perseguições que vinham justamente daquele tal socialismo real que era 

naquele momento, que estava naquele momento sob a bota da União Soviética. Nós 

tivemos então contatos físicos e teóricos com militantes de toda sorte. Militantes ligados 

à quarta. É importante dizer que nós, como íamos voltar para o Brasil, procuramos não 

ter contato nenhum com brasileiros que já estavam exilados lá, porque os brasileiros que 

estavam exilados, existe uma diferença muito grande entre os exilados que pediram 

asilo político e que estão legalizados pela Convenção de Genebra, o que vai acontecer 

comigo só depois de 75, e pessoas que como nós, estávamos lá para esse estágio. Eu 

estava lá praticamente clandestina, porque tinha saído com uma carteira de identidade 

falsa pelo sul do Brasil, tinha ido para o Chile, tomado um avião que não passava nem 

por cima do Brasil e vivia lá com um passaporte brasileiro falsificado. Como esse 

passaporte nunca era mostrado à autoridade brasileira e as coisas eram muito diferentes 

de hoje, eu consegui na França viver com esse passaporte. De viver esse primeiro 

período de seis meses. Nós tivemos contato físico com militantes das mais variadas 

ordens, inclusive com militantes espanhóis que estavam resistindo ao franquismo. Foi 

muito importante esse contato com os espanhóis e eles tinham muita coisa para nos 
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ensinar. Eu queria muito ver essas cartas, porque as cartas que chegavam a você e que 

você tinha que decifrar muitas delas fui eu que escrevi, eu queria muito ter acesso com 

essas cartas porque elas vão transmitir a esperança que nós tínhamos na luta. A nossa 

ideia era justamente voltar para o Brasil e ter uma atividade política integrada com as 

lutas do mundo. Tanto que os outros companheiros brasileiros iam voltar para a 

Argentina, como voltaram, aliás, o Paulo não voltou, ele foi e se integraram primeiro no 

PRT e depois na Fracciòn Roja. Essas cartas talvez demonstrassem o entusiasmo que 

nós tínhamos em poder trazer aos companheiros daqui o relato de que as coisas não se 

resumiam àquilo que estava acontecendo, e que era naquele momento uma coisa 

extremamente pessimista de notícias de queda, de tortura, de morte. Mas tem um outro 

elemento muito importante que eram as notícias das pessoas que nos abandonavam, que 

desistiam de lutar. Nunca se falavam nisso, mas isso era um fator de desanimo, e nós 

passamos todo aquele período com essa esperança de trazer uma chama nova e ao 

mesmo tempo fazer um trabalho integrado com outros companheiros da America 

Latina. Com companheiros nossos de outros países da America Latina. E foi por isso 

que para o Brasil nós escrevemos teses que posteriormente foram publicadas no Chile. 

Esse relato com mais detalhes vai sair nesse texto que vai sair em dois lugares, como eu 

disse. Então, depois que eu saí daquela espécie de alienação mesmo, de me perguntar o 

que eu ia fazer, embora muita gente não só franceses como brasileiros, porque a partir 

daí eu entrei em contato com brasileiros que estavam lá e eu não tinha procurado, 

muitos meus amigos, o que eu ia fazer daí em diante. E a opção que eu fiz foi fazer o 

que nós tínhamos projetado, já que o POC estava bastante, bastante não, eu acho que eu 

posso dizer totalmente, destruído aqui porque eu posso dizer que quem não foi preso ou 

se internou pelo Brasil e ficou, tem companheiros que ficaram anos trabalhando com 

nós clandestinos, ou uma quantidade bastante tinha ido para o Chile. E nós resolvemos 

reorganizar o POC sob o nome de POC Combate, nós fizemos a edição dessas teses, 

recrutamos outras pessoas e os nossos projetos, nós vivíamos uma atividade de 

intervenção junto aos brasileiros que estavam no Chile de contato com as organizações 

chilenas e ao mesmo tempo de participação primeiro no PRT e depois que houve essa 

divisão, ou seja, as pessoas que tinham lá essa linha política ligada a (ininteligível) 

investir no que ia acontecer no Chile. Mas isso coincidiu com um período muito 

interessante na Argentina que foi o período Cámpora, a ditadura final marcou eleições, 

o Perón não podia se candidatar, e o Cámpora se candidatou e ganhou. O período 

Cámpora foi um período de democracia na Argentina. Eu estive na Argentina nesse 
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período e vi até pouco tempo os companheiros que faziam ações da luta armada assim, 

em um lugar assim como o nosso, debatendo todos juntos, já não haviam mais aquele 

fechamento de células, fiquei espantadíssima, mas eu voltei para o Chile, não pude 

acompanhar esse período extremamente importante da Argentina, voltei para o Chile e 

estava lá no golpe do Chile.  

Aqui eu vou resumir tudo que aconteceu. Ficamos dois, três dias ao toque de 

recolher, ninguém podia sair de casa. Quando abriu o toque de recolher tinham os 

companheiros que moravam no bairro longínquo, o Celso Castro veio até a minha casa 

para nós discutirmos o que íamos fazer. Nós queríamos ter contato com os chilenos para 

saber se havia alguma resistência, e a casa foi denunciada por um vizinho, a Marinha foi 

lá e prendeu um dos nossos companheiros, o Nelson Kon, um desaparecido do Chile. 

Daí a mulher do Nelson, a mulher do Celso, a Sandra, e as crianças, isso está contado no 

filme feito pela Flavia Castro, filha do Celso que se chama ‘Diário de uma busca’, 

saíram de casa e uma delas foi lá no meu apartamento, eu morava sozinha bem perto do 

Palácio de La Moneda, eu tinha visto os aviões passarem assim bem perto da minha 

janela e jogarem as bombas no Palácio de La Moneda. Vamos decidir o que fazer e elas, 

a Elaine, mulher do Nelson a Sandra e as crianças entraram na Embaixada da Argentina. 

Um ou dois dias depois a gente viu que não havia nenhum contato para continuar, e 

fomos entrar, nos pusemos na fila da Embaixada da Argentina e foi aí que aconteceu 

comigo e com o Sérgio um episodio de um cara mineiro que pega no meu braço e quase 

atira assim, por cima das nossas cabeças de fuzil metralhadora. Foi uma coisa bastante 

impressionante e foi uma vez também que eu me salvei por acaso.  

Me salvei não tanto dos tiros, porque ele não queria nos acertar, mas nós 

julgamos naquele momento que nós iríamos ser presos, não fomos, fomos para a casa e 

passamos a noite achando que iríamos ser presos, porque a toda hora autofalantes 

diziam, denunciem os estrangeiros, pediam aos zeladores que denunciassem os 

estrangeiros, e o Celso não morava na minha casa. Ele tinha entrado aquela vez na 

minha casa, e, aliás, quando ele entrou o zelador não viu, mas como nos saímos para ir 

para a Embaixada da Argentina ele viu. E o zelador como todos os zeladores tinham 

posto uma bandeira chilena para demonstrar como pediam os bandos da ditadura, que 

eles estavam apoiando. Mas também nós não fomos presos.  
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E aí entramos na Embaixada do Panamá. Tem toda uma história da Embaixada 

do Panamá que já está escrita, cada um tem uma experiência.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. Eu fiquei sabendo. Fiquei 

sabendo por que a, enfim, a Embaixada do Panamá, ninguém via o que estava passando 

fora. A Embaixada do Panamá era um pequeno apartamento em que entraram em três, 

quatro dias, 400 pessoas, e daí as últimas pessoas que tentaram entrar como Toshio, e aí 

eu vi uma moça que eu acho que é uma nicaraguense casada com um brasileiro, 

tentando entrar por uma janela basculante com uma barriga que a gente pensava que ia 

arrebentar. Bom, a história da Embaixada do Panamá é outra questão. E eu continuava 

com o mesmo projeto. Os nossos companheiros tinham ficado na Argentina e eu 

continuava, o Celso continuava também, os nossos companheiros tinham ficado na 

Argentina, os outros ficaram no Brasil e no Panamá os exilados não podiam ficar até 

que houve convites e eu recusei porque eu queria continuar o trajeto até que nós não 

conseguimos com algumas pessoas um visto (ininteligível) questão de segurança, 

ninguém sabia o nome deles. Nenhum argentino sabia o nome deles, e como toda 

prisão, isso foi antes da ditadura. Mas vocês tem que entender que antes da ditadura, 

depois do curto período do Perón tem o Governo da Isabelita Lopes Perón, que era uma 

espécie de coquetel introdutório ao que ia ser a ditadura. Como toda prisão eles estavam 

sequestrados. Só quem era argentino tinha família lá e poderia ser avisado. Então, minha 

presença lá serviu para que através de todo um mecanismo de telefonema em francês, 

passando pelo Uruguai, com muito medo que os telefones tivessem, era telefone 

público, ninguém telefonava de casa nenhuma e eu consegui por uma série de códigos 

que na França avisassem os pais do Paulo Paranaguá, que o pai dele era Cônsul no 

Kuwait nessa altura, e as duas famílias do Rio Grande do Sul.  
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Cumpri essa tarefa, ajudei ali no que podia ajudar, e afinal me deram, várias 

pessoas me deram e inclusive uma companheira do POC que eu queria nomear aqui que 

sempre nos ajudou, a Maria José Maranhão, uma portuguesa que foi militante de 

coração, ela me ajudou com dinheiro e nessa altura me enviou o passaporte português 

dela, porque nessa altura Portugal já tinha caído, oi salazarismo já tinha caído, só que a 

Maria José tinha sido procurada como militante do POC aqui no Brasil. enfim, eu sai 

com o passaporte dela, em uma saída complicada que eu tive que entrar no Brasil mas 

enfim, deu tudo certo e daí terminou esse período de clandestinidade. E em uma certa 

medida, eu parei de militar, ou seja, eu parei de militar, não era possível continuar tendo 

atividades com esses companheiros que estavam aqui, não havia condições, mas eu 

continuei...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu já estou terminando.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Na verdade eu já estou 

terminando a história, porque aí são outras histórias. Eu de fato parei de militar com 

esses companheiros que estão aqui, mas continuei militando de uma maneira muito mais 

leve, vamos dizer assim, na organização trotskista da quarta, em Portugal, porque eu 
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pedi asilo na França, mas fui trabalhar em Portugal também de uma forma que eu 

chamaria de semi clandestina, enfim, uma bagunça de documentos que era possível, e 

arranjei emprego para dar aula primeiro no Porto de Poesia em Lisboa e militava na, 

chamava Liga Comunista Internacionalista, essa que depois de muitos caminhos deu no 

bloco de esquerda, e me transformei em uma pessoa que pediu asilo e tinha documento 

com o meu nome da Convenção de Genebra. Bom, tive um filho ao qual eu dei o nome 

de Nicolau que nasceu em Lisboa, foi à primeira homenagem que eu consegui prestar e 

também depois no Brasil e posso dizer que eu parei de militar. Militei no SOS Mulher, 

no Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, mas isso foi muito difícil, é uma outra 

história que eu acho que as entrevistas da Janaina demonstram, as entrevistas que eu 

prestei a ela, encontrar o caminho para denunciar essa morte. Eu acho que isso não dá 

para falar hoje, mas fica para outra ocasião.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ver o seguinte, 

conseguiram um outro lugar para a gente continuar? Está resolvido isso? Vivian. Já 

pode ir para o Dom Pedro? Vê com o gabinete, que o gabinete tem mais facilidade. 

Celeste.  

 

 

A SRA. CELESTE – A Ângela esqueceu de falar aqui que quando ela chegou 

no Chile depois da morte do Merlino, estava todo mundo arrasado, ela estava muito 

triste e a minha filhinha de cinco anos viu chorar e falou, mãe, porque ela está 

chorando? Porque morreu o amor da vida dela, o namorado dela, morreu. E no Chile era 

muito difícil comprar chocolate, essas coisas, não tinham para vender. E não sei como 

ela tinha um pedaço de chocolate lá no quarto e quando ela falou, espera aí. Subiu lá em 

cima, pegou o pedacinho de chocolate, quebrou e falou assim, eu vou dar um pedacinho 

de chocolate para ela não chorar mais. Não é uma coisa linda? Todo mundo fica 

emocionado. Aí ela fala assim, como é que é o nome do namorado? E eu falei assim, 

Nicolau, aí eu dou o pedacinho do chocolate e ela não chora mais porque o Nicolau 

morreu. Não é uma coisa linda? Com cinco anos.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, nós estamos 

providenciando a transferência para outro auditório para que possa começar a sessão da 

Comissão de Constituição e Justiça, então, aqui nesse mesmo andar no fim do corredor, 

auditório Dom Pedro, no plenarinho Dom Pedro no fim do corredor, nós estamos nos 

transferindo para lá. Danilo, leva o pen drive para a gente poder projetar. A sessão está 

suspensa temporariamente.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

06/12/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 103ª audiência pública, 6 de dezembro de 2013, 

Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 103ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Dia 6 de dezembro de 2013, às 14 

horas, Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre o caso Ruy Carlos 

Vieira Berbert. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público.  Então, vamos fazer a composição da Mesa. Queria pedir para a irmã 

do Ruy, a Regina, vir para cá, para a Mesa, para compor a Mesa, sentar aqui. O Rodrigo 

filho da Regina, sobrinho do Ruy sentar nessa outra poltrona. O Luiz Dagobert Roncari 

que à época tinha banca de livros lá do CRUSP, professor de Letras, ao lado da Regina, 

nossa querida amiga Aninha Corbisier, à época militante do MOLIPO ao lado do 

Rodrigo, o Dácio Antonio de Castro Cruz Piano, deu aula com o Ruy no cursinho do 

Colégio, do Cursinho Santa Inês, e meu amigo, meu irmão Kiyoshi Kadikaru, amigo do 

Ruy lá de Regente Feijó.  

Montou a Bancada? Está todo mundo aí? Só falta o Kiyoshi. Isso, Kiyoshi senta 

lá do lado da Aninha Corbisier. Quem vai ler o testemunhal do Ruy? 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI -  Eu. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Viu, Rodrigo, depois a gente 

vai, ah! Está aqui, acompanha você Rodrigo, este testemunhal que a gente tem, que é 

meio caminho andado e depois é só você terminar aquele texto. Só tem uma cópia, mas 

vai ser lido, Kobayashi com a palavra, lendo o memorial. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas. Eu passo agora à 

leitura do memorial de Ruy Carlos Vieira Berbert. 

“Nasceu em 16 de dezembro de 1947, em Regente Feijó, São Paulo, filho de 

Ruy Thales Jaccoud Berbert e Ottília Vieira Berbert. Desapareceu em 2 de janeiro de 

1972. Era militante do Movimento de Libertação Popular, MOLIPO. Ruy Carlos era 

estudante do curso de Letras da USP e residia no CRUSP. Militante do movimento 

estudantil, participou do 30º Congresso da UNE, quando foi preso, em outubro de 1968.  

Havia poucas informações a respeito do desaparecimento de Ruy. Sua morte e as 

de mais outros 11 desaparecidos foram confirmadas pelo General Adyr Fiúza de Castro, 

quando declarações suas foram publicadas em off em matéria do jornalista Antônio 

Henrique Lago na “Folha de São Paulo” em 28 de janeiro de 1979.  

Fiúza de Castro foi criador e primeiro chefe do CIE, chefe do DOI-CODI do I 

Exército, comandante da PM do Rio de Janeiro e da VI Região Militar.  

Em meados de junho de 1991, Hamilton Pereira, membro da Comissão Pastoral 

da Terra e ex-militante da ALN, entregou o atestado de óbito de João Silvino Lopes, 

datado de 2 de janeiro de 1972, no qual consta seu suicídio, em Natividade, Tocantins, 

na época Estado de Goiás, à Comissão de Investigação das Ossadas de Perus 261/90, 

criada pela então prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, para acompanhar a 

identificação das 1.049 ossadas encontradas na vala clandestina do Cemitério Dom 

Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo.  

Havia a probabilidade de João ser um militante desaparecido. Esse nome não 

constava na lista dos desaparecidos políticos. Caso fosse um nome falso, seriam 

necessárias mais informações para identificá-lo.  

Em janeiro de 1992, quando a Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos teve acesso aos arquivos do DOPS de São Paulo, encontrou 

uma relação de nomes, elaborada a pedido do Delegado Romeu Tuma, intitulada 

'Retorno de Exilados'.  
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Nessa relação, consta o nome de Ruy Carlos Vieira Berbert com as seguintes 

observações, 'preso em Natividade, suicidou-se na Delegacia de Polícia, em 2 de janeiro 

de 1972'. Concluiu-se, então, que João Silvino Lopes era o nome falso de Ruy Carlos.  

A Comissão de Familiares solicitou ajuda à Comissão de Representação Externa da 

Câmara Federal, responsável pela questão dos desaparecidos políticos, para investigar a 

verdadeira identidade do morto em Natividade.  

Organizou-se uma caravana integrada pelo Presidente da Comissão de 

Representação, o Deputado Federal Nilmário Miranda do PT de Minas Gerais, pelo 

Deputado Federal Roberto Valadão do PMDB do Espírito Santo, por Idibal Piveta, 

advogado da família de Ruy Carlos e representante da OAB de São Paulo, por Hamilton 

Pereira, da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, e por Suzana Keniger Lisbôa, da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos.  

Os integrantes da caravana tomaram os depoimentos de populares que 

presenciaram os fatos da época. Foram entrevistados alguns moradores, funcionários 

públicos e membros da PM local, que confirmaram que Ruy Carlos e João Silvino eram 

a mesma pessoa. 

Identificado o possível local do sepultamento, foi encaminhado à Justiça pedido 

para reconstituição de identidade e posterior exumação e traslado dos restos mortais. 

Contatos com o prefeito e o governador do Estado foram feitos para serem 

providenciadas as medidas necessárias para a guarda da sepultura localizada.  

Em 30 de junho de 1992, a Juíza de Direito da Comarca de Natividade, Sarita 

Von Roeder Michels, concluiu os termos de retificação da Certidão de Óbito, requerida 

por Ruy Jaccoud Berbert, pai de Ruy Carlos. O parecer da juíza afirma: 

'A documentação acostada aos autos não deixa quaisquer dúvidas de que Ruy 

Carlos Vieira Berbert seja a mesma pessoa que foi morta na cadeia pública desta cidade 

de Natividade, foi sepultada no Cemitério local e cujo óbito lavrou-se em nome de João 

Silvino Lopes'. 

Em seguida, encaminhou o cancelamento do registro de óbito em nome de João 

Silvino Lopes e foi lavrado novo assento que registra o óbito de Ruy Carlos Vieira 

Berbert, falecido em 2 de janeiro de 1972, às 3 horas, na cadeia pública da Praça 

Senador Leopoldo de Bulhões.  

Ruy foi enterrado no mesmo dia e horário de um conhecido morador, sendo seu 

enterro acompanhado por dezenas de populares. Seu corpo, entretanto, não pôde ser 
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localizado, apesar das tentativas realizadas pela equipe do Departamento de Medicina 

Legal da Unicamp, chefiada por Fortunato Badan Palhares. 

Em 19 de maio de 1993, em Jales, interior de São Paulo, uma urna funerária 

contendo apenas seus pertences, que cuidadosamente seu pai guardara durante todos 

aqueles anos, foi depositada no jazigo da família Berbert, simbolizando o enterro de 

Ruy Carlos, pouco mais de 20 anos após sua morte. 

A seguir, o depoimento sobre sua biografia escrito por sua mãe, Ottília. 

'Ruy Carlos tinha uma única irmã, Regina Maria Berbert Pereira. Ele passou a 

adolescência em sua terra natal, sempre foi uma pessoa tranquila e bondosa, 

especialmente para sua família. 

Ao concluir o Curso Científico, deixou sua cidade seguindo para São Paulo com 

o intuito de se preparar para o vestibular e conseguiu, para tal, bolsa de estudos integral. 

E venceu essa etapa na vida estudantil conseguindo ser aprovado na PUC e na USP, 

com distinção. Com o resultado dos vestibulares, optou pelo seu ingresso na USP, no 

curso de Letras. 

Porém, após um ano, trancou a matrícula e começou a ministrar aulas em 

cursinhos populares entre outros, no Capi-Vestibulares, na Av. São João, e também num 

cursinho da Liberdade. Neste ínterim, iniciou seu envolvimento nas atividades políticas 

estudantis. Após a sua prisão no Congresso da UNE, em Ibiúna, retornou à sua terra 

natal, permanecendo uns 15 dias e voltando logo em seguida para o Conjunto 

Residencial da Universidade de São Paulo, CRUSP, onde morava, continuando a sua 

participação nos movimentos estudantis, até que, por motivos óbvios, se retirou do país. 

Logo após sua saída do país, no final de 1969, em dezembro, recebemos uma 

carta da Europa na qual reconhecemos a letra dele. Porém, percebia-se claramente que, 

por motivos de força maior, dizia estar como turista pelo velho mundo, que estava bem, 

mas que seria muito difícil nos escrever sempre. Meses após recebemos um bilhetinho 

escrito às pressas e falando apenas que estava bem e que pensássemos sempre nele com 

carinho. 

A partir daí saíram algumas notícias na imprensa sobre ele, tais como, em 25 de 

novembro de 1978, 'Folha de São Paulo' - O Congresso Nacional pela Anistia divulgou 

uma lista de 37 nomes de pessoas mortas e desaparecidas a partir de 1964 e nela 

constava o nome de Ruy Carlos como desaparecido em dezembro de 1969. 
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No dia 28 de janeiro de 1979 também na 'Folha de São Paulo' - 13 nomes de 

desaparecidos, cujas fichas estavam no necrotério de um órgão de segurança em 

dezembro de 1973 e que são dados como desaparecidos pelas famílias e organizações 

de defesa dos direitos humanos; consta que o desaparecimento de Ruy Carlos está 

ainda em investigação. 

  Dia 03 de agosto de 1979, no 'Correio da Manhã' Rio - Noticia -  uma lista de 14 

nomes com este título 'Estes desaparecidos foram mortos'. Entre esses nomes estava o 

de Ruy Carlos.  

Em 18 de agosto de 1979 no jornal 'O Estado de S. Paulo' -  O Dr. Idibal Piveta 

envia carta ao Ministro da Justiça, Petrônio Portela, solicitando informação de Ruy 

Carlos e outros. 

Em 29 de setembro de 1979 - 'Folha de S. Paulo' - O Juiz Antônio Carlos de 

Seixas Teles anistiou várias pessoas condenadas por atividades estudantis contra a 

segurança nacional e entre elas estava o nome de Ruy Carlos. 

Em 01 de agosto de 1991 'Diário Popular' noticia trabalho feito em Curitiba pela 

Comissão Especial de Investigação, onde foram encontradas fichas de 17 

desaparecidos em um arquivo de aço com a identificação 'falecido' constando o nome 

de Ruy Carlos. 

Após este histórico sobre a vida de Ruy Carlos, gostaria de mostrar a luta 

constante pela qual passamos na busca incerta da solução de um passado certo. Apesar 

dos fatos comprovarem a quase certeza de sua morte, nós vivemos mais de uma década 

com a esperança e o sonho de vê-lo novamente.  

A partir do momento em que tivemos a certeza de que ele não voltaria mais, 

passamos a viver momentos ainda mais angustiantes e mais uma década se passou. 

Hoje, o nosso maior sonho é conseguir dar para Ruy Carlos um lugar digno de grande 

herói que foi. É esta a nossa última e grande esperança. 

Se assim o conseguirmos, não olvidaremos jamais a grande luta dos amigos e, 

porque não dizer irmãos, que lutam e lutaram para a elucidação de uma época tão negra 

para nós. Esperamos que a História nunca se esqueça de mencionar esses jovens heróis, 

muitas vezes anônimos para a maioria da população alienada a respeito dos 

acontecimentos passados. 

Todavia, para nós, Ruy Carlos Vieira Berbert não é um herói anônimo, pois, 

além de dar a sua contribuição para as grandes transformações sócio-políticas 
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brasileiras, nos é lembrado como um filho digno das mais belas recordações, como um 

ser humano maravilhoso que foi, jovem, belo, inteligente, honesto e carinhoso que 

soube lutar pelos seus ideais.' 

Entre os vários documentos policiais encontrados sobre Ruy há o relato do 

Delegado Pedro Soares Lopes, da Delegacia Especial de Polícia de Natividade ao Juiz 

no dia 10 de janeiro de 1972. 

Ali o delegado diz que prendeu João Silvino Lopes em 31 de dezembro de 1971 

e com ele apreendeu revólver, balas, canivete e uma granada. Mantido preso por se 

tratar de elemento subversivo, foi encontrado morto em sua cela, na madrugada de 2 de 

janeiro de 1972, teria se enforcado. 

Em Cuba, realizou treinamento de guerrilha e em meados de 1971, retornou ao 

Brasil clandestinamente como militante do MOLIPO. Segundo o livro 'Direito à 

Memória e à Verdade', os órgãos de segurança tinham informação de que Ruy e seus 

companheiros Arno Preis, Jeová Assis Gomes e outros teriam chegado ao norte de 

Goiás, após tentarem fixar-se na Bahia, próximos ao Rio São Francisco.  

Ruy e Boanerges de Souza Massa teriam passado um período na região de 

Balsas no Maranhão, onde de lá se dirigem a Goiás. Foi condenado, Luiz Carlos, 

desculpa, Ruy Carlos foi condenado à revelia a 21 anos de reclusão pela 2ª Auditoria da 

Justiça Militar, em São Paulo, embora já estivesse morto. 

Nos arquivos da ABIN, hoje guardados no Arquivo Nacional, consta foto parcial 

de seu corpo. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos não 

conseguiu obter uma cópia e, portanto, não pôde submetê-la a exame de peritos 

confiáveis. 

A cidade do Rio do Janeiro rendeu-lhe homenagem, dando seu nome a uma rua. 

Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, há uma escola pública com o seu 

nome. 

Seu nome está incluído na lista de desaparecidos políticos do anexo I, da lei 

9.140/95”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então vou passar a palavra 

para a Regina, irmã do Ruy. Vocês vieram de Votuporanga, não é?  
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A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Jales.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Jales. Então, agradecemos 

esse esforço, esse deslocamento da família. Regina fique à vontade. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, 

gostaria até de pedir desculpas a todos pela emoção, por tudo, não é? Que nós já 

passamos e ainda estamos passando. 

Então, para mim realmente se torna muito difícil fazer um depoimento, só que 

hoje eu estou realmente muito feliz por conhecer várias pessoas, não é? Que conviveram 

com o Ruy Carlos, de rever a Amelinha, de rever o Kiyoshi que é nosso amigo de 

infância, certo? Conhecer a Ana, conhecer a Zilda, não é? E muitos outros que aqui 

estão presentes. Então, isso realmente para mim é uma grande alegria.  

Ouvindo esse depoimento que foi dito agora, eu realmente não tenho muito a 

acrescentar porque nós, como família, tudo o que está aqui é o que nós realmente 

sabíamos. Tem muita coisa que nós não tínhamos nenhum conhecimento da vida do 

Ruy Carlos que vocês aqui, os amigos, não é? Os companheiros de faculdade, a 

Amelinha, não é? Sempre dentro do processo histórico que participaram muito mais. 

Porque nós tivemos mais aquela vida sofrida realmente da família. 

Então é isso mais que realmente eu posso transmitir para vocês e agradecer a 

todos que mesmo nós, atualmente morando em Jales que é a família do meu marido, a 

600 km daqui, hoje com a ajuda do meu filho, certo? Ele está contribuindo e muito e 

procurando ajudar a todos naquilo que ele se sente assim, muito realmente, orgulhoso 

daquilo que o tio foi, certo? 

Então, a lembrança que eu tenho do meu irmão é aquilo que realmente aqui foi 

dito. Aquele rapaz inteligente, bonito, de uma, de ideais, de bons valores, que foi aquilo 

que sempre meus pais procuraram nos transmitir.  

E depois, durante toda a vida estudantil dele, nós pouco soubemos. O pouco que 

nós soubemos foi através da imprensa e depois com a parte da Amelinha, da Suzana, do 
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Ivan que nós voltamos a ter conhecimento, não é? E agora novamente, esta participação 

na Comissão da Verdade que a gente procura realmente tentar alguma coisa. 

Então, o que eu gostaria realmente de pedir, como foi dito aqui, quando fizemos 

o enterro simbólico, são palavras do meu pai já falecido há 13 anos, que ele disse que 

ele havia tirado um sapo da garganta dele. Então, lá no cemitério de Jales, não é? Que é 

onde nós residimos hoje, tenho o túmulo onde está enterrado aquilo que de importante 

nós tínhamos dele, numa urna. Então para nós, para a família foi realmente tirar um 

sapo da garganta, que aquilo lá estava segurando a gente. 

Depois conseguimos, não é? O atestado de óbito com o nome falso e depois o 

nome verdadeiro. Só que ainda nós temos, não é? Um sapo ainda, meu pai já está em 

uma outra vida sabe, mas ele estava olhando por nós lá, mas nós ainda temos um sapo 

na garganta que é sabermos realmente o que aconteceu com ele. De que maneira ele foi 

morto? E tirarmos então desse atestado de óbito que Ruy Carlos foi um suicida, que 

todos nós sabemos que ele não foi um suicida. 

Então é isso que a família realmente quer, e o agradecimento a todos vocês. E 

desculpe porque realmente a emoção me pega bastante, então eu fico com dificuldade 

de colocar as minhas palavras. O meu agradecimento a todos vocês e Deus abençoe a 

todos pelo trabalho digno que todos vocês fazem. Muito obrigada por tudo. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Rodrigo, quer dar uma 

palavrinha? 

 

O SR. RODRIGO BERBERT PEREIRA - Boa tarde. Vou começar pelas 

palavras da minha mãe que falou que não tem muito a acrescentar,  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Rodrigo, o sobrinho do Ruy. 
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O SR. RODRIGO BERBERT PEREIRA – Até porque não convivi 

pessoalmente com ele, não tive essa oportunidade, não tive esse prazer, mas desde 

criança, no meu lar ali, com meus pais, tudo, já ouvi falar o que foi meu tio Ruy Carlos, 

ditadura militar, e até sabemos que isso na escola não é ensinado. Meus colegas, a 

maioria dos meus amigos não sabem realmente o que foi a ditadura militar.  

Eu tive esta oportunidade, eu tive este prazer de saber o que é a fundo realmente. 

Agora com a minha formação tudo, que despertou um pouco mais de mim, querer 

realmente devolver a realidade para a família, para constar na certidão de óbito como 

que minha mãe falou, que ele não foi um suicida, que realmente mataram ele nos porões 

da ditadura.  

E, mais ou menos o meu ideal começa quando, mais uma curiosidade. Começa 

quando eu fazia um cursinho e, uma menina ao meu lado perguntou por que a 

Constituição de 1988 era tão detalhada. Porque que tinha escrito em todos os incisos, 

em todos os artigos que podia fazer reuniões públicas, que você podia ter liberdade de 

expressão, que você podia falar mal do governo, que você tinha seus ideais e que nada 

podia acontecer. 

E fiquei curioso por ela estar perguntando isso, mas aí a fundo eu fui ver 

realmente que acho que 90% do pessoal que estava ali sentado ao meu lado não sabiam 

o porquê que estava escrito aquilo. Eu vi que uma parcela daquilo, do porquê estar 

escrito realmente foi uma, um ideal que meu tio teve. E por essa questão do que ele 

lutou que eu acredito que esse trabalho, pouco que eu estou fazendo, mas já é o bastante 

para mim e para a Família Berbert aí, é isso. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Deixa eu voltar, ainda agora 

que passou a emoção inicial de começar a falar, Regina, vocês nasceram em Osvaldo 

Cruz? 
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A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Em Regente Feijó. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Regente Feijó? 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Regente Feijó. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então fala um pouquinho da 

vida de vocês, porque depois vai entrar, embora o Kiyoshi também saiba. Então eu vou 

passar para o Kiyoshi e vocês, desculpe, Kiyoshi. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Prezado Deputado Adriano Diogo, meu 

colega de escola da Universidade de São Paulo. Eu me formei em 1969, foi, estudei de 

1966 a 1969, foi exatamente o período mais pesado da ditadura. Foi a época em que a 

repressão militar cresceu muito e a gente, estudante, a gente era alvo de perseguição por 

parte do, da ditadura, do governo militar da época, não é? 

Bom, eu gostaria até de lembrar aqui que essa Comissão da Verdade, ela tem 

trazido coisas importantíssimas. Em outubro, acho que foi no dia 26, eu participei aqui 

de uma plenária sobre a repressão sobre os nikkeis no Brasil. 

Realmente em 1946 houve uma repressão muito grande em cima dos nikkeis, 

houve uma espécie assim de uma divisão da colônia japonesa, e eu estou dizendo isso 

pelo seguinte, eu nasci em Marília e fui criado em Regente Feijó, nas proximidades de 

Regente Feijó. 

Eu nunca entendi porque é que com 6 meses de idade meu pai saiu de Marília e 

foi se interiorizar na região de Presidente Prudente que era uma região inóspita na 

época, era uma região que estava sendo desbravada ainda. E, a partir de a Comissão ter 

levantado aquelas questões do Shindo Renmei foi que eu comecei a fazer as ligações e 
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entender que a minha família, ela na verdade era da facção conformista e eram 

perseguidos pelos vitoristas. E por isso tivemos que sair de Marília e o meu pai levou a 

gente para Nova Pátria. A Nova Pátria ficava aí uns 80 km de Presidente Prudente.  

O meu trabalho quando era criança, eu tinha 5 anos, 6 anos, era levar almoço, o 

almoço para o meu pai na roça, e naquela região lá tinha sido desmatado o terreno. Era 

um, terra bruta, era floresta naquela região. E meu pai desmatou a roça dele e eu tinha 

que levar almoço. E eu lembro direitinho que levava uma marmita, era um 

caldeirãozinho com uma tampa, um elástico para segurar a tampa, para a tampa não cair 

e uma garrafinha de água que era uma garrafinha de refrigerante com café. 

E eu tinha que passar pela mata queimada, não é? E quando voltava eu voltava 

todo sujo de carvão e eu pensava "como é que meu pai foi colocar a gente em um lugar 

assim, tão inóspito, no meio de um mato tão grande" e agora a gente, não tinha escola, 

não tinha nada na região, não é? Depois dessa reunião da Comissão mostrando essa 

questão dos perseguidos entre os próprios japoneses... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala mais perto do  

microfone. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Os próprios japoneses, fizeram essa, tiveram 

essa divisão de vitoristas e derrotistas, e que a gente, aí que eu fui entender o porquê 

meu pai migrou para o interior de São Paulo, lá para a Região de Presidente Prudente. 

Quando chegamos na época de escola, no primário nós viemos para Regente Feijó e eu 

já tinha 6 anos e foi aí que eu conheci o Ruy. 

O Ruy nasceu em Regente Feijó em dezembro e eu tinha nascido em Marília em 

agosto de 1946 e o Ruy nasceu em 1947, ele tinha, ele era um ano mais novo que eu. 

Bom, eu estou lembrando esse negócio do caso do nikkeis que tinham esta 

questão porque, para esclarecer que os governos eles oprimem a gente. Desde criança a 

gente não sabe por que passava por aquelas questões, aquelas situações difíceis, mas 

hoje dá para se entender que, por exemplo, o japonês quando foi, migrou para o Brasil 
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ele foi, ele veio para substituir a mão de obra escrava, e quando, na primeira migração 

vieram para o Brasil os primeiros, a maior parte dos migrantes eram de Okinawa. 

Okinawa era uma ilha que foi ocupada pelos japoneses, ou seja, os primeiros migrantes 

japoneses para o Brasil, uma boa parte era de Okinawanos. 

O Japão pretendia crescer, tinha, achava que tinha uma população muito grande, 

que não podia tomar conta de toda aquela população, então começou a incentivar que 

essa população migrasse para outros países e o Brasil foi um deles. 

Eu conto isso também porque foi por essa migração ao Brasil que meu pai fez e 

depois pela migração que ele fez para o interior por causa da divisão da colônia 

japonesa, e depois quando a gente começou a querer ir para a escola a gente voltou a 

migrar de novo para Regente Feijó para a gente poder estudar, e aí então, foi a época 

que a gente entrou em contato com a família Berbert e eu conheci o Ruy. E a gente 

desde a infância, conheço a Regina, o irmão dela, a Dona Ottília é minha madrinha, o 

Sr. Ruy Jaccoud Berbert é meu padrinho de batismo. 

Eu estava saindo do grupo e para receber o diploma eu tinha que fazer a primeira 

comunhão. Para fazer a primeira comunhão eu tinha que ser batizado, e foi aí que eu 

percebi que eu era pagão. 

 

(Risos) 

 

Eu não tinha religião. Eu não, ninguém me ensinou a ir à igreja. A gente ia na 

igreja por quê? Porque o treinador de futebol da gente, ele era muito ligado à Igreja, ele 

era Marista e ele obrigava a gente ir à missa para depois jogar futebol. Então a gente ia à 

missa para poder jogar futebol. 

O Ruy Carlos, a gente jogava futebol na rua, jogava futebol nos campos, nos 

arredores de Regente, a gente ia pescar, ia nadar nos riachos que tinha lá nos arredores 

da cidade, e eu me lembro direitinho que uma vez o Ruy ganhou uma bicicleta, uma 

bicicleta Monark verde. Naquela época muito pouca gente tinha uma bicicleta. Então ele 
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ganhou esta bicicleta e ele ficava querendo fazer alguma coisa, só andar para cima e 

para baixo já não estava satisfazendo mais o Ruy. 

Então ele falava, “eu vou lá para a minha casa porque eu vou falar para a minha 

mãe se ela não quer que eu vá fazer alguma compra. Talvez ela queira que eu vá 

comprar feijão ou comprar uma carne no açougue. Então eu vou lá para minha casa e 

vou conversar com a minha mãe”. E lá ia o Ruy de bicicleta e voltava para ir para o 

açougue, não é?  

Naquele tempo a gente não carregava dinheiro no bolso, a gente nem tinha roupa 

com bolso, não é? Usava um short assim, não tinha bolso, não tinha nada, perdia 

dinheiro, criança naquela época perdia dinheiro. Então a gente, na verdade tinha uma 

carteirinha, tinha caderneta lá no armazém e o seu Ferreira marcava lá o quilo de arroz, 

e a gente trazia o arroz. O seu Virgílio marcava o pão e a gente trazia o pão para a casa. 

A gente não via dinheiro, não tinha dinheiro, tinha a carteirinha onde o pessoal anotava 

e no fim do mês o pai da gente ia lá pagar as coisas.  

Pois bem, o Ruy no primário, no Grupo, eu, como era um ano mais velho, estava 

numa classe diferente. Aí, um determinado tempo lá eu perdi um ano e aí ele ficou junto 

comigo, ele me alcançou. Quando chegamos no ginásio ele já estava junto comigo. 

No ginásio ele sempre se destacou por ser bom em redação. Ele escrevia as 

redações dele e a professora sempre elogiava e às vezes ela até lia a redação que o Ruy 

tinha escrito, lá na frente sabe? Para todo mundo e então ele era referência para a gente, 

para escrever, fazer redações e contos. Ele gostava muito disso e ele era muito bom 

nessa área aí.  

Mais adiante ele foi fazer o clássico, não é?  Ele fez também a escola normal e a 

gente foi fazer o cientifico. A gente foi para a área científica e ele foi para a área de 

humanas. 

Então a gente ficou mais ou menos uns 3 anos de colégio afastados um pouco, 

mas mesmo assim a gente estava sempre jogando futebol junto, a gente, sempre nos 

finais de semana a gente se juntava e ia jogar futebol, à noite ia passear na praça da 

cidade, e esse convívio com o Ruy foi muito interessante porque ele realmente era boa 
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pinta, falador. Ele estava sempre bem arrumadinho, sempre bonito. Ele também era um 

pouquinho, era como se diz, vaidoso, não é? Sempre penteadinho e tal. 

O Ruy gostava de jogar basquete, coisa que ele fazia e a gente não podia porque 

a gente era baixinho, não é? Ele não, ele tinha 1,75m, 1,75 e pouco, ele era alto. Então, 

quando ele era, bom quando era jovem, não é? O Ruy gostava de basquete, jogava 

basquete. 

Bom, terminando o colégio, a gente tinha que estudar o colégio em Presidente 

Prudente, em Regente Feijó a gente só tinha até o ginásio. Fazia o Grupo, o ginásio, mas 

tinha um intermediário que seria a escola normal, a formação de professores primários, 

não é? E depois tinha uma escola de contabilidade. Isso para a gente não interessava, a 

gente queria fazer o colegial, queria fazer o científico ou o clássico em Prudente e ele 

fez o clássico e a gente fez o científico. 

Nesse período aí foi de 1963 até 1965, a gente estudou em Presidente Prudente. 

Em 1965, em dezembro eu vim para São Paulo, vim fazer o vestibular. Quando eu 

cheguei em São Paulo, em dezembro, eu tinha um primo meu que dava aula no cursinho 

do Grêmio e nesse cursinho do Grêmio eu recebi uma bolsa de 100%, uma bolsa 

integral. Fiz um curso de 2 meses, de dezembro a janeiro, prestei o vestibular em 

fevereiro para geologia, o curso de geologia e passei em penúltimo lugar.  

Logo em seguida o Ruy chegou em São Paulo e eu já estava no primeiro ano e o 

meu trabalho era o seguinte, eu trabalhava no cursinho e meu trabalho era fazer 

propaganda do cursinho nos colégios. Então como eu tinha aula em período integral eu 

trabalhava à noite. Passava no cursinho, pegava lá as apostilas, pegava os caderninhos 

de propaganda e ia nos colégios à noite e marcava com o diretor previamente e fazia 

uma apresentação para alunos de 2º e 3º anos, que seriam pré-vestibulandos. 

Então eu dizia o que era a universidade, quais os cursos que tinha, quantas vagas 

existiam, qual era a relação de aluno por vaga, a concorrência para cada curso, e o que o 

profissional fazia e recomendava também, o cursinho do Grêmio. 

O cursinho do Grêmio foi um caso muito interessante porque o cursinho do 

Grêmio ele foi formado por alunos da Faculdade de Filosofa, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo. Hoje a Geologia é instituto, Instituto de Geologia, a Letras é 
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Instituto de Letras, Instituto de Geografia, o outro é Instituto de Física, Instituto de 

Biologia, mas na época a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 

São Paulo agrupava todos os cursos. Curso de Letras, curso de Geografia, curso de 

História, curso de Química, de Psicologia, Geologia inclusive. E foi nesse período aí 

que a gente estudou na Universidade de São Paulo. 

Quando a Universidade de São Paulo se tornou Instituto e abriu a Cidade 

Universitária, aí, e montaram o CRUSP onde o pessoal podia, estudante de fora podia 

morar lá, aí já ampliou mais, os cursos foram extintos e viraram institutos e a gente era 

realmente uma universidade já, já nesses moldes de hoje. 

Mas o cursinho do Grêmio era o cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, preparava os alunos para o vestibular de cada curso, de dentro da 

Faculdade de Filosofia. Nesse cursinho aí que o Ruy recebeu essa bolsa de 100%. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você entrou em 1969? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – E 6. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Sessenta e seis? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Mil novecentos e sessenta e seis. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E já foi para a Glete. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Eu ainda fiz na Glete. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Ruy ficou fazendo o 

cursinho o ano inteiro? 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – É, eu fiz 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele foi fazer Letras, não é? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Ele foi fazer Letras. Então o seguinte, em 

1966 e 1967 eu estudava na Alameda Glete e em 1966 e 1967 eu trabalhei no cursinho 

no início fazendo propaganda e depois eu fui uma espécie de secretário do Ishiro 

Nagami. 

O Ishiro Nagami foi um dos que morreram ali na Consolação, na explosão de um 

carro, foi nesse período aí, foi em 1969 que ele morreu. O Ishiro Nagami era o 

secretário geral do cursinho e eu era um ajudante dele. O meu trabalho ali no cursinho 

era verificar a ficha dos alunos, quem é que tinha pago a prestação mensal e quem não 

tinha pago, quem era bolsista e quem não era bolsista. Este trabalho burocrático dentro 

do cursinho. Então eu saí da propaganda do cursinho e caí nessa área de administração. 

Foi nesse período que eu estava trabalhando como controlador assim, de 

bolsistas e de pagamentos do cursinho é que o Ruy apareceu e a gente, conversamos 

com ele, fazia um bocado de tempo que eu não encontrava o Ruy, falei: "Ruy o negócio 

é o seguinte, vamos fazer, vamos lá no cursinho do Grêmio que lá no cursinho do 

Grêmio eles fornecem bolsa de, para aluno. Os alunos, a gente que vem do interior 

assim, a gente faz uma entrevista e pode ganhar uma bolsa".  

E, marcamos essa reunião, lá não tinha prova para receber a bolsa, não precisava 

fazer prova, tinha que fazer uma entrevista e quem fazia a entrevista era o Ishiro 

Nagami. Como eu conhecia o Ruy eu falei para o Ishiro Nagami, olha, o Ruy Carlos ele 

é da minha cidade, é colega meu de infância, é gente muito boa, tal. Ele não, realmente 

ele não tem condições de pagar o cursinho, tal. 

E eles fizeram a entrevista do Ruy e o Ishiro uma vez veio falar como, “O 

Kiyoshi, aquele menino Ruy Carlos é um menino muito bom, nós demos uma bolsa de 
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100% para ele”. Esse Ishiro Nagami, ele é que selecionava os alunos e concedia as 

bolsas também. 

Nesse cursinho do Grêmio também, eu me lembro da secretária que ela se 

chamava Ísis, mais tarde eu fiquei sabendo que era a Ísis Dias de Oliveira. Essa Ísis 

Dias, recentemente, eu não sabia que era a Ísis secretária do cursinho, mas depois vendo 

na internet que eu vi a fotografia e reconheci. A Ísis que eu conhecia, que era secretária 

do cursinho, o Ruy provavelmente deve ter conhecido essa Ísis, ela é essa Ísis Dias de 

Oliveira, a mesma. Cabelinho curtinho, muito bonita, muito simpática, uma pessoa 

interessante a Ísis, muito, também desaparecida até hoje, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Abílio Clemente, você 

lembra do Abílio? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Do Abílio não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não. Mas nessa época aí a Iara Iavelberg 

dava aula de inglês, eu tive aula de inglês com a Iara Iavelberg. O irmão dela, o Samuel 

Iavelberg, ele era coordenador da área Letras, não é? 

Bom, nesse período aí eu também conheci a Ana Rosa, Ana Rosa Kucinski era 

da Química, e como o meu primo, Wolff Higa ele também era da Química, e 

contemporâneo ou então era da mesma turma da Ana Rosa, a Ana Rosa Kucinski, eu 

encontrei com ela algumas vezes em casa aqui em São Paulo quando era estudante. 

Essa Ana Rosa também era desse círculo do conhecimento da gente na época, e 

nesse período difícil da ditadura militar quando começou, a repressão começou a ficar 

mais forte. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Química funcionava 

onde? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – A Química já tinha ido para a Cidade 

Universitária. A Química foi uma das primeiras a sair da Glete, foi a Psicologia, depois 

saiu a Biologia, a História Natural, na época era História Natural, e depois saiu o 

pessoal da Química. Ficou só a Geologia na Alameda Glete e nós ficamos até 1967, 

1968, 1969 a gente já começou a ter curso, aulas lá na Cidade Universitária. 

Bom, o... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Ruy entra quando na 

faculdade? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – O Ruy? O Ruy entrou em 1966 ou 1967?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Já foi para a Maria Antônia. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Em 1967, não é? 

 

A SRA. –  Em 1967. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Foi para a Maria Antônia. 
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O SR. KIYOSHI KADIKARU – Eu acho que ele, a Letras já estava lá na 

Cidade Universitária nessa época, viu.  

O SR. – Não. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não? 

 

O SR. -  Os 2 primeiros anos 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Na Maria Antônia ainda. 

 

O SR. – Só quando houve a Batalha 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Depois da  

 

O SR.- Ininteligível. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Aí que foi para, a Letras 

 

O SR. – Perto do CRUSP. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Sei. 
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O SR. -  As salas que foram instaladas lá nos intervalos entre os prédios 

(inaudível)... 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – A gente também teve aula ali na Maria 

Antônia, mas era o curso, aula de matemática, não é? E a aula de matemática, era só 

matemática que a gente tinha na Maria Antônia.  A aula de Biologia já era na Cidade 

Universitária, a Topografia já era na Cidade Universitária. 

Eu vou seguir aqui o meu roteirozinho aqui. Bom, em 1965 exatamente quando 

eu fui para São Paulo, em novembro, um fato muito importante, muito pesado que 

aconteceu foi a edição do AI 2. O AI 2 foi em outubro de 1965 e transferia toda para a 

Justiça Militar, todo julgamento que fosse de caso de enquadramento na Lei de 

Segurança Nacional.  

Ou seja, foi nesse período de 1965 para frente, no final de 1965 que a repressão 

ficou muito pesada e a gente, como estudante, se fosse considerado subversivo, a gente 

era julgado por uma junta militar. Já não tinha mais recurso em outra área, a gente ia 

direto para a junta militar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu não quero te interromper, 

mas o Grêmio era a sede da dissidência, não é? Era o núcleo central da dissidência, não 

é? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – O Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciência 

e Letras foi sempre uma dissidência forte dentro da própria universidade e também 

contra o governo, claro. Contra o governo militar da época, não é? E 

 

O SR. -  Falando da dissidência, que ficou 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala no microfone, fala no 

microfone. 

 

O SR. – Ininteligível 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Segue teu roteiro, então. 

Porque, mas a ligação pessoal familiar. Segue o teu roteiro. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Bom, essa questão do Grêmio depois a gente 

pode até conversar um pouquinho mais, mas o seguinte, o cursinho do Grêmio, o que 

tinha era o seguinte. Os alunos da Faculdade de Filosofia eram os professores e eles, 

estes alunos da Faculdade de Filosofia que coordenavam e dirigiam este cursinho, uma 

parte da renda deste cursinho era colocada dentro do Grêmio da Faculdade de Filosofia. 

E, o pessoal do Grêmio também deixava a gráfica para ser utilizada pelo 

Grêmio. Então o Grêmio da Faculdade de Filosofia toda vez que tivesse que imprimir 

algum panfleto ou imprimir alguma publicação, alguma coisa importante ou qualquer 

coisa que fosse utilizava a gráfica do cursinho. Então o cursinho na verdade era um 

braço econômico do Grêmio da Faculdade de Filosofia. 

E numa determinada época, em 1968, eles, o cursinho do Grêmio ele foi tomado 

por uma posição política dentro do Grêmio e essa, os professores saíram do cursinho e 

montaram o cursinho Equipe. Equipe Vestibulares. Eles não aceitaram uma 

interferência grande do Grêmio no gerenciamento do cursinho, então saíram com todos 

os professores e inclusive levaram os alunos também e montaram o Equipe 

Vestibulares. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Depois que o Ruy entrou na 

faculdade você não teve quase mais contato com ele? 
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O SR. KIYOSHI KADIKARU – Depois que o Ruy? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entrou, que você foi lá para 

a Cidade Universitária, o Ruy ficou aqui na cidade, vai dando um fechamento na, você 

continuou tendo contato com o Ruy? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Muito raro e nesse período aí depois que ele 

entrou no movimento estudantil, eu me lembro que ele foi detido, foi preso no 

Congresso de Ibiúna e nesse Congresso de Ibiúna eu lembro de ter participado na 

organização dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – É, mas não eu organizando. Eu era uma das 

peças da organização do movimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você era da turma do 

Lobão? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – É, a minha turma era do Lobão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você participou da batalha 

da Maria Antônia? 
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O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não cheguei a participar, não. Mas foi da 

minha época a batalha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você não estava junto com o 

Lobão, não? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não. O, no Congresso de 1968 eu lembro que 

a minha função era a seguinte, tinha que ficar na frente da igreja lá do Largo de 

Pinheiros, com rádio de pilha na mão, alguém ia chegar para mim, ia falar uma senha e 

eu iria responder outra senha.  

Eu não lembro quais eram essas senhas, mas eu tinha que estar lá esperando uma 

pessoa chegar, eu tinha que estar com um rádio de pilha na mão e essa pessoa ia dizer 

uma senha e eu ia responder outra senha e eu tinha que ir embora, era só isso aí.  

E essa pessoa também não me conhecia, eu nunca tinha visto também, essa 

pessoa tomava outro rumo, provavelmente a organização do congresso naquela época 

montou isso aí tudo para, para o pessoal vindo do Nordeste, vindo do Sul, chegando em 

São Paulo tem um roteiro. Ele falou, "olha você vai lá na igreja de Pinheiros, vai ter 

uma pessoa lá com um rádio na mão, você fala com esta pessoa tal palavra, ela vai te 

responder tal palavra e aí você está no caminho certo, você segue para tal lugar". Devia 

ser alguma coisa nesse sentido. A gente não sabe como foi organizado, eu não sei como 

foi organizado isso aí. Só sei que no congresso que foi feito em Ibiúna foi todo mundo 

preso, o Ruy estava no meio. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas você sabia que o Ruy ia 

para o congresso? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não sabia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não tinha mais contato? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Eu não tinha esse contato, eu nem sabia que o 

Ruy estava nesse, eu fiquei sabendo depois que saiu no jornal... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você chegou a ser preso? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Nem no CRUSP? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não. Eu não morava no CRUSP, eu morava 

na cidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Só deixa eu insistir nessa 

pergunta do Abílio, porque como era o nome daquele seu companheiro que o carro 

explodiu na Maria Antônia e 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Ah! O Ichiro Nagami. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, porque o Silvio 

Clemente morava com, pelo menos a ficha dele tinha no apartamento do Ichiro, e depois 

ele desapareceu. Você nunca ouviu falar em Abílio Clemente lá no cursinho? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não, não. Nunca falei, Abílio Clemente, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Nunca soube, não. Aliás, eu nem sabia que o 

Ichiro Nagami fosse envolvido em qualquer coisa assim, mesmo a Ísis eu não sabia. 

Não sabia também que o Ruy estava envolvido, mas, eu fiquei sabendo que o Ruy 

estava envolvido mais adiante, já em 1969, no final do ano.  

É o seguinte, teve um período ali, o Ruy saiu no jornal e depois ficou 

comprovado que no dia 4 de novembro de 1969 ele estava naquele sequestro do avião 

da Varig, que foi desviado para Cuba. 

Pois bem, um pouquinho antes desse episódio eu encontrei com o Ruy e foi o 

seguinte. O Ruy, ele chegou um dia com a mala na mão, ele já estava com este 

bigodinho e ele chegou lá em casa e falou assim, “olha Kiyoshi é o seguinte, eu estou 

precisando de um lugar para dormir porque eu estou saindo para fora de São Paulo e não 

posso voltar para a minha casa, eu tenho que arranjar um lugar para dormir, passar a 

noite”. Eu falei bom, vai dormir aqui em casa, não é? Aí ele dormiu lá em casa. 

Nesse dia ele mostrou um documento falso, uma carteira de identidade que era, 

ele falou “a minha identidade agora é essa aqui”. Só que eu não lembro, eu não lembro 

do nome que eu li na identidade, não me lembro. Nem lembrava se foi esse Silvino. Pois 

é, pois é, mas eu não sei se esse documento já era de João Silvino Lopes, eu acho que 

não. Não sei. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Kiyoshi, o Queiroz era da 

tua turma? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Era. Não, da minha turma, não. Ele era mais 

novo, um ano mais novo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Era calouro? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Era calouro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Lobão era da tua turma? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – O Lobão era da minha turma. Bernardino era 

mais velho que eu, um ano mais adiante, não é? Bernardino, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Lobão e o Queiroz vinham 

depois? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Isso. Não, o Lobão já era da minha turma, já. 

O Queiroz era mais novo. Eu saí em 1969. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Saiu em 1969? 
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O SR. KIYOSHI KADIKARU – Em 1969. Bom, nesse caso do Ruy é o 

seguinte, o meu primo, eu morava na casa do meu primo, não é? E o meu primo é o que 

dava aula de química no cursinho do Grêmio e ele falou “olha Kiyoshi, o negócio é o 

seguinte, o Ruy, se ele está assim, ele deve estar, já deve estar em situação complicada. 

O pessoal já deve estar perseguindo o Ruy. Então faça o seguinte, você pega o Ruy, leva 

ele para outro lugar, porque se...” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando ele pediu para 

dormir na tua casa? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – É, não, ele dormiu em casa, ele dormiu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não foi logo em seguida que 

teve o voo para Cuba? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Olha, o dia exato que ele dormiu eu não 

lembro, eu não me lembro. Eu sei que é antes desse 4 de novembro porque foi 

exatamente o período anterior de ele ter saído do Brasil. Aí ele dormiu em casa e no dia 

seguinte eu saí com ele e levei ele para a rua, para a Avenida São João, esquina com a 

Alameda Nothmann, que lá morava também outra turma de Regente Feijó.  

Morava lá o Luiz Carlos Marangoni, morava lá o Meclides Bravo Aguilera que 

eram estudantes em São Paulo. Aí eu levei o Ruy para lá e ele ficou lá 1 ou 2 dias e 

depois foi embora. Logo em seguida a gente ficou sabendo dessa notícia do sequestro da 

Varig, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você sabia que o Ruy estava 

na ação, saiu não é? Aquele da Jessie Jane, não é? 
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O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não, a gente não sabia se ele, qual o 

envolvimento dele, não é? Isso a gente, ele não falava para a gente e a gente não tinha 

notícia nenhuma, não é? Sobre esse 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E o pessoal de Regente da 

outra república? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Também não. Também não. Mas de qualquer 

jeito a gente era, éramos amigos de infância, como é que você vai negar, um amigo de 

infância negar um abrigo, não é? Mesmo que ele falasse, “olha, eu estou envolvido”, ele 

ia ficar do mesmo jeito. A gente não tinha como negar esse espaço aí para ele. 

Bom, foi a última vez que a gente viu, que eu vi o Ruy e depois não tivemos 

mais notícias, ficamos sem notícia muito tempo e eu acho que esses pequenos quadros 

aí da passagem dele aqui em São Paulo, você pode ver que num período de repressão 

muito grande o, todo mundo, ninguém podia, tinha notícia de nada.  

O Ruy não podia falar o que ele estava fazendo. A gente não podia procurar 

saber o que ele estava, se tivesse, se descobrissem que a gente tinha este envolvimento a 

gente estava junto também. Ou seja, era um período de repressão pesada, não é? 

Nesse sentido, esse resgate dessa história e o resgate de todas essas passagens e 

essa luta que a gente está fazendo para ver se coloca essas verdades, essas passagens, 

isso aí é um papel muito interessante, muito louvável da Comissão da Verdade e 

evidentemente nesse processo todo a família sofreu, a gente sofreu, todo mundo passou 

por período que ninguém deve achar que possa acontecer de novo, não é? 

E eu acho que... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A última pergunta que eu 

queria te fazer, você soube quando ele foi morto ou não? 
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O SR. KIYOSHI KADIKARU – Soube, soube. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Soube? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Bom, soube agora, não é? Há pouco tempo, 

não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Na época você não 

soube? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não, não, na época 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando ele voltou para o 

Brasil você não soube? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Não, na época a gente não tinha contato, a 

gente não tinha informação, não sabia nada. O, em 1972, olha, eu trabalhei naquela 

região de Natividade em 1984. Em 1984 eu já tinha notícia de que o Ruy tinha passado 

por aquela região, mas nunca imaginava que ele tivesse sido assassinado ali, em 1984.  

Em 1984, ou seja, 12 anos depois eu estive trabalhando naquela região, conheci 

Natividade, passei por aquela região lá e trabalhei em Indianópolis, em Almas, naquelas 

cidadezinhas que tem, fazendo pesquisa de minérios, não é? Mas o, eu não fazia a 

mínima ideia de que o Ruy tivesse passado por aquela região. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado Kiyoshi, vamos lá. 

Então vamos ouvir o Luiz Dagobert Roncari que à época tinha uma banca de livros e era 

professor de Letras, Luiz, por favor. 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Desculpe, mas eu 

não tinha banca de livros, não. Eu era estudante de História e morador do CRUSP. 

Bom, meu contato com o, imagina. O meu contato com o Ruy foi um tanto 

breve, mas foi intenso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fala bem pertinho do 

microfone, porque a gravação é importante. 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Eu fiz o vestibular de 

1967, entrei na USP no Curso de História, se não me engano o Ruy fez o mesmo 

vestibular de 1967, só que entrou no Curso de Letras, não é? É isso, não é? 

Bom, eu fui morar no CRUSP e encontrei o Ruy por acaso. Eu costumava ir 

jantar no Bandejão do CRUSP e depois do jantar ficávamos ali no chamado Centro de 

Vivências, não é? Que era um espaço muito importante da USP, coisa que a USP não 

tem mais, não é? Porque estudantes de toda Cidade Universitária e moradores de 

repúblicas próximas também iam comer no CRUSP e ficavam por ali, pelo Centro de 

Vivências. 

O Centro de Vivências era importante porque não só era o local, um espaço 

grande onde realizávamos nossas assembleias e onde também os grupos de teatro, 

cinema, faziam apresentações ali. Então era uma espécie de ágora política e cultural, 

não é? 

Bom, um dia depois do jantar eu estava sentado lá no Centro de Vivências, 

naqueles bancões de madeira que havia lá, e tinha do meu lado um rapaz lá, nos 
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olhamos, começamos a conversar, enfim, estava havendo uma preparação de 

assembleia, tal. E nessa conversa afinamos muito as nossas posições, não é? 

E enfim, pensávamos em uma série de coisas muito próximas e de repente passa 

um rapazinho, magrinho, pequenininho, que era o Bernardino Figueiredo que era o 

Presidente do Grêmio. Figueiredo acho, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Isso. 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Estudante de 

Geologia, também, não é? Que era Presidente do Grêmio. E o Ruy falou, "olhe, é o 

Presidente do Grêmio e tal, nós podemos ir lá ver com ele como é que poderíamos 

trabalhar aí na mobilização", estava havendo uma mobilização para uma assembleia e 

tal, e fomos os dois falar com o Bernardino. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você e o Ruy? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu e o Ruy. Isso no 

comecinho de 1968, estavam se preparando, acho que as aulas nem tinham começado 

ainda, enfim, 1968 foi um ano muito intenso, muito intenso.  

No plano externo dominava o quê? A Guerra do Vietnã e as barbaridades 

americanas no Vietnã. E no Brasil era vida sob a ditadura que era um momento de 

infantilização, não é? Quero dizer, numa ditadura todo mundo é considerado meio 

criança e irresponsável, e são só responsáveis e adultos os militares que estavam n 

poder, o resto, não tinha Partido Político, não tinha direito a uma porção de coisa não 

tinha Constituição, enfim, não era simples não, é uma sensação de mutilação muito 

grande que você vive durante a ditadura. Então, isso me dominava o tempo e era essa 

atmosfera do tempo. Bom, o Bernardino falou assim... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você era do interior? 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Eu era. Eu vim, a 

minha família morava em Campinas, eu estava vindo de Campinas e o Ruy estava vindo 

também de Regente Feijó. Sei que ele me disse que era, que trabalhava lá também, 

participava do movimento estudantil, eu participava do movimento estudantil de 

Campinas da Juventude. Como era? Enfim, Estudante dos Secundaristas, o movimento 

estudantil estava penetrando forte também no ensino médio e eu participava em 

Campinas do Movimento Secundarista e ele na região dele. 

Enfim, fomos falar com o Bernardino e o Bernardino então nos mandou 

conversar no outro dia, de manhã, com uma das diretoras do Grêmio que era a Lola. A 

Lola é a Aurora Maria Nascimento Furtado, não é? Uma moça muito bonita, lembrava 

muito a Nara Leão que era nossa musa na época, tinha os lábios grossos, cabelo cortado, 

era muito bem vestida também, ao contrário dos estudantes do tempo que andavam 

muito desarrumados, muito relaxados, a Lola não, era uma moça bonita, elegante, 

enfim. E ela era diretora do Grêmio e logo nos acolheu e nos nomeou Diretores de Agit. 

e Prop., Diretores de Agitação e Propaganda.  

(Risos) 

Parece importante, não é? Mas não era não. Qual era a nossa função? De 

imprimirmos panfletos ou irmos à gráfica também pegar panfletos, ou então usar o 

mimeógrafo a álcool que era um terrível aparelho de subversão, tem o mimeógrafo a 

álcool, ou então fazer cartazes de cartolina convocando para as manifestações, para as 

assembleias, para passeatas.  

Era essa a nossa função, em um tempo em que a Filosofia agregava tudo mesmo, 

Geologia, agregava a Química, Física, Matemática, enfim, e eu e o Ruy passamos, 

então, boa parte de 1988 cumprindo essas funções de convocação para as assembleias, 

passeatas, e foi essa a nossa convivência. Passávamos a noite fazendo cartazes, 

imprimindo panfletos e depois durante o dia, indo pregar os cartazes na Cidade 

Universitária, na Maria Antônia, fazíamos essa ligação entre Maria Antônia, a gráfica, 

enfim, era isso que fazíamos. 
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Acontece que depois do Congresso de Ibiúna, o Ruy foi se aprofundando nas 

suas relações e nós fomos nos distanciando, não é?  Chegou o momento de 1968 que foi 

o momento de radicalização muito forte, radicalização por parte dos militares que já se 

pressentia uma espécie de golpe dentro do golpe que é a chamada de linha dura, estava 

assumindo posições de poder e, enfim, ia passar.  Porque depois de fato deram um golpe 

no Costa e Silva com o Médici. O Médici sim, aí foi o período terrível, período de 

morte e tortura. Até então não, até o AI 5 era uma ditadura mais branda, você se sentia 

mutilado em direitos, mas não sentia tanto o terror da tortura, mortes e tal, depois do AI 

5 que a coisa ficou brava. 

Mas nesse processo nós nos distanciamos e o Ruy foi passando para a 

clandestinidade, se aprofundando nas suas relações. E ele, chegamos a ter uma conversa 

sobre isso e o que ele me disse é que ele iria lutar mesmo contra a ditadura, pois não se 

via quase muita razão, sentido de vida em uma vida como aquela. 

E eu falei para ele que o meu negócio, eu tinha entrado em História, eu gostava 

de História, era estudar História e tal, e nesse tempo eu já era contador do bar do 

CRUSP, o Dudu era o Administrador, o Dudu que sumiu, eu não sei mais dele. O Dudu 

era o administrador do bar do CRUSP e eu fazia a contabilidade do bar do CRUSP e aí 

então nos separamos. 

Já em, acho que no começo de 1969, voltei a me encontrar com o Ruy, aí ele já 

estava na clandestinidade, tivemos uma conversa e ele me disse um pouco dessa vida de 

perseguido, de clandestino e tal, vida em aparelhos e tal, mas foi uma conversa meio 

rápida e daí não nos vimos mais. 

Então, essa foi uma relação breve, de um ano, mas o Ruy ficou assim, eu 

agradeço muito o convite de ter vindo aqui dizer alguma coisa sobre ele, porque eu 

estava com um sapo mesmo na garganta de dizer oficialmente o que eu vivi com ele, o 

contato que eu tive com ele, o que eu fiz com ele, não é? E o que eu tenho a dizer é que 

o Ruy estava certo, lutando a luta justa e como fazia, faziam também o José Genoíno e 

José Dirceu que hoje estão presos. 

Eu não sei o que faziam e de que lado estavam os juízes que os julgaram, não é? 

Que julgaram o José Genoíno e o José Dirceu. Então, que os juízes julgaram, então 

esquisitas encenações desses juízes para as câmeras de TV quando nosso Supremo se 
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submeteu ao império da mídia. Eu presto, portanto aqui a minha homenagem ao José 

Genoíno, ao Zé Dirceu que sobreviveram e também ao Ruy e as suas justas lutas que 

infelizmente não pode, não sobreviveu e não estar aqui conosco. 

 

(Palmas) 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Eu gostaria só... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É só falar o seu nome, toda 

vez que falar, precisa falar o seu nome. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Ah, tudo bem. Regina. Eu gostaria só 

fazer uma pergunta. Na hora que você comentou que vocês articulavam os panfletos e 

tudo o mais, e o Ruy chegou a ir para o interior também fazer essa comunicação? Ou 

você não sabe sobre isso? 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Não me lembro. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Não? Então, porque eu, em 1969, eu 

fazia, na época se chamava Instituto isolado da USP, não é? Eu fiz história em Assis, e 

quando eu cheguei à faculdade, até a Reitoria, eles me chamaram, acho que por causa 

do sobrenome que não é tão comum, não é? Berbert, que disseram, "olhe, eu estou 

vendo que você é uma menina nova ainda, do interior e tudo o mais e você tem alguma 

coisa a ver com o Berbert?". Eu falei que tenho o irmão, e aí," então eu gostaria só de 

comunicar para você ter muito cuidado porque tem muito agente infiltrado aqui na 

nossa faculdade. Só queria dar esse alô para você sobre isso", e agora você praticamente 
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comprovou porque a gente não sabia certamente se era ele que tinha ido lá, porque ele 

mexia com essa parte, não é? Certo? Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas fala um pouquinho. 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Não, é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz, eu sei que o Dácio vai 

falar um pouco mais, mas me fala uma coisa. Tudo bem que todo mundo fazia política, 

fazia movimento e tal, e ele estava no movimento estudantil, mas não foi, ouvi aí o 

Kiyoshi também, o Kiyoshi também que conheceu todo mundo, andou no meio de todo 

mundo lá.  

Quando, que horas que saía do movimento estudantil e entrava na organização? 

Porque teve uma transição do pessoal que ficou no movimento estudantil e ficou no 

CRUSP, foi preso no CRUSP e tal e teve uma ruptura do pessoal que foi para a ALN, 

porque a dissidência era, depois virou a ALN, virou, não é? O Bernardino foi para a 

ALN, Lobão foi para a ALN, Queiroz foi para a ALN, e todo mundo, lá na Letras eu 

não sei como era. A Márcia Mafra foi para a ALN, a Márcia Mafra era sua colega, não 

é? 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Isso, ela era colega 

de História. Estudava História. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, essa passagem, 

porque tudo bem que o Ruy era um cara muito estudioso e tal, mas para ele participar do 

sequestro, não foi um estalar de dedos, foi uma... 
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O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Não, foi todo um 

processo, porque acontecia que no tempo, em 1968, tanto o Grêmio quanto o CRUSP, 

eram, viviam a liderança da dissidência comunista, quer dizer, estavam, eram mais ou 

menos bases da dissidência comunista. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Presidente era o Rafael? 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Se não me engano, 

sim. Rafael de Falco era o Presidente. Não, o Presidente do Grêmio era o Bernardino 

Figueiredo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Bernardino.  

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – O Bernardino, em 

1968. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Rafael era do cursinho, 

não é? 

 

O SR. – O Rafael era da UEE. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É da UEE, da UEE. 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Da UEE. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Já estou misturando. 

 

A SRA. -  Primeiro do DCE. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– DCE, isso. Já estou 

misturando. 

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Isso. Acontece que 

esse processo, até o Congresso de Ibiúna em meados de 1968, não é? O Ruy participava 

comigo, éramos muito próximos e varávamos noites fazendo panfletos, fazendo 

cartazes, enfim, era um movimento estudantil mesmo. 

Eu acho que é depois disso que o Ruy foi se afastando e se envolvendo mais 

com a organização, eu acho que com a dissidência, até que um certo momento 

desapareceu e aí boa parte dos estudantes estava entrando já na clandestinidade, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aninha Corbisier, você só 

vai encontrar o Ruy lá em Cuba, não é? Você estava lá em Cuba, não é? Então ela fala 

dessa parte mais barra pesada. Vamos lá, se bem que a Aninha conta tudo com tanta 

delicadeza, que. 

 

(Risos) 

 

Dácio Antônio de Castro, Dácio com a palavra. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Muito bem, eu sou amigo do Ruy 

desde os 16 anos, não é? Éramos companheiros, sobretudo de frequentar bailes, não é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, você também era lá de 

Regente? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Sim, minha mãe é de Regente 

Feijó, meu pai tinha um sitiozinho lá que recebeu de herança e tal, com isso, estava 

sempre na casa do meu avô, até porque nessa época, junto com o Kiyoshi nós passamos 

a estudar em Presidente Prudente, não é? Eu fazia o clássico, e 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Kiyoshi era estudioso? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – O Kiyoshi era um sujeito sempre, 

 

(Risos) 

 

E o Ruy era um cara que também se destacava por isso, não é? A gente... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você fez que curso? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Eu fiz clássico, comecei a fazer o 

científico com o Kiyoshi, mas aí a barra ficou pesada e eu passei para o clássico. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E aqui em São Paulo você 

fez USP? 
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O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Aqui eu fiz Letras. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, é? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É, junto com o Ruy. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, você fez junto com o 

Ruy? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Junto com o Ruy, mas vamos 

chegar lá, eu queria mais contar um pouquinho sobre Regente Feijó. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Imagine, você pode contar o 

que você quiser, só antes, ele fez Letras o quê? Antigamente tinha anglo-germânica, ele 

fez o quê? Que Letras ele fez? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Ele fez anglo-germânicas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E você? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Eu fiz neolatinas. Sempre fui mais 

do francês do que do inglês. Bom, mas nesse tempo de Regente Feijó era uma gandaia 

desenfreada, não é?  
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A gente frequentava aqueles bailes onde bebíamos para caramba e aprontávamos 

tanto quanto. Tem até um caso que a Regina deve se lembrar, depois de um determinado 

baile o pessoal estava tão bêbado que foi tomar banho na fonte luminosa de Regente 

Feijó. Esse caso ficou famoso até porque veio a perua Kombi da polícia para hospedá-

los e era aquelas kombis que tinham sei lá quantas portas, a polícia trancava a porta de 

um lado e o pessoal abria do outro e saía correndo, e é uma cena mesmo de pastelão, 

não é?  

A polícia correndo e nós aplaudindo a moçada porque não queríamos que nossos 

amigos fossem presos, mas o Ruy chegou a ser levado, eu lembro  que o seu Ruy foi até 

lá para liberá-lo, não é? 

E era um tempo em que nós viajávamos bastante para as cidades vizinhas, 

especialmente na época dos bailes de formatura, não é? Eu ainda não tinha carta de 

motorista, mas meu pai tinha um velho jipe willis que servia de transporte, chegava a 

acomodar às vezes até 10, 12 pessoas indo para Presidente Bernardes, Pirapozinho, 

Martinópolis, não é? E foi em Martinópolis que a gente acabou conhecendo o Sirton 

Genaro que é responsável pelo quadro que ficou como imagem definitiva do Ruy. Tem 

um dado interessante... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Explica melhor isso, detalha 

um pouquinho mais. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – O Sirton era, o Sirton e o amigo 

dele o Dimas, eles eram delegados da UNESP de Prudente para participar do Congresso 

da UNE, e ficaram no meu apartamento do CRUSP, não é? E foi lá que eu acabei 

tomando conhecimento da realização do congresso e todo esse negócio, e depois que o 

Ruy desapareceu, a Regina deve saber dessa história melhor do que eu, o Sirton se 

aproximou e resolveu prestar essa homenagem ao Ruy pintando essa tela, está certo? 

Que hoje está na sua casa. 
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A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Está na minha casa. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Bom, voltando. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eles eram da região, 

também. Eram colegas da região e depois... 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Eram colegas da região, mas nós 

não tínhamos uma consciência política muito desenvolvida, o único cara que injetava 

um pouquinho de política em nós era um escrivão de polícia em Regente Feijó, Borba. 

O Borba era cuecão do partidão e tal, uma figura extremamente empenhada e muito 

perseguida e hostilizada na cidade, e o Borba muito mais velho do que nós, não é? 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Era amigo do meu pai. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Era amigo do seu Ruy e 

companheiro nosso de vida boêmia, não é? Nós, às vezes voltávamos da escola e 

continuávamos a conversa nos bares e, quando fechavam os bares, a gente se sentava 

nos bancos de jardim e ficava até alta madrugada batendo papo, está certo? 

Muito bem, foi aí que nós concluímos na mesma época o nosso ensino médio, o 

Ruy com seu curso normal e também o científico e eu acabei terminando o clássico, e 

nessas conversas, não é? A gente percebeu que não dava mais para permanecer no 

interior, até porque não tinha nenhuma perspectiva por lá e resolvemos vir para São 

Paulo praticamente no mesmo período.  

Nessa época veio muita gente, eu lembro, sobretudo, das irmãs Mata, não é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT –  Mata? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É, Elza Mata que foi colega do 

Ruy no curso normal e também da própria Regina, está certo? E a Elza sempre foi 

grande companheira nossa franqueando muitas vezes a sua casa para almoços aos 

domingos, eu até combinava com o Ruy de a gente alternar um pouquinho para não ir os 

dois juntos, porque era tudo boca murcha, o pessoal, sobretudo o Ruy, comia para 

caramba, dava um prejuízo imenso, não é? 

Muito bem, fizemos o cursinho do Grêmio, ao longo do ano de 1967, está certo? 

1967, não, 1966, ao longo de 1966, e foi uma experiência memorável porque todos os 

nossos professores do cursinho do Grêmio continuaram sendo também da faculdade de 

Letras. Foi uma experiência muito curiosa que todos eles tiveram uma vida acadêmica 

extraordinária. Eu lembro, sobretudo da professora Berta Waldman que era lá do 

cursinho do Grêmio e era uma figura que sempre elogiava o Ruy, principalmente pela 

qualidade de suas redações, está certo? 

Nessa época eu morava na garagem na casa de uma tia minha aqui no Jabaquara, 

saía 5 horas da manhã e passava pela pensão em que o Ruy estava residindo. Era uma 

pensão que ficava ali quase na esquina da Vila Nova com a General Jardim, não é? E 

íamos assistir às aulas do cursinho do Grêmio, estudamos para caramba, entramos de 

forma a não deixar nenhuma dúvida quanto a nossa competência, não é?  

Nessa época eram apenas 25 vagas, não é? E nós tínhamos que fazer não só as 

provas escritas, como também orais, não é? Eram extremamente exigentes. Fomos 

aprovados e aí nos deparamos com um problema sério, onde morar, não é? Foi aí que 

nós descobrimos que havia um negócio chamado CRUSP, está certo?  

E eu fui lá procurar um lugarzinho e fui muito bem acolhido por duas figuras 

que se tornaram grandes amigas, o Gilberto Beloque e o Zé Edson Farias que, 

infelizmente já desaparecido também. E logo que cheguei eu já avisei o Ruy, vem aqui 

que a gente cava um lugar, não deu outra, ele não demorou muito ele já estava morando 

por lá também.  
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Nós fazíamos a faculdade ainda na Maria Antônia, está certo? Em 1968 

começamos a trabalhar, inicialmente no Capi-Vestibulares que tinha um corpo decente 

muito bom, mas que infelizmente tinha um dono que não costumava honrar seus 

compromissos de pagamento.  

Então a gente vivia duro e com dificuldades enormes de sobrevivência. Eu achei 

que tinha resolvido o problema quando consegui entrar no Vestibulares Santa Inês, já 

que o Madureza Santa Inês tinha enorme prestígio e uma sólida base econômica, só que 

nós descobrimos que era apenas um grupinho de professores do Madureza que resolveu 

alocar a marca, mas não tinha estrutura para poder permitir um funcionamento 

satisfatório. 

Mas quando começou, era um negócio ótimo, tanto que eu chamei o Ruy para 

ser o professor de gramática e redação. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Isso no Santa Inês? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E em que ano era isso? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Já em 1968. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Em 1968? 

  

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Em 1968. E o que aconteceu? 

Passamos a dar aulas, o curso começou a inchar, não foi nem crescimento, foi inchaço, 

só que à medida que crescia também aumentava a desorganização administrativa. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Era na Liberdade? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Era na Liberdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ao lado do ininteligível. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Não, o Madureza era ali na Praça 

Carlos Gomes, mas esse cursinho funcionava na Conde de Sarzedas, é uma travessinha 

ali da. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Da Avenida Brigadeiro, da 

Liberdade? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É, na Liberdade. O fato é que após 

as férias de julho, não é? Eu já percebi uma certa mudança no Ruy, não é? Uma figura 

com quem eu costumava, sobretudo, sair para jantar quase todos os dias em que 

coincidia de a gente dar aula junto, não é? E ele passou a me falar que já não conseguia 

mais sentir assim, satisfação fazendo o curso de Letras e que estava, sobretudo, muito 

interessado em Economia.  

Eu falei, "pô, que salto, meu. Partir da Letras de Economia e tal". Não, é isso e 

tal, e eu já fiquei sabendo que ele estava envolvido em um grupo de estudos sobre "O 

Capital" de Marx, que tinha um outro amigo nosso que também participava e daí por 

diante foi um crescendo de um envolvimento do Ruy pela política. E a coisa culminou 

na batalha da Maria Antônia, onde ele teve uma participação ostensiva que foi 

largamente fotografada pelos jornais e revistas da época.  
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Ele é um cara que se destaca pelo tamanho e, sobretudo, porque aparece 

segurando um porrete, não é? Na verdade era um balaústre de uma cerca, não sei de 

onde apareceu aquilo, encarando um soldado da Guarda Civil de arma em punho, e o 

Ruy tinha apenas esse porrete. 

O fato é que veio um cara por trás, derrubou o guarda e outros guardas afluíram 

e muita gente também passou a ajudar o Ruy na tentativa, evidentemente, de evitar que 

o prédio da Filosofia fosse ocupado e depois destruído como infelizmente acabou 

acontecendo.  

Mas o Ruy foi várias vezes, fotografado, eu tenho algumas dessas imagens, 

cheguei até a mostrar para o Rodrigo e para a Regina, eu, depois de um certo tempo 

passei a reunir todas as notícias possíveis de serem recolhidas a respeito do Ruy, é um 

caderno que hoje conta com quase 300 páginas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você poderia dar uma cópia 

para a gente?  

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Posso, eu mandei o arquivo para o 

Rodrigo e posso mandar para vocês, muita coisa está repetida e tal, tal, mas foi a 

maneira que eu encontrei de ir recolhendo essas informações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você sabia que ele ia sair do 

país ou não? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Não sabia, não sabia. Eu só notei 

essa mudança de comportamento por volta de meados de julho de 1969, nós deixamos 

de dar aula no Vestibulares Santa Inês porque faliu o curso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu vou liberar o Luiz, para ir 

embora, não é Luiz?  

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Eu tenho que dar 

aula.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz você vem domingo aí 

no encontro do pessoal do CRUSP que o ininteligível está organizando?  

 

O SR. LUIZ DAGOBERT DE AGUIRRA RONCARI – Possivelmente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ótimo, está bom, muito 

obrigado. Obrigado Luiz. Desculpe a interrupção, vamos lá. Continua Dácio, obrigado, 

acompanha ele. Vamos lá, Dácio. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Bom, a gente então se via por 

atividades profissionais conjuntas, não é? E quando faliu o cursinho do Grêmio ele disse 

que não queria mais saber de aula, está certo? Aí faliu o Vestibulares Santa Inês. Ele 

não queria mais saber de aula, que o negócio dele era outro e tal, tal, reiterou essa 

vontade de estudar Economia e depois disso, nós nos vimos pouquíssimas vezes, não é?  

Nessas vezes que a gente saía para almoçar, não é? A gente acabou ficando 

fregueses da Adega Arouche que era de um português muito gente boa, generosíssimo, 

não é? Que tinha um restaurante ali no Largo do Arouche que sempre nos atendeu muito 

bem desde a época do cursinho, eu lembro que o primeiro salário que a gente recebeu 

dando aula foi torrar lá na Adega Arouche e comemos. 

O Kiyoshi, eu acho que chegou a ir a esse restaurante com a gente, a notícia 

melhor foi a de que nós terminamos o jantar e o português não quis cobrar a conta, nós 
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ficamos daí por diante com uma enorme dívida de gratidão com esse senhor e, em 

homenagem a isso, toda vez que fosse possível a gente passava por lá.  

E esses jantares começaram a rarear, está certo? Nessa época a gente já não tinha 

mais o CRUSP como o ponto de encontro, não é? Morávamos em Repúblicas, está 

certo? A atividade de agitação política se tornando cada vez mais intensa, está certo? Eu 

tive que partir para uma definição profissional, continuei dando aulas, o que fiz ao longo 

desses últimos 35 anos. Acho que especialmente era isso o que eu tinha a dizer sobre a 

figura do Ruy. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado, Dácio. 

 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Um grande amigo, amigo de raiz 

mesmo, desses que a gente vai querer bem sempre. 

 

(Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Dácio foi o proponente 

dessa Audiência, então dá para mandar o arquivo, não é? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Dá sim, é perfeitamente possível. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aquela foto famosa que o 

Cid que era do Mackenzie está, é essa que o Ruy está? Aquela foto? 
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O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Ah! Tá, está aqui. O Ruy é esse 

cara aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Olha o Cid de guarda-chuva 

aí. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É. Agora veja a página seguinte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Esse aqui é o Ruy? Ela está 

digitalizada, a foto? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Está, faz parte desse arquivo aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E qual é ele aqui? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Aí é ele aqui, segurando esse 

pedaço de pau, e olha o guarda frontal a ele, não é? E já de arma em punho, mas não 

atirou, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E é seu esse texto? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, é? E isso está 

digitalizado, também? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Está. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então você pode deixar com 

a gente? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Posso, posso sim, sem problemas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Se não tiver problema. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Não, não tem nenhum 

inconveniente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, essas fotos são famosas, 

elas não foram digitalizadas, não é? Não deu tempo. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Se não me engano é da “Última 

Hora" ou da" Folha de São Paulo”, que eu, aí eu não lembro.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É aquela foto em que o Cid 

estava com o guarda-chuva. 
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O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É. 

 

O SR. -  Cadê o Ruy? 

 

A SRA. – Não dá para saber quem é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– ininteligível esse relatório 

aqui? Você tem 300 páginas sobre o Ruy? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Trezentas, está aqui. Algumas 

passagens são repetidas, não é? Eu fui recolhendo de fontes diferentes, depois eu queria 

expurgar e tal. Esse negócio eu comecei a escrever logo depois do sequestro do avião. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Renan, quer dar uma 

olhadinha? Ah, logo depois? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É, só que não tinha computador. 

Eu escrevi à mão e tal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos ouvir a Aninha. É, 

porque vocês ninguém conta a historia do sequestro e a Aninha já estava lá em Cuba, 

não é? Você não foi com ele no voo, não é? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Não. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Já estava lá, não é? Então 

vamos lá. Ana Corbisier. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Primeiro, eu queria 

retomar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pega o microfone. Ah, tem 

outro aí para ficar mais à vontade. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu queria retomar uma 

coisa que parece que foi uma decisão individual dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ana, fala só um pouquinho 

mais alto, escolhe o microfone que você quiser, qual você ficar com a melhor postura, 

mas fala pertinho porque a gente não pode perder a gravação. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Assim? Então, não foi 

assim, quer dizer o que aconteceu? A gente saia em passeata, como estudantes que 

éramos defendendo as causas que a gente achava que tinha que defender e a polícia 

vinha para cima com cachorros, cavalos, era uma violência, uma coisa impressionante.  

Quer dizer, a coisa foi, no meu caso, eu estava fazendo alfabetização de adultos 

pelo Método Paulo Freire, e de repente a coisa, eu já estava casada, tinha filhos 

pequenos, e a coisa foi num crescendo e aquilo ficava o sapo entalado, aí sim era um 

sapo, entendeu? 

As pessoas, eu pelo menos não aguentava aquilo, dizer, meus filhos vão viver 

nesse esquema? Não vão! Então, a gente foi para a luta armada empurrado, não foi 

porque a gente optou, pouca gente, ninguém gosta, talvez os torturadores, não sei, a 
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gente não era a favor da violência, não queria violência, só que não tinha jeito, a gente 

não podia nem se reunir, sabe? 

Então, isso é muito importante entender, quem foi para a luta armada foi porque 

não deram mais caminhos para a gente, a não ser que você se eximisse de fazer política, 

os companheiros aqui podem afirmar isso, quer dizer, não dava para fazer política sem 

ser com a arma na mão, entendeu? 

A gente não aceitava, porque na verdade os militares deram um passeio, não 

deram um tiro, isso era super revoltante, dizendo que a gente ia fazer a revolução 

socialista. A gente nem sabia direito ainda o que era socialismo na época, e menos 

comunismo ainda, então, era muito revoltante isso, não havia como... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aninha, como você foi para 

lá em Cuba? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Então, eu, quando 

comecei a ficar insultada, insultada, meu marido, eu fui indo para a esquerda e meu 

marido foi indo para a direita, a gente era militante dos dominicanos, a teologia da 

libertação, nós éramos bastante católicos, só que ele foi indo para a direita e eu fui indo 

para a esquerda e nisso o casamento acabou.  

E ele fez questão de ficar com os filhos, e então eu achei que já que ele queria 

ser mãe eu ia ter que ser pai, eu ia ter que ver um futuro para os meus filhos e eu não 

admitia que eles vivessem em uma ditadura. 

Então, comecei a procurar, eu estudava, eu estudava na USP Maria Antônia, eu 

fazia Ciências Sociais. Eu comecei a procurar, porque eu não tinha tempo, eu tinha 

filho, amamentava, estudava, cozinhava, dava jantar para as pessoas da Associação de 

Dirigentes Cristãos de Empresas que meu marido trabalhava.  

Eu não tinha tempo nem para me coçar e não tinha tempo de fazer movimento 

estudantil, então eu estava muito por fora, eu comecei a procurar quem era organizado, 

até que eu bati no Aloysio Nunes que era um amigo de família, porque o pai era amigo 
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dos meus pais, os avós eram amigos dos meus avós, tinha uma relação de família, e eu 

sabia que ele estava no PC, no partidão. E o partidão para nós era uma coisa 

acomodada, não servia, mas como eu achava que tinha que estar organizado e não sabia 

de outra coisa, bom, já que não tem outra coisa, vamos lá. 

Aí ele me disse, "eu tenho uma coisa melhor para você", e a coisa melhor era a 

ALN, e foi assim que eu entrei para a ALN. Aí eu já tinha me separado e, portanto, 

tinha condições, digo, bom, já que não estou mais cuidando dos meus filhos, eu só via 

eles todos os dias, mas não estava cuidando, então me envolvi na luta armada, por isso, 

porque a gente foi mesmo empurrado. 

Isso era finalzinho de 1967, em 1968 houve aquele episódio do Lamarca, que o 

Lamarca caiu e tal, eu era da GTA da ALN e conheci só o Dirceu no movimento 

estudantil, até em um restaurante na época, não conheci nem o Ruy nem ninguém, nem 

outras pessoas... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A queda do Marighella em 

1969. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Não, eu estou falando de 

1967, eu entrei em 1967. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi que você tinha 

falado a queda... 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Não, quando o Lamarca, 

quando pegaram o caminhão no sítio, lembra? Então, isso foi no comecinho de 1968. 

Então, foi todo o ano de 1968, as Polícias e as Forças Armadas levaram um ano para 

descobrir que era uma coisa política, que eles pensavam que era delinquência comum, aí 

coisa foi crescendo. 
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Quando foi em 1969, eu saí em junho de 1969, por quê? Porque nós fizemos 

uma ação que deu azar, a polícia passou na frente do banco na hora, então, eu dirigi, eu 

no fusca embaixo, na marginal e o helicóptero da polícia em cima.  

Então eu não pude voltar para casa, ah, por quê? Porque um companheiro, como 

a polícia passou na frente, um companheiro que era o irmão do Virgílio Gomes da Silva, 

Gomes da Silva, não é? O Chiquinho foi ferido, muito ferido, então era o Celso Horta 

dirigindo o fusquinha, eu atrás com a cabeça do Chiquinho se esvaindo em sangue no 

meu colo e, bom, e a gente, e o Boanerges de Souza Massa era o médico que estava com 

o esquema de saúde para uma eventualidade, só que o Boanerges não estava no 

apartamento que ele deveria estar, esse foi o primeiro. 

Então eu tive que decidir para onde ia levar o rapaz feridíssimo e eu optei pela 

casa do Carlos Knapp, porque eu achei que o Lacombe, eu tinha essas duas 

possibilidades, que era o Juiz Federal não ia aguentar a barra, porque o Lacombe eu 

achava ele frouxo como de fato se mostrou, e o Carlos Knapp aguentaria, como de fato 

aguentou.  

Só que aí apareceu o Boanerges na casa do Carlos Knapp e chamou o banco de 

sangue, e aí pronto, quer dizer, já estava dando no rádio quando a gente estava no fusca, 

"há uma pessoa ferida, há uma pessoa", ou seja, que eles estavam de olho, a hora que o 

banco de sangue foi lá, viu uma pessoa ferida à bala, quer dizer, caiu tudo.  

E foi um escândalo porque a casa do Carlos Knapp ficava a 200 metros da casa 

do Comandante do Segundo Exército que aí se armou até os dentes, fez um ninho de 

metralhadora na casa, ficou apavorado, porque o Marighella se hospedava na casa do 

Carlos Knapp, e ele, "Meu Deus do céu, como? Que medo." Porque eles tinham um 

medo da gente, impressionante, não é? Isso não parece, mas era, sabe? Eles tinham mais 

medo da gente do que a gente deles. 

Aí o que aconteceu? Não pude voltar para casa, perdi o contato com a 

organização e inventei de ir para a França porque meu companheiro na época, o Itobi 

Alves Correia estava na França, eu trabalhava na TV Cultura e tinha direito a férias, eu 

achei que se eu fosse pra França de “férias”, ficava um mês e via no que davam as 

coisas. Só que aí recebi uma ordem, uma orientação do meu chefe na Fundação Padre 
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Anchieta para não voltar porque a polícia tinha ido lá e tinha dado batida na minha 

mesa, que logicamente não tinha nada, não é? 

E aí fiquei três meses em Paris e veio uma ordem do Marighella, para todo 

mundo que estava lá, que era o Aloysio Nunes que era da ALN, a companheira dele, a 

Vera Tude, o Guilherme Lustosa Cunha que depois foi ser funcionário da ONU, da 

ACNUR e o próprio Itobi e eu, para todos. 

Aí chegaram Carlos Knapp, Eliane, para todos irem para Cuba, mas ninguém 

foi, o Itobi foi depois e eu fui em um primeiro momento, porque eu já tinha estudado em 

Paris e eu sabia que ali, daquela mata não saía coelho, as pessoas ficavam no Café 

fazendo a revolução no Café, então, se era para ir para Cuba treinar, vamos para Cuba, 

eu fui na hora para Cuba. 

Bom, eu cheguei lá em setembro, dia 23 de setembro salvo engano, logo em 

seguida, e eles nos puseram em uma casa bem grande onde se formou o grupo que foi 

chamado de "grupo primavera", "primavera de praga", sempre era apelido pejorativo 

que a ALN deu, o pessoal da ALN, o Clemente, esse povo, porque a gente depois 

formou o MOLIPO e eles ficaram muito bravos com isso, mas teve razão para a gente 

formar, não foi à toa também, não foi uma cisão por ininteligível, não é? 

Aí, em setembro logo depois, e o grupo começou a se formar, começaram a vir 

as pessoas, em sua enorme e a maior parte eram da ALN, mas também tinha gente que 

não era, como o Franklin Martins que era do MR8, acho, e tinham algumas pessoas que 

não eram, tinha o Frate, tinha o Agnaldo Pacheco que era um partidão, não é? Em suma, 

tinham várias pessoas que não eram da ALN, algumas pessoas.  

E, a maioria homens, mas tinham 6 mulheres, então o grupo assim se formou, 

chegaram esses 9 companheiros do sequestro, por quê? Porque a organização estava 

sem recursos para fazer eles saírem pela Europa, porque era uma volta ao mundo para 

chegar em Cuba naquela época, eu mesma passei pela Itália, por Praga e tal para chegar 

em Cuba. 

Ou seja, precisava de dinheiro e a organização, naquele momento, não estava 

tendo para 9, que na verdade eram 11, porque ainda tinha o Boanerges e o Marcio Beck. 
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O Márcio não chegou a tempo em Buenos Aires e o Boanerges ficou esperando por ele, 

então foram 9, entre os quais o Ruy.  

Então, foi assim que, bom, eu cheguei antes, não é? E depois chegou o grupo do 

sequestro do avião. E a gente se organizou na casa, era uma disciplina militar, a gente 

acordava bem cedo, fazia ginástica, lia para caramba, eu aprendi mais sobre o Brasil 

naquela época do que em toda a minha vida antes.  

O Boanerges leu os 40 volumes do Lenin porque o Boanerges era em tudo 

exagerado, tudo dele era over, e o Joaquim era assim, muito amigo do Aylton Mortati, 

muito alto astral, muito alto astral. Porque tinham uns que tinham uma deprê, porque a 

gente estava longe da família, longe dos amigos, eu no meu caso estava longe dos 

filhos, a Eliane estava longe do filho também, então era uma situação complicada, mas 

para o Ruy não tinha essa, ele chamava Joaquim lá, então, para mim ele é o Joaquim, 

não é? 

Ele tinha um astral, estava sempre ótimo, continuou comendo bastante, também 

ele era grande, não é? Tinha que se alimentar, é. Então a gente esperou uns quantos 

meses para começar o treinamento, a gente fez o treinamento no campo e na cidade e 

também especificamente de armas, de tiro, de explosivos, chamava ponto zero esse 

lugar, eu estou contando essas coisas porque isso aí já é, a polícia já sabe, porque até 

então eu tinha o maior problema para falar dessas coisas, até porque envolve Cuba, não 

é? Que mora no meu coração, então não podia. 

E tinha a turma que era mais bem preparada fisicamente, porque eu tenho um 

defeito físico, além de ser mulher e mais velha que os outros, eu tenho um defeito físico, 

então eu era do grupo menos preparado fisicamente, o Joaquim já era top de linha, ele e 

vários outros, o Tenente e tal.  

Então, quando foi para o treinamento no campo, a gente ficava em uns 

alojamentos de pau a pique separados em dois e o Joaquim ficou no do pessoal da barra 

mais pesada que segurava mais o treinamento, e sobrou para o João Leonardo ficar com 

a gente, o Aylton também ficava com a gente porque ele namorava a Maria Augusta 

Thomaz e a Maria Augusta ficou com a gente e então, os cubanos que eram bem assim 

de proteger os amores, puseram o Aylton junto com a Maria Augusta, que eram o 
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Tenente e a Bica, apelido Bica. O nome era outro, mas o apelido Bica, porque tinha o 

nome postiço, o nome falso e ainda tinha apelido. 

E assim foi, quer dizer, ele era muito especial, era muito mais bonito do que está 

nessa foto aí, muito mais. Não tinha esse bigode, tinha um cabelo bem liso assim, era 

uma beleza de rapaz, muito bonito, e assim alto astral, muito disciplinado, cumpria 

todas as tarefas.  

E depois, quando foi para gente voltar, que essa é uma coisa também que as 

pessoas questionam muito: "Que absurdo vocês terem voltado", porque todos morreram, 

sobrei eu e o Dirceu, não é? E as pessoas dizem que era um absurdo voltar, mas era a 

nossa proposta. Primeiro porque a gente não imaginava que ia ter anistia, ninguém nem 

cogitava anistia, então tinha que voltar para lutar, ué, como é que faz? A gente não foi 

treinar para guerrilha rural? A gente tem que voltar, nem cogitava não voltar. Uns 

questionaram, obviamente, ficaram na Europa e não morreram e o Itobi foi um deles, 

outros voltaram, e outros também, alguns dirigentes, e aí é importante falar da cisão 

porque a gente formou o MOLIPO, não é? Porque é uma coisa que é questionada. 

Por que? O que aconteceu? Iam para lá dirigentes da ALN que se propunham 

dirigentes como Mastrocinque, a própria Zilda Pereira, mulher do que foi caso do 

Marighella, ia para lá como dirigente, dava tarefa para a gente e depois ficava na 

Europa, a gente, sabe?  

A gente queria voltar, a gente tinha uma proposta muito definida de voltar. Então 

essa foi uma razão principal digamos, uma das razões, também havia razões políticas 

porque aí já eram mais dos companheiros da direção que eram o Benetasso, o Dirceu, o 

Lauriberto Reis, o próprio João Leonardo, Arno Preis.  

Eles achavam que a ALN estava muito nacionalista demais e estava deixando de 

querer a revolução socialista e, no meu caso a questão era mais voltar mesmo para lutar, 

e esses que estavam mais bem preparados para voltar, como o Ruy, voltaram antes e, 

também os que eram de direção, dirigentes, tanto que o Dirceu também voltou nessa 

primeira etapa. 

Depois começou a cair todo mundo, isso é uma coisa que até hoje eu não 

consegui esclarecer, por que eles voltaram para São Paulo? Porque a gente sabia e 
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conversava sobre isso e discutia isso, que a USP estava toda infiltrada, quer dizer, e os 

contatos deles e nossos eram da USP. Então voltar para São Paulo era botar a cabeça na 

corda, eu não sei até hoje o porquê que eles voltaram, porque eu não voltei para São 

Paulo, e acho que é por isso que eu estou aqui, não é? E então... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você voltou para onde? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu fui para a Bahia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você pode falar disso? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu fui para a Bahia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Deixa eu falar, já que você 

interrompeu, aquele sequestro do avião da Varig foi no dia 4 de novembro? O do Ruy? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Olha, eu não juro, não, 

mas sempre aparece..  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É aquele da Jessie Jane? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Como sendo dia 4 de 

novembro que é o próprio dia da morte do Marighella. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Do Marighella. Aí vocês 

foram 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Posso fazer um pequeno aparte em 

relação? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala no microfone e fala seu 

nome. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Bom, Dácio. Nessa pesquisa que 

eu tenho feito sobre o Ruy, o último informe que eu registrei foi a partir de um vídeo 

exibido pelo blog do Luiz Carlos Azenha, há questão de uns 15 dias, na época em que 

se falava lá dos 45 anos da morte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala mais perto, não precisa 

olhar para nós, olhe para o microfone. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Eu percebi em uma das sequências 

que falava-se que o Serviço Secreto do Exército sabia da existência desse grupo de 

brasileiros disposto a sequestrar o Boeing da Varig e só não prenderam esses militantes 

porque a caçada ao Marighella já estava armada e se a coisa acontecesse um pouquinho 

antes poderia assustar o Marighella e o seu esquema de segurança e podia, 

evidentemente, impedir a prisão do grande chefe. Alguém sabe desses dados? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu sei, tem um livro de 

um brasilianista, um americano que diz isso, mas não falando do Serviço Secreto 

Brasileiro, falando da CIA, que a CIA já sabia do sequestro e não impediu por causa da, 
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para não criar problema para a captura do Marighella, para a morte, do assassinato do 

Marighella. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando eles chegaram lá, eu 

sei que vocês eram todos compartimentados, muito... 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Não, lá não. Nesse 

momento estávamos todos, fomos sendo agrupados em uma casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas vocês receberam, eles 

chegaram em 9? O pessoal que chegou do sequestro, chegaram em 9? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER– Chegaram em 9, foi um 

momento de consternação porque a gente tinha acabado de ter a notícia da morte do 

Marighella, eu mesma conhecia, eu privava com o Marighella, não é? Então, ficava, ele 

tinha a mania de abotoar o punho da camisa trocado, tinham dois botões e ele punha 

trocado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Espere um pouquinho, 

Aninha, espera um pouquinho, deixe eles, eles estão trocando informação. Ininteligível, 

se você quiser falar, está bom.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Está bom. Vamos lá, 

Aninha, retome porque é importante o que você está falando. 
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A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu ficava tentando 

identificar lá naquela.. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você lembra o nome do 

brasilianista? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Sabe que não? Escrevi 

sobre isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Vai em frente.  

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Deve ter, porque agora 

voltaram nossos documentos de Cuba e eu, a Cida Horta e o Celso, a gente está 

identificando, então pode ser que tenha porque eu escrevi um relatório, eu traduzi o 

texto do brasilianista para os cubanos e escrevi sobre isso, então, pode ser que eu 

recupere essa informação, entendeu? Agora. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Continue. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu ficava tentando, quem 

sabe não é o Marighella, quem sabe não é? Ver o punho, porque como ele usava uma 

peruca, pelo rosto só eu não identificava facilmente, a memória que eu tinha, a 

memória... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quem sabe era ele que 

estava chegando em Cuba? Essa era sua esperança? Eu não entendi, quem sabe o 

Marighella, como, não entendi? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Não, apareceu uma foto 

dele morto dentro do Volkswagen na “Veja”, e eu parece que estou vendo, ele morto e 

caiu dentro do fusca, então eu ficava tentando ver se era mesmo, identificar, porque a 

repressão dizia que era, mas quem sabe não fosse, não é? Entendeu? Porque a gente se 

sentiu órfão quando ele morreu, foi terrível, foi muito terrível. Mas isso só acirrou a 

nossa vontade de voltar, a nossa decisão de voltar, não era vontade, era decisão, não é? 

Contamos sempre com todo o apoio dos cubanos, não é? Eles, porque a história 

deles era essa, eles ficaram reduzidos a 12 e continuaram a luta, não é? Então para eles 

isso não era tão estranho assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Sílvia, mãe do Carlinhos, 

aquele filho, a Silvinha. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Quem é? Sílvia Peroba? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. Continua. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Olhe, ela esteve em 

Cuba, eu nunca a vi porque aí sim eu já estava compartimentada, eu não a vi, mas ela, 

sei lá, houve algum problema come ela em relação ao MOLIPO, em relação, que o 

Dirceu viveu essa situação com ela, ela até morou na Casa da Cida Horta, mas eu nem 

conheci. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom, então vai, 

continua. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Então, foi assim, quer 

dizer, eu privei com o Joaquim, para mim é Joaquim, não é? Eu privei com o Joaquim, 

nós chegamos em 1969, eles vieram embora em 1971, eu fiquei, só voltei em 1975, 

porque tinham muito medo de me mandar por causa do meu defeito achavam que eu ia 

ser facilmente detectada, como a vida é, não? Que coisa incrível. 

Então vim, fiz muitas tarefas, entrei e saí do país várias vezes, clandestinamente, 

mas eu só vim em definitivo em dezembro de 1975. E aí, quando caiu a maioria dos 

companheiros eles devolveram o Dirceu para Cuba para salvar alguém da direção, e foi 

assim que eu e o Dirceu a gente ficou trabalhando juntos sobre o Brasil, com 

informação sobre o Brasil, porque os cubanos recebiam toda a imprensa brasileira, e a 

gente processava aquilo, houvesse trabalho a gente trabalhava 11 horas por dia. 

Sempre aquela coisa dos companheiros de que a gente tinha que manter bem alta 

a bandeira deles porque afinal eles não tinham morrido em vão, a gente tinha que 

continuar, que continuar. A gente em nenhum momento desistiu, não é?  

Aí eu voltei em 1975, o Dirceu voltou em 1976, até que veio, a gente continuou 

trabalhando e se encontrando periodicamente, aí nessas morreu o João Leonardo, eu fui 

encontrar o João Leonardo, eu ainda estive com o João Leonardo vivo, marquei ponto 

com o Dirceu, mas nesse ínterim o João Leonardo é morto e ficamos só nós dois, e a 

gente se encontrava para trocar informações. 

Eu fiz bastante trabalho social, tive essa oportunidade de organizar, para mim a 

palavra chave era organizar, tem que organizar, tem que organizar, organizar porque aí 

as pessoas percebem que organizadas elas conseguem as coisas.  

Então era tudo, era luta por água, por ar, contra rato, por moradia, tudo o que 

aparecia de luta eu estava lá organizando e não podia dar as caras porque estava mais 

clandestina do que nem sei, não é? 
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Então foi um período intenso, eu me encontrava com o Dirceu em outras 

cidades, ora aqui, ora ali, e até que veio a anistia, não é? E enfim, a gente manteve 

sempre o nome do MOLIPO, a memória dos companheiros, e o Joaquim merece isso 

porque afinal ele deu a vida, não é? Ele merece isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então fala um pouco da 

volta do Joaquim, ou como vocês falam, para o Brasil. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Olha... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tem esta história contada no 

dossiê, mas que... 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Olha, era assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você preparou a vinda dele? 

Onde ele tinha, qual era a conexão, por que ele veio para a Amazônia? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Quando, isso é uma 

coisa que eu vou poder falar nada, porque era assim, quando se resolvia quem ia voltar, 

a gente ficava todo mundo separado, por segurança. Não era para a gente saber quem ia 

voltar para onde, muito menos para onde ia voltar, com que nome ia voltar. 

Com certeza ele antes não tinha esse nome de João Silvino porque ele tinha aqui 

um documento da organização e lá os cubanos davam uma documentação ótima para a 

gente, segura, confiável, sabe? Esse João Silvino aí devia ser uma documentação boa. 
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Então, aí eu já não sei, eu não sei, até onde eu sei ele voltou com o Boanerges, 

ou pelo menos ele estava fazendo dupla. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Com Boanerges? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Com Boanerges, não é? 

Até onde a gente sabe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E o Boanerges onde anda? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Boa pergunta. Porque até 

então, tanto que na minha carta aqui sobre o Ruy que eu mandei para a família eu falo 

com todas as letras que o Boanerges entregou o Ruy. Hoje o Ivan acha que não, que o, 

talvez ele tenha falado na, provavelmente falou na tortura, quem não fala? Eu não fui 

torturada, não ouso julgar ninguém que foi. 

Mas o, hoje o Ivan acha que não foi o Boanerges que entregou todo o MOLIPO, 

porque a gente acha que tinha infiltração, parece que tinha infiltração. Há quem diga 

que tinha até infiltração entre os cubanos mesmo. Eu acho que não porque, quando eu 

fui procurar os meus documentos no DOPS, eles não sabem de mim na clandestinidade. 

Eles só sabem de mim até lá, depois eles não sabem. E se fosse entre os cubanos eles 

saberiam que eu estava voltando também clandestina. 

Outra coisa que eu acho que eu sou a maior prova que tem, esse livro aí 

horroroso sobre a biografia do Dirceu, fala que o Dirceu seria uma pessoa que teria 

entregue o MOLIPO. Se ele tivesse entregue o MOLIPO eu não estava aqui, porque ele 

sabia de mim o tempo todo, absolutamente o tempo todo. Então eu acho que eu sou a 

maior prova de que isso não é verdade, não é? 

Quanto ao Boanerges tem vários fatos esquisitos, vários. Então eu pensei, 

porque se um morre e o outro fica vivo, que conclusão você tira? Ainda ele foi visto na 
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cadeia e pediu para não dizerem que tinham visto ele. Todo mundo queria que falasse 

que viu para não poderem matar, não é? E ele fala que não viu? 

Agora, com relação à morte do Ruy, eu estou perplexa porque eu estava 

incorrendo num erro assim complicado. Para mim a Maria Claudia Badan Ribeiro era a 

pessoa que tinha feito a biografia, a melhor biografia que eu li de companheiros. Ela 

tinha feito do Ruy, ela entrou em contato comigo por causa desta carta que tinha escrito 

para a família, eu falei tudo o que eu sabia e podia, que não era tanto assim, enfim, era 

uma época em que outras pessoas não conviveram com ele, então era importante aquilo. 

E no fim não era ela, eu me atrapalhei com o nome, agora eu preciso recuperar 

quem fez essa biografia porque dá, nos detalhes, como ele foi morto em Natividade, 

como ele foi enterrado, tudo tem nesse trabalho dela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De quem? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Dessa pessoa que eu 

preciso recuperar porque não foi... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você não tem isso... 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu dei para a Amelinha 

convidar para hoje, ela disse “mas não fui eu que fiz este livro.” Eu me atrapalhei, ela 

fez outro livro chamado “Mulheres que foram à Luta Armada”, um nome assim. E, mas 

não é ela, não foi ela quem fez a biografia do Ruy. Eu dei até para ele, não foi Dácio?  

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Foi.  
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A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu estou enganada, 

entende, eu preciso. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – É uma pesquisadora da UNESP de 

Araraquara. É a pesquisadora, se não me engano da UNESP de Araraquara ou da 

UNICAMP, não é? Que fez este levantamento bastante detalhado. Eu cheguei até a 

acessar essa tese na internet, mas deu uma pane no computador e eu perdi e já não 

lembro mais. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu vou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Espera aí, espera aí. É que 

tudo aqui gera documento, é o Dácio que está falando. Fala de novo com o sujeito. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Então. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A tese de quem mesmo, 

como é?  

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – A gente não sabe. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – No encontro no Memorial da 

Resistência, não é? Em homenagem lá a MOLIPO eu conversei com a Ana que me deu 

essa dica que tinha uma pesquisadora, não é? Que realizou uma tese sobre o Ruy, está 

certo? Agora eu não me lembro mais do nome dessa pesquisadora e nem da tese e nem 
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da instituição. Eu sei que não era da USP, era ou da UNICAMP ou da UNESP de 

Araraquara. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Não é a Maria Claudia, 

eu dei o nome errado para você, e acho que era da UNICAMP, salvo engano. Eu vou 

tentar recuperar no computador, sabe? Ver se eu recupero porque eu tive acesso a esse 

texto, é muito bom. Eu acho que tem que ter este texto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tá, aí vocês se encarregam 

de achar isso para a gente? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Achar eu não sei, mas eu 

vou procurar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pesquisar. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E estes documentos de Cuba 

estão chegando, vocês vão disponibilizar? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Olha, eles estão com, 

porque a história foi a seguinte, numa viagem que o Dirceu fez à Cuba com Fernando 

Morais, os cubanos entregaram para o Dirceu uma mala com todos os nossos 

documentos. E o Dirceu, naquele momento Fernando Morais estava pensando fazer um 

livro sobre ou MOLIPO, ou sobre o Dirceu. O Dirceu era ministro ainda.  
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Aí o Dirceu deixou de ser ministro e o Fernando Morais resolveu fazer o livro 

sobre o Paulo Coelho. Então o Dirceu passou a tal da mala para o Fernando Morais, mas 

o Fernando Morais nem abriu, não deu importância, graças a Deus, porque senão teria 

sido... Teria porque a pessoa mexe, começa virar bagunça. 

Eu sei que isso está com a Assessoria do Dirceu, com aquela Maria Alice que 

trabalha com o Dirceu que é historiadora, e nós fomos atrás e ela disponibilizou um 

DVD para nós. Então eu tenho um DVD com todo este material. Tem muita coisa com a 

minha letra, então eu mesma é que tenho que identificar, dizer em que contexto foi feito. 

Porque a gente fez muito relatório. 

Como eu ia e voltava, cada vez que eu voltava eu fazia relatório. Fazia relatório 

operativo, político, todo tipo de relatório, até sobre a roupa que as pessoas usavam em 

cada lugar, é engraçado. 

Então tem este material. Agora, ali no material tem relatório do Benetasso 

falando das quedas, então pode ser uma coisa útil, não é? Importante, porque ele faz um 

relatório político dizendo como, sabe? A situação e tal, porque o MOLIPO foi sendo 

dizimado, foi dizimado, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E não tem, a não ser este 

trabalho do Zé Dirceu iniciou não tem ninguém que está trabalhando o material do 

MOLIPO? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Então, muita gente já 

tentou, aquele Abelardo Blanco junto com a Malu Alves Ferreira já quiseram fazer 

começaram, eles fizeram a lista comigo até ajudei. A lista das pessoas que estavam em 

cada acampamento, em cada casa, com o seu codinome, o nome que usavam lá, etc. 

Aí no fim não deu em nada porque eles precisavam, ia ser um filme e precisa de 

recursos, aí não tinha, ficou nisso. 

O Fernando Morais também pensou, mas não chegou a por na prática eu acho 

que nada. E agora é o Celso Horta porque o Celso Horta era muito ligado ao 
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Fleuryzinho, coisa que eu nem sabia. Até a gente se encontrou numa Comissão da 

Verdade lá na PUC que era sobre o Fleuryzinho, não é? Que eu nem conhecia, não 

cheguei a conhecer, mas que pelo visto era uma pessoa do nível do Benetasso, assim. 

Então o Celso Horta está muito interessado nisso. E eu tenho que participar 

porque sobrou eu, não é? E também porque eu identifico, sabe? O Dirceu tem má 

memória, o Dirceu não lembra e fora que agora então, nem pensar, não é? 

Mas, eu tenho memória ainda melhor que a dele, e eu identifico quando que cada 

coisa foi feita, em que contexto foi escrito, o que que tem a ver. E a Cida por conta de 

ter trabalhado com Benetasso. Então nós duas temos que tocar isso, entendeu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tá. Então para ir 

sintetizando e encaminhando. Tem uma tese sobre o Ruy, não é? Que é uma 

pesquisadora de uma universidade, isso aí é uma coisa importante para a gente. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Superimportante super. 

Elas falaram, o Rodrigo falou e a Regina numa Poliane. Eu não me lembro deste nome, 

entendeu? Mas pode ser que tenha sido essa pessoa que me procurou. Vocês têm acesso 

a esse trabalho dela? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Essa Poliane.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha, vem para a Mesa, 

aqui. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Chegou a conversar com todos nós. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Espera aí. Dácio, Dácio. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Foi lá conversar tal. Aproveitou 

uma fase de permanência do Kiyoshi aqui no Brasil também. Teve uma longa conversa 

e depois foi me procurar no tempo que eu ainda trabalhava no Anglo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Dácio desculpa, eu estou tão 

cansado que eu mesmo olhando para a pessoa às vezes eu me perco. Quem que, repete a 

frase, por favor. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – A Poliane. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Poliane. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Está certo? Que é uma moça lá de 

Natividade, tinha um envolvimento estranhíssimo com a figura do Ruy, não é? A 

impressão que passava é que ela estava apaixonadíssima, não é? Pelo Ruy porque falava 

dele com um entusiasmo assim, não é? De físico até, não é? E não foi isso Kiyoshi? Não 

te passou essa impressão? 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Sim, sim. A Poliane ela está fazendo uma 

tese, não é? Ela está juntando material e fazendo entrevistas e conversou comigo, 

conversou com o Dácio, conversou com a Regina. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Para mim ela disse que estava 

fazendo um documentário, que chegou até... 
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O SR. KIYOSHI KADIKARU – Era um trabalho que... 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Entrevistar o Zé Dirceu, tudo 

filmado. 

 

O SR. KIYOSHI KADIKARU – Exatamente. Essa, eu tenho o endereço, o e-

mail dela e esses dias eu mandei um e-mail para ela dizendo sobre esse encontro, ela até 

agradeceu, tal. Eu pensei que ela estivesse aqui, mas ela não veio. 

 

O SR. RODRIGO BERBERT PEREIRA – Rodrigo, tem uma história curiosa 

que ela conta do Ruy lá em Natividade que até surgiu uma lenda urbana dele lá. Que 

embora o pouco tempo que ele ficou lá na cidade, por isso que acho que ela se 

interessou e foi buscar isso. Acho que o trabalho dela ia ser uma conclusão de curso e 

acabou virando algo grandioso que ela nem pensava que ia ser isso. 

Que era uma lenda em relação, que falava “o desejado”, que os 3 dias, não sei 

quantos dias que ele ficou ali, as mulheres da cidade iam visitar ele pela grade, 

contavam histórias dele na cidade, as próprias mães para as filhas, algo assim. Que ele 

tinha botas que poderiam subir paredes. 

E por esse motivo, pela altura da prisão que ele, por isso que ele conseguiu se 

suicidar, não é? Digamos assim. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Regina. Eu gostaria antes, Ana, de 

não sei se me faltou na hora, não entendi direito, quando você, em 1972 você estava em 

Cuba, certo? Vocês souberam neste momento da morte do Ruy Carlos? 
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A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Olha, a gente sempre 

sabia porque vinha ou saía publicado no “Gramma”, eu não sabia o nome Ruy Carlos, 

esse nome não. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – O Joaquim para vocês já tinha 

morrido em 1972 mesmo? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Sim, sim. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Certo, porque é isso que para nós a 

situação é complicada, não é? 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Porque o Benetasso 

estava aqui, outros companheiros estavam aqui. Então os companheiros sabiam quem 

tinha caído, quem não tinha caído, sabe? 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – É mais um problema aqui para o 

nosso Brasil, não é? Isso. E agora, quanto ao que nós estávamos falando e o Kiyoshi 

também, sobre a Poliane e que o Rodrigo comentou agora tem uma outra pessoa 

também, até o meu marido agora me fez lembrar, da Dalila. 

A Dalila, ela é uma moça de, atualmente ela deve morar em Goiânia, a Amelinha 

a conheceu, não é Amelinha? Ela esteve no enterro simbólico do Ruy Carlos lá em 

Jales. Até nós temos fotos aí. Ela fez, não é? Um comentário, ela foi uma pessoa muito 

boa mesmo, ela ficou na minha casa. 

E o que ela conta é isso. A família dela tinha parente em Natividade e ela 

passava as férias lá em Natividade. Meu filho, se eu estiver errada em alguma coisa 

você me fala aí, tá? Ela passava as férias em Natividade, então ela soube que tinha um 
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rapaz muito bonito que estava preso e pelas fotos, se alguém tiver interesse de ver nós 

temos aí, da cadeia pública, era assim uma janela enorme, bem para fora realmente. O 

meu marido conheceu lá, certo? Meu marido conheceu. 

E que eles passavam na frente da cadeia e ficavam olhando para ele, aquele 

rapaz bonito, quietinho, sem falar nada, certo? E aí, que ela, o problema da paixão até 

que o Dacinho comentou, e porque nós estivemos junto com ela, entendeu? Ela falou 

tudo isso pessoalmente para nós, ela esteve na minha casa lá em Jales. 

E ela disse que realmente, ela, só que ela o viu pessoalmente, ela se apaixonou 

por ele, entendeu? Que era, porque ainda mais que é uma região que é um tipo assim de 

características físicas bem diferentes, e como você disse mesmo, não é, Ana? Não estou 

só falando como irmã, ele era um rapaz muito bonito realmente, não é? Muito 

apresentável. 

Então ela falou que ela passava ali e ela se apaixonou por ele. Então ela voltou 

para casa, foi dormir e que no outro dia saiu a notícia que o rapaz havia se matado, se 

enforcado na prisão. Aí ela ficou desesperada, porque ela falou que foi realmente uma 

paixão que ela teve à primeira vista por ele, certo? Aí, ela ficou sabendo no outro dia, 

ficou, foi, ela ficou no enterro dele. Inclusive o meu marido esteve presente lá, não é? 

Junto com Badan Palhares, certo?  

Ela foi, ela fez toda, tentou mostrar onde era o túmulo dele, porque realmente ela 

lembra tudo, conta tudo, como ele era, até que eles ajudaram a comprar um caixão assim 

dos mais simples, puseram roupa que ele não tinha roupa para colocar, certo? 

Então a Dalila é um depoimento muito importante, certo? A Dalila. Só que nós 

continuamos tendo contato durante muito tempo, aí chegou um certo momento, o meu 

pai ainda era vivo. 

 

A SRA. -  Deixa eu ver. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – O meu pai ainda era vivo e ele 

também entrava em contato muito coma Dalila, certo? Só que chegou um momento em 
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que começou assim, a gente tentava entrar em contato com ela e não conseguia mais, 

entendeu? Nós imaginamos assim, não sei, agora eu estou falando, imaginando a 

situação que ela foi muito procurada também na época pela polícia e tudo o mais pelo 

envolvimento ali de 12 horas que ela teve ali com ele, certo? 

E ela era até, é, espero que ainda esteja viva, ela é médica veterinária, e o marido 

parece-me que não estava gostando muito dessa situação, do contato com a família 

porque aí saiu em jornais, entendeu? Tanto da região de Jales como do Estado. Saiu a 

foto dela, o depoimento dela, certo? Então a partir daí infelizmente nós não tivemos 

mais contato com a Dalila, entendeu? 

Tentamos já ligar várias vezes, o Moacir, meu marido, esteve com ela, até aí tem 

todas as fotos, o cemitério tudo. Então ela foi assim, eu acho uma pessoa muito, muito 

importante e de, com muito amor, ela demonstrou para a gente, entende? Como família, 

aqui eu não estou nem analisando o problema político, certo? 

Porque a minha parte aqui, é lógico que a gente está inserida dentro do contexto 

político, não resta dúvida, mas eu acho que o papel nosso aqui mais é mostrar o 

sofrimento da família, não é? A família com tudo aquilo que aconteceu, com essa 

pergunta que eu fiz para a Ana. Então realmente eles já sabiam dele em 1972, da morte 

dele, certo? Então a Dalila para nós é uma coisa importantíssima. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você acha que ela era um 

contato político dele? 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Não, não. De jeito nenhum! Foi, não, 

não. Não teve contato nenhum, nenhum, nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então tá. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Totalmente apolítico. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Amelinha vai falar. Deixa 

eu perguntar uma coisa ou para a Amelinha ou para Corbisier ou para  Dácio. O Márcio 

Beck Machado e a Maria Augusta Thomaz, todo mundo sabe o jeito que eles chegaram 

lá e como eles foram achados, não é? Amelinha, você sabe como é que o Ruy foi parar 

lá? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, isso eu não sei. Olha, Amelinha Teles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E como é que acharam ele 

lá? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não. Amelinha Teles. O que a Dalila contou 

para nós, não é? E acho que ela contou com muita coerência. Eu acho que aquilo foi 

muito verdadeiro. Chegou, Natividade naquela época era em Goiás, hoje é em 

Tocantins. Uma cidadezinha desse tamanhozinho, chega um homem completamente 

diferente dos homens da cidade, daquela cidade porque ele era um homem bonito. 

Eu lembro de ela falar da calça jeans que ele usava, que aquilo  devia ser assim o 

máximo nos anos, imagine em 1971, 1972. Quem tinha uma calça jeans era, não é? Eu 

acho que ela nunca tinha visto um homem tão bonito como aquele, ela tinha 15 anos de 

idade. Tem que levar em conta isso, essa menina tinha 15 anos. Eu lembro dela 

contando. 

Então, nossa ela ficou apaixonada, ele foi para uma pensão na cidade. Ele estava 

numa pensão e ela ficou apaixonada por aquele homem. Ela passava pra lá, para cá 

olhando aquele rapaz, e quando no outro dia ela ficou sabendo, no outro dia ou naquele 

mesmo dia mais tarde ele foi preso. 

Agora, eu tenho a impressão independente, deve ter infiltrado, deve ter gente 

enfim, toda essa história eu não conheço, não é? Mas eu acho que ele chamou muita 

atenção, inclusive da própria polícia. E foi, naquele momento lá não tinha só a polícia 

local, já tinha Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes entrou em ação. 
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E como é que ela conta isso? Ela no outro dia, todo mundo falou que ele se 

suicidou, ela inclusive disse que eles montaram mesmo uma cena, não é? Tinha uma 

cena. Eu até perguntava muito para ela, mas gente como que eles montaram a cena dele 

enforcado? 

A delegacia, o Moacir foi lá, não é? Depois, deve ter visto melhor, mas a 

impressão que tinha é que ela tinha uma grade e as pessoas que passavam na rua viam 

quem estava preso lá. E naquele dia ela viu ele enforcado lá. Não sei se, ela viu. E ela 

ficou impressionada com aquilo, toda a cidade ficou, uma cidadezinha desse tamanho 

todo mundo fala.  

E tinha muita gente da polícia e não era só gente local. Porque tinha helicóptero, 

eles foram lá para fazer uma guerra por causa de um rapaz. Eles fizeram uma guerra. E 

ela conta isso porque ela conhecia, apesar de ela estar de férias, ela ia sempre de férias 

lá porque era janeiro, não é? Ela estava de férias da escola e ela ia sempre lá e todo 

mundo conhecia todo mundo. Não era com os caras de lá. Até ela, parece que ela ouviu 

um comentário que era gente de São Paulo que estava lá pegando ele. 

E aí vão enterrar ele. Quando vão enterrar, ela acompanha, ela acompanha os 

policiais, ela vai sozinha e eles pegam ela e prendem ela. Ela foi presa, ela foi presa e 

submetida, ela não fala em tortura, espancamento, mas ela fala do interrogatório porque 

eles acharam que ela tinha uma ligação com ele política. Ela nem estava sabendo nada 

de política. 

Ela até brinca, não é? Ela falava que ela era noiva dele sem nunca ter namorado 

com ele, ela era a noiva dele e era viúva sem nunca ter casado com ele. Ela gostou dele. 

Ela falou assim, "um homem desse", então ela seguiu tanto é que ela seguiu e viu o 

local onde ele teria sido sepultado. 

E quando, anos depois, voltaram lá o Moacir e outros mais e médico legista e 

tudo, não conseguiram localizar os restos mortais do Ruy naquele local que 

provavelmente eles podem ter retirado como eles fizeram da Maria Augusta também, 

não é? Então pode ter feito isso, mas ela conta com muitos detalhes tudo aquilo e ela foi 

no dia do enterro simbólico. Eu acho muito importante destacar esse enterro simbólico e 

destacar o papel do seu Ruy, do pai. Eu, como sou da Comissão de Familiares, eu 

conheci seu pai lá na luta pela anistia. 
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Ele ia lá na Bela Vista que era o Comitê, o CBA, Comitê Brasileiro pela Anistia, 

ele ia lá falar do Ruy. Eu conheci o Ruy, parece até que eu conheço o Ruy, nunca vi o 

Ruy, mas eu conheço por causa do seu Ruy. Porque o seu Ruy falava com toda 

veemência da importância do filho dele e ele valorizava o filho dele. 

E era muito engraçado porque quando ele começava a contar tudo o que ele 

fazia, a gente tinha muita amizade, eu sempre fui muito, porque ele gostava de 

conversar e eu gosto muito de ouvir as histórias. E ele falava assim, tinha um comício 

da ARENA lá na cidade, ele ia, tinha um comício do MDB também ele ia. Ele ia em 

todos os comícios políticos da cidade para denunciar a morte do filho. 

Porque ele era muito eloquente, não é? Ele falava muito bem, o seu Ruy. Eu 

acho que esse interesse do Ruy Carlos Filho pela política se deu pelo exemplo do pai. 

Ele era um político, ele animava a gente naquela luta, naquela busca de mortos e 

desaparecidos. Ele punha a gente assim, ele era um agitador político, ele um cara muito 

interessante, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Lê essa carta. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Essa carta é do Ruy, não é? Então, ele, esse. 

Não, eu queria falar o seguinte, antes de ler essa carta. Eu queria lembrar o seguinte, que 

o seu Ruy um dia ligou e nós não encontramos as ossadas do Ruy Carlos Vieira Berbert. 

Ele é desaparecido político do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de 

vista internacional, do ponto de vista jurídico, ele é um desaparecido político. 
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Mas o que o seu Ruy fez? Ele um dia ligou para mim e falou assim, "você tem 

tal dia assim, assim para o sepultamento do Ruy". Eu falei, como que eu vou no 

sepultamento do Ruy? Pensei, como, se não tem as ossadas? Ele falou, "não. Pode vir 

que vai ter o sepultamento." Eu achei tão interessante. 

Aí ele falou assim,"eu explico quando você chegar aqui, vem aqui primeiro", 

não foi? Então fui eu lá para Jales, cheguei lá já estava todo montado, gente! E a 

primeira coisa que, olha eu cheguei cedinho, cheguei ele me levou na casa dele. Ele foi 

me buscar lá na rodoviária, me levou na casa dele, chegou lá, ele me levou no quarto do 

Ruy, que o quarto do Ruy estava lá tudo certinho.  

Inclusive até o sapato, eu me lembro do sapato do Ruy, a roupa, tudo. Ele tinha 

deixado lá, e ele tinha, e ele falou assim, "algumas peças eu coloquei na urna, é isso, nós 

vamos fazer esse enterro, mas ninguém, não era para comentar que aquele enterro era 

apenas simbólico. 

Não sei se você lembra disso Regina, ele falando, não é? Ele falava isso, eu falei 

nossa, que engraçado, eu achei tudo muito louco, não é? Eu até escrevi um texto que 

depois eu mandei para vocês, “o sepultamento inusitado” porque para mim foi, uma 

coisa, a importância desse ato, desse ritual para a sociedade humana, não é? 

Nunca eu vi, é. 

 

O SR.– ele procurou o Badan Palhares e pagou do próprio bolso lá ....realmente 

fomos lá e tinha e tinha 6 da equipe dele, pegamos o avião em Campinas e fomos lá 

para Natividade realmente nós ficamos lá 3 dias, procurou em todo o cemitério lá 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E não conseguiu 

 

O SR.– a Dalila 
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A SRA. AMELINHA TELES – A Dalila foi junto, é. 

 

O SR - ... mais ou menos os passos lá... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, ele fez todo, é, ele fez todo o esforço 

possível, o impossível, eu diria que impossível. Mas eu vejo o seguinte, como a 

importância do sepultamento, de você ter o corpo. Quando eu falo, e olha que eu sou 

familiar de desaparecido, eu lido com várias reações das pessoas, mas a do seu Ruy, 

gente! Aquela capacidade de ter um objetivo e esse objetivo eu vou fazer, eu vou 

realizar esse sepultamento. Eu assustei quando ele ligou para mim, ele ainda mandou 

pelo correio um convite, porque naquele tempo não tinha internet assim, não é?  

Eu fui lá no sepultamento, no sepultamento e ele me mostrou antes a sala, aliás o 

quarto e depois, gente! Nós fomos na Câmara, e era um feriado nacional, você lembra? 

feriado municipal, na cidade. Ele conseguiu isso, ele parou a cidade de Jales. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Isto nós devemos muito também, 

Amelinha, ao Moacir. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Se o Moacir, o Moacir era da prefeitura, mas 

eu estou dizendo assim, o empenho desse homem. Claro que muita gente ajudou ele. Foi 

assim, um sepultamento e depois ele terminou, gente, o sepultamento, na hora que foi 

do sepultamento, até a Globo estava lá. 

Ele terminou e a gente sempre faz aquela palavra de ordem “Companheiro Ruy 

Carlos Berbert, presente, agora e sempre”. Eu falei sozinha porque lá o povo não sabia 

que tinha que acompanhar para falar. Então fiquei falando sozinha. O Rodrigo lembra, o 

Rodrigo era um menino. 

Aí o que aconteceu? Ele falou assim, “vai com Deus, meu filho”, ele foi lá junto 

e falou “vai com Deus, meu filho”, falou aquilo em voz bem alta. Termina o ritual com 
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ele falando desse jeito, olhando para aquele túmulo que tinha, ele tinha um túmulo e ele 

enterrou ele ali. Foi uma coisa assim impressionante, impressionante, não é? 

E eu, eu queria dizer isso porque tudo isso que vocês estão falando me veio a 

pessoa do Ruy, do Ruy pai, e o Ruy filho, evidentemente, que ele construiu 

merecidamente um filho herói, ele construiu isso, não é? Na memória de todo mundo, 

não é? Ali em Jales. A criançada toda foi, você lembra que tinha um centro de, como é 

que fala? Um diretório acadêmico, centro acadêmico, enfim. Um diretório de estudantes 

com nome de Ruy Carlos Vieira Berbert que eu acho que até hoje tem este nome, não é? 

Até hoje tem este nome. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Eu gostaria de dar um 

esclarecimento sobre o porquê que mataram ele, não é? Porque até onde a gente sabe, a 

gente teve uma informação que nós seríamos todos mortos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fica aí Amelinha, espera um 

pouquinho. Fica aqui, eu sei que, nós vamos terminar, mas queria que eu estou te 

pedindo. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – É rapidinho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha, eu estou te 

pedindo, fica aqui, por favor. Fala. 

 

A SRA. ANA CERQUEIRA CÉSAR CORBISIER – Que diz que as Forças 

Armadas, a repressão dizia que nós teríamos que ser todos exterminados porque a gente 

era cabeça lavada, que todo mundo que tinha treinado em Cuba, que tinha estado em 

Cuba não mudava de ideia, não tinha jeito, que tinha que matar.  
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E também que, a partir de um certo momento houve uma ordem para se  

aparecesse alguém estranho em qualquer cidade pequena, que deveria ser capturado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. Seguinte, eu vou, 

Dácio, você também quer falar alguma coisa? 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Eu só queria acrescentar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Espera aí, deixa eu só . 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Bastante importante sobre o Ruy. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, não, eu vou te dar. Nós, 

temos que encerrar daqui a pouquinho esta sessão, então o Dácio vai falar, a irmã do 

Ruy, desculpa, deu um branco. A Regina vai falar, vai ler uma carta e eu queria pedir 

uma coisa.  

É o seguinte, nós temos um projeto aqui na Comissão que o Rodrigo até está se 

propondo a gravar, é gravar o Ruy na primeira pessoa. Evidentemente que ele é muito 

novo e também é parente, é sobrinho, tem dificuldade de construir a trajetória histórica 

gigantesca, é muita responsabilidade. 

Então eu queria pedir para o Dácio e para a Aninha Corbisier para fazer um texto 

que eu acho que poderia ajudar também, quem foi o Ruy, para ele gravar na primeira 

pessoa. 

 

A SRA. -  Eu tenho o texto, está aqui, eu passo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está pronto? Aí o, se você 

tiver qualquer dificuldade Rodrigo, você pede e a gente faz, era para gravar hoje, como 

eles vieram de longe, o estúdio estava à disposição para gravar hoje, mas não tem 

problema, isso não tem problema. 

Então você conclui o texto e quem puder contribuir mesmo pela internet, pode 

pedir ajuda para a Amelinha, para a Thaís, para a gente gravar o Ruy e o Rodrigo vai 

fazer na primeira pessoa, está bom? Uma coisa, uma história, é uma coisa importante 

que tem uma repercussão, vai para o Brasil inteiro e é uma coisa muito importante que 

está repercutindo aqui na Comissão, tá? Estou pedindo. 

Então, o Dácio fala. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – A respeito de... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Regina fecha. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – Dácio, a respeito desse interesse 

que o Ruy manifestou sobre a vontade de abandonar o curso de Letras e ir para a 

Economia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala no microfone, por 

favor. 

 

O SR. DÁCIO ANTONIO DE CASTRO – A Zilda e o Suyama que são nossos 

bons companheiros lá do CRUSP, não é? Disse o seguinte, no segundo semestre de 

1968 o DISP da ALN, que estava em processo de formação, encarregou o Paulo 

Sandroni de dar um curso sobre Economia no CRUSP. A Zilda disse que não lembra 

bem, mas acha que o Ruy estava lá, participou deste curso. 
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As aulas eram dadas à noite lá no CRUSP para grupos de 10 e 20 pessoas, por 

fim, a Zilda conclui que o curso que ela fez foi excelente e acabou também despertando 

o interesse dela por Economia. A Zilda é historiadora, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado, Dácio. Pena que a 

Zilda e o Suyama hoje não podem falar, mas vamos lá. Então vamos encerrar, tem uma 

carta que o Ruy escreveu de Roma, você já leu, não é? Já leu tudo. 

Eu fico até envergonhado.  

 

(Risos.) 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Regina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Regina. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Eu tenho em mãos uma carta escrita 

pelo Ruy Carlos, inclusive é lógico, eu reconheço a letra e tudo o mais. E nós também já 

tivemos um bilhete muito rápido escrito, a gente percebia que era tudo correndo, mas 

que infelizmente no momento difícil em que meu pai também passou uma noite também 

preso. E ele acabou também ficando com muito receio e ele acabou é rasgando este 

bilhete. 

Agora essa carta, nós morávamos em Regente Feijó, mas depois que minha mãe 

aposentou, ela, nesse momento eu estava já em Assis fazendo faculdade e eles mudaram 

para Presidente Prudente. Então aqui, inclusive o envelope está no nome da minha mãe 

e para o endereço de Presidente Prudente. 
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E aqui ele colocou até ali, um adendo:“enviei esta carta para Regente porque me 

esqueci do endereço de Prudente” porque aqui, este que seja agora que eu não me fiz 

entender direito, não é?  

Aqui está o endereço de Presidente Prudente, mas porque o carteiro de Regente 

como conhecia o meu pai, colocou o endereço aqui e mandou para Presidente Prudente, 

certo? Porque aí na hora que nós abrimos a carta que ele escreveu. “Enviei esta carta 

para Regente porque me esqueci do endereço de Prudente”, certo? 

“Ininteligível.Roma, 1969. Espero que tudo esteja bem por aí, cheios de saúde. A 

Regina está estudando bastante? Penso que agora com a aposentadoria da mamãe os 

dois velhos poderão aproveitar um pouco passeando bastante. Pena que não poderei 

estar aí. Estou com bastante saudades de vocês, no entanto não poderei vê-los tão cedo, 

pois estou viajando pela Europa.  

Tive uma grande oportunidade para isso. Viajo com um grupo de pesquisadores 

e meu trabalho é de corrigir e ajudá-los a escrever seus documentos e teses científicas. 

Meus parcos conhecimentos de gramática estão me ajudando muito, foi uma 

oportunidade que me caiu do céu. Atualmente estou na cidade eterna, Roma.  

É realmente uma cidade maravilhosa, é praticamente impossível vocês 

escreverem para mim, pois fico pouco tempo em cada lugar. Agora, por exemplo, já 

estou de partida para Madrid. Fiquei muito sentido por não ter podido despedir-me de 

vocês, infelizmente tive que sair do Brasil rapidamente, pois fui avisado da minha 

escolha para a viagem na última hora.  

No princípio pensei que viajaríamos para a América, pela América Latina, 

depois para meu gosto os países escolhidos foram da Europa. Tenho todas as minhas 

despesas pagas e ainda um dinheirinho extra para as 'minhas farras', estou muito 

contente. Não estou tendo problemas de saúde.  

As italianas são o fino, o único problema é que não consigo dar conta de todas. 

Estou ansioso para ir até Paris, possivelmente depois de Madrid irei até lá. Só não 

pensem que é muita moleza, tenho que trabalhar bastante. É claro que tenho tempo 

suficiente para passear, mas assim mesmo não viajo como turista.  
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Deem lembranças para o nosso rol de amigos. Possivelmente quando receberem 

esta já estarei na Cidade Luz, Paris. Quando voltar terei muitas coisas que contar, estou 

completamente deslumbrado pelo Velho Mundo.  

Ficarei uma boa temporada viajando, só quero que fiquem sabendo que estou 

bem. Será muito difícil escrever-lhes sempre, mas sempre penso em vocês com carinho. 

Em breve talvez possa escrever-lhes novamente, por enquanto é só. Um abraço para 

todos. Ruy Carlos.” 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos lá. Então, eu queria 

agradecer Dácio, por ter proposto e organizado tudo isso aqui. Vamos lá Amelinha. 

Amelinha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Nós vamos agradecer a todas as pessoas que 

estiveram aqui hoje, não é? Na recuperação da memória do Ruy Carlos Vieira Berbert e 

damos então por encerrada a sessão. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aninha, só queria falar ainda 

o seguinte, o Suyama sempre que pode está recomendando, sugerindo, discutindo 

conosco, não é? Temos aqui o Tenente Paz e os dois companheiros, os militares 

reprimidos, Cabral. Só para vocês terem uma ideia, o Tenente Paz, o Cabral fizeram 

uma sessão com o Coronel Silvestre aqui, que estava encarregado de barbarizar no dia 

da Batalha da Maria Antônia e o Coronel Silvestre se negou. 
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Então o que eu queria dizer, Aninha, a sua contribuição é muito importante. Se 

você com essa disponibilidade, essa sua capacidade de organização, o Dácio com esse 

dossiê fantástico, se vocês puderem, porque aqui a Comissão é muito difícil, não é? E 

como a Nacional tem todos aqueles problemas que todo mundo sabe que aquilo lá virou 

um problemão ao invés de solução virou um problema, aqui está virando, tudo está 

vindo para cá. 

Então eu queria falar duas coisas antes de terminar que, a gente recuperasse essa 

biografia do Ruy, não é? Isso é uma coisa fundamental, biografia quer dizer, essa 

autobiografia de 10 minutos sei lá de um jeito. Hoje o Juca Kfouri conseguiu fazer do 

primo dele, do Norberto Nehring. O Juca criou coragem e veio aqui e fez um pequeno 

texto de 3 minutos e gravou na primeira pessoa. 

Então, o Ruy é uma pessoa, um personagem fantástico, e eu acho que vale a 

pena a gente recuperar e fazer uma síntese da vida dele para isso ficar gravado, não é? 

Então, no mais queria agradecer, nós precisamos ir embora mesmo, Kiyoshi, meu 

irmão, quando eu entrei na Geologia, quem me fez a recepção foi o Kiyoshi e o Queiroz 

e outros companheiros lá. Mas o Kiyoshi estava no trote, estava saindo, mas me 

recepcionou. 

Então você imagina como é importante. Bom, fala. Fala no microfone, por favor. 

Não fica de costas, fica de frente, fica de frente, por favor. Fique aqui ao lado da sua 

esposa, por favor, é importante. 

 

O SR.– Não, eu fiquei admirado hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tem 2 câmeras, por favor, se 

você não ficar magoado, aí fica a sua imagem gravada ali em frente. 

 

O SR. -  Eu só queria citar o seguinte, desde que nós começamos a lutar, depois 

que o Ruy foi embora eu descobri o que o seu Ruy queria. Eu estou admirado, não estou 

na frente do senhor, não estou querendo puxar nem nada, mas eu admirei porque eu só 
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vi três caras brigarem por esse grupo, Nilmário Miranda, Nacional porque foi o único 

que eu vi em termos de Brasília a fazer alguma coisa foi o Nilmário Miranda, e 

realmente não deram respaldo para ele, você sabe que não tinha. 

A outra foi a Erundina em São Paulo que montou uma equipe, reuniu todo 

mundo e foi um negócio muito espetacular que eu vi e agora, depois de muito tempo 

que nós estamos, estou vendo o senhor fazer este trabalho aqui em São Paulo e eu estou 

admirado e meus parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Muito obrigado. Muito 

obrigado. É que o grupo de São Paulo aqui, desde a Amelinha, obrigado pelas suas 

palavras, mas a Amelinha, o Ivan e toda essa turma que está, mesmo os mais jovens, é 

um pessoal da maior seriedade e nós temos todo este apoio de voluntariado 

impressionante aqui, que está dando apoio e cobertura para a gente.  

Porque a Comissão da Verdade é uma das coisas mais importantes que ocorreu 

no Brasil nos últimos anos e a Comissão Nacional, embora a gente torça dia e noite para 

ela dar certo, ela está enfrentando grandes problemas, grandes problemas, não é? 

Então, aqui em São Paulo nós estamos tentando sobreviver e manter essa, 

porque você imagina se a Comissão da Verdade acaba os trabalhos e não apresenta 

nada, nenhuma proposta, nenhuma investigação. Aí é tudo o que os caras, os 

torturadores vão querer para dizer “olha, os caras fizeram Comissão da Verdade e não 

provaram nada, não acharam nada, é tudo política”. 

 

O SR. MOACIR – Para mim não é ninguém, José Carlos Dias ininteligível  da 

... há 25 anos atrás desde que eu e o seu Ruy fomos lá no escritório dele num destes 

encontros que nós fizemos aí de teatro, porque é outra cabeça, o encontro dele foi, 

assim, nós fomos, foi a maior tristeza do mundo. José Carlos Dias falou, “olha, só que 

eu preciso cobrar para fazer esse trabalho e queria cobrar, não sei, na época eu nem sei 

quanto que era, 10 mil, não era nem reais ainda, era um absurdo. 
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Eu e o seu Ruy saímos muito tristes porque é um cara que é da Comissão da 

Verdade hoje, eu falei não é Comissão porque não tem nada que, é tinha interesse 

particular, então não era interesse para ajudar os amigos. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – Já que o Moacir falou, Regina, ele 

citou agora um nome do Idibal Piveta, certo? Eu acho que nós também não podemos, 

não é nos esquecer do Dr. Idibal porque ele também já esteve, ele foi no enterro 

simbólico do Ruy Carlos, ele ficou na minha casa, ele se hospedou na minha casa. Uma 

pessoa maravilhosa que fez tudo, tudo, tudo. Tudo o que ele pôde fazer como advogado 

e como ser humano... 

 

O SR. MOACIR - Não cobrou nada! 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – O que eu acho mais importante que 

tudo, e realmente, ele nada, nada! Para não dizer, o meu pai muito humildemente 

comprou um litro de uísque bom e deu de presente para o Dr. Idibal em agradecimento a 

tudo, tudo, tudo. E ele apresentou como César Vieira, não é? Que ele é teatrólogo, ele 

apresentou a peça e falou, sabe o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês levem a 

minha peça para Jales, e nós conseguimos com mais de 300, 400 pessoas que ele fosse 

para Jales e apresentasse a peça dele. Obrigada gente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Idibal, César Vieira, como 

é que ele chama? O Idibal estreou uma nova peça maravilhosa sobre a FEB, Força 

Expedicionária Brasileira, belíssima. 

Então, quer dar um presente para ele? Convida ele para ir para Jales e apresentar 

essa peça nova, muito bonita. Chama “A cobra vai fumar”. 

 

A SRA. REGINA VIEIRA BERBERT – "A cobra vai fumar". 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Que é do Símbolo, da FEB, 

não é? Aquela cobra com cachimbo. Então convida que ele vai ficar contente, está bom? 

Muito obrigada. Chega. 

 

(Palmas.) 

 

A sessão está encerrada. 

 

                         *      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

06/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia. Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, essa é a 36ª audiência pública, 

seminário Verdade e Infância Roubada. Copatrocínio ILP, Instituto do Legislativo 

Paulista. Seis de maio de 2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 36ª audiência 

pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 6 de 

maio de 2013, no auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos dos casos das 

crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil.  

Inicialmente vai ser lido o texto Verdade e Infância Roubada pela Vivian 

Mendes, e depois a apresentação do documentário “Os 15 filhos”, e depois nós vamos 

formar a mesa com os nossos depoentes. Pela ordem, a Vivian Mendes vai fazer a 

leitura do texto “Verdade e infância roubada”.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa noite a todos. Sou Vivian Mendes, assessora 

da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.  

“Verdade e infância roubada.  

Crianças foram sequestradas e escondidas nos centros clandestinos da repressão 

política. Foram arrancadas do convívio com os seus pais e suas famílias, foram 

enquadradas como elementos subversivos pelos órgãos de repressão e banidas do país. 

Foram obrigadas a ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a viver com 

identidade falsa, na clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer os 

nomes de seus pais.  

Levadas aos cárceres da ditadura militar foram confrontadas com seus pais nus, 

machucados, recém-saídos do pau de arara ou da cadeira do dragão.  

Foram encapuzadas, intimidadas, torturadas.  

Algumas foram torturadas antes de nascer. Nasceram nas prisões e cativeiros, 
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sofreram torturas físicas e psicológicas. 

Houve crianças que assistiram ao assassinato de seus pais, outras não 

conheceram seus pais assassinados, cujos corpos não foram entregues aos seus 

familiares para que fosse feito o sepultamento.  

Crianças que não tiveram contato direto com os agentes da repressão, mas seus 

familiares foram atingidos, o que causou a elas sentimento de dor, de perda, de medo e 

de humilhação.  

A ditadura não poupou as crianças. Sacrificou-as como forma de perpetuar os 

efeitos das torturas a elas próprias e aos seus pais.  

Crianças torturadas.  

Ao depor como testemunha na Justiça Militar do Ceará, a camponesa Maria José 

de Souza Barros contou em 1973 “...e ainda levaram meu filho para o mato, judiaram 

com o mesmo, com a finalidade de dar conta do seu marido. Que o menino se chama 

Francisco de Souza Barros e tem a idade de 9 anos. Que a polícia levou o menino às 17h 

e somente voltou com ele às 2h, mais ou menos’.  

Esse depoimento foi tirado do “Brasil Nunca Mais”, 1964, 19ª edição da Editora 

Vozes de 1985, Petrópolis, Rio de Janeiro.  

Orandina Guilhardini, esposa de Luiz Guilhardini, assassinado em 05/01/1973 

testemunhou em depoimento ao GTNM do Rio de Janeiro, Grupo Tortura Nunca Mais 

que em 4 de janeiro de 1973 sua casa na Rua Guararema, número 62 no Rio de Janeiro 

foi invadida por 13 homens armados que ali mesmo começaram as torturas.  

Ela e seu filho de 8 anos, Gino Guilhardini e Luiz Guilhardini foram colocados 

em cômodos separados e espancados. Foram levados em viaturas diferentes para um 

local que presume fosse o DOI-CODI do Rio de Janeiro. Gino Guilhardini acrescentou 

ao seu depoimento “Nós fomos levados a uma prisão que eu não sei onde era, só sei que 

ficava no subsolo. Chegando lá me tiraram de perto de minha mãe, e ainda encapuzado 

fui levado a uma sala. Chegando lá, começaram a fazer perguntas. Perguntaram se meu 

pai viajava e o que ele fazia. E eu muito assustado, nada respondia. Mas eu ouvia meu 

pai ali perto gemendo, eu escutava, mas não podia fazer nada. Só sei que sentia muito 

medo”. 

Gino teria ido para o quartel onde ficou durante três dias e depois foi levado para 

o serviço de atendimento ao menor no bairro Quintino do Rio de Janeiro. Essas 

informações do depoimento do Gino foram tiradas do dossiê “Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil de 1964 A 1985” do IEVE.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora nós vamos 

apresentar. Faz uma rápida apresentação do filme, Amelinha. Uma rápida apresentação 

para que as pessoas possam se situar.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, esse filme vai apresentar um breve 

depoimento de 15 filhos conforme o nome do filme. O filme foi feito por duas filhas, 

que é a Marta Nehring que é filha do militante assassinado Norberto Nehring e a Maria 

de Oliveira que é filha do casal que foi preso político, a Eleonora Menicucci e o Ricardo 

Soares. Elas duas colheram os depoimentos possíveis na época, em 1996, 1997, e esses 

depoimentos, muitas dessas pessoas, desses filhos que estão depondo nesse filme vão 

poder depor nessa semana.  

Nessa semana nós vamos ter oito depoimentos das crianças atingidas na 

ditadura. 

E é um filme de 20 minutos, portanto o depoimento é apenas uma fala, uma 

frase, mas dá uma ideia do que vai acontecer durante essa semana.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos tentar, esse 

filme é belíssimo, vamos tentar das às condições mais ideais para o pessoal poder 

reproduzir dessa forma precária da Assembleia Legislativa.  

 

 

*      *      * 

É feita a exibição do vídeo.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vê o que vocês priorizam, 

a leitura ou a imagem. A ordem é David Capistrano, Momente e Paulo Fonteles. Mas 

vai ler o memorial agora. Então vai.  
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A SRA. VIVIAN MENDES - David Capistrano da Costa. A gente decidiu ler 

os memorias das pessoas ligadas com os depoentes hoje para resgatar essa história. 

Então, a gente vai ler o memorial David Capistrano, que inclusive nós já fizemos 

Audiência Pública aqui sobre esse caso. Mas só para a gente relembrar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai fazer não da criança 

que vai depor, vai fazer do adulto, é isso?  

 

 

A SRA VIVIAN MENDES – Só o do Paulo Fonteles. A gente vai fazer a 

leitura de um depoimento da mãe dele que foi divulgado. Mas o outros são os 

memoriais.  

Dados biográficos: David Capistrano da Costa, que é desaparecido em 19 de 

março de 1974. Nasceu dia 16 de novembro de 1913 em Jacampari, distrito municipal 

de Boa Viagem no Ceará. Era casado com Maria Augusta de Oliveira, e militava no 

Partido Comunista Brasileiro, no PCB.  

Dados biográficos: Foi para o Rio de Janeiro com 13 anos de idade e até entrar 

no Exército, em 1931, trabalhou em bares e botequins. Neste ano, como Cabo e aluno 

da Escola de Aviação, conheceu o tenente Ivan Ribeiro que intermediou o seu ingresso 

no Partido Comunista. Participou da ANL, Aliança Nacional Libertadora, e da Revolta 

de 1931, sendo preso, processado e condenado.  

Em 1936, fugiu da Ilha Grande no Rio de Janeiro, onde cumpria pena e foi para 

a Espanha, integrando a Brigada Internacional na luta contra o Fascismo. O 

Republicanismo espanhol, ao dispensar internacionais em 1938, acabou por levar David 

para a França, onde lutou junto a resistência à ocupação nazista. Em 1946, David 

Capistrano se elegeu deputado estadual em Pernambuco e passou a ser um dos 

dirigentes do PCB. Casou-se com Maria Augusta de Oliveira, comunista do estado da 

Paraíba.  Vieram para São Paulo clandestinos, pois em 1943, o registro do PCB é 

cassado. Mais tarde, foi para o Rio e foi estudar na antiga União Soviética.  

De volta ao Brasil em 1957, esteve em diversas regiões do país até que, em 

1964, com o Golpe Militar, David passou a ser perseguido tendo sido cassado seus 

direitos políticos em julho daquele ano. Passou a atuar na clandestinidade. Em 1972, foi 
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para então Checoslováquia como representante do PCB. Em 1974, foi substituído por 

ter problemas de saúde. Queria voltar ao Brasil.  

Dados sobre a sua prisão e desaparecimento.  David voltou clandestinamente ao 

Brasil em março de 1974, desaparecendo ao longo do percurso entre a cidade de 

Uruguaiana em São Paulo quando viajava de carro dirigido por outro militante 

comunista, José Romã.  

A companheira de David Capistrano, Maria Augusta, foi avisada que ele havia 

saído de Uruguaiana em 15 de março, em companhia de José Romã, que foi até lá em 

um carro Volkswagen com o objetivo de transportá-lo até São Paulo, onde encontraria a 

sua família.  

Em 19 de março, Lídia, esposa de José Romã, recebeu um telegrama de seu 

esposo dizendo que a operação tinha sido bem sucedida e que estava voltando. Em 21 

de março, seu filho Luís, filho de José Romã, recebeu um telefonema dizendo seu pai se 

encontrava preso. Após essa data, nem David nem José Romã foram vistos ou entraram 

em contato com seus familiares.  

Providências tomadas por seus familiares.  Lídia Romã, companheira de José 

Romã, registrou queixa sobre o desaparecimento na Delegacia de Polícia do Itaim Bibi, 

bairro de São Paulo, capital.  Procurou em diversos órgãos de segurança, mas não 

obteve nenhuma informação.  Maria Augusta de Oliveira, assim como Lídia, entrou 

com o pedido de habeas corpus em 25 de março de 1974, por meio do advogado Aldo 

Lins e Silva, mas os órgãos de repressão negaram a sua prisão.  

Em 9 de julho de 1974, o presidente da França, Giscard d'Estaing, enviou carta 

ao Governo Brasileiro pedindo sua intervenção para preservar a vida de David 

Capistrano por ser ele herói de guerra, por ter combatido o nazismo naquele país. A 

Embaixada Brasileira negou a prisão de David e informou desconhecer seu paradeiro. O 

papa Paulo VI enviou ao Rio de Janeiro, missionários para tratar diretamente com o 

presidente da República, general Ernesto Geisel, esse e outros casos de 

desaparecimentos por motivação política.  

Em 7 de agosto de 1974, os familiares fizeram uma reunião com o general 

Golbery do Couto e Silva, encontro esse que foi intermediado pelo então Arcebispo de 

São Paulo, Dom Paulo Arns. Naquela ocasião, o general se comprometeu a dar uma 

resposta até o final do mês, o que nunca aconteceu.   

Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa.  Em entrevista 

à revista “Isto É”, de 1º de abril de 1987, o ex-médico e torturador Amílcar Lobo que 
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servia no quartel da Polícia do Exército no Rio de Janeiro, onde funcionou o DOI-

CODI, declarou que assistiu a diversos presos, nas dependências de uma casa, à rua 

Artur Barbosa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Casa da Morte.  

Procurado pela filha de David Capistrano, Maria Carolina, Amilcar Lobo contou 

que o seu pai foi torturado nas dependências daquela casa, vindo a falecer em 

consequência das torturas. 

Marival Dias Chaves do Canto, ex-sargento e integrante do DOI-CODI de São 

Paulo na revista “Veja” de 18 de novembro de 1992 declarou que David Capistrano 

esteve preso no DOI-CODI no Rio de Janeiro e de lá foi levado para a Casa da Morte 

junto com José Romã, onde foi executado e esquartejado, tendo seus restos mortais 

ensacados e jogados em um rio.  

No dia 26 de setembro de 1992, foi encontrado um documento nos arquivos da 

Secretária de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no prontuário número 3579, no qual 

constata-se que David Capistrano esteve preso, pelo menos alguns meses depois de seu 

desaparecimento ou prisão, e estava preso no dia 16 de setembro de 1974.  

No relatório do Ministério da Marinha, encaminhado ao então Ministro da 

Justiça, Maurício Correia em 1993 consta que “Desapareceu em São Paulo no dia 16 de 

março de 1974, pertencia ao Comitê Central do PC, tendo sido preso na unidade de 

atendimento do Rocha, em São Paulo, capital”.  

A revista “Isto É” de 31 de março de 2004, os desaparecimentos do dirigente do 

PCB faziam parte de uma investida contra o Partido, cujo comando de operação ficou a 

cargo do chefe do DOI, coronel Aldir Santos Maciel, codinome Dr. Silva. "Prender e 

executar os membros do Comitê Central do PCB sem deixar pistas. Os assassinatos 

ocorreram em chácaras clandestinas para facilitar a ocultação de cadáveres. Apelidada 

de Operação Radar, resultou na morte de 11 membros do Comitê Central, além de 

destruir as gráficas clandestinas do Partido, a repressão desmantelou seus diretórios nos 

Estados em operações que prenderam 679 pessoas".  

Segundo as declarações de Marival Dias Chaves do Canto, ex-agente do DOI-

CODI São Paulo, na revista “Isto É”, em reportagem intitulada “Os Matadores”, em 

1974, quando trabalhava em São Paulo, ele, Marival, diz ter visto o coronel Brant, José 

Brant Teixeira, chegar ao DOI-CODI com os dirigentes comunistas José Romã e David 

Capistrano.  

Presos também tentaram regressar ao Brasil pela fronteira do Uruguai. Segundo 

eles, ambos foram transferidos para a Casa da Morte Petrópolis, onde foram nove os 
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assassinatos. Seu nome consta no anexo da Lei 9140/95, como reconhecimento de sua 

prisão e morte sob a responsabilidade do Estado.  

Essas informações foram extraídas do dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil de 1964 – 1984 do IEVE.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então a gente já 

chama a neta do David Capistrano, a Cecília Capistrano, para vir para a mesa e já tomo 

o depoimento da Cecília. Cecília, sente aqui conosco.    

 

 

A SRA VIVIAN MENDES – Vamos ler também o do Orlando Momente já 

(ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai ler do Momente 

também?  

 

 

A SRA VIVIAN MENDES – Isso.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, Cecília fica aqui 

conosco. E agora vai ler do Orlando Momente, desaparecido no Araguaia. Rosana, 

venha aqui para a mesa. Rosana Momente está aí na sala? Rosaninha, sente aqui ao lado 

da Cecília.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Orlando Momente, conhecido como Landinho, 

desaparecido em 1974.  

Orlando Momente nasceu em 10 de outubro de 1933 em Rio Claro, São Paulo, 

Brasil, pertencia ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB.  

Fez curso primário, de desenho mecânico, em sua cidade natal, o último 

concluído em 1950. Mudou-se para a Cidade de São Paulo, onde trabalhou como 
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operário na Companhia Antártica Paulista entre 1951 e 1959.  Ali conheceu sua esposa, 

com quem se casou em abril de 1961 e tiveram uma filha, Rosana.  

Militou no PCB e, posteriormente, no PCdoB. Com o Golpe Militar de 1964, foi 

viver com sua família em uma fazenda em Fernandópolis, onde ficou pouco tempo, indo 

para a clandestinidade. Periodicamente, visitava a sua família, sendo que no ano de 

1969, foi a última vez que esteve com seus familiares.  

Dados biográficos: Orlando Momente atuou como operário em São Paulo, até 

transferir-se para o Araguaia, onde ele desapareceu aos 41 anos de idade. Devido às 

perseguições políticas, foi viver no norte de Goiás e, posteriormente, no sul do Pará, 

próximo à Transamazônica, a rodovia Transamazônica, na localidade de Paxiba.  

Tinha um gênio alegre e muito criativo, sabia sair-se com facilidade de situações 

difíceis. Muito habilidoso e prestativo, conquistava facilmente a simpatia de todos que o 

conheciam. Em algumas ocasiões, esteve frente a frente com agentes da repressão, 

passando por camponês, e dando informações erradas sobre os guerrilheiros, contando 

para isso com a ajuda dos moradores que o apresentavam como compadre ou parente. 

Pertencia ao destacamento A, que era comandado, levava o nome de Helenira 

Rezende de Nazareth, da Guerrilha do Araguaia. Foi visto pela última vez por seus 

companheiros no dia 30 dezembro de 1973.  

Em 1974, Joana de Almeida, moradora da região, esposa de Luiz Vieira de 

Almeida, camponês também desaparecido, esteve em seu antigo sítio na Paxiba, 

próximo a São Domingos e encontrou restos de uma ossada humana sendo enterrada, 

visíveis estavam o crânio e o fêmur, com característica de terem sido enterrados há 

pouco tempo porque ainda tinha restos de carne.  

Ao lado da ossada, estavam um chapéu feito de coro de quati curtido, o que deu 

a certeza de que se tratava de seu compadre e amigo Orlando. Na época, Joana não pôde 

fazer nada porque estava proibida pelo Exército de ir ao seu sítio, ao qual fora as 

escondidas a procura de alimentos.  

Esse depoimento foi dado à equipe de jornalistas da revista “Manchete”, em 

1993.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pronto. Obrigado, Ivan. 

Agora, a família Coqueiro não chegou e nós vamos então passar direto para o Paulo 

Fonteles. Hoje nós vamos tomar, vai ter um depoimento do filho do Paulo Fonteles e 
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nós vamos tomar o depoimento de sua mãe Hecilda. Com a palavra o Renan.  

 

 

O SR. RENAN – Depoimento de Hecilda Fonteles Veiga, ex-militante da Ação 

Popular, a AP. "Quando fui presa, minha barriga de cinco meses de gravidez já estava 

bem visível. Fui levada à delegacia da Polícia Federal onde, diante de minha recusa em 

dar informações a respeito de meu marido, Paulo Fonteles, comecei a ouvir sob socos e 

pontapés ‘Filho dessa raça não deve nascer’.  

Depois fui levada ao Pelotão de Investigação Criminal onde houve ameaças de 

tortura no pau-de-arara e choques. Dias depois, soube que Paulo também estava lá. 

Sofremos a tortura dos refletores. Eles os mantinham acordados a noite inteira com uma 

forte luz no rosto.  

Fomos levados para o Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro onde, 

além de me colocarem na cadeira do dragão, bateram em meu rosto, pescoço e pernas, e 

fui submetida à tortura científica, em uma sala profusamente iluminada.  

A pessoa que interrogava ficava em um lugar mais alto parecido com um 

púlpito. Da cadeira em que sentávamos, saíam os fios, que subiam pelas pernas e eram 

amarrados aos seios. As sensações que aquilo provocava eram indescritíveis: calor, frio, 

asfixia. De lá, fui levada para o Hospital do Exército e, depois, de volta à Brasília, onde 

fui colocada em uma sala cheia de baratas. Eu estava muito fraca e não conseguia ficar 

nem em pé e nem sentada. Como não tinha colchão, deitei-me no chão. As baratas de 

todos os tamanhos começaram a me roer. Eu só pude tirar o sutiã, tapar a boca e os 

ouvidos.  

Aí, levaram-me ao Hospital da Guarnição em Brasília, onde fiquei até o 

nascimento do Paulo. Nesse dia, para apressar as coisas, o médico, irritadíssimo, 

induziu o parto e fez o corte sem anestesia. Foi uma experiência muito difícil, mas 

fiquei firme e não chorei. Depois disso, ficavam dizendo que eu era fria, sem emoção, 

sem sentimentos. Todos queriam ver quem era a fera que estava ali". 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Paulo, vem para a mesa. 

O filho de Paulo Fonteles e de Hecilda está aqui, companheiro de Belém do Pará.  

Pega um microfone sem fio, por favor, Amelinha. Ivan, vem para a mesa. Fica 

aqui. Vamos começar? Cecília Capistrano, neta de David Capistrano. 
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A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO - Oi. Bom, depois desse filme, eu fiquei 

pensando o que eu tenho para falar. Meu nome é Cecília. Eu sou neta do David 

Capistrano, sobrinha do David Capistrano Filho, e filha da Maria Cristina Capistrano e 

neta da Maria Augusta também.  

Bom, hoje, Amelinha tinha me chamado para vir aqui depois que teve a 

audiência pública do meu avô, e eu fiquei pensando no que eu poderia contribuir. E 

pensei, esse final de semana todo também, e eu vi que eu poderia falar um pouco da 

história da minha mãe, que é uma história menos contada.  

E como eu sou filha de presa política, eu acho que seria a maior contribuição que 

eu tenho para dar. Porque eu participei bastante da busca pelo meu avô, mas como eu 

nasci em 1975, já era uma fase que a gente, que a minha avó, o meu tio, já não tinham 

muito esperança de encontrá-lo. 

E eu nasci em 1975, no ano que a minha mãe foi absolvida do inquérito policial 

militar e depois que ela foi presa pelo DOI-CODI no Rio. Ela era secretária do... não 

consigo lembrar. Ela era panfleteira, fazia propaganda do PCdoB. Então ela tinha um 

papel, eu tenho até anotada aqui, deixa eu ver, Agitprop. Não ia lembrar nunca.  Ela era 

secretária do Agitprop. 

Ela foi presa junto com o companheiro dela, que era o Tarso, lá em Vila da 

penha, Rio de Janeiro. O Tarso era filho também de um militante do PCB, e os dois 

eram namorados, moravam juntos e faziam material de agitação e de informação do 

PCdoB.  

Ela foi presa quando ela estava sozinha em casa com meu irmão, que tinha 

quatro anos.  O meu irmão ficou no apartamento, que era um apartamento tipo um 

CDHU, pelo o que ela me conta. Lá hoje em dia é o Complexo do Alemão. Fica dentro 

do Complexo do Alemão.  

E daí ela foi para o DOI-CODI. Chegando lá, ela não tinha documentação, então 

ninguém sabia que ela era filha do David Capistrano. Ela tinha um nome falso, mas na 

verdade, elas tinham o nome falso dela. Falavam que ela era Márcia.  

Ela não falava nada, porque ela tinha medo de falar alguma coisa, que ela era 

filha do David, claro, e também de acabar abrindo o endereço de minha avó que morava 

com o meu tio David, que também era do PCB.  

Depois disso, ela falou que, só quando o Tarso resolveu falar que ele era filho do 
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Donato, que as coisas foram, que eles foram montando a história dela. E a família do 

Donato acabou ajudando muito contratando advogado, enfim, para ajudar no processo 

dela.  

Ela foi para o Cenimar depois de um mês no DOI-CODI, depois ela foi para Ilha 

das Flores. Ficou nove meses na Ilha das Flores, entre Cenimar e Ilha das Flores, o 

Cenimar lá no Centro do Rio de Janeiro.  

E aí... perdi um pouco o fio, mas o que ela me conta é que, depois que eles 

começaram a montar a história toda, já fazia uma semana, eles tentavam o máximo 

prolongar o tempo que eles ficavam sem falar quem eles eram, para que os 

companheiros percebessem que ela estava presa e pudessem se ajeitar, se arrumar para 

fugir de possíveis encontros que o que ela falasse poderia ocasionar.  

Minha mãe foi, quando a história foi montada, fazia uma semana que o meu 

irmão de quatro anos estava no apartamento com policiais do Exército. Então, ela conta 

sempre que ela contava sempre com a solidariedade dos vizinhos que levavam bolo, 

café, para o soldado que ficou lá com meu irmão de quatro anos. Ela não tinha notícia 

nenhuma, ele também não tinha notícia nenhuma, e minha avó não tinha notícia 

nenhuma porque minha avó não sabia que ela estava presa.   

Bom, quando desmontaram a história, levaram meu irmão para a minha avó. Ela 

levou um susto danado, mas até então, ela já estava sabendo que alguma coisa tinha 

acontecido porque minha mãe não aparecia. Era muito raro ela ficar sem aparecer tanto 

tempo.  

Eu fico imaginando o que meu irmão ficou fazendo lá uma semana, brincando 

de carrinho, eu acho. Sempre imagino que ele teve muita sorte que ele teve muitos 

policias lá. E os vizinhos, colmo eles eram bem conhecidos lá na região, porque, às 

vezes, eles arrumavam remédio, ajudavam as pessoas dando orientações de quem 

procurar, enfim. Quer dizer, nesse papel que, às vezes, que muitas pessoas fazem na 

comunidade orientando as pessoas que têm pouco conhecimento.  

Depois disso, levaram a minha avó. A minha avó, levaram uma vez. É porque a 

minha mãe não conta. Minha avó é que conta que ela levou uma vez o Jonas, que é o 

filho da minha mãe. Ela colocou esse nome em homenagem a um estudante que morreu 

lá em Pernambuco que era amigo deles. Era pernambucano.  

Eles levaram o Jonas e minha mãe estava muito mal, e não expressava nenhuma 

reação. Ficava tremendo porque ela tinha levado muito choque lá no DOI-CODI. E 

minha avó sempre me contava isso assim, quando eu já era maiorzinha, tipo, sete anos 
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porque, às vezes, minha mãe tinha uns ataques de fúria com a gente, coisa de mãe 

mesmo a gente achava que era meio desproporcional e a minha avó sempre falava "Não. 

Isso é porque ela sofreu muito, ela foi muito torturada. E isso tem que entender. Sua 

mãe tinha 22 anos, então imagino que ela deve ter passado no DOI-CODI, gatinha do 

jeito que ela era.  

E então acho que a gente sofre é uma coisa invisível porque a gente não estava, 

eu não estava lá para saber. Mas acho que tem alguma marca...  

Eu não sei explicar, acho que vai passar de geração para geração quando você 

sofre uma violência tão grande. E acho que eu fico, às vezes, procurando entender como 

que isso pode ter me afetado, porque eu sinto que afetou, mas eu não sei onde. A gente 

fica sempre buscando onde que isso pode ter afetado.  

Eu queria contar mais essa história da minha mãe porque é a história que eu sei 

mais apesar de que ela não me contou não. Ela foi me contando muito aos pouquinhos. 

O meu pai nunca me falou nada sobre essa história e nem toca no assunto. Mas a minha 

mãe vai me contando muito aos pouquinhos porque acho que ela também não quer 

sofrer tudo de novo.  

Ela fica bem afastada agora assim de contar. Ela participa de alguns 

movimentos, do levante, ela vai lá sempre, mas acho que ela está um pouco cansada de 

contar essa história.  

Não sei mais no que eu posso contribuir, mas eu acho que é isso. Passar a fala 

para os outros companheiros.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espere um pouquinho. 

Agora deixa ela voltar a falar mais um pouco. Deixa ela se recompor da primeira.  

Então, fale um pouquinho mais de você agora com mais calma, já que você falou 

do seu avô, da sua mãe, da sua avó porque a sua avó foi uma das pessoas junto com as 

pessoas que estão aqui na mesa.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Da minha avó, o que eu posso lhe falar é 

que ela é uma guerreira mesmo. Eu sempre convivi muito com ela, porque a minha mãe 

trabalhava fora, e deixava muito a gente com a minha avó.  

A minha avó, eu acompanhei bastante ela indo lá aos encontros de anistia. 
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Muitas vezes, ela levava a gente, me levava principalmente. Mas ela sempre, acho que 

as pessoas que passaram por isso sempre tentam mostrar o outro lado porque essa 

história para mim é muito contada. Eu sei que muita gente não sabe. É que para mim é 

muito contada várias vezes.  

Mas esta imagem que eu tenho da minha avó é uma pessoa que estava sempre... 

Uma feminista que estava sempre buscando saber à história do meu avô, fazer justiça, 

porque o meu tio foi preso várias vezes também e a minha mãe também.  

A prisão de minha mãe eles não falam muito, até porque tinha aquela briga 

interna entre o PCB e o PCdoB. A minha mãe saiu de casa cedo porque ela resolveu ir 

para o PCdoB e ela tinha que proteger. Então, era aquela questão. Meu avô deu o 

ultimato: "Você vai se (ininteligível), mas você vai sair de casa".  

E esse final de semana eu até li uma carta que o meu tio manda para um amigo, 

o Marcelo lá de Pernambuco, o meu tio David, que ele conta que quando ele estava 

muito pressionado, porque os colegas indo para o PCdoB e ele se sentia muito culpado 

em relação ao pai.  

E ele fala essa palavra "culpado", e fala que o pai ficava muito triste dele ir para 

o PCdoB. Ela falava assim "Conquistei tantas pessoas para o PCB e não consegui 

conquistar meus próprios filhos. Eu tenho que segurar meus próprios filhos". E o meu 

tio ficou nesse dilema bastante tempo. Mas a minha mãe já logo depois se decidiu pelo 

PCdoB, onde tinham uns jovens da época.   

Da minha avó, o que eu tenho para contar é isso, que ela está sempre, até hoje 

ela é chamada para contar a história da busca pelo meu avô, todos os passos que eles 

seguiram nessa busca, o quanto que isso foi importante também para o trabalho para a 

anistia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o que estou 

tentando lhe perguntar é de você mesmo. Porque você... só deixa-me fazer a pergunta 

para que você possa se organizar. Você é neta do David Capistrano, neta da Maria 

Augusta, filha da sua mãe, sobrinha de David Capistrano, isso é uma verdadeira coluna.  

Então, a gente que saber quem você é, quantos anos você tem, e como é que 

você tem essa herança toda de tortura, de prisão, de gente indo para a clandestinidade. É 

esse o objetivo de hoje, que você faça olhar para trás em toda essa história, porque você 

é uma das jovens que está na política e sabe o que você está fazendo aqui.  
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Então, você não saiu da resistência, não está no social, você está na política, 

continua na luta. A gente queria ouvir um pouco esse seu olhar. Isso é o que é 

importante para a gente.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Eu sou Cecília, eu sou jornalista. Eu me 

formei mais tarde. Me formei com 33 anos em jornalismo.  

O que eu me lembro mais é que eu tinha também essa visão de que era um certo 

mistério. Eu não entendia direito. Tinha umas pessoas que vinham e falavam para mim: 

"Ah, a sua família luta por um mundo melhor", e aquela coisa, aquele heroísmo, 

passavam muitas coisas para a gente. E, às vezes, a gente tinha uma outra visão. Às 

vezes, vinham umas pessoas de fora e falavam "Sua família é toda de comunistas. 

Comunistas comem criancinhas". Chegaram a falar isso sim. Não era o Lobão, mas 

eram outras pessoas que vinham, eram outros lobos maus. Outros lobos idiotas.  

Eu lembro que a minha mãe, quando começou as Diretas Já, eu lembro que foi 

uma época em que as pessoas podiam sair mais da casca, a gente era mais festeira. 

Porque até então era uma dor. Você ficava em casa, e era aquela dor e não sabia direito 

o que era.  

Na época das Diretas, quando a minha mãe começou a me levar para os 

comícios, eu lembro de um comício bem grande que ela me levou. Primeiro que ela 

fazia todo um negócio de guerra quando a gente ia para as Diretas. Tinha várias dicas, 

não soltar a mão porque não podia não sei o que, papelzinho e um monte, ficavam 

falando um monte de conselhos antes de a gente sair de casa.  

E eu lembro que eu falei, "Nossa, ficavam assustados". Eu falei "Gente, o que 

está acontecendo. Mas é só uma festa que a gente vai. Um show".  

Eu lembro de uma sensação quando eu cheguei em uma dessas primeiras 

passeatas, eu lembro que me deu uma clareza. Eu entendi mais o que estava 

acontecendo. Eu era um pouquinho mais velha, 7 anos.  

Acho que de mim, o que posso falar é que eu tenho uma certa revolta que eu não 

sei direito de onde vem. Então, meus colegas de escola sempre falavam: "Você é 

revoltada. Você é do contra. Você é revoltada", e pessoas que nem sabem que eu tenho 

essa história familiar toda. Mas as pessoas sempre vêm do nada e falam assim: "Você é 

revoltada. Você sempre tem de ser do contra". E não é que eu seja do contra.  

Mas eu acho que tem uma certa injustiça que não se resolve. Fica aquela coisa, e 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



15 
 

você vai levando isso para outras esferas. Você vai pensando, nossa, é tão injusto e não 

resolve. As pessoas são injustas mesmo todo dia você tem aquela visão de que injustiça 

existe mesmo e que as coisas não são justas.  

Sobre a minha militância, eu tenho uma... Eu sempre estive participando dos 

vários movimentos. Mas, por exemplo, com o Adriano, sempre encontrei ele em vários 

lugares diferentes, sempre acompanho as reuniões de desaparecidos políticos, mas 

sempre do lado de minha mãe, e do lado da minha avó. Sempre escutando, escutando, 

escutando. 

Na política, eu fui parar mesmo como um, quase que um quadro técnico. Vim 

para fazer comunicação online do deputado Ruy Falcão. Lógico que a minha história 

tem a ver com o lugar onde eu estou. Mas eu me vejo muito mais como uma ouvinte do 

que como uma atuante.  

Eu sempre acho que essa coisa de você ter pessoas tão cheias de personalidade 

na família, às vezes, apaga um pouco as pessoas que têm um pouco menos. Mas eu, 

dentro do meu núcleo de convívio, eu tento passar o máximo essa história da minha 

família. 

Acho que é isso. O deputado quer saber mais alguma coisa?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pergunta, Amelinha. um 

pouquinho.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Cecília, eu sou Amelinha Teles, sou da 

Assessoria da Comissão da Verdade. Você falou do Jonas, seu irmão, que eu tenho o 

nome de militante, um jovem secundarista ainda que em 1964, com o Golpe, foi à luta 

em Recife, foi resistir nas ruas e foi assassinado. O Jonas Albuquerque que está aí em 

nosso dossiê. E você tem um irmão que chama Jonas? O filho de sua mãe que você fala? 

É o filho da mãe? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – É o filho da mãe porque ele faleceu 

também quando tinha 9 anos. Depois que a minha mãe foi solta no Rio de Janeiro, eles 

acharam que estava muito pesado lá e ela conheceu o meu pai e tudo o mais – o meu pai 
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é médico – e eles vieram para Jundiaí. Quando eles estiveram em Jundiaí, aconteceu, 

depois de três anos de tragédia, aconteceu uma outra tragédia em 1976 que o meu irmão 

faleceu.  

O meu filho falou assim: "Esse nome não é bom mãe." Eu falei é bom, lindo. Ele 

faleceu. Ele faleceu, ele foi atropelado na rua brincando. Então, foi isso, Amelinha. O 

meu irmão deve ter sofrido muito. Depois ele ficou um ano morando com a minha avó, 

que não era muito fácil.  Contava tudo na lata. Devia contar para ele.  Ela conta na lata. 

Ela devia falar: "Sua mãe está assim porque ela foi torturada, porque bateram nela, mas 

ela vai ficar bem". Mas ela geralmente falava assim. Tem mais alguma coisa? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar para o 

Momente, e a gente vai, cada uma contando um pouquinho de sua história. Amelinha, 

me ajuda com o Momente porque você tem mais um relacionamento. 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – O meu nome é Rosana, o meu pai é o 

Orlando Momente. Ele desapareceu na Guerrilha, em 1974.  

E durante todo esse tempo, a gente nunca soube o que aconteceu exatamente. 

Minha mãe evitava falar porque tinha muito medo. Acho que estou tentando falar baixo 

porque minha mãe está ali e ela já começou a chorar lá fora. Então, desculpe. Não teve 

como eu não trazer porque ela foi ao médico agora.  

E estou aqui na verdade fazendo de tudo para ajudá-la, também, porque ela 

passou muita dificuldade nessa época em que o meu pai não estava. Ela tentou se virar 

de toda a forma para conseguir ficar comigo.  

E mesmo ela não tendo onde morar, ela trabalhava de empregada e morava com 

as patroas. Então, tinha sempre que dar um jeitinho para eu ficar em algum lugar. Mas, 

mesmo assim, não aceitou um pedido de uma pessoa "Ah, dá para mim. Você não tem 

como cuidar", mesmo assim ela não deu.  

E sempre aquela correria.  

Um tempo eu fiquei em Rio Claro é que essa minha família. Eles evitavam falar. 

Tinham esse medo todo de falar e eu só vim saber com 15 anos. Até então o meu pai, 

que estava viajando, trabalhando. Eu falei, nossa, só se mataram ele na estrada, então 

deve ter sido isso. Com 15 anos, minha prima me falou: "Ele desapareceu assim e tal". 
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E foi em 1985 que saiu um livro negro na OAB que tinha o nome dele e eu fui atrás 

desse advogado, e ele explicou e me pôs em contato com os familiares.  

E a Criméia me contou toda a história que conheceu o meu pai. E eu conhecia só 

através de fotos. E lembro algumas vezes que ele veio escondido visitar, quando eu 

morava em Rio Claro com meus avós, e quando eu estava na creche ou no orfanado. As 

freiras que cuidavam da gente.  

Na verdade, eu até agradeço essa parte da Igreja Católica porque essas freiras se 

dedicam a muitas crianças e nunca vi baterem em ninguém. E eu tenho muito 

agradecimento a elas pelo tempo que eu fiquei lá.  

Mas, mesmo assim, você fica longe da família. É muito difícil ficar sem os pais, 

sem a família. É uma espécie de solidão, desde pequeno. Você aprende, já sabe o que é 

depressão na infância. Fica em um lugar. A minha mãe tinha que sair assim meio que 

escondido, para não ficar aquela gritaria, criança chorando: "Ah, não vai, não vai". 

Então tem que sempre deixar em algum lugar, e sair de fininho.  

Então, desde lá estava começando a ter dificuldade de relacionamento até com a 

mãe porque fica esse afastamento da família. Eu tento fazer de tudo para ela, mas eu 

tenho essa dificuldade de relacionamento com ela. E você fica criado assim só com 

crianças e você tem dificuldade até de relacionamento com adultos quando você cresce.  

Por isso, eu hoje eu tento, até quem puder ajudar esses lugares que têm crianças, 

porque eles vão crescer com dificuldades em abrigos. Quem puder ajudar, conversar, 

ficar um pouco lá com crianças é bom porque são crianças que futuramente vão ter 

dificuldades. Eu sempre procurei, como eu sempre tenho a identificação com isso.  

Então, o que aconteceu a Criméia, voltando um pouco, quando eu conservei com 

a Criméia, ela me contou sobre o meu pai, como ele era. Agora, um rapaz que eu não 

conhecia também – esqueci o nome dele – ele soube do meu pai com os camponeses lá 

então entendi que ela ajudava bastante lá as pessoas.  

O que me entristece é isso. Pessoas que na época tentavam ajudar outras e, no 

fim, acabavam presas e mortas. Tentavam ajudar essas pessoas que estavam com 

dificuldades de pobreza e tudo o mais e, no fim, tentavam ter uma igualdade até 

econômica e, no fim, eram presas e torturadas e mortas.  

Não digo que todos eram culpados porque têm aqueles que, na verdade, já 

trabalhavam lá e tinha que seguir ordens. Mas o que deveria se evitar é isso. Mesmo os 

presos hoje em dia, bater, torturar, acabar com a pessoa não é o caso.  
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A SRA. AMELINHA TELES – Rosana, você nasceu em que ano?  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Em 1962. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Em 1962, dois anos depois veio o Golpe e 

você já não convivia mais com seu pai em 1964? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Meu pai ficou com a gente até quando eu 

estava com um ano e aí ele teve de ir embora. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Em 1963, ele foi embora.  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Em 1964. No começo de 1964. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No começo de 1964. E você foi para um 

abrigo? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Primeiro, eu fiquei com a minha mãe nessas 

casas que ela trabalhava, e algumas patroas... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sua mãe era uma trabalhadora doméstica? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – É algumas patroas tinham essa consciência e 

deixavam eu ficar, apesar de que algumas, eu tinha que ficar no quintal para não 

estragar alguma coisa. Eu lembro que eu ficava batendo na porta. Minha mãe falava que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



19 
 

eu batia na porta "Mãe, deixa eu entrar, deixa eu entrar". E tinha que ficar no quintal 

porque a casa cheia de coisas caras. E essa contradição. Meu pai estava tentando lutar 

para ficar tudo igual e, na verdade, eu ficava em uma casa.  

Eu fui colocada então... tinham pássaros empalhados e eu gostava de ficar lá 

alisando os pássaros como se estivessem vivos. Mas acho que eu podia arrancar alguma 

pena, alguma coisa. Estou rindo, mas uma coisa meio... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ficou quanto tempo lá no abrigo? E você ficou 

um tempo trabalhando, quer dizer, indo com a sua mãe para o trabalho? E depois você 

foi para um... 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – É. Eu fiquei no início mais no Colégio de 

Freiras. Fiquei... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Era internato? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Internato. Eu morava lá, e várias crianças. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Você lembra quanto tempo você ficou lá? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Eu fiquei quatro anos e depois fui morar com 

a minha vó em Rio Claro. E eu até achei assim interessante quando ela fala de 'revolta'. 

Porque realmente agente tem aquela coisa de injustiça. Eu fico, tento segurar, não falo 

nada, mas chega uma hora que a gente fica até meio agressiva. Quase que quer bater na 

pessoa. Até a Criméia fala assim "Não. Você tem que controlar um pouco isso. Vá na 

psicoterapia". E eu falei "Tá bom".  

Então, eu tenho sempre que levar uma garrafinha d'água e encher minha boca 

d'água porque eu acabo falando e querendo brigar com a pessoa. E ela fala "Você acaba 
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perdendo a oportunidade". Fazer o quê? Tem hora que eu não consigo. Às vezes, eu 

vejo alguém está na minha frente, uma destratando a outra assim, eu acabo querendo. 

Bom, deixa pra lá.  

Então, essas dificuldades, que nem ela falou, às vezes, no trabalho também.   Às 

vezes, devo ter perdido alguns trabalhos. O pessoal fala "Foi corte de funcionários", mas 

na verdade, às vezes, era porque eu acabo brigando um pouco a mais do que... um 

pouco de agressão. Porque acho que você criada assim longe da família, você não tem 

aquele... não sei lhes explicar direito, os pais ensinando, te dando carinho, te dando 

atenção. Você é criado com várias, então, aquelas poucas pessoas não têm tempo de 

ficar ali com você dando, explicando "Olha, não pode". Saber se relacionar com as 

pessoas.  

Então, na verdade, os coleguinhas que vão ensinando um ao outro o que é, o que 

não é e o que deixa de ser. Então, se ensinou certo ou errado. Agora, eu tento, na 

verdade... O que acontece agora é que estou sem trabalhar e a minha mãe, eu tenho que 

coloca-la na casa de repouso. Ela estava anteriormente porque eu não tenho como ficar 

com uma pessoa cuidando dela em casa. Porque eu chego em noites muito esgotada, eu 

não ando bem de saúde. E à noite, teria de cuidar dela. Teria de ser duas pessoas, e eu 

não tenho como.  Então, eu tenho dificuldades porque eu fui criada em um lugar fora da 

família. Não estou conseguindo tirar de casa e por lá, fora de casa, como foi feito 

comigo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O fato do seu pai não ter 

atestado de óbito, a sua mãe não tem direito previdenciário nenhum? Não foi 

reconhecido? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O atestado de óbito ela tem. Orlando Momente 

tem a partir da Lei 9140, só que não tem a data da morte. Não tem a data e nem a causa 

mortis. Porque o atestado de óbito, acho que é importante se falar isso, Rosana. Porque 

outro dia ela falou aqui sobre isso.  

Ela precisava de um atestado de óbito que tivesse a data da morte e o atestado de 

óbito da Lei 9.140 diz que a pessoa morreu conforme a Lei 9.140 e não dá a data nem a 

causa mortis. E isso está sendo um problema para Rosana. Você podia falar sobre isso. 
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Você quer falar sobre isso? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Na verdade, meu pai. É uma coisa que ele 

também ficaria bem chateado porque ele chegou a trabalhar um bom tempo. Ele tem 

registro, teve contribuição às empresas grandes – na Estrela, na Antártica, na Arno – 

tenho todos esses documentos e mais o que o Governo deu para contagem de tempo que 

ele não pode trabalhar porque estava sendo perseguido. E daria o tempo que ele poderia 

ter uma aposentadoria que seria uma pensão para minha mãe até para ajudar em todo 

problema que ela tem de saúde. Sempre que vai ao médico, é taxi, eu tenho de pagar 

toda a medicação, cirurgia e tudo aí. O próprio Governo deu um documento que ele 

tem... Na verdade, o período, ele teria direito. Mas o próprio órgão do Governo nega, 

que é o INSS, devido à data. Não tem lá a data de morte. E teria que (ininteligível) na 

parte dele não. Ele teria direito pelo o que trabalhou. Porque o INSS alega que até em 

1990, ele tem a qualidade de segurado. Mas o atestado de óbito saiu alguns anos depois, 

então, eles consideram a data do atestado de óbito, que foi em 1995. Se tivesse sido em 

1990, ele teria direito. Então, demorou para sair esse atestado. O INSS fala que não, 

ponto final. Nenhum advogado quer pegar a causa, porque a minha mãe já está de idade 

e pode não ganhar nada.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Entendi. Vamos deixar o Fonteles falar um 

pouco e aí a gente volta. Quer falar mais alguma coisa?  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Em relação ao meu pai, sempre que eu penso 

nisso, eu procuro deixar para lá.  E eu acredito que a gente permanece vivo em outro 

lugar. Com certeza, ele está bem agora.  

Mas o que ele deve ter sofrido ficando longe da família, não poder você a gente, 

e preocupado de ter uma filha pequena e não poder estar ajudando. E mandou uma 

carta. Eu estava conversando com uma repórter ali, e fiquei emocionada quando ela 

falou assim "Ele mandou uma carta e falou assim 'Olha, ela está com 6 anos e ela não 

deve saber ler, mas leva essa cartinha'". E logo ela me deu. E ela não sabe por que logo 

ela foi presa, e levaram esses documentos todos que ela tinha. Mas ela acha que ele 
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falou que um dia voltava, que mandando dizer que estava bem. 

 E essa tortura psicológica. E depois de saber também que ele deve ter sido 

torturado, porque algumas pessoas foram enganadas no final dizendo que eram para se 

entregar e acabaram se entregando, confiando no Governo, falaram "Não. Não. Não vai 

acontecer nada com vocês. Se entreguem. São brasileiros". Fazendo aquela chantagem 

emocional e me parece que foi nessa época que foi preso nessa época, têm alguns 

relatos, parece que foi preso nessa época, e na verdade, prenderam e só fizeram eles 

mostrarem onde estavam escondidos os armamentos e comidas, essas coisas. Ou 

matavam ali mesmo, torturavam. Então, é sofrido saber que você...  

Eu conheci meu pai. Eu cheguei a conhecer em poucas vezes que ele veio 

visitar. Mas você vê as fotos. Você vê o carinho que a pessoa tem, e fica triste de saber 

que a pessoa passou por um sofrimento que não precisava ser dessa forma. Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Paulo Fonteles.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO - Senhor presidente, meu caro deputado 

Adriano Diogo, meus caros Ivan Seixas, Amelinha, Momente, Capistrano, Sras. e Srs., 

eu preferi fazer por escrito por que...  

Para não ser traído pela emoção. Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a 

oportunidade história de participar deste importante evento da Comissão da Verdade 

Rubens Paiva e São Paulo que lança luz sobre as brutalidades e violências perpetradas 

pelos lobos febrentos que assaltaram o poder em 1964 e que, seguramente, também 

elegeram a infância como inimiga da Segurança Nacional e dos generais facínoras, 

responsáveis pela tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados. Em segundo lugar, 

registro um abraço afetuoso aos que, como eu, conheceram todo o barbarismo dos 

verdugos, e aqui rendo as minhas homenagens à memória do meu pai, Paulo Fonteles, 

advogado de posseiros do sul do Pará, assassinado pelo latifúndio em 1987 e minha 

mãe, Hecilda Veiga, a pessoa mais íntegra que eu conheço nessa vida e que, com 

destemor de ter me feito nascer, em meio ao Pelotão de Investigações Criminais, em 

fevereiro de 1972, revelou inexorável bravura, ao ponto de um agente da repressão 

política dentro da Polícia Federal cunhar a frase "filho dessa raça não deve nascer".  

Em “Segunda Anunciação”, poema escrito anos depois dos cárceres, meu pai 
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denunciava o discurso e a prática do tirano: "Teu filho, teu filho, teu filho não nascerá. 

Teu filho, filho dessa raça, filho dessa raça não deve nascer. Filho dessa raça não deve 

nascer. Teu filho, filho dessa raça não deve nascer, não deve nascer".  

Aqui, antes de mais nada, devo por convicção e altiva consciência denunciar 

locais e os verdugos que atuaram severamente para pôr fim em nossas vidas, seja no 

Pelotão de Investigações Criminais do Exército e no DOI-CODI, instalado dentro do 

próprio Ministério do Exército em Brasília, seja no Rio de Janeiro no Centro Científico 

de Torturas, na terrível Barão de Mesquita, também na Polícia do Exército.  

Meus pais também foram presos em Belém, na Gaspar Viana, onde o meu irmão 

Ronaldo foi gerado e no antigo Presídio São José. Nesta fase, eu já havia nascido, 

portanto, estava em segurança familiar. Mas vamos aos torturadores. E como ensina o 

Wadih Damous, presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, recém-instalada, 

em discurso na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, quando da devolução 

simbólica dos mandatos, em março deste ano de 2013, dentre eles do governador 

Aurélio do Carmo, o único vivo entre os governadores cassados em 1964 que os 

torturadores da luz do sol. Aqui haveremos de colocar o holofote sobre as bestas feras. 

Segundo denúncia dos meus pais, publicada no jornal “Resistência, da Sociedade 

Paraense de Defesa dos Direitos Humanos”, no final da década de 1970, fomos 

seviciados e torturados pelo general Antônio Bandeira, coronel Azambuja, major Paulo 

Horta, major Andrade Neto, major Othon Rego Monteiro, capitão Magalhães, capitão 

Menezes, Dr. Cláudio, o delegado da Polícia Federal Deusdete, tenente Burguer, o 

soldado Vasconcelos, o Sargento Vasconcelos, o sargento Artur, o sargento Ribeiro; e 

os cabos Edson Torrezan, Jamiro ou Jamito, Nazareno e cabo Martins, além de 

Calegari; e os soldados Ismael, Almir, Osmael e Admir.   

Estes famigerados, especialistas na Santa Inquisição e que diziam que os 

métodos da Gestapo estavam ultrapassados, atuaram para aniquilarmos tanto em 

Brasília como no Rio de Janeiro. Numa das passagens do depoimento ao Resistência, 

meu pai denunciava que, através de um vidro, mostravam "Minha Hecilda apanhando 

no rosto e nas pernas grávida de cinco meses". No dia do meu nascimento, em 20 de 

fevereiro de 1972, minha mãe asseverou ao insurgente Jornal dos Paraenses que 

"levaram-me ao Hospital da Guarnição em Brasília, onde fiquei até o nascimento do 

Paulo. Nesses dias, para apressar as coisas, o médico, irritadíssimo, induziu o parto e fez 

o corte sem anestesia. Foi uma experiência muito difícil. Mas fiquei firme e não chorei". 

Minha mãe Hecilda afirma ainda que o tal médico disse-lhe que ela não gostava do 
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filho. Simplesmente, deputado Adriano Diogo, porque não sofria. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheiro, um 

pouquinho. Isso ocorre em quando? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Em 1972. Meus pais foram presos em 

outubro de 1971, e minha mãe grávida de cinco meses. E eu venho a nascer em 

fevereiro de 1972. Então, dando continuidade. "Hecilda afirma ainda que o tal médico 

disse-lhe que ela não gostava do filho simplesmente porque não sofria". Minha mãe, que 

peitou o general Bandeira, ia dar o braço a torcer? Nunca. Jamais, em tempo algum. 

Uma das lembranças mais antigas que tenho sobre mim mesmo está no fato de ter 

nascido na prisão e de ser filhos de comunistas.  

A minha avó, Cordolina Fonteles de Lima, contava que os agentes da repressão 

atrasaram a minha entrega para a minha família por horas porque simplesmente não 

haviam encontrado algemas que dessem em meus pulsos de recém-nascido. Eles deviam 

me achar bastante perigoso. No curso dos anos, tenho refletido sobre tais 

acontecimentos e julgo que tais tragédias não se encerram com a libertação dos meus 

pais, depois de enquadrados pelo discricionário Artigo 477 na qual foram afastados por 

anos da Universidade, acusados de terrorismo, numa pérfida lei de um dos ideólogos 

mais importantes daqueles sinistros tempos, o coronel Jarbas Gonçalves Passarinho que 

definha como pústula que é e parece estar bem próximo a satanás.  

Não tenho dúvidas que herdamos de nossos pais, seus destemores e convicções. 

A canção de Belchior, cantada pela mais bela voz feminina em todos os tempos da 

civilização brasileira, a de Elis Regina, quando afirma que "Ainda somos os mesmos e 

vivemos como os nossos pais". Nesse caso, Paulo e Hecilda, por seus valores fraternais, 

devem sempre ser seguidos pelos seus filhos, coisa que nos dá régua e o compasso.  

Se esse é o meu depoimento, vou falar de um tempo em que, menino, 

testemunhei a retomada dos meus pais na luta do povo. Meu pai no campo, e minha mãe 

na cidade. Poderiam ter se acomodado. Poderiam ter cuidado de suas próprias vidas, o 

que seria justo diante das memórias do cárcere. Mas não: retomaram as posições de 
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combate. E ali estávamos nós, crescendo como crescem as árvores. As histórias da 

carochinha contadas eram sempre de guerrilheiros, de guerrilheiras tartaruguinhas 

contra um jacaré de fardas que viviam no Araguaia. 

Foi por aqueles tempos em que meu pai, formado em direito, resolveu advogar 

para a Comissão Pastoral da Terra (CPT) na região do Araguaia. Muito de sua decisão 

têm as digitais na luta guerrilheira do Araguaia e o fato de ter travado conhecimento 

com os primeiros presos da insurgência nas matas paraenses, dentre eles estava José 

Genoíno Neto.  

Outro fator importante para se destinar à defesa dos posseiros, foi o incentivo 

que teve do poeta e intelectual Ruy Paranatinga Barata no conflito da Fazenda Capaz, 

em 1977, de propriedade do coronel estadunidense John Davis. 

Debruçado na defesa dos camponeses pobres e procurando reunir informações 

sobre a heroica luta rebelde araguaiana, meu pai, Paulo Fonteles, mais uma vez passou a 

sofrer a carga da reação, de famigerados como o major Curió, do Centro de Inteligência 

do Exército (CIE) e do grande latifúndio, aliados incontestes na espoliação da 

Amazônia, sempre em benefício dos poderosos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. 

Moramos em Conceição do Araguaia e tínhamos o imenso Rio Carajás em nosso 

quintal. Por aqueles dias já convivíamos com os lavradores e os filhos destes, como é o 

caso dos filhos de Amaro Lins e de Neuza, Vladimir, Carlos e Maurício, além de 

Helenira, amigos para todo o sempre. 

Lembro-me, meus caros e minhas caras, que nesse período, a reação começava 

fazer carga sobre a nossa família. E nós nos transferimos para Belém em 1978 

exatamente pelo medo que os meus pais tinham de que algo pudesse nos ocorrer 

naquelas condições. Inclusive, hoje de manhã, lembrei-me de um poema que ele 

escreveu para os filhos chamado “Para Ronaldo e Paulinho”, onde ele diz o seguinte: 

"Onde encontra-los? Num porão? Numa cela ensanguentados de fuzis nas mãos 

libertando-me? Quem sabe será toda uma vida.  

Por conta de uma atuação radicalmente vinculada à luta dos lavradores 

conheceu, mais uma vez, as ameaças contra sua própria vida e a vileza dos donos do 
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poder de então. Foi eleito deputado estadual em 1982 sob a consigna de “Terra, 

Trabalho, Liberdade e Independência Nacional”. 

Derrotado nas urnas em 1996, não conseguiu êxito na campanha para a 

Assembleia Nacional Constituinte e, menos de um ano depois, foi assassinado a mando 

da União Democrática Ruralista (UDR), quando se votava o Capítulo da Terra. O 

intermediário de tamanha covardia foi James Sylvio de Vita Lopes, da OBAN e do SNI, 

que, nos auspícios do regime moribundo, foi organizar milícias da grande propriedade 

rural na Amazônia. 

Eu quero fazer um à parte, companheiros e companheiras, dizendo que todo o 

esquema que montou, todo o aparato que liquidou fisicamente com o meu pai partiu 

exatamente do esquema da repressão política.  

Esse James Sylvio de Vita Lopes é de São Paulo, foi da Operação Bandeirante, 

mora atualmente em Jundiaí, além de ter sido do Serviço Nacional de Informações 

(SNI) e que, com o final do Regime Militar, um conjunto desses elementos, agentes da 

repressão política se destinaram à Amazônia.  E pesa sobre James Sylvio de Vita Lopes 

não apenas a organização do assassinato do meu pai, mas também a morte do deputado 

João Batista. 

Meu pai foi assassinado a 11 de julho de 1987. E o João Batista foi assassinado, 

se não me falha a memória, no dia 6 de dezembro de 1988. E o James Vita Lopes era 

conhecido como o capital James, andava de helicópteros no conflito (ininteligível) 

fazendo fuzilaria para cima dos camponeses. Foi julgado e condenado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará, e hoje se encontra livre, morando em São Paulo, na cidade de 

Jundiaí. 

Naqueles dias, eu tinha 15 anos e, para não enlouquecer, decidi ingressar nas 

fileiras do Partido Comunista do Brasil. Era minha saída e a forma de me organizar para 

enfrentar o futuro. 

Quando, enfim, tivemos a notícia do falecimento de Carlos Alexandre Azevedo, 

torturado com um ano e oito meses de idade, é que muita coisa veio à tona e meus 

sentimentos se voltaram para minha própria história. Em artigo escrito numa longa e 
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dura madrugada asseverei: “Mas o que fazer diante destes testemunhos, de tua segunda 

morte? 

Sinto, amigo, que, em tempos de Comissão Nacional da Verdade (CNV), 

devemos cobrar que estejam embutidos no relatório que será apresentado aos brasileiros 

em maio de 2014, os acontecimentos criminosos que foram perpetrados, por questões 

políticas, contra a infância deste imenso país dos trópicos. 

Tua segunda morte carrega o legado de que, mais do que nunca, devemos cuidar 

da tenra idade contra os infanticidas, dos de ontem como, também, na atualidade. 

Com ousadia, sem procuração alguma, a não ser pela memória da carne violada, 

tomamos para nós, por tais testemunhos, a exigência de que quem nos torturou, no 

ventre ou fora dele, responda pelos crimes de inexorável covardia, contra aqueles que 

devem ser protegidos desde a fecundação. 

Assim cumprimos com a civilizatória missão de proteger os filhos do povo 

brasileiro”. 

Neste sentido é preciso que as Comissões de Verdade façam as ligações na 

perspectiva de traçar um paralelo comum entre as vivências de filhos de presos políticos 

e dos inúmeros centros de detenção de menores, criados durante a ditadura como a 

FEBEM e que na vida democrática não mudou seu método e, como é o caso de São 

Paulo, onde a tortura se esconde travestida pelo pomposo nome de “Fundação Casa”. 

Apenas agora nos debruçamos sobre a infância na ditadura militar e há um 

caminho extenso a percorrer. Tal caminho seguramente irá nos levar aos filhos de 

camponeses e crianças indígenas, além dos casos de filhos de militantes políticos, já 

conhecidos. 

Há dois anos, companheiros e companheiras, conheci o Sebastião, ex-motorista 

do INCRA durante a Guerrilha do Araguaia, na cidade de Marabá. Tal pessoa relatou-

me sua revolta em lembrar, de que na Base da Bacaba, que havia uma ala de tortura 

apenas para crianças e jovens, filhos dos sertões naquele país profundo e desigual. 

Naquelas condições é que as filhas de Adalgisa e Alfredo, amigos dos combatentes de 

São Domingos do Araguaia, foram seguidamente estupradas quando trabalhavam em 
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regime de escravidão naquela terrível base militar. Isso sem falar na mocidade indígena, 

aikewara, que apenas agora começa a relatar as barbaridades sofridas. Todos eles têm 

direito a reparações. 

Aqui termino com o registro poético de meu pai, que assim relatou meu 

nascimento em “Força e Arte”. Dizia meu pai: “A criança nasceu. A mãe passa bem. 

Apesar de todas as proibições bebamos vinhos até a embriaguez! Quem é que pode com 

a luta do povo?”. 

  Muito obrigado! Eu gostaria... Só uma questão, deputado, porque eu penso que 

é um momento muito importante da vida nacional, da civilização brasileira, esse 

momento em que o Brasil se debruça sobre a questão da violência e do barbarismo do 

regime militar. E muitas questões estão vindo à tona nesse momento. E durante muito 

tempo, eu fiquei pensando, junto com meus irmãos, porque eu tive um irmão gerado na 

prisão, o Ronaldo, quando meus pais voltaram ao Pará, num período mais leve da prisão 

deles, e um militante chegou com o Oficial de Dia dizendo que meus pais estavam 

muito tempo separados e que precisavam ficar juntos. E aquele oficial, enfim, consentiu 

para que os meus pais ficassem juntos. E nesse dia, eu tive um irmão gerado na prisão. 

Mas quais são os nossos sentimentos com relação a isso? Acho que o momento que vai 

demarcar exatamente esse processo todo foi com o desaparecimento do Carlos 

Alexandre Azevedo.  

Foi absolutamente terrível a manhã de domingo em que, através das redes 

sociais, nós tivemos a informação de sua morte e do seu desaparecimento.  E eu ficava 

pensando "O que me salvou? Quais foram os caminhos que me permitiram estar vivo, 

poder travar a luta política e a militância?" E o que eu pude apurar que questões foram 

absolutamente decisivas nesse sentido.  

Primeiro, as relações sociais. Eu tive um pai e uma mãe absolutamente 

afetuosos, generosos. Com todas as dificuldades, com todas as proibições, me 

ensinaram valores absolutamente pertinentes, capazes, inclusive, de a gente poder ter a 

capacidade de fazer o enfrentamento na vida atual no sentido, inclusive, de revisitar a lei 

da anistia.  

Porque acho, companheiros e companheiras – companheira Capistrano, 

companheira Momente – nós precisamos atuar nisso. Precisamos fazer com que aqueles 

que nos barbarizaram, no ventre ou fora dele, paguem pelo que fizeram. Quer dizer, 
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existe uma luta na sociedade brasileira nessa perspectiva.  E nós precisamos ganhar a 

sociedade brasileira para isso.  

E isso é um dos fatores que têm me alimentado a vida: não apenas ter vivido 

esse processo todo, ter nascido na prisão, ter tido um pai assassinado, mas também esse 

processo todo, da luta política, da militância social. E aqui eu não quero colocar em 

discussão o Partido A ou Partido B, mas sempre na perspectiva da luta coletiva, da luta 

civilizatória, na luta para fazer valer a questão dos direitos humanos no nosso país, 

revisitando isso na atualidade. Porque muitos os fenômenos da luta atual são frutos 

daquele processo como um todo.  

Então, eu queria render minhas homenagens aos que lutaram, aos que tombaram 

e aos meus pais. E um fato muito característico nessa relação com eles de como eles 

colocaram os filhos no seguinte: "Olha, vão para a luta. Vão enfrentar as questões". Falo 

isso me reportando ao fato de que há um ano e meio atrás, eu faço parte do Grupo de 

Trabalho Araguaia que já há cinco anos tem percorrido aquela região no sentido de 

localizar os locais onde os companheiros, heróis do povo brasileiro, foram assassinados. 

E quando nós começamos a ingressar por um certo caminho, começou haver 

ameaça. E ameaças claras, nítidas, ao ponto de que, numa madruga, eu e o companheiro 

Sezostrys Alves da Costa, presidente da Associação dos Torturados na Guerrilha do 

Araguaia. E a casa do Sezostrys foi rondada a noite toda. Ele com um 32 na mão e eu 

com uma faca de cozinha.  

Olha só a nossa fuzilaria, Ivan Seixas. E no dia seguinte, tinha lá uma vela acesa 

no quintal. Para quem vive naqueles sertões, sabe muito bem o que isso representa. E 

naquele momento, a coisa começou a abrir. O presidente do Partido me liga "venha para 

cá para Belém. Saia daí". O meu irmão me liga "venha para cá para Belém". Aí eu liguei 

para a minha mãe. Eu falei "mamãe, está acontecendo isso e isso. O que a senhora. acha. 

A senhora. acha que eu devo sair daqui de São Domingos, de São Geraldo, de Marabá?" 

Sabe o que a minha mãe me disse, deputado? "Não se atreva arredar o pé daí. Fique aí 

para fazer essa luta. Agora, tenha muito cuidado. Muito cuidado".  

Quer dizer, é essa convicção, é esse heroísmo que foi capaz de me fazer ter 

nascido. O mesmo heroísmo da Criméia, da companheira também no Ceará, que 

geraram seus filhos na prisão, sob tortura, sob sevícia, sob espancamentos, sob grande 

pressão psicológica.  

Quando eu nasci, minha mãe tinha 37 quilos. Ela foi cortada de uma ponta à 

outra sem anestesia e não disse um 'ai', deputado. Quer dizer, não tem coisa que mais 
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me orgulha nessa vida senão isso, como um combustível, como um motor para travar a 

luta. Quer dizer, não há luta mais importante na civilização brasileira na atualidade 

senão essa luta da memória, da verdade e da justiça.  

Então, eu falo isso, é claro que todos temos os nossos dramas, os nossos 

dissabores, as nossas imensas dificuldades. Mas creio que a resolução disso é 

exatamente participar desse momento. E a oportunidade de estar aqui nesse seminário 

falando sobre essa experiência, que não é só a experiência de um filho, mas é uma coisa 

que está... é como se fosse algo orgânico, harmônico, no sentido seguinte: que a gente 

precisa contar essas histórias. E contar essas histórias para que elas nunca mais se 

repitam.  

Essa é a tarefa desse momento, companheiros e companheiras.  Contar essa 

história para vacinar a consciência nacional dos brasileiros para que nenhum filho nasça 

na prisão, para que nenhum filho tenha esse dissabor de não conhecer o pai. Relato do 

Joca, filho do André Grabois e da Criméia, é surpreendente.  "Como é que eu vou ter 

um pai que tem cara de adolescente?" Não é criança, companheiros e companheiras. 

Como é que é isso? Quais são os impactos desse processo nessa geração? 

Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de fazer esse relato, 

porque acho que esse relato é um relato importante como o de todos os companheiros 

que vão fazer esse processo no curso desse seminário. Muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Fonteles. Eu só 

queria suspender temporariamente o seu depoimento. A Rosana vai fazer o uso da 

palavra porque ela precisa ir embora com a sua mãe e seu filho. E a Rosana, nós 

tomamos o depoimento outro dia na Comissão dos Familiares do Araguaia, dos 

Desaparecidos do Araguaia. E ela fez um depoimento muito forte, principalmente, na 

condição que sua mãe ficou em função do Estado Brasileiro até hoje não ter 

regularizado a documentação do seu pai.  

Então, eu queria pedir para Rosana falar um pouquinho mais para poder sair, viu 

Fonteles?  

Você não imagina a dificuldade que nós temos em conviver com a história do 

Araguaia aqui nos depoimentos.  

Eu vou lhe falar uma coisa de público que eu não poderia nem falar, que o 

Partido devia vir pelo menos assistir o depoimento dos familiares do Araguaia. Pelo 
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menos os depoimentos. Rosana.  

Você não quer concluir o seu depoimento? Fique à vontade.  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Uma pessoa está pedindo para eu falar o 

papel da Criméia na minha vida, porque foi ela que me informou tudo que estava 

acontecendo e tudo o que eles estavam ajudando lá no Araguaia. E eu achei interessante 

também tudo o que esse pessoal foi para lá e ajudou esses camponeses. Conseguiram até 

fazer parto... 

O meu pai ajudou a facilitar a vida lá com alguns engenhos que ele conseguia 

fazer. E algumas cenas. Algumas pessoas dizem que ele fazia as pessoas rirem lá que 

mãe contou uma vez também, que ele era uma pessoa já que gostava de divertir as 

pessoas também, prática, tudo.  

E o fato de estar reunindo os filhos eu achei importante porque a gente consegue 

ver que têm outras histórias semelhantes, e a gente se identifica e consegue entender 

melhor algumas coisas que ficam confusas na minha vida. Conforme a gente fala aqui 

acaba clareando um pouco.  

Às vezes, eu escuto os outros filhos falando, a gente consegue clarear um pouco 

toda essa cena porque ficou tudo secreto, aquela coisa muito nublada, né, tudo como se 

fosse confuso e o... Uma hora você está em um lugar, outra hora você está no outro; 

uma hora você está com uma pessoa, depois está com outra, então... E... E eu percebo 

isso também, porque o meu filho ficou num abrigo também, então, eu vejo qualquer 

coisinha que muda, ele fica agitado, então eu percebo... Falei “Nossa, na experiência 

dele eu vejo que a gente quando é criança, acaba crescendo inseguro”, assim, porque 

você está  cada hora em um lugar, cada hora com uma pessoa, que nem ela falou, as 

pessoas falam “Ah você é isso, você é aquilo”, mas eu procuro entender as pessoas 

também, procuro “Não, deixa...”, se a pessoa está agressiva, eu procuro ... Algum coisa 

aconteceu com ela para ela ser assim, para tentar entender essa pessoa... Porque... Não é 

do nada, a pessoa não vai ficar daquele jeito vindo brava com a gente, então eu tento...  

A pessoa vem brava com a gente, a gente também quer ficar brava com ela, mas 

eu estou tentando, com toda essa vivência que eu tive, né, e, lógico né, conhecimento 

religioso também, né, tentar não partir para a ignorância entre aspas, né, porque às vezes 

a gente quer partir pra ignorância... Mas tentando... tentar entender o que tá 

acontecendo, as vezes a pessoa...  
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Que nem esses camponeses que passam tanta dificuldade, às vezes não tem uma 

comida ali, que nem no nordeste, então, acontece muita coisa com a pessoa para ela 

chegar naquilo tudo, não consegue ter um atendimento médico, então é essa, que o 

pessoal pediu para falar, foi uma vivencia grande que a Criméia trouxe também, tudo 

isso que aconteceu.  

E eu tento agora ajudar minha mãe também, porque ela passou por muita 

dificuldade... Eu fico confusa, porque eu tenho que voltar para o meu trabalho, estou... 

sem saber o que fazer. Falei “Meu Deus, o que eu faço, ponho ela com outras pessoas? 

Eu não quero ter essa insegurança, eu não posso deixar meu trabalho porque eu 

me comprometi, eu assinei um contrato, eles estão me esperando, eu trabalho na área da 

Saúde, departamento pessoal, eles precisam... E eu fico confusa, sem saber o que fazer, 

se eu abandonar, já fizeram isso comigo, agora eu vou... Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Capristano, quer falar um 

pouquinho mais? 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO - Queria agradecer, deputado. Queria 

reforçar aqui a voz do companheiro que falou que essa Lei da Anistia precisa ser 

revogada, precisa ser relida. Essa é uma das coisas que minha mãe sempre fala e a gente 

apoia ela bastante nisso. Queria dizer que a gente espera também...Porque eu faço às 

vezes clipagem de jornal, e a gente caba lendo as notícias sobre a Comissão da Verdade, 

tanto a Nacional quanto da Estadual, e a gente umas coisas meio genéricas, parece que é 

tudo meio genérico, pelo menos, eu acabo tendo essa impressão quando eu leio para 

fazer clipagem, até.  

E assim, eu vejo que a família... Não é uma questão de revanche, e nem de 

vingança, eu acho que é uma questão de justiça, quando a a gente tem... a gente quer 

saber quem foi, quem é, quem que estava lá, quem trabalhou para isso. Tem a imagem 

do meu avô pendurado igual uma carne de açougueiro, a gente que... principalmente 

minha mãe e minha tia, elas querem saber quem fez isso com o meu avô. E... essas 

pessoas tem nome, né, e por mais que elas estivessem ali cumprindo ordens, na hora de 

matar e bater as pessoas, essa ordem não existe, se ela existiu ela tem que ser pensada, 

quem executou. 

Bom eu acho que era isso e falar também que essa revolta que a gente sente ela 

tem nome, né, assim, eu afalei de uma maneira meio... mas... principalmente a questão 
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do.... da.... que o desnível social que a gente vive, essa diferença entre rico e pobre, e do 

que as pessoas têm direitos e punir e também que a tortura continua na verdade, 

continua sendo feita. Porque, na verdade, ela continua sendo feita e ela é defendida por 

uma boa parte da sociedade.  

O que a gente está fazendo aqui é dizer que tem muita gente que é contra essa 

prática que machuca não só as pessoas que estão lá, mas várias gerações. É só isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se você quiser continuar 

conosco é um prazer. Se não. A história do seu avô, que lutou na Guerra Civil 

Espanhola, que foi um verdadeiro exemplo, o povo brasileiro vai ter que esclarecer o 

desaparecimento dele. Isso não pode ficar barato. E a gente espera que você, com toda 

essa carga emocional, que você se engaje nessa luta com todo o exemplo de sua avó, de 

sua mãe e do seu tio David Capistrano.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO - Obrigada, deputado, estou aqui para isso.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Vamos lá Fonteles. Agora vamos falar 

em forma de depoimento.  

O seu pai é morto depois da Lei de Anistia na condição de advogado. Mas conta 

um pouco, agora mais tranquilamente, tranquilamente no sentido enfático da cronologia. 

Como é que começa lá atrás, você, sua mãe, seu pai, já na resistência.  

Venha para mais perto de nós. Senta aqui perto de Amelinha.  

Aqui não precisa chamar ninguém de deputado, de excelência. Aqui a hierarquia 

é outra. Aqui o negócio é de companheiro para companheiro.  

Conta um pouco melhor essa história toda de um jeito cronológico e, 

principalmente, fale um pouco de você. Você se tornou um resistente, uma pessoa que 

vai fundo, procura toda uma cadeia de comando, quem prendeu, quem não prendeu.  

Mas a partir da sua visão, olhando para o passado, faz essa leitura. Você está lá 

na boca do lobo com o Curió, Serra Pelada, garimpo, você não tem do que reclamar, 

assassinatos de posseiros. Faz agora um depoimento na primeira pessoa de você, da sua 

vida, da trajetória.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



34 
 

Porque o fato da morte do seu pai não é uma coisa que ocorreu assim na 

ditadura. Foi um crime que não tem essa cobertura da anistia. Na primeira pessoa, por 

favor.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – O fato é que quando eu nasci, eu fiquei 

apartado dos meus pais mais de um ano e meio. Fui viver com os meus avós paternos. E 

eu, sinceramente, a imagem mais antiga que eu tenho desse processo todo, é desse 

processo da luta política. É o fato de eu ter nascido na prisão. Talvez, essa seja minha 

lembrança mais antiga. Essa informação: eu nasci na prisão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é nascer na prisão? 

Explica direito.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Nascer na prisão concretamente é 

nascer no presídio. Meus pais foram presos em outubro de 1971, ambos estudantes da 

Universidade de Brasília. Minha mãe estudante de Ciências Sociais, e meu pai estudante 

de Direito, militante da Ação Popular Marxista-Leninista. E eles saíram do Pará, 

estudantes do Pará, estudantes do Pará para organizar, a pedido da Direção Nacional da 

Ação Popular, ajudar organizar o Movimento Estudantil em Brasília, em particular na 

Universidade de Brasília.  E o meu pai e minha mãe foram presos em outubro de 1971. 

E eu venho a nascer em fevereiro de 1972. Um período absolutamente terrível para 

todos nós.  

A minha infância foi muito marcada exatamente por isso. Porque eu acho que 

tenho a convicção que os meus pais tinham essa coisa de dizer o que eles eram.  Eu me 

lembro, eu não devia ter 4 ou 5 anos de idade que o meu pai dizia para mim "Olha, nós 

somos comunistas. E se tu disseres isso por aí não podemos ir presos". E na forma dele, 

ele nos alertando para aquelas condições todas que o Brasil vivia.  

Eu me lembro que, menino, eu estudava em uma escola católica, e um dia uma 

professora de moral e cívica mandou que eu pintasse com as cores as três armas: verde o 

Exército, azul a Aeronáutica, e branco a Marinha. Eu sei que eu pintei tudo de vermelho 

e escrevi do lado 'Exército vermelho'. Lá chamaram a Hecilda para prestar contas na 
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escola e minha mãe disse: "É isso mesmo". 

Então, é claro que nesse processo todo, porque os meus pais ficaram 

enquadrados pelo 477, foi um momento muito interessante de nossas vidas em que nós 

ficamos juntos. Eu, minha mãe, meu pai, e o Ronaldo, meu irmão um ano mais novo 

que eu. Mas logo depois que eles entraram na universidade, puderam retomar a 

universidade, e se formaram, meu pai entrou na luta política e foi para a região do 

Araguaia, muito em função das informações já recebidas durante o processo do PIC, 

quando chegam os primeiros camponeses presos em Brasília. E ali ele tem aquela onda. 

Quer dizer, "Uma guerrilha no meu Estado, no Pará".  

E o fato é que, desde muito cedo, nós aprendemos, nós convivemos com a 

violência, com as ameaças. Eu me lembro que já com 8 anos de idade, eu sabia todos os 

palavrões para mandar os caras que ligavam para casa ameaçando irem para bem longe. 

Eu não posso falar exatamente aqui o que eu dizia. Mas, quer dizer, com 8, com 9, com 

10 de idade, nós já sabíamos da atividade deles. E isso tinha um impacto muito forte 

sobre nós ao ponto de que, eu devia ter uns 9 anos de idade, e começou a ter aquela 

coisa de camponês em casa todo tempo. E quando a turma chegava, a gente era 

desalojado. Eu e meu irmão do nosso quarto, aquela coisa bem urbana em Belém do 

Pará. E uma vez eu tentei peitar meu pai. Eu dizia "Que história é essa, meu pai, esse 

pessoal vem para cá e tal, toma o nosso quarto", e eu recebi, companheiros e 

companheiras, talvez a mais importante lição na vida quando ele disse: "Olha. Esses 

camponeses que estão aí quando eu vou para a terra dele, quando eu vou para os sertões, 

eles me protegem a vida. Eles dão a cama para eu dormir". E foi ali que, sabe, foi 

naquele momento que eu percebi a grandeza da atividade deles. 

E eu só me ressinto muito de não ter podido ter mais convivência em particular 

com meu pai. Porque em certa medida, os sertões e a luta no Araguaia exigiam dele um 

afastamento de meses sem nos ver. Isso teve um impacto muito forte não formação da 

personalidade, e uma das coisas que eu julgo ser mais importante é aquilo que os filhos 

pensam da gente. Eu tenho filhos, que não são poucos, e eu sempre quero que eles 

gostem de mim como eu gosto do meu pai. Porque é isso. A gente, em certa medida, 

assume para as nossas vidas, as suas lutas e as suas bandeiras, as suas posições.  

Então, isso foi muito importante em minha formação. É por isso que, quando 

meu pai foi assassinado, em 11 de junho de 1987, claro que não era mais no período da 

ditadura militar. Mas o meu pai foi liquidado por agentes da repressão. O latifúndio foi 

pegar quem para fazer a liquidação física desses lutadores do povo, lutadores da luta 
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pela reforma? Foi pegar gente experimentada. Gente que conhecia os porões. Quer 

dizer, quando o meu pai foi assassinado, eu fiquei "O que eu vou fazer da minha vida?"  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tinha 15 anos de idade, deputado. 

Soube da morte do meu pai, nos estudávamos à tarde, o meu pai foi assassinado às 

10h40. A gente escutava, eu escutava com o meu irmão mais novo, rock and roll, e 

naquela eletrola que quando terminava o disco, voltava para o rádio. E nessa história de 

voltar para o rádio, anunciaram o assassinato do meu pai.  

E qual foi a minha preocupação? Foi abrigar os meus irmãos porque também 

essa convivência com os irmãos foi decisiva. Por exemplo, o fato de ter tido um irmão 

mais novo do que eu, foi fundamental porque eu só fui andar quando o meu irmão já 

andava. Eu só fui falar quando o meu irmão já falava. E era uma espécie de um líder 

espiritual e de convivência para mim, e até hoje.  

Quer dizer, por que a gente não enlouqueceu? Por que a gente não perdeu o 

prumo? Eu acho que essa coisa da militância política é importante, e digo que ela é 

muito importante no sentido da gente reconstruir isso, e de a gente se reforçar, inclusive, 

de forma bem clara e dentro de nós mesmo, ter a capacidade de fazer essa releitura, e 

procurar no curso da vida, corrigir os caminhos, e outra coisa são as relações pessoais. 

O que seria de mim sem a convivência de 15 anos com o meu pai?  Sem a convivência 

de 41 anos com a minha mãe, não é? E da força que ela... Porque isso a gente vai se 

conectando, não é? Por exemplo, a minha mãe hoje, há muitos anos atrás tinha muita 

dificuldade de falar sobre as coisas. Muitas.  

Eu me lembro que, em 2004, o “O Globo” denunciou que no aeroporto de 

Salvador, na Bahia, estavam destruindo documentos da ditadura na Base Aérea. E um 

dos primeiros documentos era exatamente o documento que tratava do Paula. Depois da 

Caravana dos familiares de 80 ele percorreu o país, esteve no Rio, esteve em São Paulo, 

esteve em Salvador falando desse processo da Caravana como um todo, não é?  

E os caras do Globo armaram uma ida em Belém, tipo assim, chegar à meia 

noite e sair às 6h, para pegar o nosso depoimento – o meu, o do Ronaldo e da Hecilda. E 
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minha mãe ficou acamada teve um... ficou acamada e nós – eu, o Ronaldo Luis e João 

Carlos Raspo, que é o meu terceiro irmão, Veiga Fonteles de Lima, não é, fomos com 

ela e dissemos, “Mamãe, a Senhor não tem o direito de não falar. Não tem o direito de 

não se manifestar a senhora tem de se levantar dessa cama e falar o que aconteceu”. 

Mas daí, era uma espécie de um filho que sempre aprendeu as coisas com a mãe e com 

o pai, no sentido seguinte, “Olha, o Brasil é assim, as coisas são assim, não é? E são 

difíceis, são duras as perseguições”.  

Eu me lembro que com 12, 13 anos de idade eu falava, “Papai, o senhor está 

viajando para o sul do Pará, não é? Cadê a 765? O Senhor está levando a sua arma?” 

Porque é o seguinte, foi todo um processo de infância, de adolescência, absolutamente 

ligado a isso, não é? Ligado a esse processo, às perseguições, às ameaças. Eu me lembro 

que nós morávamos na Praça do Jaú, eu devia ter uns 11 anos de idade, 10, 11 anos e 

um cara ligou, “Eu vou matar teu pai”, e eu mandei o cara ir tomar... Desculpe a... Sabe. 

“Não vai matar ninguém, vocês é que vão morrer seus pistoleiros de m...”.  Então, quer 

dizer, essa formação, ela foi dura por um lado, mas também pelo outro lado, ela prêmio 

de generosidade, sabe, deputado, não é? No sentido da família, no sentido de quem eles 

são, de quem o meu pai era. Meu pai quando chegava em um lugar, ele brigava.  

Eu tenho uma imagem dele como uma coisa que brilha, como um sol. E a minha 

mãe como um oráculo no sentido da sabedoria, da resistência. Então falar sobre mim 

mesmo é falar disso, não é? Porque isso é a melhor parte que há em mim. Não é parte da 

minha tristeza, da memória da carne, da violência, essa é uma lembrança que ser feita. 

Mas o melhor em mim foi aquilo que eles me deixaram, e que ajudaram a forjar 

dentro da gente a convicção de que é preciso enfrentar esse momento na atualidade. Que 

é preciso inclusive fazer críticas aos partidos. Ora, os partidos de Esquerda não têm isso 

como centralidade. Não é problema apenas do PCdoB, é problema de todos os partidos 

na Esquerda brasileira que acho que, inclusive, é uma luta que nós devemos travar nas 

nossas organizações, nos nossos fóruns no sentido seguinte. Olha, nós precisamos 

colocar isso aqui no centro porque é um problema de dimensão democrática e nós não 

podemos vacilar com aqueles que permitiram através de suas vidas, dos seus 

desaparecimentos, se omitir nesse momento.  

Por exemplo, um dia desses, quando saiu um livro que trata do problema das 

mulheres, minha mãe faz um relato, ela viu a foto da Isis, e eu disse a vocês no encontro 
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lá no Encontro Nacional Cajamar, “Olha, essa moça eu me lembro dela, eu não sei se 

exatamente no pique de Brasília, ou no Rio de Janeiro. Ela, eu vi essa moça”. Minha 

mãe passou dias lembrando da moça. E eu falo isso porque a mãe da Isis fez uma praça 

em homenagem a filha. Quer dizer, essa coisa generosa, de luta que a gente não perca os 

caminhos da memória são absolutamente importantes.  

Então, é claro que a minha vida é uma vida marcada por tragédias, ter nascido na 

prisão, ter convivido com as ameaças, não é? Eu me lembro que um dos fatores de nós 

termos saído de Conceição do Araguaia foi o fato de que eu e o Ronaldo estudávamos 

na Fundação Bradesco, em frente ao rio Araguaia e de forma traquinamente, nós 

fugimos da escola para caçar fruta na beira do Araguaia. E fugimos em torno de 10h, a 

aula terminava 11h30, e só aparecemos em casa às 15h.  Meu pai achou que nós 

tínhamos sido sequestrados pela reação. Ficaram loucos, meu pai e minha mãe, e no 

outro dia nós voltamos para Belém por conta desse tipo de pressão. Então, enfim, isso 

faz parte da minha vida, da vida dos meus irmãos, do Ronaldo. Então, eu acho que o 

caminho é esse, sabe, Ricardo. Acho que o que me fez estar aqui, chegar aqui até hoje, 

acho que o aspecto da luta política, da consciência coletiva e, também, da família, do 

meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Sua mãe está com quantos 

anos? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Minha mãe está com 64 anos. O fato de 

ter tido dois grandes amores, a Jurema da Guerra, e Angelina que está aqui, que nos 

ajudam muito a perceber as coisas, e dos filhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quantos filhos o Sr. tem? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tenho seis filhos. Comecei muito 

cedo. Comecei exatamente com 17 anos e fui conhecê-los, os dois primeiros, quando eu 
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já tinha aí quase 37, 38 anos, e tive quatro filhos de dois casamentos, o Aruã, o Ianã, a 

Anita Lenire e a Maria Sofia. Então, uma das coisas que fazem com que a gente viva é 

isso. São os filhos, é a luta, e é o processo.  E é exatamente isso. Ele foi gerado quando 

nós chegamos a Belém. E é exatamente isso.  

“Como foi o nascimento do seu irmão Ronaldo, a sua mãe já teve ele fora da 

prisão?”. Minha mãe teve o Ronaldo fora da prisão. Meu irmão foi gerado quando meus 

pais chegaram a Belém dentro daquele processo que eu relatava há pouco. Meus pais 

chegaram absolutamente (ininteligível). Eu já estava em Belém há mais de um ano, e 

quando eles chegaram na Gaspar Viana, um preso, advogado ligado, militante político 

ligado ao MR8, Carlos Sampaio, chegou com o Oficial de Dia e disse ao Oficial de Dia, 

“Deixe que eles fiquem juntos essa noite, eles há muito tempo não se veem, eles há 

muito tempo não se encontram”, e o oficial consentiu que eles dormissem na mesma 

cela. E nesta noite, minha mãe engravida do meu irmão Ronaldo. Acho que a saudade 

era muito grande mesmo. E a minha mãe engravida do Ronaldo, e foi uma coisa muito 

interessante porque, quer dizer, eu nasci na prisão, quer dizer, os filhos nasceram no 

PIC. Minha mãe foi torturada no dia 19 de fevereiro, um dia antes de eu nascer, minha 

mãe sofreu pancadas, tanto nos braços quanto nas pernas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Sua mãe foi presa, PIC, 

você fala de Brasília?  

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – No PIC de Brasília, o Pelotão de 

Investigações Criminais da Polícia do Exército. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Mas eles foram levados 

para Brasília? 
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O SR. PAULO FONTELES FILHO – Meus pais foram presos em Brasília. 

Como estudantes da UNB foram levados para... foram torturados em Brasília, inclusive 

dentro do próprio Ministério do Exército, aqui mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Eles eram ligados ao 

PCdoB? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Não. Eles eram ligados à Ação Popular.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - DAP?  

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – É. Eles fazem a conversão na prisão 

com a chegada do pessoal do Araguaia no PIC, e depois são levados ao Centro 

Científico de Tortura, no caso, da Barão de Mesquita no Rio de Janeiro. E assim, é 

muito forte isso, porque no dia 19 de fevereiro, minha mãe foi torturada.  

Aliás, o meu próprio parto foi sob tortura, no sentido de que ela foi cortada de 

uma ponta à outra, costurada sem anestesia alguma, e ela não disse um ai, o que 

inclusive, gerou muita curiosidade nos agentes de repressão.  

E nasci nessas condições e tenho um irmão gerado nessas condições. Quer dizer, 

é muito forte isso. E um terceiro irmão que eu tenho, se chama João Carlos Raspo Veiga 

Fonteles de Lima. Então, essa firmeza, essa convicção é absolutamente importante, 

muito decisiva.  

E eu tenho muita honra de ser filho de quem sou e de ter a história que tenho, 

sabe deputado, porque essa história que me empurra para frente. Quer dizer, podia ter 

sido qualquer coisa, todos nós, minha mãe costuma dizer muito isso, toda uma geração 

foi liquidada.  
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Minha mãe inclusive gravou um vídeo há pouco tempo para o pessoal da 

Universidade Federal do Pará e ela dizia, nós sobrevivemos, e os que não 

sobreviveram?  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Aquele vídeo que você 

expôs em BH? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Não. É um outro vídeo que publicamos 

no comitê paraense. Depois eu posso até passar. Ela dizia e os que não sobreviveram? E 

aqueles que não tiveram a oportunidade, que foram mortos, que estão desaparecidos? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você tocou em uma 

questão muito importante que os Partidos políticos da atualidade não colocam isso na 

agenda e na pauta.  

Agora, você que foi um vereador do PCdoB, é uma pessoa ligada ao PCdoB. 

Uma das coisas, nós aqui, a questão do Araguaia é muito forte aqui na nossa Comissão. 

Criméia, Amelinha, não é, é uma questão muito forte, muito presente, a família Petit, os 

irmãos Petit, eles são muito atuantes.  

E como é que você vê essa questão do Araguaia e a questão do Atualidade 

porque todos os Partidos têm uma agenda que até o presidente Lula deu até uma 

declaração para um livro que vai ser lançado essa semana que uma coisa é à base do PT 

e a outra coisa que os parlamentares, os deputados, a cúpula pensa.  

E até, você está falando aí a Fundação Maurício Grabois mandou aquele vídeo 

das pessoas desaparecidas no Araguaia. Como é que você vê essa questão no Araguaia, 

porque tanta dificuldade, e agora, aqueles grupos do Exército especiais aparentemente 

fazendo buscas em territórios? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tenho participado, deputado. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você que é uma pessoa 

estudiosa... 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tenho não apenas tenho lido sobre 

isso, mas tenho participado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Vou terminar a pergunta. 

Nós estamos até querendo te requisitar para você ficar um período aqui conosco, tal a 

sua importância e a seriedade do seu trabalho, a sua contribuição, que é muito 

diferenciado e é muito importante. Mas como é que o você vê isso, você poderia falar 

um pouco sobre isso? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu vejo, bom, primeiro que eu participo 

desse esforço. Todos nós sabemos que em fins de 2007, a juíza Solange Salgado 

promulgou a sentença no sentido obrigando a União, o Estado Nacional Brasileiro, a 

localizar, identificar e contar como os desaparecidos do Araguaia tiveram suas vidas 

ceifadas. E esse grupo concretamente começa em 2009 sobe a consigna de GTT, Grupo 

de Trabalho de Tocantins, com forte presença do Exército Brasileiro, como um todo.  

Digo a vocês o seguinte, companheiros e companheiras, que já em 2008, oficiais 

militares já circulavam aquela região, fazendo, dando, digamos assim, os primeiros 

passos no sentido de desaguar aquilo que aconteceria em 2009 com a criação do Grupo 

de Trabalho de Tocantins. E eu desde o início participo desse esforço.  

É claro que é um esforço que há muita contradição, porque julgo que hoje a 

gente pode ter uma análise que o Exército entrou nesse processo – o Exército, não o 

Ministério da Defesa – porque os quadros destinados para o Ministério da Defesa me 

parecem ser quadros que estão interessados em resolver essa questão, mas não é o caso 

das Forças Armadas.  Falo isso me referindo ao seguinte. De que entre 2009 e 2012, 

você pega 2009 mesmo, apenas uma ossada foi encontrada por esse esforço 
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governamental. No ano de 2010, apenas uma ossada encontrada nesse esforço 

governamental.   

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas não foi identificado? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Não foi identificado ainda. Eu estou 

colocando da localização. Aquilo que está, digamos, da minha atividade.  

Em 2011, já foram encontradas cinco ossadas, e em 2012 foram encontradas 

nove ossadas. Qual foi exatamente a diferença? O que demarcou, por exemplo, um salto 

nesse processo como um todo? Primeiro, foi maior participação da sociedade civil e a 

presença do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos que 

em certa medida retirou forças do Exército brasileiro naquela perspectiva.  

Falo isso, inclusive, dizendo que em muitos dos locais em que nós andávamos 

no sentido de localizar os locais, quadros militares, deputado, batiam o GPS a 50, 100 

metros de distância, o que gerou naturalmente muita contradição. Porque, por exemplo, 

nós fomos indicados pelo Partido Comunista para participar desse processo, e nós não 

vamos compactuar com atividades ilícitas no sentido que possa afastar, digamos, do 

nosso horizonte exatamente o nosso objetivo de encontrar e de localizar os locais de 

sepultura. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O que você está falando é 

que estavam mudando o geo-gerenciamento? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Por exemplo, tinha um sargento nesse 

processo, que já andava em 2007, e é até importante que a gente fale sobre isso. 2007 

não, aliás, 2008, que essa gente circulou toda a região, e era o único quadro ligado ao 

GTT que era ligado aos 52º BIS de Marabá.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Espera, muita sigla. Fale 

com mais vagar, e vá traduzindo para o português de (ininteligível).  

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – 52º BIS de Marabá é o 52º Batalhão de 

infantaria de selva, que foi o primeiro quartel montado na região para fazer a repressão 

da Guerrilha do Araguaia.  

Esse quartel é fundado em 1973 e foi, segundo os relatos colhidos ao longo 

desses anos todos, um centro..., não apenas de operação militar, mas, sobretudo de 

tortura. Então o único quadro ligado ao GTT que era do 52º BIS em Marabá, 52º 

Batalhão de Infantaria de Selva, era exatamente esse sargento Adolfo, que já estava na 

região em 2008.  

E falo isso, me reportando ao fato que em 2008, no início de 2008, eu fui para a 

região. Eu era parlamentar, vereador de Belém, estava no recesso parlamentar e os 

companheiros disseram, Paulo, está tendo coisa aqui estranha, não sei o que, vem para 

cá. E eu me mandei para lá e passei 15 dias.  

Inclusive, esse sargento Adolfo e oficiais militares fotografaram a casa do 

Sezostrys Alves da Costa, bateram fotos, e procuravam locais que nós estávamos 

também interessados em fazer a pesquisa, como é o caso da Ladeira dos Bodes, na 

região da Palestina do Pará, nas cercanias da Serra das Andorinhas/Martírios.  

O fato é que a coisa foi... E essa convivência com o Exército não é uma 

convivência fácil porque, infelizmente, a formação desse pessoal e dessa turma é a 

formação de 1964. Claro que eles não dizem abertamente para nós isso. Mas eles nós 

pormenores vão evidenciando as posições com relação a isso.   

Por exemplo, no ano passado em 2012, foi retirado do antigo Cemitério de São 

Geraldo do Araguaia duas ou três ossadas. Esse local, companheiros e companheiras, já 

era conhecido, já era indicado desde 2009. Desde 2009 esse local era conhecido.  

E nós só fomos atuar nesse local no sentido da retirada desse material que nós 

julgamos ser de desaparecidos políticos da Guerrilha do Araguaia em 2012. Aliás, em 
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2012, por conta da pressão e da luta que se estabeleceu entre o Ministério da Defesa 

porque eu quero deixar isso muito claro. Acho que a posição do Ministério da Defesa é 

muito interessante nessa perspectiva, os quadros destinados e para lá. Mas uma coisa é o 

Ministério da Defesa e outra coisa é o Exército, no sentido seguinte, de uma quebra, 

inclusive, da própria hierarquia. Olha, eu vou levantar um negócio para você. Problema 

de Operação Limpeza.  

Operações Limpeza eram operações que passaram a ocorrer depois da Guerrilha 

em 1966 que era exatamente retirar as ossadas de locais de onde teria havido combates e 

destinar em outros locais. Nós temos informações de Operação Limpeza até 2004, já no 

governo Lula.  

Falo isso me reportando ao fato de que em 2004, houve uma informação de um 

Militar com relação à base da Selva Cabo Rosa, no Município de Marabá, próximo dos 

52º BIS na Transamazônica, em que foi criado, por conta dessa denúncia, um grupo de 

trabalho, a primeira iniciativa do Governo Lula com relação ao problema exatamente do 

Araguaia.  

E há um ano e meio atrás, cerca de dois anos atrás, eu e a companheira Diva 

Santana, escutamos de um sargento e de um ex- sargento e de um ex-soldado que 

quando esse grupo de trabalho se dirigiu à região para a Base de Selva Cabo Rosa, para 

tentar localizar essa exumação, os caras armaram uma ação lá de retirada de ossos. 

Quem nós disse isso foi um sargento e um ex-soldado de que até 2004 houve operação 

dessa natureza até 2004.  

Quer dizer, quando a gente pensa nesse problema do Araguaia, a gente pensa, 

digamos assim, dentro dos auspícios da ditadura militar, mas eu digo a vocês o seguinte 

que até hoje esses caras continuam operando. Falo isso me reportando ao problema da 

ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência no Estado do Pará.   

Companheiros, em 2000, nas obras de requalificação da Feliz Lusitânia no 

Centro Histórico de Belém, o Governo do Pará fez um acordo com o Exército e 

passaram uma casa que era a antiga 5ª CIA de Guarda de Belém, grande centro de 

tortura em Belém, para as mãos da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Os 

operários na obra descobriram ossadas. E um agente da ABIN denunciou esse processo. 

Não um agente que veio do SNI, mas estou falando daqueles que foram recrutados, que 
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entraram na Agência Brasileira de Inteligência através de concurso público.  O primeiro 

concurso público da ABIN foi em 1999.  

Então, a relação entre esses lobos felpudos que vinham do regime militar com 

essa nova geração começou a ter conflito, e começaram a denunciar o fato de que, no 

Forte do Castelo, na antiga 5ª CIA de Guardas, de fato, teriam retirado ossadas que 

seriam da Guerrilha do Araguaia, e no processo de pesquisa, nós fomos perceber o 

seguinte, que de fato o pessoal do Araguaia esteve lá.  Um ex-sargento ligado ao grupo 

do Lamarca, Amado Tupiassu, preso na 5ª CIA de Guarda viu três pessoas do Araguaia 

chegando em Belém na própria 5ª CIA, dois homens e uma mulher. O relato de um 

camponês, o Eduardo, fala em 1980, de que ele foi levado para Belém e viu o pessoal do 

Araguaia em Belém, inclusive, viu um quase morto.  

E os caras retiraram as ossadas de lá em 2000.  Em 2000, inclusive, foi feito um 

inquérito administrativo, um PAD, um Plano Administrativo Disciplinar, como é que 

chama? Processo Administrativo Disciplinar, onde inclusive dois funcionários da ABIN 

foram demitidos a bem do serviço público, acusados de ter denunciado o problema do 

encontro dessa ossada no Belém do Pará, esses caras foram demitidos.  

E no processo do PAD, tem lá agentes da ABIN que atuaram no DOI-CODI, 

atuaram no Araguaia, que tinha osso na história, e tudo documentado, deputado, tudo 

absolutamente documentado, com o número dos processos. E até hoje, nós não 

conseguimos acessar essa documentação.  

Por exemplo, ano passado, quando a Comissão da Verdade fez a primeira visita 

ao Pará – quando foi Angelina? Em agosto de... do ano passado, 29 de agosto eles 

chegaram a Belém, no dia 26 de agosto do ano passado, misteriosamente acontece um 

incêndio acontece um incêndio na Sede da ABIN em Belém. Misteriosamente! 

Companheiros, misteriosamente, porque foi em um domingo à noite, 23h começa a ter 

um incêndio, um fogaréu imenso que destrói não apenas a ABIN, mas também todo o 

Ministério da Fazenda, na av. Presidente Vargas, no centro de Belém.  

Quer dizer, um fogo que começou às 23h e torrou aquele prédio a madrugada 

inteira.  

Segundo a informação que nós levantamos foi a tentativa de levantar grampo. E 

para desmontar grampos, eles usavam um esquema de combustível, gerador. Porque 
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nada explica que um dos mais bem cuidados prédios do governo federal em Belém, 

pudesse ter torrado, 23h.   

Por exemplo, no 5 de maio de 2011, eu vou participar do PAD fazendo lá 

testemunhar com relação a esse problema da ABIN. E acusando, inclusive, as figuras 

como o Magno José Borges, que foi do DOI-CODI. Armando Souza Dias, esse 

Armando Souza Dias, inclusive, quando o Ministério Público Federal fez a ação e 

espocou aquela Casa de Inteligência do Exército em Marabá em 2001, foi esse Armando 

Souza Dias que foi destinado pela ABIN para ir cuidar da documentação encontrada 

pelo Ministério Público Federal em Marabá. E Gerci Firmino de Souza, todos esses 

caras foram da repressão política. E estão lá encastelados dentro do Estado brasileiro. 

Por isso que hoje conhecemos como importante a iniciativa e a manifestação da 

Comissão Nacional da Verdade e da própria Ministra Rosário que é o seguinte, não tem 

espaço para torturador no Ministério Público brasileiro. No Estado brasileiro.  

Então, esses processos como um todo, eu ia falar de 2011, por exemplo, dia 

05/05 eu faço um depoimento na ABIN, começo a falar às 11h, e termino às 15h. Sobre 

esse processo todo no Araguaia, das ossadas encontradas no castelo onde funcionava a 

5ª Companhia de Guarda. Atrelados dentro do Estado brasileiro. E naturalmente você 

passa por um processo desses de horas, você sai esgotado. O fato é que 20h, 21h eu já 

estava me recolhendo com a minha esposa e as meninas dormem cedo, nós fomos 

dormir. 

Quando foi 1h, os caras derrubaram a porta de casa, porque estava circulando em 

Belém que tinham me assassinado. Que eu tinha sido morto junto com a Angelina em 

um bar em Belém naquele mesmo dia. E eu estava dentro de casa dormindo. Quer dizer, 

tinha gente, amigos no Amapá, no Rio Grande do Sul que estavam me velando.  

Inclusive eu escrevi um artigo chamado “Sobre minha morte”. Eu tirei até uma 

onda com esses caras, porque é uma tentativa de intimidação, e não apenas elas.  

Quando nós começamos a levantar esse problema dessas pressões e intimidações 

eu escrevi esse artigo e a ABIN foi a minha casa, na casa da minha mãe, aliás, que eu 

deveria me retratar do que eu estava falando.  
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E eu estou falando isso, companheiros e companheiras, não tem fantasia, está 

tudo documentado. E é uma coisa absolutamente séria. Já denunciei isso ao Ministério 

Público Federal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta para você. Queria te fazer uma pergunta. Quando teve aquele... quando o 

general Heleno voltou do Haiti, ele assumiu o comando da Amazônia e teve aquele 

conflito dos arrozeiros, Raposa do Sol. O Aldo Rebelo não era Ministro do Esporte 

ainda, mas tinha uma função importantíssima. 

O Aldo gravou um programa na Globo News, dizendo que o general Heleno 

estava coberto de razão naquele episódio dos arrozeiros. E o Gal heleno, como ele tinha 

falado com o presidente Lula naquele episódio e foi posto na Reserva.  

Na outra semana ele estava no clube militar junto com o Ustra afrontando Deus 

e o mundo. Foi lá para o Rio de Janeiro afrontando Deus e o mundo.  

O repórter do Estadão, Leonêncio, (ininteligível). Então, eu queria concluir 

perguntando o seguinte, eu sou geólogo de formação, então, eu vejo tudo muito a 

distância. Você é uma pessoa que tem um nível de apuros, de foco e de fala, fala coisa 

com coisa.  

O Curió, nós temos informações, que o Curió até hoje controla todos os 

garimpos da Amazônia, e ninguém faz isso sem um enorme respaldo daquele poderoso 

Ministério lá que controla a mineração no Brasil. onde aqueles senhores maranhenses 

tem uma força absurda. É lógico que nós não vamos falar o nome de ninguém aqui.  

Então, gostaria que você dissesse, Curió que sai do Araguaia e vai para a Serra 

Pelada e que continua mandando nos garimpos da Amazônia.  

Você está falando de toda essa operação de limpeza das sepulturas, do cemitério, 

a diferença da postura do Ministério da Defesa, o Genoíno quando estava lá sempre 

falava isso.  

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Isso é verdade. E se não fosse também, 

eu ia dizer que não era.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí ninguém tem 
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dúvida. Tanto é que você está aqui hoje. Então, eu queria que você lógico, que são 

escalas muito diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa 

questão. Você lembra do fato? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Lembro, mas não com a nitidez que 

exige. Mas eu quero entrar nessa questão do Curió e também desse processo todo 

relacionado a essa questão do esforço institucional que ocorre desde 2009.  

O fato é o seguinte, desde 2009, 2010, nós ficamos absolutamente tateando. 

Com base, Tatiana Merlino, companheira que andou com a gente lá na região, com base 

naqueles relatos que já haviam, dos sobreviventes do Araguaia, daqueles que 

sobreviveram e foram presos na primeira campanha. Dos familiares, dos camponeses, e 

de alguns ex-mateiros.  

O fato é o seguinte, a partir de 2011 começa a ter uma viragem nesse trabalho 

como um todo. Que viragem é essa? É no momento em que ex-soldados que atuaram na 

repressão política começam a falar. Esses ex-soldados começam a falar. Falam 

principalmente porque têm interesses pecuniário no processo. Querem receber reparação 

econômica e por aí vai.  

O fato é o seguinte, é que com essa viragem, nós começamos a ter um conjunto 

de informações que nós não tínhamos.  

Uma delas dizia respeito segui: a extensão do processo do Araguaia e da 

violência perpetrada, nós que fomos para a região para localizar cerca de 70 

desaparecidos políticos.... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem isso aí 

documentado? esse fato e esses caras começaram a falar? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO –  Sim, tudo, tudo. Nós fizemos, no dia 

25 de fevereiro de 2011, eu participei de uma reunião de ex-soldados em Marabá, em 

que eu gravei 50 depoimentos de ex-soldados. Mas vou chegar lá, não é? Então começa 

a haver uma viragem nesse processo todo.  

Nós que fomos para a região para localizar aproximadamente 70 desaparecidos 

políticos, tomamos a noção, através de relatos de ex-soldados, de que mais de 350 

camponeses foram fuzilados apenas entre 1972 e 1975. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



50 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Devagar. 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Depoimentos de ex-soldados que nos 

dizem que apenas entre 1972 e 1975 mais de 300 camponeses foram assassinados, 

foram fuzilados. Inclusive eles dizem de dois fuzilamentos.  

O primeiro ocorrido em janeiro de 1974, na região de São João do Araguaia, 

quando 17 camponeses, castanheiros, aliás, vindos do Maranhão, foram fuzilados, pelo 

Exercito, encontrados na mata, fuzilados, simplesmente. 

E em junho/julho de 1974, mais 21 castanheiros, gente que veio do Maranhão 

para trabalhar no processo da castanha também foram fuzilados. Eles que dizem isso.  

Então, com a participação e essa turma entrando na história, essas coisas 

começaram, a gente começou a receber muitas pressões ao ponto, por exemplo, nesse 

mesmo período, o Euclides Pereira, o Beca, camponês ter recebido a visita nesse 

período de dois caras que o torturaram. O tal do Dr. Marcos e Dr. Ivan. Eles vão na 

região, vão à casa do Beca e fazem pressão para cima do Beca.  

Depois, um dos mateiros ligados ao Curió chamado de Raimundo Clarindo, ou 

Raimundo Cacaúba, começa a dar informações ao grupo de trabalho. Ao grupo 

particularmente aos familiares. Não ao Exército, aos familiares, mas ao grupo B. e entre 

maio, ele passa me parece que 20 dias percorrendo a região de mortos e desaparecidos 

do Araguaia. Em julho ele é assassinado. E ele é assassinado três dias depois da 

presença do Curió na Serra Pelada.  

O Curió vai na Serra Pelada, vai fazer uma reunião com aqueles que hoje lhes 

são fiéis. E o Cacaúba não foi convidado para a reunião e ele comenta com o Abelino, 

com um ex-mateiro, inclusive o Abelino foi um dos primeiros a nos situar da presença 

do Romeu Tuma no Araguaia. A Tatiana Merlino conheceu o Abelinho lá quando ele é 

visto em setembro de 1972, na Casa Azul, de fronte ao reino de Tacaiúnas, e ele diz 

para o Abelino que a cabeça dele estava a prêmio e três dias depois ele é assassinado.  

E pior é que o inquérito civil da polícia de Belém do Pará diz que, por latrocínio, 

para roubar. Deputado, o Cacaúba vivia da venda de banana em um dos lugares mais 

miseráveis desse país. Dos maiores índices de hanseníase, todos nós sabemos que a 

hanseníase é a doença da pobreza, a doença da miséria.  

Na minha opinião e denunciei à própria Polícia Federal em Marabá, por escrito. 

Escrevi um artigo chamado “Relatos de Um Homem Morto” que narra um pouco dessa 

trajetória. Do que ele tinha contribuído com os familiares, porque ele começa a lançar 
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questões importantes sobre o problema da guerrilha política do Araguaia.  

Uma outra questão, por exemplo, que salta aos olhos, com relação aos problemas 

dos ex-militares, dos ex-soldados. Eles já começaram a falar isso, mas de forma mais 

organizada, mais convicta no início de fevereiro de 2011 e foi nessa oportunidade que 

nós conhecemos, a figura do Valdir Ferreira de Souza, que trabalhou seis anos com o 

Curió, como motorista.  

E foi o primeiro militar nesse país a dizer “Eu participei de Operação Limpeza, 

como motorista”. E ele não apenas narra sua participação nesse, mas ele diz da cadeia 

de comando, inclusive acusa o gene Euclides Figueiredo, irmão daquele que seria 

presidente da República, como o cara que coordenou a Operação Limpeza no Araguaia, 

e, 1976. 

Em 1976 o Valdir, por ex, nesses últimos anos, 2011, 2012, ele sofreu ameaça. 

Foi espancado na casa dele em Macapá. Absolutamente pressionado pelo aquilo que 

tem falado. E ele inclusive faz uma entrevista conosco, nós temos tudo gravado. Não 

apenas ele, mas os em torno de de 50 ex-soldados, que dizem barbaridades, coisas que 

nós não sabíamos. Não sabíamos, porque essa informação não tinha chegado ainda. Que 

na minha opinião vai mudar inclusive a nossa percepção sobre o mundo da guerrilha, da 

repressão, que ela foi muito maior do que a gente conhece. 

Ao passo de que, em 1996, eu participei daquele esforço que se debruçou sobre a 

região, inclusive um período, nós conseguimos com ex-militares, no caso não era um 

soldado, era o sargento Santa Cruz, que foi o primeiro a chegar ao Araguaia e o último a 

sair. O fato é que ele tem filhos, e os filhos dele me passaram duas fotografias.  

Uma fotografia do helicóptero, né, que tá, lá o Valdir, o (ininteligível), a foto do 

Daniel Calado, (initeligível), que é ele, inclusive, na foto com o sargento Santa Cruz. E 

também uma foto do Antônio de Pádua Costa, o Piauí, preso naquele negócio do 

“Buraco do Vietnã”. 

Uma outra foto foi com camponeses, que parecem perfilados os militares, 

também está o Antônio de Pádua Costa.  

O fato é o seguinte, é que essas informações elas são muito novas e nos dão a 

dimensão da coisa. E quando os camponeses em 1996 me disseram o seguinte, “Paulo, 

isso aqui é uma máquina de moer gente”. Sabe como é que mói carne, picadinho. Se eu 

disser isso aqui lá fora, em Belém, em Brasília, para os deputados do Partido, neguinho 

vai me chamar de doido. Porque eu percebo que, de fato, isso ocorreu. Essa máquina de 

moer gente, por exemplo, essa gente diz o seguinte, que as cabeças cortadas eram 
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levadas para Belém, agora.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Quais cabeças? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Cabeças cortadas dos guerrilheiros, 

deputado.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (inaudível). 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – A Criméia já fala disso há muitos anos. 

Pois é. As cabeças cortadas no Araguaia.  

Quer dizer, a gente sempre soube, mas pra onde elas se destinavam, onde eram 

os centros de reconhecimento? Tenho a impressão que um importante centro é Brasília e 

Belém, o que vai reforçar nossa visão no seguinte, de que muita coisa foi levada para 

Belém, e outro, esse drama dos (ininteligível), dos suruís, que só agora começam a falar 

sobre as coisas, começam a tratar sobre o problema da repressão política e ainda com 

muita dificuldade. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (inaudível). 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Teve a publicação da história imediata 

em 1978, mas o fato, Amelinha, é o seguinte, eles começam a fazer um relato. Eles 

serviram de guia, foram obrigados a cortar a cabeça.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Não, pera aí, fala no 

microfone, repete tudo. 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – O problema dos suruís, é claro que 

existe um conhecimento sobre os suruís de muitos anos. Falam isso inclusive reportando 

aquela publicação história imediata. Mas só agora conseguimos uma publicação com 
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eles, por conta da criação de uma Comissão da Verdade Suruí, por conta também do 

problema da reparação econômica, e também por conta da questão dos desaparecidos 

políticos, digo a vocês o seguinte, que nesse período todo...  

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – (inaudível). Essa história é 

antiga.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A história é antiga, mas 

posso perguntar mesmo a história sendo antiga, ele pode depor? Com a palavra, Paulo 

Fonteles. 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Essa história é antiga.  Eu não quero 

fazer um contradito com absolutamente ninguém, mas eu quero levantar apenas que a 

gente nunca teve um momento no país capaz de levantar certas questões. É claro que em 

1996, Criméia, o clima era de absolutamente.... os caras andavam atrás de todos mundo 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – (inaudível)  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu me lembro que por exemplo, em 

1996, o helicóptero da Polícia Federal foi impedido de sobrevoar a região, por conta 

de.... Eu me lembro desse episódio, eu estava lá... 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – (inaudível). 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Sim, mas eu não quero... 

O que eu estou querendo levantar os companheiros e as companheiras, é o 

seguinte: que esse é um momento diferente de 1996, mais avançado, assim quero crer. 
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Falo isso me reportando à experiência da Comissão da Verdade Rubens Paiva de 

São Paulo, à própria Comissão Nacional da Verdade, de questões que vão se abrindo no 

curso das coisas todas. 

O fato é que esses suruís foram atingidos pela repressão política e que passaram 

a vida toda, não informando corretamente ou adequadamente sobre questões.  

O fato é seguinte, é muito interessante nós falarmos isso aqui de São Paulo, do 

Rio de Janeiro, de Belém ou de Brasília.  

(Ininteligível) companheiros, até 2003, oficiais militares circulavam a região, 

indo para cima de camponeses e de índios, perguntando se tinha gente por ali 

perguntando onde é que tinha ossada. Até 2003.  

Quando eu digo que em 2004 teve operação limpeza, eu não estou viajando com 

a minha cabeça.  

Eu não estou aqui fazendo uma ilação à uma instituição importante do ponto de 

vista histórico, como é o caso do Exército Brasileiro, que está aí desde do século XVII, 

foi inaugurado na Batalha de Guararapes. Eu não estou fazendo uma ilação disso, estou 

falando é o seguinte, que existe uma pressão até a qualidade, né, então com esse 

processo, mais recente com relação aos suruís, por exemplo, digo a vocês que já 

começaram a nos levar, Criméia, a locais onde eles indicam sepultamentos. Eles fazem 

isso.  

É claro que nós vamos testar isso com a verdade. Você tem que pegar esse ano, 

por exemplo com base nessas informações que eles estão prestando, nós temos que ir lá 

com um grupo, com aquela maquininha, GPR, que faz a leitura do solo, levar toda 

aquela... né, geólogos, antropólogos, médicos, para testar a verdade.  

Eu acho que é o momento de nós fazermos esse teste e percebemos o seguinte: 

muita gente não fala com medo, porque por medo, tem medo, companheiros e 

companheiras, nós não estamos falando do centro do Brasil, estamos falando sertão 

brasileiro, de um país profundo, desigual e marcado culturalmente pela violência.  

E é uma violência que não se encerra na memória, é uma prática concomitante 

daquele processo, daquelas regiões. Você falar, por exemplo, do Araguaia, 

(ininteligível) neguinho se treme todo. Olha a gente vai exibir amanhã no grupo Tortura 

Nunca Mais aqui de São Paulo eu queria, inclusive, convidar a todos e a todas, um 

documenta que se chama “Araguaia, Campo Sagrado”, que relata... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Voce pode expor aqui na 
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comissão? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Posso 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se você pode permanecer, 

porque à tarde tem um depoimento às 14h, de um menino que vai para o Rio de Janeiro, 

que é filho do Ibraim que morreu, o José Ibraim. E você não pode projetar ou... 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Claro! 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ...ou você tem um 

compromisso exclusivo... 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Não... Eu estou aqui por conta disso, 

companheiro. A gente não está aqui para fazer passeio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos minutos esse... 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Esse é um documentário que tem 50 

minutos, mas, por exemplo, no documentário (ininteligível) que faz a narrativa, 

camponeses matando e os soldados... Você vê, por exemplo, o semblante de uma 

camponesa com medo, tremendo. Companheiros, isso foi em 2010, 2011... Não estou 

falando da década de 1970, da década de 1980, das andanças do meu pai na defesa dos 

camponeses do Araguaia. É deste momento da atualidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Deixa eu só interromper 

um minutinho. O que eu queria sugerir. Se você podia interromper um pouco...  

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Claro.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria convidar todo 

mundo que está aqui na sala, À tarde tem um depoimento às 14h, vem o filho do José 

Ibrahim que faleceu na quinta-feira e foi enterrado na sexta, vem depor às 14h. E os 
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outros dois que nós temos à tarde, quem me ajuda? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Nós vamos estar ouvindo o Clovis Petit, a 

Célia Coqueiro parece que teve um problema, parece que ela não vem. Aí o Clovis, são 

dois ou três.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fonteles, deixa eu te 

perguntar. Você pode dar uma descansadinha agora, tomar uma água, comer alguma 

coisa e à tarde você volta aqui conosco? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Claro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Era bom você 

projetar. Cinquenta minutos é muito longo. Aqui vira documento, entra para a 

documentação da Comissão da Verdade.  

E você vai falar um pouco mais do Curió também. Só me deixa perguntar um 

pouco mais para você antes de encerrar.  

Depois você fala daquele grupo que assassinou a Irmã Dorothy... Que foi todo 

mundo absolvido, aquela coisa toda?. E mais uma coisa, o Lúcio Flávio Pinto está em 

uma situação muito difícil? Só fala isso antes de terminar.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Nós temos uma gratidão pelo Lucio 

Flavio imensa, porque o Lucio Flavio foi o primeiro o jornalista do pará a tratar do 

crime do meu pai como devia ser tratado. Inclusive ele rompeu com grandes grupos 

locais de jornalismo porque ele escreveu exatamente, quando ele lançou o jornal 

“Pessoal” que tem 25, 26 anos do jornal “Pessoal”, e o Lucio é isso, é uma pessoa que 

tem uma grande pesquisa sob o ponto de vista da Amazônia, denuncia o problema da 

grilagem de terras e por conta dessa denúncia ele foi condenado agora a pagar grileiros 

por conta do Judiciário Paraense.  
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Olha companheiros, e falo isso nessa questão do Judiciário reportando o 

seguinte, que nos últimos 20 anos, mais de duas mil pessoas foram assassinadas no Pará 

por questões ligadas à luta pela terra. O Judiciário não conseguiu fazer julgamento nem 

de 5% desse pessoal todo. 

O que houve agora, por exemplo, com a Irmã Dorothy e o que houve em relação 

aos ambientalistas, (ininteligível) do Pará, revelam isso, que nós temos um Judiciário 

voltado exclusivamente para os interesses da grande propriedade rural.  

Por exemplo, meu pai, figura conhecida, foi deputado, político, falava, o Brasil 

todo escutava, até hoje nós não conseguimos pegar os mandantes, não é, até hoje a gente 

não conseguiu pegar os mandantes. Por quê? Porque nós não temos um Judiciário no 

estado do Pará, que inclusive, alguns anos atrás, recebeu uma crítica violentíssima da 

Organização de Estados Americanos, através da Comissão de Direitos Humanos, da 

própria OEA, que trata sobre isso. Eu me lembro inclusive, quando era parlamentar, e 

sempre nessa luta, por conta do problema da impunidade, que eu fiz uma crítica com 

base em documentos da Corte Interamericana da OEA e o Tribunal de Justiça anunciou 

que ia me processar, e que ia passar por cima dos meus, digamos, mesmos que parciais, 

direitos políticos, como é que caham? De impunidade... os caras anunciaram isso no TJ.  

E isso são os dissabores do Parlamento, em que os caras colocam a cabeça na 

bandeja lá para ser comida pelos tiranos. Então, esse é o processo do Judiciário 

Paraense. E não apenas do Judiciário, mas toda a estrutura estatal que existe não apenas 

no Pará, mas no Brasil 3afora.  

Um caso clássico que existe é do João Canutos de Oliveira. Um dos mais 

importantes líderes camponeses da década de 1970 no Pará. Sabe quantos anos, 

deputado, foi preciso para concluir o inquérito João Canutos? Dezoito anos. Foram 18 

anos para concluir o inquérito policial. Julgou. E os caras estão foragidos. Quer dizer, 

existe uma estrutura do Estado clandestino. Seja ele do Estado ou do Judiciário.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Você pode ficar 

conosco à tarde? Então, vamos interromper um pouquinho, para dar uma respirada e 

daqui a pouco a gente retoma. Muito obrigado.  

 

 

*      *      * 
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- A reunião é suspensa por alguns minutos.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, continuação da 36ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Hoje, 6 de maio de 2013, Assembleia Legislativa, 

Auditório Teotônio Vilela. 

Quem são esses dois jovens que estão aqui na mesa ao meu lado para fazer um 

depoimento? Os filhos do José Ibrahim. Os dois meninos filhos do Zé Ibrahim.  

O Ibrahim depôs aqui na Comissão e estava convidado para ir sábado lá ao 

Memorial falar da greve de 1968, da greve de Osasco. E se preparou, estava todo 

animado. E qual não foi mais uma surpresa da história, mais uma vitória da ditadura, 

que o Zé Ibrahim morreu.  

Mas estão seus filhos aqui para continuar sua trajetória.  

Esse aqui mora no Rio, vai voltar hoje. Estava com passagem marcada, tudo, 

mas ele se propôs a vir depor. Então, esse aqui é o Carlos Eduardo e esse aqui é o 

Gabriel. A minha direita o Carlos Eduardo, à esquerda, o Gabriel. Queria agradecer ao 

Marcelo Neves, da direção do UGT, que acompanhou os meninos, acompanhou tudo. 

Uma pessoa... muito obrigado por tudo, Marcelo. 

O Carlos vai deixar algumas referências de uma pessoa muito amiga do Ibrahim, 

o Colela, que tem os vídeos do Ibrahim na Bélgica, o trabalho que ele fez lá, fazendo a 

Casa do Brasil. E o Carlinhos vai falar um pouco da experiência dele como filho. Dá um 

microfone sem fio para o Carlos ficar mais à vontade.  

Carlos, como aqui tudo é gravado em áudio e vídeo, fala seu nome completo, 

fala onde você nasceu, fala o que você quiser. Fique à vontade. Aqui é todo mundo 

daquele time que eu te contei. 

Com a palavra, Carlos Eduardo Ibrahim. 
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O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Bom, melhor time não há. Bem, 

antes de começar meu depoimento eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, em 

nome do deputado Adriano, e também à Prefeitura de Osasco, por terem dado todo o 

suporte para o velório e o enterro do meu pai.  

Inclusive o Prefeito de Osasco decretou três dias de luto na cidade, e a 

Assembleia Legislativa, foi uma homenagem muito bonita. Aliás, ele recebeu 74 coroas 

de flores. É um recorde que de repente a gente pode mandar lá para o Guinness. 

Meu nome é Carlos Eduardo Martins Ibrahim. Filho de José Ibrahim e Tereza 

Cristina Denucci Martins. 

Ambos, meu pai foi Líder Sindical e minha mãe atuou na luta armada no MR-8. 

Era do grupo do Vladimir Palmeira. Era do Movimento Estudantil.  

Eu nasci no Panamá. Era para ser chileno, eu fui concebido no Chile, mas teve 

aquela fatalidade do Golpe do Allende, meus pais tiveram que invadir a Embaixada no 

Panamá e eu nasci no Panamá.  

Com 40 dias de vida nós fomos expulsos do Panamá e deportados para a 

Bélgica, que foi o país que aceitou o asilo político tanto do meu pai, quanto da minha 

mãe, quanto o meu. E vivemos ali cinco anos, até a anistia.  

Bem, o primeiro marido da minha mãe foi morto na ditadura militar, meu pai é o 

segundo marido dela, e eles se conheceram no Chile. Minha mãe fugiu e meu pai foi 

trocado pelo Embaixador Americano. Todos vocês conhecem essa história marcante. 

Meu pai começou a trabalhar com 14 anos de idade na Cobrasma. Fez o SENAI, 

aos 16 já era diretor do Sindicato, e com 20 anos ele foi eleito presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Osasco. A nossa família começa a trabalhar muito cedo. Meu pai 

começou na verdade a trabalhar com 5 anos de idade, foi engraxate. Eu com 10 anos, 

sem precisar trabalhar, catava jornal na vizinhança para vender para o peixeiro para 

embrulhar peixe na feira, o Gabriel também sempre teve, meu pai sempre passou essa 

consciência, mas ele começou a luta política muito cedo.  
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Com 20 anos de idade ele já era presidente do maior Sindicato de Metalúrgicos 

daquela região, de maior liderança.  

A estratégia dele de greve é muito singular. Ao invés dele estruturar o Sindicato, 

trabalhar o Sindicato de cima para baixo, ele fez ao contrário. Ele procurou montar 

Comissões dentro das fábricas.  

Por isso que a greve dele na verdade foi uma greve geral de metalúrgicos, 

porque não foi só Osasco que parou, foi Guarulhos também, outras regiões, naquela 

época, em solidariedade.  

Aí meu pai foi demitido por justa causa, foi preso, ficou preso sete meses no 

DOPS, torturado todos os dias, pau de arara, choque e etc. Foi trocado pelo Embaixador 

Americano.  

Foi para o México, foi para Cuba, à intenção de ele morar em Cuba era 

justamente se aprimorar na luta armada, para voltar para o Brasil e depois foi para o 

Chile, porque a ideia dele, “Agora que eu já fiquei três anos em Cuba, eu vou para o 

Chile aprender como é que o Allende está trabalhando lá”. E aí aconteceu o que 

aconteceu. Conheceu minha mãe, tiveram que ir para o Panamá.  

Na Bélgica ele coordenou junto com pessoas como Brizola e Cesar Maia, enfim, 

outros, desde o Chile ele já vinha fazendo isso, um processo de coordenar politicamente 

um grupo para pressionar para a redemocratização do Brasil. 

Ele criou na Bélgica, junto com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a 

Casa Latino Americana. Uma casa que o objetivo era simples. Abrigar, dar suporte 

psicológico, social e financeiro para os exilados políticos da América Latina. A partir 

desse trabalho a Casa Latino Americana pôde salvar muitas vidas, trazer muitos 

companheiros que estavam nas ditaduras, sofrendo com perigo de morte.  

Com a anistia o meu pai volta, eu queria ficar lá, juro para vocês que eu não 

queria sair do bem bom da Bélgica. Meus pais, minha mãe trabalhava no mercado 

comum europeu, meu pai estava presidindo a Casa Latino Americana pela ONU, enfim, 

ganhando bem, uma estrutura, e a Bélgica é um Estado de bem estar social dos mais 

exemplares que existe na história do mundo. Então, eu não queria voltar, mas eu tive 

que voltar. Era pequeno, tinha 6 anos, tive que voltar para cá. 
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A minha infância foi muito difícil. Primeiro, eu só consegui minha cidadania 

nata aos 23 anos de idade porque eu entrei com uma ação contra a República. Minha 

certidão era provisória, para mim votar eu fui subversivo. Eu liguei para um amigo lá 

em Goiás e perguntei, me ajuda aí porque eu quero tirar meu título de eleitor. E aí meu 

amigo, Sandro Resende me ligou, aqui no estado de Goiás tem uma cidade chamada 

Panamá. Eu falei, ah é? Eu tenho uma carta de identidade dizendo que eu nasci no 

Panamá, Goiás, e aí eu pude tirar o meu título de eleitor.  

Inclusive, por conta disso, por esse argumento eu entrei com um pedido de 

Anistia Política e indenização na Comissão Nacional do Ministério da Justiça. Por conta 

do Estado ter rasgado a Constituição, o Direito Constitucional, do meu direito de ser 

cidadão nato. Eu tive que entrar com uma ação na República, gastei dinheiro com 

advogado, tudo para receber minha cidadania nata. Tanto é que minha certidão de 

nascimento, eu vou escanear e mandar para vocês, ela me dá a cidadania nata, mas está 

escrito assim, “Por força do ato tal, folha tal, folha tal, folha tal”. Quer dizer foi forçado.  

Isso aconteceu não só comigo, muitos filhos de exilados sofreram muito. 

Inclusive os nossos telefones eram grampeados, o SNI até o governo Collor, a vida do 

meu pai e da minha mãe e minha eram controladas.  

Só depois do governo Collor que isso parou. Então, teve um impacto muito, toda 

essa conjuntura teve um impacto muito forte nos filhos dos exilados. Eu me lembro 

muito bem, logo que a gente veio para cá, que eu estava morando na casa da minha avó, 

a Zelvina Ibrahim, mãe do meu pai, e para variar estavam lá jornalistas querendo filmar 

nossa vida. Queriam filmar tudo. A gente dormindo, a gente escovando o dente. Uma 

coisa surreal. E eu me lembro que eu empurrei o câmera man e destruí a câmera do cara. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIAGO DIOGO – PT – Isso aonde? 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Em Osasco. Logo na vinda. Porque 

eu não aguentava mais aquela exposição que estava acontecendo. 

Bem, eu morei dois anos em Osasco, com meu pai e minha mãe e aí eles se 

separaram.  
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Meu pai estava naquela de montar o PT e a CUT, ele foi o primeiro secretário 

geral do PT, e se preparando para ser candidato a deputado federal, que foi em 1982 a 

eleição. A primeira eleição.  

E logo depois da eleição eu vim morar no Rio, e aí eu, meu avô também era uma 

pessoa muito politizada, meu tio irmão da minha mãe também, meu avô inclusive na 

época da ditadura militar era tesoureiro do Banco Central, tesoureiro chefe do Banco 

Central na época, enfim, uma pessoa também engajada politicamente, de um outro lado, 

mas engajada politicamente, então, mas você sabe meu avô sabe o que ele fazia? O 

desenho do passaporte que vocês têm na mão é do meu avô. Na época ele era presidente 

da Casa da Moeda, que fazia o passaporte. O que ele fazia?  

Ele pegava o passaporte desmontado, vários, levava para casa e montava 

direitinho e dava para as pessoas fugirem. Meu avô ajudou muita gente a sair do Brasil. 

Pela fronteira, enfim.  

Então, eu fui, depois eu mesmo tive minha vida política, fui presidente do meu 

Grêmio, fui diretor secretário geral do DCE da PUC muito tempo, fui vice-presidente 

Nacional da Juventude do PSDB durante oito anos, trabalhei muito tempo com Franco 

Montoro. 

 Minha mãe morreu agora em 2011. Eu resolvi dar uma parada, cuidar da minha 

vida pessoal. Agora em 2013 meu pai falece, e até o final de maio vai nascer o netinho 

dele, o segundo netinho dele que está para nascer a qualquer momento. Inclusive ele ia 

para São Paulo para esperar o netinho dele nascer. Então no prazo de um ano e 10 meses 

mais ou menos eu perdi os dois. 

Minha mãe morreu de uma maneira que ninguém gosta de morrer, sofrendo, e 

meu pai morreu como um anjo, dormindo.  

Então, duas mortes diferentes, completamente diferentes.  

Mas o fato é o seguinte, eu estou disposto, com meu irmão, a dar continuidade à 

vida pública do meu pai, da imagem do meu pai, e eu, particularmente, tanto da imagem 

do meu pai, quanto da minha mãe. Dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo 

aqui na Comissão da Verdade. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – Fala com vagar o nome da sua 

mãe, por favor. 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Tereza Cristina Denucci Martins. 

Militante do MR-8, guerrilheira, sabia atirar como ninguém. 

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Paulo Bastos. Ele foi morto na 

ditadura, jogado vivo na Baía de Guanabara. Depois contaram para a gente. Tanto é que 

isso criou uma confusão muito grande porque eu não consegui minha certidão de 

nascimento de primeira mão, que era a provisória, que me deram uma provisória, 

porque o primeiro marido da minha mãe era considerado vivo. Estava morto. E o meu 

pai era considerado morto e estava vivo. Logo, eu seria filho do Espírito Santo. Então, 

até que saísse, eu só consegui a cidadania provisória depois que saiu o atestado de óbito 

do primeiro marido da minha mãe.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIAGO DIOGO – PT – Isso quando? 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Isso eu tinha já uns 10 anos de 

idade. Por aí. Tinha uns 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade eu não existia, 

entendeu. Eu não existia. Na verdade eu tenho 39, mas eu não tenho 39, eu tenho 39 

menos 10, que só com 10 anos eu passei a existir. Até lá eu estava na barriga da minha 

mãe. A gestação mais longa do planeta.  

Mas a gente está disposta a continuar essa luta, não só na Comissão da Verdade, 

mas do Movimento Sindical e do Movimento Partidário.  

Meu pai atuou em três focos, na verdade. Movimento da Organização Social 

Civil, redemocratização etc.  
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Partido Político. Ele foi filiado ao PT, PDT e o último partido dele que ele 

militou foi o PV e trabalho na Organização Social da Sociedade Civil. Ele foi fundador, 

por exemplo, junto comigo do CEAT, que é o Centro De Atendimento ao Trabalhador, 

que tem 15 postos (ininteligível).  

Os 11 de São Paulo, inclusive, eu fui o Gerente de Capacitação de Vagas que 

montou todo esse sistema com a Igreja Católica.  

Eu sou fundador, junto com Dom Cláudio Hummes desta Instituição, junto com 

meu pai. Meu pai durante muito tempo foi inclusive secretário geral do Conselho 

Consultivo do CEAT.  

Então, também tem esse trabalho na área das Organizações não Governamentais, 

e tem todo o trabalho internacional do meu pai. Até hoje o meu pai é o Sindicalista mais 

conhecido no exterior. Meu pai foi vice-presidente da Comissão de Educação para o 

Trabalho na OIT. Teve um trabalho grande sobre a disseminação do trabalho digno.  

Eu inclusive tive a oportunidade, quando eu trabalhei no governo Marcelo 

Alencar, e depois no governo, no primeiro governo do atual governador do Rio, eu fiz 

parte da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil no Rio de Janeiro. Consegui 

mandar prender muita gente porque fazia trabalho escravo no Rio de Janeiro.  

Então essa questão do trabalho e da renda, o mundo do trabalho sempre foi 

também minha atuação de trabalho. Minha atuação de trabalho. E eu quero continuar 

com isso. Eu e meu irmão queremos continuar com esse trabalho dele.  

Tanto é que a gente está criando, o Marcelo inclusive está nos ajudando, a gente 

vai criar junto GT e o CEAT, um espaço vivo sobre a memória do José Ibrahim. E como 

pano de fundo, o mundo do trabalho e a democratização do Brasil. 

Vai ser criado futuramente um espaço do José Ibrahim no Museu da cidade de 

Osasco e no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Dois museus que a gente vai fazer 

só sobre o nome do meu pai.  

Então, tem muito trabalho pela frente. E o trabalho que meu pai estava fazendo 

aqui na Comissão da Verdade é de fundamental importância. Tem que ser continuado. 

Tanto, infelizmente os meus pais morreram, mais eu tenho muita história para contar.  
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Eu vivi intensamente o exílio. Intensamente a redemocratização do Brasil, eu fui 

subversivo e tirei meu título de eleitor para votar no Roberto Freire. Queria votar nele 

de qualquer jeito.  

Depois eu me engajei como vice-presidente Nacional da Juventude do PSDB, 

me engajei na eleição do Fernando Henrique. Viajei o Brasil inteiro com essa bandeira. 

Fui assessor do senador Artur da Távola, Deus o tenha.  

Durante muito tempo, inclusive, a gente fazia o programa da “Radio Nacional”, 

“A Arte de Ouvir”, eu que, como eu fiz história, eu fiz história na PUC e depois eu fiz 

mestrado em Engenharia de Produção na FRJ na COP. Esse trabalho de história, eu era 

o garoto que pesquisava as músicas para o Artur da Távola botar no programa dele. Eu 

montava o programa para o Artur da Távola e o Artur da Távola jogava no programa 

dele, “A Arte de Ouvir”, na “Rádio Nacional”. 

Então, eu tive a oportunidade, por ter a sorte de ter nascido do José Ibrahim e da 

Tereza Cristina, de conhecer não só meu pai e minha mãe, mas muita gente que fez, que 

faz parte da história política do nosso Brasil. Tive a oportunidade de ter um 

relacionamento íntimo com Mário Covas, com Franco Montoro, com Brizola, com Jacó 

Bittar, era muito amigo do meu pai, enfim com o próprio Lula, em especial também o 

José Dirceu, que até hoje é amigo da família, enfim, e de muita gente e do Movimento 

Sindical. 

Olha, tem um amigo meu que, é até uma brincadeira que ele faz, mas no fundo 

de seriedade, trabalhei muito tempo com Nassim Gabriel Mehedff. Fui assessor especial 

dele durante toda, ele está aposentado agora, mas quando ele foi secretário nacional de 

Formação Profissional, depois ele foi subsecretário no estado do Rio, eu tive a 

oportunidade de trabalhar com ele na parte de Educação Profissional. E ele era muito 

amigo do meu pai, inclusive foi meu pai que me apresentou a ele, virava assim, poxa se 

ele não tivesse brigado com o Lula em 1986, quem seria o presidente da República não 

era o Lula não, era seu pai. E o velório do meu pai demonstra isso. Alguém receber 74 

coroas de flores, não é para qualquer um. 

A morte do meu pai foi noticiada em toda imprensa nacional e internacional. 

Inclusive nós temos que ir para Bruxelas, temos que articular isso, porque tem uma 

homenagem da Casa Latino Americana, que existe até hoje, querem fazer em 
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homenagem ao meu pai. Então, agora, eu e o Gabriel temos uma missão muito 

importante de dar continuidade a isso. 

Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Estou indo hoje para o Rio de 

Janeiro porque meu filho pode nascer a qualquer momento, mas estou disposto a voltar 

aqui quantas vezes for necessário, e trabalhar junto com a Comissão da Verdade para a 

verdade realmente aparecer, porque ela tem que aparecer. Tem que aparecer. Se 

cometeram muitas injustiças aqui nesse país e a Justiça ela tem que vir a tonsa para 

todos nós. 

Eu falei ontem para acho que duas mil, tinha muita gente não é, Gabriel, lá no 

Sindicato de Guarulhos. Umas três mil pessoas tinha lá, não tinha não? Para o 

aniversário de 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Que meu pai foi 

homenageado e a gente foi receber uma placa.  

Falei lá para os trabalhadores que meu pai foi torturado fisicamente, mas a maior 

tortura que fizeram foi na vida das famílias brasileiras. A psicológica. Os trabalhadores 

foram duramente repreendidos nessa época. Comentei para aqueles trabalhadores que a 

ditadura militar era um câncer. Foi um câncer que até hoje a gente não conseguiu curar 

o tumor, porque tem muita gente que não interessa que a verdade venha à tona. Muita 

gente não tem esse interesse. 

Teve um dia que eu fui almoçar com o deputado Celso Bolsonaro para ele ir lá 

na PUC fazer o depoimento dele do outro lado. E eu virei para o... 

 

A SRA. – É Jair... Celso é o filho? 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – É o filho. É. Eu falei para ele, a 

discussão estava meio encalorada, aí eu fiquei nervoso porque ele defendia o método de 

tortura para tirar a verdade das pessoas. E eu virei para ele, “Olha aqui, meu amigo, o 

negócio é o seguinte, quem foi subversivo não foi meu pai e minha mãe não. Quem foi 

subversivo foram os militares que atearam contra o Estado De Direito Democrático. 

Eles subverteram a ordem. Quem subverteu a ordem foram vocês, na marra, com o 
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brucutu, e não nós. Nós queríamos o Estado De Direito Democrático. E aí o almoço 

acabou.  

Muito obrigado. 

 

O SR. GABRIEL MARTINS IBRAHIM – Eu sou o Gabriel Martins Ibrahim, 

filho do José Ibrahim e Helena Vilela Martins. Eu fui concebido aqui em São Paulo 

depois que tudo isso tinha acontecido. Meus pais se conheceram depois da campanha de 

1982, que minha mãe brinca que meu pai perdeu, mas ela ganhou. Ela só conheceu meu 

pai porque ele não foi eleito naquele dia.  

É isso. Eu não vivi a ditadura, eu não vivi o exílio, não sofri com isso, só com as 

consequências que tudo isso trouxe.  

Conheci muita gente, ouvi muitas histórias e acho que é isso que fica. Pela 

verdade, pela Comissão aqui, eu não tenho muito o que falar porque o que eu sei é o que 

foi dito para mim e o que eu li e o que eu aprendi nesses anos.  

Mas eu apoio totalmente, se precisar de qualquer coisa, quando meu irmão vier 

aqui eu vou acompanhar ele. Vai ser um gosto. Até para eu saber mais cada vez. E é 

isso. Um apoio à verdade. Que tudo venha à tona para se fazer justiça, pelo menos um 

pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal, Gabriel. Obrigado. 

Obrigado vocês. O material, principalmente o material de fotos. Eu sei que teu pai 

estava remexendo os baús aí, o que vocês puderem mandar. Obrigado. 

Marcelo, obrigado mesmo, por tudo. Obrigado meninos. 

Vamos continuar. Vamos continuar com os Petit agora. E o Fonteles está aí de 

volta? 
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A SRA. – Está. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então está bem. Vamos lá. 

Petit. Vamos reorganizar a mesa aqui. 

Pega as referências dele, antes dele ir embora, o Marcelo, pega os endereços, 

tudo. 

Vamos continuar. Cadê o Fonteles? Vem para cá. Fica aqui.  

 

A SRA. – Adriano, eu vou só ler o resumo sobre os três. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só vamos dar um 

intervalinho para o pessoal terminar. 

Vamos nessa.  

 

A SRA. THAIS BARRETO – Boa tarde. Meu nome é Thais. Já tivemos a 

audiência aqui sobre a Maria Lúcia e o Jaime, aí a gente vai só passar os dados básicos e 

a razão pela qual o Clóvis está aqui hoje. 

Maria Lúcia Petit, desaparecida em 16 de junho de 1972. Nascida em 20 de 

março de 1950 em Agudos/SP. Era militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 

O irmão, Jaime Petit da Silva, desaparecido em 28 ou 29 de novembro de 1973. 

Nascido em 18 de junho de 1945 em Iacanga/SP. Também era militante do PCdoB. 

E o outro irmão, que é o Lúcio Petit da Silva. Desaparecido em 21 de abril de 

1974. Lúcio nasceu em 1º de dezembro de 1943 em Piratininga/SP. Também era 

militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Clóvis, a gente já 

se falou várias vezes e hoje é um enfoque diferente.  
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Embora lá em Bauru, no Encontro da Comissão da Verdade, você tivesse 

iniciado, o objetivo dessa audiência é que você dê um testemunhal, em primeira pessoa, 

falando de como você, que era o mais novo, os três irmãos no Araguaia, aquela 

dificuldade toda da sua mãe, como que você como criança viveu esse período. 

Laura, vem para cá, por favor. É importante você estar junto com a gente. Bom, 

fique à vontade. Desculpa. Se você se sentir bem, venha. 

Laurinha, isso aqui está sendo transmitido ao vivo para todo o país. Era 

importante a sua imagem aqui ao lado do seu irmão, entendeu? E daí também vai 

esquentando a conversa, você vai falando. 

Tem microfone sem fio para o Clóvis, por favor? Clóvis Petit, começa. 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriano Diogo. 

Cumprimento também no seu nome todos os presentes e a Assembleia 

Legislativa por estar proporcionando esse importante encontro e depoimento. 

Bom, como você falou, Adriano, eu vou deixar um pouco da história, como eu 

relatei em Bauru, eu fui pegando mais a parte da infância, qual foi a minha vivência 

com os meus irmãos no período mais da infância lá em Duartina, coisa e tal, para já 

passar para um outro momento, que é mais a adolescência, aquele período que eu 

vivenciei o momento mais da atuação política deles, que se deu aqui mais ou menos a 

partir de 1968. 

Nós, nessa época o Lúcio, que já tinha se formado na Faculdade de Engenharia, 

Eletrotécnica, ele resolveu trazer a minha mãe também para morar aqui em São Paulo. 

A Maria Lúcia já tinha vindo para cá, já estava trabalhando, já tinha prestado um 

concurso, estava trabalhando aqui. Ela trabalhou também naquele banco de Minas 

Gerais. Enfim, estava toda a família praticamente aqui. A Laura já estava aqui há muito 

tempo.  

E foi assim, 1968 todos vocês, a maioria aqui vivenciou também esse acalorado 

ano, que foi um ano de muita agitação, porque eu acho que foi o ano que mais 

preocupou a ditadura militar, que até culminou depois com a edição do AI-5 porque foi 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



70 
 

um ano de muitos protestos. A população estava realmente querendo dar um basta na 

ditadura militar e tal.  

Eu estudava nessa época em um colégio aqui que era até um colégio particular 

chamado Colégio Alfredo Pucca. Nós morávamos ali na rua Martinho Prado, Bela 

Vista, ali onde tem o viaduto chamado Martinho Prado, e eu ia a pé para a escola. 

Atravessava ali a Praça Roosevelt, pegava a avenida Ipiranga do começo até o fim dela, 

e às vezes a minha mãe até se preocupava na volta porque ficava sabendo pelos meus 

irmãos que ia ter passeata e coisas e tal. E às vezes, também, eu me atrasava e já era 

motivo de preocupação para ela.  

A gente, antes das passeatas geralmente o Lúcio, o Jaime, Maria Lúcia, todos se 

reuniam em casa, outros militantes do PCdoB também se reuniam e saiam dali já para 

as manifestações e tudo o mais.  

Então eu fui tomando minha primeira consciência política foi naquela época, eu 

comecei assim, porque você passava pela cidade e via escrito lá, “Pelego”, por exemplo. 

“Pelego”. Quer dizer, o que é pelego? Você tinha, uma criança de 12 anos de idade, o 

que é que significaria pelego, não é? Ou mesmo, “Abaixo o imperialismo”.  

Quer dizer, então, foi através desse visual, dessas pichações, “Abaixo MEC-

USAID”. O que é MEC-USAID? Quer dizer, eram preocupações que uma criança de 12 

anos começava a querer saber o que é que representava aquilo ali.  

Quer dizer, eu acho que, pensando agora do ponto de vista, quer dizer, eu com 

12 anos comecei a aprender coisas que a população não sabia. Se pichava aquilo e 

aquilo e coisa e tal, mas talvez o povão não estivesse nem tendo a consciência do que 

era o que estava escrito ali. Aquelas frases todas e tal.  

Eu me lembro até de ter feito algumas discussões com o Jaime sobre 

imperialismo. Foi um momento que me abriu bem a cabeça. Eles traziam lá da USP, por 

exemplo, eu me lembro de um livrinho que chamava Brasilino.  

Eu não sei, então o Brasilino que contava a história de como era a exploração 

das indústrias. Todas as indústrias no país. Como era a vida do Brasilino e coisa e tal. E 

depois, mais a frente, nós voltamos para o interior. Morreu uma irmã da minha mãe e 
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tinha uma avó que morava com essa irmã e ela resolveu voltar para ficar cuidando da 

minha avó também.  

Então, nós voltamos para Bauru. E eles, logo em seguida, 1970 e coisa e tal, já 

estavam se preparando para ir para Guerrilha do Araguaia. Teve também o momento da 

prisão do Jaime em 1968.  

Antes de termos voltado para Bauru, o Jaime participou do congresso lá de 

Ibiúna e foi preso. Ele ficou preso, naquela época, eu me lembro até que teve um comitê 

de mães de vários, como tinha estudantes de diversas localidades do Brasil, muitas mães 

vieram para São Paulo e formaram até um comitê visando à libertação dos presos 

políticos e tal. 

E eu fui também em duas ou três dessas reuniões, eu estava sempre junto com a 

minha mãe, e depois nós fomos até a porta do presídio Tiradentes para ver se tinha 

alguma novidade, se via o Jaime ou qualquer coisa assim.  

Dava-se para ver só eles lá, bem de longe, o pessoal acenando com a mão, 

aquelas gradinhas, e até veio um sujeito lá, era um tira, veio lá querer conversar com a 

minha mãe, querer saber quem era. Eu me lembro que puxei minha mãe pelo braço, 

“Olha, não conversa com esse sujeito não que esse aí é da polícia”. E era mesmo. Era 

um araponga, lá o sujeito. 

Bom, voltamos para Bauru, passamos a morar em Bauru e depois o...  

Voltando a essa questão do Jaime, o Jaime quando saiu do presídio Tiradentes 

ele passou lá em casa, e depois ele foi para Itajubá.  

Chegando em Itajubá ele já ficou sabendo pelos vizinhos que o Exército tinha 

estado lá na casa que ele morava, vasculhado toda a casa, tudo revirado e coisa e tal e 

estavam a procura dele. Já havia um mandado de segurança do Exército para que ele 

comparecesse lá e prestasse depoimentos. Mas ele não foi. Não foi porque naquela 

ocasião já, quem ia para esse tipo de interrogatório já era para ir para a tortura mesmo. 

Então, o Jaime ficou escondido lá em Itajubá em um sítio da Regilena, do pai da 

Regilena, que era esposa dele, eu fui lá também, fiquei com ele coisa de umas duas 

semanas mais ou menos. Ficamos lá em um sítio. Até eu me lembro bem que teve uma 

noite lá que os cachorros latiram bastante. O Jaime pegou uma espingarda e já ficou 
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meio de prontidão. Mas não era nada. Os cachorros estavam latindo, acho que era algum 

bicho, alguma coisa que tinha por lá mesmo.  

Depois que nós voltamos para Bauru eles foram, Maria Lúcia, o Jaime passou a 

trabalhar como eletricista, fazia trabalho em rede elétrica ali no norte de Goiás e depois 

dali eu acho que ele veio uma vez ainda para São Paulo, o André era bem pequeno, não 

é, Laura? Era recém-nascido. E depois de lá, ele já foi para o Araguaia também, nós não 

tivemos mais contato com ele. 

O Lúcio, o último que eu vi foi o Lúcio. Ele foi para Bauru, 1971 mais ou 

menos, e deixou lá, deixou comigo lá um livro de Lênin que chamava “Cultura e 

Revolução Cultural” e também um livrinho sobre o manifesto comunista e alguns 

exemplares do jornal “A Classe Operária”.  

Eu tinha na época, foi até a Maria Lúcia que tinha me dado, um pôster bem 

grande que era de um vietcongue com um fuzil nas costas, era um menino pequeno, um 

vietcongue, com um fuzil nas costas, pregado lá na...  

Aí o Lúcio eu acompanhei ele até a estação rodoviária, ele pediu que eu 

acompanhasse ele. Ele estava assim com um malote desse tipo de correio que tem 

aquele cadeadinho, e eu fui com ele até a rodoviária, me despedi dele e depois nunca 

mais vi. 

Ele até falou para mim que voltaria para me buscar um dia. Ele falou, “Um dia, 

você fica aí cuidando da mãe e tal, mas um dia eu volto para te buscar”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te ajudar um 

pouco. Aí os três estavam lá no Araguaia. O último você se despediu, acompanhou. 

Quantos anos você tinha quando ele te falou isso? 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Eu já estava com uns 14 anos mais ou menos. Uns 14 

anos, 13 para 14 mais ou menos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Laurinha, vai falando no 

microfone. Não tem problema. É bom. Ajuda. 

E aí essa distância, eles lá no Araguaia, vocês aqui em São Paulo. Vocês sabiam 

que eles estavam lá no Araguaia, não é? 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Nós não sabíamos o local onde eles estavam. Não 

sabíamos. A Laura sim, acho que sabia, mas no meu caso... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E toda essa trajetória, a 

gente queria recuperar, ou só sua ou dos dois, como é que vocês viram todo esse 

período. Contar de um outro jeito que vocês nunca contam.  

Vocês sempre falam dos três irmãos do Araguaia. Hoje nós queremos o outro 

lado do espelho. Vocês, a parte daqui, a busca da sua mãe, tudo isso, essa vida de vocês 

que vocês trazem até hoje dessa busca incansável. Isso eu acho que é importante para a 

gente. 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Então, eles foram para lá entre 1970 e 1971 mais ou 

menos. De lá até mais ou menos começo da luta da anistia, 1977 mais ou menos, nessa 

época que nós ficamos sabendo que a Maria Lúcia tinha morrido e que eles tinham ido 

para essa região.  

A Laura ficou sabendo antes, mas acho que ela guardou isso também para não 

causar um impacto muito forte na minha mãe. A minha mãe tinha tido já um pré-

derrame, um AVC, tinha tido uma paralisia facial e a Laura acho que quis poupar de, 

quer dizer, ela já tinha uma preocupação, sabia que os filhos tinham ido embora, mas 

não sabia para onde e nem o que estava acontecendo.  

Quer dizer, foram praticamente seis anos sem notícia deles, sem saber o que, eu 

acho que a Laura também, chegou um ponto em que ela tinha que contar alguma coisa, 
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porque os noticiários iam já começar a publicar e tal e não ia ter mais como até mesmo 

guardar esse segredo. 

 

 

A SRA. LAURA PETIT - Posso acrescentar uma coisa? Eu realmente não 

contei porque, primeiro por causa da saúde frágil da minha mãe, porque o Clóvis ainda 

era um adolescente.  

E eu fiquei temendo que em um ato de desespero a minha mãe saísse 

procurando, indo justamente nos locais em que não deveria ir.  

Ir em uma delegacia querer saber dos filhos, saber da morte da Maria Lúcia, que 

era a filha caçula. Quer dizer, ela era abaixo de mim, depois o Clóvis.  

E por questão de segurança também. Eu acreditava, como a gente supunha que a 

ditadura ou o SNI ainda não tivesse os nomes de quem estaria na guerrilha, que se a 

gente fosse procurar seria entregá-los para a polícia, para a ditadura, etc.  

Tanto que quando a Globo agora em 1996 publicou uma relação, eles tinham lá 

um militar que tinha até o vice-governador de São Paulo como militante que teria ido 

para Guerrilha, o Aloísio Nunes. Então, eles não sabiam exatamente quem estava no 

Araguaia. Então, apesar de eu, foi muito duro para mim porque quando eu soube da 

morte da Maria Lúcia, eu não podia contar nem para minha mãe, nem para o meu irmão.  

E foi muito difícil porque, já na época da anistia, quando o Clóvis ficou sabendo, 

ele era um adolescente, ele ficou muito revoltado. Ele queria vingança sim.  

Daí eu e o Becker dissemos, “Não. Você tem que se engajar em uma luta 

política”. E daí foi providencial estar surgindo os CBAs, os movimentos pela anistia e a 

gente, e o Clóvis, toda essa raiva dele, essa revolta, foi direcionada para a anistia, para o 

movimento político. Porque a primeira coisa que ele falou, “Eu vou vingar a morte da 

Maria Lúcia. Eu vou por veneno na caixa d’água de um quartel, eu vou fazer isso, eu 

vou fazer aquilo”. Porque a Maria Lúcia na verdade, quando ele conta de como ele 

adquiriu consciência aos 12 anos, fora o Lúcio, o Jaime, que já tinham militância 

política, a Maria Lúcia era quase uma segunda mãe para ele.  
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Ela que via as lições dele, ela que explicava o que era o imperialismo. O que 

eram os royalties que o Brasilino pagava, etc. etc. E como foram os dois caçulas que 

ficaram com a minha mãe, a perda foi imensa para ele e dava até para saber esse 

sentimento de revolta que ele teve quando soube.  

Então, de uma certa forma, foi em um momento muito bom, porque aqui está a 

Dodora, que conheceu ele jovem. Ela esteve em Bauru. Ela levou o comitê do CBA para 

Bauru. Eles fundaram lá com o Pedroso, etc., o Comitê Brasileiro de Anistia lá em 

Bauru. Fizeram até um dossiê dos perseguidos, dos ferroviários perseguidos da cidade 

de Bauru.  

Em resumo, foi muito difícil, mas eu acho que, o Clóvis falou assim, mas o que 

eu vou dizer? A gente só tem consciência do quanto à ditadura foi cruel, como diz aqui 

a nossa companheira, conosco, porque lá na corte na Costa Rica nós, não eles que 

desapareceram, que foram perseguidos, que foram mortos.  

Nós familiares, também lá somos considerados vítimas porque a gente tinha 

direito a uma integridade pessoal, familiar, que foi duramente atingido. A gente nunca 

se pensou como vítima e nós sofremos. A nossa família se desintegrou. A minha mãe 

teve uma velhice, ela poderia ter tido muitos netos, teve cinco filhos. E os meus filhos 

dizem assim, por que é que eu não tenho tios, por que é que eu não tenho primos? Nós 

fomos sim, no mínimo no básico nós fomos atingidos. Então, é um pouquinho disso só 

que eu queria aqui falar. 

Daí, eu acho que também foi muito duro, quando ele falou, eu só pude perceber 

mais tarde, que ele disse, quando o Lúcio foi lá se despedir da minha mãe porque ia para 

Guerrilha e disse para ele, “Olha, você agora já está ficando, como dizendo, mocinho, 

você cuida da mãe”. Porque eu já era casada e estava em São Paulo. E quando a minha 

mãe faleceu eu fiquei me perguntando, porque o Clóvis sentiu muito, como eu, a perda 

da minha mãe, mas ele dizia assim, ele chorava e dizia, “Será que eu cuidei direito da 

minha mãe como o Lúcio me pediu?”. Então também foi uma carga muito difícil para 

ele porque foi ele o único que restou para dar suporte para ela na velhice, além de eu 

que também estava... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque a vida de vocês, 

mesmo a Laura que era a mais velha, e a Maria Lúcia que era mais próxima.  

Eu só queria perguntar, quer dizer, era uma família de militantes, três militantes. 

O mais velho estava lá em Itajubá, estava lá para Minas, e aquele período de repressão 

enorme.  

Depois o afastamento quando eles foram lá para Goiás, para o Pará. Quer dizer, 

nunca foi uma, para vocês dois nunca foi uma ilha de tranquilidade sabendo 

principalmente da importância do irmão mais velho, que era super engajado e que tinha 

uma vivência impressionante. E praticamente vocês é que ficaram aqui.  

Eu fico muito impressionado, e estou aqui diante de um dirigente do PCdoB, e 

nós temos acordo que nenhum dos partidos políticos hoje reivindica seus mortos ou 

desaparecidos, seus companheiros.  

Mas essa história do PCdoB, partido pelo qual eu tenho o maior respeito, eu 

sempre fico me indagando como só alguns nichos lá do PCdoB, a Fundação Maurício 

Grabois, tem tanta dificuldade de reivindicar essa história.  

Então, eu acho que tem os dois lados que eu queria pedir para vocês 

comentarem. O período da juventude, onde três dos irmãos de vocês e vocês dois, como 

coadjuvantes, ficaram dando uma sustentação política e familiar.  

Como essa luta praticamente virou uma luta da família, porque a luta da 

resistência no Brasil virou quase uma luta pessoal, familiar, porque as organizações 

políticas não reivindicam essa memória, essa luta e esse passado.  

E agora, essa outra ponta, que há 40 anos vocês estão lutando pela recuperação 

da memória, pela identificação, enfim, por tudo isso.  

Eu acho que seria interessante se vocês pudessem, os dois irmãos, falar das duas 

pontas. De dar à vida, de entregar, de contribuir para revolução, de se engajar totalmente 

e hoje, passados 40 anos depois, essa dificuldade de viver com essa democracia, com 

esses processos de apuração lentos e o Brasil se modificando.  

Eu acho que seria importante se vocês pudessem, falando sempre na primeira 

pessoa, como vocês sabem falar com muita propriedade, como vocês veem essas duas 
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pontas. O início, o sonho da revolução, a utopia, a guerrilha. Que de alguma forma 

vocês foram, de alguma forma vocês sabiam que eles estavam indo para uma missão, 

para um objetivo. Não sabiam direito nos detalhes.  

E hoje essa visão como familiares desse andar quase solitário, quase solitário, 

dessa caminhada. Eu queria que vocês falassem um pouco desses dois extremos, se for 

possível. 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Nós, como a Laura falou, quando eu fiquei sabendo 

realmente sobre a morte da Maria Lúcia eu fiquei muito revoltado. Ainda passei por um 

período que a gente tinha alguma esperança de que algum deles estivesse vivo, ou o 

Jaime, ou o Lúcio.  

A gente ficava imaginando, olha, pode ter fugido, pode estar em uma área mais 

reservada junto com alguma colônia de pescador, pode estar, até tinham às vezes, não é, 

Laura, falavam, tinha um padre lá, não sei o que, que é da época da guerrilha, que 

também está lá em um canto lá, que mora lá isolado com não sei quem e coisa e tal.  

Quer dizer, a gente acabava nutrindo também esse tipo de esperança até um 

determinado momento. Mas eu acho que, falando como você coloca a questão política, a 

gente eu acho que, eu passei por esse momento de revolta e coisa e tal e, vou dizer, não 

acabou. Eu não vou dizer que a revolta está sufocada em mim. Eu tenho revolta ainda 

até hoje. E muita.  

Principalmente quando você vê essa política como está sendo desenvolvida aí, 

dissimulada, de não enfrentar a questão da punição aos torturadores, aos assassinos. 

Estão todos aí na máquina pública.  

Eu costumo até dar um outro caráter nessa questão, até já teve alguns e-mails 

que eu fui rebatido quando eu disse que existia uma conivência nessa questão aí, porque 

quando o poder atual aí diz, olha, isso é só questão da justiça, eu estou esperando lá que 

o STF julgue a questão da anistia, estou esperando que o Judiciário puna, faça as 

punições e coisa e tal, mas eu, enquanto Executivo estou aguardando, eu esperando que 

a justiça tome as suas providências. Não é bem assim também.  
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Eu acho que existe uma conivência muito grande aí pelo seguinte, a Constituição 

federal é clara quando ela toca no princípio da moralidade pública. Então, esse Governo 

que está aí da Dilma Rousseff, você me desculpa porque você é do PT e é um partido o 

qual eu também ajudei a fundar ali nos seus pilares.  

Lá em Bauru, ao passo que também a gente estava já fazendo a luta da anistia eu 

ajudei a criar o PT quando era Comissão provisória ainda. O Lula estava fazendo greve 

no ABC e a gente estava fundando o PT lá em Bauru. Está lá o meu nome nas atas 

inaugurais do PT lá. Mas eu tenho críticas hoje severas ao PT. Decepcionou claramente 

a questão da política de direitos humanos no país e está decepcionando.  

Quando na medida, como eu estava dizendo, a moralidade pública, que é um 

princípio que está lá na Constituição Federal, ela diz que quando alguém passa em um 

concurso público, qualquer cidadão, para qualquer cargo, é feito uma checagem da vida 

pregressa dessa pessoa para saber se ele pode ser empossado ou não em um cargo 

público. É vasculhada a vida da pessoa e se ela tiver uma briga em uma porta de uma 

boate, ou uma pensão alimentícia que ele deixou de pagar, ou qualquer rusguinha que 

ele tenha passado ele não toma posse no cargo.  

Mas, no entanto, nós temos aí torturadores, assassinos, que cometeram crimes 

hediondos, massacraram, crimes de lesa humanidade e estão na máquina pública, estão 

no poder, descumprindo esse princípio constitucional que desde todos esses presidentes 

que passaram aí pós-regime militar juraram respeitar a constituição, etc.  

E agora nós, nessa sentença da Corte Americana está escrito lá também, está 

dizendo claramente que esse governo deve excluir da máquina pública todas essas 

pessoas. Quer dizer, até hoje nem sequer esse probleminha, que seria um problema 

administrativo, um problema de moralidade, nem isso se cumpre, quanto mais a justiça.  

Então a gente não pode aceitar quando diz assim, estou esperando o Judiciário 

julgar, estou esperando o STF fazer isso. Não. Este governo que está aí já era para ter 

varrido essa camarilha de canalhas, de pessoas criminosas que estão aí sendo pagas com 

o dinheiro público. Dinheiro dos meus impostos, do seu, de qualquer cidadão que está aí 

contribuindo para manter, para pagar esse pessoal aí que está, quer dizer, enfrentamento 

que esse governo tem medo, não sei por quê. Tem medo de um contragolpe, alguma 

coisa do tipo? Isso nem está mais na ordem do dia. Não tem nem como fazer isso.  
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É questão de pegar esse povo e punir. De falar, olha, está fora. Está fora. Você 

não... São assassinos. Assassinos não podem estar ocupando cargos públicos, 

torturadores.  

Agora, isso aí já se sabe desde que começou a época da anistia, a relação dos 

torturadores, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Então, essa omissão 

realmente causa revolta para a gente.  

Eu, por exemplo, eu fico revoltadíssimo com a falta de, com a impunidade, com 

a falta de decência, de respeito. Quando você entra com um processo na justiça é 

denegado. Quer dizer, precisa-se primeiro tentar mudar a Lei da Anistia, porque o 

parágrafo primeiro da Lei da Anistia fala os crimes conexos, não está querendo dizer os 

crimes que foram praticados pela ditadura. Crime conexo, no direito, não significa o que 

a parte contrária fez. Crime conexo é uma conexão de crimes. A pessoa para cometer 

um ato comete outro e outro. Existe uma conexão.  

Então, deturparam e pegaram carona na Lei da Anistia. É uma coisa também 

imoral. É uma coisa que, é um sarcasmo. É uma coisa assim de, que você pegar a Lei da 

Anistia, não tem um artigo sequer, são 12 ou 13 artigos, não tem um artigo que fale 

sobre torturador, sobre quem cometeu crime de tortura, de lesa humanidade. Não tem 

nada. 

Você vê que foram artigos que foram feitos para resguardar direitos de pessoas 

que estavam vindo do exílio, ou que estavam sendo tiradas das prisões e que não tem 

nada a ver com os torturadores. Não existe amparo nenhum na Lei da Anistia para eles. 

Então é uma carona que eles estão pegando. Então, eu acredito que, às vezes a gente até 

entra em uma deles assim, vamos refazer a Lei da Anistia, vamos reformar a Lei da 

Anistia, fazer uma outra Lei da Anistia, para depois... Isso é bobagem.  

Isso é falta de vontade de se aplicar, porque ela não é nenhum óbice para, não 

existe óbice nenhum na Lei da Anistia que diga que você não possa punir torturador, 

que você não possa punir os assassinos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria dizer, antes de 

passar, se vocês puderem ficar mais um pouco, o Fonteles vai falar um pouco agora. Ele 
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trouxe até o material do Pará. Eu tenho a impressão, outro dia um companheiro 

operário, o (ininteligível) falou, que eu acho que foi o fim, o jeito que acabou a ditadura.  

Porque embora o holocausto tenha sido seis milhões de judeus, os nazistas, os 

fascistas, foram derrotados. Na Argentina, em que pesa ter 30 mil desaparecidos, 70 mil 

mortos, por ocasião da Guerra das Malvinas, a ditadura foi fragorosamente derrotada, e 

o povo argentino avançou. Eu acho que por esse modelo aqui da vitória da ditadura e 

esse modelo da transição mansa e pacífica que o Brasil adotou é que nós estamos nessa 

situação lamentável.  

Mas a família Petit sempre honrou a memória dos seus irmãos, dos seus 

familiares. 

 

A SRA LAURA PETIT – Posso só falar uma coisinha? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico.  

 

A SRA. LAURA PETIT – Porque você, no começo a gente teria que falar da 

luta dos familiares, a procura dos desaparecidos. Eu queria só fazer uma observação.  

Tem sido uma luta solitária, porque, por exemplo, do Araguaia, os dois únicos 

desaparecidos encontrados foi através dos familiares que tiveram o apoio da Comissão 

de Justiça e Paz, a Comissão de familiares, que foram ao Araguaia em 1991 e em 1996 e 

encontraram a Maria Lúcia e o Bergson. E mesmo depois que nós tivemos na Justiça 

brasileira, transitado e julgado um processo que durou 25 anos, nós ganhamos a ação, a 

juíza foi favorável aos familiares, até hoje nós não tivemos a sentença cumprida dentro 

do país.  

Quer dizer, não se encontraram os corpos dos 70 militantes e camponeses do 

Araguaia. Não foram ouvidos os militares para esclarecer as circunstâncias de mortes. 

Quando a juíza chama, eles se negam a prestar as informações. Os arquivos continuam 

secretos tais quais a Guerra do Paraguai e a gente não sabe quando essa verdade vai 

surgir. 
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Nós fomos, recorremos ao direito internacional. Fomos vitoriosos lá. Há dois 

anos, vamos completar já três, e até hoje a sentença não foi cumprida. Quando é que o 

Estado brasileiro vai, depois de tanta luta dos familiares, quando é que o Estado 

brasileiro vai nos devolver os corpos. Porque até hoje a gente está como lá em 1979, na 

anistia. Onde estão. Queremos saber os responsáveis. Queremos justiça. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Laura. Vamos lá 

Fonteles. Dodora, fala no microfone. Pega o microfone para Dodora. O Roldão também 

quer fazer uma pergunta ainda. Dodora Arantes com a palavra. 

 

A SRA. DODORA ARANTES - Como o Comitê Brasileiro pela Anistia foi 

explicitamente nomeado, eu me sinto autorizada, acho que como outras companheiras 

que estão aqui, como Fernanda, Amelinha, Criméia, Elza, que trabalham nesse Comitê, 

e você Clóvis, mas todos nós sabemos que em nenhum momento a campanha da anistia 

imaginou, supôs, concebeu a hipótese de que os torturados fossem ser anistiados. 

Isso posto, nós também sabemos que as principais demandas da campanha da 

anistia não foram resolvidas, que é a desmontagem do aparelho repressivo e o 

julgamento daqueles que perpetraram as mortes e assassinatos.  

Particularmente, isso é uma opinião pessoal, eu acho que naquela época nós não 

tínhamos ao nosso lado o Estado. Exatamente nos estávamos combatendo o regime 

militar.  

E evidentemente que não foi só o movimento de anistia, mas nós conseguimos 

fazer ruir o edifício da ditadura. Então, foi uma campanha de rua, foi uma campanha da 

sociedade civil que retificou e que divulgou e que fez saber para todo mundo quais eram 

as propostas da Comissão de Anistia, qual era a demanda da luta da anistia.  

Todo o acervo que hoje nós conhecemos sobre torturados, sobre os sítios 

clandestinos, sobre quem foram os torturadores, quais foram os métodos de tortura, 

foram levantados pelos militantes que estavam presos. Eles foram os primeiros que 

fizeram banco de dados dos torturadores. Então nós sabemos os nomes, nós sabemos os 

sítios, enfim, nós temos vários dados na mão. E mesmo assim, a instância máxima do 

Judiciário considerou que a interpretação, dada a Lei da Anistia, deveria se manter. 
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Então, particularmente, como nós não tínhamos essa proposta de anistiar 

nenhum crime conexo que não fosse aquele praticado por quem estava sendo anistiado, 

eu acho que cabe um movimento da sociedade civil para exigir uma interpretação 

correta da Lei da Anistia. Eu sei que o Paulo Fonteles levantou essa proposta com o 

movimento de rua e eu queria trazer aqui para você, Adriano, publicamente, eu já fiz 

isso no Rio de Janeiro, a possibilidade de nós organizarmos tribunais para julgar a Lei 

da Anistia como fizemos com a Lei de Segurança Nacional. 

A Lei de Segurança Nacional foi julgada por tribunais civis. O tribunal 

Tiradentes foi um tribunal que julgou uma Lei publicamente, dentro do Teatro 

Municipal de São Paulo. O Presidente de Honra do Tribunal era o Teotônio Vilela. 

Então eu acho que hoje nós podemos fazer vários tribunais pelo Brasil inteiro e os 

nossos tribunais seriam o Tribunal Maria Lúcia Petit, Lúcio Petit, Jaime Petit, Paulo 

Fonteles. Teriam os nomes dos nossos heróis. Dos heróis do povo brasileiro.  

Então eu acho que nós devemos pensar nessa possibilidade. Não deixar nem para 

o Executivo, nem para o Legislativo, o Judiciário, resolverem uma questão que eles até 

hoje estão sustentando. Nós temos que fazer a parte da sociedade civil que não foi feita 

pelos nossos representantes.  

Então é essa proposta que eu quero deixar com vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Roldão quer 

fazer uma pergunta, depois a Amelinha. Roldão Arruda com a palavra. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA – Eu queria perguntar para o Petit.  

Eu sou jornalista. Repórter do jornal “O Estado de São Paulo”.  Eu queria saber 

de você se a sua família, de alguma maneira, sofreu algum tipo de represália. Se, por 

exemplo, algum policial foi à casa de vocês em algum momento. Se em algum 

momento você se sentia vigiado. Isso é uma coisa.  

A segunda pergunta é, hoje, olhando retrospectivamente, o que é que você acha 

que foi a principal marca da perda dos seus irmãos, essa busca, esse não encontrar até 
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hoje, que marca que isso te deixou? Como é que você se sente em relação a isso? Como 

é que você trabalha com isso hoje? 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Bem, na época nós, eu morava lá em Bauru, nós não 

fomos visitados por ninguém da repressão. Não tive esse dissabor. Mesmo porque, se 

tivesse, eu acho simplesmente o pouco material que o Lúcio tinha deixado lá, já seria o 

suficiente para também me prender ou qualquer coisa. Tina um pôster, como eu falei, 

um vietcong com um fuzil nas costas, mais livro do Lênin, mais alguns jornais da 

Classe Operária. E era uma época difícil. Era uma época que, eu me lembro do seguinte, 

na escola... 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA – (ininteligível). 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Não. Não tenho. Depois fiz várias mudanças, ele 

também foi, ele não tinha nem moldura. Ele era pregado assim com fita crepe mesmo na 

parede. Até quando tirava da parede saia até o reboco depois.  

Mas eu me lembro assim, isso foi talvez por um golpe de sorte, sei lá, não terem 

ido lá em casa. Porque eu me lembro que eu assim, nós tínhamos aquelas aulas chamada 

de Educação Moral e Cívica, que aquilo era um horror. Quer dizer, alguém que, mesmo 

pequeno, mesmo adolescente, mas que já tivesse uma certa consciência política, era 

insuportável você assistir uma aula de Educação Moral e Cívica, aonde a professora 

vinha dizer que você não ter direito de votar para presidente era certo. Que a Guerra do 

Vietnã os Estados Unidos estavam lá só para ajudar. Até citava alguns exemplos do 

tipo, se a casa do teu vizinho tiver pegando fogo, o que é que você vai fazer? Você tem 

que ir lá apagar o fogo. Quer dizer, eram algumas desculpas esdrúxulas. Eu acho que 

nem aquelas próprias professoras sabiam política. Elas estavam ali parece que para dizer 

aquele tipo de coisa, que era as aulinhas de Educação Moral e Cívica.  
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E eu era muito contestador, quer dizer, eu me destacava em relação aos outros 

alunos que, aquilo ali, o que ela falasse ou não falasse estava normal, não tinha...  

Eu me lembro uma vez que eu estava estudando lá no Liceu Noroeste e foi um 

advogado mais um outro cara que eu não sei o que era lá, mas ele foi assim, ele entrou 

de sala em sala alertando contra o terrorismo, contra a subversão e coisa e tal. E eu 

sentei aquilo como um certo alerta para mim porque eu andava batendo de frente ali 

com alguns professores, questionando muita coisa. Mas não chegamos a ser visitados 

por ninguém da repressão não. Visitado ou vigiado ou coisa assim. Mas não teve isso. 

Agora, a outra questão que você coloca, qual o sentimento de não ter 

encontrado, não tem nem o que falar. Isso é muito difícil. A minha mãe ela sempre teve 

essa esperança de encontrar os filhos e tal. Até ela dizia que conseguiu enterrar a Maria 

Lúcia, que esperava até antes de morrer também enterrar o Lúcio, o Jaime. Ela tinha 

essa esperança de que ainda fosse conseguir isso.  

Mas ela se foi, talvez a gente se vá também. Do jeito que está indo esse 

Governo, se a gente não fizer aí como a Dodora está dizendo, começar a balançar os 

pilares dessa estrutura fantoche que está aí, a gente não vai, eu estou com o cabelo 

branco já também. 

Eu comecei essa luta eu era adolescente praticamente. Já estou de cabelo branco. 

A gente vai envelhecendo o tempo vai passando e talvez até eles esperem por isso 

mesmo. Falam, olha, essa galera toda aí vai passar, olha a Fernandinha, a Fernandinha 

está de cabelo branco também.  

Eu lembro da Fernandinha, nós fomos para o Rio, eu fui na casa da Fernandinha 

na época. A Dodora também era bem jovem. A Dodora era um canhão fazendo 

discurso. Eu lembro muito bem, ela era guerreira mesmo. Na época da anistia era 

porreta. E a gente vai envelhecendo, vai passando o tempo e coisa e tal, mas eu acho 

que a gente, enquanto tiver uma bengalinha, se puder dar uma bengalada a gente vai dar 

também. É isso.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde. Amelinha Teles. Eu quero aqui 

expressar minha solidariedade à família Petit e a família Fonteles porque a gente sabe da 
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dor. A gente acompanha, a gente vive, essa dor é constante. Parece que ela é uma ferida 

aberta, sangrando. Quando você ouve cada depoimento você vê que a ferida sangra. Não 

cicatrizou, não cicatriza. E aí a gente pensa, faltou justiça, faltou verdade.  

Eu acho que a importância dessa Comissão da Verdade, uma Comissão que veio 

tardiamente. Nós temos, eu, Dodora, Fernandinha, Criméia, deixa ver quem, a Elza 

Lobo, nós que somos mais velhas nós sabemos que nós somos, nós estamos diante da 

última geração que tem testemunha ocular dessa história. Ou essa Comissão vai para 

frente ou ela vai ser assunto para academia, vai ser assunto para ficção, para literatura, 

mas a história não vai ser contada. As testemunhas oculares, nós estamos vendo que 

elas vão morrendo. O Zé Ibrahim há pouco tempo estava aqui dando o depoimento, hoje 

não existe mais o Zé Ibrahim. O Leonel é outro que se foi. Isso só para lembrar desses 

últimos dias que nós temos vivido. Então eu acho que daí a importância desse espaço. A 

importância histórica. Isso aqui é um marco.  

Concordo com a Dodora que nós temos que mobilizar para fazer essa luta pela 

anistia. Ou melhor, fazer com que a luta pela anistia realmente se concretize. Porque eu 

acho que todo esse movimento que nós fazemos há 40 anos. Acho que têm uns 40 anos 

que algumas de nós aqui nos encontramos nessas reuniões, nessas manifestações. Esse 

movimento todo já é a luta pela anistia. Agora nós temos que fazer com que a anistia 

seja de fato reparadora e que se fala justiça com a anistia, porque a nossa anistia sempre 

foi parcial. Ela sempre foi incompleta. Então é importante. 

Agora, eu queria lembrar que a sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, que em breve nós vamos fazer aqui o lançamento dessa publicação, vamos 

fazer o seminário também as sentenças do Araguaia em breve. Essa sentença tem que 

ser executada. Ela tem que ser aplicada. O Estado brasileiro tem que ser responsável por 

essa demanda que está colocada aí. O Estado brasileiro foi condenado por essa sentença. 

Eu acho que não é pouca coisa. E eu ouvindo o depoimento do Clóvis eu estou 

lembrando de nós lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi um 

momento assim que tinha 13 familiares e amigos. Nós éramos 13. Um número muito 

simbólico, éramos 13. Éramos 13 que estávamos lá na Corte. E o Estado Brasileiro 

mandou umas 30 pessoas, vocês lembram não é? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



86 
 

 

A SRA. – Vinte e sete. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Vinte e sete pessoas. E eu quero dizer o 

seguinte, o Adriano começou essa discussão aqui falando dos partidos. A transição que 

não acontece nesse país, é uma transição eterna. Daqui a pouco nós vamos fazer século, 

ter um século de transição democrática. Nós vamos fazer. Porque eu estou ouvindo essa 

história já tem quase meio século. Então, mais meio século.  

Essa transição ela acontece dessa forma porque a responsabilidade é dos 

partidos, principalmente dos partidos de Esquerda. Eu acho que nós não podemos 

escamotear não. Porque, quem mobilizou para a anistia? Quem foi que mobilizou? Não 

foi o Estado. A Dodora lembrou bem. Não foi o Estado. Eram os movimentos que eram 

ligados à Esquerda. Até a Direita até foi conquistada. O Teotônio Vilela era da Direita. 

Tinha gente da OAB da Direita. Mas foram conquistados por nós da Esquerda, do 

campo da Esquerda.  

Agora, depois que o campo da Esquerda se viu na possibilidade de se apossar 

também de parte do Estado abriu mão das bandeiras. Abriu mão. Recuou. E isso reflete 

na nossa desmobilização. Isso reflete na falta de perspectiva da juventude.  

Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu vi o Fonteles falando e eu vi o Clóvis e vi 

as meninas também falando, que, aliás, as meninas falam com o coração, muito forte. A 

Cecília e a Rosana. Eu vi as duas falando e vi os dois falando e todos eles e elas também 

têm o exemplo da família. A família está ali, de uma certa forma, principalmente a 

Cecília, a Rosana você vê que tem menos esse suporte, então mais fragilizada.  

Agora, a gente tem que ver que você teve, a Maria Lúcia Petit que te ensinou o 

que era imperialismo. E ela foi, e ela pegou armas para lutar contra a ditadura. Você 

teve isso. Você é um privilegiado, porque essa juventude não tem isso não.  

A nossa juventude não tem. Então eu acho que a responsabilidade sim, é dos 

partidos. Nós temos que pensar, é nossa responsabilidade. O que é que nós queremos, 

que sociedade nós queremos, como? Nós queremos uma sociedade digna, democrática, 
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que respeite, e aí nós temos que pensar que essa luta que está colocada aqui ela não 

pode se restringir a nós.  

Tem que vir os partidos aqui e tem que fazer essa discussão também. Eu acho 

que tinha que ter a verdade e os partidos políticos. Eu estou pensando aqui, tem que ter 

essa audiência também porque o pessoal tem que se, gente, o compromisso não pode se 

restringir a só familiares e algumas pessoas. E aí eu queria lembrar que isso é possível 

romper, porque o Ministério Público Federal está entrando com ações criminais sim 

contra os torturadores, mesmo com essa decisão do STF.  

Porque o que fez o Ministério Público Federal? Pegou a sentença da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e analisou, como é que nós vamos aplicar essa 

sentença? Viu que o sequestro e um crime continuado, é um crime permanente, o 

desaparecimento forçado também.  

Então, sequestro e desaparecimento forçado ainda são crimes que estão 

continuando, portanto, entram com ação criminal baseada nesse conceito, nessa 

interpretação da sentença. E com essa interpretação o Ministério Público está rompendo 

o fechamento da justiça. Está tendo acesso.  

Porque a Justiça, o Sistema Judiciário está aceitando várias dessas ações. Me 

parece que já entraram com muitas dessas ações. Tem aí um relatório, eu não li ainda, 

mas tem um relatório com várias ações, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e lá 

inclusive no Pará. Em relação aos torturadores da Guerrilha do Araguaia também.  

Tem do 3Lício Maciel, major Curió. Eles estão sendo acionados criminalmente 

pelo Ministério Público Federal. Então, quer dizer, a decisão da anistia feita pelo STF 

não pode ser usada como pretexto para não se criminalizar os agentes do Estado.  

Eu acho que, nós vãos para a rua, levantamos a questão da anistia, mas nós 

temos que lembrar disso porque isso está acontecendo, isso é uma realidade, isso faz 

toda a diferença. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu só queria 

colocar o seguinte.  
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Quando o Ivan me procurou para criar a Comissão Estadual da Verdade, eu fui 

na casa da Amelinha, consultei Amelinha e consultei várias pessoas.  

Eu imaginava que a instalação da Comissão da Verdade vinha para unificar todo 

um campo de luta para conduzir uma tese.  

Outro dia, lá no encontro das Comissões da Verdade Cajamar, a única deputada 

federal, com 79 anos, com todas as divergências políticas que eu tenho com ela aqui em 

São Paulo, a única pessoa que ficou três dias lá foi a Luiza Erundina.  

Agora, se nós formos encontrar no atual espectro partidário político o que nos 

desune está fácil. Difícil está achar o que nos une. Então, desde que essa Comissão da 

Verdade foi criada, veio o menino do Ibrahim aqui hoje que falou em alto e bom som 

que ele é do PSDB e tudo o mais, e todas as correntes.  

Quando eu fiz e faço a pergunta do Araguaia, é porque eu não posso entender, 

com muita dor, como é que não se reivindica a memória do Araguaia. Mas isso não é 

monopólio do PCdoB. Isso é um fenômeno generalizado em todo o Brasil. Só que eu 

estou com receio, você falou do governo fantoche da Dilma. Eu acho que, em que pese 

todas as dificuldades no governo do Lula e da Dilma, com Paulinho Vanucci, alguma 

coisa, alguns avanços houve.  

Então, vocês sabem a família Petit e dessa questão do Araguaia que eu não tenho 

nenhuma ligação, é uma coisa que é o centro dessa Comissão. O centro.  

Por influência da Criméia, da própria Amelinha, isso é uma coisa que eu só 

peço, e que eu preciso ter, eu não faço desde que eu assumi a Comissão da Verdade eu 

congelei meu mandato. Eu acordo fazendo Comissão da Verdade, vou, e se eu, e tento, 

no meu partido junto ao governo federal, em todo lugar, tentar coesionar forças em 

torno dessa questão da Comissão da Verdade. 

Então, eu sou do PT, não tenho problema nenhum de coerência. Não tenho a 

mesma dedicação que vocês deram a vida toda, fiquei fazendo outras coisas.  

E estou falando na primeira pessoa porque lógico que dói muito dizer que o 

governo da Dilma é um governo fantoche. O governo da Dilma não é um governo 

fantoche. Nem o do Lula foi.  
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Eu acho que nós tivemos esses anos todos de neoliberalismo aí, o Brasil 

empobreceu, a violência aumentou e um pouquinho dessa social democracia está 

contribuindo.  

Então, com todo o respeito que eu tenho por vocês, eu, enquanto integrante do 

PT, vou continuar lutando com outros companheiros. Que o Lula mesmo fez uma 

entrevista que o Emir Sader está publicando em um livro que vai dizer e ele diz, 90% da 

base do PT continua coerente, continua na luta. E os 10% foram fazer essa “Realpolitik” 

aí. Então, eu queria pedir para o Fonteles continuar o depoimento amanhã. Você trouxe 

um documentário não é?   

Então eu queria, eu só falei isso porque eu também não quero ficar em uma 

posição difícil aqui. Eu nunca me manifesto, nunca respondo, nunca interfiro, mas hoje 

eu precisava falar. 

Fonteles com a palavra. 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu queria agradecer a oportunidade, 

saudar a família Petit. Mas antes de levantar questões relacionadas ao documentário eu 

queria levantar algumas questões que creio serem importantes. 

Primeiro, eu acho que nós precisamos recolocar essa questão dos partidos de 

Esquerda no nosso país.  

Porque você tem, na verdade, figuras que tratam essa questão da Memória, 

Verdade e Justiça nos termos adequados.  

Por exemplo, no Partido Comunista do Brasil, na qual eu sou filiado e militante 

há 26 anos, nós temos aí a figura emblemática do Aldo Arantes, que inclusive é o meu 

dirigente nesse trabalho do Araguaia. E que, via de regra tem jogado o papel no sentido 

de nós fazermos a pesquisa. Creio que no PT também existam os quadros.  

Acho que o deputado Adriano Diogo se destaca nesse processo. Nós temos a 

deputada Luiza Erundina. O fato é que as direções nacionais desses partidos, a gente 

precisa colocar as coisas no termo adequado, no sentido de fazer um bom combate. No 
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sentido inclusive de realizar essa missão histórica na qual a Dodora levantou aqui. Essa 

questão de revisitar a questão da anistia. 

Nós tivemos aqui há uma semana atrás um encontro nacional que apontou nessa 

perspectiva da sociedade civil. Como é que nós vamos construir uma marcha à Brasília, 

Dodora? Para ir para cima. Acho que a ideia dos tribunais populares é absolutamente 

importante, porque se a gente não colocar o povo brasileiro na parada esses caras vão 

morrer com cara de santo.  

Você olha, por exemplo, para o major Curió, e quem não sabe quem é o major 

Curió morre de pena, companheiros e companheiras. Morre de pena. Porque ele tem 

aquela cara de vovozinho, não sei o que, se tu não sabe quem é a figura tu não vai 

enfrenta-lo.  

Então eu penso que uma das tarefas colocadas a essa militância toda que atua em 

direitos humanos, nessa seara da Verdade, Memória e Justiça é o seguinte, é trabalho 

que está nos partidos de Esquerda.  

Porque isso nos interessa, isso tem a dimensão democrática. Para o Brasil dar um 

salto, para fazer um avanço, para superar inclusive questões como colocadas aqui pelo 

Clóvis Petit. Porque se é verdade, Clóvis, que existe ainda o Estado clandestino, é 

verdade também que existem boas manifestações governamentais com relação a isso. É 

só verificar, por exemplo, a atuação do Paulo Vannuchi à frente da Secretaria Nacional 

dos Direitos Humanos no sentido de fazer valer a Comissão da Verdade.  

A manifestação recente da Maria do Rosário dizendo o seguinte, que torturador 

não pode estar no Estado brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, para a gente ver como as 

coisas são contraditórias, o atual Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional 

general José Elito foi um cara que atuou no Araguaia. É onde está a BIN. É o guarda-

chuva onde está a BIN.  

Agora, eu não tenho a convicção e a crença ou idealismo o seguinte, que nós 

vamos resolver isso com canetada. O caminho é a luta do povo, a luta social. Eu acho 

que nós precisamos fazer uma grande luta no sentido de revogar a Li da Anistia, de 

recolocar as questões do ponto de vista dos partidos de Esquerda no Brasil.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



91 
 

Porque se é verdade que foram essas organizações que travaram a luta até as 

multitudinárias manifestações com relação às Diretas Já. Houve um abandono com 

relação a isso. Ou isso foi se institucionalizando. São desafios que estão colocados para 

nós. Eu participo dessa luta, deputado Adriano Diogo, porque é o seguinte, não é apenas 

porque eu sou do PCdoB e nasci nesse partido. Mas é porque eu nasci sob tortura. E 

muitos companheiros, quer dizer, tiveram essa trajetória semelhante.  

Então, eu queria levantar isso para que a gente pudesse ter aquilo que, o que nos 

une de fato, alguém falou aqui, o que é que nos une? Nós temos muitas diferenças, 

companheiros.  

Mas eu acho que a coisa que nos une é revogar a Lei da Anistia, revisitá-la. E é 

em torno disso que nós precisamos ter, fazer a nossa convicção. Não sei se revogar, mas 

revisitar. A gente fazer o seguinte, concretamente, companheiros, que os torturadores 

sejam presos, julgados e condenados no país. Essa é a nossa tarefa. O caminho para isso 

eu acho que nós precisamos discutir, apurar e precisar bem. 

Por fim, companheiros, eu gostaria inclusive discutir isso aqui com vocês. 

Porque esse documentário tem 50 minutos. E ele faz exatamente esse contexto do 

Araguaia. Aborda a questão dos camponeses, pega relato do ex-soldados e de ex-

mateiros. E é um documentário feito entre 2010 e 2011, no momento em que houve um 

avanço do ponto de vista das informações sobre o Araguaia. Quer dizer, nós passamos 

hoje isso ou vamos passar por parte? Eu acho que nós devemos passar todo o 

documentário.  

Se não der para ser agora, companheiros, nós podemos marcar para amanhã ou 

para quarta-feira. Eu estou inclusive, deputado Diogo, para fazer isso aqui, está 

compreendendo? Estou disponível. Fico aqui em São Paulo acho que até quinta ou 

sexta-feira para tocar essa história. E para nós é importante apresentar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico. Que horas são 

agora? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – São exatamente 17h10. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podemos levar essa sessão 

até às seis horas hoje? Podemos? Então vamos fazer uma opção conjunta aqui. Vamos 

começar a assistir o documentário, a gente vai até as 18h, está bom? 

Se precisar interromper, quando você achar necessário interromper ou quando 

houver alguma dúvida... 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – O problema é que esse documentário 

ele tem um fio da meada. Ele tem toda uma argumentação que se a gente parar no 

meio... Fazer tudo não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Beleza então. Então vamos 

baixar a tela. 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Vamos apresentar ele então. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só pergunta para o pessoal 

da internet, Thais, se tem qualidade para reproduzir. Vê com o pessoal da internet se 

eles vão repassar o filme. Se está ao vivo ou não. Vamos lá. 

 

*      *      * 

É feita a apresentação do vídeo. 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está encerrada a reunião.  

  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

06/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia. Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 36ª audiência pública, seminário 

Verdade e Infância Roubada. Copatrocínio ILP, Instituto do Legislativo Paulista. Seis 

de maio de 2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 36ª audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 06/05/2013 no 

auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos dos casos das crianças que foram 

atingidas pela ditadura no Brasil.  

Inicialmente vai ser lido o texto Verdade e Infância Roubada pela Vivian 

Mendes, e depois a apresentação do documentário ‘Os 15 filhos’, e depois nós vamos 

formar a mesa com os nossos depoentes. Pela ordem, a Vivian Mendes vai fazer a 

leitura do texto ‘Verdade e infância roubada’.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa noite a todos. Sou Vivian Mendes, assessora 

da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.  

Verdade e infância roubada.  

Crianças foram sequestradas e escondidas nos centros clandestinos da repressão 

política. Foram arrancadas do convívio com os seus pais e suas famílias, foram 

enquadradas como elementos subversivos pelos órgãos de repressão e banidas do país. 

Foram obrigadas a ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a viver com 

identidade falsa, na clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer os 

nomes de seus pais. Levadas aos cárceres da ditadura militar foram confrontadas com 

seus pais nus, machucados, recém-saídos do pau de arara ou da cadeira do dragão. 

Foram encapuzadas, intimidadas, torturadas. Algumas foram torturadas antes de nascer. 

Nasceram nas prisões e cativeiros, sofreram torturas físicas e psicológicas; houve 

crianças que assistiram ao assassinato de seus pais, outras não conheceram seus pais 
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assassinados, cujos corpos não foram entregues aos seus familiares para que fosse feito 

o sepultamento. Crianças que não tiveram contato direto com os agentes da repressão, 

mas seus familiares foram atingidos, o que causou a elas sentimento de dor, de perda, de 

medo e de humilhação. A ditadura não poupou as crianças. Sacrificou-as como forma de 

perpetuar os efeitos das torturas a elas próprias e aos seus pais.  

Crianças torturadas. Ao depor como testemunha na Justiça Militar do Ceará, a 

camponesa Maria José de Souza Barros contou em 1973 ‘e ainda levaram meu filho 

para o mato, judiaram com o mesmo, com a finalidade de dar conta do seu marido. Que 

o menino se chama Francisco de Souza Barros e tem a idade de nove anos. Que a 

polícia levou o menino às cinco horas da tarde e somente voltou com ele as duas da 

madrugada, mais ou menos’.  

Esse depoimento foi tirado do Brasil Nunca Mais, 1964, 19ª edição da Editora 

Vozes de 1985, Petrópolis, Rio de Janeiro.  

Orandina Guilhardini, esposa de Luiz Guilhardini, assassinado em 05/01/1973 

testemunhou em depoimento ao GTNM do Rio de Janeiro, Grupo Tortura Nunca Mais 

que em quatro de janeiro de 1973 sua casa na Rua Guararema número 62 no Rio de 

Janeiro foi invadida por 13 homens armados que ali mesmo começaram as torturas. Ela 

e seu filho de oito anos, Gino Guilhardini e Luiz Guilhardini foram colocados em 

cômodos separados e espancados. Foram levados em viaturas diferentes para um local 

que presume fosse o DOI-CODI do Rio de Janeiro. Gino Guilhardini acrescentou ao seu 

depoimento ‘Nós fomos levados a uma prisão que eu não sei onde era, só sei que ficava 

no subsolo. Chegando lá me tiraram de perto de minha mãe, e ainda encapuzado fui 

levado a uma sala. Chegando lá, começaram a fazer perguntas. Perguntaram se meu pai 

viajava e o que ele fazia. E eu muito assustado, nada respondia. Mas eu ouvia meu pai 

ali perto gemendo, eu escutava, mas não podia fazer nada. Só sei que sentia muito 

medo.’ 

Gino teria ido para o quartel onde ficou durante três dias e depois foi levado para 

o serviço de atendimento ao menor no bairro Quintino do Rio de Janeiro. Essas 

informações do depoimento do Gino foram tirados do dossiê ditadura mortos e 

desaparecidos políticos no Brasil de 1964 a 85 do IEVE.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora nós vamos 

apresentar. Faz uma rápida apresentação do filme, Amelinha. Uma rápida apresentação 
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para que as pessoas possam se situar.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom, esse filme vai 

apresentar um breve depoimento de 15 filhos conforme o nome do filme. O filme foi 

feito por duas filhas, que é a Marta Nehring que é filha do militante assassinado 

Norberto Nehring e a Maria de Oliveira que é filha do casal que foi preso político, a 

Heleonora Menicucci e o Ricardo Soares. Elas duas colheram os depoimentos possíveis 

na época, em 1996, 97, e esses depoimentos, muitas dessas pessoas, desses filhos que 

estão depondo nesse filme vão poder depor nessa semana. Nessa semana nós vamos ter 

oito depoimentos das crianças atingidas na ditadura. E é um filme de 20 minutos, 

portanto o depoimento é apenas uma fala, uma frase, mas dá uma ideia do que vai 

acontecer durante essa semana.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos tentar, esse 

filme é belíssimo, vamos tentar das às condições mais ideais para o pessoal poder 

reproduzir dessa forma precária da Assembleia Legislativa.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vê o que vocês priorizam, 

a leitura ou a imagem. A ordem é David Capistrano, Momente e Paulo Fonteles. Mas 

vai ler o memorial agora. Então vai.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - David Capistrano da Costa. A gente decidiu ler 

os memorias das pessoas ligadas com os depoentes hoje para resgatar essa história. 

Então, a gente vai ler o memorial David Capistrano, que inclusive nós já fizemos 

Audiência Pública aqui sobre esse caso. Mas só para a gente relembrar.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai fazer não da criança 

que vai depor, vai fazer do adulto, é isso?  

 

 

A SRA VIVIAN MENDES – Só o do Paulo Fonteles. A gente vai fazer a 

leitura de um depoimento da mãe dele que foi divulgado. Mas o outros são os 

memoriais.  

Dados biográficos. David Capistrano da Costa, que é desaparecido em 19 de 

março de 1974. Nasceu dia 16 de novembro de 1913 em Jacampari, distrito municipal 

de Boa Viagem no Ceará. Era casado com Maria Augusta de Oliveira, e militava no 

Partido Comunista Brasileiro, no PCB.  

Dados biográficos. Foi para o Rio de Janeiro com 13 anos de idade e até entrar 

no Exército, em 1931, trabalhou em bares e botequins. Neste ano, como Cabo e aluno 

da Escola de Aviação, conheceu o Tenente Ivan Ribeiro que intermediou o seu ingresso 

no Partido Comunista. Participou da ANL, Aliança Nacional Libertadora, e da Revolta 

de 1931, sendo preso, processado e condenado.  

Em 1936, fugiu da Ilha Grande no Rio de Janeiro, onde cumpria pena e foi para 

a Espanha, integrando a Brigada Internacional na luta contra o Fascismo. O 

Republicanismo espanhol, ao dispensar internacionais em 1938, acabou por levar David 

para a França, onde lutou junto a resistência à ocupação nazista. Em 1946, David 

Capistrano se elegeu Deputado Estadual em Pernambuco e passou a ser um dos 

dirigentes do PCB. Casou-se com Maria Augusta de Oliveira, comunista do Estado da 

Paraíba.  Vieram para São Paulo clandestinos, pois em 1943, o registro do PCB é 

cassado.  Mais tarde, foi para o Rio e foi estudar na antiga União Soviética.  

De volta ao Brasil em 1957, esteve em diversas regiões do país até que, em 

1964, com o Golpe Militar, David passou a ser perseguido tendo sido cassado seus 

direitos políticos em julho daquele ano. Passou a atuar na clandestinidade. Em 1972, foi 

para então Checoslováquia como representante do PCB. Em 1974, foi substituído por 

ter problemas de saúde. Queria voltar ao Brasil.  

Dados sobre a sua prisão e desaparecimento.  David voltou clandestinamente ao 

Brasil em março de 1974, desaparecendo ao longo do percurso entre a cidade de 

Uruguaiana em São Paulo quando viajava de carro dirigido por outro militante 
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comunista, José Romã.  

A companheira de David Capistrano, Maria Augusta, foi avisada que ele havia 

saído de Uruguaiana em 15 de março, em companhia de José Romã, que foi até lá em 

um carro Volkswagen com o objetivo de transportá-lo até São Paulo, onde encontraria a 

sua família.  

Em 19 de março, Lídia, esposa de José Romã, recebeu um telegrama de seu 

esposo dizendo que a operação tinha sido bem sucedida e que estava voltando. Em 21 

de março, seu filho Luís, filho de José Romã, recebeu um telefonema dizendo seu pai se 

encontrava preso. Após essa data, nem David nem José Romã foram vistos ou entraram 

em contato com seus familiares.  

Providências tomadas por seus familiares.  Lídia Romã, companheira de José 

Romã, registrou queixa sobre o desaparecimento na Delegacia de Polícia do Itaim Bibi, 

bairro de São Paulo, capital.  Procurou em diversos órgãos de segurança, mas não 

obteve nenhuma informação.  Maria Augusta de Oliveira, assim como Lídia, entrou 

com o pedido de habeas corpus em 25 de março de 1974, por meio do advogado Aldo 

Lins e Silva, mas os órgãos de repressão negaram a sua prisão.  

Em nove de julho de 1974, o Presidente da França, Giscard d'Estaing, enviou 

carta ao Governo Brasileiro pedindo sua intervenção para preservar a vida de David 

Capistrano por ser ele herói de guerra, por ter combatido o nazismo naquele país. A 

Embaixada Brasileira negou a prisão de David e informou desconhecer seu paradeiro. O 

Papa Paulo VI enviou ao Rio de Janeiro, missionários para tratar diretamente com o 

Presidente da República, General Ernesto Geisel, esse e outros casos de 

desaparecimentos por motivação política.  

Em sete de agosto de 1974, os familiares fizeram uma reunião com o General 

Golbery do Couto e Silva, encontro esse que foi intermediado pelo então Arcebispo de 

São Paulo, Dom Paulo Arns. Naquela ocasião, o General se comprometeu a dar uma 

resposta até o final do mês, o que nunca aconteceu.   

Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa.  Em entrevista 

à Revista Isto É de primeiro de abril de 1987, o ex-médico e torturador Amilcar Lobo 

que servia no quartel da Polícia do Exército no Rio de Janeiro, onde funcionou o DOI-

CODI, declarou que assistiu a diversos presos, nas dependências de uma casa, à Rua 

Artur Barbosa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Casa da Morte.  

Procurado pela filha de David Capistrano, Maria Carolina, Amilcar Lobo contou 

que o seu pai foi torturado nas dependências daquela casa, vindo a falecer em 
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consequência das torturas. 

Marival Dias Chaves do Canto, ex-Sargento e integrante do DOI-CODI de São 

Paulo na Revista Veja de 18 de novembro de 1992 declarou que David Capistrano 

esteve preso no DOI-CODI no Rio de Janeiro e de lá foi levado para a Casa da Morte 

junto com José Romã, onde foi executado e esquartejado, tendo seus restos mortais 

ensacados e jogados em um rio.  

No dia 26/09/1992, foi encontrado um documento nos arquivos da Secretária de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no prontuário número 3579, no qual constata-se 

que David Capistrano esteve preso, pelo menos alguns meses depois de seu 

desaparecimento ou prisão, e estava preso no dia 16 de setembro de 1974.  

No relatório do Ministério da Marinha, encaminhado ao então Ministro da 

Justiça, Maurício Correia em 1993 consta que “Desapareceu em São Paulo no dia 16 de 

março de 1974, pertencia ao Comitê Central do PC, tendo sido preso na unidade de 

atendimento do Rocha, em São Paulo, capital”.  

A Revista Isto É de 31 de março de 2004, os desaparecimentos do dirigente do 

PCB faziam parte de uma investida contra o Partido, cujo comando de operação ficou a 

cargo do chefe do DOI, Coronel Aldir Santos Maciel, codinome Dr. Silva. "Prender e 

executar os membros do Comitê Central do PCB sem deixar pistas. Os assassinatos 

ocorreram em chácaras clandestinas para facilitar a ocultação de cadáveres. Apelidada 

de Operação Radar, resultou na morte de 11 membros do Comitê Central, além de 

destruir as gráficas clandestinas do Partido, a repressão desmantelou seus diretórios nos 

Estados em operações que prenderam 679 pessoas".  

Segundo as declarações de Marival Dias Chaves do Canto, ex-agente do DOI-

CODI São Paulo, na Revista Isto É, em reportagem intitulada Os Matadores, em 1974, 

quando trabalhava em São Paulo, ele, Marival, diz ter visto o Coronel Brant, José Brant 

Teixeira, chegar ao DOI-CODI com os dirigentes comunistas José Romã e David 

Capistrano.  

Presos também tentaram regressar ao Brasil pela fronteira do Uruguai. Segundo 

eles, ambos foram transferidos para a Casa da Morte Petrópolis, onde foram nove os 

assassinatos. Seu nome consta no anexo da lei 9140/95, como reconhecimento de sua 

prisão e morte sob a responsabilidade do Estado.  

Essas informações foram extraídas do dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil de 1964 – 1984 do IEVE.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então a gente já 

chama a neta do David Capistrano, a Cecília Capistrano, para vir para a mesa e já tomo 

o depoimento da Cecília. Cecília, sente aqui conosco.    

 

 

A SRA VIVIAN MENDES – Vamos ler também o do Orlando Momente já 

(ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai ler do Momente 

também?  

 

 

A SRA VIVIAN MENDES – Isso.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, Cecília fica aqui 

conosco. E agora vai ler do Orlando Momente, desaparecido no Araguaia. Rosana, 

venha aqui para a mesa. Rosana Momente está aí na sala? Rosana, sente aqui ao lado da 

Cecília.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Orlando Momente, conhecido como Landinho, 

desaparecido em 1974. Orlando Momente nasceu em 10 de outubro de 1933 em Rio 

Claro, São Paulo, Brasil, pertencia ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Fez curso 

primário de desenho mecânico em sua cidade natal, o último concluído em 1950. 

Mudou-se para a Cidade de São Paulo, onde trabalhou como operário na Companhia 

Antártica Paulista entre 1951 e 1959.  Ali conheceu sua esposa, com quem se casou em 

abril de 1961 e tiveram uma filha, Rosana.  

Militou no PCB e, posteriormente, no PCdoB. Com o Golpe Militar de 1964, foi 

viver com sua família em uma fazenda em Fernandópolis, onde ficou pouco tempo, indo 

para a clandestinidade. Periodicamente, visitava a sua família, sendo que no ano de 

1969, foi à última vez que esteve com seus familiares.  
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Dados biográficos. Orlando Momente atuou como operário em São Paulo, até 

transferir-se para o Araguaia, onde ele desapareceu aos 41 anos de idade. Devido às 

perseguições políticas, foi viver no norte de Goiás e, posteriormente, no sul do Pará, 

próximo a Transamazônica, a rodovia Transamazônica, na localidade de Paxiba.  

Tinha um gênio alegre e muito criativo, sabia sair-se com facilidade de situações 

difíceis. Muito habilidoso e prestativo, conquistava facilmente a simpatia de todos que o 

conheciam. Em algumas ocasiões, esteve frente a frente com agentes da repressão, 

passando por camponês, e dando informações erradas sobre os guerrilheiros, contando 

para isso com a ajuda dos moradores que o apresentavam como compadre ou parente. 

Pertencia ao destacamento A que era comandado, levava o nome de Helenira 

Rezende de Nazareth da Guerrilha do Araguaia. Foi visto pela última vez por seus 

companheiros no dia 30 dezembro de 1973.  

Em 1974, Joana de Almeida, moradora da região, esposa de Luiz Vieira de 

Almeida, camponês também desaparecido, esteve em seu antigo sítio na Paxiba, 

próximo a São Domingos e encontrou restos de uma ossada humana sendo enterrada, 

visíveis estavam o crânio e o fêmur com característica de terem sido enterrados há 

pouco tempo porque ainda tinha restos de carne.  

Ao lado da ossada, estavam um chapéu feito de coro de quati curtido, o que deu 

a certeza de que se tratava de seu compadre e amigo Orlando. Na época, Joana não pode 

fazer nada porque estava proibida pelo Exército de ir ao seu sítio, ao qual fora as 

escondidas a procura de alimentos.  

Esse depoimento foi dado à equipe de jornalistas da Revista Manchete em 1993.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pronto. Obrigado, Ivan. 

Agora, a família Coqueiro não chegou e nós vamos então passar direto para o Paulo 

Fonteles. Hoje nós vamos tomar, vai ter um depoimento do filho do Paulo Fonteles e 

nós vamos tomar o depoimento de sua mãe Hecilda. Com a palavra o Renan.  

 

 

O SR. RENAN – Depoimento de Hecilda Fonteles Veiga, ex-militante da Ação 

Popular, a AP. "Quando fui presa, minha barriga de cinco meses de gravidez já estava 

bem visível. Fui levada à Delegacia da Polícia Federal onde, diante de minha recusa em 

dar informações a respeito de meu marido, Paulo Fonteles, comecei a ouvir sob socos e 
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pontapés 'filho dessa raça não deve nascer'.  

Depois fui levada ao Pelotão de Investigação Criminal onde houve ameaças de 

tortura no pau-de-arara e choques. Dias depois, soube que Paulo também estava lá. 

Sofremos a tortura dos refletores. Eles os mantinham acordados a noite inteira com uma 

forte luz no rosto.  

Fomos levados para o Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro onde, 

além de me colocarem na cadeira do dragão, bateram em meu rosto, pescoço e pernas, e 

fui submetida à tortura científica em uma sala profusamente iluminada.  

A pessoa que interrogava ficava em um lugar mais alto parecido com um 

púlpito. Da cadeira em que sentávamos, saíam os fios, que subiam pelas pernas e eram 

amarrados aos seios. As sensações que aquilo provocava eram indescritíveis: calor, frio, 

asfixia. De lá, fui levada para o Hospital do Exército e, depois, de volta à Brasília, onde 

fui colocada em uma sala cheia de baratas. Eu estava muito fraca e não conseguia ficar 

nem em pé e nem sentada. Como não tinha colchão, deitei-me no chão. As baratas de 

todos os tamanhos começaram a me roer. Eu só pude tirar o sutiã, tapar a boca e os 

ouvidos.  

Aí, levaram-me ao Hospital da Guarnição em Brasília, onde fiquei até o 

nascimento do Paulo. Nesse dia, para apressar as coisas, o médico, irritadíssimo, 

induziu o parto e fez o corte sem anestesia. Foi uma experiência muito difícil, mas 

fiquei firme e não chorei. Depois disso, ficavam dizendo que eu era fria, sem emoção, 

sem sentimentos. Todos queriam ver quem era a fera que estava ali". 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Paulo, vem para a mesa. 

O filho de Paulo Fonteles e de Hecilda está aqui, companheiro de Belém do Pará.  

Pega um microfone sem fio, por favor, Amelinha. Ivan, vem para a mesa. Fica 

aqui. Vamos começar? Cecília Capistrano, neta de David Capistrano. 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO - Oi. Bom, depois desse filme, eu fiquei 

pensando o que eu tenho para falar. Meu nome é Cecília. Eu sou neta do David 

Capistrano, sobrinha do David Capistrano Filho, e filha da Maria Cristina Capistrano e 

neta da Maria Augusta também.  

Bom, hoje, Amelinha tinha me chamado para vir aqui depois que teve a 
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audiência pública do meu avô, e eu fiquei pensando no que eu poderia contribuir. E 

pensei esse final de semana todo também, e eu vi que eu poderia falar um pouco da 

história da minha mãe, que é uma história menos contada. E como eu sou filha de presa 

política, eu acho que seria a maior contribuição que eu tenho para dar. Porque eu 

participei bastante da busca pelo meu avô, mas como eu nasci em 1975, já era uma fase 

que a gente, que a minha avó, o meu tio, já não tinham muito esperança de encontrá-lo. 

E eu nasci em 1975, no ano que a minha mãe foi absolvida do inquérito policial 

militar e depois que ela foi presa pelo DOI-CODI no Rio. Ela era secretária do... não 

consigo lembrar. Ela era panfleteira, fazia propaganda do PCdoB. Então ela tinha um 

papel, eu tenho até anotada aqui, deixa eu ver, Agitprop. Não ia lembrar nunca.  Ela era 

secretária do Agitprop. 

Ela foi presa junto com o companheiro dela, que era o Tarso, lá em Vila da 

penha, Rio de Janeiro. O Tarso era filho também de um militante do PCB, e os dois 

eram namorados, moravam juntos e faziam material de agitação e de informação do 

PCdoB.  

Ela foi presa quando ela estava sozinha em casa com meu irmão, que tinha 

quatro anos.  O meu irmão ficou no apartamento, que era um apartamento tipo um 

CDHU, pelo o que ela me conta. Lá hoje em dia é o Complexo do Alemão. Fica dentro 

do Complexo do Alemão.  

E daí ela foi para o DOI-CODI. Chegando lá, ela não tinha documentação, então 

ninguém sabia que ela era filha do David Capistrano. Ela tinha um nome falso, mas na 

verdade, elas tinham o nome falso dela. Falavam que ela era Márcia.  

Ela não falava nada, porque ela tinha medo de falar alguma coisa, que ela era 

filha do David, claro, e também de acabar abrindo o endereço de minha avó que morava 

com o meu tio David, que também era do PCB.  

Depois disso, ela falou que, só quando o Tarso resolveu falar que ele era filho do 

Donato, que as coisas foram, que eles foram montando a história dela. E a família do 

Donato acabou ajudando muito contratando advogado, enfim, para ajudar no processo 

dela.  

Ela foi para o Cenimar depois de um mês no DOI-CODI, depois ela foi para Ilha 

das Flores. Ficou nove meses na Ilha das Flores, entre Cenimar e Ilha das Flores, o 

Cenimar lá no Centro do Rio de Janeiro.  

E aí... perdi um pouco o fio, mas o que ela me conta é que, depois que eles 

começaram a montar a história toda, já fazia uma semana, eles tentavam o máximo 
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prolongar o tempo que eles ficavam sem falar quem eles eram, para que os 

companheiros percebessem que ela estava presa e pudessem se ajeitar, se arrumar para 

fugir de possíveis encontros que o que ela falasse poderia ocasionar.  

Minha mãe foi, quando a história foi montada, fazia uma semana que o meu 

irmão de quatro anos estava no apartamento com policiais do Exército. Então, ela conta 

sempre que ela contava sempre com a solidariedade dos vizinhos que levavam bolo, 

café, para o soldado que ficou lá com meu irmão de quatro anos. Ela não tinha notícia 

nenhuma, ele também não tinha notícia nenhuma, e minha avó não tinha notícia 

nenhuma porque minha avó não sabia que ela estava presa.   

Bom, quando desmontaram a história, levaram meu irmão para a minha avó. Ela 

levou um susto danado, mas até então, ela já estava sabendo que alguma coisa tinha 

acontecido porque minha mãe não aparecia. Era muito raro ela ficar sem aparecer tanto 

tempo.  

Eu fico imaginando o que meu irmão ficou fazendo lá uma semana, brincando 

de carrinho, eu acho. Sempre imagino que ele teve muita sorte que ele teve muitos 

policias lá. E os vizinhos, colmo eles eram bem conhecidos lá na região, porque, às 

vezes, eles arrumavam remédio, ajudavam as pessoas dando orientações de quem 

procurar, enfim. Quer dizer, nesse papel que, às vezes, que muitas pessoas fazem na 

comunidade orientando as pessoas que têm pouco conhecimento.  

Depois disso, levaram a minha avó. A minha avó, levaram uma vez. É porque a 

minha mãe não conta. Minha avó é que conta que ela levou uma vez o Jonas, que é o 

filho da minha mãe. Ela colocou esse nome em homenagem a um estudante que morreu 

lá em Pernambuco que era amigo deles. Era pernambucano.  

Eles levaram o Jonas e minha mãe estava muito mal, e não expressava nenhuma 

reação. Ficava tremendo porque ela tinha levado muito choque lá no DOI-CODI. E 

minha avó sempre me contava isso assim, quando eu já era maiorzinha, tipo, sete anos 

porque, às vezes, minha mãe tinha uns ataques de fúria com a gente, coisa de mãe 

mesmo a gente achava que era meio desproporcional e a minha avó sempre falava "Não. 

Isso é porque ela sofreu muito, ela foi muito torturada. E isso tem que entender. Sua 

mãe tinha 22 anos, então imagino que ela deve ter passado no DOI-CODI, gatinha do 

jeito que ela era.  

E então acho que a gente sofre é uma coisa invisível porque a gente não estava, 

eu não estava lá para saber. Mas acho que tem alguma marca... Eu não sei explicar, acho 

que vai passar de geração para geração quando você sofre uma violência tão grande. E 
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acho que eu fico, às vezes, procurando entender como que isso pode ter me afetado, 

porque eu sinto que afetou, mas eu não sei onde. A gente fica sempre buscando onde 

que isso pode ter afetado. Eu queria contar mais essa história da minha mãe porque é a 

história que eu sei mais apesar de que ela não me contou não. Ela foi me contando 

muito aos pouquinhos. O meu pai nunca me falou nada sobre essa história e nem toca 

no assunto. Mas a minha mãe vai me contando muito aos pouquinhos porque acho que 

ela também não quer sofrer tudo de novo. Ela fica bem afastada agora assim de contar. 

Ela participa de alguns movimentos, do levante, ela vai lá sempre, mas acho que ela está 

um pouco cansada de contar essa história.  

Não sei mais no que eu posso contribuir, mas eu acho que é isso. Passar a fala 

para os outros companheiros.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espere um pouquinho. 

Agora deixa ela voltar a falar mais um pouco. Deixa ela se recompor da primeira.  

Então, fale um pouquinho mais de você agora com mais calma, já que você falou 

do seu avô, da sua mãe, da sua avó porque a sua avó foi uma das pessoas junto com as 

pessoas que estão aqui na mesa.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Da minha avó, o que eu posso lhe falar é 

que ela é uma guerreira mesmo. Eu sempre convivi muito com ela porque a minha  mãe 

trabalhava fora, e deixava muito a gente com a minha avó.  

A minha avó, eu acompanhei bastante ela indo lá aos encontros de anistia. 

Muitas vezes, ela levava a gente, me levava principalmente. Mas ela sempre, acho que 

as pessoas que passaram por isso sempre tentam mostrar o outro lado porque essa 

história para mim é muito contada. Eu sei que muita gente não sabe. É que para mim é 

muito contada várias vezes.  

Mas esta imagem que eu tenho da minha avó é uma pessoa que estava sempre... 

Uma feminista que estava sempre buscando saber à história do meu avô, fazer justiça, 

porque o meu tio foi preso várias vezes também e a minha mãe também.  

A prisão de minha mãe eles não falam muito, até porque tinha aquela briga 

interna entre o PCB e o PCdoB. A minha mãe saiu de casa cedo porque ela resolveu ir 

para o PCdoB e ela tinha que proteger. Então, era aquela questão. Meu avô deu o 
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ultimato: "Você vai se (ininteligível), mas você vai sair de casa".  

E esse final de semana eu até li uma carta que o meu tio manda para um amigo, 

o Marcelo lá de Pernambuco, o meu tio David, que ele conta que quando ele estava 

muito pressionado, porque os colegas indo para o PCdoB e ele se sentia muito culpado 

em relação ao pai. E ele fala essa palavra "culpado", e fala que o pai ficava muito triste 

dele ir para o PCdoB. Ela falava assim "Conquistei tantas pessoas para o PCB e não 

consegui conquistar meus próprios filhos. Eu tenho que segurar meus próprios filhos". E 

o meu tio ficou nesse dilema bastante tempo. Mas a minha mãe já logo depois se 

decidiu pelo PCdoB, onde tinham uns jovens da época.   

Da minha avó, o que eu tenho para contar é isso, que ela está sempre, até hoje 

ela é chamada para contar a história da busca pelo meu avô, todos os passos que eles 

seguiram nessa busca, o quanto que isso foi importante também para o trabalho para a 

anistia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o que estou 

tentando lhe perguntar é de você mesmo. Porque você... só deixa-me fazer a pergunta 

para que você possa se organizar. Você é neta do David Capistrano, neta da Maria 

Augusta, filha da sua mãe, sobrinha de David Capistrano, isso é uma verdadeira coluna.  

Então, a gente que saber quem você é, quantos anos você tem, e como é que 

você tem essa herança toda de tortura, de prisão, de gente indo para a clandestinidade. É 

esse o objetivo de hoje, que você faça olhar para trás em toda essa história, porque você 

é uma das jovens que está na política e sabe o que você está fazendo aqui.  

Então, você não saiu da resistência, não está no social, você está na política, 

continua na luta. A gente queria ouvir um pouco esse seu olhar. Isso é o que é 

importante para a gente.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Eu sou Cecília, eu sou jornalista. Eu me 

formei mais tarde. Me formei com 33 anos em jornalismo. O que eu me lembro mais é 

que eu tinha também essa visão de que era um certo mistério. Eu não entendia direito. 

Tinha umas pessoas que vinham e falavam para mim: "Ah, a sua família luta por um 

mundo melhor", e aquela coisa, aquele heroísmo, passavam muitas coisas para a gente. 

E, às vezes, a gente tinha uma outra visão. Às vezes, vinham umas pessoas de fora e 
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falavam "Sua família é toda de comunistas. Comunistas comem criancinhas". Chegaram 

a falar isso sim. Não era o Lobão, mas eram outras pessoas que vinham, eram outros 

lobos maus. Outros lobos idiotas.  

Eu lembro que a minha mãe, quando começou as Diretas Já, eu lembro que foi 

uma época em que as pessoas podiam sair mais da casca, a gente era mais festeira. 

Porque até então era uma dor. Você ficava em casa, e era aquela dor e não sabia direito 

o que era.  

Na época das Diretas, quando a minha mãe começou a me levar para os 

comícios, eu lembro de um comício bem grande que ela me levou. Primeiro que ela 

fazia todo um negócio de guerra quando a gente ia para as Diretas. Tinha várias dicas, 

não soltar a mão porque não podia não sei o que, papelzinho e um monte, ficavam 

falando um monte de conselhos antes de a gente sair de casa.  

E eu lembro que eu falei, "Nossa, ficavam assustados". Eu falei "Gente, o que 

está acontecendo. Mas é só uma festa que a gente vai. Um show".  

Eu lembro de uma sensação quando eu cheguei em uma dessas primeiras 

passeatas, eu lembro que me deu uma clareza. Eu entendi mais o que estava 

acontecendo. Eu era um pouquinho mais velha, sete anos.  

Acho que de mim, o que posso falar é que eu tenho uma certa revolta que eu não 

sei direito de onde vem. Então, meus colegas de escola sempre falavam: "Você é 

revoltada. Você é do contra. Você é revoltada", e pessoas que nem sabem que eu tenho 

essa história familiar toda. Mas as pessoas sempre vêm do nada e falam assim: "Você é 

revoltada. Você sempre tem de ser do contra". E não é que eu seja do contra. Mas eu 

acho que tem uma certa injustiça que não se resolve. Fica aquela coisa, e você vai 

levando isso para outras esferas. Você vai pensando, nossa, é tão injusto e não resolve. 

As pessoas são injustas mesmo todo dia você tem aquela visão de que injustiça existe 

mesmo e que as coisas não são justas.  

Sobre a minha militância, eu tenho uma... eu sempre estive participando dos 

vários movimentos. Mas, por exemplo, com o Adriano, sempre encontrei ele em vários 

lugares diferentes, sempre acompanho as reuniões de desaparecidos políticos, mas 

sempre do lado de minha mãe e do lado da minha avó. Sempre escutando. 

Na política, eu fui parar mesmo como um, quase que um quadro técnico. Vim 

para fazer comunicação online do Deputado Ruy Falcão. Lógico que a minha história 

tem a ver com o lugar onde eu estou. Mas eu me vejo muito mais como uma ouvinte do 

que como uma atuante.  
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Eu sempre acho que essa coisa de você ter pessoas tão cheias de personalidades 

na família, às vezes, apaga um pouco as pessoas que têm um pouco menos. Mas eu, 

dentro do meu núcleo de convívio, eu tento passar o máximo essa história da minha 

família. 

Acho que é isso. O Deputado quer saber mais alguma coisa?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pergunta Amelinha um 

pouquinho.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Cecília, eu sou 

Amelinha Teles, sou da Assessoria da Comissão da Verdade. Você falou do Jonas, seu 

irmão, que eu tenho o nome de militante, um jovem secundarista ainda que em 1964, 

com o Golpe, foi à luta em Recife, foi resistir nas ruas e foi assassinado. O Jonas 

Albuquerque que está aí em nosso dossiê. E você tem um irmão que chama Jonas que 

chama Jonas? O filho de sua mãe que você fala? É o filho da mãe? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – É o filho da mãe porque ele faleceu 

também quando tinha nove anos. Depois que a minha mãe foi solta no Rio de Janeiro, 

eles acharam que estava muito pesado lá e ela conheceu o meu pai e tudo o mais – o 

meu pai é médico – e eles vieram para Jundiaí. Quando eles estiveram em Jundiaí, 

aconteceu, depois de três anos de tragédia, aconteceu uma outra tragédia em 1976 que o 

meu irmão faleceu.  

O meu filho falou assim: "Esse nome não é bom mãe." Eu falei é bom, lindo. Ele 

faleceu. Ele faleceu, ele foi atropelado na rua brincando. Então, foi isso, Amelinha. O 

meu irmão deve ter sofrido muito. Depois ele ficou um ano morando com a minha avó, 

que não era muito fácil.  Contava tudo na lata. Devia contar para ele.  Ela conta na lata. 

Ela devia falar: "Sua mãe está assim porque ela foi torturada porque bateram nela, mas 

ela vai ficar bem". Mas ela geralmente falava assim. Tem mais alguma coisa? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar para o 
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Momente, e a gente vai, cada uma contando um pouquinho de sua história. Amelinha, 

me ajuda com o Momente porque você tem mais um relacionamento. 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – O meu nome é Rosana, o meu pai é o 

Orlando Momente. Ele desapareceu na Guerrilha em 1974. E durante todo esse tempo, a 

gente nunca soube o que aconteceu exatamente. Minha mãe evitava falar porque tinha 

muito medo. Acho que estou tentando falar baixo porque minha mãe está ali e ela já 

começou a chorar lá fora. Então, desculpe. Não teve como eu não trazer porque ela foi 

ao médico agora. E estou aqui na verdade fazendo de tudo para ajudá-la também porque 

ela passou muita dificuldade nessa época em que o meu pai não estava. Ela tentou se 

virar de toda a forma para conseguir ficar comigo.  

E mesmo ela não tendo onde morar, ela trabalhava de empregada e morava com 

as patroas. Então, tinha sempre que dar um jeitinho para eu ficar em algum lugar. Mas 

mesmo assim não aceitou um pedido de uma pessoa "Ah, dá para mim. Você não tem 

como cuidar", mesmo assim ela não deu.  

E sempre aquela correria. Um tempo eu fiquei em Rio Claro é que essa minha 

família. Eles evitavam falar. Tinham esse medo todo de falar e eu só vim saber com 15 

anos. Até então o meu pai, que estava viajando, trabalhando. Eu falei, nossa, só se 

mataram ele não estrada, então deve ter sido isso. Com 15 anos, minha prima me falou: 

"Ele desapareceu assim e tal". E foi em 1985 que saiu um livro negro na OAB que tinha 

o nome dele e eu fui atrás desse advogado, e ele explicou e me pôs em contato com os 

familiares. E a Criméia me contou toda a história que conheceu o meu pai. E eu 

conhecia só através de fotos. E lembro algumas vezes que ele veio escondido visitar 

quando eu morava em Rio Claro com meus avós e quando eu estava na creche ou no 

orfanado. As freiras que cuidavam da gente.  

Na verdade, eu até agradeço essa parte da Igreja Católica porque essas freiras se 

dedicam a muitas crianças e nunca vi baterem em ninguém. E eu tenho muito 

agradecimento a elas pelo tempo que eu fiquei lá. Mas, mesmo assim, você fica longe 

da família. É muito difícil ficar sem os pais, sem a família. É uma espécie de solidão, 

desde pequeno. Você aprende, já sabe o que é depressão na infância. Fica em um lugar. 

A minha mãe tinha que sair assim meio que escondido para não ficar aquela gritaria, 

criança chorando: "Ah, não vai, não vai". Então tem que sempre deixar em algum lugar 

e sair de fininho.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



17 
 

Então, desde lá estava começando a ter dificuldade de relacionamento até com a 

mãe porque fica esse afastamento da família. Eu tento fazer de tudo para ela, mas eu 

tenho essa dificuldade de relacionamento com ela. E você fica criado assim só com 

crianças e você tem dificuldade até de relacionamento com adultos quando você cresce. 

Por isso, eu hoje eu tento, até quem puder ajudar esses lugares que têm crianças porque 

eles vão crescer com dificuldades em abrigos.  Quem puder ajudar, conversar, ficar um 

pouco lá com crianças é bom porque são crianças que futuramente vão ter dificuldades. 

Eu sempre procurei, como eu sempre tenho a identificação com isso.  

Então, o que aconteceu a Criméia, voltando um pouco, quando eu conservei com 

a Crimeia, ela me contou sobre o meu pai, como ele era. Agora um rapaz que eu não 

conhecia também – esqueci o nome dele – ele soube do meu pai com os camponeses lá 

então entendi que ela ajudava bastante lá as pessoas.  

O que me entristece é isso. Pessoas que na época tentavam ajudar outras e, no 

fim, acabavam presas e mortas. Tentavam ajudar essas pessoas que estavam com 

dificuldades de pobreza e tudo o mais e, no fim, tentavam ter uma igualdade até 

econômica e, no fim, eram presas e torturadas e mortas.  

Não digo que todos eram culpados porque têm aqueles que, na verdade, já 

trabalhavam lá e tinha que seguir ordens. Mas o que deveria se evitar é isso. Mesmo os 

presos hoje em dia, bater, torturar, acabar com a pessoa não é o caso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Rosana, você nasceu em 

que ano?  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Em 1962. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Em 1962, dois anos 

depois veio o Golpe e você já não convivia mais com seu pai em 1964? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Meu pai ficou com a gente até quando eu 

estava com um ano e aí ele teve de ir embora. 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Em 1963, ele foi 

embora.  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Em 1964. No começo de 1964. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES - No começo de 1964. E 

você foi para um abrigo? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Primeiro, eu fiquei com a minha mãe nessas 

casas que ela trabalhava, e algumas patroas... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sua mãe era uma 

trabalhadora doméstica? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – É algumas patroas tinham essa consciência e 

deixavam eu ficar, apesar de que algumas, eu tinha que ficar no quintal para não 

estragar alguma coisa. Eu lembro que eu ficava batendo na porta. Minha mãe falava que 

eu batia na porta "Mãe, deixa eu entrar, deixa eu entrar". E tinha que ficar no quintal 

porque a casa cheia de coisas caras. E essa contradição. Meu pai estava tentando lutar 

para ficar tudo igual e, na verdade, eu ficava em uma casa.  

Eu fui colocada então... tinham pássaros empalhados e eu gostava de ficar lá 

alisando os pássaros como se estivessem vivos. Mas acho que eu podia arrancar alguma 

pena, alguma coisa. Estou rindo, mas uma coisa meio... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ficou quanto tempo lá 

no abrigo? E você ficou um tempo trabalhando, quer dizer, indo com a sua mãe para o 
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trabalho? E depois você foi para um... 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – É. Eu fiquei no início mais no Colégio de 

Freiras. Fiquei... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Era internato? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Internato. Eu morava lá, e várias crianças. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Você lembra quanto 

tempo você ficou lá? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Eu fiquei quatro anos e depois fui morar com 

a minha vó em Rio Claro. E eu até achei assim interessante quando ela fala de 'revolta'. 

Porque realmente agente tem aquela coisa de injustiça. Eu fico, tento segurar, não falo 

nada, mas chega uma hora que a gente fica até meio agressiva. Quase que quer bater na 

pessoa. Até a Criméia fala assim "Não. Você tem que controlar um pouco isso. Vá na 

psicoterapia". E eu falei "tá bom".  

Então, eu tenho sempre que levar uma garrafinha d'água e encher minha boca 

d'água porque eu acabo falando e querendo brigar com a pessoa. E ela fala "Você acaba 

perdendo a oportunidade". Fazer o quê? Tem hora que eu não consigo. Às vezes, eu 

vejo alguém está na minha frente, uma destratando a outra assim, eu acabo querendo. 

Bom, deixa pra lá.  

Então, essas dificuldades, que nem ela falou, às vezes, no trabalho também.   Às 

vezes, devo ter perdido alguns trabalhos. O pessoal fala "Foi corte de funcionários", mas 

na verdade, às vezes, era porque eu acabo brigando um pouco a mais do que... um 

pouco de agressão. Porque acho que você criada assim longe da família, você não tem 

aquele... não sei lhes explicar direito, os pais ensinando, te dando carinho, te dando 

atenção. Você é criado com várias, então, aquelas poucas pessoas não têm tempo de 
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ficar ali com você dando, explicando "Olha, não pode". Saber se relacionar com as 

pessoas.  

Então, na verdade, os coleguinhas que vão ensinando um ao outro o que é, o que 

não é e o que deixa de ser. Então, se ensinou certo ou errado. Agora, eu tento, na 

verdade... O que acontece agora é que estou sem trabalhar e a minha mãe, eu tenho que 

coloca-la na casa de repouso. Ela estava anteriormente porque eu não tenho como ficar 

com uma pessoa cuidando dela em casa. Porque eu chego em noites muito esgotada, eu 

não ando bem de saúde. E à noite, teria de cuidar dela. Teria de ser duas pessoas, e eu 

não tenho como.  Então, eu tenho dificuldades porque eu fui criada em um lugar fora da 

família. Não estou conseguindo tirar de casa e por lá, fora de casa, como foi feito 

comigo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O fato do seu pai não ter 

atestado de óbito, a sua mãe não tem direito previdenciário nenhum? Não foi 

reconhecido? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O atestado de óbito ela 

tem. Orlando Momente tem a partir da Lei 9140, só que não tem a data da morte. Não 

tem a data e nem a causa mortis. Porque o atestado de óbito, acho que é importante se 

falar isso, Rosana. Porque outro dia ela falou aqui sobre isso. Ela precisava de um 

atestado de óbito que tivesse a data da morte e o atestado de óbito da Lei 9.140 diz que a 

pessoa morreu conforme a Lei 9.140 e não dá a data nem a causa mortis. E isso está 

sendo um problema para Rosana. Você podia falar sobre isso. Você quer falar sobre 

isso? 

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Na verdade, meu pai. É uma coisa que ele 

também ficaria bem chateado porque ele chegou a trabalhar um bom tempo. Ele tem 

registro, teve contribuição às empresas grandes – na Estrela, na Antártica, na Arno – 

tenho todos esses documentos e mais o que o Governo deu para contagem de tempo que 

ele não pode trabalhar porque estava sendo perseguido. E daria o tempo que ele poderia 

ter uma aposentadoria que seria uma pensão para minha mãe até para ajudar em todo 
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problema que ela tem de saúde. Sempre que vai ao médico, é taxi, eu tenho de pagar 

toda a medicação, cirurgia e tudo aí. O próprio Governo deu um documento que ele 

tem... Na verdade, o período, ele teria direito. Mas o próprio órgão do Governo nega, 

que é o INSS, devido à data. Não tem lá a data de morte. E teria que (ininteligível) na 

parte dele não. Ele teria direito pelo o que trabalhou. Porque o INSS alega que até em 

1990, ele tem a qualidade de segurado. Mas o atestado de óbito saiu alguns anos depois, 

então, eles consideram a data do atestado de óbito, que foi em 1995. Se tivesse sido em 

1990, ele teria direito. Então, demorou para sair esse atestado. O INSS fala que não, 

ponto final. Nenhum advogado quer pegar a causa porque a minha mãe já está de idade 

e pode não ganhar nada.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Entendi. Vamos deixar o 

Fonteles falar um pouco e aí a gente volta. Quer falar mais alguma coisa?  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Em relação ao meu pai, sempre que eu penso 

nisso eu procuro deixar para lá.  E eu acredito que a gente permanece vivo em outro 

lugar. Com certeza, ele está bem agora. Mas o que ele deve ter sofrido ficando longe da 

família, não poder você a gente, e preocupado de ter uma filha pequena e não poder 

estar ajudando. E mandou uma carta. Eu estava conversando com uma repórter ali, e 

fiquei emocionada quando ela falou assim "Ele mandou uma carta e falou assim 'Olha, 

ela está com sei anos e ela não deve saber ler, mas leva essa cartinha'". E logo ela me 

deu. E ela não sabe por que logo ela foi presa, e levaram esses documentos todos que 

ela tinha. Mas ela acha que ele falou que um dia voltava, que mandando (dizer) que 

estava bem. E essa tortura psicológica. E depois de saber também que ele deve ter sido 

torturado, porque algumas pessoas foram enganadas no final dizendo que eram para se 

entregar e acabaram se entregando, confiando no Governo, falaram "Não. Não. Não vai 

acontecer nada com vocês. Se entreguem. São brasileiros". Fazendo aquela chantagem 

emocional e me parece que foi nessa época que foi preso nessa época, têm alguns 

relatos, parece que foi preso nessa época, e na verdade, prenderam e só fizeram eles 

mostrarem onde estavam escondidos os armamentos e comidas, essas coisas. Ou 

matavam ali mesmo, torturavam. Então, é sofrido saber que você... Eu conheci meu pai. 

Eu cheguei a conhecer em poucas vezes que ele veio visitar. Mas você vê as fotos. Você 
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vê o carinho que a pessoa tem, e fica triste de saber que a pessoa passou por um 

sofrimento que não precisava ser dessa forma. Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Paulo Fonteles.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO - Senhor Presidente, meu caro Deputado 

Adriano Diogo, meus caros Ivan Seixas, Amelinha, Momente, Capistrano, Sras. e Srs., 

eu preferi fazer por escrito por que... Para não ser traído pela emoção. Em primeiro 

lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade história de participar deste importante 

evento da Comissão da Verdade Rubens Paiva e São Paulo que lança luz sobre as 

brutalidades e violências perpetradas pelos lobos febrentos que assaltaram o poder em 

1964 e que, seguramente, também elegeram a infância como inimiga da Segurança 

Nacional e dos generais facínoras, responsáveis pela tortura, assassinatos e 

desaparecimentos forçados. Em segundo lugar, registro um abraço afetuoso aos que, 

como eu, conheceram todo o barbarismo dos verdugos, e aqui rendo as minhas 

homenagens à memória do meu pai, Paulo Fonteles, advogado de posseiros do sul do 

Pará, assassinado pelo latifúndio em 1987 e minha mãe, Hecilda Veiga, a pessoa mais 

íntegra que eu conheço nessa vida e que, com destemor de ter me feito nascer, em meio 

ao Pelotão de Investigações Criminais, em fevereiro de 1972, revelou inexorável 

bravura, ao ponto de um agente da repressão política dentro da Polícia Federal cunhar a 

frase "filho dessa raça não deve nascer". Em Segunda Anunciação, poema escrito anos 

depois dos cárceres, meu pai denunciava o discurso e a prática do tirano: "Teu filho, teu 

filho, teu filho não nascerá. Teu filho, filho dessa raça, filho dessa raça não deve nascer. 

Filho dessa raça não deve nascer. Teu filho, filho dessa raça não deve nascer, não deve 

nascer".  

Aqui, antes de mais nada, devo por convicção e altiva consciência denunciar 

locais e os verdugos que atuaram severamente para pôr fim em nossas vidas, seja no 

Pelotão de Investigações Criminais do Exército e no DOI-CODI, instalado dentro do 

próprio Ministério do Exército em Brasília, seja no Rio de Janeiro no Centro Científico 

de Torturas, na terrível Barão de Mesquita, também na Polícia do Exército. Meus pais 

também foram presos em Belém, na Gaspar Viana, onde o meu irmão Ronaldo foi 

gerado e no antigo Presídio São José. Nesta fase, eu já havia nascido, portanto, estava 
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em segurança familiar. Mas vamos aos torturadores. E como ensina o Wadih Damous, 

Presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, recém-instalada, em discurso na 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará, quando da devolução simbólica dos 

mandatos, em março deste ano de 2013, dentre eles do Governador Aurélio do Carmo, o 

único vivo entre os governadores cassados em 1964 que os torturadores da luz do sol. 

Aqui haveremos de colocar o holofote sobre as bestas feras. Segundo denúncia dos 

meus pais, publicada no Jornal Resistência, da Sociedade Paraense de Defesa dos 

Direitos Humanos, no final da década de 1970, fomos seviciados e torturados pelo 

General Antônio Bandeira, Coronel Azambuja, Major Paulo Horta, Major Andrade 

Neto, Major Othon Rego Monteiro, Capitão Magalhaes, Capital Menezes, Dr. Cláudio, 

o Delegado da Polícia Federal Deusdete, Tenente Burger, o Soldado Vasconcelos, o 

Sargento Vasconcelos, o Sargento Artur, o Sargento Ribeiro; e os Cabos Edson 

Torrezan, Jamiro ou Jamito, Nazareno e Cabo Martins, além de Callegari; e os soldados 

Ismael, Almir, Osmael e Admir. Estes famigerados, especialistas na Santa Inquisição e 

que diziam que os métodos da Gestapo estavam ultrapassados, atuaram para 

aniquilarmos tanto em Brasília como no Rio de Janeiro. Numa das passagens do 

depoimento ao Resistência, meu pai denunciava que, através de um vidro, mostravam 

"minha Hecilda apanhando no rosto e nas pernas grávida de cinco meses". No dia do 

meu nascimento, em 20 de fevereiro de 1972, minha mãe asseverou ao insurgente Jornal 

dos Paraenses que "levaram-me ao Hospital da Guarnição em Brasília, onde fiquei até o 

nascimento do Paulo. Nesses dias, para apressar as coisas, o médico, irritadíssimo, 

induziu o parto e fez o corte sem anestesia. Foi uma experiência muito difícil. Mas 

fiquei firme e não chorei". Minha mãe Hecilda afirma ainda que o tal médico disse-lhe 

que ela não gostava do filho. Simplesmente, Deputado Adriano Diogo, porque não 

sofria. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheiro, um 

pouquinho. Isso ocorre em quando? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Em 1972. Meus pais foram presos em 

outubro de 1971, e minha mãe grávida de cinco meses. E eu venho a nascer em 

fevereiro de 1972. Então, dando continuidade. "Hecilda afirma ainda que o tal médico 
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disse-lhe que ela não gostava do filho simplesmente porque não sofria". Minha mãe, que 

peitou o General Bandeira, ia dar o braço a torcer? Nunca. Jamais, em tempo algum. 

Uma das lembranças mais antigas que tenho sobre mim mesmo está no fato de ter 

nascido na prisão e de ser filhos de comunistas. A minha avó, Cordolina Fonteles de 

Lima, contava que os agentes da repressão atrasaram a minha entrega para a minha 

família por horas porque simplesmente não haviam encontrado algemas que dessem em 

meus pulsos de recém-nascido. Eles deviam me achar bastante perigoso. No curso dos 

anos, tenho refletido sobre tais acontecimentos e julgo que tais tragédias não se 

encerram com a libertação dos meus pais, depois de enquadrados pelo discricionário 

Artigo 477 na qual foram afastados por anos da Universidade, acusados de terrorismo, 

numa pérfida lei de um dos ideólogos mais importantes daqueles sinistros tempos, o 

Coronel Jarbas Gonçalves Passarinho que definha como pústula que é e parece estar 

bem próximo a satanás. Não tenho dúvidas que herdamos de nossos pais, seus 

destemores e convicções. A canção de Belchior, cantada pela mais bela voz feminina 

em todos os tempos da civilização brasileira, a de Elis Regina, quando afirma que 

"Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais". Nesse caso, Paulo e 

Hecilda, por seus valores fraternais, devem sempre ser seguidos pelos seus filhos, coisa 

que nos dá régua e o compasso. Se esse é o meu depoimento, vou falar de um tempo em 

que, menino, testemunhei a retomada dos meus pais na luta do povo. Meu pai no 

campo, e minha mãe na cidade. Poderiam ter se acomodado. Poderiam ter cuidado de 

suas próprias vidas, o que seria justo diante das memórias do cárcere. Mas não: 

retomaram as posições de combate. E ali estávamos nós, crescendo como crescem as 

árvores. As histórias da carochinha contadas eram sempre de guerrilheiros, de 

guerrilheiras tartaruguinhas contra um jacaré de fardas que viviam no Araguaia. 

Foi por aqueles tempos em que meu pai, formado em direito, resolveu advogar 

para a Comissão Pastoral da Terra (CPT) na região do Araguaia. Muito de sua decisão 

têm as digitais na luta guerrilheira do Araguaia e o fato de ter travado conhecimento 

com os primeiros presos da insurgência nas matas paraenses, dentre eles estava José 

Genoíno Neto. Outro fator importante para se destinar à defesa dos posseiros foi o 

incentivo que teve do poeta e intelectual Ruy Paranatinga Barata no conflito da Fazenda 

Capaz, em 1977, de propriedade do Coronel estadunidense John Davis. 
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Debruçado na defesa dos camponeses pobres e procurando reunir informações 

sobre a heroica luta rebelde araguaiana, meu pai, Paulo Fonteles, mais uma vez passou a 

sofrer a carga da reação, de famigerados como o Major Curió, do Centro de Inteligência 

do Exército (CIE) e do grande latifúndio, aliados incontestes na espoliação da 

Amazônia, sempre em benefício dos poderosos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. 

Moramos em Conceição do Araguaia e tínhamos o imenso Rio Carajás em nosso 

quintal. Por aqueles dias já convivíamos com os lavradores e os filhos destes, como é o 

caso dos filhos de Amaro Lins e de Neuza, Vladimir, Carlos e Mauricio, além de 

Helenira, amigos para todo o sempre. 

Lembro-me, meus caros e minhas caras, que nesse período, a reação começava 

fazer carga sobre a nossa família. E nós nos transferimos para Belém em 1978 

exatamente pelo medo que os meus pais tinham de que algo pudesse nos ocorrer 

naquelas condições. Inclusive, hoje de manhã, lembrei-me de um poema que ele 

escreveu para os filhos chamado Para Ronaldo e Paulinho, onde ele diz o seguinte:  

"Onde encontra-los? Num porão? Numa cela ensanguentados de fuzis nas mãos 

libertando-me? Quem sabe será toda uma vida.  

Por conta de uma atuação radicalmente vinculada à luta dos lavradores 

conheceu, mais uma vez, as ameaças contra sua própria vida e a vileza dos donos do 

poder de então. Foi eleito Deputado estadual em 1982 sob a consigna de “Terra, 

Trabalho, Liberdade e Independência Nacional”. 

Derrotado nas urnas em 1996, não conseguiu êxito na campanha para a 

Assembleia Nacional Constituinte e, menos de um ano depois, foi assassinado à mando 

da União Democrática Ruralista (UDR), quando se votava o Capítulo da Terra. O 

intermediário de tamanha covardia foi James Sylvio de Vita Lopes, da OBAN e do SNI, 

que, nos auspícios do regime moribundo, foi organizar milícias da grande propriedade 

rural na Amazônia. 

Eu quero fazer um à parte, companheiros e companheiras, dizendo que todo o 

esquema que montou, todo o aparato que liquidou fisicamente com o meu pai partiu 

exatamente do esquema da repressão política. Esse James Sylvio de Vita Lopes é de São 

Paulo, foi da Operação Bandeirante, mora atualmente em Jundiaí, além de ter sido do 
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Serviço Nacional de Informações (SNI) e que, com o final do Regime Militar, um 

conjunto desses elementos, agentes da repressão política se destinaram à Amazônia.  E 

pesa sobre James Sylvio de Vita Lopes não apenas a organização do assassinato do meu 

pai, mas também a morte do Deputado João Batista. Meu pai foi assassinado a 11 de 

julho de 1987. E o João Batista foi assassinado, se não me falha a memória, no dia seis 

de dezembro de 1988. E o James Vita Lopes era conhecido como o Capital James, 

andava de helicópteros no conflito (ininteligível) fazendo fuzilaria para cima dos 

camponeses. Foi julgado e condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e 

hoje se encontra livre, morando em São Paulo, na cidade de Jundiaí. 

Naqueles dias eu tinha 15 anos e, para não enlouquecer, decidi ingressar nas 

fileiras do Partido Comunista do Brasil. Era minha saída e a forma de me organizar para 

enfrentar o futuro. 

Quando, enfim, tivemos a notícia do falecimento de Carlos Alexandre Azevedo, 

torturado com um ano e oito meses de idade, é que muita coisa veio à tona e meus 

sentimentos se voltaram para minha própria história. Em artigo escrito numa longa e 

dura madrugada asseverei: “Mas o que fazer diante destes testemunhos, de tua segunda 

morte? 

Sinto, amigo, que, em tempos de Comissão Nacional da Verdade (CNV), 

devemos cobrar que estejam embutidos no relatório que será apresentado aos brasileiros 

em maio de 2014, os acontecimentos criminosos que foram perpetrados, por questões 

políticas, contra a infância deste imenso país dos trópicos. 

Tua segunda morte carrega o legado de que, mais do que nunca, devemos cuidar 

da tenra idade contra os infanticidas, dos de ontem como, também, na atualidade. 

Com ousadia, sem procuração alguma, a não ser pela memória da carne violada, 

tomamos para nós, por tais testemunhos, a exigência de que quem nos torturou, no 

ventre ou fora dele, responda pelos crimes de inexorável covardia, contra aqueles que 

devem ser protegidos desde a fecundação. 

Assim cumprimos com a civilizatória missão de proteger os filhos do povo 

brasileiro”. 
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Neste sentido é preciso que as Comissões de Verdade façam as ligações na 

perspectiva de traçar um paralelo comum entre as vivências de filhos de presos políticos 

e dos inúmeros centros de detenção de menores, criados durante a ditadura como a 

FEBEM e que na vida democrática não mudou seu método e, como é o caso de São 

Paulo, onde a tortura se esconde travestida pelo pomposo nome de “Fundação Casa”. 

Apenas agora nos debruçamos sobre a infância na ditadura militar e há um 

caminho extenso a percorrer. Tal caminho seguramente irá nos levar aos filhos de 

camponeses e crianças indígenas, além dos casos de filhos de militantes políticos, já 

conhecidos. 

Há dois anos, companheiros e companheiras, conheci o Sebastião, ex-motorista 

do INCRA durante a Guerrilha do Araguaia, na cidade de Marabá. Tal pessoa relatou-

me sua revolta em lembrar, de que na Base da Bacaba, que havia uma ala de tortura 

apenas para crianças e jovens, filhos dos sertões naquele país profundo e desigual. 

Naquelas condições é que as filhas de Adalgisa e Alfredo, amigos dos combatentes de 

São Domingos do Araguaia, foram seguidamente estupradas quando trabalhavam em 

regime de escravidão naquela terrível base militar. Isso sem falar na mocidade indígena, 

aikewara, que apenas agora começa a relatar as barbaridades sofridas. Todos eles têm 

direito a reparações. 

Aqui termino com o registro poético de meu pai que assim relatou meu 

nascimento em Força e Arte. Dizia meu pai: “A criança nasceu. A mãe passa bem. 

Apesar de todas as proibições bebamos vinhos até a embriaguez! Quem é que pode com 

a luta do povo?”. 

  Muito obrigado! Eu gostaria... Só uma questão, Deputado, porque eu penso que 

é um momento muito importante da vida nacional, da civilização brasileira, esse 

momento em que o Brasil se debruça sobre a questão da violência e do barbarismo 

militar. E muitas questões estão vindo à tona nesse momento. E durante muito tempo, 

eu fiquei pensando, junto com meus irmãos, porque eu tive um irmão gerado na prisão, 

o Ronaldo, quando meus pais voltaram ao Pará, num período mais leve da prisão deles, 

e um militante chegou com o Oficial de Dia dizendo que meus pais estavam muito 

tempo separados e que precisavam ficar juntos. E aquele oficial, enfim, consentiu para 

que os meus pais ficassem juntos. E nesse dia, eu tive um irmão gerado na prisão. Mas 
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quais são os nossos sentimentos com relação a isso? Acho que o momento que vai 

demarcar exatamente esse processo todo foi com o desaparecimento do Carlos 

Alexandre Azevedo.  

Foi absolutamente terrível a manhã de domingo em que, através das redes 

sociais, nós tivemos a informação de sua morte e do seu desaparecimento.  E eu ficava 

pensando "O que me salvou? Quais foram os caminhos que me permitiram estar vivo, 

poder travar a luta política e a militância?" E o que eu pude apurar que questões foram 

absolutamente decisivas nesse sentido.  

Primeiro, as relações sociais. Eu tive um pai e uma mãe absolutamente 

afetuosos, generosos. Com todas as dificuldades, com todas as proibições, me 

ensinaram valores absolutamente pertinentes, capazes, inclusive, de a gente poder ter a 

capacidade de fazer o enfrentamento na vida atual no sentido, inclusive, de revisitar a lei 

da anistia. Porque acho, companheiros e companheiras – companheira Capistrano, 

companheira Momente – nós precisamos atuar nisso. Precisamos fazer com que aqueles 

que nos barbarizaram, no ventre ou fora dele, paguem pelo que fizeram. Quer dizer, 

existe uma luta na sociedade brasileira nessa perspectiva.  E nós precisamos ganhar a 

sociedade brasileira para isso. E isso é um dos fatores que têm me alimentado a vida: 

não apenas ter vivido esse processo todo, ter nascido na prisão, ter tido um pai 

assassinado, mas também esse processo todo, da luta política, da militância social. E 

aqui eu não quero colocar em discussão o Partido A ou Partido B, mas sempre na 

perspectiva da luta coletiva, da luta civilizatória, na luta para fazer valer a questão dos 

direitos humanos no nosso país, revisitando isso na atualidade. Porque muitos os 

fenômenos da luta atual são frutos daquele processo como um todo.  

Então, eu queria render minhas homenagens aos que lutaram, aos que tombaram 

e aos meus pais. E um fato muito característico nessa relação com eles de como eles 

colocaram os filhos no seguinte: "Olha, vão para a luta. Vão enfrentar as questões". Falo 

isso me reportando ao fato de que há um ano e meio atrás, eu faço parte do Grupo de 

Trabalho Araguaia que já há cinco anos tem percorrido aquela região no sentido de 

localizar os locais onde os companheiros, heróis do povo brasileiro, foram assassinados. 

E quando nós começamos a ingressar por um certo caminho, começou haver ameaça. E 

ameaças claras, nítidas, ao ponto de que, numa madruga, eu e o companheiro Sezostrys 

Alves da Costa, Presidente da Associação dos Torturados na Guerrilha do Araguaia. E a 

casa do Sezostrys foi rondada a noite toda. Ele com um 32 na mão e eu com uma faca 
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de cozinha.  

Olha só a nossa fuzilaria, Ivan Seixas. E no dia seguinte, tinha lá uma vela acesa 

no quintal. Para quem vive naqueles sertões, sabe muito bem o que isso representa. E 

naquele momento, a coisa começou a abrir. O presidente do Partido me liga "venha para 

cá para Belém. Saia daí". O meu irmão me liga "venha para cá para Belém". Aí eu liguei 

para a minha mãe. Eu falei "mamãe, está acontecendo isso e isso. O que a Sra. acha. A 

Sra. acha que eu devo sair daqui de São Domingos, de São Geraldo, de Marabá?" Sabe 

o que a minha mãe me disse, Deputado? "Não se atreva arredar o pé daí. Fique aí para 

fazer essa luta. Agora, tenha muito cuidado. Muito cuidado".  

Quer dizer, é essa convicção, é esse heroísmo que foi capaz de me fazer ter 

nascido. O mesmo heroísmo da Crimeia, da companheira também no Ceará, que 

geraram seus filhos na prisão, sob tortura, sob sevícia, sob espancamentos, sob grande 

pressão psicológica.  

Quando eu nasci, minha mãe tinha 37 quilos. Ela foi cortada de uma ponta à 

outra sem anestesia e não disse um 'ai', Deputado. Quer dizer, não tem coisa que mais 

me orgulha nessa vida senão isso, como um combustível, como um motor para travar a 

luta. Quer dizer, não há luta mais importante na civilização brasileira na atualidade 

senão essa luta da memória, da verdade e da justiça.  

Então, eu falo isso, é claro que todos temos os nossos dramas, os nossos 

dissabores, as nossas imensas dificuldades. Mas creio que a resolução disso é 

exatamente participar desse momento. E a oportunidade de estar aqui nesse seminário 

falando sobre essa experiência, que não é só a experiência de um filho, mas é uma coisa 

que está... é como se fosse algo orgânico, harmônico, no sentido seguinte: que a gente 

precisa contar essas histórias. E contar essas histórias para que elas nunca mais se 

repitam.  

Essa é a tarefa desse momento, companheiros e companheiras.  Contar essa 

história para vacinar a consciência nacional dos brasileiros para que nenhum filho nasça 

na prisão, para que nenhum filho tenha esse dissabor de não conhecer o pai. Relato do 

Joca, filho do André Grabois e da Crimeia, é surpreendente.  "Como é que eu vou ter 

um pai que tem cara de adolescente?" Não é criança, companheiros e companheiras. 

Como é que é isso? Quais são os impactos desse processo nessa geração? 

Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de fazer esse relato, 

porque acho que esse relato é um relato importante como o de todos os companheiros 

que vão fazer esse processo no curso desse seminário. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Fonteles. Eu só 

queria suspender temporariamente o seu depoimento. A Rosana vai fazer o uso da 

palavra porque ela precisa ir embora com a sua mãe e seu filho. E a Rosana, nós 

tomamos o depoimento outro dia na Comissão dos Familiares do Araguaia, dos 

Desaparecidos do Araguaia. E ela fez um depoimento muito forte, principalmente, na 

condição que sua mãe ficou em função do Estado Brasileiro até hoje não ter 

regularizado a documentação do seu pai.  

Então, eu queria pedir para Rosana falar um pouquinho mais para poder sair, viu 

Fonteles? Você não imagina a dificuldade que nós temos em conviver com a história do 

Araguaia aqui nos depoimentos. Eu vou lhe falar uma coisa de público que eu não 

poderia nem falar, que o Partido devia vir pelo menos assistir o depoimento dos 

familiares do Araguaia. Pelo menos os depoimentos. Rosana. Você não quer concluir o 

seu depoimento? Fique à vontade.  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Uma pessoa está pedindo para eu falar o 

papel da Crimeia na minha vida porque foi ela que me informou tudo que estava 

acontecendo e tudo o que eles estavam ajudando lá no Araguaia. E eu achei interessante 

também tudo o que esse pessoal foi para lá e ajudou esses camponeses. Conseguiram até 

fazer pacto. O meu pai ajudou a facilitar a vida lá com alguns engenhos que ele 

conseguia fazer. E algumas cenas. Algumas pessoas dizem que ele fazia as pessoas 

rirem lá que mãe contou uma vez também, que ele era uma pessoa já que gostava de 

divertir as pessoas também, prática, tudo. E o fato de estar reunindo os filhos eu achei 

importante porque a gente consegue ver que têm outras histórias semelhantes e a gente 

se identifica e consegue entender melhor algumas coisas que ficam confusas na minha 

vida. Conforme a gente fala aqui acaba clareando um pouco. Às vezes, eu escuto os 

outros filhos falando, a gente consegue clarear um pouco toda essa cena porque ficou 

tudo secreto, aquela coisa muito nublada (ininteligível) (...) continua na verdade, ela 

continua sendo feita e ela defendida por uma boa parte da sociedade. O que a gente está 

fazendo aqui é dizer que tem muita gente que é contra essa prática que machuca não só 

as pessoas que estão lá, mas várias gerações. É só isso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se você quiser continuar 

conosco é um prazer. Se não. A história do seu avô, que lutou na Guerra Civil 

Espanhola, que foi um verdadeiro exemplo, o povo brasileiro vai ter que esclarecer o 

desaparecimento dele. Isso não pode ficar barato. E a gente espera que você, com toda 

essa carga emocional, que você se engaje nessa luta com todo o exemplo de sua avó, de 

sua mãe e do seu tio David Capistrano.  

 

 

A SRA. ROSANA MOMENTE – Obrigada, Deputado, estou aqui para isso.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Vamos lá Fonteles. Agora vamos falar 

em forma de depoimento.  O seu pai é morto depois da Lei de anistia na condição de 

advogado. Mas conta um pouco, agora mais tranquilamente, tranquilamente no sentido 

enfático da cronologia. Como é que começa lá atrás, você, sua mãe, seu pai, já na 

resistência. Venha para mais perto de nós. Senta aqui perto de Amelinha. Aqui não 

precisa chamar ninguém de Deputado, de Excelência. Aqui a hierarquia é outra. Aqui o 

negócio e de companheiro para companheiro. Conta um pouco melhor essa história toda 

de um jeito cronológico e, principalmente, fale um pouco de você.  Você se tornou um 

resistente, uma pessoa que vai fundo, procura toda uma cadeia de comando, quem 

prendeu, quem não prendeu. Mas a partir da sua visão, olhando para o passado, faz essa 

leitura. Você está lá na boca do lobo com o Curió, Serra Pelada, garimpo, você não tem 

do que reclamar, assassinatos de posseiros. Faz agora um depoimento na primeira 

pessoa de você, da sua vida, da trajetória. Porque o fato da morte do seu pai não é uma 

coisa que ocorreu assim na Ditadura. Foi um crime que não tem essa cobertura da 

anistia. Na primeira pessoa, por favor.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – O fato é que quando eu nasci, eu fiquei 

apartado dos meus pais mais de um ano e meio. Fui viver com os meus avós paternos. E 

eu sinceramente, a imagem mais antiga que eu tenho desse processo todo, é desse 

processo da luta política. É o fato de eu ter nascido na prisão. Talvez, essa seja minha 

lembrança mais antiga. Essa informação: eu nasci na prisão.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é nascer na prisão? 

Explica direito.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Nascer na prisão concretamente é 

nascer no presídio. Meus pais foram presos em outubro de 1971, ambos estudantes da 

Universidade de Brasília. Minha mãe estudante de Ciências Sociais, e meu pai estudante 

de Direito, militante da Ação Popular Marxista-leninista. E eles saíram do Pará, 

estudantes do Pará, estudantes do Pará para organizar, a pedido da Direção Nacional da 

Ação Popular, ajudar organizar o Movimento Estudantil em Brasília, em particular na 

Universidade de Brasília.  E o meu pai e minha mãe foram presos em outubro de 1971. 

E eu venho a nascer em fevereiro de 1972. Um período absolutamente terrível para 

todos nós.  

A minha infância foi muito marcada exatamente por isso. Porque eu acho que 

tenho a convicção que os meus pais tinham essa coisa de dizer o que eles eram.  Eu me 

lembro, eu não devia ter quatro ou cinco anos de idade que o meu pai dizia para mim 

"Olha, nós somos comunistas. E se tu disseres isso por aí não podemos ir presos". E na 

forma dele, ele nos alertando para aquelas condições todas que o Brasil vivia. Eu me 

lembro que, menino, eu estudava em uma escola católica, e um dia uma professora de 

moral e cívica mandou que eu pintasse com as cores as três armas: verde o Exército, 

azul a Aeronáutica, e branco a Marinha. Eu sei que eu pintei tudo de vermelho e escrevi 

do lado 'Exército vermelho'. Lá chamaram a Hecilda para prestar contas na escola e 

minha mãe disse: "É isso mesmo". 

Então, é claro que nesse processo todo, porque os meus pais ficaram 

enquadrados pelo 477, foi um momento muito interessante de nossas vidas em que nós 

ficamos juntos. Eu, minha mãe, meu pai, e o Ronaldo, meu irmão um ano mais novo 

que eu. Mas logo depois que eles entraram na universidade, puderam retomar a 

universidade, e se formaram, meu pai entrou na luta política e foi para a região do 

Araguaia, muito em função das informações já recebidas durante o processo do PIC, 

quando chegam os primeiros camponeses presos em Brasília. E ali ele tem aquela onda. 

Quer dizer, "Uma guerrilha no meu Estado, no Pará".  

E o fato é que, desde muito cedo, nós aprendemos, nós convivemos com a 
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violência, com as ameaças. Eu me lembro que já com oito anos de idade, eu sabia todos 

os palavrões para mandar os caras que ligavam para casa ameaçando irem para bem 

longe. Eu não posso falar exatamente aqui o que eu dizia. Mas, quer dizer, com oito, 

com nove, com dez anos de idade, nós já sabíamos da atividade deles. E isso tinha um 

impacto muito forte sobre nós ao ponto de que, eu devia ter uns nove anos de idade, e 

começou a ter aquela coisa de camponês em casa todo tempo. E quando a turma 

chegava, a gente era desalojado. Eu e meu irmão do nosso quarto, aquela coisa bem 

urbana em Belém do Pará. E uma vez eu tentei peitar meu pai. Eu dizia "Que história é 

essa, meu pai, esse pessoal vem para cá e tal, toma o nosso quarto", e eu recebi, 

companheiros e companheiras, talvez a mais importante lição na vida quando ele disse: 

"Olha. Esses camponeses que estão aí quando eu vou para a terra dele, quando eu vou 

para os sertões, eles me protegem a vida. Eles dão a cama para eu dormir". E foi ali que, 

sabe, foi naquele momento que eu percebi a grandeza da atividade deles. 

E eu só me ressinto muito de não ter podido ter mais convivência em particular 

com meu pai. Porque em certa medida, os sertões e a luta no Araguaia exigiam dele um 

afastamento de meses sem nos ver. Isso teve um impacto muito forte não formação da 

personalidade, e uma das coisas que eu julgo ser mais importantes é aquilo que os filhos 

pensam da gente. Eu tenho filhos, que não são poucos, e eu sempre quero que eles 

gostem de mim como eu gosto do meu pai. Porque é isso. A gente, em certa medida, 

assume para as nossas vidas, as suas lutas e as suas bandeiras, as suas posições.  

Então, isso foi muito importante em minha formação. É por isso que, quando 

meu pai foi assassinado, em 11 de junho de 1987, claro que não era mais no período da 

Ditadura Militar. Mas o meu pai foi liquidado por agentes da repressão. O latifúndio foi 

pegar quem para fazer a liquidação física desses lutadores do povo, lutadores da luta 

pela reforma? Foi pegar gente experimentada. Gente que conhecia os porões. Quer 

dizer, quando o meu pai foi assassinado, eu fiquei "O que eu vou fazer da minha vida?"  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tinha 15 anos de idade, Deputado. 

Soube da morte do meu pai, nos estudávamos à tarde, o meu pai foi assassinado às 10 

horas da manhã. A gente escutava, eu escutava com o meu irmão mais novo rock and 
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roll, e naquela eletrola que quando terminava o disco, voltava para o rádio. E nessa 

história de voltar para o rádio, anunciaram o assassinato do meu pai.  

E qual foi a minha preocupação? Foi abrigar os meus irmãos porque também 

essa convivência com os irmãos foi decisiva. Por exemplo, o fato de ter tido um irmão 

mais novo do que eu foi fundamental porque eu só fui andar quando o meu irmão já 

andava. Eu só fui falar quando o meu irmão já falava. E era uma espécie de um líder 

espiritual e de convivência para mim, e até hoje.  

Quer dizer, por que a gente não enlouqueceu? Por que a gente não perdeu o 

prumo? Eu acho que essa coisa da militância política é importante e digo que ela é 

muito importante no sentido da gente reconstruir isso e de a gente se reforçar, inclusive, 

de forma (ininteligível) com a minha mãe, não é? E da força que ela... Porque isso a 

gente vai se conectando, não é? Por exemplo, a minha mãe hoje, há muitos anos atrás 

tinha muita dificuldade de falar sobre as coisas. Muitas. Eu me lembro que, em 2004, o 

Globo denunciou que no aeroporto de Salvador, na Bahia, estavam destruindo 

documentos da ditadura na Base Aérea. E um dos primeiros documentos era exatamente 

o documento que tratava do Paula. Depois da Caravana dos familiares de 80 ele 

percorreu o país, esteve no Rio, esteve em São Paulo, esteve em Salvador falando desse 

processo da Caravana como um todo, não é? E os caras do Globo armaram uma ida em 

Belém, tipo assim, chegar à meia noite e sair às seis da manhã para pegar o nosso 

depoimento – o meu, o do Ronaldo e da Hecilda. E minha mãe ficou acamada teve um, 

ficou acamada e nós – eu, o Ronaldo Luis e João Carlos Raspo, que é o meu 3º irmão, 

Veiga Fonteles de Lima, não é, fomos com ela e dissemos, “Mamãe, a Senhor não tem o 

direito de não falar. Não tem o direito de não se manifestar”. Mas daí era uma espécie 

de um filho que sempre aprendeu as coisas com a mãe e com o pai, no sentido seguinte, 

“Olha, o Brasil é assim, as coisas são assim, não é? E são difíceis, são duras as 

perseguições”. Eu me lembro que com 12, 13 anos de idade eu falava, “Papai, o Senhor 

está viajando para o sul do Pará, não é? Cadê a 765? O Senhor está levando a sua 

arma?” Porque é o seguinte, foi todo um processo de infância, de adolescência, 

absolutamente ligado a isso, não é? Ligado a esse processo, às perseguições, às 

ameaças. Eu me lembro que nós morávamos na Praça do Jaú, eu devia ter uns 11 anos 

de idade, 10, 11 anos e um cara ligou, “Eu vou matar teu pai”, e eu mandei o cara ir 

tomar... Desculpe a... Sabe. “Não vai matar ninguém, vocês é que vão morrer seus 

pistoleiros de merda”.  Então, quer dizer, essa formação, ela foi dura por um lado, mas 

também pelo outro lado, ela prêmio (ininteligível) de generosidade, sabe, Deputado, não 
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é? No sentido da família, no sentido de quem eles são, de quem o meu pai era. Meu pai 

quando chegava em um lugar, ele brigava. Eu tenho uma imagem dele como uma coisa 

que brilha, como um sol. E a minha mãe como um oráculo no sentido da sabedoria, da 

resistência. Então falar sobre mim mesmo é falar disso, não é? Porque isso é a melhor 

parte que há em mim. Não é parte da minha tristeza, da memória da carne, da violência, 

essa é uma lembrança que ser feita. Mas o melhor em mim foi aquilo que eles me 

deixaram, e que ajudaram a forjar dentro da gente a convicção de que é preciso 

enfrentar esse momento na atualidade. Que é preciso inclusive fazer críticas aos 

partidos. Ora, os partidos de esquerda não tem isso como centralidade. Não é problema 

apenas do PCdoB, é problema de todos os partidos na esquerda brasileira que acho que, 

inclusive, é uma luta que nós devemos travar nas nossas organizações, nos nossos 

fóruns no sentido seguinte. Olha, nós precisamos colocar isso aqui no centro porque é 

um problema de dimensão democrática e nós não podemos vacilar com aqueles que 

permitiram através de suas vidas, dos seus desaparecimentos se omitir nesse momento. 

Por exemplo, um dia desses, quando saiu um livro que trata do problema das mulheres, 

minha mãe faz um relato, ela viu a foto da Isis, e eu disse a vocês no encontro lá no 

Encontro Nacional Cajamar, olha, essa moça eu me lembro dela, eu não sei se 

exatamente no pique de Brasília, ou no Rio de Janeiro. Ela, eu vi essa moça. Minha mãe 

passou dias lembrando da moça. E eu falo isso porque a mãe da Isis fez uma praça em 

homenagem a filha. Quer dizer, essa coisa generosa, de luta que a gente não perca os 

caminhos da memória são absolutamente importantes. Então, é claro que a minha vida é 

uma vida marcada por tragédias, ter nascido na prisão, ter convivido com as ameaças, 

não é? Eu me lembro que um dos fatores de nós termos saído de Conceição do Araguaia 

foi o fato de que eu e o Ronaldo estudávamos na Fundação Bradesco, em frente ao Rio 

Araguaia e de forma traquinamente, nós fugimos da escola para caçar fruta na beira do 

Araguaia. E fugimos em torno de 10 horas da manhã, a aula terminava 11:30hs, e só 

aparecemos em casa três da tarde.  Meu pai achou que nós tínhamos sido sequestrados 

pela reação. Ficaram loucos, meu pai e minha mãe, e no outro dia nós voltamos para 

Belém por conta desse tipo de pressão. Então, enfim, isso faz parte da minha vida, da 

vida dos meus irmãos, do Ronaldo. Então, eu acho que o caminho é esse, sabe, Ricardo. 

Acho que o que me fez estar aqui, chegar aqui até hoje, acho que o aspecto da luta 

política, da consciência coletiva e, também, da família, do meu pai, da minha mãe, dos 

meus irmãos. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Sua mãe está com quantos 

anos? 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Minha mãe está com 64 anos. O fato de 

ter tido dois grandes amores, a Jurema da Guerra, e Angelina que está aqui, que nos 

ajudam muito a perceber as coisas, e dos filhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quantos filhos o Sr. tem? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tenho seis filhos. Comecei muito 

cedo. Comecei exatamente com 17 anos e fui conhecê-los, os dois primeiro, quando eu 

já tinha aí quase 37, 38 anos, e tive quatro filhos de dois casamentos, o Aruã, o Ianã, a 

Anita e a Lenire e a Maria Sofia. Então, uma das coisas que fazem com que a gente viva 

é isso. São os filhos, é a luta, e é o processo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - E é exatamente isso. 

Como foi o nascimento do seu irmão Ronaldo, a sua mãe já teve ele fora da prisão?  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Minha mãe teve o Ronaldo fora da 

prisão. Meu irmão foi gerado quando meus pais chegaram a Belém dentro daquele 

processo que eu relatava há pouco. Meus pais chegaram absolutamente (ininteligível). 

Eu já estava em Belém há mais de um ano, e quando eles chegaram na Gaspar Viana, 

um preso, advogado ligado, militante político ligado ao MR8, Carlos Sampaio, chegou 
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com o Oficial de Dia e disse ao Oficial de Dia, deixe que eles fiquem juntos essa noite, 

eles há muito tempo não se veem, eles há muito tempo não se encontram, e o oficial 

consentiu que eles dormissem na mesma cela. E nesta noite, minha mãe engravida do 

meu irmão Ronaldo. Acho que a saudade era muito grande mesmo. E a minha mãe 

engravida do Ronaldo, e foi uma coisa muito interessante porque, quer dizer, eu nasci 

na prisão, quer dizer, os filhos nasceram no PIC. Minha mãe foi torturada no dia 19 de 

fevereiro, um dia antes de eu nascer, minha mãe sofreu pancadas, tanto nos braços 

quanto nas pernas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Sua mãe foi presa, PIC, 

você fala de Brasília?  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – No PIC de Brasília, o Pelotão de 

Investigações Criminais da Polícia do Exército. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Mas eles foram levados 

para Brasília? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Meus pais foram presos em Brasília. 

Como estudantes da UNB foram levados para... foram torturados em Brasília, inclusive 

dentro do próprio Ministério do Exército, aqui mesmo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Eles eram ligados ao 

PCdoB? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Não. Eles eram ligados à Ação Popular.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - DAP?  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – É. Eles fazem a conversão na prisão 

com a chegada do pessoal do Araguaia no PIC, e depois são levados ao Centro 

Científico de Tortura, no caso, da Barão de Mesquita no Rio de Janeiro. E assim, é 

muito forte isso, porque no dia 19 de fevereiro, minha mãe foi torturada. Aliás, o meu 

próprio parto foi sob tortura, no sentido de que ela foi cortada de uma ponta à outra, 

costurada sem anestesia alguma, e ela não disse um aí, o que inclusive, gerou muita 

curiosidade nós agentes de repressão. E nasci nessas condições e tenho um irmão gerado 

nessas condições. Quer dizer, é muito forte isso. E um terceiro irmão que eu tenho, se 

chama João Carlos Raspo Veiga Fonteles de Lima. Então, essa firmeza, essa convicção 

é absolutamente importante, muito decisiva. E eu tenho muita honra de ser filho de 

quem sou e de ter a história que tenho porque essa história que me empurra para frente. 

Quer dizer, podia ter sido qualquer coisa, todos nós, minha mãe costuma dizer muito 

isso, toda uma geração foi liquidada. Minha mãe inclusive gravou um vídeo há pouco 

tempo para o pessoal da Universidade Federal do Pará e ela dizia, nós sobrevivemos, e 

os que não sobreviveram?  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Aquele vídeo que você 

expôs em BH? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Não. É um outro vídeo que publicamos 

no comitê paraense. Depois eu posso até passar. Ela dizia e os que não sobreviveram? E 

aqueles que não tiveram a oportunidade, que foram mortos, que estão desaparecidos? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você tocou em uma 

questão muito importante que os Partidos políticos da atualidade não colocam isso na 

agenda e na pauta. Agora, você que foi um Vereador do PCdoB, é uma pessoa ligada ao 

PCdoB. Uma das coisas, nós aqui, a questão do Araguaia é muito forte aqui na nossa 

Comissão. Criméia, Amelinha, não é, é uma questão muito forte, muito presente, a 

família Petit, os irmãos Petit, eles são muito atuantes. E como é que você vê essa 

questão do Araguaia e a questão do Atualidade porque todos os Partidos têm uma 

agenda que até o Presidente Lula deu até uma declaração para um livro que vai ser 

lançado essa semana que uma coisa é à base do PT e a outra coisa que os Parlamentares, 

os Deputados, a cúpula pensa. E até, você está falando aí a Fundação Maurício Grabois 

mandou aquele vídeo das pessoas desaparecidas no Araguaia. Como é que você vê essa 

questão no Araguaia, porque tanta dificuldade, e agora, aqueles grupos do Exército 

especiais aparentemente fazendo buscas em territórios? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tenho participado, Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O Sr. que é uma pessoa 

estudiosa? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu tenho não apenas tenho lido sobre 

isso, mas tenho participado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Vou terminar a pergunta. 

Nós estamos até querendo te requisitar para você ficar um período aqui conosco, tal a 

sua importância e a seriedade do seu trabalho, a sua contribuição, que é muito 

diferenciado e é muito importante. Mas como é que o Senhor vê isso. O Senhor poderia 

falar um pouco sobre isso? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu vejo, bom, primeiro que eu participo 

desse esforço. Todos nós sabemos que em fins de 2007, a Juíza Solange Salgado 

promulgou a sentença no sentido obrigando a União, o Estado Nacional Brasileiro, a 

localizar, identificar e contar como os desaparecidos do Araguaia tiveram suas vidas 

ceifadas. E esse grupo concretamente começa em 2009 sobe a consigna de GTT, Grupo 

de Trabalho de Tocantins, com forte presença do Exército Brasileiro, como um todo.  

Digo a vocês o seguinte, companheiros e companheiras, que já em 2008, oficiais 

militares já circulavam aquela região, fazendo, dando, digamos assim, os primeiros 

passos no sentido de desaguar aquilo que aconteceria em 2009 com a criação do Grupo 

de Trabalho de Tocantins. E eu desde o início participo desse esforço. É claro que é um 

esforço que há muita contradição porque julgo que hoje a gente pode ter uma análise 

que o Exército entrou nesse processo – o Exército, não o Ministério da Defesa – porque 

os quadros destinados para o Ministério da Defesa me parecem ser quadros que estão 

interessados em resolver essa questão, mas não é o caso das Forças Armadas.  Falo isso 
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me referindo ao seguinte. De que entre 2009 e 2012, você pega 2009 mesmo, apenas um 

ossada foi encontrada por esse esforço governamental. No ano de 2010, apenas uma 

ossada encontrada nesse esforço governamental.   

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES - Mas não foi 

identificado? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Não foi identificado ainda. Eu estou 

colocando da localização. Aquilo que está, digamos, da minha atividade. Em 2011, já 

foram encontradas cinco ossadas, e em 2012 foram encontradas nove ossadas. Qual foi 

exatamente a diferença? O que demarcou, por exemplo, um salto nesse processo como 

um todo? Primeiro, foi maior participação da sociedade civil e a presença do Ministério 

da Justiça e da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos que em certa medida retirou 

forças do Exército brasileiro naquela perspectiva. Falo isso, inclusive, dizendo que em 

muitos dos locais em que nós andávamos no sentido de localizar os locais, quadros 

militares, Deputado, batiam o GPS a 50, 100 metros de distância, o que gerou 

naturalmente muita contratição.  Porque, por exemplo, nós fomos indicados pelo Partido 

Comunista para participar desse processo, e nós não vamos compactuar com atividades 

ilícitas no sentido que possa afastar, digamos, do nosso horizonte exatamente o nosso 

objetivo de encontrar e de localizar os locais de sepultura. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O que você está falando é 

que estavam mudando o geo-gerenciamento? 
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O SR. PAULO FONTELES FILHO – Por exemplo, tinha um sargento nesse 

processo, que já andava em 2007, e é até importante que a gente fale sobre isso. 2007 

não, aliás, 2008, que essa gente circulou toda a região, e era o único quadro ligado ao 

GTT que era ligado aos 52º BIS de Marabá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Espera, muita sigla. Fale 

com mais vagar, e vá traduzindo para o português de Chris.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – 52º BIS de Marabá é o 52º Batalhão de 

infantaria de selva, que foi o primeiro quartel montado na região para fazer a repressão 

da Guerrilha do Araguaia. Esse quartel é fundado em 1973 e foi, segundo os relatos 

colhidos ao longo desses anos todos, um centro não apenas de operação militar, mas, 

sobretudo de tortura. Então o único quadro ligado ao GTT que era do 52º BIS em 

Marabá, 52º Batalhão de Infantaria de Selva, era exatamente esse Sargento Adolfo, que 

já estava na região em 2008. E falo isso, me reportando ao fato que em 2008, no início 

de 2008, eu fui para a região. Eu era Parlamentar, Vereador de Belém, estava no recesso 

parlamentar e os companheiros disseram, Paulo, está tendo coisa aqui estranha, não sei 

o que, vem para cá. E eu me mandei para lá e passei 15 dias. Inclusive, esse Sargento 

Adolfo e oficiais militares fotografaram a casa do Sezostrys Alves da Costa, bateram 

fotos, e procuravam locais que nós estávamos também interessados em fazer a pesquisa, 

como é o caso da Ladeira dos Bodes, na região da Palestina do Pará, nas cercanias da 

Serra das Andorinhas/Martírios.  

O fato é que a coisa foi... E essa convivência com o Exército não é uma 

convivência fácil porque, infelizmente, a formação desse pessoal e dessa turma é a 

formação de 1964. Claro que eles não dizem abertamente para nós isso. Mas eles nós 

pormenores vão evidenciando as posições com relação a isso.  Por exemplo, no ano 

passado em 2012, foi retirado do antigo Cemitério de São Geraldo do Araguaia duas ou 

três ossadas. Esse local, companheiros e companheiras, já era conhecido, já era indicado 
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desde 2009. Desde 2009 esse local era conhecido. E nós só fomos atuar nesse local no 

sentido da retirada desse material que nós julgamos ser de desaparecidos políticos da 

Guerrilha do Araguaia em 2012. Aliás, em 2012, por conta da pressão e da luta que se 

estabeleceu entre o Ministério da Defesa porque eu quero deixar isso muito claro. Acho 

que a posição do Ministério da Defesa é muito interessante nessa perspectiva, os 

quadros destinados e para lá. Mas uma coisa é o Ministério da Defesa e outra coisa é o 

Exército, no sentido seguinte, de uma quebra, inclusive, da própria hierarquia. Olha, eu 

vou levantar um. Problema de Operação Limpeza.  

Operações Limpeza eram operações que passaram a ocorrer depois da Guerrilha 

em 1966 que era exatamente retirar as ossadas de locais de onde teria havido combates e 

destinar em outros locais. Nós temos informações de Operação Limpeza até 2004, já no 

governo Lula. Falo isso me reportando ao fato de que em 2004, houve uma informação 

de um Militar com relação à base da Selva Cabo Rosa, no Município de Marabá, 

próximo dos 52º BIS na Transamazônica, em que foi criado, por conta dessa denúncia, 

um grupo de trabalho, a primeira iniciativa do Governo Lula com relação ao problema 

exatamente do Araguaia. E há um ano e meio atrás, cerca de dois anos atrás, eu e a 

companheira Diva Santana escutamos de um Sargento e de um ex-Sargento e de um ex-

Soldado que quando esse grupo de trabalho se dirigiu à região para a Base de Selva 

Cabo Rosa para tentar localizar essa exumação, os caras armaram uma ação lá de 

retirada de ossos. Quem nós disse isso foi um sargento e um ex-Soldado de que até 2004 

houve operação dessa natureza até 2004. Quer dizer, quando a gente pensa nesse 

problema do Araguaia, a gente pensa, digamos assim, dentro dos auspícios da Ditadura 

Militar, mas eu digo a vocês o seguinte que até hoje esses caras continuam operando. 

Falo isso me reportando ao problema da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência no 

Estado do Pará.  Companheiros, em 2000, nas obras de requalificação da Feliz Lusitânia 

no Centro Histórico de Belém, o Governo do Pará fez um acordo com o Exército e 

passaram uma casa que era a antiga 5ª CIA de Guarda de Belém, grande centro de 

tortura em Belém, para as mãos da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Os 

operários na obra descobriram ossadas. E um agente da ABIN denunciou esse processo. 

Não um agente que veio do SNI, mas estou falando daqueles que foram recrutados, que 

entraram na Agência Brasileira de Inteligência através de concurso público.  O primeiro 

concurso público da ABIN foi em 1999. Então, a relação entre esses lobos felpudos que 

vinham do regime militar com essa nova geração começou a ter conflito, e começaram a 
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denunciar o fato de que, no Forte do Castelo, na antiga 5ª CIA de Guardas, de fato, 

teriam retirado ossadas que seriam da Guerrilha do Araguaia, e no processo de pesquisa, 

nós fomos perceber o seguinte, que de fato o pessoal do Araguaia esteve lá.  Um ex-

Sargento ligado ao grupo do Lamarca, Amado Tupiassú, preso na 5ª CIA de Guarda viu 

três pessoas do Araguaia chegando em Belém na própria 5ª CIA, dois homens e uma 

mulher. O relato de um camponês, o Eduardo, fala em 1980, de que ele foi levado para 

Belém e viu o pessoal do Araguaia em Belém, inclusive, viu um quase morto. E os caras 

retiraram as ossadas de lá em 2000.  Em 2000, inclusive, foi feito um inquérito 

administrativo, um PAD, um Plano Administrativo Disciplinar, como é que chama? 

Processo Administrativo Disciplinar, onde inclusive dois funcionários da ABIN foram 

demitidos a bem do serviço público, acusados de ter denunciado o problema do 

encontro dessa ossada no Belém do Pará, esses caras foram demitidos. E no processo do 

PAD, tem lá agentes da ABIN que atuaram no DOI-CODI, atuaram no Araguaia, que 

tinha osso na história, e tudo documentado, Deputado, tudo absolutamente 

documentado, com o número dos processos. E até hoje, nós não conseguimos acessar 

essa documentação. Por exemplo, ano passado, quando a Comissão da Verdade fez a 

primeira visita ao Pará – quando foi Angelina? Em agosto do ano passado, –, 29 de 

agosto eles chegaram a Belém, no dia 26 de agosto do ano passado, misteriosamente 

acontece um incêndio acontece um incêndio na Sede da ABIN em Belém. 

Misteriosamente! Companheiros, misteriosamente, porque foi em um domingo à noite, 

11 horas da noite começa a ter um incêndio, um fogaréu imenso que destrói não apenas 

a ABIN, mas também todo o Ministério da Fazenda, na Av. Presidente Vargas, no 

Centro de Belém. Quer dizer, um fogo que começou 11 horas da noite e torrou aquele 

prédio a madrugada inteira.  Segundo a informação que nós levantamos foi a tentativa 

de levantar grampo. E para desmontar grampos, eles usavam um esquema de 

combustível, gerador. Porque nada explica que um dos mais bem cuidados prédios do 

Governo Federal em Belém pudesse ter torrado, 11 horas da noite.  Por exemplo, no 

cinco de maio de 2011, eu vou participar do PAD fazendo lá testemunhar com relação a 

esse problema da ABIN. E acusando, inclusive, as figuras como o Magno José Borges, 

que foi do DOI-CODI. Armando Souza Dias, esse Armando Souza Dias, inclusive, 

quando o Ministério Público Federal fez a ação e espocou aquela Casa de Inteligência 

do Exército em Marabá em 2001, foi esse Armando Souza Dias que foi destinado pela 

ABIN para ir cuidar da documentação encontrada pelo Ministério Público Federal em 

Marabá. E Gessi Firmino de Souza, todos esses caras foram da repressão política. E 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



45 
 

estão lá encastelados dentro do Estado de repressão brasileiro. Por isso que hoje 

conhecemos como importante a iniciativa e a manifestação da Comissão Nacional da 

Verdade e da própria Ministra Rosário que é o seguinte, não tem espaço para torturador 

no Ministério Público brasileiro. No Estado brasileiro. Então, esses processos como um 

todo, eu ia falar de 2011, por exemplo, dia 05/05 eu faço um depoimento na ABIN, 

começo a falar às 11 da manhã e termino às três da tarde. Sobre esse processo todo no 

Araguaia, das ossadas encontradas no castelo onde funcionava a 5ª Companhia de 

Guarda. Atrelados dentro do Estado brasileiro. E naturalmente você passa por um 

processo desses de horas, você sai esgotado. O fato é que oito, nove horas da noite eu já 

estava me recolhendo com a minha esposa e as meninas dormem cedo, nós fomos 

dormir. Quando foi uma hora da manha os caras derrubaram a porta de casa, porque 

estava circulando em Belém que tinham me assassinado. Que eu tinha sido morto junto 

com a Angelina em um bar em Belém naquele mesmo dia. E eu estava dentro de casa 

dormindo. Quer dizer, tinha gente, amigos no Amapá, no Rio Grande do Sul que 

estavam me velando. Inclusive eu escrevi um artigo chamado ‘Sobre minha morte’. Eu 

tirei até uma onda com esses caras, porque é uma tentativa de intimidação, e não apenas 

elas. Quando nós começamos a levantar esse problema dessas pressões e intimidações 

eu escrevi esse artigo e a ABIN foi a minha casa, na casa da minha mãe, aliás, que eu 

deveria me retratar do que eu estava falando. E eu estou falando isso, companheiros e 

companheiras, não tem fantasia, está tudo documentado. E é uma coisa absolutamente 

séria. Já denunciei isso ao Ministério Público Federal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta para você. Queria te fazer uma pergunta. Quando teve aquele, quando o 

General Heleno voltou do Haiti ele assumiu o comando da Amazônia e teve aquele 

conflito dos arrozeiros, Raposa do Sol. O Aldo Rebelo não era Ministro do Esporte 

ainda, mas tinha a (ininteligível).  

O Aldo gravou um programa na Globo News, dizendo que o General Heleno 

estava coberto de razão naquele episódio dos arrozeiros. E o Gal heleno, como ele tinha 

falado com o Presidente Lula naquele episódio e foi posto na Reserva. Na outra semana 

ele estava no clube militar junto com o Ustra afrontando deus e o mundo. Foi lá para o 

Rio de Janeiro afrontando deus e o mundo. O repórter do Estadão, Leonêncio, 
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(ininteligível). Então, eu queria concluir perguntando o seguinte, eu sou geólogo de 

formação, então, eu vejo tudo muito a distância. Você é uma pessoa que tem um nível 

de apuros, de foco e de fala, fala coisa com coisa.  

O Curió, nós temos informações que o Curió até hoje controla todos os garimpos 

da Amazônia, e ninguém faz isso sem um enorme respaldo daquele poderoso ministério 

lá que controla a mineração no Brasil. onde aqueles Senhores maranhenses tem uma 

força absurda. É lógico que nós não vamos falar o nome de ninguém aqui. Então, 

gostaria que você dissesse, Curió que sai do Araguaia e vai para a Serra Pelada e que 

continua mandando nos garimpos da Amazônia. Você está falando de toda essa 

operação de limpeza das sepulturas, do cemitério, a diferença da postura do Ministério 

da Defesa, o Genoino quando estava lá sempre falava isso.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Isso é verdade. E se não fosse também, 

eu ia dizer que não era.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí ninguém tem 

dúvida. Tanto é que você está aqui hoje. Então, eu queria que você lógico, que são 

escalas muito diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa 

questão. Você lembra do fato? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Lembro, mas não com a nitidez que 

exige. Mas eu quero entrar nessa questão do Curió e também desse processo todo 

relacionado a essa questão do esforço institucional que ocorre desde 2009. O fato é o 

seguinte, desde 2009, 2010, nós ficamos absolutamente tateando. Com base, Tatiana 

Merlino, companheira que andou com a gente lá na região, com base naqueles relatos 

que já haviam, dos sobreviventes do Araguaia, daqueles que sobreviveram e foram 

presos na primeira campanha. Dos familiares, dos camponeses, e de alguns ex-mateiros. 

O fato é o seguinte, a partir de 2011 começa a ter uma viragem nesse trabalho como um 

todo. (ininteligível) gente que veio do Maranhão para trabalhar no processo da castanha 

também foram fuzilados. Eles que dizem isso. Então, com a participação e essa turma 

entrando na história, essas coisas começaram, a gente começou a perceber muitas 
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questões a ponto, por exemplo, nesse mesmo período, o Euclides Pereira, o Beca, 

camponês ter recebido a visita nesse período de dois caras que o torturaram. O tal do Dr. 

Marcos e Dr. Ivan. Eles vão na região, vão à casa do Beca e fazem pressão para cima do 

Beca. Depois um dos mateiros ligados ao Curió chamado de Raimundo Clarindo, ou 

Raimundo Cacaúba, começa a dar informações ao grupo de trabalho. Ao grupo 

particularmente aos familiares. Não ao Exército, aos familiares, mas ao grupo B. e entre 

maio ele passa me parece que 20 dias percorrendo a região de mortos e desaparecidos 

do Araguaia. Em julho ele é assassinado. E ele é assassinado três dias depois da 

presença do Curió na Serra Pelada. O Curió vai na Serra Pelada, vai fazer uma reunião 

com aqueles que hoje lhes são fieis. E o Cacaúba não foi convidado para a reunião e ele 

comenta com o Abelino, com um ex-mateiro, inclusive o Abelino foi um dos primeiros 

a nos situar como no Araguaia. A Tatiana Merlino conheceu o Abelinho lá quando ele é 

visto em setembro de 72 na casa azul, de fronte ao reino de Tacaiúnas, e ele diz para o 

Abelino que a cabeça dele estava a premio e três dias depois ele é assassinado. E o 

inquérito civil da polícia de Belém do Pará diz que, por latrocínio, para roubar. 

Deputado, o Cacaúba vivia da venda de banana em um dos lugares mais miseráveis 

desse país. Dos maiores índices de hanseníase, todos nós sabemos que a hanseníase é a 

doença da pobreza, a doença da miséria. Na minha opinião e denunciei a própria Polícia 

Federal em Marabá, por escrito. Escrevi um artigo chamado Relatos de Um Homem 

Morto que narra um pouco dessa trajetória. Do que ele tinha contribuído com os 

familiares, porque ele começa a lançar questões importantes sobre o problema da 

guerrilha política do Araguaia. Uma outra, por exemplo, que salta aos olhos, com 

relação aos problemas dos ex-militares. Eles já começaram a falar isso, mas de forma 

mais organizada, mais convicta no início de fevereiro de 2011 e foi nessa oportunidade 

que nós conhecemos (ininteligível) elas são muito novas e nos dão a dimensão da coisa. 

E quando os camponeses em 96 me disseram o seguinte, Paulo, isso aqui é uma 

máquina de moer gente. Sabe quando mói carne, picadinho. Se eu disser isso aqui lá 

fora, em Belém, em Brasília, para os Deputados do Partido, neguinho vai me chamar de 

doido. Porque eu percebo que de fato isso ocorreu. Por exemplo, essa gente diz o 

seguinte, que as cabeças cortadas eram levadas para Belém, agora. Cabeças cortadas dos 

guerrilheiros, Deputado.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – (inaudível – fora do 
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microfone). 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – (ininteligível) de reconhecimento. 

Tenho a impressão que um importante centro é Brasília e Belém, o que vai reforçar 

nossa visão no seguinte, de que muita coisa foi levada para Belém, e outro, esse drama 

dos suruís, que só agora começam a falar sobre as coisas, começam a tratar sobre o 

problema da repressão política e ainda com muita dificuldade. Teve a publicação da 

história imediata em 78, mas o fato, Amelinha, é o seguinte, eles começam a fazer um 

relato. Eles serviram de guia, foram obrigados a cortar a cabeça.  

O problema dos suruís, é claro que existe um conhecimento dos suruís de muitos 

anos. Falam isso inclusive reportando aquela publicação história imediata. Mas só agora 

conseguimos uma publicação com eles, por conta da Comissão da Verdade Suruí, por 

conta também do problema da reparação econômica e também por conta da questão dos 

desaparecidos políticos, digo a vocês o seguinte, que nesse período todo...  

 

 

A SRA. CRIMEIA DE ALMEIDA – (inaudível – fora do microfone). Essa 

história é antiga.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu não quero fazer um contradito com 

absolutamente ninguém, mas eu quero levantar apenas que a gente nunca teve um 

momento no país capaz de levantar certas questões. Em 96 o (ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí vem o filho do José 

Ibrahim que faleceu na quinta e foi enterrado na sexta, vem depor às duas horas. E os 

outros dois que nós temos à tarde, quem me ajuda? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Nós vamos estar 

ouvindo o Clovis Petit, a Célia Coqueiro parece que teve um problema, parece que ela 

não vem. Aí o Clovis, são dois ou três.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fonteles, deixa eu te 

perguntar. Você pode dar uma descansadinha agora, tomar uma água e a tarde você 

volta aqui conosco? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Claro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Era bom você 

projetar. 50 minutos é muito longo. Aqui vira documento, entra para a documentação da 

Comissão da Verdade. E você vai falar um pouco mais do Curió também. Só me deixa 

perguntar um pouco mais para você antes de encerrar. Depois você fala daquele grupo 

que assassinou a Irmã Doroty. Que foi todo mundo absolvido. E mais uma coisa, 

(ininteligível) está em uma situação muito difícil? Só fala isso antes de terminar.  

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Nós temos uma gratidão pelo Lucio 

Flavio imensa, porque o Lucio Flavio era o jornalista a tratar do crime do meu pai como 

devia ser tratado. Inclusive ele rompeu com grandes grupos locais de jornalismo porque 

ele escreveu exatamente, quando ele lançou o Jornal Pessoal que tem 25, 26 anos do 

Jornal Pessoal, e o Lucio é isso, é uma pessoa que tem uma grande pesquisa sob o ponto 

de vista da Amazônia, denuncia o problema da grilagem de terras e por conta dessa 

denúncia ele foi condenado agora a pagar grileiros por conta do Judiciário Paraense. E 

falo isso nessa questão do Judiciário reportando o seguinte, que em mais de 20 anos 

(ininteligível) problema da impunidade eu fiz uma crítica com base em documentos da 

Corte Interamericana da OEA e o Tribunal de Justiça anunciou que ia me processar, e 

que ia passar por cima dos meus, mesmos que parciais, direitos políticos, os caras 

anunciaram isso no TJ. E isso são os dissabores do Parlamento em que os caras colocam 

a cabeça na bandeja lá para ser comida pelos tiranos. Então, esse é o processo do 

Judiciário Paraense. E não apenas do Judiciário, mas toda a estrutura estatal que existe 

não apenas no Pará, mas no Brasil afora. Um caso clássico que existe é do João Canutos 

de Oliveira. Um dos mais importantes líderes camponeses da década de 70 no Pará. 
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Sabe quantos anos, Deputado, foi necessário para concluir o inquérito João Canutos? 18 

anos. Foram 18 anos para concluir o inquérito policial. E os caras estão foragidos. Quer 

dizer, existe uma estrutura do Estado clandestino. Seja ele do Estado ou do Judiciário.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Você pode ficar 

conosco à tarde? Então, vamos interromper um pouquinho e daqui a pouco a gente 

retoma. Muito obrigado.  

 

 

*      *      *  

A REUNIÃO ESTÁ SUSPENSA POR ALGUNS MINUTOS.  

*      *      *  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, continuação da 36ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Hoje, seis de maio de 2013, Assembleia Legislativa, 

Auditório Teotônio Vilela. 

Quem são esses dois jovens que estão aqui na mesa ao meu lado para fazer um 

depoimento? Os filhos do José Ibrahim. Os dois meninos filhos do Zé Ibrahim. O 

Ibrahim depôs aqui na Comissão e estava convidado para ir sábado lá ao Memorial falar 

da greve de 68, da greve de Osasco. E se preparou, estava todo animado. E qual não foi 

mais uma surpresa da história, mais uma vitória da ditadura, que o Zé Ibrahim morreu. 

Mas estão seus filhos aqui para continuar sua trajetória. Esse aqui mora no Rio, vai 

voltar hoje. Estava com passagem marcada, tudo, mas ele se propôs a vir depor. Então 

esse aqui é o Carlos Eduardo e esse aqui é o Gabriel. A minha direita o Carlos Eduardo, 

à esquerda o Gabriel. Queria agradecer ao Marcelo Neves, da direção do UGT, que 

acompanhou os meninos, acompanhou tudo. Uma pessoa, muito obrigado por tudo, 

Marcelo. 

O Carlos vai deixar algumas referências de uma pessoa muito amiga do Ibrahim, 

o Colela, que tem os vídeos do Ibrahim na Bélgica, o trabalho que ele fez lá fazendo a 
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Casa do Brasil. E o Carlinhos vai falar um pouco da experiência dele como filho. Dá um 

microfone sem fio para o Carlos ficar mais a vontade.  

Carlos, como aqui tudo é gravado em áudio e vídeo, fala seu nome completo, 

fala onde você nasceu, fala o que você quiser. Fique a vontade. Aqui é todo mundo 

daquele time que eu te contei. 

 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Bom, melhor time não há. Bem, 

antes de começar meu depoimento eu quero agradecer à Assembleia Legislativa, em 

nome do Deputado Adriano, e também à Prefeitura de Osasco, por terem dado todo o 

suporte para o velório e o enterro do meu pai. Inclusive o Prefeito de Osasco decretou 

três dias de luto na cidade, e a Assembleia Legislativa, foi uma homenagem muito 

bonita. Aliás, ele recebeu 74 coroas de flores. É um recorde que de repente a gente pode 

mandar lá para o Guinness. 

Meu nome é Carlos Eduardo Martins Ibrahim. Filho de José Ibrahim e Tereza 

Cristina Denucci Martins. 

Ambos, meu pai foi Líder Sindical e minha mãe atuou na luta armada no MR-8. 

Era do grupo do Vladimir Palmeira. Era do Movimento Estudantil. Eu nasci no Panamá. 

Era para ser chileno, eu fui concebido no Chile, mas teve aquela fatalidade do Golpe do 

Allende, meus pais tiveram que invadir a Embaixada no Panamá e eu nasci no Panamá.  

Com 40 dias de vida nós fomos expulsos do Panamá e deportados para a 

Bélgica, que foi o país que aceitou o asilo político tanto do meu pai, quanto da minha 

mãe, quanto o meu. E vivemos ali cinco anos, até a anistia. Bem, o primeiro marido da 

minha mãe foi morto na ditadura militar, meu pai é o segundo marido dela, e eles se 

conheceram no Chile. Minha mãe fugiu e meu pai foi trocado pelo Embaixador 

Americano. Todos vocês conhecem essa história marcante. 

Meu pai começou a trabalhar com 14 anos de idade na Cobrasma. Fez o SENAI, 

aos 16 já era Diretor do Sindicato, e com 20 anos ele foi eleito Presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Osasco. A nossa família começa a trabalhar muito cedo. Meu pai 

começou na verdade a trabalhar com cinco anos de idade, foi engraxate. Eu com 10 
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anos, sem precisar trabalhar, catava jornal na vizinhança para vender para o peixeiro 

para embrulhar peixe na feira, o Gabriel também sempre teve, meu pai sempre passou 

essa consciência, mas ele começou a luta política muito cedo. Com 20 anos de idade ele 

já era Presidente do maior Sindicato de Metalúrgicos daquela região, de maior 

liderança.  

A estratégia dele de greve é muito singular. Ao invés dele estruturar o Sindicato, 

trabalhar o Sindicato de cima para baixo, ele fez ao contrário. Ele procurou montar 

Comissões dentro das fábricas. Por isso que a greve dele na verdade foi uma greve geral 

de metalúrgicos, porque não foi só Osasco que parou, foi Guarulhos também, outras 

regiões, naquela época, em solidariedade. Aí meu pai foi demitido por justa causa, foi 

preso, ficou preso sete meses no DOPS, torturado todos os dias, pau de arara, choque e 

etc. Foi trocado pelo Embaixador Americano. Foi para o México, foi para Cuba, à 

intenção de ele morar em Cuba era justamente se aprimorar na luta armada, para voltar 

para o Brasil e depois foi para o Chile porque a ideia dele, agora que eu já fiquei três 

anos em Cuba, eu vou para o Chile aprender como é que o Allende está trabalhando lá. 

E aí aconteceu o que aconteceu. Conheceu minha mãe, tiveram que ir para o Panamá. 

Na Bélgica ele coordenou junto com pessoas como Brizola e Cesar Maia, enfim, outros, 

desde o Chile ele já vinha fazendo isso, um processo de coordenar politicamente um 

grupo para pressionar para a redemocratização do Brasil. 

Ele criou na Bélgica, junto com a Organização das Nações Unidas, a ONU, a 

Casa Latino Americana. Uma casa que o objetivo era simples. Abrigar, dar suporte 

psicológico, social e financeiro para os exilados políticos da América Latina. A partir 

desse trabalho a Casa Latino Americana pôde salvar muitas vidas, trazer muitos 

companheiros que estavam nas ditaduras, sofrendo com perigo de morte.  

Com a anistia o meu pai volta, eu queria ficar lá, juro para vocês que eu não 

queria sair do bem bom da Bélgica. Meus pais, minha mãe trabalhava no mercado 

comum europeu, meu pai estava presidindo a Casa Latino Americana pela ONU, enfim, 

ganhando bem, uma estrutura, e a Bélgica é um estado de bem estar social dos mais 

exemplares que existe na história do mundo. Então eu não queria voltar, mas eu tive que 

voltar. Era pequeno, tinha seis anos, tive que voltar para cá. 

A minha infância foi muito difícil. Primeiro, eu só consegui minha cidadania 

nata aos 23 anos de idade porque eu entrei com uma ação contra a República. Minha 
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certidão era provisória, para mim votar eu fui subversivo. Eu liguei para um amigo lá 

em Goiás e perguntei, me ajuda aí porque eu quero tirar meu título de eleitor. E aí meu 

amigo, Sandro Resende me ligou, aqui no Estado de Goiás tem uma cidade chamada 

Panamá. Eu falei, ah é? Eu tenho uma carta de identidade dizendo que eu nasci no 

Panamá, Goiás, e aí eu pude tirar o meu título de eleitor. Inclusive, por conta disso, por 

esse argumento eu entrei com um pedido de Anistia Política e indenização na Comissão 

Nacional do Ministério da Justiça. Por conta do Estado ter rasgado a Constituição, o 

direito Constitucional, do meu direito de ser cidadão nato. Eu tive que entrar com uma 

ação na República, gastei dinheiro com advogado, tudo para receber minha cidadania 

nata. Tanto é que minha certidão de nascimento, eu vou escanear e mandar para vocês, 

ela me dá a cidadania nata, mas está escrito assim, por força do ato tal, folha tal, folha 

tal, folha tal. Quer dizer foi forçado. Isso aconteceu não só comigo, muitos filhos de 

exilados sofreram muito. Inclusive os nossos telefones eram grampeados, o SNI até o 

governo Collor, a vida do meu pai e da minha mãe e minha eram controladas. Só depois 

do governo Collor que isso parou. Então teve um impacto muito, toda essa conjuntura 

teve um impacto muito forte nos filhos dos exilados. Eu me lembro muito bem, logo 

que a gente veio para cá, que eu estava morando na casa da minha avó, a Zelvina 

Ibrahim, mãe do meu pai, e para variar estavam lá jornalistas querendo filmar nossa 

vida. Queriam filmar tudo. A gente dormindo, a gente escovando o dente. Uma coisa 

surreal. E eu me lembro que eu empurrei o câmera man e destruí a câmera do cara. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIAGO DIOGO – PT – Isso aonde? 

 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Em Osasco. Logo na vinda. Porque 

eu não aguentava mais aquela exposição que estava acontecendo. 

Bem, eu morei dois anos em Osasco, com meu pai e minha mãe e aí eles se 

separaram. Meu pai estava naquela de montar o PT e a CUT, ele foi o Primeiro 

Secretário Geral do PT, e se preparando para ser candidato a Deputado Federal, que foi 
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em 82 a eleição. A primeira eleição. E logo depois da eleição eu vim morar no Rio, e aí 

eu, meu avô também era uma pessoa muito politizada, meu tio irmão da minha mãe 

também, meu avô inclusive na época da Ditadura Militar era Tesoureiro do Banco 

Central, Tesoureiro Chefe do Banco Central na época, enfim, uma pessoa também 

engajada politicamente, de um outro lado, mas engajada politicamente, então, mas você 

sabe meu avô sabe o que ele fazia? O desenho do passaporte que vocês têm na mão é do 

meu avô. Na época ele era Presidente da Casa da Moeda, que fazia o passaporte. O que 

ele fazia? Ele pegava o passaporte desmontado, vários, levava para casa e montava 

direitinho e dava para as pessoas fugirem. Meu avô ajudou muita gente a sair do Brasil. 

Pela fronteira, enfim. Então eu fui, depois eu mesmo tive minha vida política, fui 

Presidente do meu Grêmio, fui Diretor Secretário Geral do DCE da PUC muito tempo, 

fui Vice Presidente Nacional da Juventude do PSDB durante oito anos, trabalhei muito 

tempo com Franco Montoro. 

 Minha mãe morreu agora em 2011. Eu resolvi dar uma parada, cuidar da minha 

vida pessoal. Agora em 2013 meu pai falece, e até o final de maio vai nascer o netinho 

dele, o segundo netinho dele que está para nascer a qualquer momento. Inclusive ele ia 

para São Paulo para esperar o netinho de ele nascer. Então no prazo de um ano e 10 

meses mais ou menos eu perdi os dois. 

Minha mãe morreu de uma maneira que ninguém gosta de morrer, sofrendo, e 

meu pai morreu como um anjo, dormindo. Então duas mortes diferentes, completamente 

diferentes. Mas o fato é o seguinte, eu estou disposto, com meu irmão, a dar 

continuidade à vida pública do meu pai, da imagem do meu pai, e eu, particularmente, 

tanto da imagem do meu pai quanto da minha mãe. Dar continuidade ao trabalho que ele 

estava fazendo aqui na Comissão da Verdade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – Fala com vagar o nome da sua 

mãe, por favor. 
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O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Tereza Cristina Denucci Martins. 

Militante do MR-8, guerrilheira, sabia atirar como ninguém. 

 

 

A SRA. - (ininteligível). 

 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Paulo Bastos. Ele foi morto na 

Ditadura, jogado vivo na Baía de Guanabara. Depois contaram para a gente. Tanto é que 

isso criou uma confusão muito grande porque eu não consegui minha certidão de 

nascimento de primeira mão, que era a provisória, que me deram uma provisória, 

porque o primeiro marido da minha mãe era considerado vivo. Estava morto. E o meu 

pai era considerado morto e estava vivo. Logo, eu seria filho do Espírito Santo. Então, 

até que saísse, eu só consegui a cidadania provisória depois que saiu o atestado de óbito 

do primeiro marido da minha mãe.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIAGO DIOGO – PT – Isso quando? 

 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – Isso eu tinha já uns 10 anos de 

idade. Por aí. Tinha uns 10 anos de idade. Até os 10 anos de idade eu não existia, 

entendeu. Eu não existia. Na verdade eu tenho 39, mas eu não tenho 39, eu tenho 39 

menos 10, que só com 10 anos eu passei a existir. Até lá eu estava na barriga da minha 

mãe. A gestação mais longa do planeta. Mas a gente está disposta a continuar essa luta, 

não só na Comissão da Verdade, mas do Movimento Sindical e do Movimento 

Partidário. Meu pai atuou em três focos, na verdade. Movimento da Organização Social 

Civil, redemocratização etc. Partido Político. Ele foi filiado ao PT, PDT e o último 
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Partido dele que ele militou foi o PV e trabalho na Organização Social da Sociedade 

Civil. Ele foi fundador, por exemplo, junto comigo do CEAT, que é o Centro De 

Atendimento ao Trabalhador, que tem 15 postos (ininteligível). Os 11 de São Paulo, 

inclusive, eu fui o Gerente de Capacitação de Vagas que montou todo esse sistema com 

a Igreja Católica. Eu sou fundador, junto com Dom Cláudio Hummes desta Instituição, 

junto com meu pai. Meu pai durante muito tempo foi inclusive Secretário Geral do 

Conselho Consultivo do CEAT. Então também tem esse trabalho na área das 

Organizações não Governamentais, e tem todo o trabalho internacional do meu pai. Até 

hoje o meu pai é o Sindicalista mais conhecido no exterior. Meu pai foi Vice Presidente 

da Comissão de Educação para o Trabalho na OIT. Teve um trabalho grande sobre a 

disseminação do trabalho digno. Eu inclusive tive a oportunidade, quando eu trabalhei 

no governo Marcelo Alencar, e depois no governo, no primeiro governo do atual 

governador do Rio, eu fiz parte da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil no Rio 

de Janeiro. Consegui mandar prender muita gente porque fazia trabalho escravo no Rio 

de Janeiro. Então essa questão do trabalho e da renda, o mundo do trabalho sempre foi 

também minha atuação de trabalho. Minha atuação de trabalho. E eu quero continuar 

com isso. Eu e meu irmão queremos continuar com esse trabalho dele. Tanto é que a 

gente está criando, o Marcelo inclusive está nos ajudando, a gente vai criar junto GT e o 

CEAT, um espaço vivo sobre a memória do José Ibrahim. E como pano de fundo, o 

mundo do trabalho e a democratização do Brasil. 

Vai ser criado futuramente um espaço do José Ibrahim no Museu da cidade de 

Osasco e no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Dois Museus que a gente vai fazer 

só sobre o nome do meu pai. Então tem muito trabalho pela frente. E o trabalho que 

meu pai estava fazendo aqui na Comissão da Verdade é de fundamental importância. 

Tem que ser continuado. Tanto, infelizmente os meus pais morreram, mais eu tenho 

muita história para contar. Eu vivi intensamente o exílio. Intensamente a 

redemocratização do Brasil, eu fui subversivo e tirei meu título de eleitor para votar no 

Roberto Freire. Queria votar nele de qualquer jeito. Depois eu me engajei como Vice 

Presidente Nacional da Juventude do PSDB, me engajei na eleição do Fernando 

Henrique. Viajei o Brasil inteiro com essa bandeira. Fui Assessor do Senador Artur da 

Távola, Deus o tenha. Durante muito tempo inclusive a gente fazia o programa da Radio 

Nacional, A Arte de Ouvir, eu que, como eu fiz história, eu fiz história na PUC e depois 

eu fiz mestrado em Engenharia de Produção na FRJ na COP. Esse trabalho de história 
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eu era o garoto que pesquisava as músicas para o Artur da Távola botar no programa 

dele. Eu montava o programa para o Artur da Távola e o Artur da Távola jogava no 

programa dele, A Arte de Ouvir, na Rádio Nacional. 

Então eu tive a oportunidade, por ter a sorte de ter nascido do José Ibrahim e da 

Tereza Cristina, de conhecer não só meu pai e minha mãe, mas muita gente que fez, que 

faz parte da história política do nosso Brasil. Tive a oportunidade de ter um 

relacionamento íntimo com Mário Covas, com Franco Montoro, com Brizola, com Jacó 

Bittar, era muito amigo do meu pai, enfim com o próprio Lula, em especial também o 

José Dirceu, que até hoje é amigo da família, enfim, e de muita gente e do Movimento 

Sindical. 

Olha, tem um amigo meu que, é até uma brincadeira que ele faz, mas no fundo 

de seriedade, trabalhei muito tempo com Nassim Gabriel Mehedff. Fui assessor especial 

dele durante toda, ele está aposentado agora, mas quando ele foi Secretário Nacional de 

Formação Profissional, depois ele foi Subsecretário no Estado do Rio, eu tive a 

oportunidade de trabalhar com ele na parte de Educação Profissional. E ele era muito 

amigo do meu pai, inclusive foi meu pai que me apresentou a ele, virava assim, poxa se 

ele não tivesse brigado com o Lula em 86, quem seria o Presidente da República não era 

o Lula não, era seu pai. E o velório do meu pai demonstra isso. Alguém receber 74 

coroas de flores, não é para qualquer um. 

A morte do meu pai foi noticiada em toda imprensa nacional e internacional. 

Inclusive nós temos que ir para Bruxelas, temos que articular isso, porque tem uma 

homenagem da Casa Latino Americana, que existe até hoje, querem fazer em 

homenagem ao meu pai. Então agora eu e o Gabriel temos uma missão muito 

importante de dar continuidade a isso. 

Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Estou indo hoje para o Rio de 

Janeiro porque meu filho pode nascer a qualquer momento, mas estou disposto a voltar 

aqui quantas vezes for necessário e trabalhar junto com a Comissão da Verdade para a 

verdade realmente aparecer porque ela tem que aparecer. Tem que aparecer. Se 

cometeram muitas injustiças aqui nesse país e a justiça ela tem que vir a tonsa para 

todos nós. 
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Eu falei ontem para acho que duas mil, tinha muita gente não é, Gabriel, lá no 

Sindicato de Guarulhos. Umas três mil pessoas tinha lá, não tinha não? Para o 

aniversário de 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Que meu pai foi 

homenageado e a gente foi receber uma placa. Falei lá para os trabalhadores que meu 

pai foi torturado fisicamente, mas a maior tortura que fizeram foi na vida das famílias 

brasileiras. A psicológica. Os trabalhadores foram duramente repreendidos nessa época. 

Comentei para aqueles trabalhadores que a ditadura militar era um câncer. Foi um 

câncer que até hoje a gente não conseguiu curar o tumor, porque tem muita gente que 

não interessa que a verdade venha à tona. Muita gente não tem esse interesse. 

Teve um dia que eu fui almoçar com o Deputado Celso Bonsonaro para ele ir lá 

na PUC fazer o depoimento dele do outro lado. E eu virei para o... 

 

 

A SRA. – É Jair... Celso é o filho? 

 

 

O SR. CARLOS EDUARDO IBRAHIM – É o filho. É. Eu falei para ele, a 

discussão estava meio encalorada, aí eu fiquei nervoso porque ele defendia o método de 

tortura para tirar a verdade das pessoas. E eu virei para ele, olha aqui, meu amigo, o 

negócio é o seguinte, quem foi subversivo não foi meu pai e minha mãe não. Quem foi 

subversivo foram os militares que atearam contra o Estado de direito democrático. Eles 

subverteram a ordem. Quem subverteu a ordem foram vocês, na marra, com o brucutu, e 

não nós. Nós queríamos o Estado de direito democrático. E aí o almoço acabou.  

Muito obrigado. 

 

 

O SR. GABRIEL MARTINS IBRAHIM – Eu sou o Gabriel Martins Ibrahim, 

filho do José Ibrahim e Helena Vilela Martins. Eu fui concebido aqui em São Paulo 
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depois que tudo isso tinha acontecido. Meus pais se conheceram depois da campanha de 

82, que minha mãe brinca que meu pai perdeu, mas ela ganhou. Ela só conheceu meu 

pai porque ele não foi eleito naquele dia.  

É isso. Eu não vivi a ditadura, eu não vivi o exílio, não sofri com isso, só com as 

consequências que tudo isso trouxe. Conheci muita gente, ouvi muitas histórias e acho 

que é isso que fica. Pela verdade, pela Comissão aqui, eu não tenho muito o que falar 

porque o que eu sei é o que foi dito para mim e o que eu li e o que eu aprendi nesses 

anos. Mas eu apoio totalmente, se precisar de qualquer coisa, quando meu irmão vier 

aqui eu vou acompanhar ele. Vai ser um gosto. Até para eu saber mais cada vez. E é 

isso. Um apoio à verdade. Que tudo venha à tona para se fazer justiça, pelo menos um 

pouco. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal, Gabriel. Obrigado. 

Obrigado vocês. O material, principalmente o material de fotos. Eu sei que teu pai 

estava remexendo os baús aí, o que vocês puderem mandar. Obrigado. 

Marcelo, obrigado mesmo, por tudo. Obrigado meninos. 

Vamos continuar. Vamos continuar com os Petit agora. E o Fonteles está aí de 

volta? 

 

 

A SRA. – Está. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então está bem. Vamos lá. 

Petit. Vamos reorganizar a mesa aqui. 
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Pega as referências dele, antes dele ir embora, o Marcelo, pega os endereços, 

tudo. 

Vamos continuar. Cadê o Fonteles? Vem para cá. Fica aqui.  

 

 

A SRA. – Adriano, eu vou só ler o resumo sobre os três. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só vamos dar um 

intervalinho para o pessoal terminar. 

Vamos nessa.  

 

 

A SRA. THAIS BARRETO – Boa tarde. Meu nome é Thais. Já tivemos a 

audiência aqui sobre a Maria Lúcia e o Jaime, aí a gente vai só passar os dados básicos e 

a razão pela qual o Clóvis está aqui hoje. 

Maria Lúcia Petit, desaparecida em 16 de junho de 1972. Nascida em 20 de 

março de 1950 em Agudos/SP. Era militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 

O irmão, Jaime Petit da Silva, desaparecido em 28 ou 29 de novembro de 1973. 

Nascido 18 de junho de 1945 em Iacanga/SP. Também era militante do PCdoB. 

E o outro irmão, que é o Lúcio Petit da Silva. Desaparecido em 21 de abril de 

1974. Lúcio nasceu em primeiro de dezembro de 1943 em Piratininga/SP. Também era 

militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Clóvis, a gente já 

se falou várias vezes e hoje é um enfoque diferente. Embora lá em Bauru, no Encontro 

da Comissão da Verdade, você tivesse iniciado, o objetivo dessa audiência é que você 

dê um testemunhal, em primeira pessoa, falando de como você, que era o mais novo, os 

três irmãos no Araguaia, aquela dificuldade toda da sua mãe, como que você como 

criança viveu esse período. 

Laura, vem para cá, por favor. É importante você estar junto com a gente. Bom, 

fique a vontade. Desculpa. Se você se sentir bem, venha. 

Laurinha, isso aqui está sendo transmitido ao vivo para todo o país. Era 

importante a sua imagem aqui ao lado do seu irmão, entendeu? E daí também vai 

esquentando a conversa, você vai falando. 

Tem microfone sem fio para o Clóvis, por favor? Clóvis Petit, começa. 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriano Diogo. 

Cumprimento também no seu nome todos os presentes e a Assembleia Legislativa por 

estar proporcionando esse importante encontro e depoimento. 

Bom, como você falou, Adriano, eu vou deixar um pouco da história, como eu 

relatei em Bauru, eu fui pegando mais a parte da infância, qual foi a minha vivência 

com os meus irmãos no período mais da infância lá em Duartina, coisa e tal, para já 

passar para um outro momento, que é mais a adolescência, aquele período que eu 

vivenciei o momento mais da atuação política deles, que se deu aqui mais ou menos a 

partir de 68. Nós, nessa época o Lúcio, que já tinha se formado na Faculdade de 

Engenharia, Eletrotécnica, ele resolveu trazer a minha mãe também para morar aqui em 

São Paulo. A Maria Lúcia já tinha vindo para cá, já estava trabalhando, já tinha prestado 

um concurso, estava trabalhando aqui. Ela trabalhou também naquele banco de Minas 

Gerais. Enfim, estava toda a família praticamente aqui. A Laura já estava aqui há muito 

tempo.  

E foi assim, 1968 todos vocês, a maioria aqui vivenciou também esse acalorado 

ano, que foi um ano de muita agitação, porque eu acho que foi o ano que mais 
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preocupou a ditadura militar, que até culminou depois com a edição do AI-5 porque foi 

um ano de muitos protestos. A população estava realmente querendo dar um basta na 

ditadura militar e tal.  

Eu estudava nessa época em um colégio aqui que era até um colégio particular 

chamado Colégio Alfredo Pucca. Nós morávamos ali na Rua Martinho Prado, Bela 

Vista, ali onde tem o Viaduto chamado Martinho Prado, e eu ia a pé para a escola. 

Atravessava ali a Praça Roosevelt, pegava a Avenida Ipiranga do começo até o fim dela 

e às vezes a minha mãe até se preocupava na volta porque ficava sabendo pelos meus 

irmãos que ia ter passeata e coisas e tal. E às vezes também eu me atrasava e já era 

motivo de preocupação para ela. A gente, antes das passeatas geralmente o Lúcio, o 

Jaime, Maria Lúcia, todos se reuniam em casa, outros militante do PCdoB também se 

reuniam e saiam dali já para as manifestações e tudo o mais.  

Então eu fui tomando minha primeira consciência política foi naquela época, eu 

comecei assim, porque você passava pela cidade e via escrito lá, pelego, por exemplo. 

Pelego. Quer dizer, o que é pelego? Você tinha, uma criança de 12 anos de idade, o que 

é que significaria pelego não é? Ou mesmo, abaixo o imperialismo. Quer dizer, então, 

foi através desse visual, dessas pichações, abaixo MEC-USAID. O que é MEC-USAID? 

Quer dizer, eram preocupações que uma criança de 12 anos começava a querer saber o 

que é que representava aquilo ali. Quer dizer, eu acho que, pensando agora do ponto de 

vista, quer dizer, eu com 12 anos comecei a aprender coisas que a população não sabia. 

Se pichava aquilo e aquilo e coisa e tal, mas talvez o povão não estivesse nem tendo a 

consciência do que era o que estava escrito ali. Aquelas frases todas e tal.  

Eu me lembro até de ter feito algumas discussões com o Jaime sobre 

imperialismo. Foi um momento que me abriu bem a cabeça. Eles traziam lá da USP, por 

exemplo, eu me lembro de um livrinho que chamava Brasilino. Eu não sei, então o 

Brasilino que contava a história de como era a exploração das indústrias. Todas as 

indústrias no país. Como era a vida do Brasilino e coisa e tal. E depois, mais a frente, 

nós voltamos para o interior. Morreu uma irmã da minha mãe e tinha uma avó que 

morava com essa irmã e ela resolveu voltar para ficar cuidando da minha avó também. 

Então nós voltamos para Bauru. E eles, logo em seguida, 1970 e coisa e tal já estavam 

se preparando para ir para Guerrilha do Araguaia. Teve também o momento da prisão 

do Jaime em 1968. Antes de termos voltado para Bauru o Jaime participou do congresso 
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lá de Ibiúna e foi preso. Ele ficou preso, naquela época, eu me lembro até que teve um 

comitê de mães de vários, como tinha estudantes de diversas localidades do Brasil, 

muitas mães vieram para São Paulo e formaram até um comitê visando à libertação dos 

presos políticos e tal. E eu fui também em duas ou três dessas reuniões, eu estava 

sempre junto com a minha mãe, e depois nós fomos até a porta do presídio Tiradentes 

para ver se tinha alguma novidade, se via o Jaime ou qualquer coisa assim. Dava-se para 

ver só eles lá, bem de longe, o pessoal acenando com a mão, aquelas gradinhas, e até 

veio um sujeito lá, era um tira, veio lá querer conversar com a minha mãe, querer saber 

quem era. Eu me lembro que puxei minha mãe pelo braço, olha, não conversa com esse 

sujeito não que esse aí é da polícia. E era mesmo. Era um araponga lá o sujeito. 

Bom, voltamos para Bauru, passamos a morar em Bauru e depois o, voltando a 

essa questão do Jaime, o Jaime quando saiu do presídio Tiradentes ele passou lá em 

casa e depois ele foi para Itajubá. Chegando em Itajubá ele já ficou sabendo pelos 

vizinhos que o Exército tinha estado lá na casa que ele morava, vasculhado toda a casa, 

tudo revirado e coisa e tal e estavam a procura dele. Já havia um mandado de segurança 

do Exército para que ele comparecesse lá e prestasse depoimentos. Mas ele não foi. Não 

foi porque naquela ocasião já, quem ia para esse tipo de interrogatório já era para ir para 

a tortura mesmo. Então o Jaime ficou escondido lá em Itajubá em um sítio da Regilena, 

do pai da Regilena, que era esposa dele, eu fui lá também, fiquei com ele coisa de umas 

duas semanas mais ou menos. Ficamos lá em um sítio. Até eu me lembro bem que teve 

uma noite lá que os cachorros latiram bastante. O Jaime pegou uma espingarda e já 

ficou meio de prontidão. Mas não era nada. Os cachorros estavam latindo, acho que era 

algum bicho, alguma coisa que tinha por lá mesmo.  

Depois que nós voltamos para Bauru eles foram, Maria Lúcia, o Jaime passou a 

trabalhar como eletricista, fazia trabalho em rede elétrica ali no norte de Goiás e depois 

dali eu acho que ele veio uma vez ainda para São Paulo, o André era bem pequeno, não 

é, Laura? Tinha recém nascido. E depois de lá já foi para o Araguaia também, nós não 

tivemos mais contato com ele. 

O Lúcio, o último que eu vi foi o Lúcio. Ele foi para Bauru, 71 mais ou menos, e 

deixou lá, deixou comigo lá um livro de Lênin que chamava ‘Cultura e Revolução 

Cultural’ e também um livrinho sobre o manifesto comunista e alguns exemplares do 

jornal A Classe Operária. Eu tinha na época, foi até a Maria Lúcia que tinha me dado, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



64 
 

um pôster bem grande que era de um vietcong com um fuzil nas costas, era um menino 

pequeno com um vietcong, com um fuzil nas costas, pregado lá na... Aí o Lúcio eu 

acompanhei ele até a estação rodoviária, ele pediu que eu acompanhasse ele. Ele estava 

assim com um malote desse tipo de correio que tem aquele cadeadinho, e eu fui com ele 

até a rodoviária, me despedi dele e depois nunca mais vi. Ele até falou para mim que 

voltaria para me buscar um dia. Ele falou, um dia, você fica aí cuidando da mãe e tal, 

mas um dia eu volto para te buscar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te ajudar um 

pouco. Aí os três estavam lá no Araguaia. O último você se despediu, acompanhou. 

Quantos anos você tinha quando ele te falou isso? 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Eu já estava com uns 14 anos mais ou menos. Uns 14 

anos, 13 para 14 mais ou menos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Laurinha, vai falando no 

microfone. Não tem problema. É bom. Ajuda. 

E aí essa distância, eles lá no Araguaia, vocês aqui em São Paulo. Vocês sabiam 

que eles estavam lá no Araguaia não é? 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Nós não sabíamos o local onde eles estavam. Não 

sabíamos. A Laura sim, acho que sabia, mas no meu caso... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E toda essa trajetória, a 

gente queria recuperar, ou só sua ou dos dois, como é que vocês viram todo esse 

período. Contar de um outro jeito que vocês nunca contam. Vocês sempre falam dos 

três irmãos do Araguaia. Hoje nós queremos o outro lado do espelho. Vocês, a parte 

daqui, a busca da sua mãe, tudo isso, essa vida de vocês que vocês trazem até hoje dessa 

busca incansável. Isso eu acho que é importante para a gente. 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Então, eles foram para lá entre 70 e 71 mais ou 

menos. De lá até mais ou menos começo da luta da anistia, 77 mais ou menos, nessa 

época que nós ficamos sabendo que a Maria Lúcia tinha morrido e que eles tinham ido 

para essa região. A Laura ficou sabendo antes, mas acho que ela guardou isso também 

para não causar um impacto muito forte na minha mãe. A minha mãe tinha tido já um 

pré-derrame, um AVC, tinha tido uma paralisia facial e a Laura acho que quis poupar 

de, quer dizer, ela já tinha uma preocupação, sabia que os filhos tinham ido embora, 

mas não sabia para onde e nem o que estava acontecendo. Quer dizer, foram 

praticamente seis anos sem notícia deles, sem saber o que, eu acho que a Laura também 

chegou um ponto em que ela tinha que contar alguma coisa porque os noticiários iam já 

começar a publicar e tal e não ia ter mais como até mesmo guardar esse segredo. 

 

 

A SRA. LAURA PETIT - Posso acrescentar uma coisa? Eu realmente não 

contei porque, primeiro por causa da saúde frágil da minha mãe, porque o Clóvis ainda 

era um adolescente. E eu fiquei temendo que em um ato de desespero a minha mãe 

saísse procurando, indo justamente nos locais em que não deveria ir. Ir em uma 

delegacia querer saber dos filhos, saber da morte da Maria Lúcia, que era a filha caçula. 

Quer dizer, ela era abaixo de mim, depois o Clóvis. E por questão de segurança 

também. Eu acreditava, como a gente supunha que a ditadura ou o SNI ainda não 
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tivesse os nomes de quem estaria na guerrilha, que se a gente fosse procurar seria 

entrega-los para a polícia, para a ditadura, etc.  

Tanto que quando a Globo agora em 96 publicou uma relação, eles tinham lá um 

militar que tinha até o vice-governador de São Paulo como militante que teria ido para 

Guerrilha, o Aloísio Nunes. Então eles não sabiam exatamente quem estava no 

Araguaia. Então, apesar de eu, foi muito duro para mim porque quando eu soube da 

morte da Maria Lúcia eu não podia contar nem para minha mãe, nem para o meu irmão.  

E foi muito difícil porque, já na época da anistia, quando o Clóvis ficou sabendo, 

ele era um adolescente, ele ficou muito revoltado. Ele queria vingança sim. Daí eu e o 

Becker dissemos, não. Você tem que se engajar em uma luta política. E daí foi 

providencial estar surgindo os CBAs, os movimentos pela anistia e a gente, e o Clóvis, 

toda essa raiva dele, essa revolta, foi direcionada para a anistia, para o movimento 

político. Porque a primeira coisa que ele falou, eu vou vingar a morte da Maria Lúcia. 

Eu vou por veneno na caixa d’água de um quartel, eu vou fazer isso, eu vou fazer 

aquilo. Porque a Maria Lúcia na verdade, quando ele conta de como ele adquiriu 

consciência aos 12 anos, fora o Lúcio, o Jaime, que já tinham militância política, a 

Maria Lúcia era quase uma segunda mãe para ele. Ela que via as lições dele, ela que 

explicava o que era o imperialismo. O que eram os royalties que o Brasiliano pagava, 

etc. etc. E como foram os dois caçulas que ficaram com a minha mãe, a perda foi 

imensa para ele e dava até para saber esse sentimento de revolta que ele teve quando 

soube.  

Então, de uma certa forma, foi em um momento muito bom, porque aqui está a 

Dodora, que conheceu ele jovem. Ela esteve em Bauru. Ela levou o comitê do CBA para 

Bauru. Eles fundaram lá com o Pedroso, etc., o Comitê Brasileiro de Anistia lá em 

Bauru. Fizeram até um dossiê dos perseguidos, dos ferroviários perseguidos da cidade 

de Bauru.  

Em resumo, foi muito difícil, mas eu acho que, o Clóvis falou assim, mas o que 

eu vou dizer? A gente só tem consciência do quanto à ditadura foi cruel, como diz aqui 

a nossa companheira, conosco, porque lá na corte na Costa Rica nós, não eles que 

desapareceram, que foram perseguidos, que foram mortos. Nós familiares, também lá 

somos considerados vítimas porque a gente tinha direito a uma integridade pessoal, 

familiar, que foi duramente atingido. A gente nunca se pensou como vítima e nós 
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sofremos. A nossa família se desintegrou. A minha mãe teve uma velhice, ela poderia 

ter tido muitos netos, teve cinco filhos. E os meus filhos dizem assim, por que é que eu 

não tenho tios, por que é que eu não tenho primos? Nós fomos sim, no mínimo no 

básico nós fomos atingidos. Então é um pouquinho disso só que eu queria aqui falar. 

Daí eu acho que também foi muito duro, quando ele falou, eu só pude perceber 

mais tarde, que ele disse, quando o Lúcio foi lá se despedir da minha mãe porque ia para 

Guerrilha e disse para ele, olha, você agora já está ficando, como dizendo, mocinho, 

você cuida da mãe. Porque eu já era casada e estava em São Paulo. E quando a minha 

mãe faleceu eu fiquei me perguntando, porque o Clóvis sentiu muito, como eu, a perda 

da minha mãe, mas ele dizia assim, ele chorava e dizia, será que eu cuidei direito da 

minha mãe como o Lúcio me pediu? Então também foi uma carga muito difícil para ele 

porque foi ele o único que restou para dar suporte para ela na velhice, além de eu que 

também estava... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque a vida de vocês, 

mesmo a Laura que era a mais velha e a Maria Lúcia que era mais próxima. Eu só 

queria perguntar, quer dizer, era uma família de militantes, três militantes. O mais velho 

estava lá em Itajubá, estava lá para Minas, e aquele período de repressão enorme. 

Depois o afastamento quando eles foram lá para Goiás, para o Pará. Quer dizer, nunca 

foi uma, para vocês dois nunca foi uma ilha de tranquilidade sabendo principalmente da 

importância do irmão mais velho, que era super engajado e que tinha uma vivência 

impressionante. E praticamente vocês é que ficaram aqui.  

Eu fico muito impressionado, e estou aqui diante de um dirigente do PCdoB, e 

nós temos acordo que nenhum dos partidos políticos hoje reivindica seus mortos ou 

desaparecidos, seus companheiros. Mas essa história do PCdoB, partido pelo qual eu 

tenho o maior respeito, eu sempre fico me indagando como só alguns nichos lá do 

PCdoB, a Fundação Maurício Grabois, tem tanta dificuldade de reivindicar essa 

história. Então eu acho que tem os dois lados que eu queria pedir para vocês 

comentarem. O período da juventude, onde três dos irmãos de vocês e vocês dois, como 

coadjuvantes, ficaram dando uma sustentação política e familiar. Como essa luta 
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praticamente virou uma luta da família, porque a luta da resistência no Brasil virou 

quase uma luta pessoal, familiar, porque as organizações políticas não reivindicam essa 

memória, essa luta e esse passado. E agora, essa outra ponta, que há 40 anos vocês estão 

lutando pela recuperação da memória, pela identificação, enfim, por tudo isso.  

Eu acho que seria interessante se vocês pudessem, os dois irmãos, falar das duas 

pontas. De dar à vida, de entregar, de contribuir para revolução, de se engajar totalmente 

e hoje, passados 40 anos depois, essa dificuldade de viver com essa democracia, com 

esses processos de apuração lentos e o Brasil se modificando. Eu acho que seria 

importante se vocês pudessem, falando sempre na primeira pessoa, como vocês sabem 

falar com muita propriedade, como vocês veem essas duas pontas. O início, o sonho da 

revolução, a utopia, a Guerrilha. Que de alguma forma vocês foram, de alguma forma 

vocês sabiam que eles estavam indo para uma missão, para um objetivo. Não sabiam 

direito nos detalhes. E hoje essa visão como familiares desse andar quase solitário, 

quase solitário, dessa caminhada. Eu queria que vocês falassem um pouco desses dois 

extremos, se for possível. 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Nós, como a Laura falou, quando eu fiquei sabendo 

realmente sobre a morte da Maria Lúcia eu fiquei muito revoltado. Ainda passei por um 

período que a gente tinha alguma esperança de que algum deles estivesse vivo, ou o 

Jaime, ou o Lúcio. A gente ficava imaginando, olha, pode ter fugido, pode estar em uma 

área mais reservada junto com alguma colônia de pescador, pode estar, até tinham às 

vezes, não é, Laura, falavam, tinha um padre lá, não sei o que, que é da época da 

guerrilha, que também está lá em um canto lá, que mora lá isolado com não sei quem e 

coisa e tal. Quer dizer, a gente acabava nutrindo também esse tipo de esperança até um 

determinado momento. Mas eu acho que, falando como você coloca a questão política, a 

gente eu acho que, eu passei por esse momento de revolta e coisa e tal e, vou dizer, não 

acabou. Eu não vou dizer que a revolta está sufocada em mim. Eu tenho revolta ainda 

até hoje. E muita. Principalmente quando você vê essa política como está sendo 

desenvolvida aí, dissimulada, de não enfrentar a questão da punição aos torturadores, 

aos assassinos. Estão todos aí na máquina pública. Eu costumo até dar um outro caráter 

nessa questão, até já teve alguns e-mails que eu fui rebatido quando eu disse que existia 
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uma conivência nessa questão aí, porque quando o poder atual aí diz, olha, isso é só 

questão da justiça, eu estou esperando lá que o STF julgue a questão da anistia, estou 

esperando que o Judiciário puna, faça as punições e coisa e tal, mas eu, enquanto 

Executivo estou aguardando, eu esperando que a justiça tome as suas providências. Não 

é bem assim também. Eu acho que existe uma conivência muito grande aí pelo seguinte, 

a Constituição federal é clara quando ela toca no princípio da moralidade pública. 

Então, esse Governo que está aí da Dilma Rousseff, você me desculpa porque você é do 

PT e é um partido o qual eu também ajudei a fundar ali nos seus pilares. Lá em Bauru, 

ao passo que também a gente estava já fazendo a luta da anistia eu ajudei a criar o PT 

quando era Comissão provisória ainda. O Lula estava fazendo greve no ABC e a gente 

estava fundando o PT lá em Bauru. Está lá o meu nome nas ata inaugurais do PT lá. 

Mas eu tenho críticas hoje severas ao PT. Decepcionou claramente a questão da política 

de direitos humanos no país e está decepcionando. Quando na medida, como eu estava 

dizendo, a moralidade pública, que é um princípio que está lá na constituição federal, 

ela diz que quando alguém passa em um concurso público, qualquer cidadão, para 

qualquer cargo, é feito uma checagem da vida pregressa dessa pessoa para saber se ele 

pode ser empossado ou não e um cargo público. É vasculhada a vida da pessoa e se ela 

tiver uma briga em uma porta de uma boate ou uma pensão alimentícia que ele deixou 

de pagar ou qualquer rusguinha que ele tenha passado ele não toma posse no cargo.  

Mas, no entanto, nós temos aí torturadores, assassinos, que cometeram crimes 

hediondos, massacraram, crimes de lesa humanidade e estão na máquina pública, estão 

no poder, descumprindo esse princípio constitucional que desde todos esses presidentes 

que passaram aí pós-regime militar juraram respeitar a constituição, etc. E agora nós, 

nessa sentença da Corte Americana está escrito lá também, está dizendo claramente que 

esse governo deve excluir da máquina pública todas essas pessoas. Quer dizer, até hoje 

nem sequer esse probleminha, que seria um problema administrativo, um problema de 

moralidade, nem isso se cumpre, quanto mais à justiça.  

Então a gente não pode aceitar quando diz assim, estou esperando o Judiciário 

julgar, estou esperando o STF fazer isso. Não. Este Governo que está aí já era para ter 

varrido essa camarilha de canalhas, de pessoas criminosas que estão aí sendo pagas com 

o dinheiro público. Dinheiro dos meus impostos, do seu, de qualquer cidadão que está aí 

contribuindo para manter, para pagar esse pessoal aí que está, quer dizer, enfrentamento 

que esse Governo tem medo, não sei por que. Tem medo de um contragolpe, alguma 
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coisa do tipo? Isso nem está mais na ordem do dia. Não tem nem como fazer isso. É 

questão de pegar esse povo e punir. De falar, olha, está fora. Está fora. Você não... São 

assassinos. Assassinos não podem estar ocupando cargos públicos, torturadores. Agora, 

isso aí já se sabe desde que começou a época da anistia, a relação dos torturadores, todo 

mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Então, essa omissão realmente causa revolta 

para a gente. Eu, por exemplo, eu fico revoltadíssimo com a falta de, com a impunidade, 

com a falta de decência, de respeito. Quando você entra com um processo na justiça é 

denegado. Quer dizer, precisa-se primeiro tentar mudar a Lei da Anistia, porque o 

parágrafo primeiro da Lei da Anistia fala os crimes conexos, não está querendo dizer os 

crimes que foram praticados pela ditadura. Crime conexo, no direito, não significa o que 

a parte contrária fez. Crime conexo é uma conexão de crimes. A pessoa para cometer 

um ato comete outro e outro. Existe uma conexão. Então deturparam e pegaram carona 

na Lei da Anistia. É uma coisa também imoral. É uma coisa que, é um sarcasmo. É uma 

coisa assim de, que você pegar a Lei da Anistia, não tem um artigo sequer, são 12 ou 13 

artigos, não tem um artigo que fale sobre torturador, sobre quem cometeu crime de 

tortura, de lesa humanidade. Não tem nada. Você vê que foram artigos que foram feitos 

para resguardar direitos de pessoas que estavam vindo do exílio ou que estavam sendo 

tiradas das prisões e que não tem nada a ver com os torturadores. Não existe amparo 

nenhum na Lei da Anistia para eles. Então é uma carona que eles estão pegando. Então, 

eu acredito que, às vezes a gente até entra em uma deles assim, vamos refazer a Lei da 

Anistia, vamos reformar a Lei da Anistia, fazer uma outra Lei da Anistia, para depois... 

Isso é bobagem. Isso é falta de vontade de se aplicar, porque ela não é nenhum óbice 

para, não existe óbice nenhum na Lei da Anistia que diga que você não possa punir 

torturador, que você não possa punir os assassinos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria dizer, antes de 

passar, se vocês puderem ficar mais um pouco, o Fonteles vai falar um pouco agora. Ele 

trouxe até o material do Pará. Eu tenho a impressão, outro dia um companheiro 

operário, o (ininteligível) falou, que eu acho que foi o fim, o jeito que acabou a ditadura. 

Porque embora o holocausto tenha sido seis milhões de judeus, os nazistas, os fascistas 

foram derrotados. Na Argentina, em que pesa ter 30 mil desaparecidos, 70 mil mortos, 
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por ocasião da Guerra das Malvinas, a ditadura foi fragorosamente derrotado e o povo 

argentino avançou. Eu acho que por esse modelo aqui da vitória da ditadura e esse 

modelo da transição mansa e pacífica que o Brasil adotou é que nós estamos nessa 

situação lamentável. Mas a família Petit sempre honrou a memória dos seus irmãos, dos 

seus familiares. 

 

 

A SRA LAURA PETIT – Posso só falar uma coisinha? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Porque você, no começo a gente teria que falar da 

luta dos familiares, a procura dos desaparecidos. Eu queria só fazer uma observação. Te 

sido uma luta solitária, porque, por exemplo, do Araguaia, os dois únicos desaparecidos 

encontrados foi através dos familiares que tiveram o apoio da Comissão de Justiça e 

Paz, a Comissão de familiares, que foram ao Araguaia em 91 e em 96 e encontraram a 

Maria Lúcia e o Bergson. E mesmo depois que nós tivemos na Justiça brasileira, 

transitado e julgado um processo que durou 25 anos, nós ganhamos a ação, a juíza foi 

favorável aos familiares, até hoje nós não tivemos a sentença cumprida dentro do país. 

Quer dizer, não se encontraram os corpos dos 70 militantes e camponeses do Araguaia. 

Não foram ouvidos os militares para esclarecer as circunstâncias de mortes. Quando a 

juíza chama, eles se negam a prestar as informações. Os arquivos continuam secretos 

tais quais a Guerra do Paraguai e a gente não sabe quando essa verdade vai surgir. Nós 

fomos, recorremos ao direito internacional. Fomos vitoriosos lá. Há dois anos, vamos 

completar já três, e até hoje a sentença não foi cumprida. Quando é que o Estado 

brasileiro vai, depois de tanta luta dos familiares, quando é que o Estado brasileiro vai 
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nos devolver os corpos. Porque até hoje a gente está como lá em 79, na anistia. Onde 

estão. Queremos saber os responsáveis. Queremos justiça. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Laura. Vamos lá 

Fonteles. Dodora, fala no microfone. Pega o microfone para Dodora. O Roldão também 

quer fazer uma pergunta ainda. Dodora Arantes com a palavra. 

 

 

A SRA. DODORA ARANTES - Como o Comitê Brasileiro pela Anistia foi 

explicitamente nomeado eu me sinto autorizada, acho que como outras companheiras 

que estão aqui, como Fernanda, Amelinha, Criméia, Elza, que trabalham nesse Comitê, 

e você Clóvis, mas todos nós sabemos que em nenhum momento a campanha da anistia 

imaginou, supôs, concebeu a hipótese de que os torturados fossem ser anistiados. 

Isso posto, nós também sabemos que as principais demandas da campanha da 

anistia não foram resolvidas, que é a desmontagem do aparelho repressivo e o 

julgamento daqueles que perpetraram as mortes e assassinatos.  

Particularmente, isso é uma opinião pessoal, eu acho que naquela época nós não 

tínhamos ao nosso lado o Estado. Exatamente nos estávamos combatendo o regime 

militar. E evidentemente que não foi só o movimento de anistia, mas nós conseguimos 

fazer ruir o edifício da ditadura. Então foi uma campanha de rua, foi uma campanha da 

sociedade civil que retificou e que divulgou e que fez saber para todo mundo quais eram 

as propostas da Comissão de Anistia, qual era a demanda da luta da anistia. Todo o 

acervo que hoje nós conhecemos sobre torturados, sobre os sítios clandestinos, sobre 

quem foram os torturadores, quais foram os métodos de tortura, foram levantados pelos 

militantes que estavam presos. Eles foram os primeiros que fizeram banco de dados dos 

torturadores. Então nós sabemos os nomes, nós sabemos os sítios, enfim, nós temos 

vários dados na mão. E mesmo assim a instância máxima do Judiciário considerou que a 

interpretação, dada a Lei da Anistia, deveria se manter. 
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Então, particularmente, como nós não tínhamos essa proposta de anistiar 

nenhum crime conexo que não fosse aquele praticado por quem estava sendo anistiado, 

eu acho que cabe um movimento da sociedade civil para exigir uma interpretação 

correta da Lei da Anistia. Eu sei que o Paulo Fonteles levantou essa proposta com o 

movimento de rua e eu queria trazer aqui para você, Adriano, publicamente, eu já fiz 

isso no Rio de Janeiro, a possibilidade de nós organizarmos tribunais para julgar a Lei 

da Anistia como fizemos com a Lei de Segurança Nacional. 

A Lei de Segurança Nacional foi julgada por tribunais civis. O tribunal 

Tiradentes foi um tribunal que julgou uma Lei publicamente, dentro do Teatro 

Municipal de São Paulo. O Presidente de Honra do Tribunal era o Teotônio Vilela. 

Então eu acho que hoje nós podemos fazer vários tribunais pelo Brasil inteiro e os 

nossos tribunais seriam o Tribunal Maria Lúcia Petit, Lúcio Petit, Jaime Petit, Paulo 

Fonteles. Teriam os nomes dos nossos heróis. Dos heróis do povo brasileiro.  

Então eu acho que nós devemos pensar nessa possibilidade. Não deixar nem para 

o Executivo, nem para o Legislativo, o Judiciário, resolverem uma questão que eles até 

hoje estão sustentando. Nós temos que fazer a parte da sociedade civil que não foi feita 

pelos nossos representantes.  

Então é essa proposta que eu quero deixar com vocês. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Roldão quer 

fazer uma pergunta, depois a Amelinha. Roldão Arruda com a palavra. 

 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA – Eu queria perguntar para o Petit. Eu sou 

Jornalista. Repórter do Jornal O Estado de São Paulo.  Eu queria saber de você se a sua 

família, de alguma maneira, sofreu algum tipo de represália. Se, por exemplo, algum 

policial foi à casa de vocês em algum momento. Se em algum momento você se sentia 

vigiado. Isso é uma coisa. A segunda pergunta é, hoje, olhando retrospectivamente, o 
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que é que você acha que foi a principal marca da perda dos seus irmãos, essa busca, esse 

não encontrar até hoje, que marca que isso te deixou? Como é que você se sente em 

relação a isso? Como é que você trabalha com isso hoje? 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Bem, na época nós, eu morava lá em Bauru, nós não 

fomos visitados por ninguém da repressão. Não tive esse dissabor. Mesmo porque, se 

tivesse, eu acho simplesmente o pouco material que o Lúcio tinha deixado lá já seria o 

suficiente para também me prender ou qualquer coisa. Tina um pôster, como eu falei, 

um vietcong com um fuzil nas costas, mais livro do Lênin, mais alguns jornais da 

Classe Operária. E era uma época difícil. Era uma época que, eu me lembro do seguinte, 

na escola... 

 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA – (ininteligível). 

 

 

O SR. CLÓVIS PETIT – Não. Não tenho. Depois fiz várias mudanças, ele 

também foi, ele não tinha nem moldura. Ele era pregado assim com fita crepe mesmo na 

parede. Até quando tirava da parede saia até o reboco depois.  

Mas eu me lembro assim, isso foi talvez por um golpe de sorte, sei lá, não terem 

ido lá em casa. Porque eu me lembro que eu assim, nós tínhamos aquelas aulas chamada 

de Educação Moral e Cívica, que aquilo era um horror. Quer dizer, alguém que, mesmo 

pequeno, mesmo adolescente, mas que já tivesse uma certa consciência política, era 

insuportável você assistir uma aula de Educação Moral e Cívica, aonde a professora 

vinha dizer que você não ter direito de votar para Presidente era certo. Que a Guerra do 

Vietnã os Estados Unidos estava lá só para ajudar. Até citava alguns exemplos do tipo, 

se a casa do teu vizinho tiver pegando fogo, o que é que você vai fazer? Você tem que ir 

lá apagar o fogo. Quer dizer, eram algumas desculpas esdrúxulas. Eu acho que nem 
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aquelas próprias professoras sabiam política. Elas estavam ali parece que para dizer 

aquele tipo de coisa, que era as aulinhas de Educação Moral e Cívica.  

E eu era muito contestador, quer dizer, eu me destacava em relação aos outros 

alunos que, aquilo ali, o que ela falasse ou não falasse estava normal, não tinha... Eu me 

lembro uma vez que eu estava estudando lá no Liceu Noroeste e foi um advogado mais 

um outro cara que eu não sei o que era lá, mas ele foi assim, ele entrou de sala em sala 

alertando contra o terrorismo, contra a subversão e coisa e tal. E eu sentei aquilo como 

um certo alerta para mim porque eu andava batendo de frente ali com alguns 

professores, questionando muita coisa. Mas não chegamos a ser visitados por ninguém 

da repressão não. Visitado ou vigiado ou coisa assim. Mas não teve isso. 

Agora, a outra questão que você coloca, qual o sentimento de não ter 

encontrado, não tem nem o que falar. Isso é muito difícil. A minha mãe ela sempre teve 

essa esperança de encontrar os filhos e tal. Até ela dizia que conseguiu enterrar a Maria 

Lúcia, que esperava até antes de morrer também enterrar o Lúcio, o Jaime. Ela tinha 

essa esperança de que ainda fosse conseguir isso. Mas ela se foi, talvez a gente se vá 

também. Do jeito que está indo esse Governo, se a gente não fizer aí como a Dodora 

está dizendo, começar a balançar os pilares dessa estrutura fantoche que está aí, a gente 

não vai, eu estou com o cabelo branco já também. Eu comecei essa luta eu era 

adolescente praticamente. Já estou de cabelo branco. A gente vai envelhecendo o tempo 

vai passando e talvez até eles esperem por isso mesmo. Falam, olha, essa galera toda aí 

vai passar, olha a Fernandinha, a Fernandinha está de cabelo branco também. Eu lembro 

da Fernandinha, nós fomos para o Rio, eu fui na casa da Fernandinha na época. A 

Dodora também era bem jovem. A Dodora era um canhão fazendo discurso. Eu lembro 

muito bem, ela era guerreira mesmo. Na época da anistia era porreta. E a gente vai 

envelhecendo, vai passando o tempo e coisa e tal, mas eu acho que a gente, enquanto 

tiver uma bengalinha, se puder dar uma bengalada a gente vai dar também. É isso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Eu quero 

aqui expressar minha solidariedade à família Petit e a família Fonteles porque a gente 

sabe da dor. A gente acompanha, a gente vive, essa dor é constante. Parece que ela é 
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uma ferida aberta, sangrando. Quando você ouve cada depoimento você vê que a ferida 

sangra. Não cicatrizou, não cicatriza. E aí a gente pensa, faltou justiça, faltou verdade. 

Eu acho que a importância dessa Comissão da Verdade, uma Comissão que veio 

tardiamente. Nós temos, eu, Dodora, Fernandinha, Criméia, deixa ver quem, a Elza 

Lobo, nós que somos mais velhas nós sabemos que nós somos, nós estamos diante da 

última geração que tem testemunha ocular dessa história. Ou essa Comissão vai para 

frente ou ela vai ser assunto para academia, vai ser assunto para ficção, para literatura, 

mas a história não vai ser contada. As testemunhas oculares, nós estamos vendo que 

elas vão morrendo. O Zé Ibrahim há pouco tempo estava aqui dando o depoimento, hoje 

não existe mais o Zé Ibrahim. O Leonel é outro que se foi. Isso só para lembrar desses 

últimos dias que nós temos vivido. Então eu acho que daí a importância desse espaço. A 

importância histórica. Isso aqui é um marco.  

Concordo com a Dodora que nós temos que mobilizar para fazer essa luta pela 

anistia. Ou melhor, fazer com que a luta pela anistia realmente se concretize. Porque eu 

acho que todo esse movimento que nós fazemos há 40 anos. Acho que têm uns 40 anos 

que algumas de nós aqui nos encontramos nessas reuniões, nessas manifestações. Esse 

movimento todo já é a luta pela anistia. Agora nós temos que fazer com que a anistia 

seja de fato reparadora e que se fala justiça com a anistia, porque a nossa anistia sempre 

foi parcial. Ela sempre foi incompleta. Então é importante. 

Agora, eu queria lembrar que a sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, que em breve nós vamos fazer aqui o lançamento dessa publicação, vamos 

fazer o seminário também as sentenças do Araguaia em breve. Essa sentença tem que 

ser executada. Ela tem que ser aplicada. O Estado brasileiro tem que ser responsável por 

essa demanda que está colocada aí. O Estado brasileiro foi condenado por essa sentença. 

Eu acho que não é pouca coisa. E eu ouvindo o depoimento do Clóvis eu estou 

lembrando de nós lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi um 

momento assim que tinha 13 familiares e amigos. Nós éramos 13. Um número muito 

simbólico, éramos 13. Éramos 13 que estávamos lá na Corte. E o Estado Brasileiro 

mandou umas 30 pessoas, vocês lembram não é? 
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A SRA. – 27. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – 27 pessoas. E eu quero 

dizer o seguinte, o Adriano começou essa discussão aqui falando dos partidos. A 

transição que não acontece nesse país, é uma transição eterna. Daqui a pouco nós vamos 

fazer século, ter um século de transição democrática. Nós vamos fazer. Porque eu estou 

ouvindo essa história já tem quase meio século. Então, mais meio século. Essa transição 

ela acontece dessa forma porque a responsabilidade é dos partidos, principalmente dos 

partidos de esquerda. Eu acho que nós não podemos escamotear não. Porque, quem 

mobilizou para a anistia? Quem foi que mobilizou? Não foi o Estado. A Dodora 

lembrou bem. Não foi o Estado. Eram os movimentos que eram ligados à esquerda. Até 

a direita até foi conquistada. O Teotônio Vilela era da direita. Tinha gente da OAB da 

direita. Mas foram conquistados por nós da esquerda, do campo da esquerda.  

Agora, depois que o campo da esquerda se viu na possibilidade de se apossar 

também de parte do Estado abriu mão das bandeiras. Abriu mão. Recuou. E isso reflete 

na nossa desmobilização. Isso reflete na falta de perspectiva da juventude. Eu estou 

vendo aqui, por exemplo, eu vi o Fonteles falando e eu vi o Clóvis e vi as meninas 

também falando, que, aliás, as meninas falam com o coração, muito forte. A Cecília e a 

Rosana. Eu vi as duas falando e vi os dois falando e todos eles e elas também têm o 

exemplo da família. A família está ali, de uma certa forma, principalmente a Cecília, a 

Rosana você vê que tem menos esse suporte, então mais fragilizada. Agora, a gente tem 

que ver que você teve, a Maria Lúcia Petit que te ensinou o que era imperialismo. E ela 

foi, e ela pegou armas para lutar contra a ditadura. Você teve isso. Você é um 

privilegiado, porque essa juventude não tem isso não. A nossa juventude não tem. Então 

eu acho que a responsabilidade sim, é dos partidos. Nós temos que pensar, é nossa 

responsabilidade. O que é que nós queremos, que sociedade nós queremos, como? Nós 

queremos uma sociedade digna, democrática, que respeite, e aí nós temos que pensar 

que essa luta que está colocada aqui ela não pode se restringir a nós. Tem que vir os 

partidos aqui e tem que fazer essa discussão também. Eu acho que tinha que ter a 

verdade e os partidos políticos. Eu estou pensando aqui, tem que ter essa audiência 

também porque o pessoal tem que se, gente, o compromisso não pode se restringir a só 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



78 
 

familiares e algumas pessoas. E aí eu queria lembrar que isso é possível romper, porque 

o Ministério Público Federal está entrando com ações criminais sim contra os 

torturadores, mesmo com essa decisão do STF. Porque o que fez o Ministério Público 

Federal? Pegou a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos e analisou, 

como é que nós vamos aplicar essa sentença? Viu que o sequestro e um crime 

continuado, é um crime permanente, o desaparecimento forçado também. Então, 

sequestro e desaparecimento forçado ainda são crimes que estão continuando, portanto, 

entram com ação criminal baseada nesse conceito, nessa interpretação da sentença. E 

com essa interpretação o Ministério Público está rompendo o fechamento da justiça. 

Está tendo acesso. Porque a justiça, o sistema judiciário está aceitando várias dessas 

ações. Me parece que já entraram com muitas dessas ações. Tem aí um relatório, eu não 

li ainda, mas tem um relatório com várias ações, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e 

lá inclusive no Pará. Em relação aos torturadores da Guerrilha do Araguaia também. 

Tem do Lício Maciel, Major Curió. Eles estão sendo acionados criminalmente pelo 

Ministério Público Federal. Então, quer dizer, a decisão da anistia feita pelo STF não 

pode ser usada como pretexto para não se criminalizar os agentes do Estado.  

Eu acho que, nós vãos para a rua, levantamos a questão da anistia, mas nós 

temos que lembrar disso porque isso está acontecendo, isso é uma realidade, isso faz 

toda a diferença. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu só queria 

colocar o seguinte. Quando o Ivan me procurou para criar a Comissão Estadual da 

Verdade, eu fui na casa da Amelinha, consultei Amelinha e consultei várias pessoas. Eu 

imaginava que a instalação da Comissão da Verdade vinha para unificar todo um campo 

de luta para conduzir uma tese. Outro dia, lá no encontro das Comissões da Verdade 

Cajamar, a única Deputada Federal, com 79 anos, com todas as divergências políticas 

que eu tenho com ela aqui em São Paulo, a única pessoa que ficou três dias lá foi a 

Luiza Erundina. Agora, se nós formos encontrar no atual espectro partidário político o 

que nos desune está fácil. Difícil está achar o que nos une. Então, desde que essa 

Comissão da Verdade foi criada, veio o menino do Ibrahim aqui hoje que falou em alto 

e bom som que ele é do PSDB e tudo o mais, e todas as correntes. Quando eu fiz e faço 
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a pergunta do Araguaia é porque eu não posso entender, com muita dor, como é que não 

se reivindica a memória do Araguaia. Mas isso não é monopólio do PCdoB. Isso é um 

fenômeno generalizado em todo o Brasil. Só que eu estou com receio, você falou do 

Governo fantoche da Dilma. Eu acho que, em que pese todas as dificuldades no 

Governo do Lula e da Dilma, com Paulinho Vanucci, alguma coisa, alguns avanços 

houve.  

Então, vocês sabem a família Petit e dessa questão do Araguaia que eu não tenho 

nenhuma ligação, é uma coisa que é o centro dessa Comissão. O centro. Por influência 

da Criméia, da própria Amelinha, isso é uma coisa que eu só peço, e que eu preciso ter, 

eu não faço desde que eu assumi a Comissão da Verdade eu congelei meu mandato. Eu 

acordo fazendo Comissão da Verdade, vou, e se eu, e tento, no meu Partido junto ao 

Governo Federal, em todo lugar, tentar coesionar forças em torno dessa questão da 

Comissão da Verdade. 

Então, eu sou do PT, não tenho problema nenhum de coerência. Não tenho a 

mesma dedicação que vocês deram a vida toda, fiquei fazendo outras coisas. E estou 

falando na primeira pessoa porque lógico que dói muito dizer que o Governo da Dilma é 

um Governo Fantoche. O Governo da Dilma não é um Governo Fantoche. Nem o do 

Lula foi. Eu acho que nós tivemos esses anos todos de neoliberalismo aí, o Brasil 

empobreceu, a violência aumentou e um pouquinho dessa social democracia está 

contribuindo. Então, com todo o respeito que eu tenho por vocês, eu, enquanto 

integrante do PT, vou continuar lutando com outros companheiros. Que o Lula mesmo 

fez uma entrevista que o Emir Sader está publicando em um livro que vai dizer e ele diz, 

90% da base do PT continua coerente, continua na luta. E os 10% foram fazer essa 

Realpolitik aí. Então, eu queria pedir para o Fonteles continuar o depoimento amanhã. 

Você trouxe um documentário não é?   

Então eu queria, eu só falei isso porque eu também não quero ficar em uma 

posição difícil aqui. Eu nunca me manifesto, nunca respondo, nunca interfiro, mas hoje 

eu precisava falar. 

Fonteles com a palavra. 
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O SR. PAULO FONTELES FILHO – Eu queria agradecer a oportunidade, 

saudar a família Petit. Mas antes de levantar questões relacionadas ao documentário eu 

queria levantar algumas questões que creio serem importantes. 

Primeiro, eu acho que nós precisamos recolocar essa questão dos partidos de 

esquerda no nosso país. Porque você tem, na verdade, figuras que tratam essa questão 

da Memória, Verdade e Justiça nos termos adequados. Por exemplo, no Partido 

Comunista do Brasil, na qual eu sou filiado e militantes há 26 anos, nós temos aí a 

figura emblemática do Aldo Arantes, que inclusive é o meu dirigente nesse trabalho do 

Araguaia. E que, via de regra tem jogado o papel no sentido de nós fazermos a pesquisa. 

Creio que no PT também existam os quadros. Acho que o Deputado Adriano Diogo se 

destaca nesse processo. Nós temos a Deputada Luiza Erundina. O fato é que as direções 

nacionais desses partidos, a gente precisa colocar as coisas no termo adequado, no 

sentido de fazer um bom combate. No sentido inclusive de realizar essa missão histórica 

na qual a Dodora levantou aqui. Essa questão de revisitar a questão da anistia. 

Nós tivemos aqui há uma semana atrás um encontro nacional que apontou nessa 

perspectiva da sociedade civil. Como é que nós vamos construir uma marcha à Brasília, 

Dodora? Para ir para cima. Acho que a ideia dos tribunais populares são absolutamente 

importantes, porque se a gente não colocar o povo brasileiro na parada esses caras vão 

morrer com cara de santo. Você olha, por exemplo, para o Major Curió, e quem não 

sabe quem é o Major Curió morre de pena, companheiros e companheiras. Morre de 

pena. Porque ele tem aquela cara de vovozinho, não sei o que, se tu não sabe quem é a 

figura tu não vai enfrenta-lo. Então eu penso que uma das tarefas colocadas a essa 

militância toda que atua em direitos humanos, nessa seara da Verdade, Memória e 

Justiça é o seguinte, é trabalho que está nos partidos de esquerda. Porque isso nos 

interessa, isso tem a dimensão democrática. Para o Brasil dar um salto, para fazer um 

avanço, para superar inclusive questões como colocadas aqui pelo Clóvis Petit. Porque 

se é verdade, Clóvis, que existe ainda o Estado clandestino, é verdade também que 

existem boas manifestações governamentais com relação a isso. É só verificar, por 

exemplo, a atuação do Paulo Vanucci a frente da Secretaria Nacional dos Direitos 

Humanos no sentido de fazer valer a Comissão da Verdade.  

A manifestação recente da Maria do Rosário dizendo o seguinte, que torturador 

não pode estar no Estado brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, para a gente ver como as 
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coisas são contraditórias, o atual Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional 

General José Elito foi um cara que atuou no Araguaia. É onde está a BIN. É o guarda 

chuva onde está a BIN. Agora, eu não tenho a convicção e a crença ou idealismo o 

seguinte, que nós vamos resolver isso com canetada. O caminho é a luta do povo, a luta 

social. Eu acho que nós precisamos fazer uma grande luta no sentido de revogar a Li da 

Anistia, de recolocar as questões do ponto de vista dos partidos de esquerda no Brasil. 

Porque se é verdade que foram essas organizações que travaram a luta até as 

multitudinárias manifestações com relação às diretas já. Houve um abandono com 

relação a isso. Ou isso foi se institucionalizando. São desafios que estão colocados para 

nós. Eu participo dessa luta, Deputado Adriano Diogo, porque é o seguinte, não é 

apenas porque eu sou do PCdoB e nasci nesse partido. Mas é porque eu nasci sob 

tortura. E muitos companheiros, quer dizer, tiveram essa trajetória semelhante.  

Então, eu queria levantar isso para que a gente pudesse ter aquilo que, o que nos 

une de fato, alguém falou aqui, o que é que nos une? Nós temos muitas diferenças, 

companheiros. Mas eu acho que a coisa que nos une é revogar a Lei da Anistia, revisitá-

la. E é em torno disso que nós precisamos ter, fazer a nossa convicção. Não sei se 

revogar, mas revisitar. A gente fazer o seguinte, concretamente, companheiros, que os 

torturadores sejam presos, julgados e condenados no país. Essa é a nossa tarefa. O 

caminho para isso eu acho que nós precisamos discutir, apurar e precisar bem. 

Por fim, companheiros, eu gostaria inclusive discutir isso aqui com vocês. 

Porque esse documentário tem 50 minutos. E ele faz exatamente esse contexto do 

Araguaia. Aborda a questão dos camponeses, pega relato do ex-soldados e de ex-

mateiros. E é um documentário feito entre 2010 e 2011, no momento em que houve um 

avanço do ponto de vista das informações sobre o Araguaia. Quer dizer, nós passamos 

hoje isso ou vamos passar por parte? Eu acho que nós devemos passar todo o 

documentário. Se não der para ser agora, companheiros, nós podemos marcar para 

amanhã ou para quarta feira. Eu estou inclusive, Deputado Diogo, para fazer isso aqui, 

está compreendendo? Estou disponível. Fico aqui em São Paulo acho que até quinta ou 

sexta feira para tocar essa história. E para nós é importante apresentar isso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico. Que horas são 

agora? 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – São exatamente cinco e 10. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podemos levar essa sessão 

até às seis horas hoje? Podemos? Então vamos fazer uma opção conjunta aqui. Vamos 

começar a assistir o documentário, a gente vai até as seis, está bom? 

Se precisar interromper, quando você achar necessário interromper ou quando 

houver alguma dúvida... 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – O problema é que esse documentário 

ele tem um fio da meada. Ele tem toda uma argumentação que se a gente parar no 

meio... Fazer tudo não é? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Beleza então. Então vamos 

baixar a tela. 

 

 

O SR. PAULO FONTELES FILHO – Vamos apresentar ele então. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só pergunta para o pessoal 

da internet, Thais, se tem qualidade para reproduzir. Vê com o pessoal da internet se 

eles vão repassar o filme. Se está ao vivo ou não. Vamos lá. 

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está encerrada a reunião.  

  

 

*      *      * 
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DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

06/09/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, 70ª Audiência Pública, no dia 06 de setembro de 

2013, Auditório “Teotônio Vilela”. 

Está instalada a 70ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 06 de setembro de 2013, às 14h, na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório “Teotônio Vilela”, para a oitiva dos 

depoimentos dos companheiros do PCR Emmanuel Bezerra dos Santos e Manoel 

Lisboa de Moura. 

Para formar a Mesa, convido o companheiro Edival e o companheiro José 

Nivaldo (palmas). E a companheira da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Amélia Teles. (palmas.) 

Leitura, por parte do advogado Renan Chinaglia de um texto enviado pelo 

Procurador da República, Dr. Sergio Suiama. Com a palavra, o Renan Chinaglia. 

 

O SR. RENAN CHINAGLIA – Boa-tarde a todas e todos. Vou ler uma 

mensagem de 04 de setembro de 2013, do Procurador da República Sérgio Suiama: 

"Prezadas e prezados, informo em primeira mão que a Justiça Federal de São 

Paulo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Carlos 

Alberto Brilhante Ustra e Alcides Singillo, pela ocultação do cadáver de Hirohaki 

Torigoe, ocorrida a partir de 05 de janeiro de 1972. 

Torigoe era militante do Molipo, foi capturado com vida, em seguida levado ao 

DOI do 2º Exército, onde faleceu. 

No DOI sua presença foi atestada por duas testemunhas ouvidas pelo Ministério 

Público Federal e arroladas na denúncia. 
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A divulgação da sua morte foi adiada em 15 dias, e todos os documentos do 

óbito foram registrados com o nome falso de Massahiro Nakamura, muito embora já há 

provas testemunhais e documentais de que os réus sabiam da verdadeira identidade do 

cadáver. 

O corpo de "Nakamura" foi sepultado em uma cova no cemitério de Perus, e 

todos os esforços feitos até agora para identificar seus restos mortais resultaram 

negativos. 

Nos dois locais apontados como local da sepultura de "Massahiro Nakamura", as 

ossadas encontradas não correspondiam às características da vítima. 

Na denúncia a juíza sublinha o fato de que o crime é de natureza permanente e a 

ocultação do cadáver só estará exaurida quando os restos mortais forem definitivamente 

identificados e que dessa forma não há que se falar em prescrição penal. 

As investigações do Ministério Público Federal contaram com a colaboração 

valiosa da Comissão Estadual da Verdade do Estado de São Paulo e de membros do 

movimento de familiares de mortos e desaparecidos políticos. 

Em nome de nossa instituição e do grupo de trabalho "Justiça de Transição" da 

2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, agradeço a todos. 

Sérgio Gardenghi Suiama, Procurador da República". 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Passo a palavra à Vivian, 

para que ela faça a leitura dos testemunhais. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa-tarde a todos e todas. Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. 

Vou ler os memoriais dos casos de hoje, Emmanuel Bezerra dos Santos e 

Manoel Lisboa de Moura. 

Emmanuel Bezerra dos Santos nasceu em 17 de junho de 1943, na Praia de 

Caiçara, na época um próspero distrito de pescadores do Município de São Bento do 

Norte, no Rio Grande do Norte. Filho de Luiz Elias dos Santos e Joana Elias Bezerra. 

Filho de um pescador, estudou na escola isolada São Bento do Norte, onde fez o 

curso primário. Essa escola hoje leva o seu nome, uma justa homenagem ao seu aluno 

ilustre. 

Em 1961 mudou-se para Natal, no Rio Grande do Norte, passando a residir na 

Casa do Estudante e estudar no colégio estadual do Atheneu Norte-Riograndense. 
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Quando cursava a terceira série do curso ginasial, Emmanuel, com outros 

colegas, fundou o jornal "O Realista", voltado para propagar a cultura popular, a poesia 

e fazer a denúncia da exploração e da miséria da sociedade capitalista. 

Como forma de contestar a ditadura, Emmanuel criou o "Jornal do Povo", 

publicação lítero-cultural, com correspondentes em vários municípios do estado com a 

mesma finalidade. 

No Atheneu estudou até o primeiro ano clássico, atual ensino médio, até o ano 

de 1965. Em 1966 adoeceu e perdeu o ano letivo. Recuperou-se rapidamente, cursou 

supletivo e prestou exame vestibular, ingressando na Faculdade de Sociologia da 

Fundação José Augusto, em 1967. Em 1968 tornou-se o coordenador da bancada dos 

delegados potiguares ao 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, São Paulo, onde foi preso. 

Antes, fora eleito presidente da Casa do Estudante, onde realizou uma 

administração marcada pelo dinamismo, atividades culturais, ousadia e eficiência 

administrativa. 

A Casa do Estudante foi transformada em uma trincheira de luta do movimento 

estudantil secundarista e universitário de Natal. Em 1968, como diretor do Diretório 

Central dos Estudantes da UFRN, desempenhou função de liderança no meio 

universitário. 

A partir de 1966, Emmanuel passou a integrar o Partido Comunista Brasileiro, 

PCB, sendo dos seus principais articuladores e teóricos na luta interna do partido, dele 

afastando-se em 1967, para incorporar-se ao Partido Comunista Revolucionário, PCR. 

Com a edição do Ato Institucional 5 Emmanuel foi novamente preso e 

condenado em dezembro de 1968. Cumpriu pena até outubro de 1969, em quartéis do 

exército, no distrito policial e finalmente na base naval de Natal. 

Libertado, Emmanuel passou a viver na clandestinidade, indo atuar, já como 

dirigente nacional do seu partido, nos estados de Pernambuco e Alagoas. 

Nesse período, realizou viagens ao Chile e à Argentina, em nome da direção do 

PCR, para discutir a possibilidade de ações unitárias anti-imperialistas com o MIR 

chileno, e tentar aglutinar exilados brasileiros em torno da luta contra a ditadura no 

Brasil. 

Além de organizador comunista, Emmanuel era poeta e participou ativamente 

dos movimentos artísticos e culturais desenvolvidos em Natal. Escreveu seus primeiros 

poemas adolescentes ainda em Caiçara e na cidade de Natal, onde chegou a participar 

de mesas de júri de festivais culturais e de poesia. 
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Apesar das atribulações da vida clandestina, foi possível salvar alguns desses 

poemas e reuni-los em livro, organizado pelo Centro de Direitos Humanos do Rio 

Grande do Norte, e editado em Natal pela Editora Gráfica e Livraria Manibo, em 2010. 

Dados sobre seu sequestro e assassinato: foi sequestrado pela Operação Condor, 

organização terrorista das ditaduras do cone sul da América, quando cumpria missão 

política do seu partido na Argentina, entregue ao DOI-Codi do 2º Exército de São 

Paulo, onde terminou assassinado sob indescritíveis torturas, no dia 04 de setembro de 

1973, quando já era um dos principais dirigentes do Partido Comunista Revolucionário, 

PCR. 

 

O SR. – Companheiro Emmanuel Bezerra dos Santos. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Agora. 

 

PÚBLICO – E sempre. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Manoel Lisboa de Moura. Manoel nasceu em 

Maceió, Alagoas, em 21 de fevereiro de 1944, filho de Augusto de Moura Castro e 

Iracilda Lisboa de Moura. 

Foi sequestrado pelo DOI-Codi do 4º Exército, com a participação do delegado e 

torturador paulista Sérgio Paranhos Fleury, na Praça Ian Fleming, em Recife, no dia 16 

de agosto, e torturado até a morte no dia 04 de setembro de 1973. 

Ele foi fundador e principal dirigente do Partido Comunista Revolucionário, 

PCR. Iniciou suas atividades políticas participando do movimento estudantil 

secundarista no antigo colégio Liceu Alagoano. Integrou a União Estadual dos 

Estudantes Secundários de Alagoas, UEESA, participou do centro de cultura popular da 

UNE, do CPC, encenando peças teatrais para os operários do porto de Alagoas e praças 

de Maceió. 

Manoel logo aos 17 anos tornou-se comunista, ingressando na Juventude 

Comunista de Alagoas e militante do Partido Comunista Brasileiro. Porém, para superar 

a política reformista, se integrou ao Partido Comunista do Brasil em 1962. 
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Entretanto, dedicando-se disciplinadamente ao estudo do marxismo/leninismo, e 

ao desenvolvimento da luta ideológica no interior do movimento comunista, sentiu a 

necessidade de um partido de novo tipo, que superasse o burocratismo, o reformismo e 

demais vícios da esquerda tradicional. Por isso, em maio de 1966, juntamente com 

Amaro Luiz de Carvalho, Ricardo Zarattini, Valmir Costa, Selma Bandeira, entre 

outros, tomou a firme decisão de construir o Partido Comunista Revolucionário, para 

organizar as massas trabalhadoras para derrubar a ditadura militar e instaurar o governo 

popular revolucionário, para construir uma nova sociedade brasileira, soberana, 

democrática e socialista. 

Manoel cursava o primeiro ano de medicina na Universidade Federal de 

Alagoas, em 1964, quando se pôs a ditadura militar fascista. A sua casa foi invadida por 

um bando armado "em nome da segurança nacional", que queriam prendê-lo. 

Manoel conseguiu fugir para Recife, Pernambuco, e de lá para o Rio de Janeiro, 

onde morou por mais ou menos um ano. 

Voltou em 1965 para Recife, onde foi preso e torturado e libertado 45 dias 

depois, mas as perseguições continuaram. 

A partir de 1966 passa a viver e militar sob rígidas normas de segurança da 

clandestinidade do PCR, e trabalhando diuturnamente na organização do seu partido, na 

formação de novos quadros, nas ações armadas, na elaboração dos materiais teóricos e 

editando com os demais companheiros o jornal "A Luta", no qual denunciava os crimes 

da ditadura e a exploração dos trabalhadores pelos monopólios nacionais imperialistas. 

A repressão política sabia que no comando das ações do PCR estava a figura de 

Manoel Lisboa, e desloca parte do seu aparato repressivo para Recife, tendo à frente o 

delegado paulista Sérgio Paranhos Fleury, que ganhara notoriedade como chefe do 

esquadrão da morte, da Operação Bandeirantes e no extermínio das organizações 

políticas revolucionárias no sudeste do nosso país, sob as ordens do DOI-Codi do 2º 

Exército em São Paulo. 

Conseguiram, assim, sequestrar Manoel Lisboa no cair da noite do dia 16 de 

agosto de 1963, na Praça Ian Fleming, no bairro de Rosarinho, em Recife, quando dava 

assistência a uma operária da fábrica Torre, e foi levado para o DOI-Codi do 4º 

Exército, na Praça 13 de Maio, no centro da cidade, onde foi torturado até a morte por 

longos 16 dias, sem dar uma só informação aos seus carrascos. 

Depois, enrolado em estopa, foi transportado num avião da Força Aérea para ser 

enterrado como desconhecido no cemitério de Campo Grande, em São Paulo, para 
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tentar dar veracidade à farsa montada pelo DOI-Codi sobre sua morte e a de Emmanuel 

Bezerra. 

O sequestro, a morte e a farsa. A ditadura, no entanto, com a intenção de 

manipular os fatos, como era costume, montou uma falsa versão, divulgada pelos meios 

de comunicação da época, de que Manoel Lisboa teria sido morto em uma troca de tiros 

com agentes da repressão no bairro de Moema, São Paulo, na ocasião em que teria um 

suposto encontro com Emmanuel Bezerra. Os dois teriam sido mortos no confronto. 

Versões como esta buscavam encobrir os cruéis crimes da tortura, assassinato e 

ocultação de cadáveres praticados por agentes do Estado. Também tinham por objetivo 

desmoralizar os revolucionários, pois temiam o exemplo de heroísmo e dedicação 

ilimitada que os mesmos demonstraram ao nada falarem diante de seus algozes. 

Segundo denúncias de Selma Bandeira Mendes, companheira de Manoel Lisboa, 

e depoimento de outros presos políticos, ele foi torturado pela equipe do agente policial 

fascista Sérgio Paranhos Fleury e Luiz Miranda, até sua morte, nas dependências do 

DOI-Codi do 4º Exército, em Recife. Em seguida seu corpo foi removido para São 

Paulo, com o intuito de despistar os familiares e montar a versão falsa montada pela 

ditadura. 

Os dois militantes foram enterrados como indigentes no cemitério do Campo 

Grande, em São Paulo. As requisições de necropsia feita pelo DOPS-São Paulo têm o 

"T" de terrorista manuscrito em vermelho, marca utilizada pelo órgão de segurança de 

São Paulo para identificar os dissidentes políticos assassinados. 

No caso de Manoel, há uma carta de seu irmão, capitão do exército Carlos 

Cavalcanti, dirigida ao Major Maciel, em 07 de setembro de 1973, reiterando solicitação 

feita pessoalmente no QG do 2º Exército, para que identificasse o número da guia do 

IML que correspondia à sepultura do irmão, uma vez que no cemitério de Campo 

Grande havia duas guias, 5205/73 e 5206/73, relativas a "dois terroristas", ambas com 

os mesmos dizeres: indivíduo de cor branca, 25 anos presumíveis, com nome 

"desconhecido", indicando como causa mortis anemia aguda por hemorragia interna e 

externa traumática atestada pelos médicos Harry Shibata e Armando Canger Rodrigues. 

Reclamava ainda a devolução dos pertences do irmão. 

O irmão de Manoel tentou resgatar o corpo que embora tivesse sido enterrado 

como indigente poderia ser exumado, desde que a família se comprometesse a não abrir 

o caixão, que seria entregue lacrado. O que a família se recusou a aceitar, por não poder 

ter, nem ao menos a certeza de que no caixão lacrado estivesse realmente seu corpo. 
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No caso 137/96, de Manoel Lisboa de Moura, na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, a relatora Maria Eunice Paiva votou pelo acolhimento do 

pedido, registrando que os órgãos oficiais conheciam a identidade de Manoel, e que 

mesmo assim ele foi enterrado como indigente, em caixão lacrado, e em sepultura que 

não podia ser identificada pela família. 

Na opinião da relatora isso fazia deduzir que a morte por causas não naturais 

estava relacionada com a tortura, mesmo não atestada no exame do IML. 

O caso foi aprovado por unanimidade em 18 de março de 1996. O relator do 

caso 219/96, de Emmanuel, na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos, General Oswaldo Pereira Gomes, argumentou que sua morte se deu da mesma 

forma e nos mesmos local, data e circunstâncias que a de Emmanuel Lisboa de Moura, 

cujo, "requerimento da família teve apreciação unânime pelo deferimento desta 

comissão". 

Assim, concluiu que, “a versão da morte em tiroteio de um elemento já preso, 

que é levado ao encontro de outro e desse tiroteio não há notícia de ferimento em 

nenhum elemento da segurança, não convence o relator, como não convenceu no caso 

de Manoel Lisboa de Moura”. 

O caso foi deferido por unanimidade em 23 de abril de 1996. 

Em 1992 os restos mortais de Emmanuel Bezerra dos Santos foram exumados 

no cemitério do Campo Grande, em São Paulo. Em 12 de julho de 1992, D. Paulo 

Evaristo Arns celebrou missa na Catedral da Sé em homenagem a Helber José Gomes 

Goulart, Frederico Eduardo Mayr e Emmanuel Bezerra dos Santos, com as urnas 

contendo seus restos mortais identificados. 

No dia seguinte, a ossada de Emmanuel foi trasladada para Natal, no Rio Grande 

do Norte, e em 14 de julho sepultada na sua cidade, Caiçara, no Rio Grande do Norte. 

Em meio a grande comoção, Emmanuel foi enterrado no cemitério da cidade. 

Ele recebeu diversas homenagens no Rio Grande do Norte. A escola isolada de São 

Bento do Norte tem hoje o seu nome, o grêmio estudantil da Escola Estadual João 

XXIII também. Uma rua localizada no bairro de Pitimbu, em Natal, recebeu seu nome, e 

um bairro da cidade também foi batizado pelo nome de Emmanuel Bezerra. 

Os restos mortais de Manoel Lisboa de Moura foram exumados e trasladados 

para Maceió em maio de 2003, pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 

Políticos. Seu traslado, acompanhado por seus companheiros, familiares e militantes 

políticos foi digno de um herói nacional. Após homenagem solene realizada na Sede da 
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Prefeitura de São Paulo, seu corpo seguiu para Recife, onde foi recebido por centenas de 

jovens, trabalhadores e militantes do PCR, onde realizaram um ato na sede do centro 

cultural que leva seu nome, em seguida, na Praça Padre Henrique, com a presença do 

prefeito da cidade e do Ministro da Justiça. 

Em Maceió, sua cidade natal, desfilou como herói do povo pelas ruas da cidade 

e foi homenageado pela Universidade Federal de Alagoas, onde foi readmitido 

simbolicamente como aluno da Faculdade de Medicina. 

Em sua homenagem, a cidade de Maceió deu o nome de Manoel a uma de suas 

ruas no loteamento Parque dos Eucaliptos. No Recife, ele é nome do centro cultural 

Manoel Lisboa de Moura. 

 

O SR. – Manoel Lisboa de Moura. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Agora. 

 

PÚBLICO – E sempre. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Os dados lidos aqui foram produzidos pelo 

Partido Comunista Revolucionário, e também tem informações retiradas do dossiê 

Mortos e Desaparecidos no Brasil, do IF. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria pedir para você 

permanecer à Mesa, e queria convidar o companheiro Raphael Martinelli para que 

ficasse na Mesa desses depoimentos. (Palmas.) 

Queria também pedir para que o Wanderson e o Luiz Fernando compusessem a 

Mesa, ao lado da Amelinha, nessas duas cadeiras. Queria pedir para os companheiros 

virem para a Mesa. (Palmas.) 

Antes de passar o vídeo, também queria dizer que estão conosco aqui hoje o 

padre Geraldo, do Comitê de Mortos e Desaparecidos de São Paulo, e nosso 

companheiro, grande amigo Igor Grabois. 

Vamos lá. Vídeo. 
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*       *        * 

 

Apresentação do vídeo. 

 

*       *        * 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Enquanto preparo o próximo vídeo, são 3, o 

Lucas Marcelino vai ler uma poesia para nós. 

 

O SR. LUCAS MARCELINO – Boa-tarde a todos. 

"Vocês todos, vocês me ouvem? Escutem o que eu vou dizer. A história que 

estão contando, o socialismo avança, a vitória vem chegando. Vocês aí no meio, vocês 

me ouvem? A comuna está crescendo, a chama está se acendendo, Paris não se apagou. 

Vocês aqui na frente, vocês me ouvem? Será que estão entendendo? Vejam que está 

vencendo. O inferno está cedendo, Stalingrado não se entregou. Vocês todos, vocês me 

ouvem? É mentira o que estão contando. O Partido Comunista Revolucionário não se 

acabou. O PCR vive e luta". (palmas.) 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Agora a gente vai ver o vídeo do traslado dos 

restos mortais do Emmanuel Bezerra. 

 

*       *        * 

 

Apresentação do vídeo. 

 

*       *        * 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mais uma poesia, enquanto preparo o próximo 

vídeo. 

 

O SR. LUCAS MARCELINO – "Eles te sangraram, te queimaram, nunca te 

curvaram. Eles dilaceraram seu corpo, nunca sua alma. Eles venceram seu corpo, nunca 

sua vontade. Eles te mataram, estás vivo. Eles, os cadáveres dos sepultos, tu, estrela 

radiante, exemplo sempre presente. Eles, os inimigos do povo, tu, a dignidade do 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 10

homem. Eles, sádicos carrascos, tu, o amor, a justiça, a liberdade. Eles, armados, 

numerosos, tu, desarmado, sozinho. Eles, amedrontados, tu, firme como uma rocha. 

Eles, babando de ódio sobre teu corpo inerte, aterrorizados, temendo a tua dignidade, tu, 

dormindo o eterno e plácido sonho dos justos, os que cumpriram o seu dever. Eles, 

humilhados, aterrorizados, temendo a sua dignidade, tu, amado, admirado, norma de 

conduta, esperança e exemplo. Eles, monstros fascistas, tu, herói comunista, protótipo 

da humanidade futura. Eles, vermes anônimos, tu, Manoel Lisboa de Moura." (palmas.) 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Este último vídeo é um trecho do traslado do 

Manoel Lisboa de Moura, ainda na parte aqui na Prefeitura de São Paulo. 

 

*       *        * 

 

Apresentação do vídeo. 

 

*       *        * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria agradecer todo 

esse trabalho de preparação que vocês fizeram, e queria, dos cinco companheiros, mais 

os dois que têm ligação com São Paulo, o Manoel Lisboa de Moura e o Emmanuel 

Bezerra, queria que vocês, pelo menos esses dois, o ideal seria fazer a recuperação da 

memória e o testemunhal dos cinco, que a gente recuperasse, que organizasse, para que 

a gente fizesse a gravação dos dois memoriais, dos dois testemunhais dos 

companheiros. 

Deixa eu me organizar, baixar um pouco o nível de emoção para ver como 

vamos conduzir tudo isso aqui. 

Primeiro vai falar o José Nivaldo Júnior. O companheiro José Nivaldo Júnior é 

professor de história da Universidade Federal de Pernambuco e publicitário. Foi preso, 

torturado, em 1973, na mesma época que Manoel Lisboa de Moura. 

Você tem o tempo que você julgar necessário e depois fala o Cajá. Vamos 

começar pelo José Nivaldo, que veio especialmente de Pernambuco para cá hoje para 

fazer este depoimento tão importante. 
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O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Boa tarde a todos, Presidente, membros da 

Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, os companheiros da Mesa. 

Se foi preciso baixar o nível de emoção aqui, agora vamos precisar baixar muito 

o nível de emoção, porque realmente não é fácil reviver momentos tão duros, tão 

difíceis, tão dramáticos como os que eu pude compartilhar e venho aqui testemunhar. 

Eu vou começar, vou tentar ser breve para deixar mais tempo para o nosso 

comandante Cajá, que tem muito mais a falar do que eu. Mas vou começar com uma 

frase, uma citação do meu pai, que era escritor, intelectual e morreu há exatamente um 

mês. Vejam quanta emoção. 

Ele escreveu um livro, que eu já dediquei aqui à Comissão da Verdade, vou 

deixar aqui, inclusive como prova de algumas coisas que vou mencionar, e ele diz aqui 

na capa do livro: "hoje estou convencido de que, apesar de tudo que já foi dito e 

publicado sobre os anos de repressão, cada um de nós que sofremos na pele e na alma as 

marcas da sua violência, temos algo a acrescentar, temos uma palavra ainda". E ele deu 

a sua palavra. 

Eu vou pular o item dois e vou para o item três, que era o livro, para encerrar, 

que era o livro. Meu pai era um homem de direita, um entusiasta da ditadura militar. Ele 

achava que era, realmente, o movimento redentor do Brasil. Anticomunista, de uma 

família de latifundiários, intelectual, médico, enfim. 

E quando eu fui sequestrado, a primeira reação dele foi algo assim, "não, ele está 

levando, ele fez por merecer, está levando um castiguinho dele lá". Ou seja, estão 

puxando a orelha. 

Quando ele tomou consciência do tamanho da bronca, graças ao depoimento de 

uma advogada, Mércia Albuquerque, que é conhecida, teve um papel importante, 

Mércia chamou ele num canto e falou: "Doutor José Nivaldo, o senhor está muito 

enganado com essa questão. O seu filho está sendo muito torturado". 

Ai ele, de repente, caiu a ficha. "Meu filho torturado? Isso não é possível". Virou 

uma fera. Foi ao correio, passou um telegrama desaforado, que está transcrito aqui no 

livro, para o comandante do 4º Exército, obrigou o telegrafista a passar o telegrama, e a 

partir daí desenvolveu, ele era um homem muito bem relacionado, de todas as 

academias possíveis e imaginárias de medicina, de letras, de criadores de gado, de 

latifundiários, de não sei o quê. E ele fez uma mobilização massiva, que envolveu 

Secretários de Estado, autoridades de todos os escalões, militares. 
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Enfim, ele infernizou de tal modo a ditadura, que eu fui, acho, um dos poucos 

sequestrados que teve direito a visita de reconhecimento. Ou seja, me levaram lá para 

mostrar que eu estava vivo. Me levaram para ele, para apresentar a ele e à minha mãe, e 

num segundo momento a ele e à minha mãe e à minha mulher da época. 

Então, um caso raro. Saí do DOI-Codi para a sede do 4º Exercito, e retornei para 

o DOI-Codi, que era no mesmo espaço, fiz um longo percurso para percorrer uma 

distância daqui até a entrada, devido à pressão que estava feita. 

Aliás, eles tentaram causar uma boa impressão, e causaram a pior impressão 

possível, porque meu estado era inegável. A minha ex-mulher registra no livro que 

nunca, apesar de médica e de frequentar ambientes nosológicos, nunca viu um ser 

humano com o odor que eu exalava naquela visita, apesar de ter tomado um banho, mas 

um banho de sabonete precariamente, que não apagava três semanas da situação que eu 

estava passando. 

Esse livro é muito importante, porque ele foi escrito, não foi por um militante, 

nem por alguém contra a ditadura. Foi escrito por um pai que demorou a escrever 

porque eu falava: "papai, não escreva, deixe isso para lá". Eu mesmo não tinha muito 

interesse. Ele escreveu, eu tinha medo inclusive da visão que ele ia colocar. 

Mas, ele escreveu o livro em 2003, há 10 anos publicou, e aqui deixa claro, 

absolutamente claro, que o que aconteceu no Rio, por exemplo, onde a tortura acontecia 

no quartel da PE, da Polícia do Exército, o DOI-Codi era instalado dentro de uma 

unidade militar, no Recife era instalado nas dependências do 4º Exército, do comando 

do nordeste, da 7ª Região Militar, num quadrilátero na Praça 13 de Maio, em frente à 

Faculdade de Direito, num quadrilátero onde fica o hospital militar, ainda hoje, ficava o 

comando a 7ª Região Militar, o comando do 4º Exército, e no miolo disso, o DOI-Codi. 

Os depoimentos do meu pai não deixam dúvidas de que o comandante do 4º 

Exército, o General Walter Menezes Paes, sabia e acompanhava tudo que se passava. 

Tem uma passagem do livro que o general diz "está vendo aqui", mostrando as manchas 

de tensão, de estresse na pele, sabendo que meu pai era médico, "está vendo aqui, isso é 

coisa do seu filho e dos comparsas dele, não sei o quê". 

Então, era preciso ser muito inocente para estar estressado, preocupado com a 

minha situação. 

O Coronel Curcio Neto, que comandava a 2ª Seção, apresentou ao meu pai as 

armas apreendidas e documentos, e não sei o quê, enfim, muito que eles apreenderam 

nos aparelhos do PCR, inclusive as armas da expropriação da Aeronáutica, e 
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perguntavam o que era aquilo: "é um rifle, coronel, todo mundo tem isso, é um revolver 

38. O que meu filho tem a ver com isso"? 

Mas, denunciou-se o coronel, denunciou a sua ligação com o DOI-Codi, íntima. 

E o Major Heber, que era o terceiro da escala do comando direto, frequentava o DOI-

Codi. Frequentava o DOI-Codi. Eu o reconheço como frequentador do DOI-Codi. 

Está absolutamente comprovada a vinculação, no nordeste, daquilo que eles 

vivem escondendo, o "comando não sabia" e no nordeste o comando comandava. A 

tortura era comandada pelo comandante do 4º Exército, diretamente, através do chefe da 

2ª Seção, que a ele se reportava em tudo. Está aqui este documento e passo às mãos do 

Presidente. Fiz um oferecimento à Comissão da Verdade. São poucos exemplares que 

restam, mas tem muita coisa para comprovar isso. Eu acho importante. 

Eu vou usar o tempo generosamente concedido para fazer alguns registros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não se preocupe 

com o tempo. Fique à vontade para o seu depoimento. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Estou. Para tratar de alguns conceitos, 

quero aproveitar a oportunidade. 

A ditadura acabou, mas a luta ideológica continua dia a dia. E a cada avanço das 

conquistas democráticas, vêm reposições de conceitos sobre a ditadura militar. A 

primeira é a ditadura militar, o nome ditadura militar. A ditadura tornou-se militar, mas 

a ditadura não foi implantada só pelos militares. 

A ditadura foi resultado de uma conspiração internacional, comandada pelos 

Estados Unidos, do apoio dos latifundiários nordestinos, de industriais nordestinos e 

paulistas, de uma classe média envenenada pela propaganda anticomunista, e de setores 

da imprensa, que hoje até a Rede Globo faz penitência disso. É boa a penitência. Não 

muda nada, mas ajuda a esclarecer a verdade, e até, desculpe, padre, setores da igreja 

profundamente envolvidos nesse processo. 

Então, com o tempo, e com o marketing, jogaram a culpa só para os militares. Só 

se fala de ditadura militar, porque a ditadura militar, porque o período dos militares. 

Não. Foi a ditadura que se implantou no Brasil, realizada pelos militares, que depois se 

apropriaram dela de uma forma até egoística, para se beneficiar, e acabaram, no final 

das contas, de 1985 para cá, ninguém foi da ditadura, nem Sarney foi da ditadura, a 
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ditadura só foi militar. Isso foi uma jogada de marketing que dificulta a compreensão do 

processo histórico. 

É preciso que a gente esteja alerta, porque a ditadura não é só militar. A ditadura 

é mais ampla. 

O segundo conceito que queria falar é o conceito sobre luta armada, a que vou 

voltar mais adiante, quando me referir a Manoel Lisboa. A cada ano que passa, menos 

se compreende o que foi a luta armada contra o regime ditatorial no Brasil. Menos se 

compreende. 

Hoje eu ouço, perplexo, pessoas fazerem autocrítica de atos heróicos que 

praticaram. "Não, fizemos errado, a luta armada, aquilo foi um erro". Aquilo foi um 

erro? Eu fico indignado quando ouço isso. 

A ditadura não foi implantada por causa da luta armada. A ditadura foi 

implantada por causa de um discurso realizado numa manifestação no Rio de Janeiro. 

Foi um discurso que desencadeou a ditadura. E as torturas, a repressão violenta, vieram 

em seguida, não foi por conta de resistência armada, de luta armada. Não teve nada a 

ver luta armada com a implantação da ditadura. 

E muito menos com seu recrudescimento. Mais uma vez, em 1968, é preciso que 

os jovens saibam disso, foi um discurso na Câmara, feito por um Deputado, que 

desencadeou o Ato Institucional 5. Não foi nenhum sequestro, nenhum ato de luta numa 

guerrilha, não. Foi um discurso. 

A resistência armada começou, para mim, vou dar o meu depoimento, quando 

foi que eu peguei em armas contra a ditadura? Peguei em armas contra a ditadura no dia 

que quis fazer uma panfletagem contra a visita de Rockfeller ou alguma coisa assim, ou 

fazer um discurso contra o Ato Institucional 5. 

Isso era uma ação armada, porque você corria risco de morte. Distribuir um 

panfleto, fazer um discurso em porta de fábrica, dizer aos operários que eles estavam 

sendo oprimidos pelo regime era um ato de luta armada, porque se não fôssemos 

armados podíamos ser mortos ou presos, e tínhamos o direito de resistir. 

A sociedade resistiu de várias formas, inclusive pelas armas, legitimamente. 

Tenho orgulho de ter participado dessa luta. Muito orgulho. E fico muito triste quando 

ouço atos de lamentos e arrependimentos de quem teve a oportunidade de escrever essas 

páginas de heroísmo e hoje não sabe sequer reconhecer seu papel histórico. Todos 

tiveram participação. 
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A luta contra a ditadura foi uma luta múltipla, foi luta legal, que o próprio MDB 

se transformou num instrumento de luta, criado, o partido, criado para legitimar a 

ditadura e se transformou num instrumento de luta. Os exilados, aqueles que foram 

batalhar, tiveram seu papel. Aqueles que lutaram na legalidade, os advogados, setores 

da igreja, tiveram seu papel. A luta armada cumpriu também o seu papel. 

E finalmente eu queria registrar algo sobre anistia. É muito engraçado, eu acho, 

esse debate que se faz sobre anistia no país. A anistia vale para militar, não vale para 

militar, é múltipla. Ao quebrar a ordem institucional, em 1964, a ditadura produziu uma 

legislação ilegítima até o seu último dia. 

Eu não reconheço a anistia. Eu não fui anistiado, porque eu não pratiquei 

nenhum ato que reconheça aquela cambada que estava no poder, o direito de me 

anistiar. Me anistiar de quê? Eu não os anistiei. E a anistia fajuta que fizeram quando já 

não dava mais para segurar a ordem, e para tentar proteger, como protegeram até hoje, 

os torturadores, os criminosos, os vilões da história, isso não reconheço. Não reconheço 

a anistia, e acho que todo democrata, ao discutir anistia, deve repudiar, na base. Anistia 

de quê? Por um Congresso eleito ilegitimamente, sob legislação de exceção? Isso não 

tem valor, para mim, valor legal nenhum. 

Anistia é apenas uma palavra, como soltura, que eu comemorei, é claro. 

Comemoramos todos os avanços. Comemorei quando não fui morto, comemorei 

quando passei a ser preso legalmente, comemorei quando fui solto, comemorei quando 

fui anistiado, comemorei claro, anistiado. Melhorou a minha situação. Mas não 

reconheço a legitimidade de nenhum desses atos. Todos foram ilegítimos a partir do dia 

1º de abril de 1964. 

Dito isso, vou falar um pouco sobre minha relação com o PCR, e com Manoel 

Lisboa. Eu não conheci Emmanuel Bezerra, conheci Amaro Luiz de Carvalho, mas sem 

ter tido a oportunidade de uma conversa com ele, conheci na prisão, visitando os presos 

políticos na Casa de Detenção do Recife, onde ele morreu. Não conheci Amaro Félix, e 

Manoel Aleixo vi uma vez, quando fui levar Manoel Lisboa para um encontro com ele. 

Não sabia com quem era, mas a noite caiu, eles foram se aproximando o suficiente para 

eu visualizar, e era uma figura inesquecível. Vi uma vez e jamais esquecerei. É uma 

figura, se você colocar a foto dele, é uma figura marcante. Era aquele ideal do realismo 

socialista, ideal vivo do realismo socialista, aquele operário camponês filho do povo, 

com energia, com força, com determinação. Era uma figura impressionante. E o meu 

amigo Manoel Lisboa. 
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Amizade estranha, eu digo num depoimento que dei ao PCR. Amizade estranha 

que nos unia, porque nos conhecemos, ele já na clandestinidade. Então, eu só vim saber 

que ele se chamava Manoel depois de saber, porque eu tinha apanhado tanto para dizer 

quem era Manoel, que todo mundo sabia que eu conhecia. Eu só não sabia que era 

Manoel, como não sabia que, sequer da existência de Selma, ou Ina. Apanhei muito para 

dizer quem era Selma, Ina, Manoel. Para mim eram abstrações. Eu podia até estar hoje 

na galeria dos mortos, morto por não ter o que dizer, não por heroísmo, nesse caso. 

Manoel Lisboa era uma figura extraordinária, um desses seres humanos que vêm 

ao mundo para dignificar a nossa, vamos chamar de raça, a nossa espécie, a nossa 

categoria de humanos. Uma figura que eu já conheci na clandestinidade, como disse, 

com um poder de convencimento enorme. Ele conseguiu convencer tudo, menos a me 

fazer entrar no PCR. Eu era, como até hoje sou, amigo da organização, colaborador, 

participava de ações, mas não me considerava, e nem era militante. Eu era um aliado do 

PCR, embora de muita confiança, enfim, mútua. 

Manoel tinha uma formação teórica extraordinária, era um argumentador 

fantástico, um homem capaz de sacrifícios sem igual. Ele passava fome para 

economizar os tostões de um almoço, ou caminhava quilômetros e quilômetros para 

poupar uma passagem de ônibus, porque achava que as finanças do partido, a 

propaganda, a expansão, o financiamento era o mais importante do que a condição dele 

de conforto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí já posso interferir. Fala 

um pouco, quem era você, se você era estudante. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Eu era estudante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como você conheceu, 

como que começou essa caminhada e esses cruzamentos? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Perfeito. Eu era estudante da Faculdade de 

Direito, e na Faculdade de Direito nós desenvolvíamos um trabalho cultural que era no 

limite do tolerável. A gente fez um jornal, o jornal "Reflexo", e assumi o jornal. Quer 

dizer, ao assumir, vieram outras pessoas, que nem eram de esquerda, e criou-se um 
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movimento em torno do jornal "Reflexo", que virou uma referência no movimento 

estudantil. 

Um dos membros do jornal "Reflexo", morto há um mês exatamente também, 

Leonardo Cavalcante, que merece todas as homenagens, meu nobre e armorial 

camarada d´armas, conhecia Manoel Lisboa, e na casa de Leonardo eu conheci Manoel 

Lisboa, já com o codinome. Chamava-se Zé. Era o galego Zé. 

O galego, o Zé, não participava do movimento estudantil. Era Valmir Costa, que 

ainda hoje está vivo, mora em Alagoas, poderia estar aqui dando seu depoimento, mas 

se quisesse, ou se pudesse, enfim, fazia o trabalho estudantil, e era responsável pelo 

nosso recrutamento para o partido. 

Como a gente tinha uma boa condição de vida, tanto Leonardo como eu 

trabalhávamos, dávamos aula e eu tinha um emprego público, a gente tinha, para o 

miserê total da época, a gente tinha boas condições financeiras. 

Então, uma vez por semana a gente fazia um encontro, e nesse encontro 

acabávamos jantando, e aí, de vez em quando, Manoel aparecia, tanto para fiscalizar as 

atividades como para jantar. Ele, me perdoe a memória dele, Cajá, mas era um jantar 

certo que ele contava, pelo menos a cada 15 dias. Ele comia um bom galeto, era um 

bom devorador de galeto, posso dizer isso. 

Então, desenvolvíamos esse trabalho. Nós fazíamos um trabalho legal na 

Faculdade de Direito, e paralelamente desenvolvíamos ações conjuntas de panfletagem, 

de pichação, de discurso em porta de fábrica. 

Eu, como tinha uma condição, uma família, já me referi, uma família de boas 

condições financeiras, eu tinha um carro, que na época nenhum jovem tinha, era um 

Opala, que era um carro top de linha, e nem os filhos de usineiros iam para a Faculdade 

de Direito de Opala. 

Por exemplo, Manoel Lisboa usava muito o meu Opala para fazer viagens, 

deslocamentos. A gente saia, ele de cabelo grande, eu com cabelo black power, quer 

dizer, a gente se deslocava de um estado para outro. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – A polícia nem parava o carro. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Para a polícia era um bando de playboy 

ali, fazendo farra. Passava bem, disfarçava bem. Era uma proteção. 
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Então, ele usava muito, frequentemente, esse recurso. "Companheiro, nesse fim 

de semana você vai fazer o quê?" Pronto, já sabia que tinha viagem para fazer, alguma 

coisa. Foi num deslocamento com esse que conheci Manoel Aleixo. Ele ia para a zona 

da mata, procuradíssimo, e ia no Opala, ia uma mulher, minha companheira, enfim, já 

dava outro aspecto, outra segurança. 

Então, desenvolvemos uma amizade muito grande. Ele sabia onde eu morava, 

conhecia minha casa, conhecia minha vida. E juntos participamos da ação armada de 

expropriação da Base Aérea do Recife, que é frequentemente desconsiderada, mas que 

foi a mais importante ação militar contra a ditadura exercida no nordeste. 

Alguém em busca de autocrítica poderia dizer que não deu em nada. Foi um 

assalto, levaram as armas, depois as armas foram recuperadas e zero a zero. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Comissão da Verdade 

tem uma outra embocadura. Fala o que aconteceu nessa ação armada. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Alguém em busca de autocrítica poderia 

dizer. Antes de falar o que aconteceu, eu vou dizer o seguinte. Esqueci o que ia dizer, 

esqueci a sua pergunta. O que aconteceu na ação armada? 

O papel da ação armada. Uma ação armada como essa teve uma repercussão 

inimaginável no nordeste inteiro. Essa repercussão não pode ser medida pelo efeito 

militar apenas, da ação. Ela vale como o fogo que mantinha aceso. As pessoas vinham a 

mim, contar, e depois de três semanas, a ação já tinha, com a ideia da limitação da ação, 

nós, eu dirigi um Fusca, e nós empreendemos a fuga num Fusca, muito espremidos 

pelos fuzis, mas na hora do aperto cabe todo mundo, fuzil e gente dentro do Fusca. 

Vocês não têm ideia de como cabe gente e fuzil dentro de um Fusca. 

Mas, quando vinham contar para mim, eram caminhões, paióis inteiros 

expropriados. As pessoas vinham me contar: "rapaz, soubesse o que aconteceu? O 

comando"... Não foi um comando, foi um posto da Aeronáutica, que fazia parte do 

comando, integrado ao comando, mas não foi o núcleo. Era o como se fosse um arrastão 

que a gente tivesse feito na Base Aérea de Recife, levado até os caças. O entusiasmo. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Mas toda a guarda acabou 

terminando amarrada, presa lá. 
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O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Sim. Essa ação revela a capacidade 

estratégica de Manoel Lisboa. 

Foi de uma simplicidade tão grande, que o último, mais recente assalto a um 

quartel militar americano no Afeganistão bem sucedido foi feito usando exatamente a 

mesma estratégia que Manoel Lisboa concebeu para invadir a base da Aeronáutica. 

Exatamente. Fardas militares, carros que não chamassem a atenção, pessoas que 

circulassem com naturalidade, e a surpresa, o elemento surpresa. Com o elemento 

surpresa, oficiais do exército entrando numa base aérea, os guardas não sabiam o que 

fazer, se batiam continência, se apresentavam arma ou se exigiam documento, e na hora 

da troca da guarda, exatamente na hora da troca da guarda, onde os que estão saindo 

estão morrendo de sono e os que estão chegando também estão morrendo de sono. Quer 

dizer, naquele momento em que há um descuido geral. Estudado, eles entraram, 

dominaram a guarda, aprisionaram a guarda e expropriaram os armamentos. 

Expropriamos, porque participei dessa ação. 

Para não pensarem que eu era um terrorista tão perigoso, a minha participação 

foi casual. Na verdade, no percurso para a ação, ocorreu um acidente com o carro do ex-

vice-governador Jorge Gomes, atual vice-prefeito de Caruaru, que era dirigido pelo 

irmão dele, nosso companheiro, um herói, que presto minha homenagem, Juáres José 

Gomes. Esse eu vi esfolado no DOI-Codi resistindo heroicamente e pensei, dei por 

morto, e conseguiu ficar vivo. 

Houve um acidente, e o acidente levou Juáres ao hospital. Ele conseguiu, apesar 

de gravemente ferido, abalroou com um ônibus, em alta velocidade, numa via 

preferencial, ele atravessou o sinal, no caminho para a ação, e foi atropelado por um 

ônibus. Gravemente ferido, conseguiu limpar o carro, deixou o carro em condições, e aí 

Manoel Lisboa foi à minha casa, e me colocou a seguinte situação: "companheiro, está 

acontecendo isso, os companheiros estão na rua, é uma ação que envolve outras pessoas, 

tem várias pessoas na rua cumprindo as suas tarefas, e o carro, que é o elemento 

fundamental para transportar armas, aconteceu isso. Nós temos o carro, não temos quem 

dirija. Quer dizer, alguém legal, em condições de chegar ao local. A escolha é sua". 

A escolha vocês já sabem qual foi, não vou demorar contando. Fui, fizemos a 

ação, muito bem-sucedida. A coisa se espalhou depois de uma forma, como já contei, 

rastilho de pólvora, a cidade parou nesse dia. Primeiro a perplexidade, o antimarketing 

que os militares fizeram foi fechar todas as pontes. Fecharam com atraso, total atraso. 

Então, quando eles se mobilizaram, a surpresa era a guerrilha, parte do elemento 
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fundamental da surpresa. Surpresa, ela surpreendeu. E aí começou a fase de 

desestruturação do PCR. 

A gente tem informações de que Fleury e outros falavam: "não é possível que 

uma merda de um partido desses esteja fazendo um negócio desses, um estrago desses 

no nordeste. Eu vou acabar com isso". E foi para lá e passou meses trabalhando. E esse 

trabalho foi bem-sucedido, no sentido de que Manoel Lisboa foi capturado, e outros 

membros da organização foram capturados também. 

O PCR tinha uma norma, que delação é traição. Eu sempre discordei disso, Cajá 

também. Mesmo na época. Era uma das razoes pelas quais eu não era militante. Eu tinha 

um conceito, que ainda hoje tenho, claro que tem limites para isso, mas eu considero 

que alguém sob tortura não pode ser considerado delator, salvo alguns casos, com as 

devidas exceções. Até nisso tem exceções. 

Então, outros foram presos, "caíram", na nossa gíria, e aí desencadeou-se um 

dominó, que chegou até mim. No dia 29 de agosto eu já estava fora de casa há alguns 

dias, embora no domingo tenha apresentado um programa de televisão. Acho que é o 

único caso, talvez, de um cara procuradíssimo, estar na televisão apresentando um 

programa de horas, que era um campeonato de cidades, era um programa líder de 

audiência no domingo, quando ainda nem tinha Fantástico, o Fantástico ainda 

engatinhava, e eu apresentei o programa representando a minha cidade, Surubim. Passei 

horas lá com Chacrinha, com Pedro de Lara. E os caras vigiando a minha casa, vigiando 

a faculdade. Mas eu dormi na casa do meu cunhado, enfim. 

Mas, é aquela história da coisa. Eu ia para o trabalho, entrava por uma porta, saía 

por outra, tomava aqueles cuidados, mas eu tinha uma vida legal, e não tinha articulação 

para a clandestinidade. Então, resolvi ir tocando a vida na medida do possível, e nessa 

"na medida do possível", tinha uma apostila para terminar, com um professor chamado 

Biu Vicente, muito ligado a D. Hélder, era um teólogo, então fomos lá para casa. Não 

tinha como dizer a ele que estava sendo procurado. 

Não vou contar detalhes, mas, enfim, o vigia denunciou imediatamente minha 

chegada. Devia ter desconfiado, porque eu sequer consegui tirar o revólver do carro, que 

era um Fusca na época. Eu tinha baixado de padrão de vida, estava com um Fusquinha 

bem novinho, estalando de novo, e o revólver ficou naquela bolsa que tinha do lado, 

porque quando cheguei o vigia encostou. Doutor, o senhor nunca mais apareceu. O 

vigia com quem não tinha nenhuma aproximação. Eu devia ter desconfiado. Não 
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desconfiei. Subi, começamos a fazer a apostila, em pouco tempo bateram à porta, eu 

abri e era o DOI-Codi com arma na mão. 

Fiz um pequeno teatro na porta de casa, para avisar. Tinha conhecidos no prédio, 

eu empreendi uma fuga, fiz uma demonstração, alguns aqui são testemunhas, viram 

como eu consegui me soltar, num golpe de caratê, de luta de autodefesa, como eu 

consegui me soltar do camarada que me carregava para o carro, fingindo ser um amigo. 

Botou o braço em torno do meu ombro, um cara forte, danado, e assim desceu 

parecendo que eram dois amigos a caminho de uma veraneio de luxo, para um passeio 

agradável. 

E quando cheguei na rua dei o golpe, me livrei dele, gritei e corri. Não fui longe. 

Felizmente não me distanciei a ponto de levar um tiro. Fui agarrado mesmo, mas 

quando caí já vi os olhos das meninas, que chamo Mangabinhas, que eram filha do Sr. 

Paulo Mangaba, que era de uma família amiga do meu avô, que morava no mesmo 

edifício. Quando vi a Mangabinha, pensei: pelo menos a minha família vai ficar 

sabendo. 

No DOI-Codi a minha passagem não tem nada de maior, extraordinário, porque 

a minha ligação com o partido realmente era com Valmir Costa. Eles sabiam que eu 

tinha ligação com Valmir, sabiam que eu tinha encontro com Valmir. Isso eles sabiam, 

inclusive por delação de um, lamentável delação de um companheiro. 

E a questão era o dia. Que dia vai ser? Então, inventei um dia, lá para frente, 

inventei um lugar diferente, segurei a história e fui torturado, sei lá, 10 horas, 12 horas, 

e depois não continuei sendo torturado, porque tinha um encontro na frente, para quê? 

Eles já sabiam que eu não tinha maior ligação. 

Então, consegui livrar Valmir, e depois disso ainda sofri alguns castiguinhos, 

mas veja, a tortura, tinha uns torturadores brutais, aqueles que se deleitavam com a 

violência, que estupravam as mulheres, coisas desse tipo, mas os profissionais, os 

chamados profissionais, queriam a informação. Se aquele cara não podia dar 

informação, para que torturar? Estava tomando espaço de outro que tinha informação 

para dar. 

Então, eu fui, relativamente, eu considero pouco torturado por conta dessas 

peculiaridades. 

Numa dessas, num desses retornos de sessões de verificação, não de tortura, mas 

vindo da sala de tortura para a cela, não sei precisar o dia, o algoz que me conduzia, 

encapuzado, porque todo mundo andava de capuz, num determinado momento tirou o 
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meu capuz e meio que girou minha cabeça para a direita. Foi aí que eu vi Manoel 

Lisboa, nesse único momento. 

Foi uma cena tão brutal, que eu confesso, e não tenho medo de confessar, que 

durante muitos anos eu me recusei a achar que tinha visto aquilo. Digo com lágrimas 

nos olhos. Aquilo não é possível, eu não vi, não era realidade. É uma coisa terrível, 

porque um ser humano não pode se encontrar, já vi boi fatiado, já vi fatiar bode, eu sou 

do interior, já vi matar porco, mas um ser humano não pode estar numa situação 

daquelas. 

Deformado da cabeça aos pés. Eu vi, de relance. Sequer, tenho certeza, hoje eu 

tenho pela reminiscência, mas na hora não fiquei com certeza se ele estava tentando se 

arrastar ou sendo arrastado, mas era uma cela. Ele estava tentando se arrastar. Uma 

visão de relance, não durou mais que esse tempo, para ver que ele estava absolutamente 

retalhado. 

Não posso falar de ossos quebrados, mas posso falar de pés absolutamente 

descarnados, mãos absolutamente descarnadas, rosto absolutamente deformado, ventre 

aberto. Não posso precisar em que profundidade. O ventre estava aberto, deu para ver 

perfeitamente nesse relance. 

Então, uma pessoa, não sei precisar o dia, mas foi entre o fim de agosto e o 

começo de setembro, provavelmente 1973, completa 40 anos esta semana, no dia 04 

completou 40 anos da morte. Então, foi entre o dia 29 e o dia 04. Eu não posso precisar 

o dia porque não estava contando os dias. Aliás, ter ideia, no DOI-Codi do Recife do 

que era dia e noite... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você o viu, foi uma 

acareação, passou pela cela dele? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Isso. Eu vinha sendo transportado, capuz 

na cabeça, e o cara conduzindo, eles pegavam o capuz e faziam até brincadeirinha de 

bater a cara na parede, essas coisas pequenas. Tinha uma curva, ele fazia a curva e não 

deixava você fazer e metia a cara na parede. Coisas desse tipo. 

Então, o cara que estava me carregando tirou o meu capuz na passagem, era um 

corredor de celas, de um lado e do outro, eu estava no fundo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No DOI-Codi? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 23

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – No DOI-Codi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o DOI-Codi funcionava 

onde? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Na sede do 4º Exército do Recife, dentro, 

na sede do lado de dentro, internamente. Dentro do 4º Exército, onde funcionava o 4º 

Exército e o comando da 7ª Região Militar, e onde o comandante do 4º Exército, está aí 

no livro, eu disse, o comandante tinha ciência e noção absoluta do que se passava e o 

chefe da 2ª Seção coordenava as ações. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Aí eu vi Manoel Lisboa porque o algoz 

fez questão que eu visse. Tirou o meu capuz para eu ver, única e exclusivamente. 

Passou, botou o capuz de novo e fui embora. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele estava dentro de uma 

cela? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Dentro de uma cela, deitado, em posição 

de lado. Como vi a barriga aberta? Ele meio que buscava, foi um relance. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Barriga aberta é um 

corte? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Um corte na barriga. Os pés, deu para ver 

que ele não conseguiria pisar, porque ele estava com os pés para cima, numa posição 

irrepetível. Eu, se fosse artista, tentaria, passaria o resto da minha vida tentando pintar 

aquela posição. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele estava sem roupa, de 

cueca? 
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O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Sem roupa, totalmente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Jogado em cima do 

colchão ou no chão? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – No chão, no cimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No cimento da cela? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Cimento batido da cela. E por isso que ele 

procurava aquela posição. Eu nunca vi um ser humano numa posição daquelas, 

buscando dali, o rosto arrastando no chão, o braço tentando escorar. Eu vi as mãos 

descarnadas, e os pés levantados, e a barriga e o rosto absolutamente desfigurado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você lembra mais ou 

menos o tamanho do corte? Sei que foi muito rápido. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Era um corte grande. Era um corte que, 

naquele momento, não posso dizer que expunha vísceras, mas que era capaz. O corte em 

si. 

Além do mais, uma figura ensanguentada, coberto de sangue. Isso que eu 

percebi foi muito, quer dizer, tudo isso num segundo, dois segundos, que o cara 

evidentemente tirou para eu ver, fez questão que eu visse, como se dissesse: "está vendo 

aí, filho da mãe, o que a gente faz?" Ou, enfim, um recado, dando um recado para que 

eu visse a situação em que se encontrava o meu líder, o meu chefe, meu amigo, enfim. 

E posso dizer, Presidente, que aquele ser humano não tinha a menor condição de 

ficar em pé, quanto mais de participar, de calçar sapato. É uma brincadeira imaginar 

isso, apertar um cinturão para segurar uma calça. É uma brincadeira de mau gosto, 

segurar um revólver ou uma carteira ou qualquer coisa com aquelas mãos. É impossível. 

Não posso dizer que tivesse osso quebrado, não sei, mas as condições físicas não 

permitiam sequer que ele ficasse em pé, quanto mais que participasse de tiroteio. E 

estava agonizante. 
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Eu não posso garantir que ele faleceu no Recife. Não posso garantir, eu. Alguns 

companheiros, companheiras, ouviram os gritos e as ameaças finais, e a sentença final 

de um torturador que disse: "desse, vocês não vão ter mais nunca". "Desse que se foi, 

vocês não vão ter mais nunca". 

Eu estou dando o meu testemunho, e meu testemunho é que aquele ser humano, 

no início do mês de setembro, não tinha condições de ficar em pé, de se deslocar, de 

exercer qualquer atividade normal, nenhuma condição. 

Portanto, é absolutamente impossível que ele tenha participado de qualquer 

atividade, muito menos uma atividade militar, que levasse a tiros e mortes. 

Posso dar um testemunho complementar importante. Manoel Lisboa conhecia 

muito da minha vida. Nenhuma informação que ele sabia de mim chegou aos 

conhecimentos dos órgãos de repressão. Nenhuma. Nada que ele soubesse que outros 

não soubessem. Nada dessas viagens foi mencionado. Nada foi mencionado. Nada da 

frequência, às vezes ele ia lá em casa descansar um pouco, ou fazer um lanche no fim de 

tarde, no começo da noite, nada disso foi mencionado. 

Meu endereço não constava. Eles me localizaram via Faculdade de Direito. Aí 

localizaram a minha casa, mas não via partido. Quer dizer, o comportamento de Manoel 

Lisboa, ele cumpriu à risca o que ele dizia. Delação é traição. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem cortar a sua linha 

narrativa e a emoção, que é natural num tipo de depoimento desses, aqui no resumo do 

Manoel Lisboa você afirma sobre o tempo, e é importante esse seu depoimento, sobre o 

DOI-Codi, sobre o comando militar. 

Mas, aqui no resumo, o pessoal diz que o Fleury foi para lá. Você, na hora que 

estava fazendo aquela introdução, tinha o Luiz Miranda e o Fleury. Então, queria só, 

para efeito documental, porque esses depoimentos têm efeito documental, então, fazer 

duas perguntas. Que dia você foi preso e conduzido ao DOI-Codi, quando você sai do 

DOI-Codi, e quando a sua prisão é legalizada, e se você foi para presídio, se cumpriu 

pena ou não. E ainda, como é sobre o Manoel Lisboa, que você ainda nos dissesse como 

entra Luiz Miranda e Fleury nessa história. 

E vi que você disse o seguinte, se o Manoel Lisboa estava jogado naquele chão, 

naquele dia, que jamais ele poderia pôr uma roupa, qualquer coisa, para se deslocar de 

lá. Isso está subentendido, está subjacente, que em algum momento eles disseram que 
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ele se locomoveu, foi para outro lugar. Então, queria que você fizesse essa 

reconstituição factual. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Vou seguir a ordem. Eu fui preso no dia 

29 de agosto de 1973. Manoel tinha sido preso no dia 16 de agosto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe como foi o 

processo de queda? Onde originou? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – O processo de queda se originou, Cajá 

pode falar melhor sobre isso. Prefiro que ele fale sobre isso, porque ele tem mais 

informações. Mas, grosso modo, houve uma campana, digamos assim, e começaram a 

ser presas pessoas da base do PCR e aí eles foram entendendo o mecanismo de atuação 

do PCR, que se reunia muito nas ruas, nas praças. Manoel Lisboa era muito favorável 

de você não se esconder. Ele poderia fazer reunião na frente do Palácio do Governo, ia 

para lá, sentava, conversava no banco. Achava que era a melhor maneira de não chamar 

a atenção. E realmente era, de uma maneira eficaz. 

Mas os caras mapearam isso, e começaram a seguir pessoas. Uma operária da 

fábrica da Torre estava sendo recrutada para o PCR, mas morava na casa da irmã, que 

era casada com um policial. E o policial desconfiou e passaram a seguir a moça e, 

simplificando, chegaram a Manoel Lisboa, num encontro com ela. E ele foi preso na 

Praça Fleming, no dia 16 de agosto. 

Eu fui preso no dia 29 de agosto, então, ele já estava há 15 dias sob a mais 

violenta condição. Quer dizer, já estava na linha de agonizar. 

Eu fiquei no DOI-Codi, com duas saídas para reconhecimento da família, por 

pressão da minha família, quer dizer, já narrei isso, a minha família fez uma pressão tão 

grande que duas vezes eles mostraram o sequestrado. Aquela história de "só pago o 

resgate se provar que está vivo". Então, eles duas vezes provaram que eu estava vivo. Já 

disse que deixaram péssima impressão, mas provaram. Vivo eu estava. 

Fiquei no DOI-Codi até, não tenho 100% de certeza, se foi na véspera ou no 

próprio dia 05 de outubro, quando a minha prisão foi legalizada, no Dops. Fui levado 

para o Dops, e lá fui legalmente preso, e assinei, sob discreta coação, os depoimentos 

que já vieram prontos do DOI-Codi. 
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Como os depoimentos vieram prontos do DOI-Codi, é aquela história do rabo de 

fora, e como o cara nunca pensa que isso vai acontecer, em toda documentação está 

datado lá. Então, o meu sequestro é um sequestro absolutamente comprovado, 

documentado. 

O depoimento, o meu "depoimento", no Dops começa assim, "depoimento do Sr. 

José Nivaldo, estudante, que foi apreendido por um órgão de segurança no dia 29 de 

agosto e nos entregue na data de tanto". Está lá documentado oficialmente o sequestro. 

Então, o meu sequestro é um sequestro documentado pelas autoridades, tanto DOI-

Codi, pelos documentos que foram remetidos ao Dops, e de lá para o Arquivo Público, 

quanto pelos próprios documentos do Dops que o camarada transcreveu. Como esse 

cabra já apareceu aqui? Apareceu aqui porque veio do órgão de segurança, de um órgão 

de segurança, onde foi preso, e aí vêm os depoimentos, dia 29, meu depoimento do dia 

29, dia não sei quanto, dia não sei quanto. Porque foram acontecendo, não quero 

personalizar, porque foram acontecendo outras coisas, inclusive com relação a esse meu 

companheiro Leonardo, que era meu companheiro de Faculdade de Direito, e eu não 

envolvi nada, ninguém. Eu fiquei no PCR. E mais tarde Leonardo acabou caindo por 

conta do Rio Grande do Norte, da militância do Rio Grande do Norte, e foi uma coisa 

dantesca e absolutamente maluca, porque botaram ele na cela em frente da minha. E aí 

eu quase o matei, ele morreu há um mês exatamente hoje, no dia 06 de agosto. Ele 

nunca se recuperou totalmente dos traumas da tortura. Ele foi torturadíssimo e a culpa, 

em parte, foi minha, porque eu disse a ele: eu não falei de tu, não falei das coisas a 

gente. Segura que eu seguro. E ele segurou. 

Só que ele estava já denunciado por outras ações que eu não tinha conhecimento, 

que ele tinha participado, denunciado por alguém e aí a dificuldade em admitir as coisas 

mais simples levou à concepção de que ele era um perigoso terrorista. Já tinha essa 

concepção. Ele era um intelectual brilhantíssimo, e aí ele, digamos, foi torturado fora da 

curva, para um militante de base, que nem militante era, um aliado, como eu. 

Fleury e Luiz Miranda. Luiz Miranda, eu nunca conheci, nunca. Se ele passasse 

aqui, vivo, hoje, eu não reconheceria. Contam que ele foi me prender, estava entre os 

que me prenderam, e sequestraram. Estava entre os sequestradores. Biu Vicente 

inclusive disse que Miranda estava, mas eu não posso dizer que o reconheci. 

Fleury eu reconheci. Me lembro muito bem de, no segundo dia que eu estava no 

DOI-Codi, ele com uma camisa listrada, por dentro da calça, com aquela barriga, 

chegou: "Finete" – que era meu nome de guerra – "levanta, filha da puta". Aí eu 
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levantei. "Vem aqu"i. Cheguei perto. "Olha para a minha cara. Está me conhecendo?" 

"Não, senhor". "Não está me conhecendo, filha da puta?" Falei: "não, senhor". Ele disse, 

eu não lembro o nome que ele disse: "eu sou o Dr. Barreto". Exatamente. "Eu sou o Dr. 

Barreto" 

Aí fez algumas ameaças que não vou tentar repetir literalmente porque realmente 

naquela hora eu não estava preocupado em gravar palavras literais. Ele fazia questão de 

mostrar a cara. Ele era exibido. Era o único dos doutores, porque todos se chamavam 

doutores na tortura, são os professores de futebol hoje, os técnicos, e os doutores da 

tortura, que fez questão de mostrar a cara, se fazer reconhecer, como uma forma, não 

sei, de vaidade, de intimidação. As intenções, não sei. Eu sei que isso ele fez comigo e 

com muitos outros. Não digo com todos, porque não posso afirmar. Mas, com vários 

outros sim. Ele ia cela por cela, e de vez em quando ele fazia uma visitinha, passava. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No Dops? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – No DOI-Codi. No interior do 4º Exército, 

que também era frequentado pelo segundo da hierarquia da 2ª Seção do 4º Exército, que 

era o Major Heber, que era comandado por Curcio Neto. Eu nunca vi Curcio Neto no 

DOI-Codi. Apenas ele apresentou a meu pai as coisas apreendidas pelo DOI-Codi. 

Com isso, eu queria apenas dizer, repetir o que disse, improvisando a entrevista 

que a moça fez aí. Manoel Lisboa era realmente um ser extraordinário. Morreu de uma 

forma que ninguém pode morrer. Ninguém pode morrer de uma forma mais dolorosa. 

Não foi um enforcamento, não foi uma crucificação. Foi algo muito pior. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o método de 

tortura que eles usavam lá? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Comigo foi usado, basicamente, como 

eles tinham muita pressa, porque eu tinha uma informação que podia acontecer a 

qualquer momento, que era o encontro com Gomes, Valmir Costa, eles usaram choques 

elétricos, abundantemente, da língua ao pênis, enfim, em todas as partes do corpo, que 

eram, não sei dizer a violência, porque o chão estava molhado e quando acionavam eu 

era jogado e caía. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com maquininha ou com 

televisão, tomada? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Era, estava de capuz, porém, no fim do 

interrogatório eles tiraram o capuz e eu vi uma maquineta em cima da mesa, acho que 

era uma manivela. Acredito que era algo manual. Acredito, não sei. Tinha uma 

maquineta em cima da mesa. 

O pau-de-arara. Eu não sofri, outros companheiros sofreram. Espancamento pelo 

corpo inteiro. No meu caso, com muito cuidado, porque como eu ia para a rua, o meu 

objetivo era eu ir para a rua, para quê? Para capturar o companheiro Gomes, com quem 

eu tinha um encontro, e eles sabiam. Então eu apanhava de toalha molhada nos rins, mas 

no rosto, por exemplo, não. Eles danificaram muito a minha língua, mas não meu rosto, 

porque o rosto, se eu fosse para o encontro numa situação daquelas, com uma cicatriz 

no rosto, ninguém ia se aproximar de mim. O corpo, sim. Mas, outros companheiros eu 

vi, posso testemunhar, cito novamente Juáres José Gomes, que foi a primeira pessoa, 

militante do PCR, dirigente do PCR na época. 

Quando eu entrei no DOI-Codi, fui até o fim, depois a gente fica com ideia da 

geografia, encapuzado, quando ele tirou o capuz para eu entrar na cela, eu dei uma 

olhada de lado, e aí não foi liberalidade deles não, foi curiosidade minha, dei uma 

olhada e vi Juáres também esfolado. E tinha direito a colchão. Juáres estava num 

colchão, pútrido, mas era um colchão, porque ele estava esfolado de um jeito que não 

aguentava ficar no chão. Quer dizer, eles ainda tinham perspectiva que ele pudesse 

servir para alguma coisa, então preservavam ali o mínimo. Ele simplesmente não 

aguentava, era impossível ficar no cimento. Tinha direito a colchão. Foi o único colchão 

que vi no DOI-Codi, foi esse para acomodar Juáres. A situação de Manoel Lisboa era 

muito pior, porque não tinha colchão. 

Então, pau-de-arara, estupro. A esposa de Leonardo foi presa com ele, desse 

meu amigo, e foi... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dela? 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Dionary Sarmento da Silva. Mora hoje no 

Espírito Santo. É uma coisa que, você falar uma coisa dessas, eu nunca falei isso, 

porque não sei como a pessoa reage com a notícia de uma coisa dessas, ouvir alguém 
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falar. Não, fulana foi estuprada. Mas, Dionary foi estuprada. Outras companheiras 

foram estupradas no DOI-Codi. 

Companheiros foram violentados com cassetete no ânus, no pau-de-arara, 

repetidas vezes. Enfim, todas as formas de torturar foram utilizadas contra os militantes 

do PCR. Dos espancamentos leves, quando o cara chegava, passava, vem cá, como está 

teu dia hoje, e pum. Isso aconteceu comigo algumas vezes, cumprimentado com um 

bom dia, para nada, só para abater o moral. Na verdade ali não tinha nenhum objetivo, 

era abater o moral o mais possível. 

Então, você ficava nu, no máximo, eu fiquei de cueca a maior parte do tempo, no 

chão de cimento, sem direito a nada. Depois da segunda visita que eu me vesti para ser 

visto pelos meus pais e minha mulher, eu conseguir reter um chinelo e passei uns oito 

dias, consegui reter o chinelo na cela e passei uns oito dias dormindo com o pino do 

chinelo enfiado na minha orelha, que era o único lugar para acomodar a cabeça, melhor 

que o cimento duro. 

Então, essas circunstâncias. Um companheiro do partido enlouqueceu no dia 07 

de setembro, enlouqueceu. Era Bartolomeu, não sei o sobrenome, era telegrafista da 

Vasp. Bartolomeu enlouqueceu. É uma coisa difícil, é a primeira vez que digo que 

Bartolomeu enlouqueceu. 

Encontrei ele, anos depois, ele dirigindo um táxi, peguei o táxi, dava para ver 

que ele estava controlado, com medicamento, claramente. Tivemos uma conversa 

bastante afável. 

Mas dizer que o cara enlouqueceu, eu não me sinto no direito de chegar e dizer 

que fulano enlouqueceu. Mas ele enlouqueceu. Teve uma crise terrível de loucura, grito, 

automutilação, enfim, loucura, na cela ao lado da minha. Não vi, só ouvia. E aí foi 

realmente, recebeu um atendimento diferenciado, porque estava uma coisa que estava 

ruim até para o funcionamento do sistema. 

Então, em termos de barbaridade, eu não gosto da palavra barbaridade porque os 

bárbaros não faziam isso, mas em termos de crueldades praticadas com o objetivo de 

abater o moral, ou de arrancar informações, o senhor pode dizer que nós tivemos do que 

era mais sofisticado os Estados Unidos conseguiram exportar, em termos de tecnologia, 

aliado ao acúmulo de cinco séculos, praticamente, de violência contra o povo, contra as 

classes mais baixas, contra os negros, contra os marginais, não no sentido da 

criminalidade, mas daqueles que se colocavam à margem da ordem estabelecida. 
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Então, havia a sofisticação de métodos extremamente avançados e a brutalidade 

das coisas mais primitivas, como palmatória nos pés e esfolamentos e coisas do tipo. 

 

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

 

O SR. – Manoel Lisboa de Moura. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Manoel Lisboa de Moura. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Quem matou? 

 

PÚBLICO – O imperialismo. 

 

O SR. – Quem matou? 

 

PÚBLICO – O imperialismo. 

 

O SR. – O que queremos? 

 

PÚBLICO – Justiça. 

 

O SR. – O que queremos? 

 

PÚBLICO – Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria pedir cinco 

minutos de intervalo para a gente passar para os outros depoimentos. 

 

*       *        * 
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A sessão é suspensa por cinco minutos. 

 

*       *        * 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Não é piada, mas não contribui. 

Estava contando um caso de Manoel Lisboa. Lá vai o cara discutindo, porque o 

socialismo está muito longe. Ele diz: "companheiro, você imagine na construção das 

pirâmides, aí tinham dois trabalhadores daqueles da construção da pirâmide lado a lado, 

e um era socialista tentando convencer o outro do socialismo". Aí o outro dizia: 

"companheiro, esse negócio de socialismo está muito longe". Aí o consciente dizia: 

"companheiro, não está longe, não. Você veja, vem aí o escravismo, depois do 

escravismo vem o feudalismo, depois do feudalismo vem o mercantilismo, depois do 

mercantilismo vem o capitalismo e depois do capitalismo vem o socialismo. Então, não 

está longe". O cara lá na pirâmide. 

"Companheiro, nós já passamos pelo escravismo, já passamos pelo feudalismo, 

já passamos pelo mercantilismo, já estamos no capitalismo, um terço do mundo é 

socialista, e você está achando longe, companheiro?" (Palmas.) 

Ele usava muito dessas parábolas. Ele gostava muito dessas parábolas de 

convencimento. O camarada ficou sem argumentos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos voltar. O 

Martinelli está profundamente emocionado, e ele até quer dar uma palavrinha antes de 

retomar. Vamos retomar e aí o Martinelli dá uma palavra. 

 

O SR. RAPHAEL MARTINELLI – Meus companheiros e companheiras, 

juventude do PCR, presentes, eu ia fazer uma pergunta ao companheiro que está 

fazendo o depoimento. O problema, nós todos temos informações concretas da ditadura, 

principalmente em Pernambuco. 

Eu costumo dizer nas minhas palestras que foi um dos estados mais reacionários 

e mais violentos, principalmente na área do campo. Porque o campo, vamos dizer que a 

grande porcentagem do campo não pegou DOI-Codi, não pegou essas áreas. Eram 

mortos ali no campo mesmo, pelos coronéis, pelos latifundiários. 

Eram mortos mesmo. Vai à casa do camponês e liquida, joga, enterra. Lá em 

Pernambuco nós temos essas informações. 
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Agora, politicamente, tenho de dizer ao Nivaldo, eu sou fundador da ALN, então 

com o PCR, naquele período, pelo menos, nosso, nós pensávamos iguais. Quando eu 

falei que no meu livro vou fazer alguma autocrítica, mas autocrítica de educação, não da 

luta armada. Certo? 

Então, é isso que queria dizer aos companheiros, a importância que tem, às 

vezes, o depoimento de quem participou, principalmente para a juventude. Vocês estão 

vendo que era a juventude. Eu nem calculo a idade dele, devia ter uns 18, 19 anos, acho 

que naquela época, porque ainda está moço. Eu vou fazer 89 anos, então a diferença era 

grande. Eu era o velhinho da cadeia e eles eram os jovens. 

Então, são coisas assim que a gente viu, para os companheiros, para os que estão 

vindo, o que significa a Comissão da Verdade. É esse entendimento, essas explicações, 

principalmente para a juventude. 

E esse último depoimento dele, que foi tipo uma anedota, é isso mesmo. Nós não 

estamos naquela ainda da pirâmide. Nós já estamos dizendo que já passou, já passou, 

estamos aí, e temos de lutar para criar o socialismo mesmo, nessa luta que nós estamos 

partindo. 

Então, eu só tenho de saudar a Comissão da Verdade de São Paulo, a 

colaboração dos companheiros, inclusive de outros estados, que vêm dizer aqui para nós 

paulistas como eles lutaram. A ação revolucionária, aquilo, que fique entre nós, não é 

uma autocrítica, mas esses atos que seriam revolucionários, de chegar no quartel e pegar 

armas, como Lamarca, sair com armamento, como nós fazíamos o trem pagador. São 

coisas de atos revolucionários que nós tínhamos consciência disso, de outros atos que a 

gente lutava, lutava para dizer que era revolucionário, mas às vezes a população não 

entendia que era revolucionário. Então, essas coisas a gente sempre teve a preocupação 

de fazer. 

Para mim, vocês sabem disso, quem participou, quem é responsável, o seu 

depoimento arrepia a gente que passou por isso. Nós passamos por isso que você está 

falando, e vendo o companheiro, estamos vivos. Outros companheiros foram mortos, 

mortos, não aguentaram as torturas, ou arrebentaram coisas por dentro. 

Quer dizer, esses dias eu caí um tombo, até falei para o Adriano, tombo feio que 

eu caí, então a minha família disse, faz uns 10 dias, tombo feio, e a minha costela ficou 

meio arrebentada, mas eu falei, falaram para ir ao médico. Eu falei: fiquei um ano com 

as costelas quebradas, cortada, e curou sozinho, porque não tinha médico, não tinha 

nada. Agora eu caí um tombo e vocês querem que eu vá tirar chapa? Já está passando. 
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Então, essas coisas que a gente, ouvindo os companheiros, a juventude sabendo, 

dá o valor ao que significa a nossa luta, para melhorar as coisas, para nunca mais haver 

ditadura. 

Nós estamos partindo, as Comissões da Verdade, e a de São Paulo está dando 

esse exemplo, está dando exemplo, ouvindo os filhos dos torturados, os filhos dos caras 

que morreram. Essa é a importância, o significado do que foi a luta, o que foi a luta 

conta a ditadura. 

Então, isso é importante por quê? A gente está ficando velho, por isso falo para a 

juventude: olha o que significa a democracia e a ditadura. Nós estamos tentando, na área 

governamental, municipal, Adriano, que haja uma posição, vamos dizer, do próprio 

Governo, da própria democracia, de fazer, já no princípio da educação, das crianças, 

quer dizer, desde o começo saber o que é uma democracia, o que é ditadura, o que 

significa uma democracia e o que significa uma ditadura, quais são os prejuízos de uma 

ditadura. 

Isso, para criar as crianças que vêm nascendo para dar valor, para combater 

qualquer tipo de ditadura que possa acontecer. 

Então, eu já me satisfiz, porque eu ia fazer uma pergunta a ele. Como foi o DOI-

Codi lá em Pernambuco, se tinha o problema dos camponeses? Porque em Pernambuco 

foi um massacre de camponeses. Essa é a pergunta que ia fazer. Obrigado, 

companheiros. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Estou louco para passar a palavra ao 

companheiro Cajá, e vou responder rapidamente. 

Na verdade, não tinha DOI-Codi para camponês, não. O camponês não tinha 

direito a DOI-Codi, não. Camponês era exterminado no campo. Inclusive, o caso de 

Manoel Aleixo, que não sei se a gente vai bater 100% na informação, a Comissão da 

Verdade de Pernambuco levantou, entre os documentos que comprovam, laudos 

inclusive que comprovam o assassinato dele, tem um documento interessantíssimo. 

O delegado de uma cidade da zona da mata viu, soube e foi averiguar, de um 

massacre, que estavam massacrando um negro, um camponês negro. E ele foi investigar 

como delegado. Não estava no esquema dos órgãos de segurança. Como não deram 

acesso, destrataram, ele fez um ofício para os seus superiores querendo saber como agia, 

denunciando o fato, dizendo que estava acontecendo aquilo lá, e esse documento está 

nas mãos da Comissão da Verdade de Pernambuco. 
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Um documento da maior importância para o esclarecimento desse tipo de 

relação, que havia discriminação inclusive, porque o camponês, não tenho notícia de 

camponês no DOI-Codi, não. Camponês era tratado no campo mesmo, na caldeira da 

usina, cacete, e no fim, extermínio. 

Tanto que, por exemplo, só recentemente, Amaro Félix Pereira foi recuperado 

por nós, pelo PCR. Desapareceu e a gente nem sabia da existência dele, tamanho o grau 

de sumiço que foi dado. 

Cajá, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E agora o Galindo 

recuperou o Jeremias, que era daqui de Mogi das Cruzes, e morreu lá em Itambé. 

Antes de passar a palavra ao Cajá, o livro que nós recebemos de presente aqui é 

o livro do professor José Nivaldo, do pai dele, José Nivaldo - pai, o pai do José Nivaldo, 

que chama "Pesadelo, Rememorando uma Prisão Política". Então, para efeito de 

documentar, é o livro do pai do José Nivaldo, ao qual ele se referiu, o pai contando. 

Agora nós vamos receber um verdadeiro personagem vivo da história do Brasil, 

o companheiro Cajá. O Idibal Pivetta me ligou pela manhã, que ele foi avisado ontem e 

ele tinha uma viagem marcada e não vai poder, e amanhã vocês vão estar lá no Sábado 

Resistente, não é, Cajá? Continua lá, amanhã, às 14h, e vocês vão continuar lá. 

Então, Raphael Martinelli, vou dizer uma coisa. Você já viveu quase 100 anos, 

de exemplo. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Boa-tarde companheiros e 

companheiras, companheira Amelinha, companheiro Wanderson, Fernando, Sérgio, 

Adriano, Martinelli e a companheira Vivian. 

Eu tenho certeza que a história de São Paulo e do Brasil haverá de reconhecer 

essa insistência do Deputado Adriano Diogo em convencer seus pares, seus 

companheiros dentro desta Assembleia, bastante conservadora, a criar esta Comissão da 

Verdade, da memória, de São Paulo, “Rubens Paiva”. 

E essa insistência com esse tema é muito justa. Ele esteve recentemente em 

Pernambuco, e eu creio que é importante que esta Comissão se pudesse se deslocar às 

grandes cidades do interior de São Paulo, porque foram palco de tremendas violações de 

direitos humanos, que é o caso da irmã, madre Maurina, da cidade de Ribeirão, e outros 

tantos, e esta Comissão precisa sensibilizar a população do Estado de São Paulo, e esse 
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trabalho haverá de repercutir, tem repercutido, na Comissão Nacional, para que a gente 

não só possa recompor a história, esclarecer, jogar luz sobre esse período tão difícil, tão 

escuro, tão sombrio do nosso país, onde verdadeiros heróis do nosso povo, 

anonimamente, porque essas coisas dentro dos quartéis não vêm a público, não sai no 

jornal. Ao contrário, saía no jornal exatamente o contrário, eram apresentados como 

pessoas que traíam um ou outro companheiro, ou foram para o tiroteio, ou um caminhão 

passou por cima. 

E usaram isso como tortura, dizendo "esses heróis, você pensa que você vai 

passar para a história como herói? Você está equivocado, está enganado. Você passar 

para a história como traidor, porque os meios de comunicação são nossos e nós vamos 

passar a versão que nós queremos, e essa é a versão que vai ficar como sua". Para 

machucar, mais como forma de tortura, aqueles camaradas. 

Então, somente o depoimento dos sobreviventes pode trazer à tona a força desses 

heróicos camaradas, que em condições absolutamente desiguais, enfrentaram aquele 

combate. 

Não só esses do nosso partido, mas também outros companheiros heróicos, que 

enfrentaram, eu quero me referir aos que enfrentaram a sala de tortura, porque às vezes 

a morte em combate é muito simples, porque a gente já estava preparado para isso 

mesmo, e não sofre. Vamos para o tiroteio de rua, resolve em pouco tempo. 

Agora, essa morte aos poucos, 10 dias dilacerando, quer dizer, ela é uma 

oportunidade que eles tinham, a cada instante, de poder obter uma confissão. E, por 

isso, o massacre era tão severo, porque eles achavam, em alguns casos conseguiam, mas 

teve casos que eles realmente quebraram a cara, e até ficaram espantados com a atitude 

altiva daqueles militantes. 

Eu digo isso dos nossos, porque fui preso um tempo depois, e encontrei os 

mesmos torturadores. E encontrei, e como não puderam fazer tanto quanto fizeram com 

os outros comigo, ficaram muito indignados e desabafavam, espumavam de raiva, por 

conta da greve, que terminou, por isso só me torturaram três dias e depois de três dias a 

greve estourou na universidade, com 12 mil alunos em greve, e espalhou até o Paraná. 

Dom Hélder Pontes, que vinha sem poder falar, não tinha acesso, pôde ser 

primeira página de jornal no dia seguinte, e eu vi eles espumando de raiva, narro adiante 

o relato dos companheiros, e isso dava certeza para nós, além da nossa comissão da 

verdade que o partido montou no período em que teve essas prisões. Nós tivemos cerca 

de 40 companheiros presos nesse período. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 37

E os sobreviventes tinham de nos dar, a primeira coisa era fazer contato na 

prisão, e logo após, ao sair, dar dados para ter certeza de quem realmente, quer dizer, foi 

consequente até o final, quem colaborou, quem era quem, para saber se retornava para o 

partido. Porque o PCR tinha suas normas, e quem realmente tivesse delatado, quer 

dizer, fez com que algum outro companheiro fosse preso, não podia retornar ao PCR. 

Então, era expulso, mesmo na prisão. 

Esse que ele falou, que o nome de guerra era (Inaudível), que era da direção, era 

um paraibano, ainda hoje está vivo, vivo-morto, para nós, o José Nilson, foi expulso na 

prisão, apesar de ter mandado uma carta com 20 páginas. Mais uma prova da sua 

irresponsabilidade, dizendo que realmente se surpreendeu consigo próprio e queria 

continuar a militância, mas reconhecia que tinha rastejado, tinha dado as informações 

tais e tais. E, evidentemente, foi expulso do partido. 

Não temos como deixar de ver diferente. Quem tem a responsabilidade de 

organizar um partido, para fazer uma revolução, evidentemente que tem, e tem a 

coerência de assumir o custo disso, a qualquer hora, então não tem por que vacilar sobre 

essas normas, e entre outras tantas, que são necessárias. Ninguém veio dizer que o 

Vietnam venceria aquela guerra se não tivesse a determinação de cada um que foi 

capturado, de reagir e defender, como se estivesse vivo. É uma nova trincheira. O 

presídio é uma trincheira, a cela é uma trincheira. A sala é outra trincheira. 

A Argélia não teria vencido, porque os métodos de tortura eram os mesmos, 

aliás, os praticados aqui vinham dessa experiência. Aliás, vinha de mais longe, desde a 

época da inquisição. Os negros, que ele citou, foram objeto dessa experimentação das 

torturas, os indígenas que resistiram, que se rebelavam, também foram objeto, e vinha a 

experiência da resistência na inquisição, que não eram poucos. 

Há, inclusive, um livro aqui no Brasil, já tive acesso a ele, que são os métodos 

de tortura da inquisição. Não chamam de tortura, mas métodos de interrogatório da 

inquisição, e tem as figuras, os desenhos de como praticava a tortura naquele período, e 

são coisas de dar inveja nos dias de hoje. 

Feita essa introdução, eu acho muito oportuna esta convocação da Comissão 

“Rubens Paiva”, por dois motivos. A primeira é porque, depois de um certo período, se 

estabeleceu uma conexão, nos órgãos de repressão de São Paulo com Pernambuco, 

bastante visível, e nosso partido foi objeto da experiência dessa conexão. E acho que 

outros também, não fomos só nós. Mas, como sobrevivente daquele período, daqueles 

porões de tortura, nós temos de exigir a investigação das responsabilidades de todas 
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essas conexões, nacionais, internacionais, como a Operação Condor, e a Operação 

Bandeirantes, já no seu começo, antes de ser DOI-Codi, já tinha essas pretensões. São 

Paulo tem o maior PIB do país, a maior economia do país, maior quantidade de 

Ministros do país, então eles também acharam que tinha de ter, hegemonizar o processo 

de controle da repressão, porque tinham mais experiência que os outros. 

E não foi à toa que foram valorizar tanto um chefe do esquadrão da morte, como 

Fleury. Precisavam dele, e o promoveram. 

E eu vou colocar pelo menos, queria colocar três situações, depois uma delas é a 

minha também, como fui, quer dizer, mesmo sendo um preso de Pernambuco, 

interrogado por policiais de São Paulo, e quase capturado, dois ou três anos antes aqui. 

Se fosse, se acontecesse, eu não teria sobrevivido, porque era outro período. 

Então, em 1969, quando o companheiro Amaro Luiz de Carvalho foi preso, em 

Palmares, que era uma das bases importantes do trabalho do PCR, era a capital da Zona 

Canavieira, havia quatro usinas nessa cidade, e o partido tinha um aparelho no campo, 

chamado Sítio Borboleta, dentro do Engenho Constituinte. Então, arrendou, a gente não 

chegou a comprar, arrendou esse terreno, um sítio, do tamanho de uma família poder 

sobreviver com ele, com o seu plantio, e ali instalou o aparelho do partido para ser uma 

base de operação do partido nessa área. 

O partido tinha, dentro da sua estratégia, estava definido que a Zona Canavieira 

do nordeste, pegando Pernambuco, Alagoas, Paraíba, que tinha cerca de 300 mil 

trabalhadores na época da fundação do partido, era o ABC do nordeste, era a mesma 

quantidade de trabalhadores, assalariados, um proletariado agroindustrial açucareiro, 

não eram posseiros, não eram proprietários, são assalariados, em toda essa extensão do 

litoral chamada Zona Canavieira, e que muitas vezes passou a fazer dissídio coletivo 

inclusive unificado por parte das classes dos donos, para facilitar o trabalho deles. Fazia 

em Pernambuco e estendia para os outros estados. 

E o partido, então, enxergou nessa massa de trabalhadores, escravizada, 

literalmente, o potencial revolucionário que ela tinha. E recrutou, já na sua formação, 

vários ex-líderes, ex-dirigentes das ligas camponesas, que se transformaram em 

dirigentes do partido, e foram, aos poucos, Manoel, fazendo um trabalho de formação 

política-ideológica, porque os quadros mais experientes, como Manoel Lisboa, Ricardo 

Zarattini, a Selma Bandeira, que era médica, o Valmir Costa, que era um veterinário, 

está vivo, esse não morreu, e entre outros companheiros que se dedicaram ao trabalho, 
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não só de organizar o partido, mas de formar os quadros, e educá-los para enfrentar o 

pior, mesmo que ele não viesse. Mesmo que ele não viesse. 

E então, tinha o aparelho urbano e tinha esse aparelho rural. Então o 

companheiro da cidade que ia se entrosar com o campo precisa se mimetizar com o 

homem do campo, viver na palha da cana, trabalhar na cana, cultivar a cana, e ter as 

mãos calejadas, superar aquelas mãozinhas finas. E o corte da cana, o pelo que ela tem, 

dá uma característica essencial para definir quem é um homem da cana e quem é um 

homem urbano. 

Então, os companheiros passavam por esse processo, para poder se adaptar 

melhor, para poder falar numa assembleia de usina ou dos engenhos, que eram muitos, 

nas preparações das campanhas salariais, e não ser tão identificado muito rapidamente, 

porque senão eliminavam muito facilmente, como Jeremias, como foi o caso do 

Jeremias. 

O Jeremias era um estudante aqui de São Paulo, do PORT, Partido Operário 

Revolucionário Trotskista, e construiu o PORT, já tinha outras pessoas ligadas a ele lá, 

e foi se dedicar a esse trabalho no campo. E lá, em pouco tempo, ele foi identificado e 

trucidado, ainda em 1963, antes do golpe militar, ainda no Governo de Arraes, no 

engenho de Itambé, uma cidade divisória com a Paraíba. E o dono do engenho, da usina 

e do engenho, que era um só, pode ser diferente, era nada mais, nada menos, que o avô 

desse Ministro das Cidades, que é de João Pessoa, da Paraíba, de Campina Grande, 

como é o nome dele? Não sei o que Ribeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aguinaldo Ribeiro. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Então, o Aguinaldo Ribeiro 

Veloso, o avô dele, foi um dos que deu ordem para matar o Jeremias. 

Quer dizer, essa gente continua no Governo, é gente que continua mandando, 

tendo controle dos principais créditos que vai para o nordeste, que chegam para a seca, 

para os engenhos, porque as águas do São Francisco não passam em pequenas 

propriedades, passa nas largas propriedades dos capitalistas rurais, dos donos do 

agronegócio. 

Então, eles continuam, quer dizer, com esse controle da situação. E se nós não 

denunciarmos esses crimes, identificar quem são os criminosos, qual a origem, os 

elementos precedentes a isso, o que gerou isso, a gente vai achar que é um bocado de 
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malucos, indignados, que não gostavam de comunista e começaram a matar gente. Mas, 

não se trata disso. Se trata de um processo reacionário em curso no mundo e nosso país. 

E tomou-se a decisão de que era uma questão fundamental controlar a nossa 

economia, como era controlar o Estado Brasileiro. E não era interessante para a CIA, 

para o Pentágono, para os monopólios norte-americanos ter um governo como Jango, 

que tomava posições concretas, por exemplo, em limitar remessas de lucros para os 

Estados Unidos. 

Quer dizer, que tem um governo que conseguiu fazer uma reforma agrária, 

mesmo que pouca, mas mais do que esses 12 anos fizeram, que foi, onde tivesse uma 

benfeitoria do Estado em estradas, açude, essa região teria de ficar para reforma agrária. 

Era feita reforma agrária nessas áreas, seria importante, não nas propriedades dos ricos, 

mas quem fossem dos que lá moravam. Quer dizer, tomou a decisão sobre a questão do 

petróleo. 

Então, tomou-se a decisão, lá, acharam por bem ter uma senha muito bem, veio 

uma carta do Kennedy pedindo ao João Goulart para apoiar a intervenção em Cuba, a 

derrubada do Governo cubano, por escrito, e o Goulart escreveu, assinou uma carta e 

mandou, remetendo, que se recusava a colaborar com a derrubada do Governo cubano 

porque o Brasil era defensor da autodeterminação dos povos, por isso não podia 

participar daquilo. 

Então, eles começaram a trabalhar, diuturnamente, pela derrubada do Governo 

João Goulart, e que essa economia gigantesca, um país grande, enorme, que o Jango 

pensava crescer o mercado interno, numa reforma agrária, não pensava em ações de 

socializar os meios de produção, não era isso que ele pensava. Mas, portanto, a decisão 

de fazer milhões de escravos trabalhando para meia dúzia foi o que valeu para o golpe, 

para não permitir que esse desenvolvimento de massa, a consciência política, quer dizer, 

na juventude, dos camponeses, dos operários, prosseguisse. 

Então, esse corte abrupto não foi uma coisa ocasional, nem foi uma coisa de mau 

humor, nem foi uma coisa, quer dizer, para entregar daqui a seis anos, como disse o 

Castelo Branco no discurso de posse dele. Mas, era uma coisa, exatamente, para dar um 

corte econômico, incorporar esse mercado interno ao mercado dos Estados Unidos, que 

havia dificuldade para isso, como se vê. 

Então, Amaro é preso, retomando, e importante, tinha de prestar contas em 

Pernambuco. E ele veio para cá. A testemunha com quem ele veio algemado está viva, é 

o professor da Universidade Federal de Pernambuco, que então era um militante da AP 
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aqui em Pernambuco, chama-se Momesso, um professor do Centro de Artes da 

Universidade Federal, que fez um excelente livro sobre a biografia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome? 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Momesso, Luiz Momesso. Ele 

fez uma biografia daquele velho militante maquinista, Carlos Duarte. Ele veio algemado 

com Amaro Luiz de Carvalho para São Paulo, e aqui, algemado, foi torturado 

novamente. Isso em 1969. Algemado, torturado dentro da Oban, dentro do antigo Dops, 

para falar sobre o PCR. E quem o torturou à mesa, quem estava à frente era o Fleury. E 

quem o defendeu foi o Idibal Pivetta, que nós conseguimos articular e foi o advogado 

dele aqui. E depois de um longo tempo aqui de tortura é devolvido para Pernambuco. 

Ele tinha trabalhado clandestinamente aqui na CMTC, a companhia de 

transportes. Tinha sido motorista e depois cobrador de ônibus nessa empresa. Foi aqui 

que ele conseguiu chamar a atenção de Zarattini e convocado para fundar o partido lá, 

em 1966. Tinha chegado da China há pouco tempo, já tinha estado em Cuba. 

E com essa vida clandestina, ele chegou, com Manoel Lisboa, com quem ele 

tinha uma ligação muito profunda, eram amigos de muitos anos, desde a época que 

estavam no PCB, juntos fundaram o PCdoB, e lá reorganizaram o PCdoB, em 1962, 

para em 1966 chegar ao desencanto com aquele partido, por achar que tinha os mesmos 

vícios das estruturas tradicionais, de alinhamento automático com tudo aquilo 

internacional que acontecia, sem nenhuma capacidade de crítica, e isso o preocupava 

muito. 

Manoel era um militante que estudava muito. Como era um profissional 

dedicado, era dedicado a isso, era um revolucionário profissional, se dedicava ao estudo 

da obra "O Capital", e da realidade brasileira. Chegou a essa convicção, e por isso 

tomaram a decisão de fundar o Partido Comunista Revolucionário. 

E Amaro era um quadro de experiência, um homem do campo, porque o avô, o 

bisavô, toda a geração dele vinha da escravatura do açúcar. Passou por todas as 

profissões, as categorias profissionais do campo. O cambiteiro, o cortador, que era um 

monte, e hoje já nem existe mais. E dentro da usina, pelas categorias profissionais 

dentro da usina. E depois de passar por tantas perseguições, preso em 1956, foi para 

Recife e lá tornou-se operário têxtil, também preso como operário têxtil, e em 1958 ele 

abre aquele famoso comício, com Prestes, com Gregório Bezerra, com Pelópidas e 
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Miguel Arraes, que finalmente terminaram ganhando a eleição pela primeira vez lá, 

numa luta contra o João Cleofas, os segmentos mais atrasados da oligarquia. Isso está 

descrito na obra de Clodomir Morais, que era um dos companheiros, era do partido, 

esteve agora recentemente lá com um companheiro no dia anterior a ele fazendo uma 

palestra sobre a construção da memória das ligas camponesas e da luta contra a ditadura 

no campo. Está com 85 anos. 

E assim, quer dizer, com a sua experiência, em pouco tempo escreveu um livro, 

que para nós é muito caro, um livro chamado "As Quatro Contradições da Zona 

Canavieira de Pernambuco: o Movimento Camponês", é o subtítulo, mostrando porque 

deu certo o açúcar lá e em outros estados não deu. Era o cara, era um camponês. Deu 

certo porque Duarte Coelho, mandado para cá, tinha experiência na Índia e na África, 

com açúcar. 

Então, mandaram um cara para cá. Por isso, sob o comando dele, seja escravo, 

seja negro ou seja indígena, tinham uma experiência larga em lidar com a questão do 

açúcar naquele período. Essa capitania prosperou porque pôde contar com uma pessoa 

que em pouco tempo passou a arrendar pedaços de terra antes que Portugal ordenasse 

para outros proprietários, outras pessoas que vinham de Portugal e etc. 

Então, Amaro era um quadro que, vamos dizer assim, a morte dele para nós foi 

uma perda muito grande. Anos de experiência, o tempo que ele esteve em Cuba e o 

tempo que ele esteve na China foi suficiente para formá-lo, e perder qualquer ilusão de 

uma saída decente para o nosso povo, debaixo do capitalismo. 

Então, era um quadro, e Manoel era um outro quadro, com essa capacidade que 

já foi aqui descrita pelos companheiros. 

A própria Selma, que tinha esse nome de guerra de Ina, era uma companheira 

excelente, uma qualidade de agitadora, esteve presa naquele congresso da UNE aqui em 

Ibiúna. Uma excelente combatente. Era sua esposa, foi sua namorada desde os 16 anos e 

tinha uma história de amor tão bela quanto a história de militância dos dois. 

Então, Amaro vem para cá, para ser torturado, e devolvido depois de um certo 

tempo bastante quebrado, maltratado fisicamente. 

Na minha prisão, na prisão de Manoel, então é uma grande polêmica de alguns 

órgãos, porque a imprensa, geralmente quando ela termina o trabalho dela, uma das 

grandes questões da ditadura brasileira foi ela ter tido tempo de montar, de como ela ia 

se desfazer. A pressão na rua e como, que história vamos contar. 
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Então, a questão da lei da anistia, como fazer? Por que, o que é tradicional na 

anistia, mundialmente famoso? É você, a ditadura cai, o novo governo, que vai construir 

uma nova ordem é quem faz a anistia. Não é isso? Faz a anistia. Aquela famosa guerra 

do Peloponeso, que havia 15 ditadores se sucedendo, e instalaram aquela guerra que 

durou, quase acaba a população da Grécia, e no final cai, de tanto desgaste, 

esgotamento, e então inicia-se um processo democrático. É das primeiras vezes que se 

fala no mundo em anistia. 

E o novo governo, que estabeleceu um plebiscito, uma consulta para fazer a lei, 

e entre elas a lei da anistia, então tomou a seguinte decisão. Todos que se rebelaram 

contra esses 15 reis, essas 15 pessoas que se sucederam, estão anistiados, menos eles. 

Como é que você pode fazer uma anistia para quem não está apenado, para quem 

não é condenado? Ora, os ditadores eram elogiados, como defensores do Estado, como 

os homens que eram destacados, recebiam por serviços prestados, como a anistia podia 

ser para ele? Ele não pode ser anistiado, por esse governo não podia, porque eles eram 

figuras decisivas no Estado. 

E o Estado, portanto, ao fazer um processo de uma lei que termina fazendo tanto 

imbróglio, que termina, quer dizer, no Congresso depois, passa por onde passa, 

submetida a esse mesmo jogo de pressão das classes dominantes, levar a essa 

impunidade de 49 anos. 

Quarenta e nove anos, que o próprio golpe de 1964 tem de ser considerado um 

crime, um delito. Tem de ser apurado. São todos criminoso. Ou não? 

Nós fomos criminosos políticos porque pegamos em armas para derrubar o 

Estado. O Estado que não era legítimo, não era justo. Mas fomos presos, fomos julgados 

pelas leis do estado ditatorial da época e tal. 

Eles que deram um golpe de estado, numa legião democrática que vinha de 

1946, não pode, não deve ser punido? Por quê? Eles interromperam um curso, uma lei, 

um curso democrático. 

Eu não sou de direito, minha área não é essa, mas não precisa ser, para chegar à 

conclusão de que de Castelo Branco para cá, todos eles são sim criminosos. Cometeram 

um delito grave. 

E em nenhum momento eles responderam por isso, porque já estavam 

acostumados a não responder pelo processo da escravatura, preferiram queimar os 

documentos, como fez Rui Barbosa, do que a apurar, do que trazer à tona. Já tinha se 
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passado mesmo, quer dizer, com o extermínio da população nativa nossa no início, de 

1500. Então, é uma tradição de impunidade. 

Então esse trabalho, que aparentemente é pequeno, que não tem lá tanta 

importância, eu acho de um valor imenso, imenso, porque ele vai, penso eu, como 

trabalho da anistia e do comitê da anistia, que eram só os parentes, a mãe, o irmão, a 

noiva, para depois, aos poucos, começar a sensibilizar os parlamentares, os sindicalistas, 

o movimento estudantil, e levar aonde levou. E toda grande mobilização, ter faixa pela 

anistia. 

Então, se nós identificamos o conteúdo desse trabalho, as características do que 

foi o processo da ditadura e do trabalho revolucionário, e até mesmo da violência 

revolucionária, da luta armada, nós vamos ver quanto foi legítima, justa, correta, a nossa 

luta, armada, para não falar das demais. Até o direito canônico, que é um dos mais 

atrasados do mundo, diz que um povo ocupado tem o direito de se armar e resistir. 

Então, nós estávamos ocupados sim. Foram golpeados os nossos espaços 

democráticos, e nós tínhamos de resistir a ele. É da natureza humana buscar a liberdade, 

ser livre. Nós tínhamos, era legitíssimo, mais do que legítimo. E o faremos novamente 

se novamente forem golpeados os espaços democráticos constituídos. Tem de ter 

orgulho sim, como disse o companheiro José Nivaldo. 

Mesmo não estando organizado, não sendo um militante, hoje é um próspero 

empresário no ramo de publicidade, uma empresa de sucesso no Estado de Pernambuco, 

com história aqui e no Rio, e não se ter orgulho, mas acho importante não é ele dizer, 

mas os fatos, ele se deslocar da sua atividade para vir para uma atividade como esta. 

Aqui ele nem vem ganhar dinheiro, nem contrato, nem cliente. Pode até perder, mas ele 

se dispõe a fazer isso. Já foi comigo a inúmeros lugares, João Pessoa, Maceió, na 

própria Federal, onde ele abandonou a próspera carreira de professor, para se dedicar ao 

trabalho na empresa de publicidade. E vai fazer essas denúncias, essas denúncias. 

Portanto, porque a causa não é só generosa, como justa. 

Então, essas denúncias, esse trabalho vai prevalecer, vai se espalhar, vai 

sensibilizar a população, e nós vamos sim punir esses torturadores. Se não for neste 

Governo, pode ser mais para diante, mas nós vamos sim fazer com que eles e seus 

descendentes saibam que eles foram responsáveis por crimes de lesa-humanidade, 

sequestro, tortura, tudo isso que foi dito, com a gravidade, como disse o companheiro, 

foi cometido, e algo mais, e muito mais foi cometido. 
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Então, a pior das coisas é a mentira. Você vê um comportamento como esse de 

Manoel, heróico, porque esse negócio que ele falou eu já vi tantos depoimentos, os 

companheiros que chegaram a ver, porque a minha foi depois, ele era branco, tinha a 

pele branca, esses choques, depois você bota debaixo da vela, e como ele decidiu não 

entregar nada, a última reunião que eu tinha participado com ele, dizia: "companheiro, 

quando um companheiro é preso, vamos seguir as normas de segurança". 

Nossas normas de segurança diziam, dizem, que se um companheiro for preso, 

você deve esvaziar o aparelho rapidamente, porque, apesar de recomendarmos que 

delação é traição, que ninguém pode delatar, deve delatar, mas pode ser que algum 

companheiro não suporte, e por isso deve fazer isso. Ele dizia: "façam no meu aparelho 

também. Mas façam por obrigação de fazer, porque eu não quero privilégio. Agora, eles 

não terão nenhuma informação minha. Cuspirei na cara deles, esmurrarei, para isso ser 

resolvido mais rápido". 

E ele fez exatamente isso. Quando foi algemado no choque elétrico, que botaram 

a máquina perto do choque, ele mesmo amarrado pulou e foi em cima e quebrou a 

máquina, por duas vezes. Escarrava: "vocês são tudo covardes, vem para cima de mim 

um a um". Evidente que ele queria que resolvesse logo, porque "não vai ser como você 

quer. Você está pensando em resolver dessa maneira? Nós vamos ter muito tempo. Não 

é assim não". 

Mas, a pior das torturas, eu creio, a pior das torturas eu creio que é essa, 

daqueles cinco tiros que ele levou, quatro para não matar, vai levando no tecido, outra 

aqui, interrogando e dizendo como vai ser morto, como é que vai ser anunciada a morte, 

e deixar claro que você vai ser informado que você é um traidor. Aquilo que você viu, 

quem viu o filme "Batismo de Sangue", sobre Frei Tito, que o sacana do torturador dizia 

o tempo todo: "você é um traidor da igreja". 

Quer dizer, o cara está mais perto de estar sendo um cristão naquela hora do que 

os bispos, que estão se banqueteando com os torturadores da América Latina e do 

Brasil. Ele está mais perto de Cristo, está sendo mais cristão naquela hora, que estava 

fazendo um ato revolucionário, com Marighella, ajudando a salvar uma pessoa, do que 

na hora que está celebrando uma missa hipocritamente. 

E assim, o que fazia o torturador? Botava a cruz, eu vi isso na minha cela, na 

sala de tortura, um crucifixo. Quer dizer, cristão são eles, você é um anticristo, um 

traidor de cristo, para quem era religioso. Era o caso do Frei Tito. 
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Então, em todos esses massacres, queimavam, pegavam uma vela e ficavam 

queimando a pele de Manoel. Como era uma pele branca, ela ficou queimada, aquela 

pereba que você queima, mas com três ou quatro dias ela vai virando uma crosta, do 

próprio organismo, para poder eliminar a parte podre, que vai apodrecendo. 

Mas, como todo o corpo estava apodrecendo, não tinha como aquela pereba, 

aquela casca, cair. Então, ele ficou com odor, ficou fedendo, realmente, podre, antes de 

morrer, durante muito tempo, e todos eles comentavam isso. Quando eu estive sendo 

torturado, o mesmo cara, um dos torturadores, que já disse o nome dele na reunião que 

você participou, não, que Erundina participou, o Gabriel Antonio Duarte Ribeiro, era 

dessa equipe de tortura, foi quem chefio a equipe que me torturou, e durou pouco, ficou 

babando, porque eles achavam que o tempo, iam ter o tempo todo, e não tiveram. 

Mas ele disse: "você sabe como foi que Manoel morreu, não sabe? Você sabe. 

Você sabe, porque fulano disse, porque beltrano disse e etc e etc. Então, você vai se 

lembrar de tudo que disse que não sabe, porque nós vamos fazer as mesmas coisas, e se 

você não recordar, você está dizendo que não sabe, não é? Então você vai para o mesmo 

lugar". Eu digo: "Vocês vão matar mais um inocente". "Inocente? Você vai ter tempo de 

saber se é inocente ou não". 

Então, as coisas eram muito dessa forma, dessa maneira. Então, queimaram com 

vela, depois de passar por todas as servis, chegou a ser empalado o Manoel, ele não foi 

depor e em nenhuma delas ele vacilou ou manifestou qualquer possibilidade de vacilo, 

porque ele sabia da sentença de morte dele. Ele não tinha chance de escapar mais. Para 

ele, ele estava determinado que o partido tinha de prosseguir o trabalho, porque a parte 

dele encerrou naquela hora, e ele disse isso para Maria do Carmo, quando pôde falar. 

Para Maria do Carmo, que era uma companheira da fábrica Torre, que era uma das 

operárias da fábrica, do quadro do trabalho operário do partido. 

Então, essa companheira ouviu muitos dos gritos da última noite dele lá, numa 

cela próxima da dele. E também foi muito torturada, porque na casa dela encontraram 

um fuzil, um daqueles fuzis que tinham sido desapropriados, foi encontrado na casa 

dela. 

Ela não abriu nada, a casa dela, nem onde morava, mas os caras pegaram a 

bolsa, tão entretidos com ela, depois de dois, três dias pegaram a bolsa, foram olhar a 

bolsa dela, e na bolsa tinha o endereço novo. Ela estava morando há pouco tempo, tinha 

mudado há pouco tempo, e nessa casa dela, que era um aparelho também, tinha fuzil, 
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tinha farda, que o Silvinho, esse que depois veio a delatar, tinha deixado na casa, com 

um bilhete dizendo uma série de informação, que terminaram sendo úteis para eles. 

E quando eles voltaram na casa, sem dizer para ela que tinham encontrado, já 

chegaram com um comportamento, o que tinham feito comigo, foi tudo quase nada, 

porque aí eles chegaram com a convicção de que era uma pessoa que era da direção. 

Então, companheiros, a história de que Manoel foi morto aqui, a última cena 

deles, dessa canalhice, foi levar uma psicóloga daqui de São Paulo, do aparelho de 

segurança daqui, e chegou lá, entrevistou ele, foi na cela com ele e disse: "eu sei que 

você, a essa altura, deve estar pensando que sou da polícia. Eu não sou. Eu presto 

serviços à polícia. Eu sou uma psicóloga, quero conversar com você tentando salvar sua 

vida. Que você é herói, já ouvi tudo sobre você, você é e você sabe, você é o líder do 

partido, agora, você sabe que vai morrer. E líder morto, herói morto não faz revolução. 

E você tem a chance, não de sair agora, mas se você negociar comigo alguma coisa, 

alguma coisa, você poderá ficar preso 10, 12 anos, com uma anistia, quem sabe, e você 

poderá retomar o seu processo revolucionário". 

Essa foi a última tentação, se a gente pode falar disso, para Manoel. E Manoel 

nada informou para ela, a não ser, ela disse: "como você não quer falar, eu só tenho dois 

dias aqui em Recife, vou deixar papel e lápis e você, se quiser escrever alguma coisa". 

Também, o estado dele não era, e ela o tempo todo com um lenço na mão, pela pessoa 

que me relatou, que estava com um lenço para não sentir o odor dele, da podridão do 

organismo dele, do apodrecimento do organismo dele, da pele. 

Então, ele relatou, um documento de várias páginas, fez um libelo de defesa do 

socialismo, de denúncia do capitalismo, que as torturas não iam impedir que o 

socialismo floresceria no Brasil. Esse foi o documento que ele deixou para ela. 

Então, de maneira que os caras ficaram efetivamente espantados com a atitude 

de Manoel, e depois se surpreendem com a de Emmanuel Bezerra, que teve a mesma 

atitude. 

Emmanuel Bezerra, nem a casa onde ele morava, ele tinha um aparelho em 

Maceió, ele morava em Maceió na época, era assistente do Estado, em Maceió, foi 

capturado, foi torturado aqui em São Paulo, nem a cidade onde ele estava morando eles 

não souberam. O Emmanuel Bezerra. O DOI-Codi não soube onde ele estava, não só o 

aparelho, de onde era, ele não deu uma informação. 

O que sabiam era que era filho do Rio Grande do Norte, era procurado e estava 

vindo ao encontro de um terrorista. Não deu uma informação. 
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Todos os órgãos genitais cortados, o colar da morte, umbigo puxado e cortado 

com tesoura. Tudo que foi possível fazer para doer foi feito com Emmanuel Bezerra, e 

ele não deu uma informação. 

Não viu nenhum dos companheiros do partido. Quer dizer, aí montaram a farsa 

de que ele morreu num tiroteio. Não viu. Porque nós tínhamos 40 presos lá, boa parte do 

Rio Grande do Norte recrutada por ele, essa Maria do Carmo também era do Rio 

Grande do Norte, trabalhava com outro nome na fábrica Torre. Vários. Você deve ter 

conhecido o Pona, aquele outro que chegou há pouco tempo, Moisés. Tudo do Rio 

Grande do Norte. 

Então, era interessante para os órgãos de segurança levar Emmanuel Bezerra 

para lá. Por que não? Lá tinha vários dirigentes, um dirigente que colaborou e estava 

preso, que estava colaborando, então, com esse aqui, quem sabe ele não pode colaborar 

mais, esse aqui não quebra a resistência? Não foi ao Rio Grande do Norte. Não tem 

como ele ter ido lá, e nós não soubéssemos por um. Só se tivessem morrido todos, mas 

não morreram todos, só morreram esses três. Fora ele, morreram mais dois naquela 

ocasião. 

Então, dizer que ele foi preso em Recife, nas mesmas circunstâncias, é repetir 

uma cena não verdadeira. 

Eu participei da reunião que despachou ele para o Chile e para a Argentina, 

cumprir uma missão. E o ponto marcado na volta era o dia 15 de setembro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que foi, Cajá? 

Recomponha essa história com calma. Vamos lá. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – A história é a seguinte. 

Tínhamos contato para fazer no Chile, com o MIR. Tinha de encontrar companheiros 

exilados, entre eles o Zarattini, que estava na Argentina. Então, a viagem, era a segunda 

viagem que nós fazíamos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, quando? Começa do 

começo. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Agosto de 1973, começo de 

agosto. A viagem dele partiu no começo de agosto. E marcamos o ponto da volta... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marcamos quem? 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Em 15 de setembro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora vai mais preciso. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – A direção do partido marcou 

um encontro dele com Manoel Lisboa no dia 15 de setembro, em Recife. Era o retorno 

dele dessa viagem, naturalmente prestação de contas da viagem e o assumimento dele, 

da retomada do trabalho dele em Alagoas, voltar para lá, porque a sede nacional do 

partido era em Pernambuco. 

Então, ele tinha esse encontro em 15 de agosto, 15 de setembro. No dia 05 de 

setembro sai no jornal que ele estava morto, num tiroteio com Manoel Lisboa, na Vila 

Moema. Foi um teatro montado, totalmente mentiroso. 

Para cá veio o irmão de Emmanuel, veio a mãe de Emmanuel, na Vila Moema, 

percorreu todos os barzinhos, não houve tiroteio nenhum. Não houve tiroteio. Podiam 

ter dado com bala de festim, e nem isso tiveram o trabalho de fazer. O irmão perdeu a 

farda porque foi exigir, antes do corpo dele estar morto, quer dizer, informação sobre 

ele. "Você pode perder a farda". "Que perca, eu quero meu irmão, quero saber de meu 

irmão, estou aqui com minha mãe". 

Um capitão disciplinado, tudo nota 10, primeiro lugar na mão, foi colega do pai 

da Neuza, o Joaquim Cerveira, o Carlos, irmão do Manoel Lisboa. Está vivo ainda. São 

informações que a gente pode checar. 

 Foi para Santo Domingo, a pedido da ditadura. Foi um dos pedidos que Jango 

negou, pra fazer sobre Cuba, a ditadura serviu para ajudar a derrubar o Governo de 

Santo Domingo, porque lá tinha um governo progressista de João Bosco. 

Então, foram vários oficiais do Brasil para a intervenção, derrubar o governo. Lá 

os brasileiros até hoje são malvistos em Santo Domingo, na capital da República, em 

Santo Domingo, são mal vistos por conta dos espancamentos, agressão, esfolação de 

mulheres, que os brasileiros lá fizeram. 

O irmão de Emmanuel, que foi para lá, ficou mal, ficou brigado com o irmão, o 

irmão Emmanuel na clandestinidade, mas foi, porque era capitão, era disciplinado, não 

podia desobedecer uma ordem. E foi. 
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E quando voltou, tempos depois, quando vai buscar o irmão, ele foi tratado dessa 

maneira, porque o irmão dele era um terrorista, ele não podia se interessar. "Já que você 

quer falar, vamos ser claros, seu irmão é um terrorista. Você quer, tem um pacto?". 

"Não tem pacto, eu quero vê-lo, saber dele, estou com minha mãe aqui". E aí mesmo ele 

foi jogado para a reserva. 

Então quer dizer, por isso era importante a farsa de botar o sepultamento aqui, 

porque o tiroteio que morreu foi aqui, porque desviava a família, era mais longe, a 

família era de Alagoas, ficavam entre Alagoas e Pernambuco. Então, dificultava ao 

partido, dificultava à família, para poder ficar o lance, não ficar com tanta sede ali. 

Então, a morte se deu lá, foi para lá, para saber lá. As pessoas têm de ir para lá. 

Por isso tem documento dele se dirigindo ao 2º Exército, para pelo menos saber onde 

era a cova. Botaram duas coroas de flores, porque disseram que ali estava Emmanuel e, 

Emmanuel, mas não tinham certeza se era, de fato, naquele local. A mãe fotografou. 

E ela me relatou tudo isso, quando fui convencer, há pouco tempo, porque agora 

está morta, mas fomos convencer a fazer o traslado de Manoel, porque não foi feito logo 

de imediato porque ela não queria, a família não queria. Era uma família de militares, o 

pai era superior, um oficial superior da Aeronáutica, da Marinha, e não queria mais 

mexer com isso. Mexe com família, feridas abertas. 

Mas, os companheiros aqui de São Paulo insistiam, da mesma maneira que 

Emmanuel Bezerra foi, podia ter sido ele, mas a mãe não queria, o irmão capitão não 

queria. Então, eu levei, de 1972, de 1992, que foi o período do traslado de Emmanuel, 

onde lá me encontrei com uma companheira, até 2003, que foi a data que a gente 

convenceu dona Iracilda a fazer o traslado de Emmanuel Bezerra, do Manoel Lisboa. 

Porque, nem sei se é verdade ou não, se foi aquilo, e nós fomos respondendo os 

argumentos, ela é uma matriarca, uma mulher muito forte, aquele tipo de mulher que 

manda na família, a matriarca ou o patriarcado, e lá a mãe que mandava, e o pai já tinha 

separado dela, tinha mudado para o Rio, ela chamou o pai de covarde, porque não veio 

para cá na época da prisão de Manoel, e ele morreu pouco tempo depois. 

E brigou, ela brigou bastante. Mas agora já morreu, eu disse: "não é assim, dona 

Iracilda. Tem um valor muito grande trazer ele de volta para cá. Ele não está morto". 

Aí ela mudou de tom e terminou assim: "meu filho, diga uma coisa, como que 

Manoelzinho se tornou comunista? Ele tinha tudo que precisava". Eles são donos da 

Ambev até hoje, da Ambev, de fornecimento de cana, grandes propriedades. Por que 

Manoelzinho se tornou comunista? 
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Eu disse: "a senhora sabe que ele é mais velho que eu, ele nasceu em 1944 e eu 

em 1950, mas, pelo que eu deduzo, Manoel era uma pessoa muito inteligente". Estava 

falando com o maior cuidado, para ver se convencia essa mulher, que ninguém tinha 

convencido até agora. E era uma pessoa muito inteligente, via antecipadamente, estava 

antecipada no seu tempo, e achava, acreditava que de fato o futuro da humanidade será 

coletivo, será o comunismo, será o socialismo. Então, ele estava apenas se antecipando 

no tempo. 

Aí ela disse: "talvez tenha sido isso mesmo". Aí começou a contar fatos etc. 

"Um dia, com oito anos, esse menino, eu dei o dinheiro, como sempre dava, para a 

escola, para ele ir e voltar e ele chegou aqui 12h, vermelho, ele era branquinho, parecia 

uma (ininteligível), aquele pássaro, todo vermelho, com a camisa, e perguntei: por que 

você veio a pé, não lhe dei o dinheiro da passagem?".  "Vim a pé do Atheneu para cá, 

do Liceu para cá". "E por que você veio a pé, não dei o dinheiro da passagem? Mas meu 

amigo não tinha o dinheiro e o meu dinheiro não dava para pagar dos dois, e eu vim 

com ele". 

E ela foi contando vários atos desse naipe, e ela foi se conformando que ele tinha 

uma tendência, ia ser um comunista de fato, essas coisas. Eu digo que inclusive o 

Governador quer fazer um monumento aqui, tem um monumento já feito, na praça, e 

tinha sido feito para Caxias, e a família do Caxias não concordou em trasladar o corpo, 

preferiu deixar o corpo no Rio, e quer refazer isso e botar uma tocha acesa. Porque o 

Manoel, porque esse (ininteligível) tornou-se militante pelas mãos de Manoel, em 

Alagoas. 

Ela falou "eu fico de acordo, mas com isso não, com isso não porque esse 

governo muda, e depois vem outro e fica no abandono. Se for verdade, eu vou ficar de 

acordo, mas quero ele no cemitério da família, quero ir rezar para ele todo domingo, 

quero visitar ele todos os domingos. Vamos ver se isso dá certo". 

Então, a partir dali a gente começou a ter uma luz vermelha, eu, o neto dela, o 

sobrinho de Manoel, e até que ligamos para cá, para a companheira, para que a 

companheira, dos familiares, que tinha feito todo aquele movimento primeiro, 

retomasse essa movimentação. 

E, aliás, não foi tão fácil. Foi depois que lançou um livro sobre ele no centro 

cultural de lá, com Fernando Lira, Mestre Albuquerque, um monte de gente, chamamos 

o rapaz para ver, e eu disse para ele, todo mundo elogiando o comunismo ele disse, de 

paletó e gravata, todo mundo simples lá, e ele disse: "meu tio era um homem correto". 
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Ele não disse que era comunista, mas como o povo diz que comunista é cabra errado, 

ele disse: "meu tio era um homem correto. Eu vim aqui para dizer que meu tio era um 

homem correto. Eu era menino, montava na perna dele e sei que ele era um homem 

correto". 

Ninguém entendeu, mas eu entendi perfeitamente. Cinco anos depois ele me liga 

e diz: "Cajá, está de pé a proposta de trazer o homem?". "Que homem?", eu disse. "O 

Manoel, meu tio". "Claro que está. A sua avó concordou?". Ele disse: "eu vou sondar 

novamente, agora já está esquecido, e você vem aqui e a gente faz uma visita. Eu acho 

que é possível". Foi aí que deu essa possibilidade. 

Quer dizer, todo esse trauma de publicar imagem diferente, morreu como 

traidor, é tudo para ver se conseguia, para encobrir esse heroísmo que esses 

companheiros tiveram, não apenas ele, repito, para encobrir e fazer com que a história 

não pudesse saber do gigante que foram aqueles homens. 

Aquele companheiro que você uma vez me falou da morte dele, que era o 

Lincoln, ou Wesley, que tomava conta da gráfica do partido com você, (Manifestação 

fora do microfone.) passou por situações, pelo que ela me descreveu, muito parecidas. 

Quer dizer, a grandeza desses homens, companheiros, nós só vamos ter a certeza 

dela se ela for recomposta, reconstruída pelos sobreviventes. Daí a importância desses 

depoimentos, dessas comissões. 

Então, para mim, afasto qualquer possibilidade de Manoel ter vindo para cá. 

Veio morto, numa rede, numa estopa, e tanto que estava na cova, a estopa estava lá. 

Ninguém traz alguém enrolado numa estopa. E tiramos os restos mortais, está lá a 

estopa. 

Outro detalhe. Passei o filme, e vocês viram aí, como que um nordestino, ainda 

mais um nordestino descolado, como era o caso dele, viria para São Paulo, de sandália 

alpargatas, mangas curtas? Quer dizer, qualquer nordestino que vem para cá vem 

sempre preparado. Ele não veio do jeito que estava ali. É só pegar as vestes dele e olhar. 

Importante é que a farsa não ficou completa. A história dele não está completa, porque 

para provar que ele estava aqui e veio para cá e estava aqui espontaneamente, e de 

repente veio e..., tem de contar outra história. 

E a história de Emmanuel também não nos deixa dúvida. Aí a pergunta, e como 

chegaram a eles? Uma parte é essa que o companheiro deu, e vou colocar outra parte, 

que a gente não tem tempo, oportunidade de colocar como é que esses órgãos de 

segurança chegaram, apesar de toda essa segurança do partido. 
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Digo segurança, porque já tinham eliminado no sudeste as organizações 

revolucionárias, praticamente todas. Já tinham eliminado Lamarca, Marighella. Esses 

quadros mais importantes já tinham sido eliminados em 1973, não é isso, companheiro? 

Tinham eliminado. 

Estava o PCR assaltando, buscando arma em quartel, fazendo panfletagem nas 

ruas, nas fábricas, comícios. Quando Marighella foi assassinado, a gente fez um comício 

na frente da maior fábrica de tecidos, com 15 mil operários, lá em Recife, na Macaxeira, 

que era o bairro Macaxeira, e Manoel foi o principal orador daquele comício. Foi feito 

um grupo armado, o GTA, um Grupo Tático Armado, para garantir o discurso dele e o 

panfleto que nós soltamos para divulgar como foi a morte de Marighella. 

A mesma coisa tinha sido feita em 1966, com a morte do Che Guevara, que foi 

publicada no jornal do PCR, "A Luta", e foi feito um panfleto, e foi também a essa 

fábrica fazer a denúncia, quem era Guevara, por que mataram, um grande homem, e 

tudo mais. 

Então, eles decidiram o seguinte, temos de acabar com PCR. E deixamos o 

corpo para lá, uma parte desse aparato. E fizeram duas coisas básicas. Onde o partido 

(ininteligível) em Alagoas nós tínhamos o DCE, isso não existia. E digo isso porque a 

gente percorria para ver onde tinha e só a gente tinha, tinha o DCE com a direção do 

partido. Não tinha mais nenhuma organização que tivesse dirigindo diretamente seus 

militantes com um DCE. O DCE de Alagoas, o FAO, o reitor era obrigado a prestar 

contas, em assembleia, dos gastos. Quer dizer que não tinha dinheiro para restaurante, 

mas descobriram que comiam camarão no restaurante da reitoria e quando prestaram 

contas ficavam desmoralizados. 

E os sete DCEs, engenharia, medicina e tal, eles pegaram os principais 

diretórios, os presidentes dos DCEs, dos principais diretórios, pegaram sete pessoas 

numa noite, já perto dessa data que estou falando, agosto, mais ou menos, acho que 

junho ou julho, não estou seguro da data, e levaram para Recife. Levaram para a PE, 

que era o local mais caceteiro, e lá penduraram esses caras de cabeça para baixo. Foram 

interrogando daqui até lá, batendo, e nada informaram. Chegando lá penduraram numa 

linha e começou o interrogatório, que é completamente diferente esse interrogatório. E 

tudo jovem, 18, 20, 22 anos, em formação. 

Manoel Aleixo, quer dizer.. e aí esses caras, pelo menos alguns deles, dois, 

deram informações importantes para eles. Mas não tinha como eles chegarem no PCR, 
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porque era muito estanquezado. Mas as orientações vêm de onde? Vêm de Recife, mas 

praças tal e tal. Deram três ou quatro praças. 

Por isso que essa companheira, essa fonte, essa operária que a Maria do Carmo 

recrutou, que era a Laura, que veio, nesse encontro ela não pôde vir, porque o chefe, ele 

era uma operária muito conceituada lá e o chefe da seção dizia: "olhe, do Carmo, hoje 

quero hora extra". Aí tinha de prolongar o serviço e aí ela não podia sair. Aí ela chegou 

perto da Laura, fez um mapa da fábrica, que era uma fábrica imensa, a fábrica Torre, um 

negócio imenso, não sei quantos quarteirões juntos, e ali deu um mapa para poder 

orientar Manoel, Manoel não, Galego, para orientar a panfletagem que nós vamos ter 

aqui. 

Então, nessa panfletagem, me desconcentrei aqui porque acabo de ver minha 

filha, e não esperava essa surpresa, a Mariela. Seu nome foi colocado em homenagem a 

Marighella. (palmas.) Ela faz fisioterapia e está fazendo uma pós aqui e não sei por que 

ela apareceu aqui. 

Então, quando a companheira sai com esse mapa, por isso que não acho que foi 

por aí que chegaram a Manoel, porque senão a praça não estava cheia de operário, de 

policiais. O Fleury foi quem armou a operação. Estava com uns 40 homens ali naquela 

praça. 

Então, o que nós supomos, pelo que investigamos, pelo menos umas três ou 

quatro fábricas, praças, estavam plantadas naquele dia. Tinha esse caso dos 

companheiros que não suportaram a tortura em Maceió, e disseram que recebiam 

instrução, quem era o chefe, mas não sabiam, quando o cara não aguenta esse negócio 

termina dizendo o que sabe, e aí disseram que recebiam instrução com um homem 

assim, assim e assado e tal. Mas quem é esse cara? Não sei. O cara tem outro nome. 

Essa informação é importante. 

Teve, no mesmo período atrás, uma panfletagem, o Médici tinha passado lá e o 

partido tinha feito uma panfletagem muito ofensiva. O Médici, o General Médici, 

Presidente da República, tinha feito lá, ia inaugurar uma obra em Recife, e aí o partido 

preparou um panfleto, e foi um panfleto, o primeiro, que tive uma ação mais, além do 

que um militante de base tinha. Então, nós fizemos várias ações importantes com esse 

panfleto. Chamava "Um Carrasco Pisou os Céus de Olinda". Era até romântico o título 

do nosso panfleto. "Um Carrasco Pisou os Céus de Olinda e Recife". Era um panfleto, 

uma folha ofício dobrada em quatro páginas, e vinha descrevendo os horrores que a 
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gente chamava, Garrastazu, "Carrascazu" Médici. O partido sempre dizia o 

"Carrascazu" Médici. 

Aí esse panfleto foi largamente, em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Recife, nas fábricas, em escolas, e como estavam nos perseguindo muito, a gente 

descobriu uma tecnologia diferente, que foi o panfleto bomba. Então, descobrimos uma 

forma, um panfleto, porque se ficasse entregando já estava preso, mesmo o grupo 

armado que a gente fazia, a gente viu que estava dando, os caras estavam chegando 

rápido, com muita rapidez. 

Então, descobrimos essa tecnologia. Fazia uma bomba. Pegava uma lata de leite 

Ninho, pegava sacos de papel do "Bom Preço", que era papel, não plástico como é hoje, 

e fazia uma cruz, depois de colar eles um no outro, e fazia uma cruz de papel, com a lata 

de leite Ninho aqui, depois puxava a lata e ficava o formato, botava no fundo dela um 

compensado de madeira, para servir de fundo, uma camada de pólvora, criava um pavio 

no canto, com aquele alumínio de pasta dental, botava o pavio, para não queimar o 

papel antes do tempo, e enchia de panfleto dobradinho. 

Cabia uns 200 a 250 panfletos em cada lata dessas. Lembro que soltei a minha 

na Conde da Boa Vista, onde tinha o Itaú e o Bradesco, com a Sete de Setembro, e ali 

foi facílimo. Foi uma alegria muito grande para a gente, porque a gente se poupou, o 

risco ficou menor. Então, estavam aquelas 60, 80 pessoas esperando os ônibus, nós 

sentávamos ali naquela calçada, com aquela sacolinhas de plástico do Bom Preço, 

acendia um cigarro, pronto. 

Quem não fumava, nesse dia era obrigado a fumar. Acendia um cigarro. E como 

quem estava descansando, colava ali no pavio, que tinha um fósforo, e quando acendia 

você saia para o outro lado da rua, para apreciar, como dizia a música de Chico 

Buarque, apreciar o vendaval do outro lado, porque às vezes o pavio não ia até o final, 

não alcançava a pólvora e você tinha de ir buscar, para não perder a sacola. 

O nosso medo era que alguém pegasse, então a gente ficava vigiando um pouco, 

a uma certa distância. E aí era um sucesso. Lembro que quando eu soltei a primeira, 

bum! Primeiro, chamou a atenção de todo mundo. Segundo, a chuva de panfletos. Todo 

mundo vai querer pegar aquela mensagem que, por uma bomba, vinha derramando lá de 

cima. 

E com isso eles ficaram loucos. Foi aí que eles disseram: "que partidinho de 

merda é esse, só tem no nordeste e está querendo desmoralizar, assaltando quartel? 

Vamos resolver esse problema". Então, Fleury se deslocou e fizeram essa ação aí. 
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Na Paraíba, os companheiros, ao invés de fazer a bomba, sabe o que que eles 

fizeram? Insistiram em fazer manualmente. Então, as ordens eram que quatro horas 

encerra qualquer panfletagem, de fábrica etc., porque às quatro e meia, cinco horas, 

começa o movimento das Forças Armadas no quartel, soldado entrando e saindo. 

Aí pegaram dois companheiros, inclusive armaram, e desobedeceram o horário e 

foram, prosseguiram a panfletagem. 

Então, pegaram esses dois companheiros, eram secundaristas, mas muito jovens, 

um deles hoje é Deputado Estadual, lá na Paraíba, o Anísio, que tem um discurso dele 

nos jornais de ontem homenageando Manoel Lisboa, grande homem, aprendi tudo que 

sei com ele. É um desses. 

Então, pegaram esses dois, levaram para o exército, para o Batalhão de 

Engenharia que tem lá em João Pessoa, e deram um cacete muito grande, e um deles, 

não foi o Anísio, foi o outro, que disse que pegava as instruções nas praças de Recife. 

Então, pegaram a informação de Maceió, pegaram a informação de Recife, que 

as praças de Recife, e algumas delas, diziam, "eu acho que numa praça tal e ta"l. Então 

esse cara foi preso, os dois, e o que deu essa informação, depois conseguiu ter acesso a 

uma gilete e cortou o punho, tentou se suicidar lá, cortou o punho para, com a culpa de 

ter feito a informação. E ele tinha contato direto com Manoel, comigo, eu também o 

conhecia, e esteve com ele. 

Então, ele deu essa informação. O que eles fizeram? Até cartão de visita eles 

pegaram, tem essas praças, em Maceió, tem essa de João Pessoa, e tal. Por isso que a 

praça, na hora que ele estava sentado, ele ficou cerca de uns 15 minutos aguardando, 

andando, quando ele sentou, porque são 5 minutos de espera e tolerância máxima 15, e 

quando ela chegou, ele achou estanho o movimento. Engraxate pra caramba na praça, 

um caminhão descarregando Coca-Cola às sete da noite, num bar, e a Coca-Cola ficava 

perto desse local, e um caminhão entregando, cheio de funcionários em cima do 

caminhão, mas atrás das caixas estava tudo cheio de fuzil, e não se percebia. 

Foi na hora, porque acharam que era ele. Na hora que chegou a companheira 

Laura, com esse bilhete, quando ele abriu o bilhete, namorado beija na boca, eles não se 

beijaram na boca, naturalmente, porque o partido tem suas, você não, disse que 

entraram com Manoel, para se fazer de namorada, mas também tem limite. Não dá para 

você posar que é casal e ficar nessa situação. 

Então, beijou no rosto, entregou a carta, ele abriu a carta e começou a olhar a 

carta. Ele não terminou a carta, usava uma 45 e atirava muito bem, e a 45 era privativa 
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das Forças Armadas, não deu tempo de puxar, porque quando ele estava, naquilo passou 

um... Os casais de namorados eram tantos, que atrás dele sempre tinha gente passando, e 

um desses foi o que deu a gravata nele aqui, passando atrás, menos de meio metro atrás 

do banco, aquele banco de praça, está de costas, e passando as pessoas, transitando. 

Então, ele foi capturado nessa situação. Quando ele botou a mão aqui, não deu, 

porque foram uns cinco, seis ou sete em cima dele. Botaram num carro diferente, uma 

Veraneio diferente, a menina, e ele noutro. A menina chegou lá maluca, ela 

enlouqueceu no dia seguinte. Não foi só o companheiro telegrafista que enlouqueceu. A 

Laura também enlouqueceu. Ela também enlouqueceu. 

E começaram a torturar Manoel. O choque elétrico começou dentro dessa 

Veraneio, na Praça do Rosarinho, a Praça Ian Fleming. Ali começaram a torturá-lo. E a 

moça ficou espantada com tamanha violência, era uma militante operária nova, de 

pouco tempo no partido, mas já estava no partido e estava indo porque a outra não pôde 

ir. 

No outro dia, a do Carmo é presa, e ela informou o que sabia. O que ela disse? 

No espancamento que ela teve, até chegar no outro dia, ela disse que era da fábrica 

Torre e que Maria do Carmo era dirigente dela, chefe de seção e chefe política dela. Ela 

informou isso. No outro dia botaram um aparato, capturaram Manoel dessa maneira. 

Eu acho que é muito mais lógico explicar que para ter essa quantidade de 

homem, como alguém vai seguir? Porque está desconfiando que essa moça tem uns 

compromissos políticos, vamos seguir e botar 40 homens uma praça todo dia, ou 

naquele dia? Como sabiam? Ela não estava prevista a ir para essa praça, para esse 

encontro. Quem ia era do Carmo. A decisão de botar ela foi porque ela foi chamada para 

fazer hora extra e ela era chefe de seção. 

Então, foi na hora que ela decidiu botar essa companheira para essa tarefa. 

Então, não tem como ter sido por ela que eles chegaram a Manoel naquela praça, e ter 

esse aparato inteiro. 

Achamos, o que nós concluímos depois dessa parte, depois de todas as 

informações que fomos juntando pouco a pouco, é que por essas duas fontes de 

informações, vinda de João Pessoa e vinda de Alagoas, principalmente a de Alagoas, 

pois teve um rapaz lá que terminou depois sendo jornalista da Rádio Globo, da Rede 

Globo e tal, apresentador e tal, e ele ficou com trauma o resto da vida e terminou tendo 

como advogada essa Mércia Albuquerque. 
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Ela estava perto de morrer, estava com câncer, me chamou e me entregou a pasta 

dela. Eu disse isso para você, que ela me entregou três pastas, a de Emílson, a do Régis 

e a do Luciano Siqueira. "Eu vou morrer, não tenho muito tempo, estou com câncer e 

você sabe disso". Estou sabendo, mas você vai viver muito. "Não, não me iludo. Essas 

três pastas são para você, se algum desses três for figura importante, você tem como 

desmascará-los. Todos os três colaboraram". 

E tenho até hoje essas pastas, não entreguei para a Comissão da Verdade. Estou 

com ela guardada lá, relativo a Luciano Siqueira, que era o chefe do PCdoB de 

Pernambuco, do Silvino, que era dirigente do nosso partido e hoje vive em João Pessoa, 

e terminou na Associação dos Anistiados. Até fui para a posse, e fiz meu discurso lá. E 

ele disse ser o chefe fundador da associação dos delatores. Aí ele daria um perfeito 

presidente. 

Porque essas coisas também, uns até não falam mais, não sei se é o fato de eu ter 

continuado militante, não deixei de ser militante, não sei, ou talvez alguém pode ser 

mais generoso do que eu, não quero entrar no mérito disso, mas o fato é que eu sigo 

esses princípios e nós não vamos vencer sem eles, na nossa opinião. 

Enquanto nós formos presos e nos sentirmos no direito de entregar os segredos 

da nossa organização, vão nos aniquilar, aniquilam qualquer organização. Porque eles já 

sabem que o segredo é esse, é pegar um cara e levar ele até a agonia final para ele dar 

uma informação. 

O cara que teve, por exemplo, no final, depois desse meu processo, que teve 

esses momentos que falei, da greve etc., então o negócio ficou tão feio para eles que 

foram obrigados a mudar o presidente do inquérito, e tiraram o Galindo, da Polícia 

Federal, que era o chefe do inquérito, e trouxeram um chefe, um delegado especial de 

João Pessoa, chamado Paulo Sette Câmara, o mesmo que era Secretário de Segurança 

no Pará quando veio aquele banho de sangue de Carajás. Era o mesmo, premiado pelo 

Governador Almir Gabriel, do PSDB, que chamou ele, buscou ele não sei onde e tornou 

ele Secretário de Segurança Pública. 

Foi bem esse Paulo Sette Câmara, quando chegou dez da noite, estou na minha 

cela, já estava de roupa, porque isso que ele falou, eram todos nós, sequestrados, quando 

chegam, tiram todas as roupas. Não é ficar de cueca, era nu. Fui torturado sem roupa 

nenhuma. 

E depois começa a chegar o tempo e você recebe uma cueca, mais adiante pode 

receber outra peça, e vai dependendo do tempo. 
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Como houve essas manifestações, até o Papa mandou telegrama para o General 

Geisel, e para Dom Hélder, para que fosse poupada a minha vida, então isso terminou 

complicando a vida deles. Botaram um delegado especial para dizer que aí ia apurar as 

coisas. 

Então, esse delegado especial, esse Paulo Sette Câmara, dez da noite chega um 

agente lá, eu já estava na cela: estão te "chamando lá em cima, vamos subir". Eu nunca 

penteei o cabelo e disse: não vou pentear cabelo. Meu cabelo era meio black. Falei que 

não ia pentear o cabeço. "Penteia o cabelo, porra, tu não está em hote"l. Não vou 

pentear cabelo, não tem lei que me obrigue a pentear o cabelo, nunca penteei o cabelo e 

não vou pentear. O cara ficou puto, foi lá fora, bateu na grade, fez aquele teatro, e 

depois chegou outro e disse:" bicho, vem assim mesmo". Está bom. 

Quando chego lá, uma sala toda refrigerada etc. Senta aí. Ele disse: "eu sou 

Paulo Sette Câmara, estou me apresentando e você não precisa se apresentar não. Sei 

que você é subversivo, mas é subversivo famoso, apoiado pelos veados de saia lá em 

São Paulo e aqui em Pernambuco, então não querem que a gente leve até as últimas 

consequências. Não é porque você é melhor que os outros, mas porque não querem. É 

só por isso, porque o Geisel é um homem bom, mas é um tolo, está se enganando com 

vocês. O Geisel é um homem bom, eu respeito, mas está enganado, está equivocado 

sobre a tua situação". Então, em maio de 1978. "Eu vou te falar algumas coisas, se você 

quiser falar você fale, porque eu sou o novo chefe do inquérito. Se tu foi torturado ou 

não foi, eu não quero saber. Quero dizer que sob minha orientação você não será mais 

torturado. Agora, não pensa que é porque sou bobo, sou babaca, ou porque você é muito 

esperto. Não é por nada disso. É porque os homens se convenceram do discurso dos 

homens de saia aqui no Brasil. É só isso. Por quê? Porque nós já sabemos, tu és 

comunista, tu és de um partido comunista, é uma estrutura celular. Cada comunista tem 

de ser pelo menos com um, senão não é comunista. Ele tem de se reunir com outro. 

Então, um pelo menos tu tem de me entregar. Pelo menos um, e tu não é macho 

suficiente para ficar vivo e não me entregar. Então, eu vim resolver a parada com você. 

Mas não querem, eu vou fazer o quê. Agora, se vocês tomarem o poder e me 

chamarem". Vejam bem, eu gravei as palavras, não tem como eu ter arquivo nenhum 

sobre isso: "se vocês tomarem o poder e me contratarem para fazer a segurança do 

Partido Comunista Revolucionário, pegar os direitistas e fazer o que estou fazendo, eu 

faço. Eu sou profissional". 
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Esse cara, esse que está lá, ficou até pouco tempo na Secretaria de Segurança 

Pública. "Eu sou profissional, eu faço, porque sou profissional. E não estou equivocado. 

Portanto, eu estou querendo dizer a você que faria, e conseguiria, ou a informação, ou 

ao menos um comunista". 

Essa foi a frieza desse novo chefe do inquérito. Eles, por exemplo, "vocês 

conhecem, vocês devem conhecer, você é universitário, como é que foi que os 

comunistas venceram na Argélia?" Ele fez um relato assim de 10 minutos. "Olha, a 

situação estava indo bem, o exército francês preparado, conhece, é superior mil vezes 

àquele exército de merda de comunistas da Argélia, mas começou a vir esse negócio de 

direitos humanos, tribunal internacional, não sei o quê, mas pelo menos um argelino 

tinha de entregar o outro. Era assim que começou, e começou a funcionar. Mas, depois 

que começou a dificultar esse problema, terminou entregando a Argélia para ser mais 

um país comunista. Foi isso. Por isso, isso é um grande arquivo. Respeito De Gaulle, 

um grande homem, grande presidente, mas o De Gaulle ali afrouxou, como o Geisel 

aqui está afrouxando. O Geisel está afrouxando. E para encerrar, minha última palavra 

com você, porque não sou de muitas conversas, sou de trabalhar e fazer as coisas, para 

encerrar, minha conversa com vocês do Partido Comunista Revolucionário, a minha 

briga com vocês, ou a briga nossa, dos órgãos de segurança que cuidam da sociedade, 

do bem estar, da segurança das pessoas, não se acaba nunca. Não tem problema, você 

agora foi poupado, acabou, está poupado, por ora. Mas, vocês vão voltar, vai ter anistia, 

vocês vão poder fazer a baderna e nós vamos ser chamados, e aí vou te encontrar mais 

graduado, no tabuleiro do xadrez da subversão você vai estar mais graduado, e aí nós 

vamos nos encontrar de novo, porque essa briga é como a do gato e rato, não se acaba 

nunca. Morre uma geração e vem a outra, e a gente vai estar lá. Vamos nos encontrar. 

Mas não fique pensando que fui bobo aqui, não. Só queria dizer isso. Quer dizer alguma 

coisa?". 

Calado estava, calado fiquei, dizer o quê, com esse diálogo? Mas não fiquei 

chamando senhor para cá, senhor para lá, não dei uma informação, nem sobre mim e 

nem sobre meu partido. Conheci todos que sobreviveram e conheci os que foram presos. 

Eu tinha um ponto com Manoel Aleixo, esse companheiro que ele falou aí tão 

bem dele, fiquei íntimo, porque era a expressão do Manoel Aleixo era essa, e eu estive 

um tempo, um ano atrás, na Dinamarca, numa reunião dos partidos, como o PACR, tem 

uma conferência internacional, chama-se CIPOML, Conferência de Partidos e 

Organizações Marxista/Leninista, e fiquei uns dois dias, fui conhecer alguns exilados 
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que se casaram e ficaram lá, e aí conheci uma companheira de Pernambuco, que era do 

PCBR e trabalhava no campo. 

Aí ela disse, o PCBR era um partido de esquerda de Pernambuco, e nacional 

também. Aí Alice disse: "Rapaz, tu do PCR, vou confessar uma coisa. Eu não sou mais 

organizada, o PCBR se acabou e tal, mas nós tínhamos uma loucura para recrutar aquele 

negão, o Manoel Aleixo. Que negão para dar vontade de recrutar, porque eu passava as 

noites nos engenhos... " Porque nas noites de lua que nos engenhos dava para trabalhar, 

porque eles não eram iluminados. Só tinha luz na capital, na cidade mais próxima, na 

usina, e nos engenhos, nas noites de lua que a gente se encontrava, nos encontros, nas 

reuniões. 

"Então, o negão, eu chegava lá, eu certa que estava fazendo um grande trabalho, 

estava lá o negão com uma assembleia de 60 camponeses lá, fazendo embolada, cocos, 

e dando conteúdo, mudando a letra do coco, falando da luta de classe, da exploração, da 

operação, da libertação. Então, enquanto eu ia com dois ou três ele passava de 30, 40, 

rapidamente. Por isso que ele pegou esse nome de Ventania, estava sempre recrutando, 

rápido". 

E depois que mataram Amaro, que ele ficou como chefe do partido, no campo, 

Amaro Luiz de Carvalho, que era o principal companheiro do campo, ele disse assim, os 

companheiros dele: "rapaz, por que essa pressa, vamos terminar a reunião, vamos ficar 

por aqui". "Não. Mataram o Capivara e eu tenho de recrutar por mim e por ele. Tenho 

de recrutar por dois. Tenho pressa, companheiro, ainda quero ver a revolução. A 

revolução está madura, só faltam as armas e a turma está aí e vamos para frente. A luta 

agora é essa". 

Então, estava com um ponto marcado com ele, essa queda do Manoel Aleixo foi 

no dia 26 de agosto de 1973, fazia as ligações. Então, em 16 de agosto cai Emmanuel. 

Esse aí foi preso no dia 29, Manoel Aleixo é preso, sequestrado da sua casa, da sua casa, 

não foi esse cara, esse mentiroso desse Cláudio Guerra, que disse que pegou um avião 

do Rio, pegou uma passagem, chegou, foi encontrar, apontaram quem era ele e foi lá e 

deu um tiro e matou o Manoel Aleixo. 

Ele foi sequestrado da sua casa, às quatro e meia da manhã, por quatro homens 

armados, numa Veraneio verde, que, segundo a sua esposa, que era uma mulher 

analfabeta, do canavial, cortadora de cana, disse que era um carro verde, mas tão verde 

quanto as canas-de-açúcar, como o verde da cana. 
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E levaram ele, disseram que eram amigos dele, que não se preocupasse que ele 

voltava já. 

Portanto, levaram para Recife, para o DOI-Codi, esse tempo, porque era 

dirigente, já tinha sido preso em 1969, quando Amaro tinha sido preso, já tinha sido 

preso. 

Então, levaram para o DOI-Codi para a cadeira do dragão, tortura, empalamento, 

e o mataram em pouco tempo. No dia 29 ele já estava morto. Mataram ele dia 29. Sua 

cabeça, esse Nilson, que é um delator e não gosto muito de citar delator, porque ali ele 

disse sob coação, mas disse depois que saiu, disse que viu a cabeça de Manoel, os 

miolos batendo na parede. Bateram de cacete, porque, de tão indignados que um cara 

que não tinha curso acadêmico, não tinha, não conhecia o comunismo, e com aquela, 

não dar uma informação, de nenhum companheiro, então começaram a sair da 

sofisticação e pegaram um cassetete de madeira, grande, e começaram a bater na cabeça 

dele que os miolos estouravam na parede. Os miolos do cérebro, a parte mole do 

cérebro. 

Isso, no dia 29, em dois dias fizeram isso com ele, em 1973. E anunciaram no 

jornal, no dia 30, só no dia 30. E eu tinha um ponto, cobrindo, não era eu, era um ponto 

compartido, na igreja de Ribeirão, na cidade de Ribeirão, menos de 100 quilômetros de 

Recife, Pernambuco, um local também de usina, tinha duas usinas importantes, e tinha 

um ponto com ele na igreja de Ribeirão, às nove da manhã, no primeiro banco, essa era 

o ponto, diante do altar.  

Nós tínhamos dirigentes que podiam cobrir isso, que não estavam presos. Selma, 

Valmir Gomes, que você conhecia, aí eu já estava na direção do partido, nesse período, 

contra a minha vontade, resisti até onde pude, dizendo que era novo, que não estava 

preparado. "Companheiro, quem julga não é você, é a direção, quem está preparado e 

quem não está. Não é o coletivo que decide? Então, você vai acatar, ou vamos votar a 

decisão?". Argumentei, argumentei. "Você exatamente está me mostrando que tem 

condições. De todos os militantes nossos, você está com mais condições". 

Eu tinha participado de ações com Manoel, a última ação mesmo que ele tinha 

participado, uns 15 dias antes, com ele comandando. Quem comandou foi Manoel. 

"Se Valmir for cumprir esse ponto, Valmir está procurado, Selma argumentou, 

está procurado feito uma agulha num palheiro, eu mais ainda, então você é a pessoa 

mais adequada" – eu já tinha entrado há pouco tempo na direção – "para ir cobrir o 

ponto na igreja de Ribeirão. Estão aqui as armas, a munição, as armas não, o 38". "Está 
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bem, vamos cumprir a tarefa. Agora, pelo menos eu não volto, se eu cair, eu não caio, 

pelo menos um eu levo comigo". 

E fui sem a certeza de voltar. Minha noiva, em algumas coisas que eu saía, a 

mãe da Mariela, eu informava para onde ia, outras eu não informava, porque se eu 

informasse e ela fosse capturada, por suspeita, sabiam que eu namorava com ela, 

poderia ter essa informação. Então, quanto menos informação, melhor. Estou saindo e 

volto mais tarde. E não dava para onde eu ia. 

E saí, peguei o ônibus bem cedinho, no dia anterior recebi o revólver, as seis 

munições do tambor e mais seis à parte, esse era meu material bélico, para enfrentar, 

como eles fizeram na Praça Rosarinho, devia ter uns 40 nessa praça, caso Manoel 

tivesse falado, Manoel Aleixo tivesse falado. 

Então, vou eu lá. A igreja fica num alto, você desce uns 50 batentes desse, fica lá 

em cima, embaixo é a feira da cidade. Era um sábado. Eu digo: vou trocar tiro em plena 

feira, todo mundo vai ficar sabendo. Mas, pode ser também que o negão tenha fechado a 

boca, não deu nenhuma informação, pode ser até que o negão não esteja preso. Porque o 

fato é que ele tinha perdido o ponto anterior, e tinha como repetir o ponto no dia certo, e 

ele já tinha perdido muitos pontos, então não podia perder mais um no campo. 

Só que o Silvino sabia onde era a casa dele, o Silvino, esse que delatou. Foi ele 

que abriu o ponto, que foram buscar ele na casa dele. 

Mas, havia uma confiança no negão muito grande, então eram os últimos 

cartuchos que nós tínhamos. Não vai Manoel, não vai o Valmir, não vai a Selma, mas 

vai o companheiro Amaro, Zeca, que eram os meus nomes. Então eu vou lá. 

Então, quando eu chego na igreja, subo, nove em ponto, estou na hora, na hora 

exatamente. Primeiro, chega antes, como recomenda, pega mais de um ônibus, verifica 

a situação, o clima. Se o clima estivesse lotado, cheio de policiais ali, eu já não iria para 

o ponto. Mas, não. Feira normal, ambiente normal, igreja aberta, era um sábado, por 

isso foi marcado dentro da igreja, e sento lá no primeiro banco, fico lá, diante do altar. 

Estava com uma sacolinha na mão, para não dar suspeita, uma sacolinha dessas 

que você usa para a feira, revólver na cintura carregado, mais um carregamento aqui. Se 

tiver tiroteio, estou num lugar sagrado e acho que eles vão respeitar. 

Quando deu cinco minutos, não chegou ninguém, ele não chegou, segundo, 

dedução, ou foi preso, e não vai ter ninguém aqui, segunda ação, se falou e os caras 

respeitaram o interior da igreja, ele vai estar lá fora, na minha saída. Então, me preparei 

para ser na saída o confronto. 
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Saí com aquele frio na barriga, aquela carga assim, aquele impacto. Desci lá, 

rígido e com a mão aqui já para pegar o meu revólver. Desci a escada, sem fazer... fui 

descendo, não apareceu nada. Passei a feira, olhei ali, nada. Nasci aqui. Fomos para 

frente. 

Mas até a hora, o medo não era tanto, porque não tinha publicado ainda. Não 

havia publicação. No dia seguinte sai no jornal: "Manoel Aleixo morto num tiroteio na 

cidade de Ribeirão". Onde era ponto. "Morto num tiroteio quando os órgãos de 

segurança foram dar voz de prisão". Deram o nome do soldado que atirou. Tenho o 

nome dele lá. Que atirou por não acatar, sacou a arma, e o agente da segurança então, 

numa autodefesa, em legítima defesa, sacou a arma primeiro, e lá ele morreu. 

Uma farsa, porque não entregaram o corpo. Fomos à delegacia, nunca houve 

tiroteio naquele dia. 

E, portanto, no dia que eu fui, que era o ponto, ele estava sendo torturado, ainda 

não estava morto morto, ainda não estava morto. Fiquei, dia 27, num sábado, 27 de 

agosto de 1973, esperando ele, e ele estava sendo torturado no DOI-Codi. Trincou os 

dentes, não deu uma informação, uma só informação. 

Então, estou falando, insistindo nisso, porque era outra farsa que foi dita, que 

está no livro do Cláudio Guerra, que esse homem foi escalado para ir lá matá-lo, na 

cidade do Recife. 

E a outra farsa do exército, que ele morreu num tiroteio. As duas são mentirosas. 

Isso é o que nós levantamos, e é real. A viúva foi testemunha do sequestro. E pior, 

quando estava saindo com ele, teve um problema no carro. Esse carro das Forças 

Armadas também quebram, não só os nossos. Quebrou, deu um problema no carro, aí 

foram para uma oficina, na cidade de Barreiros, que fica pertinho de Joaquim Nabuco, e 

lá na cidade de Barreiros só tem um mecânico, que por sorte, o mecânico era de 

esquerda, era um cara do MDB, e eu conheço o cara, um cara que a gente ajudava. Em 

alguns lugares o medo era tão grande que não havia uma pessoa e a gente tinha de bater, 

para organizar, para ir com Jarbas, ou Marcos Freire, ou com esse pessoal que 

organizou o MDB, o cara ia para a calçada, buzinava. "Na minha casa não, porque vão 

chegar aqui e me prender". Então, era o medo. 

De lá, era o Pedro Bezerra, esse dono da oficinazinha, que ele tinha lá, o único 

que tinha na cidade ,era um cara de esquerda, do MDB. Então, o que ele disse? "Chegou 

um carro do exército e tinha um cabra deitado no chão do carro, acorrentado, e pelo que 
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eu vi, eu conheço esse negão que está lá. Olhei dentro do carro". "O que está havendo? 

Está vendo alguma coisa?".  "Não, não estou". Então, tem essa passagem. 

Então, essas mentiras que foram, essas aleivosias que foram jogadas para lançar 

dúvidas, suspeitas, e desvalorizar a heroicidade assombrosa desses companheiros, que 

se confrontaram de forma profundamente desigual, mas heroica, nós temos de 

desmascará-los, e botar a verdade à frente. 

E para encerrar, que já se alongou muito, eu vim aqui, em 1976, para um 

congresso que houve no interior de São Paulo, na cidade de Lins. Eu vou contar essa 

porque isso tem a ver com o processo, com a ligação de Pernambuco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Amelinha está pronta 

para depor, e são muitas horas, e você tinha de fazer o elo de ligação com o depoimento 

da Amelinha, que é o seguinte. Tudo que vocês estão falando ocorreu lá em 

Pernambuco. E, de repente, eles aparecem nos cemitérios aqui em São Paulo, que é o 

que a Amélia veio dizer. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – E viu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, você vai falar de 

1976, que é da sua prisão? 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – A minha prisão, a relação 

como esses órgãos de segurança daqui de São Paulo tinham a ver, no caso da história do 

PCR, eles acompanharam e centralizaram. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para o senhor organizar 

seu tempo, porque lógico que aqui não tem limite de tempo, mas só para você organizar, 

para a gente ter...  

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Então, uma coisa deslocada do 

outro, mas como estava sendo acompanhado, como eles monitoraram, esse DOI-Codi 

de São Paulo, várias situações no país, particularmente em Pernambuco, para 1976, quer 

dizer, como saí da prisão, vim ter anistia, saí antes da anistia, e o trabalho, me dediquei 

a reorganizar o partido. 
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Então, estava trabalhando, aliás, foi antes da minha prisão, em 1976 e minha 

prisão foi em 1978, antes da minha prisão, estava trabalhando na reorganização 

partidária, mas estava trabalhando na igreja, e fui chamado. Quando houve as primeiras 

prisões, o sequestro de Manoel, eu fui indicado pelo partido para ir falar com Dom 

Hélder. Eu não trabalhava na igreja nessa época. Tinha sido seminarista lá em 

Cajazeiras, me tornei comunista dentro da igreja, muita gente não sabe e ficam 

querendo provocar cizânia entre mim e alguns amigos meus da igreja, dizendo que fui lá 

infiltrado. Eu fui seminarista, minha mãe queria que eu fosse padre. Estão lá minhas 

fotos de batina, para quem quiser. De maneira que eu não fui infiltrado. 

Eu fui, depois de um momento de manifestação em 1967, 12 presos e várias 

perseguições, e essa dúvida, realmente, o que vai ser amanhã, quando crescer, minha 

mãe insistia muito e eu: agora vou aceitar sua proposta, mãe, de ir para o seminário. 

Porque essas perseguições todas, de uma manifestação lá no sertão e aqui pega um de 

nós, desaparece, no vai e vem, e minha família morava na zona rural, numa cidadezinha 

bem pequenininha, que nem era cidade, era um distrito ainda. E fui para o seminário, e 

lá me tornei comunista. Cheguei a essa conclusão. 

E quando saí, fui procurar um partido. Quando entrei no partido, o partido me dá 

a tarefa de ficar, quer dizer, aí houve esse sequestro, aí eu teria as melhores condições 

de me apresentar a Dom Hélder. E fui me apresentar. Tirei meus documentos, 

identidade, minha carteira de trabalho, e mostrei a ele, porque ele era um homem 

perseguido, e queria muito que ele tivesse toda a claridade total do que eu estava ali 

apresentando. Disse: "Dom Hélder, eu sou Edival Nunes da Silva" – não era Cajá, que é 

um apelido por ter vindo de Cajazeiras, só quem me chamava era Gal e os colegas da 

casa do estudante – "tem seis pessoas sequestradas, vão amanhecer mortas qualquer dia 

e vão dizer que morreram num tiroteio com a polícia, e são pessoas importantes". E dei 

o nome delas. 

Você tinha sido preso um dia, a carta a gente botou embaixo, num pós-escrito, 

entreguei a ele. Eu fui pessoalmente, sem carta nenhuma. E vim pedir que ao senhor que 

sua intervenção pode salvar essas pessoas. 

Aí ele disse: "olhe, primeiro você tem de ficar certo de que ao entrar aqui e sair 

você está sendo fotografado ou filmado pelos órgãos de repressão". Era no Palácio de 

Manguinhos, na sede do arcebispado. "Segundo, você tem de demorar o mais, ser o 

mais rápido possível. Vamos conversar pouco, já entendi a questão. Você tem de 

arranjar os nomes reais dessas pessoas, nomes completos, profissão delas e onde 
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moravam. E o mais rápido que você trouxer, eu posso ver o que faço, porque é difícil, 

não tenho acesso à imprensa, mas tenho amigo no exterior, tenho alguns amigos em 

Brasília, na Câmara dos Deputados. Então, vamos ver o que podemos fazer". 

Disse: quando eu volto? "Quando você quiser. Se eu não estiver aqui, vou estar 

na Cúria Diocesana". 

Eu fui rápido, eu tinha um ponto com Valmir à noite, com o Gomes, para saber 

como foi a minha conversa, e então ele foi atrás desses endereços, em dois dias ele me 

deu os endereços dessas seis pessoas que estavam lá sequestradas, entre eles estava o 

Emilson. 

Aí, ficamos amigos, conversamos. Depois, quando morreram esses três, ele ficou 

muito triste, sofreu muito porque não pôde impedir a morte dessas pessoas, e sei que um 

ano depois ele mandou me chamar. 

Nessa época eu era secundarista, e disse a ele que trabalhava no Banco Industrial 

de Campina Grande e faço parte do grêmio no Ginásio Pernambucano, do grêmio de 

onde era o Jonas, que foi assassinado, e reorganizamos o grêmio, o Jonas José. 

Aí ele disse: "está bem. Você sabe do risco que pode correr?". Disse: sei. Eu 

estava no banco, mas já fazia ações, sabia que qualquer dia eu podia não voltar para o 

banco. Então, não era..., era um detalhe eu ter ido lá, das menos difíceis. 

Um tempo depois ele me chama para trabalhar, Dom Hélder, através de Ivan 

Teófilo, um padre salesiano, me chama para conversar e se eu me dispunha a ajudar o 

trabalho de reorganizar a Pastoral da Juventude, porque a morte do padre Henrique tinha 

causado um terror muito grande. E como nesse colégio que eu estava, e mais outro, 

padre Henrique era um padre auxiliar de Dom Hélder lá em Recife, e foi assassinado 

pela polícia política do regime, em 1969, e isso praticamente dissolveu o trabalho de 

jovens, porque ele era dedicado a isso. Em 1969. 

Aí, isso estou falando de 1973, quando foi lá pedir a intervenção dele para essas 

pessoas. Depois de um ano ele me chama, por esse padre, que era amigo do padre 

Henrique, para ver se eu me dispunha a organizar o trabalho da pastoral. Eu me 

disponho, agora, vocês sabem que sou organizado. "Não tem problema. Quero ver se 

você se dispõe a organizar com a gente". Então, tenho o maior prazer do mundo. 

Depois de um ano de sucesso, trabalho, fui incorporado na coordenação, não da 

diocese, mas da região nordeste 2, entre Alagoas e Rio Grande do Norte, que era a área 

que conhecia bem, aí vem um operário, um padre que era operário, casado, metalúrgico, 
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e dedicado ao trabalho da pastoral. Me chama para uma conversa sobre Dom Hélder 

Câmara. 

Pois não? "Olha, Dom Hélder mandou pedir para eu lhe convidar para você 

integrar a comissão de justiça e paz da arquidiocese. Quer refazer, quer construir essa 

comissão. Já tinha tentado ano passado, ninguém tinha coragem, ficava com medo". 

Isso é 1975, dois anos depois dessas mortes. Eu me surpreendi com ele ter feito 

esse convite. "Trabalhar, trabalho, dentro da comissão de justiça e paz, vai ter operário, 

estudantes, você representa os estudantes, donas de casa, médico, advogado, para a 

gente poder ajudar os presos de Itamaracá, que estão lá presos, em greve de fome e não 

sei o quê, e a gente não tem como fazer esse trabalho. Também tem regiões de 

ocupações urbanas, tem regiões...". 

Ele tinha ganhado um prêmio popular da paz na França, que é quase equivalente, 

não chega, em dinheiro, a equivaler a um Nobel, mas é um dinheiro grande, que deu 

para ele comprar, desapropriar três engenhos lá na Zona Canavieira e decidiu fazer 

reforma agrária nesses três engenhos, chamada operação esperança, com esse dinheiro 

do prêmio popular da paz. 

E começou, fatiou esse engenho em pequenas propriedades, botou um agrônomo 

para dar assistência, e outros militantes para ajudar lá. Então, eu disse: me disponho 

com o maior prazer a fazer esse trabalho. E fui fazer esse trabalho. 

Aí chega 1976, aí vem o convite para ir para Lins, interior de São Paulo, lá na 

divisa com Mato Grosso, se não me engano, muito distante, muito longe. Estou lá em 

Lins, num congresso de uma semana, organizado pelos irmãos de TZ, que é um pessoal 

que faz encontros de juventude latino-americana, que vinham da Argentina, Uruguai e 

Paraguai, com cinco mil pessoas. Dom Paulo foi quem abriu esse evento, Dom Paulo 

Evaristo Arns, e o bispo diocesano de Lins, porque lá é diocese. 

Terminada a parte solene, grande, começaram os trabalhos de grupos temáticos, 

e eu fui participar dos grupos temáticos, fazendo denúncia das prisões, fazendo 

propaganda de uma nova sociedade, enfim, colocando a necessidade de se organizar, de 

ser mais consequente na nossa luta, ser cristão e ir para uma missa, ir para casa, isso não 

significa nada, teria de se organizar. 

O fato é que, quando pego o ônibus para vir embora, encerrou solenemente, já 

sem Dom Paulo, mas o bispo fez um encerramento geral, pego o ônibus para vir embora 

e começo a ser seguido. 
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Já estava achando, desconfiado do ambiente que estava lá. Depois que falava 

dessas denúncias, algumas pessoas ficavam muito mais perto de mim. Dentro do ônibus 

eu fui seguido, ao ponto que eu descia para ir ao banheiro e o cara ia atrás, descia para 

tomar um café e o cara ia atrás. 

Aí uns companheiros de aqui pertinho, de Marí, disseram: "você pode ser 

sequestrado, fique na minha casa". Falei: não, vou para cá. Perto do Marí. No bairro 

Marí tinha um grupo de jovens que vinham comigo, que estavam vindo de lá também. 

"Tu fica em minha casa, tu corre risco de ser sequestrado". Falei: de jeito nenhum. Vou 

dar umas voltas, perco eles na cidade, e depois me encontro e vamos embora para 

Recife, que é o meu objetivo. 

Desço de lá no terminal, na rodoviária, pego um ônibus para a República, e os 

caras atrás de mim. Dois caras. Aí eu digo, fui para a frente do trabalho, que fica na 

Ipiranga, tem o primeiro andar, onde tinha um pessoal que orientava o trabalho sindical 

da pastoral, fui para lá. 

Quando saio de lá, olhei e não estava ninguém, pensei: agora eu posso pegar 

meu ônibus. Pequei o ônibus para vir para o Lavapés, onde tinha deixado a minha mala, 

tinha um companheiro do partido, que tinha um trabalho e estava disputando a eleição 

do sindicato dos chapeleiros, alfaiates. Não posso levar um cara me acompanhando, 

porque vou comprometer a carga desse companheiro. Vou ter de ter muito cuidado. 

Peguei um ônibus na Praça da República, achei que estava só, na próxima parada 

entram os mesmos dois caras, na próxima parada do ônibus. Aí, aquele novo frio na 

barriga apareceu. Como vou descer? Pode ser uma coincidência. 

Desci no ponto do ônibus, torcendo para que o companheiro não estivesse no 

local, para eu poder dar uma despistada, e caso tivesse alguma coisa, eu pegava um 

ônibus que eu visse, porque pode ser uma coincidência. Fiquei no ponto do ônibus, 

passou um ônibus Largo da Carioca, passou e eu pensei: vou pegar o próximo, porque 

se esse cara está esperando esse ônibus, tinha de ter pegado agora. Eu fui raciocinando 

como eliminar minhas dúvidas. Passa um ônibus, eu olho, o cara não pegou, e eu pego, 

e ele pega o ônibus, então não posso mais ter nenhuma dúvida. Fiz esse mecanismo e 

deu certo, o cara pegou o mesmo ônibus. Pensei: agora vou ter de sair e pegar um táxi. 

Desci na próxima parada para pegar um táxi. Fui no ponto do táxi, mal andei, 

depois da Praça Lavapés tem a avenida Vasconcelos, Lins de Vasconcelos, peguei a 

Lins e na primeira parada que vi, porque se eu fosse andar mais era pior, podia ser pego, 

então desci ali para pegar um táxi. 
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Aí, aquela multidão de gente, eram 18h mais ou menos, peguei, naquele ponto, 

para pegar um táxi, e não aparecia. Eu na esquina esperando, ele não sabia se ia pegar 

ônibus ou táxi, até que passou um táxi e eu parei o táxi. Entrei, à porta, o cara foi para a 

frente do táxi. Falei: "meu senhor, peguei o táxi porque estou apressado". "Onde o 

senhor quer ir?". "Quero ir para a USP". "Não posso fazer nada, o cara está na frente do 

carro". Disse: buzina. Aí ele buzinou e o cara dando com a mão, porque ali a pista é 

separada, tem um canteiro, então tem de dar o balão embaixo, para passar. Vi que ele 

estava monitorando alguém de carro para seguir o táxi. 

Aí fiquei quase desesperado. Falei: moço, acelera o carro aí, senão eu perco a 

minha prova. Vou fazer uma prova na USP. O cara buzinou com força, o cara saiu e foi 

embora. 

No terceiro ponto de sinal, o cara estava atrás de mim, um carro vinho, cor 

vinho, atrás do meu táxi. Eu digo: "amigo, o senhor pode correr?". Vou perder minha 

prova. Ele disse: "amigo, não ando acima de 80. Se você quiser descer, pode". "Não, de 

jeito nenhum, estou satisfeito". Se desço ali não tenho mais saída. 

"Então eu quero mudar, eu tenho dois cursos, tenho também na PUC e me perdi. 

Vamos para Perdizes?". Imaginei que em Perdizes tem a Pastoral Universitária na 

avenida principal ali, um casarão imenso e os responsáveis pela paróquia que trabalham 

na cidade ficam ali. 

E o cara que conheci lá, o padre Oscar Beozzo, que é de Lins, se aproximou 

muito de mim nesses depoimentos que fazia lá entre os jovens, e aí eu digo: ele é da 

pastoral, ele deve estar aqui, deve ser minha salvação. 

Fui entrando na rua principal, em frente à Católica, a PUC, dei o dinheiro e não 

peguei nem troco. Bati à porta e os caras atrás de mim, pararam atrás de mim, mas eu 

bati, o cara atendeu, entrei e fechei a porta, um portão imenso, pesado. Entrei lá e 

procurei o padre Oscar Beozzo. Ele deu uma saidinha e já está chegando. É alguma 

coisa que posso ajudar? Está aflito? Disse: "Estou". Vou esconder? Mas é só com ele 

que quero falar. Aguarda um pouco, toma um cafezinho. 

Fiquei tomando um cafezinho lá, e ele chega. "O que é há rapaz, tudo bom?". 

Disse: "tudo bem?". "Não está tudo bem, não. Tem dois carros me seguindo. Era um 

vinho e agora, vai ver se esses carros estão aí". "Quer que eu ligue para Dom Hélder, eu 

ligo agorinha". Não vai adiantar nada, só vou levar preocupação para ele. O que quero é 

ver se me livro deles, para não levar isso para lá, porque não sei se eles me ligaram com 

Pernambuco ou se começou em Lins, e eu preciso...". "Está bom, vamos pensar o que 
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fazer". Digo: se você dirige bem... Eu vim encontrar esse homem com você, 30 anos 

depois, a vez que estive aqui, você me levou lá com seu motorista, correndo, para não 

perder o ponto com ele. Morremos de abraço, de tanta alegria, depois de 35 anos que a 

gente não se via. 

Aí ele disse: "Cajá, eu dirijo bem" – ele era um padre jovem – "eu dirijo bem, 

agora, não sei se tão bem quanto os policiais, para atender isso que você quer, de perdê-

los, mas vamos dar umas voltas aí". Eu digo: "e se a gente não conseguir perdê-los e 

eles atravessar, podem me capturar. Você é padre e eles me prendem". Bom, "eu tenho 

um plano. Se a gente não perder, nós vamos para a paróquia mais burguesa de São 

Paulo. Os padres são americanos, são tudo gringos, propriedade de gringo, tem missa 

em inglês, missa em francês, em português. Eram os Oblatos". Digo: então é o local 

adequado. 

Passou uma hora correndo aqui nessas ruas de São Paulo e o cara, parece aqueles 

filmes de corrida, impressionante, e os caras perdiam um sinal, pegavam na contramão, 

na frente, encontrava. Se você perder um sinal, o cara fica atrás. Não tinha conversa, ele 

vinha atrás. Não tinha mais saída, então fomos para a paróquia dos Oblatos. Quando a 

gente desceu do carro, quase nos pegam na entrada. Entramos, trancamos a porta. O que 

está havendo? "O Cajá veio de Lins, está sendo seguido pela polícia política e talvez 

fosse bom você dar uma palavrinha aí fora. Ou é melhor nem ir agora, deixa para depois 

vamos ficar aqui tranquilos, jantar". Já era oito horas e desde as seis horas que a gente 

estava correndo. 

Aí ficamos lá. Três dias, e os caras na frente da igreja, plantados. Fazia rodízio, 

vinha outros, deixavam sujeira, garrafa de cerveja, resto de sanduíche, e o padre vinha 

relatando. Disse: "padre, tem uma saída. É o senhor me botar, colar o carro na porta da 

igreja e eu saio e fico no chão do carro, no assoalho do carro, abaixado, vocês estão 

afastados, pela posição que eles estão eu posso ficar abaixado, e aí a gente vai para 

outro lugar, para ver se não sai seguido, meia-noite, uma hora, e de lá a gente pode, aí 

você avisa a Dom Hélder e aí dá certo". 

E tem um lugar certo, tem a Chácara Flora, que tem uma chácara nossa, 

território americano, com arco romano e soldado americano na frente, fardado. Só entra 

lá se passar por americano. É um território nosso. É perto do aeroporto de Congonhas, 

Chácara Flora, onde tem esse território deles, uma granja. Padre rico mesmo, tinha tudo 

que era jogo, de sinuca, essa coisa toda. Vamos concluir. 
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Então, saímos e deu certo. Ficamos lá. Aí o Oscar Beozzo foi para lá, levou um 

barbeiro, não se chamava cabeleireiro, como se chama hoje, um barbeiro, porque eu 

usava um black, cortou o cabelo, arranjaram um paletó para mim, passagem comprada, 

aviso para Dom Hélder, para Dom Hélder me receber. Mas não tinha voo sem escala. 

Parava no Rio. Falava: aí não dá, os caras podem pegar lá. A gente bota um padre para 

descer e ficar lá. Você só desce na hora que for dar partida. E lá ele volta. 

Beleza. Ficamos lá no aeroporto do Rio, na hora de embarcar o cara desceu, não 

houve nenhum problema e eu disse: escapamos. Chego lá no aeroporto estão Dom 

Hélder, Dom Lamartino, bispo auxiliar, presidente do DCE, tinha umas 50 pessoas, 

porque pudesse ser que desse algum problema. Nada, nenhum problema. 

Vejam essa ligação que se dá. Quando fui preso, para concluir, em 1978, depois 

de passar esses tiroteios dessa equipe que estava me torturando por três dias, passados 

uns quatro ou cinco dias, aí eu fui interrogado, e chega lá o Raul Pudim, que vocês 

devem saber quem é, porque ele era uma figura importante no DEIC, ali já não estava o 

DOI-Codi funcionando propriamente. A operação minha foi feita pelo DOI-Codi com a 

Polícia Federal junto, e foi lá o Raul Pudim e o Roberto Japonês. Era um nissei 

chamado Dr. Roberto Japonês, entre eles, e um outro auxiliar, carrega papel lá. 

Me fizeram um interrogatório das oito da manhã, no dia de São João, não 

esqueço porque a fogueira estava acesa. Dia de São João para mim é a festa mais 

importante que dia de Carnaval. 

E esse depoimento começou às oito da manhã, no dia de São João, não esqueço, 

o dia de São João é mais importante que a festa de Carnaval. E esse depoimento foi das 

8 da manhã e foi até às 11 da noite. Os outros policiais com fogueira, fogos para lá, 

traque para cá, aquela diversão lá fora e não vi, não sabia o que era. Quando saio, era a 

fogueira e eu fui interrogado por esse Raul Pudim, por esse Roberto Japonês, e encerrou 

às 11 da noite. Sem me sentar, em pé, sem um copo d´água, sem um copo de café, 

porque não podia mais me torturar. Só à base da sacanagem, das agressões que 

pudessem fazer verbalmente. 

Teve uma hora que estava muito cansado, aí chegou o japonês e disse: "você está 

muito cansado, sente aqui". Pegou uma cadeira e sentei. Quando sentei, ele puxou a 

cadeira e bati os quartos no chão. Essas coisas, podia dizer que era uma tortura? Tortura 

é esse interrogatório, de você pegar de oito da manhã até 11h. 

Mas eram também o estertor deles, não tinha mais o que fazer, para pegar as 

ligações minhas com São Paulo, de São Paulo com os nossos companheiros, se a minha 
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relação com Zarattini era posterior ou anterior ao exílio dele, e mantive a mesma 

informação, não sei informar, é um equívoco essa minha prisão, sou contra a ditadura, 

luto pela constituinte porque acho correto, mas não pertenço a partido, nunca fui de 

partido, portanto, não conheço ninguém do partido. 

E dessa maneira eles terminaram, quer dizer, mandando esse cara que falei, 

depois, uns três ou quatro dias depois, com esse desespero. Mas posso dizer que se tem 

alguma coisa naquele inferno que a gente pode considerar de felicidade foi quando eu 

retornei para dentro da cela, depois dessas ameaças do Paulo Sette Câmara, e eu 

imaginar que era uma derrota deles, porque eles estavam derrotados. Era um desespero, 

uma agressão gratuita, verbal, por não poder mais fazer nada. Estavam de mãos atadas. 

Então, portanto, eu acho que esses companheiros nos ajudaram com as lições de 

vida deles e cada um de nós vai compondo a sua história, com esse depoimento, para 

trazer à luz a verdadeira face dos revolucionários e desses esbirros da história, desses 

policiais a serviço da repressão política, porque é o oposto dessas pessoas. 

Se Manoel Lisboa é tudo isso que ele falou, que é uma pessoa, para justificar a 

grandeza da espécie humana, você pode dizer que um Fleury, que esse senador que foi 

tão homenageado, esse paulista, que na época que ele foi para lá era o chefe do DEIC, 

como é nome dele, esse senador, o Romeu Tuma, quer dizer, eu vi uma sessão lá para 

homenagear ele, perto, antes dele morrer, como sendo senador, e fiquei assim, 

envergonhado. Ninguém para chegar ali para falar a verdade. 

Então, eu acho que é a cumplicidade, é o mesmo tema da lei da anistia que fez 

isso. Um cara desses vira senador, limpou-se perante os crimes que fez, como se fosse 

um homem de bem, porque chegaram determinadas figuras da república dizendo que se 

trata de um grande homem público. Quer dizer, esse era um dos responsáveis da seleção 

de quem vai morrer e de quem fica vivo. 

Desgraçadamente se foi antes de ser julgado, mas espero que os que estão vivos, 

esse Antonio Curcio Neto, como esse Gabriel Antonio Duarte Ribeiro e Joaquim 

Gonçalves Vilarinho Neto, esses três membros do DOI-Codi de Pernambuco, vivos, e o 

Clidenor Moura de Lima, que foi chefe do SNI de Pernambuco, também coronel, sejam 

alcançados, seja, interrogados, sejam intimados. 

Se não forem, mas pelo menos foram intimados. Se essa Comissão da Verdade 

Nacional não cumprir esse papel, eles vão dizer: "está vendo, houve a comissão, não fui 

interrogado, portanto, não tenho culpa". 
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Ficará muito pior, porque você não abrindo a investigação, e tem o seguinte, em 

qualquer época pode ser aberta, mas você abrir a comissão e encerrar a comissão, não 

interrogar os torturadores, não levá-los ao banco dos depoentes, para depois ao banco 

dos réus, você termina contribuindo negativamente para esse processo de passar a limpo 

a história do nosso país. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Faltou eu responder um pedacinho de uma 

pergunta sua. Eu fui preso em 29 de agosto, preso não, sequestrado, em 29 de agosto de 

1973, minha prisão legalizada foi no dia 05 de outubro do mesmo ano, e fui libertado, 

num relaxamento de prisão, no dia 21, aproximadamente, 19 de junho de 1975. Então, 

fiquei preso em vários lugares. Fui preso, sequestrado no DOI-Codi, preso no Dops, na 

sequência, passei uma semana na Aeronáutica, em um inquérito específico sobre a ação 

da Aeronáutica, voltei ao Dops, passei alguns dias em Itamaracá, voltei ao Dops, passei 

um ano na Polícia do Exército, preso, isolado, onde conheci, contei até essa história, 

conheci um maranhense e passei seis meses, praticamente, preso na Cavalaria, onde 

para mim foi construída uma cela especial, em cima de um formigueiro, onde depois 

levaram Cajá, em homenagem a.... Eu fui libertado em junho de 1975. 

Agora, essa história do maranhense é uma longa história, não dá para a gente... 

Eu conhecia ele por Mané Tatu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode fazer só essa síntese 

da sua prisão, que é rapidinho? 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Fui preso no dia 12 de maio de 

1978, às 20h, saindo de uma reunião da comissão de justiça e paz da Arquidiocese de 

Recife, e preso, em seguida, uns seis ou sete metros, num ponto de ônibus, com umas 40 

pessoas, quando aguardava o ônibus para ir para a casa onde estava morando nesse 

tempo. Estava numa pensão, um mês atrás, e estava correndo muito, não comia, saía 

muito cedo, e Dom Hélder identificou isso e api disse: "você está esquálido. Você 

precisa de um local. Alguém pode?". Aí a Lucinha Moreira me chamou para ir para a 

casa dela, um casal de professores universitários, e estava morando há 15 dias nessa 

casa. E eles me sequestram aí. 

Mas, passaram o dia me cercando, cercando o local. Eu não saí para almoçar, 

porque sabia que eles estavam me cercando. E como eu resisti à prisão, resisti, passaram 
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uns cinco ou seis minutos para tentar me botar dentro do carro, não conseguiam porque 

eu caia, botavam os pés no carro eu voltava a levantar. Quando vi que estava sem jeito 

mesmo, dobraram a perna, braço, aí eu gritei: "eu sou Cajá, avisa Dom Hélder que estou 

sendo sequestrado". 

Isso foi em 12 de maio de 1978, véspera do dia das mães, e só foi saber, logo no 

outro dia, porque eu tinha marcado com minha noiva, Maria das Graças, a Gal, que era 

médica, para a gente ir, já que estava, eu avisei ela por telefone, do prédio que eu estava, 

que estava sendo perseguido, o cara foi lá me provocar dentro do Juriquiti, da Diocese, 

para a gente ter um tempo fora, ou em Maceió, na casa da mãe dela, ou na minha mãe. 

Ela combinou de chegar lá oito da manhã. 

Quando ela chegou lá, eu não estava na casa, ela ficou sabendo que eu estava 

sequestrado. A partir dali foram me procurar. 

E saio no dia 21 de julho de 1979. Passei em cinco presídios diferentes, os 

últimos seis meses foi nesse presídio militar chamado Dias Cardoso, no bairro do 

Bongi, em Recife, uma cavalaria, numa solitária. O tempo todo fiquei em solitária e em 

nenhum momento permitiram me juntar com os outros presos políticos, porque atentava 

contra a segurança em função da minha periculosidade, quando lá tinha gente com 

prisão perpétua. 

E no final, nessa cela, havia um soldado com uma metralhadora 24 horas. Saía 

um, entrava outro, apontando para mim o tempo todo, em função do medo. O Zarattini 

tinha fugido desse quartel, e quando ele fugiu todo mundo foi preso lá, do oficial do dia 

ao rancho. Eles diziam: "não é nada contra você, era por isso, para a tua segurança". 

"Mas não preciso". 

De maneira que um resumo desses dias tormentosos, resumidamente, é isso que 

estou aqui fazendo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amélia Teles. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa noite. Vou tentar 

fazer um resumo, porque tinha pensando num depoimento maior, mas dado o adiantado 

da hora. 

Eu sou, também fui presa política, fui militante contra a ditadura, de uma 

organização política e da luta armada, e até por isso, talvez, eu tenha minha família toda 
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envolvida nessa luta, e eu sempre me vinculei à comissão de familiares de mortos e 

desaparecidos políticos desde a época da anistia, da luta pela anistia, em 1979. 

Então, meu envolvimento com o Manoel Lisboa e o Emmanuel Bezerra dos 

Santos se dá por conta disso. Os dois têm uma pequena história, uma pequena denúncia 

que é feita na anistia, naquela luta pela anistia. Aparecem os nomes dos dois. Esses dois 

companheiros têm uma pequena história, como se tivessem sido mortos em tiroteio aqui 

em São Paulo, no Largo de Moema, em 1973, 04 de setembro de 1973, e nós 

carregamos essa história por muito tempo. 

E é interessante só contextualizar, que nesse ano de 1973 já tem uma mudança 

da estratégia repressiva da ditadura militar. Isso, acho importante localizar, que é o 

seguinte. É o Governo Médici, vai entrar o Governo Geisel, mas existe um encontro, 

que é denunciado na revista "Isto é", em 24 de março de 2004, com uma matéria "A 

Ordem é Matar", de Amaury Ribeiro. E ali ele diz que a cúpula das Forças Armadas 

pretende, então, nesse ano de 1973, eliminar os considerados "irrecuperáveis", de forma 

velada, sem chamar a atenção da sociedade. 

Então, esses corpos não vão ser entregues, esses corpos não vão aparecer, e fica 

a dúvida, para a maioria da população, se foram para o exílio, se estão foragidos, se 

estão na clandestinidade. 

Essa matéria tem até um pedacinho aqui, isso que estou lendo é do Dossiê dos 

Mortos e Desaparecidos Políticos, que a gente sempre se reporta a este documento. 

Teve uma reunião dos Generais Ernesto e Orlando Geisel, na época ainda o Geisel ainda 

não era o presidente, o Milton Tavares, o Antonio Bandeira e o Presidente da República 

Emílio Garrastazu Médici. 

Eles fazem essa reunião em maio de 1973, e eles redefiniram as diretrizes da 

repressão política e, segundo eles, "o objetivo é a utilização de todos os meios para 

eliminar, sem deixar vestígios, as guerrilhas rurais e urbanas, de qualquer jeito, a 

qualquer preço". Isso está escrito em Ata, é um documento das Forças Armadas. 

E a partir daí se faz dois grupos ultrassecretos na época, que é o CIE, Centro de 

Informações do Exército, de Brasília, e outro, o DOI-Codi de São Paulo, que aqui em 

São Paulo tem um papel que extrapola. A repressão paulista é uma repressão nacional, e 

eu diria até, vai além das fronteiras. Ela pega o cone sul, que é a Operação Condor. 

Então, nós vamos pegar 1973, o Brasil articulado com essa política, 

internamente e externamente. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 77

Então, a figura do desaparecido político, enquanto estratégia de maior alcance da 

ditadura começa justamente no período em que vão ser presos e mortos o Manoel e o 

Emmanuel. Acho que do ponto de vista histórico, contextualizar é importante. 

E aí nós vamos ver que nós vamos ter vários, aí vão começar vários 

desaparecidos, um número grande, e nessa matéria também fala os nomes dos principais 

torturadores, ou agentes da repressão. 

São os coronéis do Exército Paulo Malhães, José Brant Teixeira e Aldir Santos 

Maciel. Esses dois primeiros, o Paulo Malhães e o José Brant Teixeira estão vivos, 

então é o caso da Comissão Nacional da Verdade convocá-los para depoimento, para 

dar o testemunho, para esclarecer esses crimes, que eles conhecem muito bem. Os ex-

cabos Félix Freire Dias e José Bonifácio de Carvalho, eu não tenho conhecimento do 

que aconteceu com eles, se eles já morreram, se estão aí. 

Esse pessoal é que tem condições de esclarecer, com muito mais intensidade. 

Não só o desaparecimento aqui no Brasil, mas aí nós vamos ver, nessa ocasião, nesse 

dia 04 de setembro, vamos colocar uma data-marco desse acontecimento, 04 de 

setembro de 1973, nós vamos ver o Honestino Guimarães, que desaparece, Humberto 

Câmara Neto, o Paulo Wright, que está sendo homenageado lá em Santa Catarina, nesse 

momento. 

Então, nós vamos pegar também, voes prestem atenção, daqui uma semana vai 

ter o golpe no Chile, 11 de setembro de 1973. Aí nós vamos ter brasileiros também 

desaparecidos no Chile, o Luiz Carlos de Almeida, o Nelson Kohl, o Vânio José de 

Matos, o Túlio Quintiliano. 

Então, é uma política que extrapola o campo nacional, e São Paulo tem um papel 

muito especial. Tudo que o Cajá está colocando, que o José Nivaldo colocou, é 

extremamente importante para esclarecimento e para este momento. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Dentro do que você está falando, posso 

dizer que depois do dia 11 de setembro, dentro dessa conexão, a equipe principal de 

torturadores desapareceu, lá do Recife. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Vieram para cá, ou 

foram para o Chile. Eles vão andar nessa América Latina, porque tem o golpe no 

Uruguai, tem o golpe no Chile, depois vai ter outro golpe na Argentina, e o número de 
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desaparecimentos é muito maior do que no Brasil. Aqui o operatório começa, inicia essa 

estratégia repressiva que vai crescer enormemente. Esse é um fato. 

O outro fato é que em 1990, 04 de setembro, portanto, faz 23 anos que foi aberta 

a Vala de Perus. A Vala de Perus é uma vala clandestina, onde tem corpos de 

desaparecidos políticos que nós afirmamos isso já antes, durante a luta da anistia, 

porque um administrador do cemitério deu alguma dica para nós. Não que a gente 

adivinhasse, mas ele colocou que tem corpos que vão para uma vala clandestina. Ele 

nem chegou a dizer onde estava essa vala. 

A abertura dessa vala, que foi no governo da Luiza Erundina, quando prefeita de 

São Paulo, ela vai trazer um marco na busca da verdade e da justiça deste país. Não 

esqueçam disso. Por quê? Porque, primeiro que a mobilização da opinião pública nunca 

se deu de forma tão intensa como naquele momento. O povo, quando vê crânios, 

quando vê ossos, o povo se mobiliza, o povo começa a acreditar naquelas denúncias 

abstratas para eles que a gente fazia. 

Então, o povo, ela representa essa força, e a Luiza Erundina vai fazer a 

articulação inclusive com o Governo do Estado, para que haja um processo de 

investigação. 

E por eu ser da comissão de familiares, eu, Suzana, Ivan, nós vamos também 

para a Comissão Especial de Investigação das Ossadas da Vala de Perus. E aí tem, 

concomitantemente a essa investigação da Prefeitura, tem a investigação criada pela 

Câmara Municipal, que cria uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito que é da 

Vala de Perus e que é a primeira e única CPI neste país que é dos desaparecidos 

políticos. Não teve outra. 

Eu acho que a Comissão da Verdade mais erdadeira foi essa, em 1990, no dia 17 

de setembro de 1990 que foi instalada. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É o Júlio Caligiuri, que 

era do PDT, um vereador do PDT,  o autor, e vai ser o presidente dessa comissão. Essa 

comissão é valiosa, porque ela é uma força política. Ali vai se convocar torturadores, 

vai fazer acareação vítimas e torturadores, e nós vamos buscar a rota do ocultamento 

dos cadáveres. 
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Porque com a abertura da CPI nós vamos para o Instituto Médico Legal, e lá a 

diretoria não quer que a gente entre, inclusive chama o Ministério Público para impedir 

a nossa entrada. Mas, o governador, que já estava articulado, inclusive com a gente, 

com a Prefeita, fala que se o diretor se negar, se a direção do IML não quer, nós vamos 

destituir. 

Está tudo, de uma certa forma, escrito, e a imprensa registrou isso amplamente. 

O povo acompanhou. Acho que nunca teve tanta mídia veiculando essas informações 

como naquela época. 

O que acontece? Nós, no IML, eu vou reduzir muito a minha fala, mas no IML 

nós vamos procurar todo o material produzido ali de 1968 a 1976. Então, nós vamos 

pegar as requisições dos laudos, nós vamos pegar os laudos necroscópicos, alguns 

exames de corpo de delito e algum prontuário. É interessante porque ali tem um laudo, 

eu não consigo ler se é do Manoel ou do Emmanuel, mas podem ver que tem um T, e a 

gente começou a ver que todo pessoal nosso era T, de terrorista. Esse T é uma senha. Se 

tem esse T na requisição do exame, então já pode desaparecer com esse corpo, fazer 

qualquer coisa. Não tem problema. Já tem ali para orientar os funcionários subalternos. 

Então, isso é muito importante, essa nossa descoberta. 

Agora, no caso do Manoel e do Emmanuel, que até considero meus parentes, 

porque eu acompanhei tanto, vivi tanto a história deles, mesmo sem ter conhecido, que 

para mim são os meus parentes. Por isso que o pessoal do PCR são meus parentes, 

porque acompanhei muito de perto toda essa documentação, toda a localização do 

cemitério. Então, você acaba, fica em contato, não só com os militantes como também 

com as famílias, e acabei tendo essa profunda amizade. 

E nós vamos ver o seguinte, que esse, no caso deles, eles são tão, eu falo que 

eles são os desaparecidos da transição, porque está tendo a transição, a mudança da 

estratégia. Transição em termos de estratégia de repressão política. Aí eles estão com o 

nome deles verdadeiro. Eles não puseram nome falso. Porque era muito comum eles 

colocarem um nome falso, tem um T, fica o nome falso, não põe o nome verdadeiro, 

põe como causa mortis sempre aquela, o histórico da morte, desculpa, é sempre 

terrorista morto em tiroteio, ou foi atropelado, ou suicidou-se. Mais é terrorista morto 

em tiroteio. Onde morrem os dois, os dois chamados terroristas e não morre outra 

pessoa, não acontece nada. 

E no caso deles, geralmente com nome falso, muitos deles com nomes falsos, e 

esses aí, a repressão é tão descarada que põe o nome deles verdadeiro, põe o nome 
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verdadeiro Como eles não foram, no meu modo de ver, nenhum foi preso aqui em São 

Paulo. Pode ser por paulistas, pelos órgãos paulistas de repressão, mas não aqui na 

cidade. 

Então, você vai pegar, e é interessante, primeiro que a gente olha e fala: nós 

sempre denunciamos a morte desses dois, o nome deles está aqui, igualzinho, e nós 

vimos que eles estavam enterrados no Campo Grande, que também é um cemitério que 

fica na zona sul da cidade, que foi pouco usado pela repressão, pelo menos que a gente 

tinha conhecimento. Porque Perus a gente já sabia. Vila Formosa e Perus eram os mais 

mencionados na época. 

Então, o que a gente, o que acontece? Nós vamos lá no cemitério de Campo 

Grande e fomos ver se isso era verdade mesmo, porque está escrito no documento, tinha 

número da sepultura. Se vocês olharem todo o documento, vocês vão ver que tem 

informações. 

E quando chegamos lá, não só estava tudo certinho, a tal da sepultura e tal. 

Como nós fazíamos parte da Comissão de Investigação das Ossadas de Perus, ela tinha 

já uma articulação com os legistas da Unicamp. Então, nós fomos lá ao cemitério com a 

turma da Unicamp para fazer a exumação das ossadas. 

Aí que você vê que eles não foram presos em São Paulo, porque o Manoel tinha 

aquela sandalinha, a sandalinha do nordestino, aquela famosa, de couro. E lá está 

falando que eles eram nordestinos. Olha, essa sandalinha tem a ver. Porque aquilo que 

envolve aquele esqueleto conta muita história para a gente, dá muita informação. 

Aí nós falamos: "poxa, esse aí veio do nordeste? Será que trouxeram para cá? 

Veio? Não sei. Porque ele tinha a sandalinha". Depois vejo ele contando que ele nem 

tinha condições de ficar em pé, ou seja, eles montaram a farsa, puseram até a 

sandalinha. E o Emmanuel tinha uma blusa pesada, de peruano, chileno. Quer dizer, ele 

veio de outro país. Ele não estava aqui. E um país que fazia muito frio. 

Você via, porque aquela roupa, porque o cemitério de Campo Grande é muito 

diferente dos outros cemitérios. Ele, inclusive, é todo revestido, cada sepultura é 

revestida de tijolos. Então, a preservação dessa ossada e dessas roupas é muito mais 

garantida. Vocês não imaginam. A gente vai aprendendo nesse processo, de tanto ir a 

cemitério para verificar. 

Então, quer dizer que foi ali que nós identificamos os dois. Na época nós até 

pensamos "o que aconteceu com eles?". A gente já vinha descobrindo, por uma série de 

razões, que a versão policial era mentirosa. O interessante, quem participou dessa luta, 
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pode parecer hoje muita ingenuidade das famílias e dos setores democráticos, mas todo 

mundo acreditava que houve tiroteio mesmo. A família acreditava que houve tiroteio 

mesmo, que mataram. A família até ficava aliviada. Esse não sofreu tortura, foi tiroteio, 

morreu ali na hora. 

Existia até aquele, digamos, alívio. Mas era tudo farsa. Depois a gente vai 

descobrindo um por um. Eu sou testemunha de um que recebeu a manchete dos jornais 

"Terrorista Morto em Tiroteio", que é o caso do Carlos Nicolau Danielli, que era um 

dirigente comunista, que foi assassinado sob tortura, muito parecido com isso que você 

falou do Manoel Lisboa. 

Então, para mim ele já vinha, então a gente começou, mas a gente tinha de 

mostrar, provar para a opinião pública, para as autoridades, que aquilo era uma farsa. A 

farsa ia caindo. 

No caso deles, havia realmente uma troca de favores entre os policiais do 

nordeste e os policiais do sudeste. Eles, parece, trocaram o Gildo Lacerda, que é um  

desaparecido até hoje, você sabe, o Gildo Lacerda é desaparecido, o José Carlos da 

Mata Machado, também são trocados. Quer dizer, eles vão, o Gildo é preso em 

Salvador, José Carlos da Mata Machado é preso em São Paulo, e vão desaparecer lá em 

Recife. E os outros, que parece que foram presos em Recife, ou fora do país, ou na 

fronteira, vão desaparecer aqui em São Paulo. 

Então, tem uma troca, um acordo entre esse Luiz Miranda e o Fleury, e outros 

mais. Não é só eles não. 

Aí nós vamos então, uma vez identificado, foi fácil identificar esses dois. Foi 

fácil identificar. Esses, foi muito fácil. E nós, então, procuramos os familiares. Acho, só 

para concluir aqui, é pena, queria até falar mais, porque os dois traslados foram muito, 

muito significativos. 

Acho que foi uma lição de vida. Eles não só, pelo discurso dos companheiros, 

esses dois militantes eram pessoas que hoje estão no quadro dos heróis brasileiros, mas 

também essa força deles em vida, com a morte deles também, eles mobilizaram muita 

gente. O Emmanuel, gente, foi uma comoção, tanto em Natal como na cidade dele. 

Acho que aquela cidade, São Bento do Norte... 

 

(Manifestação fora do microfone.) 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – São Bento do Norte. É 

tudo junto. A gente ia até a pé, você lembra? 

Eu acho que aquilo ali devia ser um sítio de memória. Devia ser um sítio de 

memória. Acho que devia indicar isso para a Comissão Nacional, para providenciar ali 

um sítio de memória, porque aquele povo, o povo todinho parou. Eram oito mil 

habitantes que tinha a cidade, os oito mil estavam na rua, balançando lenço, chorando. 

Eu nunca vi uma coisa daquelas. Tocava banda, e às vezes a banda tocava uma música 

que não era aquela, o pessoal da esquerda queria que tocasse "A Internacional", mas a 

banda não conhecia "A Internacional". Achou que era o Hino Nacional. Enfim, teve 

tudo isso acontecendo ali. Foi um negócio comovente. 

Eu lembro do pai dele, e quando faço esse livrinho aqui que participei, desse 

livro da Vala de Perus, que nunca a gente pode falar, quando fala de Manoel e 

Emmanuel, tem que falar da vala de Perus, porque se não fosse a abertura dessa vala de 

Perus nós não íamos chegar lá no IML. E se chegasse lá, não ia entrar, como eles não 

queriam que a gente entrasse. 

E a confusão que é aquela documentação, que aquilo ali também devia ter uma 

política pública para organizar essa documentação. Aquilo era largado no meio de rato, 

barata, poeira. Eu vivia, depois disso eu nunca mais voltei a ter voz, porque era muita 

poeira. Você comia uma poeira enorme. 

Mas, é o seguinte. O pai dele, nós fomos lá na casa dele, vocês viram no filme o 

pai chorando, então nós fomos lá visitar, levamos a urninha. Vocês não imaginam o que 

era levar aquela urninha, e entrar na casinha dele. Era uma casa de pescador, aquela casa 

baixinha, pequenininha, eu baixinha também, o povo todo empurrando, eu não 

conseguia entrar. Falei: "gente, eu vim aqui com a missão de entregar para o pai dele, 

mostrar para o pai dele. Eu tenho que entrar". Eu passava por baixo, quase, das pernas 

daqueles homens, porque eles ficavam tudo ali grudado, admirados de ver aquele 

momento. Todo mundo queria absorver o máximo daquela comoção, daquele momento. 

Então, o pai dele fala assim, eu até escrevo que acho que ele falou aliviado, de 

uma certa forma, ansioso, mas também aliviado. Ele fala assim, porque ele era muito 

simples, o pai dele, não era, gente? Era uma gracinha. Ele falava assim: "quando ele foi 

embora ele me disse: pai, eu vou para a luta, vou viver clandestino, porque quero ver 

esse Brasil com justiça e liberdade. Pai, eu posso voltar daqui dois meses, daqui uns 

anos, ou nunca mais voltar". Isso é o pai contando. "Eu disse para ele: vai, meu filho, e 
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seja o que Deus quiser". Foi isso que ele falou. Falou ali naquela hora, chorando. 

(Palmas.) 

Foi uma coisa muito emocionante. Voltei algumas vezes a essa cidade, uma 

cidade de oito mil habitantes, e tem muita lagosta. Eu comia lagosta, e toda vez que 

voltei eu comia lagosta de graça, porque todo mundo me dava. Como eu levei o 

Emmanuel, eu passei a ser uma pessoa muito importante na cidade. 

E eles têm um rádio, que fica num poste, anuncia para toda cidade o que está 

acontecendo, põe música, então quando eu chegava lá eles anunciavam: "chegou a 

Amelinha Teles aqui na cidade". Eles falavam um monte de coisa, para vocês terem 

ideia de como o povo vivia essa história. Agora, faz tempo que não vou lá. 

Do Manoel foi bem depois, porque na época a gente não pôde levar, do Manoel 

Lisboa. Dele nós fomos fazer em 2003, em maio de 2003. Já era um outro contexto 

político. É interessante. 

Aqui nós tivemos uma dificuldade. O sobrinho dele, acho que era Manoel 

também Alfredo? Porque tem tanto Manoel na minha vida, que às vezes me confundo. 

É Alfredo, aquele cara bem legal? Ele foi buscar o Manoel Lisboa, esse Alfredo, e ele 

chegou, nós preparamos, nós fomos ao cemitério, buscamos. Nós organizamos. É 

interessante. Nós pegamos os dois em 1992, só que a família do Manoel teve esse 

problema, ela não queria nessa época. 

Então, nós deixamos lá no ossário coletivo. Foi até muito bonito, porque era eu, 

a Suzana, o Ivan e o Dermir. O Dermir resolveu acompanhar. Então, eram quatro 

pessoas dentro, imaginam, um ossário coletivo é um negócio lá embaixo, cheio de osso. 

Nós pusemos o ossinho lá com a plaquinha, porque se um dia nós precisarmos buscar já 

está aqui pronto para a gente levar. 

E aí, éramos nós quatro só e o sepultador, porque ele que carrega aquela ossada. 

Aí o Dermir falou: não, nós temos de fazer alguma coisa, não dá para fazer em silêncio. 

Nós fomos em silêncio, pusemos lá o corpinho, os ossinhos, e viemos embora, já íamos 

embora, porque você desce uma escadinha e depois tem de subir para ir embora. Aí o 

Dermir resolveu fazer discurso, cantar "A Internacional". Parecia que tinha milhões de 

pessoas ali dentro daquele ossário, mas éramos só nos quatro. 

Bom, aí em 2003 a gente volta lá para buscar a ossada. Nós pegamos a ossada, aí 

a gente tinha preparado um evento na Prefeitura, porque sempre a Prefeitura entregou 

essa ossada para a família. Aliás, em 1992 não era só a Prefeitura, o Dom Paulo 
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Evaristo Arns fazia missa lá na catedral. Foi coisa linda, ia todo mundo, levava flores, 

era uma coisa muito bonita. 

No caso do Manoel já não tinha mais a igreja, não sei por quê. A igreja não 

participou. Aí nós fizemos lá na Prefeitura, e o pessoal do Partido Comunista 

Revolucionário trouxe uma bandeira vermelha para pôr em cima do caixão, que era um 

caixãozinho, quando é só ossada é bem menor. E aí a Prefeitura, o representante da 

Prefeitura não queria, disse que tinha de tirar porque era bandeira de comunista e não 

podia ficar. E a gente explicando para ele que ele era comunista, por isso a bandeira 

comunista. 

Então, agora nós temos liberdade de expressão, mas foi uma luta, uma luta 

grande. Foram muitas horas ali tentando negociar. Chegou uma hora que esse Alfredo, 

esse sobrinho, falou assim: "olha, se não puder ir com a bandeira" – e olha que o 

Alfredo não era comunista, mas ele respeitava a ideologia do tio – "se não puder pôr a 

bandeira vermelha aqui, então nós vamos ali para baixo do viaduto e vamos fazer o 

evento lá". 

Aí eles deixaram a bandeirinha lá. E o Idibal, que era o "Teatro União Olho" 

Vivo, foi lá, ali tem um pedacinho, e eles resolveram cantar "A Internacional" também, 

porque eles desligaram o som. 

Enfim, já foi uma outra conjuntura, a coisa já tinha uma outra, as dificuldades 

eram maiores. 

Mas, nós chegamos lá em Alagoas para entregar esse corpo, e o que foi muito 

bonito, que acho importante registrar aqui, é que na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Alagoas, o reitor foi lá receber o corpo junto com vários 

colegas, que seriam, que eram colegas do Manoel, quando ele estudava medicina, e que 

se formaram, viraram professores, da congregação da Medicina, e eles foram todos 

receber. Foi um círculo bonito, não é, Cajá? Você estava lá. E a dona Iracilda, a mãe, 

também foi para esse círculo. 

Então, estávamos todos nós, e o reitor não só pediu desculpas por tudo que 

aconteceu com ele, porque ele devia estar junto, ali na universidade, ele era um quadro 

da universidade, como fez a reintegração dele. Ele foi reintegrado, com diploma e tudo. 

A mãe recebeu o diploma, lá na frente de todo mundo. 

Então, acho que aquele espaço, que é uma universidade, eu lembro, é um salão 

antigo, não sei se ainda... 
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(Manifestação fora do microfone.) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É o salão nobre da 

faculdade, antigo, daquele tempo. Acho que ali devia ter uma placa do Manoel Lisboa. 

Um ato muito bonito, que hoje às vezes a gente tem dificuldade com a própria USP, no 

caso da Ana Rosa Kucinski, que nós estamos aqui tentando conseguir. 

É só isso, gente. Eu falei que ia falar pouco. Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos então 

caminhando. Primeiro, queria falar o seguinte, Cajá. Nós estamos tentando fazer um 

trabalho, a partir das pessoas que o atestado de óbito, esse trabalho que a Amelinha 

apresentou, que ela fez, que é a correção do atestado de óbito, que é uma coisa pequena, 

mas que tem, do ponto de vista histórico, da reparação, tem um significado. 

Então, vai ter um rito aí, que a Defensoria Pública, a Amelinha está reunindo, 

para solicitar a modificação do atestado de óbito. 

Como esse caso é muito mais complicado, embora, por favor, Vivian, para a 

gente concluir, mostra por onde saiu o atestado de óbito, naquela parte final. Sai aqui 

pelo cartório de São Paulo. Os dois saem pelo Jardim América. 

Quer dizer, dá para fazer a retificação, agora vai dar para retificar todos, mas 

esses de São Paulo nós vamos assumir. 

Então, fala um pouquinho, precisa da autorização da família, não precisa? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Olha, Cajá, porque você 

cuida também, você também é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, e 

da Comissão da Verdade. É o seguinte: todos os atestados de óbito que foram emitidos 

nos cartórios da capital, aqui em São Paulo, eles vão ser retificados. Nós vamos 

conseguir isso. Nós vamos ter de pedir autorização aos familiares. 

Então, preciso de uma autorização, o Emmanuel tem familiar, porque o pai dele 

morreu, mas tem? Tem a irmã mais velha. Então, você pede a ela para escrever uma 

cartinha falando que autoriza a fazer a retificação do atestado de óbito. Se quiser um 

modelinho, a gente manda, porque nós vamos fazer um formulário, um modelo. E o 

Manoel também, os dois. 

E aí, como nós vamos colocar? É que eles morreram sob tortura, sem dúvida, 

mas até o Emmanuel tem até uma marca aqui na boca, você vê o lábio dele machucado. 
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A gente pode colocar, embora, acho que eles nem chegaram a morrer no DOI-

Codi aqui de São Paulo. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O atestado de óbito vai 

ter de ser sob torturas, morreu sob torturas, por agentes da repressão política. 

Mas, isso nós vamos encontrar uma fórmula de fazer essa retificação. 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Eu não conhecia essas fotos, estou 

arrepiado aqui, estou chocadíssimo, mas meio que confirma a minha visão rápida da 

história da transfiguração completa. Inchado, olho inchado, enfim, totalmente 

danificado. Dá para comprovar que realmente eu não tive uma alucinação. 

Pela primeira vez eu afasto, 110%, se tive alguma dúvida naquele relance, 

naquela imagem. É isso, cabelo grande... 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. JOSÉ NIVALDO JÚNIOR – Estou impressionado com essas imagens. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – ... no pescoço, rodeando, 

enquanto faz o interrogatório. Então, a marca está aí, a marca do crime. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – José Nivaldo, você manda 

aquele relatório do maranhense, que você ficou de falar. Repete só isso, fala esse 

negócio do anel, que nem eu entendi direito. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Entre as modalidades de 

tortura, às vezes tinha uns mais criativos que outro, faziam coisas que não era muito 

habitual. Então, com Emmanuel Bezerra eles fizeram o que eles chamavam de colar da 

morte. Pegavam um sabre de fuzil, botando na pele até encostar no osso, aí, no 

interrogatório, ia circulando o pescoço, a cabeça, e ficava a marca, enquanto estava 

rolando o interrogatório. Então, você vê que é a marca de um sabre. Vai entrando até o 

osso. 
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E no final das coisas, começaram a dar, ele está morto com cinco tiros, no 

atestado de óbito? Então, alguns tiros ele recebeu ainda vivo, para servir de terror. Faz 

parte do interrogatório, as últimas chances que ele tem de poder obter alguma confissão 

ainda, e tal, até, finalmente, dar o tiro no coração, o tiro final. 

Então, é um processo assim... José Nivaldo falou uma vez, estava o Secretário de 

Justiça de Pernambuco, ele disse: "eu conheço, sou historiador, conheço a história da 

morte de Jesus Cristo, mas o que Cristo sofreu na cruz, me desculpem as pessoas de 

formação religiosa, é pinto, comparado com o que Manoel sofreu naqueles 16 dias. Não 

foram três dias apenas, martirizando no calvário". Foi isso que você falou. Mas foram 

16 dias, quase 16 dias, do dia 16 de agosto ao dia 04 de setembro. 

E o Emmanuel Bezerra, passando por tudo isso que passou, o que é mais 

impressionante, para os órgãos de repressão, a indignação deles é não ter obtido uma só 

informação desses dois homens, e do Manoel Aleixo, desses três homens. Uma só 

informação. Só receberam desdém o tempo todo da parte dele para com os carrascos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tortura não dá nem para 

comparar, nem para competir, Cajá. Método de tortura e tortura não dá para comparar 

nem competir. 

Então, agradecendo enormemente o esforço que vocês fizeram, de vir de 

Pernambuco para cá, esses depoimentos tão fortes, e a presença do nosso companheiro, 

camarada Raphael Martinelli, e o esforço que a Vivian fez, Amelinha, e todos vocês 

companheiros do PCR que vieram aqui hoje. Amanhã continua, duas horas lá no Dops. 

Então, os atestados de óbito são uma coisa que nós estamos levando muito a 

sério, um trabalho que nós precisamos de uma autorização, porque ainda tem essa, 

temos de fazer essa recomposição. Temos de explicar como eles morreram em Recife e 

foram enterrados aqui em São Paulo. Isso ainda é um grande enigma. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Queria fazer uma sugestão ao 

Presidente da Comissão, que ao final, quando fosse passado a limpo um relatório, para 

que a gente pudesse ter acesso, antes da conclusão final, para ir complementando com 

outras informações. 

Por exemplo, acho que o chefe do DOI-Codi na época tem de estar elencado a 

esses crimes, de Manoel, de Emmanuel, de Manoel Aleixo e Amaro Luiz de Carvalho, 

para que a Comissão Estadual forneça essa contribuição junto à Comissão Nacional. 
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Quer dizer, vários relatórios de casos complicados, que têm a ver com a conexão 

de órgãos de repressão de São Paulo com o nordeste. Essas informações são muito 

preciosas, para chegar à Comissão Nacional por esta Comissão, que iniciou essa 

investigação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cajá, a Comissão da 

Verdade funciona como CPI. Como é CPI? Na CPI, o que tem valor documental, além 

de todos os documentos compilados, é a sessão. Então, esta sessão vira documento, vira 

relatório, tem força de lei. 

Então, tudo que vocês puderem mandar sobre esses casos abordados nesta 

sessão, entram diretamente no relatório, obrigatoriamente no relatório. É a base do 

relatório. Porque relatório, não se faz um outro relatório. Relatório é tudo que se 

compilou, que está escrito, que é documento, e o que se falou. Aí já vira relatório. 

Você veja que nós estamos na 70ª Sessão, e todas as sessões são parte do 

relatório. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – A gente assume o 

compromisso de ir buscar os familiares para subescrever essa autorização para refazer o 

atestado de óbito, para tirarmos essa mentira e termos um atestado de óbito mais 

próximo da verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exato. 

 

O SR. EDIVAL NUNES DA SILVA – CAJÁ – Nós agradecemos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Podemos 

encerrar. Muito obrigado pela presença de todos. A sessão esta encerrada. 

 

O SR. – Manoel Lisboa de Moura. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Manoel Lisboa de Moura. 
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PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Manoel Aleixo. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Manoel Aleixo. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Amaro Luiz de Carvalho. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Amaro Luiz de Carvalho. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Amaro Félix Pereira. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Amaro Félix Pereira. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Emmanuel Bezerra dos Santos. 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

O SR. – Emmanuel Bezerra dos Santos. 

 

PÚBLICO – Presente. 
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O SR. – Agora. 

 

PÚBLICO – E sempre. 

 

O SR. – Agora. 

 

PÚBLICO – E sempre. (Palmas.) 

 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

07/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Audiência pública sobre o caso das mulheres 

paulistas desaparecidas no Araguaia.  

Helenira Rezende de Souza Nazareth, Luiza Augusta Garlippe, Maria Lucia 

Petit da Silva, Suely Yumiko Kanayama. São Paulo, 07/03/2013 auditório Teotônio 

Vilela.  

Está instalada a 18ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva no dia 07/03/2013 na Assembleia Legislativa no auditório Teotônio 

Vilela para oitiva de depoimento sobre os casos de Helenira Rezende de Souza 

Nazareth, Luiza Augusta Garlippe, Maria Lucia Petit da Silva, Suely Yumiko 

Kanayama, mulheres paulistas desaparecidas no Araguaia. Esclarecemos que a 

Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público em 

contraposição da Comissão Nacional que faz as suas audiências fechadas.  

Com a presença do Deputado Ulysses Tassinari e Adriano Diogo, damos início 

aos nossos trabalhos. Primeira parte, leitura do documento ‘Verdade e Gênero’. Com a 

palavra, Amelinha.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia. Esse texto nós 

vamos ler durante o mês de março. E acho que todas as audiências que tiverem casos de 

mulheres.  

Verdade e Gênero.  

De modo que para contar minha história, aqui estou. Vocês me escutam falar, 

mas me escutam sentir? Gertrude Comar, escritora judia assassinada na Auschwits.  

A Comissão da Verdade tem como dever investigar as graves violações de 

direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar, 1964-1985. A 

repressão política da época não poupou mulheres e homens que ousaram discordar, 

divergir, protestar ou ir contra a ordem ditatorial. Enfrentar os desmandos, os 

autoritarismos, as atrocidades e brutalidades do estado de terror implantado a partir de 

1964. A violência empregada pelo Estado impôs a ferro e fogo o silêncio, a censura, a 

insegurança, incerteza, o pânico e o medo. Impôs para muitas pessoas o exílio, a 

clandestinidade, o isolamento social e político. Os militantes políticos viviam sobtensão 

intensa. Risco de sequestro, tortura, assassinato e pairava a figura sinistra do 

desaparecimento forçado. Há uma lista de pelo menos 500 pessoas mortas, assassinadas 

pela ditadura. Dentre elas há aquelas cujos corpos não foram entregues para que seus 

familiares pudessem sepulta-los. As desigualdades históricas entre homens e mulheres 

foram reelaboradas e aprofundadas pela ditadura que não admitia em nenhuma hipótese 

que mulheres desenvolvessem ações não condizentes com os estereótipos femininos de 

submissão, dependência e falta de iniciativa. As mulheres militantes políticas da época 

subverteram a ordem patriarcal tão solidamente acomodada na ideologia ditatorial. Ao 

ingressarem para as lutas da agressão política das mais diversas maneiras, as mulheres 

pegaram em armas ou apoiaram ações políticas de protesto, armadas ou não, 

mantiveram a segurança de aparelhos que escondiam a militância e o material de luta, 

participaram da imprensa clandestina, escreveram, fizeram funcionar as gráficas e 

distribuíram as publicações produzidas de forma artesanal e em condições muito 

precárias. Cuidaram da saúde e da militância de familiares. Tiveram suas crianças na 

clandestinidade e nas prisões. Viram suas crianças expostas às sessões de torturas, 

ameaçadas ou mesmo torturadas. Sofreram abortos dolorosos devido aos espancamentos 

e chutes dos torturadores.  
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Foram impedidas de amamentar seus bebês nos cárceres, menstruaram de formas 

excessivas ou escassas conforme as sessões de tortura. Foram estupradas e sofreram 

violência sexual. Tiveram seus corpos nus expostos para os torturadores espancá-los, 

queimá-los com pontas de cigarros ou com choques elétricos, enfiar fios elétricos em 

suas vaginas e anus, arrebentar seus mamilos e cometer estupros.  

Houve militantes que foram assassinadas, cujos cadáveres em muitos casos 

encontram-se desaparecidos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres foram levadas a 

morte por um assassinato friamente calculado, com atos de estupro, mutilação inclusive 

genital. Outras foram assassinadas com o uso da coroa de cristo como era chamado um 

método de tortura que por meio de emprego de uma cinta de aço apertava-se o crânio 

até esmagá-lo. Outras foram mortas em acidentes estrategicamente planejados como foi 

o caso de Zuzu Angel que denunciou insistentemente o desaparecimento de seu filho, 

Stuart Angel Jones. Outros enlouqueceram como resultado de tamanha dor e 

perseguição policial.  

Houve muitas e muitas que lutaram pelo anonimato. Para que se alcance a 

verdade, a história terá que trazer a tona participação. Ao buscar a verdade, a Comissão 

da Verdade deve analisar os fatos e suas circunstâncias, em uma perspectiva de gênero, 

ou seja, considerando que as desigualdades entre os sexos levaram a consequências e 

sequelas distintas entre mulheres e homens em decorrência das brutalidades cometidas 

pela ditadura militar.  

Só assim a história poderá fazer justiça às mulheres, a parcela mais esquecida e 

menos visível da humanidade. Não basta ouvir as mulheres. Será preciso senti-las em 

toda a dimensão das suas ações. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora a Vivian vai ler um 

texto sobre a Guerrilha do Araguaia. O Paulo. Com a palavra, Kobayashi.  
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O SR. PAULO KOBAYASHI – Bom dia a todos e todas. Eu vou ler um texto 

do livro ‘Dossiê ditadura mortos e desaparecidos políticos no Brasil, 1964 a 1985’ que 

faz uma breve descrição sobre a Guerrilha do Araguaia.  

‘A Guerrilha do Araguaia. No sudeste do Pará em abril de 1972 teve início a 

repressão aos militantes do PCdoB, que organizavam as bases do que ficaria conhecido 

como a Guerrilha do Araguaia. Desde 1966 os guerrilheiros começaram a instalar-se na 

região, uma área de cerca de seis mil e 500 metros quadrados com aproximadamente 20 

mil habitantes. O Governo ditatorial utilizou homens do Exército, Marinha e 

Aeronáutica, da Polícia Federal e das Polícias Militares do Pará, Goiás e Maranhão para 

combatê-los. Foram mobilizados cerca de sete mil militares para reprimir três 

Destacamentos constituídos por 73 guerrilheiros. Após duas derrotas das tropas 

regulares, as Forças Armadas iniciaram a 3ª campanha em outubro de 1973, depois de 

um ano recolhendo informações na região, passaram a utilizar homens do serviço de 

informação treinados para combate nas selvas, em ações de serviço com as tropas.  

Nessa fase, as forças armadas executaram todos os prisioneiros. Alguns corpos 

foram decapitados e enterrados em bases militares. Foram assassinados 59 guerrilheiros 

e pelo menos 17 moradores da região. Sem que nenhuma comunicação fosse enviada 

aos seus familiares. Os Governos dos Generais Garrastazu Médici e Ernesto Geisel 

decidiram extirpar da história não apenas os corpos dos guerrilheiros e suas memórias, 

mas os próprios acontecimentos. Utilizaram na selva os procedimentos do combate à 

Guerrilha urbana. Nas cidades, entretanto, houve preocupação em poupar a população. 

No Pará, ao contrário, grande parte da população foi aprisionada tendo sido criados 

verdadeiros campos de concentração com a utilização de tortura generalizada. A região 

foi bombardeada com napalm e as plantações e arvores frutíferas incendiadas. Jarbas 

Passarinho, Coronel da Reserva e por duas vezes Ministro da Ditadura, definiu a 

Guerrilha como uma guerra suja.  

Para ele havia um forte motivo para manter o silêncio a respeito, pois ‘a 

divulgação disso na medida, por exemplo, em que uma Guerrilha de Xambioá durasse 

um ano para ser combatida. Ela poderia pelo noticiário feito a respeito dela, induzir a 

ações semelhantes a grande massa desconheceu pura e simplesmente o assunto e sobre 

ela não se fez o efeito multiplicador da propaganda’.  
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Os fatos que envolveram o combate da Guerrilha do Araguaia foram totalmente 

censurados e estiveram ausentes da imprensa entre setembro de 1972 e julho de 1978. A 

Guerrilha foi derrotada no fim de 1974, mas somente quando acabou a censura prévia 

em 1978 a imprensa alternativa passou a resgatar sua história. Todos os guerrilheiros, 

com exceção de Maria Lúcia Petit, cujos restos mortais foram identificados em 1996, 

embora tenham sido reconhecidos pela União como mortos em 1995, com a Lei dos 

Desaparecidos são ainda hoje, desaparecidos políticos, uma vez que seus corpos 

permanecem em locais ignorados. Por muito tempo, a única informação existente sobre 

os desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, foram as do relatório do dirigente Ângelo 

Arroyo, que conseguiu sair da região do conflito em 1974. Arroyo, todavia foi 

assassinado junto com os diligentes do PCdoB, Pedro Pomar e João Batista Franco 

Drummond quando houve a operação conhecida como Massacre da Lapa, em dezembro 

de 1976. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em seguida, nós vamos 

passar a leitura do memorial das quatro. Você que vai fazer a leitura, Thais? Vamos lá. 

Faz pela ordem. Da Helenira, Luiza, Maria Lucia e Suely, é isso?  

Depois eu vou, quando a gente compuser a mesa, a gente faz... Está aqui o 

Deputado Alcides Amazonas, companheiro do PCdoB. Está aqui essa pessoa incrível. 

Vamos lá. Thais.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Bom dia a todos.  

Primeiro a Helenira Rezende de Souza Nazareth. Desaparecida em 29/09/1972. 

Data de nascimento, 11/01/1944. Local de nascimento, Cerqueira Cesar, São Paulo 

Brasil. organização política, PCdoB.  
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Dados biográficos. Helenira Rezende de Souza nasceu na pequena cidade de 

Cerqueira Cesar no interior de São Paulo e era filha de Adalberto de Assis Nazareth e 

Euthália Rezende de Souza Nazareth.  

Muito pequena, mudou com a família para Assis. Nessa cidade, passou parte da 

infância e toda a adolescência, vindo a concluir o curso clássico na Escola Professor 

Clibas Pinto Ferraz. Foi jogadora na seleção de basquete de Assis, onde destacou-se por 

ser uma excelente atleta. Não por acaso foi também medalhista na modalidade salto a 

distância. Desde cedo, preocupava-se com questões sociais e dedicava-se ao estudo do 

marxismo. Tais fatos certamente contribuíram para que fosse uma liderança no 

movimento estudantil de sua cidade, tendo sido a primeira Presidente e fundadora do 

grêmio estudantil da escola Professor Clibas Pinto Ferraz. Transferiu-se para São Paulo 

capital, onde começou a cursar Letras na Faculdade de Filosofia da USP, a época na 

Rua Maria Antonia. Novamente destacou-se como líder estudantil além de colocar em 

circulação posições avançadas para o período. Chegou a ser Vice-Presidente da UNE 

em 1968. Nesse ano foi presa no 30º congresso da UNE em Ibiúna, São Paulo, levada 

para o Presídio Tiradentes, foi transferida para o Dops onde foi jurada de morte pelo 

delegado Sérgio Paranhos Fleury. 

Helenira foi solta por força de habeas corpus. Nesse momento em diante sua 

vida se deu na clandestinidade, vivendo em diversos locais até ir para o Araguaia. Ali 

integrou o Destacamento A da Guerrilha, quando foi morta enfrentando o aparato 

repressivo do regime militar.  

Por conta de sua coragem e liderança, o Destacamento onde atuava passou a 

chamar-se Destacamento Helenira Rezende. Segundo a família, Helenira era tratada 

como Nira pelos familiares. Os colegas de USP chamavam-na de Preta. Os 

companheiros do Araguaia, de Fátima.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Integrante do Destacamento A da 

Guerrilha, onde usava o nome de Fátima, Helen ita fazia parte do grupo emboscado por 

fuzileiros navais em 29 de setembro de 1972.  

Ferida no tiroteio e metralhada nas pernas recusou-se a entregar a localização 

dos companheiros aos militares e foi torturada e morta a golpes de baioneta. Sobre sua 

morte o Relatório Arroyo escrito pelo diligente do PCdoB Ângelo Arroyo que escapou 
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ao cerco militar na região em 1964, assim a descreveu. No dia 29 de setembro houve um 

choque no qual resultou a morte de Helenira Rezende. Ela juntamente com outro 

companheiro estava de guarda no ponto alto da mata para permitir a passagem sem 

surpresas, de um grupo do Destacamento. Nessa ocasião vinham tropas e como essas 

achassem a passagem perigosa, enviaram batedores para explorar a margem da estrada, 

precisamente onde se encontrava Helenira e o outro companheiro.  

Esse quando viu os soldados, acionou a metralhadora que não funcionou. Ele 

correu e Helenira não se deu conta do que estava ocorrendo. Quando viu os soldados 

estavam diante dela. Helenira atirou com uma espingarda 16, matou um. O outro 

soldado deu uma rajada de metralhadora que a feriu. Ferida, sacou o revolver e atirou no 

soldado, que deve ter sido atingido. Foi presa e torturada até a morte. Elementos da 

massa dizem que seu corpo foi enterrado em um local chamado Oito Barracas.  

Além disso, a sua morte foi citada no comunicado seis das forças guerrilheiras 

do Araguaia, nas fichas encaminhadas anonimamente para o jornal O Globo em 1996 

registra-se, foi morta no dia 28 de setembro de 72 no Pará.  

Outro relatório dessa vez assinado pelo Comandante da 3ª Brigada de Infantaria, 

General Antonio Bandeira há uma certa altura diz, ação de patrulhamento em 28 de 

setembro de 72 executada por um GC na região do alvo, teve como resultado a morte da 

terrorista Helenira Rezende de Souza Nazareth, Fátima, DST A, Grupo Metade.  

Em outro documento produzido pelos órgãos militares, no relatório da Operação 

Sucuri Helenira é registrada como morta, no entanto, nele está registrado seu nome 

falso, Fátima.  

Diversos presos políticos denunciaram o assassinato de Helenira. Elza de Lima 

Monnerat denunciou que seu assassinato se deu sob tortura após ter sido baleada nas 

pernas. Danilo Carneiro, um dos primeiros guerrilheiros a ser preso pelo Exército 

afirmou ter visto na prisão slides de corpos mutilados de guerrilheiros e álbuns de 

fotografias que lhes era mostrado pelo Exército para que ele os identificasse. Carneiro 

afirma ter visto fotos de diversos corpos, entre eles o de Helenira.  

Regilena Carvalho de Leão de Aquino, em depoimento do processo movido 

pelos familiares de desaparecidos da Guerrilha do Araguaia, na 1ª Vara da Justiça 
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Federal, esse processo é o mesmo do depoimento de Danilo Carneiro, afirmou que o 

General Antonio Bandeira disse-lhe da morte de Helenira Rezende. Por fim, moradores 

da região onde se deu o assassinato de Helenira em depoimento ao Ministério Público 

Federal, afirmavam ter conhecimento da morte de Helenira.  

O relatório parcial da investigação sobre a Guerrilha do Araguaia do Ministério 

Público Federal de janeiro concluiu, Fátima, Helenira Rezende foi vista por um 

depoente baleada na coxa e na perna, sendo carregada em cima de um burro de um 

morador da região, próximo a localidade de Bom Jesus. Outro depoente disse que 

Fátima foi vista na base de Oito Barracas. E um terceiro conta que ouviu falar de Fátima 

chegando já morta em oito barracas em função de um ferimento. Em um relatório 

aparentemente oficial há registro de que Fátima teria sido morta em setembro de 1972. 

Providências posteriores. Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do 

Anexo Um da Lei 9140/95. Em sua homenagem a cidade de São Paulo e Campinas 

deram seu nome às ruas situadas nos bairros Cidade Ademar e Grajaú na capital 

paulista, e Vila Esperança no interior do Estado. E a cidade de Guarulhos também deu 

seu nome a uma de suas ruas. As informações foram tiradas no dossiê ditadura, mortos e 

desaparecidos políticos do Brasil, 1964-1985.  

No ano de 2012 a Associação de Pós Graduandos da USP decidiu prestar 

homenagem a Helenira e ao seu passado de lutas por um outro Brasil, batizando a 

entidade com seu nome. Helenira Preta Rezende, Associação dos Pós Graduandos da 

USP capital. Um folder produzido pelos Pós Graduandos da USP para o ato de 

repaginação da APG cujo nome passou a ser APG Helenira Preta Rezende.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thais, agora vamos 

passar para o memorial Luiza Augusta Garlippe. Pessoal, muita conversa, muito 

desrespeito. Nós estamos falando de biografia e tem gente falando, telefonando no 

fundo da sala. Por favor, vamos respeitar o memorial dessas quatro companheiras, que é 

um momento raro em que a gente consegue falar com seriedade aqui nessa casa. 

Com a palavra, Vivian.  
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A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, 

sou assessora técnica da Comissão da Verdade.  

Luiza Augusta Garlippe Tuca, desaparecida em junho de 1974. Nasceu dia 16 de 

outubro de 1941 em Araraquara São Paulo. Organização política, PCdoB. Era integrante 

do Destacamento B da Guerrilha do Araguaia.  

Dados biográficos. Luiza nasceu em 16/10/41 em Araraquara. Filha de armando 

Garlippe e Durvalina Santomo Garlippe. Estudou até o fim do curso científico em 

Araraquara e mudou-se para a cidade de São Paulo onde fez o curso de Enfermagem na 

USP, formando em 1964.  

Em seguida passou a trabalhar no HC chegando à enfermeira chefe no 

Departamento de Doenças Tropicais, assunto em que se especializou, fazendo inclusive 

algumas viagens ao Amapá e ao Acre. Participava da associação dos funcionários do 

HC, distribuía panfletos e organizava os colegas de trabalho. Com seu companheiro, 

Pedro Alexandrino que também desaparecera em 04/08/74, foi viver na região do rio 

Gameleira, próximo ao rio Araguaia onde desenvolveu intenso trabalho relacionado à 

saúde, destacando-se como parteira. Com o nome do guerrilheiro João Carlos Ra 

Sobrinho integrou a Comissão Militar, sendo responsável pelo setor de saúde.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi vista viva pela última vez por 

seus companheiros em 25 de dezembro em 1973 em um acampamento próximo a Serra 

das Andorinhas, quando houve intenso tiroteio contra eles. De acordo com o Relatório 

Arroyo, documento escrito pelo diligente Ângelo Arroyo que escapou do cerco militar, 

a região da Guerrilha no início de 1974. Seu irmão, armando Garlippe Junior contou 

que a família a viu pela última vez no início de 1970 ‘posteriormente fomos perdendo 

contato. Não sabíamos onde ela estava. Pensamos que ela pudesse estar presa. Ás vezes 

chegavam informações desencontradas sobre o seu paradeiro, alguns diziam que ela 

estava no exterior, outros falavam que ela se encontrava no Nordeste. Só muito tempo 

depois fomos saber sobre o Araguaia, na verdade naquela época a comunicação era 

difícil, a força da repressão nos vigiava’.  
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O relatório do Exército encaminhado ao Ministro da Justiça Mauricio Correia 

em 1993 afirma que é considerada desaparecida desde o mês de maio de 74. O relatório 

do Ministério da Marinha diz que teria sido morta em junho de 74. Providências 

posteriores. Em sua homenagem a cidade de Campinas, São Paulo, deu o seu nome a 

uma rua no bairro Vila Esperança. A cidade de Santo Andre também em São Paulo deu 

o seu nome ao PROCON local.  

A Comissão de Direitos Humanos de Araraquara tem o seu nome. Há também 

ruas que levam o seu nome no bairro de Itaim Paulista em São Paulo e no bairro da 

Paciência no Rio de Janeiro.  

Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do Anexo Um da Lei 

9.140/95.  

Na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos o caso de Luiza foi 

protocolado com o número 058/96. A fonte dessas informações é o dossiê ditadura, 

mortos e desaparecidos políticos do Brasil.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Agora família 

Petit. Vamos falar da Maria Lucia hoje. Maria Lucia Petit da Silva.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Maria Lucia Petit da Silva. Desaparecida em 16 

de junho de 1972. Data de nascimento, 20/03/1950. Local de nascimento, Agudos, São 

Paulo, Brasil. organização política, PCdoB.  

Dados biográficos. Era filha de José Bernardino da Silva Junior e Julieta Petit da 

Silva. Era irmã de Jaime Petit da Silva e Lucio Petit da Silva. Ambos são desaparecidos 

políticos do Araguaia. Cursou o primário, o ginasial e os dois primeiros anos do curso 

normal em Duartina, São Paulo, vindo a concluí-lo em São Paulo no instituto de 
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educação Fernão Dias no bairro de Pinheiros em 1968 quando participou do movimento 

estudantil secundarista.  

Em 69 prestou concurso público para o magistério e passou a lecionar na Escola 

Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos, na Vila Cachoeirinha na Capital 

Paulista. No início de 1970 como militante do PCdoB foi para o interior de Goiás e logo 

após para o sudeste do Pará. Maria Lucia se dedicou ao magistério e ao trabalho na roça 

conquistando grande simpatia dos moradores da redondeza.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Em 1972 o Exército brasileiro cercou 

a região de atuação dos guerrilheiros, com o emprego do seu forte aparato militar onde 

se encontrava Maria Lucia. Segundo depoimento de alguns sobreviventes, em 16 de 

junho de 1972 ao se aproximar da casa de um camponês Maria Lucia foi fuzilada por 

tropas do Exército sob o comando do General Antonio Bandeira, da 3ª Brigada de 

Infantaria. 

Dos documentos que relatam o fato. O Relatório Arroyo escrito por Ângelo 

Arroyo, diligente do PCdoB que conseguiu escapar do cerco militar na região em 1974, 

descreveu sua morte. Em meados de junho três companheiros dirigidos por Mundico, 

Rosalindo Souza, procuraram um elemento de massa, João Coioió, para pedir-lhe que 

fizesse uma pequena compra em São Geraldo. Ficou acertado o dia em que voltava de 

São Geraldo para entregar-lhes a encomenda. Ao final desse dia aproximaram-se da 

casa Mundico, Cazuza (Antonio Miguel Pereira) e Maria (Maria Lucia Petit), mas 

perceberam que não havia ninguém. Cazuza afirmou que ouvira alguém dizendo 

baixinho, pega, pega. Mas os outros disseram não ter ouvido ninguém. Acamparam a 

uns 200 metros. Durante a noite ouviram barulhos que pareciam de tropa de burro 

chegando à casa. De manhã cedo ouviram barulho de pilão batendo.  

Homenagens. Maria Lucia Petit da Silva foi homenageada na primeira edição do 

Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres, promovido pela Assembleia 

Legislativa de São Paulo no ano de 2012. Então, dar continuidade aquele trecho que eu 

estava lendo do relatório. De manha cedo ouviram barulho de pilão batendo. 

Aproximaram-se com cautela protegendo-se nas árvores Maria ia à frente. A uns 50 

metros da casa, recebeu um tiro e caiu morta. Os outros dois retiraram-se rapidamente. 

Dez minutos depois, os helicópteros metralhavam as áreas próximas da casa. Alguns 
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elementos de massa disseram, mais tarde, que Maria fora morta com um tiro de 

espingarda desfechado por Coioió. Este logo depois desapareceu com toda a família. 

Esse relato é confirmado por Regilena Carvalho Leão de Aquino, uma das 

guerrilheiras sobreviventes em depoimento de 2002.  

Dona Valdor, filha de Souza Lima e mulher de Seu Manoel, nossa vizinha mais 

próxima falou em tom de lamento, coitada da finada Maria. Coioió quando viu a finada 

sendo levada pelos federais, enrolada em um cobertor ensanguentado, sofreu uma crise 

de nervos e se borrou todinho na hora. O corpo tremia inteiro e não parava em pé. 

Tiraram ele e a família de lá. Ninguém mais soube deles. Quando estive presa na base 

de Xambioá, Goiás, alguns oficiais me mostraram objetos de uso pessoal. Um par de 

chinelos de sola de pneu com alças retorcidas de nylon azul claro e uma escova de 

dentes de cor amarela e com cabo quebrado. Reconheci tais objetos que realmente 

pertenciam a Maria, que os guardava em um (ininteligível) de lona verde 

permanentemente usado a tiracolo. Afirmaram que foram enterrada em São Geraldo, 

Pará. Cidade em frente separada de Xambioá pelo rio Araguaia.  

Em entrevista gravada pelo padre Frances Aristides Camil em 1984 quando 

exercia o seu ministério naquela região, dona Nenzina, parteira da estrada do Pará da 

Lama, e moradora próxima da casa de João Coioió confirmou a morte de Maria e disse 

ter sido o próprio João Coioió que avisou as Forças Armadas sobre o dia marcado para a 

visita dos três companheiros. Segundo ela a emboscada preparada ao redor daquela casa 

era composta por muitos militares distribuídos nas arvores mais próximas e sobre o 

paiol de milho. Disse ainda que na noite seguinte a morte de Maria, os guerrilheiros 

retornaram aquele local e mataram os cachorros de João Coioió. Essa informação não 

confere, pois nenhum de nós voltou aquela casa. Pode ser associada às palavras 

(ininteligível) pelo Mundico e pelo cazuza. Mata, mata. Dirigidas aos cachorros da casa, 

farejadores e denunciadores de presenças estranhas que no caso seriam os próprios 

militares. No dia 15 de junho de 1972 Maria usava as calças compridas de brim cinza, 

camisa caqui, botinas de cor marrom e um bornal de lona verde atravessando o peito a 

tiracolo. Na cintura, um cinto de couro que sustentava do lado esquerdo um revolver de 

calibre 38 com seis balas no tambor e do lado direito um facão medindo cerca de 50 

centímetros de comprimento protegido por uma bainha de couro. Levava uma 
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espingarda de calibre 20 carregada de um cartucho verde de calibre correspondente. 

Usava óculos de grau e um relógio de pulso com a pulseira feita de couro de veado. De 

dentição perfeita, com exceção do primeiro molar superior esquerdo, cujo bloco havia 

caído e com o tempo se quebrava, permanecendo, entretanto um pedaço do dente na 

raiz. Maria era ligeiramente estrábica na época. Usava cabelos cortados bem curtos, mas 

vastos e pretos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faltam os dados 

biográficos das homenagens que foram feitas a Maria Lúcia Petit. Pega o microfone, 

deixa a Amelinha ler. Termina de ler, a biografia da Maria Lucia é muito vasta. Vamos 

lá, com o devido respeito que ela merece.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O relatório do 

Ministério da Marinha encaminhado ao Ministro da Justiça em 1993 afirma que Maria 

Lucia foi morta durante enfrentamento na tarde do dia 16 de junho de 1972 próximo a 

Pau Preto. Em 1991 familiares de mortos e desaparecidos do Araguaia com membros da 

Comissão de Justiça e Paz da Diocese de São Paulo e membros da Unicamp estiveram 

no cemitério da cidade de Xambioá, Goiás, atual Tocantins, onde exumaram duas 

ossadas, uma de um velho negro, provavelmente Francisco Manoel Chaves, 

desaparecido na Guerrilha do Araguaia. E outra de uma mulher jovem, enrolada em um 

pedaço de paraquedas que poderia ser Maria Lucia.  

Esses restos mortais foram encaminhados a Unicamp. Ao retornar, Badan 

Palhares então chefe do Departamento de Medicina Legal da Unicamp fez uma escala 

em Brasília, Distrito Federal e em entrevista a imprensa afirmou que esses restos 

mortais eram certamente de uma guerrilheira. Mas ao chegar a São Paulo mudou de 

ideia. Sem qualquer base científica passou a dizer que a ossada pertenceria à filha de um 

dentista que atuava na área, que teria sido morta por não atender a ordem de prisão de 

uma patrulha. Cinco anos depois o mesmo legista foi obrigado pelos fatos a examinar e 
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reconhecer essa ossada. E isso porque em 28 de abril de 1996 o jornal O Globo iniciou 

uma série de reportagens sobre a Guerrilha do Araguaia quando publicou fotos de 

guerrilheiros presos e mortos entregues anonimamente ao jornal por um militar que 

participou da repressão política durante a ditadura. Entre as fotos a família conseguiu 

identificar Maria Lucia morta, embrulhada em um pedaço de paraquedas e a cabeça 

envolta em plástico. A foto apresentava detalhes idênticos aos da ossada encontrada em 

Xambioá e foi encaminhado ao departamento de medicina legal da Unicamp em 30 de 

abril de 1996. O exame feito pelos dentistas que a atenderam em 1967, Jorge Tanaka e 

Benedito de Moura, além do depoimento descritivo das circunstâncias da morte feitos 

por seus companheiros e a comparação das fotos, publicadas com despojos encontrados 

em 1991 possibilitou a identificação de Maria Lucia em 15 de maio de 1996. A 

identificação de Maria Lucia, primeira e única entre os desaparecidos da Guerrilha do 

Araguaia até aquela ocasião, porque em 2009 eu estou completando aqui, foi 

identificado o guerrilheiro Dílson Gurgel. A identificação de Maria Lucia fortaleceu a 

esperança de busca e localização dos restos mortais dos demais enterrados em 

cemitérios clandestinos ou nas florestas. O sumiço dos corpos dos guerrilheiros, 

contudo não podem ser atribuído as dificuldades logísticas da região, pois a tropa tinha 

um requerimento a seguir conforme a orientação dos fuzileiros da Operação Papagaio 

assinado pelo Comandante Uriburu Lobo da Cruz, encaminhado anonimamente em 

1993 ao Presidente da Comissão de Representação Externa da Câmara Federal, 

Deputado Nilmário Miranda.  

Os prisioneiros de Guerra deverão ser encaminhados imediatamente ao S2 e em 

seguida ao PC da Brigada. Os prisioneiros de guerra falecidos deverão ser sepultados 

em cemitério escolhido e qualificado. Deverão ser tomados dos elementos de 

identificação, impressões digitais e fotografias. O relatório da manobra Araguaia de 30 

de outubro de 1972 assinado pelo Comandante da 3ª Brigada de Infantaria, General 

Antonio Bandeira confirma a morte de Maria Lucia Petit da Silva nessa data em Pau 

Preto. Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos, no Anexo Um da Lei 

9.140/95.  

Em 15 de junho de 1996 houve um culto ecumênico e vigília em sua 

homenagem na Câmara Municipal de São Paulo. No dia seguinte seus restos mortais 

foram transladados para o cemitério de Bauru com a presença de sua mãe, Julieta Petit 
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da Silva, morta em 2007 sem ter conseguido encontrar os restos mortais dos seus outros 

dois filhos desaparecidos na Guerrilha do Araguaia. Em sua homenagem, seu nome foi 

dado às ruas em São Paulo no bairro Jardim Toca, Belo Horizonte, Jardim das Nações e 

em Campinas, no bairro Visconde de Rio Branco, e no Rio de Janeiro há uma praça no 

bairro Santa Cruz.  

Em outra homenagem, Maria Lucia passou a denominar uma escola primária na 

Freguesia do Ó em São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está aqui a Laura Petit, da 

família Petit que teve três guerrilheiros, entre eles sua irmã, que nós estamos 

homenageando, a Maria Lucia Petit hoje.  

Finalmente vamos recompor a biografia, a história da companheira estudante de 

Letras da USP, Suely Kanayama.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Suely Yumiko Kanayama, conhecida como Tica, 

desaparecida em setembro de 1974.  

Suely nasceu no dia 25 de maio de 1948 na cidade de Coronel Macedo em São 

Paulo. Militava no PCdoB.  

Dados biográficos. Nasceu em 25 de maio de 48 em Coronel Macedo. Filha de 

Emiko Kanayama e Yutaka Kanayama. Desaparecida em setembro de 1974, militante 

do PCdoB, integrante do Destacamento B da Guerrilha do Araguaia. Era a primeira 

filha de um casal de imigrantes japoneses. Com quatro anos de idade mudou-se com a 

família para Avaré, São Paulo. Em 1965 vieram para a capital paulista residir no bairro 

de Santo Amaro. Suely terminou o colegial na Escola Alberto Levi em 1967 e em 

seguida ingressou na USP, sendo aprovada no vestibular para licenciatura em Língua 

Portuguesa e Germânica.  
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Durante para período de 1967 a 1969 fez curso de Língua Japonesa como 

carreira opcional. Na USP tornou-se amiga de Rioko Kayano e juntas ingressaram na 

Ação Popular, AP. mais tarde, outra nissei, Nair Kobashy as convidou para militarem 

no PCdoB. Passaram então a serem chamadas de ‘exército japonês’.  

Em fim de 1967 e nos anos que se seguiram as principais lideranças estudantis 

foram perseguidas e passaram a viver na clandestinidade ou no interior, e novas 

lideranças surgiram. Suely foi uma delas. Matriculou-se pela última vez na USP em 

1970, porém para continuar a luta política ingressou na militância política clandestina.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Chegou à região próxima do rio 

Araguaia, no sudeste do Pará em fins de 1971 sendo uma das últimas a integrar-se ao 

Destacamento B. segundo a reportagem publicada no diário (ininteligível) de 28 de 

junho de 1979 no artigo Yumiko, a nissei guerrilheira, Suely foi morta com rajadas de 

metralhadoras disparadas por diversos militares, deixando seu corpo irreconhecível. Foi 

enterrada em Xambioá, Tocantins, e seus restos mortais foram posteriormente 

exumados por estranhos. E acrescenta ‘além desses dados, pouco mais se sabe de sua 

vida, uma vez que até mesmo seus familiares, inclusive seu irmão localizado por nós, 

recusaram-se a lembrar e falar dela. E mesmo seus pais não se encontram mais em São 

Paulo. Tudo que se referia a Suely Yumiko parece ter sido apagado. Nem mesmo seus 

documentos na faculdade se pode encontrar. Além dos pedidos de matrícula e que era 

portadora de identidade RG número 4.184.859. Mas o espaço para fotografia está em 

branco’. Em outros trechos do mesmo jornal lê-se, Jose Genoino Neto contava-nos que 

conversando com sua mãe, a Sra. Eni que reside no sul do país, disse que ouviu um 

emocionante depoimento. Ao relatar toda a história da Guerrilha do Araguaia e 

finalmente tomar conhecimento do que realmente sua filha Yumiko acreditava, ela diria 

que estaria muito feliz em saber dessas coisas. Apesar de toda a sua dor, concluiu que 

estava aliviada e contente por saber que ela morreu feliz, lutando pelo que sempre 

acreditou.  

Suely Yumiko, quatro anos após sua morte, tinha sido compreendida, senão pela 

família toda, pelo menos pela sua própria mãe que apesar de não ter recebido quase 

nenhuma notícia de sua filha desde o início de 1971, somente boatos de que sua filha 
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teria se tornado prostituta, guardava a confiança até aquele momento de encontrar com 

Genoino Neto.  

Relatório Arroyo, documentos oficiais e imprensa. Consta a seguinte citação a 

seu respeito no Relatório Arroyo, documento escrito pelo diligente do PCdoB, Ângelo 

Arroyo, que escapou do cerco militar a região da Guerrilha em 1974.  

Suely havia saído junto com José Maurílio Patrício antes do dia 25 de dezembro 

de 73 para buscar Silon da Cunha Abrão, e José Lima Paui Dourado. Deveriam retornar 

ao dia 28 de dezembro no local onde houve o tiroteio do dia 25 de dezembro. Desde o 

relatado não foram mais vistos. Sobre a ocultação do cadáver de Suely o Coronel Pedro 

Cabral afirmou em entrevista a revista Veja em 13 de outubro de 1993, ‘Suely havia 

sido morta no final de 74, seu corpo estava enterrado em um local chamado Bacaba, 

onde por orientação do Centro de Informação do Exército, CIE, foram construídas 

células e se interrogavam os prisioneiros. Durante a Operação Limpeza, a sua cova foi 

aberta e o corpo de Suely desenterrado. Intacto, sem roupa, a pele de Suely muito 

branca não apresentava nenhum sinal de decomposição, apenas marcas de bala.  

Desenterrado, o corpo de Suely foi colocado em um saco plástico e levado até 

meu helicóptero que a transportou a um ponto ao sul da Serra das Andorinhas, a 100 

quilômetros de distância. Ali fizeram uma pilha de cadáveres também desenterrados de 

suas covas originais. Cobertos com pneus velhos e gasolina forma incendiados’.  

O brasilianista Jeffrey Lesser no livro ‘Uma diáspora descontente’, escreveu o 

seguinte relato ‘a luta até a morte semelhante a um camicase também foi importante 

para Célia Abe Oi, jornalista da Página Um e hoje diretora do Museu da Imigração 

Japonesa de São Paulo. Ela me disse, Yumiko foi uma heroína para nós. Quando 

perguntei o que ela quis dizer com isso, ela me falou que Kanayama representava o 

caminho do samurai. Que significava levar algo até o seu limite máximo e também que 

ela era uma pessoa com senso de brasilidade forte ao ponto de torna-la uma pessoa 

disposta a dar a vida pelo seu país. 

O relatório do Ministério da Aeronáutica entregue ao Ministro da Justiça 

Mauricio Correia em 1993 afirma que cercada pelas forças de segurança, foi morta ao 

recusar sua rendição. O relatório do Ministério da Marinha da mesma data afirma que 

foi morta em setembro de 1974. No relatório parcial da investigação sobre a Guerrilha 
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do Araguaia, entregue ao Ministério Público Federal em janeiro de 2002 temos, Suely 

Yomiko Kanayama referida pelo depoente como a japonesinha, foi enterrada na 

cabeceira da pista de pouso da Bacaba. Seu nome consta na lista de desaparecidos 

políticos do Anexo Um da Lei 9.140 de 95 na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos o caso de Suely foi protocolado com número 126/96, e em sua 

homenagem a cidade de Campinas deu seu nome a uma rua no bairro residencial 

Cosmo.  

Essas informações foram retiradas do dossiê ditadura mortos e desaparecidos 

políticos no Brasil, 64 a 85.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu me organizar 

para compor a mesa. Vereador Orlando Silva, líder do Governo Municipal, por favor, 

sente-se a mesa. Deputado João Paulo Rillo também está aqui. Então, primeiro nós 

vamos compor a mesa à direita, vamos chamar Claudia de Arruda Campos, Professor 

Everaldo Gonçalves, a Laura Petit, Criméia Alice de Almeida e a Helenalda Rezende de 

Souza Nazareth. Arruma uma cadeira, chegou o Saulo. Também está o Vereador 

Marquinhos de Poá, a Secretária de Esportes de Poá, e a Neide Mendes, Presidente da 

União Paulista de Estudantes Secundaristas. Eliseu Soares, do gabinete da Deputada 

Leci Brandão, do PCdoB. Está o pessoal das Ciências Sociais, do CEUPES.  

Nós temos uma organização formal das testemunhas, a gente vai ouvir os 

companheiros. Então, quero passar a Professora Cacá, Claudia de Arruda Campos, com 

a palavra.  

 

 

A SRA. CLAUDIA DE ARRUDA CAMPOS – Sobre Helenira, Suely ou 

ambas?  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o que você quiser, se 

apresenta, introduz. Da Suely você também foi contemporânea, certo? 

 

 

A SRA. CLAUDIA DE ARRUDA CAMPOS – Certo. Meu nome é Claudia de 

Arruda Campos. E eu entrei no curso de Letras em 1967 na Rua Maria Antonia. 

Helenira Nazareth me foi apresentada por um amigo comum, hoje falecido, Akiro 

Zakap, brilhante aluno de Letras e depois Professor da Unicamp. E o Akiro me botou na 

boca do lobo, porque depois ele arranjou um pensionato para estudarmos em São Paulo 

e me jogou simplesmente no pensionato onde tinha a Helenira, a Catarina Neloni, maior 

boca do lobo. É claro que muito rapidamente eu estava integrada nesse grupo e vim a 

ser integrada nessa Ação Popular.  

Primeira visão de Helenira. Meu deus, que mulher mais bonita. Nunca havia 

visto uma moça que me impressionasse tanto pelo tipo de beleza exótica. Segunda 

visão, meu Deus, que mulher inteligente e interessante. Eu morria de inveja da Preta. 

Bom, a Preta era veterana de Letras, ela me aproximou de outros veteranos que foram 

muito importantes na minha vida. Entre eles, vários amigos até hoje, mas um especial, o 

Zenir Campos Reis, que veio a ser Professor da USP, ele e eu somos aposentados hoje. 

Sabe-se lá no tempo se a Helenira não seria também uma ilustre aposentada nos dias de 

hoje. E Helenira foi uma espécie de mentora política desse grupo. Foi ela que nos 

organizou politicamente, que nos trouxe para a luta política, a maioria de nós. Ela 

orientou a formação da chapa na qual nós ganhamos o Centro de Letras em 68. Zenir 

estava na Presidência, mas a nossa representação pública sempre foi a Helenira. Era 

uma pessoa da qual como eu disse, eu tinha grande inveja, mas aquela pessoa que eu 

gostaria de ter sido.  

Mas eu me afastei da Helenira no momento em que ela ingressou no PCdoB. A 

certa altura, claro, tinha divergências políticas. Eu estava em outra organização, 

trabalhando em outras coisas. E também mais ou menos coincidiu com o momento em 

que eu tive que me afastar um pouco da faculdade, ficar um pouco no escondidinho 
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porque minha vida estava um pouco nublada naquele momento. Quando passou a 

nuvem maior que eu voltei para o curso de Letras, eu não encontrei mais a Helenira, 

mas reencontrei a Suely, que eu tinha deixado de ver. Suely Yumiko é aquela que bem 

merece o nome de japonesinha. Embora a Suely seja alguns meses mais velha que eu, 

teríamos hoje a mesma idade, eu sinto a Suely como uma espécie de descendente, 

porque assim como eu entrei no movimento pelas mãos da Helenira, a Suely entrou no 

movimento pelas minhas mãos. Eu era diretora do CAEL, eu saía fazendo as 

convocações para as passeatas, e nós tínhamos um grupo de passeata que era formado 

pela Rioko, Suely, eu e mais duas meninas, uma japonesa e uma judia cujo destino eu 

não sei quais foram.  

Então, nós estivemos em todas as manifestações de 68 juntas. E eram pessoas 

que me eram muito caras. Eu não soube do início da... Em 70 eu volto e encontro Suely 

em 70 ou 71, Suely atuando no Cael, assumindo, portanto um lugar que eu tinha tido, e 

foi uma grande alegria encontrar a Suely. Depois novamente eu tive que me afastar, 

passei outro mau pedaço, estive afastada. Não soube da Guerrilha do Araguaia, ninguém 

se aproximava de mim, estava digamos, bichada. Eu vim saber dos acontecimentos em 

janeiro de 73 no Chile. Foi aí que eu soube da Guerrilha do Araguaia, pelos 

companheiros que estavam no Chile, e eu soube da morte da Helenira.  

Suely ainda estava viva. Não havia morrido a essas alturas e (ininteligível) já 

tinha morrido, eu soube depois. A informação que eu vim a ter sobre os destinos delas, a 

repressão, eu só as tive na década de 70 efetivamente, por meio da Rioko Kayano que 

depois que saiu da prisão eu encontrei a Rioko e aí ela me contou o que havia 

acontecido.  

Continuam desaparecidas, nós perdemos mulheres valentes. A Suely era tão 

pequenininha, ela vivia me batendo porque eu mexia com ela. Ela era muito magrinha, 

muito pequena, ela tinha um pesinho muito pequenininho, e ela não podia se sentar que 

eu ia lá e pegava o pesinho da Suely e ela era uma moça, você via que era uma moça 

extremamente firme. Era até muito estranho, ela não falava das relações familiares. Eu 

creio que havia aí um foço em relação à família. Tanto que essa família não se 

manifesta, a família não procurou, o irmão não quis falar a respeito dela. Deve ser de 

uma formação japonesa extremamente ferrenha, tradicional, e que não aceitaram os 
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destinos que a filha deu a vida. E eu fiquei muito feliz de saber desse depoimento da 

mãe finalmente ter reconhecido.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Professora. 

Professor Everaldo Gonçalves, Geologia.  

 

 

O SR. EVERALDO GONÇALVES – Eu fui contemporâneo da Helenira no 

período do movimento estudantil. Eu era Presidente do CEPEG, o centrinho de geologia 

da USP e a Helenira representava o CAEL, o centrinho das letras. E nos tornamos 

amigos. Eu acredito que a Helenira tenha vindo da Ação Popular e se incorporou ao 

PCdoB. E uma coisa que eu poderia dar contribuição que foi importante no processo 

político do movimento estudantil, é que o grêmio da Faculdade de Filosofia era um 

grêmio reconhecido e tinha o cursinho do grêmio que era um aporte intelectual inclusive 

para apoios financeiros. E um quadro importante que eu acho que eu e a Helenira 

decidimos uma situação e o Bernardino Figueiredo, Presidente do grêmio, era da 

Geologia. E pela primeira vez o grêmio resolveu fazer uma intervenção no centrinho do 

grêmio. E os cursinhos, se bem me lembro eram 13 fizeram uma reunião para ver o que 

fazer frente à intervenção do grêmio no centrinho. E aí nós fizemos uma reunião, me 

lembro muito bem, na Albuquerque Lins que foi a última unidade do grêmio que não 

havia sido ocupada e a Helenira, como a colega falou aqui, era uma pessoa muito 

vibrante, uma mulata bonita. E nas assembleias era uma pessoa de decisão quando 

falava. Sempre oportuna nas colocações que fazia, e nos 13 centrinhos discutiu-se e nós 

optamos para apoiar a não intervenção no cursinho, fato que gerou o grupo que formou 

a equipe. Inicialmente era para ser uma cooperativa, e depois virou uma empresa e 

acredito até bem sucedida. Mas eu acho que o importante é que o resquício que manteve 

o cursinho do grêmio que não teve continuidade e depois em 98 foi empastelado, ele 

gerou praticamente a ALN. E muita gente que estava no grupo da equipe, eu acho que 

os historiadores precisavam conhecer mais isso, deu a VPR, então, essa reunião que 
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Helenira participou foi importante que foi um racha que praticamente criou da 

dissidência do PC o pessoal que daria a origem da ALN, e outro pessoal da VPR e 

outros grupos. E depois uma coincidência também, que depois eu acho que posso dar 

um testemunho, olha que ironia do destino, eu perdi o contato com a Helenira e depois 

fomos participar ambos de uma guerra rural e de uma guerra mineral. Eu, como 

geólogo, fui trabalhar exatamente na região da Guerrilha do Araguaia que se instalaria 

na região porque em 67 duas companhias estrangeiras estavam disputando a descoberta 

do ferro na região, que ficaria com a companhia meridional de mineração, e eu fui 

contratado como geólogo para trabalhar na região. Fiquei em um acampamento e hoje 

eu comparo o que é a vida de um guerrilheiro a um geólogo. Eu saía de Marabá e levava 

três dias para chegar no acampamento de Botirama. Nós tínhamos um acampamento na 

beira do Rio, um a 15 quilômetros e outro a 30 quilômetros, e nós fazíamos isso 

periodicamente. Os guerrilheiros não sabiam, mas nesse acampamento eu tinha 28 

cartucheiras e seis revolveres 38. Nessa época não havia muito controle, e a gente era 

obrigado a andar armado realmente. Alimentação, nós tínhamos um caçador e éramos 

abastecidos por barco ou por helicóptero, e muitas vezes eu passei fome porque com 

toda estrutura de uma empresa estrangeira nós tínhamos até recursos ás vezes de 

helicóptero que ficavam centralizados na base de Carajás, mas ás vezes passávamos 

necessidade, quase fome. Comíamos jabuti, outras caças, trabalhadores ás vezes até 

comiam macaco.  

E um fato que eu posso narrar para vocês para mostrar o que é a dificuldade 

naquela região, é que eu passei uma experiência que os guerrilheiros passaram. Eu dava 

um curso no segundo acampamento de alfabetização, e terminado um dos trabalhadores, 

nós tínhamos um malote e ele me deu uma carta, e eu falei, mas você está mandando a 

carta para você mesmo? E eu ensinei que ele tinha que fazer como remetente. E 

instantes depois eu escuto um tiro e quando vou ver, vou na direção era um dos 

trabalhadores que havia atirado no outro e o matou. Imagine você nessas situações co 

um defunto. Um saiu para esperar uma onça que estava rondando um acampamento no 

lixo nosso, não era bem cuidado, e tinha alguma dificuldade para guardar e ás vezes 

animais procuravam. 

Um segundo, que foi o que me deu a carta, foi na mesma intenção e atirou no 

outro. Tive que pela manhã, deixar o defunto na mesa, pela manha ir no outro 
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acampamento, chamar um helicóptero da base de Carajás, voltou, levamos para Carajás, 

fez a autopsia em Marabá e foi enterrado. Veja a dignidade que foi feito o inquérito, foi 

acidental, mas o que se faz com um cadáver morto na Amazônia na mesma região. E os 

corpos perdidos do Araguaia ainda estão em sepultos até hoje. E eu acho que é hora de 

se contar realmente a verdade, quer dizer, se a empresa era responsável e deu um 

funeral digno para uma pessoa morta em uma situação dessa na região amazônica, 

impossível que o Exército com toda a parafernália que ele dispunha, não pudesse fazer 

isso e ser responsabilizado por esse fato.  

Então, eu gostava muito da Helenira e acho que nós temos que realmente lutar 

para que possa esclarecer melhor as condições em que ela foi assassinada, e se há 

possibilidade de fazer um enterro condizente, digno para a Helenira Rezende e os 

demais companheiros que faleceram no Araguaia. Era isso que eu poderia falar. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Professor Everaldo tem 

um trabalho muito interessante sobre o Curió, quando o Curió sai do comando da 

repressão do Araguaia e vai montar a Serra Pelada. (ininteligível) e o Everaldo escreve e 

vai contribuir nesse capítulo da saída do Curió do Araguaia para montar a Serra Pelada. 

Obrigado.  

A Laura Petit, da família Petit.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – A respeito da Maria Lucia, já foi lida toda a 

biografia e a circunstâncias de morte que estão contidas no dossiê da ditadura que foi 

feita pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. Eu tenho pouco a 

acrescentar porque eu volto a dizer que o Estado de São Paulo apesar de ter sido 

condenado pela Corte Interamericana da OEA, de fazer as buscas, entregar os corpos 

para as famílias para dar um sepultamento digno, de chamar os responsáveis, os 
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militares para depor, apurar os responsáveis e fazer justiça, o que seria o ponto final 

para nós, familiares, tudo em uma gradação, termos os corpos, esclarecermos os 

responsáveis, por todas essas crueldades que aconteceram no Araguaia, o ponto final 

seria a justiça. E nós infelizmente decorridos 40 anos dos acontecimentos desses fatos, 

72 ao final de 74, a gente ainda não teve todos esses crimes esclarecidos. 70 

desaparecimentos entre militantes do Partido e camponeses, e uma que por ter sido 

encontrada minha irmã 24 anos após a sua morte e identificada, ela não é considerada 

mais desaparecida, apesar de que a família aguardou 24 anos para receber o seu corpo e 

poder sepultar. Então, ela entra em uma outra categoria. Ela é vítima de execução 

extrajudicial sumária. Nós estamos aguardando, não só os familiares mas toda a 

sociedade brasileira, para ver o que aconteceu. Apurar os responsáveis, apesar de que 

eles são notoriamente conhecidos. Já existe até livro publicado dos responsáveis e o que 

me admira é que a sociedade brasileira até hoje não se empenhou em chamá-los a depor 

e quando uma ação interna chamou esses responsáveis para fazer uma oitiva, eles 

simplesmente se recusaram a dizer a verdade, alegando que eram garantidos pela 

Constituição a manter silêncio, porque não eram obrigados a fazer provas contra si 

mesmos. Outros ainda, Generais conhecidos que se declararam publicamente serem os 

autores de tais violações ainda debocharem da Justiça e perante a Juíza se referirem 

assim, querem achar os ossos dos desaparecidos, venham procurar nos meus bolsos.  

Perante uma Juíza! E foram repreendidos por esse desacato a autoridade. Eles 

riem da Justiça. E também por usar perante essa Juíza, uma mulher. Além de o Mario 

achar que nós estamos falando do feminismo, de não ter que prestar contas a uma Juíza 

de saia, e não um Juiz. Ainda usou palavras de baixo calão que faria qualquer um que 

assistiu a essa oitiva no Rio de Janeiro corar de vergonha. Então, é isso. Eu não tenho 

muito mais o que dizer por que eu acho que nós esperamos. Além da Maria Lucia a 

minha família foi triplamente finalizada, porque dos cinco filhos que minha mãe teve, 

ela perdeu três na Guerrilha do Araguaia.  

Ainda falta, além dos 70 que nós buscamos, a minha mãe ainda morreu com a 

esperança de poder sepultar o Lucio e o Jaime. Então, isso basta. Não tenho mais o que 

acrescentar. Tudo é conhecido, tudo é sabido e a gente fica aguardando que se 

estabeleça a verdade. Chega de mentiras. Chega de ocultação da verdade, ocultação de 

cadáveres. O Brasil que se diz democrático está fazendo essa Comissão da Verdade 40 
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anos depois. Por que tanto tempo para a verdade vir à tona. Se é que ela vai vir. A gente 

tem esperança e a gente não abandona a luta. É só isso que eu tenho a dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Laura, eu queria fazer 

uma pergunta. De tudo que foi lido aí, tem no Relatório Arroyo aquela história da 

incineração, que ele fala dos pneus, que houve um empilhamento de corpos.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – É o Pedro Cabral, um militar da Aeronáutica.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso está no livro. Você 

poderia comentar essa versão? Como vocês, familiares, veem essa versão? 

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Olha, nós familiares, a gente desconfia muito das 

versões dos militares. A gente sempre quando se... Porque a busca pelos desaparecidos 

tem sido um ônus para os familiares de desaparecidos. A gente sabe que o ônus, até a 

Lei 9.140 diz que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos só vai 

investigar ou buscar desde que surjam novas provas. Então, isso cabe à família indicar 

novas provas. Parece ironia, porque os familiares são os que menos têm essas provas, ou 

esses indícios. Quem desapareceu foi o Estado brasileiro, as forças armadas. Então, isso 

aí fica muito complicado. Essas histórias que quando na nossa luta se diz, os arquivos 

militares que possam trazer as informações, eles foram incinerados. Mas quem deu a 

ordem? É crime incinerar sem ter uma ata que comprove incineração de documentos 

antigos, não é? Então, está incorrendo mais um crime, porque não aparece quem dá 
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ordem de incinerar documentos. E parece que sempre há um divisionismo, porque aí 

estão buscando, então, vamos dizer que foram queimados assim eles param de buscar. 

Com relação aos corpos, também; ainda mais vindo de um militar que depois foi levado 

à região da Serra das Andorinhas, saiu até em revistas, e ele não soube indicar onde 

levou esses corpos que teriam sido incinerados, porque algum vestígio de pneu, de 

cinzas, sempre restaria. E ele se perdeu.  

Não soube dizer na Câmara Federal, na Comissão de Direitos Humanos o lugar 

onde ele teria pousado para depositar esses corpos. Então, fica tudo muito estranho. A 

mesma coisa recente lá, da incineração em Campos de Goitacás, os corpos dos 

desaparecidos da Guerrilha urbana teria sido incinerados lá. Será que é para as famílias? 

Falarem, não procurem mais, foram incinerados. E a gente sabe que sem corpo não tem 

crime, e essa é a moral da história. É isso que eu pergunto. Eu gostaria que na Comissão 

da Verdade essas pessoas responsáveis que muita gente sabe quem são, elas fossem 

chamadas a darem os seus depoimentos, porque muitos familiares, há 40 anos a gente 

vem contando o pouquinho que sabe. Um camponês que falou, foi o João Coioió, não 

foi. O laudo da Maria Lucia, por exemplo, lá na Unicamp diz que ela tinha bala de uso 

militar, FAL. Camponês não tem. Uma na altura do quadril quando ela caiu, e outro tiro 

que seria o tiro fatal de execução porque veio de cima para baixo. Quer dizer, ela caída 

foi executada.  

Não foi o João Coioió, isso eu tenho certeza.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Laura, só para concluir o 

seu depoimento, podia falar um pouquinho, um resumo, como são três irmãos, você só 

falou o nome dos seus irmãos, o Lucio e o Jaime. Da Maria Lucia a gente já falou 

bastante. Hoje é o dia das mulheres do Araguaia. Mas você poderia fazer um resumo 

breve da vida dos seus irmãos, dos seus dois irmãos que ainda nem tem vestígio. Você 

tem essa citação da Maria Lucia envolvida na seda do paraquedas. Podia falar um pouco 

dos seus irmãos? 
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A SRA. LAURA PETIT – Eu não sei se haverá oportunidade em outra 

audiência, e eu voltaria a falar para não entender muito. Mas é muito cruel porque eu 

ouvi de um camponês a execução do Jaime como foi, então, é muito para mim em um 

dia só.  

Se houvesse um outro espaço, eu diria.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Haverá. Está bom. Quem 

fala agora? Helenalda, Criméia, ou Saulo? 

Saulo Garlippe, com a palavra.  

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Irmão da Luiza Augusta. Eu e Luiza somos 

filhos da primeira mãe. Nós perdemos nossa mãe quando eu tinha dois anos e ela tinha 

10 anos. Meu pai casou-se de novo dois anos depois e teve mais quatro filhos com a 

segunda mulher.  A Luiza veio para cá em 1960 fazer enfermagem na USP. Eu 

continuei em Araraquara, acabei o científico e logo que acabei o científico ela me 

convidou para vir estudar em São Paulo. Ela me arrumou um emprego na editora Ática, 

ela me arrumou aqui de manhã. Eu fazia Anglo à tarde e no meio do ano de 1970 eu 

entrei na FEI em São Bernardo, e a Luiza ainda não tinha ido para o Araguaia. Eu me 

lembro que ela se despediu de mim em janeiro de 1971 em frente ao Cine Joia aqui em 

São Paulo, ali onde era a Editora Ática, ali em frente. E ela disse para mim que ia para 

essa região, mas não disse para onde porque não podia dizer, mas que eu segurasse a 

barra da família, porque como é que eu ia justificar a ausência dela que não ia mais para 

Araraquara, ver a família, e que dissesse para eles que ela estava indo para o Araguaia 

fazer algum serviço na região norte, que ela já tinha ido para lá no Amapá, e que não 

tinha correio, não tinha nada, e ela não poderia escrever esse negócio todo. Então, 

enquanto eu podia segurar essa situação, eu segurei, mas na FEI em 1972, eu já estava 
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no Partido Comunista também e a direção estadual caiu, foi todo mundo exposto, então, 

eu entrei na clandestinidade também em janeiro de 73 e fiquei até 1973 sem poder ir 

para Araraquara. Então, eu não podia ver minha família, não podia dizer nada, não 

podia conversar com ninguém, porque a repressão também estava lá.  

Só mais tarde é que a gente começou a conversar com a família, minha madrasta 

não acreditava nesse tipo de coisa, porque lá em Araraquara o pessoal nem sabia o que 

era ditadura direito, apesar de ter várias pessoas daquela cidade que enfrentaram a 

ditadura militar e morreram. E depois disso eu passei a frequentar os companheiros dos 

grupos que são organizados, para tentar junto com vocês ver se a gente acha essa 

questão dos corpos, mas uma coisa interessante é que o Curió deu uma entrevista na 

revista Playboy de dezembro de 2006, e sai lá uma reportagem grande sobre ele, sobre a 

Coriolópolis, a cidade que ele foi Prefeito e tal, e ele afirma categoricamente que ele e o 

outro militar assassinaram a Luiza Augusta e a Dina. Eles dizem isso textualmente. 

Tanto é que eu já entreguei essa revista ao Ministério Público. Eu estou sabendo que 

está para acontecer um interrogatório dele também.  

Mas o interessante é ele, que ele afirma categoricamente que assassinaram a 

Luiza e a Dina. Então, continuamos na luta com nossas companheiras para esclarecer 

esses fatos. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para completar o seu 

depoimento, a sua irmã era uma enfermeira, ela fez curso de enfermagem na USP e 

trabalhava no HC. Ela era uma pessoa experiente, ela era da associação. Você conheceu 

o companheiro dela, o Pedro Alexandrino? 

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Conheci em uma, logo que eu vim para São 

Paulo em janeiro de 70, eles moravam na periferia. O Pedro alexandrino já era 

procurado pela repressão, ele já tinha sido denunciado. Tanto que eu ia para a casa dela, 
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e a gente não podia saber onde ela morava. A gente ia de cabeça baixa, e não olha, e eu 

almocei com eles várias vezes. Só tive esse contato com eles.  

Depois, com a militância dela em São Paulo ela não podia se abrir muito, então, 

eu fiquei em São Bernardo, porque eu morava em São Bernardo, fazia FEI e ela aqui em 

São Paulo. E depois a última vez que eu a vi foi nesse dia, em frente ao Cine Joia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Segundo relato, ele 

também foi viver naquela região? 

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Foi. Família dele é de Belo Horizonte.  

 

 

O SR. JAMIL MURAD - Pela ordem, Senhor Presidente? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lógico. Com a palavra, 

Jamil Murad.  

 

 

O SR. JAMIL MURAD – Eu queria acrescentar que aqui no HC teve um 

trabalhador da área de manutenção do HC, era um líder respeitadíssimo, chamado 

Braguinha. Ele deve estar aproximando dos 90 anos e ele foi eleito inúmeras vezes 

como Presidente da Associação, ele embora de formação simples, ele era um indivíduo 
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muito capacitado. Ele era do Partido Comunista e de formação política sólida, e 

conseguia ter essa formação acima de qualquer cidadão, por mais alto que fosse o cargo 

do indivíduo. E ele relatou inúmeras vezes para mim há muitos anos atrás que quem o 

lançou a Presidente da Associação do HC pela primeira vez foi a Luiza Augusta. Ela era 

enfermeira da moléstia infecciosa, e tinha atividade política e eles queriam então dirigir 

a associação dos funcionários e ela que liderou esse processo e o convenceu de que ele 

deveria assumir a candidatura da associação. E assumiu, foi vitorioso, e todos os 

mandatos do Braguinha ele honrou a memória da madrinha dele de liderança política 

porque foi sempre muito admirado por sua combatividade, honestidade, sinceridade na 

defesa dos trabalhadores. E eu conheço, terminando, companheiro. Eu conheço o Saulo 

há uns 40 anos. E eu nas lutas e na década de 70, só hoje eu prestei atenção no 

sobrenome dele e que liguei com a Luiza Augusta. Eu sabia que ele sempre participa 

das coisas, mas só hoje que eu liguei as coisas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi preso, Saulo? 

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Não. Eu acho que a disciplina que a gente 

aprendeu na questão da clandestinidade, que eu sempre levei a sério isso, fez com que 

eu não fosse preso, porque oportunidade tiveram. Porque quando foi delatada a coisa, eu 

já estava fora da faculdade e eu namorava minha companheira Iara, e a gente morava 

junto aqui no Paraíso. Eu já não estava mais na faculdade. O pessoal falou, sai da 

faculdade que a coisa vai...  

Ela me arrumou um emprego no HC junto com ela, que ela também estava 

trabalhando no laboratório, sem registro. Quando em uma segunda feira na hora do 

almoço eu recebo um telefonema, o fulano de tal caiu. E o fulano de tal sabe onde você 

mora em São Paulo. Eu consegui ainda sair do HC na hora do almoço, fui no 

apartamento, limpei o apartamento que estava cheio de Classe Operária, o jornal da 
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época do Partido, consegui limpar todo o apartamento e o que eu falei para a minha 

companheira, não vá para casa hoje porque fulano de tal caiu.  

E ela fala, eu não tenho nada com isso. E eu falei, você tem que ser boazinha. 

Mas como tudo era escondido da família, nem família dela sabia e nem a minha, ela 

acabou indo e foi presa claro, na tarde desse dia, foi torturada no Dops, foi estuprada no 

DOI-CODI por uma semana e até hoje ela está no processo de anistia e tal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o nome dela? 

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Iara Louzada de Freitas. E eu fiz o processo para 

ela e mandei para Brasília há uns dois anos atrás. Ela não queria, ela não conseguia 

fazer um depoimento. E eu falei, você precisa fazer um depoimento, e ela falava que 

não conseguia escrever sobre isso. Mas até hoje a gente se comunica, conversa, tudo. 

Então, fiz esse depoimento, ela assinou,mandei o processo dela para Brasília. Quer 

dizer, todo esse negócio, essa disciplina... Sou de rock, mas nos anos 70 você não podia 

curtir rock nenhum. Às 10 horas da noite tinha que estar todo mundo em casa, porque 

passou das 10 horas da noite, a repressão caia, prendia todo mundo e tal, e você podia 

ser identificado. E nesses anos todos de clandestinidade, eu sempre procurei firmas 

pequenas. Eu continuei no Partido e o Partido falou assim para mim, Saulo, já que você 

está clandestino, largou a faculdade, porque você não vira um operário? E eu virei um 

operário. Fiz um curso de ferramentaria e fui trabalhar na fábrica como peão. E eles 

falaram, Saulo, vai para o ABC que lá é o futuro da classe operária. Então, em 78 eu fui 

para o ABC, arrumei como metalúrgico, em 1979 estourou a greve do ABC e a 

liderança na fábrica e em 80 estourou a greve de novo na minha fábrica e a gente 

(ininteligível) liderança mais ainda, e logo em 82 eu entrei no Sindicato dos 

Metalúrgicos.  
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Quer dizer, realmente foi junto com o Partido que a gente construiu isso aí. Eu 

tenho o negócio do SNI, do ABIN, eles não me acharam em 71, em 72 decretaram a 

minha prisão. E aí me pegaram, mas em 82 quando eu virei uma pessoa pública de 

novo, ficaram me perseguindo até 86.  

Todo lugar que eu fui em 86, estava lá o relato de onde eu fui e do que eu falei. 

Então, eu fui anistiado também agora, e recebi minha indenização também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ainda dizem que a 

ditadura acabou. Quando foi a última vez que você viu a Luiza? 

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Foi em janeiro de 71 em frente ao Cine Joia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho sobre 

isso. Essa despedida. Ela estava indo para o Araguaia? 

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Ela não poderia dizer para onde ia porque era 

clandestino esse negócio do Araguaia, ela falou, vou fazer um trabalho político no norte 

do país, e segura à barra com a família. Não diz para eles nada de negócio de política. 

Agora, um outro, porém da ida dela para o Araguaia é o seguinte, meu pai falece em 69. 

Se meu pai não tivesse falecido, talvez ela não fosse. Ela respeitava muito meu pai, esse 

negócio todo. E ela era muito ligada ao meu pai porque a gente perdeu a mãe, e ela ia 

falar com o meu pai o que queria fazer, e meu pai acho que não ia concordar. Mas como 

ele faleceu no final de 69, ela já logo em 70 acabou indo.  
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Se não fosse isso, acho que ela não teria ido. Então, ela despediu de mim em 

frente ao Cine Joia e falou, cuida da família aí porque eu não posso dizer onde eu estou. 

Recebi uma carta escrita por ela, um ano depois, dizendo que ela vivia uma vida de 

camponesa. Teriam que viver como os outros viviam, esse negócio todo e tal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem essa carta? 

 

 

O SR. SAULO GARLIPPE – Não. O Partido falou assim, destrói. É para você 

ler e destrói porque não dá para a gente guardar essas coisas na casa da gente naquela 

época. Mas eu me lembro da carta.  

 

 

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

Companheira Helenalda, com a palavra.  

 

 

A SRA. HELENALDA REZENDE DE SOUZA NAZARETH – Bom dia. Eu 

sou Helenalda Rezende de Souza Nazareth, irmã de Helenira, e tudo sobre a Helenira 

também quase tudo já falaram na biografia os dois companheiros dela. Também já 

falaram lindamente sobre a minha irmã. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre nossa 

busca. A busca da família. Nós estivemos desde a época do CBA, participando das 

reuniões sem saber que ela iria. Não sabíamos por que ela nunca disse para onde ela iria. 

Eu não me lembro de exatamente a data, quando ela se encontrou com as minhas irmãs 

no Rio de Janeiro, ela mandou um recado para encontrar no Rio de Janeiro e as minhas 
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irmãs foram e ela disse que ia ficar por algum tempo longe porque ela sabia que a 

família estava sendo incomodada pelo Exército.  

Incomodada no sentido de buscarem a gente na escola, nunca me buscaram em 

casa, mas já me buscaram na escola, diziam eles para prestar depoimentos.  

Eu realmente nunca fui presa, minhas outras duas irmãs que já faleceram. Elas 

chegaram a ir para o DOI-CODI algumas vezes, mas nós realmente não sabíamos onde 

a Helenira estava.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elas foram na condição 

de presas? 

 

 

A SRA. HELENALDA REZENDE DE SOUZA NAZARETH – Elas não 

chegaram a serem presas. Elas foram levadas ao DOI-CODI e tinham que prestar 

depoimentos, mas nós tínhamos amigos da Maçonaria, amigos do meu pai de Assis, e 

quando uma de nós era levada pelos militares, as outras procuravam esses amigos que 

conseguiram tira-las do DOI-CODI, as duas, tanto a Helenice como a Heleneide.  

A Helenice não gostava muito de falar sobre isso, e a Heleneide morreu cedo 

também, morreu em 81. E era a Heleneide que me acompanhava nas reuniões do CBA. 

Antes disso íamos às reuniões do CBA, o Comitê Brasileiro pela Anistia.  

E nós íamos a essas reuniões, mas não sabíamos realmente onde a Helenira 

estava, e tínhamos muito medo de conversar a respeito, eu e a Heleneide conversando e 

alguém dar alguma informação a respeito do paradeiro dela que pudesse ajudar a polícia 

a prendê-la. Então, nós quase não conversávamos com as pessoas. Muitos amigos se 

afastaram da gente. Nós nos afastamos de muitos amigos na época. E na época em que a 

Helenira estava na clandestinidade, algumas vezes eu consegui falar com ela ainda em 
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São Paulo, depois de 68 início de 69, e exatamente através da Rioko e da Suely, que a 

gente chamava de Exército chinês. Nós lá chamávamos de Exército chinês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete isso aí. Vocês 

faziam o que através da Rioko e da Suely? 

 

 

A SRA. HELENALDA REZENDE DE SOUZA NAZARETH – Eu consegui 

encontrar com Helenira através da Rioko e da Suely. A gente já tinha combinado que 

quando eu quisesse falar, eu ficava ali. Andando ás vezes a tarde toda ali na USP e perto 

do prédio de história que na época era um prédio bem rudimentar ainda, não era o 

prédio que tem hoje. Então, elas me viam e vinham falar comigo. Então, eu falava, o 

Exército chinês. E elas falavam, olha, você pode encontrar Helenira tal hora em tal 

lugar. Em geral era ali por perto mesmo. Ou na Cidade Universitária ou no Largo de 

Pinheiros. E aí eu encontrava. Conversava com Helenira. Levava algum dinheiro. E uma 

das últimas vezes que eu vi a Helenira foi no meu casamento, dia três de maio de 69. 

Não que ela tenha ido ao casamento. Ela estava na porta da igreja escondida em um 

canto, falou comigo, me deu um abraço, e depois disso eu não vi mais a Helenira. E foi 

depois disso que teve o encontro com as minhas irmãs no Rio de Janeiro, Helenice e 

Heleneide e que ela disse que ia ficar bastante tempo sem mandar notícias. Então, 

ficamos sem saber e em 78 que realmente soubemos que Helenira estivera na Guerrilha 

e que houvera morrido. Foi através da Rioko e do Genoino que nós também tínhamos 

perdido contato com a Rioko, o Genoino. A Rioko foi presa, aliás, os dois foram presos 

lá no Araguaia. E foram eles que nos relataram sobre a morte da Helenira da primeira 

vez.  

Depois as pessoas começaram as contar, a Elza Monnerat contou algumas 

coisas, e contou da Helenira lá no Araguaia, que ela tinha contato, que a Helenira falava 

bastante da família, e nós sempre fomos muito ligadas mesmo, todas as irmãs. E essa 

busca continuou como procuradora da minha mãe no primeiro processo do Araguaia, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      36 

 

 

com o Luiz Eduardo, depois eu não sei como meu nome desapareceu. Nem o Luiz 

Eduardo Greenhalgh sabe me dizer por que tiraram o meu nome daquele processo, mas 

ele me dava notícias sempre que a gente procurava. (ininteligível) mas a gente 

procurava, ele dava alguma notícia sobre o processo, e agora ultimamente quando 

entramos nesse processo da OEA que ganhamos, mas não vimos resultado nenhum.  

Eu tive a oportunidade de estar no Araguaia e na época era já com o GTA, em 

2011, e eles disseram que tinham feito várias escavações no cemitério de Xambioá, em 

um local que disseram que Helenira estava enterrada. E nós dissemos que o lugar que 

nos disseram era Oito Barracas, e não Xambioá. Mas eles disseram que tinham trazido o 

corpo dela para o cemitério, mas eles tinham feito escavações perto da cerca, só que a 

cerca do cemitério não é a mesma que era naquela época. Eles não acharam 

absolutamente nada. eles fizeram escavações onde tinha uma pequena estrada. Isso eu 

vim saber por uma moradora de perto do cemitério. Ela falou, eu vi fazendo escavações, 

mas onde eles escavaram era estrada ali. Depois a Criméia me confirmou que ao lado do 

cemitério havia uma pequena estrada. E a Lorena tinha me mostrado que a cerca do 

cemitério não era onde eles tinham feito. Depois resolveram ir a Oito Barracas, eu 

infelizmente passei mal por problema de pressão e não pude ir. E a Lorena e o Igor 

Grabois e a Lorena (ininteligível) foram no meu lugar e eu fiquei em Xambioá, 

aguardando, mas eles também não conseguiram porque a pessoa que ia apontar o local 

onde, ele diz que viu a Helenira ser enterrada, essa pessoa não foi. Então, eles também 

não fizeram escavações em Oito Barracas nessa oportunidade. E nós estamos 

aguardando até hoje que algo seja feito. Então, continuamos sem saber e sem ter a 

ossada de Helenira.  

Muito obrigada.  

 

 

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

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      37 

 

 

A SRA. CRIMÉIA ALMEIDA – Eu sou Criméia Almeida, participei da 

Guerrilha do Araguaia e dessas quatro guerrilheiras, eu só conheci a Helenira. Éramos 

do mesmo Destacamento, eu saí da região do Araguaia em final de agosto de 72, um 

mês depois Helenira morreu.  

Então, quando eu saí eu não sabia da morte da Helenira. É interessante, eu acho, 

para que as pessoas entendam um pouco mais porque é que da Helenira a gente tem 

alguma informação, da Maria Lucia a gente conseguiu até encontrar os restos mortais e 

das outras duas as informações são muito vagas.  

O combate à Guerrilha, ele começou em 12 de abril de 72. E houveram três 

campanhas, a primeira campanha foi até julho de 72. Nessa época eles não conseguiram 

entrar na região que atuava o Destacamento A que eu pertencia, e nem o B. eles só 

conseguiram entrar, prender e matar pessoas no Destacamento C.  

Por causa da presença das forças armadas, nós do Destacamento A e o pessoal 

do Destacamento B, perdeu o contato com o Destacamento C. então, o que aconteceu no 

Destacamento C nós só viemos, a saber, bem depois. Nessa primeira campanha a 

atuação deles é, eles faziam prisões, faziam execuções também, mas faziam prisões e 

alguns desses presos inclusive foram libertados depois. É o caso do Dover, da 

Regilenia, do Glenio. Mas outros eles executaram. Qual era o critério? Não sei. Os 

militares precisam explicar porque uns foram mortos e outros foram libertados. Na 

verdade não eram prisões, eram sequestro. Porque nenhuma prisão foi comunicada ao 

Juiz. Mesmo tendo aquele prazo que a ditadura tinha, de 10 dias de incomunicabilidade, 

nenhum caso foi comunicado ao Juiz, nenhum dos guerrilheiros que acabaram sendo 

soltos foram processados pela Guerrilha. Então, se ele tinha algum processo anterior, ele 

era incluído nesse processo. Se ele não tinha, ele era libertado. Mas era uma liberdade 

vigiada, porque eles seguiam perseguindo e ameaçando essas pessoas. No mês de 

agosto houve uma trégua entre a segunda e a terceira campanha e foi nessa trégua que 

eu saí da região. Eu estava grávida e o objetivo é que eu refizesse o contato com o 

Partido em São Paulo.  

Foi uma viagem bastante dura. Eu saí no dia 25 de agosto e cheguei a São Paulo 

no dia 25 de setembro. Então, foi uma viagem longa que tinha trechos a pé, trechos de 

ônibus, foi uma viagem muito tumultuada passando por lugares dos mais estranhos 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      38 

 

 

porque o objetivo é que eu não viesse pela Transamazônica. Só que eu vi que o meu 

dinheiro ia acabar, o pouco que eu tinha. Então, eu dei uma volta e vi... . 

Transamazônica não, Belém Brasília, desculpa. E voltei para Belém Brasília já mais 

para o sul, mais próximo de Goiás. Eu cheguei a São Paulo, reatei esse contato da 

Guerrilha com o Comitê Central do Partido, voltei à região da Guerrilha algumas vezes 

e em dezembro de 72, dia 19 de dezembro de 72 eu fui presa. Aí fui para o DOI-CODI 

em um primeiro momento eu tinha documento falso. Tinha carteira de trabalho, registro 

de nascimento, alguns mais fáceis de fazer naquela época. Em um  primeiro momento 

eu não fui identificada, mas eu fui presa com a minha irmã e eles tinham o seguinte 

critério, que eles tinham poucas informações. E naquela época o critério era o seguinte, 

quem estava em Ibiúna era da Guerrilha ou urbana ou rural, até provar o contrário. E eu 

tinha sido presa em Ibiúna em 68, no 30º congresso da UNE. Então, eu tinha sido presa 

e minha irmã estava comigo, que era a prisão, incluiu ela. Então, eles torturaram muito a 

minha irmã para dizer onde eu estava, e ela dizia que não sabia, e eu estava lá com eles. 

E me interrogavam muito também para saber onde estava à irmã da minha irmã, e eu 

dizia, não sei quem é, não conheço. Até que um dia eles descobriram, afinal de contas 

eles tinham pegado os dedinhos e foto em 68, eu estava em 72, não era tanto tempo 

assim.  

Só que em 68 quando nós fizemos aquela ficha datiloscópia, era muita gente. 

Então, eu combinei com uma colega também do Partido, a Lucia Rato que também 

faleceu, que a gente iria trocar. Na hora que chamasse Lucia Rato eu iria, e na hora que 

chamasse eu, ela iria. Então, certamente isso deve ter dificultado, porque a identidade da 

Alice que estava presa não batia com a da Criméia. Aí eles descobriram. Aí foram todas 

as torturas possíveis de se fazer a uma mulher grávida no 7º mês de gravidez. Mas eu 

também fui presa e sobrevivi. Então, era do período que nem todos eles executavam. Eu 

não estava nem na região. Quando eles descobriram, eu estava em São Paulo.  

Depois veio a segunda campanha. E na segunda campanha é que o meu 

Destacamento perdeu a primeira pessoa que foi a Helenira. Mas eu não estava lá. Eu 

estava em São Paulo e custei a saber dessa morte. Eu fiquei sabendo dessa morte 

quando eu já estava presa. A Helenira era uma pessoa muito decidida, era tudo isso que 

disseram, bonita, inteligente, brincalhona, mas muito exigente. Ela brincava, mas não 

dava mole para ninguém. E ela tinha muita consciência da discriminação dela por ser 
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mulher e negra. Isso ela deixava muito claro. Eu acho que ela tinha muito orgulho por 

ser chamada de Preta. Porque ela fazia questão de mostrar a condição dela de mulher 

negra.  

A Helenira foi morta na segunda campanha, na segunda campanha nós também 

temos companheiros que foram presos e também sobrevivem. E aí houve a tal terceira 

campanha. A terceira campanha tem um período que o Ângelo Arroyo chama de trégua 

no relatório dele. Mas que não foi de trégua. Foi de intensificação do trabalho de 

informação das forças armadas. Em que eles se instalaram na região os agentes de 

informação, muitos desses agentes são hoje os ditos camponeses que pedem 

indenização e etc. porque eu acho muito estranho que camponês, camponês é muito 

desconfiado e muito esperto. Que eles tenham mudado para aquela região em 72, 73, 

principalmente depois que a região estava conflagrada. Principalmente em crise de 72. E 

eram camponeses muitos deles que conheciam guerrilheiros que tinham morado antes 

no Maranhão, em Goiás. E para mim eles foram plantados na região e hoje eles posam 

de colaboradores desse tal grupo de trabalho Araguaia, que faz as pesquisas e não acha, 

que faz pesquisas para identificar onde estão os restos mortais. Eles implantaram esses 

indivíduos lá, e no dia, parece que sete de outubro segundo os relatórios deles, militares, 

porque alguns desses relatórios apareceram, foram entregues anonimamente, ou ao 

Jornal O Globo ou a Comissão de Representação Externa do Congresso Nacional. E 

nesse relatório, tem um relatório que chama Operação Sucuri e no dia sete de outubro 

eles que não apareciam, a não ser dessa forma estranha, eles baixam massivamente, 

prendem todos os homens da região. Inclusive os meninos maiores, os adolescentes. Na 

região de Palestina, de São Domingos do Araguaia, de São Geraldo, enfim, eles 

prendem todos os homens e cercam a região. A partir daí nós não temos mais nenhum 

sobrevivente. Todos são, não tem história. A gente não consegue, apura alguma 

coisinha porque ou esse tipo de informação de militar, de camponês que cooperou com 

as forças armadas, é meio estranho porque isso tudo era feito as escondidas da 

população. Era feito dentro das bases militares. Então, a gente fica suspeitando de 

camponeses que sabem disso. Ele estava dentro da base fazendo o que? Cooperando? 

Porque é muito estranho o que acontece, nós temos pouquíssimas informações, e 

depoimentos do próprio Curió, são 70 os desaparecidos do Araguaia, e depoimentos do 
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próprio Curió falam da execução de 41 guerrilheiros. Ou seja, quase 2/3 foram 

executados.  

A outra coisa que eu queria dizer é que nessas buscas, porque a minha atuação é 

maior na busca. Meu companheiro é desaparecido. Então, eu estou sempre buscando e 

nessas buscas o que a gente vê é o seguinte, esses camponeses que foram colaboradores, 

eles desinformam a gente. Tem uma coisa que me deixa muito intrigada, porque os 

colaboradores que não participaram ao lado das forças armadas, eles dizem que depois 

do massacre até fins de 74. Então, uns falam em 75, outros falam em 76, outros falam 

um pouco mais. Houve a Operação Limpeza que cavou onde estavam as sepulturas e 

tirou os restos mortais. Que isso realmente existiu? Existiu porque nós encontramos 

uma dessas sepulturas que tinham restos de ossos, mas não tinham ossos longos, tipo 

fêmur, não tinha crânio e tinha projétil de armas militares, tipo fuzil. Então, isso existiu. 

Mas me chama atenção quando um ex-colaborador me diz o seguinte, fulano de tal foi 

enterrado em uma cova rasa porque a gente não tinha material para cavar, e veio tatu e 

cavou, e comeu, e tirou os ossos, e meses depois a gente viu os ossos espalhados. Nós 

achamos que isso é uma forma de falar da Operação Limpeza. Porque o que o tatu 

cavou e achou de desaparecido é impressionante. Só nós e o GTA que não acha. Aliás, 

nós achamos dois, porque a Maria Lucia e o Bérgson foram achados pelos familiares, e 

não pelo GTA. O Francisco Chávez nunca foi identificado porque nós não conseguimos 

achar a família dele, ele era um marinheiro que foi expulso da Marinha em 37 e a 

Marinha não fornece os seus documentos. Só recentemente que a gente pode ver na Isto 

É uma foto dele quando jovem, porque nem foto a gente conhecia.  

Então, isso aí desse negócio aí que o tatu cavou, de local, eu acho que ainda falta 

muito para as forças armadas explicar para a gente que ela fez a Operação Limpeza, e 

para onde ela levou os restos mortais dessa Operação Limpeza. Porque eu acho que nós 

estamos cavando no lugar errado. Uma outra coisa que eu queria dizer é que nessas 

buscas que a gente faz, nós chegamos a um documento que chama ACE um número lá. 

ACE é Agência Central do SNI. Porque tem outras AC, a ACE é a central. Esse 

documento tem uma relação de pessoas, seriam todos relacionados à Guerrilha do 

Araguaia, e diz assim, fulano de tal morto em tal data, segundo informação de tal ACE, 

outra AC, sei lá, ACE.  
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Então, quando nós tivemos esse documento em mãos, é um documento inclusive 

cheio de falsidades, porque segundo esse documento, o Aluisio Nunes, Senador, morreu 

em 74 lá na Guerrilha do Araguaia. E tem outros, mas a data dos guerrilheiros bate com 

as informações que nós temos, não tem todos os guerrilheiros, e têm muitos nomes que 

nós não sabemos quem é. São camponeses do Araguaia? É uma dúvida.  

Quando nós vimos esses documentos que estavam no arquivo nacional, nós 

pedimos o documento de referência, porque para cada guerrilheiro tem um documento 

de referência. Ninguém nos respondeu prontamente. Nós pedimos para o arquivo 

nacional, nós pedimos ao Ministério da Justiça, nós pedimos para a Juíza na sentença do 

Araguaia. Ninguém nos deu uma resposta escrita. Dizem o seguinte, não encontramos. 

Então, eu acho que essa Comissão devia formalizar os pedidos como Comissão da 

Verdade. Nós queremos os documentos referidos nesse, é claro que não nos interessa o 

documento referido que dá morte do Aluisio Nunes, está certo? Mas dos guerrilheiros e 

dos desconhecidos, porque esse que nós nunca ouvimos falar, podem ser os 

desaparecidos que nós nem sabemos que são. Então, esse é o meu pedido para a 

Comissão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você vai falar alguma 

coisa? Fala aqui.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Só quero lembrar o 

seguinte, que a Guerrilha do Araguaia é um episódio na história do Brasil que fizeram 

de tudo para apagar, é como se não existisse, desapareceram com os guerrilheiros e esse 

acontecimento histórico também não acontece. Ele não acontece nem por parte do 

Estado, nem no Judiciário. A Justiça Militar processou a ALN. Tem um processo do 

Partidão, tem um processo da Ação Popular, tem o processo do PCdoB, mas não tem o 

processo da Guerrilha do Araguaia. Então, o Exército, as forças armadas, a ditadura e o 
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Estado de São Paulo cometeu o maior crime que é apagar da história o movimento 

guerrilheiro, um movimento de resistência.  

Quando eu vejo uma audiência pública dessa, eu vejo que isso tem que ser 

ressaltado, tem que ser lembrado, destacado. Tem que ser inserido na história oficial a 

Guerrilha do Araguaia. Houve um movimento de resistência, um movimento de luta, 

houve adesão enorme de camponeses, que ninguém, aliás, quem valoriza isso é o Curió, 

o Curió fala isso porque deu muito trabalho para eles essa luta. Mas a esquerda estar 

aqui na Guerrilha urbana, estar aqui no centro, porque o Brasil ser muito grande, ela 

ignorou, ela não tomou conhecimento, não valorizou. Eu acho que nesses anos todos, eu 

me lembro até pelo Comitê Brasileiro pela Anistia que está aqui o representante, o Ivan 

Seixas, como foi difícil a gente convencer aos nossos companheiros do Comitê 

Brasileiro pela Anistia que existia a Guerrilha do Araguaia. Eles achavam que nós 

estávamos ficando loucos. Vocês estão inventando agora uma Guerrilha, vocês não 

participaram da luta armada. Nós participamos da luta armada também, só que nós não 

participamos da luta na cidade. Nós participamos aqui no campo. E aquele campo era 

tão distante que ninguém e essa história ficou, é um incômodo, nós fomos sempre às 

conhecidas como chatas. Vocês ficam lembrando dessa Guerrilha do Araguaia, o que é 

isso? O que é essa Guerrilha? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão 

tem que reforçar e eu acho que nós vamos fazer essa audiência pública em abril, quando 

é a ocasião do aniversário da Guerrilha, é o contingente militar que foi colocado ali. É o 

contingente armado do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Fala-se até em 20 mil 

militares. Falam que a população daquela região era uma população escassa. 20 mil 

pessoas mais ou menos viviam naquela região. Porque aquela região era selva. Quer 

dizer, era quase que um militar para cada pessoa, e muito bem armado. Me ocorreu 

quando eu vi, eu me lembro da historinha da Maria Lucia Petit, lembro que está 

detalhado naquele momento da morte dela, que ela caiu e carregava uma capanguinha. 

Ela tinha um revolverzinho 38 para enfrentar aquele Exército. Aquela menininha. Ela 

tinha uma sandália de pneu com nylon retorcido para amarrar aquela sandália. Ela tinha 

um bornalzinho para carregar uma escova de dentes com o cabo quebrado. Eram essas 

as propriedades da Maria Lúcia Petit que o Estado brasileiro a considera terrorista e 

assassina friamente. Ela é metralhada, executada a Maria Lucia. Então, quando você vê 

a tremenda covardia que foi feito lá, isso tem que ser registrado. Vamos lembrar de 
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Canudos, Cabanagem, outras formas que o povo brasileiro já adotou e lutou, essa 

Guerrilha do Araguaia também. Eu acho que esse heroísmo, essa ousadia e valentia 

desses, sete dezenas, enfrentar aquilo tudo.  

Eu acho que tem que mostrar essas mulheres, porque se contar a história de cada 

uma dessas mulheres, e elas viraram mito não só na Guerrilha, eu fui torturada aqui em 

São Paulo. E eu me lembro muito bem dos militares, eles gritando comigo, vocês são, 

vocês tem essas carinhas (porque a gente tinha carinha de inocente mesmo, porque nós 

éramos jovenzinha, menininha, magrinha) vocês tem essas carinhas aqui, mas vocês 

estão lá na Guerrilha, até na Guerrilha vocês se meteram. Onde é que se viu botar 

mulher na Guerrilha. Eles gritavam isso me cobrando como se eu tivesse organizado a 

Guerrilha. Eles falavam isso com ódio, porque tinha mulheres na Guerrilha. Então, 

essas mulheres que aqui em São Paulo são quatro e que estão aí espalhadas pelo Brasil, 

também tem que ser lembradas. E por último eu queria lembrar, porque é uma coisa que 

me dói muito e dói ainda mais para a Criméia, e é até difícil de a gente colocar, mas 

provavelmente crianças nasceram naqueles cativeiros. Cativeiros feitos com militares, 

como esse de Bacaba, e tinham outros que a gente ouviu camponeses contando que 

muitos guerrilheiros eram obrigados a cavarem a sua própria sepultura.  

Eles cavavam sepultura e depois eram executados e o corpo era jogado lá dentro. 

Até isso a gente ouviu durante essas conversas. E guerrilheiros tiveram seus filhos ali 

dentro daqueles acampamentos, provavelmente, porque hoje a Folha de São Paulo 

registrou sete crianças que tinham nascido naquelas redondezas, naquele período, que 

são filhos de guerrilheiros e que foram adotados por pessoas da região, ou que os 

militares entregaram. Inclusive tem um caso que foi um delegado de polícia que adotou, 

que foi um militar que entregou para ele. Essas crianças até hoje não sabem essa 

história. Elas não sabem, elas não conhecem. Tem uma criança lá, a Lia, que ela é filha 

do Antonio Teodoro, que é um guerrilheiro, ela não sabe quem é a mãe, nós também 

não sabemos por que tinham várias guerrilheiras, então, eu penso, isso dói muito você 

ver as crianças tendo a sua infância roubada, sua vida, sua história. Eu acho que isso é 

cruel demais, muita covardia, é um absurdo. E acho que isso devia ser prioridade no 

cumprimento da sentença do Araguaia, no que o Estado de São Paulo deve ao povo 

brasileiro, à sociedade a explicação desses fatos, o esclarecimento, a verdade. E essas 

crianças devem ser prioridade.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Amelinha.  

Petit, você quer completar?  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Só com relação aos documentos que a Comissão da 

Verdade poderia pedir, apesar de que é sabido, o General Antonio Bandeira que já 

faleceu, ele tinha um baú, porque em 96 foi um jornalista, o Amauri Ribeiro Junior 

conseguiu que a filha colocasse a disposição desse jornalista algumas partes desses 

documentos que o General tinha na sua casa. Então, eu acho que ele já morreu, mas a 

filha deve estar com o baú dele completo. Não seria o caso de pedir? Porque agora, um 

caso recente lá em Porto Alegre, um ex-militar tinha na sua casa os documentos que 

esclareceram os últimos dias do Deputado Rubens Paiva. Outra coisa também, tem uma 

revista, História Imediata de 1978 quando começaram, quatro jornalistas fizeram uma 

entrevista com vários segmentos sobre a Guerrilha do Araguaia. E lá existia os nomes 

citados.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra o nome do 

jornalista? 

 

 

A SRA. LAURA PETIT – A revista está aqui, eu posso até passar para vocês. 

Lá fala também que quem começou a comandar a parte militar no Araguaia foi o 

General Hugo de Abreu que é falecido. Anos depois, eu não me lembro em que jornal 
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eu li que ele tinha um arquivo com as operações militares que ficou com o filho dele. 

Parece que passa por herança os documentos militares. Ficou com o filho dele.  

Eu não sei onde está o filho do General Hugo de Abreu, que depois dele teve o 

comando substituído por General Antonio Bandeira. Então, eu acho que também seria 

muito útil já que são figuras importantes no comando militar, nessa época, nessa região 

que estavam no planalto, também procurar esses documentos que estavam de posse do 

filho. E também aqui nessa revista que tem, é importante também porque se não me 

engano o General Hugo de Abreu declarou na época, porque ele foi entrevistado por um 

desses quatro jornalistas ou pelos quatro, e ele declarou que o comando militar da 

Amazônia tinha o relatório final feito em janeiro de 75. Quer dizer, onde está o relatório 

final de todas essas operações? O General Coronel Jarbas Passarinho que também foi 

Ministro de Educação durante a ditadura Médici, ele disse que não sabia de muita coisa, 

mas que o Jardim de Matos que era irmão do Ministro Deli de Matos tinha as 

informações também.  

Então, apesar de ser antigo, passam os anos, vem a público e durante todos esses 

anos nada foi apurado. Então, eu acho que essas coisas existem sim, documentos, apesar 

de a Folha ter publicado que não sei quantos documentos do SNI terem sido 

incinerados, só sobraram 53, mas pode ser que muita coisa ainda esteja aí e que poderia 

ser pesquisado e levantado à verdade dessa época.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Era bom 

copiar, pedir uma cópia e encaminhar todos esses documentos para a Comissão 

Nacional e o arquivo nacional. Vê se dá para tirar uma cópia dessa revista da Petit.  

Jamil.  
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O SR. JAMIL MURAD – Bem, eu queria cumprimentar a Comissão da 

Verdade aqui de São Paulo, com a Presidência do nosso companheiro, Deputado 

Adriano Diogo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, só um 

minutinho. Queria anunciar a presença da companheira Leci Brandão.  

 

 

O SR. JAMIL MURAD – Nós queremos cumprimentar o ‘Vereador’ Adriano 

Diogo pelo trabalho realizado, sua assessoria, cumprimentar a todos que participaram 

fazendo depoimentos, os familiares, e aqueles que vieram aqui participar dessa 

importante sessão da Comissão da Verdade.  

Em primeiro lugar eu gostaria de entregar essa publicação, o nosso partido, o 

PCdoB é responsável por essa publicação que está atualizada, e tem documentos e 

opiniões de quem participou da Guerrilha, assuntos debatidos. E inclusive aí tem o 

depoimento do Presidente do PCdoB na ocasião, João Amazonas, que ele fez um 

depoimento sobre a Guerrilha na Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos 

Deputados, então, aí tem documentos importantes e oficiais do partido que ajudou e 

organizou a Guerrilha. Nós queremos concordar que a ditadura fez de tudo para deixar a 

Guerrilha como um fato desconhecido. Como uma coisa que não teria acontecido. Mas 

nós também temos a satisfação de registrar que hoje a Guerrilha do Araguaia faz parte 

da história do Brasil. à história da resistência heroica de um povo contra o fascismo. A 

luta pela (ininteligível) dos direitos do povo. E hoje é dia sete de março, amanha é dia 

oito de março, dia internacional da mulher. Então, é uma homenagem às mulheres 

brasileiras que ao longo da nossa história sempre participou, contribuiu com o 

desenvolvimento da defesa do Brasil, o desenvolvimento da nossa sociedade, a luta 

pelos direitos do povo. E a Maria Lucia Petit e a Helenira Rezende, a Luiza Garlippe e a 

Suely Kanayama são aqui de São Paulo, são heroínas do povo brasileiro, não são apenas 

heroínas do PCdoB, elas são heroínas do povo brasileiro. E que doaram suas vidas 
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muito jovens, inteligentes, como foi colocado aqui, desprendidas, colocaram a sua vida 

assim como outros companheiros e companheiras de outras organizações 

revolucionárias dedicaram a sua vida para a busca da democracia, e nós somos 

vitoriosos. Quer dizer, não adiantou melhorar a vida dela e a vida dos guerrilheiros, 

porque nós obtivemos a vitória. Obtivemos a vitória e mais do que isso, uma 

companheira que também foi guerrilheira e hoje é Presidente do Brasil, e que deu força 

a Comissão da Verdade. Constituiu a Comissão da Verdade e deu força a Comissão da 

Verdade. Agora, como foi dito aqui, são obstáculos enormes, porque na sociedade 

brasileira nunca houve uma punição aos de cima. Quer dizer, mataram Zumbi, 

esquartejaram, depois Tiradentes, depois Frei Caneca e assim por diante na nossa 

história vem da colonização que você tem que eliminar, matar, esquartejar, intimidar o 

povo. E o povo não se intimidou. O povo sempre se levantou. E o exemplo da Guerrilha 

do Araguaia é um exemplo de que jamais o povo brasileiro vai se dobrar a tirania, a 

opressão, a ditadura, o fascismo. Sempre vai buscar o caminho da solidariedade, do bem 

estar, de uma sociedade melhor. Então, nós queremos dizer que a eleição de um 

Presidente operário e depois de uma mulher, isso tudo faz parte dessa luta heroica, seja 

da Guerrilha do Araguaia, ou seja, de outras organizações que doaram a sua vida para a 

gente reconquistarem a democracia e uma sociedade brasileira melhor. Nós gostaríamos 

então, o PCdoB também, eu gostaria que ficasse registrado, Deputado Adriano Diogo, o 

PCdoB nós sempre prestamos essas homenagens aos guerrilheiros. Os familiares nem 

sempre puderam acompanhar isso. Sempre nas caravanas em busca dos desaparecidos. 

O Paulo Fontelis perdeu a vida como advogado assassinado no posto de gasolina na 

grande Belém, perdeu a vida porque ele era comprometido com a luta na busca da 

reforma agrária e comprometido com a busca das famílias.  

Então, esses compromissos, quando nós conseguimos resgatar o despojo da 

companheira Maria Lucia Petit. A nossa direção nacional destacou a companheira Elza 

Monnerat, eu participei disso como Deputado estadual. Nós acompanhamos até a sua 

última morada na cidade de Bauru. Está aqui sua irmã, estava a sua mãe viva, estava o 

seu irmão que morava em Presidente Prudente, ainda mora lá. Quer dizer, esse é um 

compromisso. Nós temos militantes aqui que são jovens, têm militantes aqui com 18 

anos de idade e são líderes estudantis.  
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Por que eles estão aqui? Eles estão aqui porque o nosso partido tem esse 

compromisso histórico. Isso é passado de geração para geração. Eles são heróis do 

nosso povo e nós vamos continuar essa luta pelo resgate, pela abertura de arquivo, pelo 

resgate da verdade e da justiça. E esses sacrifícios não dão resultado só aqui. Nosso 

grande comandante Hugo Chávez que faleceu, nossa homenagem a ele, o Ivo Morales, 

um indígena que hoje governa a Bolívia, o Presidente Correa do Equador, a America do 

Sul vai mudando. E a história dos guerrilheiros do Brasil vai surtindo efeito, vai tendo o 

desdobramento na efetivação do que eles desejavam. Nós não chegamos ao fim, nós 

estamos no começo, mas essa luta vai ser vitoriosa sem dúvida.  

Gloria eterna as nossas companheiras guerrilheiras, guerrilheiros, eternos 

combatentes pela verdade, justiça e pelo, no nosso caso defendemos o socialismo. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Orlando Silva com a 

palavra.  

 

 

O SR. ORLANDO SILVA – Bom dia a todos. Eu ouvi, Deputado Adriano 

Diogo as palavras do Jamil Murad. Já estava ousando declinar para usar o microfone 

porque eu acho que o Jamil foi muito feliz. O sentido da minha palavra aqui, como 

Presidente do PCdoB do Estado de São Paulo, agradecer ao Deputado Adriano Diogo 

pela iniciativa da Comissão da Verdade, pela militância na Comissão de Direitos 

Humanos junto com muitos companheiros aqui e que atuam no sentido de resgatar, 

restaurar a verdadeira história da luta política em São Paulo e no Brasil. muito do que eu 

diria o Jamil Murad falou, e creio que o Brasil dá passos à diante.  

O Jamil faz referência a Nicole que está ali sentada e tem 18 anos. Ela começa 

jovem. As companheiras que se ergueram e lutaram como gigantes pelo 

reestabelecimento da democracia no Brasil. então, eu devo só Deputado, apenas 
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agradecer, dizer que o PCdoB através dos nossos Parlamentares se soma ao trabalho da 

Comissão da Verdade. Aí falando como Vereador, na tarde de ontem na Câmara 

Municipal nós reestabelecemos o trabalho da Comissão da Verdade no âmbito da 

Câmara Municipal de São Paulo e o nosso esforço vai ser somar o plano municipal e 

estadual para que o Brasil dê passos à diante. Ás vezes demora.  

Eu me recordo à marcha da qual participei como Presidente da UNE no ano de 

1995, a Brasília, em que milhares e milhares de homens e mulheres defenderam a 

história de Zumbi dos Palmares. Foram necessários 300 anos para que Zumbi dos 

Palmares fosse reconhecido como herói nacional. Eu me recordo já como (ininteligível) 

100 anos depois do levante da Revolta da Chibata, 100 anos depois ainda havia 

resistência das forças armadas para reconhecer o valor e a importância de João Cândido. 

Digo isso porque por vezes leva algum tempo, mas a presença de gerações posteriores a 

de pessoas que estão aqui nessa sala que participaram da Guerrilha do Araguaia e 

participaram de outras formas de luta, a presença de pessoas de outras gerações futuras 

é sinal que a presença de nossas companheiras e companheiros do Araguaia seguirá a 

diante pelo reconhecimento histórico da presença deles, e pelo reconhecimento da 

história do nosso país. Então, Deputado Adriano Diogo parabéns ao Senhor, aos 

companheiros que compõem a Comissão da Verdade e a Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Podemos ir para os 

finalmente?  

 

 

A SRA. CRIMÉIA ALMEIDA – Eu quero informar só uma coisa aqui. É o 

seguinte, sobre a Guerrilha do Araguaia nós entramos, depois de várias tentativas que a 

Helenalda começou a dizer, nós começamos a tentar entrar com uma ação judicial no 

final de 79. Não foi aceita pelo Judiciário. Aí nós tentamos outra. Não foi aceita. Uma 

era pedindo ao Exército, outra era pedindo ao Presidente da República. Aí nós fizemos 
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uma ação contra a União. Não era nominada. Essa foi aceita em 82, foi julgada em 

2007, até hoje não foi executada a sentença, está em processo de execução, e eu queria 

só colocar a seguinte questão. Em 85 nessa ação o Exército foi intimado a responder, 

antes de o Juiz aceitar, e o Exército respondeu que a Guerrilha do Araguaia não existiu. 

Quem disse isso foi uma Procuradora Militar que responde pelo Exército de nome Alice 

Canaã cujo nome é uma plaquinha na Procuradoria na República, na Brigadeiro Luiz 

Antonio, o nome dela está na plaquinha.  

Alice Canaã que respondeu pelo Exército. Ela devia ser AGU, sei lá o que era. 

Então, em 85 a Guerrilha do Araguaia não havia existido dentro dos documentos 

oficiais. É só para esclarecer esse detalhe.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheiro Alcides 

Amazonas.  

 

 

O SR. ALCIDES AMAZONAS – Bom, quero cumprimentar a todos, e só 

queria parabenizar o Deputado Adriano Diogo pela condução dos trabalhos da 

Comissão da Verdade, e que esse trabalho certamente vai ajudar a reescrever todo esse 

processo. Eu dizia a pouco na entrevista aqui, que alguns militares que ainda estão 

vivos, já vi algumas entrevistas dizendo que isso é uma página virada do nosso país. 

Muito pelo contrário. É uma página que está muito bem aberta e que não vai ser virada 

até que se esclareça tudo daquele período. Eu participei de uma entrevista de quando 

(ininteligível) e eu ficava sabendo por que eu perguntava, escuta, porque você não vai 

para a rua como eu, fazer o trabalho? Substituir a Polícia Militar. E ele dizia, porque nós 

somos proibidos, porque vamos ter que conversar com a população e tal. E isso não é 

bom, podemos ser reconhecidos e tal. Obviamente eu estou dizendo isso aqui, eu vim 

ganhar a consciência política algum tempo depois que eu vim para São Paulo, eu 

sempre fui aqui de São Paulo, mas eu fui para lá servir o Exército, porque fui para lá 
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passear com a família, me alistei e acabei sendo convocado. Depois eu voltei aqui para 

São Paulo e não tive mais contatos com nenhum daqueles amigos.  

Eu estou contando essa passagem aqui para vocês verem que eu estive no 

Exército anos depois, e mesmo dentro do Exército eles eram proibidos, não falavam, 

mas eu conversei com alguns que trabalhavam no rancho e tal. E alguns trabalhavam no 

rancho porque tiveram que matar muita gente porque eram mandados, e isso certamente 

perturbou muita gente, e certamente isso trouxe grandes consequências para o 

desenvolvimento intelectual deles no futuro, creio eu.  

Era só para ajudar.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria falar o seguinte, esse depoimento que o 

Deputado Alcides Amazonas está prestando aqui, eu acho que é de uma importância 

muito maior do que ele mesmo está percebendo. Porque quando ele diz que as tropas do 

Exército faziam papel de Polícia Militar e os que tinham reprimido não podiam botar a 

cara porque seriam reconhecidos, tem duas informações aí. A primeira é que o Exército 

era uma tropa de ocupação fazendo o policiamento para aquela população não esquecer 

o que aconteceu. E segundo que essas tropas de ocupação que fizeram a repressão da 

Guerrilha do Araguaia, tinham de ser reconhecidas. Isso daí eu acho que é muito 

importante, eu acho que a gente devia inclusive conversar sobre isso aí, para esse 

depoimento ser mais, e ser mais detalhado, porque eu acho de suma importância uma 

audiência pública com o seu depoimento. Queria lhe convidar, porque eu acho que é 

muito importante, muito grave essa informação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Assim como o 

companheiro de Jundiaí, o sobrinho neto do Jânio Quadros, ele servia em um batalhão 

em Jundiaí, por isso ele está insistindo tanto para a gente fazer uma audiência pública lá 

com o Pedrinho Bigardi em Jundiaí, porque ele quer trazer todo o pessoal do batalhão 
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que ele serviu, para falar o que eles sabem, o que eles viram, porque o pessoal de 

Jundiaí foi até o Vale da Ribeira. Mas eu preciso me organizar.  

Primeiro é o seguinte, já que está todo o pessoal do PCdoB aqui hoje, 

importantíssimo, Koba, põe uns desses cartazes do Vanucchi aqui na mesa, eu só quero 

fechar porque eu também estou até zonzo, não tenho condições, mas nem de presidir. A 

Leci Brandão, eu vou fazer uma referência a ela. Deixa eu me organizar aqui porque 

senão não consigo fechar.  

Pessoal, a Comissão da Verdade do Brasil, eu tenho até dificuldade e vou falar 

com bastante cuidado para não cometer nenhuma derrapagem.  

A Comissão da Verdade brasileira só foi instalada porque os familiares do 

Araguaia conseguiram uma sentença, toda vez que tem esses termos jurídicos eu me 

atrapalho, mas eu vou falar do meu jeito. A Comissão da Verdade brasileira só foi 

instalada, o Governo brasileiro foi incitado, para não dizer, foi pressionado ou foi 

obrigado a instalar a Comissão da Verdade, porque a sentença que foi proferida na 

Corte Interamericana da OEA, por causa que o Estado brasileiro não investigou e não 

assumiu a Guerrilha do Araguaia, o Estado brasileiro foi condenado a investigar a 

Guerrilha do Araguaia.  

Como consequência política, lógico que dentro do Governo tinham tensões, a 

favor e contra, tinha um grupo que era ligado à esquerda, gente que era favorável, mas o 

Estado brasileiro não queria instalar a Comissão da Verdade.  

Então, foi o trabalho de todos vocês, dos vários grupos que reivindicavam a 

memória do Araguaia, que a Comissão da Verdade existe. Tanto é que nós estamos 

tentando publicar aqui pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Direitos 

Humanos e pela Comissão da Verdade a sentença do Araguaia, porque ninguém fala 

isso. E só para que todo mundo tenha a ideia da gravidade, também vou tomar cuidado 

para falar porque senão conta contra mim, o Paulo Vanucchi, ao sair do Ministério dos 

Direitos Humanos foi indicado para pertencer a Corte Interamericana, e por causa desse 

problema da sentença e uma outra decisão sobre Belo Monte, o Brasil criou a 

representação oficial na Corte Interamericana em retaliação a Corte. Olha a gravidade.  
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O Governo brasileiro não tem representante junto a Corte Interamericana da 

OEA, em retaliação.  

Bom, porque eu estou falando isso? Primeiro para ressaltar a importância do 

trabalho do fato Guerrilhas do Araguaia na recomposição do tecido político brasileiro, 

da história política brasileira, inclusive na Comissão da Verdade. Agora, o que a Laura 

Petit, a Criméia e todo mundo tenta dizer aqui? Cria-se a Comissão da Verdade, mas 

não se dá condições para ela trabalhar. Porque por mais que façam movimentos, 

testemunhais e a nossa Comissão se insere nesse movimento. E ontem vocês lá na 

Câmara ontem conseguiram reestabelecer a Comissão da Verdade, parabéns. Embora 

você não tenha sido devidamente reconhecido, nem você nem o Ítalo, infelizmente, e 

aquela companheirinha que está lá de óculos, companheirinha Lucia Rodrigues que 

acabou de ser demitida por motivos políticos, porque ela registrou o trabalho daquele 

Senhor que é contra a Comissão da Verdade.  

A Lúcia Rodrigues foi vítima do cara que eu não vou dar o nome aqui porque 

senão mistura todas as estações, o cara que faz mais antagonismo a Comissão de 

Direitos Humanos e a Comissão da Verdade. Então, pessoal, para completar, tem uma 

companheira, uma irmã, uma Deputada chamada Leci Brandão, que pode não ser muito 

da política e esse negócio todo, mas ela é o maior esteio que nós temos na Comissão de 

Direitos Humanos porque toda vez que a gente faz alguma coisa da Comissão de 

Direitos Humanos e os caras aqui veem para cima, a Leci Brandão fala, alto lá. Vá 

devagar com o andor. Vá de retro satanás.  

E para cima de mim eles até vem. Mas quando ela põe a mão junto, vem um 

respeito. E eu não estou falando por rasgarão de seda, porque por todo o nome dela, a 

vida dela, embora ela não seja a profissional da política, ela põe um respeito aqui. 

Então, porque eu estou falando tudo isso? O PCdoB, por conta de proporcionalidade, 

número de Deputados, não teve assento na Comissão da Verdade. Por mais que o Eliseu 

e a Deputada reivindicassem, o PCdoB por ter um número pequeno de Deputados, não 

teve na fração e na proporcionalidade. Mas é muito importante que vocês estejam 

conosco aqui hoje.  

Porque como o Pedrinho Bigardi tinha todo esse negócio voltado para Jundiaí e 

agora veio Amazonas, o corpo está mais completo, não era a Leci praticamente 
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(ininteligível) e o Prêmio tem o nome da mulher do Marco Aurélio Garcia, a Beth Lobo, 

que foi assassinada junto com a Margarida Alves lá no nordeste. E depois, a última 

referência ao PCdoB. O processo do Alexandre Vanucchi foi todinho relatado pelos 

companheiros do PCdoB que estavam lá. Então, toda a memória na auditoria militar 

quem fez, quem viu o Alexandre ser morto lá pelo Ustra dentro da Oban, foi o PCdoB.  

Então, Jamil, eu te convido para que vocês, vai ter um ato na Geologia na hora 

do almoço, do reconhecimento da morte do Alexandre e do Reinaldo Queiroz, e às 18 

horas o Dom Angelico vai celebrar na catedral um ato ecumênico lembrando o que 

aconteceu há 40 anos atrás.  

Eu preciso encerrar. Mas a gente, dá uma palavrinha. Eu ia fechar. Lucia 

Rodrigues.  

 

 

A SRA. LUCIA RODRIGUES – É que você falou que foi por motivos 

políticos, assim, eu não sei por que eu fui demitida porque não me apresentaram 

motivos. Eu simplesmente o Paulo Salvador foi à rádio, falou para eu acompanhá-lo, e 

quando eu estava subindo as escadas, no estacionamento, eu era jornalista e repórter da 

rádio Brasil Atual, e cobria, já entrevistei Leci Brandão sobre as cotas, já entrevistei 

quase todas as pessoas que estão nessa mesa e parte das pessoas que estão na plateia. E 

foi ao ar na manhã de terça feira uma matéria. Eu fiz uma investigação e descobri que o 

Telhada empregava um parente, um primo e dois financiadores da campanha dele. Eu 

fiz um cruzamento, peguei os dados no TRE e fiz um cruzamento com os dados abertos 

da Câmara Municipal, fiz o cruzamento e vi que um cara que tinha doado quase 40 mil 

reais estava recebendo um salário de quase 21mil por mês. Em janeiro ele recebeu mais 

de 21 mil. E o outro que tinha doado quase 19, estava com um salário de quase 18, um 

pouquinho menos. E aí eu fui lá à Câmara Municipal para entrevistar o Telhada. Bati na 

porta do gabinete, falei com o assessor de imprensa, esperei um pouco e ele me recebeu.  

Entrevistei, lá pelas tantas ele fez uma ameaça direta, está gravado, depois eu 

gostaria de passar aos Deputados à entrevista na íntegra que é de quase duas horas e ele 

fala, não vou reproduzir exatamente o que ele fala, mas foi mais ou menos assim, olha, 
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vê lá o que você vai publicar. A paulada vai vir na mesma intensidade e no mesmo 

ritmo. E eu falei, que paulada, Coronel? Bom, isso eu vou ver, não sei o que você vai 

publicar.  

Eu coloquei a matéria no ar, saí de lá de tarde, no dia seguinte eu publiquei a 

matéria, e a assessoria de imprensa ligou para a rádio para ver se eu queria voltar, para 

eles dizerem que aqueles dados que eu tinha conseguido no TRE eram sessões de 

veículos, que os dois funcionários concederam veículos e aquele dinheiro que estava 

computado na declaração do TRE era relativo à sessão de veículos.  

Eu liguei para o Juiz José Rodrigues Torres, e ele disse que não tem diferença 

nenhuma. Independe se é em panfleto, se é em dinheiro. Bom, e a matéria foi ao ar. Na 

tarde, o Paulo Salvador que é o coordenador da rádio Brasil Atual foi até a rádio, eu 

estava na minha mesa e estava até telefonando para o pessoal da FUP, que ia fazer uma 

matéria sobre a Petrobras, e ele falou, você pode me acompanhar, e eu falei, posso. 

Quando estávamos quase no estacionamento ele me falou, você está demitida. E eu 

perguntei por que, ele falou que não ia falar. E eu falei que ninguém era demitido sem 

saber o porquê. Eu não vou te falar, você está demitida. Eu perguntei de quem foi à 

decisão. Ele falou que foi dele, e eu falei obrigada. Desci e fui pegar as minhas coisas. E 

assim, eu não sei qual é o motivo, Adriano Diogo. Eu só queria deixar isso bem claro 

para vocês, isso é um processo. O Telhada ontem fez um post, eu não tinha nem visto 

ainda porque não tinha entrado no face dele, dizendo que tinha sido vítima de ataques, e 

era mentiras, que estavam tentando atingi-lo. E aí já tem os seguidores dele dizendo, dá 

o nome desse pilantra, Coronel, use as práticas da ROTA, caveira nele.  

Então, eu quero que fique bem claro, eu vou sair daqui e vou ao Sindicato dos 

Jornalistas formalizar uma denúncia. Eu vou falar com o Floriano Pesaro que estudou 

comigo na USP. Eu fui (ininteligível) para a luta do povo brasileiro. Obrigada.  

 

 

O SR. JAMIL MURAD – O que eu sugeri a ela é o seguinte, para isso ser 

encampado pela Comissão de Direitos Humanos, e tem a Comissão de Trabalho 

também da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Vereadores, como 
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instrumentos legais para defender, colocar o problema da readmissão dela, a gente 

travar essa luta em um nível para vencer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou passar a palavra 

para a Deputada Leci Brandão, mas eu vou consultar o pessoal da organização do 

Prêmio Beth Lobo embora você não está citada aqui, eu vou consultar o pessoal que 

está organizando, nós vamos fazer no ato, no dia 11 um desagravo a você, Lucia.  

Deputada Leci Brandão com a palavra.  

 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Deus abençoe e proteja a todos. Eu 

queria cumprimentar o Deputado Adriano Diogo, esse excelente Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos, nosso Presidente Municipal do PCdoB, Dr. Jamil 

Murad, meu companheiro de luta aqui na Assembleia Legislativa, nosso querido 

Deputado Alcides Amazonas, companheiro do PCdoB, companheiras e companheiros, 

camaradas, famílias dessas mulheres.  

Tem umas coisas que estão acontecendo comigo aqui na Assembleia Legislativa 

que eu fico aqui me beliscando e dizendo, o que é isso. E agora eu tenho o privilégio de 

estar sentada aqui e também entender algumas coisas que se passaram na minha vida, 

mas como eu não tinha nenhuma noção política e nem venho de família de militância e 

nem nada disso, a gente não consegue entender algumas coisas. Em 1968 eu fui cantar 

em um programa de televisão chamado A Grande Chance, isso no Rio de Janeiro. As 

coisas se passaram no mês de dezembro, eu entrei para a Universidade Gama Filho que 

era dirigida pelo Ministro Gama Filho e pelos seus filhos, e fui trabalhar no 

departamento de pessoal. Quem trabalha no departamento de pessoal tem acesso a todos 

os funcionários da universidade. E eu me lembro de que no ano de 69 vários Professores 

foram demitidos. Da engenharia, medicina, de várias faculdades. E aí eu falei, mas 

porque tem tanto Professor recebendo demissão? 
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E aí o tempo passou, eu não tinha noção nenhuma de nada. E eu fiquei sabendo 

que esses Professores demitidos e acredito até que alguns sumiram, é porque eles 

falavam em salas de aula sobre o que estava acontecendo no Brasil. só que essas salas 

tinham espiões. E esses espiões entregavam para a diretoria e até gravavam o que esses 

Professores falavam e esses Professores foram demitidos. Eu só fui entender isso muito 

depois.  

E por que eu fui entender isso muito tempo depois? No meu tempo de 

compositora, quando eu comecei a fazer música em 64 e tal, eu lembro que em 69 eu 

tive músicas que foram censuradas. E eu não entendia porque que tinham sido 

censuradas. Aí depois as pessoas foram explicando. Você faz música de protesto, eu não 

sabia o que era protesto, eu fazia as músicas naturalmente, da minha cabeça. Falava de 

pobre, de negro, suburbano e enfim, da luta de pobreza. Aí eu fui abençoada na época 

pelo Sérgio Cabral pai, pelo Jaguar, que eram as pessoas que escrevia no Pasquim. Aí 

eu fui fazer uma matéria no Pasquim. Aí disseram assim, você vai fazer matéria para o 

Pasquim, você vai entrar na lista. E eu falava, que lista? Eu não entendia absolutamente 

nada disso. E confesso, dá até para entender porque eu resolvi me filiar ao PCdoB. 

Porque eu sempre cantei para os Partidos de esquerda. Eu sempre acompanhei todos os 

processos políticos e democráticos nesse país. Diretas, demarcações das terras 

indígenas, lutas das mulheres, dos negros, enfim, eu sempre cantei para todo mundo. 

Mas isso do meu sentimento, da cidadã. Sempre fiz letras que abordassem esses temas. 

E por que eu estou contando tudo isso? Eu não vim antes porque eu estava lá na 

Prefeitura, porque hoje foi homenagem pelo dia da mulher que acontece amanha, e a 

Secretária das mulheres fez algumas transversalidades com algumas Secretarias e foram 

assinados alguns acordos importantíssimos para as mulheres. E falou-se muito na 

palavra violência. A pauta da discussão amanha na Praça da Sé vai ser a questão da 

violência. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente reclama, fica triste, ficou fora da 

lista há cinco anos, (ininteligível) cotidianamente, aí você se depara com a história da 

Helenira, da Luiza, da Lucia, da Sueli, que lá atrás por lutarem pelos direitos, lutarem 

pelo socialismo, foram assassinadas de forma covarde e forma cruel. Essas mulheres 

foram mulheres de coragem, mulheres que tiveram a consciência política e que não 

estão hoje vivas para poderem continuar lutando. A gente pensa que a nossa dificuldade 

é muita. E quando você se depara com a realidade que aconteceu com essas mulheres do 
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Araguaia, que coincidentemente eu sou desse Partido, eu fico pensando, essas pessoas 

não são de nada, não sabem o que é sofrimento, não sabem o que é esse partido e a luta 

que ele enfrentou nesses 90 anos, vai fazer 91 anos, tiveram. O que a gente passa hoje, 

eu estou dizendo com muita segurança isso aí, é fichinha.  

Um aplauso à memória dessas mulheres. Muito obrigada Amelinha, pela aula 

que você nos deu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, a sessão está 

encerrada. Obrigado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

07/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, 37ª audiência pública, seminário: “A verdade e a infância roubada”, 7 

de maio de 2013, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 37ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 7 de maio de 2013, às 14h, na Assembleia Legislativa, 

auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre os casos das crianças que 

foram atingidas pela ditadura, no Brasil.  

Inicialmente, a Vivian Mendes vai fazer a leitura do texto “Verdade e infância 

roubada”. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - Boa tarde a todos e a todas.  

“Verdade e infância roubada.  

Crianças foram sequestradas e escondidas nos centros clandestinos da repressão 

política. Foram arrancadas do convívio com os seus pais e suas famílias. Foram 

enquadradas, como elementos subversivos, pelos órgãos de repressão e banidas do país. 

Foram obrigadas a ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a viver com identidade 

falsa, na clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer os nomes de seus pais.  

Levadas aos cárceres da ditadura militar, foram confrontadas com seus pais nus, 

machucados, recém-saídos do pau de arara ou da cadeira do dragão. Foram encapuzadas, 

intimidadas, torturadas.  

Algumas foram torturadas antes de nascer. Nasceram nas prisões e cativeiros, 

sofreram torturas físicas e psicológicas. Houve crianças que assistiram ao assassinato de 

seus pais, outras não conheceram seus pais assassinados, cujos corpos não foram entregues 

aos seus familiares para que fosse feito o sepultamento.  

Crianças que não tiveram contato direto com os agentes da repressão, mas seus 

familiares foram atingidos, o que causou a elas sentimento de dor, de perda, de medo e 
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humilhação. A ditadura não poupou as crianças. Sacrificou-as, como forma de ampliar e 

perpetuar os efeitos das torturas a elas próprias e aos seus pais.  

A professora Maria Madalena Prata Soares, de 26 anos, esposa do estudante José 

Carlos Novaes da Mata Machado, morto pelos órgãos de segurança, narrou ao Conselho da 

Auditoria Militar de Minas Gerais, em 1973, “Que foi presa no dia 21 de outubro de 1973, 

juntamente com o seu filho menor, Eduardo, de 4 anos de idade. Que o motivo da prisão era 

que a interroganda desse o paradeiro de seu esposo. Que durante três dias, em Belo 

Horizonte, foi pressionada para dizer onde estava José Carlos, da seguinte maneira: que, se 

não falasse, seu filho seria jogado do segundo andar, e isso durou três dias. Que, na última 

noite que seu filho passou consigo, já estava bastante traumatizado, pois ele não conseguia 

entender porque estava preso, e pedia para ela, interroganda, para não dormir, para ver a 

hora que o soldado viria buscá-los. Que ele não consegue entender o motivo do 

desaparecimento meu e de José Carlos, e o mesmo está traumatizado, com sentimento de 

abandono”. 

Ao depor no Rio, em 1969, declara o carpinteiro paranaense Milton Gaia Leite, de 

30 anos, “Foi preso e torturado com tentativa de estupro, inclusive os seus filhos e esposa, 

tendo sido presos os filhos de 5 e 7 anos, tanto no Paraná, como no Rio”.  

Esses depoimentos foram extraídos do “Brasil: Nunca Mais”, 19ª edição, Editora 

Vozes, de 1985, Petrópolis/RJ, à página 44.   

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem coisa para apresentar de 

imagem, pode suspender a tela. Eu peço para que a Amelinha venha pra Mesa, e, aí, a gente 

chama os três, mas para fazer depoimentos bem compartimentados, separados, porque cada 

um tem uma biografia enorme, uma história enorme pra contar. A Tessa já voltou. Vem 

para a Mesa. Tessa Mouta Lacerda, filha da Mariluce Moura e do Gildo Lacerda. Onde ela 

vai ficar, do seu lado? Então vou pedir para o José Paulo Ramos, filho da Derlei de Luca, 

pra vir ficar aqui, ao meu lado. E, finalmente, a Carmen, a Carminha, filha da Elzira Vilela. 

Pronto.  

Vamos lá. Segura, que lá vem muita emoção. Dá o microfone para a Tessa. Essa 

plaquinha, vocês não se intimidem, é só para, quando o pessoal vir a imagem na televisão, 

saber quem está depondo, que, infelizmente, a gente ainda não tem os créditos com 
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caracteres. Vamos lá.  

Tessa Moura Lacerda. A palavra é sua.  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Meu nome é Tessa Moura Lacerda. Eu 

sou filha da Mariluce Moura e do Gildo Macedo Lacerda. Ambos foram presos em outubro 

de 1973, e três dias depois meu pai já estava assassinado, e minha mãe permaneceu presa, 

grávida de mim, por 42 dias.  

Eu confesso que eu imaginei que iam ter perguntas, que iam guiar o meu 

depoimento, então, eu não sei se eu conto a minha história, o que vocês sugerem? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz o que você quiser. 

Depois a gente faz perguntas. Mas vai com naturalidade, não tem nenhum roteiro fixo. Esse 

microfone, eu acho que te deixa mais descontraída.  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Durante a minha infância, eu me lembro 

de ter perguntado aos 6 anos, “Mãe, conta de novo a história de Gildo”. Isso, claro, 

significa que eu já sabia da história. Depois, ela me disse que desde que eu tinha 2 anos ela 

falava do assunto, em casa, pra que eu de idade, para que eu ficasse conhecendo a história 

do meu pai biológico, já que ela tinha se casado de novo. E, depois de alguns anos, eu 

passei a chamar esse segundo marido dela de pai.  

E, nesse momento que eu pedi para que ela me contasse novamente a história de 

Gildo, eu tinha uns 6 ou 7 anos, eu lembro que foi um momento de muita emoção, nós 

choramos, e eu tentei, ali, com os instrumentos que uma criança de 7 anos tem, reconstruir 

minha história. Eu lembro que eu desenhei, como de fato é a minha história, como eu 

gostaria que tivesse sido, e como poderia ser, enfim, eu fiz um desenho representado. 

Inclusive, na história, como de fato é a minha história, eu desenhei minha mãe grávida no 

enterro do meu pai. Isso nunca aconteceu.  

Depois, é muito duro para a gente falar disso. São poucos os momentos da minha 

vida que eu falo isso. O filme “15 Filhos”, por exemplo, é um desses momentos, e hoje é 

outro desses momentos.  
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Depois, eu tive, novamente, uma conversa com a minha mãe sobre isso, quando eu 

tinha 15 para 16 anos. Claro que a gente falava. Não era uma coisa que a gente não 

conversava, mas a gente não sentava para conversar, porque é duro para ela, é duro para 

mim. Nunca foi escondido, não é nada disso, mas é difícil falar.  

E aí, essa conversa aos 15 anos, tinha saído uma notícia no “Jornal do Brasil” que 

contava porque a direção da Ação Popular foi caindo sistematicamente em 1973. Ali, se 

narrava a notícia, isso já era 1990, como a ditadura chegou aos dirigentes, e, portanto, ao 

meu pai, e, portanto, ele foi morto. 

Então, eu disse pra ela: “Mas, pelo menos, agora a gente tem a certeza que ele está 

morto”. E ela ficou chocada e falou: “Como assim? Como você não tinha certeza? Eu 

recebi os objetos dele...” Porque, claro, eu, aos 9, 10 anos, minha esperança é que ele 

tivesse conseguido fugir, e eu nunca tinha desfeito essa fantasia. Eu queria acreditar que ele 

tivesse conseguido fugir. A ditadura durou até 1985, então, tinha justificativa pra que ele 

ainda não tivesse aparecido, sei lá. 

E eu acho que isso se deve, também, e é por isso que eu falei do desenho que eu fiz 

aos 7 anos, à ausência do corpo, ao fato da gente não ter um túmulo ou qualquer coisa que a 

gente possa fazer o rito, aceitar, é inaceitável, mas aceitar, minimamente, que aquela pessoa 

está, de fato, morta. 

Aquilo que eu falo no filme “15 Filhos”, que é absolutamente pirante, por um lado, 

eu tentar imaginar como meu pai era, e, por outro, aceitar que isso que eu imaginei, morreu, 

é um pouco isso. É muito inefável, tanto a vida dele, que eu vou reconstruindo por meio de 

conversas, poucas fotos, mas, sobretudo a morte dele, de maneira brutal, cruel, e o fato de 

não ter um corpo para que eu faça o rito, mesmo, aceite, faça o luto por essa morte.  

Depois, quando, na época em que o Fernando Henrique aceitou fazer a lei, que, 

finalmente foi escrita a Lei 9.140, em 1995, em que o Estado reconhecia a sua 

responsabilidade pelas mortes dos mortos e desaparecidos políticos, então, nós 

participamos de diversas reuniões, inclusive da Comissão de Familiares de São Paulo, mas 

também de Minas, porque, na verdade meu pai é mineiro, nós entramos em contato, 

conheci pessoas amigas dele, em Minas, e tive acesso, por exemplo, a um monte de cartas e 

cadernos, cópias, não as cartas, mesmo, mas cópias, e eu, então já com 20 anos, li 

avidamente tudo que chegava.  
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E a Comissão de Familiares de Pernambuco também mandou o dossiê em que 

descrevia a morte, e é claro que minha mãe falou: “Não, você não vai ler isso.”, e claro que 

eu li. Porque ela queria me preservar, como sempre, as mães querem preservar os filhos, 

mas eu li, avidamente, tudo que me chegou às mãos, eu li, com exceção disso, todo o resto 

estava aberto pra eu ler. Pra tentar reconstruir, então, Gildo, e a minha história. 

E agora, mais recentemente, a gente achou que deveria mesmo com a Lei 9.140, 

processar o Estado brasileiro pela morte de Gildo. E isso foi outro momento, também, em 

que eu entrei em contato como essa minha história. 

Inclusive, por sugestão do advogado, eu fiz uma perícia psicológica. E, depois, ele 

me mandou o resultado dessa perícia. E eu achei muito interessante o que a psicóloga 

escreveu, lá, porque, de fato, não há nenhum dano que tenha me impossibilitado de viver e 

de gozar da vida, e ter alegrias, e... Mas como paira, sempre, essa sombra para mim, o que 

ela via refletido na minha personalidade era insegurança, baixa autoestima, enfim, uma 

série de coisas assim.   

Medo. Eu tenho muito medo, sempre. Eu não durmo de luz apagada. Sempre tem 

que ter alguma luz acesa.  E agora, com os filhos, é muito mais fácil dizer: “Não. Tem de 

deixar a luz acesa porque, e se ela quiser ir ao banheiro de madrugada?" Mas, enfim, são 

coisas que eu carrego desde a infância.  

Então, eu tenho uma relação ambígua com essa história porque, como ela é muito 

difícil, a minha sensação é eu não consigo encarar, de frente, sempre. São alguns momentos 

em que eu paro e falo: "Agora, eu preciso resolver isso". E não é uma coisa que: "Ah, então 

está resolvido, deixa pra trás". Não existe isso. E eu invejo quem consegue levar a vida, 

totalmente, se dedicando a essa história. Mas a minha maneira de lidar com essa história, é 

nem sempre encará-la de frente. Nem sempre ficar falando dela, porque é muito duro.  

Eu gostaria de ter a coragem de pautar a minha vida por isso, e expor essa história 

mais. Em 2011, depois de todo esse percurso, eu acabei virando, eu fui estudar filosofia, fiz 

toda a minha formação em filosofia, virei professora de filosofia e, em 2011, a gente fez um 

colóquio, na USP, em homenagem à professora Marilena, com quem eu trabalho, Marilena 

Chauí, e que, também, é uma pessoa eu me cobrava por ter uma postura em relação à minha 

história.  
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E eu consegui fazer um texto sobre filosofia, sobre a filosofia política de Spinoza. 

Um texto acadêmico, mas falando da história de Gildo. Isso para mim foi, para mim, 

pessoalmente, foi uma grande vitória.  

Embora eu não tenha... Aliás, vindo para cá, eu vinha pensando que eu preciso... Eu 

publiquei em uma revista eletrônica esse texto, mas eu preciso um dia publicar, inclusive, 

para os meus pares da Filosofia. Porque é um texto de 15 páginas, é pouco, mas é aquilo eu 

consegui. Foi a maneira como eu consegui trabalhar isso.  

Então, não sei. Acho que é um pouco isso, que eu tentei.  

 

A SRA. MARILUCE MOURA - Eu acho que você poderia falar um pouco sobre a 

questão da sua certidão. 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Sim. E também da certidão de óbito. Até 

os 18 anos, eu não tinha o nome do meu pai na certidão, porque ele já estava morto quando 

eu nasci. E isso sempre criou situações constrangedoras. Além de ser horrível, para mim, 

"Como assim não tem um pai, nem na certidão?”.  

Quando eu fui ficando, um pouquinho, mais velha, eu fui percebendo os olhares, 

umas situações constrangedoras, porque eu não tinha o nome do meu pai na certidão, como 

se eu não tivesse pai, mesmo. E para que eu obtivesse o nome do meu pai, juridicamente foi 

necessário que a minha mãe processasse a família do meu pai, para que eles 

reconhecessem. Não que, de fato, eles não reconheciam antes disso, mas juridicamente era 

necessário fazer isso. Então, isso também, para mim, era bastante estranho, processar a 

minha tia, a minha avó e tal, ser contra elas, para ter o nome do meu pai na certidão. E eu 

tive, então, o nome dele só aos 18 anos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sua certidão só tinha o 

nome da mãe? 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Só. E dos avós maternos.  
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A SRA. MARILUCE MOURA – Só esclarecendo esse detalhe da certidão, eu 

tinha casado com o Gildo, ele com o nome que ele usava como clandestino, que era Cássio 

de Oliveira Alves. Havia uma certidão nossa, de casamento, da igreja. A gente tinha casado 

na igreja, mas isso poderia ser reconhecido pelo Estado. Mas como o nome era falso, não 

havia como. E como eu era viúva, mas eu era viúva de um homem que não havia o atestado 

de óbito e, portanto, o homem não era morto. E o registro era sempre feito pelo pai, não 

havia como registrar, na Bahia, Tessa Moura Lacerda, filha de Mariluce de Souza Moura e 

de Gildo Macedo Lacerda.  

Então, eu tive que registrar só com o meu nome, e entrar com o processo de 

investigação da paternidade. Só que, ao fazer o processo de investigação da paternidade, 

segundo a Ronilda Noblat, que era a minha advogada, não poderia ser... Um processo, 

sempre tem alguém que você acusa. E aí, não poderia ser o Estado, porque um processo de 

investigação da paternidade não se faz contra o Estado. E quem tinha de ser réu nessa ação, 

e eu tive que conversar com a Dona Célia sobre isso, tinha que ser a mãe de Gildo, o que 

era uma situação surreal. Ela concordando com tudo, dando declarações de que Tessa era 

neta dela, sim, mesmo assim tinha que ter um processo.  

E esse processo demorou muito tempo. Por isso que Tessa levou tantos anos sem a 

certidão. Depois, no final, todos os nossos amigos que eram de Ação Popular, na Bahia, o 

José Sérgio Gabrielli, o Emiliano José, todos tiveram que depor dizendo: "Sim, Mariluce 

era casada com Gildo" e tal. Não tinha, ainda, o exame de DNA, também. 

Foi isso que aconteceu, e ela só teve a certidão mesmo, mesmo sem o atestado de 

óbito ainda, nessa fase. Eu diria que quando você tinha 15. Mas você acha que é 18?  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Eu acho não: eu tenho certeza, porque 

sem a certidão eu não podia fazer o RG, e eu não podia prestar o vestibular.  

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Tá bom. Ok. 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – E eu fiz o vestibular, já com 18 anos. 

Fazia o meu aniversário em junho, e foi uma correria para fazer o RG. 
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A SRA. MARILUCE MOURA – Está bom. Era esse o esclarecimento que eu 

queria dar.  

 

(Choro de criança.) 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Espera aí, que eu vou pegar ele.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espere um pouquinho. Deu 

certo? Fica aqui, ao lado dele, aí ele fica mais tranquilo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, Tessa, eu queria só te 

perguntar uma coisa. O seguinte, você nasceu onde?  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Eu nasci em Salvador. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando? 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Em 1974, junho de 1974.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você ficou em Salvador até 

que idade?  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Minha mãe se mudou para o Rio quando 

eu tinha 2 anos. Nós, depois, voltamos para Salvador, e depois ficamos até eu ter 9 anos. 

Aí, nós fomos para o Rio. Com 11 anos, nós nos mudamos para Brasília; e com 14, para 

São Paulo. Desde então eu moro em São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a notícia, sua mãe deu aos 

14 anos?  
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A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Não. Ela me falou a primeira vez, eu nem 

me lembro. Eu tinha menos de 2 anos. Mas a notícia do jornal, do “Jornal do Brasil”, saiu 

quando eu tinha uns 15 anos.  

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Era uma nova reportagem, não é, sobre a 

(ininteligível), que tinha saído...  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Não sei. Eu não lembro quem era, ou 

quem falava. Mas aí, foi divulgado quem tinha delatado e porque a direção da AP foi sendo 

presa. E foi aí, que eu me dei conta de que ele, realmente, estava morto. 

Minha mãe jamais me escondeu, ou me sonegou essa informação. Jamais. Mas eu 

não queria acreditar. Eu queria acreditar que ele estava vivo, e que nem ela sabia. Na 

verdade, isso foi uma fantasia que eu fiz quando eu tinha uns 9, 10 anos.  

A gente ainda estava na ditadura. Era 1985, por ali. Quando acabou a ditadura, eu 

comecei a imaginar a possibilidade de que, talvez, ele estivesse vivo. Quando começou a 

ter a luta pelas Diretas Já e tal, e que então haveria a possibilidade de... Mas tudo isso na 

cabeça de uma criança de 9, 10 anos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem mais irmãos?  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Tenho dois irmãos. Uma irmã e um irmão 

mais novos do que eu, que são filhos do meu padrasto, do meu pai não biológico. (Criança 

resmungando.) Pera aí, deixa eu só sugerir, põe no carrinho, e dá um passeio pelo corredor. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar. 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – O atestado de óbito que a gente conseguiu 

só com a Lei 9.140. Mas que ainda não consta a causa mortis. O atestado de óbito que a 

gente tem, não consta a causa mortis.  

Vamos ver se ele se acalma. Pronto, mãe, é só isso, agora é só andar, pra ver se ele 

se acalma. Vai ao corredor, que eu acho que ele se acalma.   
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A SRA. – Seu nome, seu pai tinha gostado do seu nome?  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Sim. Minha mãe conta para mim que eles 

estavam em uma viagem. Ele estava levando ela, para conhecer a família dele, em Minas. E 

durante a viagem, então, eles falaram: "Bom, se nós tivermos um filho com 'a', que nome 

você gostaria? Se fosse menino, se fosse menina, com 'b', com 'c'”. Aí, com ‘t’, ele falou 

“Tessa”, aí ela falou, "Gostei desse nome".  

Então, quando ele foi morto, eles não tinham discutido isso, e ela estava com um 

mês de gravidez. Um mês e pouco, mas tinha tido essa conversa anterior.  Inclusive, isso foi 

uma coisa que me levou a pensar. Ele não pôde ser meu pai. Ele, se é que eu tenho alguma 

queixa, se eu tivesse alguma queixa, algum sentimento infantil de abandono, ou qualquer 

coisa assim, é impossível que eu tenha isso em relação a ele. Porque ele, sequer, pôde ser 

meu pai. São coisas que a gente vai tentando elaborar. Vai juntando uma coisa aqui, outra 

ali, para tentar elaborar a história, mas é difícil. Pra mim, é bastante difícil. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fazer uma pergunta.  Tem 

essa questão do corpo insepulto do desaparecido. Você falou, imagina a batalha que você 

fez, para poder prestar vestibular, ter nome de pai, conseguir RG. E depois disso, você 

parou dessa busca, na medida em que você resolveu? Porque sua mãe é uma pessoa 

tremendamente militante. E depois, porque já se passaram tantos anos, hoje você é 

professora. Como foi essa sua trajetória, por que... Imagina essa sensação, de ter um pai 

desaparecido.  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Ele nunca constou na lista dos 

desaparecidos. Por isso que a minha mãe ficou chocada, quando eu disse pra ela que agora 

nós temos certeza. Porque, na época da morte, foi divulgada a versão falsa, os teatros da 

ditadura, foi divulgado no “Jornal Nacional”, no “Jornal do Brasil”, no “Le Monde”.  

Então, foi uma morte que foi divulgada, como se fosse um tiroteio, na esquina das 

avenidas General Polidoro e Caxangá, no centro de Recife, às 6h da tarde, naquele 

movimento de pico, e ninguém viu nada. Mas, enfim, essa era a versão. E não só isso.  
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Meu pai, Gildo, e o José Carlos da Mata Machado, teriam sido levados para um 

encontro com um terceiro, que não é nomeado, e esse terceiro teria percebido a emboscada, 

e ele teria atirado no meu pai, que morre no local, e o Zé Carlos fica ferido. Então, não só a 

versão oficial encobre a morte sob tortura, como, ainda, meu pai morre como se fosse 

traidor do companheiro, enfim, do terceiro, que a gente fica sem saber quem é.  

Quando isso acontece, minha mãe estava presa. Ao sair, ela tentou reaver o corpo. E 

sempre houve essa história de que seria relativamente menos difícil reaver o corpo de 

Gildo, porque ele tinha 1,92m. Então, a ossada dele é muito maior do que a média. Seria, 

relativamente, menos difícil. Mas a investigação da Comissão de Familiares de 

Pernambuco apurou que, primeiro, estava em um caixão lacrado. A família de Zé Carlos, 

por exemplo, a Madalena, que foi citada, eles conseguiram receber o corpo em um caixão 

lacrado. O de Gildo também estava. Mas ele foi jogado, depois, numa vala comum no 

Cemitério das Flores, alguma coisa assim, lá em Recife. Da Várzea.  

E depois, essas ossadas foram junto com ossadas desde a época de Getúlio. Então, 

até aí, ainda daria para identificar, mas essas ossadas ficaram a céu aberto. Os ossos foram 

deteriorados, enfim, a possibilidade de...  

A gente ficou sabendo disso, mais ou menos na época da Lei 9.140. Mas mesmo 

assim, é muito duro. Tudo bem, a gente tem a informação. Racionalmente, a gente sabe, 

então, que a possibilidade de identificação por meio de exame de DNA, inclusive eu 

contribuí com o banco de sangue para ter o DNA, é mínima. A gente sabe disso. Mas esse 

saber racional não tira a dor daquela criança, que queria falar: "Não. Eu sei que não dá. Mas 

eu quero enterrar meu pai". (Chorando.) Eu quero levar os meus filhos, por mais estranho 

que isso possa parecer, e dizer: "Olha, o seu avô está aqui".  

É claro que eu enchi a parede de minha casa com fotos de todos os nossos, dos pais, 

dos avós e bisavós dos meus filhos, não só meu pai, para que meus filhos vejam, entendam, 

reconstruam e saibam, que além dessas pessoas com quem eles convivem, tem um avô que 

eles nunca vão conhecer. Então, saber racionalmente que é impossível isso, não adianta. É 

muito duro. (Chorando.) 

Eu fico pensando também nos meus avós. Os pais de Gildo, o quanto deve ter sido 

duro para eles morrer sem ter enterrado o seu filho.  
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O máximo que eu posso fazer, é dizer para mim mesma, "Está bom, o meu pai está 

morto".  Mas não dá para eu dizer "Você nunca vai ter o corpo, nem túmulo, nem, jamais, 

vai ter direito de fazer o luto de maneira decente". Isso eu não aceito. Não dá. Por isso que 

eu não acho tão absurdo uma criança de 9 anos imaginar, "Quem sabe o meu pai fugiu para 

fora do país". E tudo bem, a gente ainda vivia a ditadura naquele momento.  

E o mais difícil, é saber que não dá mesmo, porque, pela descrição que Amparo, da 

Comissão de Familiares de Recife fez, não dá para identificar o corpo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os ossos estão estourados? 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Se degradou, porque estava a céu aberto. 

Dá uma sensação de que, com todas as aspas, é uma história que não fecha. Não que eu 

queira deixar para trás. Mas não é justo. Não é justo com ele. (Chorando.) Não é justo com 

os pais dele. Não é justo com a minha mãe. Não é justo comigo. Não é justo com os meus 

filhos.  Não é justo com ninguém. Com ninguém.  

Na Grécia antiga, já tinha a tragédia, esqueci qual é a tragédia, a Antígona. Toda a 

questão do corpo insepulto. Quer dizer, é uma necessidade do ser humano sepultar seus 

mortos, fazer o luto, fechar o ciclo, em certo sentido. Jamais eu vou abandonar, nem que eu 

quisesse, eu poderia dar as costas para a história do meu pai, para a história do Brasil. Mas 

eu queria, e aí é a criança que está dizendo, eu queria enterrar o meu pai. Não adianta me 

explicar cientificamente que não dá, e eu mesma dizer para mim. Isso é muito dolorido. 

Muito doloroso. Mais até, mais doloroso, até, do que eu saber que a minha mãe foi 

torturada comigo dentro da barriga dela, e até que ponto essa tortura me atingiu. E eu sei 

que ela se preocupou muito com isso, na época. Na época não, sempre, mas enfim...  

Que eu fui fazer exames e tal, eletroencefalograma e tal. Depois eu fiz de novo, 

quando eu já... Já adulta, já casada, porque eu estava vendo uns “flashes”, eu resolvi fazer 

um monte de exames. Só contei para a minha mãe depois, para ela não ficar preocupada. 

Mas não tinha nada.  

Para mim é mais... A maior dor é não poder enterrar meu pai. Mais do que qualquer 

dor física que eu tenha sofrido, sem saber e que, de alguma maneira, está lá no meu 

subconsciente, sei lá, se é que tinha o subconsciente naquela época, no embrião.  
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A SRA. – (Ininteligível).  

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Pois é. Então, é isso.   

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Eu queria, se me permite... 

E aí, que eu tenho que dar a notícia para ela que o pai dela tinha morrido. A história 

é a seguinte, quando eu saí da prisão, quando eu estava presa no quartel do Forte de São 

Pedro, em Salvador, sozinha e tal, eu passei uma semana cheia de esperanças, e eu passei 

todos os dias, dos 42 dias seguintes, no mais profundo e negro desespero, porque me 

avisaram que Gildo tinha morrido no dia 1° de novembro. E aí, quando eu saí, eu saí 

grávida, eu sabia que a coisa que realmente me segurava, eu tinha acabado de fazer 23 

anos, eu fiz na prisão, e eu sabia que o que me segurava viva era, exatamente, a gravidez. 

Então, eu queria muito saber qual era a situação, qual era o dano que o bebê, o feto, 

poderia ter sofrido, dado que eu fui espancada, tomei choques, enfim, toda aquela 

barbaridade de torturas, e tal.  E o meu irmão que estava concluindo medicina, disse: "Eu 

vou escolher o melhor professor da faculdade para te acompanhar". E esse médico me 

acalmou bastante no sentido, “Não, tem uma grande proteção à gravidez”. Eu contei toda a 

história para ele, ele disse, “Tem uma grande proteção. O feto fica muito protegido nesse 

começo. Mas a gente vai observar, depois que o seu filho nascer”. Eu achava que era um 

menino e que ia se chamar Gildo.  

Aliás, suspenderam as visitas da minha família, que tinham aberto depois que 

contaram que ele tinha morrido. Suspenderam porque eu disse exatamente em uma visita, 

para o meu pai e para minha mãe, que ia nascer, sim, ia se chamar Gildo, e eu ia prestar 

todas as homenagens a Gildo através desse filho, etc. Como eu disse isso na frente dos 

tenentes, enfim, do povo lá da Polícia Federal e do exército, que estava tomando conta, eles 

suspenderam as visitas por uma semana, porque eu não podia falar nada. 

Enfim, mas aí quando eu passei toda gravidez, uma gravidez que eu achava, assim, 

uma coisa entre o desespero, e ter a vida assegurada pela própria outra vida que estava em 

você.  
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E fui passando assim todos os meses, e logo que me permitiram... Eu não podia sair 

de Salvador, eu tinha que ir à Polícia Federal toda semana, assinar aqueles negócios. Eles 

não me deixavam ir até Belo Horizonte, encontrar a família de Gildo. Quando eu fui ser 

ouvida na Auditoria, eu pedi que entregassem o corpo para a gente fazer o enterro. Entrei 

em contato com Recife, tentei tudo. E grávida. E daí, quando, aquela angústia, como que 

você não divide com uma pessoa que você era apaixonada, a gravidez, os momentos, o 

crescimento.  

Cada vez que eu voltava do médico, para o jornal, no pré-natal, eu voltava muda. 

Porque, para quem eu ia dizer isso, está com não sei quantos centímetros, eu engordei não 

sei quanto. Toda essa coisa que as mulheres curtem muito. E aí, quando Tessa nasceu, que 

eu vi que era uma menina, fiquei muito feliz, sendo menina também.  

O nome de Tessa tinha sido uma conversa de Gildo comigo, a gente viajando de 

ônibus por Salvador, e tal. Eu dizendo, e aí, se eu tiver filha, como é que é o nome e tal. Aí 

fomos falando todos os nomes que ele gostava, todos os nomes que eu gostava. E ele falou 

em Tessa. Por isso que ela é Tessa. Porque é uma proposta de Gildo, esse nome. 

Bom, mas aí, quando ela era bebê me pareceu tudo bem, ela fez todos os exames, e 

tal. Quando ela tinha 2 anos, que ela foi para pré-escola, a psicóloga da pré-escola de 

Salvador me chamou e disse assim, “Tessa tem algo como uns momentos de ausência. Ela, 

de repente, não sabe alguma coisa, ela sai do ar”.  

E aí, a psicóloga achava que isso era, não devido a algum problema neurológico, 

mas, talvez, a um buraco de informação. Aí eu dizia, “Mas como que uma criança de 2 anos 

pode ter um buraco de informação?” Ela dizia, “Tudo bem, você faz os exames, o 

eletroencefalograma, tudo isso que os médicos pediram, agora, você, também, vai fazer 

uma estratégia. Você vai começar a falar normalmente em sua casa, todos os dias, [eu já 

estava casada de novo], você vai falar de Gildo. Gildo isso, Gildo aquilo. Em algum 

momento a Tessa vai lhe perguntar, e onde está Gildo?” E isso aconteceu exatamente 

assim. 

Um dia a gente estava, Elisa era bebezinha, e Tessa estava sozinha com ela e tal, 

brincando. Elisa dormindo. A gente tinha falado várias vezes no café da manhã, eu e Rino 

tínhamos falado de Gildo, de Minas, etc. E aí ela perguntou para mim, “E cadê Gildo? 
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Onde está Gildo?” E aí eu falei para ela, “Gildo morreu. Você sabe que quando as pessoas 

têm algum problema, o corpo não funciona, elas podem morrer, etc., etc.”  

E aí, expliquei isso da maneira que eu conseguia, para uma criança de 2 anos, e 

seguindo a orientação da psicóloga. Aí ela me perguntou, “E Rininho?”, que era o jeito que 

ela chamava meu novo marido. E eu disse assim, “Olha, Rino é o seguinte. Eu estava 

sozinha e ele, quando me escolheu para casar com ele, escolheu você, também, como filha 

dele”. E aí ela disse, “Está bom”. E aí, no dia seguinte, de manhã, no café da manhã, ela 

chegou para o Rino e disse assim, “Oi, pai”. E aí ele tomou o maior susto, realmente, 

porque era a primeira vez, depois dessa conversa, que ela tinha assumido ele como pai. 

E esse momento que ela fala dos 7 anos, foi o momento de um grande embate 

psicológico, mesmo, dela, porque ela chorava e dizia assim, “Eu quero que Rino seja meu 

pai, mas eu não quero que Rino seja meu pai. Eu quero que o meu pai seja Gildo”. E aí 

ficava essa crise, mesmo.  

E todos esses anos, quando eu pude, assim que me deram liberdade de sair de 

Salvador, eu estava grávida de uns seis meses, aí eu viajei, fui até Uberaba encontrar os 

pais de Gildo, conversar, etc. e tal. Depois, quando Tessa tinha uns 9 meses, voltei de novo 

a Minas para apresentar a eles, e tal. Então, naquele momento, eu tentei fazer ela, pelo 

menos, ter essa convivência com os avós e tias, e tal, primos.  

Mas, enfim, eu acho que essa coisa que ela fala, que a psicóloga dizia dos buracos 

de informação, eu fico imaginando o seguinte. Uma mulher grávida, absolutamente 

aterrorizada. Tessa falou essa coisa de que ela não consegue dormir de luz apagada. Eu 

também não conseguia. Depois que eu fui torturada, eu passei anos e anos da minha vida 

precisando de alguma lâmpada. Depois de muitos anos de análise, aí, finalmente, eu 

consegui apagar a luz para dormir.  

Mas o que eu sinto dessa questão da Tessa é que, eu acho que essa coisa que ela diz 

da dor, é exatamente que ela sempre teve certa dificuldade de verbalizar isso, assim de 

público. Então, realmente, deve ser alguma coisa muito profundamente entranhada. Aquela 

fase toda de gravidez, uma mãe deprimida, desesperada, etc., e tentando se recuperar 

depois, enfim, imagino que isso tenha efeitos psicológicos, se não definitivos, pelo menos 

bastante sérios. É isso que eu queria acrescentar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tessa, deixa eu te perguntar 

uma coisa. A sua mãe, pelo pouco tempo que eu tenho de convivência com ela, ela é desse 

time da Amelinha, de caçadora de nazistas. Ela vai morrer atrás dos nazi. O seu pai era 

mineiro, sua mãe é de Salvador, e ele estava com Mata Machado, que era mineiro também, 

lá em Recife. Você foi atrás dos torturadores, dos caras, foi atrás de, documentalmente, 

saber quem eram as equipes, quem estava no comando, os nomes. Isso aí, você foi atrás? 

 

A SRA. TESSA DE MOURA LACERDA - Não. Eu não quis. Primeiro, eu não 

sabia muito bem o porquê, mas depois eu fiquei pensando, eu não queria saber o rosto 

dessas pessoas. Eu acho que todas devem ser punidas, mas elas não eram, não estavam 

isoladas. Era uma ação de Estado. Então, o Estado como um todo, e todos os membros 

daquele Estado, precisariam ser responsabilizados. Eu não queria, “Ó, foi esse aqui. Esse. 

Esse que deu aquele tapa final, lá”.  

Não. Eu queria que todos, eu queria então que as Forças Armadas brasileiras não 

tivessem o poder que elas ainda têm, e, como há essa luta, que seja proibido que ex-

torturadores, em geral, ocupem cargos públicos, sejam deputados, sejam vereador. Eu acho 

que deveria existir uma lei proibindo isso.  

Então, eu não queria uma vingança pessoal. Meu pai não deu a vida por algo 

individual. Ele deu a vida pela democracia. Pela democracia brasileira, pela democracia 

latino-americana, sei lá. Então eu nunca quis saber, apontar o dedo e dizer, “Ah, é esse”. 

Todos são. Eu quero uma responsabilização pública. Eu acho que exemplos, como o da 

Argentina poderiam existir no Brasil, em que há uma responsabilização pública dos 

torturadores. Enfim, é um pouco por isso. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu conheci sua mãe, 

pessoalmente, a semana passada. Mas quando saiu o livro dela eu, eu ganhei o livro em um 

Natal, e li. Por incrível que pareça, entre o Natal e o Ano Novo. Não conseguia parar de ler 

e nem se chorar.  

Bom, fala um pouquinho de você. Fala na primeira pessoa, de você. Daí você vai 

engatando na política. Mas fala um pouquinho de você. Se apresenta um pouco. Quem é 

você? Você nasceu lá na terra da sua mãe? Conta um pouco da sua história.  
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O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Boa tarde a todos.  

Meu nome é José Paulo de Luca Ramos. Eu sou filho de Derlei Catarina de Luca e 

Nilo César Sobral Ramos. Eu nasci em 1972. Nasci em Londrina. Na época, meu pai e 

minha mãe passavam por lá em algumas dessas ações, indo para Londrina, fugindo da 

polícia, já. Nasci lá, e depois de 1 ano de idade, minha mãe já torturada e depois de algumas 

torturas, precisou fugir do Brasil para não ser morta. Acabou indo para Cuba.  

Ela foi antes, eu fui um ano depois, então eu cheguei a Cuba já com 2 anos de idade, 

em 1974. A gente morou em Cuba durante cinco anos. Eu, cinco anos, minha mãe seis. Eu 

me lembro da gente voltando, em 1979, na época da anistia e, para falar da infância em 

Cuba, eu não tenho, como criança, do que reclamar, porque Cuba foi muito boa para mim. 

Eu fiquei dos 2 aos 7 anos.  

Então, tinha educação, tinha saúde, mas, óbvio, não tinha o pai, lá. Meu pai tinha 

ficado aqui, nessa época eles se separaram, antes da gente ir para Cuba, na verdade. Mas 

eu, como criança, nunca tive, mas até os 7 anos não tive a presença do pai e também não 

tive a falta de, então, é diferente de você perder um pai. Até os 7 anos eu não tinha 

conhecido meu pai, mas também não sentia falta. Então, como criança, naquela época, eu 

não sofria por conta disso.  

Então, minha infância, dos 2 aos 7 anos foi relativamente boa. Cuba, na verdade, 

recebia o suporte da União Soviética, naquela época, então não faltavam as coisas em 

Cuba.  

Quando a gente voltou, aí sim, não só do meu pai, quando a gente morava em Cuba, 

mas eu estava longe da família. Então, quando a gente retornou, aí sim me deu toda a 

estabilidade de ter uma família grande, de conhecer os avós, conhecer meu pai. Isso foi em 

1980, eu já tinha de 8 para 9 anos. E cresci, digamos, tive uma infância normal. Eu não me 

considero diferente de outras crianças por conta disso. Lógico que tem o “gap” de ter a falta 

da família durante cinco anos, mas eu, naquele momento eu não tinha a consciência de ter 

essa falta.  

Tem algumas coisas, com o depoimento da Tessa, que a gente sente. A gente evita 

falar das coisas dos pais. Apesar de nunca esconder, minha mãe sempre falou das coisas. 
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Óbvio, da tortura ela foi falando mais tarde, mas a gente, é uma coisa que machuca quando 

a gente fala, então a gente evita muito falar nisso.  

Acho que esses momentos, os nossos pais estão sempre lutando por isso, sempre 

vivendo isso, que a gente procura se afastar um pouco. Pelo menos no meu caso, os meus 

pais são vivos hoje, graças a Deus. Me dou bem com os dois, então, eu não tenho a busca 

de algo que faltou para mim.  

A minha infância, depois da juventude foi muito normal. Claro, sempre envolvido 

com a política, sempre querendo a luta pelas Diretas, sempre participando de algumas 

reuniões, como algumas reuniões da Praia do Rincão, que eu lembro pequeno, da criação 

do PDT em Santa Catarina. Sempre envolvido em alguma relação política, querendo 

sempre a Abertura. Mas não que isso me afetasse de alguma maneira.  

Depois disso, na verdade, eu posso até dizer, a mãe liberal, o filho conservador. Eu 

procurei muita segurança. Fiz Engenharia, muito no lado da racionalidade, não sei se 

inconscientemente, ou não. Depois de me formar fui estudar fora, fiz Finanças, voltei para o 

Brasil. Eu falo isso, porque eu não sei se foi uma coisa inconsciente ou consciente de eu 

fazer, procurar. Hoje, pensando se foi uma coisa mais da parte emocional, dizendo assim, 

“Olha, deixa eu ir para o lado da segurança”, que essa parte emocional, a minha mãe, vocês 

vão notar que quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente é muito emotivo.  

Mas outras coisas, como ter várias certidões, acho que isso a gente passou, por troca 

de nomes. No meu caso, o meu nome permaneceu sempre o mesmo, José Paulo, mas o 

sobrenome mudava, por meu pai usar nome falso, por minha mãe usar nome falso, nome da 

mãe mudava. Então, isso foi se resolvendo ao longo da minha juventude, quando eu tinha 

15, 18 anos. Mas nunca foi um trauma. Simplesmente, era uma coisa diferente das outras 

crianças, mas nada que me traumatizasse por conta disso.  

Minha mãe estava ali, meu pai estava ali, minha família, eu cresci no interior, em 

Santa Catarina, então isso fez muito bem para mim, ter essa base sólida de família, de ter 

todo mundo lá. Então, mesmo que meu pai fosse separado, minha mãe fosse separada, mas 

eu tinha a figura do pai, a figura da família. Tinha os rostos bem formados, e para mim foi 

sempre, nunca faltou nada nesse ambiente, para mim. Nunca busquei isso. Nunca ficou 

nada faltando, um elo faltando.  
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É lógico que, ao longo dos anos, sempre existia, porque quando minha mãe foi para 

Cuba, eu fiquei um ano perambulando em Santa Catarina, em algumas famílias, para a 

polícia não me prender. Minha mãe foi na frente. E aí, a gente, de vez em quando, um ano 

ou outro, a gente descobria onde eu tinha ficado dois meses, três meses.  

E sempre existia um “gapezinho”, que a gente não sabia o que tinha acontecido. E 

isso, a gente acho que foi descobrir só no ano 2000, por aí, que foi um mês de “gap”, que eu 

tinha ficado dois meses em Itajaí com uma família, depois eu voltei a conhecer. Então, 

essas coisas é que é diferente, de uma infância de outra criança, na época, que cresceram 

junto com a gente.  

Mas tirando essas partes, que também não me afetavam, não era uma coisa que eu 

buscava, e sim que minha mãe buscava. E é como a Tessa fala, eu acho que a gente, não é 

que a gente nega, mas é uma coisa que a gente evita de falar. E, vocês conhecem os nossos 

pais, eles são muito de buscar toda informação possível. E a gente, não. Eu fico mais na 

minha. Conheço algumas pessoas aqui na sala, mas não conheço todo mundo.  

Então, enfim, não participo assiduamente das coisas que minha mãe busca. Apoio, 

tal, dou força, mas não é uma coisa que eu queira buscar. E talvez seja, emocionalmente, 

para não me abalar ou para não... Bem, não é uma coisa que... Bem, eu estou bem sem ir 

buscar, eu me sinto bem, adequadamente, sem ir buscar. Mas minha mãe faz todo esse 

papel, de sempre estar buscando, de sempre estar envolvendo, de sempre estar sabendo 

como é que é. E eu participo, mas de longe.  

Então a gente sempre fica eu, pelo menos, como criança, evitando falar do passado. 

Esse relacionamento com os nossos pais, também, eu vejo a Tessa, às vezes, sendo dura 

com a mãe, eu também faço a mesma coisa com a minha mãe, um comportamento nosso. 

Então, essa parte, eu acho que tem algumas semelhanças nos casos, que a gente vem 

crescendo e criando essa mentalidade. 

Fora isso, eu tenho muito orgulho de ser filho da Derlei, lógico, por tudo que ela 

passou, por tudo que ela viveu, de querer mudar o Brasil. Eu procuro fazer, lógico, ela fez 

dessa forma, e eu procuro fazer da minha forma. Mas acho que esse bem maior, a gente, 

todos que cresceram nisso têm em mente, que é sempre transformar o Brasil em um mundo 

melhor, cada um faz a parte do jeito que se sente feliz, buscando a felicidade profissional, 

mas buscando a felicidade de todos, no Brasil, como um todo também.  
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É, que mais...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu, já naquela época, o livro 

que sua mãe escreveu é a coisa mais, como você disse, ela documenta tudo, tudo, tudo. Vai 

atrás de tudo. Todos os torturadores, todos os coronéis, todos os assassinos. Os dela, e os 

que estavam em volta. Isso é um assunto que não te atrai, assim, como busca? E seu pai? 

Ele também... 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Não. Não é um assunto que eu 

procuro. Meu pai foi militante, mas depois ele se envolveu muito pouco. Ele também ficou 

afastado. Hoje participa da política, tal, mas não vai buscar coisas, como torturadores, 

desaparecidos. Não está engajado, do jeito que minha mãe está. O meu pai ficou no Brasil, 

não ficou para fora. Não é uma coisa que eu, José Paulo, busco descobrir, nome de 

torturadores, nada disso.  

E eu estou bem. Me sinto bem. Eu não tenho essa necessidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você está morando em São 

Paulo? 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Moro em São Paulo já, pessoalmente, 

há cinco anos, mas minha esposa e meus filhos vieram, há um ano e meio, já.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, você não está na 

política? 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Não. Não estou na política.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, espera aí, Elzirinha. 

Identifica. Fala seu nome.  
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A SRA. ELZIRA VILELA – Eu sou Elzira. Sou amiga da Derlei, e mãe da 

Carmem. A Derlei me relatou que foi muito difícil, o tempo todo que você esteve em Cuba, 

que você tinha crises fortíssimas de asma, e que obrigava, inclusive, ela a ficar junto. Você 

tem lembrança disso? 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Tenho. Na verdade, eu me lembro. 

Cuba, como eles sempre prezavam muito pela saúde, e tinha uma saúde avançada, já 

naquela época, dava uma crise de asma e já era internado. Então eu acho que eu tive umas 

22 internações, nesses cinco anos, por crise de asma.  

 

A SRA. – Vinte e duas internações? 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Não sei se isso é diferente de outro 

asmático, sabe, que não teve uma mãe torturada. Não faço essa relação. Eu cresci até os 

meus 15, 16 anos, tendo crise de asma, sempre. Só depois dos 16 anos é que deu uma 

parada, e ficou mais psicológico, eu diria. Sempre quando tem algum desafio ou, sei lá, um 

dia antes de vir para cá, sempre dá uma, quando eu fico um pouco angustiado me dá uma 

crise, mas nada, é bem light. Hoje meu filho tem asma também, mas, com tratamentos, e 

tal, mas é bem mais tranquilo do que quando eu era pequeno.  

 

A SRA. MARIA LÚCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá o microfone para ela. Mas 

se identifica, por favor. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA – Maria Lúcia. Eu acho que ele era tão pequeno, quando 

ele chegou a Cuba, que talvez ele não lembre, mas ele teve um suporte de apoio psicológico 

muito grande.  

Acho que está no livro, todo mundo deve ter lido, mas ele ficou um ano passando de 

casa em casa, sem o pai e sem a mãe, e quando ele chegou ao Chile, houve o Golpe. Então, 
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nem nesse momento ele pôde ser entregue para a mãe, que estava esperando ele. Ele teve 

que voltar para o Brasil com a avó, tua tia, não é isso?  

E só dois anos depois, é que ele vai encontrar com a mãe e ter o contato com a mãe. 

Porque ele separou dela quando ele tinha 3 meses. Então, eu não sei se você, porque isso eu 

acho que é tão difícil para ele, que ele não consegue falar.  

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – É, na verdade... 

 

A SRA. MARIA LÚCIA – E também eu acho que, assim, quando eu cheguei, ele 

estava conversando comigo e falou que assim, na realidade ele tem um mecanismo de 

proteger muito a mãe dele, não é isso? Então assim, porque, talvez, no inconsciente dele, 

ela sofreu muito e ele... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho mais 

direcionada. É importante o que você está falando, eu não quero te cortar. Fala. Só para 

ouvir, senão depois não aproveita. Por favor. Desculpe. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA – Não. Era só para fazer um toque do... 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Na verdade tem muitas histórias, 

então assim, a história dos psicólogos, acho que... Mas, de novo, são coisas que eu não 

lembro pessoalmente. Talvez seja um mecanismo de defesa do meu corpo, mas a minha 

mãe sempre conta, “Você teve ajuda psicológica em Cuba”.  

Até, quando eu voltei para o Brasil, conversei com psicólogo, por isso que a gente 

foi morar no interior. Para estar junto da família. O mais próximo possível de primos e avós 

e tios possíveis, para eu criar essa raiz. Lógico que poderia ter desandado. Poderia ter, sei 

lá, não ter sido normal, como eu acho que eu sou.  

Essa ajuda psicológica, lógico, até foi uma das razões que fez a minha mãe ir para 

Cuba. Ela sofria muito, ela sangrava direto. Então, a nossa existência ajudou as nossas mães 

a terem algo, uma razão de viver, naquela época, olhando isso, hoje. Mas a gente, como 

criança, não sentia isso, ou eu não me lembro de sentir. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E era só você e ela? 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Só eu e ela. Durante esses cinco anos 

em Cuba. E sempre foi só eu e ela, até quando eu fui para a universidade, na verdade. Hoje, 

eu tenho três irmãos por parte de pai. A gente tem um relacionamento, não diria de irmãos, 

mas de amigos. A gente é bastante amigo, meu irmão me visita bastante. Eles procuram 

visitar mais do que eu, mas é um relacionamento bom. Mas assim, de novo, é bom para 

mim, porque eu sei que existem. O meu pai existe, está lá. Eu não busco a falta de um pai, 

como a Tessa. Eu não tenho essa falta. Eu não tenho que preencher uma lacuna. Minhas 

lacunas estão todas saradas, ou espero. Eu acho que estão. 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Eu queria fazer uma pergunta para o José Paulo.  

 

(Ininteligível.) 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Eu sou Mariluce Moura.  

Eu queria saber, nesse período, realmente, você separar de uma mãe aos 3 meses, e 

ficar até 2 anos separados, é uma experiência de abandono radical, muito dramática, 

mesmo. Nesse período que você ficou em Santa Catarina, entre várias casas, eram casas de 

amigos, de militantes, casa dos avós? Como é que era essa mudança? Quem eram essas 

pessoas para onde você tinha que, como um bebê, ser deslocado?  

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Pelo que eu me lembro, a maior parte 

do tempo foi com a minha avó, mas teve, eu passei com padres em seminários, em 

conventos, com padres. Fiquei com essa família, em Itajaí, durante uns quatro ou cinco 

meses, que eram militantes, mas não eram militantes políticos.  

E tem várias histórias de alguém ir me buscar em algum lugar, me levar para minha 

avó me ver, voltar. Então assim, eu me questionava muitas vezes, brincava com a minha 

mãe, será que eu sou eu mesmo, não trocaram em algum lugar? Então, e aí isso foi se 

materializando, diminuindo, nunca tive essa angústia. Eu brincava, mas ficava um 
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“quezinho” lá, mas não ia buscar, também. E aí depois conheci meu pai, a gente vê a 

semelhança física, então aí, também, é meio que uma ferida sarada.  

De novo, com 2 anos, eu não lembro, sinceramente, da falta. A minha mãe conta a 

história que eu cheguei com 2 anos, mas eu fui chamar ela de mãe quando eu tinha 3 anos, 

só. Então, que levou, aí, um tempo razoavelmente grande, para eu começar a chamar a 

minha mãe de mãe, porque vivia enrolando e não chamava ninguém de mãe. E queria, 

sempre, voltar para minha avó. Meu ponto de referência era minha avó. Mas isso, de novo, 

é a minha mãe que conta, as famílias que me acolheram naquela época me contam, mas eu 

não me lembro disso.  

 

A SRA. – (Ininteligível.) Você sentou no colo da sua mãe e perguntou, que aquela 

era uma angústia que você tinha, mas você, talvez, não quisesse encarar... Eu estou só 

lembrando... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa, deixa, faz natural. Pode 

fazer. Fica à vontade. Pergunta. 

 

A SRA. – Eu queria, só, que ele contasse, que é o que você questiona: será que eu 

sou eu? Isso é importante. Talvez você ache que foi normal, deve ter sido, você tá aí, uma 

pessoa saudável. Eu acho que a presença da sua mãe, e, realmente, o apoio dos familiares... 

(Ininteligível.)  

Mas eu acho que, assim, o que aconteceu, que ela contou que, no dia do seu 

casamento, de você se questionar, quer dizer, aquela criança que, um dia, chegou na sua 

mãe, e perguntou, “Eu sou seu filho?” E ela teve um expediente maravilhoso, conta, 

também, como foi a saída dela, porque...      

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas, então, faz o seguinte, ele 

vai falar exatamente o que ele quer. O que vale é o depoimento. Eu queria convidar a 

senhora, se a senhora puder vir e contar às coisas que a senhora sabe, em solidariedade ao 

depoimento dele. Mas eu queria preservar um pouco a integridade, e o depoimento dele. 

Por favor. Vamos lá? 
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O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Eu acho que é isso. Claro que o 

questionamento sempre houve. Enquanto eu estava amadurecendo, crescendo, não sempre, 

mas uma vez ou outra, quando conversava sobre o assunto, por onde eu passei, as famílias, 

que minha mãe buscava. Mas, “Em algum lugar não me trocaram?”, isso sempre vinha à 

tona. Mas não era uma coisa que, não é uma coisa que me preocupa, é uma coisa que eu 

dou super bem, eu não tenho realmente problema com isso. Brincar, eu sempre vou brincar 

com ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Ela merece. É uma 

pessoa maravilhosa. (Palmas.) Vamos lá. Carminha. 

 

A SRA. CARMEN DE SOUZA NAKASU– Meu nome é Carmen de Souza 

Nakasu.  

Eu nasci em Valinhos, em circunstâncias um pouco obscuras, fugindo daqui para 

ali, minha mãe conseguiu acertar um parto, daí eu nasci em Valinhos, e até hoje meu 

registro não é de Valinhos, por sinal. Enfim, isso são outras coisas.  

Quando eu tinha 1 ano e uma semana fui presa, com a minha mãe, na Estação da 

Luz, meia noite, minha mãe estava tomando o trem, com meu pai também, os dois 

tomando, nós íamos tomar o trem para o Rio, porque a intenção também, provavelmente, 

acho que era de sair do Brasil. Estava uma situação muito complicada. E, naquele 

momento, nós fomos presos.  

Aí, o que aconteceu? Minha mãe ficou com o meu pai no DOI-CODI, por 90 dias, 

sendo torturada, e eles me usaram por um período de tempo, também, para, de certa 

maneira, obter mais informações dela. Porque eles me sequestraram por quatro dias, cinco 

dias.  

Então, eu fiquei na mão de alguém, ninguém sabe com quem eu fiquei, 

provavelmente com uma investigadora, que me pegou no momento que minha mãe separou 

de mim, e depois fui encontrá-los depois de três meses.  

Aí, o que se sabe desse período que eu fiquei, é que eu era uma criança muito 

alegre, extrovertida, e gostava muito de tomar banho. E é uma coisa que era assim, enfim, 
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era uma atividade que eu gostava muito. E quando eu saí, quando eu voltei para casa dos 

meus familiares, eu tinha pânico de banho.  

E outra coisa, também, é que meus pais não tinham carro, e quando eu voltei, assim 

que eu voltei, eu já sabia mexer dentro de carro. Então, quer dizer que, de alguma maneira, 

eu andei em algum carro, por ali.  

E o fato é que, na verdade, eu fiquei três meses, afastada dos meus pais. E o que eu 

carreguei, eu era uma criança muito tímida, muito insegura, eu não conseguia ficar longe da 

minha mãe. Uma adolescente extremamente tímida, também. Nunca tive muitos amigos. 

Enfim, não conseguia me relacionar muito bem.  

E, frequentemente, o que me abatia era uma sensação horrível, de uma angústia 

tremenda. Bom, do nada, aquilo lá me tomava. Uma coisa estranha, uma falta de ar, tudo 

junto. Isso quando eu tinha uns 18 para 19 anos eu fui... Assim, desde os 10 anos minha 

mãe já me colocou para fazer terapias, aquela ludoterapia, aí vai de terapia em terapia, para 

conseguir amenizar um pouco essa dor, e para que eu ficasse uma criança mais 

extrovertida, mais alegre.  

Enfim, aí quando eu estava com meus 19 anos, eu fiz uma terapia de uma neuro, 

uma regressão neurolinguística. E daí, foi muito marcante isso, porque ela me disse para, 

dentro dessa sensação, e voltando no tempo, como se fosse uma auto-hipnose. E eu voltei 

justo no momento em que meus pais foram pegos. Então assim, eu comecei a chorar muito, 

chorava, chorava, e eu via uma cena meio confusa de uma correria de lá para cá, e aí, nesse 

momento, a terapeuta falou, “Agora você vai conversar com essa criança. Fala que já está 

tudo bem, e que foi um momento que você viveu, mas que a situação já está resolvida”.  

E daí, foi. Daí eu conversei com essa criança, daí foi incrível, porque quando eu 

voltei, ela me fez regredir de volta para o tempo presente, aquela situação, nossa, parece 

que tinha aliviado. Parece que tinha saído um chumbo de cima de mim. Então, quer dizer, 

de alguma maneira eu tinha que vivenciar uma memória que estava lá no fundo, escondida, 

mas que se manifestava de uma forma estranhíssima, que eu ficava meio paralisada.  

E então eu acho assim, que o erro maior foi exatamente esse. Primeiro, que eles não 

poderiam ter ficado comigo nesse período, não tinha sentido nenhum. Já que eles 

conheciam tudo da minha família, eles poderiam, simplesmente ter pego minha mãe e meu 
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pai, claro que isso também foi errado, mas era uma situação política, na época, e 

imediatamente me devolvido para minha família, para as pessoas que eu conhecia.  

Mas não foi feito isso, então houve realmente um erro do Estado, nesse sentido. Foi 

injusto para uma criança ter vivido uma situação dessas. Enfim, eu também sou, um pouco, 

como o José Paulo. Eu não estou envolvida em nenhuma luta política atual. Eu não 

participo de nenhuma ONG, eu não participo de nenhum grupo, não sou ativista de algum 

partido ou de alguma causa, mas eu procuro, eu admiro muito os meus pais, (Chorando.) 

por toda coragem de ter enfrentado tudo o que eles enfrentaram, e não ter desistido até o 

final, não ter delatado ninguém, terem resistido bravamente a do tipo de tortura, por uma 

causa muito maior do que a minha existência, por exemplo, que era a causa de todo um 

povo.  

De procurar, através dessa luta, dar possibilidade para os camponeses, para os 

operários terem um mínimo de dignidade, saberem que eles devem ser respeitados 

socialmente. Que eles têm o direito de ter todos os benefícios que o Estado proporciona 

para todos. De lutar pelo que eles, de terem, enfim, todas as condições de ter uma vida 

saudável, feliz.  

E, até hoje, são exemplos para mim, e que eu procuro, no meu dia a dia, ter atitudes 

que sejam solidárias, ter atitudes de respeito ao próximo, ainda que ele seja um faxineiro, 

ainda que ele seja uma pessoa analfabeta, mas que eu tenho que tratar essa pessoa com a 

mesma dignidade de uma pessoa que é um magistrado ou, enfim, porque eu aprendi, com 

os meus pais eu aprendi essa humanidade, esse respeito ao próximo.  

E eu estou aqui, porque realmente eu acho que houve muita injustiça, uma violação 

tremenda aos direitos humanos. Os militares foram, realmente, atrozes no que fizeram. E eu 

acho que eu consegui, graças a muitas terapias e ao auxílio constante da minha mãe, 

consegui superar muito dessa dor interior, e eu estou muito feliz de estar aqui, também, 

compartilhando essa dor com pessoas que viveram histórias muito semelhantes.  

E assim, claro, a minha história foi muito mais leve do que as histórias de pessoas 

que perderam os pais e que, infelizmente, não puderam nem enterrar os próprios pais, ou 

que sofreram agressões, crianças que sofreram violências, nasceram dentro do presídio, 

enfim, histórias muito, muito mais complicadas do que a minha. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carminha, me explica uma 

coisa, mas, pelo menos, você soube, nesses três meses, o que aconteceu, onde você ficou? 

Alguém levantou isso? 

 

A SRA. CARMEN DE SOUZA NAKASU– Nesses três meses, foram cinco dias 

em que eu fique no DOPS, e depois eu fiquei com os familiares. Primeiro, eu fiquei com a 

D. Maria Cecília Figueira de Mello. Na verdade, foi curioso porque, recentemente, eu os 

reencontrei, eu fiquei na casa dela, ela era mãe de uma amiga da minha tia. A mãe da Ciça.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sua mãe estava presa? 

 

A SRA. CARMEN DE SOUZA NAKASU– A minha mãe estava presa. E a 

primeira casa que eu fiquei, na verdade, foi da D. Maria Cecília Figueira de Mello. E 

recentemente eu a reencontrei; foi um mês atrás, menos de um mês, e reencontrei toda a 

família. Daí, eles contaram para mim o que foi a estadia, a minha chegada, era uma criança 

de 1 ano, extremamente amedrontada, que chegou lá, ficou com eles uma semana, mas que 

para eles aquilo parecia um mês, porque foi uma novidade ter uma menininha, lá.  

Uma família numerosa, são não sei se são 10 filhos, 10 ou 12, 10, e daí foi, eu 

conversei com um dos irmãos dela, parece que eu me identifiquei muito com um dos 

irmãos, daí eu só queria ficar no colo daquele menininho, e aquele menininho que teve que 

me levar para o médico, porque eu tive uma dor de ouvido. Enfim, resgatei um pouco dessa 

história aí, esse período que eu fiquei com a D. Maria Cecília. E depois eu fiquei na casa, 

eu acho que eu fiquei com a minha avó, minha avó foi me buscar, e eu fiquei com a minha 

avó até reencontrar meus pais.  

Aí eu não lembro, mas eu acho que eu nem reconheci a senhora, quando a senhora 

saiu, não é. Já fazia três meses, e para uma criança de um ano, três meses imagino que seja 

praticamente uma vida, a vida inteira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal, Carminha. 
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A SRA. CARMEN DE SOUZA NAKASU– A minha mãe lembrou uma coisa 

assim, que quando eu era pequena eu tinha muitas convulsões, terrores noturnos. Enfim, eu 

tive uma infância, psicologicamente, bastante conturbada.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Senta aqui ao lado dela. Fica 

mais à vontade. Senta ao lado dela.  

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Eu gostaria de acrescentar o seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Elzirinha. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – A Carminha era, quando nós fomos presos lá na 

OBAN, a investigadora pegou logo ela. Ela era uma criança extremamente saudável. E 

depois que saiu... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi isso, Elzira? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Isso foi em setembro de 1973.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Setembro de 1973. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Isso. Três de setembro de 1973. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para OBAN. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seu marido também? 
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A SRA. ELZIRA VILELA – Também. Nós fomos presos e no caminho eles 

falaram, entrega a menina para a investigadora, porque agora você vai por o capuz. Lógico 

que eu, era uma coisa mais... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No ato da prisão? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. No caminho, já, vindo da rodoviária para a 

OBAN. E, lá na OBAN, ele, a primeira coisa que ele falou, ele falou, “Entrega”, eles 

começaram a gritar quando nós chegamos, “Vocês estão na temível Operação 

Bandeirante”.  

Aquela coisa tremenda que eles faziam, a pressão. Por isso que você conta, que você 

ouvia muito barulho. Tinha muito, muito ruído. Aí eles falaram, “Entrega a menina”. Ali 

era um drama porque assim, não quero entregar, mas ela vai ver horrores se ficar aqui. 

Então você fica, e realmente ela foi para a investigadora, ficou lá, e durante esses três, cinco 

dias que ela ficou lá, acho que foram cinco dias, lógico, que foi a maior tortura que eu tive 

na vida, muito mais do que qualquer outra tortura.  

Porém, o que eu queria falar da Carminha, é que quando ela saiu ela tinha muito, 

você referiu que você tinha problema com água, ela tinha muito medo da água. E tinha 

muito problema com barulho. Ela ficava atordoada com barulho. Até não muito tempo, não 

é, Carminha? Você relatou que barulho de descarga, por exemplo, você ficava 

completamente, sentia um mal estar muito indefinido.  

E quando ela foi para ficar com a minha família, ela não conhecia minha família. 

Então, era também gente estranha. E depois da gente sair, das coisas se “normalizarem”, 

entre aspas, que a gente continuou sendo seguido, é lógico, era uma coisa terrível, ela 

começou a ter, com qualquer febre de 37 graus ela entrava em convulsão. Convulsão febril 

existe em crianças, mas é com febre de 38, 39, não com 37. E ela tinha convulsões muito 

fortes. Ela esteve muito tempo fazendo eletro, dava negativo, mas ela teve assim, sei lá, 

dezenas de convulsões e convulsão completa, o grande mal.  

E ficou uma criança extremamente insegura. Em todo lugar que a gente, ia ela 

segurava na mão e ela não largava de jeito nenhum. Até que o neurologista mandou ir para 

ludoterapia, que não foi com 10 anos, foi com 5 anos que ela foi fazer ludo.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



31 
 

E a psicóloga conta, me chamou um dia e falou, “Olha, ela conta que tem sempre o 

mesmo sonho. Ela sonha que ela está no seu colo e chegam soldados e a pegam ela e levam. 

E ela fica desesperada”. Aí, a psicóloga me perguntou se eu já tinha contado o que tinha 

acontecido. Eu falei que não. A gente nunca contou, exatamente, o que aconteceu, as 

prisões, essa coisa toda. Então, ela pediu que eu contasse. E daí eu comecei a contar, aliás, 

eu contei durante muitos anos pra Carminha, porque ela nunca lembrava mais, ela sempre 

perguntava alguma outra coisa. Eu contei como é que foi a prisão, por que ela ficou 

separada da gente, não é porque a gente não gostava, mas porque ela, que a gente tinha sido 

preso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou na 

OBAN? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Eu fiquei uns 90 dias. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Noventa dias? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Foi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E seu marido? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Também. Ele ficou um pouco mais. E depois de 60 

dias que eles liberaram... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para o DOPS? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Não. Eu não ficava de pé. Eu estava muito mal.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só para eu entender. Você 

ficou 90 dias. Aí, ela ficou cinco dias com alguém que vocês não sabem direito quem é. 
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A SRA. ELZIRA VILELA – E depois, ficou na casa da minha irmã. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Aí, a levaram para algum 

familiar. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. Isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você totalmente apartada 

dela, você e seu marido.  

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. E quando eu cheguei em casa, eu estava muito 

desequilibrada. Eu nem me lembro, durante um mês eu não me lembro o que aconteceu. 

Diz que eu estava completamente alterada. E depois, aí, que a gente foi estabelecendo, 

retomando aquela relação, de novo.  

Agora, uma coisa assim, a história do registro da Carminha, ela tinha, foi presa com 

registro falso. Carmen Yumi Pereira Sato, que era o nome frio, nosso. Esse registro, eles 

falaram que tinha que fazer o registro verdadeiro. Isso aí foi, inclusive, no julgamento, eles 

falaram que tinha que refazer esse registro, etc. e tal.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Devagar. Você 

estava com o nome real ou falso? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Falso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E seu marido? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Falso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ela? 
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A SRA. ELZIRA VILELA – E ela, o registro era correspondente aos nossos 

nomes falsos. Era falso também.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O registro dela com o nome 

falso. Meu Deus! 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É.  E daí, uns dois anos depois do julgamento, ela foi 

registrar, logo, foi uma coisa que eles decretaram lá no Tribunal Militar, que tinha que 

registrar com o nome verdadeiro, e tinha que ir, lá em Santo André dar baixa naquele 

registro falso. Que, aliás, eu nunca dei.  

Mas o registro verdadeiro não foi feito, porque quando eu estava grávida dela, a 

gente estava sendo muito perseguido. Minhas duas irmãs foram presas, em ocasiões 

diferentes, para dar conta do paradeiro da gente. Aí eles falaram, “Não precisa, ela está 

grávida. Quando ela chegar ao hospital, nós pegamos”.  

Então, o maior drama foi onde a Carminha podia nascer. A gente deu tratos à bola, 

até que eu me lembrei de um colega de faculdade, que tinha formado bem antes de mim, e 

que não tinha implicação política nenhuma. Tinha sido só da JUC, e que trabalhava em 

Valinhos. Daí a gente conseguiu entrar em contato com ele, um terceiro amigo entrou em 

contato e conseguiu, porque ele falou, “Eu faço a cesárea”. Então a gente entrou, fez a 

cesárea, dois dias depois saímos. Isso foi em Valinhos.  

E a Carminha não sabia disso. Ela tinha 16 anos, eu não tinha coragem de contar, 

porque contar isso para ela implicava em um problema de segurança para o médico que fez 

o parto. Nasceu em Valinhos. Quem fez? A gente vivia sob, muito tempo sob aquela égide 

do terror. Porque ela, isso foi em 1973, em 1985, só, que foi terminar a ditadura.  

Então, ela tinha uns 15, 16 anos, um dia eu a chamei e falei, “Olha, você não nasceu 

em São Paulo”. Porque eu sempre dizia para ela que ela tinha nascido em São Paulo, de 

parto normal. Eu falei, “Não, você nasceu de cesárea e você nasceu em Valinhos. Você não 

é natural de São Paulo”. E o registro dela, então, até hoje é falso, porque consta que ela 

nasceu em Utinga. Utinga não existe. Utinga é um bairro de Santo André. Consta que ela 

nasceu em Utinga/SP. Então, eu estou só falando isso, porque isso é uma coisa da 

identidade, que eu acho que é significativo, também. 
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Agora, foram muitas terapias. Não foi uma nem duas que a Carminha fez para... E 

fico muito feliz de, hoje, tê-la ouvido falar que ela fica contente de ver, com a vida de 

militância dos pais. Porque um tempo, há muito tempo atrás, ela virou para mim e falou, 

“Escuta, quer dizer que você dava mais valor à luta política do que à minha vida? Você pôs 

em risco a minha vida. Você gosta mais da luta política do que de mim?” Isso é, você sabe 

como é que é, para a gente que é mãe, é um...  

Então, o fato dela, ao longo da vida, ter entendido isso, deixa a gente super feliz. 

(Palmas.)  

 

A SRA. – Você disse que foi o canto, também, que te ajudou. O que é isso? Você 

canta? 

 

A SRA. CARMEN DE SOUZA NAKASU – Então, eu canto. Eu sou cantora 

lírica. E eu acho que, através da música, eu consigo expressar muito, também, muitos 

sentimentos que ficaram dentro de mim. Tanto que eu gosto muito de cantar uma música 

muito triste. A música que eu mais gosto, quanto mais triste mais eu gosto, porque daí é 

que eu consigo soltar um pouco, talvez, algumas coisas que estejam lá dentro.  

 

(Ininteligível.) 

 

A SRA. CARMEN DE SOUZA NAKASU – Cantar? Cantar, aqui. Eu não sei o 

que eu poderia cantar. A Bachiana? Só um minuto. 

 

 

*      *      * 

 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DE CANTO.  

 

*      *      * 

 

(Palmas.) 
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A SRA. CARMEN DE SOUZA NAKASU – Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Valeu. Chega de ditadura. 

Abaixo a ditadura. A sessão está encerrada. (Palmas.) 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

07/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo. 37ª audiência pública seminário ‘A verdade e a infância roubada’. 

Sete de maio de 2013. Está instalada a 37ª audiência pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo no dia 07 de maio de 2013, às 14 horas Assembleia Legislativa 

auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre os casos das crianças que 

foram atingidas pela ditadura no Brasil.  

Inicialmente a Vivian vai fazer a leitura do texto ‘Verdade e infância roubada’.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - Boa noite a todos. Sou Vivian Mendes, assessora 

da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.  

Verdade e infância roubada.  

Crianças foram sequestradas e escondidas nos centros clandestinos da repressão 

política. Foram arrancadas do convívio com os seus pais e suas famílias, foram 

enquadradas como elementos subversivos pelos órgãos de repressão e banidas do país. 

Foram obrigadas a ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a viver com 

identidade falsa, na clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer os 

nomes de seus pais. Levadas aos cárceres da ditadura militar foram confrontadas com 

seus pais nus, machucados, recém-saídos do pau de arara ou da cadeira do dragão. 

Foram encapuzadas, intimidadas, torturadas. Algumas foram torturadas antes de nascer. 

Nasceram nas prisões e cativeiros, sofreram torturas físicas e psicológicas; houve 

crianças que assistiram ao assassinato de seus pais, outras não conheceram seus pais 

assassinados, cujos corpos não foram entregues aos seus familiares para que fosse feito 

o sepultamento. Crianças que não tiveram contato direto com os agentes da repressão, 

mas seus familiares foram atingidos, o que causou a elas sentimento de dor, de perda, de 

medo e de humilhação. A ditadura não poupou as crianças. Sacrificou-as como forma de 

ampliar e perpetuar os efeitos das torturas a elas próprias e aos seus pais.  

A Professora Madalena Prata Soares de 26 anos, esposa do estudante José Carlos 
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Novaes da Mata Machado, morto pelos órgãos de segurança narrou ao Conselho da 

auditoria militar de Minas Gerais em 1983 que foi presa em 21/10/73 juntamente com o 

seu filho menor, Eduardo, de quatro anos de idade. Que o motivo da prisão era que 

(ininteligível) que ele não consegue entender o meu desaparecimento e de José Carlos, e 

o mesmo está com o sentimento de abandono. Ao depor no Rio de Janeiro em 1969 

declara o carpinteiro paranaense Milton Gaia Leite, de 30 anos ‘ foi preso e torturado 

com tentativa de estupro inclusive tendo (ininteligível).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem coisa para apresentar 

de imagem, pode subir a tela. A Tessa já voltou. Vem para a mesa. Filha da Mariluce 

Moura e do Gildo. (ininteligível) para vir ficar aqui ao meu lado. Finalmente a 

Carminha. Pronto.  

Vamos lá. Segura que lá vem muita emoção. Dá o microfone para a Tessa. Essa 

plaquinha vocês não se intimidem, é só para quando o pessoal ver a imagem na 

televisão, ver quem está depondo. Vamos lá.  

Tessa de Moura Lacerda. A palavra é sua.  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Meu nome é Tessa de Moura Lacerda. 

Eu sou filha da Mariluce Moura e do Gildo Macedo Lacerda. Ambos foram presos em 

outubro de 73 e três dias depois meu pai já estava assassinado, e minha mãe permaneceu 

presa grávida de mim por 42 dias. Eu confesso que eu imaginei que iam ter perguntas 

que iam guiar o meu depoimento, então, eu não sei se eu conto a minha história, o que 

vocês querem? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz o que você quiser. 

Vai com naturalidade, não tem nenhum roteiro fixo. Esse microfone te deixa mais 

descontraída.  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Durante a minha infância, eu me 

lembro de ter perguntado aos seis anos, mãe, conta de novo a história de Gildo. Isso 
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significa que eu já sabia da história. Depois ela me conta que ela falava sobre isso desde 

os dois anos de idade para que eu me familiarizasse com o assunto do meu pai 

biológico, já que ela tinha se casado de novo e depois de alguns anos eu passei a chamar 

esse segundo marido dela de pai. E nesse segundo momento que eu pedi para ela me 

contar a história de Gildo, onde eu tinha uns seis ou sete anos, eu lembro que foi um 

momento de muita emoção, eu tinha seis ou sete anos, e eu lembro que eu tentei ali com 

os instrumentos que uma criança de sete anos tem que reconstruir a minha história. Eu 

lembro que eu redesenhei como de fato é a minha história, como eu gostaria que tivesse 

sido e como poderia ser representado. Inclusive na história como de fato é a minha 

história, eu desenhei minha mãe grávida no enterro do meu pai. Isso nunca aconteceu.  

Depois, é muito duro para a gente falar disso. São poucos os momentos da 

minha vida que eu falo sobre isso. O filme ’15 Filhos’ é esse momento e hoje é esse 

momento. Depois eu tive uma conversa com a minha mãe, quando eu tinha 15 para 16 

anos. Claro que a gente falava. Não era uma coisa que a gente não conversava, mas a 

gente não sentava para conversar porque era duro para ela, duro para mim. Nunca foi 

escondido, não é nada disso, mas é difícil falar. E aí essa conversa aos 15 anos, tinha 

saído uma notícia no Jornal do Brasil que contava porque a ação da direção popular foi 

caindo sistematicamente (ininteligível) que é absolutamente grande por um lado eu 

tentar imaginar como meu pai é, e aceitar como meu pai morreu, é um pouco isso. é 

bastante inefável tanto a vida dele que eu vou reconstruindo por meio de conversas, 

poucas fotos, mas sobretudo a morte dele de maneira brutal, cruel, e o fato de não ter 

um corpo para que eu faça o rito mesmo, aceite, faça o luto por essa morte. Depois, 

quando na época em que o Fernando Henrique aceitou fazer a Lei, finalmente foi escrita 

a Lei 9.140 em 95 em que o Estado reconhecia a responsabilidade pelas mortes de 

desaparecidos políticos, então, nós participamos de várias reuniões da Comissão de 

Familiares de São Paulo, e também de Minas, porque meu pai é mineiro, nós entramos 

em contato, conheci pessoas em Minas, nós tivemos acesso a um monte de cadernos, 

cópias, e eu com 20 anos lia avidamente tudo que chegava. E a Comissão de Familiares 

de Pernambuco também mandou o dossiê e é claro que minha mãe falou, você não vai 

ler isso, é claro que eu li. E (ininteligível) não há nenhum dano que tenha me 

impossibilitado de viver e de gozar da vida e ter alegrias e... Mas como paira sempre 

essa sombra para mim, o que ela vinha refletindo na minha personalidade era 

insegurança, baixa autoestima, enfim, uma série de coisas assim.   
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Medo. Eu tenho muito medo sempre. Eu não durmo de luz apagada. Sempre tem 

de ter alguma luz acesa.  E agora com os filhos é muito fácil dizer "Não. Tem de deixar 

a luz acesa. E se ela quiser ir ao banheiro de madrugada?" Mas são coisas que eu 

carrego desde a infância.  

Então, eu tenho uma relação ambígua com essa história porque, como ela é 

muito difícil, a minha sensação é eu não consigo encarar de frente sempre. São alguns 

momentos em que eu paro e falo "Agora, eu preciso resolver isso". E não é uma coisa 

que "Ah, então está resolvido". Não existe isso. E eu invejo quem consegue levar a vida 

totalmente se dedicando a essa história. Mas a minha maneira de lidar com essa história 

é nem sempre encará-la de frente. Nem sempre ficar falando dela porque é muito duro.  

Eu gostaria de ter a coragem de pautar a minha vida por isso e expor essa 

história mais. Em 2011, depois de todo esse percurso, eu acabei virando. Eu fui estudar 

filosofia. Fiz toda a minha formação em filosofia, virei professora de filosofia e, em 

2011, fiz um colóquio na USP em homenagem à professora Marilena, com quem eu 

trabalho, Marilena Chauí, e que também é uma pessoa por ter uma postura em relação à 

minha história.  

E eu consegui fazer um texto sobre filosofia, sobre a filosofia política de 

Spinoza. Um texto acadêmico mais falando da história de Gildo. Isso para mim foi, para 

mim pessoalmente, foi uma grande vitória.  

Embora eu não tenha... Aliás, vindo para cá, eu vinha pensando que eu preciso... 

Eu publiquei em uma revista eletrônica esse texto, mas eu preciso um dia publicar, 

inclusive, para os meus pares da filosofia. Porque é um texto de 15 páginas, é pouco, 

mas é aquilo eu consegui. Foi a maneira como eu consegui trabalhar nisso.  

Então, não sei. Acho que é um pouco isso que eu tentei.  

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA - Eu acho que você poderia falar um pouco 

sobre a questão da certidão. 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Sim. E também da certidão de óbito. 

Até os 18 anos, eu não tinha o nome do meu pai na certidão porque ele já estava morto 

quando eu nasci. E isso criou situações constrangedoras. Além de ser horrível para mim 

"Como assim não ter um pai nem na certidão?”.  
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Quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, eu fui percebendo os olhares, 

umas situações constrangedoras porque eu não tinha o nome do meu pai na certidão, 

como se eu não tivesse pai mesmo. E para que eu obtivesse o nome do meu pai 

juridicamente foi necessário que a minha mãe processasse a família do meu pai para que 

eles reconhecessem. Não que de fato eles não reconheciam antes disso, mas 

juridicamente era necessário fazer isso. Isso também para mim era bastante estranho, 

processar a minha tia, a minha avó e tal, ser contra elas para ter o nome do meu pai na 

certidão. E eu tive então o nome dele só aos 18 anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sua certidão só tinha o 

nome da mãe? 

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Só. E dos avós maternos.  

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Só esclarecendo, eu tinha casado com o 

Gildo. Só esclarecendo esse detalhe da certidão, eu tinha casado com o Gildo, ele com o 

nome que ele usava como clandestino, que era Cássio de Oliveira Alves. Havia uma 

certidão nossa de casamento da igreja. A gente tinha casado na igreja, mas isso poderia 

ser reconhecido pelo Estado. Mas como o nome era falso, não havia como. E como eu 

era viúva e era viúva de um homem que não havia o atestado de óbito e, portanto, o 

homem não era morto.  

O registro era sempre feito pelo pai, não havia como registrar na Bahia Tessa 

Moura Lacerda, filha de Mariluce de Souza Moura e Gildo Macedo Lacerda.  

Então, eu tive de registrar só com o meu nome e entrar com o processo de 

investigação de paternidade. Só que ao fazer o processo de investigação da paternidade, 

segundo a Ronilda Noblat, que era a minha advogada, não poderia ser... Um processo 

sempre tem de ter alguém que você acusa. E aí não poderia ser o Estado porque um 

processo de investigação da paternidade não se faz contra o Estado. E quem tinha de ser 

réu nessa ação – e eu tive que conversar com a Dona Célia sobre isso – tinha que ser a 

mãe de Gildo, o que era uma situação surreal. Ela concordando com tudo, dando 

declarações de que Tessa era neta dela sim, mesmo assim tinha que ter um processo.  
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E esse processo demorou muito tempo. Por isso que Tessa levou tantos anos sem 

a certidão. Depois, no final, todos os nossos amigos que eram de Ação Popular, na 

Bahia – o José Sérgio Gabrielli, o Emiliano José – todos tiveram que depor dizendo 

"Sim, Mariluce era casada com Gildo" e tal. Não tinha ainda o exame de DNA também. 

Foi isso que aconteceu, e ela só teve a certidão, mesmo sem o atestado de óbito 

ainda nessa fase. Eu diria quando você tinha 15. Mas você acha que é 18?  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Eu acho não: eu tenho certeza porque 

sem a certidão eu não podia fazer o RG, e eu não podia prestar o vestibular. E eu fiz o 

vestibular já com 18 anos. Fazia o meu aniversário em junho e foi uma correria para 

fazer o RG. 

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Está bom. Era esse o esclarecimento que eu 

queria dar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espere um pouco.  

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA –Espera aí que eu vou pegar ele um pouco.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria perguntar 

uma coisa. O seguinte, você nasceu onde?  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Eu nasci em Salvador. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando? 
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A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Em 1974, junho de 1974.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você ficou em Salvador 

até que idade?  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Minha mãe se mudou para o Rio 

quando eu tinha dois anos. Nós depois voltamos para Salvador, e depois ficamos até eu 

ter nove anos. Depois nós fomos para o Rio e, com 11 anos, nós nos mudamos para 

Brasília; e com 14 para São Paulo. Desde então eu moro em São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a notícia sua mãe deu 

aos 14 anos?  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Não. Ela me falou a primeira vez eu 

nem me lembro. Eu tinha menos de dois anos. Mas a notícia do Jornal do Brasil saiu 

quando eu tinha uns 15 anos. (Alguém falando fora do microfone). Não sei. Não lembro 

quem é. Mas foi divulgado quem tinha delatado e porque que a direção da AP foi sendo 

presa. E foi aí que eu me dei conta de que ele realmente estava morto. 

Minha mãe jamais me escondeu me sonegou essa informação. Jamais. Mas eu 

não queria acreditar. Eu queria acreditar que ele estava vivo e que nem ela sabia. Na 

verdade, isso foi uma fantasia que eu fiz quando eu tinha uns nove, dez anos.  

A gente ainda estava na Ditadura. Era 1985, por ali. Quando acabou a Ditadura, 

eu comecei a imaginar a possibilidade de que talvez ele estivesse vivo. Quando 

começou a ter a luta pelas Diretas Já e tal, e que então haveria a possibilidade de... 

Mas tudo isso na cabeça de uma criança de nove, dez anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem mais irmãos?  
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A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Tenho dois irmãos. Uma irmã e um 

irmão mais novos do que eu, que são filhos do meu padrasto, do meu pai não biológico.  

O atestado de óbito que a gente conseguiu só com a Lei 9.140. Mas que ainda 

não consta a causa mortis. O atestado de óbito que a gente tem não consta a causa 

mortis.  

 

 

A SRA. – (ininteligível) seu pai foi ameaçado?  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Sim. Minha mãe conta para mim que 

eles estavam em uma viagem. Ele estava levando ela para conhecer a família dele em 

Minas. E durante a viagem, então, eles falaram "Bom, se nós tivermos um filho com 'a', 

que nome você gostaria? Se fosse menino, se fosse menina, com 'b', com 'c'. Com 'tão', 

ele falou Tessa, aí ela falou, "Gostei desse nome".  

Então, quando ele foi morto, eles não tinham discutido isso e ela estava com um 

mês de gravidez. Um mês e pouco, mas tinha tido essa conversa anterior.  Inclusive isso 

foi uma coisa que me levou a pensar. Ele não pode ser o meu pai. Ele, se é que eu tenho 

alguma queixa, se eu tivesse alguma queixa, algum sentimento infantil de abandono ou 

qualquer coisa assim, é impossível que eu tenha qualquer coisa assim em relação a ele. 

Porque ele sequer pode ser meu pai. São coisas que a gente vai tentando elaborar. Vai 

juntando aqui, outra ali para tentar elaborar a história, mas é difícil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fazer uma pergunta.  

Tenho essa questão do corpo insepulto do desaparecido. Você falou à batalha que você 

fez para prestar vestibular, ter nome de pai, conseguir RG. E depois disso, você parou 

dessa busca, na medida em que você resolveu? Porque sua mãe é militante. Porque já se 

passaram muitos anos. Hoje você é professora. Imagina essa sensação de ter um pai 

desaparecido.  

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Ele nunca constou na lista dos 

desaparecidos. Por isso que a minha mãe ficou chocada quando eu disse que agora nós 
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temos certeza. Porque na época da morte, foi divulgado a versão falsa, os teatros da 

ditadura, foi divulgado no Jornal Nacional, no Jornal do Brasil, no Le Monde.  

Então, foi uma morte que foi divulgada como se fosse um tiroteio na esquina das 

Avenidas General Polidoro e Caxangá no Centro de Recife, às seis horas da tarde, 

naquele movimento de pico e ninguém viu nada. Mas enfim essa era a versão. E não só 

isso. Meu pai Gildo e o José Carlos da Mata Machado teriam sido levados para um 

encontro com um terceiro, que não é nomeado, e esse terceiro teria percebido a 

emboscada. E ele teria atirado no meu pai, que morre no local, e o Zé Carlos fica ferido.     

 Não só a versão oficial encobre a morte sob tortura como ainda meu pai morre 

como se fosse traidor do companheiro, que enfim, do terceiro que a gente fica sem saber 

quem é.  

Quando isso acontece, minha mãe estava presa. Ao sair, ela tentou reaver o 

corpo. E sempre houve essa história de que seria relativamente menos difícil porque ele 

tinha um metro e 92 centímetros. A ossada dele seria muito maior do que a média. 

Seria, relativamente, menos difícil. Mas a investigação da Comissão de Familiares de 

Pernambuco apurou que, primeiro, estava em um caixão lacrado. A família de Zé 

Carlos, por exemplo, a Madalena, que foi citada, conseguiram receber o corpo em um 

caixão lacrado. O de Gildo também estava. Mas ele foi jogado depois em uma vala 

comum no Cemitério das Flores, alguma coisa assim lá em Recife. Da Várzea.  

E depois, essas ossadas foram com ossadas desde a época de Getúlio. Então, até 

aí ainda daria para identificar, mas essas ossadas ficaram a céu aberto. Os ossos foram 

deteriorados. Então, a possibilidade de... A gente ficou sabendo disso mais ou menos na 

época da Lei 9.140. Mas mesmo assim é muito duro. Tudo bem, a gente tem a 

informação. A gente sabe então que há a possibilidade de identificação por meio de 

exame de DNA. Inclusive, eu contribuí com o banco de sangue para ter o DNA, é 

mínima. A gente sabe disso. Mas esse saber racional não tira a dor daquela criança que 

queria falar "Não. Eu sei que não dá. Mas eu quero enterrar meu pai". Eu quero levar os 

meus filhos, por mais estranho que isso possa aparecer, e dizer, "Olha, o seu avô está 

aqui".  

É claro eu enchi a parede de minha casa com fotos de todos os nossos, dos pais e 

dos avós e bisavós dos meus filhos para que eles vejam e entendam e reconstruam, e 

saibam que, além dessas pessoas com quem eles convivem, tem um avô que eles nunca 

vão conhecer. Então, saber racionalmente que é impossível isso não adianta. É muito 

duro. 
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Eu fico pensando também nos meus avós. Os pais de Gildo o quanto deve ter 

sido duro para eles morrer sem ter enterrado o seu filho.  

O máximo que eu posso fazer é dizer para mim mesma, "Está bom, o meu pai 

está morto".  Mas não dá para eu dizer "você nunca vai ter o corpo, nem túmulo, nem 

esse rapaz vai ter direito de fazer o luto de maneira decente". Isso eu não aceito. Não dá. 

Por isso que eu não acho tão absurdo para uma criança de nove anos imaginar "Quem 

sabe o meu pai fugiu para fora do país". E tudo bem: a gente ainda vivia a Ditadura 

naquele momento.  

E o mais difícil é saber que não dá mesmo porque, pela descrição que o amparo 

da Comissão de Familiares de Recife fez, não dá para identificar o corpo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os ossos estão 

estourados? 

 

 

A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Se degradou porque estava a céu 

aberto. Dá uma sensação de que, com todas as aspas, é uma história que não fecha. Não 

que eu queira deixar para trás. Mas não é justo. Não é justo com ele. Não é justo com os 

pais dele. Não é justo com a minha mãe. Não é justo comigo. Não é justo com os meus 

filhos.  Não é justo com ninguém.  

Na Grécia antiga, já tinha a tragédia, a Antígona. Toda a questão do corpo 

insepulto. É uma necessidade do ser humano sepultar seus mortos, fazer o luto, fechar o 

ciclo em certo sentido. Jamais eu vou abandonar, nem que eu quisesse, eu poderia dar as 

costas para a história do meu pai, para a história do Brasil. Mas eu queria – e aí é a 

criança que está dizendo – eu queria enterrar o meu pai. Não adianta me explicar 

cientificamente que não dá e eu mesma dizer para mim. Isso é muito dolorido. Muito 

doloroso. Mais até doloroso do que eu saber que a minha mãe foi torturada comigo 

dentro da barriga e até que ponto essa tortura me atingiu. E eu sei que ela se preocupou 

muito com isso na época. Na época não, sempre, mas enfim.  

E eu fui fazer exames e tal, eletroencefalograma e tal. Depois eu fiz de novo 

quando eu já... já adulta, já casada porque eu estava vendo uns flashes, eu resolvi fazer 

um monte de exames. Só contei para a minha mãe depois para ela não ficar preocupada. 

Não tinha nada.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



Para mim é mais... A maior dor é não poder enterrar o meu pai. Mais do que 

qualquer dor física que eu tenha sofrido sem saber e que, de alguma maneira, está lá no 

meu subconsciente, sei lá, se é que eu tinha o subconsciente naquela época, no embrião. 

(ininteligível). É isso.   

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – E aí que eu tenho que dar a notícia para ela 

que o pai dela tinha morrido. A história é a seguinte, quando eu saí da prisão, quando eu 

estava presa no quartel do Forte de São Pedro de Salvador, sozinha e tal, eu passei uma 

semana cheia de esperanças e eu passei todos os dias dos 42 dias seguintes no mais 

profundo e negro desespero porque me avisaram que Gildo tinha morrido no dia 15 de 

novembro. E quando eu saí, eu saí grávida, eu sabia que a coisa que realmente me 

segurava, eu tinha acabado de fazer 23 anos. Eu fiz na prisão, e eu sabia que o que me 

segurava viva era exatamente a gravidez. 

Então, eu queria saber qual era a situação, qual era o dano que o bebê, o feto 

poderia ter sofrido dado que eu fui espancada, tomei choques, enfim, toda aquela 

barbaridade de torturas e tal.  E o meu irmão que estava concluindo medicina disse "Eu 

vou escolher o melhor professor da faculdade para te acompanhar". E esse médico me 

acalmou bastante no sentido, não, tem uma grande proteção à gravidez. Eu contei toda 

história para ele. Ele disse, tem uma grande proteção. O feto fica muito protegido nesse 

começo. Mas a gente vai observar depois que o seu filho nascer. Eu achava que era um 

menino e que ia se chamar Gildo. Aliás, suspenderam as visitas da minha família, que 

tinham aberto depois que contaram que ele tinha morrido. Suspenderam porque eu disse 

exatamente em uma visita para o meu pai e para minha mãe que ia nascer sim, ia se 

chamar Gildo e eu ia prestar todas as homenagens a Gildo através desse filho, etc. 

Como eu disse isso na frente dos tenentes, enfim, do povo lá da Polícia Federal e do 

Exército, que estava tomando conta, eles suspenderam as visitas por uma semana 

porque eu não podia falar nada. 

Enfim, mas aí quando eu passei toda gravidez. Uma gravidez que eu achei uma 

coisa entre o desespero e ter a vida assegurada pela própria outra vida que estava em 

você. E fui passando assim todos os meses e tal e logo que me permitiram, eu não podia 

sair de Salvador, eu tinha que ir à Polícia Federal toda semana assinar aqueles negócios. 

Eles não deixavam ir até Belo Horizonte encontrar a família de Gildo. Quando eu fui ser 

ouvida na auditoria eu pedi que entregassem o corpo para a gente fazer o enterro. Entrei 
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em contato com Recife, tentei tudo. E grávida. E daí, quando, aquela angústia, como 

você não divide com uma pessoa que você era apaixonada, a gravidez, os momentos, o 

crescimento. Cada vez que eu voltava do médico para o jornal, no pré-natal, eu voltava 

muda. Porque, para quem eu ia dizer isso, está com não sei quantos centímetros, eu 

engordei não sei quanto. Toda essa coisa que as mulheres curtem muito. E aí, quando 

Tessa nasceu, que eu vi que era uma menina, fiquei muito feliz que era uma menina 

também, o nome de Tessa tinha sido uma conversa de Gildo comigo a gente viajando de 

ônibus por Salvador e tal. Eu dizendo, e aí, se eu tiver filha, como é que é o nome e tal. 

Aí fomos falando todos os nomes que ele gostava, todos os nomes que eu gostava. E ele 

falou em Tessa. Por isso que ela é Tessa. Porque é uma proposta de Gildo esse nome. 

Bom, mas aí, quando ela era bebê me pareceu tudo bem, ela fez todos os exames 

e tal. Quando ela tinha dois anos, que ela foi para pré-escola, à psicóloga da pré-escola 

de Salvador me chamou e disse assim, Tessa tem algo como uns momentos de ausência. 

Ela de repente não sabe alguma coisa. E aí a psicóloga achava que isso era não devido a 

algum problema neurológico, mas talvez a um buraco de informação. Aí eu dizia, mas 

como que uma criança de dois anos pode ter um buraco de informação? Ela dizia, tudo 

bem, você faz os exames, o eletroencefalograma, tudo isso que os médicos pediram, 

agora, você faz também uma estratégia. Você vai começar a falar normalmente em sua 

casa, todos os dias, eu já estava casada de novo, você vai falar todos os dias de Gildo. 

Gildo isso, Gildo aquilo. Em algum momento a Tessa vai lhe perguntar, e onde está 

Gildo? E isso aconteceu exatamente assim. 

Um dia a gente estava, Elisa era bebezinha e Tessa estava sozinha com ela e tal, 

brincando. Elisa dormindo. A gente tinha falado várias vezes no café da manhã, eu e 

Rino tínhamos falado de Gildo, de Minas, etc. E aí ela perguntou para mim, e cadê 

Gildo? Onde está Gildo? E aí eu falei para ela, Gildo morreu. Você sabe que quando as 

pessoas têm algum problema, o corpo não funciona, elas podem morrer, etc., etc. E aí 

expliquei isso da maneira que eu conseguia para uma criança de dois anos. E seguindo a 

orientação da psicóloga. Aí ela me perguntou, e Rininho, que era o jeito que ela 

chamava meu novo marido. E eu disse assim, olha, Rino é o seguinte. Eu estava sozinha 

e ele, quando me escolheu para casar com ele, escolheu você também como filha dele. E 

aí ela disse, está bem. E aí, no dia seguinte, de manhã, no café da manhã ela chegou 

para o Rino e disse assim, oi pai. E aí ele tomou o maior susto realmente porque era a 

primeira vez, depois dessa conversa, que ela tinha assumido ele como pai. 
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E esse momento que ela fala dos sete anos foi o momento de um grande embate 

psicológico mesmo dela, porque ela chorava e dizia assim, eu quero que Rino seja meu 

pai, mas eu não quero que Rino seja meu pai. Eu quero que o meu pai seja Gildo. E aí 

ficava essa crise mesmo. E todos esses anos, quando eu pude, assim que me deram 

liberdade de sair de Salvador, eu estava grávida de uns seis meses, aí eu viajei, fui até 

Uberaba encontrar os pais de Gildo, conversar, etc. e tal. Depois, quando Tessa tinha 

uns nove meses, voltei de novo a Minas para apresentar a eles e tal. Então, naquele 

momento eu tentei fazer ela pelo menos ter essa convivência com os avós e tias e tal, 

primos.  

Mas, enfim, eu acho que essa coisa que ela fala, que a psicóloga dizia dos 

buracos de informação, eu fico imaginando o seguinte. Uma mulher grávida, 

absolutamente aterrorizada. Tessa falou essa coisa de que ela não consegue dormir de 

luz apagada. Eu também não conseguia. Depois que eu fui torturada eu passei anos e 

anos da minha vida precisando de alguma lâmpada. Depois de anos de análise aí 

finalmente eu consegui apagar a luz para dormir. Mas o que eu sinto dessa questão da 

Tessa é que, eu acho que essa coisa que ela diz da dor é exatamente que ela sempre teve 

uma certa dificuldade de verbalizar isso assim de público. Então realmente deve ser 

alguma coisa realmente muito profundamente entranhada. Aquela fase toda de gravidez, 

uma mãe deprimida, desesperada, etc., e tentando se recuperar depois, enfim, imagino 

que isso tenha efeitos psicológicos, se não definitivos, pelo menos bastante sérios. É 

isso que eu queria acrescentar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tessa, deixa eu te perguntar 

uma coisa. A sua mãe, pelo pouco tempo que eu tenho de convivência com ela, ela é 

desse time da Amelinha de caçadora de nazistas. Ela vai morrer atrás dos nazi. O seu pai 

era mineiro, sua mãe é de Salvador, e ele estava com Mata Machado, que era mineiro 

também, lá em Recife. Você foi atrás dos torturadores, dos caras, foi atrás de, 

documentalmente, saber quem eram as equipes, quem estava no comando, os nomes. 

Isso aí você foi atrás? 

 

 

A SRA. TESSA DE MOURA LACERDA - Não. Eu não quis. Primeiro eu não 

sabia muito bem o porquê, mas depois eu fiquei pensando, eu não queria saber o rosto 
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dessas pessoas. Eu acho que todas devem ser punidas, mas elas não eram, não estavam 

isoladas. Era uma ação do Estado. Então o Estado, como um todo e todos os membros 

daquele Estado precisariam ser responsabilizados. Eu não queria, foi esse aqui. Esse. 

Esse que deu aquele tapa final lá. Não. Eu queria que todos, eu queria então que não as 

Forças Armadas brasileiras não tivessem o poder que elas ainda têm e como há essa 

luta, que seja proibido que ex-torturadores em geral ocupem cargos públicos, sejam 

Deputados Vereador. Eu acho que deveria existir uma Lei proibindo isso. Então eu não 

queria uma vingança pessoal. Meu pai não deu a vida por algo individual. Ele deu a vida 

pela democracia. Pela democracia brasileira, pela democracia latino-americana, sei lá. 

Então eu nunca quis saber, apontar o dedo e dizer, é esse. Todos são. Eu quero uma 

responsabilização pública. Eu acho que exemplos como o da Argentina poderiam existir 

no Brasil, em que há uma responsabilização pública dos torturadores. Enfim, é um 

pouco por isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu conheci sua mãe 

pessoalmente a semana passada. Mas quando saiu o livro dela eu, eu ganhei o livro em 

um natal e li. Por incrível que pareça, entre o natal e o ano novo. Não conseguia parar 

de ler e nem se chorar.  

Bom, fala um pouquinho de você. Fala na primeira pessoa, de você. Daí você vai 

engatando na política. Mas fala um pouquinho de você. Se apresenta um pouco. Quem é 

você? Você nasceu lá na terra da sua mãe? Conta um pouco da sua história.  

 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Boa tarde a todos. Meu nome é 

José Paulo de Luca Ramos. Eu sou filho de Derlei Catarina de Luca e Nilo César Sobral 

Ramos. Eu nasci em 72. Nasci em Londrina. Na época meu pai e minha mãe passavam 

por lá em algumas dessas ações, indo para Londrina, fugindo da polícia já. Nasci lá, e 

depois de um ano de idade, minha mãe já torturada e depois de algumas torturas 

precisou fugir do Brasil para não ser morta. Acabou indo para Cuba. Ela foi antes, eu fui 

um ano depois, então eu cheguei em Cuba já com dois anos de idade, em 74. A gente 

morou em Cuba durante cinco anos. Eu cinco anos, minha mãe seis. Eu lembro da gente 

voltando em 79, na época da anistia e, para falar da infância em Cuba eu não tenho, 

como criança, do que reclamar porque Cuba foi muito boa para mim. Eu fiquei dos dois 
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aos sete anos. Então, tinha educação, tinha saúde, mas, óbvio não tinha o pai lá. Meu pai 

tinha ficado aqui, nessa época eles se separaram, antes da gente ir para Cuba, na 

verdade. Mas eu, como criança, nunca tive, mas até os sete anos não tive a presença do 

pai e também não tive a falta de, então, é diferente de você perder um pai. Até os sete 

anos não tinha conhecido meu pai, mas também não sentia fala. Então, como criança, 

naquela época, eu não sofria por conta disso.  

Então minha infância dos dois aos sete anos foi relativamente boa. Cuba, na 

verdade, recebia o suporte da União Soviética naquela época, então não faltava as coisas 

em Cuba. Quando a gente voltou, aí sim, não só do meu pai, quando a gente morava em 

Cuba, mas eu estava longe da família. Então, quando a gente retornou aí sim me deu 

toda uma estabilidade de ter uma família grande, de conhecer os avós, conhecer meu 

pai. Isso foi em 80, então eu já tinha de oito para nove anos. E cresci, digamos, tive uma 

infância normal. Eu não me considero diferente de outras crianças por conta disso. 

Lógico que tem o GAP, de ter a falta da família durante cinco anos, mas eu, naquele 

momento eu não tinha a consciência de ter essa falta. Tem algumas coisas, com o 

depoimento da Tessa, que a gente sente. A gente evita falar das coisas dos pais. Apesar 

de nunca esconder, minha mãe sempre falou das coisas. Óbvio, da tortura ela foi falando 

mais tarde, mas a gente, é uma coisa que machuca quando a gente fala, então a gente 

evita muito falar nisso. Acho que esses momentos, os nossos pais estão sempre lutando 

por isso, sempre vivendo isso que a gente procura se afastar um pouco. Pelo menos no 

meu caso, os meus pais são vivos hoje, graças a Deus. Me dou bem com os dois, então 

eu não tenho a busca de algo que faltou para mim.  

A minha infância, depois a juventude foi muito normal. Claro, sempre envolvido 

com a política, sempre querendo a luta pelas diretas, sempre participando de algumas 

reuniões da Praia do Rincão, que eu lembro pequeno da criação do PDT em Santa 

Catarina. Sempre envolvido em alguma relação política, querendo sempre a abertura. 

Mas não que isso me afetasse de alguma maneira.  

Depois disso, na verdade, eu posso até dizer, a mãe liberal, o filho conservador. 

Eu procurei muita segurança. Fiz Engenharia, muito no lado da racionalidade, não sei se 

inconscientemente ou não. Depois de me formar fui estudar fora, fiz finanças, voltei 

para o Brasil. Eu falo isso porque eu não sei se foi uma coisa inconsciente ou consciente 

de eu fazer, procurar, hoje pensando se foi uma coisa mais da parte emocional dizendo 

assim, deixa eu ir ais para o lado da segurança que essa parte emocional, a minha mãe, 
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vocês vão notar que quando a gente começa a falar dessas coisas a gente é muito 

emotivo.  

Mas outras coisas como ter várias certidões, acho que isso a gente passou, troca 

de nomes. No meu caso o meu nome permaneceu sempre o mesmo, José Paulo, mas o 

sobrenome mudava por meu pai usar nome falso, por minha mãe usar nome falso. 

Nome da mãe mudava. Então isso foi se resolvendo ao longo da minha juventude, 

quando eu tinha 15, 18 anos. Mas nunca foi um trauma. Simplesmente era uma coisa 

diferente das outras crianças, mas nada que me traumatizasse por causa disso. Minha 

mãe estava ali, meu pai estava ali, minha família, eu cresci no interior, em Santa 

Catarina, então isso fez muito bem para mim. Ter essa base sólida de família de ter todo 

mundo lá. Então, mesmo que meu pai fosse separado, minha mãe fosse separada, mas 

eu tinha a figura do pai, a figura da família. Tinha os rostos bem formados e para mim 

foi sempre, nunca faltou nada nesse ambiente para mim. Nunca busquei isso. Nunca 

ficou nada faltando, um elo faltando.  

É lógico que, ao longo dos anos, sempre existia, porque quando minha mãe foi 

para Cuba eu fiquei um ano perambulando em Santa Catarina em algumas famílias para 

a polícia não me prender. Minha mãe foi na frente. E aí a gente, de vez em quando, um 

ano ou outro a gente descobria onde eu tinha ficado dois meses, três meses. E sempre 

existia um gapezinho que a gente não sabia o que tinha acontecido. E isso a gente acho 

que foi descobrir só no ano dois mil, por aí, que foi um mês de GAP que eu tinha ficado 

dois meses em Itajaí com uma família, depois eu voltei a conhecer. Então essas coisas é 

que é diferente de uma infância de uma outra criança na época, que cresceram junto 

coma gente. Mas, tirando essas partes, que também não me afetavam, não era uma coisa 

que eu buscava e sim que minha mãe buscava. E é como a Tessa fala, eu acho que a 

gente, não é que a gente nega, mas é uma coisa que a gente evita de falar. E, vocês 

conhecem os nossos pais, eles são muito de buscar toda informação possível. E a gente 

não. Eu fico mais na minha. Conheço algumas pessoas aqui na sala, mas não conheço 

todo mundo. Então assim, não participo assiduamente das coisas que minha mãe busca. 

Apoio, tal, dou força, mas não é uma coisa que eu queira buscar. E talvez seja, 

emocionalmente, para não me abalar ou para não, bem, não é uma coisa que, bem, eu 

estou bem sem ir buscar. Eu me sinto bem, adequadamente, sem ir buscar. Mas minha 

mãe faz todo esse papel de sempre estar buscando, de sempre estar envolvendo, de 

sempre estar sabendo como é que é. E eu participo, mas de longe.  
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Então a gente sempre fica, eu, pelo menos, como criança, evitar do passado. 

Esse relacionamento com os nossos pais também eu vejo a Tessa às vezes sendo dura 

com a mãe, eu também faço a mesma coisa às vezes com a minha mãe. Esse é um 

comportamento nosso. Então essa parte acho que tem algumas semelhanças nos casos 

que a gente vem crescendo e criando essa mentalidade. 

Fora isso, eu tenho muito orgulho de ser filho da Derlei, lógico, por tudo o que 

ela passou, por tudo o que ela viveu, de querer mudar o Brasil. Eu procuro fazer, lógico, 

ela fez dessa forma e eu procuro fazer da minha forma. Mas acho que esse bem maior a 

gente, todos que cresceram nisso tem em mente, que é sempre transformar o Brasil em 

um mundo melhor, cada um faz a parte do jeito que se sente feliz, buscando a felicidade 

profissional, mas buscando a felicidade de todos no Brasil como um todo também.  

Que mais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu, já naquela época, o 

livro que sua mãe escreveu é a coisa mais, como você disse, ela documenta tudo, tudo, 

tudo. Vai atrás de tudo. Todos os torturadores, todos os coronéis, todos os assassinos. 

Os dela e os que estavam em volta. Isso é um assunto que não te atrai? Assim como 

busca. E seu pai? Ele também... 

 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Não. Não é um assunto que eu 

procuro. Meu pai foi militante, mas depois ele se envolveu muito pouco. Ela também 

ficou afastado. Hoje participa a política, tal, mas não vai buscar coisas como 

torturadores, desaparecidos. Não está engajado do jeito que minha mãe está. O meu pai 

ficou no Brasil, não ficou para fora. Não é uma coisa que eu busco descobrir, nome de 

torturadores, nada disso.  

E eu estou bem. Me sinto bem. Eu não tenho essa necessidade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você está morando em São 

Paulo? 
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O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Moro em São Paulo já, 

pessoalmente, há cinco anos, mas minha esposa e meus filhos vieram há um ano e meio 

já.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então você não está na 

política? 

 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Não. Não estou na política.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Identifica. Fala seu nome.  

 

 

A SRA. ELZIRA – Eu sou Elzira. Sou amiga da Derlei e mãe da Carmem. A 

Derlei me relatou que foi muito difícil, o tempo todo que você ficou em Cuba, que você 

tinha crises fortíssimas de asma e que obrigava inclusive ela a ficar junto. Você tem 

lembrança disso? 

 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Tenho. Na verdade eu me lembro, 

Cuba, como eles sempre prezavam muito pela saúde e tinha uma saúde avançada já 

naquela época, dava uma crise de asma e já era internado. Então eu acho que eu tive 

umas 22 internações nesses cinco anos por crise de asma. Não sei se isso é diferente de 

outro asmático, sabe, que não teve umas mães torturadas. Não faço essa relação. Eu 

cresci até os meus 15, 16 anos tendo crise de asma sempre. Só depois dos 16 anos é que 

deu uma parada e ficou mais psicológico, eu diria. Sempre quando tem algum desafio 

ou, sei lá, um dia antes de vir para cá, sempre dá uma, quando eu fico um pouco 

angustiado me dá uma crise, mas nada, é bem light. Hoje meu filho tem asma também, 

mas, com tratamentos, mas é bem mais tranquilo do que quando eu era pequeno.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá o microfone para ela. 

Mas se identifica, por favor. 

 

 

A SRA. MARIA LÚCIA – Eu acho que ele era tão pequeno quando ele chegou 

em Cuba que talvez ele não lembre, mas ele teve um suporte de apoio psicológico muito 

grande. Acho que está no livro, todo mundo deve ter lido, mas ele ficou um ano 

passando de casa em casa sem o pai e sem a mãe e quando ele chegou no Chile houve o 

golpe. Então, nem nesse momento ele pôde ser entregue para mãe, que estava esperando 

ele. Ele teve que voltar para o Brasil com a avó, tua tia, não é isso? E só dois anos 

depois é que ele vai encontrar com a mãe e ter o contato com a mãe. Porque ele separou 

dela quando ele tinha três meses. Então eu não sei se você, porque isso eu acho que é 

tão difícil para ele que ele não consegue falar. E também eu acho que assim, quando eu 

cheguei ele estava conversando comigo e falou que assim, que na realidade ele acha que 

ele teve um mecanismo de proteger muito a mãe dele, não é isso? Então assim, porque 

talvez no inconsciente dele ela sofreu muito e ele... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho mais 

direcionada. É importante o que você está falando, eu não quero te cortar. Fala. Só para 

ouvir, senão depois não aproveita. Desculpe. 

 

 

A SRA. MARIA LÚCIA – Não. Era só para fazer um toque do... 

 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Na verdade tem muitas histórias, 

então assim, a história dos psicólogos, acho que, de novo, são coisas que eu não lembro 

pessoalmente. Talvez seja um mecanismo de defesa do meu corpo, mas a minha mãe 

sempre conta, você teve ajuda psicológica em Cuba, até quando eu voltei para o Brasil 

conversei com psicólogo, por isso que a gente foi morar no interior. Para estar junto da 

família. O mais próximo possível de primos e avós e tios possíveis, para eu criar essa 

raiz. Logo que eu poderia ter desandado. Poderia ter, sei lá, não ter sido normal como eu 

acho que eu sou. Mas essa ajuda psicológica, lógico, até foi uma das razões que fez a 
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minha mãe ir para Cuba. Ela sofreu muito, ela sangrava direto, então a nossa existência 

ajudou as nossas mães a terem algo, uma razão de viver, naquela época, olhando isso 

hoje. Mas a gente, como criança, não senti isso ou eu não lembro de sentir. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E era só você e ela? 

 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Só eu e ela. Durante esses cinco 

anos em Cuba. E sempre foi só eu e ela até quando eu fui para universidade na verdade. 

Hoje eu tenho três irmãos por parte de pai. A gente tem um relacionamento, não diria de 

irmãos, mas de amigos. A gente é bastante amigo, meu irmão me visita bastante. Eles 

procuram visitar mais do que eu, mas é um relacionamento bom, mas assim, de novo, é 

bom para mim porque eu sei que existem. O meu pai existe, está lá. Eu não busco a falta 

de um pai como a Tessa. Eu não tenho essa falta. Eu não tenho que preencher uma 

lacuna. Minhas lacunas estão todas saradas. Ou espero, eu acho que estão. 

 

 

A SRA. MARILUCE MOURA – Eu queria fazer uma pergunta para o José 

Paulo. Eu queria saber, nesse período, realmente você separar de uma mãe aos três 

meses e ficar até dois anos separados é uma experiência de abandono radical, muito 

dramática mesmo. Nesse período que você ficou em Santa Catarina entre várias casas, 

eram casas de amigos, de militantes, casa dos avós? Como é que era essa mudança. 

Quem eram essas pessoas para onde você tinha, como um bebê, ser deslocado? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pelo que eu me lembro, a 

maior parte do tempo foi com a minha avó, mas teve, eu passei com padres em 

seminários, em conventos com pares. Fiquei com essa família em Itajaí durante uns 

quatro ou cinco meses, que eram militantes, mas não, eram militantes políticos. E tem 

várias histórias de alguém ir me buscar em algum lugar, levar para minha avó e ver, 

voltar. Então assim, eu me questionava muitas vezes, brincava com a minha mãe, será 

que eu sou eu mesmo, não trocaram em algum lugar? Então, e aí isso foi se 

materializando, diminuindo, nunca tive essa angústia. Eu brincava, mas ficava um 
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quesinho lá, mas não ia buscar também. E aí depois conheci meu pai, a gente vê a 

semelhança física, então é meio que uma ferida sarada.  

De novo, com dois anos eu não lembro, sinceramente, da falta. A minha mãe 

conta a história que eu cheguei com dois anos mas eu fui chamar ela de mãe quando eu 

tinha três anos só. Então, que levou um tempo aí razoavelmente grande para eu começar 

a chamar a minha mãe de mãe porque vivia enrolando e não chama ninguém de mãe. E 

queria sempre voltar para minha avó. Meu ponto de referência era minha avó. Mas isso, 

de novo, é a minha mãe que conta, as famílias que me acolheram naquela época me 

contam, mas eu não lembro disso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz o seguinte, ele vai falar 

exatamente o que ele quer. O que vale é o depoimento. Eu queria convidar a Senhora, se 

a Senhora puder vir e contar às coisas que a Senhora sabe em solidariedade ao 

depoimento dele. Mas eu queria preservar um pouco a integridade e o depoimento dele. 

Por favor. Vamos lá. 

 

 

O SR. JOSÉ PAULO DE LUCA RAMOS – Eu acho que é isso. Claro que o 

questionamento sempre houve. Enquanto eu estava me amadurecendo, crescendo, não 

sempre, mas uma vez ou outra, quando conversava sobre o assunto, por onde eu passei, 

as famílias, que minha mãe buscava, mas, em algum lugar não me trocaram, isso sempre 

vinha à tona. Mas não era uma coisa que, não é uma coisa que me preocupa, é uma 

coisa que eu dou super bem, eu não tenho realmente problema com isso. Brincar eu 

sempre vou brincar com ela. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Ela merece. É 

uma pessoa maravilhosa. Vamos lá Carminha. 

 

 

A SRA. CARMEM NAKASU DE SOUZA – Meu nome é Carmem Nakasu de 

Souza. Eu nasci em Valinhos, em circunstâncias um pouco obscuras, fugindo daqui para 
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ali, minha mãe conseguiu acertar um parto, daí eu nasci em Valinhos e até hoje meu 

registro não é de Valinhos, por sinal. Enfim, isso são outras coisas.  

Quando eu tinha um ano e uma semana fui presa com a minha mãe na Estação 

da Luz, meia noite, com meu pai também, os dois tomando, nós íamos tomar o trem 

para o Rio, porque a intenção também, provavelmente, era de sair do Brasil. Estava uma 

situação muito complicada. E naquele momento nós fomos presos. Aí, o que aconteceu? 

Minha mãe ficou com o meu pai no DOI-CODI por 90 dias sendo torturada e eles me 

usaram por um período de tempo também para, de certa maneira, para obter mais 

informações dela. Porque eles me sequestraram por quatro dias, cinco dias. Então eu 

fiquei na mão de alguém, ninguém sabia com quem eu fiquei. Provavelmente com uma 

investigadora que me pegou no momento que minha mãe separou de mim e depois fui 

encontrá-los depois de três meses. Aí o que se sabe desse período que eu fiquei, eu era 

uma criança muito alegre, extrovertida, e gostava muito de tomar banho. E é uma coisa 

que era assim, enfim, era uma atividade que eu gostava muito. E quando eu saí, quando 

eu voltei para casa dos meus familiares, eu tinha pânico de banho.  

E outra coisa também é que meus pais não tinham carro e quando eu voltei, 

assim que eu voltei eu já sabia mexer dentro do carro. Então quer dizer que, de alguma 

maneira eu andei em algum carro por ali. E o fato é que, então eu fiquei, na verdade eu 

fiquei três meses afastada dos meus pais, e o que eu carreguei, eu era uma criança muito 

tímida, muito insegura. Eu não conseguia ficar longe da minha mãe. Uma adolescente 

extremamente tímida também. Nunca tive muitos amigos. Enfim, não conseguia me 

relacionar muito bem e, frequentemente, o que me abatia era uma sensação horrível de 

uma angústia tremenda. Então, do nada aquilo lá me tomava. Uma coisa estranha, uma 

falta de ar, tudo junto.  

Isso quando eu tinha uns 18 para 19 anos eu fui, assim, desde os 10 anos minha 

mãe já me colocou para fazer terapias, aquela ludoterapia, aí vai de terapia em terapia 

para conseguir amenizar um pouco essa dor e para que eu ficasse uma criança mais 

extrovertida, mais alegre.  

Enfim, aí quando eu estava com meus 19 anos aí eu fui e fiz uma terapia de, uma 

neuro, uma regressão neurolinguística. E daí foi muito marcante isso, porque aí ela me 

disse, dentro dessa sensação e voltando no tempo como se fosse uma auto-hipnose. E eu 

voltei justo no momento em que meus pais foram pegos. Então assim, eu comecei a 

chorar muito, chorava, chorava e eu via uma cena meio confusa de uma correria de lá 

para cá e aí nesse momento a terapeuta falou, agora você vai conversar com essa 
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criança. Fala que já está tudo bem e que foi um momento que você viveu, mas que a 

situação já está resolvida. E daí foi. Daí eu conversei com essas crianças, daí foi 

incrível, porque daí quando eu voltei, ela me fez regredir de volta para o tempo 

presente, aquela situação, nossa, parece que tinha aliviado. Parece que tinha saído um 

chumbo de cima de mim. Então, quer dizer, de alguma maneira eu tinha que vivenciar 

uma memória que estava lá no fundo escondida, mas que se manifestava de uma forma 

estranhíssima, que eu ficava meio paralisada.  

E então eu acho assim, que o erro maior foi exatamente esse. Primeiro que eles 

não poderiam ter ficado comigo nesse período. Não tinha sentido nenhum. Já que eles 

conheciam tudo da minha família, eles poderiam simplesmente ter pego minha mãe e 

meu pai. Enfim, claro que isso também foi errado, mas era uma situação política, e 

imediatamente me devolvido para minha família, para as pessoas que eu conhecia. Mas 

não foi feito isso, então houve realmente um erro do Estado nesse sentido. Foi injusto 

para uma criança ter vivido uma situação dessas. Enfim, eu também sou um pouco 

como o José Paulo. Eu não estou envolvida em nenhuma luta política atual. Eu não 

participo de nenhuma ONG, eu não participo de nenhum grupo, não sou ativista de 

algum partido ou de alguma causa, mas eu procuro, eu admiro muito os meus pais por 

toda coragem de ter enfrentado tudo o que eles enfrentaram e não ter desistido até o 

final, não ter delatado ninguém, terem resistido bravamente a do tipo de tortura, por 

uma causa muito maior do que a minha existência, por exemplo. Que era a causa de 

todo um povo. De procurar, através dessa luta, dar possibilidade para os camponeses, 

para os operários, terem um mínimo de dignidade. Saberem que eles devem ser 

respeitados socialmente. Que eles têm o direito de ter todos os benefícios que o Estado 

proporciona para todos. De lutar pelo que eles, de terem, enfim, todas as condições, de 

ter uma vida saudável, feliz. E até hoje são exemplos para mim que, e que eu procuro, 

no meu dia a dia, ter atitudes que sejam solidárias, ter atitudes de respeito ao próximo, 

ainda que ele seja um faxineiro, ainda que ele seja uma pessoa analfabeta, mas que eu 

tenho que tratar essa pessoa com a mesma dignidade de uma pessoa que é um 

magistrado ou, enfim, porque eu aprendi, com os meus pais eu aprendi essa 

humanidade, esse respeito ao próximo.  

E eu estou aqui porque eu acho que realmente houve muita injustiça, uma 

violação tremenda aos direitos humanos. Os militares foram realmente atrozes no que 

fizeram. E eu acho que eu consegui, graças a muitas terapias e ao auxílio constante da 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



minha mãe, consegui superar muito dessa dor interior e eu estou muito feliz de estar 

aqui compartilhando essa dor com pessoas que viveram histórias muito semelhantes.  

E assim, claro, a minha história foi muito mais leve do que as histórias de 

pessoas que perderam os pais e que, infelizmente, não puderam nem enterrar os próprios 

pais, ou que sofreram agressões, crianças que sofreram violências, nasceram dentro do 

presídio, enfim, histórias muito, muito mais complicadas do que a minha. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carminha, mas pelo menos 

você soube, nesses três meses, onde você ficou? Alguém levantou isso? 

 

 

A SRA. CARMEM NAKASU DE SOUZA – Nesses três meses, foram cinco 

dias em que eu fique no DOPS e depois eu fiquei com os familiares e com, primeiro em 

fiquei com a Dona Maria Cecília Figueira de Melo. Na verdade foi curioso porque 

recentemente eu os reencontrei, eu fiquei na casa dela, ela era mãe de uma amiga da 

minha tia. A mãe da Cissa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sua mãe estava presa? 

 

 

A SRA. CARMEM NAKASU DE SOUZA – A minha mãe estava presa. E a 

primeira casa que eu fiquei, na verdade, foi da Dona Maria Cecília Figueira de Melo. E 

recentemente eu a reencontrei, foi um mês atrás, menos de um mês, e reencontrei toda a 

família. Daí eles contaram para mim o que é que foi a estadia, a minha chegada, era uma 

criança de um ano, extremamente amedrontada que chegou lá, ficou com eles uma 

semana, mas que para eles aquilo parecia um mês porque foi uma novidade ter uma 

menininha lá. Uma família numerosa, acho que, são não sei se são 10 filhos, 10 ou 12, 

10, e daí foi, eu conversei com um dos irmãos dela, parece que eu me identifiquei muito 

com um dos irmãos, daí eu só queria ficar no colo daquele menininho e aquele 

menininho que teve que me levar para o médico porque eu tive uma dor de ouvido. 

Enfim, resgatei um pouco dessa história aí, esse período que eu fiquei com a Dona 
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Maria Cecília. E depois eu fique, eu acho que eu fiquei com a minha avó, depois minha 

avó foi me buscar e eu fiquei com a minha avó até reencontrar meus pais.  

Aí eu não lembro, mas eu acho que eu nem reconheci a Senhora quando a 

Senhora saiu não é. Já fazia três meses. Para uma criança de um ano, três meses imagino 

que seja praticamente uma vida. A vida inteira 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal Carminha. 

 

 

A SRA. CARMEM NAKASU DE SOUZA – A minha mãe lembrou uma coisa 

assim, que quando eu era pequena eu tinha muitas convulsões, terrores noturnos. Enfim, 

eu tive uma infância, psicologicamente, bastante conturbada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Senta aqui ao lado dela. 

Fica mais à vontade. Senta ao lado dela.  

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Eu gostaria de acrescentar o seguinte, a Carminha 

era, quando nós fomos presos lá no OBAN, a investigadora pegou logo ela. Ela era uma 

criança extremamente saudável. E depois que saiu... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi isso, Elzira? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Isso foi em setembro de 73.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Setembro de 73. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Isso. Três de setembro de 73. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para OBAN. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seu marido também? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Também. Nós fomos presos e no caminho eles 

falaram, entrega a menina para a investigadora porque agora você vai por o capuz. 

Lógico que eu, era uma coisa mais... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No ato da prisão? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. No caminho já. Vindo da rodoviária para a 

OBAN. E lá na OBAN ele, a primeira coisa que ele falou, ele falou, entrega, eles 

começaram a gritar quando nós chegamos, vocês estão na temível Operação 

Bandeirantes. Aquela coisa tremenda que eles faziam, a pressão. Por isso que você 

conta que você ouvia muito barulho. Tinha muito, muito ruído. Aí eles falaram, entrega 

a menina. Ali era um drama porque assim, não quero entregar, mas ela vai ver horrores 

se ficar aqui. Então você fica, e realmente ela foi para a investigadora, ficou lá, e 

durante esses três, cinco dias que ela ficou lá, acho que foram cinco dias, lógico, que foi 

a maior tortura que eu tive na vida, muito mais do que qualquer outra tortura.  

Porém, o que eu queria falar da Carminha é que quando ela saiu ela tinha muito, 

você referiu que você tinha problema com água. Ela tinha muito problema com água. E 

tinha muito problema com barulho. Ela ficava atordoada com barulho. Até não muito 

tempo não é, Carminha? Você relatou que barulho de descarga, por exemplo, você 

ficava completamente, sentia um mal estar muito indefinido.  
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E quando ela foi para ficar com a minha família ela não conhecia minha família. 

Então era também gente estranha. E depois da gente sair, das coisas se ‘normalizarem’, 

que a gente continua sendo seguido, é lógico, era uma coisa terrível, ela começou a ter 

com qualquer febre de 37 graus ela entrava em convulsão. Convulsão febril existe em 

crianças, mas é com 39, 38, não com 37. E ela tinha convulsões muito fortes. Ela teve 

muito tempo fazendo eletro, dava negativo, mas ela teve assim, sei lá, dezenas de 

convulsões e convulsão completa, o grande mal. E ficou uma criança extremamente 

insegura. Em todo lugar que a gente ia ela segurava na mão e ela não largava de jeito 

nenhum. Até que o neurologista mandou ir para ludoterapia, que não foi 10 anos, foram 

cinco anos, que ela foi fazer ludo. E a psicóloga conta, me chamou um dia e falou, olha, 

ela conta que tem sempre o mesmo sonho. Ela sonha que ela está no seu colo e chegam 

soldados e pegam ela e levam. E ela fica desesperada. Aí a psicóloga me perguntou se 

eu já tinha contado o que tinha acontecido. Eu falei que não. Eu falei, a gente nunca 

contou exatamente o que aconteceu, as prisões, essa coisa toda. Então ela pediu que eu 

contasse. E daí eu comecei a contar, aliás, eu contei durante muitos anos para Carminha 

porque ela nunca se lembrava mais, ela sempre perguntava alguma outra coisa. Eu 

contei como é que foi a prisão, por que é que ela ficou separada da gente, não é porque a 

gente não gostava, mas porque ela, que a gente tinha sido preso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou na 

OBAN? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Eu fiquei uns 90 dias. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 90 dias? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Foi. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E seu marido? 
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A SRA. ELZIRA VILELA – Também. Ele ficou um pouco mais. E depois de 

60 dias que eles liberaram... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para o DOPS? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Não. Eu não ficava de pé. Eu estava muito mal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só para eu entender. Você 

ficou 90 dias. Aí ela ficou cinco dias com alguém que vocês não sabem direito quem é. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – E depois ficou na casa da minha irmã. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Aí levaram ela para 

algum familiar. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. Isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você totalmente apartada 

dela? Você e seu marido.  

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É. E quando eu cheguei em casa eu estava muito 

desequilibrada. Eu nem me lembro, durante um mês eu não me lembro o que aconteceu. 

Diz que eu estava completamente alterada. E depois que aí a gente foi estabelecendo, 

retomando aquela relação de novo.  
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Agora, uma coisa assim, a história do registro da Carminha, ela tinha, foi presa 

com registro falso. Carmem Yumi Pereira Sato, que era o nome frio nosso. Esse registro 

eles falaram que tinha quefazer o registro verdadeiro. Isso aí foi inclusive no 

julgamento, eles falaram que tinha que refazer o registro, etc. e tal.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Devagar. Você 

estava com o nome real ou falso? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Falso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E seu marido? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Falso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ela? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – O registro era correspondente aos nossos nomes 

falsos. Era falso também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O registro dela com o nome 

falso também? 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É.  E daí, uns dois anos depois do julgamento, ela 

foi registrar, logo, foi uma coisa que eles decretaram lá no tribunal militar que tinha que 

registrar com o nome verdadeiro e tinha que ir lá em Santo André dar baixa naquele 

registro falso. Que, aliás, nunca deu. Mas o registro verdadeiro não foi feito porque 
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quando eu estava grávida dela a gente estava sendo muito perseguido. Minhas duas 

irmãs foram presas em ocasiões diferentes para dar conta do paradeiro da gente. Aí eles 

falaram, não precisa, ela está grávida. Quando ela chegar no hospital nós pegamos. 

Então o maior drama foi onde a Carminha podia nascer. Então a gente deu tratos à bola 

até que eu lembrei de um colega de faculdade que tinha formado bem antes de mim e 

que não tinha implicação política nenhuma. Tinha sido só da JUC e que trabalhava em 

Valinhos. Daí a gente conseguiu entrar em contato com ele, um terceiro amigo entrou 

em contato e conseguiu que ela, porque ele falou, eu faço a cesárea. Então a gente 

entrou, fez a cesárea, dois dias depois saímos. Isso foi em Valinhos. E a Carminha não 

sabia disso. Ela tinha 16 anos, eu não tinha coragem de contar porque contar isso para 

ela implicava em um problema de segurança para o médico que fez o parto. Nasceu em 

Valinhos. Quem fez? A gente vivia sob, muito tempo sob aquela égide do terror. Porque 

ela, isso foi 73, 85 só que foi terminar a ditadura. Então ela tinha uns 15, 16 anos, um 

dia eu chamei ela e falei, olha, você não nasceu em São Paulo. Porque eu sempre dizia 

para ela que ela tinha nascido em São Paulo de parto normal. Eu falei, não, você nasceu 

de cesárea e você nasceu em Valinhos. Você não é natural de São Paulo. E o registro 

dela então até hoje é falso porque consta que ela nasceu em Utinga. Utinga não existe. 

Utinga é um bairro de Santo André. Consta que ela nasceu em Utinga/SP. Então, eu 

estou só falando isso porque isso é uma coisa da identidade que eu acho que é 

significativo também. 

Agora, foram muitas terapias. Não foi uma nem duas que a Carminha fez para... 

E fico muito feliz de hoje ter ouvido ela falar aqui que ela fica contente de ver, com a 

vida de militância dos pais. Porque um tempo, há muito tempo atrás ela virou para mim 

e falou, escuta, quer dizer que você dava mais valor à luta política do que a minha vida? 

Você pôs em risco a minha vida. Você gosta mais da luta política do que de mim? Isso 

é, você sabe como é que é, para a gente que é mãe é um...  

Então, o fato dela ao longo da vida ter entendido isso deixa a gente super feliz.  

 

 

A SRA. – Você disse que foi o canto também que te ajudou. O que é isso. Você 

canta? 
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A SRA. CARMEM NAKASU DE SOUZA – Então, eu canto. Eu sou cantora 

lírica. E eu acho que através da música eu consigo expressar muito também de muitos 

sentimentos que ficaram dentro de mim. Tanto que eu gosto muito de cantar uma 

música muito triste. A música que eu mais gosto, quanto mais triste mais eu gosto, 

porque daí é que eu consigo soltar um pouco algumas coisas que talvez estejam lá 

dentro. Cantar? 

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DE CANTO.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Valeu. Chega de ditadura. 

A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      *  
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

07/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 49ª audiência pública, 07 de 

junho de 2013, auditório Paulo Kobayashi. Instalada a 49ª audiência pública da Comissão 

da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 07 de junho de 2013, Assembleia 

Legislativa, auditório Paulo Kobayashi, para oitiva dos depoimentos sobre o caso Solange 

Lourenço Gomes. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Mesa. Composição da Mesa. Vamos lá. Gilberto Lourenço Gomes, irmão da 

Solange, psiquiatra Gilberto. (Palmas.)  

O Denilson Ferreira de Vasconcelos, que militou com a Solange em Salvador, na 

Bahia. Cadê o Denilson? Está lá. Vem para Mesa. Aqui, Denilson, senta aqui, à minha 

esquerda, por favor. (Palmas.) 

A Jessie Jane – nossa; essa mulher tem história! – Vieira de Souza, (Palmas.) 

historiadora, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, companheira de prisão 

da Solange. A Rosalina Santa Cruz, assistente social, professora da PUC, companheira de 

prisão da Solange. Por favor, ao lado do Denilson, Rosalina. A Zenaide Machado de 

Oliveira. (Palmas.) 

A Rosalina Santa Cruz; a Zenaide Machado de Oliveira, cientista social, 

companheira de prisão da Solange.  

A Ana Miranda veio? Está aqui a Ana; farmacêutica, militou no movimento 

estudantil do Rio de Janeiro, juntamente com a Solange. (Palmas.)  

E o Dr. Belisário, que é o relator do processo. É importante o Belisário estar aqui, 

também. Vamos seguir, tudo bem, mas pelo menos para fazer a imagem da Mesa, do grupo, 

depois. Falta o Belisário.  
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Então, vamos começar com o Belisário; porque, aí, já faz o relatório. Com a palavra, 

o Dr. Belisário dos Santos Júnior, que foi o relator do caso da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos. Com a palavra, o advogado Belisário dos Santos Júnior.  

 

O SR. BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR – Bem, presidente; queridas e 

queridos integrantes da Mesa. O meu voto dá conta de que o viúvo da Solange Lourenço 

Gomes requereu, no reconhecimento, como prisioneira política e morta por motivos 

políticos, da sua mulher Solange Lourenço Gomes – que, é interessante lembrar, que ela 

nasceu em maio de 1947 e morreu em 1º de agosto de 1982.  

E o requerimento dava conta de que a Solange tinha sofrido abusos, maus tratos 

físicos e psicológicos, enfim, quando presa, em 1971, em dependências policiais do regime 

militar, suicidando-se em 1º de agosto de 1982.  

Dava conta de que, por conta de sua prisão, os órgãos de segurança divulgaram 

intensamente o depoimento em que ela se dizia arrependida, renegando a sua condição de 

militante política contra o regime militar – que Solange passou a ser mal vista. Era essa a 

propaganda que se fazia. Perseguida, mesmo por antigos companheiros e militantes que foi 

utilizada pela repressão para fazer propaganda política; e que saiu da prisão aniquilada 

psicologicamente, e que passou a precisa a necessitar de tratamento psiquiátrico e, junto 

com o requerimento, vem o laudo e declaração do médico Alberto Quilelli Ambrósio e 

documentos que já foram exibidos aqui da imprensa da época.  

O meu voto, eu relembro que, na realidade, ela, sim, sofreu um surto psicótico, em 

função do qual ela entrou em uma repartição policial e começou a falar coisas, e 

imediatamente conduzida para órgãos da Repressão política, ela foi torturada, ficou presa.  

É importante destacar. Há uma ingênua suposição de que a tortura é a tortura no 

grau máximo, e que a tortura se dividiria em alguns graus – as pessoas são mais ou menos 

torturadas, um pouco menos torturadas, mais torturadas – isso não existe. Isso não existe. Já 

demonstramos – sucessivos estudos, e várias comissões, já demonstraram que não há grau 

de tortura.  

Aquele sentimento da pessoa que vai para o DOI-CODI, que era uma coisa 

absolutamente ilegal; regularizada, mas ilegal na estrutura formal do Exército; vai; senta-se; 

e ele sabe, e ela sabe, pelos relatos que já havia à época – a sociedade não desconhecia a 
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tortura. À época, já sabia que, ali, se praticava a tortura. No Rio de Janeiro, era intensa a 

tortura. Então, a pessoa recolhida ali, mesmo em grau de um evento psicótico em curso, ela 

sabia que seria amplamente torturada.  

A tortura consistia na submissão da pessoa àquela possibilidade de tratamento. Nem 

era, às vezes, necessário que se tocasse na pessoa, para que ela se sentisse como se sentiram 

as pessoas que foram mais violentamente torturadas, estupradas, etc. Porque, para aquela 

pessoa sentada ali, à disposição das forças da Repressão política, aquela pessoa encarnava 

todas as demais pessoas torturadas; ela encarnava e recebia, por algum mecanismo 

psicológico, toda a tortura que tinha sido praticada, contra todos os presos e presas políticos 

até então; e torturas, essas, que já eram sabidas. 

Eu dizia, no início do meu voto, que o observador dos tempos da ditadura não pode 

se dar ao luxo da ingenuidade.  A prova da prisão e interrogatório ante o DOI-CODI, aliada 

às provas de tortura, ali historicamente agregadas, são suficientes para entender que, 

pessoas para ali conduzidas – independentemente do que se fizesse a elas – já tinham sido 

submetidas à tortura. E ela, seguramente, foi. A um primeiro momento, fala no surto 

psicótico; mas, na sequência, a disponibilidade dela, ali, foi utilizada para obter informação. 

O fato de ela ter se apresentado, foi utilizado contra ela. Isso repercutiu imensamente. O 

dado da declaração psicológica é claro, nesse caso. 

Eu digo que os historiadores da época, desde Alípio Freire, Frei Betto, Heleno 

Cláudio Fragoso, Jacob Gorender, Paulo Evaristo, Percival de Souza, Zuenir Ventura; 

enfim, todas as pesquisas feitas pelos familiares e presos políticos, e, enfim, pelo grupo 

Tortura Nunca Mais, Nilmário Miranda e outros, demonstram que a frequência – não houve 

quem não fosse torturado, ainda que, em algumas pessoas, não se tenha encostado um dedo.  

Eu digo isso porque as pessoas, às vezes, elas se referem como não tendo sido 

torturadas. Eu vi um depoimento, e a pessoa dizia: “Eu não fui torturada. Mas...” “Não? 

Não fui torturada?” Eu tive que demonstrar a uma presa política, 40 anos depois, que ela 

tinha sido intensamente torturada; ainda mais pela humilhação de um parente militar entrar 

na sala de tortura, e dizer: “Um café, uma laranjada, aqui pra ela”. Quer dizer, no meio da 

tortura, com os torturadores com as armas da tortura na mão, e ela dizia não ter sido 

torturada. Quer dizer, essa é parte da tortura. 

Na realidade, e eu não tenho dúvida de que a Solange não foi exceção, ainda mais 
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considerada sua folha de antecedentes, o seu currículo como pessoa participante de 

condutas de resistência política. Os relatórios policiais se referiam a ela como “a fria 

assassina”. Mesmo aceitando que ela tenha se entregue espontaneamente, à época, em 2004 

havia dúvida se tinha sido espontânea, mesmo, a entrega. Foi, hoje se sabe. Na realidade, é 

fácil imaginar a pressão psicológica e física exercida sobre ela.  

No relato que se produziu em São Paulo, sobre tortura e o Estado Democrático de 

Direito, na Secretaria da Justiça – eu fui presidente da Comissão Especial do Estado de São 

Paulo – e ali, se dizia que a tortura se presumia, sempre que ela houvesse ocorrido em 

dependências da polícia política. Porque isso, com dados trazidos, enfim, de estudos da 

ONU, da OEA, nós afastamos, desde logo, essa questão – foi; não foi torturada, em que 

grau, etc.; isso não havia – e afastamos, de cara, isso. 

O relatório obtido pelo CRM, que nos foi aportado naquele momento – e que eu 

transcrevo no meu voto – era de que, a experiência de convivência com pessoas torturadas 

no regime militar, nessa época, leva à conclusão de que o tipo de trauma sofrido, qualquer 

que seja sempre provoca transtornos psicológicos, de maior ou menor intensidade. Mas, o 

fato é que provoca. A diferença é o efeito que a tortura teve; mas a tortura não tem graus, e 

não deve ser distinguida; porque, ademais, tem uma clássica frase – essa, eu falo com muita 

emoção, é de uma ex-presa política – “A tortura é uma marca que não sai”.  

Estou terminando, senhor presidente. Há muitos casos que podem levar ao 

reconhecimento até, do CID, como transtorno de stress pós-traumático.  O torturado emerge 

de uma vivência caracterizada por graves ferimentos reais, ou ameaçados, ou imaginados; 

ameaças diversas à integridade física, à própria... Ou de outros, com resposta que envolve 

intenso medo, impotência, horror ou dor. Normalmente, o evento traumático é 

persistentemente revivido, de várias maneiras, correspondentes à verdade, ou não.  

Relato o que fala o “Brasil Nunca Mais”, com base em documentação da tortura. 

Lembro o relatório, de novo, do Conselho de Medicina; lembro o os relatórios do Instituto 

de Medicina Social e Criminologia, dizendo que, todo o indivíduo que tenha sofrido 

qualquer tipo de tortura apresentará, para sempre, danos psicológicos, posto que, se tornou 

um torturado. Ele pode conviver com o dano psicológico; mas ele terá sofrido o dano 

psicológico. Ele pode conviver bem ou mal, mas ele terá convivido, ele será um afetado, 

permanentemente, por essa convivência com a tortura; que, lembrem-se, pode derivar de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 
 

medo, de sofrimento outro, e pode derivar de dor, também; não é?  

Portanto, eu entendo perfeitamente coerente – entendi perfeitamente coerente – 

verificada clara a vinculação entre a morte, que ocorreu em 1982, por suicídio, e os 

constrangimentos que ela sofreu na sua prisão. Afaste-se, também, que tortura só se dá 

quando a prisão é feita pelos agentes. Não. A apresentação voluntária resultou em um caso 

célebre de um ex-vice-presidente da UNE, entregue nas mãos do juiz-auditor, ele foi 

torturado no ambiente da Justiça Militar – que o Adriano Diogo, por sua interferência, por 

interferência de outros valorosos advogados recuperaremos, em alguns dias, para o 

Memorial da Liberdade. 

Então, neste caso, há um relato do médico que acompanhou, desde a saída da prisão, 

até a morte de Solange, dizendo que, durante esses anos, ele testemunhou o enorme esforço 

que ela fez para se recuperar do grave quadro psiquiátrico, psicótico, consequente de sua 

prisão; e, pior, consequência da perseguição que ela já vivia, intensa. Ela era vista como 

assassina cruel. Era assim que a focavam, e ela não resiste a isso. Era a isso que ela, 

também, não resistiu, e enfim, depois de presa, se acrescentam mais sofrimentos, e ela sofre 

torturas físicas, mentais – reais ou imaginadas, não importa – e ela foi submetida, depois de 

presa. 

Eles diziam que a fizeram revelar nomes de companheiros. Um depoimento, que eu 

coloco entre aspas, como se dizia, “arrependida e renegava a sua militância”; e a divulgação 

disso a destroçou. E o relato continua dizendo que, ajudada por nossos esforços e sua 

família... Acho que é uma história bonita, essa que o médico conta. Ele vai além do dever 

de relatar. Eles dizem que ela sempre se sentiu culpada pela desgraça e morte de pessoas – 

ainda que não tenha sido – mas ela sentia.  “Ajudada por nossos esforços” – diz o médico – 

“e sua família e de seu marido, Solange obteve muitas e significativas melhoras. Mas não 

conseguiu conviver com tantas marcas, insuperáveis, e continuar viva”. 

Com a edição de uma medida provisória de 2004, pouco antes do voto, introduziu-

se no mundo jurídico a possibilidade de reconhecer, para os efeitos legais, as pessoas que se 

suicidam em função da tortura como pessoas que morreram na tortura. Em função disso, eu 

entendi que deveria ser concedido – a concessão foi por unanimidade. Aqui, eu venho me 

reencontrar com esse voto. Foi um dos primeiros votos que eu produzi. E enfim, me 

reencontrando com vocês, eu me reencontro, um pouco, com essa pessoa que eu nunca 
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conheci; mas pela qual, e por cuja imagem, eu tenho muito carinho.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda bem que existem 

pessoas como você, Belisário.  

Amelinha, antes de a gente começar os depoimentos, dá para você pegar o 

microfone sem fio e identificar as pessoas daquela foto, por favor? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom; essa primeira é a Solange. A segunda, a 

Lúcia Murat. A terceira me apresentaram, aqui, a Wanda.  

 

A SRA. – Não; é o contrário. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aqui: a Solange, Lúcia Murat, a Wanda, a Inês 

Etienne, a Zenaide, Abigail e a Jessie Jane.  

Talavera Bruce, no Bangu – presídio feminino.   

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quando é essa foto? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – De que ano? Não tenho o ano.  

 

A SRA. – Mil novecentos e setenta e três, 1972; deve ser.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, acho que é. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o Gilberto Lourenço. 

Quem fez a foto?   

 

A SRA. JESSIE JANE VIEIRA DE SOUZA – Acho que essa foto foi feita pela 

mãe da Lúcia Murat, que tinha sempre a audácia de entrar, na marra, com uma máquina 

fotográfica. Mas dona Liná fazia coisas inacreditáveis, não é, Zenaide? Lembra?  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem falou foi a Jessie Jane. 

Vamos lá. Gilberto, irmão da Solange, vai falar. Dá um microfone, pra ele ficar mais à 

vontade. Então, com a palavra, Gilberto.  

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Solange era uma pessoa diferente, 

que não queria ser uma pessoa diferente. Queria ser apenas uma pessoa como as outras, e se 

esforçou para isso. Impossível compreender a Solange sem fazer referência à poesia. 

Em criança, e no início da adolescência, Solange escrevia poesias. Depois parou; 

mas continuou a ler, e se nutria dela.  

Na prisão, Solange copiou uma poesia de Cecília Meireles. 

“Pus meu sonho num navio e meu navio no mar. Depois abri o mar, com as minhas 

mãos, para o meu sonho naufragar. Chorarei o quanto for preciso, para fazer com que o mar 

cresça, e o meu navio chegue ao fundo, e meu sonho desapareça”. 

Um dos sonhos da Solange era de um mundo sem miséria, em que a solidariedade e 

a alegria valessem mais do que o dinheiro. 

Em 1963, um ano antes do Golpe Militar, minhas irmãs e eu frequentamos um curso 

de marxismo, na casa de uma pessoa amiga. Nesse curso, nos ensinaram que, a forma de 

realizar esse sonho, seria implantar, no Brasil, uma ditadura do proletariado. Não sei até 

que ponto ela ficou convencida nesse momento, mas, certamente, acreditou nisso quando, 

em 1969, resolveu entrar na luta armada. Nesse meio tempo, tinha havido o Golpe de 1964, 

e o AI-5, em 1968. 

Essa luta não visava derrubar a ditadura para restaurar um regime democrático, 

minha irmã, e seus companheiros, queriam instaurar no país um regime marxista-leninista – 

que representava seus ideais de justiça social, liberdade e fraternidade. 

Ao ir para a clandestinidade, tinha 22 anos, e tinha completado o 3º ano de 

Psicologia na UFRJ.  

Quem a conhecia, como eu, sabia que a luta armada era algo contrário à sua 

natureza; mas, naquela época, isso seria considerado um argumento pequeno-burguês. 

Achava-se que a ideologia fazia as pessoas. E assim, Solange tentou fazer a si mesma uma 

guerrilheira urbana. E conseguiu.  
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Junto com a ideologia, havia o amor. Solange viveu, em seu primeiro ano de 

clandestinidade e ações revolucionárias, o grande amor de sua vida, com Daniel Aarão 

Reis. 

 Sem dúvida, uma vida de grande stress, correndo a todo minuto; o risco da prisão, 

da tortura, da morte; mas compensada pelo amor, e pela grande aventura de lutar por um 

ideal. E, de um dia para o outro, esta vida se acaba, com a prisão de Daniel.  

Um grande trauma, dessa fase da vida de Solange, anterior ao trauma da sua própria 

prisão, foi o da prisão de Daniel. De um dia para outro, ela não tinha mais o homem que 

amava; não podia voltar para a sua casa. Também não podia buscar o apoio de sua família. 

Ele não podia, mais, existir na sua vida. Não tinha morrido, mas ela não podia vê-lo, nem se 

comunicar com ele, nem ter qualquer perspectiva de continuidade da relação dos dois. 

A ideologia, pelo menos da maneira que ela entendia, preconizava que ela fosse em 

frente, se ligasse a outra pessoa, continuasse a luta revolucionária. E, fazendo das tripas 

coração, assim ela fez, durante mais um ano.  

Outro grande trauma, de sua vida, havia sido o suicídio de nossa irmã mais velha, 

em 1967, após quatro anos de doença mental, durante os quais havia conseguido, apesar de 

tudo, cursar os primeiros anos de sociologia.  

A forma desse suicídio foi a mesma pela qual Solange, 15 anos mais tarde, se 

matou, após 11 anos da mesma doença.  

Daniel foi libertado para o exílio, em junho de 1970, em consequência do 3º 

sequestro de diplomatas. 

O 1º sequestro, o do Embaixador americano, em 1969, foi planejado pela DI, 

Organização da qual Solange fazia parte. O plano não deveria ter chegado ao conhecimento 

dela, que não era da direção, mas chegou. Ela se opôs, imediatamente, à ideia.  

Segundo ela, o sequestro do Embaixador americano traria a CIA para assessorar a 

Repressão brasileira. Parece que o Daniel votou contra essa ação, talvez, influenciado por 

ela. Mas o plano foi aceito e executado. 

Do exílio, Daniel enviou uma carta, que chegou a ela, onde abria a possibilidade de 

ela se juntar a ele. Ela respondeu que não, porque a luta estava aqui. Tempos depois, ela 

soube que houve uma segunda carta, que nunca chegou a ela, pois foi interceptada por seu 

novo companheiro.  
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Solange se entregou à polícia na vigência de um surto psicótico, em março de 1971. 

Só após três meses, nós, de sua família, fomos informados, pelo Exército, de sua prisão.  

Ao chegarmos a Salvador, ela tinha começado a ser atendida por um psiquiatra do 

Exército e estava medicada. Seu estado mental, entretanto, era péssimo.  

A visita permitida à família era de apenas 20 minutos, uma ou duas vezes por 

semana. Eu tinha 21 anos, estudava e trabalhava no Rio, e fazia 24 horas de ônibus, no fim 

de semana, para a visita de 20 minutos.  

O psiquiatra indicou uma série de aplicações de eletroconvulsoterapia, o que trouxe 

uma significativa melhora no seu quadro. Após algum tempo, conseguimos transferi-la para 

o Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, onde as visitas eram mais frequentes.  

Minha mãe alugou um pequeno apartamento por temporada, em Salvador, para 

poder dar assistência a ela.  

Solange, ao que eu saiba, não sofreu as torturas físicas que tantos outros sofreram. 

Mas, como o Dr. Belisário acabou de falar, ela ficou, três meses, sem contato com a 

família, sem direito de defesa, enfim, em circunstâncias que caracterizam uma tortura 

psicológica. Além do estado mental dela, que era, talvez, a maior tortura.  

Como se entregou em uma delegacia comum, e estava visivelmente perturbada, 

devem ter custado a dar crédito à sua história. Ela chegou a fugir da delegacia onde se 

entregou, e pensou em se matar no mar. Mas acabou recapturada. 

Encaminhada, finalmente, ao órgão de Repressão do Exército, não devem ter tido 

dificuldade em extrair dela todas as informações que queriam – dada a sua perturbação 

mental.  

Solange desenvolveu um delírio de que seus companheiros de Organização, em 

Salvador, não eram mais eles mesmos. Tinham sido todos presos e mortos, sendo 

substituídos por sósias a serviço da Repressão – em quem, a memória deles, havia sido 

transplantada. Esse delírio se estendeu depois à sua família, especialmente ao nosso pai, 

bem como a outros companheiros que reencontrou na prisão, no Rio. 

Como prova de que ele não era ele mesmo, dizia que seus olhos antes eram azuis, e 

agora, verdes. Na verdade, meu pai tinha olhos claros, de uma cor não muito definida – 

relativamente acinzentados.  

Ela narrou, aos investigadores, uma história delirante de que meu pai – que nunca 
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teve qualquer atuação política, sendo apenas simpatizante da Esquerda – era o chefe de uma 

Organização subversiva.  

Eles sabiam, evidentemente, que isso era delírio. Tanto assim, que nunca o 

incomodaram. Entretanto, depois, publicaram esse relato nos jornais, sem referência à sua 

doença mental, comprometendo mais ainda sua imagem pública. 

As informações que Solange forneceu levaram a várias prisões. Ela narrou toda a 

sua trajetória no movimento, incluindo os vários assaltos, à mão armada, de que participou. 

A Repressão pôde, então, unificar as diversas identidades – cujos nomes ela teve – das 

quais eles já tinham conhecimento, por depoimentos extraídos de outros, e saber que elas 

todas eram Solange Lourenço Gomes, cuja participação no movimento político, nunca 

havia sido identificada.  

Ironicamente, se ela tivesse simplesmente voltado para a casa de sua família, não 

teria sido presa, pois nada se sabia sobre a sua identidade real.  

No Hospital Psiquiátrico de Salvador, Solange conheceu Osório, que havia tentado 

suicídio, e se apaixonaram. Fizeram planos de casamento.  

Transferida para o Rio, escreveu para a Ilha Setembro. 

“Querido Osório. Eu mentia, quando dizia que tinha me esquecido do Daniel. O que 

havia era bloqueio, pois, quanto mais tempo passa, mais parece ele presente.  

Quando toca uma música que fala de amor, é nele que eu penso. Hoje, aconteceu. 

Tocou uma música muito bonita, e eu pensei nele e comecei a chorar. Chorar por Daniel, 

por falta daquele amor muito querido, que eu não consigo deixar de amar.  

Parece que estou chorando diante de um muro, que é o destino irremediável. Sei que 

tenho que encontrá-lo de novo, nem que seja em outra vida, em outro planeta. Ele é tão 

meu, como se fôssemos almas irmãs. E mesmo sabendo que não posso tê-lo de novo, não 

posso deixar de amá-lo. 

Tento te colocar no lugar dele, mas sei que não posso fazer isso.  Seria uma injustiça 

com você. Estou chorando, sabe? Estou muito deprimida, desarticulada. Não me sinto 

ligada a esse mundo.  

Eu queria sentir mais o povo, o que nós sempre – eu e o Daniel – procuramos tanto, 

mesmo com toda a nossa ingenuidade, aquilo tudo acabou e eu me sinto aniquilada, 

desligada, a não ser pelo sofrimento. 
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A alegria que eu quero é a alegria dos pobres, dos humildes. Eu queria estar no meio 

deles, brincando com eles.  

Eu sou uma mistura esquisita, de cultura e simplicidade. É tão difícil. Será tão difícil 

achar meu caminho”. 

Transferida para o Rio, Solange ficou presa inicialmente na Base Aérea; depois, na 

Vila Militar; no Hospital Central do Exército; e, finalmente, no Presídio Feminino de 

Gericinó, Bangu, em dezembro de 1971.  Daí escreveu uma carta, para Osório.  

 “Um grande progresso, que me elevou o moral, foi o fato de ter diminuído os 

remédios. Já não estou com tanto complexo de louca.  

Ainda continuo com os mesmos sentimentos estranhos, em relação aos meus pais e 

Gilberto. Já experimentei falar com os outros, mas vi que não dá certo, pois, no mesmo 

momento que tento externar um pensamento, vejo que as palavras que saem dizem coisas 

que ninguém entende, e, até para mim mesma, se desvanece o sentido do que eu ia dizer”. 

Durante o período em que esteve presa, teve tratamento psiquiátrico particular, pago 

por meu pai, com o Dr. Campinho. Na prisão, desenvolveu uma grande amizade com Inês 

Etienne Romeu, com quem se correspondeu após ter sido solta. 

Em julho de 1972, foi julgada inimputável, e submetida a cumprir medida de 

segurança em manicômio judiciário. Nosso advogado conseguiu, entretanto, que ela 

continuasse na prisão – sendo esta, melhor que o manicômio.  

Completados os dois anos da medida de segurança, foi submetida à perícia 

psiquiátrica, que atestou não apresentar periculosidade, e foi libertada em 1973.  

Algum tempo após sair da prisão, teve uma internação psiquiátrica na Clínica Vila 

Pinheiros, de onde saiu em tratamento psicanalítico, que se prolongou, até o seu suicídio, 

acompanhado de tratamento psiquiátrico.  

Não quis retomar a Faculdade de Psicologia. Em 1975, fez curso vestibular para 

Medicina, sendo aluna de meu pai, professor de Biologia. Muito inteligente, classificou-se 

para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conheceu, namorou e casou-se com Celso 

Pohlmann Livi. Desenvolveu novas amizades, e manteve-se próxima à família. Formou-se 

médica em 1981. Teve alguns surtos psicóticos, durante esses anos, que foram controlados 

com medicação. 

Pouco antes de seu suicídio estava bem, e havia feito uma tentativa de parar os 
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remédios, com o objetivo de engravidar. Quem estava muito deprimida, na época, era a 

minha mãe. Mas Solange entrou novamente em surto, em um momento em que eu estava 

em viagem de férias. Foi ao seu psiquiatra, mas não aceitou a dose recomendada do 

medicamento, pedindo uma dose menor, que não foi suficiente para controlar o surto que, 

em menos de uma semana, levou-a ao suicídio. 

O que levou Solange a se entregar à polícia? Certamente, o fator primordial foi o 

surto psicótico que sofreu. Se estivesse normal, mesmo que quisesse abandonar o 

movimento, teria buscando outras alternativas, afinal, não estava sendo perseguida, não 

estava sendo ameaçada. Podia ter pedido afastamento da Organização, ter ido viver, 

incógnita, em algum lugar, ter tentado exilar-se no exterior, ter feito contato com sua 

família. 

Na verdade, ela estava dominada pelos seus delírios, apavorada, e as alternativas 

que viu foram a rendição e o suicídio.  

A meu ver, entretanto, outros fatores contribuíram para isso. Em 1971, o Brasil 

vivia o milagre econômico. O país crescia em ritmo acelerado, tinha ganhado a 3ª Copa do 

Mundo, as estatais fortalecidas pelo regime militar estavam pujantes. O Governo 

capitalizava suas vitórias, com um clima de ufanismo, era a época do “Brasil – ame-o, ou 

deixe-o”.  

Embora tivesse aumentado a concentração de renda, o crescimento econômico 

acaba, sempre, trazendo vantagens à sociedade em geral. O Governo Militar estava forte, 

coeso e vitorioso. O movimento revolucionário, por outro lado, se desmantelava. As prisões 

e mortes se multiplicavam. As ações violentas eram exploradas pela mídia, aliada ou 

dominada pelo regime. Os revolucionários eram rotulados como terroristas. O movimento 

não teve adesão popular, isolava-se, e a ação política dava lugar a um simples esforço de 

sobrevivência.  

Solange era uma pessoa muito intuitiva e perspicaz. Embora sem querer admitir, 

racional e conscientemente, creio eu que ela percebeu que o movimento estava fadado à 

derrota.  A ideologia mantinha que os fins justificavam os meios empregados. O sucesso da 

Revolução Popular compensaria as violências cometidas em seu curso. Mas, no momento 

em que não havia mais sucesso à vista, tornava-se mais difícil ver um sentido e uma 

justificação para os assaltos e outras ações violentas.  
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Lembro-me de ela contar que, em uma panfletagem, ela falava em arrocho, e 

alguém do povo perguntou: “Arroz? O que é que tem o arroz?” O povo, que deveria ser o 

objetivo e a sustentação da Revolução, não entendia o que eles falavam, nem estava 

motivado a desafiar o poderoso e bem sucedido regime civil-militar da ditadura.  

Na minha interpretação, o seu delírio antecipou o que ela, inconscientemente, intuía 

que iria acontecer inevitavelmente: todos seriam presos, mais cedo ou mais tarde. Na sua 

cabeça, todos já tinham sido presos, e substituídos por sósias, que faziam parte de um 

estranho experimento a que ela estava sendo submetida, não sabia com que propósito.  

Depois de presa, Solange foi útil a seus captores, ao fornecer todas as informações 

que pediam. Mas uma exceção, foi o ponto do dirigente mais alto com quem tinha contato – 

não lembro o seu nome – que ela não deu.  

Na sua confusão mental, tentou ver algo de positivo no regime militar, sendo 

influenciada pelo que diziam, apresentando, um pouco, a chamada Síndrome de Estocolmo. 

Lembro-me de ela falar positivamente no PIS – Programa de Integração Social, que havia 

sido criado um ano antes, para beneficiar os trabalhadores – como sendo uma iniciativa 

positiva do Governo Militar. Essas simpatias não duraram muito, entretanto, e acho que 

tinham a ver com toda a circunstância do fato de ela estar ali, presa e submetida à influência 

daquelas pessoas que a interrogavam. 

Solange sentia culpa por ter entregado pessoas que foram presas e torturadas. Sentia 

culpa por ter participado de assaltos à mão armada. Sentia culpa pelo pânico – ocorrido no 

Estádio da Fonte Nova, em Salvador – que deixou mortos e feridos.  

O caráter delirante da responsabilidade que se atribuía pelo último fato ocorrido, 

dois dias antes de ela ter se entregado, não diminuía a intensidade do sofrimento que 

experimentou por isso.  

Apesar das experiências terríveis que viveu, Solange manteve o seu brilho e a sua 

alegria de viver – que eu acho que a gente pode ver naquele sorriso, que está ali.  

Quis estudar medicina, apesar não ter grande vocação para ela, devido a seu desejo 

de ajudar os outros. Depois de formada, viu-se no dilema de, por sua doença, sentir-se 

incapaz de desempenhar adequadamente o papel de médica, uma vez que ela sempre se 

cobrava, muito, por qualquer coisa que ela se propunha fazer.  

A princípio, considerava-se maníaco-depressiva, bipolar; depois, concordou que 
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tinha esquizofrenia. Após seu suicídio, eu mesmo cheguei à conclusão de que o melhor 

diagnóstico para a sua doença seria o de distúrbio esquizoafetivo, que é uma forma 

intermediária entre a esquizofrenia e o distúrbio bipolar.  

Quando estava em surto, ficava extremamente deprimida e delirante. Não parecia a 

mesma pessoa. Não falava muito, mas dava mostras de que os mesmos delírios voltavam.  

A sua morte foi uma enorme perda, para mim e para aqueles que a amavam. Apesar 

de seu suicídio, a mensagem que deixou foi de amor à vida.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Então, o próximo, 

segundo o roteiro que me prepararam aqui, é a Zenaide, que vai fazer o segundo 

depoimento. Zenaide Machado de Oliveira.  

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Compareço aqui, na Comissão 

da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para prestar meu 

depoimento sobre as violações de direitos humanos praticadas contra Solange Lourenço 

Gomes – uma opositora da ditadura militar, militante socialista, que participou da 

resistência armada, juntamente com outras companheiras; muitas das quais, aqui, também 

dão o seu depoimento.  

Com ela, compartilhei a vida na prisão desde o final de 1971 até fins de 1973. 

Inicialmente, nos quartéis do 1º Exército da Vila Militar no Rio de Janeiro, e, depois, no 

Presídio Talavera Bruce, do Complexo Penitenciário de Bangu, Rio de Janeiro. 

Somos hoje, portanto, ex-presas políticas anistiadas pelo Estado brasileiro. Junto 

com Solange, participamos do sonho de um país pautado pela fraterna convivência, com 

justiça, equidade, liberdade e soberania, e, por ele, ousamos lutar.  

Solange foi vítima de uma política de Estado. Como ativista política, atuando 

inicialmente no Rio de Janeiro, foi compelida a viver na clandestinidade, já no final de 

1969. Como prisioneira, detida em delegacia, manicômios, quartéis, presídio foi exposta a 

conviver com medida de força, com o medo e a desproteção.  

Mesmo sendo portadora de uma patologia de natureza psiquiátrica, diagnosticada 

inclusive, por especialistas do Hospital Central do Exército – o que motivou sua exclusão 
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de vários processos contra ela, movidos pelo Exército e pela Aeronáutica no Rio de Janeiro 

e em Salvador – Solange viveu quase três anos de reclusão, por decisão de Tribunal Militar; 

Medida de Segurança a reteve por dois anos, mais, no cárcere.  

Sabe-se que, em final de 1970, fora deslocada, pela Organização na qual militava, o 

Movimento Revolucionário Oito de Outubro, para atuar em Salvador, Bahia.   

As condições de sua prisão estão recobertas de sombras e lacunas, cujos relatos 

oficiais se restringem aos documentos das Forças de Segurança da época.  

Há informações de militantes de que, em março de 1971, Solange participou, com 

outros companheiros, de uma panfletagem no Estádio da Fonte Nova, em Salvador, quando 

um acidente estabeleceu uma situação de pânico na população presente. Queda de 

arquibancadas provocou correria, pisoteamento, pessoas feridas. 

Solange, então, teria sido acometida por uma crise psicótica, e se entregue à 

delegacia de Jogos e Costumes de Salvador. Fato que, posteriormente, a própria nos 

relataria, contando que saíra correndo do Estádio tomado por policiais, e que parte da 

cidade de Salvador se encontrava em chamas.  

Ainda no período de incomunicabilidade, foi vista por companheiros em condições 

de extrema desumanização. Durante 90 dias, teria sido mantida incomunicável em 

diferentes instalações – delegacia, quartel, inclusive um manicômio – até que a família 

pôde encontrá-la. 

Nesse período, foi compelida a escrever ou assinar autoria de uma carta, 

amplamente utilizada como propaganda diversa pelos órgãos da Repressão, e veiculada 

pelos meios de comunicação. Fato cruel, que a expôs a humilhações e à desonra. O 

conteúdo dessa carta denegria a Esquerda, a sua família, e a atingia em sua própria 

condição de mulher. 

O “Jornal Carioca” publica a matéria, que tem como título: “Sexo é arma para atrair 

jovens à subversão”. 

Após o pedido de prisão preventiva, e de mandado de prisão pela 6ª Região Militar 

em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro, a pedido de auditoria do 1º Exército, 

para responder a processos em cursos. 

Nesse período, transitou por instalações da Aeronáutica, do HCE e da Casa de 

Saúde Santa Mônica. Chegou ao nosso coletivo de presas políticas, no campo de instrução 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



16 
 

de Gericinó, Quartel do Exército na Vila Militar, em estado de desestruturação emocional e 

psicológica. Naquela altura, já havia um diagnóstico de psiquiatra que a atendera.  

Pelo que soubemos, na época, padecia de esquizofrenia com aspectos paranóides, o 

que veio a ser atestado, posteriormente, por diversos laudos de psiquiatras. 

E, mesmo após ter sido julgada como inimputável, foi mantida em cárcere até final 

de 1973.  

Somos testemunhas do enorme esforço de Solange para se integrar à convivência 

conosco, às regras e à vida na prisão, lutar contra a doença que a acometia, sobreviver.  

Procurou com intensidade, manter vivos seus vínculos e interesses. Estudava, lia 

muito, nos ensinava matemática, inglês, gostava de poesia, gostava de rir e de cantar.  

Embora a vida nos cárceres nos reservasse alguns direitos – como visitas de família, 

banhos de sol, contato com os nossos advogados – estivemos expostas, muitas vezes, aos 

retornos para interrogatórios, por meio de sequestros ocorridos dentro das instituições 

carcerárias, aos remanejamentos de uns quartéis para outros, sem que conhecêssemos as 

razões, ou nossas famílias soubessem do nosso paradeiro. Situações correntes que 

intranquilizavam, e aumentavam a desproteção. 

Solange conviveu com tudo. Conosco, compartilhou a força do arbítrio. Seu enorme 

esforço de luta prosseguiu após a sua libertação, tendo se formado em Medicina, 

reconstruído a sua vida afetiva, casou, sonhava ter um filho, seguir em frente.  

Também a luta – de sua mãe, pai e irmão, foi incomensurável. Uma família, já 

marcada pela dor de uma brutal perda da filha mais velha, em decorrência de suicídio. A 

eles coube dar amor, propiciar tratamento médico, amparar, mesmo nas condições mais 

adversas e impróprias, em um ambiente persecutório, punitivo, hostil.  

Uma situação de clara violação de direitos humanos, de usurpação da condição de 

cidadania, de supressão das salvaguardas do Estado Democrático de Direito, supressão de 

justiça. O clima de terror, desencadeado pelo terrorismo de Estado contra os opositores; o 

risco iminente de prisões, a tortura e a morte de militantes políticos foragidos, como era o 

caso de Solange, as circunstâncias de sua prisão, o tempo prolongado de permanência nos 

cárceres, certamente contribuíram para o agravamento da doença que a acometia.  

Toda essa vivência deixou marcas profundas e irrecuperáveis em sua vida. Ainda 

que antecedente familiar indicasse uma possível patologia psiquiátrica, difícil supor que 
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não tenham contribuído, de modo decisivo, na eclosão da doença e no desfecho fatal, 

ocorrido anos após sua libertação. 

Nós, sobreviventes, temos o dever de memória, de lutar contra a política do 

esquecimento. Um compromisso obstinado de luta, para alcançar meios de reparação 

compensatória, meios de responsabilização dos envolvidos na prática dos crimes de lesa-

humanidade, de violação dos direitos humanos, para que se faça justiça. 

Esperamos que, o Estado e a sociedade, sejam capazes de promover justiça e 

resgatar valores simbólicos, históricos e culturais, para que, os usurpadores do poder sejam 

tratados como de fato foram – como ditadores, e, não mais, como presidentes.  

Conforme Baltasar Garzón, “A justiça é uma condição civilizatória da humanidade, 

concebida como e onde ela vive, ou seja, em sociedade, no mundo todo, de modo que não 

existem espaços sem direitos, especialmente, nos crimes de lesa-humanidade, em que a 

violação de direitos humanos tem – na humanidade – a vítima”. 

Difícil enxergar o mundo hoje, e as relações internacionais, sem essa nova ordem, 

que parte do direito afirmativo em relação aos direitos humanos e dos povos, na luta contra 

a tirania. Solange Lourenço Gomes se incorporou a essa tradição. Estamos aqui, nessa 

audiência, para homenageá-la, e dar nossa contribuição para o resgate de sua memória, 

como lutadora social, para que assim se afirme o seu direito a memória e à justiça. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Zenaide, você esteve presa 

com a Solange desde o... 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu estive presa, com a Solange, 

em muitas situações, em vários quartéis, quando eles faziam aqueles remanejamentos, 

aqueles liquidificadores. O primeiro quartel onde nos encontramos foi o Campo de 

Instrução de Gericinó. Mas estivemos no Batalhão de Saúde, no de Material Bélico, em 

vários quartéis. Acho que nós rolávamos por lá por uns nove, 11 quartéis, e depois, 

também, no presídio – no presídio feminino do complexo... 

Eu estou ali naquela foto. Olhando da esquerda para a direita, eu sou a 3ª. Aquela 

mais baixinha, ali. Tem Jessie Jane, Abigail, eu... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gostaria de falar mais 

alguma coisa? Você foi presa na Bahia ou no Rio de Janeiro? 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu fui presa no Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia você foi presa? 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu fui presa em 30 de agosto 

de 1971.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturada? 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Sim. Eu fui torturada, tenho 

depoimentos de auditoria, depoimentos, enfim, no Ministério Público. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na sua visão, a Lei da 

Anistia deve ser revista, deve haver punição aos torturadores?  

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Claro que deve haver punição 

aos torturadores. Inclusive, faço questão de colocar isso aqui, no documento. Isso faz parte. 

É uma reparação. Essa reivindicação – acho que é uma obrigação. É uma obrigação nossa, 

com a questão do dever de memória, de justiça. E acho que o Baltasar Garzón coloca, 

muito bem, essa questão. E eu procurei encerrar com essa maneira de ver, em que o direito 

afirmativo coloca a questão dos crimes de lesa-humanidade em situações em que a vítima é 

a própria humanidade.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está morando, agora, onde? 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu moro em Campinas.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Vou passar a fala, 

agora, a vez, pra Jessie Jane.  

 

A SRA. JESSIE JANE VIEIRA DE SOUZA – Eu fiz um pequeno texto para não 

me perder, porque sou uma pessoa muito emotiva e termino não dando conta. Escrevi um 

texto que se chama “Solange, uma linda esfinge” e eu queria dedicar essas minhas palavras 

à Solange, e às companheiras que, precocemente, nos deixaram. 

Nesta foto, temos duas companheiras que já morreram: Abigail e Wanda Cozetti, 

ambas, vítimas de câncer. Eu digo que “vítimas de câncer”, que bem podem ser fruto de 

terem sido protagonistas e testemunhas, de um tempo de utopias e de muita dor.  

Então, eu queria registrar aqui essa... Enfim, a ausência dessas duas companheiras. 

Abigail morreu muito cedo, muito jovem, muitos anos atrás, e Wanda Cozetti com um 

câncer de cabeça, morreu há quatro anos, ou três anos, atrás.  

Nessa oportunidade, devo situar as circunstâncias em que conheci Solange. Já não 

sei se corria o ano de 1972, ou 1973. Eu me encontrava no Presídio Taravela Bruce, para 

onde fui em outubro de 1979, saindo do CISA – do Sistema de Informação da Aeronáutica 

– após ter sido presa no dia 1º de julho, daquele mesmo ano. 

Aquele era um tempo difícil; nas prisões, vivíamos sob muitas restrições.  

Quando cheguei a Bangu, bairro onde se localiza o presídio sobre o qual nos 

referimos aqui, o coletivo de presas políticas era composto por militantes de várias 

organizações, e eram em grande número.  

No princípio, não me permitiram ir para o pavilhão onde estavam aquelas 

companheiras. Fui mantida em isolamento por muitos meses, em um corredor em que 

ficavam presas, comuns, consideradas malucas, isso é, presas que haviam sido enquadradas 

no Artigo 121 do Código Penal.  

No início de 1971, chegaram outras companheiras, que também foram levadas para 

este mesmo lugar. Me refiro, especificamente, à Dulce Pandolfi, Estrella Bohadana, e outra 

companheira que ficou pouco tempo entre nós, que se chama, ou se chamava Margarida – 

uma companheira da AP, se não me engano.  

Em meados de 1971, creio que foi em julho ou junho, fomos incorporadas ao 

coletivo, que naquele mesmo ano foi desmembrado, e eu só pude conviver com poucas, já 
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que o espaço onde me levaram, ficaram apenas Wanda, Julieta e Sonia Sales. As outras 

foram para outra ala. Contudo, essa divisão durou poucos meses, e até o final daquele ano, 

estávamos todas em uma mesma ala.  

Lembrando que, nesse período, o Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro estava 

sob o comando da Secretaria de Segurança. Lembrando que esse é o período Médici; e todo 

o Sistema Penitenciário que, tradicionalmente, sempre esteve sob a administração da 

Secretaria de Justiça, estava, naquele momento, com a Secretaria de Segurança.  

Nesse período, muitas companheiras – aquelas que não haviam sido enquadradas na 

nova Lei de Segurança – como as companheiras do Movimento Oito de Outubro, e a da AP, 

foram soltas. Mas muitas outras chegavam dos quartéis.  

Recordo-me da chegada das companheiras do Partido Comunista Revolucionário – 

o PCBR, entre elas Abigail; a companheira que ali está – Sônia Hinds; Isabel de Carvalho, 

e tantas outras.  

Essa rotina de chegadas e partidas marcava o nosso cotidiano. E a saída de alguma, 

sempre era motivo de muita alegria. Assim foi com a saída de Maria Luiza Garcia Rosa – 

cujo depoimento vamos ouvir – e da nossa querida Pupe e da Rosalina – a quem 

chamávamos de Biafra, pela sua extrema magreza.  

Eram momentos de muita renovação na nossa vida cotidiana e, aos poucos, íamo-

nos despindo de determinadas práticas que eram, por vezes, dilacerantes, como era o caso 

dos chamados balanços ideológicos. Era uma atividade que o coletivo, desde o seu início, 

realizava toda vez que uma companheira chegava. E se constituía numa verdadeira sabatina 

sobre como havia sido o comportamento dos órgãos de Repressão. Eram momentos muito 

difíceis para todas, uma vez que o coletivo era composto de pessoas oriundas de várias 

organizações, e aquela exposição terminava por fragilizar, ainda mais, todas nós. 

Eram momentos difíceis. Mas a despeito de tudo, mantínhamos uma rotina que nos 

permitia sobreviver com altivez, buscando fortalecer a nossa identidade de presas políticas, 

e isso era uma coisa extremamente importante, porque o regime não aceitava que aceitava 

que existiam presos políticos no Brasil. Nós éramos, todas, rotuladas de terroristas. Em 

alguns momentos, tentavam nos impor uniformes de presas comuns. Enfim, a nossa 

presença, e a nossa existência, era absolutamente negada. E, portanto, essa nossa rotina de 

fortalecimento dessa identidade nos parecia, e continua nos parecendo, uma atitude 
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extremamente importante.  

Aliás, estamos aqui, hoje, porque conseguimos manter isso. E, além disso, manter 

os vínculos de solidariedade necessários à nossa unidade interna. 

Uma coisa que nos chamava atenção era a falta de literatura sobre a vida nas prisões 

políticas. Sobre as prisões do Estado Novo, só havia o livro de Graciliano Ramos, e 

tivemos que buscar uma literatura produzida na luta contra o nazismo, ou, sobretudo, nas 

lutas anticoloniais. Fomos aprendendo, no cotidiano, com os desafios que surgiam a cada 

nova conjuntura. Assim, constituímos as nossas pautas, as nossas alianças externas, 

escavando informações que nos fossem úteis. 

Penso que são os presos políticos quem primeiro sentem, ainda que nem tenham 

sido informados – as mudanças nas conjunturas. Ao longo, dos meus nove anos de prisão, 

pude sentir, na pele, todas as etapas da ditadura – desde o Governo Médici, quando as 

nossas conquistas eram mínimas, o Governo Geisel, quando passamos a ter maior contato 

com o mundo externo, e até o Governo Figueiredo, quando fomos soltos.  

Ao longo desse período, foram muitas greves de fome realizadas pelos presos 

políticos, e dezenas de manifestos, denúncias, foram produzidos nas prisões em todo o país. 

Faltam pesquisas sobre isso; a despeito de alguns relatos – me refiro, em especial, ao livro 

sobre o Presídio Tiradentes – a vida nas prisões permanece na opacidade.  

Mas voltando à chegada de Solange. Com elas, vinham os anais de Machado de 

Oliveira, Lúcia Murat e Inês Etienne Romeu. Não lembro se chegaram juntas, mas me 

marcou a preocupação com Solange e Inês, preocupação manifestada, particularmente, por 

aquelas companheiras que haviam convivido com ambas, na Vila Militar. Preocupação e 

cuidado oriundos de razões diferentes: Solange pela doença, e Inês pela gravidade do que 

ela havia vivido.  

No coletivo, já tínhamos outra companheira que apresentava um caso de doença. 

Era Wanda Cozetti, que tinha um quadro agudo de enxaqueca, e que passava por momentos 

muito difíceis.  

De qualquer forma, o pai de Lúcia Murat, diretor de um Hospital Universitário, nos 

dava suporte, já que o Sistema Penitenciário era praticamente omisso, a despeito de algum 

médico que, por força de algum concurso público, ia parar naquele presídio. Esse era o 

quadro geral, no qual Solange se inseriu naquele instante. 
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Para mim, Solange era uma bela esfinge. Eu não a compreendia, não compreendia o 

mundo dela. E agora, pela fala do Gilberto, vejo que nunca, na verdade, conheci a Solange. 

Apenas admirava a sua beleza e inteligência. Recordo-me das suas observações sobre o pai, 

que todos os sábados a visitava.  

Ela o considerava usurpador, alguém que havia sido plantado pela Repressão. E 

nessa mesma linha de raciocínio, ela se referia aos jornais e todas as informações que nos 

chegavam pelos meios de comunicação. Creio que, naquele momento, a pessoa mais 

próxima dela era Lúcia Murat, que a conhecia desde a época do movimento estudantil, e 

que havia militado com ela na clandestinidade.  

Solange não participava das atividades políticas do coletivo. Não havia qualquer 

cobrança de nossa parte, nem havia, por parte dela, qualquer sinal que indicasse o desejo de 

participar daquelas nossas intermináveis discussões. Naquele momento, tais discussões nos 

pareciam absolutamente necessárias, porque entendíamos que aquele era o nosso campo de 

batalha, a nossa trincheira na luta contra a ditadura.  

Havia entre nós um imenso carinho por Solange porque compreendíamos que ela 

era nossa companheira, e que, como todas nós, havia se despojado por inteiro, ao assumir a 

luta contra a ditadura e sofrido as dores dos porões. E é com esse sentimento que sempre 

me recordo de Solange, de uma linda jovem com a qual convivi. Nunca compreendi o seu 

mundo, a sua dimensão da vida, mas, com certeza, sempre guardarei uma boa memória.  

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rosalina.  

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu vou, até, explicar porque me chamavam 

Biafra. Eu fiquei 52 dias, incomunicável, passando de lugar em lugar, e fui perdendo 

muitos quilos. Eu cheguei a pesar 36 quilos, quando eu cheguei no primeiro – no Gericinó, 

que é onde encontrei a Solange, onde encontrei a Ze, a Lúcia Murat, a Pupe.  

Ai, porque você fica chorando? Porque, aí, a gente se contamina, não é. Agora, lá 

vou eu chorar, também? Não quero.  

 

(Inaudível.) 
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A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Então, aí encontrei as meninas e eu tinha 

duas coisas, que você me lembrou, hoje. Na época, eu voltei a chupar dedo que nem uma 

louca, dentro da cadeia. E, além de chupar dedo, eu estava muito magra, pesando 36 quilos. 

Aí começaram a me chamar de Biafra. E ficou o meu nome. Era Bia para cá, Bia para lá. E 

eu: “Eu não chamo Bia”, e todo mundo perguntava: “Mas que Bia?” E eu dizia: “Bia, de 

Biafra”.   

E outra coisa dessa época, que eu lembro muito, é que nós éramos, acho que éramos 

seis beliches, três e três, uma cela muito pequena, a cela do Gericinó. E, no dia que a 

Solange chegou lá, e a gente – eu não conhecia a Solange, não tinha participado no Rio, 

nem da época de estudante. Eu estudava em Recife. Eu, no Rio, já estudei. De rosto, eu não 

conhecia a Solange, anteriormente.  

Então, a convivência com a Solange, nesse primeiro coletivo que era grande, pra 

mim – pera aí, Zenaide está dizendo que eu cheguei depois da Solange. Então, mas nesse 

primeiro coletivo, a minha relação com a Solange foi uma relação mais distante, porque era 

um coletivo grande, era um coletivo com seis – acho que éramos seis. A minha relação com 

a Solange, mais profunda, mais perto, foi no segundo coletivo. Foi quando fomos – eu, a 

Solange, e eu acho que a Márcia. Eu tentei ligar para Márcia, para saber se era ela, mas não 

consegui localizá-la. Éramos três.  

E nesse coletivo, nós três – dizendo agora, não é – eu não conheço a Solange, e sei 

que há uma suspeita em relação ao comportamento de Solange.  Como será que vamos 

conviver aqui?  E foi uma convivência muito leve, muito amiga. Solange era linda, bonita, 

cheia de vida, gostava de poesia, gostava de cantar e gostava de jogar xadrez. Ela jogava. E 

teve dois episódios – não deviam ser esses os primeiros a contar, mas contarei – dois 

episódios com o quartel.  

Nós não podíamos nem ser vistas pelo quartel. Nós ficávamos fechadas em uma sala 

dentro do quartel, mulheres terroristas, e a gente só saía para o banho de sol na quarta-feira 

e no sábado, numa hora, quarta-feira à tarde, e no sábado, porque não tinha mais – os 

soldados não estavam no quartel. Eles ficavam todos, nos levavam armados para um 

quadrado lá, e nós ficávamos andando, tomando sol ali.  

E um dia, chegou um tenente que vinha nos trazer comida, porque, até então, podia 
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ser tenente para trazer a comida – nesse quartel que a gente estava – para que não fossem, 

não tivessem, nenhum envolvimento com a gente. E quando eu vejo, a Solange conversa 

com o tenente. O tenente entra na nossa cela. E o tenente passa a jogar xadrez com a 

Solange. E eu e a Márcia torcendo pela Solange, e o tenente jogando xadrez, e a gente 

torcendo: “Vamos, Solange! Ganha!” No fim ele foi embora, e no outro dia veio a notícia 

que o tenente havia sido preso, porque não podia entrar na cela da gente. E a gente “O que 

foi?”, a Solange: “O que a gente faz?”, eu disse: “Nada, não é?”, e a Solange disse: “A 

gente não deixa mais eles entrarem aqui, porque vai ser preso esse quartel inteiro. E depois, 

pode ter uma repressão em relação à gente”. Isso era Solange, uma pessoa cheia de vida, 

companheira.  

E, outra vez, foi que nós estávamos na cela, andando na cela e, de repente, ouvimos 

um barulho enorme do lado de fora da cela. E quando olhamos, não soubemos o que tinha 

acontecido, mas tinha alguém caído, lá. E depois soubemos que foram três soldados que 

subiram em uma árvore, para nos ver, e caíram da árvore e foram, também, presos.  

Então, esse quartel teve muito problema da nossa presença, ali. E nós cantávamos, e 

Solange era muito divertida. E a gente lia muita poesia. Foi o coletivo. A gente teve dois 

coletivos. Um, que era o primeiro, que a gente dizia: “Quem não era – o coletivo 

Summerhill – quem não é o mais organizado, tem que ser o mais descontraído”.  

 

 A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Não foi na árvore que ele 

subiu.  

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Foi não? Olha só. Quer dizer, ela nem 

estava. Lembranças.  

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Isso aí foi no Campo de 

Instrução de Gericinó, no CIG.  

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Foi no outro? 

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – É. Eles subiram foi na 
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janelinha, como chama aquilo? É basculante. Subiram, e quem estava dormindo? Eles 

queriam pegar a Lúcia Murat. E eu estava em uma parte do beliche. Não, eles queriam 

pegar a Lúcia, porque ela estava com a cabeça... Quando eu vi aquela mão, aí eu pulei igual 

um gato. Não é a mesma história? Ah, bom.  

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Não, pode contar a sua. 

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Não. É isso. Foi um soldado, 

aí, nós denunciamos; isso era de madrugada, eu estava com insônia, vi, e na hora eu pulei 

em cima dela, porque eu queria pegar o cara, aí a Lúcia acordou: “Socorro, socorro”. A voz 

não conseguia sair, porque eu estava por cima dela, ela não sabia o que era aquilo. Aí, nós 

denunciamos, e aí, então, houve um inquérito. Eles eram soldados. Soldados. E aí, enfim, 

foram presos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é um diálogo entre a 

Zenaide e a Rosalina.  

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Essa não é a história que eu estava 

contando, mas mostra quantas histórias temos, em relação a essa vivência no quartel. E são 

coisas que a gente nunca contou, não é Zenaide, assim em público. Assim, as histórias...  

Quer dizer, a história do soldado que queria pegar – a da Lú –, e a do outro quartel, 

onde os soldados treparam na árvore, para ver a gente. Porque, provavelmente, eles deviam 

saber quem são essas mulheres, aí, que alguns já tinham visto a gente, no passado, em 

algum lugar – terroristas – e são jovens, nós tínhamos 19, 20 e poucos anos. E estávamos, 

ali, presas, com essa coisa. Então, devia haver muita curiosidade. O meu caso, eu acho que 

foi curiosidade.  

O que a Zenaide contou, não. Já foi por outra intenção. O tenente que entrou para 

jogar o xadrez – foi outra relação. Era um rapaz jovem, que nem a gente.  Estava ali, não 

era um lugar de tortura, e ele queria jogar um xadrez. E a Solange, coitada, não tinha com 

quem jogar xadrez. Porque eu era péssima no xadrez, não conseguia nem entender aquelas 

peças. E a Márcia, também. Ela gostava muito de jogar. A gente jogava até por carta, com 
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os outros companheiros. Isso é parte do que era um pouquinho, do que era a convivência, 

quando a gente já tinha passado por muita tortura, a convivência entre nós.  

Estávamos em celas muito pequenas, dentro do quartel, e, ali, a gente conseguia ter 

vida. Conseguia ter emoção, conseguia ter sentimento, conseguia pintar as nossas paredes, 

declamar poesia, fazer um baile de carnaval – que fizemos. O primeiro carnaval que eu 

passei lá, no ano novo, isso é também um pouco da nossa história, na vida na prisão. Por 

tudo que estávamos passando, por toda a tortura que tínhamos passado, a gente conseguia 

ter emoção, vida, sentimento. E Solange era isso, ali dentro.  

Vou contar outra história, antes de eu ler. Não, eu vou ler.  

“Eu gostaria de dizer que, o caso de Solange Lourenço Gomes, é um dos mais cruéis 

que conheço. Tendo sido torturada de várias formas, eu, em várias vezes, em pau de arara 

fiquei, levei choque elétrico na vagina, no corpo todo, passei por geladeira, fiquei 

emparedada, fui torturada psicologicamente várias vezes. Fui presa com o meu filho de 

cinco meses e fiquei separada dele, perdendo com que ele parasse de ser amamentado.  

Mas quando lembro o caso da Solange, me dá um sentimento que foi mais cruel do 

que tudo que passamos. A Solange se entregou em surto, ela se entregou enlouquecida. E 

foi usada, da forma mais cruel, que pode um ser humano ser usado. Eu sinto que, o caso da 

Solange, resgata o caso de todos os suicidas – que não foram poucos. Recorda o caso do 

Frei Tito, das pessoas que não conseguiram viver após a tortura.  Eu acho que a gente 

precisa pensar nessa morte, nesses que se mataram, depois. A Dodora, no exílio, se jogando 

na frente de um trem. Quando “O Guarani” conta, no filme, o último dia da Dodora na 

Alemanha. É muito duro o que a Repressão fez com a gente, e que era capaz de usar 

qualquer meio. Qualquer meio. 

E eu acho que eu passei várias vezes, cada vez que eu relembro a tortura, eu acho 

que eu fui uma pessoa que fiquei sempre, muito perto, em uma linha tênue, entre a loucura 

e a sanidade. Eu enlouqueci, muitas vezes. E enlouqueci, por conta do enlouquecimento 

que a gente tem dentro da gente. Então, quando diz assim: “Mas a Solange, tinha uma irmã 

que se matou... A Solange tinha uma pré-disposição para o suicídio”. Não é? Sim. E eu 

devo ter, também, muita pré-disposição para a loucura. Mas foi naquelas situações que eu 

pensei no limite da loucura. 

A situação que eu conto já conto há muito tempo, tem aí filmado, quando eu peço 
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ao torturador: “Me matem, me matem, porque eu não consigo mais, não quero mais, não 

estou aguentando, mais”. É um sentimento de fragilidade, que eu não consigo me matar, 

também, aqui – então, me mate. E eu me lembro do torturador dizendo para mim: “Eu lhe 

mato, se eu quiser, eu lhe mato, quando eu quiser, e eu vou ficar fazendo você, em 

pedacinhos, por quanto tempo eu quiser”.  

Essa história eu narro no vídeo, que eu participo junto com o Ivan, em 1983. Essa 

imagem não sai de dentro de mim. Toda vez que eu a lembro, eu até vejo quase que o olho 

daquele cara, e o poder dele sobre a minha sanidade, sobre a minha loucura, sobre a minha 

vida, sobre a minha morte. 

E quando o Belisário fala aqui, que a tortura não tem grau, realmente ela não tem 

grau porque ela é sentida, em cada momento, pela nossa experiência pessoal, pela nossa 

vivência pessoal. Nas torturas todas, que eu vivi, muitas vezes eu tive menos medo de ir 

para o pau de arara, e ser estuprada, e tal, do que ser ameaçada. Até as minhas reações 

físicas... Podia ser dito, até, como me disse uma vez o próprio Sílvio Frota – acho que eu 

vou contar, porque é uma Comissão da Verdade – eu vou contar esse episódio.  

Esse episódio é assim. Eu estava no 1º Exército na Tutóia, na Barão de Mesquita, 

depois de 10 meses de presa. No DOI-CODI da Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Eu 

já estava presa há dez meses. E fui levada do quartel que eu estava, na Vila Militar, para o 

DOI-CODI, porque havia um companheiro que tinha sido assassinado, e eles acham que, no 

meu depoimento, tinha relação àquele. Aí, eu fui levada para o DOI-CODI.  

Cheguei lá, eu fui emparedada, na geladeira, foram álbuns e mais álbuns para 

reconhecer o companheiro. E três dias depois – posso, não sei muito bem, mas acho que 

três dias depois – o, eu acho que era o Nagib, me chama e diz assim: “Você vai hoje – 

amanhã, vai ser sua audiência. E você vai, daqui, para se apresentar ao Juiz”. Isso deve 

estar gravado nas audiências – gravado não, escrito, registrado – porque as audiências 

foram registradas. E eu quero retomar isso e apresentar à Comissão. 

Naquele dia eu cheguei e ele me disse. Eu fui para a audiência de uniforme de presa, 

uniforme listrado. Nenhuma das minhas companheiras ia pra audiência assim. No dia que a 

gente ia para audiência, não é, Ze, a gente se vestia, se arrumava, penteava o cabelo. Era 

um dia de festa, porque a gente ia encontrar a nossa família, ia encontrar as pessoas.   

Eu fui – eu estava descalça, eu estava sem sapatos, tinham perdido meus sapatos.  
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Aí, ele mandou comprar uma sandália vermelha, que eu lembro até hoje, de dedo. Me deu 

aquela sandália vermelha, aquele vestido de listinha e disse: “Olhe, você tire o capuz”. Eu 

tirei o capuz e vi o rosto dele. Lembro do riso, do rosto. E ele disse: “Você vai lá, e o que 

você falar, você vai voltar para aqui. Você vai voltar”. E eu fiquei meio – meio, não – 

fiquei muito amedrontada.  

Estou falando isso, para dizer como a coisa da loucura e da tortura faz. Quer dizer, 

isso não era nada. Se eu pensar, eu podia dizer isso não é nada, todo ser humano pode 

passar por isso. Isso aí não é nem uma tortura ele dizer: “Você vai para lá. Você vai com 

esse vestido, você vai assim, e você vai voltar, e veja lá o que você faz. Aquele seu 

advogado, eu mando prender na hora, se eu quiser. Eu trago ele para aqui”. Eu digo: “Eu 

sei”. Eu fui para lá, absolutamente certa que eu não ia falar nada.  

Quando eu entrei no elevador, eu ouvi os camponeses entrando – que eram do meu 

processo – e pouco depois o padre, e pouco depois o meu companheiro, e pouco depois a 

minha mãe, o meu advogado. E o juiz nos chamou, assim, para uma... Deve constar. 

Quando ele me chamou, ele dá a palavra para cada um, e pergunta se temos alguma coisa a 

declarar. Eu tive um surto psicótico. Eu tive um surto, talvez, semelhante ao que a Solange 

teve, porque só uma surtada podia ter feito o que eu fiz, eu acho. Tendo saído do DOI-

CODI para ali, frágil, quebrada, arrebentada, com 36 quilos, falei para o juiz: “Olhe sr. juiz. 

Eu ali, naquele lugar, eu não volto, porque ali eu levei choque – choque na vagina, choque 

aqui...” Não sei, comecei a falar, e o juiz não conseguia me conter, porque não é com o 

microfone. Se fala ali, e eu falei: “Eu levei choque. Eles me ameaçaram. Ele disse que se eu 

voltar lá, eles vão me bater e vão matar. Eu não quero voltar. Eu quero voltar para o quartel. 

E quero que o sr. me proteja, porque eu estou ameaçada, e aquilo ali é um horror. O sr. não 

sabe as torturas que eu já passei. Eu não estou aguentando mais. Eu quero...”  Os militares, 

são cinco militares e um juiz. E então, o juiz interrompeu, suspendeu a audiência, visto que 

não tinha mais condições de continuá-la.  

E o meu advogado, que era o Modesto da Silveira aceitou, fez uma denúncia 

dizendo, inclusive, que eu tinha sido levada para o Estado do Rio de Janeiro, onde tinha 

sofrido um aborto. Lá deve estar escrito, porque o Modesto declarou isso. E, depois da 

declaração minha e do Modesto e suspensa a sessão, eu fiquei até oito horas da noite – eu e 

o juiz – negociando para onde eu ia.  
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E eu nunca me arrependi tanto de ter falado tudo aquilo porque, quando todo mundo 

foi embora, todos os presos – e eu fiquei sozinha, eu disse: “Para que eu fiz essa denúncia?” 

Não sei se ela, hoje, serve. Deve estar registrado lá. Mas naquele momento, o 

arrependimento foi enorme de ter feito essa denúncia. De não saber o que poderia acontecer 

comigo. Porque eu tinha, nesse momento, feito uma denúncia que podia me levar à morte, 

ou me levar a perder a dignidade, porque, talvez, não tivesse condições de resistir ao que 

eles me fizessem, quando eu voltasse para o DOI-CODI.  

Então, houve uma garantia ali, do juiz, que eu não iria para o DOI-CODI, que eu 

voltaria para o quartel onde eu estava.  

Aí, me puseram em um camburão. E nesse camburão, eu algemada, o camburão 

corria assim pra lá e pra cá, numa velocidade enorme, e eu comecei a olhar – eu já contei 

isso aqui, até – aí eu comecei a olhar num lugar que tinha um buraquinho, que tinha na 

fresta do camburão. E eu vi a gente entrando, voltando para o DOI-CODI da Barão de 

Mesquita.  

Quando o carro entrou ali, eu posso até descrever o que é medo. Era uma coisa que 

me pegou, aqui, que não me deixava respirar. Quando eu entrei ali no DOI-CODI, eles 

abriram a porta do camburão, me jogaram o capuz e disse: “Desce!” Na hora que eu desci, 

a voz, acho que era do Nagib, a voz do torturador, do mesmo que tinha me dito: “Você 

volta para aqui”, falou no meu ouvido só isso: “Você voltou, Rosinha”. Na hora que ele 

disse isso, eu tive uma tremedeira. Eu tremia tanto, da cabeça aos pés. Tremia a boca e não 

conseguia parar. E com ódio de mim mesma. Eu acho que isso é loucura. Isso é um surto, 

porque eu tremia tanto e dizia para eles: “Eu não tenho medo de vocês”. Ele dizia: “Sua 

covarde. E por que está tremendo tanto?” Aí eu tremia mais, eu dizia: “Eu não estou. Eu 

não estou tremendo”. Aí que eu tremia. Assim, não conseguia ter controle sobre o meu 

corpo, com ódio daquela situação. E quanto mais eu dizia, mais eu era ridicularizada no 

meio de vários, não é, porque eu estava com capuz, mas ouvia vozes falando, e ele me 

levando para dentro do porão, lá da Barão de Mesquita.  

Depois, quando eu fui levada para cima, depois de ter passado por tudo embaixo, eu 

fui levada para cima, ainda fiquei horas esperando que o – como é que chama, o Sílvio 

Frota é o que, do 1º Exército? O diretor? – comandante; que o comandante do 1º Exército 

fosse até a cela do DOI-CODI na Barão de Mesquita, ali em cima, nas celas de cima, eu 
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estava na primeira cela, quando ele chegou... Eu estava de macacão, um macacão que ele 

nos dava lá, cinza, de macacão, deitada na cama, quando ouvi aquelas – marchando, em 

direção à minha porta. Eu dei um pulo e fiquei de pé, em continência, como todos os outros 

que estavam ali. 

E quando fiquei em continência, olhando para aquele homem, eu percebi que corria 

alguma coisa entre as minhas pernas. Estava sangrando. Eu tive hemorragia de medo, de 

tudo o que passei, daquela tarde, porque fiquei oito meses sem menstruar, durante a prisão. 

As minhas colegas se lembram disso – as minhas companheiras de cela. E quando o Sílvio 

Frota me olhou, ele disse: “Mas que absurdo! Que mulher nojenta! Como? A sra. não 

passou por tortura”. A sra. não, porque eu era uma menina. Mas ele disse: “Você não 

passou por tortura. Vocês não contam se não tiverem uma pressão. Vocês tiveram uma 

simples pressão psicológica”. Uma – simples – pressão psicológica.  

Eu fiquei 52 dias, quase enlouqueci. Imagine a Solange, que ficou 90 dias, que já 

entrou ali, nas condições que eu estava naquele momento – talvez pela clandestinidade, 

pela pressão que recebia Solange já devia ter atingido esse ponto, quando entrou na cadeia, 

em Salvador. Depois de 90 dias, imagina em que estado devia estar a Solange. Você não 

tem controle nem da sua tremedeira, nem da sua... E eles, são capazes de usar isso, não só 

para informação, mas para destruição das pessoas. 

E eu queria contar só, naquele convívio, voltando agora para o convívio da Solange, 

eu acho que uma das coisas que eu me lembro, assim, que me marcou, foi o dia que a 

Solange saiu para uma visita para o pai dela. A gente não conversou muito sobre a história. 

Eu tinha uma certa... Eu sou muito irônica. Eu ironizava muito, com Solange, a história do 

caldinho. E nesse dia, a Solange foi visitar o pai. O pai veio visitá-la, ela foi e voltou muito 

rápido. Eu falei: “Solange, por que tu voltaste rápido? O que aconteceu?” Ela disse: “Ele 

não é meu pai”. Eu disse: “Por que não é seu pai, Solange? É teu pai.” Ela disse: “Não. Ele 

está com um olho verde e outro azul”. Eu falei: “Ah, Solange, olho verde ou azul, olha para 

um só. Qual é o olho dele? É verde?” Aí, ela falou assim, e eu comecei a ironizar e a 

brincar com a Solange em relação a essa história. Ela pegou, olhou pra mim e disse assim: 

“Ah, você não levou caldinho, não. Você é você, mesma”. Ela não me conhecia antes.  

“Ah, você não levou caldinho. Você é você, mesma”. Agora, a Lúcia, as outras, não. 

O caldinho era aquela história que a Solange criou, que era o caldinho da memória, que ela 
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dizia que todos os companheiros que ela conheceu antes, teriam feito uma plástica num 

militar, e botaram o caldinho da memória. E, por isso, a pessoa tinha a lembrança do 

companheiro. E ela associava isso ao pai, muito. Eu lembro que, depois dessa história, eu 

comecei a brincar muito com a Solange com a história do caldinho, e a Solange não ficou 

zangada, ela ria. “Ah, você, você não tem caldinho, né?” 

Ficamos amigas, assim, mas nunca discutimos profundamente; eu nunca via a 

Solange como uma pessoa que, naquele momento, oferecesse algum perigo para a gente, ou 

que estivesse enlouquecida. Eu achava que a Solange – naquele momento, não devia estar – 

naquele momento era uma companheira alegre, brincalhona, e mais leve. Nos outros 

coletivos, a gente tinha muita autocrítica, tinha muita conversa pesada, tinha...  Mas 

Solange era poesia, era cantar – ai! cantei tanto Asa Branca, bem alto – “Vamos ver quem 

canta mais alto”, e ela falou: “Você é muito desentoada. Você consegue me desentoar”. 

Mas isso é verdade, mesmo.  

Eu vou terminar. Eu queria ler uma coisa de Dom Paulo, que ontem eu ia ler e não 

li, e eu acho que tem muito a ver com a Sol. Isso aqui é um prefácio, que Dom Paulo 

Evaristo Arns fez para o livro, o primeiro dossiê dos desaparecidos políticos, escrito na 

época de 1990. Esse dossiê tem a Amelinha, tem o Ivan, tem o Marcelo Santa Cruz, é o 

primeiro dossiê, dossiê ainda pequeno, mas que tem os mortos e desaparecidos, tem o 

desaparecimento do meu irmão, e Dom Paulo fala isso:  

“Tocar nos corpos para machucá-los e matar, tal foi a infeliz, pecaminosa e brutal 

função de funcionários do Estado, em nossa pátria brasileira. Tocar nos corpos para destruí-

los psicologicamente e humanamente. Tal foi a tarefa de profissionais da Medicina e de 

grupos militares. Tarefas que ensinamos a outros, exportando para o Chile, Uruguai e 

Argentina. Esse é um livro que fere, machuca mentes e corações. É para fazer pensar, fazer 

mudar o que deve ser mudado e pensado em favor da vida e da verdade”.  

E termina Dom Paulo, dizendo: 

“Nunca mais a escuridão e as trevas, nunca mais ao medo. Nunca mais a exclusão e 

a tortura. Nunca mais a morte. Um sim à vida. Paulo Evaristo, Cardeal Arns”. 

Esse prefácio me lembrou, muito, a Solange. Solange que era vida, que morreu e 

continua viva no nosso coração, na nossa lembrança; mas a Lúcia tem um filme dela que 

ela diz assim: “Que bom que sobrevivi, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as 
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marcas, que bom que sobrevivemos, e que pena que Solange não sobreviveu”.  

Bom que Jessie tenha sobrevivido, Ivan, Amelinha, a Ana, a Ze, a Pupe, a Talu; 

pudemos ter filhos, fazer denúncias, construir essa luta, resgatar nosso passado por todo 

esse tempo. O choro é pelo fato da Solange só poder estar na nossa lembrança, no nosso 

pensamento, e não poder estar vivendo a vida que nos foi dada a viver. Solange, presente 

sempre! Agora e sempre nos nossos corações e na nossa luta.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu consultar. Zenaide, 

vamos ouvir a Ana, agora, e o Denilson, ou vai primeiro passar os depoimentos gravados, 

como vocês prepararam os roteiros? Agora os depoimentos gravados, e, depois, a Ana e o 

Denilson, tudo bem? Então, vamos desfazer um pouco a Mesa, ou assistir os depoimentos 

daqui da Mesa, mesmo. Denilson, dá uma escurecida na tela. O Denilson quer falar antes.  

Zenaide, o Denilson está pedindo para falar antes, vamos ouvir o Denilson, então. 

Companheiro Denilson Ferreira de Vasconcelos, que militou com a Solange em Salvador, 

na Bahia.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu peço desculpas, eu 

tenho dificuldade. Uma das sequelas daquele período, eu tenho uma dificuldade enorme de 

falar em público.  

Eu conheci Solange no final dos anos 1970, quando ela substituiu a Lúcia Murat no 

trabalho do MR-8, em Salvador. A última vez que eu vi Solange em liberdade foi cerca, de 

15 dias, antes da minha prisão – 15, ou um pouco mais – que foi no dia 12 de março de 

1971, em uma quarta-feira de cinzas.  

Ela deveria ter ido ao Rio de Janeiro discutir, inclusive, a sua transferência de 

Salvador, e a volta seria no dia 12, exatamente no ponto que eu tinha com ela, no dia 12, à 

tarde, quando houve a minha prisão. Solange era minha namorada. Ela foi um dos grandes 

amores da minha vida. Foi um impacto muito grande o estado em que ela ficou.  

Eu soube da história, essa história cheia de sombras, que, para mim, continua cheia 

de sombras, de que ela estaria presa, teria sido entregue por um funcionário da Polícia 

Federal, que nos viu no elevador Lacerda, de uma distância muito grande. Mas como tinha 

boa memória, ele a reconheceu.  
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Eu duvidei. Levei à discussão com os companheiros, essa história, ninguém 

acreditou, mas mesmo assim eu fui encontrá-la, até porque tinha, além do interesse político, 

tinha o interesse pessoal. Fui encontrá-la com certas cautelas. Tinha um encontro 10 

minutos depois, nas proximidades, com outro companheiro porque, se houvesse alguma 

coisa, os demais companheiros seriam informados.  

Fui preso no dia 12 de março de 1971, alguns dias depois fui levado, junto com 

outro companheiro preso, Renato da Silveira, para um simulacro de enforcamento no 

quartel da P.E., em Barbalho, Salvador, e foi quando eu tive – a última vez que eu vi 

Solange viva. Eles já levaram com uma roupa estranha, uma roupa que cobria grande parte 

do vestido, grande parte do corpo, eu não sei se para encobrir marcas de sevícias, e foi aí eu 

tive certeza de que ela estava louca, porque eles simularam o enforcamento, e ela não 

esboçou a menor reação. Para uma pessoa que, além dos laços políticos, tinha laços afetivos 

muito fortes, então ela foi usada como instrumento de tortura, também.  

Essa história da panfletagem no estádio da Fonte Nova, eu fiquei sabendo já preso, é 

uma história estranha porque ela não deveria nem estar em Salvador, no período. É muito 

difícil falar dessas coisas. E só fui saber dela tempos depois, em um encontro rápido com 

Lúcia Murat – eu estava preso no quartel da Aeronáutica, antes de ser transferido para a 

penitenciária; a Lúcia Murat estava em trânsito; através de um soldado, eu consegui um 

rápido contato com a Lúcia Murat – e foi quando ela me fez um relato da situação, das 

prisões, da própria Solange. Mas essa história de ela ter se entregue, é uma história que, 

para mim, continua nebulosa, mesmo tanto tempo depois. O princípio desse processo. E 

fiquei muito tempo sem saber notícias, até porque tudo aquilo me pesou muito, e eu só fui 

saber dessa... Está difícil falar. Eu não sei o que falar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois ele retoma, na medida 

em que ele vai se organizando. Você pode ficar um pouco mais com a gente, aqui?  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Posso ficar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, está bom. Fica 

sossegado.  
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Então vamos lá. Vocês acham que é melhor, antes da Ana, ver os depoimentos 

gravados mesmo, faz parte? Você queria falar, não é, Ana? Então, fica mais perto da gente, 

aqui. Isso. Fica mais próxima. 

 

A SRA. – Quer sentar, aqui? 

 

A SRA. ANA MIRANDA – Não, tá bom, tá bom.  

Que bom que você está aqui, Denilson. Eu não conhecia essa história lá de Salvador 

– que ela foi alguns meses antes. A nossa vida sempre tem um monte de falhas, que a gente 

vai preenchendo, parece uma colcha de retalhos que a gente vai preenchendo um 

pouquinho, mas sempre ficam umas lacunas. Então, essa sua vinda é importante para nos 

reportar o que aconteceu lá, em Salvador.  

Eu queria saudar e louvar essa Comissão da Verdade, porque ela dá toda atenção, e, 

me parece, prioridade aos testemunhos, e não só aos documentos produzidos pela ditadura. 

Isso é uma visão que a gente está tentando levar no Rio, também – que a Comissão da 

Verdade está começando lá – mas não é a visão de todas as Comissões da Verdade. Não é 

porque a gente quer falar, embora fale muito, tenha muita história para contar, e tal. É 

porque uma coisa é a história produzida por eles. É a história oficial, é essa que ficou no 

Orvil, no livro oficial deles e tal, que, quase nunca, corresponde à nossa história.  

Eu tenho um depoimento diferente. Essa parte do coletivo, eu vivi no presídio 

Tiradentes. Recolhimento de Presos Tiradentes, aqui em São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz uma introdução, Ana, 

vai. 

 

A SRA. ANA MIRANDA – Eu sou do Rio, conheci a Solange no Rio, no 

movimento estudantil, e na minha quarta prisão eu estava em São Paulo, então, eu vivi esse 

coletivo de presas políticas na Torre das Donzelas, no Recolhimento de Presos Tiradentes – 

coitado do Tiradentes, nome de presídio. Que nem presídio da Liberdade, do Uruguai. 

(risos)  

Mas, Solange, era uma figura que eu conheci no movimento estudantil. Eu estudava 
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farmácia e ela estudava psicologia. Nós entramos na Universidade do Brasil, ainda não era 

nem UFRJ. Era Universidade do Brasil, porque o Rio era capital. Depois é que virou UFRJ.  

Ela entrou um ano antes de mim, portanto, eu era caloura dela. Mas como eu já 

entrei, assim, querendo saber o que estava rolando, querendo militar em movimento 

estudantil. Se não me engano ela entrou um ano antes, em 1966, e o Instituto de Psicologia 

era ao lado do diretório da Farmácia, que era ali, na Praia Vermelha. Ainda é um Instituto 

de Psicologia, lá. A farmácia que, basicamente, se mudou para o fundão, e outras 

faculdades. Então, a praia vermelha ia até a Medicina, que foi rapidamente destruída, era 

um prédio muito bonito, eu tive aula lá. Hoje, eu acho que é um prédio da Escola Superior 

de Guerra.  

Solange era uma moça que chamava atenção, como um tipo de morena brasileira 

muito bonita, inteligente; na época, ela namorava ainda o Zílio, ambos eram da Dissidência 

da Guanabara, ou ligados à Dissidência. Era uma pessoa simples, não era muito falante, 

embora se posicionasse, sempre que a ocasião exigia, nós chegamos a fazer parte do mesmo 

grupo de estudos. Posso estar enganada, mas a minha primeira assistente política foi Vera 

Silvia Magalhães, que era da Economia. A Economia também era ali, era um conjunto de 

sete faculdades, ali.  

E era uma pessoa relativamente discreta, portanto em nada – nada – parecida, apesar 

de ela chamar a atenção pela beleza física, mas em nada condiz com a imagem que fizeram 

dela, e o que colocaram no jornal – o sexo é a arma da subversão – e que ela dormia com 

todo mundo, e não sei o que, etc. e tal. Embora nós estivéssemos vivendo um momento de 

mudança política, cultural, especialmente a mulher, mas ela não era de aparecer, ou de... 

Não era essa pessoa. Então, realmente, ela foi usada e abusada. A imagem dela foi usada 

contra nós.  

E uma das coisas mais incríveis, que eu acho que a tortura produziu em vários 

sobreviventes – que até hoje não querem saber, não falam do assunto, não se aproximam – 

é que, muitos de nós continuamos a nos sentir culpados pela tortura e morte de 

companheiros, que é um deslocamento do que foi o terror do Estado. O que produziu isso 

foi o terror do Estado. Foram as torturas produzidas pelo Estado, e nesse meio havia 

pessoas, vamos dizer, mais frágeis, mais vulneráveis, e pessoas que às vezes, por 

circunstâncias, conseguiram se refazer.  
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Muito na linha do que a Rosa falou, e que a Lúcia fala, se vocês quiserem ver no 

“Que bom te ver viva”, eu acho que muitos de nós vivíamos no limiar da loucura. A Lúcia 

fala muito isso no filme, e a Rosa falou isso, aqui. Ou nos sentíamos enlouquecendo, ou em 

momentos: “Não, eu estou ficando... Eu estou perdendo a razão”. Isso não foi, 

absolutamente, incomum, devido ao cansaço, à falta de dormir, às torturas todas que – uma 

parte que a Rosa já falou, os jacarés, os estupros, as tentativas de fuzilamento, o 

enforcamento, e tal. Muitas vezes, a gente esteve nesse limiar. E vários de nós – isso que eu 

queria deixar marcado, assim, é que Solange é um caso simbólico, mas não é o único caso – 

muitos de nós não aguentaram.  

No Rio, por exemplo, a gente lembra Ronaldo Dutra Machado, além da Solange, 

porque Solange nasceu em Campinas, mas era do Rio, vivia no Rio, militava no Rio, alguns 

meses em Salvador. A Dodora, que já foi citada aqui; o caso mais conhecido é do Frei Tito, 

mas há outros, eu não me lembro do nome dele, o menino que chamavam de – o apelido 

dele era Bicho – da Var-Palmares.  

 

A SRA. – Gustavo. 

 

A SRA. ANA MIRANDA – Gustavo Schiller, agora eu lembrei, obrigada. Agora 

há pouco eu soube de um caso, da Basia Ita Waitman, que viveu internada a vida inteira e 

que morreu ano passado. Passou três meses presa, foi muito torturada pelo Fleury. Então, 

acho que essa é uma situação que deve ser vista, pelas Comissões da Verdade, como um 

tema especial. Muitos não aguentaram, muitos enlouqueceram, mesmo. Não conseguiram, 

ou conseguiram por momentos, se refazer.  

Eu, por exemplo, reencontrei Solange, se não me engano, em 1976. Eu voltei à 

faculdade e ela ingressou na medicina, e por acaso teve um seminário – eu não lembro o 

que foi – na área de saúde, e, quando eu vi Solange no anfiteatro, eu fui sentar ao lado dela. 

Era uma companheira, foi muito bom a gente ter se encontrado, e ela estava vivendo um 

momento refazer. Voltando a estudar, tratada, e foi um momento muito bom de revê-la, 

porque eu tinha uma noção, vaga, do que tinha acontecido com ela, tinham me falado. Eu 

acho que você tem razão, Denilson. Essa história, como milhares de outras, pode não ter 

sido, exatamente, essa.  
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Ela pode ter sido presa no meio do pânico, ali mesmo, e depois disseram que ela se 

entregou, para continuar denegrindo – é uma possibilidade. Tantas são as histórias 

mentirosas, que essa é uma das possibilidades. Mas eu vou fazer força para isso – nós 

temos um comitê de acompanhamento, da Comissão da Verdade do Rio, e eu acho, 

realmente, que a gente devia ter um tema sobre aqueles que não conseguiram refazer suas 

vidas, ou que ficaram tão marcados que não foi possível continuar vivendo. Quer dizer, a 

marca do sofrimento foi tão grande, que não foi possível continuar vivendo.  

Também alguém me falou de Tadeu, me falaram do Ruivo, no Rio, eu estou, pois é, 

tem mais casos, é e por isso que eu acho que... E, um outro ponto ligado a esse, são vários 

companheiros que não aguentaram e foram internados em casas de saúde psiquiátricas. Que 

casas foram essas? Os prontuários estão lá? Não estão? Isso me lembra, por exemplo, o 

caso da Ísis Dias de Oliveira, companheira desaparecida, talvez, na Casa da Morte de 

Petrópolis, no Rio, que disseram, há relatos, de que ela teria sido submetida a uma cirurgia 

nos rins. Então, ela foi internada em algum lugar. E não é possível, eu também fui, também 

perdi um rim, em tortura. Então, não é possível ter havido uma cirurgia... Nas casas de 

saúde, eu acho que é possível levantar dados, também, dessas pessoas.  

É isso que eu estou falando. Nos hospitais psiquiátricos e em outras casas hospitais, 

onde as pessoas foram internadas. Eu já tentei, eu e um outro companheiro, pedir no HCE, 

no Rio, eu fiquei uma semana internada no local de – não sei como é que chama –  paciente 

com transtornos, doentes mentais, eu não sei como é o nome politicamente correto hoje. No 

HCE, e não dão mais prontuários, eu tenho direito – a Lei de Acesso à Informação. Então, 

vamos continuar insistindo. Não é bem assim, não deram os nossos prontuários de 1970, 

mas eu acho que é um caminho, que a gente deve perseguir para tentar preencher, mais um 

pouquinho, essa nossa história.  

Outra coisa que precisa ficar registrada, a gente não falou aqui, mas alguém deve 

saber, alguém deve ter visto, e deve estar registrado em algum canto. Quem foram os 

responsáveis pela tortura psicológica – a grande imprensa que escreveu “o sexo é a arma da 

subversão”, e que, portanto, foi conivente com isso. Quem foram os responsáveis pelo que 

aconteceu com essas pessoas – no caso, a Solange – para que essa sociedade toda possa 

saber.  
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O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Bom. O encarregado da 

Solange, na época que ela estava presa na Bahia, militar, era o então major Cinelli. Não sei 

o prenome. Mas... 

 

A SRA. ANA MIRANDA – Já é um... E aqui no Rio, quem era o... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu não sei. ...  

 

A SRA. – Todo mundo tem nome, endereço... 

 

A SRA. ANA MIRANDA – Patente. Obrigada, por terem escutado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigado. Vamos lá. Só um 

minutinho. Deixa a gente passar os vídeos, para não interromper a sequência que eles 

mesmos organizaram. 

Mas sabe uma coisa que está precisando, que eu não sei se vocês vão ter condições, 

viu Jessie, e os companheiros, que, embora tenham feito o relato sobre a situação da 

Solange, se vocês não podiam, depois desses, falar um pouco de vocês. Contar um 

pouquinho, aí, fazer o paralelo das histórias, porque, com o pessoal que está aqui em São 

Paulo, é mais fácil. Mas com vocês, a gente não vai ter essa convivência.  

Vamos ver os vídeos então? Aí todo mundo, também, dá uma respirada, e a gente 

retoma.  

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma consulta. 

Agora, é uma hora da tarde, já. Vou pedir uma ajuda, pra vocês. Uma hora, e cinco 

minutos. O que a gente faz? Dá uma suspendida, ou vamos direto, até o fim? É que o irmão 

da Solange pediu um minutinho, ele deu uma saída.  
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Então, vamos recompor a Mesa, e aí a gente vai para os finalmente, também. Vamos 

tentar recompor a Mesa com as pessoas que estão aqui, para a gente ir para o encerramento.  

Então, vamos lá. Rosalina, o Gilberto já vem vindo, a Zenaide, a Jessie já vem. 

Cadê o Denilson. Já foi. Bom, deve ter dado uma saída. Mas tudo bem. Vamos recompor a 

Mesa, para fechar os depoimentos. Pronto. Rosalina. Gilberto já volta. A Jessie já volta.  

Deixe-me fazer um comentário, enquanto o pessoal está voltando. Na segunda-feira, 

às duas horas da tarde – Thaís; tem um pouco de convite, aí? – vai ser lançado o livro sobre 

a sentença da Corte Interamericana de Justiça, sobre a situação da tortura no Brasil.  

Então, ontem, o Paulo Vannuchi foi eleito representante do Brasil. O Brasil reatou 

as relações com a Corte, que haviam sido suspensas desde o julgamento de Belo Monte, e 

ontem, com a eleição do Paulo Vannuchi, o Brasil volta a participar da Corte. Até parece 

que a gente só pode ser favorável à Corte, quando ela dá votos favoráveis aos nossos 

interesses.  

Bom, então, o que acontece. Na segunda-feira à tarde, vai haver uma reunião, de 

caráter político, organizativo, que é o lançamento desse texto que condena o Estado 

brasileiro, e vai se tentar começar a fazer uma organização em nível estadual – 

inicialmente, aqui no Estado de São Paulo – e nacional.  

Quais as medidas que nós vamos tomar, que nós podemos conseguir, para, num 

nível de organização nacional, na medida em que, no Congresso Nacional, a tentativa de 

rever a Lei de Anistia foi arquivada pela Comissão de Constituição e Justiça – nós vamos 

tentar, pelo movimento popular, ou por uma iniciativa de coleta de assinaturas, por um 

projeto de iniciativa popular, enfim, pelos mais diversos meios, o Movimento Nacional pela 

Revisão da Lei da Anistia.  

Então, segunda-feira à tarde vai ser um dia muito importante. A gente está juntando 

vários juristas, e lideranças populares e políticas, para começar o Movimento Nacional pela 

Revisão da Lei da Anistia.  

Então, a gente queria convidar as pessoas que estão aqui. Eu ia pedir para a TV 

Assembleia, se pudesse gravar algumas chamadas para a reunião de segunda-feira, 

convocando a reunião de segunda-feira, para que a gente pudesse... 

Estão confirmados Dr. Belisário, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marlon Weichert, Rosa 

Cardoso, Flávia Piovesan, Fábio Konder Comparato, a Professora Deisy Ventura; enfim. 
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Os procuradores da Casa estão nos apoiando. Enfim, o mundo jurídico-político. E vamos 

tentar.  

Então, principalmente, para vocês que são do Rio, na segunda-feira à tarde, por 

ocasião do lançamento desse documento, que foi um documento que custou muito 

sacrifício – 10 anos para ser julgado pelos familiares, o documento dos familiares – e 

vocês, do Rio de Janeiro, tiveram uma importância muito grande nesse trabalho, nós 

estamos precisando. Então até, era bom que houvesse um repique final dos convites 

eletrônicos, para que o pessoal do Rio pudesse propagar para o Brasil todo.  

Então, só está faltando o Gilberto, ele vai voltar. Então, vamos lá. 

Vamos fazer um fechamento organizado das falas, desse dia importantíssimo. Eu 

queria ver se o Denilson tem condição de falar mais um pouco, se tem condição de dar um 

fechamento no seu depoimento. É muito importante. Você foi a pessoa que ficou mais 

próximo dela, lá na Bahia, antes da prisão dela. Se você conseguir falar um pouco, seria 

importantíssimo.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A Solange que eu vi em 

liberdade, antes da minha prisão, não tinha nada a ver com a Solange que eu vi alguns dias 

depois da minha prisão. Nada, absolutamente nada, a não ser a semelhança física. Porque 

era uma pessoa de uma enorme vitalidade. Não por acaso, fazia o que fazia. Daí, as minhas 

dúvidas todas, em relação a essa história, que eu não sei se acabou influenciando a visão 

dos demais, a partir da – essa história, da Fonte Nova, é uma história muito mal contada. 

Ainda, para mim, continua sendo uma história mal contada.  

Eu falo isso, o tempo inteiro, para companheiros. Eu falei isso para o Emiliano, 

quando ele me entrevistou para escrever o livro Lamarca; falei isso para outras pessoas. Eu 

continuo dizendo, será que nós não estamos espalhando, reforçando, a versão que eles 

queriam que a gente aceitasse? Porque alguns companheiros de militância, estranhamente, a 

gente não sabia dessa história, desse ato na Fonte Nova, até porque não batia muito com o 

trabalho que a gente estava desenvolvendo na cidade. 

Então, eu não sei se isso já é parte do processo de loucura dela, ou se é parte de uma 

história que era conveniente que a gente aceitasse.  
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O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Eu posso fazer uma intervenção, 

aqui?  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Pode. 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Eu não tenho lembrança de ela falar 

da panfletagem, mas eu tenho lembrança de ela falar de que ela tinha sido culpada – 

evidentemente, de forma delirante, essa atribuição de culpa – por aquilo que tinha 

acontecido, por aqueles, com aquelas pessoas que tinham sido feridas e mortas, naquele 

tumulto.  

E sobre a própria prisão dela, o fato de ela ter se entregado, ela dizia que, realmente, 

ela tinha se entregado, e que, na ocasião que ela tinha se entregado, ela já estava dominada 

pelos delírios de que os companheiros não eram mais eles mesmos, e que eles já tinham 

sido substituídos por outras pessoas, que estavam... Enfim, isso que já foi falado aqui.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Essa história, eu ouvi da 

Lúcia Murat, mas já na prisão.  

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Pois é. Mas eu estou apenas 

avisando, que era o que ela, mesma, nos relatava. Quer dizer que, aparentemente, ela 

relatava essa questão de ela ter se entregue nessa delegacia, lá, de Costumes, parece, enfim, 

ela tinha um nome...  

 

A SRA. – Jogos e Costumes. 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Pois é. Pois é. Ela relatava isso. E 

ela relatava que, depois dali, inclusive, ela conseguiu escapar. Ela se entregou, mas depois 

resolveu fugir. Fugiu efetivamente. Teve até peripécia de ter andado por cima de um 

telhado, de coisas desse tipo, e pretendia se suicidar no mar, se jogar no mar, e tal.  E 

depois, eu não lembro mais dos detalhes, eu sei que ela foi recapturada e aí, então, ela foi 

encaminhada. Isso é relato dela mesma.  
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O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O problema na Fonte 

Nova – uns 15 dias antes das ocorrências na Fonte Nova, a Imprensa local começou a criar 

um clima de insegurança muito grande. Eu me lembro disso. De insegurança muito grande, 

e que iria acontecer algum acidente. E foi se criando um clima de que teria problema na 

Fonte Nova. Estava na boca do povo isso aí, essa história da Fonte Nova.  

Quando aconteceu, o impacto foi muito grande, mas se fizer uma pesquisa nos 

jornais da época, você vai encontrar alguns dias antes do acontecimento da Fonte Nova, 

aquele clima de “vai ter problema”. Aliás, se criou, de novo, quando teve um problema na 

Fonte Nova recentemente, antes da demolição do estádio. Quer dizer, estava na cabeça de 

todo mundo. Dali, a fazer parte de algum delírio, era uma coisa muito possível de 

acontecer. Então, essa história, para mim, continua cheia de sombras. Mas, também, o 

problema maior são as consequências de todo esse processo.  

 

A SRA – Vou fazer uma pergunta. Quem foi a última pessoa que viu a Solange em 

liberdade? E quanto tempo com relação à questão da Fonte Nova? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Olha; segundo 

informações que a gente tem – informações da Imprensa, da Polícia, e tudo – a Solange se 

entregou no começo de março.  

 

A SRA. – Não, mas vocês, a Organização. 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu estive como ela uns 

15 dias. Eu fui preso no dia 12. Eu estive com ela, cerca de 15 dias, mais de 15 dias, mas 

varia em torno de 15 dias antes do dia 12. É só fazer uma... Quer dizer, foi no final de 

fevereiro.  

 

A SRA. – Que você esteve. Depois... 
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O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Que ela deveria ir para o 

Rio de Janeiro. Tanto é, que a minha prisão e a de uma outra pessoa – agora me deu branco 

– que era de uma outra parte da Organização, foi no mesmo dia.  Eliana – a, da Eliana, foi 

no mesmo dia. Eu fui preso de tarde, e a Eliana foi presa logo depois. Eles tinham muita 

pressa. Eles começaram a me espancar na rua. E eu achei que tinha sido uma coisa 

interessante, que eles pararam na frente do Hospital Ana Neri, onde eu tinha um encontro 

marcado com um companheiro, exatamente para confirmar se estava tudo bem, se não 

estava. Eles estavam com muita pressa. Eles me jogaram no quartel da P.E., e saíram atrás 

de... Então, houve uma sequência de prisões, a partir daquele dia.  

Eu tive encontro com a Eliana, dias antes da minha prisão, e não se falou – não se 

comentou nada, em relação a essa atividade na Fonte Nova. Então, eu acho estranho. O 

nosso ponto de contato com a Organização – com a direção da Organização – era a 

Solange. A Solange coordenava esse trabalho.  

Então, eu cuidava de imprensa e trabalho político em bairros populares, e a Eliana 

nas chamadas camadas médias. Não se comentou nada sobre isso. É estranho que ela não 

tivesse falado com a gente, muito estranho, essa atividade na Fonte Nova, e a gente não 

tivesse participado, também.  

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Eu acho que, mesmo que não tenha 

havido a panfletagem, nem a atividade, simplesmente houve a tragédia.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A tragédia houve. 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – E houve uma assimilação, por parte 

dela, delirante, de uma não possibilidade...  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Exatamente. É isso que 

eu estou dizendo. Mas não uma participação política, lá, da gente. Ela não deveria estar em 

Salvador. Eu tenho a impressão, que o primeiro contato dela, com a Repressão, deve ter 

sido nesse período, que ela deveria ter ido ao Rio de Janeiro. A partir daí, essa história, eu, 

até hoje, me preocupo em estabelecer esses laços, eu não consigo enxergar essa amarração 
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entre...  

 

A SRA. – Ô, Denilson. Quando ela saiu de Salvador, ela tinha um ponto no Rio. E o 

ponto do Rio, era com quem?  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não, isso aí eu não... 

 

A SRA. –  Não sabe?  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não sei. Era com a 

direção da Organização. 

 

A SRA. – Porque a gente podia refazer isso. Acho que era uma coisa importante, 

para a Comissão... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Era com a direção da 

Organização. 

 

A SRA. – Por quê? Porque se ela tinha um ponto no Rio de Janeiro, com a 

Organização, em que dia? Esse ponto ela furou.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Isso é cerca de, 15 dias, 

antes do dia 12 de março. 

 

A SRA. – Isso é cerca de, 15 dias, antes da prisão de você. Então, teriam duas 

hipóteses, que a gente já teria pensado, inclusive, quando estava nas conversas com a 

Solange, porque teriam duas possibilidades.  

Ou a Solange teria que ir para o Rio e não foi – o que a Organização explicou com 

isso, teria uma explicação rápida, de suspender tudo, quando ela fez, não foi no ponto do 

Rio. Ela caiu; caiu, então, porque não chegou. E ela, não tendo dado notícia de vida, ou ela 

estava presa e podia estar até morta, ou ela estava como ela conta – mas pode ser realmente 
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falso.  

Ou ela ficou em Salvador, já com surto – ficou em Salvador com surto – fazendo o 

que ela conta: que as pessoas a seguiam; e, ela, pode ter ido até a Fonte Nova. Essa é uma 

possibilidade, que é a versão da Repressão.  

E ela pode, realmente, ter sido presa – agora, a Organização, naquele momento – era 

bom que a Lúcia estivesse aqui, que talvez pudesse saber por que a Organização, naquele 

momento, não avisou a família, não avisou imediatamente que ela tinha furado os pontos, e 

onde ela estava – porque tinha evitado a prisão de vocês.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O ponto de volta era no 

dia 12 de março. Exatamente. 

 

A SRA. – Tinha evitado, porque se ela não chegou ao Rio, tinha evitado os pontos 

de volta, era o mínimo de segurança que podia ter feito. Não é? Por que não foi feito? Era 

avisar. Porque, você ser preso 15 dias depois da pessoa ter faltado aos pontos no Rio, é uma 

desorganização.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A nossa ligação com o 

Rio de Janeiro, era a Solange.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, vamos lá, vamos... 

Senão fica, assim, fora de contexto. Toda essa história... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Isso tudo é para reforçar 

o seguinte: tem um período de sombras, que é exatamente essa fase, da Solange ter se 

entregue na Delegacia de Jogos e Costumes, e, tudo, que vem depois.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aproveitando a sua presença 

aqui em São Paulo... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não. Eu moro em São 
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Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mora em São Paulo. Mas 

aqui, no depoimento da Comissão, a família da Iara Iavelberg fez, até, um documentário 

reconstituindo a queda dela. Como você viveu todo esse período, você e o Lamarca já 

estavam lá em Brotas, a Iara... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A gente não sabia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei. Calma. Que a gente 

sabe hoje, não é? Quando é dada a prisão da Solange, que mês é – março? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Março. A da Solange 

não, a minha prisão. A Solange deveria estar de volta a Salvador, no dia 12 de março.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Certo. E a queda da Iara, que 

dia é? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Ah, é bem depois. Já é 

no segundo semestre. Já é um segundo processo de queda.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim, tudo bem. Eu sei disso. 

Só estou perguntando para efeito de registro.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A gente já estava preso 

nos quartéis, já no Fuzileiro Naval, quando estava uma (ininteligível) que a gente não sabia 

para que era inclusive. Aí, acontece a morte da Iara. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia é a prisão da Iara? 

 

A SRA. – Vinte de agosto. 
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A SRA. – Ela morre no mesmo dia – 20 de agosto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vinte de agosto. Vamos lá. 

Recompõe o clima da época, para a gente ter o contexto, e aí, a gente volta para o caso.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Na realidade eu tenho a 

impressão que...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou preso até quando? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu fiquei até 1974. Eu 

fui preso oficialmente, quer dizer, eu fui sequestrado no dia 12 de março, em uma quarta 

feira de cinzas, minhas irmãs dizem que era, exatamente, depois do carnaval, e fui preso, 

oficialmente, no dia de São Pedro. Até lá, eu estava passeando pelos quartéis. Eu e outros 

presos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dia 29? Até o dia 29 – de 

março? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – E foi a partir daí, que 

minha família, oficialmente, pôde se mexer – a minha e a de outros presos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí, teve uma série de quedas 

generalizadas, em Salvador.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Teve. Em Salvador teve 

um intervalo, porque se esgotou, ali. O processo de queda do – o processo de morte da Iara, 

já é uma segunda queda do MR-8. Quer dizer, já é uma segunda etapa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tudo que se fala da 
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queda da Iara, começa com a possibilidade do que ocorreu na Fonte Nova.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não. Depois se fez a 

ligação com isso aí, porque era a mesma Organização. Eram as mesmas pessoas, mas foram 

duas etapas bem distintas. Houve tempo, inclusive, da Organização se reestruturar, mas 

isso, aí, é outra discussão. A ida do Lamarca, por exemplo, naquela conjuntura, é uma 

loucura. Com todas aquelas prisões.  

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Eu tenho um documento que, se não 

me engano, é um cartão de visitas de familiares, que dá a data da prisão dela como sendo 

dia 4 de março.  

 

A SRA. – Você falou que encontrou com ela no quartel, quantos dias depois? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É muito próximo do dia 

12 de março – depois. Eu já estava preso, e eles usaram a figura da Solange como parte 

da... Isso é uma loucura, porque a gente tinha sido levado pra (ininteligível), naquela 

simulação de forca, e a presença da Solange, eu não sei se serviu contra ela, pra fazer 

pressão em cima dela, ou se ao contrário. Ao contrário, funcionou.  

 

A SRA. – Mas isso, logo depois da sua prisão. Nos dias subsequentes.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É. Muito próximo. 

Coisa de três ou quatro dias, se muito. Nessa ocorrência, estávamos eu e Renato da Silveira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi uma simulação de que 

você seria enforcado? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É. E, foi aí, a 

constatação de que Solange estava louca realmente, porque ela não esboçou a menor 

reação, o que seria natural em qualquer pessoa que não estivesse desequilibrada, não só 
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pelo envolvimento político daquelas pessoas que estavam ali, mas emocional.  

 

A SRA. - E você, até então, não sabia que ela estava, sequer, presa.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não. Eu sabia. Eu 

comecei falando o seguinte. Alguns dias antes da minha prisão, um funcionário da Polícia 

Federal descreveu essa história, que a mídia divulgou, dela ter se entregue... E que ele dizia: 

“Aquela é a sua namorada, porque eu vi vocês uma vez no...”  

 

A SRA. – Falavam, com você, dentro da prisão?  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não. Foi na rua. Eu 

estava em liberdade, ainda.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era um amigo? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Era, um amigo, foi 

preso depois, inclusive – já morreu – o Temístocles Arguno, esse era funcionário público da 

Polícia Federal. E foi lotado na Polícia Federal. Pai de militantes políticos.  

E nós discutimos isso na Organização, essa história que é uma história muito 

maluca, e todos nós não acreditamos que fosse possível ser a Solange – dada a distância em 

que ele tinha visto. Ele estava onde, hoje, é o Mercado Modelo, perto da Alfândega, ele 

estava ali, e eu estava com ela na frente do Elevador Lacerda. É uma distância muito 

grande, para alguém memorizar uma... Mas mesmo assim, quando eu fui encontrar com a 

Solange, a gente foi com desconfiança. Eu tinha um ponto de confirmação, 10 minutos 

depois do encontro com ela. Exatamente não voltando, estava confirmado que era 

verdadeiro. 

 

A SRA. – E ela não foi ao ponto? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Ela foi ao ponto, mas 
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não chegamos; na minha prisão, ficou... Foi no bairro da Fonte Nova, ela vinha andando no 

sentido contrário ao meu, foi quando saímos, a gente estava... Eles armaram minha prisão... 

Eles estavam num carro – em três carros – eram jovens, naquela época eram chamados de 

“gogoboy”, estavam ouvindo música em alto volume. Eu passei perto dessas figuras, me 

pareciam que eram jovens do bairro – do bairro da Caixa d´Água, em Salvador. Quando eu 

estava andando em direção à Solange, que eu percebi que não havia nenhuma reação 

emocional... 

 

A SRA. – Ah, entendi. Entendi. 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu dei meia-volta e, 

quando dei meia-volta, fui preso.    

 

A SRA. – Então, na verdade, sua queda foi em função, já, desse cenário todo. 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Já. Já. Exatamente. A 

minha queda, a queda da Eliana, e de outras pessoas. Tudo no mesmo dia, numa sequência, 

assim. Que era o momento do retorno dela, oficialmente. Ela deveria estar retornando do 

Rio de Janeiro a Salvador, exatamente naquele dia. Ela tinha uma série de pontos de 

retorno. Entre a possível viagem dela ao Rio, e a nossa prisão, tem um período de sombra. 

 

A SRA. – Tem. Claro.  

 

A SRA. – Mas vocês não tinham contato com o Rio? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O contato, com o Rio, 

era a Solange.  

 

A SRA. – Era Solange, e ninguém, mais? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não. Pelo menos aquele 
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núcleo, não. 

 

A SRA. – E era mais de 15 dias. 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O núcleo de campo, que 

a gente não tinha contato, talvez tivesse. Que era o Zé Carlos. 

 

A SRA. – E, esse pessoal, não foi preso. 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Esse pessoal foi preso 

na segunda etapa. 

 

A SRA. – Ah, na segunda etapa, mas não em consequência da Solange. 

 

A SRA. – No segundo semestre.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Embora essas pessoas 

tivessem contato com ela, também. 

 

A SRA. – Então, porque o Rio deve ter impedido campos de ter... E vocês não 

tiveram contato, não foram avisados. Deve ser isso. Porque era importante localizar isso. 

Porque se é verdade essa outra versão – que a Solange foi presa, e não se entregou – essa 

versão só é importante em função da verdade, em função da verdade, de se entender o que 

era. 

Porque, até a própria Repressão colocou para a Solange – se isso é verdade, que ela 

foi presa, antes – de que ela tinha se entregue. E era uma versão que ela criou, e, talvez, 

pela própria Repressão, se consegue provar que a Solange foi presa antes do dia 4, porque é 

dia 12, a primeira... É muito tempo depois. 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Essa saída dela, da 

Delegacia de Jogos e Costumes, que ficava ali, na região central de Salvador, eu até 
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acredito que seja verdade. Mas o que antecedeu isso aí, ou o que levou a isso aí, é o que, 

pra mim, é o período de sombras. 

A apresentação “espontânea” – porque, pra mim, continua um período de sombras – 

é uma coisa real, possível. Agora, entre o final de fevereiro, e o dia oficial da – isso é que 

eu não sei o que aconteceu. É um tempo muito grande.  

 

A SRA. – Muito sofrimento, ela ficar esse tempo todo... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É um tempo muito 

grande, um tempo de mais de 15 dias.     

 

A SRA. – Ela morava sozinha, em Salvador?  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Morava sozinha. Com a 

militância, a gente se encontrava, mas naquela loucura toda, que todo mundo conhece. E ela 

tinha chegado, exatamente, para fazer, cumprir a mesma função da Lúcia Murat.  

 

A SRA. – Tem alguma coisa aí, que... Algum dado, que nos falta.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Tem. Apesar de esse 

tempo todo...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma 

coisa. Quem é você? Quem era você? Como você entrou na Organização? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu fui de uma das 

dissidências do Partido, da qual fazia parte Jurema – vocês devem conhecer –, Sarno, 

Nemésio – com a prisão desse pessoal, o trabalho de Salvador foi interrompido. Uma parte 

ia para São Paulo, para a casa de Sarno e Jurema; e eu fui para o Rio, para tentar um 

contato com o pessoal do MR-8. E quem nos levou ao Rio foi o pessoal do Var-Palmares, 

somente como transporte, para estabelecer os contatos. Como isso não foi feito, depois de 
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algum tempo eu voltei a Salvador.  

O trabalho que a gente desenvolvia – político – em Salvador, estava largado. Eu 

voltei, entrei em contato com os antigos companheiros da dissidência, que estavam no MR-

8 e começamos a atuar juntos.  

Então, nós tínhamos... Minha relação com o MR-8 começou a partir da Lúcia 

Murat. Quer dizer, a partir de companheiros locais, mas o meu contato com a direção do 

MR-8, foi a partir da Lúcia Murat. Com a saída dela... E, aí, nós tínhamos um trabalhinho – 

eu coordenava a imprensa, e trabalho de bairro, junto com outros companheiros. E a 

Solange tinha, era o vínculo da gente com a direção nacional. Tinha o trabalho de camadas 

médias, que era... Tinha um outro trabalho, e esse nós não tínhamos contato, que devia ser o 

trabalho de campo, que era o José Carlos – isso, veio a aparecer depois. 

 

 (Ininteligível.)  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O Zé Carlos era – foi 

quem levou Lamarca à Bahia. Mas essa área de atuação, a gente não tinha, não deveria ter 

contato, e não tinha. Isso eu fiquei sabendo depois, que aí, no processo de prisão, nós 

ficamos todos juntos. O nosso vínculo com a Direção Nacional, naquele momento, era a 

Solange. E, a possível viagem dela ao Rio de Janeiro, ia para providenciar uma 

substituição.  

 

A SRA. – Dela? 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Dela. Como... 

 

A SRA. – A Solange que ia substituir... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Ela substituiu a Lúcia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o motivo dessa 

substituição. 
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O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O motivo seria um 

problema de segurança. Como ela era uma pessoa muito... O motivo, alegado por ela, era 

segurança. Ela estava queimada. 

 

(Ininteligível.) 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É. Pouco tempo, só. 

Pouco tempo. Ela chegou, no final do ano. Essa é a razão dela, a explicação, dela, para essa 

viagem ao Rio de Janeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom. Talvez, isso já fosse 

uma coisa delirante, dela... 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É possível. 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – De se sentir perseguida, sem estar, 

de fato, sendo perseguida. 

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É possível. Eu estou 

tentando colocar a realidade daquele momento. Aí, o reencontro com ela, foi nessas 

condições. A minha prisão – porque eu não tive contato físico, com ela, naquele momento – 

e, depois, no quartel da P.E, no Barbalho. 

Foi quando nós tivemos certeza de que ela estava louca. Diante da não reação. 

Agora, o estranho é que ela estava com a roupa muito grande, e um vestido que encobria, 

inclusive, até os pés.  

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu tenho uma companheira, que pediu para 

eu dar um recado aqui. Não estou te cortando. Ela queria que eu colocasse que achou muito 

importante a questão da nossa solidariedade, das mulheres que ficaram presas com a 

Solange. A solidariedade de aceitá-la, e conviver no presídio, em uma época em que 
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éramos tão sectários – todos – a esquerda. E realmente, acho que isso é uma coisa muito 

feminina. A gente acolheu, a Solange era uma companheira, e acolhemos, sim.  

E com relação à questão que você está colocando, Denilson, que eu acho que é 

muito forte, é a questão da clandestinidade. A Solange estava vivendo experiências, que a 

gente vendo aqui, se ela se entregou ou não se entregou, é o sofrimento e a pressão que essa 

menina sofreu – pra gente, uma menina – a solidão, uma menina acostumada a estar no Rio 

de Janeiro, participar do movimento estudantil, ter que viver em uma clandestinidade dessa, 

sozinha na Bahia, morando numa vaga – como a gente fazia –, numa solidão, e numa 

desproteção, que não sei como resistimos.  

Essa coisa de ir perdendo os vínculos, você sabe lá, a gente nem consegue saber se 

ela tinha um vínculo no Rio de Janeiro, que percebesse que ela, naquele dia, não dormiu em 

casa. E no outro dia, ela não chegou, e, no outro, também, não chegou. Que coisa terrível 

foi a clandestinidade, foi a vida que a gente teve que viver – tão jovem – e não há outra 

realidade diferente da que vivíamos – protegidas – antes.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Até os encontros para 

namorar, eram encontros escondidos, clandestinos. Cuidados com a Repressão, e cuidado, 

inclusive, para não encontrar outros companheiros, até de outras organizações. Salvador 

não é uma cidade grande. Vivia se esbarrando. Então, isso também não era brincadeira, 

administrar essa tensão. Eu morava sozinho e, no entanto, não podia levar uma 

companheira para a minha casa. Era um aparelho, para uma determinada atividade. 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – E as marcas que essa vida – não é só a 

tortura – a vida, a militância, traz para a gente. É emocionante ouvir você falar, 

companheiro, é emocionante como a gente trazer as coisas, de forma como a gente – que 

ficam marcas. O teu depoimento, a história, quer dizer, reconstruir a história, que a gente 

nem sabe quantos dias a Solange ficou, se ela foi naquele dia. Isso tem que ser registrado. 

Porque essa é uma história que, ainda, não foi contada, e que precisa contar para existir – 

essa história da clandestinidade, da vida, dos afetos.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Falar disso, para mim, 
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ainda hoje, é muito complicado. É muito difícil. 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Estou vendo. Estamos vendo, e estamos 

solidários contigo.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Ainda hoje. Quer dizer, 

eu espero que tenha ajudado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi importante, 

importantíssimo. Eu queria ouvir um pouco a tua história, a história de vocês, mas eu acho 

que a gente devia ficar hoje, na questão da Solange, de tudo isso que a sessão... Vocês 

querem fazer alguma fala de encerramento, e tal?  

 

A SRA. – Eu queria fazer uma proposta. Eu já vi aqui, em várias audiências, se tirar 

resoluções de encaminhamento, até para reparações simbólicas, e tal. E então, no caso, eu 

acho que seria interessante a gente pensar na possibilidade da Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, se dirigir aos jornais que, à época, publicaram aquela 

aberração, aquela coisa infame. Um, deles, sabe-se que é o “Jornal do Brasil”. Mas outros 

jornais também, e eu não sei quais. Nós temos aquela matéria que... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não é assinada. 

 

A SRA. – É do “Jornal do Brasil”. Mas, enfim, é possível ver, pelo dia, os jornais da 

imprensa carioca que reproduziram, com até títulos distintos. Essa matéria que Lúcia Murat 

tem, e que me mandou e eu passei para vocês, é a do “Jornal do Brasil”, e o título é outro. 

Não é esse que saiu aqui, no livro: “Luta, substantivo feminino”.  

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Os títulos eram distintos, mas o 

texto era praticamente o mesmo. A gente vê que já era uma coisa que era passada ao jornal, 

para...  
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A SRA. – Claro. Era tudo plantado pela Repressão. E eu acho que cabe a essa 

Comissão da Verdade, se reportar aos jornais e pedir uma retratação.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Thaís Barreto é baiana, de 

Brotas de Macaúba, sobrinha de Zequinha Barreto, e ela vive essa história desde que 

nasceu. E ela queria dar uma palavrinha.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É o seguinte, a história da Solange me intriga muito. 

E, hoje, eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade de ter outra visão. Quem me 

deu a senha, no depoimento, porque eu não pude acompanhar todos, porque a gente teve 

um problema e eu tive que sair – depois eu vou pegar o vídeo. Mas a senha que o Denilson 

me dá, sobre como ele a viu, eu acho que a gente tem que ver essa mulher, eu acredito, 

hoje, que há uma possibilidade de ela ter sido presa antes, porque que pressão, o que foi que 

ficou sobre a Solange, para ela tomar essa atitude. entendeu?  

Porque, no livro, foi tratado em uma passagem, eu acho, muito rasa; mas eu não 

estou criticando, porque Emiliano, para mim, é um grande exemplo. Ele foi preso com o 

meu pai, e eu não estou fazendo uma crítica negativa, muito pelo contrário, é positiva. 

Emiliano escreveu sob uma pressão muito grande, de difícil apuração – como é até hoje.  

Você vê que até hoje, na Bahia, o Governador não instalou a Comissão da Verdade, 

é um absurdo. E hoje, eu tenho uma noção maior, porque meu pai sempre teve muita 

dificuldade de me falar. Ele conhece várias histórias.  

Eu fui aluna do Zé Carlos, que é o Kid, que foi uma pessoa, assim, muito reticente; 

eu li diversas matérias, de coisas que ele falou, depois. Então, é muito difícil a gente ter 

uma visão – eu acho que a Solange foi uma vítima. Hoje, eu não tenho mais dúvidas.  

Porque é muito difícil – o que a Solange fez, infelizmente envolve a queda de 

pessoas. Isso está no livro, está na história, mas a gente tem que apurar, se ela foi presa 

antes, as circunstâncias. E trazer, para todo mundo, a história real do que as pessoas 

passaram. Porque o que a gente está levantando é isso, a dimensão da violência, da tortura, 

o que a Repressão era capaz de fazer com todos – inclusive com a Solange – que eram 

contra a ditadura; porque eu, também, não tenho dúvida disso.  

Uma coisa é uma coisa. Então, eu acho que a gente tem é que se dirigir ao 
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Governador, que criou uma Comissão na força da lei, e que nós, familiares, amigos, temos 

que pressionar a Bahia. Porque a Bahia, hoje Emiliano está sendo processado pelo Átila 

Brandão, que é um torturador. Torturou muita gente. Não tenho conhecimento se ele 

torturou meu pai, porque meu pai não me fala do que ele passou em Salvador. Até hoje, ele 

não me falou. Eu sei do Fleury, eu sei do Nilton Cerqueira, que foram comandantes da 

operação Pajuçara.  

Mas eu acho que, por isso, a gente tem que virar um movimento. Se a gente não 

pressionar, a gente não vai saber. Então eu acho que hoje, mais do que nunca, nós 

poderíamos nos juntar, e, então, nos dirigir à Bahia: “Bahia, vocês têm que montar essa 

Comissão, e têm que nos contar”. Porque São Paulo, São Paulo está fazendo um trabalho 

incrível, e a gente está, até, um pouco sobrecarregado, porque a gente não se fecha pra 

nada. Você vê, que segunda-feira nós vamos tratar, aqui, de um tema que traz, inclusive, a 

necessidade de discutir a Lei da Anistia.  

Então, a minha sugestão é essa. Como filha de um sobrevivente, como filha de duas 

pessoas que foram assassinadas, como jornalista, como cidadã, que tenho o direito de saber 

a verdade, eu quero saber da verdade sobre Solange. Todo mundo, aqui, quer saber. Porque 

me intriga muito uma pessoa não ir – olha a descrição do Denilson – a pessoa chega com 

um vestido que cobria até os pés. E, logo depois, ele cai. Sabe, é muito curioso, isso. Não 

tem como você não ficar intrigado. É uma dedução. Eu estava aqui, na minha cabeça, 

pensando: o que é isso? Porque eu li aquele livro do Emiliano – eu tive muita dificuldade 

de ler, porque, uma coisa, é você estar lendo uma história, outra coisa é você ler uma coisa 

do seu sangue, não é, é bem diferente. 

Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, nós devemos nos dirigir – fazer um 

documento – e perguntar: “Quando vocês vão instalar?” A Bahia não abre nada. Até hoje 

não abriu nada. E todo mundo é inocente. Você viu, as pessoas falam, depois negam; você 

vê a dificuldade que foi. Nós fizemos uma reconstituição, aqui, da Iara. Aí, a sobrinha dela 

até foi falar com um médico que, antes, disse para um jornalista uma versão – e, depois, ele 

nega. No vídeo ele nega. Mas, aí, tem a outra versão. Inclusive, ela foi anistiada sob 

condição de suicídio forçado – mas ela não foi; ela foi assassinada. E os rabis... 

Então, é isso, gente, a minha sugestão é essa, porque não dá pra ficar em um único 

Estado. E, o movimento que criou – eu fiquei muito feliz, quando eu soube que criou na 
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força da lei; eu fui pessoalmente atrás do governador, e falei: “Por favor, e aí, que dia?” 

Não é? Porque nós – lá na Bahia, está um buraco. Eu tenho esse buraco.  

Você sabe que, quando fui fazer meu TCC, eu não tinha nada para pesquisar, lá, eu 

não consegui nem saber onde estão os restos mortais do meu tio, pra vocês terem uma ideia. 

Está no Cemitério do Campo Santo. Então, você não tem os documentos, você não sabe 

onde está o livro, a partir de 1971 para cá, “Está em outro lugar, não está aqui”, não 

consegui achar esse lugar. Então, é isso. Eu acho que vocês... Para mim, que sou jovem, eu 

tenho a obrigação de levar isso, eu sei que as pessoas falam: “Thaís, eu estou cansada”. É; a 

gente se cansa, mas enquanto a gente está viva, a gente tem que ir atrás, porque, se a gente 

que tem um vínculo não vai atrás, quem vai?  

Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje, o principal, porque os jornais, eles 

estavam sob... O que era o jornalismo, naquela época? Ou fechava quem queria falar a 

verdade, ou perseguia, ou, então, era reproduzir o que eles queriam falar. Então era isso, eu 

não consigo ver de outra forma. O jornalismo foi soterrado. E aí, tem diversas coisas nessa 

coisa. Eu acho que é um ponto, aí, sim. Desculpe, mas o problema não é os jornais, nem o 

jornalista. O problema é o nível que a Repressão representa, para a liberdade de expressão, 

pras pessoas que queriam... Que não aceitavam.  

E, eu acho que o caso da Solange para mim, hoje, eu estou cheia de interrogações. 

Eu não acho que aquela coisa foi assim: “Ah, vou me entregar”. Gente; tem uma coisa, aí, 

que é o que ele chama de nebulosa, e eu acho que é mais embaixo. Será que a gente não 

consegue um documento que comprove a prisão dessa mulher, alguma testemunha, ou 

alguém – tem tanta gente que fala, hoje – que na Bahia, está tudo adormecido. Então, é isso, 

a minha sugestão é essa. 

 

 O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu acho que as 

testemunhas primárias estão desparecendo, não é. Porque gente que estava lá, que viu... A 

gente já começa a ouvir...  

Eu lembro que, quando eu conversei com Mônica Teixeira, que fez o trabalho de 

pesquisa junto com o Emiliano, para esse livro – Mônica Teixeira é essa colega, que 

trabalha na “Cultura”; depois ela não aguentou, porque foi um negócio muito traumático – 

eu já coloquei sobre isso, essas questões que eu estou colocando aqui, são questões que já 
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coloquei naquela época.  

Claro que o momento era outro. Fazer aquele livro não foi uma coisa fácil. Não se 

tinha acesso, aos arquivos, como se tem hoje. Mas já é um momento – eu já falei isso para o 

Emiliano – dele refazer aquele livro. Pode ser que não seja conveniente, como profissional. 

Mas vai, inclusive, reparar uma injustiça, com uma abertura de um capítulo do livro 

intitulado “A esquizofrênica era eu”. Já naquela época, eu falei isso pra ele.   

           

A SRA. THAÍS BARRETO – É exatamente por isso. Porque eu acho que, 

personificar uma culpa, eu acho injusto, ainda mais no caso da Solange. A culpa de tudo, eu 

acho – de tudo – para mim, foi quem deu o Golpe. Foi ele quem criou esse clima para que 

tudo de violência que aconteceu depois, o que a gente vive ainda hoje, a culpa é de quem 

deu o Golpe. Tanto de quem apanhou, tanto, sabe... De todo esse grupo, de todas as pessoas 

que a gente vem revelando aqui, desde empresários, de setores civis, e do setor militar, que 

não é o geral.  

Uma coisa que eu aprendi, é que a gente não pode generalizar nada – até porque, 

Lamarca vem do Exército, e assim como ele, eu conheci diversas pessoas que, felizmente, 

estão vivas e também eram contra, e que serviram, e que não era aquilo que ia desenvolver 

esse país. 

Então, é isso. Eu acho que a recomendação principal, hoje, é que a Bahia nos ajude 

a dar essa resposta sobre o que, realmente, aconteceu com Solange, e que isso vai trazer 

diversas outras coisas, e a gente ter uma dimensão, porque eu já vi que a dimensão da 

violência e da perseguição, na Bahia, não foi diferente do que a gente vê, e a gente já 

consegue materializar em São Paulo.  

Com tudo que nós já temos hoje, e essas construções de memoriais, e de tantos 

depoimentos já gravados – na Bahia a gente não tem esse trabalho, infelizmente. Como eu 

falei, quando eu fui fazer meu TCC, eu vim para aqui. Eu não tinha nada lá, nada, a não ser 

a minha família que me deu depoimento. Fora isso, documentos, um centro de referência, 

não tinha. E ainda não tem. É preciso pressionar, para se criar essa força.  

Então, a minha sugestão é essa, com todo respeito a essa história. Hoje, eu vou dizer 

para vocês uma coisa: eu tenho uma outra visão, porque o livro restringia a minha visão 

sobre Solange, e eu acho que a gente, enquanto a gente estiver aqui, somos nós que temos 
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que ir atrás disso. Então, a minha recomendação é essa. Vamos nos dirigir à Comissão da 

Bahia, pra ver se ela... Porque eles deram uma entrevista aí, na Carta Capital, que logo iam 

lançar – que iam nomear, mas até agora, nada.  

E não é só isso, que temos para fazer lá. Mas a gente tem que pressionar. A Bahia 

nos deve uma resposta. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Denilson, já que você tocou nesse 

ponto, eu só queria fazer um pequeno aparte, dizendo que o título, realmente, desse capítulo 

de livro, e a própria forma como foi redigido o capítulo, foi uma coisa que me machucou 

muito, quando eu vi esse livro, numa livraria.  

 

A SRA. JESSIE JANE VIEIRA DE SOUZA – Posso falar alguma coisa? Eu sou 

Jessie Jane Vieira de Souza.  

Eu queria falar só duas coisas muito rápidas. Primeiro, da alegria de ouvir o 

Gilberto. Essa capacidade que você teve de viver com isso, e dar uma racionalidade, 

possível, para essa dor imensa da sua família.  

Segundo, é o seguinte. Eu, desde o início, quando começou a discussão da 

Comissão da Verdade, eu tenho sido um pouco monocórdia, dizendo o seguinte: que nós 

temos que produzir movimentos que deslegitimem o 1964. Porque, enquanto houver 

presidentes, ditadores presidentes com retratos no Palácio, dirigentes do campo popular que 

se referem a esses militantes como grandes desenvolvimentistas. Enquanto se chamar isso 

de revolução, se permitir o que nós vemos aí, nos quartéis, nós vamos ter uma enorme 

dificuldade de produzir uma memória social, que tenha assento no terrorismo de Estado.  

Porque me parece, que esse é o núcleo. Eu fiquei muito feliz, quando a Comissão 

Nacional da Verdade centrou na questão do Jango, o único presidente que morreu no exílio, 

achincalhado pela direita e pela esquerda – é bom, também, nos lembrar disso – setores 

importantes da esquerda ajudaram a achincalhar a memória do Jango, não conseguiram 

compreender que nós somos, fomos, frutos de uma longa trajetória de luta do povo 

brasileiro.  

Não inventamos nada, apenas nos incorporamos a uma história de lutas dos 

trabalhadores, do mundo inteiro, lá do século XIX, que lutávamos por uma democracia sim, 
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Gilberto, mas uma democracia diferente da democracia liberal. Uma democracia que seja 

inclusiva, real. E não uma democracia liberal, produzida pelos ingleses, lá no século XIX, 

que dá nesse sistema, que é o capitalismo, onde a inclusão é uma impossibilidade.  

Outra coisa que eu queria dizer, também, é o seguinte: nenhum de nós – nenhum de 

nós, que participou da luta armada, tinha como horizonte a violência pela violência. Nós 

fomos tragados pela violência produzida pelo Estado. Nos víamos, de repente, nessa 

solidão absoluta que você diz.  

E, também, é bom dizer que nós vivemos um contexto, produzido a partir do final 

da Segunda Guerra, das lutas anticoloniais, onde a questão da revolução era um dado de 

possibilidade. Nós não podemos perder de perspectiva essa dimensão histórica, porque 

nossas origens estão aí. Se nós nos perdermos disso, vamos ficar sem identidade, e a 

produção dessa identidade é necessária para esses garotos, para esses meninos que estão aí.  

Essa identidade, é que nos permitiram chegar aqui, que nos permitiram sobreviver 

também, e eu acho que é isso que nós temos que dizer. Olha, tudo que nós vivemos tem 

essa dramaticidade, essa tragédia pessoal, essa dramaticidade social; que nós somos – 

fazemos parte – de parte da sociedade brasileira que tem um trauma social enorme. Mas 

nós, também, temos que dizer que nós somos, e fomos frutos, de uma grande utopia 

necessária, e eu acho que, a despeito de todas as lágrimas, eu sou a mais chorona de todas, 

quem me conhece sabe, tudo que nós vivemos valeu, muito, a pena, viu Gilberto. Valeu, 

muito, a pena. Eu acho que você, nas suas palavras, nessa capacidade humana que você 

teve de nos transmitir essas leituras com racionalidade possível, indica que valeu a pena 

viver tudo isso. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Rosalina Santa Cruz. Eu queria dizer uma 

coisa. Que a gente ainda está, em todas as Comissões do Brasil, na fase da memória. Da 

memória nossa. Eu acho que a gente tem que passar, hoje fica claro, aqui, que a gente tem 

que passar para a fase da verdade – da verdade, e da justiça. E a verdade, a gente só vai 

saber, se a gente conseguir trazer os torturadores, os responsáveis por esses centros – essa 

casa, onde dizem que a Solange se entregou – para vir para o lugar, ser ouvido, e 

perguntado.  

Enquanto a gente está, ainda, nessa primeira fase da memória, a gente não vai 
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chegar a esclarecer coisas, como ficou aqui, hoje. Questões a esclarecer, que é importante a 

gente saber, para ter memória e para poder ter justiça. Sabemos, sim, recuperamos o tema, 

que nós tínhamos, sempre – a história da companheira Solange. Da companheira, e sei 

como deve ter sido a tua dor, porque é, também, a minha – também tenho um irmão 

desaparecido, e você tem uma irmã, que você perdeu na luta. Mas todo nosso carinho, de 

nós todos, todo nosso apoio. 

 

A SRA. JESSIE JANE VIEIRA DE SOUZA – Eu acho que essa possibilidade de 

justiça, e é isso que nós queremos, ela passa, sobretudo, por deslegitimar o Golpe de 1964. 

Enquanto isso tiver legitimidade, a gente não consegue colocar esses caras no banco dos 

réus.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí. Agora, todo mundo 

que está aqui nessa Mesa, tem uma história. Como diz o meu amigo Ivan, que tem mais de 

400 anos de cadeia. Então, teria que ter um dia para vocês deporem, para falar um pouco de 

cada um, como é que chegou nessa encruzilhada. Aí, é uma outra história, para uma outra 

vez, que nós vamos contar. Eu sempre imaginei, viu Jessie Jane, eu lia coisas, a seu 

respeito, desde moleque. Eu queria ler o seu gibi. (Risos.) Queria ler o gibi dela, saber da 

história dela, que eu só ficava olhando à distância – mas isso, é para uma outra vez, não é 

para hoje.  

 

A SRA. JESSIE JANE VIEIRA DE SOUZA – A minha história começa aqui, em 

São Paulo. O meu pai foi preso aqui. Minha mãe, meus irmãos, meus tios.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A gente não pode 

esquecer que nós não temos controle da mídia, que é quem tem pautado a política nesse 

país. Dói falar isso, dói como cidadão, e dói como jornalista, também. A gente não controla 

quem pauta o Congresso.  

A mesma mídia, que apoiou o Golpe, são sucessores, e quem pauta a política, quem 

pauta a reação pública, porque da mesma forma que, na época, as pessoas não tinham noção 

do que acontecia nos quartéis. A gente foi vendida como bandido, como terrorista, aliás, na 
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penitenciária Lemos Brito, valeu para alguma coisa ser taxado de terrorista. Os presos 

comuns respeitavam muito a gente, porque tinha medo da reação. (Risos.) Se é que a gente 

pode rir de uma coisa dessas; eu tive como companheiro de prisão o pai dela, o Olderico. 

Então, a gente não pode esquecer disso, a gente não controla a mídia. A gente não controla 

o andamento... A nossa vontade é uma coisa, a realidade está aí. Só isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Aquele 

companheiro que vem aqui fazer alguns documentários, o irmão da Eva Blay, ele é da 

família que conhecia o Gelson Reicher. Eles são daquele grupo de judeus que era próximo 

dos Iavelberg, e da Felícia Madeira, do Gelson. Ele acompanhou, parece que só o seu pai 

foi no cemitério no enterro do Gelson. Seu pai e seu tio. 

 

(Ininteligível.) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, o seu tio é o pai do 

Gelson. Então, as histórias estão todas interligadas. E, hoje, a gente fez uma coisa muito 

importante aqui, contando a história da Solange; porque o Ivan conviveu com o capitão 

Carlos Lamarca, a Thaís é dessa diáspora baiana dos Barreto, dessa história que não foi 

contada.  

Outro dia o Ibrahim veio aqui, e falou do Zequinha. E as pessoas falam do Zequinha 

Barreto; eu mesmo conheci o Zequinha – quando era bem garoto, lá em Osasco – meus 

amigos que foram para Osasco, foram lá para o quartel, e aí não voltaram mais. Eremias, 

todos eles não voltaram mais. Então, essas histórias...  

Mas eu acho, falando da primeira pessoa, que é horrível, que hoje a gente deu uma 

contribuição enorme para a história do Brasil, contando a história da Solange, saindo dessa 

questão de quem falou, de quem não falou, de quem traiu, de quem não traiu. Como diz a 

jovem Thaís, abstraindo os golpistas, e toda essa história que ainda vai ser contada. Essa 

história da Bahia, obviamente, é uma história que não foi contada, que precisa ser contada, 

e ser contada com toda a dificuldade que ela é.  

Mas é importante ter tirado a Solange, aqui na presença do irmão dela, dessa 

posição reducionista, essa posição que não é uma posição da história, mas que é a visão dos 
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torturadores, a visão dos golpistas.  

Você falou, viu Jessie Jane, que finalmente o Brasil começou a contar a história do 

João Goulart, mas nós, também, temos que contar também a história do Juscelino. Afinal, 

ele morreu a caminho do Rio, morreu lá, em Rezende. E o Cony sempre chama a atenção 

da gente: porque o ônibus da Viação Cometa fechou o ônibus do Juscelino, jogou ele fora, e 

o motorista, que sobreviveu, levou dois tiros na cabeça? Será que nós não vamos ter 

coragem de saber – quem era o dono da Viação Cometa, porque o ônibus foi fechado, quem 

atirou na cabeça do motorista que sobreviveu, porque Juscelino escapou da emboscada lá 

em Goiás, a caminho de Brasília, porque ele abortou aquela ida, porque ele foi para o Rio, 

porque ele foi emboscado no Rio? Será que nós não temos capacidade de fazer isso? 

Porque a Kombi, que foi levar o Lamarca e o Zequinha, voltou para o Rio, e, em Salvador, 

deu aquela lambança toda. Mas vamos lá. Fala, com essa voz maravilhosa que você tem.  

 

A SRA. – (Risos.) A gente está vendo: Bahia precisa, quem sabe, de um movimento 

maior, lá, para dar uma pressão, mas é reforçar esse entrelaçamento dos Estados, e, se 

possível, das Comissões, ou das não Comissões. O suporte político, e de pressão, porque há 

muitas histórias que é assim – parte na Bahia, parte no Rio, como foi da Solange. Eu sou 

história do Rio e São Paulo, basicamente. Fui presa no Paraná, também, mas foi pouco 

tempo.  

Então, é para a gente ficar atento, porque nem tudo vocês fazem uma audiência 

aqui. Se reportar à Comissão da Verdade do Rio, porque há muita coisa a ser vista lá. 

“Olha, a gente teve essa audiência aqui, mas tem coisas, aí, que vocês têm que ver”. Às 

vezes sobre os mesmos casos, ou sobre o conjunto das testemunhas.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos esperança que 

agora, com a Rosa Cardoso na coordenação, possa melhorar. Agora, para concluir mesmo.  

Está muito perto a história do Gelson. Precisamos contar a história do Gelson. 

Então, pessoal, nós temos que fazer alguma coisa. Já são 50 anos, e a gente tem que falar 

dessa Lei da Anistia. Em vez de a gente ficar brigando entre a gente, os comitês, as 

comissões. Fala. Ontem, nós conseguimos... 
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A SRA. – (Inaudível – fora do microfone.)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eremias, Eremias vai contar. 

Vamos começar a contar do Eremias, que morreu, lá, na Vila Cosmos.  

Mas o que eu queria falar é o seguinte. Pessoal, nós temos obrigação política de sair 

dessa defensiva, se livrar dessa choradeira. E, o que nós sabemos fazer é política, embora a 

gente não esteja inserida na cúpula da agenda partidária hoje, nós sabemos fazer política, e 

fazer bem feito.  

E o melhor que nós temos que fazer, em memória à Solange e aos nossos 

companheiros, é fazer a revisão da Lei da Anistia. Não é possível que nós continuemos de 

joelhos, diante dos militares, dos generais, dos golpistas e dos torturadores, não revendo a 

Lei da Anistia. Ontem eu até fiz uma imagem, lá na PUC, dizendo que a igreja católica faz 

dois mil anos – eu ela faz a Comissão da Verdade. Pôs uma cruz como símbolo, como 

símbolo maior da tortura, da crucificação e da matança, e até hoje faz a Comissão da 

Verdade. Está certo que não precisava ter apoiado a Inquisição, nem o Holocausto, (Risos.) 

mas fez a Comissão da Verdade. Então, quer falar, pode concluir.  

 

O SR. DENILSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A gente fala muito em 

militar, fala muito em militar, e se esquece dos civis. De repente, quem põe obstáculo 

nesses avanços todos de descobrir a verdade, não são militares, não. Tem um monte de 

civis também, nas sombras, esses que participaram do Golpe, esses que apoiaram todos 

esses processos, que financiaram. Mas a gente fala o tempo inteiro em militar, militar, 

militar, não que, não estou limpando a barra deles, não. Pelo contrário. Mas a gente não 

pode se esquecer dos civis, e são esses civis que estão aí, impedindo que... Que controlam 

os meios de comunicação, que pautam a política, que pressionam o STF, são esses caras.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Até aí nós temos 

um acordo. Vamos trabalhar que nós temos um acordo. Então, a sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

07/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 49ª audiência pública, 07 de 

junho 2013, Auditório Paulo Kobayashi. Instalada a 49ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 07 de junho de 2013, Assembleia 

Legislativa, Auditório Paulo Kobayashi para oitiva dos depoimentos sobre o caso Solange 

Gomes. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Mesa. Composição da mesa. Vamos lá. Gilberto Lourenço Gomes, irmão da 

Solange, psiquiatra Gilberto.  O Denílson Ferreira de Vasconcelos, que militou com a 

Solange em Salvador, na Bahia. Cadê o Denílson. Está lá. Vem para mesa. 

Aqui, Denílson, senta aqui à minha esquerda. A Jesse Jane Vieira de Souza, 

historiadora, Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, companheira de prisão 

da Solange. A Rosalina Santa Cruz, assistente social, proa da PUC, companheira de prisão 

da Solange. Por favor, ao lado do Denílson, Rosalina. A Zenaide Machado de Oliveira.  

A Rosalina Santa Cruz, a Zenaide Machado de Oliveira, cientista social, 

companheira de prisão da Solange.  

A Ana Miranda veio? Está aqui a Ana, farmacêutica, militou no movimento 

estudantil juntamente com a Solange. E o Dr. Belisário, que é o relator do processo. É 

importante o Belisário está aqui também. Vamos seguir, tudo bem, mas pelo menos para 

fazer a imagem da mesa, do grupo, depois. Falta o Belisário.  

Então, vamos começar com o Belisário porque aí já faz o relatório. Com a palavra, o 

Dr. Belisário dos Santos Junior que foi o relator do caso da comissão de mortos e 

desaparecidos. Com a palavra o advogado Belisário dos Santos Junior.  
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O SR. BELISÁRIO DOS SANTOS JUNIOR – Bem, Presidente, queridos, 

queridas integrantes da mesa. O meu voto da conta de que o viúvo da Solange Lourenço 

Gomes requereu, no reconhecimento, como prisioneira política e morta por motivos 

políticos, da sua mulher Solange Gomes, que é interessante lembrar que ela nasceu em 

maio de 1947 e morreu em 1º de agosto de 1982.  

E o requerimento dava conta de que a Solange tinha sofrido abusos, maus tratos 

físicos, psicológicos, enfim, quando presa em 1971 em dependência dos policiais do regime 

militar, e suicidando-se em 1º de agosto de 1988.  

Dava conta de que, por conta de sua prisão, os órgãos de segurança divulgaram 

intensamente o depoimento de que ela se dizia arrependida, renegando a sua condição de 

militante política contra o regime militar, que Solange passou a ser mal vista. Era essa a 

propaganda que se fazia. Perseguida, mesmo por antigos companheiros e militantes que foi 

utilizada pela repressão para fazer propaganda política; e que saiu da prisão aniquilada 

psicologicamente, e que passou a precisa a necessitar de tratamento psiquiátrico e, junto 

com o requerimento, vem o laudo e declaração do médico Carlos Ambrosio e documentos 

que já foram exibidos aqui da imprensa da época.  

O meu voto, eu relembro que, na realidade, ela sim sofreu um surto psicótico, em 

função do qual, ela entrou em uma repartição policial e começou a falar coisas e 

imediatamente conduzida para órgãos da repressão política. Ela ficou presa. 

É importante destacar. Há uma ingênua suposição de que a tortura é a tortura no 

grau máximo e que a tortura se dividiria em alguns graus. As pessoas são mais ou menos 

torturadas, mais torturadas, isso não existe. Isso não existe. Já demonstramos sucessivos 

estudos e várias comissões demonstraram que não há grau de tortura.  

Aquele sentimento da pessoa que vai para o DOI-CODI, que era uma coisa 

absolutamente ilegal regularizada, mas ilegal na estrutura formal do Exército, Vai. Senta-

se, e ele sabe, e ela sabe pelos relatos que já havia à época.  

A sociedade não desconhecia a tortura. À época já sabia que ali se praticava a 

tortura. No Rio de Janeiro era intensa a tortura. Então, a pessoa recolhida ali, mesmo em 

grau de um evento psicótico em curso, ela sabia que seria amplamente torturada.  

A tortura consistia na submissão da pessoa àquela possibilidade de tratamento. Nem 
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era, às vezes, necessário que se tocasse na pessoa para que ela se sentisse como se sentiram 

as pessoas que foram mais violentamente torturadas, estupradas, etc. porque para aquela 

pessoa sentada ali, à disposição das forças da repressão política, aquela pessoa encarnava 

todas as demais pessoas torturadas, ela encarnava e recebia, por algum mecanismo 

psicológico, toda a tortura que tinha sido praticada contra todos os presos e presas políticos 

até então, e torturas essas que já eram sabidas. 

Eu dizia no início do meu voto que o observador dos tempos da ditadura não pode 

se dar o luxo da ingenuidade.  A prova da prisão e interrogatório ante o DOI-CODI, aliada 

as provas de tortura, ali historicamente agregadas, são suficientes para entender que as 

pessoas que para ali conduzidas – independentemente do que se fizesse a elas – já tinham 

sido submetidas à tortura. E ela seguramente foi. A um primeiro momento, fala no surto 

psicótico, mas na sequência a disponibilidade dela ali foi utilizada para obter informação. O 

fato de ela ter se apresentado foi utilizado contra ela. Isso repercutiu imensamente. O dado 

da declaração psicológica é claro nesse caso. 

Eu digo que os historiadores da época, desde Alípio Freire, Frei Beto, Heleno 

Claudio Fragoso, Jacob Gorender, Paulo Evaristo, Percival de Souza, Zuenir Ventura, 

enfim, todas as pesquisas feitas pelos familiares e presos políticos e, enfim, pelo grupo 

Tortura Nunca Mais, e Nilmário Miranda e outros, demonstram que a frequência não houve 

quem não fosse torturado ainda que, em algumas pessoas, não se tenha encostado um dedo.  

Eu digo isso porque as pessoas, às vezes, elas se referem como não tendo sido 

torturadas. Eu vi um depoimento, e a pessoa dizia assim, eu não fui torturada. Mas... ‘Não. 

Não fui torturada’. Eu tive que mostrar a uma presa política 40 anos depois que ela tinha 

sido intensamente torturada ainda mais pela humilhação de um parente militar entrar na 

sala de tortura e dizer, um café. Uma laranjada aqui para ela. Quer dizer, no meio da 

tortura, com os torturadores com as armas da tortura na mão, e ela dizia não ter sido 

torturada. Quer dizer, essa é parte da tortura. 

Na realidade, e eu não tenho dúvida de que a Solange não foi exceção, ainda mais 

considerando a folha de antecedentes, o seu currículo como pessoa participante de condutas 

de resistência política. Os relatórios policiais se referiam a ela como fria assassina. Mesmo 

aceitando que ela se tenha entregue espontaneamente, à época, em 2004, havia dúvida se 

tinha sido espontânea mesmo a entrega. Foi, hoje se sabe. Na realidade, é fácil imaginar a 
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pressão psicológica e física exercida sobre ela.  

No relato que se produziu em São Paulo sobre tortura e o Estado Democrático de 

Direito na Secretaria da Justiça, eu fui Presidente da Comissão Especial do Estado de São 

Paulo, e ali se dizia que a tortura se presumia sempre houvesse ocorrido em dependências 

da polícia política. Porque isso com dados trazidos, enfim, da ONU da OEA, nós afastamos 

desde logo, essa questão.  Foi, não foi torturada, isso não havia, e afastamos de cara isso. 

O relatório obtido pelo CRM que nos foi aportado naquele momento – e que eu 

transcrevo no meu voto – era de que a experiência de convivência com pessoas torturadas 

no regime militar nessa época leva à conclusão de que o tipo de trauma sofrido, qualquer 

que seja, sempre provoca transtornos psicológicos de maior ou menor intensidade. Mas o 

fato é que provoca. A diferença é o efeito que a tortura, mas a tortura não tem graus e não 

deve ser distinguida porque ademais em uma clássica frase essa, eu falo com muita emoção, 

é de uma ex-presa política, a tortura é uma marca que não sai.  

Estou terminando Senhor Presidente.  Há muitos casos que podem levar ao 

reconhecimento até do CID como transtorno de stress pós-traumático.  O torturado emerge 

de uma vivência caracteriza por graves ferimentos reais ou ameaçados ou imaginados, 

ameaças diversas à integridade física, a própria... Ou de outros como reposta, com resposta 

que envolve intenso medo, impotência, horror ou dor.  Normalmente, o evento traumático é 

persistentemente revivido de várias maneiras correspondentes à verdade ou não.  

O relato o que fala o Brasil Nunca Mais, com base em documentação da tortura. Me 

lembro do relatório de novo do Conselho de Medicina, lembro o os relatórios do Instituto 

de Medicina Social e Criminologia, dizendo que todo o individuo que tenha sofrido 

qualquer tipo de tortura apresentará para sempre danos psicológicos posto que se tornou um 

torturado. Ele pode conviver com o dano psicológico, mas ele terá sofrido o dano 

psicológico. Ele pode conviver bem ou mal, mas ele terá convivido, ele será um afetado 

permanentemente por essa convivência com a tortura que, lembrem-se, pode derivar de 

medo, de sofrimento outro, e pode derivar de dor também, não é?  

Portanto, eu entendo perfeitamente coerente, entendi perfeitamente coerente, 

verificada clara a vinculação entre a morte que ocorreu em 1982 por suicídio e os 

constrangimentos que ela sofreu na sua prisão. Afaste-se também que a tortura só se dá 

quando a prisão é feita pelos agentes. Não. A apresentação voluntária resultou em um caso 
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célebre de um ex-Vice-Presidente da UNE, entregue nas mãos do Juiz-auditor. Ele foi 

torturado no ambiente da Justiça Militar que o Adriano Diogo, por sua interferência, por 

interferência de outros valorosos advogados recuperaremos em alguns dias para o 

Memorial da Liberdade. 

Então, neste caso, há um relato do médico que acompanhou desde a saída da prisão 

até a morte de Solange dizendo que, durante esses anos, ele testemunhou o enorme esforço 

que ela fez para se recuperar do grave quadro psiquiátrico, psicótico consequente de sua 

prisão e, pior, consequência da perseguição que ela já vivia intensa. Ela era vista como 

assassina cruel. Era assim que a focavam e ela não resiste a isso. Era a isso que ela também 

não resistiu e enfim, depois de presa, se acrescenta mais sofrimentos e ela sofre torturas 

físicas e mentais, reais ou imaginadas, não importa, e ela foi submetida, depois de presa. 

Eles diziam que a fizeram revelar nomes de companheiros. Um depoimento que eu 

coloco entre aspas, como se dizia, arrependida e renegava a sua militância, e a divulgação 

disso a destroçou. E o relato continua dizendo que, ajudada por nossos esforços e a sua 

família... Acho que é uma história bonita essa que o médico conta. Ele vai além do dever de 

relatar. Eles dizem que ela sempre se sentiu culpada pela desgraça e morte de pessoas, 

ainda que não tenha sido, mas ela se sentia.  Ajudada por nossos esforços, diz o médico, e 

sua família e de seu marido, Solange obteve muitas e significativas melhoras. Mas não 

conseguiu conviver com tantas marcas insuperáveis e continuar viva. 

Com a edição de uma medida provisória de 2004, pouco antes do voto, introduziu-

se no mundo jurídico a possibilidade de reconhecer para os efeitos legais as pessoas que se 

suicidam em função da tortura como pessoas que morreram na tortura. Em função disso, eu 

entendi que deveria ser concedido, e a concessão foi por unanimidade. Aqui eu venho me 

reencontrar com esse voto. Foi um dos primeiros votos que eu produzi. E enfim, me 

reencontrando com vocês eu me reencontro um pouco com essa pessoa que eu nunca 

conheci, mas pela qual, e por cuja imagem, tenho muito carinho.  

Muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda bem que existem 

pessoas como você, Belisário.  
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Amelinha, antes de a gente começar os depoimentos, dá para você pegar o 

microfone sem fio e identificar as pessoas daquela foto, por favor? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom, essa primeira é a 

Solange. A segunda, a Lúcia Murat. A terceira, me apresentaram aqui, a Wanda. Aqui a 

Solange, Lúcia Murat, a Wanda, a Inês Etienne, a Zenaide, Abigail e a Jesse Jane.  

Está lá a Vera Bruce no Bangu, presídio feminino. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De que ano? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – De que ano? Não tenho o 

ano. 1972 deve ser.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o Gilberto Lourenço. 

Quem fez a foto?   

 

 

A SRA. JESSE JANE VIEIRA DE SOUZA – Acho que essa foto foi feita pela 

mãe da Lúcia Murat que tinha sempre a audácia na marra com uma máquina fotográfica. 

Mas dona Liná, fazia coisas inacreditáveis, não é, Zenaide? Lembra?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, Gilberto, irmão da 

Solange. Então, com a palavra, Gilberto.  

 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Solange era uma pessoa diferente, 
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que não queria ser uma pessoa diferente. Queria ser apenas uma pessoa como as outras e se 

esforçou para isso. Impossível compreender a Solange sem fazer referência à poesia. 

Em criança e no início da adolescência, Solange escrevia poesias. Depois parou, 

mas continuou a ler e se nutria dela.  

Na prisão, Solange copiou uma poesia de Cecília Meireles. 

‘ Pus meu sonho num navio e meu navio no mar. Depois abri o mar com as minhas 

mãos para o meu sonho naufragar. Chorarei o quanto for preciso para fazer com que o mar 

cresça e o meu navio chegue ao fundo e meu sonho desapareça’. 

Um dos sonhos da Solange era um mundo sem miséria, em que a solidariedade e a 

alegria valessem mais do que o dinheiro. 

Em 1963, um ano antes do golpe militar, minhas irmãs e eu frequentamos um curso 

de marxismo na casa de uma pessoa amiga. Nesse curso, nos ensinaram que a forma de 

realizar esse sonho seria implantar no Brasil uma ditadura do proletariado. Não sei até que 

ponto ela ficou convencida nesse momento, mas certamente acreditou nisso quando, em 

1969, resolveu entrar na Luta Armada. Nesse meio tempo, tinha havido o Golpe de 1964 e 

o AI-5 em 1968. 

Essa luta não visava derrubar a Ditadura para restaurar um regime democrático: 

minha irmã e seus companheiros queriam instaurar no país um regime marxista-leninista 

que representava seus ideais de justiça social, liberdade e fraternidade. 

Ao ir para a clandestinidade, tinha 22 anos, e tinha completado o 3º ano de 

Psicologia na UFRJ.  

Quem a conhecia como eu sabia que a Luta Armada era algo contrário à sua 

natureza, mas, naquela época, isso seria considerado um argumento pequeno-burguês. 

Achava-se que a ideologia fazia as pessoas. E assim, Solange tentou fazer a si mesma uma 

guerrilheira urbana. E conseguiu.  

Junto com a ideologia, havia o amor. Solange viveu em seu primeiro ano de 

clandestinidade e ação revolucionária o grande amor de sua vida com Daniel Aarão Reis. 

 Sem dúvida, uma vida de grande stress, correndo a todo minuto, o risco da prisão, 

da tortura, da morte, mas compensada pelo amor e pela grande aventura de lutar por um 

ideal. E de um dia para o outro, esta vida se acaba com a prisão de Daniel.  

Um grande trauma dessa fase da vida de Solange, anterior ao trauma da sua própria 
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prisão foi o da prisão de Daniel. De um dia para o outro, ela não tinha mais o homem que 

amava, não podia voltar para a sua casa. Também não podia buscar o apoio de sua família. 

Ele não podia existir mais na sua vida. Não tinha morrido, mas ela não podia vê-lo, nem se 

comunicar com ele, nem ter qualquer perspectiva de continuidade da relação dos dois. 

A ideologia, pelo menos da maneira como ela entendia, preconizava que ela fosse 

em frente, se ligasse a outra pessoa, continuasse a luta revolucionária. E fazendo das tripas 

coração, assim ela fez durante mais um ano.  

Outro grande trauma de sua vida havia sido o suicídio de nossa irmã mais velha em 

1967, após quatro anos de doença mental, durante os quais havia conseguido, apesar de 

tudo, cursar os primeiros anos de sociologia.  

A forma desse suicídio foi à mesma pela qual Solange, 15 anos mais tarde, se 

matou, após 11 anos da mesma doença.  

Daniel foi libertado para o exílio em junho de 1970 em consequência do 3º 

sequestro de diplomatas. 

O 1º sequestro, o do Embaixador americano, em 1969, foi planejado pela DI, 

organização da qual Solange fazia parte. O plano não deveria ter chegado ao conhecimento 

dela, que não era da direção, mas chegou. Ela se opôs imediatamente à ideia.  

Segundo ela, o sequestro do Embaixador americano traria a CIA para assessorar a 

repressão brasileira. Parece que o Daniel votou contra essa ação, talvez, influenciado por 

ela. Mas o plano foi aceito e executado. 

Do exílio, Daniel enviou uma carta, que chegou a ela onde abria a possibilidade de 

ela se juntar a ele. Ela respondeu que não porque a luta estava aqui. Tempos depois, ela 

soube que houve uma segunda carta que nunca chegou a ela, pois foi interceptada por seu 

novo companheiro.  

Solange se entregou a polícia na vigência de um surto psicótico em março de 1971. 

Só após três meses, nós, de sua família, fomos informados pelo Exército de sua prisão.  

Ao chegarmos a Salvador, ela tinha começado a ser atendida por um psiquiatra do 

Exército e estava medicada. Seu estado mental, entretanto, era péssimo.  

A visita permitida a família era de apenas 20 minutos, uma ou duas vezes por 

semana. Eu tinha 21 anos, estudava e trabalhava no Rio e fazia 24 horas de ônibus no fim 

de semana para a visita de 20 minutos.  
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O psiquiatra indicou uma série de aplicações de eletroconvulsoterapia, o que trouxe 

uma significativa melhora no seu quadro. Após, algum tempo, conseguimos transferi-la 

para o Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, onde as visitas eram mais frequentes.  

Minha mãe alugou um pequeno apartamento por temporada em Salvador para poder 

dar assistência a ela.  

Solange, ao que eu saiba não sofreu as torturas físicas que tantos outros sofreram. 

Mas, como o Dr. Belisário acabou de falar, ela ficou três meses sem contato com a família, 

sem direito de defesa, enfim, em circunstâncias que caracteriza uma tortura psicológica. 

Além do estado mental dela que era talvez a maior tortura.  

Como se entregou em uma delegacia comum e estava visivelmente perturbada, 

devem ter custado a dar crédito à sua história. Ela chegou a fugir da delegacia onde se 

entregou, e pensou em se matar no mar. Mas acabou recapturada. 

Encaminhada finalmente ao órgão de repressão do Exército, não devem ter tido 

dificuldade em extrair dela todas as informações que queriam, da a sua perturbação mental.  

Solange desenvolveu um delírio de que seus companheiros de organização em 

Salvador não eram mais eles mesmos. Tinham sido todos presos e mortos, sendo 

substituídos por sósias a serviço da repressão em quem a memória deles havia sido 

transplantada. Esse delírio se estendeu depois à sua família, especialmente, ao nosso pai, 

bem como outros companheiros que reencontrou na prisão no Rio. 

Como prova de que ele não era ele mesmo dizia que seus olhos antes eram azuis e 

agora verdes. Na verdade, meu pai tinha olhos claros de uma cor não muito definida, 

relativamente acinzentados.  

Ela narrou aos investigadores uma história delirante de que meu pai, que nunca teve 

qualquer atuação política, sendo apenas simpatizante da Esquerda, era o chefe de uma 

organização subversiva.  

Eles sabiam evidentemente que era delírio. Tanto assim que nunca o incomodaram. 

Entretanto, depois publicaram esse relato nos jornais sem referência à sua doença mental, 

comprometendo mais ainda sua imagem pública. 

As informações que Solange forneceu levaram a várias prisões. Ela narrou toda a 

sua trajetória no movimento, incluindo, os vários assaltos à mão armada de que participou. 

A repressão pode então unificar as diversas identidades cujos nomes ela teve, das quais eles 
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já tinham conhecimento por depoimentos extraídos de outros e saber que elas todas eram 

Solange Lourenço Gomes cuja participação no movimento político nunca havia sido 

identificada.  

Ironicamente, se ela tivesse simplesmente voltado palavra a casa de sua família, não 

teria sido presa, pois nada se sabia sobre a sua identidade real.  

No Hospital Psiquiátrico de Salvador, Solange conheceu Osório, que havia tentado 

suicídio, e se apaixonaram. Fizeram planos de casamento.  

Transferida para o Rio, escreveu para a Ilha Setembro.  Querido Osório. Eu mentia 

quando dizia que tinha me esquecido do Daniel. O que havia era bloqueio, pois quanto mais 

tempo passa, mais parece ele presente.  

Quando toca uma música que fala de amor, é nele que eu penso. Hoje, aconteceu. 

Tocou uma música muito bonita e eu pensei nele e comecei a chorar. Chorar por Daniel, 

por falta daquele amor muito querido que eu não consigo deixar de amar.  

Parece que estou chorando diante de um muro, que é o destino irremediável. Sei que 

tenho que encontrá-lo de novo, nem que seja em outra vida, em outro planeta. Ele é tão meu 

como se fôssemos almas irmãs. E mesmo sabendo que não posso tê-lo de novo, não posso 

deixar de amá-lo. 

Tento te colocar no lugar dele, mas sei que não posso fazer isso.  Seria uma injustiça 

com você. Estou chorando, sabe? Estou muito deprimida, desarticulada. Não me sinto 

ligada a esse mundo.  

Eu queria sentir mais o povo, o que nós sempre – eu e o Daniel – procuramos tanto, 

mesmo com toda a nossa ingenuidade, aquilo tudo acabou e eu me sinto aniquilada, 

desligada, a não ser pelo sofrimento. 

A alegria que eu quero é a alegria dos pobres, dos humildes. Eu queria estar no meio 

deles, brincando com eles.  

Eu sou uma mistura esquisita de cultura e simplicidade. É tão difícil. Será tão difícil 

achar meu caminho. 

Transferida para o Rio, Solange ficou presa inicialmente na Base Aérea, depois da 

Vila Militar, no Hospital Central do Exército e, finalmente, no Presídio Feminino de 

Gericinó, Bangu, em dezembro de 1971.  Daí, escreveu uma carta para Osório.  

 Um grande progresso que me elevou o moral foi o fato de ter diminuído os 
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remédios. Já não estou com tantos complexos de louca.  

Ainda continuo com os mesmos sentimentos estranhos em relação aos meus pais e 

Gilberto. Já experimentei falar com os outros, mas já vi que não dá certo, pois no mesmo 

momento que tento externar um pensamento, vejo que as palavras que saem dizem coisa 

que ninguém entende, e até para mim mesma se desvanece o sentido do que eu ia dizer. 

Durante o período em que esteve presa, teve tratamento psiquiátrico particular pago 

por meu pai com o Dr. Campinho. Na prisão desenvolveu uma grande amizade com Inês 

Etienne Romeu com quem se correspondeu após ter sido solta. 

Em julho de 1972 foi julgada inimputável e submetida medida de segurança em 

manicômio judiciário. Nosso advogado conseguiu, entretanto, que ela continuasse na 

prisão, sendo esta melhor que o manicômio.  

Completado os dois anos da medida de segurança, foi submetida à perícia 

psiquiátrica que atestou não apresenta periculosidade e foi libertada em 1973.  

Algum tempo após sair da prisão, teve uma internação psiquiátrica na Clínica Vila 

Pinheiros de onde saiu em tratamento psicoanalítico que se prolongou até o seu suicídio 

acompanhado de tratamento psiquiátrico.  

Não quis retomar a Faculdade de Psicologia. Em 1975, fez curso vestibular para 

Medicina sendo aluna de meu pai, Professor de Biologia. Muito inteligente, classificou-se 

para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conheceu, namorou e casou-se com o Celso 

Pohlmann Livi. Desenvolveu novas amizades e manteve-se próxima à família. Formou-se 

médica em 1981. Teve alguns surtos psicóticos durante esses anos, que foram controlados 

com medicação. 

Pouco antes de seu suicídio estava bem e havia feito uma tentativa de parar os 

remédios com o objetivo de engravidar. Quem estava muito deprimida na época era a 

minha mãe. Mas Solange entrou novamente em surto em um momento em que eu estava 

em viagem de férias. Fui ao seu psiquiatra, mas não aceitou a dose recomendada do 

medicamento, pedindo uma dose menor, que não foi suficiente para controlar o surto que, 

em menos de uma semana, a levou ao suicídio. 

O que levou Solange a se entregar à polícia? Certamente, o fator primordial foi o 

surto psicótico que sofreu. Se estivesse normal, mesmo que quisesse abandonar o 

movimento, teria buscando outras alternativas, afinal não estava sendo perseguida, não 
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estava sendo ameaçada. Podia ter pedido afastamento da organização, ter ido viver 

incógnita em algum lugar, ter tentado exilar-se no exterior, ter feito contato com a sua 

família. 

Na verdade, ela estava dominada pelos seus delírios, apavorada, e as alternativas 

que viu foram à rendição e o suicídio.  

A meu ver, entretanto, outros fatores contribuíram para isso. Em 1971, o Brasil 

vivia o milagre econômico. O país crescia em ritmo acelerado, tinha ganhado a 3ª Copa do 

Mundo, as estatais fortalecidas pelo Regime Militar estavam pujantes. O Governo 

capitalizava suas vitórias com um clima de ufanismo, era a época do Brasil, ame-o, ou 

deixe-o.  

Embora tivesse aumentado à concentração de renda, o crescimento econômico 

acaba sempre trazendo vantagens a sociedade em geral. O Governo Militar estava forte, 

coeso e vitorioso. O Movimento Revolucionário, por outro lado, se desmantelava. As 

prisões e mortes se multiplicavam. As ações violentas eram exploradas pela mídia, aliada, 

ou dominada pelo Regime. Os revolucionários eram rotulados como terroristas. O 

Movimento não teve adesão popular, isolava-se e a ação política dava lugar a um simples 

esforço de sobrevivência.  

Solange era uma pessoa muito intuitiva e perspicaz. Embora sem querer admitir 

racional e conscientemente, creio eu, que o Movimento estava fadado à derrota.  A 

ideologia mantinha que os fins justificavam os meios empregados. O sucesso da Revolução 

Popular compensaria as violências cometidas em seu curso. Mas no momento em que não 

havia mais sucesso a vista, tornava-se mais difícil ver o sentido e uma justificação para os 

assaltos e outras ações violentas.  

 

Lembro-me de ela contar que em uma panfletagem, ela falava em arrocho, e alguém 

do povo perguntou, O que é que tem o arroz?  O povo que deveria ser o objetivo e a 

sustentação da Revolução não entendiam o que eles falavam, nem estava motivado a 

desafiar o poderoso e bem sucedido Regime Civil Militar da Ditadura.  

Na minha interpretação, o seu delírio antecipou o que ela inconscientemente intuía 

que iria acontecer inevitavelmente: todos seriam presos, mais cedo ou mais tarde. Na sua 

cabeça todos já tinham sido presos e substituídos por sósias que faziam parte de um 
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estranho experimento a que ela estava sendo submetida, não sabia com que propósito.  

Depois de presa, Solange foi útil a seus captores ao fornecer todas as informações 

que pediam. Mas uma exceção foi o ponto do dirigente mais alto com quem tinha contato – 

não me lembro o seu nome – que ela não deu.  

Na sua confusão mental tentou ver algo de positivo no Regime Militar sendo 

influenciada pelo que diziam, apresentando um pouco a chamada Síndrome de Estocolmo. 

Lembro-me de ela falar positivamente no PIS, Programa de Integração Social que havia 

sido criado um ano antes para beneficiar os trabalhadores como sendo uma iniciativa 

positiva do Governo Militar. Essas simpatias não duraram muito, entretanto, e acho que 

tinha a ver com toda a circunstância do fato de ela estar ali presa e submetida á influência 

daquelas pessoas que a interrogavam. 

Solange sentia culpa por ter entrado pessoas que foram presas e torturadas. Sentia 

culpa por ter participado a assaltos à mão armada. Sentia culpa pelo pânico ocorrido no 

Estádio da Fonte Nova em Salvador que deixou mortos e feridos.  

O caráter delirante da responsabilidade que se atribuía pelo último fato ocorrido 

dois dias antes de ela ter se entregado não diminuía a intensidade do sofrimento que 

experimentou por isso.  

Apesar das experiências terríveis que viveu, Solange manteve o seu brilho e a sua 

alegria de viver que eu acho que a gente pode ver naquele sorriso que está ali.  

Quis estudar medicina, apesar não ter grande vocação para ela devido a seu desejo 

de ajudar os outros.  

Depois de formada, viu-se no dilema de, por sua doença, sentir-se incapaz de 

desempenhar adequadamente o papel de médica, uma vez que ela sempre se cobrava muito 

por qualquer coisa que ela se propunha fazer.  

A princípio, considerava-se maníaco-depressiva, bipolar, depois concordou que 

tinha esquizofrenia. Após seu suicídio eu mesmo cheguei à conclusão de que o melhor 

diagnóstico para a sua doença seria o de distúrbio esquizoafetivo, que é uma forma 

intermediária de esquizofrenia e o distúrbio bipolar.  

Quando estava em surto, ficava extremamente deprimida e delirante. Não parecia a 

mesma pessoa. Não falava muito, mas dava amostras de que os mesmos delírios voltavam.  

A sua morte foi uma enorme perda para mim e para aqueles que a amavam. Apesar 
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de seu suicídio, a mensagem que deixou foi de amor à vida.  

Obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Então, o próximo, 

segundo o roteiro que me prepararam aqui é a Zenaide que vai fazer o segundo depoimento, 

Zenaide Machado de Oliveira.  

 

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Compareço aqui na Comissão 

da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para prestar meu 

depoimento sobre as violações de direitos humanos praticadas contra Solange Lourenço 

Gomes, uma opositora da Ditadura Militar, militante socialista que participou da resistência 

armada, juntamente com outras companheiras, muitas das quais aqui também dão o seu 

depoimento. Com ela compartilhei a vida na prisão desde o final de 1971 até fins de 1973. 

Inicialmente, nos quartéis do 1º Exército da Vila Militar no Rio de Janeiro e depois no 

Presídio Talavera Bruce do Complexo Penitenciário de Bangu, Rio de Janeiro. 

Somos hoje, portanto, ex-presas políticas anistiadas pelo Estado brasileiro. Junto 

com Solange, participamos de um sonho de um país pautado pela fraterna convivência, com 

justiça, equidade, liberdade e soberania e por ele ousamos lutar.  

Solange foi vítima de uma política de Estado. Como ativista política, atuando 

inicialmente no Rio de Janeiro, foi compelida a viver na clandestinidade já no final de 

1969. Como prisioneira, detida em delegacias, manicômios, quartéis, presídios, foi exposta 

a conviver com medida de força, com o medo e a desproteção.  

Mesmo sendo portadora de uma patologia de natureza psiquiátrica, diagnosticada 

inclusive por especialistas do Hospital Central do Exército, o que motivou a sua exclusão 

de vários processos contra ela movidos pelo Exército e pela Aeronáutica no Rio de Janeiro 

e em Salvador, Solange viveu quase três anos de reclusão por decisão de Tribunal Militar. 

Medida de segurança reteve por dois anos mais no cárcere.  

Sabe-se que em final de 1970 fora descolada pela Organização na qual militava, o 

Movimento Revolucionário Oito de Outubro para atuar em Salvador, Bahia.   
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As condições de sua prisão estão recobertas de sombras e lacunas cujos relatos 

oficiais se restringem aos documentos das Forças de Segurança da época.  

Há informações de militantes de que, em março de 1971, Solange participou com 

outros companheiros de uma panfletagem no Estádio da Fonte Nova em Salvador quando 

um acidente estabeleceu uma situação de pânico na população presente. Queda de 

arquibancadas provocou correria, pisoteamento, pessoas feridas. 

Solange, então, teria sido acometida por uma crise psicótica e se entregue à 

delegacia de Jogos e Costumes de Salvador. Fato que posteriormente à própria nos relataria 

contando que saíra correndo do Estádio tomado por policiais e que parte da Cidade de 

Salvador se encontrava em chamas.  

Ainda no período de incomunicabilidade, foi vista por companheiros em condições 

de extrema desumanização. Durante 90 dias teria sido mantida incomunicável em diferentes 

instalações: delegacia, quartel, inclusive, um manicômio até que a família pode encontrá-la. 

Nesse período foi compelida a escrever ou assinar autoria de uma carta amplamente 

utilizada como propaganda diversa pelos órgãos da Repressão e veiculada pelos meios de 

comunicação. Fato cruel que a expos às humilhações e à desonra. O conteúdo dessa carta 

denegria a Esquerda, a sua família e a atingia em sua própria condição de mulher. 

O Jornal Carioca publica a matéria que tem como título Sexo é arma para atrair 

jovens à subversão. 

Após o pedido de prisão preventiva e de mandado de prisão pela 6ª Região Militar 

em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro a pedido de auditoria do 1º Exército para 

responder a processos em cursos. 

Nesse período, transitou por instalações da Aeronáutica, do HCE e da Casa de 

Saúde Santa Mônica. Chegou ao nosso coletivo de presas políticas no campo de instrução 

de Gericinó, Quartel do Exército na Vila Militar em estado de desestruturação emocional e 

psicológica. Naquela altura, já havia um diagnóstico de psiquiatra que a atendera.  

Pelo que soubemos na época, padecia de esquizofrenia com aspectos paranóides, o 

que veio a ser atestado posteriormente por diversos laudos psiquiatras. 

E mesmo após ter sido julgada como inimputável, foi mantida em cárcere até final 

de 1973.  

Somos testemunhas do enorme esforço de Solange para se integrar à convivência 
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conosco, às regras e à vida na prisão. Lutar contra a doença que a acometia – sobreviver.  

Procurou com intensidade manter vivos seus vínculos e interesses. Estudava, lia 

muito, nos ensinava matemática, inglês, gostava de poesia, gostava de rir e de cantar.  

Embora a vida nos cárceres nos reservasse alguns direitos como visitas de família, 

banho de sol, contato com os nossos advogados, estivemos expostas muitas vezes aos 

retornos para interrogatórios por meio de sequestros ocorridos dentro das instituições 

carcerárias, aos remanejamentos de uns quartéis para outros, sem que conhecêssemos as 

razões ou nossas famílias soubessem do nosso paradeiro. Situações correntes que 

intranquilizavam e aumentavam a desproteção. 

Solange conviveu com tudo. Conosco, compartilhou a força do arbítrio. Seu enorme 

esforço de luta prosseguiu após a sua libertação tendo se formado em Medicina, 

reconstruído a sua vida afetiva, casou, sonhava ter um filho, seguir em frente.  

Também a luta de sua mãe, pai e irmão foi incomensurável. Uma família já marcada 

pela dor de uma brutal perda da filha mais velha em decorrência de suicídio. A eles coube 

dar amor, propiciar tratamento médico, amparar, mesmo nas condições mais adversas e 

impróprias em um ambiente persecutório, punitivo, hostil. Uma situação de clara violação 

de direitos humanos, de usurpação da condição da cidadania, de supressão das salvaguardas 

do Estado Democrático de Direitos, supressão de justiça. O clima de terror desencadeado 

pelo terrorismo de Estado contra os opositores, o risco iminente de prisões, a tortura e a 

morte de militantes políticos foragidos, como era o caso de Solange, as circunstâncias de 

sua prisão, o tempo prolongado de permanência nos cárceres certamente contribuíram para 

o agravamento da doença que a acometia.  

Toda essa vivência deixou marcas profundas e irrecuperáveis em sua vida. Ainda 

que a antecedente familiar indicasse uma possível patologia psiquiátrica, difícil supor que 

não tenham contribuído de modo decisivo na eclosão da doença e no desfecho fatal 

ocorrido anos após sua libertação. 

Nós sobreviventes temos o dever de memória, de lutar contra a política do 

esquecimento. Um compromisso obstinado de luta para alcançar meios de reparação 

compensatória, meios de responsabilização dos envolvidos na prática dos crimes de lesa-

humanidade, de violação dos direitos humanos para que se faça justiça. 

Esperamos que o Estado e a sociedade sejam capazes de promover justiça e resgatar 
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valores simbólicos, históricos e culturais para que os usurpadores do poder sejam tratados 

como de fato foram: como ditadores e não mais como Presidentes.  

Conforme Baltasar Garzón a justiça é uma condição civilizatória da humanidade 

concebida como e onde ela vive, ou seja, em sociedade no mundo todo de modo que não 

existem espaços sem direitos, especialmente, nos casos de lesa-humanidade em que a 

violação de direitos humanos tem na humanidade a vítima. 

Difícil enxergar o mundo hoje e as relações internacionais sem essa nova ordem que 

parte do direito afirmativo em relação aos direitos humanos e dos povos na luta contra a 

tirania. Solange Lourenço Gomes se incorporou a essa tradição. Estamos aqui nessa 

audiência para homenageá-la e dar nossa contribuição para o resgate de sua memória como 

lutadora social para que assim se afirme o seu direito a memória e a justiça. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Zenaide, você esteve presa 

com a Solange desde o... 

 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu estive presa com a Solange 

em muitas situações em vários quartéis quando eles faziam aqueles remanejamentos, 

aqueles liquidificadores. O primeiro quartel onde nos encontramos foi o Campo de 

Instrução de Gericinó. Mas estivemos no Batalhão de Saúde de Material Bélico, em vários 

quartéis. Acho que nós rolávamos lá por uns nove, 11 quartéis e depois no presídio, no 

presídio feminino do complexo... 

Eu estou ali naquela foto. Olhando da esquerda palavra à direita, eu sou a 3ª. Aquela 

baixinha ali. Tem Jesse Jane, Abigail, eu... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gostaria de falar mais 

alguma coisa? Você foi presa na Bahia ou no Rio de Janeiro? 
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A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu fui presa no Rio de Janeiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia você foi presa? 

 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu fui presa em 30 de agosto 

de 1971.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturada? 

 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Sim. Eu fui torturada, tenho 

depoimentos de auditoria, depoimentos, enfim, no Ministério Público. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em sua visão, a Lei de 

Anistia deve ser revista, deve haver punição aos torturadores?  

 

 

A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Claro que deve haver punição 

aos torturadores. Inclusive, faço questão de colocar isso aqui no documento. Isso faz parte. 

É uma reparação. Essa reivindicação, acho que é uma obrigação. É uma obrigação nossa 

com a questão do dever de memória, de justiça. E acho que o Baltasar Garzón coloca muito 

bem essa questão. E eu procurei encerrar com essa maneira de ver em que o direito 

afirmativo coloca a questão dos crimes de lesa-humanidade em situações em que a vítima é 

a própria humanidade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está morando agora onde? 
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A SRA. ZENAIDE MOREIRA DE OLIVEIRA – Eu moro em Campinas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Vou passar a fala 

agora a vítima Jesse Jane. 

 

 

A SRA. JESSE JANE VIEIRA DE SOUZA – Eu fiz um pequeno texto para não 

me perder porque sou uma pessoa muito emotiva e termino não dando conta. Escrevi um 

texto que se chama ‘Solange, uma linda esfinge’ e eu queria dedicar essas minhas palavras 

à Solange e às companheiras que precocemente nos deixaram. 

Nesta foto, temos duas companheiras que morreram: Abigail e Wanda Cozetti, 

ambas as vítimas de câncer. Eu digo que ‘vítimas de câncer’ que bem podem fruto de terem 

sido protagonistas de testemunhos de um tempo de utopias e de muita dor.  

Então, eu queria registrar aqui essa, enfim, a ausência dessas duas companheiras. 

Abigail morreu muito cedo, muito jovem, muitos anos atrás, e Wanda Cozetti em um 

câncer de cabeça, morreu quatro anos ou três anos atrás.  

Nessa oportunidade, devo situar as circunstâncias em que conheci Solange. Já não 

sei ocorreu no ano de 1972, ou 1973. Eu me encontrava no Presídio Caravela Bruce para 

onde fui, em outubro de 1979, saindo do CISA, do Sistema de Informação da Aeronáutica, 

após ter sido presa no dia 1º de julho daquele mesmo ano. 

Aquele era um tempo difícil nas prisões, vivíamos sob muitas restrições.  

Quando cheguei a Bangu, bairro onde se localiza o presídio sobre o qual nos 

referimos aqui, o coletivo de presas políticas era composto por militantes de várias 

organizações, e eram em grande número.  

No princípio não me permitiram ir para o pavilhão onde estavam aquelas 

companheiras. Fui mantida em isolamento por muitos meses em um corredor onde ficavam 

presas comuns consideradas malucas, isso é, presas que haviam sido enquadradas no 

Código 121 do Código Penal.  
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No início de 1971, chegaram outras companheiras que também foram levadas para 

este mesmo lugar. Me refiro especificamente à Dulce Pandolfi, Estrella Bohadana, e outra 

companheira que ficou pouco tempo entre nós, que se chama, ou se chamava, Margarida, 

uma companheira da AP, se não me engano.  

Em meados de 1971, creio que foi em junho ou julho, fomos incorporadas ao 

coletivo, que naquele mesmo ano foi desmembrado, e eu só pude conviver com poucas já 

que o espaço onde me levaram ficaram apenas Wanda, Julieta e Sonia Sales. As outras 

foram para outra ala. Contudo, essa divisão durou poucos meses e até o final daquele ano, 

estávamos todas em uma mesma ala. Lembrando que nesse período, o Sistema 

Penitenciário do Rio de Janeiro estava sob o comando da Secretaria de Segurança. 

Lembrando que esse é um período Médici, e todo o Sistema Penitenciário que 

tradicionalmente, sempre esteve sob à administração da Secretaria de Justiça, estava com a 

Secretaria de Segurança.  

Nesse período, aquelas que não haviam sido enquadradas na nova Lei de Segurança, 

como as companheiras do Movimento Oito de Outubro e da AP foram soltas. Mas muitas 

outras chagavam dos quartéis.  

Recordo-me a chegada das companheiras do Partido Comunista Revolucionário o 

PCBR, entre elas Abigail, companheira (ininteligível), Isabel de Carvalho e tantas outras.  

Essa rotina de chegadas e partidas marcava o nosso cotidiano. E a saída de alguma 

sempre era motivo de muita alegria. Assim foi com a saída de Maria Luiza Garcia Rosa, 

cujo depoimento vamos ouvir, e da nossa querida Pupe e da Rosalina, a quem chamávamos 

de Biafra pela sua extrema magreza. Eram momentos de muita renovação na nossa vida 

cotidiana e, aos poucos, íamos nos despindo de determinadas práticas que era, por vezes, 

dilacerantes, como era o caso dos chamados Balanços Ideológicos. Era uma atividade que o 

coletivo desde o seu início realizava toda vez que uma companheira chagava. E se 

constituía uma sabatina como havia sido o comportamento dos órgãos de repressão. Eram 

momentos muito difíceis para todas, uma vez que o coletivo era composto de pessoas 

oriundas de várias organizações e aquela exposição terminava por fragilizar ainda mais 

todas nós. 

Eram momentos difíceis, mas a despeito de tudo, mantínhamos uma rotina que nos 

permita sobreviver com altivez buscando fortalecer a nossa identidade de presas políticas e 
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isso era uma coisa extremamente importante porque o regime não aceitava que aceitava que 

existiam presos políticos no Brasil. Nós éramos todas rotuladas de terroristas. Em alguns 

momentos tentavam nos impor uniformes de presas comuns. Enfim, a nossa presença e a 

nossa existência era absolutamente negada. E, portanto, essa nossa rotina de fortalecimento 

dessa identidade nos parecia e continua nos parecendo uma atitude extremamente 

importante. Aliás, estamos aqui hoje porque conseguimos manter isso. Além disso, manter 

os vínculos de solidariedade necessários à nossa unidade interna. 

Uma coisa que me chamava atenção era a falta de literatura sobre a vida nas prisões 

políticas. Sobre as prisões do Estado Novo só havia o livro de Graciliano Ramos e tivemos 

que buscar uma literatura produzida na luta contra o nazismo, sobretudo nas lutas 

anticoloniais. Fomos aprendendo no cotidiano com os desafios que surgiam a cada nova 

conjuntura. Assim, constituímos as nossas pautas, as nossas alianças externas, escavado 

informações que nos fossem úteis. 

Penso que foram os presos políticos quem primeiro sentem, ainda que não tenham 

sido informados as mudanças nas conjunturas. Ao longo dos meus nove anos de prisão, 

pude sentir na pele todas as etapas da Ditadura, desde o Governo Médici, quando as nossas 

conquistas eram mínimas, o Governo Geisel, quando passamos a ter maior contato com o 

mundo externo e até o Governo Figueiredo quando fomos soltos.  

Ao longo desse período, foram muitas greves de fome realizadas pelos presos 

políticos e dezenas de manifestos, denúncias foram produzidos nas prisões em todo o país. 

Faltam pesquisas sobre isso, a despeito de alguns relatos – me refiro em especial ao livro 

sobre o Presídio Tiradentes – a vida nas prisões permanece na opacidade.  

Mas voltando chegada de Solange. Com ela, vinham os Anais de Machado de 

Oliveira, Lúcia Murat e Inês Etienne Romeu. Não lembro se chegaram juntas, mas me 

marcou a preocupação com Solange e a Inês, preocupação manifestada, particularmente, 

por aquelas companheiras que haviam convivido com ambas na Vila Militar. Preocupação e 

cuidado oriundos de razoes diferentes: Solange pela doença e Inês pela gravidade do que 

ela havia vivido.  

No coletivo, já tínhamos outra companheira que apresentava um caso de doença. 

Era Wanda Cozetti que tinha um quadro agudo de enxaqueca que e passa por momentos 

muito difíceis.  
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De qualquer forma, o pai de Lúcia Murat, Diretor de um Hospital Universitário, nos 

dava suporte, já que o Sistema Penitenciário era praticamente omisso, a despeito de algum 

médico que, por força de algum concurso público, ia parar naquele presídio. Esse era o 

quadro geral no qual Solange se inseriu naquele instante. 

Para mim Solange era uma bela esfinge. Eu não a compreendia, não compreendia o 

mundo dela. E agora, pela fala do Gilberto, vejo que nunca na verdade conheci a Solange. 

Apenas admirava a sua beleza e inteligência. Recordo-me das suas observações sobre o pai 

que todos os sábados a visitava.  

Ela o considerava usurpador, alguém que havia sido plantado pela Repressão. E 

nessa mesma linha de raciocínio, ela se referia aos jornais e todas as informações que nos 

chegavam pelos meios de comunicação. Creio que pessoa mais próxima dela era Lúcia 

Murat, que a conhecia desde a época do Movimento Estudantil e que havia militado com 

ela na clandestinidade.  

Solange não participava das atividades políticas do coletivo. Não havia qualquer 

cobrança de nossa parte nem havia por parte dela qualquer sinal que indicasse o desejo de 

participar das nossas intermináveis discussões. Naquele momento, tais discussões nos 

pareciam absolutamente necessárias porque entendíamos que aquele era o nosso campo de 

batalha, a nossa trincheira na luta contra a Ditadura.  

Havia entre nós um imenso carinho por Solange porque compreendíamos que ela 

era nossa companheira e que, como havia se despojado por inteiro ao assumir a luta contra 

a Ditadura e sofrido as dores dos porões. E é com esse sentimento que sempre me recordo 

de Solange, de uma linda jovem com a qual convivi. Nunca compreendi o seu mundo, a sua 

dimensão da vida, mas, com certeza, sempre guardarei uma boa memória.  

Muito obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rosalina.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu vou até explicar porque me chamavam 

Biafra. Eu fiquei 52 dias incomunicável, passando de lugar em lugar e fui perdendo muitos 
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quilos. Eu cheguei a pesar 36 quilos quando eu cheguei no primeiro... No Gericinó, que é 

onde encontrei a Solange, onde encontrei a Zenaide, a Lúcia Murat, a Pupe.  

Porque você fica chorando, porque a gente se contamina. Agora lá vou eu chorar 

também. Não quero.  

Então, aí encontrei as meninas e eu tinha duas coisas que você me lembrou hoje. Na 

época, eu voltei a chupar dedo que nem uma louca dentro da cadeia. E além de chupar 

dedo, eu estava muito magra, pesando 36 quilos. Aí começaram a me chamar de Biafra. E 

ficou o meu nome. Era ‘Bia’ para cá e ‘Bia’ para lá. E eu, eu não chamo Bia e todo mundo 

perguntava, mas que Bia?  E eu dizia, Bia de Biafra.  

E outra coisa dessa época que eu lembro muito é que nós éramos, acho que éramos 

seis beliches, três e três, uma cela muito pequena, a cela como Gericinó. E no dia que a 

Solange chegou lá, e a gente, eu não conhecia a Solange. Não tinha participado no Rio, nem 

Draco, nem de estudante. Eu estudava em Recife. Eu no Rio já estudei. De rosto, eu não 

conhecia a Solange anteriormente.  

Então, a convivência com a Solange nesse primeiro coletivo que era grande – 

Zenaide está dizendo que eu cheguei depois da Solange. Então, mas nesse primeiro 

coletivo, a minha relação com a Solange foi uma relação mais distante, porque era um 

coletivo grande, era um coletivo com seis – acho que éramos seis. A minha relação com a 

Solange mais profunda, mais perto, foi no segundo coletivo. Foi quando fomos eu, a 

Solange, eu acho que a Márcia. Eu tentei ligar para Márcia para saber se era ela, mas não 

consegui localizá-la. Éramos três.  

E nesse coletivo, nós três, dizendo agora, eu não conheço a Solange e sei que há 

uma suspeita em relação ao comportamento de Solange.  Como será que vamos conviver 

aqui?  E foi uma convivência muito leve, muito amiga. Solange era linda bonita, cheia de 

vida, gostava de poesia, gostava de cantar e gostava de jogar xadrez. Ela jogava. E teve dois 

episódios – não deviam ser esses os primeiros a contar, mas contaram dois episódios – com 

o quartel.  

Nós não podíamos nem ser vistas pelo quartel. Nós ficávamos fechadas em uma sala 

dentro do quartel, mulheres terroristas, e a gente só saía para o banho de sol na quarta-feira 

e no sábado em uma hora, quarta-feira à tarde, porque não tinha mais... os Soldados não 

estavam no quartel.  Eles ficavam todos, nos levavam armados para um quadrado lá e nós 
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ficávamos andando tomando sol ali.  

E um dia chegou um Tenente que vinha nos trazer comida porque até então podia 

ser Tenente para trazer a comida nesse quartel que a gente estava para que não fossem, não 

tivessem nenhum envolvimento com a gente. E quando eu vejo, a Solange conversa com o 

Tenente. O Tenente entra na nossa cela. E o Tenente passa a jogar xadrez com a Solange. E 

eu e a Márcia torcendo pela Solange e o Tenente jogando xadrez e a gente torcendo, 

Vamos, Solange! Ganha!  Por fim, ele foi embora e no outro dia havia a notícia que o 

Tenente havia sido preso porque não podia entrar na cela da gente. E a gente O que foi? O 

que a gente faz?  Eu disse, nada, não é?  E a Solange disse, a gente não deixa mais eles 

entrarem aqui porque vai ser preso esse quartel inteiro. E depois pode ter uma repressão em 

relação à gente. Isso era Solange, uma pessoa cheia de vida, companheira. E outra vez foi 

que nós estávamos na cela, andando na cela e, de repente, ouvimos um barulho enorme do 

lado de fora da cela. E quando olhamos, não soubemos o que tinha acontecido, mas tinha 

alguém caído lá. E depois soubemos que foram três Soldados que subiram em uma árvore 

para nos ver e caíram da árvore e foram também presos.  

Então, esse quartel teve muito problema da nossa presença ali. E nós cantávamos e 

Solange era muito divertida. E a gente lia muita poesia. Foi o coletivo. A gente teve dois 

coletivos. Um que era o primeiro e que a gente dizia quem não era o coletivo Summer Rio. 

Quem não é o mais organizado, tem que ser o mais descontraído.  

 

 

 A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Não foi na árvore que ele 

subiu.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Foi não? Olha só. Quer dizer, ela nem 

estava. Lembranças.  

 

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Isso aí foi no Campo de 

Instrução de Gericinó, no CIPE.  
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A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Foi no outro? 

 

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Eles subiram foi na janelinha, 

como é que chama aquilo? É basculante. Subiram e quem estava dormindo? Eles queriam 

pegar a Lúcia Murat. E eu estava em uma parte do beliche. Não, eles queriam pegar a Lúcia 

porque ela estava com a cabeça... Quando eu vi aquela mão, aí eu pulei igual um gato. Não 

é a mesma história? Bom.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Não, pode contar a sua.  

 

 

A SRA. ZENAIDE MACHADO DE OLIVEIRA – Não. É isso. Foi um Soldado, 

nos denunciamos, era de madrugada eu estava com insônia e eu pulei em cima dela porque 

eu queria pegar o cara, e ela acordou e falava, socorro, socorro. E eu queria subir por cima 

dela porque ela não sabia o que era aquilo. E eles eram Soldados. Foram presos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é um diálogo entre a 

Zenaide e a Rosalina.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Essa não é a história que eu estava 

contando, mas mostra quantas histórias tem a nossa vivência no quartel. a história da Lú e a 

história dos outros Soldados que subiram na árvore para ver a gente. Porque provavelmente 

eles deviam saber quem são aquelas mulheres, eles já deviam ter visto a gente passar em 

outro lugar, terroristas, tínhamos 19, 20 anos. Então, devia haver muita curiosidade. No 

meu caso eu acho que foi curiosidade. O que a Zenaide contou não. Já foi por outra 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



26 
 

intenção. O Tenente que entrou lá para jogar o xadrez, já foi por outra relação. Era um 

rapaz jovem que nem a gente.  Estava ali, não era um lugar de tortura e ele queria jogar um 

xadrez, e a Solange era péssima no xadrez. a Márcia também. Eu não entendia nem aquelas 

peças. e a Solange, coitada, queria jogar xadrez, e a Márcia também. Ela gostava muito de 

jogar. A gente jogava até por carta, com os outros companheiros. Isso é parte do que era um 

pouquinho da convivência entre nós. Estávamos em celas muito pequenas dentro do 

quartel, e ali a gente conseguia ter vida. Conseguia ter emoção, conseguia ter sentimento, 

conseguia pintar as nossas paredes, declamar poesia, fazer um baile de carnaval que 

fizemos. O primeiro carnaval que eu passei lá no ano novo, isso é também um pouco da 

nossa história e da nossa vida na prisão. Por tudo que tínhamos passado, a gente conseguia 

ter emoção, vida, sentimento. E Solange era isso ali dentro.  

Eu vou ler.  

Eu gostaria de dizer que o caso de Solange Lourenço Gomes é um dos mais cruéis 

que conheço. Tendo sido torturada de várias formas, eu, em várias vezes. Em pau de arara 

que fiquei, levei choque elétrico na vagina, no corpo todo, passei por geladeira, fiquei 

emparedada, fui torturada psicologicamente várias vezes. Fui presa com o meu filho de 

cinco meses e fiquei separada dele, fazendo com que ele parasse de ser amamentado.mas 

quando lembro do caso da Solange, vejo que foi mais cruel do que tudo que passamos.a 

Solange se entregou em surto, enlouquecida. Foi usada da forma mais cruel que pode um 

ser humano ser usado. Eu sinto que o caso da Solange resgata o caso de todos os suicidas 

que não foram poucos. Recorda o caso do Frei Tito, de todas as pessoas que não 

conseguiram viver após a tortura.  Eu acho que a gente tem que pensar nesses que se 

mataram depois. A Dodora no exílio se jogando na frente de um trem. Quando O Guarani 

conta no filme o último dia da Dodora na Alemanha. Foi muito duro o que a repressão fez 

com a gente, e era capaz de usar qualquer meio.  

E eu acho que eu passei várias vezes, cada vez que eu relembro a tortura, eu acho 

que eu fui uma pessoa que fiquei muito perto, em uma linha tênue entre a loucura e a 

sanidade. Eu enlouqueci muitas vezes. E enlouqueci por conta do enlouquecimento que tem 

dentro da gente. Então, quando diz assim, a Solange tem uma irmã que se matou e a 

Solange tem uma pré-disposição para o suicídio. E eu devo ter uma pré-disposição para a 

loucura. A situação que eu conto, já conto há muito tempo e já tem aí filmado, quando eu 
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peço ao torturador, me mate porque eu não consigo mais, não quero mais, não aguento 

mais. É um sentimento de fragilidade que eu não consigo me matar também aqui, então, me 

mate. E eu me lembro do torturador dizendo para mim, eu lhe mato se eu quiser, quando eu 

quiser, e eu vou ficar fazendo você em pedacinhos por quanto tempo eu quiser.  

Essa história eu narro no vídeo que eu participo junto com o Ivan em 1983. Essa 

imagem não sai de dentro de mim. Cada vez que eu lembro eu quase vejo o poder dele 

sobre a minha loucura, a minha sanidade, a minha morte. E quando o Belisário fala aqui 

que a tortura não tem grau, realmente ela não tem grau porque ela é assim, em cada 

momento pela nossa experiência pessoal, pela nossa vivencia pessoal. Nas torturas todas 

que eu vivi, muitas vezes eu tive menos medo de ir para o pau de arara e ser estuprada e tal, 

do que ser ameaçada. Até as minhas reações físicas... Podia ser dito até como me disse uma 

vez o próprio Silvio Frota, eu vou contar porque é uma Comissão da Verdade, eu vou 

contar esse episódio. Esse episódio é assim. Eu estava no 1º Exército na Tutóia, na Barão 

de Mesquita, depois de 10 meses de presa. No DOI-CODI da Barão de Mesquita no Rio de 

Janeiro. Eu já estava presa há dez meses. E fui levada do quartel que eu estava na Vila 

Militar para o DOI-CODI porque havia um companheiro que tinha sido assassinado e eles 

acham que, no meu depoimento, tinha relação àquele. Aí, eu fui levada para o DOI-CODI.  

Cheguei lá, eu fui emparedada na geladeira, foram álbuns e mais álbuns para 

reconhecer o companheiro. E três dias depois – posso, não sei muito bem, mas acho que 

três dias depois – o, eu acho que era o Nagib me chama e diz assim, você vai hoje. Amanhã 

vai ser sua audiência. E você vai daqui para se apresentar ao Juiz. Isso deve estar gravado 

nas audiências – gravado não. Escrito, registrado – porque as audiências foram registradas. 

E eu quero retomar isso e apresentar à Comissão. 

Naquele dia eu cheguei e ele me disse. Eu fui para a audiência de uniforme de presa, 

uniforme listrado. Nenhuma das minhas companheiras ia palavra audiência assim. No dia 

que a gente ia para audiência, a gente se vestia, se arrumava, penteava o cabelo. Era um dia 

de festa porque a gente ia encontrar a nossa família, ia encontrar as pessoas.   

Eu fui, eu estava descalça, eu estava sem sapatos, tinham perdido meus sapatos.  Ele 

mandou comprar uma sandália vermelha, que eu lembro até hoje, de dedo. Me deu aquela 

sandália vermelha, aquele vestido de listinha e disse, olhe, você tire o capuz. Eu tirei o 

capuz e vi o rosto dele. Lembro do riso, do rosto e ele disse, olha, o que você falar, você vai 
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voltar para aqui. Você vai voltar. E eu fiquei muito amedrontada.  

Estou falando isso para dizer como a coisa da loucura e da tortura faz. Quer dizer, 

isso não era nada. Se eu pensar, eu podia dizer isso não é nada, todo ser humano pode 

passar por isso. Isso aí não é nem uma tortura ele dizer, ‘Você vai para lá’. Você vai com 

esse vestido, você vai assim e você vai voltar, e veja lá o que você faz. Aquele seu 

advogado, eu mando prender na hora se eu quiser. Eu trago ele para aqui. Eu digo, eu sei. 

Eu fui para lá absolutamente certa que eu não ia falar nada.  

Quando eu entrei no elevador, eu ouvi os camponeses entrando – que era do meu 

processo – e pouco depois o padre, e pouco depois o meu companheiro, e pouco depois a 

minha mãe, o meu advogado. E o Juiz nos chamou para uma (ininteligível). Quando ele me 

chamou, ele dá a palavra para cada um e pergunta se temos alguma coisa a declarar. Eu tive 

um surto psicótico. Eu tive um surto, talvez, semelhante ao que a Solange teve, porque só 

uma surtada podia ter feito o que eu fiz, eu acho. Tendo saído do DOI-CODI para ali frágil, 

quebrada, arrebentada, com 36 quilos, falei para o Juiz, ‘Olha, seu Juiz. Eu ali naquele 

lugar eu não volto porque eu levei choque. Choque na vagina, choque aqui... ’  Não 

conseguia falar e o Juiz não conseguia me conter porque não é com o microfone. Se fala ali 

e eu falei que eu levei choque. Eles me ameaçaram. Ele disse que se eu voltar lá, eles vão 

me bater e vão matar. Eu digo, eu não quero voltar. Eu quero para o quartel. E quero que o 

Senhor me proteja porque eu estou ameaçada e aquilo ali é um horror. O Senhor não sabe 

as torturas que eu já passei. Eu não estou aguentando mais. Eu quero...  Os militares, são 

cinco militares e um Juiz. E então, o Juiz interrompeu, suspendeu a audiência, visto que não 

tinha mais condições de continuá-la.  

E o meu advogado, que era o Modesto da Silveira aceitou, fez uma denúncia 

dizendo, inclusive, que eu tinha sido levado para o Estado do Rio de Janeiro onde tinha 

sofrido um aborto. Lá deve estar escrito porque o Modesto declarou isso. E depois da 

declaração minha e do Modesto e suspensa a sessão, eu fiquei até oito horas da noite – eu e 

o Juiz – negociando para onde eu ia.  

E eu nunca me arrependi tanto de ter falado tudo aquilo porque quando todo mundo 

foi embora, todos os presos e eu fiquei sozinha, eu disse, para que eu fiz essa à denúncia? 

Não sei se ela hoje serve. Deve estar registrado lá. Mas naquele momento, o 

arrependimento foi enorme de ter feito essa denúncia. Não saber o que poderia acontecer 
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comigo. Por que eu tinha nesse momento feito uma denúncia que podia me levar à morte, 

ou me levar a perder a dignidade porque, talvez, não tivesse condições de resistir ao que 

eles me fizessem quando eu voltasse para o DOI-CODI.  

Então, houve uma garantia ali do Juiz que eu não iria para o DOI-CODI, que eu 

voltaria para o quartel onde eu estava.  

Aí, me puseram em um camburão. E nesse camburão, eu algemada, o camburão 

corria assim para lá e para cá, em uma velocidade enorme, e eu comecei a olhar – eu já 

contei isso aqui até – aí eu comecei a olhar em um lugar que tinha um buraquinho que tinha 

na fresta do camburão. E eu via gente entrando, voltando para o DOI-CODI da Barão de 

Mesquita.  

Quando o carro entrou ali, eu posso até descrever o que é medo. Era uma coisa que 

me pegou aqui que não me deixava respirar. Quando eu entrei ali no DOI-CODI, eles 

abriram a porta do camburão, me jogaram o capuz e disse, desce!  Na hora que eu desci, a 

voz, acho que era do Nagib, a voz do torturador, do mesmo que tinha me dito, você volta 

para aqui , falou no meu ouvido só isso: Você voltou, Rosinha . Na hora que ele disse isso, 

eu tive uma tremedeira. Eu tremia tanto da cabeça aos pés. Tremia a boca e não conseguia 

parar. E com ódio de mim mesma. Eu acho que isso é loucura. Isso é um surto porque eu 

tremia tanto e dizia para eles, eu não tenho medo de vocês. Ele dizia, é uma covarde. E por 

que está tremendo tanto?  Aí eu tremia mais e dizia, eu não estou. Eu não estou tremendo. 

Eu tremia. Não conseguia ter controle sobre o meu corpo com ódio daquela situação. E 

quanto mais eu dizia, mais eu era ridicularizada no meio de vários. Eu estava com capuz, 

mas eu ouvi vozes falando e ele me levando para dentro do porão lá da Barão de Mesquita.  

Depois, quando eu fui levada para cima, depois de ter passado por tudo embaixo, eu 

fui levada para cima, ainda fiquei horas esperando que o – como é que chama o Silvio Frota 

é o que do 1º Exército? O Diretor? – comandante do 1º Exército fosse até a cela do DOI-

CODI na Barão de Mesquita, ali em cima, nas celas de cima, eu estava na primeira cela, 

quando ele chegou... Eu estava de macacão, um macacão que ele nos dava lá cinza, deitada 

na cama, quando ouvi aqueles marchando em direção á minha porta. Eu dei um pulo e 

fiquei de pé, em continência, como todos os outros que estavam ali. 

E quando fiquei em continência, olhando para aquele homem, eu percebi que corria 

alguma coisa entre as minhas pernas. Estava sangrando. Eu tive hemorragia de medo, de 
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tudo o que passei, daquela tarde porque fiquei oito meses sem menstruar durante a prisão. 

As minhas colegas lembram disso, as minhas companheiras de cela. E quando o Silvio 

Frota me olhou, ele disse, mas que absurdo! Que mulher nojenta! Como? A Senhora não 

passou por tortura. A Senhora não porque eu era uma menina. Mas ele disse, você não 

passou por tortura. Vocês não contam se não tiver uma pressão. Vocês tiveram uma simples 

pressão psicológica.  Uma simples pressão psicológica.  

Eu fiquei 52 dias, quase enlouqueci. Imagine a Solange que ficou 90 dias, que já 

entrou ali nas condições que eu estava naquele momento, talvez, pela clandestinidade, pela 

pressão que recebia Solange já devia estar atingido esse ponto quando entrou na cadeia em 

Salvador. Depois de 90 dias, imagina em que estado devia estar a Solange. Você não tem 

controle nem da sua tremedeira, nem da sua... E eles são capazes de usar isso não só para 

informação, mas para destruição das pessoas. 

E eu queria contar, só naquele convívio, voltando agora para o convívio da Solange, 

eu acho que uma das coisas que eu me lembro assim que me marcou foi o dia que a 

Solange saiu para uma visita para o pai dela. A gente não conversou muito sobre a história. 

Eu tinha uma certa... Eu sou muito irônica. Eu ironizava muito com Solange a história do 

caldinho. E nesse dia, a Solange foi visitar o pai. O pai veio visitá-la ela foi e voltou muito 

rápido. Eu falei, Solange, por que tu voltaste rápido? O que aconteceu?  Ela disse, ele não é 

meu pai. Ela disse, não. Ele está com o olho verde e outro azul. Eu falei, Solange, olho 

verde ou azul, olha para um só. Qual é o olho dele? É verde?  não. Ela falou assim e eu 

comecei a ironizar e a brincar com a Solange em relação a essa história. Ela pegou e disse 

assim, você não levou caldinho não. Você é você mesma. Ela me conhecia antes.  

Agora, a Lúcia, as outras não. O caldinho era aquela história que a Solange criou 

que era o caldinho da memória, que ela dizia que todos os companheiros que ela conheceu 

antes fizeram uma plástica e botaram o caldinho da memória. E por isso a pessoa tinha a 

lembrança do companheiro. E ela associava isso ao pai muito. Eu me lembro que depois 

dessa história eu comecei a brincar com a Solange com a história do caldinho, e ela não 

ficava zangada, ela ria. Ficamos amigas assim, mas nunca discutimos profundamente, eu 

nunca via a Solange como uma pessoa que naquele momento oferecesse algum perigo para 

a gente ou que estivesse enlouquecida. Naquele momento ela era uma companheira alegre, 

brincalhona. Em alguns momentos críticos tinha uma conversa pesada, mas a Solange era 
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poesia, era cantar, aí cantei tanto Asa Branca bem alto, e ela dizia que eu era muito 

desentoada. Mas isso é verdade mesmo.  

Eu vou terminar e queria ler uma coisa de Dom Paulo que ontem eu ia ler e não li, e 

eu acho que tem muito a ver com a Sol. Aqui é um prefácio que Dom Paulo Evaristo Arns 

fez para o livro, o primeiro dossiê dos desaparecidos políticos escrito na época de 90. Esse 

dossiê tem a Amelinha, o Ivan, o Marcelo Santa Cruz, é o primeiro dossiê de mortos e 

desaparecidos, e tem o desaparecimento do meu irmão, e Dom Paulo fala isso.  

Tocar nos corpos para machucá-los e matar, tal foi a infeliz, pecaminosa e brutal 

função de funcionários do Estado em nossa pátria brasileira. Tocar nos corpos para destruí-

los psicologicamente e humanamente. Tal foi a tarefa ignominiosa de alguns profissionais 

da Medicina e de grupos militares e paramilitares durante 16 anos em nosso país. Tarefa 

que acabamos exportando ao Chile, Uruguai e Argentina. Ensinamos outros a destruir e a 

matar. Lentamente e sem piedade. Sem ética nem humanismo. Este é um livro de dor. É um 

memorial de melancolias. Um livro que fere, e machuca mentes e corações. Um livro para 

fazer pensar e fazer mudar o que deve ainda ser mudado e pensado em favor da vida e da 

verdade. E termina Dom Paulo dizendo, nunca mais a escuridão e as trevas, nunca mais ao 

medo. Nunca mais a exclusão e a tortura. Nunca mais a morte. Um sim a vida. Paulo 

Evaristo Cardeal Arns.  

Esse prefácio me lembrou muito a Solange. Solange que era vida, que morreu e 

continua viva no nosso coração, na nossa lembrança, mas a Lúcia tem um filme dela que 

ela diz assim, que bom que sobrevivi, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as 

marcas, que bom que sobrevivemos e que pena que Solange não sobreviveu. Bom que Jesse 

tenha sobrevivido, Ivan, Amelinha, Ana, Zé, Pupi, Talu, pudemos ter filhos, fazer 

denúncias, construir essa luta, resgatar nosso passado por todo esse tempo. O choro é pelo 

fato de a Solange só poder estar na nossa lembrança, no nosso pensamento e não poder 

estar vivendo a vida que nos foi dada a viver. Solange, presente sempre! Agora e sempre 

nos nossos corações e na nossa luta.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu consultar. Zenaide, 

vamos ouvir a Ângela agora e o Denílson ou vai primeiro passar os depoimentos gravados, 
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como vocês prepararam os roteiros? Agora os depoimentos gravados. Então, vamos 

desfazer um pouco a mesa e assistir os depoimentos gravados. Denílson, dá uma escurecida 

na tela. O Denílson quer falar antes.  

Zenaide, o Denílson está pedindo para falar antes, vamos ouvir o Denílson. 

Denílson Ferreira de Vasconcelos, que militou com a Solange em Salvador, na Bahia.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu peço desculpas, uma 

das dificuldades, das sequelas daquele período, eu tenho uma dificuldade enorme de falar 

em público. Eu conheci Solange no final dos anos 70 quando ela substituiu a Lúcia Murat 

no trabalho do MR8 de Salvador. A última vez que eu vi Solange em liberdade foi cerca de 

15 dias antes da minha prisão que foi no dia 12/03/71, em uma quarta-feira de cinzas. Ela 

deveria ter ido ao Rio de Janeiro discutir inclusive a sua transferência de Salvador, e a volta 

seria no dia 12 à tarde, exatamente no ponto que eu tinha com ela. Dia 12 à tarde, quando 

houve a minha prisão. Solange era minha namorada. Ela foi um dos grandes amores da 

minha vida. Foi um impacto muito grande o estado que ela ficou. Eu soube da história cheia 

de sombras, para mim continua cheia de sombras de que ela estaria presa, tinha sido 

entregue por um funcionário da Polícia Federal que nos viu no elevador Lacerda, de uma 

distância muito grande. Mas como ele tinha boa memória, ele a reconheceu. Eu duvidei. 

Levei a discussão com os companheiros essa história e ninguém acreditou, mas mesmo 

assim eu fui encontrá-la até porque tinha além do interesse político, o interesse pessoal. Fui 

encontrá-la com certas cautelas. Tinha o encontro 10 minutos depois nas proximidades com 

outro companheiro, porque se houvesse alguma coisa os demais companheiros seriam 

informados. Fui preso no dia 12/03/71, alguns dias depois fui levado com outro 

companheiro preso, Renato da Silveira para um simulado de enforcamento no quartel da 

Polícia do Exército em Barbalho, Salvador, e foi quando eu tive a última vez que eu vi 

Solange. Eles já levaram com uma roupa estranha, uma roupa que cobria grande parte do 

vestido, grande parte do corpo, eu não sei se marcas de sevícias, e aí eu tive certeza de que 

ela estava louca, porque eles simularam o enforcamento e ela não esboçou a menor reação. 

Para uma pessoa que além dos laços políticos tinha laços afetivos muito fortes, ela foi usada 

como instrumento de tortura também.  
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Essa história da panfletagem no estádio da Fonte Nova, eu fiquei sabendo já preso, é 

uma história estranha porque ela não deveria nem estar em Salvador no período. É muito 

difícil falar dessas coisas. E só fui saber dela tempos depois, em um encontro rápido com 

Lúcia Murat, eu estava preso no quartel da Aeronáutica, antes de ser transferido para a 

penitenciária, a Lúcia Murat estava em trânsito, através de um Soldado eu consegui um 

rápido contato com a Lúcia Murat e foi quando ela me fez um relato das situações, da 

própria Solange. Mas essa história de ela ter se entregue, é uma história que para mim 

continua nebulosa, mesmo tanto tempo depois. O princípio desse processo. E fiquei muito 

tempo sem saber notícias, até porque tudo aquilo me pesou muito, e eu só fui saber da 

(Pausa). É difícil falar. Eu não sei o que falar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois ele retoma, na medida 

em que ele for organizando. Você pode ficar um pouco mais com a gente aqui? Fica 

sossegado.  

Então vamos lá. Vocês acham que é melhor antes da Ana ver os depoimentos 

gravados mesmo, faz parte? Você queria falar, Ana. Fica mais perto da gente, aqui.  

 

 

A SRA. ANA MIRANDA – Que bom que você está aqui, Denílson. Eu não 

conhecia essa história de Salvador, que ela foi alguns meses antes. A nossa vida sempre 

tem falhas que a gente vai preenchendo. Parece uma colcha de retalhos que a gente vai 

preenchendo um pouquinho, mas sempre ficam umas lacunas. Então, essa sua vinda é 

importante para nos reportar o que aconteceu em Salvador. Eu queria saudar e louvar essa 

Comissão da Verdade porque ela dá toda a atenção e me parece prioridade aos 

testemunhos, e não só aos documentos produzidos pela ditadura. Isso é uma visão que a 

gente está tentando dar no Rio de Janeiro também, que a Comissão da Verdade está 

começando lá, mas não é a visão de todas as Comissões da Verdade. Não é porque a gente 

quer falar, embora fale muito, tenha muita história para contar e tal. É porque uma coisa é a 

história produzida por eles. É a história oficial, é a história que ficou no ovil, no livro 

oficial deles e tal, que quase nunca corresponde a nossa história. Eu tenho um depoimento 
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diferente. Essa parte do coletivo eu vivi no presídio Tiradentes. Recolhimento de presos no 

Tiradentes, aqui em São Paulo.  

Eu sou do Rio de Janeiro, conheci a Solange no Rio de Janeiro, movimento 

estudantil, e na minha quarta prisão eu estava em São Paulo, então, eu vivi esse coletivo de 

presas políticas na Torre das Donzelas no recolhimento de presos Tiradentes, coitado do 

Tiradentes, nome de presídio. Que nem presídio da Liberdade do Uruguai. Solange era uma 

figura que eu conheci no movimento estudantil. Eu estudava farmácia e ela estudava 

psicologia. Nós entramos na Universidade do Brasil. ainda não era nem UFRJ. Era 

Universidade do Brasil porque o Rio de Janeiro era capital. Depois que virou UFRJ. Ela 

entrou um ano antes de mim, portanto, eu era caloura dela. E na escola eu já entrei assim, 

querendo saber o que estava rolando, querendo militar em movimento estudantil. Se não me 

engano ela entrou um ano antes, em 66, e o Instituto de Psicologia era ao lado do diretório 

da Farmácia, ali na Praia Vermelha. Ainda é um Instituto de Psicologia lá. A farmácia que 

mudou para o fundão, e outras faculdades. Então, a praia vermelha ia até a Medicina que 

foi rapidamente destruída, era um prédio muito bonito, eu tive aula lá. Hoje eu acho que é 

um prédio da Escola Superior de Guerra.  

Solange era uma moça que chamava atenção como um tipo de morena brasileira 

muito bonita, inteligente, na época ela namorava ainda o Zílio, ambos eram da dissidência 

da Guanabara, ou ligados à dissidência. Era uma pessoa simples, não era muito falante 

embora se posicionasse sempre que a ocasião exigia, nós chegamos a fazer parte do mesmo 

grupo de estudos. Posso estar enganada, mas a minha primeira assistente política foi Vera 

Silvia Magalhães que era da Economia. A Economia também era ali, era um conjunto de 

sete faculdades ali. E era uma pessoa absolutamente discreta, portanto em nada parecida, 

apesar de ela chamar a atenção pela beleza física, mas em nada condiz com a imagem que 

fizeram dela e que colocaram no jornal, o sexo é a arma da subversão, e que ela dormia 

com todo mundo e não sei o que, etc. e tal. Embora nós estivéssemos vivendo um momento 

de mudança política, cultural, especialmente mulher, mas ela não era de aparecer ou de, não 

era essa pessoa. Então, realmente ela foi usada e abusada. A imagem dela foi usada contra 

nós. E uma das coisas mais incríveis que eu acho que a tortura produziu em vários 

sobreviventes que até hoje não querem saber, não falam do assunto, não ficam em cima, é 

que muitos de nós continuamos a nos sentir culpados pela tortura e morte de companheiros 
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que é um deslocamento do que foi o terror do Estado. O que produziu isso foi o terror do 

Estado. Foram às torturas produzidas pelo Estado, e nesse meio havia pessoas, vamos dizer, 

mais frágeis, mais vulneráveis, e pessoas que ás vezes por circunstâncias conseguiram se 

refazer. Muito na linha do que a Rosa falou, e que a Lúcia fala, se vocês quiserem ver no 

‘Que bom te ver viva’, eu acho que muitos de nós vivíamos no limiar da loucura. A Lúcia 

fala muito isso no filme, e a Rosa fala isso aqui. Ou nós nos sentíamos enlouquecendo, ou 

em momentos, estou perdendo a razão. Isso nos foi absolutamente comum devido ao 

cansaço, a falta de dormir, as torturas, uma parte que a Rosa já falou, os jacarés, os 

estupros, as tentativas de fuzilamento, os enforcamentos e tal. Muitas vezes a gente já teve 

esse limiar. É que Solange é um caso simbólico, mas não é o único caso, muitos de nós não 

aguentaram. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente lembra Ronaldo Dutra Machado, 

além da Solange porque Solange nasceu em Campinas, mas era do Rio de Janeiro, vivia no 

Rio de Janeiro, militava no Rio de Janeiro, alguns meses em Salvador. A Dodora que já foi 

citada aqui, o caso mais conhecido é do Frei Tito, mas há outros, eu não me lembro do 

nome dele, o menino, o nome dele era Bicho, da Var Palmares. Agora a pouco eu soube de 

um caso da Bathia Veitman, que viveu internada a vida inteira e morreu no ano passado. 

Passou três meses presa, foi muito torturada pelo Fleury, então, eu acho que essa é uma 

situação que deve ser vista pela Comissão da Verdade como um tema muito especial. 

Muitos não aguentaram, muitos enlouqueceram mesmo. Não conseguiram ou conseguiram 

por momentos, se refazer. Eu por exemplo, reencontrei Solange se não me engano em 76. 

Eu voltei à faculdade e ela ingressou na medicina e por acaso teve um seminário, eu não me 

lembro o que foi na área de saúde, eu fui sentar ao lado dela. Era uma companheira, foi 

muito bom à gente ter se encontrado, e ela estava vivendo o momento refazer. Voltando a 

estudar, tratada e foi um momento muito bom de revê-la porque eu tinha uma noção vaga 

do que tinha acontecido com ela. Eu acho que você tem razão, Denílson. Essa história como 

milhares de outras, pode não ter sido exatamente essa.  

Ela pode ter sido presa, no meio do pânico ali mesmo e depois disseram que ela se 

entregou para continuar denegrindo, é uma possibilidade. Tantas são as histórias mentirosas 

que essa é uma possibilidade. Mas eu vou fazer força para isso. Nós temos um comitê de 

acompanhamento da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, e eu acho que realmente a 

gente devia ter um tema sobre aqueles que não conseguiram refazer suas vidas ou que 
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ficaram tão marcados que não foi possível continuar vivendo. Quer dizer, a marca do 

sofrimento foi tão grande que não foi possível continuar vivendo. Também alguém me 

falou de Tadeu, me falaram do Ruivo no Rio de Janeiro, eu estou, pois é, tem mais casos e 

por isso que eu acho que, um outro ponto ligado a esse são vários companheiros que não 

aguentaram e foram internados em casas de saúde psiquiátricas. Que casas são essas? Os 

prontuários estão lá? Não estão? Isso me lembra, por exemplo, o caso da Isis Dias de 

Oliveira, companheira desaparecida talvez na Casa da Morte de Petrópolis no Rio de 

Janeiro, disseram que há relatos de que ela teria sido submetida a uma cirurgia nos rins. E 

então ela foi internada em algum lugar. Não é possível. Eu também fui, também perdi um 

rim em tortura. Eu acho que não é possível ter havido uma cirurgia... Nas casas de saúde eu 

acho que é possível levantar dados sobre essas pessoas. É isso, nos hospitais psiquiátricos e 

em outras casas hospitais onde essas pessoas foram internadas. Eu já tentei eu e outro 

companheiro pedir no HCE no Rio de Janeiro, eu fiquei uma semana internada no local, 

não sei como chama, paciente com transtornos, eu não sei como é o nome politicamente 

correto hoje, no HCE, e não dão mais prontuários, eu tenho direito, a Lei de Acesso a 

Informação. Então vamos continuar insistindo. Não é bem assim, não deram os nossos 

prontuários de 70, mas eu acho que é um caminho que a gente deve perseguir para tentar 

preencher mais um pouquinho essa nossa história. Outra coisa que precisa ficar registrado, 

a gente não falou aqui, mas alguém deve saber, alguém deve ter visto e deve estar 

registrado em algum canto, quem foram os responsáveis pela tortura psicológica, a grande 

imprensa que escreveu ‘o sexo é a arma da subversão’ e que portanto, foi conivente com 

isso. Quem foram os responsáveis pelo que aconteceu com essas pessoas, no caso a 

Solange, para que essa sociedade toda possa saber.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O encarregado da 

Solange quando ela estava na Bahia era o então Major Cineli. Não sei o sobrenome. Mas já 

é um... E aqui um... (Pausa). 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Só um minutinho. 

Deixa a gente passar os vídeos para não interromper a sequência que eles mesmos 

organizaram, mas sabe uma coisa que está precisando, que eu não sei se vocês vão ter 

condições, Jesse e os companheiros que tem feito relatos sobre a situação da Solange, se 

vocês não podem fazer relatos sobre a situação de vocês. Fazer um pouco paralelos das 

histórias, porque com o pessoal que está aqui em São Paulo, é mais fácil. Mas com vocês a 

gente não vai ter essa convivência. Vamos ver os vídeos então, aí todo mundo dá uma 

respirada e a gente retoma.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O irmão da Solange pediu 

um minutinho de deu uma saída. Então, vamos recompor a mesa e aí a gente vai para os 

finalmente também. Vamos tentar recompor a mesa com as pessoas que estão aqui para a 

gente ir para o encerramento.  

Então, vamos lá. Rosalina, o Gilberto já vem vindo. A Zenaide, a Jesse já vem. 

Cadê o Denílson. Bom, deve ter dado uma saída. Mas tudo bem. Vamos recompor a mesa 

para fechar os depoimentos.  

Pronto, Rosalina. Gilberto já volta. A Jesse já volta. Deixe-me fazer um comentário 

enquanto o pessoal está voltando.  Na segunda-feira, às duas horas da tarde – a Taís tem um 

pouco de convite aí – vai ser lançado o livro sobre a sentença da Corte Interamericana de 

Justiça sobre a situação da tortura no Brasil. Então, ontem o Paulo Vannucchi foi eleito 

representante do Brasil. O Brasil reatou as relações com a Corte que haviam sido suspensas 

desde o julgamento de Belo Monte, e ontem, com a eleição do Paulo Vannucchi, o Brasil 

volta a participar da Corte. Até parece que a gente só pode ser favorável á Corte quando ela 

dá votos favoráveis aos nossos interesses.  
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Bom, o que acontece na segunda-feira à tarde vai haver uma reunião de caráter 

político organizativo, que é o lançamento desse texto que condena o Estado Brasileiro e vai 

se tentar começar a fazer uma organização em nível estadual, inicialmente, aqui no Estado 

de São Paulo e nacional.  

Quais as medidas que nós vamos tomar, que nós podemos conseguir, para que em 

um nível de organização nacional, na medida em que no Congresso Nacional a tentativa de 

rever a Lei de Anistia foi arquivada pela Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos 

tentar, pelo movimento popular ou por uma iniciativa de coleta de assinaturas, ou projeto de 

iniciativa popular, enfim, nos mais diversos meios, o Movimento Nacional pela Revisão da 

Lei da Anistia.  

Então, segunda-feira à tarde vai ser um dia muito importante. A gente está juntando 

vários juristas e lideranças populares e políticas para começar o Movimento Nacional pela 

Revisão da Lei da Anistia.  

Então, a gente queria convidar as pessoas que estão aqui. Eu queria pedir palavra 

TV Assembleia, se pudesse gravar algumas chamadas para a reunião de segunda-feira, 

convocando a reunião de segunda-feira para que a gente pudesse... 

Estão confirmados Dr. Belisário, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marlon Weichert, Rosa 

Cardoso, Flávia Piovesan, Fábio Konder Comparato, a Professora Deisy Ventura, enfim. 

Os Procuradores da Casa estão nos apoiando, enfim. O mundo jurídico-político. E vamos 

tentar.  

Então, principalmente, para vocês que são do Rio, na segunda-feira à tarde, por 

ocasião do lançamento desse documento, que foi um documento que custou muito 

sacrifício, 10 anos para ser julgado pelos familiares, o documento dos familiares, e vocês 

do Rio de Janeiro tiveram uma importância muito grande nesse trabalho, nós estamos 

precisando. Então, até era bom que houvesse um repique final dos convites eletrônicos para 

que o pessoal do Rio pudesse propagar para o Brasil todo.  

Então, só está faltando o Gilberto, ele vai voltar. Então, vamos lá. 

Vamos fazer um fechamento organizado das falas. Esse dia é importantíssimo. Eu 

queria ver se o Denílson tem condição de falar mais um pouco, se tem condição de dar um 

fechamento no seu depoimento. É muito importante. Você foi a pessoa que ficou mais 
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próximo dela lá na Bahia, antes da prisão dela. Se você conseguir falar um pouco seria 

importantíssimo.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A Solange que eu vi em 

liberdade antes da minha prisão não tinha nada a ver com a Solange que eu vi alguns dias 

depois da minha prisão. Nada, absolutamente nada, a não ser a semelhança física. Porque 

era uma pessoa uma enorme vitalidade. Não por acaso fazia o que fazia. Daí, as minhas 

dúvidas todas em relação a essa história que eu não sei se acabou influenciando a visão da 

(ininteligível) a partir dessa história da Fonte Nova, é uma história muito mal contada. 

Ainda, para mim continua sendo uma história muito mal contada. Eu falo isso o tempo 

inteiro para companheiros. Eu falei isso para o Emiliano quando ele me entrevistou para 

escrever o livro Lamarca, falei isso para outras pessoas. Eu continuo dizendo, será que nós 

não estamos espalhando, reforçando a versão que eles queriam que a gente aceitasse? 

Porque alguns companheiros de militância, a gente não sabia dessa história, desse ato na 

Fonte Nova até porque não batia com o trabalho que a gente estava desenvolvendo na 

cidade. 

Então, eu não sei se isso já é parte de loucura dela ou se é parte de uma história que 

era conveniente que a gente aceitasse.  

 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Eu posso fazer uma intervenção 

aqui?  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Pode. 

 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Eu não tenho lembrança de ela falar 

da panfletagem, mas eu tenho lembrança de ela falar de que ela tinha sido culpada, 
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evidentemente, de forma delirante, essa atribuição de culpa por aquilo que tinha acontecido, 

por aqueles, com aquelas pessoas que tinha sido feridas e mortas naquele tumulto.  

E sobre a própria prisão dela, o fato de ela ter se entregado, ela dizia que, realmente, 

ela tinha se entregado e que, na ocasião que ela tinha se entregado, ela já estava dominada 

pelo delírio de que os companheiros não eram mais eles mesmos, e que eles já tinham sido 

substituídos por outras pessoas.  

Enfim, isso que já foi falado aqui.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Essa história eu ouvi da 

Lúcia Murat, mas já na prisão.  

 

 

O SR. GILBERTO LOURENÇO GOMES – Pois é. Mas era apenas o que ela 

mesma nos relatava. Quer dizer que, aparentemente, ela relatava essa questão de ela ter se 

entregue nessa delegacia de Costumes.  Ela relatava isso. E ela relatava que depois dali, 

inclusive, ela conseguiu escapar. Ela se entregou, mas depois resolveu fugir. Fugiu 

efetivamente. Teve até peripécia de ter andando em cima de um telhado, coisa desse tipo, e 

pretendia se suicidar no mar, se jogar no mar e tal.  E depois, eu não me lembro mais dos 

detalhes, ela foi recapturada e foi encaminhada. Isso é relato dela mesma.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – O problema na Fonte 

Nova, uns 15 dias antas das ocorrências na Fonte Nova, a Imprensa local começou a criar 

um clima de insegurança muito grande. Eu me lembro disso. De insegurança muito grande 

e que iria acontecer algum acidente. Quer dizer, foi se criando um clima de que teria 

problema na Fonte Nova. Estava na boca do povo essa história da Fonte Nova. Quando 

aconteceu, o impacto foi muito grande, mas se fizer uma pesquisa nos jornais da época, 

você vai encontrar alguns dias antes do acontecimento da Fonte Nova, aquele clima de que 

vai ter problema.  Aliás, se criou de novo quando teve um problema na Fonte Nova 

recentemente antes da demolição do estádio. Quer dizer, tava na cabeça de todo mundo. 
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Dali a fazer parte de algum delírio era uma coisa muito possível de acontecer. Então, essa 

história para mim continua cheia de sombras. Mas também o problema maior são as 

consequências de todo esse processo.  

 

 

A SRA – Vou fazer uma pergunta. Quem foi a última pessoa que viu a Solange em 

liberdade? E quanto tempo com relação à questão da Fonte Nova? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Olha, segundo 

informações que a gente tem, informações da imprensa, da polícia e tudo, a Solange se 

entregou no começo de março.  

 

 

A SRA. – E você, qual foi o último contato que você teve com ela? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu estive como ela uns 

15 dias. Eu fui preso no dia 12. Eu estive com ela cerca de uns 15 dias, mais de 15 dias, 

mas varia em torno de 15 dias antes do dia 12. É só fazer uma... Quer dizer, foi no final de 

fevereiro. Ela deveria ir para o Rio de Janeiro. Ela tinha. Tanto é que a minha prisão e a de 

uma outra pessoa – agora me deu branco – que era de uma outra parte da organização foi no 

mesmo dia.  Eliana, a da Eliana foi no mesmo dia. Eu fui preso de tarde e a Eliana foi presa 

logo depois. Eles tinham muita pressa. Eles começaram a me espancar na rua. E eu achei 

que tinha sido uma coisa interessante que eles pararam no Hospital Ana Neri onde eu tinha 

um encontro marcado com o companheiro exatamente para confirmar se estava tudo bem, 

se não estava. Eles estavam com muita pressa. Eles me jogaram no quartel da Polícia do 

Exército e saíram atrás de... Então, houve uma sequência de prisões a partir daquele dia.  

Eu tive encontro com a Eliana dias da minha prisão e não se falou nada em relação a 

essa atividade na Fonte Nova. Então, e acho estranho. O nosso ponto de contato com a 

Organização era a Solange. A Solange coordenava esse trabalho.  
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Em relação a essa atividade na Fonte Nova. Então, eu acho estranho e eu era, o 

nosso ponto de contato com a direção da organização era a Solange, a Solange coordenava 

esse trabalho. Então, eu cuidava de imprensa e trabalho político em bairros populares, e a 

Leane em camadas médias. Não se comentou nada sobre isso. É estranho que ela não 

tivesse falado nada para a gente, muito estranho essa atividade na Fonte Nova, e essa 

atividade não tivesse participado também.  

 

 

O SR. – Eu acho que mesmo que não tenha havido a panfletagem e nem a atividade, 

simplesmente houve a tragédia. E houve uma assimilação por parte dela, delirante de uma 

não possibilidade...  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Exatamente. Mas não 

uma interação que primeiro contato dela com a repressão deve ter sido nesse período que 

ela deveria ter ido ao Rio de Janeiro. A partir daí, essa história, eu até hoje me preocupo em 

estabelecer esses laços, eu não consigo estabelecer essa amarração entre...  

 

 

A SRA. - Quando ela saiu de Salvador, ela tinha um ponto no Rio de Janeiro. E esse 

ponto no Rio de Janeiro era com quem? Não sabe?  

 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Não sei.  

 

 

A SRA.– Porque a gente podia refazer isso. Era uma coisa importante para a 

Comissão, porque se ela tinha um ponto no Rio de Janeiro com a organização, em que dia? 

Esse ponto ela furou. Isso é cerca de 15 dias antes da prisão de você. Então, teriam duas 

hipóteses que a gente já teria pensado inclusive quando estava nas conversas com a 
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Solange, porque teriam duas possibilidades. Ou a Solange teria que ir para o Rio de Janeiro 

e não foi. O que a Solange explicou com isso, teria uma explicação rápida de suspender 

tudo quando ela fez, não foi no ponto do Rio de Janeiro. Caiu então porque não chegou. E 

ela não tendo dado notícia de vida, ou ela estava presa e podia estar até morta, ou ela conta, 

mas pode ser realmente falso. Ou ela ficou em Salvador já com surto fazendo o que ela 

conta, que as pessoas seguiam ela e ela pode ter ido já até a Fonte Nova. Essa é uma 

possibilidade que é a versão da repressão. E ela pode realmente ter sido presa, e a 

organização naquele momento, era bom que a Lúcia estivesse aqui para saber por que a 

organização naquele momento não avisou a família, não avisou imediatamente que ela 

tinha furado os pontos e onde ela estava, porque (ininteligível) a prisão de vocês.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Porque tinha evitado o 

dia 12 de março.  

 

 

A SRA. – Tinha evitado, porque se ela não chegou no Rio de Janeiro, ter evitado os 

pontos de volta era o mínimo de segurança que podia ter feito. E porque não foi feito? Ela 

ser avisada no Rio de Janeiro 15 dias depois da pessoa ter faltado aos pontos no Rio de 

Janeiro, é uma desorganização.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A nossa ligação com o 

Rio de Janeiro era a Solange.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, vamos lá porque 

senão fica assim fora de contexto.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Isso tudo é para reforçar 
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o seguinte, tem um período de sombras e exatamente essa fase da Solange ter se entregue 

na (ininteligível) e tudo que vem depois.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aproveitando a sua presença 

em São Paulo, aqui na Comissão, a família da Iara Iavelberg fez até um documentário 

reconstituindo a queda dela. Como você viveu todo esse período, você e o Lamarca já 

estavam lá em Brotas, quando é dada a prisão da Solange, em março? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A da Solange não, a 

minha. Mas no momento das prisões, a Solange deveria estar de volta em Salvador no dia 

12 de março.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Certo. E a queda da Iara que 

dia é? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É bem depois. Já é um 

segundo processo de queda.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim, tudo bem. Eu sei disso. 

Só estou perguntando para efeito de registro.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A gente já estava preso 

nos quartéis de fuzileiro naval (ininteligível - sotaque). Aí acontece a morte da Iara. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia é a prisão da Iara?  

20 de agosto. Vamos lá. Recompõe o clima da época para a gente ter o contexto, e aí a 

gente volta para o caso.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Na realidade eu tenho a 

impressão que...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou preso até quando? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu fiquei até 74. Eu fui 

pego oficialmente, eu fui sequestrado no dia 12 de março em uma quarta feira de cinzas, 

depois do carnaval e fui preso exatamente no dia de São Pedro. Até lá eu estava passeando 

pelos quartéis. Eu e outros presos. E foi a partir daí que minha família oficialmente pode se 

mexer, a minha e a de outros presos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí teve uma série de quedas 

generalizadas em Salvador.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Teve. Em Salvador teve 

um intervalo porque o processo de morte da Iara já é uma segunda queda do MR8. Quer 

dizer, já é uma segunda etapa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tudo que se fala da 

queda da Iara começa com a possibilidade do que ocorreu na Fonte Nova.  
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O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Depois se fez a ligação 

com isso aí porque era a mesma organização. Eram as mesmas pessoas, mas foram duas 

etapas bem distintas. Houve tempo inclusive da organização se reestruturar, mas isso aí é 

uma outra discussão. A ida do Lamarca, por exemplo, naquela conjuntura é uma loucura. 

Com todas aquelas prisões.  

 

 

O SR. – Eu tenho um documento que se não me engano é um cartão de visitas de 

familiares, que dá a data da prisão dela como sendo dia quatro de março.  

 

 

A SRA. – Você falou que encontrou com ela no quartel, quantos dias depois? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É muito próximo do dia 

12 de março, depois. Eu já estava preso e eles usaram a figura da Solange como parte, era 

uma loucura porque a gente tinha sido levado para (ininteligível - sotaque). 

 

 

A SRA. – Mas isso logo depois da sua prisão. Dias subsequentes.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – É. Muito próximo. 

Coisa de três ou quatro dias. Nessa ocorrência estávamos eu e Renato da Silveira. E foi aí a 

constatação de que Solange estava louca realmente, porque ela não esboçou nenhuma 

reação, o que seria natural em qualquer pessoa que não estivesse desequilibrada, não só 

pelo envolvimento político daquelas pessoas que estavam ali, mas emocional.  

 

 

A SRA. - E você até então não sabia que ela estava sequer presa.  
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O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Sabia. Eu comecei 

falando o seguinte. Alguns dias antes da minha prisão, um funcionário da Polícia Federal 

descreveu essa história que a mídia divulgou dela ter se entregue... E que ele dizia, aquela é 

a sua namorada porque eu vi ela uma vez.  

 

 

A SRA. – Falavam com você dentro da prisão.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Na rua. Eu estava em 

liberdade ainda. Eu fui preso depois inclusive, já morreu, Temístocles Arguno, que era 

funcionário público da Polícia Federal. E foi dotado na Polícia Federal pais de militantes 

políticos e nós discutimos isso na organização essa história que era uma história muito 

maluca, e todos nós não acreditamos que fosse possível ser a Solange, dada a instância em 

que ele tinha visto. Hoje onde é o Mercado Modelo perto da Alfândega, ele estava ali e eu 

estava com ela no Elevador Lacerda, é uma distância muito grande para alguém memorizar, 

mas mesmo assim quando eu fui encontrar com a Solange, a gente foi com a desconfiança. 

Eu tinha um ponto de confirmação 10 minutos depois de encontrar com ela. Exatamente 

não voltando, estava confirmado que era verdadeiro. E ela foi ao ponto, mas não chegamos, 

na minha prisão ficou, ela foi ao bairro da Fonte Nova e ela vinha andando no sentido 

contrário ao meu, (ininteligível). 

 

 

A SRA. – Ela morava sozinha em Salvador? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Morava sozinha. Como 

militante a gente se encontrava, mas naquela loucura toda que a gente conhece. E ela tinha 

chegado justamente para fazer companhia a Lúcia Murat.  
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A SRA. – Tem alguma coisa aí, algum dado que nos falta.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Tem. Apesar de esse 

tempo todo...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma 

coisa aqui. Quem é você? Quem era você? Como você entrou na organização? 

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu fui da dissidência do 

Partido da qual fazia parte Jurema, Sarno, Nemésio, com a prisão desse pessoal o trabalho 

de Salvador foi interrompido. Uma parte ia para São Paulo a casa de Sarno e Jurema e eu 

fui para o Rio de Janeiro para tentar um contato com o pessoal do MR8. E quem nos levou 

ao Rio de Janeiro foi o pessoal do Var Palmares somente como transporte, para estabelecer 

os contatos. Como isso não foi feito, eu voltei a Salvador. O trabalho que a gente 

desenvolvia político em Salvador estava largado, eu entrei em contato com os antigos 

companheiros da dissidência que estavam no MR8 e começamos a atuar juntos. Então, nós 

tínhamos, eu tenho a partir da Lúcia Murat quer dizer, (ininteligível) e trabalho de bairro 

junto com outros companheiros. E a Solange tinha, era o vínculo da gente com a direção 

nacional. O trabalho de camadas médias que era, tinha um outro trabalho, e esse nós não 

tínhamos contato que devia ser o trabalho de campo, era o José Carlos que veio aparecer 

depois. (ininteligível) diante da não reação. Agora, o estranho é que ela estava com a roupa 

muito grande e um vestido que cobria inclusive até os pés.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – A companheira pediu para eu dar um 

recado aqui. Ela queria que eu colocasse que achou muito importante a questão da nossa 
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solidariedade, das mulheres que ficaram presas com a Solange. A solidariedade de aceitá-la 

e conviver no presídio em uma época em que éramos tão (ininteligível), à esquerda. E eu 

realmente acho que isso era uma coisa muito feminina. A Solange era companheira e 

acolhemos sim. E em relação à questão que você está colocando, Denílson, uma questão 

muito forte que é a questão da clandestinidade. A Solange estava vivendo experiências que 

a gente vendo aqui se ela se entregou ou não se entregou, é o sofrimento e a pressão que 

essa menina sofreu, uma menina acostumada a estar no Rio de Janeiro, participar do 

movimento estudantil, ter que viver em uma clandestinidade dessa, sozinha na Bahia, em 

uma vaga, em uma solidão, desproteção que não sei como resistimos. Essa coisa de ir 

perdendo os vínculos, não se sabe nem se ela tinha um vínculo no Rio de Janeiro, ela 

naquele dia não dormiu em casa e no outro dia ela não chegou, e no outro também não 

chegou. Que coisa terrível foi à clandestinidade, a vida que a gente teve que viver tão 

jovem e não houve outra realidade diferente daquela que vivemos, desprotegidas antes.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Até os encontros para 

namorar eram encontros escondidos, clandestinos. Cuidado com a repressão e cuidado 

inclusive para encontrar outros companheiros até de outras organizações. Salvador não é 

uma cidade grande. Vivia se esbarrando. Então, isso também não era brincadeira, 

administrar essa tensão. Eu morava sozinho e, no entanto, não poderia levar a minha 

companheira para a minha casa.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – E não é só a tortura. A vida, a militância 

traz para a gente. É emocionante ouvir você falar, companheiro, é emocionante a gente 

trazer as coisas de uma forma que fica marca. O teu depoimento, essas histórias que a gente 

nem sabe quantos dias a Solange ficou, nem se ela foi aquele dia. Essa é uma história que 

precisa ficar registrada, que precisa contar para existir, essa história da clandestinidade, da 

vida, dos afetos.  
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O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Agora, ainda hoje falar 

disso para mim é muito complicado. Ainda hoje.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Estamos vendo, e estamos solidários 

contigo.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – Eu espero que tenha 

ajudado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi importante, 

importantíssimo. Eu queria ouvir um pouco da história de vocês, mas eu acho que a gente 

devia ficar hoje na questão da Solange. Vocês querem fazer uma fala de encerramento, e 

tal?  

 

 

A SRA. – Eu queria fazer uma proposta. Eu já vi aqui em várias audiências se tirar 

resoluções e vários encaminhamentos, até para reparação simbólica e tal, e então no caso eu 

acho que seria interessante à gente pensar na possibilidade da Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se dirigir aos jornais que na época 

publicaram aquela aberração, aquela coisa infame. Um deles, sabe-se que é o Jornal do 

Brasil. Mas outros jornais também e eu não sei qual. Nós temos aquela matéria que é o 

Jornal do Brasil. mas é possível ver os jornais da imprensa carioca que reproduziram até 

títulos distintos, essa matéria que Lúcia Murat tem e que me mandou e eu passei para 

vocês, é do Jornal do Brasil e o título é outro. Não é essa que saiu aqui no livro ‘Luta, 

substantivo feminino’.  

 

 

O SR. – Os títulos eram distintos, mas o texto a gente vê que era praticamente o 
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mesmo. Era uma coisa que já era passado ao jornal para...  

 

 

A SRA. – Claro. E eu acho que cabe a essa Comissão da Verdade se reportar aos 

jornais e buscar a retratação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Thais Barreto é baiana de 

Brotas de Macaúba, sobrinha de Zequinha Barreto e ela vive essa história desde que nasceu. 

E ela queria dar uma palavrinha.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É o seguinte, a história da Solange me intriga muito. 

E hoje eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade de ter outra visão. Quem me deu 

a senha no outro depoimento, porque eu não pude acompanhar todo porque teve um 

problema e eu tive que sair, depois eu vou pegar o vídeo, mas a senha que o Denílson me 

dá sobre como ele a viu, eu acho que a gente tem que ver essa mulher, eu acredito que 

exista uma possibilidade de ela ter sido presa antes, porque que pressão, o que foi que ficou 

sob a Solange para ela tomar essa atitude. Porque no livro foi tratado em uma passagem 

muito rasa, mas eu não estou criticando porque Emiliano é para mim um grande exemplo. 

Ele foi preso com o meu pai e eu não fazendo uma crítica negativa, muito pelo contrário, é 

positiva. Emiliano escreveu sobre uma pressão muito grande de difícil apuração de como é 

até hoje. Você vê que até hoje na Bahia o Governador não instalou a Comissão da Verdade, 

é um absurdo. E hoje eu tenho uma noção maior porque meu mai, você vê, sempre teve 

dificuldade de falar. Ele tinha várias histórias. Eu fui aluna do Zé Carlos, que é o Kid. Que 

foi uma pessoa muito reticente, eu li diversas matérias de coisas que ele falou depois. 

Então, é muito difícil à gente ter uma visão, eu acho que a Solange foi uma vítima. Hoje eu 

não tenho mais dúvidas, o que a Solange fez infelizmente envolve a queda de pessoas. Isso 

está no livro, faz parte da história, mas a gente tem que apurar se ela foi presa antes, as 

circunstâncias, e trazer para todo mundo a história real do que todas as pessoas passaram, 

porque o que a gente está levantando é isso, a violência, a tortura, o que a repressão era 
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capaz de fazer com todos, contra a ditadura, porque eu também não tenho dúvida disso. 

Uma coisa é uma coisa. Eu acho que a gente tem é que se dirigir ao Governador que criou 

uma Comissão na força da Lei, e que nós, amigos, familiares, temos que pressionar a Bahia, 

porque a Bahia hoje, Emiliano está sendo processado pelo Átila Brandão, que é um 

torturador. Torturou muita gente. Não tenho conhecimento se ele torturou meu pai porque 

meu pai não me fala sobre o que ele passou em Salvador. Então, até hoje ele não me falou. 

Eu sei do Fleury, do Cerqueira, que foram comandantes da operação (ininteligível) 

personificar uma culpa, eu acho injusto ainda mais no caso da Solange. A culpa de tudo, 

para mim, foi quem deu o golpe. Foi ele quem criou esse clima para tudo de violência que 

aconteceu depois, o que a gente vive ainda hoje, a culpa é de quem deu o golpe. Tanto de 

quem apanhou, tanto de todo esse grupo, de todas as pessoas que a gente vem revelando 

aqui, de empresários, de setores civis, e do setor militar que não é o geral. Uma coisa que 

eu aprendi é que a gente não pode generalizar nada, até porque Lamarca vem do Exército, e 

igualmente a ele eu conheci várias pessoas que felizmente estão vivas e que também 

serviram e que não era aquilo que ia desenvolver esse pai.  

Então, é isso. Eu acho que a recomendação principal hoje é que a Bahia nos ajude a 

dar essa resposta sobre o que realmente aconteceu com Solange, e que isso vai trazer 

diversas outras coisas e a gente ter uma dimensão, que eu já vi que a dimensão da violência 

e da perseguição na Bahia não foi diferente do que a gente vê e a gente já consegue 

materializar em São Paulo. Com tudo que nós já temos hoje e essas construções de 

memoriais e de tantos depoimentos já gravados, na Bahia a gente não tem esse trabalho, 

infelizmente. Como eu já falei, quando eu fui fazer meu TCC eu vim para aqui. Eu não 

tinha nada lá, nada, a não ser a minha família que me deu depoimento. Fora isso, 

documento, um centro de depoimento, não tinha. Então, ainda não tem. É preciso se 

pressionar para se criar essa força. Então, a minha sugestão é essa com todo respeito a essa 

história. Hoje eu vou dizer para vocês uma coisa, eu tenho uma outra visão porque o livro 

restringia a minha visão sobre Solange, e eu acho que a gente, enquanto a gente estiver 

aqui, eu acho que somos nós que temos que ir atrás. A minha recomendação é essa. Vamos 

dirigir a Comissão da Bahia porque eles deram uma entrevista aí na Carta Capital, que logo 

iam lançar, ia nomear, mas até agora nada.  

E não é só isso que temos para fazer lá. Mas nós temos que pressionar. A Bahia nos 
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deve uma resposta. Muito obrigada.  

 

 

O SR. – Denílson, já que você tocou nesse ponto eu só queria fazer um pequeno 

aparte dizendo que o título realmente desse capítulo de livro e a forma como foi redigido o 

capítulo, foi uma coisa que me machucou muito quando eu vi esse capítulo.  

 

 

A SRA. JESSE JANE VIEIRA DE SOUZA – Eu queria falar só duas coisas 

muito rápidas. Primeiro da alegria de ouvir o Gilberto. Essa capacidade que você teve de 

viver com isso e dar a racionalidade possível para essa dor imensa da sua família. É o 

seguinte, desde o início dessa discussão da Comissão da Verdade, eu tenho sido um pouco 

(ininteligível) dizendo o seguinte, que nós temos que produzir movimentos que desritimem 

o 64, porque enquanto houver Presidentes, ditadores Presidentes com retratos do Palácio, 

dirigentes do campo popular que se refere a esses militantes como grandes 

desenvolvimentistas. Enquanto se chamar isso de revolução, se permitir o que nós vemos aí 

nos quartéis, nós vamos ter uma enorme dificuldade de se produzir uma memória social que 

tenha assento no terrorismo de Estado. Porque me parece que esse é o núcleo. Eu fiquei 

muito feliz quando a Comissão Nacional da Verdade centrou na questão do Jango, como 

único Presidente que morreu no exílio, achincalhado pela direita e pela esquerda, é bom 

também lembrar disso, setores importantes da esquerda ajudaram a achincalhar a memória 

do Jango e não conseguiram compreender que nós somos, fomos frutos de luta de uma 

história do povo brasileiro, não inventamos nada, apenas nos incorporamos a uma história 

de lutas dos trabalhadores do mundo inteiro, lá do século XIX que lutávamos por uma 

democracia sim, Gilberto, mas uma democracia diferente da democracia liberal. Uma 

democracia que seja inclusiva, real. E não uma democracia produzida pelos ingleses lá no 

século XIX que dá nesse sistema que é o capitalismo onde a inclusão é uma 

impossibilidade. Outra coisa que eu queria dizer também é o seguinte, nenhum de nós que 

participou da luta armada, tinha como horizonte a violência pela violência. Nós fomos 

tragados pela violência produzida pelo Estado. Nos víamos de repente nessa solidão 

absoluta que você diz, e também é bom dizer que nós vivemos em um contexto produzido a 
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partir do final da 2ª guerra das lutas anticoloniais, onde a questão da revolução era um dado 

de possibilidade. Nós não podemos perder de perspectiva a nossa dimensão histórica 

porque nossas origens estão aí. Se nós nos perdermos disso vamos ficar sem identidade, e a 

produção dessa identidade é necessária para esses garotos, para esses meninos que estão aí.  

Essa identidade é que nos permitiram chegar aqui, que nos permitiram sobreviver 

também, e eu acho que é isso que nós temos que dizer. Tudo que nós vivemos tem essa 

dramaticidade, essa tragédia pessoal, essa dramaticidade social que nós somos, fazemos 

parte de parte da sociedade brasileira que tem um trauma social enorme. Mas nós também 

temos que dizer que nós somos e fomos frutos de uma grande utopia necessária, e eu acho 

que a despeito de todas as lágrimas, eu sou a mais chorona de todas, quem me conhece 

sabe, tudo que nós vivemos valeu muito a pena. Eu acho que você nas suas palavras, nessa 

capacidade humana que você teve de transmitir essas leituras com racionalidade possível, 

indica que valeu a pena viver tudo isso. Muito obrigada.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu queria dizer uma coisa. A gente ainda 

está em todas as Comissões do Brasil, na fase da memória. Da memória nossa. Eu acho que 

a gente tem que passar, hoje fica claro aqui que a gente tem que passar para a fase da 

verdade e da justiça. E a verdade a gente só vai saber se a gente conseguir trazer os 

torturadores e responsáveis por esses centros, essa casa que a Solange se entregou para vir 

para um lugar, ser ouvido e perguntado. Enquanto a gente está nessa primeira fase da 

memória, a gente não vai chegar a esclarecer coisas como ficaram aqui hoje. Coisas que são 

importantes à gente saber para ter memória e justiça. (ininteligível) torturadores, 

responsáveis por esses centros, essa casa que a Solange se entregou para vir para o lugar ser 

ouvido, e perguntado. Enquanto a gente está ainda nessa primeira fase, a memória, a 

verdade, a gente não vai chegar a esclarecer coisas como ficou aqui hoje. Questões a 

esclarecer sobre como é importante à gente saber para poder ter memória e poder ter 

justiça. Sabemos sim, recuperamos o termo que nós tínhamos sempre a história da 

companheira Solange. Companheira, e sei como deve ter sido a sua dor que é a minha. O 

nosso carinho e nosso apoio.  
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A SRA. JESSE JANE VIEIRA DE SOUZA – Eu acho que essa possibilidade de 

justiça, e é isso que nós queremos, ela passa, sobretudo por poder legitimizar o golpe de 64. 

Enquanto isso tiver legitimidade, a gente não consegue colocar esses caras no banco dos 

réus.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí. Agora, todo mundo 

que está aqui nessa mesa tem uma história. Como diz o meu amigo Ivan que tem mais de 

400 anos de cadeia. Então, teria que ter um dia para vocês deporem para falar um pouco de 

cada um, como é que chegaram nessa encruzilhada. Aí é uma outra história para uma outra 

vez que nós vamos contar. Eu lia coisas ao seu respeito, Jesse Jane, eu lia coisas ao seu 

respeito desde moleque. Eu queria ler o seu gibi, saber da história dela que eu só ficava 

olhando a distância, mas isso é para uma outra vez, não é para hoje.  

 

 

A SRA. JESSE JANE VIEIRA DE SOUZA – A minha história começa aqui em 

São Paulo. O meu pai foi preso aqui. Minha mãe, minhas irmãs, meus tios.  

 

 

O SR. DENÍLSON FERREIRA DE VASCONCELOS – A gente não pode 

esquecer do controle da mídia, que é quem tem pautado a política nesse país. Dói falar isso, 

dói como cidadão, dói como jornalista também. A gente não controla quem pauta o 

Congresso. A mesma mídia que apoiou o golpe, são sucessores e quem pauta a política, 

quem pauta a reação pública porque da mesma forma que na época as pessoas não tinham 

noção do que acontecia nos quartéis. A gente foi vendido como bandido, como terrorista, 

aliás, na penitenciária (ininteligível) valei para alguma coisa ser taxado como terrorista. Os 

presos comuns respeitavam muito a gente porque tinha medo da reação. Se é que a gente 

pode ouvir uma coisa dessa, eu tive como companheiro de prisão o pai dela. Então, a gente 

não pode esquecer disso, a gente não controla a mídia. A nossa vontade é uma coisa, a 

realidade está aí, só isso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Aquele 

companheiro que vem aqui fazer alguns documentários, ele é da família que conhecia o 

Gelson Heich. Ele é daquele grupo de judeus que era próximo dos Iavelberg e da Felícia 

Madeira, do Gelson. Ele acompanhou parece que só o seu pai foi no cemitério no enterro do 

Gelson. Seu pai e seu tio. Não, o seu tio é o pai do Gelson. Então, as histórias estão todas 

interligadas. E hoje a gente fez uma coisa muito importante aqui contando a história da 

Solange, porque o Ivan conviveu com o Capitão Carlos Lamarca, a Thais é dessa diáspora 

baiana dos Barreto, dessa história que não foi contada. Outro dia o Ibrahim veio aqui e 

falou do Zequinha. E as pessoas falam do Zequinha Barreto, eu mesmo conheci o Zequinha 

quando era bem garoto lá em Osasco, meus amigos que foram para Osasco foram lá para o 

quartel e aí não voltaram mais. Heremias, todos eles não voltara mais. Então, essas 

histórias... Mas eu acho, falando da primeira pessoa que é horrível, que hoje a gente deu 

uma contribuição enorme para a história do Brasil, contando a história da Solange, saindo 

dessa questão de quem falou, de quem não falou, de quem traiu, de quem não traiu. Como 

diz a jovem Thais, abstraindo a história de todos os golpistas, que ainda não foi contada. 

Essa história obviamente é uma história que não foi contada, que precisa ser contada e ser 

contada com toda a dificuldade que ela é. Mas é importante ter tirado a Solange aqui da 

presença do irmão dela, dessa posição reducionista, essa posição que não é uma posição da 

história, mas é a visão dos torturadores, dos golpistas.  

Você falou, viu Jesse Jane, que finalmente o Brasil começou a contar a história do 

João Goulart, mas nós temos que contar também a história do Juscelino. Afinal, ele morreu 

a caminho do Rio de Janeiro, morreu em Rezende. E o (ininteligível) sempre chama a 

atenção da gente, porque o ônibus da Viação Cometa fechou o ônibus do Juscelino, jogou 

ele fora e ele não sobreviveu, levou dois tiros na cabeça. Será que nós vamos ter coragem 

de saber quem era o dono da Viação Cometa, porque o ônibus foi fechado, quem atirou na 

cabeça do motorista que sobreviveu, porque Juscelino escapou da emboscada lá em Goiás, 

a caminho de Brasília, porque ele abortou aquela ida, porque ele foi para o Rio de Janeiro, 

porque ele foi emboscado no Rio de Janeiro. Será que nós não temos capacidade de fazer 

isso? Porque a Kombi que foi levar o Lamarca e o Zequinha voltou para o Rio de Janeiro e 
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em Salvador deu aquela lambança toda. Mas vamos lá. Fala, essa voz maravilhosa que você 

tem.  

 

 

A SRA. – A gente está vendo, Bahia precisa de um movimento maior lá para dar a 

pressão, mas é preciso de um entrelaçamento entre o Estado, das Comissões e das não 

Comissões, porque há um suporte político de muitas histórias que é assim, parte na Bahia e 

parte no Rio de Janeiro como foi a Solange. Foi presa no Paraná também, mas foi pouco 

tempo. Então, é para a gente ficar atento porque nem tudo vocês fazem uma audiência aqui. 

Se reportar a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro porque há muita coisa a ser vista lá. 

Olha, a gente teve essa audiência aqui, mas tem coisas que a gente tem que ver. Ás vezes 

sobre os mesmos casos, ou sobre os conjuntos das testemunhas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos esperança que 

agora com a Rosa Cardoso na coordenação, possa melhorar. Agora, para concluir mesmo. 

Está muito perto a história do Gelson. Precisamos contar a história do Gelson. Então, 

pessoal, nós temos que fazer alguma coisa. Já são 50 anos e a gente tem que falar dessa Lei 

da Anistia. Em vez de a gente ficar brigando entre a gente, os comitês, as comissões.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Heremias, Heremias vai 

contar. Vamos começar a contar do Heremias que morreu na Vila Cosmo. Mas o que eu 

queria falar é o seguinte, pessoal, nós temos obrigação política de sair dessa defensiva, se 

livrar dessa choradeira. E o que nós sabemos fazer é política embora a gente não esteja 

inserido na cúpula da agenda partidária hoje, nós sabemos fazer política e fazer bem feito. 

E o melhor que nós temos que fazer em memória da Solange e dos nossos companheiros, é 

fazer a revisão da Lei da Anistia. Não é possível que nós continuemos de joelhos diante dos 
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militares, dos generais, dos golpistas e dos torturadores, não revendo a Lei da Anistia. 

Ontem eu até já vi uma imagem na PUC dizendo que a igreja católica faz há dois mil anos a 

Comissão da Verdade. Pôs uma cruz como símbolo, como símbolo maior da tortura, da 

crucificação, da matança e até hoje faz a Comissão da Verdade. Está certo que não 

precisava ter apoiado a inquisição nem o holocausto, mas fez a Comissão da Verdade. 

Então, quer falar, pode concluir.  

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone). De repente quem põe obstáculo nesses 

avanços todos de descobrir a verdade, não são militares não. Tem um monte de civis 

também nas sombras, esses que participaram do golpe, esses que apoiaram todos esses 

processos, que financiaram, mas a gente fala o tempo todo em militar, militar, militar, não 

que, não estou limpando a barra deles, não. Pelo contrário. Mas a gente não pode esquecer 

dos civis, e os civis que controlam os meios de comunicação, que pautam a política, que 

pressionam o STF, são esses caras.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Até aí nós temos 

um acordo. Vamos trabalhar que nós temos um acordo. A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

08/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Zuleide, o Luiz, quem 

vai ler? A Vivian? Ivan senta aqui. Vamos nessa?  O Ivan vai ler o texto “Verdade”.  

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 38ª Audiência 

Pública, Seminário Verdade, Infância Roubada. Data: 8 de maio de 2013, Auditório 

Teotônio Vilela.  

Está instalada a Trigésima Oitava Audiência Pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 8 de maio de 2013, na Assembleia 

Legislativa, Auditório Teotônio Vilela para a oitiva de depoimentos sobre o caso das 

crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil.  

O Ivan Seixas vai fazer a leitura do Texto “Verdade, Infância Roubada”, já 

chegaram a Zuleide Aparecida do Nascimento e o Luis Carlos Max do Nascimento. 

Com a palavra o Ivan Seixas.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – “Verdade e Infância Roubada.  

Crianças foram sequestradas e escondidas nos centros clandestinos da repressão. 

Foram arrancadas do convívio de seus pais e suas famílias, foram enquadradas como 

elementos subversivos pelos órgãos de repressão e banidas do país. Foram obrigadas a 

ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a viver com identidade falsa na 

clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer os nomes de seus pais.  

Levadas aos cárceres da ditadura militar foram confrontadas com seus pais nus, 

machucados recém-saídos do pau de arara ou da cadeira do dragão. Foram encapuzadas, 

intimidadas, torturadas. Algumas foram torturadas antes de nascer, nasceram nas prisões 
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e cativeiros, sofreram torturas físicas e psicológicas, houve crianças que assistiram o 

assassinato de seus pais, outras não conheceram seus pais assassinados cujos corpos não 

foram entregues aos seus familiares para que fosse feito o sepultamento.  

Crianças não tiveram contato direto com os agentes da repressão, mas seus 

familiares foram atingidos, o que causou a elas o sentimento de dor, de perda, de medo 

e humilhação. A ditadura não poupou as crianças, sacrificou-as como forma de 

perpetuar e ampliar os efeitos das torturas à elas próprias e a seus pais.  

Em 1970, a estudante Regina Maria Toscano Farah de 23 anos, deu depoimento 

que molharam seu corpo aplicando consequentemente choques elétricos em todo o seu 

corpo, inclusive na vagina. A declarante se achava operada de fissura anal que provocou 

hemorragia, que se achava grávida semelhantes sevícias, provocaram o aborto.  

Esse é um trecho que faz parte do Relatório Brasil Nunca Mais, pagina 50. 

O professor Luiz Fávaro 26 anos, preso em Foz do Iguaçu, declarou na auditoria 

militar de Curitiba em 1970, o que ocorrera com sua esposa. O interrogando ouvia os 

gritos de sua esposa e ao pedir aos policiais que não a maltratassem uma vez em que a 

mesma se encontrava grávida, obteve como resposta uma risada, e ainda que nesse 

mesmo dia, teve notícia o interrogando, que sua esposa sofrera uma hemorragia 

constando-se posteriormente que a mesma sofrera um aborto. 

Também do “Brasil Nunca Mais”, página 50. 

Esses relatos são do “Relatório Brasil Nunca Mais”, pagina 49, 19ª edição, 

Editora Vozes, Petrópolis.    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vivian, eu queria pedir 

para vocês, do apoio, providenciarem a publicação, se é possível para essa audiência e 

do Governo Federal, sobre as crianças sequestradas durante a ditadura. Bom, vamos 

então compor a Mesa, vamos mudar de posição.  

Bom, é importante que hoje nós vamos falar exatamente na semana do Mês do 

Trabalho, do Dia do Trabalhador, do 1º de maio, coincidindo Zé Ibrahim, de todo esse 

grupo de Osasco, que é hoje que nós vamos falar.  
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Vamos começar chamando os descendentes da Tia da Família Nascimento, a 

Zuleide Aparecida do Nascimento e o Luis Carlos Max do Nascimento. A Nádia, o 

Ernesto e o Samuel ainda não chegaram. Vem para cá a Zuleide, o Luis Carlos. Entra 

direto, não vamos falar nada. Tem algum memorial das crianças, não? Vamos lá?  

Nós vamos falar de uma história incrível hoje aqui, que começa lá em Osasco, 

no Sindicato dos Metalúrgicos, Mané Dias do Nascimento, Ibrahim, Zequinha Barreto, 

daí esse pessoal dos Sindicatos dos Metalúrgicos, conhece o pessoal do quartel do 

Quarto RI lá de Itaúna, conhece os militares e faz uma integração a partir da greve de 

1968, do quartel de Quitaúna com o Sindicato dos Metalúrgicos.  

É uma história que vai depois para o Vale da Ribeira, depois vai todo mundo 

para Cuba, e tem uma figura emblemática atrás de toda essa história, que é a história da 

tia. Então, como aqui não tem nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de, digamos 

assim, de ensaio, é tudo espontâneo, quem começa o Luis ou a Zuleide?  

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Pode ser o Luis. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso, começa você. Quem é 

você, Luis? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Bom, meu nome é Luis 

Carlos Max, eu sou um dos netos da “Tia”, no caso somos quatro, eu, minha irmã, 

Zuleide, tem o Ernesto, meu irmão e meu irmão de nove anos mais velho, de criação 

praticamente. Nós fomos criados com minha avó a partir de bem novo e depois da 

gente, minha mãe adoecer e nós fomos para a vivência da nossa avó.  

Logo em seguida, depois minha avó teve que entrar na clandestinidade, a 

respeito por causa do meu tio que também era sindicalista, então, foram cassados e tudo 

e teve que entrar para a clandestinidade.  
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Então, nós tivemos que nos ausentar da nossa mãe, que a nossa mãe estava 

doente e nós tivemos que passar por todas essas, escondidos da polícia, de um aparelho 

para outro, até que a gente foi para o Vale do Ribeira. Depois, todo mundo já sabe da 

história do vale do Ribeira, não sei, tivemos que sair. Ah! Não sabem da história? É 

complicado.  

Então, lá no Vale do Ribeira a gente tinha a função de fazer, como diz o... 

 

A SRA – A avó servia de faixada. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Nós servíamos de faixada 

para... 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar no microfone. É 

bom falar, está gravando, por favor. Vai falando os dois, Zuleide. Só vai fala assim a 

Zuleide e o Luis, a Zuleide e o Luis só para. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu sou a Zuleide, 

prazer, eu sou uma das terroristas, mini terroristas, taxada somos assim. A gente morava 

no Vale, depois até essa história que o Carlinhos contou, a Vó era que dava estrutura 

para o capitão Lamarca. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês nasceram em 

Osasco?  
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Nós nascemos em 

Osasco. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são filhos de quem? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Nós somos filhos de 

Sebastião (ininteligível) do Nascimento, que é filho da Tia e irmão do neto do Manuel 

Dias do Nascimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E a mãe de vocês, quem é? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Minha mãe chamava 

Maria do Perpétuo Socorro do Nascimento, mas nós fomos criados pela vó desde 

pequenos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Qual era o nome da sua 

avó? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Minha avó, Tercina 

Dias de Oliveira, a tia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Tercila. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Tercina Dias de 

Oliveira. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que era mãe. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Que era mãe do 

Manuel Dias de Oliveira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E mãe do seu pai. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - E mãe do meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E vocês são irmãos e 

nasceram lá em Osasco. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Nós somos irmãos e 

nascemos em Osasco. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos vocês tinham 

na época da greve de 1968? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Em 1968, eu tinha 

três anos de idade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você, Luis? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu tinha 5 anos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone. 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu tinha 5 anos de idade, na 

época. Isso.  

Agora, nós fomos entrar para a clandestinidade com quase isso, em 1968, 1969. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nessa idade a família 

começou a ser perseguida depois da greve. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Já, já fomos começar a ser 

perseguidos.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, porque o tio foi 

um dos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Que tio? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Manuel Dias de 

Oliveira, o Neto. Ele foi um dos cabeças, um dos lideres da greve de 1968. Ele junto 

com o Ibrahim. Inclusive a greve de 1968, com muito orgulho eu falo aqui, ela foi 

planejada na casa da minha avó, lá em Osasco. Então, tinha todo o apoio da vó. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em que bairro vocês 

moravam lá em Osasco? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu não me lembro 

se era Munhoz, eu não lembro direito o bairro, o bairro eu não lembro. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E como é que os operários 

conheceram o pessoal do sindicato, o seu tio, o Zequinha, o Ibrahim? Como é que eles 

conheceram os militares lá do quartel? Como foi essa relação, como é que vocês foram 

parar lá no Vale, vocês eram muito pequenos, não é? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Porque o meu tio, o 

Manuel Dias do Nascimento ele conheceu o Zequinha nas fábricas, se não me engano. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Ele era líder sindical. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E depois que o 

Zequinha passou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Zequinha Barreto?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Zequinha Barreto, 

depois que o Zequinha passou a militar na VPR, entendeu, foi quando ele também 

engajou o meu tio na luta da VPR e depois meu tio levou a minha avó, a mãe dele, o 

meu tio entrou no sindicato já com o incentivo da minha avó. Meu tio, Manuel Dias do 

Nascimento, ele se filiou ao sindicato com 15 anos de idade.  

Assim que ele entrou na fábrica, na metalúrgica, porque minha avó que já tinha 

um espirito libertário quem teve a oportunidade de conhecer a minha avó, sabe a figura 

que ela era, sabe o espírito libertário que ela tinha de luta, então ela já incentivou o meu 

tio desde pequeno a, entendeu, a essa luta. 
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O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – E a vó era do Partido 

Comunista na época, e o Partido Comunista também foi cassado, então ela teve que, aí 

ela teve que entrar para a luta armada.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, aí de repente vocês 

foram morar em alguma cidadezinha lá do Vale da Ribeira, como é que é essa história, 

que é uma história mágica, que ninguém conhece e ninguém sabe direito, conte do jeito 

que vocês viram na época. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – O que a gente sabe é que o 

Vale do Ribeira era... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O que vocês lembram. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Era um centro de treinamento 

de guerrilha, né, para preparar o pessoal para a luta armada, então aquilo era um centro 

de guerrilha de treinamento e quem chefiava era o Carlos Lamarca, mas nós não 

morávamos na cidade e nem no povoado. Nós morávamos no Vale do Ribeira mesmo, 

dentro do mato mesmo, ali só tinha a nossa casa mesmo porque ali não podia entrar 

ninguém, ali era escondido mesmo, no mato. 

Ali era de treinamento de guerrilha mesmo entendeu? Então, ali eu vivia, minha 

avó e nós três, eu, Zuleide e o Samuel. O Ernesto ainda não estava ali com a gente, e 

tinha o Nicolas, não lembro o nome dele.  

 

O SR. – José Lavecchia. 
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O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – José Lavecchia, exatamente, 

então aquilo dava como faixada de uma família de camponeses que estava ali, mas na 

verdade era mais um, era um centro de treinamento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem era as crianças, só 

para entender, então a faixada era um casal. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Um casal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O José Lavecchia, como 

chamava lá na época? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Era o Nicolas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Nicolas, e sua avó. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Minha avó, a tia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quantas crianças? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Éramos eu, Zuleide e Samuel. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Samuel? 
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O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – É, o Samuel, o mais velho de 

nove. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E ele é o que de vocês? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – É um irmão de criação que 

minha avó criou e desde pequenininho.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Ernesto, filho de 

Manuel? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – O Ernesto não estava ali, o 

Ernesto estava em outro aparelho com o pai e a mãe. Em outro aparelho, outra casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era no Vale do Ribeira? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, não era no Vale do 

Ribeira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Estava em Osasco? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí já não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não sabe? Então está bom. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A gente só foi encontrar o 

Ernesto no Juizado de Menor, depois que a gente foi preso e tudo, levaram a gente para 

o Juizado de Menor então encontramos o Ernesto lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Entendi, aí quanto tempo 

vocês ficaram lá no Vale do Ribeira? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Não tenho precisamente o 

tempo não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então para facilitar, vocês 

tinham quantos anos quando foram para o Vale? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Três meses, mais ou menos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Três meses?  

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Mais ou menos uns três 

meses, mais ou menos, entendeu, éramos novos, eu estava com seis anos de idade, 

Zuleide estava com 4 anos, Samuel estava com nove anos, éramos pequenos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí um dia foi todo mundo 

preso e vocês foram presos juntos? 
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O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, pois é, aí quando 

souberam que o Vale do Ribeira tinha caído, a situação já não podia mais sustentar a 

situação no Vale do Ribeira a gente teve que ir para Peruíbe, para uma casa em Peruíbe 

já para, praticamente a gente tinha que sair do Vale do Ribeira, porque parece que a 

polícia já sabia que o Vale do Ribeira, já existia o Vale do Ribeira. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO -  Já sabia porque 

tinha muitas pessoas que estavam indo presas que sabiam do aparelho do Vale do 

Ribeira e aí a organização fez por bem tirar a gente porque sabia que a qualquer 

momento o Vale do Ribeira poderia ser estourado. E foi quando levaram a gente para 

um aparelho lá em Peruíbe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês tinha a noção, já 

tinha a noção do perigo? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Sim, já tínhamos a noção do 

perigo aí. Já, já tínhamos.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A gente era 

preparado. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Já, desde criança a gente, 

desde novo a gente já era preparado para isso, né, porque a gente vivia nessa tensão. 

Nós não éramos umas crianças comuns que podia brincar na rua, podia brincar, às 

vezes, nós não podíamos ficar à vontade.  

Nós não podíamos sair na rua, então o que acontece, a gente ficava dentro de um 

aparelho, no caso são casas guardadas e não podia brincar, não podia fazer barulho 

porque o vizinho de baixo sabia que tinha crianças, então, é uma coisa complicada, isso 
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era casa alugada pelo movimento, então não podia, aí de volta e meia tinha que sair 

dessa casa e ir para outra, então e nós dentro do carro não podia olhar para a rua, não 

podia olhar para fora, tinha que fechar os olhos, abaixar a cabeça, não podia para não 

reconhecer o lugar para onde nós estávamos indo. 

Então, nós não éramos umas crianças comuns, brincando, nós não podíamos 

fazer isso de forma alguma. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí vocês foram para 

Peruíbe? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí nós fomos para Peruíbe, 

saímos do Vale do Ribeira e fomos para Peruíbe. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - E lá foi aonde a 

gente foi preso. 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – E lá foi aonde a gente foi 

preso. A tensão maior começou quando de madrugada foi que a polícia chegou em casa. 

Ali, ali sim a gente percebeu a coisa mais pesada mesmo, entendeu? A gente viu a 

brutalidade, aquela invasão e então a gente já sentiu. A minha avó muito tranquila, a 

minha avó sempre teve muito bem preparada para isso, sempre nos preparou, ela muito 

tranquila. De madrugada ela acordou a gente, acordou a Zuleide, acordou, olha não tá 

acontecendo nada, recolham as coisas, arruma as roupas, não sei o que lá, que a gente 

vamos ter que sair.  

E nós tranquilamente fizemos isso, mas a gente sentiu aquela invasão, né, a 

polícia chegando, a nossa casa ficou, e eles entrando e revirando as nossas coisas e tudo 

e tia. Então, aí foi mais pesado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantas crianças tinham 

em Peruíbe, só vocês dois? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu, ela e o Samuel, os três. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí, subiu todo mundo para 

São Paulo preso? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Exatamente, aí fomos para 

São Paulo para o DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês foram para o DOPS? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Para o DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Tia também? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – A Vó também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O José Lavecchia também 

estava junto? 

 

O SR. LUIS CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, o José Lavecchia, aí já 

não estava mais. Já não estava. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quando tiraram a 

gente do Vale do Ribeira, o José Lavecchia, ele já se separou da gente e entrou para as 

tropas do Lamarca, assim parou de fazer o papel de avô e foi para, foi integrado para a 

linha de frente do VPR.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí, todo mundo se sabe, né, 

aquela história que aí depois disso os militares e a polícia e os militares invadiram o 

Vale do Ribeira, então teve lá os tiroteios, os bombardeios, então aquilo ficou uma linha 

de fogo mesmo, né, e que se nós estivéssemos ali...  

Então, a gente não sabe o que iria acontecer. Mas o Lamarca tirou a gente dali 

senão, isso aqui já foi estourado, então vocês não podem mais ficar aqui, por isso que a 

gente saiu de lá.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A estratégia, depois 

que eles fizeram no Vale do Ribeira, foi, eles ocuparam o Vale do Ribeira, eles 

mantinham a casa com a mesma rotina, né, de manhã eles colocavam as roupas das 

crianças no varal, dava comida para os bichos, sabe, abria a casa. Eles ficavam lá 

dentro, porque isso servia de como que é, de armadilha para outros companheiros que 

chegavam lá e de longe falava, não, a Tia está aí, está tudo bem, chegavam na casa e 

eram tudo preso, entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Explica melhor, isso é 

interessante. Eles quem? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, os milicos, os 

militares. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Os militares, e quando a casa 

foi estourada, isso e quando aconteceu uma coisa dessa, era muito sigiloso, então muitos 

companheiros às vezes sabiam, às vezes não sabiam. Então de repente a casa, ela serviu 

também justamente de armadilha para outros companheiros que quando chegassem, eles 

não sabiam, aquela casa estava sendo movimentada ainda, normalmente, então os 

próximos companheiros que chegavam, já era preso. Entendeu?  

Então, porque os militares continuaram com a rotina ali, né, como se, entendeu, 

mas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom aí, vocês vão para o 

DOPS?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí fomos para o DOPS. Ali 

foi, até hoje eu me lembro, é doloroso. A gente em uma sala, ali a gente já sabia o que 

estava acontecendo, já era tenso, ali estava tenso a situação. Hoje eu vejo meus filhos 

com 6 anos, 7 anos, eu tenho meus filhos hoje e eu não vejo, inclusive até crianças, a 

maioria das crianças hoje, eu não vejo o preparo psicológico que a gente tinha antes.  

Aí a gente fala, mas com 6 anos você fazia isso, fazia aquilo, você sabia o que 

estava acontecendo?  Gente, a gente vivia aquilo, nós tínhamos que saber isso, a gente 

vivia isso. A gente sabe que no Vietnã crianças que foram para a guerra, em Angola 

crianças foram para a guerra, a gente sabe disso e aqui no Brasil, não foi diferente não, 

entendeu? 

A gente criança, a gente sabia o que estava acontecendo. De uma certa forma ou 

de outra, não era doloroso para a gente porque os nossos companheiros também não 

deixavam que as dores maiores chegavam até nós, né, porque éramos crianças, mas a 

gente sabia. A minha avó orientava a gente, “Olha, vocês não podem falar alto, olha, seu 

nome agora não pode ser X, o nome agora vai ser fulano, eu não podia chamar a Zuleide 

de Zuleide, não era mais Zuleide, era Zumara.  
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu com 4 anos de 

idade, se você me chamasse de Zumara eu olhava, porque era. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Ela não podia atender pelo 

nome de Zuleide, se alguém chamasse de Zuleide, olha você não pode atender pelo 

nome de Zuleide. Olha Luis Carlos, Carlinhos, você não pode ser chamado mais de Luis 

Carlos, seu nome é João Carlos, ah, tá bom.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E a gente sabia que 

em um determinado momento também, a gente não podia, porque conheceu o tio, se 

viesse lá, não podia, a minha avó também, não era a minha avó, é como se não fizesse 

parte, entendeu? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Então, isso para ver a 

preparação que tínhamos. Não era só nós, acho que todas as crianças de lá também 

estavam com seus parentes, que estavam na clandestinidade, também tinham esse 

preparo. 

Agora, era complicado. E voltando ao assunto, quando a gente estava no DOPS, 

que botaram a gente em uma sala ali e já vimos a crueldade ali, já a separação da minha 

avó, porque aí já levaram a gente para uma sala e depois tiraram a minha avó de mim. 

Eu sempre fui o mais rebelde, sempre fui, a Zuleide sabe disso. De todos os meus 

irmãos eu sempre fui o mais rebelde. Naquela forma que a polícia, quando eu agarrei a 

minha avó, que eu já sabia que a polícia já ia levando a minha avó, eu me agarrei muito, 

comecei a chorar e não queria me desagarrar da minha avó, aí dois policiais pegaram a 

minha avó pelo braço, não com brutalidade, mas pegaram, sabiam que tinha que levar 

ela e outro policial me desgarrou da minha avó. 

Minha avó só falou assim, olha, Carlinhos fique tranquilo que não vai acontecer 

nada, tá, depois a gente se vê. Mas eu fiquei num estado muito mal, muito mal, porque a 

partir dali, eu não vi mais a minha avó. Ficamos ali horas e horas naquela sala, 
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entendeu? E depois a gente foi levado lá para o Juizado de Menor. Eu fiquei muito mal, 

mas muito mal, eu não queria me alimentar, eu não queria comer, não queria brincar 

com as outras crianças que estavam lá, sabe, eu via aquela, não sei, eu me sentia muito 

mal, eu fiquei muito mal. Nunca tinha me separado e lembro até hoje essa, não sei, 

desgarraram da minha avó e eu me senti muito mal, essa foi a parte que até hoje eu me 

sinto muito mal.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês foram para a 

FEBEM? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, quem foi para a 

FEBEM, acho, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, desculpa. Para onde 

vocês foram?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Para o Juizado de Menor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E onde que era, lá no 

Tatuapé, não? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, eu não lembro onde era, 

eu não lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Me conta, como foi lá no, 

onde que era e o que vocês lembram dessa época lá do Juizado? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O Juizado de Menor, eu e a 

Zuleide por ser menor, levaram a gente para o Juizado de Menor, mas não era um lugar, 

nós não fomos maltratados lá. Nós fomos, agora o Samuel sim, o Samuel levaram ele 

para uma instituição de crianças infratores, ele por ser maior de 9 anos, então ele já. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Apanhou, foi 

torturado. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Ele já apanhou, trataram ele 

já, ele não está aqui para contar isso, mas ele contou para a gente tudo isso e a gente 

sabe dessa história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Samuel é primo ou 

irmão? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É irmão de criação.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Irmão de criação, 

um menino que minha avó criava. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Mas antes de levarem a gente 

para o Juizado de Menor, levaram a gente para uma casa muito grande e a gente, 

ficaram, era uma casa muito grande. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eles sequestraram a 

gente, né? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, levaram a gente para uma 

casa grande, eu não sei o que eles, eu não sei qual era a intensão disso. A gente ficamos 

ali uns três ou quatro dias naquela casa, não sei qual foi a intensão deles de levar a gente 

para lá, entendeu, não sei se era para depois alguém adotar, porque existia muito isso, de 

alguém adotar umas crianças, né? E, agora eu não sei, e a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era como um abrigo, 

assim? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não era um abrigo, era 

uma casa, uma casa comum, mas era uma casa muito chique, moveis caros, de madeira, 

uma coisa muito bonita com tapete, não sei quem morava ali, não vimos ninguém só 

uma senhora que cuidava da gente, uma mulher, não nos maltratava, mas também não 

nos dava carinho nem nada.  

Eu por ser mais rebelde, eu saia do quarto, né,  correndo e ela, não, não, no 

quarto, não pode sair do quarto, vocês ficam dentro do quarto e a comida, ela levava 

para a gente, a comida lá dentro do quarto, só saiamos do quarto para ir para o banheiro, 

entendeu, então não era uma coisa muito agradável para estar ali não. E dali que 

levaram a gente para o Juizado de Menor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E daí, me conta, quanto 

tempo isso, eu não estou tendo uma ideia. Ficaram alguns dias nessa casa, e tinha outras 

crianças ou não? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não só éramos nós.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era uma casa de família? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não sei, acredito que seria 

uma casa de família, mas nós não vimos ninguém. Nós não vimos ninguém, só essa 

senhora. Eu corria a casa toda, eu não via ninguém, eu estou falando por mim, porque 

como eu falei, eu era mais rebelde.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E vocês ficaram três dias 

lá? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso, ficamos esses três dias. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí vocês foram para o 

Juizado? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí levaram a gente para o 

Juizado de Menor.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quanto tempo vocês 

ficaram no Juizado? Lembra ou não lembra? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Uns dois meses mais ou 

menos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você lembra a unidade do 

Juizado? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não, isso aí eu não me 

lembro não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, e aí conta, como era 

o dia a dia lá no Juizado. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não era ruim, 

praticamente como era tudo criança, tinha até bebê, tinha muitas crianças, então era o 

dia todo era brincar, tinha brinquedos e tudo, não tinha nada, não era mal tratado em 

nada. A única coisa, era que eu senti muito foi que tiraram os nossas pertences, cortaram 

o cabelo da Zuleide, tiraram o brinquinho de ouro dela, né, uma argolinha que minha 

avó deu a ela e somente isso mesmo, assim essa parte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, o meu não cortaram 

não, cortaram o dela.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O meu, eu me 

lembro, isso aí eu me lembro, eu lembro que fizeram uma trança no meu cabelo, eu 

tinha um cabelo abaixo da cintura, e vocês veem uma foto que estou aí, eu tinha um 

cabelo cortadinho aqui, aí eu me lembro quando fizeram uma trança no cabelo, eu 

lembro que tinha uma pessoa cortando e lembro que tinha uma outra do lado dessa e 

falava, você me dá essa trança, porque eu quero fazer uma peruca. Isso eu lembro. Eu 

não lembro de muita coisa porque eu era pequena, mas desse fato eu lembro. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu achei engraçado até 

porque eu tinha um cabelo até um pouquinho maior, mas como é que pode, cortaram o 

cabelo dela e não cortaram o meu, né, porque eu achei engraçado isso, né, ela ser 

menina e cortaram o dela, o meu não cortaram.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, e aí ficaram dois 

meses na FEBEM, no Juizado? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Mais ou menos isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mais ou menos uns dois 

meses. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E de repente, como vocês 

saíram de lá? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí, de repente não sei o que 

aconteceu, a gente já estava ali, praticamente preso ali, não sabíamos o que aconteceu. 

Um belo dia chegaram e, olha, vocês estão indo embora, e aí foi a alegria maior, foi que 

quando a gente saiu levaram a gente já para o, não lembro para onde, se realmente isso 

foi de novo para o DOPS não, e aí sim, a gente reencontrou a nossa avó. Porque todo 

esse tempo, a gente não vimos, não sabíamos de nada da minha avó, e aí sim a alegria 

maior, foi imensa quando a gente reviu a nossa avó. 

Então, e aí, junto estavam os companheiros, né, também que aí. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



25 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Inclusive o Nicolas, 

né, que a gente. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Inclusive o Nicolas, 

exatamente, que a gente era o que mais conhecia e foi que a gente, depois uma série de 

fotografia, nós fomos fichados e, bom, um montão de coisas, como é que dá o nome? 

Tomar as digitais, isso eu me lembro, das fotografias, tudo e depois que a gente ficou 

sabendo que a gente já estava saindo do Brasil, que era para o, é esse lado político, a 

gente já estava, isso a gente estava ciente que a gente estava saindo do Brasil. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Assim, na realidade 

nós saímos porque também a minha avó brigou para tirar a gente, porque o caminho 

natural não ia ser esse. O caminho natural. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A sua avó exigiu? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A minha avó brigou 

para tirar a gente. Minha avó, quando ela ficou sabendo que ia para ser extraditada, que 

ela tinha que sair do Brasil, ia ser banida, minha avó pronta e meus netos, né, cadê meus 

netos? E falaram que não, que só ela ia. Aí ela não, brigou para ter a gente de volta, 

inclusive na época em que a gente estava no Juizado de Menor, eu não me lembro bem 

com foi o fato, eu sei que de repente eu acordo e o Ernesto estava lá com a gente 

também.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Ernesto.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí o Ernesto aparece? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele não tinha sido 

preso com a gente. O Ernesto tinha sido preso com o pai e a mãe dele. E um dia, um 

belo dia eu acordo no Juizado de Menor, eu era uma criança de 4  anos, quando eu olho, 

o meu primo que fazia tempo que eu não via, estava ali.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  No Juizado? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – No Juizado, ele 

estava ali. Como um passe de mágica, ele apareceu ali.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Samuel?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Samuel estava em 

outro repartimento, o Samuel estava onde estava os meninos infratores. O Samuel não 

estava junto com a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ele apareceu no DOPS? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, depois juntaram. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Primeiro ajuntaram eu, a 

Zuleide, né, levaram para O DOPS e ali não apareceu nem o Samuel e nem o Ernesto.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ernesto não estava com 

vocês? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não estava. Mas a Zuleide 

me lembrou desse fato justamente porque a polícia não estava querendo liberar as 

crianças. A minha avó falou, olha só, sem as crianças eu não vou. Mas o pessoal da 

organização falou não tia, você tem que sair, senão. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Se não você vai 

prejudicar a gente. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Você vai prejudicar a gente, 

né, a minha avó falou, não, sem as crianças eu não vou.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E além do mais 

falaram para ela, tudo bem depois que liberaram a gente, falaram para ela, tudo bem, a 

gente entrega seus três netos e ela falou, não eu quero meus quatro. Eu entrei aqui com 

três e vou sair com quatro, porque eu estou sabendo que o Ernesto está lá dentro 

também, e ele é meu neto e ele vai sair comigo. Não mais não vai, a mãe dele não vai 

deixar, e ela, vai sim, vocês vão me levar eu vou lá falar com a mãe dele e eu entrei aqui 

com três, mas eu vou sair daqui com quatro. E assim foi.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, aí foram para o 

aeroporto?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí fomos para o aeroporto, 

dormimos, parece que nós dormimos no DOPS aquela noite ou no aeroporto de São 
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Paulo. Fomo ao aeroporto, dormimos e aí fomos para o Rio de Janeiro depois e aí nós 

fomos para a Argélia.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A única passagem 

que eu me lembro disso, se você me lembra até onde foi isso. Depois que eu saí do 

Juizado, eu me vi dentro de um helicóptero. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Como, repete. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Depois que eu saí do 

Juizado, eu não sei por onde que eu passei, eu só me lembro de flashes assim, né, eu me 

vejo dentro de um helicóptero do Exército e lá na frente um monte de milico armado. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não era helicóptero, era 

outro avião que a gente pegou, é aqueles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Turboélice. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, é de hélice, não era 

helicóptero. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu sei que era um, a 

gente lá dentro e eles armados ali na frente e fazendo a nossa segurança. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso de São Paulo para o 

Rio? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – De São Paulo para o Rio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí chega no Rio? 

Dorme no Rio?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí não, a gente dormiu em 

São Paulo, nós chegamos no Rio a noite e dormimos no Rio, no saguão do aeroporto já, 

em uma sala estava todos os companheiros, estavam os 40, estava todo mundo em uma 

sala imensa com um montão de colchonete no chão e nós dormimos aí. Aí no outro dia 

de manhã que a gente embarcou para a Argélia, que foi, né, aí saímos, aí tiraram aquela 

fotografia que todo mundo já conhece.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era avião comum ou era 

avião militar? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, era avião comum, era da 

VARIG, até hoje eu me lembro.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Todos os 

companheiros armados, né. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Todos os companheiros 

algemados. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês fizeram aquela foto? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aquela foto, né, aquela foto 

dos 40. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A foto dos 40. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Dos 40, então nós estamos 

naquela foto ali. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Aí nós fomos para a 

Argélia, nós ficamos mais ou menos um mês e pouquinho na Argélia, né, aí depois foi 

quando a gente foi para Cuba que Cuba nos acolheu, foi onde a gente ficou durante 16 

anos lá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Como foi na Argélia? Mas 

vocês saíram porque teve o golpe de Estado ou porque Cuba, não teve uma mudança 

dupla, fala um pouco da Argélia, o que foi que aconteceu? Vocês eram pequenos em um 

país tão grande, fala um pouquinho. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Na Argélia, não sei porque a 

gente foi parar na Argélia, mas na Argélia, por questão de segurança e ainda a VPR 

estava no comando ainda dos companheiros na Argélia, né, mesmo exilado se fazia um 

trabalho ainda lá fora, né?  

Bom, aí já os companheiros foram distribuídos, acredito eu, uns para um lugar 

outros para outro, já isso pelo comando da VPR, aí já eram militares, o Brasil aí já não 

cabia mais, aí já era o nosso departamento ali. Claro, com certeza eles foram monitorar 
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a nossa vida lá fora também, né? Inclusive todo mundo sabe aí do Cabo Anselmo aí que 

inclusive foi pra Cuba, então. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Me fala um pouco, como 

criança lá nesses dias de Argélia, não sei, vocês ficaram na capital, como que é? Conta 

um pouquinho antes de vocês falarem de Cuba. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Na Argélia também estava 

um problema lá político também, então a gente não podia estar muito exposto também, 

né, então nós ficamos aguardando aí um chalé, não sei não me lembro o que é, então 

ficamos lá aguardando. Então depois que eu fiquei sabendo que Cuba, Fidel Castro 

ficou sabendo de toda a situação e claro, ele sempre estava a par de tudo o que estava 

acontecendo no mundo e viu que ali tinha crianças no meio e falou, não essas crianças 

eu quero que venha para Cuba porque eu vou dar a educação para eles, a saúde, eu me 

responsabilizo pelas crianças. Foi o Fidel Castro mesmo que foi que fez esse convite 

para nós. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí pega outro avião e 

vai para Cuba? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí pegamos outro avião e 

fomos para Cuba. Aí em Cuba nós fomos acolhidos pelo Governo e pelo povo Cubano, 

que a gente estudou o, bom a gente, toda a formação cultural e política que a gente tem, 

é praticamente Cubana, então a gente se criou lá em Cuba. Aí foi até a. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eu não preciso ficar te 

torturando, agora você pode falar o que você quiser. Fala um pouco agora livremente, 

qual a situação em vocês chegaram quantos anos você tinha quando vocês chegaram lá?  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Quando eu cheguei em Cuba, 

eu já cheguei com 7 anos de idade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então estava a sua avó, de 

família, estava a sua avó e seu tio? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Minha avó não, minha avó, 

meu tio ainda ficou no Brasil porque ele ainda estava preso, porque quando teve o 

sequestro do Embaixador Alemão que pediu os 40 presos políticos, ainda não sabia, a 

organização não sabia que outro grupo já tinha caído preso. Porque os militares, eles 

pegavam as pessoas presas, mas não anunciava nada, não podia anunciar, imagina.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quem chegou lá em Cuba 

de familiar? Sua avó?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Foi eu, é foi minha avó e as 

crianças e outro grupo também, meu tio não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas o Ernestinho já estava. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O Ernesto já estava também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –   E a sua mãe e seu pai? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, a minha mãe e meu pai 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eles foram encontrar com 

vocês? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, de forma alguma. A 

minha mãe, ela, a gente se separou quando eu tinha, eu era novinho, 4 anos de idade 

mais ou menos, então até lá eu não sabia da minha mãe nem nada, entendeu, porque a 

gente já tinha entrado para a clandestinidade aqui no Brasil e tudo, então praticamente 

eu não conheci minha mãe, né? Eu vim conhecer a minha mãe quando eu cheguei no 

Brasil, daí fui procurar a minha mãe e eu com 42 anos de idade foi que eu conheci 

minha mãe, porque até aí eu não sabia da minha mãe, nem ela sabia da gente também, 

não tínhamos notícias nenhuma.  

Então a gente ficou procurando, eu procurei a minha mãe, procurei, procurei até 

achar a minha mãe, né? Então, por causa desse problema todo, a gente não conseguiu 

conviver com a minha mãe, de forma alguma.  

Bom, e o triste da história, também muito triste disso, é das sequelas que 

deixam, né? Quando a gente volta para o Brasil, a gente não volta de uma forma segura 

não. A gente até para perceber se você está, porque há um medo muito grande, mesmo 

que tendo a anistia, os companheiros nem acreditavam pela anistia ainda, entendeu, 

então, nós crianças então a gente sempre teve aquele temor da farda verde dos militares. 

A gente teve temor até de um guarda de um banco, de uma arma.  

Quando eu cheguei no Brasil era uma coisa tenebrosa, eu ficava com medo de 

ver uma polícia, de ver militar, eu achava que estava sendo vigiado. Então, eu e minha 

irmã, a minha irmã era, se sentia muito pior, ela tremia quando via a polícia.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Até hoje. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Até hoje. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Até hoje, eu, depois 

que eu cheguei aqui no Brasil, eu me engajei no movimento sindical, trabalhei em 

muitos sindicatos, até porque também eu não tinha condições de procurar emprego em 

outro lugar, por que com é que eu ia falar? Eu quando tentei fazer ficha de emprego em 

muitos lugares, eu inventei que eu estudei lá em uma escola em Pernambuco, mas meus 

papéis se queimaram aqui em um barraco na favela onde eu morava, porque eu ia falar o 

que?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso quando você voltou? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quando eu voltei 

para procurar emprego. A minha sorte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês estudaram lá em 

Cuba?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Estudamos, terminei 

o 2º grau, e depois eu vim para cá. A minha sorte é que quando eu cheguei aqui, eu me 

engajei logo no movimento sindical e fui trabalhar em sindicato, estou trabalhando no 

Sindicato dos Condutores de São Paulo, trabalhei, ajudei meu tio na posição da 

construção civil aqui, entendeu, eu trabalhei no gabinete da vereadora Tereza Lajolo, 

então foi nesses meios aqui que eu me achei.  

E nesses meios também foi onde eu tive, como que é? Uma válvula de escape 

para esse enfrentamento com aqueles que me massacraram, porque aí quando eu fui 

para o movimento sindical, eu fui para greve, eu fui participar de greve geral e para o 

combatimento com a polícia e fui entendeu, fui de frente receber gás na cara, mas 
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enfrentando eles também e que foi uma forma que eu tive de falar, aqui estou eu 

entendeu, o que vocês fizeram, eu também estou enfrentando entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Com quantos anos você 

tinha quando você voltou para o Brasil? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu tinha 20, 21 por 

aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando você voltou? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E você, voltou com 

quantos? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu voltei com, eu voltei 

antes. Um pouco antes. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele voltou um pouco 

antes de mim. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu voltei um pouco antes, eu 

voltei com 18 anos, 18 para 19 anos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você lembra o ano que 

você chegou? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu cheguei em 1982.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Em 1982? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E eu cheguei em 

1986. Eu cheguei em 12 de janeiro de 1986. Assim que tinha acabado de acontecer as 

Diretas, tinha Tancredo Neves morrendo, foi quando eu cheguei no Brasil.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí vocês foram reconstituir 

toda a história familiar, toda a vida a fazer. E a tia, voltou com vocês? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A avó voltou 

comigo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A avó voltou quando? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Em 1986. A avó 

voltou comigo, nós voltamos juntos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Ernestinho voltou 

quando? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Ernesto voltou 

comigo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Samuel?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Samuel voltou um 

pouco depois, o Samuel voltou em 1982, 1983, em 1982 voltou você, e eu acho que o 

Samuel voltou em 83. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Manoel Dias do 

Nascimento? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele já tinha voltado. 

O tio voltou assim que aconteceu a anistia, o tio voltou. E ele veio já fazer o campo para 

a gente e ele veio atrás dos nossos documentos, porque quando a gente saiu, nós saímos 

sem documentos, ele veio, quando meu tio mandou meu registro de nascimento lá para 

Cuba, foi um negócio assim impressionante, aí eu descobri minha idade real, porque 

quando eu cheguei em Cuba eu tive que botar, me botaram um ano como se eu tivesse 

nascido em 1966, quando na realidade eu nasci em 1965, aí para eu poder ir na escola, 

para eu poder passar pela creche, para ir para a escola, para eu ir me acostumando com 

o idioma.  

Então eu não sabia nem minha data de nascimento, eu não sabia meu nome 

direito, quando eu ingressei na escola, eu ingressei na creche, né, nas escola eu ingressei 

com o nome de Zuleide  Lucena, que era da Damaris Lucena, viúva do Lucena, porque 

quando a gente chegou lá em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Explica direito e devagar, 

porque é muita informação. Calma, calma. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quando a gente 

chegou lá em Cuba, a Damaris Lucena junto com os filhos dela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem é a Damaris? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É a viúva do Doutor 

Lucena. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso lá em Cuba? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Isso lá em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês encontraram outra 

família de brasileiros? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Encontramos outra 

família lá. Então estava a Damaris. 

 

O SR. - (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ela já estava lá? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Já estava lá. Então 

estava a Damaris junto com os filhos dela, né, e estava a Soledad saindo de Cuba 

também, né, que tinha deixado a filha dela lá com. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Soledad Viedma? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando vocês chegaram 

ela já estava lá? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, já estava lá. Ela 

estava saindo, ela tinha deixado a filha dela com a Damaris.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - A Nasaindy? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, a Nasaindy.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Soledad já estava indo 

embora? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Soledad já estava indo 

embora de Cuba quando vocês chegaram? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, quando nós 

chegamos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas a Damaris ainda 

estava lá e recebeu vocês? A Damaris Lucena? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, o Governo 

Cubano colocou a gente para morar na mesma casa com a Damaris porque ia ser mais 

fácil, inclusive para as crianças de ter outras crianças junto, tanto é que nós fomos 

criados como uma grande família, né, a Damaris. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Lucena e Nascimento. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, a Damaris, a Avó, 

que é a Tercina, né, e as oito crianças. Era ela que cuidava de todos nós, e era a Damaris 

que levava a gente no médico, era a Damaris que levava a gente na escola, então, foi a 

Damaris que me matriculou na escola e como não tinha documento, ela foi lá e como foi 

ela quem me matriculou, ela me matriculou como Zuleide Lucena e eu me chamei 

Zuleide Lucena durante muito tempo.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, nós tínhamos um problema 

de identidade muito grande, né, eu fui saber meu nome verdadeiro mesmo quando o 

meu tio que veio primeiro para o Brasil para preparar o campo para nós, porque a gente 

não tinha casa aqui, não tinha documento nenhum, então ele veio primeiro para preparar 
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o nosso campo para a gente voltar. Então mandaram para lá a nossa certidão de 

nascimento. Aí que eu fui ver realmente meu nome verdadeiro, porque, até eu lá não 

sabia meu nome. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos, recebeu a 

certidão de nascimento, com quantos anos de idade? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Foi em 1980, foi em 

1980que o tio voltou, né? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, foi em 80 mais ou menos, 

em 1980 que eu fui receber a minha certidão de nascimento, que eu nem sabia o meu 

nome direito, né? Aí, foi aí sim que preparou toda a documentação para a gente retornar 

ao Brasil. Mas até lá, a gente tinha uma confusão de nomes, eu não sabia mais qual era 

meu nome, se era João Carlos, se era João Carlos Dias, se era Luis Carlos Dias, eu não 

sabia. Aí depois realmente é que eu fui saber o meu nome de registro mesmo, de 

batismo. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu também, meu 

nome era, uma hora era Zumara, outra hora era Zuleide, outra hora era Zuleide 

Aparecida, outra hora era Zuleide Lucena, também era uma, né? Uma confusão. Foi 

isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí vocês voltaram 

para o Brasil e começaram a se reintegrar e se readaptar. E a tia, é falecida? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A Tia faleceu faz... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando ela faleceu? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, a avó faleceu 

em 8 de março de 2003. Há 10 anos. Ela nasceu e faleceu no Dia das Mulheres, oito de 

março de 2003. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde, lá em Osasco? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, ela estava 

internada, a avó ela por problemas, ela tinha câncer uterino, né, teve complicações 

depois e ela acabou falecendo aqui no Pérola Byington, ela morava aqui no Rio 

Pequeno. Ela faleceu, acho que tinha cerca de 90 anos, porque também a avó teve 

também uma confusão de data que eu não sei mais também, entendeu? Qual a idade 

certa da minha avó, mas para o meu entender, pelo que eu aprendi, minha avó faleceu 

com 93 anos, por aí. Fazem 10 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom, vocês gostariam, 

é lógico que nó temos a enorme curiosidade de saber o que vocês ficaram fazendo lá, 

em 16 anos em Cuba, como foi a vida, se valeu a pena mas, não sei se vocês também 

ainda tem problema de falar sobre isso. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, de forma alguma, não 

tem problema algum. Em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Os filhos do Virgílio, os 

meninos também se relacionavam? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Conviveram, conviveram 

com a gente. Praticamente todos os brasileiros em Cuba, nós convivíamos por questão 

de, a gente tinha que ter uma união lá.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Lá em Cuba tinha 

muitas crianças, né, muitas crianças, então, tinham crianças que foram daqui, tinham as 

crianças que nasceram lá, tinham crianças que nasceram no Chile e depois foram para lá 

e a casa da avó, era a casa da avó de todos eles. Na realidade, as crianças matavam 

saudades da avó, ou matavam a falta da avó, era na casa da avó, da minha avó, né, da 

tia.  

Aí, as crianças iam passar as férias escolares lá na casa da tia, da avó, então às 

vezes a avó ficava com 12 crianças lá, entendeu, então os filhos do Virgílio foram 

criados juntos com a gente lá e ficavam na casa da avó. Ficávamos todos nós lá. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A nossa casa em Cuba, era 

praticamente um território brasileiro lá, porque todos os brasileiros exilados em Cuba, 

em Havana, que moravam em Havana, a gente se reunia na casa da minha avó, na nossa 

casa. Sete de setembro, a gente fazia uma festa lá em casa, a gente fazia carnaval, em 

fevereiro, então lá era um território brasileiro. Na minha casa não se podia falar em 

Espanhol, tinha que falar português.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Lá em Cuba. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, lá em cuba, tinha que se 

falar em Português, eles entravam da porta para dentro era português, para a gente não 

perder o nosso idioma português. Inclusive até teve uma aula lá, uma aulinha de 

Português para todas as crianças que moravam em Cuba, que era brasileiro para a gente 

não perder. A gente tinha aula de português e história do brasil, porque sabiam que a 
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gente tinha que voltar para o Brasil e não perder essa identidade, eles estavam 

preocupados com isso.  

Porque a influência cubana para nós foi muito grande, a gente foi novo para 

Cuba, né? Mas nossos companheiros, nossa avó, nossos tios, todos os companheiros 

ajuntavam todas as crianças na nossa casa para dar aula de português e história do Brasil 

e geografia também e até claro, política com certeza, porque isso não podia nem, né, 

então esse era o objetivo maior, de que nós não perdêssemos a nossa identidade lá em 

Cuba.  

Tudo bem que a gente foi muito bem aceito lá em Cuba, mas nós não éramos 

Cubanos, éramos brasileiros e também estávamos com muita vontade de voltar para o 

Brasil e reencontrar as nossas identidades aqui no Brasil. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, então essa 

identidade que a gente nunca achou.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Até hoje eu não achei minha 

identidade. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Até hoje, eu sou 

uma pessoa completamente sem identidade. Eu sei que eu sou brasileira, porque eu 

nasci brasileira, eu não me sinto brasileira, eu me sinto cubana, verdade. E eu sei que eu 

não sou cubana, daí então é uma confusão muito grande, entendeu? Aí, eu costumo 

dizer assim, eu como já tenho na veia a herança de militância, eu costumo dizer que eu 

sou latina americana, eu acho que fica muito mais fácil, entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês voltaram para lá 

depois que vocês vieram para cá? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele esteve recente, 

eu ainda não fui eu estou doida para ir. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu estive lá em março. Em 

março eu estive em Cuba. Eu estive lá porque eu tive que rever toda, os meus amigos 

que eu deixei os vizinhos lá e rever aquela ilha que eu adoro né, eu amo aquela 

ilhazinha lá. Foi o meu lar, né?  Ali eu fui bem acolhido. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu toda vez que eu 

planejei ir a Cuba, nunca deu certo e eu estou tentando planejar em não planejar e agora 

em janeiro e ir e não voltar porque é o meu país e não tem como não deixar de ser, né, 

Adriano. Foi o país que acolheu a gente, foi, sabe, foi pai, foi mãe eu falo brinco que o 

Fidel Castro era o meu pai, caramba, porque foi que né, durante 16 anos nos apoiou e 

nos deu tudo, a formação que a gente tem hoje entendeu? É isso. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O que fica de interessante 

para todos nós é o seguinte, tenho os meus filhos, já tem já o mais velho tem 25, 24 

anos, me perguntou, pai o que você vai fazer em são Paulo? E eu moro no Rio, cheguei 

hoje em São Paulo, estou aqui hoje nesse auditório, aqui falando a vocês e meus filhos 

me perguntaram o que eu vou fazer em São Paulo?  

Meu filho, eu tenho que resgatar uma coisa do passado para todas aquelas 

pessoas que não conheceram, o que aconteceu no Brasil entendeu? No Brasil, na época 

que todo mundo estava cego, com futebol, na época de 1970 que teve a copa, né, nas 

ruas estava se comemorando o jogo do futebol, nem lembro, eu nem sei se o Brasil foi 

campeão na época, aí, muita a maioria dos brasileiros também não sabia que nos porões 

da ditadura se morria tá?  

Eram pessoas assassinadas, crianças, até crianças sendo torturadas na época, 

então muita gente não sabe disso, brutalmente muita gente estava sendo, como se diz, 

mutilada entendeu? É isso o que eu vim fazer aqui, é isso o que eu falei para os meus 
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filhos, não quero nada, eu quero passar isso para futuramente para que todas as pessoas 

no futuro também saibam o que aconteceu no passado, para que isso nunca vá se repetir.  

Nós temos que levantar uma bandeira de que o Brasil não pode cair mais, não, 

nem no Brasil, na América Latina, porque na época estava a ditadura na Argentina, no 

Paraguai, no Chile, no Brasil e toda época na América Latina. Então nós temos que ter 

essa voz não é hoje, é sempre, sempre falar desse assunto e integrar essa situação que 

aconteceu na História do Brasil. 

Porque nos livros, nas escolas não passam isso, nenhuma criança nas escolas 

sabe disso que aconteceu entendeu? Nós somos entendeu, eu, minha irmã como muitas 

outras crianças somos prova viva do que realmente aconteceu e com muitos 

companheiros.  

Hoje, esses companheiros, o Zé Ibrahim que morreu já essa semana, são coisas 

que vão se apagando fisicamente, mas as memórias tem ir levando para o futuro. Da 

mesma forma que se guardou das histórias da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto 

que até hoje se fala sobre isso para que nunca mais se vá existir, nós também queremos 

falar sobre isso todos os dias para os nossos filhos, para as nossas pessoas, para nossos 

amigos o que aconteceu, para que isso nunca vá acontecer e que sempre a gente lute dia, 

cada dia pela democracia, é isso que eu falo para os meus filhos. 

Meus filhos às vezes não entendem o que aconteceu, mas eu tenho que sempre 

estar mostrando a eles o que realmente aconteceu para que isso sirva, para que no futuro 

as pessoas levantem essa bandeira de que no Brasil nunca tenha essa repressão, essa 

ditadura entendeu, que, bom é, isso que eu tenho que falar. 

 

(Palmas.) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu quero responder 

uma pergunta para a companheira aqui, que ela me fez, da minha avó. Ela me perguntou 

o porquê de tia? Né?  Eu não sei te explicar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Fala aqui, repete, repete. 

Tia, porque esse, né, da avó. Então, eu falei, eu não sei te explicar porque na realidade 

quem colocou esse nome, essa forma carinhosa de chamar ela, foram os próprios 

companheiros. Eu imagino que como ela era a mais velha, né, a mais idosa, as pessoas 

carinhosamente chamavam ela de Tia e ficou Tia, Tia, Tia, inclusive quando ela foi 

presa, os milicos chamavam ela de Tia. Entendeu?  Não sei por que né, e foram os 

próprios companheiros que. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A maioria dos companheiros 

também era muitos jovens também, era tudo jovens, né? Eram do movimento estudantil, 

outros eram militares, então ela por ser mais velha, aí começaram a chamar ela de Tia. 

Para as crianças já era avó, agora para as pessoas já adultas era Tia e por isso já ficou a 

Tia, a Tia, a Tia.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E isso foi integrado 

no nome dela Tercina de Oliveira, a Tia.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – E quando se fala da Tia era a 

cozinheira. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Do Lamarca. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – E a costureira do Lamarca no 

Vale do Ribeira.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso é uma curiosidade, 

vocês conheceram ele? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Sim, sim o Carlos Lamarca. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ah, conhecemos... 

(Chora, emocionada) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Com muito orgulho. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu guardo na 

memória. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Pois é o Carlos Lamarca era 

uma pessoa, da mesma forma que ele era rígido por ser um comandante da uma 

organização, da mesma forma que ele era doce também entendeu? Então, nós tivemos 

uma formação muito grande com ele, ele ensinava muita coisa para gente e 

carinhosamente eu tenho ele como um pessoa muito querida. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aonde vocês conheceram 

ele, no Vale? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A gente conviveu muito mais 

no Vale do Ribeira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Nos três meses lá. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso, os três meses, esse 

tempo todo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês moravam lá na 

casinha. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso, isso, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês moravam lá no meio 

do morro, não? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Morava lá no meio do mato 

mesmo, no meio do mato mesmo. Na casinha. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu lembro quando 

que quando ele chegava do mato, ele sentava no chão da cozinha lá de casa, porque aí 

ele fazia o revezamento do pessoal que ele trazia que estava lá no mato, no treinamento 

e ele vinha buscar o outro pessoal que chegava então a casa servia de uma ponte, né?  

Ele chegava depois de 15, 20 dias dentro do mato, ele tirava a bota na cozinha lá 

de casa e falava, e aí tia, ele e minha avó tinham um relacionamento muito gostoso de 

mãe e de filho, mesmo né, aí ele chegava e falava, “E aí tia, você quer um toucinho aí 

para colocar no feijão para dar um gostinho no feijão?”. 

Ele estava falando pé dele, né, do que tinha com aquele, né, 20 dias dentro de 

uma bota e aí ele chegava e brincava assim com a avó entendeu? É uma figura que eu 

jamais esquecerei né, ele para mim foi um pai. A gente sentava, brincava com a gente, 

ele lia história no pouco tempo que ele ficava ali com a gente no Vale do Ribeira né, ele 

para a gente foi um pai.  
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E na realidade ele matou, matava com a gente a saudade que ele tinha dos filhos 

dele também né, era o Claudinho e Cesar e aí a gente serviu um pouco também. Ele nos 

ajudou a suprir uma pouca necessidade de pai e a gente ajudou a suprir um pouco a 

necessidade de filhos.  

Eu esta lá em Cuba quando ele foi morto, acho que se não me engano foi em 

1973, 1974, não me lembro muito bem, 1971, foi mais ou menos. Mas eu lembro 

quando chegaram para mim e falaram que tinham matado o Lamarca, eu era uma 

criança de 5 anos. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, foi uma perca muito 

dolorosa. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Nessa época, eu 

lembro muito bem que eu olhei para a minha avó e perguntei para a minha avó, vão 

fazer que nem fizeram com o Che? O Che, arrancaram as mãos dele, aí eu perguntei 

para a minha avó, vão arrancar as mãos do Lamarca também? Isso eu me lembro bem, 

de eu receber a notícia da morte dele.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quando vocês, quando 

chegou a notícia lá em Cuba para vocês, contaram a história toda, que pegaram o 

Zequinha, o irmão dele? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Como é que vocês 

souberam? Souberam daquela história toda, estavam lá no sertão, aquela perseguição, 

conta para nós. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, o que a gente 

soube, foi isso mesmo entendeu, que ele estava na Bahia, no sertão da Bahia, né, que ele 

estava junto com o Zequinha, que ele foi perseguido lá e que tinham conseguido 

encurralar ele e tinham conseguido matar ele entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês sabiam da Iara em 

Salvador, tudo?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Da Iara não sabia. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não sabia, nós estávamos 

mais focados na história do Lamarca, né, que era mais uma. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Apesar de ter 

convivido com ela também, quando ela quando ele ia no Vale. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Mané já estava lá 

quando o Zequinha morreu ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O quê? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mané Dias? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele estava lá em, eu 

não sei se ele estava em Cuba, porque o tio quando saiu daqui, ele saiu depois da gente, 

ele saiu já no sequestro do 1970, né? Aí o tio passou pelo Chile, chegando lá no Chile 

teve o golpe e aí depois, na realidade, assim, era muito confusa a vida do tio.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, mas fale, então não 

vamos mudar de assunto, desculpa eu não queria, eu confundi as datas. Fala então como 

chegou a história do Sertão da Bahia lá, documentaram bem ou era muito pequenas as 

notícias, foi muito impacto, foi bem detalhada? Conta como foi. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A gente não ficou 

sabendo por imprensa, não ficou sabendo de nada, não sei como os grandes, os tios, 

avós todos os tios que moravam com a gente lá em Cuba ficaram sabendo, se foi a 

organização, se foi pela televisão, se foi, não sabemos. Eu sei que minha avó foi quem 

contou para a gente, noticiou isso para a gente entendeu? E aí eu sei que chegou nos 

meus ouvidos pela forma que minha avó contou que ele foi entendeu? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não foi uma coisa muito 

detalhada não, a única notícia foi essa que nos deram, não foi, depois, anos depois aí 

sim a gente pegou já outros, os detalhes mesmo que foi, que estava no sertão e teve 

aquele problema todo que ele ficou sozinho, junto com o Zequinha, adoeceu, foi e aí 

sim que foi que conseguiram pegar ele, mas não foi nada detalhado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Notícia de família. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Bem notícia de 

família mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A foto? Vamos mostrar? 

Vamos mostrar a foto, aquela foto. Não eles vão mostrar, fica tranquilo, eles vão 

mostrar a foto de vocês. 

 

A SRA. - (Inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Temos algumas, 

teve outras que se perdeu junto com coisas da avó entendeu, mas algumas. E depois que 

a gente chegou aqui também, cada um foi tentar a vida de um jeito como pode e aí foi 

deixando as coisas né, com a avó e depois a avó acabou falecendo. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A casa da minha avó... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Repete a pergunta, é que 

teve uma pergunta, que pergunta se vocês tem fotos e, então, repete, isso, fala. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, ela perguntou 

se a gente tem fotos de Cuba. A gente falou assim, quando chegamos aqui cada um foi 

viver as suas vidas, cada um para um lado, e as coisas geralmente, todas as coisas 

ficaram com a avó.  

Tem algumas coisas ainda que tem né, mas assim, a casa da minha avó, o 

barracão onde, porque assim, a minha avó, chegou aqui e não pode resgatar tudo o que 

ela tinha na época, tudo bem, foi morar lá em São Pedro, Santana do Parnaíba, fizeram 

um barracão lá para ela viver. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espere aí, voltou e foi 

morar aonde? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Em São, viveu em 

vários lugares, o último foi em São Pedro, Santana do Parnaíba. Lá, fizemos um 

barracão até construir a casa de alvenaria que ela morou.  

Quando ela passou para a casa de alvenaria ficaram muitas coisas guardadas no 

barracão de madeira, aí sofreu um incêndio o barracão e aí se perdeu muita coisa, se 

perdeu muitos livros, se perdeu muitas coisas entendeu, e aí né, houve uma grande 

perca de né, nessa época. Mas tem algumas coisas sim, se eu procurar lá nas minhas 

coisas, eu vou ter lá na casa do tio, o Manoel Neto também deve ter alguma coisa, tem, 

tem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então, vamos ver a foto 

juntos, leva o microfone aí vocês comentam a foto.   

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Bom essa foto aí, o primeiro 

é o Ernesto. Ah tá, da esquerda para a direita é o Ernesto ele está novinho, aqui o 

Ernesto, tá novinho aqui, inclusive aqui já está o carimbo do DOPS, né, acredito que já 

estamos fichados já como terroristas aqui, né, é a ficha, o Ernesto, a Zuleide já com o 

cabelinho cortado, cortaram lá no Juizado de Menor, eu e o Samuel. Aqui eu já estava 

com, de 6 para 7 anos de idade e o Samuel com 9 anos de idade. Já está todo mundo, já 

com o carimbo do DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Essa foto vai, isso, que 

idade, é a saída do país? Vocês receberam o passaporte aí?   
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, não, não, essa 

foto é lá, a gente dentro do DOPS.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Sendo preso? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, dentro do 

DOPS não, do Juizado, do Juizado. Essa roupa, era a roupa do Juizado. Essa roupa que 

eu estou, era o vestidinho que eu usava no Juizado entendeu? É, que eles botaram, a 

gente tinha uniforme lá. Esse casaquinho era do Juizado, agora eu não sei se essa foto 

foi quando a gente ia saindo ou quando a gente, eu acredito que sim, porque se fosse 

quando a gente tivesse chegado, a gente estava com a roupa de... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O seu cabelo. 

  

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – é, é DOPS. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Agora, é importante saber 

que a gente não tivemos passaporte, tá? Quando você é banido, você não tem 

passaporte, quando você é banido, você não tem documentação nenhuma. Isso não 

existe, passaporte para nós, você é banido, você é expulso mesmo, então nós fomos 

registrados justamente para que quando nós voltássemos aí sim, aí eles, a repressão, 

mas... 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Essa foto. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Documento nenhum. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O que é ser banido? 

Explica porque as pessoas. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Vejam só, nós por sermos 

considerados também junto com os nossos, com nossa avó, com nossos companheiros 

por estarmos incluídos também, nós fomos fichados como terroristas, isso não só nós 

que estamos falando isso, sem os documentos no DOPS está dizendo que nós somos 

terroristas. Então imagina uma criança com um ano de idade terrorista, perigoso. 

Zuleide, olha essa cara assim tão anjo também terrorista, terrorista, terrorista, então 

também nós fomos fichados como terroristas. 

Tiraram nossas digitais também, isso claro com certeza a gente se retornasse ao 

Brasil, já saberiam que a gente estava retornando ao Brasil e que era proibido. Então, 

exatamente, então se a gente retornasse para o Brasil é porque a gente ia fazer guerrilha, 

né, como teve companheiros que voltou e foram assassinados depois que voltaram, né? 

Então a gente fomos banidos mesmo, nesse caso exilados. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Essa foto está 

fichada pelo DOPS, mas foi quando a gente saiu mesmo, porque o meu cabelo estava 

cortado entendeu, aí o meu cabelo já estava, né, já tinha sofrido a agressão de ter 

cortado o meu cabelo.  

Não, para mim foi uma grande violência realmente, eu era uma criança de 4  

anos de idade. O que uma criança, uma criança menina né, o que uma criança menina 

gosta? De ter cabelo cumprido, que nem as princesas né, isso para mim foi uma 

agressão, isso para mim foi uma tortura. Para mim, foi uma tortura terem me separado 

da minha avó, era a minha mãe, era a única mãe que eu conhecia entendeu?  

E eu ter que ser forte de minha avó olhar para mim e falar assim, seja forte, 

resista, não abaixa a cabeça, isso e eu ter que me segurar entendeu, ter que segurar o 

tranco e ver minha avó quando tiraram a gente da minha né, ver minha avó partir e 
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deixar a gente lá e minha avó nem olhou para traz. Nem olhou para traz para mostrar 

segurança entendeu? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu nunca vi minha avó 

chorar, nunca.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Minha avó nunca 

chorou. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A minha avó sempre passou 

segurança para nós, sempre foi dura, carinhosa na hora que era para dar carinho e dura 

para ser dura entendeu? Pela vida que a gente levava a minha avó não podia ser mole 

com a gente entendeu?  

Aliás, ninguém podia ser mole naquela época, então a minha avó sempre falou 

para a gente sempre olhando para os nossos olhos, e sempre falou sério com a gente 

quando era para falar sério entendeu, então tinha certas coisas que a gente tinha que 

fazer.  

Então, a minha avó sempre foi aquela pessoa que a gente tem como referência de 

uma pessoa sabe, que, de seriedade, de tudo o que, não sei, a referência melhor que eu 

tenho é a minha avó, que é no caso que todo mundo chama de a tia. 

 

A SRA. - ( Inaudível ) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, a convivência com as 

crianças cubanas era normal, porque a gente estudava em escola praticamente internado, 

então era normal. A gente tinha uma ligação também muito grande com as crianças 

brasileiras que também moravam lá, que eram as crianças que eram da Damaris Lucena, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



58 

 

eram os filhos do Lamarca também que eram o César e a Claudinha, filhos do Lamarca 

também estavam em Cuba, a gente convivia, os filhos do Darcy também estavam lá, a 

gente convivia. Eu já falei. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Darcy. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO - O Darcy Ribeiro. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Darcy Ribeiro, 

aquele que... 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Desculpa o Darcy Rodrigues. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É o Darcy Ribeiro, o 

sargento. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, é o Darcy Rodrigues. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Rodrigues, né, 

Rodrigues, que saiu lá do quartel junto com o Lamarca também, o sargento do Exército. 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Tinha a Rosinha, a Rosa e o 

qual era o nome do... 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Era a Rosinha ou era 

a Dorinha? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A Dorinha. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A Dorinha, a Rosa 

era mulher dele. Tinha o Ernestinho. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A gente convivia, como eu 

falo lá na nossa casa em Cuba, era um território brasileiro ali, então a gente ajuntava 

todas essas crianças ali, os brasileiros todos ali ajuntava para fazer as festas, reuniões, a 

festa de 7 de setembro, os carnavais, então para a gente não perder a identidade 

brasileira. Lá, a convivência era muito boa.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Essa relação com os 

Cubanos lá, com as outras crianças cubanas era muito boa, a gente lá como era na casa 

nós éramos oito crianças, as brincadeiras eram todas lá em casa. Então vinha os vizinhos 

lá dos Cubanos brincar com a gente e todos eles conheceram as nossas histórias, todos 

eles conheciam porque a gente estava lá, até porque eles já vinham de uma educação de 

um País que já tinha passado por socialismo e já tinha construído essa história de 

liberdade entendeu? E nós vivíamos lá e participávamos lá de tudo e. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Setor técnico de, 

DOPS. 

 

(Manifestação inaudível) 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, é do DOPS 

mesmo. Diretoria, é.  

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quem? Então, era o 

Samuel. Ele ficou careca assim porque como ele foi para o setor onde estavam os 

meninos infratores, que hoje chamam de FEBEM, quer dizer, de né, e aí foi essa 

agressão, rasparam o cabelo dele, trataram ele como menor infrator mesmo, apanhou. 

Ele, de todos nós em termo de agressão física, além de ter sofrido agressão psicológica 

que nós sofremos, ele ainda sofreu agressão física porque ele apanhou e foi tratado 

como trombadinha, é o que dizem, é menor infrator mesmo. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu vejo ele meio 

problemático psicologicamente. Porque realmente ele teve uma agressão mais física 

entendeu, ele lá no Juizado de Menor na parte em que ele estava ele teve sim agressão 

física. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E ele se nega a falar. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Ele nunca quis, é ele se nega, 

mas é porque ele não está aqui para contar isso. A gente sente isso dele. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu liguei para ele, 

até porque o Samuel tem uma história muito, eu posso contar um pouco da história 

dele? Apesar de ele não estar aí, eu acho que como irmã eu me dou esse direito.  

O Samuel era do Rio de Janeiro, né, criado pela mãe, tinha as irmãs mais velhas, 

a mãe saia para trabalhar, as irmãs que trabalhavam, saiam para trabalhar também, eu 

sei que ele ficava sozinho, aí o Samuel ficava sozinho e ficava brincando lá pelo 

cemitério né, que inclusive na revista está né, lá do bairro onde ele morava. Ficava lá na 

rua, aí a minha avó tinha sempre teve essa preocupação de que, com criança, a minha 

avó sempre criou várias crianças, e uma época em que ela foi passar lá no Rio de 

Janeiro ela conheceu essa criança na rua.  

Aí, ela pediu, foi lá na casa da mãe pediu para estar cuidando dele, criando ele e 

a mãe deixou a avó ficar cuidando do Samuel. Aí foi quando a avó retornou, passou um 

tempo lá no Rio retornou para São Paulo e trouxe o Samuel junto. Quando a gente foi lá 

para a casa da avó a gente já, quando eu nasci a avó estava no Rio e foi nessa época.  

E aí, eu sei disso porque existe um conflito com minha data de nascimento, 

dizem que eu nasci no final de julho e eu estou registrada como 5 de agosto e eu 

perguntei isso para a minha avó e a avó falou, na época que você nasceu eu estava lá no 

Rio, então eu não posso te falar a data certa do teu nascimento. Então nessa época que 

ela trouxe o Samuel, e o Samuel passou a vida com ela né, e ela a criar o Samuel. 

Aí o Samuel passou por toda a nossa história junto com a gente e foi de aparelho 

em aparelho, foi para o Vale do Ribeira a mesma história. Depois foi para o DOPS, foi 

exilado, foi a mesma história. Banido, banido, ele foi banido, banido, a gente foi banido. 

Passou por tortura pior porque além da dor do psicológico que a gente sofreu ele passou 

por tortura física. Aí o Samuel foi para Cuba, ele resgatou a identidade dele quando o tio 

voltou, o Manoel Dias do Nascimento, aí foi procurar a família dele.  
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(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A família, a mãe. A 

mãe dele, a família de sangue dele.  

 

O SR.–  Biológica? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Biológica. E foi 

quando o meu tio mandou para ele as cartas das irmãs, carta da mãe e aí foi quando ele 

conseguiu e começou a resgatar a história dele. Aí depois que ele voltou, ele se 

reencontrou com a mãe, aí foi quando ele teve condições de ter o nome dele no registro, 

o nome da mãe entendeu, quando ele saiu daqui, ele saiu como Samuel Dias de Oliveira, 

o nome da avó, até porque todo mundo saiu sem documento, ele saiu sem documento e 

saiu com esse nome.  

Ele só teve condições de ter documento realmente de registro de nascimento 

quando ele voltou, ele mesmo entendeu, porque ele foi com a mãe dele no cartório daí 

ele se registrou. Hoje ele se chama Samuel Ferreira, porque na época quando ele se 

registrou aqui, o pai dele já tinha falecido aí ele tomou só o nome da mãe.  

Em 2010 mais ou menos 2009, quando foi julgado o nosso processo lá em 

Brasília, eu fui lá defender o processo dele porque ele quando, ele entrou com um 

processo de anistia lá no, né, ele entrou como Samuel Ferreira, entrou com o nome dele, 

o documento dele, e aí existia um conflito, porque tudo o que a gente juntava lá era 

Samuel Dias de oliveira e a gente, quem é? Quem é? Quem é? E aí eu fui lá, ele não 

teve condições de ir, como ele não teve condições de vir agora e eu fui lá e defendi o 

processo dele, expliquei a história dele e mostrei que Samuel Ferreira era o mesmo 

Samuel Dias de oliveira.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



63 

 

O Samuel, até pouco tempo atrás ele me ligava e chorava no telefone, eu 

costumo falar para o Samuel que eu tenho mais carinho por ele, porque essa coisa 

maternal, a gente que é mãe, a gente que é mulher tem esse lado maternal. Então, pela a 

história dele, as coisas que ele me falou pelo telefone, eu falo para ele, eu tenho mais 

carinho por você, eu tenho mais cuidado com você do que eu tenho pelo próprio irmão 

de sangue. Entendeu? Porque o Samuel me ligava e falava para mim assim, você é a 

única irmã que eu tenho, porque a minha família aqui não quer saber de mim, a família 

de sangue. Eles não me procuram, eu não tenho contato com eles, eles não querem saber 

de mim. Entendeu?  

Não querem saber de mim, falava, e ele fala para mim. Eu agora semana 

passada, falei com ele e falei para ele vir, se desse, falei para ele que para ele é 

importante estar falando, até porque eu acho, dizem né, eu não sinto, mas dizem que 

quando a gente solta, a gente vai tirando um pouco de cima, de mim, dizem isso, eu 

quando faço isso daqui que eu estou fazendo hoje, pra mim o resto do dia fico como se 

tivesse passado um trator em cima de mim. Eu me acabo como gente. O Ernesto dorme 

até três dias seguidos. O Ernesto, depois que faz um tipo de coisa assim, o Ernesto 

dorme, inverna três dias seguidos, porque de tanto que a gente fica né. 

Mas eu falei para ele, Samuel, vem porque para você vai ser bom, você fala 

muitas poucas vezes sobre isso. Mas realmente, ele não quer falar. Ele falou para mim 

assim, eu não quero, eu tenho que trabalhar, eu falei, mas não, pede né, seu trabalho, ele 

fala, aqui ninguém conhece a minha história, aqui eles não conhecem da onde que eu 

vim, para onde que eu fui, quem eu fui, quem eu sou, nada, e eu não quero que saibam, 

não quero, não quero. Na realidade ele não quer falar, isso né? 

Então o Samuel hoje é uma pessoa super retraída, e você, a gente que é irmão 

dele, que se criou com ele, conhece Samuel, a gente sabe né, a gente sentiu ele antes, 

sentiu ele em Cuba. Cuba foi um momento que ele ficou mais né, Carlinhos, em Cuba 

foi o momento em que ele ficou mais assim, descontraído, mais assim, mais a vontade. 

Entendeu? Aí depois que ele voltou, a gente percebe que ele tem um bloqueio muito 

grande. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E você, você conta a sua 

história? Você gosta de contar, você acha importante? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Adriano, assim, se 

eu gosto de contar, para mim é muito doloroso contar e lembrar. Mas eu faço isso pela 

importância que tem de contar a história. Acho que esses fatos que aconteceram, tem 

que ser revelado, tem que ser falado, inclusive eu quero parabenizar pelo trabalho da 

Comissão e por ter se criado essa Comissão da Verdade, porque são coisas que precisam 

ser faladas, precisam ser abertas, precisam ser jogada ao mundo entendeu, e que essas 

Comissões sirvam realmente para se falar as coisas que de fato aconteceram, entendeu, 

para que seja esclarecida de fato tudo o que foi acontecido aqui no Brasil na época da 

ditadura.  

Para mim, apesar de achar uma puta de uma história, entendeu? Eu me orgulho 

de me ter nessa história, de ter de certa forma participado de tudo isso e também a única 

história que eu conheço, o único jeito de vida que eu conheço e para mim isso é tão 

natural ter essa história e ter passado por tudo isso, para mim o fato não é gostar de 

falar,  é a necessidade de se falar, a necessidade de gritar ao mundo. Aconteceu isso sim, 

aconteceram essas barbaridades sim, aconteceu de matarem pai de família, aconteceu de 

matarem mães de família, aconteceu de crianças realmente serem taxadas como 

terroristas né, como se a gente fosse perigo para a sociedade. Aconteceu de crianças 

serem torturadas de fato, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na América Latina e 

isso não pode voltar a acontecer em parte nenhuma do mundo. Essas barbáries que 

acontecem em nome sei lá do que da Pátria, sei lá do que eles coloca, não pode ser 

acontecido em qualquer parte do mundo.  

Isso não pode, nenhum ser humano tem o poder de torturar, de acabar com 

nenhum ser humano, nenhum ser humano tem o poder de acabar com a vida de outro. 

Em nome de que? Em nome de que? Entendeu? Então, por isso que eu acho importante 

e por isso que eu vim hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. Entendeu? Porque eu quero 

que meu filho, saiba amanhã direito o que aconteceu, meu filho tem nove anos de idade 

gente. Meu filho, ele aprendeu, porque quando a gente é pequeno a gente ensina o que 
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para as crianças? Se você rouba, você é preso, se você mata você é preso, se você não 

sei o que, não sei o que, é preso.  

Um dia assim, por coisas que a gente conversa na frente de criança sem 

perceber, esta eu, o tio, o Manoel no carro né, e a gente conversando e falando, sabe 

fulano que esteve preso com ciclano, com a avó, não sei o que, aí meu filho olhou para 

mim e falou assim, mãe, você já foi presa? O tio já foi preso? A bisa já foi presa? Nossa, 

o menino levou um susto. Entendeu? 

Aí hoje em dia eu explico ao meu o que é, porque a gente foi preso, porque ele 

fala, na época da guerra, né mãe? Na época da guerra e aí, ele fala assim. Mas isso tem 

que ser corriqueiro nas escolas porque realmente a história do Brasil, isso aconteceu de 

fato, é história, gente.  

Esses dias eu estava, eu trabalho no escritório, inclusive do (ininteligível), aí 

entrou uma estagiária lá, novinha, aí ela conversando comigo, eu estava contando a 

história mais ou menos, do Luis Eduardo para se, ate para se localizar em qual escritório 

que ela estava. Ela falou, nossa, eu não gosto muito de política e não né, e eu não 

entendo nada disso, aí, isso para mim foi um absurdo. Porque isso para mim, é natural. 

Isso é tão natural entendeu?  

Aí, eu sentei com ela e comecei a contar mais ou menos a minha história e falei, 

olha, aqui aconteceu isso, isso, isso, e falei para ela, e ela falou, eu não imagino isso, eu 

não imagino isso, eu nem acredito que isso aconteceu. 

Olhei para ela e falei você acredita que acredita que existiu o descobrimento do 

Brasil? Que Pedro Alvares Cabral descobriu o Brasil? É, então te contaram isso na 

escola não foi? Você estava para você acreditar? Não, falei então, aqui estou eu te 

falando, eu estava nesse fato que eu te contei. Isso realmente aconteceu no seu país. 

Então para mim, isso é a importância de eu estar aqui, porque é a história que tem que 

ser contada, a história verdade do meu país e é isso. (Palmas.) 

 

A SRA. FERNANDA COELHO – Sabe o que eu queria, desculpe, Fernanda 

Coelho, eu queria só, o que ele perguntou, o que é banimento, é assim, aqui no Brasil 

houve quatro sequestros, do embaixador americano, do consul japonês, do embaixador 
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alemão e do embaixador suíço. E aí os Embaixadores e o Consul eram trocados por 

presos políticos e cada um foi o número de presos políticos.  

E na hora em que o Governo fazia a negociação, decretava imediatamente o 

banimento do país dessas pessoas que estavam sendo trocadas. Banimento vinha 

explicado o que era, expulso do país, não podia voltar, se voltasse ia ser eliminado, e 

literalmente eles poderiam ser mortos se voltassem para o país. Então, o banimento era 

decreto baixado pelo Governo Federal quando trocava os presos políticos para a 

devolução dos sequestrados, os Embaixadores e os Cônsules. É isso que eu queria 

explicar tá?  

Então as pessoas ficavam sem a documentação e não tinham documentos para 

ida e volta do país. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não abusando de vocês, 

mostra a foto do aeroporto. O voo de vocês era o Hércules, não? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não me lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A outra, a outra. Alemão. 

A foto deles não tem?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu não trouxe a 

revista, é uma pena. É, porque essa foto está aí na internet, toda, né. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não tem conexão para pôr 

na tela? Que pena. Baixa essa foto, acho que era importante antes deles irem embora. 

Então vamos fazer o seguinte, para não interromper. A Vivian vai ler um memorial com 
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uma carta de uma pessoa que não veio e enquanto isso alguém ajuda a Thaís. Ajuda lá, 

vocês ficam mais um pouquinho?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Sim, eu estou à 

disposição.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então senta, enquanto acha 

a foto, devolve o tablet para o Azenha. Já achou, já achou pronto, antes ler então, 

comenta a foto um pouco então, por favor.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, eu não 

lembro de todo mundo aqui porque né.  Melhorou, então, começar dos menores para os 

maiores né?  Esse aqui é o Ernesto, que na época tinha 2 anos, eu aqui estou no colo do 

Darcy Rodrigues né, sargento Darcy de Bauru, que a gente morre de amor um pelo 

outro até hoje e recentemente eu tirei uma foto deu, da minha idade agora no colo dele 

porque né, precisa ser guardadas essas imagens.  

Esse é o Carlinhos, não me lembro do companheiro que está aí com você, O 

Samuel. Esse daqui é o Gabeira que saiu com a gente no sequestro, esse senhor aqui, é o 

vô Nicola que estava com a gente no Vale do Ribeira, esse senhor de cabelo branco, 

minha avó, essa aqui de óculos, a senhora, do lado dela tem a Dulce Maia, logo atrás da 

minha avó. 

Então, essa daqui é a avó, esse daqui é o Coqueiro, também um companheiro 

que mataram ele assim que ele retornou ao Brasil, porque ele retornou antes da anistia. 

Essa é a Dulce Maia, esse é o avô Nicola, Pedro Lobo, também um companheiro, ele 

estava com a gente também né, no Vale, estava no Vale? Eu não me lembro se o Pedro 

Lobo passou pelo Vale, mas é um companheiro que foi exilado com a gente, e aqui é o 

Gabeira. Você se lembra mais de alguém, Carlinhos?  
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO- Essa aqui, nós chamamos ela 

de Vera, né. Como? Silvia né, bom o nome de guerra dela era Vera.  

Silvia, o nome de guerra era Vera. Então ela no caso, ela saiu ali de cadeira de 

roda no colo porque realmente ela foi muito torturada e não aguentou né. Ali está o 

Gabeira, o Carlos Minc... 

Tem muita gente aqui, que a gente não conhece porque a organização tem muita 

gente que não conhece aqui, parece que foram distribuídas várias que eram da VPR e da 

ALN parece. O Baiano, aqui a, eu vou falar os nomes porque era o nome que a gente 

tinha. A Celia, o Paulo que eles eram doutores que davam suporte justamente para o 

pessoal do movimento, eram dois médicos que estavam também, e outros companheiros 

aí que a gente não conhece, não lembra, então... 

Realmente, a gente, as crianças conhecíamos. 

Esse aqui? O Apolônio. 

Qual? Sim. Não, a gente conhece, mas assim por nome, é que a gente, para nós, 

todos eram tios, o tio, o tio, que não era muito também interessante a gente ficar 

sabendo de nomes também não. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Também a gente 

conhecia o nome frio das pessoas. Agora recentemente que eu fiquei sabendo que o meu 

avô Nicola chama como?   

 

A SRA. - José Lavecchia. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – José Lavecchia.  

Não, isso já no aeroporto né, Carlos. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Esse, não sei se essa 

fotografia foi já na saída já do DOPS ou no aeroporto e eu acho que essa aí foi uma das 

últimas fotos e depois dessa tem mais outra fotografia que é já na frente do avião porque 

a gente já estava já para sair, então não me lembro bem aonde foi essa fotografia. 

Entendeu? 

A gente, as crianças inclusive praticamente a gente conhecia todos, porque na 

nossa casa eles reuniam para, para se reunir, para conversar, para fazer todos os, sei lá e 

a gente era encarregado de, a gente criança deixar os companheiros lá na esquina de 

casa, olha, vocês não podem ir pra casa agora porque tem uns companheiros lá que 

vocês podem ver.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, não, não, a 

gente nem falava que tinha. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, a gente até falava, mas 

eles também sabiam que tinham companheiros lá que eles não podiam ver, não podiam 

se encontrarem, então, nós éramos encarregados de deixar eles lá e depois avisar 

quando eles podiam ir para casa. Então a gente também tinha essa função aí de 

entendeu? E fazer essas coisas. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A gente foi muito 

bem treinada, nós éramos, treinamento de guerrilha mesmo, entendeu, nós, inclusive o 

Carlinhos participou lá em Cuba de alguma coisa assim, né, você foi né? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, de treinamento, eu nem sei 

se posso estar falando disso, (risos). 

Bom, disso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Em Cuba existia preparação de 

guerrilha lá e então a gente, os maiorzinhos já, nós estávamos sendo preparados também 
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justamente para voltar para o Brasil e montar a nossa guerrilha aqui também. Então nós 

fomos preparados também, nós tivemos aulas de guerrilha em Cuba e tudo isso tinha 

local estratégico para isso mesmo né, então a gente já era mesmo instruído para isso 

mesmo, né, lidar com armas, com guerrilha e tudo isso. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E quem não foi 

instruído assim de fato, eu não era, eu não peguei em arma, como que é, para ser 

instruída mas psicologicamente já era formada para isso né, eu me lembro lá em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Só toma cuidado que a 

democracia ainda não voltou muito. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Mas eu não tenho 

mais como fugir Adriano, eu desde que nasci nessa família, já estou fichada.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Está marcada. É por isso que 

ainda tenho muito receio de estar falando algumas coisas aqui. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu não tenho como 

fugir. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então senta aqui, para a 

menina ler a outra, que a fome já está alta, vamos lá, senta aqui para a gente terminar. 

Cadê o Ivan? A Vivian vai ler, Luis.  
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Se fala em democracia, mas 

eu tenho muito receio ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É toma cuidado que os 

bichos estão aí. Vamos lá. Ainda bem que o Ivan já saiu da foto.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Se houver uma reviravolta aí 

eu (inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan não dorme de meia 

não. Vai lá.  

 

A SRA. VIVIAN – Eu vou ler primeiro um depoimento da Jessie Jane que é 

militante da ALN, era estudante secundarista quando foi presa em 1º de julho de 1970 

no Rio de Janeiro e hoje vive no Rio ainda, onde é professora do curso de História na 

Universidade Federal.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De quem nós estamos 

falando? Da filha. 

 

A SRA. VIVIAN – Da filha de Jessie Jane. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E como chama? 
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A SRA. VIVIAN – Ela se chama Leta Vieira de Souza, eu vou ler primeiro o 

depoimento da mãe e depois o depoimento dela.  

Então a Jessie Jane:  

“Eu tive de fazer o parto num hospital privado, fiz uma cesariana, sofri muita 

pressão. Eles diziam que tinham de fazer como na Indonésia, matar os comunistas até a 

terceira geração para eles não existirem mais e depois a entrega da minha filha foi muito 

difícil. Eu a entreguei para a minha sogra, pois minha família estava toda no exilio.  

Foi a pior coisa da minha vida, a mais dolorida. A separação de uma criança de 

três meses é muito dura para uma mãe, é horrível, é uma coisa que nunca se supera, é 

um buraco. De toda a minha história essa é a mais dramática.  

A minha gravidez se resultou do primeiro caso de visita íntima no Rio de 

Janeiro, meu marido estava preso na Ilha Grande e quando da passagem do Governo 

Médici para Geisel havia uma reivindicação para que nos encontrássemos, fazia cinco 

anos que nós não nos víamos. Foi nessa conjuntura que eu fiquei grávida, a nossa prisão 

foi muito violenta, fomos levados para o DOI-CODI onde fomos muito torturados.  

As torturas foram tudo o que você pode imaginar, pau de ara, choque, violência 

sexual, pancadaria generalizada. Quando chegamos lá, tinha um Corredor Polonês, 

todas as mulheres que passaram por ali sofreram com a coisa sexual, isso era usado o 

tempo todo”. 

A gente entrou em contato com a Leta Vieira, ela não pode vir e ela mandou um 

depoimento então por escrito, então eu vou ler. 

“Convidada pela Assessoria da Comissão da Verdade de São Paulo Rubens 

Paiva a escrever um testemunho de minha experiência enquanto filha de ex-presos 

políticos da ditadura militar brasileira me peguei mais uma vez pensando, mas o que eu 

vou falar? Acho que muitos filhos se fazem essa mesma pergunta, um sentimento de 

não faz sentido porque eu não vivi nada em comparação aos meus pais e seus 

companheiros que nos deixam sempre silenciosos.  

Além disso, ainda me vem um questionamento de por que eu e não os outros 

filhos que sofreram mais do que eu? Nesse momento passo a me lembrar da lista de 
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amigos queridos que como eu, tem pais que sofreram muitíssimo com a ditadura, mas 

que não tem o mesmo reconhecimento ou estatuto de anistiada que outros filhos e eu 

temos.  

Para mim, ser uma anistiada política, filha de pessoas que lutaram contra os 

absurdos da ditadura militar brasileira é e sempre foi razão de grande orgulho. Meus 

pais e seus amigos são o que toda a criança sonha, são heróis de verdade que 

ultrapassaram seus limites e suas próprias mazelas para o bem comum.  

No entanto com este status de filha de heróis vem também outro status, o de 

filha de terroristas. Com esse vem o silêncio, o medo de sabem quem você é e o que 

você pensa. Sempre que descobrem que sou filha de Jessie Jane e do Colombo, 

imediatamente me cercam de perguntas e vejo os olhares curiosos esperando um 

depoimento cheio de profundidade, mas eu já conheço esse olhar e entro num sistema 

de respostas automáticas e vagas. 

No fim, vejo os olhares decepcionados e sinto que eu consegui alcançar o que 

desejava, o final da sessão ‘Quem é você?’. Agora, convidada a escrever esse 

testemunho fico refletindo sobre o que eu não falo a esses olhares curiosos, sobre a 

constante insegurança, sobre as tristezas, sobre as dificuldades. Penso em como meus 

pais lutaram para me dar uma vida estável e buscar que eu fosse apenas uma menina 

normal.  

Mas quem pode ser normal quando a polícia entra na sua casa para espancar seu 

pai? Ou quando vivr a invasão militar de Volta Redonda já em 89 e seus pais vem até 

você para se despedirem com sentimento de que serão assassinados, ou quando você 

ajuda a queimar todos os papeis porque eles podem ser incriminadores. Ou quando a sua 

família está separada em várias partes do mundo porque foram obrigadas a se exilar, ou 

quando seu avô é obrigado a viver escondido para evitar ser deportado, ou quando seus 

amiguinhos da escola são proibidos de falar com você porque seus pais acham que você 

é representante das forças do mal? 

Mas meu testemunho nunca será tão interessante ou importante quantos aqueles 

que viveram experiências mais duras e sérias que eu. Meu testemunho não pode ter o 

mesmo peso do que o de uma criança viu seus pais serem torturados ou assassinados ou 

de uma criança que foi torturada fisicamente. Daí volta a pergunta, o que eu tenho a 
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acrescentar? Acho que o que eu poderia acrescentar é o testemunho dos meus amigos 

desconhecidos, mas que tem muito mais histórias que eu sobre esse período, aqueles 

que iam todas as semanas visitarem pais e tios nos presídios e que ficavam confusos 

tentando entender como aqueles heróis poderiam ser os bandidos.  

Ou a história daqueles que já nasceram exilados e que começaram a sua vida em 

fuga, mesmo sem saber. Alguns deles até hoje não tem documentação brasileira 

regularizada.  

Muita gente me pergunta como foi ser um bebê na prisão, como eu poderia 

responder se eu era um bebê? Mas quando vejo minhas fotos e ouço os depoimentos de 

minha mãe, vejo que fui um bebê como outro qualquer, repleto de amor e talvez mais 

carinho do que outros bebês. 

Eu tenho o privilégio de ser uma filha de uma geração de sonhadores, de ser 

protegida e amada incondicionalmente por pessoas que sequer conheço, mas que 

igualmente amo. Nesse período ficou a memória de meus pais que ao verem a lua cheia 

se lembram do dia em que foram soltos, saindo do presídio, indo para casa, eu estava no 

colo deles e ficava escrevendo todas as coisas do mundo, “Olha a lua, olha o barco, olha 

o carro, olha a árvore”. Eu descrevia tudo como se na minha sabedoria infantil tivesse 

consciência que eles não tinham acesso a essas coisas e que naquele momento eu era a 

adulta que eles apresentavam no mundo.  

Fico imensamente feliz em saber e participar mesmo que a distância de um 

evento que reúne os filhos para que passemos a ter voz e principalmente para 

entendamos a importância dessa voz.  

Ressinto talvez o título “Verdade e Infância Roubada”, porque não vejo minha 

infância ou a de meus amigos como roubada. Apesar dos pesares, tivemos sim nossa 

infância repleta de momentos lindos, claro que parte desses é muito diferente da maioria 

das pessoas, mas daí a dizer que não tivemos é quase um roubo de nossa felicidade. 

No entanto, entendo a razão para esse título principalmente quando penso 

naqueles que desde pequenos passaram pelos corredores mais sombrios da ditadura, 

mas espero sonho talvez que mesmo que tenha seus momentos especiais de criança, 
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aqueles que a gente depois vê que só um olhar infantil conseguiria extrair no meio dos 

momentos mais absurdos e imperdoáveis. 

Obrigada pela oportunidade de deixar este testemunho, espero que na próxima 

vez, eu possa estar presente, será ótimo conhecer outros filhos da infância diferenciada”. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Repete o nome dela. 

 

A SRA. VIVIAN – Quem escreveu este testemunho, foi a Leta Vieira de Souza 

que é filha da Jessie Jane, é assim que se fala?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sabe quantos anos? 

 

A SRA. VIVIAN – Jessie Jane, que era ex-militante da ALN e foi presa quando 

era secundarista em 1º de julho de 1970 no Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E tem a idade dela aí? Não? 

Está bom. 

 

A SRA. VIVIAN – Sabe a idade dela? Não, da Leta.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Posso falar mais 

uma coisinha?  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode não, deve. A Zuleide 

vai falar de novo. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Desde que eu fui 

convidada para falar aqui, eu tive esses conflitos que ela fala na carta, né, também, e eu 

tinha colocado uma coisa na minha cabeça que eu ia falar porque é o que eu sinto 

realmente.  

Eu dou graças a Deus, apesar de todo o sofrimento, de ter saído do Brasil na 

época, de ser banida do Brasil na época, entendeu, eu dou graças a Deus do que ter 

ficado aqui como muitos aconteceu, com o pai preso, com a mãe presa e eles nas escolas 

e sendo o que se chama hoje de bullying, sendo, como que é, discriminado e sofrendo o 

que sofreram na escola.  

Eu pelo menos posso ter graças a Deus que eu não passei por isso, que eu fui 

para um país que onde eu pude depois ter o resto da minha infância em paz e não ter 

essa vida massacrada e sendo seguida o tempo todo como aconteceu com várias 

crianças que ficaram aqui, tá?   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então vamos indo, 

primeiro agradecer vocês dois, vocês podiam falar, fazendo um pedido, não é, conversar 

com o Ernesto que é uma coisa dolorida, mas o depoimento dele é importantíssimo, ele 

não veio, saiu de casa e não veio, não chegou aqui e a Nádia de Niterói justificou 

porque não veio?  

 

A SRA. – Não, não conseguimos falar com ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Mas o Edivaldo 

que é o contato dela, mas está bom. Queria primeiro, olha, uma coisa que nós não 
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fizemos não é Ivan, é agradecer ao ILP porque, o Instituto Legislativo Paulista, porque 

em uma casa tão com pouca estrutura, eles garantiram toda a organização desse 

seminário. E dizer o seguinte, não sei se tem uma melhor palavra para falar em 

português, mas Ivan, Amelinha, Renan, Thaís, Tatiana, Koba, parabéns, viu. Vivian, eu 

estava procurando a Vivian, desculpa, é que eu estava procurando um por um. Parei na 

Vivian, me desculpa. Vivian, vocês são da Assessoria da Comissão, muito obrigado, 

parabéns. Então, a sessão está encerrada. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO - Eu agradeço também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, fala Luis. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu também estou 

agradecendo também, agora eu acredito que isso aí teria que ser mais divulgado para 

que esta sala estaria mais cheia para que muitas pessoas também ficassem sabendo 

disso, né, porque parece que isso está sendo um pouco divulgado, não está sendo muito 

divulgado a respeito. Mas mesmo assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na medida do possível, mas 

hoje felizmente nós estamos. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO - Ah, é? Tá, então é bom. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas muito obrigado Luis, 

muito obrigado... 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu que agradeço a 

oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, tchau pessoal, chega de 

ditadura. (Palmas.)  

 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Respirando fundo. 

Trigésima oitava. Quem vai ler? Fernanda, já fica aqui ao lado, de pé é melhor? Mais 

postura, vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá?  

Continuação da 38ª audiência pública da Comissão da Verdade. Essa semana 

dedicada às crianças vítimas da ditadura, o Renan Quinalha vai fazer a leitura do texto 

sobre o tema dessa semana. Com a palavra o Renan Quinalha. 

 

O SR. RENAN HONORIO QUINALHA – Na verdade eu vou ler só um 

pequeno memorial para apresentar as pessoas que vão prestar o testemunho hoje, a 

Janaína e o Edson Luis de Almeida Teles, são filhos de César Augusto Teles e Maria 

Amélia de Almeida Teles e todos foram vítimas de perseguições e dolorosas torturas 

por parte da repressão política instaurada no Brasil no período do golpe militar. A época 

Janaína e Edson eram crianças com 5 e 4  anos de idade respectivamente e mesmo assim 

foram vítimas de tortura psicológica.  

No dia 28 de dezembro de 1972, por volta das 18h30, as forças de repressão 

comandadas pelo então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra acabaram prendendo em 

São Paulo o César e Maria Amélia juntamente com Carlos Nicolau Danielli, dirigente 

comunista. Danielli foi assassinado sob tortura três dias após a prisão.  
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Um dia após a prisão dos pais, em 29 de dezembro de 1972, os policiais e 

agentes do Exército sequestraram os dois filhos e a tia de ambos, Criméia. Levaram-nos 

aos berros e gritos e ameaças sob mira de metralhadoras, até serem deixados na OBAN.  

Outro dos depoentes de hoje, é o João Carlos Schmidt de Almeida Grabois, filho 

de André Grabois desaparecido político na Guerrilha do Araguaia, assassinado pelo 

Coronel do Exército Lício Augusto Maciel Ribeiro.  

O André nasceu no Hospital da Guarnição em Brasília e em 13 de fevereiro de 

1973. Criméia, sua mãe, foi torturada grávida de seis meses e meio, no período de 29 de 

dezembro de 1972, a 22 de janeiro de 1973, no DOI-CODI de São Paulo e de 22 de 

janeiro de 1973, a 20 de abril de 1973 no Pelotão de Investigações Criminais e no 

Hospital de Guarnição de Brasília. E Joca nasceu durante esse período Hospital da 

Guarnição em Brasília, onde permaneceu até o dia 2 de abril de 1973.   

E o terceiro depoente de hoje, é o Igor, quarto, perdão, é o Igor Grabois, que é 

filho do guerrilheiro desaparecido do Araguaia, Gilberto Olímpio Maria, e de Vitória 

Grabois do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, e também neto do dirigente 

comunista da Guerrilha do Araguaia, Maurício Grabois, que é desaparecido político 

também, e sobrinho do André Grabois, que também foi guerrilheiro no Araguaia. 

 

A SRA. – São só algumas fotos da Criméia e do Joca, o Joca com 50 dias no 

Hospital Militar em 1973 e do Joca com 4 anos já em São Paulo. Ali em cima já a 

Amelinha e a Janaína e aqui em baixo a Amelinha e o Edson. Lá em São Paulo, não é 

Amelinha? Essas fotos em são Paulo. E aí o Edson, a Janaína e a Amelinha, apesar de 

parecer irmã, é a Amelinha, mãe deles mesmo.  

O Igor não tem fotos, mas ele vai explicar para a gente porque ele não tem fotos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Segura a onda 

que a ditadura vem aí. A Fernanda quer fazer uma retificação.  
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A SRA. FERNANDA – Eu quero fazer uma retificação da coisa que eu falei 

que estava mais ou menos errada lá na parte da manhã, com relação ao banimento, era 

um decreto que era feito pelo governo, quando trocavam os presos políticos pelo 

Embaixador que tinha sequestrado.  

Então vão fazer esse decreto, de que os presos políticos estavam sendo trocados, 

estavam banidos do país, não podiam voltar para o país. E o que ocorreu na realidade, 

foram que alguns que retornaram pouco depois clandestinamente para entrar no Brasil, 

foram  assassinados.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Fernandinha. 

Vamos lá? Edson Teles, Janaína Teles, João Carlos Schmidt Grabois e Igor Grabois. 

Vamos lá? Com a palavra Igor Grabois.  

 

O SR. IGOR GRABOIS – Boa tarde, lembrar que cerca de uns 15 dias atrás, eu 

estive aqui para falar do meu pai, sobre o que é estar dentro de uma seção que trabalhou 

a questão dos guerrilheiros do Araguaia que ou atuaram em São Paulo ou nasceram em 

São Paulo. E hoje, é falar um pouquinho, me chamaram aqui para falar um pouquinho 

da minha experiência, eu tenho 47 anos e vamos dizer assim, no período da ditadura, 

passei toda a infância e toda a adolescência no período da ditadura, né, todo esse, então 

eu de certa maneira eu me sinto assim próximo, do que se convencionou a chamar de 

geração de 1968 apesar de nascido em 1966, né? Quando, sem ter vivido esse tempo 

histórico conscientemente né? Mas, vivido esse tempo histórico vamos dizer assim, 

meio que por tabela. 

Bem, depois do golpe de 1964, o Maurício Grabois como é sabido, era dirigente 

comunista dos mais importantes do Brasil, a perseguição, ela se estendia a toda família. 

O Maurício era militante do PCdoB, dirigente do PCdoB, a companheira, a minha avó 

Alzira também era militante do PCdoB, a Vitória, minha mãe, era militante do PCdoB, 

e o André Grabois era militante do PcdoB, e meu pai também militante do PCdoB, 

então toda a família era, vamos dizer assim, a família, quase que um comitê, quase uma 

célula, uma coluna guerrilheira.  
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Então, quando as crianças nasciam, nasciam automaticamente nesse período de, 

nasciam na clandestinidade, ou seja, corria esse risco e em 1964, 1965 após o golpe, o 

PCdoB vai buscar áreas para deflagrar a guerra popular contra o regime, a guerrilha 

rural, e o meu pai, e a minha mãe Vitória eram responsáveis de prospectar algumas 

áreas, né?   Então, eles foram para o interior do Mato Grosso, eu não tenho certeza se 

hoje é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, capital Cuiabá. É Mato Grosso, né, a 

cidade, a Glória de Dourado, o nome da cidade, perto de Rondonópolis e nessa busca 

que eu fui gerado.  

Então, a minha mãe não foi para a guerrilha, fundamentalmente porque 

engravidou aqui de mim, né? Então, por isso que ela se tornou assim, uma não 

combatente no ponto de vista armado né? E entre 1966 e 1971, a vida lá tinha uma certa 

aparência de normalidade, o meu pai, ele vinha de quatro em quatro meses cumprir 

tarefas em São Paulo, então o meu convívio com o meu pai foi nesse período, a última 

vez que eu o vi, foi em abril de 1971, essa informação, essa data é uma informação claro 

que é posterior. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Eu tinha 4 para 5 e tenho lembrança nítida dessa 

última vinda né, que inclusive foi uma última recepção familiar por parte do meu pai 

que todos os primos, tios, todo o pessoal aqui da Zona Leste, o pai, a mãe do meu pai, 

meus avôs, foi todo mundo para a Praia Grande, foi uma espécie de despedida do meu 

pai, não sei.  

Foi uma grande reunião familiar na Praia Grande e aí, uma lembrança, também 

era uma Rural Willis, tanto que até hoje eu tenho carinho quando vejo a Rural Willis 

por aí, carro que era um carro do PCdoB que meu pai dirigia. E o Maurício vinha, meu 

avô vinha de mês em mês, mês alternado, dois meses alternado, eu não sei se era por 

trimestre, passava um período no Araguaia e tinha um período em São Paulo exercendo 

aí a direção do PCdoB numa escala de revezamento com o João Amazonas. 
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E a última vez que eu vi meu avô, foi no réveillon de 1971 para 1972, também 

tenho lembranças nítidas, aliás, são anteriores a do meu pai, né, eu me lembro do meu 

avô no apartamento do Ipiranga e nesse período de 1966-1971, então 1972, foram 

algumas casas, né, primeiro foi no Ipiranga, não me lembro, essa é só de informação 

posterior, depois foi no Paraíso, num apartamento no Paraíso, desse apartamento no 

Paraíso eu me lembro.  

E depois foi uma casa de cômodo no Jabaquara, e dessa casa de cômodo do 

Jabaquara foi uma casa no Brooklin, até 2003 essa casa existia, 2003 foi a última vez 

que eu passei na rua Matias Cardoso, 897, esse é inesquecível esse endereço, hoje essa 

rua se chama Roque Petrella, fica ali perto da Berrini e Aguas Espraiadas, essa casa 

ainda existia em 2003.  

Eu não sei se a especulação imobiliária já pôs ela abaixo, mas até 2003 ela, essa 

casa estava lá. E ela tinha uma característica, que essa casa era embaixo sala e quarto, e 

em cima dois quartos, depois no decorrer da história porque isso é tão importante essa 

separação por andares da casa.    

Quando deflagra o Araguaia, né, logo em seguida essa casa de cômodo do 

Jabaquara, ela é abandonada e se consegue essa casa no Brooklin e como se alugava, né 

era por depósito judicial, porque não tinha documentos, não se comprovava renda e aí 

as coisas começam a perder essa cara de normalidade, isso já tinha, em 1971 já tinha 

uma certidão de nascimento que a Vitória obteve hoje, eu não sei se conseguiria, chegou 

no cartório em Cascadura, Rio de Janeiro, olhou uma casa, anotou o endereço, botou o 

número da casa, chegou no cartório, eu vim registrar o meu filho, ele tem 5 anos. Ele 

nasceu aonde?  Ele nasceu nesse endereço, nasceu em casa. E hoje... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Explica um pouco mais 

devagar, que essa é uma passagem importante e complicada. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Então, foi no cartório, eu vim registrar meu filho.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E como você fala tudo, 

Maurício, Vitória. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É. Vitória é minha mãe, né, Vitória Grabois e 

Maurício Grabois meu avô, foi comandante da Guerrilha do Araguaia.  

Então, nessa casa, nesse registro desse cartório, a Vitória fez um Registro Civil 

como mãe solteira dizendo que eu tinha nascido em uma casa de família, no endereço 

que ela anotou lá nas imediações do cartório, lá em Cascadura, e a partir dali eu passei a 

me chamar Jorge de Freitas e me chamei Jorge de Freitas, segundo a Comissão 

Nacional de Anistia, até fevereiro de 1982, foi quando a perseguição, a Comissão 

Nacional da Anistia definiu, a minha perseguição foi a partir de maio de 1971 quando 

tem esse registro civil com outro nome até janeiro de 1982, quando o Conselho Estadual 

de Educação do Rio de Janeiro converte os meus documentos escolares para Igor 

Grabois.  

Então, de posse dessa Certidão de Nascimento, aí todos tinham outros nomes né, 

a Vitória chamava Tereza de Rosa Freitas, a minha avó Alzira nunca tirou documentos 

ilegais, mas também não usava o nome Alzira, era Maria, Dona Maria, a coisa mais 

comum do mundo e, Vitória era Tereza e Jorge, a Vitória, minha mãe foi descobrir, a 

Vitória Grabois foi descobrir que Igor era a mesma origem de Jorge, vem de Iorgos, do 

grego que é agricultor, então Igor seria o equivalente a Jorge em Russo.  

Então, Igor é seu apelido, você se chama Jorge, então uma criança de 5, 6 anos 

acredita né, então. A partir de, digamos assim, janeiro, fevereiro, abril de 1972, eu 

passei a me chamar Jorge porque eu acreditei que era Jorge. Então, esse segundo nome, 

vamos dizer assim, essa segunda pele, ela foi assim oficialmente até 1982, de vez em 

quando o pessoal chama Jorge e eu olho para traz assim, tem uma reação, um cacoete.  

E aí, essa casa é uma situação estranha né, essa casa, ela tinha uma função 

política, ela não era só uma casa, isso eu vim saber bem depois.  

Então o 2º andar dessa casa no Brooklin, nesse sobrado no Brooklin, esse 

segundo andar era completamente vetado a qualquer criança que por ventura ficasse 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



84 

 

minha amiga ali, que fosse frequentar essa casa, ela era absolutamente vetada, ninguém 

podia ter acesso ao meu quarto.  

Por quê? Sempre que eu ia na casa das pessoas, das crianças eu tinha acesso, aos 

quartos das crianças, mas nessa casa não podia ter acesso ao quarto. Eu fiquei anos sem 

saber disso. E aí, com 6, 7 anos eu pergunto cadê meu pai, cadê meu avô? Ah, eles estão 

trabalhando, estão trabalhando e o trabalho é fora de São Paulo, estão trabalhando. Só 

que esse trabalho nunca permitia folga para as pessoas virem, nunca tinha.  

Então, esse trabalho era uma espécie de trabalho eterno, esse trabalho era um, 

uma desculpa e eles iam enrolando com 7, 8 durante um período, o tapear as crianças 

funcionava e depois de um certo período parou de funcionar. 

E no segundo andar dessa casa, no meu quarto particularmente, tinha lá uma 

parte da biblioteca do PCdoB. A documentação do PCdoB, ela ficava nesse quarto, 

então as obras completas do Stalin pela Editorial Vitória, ficava no quarto, os livrinhos, 

tinha os livrinhos da Editorial..., não sei como chamava, a de Moscou era Progresso, 

acho que da China era Nova China ou Pequim, eu não me lembro.  

Mas tinha uns livrinhos com a cara do Lenin e umas moedinhas, o Lenin, do 

Marx, do Mao, em Francês, em Espanhol, nunca em Português, em Inglês, isso tudo era 

parte, Doença Infantil do Esquerdismo de Lenin, “Manifesto Comunista”, o “Guerrilhas 

e Revoluções”, do Gabriel Bonnet, que eram, tinham algumas coisas de arte militar, que 

o pessoal foi para o Araguaia né?  

O livro da, um livro importantíssimo da Marta Machado, “A Tática de Guerrilha 

do Cangaço”, um único trabalho acadêmico descente até hoje sobre o Lampião, né, esse 

livro tinha lá publicado pela Brasiliense, e esses livros eles não ficavam assim, não era 

uma biblioteca como vocês imaginam, uma estante não, eles ficavam em um saco de 

viagem, uma mala de viagem, isso hoje não se usa mais, anos 1970 com rodinhas, que 

fechava com zíper em cima, e iam três ou quatro camadas de jornal envolvendo grupos 

de volumes, então tinham dois sacos desses e era a biblioteca do PCdoB. E no armário, 

em algum lugar intocado também tinha uma parte da finança do PCdoB que ficava ali 

meio que escondida.  
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A minha mãe Vitória, ela fazia parte do grupo de apoio do comitê central do 

PCdoB, então, portanto ela fazia algumas viagens também para o exterior, ela fazia 

contatos nas Embaixadas internacionais, Albânia, China, Argélia, dentro da política 

internacional de alianças do PCdoB naquela época, fez umas quatro ou cinco viagens.  

E nessa casa também, de 15 em 15 dias, isso eu consegui sacar, o João 

Amazonas morava nessa casa durante 15 dias e 15 dias ele morava fora, ele vinha 

regularmente para essa casa e a história de faixada para a vizinhança era que o João 

Amazonas era irmão da Alzira, então ele era meu tio José, irmão da Alzira, tio José. 

Então essa era a faixada que era para a vizinhança e também ficou sendo para mim. 

A partir de 1976, quando teve a queda da Lapa, um pouco antes, a última vez 

que o Amazonas esteve em casa, foi antes da queda da Lapa, depois ele ficou no exilio, 

na França, etc., e também foi mais uma figura masculina na família, no caso era família 

mesmo, que era o tio, irmão da Alzira, que também desaparece do mapa, né? Então 

simplesmente as pessoas iam literalmente sumindo do pedaço.  

Primeiro meu pai, depois o Maurício, depois o Amazonas, então todas as figuras 

masculinas da família desapareciam. Então era uma coisa estranha esse negócio, e tinha 

algumas figuras nas conversas da Alzira, da minha avó Alzira e da minha mãe, então 

tinha um personagem que aparecia de vez em quando o José Carlos, o José Carlos era o 

André Grabois.  

Elas sempre se referiam a ele pelo nome de guerra. Ah, o José Carlos isso, o José 

Carlos aquilo e eram como é que eu posso traduzir? Eu estava até comentando aqui 

antes e aí eu recebi aí por esse programa de fazer malucos, chamado Facebook, esse 

(ininteligível) de iniquidades, uma foto do Roberto Carlos recebendo a medalha do 

pacificador ou coisa do gênero né, e depois é um vídeo, um link com um vídeo em 

Espanhol (ininteligível) ele agradece ao Pinochet.  

Muchas gracias Presidente Augusto Pinochet e um show. Por que eu estou 

falando essa história do Roberto Carlos? Porque o bombardeio cultural que a gente vivia 

nesse período, ou seja, mesmo com essa loucura, ou seja, as pessoas desaparecem e um 

belo dia você muda de nome, a gente vivia mergulhado ali na massa no Brooklin.  
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A gente vivia ali meio, a vizinhança, foram oito anos nessa casa, então vizinhos 

começaram a vir, começou a se estabelecer relações pessoais, a minha mãe conquistou 

uma grande amiga que continua amiga dela pós a clandestinidade e aí, o que se ouvia? 

Roberto Carlos, Domingo era Silvio Santos o dia inteiro, inclusive em casa, porque a 

gente não tinha TV a cabo, era então aquela coisa de Silvio Santos e era aquele 

bombardeio de propaganda do Regime, via Silvio Santos, via Roberto Carlos, via 

outros, inclusive aquele anúncio, “Este é um Pais que vai para frente”.  

E eu era regularmente matriculado no ensino oficial do estado de São Paulo que 

também tinha aquele culto à ditadura, então, por exemplo, imagina eu ter que fazer um 

desenho sobre a, marcando a data, fazendo um trabalho marcando a data do dia 31 de 

março, na revolução de 31 de março. Tinha que se fazer lá uma bandeira do Brasil, 

alguma coisa do gênero ali para, naquele momento. 

Bem, então essa vida assim meio preenchida por vazios, vamos dizer assim, 

contraditoriamente falando né, cercada por mistérios...  

Tem um episódio, a minha avó fazia os contatos com o Carlos Danielli em 

pontos. Então o último contato que minha avó fez com o Carlos Danielli antes de ele ser 

preso e assassinado, o Danielli disse o seguinte, né, aquela casa é insegura, então ela 

tem que ter um cachorro. Aí o Danielli arrumou um cachorro, não sei como, mas 

arrumou um cachorro lá um, mas tarde eu vim saber que era uma mistura de pastor 

alemão com collie, e minha avó chega um dia com um cachorrinho deste tamaninho e 

aquele cachorro se tornou um bicho do tamanho de um bonde que ocupava o quintal e o 

João Amazonas tinha um verdadeiro pavor desse cachorro. (Risos)  

Então esse cachorro, ele era proibido de entrar em casa e quando ele entrava na 

casa, o Amazonas corria pelas escadas fugindo do cachorro. Tinha um pavor do 

cachorro que era uma coisa, era uma coisa assim terrível.  

E aí, esse cachorro como ele, imagina, naquela questão de clandestinidade se 

converteu em um problema... (Risos)  

Porque a vizinhança reclamava, o cachorro latia e só duas pessoas conseguiam 

lidar com o cachorro, era eu e minha avó, só essas duas pessoas conseguiam lidar com 

esse cachorro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O cachorro era 

(ininteligível). 

 

 O SR. IGOR GRABOIS – O cachorro era meio trotskista, né? O cachorro era 

o Bob. (Risos)  

E esse cachorro um belo dia aparece um cidadão lá com uniforme da Força 

Pública, “Eu quero o cachorro”, ele queria levar o cachorro para um sítio dele lá, não 

sei. Imagina, aparecer um cidadão com a Força Pública é repressão política vindo nos 

prender porque tinha se espalhado na vizinhança que se queria doar o cachorro e esse 

membro da Força Pública da PM de São Paulo se candidatou a levar o cachorro, então 

ele levou o cachorro, como ele era da Força Pública, qual foi a conversa?  

O cachorro vai treinar, por isso que ele está indo com a Força Pública, ele vai 

treinar então esse cachorro, quando é que ele volta, quando é que ele volta? Falei mais 

um também, mais um desaparecimento, do cachorro, mais um vazio preenchendo esse 

período. (Risos)  

Bem, a partir de 1976, os dois últimos contatos com o PCdoB que eram o João 

Amazonas e Elza Monnerat, o João Amazonas fora do País, a Elza Monnerat era presa 

na queda da Lapa, aí se perde o contato com o PCdoB e se perde o contato também com 

a família, (ininteligível), quem fazia a ligação com a família era a irmã do Maurício 

Grabois, a Maria Grabois, que era uma médica no Rio de Janeiro, que fazia uma ligação 

e as outras pessoas da família nem sabiam dos desaparecimentos, nem nada.  

E as notícias que vinham eram do Amazonas, aí a Vitória minha mãe com nome 

de Tereza da Rosa tinha feito o, chamava antigamente madureza, aquelas provas, fez a 

madureza do primeiro grau, fez a madureza do segundo grau, fez vestibular, entrou para 

a Faculdade de Letras de Moema que é a atual Universidade do Ibirapuera e também foi 

aprovada na USP e na PUC, em 1975. Ela conseguiu ser aprovada na USP e na PUC, 

mas era impossível frequentar porque a USP e a PUC eram centros do movimento 

estudantil e era uma quebra de segurança, então foi lá para Moema que é mais discreto. 

Isso tudo como Tereza da Rosa.  
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E vai, a partir de 1976 e minha mãe pega aulas, antigamente chamava ACT, hoje 

se chama categoria O, que são os professores temporários do estado de São Paulo. 

Então o caso de um clandestino que se tornou funcionário público, tem casos, né, tem o 

Mafra, que era, que foi cassado do Banco do Brasil em Santa Catarina e passou no 

concurso do Banco do Brasil em Minas Gerais com outro nome, são os dois únicos 

casos que eu conheço.  

Inclusive começou afazer parte da Associação dos Funcionários Públicos do 

Estado de São Paulo que tem sede ali na, perto ali da Rangel Pestana, na AFEPESP, 

então frequentava, nesse período aí, vamos dar o ar de normalidade, então frequentava a 

colônia de férias que era na Represa da Guarapiranga e ia para Bocaina, conseguia 

vagas naqueles sorteios, tinha que conseguir vagas para os funcionários públicos são 

todos afiliados em associação. 

E em 1978, aí a coisa mais irônica, foi quando começaram as greves e a 

APEOESP começou a se destacar como entidade representativa dos professores, a 

minha mãe começou a participar do comando de greve com nome de Tereza da Rosa, 

né? Quando caiu a ficha que era uma violação de segurança muito grave, ela já estava 

na reunião de comando de greve lá em Santo Amaro, deve ser hoje a sub sede da 

APEOESP em Santo Amaro, e isso tudo sem contato com o PCdoB e com os contatos 

tênue da família.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando chegou a 

notícia do desaparecimento do seu avô e do seu pai? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Foi em 1974 com o Amazonas trouxe as 

informações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo de diferença 

teve? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



89 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Meses.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meses? 

 

O SR. IGOR GRABOIS- Meses, em 1974, 1975. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro seu pai, depois seu 

avô, não é isso? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Não, o meu pai e o meu avô, foi no mesmo dia, 25 

de dezembro. Natal de 1973. O André que foi em outubro. E as notícias tanto do André 

quanto do Maurício, quanto do meu pai, o Amazonas levou. Isso também eu fui 

descobrir também depois em conversas quando começa a reconstruir toda a cena. 

Bem, a partir de 1977, 1978, eu já começo a chegar à conclusão que esse 

negócio de trabalho era conversa fiada, que o cachorro não tinha ido treinar, porque eles 

continuaram esse mistério absoluto e aí começou a ficar mistério mesmo, né? Aí, a 

primeira coisa que eu falei foi como é que eu vou resolver esse mistério? A primeira 

coisa que eu faço foi abrir os... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em 1978? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Setenta e sete, por aí. A primeira coisa que eu faço é 

abrir a biblioteca do PCdoB. E aí eu fui abrir a biblioteca do PCdoB, a minha avó Alzira 

já tinha, ela fazia vamos dizer assim, uma doutrinação, falava da mais-valia... eu com 7 

anos, eu ouvi falar da mais-valia, uma coisa assim meio, a minha avó era a figura e não 

era só comigo, era com todo mundo, revelar os segredos da exploração do homem pelo 
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homem, minha avó era muito doutrinarista no bom sentido, né, sempre com a 

preocupação de fazer a propaganda.  

E aí eu fui abrir a biblioteca do PCdoB e eu fui descobrir a, já tinha noção do 

que era aquilo, quando eu comecei a olhar aqui, nossa, aí eu com 11 anos eu comecei a 

ler algumas coisas né, aí eu me lembro que eu li “A Doença do Esquerdismo”, de Lenin, 

não entendi nada mas, inclusive eu fiquei muito impressionado com aquele exemplo que 

o Lenin dava, “se você é assaltado você entrega o carro...”, quando ele quer justificar a 

brecha de Trotsky, acho que foi a única coisa que eu entendi do livro na época, quem 

leu “Doença Infantil” , lembra essa passagem.  

Fui ler o livro do Gabriel Bonnet , Revoluções, acabei de ler esse livro e depois a 

minha avó queimou, ele não ficava mais na biblioteca do PCdoB, ele ficava na 

biblioteca da casa né, minha avó queimou esse livro, fui ler o da Marta Machado lá do 

Cangaço, tem umas coisas esquisitas, tinha o a divergência China e União Soviética. Aí 

tinha um livro espanhol que era conjunto dos chineses com soviéticos, era um artigo 

chinês um artigo soviético, um artigo chinês e um artigo soviético.  

Todos eles falavam o seguinte, que Lenin era uma grande figura etc., etc., e que 

a unidade da União Soviética e da China eram inquebrantável e que o imperialismo não 

ia conseguir separa os dois grandes países socialistas, eu li esse livro, eram quatro 

artigos, dois da União Soviética e dois Chinês, um livro espanhol, e fui lendo, o 

manifesto comunista, e isso ficou um negócio meio. 

   Aí em 1978 abriu, relançou aquela coleção “Os Pensadores”, fizeram uma 

propaganda na televisão, aí eu comprei um Marx, o segundo volume e tenho até hoje 

esse volume, é um volume meio assim afetivo, então peguei o Marx fui ler lá o “Salário, 

Preço e Lucro”, a introdução, depois que eu fui saber que o Gorender que tinha escrito, 

etc.  

Então a partir desse 1978, as perguntas começam a serem feita e elas não são 

respondidas, até que um belo dia lá em 1979, se comprava uma revista “Isto É”, sempre 

com uma semana de atraso, “Isto É” na época era como se fosse a “Carta Capital” hoje, 

até o Mino Carta que dirigia, aí tem lá uma matéria com “Stalin e Lenin, PCdoB voltam 

à cena”, e uma baita foto do Amazonas assim logo após a anistia né? Aí eu, opa, 

conheço esse cidadão aqui da fotografia.  
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Ai eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, aí lá, ah, os que fundaram o PCdoB, o João 

Amazonas, Maurício Grabois, tem um Grabois na parada que era a minha tia Maria, aí 

eu liguei também, opa espera aí, aí eu chamei a Vitória, a minha mãe e falei, olha isso já 

era setembro de 1979, isso já era depois da anistia, aí eu cheguei e disse olha, tem toda 

essa situação aqui que a gente vive, tem a ver com isso.  

Aí foi o dia em que a Vitória sentou e contou a história toda. Vamos dizer, foi 

assim um de uma vez só, um choque anafilático, sei lá. Todo o mistério, porque aquele 

medo, porque aquela, os segredos, porque os vizinhos não podiam saber, porque as 

crianças não podiam subir no segundo andar da casa etc.  

E aí nesse dia eu passei a fazer parte da célula do PCdoB ou do que sobrou do 

PCdoB, sei lá, na Matias Cardoso, 897, que aí o debate era o seguinte, sai da 

clandestinidade agora ou espera o João Amazonas vir e fazer o contato e ele dá o aval 

do Comitê Central para sair da clandestinidade.  

Isso foi um debate torturante, que durou uns três meses, esse debate e aí os 

exilados voltavam, voltou primeiro o, do PCdoB, o primeiro que volta é o Arruda, o 

Diógenes Arruda, que a gente conhecia, aí a direção do PCdoB não conhecia mais 

porque era o pessoal da, basicamente o pessoal da AP que tinha sido incorporado ao 

PCdoB a partir de 1972-1973. Então, Elza Monnerat é solta com a anistia do presídio 

político feminino, da penitenciária feminina e aí era aquele desespero de abrir “O 

Estado de São Paulo”, o jornal de lá era o “Estadão”, a “Folha” eu fui ler depois muito 

mais tarde, o “Estadão” que era o jornal que regularmente lido por dona Alzira Grabois 

que lia os artigos de fundo e etc.,  

E a partir daquele momento era fuçar as listas da volta dos exilados que eram 

publicadas. Hoje está voltando Prestes, Hoje está voltando o Brizola, hoje esta voltando 

o Gabeira, esta voltando o Franklin Martins, eram os nomes todos publicados e do 

Amazonas, nunca que voltava.  

Então qual era a conclusão? O PCdoB não está acreditando na abertura, não está 

acreditando na anistia, essa deve ser a linha política, ou seja, o pessoal esta achando que 

isso aí é para botar a cabeça de fora para eles cortarem, então a gente não sai da 

clandestinidade, continua na clandestinidade.  
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E aí as cenas, as situações, os debates absolutamente dos desesperados, será que 

essa ditadura não vai acabar?  Será que ela vai durar que nem o Salazar, que durou 50 

anos? O Franco, que durou mais de 40? Será que eles vão ficar aí arrumando generais 

no revezamento aí de quem é o presidente cinco estrelas e etc.? Então era esse, será que 

essa ditadura não acaba?  

E aí o Amazonas veio, a gente descobriu pelo jornal, o Amazonas veio primeiro 

para o Galeão e depois ele veio para Congonhas. Quando ele veio, ele não tinha casa 

para ficar no Rio de Janeiro, aí o PCdoB procurou a minha tia Maria Grabois se podia 

abrigar o Amazonas uma noite na volta dele, aí ele ficou na casa do meu tio Jaime 

Grabois, ele e a Elza Monnerat, ele meu tio avô Jaime Grabois que é irmão também do 

Maurício.  

E a minha tia Maria que era uma figura, fazendo no mínimo indiscreta, né, 

chegou para o João Amazonas e as duas? As duas Vitória e Alzira, e o Amazonas não 

respondeu nada. A tia Maria apavorada, e as duas, né? Aí foi eu e a Vitória para 

Congonhas receber o João Amazonas tentar ver se a gente conseguia, com certeza a 

Criméia e a Amelinha estavam lá nesse dia, no 25 de novembro.  

Aí eu e a Vitória ficamos em um canto com pessoas que estavam esperando 

passageiros comuns, enquanto isso estava lá, a turma com faixas, Vale do Ribeira 

recebe Amazonas, e o pessoal gritava “Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos um 

Araguaia em cada canto do Brasil”. Essa era a palavra de ordem do pessoal do PCdoB e 

aquela explosão do pós-anistia, nós ficamos ali, nossa eu fiquei em um fascínio 

inacreditável né? Um fascínio daquele ali. 

Aí sai o Amazonas, aquela corrente humana, né, o Amazonas ia ser direto levado 

para o acho que para o Sindicato dos Metalúrgicos se não me engano, e aí era o Zé 

Duarte segurando ele num braço e o Diógenes Arruda segurando ele no outro, tirou foto 

da Imprensa, mas essa cena eu me lembro como foto e me lembro como cena, e a Elza 

Monnerat atrás, a Vitória disse que ela pensou em segurar a Elza, tinha que ter 

segurado, mas ela não teve coragem, volta para casa para o velho debate.  

Aí aquela agonia de Pilatos ali, sai da clandestinidade ou não sai da 

clandestinidade? Nessa época eu já estava, pelo amor de Deus, vamos sair da 

clandestinidade, vamos voltar para o mundo dos vivos, né, vamos sair da. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas dá uma traduzida, 

porque para as pessoas que não viveram, o que é, fala um pouquinho do que você sabia, 

Fala tão bem. O que é viver clandestino em tudo o que você já descreveu? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu estou fazendo 

uma experiência de criança né, como eu estava comentando com o Azenha, eu tenho, 

aqui todos são quarentões, eu sou o mais, que está caminhando mais rápido para 

cinquenta de todos. A velocidade é a mesma, mas eu estou um pouquinho mais a frente 

de vocês, não tenho como retroagir, vocês não têm como me ultrapassar nessa corrida.  

Então, a primeira coisa é o seguinte, eu era a única criança que não tinha primo, 

que não tinha tio, que não tinha família. Não tio, não tinha primo, não tinha nada. Todas 

as crianças que eu conhecia na escola, ah, meu primo, eu não tinha primo, não tinha tio, 

não tinha nada. Isso era uma coisa absolutamente... e tinha com a família, o Joca não 

sabia da existência, o Joca depois eu fui conhecer o Joca em 1980. Eu fui conhecer o 

Joca, o Joca tinha 6 anos, 7. Já tinha 7 já. Então não tinha parentes, então isso era uma 

coisa, né?  

A outra coisa, é que também não tinha passado, não tinha passado. Quem era o 

avô, quem era o bisavô, não tinha passado. Qual era a identidade familiar, qual era a 

identidade étnica, outra coisa é que também não tinha lugar, era São Paulo, era o Rio, 

não tinha lugar, eu não tinha lugar, não tinha um local.  

Então nasceu no Rio, morava em São Paulo, mas tudo isso era o ar de 

provisoriedade dos lugares, era muito grande. A outra coisa, é que a segurança era 

muito forte, e havia motivos de ter uma preocupação de segurança, essas preocupações 

de segurança viraram, acabavam virando verdadeiro exercício de paranoia. Qualquer 

cidadão esquisito que passava na rua era um cidadão da polícia fazendo a campana e 

levantando os dados da casa para eles entrarem lá. São episódios que eu acabei 

passando batido. 

A Liana Casarolli, se tornou uma grande amiga da minha mãe, Liana Casarolli, 

já é falecida, se tornou uma grande amiga da minha mãe, minha mãe conheceu ela na 
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porta da escola, ela era mãe de alunos que estudavam na mesma escola particular que eu 

estudava, que eu estudei um ano, aí depois eu fui para o Mário de Andrade que é uma 

escola estadual na rua Joaquim Nabuco, acho que ainda existe até hoje, uma escola 

importante na Zona Sul.  

Então, essa Liana se tornou uma espécie, uma melhor amiga da minha mãe e 

uma pessoa de confiança naquele momento, a melhor amiga de Tereza, a única pessoa 

que inclusive, dentro daquela comunidade que a gente vivia, tinha uma visão mais 

arejada, uma visão de oposição ao regime, a maioria das pessoas simplesmente nesse 

assunto nem se, nos vizinhos esse assunto nem se colocava, aliás nem se podia falar, 

política era um assunto proibido, era tabu, não se podia falar em política com outras 

pessoas. Podia falar do Roberto Carlos, futebol, mas política não podia falar.  

Quando teve a queda da Lapa, qual era a preocupação? Se alguém naquela casa 

já tinha sido preso, teria conhecimento do pessoal, vamos dizer assim, lá da Pio X, na 

Lapa, na rua Pio X. 

 

O SR. – Pio XI. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Pio XI, desculpa, na Rua Pio XI, a casa ainda existe, 

eu passei na casa tem uns dois anos, daquela casa, teria conhecimento da Matias 

Cardoso, 897. Os dois, vamos dizer assim, os dois aparelhos, duas casas fortes do 

PCdoB, se alguém foi preso naquela casa, teria conhecimento e poderia abrir sob 

tortura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas o que, como chegou o 

negócio da casa da Lapa para vocês lá? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Imprensa. A imprensa na época foi a imprensa, foi 

na hora, foi no Jornal Nacional, foi uma crise, foi um choque que todo mundo levou. Eu 
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não sabia, mas a Vitória e a Alzira, minha mãe e minha avó ficaram apavorados quando 

viram aquilo. O Comitê Central do PCdoB tinha sido atacado, Pedro Pomar e o Ângelo 

Arroyo que eram duas referências que elas tinham, tinham sido assassinados e a Elza 

Monnerat que era a outra referência e o Wladimir Pomar tinham sidos presos, que eram 

referências que as duas também tinham, os outros elas não conheciam.  

Mas aqueles, os dois assassinados e dois dos presos, eram e isso no Jornal 

Nacional, aparelho terrorista desmantelado, (ininteligível), e resistiram, dois terroristas 

foram mortos em confronto com policiais, foi aquela matéria do “Jornal Nacional” e 

saiu no dia seguinte no “Estadão”, no “Jornal da Tarde”, na “Folha da Tarde”. Aquela 

foto, o “Jornal da Tarde” ficou guardado lá junto da biblioteca do PCdoB, aquela foto 

deles, da porta da casa da Lapa, metralhados e etc.  

Aí qual foi a situação? Pode cair a casa, podemos cair nós, então a Vitória correu 

lá na casa da Liana Casaroli, chegou, “Olha, fica com o Jorge que eu preciso fazer uma 

viagem com urgência e daqui a três dias eu venho buscá-lo”. Até hoje eu não entendi 

nada porque eu fiquei três dias na casa da Liana indo para a escola, normal e qual era a 

situação. Se eu, se cai preserva o Jorge, preserva o Igor depois a Liana vai criar, vai dar 

um jeito e alguém descobre, em alguns anos alguém descobre que o Jorge e a Vitória 

tinha confiança que se acontecesse alguma coisa que a Liana seguraria a minha onda lá 

de criação, etc. etc. isso eu tinha 10 anos.  

Então a amizade e por isso essa questão dessa história que eu conto dessa 

amizade que eu conto, da Vitória, da minha mãe com a Liana é tão importante, a Vitória 

chegou a ter confiança na Liana para confiar o filho caso houvesse uma queda, né? 

Então como ninguém na Lapa tinha o conhecimento daquela casa, a única pessoa que 

tinha o conhecimento daquela casa era o Amazonas, ficou-se naquela casa, que também 

foi uma violação de segurança razoável, mas optou-se por ficar naquela casa.  

Bem, então em novembro, retomando o fio da meada, em novembro de 1979 o 

Amazonas vem, não faz contato e aí não sei se foi por votação ou por imposição, eu e a 

Vitória dobramos a Alzira e a Vitória saiu a campo para buscar um advogado para poder 

promover essa saída da clandestinidade.  

Aí o advogado que se conhecia, era um que aparecia muito na televisão depois 

defendendo os presos políticos na Auditoria Militar ou no Superior Tribunal Militar, 
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que era o Luiz Eduardo Greenhalgh. E aí, como é que se encontra o Luiz Eduardo 

Greenhalgh? Abre-se o catalogo telefônico, existia na época esse objeto, Greenhalgh, 

telefona para lá, não aqui é o escritório do pai dele e o escritório é esse, porque eu quero 

marcar com o Doutor Luiz Eduardo, marca um dia e aí o Luiz Eduardo recebe, pois não, 

aí a Vitória, eu sou a Vitória Grabois, filha de Maurício Grabois, eu estou na 

clandestinidade, segundo a Vitória, quase que o Luiz Eduardo cai da cadeira, que 

chegou aquela, do nada e chegou essa história toda e aí o Luiz Eduardo deu algumas 

orientações jurídicas né? 

A primeira orientação jurídica é, sai de São Paulo vai com, isso não é nem 

orientação política até, já que o PCdoB não faz contato, vai para o Rio e vai buscar o 

abrigo da Família lá no Rio. Essa foi a primeira orientação.  

Como a Vitória dava aula lá no Estado, com holerite e coisas do gênero, 

simplesmente não renova, é ACT, simplesmente não renova o, não vai lá, na atribuição 

de aula, não dava para buscar mais aula. E a Vitória tinha comprado um carrinho, 

porque ela também tinha tirado carteira de motorista, diploma de curso superior, a 

madureza, carteira de motorista, autonomia na prefeitura, tudo com o nome de Tereza, 

né, então a Tereza, vamos dizer assim, ela tinha um carrinho, tinha um Chevettinho 

1974, e o Luiz Eduardo Greenhalgh deu um jeito de vender esse carro na boca do lixo, 

em uma concessionária que o, digamos assim, o cara devia uns favores jurídicos ao Luiz 

Eduardo.  

Então vendeu-se o carro, esse carro só serviu para fazer uma mudança e entrou 

em contato com, e eu fiquei sem ver a minha avó Rosa, que eu convivo muito hoje, 

diariamente eu convivo hoje, eu fui ver minha avó rosa só em janeiro de 1980, eu deixei 

de ver em 1972 e só fui ver em janeiro de 1980, também não procurar a minha avó, 

também era uma questão de segurança.  

Aí esse carro ajudou a fazer a mudança, tira os móveis, se livra dos móveis que 

não dá para levar, etc. etc., e a Vitória foi e tirou documentos como Vitória Lavínia 

Grabois Olímpio, tirou carteira de identidade aos 36 anos, tirou título de eleitor aos 36 

anos e tirou os documentos legais, independente do que aconteceria com os documentos 

ilegais. 
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Então tirou, esqueceu a carteira de motorista, mas tirou o básico, né, o CIC, o 

RG, o Título Eleitoral e entra-se com o processo com base na Lei da Anistia e lembrar 

que foi o artigo que se usou foi o crime conexo da anistia, porque o crime da Vitória era 

falsidade ideológica, era um crime do Código Penal, e tinha que se colocar esse crime 

como crime conexo da anistia, ou seja, até a tragédia que a gente viveu né, o crime 

conexo da anistia é o que anistiou os torturadores, é o artigo primeiro da lei da anistia, 

né? Crimes políticos e conexos. 

Eles usam isso até hoje. Então, foi feito uma petição, ou seja, entrou-se um 

processo para, com base na Lei da Anistia de recuperar todos os documentos que 

estariam porventura como Tereza da Rosa Freitas ou como Jorge Freitas, transformá-los 

em Vitória Grabois e Igor Grabois, os documentos que foram obtidos pelo período da 

clandestinidade.  

O meu caso era o mais grave, eu estava na 7ª série, eu ainda fiz a 8ª série e o 1º 

ano do Ensino Médio como Jorge, fui até para uma escola da Comunidade Judaica que 

aceitava me tratar formalmente como Igor mesmo meus documentos sendo Jorge, foi, 

então era uma saída enquanto o processo não rolava.  

Então teve, aí virou inquérito policial na Polícia Federal, essa situação toda, 

virou inquérito policial. O delegado, eu esqueci o nome do infeliz, o delegado da Polícia 

Federal que se tornou depois Superintendente aqui da Polícia Federal de São Paulo, 

então teve que tomar depoimento, o Veronezzi, foi o Veronezzi, o Veronezzi que 

presidiu o inquérito policial, se tornou inquérito policial, após a anistia, se correu 

também o risco desse inquérito policial virar uma denúncia no Ministério Público, ou 

seja, a anistia não era tão completa.  

Aí o Veronezzi apreendeu os documentos e aí a Vitória levou os documentos da 

minha tia Tereza e o Veronezzi perguntou como você obteve esses documentos? Aí a 

Vitória falou, o meu pai me deu. E ficou e o Veronezzi recebeu os documentos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Grabois é um sobrenome 

judaico, né? 
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O SR. IGOR GRABOIS – É um sobrenome judaico, por isso que foi uma 

escola Judaica. E os documentos foram apreendidos em janeiro de 1982 e aí foi uma, 

teve uma espécie de lobby, na época o PCdoB apoiava o PMDB e o PMDB era o 

Chagas Freitas lá o governador do Rio de Janeiro, Flexa Ribeiro era o presidente do 

Conselho Estadual da Educação que era afiliado ao PMDB e nesse contato, o Flexa 

Ribeiro pautou ao Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Educação 

aceitou, fez lá uma reunião e aprovou, constou em ata que o meu nome poderia constar 

como Igor Grabois nos meus documentos, histórico escolar etc., etc.  

E o diploma da Vitória também foi outra briga no MEC, durou aí uns, mais uns 

três ou quatro anos de briga no MEC, para o MEC e USP, porque quem validava o 

diploma de Moema era a USP e para a USP também transformar o diploma em Vitória 

né? Então. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT- Sua avó materna morava em 

São Paulo ou no Rio?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Minha avó materna sempre 

foi de são Paulo, da Zona Leste. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Tatuapé, né? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Do Tatuapé, sempre foi comunista também, o meu 

avó também comunista, então é, meu caso aí comunista dos quatros costados e não tem 

muito como, o Joca também? O pessoal todo era do Partido Comunista, então não tinha 

muita escapatória. Então a saída da clandestinidade, ela envolveu essa Via Crucis aí.  

Em 2009, eu fui anistiado, em novembro de 2009 e aí no parecer do relator lá do, 

que foi relator do meu caso sobre a anistia, um advogado do Rio Grande do Sul, não 

estou me recordando o nome dele. 
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O SR. IGOR GRABOIS – Ele, foi o Rodrigo, foi o Rodrigo, Rodrigo 

Gonçalves, ele inclusive fez um parecer muito bonito, mas ele tinha que justificar a 

anistia e como pelo Código Civil, período de perseguição né, ele teve que arrumar um 

argumento para quantificar essa perseguição né?  

Então, vamos dizer assim, a perseguição, ela foi a vida inteira. Então ela rolou, 

vamos dizer assim, eu fui perseguido de maio de 1971 no momento em que tem uma, o 

cartório, com o outro nome, Jorge Freitas, isso que é perseguição, ela é anterior. Em 

qualquer momento entre o dia em que eu nasci até a anistia e o dia dessa resolução do 

meu parecer do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso que eu queria entender, 

como é que o Conselho Estadual de educação do Rio de Janeiro, essa escola Judaica era 

no Rio?  

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sim, todas as escolas eram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas as escolas em Santo 

Amaro, Zona Sul, não é, aquele lugar que você morava lá perto da Berrini? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Não, não, foi tudo feito pelo Rio. Não, mas pelo 

seguinte, ele falou o seguinte, olha, agora o histórico escolar, né, até já tinha o ensino 

médio, o histórico escolar passa a ser Igor Grabois.  

Se a gente for fuçar um pouquinho aí na Mario de Andrade, ou na DRE da 

Direção Regional de Ensino lá de Santo Amaro, é capaz de encontrar lá o histórico 

escolar do Jorge Freitas, mas como os documentos já estavam todos no Rio, o Conselho 

Estadual de Educação converteu e nunca ninguém questionou. Então, e não houve 

questionamento, eu fiz universidade, concurso público, etc. e nunca ninguém 

questionou a partir dessa resolução do Conselho Estadual de Educação. 
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A única coisa que eu achei característica foi o lance dessa questão da Comissão 

da Anistia que teve que quantificar a perseguição usando dois momentos burocráticos, 

vamos dizer assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta de caráter pessoal, embora você nunca usa termos pessoais, teve três grandes 

lutos que você não pode celebrar, o desaparecimento do seu pai, o desaparecimento do 

seu avô e a queda da Casa da Lapa que foi um hecatombe não só política, como afetiva. 

Você lembra disso, como essas três noticias... 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha, as notícias todas, elas vieram a posteriori. Elas 

vieram todas, a posteriori. Todas essas, o desaparecimento do meu pai, do meu avô, do 

meu tio, a queda da Lapa, tudo isso eu fui saber pós-anistia, ou seja, é como se eu 

tivesse uma vida até a anistia e passasse a ter uma outra vida a partir disso. É um corte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, só para efeito de 

amarração, (inaudível) são cinco datas, seu pai, seu tio, seu avô, a queda da Lapa e a 

anistia. São cinco datas, só amarra essas cinco datas, que é importante. Pela cronologia 

dos desaparecimentos. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O desaparecimento do meu tio, o André foi em 

outubro de 1973, o desaparecimento do meu pai e do meu avô foi em dezembro de 

1973, 25 de dezembro de 1973 no combate lá da, já foi dito aqui naquela, nos 

depoimentos do Araguaia há uns 15 dias atrás. A queda da Lapa foi em dezembro de 

1976, e a anistia foi em setembro de 1979.  

As datas anteriores eu não tinha conhecimento né, ou seja, quando teve aquela, a 

única coisa que eu sei, que eu me lembro é o terror da minha avó e da minha mãe, o 

terror das duas na hora em que veio a notícia na Globo, estourou a Lapa, terrorista, não 
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sei o que, morreram em combate, em enfrentamento e etc., mas eu não sabia o que 

aquilo significava.  

A única coisa que eu sei, que eu consigo relacionar e que teve aquela notícia, 

teve o absoluto terror na casa, que eu não consegui relacionar com a notícia e três dias 

que eu fiquei na casa da Liana Casarolli, mas nunca falou assim, caiu o comitê central 

do PCdoB, nós estamos isolados do PCdoB, perdemos o contato, isso nunca foi 

discutido comigo. Isso foi discutido lá em setembro de 1979, ou seja, todo esse período 

foi no escuro.  

Então, não tenho luto, é assim, um vazio. São vazios. Meu pai não vem mais, 

meu avô não vem mais, o cachorro é mandado a treinar, o Amazonas para de vir, isso 

vão abrindo vazios vão abrindo vazios. Então, nunca teve luto assim, nunca teve, são 

vazios. E é engraçado, mesmo sendo da primeira infância, dessas pessoas eu tenho a 

memória muito nítida, todas.  

O Amazonas, por exemplo, quem me ensinou a jogar xadrez? Foi o Amazonas. 

Foi lá quando eu tinha 9 anos e me ensinou a jogar xadrez. Então, eu tinha uma relação 

assim meio de avô para neto com o Amazonas nesse período, depois foi um 

distanciamento só a partir da anistia, mas nesse período da clandestinidade era uma 

proximidade muito grande. Então são vazios, então não tenho uma elaboração de luto. E 

com a lei 9140/95, o governo brasileiro fala assim, “Busquem seus atestados de óbito”, 

porque o governo brasileiro, o Estado brasileiro considera os desaparecidos mortos.  

Então em 1995 foi a minha mãe lá no cartório lá das pessoas naturais do Rio de 

Janeiro, buscar o atestado de óbito e o atestado de óbito é morto segundo a lei 9140 de 

1995. É isso que está escrito no atestado de óbito do meu pai. Então, esse atestado de 

óbito, ele foi necessário porque senão a vida civil não prosseguia, heranças e, a minha 

mãe que se casou de novo, teve outro filho com outro companheiro, então tudo isso 

dependia de toda essa normalização da vida civil dependia do atestado de óbito.  

Então, vamos dizer assim, esse atestado de óbito foi, também não, elaborou o 

luto na retirada do atestado de óbito? Não, também não tem luto, não tem uma 

elaboração de luto. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando o Relatório 

Arroyos chegou na sua mão? 

  

O SR. IGOR GRABOIS – Eu fui ler o Relatório Arroios só em 80. Aí em 80 eu 

comecei a ler, eu li o Relatório Arroyos, eu li o “Diário da Guerrilha do Araguaia” que 

foi uma edição da Alfa-Ômega que é um prefácio do Clovis Moura, o autor eu não sei, 

foi um diário que inclusive tratava dos guerrilheiros por nome de guerra que é 

totalmente calcado no Relatório Arroio. É um Relatório Arroyo disfarçado.   

É, um Relatório Arroio disfarçado, o diário da guerrilha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas fala para o pessoal o 

que é o Relatório Arroyo. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Relatório Arroyo foi o, era um membro da 

Comissão Militar da Guerrilha do Araguaia que sobreviveu a guerrilha, retomou o 

contato com a direção do PCdoB, e apresentou um relatório pormenorizado do ponto de 

vista do que ele viu na guerrilha. Ele diz assim, então é a principal fonte que a gente tem 

até dezembro de 1973. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mas do ponto de vista 

pessoal, como é que bateu o Relatório Arroyo no Igor Grabois?  

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha, isso é uma coisa, como eu me tornei um 

militante político depois da, a partir de 1980, eu me tornei militante, na verdade a minha 

principal atividade de vida tem sido até pelo menos 2011, foi a atividade política, todas 

as outras questões da vida eram secundárias, o mais importante era a atividade política,  
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Vamos dizer que a figura do Maurício principalmente, do Maurício Grabois, é 

sempre assim o modelo, é sempre um modelo. Apesar de eu conhecer o Maurício como 

avô, mas o Maurício lenda, o Maurício referência de gerações de militantes, eu passei a 

vida encontrando antigos militantes falando assim, conheci o teu avô, reuni com teu 

avô, estive com teu avô em local tal. Ou seja, grande parte dos militantes comunistas do 

Brasil, até de uma certa idade, eu sei que hoje seriam mais de 75 anos, vamos dizer 

assim, eu acho que até contemporâneos dele, conheceram o Maurício. 

Então sempre foi uma referência, foi uma figura, além de ser uma figura 

familiar, ele meio que se converte em uma figura mítica, para mim isso tem uma, então 

o Maurício sempre teve presente.     

O meu pai, ele, eu fui redescobrir o meu pai na idade adulta. Meu pai não tinha 

essa referência toda, teve muitas poucas pessoas, poucos militantes que conheceram o 

meu pai. O meu pai, ele militou na juventude do Partido Comunista em 1962-1964 o 

PCdoB era um partido muito pequeno e a partir de 1964 na clandestinidade. Boa parte 

dos militantes que conheceram o meu pai morreram. De vez em quando tem, alguém 

fala do meu pai, da guerrilha, eu fui redescobrir meu pai com os velhos comunistas da 

Zona Leste, com as referências familiares e com os amigos dele, ou seja. Então meu pai 

foi uma descoberta, não é recente é coisa a partir da vida adulta, tem mais pelo menos, 

vamos dizer assim, essa busca do meu pai tem nítida na minha cabeça já tem mais de 20 

anos de eu reconstruir a figura do meu pai.  

Então foi uma reconstrução e meu pai parece ser uma pessoa mais humana, 

vamos dizer assim do que, parece um ser humano mais próximo do que o Maurício 

Grabois que tinha, vamos dizer assim, tinha essa dupla presença, era uma presença 

afetiva ao mesmo tempo uma presença política muito grande que se misturava com a 

presença afetiva. Algumas pessoas dizem que isso dá divã para muitos anos, como 

sempre me recusei ao divã, então. 

Então essa então vai dizer assim, então esse luto ele não se elabora, o Relatório 

Arroio em si é um testemunho da guerrilha e aí a reconstrução da história, eu estive lá 

em setembro de 2011 muito tardiamente, eu queria ter ido muito antes, mas eu consegui 

ter a oportunidade de ir agora só no Grupo Trabalho Araguaia que foi lá acompanhar, o 

que inclusive foi uma situação meio ruim nesse cercado de patente de soldado de 
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General de Brigada lá no grupo Trabalho Araguaia que fazia, vamos dizer assim, um 

simulado de buscas. 

Então nunca houve esse espaço para o luto e aí a questão da guerrilha em si, ela 

pesa em uma avaliação, ela também pesa em um balanço político também, né, tem um 

episodio recente, lá em Dezembro de 2010, quando teve a condenação do Estado 

brasileiro na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, eu participava de uma 

agremiação política que soltou uma nota dizendo que o Estado brasileiro tinha sido 

condenado mesmo etc. etc., mas abre lá uma crítica ao Araguaia totalmente, pode ser 

correta no ponto de vista político etc., mas totalmente descabida em um contexto no 

momento em que a gente era chamado de terrorista, dois lados. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como? Explica melhor aí.  

O SR. IGOR GRABOIS - É o Comitê Central do PCB, né, soltou em dezembro 

de 2010 uma nota e nessa fala assim, o PCB se solidariza com os familiares, mas não 

concorda com as formas de luta dos guerrilheiros, e em um momento em que o Estado 

brasileiro tinha acabado de ser condenado pela Corte, ou seja, uma marcação de posição 

absolutamente, eu só estou levantando esse exemplo, porque essa questão da avaliação 

politica do que foi o Araguaia também é uma coisa sempre presente também.  Além de 

toda a carga emocional que pode ocorrer. Eu até hoje eu não consegui ler o Diário que 

foi publicado na Carta Capital, no site da Carta Capital, eu baixei o diário em PDF, até 

hoje não consegui fazer a leitura.  

 

A SRA. – Que dizem ser. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Que dizem que é o Diário. Justamente pelo fato 

desse diário não ter uma fonte comprovada e esse Dário com certeza tem um filtro.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas explica o que é 

o Diário para a gente entender. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Maurício escreveu um Diário da Guerrilha, esse 

sempre foi um documento, vamos dizer assim, o grande documento que poderia 

embasar livros, pesquisas sobre o Araguaia, um diário feito pelo comandante das forças 

guerrilheiras do Araguaia.  

Todo mundo sabia da existência desse diário que o Maurício mantinha o diário. 

Esse diário, ele estava com o Maurício, o Maurício foi morto, os que mataram, o 

Exército teve acesso aos pertences do Maurício e esse diário virou um troféu de guerra. 

Ele foi soterrado em algum arquivo, pode ter sido até surrupiado por algum como troféu 

pessoal de algum participante ali da repressão, a gente não tem como saber. 

Provavelmente está em algum arquivo.  

E uma versão desse diário, ele apareceu na Carta Capital, foi manchete na Carta 

Capital, o diário como um todo não foi publicado na revista, mas foi publicado no site e 

a Carta Capital contou uma história mirabolante da pessoa da, não sei se foi a Miriam, 

não lembro quem foi a pessoa que obteve, foi a Buenos Aires e um agente.  

 

A SRA. – Foi o Hugo Studart 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sim, é isso que eu vou chegar, quem entregou esse 

diário foi o Hugo Studart. A história mirabolante que foi contada na Carta Capital é 

falsa. O Hugo Studart teve acesso a uma versão do diário. A minha mãe que leu o 

diário, ela acha que o diário tem elementos verdadeiros, ela reconhece o pai dela no 

diário. Tem algumas informações que só ela, por exemplo, tem uma passagem no diário 

em que o Maurício fala de mim, fala do meu aniversário. O meu neto, não sei o que, 

espero que ele tenha um momento, só ele podia fazer isso.  

Eu só passei os olhos, não tive coragem de ler, mas pelo o que eu vi o diário só 

tem coisas cotidianas, Ah, matou o jabuti, procuramos comida, e ele fala de ações da 
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guerrilha, parece que ali era uma, o pessoal estava ali o tempo todo caçando jabuti, 

procurando agua no rio, coisa do gênero.  

Então ele é um diário que com toda a certeza ele é uma versão né? ele não é um 

diário, então eu não quis ler o diário por esse filtro. Pelo filtro feito pelos, por eles ou 

pelo Hugo Studart, ou por quem forneceu o diário para o Hugo Sturdart, ou para que o 

Hugo Studart trabalha. A gente não sabe.  

Então eu não consegui até hoje parar para ler, eu não consegui até hoje parar 

para ler esse diário.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma última 

pergunta de caráter pessoal, a ida ao aeroporto no dia. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Vinte e cinco de novembro de 1979.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vinte e cinco de novembro 

de 1979. 

 

O SR. IGOR GRABOIS - Tem umas datas, desculpa Adriano, tem umas datas 

que são muito marcantes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é uma pessoa que faz 

discussão pela teoria política, evidente que nós não vamos puxar esse fio aí, mas do 

ponto de vista pessoal, embora toda a dificuldade que você ainda tinha de ter todos os 

elementos, tem um sentimento muito forte, você vai com a sua mãe, vocês, Grabois não 

podendo se identificar pela legalidade, estavam na clandestinidade, veem o Amazonas 

chegar acompanhado da Elza Monnerat e as palavras de ordem puxadas inclusive se 
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referiam ao Araguaia, mas aí tem um subtexto aí, tem uma subjetividade que fala desse 

abandono, desse abandono político, tem um sentimento forte aí, não tem? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Com certeza. Isso é injustificável. Não tem 

justificativa que fala assim, está na hora de procurar as notícias, tinha as notícias, teve o 

contato com a família, via Maria Grabois, via Jane Grabois, então é absolutamente 

injustificável. Isso é uma das coisas que está inclusive na nossa briga com o PCdoB e 

etc.  

Então isso, tanto que o Amazonas morreu né, eu já não tinha nenhum contato 

com ele. É uma figura que marcou a minha formação com a importância do Amazonas 

na minha formação, o que é inegável. Então, eu simplesmente, o Amazonas morreu em 

2001, 2002 eu não me lembro, eu simplesmente não tinha mais nenhuma relação, nem 

política, nem pessoal e nem afetiva com o João Amazonas.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a Elza Monnerat? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – A Elza a mesma coisa. A Elza foi junto com, a Elza, 

a gente teve mais contato porque a Elza morava no Rio, a Elza frequentava muito a 

nossa casa, ela era uma pessoa muito solitária, ela não tinha filhos, então ela nos 

procurava muito, era uma espécie de..., e a Elza, vamos dizer assim até é uma coisa 

meio terrível, vamos dizer assim, as novas gerações meio que encostaram.  

A Elza perdeu o peso político, ela cumpria, ela era Comitê Central porque era 

uma pessoa histórica, mas ela perdeu a, ela fazia algumas atividades de apoio, dava 

depoimentos, falava das questões históricas, mas não tinha uma tarefa política 

propriamente dita, né?   

O que ela fazia, aliás, desculpa, a última tarefa dela era assistente da fração dos 

familiares do PCdoB. O PCdoB juntava os familiares do PCdoB de uma, um grupo de 

familiares que eram militantes do PCdoB que dava assistência era a Elza, ela que reunia 
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e dizia, o Amazonas quer que seja feito assim, né, então nesse período algumas reuniões 

ocorreram nos anos 80.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a última pergunta para a 

gente passar para os outros, é surpreendente embora a gente aqui em São Paulo não 

tenha uma visão do global, a relação, sem fazer nenhuma relação política, a relação com 

os familiares no Araguaia, sendo que seu avô, seu pai, seu tio, estavam lá desaparecidos 

com a importância que ele tem, qual o contato que você tem tido com esses familiares? 

Quais as impressões? Você poderia falar um pouquinho do ponto de vista? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você carrega todo esse... 

né? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Não, nós temos contatos com os familiares, a gente 

faz reuniões né, dos familiares, a comissão aqui de São Paulo, a Comissão dos 

Familiares é muito ativa, tem o peso dos familiares dos guerrilheiros né, acho que o 

nosso contato depois da condenação da Corte Interamericana. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera, deixa eu fazer uma 

pergunta, é que tem algumas coisas que me desconcentram um pouquinho, deixa eu te 

fazer a pergunta adequada. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Ok. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para não fazer na política, 

assim, dos 70 né, 70 o número redondo, 70 mesmo né? Se dois foram identificados, 

dois... 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Bergson e a Maria Lúcia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maria Lucia, então tem 

68... então tem uma história que é uma verdadeira epopeia de uma coisa 

importantíssima na História do Brasil, e tem 68 famílias, outro dia o menino do Fonteles 

aqui, tem 68 famílias desgarradas né, vou usar um termo leve. Você convive, você anda 

no meio dessa diáspora, você convive com essa diáspora? Pela referência, estou falando 

tudo do ponto de vista pessoal, não estou falando político. Eu queria que você falasse 

sobre isso. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sim, a gente convive tem os familiares em São 

Paulo né, claro Criméia, Amelinha, o Joca, etc., são as relações de parentesco. Mas 

tenho visto Clovis, Laura, Dalmo, a gente tem tido reuniões, tem convivido, a gente se 

encontra em Brasília quando tem, a gente é chamado, a gente virou hoje e outro dia nós 

tivemos uma reunião acho que estava a Amelinha e estava a Criméia também né? 

 

A SRA. – Sempre. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sempre né, eu acho que você também estava lá com 

prefeito e a ministra, e que teve uma hora ali que caiu a minha ficha, a Ângela também 

estava presente nessa reunião, caiu a minha ficha assim e eu olhei, nossa nós viramos 

alvos de políticas públicas. Nós fomos uma política pública, tem política pública para a 

Educação, tem política pública para a Saúde e tem a política pública para os familiares. 

Então é uma política pública, então vamos fazer as medidas para que esse grupo social 
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que não tem voto, que tem pouca expressão econômica, esse grupo social, ele vai ser 

alvo de uma política pública.  

E quando a gente sabe, e que a solução para esse pleito dos familiares ela está a 

nossa mão, ela está a nossa mão, é muito simples, é a abertura dos arquivos. E os 

arquivos, eles andam ao contrário, o pessoal geralmente, o ministro Celso Amorim em 

uma reunião conosco, ele quis dar a impressão que tinha uma caixa, aí a Marinha pegou 

a sua caixa, a Força Aérea pegou a sua caixa, o Exército pegou a sua caixa e eles 

incineraram. Então incinerou a sua caixa e então nós não temos nenhuma notícia. 

Nessa mesma reunião eu citei para o Ministro que o Rui Barbosa tinha mandado 

queimar os documentos da escravidão e o máximo que ele conseguiu fazer foi queimar 

os assentos de vendas de escravos no Rio de Janeiro. Tem um amigo meu o Renato 

Venâncio da universidade federal de Ouro Preto, que escreveu um livro Alimentado de 

Demografia dos Escravos. Absolutamente documentado, absolutamente documentado, 

dessa idade assim. O Rui Barbosa não conseguiu queimar porque se fosse queimar, ele 

tinha que queimar o país, porque a escravidão, ela foi o retrato do país, como a ditadura 

foi o retrato do país. Então, queimar arquivo é queimar o país.  

Vai ter que queimar esse cartório lá de Cascadura, que a Vitória foi, vai ter que 

queimar as listas de medalhas do pacificador né, que eu estava aqui comentando aqui 

com os outros que o Roberto Carlos foi agraciado, vai ter que queimar os arquivos da 

USP que agora saiu com uma Comissão da Verdade meio torta lá da, nomeada por um 

reitor que foi colaborador da ditadura, vai ter que queimar todos os arquivos dos 

cemitérios de São Paulo.  

Então a queima desses arquivos e um trabalho sistemático e de abertura dos mais 

diversos arquivos, os arquivos militares, nós sabemos o seguinte, o Exército brasileiro, 

por que eles se recusam? Por que essa recusa tão grande a abrir os arquivos? Porque se 

abrir os arquivos, as classes dominantes vão se olhar no espelho, e esse exemplo 

anedótico do Roberto Carlos, quantos da burguesia brasileira, quantos do empresariado, 

quantos da política, quantos militares inclusive alguns nativos vão se enxergar, vão se 

ver nesse apoio, nessa colaboração, nesse apoio da ditadura?  

Então, os arquivos estão aí, e a questão dos corpos? A questão das ossadas? Há 

notícias lá na questão do Araguaia, que em 2001 o Exército fez a operação limpeza. O 
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Curió, que é a figura hoje mais, que é militar e é político, tem até uma cidade com o 

nome dele, Curionópolis acho que ele foi recentemente prefeito lá, o Curió, prefeito de 

Curionópolis, o Curió, ele reúne as pessoas de confiança dele lá que participaram como 

guias e assassinos junto com o Exército que prestaram serviços para o Exército, ele 

reúne lá os caras, eles reúnem.  

Eles estão morrendo, alguns são assassinados, dos 50 que receberam a 

carteirinha de delegado que o povo lá chama de Delegado calça curta, porque o Curió 

deu uma carteira de delegado da secretaria de Segurança do Pará para cada um dos 50 

homens de confiança dele, os 25 tiveram morte violenta.  

Foram queima de arquivo, porque eles se tornaram assassinos no Araguaia e 

depois viraram assassinos de aluguel, pistoleiros, mataram camponeses nos conflitos de 

terra, alguns até prestaram serviços fora do, escreveram livro, tem um que tem um livro, 

matei 400 né, o infeliz lá que estava junto com Carlos Marra que prendeu o Genoíno e 

assassinou o Lourival Paulino, tem um livro dizendo as proezas, matei 300, matei 400, 

sei lá quantos e esse cara foi um guia lá do, foi um colaborador da ativa. 

Então, e essas operações de limpeza foram feitas em 2001. Qual é a justificativa? 

Então a questão dos corpos, porque se achou Maria Lucia e Bergson? Primeiro foi o 

esforço, o esforço da Criméia, o esforço da Amelinha, o esforço da Vitória, o esforço da 

Laura de ir lá na região, de identificar aquele cemitério de Xambioá. Foram lá e 

conseguiram abrir o, identificar, e uma luta para identificar também, 10 anos na mão de 

Seu Badan Palhares, coisa do gênero. 

E a outra questão é que esses dois foram mortos logo no início, que até que a 

tecnologia, vamos dizer assim, de ocultação de pistas e dos corpos ainda não estava tão 

desenvolvida, foram enterrados no cemitério de Xambioá, que não é um cemitério não 

muito organizado né, que o pessoal paga 70 reais e o coveiro vê o espaço que tem e 

enterra tanto os mortos da região, o cemitério, até o Ministério Público está lá 

acionando a Prefeitura em função do caso que o cemitério é tratado. 

Então, agora os demais de outras regiões muito provavelmente, é duro dizer isso, 

mas não podemos dizer que pictoricamente, mas em função dessas diversas operações 

de limpezas a dificuldade é muito grande de achar os demais corpos. Então se não acha 
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se acha os corpos, houve a operação limpeza. O responsável pela operação limpeza foi 

lá o fulano de tal, beltrano e etc. e tal.     

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu queria pedir para 

você dar uma interrompida e parabenizar pela seu depoimento. (Palmas.) 

Queria pedir desculpas pela má divisão do tempo. Eu queria só falar uma coisa, 

o seguinte, eu até queria pedir uma interrupção, mas vamos continuar. Acontece o 

seguinte esses depoimentos são depoimentos muitos profundos e aqui na sala tem todo o 

tipo de interferência porque é uma sala muito mal dimensionada do ponto de vista 

acústico, então tudo dá muito interferência.  

Então as pessoas às vezes estão falando coisas assim muito profundas, muito 

sérias e tal, então tem tanta linha cruzada que dificulta e eu tenho alguns problemas 

auditivos, lógico, mas dificulta a concentração o encadeamento das perguntas e então eu 

queria pedir com todo o respeito, com toda a delicadeza mesmo, que quando tiver gente 

depondo vamos tomar todos os cuidados porque interfere muito, e se ouve como se 

estivesse aqui ao lado e eu acho que, acho que não tem uma semana tão emblemática 

nessa Comissão como essa semana.  

Quem vai falar, a Janaína ou o Edson? Edson, Edson Teles. 

 

O SR. EDSON LUIS DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Obrigado Adriano e 

demais membros da Comissão pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco da 

nossa história, parabéns pelo trabalho da Comissão por criar esse espaço de viabilização 

dessas narrativas. Bom, sou Edson, irmão da Janaína, primo do Joca, mais ou menos 

primo do Igor, filho da Amelinha, do César, sobrinho da Criméia. Bom, e aí começa a 

minha história. 

Eu nasci em 1968, eu me chamo Edson Luiz em homenagem ao estudante 

secundarista morto no Rio de Janeiro em uma manifestação estudantil e meus pais eram 

militantes do PCdoB, e mais ou menos aí essas histórias se encontram né, várias coisas 

que o Igor nos contou aqui de alguma forma envolve a nossa história também, pessoal, e 
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a Criméia foi guerrilheira no Araguaia e então tem esse encontro histórico, meus pais 

participaram de alguma forma, ou melhor, plenamente da estruturação da guerrilha do 

Araguaia e do Partido Comunista.  

Então, neste contexto até me parece que essa parte política histórica foi bem 

colocada pelo Igor, irei direto então ao ponto que mais ou menos eu começo a me 

lembrar dessa história, sempre colocando a ressalva, quer dizer, aqui o que eu vou falar 

é um misto das minhas lembranças com a minha memória, o que quer dizer isso?  

É que a memória é isso que nós construímos coletivamente aqui nesses 

encontros, é o que eu ouço dos parentes, amigos, converso com a Jane etc. e aí e as 

minhas lembranças são imagens soltas, perdidas que vão compondo esta memória.  

Em dezembro de 1972, morávamos eu, a Criméia, meu pai, minha mãe, a 

Criméia minha tia, o Joca estava na barriga da Criméia, então eu lembro que a gente já 

conversava com o Joca, então já era uma presença lá, a Jana. E tinha o cachorro também 

que o Danielli tinha dado para a gente, então tinha lá um cachorro, devia ser o irmão e 

vivíamos então, numa casa na Zona Sul de São Paulo, acho sei lá Jabaquara ou Cidade 

Ademar, não sei qual que era, Cidade Ademar né?  

E aí em dezembro de 1972, então os meus pais foram, levaram o Danielli para 

um ponto lá, um encontro com outro dirigente do partido e parece-me que no fim do 

dia, de um dia aí de dezembro de 1972, dia 28 né, e aí eles foram então presos e 

sequestrados pelos militares do DOI-CODI aqui de São Paulo, aliás nossos em tempos 

diferentes, mas eram nossos vizinhos porque o DOI-CODI ficava aqui na rua Tutóia.  

Bom e aí eles foram presos de alguma forma acho que o pessoal conhece um 

pouco essa história, mas eles foram levados diretamente para o DOI-CODI onde 

começaram as sessões de tortura e de busca de informações. Me parece que uma 

questão central da busca deles era saber que era a tal pessoa que tinha vindo do 

Araguaia fazer contato com a direção do partido, que era justamente a Criméia, quer 

dizer suponho né, enfim. A Criméia estava em casa conosco e devido ao fato de os meus 

pais não terem voltado desse ponto, quer dizer, isso já era algo que denotava que 

alguma coisa tinha ocorrido provavelmente a prisão deles.  
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Eu não tenho lembranças de ter sido uma noite grave, mas eu acredito que para a 

Criméia foi uma noite muito difícil. Estava até aqui, perguntando para a Jana, que veio 

uma imagem de acho que era a Criméia queimando papéis, jogando na descarga e em 

uma das oportunidades eu, ou algumas eu apertando a descarga, dando descarga 

também, mas, ela está confundindo o que aconteceu, a Jana achava que era em 1976 

então, às vezes eu confundo um pouco essas imagens, mas acho que era esse dia mesmo 

inclusive de manhã ainda, estava... 

Essa minha lembrança, acho que foi dessa de dezembro de 1972, então isso para 

dizer que nós já percebíamos, inclusive eu já estava percebendo que tinha alguma coisa 

estranha acontecendo, tinha um nervoso ali, um clima e esperando, então, que a polícia 

chegasse.  

Mas enfim, éramos crianças, eu tinha 4 anos de idade e que eu me lembre nesse 

dia pela manhã, eu estava fazendo o que eu sempre fazia que era assistir à Vila Sésamo 

na sala, eu gostava de assistir a Vila Sésamos de ponta cabeça, tentar fazer o cérebro 

mudar a imagem, que eu estava vendo na televisão, e foi então nesse momento de 

manhã do dia 29 que chegaram os policiais.  

Parece que chegou um casal primeiro, civil, tocou a campainha e tal, e nesse 

momento assim, bom aquele clima que já era, que denotava alguma coisa aí ficou 

evidente e logo depois eu não sei como foi exatamente o momento de atendimento da 

porta, mas logo depois os policiais já entraram, tinha um problema, o cachorro morde, 

não morde eu lembro que tinha uns detalhes assim e os policiais já entraram armados e 

aí nós fomos levados para o camburão. 

Aí eu já não sei sou eu que lembro, se alguém contou, mas nos colocaram no 

camburão cheio de armas né, eu acho que é a Jana que lembra e nos colocaram no 

camburão cheio de armas e houve até um susto dos policiais assim, uma, esses filhos de 

comunistas vão pegar essas armas e cuidado, cuidado né, e bom, aí nós fomos 

diretamente levados para o DOI-CODI, não tenho muita se diretamente né, e bom, e aí 

acho que não me lembro quantas vezes, mas nessa primeira vez nós fomos levados lá, 

eu pessoalmente... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Eu tinha 4 anos. Eu tinha 4 

anos Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a Jana? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Cinco anos.  

Isso, 4 e 5 anos de idade. Então eu me lembro desse primeiro momento, algumas 

cenas são descritas pelos meus pais ou pela Jana, mas eu me lembro claramente que 

eram corpos torturados, marcados, roxeados, machucados e a cena que mais me ficou 

presente foi o meu primeiro contato com a minha mãe porque parece que eu estava de 

costas para a janelinha de uma cela ou de um portão que tinha uma cela na janelinha, e 

ela me chamou e aí eu feliz da vida reconheci a voz e me virei, mas quando eu vi o 

rosto, eu não reconheci o rosto, porque já estava roxeado, enfim, desfigurado. 

E me causou um forte estranhamento porque eu pensei, quem é esta pessoa que 

tem a voz da minha mãe, mais do que a voz, tem o jeito de se comunicar comigo que eu 

reconheço claramente mas não é a minha mãe, quer dizer, a minha ideia era essa, coisa 

estranha essa aí que está acontecendo.  

Na época que a gente chamava de mãe, de pai e tia, porque a gente não sabia o 

nome dos nossos pais, era provavelmente uma medida de segurança para eles, e para 

nós e enfim, aí tem algumas outras lembranças, mas que eu acredito que são coisas que 

eu vi do tipo, eu perguntava para o meu pai, por que você está roxo ou verde né, enfim, 

por que você está tão marcado assim?  

De modo que nós fomos, o fato é que nós fomos levados para a presença dos 

pais torturados e claro, isso foi usado na tortura com eles para que eles falassem e os 

militares obtivessem informações com todo o tipo de ameaça enfim, vamos matar os 
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seus filhos ou vamos sequestra-los e isso evidentemente era uma possibilidade grande 

ali né, que a gente estava a mercê daquela situação toda.  

E eu não sei se nós fomos ou quantas vezes nós fomos levados ao DOI-CODI, 

mas nós éramos acompanhados por uma policial se eu não me engano, ema policial que 

nos levava-nos a uma casa onde nós dormíamos na cozinha se eu não me engano, no 

colchão no chão e no dia seguinte nós éramos levados de volta ao DOI-CODI.  

É fato que o próprio coronel Ustra que comandava o a instituição, o DOI-CODI, 

assumiu no seu livro dizendo que estava fazendo um ato de benevolência com esses 

presos levando seus filhos para visitar os pais. 

Eu não sei quanto tempo durou, quantos dias durou esse processo acredito que 

pela a minha idade, talvez por mecanismos saudáveis de trato daquilo que a gente 

lembra e esquece, eu não lembro de muitas cenas desse momento. Mas claro, a gente era 

criança, eu era muito criança, 4 anos de idade então, você mescla esses momentos de 

um certo espanto, terror assim com outros que você começa a brincar ali no pátio do 

DOI-CODI, correr para lá e para cá, por que? Porque nada daquilo fazia sentido.  

Aquilo que eu falei aqui, você vê lá alguém que tem a voz da sua mãe, mas não é 

a sua mãe, você nem consegue entrar em reflexão sobre o que é aquilo na verdade né? 

Então, por isso que é muito fácil você estar num momento de espanto, estranhamento 

grande, no outro momento você está ali brincando, correndo para lá e para cá no meio 

daquelas viaturas policiais né?  

Bom, depois de alguns dias, não sei quantos, os militares nos entregaram, eu e 

Janaína, para um tio nosso que era delegado em Belo Horizonte, na época casado com 

uma irmã do meu pai e nós fomos então viver com eles em Belo Horizonte em uma 

espécie de diria, cárcere privado, vamos dizer assim porque nós acordávamos ou éramos 

acordados as 7h, 6h, 7h né, nunca gostei de acordar cedo, 7h ou 6h, não faz muita 

diferença, era muito cedo assim, desagradável.  

Aí acordava aí tinha que ir lá para a cozinha, tomar o café, um ordenamento 

disciplinar assim meio de prisão, então por isso que eu chamo de cárcere privado. A 

Jana tinha que fazer o café, isso a Jana não lembrava e aí a gente passava o dia nessa 

casa, eu lembro muito assim de passar o dia no quintal, gostava muito do quintal que 
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tinha árvore, então dava para subir, era, criava um super mundo imaginário ali que me 

deslocava completamente dessa situação.  

E brincava um pouco com os filhos desse tio, que ele tinha três filhos em um 

período, porque no outro período eles iam para a escola, ou eles iam para a escola de 

manhã e a gente brincava a tarde e de manhã, e aí passava o dia e quando chegava a 

noite depois da janta, nós éramos levados para o nosso quartinho, era um quartinho no 

fundo casa, tinha um beliche e um vitrozinho que não daria para você sair e eles 

trancavam, não lembro se era um trinco ou uma chave, mas eles trancavam a porta.  

Então, enfim, ali era a nossa pequena cela, vamos dizer assim e assim passava os 

dias, passava a noite, de manhã acordavam a gente, eu lembro que eles acordavam 

primeiro e eles também dormiam depois né, quer dizer, o horário deles era mais solto 

assim. 

Lembro-me de ter sido levado, isso é uma memória, uma lembrança mais minha 

de ter sido levado para passear por esse delegado, com esse delegado e, porque a gente 

não saia, a gente ficava todos os dias lá, e esse delegado falou um dia, “Ah, vou te levar 

ao zoológico”.  

Legal, porque na Cidade Ademar, a gente morava perto do zoológico, era o 

Parque do Estado você atravessava o Parque do Estado tinha o zoológico. 

Americanópolis, tá outro lugar. Bom, mas eu tinha na memória assim que o zoológico 

era um lugar legal, e ele fala, vamos ao zoológico e aí ele me levou à Delegacia que ele 

comandava e ele me levava para passear no corredor onde estavam as celas e parava em 

frente uma cela apontava para o preso e falava, esse aqui é um veado, apontava para 

outro esse aqui é uma cobra, esse daqui é não sei o que.  

Enfim, era uma perversão sarcástica dele comigo e com os presos e realmente 

aquela mesma situação do DOI-CODI, eu olhava para, como todos nós seres humanos 

fazemos, eu olhava no olho dessas pessoas que estavam presas e era um olhar assim 

muito impactante porque eles estavam assustadíssimos. Então aquilo me assustava, eu 

falava, deve, eu imaginava que alguma coisa ia acontecer né, porque, depois eu elaborei, 

bom eles estavam muito assustados com a figura daquele delegado, provavelmente ele 

os torturava ou alguma coisa assim. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



118 

 

Então, eu não entendia a perversão do zoológico, bicho, cela e etc. e nem 

pensava nisso, o que realmente me marcava ou me marcou foi naqueles olhares, aquele 

medo extremo daqueles presos e quando eles me olhavam me causava constrangimento 

muito grande e um medo também muito grande porque a sensação é de que algo 

aconteceria a qualquer momento ali conosco.  

Eu me lembro de ter feito duas saídas dessa de passeio ao zoológico e não me 

lembro de ter saído nenhuma outra vez. Lembro assim dos filhos indo passear com ele 

aos domingos ou coisa do tipo e voltando com algum presente, um tênis novo ou 

alguma coisa assim e isso também me marcava um pouco, falava putz, que sacanagem 

né? A gente não ganhava nada ali, mas bem, criava muita diferença, eles são os filhos 

nós somos aqueles que ficam ali no quartinho do fundo, eles vão à escola, nós não 

vamos mais à escola etc.  

Uma outra coisa que também, que não me marcou mas que depois, anos depois 

eu lembrei de alguma forma, mas e fiquei sabendo que foi um assunto que passou por 

nós que era por que nossos pais nos abandonaram?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não entendi, repete. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Um tema que nos marcou, ou 

melhor, um tema que me tocou depois, não na época, não me lembro disso na época, 

mas era a ideia de por que os nossos pais haviam nos abandonado naquela casa com 

aquelas pessoas? Porque ele era tio e irmão e era casado com a irmã do meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso era importante, não sei 

até que ponto você pode aprofundar, porque é uma história que eu já ouvi, mas nunca 

entendo, então vê o que você pode falar sobre isso, porque como tem grau de 

parentesco, como é que vocês chegaram lá nessa casa? Será que era o único parente que 

tinha na família? Como é que foi e essa coisa toda que é uma dor tão grande, tão 

profunda, dá para falar um pouco sobre isso? É possível?  
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O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Sim, eu vou falar dentro do 

que eu me lembro, acho que depois a Janaína pode completar. Então, ele era casado com 

a irmã do meu pai, portanto nossos tios, mas eu não os conhecia antes desse evento, 

então para mim não tinha essa, quer dizer eles não eram eu os via assim como tios. Eles, 

enfim, eram pessoas. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Nós vivemos na clandestinidade, 

nós não conhecíamos a nossa família.  

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Sim, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode misturar, não precisa 

ser isso daqui não, só fala a primeira vez Janaína e o resto vai normal. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Então, eu sou a Janaína e talvez 

fique mais claro que o fato de que nós vivemos na clandestinidade, então nós não 

conhecíamos a família nem materna e nem paterna, muito menos a paterna porque 

morava toda ela em Minas.  

Então nós fomos levados, eu lembro bem, do dia que esse casal lá dos policiais 

que nos prendeu lá em casa, e eles nos levaram de carro que tinha aquela cor azul, era 

um Opala, aquele azul claro que é a cor dos outros carros do DOI-CODI e levaram para 

esse delegado porque depois a gente soube, ele era delegado de uma delegacia em 

Minas em Belo Horizonte, que agora esqueci o nome. 

 

A SRA. – Lagoinha. 
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A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Lagoinha, que foi. 

 

A SRA. – Roubos e furtos. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – É, roubos e furtos, que foi um 

lugar que onde começou, dali saíram vários delegados que fizeram parte da repressão 

política em Minas, o DOI-CODI e tudo. Então, e é um lugar conhecido pela corrupção 

etc., etc.  

Então, eles... não sei como descobriram, esse parentesco e nos entregaram para 

esse homem que é um, não tenho adjetivos para ele. Então enfim, eu tenho outras 

lembranças outras coisas que ele disse, me mostrou arma para mim e etc., mas depois eu 

conto, eu só queria explicar essa parte que foi por causa disso que levaram a gente para 

lá e a gente ficou seis meses sem saber o que estava acontecendo. (Risos) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA ALMEIDA TELES – Bom, eu sou Amelinha 

Teles, eu sou a mãe né, dos dois e a tia e é o seguinte, no momento do nosso sequestro e 

do sequestro das crianças, eu depois eu vou fazendo a composição dos fatos né, vou 

fazendo a relação dos fatos, o César foi uns do que deu essa dica, porque ele achou que 

sido um delegado, que as crianças estariam mais seguras.  

Então foi ele que deu essa dica e o Ustra e a turma do Ustra, achou muito bom 

porque é um delegado ligado a tortura e depois a gente até tomou conhecimento, ele era 

ligado a tortura, a Delegacia da Lagoinha lá em Belo Horizonte é famosíssima pela, até 

poucos anos, ela sempre sai notícias de matar, de torturar, trucidar, né?  

Então foi por isso que o Ustra, eles ficaram ali uns 15 dias, eles iam para o DOI-

CODI e depois iam embora acho que no final do dia eu imagino porque eles iam e 

voltavam né? No outro dia eles, e eles foram usados o tempo todo como, eles iam ser 

assassinados, eles ameaçavam dizendo que eles iam para a tortura, isso o tempo todo. 

Eu tenho a impressão que foi de 10 a 15 dias que aconteceu isso e depois eles levaram 

para Belo Horizonte.  
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O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – O fato é que para nós era uma 

casa de desconhecidos e acho que o que tornou minimamente possível mesmo para mim 

a presença, a estar lá sem que se tornasse algo tamanhamente agressivo foi a presença 

das outras crianças. Porque foi aquilo que eu estava falando, quer dizer, éramos crianças 

então, tinha um menino, que tinha, um dos filhos tinha mais ou menos aminha idade 

então eu interagia muito com ele, a gente brincava muito ali naquele quintal.  

Então, isso acho que facilitou bastante a nossa presença, mas de qualquer 

maneira era um lugar muito estranho e lembro que quando a gente tinha algum 

desarranjo intestinal assim, eles davam bolachinha e Coca-Cola, não, toma isso aí que 

vai sarar.  

Então assim, claro, a gente sentia muito a diferença de cuidados com a criança 

que a gente tinha até então vivido e aquilo que a gente estava experimentando ali. E fora 

todo esse estranhamento e essa ideia que nossos pais nos haviam abandonado, quer 

dizer, eu não tinha, eu não me lembro de ter essa ideia na época, mas é verdade, ele 

falava, mas eu não me sentia abandonado. Enfim, talvez eu tivesse a percepção de que 

eles tinham sidos sacados de mi e não que eles tinham me deixado, mas isso não era 

elaborado como em uma fala, em um discurso aqui.  

Mas então, parece que depois desses meses, então a Criméia foi solta da prisão 

que ela estava lá em Brasília, levada para Belo Horizonte e ela passou a fazer o contato 

conosco. Aí eu já acho que a Jana tenha os detalhes melhor desse contato, eu lembro 

dela acho que ter ido duas vezes à casa desse delegado e mais ou menos a gente ter ido 

passear numa praça, sei lá enfim.  

 

A SRA. – Ainda era clandestino. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Era clandestino? Tá, ela 

explica melhor. Mas eu lembro que foi ali que a gente retomou o contato com aquela 

nossa história que por seis meses tinha ficado perdido ali né?  
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Assim, do meu ponto de vista, aquilo foi uma espécie de vamos dizer, umas 

férias forçada ou enclausuramento forçado, eu não via aquilo como uma perda definitiva 

dos pais, para mim aquilo seria retomado em algum momento. Então acho que quando a 

Criméia apareceu, não foi tão surpreendente para mim, eu esperava por isso, esse 

retorno dos pais e tia tal, enfim. A minha fantasia, poderia não ter voltado, mas ainda 

bem que aconteceu dessa forma. 

E aí então, em algum momento nós fomos retirados dessa casa, voltamos ao 

convívio com a Criméia, eu lembro de passar algum tempo que eu não sei quanto na 

casa de uma tia da Criméia, a Celia né? E tia das duas, filha da tia Celia e depois nós 

fomos morar no Rio de Janeiro na Baixada Fluminense onde moravam os meus avós 

maternos, o Jofre e a Lucia.  

Então lá, acho que nós vivemos um ano lá, não sei exatamente, mas enfim, 

completamente outro tipo de vida e eu já começo a lembrar de detalhes da nossa vida, já 

era moleque, se divertia para caramba. Começa a ter contato com o Joca, mas já fora da 

barriga né? Foi nesse momento que a Criméia volta e a gente conhece o Joca já nascido 

e tal.  

Enfim, depois disso a gente começa a mudar para um monte de lugar, a gente 

muda para São Paulo de volta, mora na Rua Pinheiros, na Bela Vista, na rua Aipixuna 

do Campo Belo, bem antes na Cristovão Pereira, na avenida Santo Amaro, a gente mais 

ou menos ficava pingando assim.  

Não era uma vida clandestina como a do Igor, os nossos nomes eram os nossos 

nomes mesmo, mas tinha uma vida semiclandestina porque a gente não podia contar a 

nossa história, eu não podia ir para a escola e contar, o pessoal participou lá de uma 

guerrilha, não sei o que, alguma coisa. Era escola pública.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu amarrar as datas. 

Quanto tempo sua mãe fica presa? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Onze meses. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo o seu pai fica 

preso? 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Acho que ficou dois anos?  

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Onze meses. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Onze meses, depois ele foi 

preso de novo. Onze meses e depois ele vai para julgamento solto e volta a ser preso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, tudo bem, não precisa 

ficar. Deixa ele responder, parece que está corrigindo prova. Vamos lá. Então, aqui é 

um depoimento pessoal Janaína, não é um depoimento político. Aqui é o sentimento da 

pessoa não é, aqui ninguém está repassando.  Edson, deixa eu me reorganizar.  

Bom, então vocês foram para Belo Horizonte, depois para o Rio de Janeiro e 

tinha toda essa questão das prisões. Fala um pouco, vai amarrando assim a tua vida, a 

tua visão e a referência dos pais, da irmã, esse sentimento de vocês dois irmãos 

próximos, você mais novo, ela mais velha, isso aí eu acho legal se você pudesse essa 

segurança que um dava para o outro. Amarrar um pouco na linha do tempo e vindo na 

linha do tempo. Por favor.  

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Certo. Olha, a minha linha do 

tempo não é muito boa não, se tem um negócio que não é forte minha, é essa memória 

desses detalhes assim, mas eu tenho sim uma memoria subjetiva assim, digamos e vou 

nessa linha, acho melhor.  

Não lembro de quantos meses aqui e de quantos meses lá, mas de pois do Rio de 

Janeiro nós viemos para São Paulo e aí eu entro numa instituição que me marca muito 
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que é a escola, que é aqui em São Paulo que eu passo a frequentar a escola, então isso 

marca um convívio social, por exemplo, que na Baixada Fluminense é moleque de 

shortinho e descalço, soltando pipa com a molecada lá do bairro correndo para lá e para 

cá, a sociabilidade é muito tênue assim, não tem, você não precisa mentir, falar, ah, meu 

pai está não sei aonde lá, não precisa inventar história, porque você está na Baixada 

Fluminense, não entra polícia, era rua de terra não passa carro, vizinho também, se 

bobear tem gente presa, era um outro mundo. 

Aí quando vem para São Paulo não, aí é aquela estrutura social que nós 

conhecemos aqui de São Paulo e escola, principalmente escola. O que eu vou contar na 

escola, né? Então, por exemplo, sobre o meu pai estar preso, até estava confirmando 

aqui com a Jana, ela disse que contava outra história, mas a minha era que ele estava 

internado, porque ele tinha sido internado uma época como tuberculoso. Então eu falava 

na escola, não, meu pai é tuberculoso e ele está internado (Risos.) 

E aí passavam as férias e voltava para a escola, ah, ele continua internado, 

falava, está mal e continua internado. Só que nós íamos visitar o meu pai no presídio 

Romão Gomes aqui na Zona Norte de São Paulo. 

Então tinha essa doideira né, eu ia lá visitar, mas era um dia muito esperado e 

muito querido, muito gostoso e só que era um dia que eu não podia partilhar com os 

meus amigos ou com os parentes dos meus amigos, quer dizer, eu tinha que chegar lá na 

escola e falar, eu fui lá no tal do sanatório visitar o meu pai. Quer dizer, então eu tinha 

sempre que tomar esse cuidado.  

A escola para mim sempre foi um lugar que repetia o cárcere privado de Belo 

horizonte e essa situação de condicionamento da nossa existência, porque eu entrava na 

sala de aula e lá tinha uma foto do Geisel, bem assim na frente da, para mim, ele estava 

me vigiando ali, ficava me olhando com aquele olho, para onde você ia da sala, o cara 

estava te olhando.  

E do lado da foto do Geisel tinha o crucifixo com um cara torturado, pregado 

assim, sangue corria da mão dele, da perna né, que exato, era Jesus Cristo né, então, e aí 

aquelas carteirinhas que você ficava ali preso, um atrás do outro e era o lugar que eu 

tinha que fazer essa associabilidade, ou seja, que eu tinha que mentir.  
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Então, uma das digamos assim, imposições ou imperativos éticos de ser criança 

da ditadura é a prender a mentir, rapidinho, logo cedo. E mentir certo, rápido, porque 

você está lá a professora fala, então você precisa da assinatura, não sei o que, vai ter um 

passeio e tal, você já tem que se ligar, não é o dia da visita do meu pai, a assinatura do 

pai não pode é mãe, mas eu sei que minha mãe está lá no jornal vendendo não sei o que 

o Brasil Mulher, movimento.  

Tribuna foi depois, é. E às vezes o professor falava alguma história assim, eu 

estava lembrando aqui dia 7 de setembro você tinha aqueles trabalhinhos também. Você 

tinha que enaltecer a Bandeira, o Hino, o Governo né, então se aprende a mentir e ser 

cínico né? Porque eu fazia tudo direitinho. Ah, vamos pintar a bandeira? Vamos esse 

verde aqui e o amarelo aqui, beleza. 

Na hora de cantar o Hino, na minha escola a gente cantava o hino uma vez por 

semana, era um horror, né. Outro dia, eu estava lembrando aqui, que eu estava em um 

evento de universidade, ano passado, não faz tanto tempo né, e o reitor da universidade 

que eu estava falou, ah, agora nós vamos cantar o Hino Nacional e não sei, e eu me 

recusei e causou um certo assim, os caras ficaram olhando, o cara aí é meio radical 

demais.  

Não gosto do Hino Brasileiro, não gosto desses Símbolos Nacionais, já não 

gostava de criança e depois eu fui conhecer as histórias desses símbolos passeia 

realmente sabe, hino fala de guerra, de sangue ou bandeiras que tem essas marcas, não 

gostava. 

Então, lembro que nesse dia da semana que tinha que cantar o hino e hastear a 

bandeira, eu fazia a, eu estava até contando para Fernanda em peça de teatro, eu fazia 

um movimento com a boca, era o meu ato de resistência né?  (Risos.) 

Estou cantando o Hino né? E a minha resistência era, não vou soltar uma palavra 

desse Hino. E aí às vezes a professora muito mal intencionada, ela passava no meio da 

fila né, para saber quem estava cantando o Hino e quem não estava. E aí eu soltava a 

voz, ah, o ouviram lá do Ipiranga, tal. Sabia direitinho para isso, você aprende a mentir 

e a ser cínico rapidinho e de uma forma eficiente porque você vai treinando isso a cada 

dia.  
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O dia da visita ao meu pai no presídio era muito bom. Isso para vocês verem, a 

gente estava ali vivendo situações limites né, digamos assim, graves que, por exemplo, 

não ter a presença do pai no dia a dia, mas para mim, eu passava a semana ou os dias 

anteriores a essa visita pensando na visita. Então eu estava começando a adquirir uma 

herança do meu pai que era torcer pelo Atlético Mineiro.  

E aí ele estava preso no começo do campeonato de 1977, em que o Atlético fez 

um supercampeonato, então eu ia lá levar jornal ou sei lá, notícia de que o Atlético tal 

jogo e ele falava, ganhou mesmo, ele me fez um colarzinho preto e branco para eu usar 

que era o colarzinho do Atlético, as cores do Atlético e tal, então era muito legal.  

E aí eu até pensando sobre esse período, eu não tinha relação e nem me vejo hoje 

com relação de vítima em relação a tudo o que eu vivi na ditadura. A minha relação era 

de sobrevivente e resistente, então eu tinha que arrumar os mecanismos para resistir 

àquilo tudo. 

Então eu tinha esse dado, por exemplo, do Hino Nacional, não cantava né, se 

desse para arrumar um jeito para falar mal dos militares, como fala, tinha lá a marcha, a 

banda né, que fazia todo o 7 de setembro fazia, a banda da escola lá ia para a Avenida 

Tiradentes que era onde tinha né, o desfile de 7 de setembro. Se desse para fala mal, 

olha a banda toca mal, o uniforme é horrível, esses militares, os uniformes deles 

também é feio, enfim, eram os meus atos de resistência.  

Recentemente, eu escrevi uma homenagem ao Padre Renzo, que é uma figura 

importante aqui da luta dos presos políticos no Brasil, e aí eu lembro neste texto de uma 

história dessas de resistência que foi, eu gostava de ir para o presídio vestido de agente 

secreto, uma espécie de agente secreto da resistência.  

E aí eu botava um casacão né, enorme assim que não era o meu tamanho, um 

chapéu de aviador, desses que tampa a orelha assim e uns óculos grandões escuros 

assim, só que sem a lente né, ele não tinha lente e putz, estava disfarçado. Não era mais 

filho de comunista, estava disfarçado.  

E aí eu lembro neste texto que uma vez eu pedi para a Criméia que eu queria 

esconder nesses, era uma jaqueta, queria esconder um potinho de guache para poder 
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entrar no presídio sem que ninguém, porque a gente era revistado, na entrada do 

presídio, as crianças também.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você ia todo o fim de 

semana na visita? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Eu não lembro se era todo o 

fim de semana. Era praticamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era sábado ou domingo? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Sábado. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Sábado né? Sábado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Durante os três anos você 

foi todo o fim de semana? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Não. Os três anos não. Acho 

que no começo desse período, a gente não tinha visita. Eu me lembro das visitas no 

Romão Gomes, ou seja, depois de passar por todo esse sistema repressivo que é DOI-

CODI, DOLPS e etc.  

Então, aí a Criméia me fez um furo, um bolso falso nessa jaqueta, botei meu 

potinho de guache lá e aí ei passei pela revista, teve uma primeira revista que a mulher 

localizou o potinho de guache, mas ela não achava o buraco e ela perguntava para mim 

o que era aquilo, onde que estava para eu tirar e eu só ficava olhando para ela porque eu 
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já era cínico assim, eu já tinha aprendido. Ela perguntava eu não respondia nada, 

problema dela né? Se ela não achar e aí ela chamou uma pessoa que era hoje eu imagino 

um oficial superior a ela e falou, olha, tem um negócio aqui e ele não quer entregar e 

não sei, e o cara olhou assim, olhou e falou, não, tudo bem entra.  

E aí então, ali foi legal porque eu aprendi que dava para burlar todo aquele 

sistema, então era entrar com alguma coisa e pegar alguma coisa lá de dentro e também 

sair com ela, esse era o meu ato de resistência.  

Isso eu estava falando para dizer que a minha ideia não era que, eu estava ali 

numa espécie de guerra, quer dizer, a imagem da Criméia, guerrilheiro, dos meus pais 

de lutando me ajudaram a compor uma imagem de também guerrilheiro, eu era uma 

espécie de guerrilheiro que também estava fazendo a minha parte.  

Então, criava esse meu mundo imaginário para dar conta dessas, eu acho, penso 

hoje, dar conta dessas mentiras dessas, todas essas histórias que eu tinha que inventar 

sem que aquilo causasse muito dano assim, a minha formação assim, enfim, ao meu 

crescimento.  

Bom, depois eu me lembro, tentando ser mais cronológico, eu lembro do meu 

pai sendo solto, não, eu me lembro de uma coisa muito desagradável, que foi quando 

meu pai foi condenado.  

Nós fomos levados para a casa da Érica, uma amiga da minha mãe, a gente 

acostumava dormir lá sempre porque sempre tinha reunião, tinha alguma coisa 

acontecendo, a minha mãe levava para lá, então era um lugar familiar. Nesse dia, eles 

me levaram e o meu pai veio se despedir da gente já na cama. E ele falou, “Não eu vou 

lá para uma...”, acho que era no dia seguinte, “Eu vou para uma audiência do 

julgamento, mas eu volto...”, tal e não sei o que.  

E eu lembro que eu falei para ele, não, você não vai voltar. Para mim era certo, 

era obvio. Você está lutando contra o Estado, polícia, Exército, você vai lá para a 

audiência que lá é tudo o Estado, é obvio que eles não vão deixar ele voltar.  

E então eu tinha certeza dessa condenação e realmente, foi aquele dia ali e ele se 

despediu e eu só voltaria a vê-lo nessas visitas ao presídio. E lembro de algumas outras 

coisas também de, por exemplo, me assustar quando alguém chegava em casa com 
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estranho né, podia ser, hoje eu imagino, era a ideia de que novamente ia acontecer a 

prisão, e a ideia de que algum momento a gente seria preso novamente era bem 

fresquinha na minha cabeça a todo o momento eu me preocupava com isso.  

No fim que, que a gente só pegava ônibus na volta da escola só nós dois para 

casa, na rua Cristóvão Pereira. Então ficava assim, bom, eu não posso ficar no ponto de 

ônibus na calçada muito perto da rua, porque pode parar uma Kombi e nos sequestrar 

rapidamente, então eu ficava mais recuado da calçada, mais perto da parede do prédio 

onde tinha o ponto de ônibus ali em frente, como se isso fosse proteger.  

Quando eu estivesse, eu acho que isso foram dicas dos adultos, mas eu aplicava 

assim seriamente. Se eu estivesse passando por um terreno baldio eu também cuidado, 

porque alguém pode te pegar lá no terreno e te sequestrar. Então tem um muro de 

terreno baldio, você atravessa a rua e vai pelo outro lado da calçada do outro lado.  

Então tinha assim, além de você quando criança numa ditadura tem que aprender 

a mentir, ser cínico, você também começa a criar essas manias de que na verdade não 

fazem muito sentido né, porque eu não sentia a violência, eu percebia que tinha, meus 

pais passaram por prisão, eu tinha que mentir, eu sabia que a gente lutava contra o 

Estado, então era muito claro, mas não era uma violência que eu sentia porque o meu 

dia a dia era, eu vou para a escola, tudo bem que tinha aquela violência daquelas 

imagens tal, mas vou para o recreio, jogo bola, brigo, saio, vou para casa, almoço, vou 

jogar bola de novo, pilar muro, construir estilingue, carrinho de rolimã para descer 

aquela rua ali que a gente tinha perto ali, que a gente brincava bastante, andava de 

bicicleta. Enfim, você tem a vida de criança como qualquer criança, então você cria 

todo esse imaginário, todo esse mundo imaginário, mas você também leva a sua vida 

normal. 

E, bom, aí eu me lembro de alguns fatos outros assim que saiu mais um pouco 

com dessa (ininteligível)  especial que é um dia a gente está lá em casa, ai ligam lá, bom 

botaram uma bomba no jornal Tribuna Operária, tacaram fogo lá na sede da Tribuna 

Operária, e aí a galera toda sai correndo tal, que era o jornal do PCdoB na época ou 

bomba em banca de jornal, então essas coisas apareciam quer dizer, faziam parte do 

imaginário, eu percebia que há um grande inimigo ali, mas a minha presença era um 
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pouco diferente, eu ia lá, ela ia vender o jornal Movimento e em alguma assembleia eu 

ia lá ajudar a ajudar vender o jornal Movimento.  

Uma vez a gente foi para uma assembleia dos metalúrgicos no estádio lá de São 

Bernardo né, o Euclides não sei das quantas, então lá com o Lula falando não sei o que, 

80.000 pessoas naquele estádio, então eu tenho essas lembranças, claro essa assembleia 

acabou com bomba de gás lacrimogêneo, só que a gente estava longe né.  

Eu acho que é isso que eu poderia dizer da fase como criança e começo da 

adolescência, é claro que isso vai marcar e depois você volta à democracia, você não 

confia no Estado, você não confia na polícia, você tem que começar a fazer todo um 

trabalho, não preciso mais mentir, porque você se acostuma. 

Depois de um tempo, você treina isso desde os 4 anos de idade, já mente sem 

elaborar, então você precisa começar a repensar tudo isso. Em 88 você tem uma nova 

lei, mas e daí, eu não acredito nas leis, então você tem que começar a pensar, agora é 

um Estado democrático, tem leis, tem regras, tem outras funções para essas instituições, 

tem toda uma reelaboração subjetiva que tem que ser feita. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A última coisa que eu 

queria perguntar antes de você encerrar o seu depoimento, é assim, você hoje é um 

professor universitário da UNIFESP, não é, e eu vejo você faz debates sobre a questão 

da ditadura, Comissão da Verdade, memória, escreveu, tem duas teses não é, você está 

doutorado? Pós-doutorado ainda não, mas está doutorado?  

E então lógico que isso é uma herança da sua história da sua vida e de toda a sua 

família e fala um pouco assim dessa última fase da sua vida olhando para esse retrovisor 

aí da sua formação. Você acha que o pessoal que fez tudo isso com a sua família, com 

seus pais, com sua tia, seu primo, todo mundo aí, você acha, você é uma pessoa que tem 

formação universitária e tudo, o que você acha que vai acontecer com os torturadores, 

com toda essa cadeia de comando independente da política, como você está vendo tudo 

isso, como você vê e como que você escreve sobre isso?  
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O SR. EDSON LUIS DE ALMEIDA TELES – Eu vou citar dois fatos então 

aqui, o primeiro, acho que em 2002 a Jana começou a procurar advogados 

especialmente entrar em contato com Fábio Konder Comparato, para processarmos o 

coronel Ustra, pela prisão, sequestro e tortura da família e em algum momento eu entrei 

nesse contato com o Comparato e lembro da elaboração desse processo e isso foi uma 

coisa que me marcou muito porque até então, era esse esforço para desfazer aquela 

cultura da mentira e se readaptar a uma democracia apesar de já neste momento passado 

anos e anos disto né?, Mas em 2001, por exemplo,  a gente foi ao Araguaia, eu o Joca e 

a Jana, a gente viu, o cara estava lá, a estrutura estava toda montadinha ainda. Os 

militares comandavam ali. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Em 2001. Nós estivemos lá e 

eu e o Joca, se não me engano, a gente foi ao aeroporto receber o procurador da 

República, estava lá o Curió, não sei mais quem junto com ele. Os caras fazendo 

pressão.  

Então, em 2002, quando começa esse trabalho de montagem do processo, que a 

Jana começou isso mexeu muito comigo porque aí que realmente é uma espécie de cair 

a ficha, falei bom, nós estamos realmente em outro Estado é possível, tentar um 

processo contra essas pessoas e apesar de todas as limitações, o Comparato falava, olha, 

o processo penal, eles não vão aceitar a abertura do processo. Então, tem que ser uma 

ação civil declaratória porque você dribla a Lei da Anistia, os limites da interpretação da 

lei da anistia, mas foi a primeira vez porque para abrir o processo, cada um dos autores 

do processo tem que escrever a sua história.  

Então foi a primeira vez que eu sentei para escrever esta história. E mesmo 

assim, você escrever né, quer dizer, você digitar num computador uma história que eu 

não conseguia nem falar, porque não tinha, no país não tinha audiência para isso.  

A primeira vez que eu falei essa história, foi num curso de pós-graduação 

quando eu estava fazendo mestrado, meu professor falou, não, faz o trabalho que vocês 
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quiserem aí. E eu fiz um trabalho analisando um vídeo do Documentário Quinze Filhos. 

Que eram 15 crianças na época da ditadura que davam depoimentos nesse documentário 

e aí acabei falando sobre a minha história.  

E quando eu acabei de falar que eu olhei para a sala assim, tinha gente chorando, 

gente olhando com cara de terror, eu falei putz, será que eu fiz boa coisa? Então, falar 

sobre esse assunto causa, hoje menos, mas causa muito constrangimento em quem ouve 

e esse rosto constrangido e machucado porque essa história machuca as pessoas, 

também rebate em mim então isso causava constrangimento em mim também de contar 

essa história.  

Então, esse processo contra o Ustra, ele foi fundamental para reelaborar a ideia 

de que um outro processo político porque era racional que havia, mas subjetivamente 

isso só foi possível com o processo do Ustra. E foi algo que também participou muito da 

minha tese de doutorado porque, então, esse é o outro elemento que eu queria trazer. 

Na minha tese de doutorado, eu trabalhei a elaboração da memória política após 

o caso da África do Sul, o Apartheid e pós a ditadura no Brasil. E chamei o caso da 

África do Sul, a Comissão da Verdade e Reconciliação em que as pessoas iam lá narrar 

as suas histórias e os torturadores e os criminosos também faziam essa narrativa de 

política da narrativa.  

E chamei o caso brasileiro de política do silêncio, política do Estado brasileiro 

promovia sobre a queda da ditadura era a política do silêncio. Depois ficou claro para 

mim, quer dizer, eu estou falando é da minha própria história. Essa tese foi uma espécie 

de divã que você senta ali e ao escrever sobre a história do país eu estava na verdade 

reelaborando a minha inserção enquanto sujeito no Brasil, no Estado brasileiro.  

Inclusive um fator essa tese tivesse alguma qualidade, foi sair do Brasil, que eu 

fui fazer uma bolsa (ininteligível) na França, e lá conhecer gente da Argentina, do 

Uruguai, do Irã, do Leste Europeu e aí perceber que havia muitas coisas em comum 

com outras experiências e muitas coisas diferentes que eram próprias do Brasil. 

Então ali eu pude perceber, quer dizer, eu pude definir bem para as minhas 

subjetividades ó que é ditadura, o que é democracia, qual é a política do Estado 
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brasileiro, onde eu me insiro nisso, aonde esses familiares que esta lutando se inserem 

neste contexto.  

Então esses dois eventos e o processo contra o Ustra que depois teve a 

repercussão que eu acredito que seja, que vocês já saibam, da condenação do Ustra e aí 

isso atrai a Imprensa e aí nos dá uma grande publicidade para contar essa história e 

então eu passo a narrá-la mais não só por escrito, essa oportunidade narrativa faz com 

que eu reelabore né, essa experiência e essa tese também me permitiu do ponto de vista 

pessoal, eu escrevendo sobre o que é uma política do silêncio o que na verdade quem 

estava em silêncio era eu né, eu estava falando sobre esse meu silêncio e apelando a 

uma experiência sul africana que era da narrativa, vendo ali uma possibilidade de 

elaboração dessa memória. 

Então eu acredito que esse e outros fatos mais da política brasileiro concorreram 

para eu me deslocar de, daquele lugar de sobrevivente resistente, porque é difícil você 

sair deste lugar, eu até poucos anos atrás eu sonhava que estava numa ação violenta, 

armada. Então era esse imaginário, permaneceu por muitos anos e eu estou falando isso 

de Dois Mil e tanto aí, durante a tese eu ainda sonhava com isso. 

E como já não tinha mais a ditadura versus democracia, eu sonhava com 

violência urbana, era assalto, quer dizer, o inimigo não era mais o Estado com quem eu 

trocava tiro e usou alguma violência, era um assaltante ou alguém louco, sei lá, era uma 

presença muito marcante, então por isso que eu disse no começo, a importância de um 

lugar como esse, a importância de você elaborar e com a sua narrativa também ajudar as 

outras pessoas elaborarem essa experiência. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para registro, vamos anular 

depois, para registro, essa tese como é chama, que está publicada, só para efeito de 

alguém querer recuperar. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Não, ela não está publicada, 

mas é: “Brasil África do Sul, Memória Política em Países com Herança Autoritária”. 
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Ela pode ser feito o download dela na biblioteca digital de teses e dissertações da USP, 

procura lá Edson Teles tem o PDF da tese.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podemos descansar cinco 

minutos? Podemos descansar cinco minutos para poder retomar? Tudo bem Jana?  

*** 

- É feita uma pausa. 

*** 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Tudo bem 

recompondo. O Joca já volta não é? Então está bom, a Jana começa, ele está chegando. 

Vamos recompondo a sala? Deu uma quebra de quórum, mas precisava dar uma 

descansada um pouquinho.  

A Janaína começa, pode ser? Então vamos lá tudo bem? Então tá, você tem o seu 

microfone aí não é? Então vamos nessa, um, dois, três, Janaína Teles. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – É, então eu gostaria de agradecer 

o convite e tentar ser um pouco mais objetiva porque boa parte da família já falou, né? 

Então eu vou tentar contar, complementar, tentar contar algumas coisas que eu lembro, 

o Edson não lembra e é interessante porque é complementar mesmo as nossas 

lembranças e memórias, são complementares.  

Bom, eu me lembro do dia da prisão no dia 29, na me lembrava que a gente tinha 

ajudado a queimar os documentos né, para você ver, às vezes o Edson lembra de coisas 

que eu nem imaginava, mas por outro lado eu lembro muito bem da hora da prisão, de 

quando os, esse casal de policiais bateu à porta, fui atender e eles foram meio grosseiros 

assim e aí a minha tia pediu para gente ir para um quarto do fundo, porque ela ia ficar 
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conversando com eles e eu me lembro muito bem de que eu fiquei, tinha uma fresta na 

porta, a porta não foi trancada totalmente e eu fiquei tentando ouvir o que estava sendo 

dito porque eu senti que a situação era péssima né?  

E eu fiquei muito tentando ouvir e não conseguia ouvir só, de repente vieram os 

policiais e tiraram a gente daquele quarto do fundo, e começou uma movimentação 

grande e aí gritaria e a gente foi levado para o camburão e o camburão tinha muitas 

armas no chão e eu perguntei alguma coisa para o soldado e o soldado me mandou calar 

a boca comunista, sei lá qualquer coisa assim e aí eu vi que a situação era bem, já estava 

bem enfim, difícil. 

Me lembro de chegar no DOI-CODI, a gente foi levado imediatamente para lá. 

Eu tinha 5, ia fazer 6 anos né, então por isso talvez eu me lembre de mais coisas. 

Então eu me lembro de ter sido levada para uma cela onde meus pais estavam 

sentados numa mesa, parece que tinha um prato de sopa ou alguma coisa assim, e eles 

não conseguiam se mexer e falar direito, se articular porque eles estavam muito 

machucados. Parece que essa não foi a primeira, primeiro momento nosso dentro das 

celas, teve outro, mas eu não me lembro muito bem, quer dizer, eu acho que eu teria 

sido levada para a cela onde minha mãe estava sendo torturada, eu a vi na cadeira do 

dragão, mas isso eu, ainda bem não me lembro e só me lembro de ter ficado muito 

chocada de abraçá-los, fui beijá-los e eles não conseguiam se mexer né?   

Não conseguiam falar direito. Eu lembro que depois de muitos anos eu me senti 

culpada porque eu não lembrava dessas coisas direito, isso me atormentou um pouco. 

Depois eu fui entendendo que era uma proteção também e que não tinha muito jeito de 

lembrar tanto tão bem, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Eu tinha 5 e ia fazer, era 

dezembro e eu ia fazer 6 anos em fevereiro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou lá 

na OBAN? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Então eu não sei quantos dias. 

Eu acho... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês foram para lá? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que na minha memória 

a gente ficou mais ou menos uma semana. E a gente ficava o dia inteiro... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês dormiam aonde? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Então a gente ficava o dia inteiro 

lá no DOI-CODI nas selas entrando e saindo, ficava no estacionamento. A gente tentava 

inventar brincadeiras porque a gente falava, quando nós vamos sair daqui? O que estava 

acontecendo.  

A gente ficava até tentando disfarçar para nós mesmos que enfim, para fazer o 

tempo passar porque a gente não estava entendendo, né? De noite eles levavam a gente 

para uma casa que era muito grande e na minha lembrança era perto do DOI-CODI e a 

gente dormia ao lado da cozinha, em uma cama de campanha militar, dessas que 

dobram assim, na minha memória isso. 

E de dia a gente voltava para lá, eles levavam a gente de volta e ficava lá 

entrando naqueles corredores escuros, ouvia gritos, depois alguém punha agente para 

fora, a gente ficava lá no estacionamento e de vez em quando aprecia alguém para falar 

com a gente, mas aí lá pelas tantas, alguém falou que aquilo era um hospital. Aí eu falei 
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assim, bom, meus pais parecem doentes mesmo, mas isso aqui, não tem ninguém de 

branco como isso aqui é um hospital? 

E tinha lá perto do estacionamento uma mesa de bilhar e uns soldadinhos lá 

jogando bilhar e eles tinham roupa verde oliva, e aí eu falei, bom, mas não tem ninguém 

de branco, mas tem uns caras de verde oliva, isso aqui não e um hospital. 

Mas eu achava que tinha gente doente lá, porque tinha grito, tinha, mas eu falei 

como um hospital pode ser escuro deste jeito? Enfim, eu não entendia nada e eu não...  

E um dia, aquele mesmo, aquela mulher e aquele homem que tinha batido a 

porta para nos prender nos levaram para Belo Horizonte, eles pegaram uma sacola de 

feira, enfiaram um mote de roupa, depois quando eu cheguei em Belo Horizonte eu vi 

que tinha roupa da minha mãe junto, foi tudo misturado assim, e essa minha tia não 

perguntou se eu queria guardar as roupas da minha mãe, simplesmente levou embora e 

não me perguntou o que eu queria. 

E eu lembro que eu tinha que acordar mais cedo porque eu era uma espécie de 

assistente da empregada doméstica, então eu fazia o café da manhã para os meus 

primos, eu tinha que servir a eles na cama. Eu ia à escola e na escola tocava todo dia 

antes de começarem as aulas o Roberto Carlos, (risos) tocava aquela música... 

Então, em 1973 eu fui à escola em Belo Horizonte e tocavam Roberto Carlos 

todo dia, e era “Jesus Cristo”. Acho que a canção chama “Jesus Cristo”. E eu achava 

aquilo abominável porque eu sabia que meus pais não acreditavam em Deus, eu não 

entendia direito, porque o meu, esse policial e a minha tia disseram que era obrigada a 

acreditar em Deus, mas eu falei assim, mas eu não acredito, mas também não 

desacredito, eu acho isso muito...  

Aí ela mandava que eu tinha que rezar e eu fingia que rezava, não gostava de 

obedecer, tudo o que ela mandava eu queria fazer ao contrário. 

Mas ao mesmo tempo falava assim, se Deus existisse ia ser uma boa agora, 

porque eu ia pedir para Ele acabar com isso, porque está difícil, eu não estou 

entendendo nada. Eu tinha muito medo, ficava triste, as poucas fotos que tem, a cara é 

fechada, assim. 
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Eu perguntava pela minha mãe e ele falava que não era para perguntar pela 

aquela comunista. O delegado, não era para falar da minha mãe porque ela era 

comunista. E aí, queria mandar carta, eu estava começando a aprender a escrever, mas 

nem sabia escrever, mas queria que alguém escrevesse uma carta, eu queria receber 

cartas dos meus pais e eles falavam que não era para falar deste assunto. 

Eu tenho lembranças muito desconexas, mas eu lembro que uma vez ele botou a 

arma na mesa e meio que disse quer não era para ficar perguntando da minha mãe, essas 

coisas assim. Ele era uma pessoa agressiva. Eu não lembrava desta cena do zoológico 

que o Edson lembra, mas era, a gente sentia muito medo. Um seis meses depois quando 

a Criméia apareceu, a Criméia apareceu escondida, a gente brincava no jardim da frente 

e ela ficava e um determinado horário no jardim. Eu lembro dela me chamando assim, 

do outro lado da rua, fazendo psiu assim. 

Ela começou a se encontrar escondido com a gente. Eu não lembro os detalhes, 

mas ela mandou a gente não falar que estava, que a gente estava se encontrando com 

ela. E a gente obedecia porque a gente sabia que aquele lugar não era um lugar bom, e 

que a Criméia era uma lembrança boa. 

Como eu vivia na clandestinidade, todo mundo que ia nessa minha casa que era 

um aparelho do PCdoB onde se fazia o Jornal A Classe Operária e onde o Comitê 

Central também se reunia às vezes, uma parte, o bureau, Comitê Central, sei lá quem se 

reunia lá, Eu sei que o Danielli ia lá sempre, às vezes o João Amazonas, às vezes ia o 

(ininteligível), sei lá quem ia. 

E, eu lembro que tinha o quarto onde ficava a impressora e era um quarto que 

em determinados horários não podia entrar lá de jeito nenhum, era uma coisa misteriosa, 

eu lembro que não podia falar certas coisas, era meio confuso. E todo mundo que 

entrava lá era tio e tia. Então quando apareceu da gente ir para Minas Gerais e tinha um 

tio e uma tia, eu falei olha, é um tal de ter tio e tia nesse mundo. E tinha uns tios e umas 

tias que eu gostava, que eu confiava e tinha uns que eu, como esse delegado que eu 

falava, que coisa, esse cara, como ele pode ser meu tio? 

Mas eu lembro que a Criméia era uma lembrança boa, eu não sabia o nome dela, 

mas ela apareceu lá e eu falei tia e ela foi, ela começou a ir, e ela começou a explicar o 

que tinha acontecido com meus pais, que meus pais não tinham me abandonado porque 
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em determinado momento eu não sei se eram os primos que falavam que meus pais 

tinham me abandonado, se era o delegado que falava isso, né? E ficou uma coisa, mas 

eu falei, a gente se gostava tanto como e que eles me abandonaram? Não fazia sentido 

para mim. Aí ela me explicou que eles estavam presos e que não tinha jeito deles saírem 

de lá e não deixavam eles saírem para ir me buscar. 

Ela explicou que o Danielli tinha sido assassinado. Eu falei, bom, o negócio 

violento o que está acontecendo. Eu não sei bem o que é, mas é uma coisa muito 

violenta. E a Criméia então passou a ser nos próximos seis esses, os meus pais 

continuavam presos, ela começou a ser a pessoa que explicava e eu não entendia. Eu 

perguntei “n” vezes o quê que era que estava acontecendo, ela explicava mais ou menos. 

Aí ela ia fazer a gente dormir, ela contava histórias da Guerrilha do Araguaia (riso). 

Só que ela não contava a história assim violenta, ela só contava como. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Ela cuidava de uma oncinha, ela 

tinha tido uma cobra, sei lá, ela criou um monte de bicho e ela ia inventando história. E 

a gente como toda criança, ah! Conta aquela de novo, aí ela tinha inventado, ela ficava 

meio atrapalhada e ela inventava de novo outra história qualquer. 

Então a minha relação com a Guerrilha do Araguaia foi muito cedo, desde muito 

cedo. Obviamente que eu não entendia o que era a Guerrilha do Araguaia, mas eu sabia 

que ela tinha morado muitos anos na Floresta Amazônica. 

Eu perguntava para ela muito, mas você não tinha medo de cobra, tem tanta 

cobra naquele lugar. Aí ela falava, não! As cobras lá são muito bem alimentadas, lá tem 

comida para todos os bichos então elas só comem entre eles lá, elas não vêm para cima 

da gente. A cobra só vai para cima da gente quando está com fome. 

Aí anos depois eu fui lá em 1996 para ajudar nas escavações, fui em 2001 e lá 

em 1996 na reserva indígena, estamos escavando e de repente pula uma cobra daquela, 
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ela pulou para o lado de lá e eu pulei para o outro lado. Mas eu fiquei chocada que era 

aquela mais venenosa de todas. Não, é aquela de peito verde. 

Surucucu, sei lá. Enfim, eu sei que aí depois que eu pulei e tive toda a 

tremedeira, eu lembrei dela falando, não, mas cobra aqui não pula em cima da gente 

porque elas são bem alimentadas que era uma história que eu ouvia quando eu tinha 6 

anos de idade, não é? 

É uma história muito forte, mas assim, de alguma maneira meus pais tentaram 

sempre nos manter no máximo de ignorância possível. O que não deu muito certo 

porque logo do primeiro encontro, no segundo que eu tive com a Criméia, que nós 

tivemos ela já teve que explicar que o Danielli tinha sido assassinado, eu tinha 6 anos de 

idade, aquele eu chamava de tio e como ele ia quase todo dia na minha casa ele era meu 

tio, para mim ele era meu tio. 

É o tio Sig, e ele foi a pessoa que simbolizou o meu tio, porque o André Grabois 

eu não conheci, nunca conheci, então para mim, meu tio assim mais encarnado, digamos 

assim, é o Danielli, não é? E ela contava do tio André também, contava muito dele, que 

era, todas estas histórias de quando ele fingiu que caçou jacaré. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O André era o companheiro 

da Criméia? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O pai do Joca? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – O pai do Joca. Ela contava de 

todas as peripécias do André, do futebol que o André jogava, só as partes boas, não é? 

Então a gente foi se familiarizando com esta família distante através da memória dela, 

não é? Aí ela começou a ensinar a gente a escrever, porque era difícil não dava para ir, a 
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escola naquele período, porque já tinha meio ano passado, não dava mais para entrar na 

escola.  

Então, enfim, aí depois, enfim, teve muitas histórias, a gente, ela levou a gente 

para o Carandiru para visitar meus pais a primeira vez que eu ia ver meus pais depois de 

seis meses e chegou lá e meu pai estava no lado masculino e minha mãe no lado 

feminino e os policiais não deixaram a gente nos encontrarmos todos juntos, então, a 

gente ficava vendo a minha mãe do outro lado da grade, mas não podia falar com ela 

porque tinha horário diferente para o feminino e para o masculino. 

Tem umas histórias até cinematográficas, mesmo. Essa da Criméia do outro lado 

da rua fazendo psiu, e a gente se encontrando secretamente com ela várias vezes até que 

ela levou a gente, fugiu. Um dia ela chegou lá no final da tarde e falou assim, hoje nós 

vamos embora, pega as suas coisas que nós vamos fugir daqui (riso), e a gente fugiu. E 

eu ainda falei, não, mas eu preciso 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fugiram de Belo 

Horizonte? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Fugiu da casa do delegado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fugiu assim, sem 

comunicar nem o marido e nem a mulher? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Não, porque ela falou assim, se 

eu for para a Justiça você vai perder, eu vou ganhar a posse dos meninos, e ele enrolou 

ela e então ela pensou, eu vou levar eles daqui, e ela levou a gente. 

 

A SRA.  CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA -  Não, mas espera aí 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



142 

 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Ela levou a gente para a casa da 

tia Célia. 

 

A SRA.  CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA -  Eu não sou tão louca 

assim, não. (Risos.)  

Eu falei com ele, e também nunca levei eles fugidos para o jardim, não. Eu 

descobri que esse cara, esse delegado, eu perguntei, ele foi meu colega de infância, 

vizinho e eu perguntei a ele, você sabe aonde estão as crianças? Ele falou assim, não. 

Como eu não confiava em polícia mesmo, eu resolvi ir à casa dele que eu sabia aonde 

era e ficar vigiando e achei as crianças e aí bati na porta e falei, meus sobrinhos estão 

aqui, eu sou tia e quero vê-los. 

E aí nós começamos a negociar de que eu veria as crianças no fim de semana, 

meio assim, pais separados. Aí, eu falei assim, olha, na verdade eu sou mais tia que 

você, eu vou ficar com as crianças. Ele falou assim, “Então vai ser na Justiça e a Justiça 

não vai te dar porque você é terrorista, você é mãe solteira, então eu vou ficar com as 

crianças”. 

Aí nesse meio tempo eu consigo entrar em contato com a Rosa que era advogada 

e pedi para providenciar a custódia deles para mim. O dia que ela entregou eu sequestrei 

eles sim, porque eu não ia pedir a ele e dizer que eu estava com a custódia, isso não. 

Mas eu legalmente sequestrei. (Risos.) 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Bom, esses detalhes todos eu 

não me lembrava, tal. Mas eu lembro do dia que ela falou “Pega as suas coisas e vamos 

embora. Aí eu falei, mas eu preciso ir no banheiro”. Aí ela falou, então vai logo! Aí eu 

fui no banheiro e o meu primo me trancou do lado de fora, e aí eu comecei a gritar, eu 

falei assim, o primo lá que era mais velho, era malvado. Aí eu falei ela vai me largar 

aqui eu tô ferrada. 
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E aí, enfim, gritei, gritei até que a empregada abriu a porta e eu saí correndo e 

fui para o portão e ela estava andando assim devagarzinho e eu comecei a chorar e falei 

assim, “Você ia me largar aqui, não sei o quê”. Enfim, tem essas histórias desse tipo. 

Tinha assim, que eu vi você fazendo psiu no jardim, eu lembro de você falando e 

falando que não era para contar que você estava vendo a gente e que só no dia que 

acertasse a situação é que podia contar. 

Bom, aí meus pais foram soltos em outubro, se não me engano, 1973, e aí a 

gente se encontrou lá Rio e a gente ficou um tempo lá até meus pais conseguirem voltar 

para São Paulo, e a gente voltou para São Paulo, e aí meu pai resolveu reincidir no 

crime contra a Segurança Nacional, e continuou atuando em uma gráfica fazendo jornal 

clandestino, etc. E aí o processo dele foi reaberto e eu me lembro que nós fomos à 

audiência na segunda auditoria militar lá na Brigadeiro para assistir este julgamento 

final. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você falou reincidir, fala 

direitinho com linguagem de cristão, vai, já que você, não é... O que ele fez? 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Ele... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Saiu da cadeia e voltou a 

rodar o jornal do partido? 

  

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não é uma coisa pequena, 

não é? 
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A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sair da cadeia e montar 

uma gráfica de novo do Partido, eu acho que é uma coisa importante de se explicar. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Sim, mas eu não posso explicar 

muito, quem pode explicar é ele. Eu sei que tinha uma gráfica, a gente morava nos 

fundos de uma casa lá no Bixiga e ele tinha uma gráfica na frente porque ele fazia uns 

serviços legais, normais, com nota fiscal, sei lá o que, e também fazia uns serviços que 

não tinha nota fiscal e nem eram legais que eram panfletos de partidos, jornal de 

partido. Mas ele fez propaganda para todos aqueles candidatos.  

O Airton Soares, fez panfleto lá nesta gráfica, que era do MDB, tudo. Não 

lembro se fazia de graça ou (ininteligível) de garça, eu lembro que nunca recebia, ou de 

vez em quando recebia algum dinheiro, e tal. 

E assim, ele então, o Estado obviamente não gostou, ainda mais que o MDB 

ganhou né, em 1974 e em 1975 o processo dele foi reaberto e nós fomos à audiência, eu 

pelo menos fui e eu vi, e foi um dos momentos mais tristes para mim porque eu não 

consegui entender que ele estava indo lá para a audiência e os militares todos 

enfileirados assim, aquele juiz lá, e foi, a cara dele muito triste, nós ficamos muito 

tristes. Aí, acho que alguém, a minha mãe, a minha tia falou assim, não, vamos embora 

porque agora não tem mais jeito, sei lá, alguma coisa assim. E a gente ficou muito triste 

e ele foi para a prisão e obviamente ele resolveu se apresentar à auditoria para não nos 

colocar em risco, porque aí nós íamos ter que ficar clandestino tudo de novo, fugir, não 

havia condições materiais suficientes para levar a família para o exílio ou ficar 

clandestino tudo de novo. 

E já tinha sido muito traumático. A gente já fazia terapia lá na PUC. O Pessoal 

do (ininteligível) nos ajudava muito. A Madre Cristina sempre nos recebeu muito bem. 

Lembrava do nome do pai, até nos anos 1990 eu ia no (ininteligível) e a Madre Cristina, 

como vai o seu pai? O César? E a diabetes dele? Ela lembrava tudo, impressionante 

como ela era cuidadosa, atenciosa. 
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Minha mãe ia muito nas reuniões familiares dos presos e dos familiares do 

mortos e desaparecidos lá na Cúria. A gente se encontrava com Dom Paulo 

rotineiramente e eu me lembro muitas vezes de ficar brincando embaixo da mesa do 

Dom Paulo. Ficava cutucando a perna dele, puxando a batina dele (riso). E o Dom 

Paulo sempre com aquela voz mansa assim, sempre oferecia uma bala, um brinquedo e 

“Como vai criança?”. E passava a mão no meu cabelo assim. Eu me lembro muito do 

Dom Paulo. Até comentei com ele isso nos anos 1990, ele já não lembrava direito, ele 

falou que lembrava mais ou menos, assim.  

Enfim, e a gente passou a ir no presídio todo sábado e a minha mãe é mineira, 

então era a primeira a entrar e a última a sair. Acordava bem cedo, pegava metrô, 

pegava ônibus porque era muito longe, subia a subida toda, né? E a gente ia 

religiosamente nas visitas. 

Eu lembro que o Edson fazia, teve uma época que ele tinha essa coisa de agente 

secreto, eu achava engraçadíssimo (riso) e eu, por exemplo, eu também não gostava do 

Hino Nacional, eu não gostava de ter que mentir, eu nunca, eu sempre contava que meu 

pai era um comerciante que viajava muito, por isso que ele nunca estava em casa. Mas 

as mães dos coleguinhas sempre perguntando, os coleguinhas, né, e era difícil mentir, e 

insistir, e às vezes a gente era pego na mentira, ou era contraditória e aí você tinha que 

dar um role assim. 

Lembro da Chacina da Lapa que ficou um clima péssimo em casa, que sumiram 

umas coisas que todo mundo acordou meio esquisito, mas não lembro direito. Lembro 

da chegada do João Amazonas, eu fui a criança que levou um buque de roas vermelhas 

para ele lá no aeroporto, e lembro que ele não gostava de cachorro, que aí o Arruda que 

queria mandar o nosso cachorro embora e a gente não deixou, a minha mãe falou não, a 

minha cachorra é minha cachorra, meus filhos gostam da minha cachorra. E era um 

apartamento muito pequeno de um quarto e uma sala e o João Amazonas ficou com o 

quarto só pra ele e a gente dormia no banheiro, na cozinha, na sala. 

Enfim, mas o que eu me lembro de mais marcante na chegada do João 

Amazonas é que nós fomos ameaçados pelo, não sei se foram o CCC, a AB, 

Associação... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Aliança Anticomunista 

Brasileira. Então meus pais chegaram um dia, leram a carta de ameaça, não lembro o 

teor direito, as era uma coisa assim que a gente poderia ser ferido, sequestrado, 

acidentado no caminho para a escola, ou no caminho da escola para casa, alguma coisa 

assim. Então meus pais leram a carta, explicaram o que era esta Aliança Anticomunista 

e falaram agora vocês vão ter que redobrar o cuidado para ir e voltar para a escola, era 

um quarteirão, mas tinha que tomar todo o cuidado porque eles não eram de brincadeira. 

Eles explicaram que era o pessoal que explode banca de jornal, e tal. Aí eu fiquei 

preocupada, né? 

Então era assim, era uma infância que era mais ou menos normal (riso), mas que 

era com medo, muito rodeada de medo, de tensão porque toda hora acontecia uma, um 

jornal, a minha mãe trabalhava no “Jornal Movimento” e teve uma explosão de bombas 

em várias sucursais ou a gente ia lá todo sábado para ajudar a dobrar o jornal, a gente 

sabia que às vezes uma banca explodia né? Então era tenso. 

Aí a gente foi estudar no Equipe, ganhamos bolsa de estudos, e tal. Aí lá a 

diretora falou assim, o que você espera do colégio? Aí eu falei, eu espero que eu possa 

falar tudo o que eu penso. Aí ela olhou assim e ficou (riso). Não, era outro. Ela olhou 

meio esquisito e depois eu fiz vários, ajudei organizar várias greves lá e eles ficaram 

possessos comigo, não é? 

Pra não aumentar a anuidade, pra isso e para aquilo até que eles suspenderam a 

minha bolsa. Aí, enfim, não sei se podia dizer tudo o que pensava, não. E ali, lá era um 

ambiente super legal, super saudável e lá que a gente, eu comecei a militância porque lá 

tinha todos os grupos políticos, todo mundo falava, a democracia começou mais cedo lá 

no Equipe em alguns bolsões, né? De liberdade que tinha, que começava a ter. 

Então, lá eu podia dizer que tinha sido presa, que meu pai tava preso, que tinha 

sido preso e isso deixava a gente muito mais aliviada, a gente se sentiu muito mais 

confortável com esta conjuntura. 
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E ao mesmo tempo a gente queria acelerar, eu queria que a ditadura acabasse 

logo porque ficava aquele negócio vai, não vai. Eu queria militar para ajudar a acabar 

com a ditadura. Mas eu tive, por exemplo, uma professora na escola no primeiro, 

segundo ano primário que ela me alfabetizou. Eu era disciplinada eu acho, tudo o que 

meus pais mandavam eu dizer eu dizia, mas ela achou que eu era meio diferente porque 

eu dava umas respostas meio, não sei o que ela disse que eu não me lembro mais, e aí 

ela ficou toda, toda reunião de pais e mestres ela ficava perguntando para a minha mãe o 

que tinha acontecido comigo que eu era meio diferente, não sei o que.  

Até que uma vez, muito tempo depois a minha mãe explicou que meu pai estava 

preso, que a gente tinha sido preso e essa professora ficou super amiga e como a minha 

mãe trabalhava o dia inteiro, às vezes ela me levava para a cada dela, ajudava a cuidar 

de mim. Então ela não era só a minha professora como era apoio e até recentemente, ela 

morava lá no Brooklin, eu queria vê-la novamente e dizer o quanto ela foi importante 

para mim, né? 

Então a gente tinha muito medo, mas agente tinha amigos. Houve solidariedade, 

esta solidariedade silenciosa, ou anônima, né? Então tinha a diretora da escola, da 

primeira escola que a minha mãe foi trabalhar depois da prisão que eu sempre esqueço o 

nome dela, a (ininteligível) que era filha de judeus, os pais tinham sido, ela era judia e 

os pais tinham sido assassinados na Primeira Guerra Mundial, então ela acabou sendo 

muito solidária com a minha mãe e a minha mãe acabou dizendo o que tinha acontecido 

porque não tinha, ex-preso não consegue antecedentes de, como é que chamava? 

 

O SR. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Bons antecedentes. Não tinha 

documentação completa. O DOPS uma vez foi lá e disse para ela que era melhor ela 

demitir a minha mãe. E ela foi super solidária e disse não, eu entendo porque eu vivi o 

nazismo e tal. 

Então havia solidariedade de todos os tipos. Tinha o padre Renzo que meio que 

nos adotou, ficou sendo uma figura meio paterna, meio de avô, que era muito solidário, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



148 

 

que ajudava. Meu pai era diabético, então tinha que ter um pouco de ajuda porque era 

muito difícil manter os remédios dele, etc. E a Rosa Cardoso a nossa advogada ajudava, 

o Renzo ajudava, muita gente ajudou, né?  

Eu, por exemplo, quando eu fiz 8 anos eu fiz um poema de presente de 

aniversário pro meu pai e esse poema chamava “Dói Gostar dos Outros”. É um poema 

triste, tem erros de português porque eu estava aprendendo ainda a escrever. E o Renzo 

gostou, conheceu a história da nossa família através de uma carta que meu pai mandou 

este poema para o padre Renzo, e ele veio para o Rio de Janeiro só para nos conhecer. 

Depois publicou um livro na Itália com poemas sobre a ditadura, que tinha o meu 

poema, tinha do Chico, do Gil, tinha do Pedro Tierra, tinha né, uma misturança assim, e 

na introdução eles contavam a nossa história, a história da minha família. 

 

O SR. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Tem a foto, né? E esse poema, e 

essa história foi publicada em vários jornais de Esquerda, de exilados. Foi publicada no 

Brasil Mulher, a primeira entrevista que eu dei, eu tinha uns 10 anos eu acho, que eu fui 

explicar como eu tinha feito este poema, alguma coisa assim. 

 

A SRA. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Han? 

 

A SRA. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Oito. Quando eu tinha 8 anos eu 

fiz este poema. Então, através de uma série de iniciativas, inclusive deste poema a gente 
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sempre falou desta história, sempre contou esta história. Meus pais quando foram 

processados na Justiça Militar em 1973 eles contaram esta história, eles contaram que 

os filhos tinham sido presos, que a tia grávida tinha sido presa. Então, no Brasil Mulher, 

no “Brasil Nunca Mais”, em 1985, quando foi publicado tem a nossa história lá, né? 

E nós sempre demos entrevistas e quando a Bete Mendes encontrou o Coronel 

Ustra lá no Uruguai denunciou que ele havia torturado ela nos anos 1970 no DOI-

CODI. Nós também demos entrevista na “Isto É”, contamos esta história, né? 

E esse medo todo que ficou e que foi elaborado e reelaborado diversas vezes e 

em diversas vezes eu fiz terapia para tentar reelaborar isso, foi uma ameaça que se, que 

permaneceu, né? Foi recorrente, então nós fomos em 1996 ajudar nas escavações lá no 

sudeste do Pará, para tentar encontrar os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia e 

nós fomos ameaçados lá. Nós fomos ameaçados em 2001, com homem armado, as 

ameaças de morte, de sequestro ou de sumiço elas sempre este presente. No período 

democrático também e não só durante a ditadura. 

E, claro que algumas dessas ameaças geraram insônia, geraram medo concreto, 

desconforto, né? E vai em período que você fica melhor, tem períodos que volta a 

insônia. E a gente vai aprendendo, os amigos falam do medo de um assalto que teve 

uma vez na vida e aí você vai comparando os medos, se você vai trocando histórias. 

Agora tem uma nova leva de estudantes e de pessoas interessadas neste assunto, 

então você volta a dar entrevistas novamente, começa a contar tudo de novo, não é 

muito agradável ter que falar desta história recorrente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível). Você 

realmente pegou esta trilha da sua mãe de, não gosto muito de usar esta expressão, mas 

de caçadores de nazistas. E fez muitos documentários testemunhais, aquele da 

(inaudível). Fala um pouco de uma síntese aí, síntese, desse seu trabalho, dessa sua 

trajetória e como você vê isso olhando a sua mãe pelo retrovisor, o seu pai um sujeito 

completamente na dele, fazendo do jeito que ele sempre acreditou.  

Faz uma síntese e faz uma, essa tua vida acadêmica, sua vida que você se 

dedicou totalmente a isso. 
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A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Então, lá na Equipe eu comecei a 

militar e eu continuei. A gente encontrou vários tipos de movimento estudantil, vários 

grupos, fiz amigos em muitos grupos, mesmos, 1979, 1980, 1981, 1982, até hoje alguns 

desses lideres estudantis são meus amigos, a gente fez festa no ano passado. Nos 

encontramos vários, então fiz movimentos secundaristas, depois eu entrei na USP e 

quando eu entrei na USP eu estava na dúvida se eu queria ser jornalista, Historiadora ou 

advogada. Eu passei nas três faculdades. Um na PUC, outra na USP e outra na Casper.  

Aí eu falei, eu vou para a universidade pública que é melhor, que tem mais a ver 

com as minhas condições financeiras, então eu resolvi ser historiadora, mas foi uma 

coisa que foi aos poucos, não foi logo de cara que eu assumi essa, e aí eu queria estudar 

Brasil Colônia, para não ter que estudar ditadura, mas as coisas foram se encontrando, 

né? Até que houve a descoberta da Vala de Perus que eu vi estas mulheres fantásticas 

vindo para o arquivo do IML, mulheres e homens, o Ivan também (risos). 

Indo lá tinha aqueles pedaços de corpos assim no formol e aquele monte de 

papel sujo, mofado. E esse pessoal pesquisando lá e eu falei, gente, mas cadê a 

universidade, cadê, e aí eu fui incorporando que eu tinha que ajudar como militante e 

como historiadora, então fui, acabei participando da Comissão que cuidava dos 

desaparecidos da Vala de Perus que a Erundina montou. Foi montada em 1990, e eu 

participei em 1992, não é? E a partir daí por diante eu comecei a pesquisar e participar 

da organização do dossiê dos mortos e desaparecidos de 1995 e 1996, o de 2009. 

A gente ficou três, quatro anos pesquisando no antigo DOPS, quase que 

exclusivamente, fazendo de graça. Então eu trabalhava e depois a tarde eu ia lá e fazia a 

pesquisa. A universidade não se interessava muito por esta pesquisa nesta época. Depois 

começaram a surgir projetos na universidade, eu participei de alguns para ajudar a 

organizar a documentação do Serviço Secreto do DOPS que é de 1940 a 1983, a gente 

fez este trabalho. Depois então eu fui entrando na pesquisa acadêmica, mas sempre 

ajudando a reconstruir a história da morte e da vida destas pessoas, não é? 

E acabei fazendo mestrado sobre a história das famílias dos mortos e 

desaparecidos no Brasil, e naquele momento eu já comecei a comparar com a 

Argentina, a ler coisas sobre a Argentina. Depois no Doutorado eu fiz um projeto sobre 
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a história dos presos políticos no Brasil e fiz paralelamente um projeto com a, 

financiado pela Fundação Ford, onde a gente fez a gravação de 80 entrevistas com 

presos políticos em vídeo que está disponível na USP e na UNICAMP, são 350 horas de 

gravação.  

E a gente foi para Argentina para aproveitar a experiência que eles tinham 

porque o Memória Oral é uma ONG que tem um grande acervo oral em vídeo, e a gente 

foi lá entrevista-los, fomos na ESMA, fomos nas instituições públicas de memórias, nos 

lugares de memórias. Fui em 2007 ao Encontro Lugares de Memória no Chile. Então a 

gente começou do ponto de vista acadêmico também a investigar essas outras 

experiências, eu acabei também fazendo doutorado sobre as memórias e as histórias dos 

presos políticos. Foram mais entrevistas dos presos de São Paulo e Rio, mas tem 

entrevista com presos da Bahia, Pernambuco, Ceará. 

Entrevistas com os advogados dos presos políticos, entrevistas com militantes, 

exilados, outros que enfim, fiz entrevistas fora destas 80 também. E agora eu faço pós-

doutorado sobre a história dos advogados de presos políticos. 

Eu sempre procurei trambalhar com história oral, com memória, mas com 

documentação tradicional, no caso com os documentos principalmente do DOPS ou do 

SNI que estão vem sendo abertos estes arquivos desde 2005 e agora estão mais fáceis, o 

acesso é mais fácil com a nova lei de informação que eu ajudei muito, batalhamos muito 

e criamos um movimento que chamava Desarquivando o Brasil que propôs uma ação de 

inconstitucionalidade contra a lei de 1991, Lei de Arquivos. 

A gente se movimentou, fez um abaixo assinado, fez muito debate para discutir 

porque que essa lei de 1991 poderia ser considerada inconstitucional, da necessidade de 

se fazer uma nova lei de informação. 

Então, dado a lentidão com que o Brasil tratou este assunto e tem tratado da 

memória desse passado recente, a minha evolução profissional foi caminhando um 

pouco com os novos fatos políticos, com a conjuntura política e eu, acabei atuando tanto 

como historiadora como militante. 

Muitas vezes não teve contradição nenhuma, apesar de que há um certo 

positivismo predominante que diz que o pesquisador não pode estar diretamente ligado 
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ao seu objeto de pesquisa, só o nome objeto de pesquisa já diz tudo. Quer dizer, o 

pesquisador não pode ter subjetividade, ele é como se o cérebro da gente fosse um 

laboratório de química e a gente separa as emoções dos documentos que estão no 

arquivo. 

Outros dizem que fazer história oral é coisa de jornalista, não é coisa de 

historiador. Mas a gente vai discutindo, debatendo, discutindo muita teoria e vai 

ganhando espaço e dizendo que isso não é possível, que o bom é que seja tudo 

misturado porque é assim que a nossa cabeça funciona. Então, acho que resumindo é 

isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns. Joca, falta pouco, 

a ditadura está acabando. (Risos.) 

 

O SR. JOÃO - O meu nome é João, né? Eu sou mais novo do que ele, então a 

minha vivência nesse período, a minha concepção é bem não muito diferente, mas bem 

diferente assim, né? 

Minha mãe estava presa quando eu nasci, estava sequestrada, e aí eu nasci em 

Brasília, no Hospital da Guarnição do Exército, isso eu não lembro, não é? Estou 

falando que a minha percepção é diferente, não é? 

Eu vou começar a ter lembrança quando a gente já estava no Rio de Janeiro, não 

é? Eu estava com o Edson, no Rio de Janeiro, eu devia ter já os meus 4 anos 

(ininteligível), mas né?  

Minha mãe sempre contou para mim, sempre contou que meu pai tinha morrido 

na Guerrilha do Araguaia, desde pequeno ela contou e ela falou, olha, se perguntarem 

você vai dar outro nome a gente tinha outro nome, o nome dele na Guerrilha, não é? 

Não vai falar o nome verdadeiro e não vai contar esta história de que ele era 

guerrilheiro, etc. para as pessoas. Você fala que ele teve um acidente e ele morreu, você 

era muito bebê e teve um acidente de carro e morreu e pronto, não é? 
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Mas, eu tinha já consciência. A Janaína estava falando não é? Ela contava a 

história do Araguaia para a gente dormir e eu não gostava porque eu achava que ela ia 

morrer na história, e então eu falava não conta não. Os dois já eram mais velhos e eles 

gostavam e eu não. Mesmo que eram histórias de bichinhos, da cachorra, eu não tinha 

essa vontade muito de ouvir, não era uma história para mim, não tinha sido boa, não é? 

Não era uma coisa que tinha sido, não é? 

Aí depois eu fui conhecer o Igor, eu fui conhecer o Igor mais tarde já quase 

1980, não é? 

 

O SR. - (Inaudível.) 

 

O SR. JOÃO – Em Santo Amaro. A minha avó também, eu acho que era 80, 

não era? Já estava na escola, já, então era 1980. Aí eu conheci mais gente da família. A 

família era reduzida, não é?  

A Jana, o Edson, o César, a Amelinha e a minha mãe, eram poucas pessoas e de 

repente dobra até, mais que dobra não é? E tem os outros primos, os Grabois são... tem 

um monte de primo, não é? Tem a Letícia, a Paula, Augusto, Dudu, então assim, 

aumenta bastante.  

E também nessa época começa a ir para Minas também, então aumenta a família 

assim umas dez vezes a quantidade de pessoas na família. É bom. Aí eu lembro que 

tinha a preocupação da minha mãe de a gente ser sequestrado, a gente não podia chegar 

atrasado, se eu saísse da escola e fosse para a casa de um colega e não tivesse sido 

planejado, se não tivesse avisado a minha mãe ela ficava desesperada, eu chegava em 

casa e ela estava desesperada.  

Aí explicava, olha, eu fico pensando que aconteceu alguma coisa com você, eles 

ameaçavam me sequestrar, etc. então tem que avisar, você tem que ser mais 

responsável, não pode sair da escola e ir brincar, tal. Tem que voltar para casa. Tinha 

esta tensão, até depois de mais velho ela ainda tinha esta preocupação. Eu ia para as 
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baladas e ela ficava em casa esperando, aconteceu alguma coisa, tal. Isso aí era anos 

1990 né? Mas mesmo assim ficou essa preocupação. 

Aí quando eu estava com 17 anos mais ou menos, a gente abriu um processo 

contra a minha avó, olha que engraçado, na verdade era contra o meu pai e contra a 

minha avó, para reconhecimento de paternidade. 

Então, aí tinha, eu lembro que tinha o defensor público que estava defendendo o 

meu pai porque ele não estava presente e ele fazendo uma série, eu não sei o que ele era. 

Curador de ausente. Aí tinha esta figura dessa pessoa que ficava questionando se minha 

mãe não tinha tido outros casos, se eu era realmente filho do meu pai, sei lá o que e etc. 

Uma coisa assim meio surreal, né? 

A minha avó era ré, tinha este cara que estava lá para defender os interesses do 

meu pai, mas questionando a paternidade. Aí uma hora o juiz perguntou se eu tinha uma 

pergunta para fazer, eu disse, eu tenho. Porque esta pessoa que está representando o 

meu pai não está querendo reconhecer o filho dele. Eu acho que se meu pai estivesse 

aqui ele ia querer sim. E eu não entendo essa coisa aí. 

Ele falou, não. É a figura dele é essa, e alguém tem que questionar, não pode ser 

assim. Aí eu falei, mas não tem sentido, ele não está aqui não, é porque ele não está 

querendo reconhecer a paternidade. Ele não está aqui porque é desaparecido. 

Mas aí a gente ganhou este processo, e a partir dos 17 anos, eu passei a ter no 

RG o nome do meu pai e na filiação, pai: André Grabois, porque não tinha, tinha assim 

mãe, Criméia Alice. E ganhei uma certidão que tinha avós paternos. Aí eu lembro que 

minha mãe me deu um caderninho que ela contava toda a história. Tipo um diário que 

ela fez, todo dia que ela estava presa ela escrevia um pouquinho porque ela achava que 

não ia me conhecer. 

E aí eu demorei muito tempo para ler este caderninho, que ela me passou, ela 

botou na fralda quando me entregou para minha tia, minha madrinha, não é? Quando eu 

estava com três meses e saí da cadeia ela entregou para essa minha tia. E aí depois a 

minha tia entregou este diário para minha mãe e depois a minha mãe entregou pra mim, 

e aí eu só fui ler este diário quando estava com 21 anos. 
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É triste né, por que... Então assim, esta parte de ficar ouvindo histórias assim eu 

já não curto muito não. Então o diário do Maurício eu não li também, não. Sempre que 

tinha entrevistas, sempre tinham os jornalistas, ah, a história de como o seu pai morreu, 

e aí tinha (ininteligível), eu acho que tem que ter uma versão, mas não um relato, tem 

que ser uma coisa mais, com mais embasamento porque aí você está lendo e é uma 

coisa que você pode acreditar. Porque eu não acho legal ficar ouvindo assim a história. 

É isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Me diz uma 

coisa, quantos anos você tem hoje? Quarenta anos? Você já foi lá no Pará, teve alguém?   

 

O SR. JOÃO - (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você foi lá? 

 

O SR. JOÃO - (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho no 

microfone. Você foi lá no Pará? 

 

O SR. JOÃO – Aí a gente foi e estava colhendo depoimentos das pessoas que 

viveram e vivem lá a história deve ter sido muito sofrida, não é? Eles contam que a 

cidade inteira, não é? Foi cercada pelo Exército, um campo de concentração 

praticamente. As pessoas não podiam sair da cidade, a cidade foi aprisionada, eles 

foram ocupando e as pessoas (ininteligível). 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Relatório Arroyo você 

leu sobre o seu pai ou não? Também não? 

 

O SR. JOÃO – A única história que eu li mais foi a que a minha mãe escreveu, 

não é? Esse diário dela, porque aquilo que eu falei, eu acho que tem que ler, mas tem 

que ter uma coisa que tenha mais veracidade, uma coisa assim você lê e pronto. Eu acho 

que no começo do ano passado que a gente foi em uma audiência com a juíza do 

Araguaia, foi no ano passado não foi? Foi no ano passado e aí estava gente do governo, 

o ministério da Defesa, ministério dos Direitos Humanos, não é isso? De um lado e os 

familiares do outro. 

E aí eles contando esta história do GTA, não sei lá o que e tal. Uma hora a Juíza 

perdeu a paciência com eles e falou olha, vamos parar com estas histórias e ela falava 

que existe um pacto entre o Executivo e Exército para fazer silêncio (ininteligível). 

Como pode ter um pacto, como uma Juíza pode aceitar este pacto também. Eu fiquei 

olhando e falei, puxa, 2013. E ela vai e fala isso. Deve estar lá gravada a sessão dela 

falando que o exército tem que acabar, que o Executivo e o exército têm que entrar em 

um acordo e acabar com esse pacto do silêncio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você foi lá no 

julgamento da Costa Rica, não foi? 

 

O SR. JOÃO – Fui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi o julgamento da 

Costa Rica, você lembra? 

 

O SR. JOÃO – Há uns cinco anos, três anos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que você foi lá? 

 

O SR. JOÃO – Lá também foi uma coisa engraçada também, porque ficou 

assim separado, a gente, familiares de um lado e o Estado brasileiro ficou do outro lado. 

Aí veio uma moça, acho que secretária dos Direitos Humanos, ministério dos Direitos 

Humanos assim, falou, a gente está do mesmo lado. Aí a gente falou para ela, olha lá, a 

gente está para cá e vocês estão para lá. Não estamos do mesmo lado, olha. Então, esse 

é o ponto que a minha percepção maior é como depois de tanto tempo, tantas mudanças 

no país e isso não é esclarecido, não é resolvido, não é? É isso o que eu fico pensando, 

eu falei, poxa! Qual o sentido disso daí, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal Joca, obrigado. 

(Palmas.) 

Bom, estamos encerrando essa fase, essa fase não, este dia. Mais uma vez eu 

queria falar o que eu falei de manhã, queria parabenizar todo o trabalho que vocês 

fizeram, Ivan, Amelinha, toda a Assessoria da Comissão, Taís, Tati, todo mundo. E o 

deputado que está aqui, ele não está, ele saiu, isso é uma injustiça, é um jovem 

advogado, deputado lá de Rio Preto, o João Paulo Rillo foi uma das pessoas que mais 

contribuiu na fase dura de implantação da Comissão da Verdade. Ele está montando um 

grupo de Comissão da Verdade lá em Rio Preto. Um jovem que apoia muito a gente 

aqui, ele apoia muito. 

Eu queria Igor, queria te fazer uma pergunta pessoal, pessoal não, como você 

elabora muito forte vai, pessoal. O sujeito estava conversando com o Ivan aqui, 

construiu até uma historinha que mudou o CNPJ e queria que você falasse do ponto de 

vista pessoal.  

Como é que você vê uma história tão incrível como essa história do Araguaia. E 

como é que você vê um pequeno grupo de abnegados, outro dia veio o filho do Fonteles 

aqui depor, foi vereador e ele não consegue falar na primeira pessoa. Além dele falar 
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muito alto, assim muito discursivo, ele não consegue, ele tem essa teoria de que tudo 

está sendo feito para resgatar memória, não é?  

Mas eu não quero que você faça uma leitura muito forte, muito política, e vendo 

você como três Grabois que você carrega junto com o Joca, como é que você vê isso? 

Eu sempre tento te perguntar isso. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Como a Janaína disse, não tem esse negócio da parte 

que é emoção, é pesquisa acadêmica científica, é jornalismo, isso tudo vai. Qual é a 

nossa percepção, né? 

Eu acho que, uma das coisas assim que sempre eu quis evitar, a minha mãe até 

usa outro termo, ela usa outro termo, eu não sou vítima eu sou sobrevivente, né? Ela 

fala eu não me sinto vítima, na verdade, mesmo denunciando duas gerações depois do 

meu pai, meu tio, quatro, cinco gerações depois do Maurício, não é? O Maurício a 

geração começa em 30, não é? A continuidade da luta dos comunistas que é a luta da 

classe operária, eu tenho um grande orgulho de ter sido personagem desta história. 

E eu acho que, como tarefa honrar esta história. Bom, trajetória diferente, por 

exemplo, da Janaína que fez todo um trabalho, a vida profissional da Janaína foi, mas 

sempre na minha militância política, eu estou dando as minhas aulas, ou estou 

convivendo com os meus amigos, com os meus filhos. 

É sempre honrar esta trajetória e todos os outros, todos os guerrilheiros, todo, no 

dia que teve os oito depoimentos dos parentes dos guerrilheiros que atuaram em São 

Paulo na (ininteligível) São Paulo que a Liliane deu o depoimento do tio do Cilom 

Brum, que é o Cilom, ela não conheceu, ela foi batizada pelo Cilom e imediatamente o 

Cilom foi para a guerrilha, não é? O poema do Ribas, Antonio Ribas que tinha plena 

clareza quando a gente lê aquele poema, do que o esperava. O Ribas fala da morte que 

ele vai viver, o verso mais forte do Ribas. 

Então, essa herança, vamos dizer, o Araguaia do ponto mais alto da luta armada, 

sem menosprezar nenhuma outra forma de resistência, eu acho que o balanço, ele foi 

correto. É desnecessário, absolutamente desnecessário porque fizeram a história. O 

certo ou errado, eles fizeram a história. Se a gente está vivendo esta conjuntura, esse 
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período democrático, Comissão da Verdade, etc. Se a Esquerda consegue algumas 

vitórias, etc. 

Então, todo o pessoal que participou da resistência, não é? Esse pessoal tem este 

peso. E a ditadura não marcou só a vida gente, de nós familiares, ela marca a vida de 

todas as pessoas do Brasil. A ditadura faz parte de todos os cotidianos, (ininteligível) 

das escolas públicas, cantar Hino Nacional, apropriação que eles fizeram dos símbolos 

nacionais. Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso era ventilado, a Moral e Cívica, propaganda 

ideológica que era pesado. Esse período parece que tinha sido esquecido. As pessoas 

esqueceram que a censura proibia noticiar que tinha epidemia de meningite, que foram 

15 anos sem greves, sem a luta salarial organizada porque os sindicatos sob intervenção. 

A greve do ABC em 1978, 1979 foi a explosão que o pessoal estava com o 

arroxo salarial da pesada, etc. E aí essa memória que é racional, é uma memória 

política, e ela é uma memória afetiva. A gente até estranha não tem um filme decente de 

ficção sobre o Araguaia. Não tem um filme decente de ficção sobre o Araguaia, não tem 

um romance, alguma coisa assim, e aquilo ali dá para fazer 20, 30 filmes  

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Eu posso falar? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É isso. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Eu queria falar 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Eu já falei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar, pode falar à 

vontade. 
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A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Porque assim, como eu pesquisei 

e escrevi sobre a Guerrilha do Araguaia eu fui lá e fiz entrevista com camponeses que 

aderiram à guerrilha, não é? E eu queria só dizer uma coisa, ainda há muito que se 

descobrir sobre a Guerrilha do Araguaia porque, dos 27 mil documentos, é 27 mil não 

é? Liberados sobre a Guerrilha do Araguaia, nenhum desses documentos diz como eles 

morreram, onde estão os restos mortais, o que aconteceu com eles. Tem papel lá 

adoidado, mas os fatos mesmo que interessam que o Joca reclama e que o Igor quer 

saber, que todos nós queremos saber não estão nos documentos.  

Então, há muita coisa para se descobrir ainda, mas acho que o que chama a 

atenção na Guerrilha do Araguaia é que foi um movimento que durou quase três anos, é 

longo, um movimento que foi preparado desde 1966, uma longa preparação. Ele é um 

foco, mas é um foco guerrilheiro muito diferente porque é de longa duração, tem muitas 

raízes. 

 

O SR. – Com participação popular. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Com participação popular 

grande. As informações que o Curió passa são chocantes, quer dizer, eles ficharam 500 

e poucos camponeses que estavam ou que tinham aderido à Guerrilha ou que estavam 

na área de influência da Guerrilha. E foi por isso que eles conseguiram resistir por tanto 

tempo, porque eles tinham raízes fortes naquele lugar. E é por isso que há tantos mitos 

sobre a Guerrilha do Araguaia, é por isso que ainda hoje há tantas mentiras sobre a 

Guerrilha do Araguaia, tantos segredos, né?  

E é um movimento guerrilheiro que incomoda os militares obviamente, por 

motivos óbvios, mas que incomoda o próprio PCdoB que não quis por muitos anos 

discutir este assunto, não ajudou os familiares a procurar os restos mortais, que não quis 

fazer uma crítica e uma autocrítica importante, longa, detalhada sobre esta experiência. 

Então, o legado da Guerrilha do Araguaia persiste por tudo isso, os latinos, eu 

estive semana passada na URGS em Porto Alegre, e os chilenos e argentinos ficam 

espantados com a dimensão da Guerrilha do Araguaia. Os próprios argentinos que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



161 

 

estavam aqui da equipe argentina de antropologia forense, quando a gente fala foi um 

movimento guerrilheiro maior que a do Che na Bolívia, e eles ficam espantados, como 

assim? E eles nos ajudaram a fazer escavações lá em 1996, 2001, 2004. Eles mesmos, 

porque assim, essa história está para ser contada de um jeito equilibrado e com pesquisa 

séria. Então eu acho o que momento dá para dizer rapidamente sobre a Guerrilha é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, gente. É que eu 

queria também falar, mas tudo bem, Amelinha, fala. (Risos.) 

Senta aqui. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pode ficar na Mesa, Adriano, você é o 

presidente da Comissão, eu sou Assessora, mas eu sou mãe, fui presa política e sou mãe 

desta família. Aquilo, acho que este momento de hoje, para mim, é um momento que 

me toca muito, por isso que eu não podia ficar sem falar. 

Porque a Família Teles e a Família Grabois, ela é tudo o que eu tive para 

suportar toda esta ditadura, foi essas duas famílias, então não podia deixar de falar neste 

momento. Eu queria dizer que eu estou aqui junto também, de uma pessoa que conheceu 

muito da minha história que é a Leopoldina Duarte. E essa pessoa é psicóloga, ela sabe. 

Ela ficou muitas vezes com estes meninos, e eu não podia deixar de falar dela, junto à 

Leopoldina, junto com esta história toda porque eu vejo assim, eu sou vitoriosa, estas 

famílias são vitoriosas, e a Janaína, Edson e Joca, porque nós, a ditadura nos massacrou 

demais, e não foi só nós a gente sabe disso.  

Só que todas as famílias que tiveram oportunidade de falar mostraram que foram 

massacradas, nós vimos hoje de manhã a família da tia, nós vimos a Zuleide falando 

aqui, nós vimos o Carlinhos. Ontem nós vimos a Tessa, nós vimos a Carminha, a filha 

Delzira, nós vimos o filho da (ininteligível), quer dizer, a semana inteira nós estamos 

ouvindo. 

Não quer dizer que só a Família Teles e a Família Grabois, mas essa família está 

aqui, esta família foi muito, as duas famílias foi muito massacrada. A Família Telles 
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ninguém morreu, nós estamos vivos, nós podemos falar que somos sobreviventes, mas 

nós somos vítimas também. 

Nunca vou tirar essa nossa condição de vítima. E o que eu, eu quero só mostrar 

um pouquinho dos meus filhos, eles são vitoriosos, mas eles passaram, o Edson quando 

saiu da cadeia, ele vivia em pânico, ele não podia ver um militar. Quanto ônibus eu 

tinha que pegar na rua porque entrava um militar e o militar entrava pela porta da frente 

e eu descia pela porta de trás. Entrava um militar e eu tinha que descer, era pânico. 

Na minha casa quando tocava a campainha, o Edson ia para dentro do banheiro, 

ia para debaixo da cama, tinha pavor porque isso tudo ele ouviu na OBAN. Ele ouviu a 

tortura o tempo todo. Ele pode ter esquecido, felizmente esqueceu, ele está vivendo a 

vida dele, mas isso tudo eu passei, eu como mãe.  

Eu queria lembrar aqui que hoje nós estamos falando de crime, de testemunho e 

esta Comissão da Verdade ela é de uma certa forma, mas lá em 1974 quando só tem 

desaparecido político neste país, porque a ditadura nem deixava sobreviver, não. 

Aqueles, sobreviver não, ela não deixava nem o morto ser morto oficialmente, ela 

desaparecia com o corpo. 

A Madre Cristina, eu acho que tem que lembrar da Madre Cristina, foi que eu 

abti na porta dela e ela atendeu a esses meninos. Foi lá no (ininteligível) que atendeu a 

esses meninos. Eu tenho até o cartãozinho da Vera que foi a psicóloga que ficou com 

eles, a Julieta Salgado ou Julieta Nóbrega foi quem ficou com eles, tudo  apedido da 

Madre Cristina. 

Então eu posso, eu acho que se nós somos vitimas, sobrevivemos, mas não 

podemos deixar de falar dessa história. O Joca, como o Joca sofreu gente. O Joca foi 

torturado na barriga da mãe e isso eu nunca vou esquecer porque eu vi ele sendo 

torturado dentro, a Criméia sendo torturada, e esse menino ele tinha convulsões, ele 

tinha convulsões o tempo todo, esse menino foi salvo assim por esse povo da Rede 

Solidária Silenciosa, Anônima que apoiou e  essa mulher, a Madre Cristina articulou 

neurologista, com psicólogos. A Janaína foi, ela ficou mais velha do que ela era, ela ia 

ficar na puberdade, ela ia ficar menstruada se não fossem os médicos ali do Hospital 

São Paulo, inclusive do Hospital São Paulo que a Madre Cristina articulou, vamos 
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cuidar desta menina, vamos cuidar desse menino. Então ela cuidou de cada um desses 

aqui. 

O Igor que vem aqui e conta esta história bonita, o Igor com essa inteligência 

toda, o Igor, quando eu conheci o Igor, o Igor me contava todinha a história do Lênin, 

você lembra disso? Contava todinha a história do Lenin e do Stalin, sei lá mais quem, 

do (ininteligível) e do Mao Tsé-tung, quer dizer, ele tinha 11 anos de idade. Quando a 

gente conhece a infância roubada, a infância destes meninos foi sim roubada. Então eu 

acho sim, esse menino carrega este nome Grabois, ele teve que esconder este nome. 

Então eu acho, é isso o que eu queria falar, eu acho assim, que essa contribuição 

e quando eu vejo o Joca, a dificuldade de vir aqui falar, e eu vi a Tessa ontem falando 

que ela quer sepultar o pai dela, eu vi a Tessa falando, isso ficou para mim muito forte. 

O direito a sepultar os seus mortos nós não tivemos. Eu vou, sou uma agregada dessa 

família, eu sou família de todo mundo, mas eu não posso esquecer disso, eu não posso, 

ouvir a Tessa falando ontem aqui, eu vi o Joca, ele não consegue ler a história dele, ele 

não consegue ler sobre a história dele, e ele não teve o direito nem de conhecer uma foto 

do pai dele, porque as fotos que vem são fotos xerocadas, são fotos em pedaço. 

Então eu acho o seguinte que a Comissão da Verdade, ela tem que buscar sim, é 

informações, pelo menos trazer as fotos desses mortos, pelo menos trazer as fotos 

desses desaparecidos, contar o que foi que aconteceu com essas pessoas. Eu não vou 

fazer, e eu estou falando bem pessoal mesmo, eu não tenho discussão política, a minha 

discussão, aliás, o meu pessoal sempre é político e o meu político é sempre pessoal, eu 

sou uma mistura, sempre fui porque eu sou o tipo anafeminista e então nós não temos 

separação do público e do privado. 

Olha, esta Guerrilha do Araguaia, foi um fato heroico do povo brasileiro, como 

as outras também. Quando eu vejo a Guerrilha do Vale da Ribeira, do (ininteligível), 

porque essas guerrilhas urbanas, tudo isso. Se hoje nós respiramos um pouco de 

democracia é graças a toda essa luta. Como a luta da do René (ininteligível). 

A gente brinca, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores que não é dos 

trabalhadores, Movimento Revolucionário, Tiradentes, que a Família Seixas também 

deu a sua contribuição e foi massacrada, que tem o irmão do Ivan, ele tinha que estar 

vindo aqui desde a segunda-feira e ele não conseguiu. Então eu acho que, esses 
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depoimentos, essas falas aqui são muito importantes, mas a gente tem que lembrar 

também do que não foi falado. 

Aqui também, dentro de cada fala tem muita ausência das falas internas, do que 

nós passamos e é isso o que eu queria lembrar... Porque talvez a gente não vai ser na 

Comissão da Verdade, mas de qualquer forma eu agradeço muito ao Adriano que está à 

frente desta Comissão, de ter este espaço aqui, deste espaço ser público porque esta 

história não pode ficar dentro do tapete a vida inteira, ela tem que ser registrada. Eu 

agradeço muito, é isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Obrigado pessoal, a sessão 

está encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

08/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Zuleide, o Luiz, quem 

vai ler? A Vivian? Ivan senta aqui. Vamos nessa?  O Ivan vai ler o texto Verdade.  

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, Trigésima Oitava 

Audiência Pública, Seminário Verdade, Infância Roubada. Data oito de Maio de 2013, 

Auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a Trigésima Oitava Audiência Pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo, Rubens Paiva no dia oito de Maio de 2013, na Assembleia 

Legislativa, Auditório Teotônio Vilela para a oitiva de depoimentos sobre o caso das 

crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil.  

O Ivan Seixas vai fazer a leitura do Texto Verdade, Infância Roubada, já 

chegaram a Zuleide Aparecida do Nascimento e Luiz Carlos Max do Nascimento. Com 

a palavra o Ivan Seixas.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Verdade e Infância Roubada. Crianças foram 

sequestradas e escondidas nos centros clandestinos da repressão. Foram arrancadas do 

convívio de seus pais e suas famílias, foram enquadradas como elementos subversivos 

pelos órgãos de repressão e banidas do País. Foram obrigadas a ficar em orfanatos, 

morar com parentes distantes, a viver com identidade falsa na clandestinidade, 

impedidas de conviver, crescer e conhecer os nomes de seus pais.  

Levadas aos cárceres da ditadura militar foram confrontadas com seus pais nus, 

machucados recém-saídos do pau de arara ou da cadeira do dragão. Foram encapuzadas, 

intimidadas, torturadas. Algumas foram torturadas antes de nascer, nasceram nas prisões 

de cativeiros, sofreram torturas físicas e psicológicas, houve crianças que assistiram o 
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assassinato de seus pais, outras não conheceram seus pais assassinados cujos corpos não 

foram entregues aos seus familiares para que fosse feito o sepultamento.  

Crianças não tiveram contato direto com os agentes da repressão, mas seus 

familiares foram atingidos, o que causou a elas o sentimento de dor, de perda, de medo 

e humilhação. A ditadura não poupou as crianças, sacrificou-as como forma de 

perpetuar e ampliar os efeitos das torturas à elas próprias e a seus pais.  

Em 1970, a estudante Regina Maria Toscano Farah de 23 anos, deu depoimento 

que molharam seu corpo aplicando consequentemente choques elétricos em todo o seu 

corpo, inclusive na vagina. A declarante se achava operada de fissura anal que provocou 

hemorragia, que se achava grávida semelhantes sevícias, provocaram o aborto.  

Esse é um trecho que faz parte do Relatório Brasil Nunca Mais, pagina 50. 

O professor Luiz Andréa Fávaro 26 anos, preso em Foz do Iguaçu, declarou na 

auditoria militar de Curitiba em 1970, o que ocorrera com sua esposa. O interrogando 

ouvia os gritos de sua esposa e ao pedir aos policiais que não a maltratassem uma vez 

em que a mesma se encontrava grávida, obteve como resposta uma risada, e ainda que 

nesse mesmo dia, teve notícia o interrogando, que sua esposa sofrera uma hemorragia 

constando-se posteriormente que a mesma sofrera um aborto. 

Também do Brasil Nunca Mais, página 50. 

Esses relatos são do Relatório Brasil Nunca Mais, pagina 49, décima nona 

edição, Editora Vozes, Petrópolis.    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vivian, eu queria pedir 

para vocês, do apoio, providenciarem a publicação, se é possível para essa audiência e 

do Governo Federal, sobre as crianças sequestradas durante a ditadura. Bom, vamos 

então compor a Mesa, vamos mudar de posição.  

Bom, é importante que hoje nós vamos falar exatamente na semana do Mês do 

Trabalho, do Dia do Trabalhador, do Primeiro de Maio, coincidindo Zé Ibrahim, de todo 

esse grupo de Osasco, que é hoje que nós vamos falar.  
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Vamos começar chamando os descendentes da tia da Família Nascimento, a 

Zuleide Aparecida do Nascimento e o Luiz Carlos Max do Nascimento. A Nádia, o 

Ernesto e o Samuel ainda não chegaram. Vem para cá a Zuleide, o Luiz Carlos. Entra 

direto, não vamos falar nada. Tem algum memorial das crianças, não? Vamos lá?  

Nós vamos falar de uma história incrível hoje aqui, que começa lá em Osasco, 

no Sindicato dos Metalúrgicos, Mané Dias do Nascimento, Ibrahim, Zequinha Barreto, 

daí esse pessoal dos Sindicatos dos Metalúrgicos, conhece o pessoal do quartel do 

Quarto RI lá de Itaúna, conhece os militares e faz uma integração a partir da greve de 

68, do quartel de Quitaúna com o Sindicato dos Metalúrgicos.  

É uma história que vai depois para o Vale da Ribeira, depois vai todo mundo 

para Cuba, e tem uma figura emblemática atrás de toda essa história, que é a história da 

tia. Então, como aqui não tem nenhum tipo de preparação, nenhum tipo de, digamos 

assim, de ensaio, é tudo espontâneo, quem começa o Luiz ou a Zuleide?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Pode ser o Luiz. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso, começa você. Quem é 

você, Luiz? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Bom, meu nome é Luiz 

Carlos Max, eu sou um dos netos da tia, no caso somos quatro, eu, minha irmã, Zuleide, 

tem o Ernesto, meu irmão e meu irmão de nove anos mais velho, de criação 

praticamente. Nós fomos criados com minha avó a partir de bem novo e depois da 

gente, minha mãe adoecer e nós fomos para a vivência da nossa avó.  

Logo em seguida, depois minha avó teve que entrar na clandestinidade, a 

respeito por causa do meu tio que também era sindicalista, então, foram cassados e tudo 

e teve que entrar para a clandestinidade. Então nós tivemos que nos ausentar da nossa 

mãe, que a nossa mãe estava doente e nós tivemos que passar por todas essas, 

escondidos da polícia, de um aparelho para outro até que a gente foi para o Vale do 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



4 

 

Ribeira. Depois, todo mundo já sabe da história do vale do Ribeira, não sei, tivemos que 

sair. Ah! Não sabem da história? É complicado.  

Então, lá no Vale do Ribeira a gente tinha a função de fazer, como diz o. 

 

A SRA – A avó servia de faixada. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Nós servíamos de faixada 

para. 

 

(Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Pode falar no microfone. É 

bom falar, está gravando, por favor. Vai falando os dois, Zuleide. Só vai fala assim a 

Zuleide e o Luiz, a Zuleide e o Luiz só para. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu sou a Zuleide, 

prazer, eu sou uma das terroristas, minis terroristas, taxada somos assim. A gente 

morava no Vale, depois até essa história que o Carlinhos contou, a Vó era que dava 

estrutura para o Capitão Lamarca. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês nasceram em 

Osasco?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Nós nascemos em 

Osasco. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês são filhos de quem? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Nós somos filhos de 

Sebastião Rigon do Nascimento, que é filho da tia e irmão do neto do Manuel Dias do 

Nascimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E a mãe de vocês, quem é? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Minha mãe chamava 

Maria do Perpétuo Socorro do Nascimento, mas nós fomos criados pela vó desde 

pequenos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Qual era o nome da sua 

avó? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Minha avó, Tercina 

Dias de Oliveira, a tia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Tercila. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Tercina Dias de 

Oliveira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Que era mãe. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Que era mãe do 

Manuel Dias de Oliveira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E mãe do seu pai. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - E mãe do meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E vocês são irmãos e 

nasceram lá em Osasco. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Nós somos irmãos e 

nascemos em Osasco. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos vocês tinham 

na época da greve de 68? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Em 68, eu tinha três 

anos de idade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E você, Luiz? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu tinha cinco anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Fala no microfone. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu tinha cinco anos de idade, 

na época. Isso.  

Agora, nós fomos entrar para a clandestinidade com quase isso, em 68, 69. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Nessa idade a família 

começou a ser perseguida depois da greve. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Já, já fomos começar a ser 

perseguidos.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, porque o tio foi 

um dos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Que tio? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Manuel Dias de 

Oliveira, o Neto. Ele foi um dos cabeças, um dos lideres da greve de 68. Ele junto com 

o Ibrahim. Inclusive a greve de 68, com muito orgulho eu falo aqui, ela foi planejada na 

casa da minha avó, lá em Osasco. Então, tinha todo o apoio da vó. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Em que bairro vocês 

moravam lá em Osasco? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu não me lembro 

se era Munhoz, eu não lembro direito o bairro, o bairro eu não lembro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E como é que os operários 

conheceram o pessoal do sindicato, o seu tio, o Zequinha, o Ibrahim? Como é que eles 

conheceram os militares lá do quartel? Como foi essa relação, como é que vocês foram 

parar lá no Vale, vocês eram muito pequenos, não é? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Porque o meu tio, o 

Manuel Dias do Nascimento ele conheceu o Zequinha nas fábricas, se não me engano. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Ele era líder sindical. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E depois que o 

Zequinha passou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Zequinha Barreto?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Zequinha Barreto, 

depois que o Zequinha passou a militar na VPR, entendeu, foi quando ele também 

engajou o meu tio na luta da VPR e depois meu tio levou a minha avó, a mãe dele, o 

meu tio entrou no sindicato já com o incentivo da minha avó. Meu tio, Manuel Dias do 

Nascimento, ele se filiou ao sindicato com 15 anos de idade. Assim que ele entrou na 

fábrica, na metalúrgica, porque minha avó que já tinha um espirito libertário quem teve 

a oportunidade de conhecer a minha avó, sabe a figura que ela era, sabe o espírito 

libertário que ela tinha de luta, então ela já incentivou o meu tio desde pequeno a, 

entendeu, a essa luta. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – E a vó era do Partido 

Comunista na época, e o Partido Comunista também foi cassado, então ela teve que, aí 

ela teve que entrar para a luta armada.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí de repente vocês 

foram morar em alguma cidadezinha lá do Vale da Ribeira, como é que é essa história, 

que é uma história mágica, que ninguém conhece e ninguém sabe direito, conte do jeito 

que vocês viram na época. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O que a gente sabe é que o 

Vale do Ribeira era. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O que vocês lembram. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Era um centro de treinamento 

de guerrilha, né, para preparar o pessoal para a luta armada, então aquilo era um centro 

de guerrilha de treinamento e quem chefiava era o Carlos Lamarca, mas nós não 

morávamos na cidade e nem no povoado, nós morávamos no Vale do Ribeira mesmo, 

dentro do mato mesmo, ali só tinha a nossa casa mesmo porque ali não podia entrar 

ninguém, ali era escondido mesmo, no mato. 

Ali era de treinamento de guerrilha mesmo entendeu? Então ali eu vivia, minha 

avó e nós três, eu, Zuleide e o Samuel, o Ernesto ainda não estava ali com a gente, e 

tinha o Nicolas, não lembro o nome dele.  

 

O SR. – José Lavechia. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – José Lavechia, exatamente, 

então aquilo dava como faixada de uma família de camponeses que estava ali, mas na 

verdade era mais um, era um centro de treinamento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem era as crianças, só 

para entender, então a faixada era um casal. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Um casal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Lavechia, como 

chamava lá na época? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Era o Nicolas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Nicolas, e sua avó. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Minha avó, a tia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quantas crianças? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Éramos eu, Zuleide e Samuel. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Samuel? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, o Samuel, o mais velho de 

nove. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E ele é o que de vocês? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É um irmão de criação que 

minha avó criou e desde pequenininho.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Ernesto, filho de 

Manuel? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O Ernesto não estava ali, o 

Ernesto estava em outro aparelho com o pai e a mãe. Em outro aparelho, outra casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era no Vale do Ribeira? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, não era no Vale do 

Ribeira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Estava em Osasco? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí já não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não sabe? Então está bom. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



12 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A gente só foi encontrar o 

Ernesto no Juizado de Menor, depois que a gente foi preso e tudo, levaram a gente para 

o Juizado de Menor então encontramos o Ernesto lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Entendi, aí quanto tempo 

vocês ficaram lá no Vale do Ribeira? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não tenho precisamente o 

tempo não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então para facilitar, vocês 

tinham quantos anos quando foram para o Vale? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Três meses, mais ou menos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Três meses?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Mais ou menos uns três 

meses, mais ou menos, entendeu, éramos novos, eu estava com seis anos de idade, 

Zuleide estava com quatro anos, Samuel estava com nove anos, éramos pequenos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí um dia foi todo mundo 

preso e vocês foram presos juntos? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, pois é, aí quando 

souberam que o Vale do Ribeira tinha caído, a situação já não podia mais sustentar a 

situação no Vale do Ribeira a gente teve que ir para Peruíbe, para uma casa em Peruíbe 

já para, praticamente a gente tinha que sair do Vale do Ribeira, porque parece que a 

polícia já sabia que o Vale do Ribeira, já existia o Vale do Ribeira. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO -  Já sabia porque 

tinha muitas pessoas que estavam indo presas que sabiam do aparelho do Vale do 

Ribeira e aí a organização fez por bem tirar a gente porque sabia que a qualquer 

momento o Vale do Ribeira poderia ser estourado. E foi quando levaram a gente para 

um aparelho lá em Peruíbe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês tinha a noção, já 

tinha a noção do perigo? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Sim, já tínhamos a noção do 

perigo aí. Já, já tínhamos.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A gente era 

preparado. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Já, desde criança a gente, 

desde novo a gente já era preparado para isso, né, porque a gente vivia nessa tensão. 

Nós não éramos umas crianças comuns que podia brincar na rua, podia brincar, às 

vezes, nós não podíamos ficar à vontade.  

Nós não podíamos sair na rua, então o que acontece, a gente ficava dentro de um 

aparelho, no caso são casas guardadas e não podia brincar, não podia fazer barulho 

porque o vizinho de baixo sabia que tinha crianças, então, é uma coisa complicada, isso 
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era casa alugada pelo movimento, então não podia, aí de volta e meia tinha que sair 

dessa casa e ir para outra, então e nós dentro do carro não podia olhar para a rua, não 

podia olhar para fora, tinha que fechar os olhos, abaixar a cabeça, não podia para não 

reconhecer o lugar para onde nós estávamos indo. 

Então, nós não éramos umas crianças comuns, brincando, nós não podíamos 

fazer isso de forma alguma. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí vocês foram para 

Peruíbe? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí nós fomos para Peruíbe, 

saímos do Vale do Ribeira e fomos para Peruíbe. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - E lá foi aonde a 

gente foi preso. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – E lá foi aonde a gente foi 

preso. A tensão maior começou quando de madrugada foi que a polícia chegou em casa. 

Ali, ali sim a gente percebeu a coisa mais pesada mesmo, entendeu? A gente viu a 

brutalidade, aquela invasão e então a gente já sentiu. A minha avó muito tranquila, a 

minha avó sempre teve muito bem preparada para isso, sempre nos preparou, ela muito 

tranquila. De madrugada ela acordou a gente, acordou a Zuleide, acordou, olha não tá 

acontecendo nada, recolham as coisas, arruma as roupas, não sei o que lá que a gente 

vamos ter que sair.  

E nós tranquilamente fizemos isso, mas a gente sentiu aquela invasão, né, a 

polícia chegando, a nossa casa ficou, e eles entrando e revirando as nossas coisas e tudo 

e tia. Então, aí foi mais pesado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quantas crianças tinham 

em Peruíbe, só vocês dois ? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu, ela e o Samuel, os três. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí, subiu todo mundo para 

São Paulo preso? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Exatamente, aí fomos para 

São Paulo para o DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês foram para o 

DOPS? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Para o DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A tia também? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A Vó também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Lavechia também estava 

junto? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, o Lavechia, aí já não 

estava mais. Já não estava. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quando tiraram a 

gente do Vale do Ribeira, o Lavechia, ele já se separou da gente e entrou para as tropas 

do Lamarca, assim parou de fazer o papel de avô e foi para, foi integrado para a linha de 

frente do VPR.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí, todo mundo se sabe, né, 

aquela história que aí depois disso os militares e a polícia e os militares invadiram o 

Vale do Ribeira, então teve lá os tiroteios, os bombardeios, então aquilo ficou uma linha 

de fogo mesmo, né, e que se nós estivéssemos ali, então a gente não sabe o que iria 

acontecer. Mas o Lamarca tirou a gente dali senão, isso aqui já foi estourado, então 

vocês não podem mais ficar aqui, por isso que a gente saiu de lá.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A estratégia, depois 

que eles fizeram no Vale do Ribeira, foi, eles ocuparam o Vale do Ribeira, eles 

mantinham a casa com a mesma rotina, né, de manhã eles colocavam as roupas das 

crianças no varal, dava comida para os bichos, sabe, abria a casa. Eles ficavam lá 

dentro, porque isso servia de como que é, de armadilha para outros companheiros que 

chegavam lá e de longe falava, não, a tia está aí, está tudo bem, chegavam na casa e 

eram tudo preso, entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Explica melhor, isso é 

interessante. Eles quem? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, os milicos, os 

militares. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Os militares, e quando a casa 

foi estourada, isso e quando aconteceu uma coisa dessa, era muito sigiloso, então muitos 

companheiros às vezes sabia, às vezes não sabia. Então de repente a casa, ela serviu 

também justamente de armadilha para outros companheiros que quando chegassem, eles 

não sabiam, aquela casa estava sendo movimentada ainda, normalmente, então os 

próximos companheiros que chegavam, já era preso. entendeu?  

Então, porque os militares continuaram com a rotina ali, né, como se, entendeu, 

mas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom aí, vocês vão para o 

DOPS?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí fomos para o DOPS. Ali 

foi, até hoje eu me lembro, é doloroso. A gente em uma sala, ali a gente já sabia o que 

estava acontecendo, já era tenso, ali estava tenso a situação. Hoje eu vejo meus filhos 

com seis anos, sete anos, eu tenho meus filhos hoje e eu não vejo, inclusive até crianças, 

a maioria das crianças hoje, eu não vejo o preparo psicológico que a gente tinha antes. 

Aí a gente fala, mas com seis anos você fazia isso, fazia aquilo, você sabia o que estava 

acontecendo?  Gente, a gente vivia aquilo, nós tinha que saber isso, a gente vivia isso. A 

gente sabe que no Vietnã crianças que foram para a guerra, em Angola crianças foram 

para a guerra, a gente sabe disso e aqui no Brasil, não foi diferente não, entendeu? 

A gente criança, a gente sabia o que estava acontecendo. De uma certa forma ou 

de outra, não era doloroso para a gente porque os nossos companheiros também não 

deixavam que as dores maiores chegavam até nós, né, porque éramos crianças, mas a 

gente sabia. A minha avó orientava a gente, olha, vocês não podem falar alto, olha, seu 

nome agora não pode ser X, o nome agora vai ser fulano, eu não podia chamar a Zuleide 

de Zuleide, não era mais Zuleide, era Zumara.  
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu com quatro anos 

de idade, se você me chamasse de Zumara eu olhava, porque era. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Ela não podia atender pelo 

nome de Zuleide, se alguém chamasse de Zuleide, olha você não pode atender pelo 

nome de Zuleide. Olha Luiz Carlos, Carlinhos, você não pode ser chamado mais de 

Luiz Carlos, seu nome é João Carlos, ah, tá bom.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E a gente sabia que 

em um determinado momento também, a gente não podia, porque conheceu o tio, se 

viesse lá, não podia, a minha avó também, não era a minha avó, é como se não fizesse 

parte, entendeu? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Então, isso para ver a 

preparação que tínhamos. Não era só nós, acho que todas as crianças de lá também 

estavam com seus parentes, que estavam na clandestinidade, também tinham esse 

preparo. 

Agora, era complicado. E voltando ao assunto, quando a gente estava no DOPS, 

que botaram a gente em uma sala ali e já vimos a crueldade ali, já a separação da minha 

avó, porque aí já levaram a gente para uma sala e depois tiraram a minha avó de mim. 

Eu sempre fui o mais rebelde, sempre fui, a Zuleide sabe disso. De todos os meus 

irmãos eu sempre fui o mais rebelde. Naquela forma que a polícia, quando eu agarrei a 

minha avó, que eu já sabia que a polícia já ia levando a minha avó, eu me agarrei muito, 

comecei a chorar e não queria me desagarrar da minha avó, aí dois policiais pegaram a 

minha avó pelo braço, não com brutalidade, mas pegaram, sabiam que tinha que levar 

ela e outro policial me desgarrou da minha avó. 

Minha avó só falou assim, olha, Carlinhos fique tranquilo que não vai acontecer 

nada, tá, depois a gente se vê. Mas eu fiquei num estado muito mal, muito mal, porque a 

partir dali, eu não vi mais a minha avó. Ficamos ali horas e horas naquela sala, 
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entendeu? E depois a gente foi levado lá para o Juizado de Menor. Eu fiquei muito mal, 

mas muito mal, eu não queria me alimentar, eu não queria comer, não queria brincar 

com as outras crianças que estavam lá, sabe, eu via aquela, não sei, eu me sentia muito 

mal, eu fiquei muito mal. Nunca tinha me separado e lembro até hoje essa, não sei, 

desgarraram da minha avó e eu me senti muito mal, essa foi a parte que até hoje eu me 

sinto muito mal.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês foram para a 

FEBEM? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, quem foi para a 

FEBEM, acho, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, desculpa. Para onde 

vocês foram?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Para o Juizado de Menor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E onde que era, lá no 

Tatuapé, não? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, eu não lembro onde era, 

eu não lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Me conta, como foi lá no, 

onde que era e o que vocês lembram dessa época lá do Juizado? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O Juizado de Menor, eu e a 

Zuleide por ser menor, levaram a gente para o Juizado de Menor, mas não era um lugar, 

nós não fomos maltratados lá. Nós fomos, agora o Samuel sim, o Samuel levaram ele 

para uma instituição de crianças infratores, ele por ser maior de nove anos, então ele já. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Apanhou, foi 

torturado. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Ele já apanhou, trataram ele 

já, ele não está aqui para contar isso, mas ele contou para a gente tudo isso e a gente 

sabe dessa história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Samuel é primo ou 

irmão? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É irmão de criação.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Irmão de criação, 

um menino que minha avó criava. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Mas antes de levarem a gente 

para o Juizado de Menor, levaram a gente para uma casa muito grande e a gente, 

ficaram, era uma casa muito grande. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eles sequestraram a 

gente, né? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, levaram a gente para uma 

casa grande, eu não sei o que eles, eu não sei qual era a intensão disso. A gente ficamos 

ali uns três ou quatro dias naquela casa, não sei qual foi a intensão deles de levar a gente 

para lá, entendeu, não sei se era para depois alguém adotar, porque existia muito isso, de 

alguém adotar umas crianças, né? E, agora eu não sei, e a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era como um abrigo, 

assim? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não era um abrigo, era 

uma casa, uma casa comum, mas era uma casa muito chique, moveis caros, de madeira, 

uma coisa muito bonita com tapete, não sei quem morava ali, não vimos ninguém só 

uma senhora que cuidava da gente, uma mulher, não nos maltratava, mas também não 

nos dava carinho nem nada.  

Eu por ser mais rebelde, eu saia do quarto, né,  correndo e ela, não, não, no 

quarto, não pode sair do quarto, vocês ficam dentro do quarto e a comida, ela levava 

para a gente, a comida lá dentro do quarto, só saiamos do quarto para ir para o banheiro, 

entendeu, então não era uma coisa muito agradável para estar ali não. E dali que 

levaram a gente para o Juizado de Menor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E daí, me conta, quanto 

tempo isso, eu não estou tendo uma ideia. Ficaram alguns dias nessa casa, e tinha outras 

crianças ou não? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não só éramos nós.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era uma casa de família? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não sei, acredito que seria 

uma casa de família, mas nós não vimos ninguém. Nós não vimos ninguém, só essa 

senhora. Eu corria a casa toda, eu não via ninguém, eu estou falando por mim, porque 

como eu falei, eu era mais rebelde.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E vocês ficaram três dias 

lá? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso, ficamos esses três dias. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí vocês foram para o 

Juizado? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí levaram a gente para o 

Juizado de Menor.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quanto tempo vocês 

ficaram no Juizado? Lembra ou não lembra? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Uns dois meses mais ou 

menos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você lembra a unidade do 

Juizado? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não, isso aí eu não me 

lembro não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, e aí conta, como era 

o dia a dia lá no Juizado. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não era ruim, 

praticamente como era tudo criança, tinha até bebê, tinha muitas crianças, então era o 

dia todo era brincar, tinha brinquedos e tudo, não tinha nada, não era mal tratado em 

nada. A única coisa, era que eu senti muito foi que tiraram os nossas pertences, cortaram 

o cabelo da Zuleide, tiraram o brinquinho de ouro dela, né, uma argolinha que minha 

avó deu a ela e somente isso mesmo, assim essa parte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, o meu não cortaram 

não, cortaram o dela.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O meu, eu me 

lembro, isso aí eu me lembro, eu lembro que fizeram uma trança no meu cabelo, eu 

tinha um cabelo abaixo da cintura, e vocês veem uma foto que estou aí, eu tinha um 

cabelo cortadinho aqui, aí eu me lembro quando fizeram uma trança no cabelo, eu 

lembro que tinha uma pessoa cortando e lembro que tinha uma outra do lado dessa e 

falava, você me dá essa trança, porque eu quero fazer uma peruca. Isso eu lembro. Eu 

não lembro de muita coisa porque eu era pequena, mas desse fato eu lembro. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu achei engraçado até 

porque eu tinha um cabelo até um pouquinho maior, mas como é que pode, cortaram o 

cabelo dela e não cortaram o meu, né, porque eu achei engraçado isso, né, ela ser 

menina e cortaram o dela, o meu não cortaram.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, e aí ficaram dois 

meses na FEBEM, no Juizado? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Mais ou menos isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mais ou menos uns dois 

meses. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E de repente, como vocês 

saíram de lá? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí, de repente não sei o que 

aconteceu, a gente já estava ali, praticamente preso ali, não sabíamos o que aconteceu. 

Um belo dia chegaram e, olha, vocês estão indo embora, e aí foi a alegria maior, foi que 

quando a gente saiu levaram a gente já para o, não lembro para onde, se realmente isso 

foi de novo para o DOPS não, e aí sim, a gente reencontrou a nossa avó. Porque todo 

esse tempo, a gente não vimos, não sabíamos de nada da minha avó, e aí sim a alegria 

maior, foi imensa quando a gente reviu a nossa avó. 

Então, e aí, junto estavam os companheiros, né, também que aí. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Inclusive o Nicolas, 

né, que a gente. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Inclusive o Nicolas, 

exatamente, que a gente era o que mais conhecia e foi que a gente, depois uma série de 

fotografia, nós fomos fichados e, bom, um montão de coisas, como é que dá o nome? 

Tomar as digitais, isso eu me lembro, das fotografias, tudo e depois que a gente ficou 

sabendo que a gente já estava saindo do Brasil, que era para o, é esse lado político, a 

gente já estava, isso a gente estava ciente que a gente estava saindo do Brasil. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Assim, na realidade 

nós saímos porque também a minha avó brigou para tirar a gente, porque o caminho 

natural não ia ser esse. O caminho natural. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A sua avó exigiu? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A minha avó brigou 

para tirar a gente. Minha avó, quando ela ficou sabendo que ia para ser extraditada, que 

ela tinha que sair do Brasil, ia ser banida, minha avó pronta e meus netos, né, cadê meus 

netos? E falaram que não, que só ela ia. Aí ela não, brigou para ter a gente de volta, 

inclusive na época em que a gente estava no Juizado de Menor, eu não me lembro bem 

com foi o fato, eu sei que de repente eu acordo e o Ernesto estava lá com a gente 

também.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Ernesto.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí o Ernesto aparece? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele não tinha sido 

preso com a gente. O Ernesto tinha sido preso com o pai e a mãe dele. E um dia, um 

belo dia eu acordo no Juizado de Menor, eu era uma criança de quatro anos, quando eu 

olho, o meu primo que fazia tempo que eu não via, estava ali.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  No Juizado? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – No Juizado, ele 

estava ali. Como um passe de mágica, ele apareceu ali.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Samuel?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Samuel estava em 

outro repartimento, o Samuel estava onde estava os meninos infratores. O Samuel não 

estava junto com a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E ele apareceu no DOPS? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, depois juntaram. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Primeiro ajuntaram eu, a 

Zuleide, né, levaram para O DOPS e ali não apareceu nem o Samuel e nem o Ernesto.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Ernesto não estava com 

vocês? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não estava. Mas a Zuleide 

me lembrou desse fato justamente porque a polícia não estava querendo liberar as 

crianças. A minha avó falou, olha só, sem as crianças eu não vou. Mas o pessoal da 

organização falou não tia, você tem que sair, senão. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Se não você vai 

prejudicar a gente. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Você vai prejudicar a gente, 

né, a minha avó falou, não, sem as crianças eu não vou.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E além do mais 

falaram para ela, tudo bem depois que liberaram a gente, falaram para ela, tudo bem, a 

gente entrega seus três netos e ela falou, não eu quero meus quatro. Eu entrei aqui com 

três e vou sair com quatro, porque eu estou sabendo que o Ernesto está lá dentro 

também, e ele é meu neto e ele vai sair comigo. Não mais não vai, a mãe dele não vai 

deixar, e ela, vai sim, vocês vão me levar eu vou lá falar com a mãe dele e eu entrei aqui 

com três, mas eu vou sair daqui com quatro. E assim foi.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí foram para o 

aeroporto?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí fomos para o aeroporto, 

dormimos, parece que nós dormimos no DOPS aquela noite ou no aeroporto de São 
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Paulo. Fomo ao aeroporto, dormimos e aí fomos para o Rio de Janeiro depois e aí nós 

fomos para a Argélia.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A única passagem 

que eu me lembro disso, se você me lembra até onde foi isso. Depois que eu saí do 

Juizado, eu me vi dentro de um helicóptero. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Como, repete. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Depois que eu saí do 

Juizado, eu não sei por onde que eu passei, eu só me lembro de flashes assim, né, eu me 

vejo dentro de um helicóptero do Exército e lá na frente um monte de milico armado. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, não era helicóptero, era 

outro avião que a gente pegou, é aqueles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Turboélice. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, é de hélice, não era 

helicóptero. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu sei que era um, a 

gente lá dentro e eles armados ali na frente e fazendo a nossa segurança. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso de São Paulo para o 

Rio? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – De São Paulo para o Rio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí chega no Rio? 

Dorme no Rio?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí não, a gente dormiu em 

São Paulo, nós chegamos no Rio a noite e dormimos no Rio, no saguão do aeroporto já, 

em uma sala estava todos os companheiros, estavam os 40, estava todo mundo em uma 

sala imensa com um montão de colchonete no chão e nós dormimos aí. Aí no outro dia 

de manhã que a gente embarcou para a Argélia, que foi, né, aí saímos, aí tiraram aquela 

fotografia que todo mundo já conhece.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era avião comum ou era 

avião militar? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, era avião comum, era da 

VARIG, até hoje eu me lembro.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Todos os 

companheiros armados, né. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Todos os companheiros 

algemados. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês fizeram aquela foto? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aquela foto, né, aquela foto 

dos 40. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A foto dos 40. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Dos 40, então nós estamos 

naquela foto ali. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Aí nós fomos para a 

Argélia, nós ficamos mais ou menos um mês e pouquinho na Argélia, né, aí depois foi 

quando a gente foi para Cuba que Cuba nos acolheu, foi onde a gente ficou durante 16 

anos lá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Como foi na Argélia? Mas 

vocês saíram porque teve o golpe de Estado ou porque Cuba, não teve uma mudança 

dupla, fala um pouco da Argélia, o que foi que aconteceu? Vocês eram pequenos em um 

país tão grande, fala um pouquinho. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Na Argélia, não sei porque a 

gente foi parar na Argélia, mas na Argélia, por questão de segurança e ainda a VPR 

estava no comando ainda dos companheiros na Argélia, né, mesmo exilado se fazia um 

trabalho ainda lá fora, né? Bom, aí já os companheiros foram distribuídos, acredito eu, 

uns para um lugar outros para outro, já isso pelo comando da VPR, aí já eram militares, 

o Brasil aí já não cabia mais, aí já era o nosso departamento ali. Claro, com certeza eles 
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foram monitorar a nossa vida lá fora também, né? Inclusive todo mundo sabe aí do 

Cabo Anselmo aí que inclusive foi pra Cuba, então. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Me fala um pouco, como 

criança lá nesses dias de Argélia, não sei, vocês ficaram na capital, como que é? Conta 

um pouquinho antes de vocês falarem de Cuba. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Na Argélia também estava 

um problema lá político também, então a gente não podia estar muito exposto também, 

né, então nós ficamos aguardando aí um chalé, não sei não me lembro o que é, então 

ficamos lá aguardando. Então depois que eu fiquei sabendo que Cuba, Fidel Castro 

ficou sabendo de toda a situação e claro, ele sempre estava a par de tudo o que estava 

acontecendo no mundo e viu que ali tinha crianças no meio e falou, não essas crianças 

eu quero que venha para Cuba porque eu vou dar a educação para eles, a saúde, eu me 

responsabilizo pelas crianças. Foi o Fidel Castro mesmo que foi que fez esse convite 

para nós. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí pega outro avião e 

vai para Cuba? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Aí pegamos outro avião e 

fomos para Cuba. Aí em Cuba nós fomos acolhidos pelo Governo e pelo povo Cubano, 

que a gente estudou o, bom a gente, toda a formação cultural e política que a gente tem, 

é praticamente Cubana, então a gente se criou lá em Cuba. Aí foi até a. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eu não preciso ficar te 

torturando, agora você pode falar o que você quiser. Fala um pouco agora livremente, 

qual a situação em vocês chegaram quantos anos você tinha quando vocês chegaram lá?  
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Quando eu cheguei em Cuba, 

eu já cheguei com sete anos de idade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então estava a sua avó, de 

família, estava a sua avó e seu tio? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Minha avó não, minha avó, 

meu tio ainda ficou no Brasil porque ele ainda estava preso, porque quando teve o 

sequestro do Embaixador Alemão que pediu os 40 presos políticos, ainda não sabia, a 

organização não sabia que outro grupo já tinha caído preso. Porque os militares, eles 

pegavam as pessoas presas, mas não anunciava nada, não podia anunciar, imagina.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quem chegou lá em Cuba 

de familiar? Sua avó?  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Foi eu, é foi minha avó e as 

crianças e outro grupo também, meu tio não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas o Ernestinho já estava. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O Ernesto já estava também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –   E a sua mãe e seu pai? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, a minha mãe e meu pai 

não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eles foram encontrar com 

vocês? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, de forma alguma. A 

minha mãe, ela, a gente se separou quando eu tinha, eu era novinho, quatro anos de 

idade mais ou menos, então até lá eu não sabia da minha mãe nem nada, entendeu, 

porque a gente já tinha entrado para a clandestinidade aqui no Brasil e tudo, então 

praticamente eu não conheci minha mãe, né? Eu vim conhecer a minha mãe quando eu 

cheguei no Brasil, daí fui procurar a minha mãe e eu com 42 anos de idade foi que eu 

conheci minha mãe, porque até aí eu não sabia da minha mãe, nem ela sabia da gente 

também, não tínhamos notícias nenhuma.  

Então a gente ficou procurando, eu procurei a minha mãe, procurei, procurei até 

achar a minha mãe, né? Então, por causa desse problema todo, a gente não conseguiu 

conviver com a minha mãe, de forma alguma.  

Bom, e o triste da história, também muito triste disso, é das sequelas que 

deixam, né? Quando a gente volta para o Brasil, a gente não volta de uma forma segura 

não. A gente até para perceber se você está, porque há um medo muito grande, mesmo 

que tendo a anistia, os companheiros nem acreditavam pela anistia ainda, entendeu, 

então, nós crianças então a gente sempre teve aquele temor da farda verde dos militares. 

A gente teve temor até de um guarda de um banco, de uma arma.  

Quando eu cheguei no Brasil era uma coisa tenebrosa, eu ficava com medo de 

ver uma polícia, de ver militar, eu achava que estava sendo vigiado. Então, eu e minha 

irmã, a minha irmã era, se sentia muito pior, ela tremia quando via a polícia.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Até hoje. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Até hoje. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Até hoje, eu, depois 

que eu cheguei aqui no Brasil, eu me engajei no movimento sindical, trabalhei em 

muitos sindicatos, até porque também eu não tinha condições de procurar emprego em 

outro lugar, por que com é que eu ia falar? Eu quando tentei fazer ficha de emprego em 

muitos lugares, eu inventei que eu estudei lá em uma escola em Pernambuco, mas meus 

papeis se queimaram aqui em um barraco na favela onde eu morava, porque eu ia falar o 

que?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso quando você voltou? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quando eu voltei 

para procurar emprego. A minha sorte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês estudaram lá em 

Cuba?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Estudamos, terminei 

o segundo grau e depois eu vim para cá. A minha sorte é que quando eu cheguei aqui, 

eu me engajei logo no movimento sindical e fui trabalhar em sindicato, estou 

trabalhando no Sindicato dos Condutores de São Paulo, trabalhei, ajudei meu tio na 

posição da construção civil aqui, entendeu, eu trabalhei no Gabinete da Vereadora 

Tereza Lajolo, então foi nesses meios aqui que eu me achei.  

E nesses meios também foi onde eu tive, como que é? Uma válvula de escape 

para esse enfrentamento com aqueles que me massacraram, porque aí quando eu fui 

para o movimento sindical, eu fui para greve, eu fui participar de greve geral e para o 

combatimento com a polícia e fui entendeu, fui de frente receber gás na cara, mas 
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enfrentando eles também e que foi uma forma que eu tive de falar, aqui estou eu 

entendeu, o que vocês fizeram, eu também estou enfrentando entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Com quantos anos você 

tinha quando você voltou para o Brasil? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu tinha 20, 21 por 

aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando você voltou? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E você, voltou com 

quantos? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu voltei com, eu voltei 

antes. Um pouco antes. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele voltou um pouco 

antes de mim. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu voltei um pouco antes, eu 

voltei com 18 anos, 18 para 19 anos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você lembra o ano que 

você chegou? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu cheguei em 82.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Em 82? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E eu cheguei em 86. 

Eu cheguei em 12 de Janeiro de 86. Assim que tinha acabado de acontecer as Diretas, 

tinha Tancredo Neves morrendo, foi quando eu cheguei no Brasil.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí vocês foram reconstituir 

toda a história familiar, toda a vida a fazer. E a tia, voltou com vocês? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A Avó voltou 

comigo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A avó voltou quando? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Em 86. A avó voltou 

comigo, nós voltamos juntos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Ernestinho voltou 

quando? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Ernesto voltou 

comigo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Samuel?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Samuel voltou um 

pouco depois, o Samuel voltou em 82, 83, em 82 voltou você, e eu acho que o Samuel 

voltou em 83. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Manoel Dias do 

Nascimento? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele já tinha voltado. 

O tio voltou assim que aconteceu a anistia, o tio voltou. E ele veio já fazer o campo para 

a gente e ele veio atrás dos nossos documentos, porque quando a gente saiu, nós saímos 

sem documentos, ele veio, quando meu tio mandou meu registro de nascimento lá para 

Cuba, foi um negócio assim impressionante, aí eu descobri minha idade real, porque 

quando eu cheguei em Cuba eu tive que botar, me botaram um ano como se eu tivesse 

nascido em 1966, quando na realidade eu nasci em 65, aí para eu poder ir na escola, 

para eu poder passar pela creche, para ir para a escola, para eu ir me acostumando com 

o idioma.  

Então eu não sabia nem minha data de nascimento, eu não sabia meu nome 

direito, quando eu ingressei na escola, eu ingressei na creche, né, nas escola eu ingressei 

com o nome de Zuleide  Lucena, que era da Damaris Lucena, viúva do Lucena, porque 

quando a gente chegou lá em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Explica direito e devagar, 

porque é muita informação. Calma, calma. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quando a gente 

chegou lá em Cuba, a Damaris Lucena junto com os filhos dela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem é a Damaris? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É a viúva do Doutor 

Lucena. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso lá em Cuba? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Isso lá em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês encontraram outra 

família de Brasileiros? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Encontramos outra 

família lá. Então estava a Damaris. 

 

O SR. - (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ela já estava lá? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Já estava lá. Então 

estava a Damaris junto com os filhos dela, né, e estava a Soledad saindo de Cuba 

também, né, que tinha deixado a filha dela lá com. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Soledad Viedma? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando vocês chegaram 

ela já estava lá? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, já estava lá. Ela 

estava saindo, ela tinha deixado a filha dela com a Damaris.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - A Nasaindy? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, a Nasaindy.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Soledad já estava indo 

embora? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Soledad já estava indo 

embora de Cuba quando vocês chegaram? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, quando nós 

chegamos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas a Damaris ainda 

estava lá e recebeu vocês? A Damaris Lucena? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, o Governo 

Cubano colocou a gente para morar na mesma casa com a Damaris porque ia ser mais 

fácil, inclusive para as crianças de ter outras crianças junto, tanto é que nós fomos 

criados como uma grande família, né, a Damaris. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Lucena e Nascimento. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, a Damaris, a Avó, 

que é a Tercina, né, e as oito crianças. Era ela que cuidava de todos nós, e era a Damaris 

que levava a gente no médico, era a Damaris que levava a gente na escola, então, foi a 

Damaris que me matriculou na escola e como não tinha documento, ela foi lá e como foi 

ela quem me matriculou, ela me matriculou como Zuleide Lucena e eu me chamei 

Zuleide Lucena durante muito tempo.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, nós tínhamos um problema 

de identidade muito grande, né, eu fui saber meu nome verdadeiro mesmo quando o 

meu tio que veio primeiro para o Brasil para preparar o campo para nós, porque a gente 

não tinha casa aqui, não tinha documento nenhum, então ele veio primeiro para preparar 
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o nosso campo para a gente voltar. Então mandaram para lá a nossa certidão de 

nascimento. Aí que eu fui ver realmente meu nome verdadeiro, porque, até eu lá não 

sabia meu nome. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos, recebeu a 

certidão de nascimento, com quantos anos de idade? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Foi em 80, foi em 

80 que o tio voltou, né? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, foi em 80 mais ou menos, 

em 1980 que eu fui receber a minha certidão de nascimento, que eu nem sabia o meu 

nome direito, né? Aí, foi aí sim que preparou toda a documentação para a gente retornar 

ao Brasil. Mas até lá, a gente tinha uma confusão de nomes, eu não sabia mais qual era 

meu nome, se era João Carlos, se era João Carlos Dias, se era Luiz Carlos Dias, eu não 

sabia. Aí depois realmente é que eu fui saber o meu nome de registro mesmo, de 

batismo. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu também, meu 

nome era, uma hora era Zumara, outra hora era Zuleide, outra hora era Zuleide 

Aparecida, outra hora era Zuleide Lucena, também era uma, né? Uma confusão. Foi 

isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, aí vocês voltaram 

para o Brasil e começaram a se reintegrar e se readaptar. E a tia, é falecida? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A tia faleceu faz. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando ela faleceu? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, a avó faleceu 

em oito de Março de 2003. Há 10 anos. Ela nasceu e faleceu no Dia das Mulheres, oito 

de Março de 2003. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aonde, lá em Osasco? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, ela estava 

internada, a avó ela por problemas, ela tinha câncer uterino, né, teve complicações 

depois e ela acabou falecendo aqui no Pérola Byington, ela morava aqui no Rio 

Pequeno. Ela faleceu, acho que tinha cerca de 90 anos, porque também a avó teve 

também uma confusão de data que eu não sei mais também, entendeu? Qual a idade 

certa da minha avó, mas para o meu entender, pelo que eu aprendi, minha avó faleceu 

com 93 anos, por aí. Fazem 10 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom, vocês gostariam, 

é lógico que nó temos a enorme curiosidade de saber o que vocês ficaram fazendo lá, 

em 16 anos em Cuba, como foi a vida, se valeu a pena mas, não sei se vocês também 

ainda tem problema de falar sobre isso. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, de forma alguma, não 

tem problema algum. Em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Os filhos do Virgílio, os 

meninos também se relacionavam? 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Conviveram, conviveram 

com a gente. Praticamente todos os brasileiros em Cuba, nós convivíamos por questão 

de, a gente tinha que ter uma união lá.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Lá em Cuba tinha 

muitas crianças, né, muitas crianças, então, tinham crianças que foram daqui, tinham as 

crianças que nasceram lá, tinham crianças que nasceram no Chile e depois foram para lá 

e a casa da avó, era a casa da avó de todos eles. Na realidade, as crianças matavam 

saudades da avó, ou matavam a falta da avó, era na casa da avó, da minha avó, né, da 

tia.  

Aí, as crianças iam passar as férias escolares lá na casa da tia, da avó, então às 

vezes a avó ficava com 12 crianças lá, entendeu, então os filhos do Virgílio foram 

criados juntos com a gente lá e ficavam na casa da avó. Ficávamos todos nós lá. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A nossa casa em Cuba, era 

praticamente um território Brasileiro lá, porque todos os Brasileiros exilados em Cuba, 

em Havana, que moravam em Havana, a gente se reunia na casa da minha avó, na nossa 

casa. Sete de Setembro, a gente fazia uma festa lá em casa, a gente fazia carnaval, em 

fevereiro, então lá era um território Brasileiro. Na minha casa não se podia falar em 

Espanhol, tinha que falar Português.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Lá em Cuba. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, lá em cuba, tinha que se 

falar em Português, eles entravam da porta para dentro era Português, para a gente não 

perder o nosso idioma Português. Inclusive até teve uma aula lá, uma aulinha de 

Português para todas as crianças que moravam em Cuba, que era Brasileiro para a gente 

não perder. A gente tinha aula de Português e História do Brasil, porque sabiam que a 
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gente tinha que voltar para o Brasil e não perder essa identidade, eles estavam 

preocupados com isso.  

Porque a influência Cubana para nós foi muito grande, a gente foi novo para 

Cube, né? Mas nossos companheiros, nossa avó, nossos tios, todos os companheiros 

ajuntavam todas as crianças na nossa casa para dar aula de Português e História do 

Brasil e Geografia também e até claro, política com certeza, porque isso não podia nem, 

né, então esse era o objetivo maior, de que nós não perdêssemos a nossa identidade lá 

em Cuba.  

Tudo bem que a gente foi muito bem aceito lá em Cuba, mas nós não éramos 

Cubanos, éramos Brasileiros e também estávamos com muita vontade de voltar para o 

Brasil e reencontrar as nossas identidades aqui no Brasil. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, então essa 

identidade que a gente nunca achou.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Até hoje eu não achei minha 

identidade. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Até hoje, eu sou 

uma pessoa completamente sem identidade. Eu sei que eu sou Brasileira, porque eu 

nasci Brasileira, eu não me sinto Brasileira, eu me sinto Cubana, verdade. E eu sei que 

eu não sou Cubana, daí então é uma confusão muito grande, entendeu? Aí, eu costumo 

dizer assim, eu como já tenho na veia a herança de militância, eu costumo dizer que eu 

sou Latina Americana, eu acho que fica muito mais fácil, entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês voltaram para lá 

depois que vocês vieram para cá? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele esteve recente, 

eu ainda não fui eu estou doida para ir. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu estive lá em Março. Em 

Março eu estive em Cuba. Eu estive lá porque eu tive que rever toda, os meus amigos 

que eu deixei os vizinhos lá e rever aquela ilha que eu adoro né, eu amo aquela 

ilhazinha lá. Foi o meu lar, né?  Ali eu fui bem acolhido. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu toda vez que eu 

planejei ir a Cuba, nunca deu certo e eu estou tentando planejar em não planejar e agora 

em Janeiro e ir e não voltar porque é o meu país e não tem como não deixar de ser, né, 

Adriano. Foi o país que acolheu a gente, foi, sabe, foi pai, foi mãe eu falo brinco que o 

Fidel Castro era o meu pai, caramba, porque foi que né, durante 16 anos nos apoiou e 

nos deu tudo, a formação que a gente tem hoje entendeu? É isso. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – O que fica de interessante 

para todos nós é o seguinte, tenho os meus filhos, já tem já o mais velho tem 25, 24 

anos, me perguntou, pai o que você vai fazer em são Paulo? E eu moro no Rio, cheguei 

hoje em São Paulo, estou aqui hoje nesse auditório, aqui falando a vocês e meus filhos 

me perguntaram o que eu vou fazer em São Paulo?  

Meu filho, eu tenho que resgatar uma coisa do passado para todas aquelas 

pessoas que não conheceram, o que aconteceu no Brasil entendeu? No Brasil, na época 

que todo mundo estava cego, com futebol, na época de 70 que teve a copa, né, nas ruas 

estava se comemorando o jogo do futebol, nem lembro, eu nem sei se o Brasil foi 

campeão na época, aí, muita a maioria dos Brasileiros também não sabia que nos porões 

da ditadura se morria tá?  

Eram pessoas assassinadas, crianças, até crianças sendo torturadas na época, 

então muita gente não sabe disso, brutalmente muita gente estava sendo, como se diz, 

mutilada entendeu? É isso o que eu vim fazer aqui, é isso o que eu falei para os meus 
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filhos, não quero nada, eu quero passar isso para futuramente para que todas as pessoas 

no futuro também saibam o que aconteceu no passado, para que isso nunca vá se repetir.  

Nós temos que levantar uma bandeira de que o Brasil não pode cair mais, não, 

nem no Brasil, na América Latina, porque na época estava a ditadura na Argentina, no 

Paraguai, no Chile, no Brasil e toda época na América Latina. Então nós temos que ter 

essa voz não é hoje, é sempre, sempre falar desse assunto e integrar essa situação que 

aconteceu na História do Brasil. 

Porque nos livros, nas escolas não passam isso, nenhuma criança nas escolas 

sabe disso que aconteceu entendeu? Nós somos entendeu, eu, minha irmã como muitas 

outras crianças somos prova viva do que realmente aconteceu e com muitos 

companheiros.  

Hoje, esses companheiros, o Zé Ibrahim que morreu já essa semana, são coisas 

que vão se apagando fisicamente, mas as memórias tem ir levando para o futuro. Da 

mesma forma que se guardou das histórias da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto 

que até hoje se fala sobre isso para que nunca mais se vá existir, nós também queremos 

falar sobre isso todos os dias para os nossos filhos, para as nossas pessoas, para nossos 

amigos o que aconteceu, para que isso nunca vá acontecer e que sempre a gente lute dia, 

cada dia pela democracia, é isso que eu falo para os meus filhos. 

Meus filhos às vezes não entendem o que aconteceu, mas eu tenho que sempre 

estar mostrando a eles o que realmente aconteceu para que isso sirva, para que no futuro 

as pessoas levantem essa bandeira de que no Brasil nunca tenha essa repressão, essa 

ditadura entendeu, que, bom é, isso que eu tenho que falar. 

 

(Aplausos) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu quero responder 

uma pergunta para a companheira aqui, que ela me fez, da minha avó. Ela me perguntou 

o porquê de tia? Né?  Eu não sei te explicar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Fala aqui, repete, repete. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Ela me perguntou 

por que tia, porque esse, né, da avó. Então eu falei, eu não sei te explicar porque na 

realidade quem colocou esse nome, essa forma carinhosa de chamar ela, foram os 

próprios companheiros. Eu imagino que como ela era a mais velha, né, a mais idosa, as 

pessoas carinhosamente chamavam ela de tia e ficou tia, tia, tia, inclusive quando ela foi 

presa, os milicos chamavam ela de tia. Entendeu?  Não sei por que né, e foram os 

próprios companheiros que. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A maioria dos companheiros 

também era muitos jovens também, era tudo jovens, né? Eram do movimento estudantil, 

outros eram militares, então ela por ser mais velha, aí começaram a chamar ela de tia. 

Para as crianças já era avó, agora para as pessoas já adultas era tia e por isso já ficou a 

tia, a tia a tia.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E isso foi integrado 

no nome dela Tercina de Oliveira, a tia.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – E quando se fala da tia era a 

cozinheira. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Do Lamarca. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – E a costureira do Lamarca no 

Vale do Ribeira.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso é uma curiosidade, 

vocês conheceram ele? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Sim, sim o Carlos Lamarca. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ah, conhecemos.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Com muito orgulho. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu guardo na 

memória. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Pois é o Carlos Lamarca era 

uma pessoa, da mesma forma que ele era rígido por ser um comandante da uma 

organização, da mesma forma que ele era doce também entendeu? Então, nós tivemos 

uma formação muito grande com ele, ele ensinava muita coisa para gente e 

carinhosamente eu tenho ele como um pessoa muito querida. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aonde vocês conheceram 

ele, no Vale? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A gente conviveu muito mais 

no Vale do Ribeira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Nos três meses lá. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso, os três meses, esse 

tempo todo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês moravam lá na 

casinha. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Isso, isso, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês moravam lá no meio 

do morro, não? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Morava lá no meio do mato 

mesmo, no meio do mato mesmo. Na casinha. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu lembro quando 

que quando ele chegava do mato, ele sentava no chão da cozinha lá de casa, porque aí 

ele fazia o revezamento do pessoal que ele trazia que estava lá no mato, no treinamento 

e ele vinha buscar o outro pessoal que chegava então a casa servia de uma ponte, né?  

Ele chegava depois de 15, 20 dias dentro do mato, ele tirava a bota na cozinha lá 

de casa e falava, e aí tia, ele e minha avó tinham um relacionamento muito gostoso de 

mãe e de filho, mesmo né, aí ele chegava e falava, e aí tia, você quer um toucinho aí 

para colocar no feijão para dar um gostinho no feijão?  

Ele estava falando pé dele, né, do que tinha com aquele, né, 20 dias dentro de 

uma bota e aí ele chegava e brincava assim com a avó entendeu? É uma figura que eu 

jamais esquecerei né, ele para mim foi um pai. A gente sentava, brincava com a gente, 

ele lia história no pouco tempo que ele ficava ali com a gente no Vale do Ribeira né, ele 

para a gente foi um pai.  
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E na realidade ele matou, matava com a gente a saudade que ele tinha dos filhos 

dele também né, era o Claudinho e Cesar e aí a gente serviu um pouco também. Ele nos 

ajudou a suprir uma pouca necessidade de pai e a gente ajudou a suprir um pouco a 

necessidade de filhos.  

Eu esta lá em Cuba quando ele foi morto, acho que se não me engano foi em 73, 

74, não me lembro muito bem, 71, foi mais ou menos. Mas eu lembro quando chegaram 

para mim e falaram que tinham matado o Lamarca, eu era uma criança de cinco anos. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, foi uma perca muito 

dolorosa. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Nessa época, eu 

lembro muito bem que eu olhei para a minha avó e perguntei para a minha avó, vão 

fazer que nem fizeram com o Chê? O Chê, arrancaram as mãos dele, aí eu perguntei 

para a minha avó, vão arrancar as mãos do Lamarca também? Isso eu me lembro bem, 

de eu receber a notícia da morte dele.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E quando vocês, quando 

chegou a notícia lá em Cuba para vocês, contaram a história toda, que pegaram o 

Zequinha, o irmão dele? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Como é que vocês 

souberam? Souberam daquela história toda, estavam lá no sertão, aquela perseguição, 

conta para nós. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, o que a gente 

soube, foi isso mesmo entendeu, que ele estava na Bahia, no sertão da Bahia, né, que ele 

estava junto com o Zequinha, que ele foi perseguido lá e que tinham conseguido 

encurralar ele e tinham conseguido matar ele entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês sabiam da Iara em 

Salvador, tudo?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Da Iara não sabia. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não sabia, nós estávamos 

mais focados na história do Lamarca, né, que era mais uma. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Apesar de ter 

convivido com ela também, quando ela quando ele ia no Vale. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O mané já estava lá quando 

o Zequinha morreu ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O que? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mané Dias? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Ele estava lá em, eu 

não sei se ele estava em Cuba, porque o tio quando saiu daqui, ele saiu depois da gente, 
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ele saiu já no sequestro do 70, né? Aí o tio passou pelo Chile, chegando lá no Chile teve 

o golpe e aí depois, na realidade, assim, era muito confusa a vida do tio.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não, mas fale, então não 

vamos mudar de assunto, desculpa eu não queria, eu confundi as datas. Fala então como 

chegou a história do Sertão da Bahia lá, documentaram bem ou era muito pequenas as 

notícias, foi muito impacto, foi bem detalhada? Conta como foi. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A gente não ficou 

sabendo por imprensa, não ficou sabendo de nada, não sei como os grandes, os tios, 

avós todos os tios que moravam com a gente lá em Cuba ficaram sabendo, se foi a 

organização, se foi pela televisão, se foi, não sabemos. Eu sei que minha avó foi quem 

contou para a gente, noticiou isso para a gente entendeu? E aí eu sei que chegou nos 

meus ouvidos pela forma que minha avó contou que ele foi entendeu? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não foi uma coisa muito 

detalhada não, a única notícia foi essa que nos deram, não foi, depois, anos depois aí 

sim a gente pegou já outros, os detalhes mesmo que foi, que estava no Sertão e teve 

aquele problema todo que ele ficou sozinho, junto com o Zequinha, adoeceu, foi e aí 

sim que foi que conseguiram pegar ele, mas não foi nada detalhado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Notícia de família. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Bem notícia de 

família mesmo.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A foto? Vamos mostrar? 

Vamos mostrar a foto, aquela foto. Não eles vão mostrar, fica tranquilo, eles vão 

mostrar a foto de vocês. 

 

A SRA. - (Inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Temos algumas, 

teve outras que se perdeu junto com coisas da avó entendeu, mas algumas. E depois que 

a gente chegou aqui também, cada um foi tentar a vida de um jeito como pode e aí foi 

deixando as coisas né, com a avó e depois a avó acabou falecendo. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A casa da minha avó. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Repete a pergunta, é que 

teve uma pergunta, que pergunta se vocês tem fotos e, então, repete, isso, fala. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, ela perguntou 

se a gente tem fotos de Cuba. A gente falou assim, quando chegamos aqui cada um foi 

viver as suas vidas, cada um para um lado, e as coisas geralmente, todas as coisas 

ficaram com a avó.  

Tem algumas coisas ainda que tem né, mas assim, a casa da minha avó, o 

barracão onde, porque assim, a minha avó, chegou aqui e não pode resgatar tudo o que 

ela tinha na época, tudo bem, foi morar lá em São Pedro, Santana do Parnaíba, fizeram 

um barracão lá para ela viver. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Espere aí, voltou e foi 

morar aonde? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Em São, viveu em 

vários lugares, os últimos foi em São Pedro, Santana do Parnaíba. Lá, fizemos um 

barracão até construir a casa de alvenaria que ela morou.  

Quando ela passou para a casa de alvenaria ficaram muitas coisas guardadas no 

barracão de madeira, aí sofreu um incêndio o barracão e aí se perdeu muita coisa, se 

perdeu muitos livros, se perdeu muitas coisas entendeu, e aí né, houve uma grande 

perca de né, nessa época. Mas tem algumas coisas sim, se eu procurar lá nas minhas 

coisas, eu vou ter lá na casa do tio, o Manoel Neto também deve ter alguma coisa, tem, 

tem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então, vamos ver a foto 

juntos, leva o microfone aí vocês comentam a foto.   

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Bom essa foto aí, o primeiro 

é o Ernesto. Ah tá, da esquerda para a direita é o Ernesto ele está novinho, aqui o 

Ernesto, tá novinho aqui, inclusive aqui já está o carimbo do DOPS, né, acredito que já 

estamos fichados já como terroristas aqui, né, é a ficha, o Ernesto, a Zuleide já com o 

cabelinho cortado, cortaram lá no Juizado de Menor, eu e o Samuel. Aqui eu já estava 

com, de seis para sete anos de idade e o Samuel com nove anos de idade. Já está todo 

mundo, já com o carimbo do DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Essa foto vai, isso, que 

idade, é a saída do país? Vocês receberam o passaporte aí?   

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, não, não, essa 

foto é lá, a gente dentro do DOPS.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Sendo preso? 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, dentro do 

DOPS não, do Juizado, do Juizado. Essa roupa, era a roupa do Juizado. Essa roupa que 

eu estou, era o vestidinho que eu usava no Juizado entendeu? É, que eles botaram, a 

gente tinha uniforme lá. Esse casaquinho era do Juizado, agora eu não sei se essa foto 

foi quando a gente ia saindo ou quando a gente, eu acredito que sim, porque se fosse 

quando a gente tivesse chegado, a gente estava com a roupa de. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O seu cabelo. 

  

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – é, é DOPS. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Agora, é importante saber 

que a gente não tivemos passaporte, tá? Quando você é banido, você não tem 

passaporte, quando você é banido, você não tem documentação nenhuma. Isso não 

existe, passaporte para nós, você é banido, você é expulso mesmo, então nós fomos 

registrados justamente para que quando nós voltássemos aí sim, aí eles, a repressão, 

mas. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Essa foto. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Documento nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O que é ser banido? 

Explica porque as pessoas. 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Vejam só, nós por sermos 

considerados também junto com os nossos, com nossa avó, com nossos companheiros 

por estarmos incluídos também, nós fomos fichados como terroristas, isso não só nós 

que estamos falando isso, sem os documentos no DOPS está dizendo que nós somos 

terroristas. Então imagina uma criança com um ano de idade terrorista, perigoso. 

Zuleide, olha essa cara assim tão anjo também terrorista, terrorista, terrorista, então 

também nós fomos fichados como terroristas. 

Tiraram nossas digitais também, isso claro com certeza a gente se retornasse ao 

Brasil, já saberiam que a gente estava retornando ao Brasil e que era proibido. Então, 

exatamente, então se a gente retornasse para o Brasil é porque a gente ia fazer guerrilha, 

né, como teve companheiros que voltou e foram assassinados depois que voltaram, né? 

Então a gente fomos banidos mesmo, nesse caso exilados. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO - Essa foto está 

fichada pelo DOPS, mas foi quando a gente saiu mesmo, porque o meu cabelo estava 

cortado entendeu, aí o meu cabelo já estava, né, já tinha sofrido a agressão de ter 

cortado o meu cabelo.  

Não, para mim foi uma grande violência realmente, eu era uma criança de quatro 

anos de idade. O que uma criança, uma criança menina né, o que uma criança menina 

gosta? De ter cabelo cumprido, que nem as princesas né, isso para mim foi uma 

agressão, isso para mim foi uma tortura. Para mim, foi uma tortura terem me separado 

da minha avó, era a minha mãe, era a única mãe que eu conhecia entendeu?  

E eu ter que ser forte de minha avó olhar para mim e falar assim, seja forte, 

resista, não abaixa a cabeça, isso e eu ter que me segurar entendeu, ter que segurar o 

tranco e ver minha avó quando tiraram a gente da minha né, ver minha avó partir e 

deixar a gente lá e minha avó nem olhou para traz. Nem olhou para traz para mostrar 

segurança entendeu? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu nunca vi minha avó 

chorar, nunca.  
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Minha avó nunca 

chorou. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A minha avó sempre passou 

segurança para nós, sempre foi dura, carinhosa na hora que era para dar carinho e dura 

para ser dura entendeu? Pela vida que a gente levava a minha avó não podia ser mole 

com a gente entendeu?  

Aliás, ninguém podia ser mole naquela época, então a minha avó sempre falou 

para a gente sempre olhando para os nossos olhos e sempre falou sério com a gente 

quando era para falar sério entendeu, então tinha certas coisas que a gente tinha que 

fazer. Então a minha avó sempre foi aquela pessoa que a gente tem como referência de 

uma pessoa sabe, que, de seriedade, de tudo o que, não sei, a referência melhor que eu 

tenho é a minha avó, que é no caso que todo mundo chama de a tia. 

 

A SRA. - ( Inaudível ) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, a convivência com as 

crianças Cubanas era normal, porque a gente estudava em escola praticamente 

internado, então era normal. A gente tinha uma ligação também muito grande com as 

crianças Brasileiras que também moravam lá, que eram as crianças que eram da 

Damaris Lucena, eram os filhos do Lamarca também que eram o Cezar e a Claudinha, 

filhos do Lamarca também estavam em Cuba, a gente convivia, os filhos do Darcy 

também estavam lá, a gente convivia. Eu já falei. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Darcy. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO - O Darcy Ribeiro. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – O Darcy Ribeiro, 

aquele que. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Desculpa o Darcy Rodrigues. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É o Darcy Ribeiro, o 

sargento. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, é o Darcy Rodrigues. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Rodrigues, né, 

Rodrigues, que saiu lá do quartel junto com o Lamarca também, o sargento do Exército. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Tinha a Rosinha, a Rosa e o 

qual era o nome do. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Era a Rosinha ou era 

a Dorinha? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A Dorinha. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A Dorinha, a Rosa 

era mulher dele. Tinha o Ernestinho. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – A gente convivia, como eu 

falo lá na nossa casa em Cuba, era um território Brasileiro ali, então a gente ajuntava 

todas essas crianças ali, os Brasileiros todos ali ajuntava para fazer as festas, reuniões, a 

festa de Sete de Setembro, os carnavais, então para a gente não perder a identidade 

Brasileira. La, a convivência era muito boa.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Essa relação com os 

Cubanos lá, com as outras crianças cubanas era muito boa, a gente lá como era na casa 

nós éramos oito crianças, as brincadeiras eram todas lá em casa. Então vinha os vizinhos 

lá dos Cubanos brincar com a gente e todos eles conheceram as nossas histórias, todos 

eles conheciam porque a gente estava lá, até porque eles já vinham de uma educação de 

um País que já tinha passado por socialismo e já tinha construído essa história de 

liberdade entendeu? E nós vivíamos lá e participávamos lá de tudo e. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Setor técnico de, 

DOPS. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – É, é do DOPS 

mesmo. Diretoria, é.  
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(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Quem? Então, era o 

Samuel. Ele ficou careca assim porque como ele foi para o setor onde estavam os 

meninos infratores, que hoje chamam de FEBEM, quer dizer, de né, e aí foi essa 

agressão, rasparam o cabelo dele, trataram ele como menor infrator mesmo, apanhou. 

Ele, de todos nós em termo de agressão física, além de ter sofrido agressão psicológica 

que nós sofremos, ele ainda sofreu agressão física porque ele apanhou e foi tratado 

como trombadinha, é o que dizem, é menor infrator mesmo. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu vejo ele meio 

problemático psicologicamente. Porque realmente ele teve uma agressão mais física 

entendeu, ele lá no Juizado de Menor na parte em que ele estava ele teve sim agressão 

física. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E ele se nega a falar. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Ele nunca quis, é ele se nega, 

mas é porque ele não está aqui para contar isso. A gente sente isso dele. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



61 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu liguei para ele, 

até porque o Samuel tem uma história muito, eu posso contar um pouco da história 

dele? Apesar de ele não estar aí, eu acho que como irmã eu me dou esse direito.  

O Samuel era do Rio de Janeiro, né, criado pela mãe, tinha as irmãs mais velhas, 

a mãe saia para trabalhar, as irmãs que trabalhavam, saiam para trabalhar também, eu 

sei que ele ficava sozinho, aí o Samuel ficava sozinho e ficava brincando lá pelo 

cemitério né, que inclusive na revista está né, lá do bairro onde ele morava. Ficava lá na 

rua, aí a minha avó tinha sempre teve essa preocupação de que, com criança, a minha 

avó sempre criou várias crianças, e uma época em que ela foi passar lá no Rio de 

Janeiro ela conheceu essa criança na rua.  

Aí, ela pediu, foi lá na casa da mãe pediu para estar cuidando dele, criando ele e 

a mãe deixou a avó ficar cuidando do Samuel. Aí foi quando a avó retornou, passou um 

tempo lá no Rio retornou para São Paulo e trouxe o Samuel junto. Quando a gente foi lá 

para a casa da avó a gente já, quando eu nasci a avó estava no Rio e foi nessa época.  

E aí, eu sei disso porque existe um conflito com minha data de nascimento, 

dizem que eu nasci no final de Julho e eu estou registrada como Cinco de Agosto e eu 

perguntei isso para a minha avó e a avó falou, na época que você nasceu eu estava lá no 

Rio, então eu não posso te falar a data certa do teu nascimento. Então nessa época que 

ela trouxe o Samuel e o Samuel passou a vida com ela né, e ela a criar o Samuel. 

Aí o Samuel passou por toda a nossa história junto com a gente e foi de aparelho 

em aparelho, foi para o Vale do Ribeira a mesma história. Depois foi para o DOPS, foi 

exilado, foi a mesma história. Banido, banido, ele foi banido, banido, a gente foi banido. 

Passou por tortura pior porque além da dor do psicológico que a gente sofreu ele passou 

por tortura física. Aí o Samuel foi para Cuba, ele resgatou a identidade dele quando o tio 

voltou, o Manoel Dias do Nascimento, aí foi procurar a família dele.  

 

(Manifestação inaudível) 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A família, a mãe. A 

mãe dele, a família de sangue dele.  

 

O SR.–  Biológica? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Biológica. E foi 

quando o meu tio mandou para ele as cartas das irmãs, carta da mãe e aí foi quando ele 

conseguiu e começou a resgatar a história dele. Aí depois que ele voltou, ele se 

reencontrou com a mãe, aí foi quando ele teve condições de ter o nome dele no registro, 

o nome da mãe entendeu, quando ele saiu daqui, ele saiu como Samuel Dias de Oliveira, 

o nome da avó, até porque todo mundo saiu sem documento, ele saiu sem documento e 

saiu com esse nome.  

Ele só teve condições de ter documento realmente de registro de nascimento 

quando ele voltou, ele mesmo entendeu, porque ele foi com a mãe dele no cartório daí 

ele se registrou. Hoje ele se chama Samuel Ferreira, porque na época quando ele se 

registrou aqui, o pai dele já tinha falecido aí ele tomou só o nome da mãe.  

Em 2010 mais ou menos 2009, quando foi julgado o nosso processo lá em 

Brasília, eu fui lá defender o processo dele porque ele quando, ele entrou com um 

processo de anistia lá no, né, ele entrou como Samuel Ferreira, entrou com o nome dele, 

o documento dele, e aí existia um conflito, porque tudo o que a gente juntava lá era 

Samuel Dias de oliveira e a gente, quem é? Quem é? Quem é? E aí eu fui lá, ele não 

teve condições de ir, como ele não teve condições de vir agora e eu fui lá e defendi o 

processo dele, expliquei a história dele e mostrei que Samuel Ferreira era o mesmo 

Samuel Dias de oliveira.  

O Samuel, até pouco tempo atrás ele me ligava e chorava no telefone, eu 

costumo falar para o Samuel que eu tenho mais carinho por ele, porque essa coisa 

maternal, a gente que é mãe, a gente que é mulher tem esse lado maternal. Então, pela a 

história dele, as coisas que ele me falou pelo telefone, eu falo para ele, eu tenho mais 

carinho por você, eu tenho mais cuidado com você do que eu tenho pelo próprio irmão 

de sangue. Entendeu? Porque o Samuel me ligava e falava para mim assim, você é a 
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única irmã que eu tenho, porque a minha família aqui não quer saber de mim, a família 

de sangue. Eles não me procuram, eu não tenho contato com eles, eles não querem saber 

de mim. Entendeu?  

Não querem saber de mim, falava, e ele fala para mim. Eu agora semana 

passada, falei com ele e falei para ele vir, se desse, falei para ele que para ele é 

importante estar falando, até porque eu acho, dizem né, eu não sinto, mas dizem que 

quando a gente solta, a gente vai tirando um pouco de cima, de mim, dizem isso, eu 

quando faço isso daqui que eu estou fazendo hoje, pra mim o resto do dia fico como se 

tivesse passado um trator em cima de mim. Eu me acabo como gente. O Ernesto dorme 

até três dias seguidos. O Ernesto, depois que faz um tipo de coisa assim, o Ernesto 

dorme, inverna três dias seguidos, porque de tanto que a gente fica né. 

Mas eu falei para ele, Samuel, vem porque para você vai ser bom, você fala 

muitas poucas vezes sobre isso. Mas realmente, ele não quer falar. Ele falou para mim 

assim, eu não quero, eu tenho que trabalhar, eu falei, mas não, pede né, seu trabalho, ele 

fala, aqui ninguém conhece a minha história, aqui eles não conhecem da onde que eu 

vim, para onde que eu fui, quem eu fui, quem eu sou, nada, e eu não quero que saibam, 

não quero, não quero. Na realidade ele não quer falar, isso né? 

Então o Samuel hoje é uma pessoa super retraída, e você, a gente que é irmão 

dele, que se criou com ele, conhece Samuel, a gente sabe né, a gente sentiu ele antes, 

sentiu ele em Cuba. Cuba foi um momento que ele ficou mais né, Carlinhos, em Cuba 

foi o momento em que ele ficou mais assim, descontraído, mais assim, mais a vontade. 

Entendeu? Aí depois que ele voltou, a gente percebe que ele tem um bloqueio muito 

grande. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E você, você conta a sua 

história? Você gosta de contar, você acha importante? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Adriano, assim, se 

eu gosto de contar, para mim é muito doloroso contar e lembrar. Mas eu faço isso pela 

importância que tem de contar a história. Acho que esses fatos que aconteceram, tem 
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que ser revelado, tem que ser falado, inclusive eu quero parabenizar pelo trabalho da 

Comissão e por ter se criado essa Comissão da Verdade, porque são coisas que precisam 

ser faladas, precisam ser abertas, precisam ser jogada ao mundo entendeu, e que essas 

Comissões sirvam realmente para se falar as coisas que de fato aconteceram, entendeu, 

para que seja esclarecida de fato tudo o que foi acontecido aqui no Brasil na época da 

ditadura.  

Para mim, apesar de achar uma puta de uma história, entendeu? Eu me orgulho 

de me ter nessa história, de ter de certa forma participado de tudo isso e também a única 

história que eu conheço, o único jeito de vida que eu conheço e para mim isso é tão 

natural ter essa história e ter passado por tudo isso, para mim o fato não é gostar de 

falar,  é a necessidade de se falar, a necessidade de gritar ao mundo. Aconteceu isso sim, 

aconteceram essas barbaridades sim, aconteceu de matarem pai de família, aconteceu de 

matarem mães de família, aconteceu de crianças realmente serem taxadas como 

terroristas né, como se a gente fosse perigo para a sociedade. Aconteceu de crianças 

serem torturadas de fato, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na América Latina e 

isso não pode voltar a acontecer em parte nenhuma do mundo. Essas barbáries que 

acontecem em nome sei lá do que da Pátria, sei lá do que eles coloca, não pode ser 

acontecido em qualquer parte do mundo.  

Isso não pode, nenhum ser humano tem o poder de torturar, de acabar com 

nenhum ser humano, nenhum ser humano tem o poder de acabar com a vida de outro. 

Em nome de que? Em nome de que? Entendeu? Então, por isso que eu acho importante 

e por isso que eu vim hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. Entendeu? Porque eu quero 

que meu filho, saiba amanhã direito o que aconteceu, meu filho tem nove anos de idade 

gente. Meu filho, ele aprendeu, porque quando a gente é pequeno a gente ensina o que 

para as crianças? Se você rouba, você é preso, se você mata você é preso, se você não 

sei o que, não sei o que, é preso.  

Um dia assim, por coisas que a gente conversa na frente de criança sem 

perceber, esta eu, o tio, o Manoel no carro né, e a gente conversando e falando, sabe 

fulano que esteve preso com ciclano, com a avó, não sei o que, aí meu filho olhou para 

mim e falou assim, mãe, você já foi presa? O tio já foi preso? A bisa já foi presa? Nossa, 

o menino levou um susto. Entendeu? 
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Aí hoje em dia eu explico ao meu o que é, porque a gente foi preso, porque ele 

fala, na época da guerra, né mãe? Na época da guerra e aí, ele fala assim. Mas isso tem 

que ser corriqueiro nas escolas porque realmente a história do Brasil, isso aconteceu de 

fato, é história, gente.  

Esses dias eu estava, eu trabalho no escritório, inclusive do (ininteligível), aí 

entrou uma estagiária lá, novinha, aí ela conversando comigo, eu estava contando a 

história mais ou menos, do Luiz Eduardo para se, ate para se localizar em qual escritório 

que ela estava. Ela falou, nossa, eu não gosto muito de política e não né, e eu não 

entendo nada disso, aí, isso para mim foi um absurdo. Porque isso para mim, é natural. 

Isso é tão natural entendeu?  

Aí, eu sentei com ela e comecei a contar mais ou menos a minha história e falei, 

olha, aqui aconteceu isso, isso, isso, e falei para ela, e ela falou, eu não imagino isso, eu 

não imagino isso, eu nem acredito que isso aconteceu. 

Olhei para ela e falei você acredita que acredita que existiu o descobrimento do 

Brasil? Que Pedro Alvares Cabral descobriu o Brasil? É, então te contaram isso na 

escola não foi? Você estava para você acreditar? Não, falei então, aqui estou eu te 

falando, eu estava nesse fato que eu te contei. Isso realmente aconteceu no seu país. 

Então para mim, isso é a importância de eu estar aqui, porque é a história que tem que 

ser contada, a história verdade do meu país e é isso.  

 

(Aplausos) 

 

A SRA. FERNANDA COELHO – Sabe o que eu queria, desculpe, Fernanda 

Coelho, eu queria só, o que ele perguntou, o que é banimento, é assim, aqui no Brasil 

houve quatro sequestros, do Embaixador Americano, do Consul Japonês, do 

Embaixador Alemão e do Embaixador Suíço. E aí os Embaixadores e o Consul eram 

trocados por presos políticos e cada um foi o número de presos políticos.  

E na hora em que o Governo fazia a negociação, decretava imediatamente o 

banimento do país dessas pessoas que estavam sendo trocadas. Banimento vinha 
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explicado o que era, expulso do país, não podia voltar, se voltasse ia ser eliminado, e 

literalmente eles poderiam ser mortos se voltassem para o país. Então, o banimento era 

decreto baixado pelo Governo Federal quando trocava os presos políticos para a 

devolução dos sequestrados, os Embaixadores e os Cônsules. É isso que eu queria 

explicar tá?  

Então as pessoas ficavam sem a documentação e não tinham documentos para 

ida e volta do país. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não abusando de vocês, 

mostra a foto do aeroporto. O voo de vocês era o Hércules, não? 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não me lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A outra, a outra. Alemão. 

A foto deles não tem?  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu não trouxe a 

revista, é uma pena. É, porque essa foto está aí na internet, toda, né. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não tem conexão para pôr 

na tela? Que pena. Baixa essa foto, acho que era importante antes deles irem embora. 

Então vamos fazer o seguinte, para não interromper. A Vivian vai ler um memorial com 

uma carta de uma pessoa que não veio e enquanto isso alguém ajuda a Thaís. Ajuda lá, 

vocês ficam mais um pouquinho?  
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Sim, eu estou à 

disposição.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então senta, enquanto acha 

a foto, devolve o tablet para o Azenha. Já achou, já achou pronto, antes ler então, 

comenta a foto um pouco então, por favor.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Então, eu não 

lembro de todo mundo aqui porque né.  Melhorou, então, começar dos menores para os 

maiores né?  Esse aqui é o Ernesto, que na época tinha dois anos, eu aqui estou no colo 

do Darcy Rodrigues né, sargento Darcy de Bauru, que a gente morre de amor um pelo 

outro até hoje e recentemente eu tirei uma foto deu, da minha idade agora no colo dele 

porque né, precisa ser guardadas essas imagens.  

Esse é o Carlinhos, não me lembro do companheiro que está aí com você, O 

Samuel. Esse daqui é o Gabeira que saiu com a gente no sequestro, esse senhor aqui, eu 

vou, é o Nicola que estava com a gente no Vale do Ribeira, esse senhor de cabelo 

branco, minha avó, essa aqui de óculos, a senhora, do lado dela tem a Dulce Maia, logo 

atrás da minha avó. 

 

(Manifestação inaudível) 

  

Então, essa daqui é a avó, esse daqui é o Coqueiro, também um companheiro 

que mataram ele assim que ele retornou ao Brasil, porque ele retornou antes da anistia. 

Essa é a Dulce Maia, esse é o avô Nicola, Pedro Lobo, também um companheiro, ele 

estava com a gente também né, no Vale, estava no Vale? Eu não me lembro se o Pedro 

Lobo passou pelo Vale, mas é um companheiro que foi exilado com a gente, e aqui é o 

Gabeira. Você se lembra mais de alguém, Carlinhos?  
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO- Essa aqui, nós chamamos ela 

de Vera, né. Como? Silvia né, bom o nome de guerra dela era Vera.  

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Silvia, o nome de guerra era 

Vera. Então ela no caso, ela saiu ali de cadeira de roda no colo porque realmente ela foi 

muito torturada e não aguentou né. Ali está o Gabeira, o Carlos Minc,  

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Tem muita gente aqui, que a 

gente não conhece porque a organização tem muita gente que não conhece aqui, parece 

que foram distribuídas várias que eram da VPR e da ALN parece. O Baiano, aqui a, eu 

vou falar os nomes porque era o nome que a gente tinha. A Celia, o Paulo que eles eram 

doutores que davam suporte justamente para o pessoal do movimento, eram dois 

médicos que estavam também, e outros companheiros aí que a gente não conhece, não 

lembra, então. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Realmente, a gente, as 

crianças conhecíamos. 

 

(Manifestação inaudível) 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Esse aqui? O Apolônio. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Qual? Sim. Não, a gente 

conhece, mas assim por nome, é que a gente, para nós, todos eram tios, o tio, o tio, que 

não era muito também interessante a gente ficar sabendo de nomes também não. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Também a gente 

conhecia o nome frio das pessoas. Agora recentemente que eu fiquei sabendo que o meu 

avô Nicola chama como?   

 

A SRA. - José Lavéchia. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – José Lavéchia.  

 

(Manifestação inaudível) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, isso já no 

aeroporto né, Carlos. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Esse, não sei se essa 

fotografia foi já na saída já do DOPS ou no aeroporto e eu acho que essa aí foi uma das 

últimas fotos e depois dessa tem mais outra fotografia que é já na frente do avião porque 
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a gente já estava já para sair, então não me lembro bem aonde foi essa fotografia. 

Entendeu? 

A gente, as crianças inclusive praticamente a gente conhecia todos, porque na 

nossa casa eles reuniam para, para se reunir, para conversar, para fazer todos os, sei lá e 

a gente era encarregado de, a gente criança deixar os companheiros lá na esquina de 

casa, olha, vocês não podem ir pra casa agora porque tem uns companheiros lá que 

vocês podem ver.  

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Não, não, não, a 

gente nem falava que tinha. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Não, a gente até falava, mas 

eles também sabiam que tinham companheiros lá que eles não podiam ver, não podiam 

se encontrarem, então, nós éramos encarregados de deixar eles lá e depois avisar 

quando eles podiam ir para casa. Então a gente também tinha essa função aí de 

entendeu? E fazer essas coisas. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – A gente foi muito 

bem treinados, nós éramos, treinamento de guerrilha mesmo, entendeu, nós, inclusive o 

Carlinhos participou lá em Cuba de alguma coisa assim, né, você foi né? 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – É, de treinamento, eu nem sei 

se posso estar falando disso, (risos). 

 

(Manifestação inaudível) 

 

(Risos) 
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O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Bom, disso aí eu acho que 

todo mundo sabe, né? Em Cuba existia preparação de guerrilha lá e então a gente, os 

maiorzinhos já, nós estávamos sendo preparados também justamente para voltar para o 

Brasil e montar a nossa guerrilha aqui também. Então nós fomos preparados também, 

nós tivemos aulas de guerrilha em Cuba e tudo isso tinha local estratégico para isso 

mesmo né, então a gente já era mesmo instruído para isso mesmo, né, lidar com armas, 

com guerrilha e tudo isso. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – E quem não foi 

instruído assim de fato, eu não era, eu não peguei em arma, como que é, para ser 

instruída mas psicologicamente já era formada para isso né, eu me lembro lá em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Só toma cuidado que a 

democracia ainda não voltou muito. 

 

(Risos.) 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Mas eu não tenho 

mais como fugir Adriano, eu desde que nasci nessa família, já estou fichada.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Está marcada. É por isso que 

ainda tenho muito receio de estar falando algumas coisas aqui. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu não tenho como 

fugir. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então senta aqui, para a 

menina ler a outra, que a fome já está alta, vamos lá, senta aqui para a gente terminar. 

Cadê o Ivan? A Vivian vai ler, Luiz.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Se fala em democracia, mas 

eu tenho muito receio ainda. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É toma cuidado que os 

bichos estão aí. Vamos lá. Ainda bem que o Ivan já saiu da foto.  

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Se houver uma reviravolta aí 

eu (inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan não dorme de meia 

não. Vai lá.  

 

A SRA. VIVIAN – Eu vou ler primeiro um depoimento da Jessie Jane que é 

militante da ALN, era estudante secundarista quando foi presa em Primeiro de Julho de 

1970 no Rio de Janeiro e hoje vive no Rio ainda, onde é Professora do curso de História 

na Universidade Federal.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De quem nós estamos 

falando? Da filha. 

 

A SRA. VIVIAN – Da filha de Jessie Jane. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E como chama? 

 

A SRA. VIVIAN – Ela se chama Leta Vieira de Souza, eu vou ler primeiro o 

depoimento da mãe e depois o depoimento dela.  

Então a Jessie Jane, abre aspas, Eu tive de fazer o parto num hospital privado, fiz 

uma cesariana, sofri muita pressão. Eles diziam que tinham de fazer como na Indonésia, 

matar os comunistas até a terceira geração para eles não existirem mais e depois a 

entrega da minha filha foi muito difícil. Eu a entreguei para a minha sogra, pois minha 

família estava toda no exilio.  

Foi a pior coisa da minha vida, a mais dolorida. A separação de uma criança de 

três meses é muito dura para uma mãe, é horrível, é uma coisa que nunca se supera, é 

um buraco. De toda a minha história essa é a mais dramática.  

A minha gravidez se resultou do primeiro caso de visita íntima no Rio de 

Janeiro, meu marido estava preso na Ilha Grande e quando da passagem do Governo 

Médici para Geisel havia uma reivindicação para que nos encontrássemos, fazia cinco 

anos que nós não nos víamos. Foi nessa conjuntura que eu fiquei grávida, a nossa prisão 

foi muito violenta, fomos levados para o DOI-CODI onde fomos muito torturados.  

As torturas foram tudo o que você pode imaginar, pau de ara, choque, violência 

sexual, pancadaria generalizada. Quando chegamos lá, tinha um Corredor Polonês, 

todas as mulheres que passaram por ali sofreram com a coisa sexual, isso era usado o 

tempo todo. 

A gente entrou em contato com a Leta Vieira, ela não pode vir e ela mandou um 

depoimento então por escrito, então eu vou ler. 

Convidada pela Assessoria da Comissão da Verdade de São Paulo Rubens Paiva 

a escrever um testemunho de minha experiência enquanto filha de ex-presos políticos da 

ditadura militar brasileira me peguei mais uma vez pensando, mas o que eu vou falar? 

Acho que muitos filhos se fazem essa mesma pergunta, um sentimento de não faz 

sentido porque eu não vivi nada em comparação aos meus pais e seus companheiros que 

nos deixam sempre silenciosos.  
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Além disso, ainda me vem um questionamento de por que eu e não os outros 

filhos que sofreram mais do que eu? Nesse momento passo a me lembrar da lista de 

amigos queridos que como eu, tem pais que sofreram muitíssimo com a ditadura, mas 

que não tem o mesmo reconhecimento ou estatuto de anistiada que outros filhos e eu 

temos.  

Para mim, ser uma anistiada política, filha de pessoas que lutaram contra os 

absurdos da ditadura militar brasileira é e sempre foi razão de grande orgulho. Meus 

pais e seus amigos são o que toda a criança sonha, são heróis de verdade que 

ultrapassaram seus limites e suas próprias mazelas para o bem comum.  

No entanto com este status de filha de heróis vem também outro status, o de 

filha de terroristas. Com esse vem o silêncio, o medo de sabem quem você é e o que 

você pensa. Sempre que descobrem que sou filha de Jessie Jane e do Colombo, 

imediatamente me cercam de perguntas e vejo os olhares curiosos esperando um 

depoimento cheio de profundidade, mas eu já conheço esse olhar e entro num sistema 

de respostas automáticas e vagas. 

No fim, vejo os olhares decepcionados e sinto que eu consegui alcançar o que 

desejava o final da sessão quem é você? Agora, convidada a escrever esse testemunho 

fico refletindo sobre o que eu não falo a esses olhares curiosos, sobre a constante 

insegurança, sobre as tristezas, sobre as dificuldades. Penso em como meus pais lutaram 

para me dar uma vida estável e buscar que eu fosse apenas uma menina normal.  

Mas quem pode ser normal quando a polícia entra na sua casa para espancar seu 

pai? Ou quando vivr a invasão militar de Volta Redonda já em 89 e seus pais vem até 

você para se despedirem com sentimento de que serão assassinados, ou quando você 

ajuda a queimar todos os papeis porque eles podem ser incriminadores. Ou quando a sua 

família está separada em várias partes do mundo porque foram obrigadas a se exilar, ou 

quando seu avô é obrigado a viver escondido para evitar ser deportado ou quando seus 

amiguinhos da escola são proibidos de falar com você porque seus pais acham que você 

é representante das forças do mal? 

Mas meu testemunho nunca será tão interessante ou importante quantos aqueles 

que viveram experiências mais duras e sérias que eu. Meu testemunho não pode ter o 

mesmo peso do que o de uma criança viu seus pais serem torturados ou assassinados ou 
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de uma criança que foi torturada fisicamente. Daí volta a pergunta, o que eu tenho a 

acrescentar? Acho que o que eu poderia acrescentar é o testemunho dos meus amigos 

desconhecidos, mas que tem muito mais histórias que eu sobre esse período, aqueles 

que iam todas as semanas visitarem pais e tios nos presídios e que ficavam confusos 

tentando entender como aqueles heróis poderiam ser os bandidos.  

Ou a história daqueles que já nasceram exilados e que começaram a sua vida em 

fuga, mesmo sem saber. Alguns deles até hoje não tem documentação brasileira 

regularizada.  

Muita gente me pergunta como foi ser um bebê na prisão, como eu poderia 

responder se eu era um bebê? Mas quando vejo minhas fotos e ouço os depoimentos de 

minha mãe, vejo que fui um bebê como outro qualquer, repleto de amor e talvez mais 

carinho do que outros bebês. 

Eu tenho o privilegio de ser uma filha de uma geração de sonhadores, de ser 

protegida e amada incondicionalmente por pessoas que sequer conheço, mas que 

igualmente amo. Nesse período ficou a memoria de meus pais que ao verem a lua cheia 

se lembram do dia em que foram soltos, saindo do presidio, indo para casa, eu estava no 

colo deles e ficava escrevendo todas as coisas do mundo, olha a lua, olha o barco, olha o 

carro, olha a árvore. Eu descrevia tudo como se na minha sabedoria infantil tivesse 

consciência que eles não tinham acesso a essas coisas e que naquele momento eu era a 

adulta que eles apresentavam no mundo.  

Fico imensamente feliz em saber e participar mesmo que a distância de um 

evento que reúne os filhos para que passemos a ter voz e principalmente para 

entendamos a importância dessa voz. Ressinto talvez o título Verdade e Infância 

Roubada porque não vejo minha infância ou a de meus amigos como roubada. Apesar 

dos pesares, tivemos sim nossa infância repleta de momentos lindos, claro que parte 

desses é muito diferente da maioria das pessoas, mas daí a dizer que não tivemos é 

quase um roubo de nossa felicidade. 

No entanto entendo a razão para esse título principalmente quando penso 

naqueles que desde pequenos passaram pelos corredores mais sombrios da ditadura, 

mas espero sonho talvez que mesmo que tenha seus momentos especiais de criança, 
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aqueles que a gente depois vê que só um olhar infantil conseguiria extrair no meio dos 

momentos mais absurdos e imperdoáveis. 

Obrigada pela oportunidade de deixar este testemunho, espero que na próxima 

vez, eu possa estar presente, será ótimo conhecer outros filhos da infância diferenciada.  

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Repete o nome dela. 

 

A SRA. VIVIAN – Quem escreveu este testemunho, foi a Leta Vieira de Souza 

que é filha da Jessie Jane, é assim que se fala?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sabe quantos anos? 

 

A SRA. VIVIAN – Jessie Jane, que era ex-militante da ALN e foi presa quando 

era secundarista em Primeiro de Julho de 1970 no Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E tem a idade dela aí? Não? 

Está bom. 

 

A SRA. VIVIAN – Sabe a idade dela? Não, da Leta.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal. 
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A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Posso falar mais 

uma coisinha?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode não, deve. A Zuleide 

vai falar de novo. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Desde que eu fui 

convidada para falar aqui, eu tive esses conflitos que ela fala na carta, né, também, e eu 

tinha colocado uma coisa na minha cabeça que eu ia falar porque é o que eu sinto 

realmente.  

Eu dou graças a Deus, apesar de todo o sofrimento, de ter saído do Brasil na 

época, de ser banida do Brasil na época, entendeu, eu dou graças a Deus do que ter 

ficado aqui como muitos aconteceu, com o pai preso, com a mãe presa e eles nas escolas 

e sendo o que se chama hoje de bullying, sendo, como que é, discriminado e sofrendo o 

que sofreram na escola.  

Eu pelo menos posso ter graças a Deus que eu não passei por isso, que eu fui 

para um país que onde eu pude depois ter o resto da minha infância em paz e não ter 

essa vida massacrada e sendo seguida o tempo todo como aconteceu com várias 

crianças que ficaram aqui, tá?   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então vamos indo, 

primeiro agradecer vocês dois, vocês podiam falar, fazendo um pedido, não é, conversar 

com o Ernesto que é uma coisa dolorida, mas o depoimento dele é importantíssimo, ele 

não veio, saiu de casa e não veio, não chegou aqui e a Nádia de Niterói justificou 

porque não veio?  

 

A SRA. – Não, não conseguimos falar com ela. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Mas o Edivaldo 

que é o contato dela, mas está bom. Queria primeiro, olha, uma coisa que nós não 

fizemos não é Ivan, é agradecer ao ILP porque, o Instituto Legislativo Paulista, porque 

em uma casa tão com pouca estrutura, eles garantiram toda a organização desse 

seminário. E 

 dizer o seguinte, não sei se tem uma melhor palavra para falar em Português, 

mas Ivan, Amelinha, Renan, Thais, Tatiana, Cuba, parabéns, viu. Vivian, eu estava 

procurando a Vivian, desculpa, é que eu estava procurando um por um. Parei na Vivian, 

me desculpa. Vivian, vocês são da Assessoria da Comissão, muito obrigado, parabéns. 

Então, a sessão está encerrada. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO - Eu agradeço também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, fala Luiz. 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO – Eu também estou 

agradecendo também, agora eu acredito que isso aí teria que ser mais divulgado para 

que esta sala estaria mais cheia para que muitas pessoas também ficassem sabendo 

disso, né, porque parece que isso está sendo um pouco divulgado, não está sendo muito 

divulgado a respeito. Mas mesmo assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na medida do possível, mas 

hoje felizmente nós estamos. 

 

(Manifestação inaudível) 

 

O SR. LUIZ CARLOS MAX NASCIMENTO - Ah, é? Tá, então é bom. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas muito obrigado Luiz, 

muito obrigado.. 

 

A SRA. ZULEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO – Eu que agradeço a 

oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, tchau pessoal, chega de 

ditadura. 

 

(Aplausos)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem são os datados? Só 

isso. A culpa é minha, eu levei para cima, eu levo para cima, na hora do almoço, toda 

hora. Deixa, vamos lá a gente se vira. 

 

O SR. – É que você não vai chamar já. Não, está tudo riscado, é só os dois 

primeiros. Aí você vem e lê só isso também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível ) Janaína e 

Edson. 

 

O SR. – E eles vão contar. E este aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Pronto?  
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O SR. – Deixa eu levar, que esse aqui está com minha letra, você não vai 

entender.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Respirando fundo. 

Trigésima oitava. Quem vai ler? Fernanda, já fica aqui ao lado, de pé é melhor? Mais 

postura, vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá?  

Continuação da Trigésima Oitava Audiência Pública da Comissão da Verdade. 

Essa semana dedicada às crianças vítimas da ditadura, o Renan Quinalha vai fazer a 

leitura do texto sobre o tema dessa semana. Com a palavra o Renan Quinalha. 

 

O SR. RENAN HONORIO QUINALHA – Na verdade eu vou ler só um 

pequeno memorial para apresentar as pessoas que vão prestar o testemunho hoje, a 

Janaína e o Edson Luiz de Almeida Teles, são filhos de Cezar Augusto Teles e Maria 

Amélia de Almeida Teles e todos foram vítimas de perseguições e dolorosas torturas 

por parte da repressão política instaurada no Brasil no período do golpe militar. A época 

Janaína e Edson eram crianças com cinco e quatro anos de idade respectivamente e 

mesmo assim foram vítimas de tortura psicológica.  

No dia 28 de Dezembro de 72, por volta das 18h30min, as forças de repressão 

comandadas pelo então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra acabaram prendendo em 

São Paulo o Cezar e Maria Amélia juntamente com Carlos Nicolau Danielli, dirigente 

comunista. Danielli foi assassinado sob tortura três dias após a prisão.  

Um dia após a prisão dos pais em 29 de dezembro de 72, os policiais e agentes 

do Exército sequestraram os dois filhos e a tia de ambos, Criméia. Levaram-nos aos 

berros e gritos e ameaças sob mira de metralhadoras até serem deixados na OBAN.  

Outro dos depoentes de hoje, é o João Carlos Schmidt de Almeida Grabois, filho 

de André Grabois desaparecido político na Guerrilha do Araguaia, assassinado pelo 

Coronel do Exército Lício Augusto Maciel Ribeiro. O André nasceu no Hospital da 

Guarnição em Brasília e em 13 de Fevereiro de 73. Criméia, sua mãe, foi torturada 

grávida de seis meses e meio no período de 29 de dezembro de 72 a 22 de Janeiro de 73 
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no DOI-CODI de São Paulo e de 22 de Janeiro de 73 a 20 de Abril de 73 no Pelotão de 

Investigações Criminais e no Hospital de Guarnição de Brasília. E Jóca nasceu durante 

esse período Hospital da Guarnição em Brasília, onde permaneceu até o dia Dois de 

Abril de 73.   

E o terceiro depoente de hoje, é o Igor, quarto, perdão, é o Igor Grabois, que é 

filho do guerrilheiro desaparecido do Araguaia Gilberto Olímpio Maria, e de Vitória 

Grabois do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e também neto do dirigente 

comunista da Guerrilha do Araguaia Mauricio Grabois, que é desaparecido político 

também e sobrinho do André Grabois que também foi guerrilheiro no Araguaia. 

 

A SRA. – São só algumas fotos da Criméia e do Joca, o Joca com 50 dias no 

Hospital Militar em 1973 e do Joca com quatro anos já em São Paulo. Ali em cima já a 

Amelinha e a Janaína e aqui em baixo a Amelinha e o Edson. Lá em São Paulo, não é 

Amelinha? Essas fotos em são Paulo. E aí o Edson, a Janaína e a Amelinha, apesar de 

parecer irmã, é a Amelinha, mãe deles mesmo.  

O Igor não tem fotos, mas ele vai explicar para a gente porque ele não tem fotos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Segura a onda 

que a ditadura vem aí. A Fernanda quer fazer uma retificação.  

 

A SRA. FERNANDA – Eu quero fazer uma retificação da coisa que eu falei 

que estava mais ou menos errada lá na parte da manhã, com relação ao banimento, era 

um decreto que era feito pelo Governo, quando trocavam os presos políticos pelo 

Embaixador que tinha sequestrado.  

Então vão fazer esse decreto, de que os presos políticos estavam sendo trocados, 

estavam banidos do país, não podiam voltar para o país. E o que ocorreu na realidade, 

foram que alguns que retornaram pouco depois clandestinamente para entrar no Brasil, 

foram assassinados.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Fernandinha. 

Vamos lá? Edson Teles, Janaína Teles, João Carlos Schmidt Grabois e Igor Grabois. 

Vamos lá? Com a palavra Igor Grabois.  

 

O SR. IGOR GRABOIS – Boa tarde, lembrar que a cerca de uns 15 dias atrás, 

eu estive aqui para falar do meu pai, sobre o que é estar dentro de uma seção que 

trabalhou a questão dos guerrilheiros do Araguaia que ou atuaram em São Paulo ou 

nasceram em São Paulo. E hoje, é falar um pouquinho, me chamaram aqui para falar um 

pouquinho da minha experiência, eu tenho 47 anos e vamos dizer assim, no período da 

ditadura, passei toda a infância e toda a adolescência no período da ditadura, né, todo 

esse, então eu de certa maneira eu me sinto assim próximo, do que se convencionou a 

chamar de geração de 68 apesar de nascido em 66, né? Quando, sem ter vivido esse 

tempo histórico conscientemente né? Mas, vivido esse tempo histórico vamos dizer 

assim, meio que por tabela. 

Bem, depois do golpe de 64, o Maurício Grabois como é sabido, era dirigente 

comunista dos mais importantes do Brasil, a perseguição, ela se estendia a toda família. 

O Maurício era militante do PCdoB, dirigente do PCdoB, a companheira, a minha avó 

Alzira também era militante do PCdoB, a Vitória, minha mãe era militante do PCdoB, e 

o André Grabois era militante do PCdoB e meu pai também militante do PCdoB, então 

toda a família era, vamos dizer assim, a família, quase que um comitê, quase uma 

célula, uma coluna guerrilheira.  

Então, quando as crianças nasciam, nasciam automaticamente nesse período de, 

nasciam na clandestinidade, ou seja, corria esse risco e em 64, 65 após o golpe, o 

PCdoB vai buscar áreas para deflagrar a guerra popular contra o regime, a guerrilha 

rural, e o meu pai, e a minha mãe Vitória eram responsáveis de prospectar algumas 

áreas, né?   Então, eles foram para o interior do Mato Grosso, eu não tenho certeza se 

hoje é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, capital Cuiabá. É Mato Grosso, né, a 

cidade, a Glória de Dourado, o nome da cidade, perto de Rondonópolis e nessa busca 

que eu fui gerado.  

Então, a minha mãe não foi para a guerrilha, fundamentalmente porque 

engravidou aqui de mim, né? Então, por isso que ela se tornou assim, uma não 
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combatente no ponto de vista armado né? E entre 66 e 71, a vida lá tinha uma certa 

aparência de normalidade, o meu pai, ele vinha de quatro em quatro meses cumprir 

tarefas em São Paulo, então o meu convívio com o meu pai foi nesse período, a última 

vez que eu o vi, foi em Abril de 71, essa informação, essa data é uma informação claro 

que é posterior. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Eu tinha quatro para cinco e tenho lembrança nítida 

dessa última vinda né, que inclusive foi uma última recepção familiar por parte do meu 

pai que todos os primos, tios, todo o pessoal aqui da Zona Leste, o pai, a mãe do meu 

pai, meus avó, foi todo mundo para a Praia Grande, foi uma espécie de despedida do 

meu pai, não sei.  

Foi uma grande reunião familiar na Praia Grande e aí, uma lembrança, também 

era uma Rural Willis, tanto que até hoje eu tenho carinho quando vejo a Rural Willis 

por aí, carro que era um carro do PCdoB que meu pai dirigia. E o Maurício vinha, meu 

avô vinha de mês em mês, mês alternado, dois meses alternado, eu não sei se era por 

trimestre, passava um período no Araguaia e tinha um período em São Paulo exercendo 

aí a direção do PCdoB numa escala de revezamento com o João Amazonas. 

E a última vez que eu vi meu avô, foi no réveillon de 71 para 72, também tenho 

lembranças nítidas, aliás, são anteriores a do meu pai, né, eu me lembro do meu avô no 

apartamento do Ipiranga e nesse período de 66-71, então 72, foram algumas casas, né, 

primeiro foi no Ipiranga, não me lembro, essa é só de informação posterior, depois foi 

no Paraíso, num apartamento no Paraíso, desse apartamento no Paraíso eu me lembro.  

E depois foi uma casa de cômodo no Jabaquara, e dessa casa de cômodo do 

Jabaquara foi uma casa no Brooklin, até 2003 essa casa existia, 2003 foi a última vez 

que eu passei na rua Matias Cardoso, 897, esse é inesquecível esse endereço, hoje essa 

rua se chama Roque Petrella, fica ali perto da Berrini e Aguas Espraiadas, essa casa 

ainda existia em 2003.  
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Eu não sei se a especulação imobiliária já pôs ela abaixo, mas até 2003 ela, essa 

casa estava lá. E ela tinha uma característica, que essa casa era embaixo sala e quarto, e 

em cima dois quartos, depois no decorrer da história porque isso é tão importante essa 

separação por andares da casa.    

Quando deflagra o Araguaia, né, logo em seguida essa casa de cômodo do 

Jabaquara, ela é abandonada e se consegue essa casa no Brooklin e como se alugava, né 

era por depósito judicial, porque não tinha documentos, não se comprovava renda e aí 

as coisas começam a perder essa cara de normalidade, isso já tinha, em 71 já tinha uma 

certidão de nascimento que a Vitória obteve hoje, eu não sei se conseguiria, chegou no 

cartório em Cascadura, Rio de Janeiro, olhou uma casa, anotou o endereço, botou o 

número da casa, chegou no cartório, eu vim registrar o meu filho, ele tem cinco anos. 

Ele nasceu aonde?  Ele nasceu nesse endereço, nasceu em casa. E hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Explica um pouco mais 

devagar, que essa é uma passagem importante e complicada. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Então, foi no cartório, eu vim registrar meu filho.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E como você fala tudo, 

Maurício, Vitória. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É. Vitória é minha mãe, né, Vitória Grabois e 

Maurício Grabois meu avô, foi comandante da Guerrilha do Araguaia.  

Então, nessa casa, nesse registro desse cartório, a Vitória fez um Registro Civil 

como mãe solteira dizendo que eu tinha nascido em uma casa de família, no endereço 

que ela anotou lá nas imediações do cartório, lá em Cascadura, e a partir dali eu passei a 

me chamar Jorge de Freitas e me chamei Jorge de Freitas, segundo a Comissão 

Nacional de Anistia, até Fevereiro de 82, foi quando a perseguição, a Comissão 
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Nacional da Anistia definiu, a minha perseguição foi a partir de Maio de 71 quando tem 

esse Registro Civil com outro nome até Janeiro de 82, quando o Conselho Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro converte os meus documentos escolares para Igor Grabois.  

Então, de posse dessa Certidão de Nascimento, aí todos tinham outros nomes né, 

a Vitória chamava Tereza de Rosa Freitas, a minha avó Alzira nunca tirou documentos 

ilegais, mas também não usava o nome Alzira, era Maria, Dona Maria, a coisa mais 

comum do mundo e, Vitória era Tereza e Jorge, a Vitória, minha mãe foi descobrir, a 

Vitória Grabois foi descobrir que Igor era a mesma origem de Jorge, vem de Iórgos, do 

Grego que é agricultor, então Igor seria o equivalente a Jorge em Russo.  

Então, Igor é seu apelido, você se chama Jorge, então uma criança de cinco, seis 

anos acredita né, então. A partir de, digamos assim, Janeiro, Fevereiro, Abril de 72, eu 

passei a me chamar Jorge porque eu acreditei que era Jorge. Então, esse segundo nome, 

vamos dizer assim, essa segunda pele, ela foi assim oficialmente até 82, de vez em 

quando o pessoal chama Jorge e eu olho para traz assim, tem uma reação, um cacoete.  

E aí, essa casa é uma situação estranha né, essa casa, ela tinha uma função 

política, ela não era só uma casa, isso eu vim saber bem depois. Então o segundo andar 

dessa casa no Brooklin, nesse sobrado no Brooklin, esse segundo andar era 

completamente vedado a qualquer criança que por ventura ficasse minha amiga ali, que 

fosse frequentar essa casa, ela era absolutamente vedada, ninguém podia ter acesso ao 

meu quarto.  

Por quê? Sempre que eu ia na casa das pessoas, das crianças eu tinha acesso, aos 

quartos das crianças, mas nessa casa não podia ter acesso ao quarto. Eu fiquei anos sem 

saber disso. E aí, com seis, sete anos eu pergunto cadê meu pai, cadê meu avô? Ah, eles 

estão trabalhando, estão trabalhando e o trabalho é fora de São Paulo, estão trabalhando. 

Só que esse trabalho nunca permitia folga para as pessoas virem, nunca tinha.  

Então, esse trabalho era uma espécie de trabalho eterno, esse trabalho era um, 

uma desculpa e eles iam enrolando com sete, oito, durante um período, o tapear as 

crianças funcionava e depois de um certo período parou de funcionar. 

E no segundo andar dessa casa, no meu quarto particularmente, tinha lá uma 

parte da biblioteca do PCdoB. A documentação do PCdoB, ela ficava nesse quarto, 
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então as obras completas do Stalin pela Editorial Vitória, ficava no quarto, os livrinhos, 

tinha os livrinhos da editorial, não sei como chamava, a de Moscou era Progresso, acho 

que da China era Nova China ou Pequim, eu não me lembro.  

Mas tinha uns livrinhos com a cara do Lenin e umas moedinha, o Lenin, do 

Marx, do Mao, em Francês, em Espanhol, nunca em Português, em Inglês, isso tudo era 

parte, Doença Infantil do Esquerdismo de Lenin, Manifesto Comunista, o Guerrilhas e 

Revoluções do Gabriel Bonnet, que eram, tinham algumas coisas de arte militar, que o 

pessoal foi para o Araguaia né?  

O livro da, um livro importantíssimo da Marta Machado, A Tática de Guerrilha 

do Cangaço, um único trabalho acadêmico descente até hoje sobre o Lampião, né, esse 

livro tinha lá publicado pela Brasiliense, e esses livros eles não ficavam assim, não era 

uma biblioteca como vocês imaginam, uma estante não, eles ficavam em um saco de 

viagem, uma mala de viagem, isso hoje não se usa mais, anos 70 com rodinhas, que 

fechava com zíper em cima, e iam três ou quatro camadas de jornal envolvendo grupos 

de volumes, então tinham dois sacos desses e era a biblioteca do PCdoB. E no armário, 

em algum lugar intocado também tinha uma parte da finança do PCdoB que ficava ali 

meio que escondida.  

A minha mãe Vitória, ela fazia parte do grupo de apoio do comitê central do 

PCdoB, então, portanto ela fazia algumas viagens também para o exterior, ela fazia 

contatos nas Embaixadas internacionais, Albânia, China, Argélia, dentro da política 

internacional de alianças do PCdoB naquela época, fez umas quatro ou cinco viagens.  

E nessa casa também, de 15 em 15 dias, isso eu consegui sacar, o João 

Amazonas morava nessa casa durante 15 dias e 15 dias ele morava fora, ele vinha 

regularmente para essa casa e a história de faixada para a vizinhança era que o João 

Amazonas era irmão da Alzira, então ele era meu tio José, irmão da Alzira, tio José. 

Então essa era a faixada que era para a vizinhança e também ficou sendo para mim. 

A partir de 76, quando teve a queda da Lapa, um pouco antes, a última vez que o 

Amazonas esteve em casa, foi antes da queda da Lapa, depois ele ficou no exilio, na 

França, etc., e também foi mais uma figura masculina na família, no caso era família 

mesmo, que era o tio, irmão da Alzira, que também desaparece do mapa, né? Então 

simplesmente as pessoas iam literalmente sumindo do pedaço.  
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Primeiro meu pai, depois o Maurício, depois o Amazonas, então todas as figuras 

masculinas da família desapareciam. Então era uma coisa estranha esse negócio, e tinha 

algumas figuras nas conversas da Alzira, da minha avó Alzira e da minha mãe, então 

tinha um personagem que aparecia de vez em quando o José Carlos, o José Carlos era o 

André Grabois.  

Elas sempre se referiam a ele pelo nome de guerra. Ah, o José Carlos isso, o José 

Carlos aquilo e eram como é que eu posso traduzir? Eu estava até comentando aqui 

antes e aí eu recebi aí por esse programa de fazer malucos, chamado Facebook, esse 

(ininteligível) de iniquidades, uma foto do Roberto Carlos recebendo a medalha do 

pacificador ou coisa do gênero né, e depois é um vídeo, um link com um vídeo em 

Espanhol (ininteligível) ele agradece ao Pinochet.  

Muchas gracias Prsidente Augusto Pinochet e um show. Por que eu estou 

falando essa história do Roberto Carlos? Porque o bombardeio cultural que a gente vivia 

nesse período, ou seja, mesmo com essa loucura, ou seja, as pessoas desaparecem e um 

belo dia você muda de nome, a gente vivia mergulhado ali na massa no Brooklin.  

A gente vivia ali meio, a vizinhança, foram oito anos nessa casa, então vizinhos 

começaram a vir, começou a se estabelecer relações pessoais, a minha mãe conquistou 

uma grande amiga que continua amiga dela pós a clandestinidade e aí, o que se ouvia? 

Roberto Carlos, Domingo era Silvio Santos o dia inteiro, inclusive em casa, porque a 

gente não tinha TV a cabo, era então aquela coisa de Silvio Santos e era aquele 

bombardeio de propaganda do Regime, via Silvio Santos, via Roberto Carlos, via 

outros, inclusive aquele anúncio, “Este é um Pais que vai para frente”.  

E eu era regularmente matriculado no ensino oficial do Estado de São Paulo que 

também tinha aquele culto à ditadura, então, por exemplo, imagina eu ter que fazer um 

desenho sobre a, marcando a data, fazendo um trabalho marcando a data do dia 31 de 

Março, na revolução de 31 de Março. Tinha que se fazer lá uma bandeira do Brasil, 

alguma coisa do gênero ali para, naquele momento. 

Bem, então essa vida assim meio preenchida por vazios, vamos dizer assim, 

contraditoriamente falando né, cercada por mistérios, tem um episódio, a minha avó 

fazia os contatos com o Carlos Danielli em pontos. Então o último contato que minha 

avó fez com o Carlos Danielli antes de ele ser preso e assassinado, o Danielli disse o 
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seguinte, né, aquela casa é insegura, então ela tem que ter um cachorro. Aí o Danielli 

arrumou um cachorro, não sei como, mas arrumou um cachorro lá um, mas tarde eu vim 

saber que era uma mistura de Pastor Alemão com Collie, e minha avó chega um dia 

com um cachorrinho deste tamaninho e aquele cachorro se tornou um bicho do tamanho 

de um bonde que ocupava o quintal e o João Amazonas tinha um verdadeiro pavor 

desse cachorro. 

 

(Risos)  

 

Então esse cachorro, ele era proibido de entrar em casa e quando ele entrava na 

casa, o Amazonas corria pelas escadas fugindo do cachorro. Tinha um pavor do 

cachorro que era uma coisa, era uma coisa assim terrível.  

E aí, esse cachorro como ele, imagina, naquela questão de clandestinidade se 

converteu em um problema, 

 

(Risos)  

 

  

Porque a vizinhança reclamava, o cachorro latia e só duas pessoas conseguiam 

lidar com o cachorro, era eu e minha avó, só essas duas pessoas conseguiam lidar com 

esse cachorro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O cachorro era 

(ininteligível). 
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 O SR. IGOR GRABOIS – O cachorro era meio (ininteligível), né? O cachorro 

era o Bob.  

 

(Risos)  

 

E esse cachorro um belo dia aparece um cidadão lá com uniforme da Força 

Pública, eu quero o cachorro, ele queria levar o cachorro para um sítio dele lá, não sei. 

Imagina, aparecer um cidadão com a Força Pública é repressão política vindo nos 

prender porque tinha se espalhado na vizinhança que se queria doar o cachorro e esse 

membro da Força Pública da PM de São Paulo se candidatou a levar o cachorro, então 

ele levou o cachorro, como ele era da Força Pública, qual foi a conversa?  

O cachorro vai treinar, por isso que ele está indo com a Força Pública, ele vai 

treinar então esse cachorro, quando é que ele volta, quando é que ele volta? Falei mais 

um também, mais um desaparecimento, do cachorro, mais um vazio preenchendo esse 

período. 

 

(Risos)  

  

Bem, a partir de 76, os dois últimos contatos com o PCdoB que eram o João 

Amazonas e Elza Monnerat, o João Amazonas fora do País, a Elza Monnerat era presa 

na queda da Lapa, aí se perde o contato com o PCdoB e se perde o contato também com 

a família, (ininteligível), quem fazia a ligação com a família era a irmã do Maurício 

Grabois, a Maria Grabois que era uma médica no Rio de Janeiro, que fazia uma ligação 

e as outras pessoas da família nem sabiam dos desaparecimentos, nem nada.  

E as notícias que vinham eram do Amazonas, aí a Vitória minha mãe com nome 

de Tereza da Rosa tinha feito o, chamava antigamente madureza, aquelas provas, fez a 

madureza do primeiro grau, fez a madureza do segundo grau, fez vestibular, entrou para 

a Faculdade de Letras de Moema que é a atual Universidade do Ibirapuera e também foi 
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aprovada na USP e na PUC, em 75. Ela conseguiu ser aprovada na USP e na PUC, mas 

era impossível frequentar porque a USP e a PUC eram centros do movimento estudantil 

e era uma quebra de segurança, então foi lá para Moema que é mais discreto. Isso tudo 

como Tereza da Rosa.  

E vai, a partir de 76 e minha mãe pega aulas, antigamente chamava ACT, hoje se 

chama categoria O, que são os professores temporários do Estado de São Paulo. Então o 

caso de um clandestino que se tornou funcionário público, tem casos, né, tem o Mafra, 

que era, que foi cassado do Banco do Brasil em Santa Catarina e passou no concurso do 

Banco do Brasil em Minas Gerais com outro nome, são os dois únicos casos que eu 

conheço.  

Inclusive começou afazer parte da Associação dos Funcionários Públicos do 

Estado de São Paulo que tem sede ali na, perto ali da Rangel Pestana, na AFEPESP, 

então frequentava, nesse período aí, vamos dar o ar de normalidade, então frequentava a 

colônia de férias que era na Represa da Guarapiranga e ia para Bocaina, conseguia 

vagas naqueles sorteios, tinha que conseguir vagas para os funcionários públicos são 

todos afiliados em associação. 

E em 78, aí a coisa mais irônica, foi quando começaram as greves e a APEOESP 

começou a se destacar como entidade representativa dos professores, a minha mãe 

começou a participar do comando de greve com nome de Tereza da Rosa, né? Quando 

caiu a ficha que era uma violação de segurança muito grave, ela já estava na reunião de 

comando de greve lá em Santo Amaro, deve ser hoje a sub sede da APEOESP em Santo 

Amaro e isso tudo sem contato com o PCdoB e com os contatos tênue da família.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando chegou a 

notícia do desaparecimento do seu avô e do seu pai? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Foi em 74 com o Amazonas trouxe as informações. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo de diferença 

teve? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Meses.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meses? 

 

O SR. IGOR GRABOIS- Meses, em 74, 75. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro seu pai, depois seu 

avô, não é isso? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Não, o meu pai e o meu avô, foi no mesmo dia, 25 

de Dezembro. Natal de 73. O André que foi em Outubro. E as notícias tanto do André 

quanto do Maurício, quanto do meu pai, o Amazonas levou. Isso também eu fui 

descobrir também depois em conversas quando começa a reconstruir toda a cena. 

Bem, a partir de 77, 78, eu já começo a chegar à conclusão que esse negócio de 

trabalho era conversa fiada, que o cachorro não tinha ido treinar, porque eles 

continuaram esse mistério absoluto e aí começou a ficar mistério mesmo, né? Aí, a 

primeira coisa que eu falei foi como é que eu vou resolver esse mistério? A primeira 

coisa que eu faço foi abrir os. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em setenta e oito? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Setenta e sete, por aí. A primeira coisa que eu faço é 

abrir a biblioteca do PCdoB. E aí eu fui abrir a biblioteca do PCdoB, a minha avó Alzira 
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já tinha, ela fazia vamos dizer assim, uma doutrinação, falava da (ininteligível), eu com 

sete anos, eu ouvi falar da (ininteligível), uma coisa assim meio, a minha avó era a 

figura e não era só comigo, era com todo mundo, revelar os segredos da exploração do 

homem pelo homem, minha avó era muito doutrinarista no bom sentido, né, sempre 

com a preocupação de fazer a propaganda.  

E aí eu fui abrir a biblioteca do PCdoB e eu fui descobrir a, já tinha noção do 

que era aquilo, quando eu comecei a olhar aqui, nossa, aí eu com onze anos eu comecei 

a ler algumas coisas né, aí eu me lembro que eu li A Doença do Esquerdismo de Lenin, 

não entendi nada mas, inclusive eu fiquei muito impressionado com aquele exemplo que 

o Lenin dava, se você é assaltado você entrega o carro, quando ele quer justificar a 

brecha de Trotsky, acho que foi a única coisa que eu entendi do livro na época, quem 

leu Doença Infantil , lembra essa passagem.  

Fui ler o livro do Gabriel Bonnet , Revoluções, acabei de ler esse livro e depois a 

minha avó queimou, ele não ficava mais na biblioteca do PCdoB, ele ficava na 

biblioteca da casa né, minha avó queimou esse livro, fui ler o da Marta Machado lá do 

Cangaço, tem umas coisas esquisitas, tinha o a divergência China e União Soviética. Aí 

tinha um livro Espanhol que era conjunto dos Chineses com Soviéticos, era um artigo 

Chinês um artigo Soviético, um artigo Chinês e um artigo Soviético.  

Todos eles falavam o seguinte, que Lenin era uma grande figura etc., etc., e que 

a unidade da União Soviética e da China eram inquebrantável e que o imperialismo não 

ia conseguir separa os dois grandes países socialistas, eu li esse livro, eram quatro 

artigos, dois da União Soviética e dois Chinês, um livro espanhol, e fui lendo, o 

manifesto comunista, e isso ficou um negócio meio. 

   Aí em 78 abriu, relançou aquela coleção Os Pensadores, fizeram uma 

propaganda na televisão, aí eu comprei um Marx, o segundo volume e tenho até hoje 

esse volume, é um volume meio assim afetivo, então peguei o Marx fui ler lá o Salário, 

Preço e Lucro, a introdução, depois que eu fui saber que o Gorender que tinha escrito, 

etc.  

Então a partir desse 78, as perguntas começam a serem feita e elas não são 

respondidas, até que um belo dia lá em 79, se comprava uma revista Isto É, sempre com 

uma semana de atraso, Isto É na época era como se fosse a Carta Capital hoje, até o 
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Mino Carta que dirigia, aí tem lá uma matéria com Stalin e Lenin PCdoB voltam a cena 

e uma baita foto do Amazonas assim logo após a anistia né? Aí eu, opa, conheço esse 

cidadão aqui da fotografia.  

Ai eu fui lendo, fui lendo, fui lendo, aí lá, ah, os que fundaram o PCdoB, o João 

Amazonas, Maurício Grabois, tem um Grabois na parada que era a minha tia Maria, aí 

eu liguei também, opa espera aí, aí eu chamei a Vitória, a minha mãe e falei, olha isso já 

era Setembro de 79, isso já era depois da anistia, aí eu cheguei e disse olha, tem toda 

essa situação aqui que a gente vive, tem a ver com isso.  

Aí foi o dia em que a Vitória sentou e contou a história toda. Vamos dizer, foi 

assim um de uma vez só, um choque anafilático, sei lá. Todo o mistério, porque aquele 

medo, porque aquela, os segredos, porque os vizinhos não podiam saber, porque as 

crianças não podiam subir no segundo andar da casa etc.  

E aí nesse dia eu passei a fazer parte da célula do PCdoB ou do que sobrou do 

PCdoB, sei lá, na Matias Cardoso 897, que aí o debate era o seguinte, sai da 

clandestinidade agora ou espera o João Amazonas vir e fazer o contato e ele dá o aval 

do Comitê Central para sair da clandestinidade.  

Isso foi um debate torturante que durou uns três meses, esse debate e aí os 

exilados voltavam, voltou primeiro o, do PCdoB, o primeiro que volta é o Arruda, o 

Diógenes Arruda, que a gente nem conhecia, aí a direção do PCdoB não conhecia mais 

porque era o pessoal da, Basicamente o pessoal da AP que tinha sido incorporado ao 

PCdoB a partir de 72-73. Então Elza Monnerat é solta com a anistia do presidio político 

feminino, da penitenciária feminina e aí era aquele desespero de abrir O Estado de São 

Paulo, o Jornal de lá era o Estadão, a Folha eu fui ler depois muito mais tarde, o Estadão 

que era o Jornal que regularmente lido por Dona Alzira Grabois que lia os artigos de 

fundo e etc.,  

E a partir daquele momento era fuçar as listas da volta dos exilados que eram 

publicadas. Hoje está voltando Prestes, Hoje está voltando o Brizola, hoje esta voltando 

o Gabeira, esta voltando o Franklin Martins, eram os nomes todos publicados e do 

Amazonas, nunca que voltava.  
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Então qual era a conclusão? O PCdoB não está acreditando na abertura, não está 

acreditando na anistia, essa deve ser a linha política, ou seja, o pessoal esta achando que 

isso aí é para botar a cabeça de fora para eles cortarem, então a gente não sai da 

clandestinidade, continua na clandestinidade.  

E aí as cenas, as situações, os debates absolutamente dos desesperados, será que 

essa ditadura não vai acabar?  Será que ela vai durar que nem o Salazar, que durou 50 

anos? O Franco, que durou mais de 40? Será que eles vão ficar aí arrumando Generais 

no revezamento aí de quem é o Presidente cinco estrelas e etc.? Então era esse, será que 

essa ditadura não acaba?  

E aí o Amazonas veio, a gente descobriu pelo jornal, o Amazonas veio primeiro 

para o Galeão e depois ele veio para Congonhas. Quando ele veio, ele não tinha casa 

para ficar no Rio de Janeiro, aí o PCdoB procurou a minha tia Maria Grabois se podia 

abrigar o Amazonas uma noite na volta dele, aí ele ficou na casa do meu tio Jaime 

Grabois, ele e a Elza Monnerat, ele meu tio avô Jaime Grabois que é irmão também do 

Maurício.  

E a minha tia Maria que era uma figura, fazendo no mínimo indiscreta, né, 

chegou para o João Amazonas e as duas? As duas Vitória e Alzira, e o Amazonas não 

respondeu nada. A tia Maria apavorada, e as duas, né? Aí foi eu e a Vitória para 

Congonhas receber o João Amazonas tentar ver se a gente conseguia, com certeza a 

Criméia e a Amelinha estavam lá nesse dia, no 25 de Novembro.  

Aí eu e a Vitória ficamos em um canto com pessoas que estavam esperando 

passageiros comuns, enquanto isso estava lá, a turma com faixas, Vale do Ribeira 

recebe Amazonas, e o pessoal gritava um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos um 

Araguaia em cada canto do Brasil. Essa era a palavra de ordem do pessoal do PCdoB e 

aquela explosão do pós-anistia, nós ficamos ali, nossa eu fiquem em um fascínio 

inacreditável né? Um fascínio daquele ali. 

Aí sai o Amazonas, aquela corrente humana, né, o Amazonas ia ser direto levado 

para o acho que para o Sindicato dos Metalúrgicos se não me engano, e aí era o Zé 

Duarte segurando ele num braço e o Diógenes Arruda segurando ele no outro, tirou foto 

da Imprensa, mas essa cena eu me lembro como foto e me lembro como cena, e a Elza 
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Monnerat atrás, a Vitória disse que ela pensou em segurar a Elza, tinha que ter 

segurado, mas ela não teve coragem, volta para casa para o velho debate.  

Aí aquela agonia de Pilatos ali, sai da clandestinidade ou não sai da 

clandestinidade? Nessa época eu já estava, pelo amor de Deus, vamos sair da 

clandestinidade, vamos voltar para o mundo dos vivos, né, vamos sair da. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas dá uma traduzida, 

porque para as pessoas que não viveram, o que é, fala um pouquinho do que você sabia, 

Fala tão bem. O que é viver clandestino em tudo o que você já descreveu? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu estou fazendo 

uma experiência de criança né, como eu estava comentando com o Azenha, eu tenho, 

aqui todos são quarentões, eu sou o mais, que está caminhando mais rápido para 

cinquenta de todos. A velocidade é a mesma, mas eu estou um pouquinho mais a frente 

de vocês, não tenho como retroagir, vocês não tem com me ultrapassar nessa corrida.  

Então, a primeira coisa é o seguinte, eu era a única criança que não tinha primo, 

que não tinha tio, que não tinha família. Não tio, não tinha primo, não tinha nada. Todas 

as crianças que eu conhecia na escola, ah, meu primo, eu não tinha primo, não tinha tio, 

não tinha nada. Isso era uma coisa absolutamente, e tinha com a família, o Joca não 

sabia da existência, o Joca depois eu fui conhecer o Joca em 80. Eu fui conhecer o Joca, 

o Joca tinha seis anos, sete. Já tinha sete já. Então não tinha parentes, então isso era uma 

coisa, né?  

A outra coisa, é que também não tinha passado, não tinha passado. Quem era o 

avô, quem era o bisavô, não tinha passado. Qual era a identidade familiar, qual era a 

identidade étnica, outra coisa é que também não tinha lugar, era São Paulo, era o Rio, 

não tinha lugar, eu não tinha lugar, não tinha um local.  

Então nasceu no Rio, morava em São Paulo, mas tudo isso era o ar de 

provisoriedade dos lugares, era muito grande. A outra coisa, é que a segurança era 

muito forte, e havia motivos de ter uma preocupação de segurança, essas preocupações 
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de segurança viraram, acabavam virando verdadeiro exercício de paranoia. Qualquer 

cidadão esquisito que passava na rua era um cidadão da polícia fazendo a campana e 

levantando os dados da casa para eles entrarem lá. São episódios que eu acabei 

passando batido. 

A Liana Casaroli, se tornou uma grande amiga da minha mãe, Liana Casaroli, já 

é falecida, se tornou uma grande amiga da minha mãe, minha mãe conheceu ela na porta 

da escola, ela era mãe de alunos que estudavam na mesma escola particular que eu 

estudava, que eu estudei um ano, aí depois eu fui para o Mário de Andrade que é uma 

escola estadual na Rua Joaquim Nabuco, acho que ainda existe até hoje, uma escola 

importante na Zona Sul.  

Então, essa Liana se tornou uma espécie, uma melhor amiga da minha mãe e 

uma pessoa de confiança naquele momento, a melhor amiga de Tereza, a única pessoa 

que inclusive, dentro daquela comunidade que a gente vivia, tinha uma visão mais 

arejada, uma visão de oposição ao Regime, a maioria das pessoas simplesmente nesse 

assunto nem se, nos vizinhos esse assunto nem se colocava, aliás nem se podia falar, 

política era um assunto proibido, era tabu, não se podia falar em política com outras 

pessoas. Podia falar do Roberto Carlos, futebol, mas política não podia falar.  

Quando teve a queda da Lapa, qual era a preocupação? Se alguém naquela casa 

já tinha sido preso, teria conhecimento do pessoal, vamos dizer assim, lá da Pio X, na 

Lapa, na Rua Pio X. 

 

O SR. – Pio XI. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Pio XI, desculpa, na Rua Pio XI, a casa ainda existe, 

eu passei na casa tem uns dois anos, daquela casa, teria conhecimento da Matias 

Cardoso 897. Os dois, vamos dizer assim, os dois aparelhos, duas casas fortes do 

PCdoB, se alguém foi preso naquela casa, teria conhecimento e poderia abrir sob 

tortura. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas o que, como chegou o 

negócio da casa da Lapa para vocês lá? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Imprensa. A imprensa na época foi a imprensa, foi 

na hora, foi no Jornal Nacional, foi uma crise, foi um choque que todo mundo levou. Eu 

não sabia, mas a Vitória e a Alzira, minha mãe e minha avó ficaram apavorados quando 

viram aquilo. O Comitê Central do PCdoB tinha sido atacado, Pedro Pomar e o Ângelo 

Arroio que eram duas referências que elas tinham, tinham sido assassinados e a Elza 

Monnerat que era a outra referência e o Wladimir Pomar tinham sidos presos, que eram 

referências que as duas também tinham, os outros elas não conheciam.  

Mas aqueles, os dois assassinados e dois dos presos, eram e isso no Jornal 

Nacional, aparelho terrorista desmantelado, (ininteligível), e resistiram, dois terroristas 

foram mortos em confronto com policiais, foi aquela matéria do Jornal Nacional e saiu 

no dia seguinte no Estadão, no Jornal da Tarde, na Folha da tarde. Aquela foto, o Jornal 

da Tarde ficou guardado lá junto da biblioteca do PCdoB, aquela foto deles, da porta da 

casa da Lapa, metralhados e etc.  

Aí qual foi a situação? Pode cair a casa, podemos cair nós, então a Vitória correu 

lá na casa da Liana Casaroli, chegou, olha, fica com o Jorge que eu preciso fazer uma 

viagem com urgência e daqui a três dias eu venho busca-lo. Até hoje eu não entendi 

nada porque eu fiquei três dias na casa da Liana indo para a escola, normal e qual era a 

situação. Se eu, se cai preserva o Jorge, preserva o Igor depois a Liana vai criar, vai dar 

um jeito e alguém descobre, em alguns anos alguém descobre que o Jorge e a Vitória 

tinha confiança que se acontecesse alguma coisa que a Liana seguraria a minha onda lá 

de criação, etc. etc. isso eu tinha 10 anos.  

Então a amizade e por isso essa questão dessa história que eu conto dessa 

amizade que eu conto, da Vitória, da minha mãe com a Liana é tão importante, a Vitória 

chegou a ter confiança na Liana para confiar o filho caso houvesse uma queda, né? 

Então como ninguém na Lapa tinha o conhecimento daquela casa, a única pessoa que 

tinha o conhecimento daquela casa era o Amazonas, ficou-se naquela casa, que também 

foi uma violação de segurança razoável, mas optou-se por ficar naquela casa.  
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Bem, então em Novembro, retomando o fio da meada, em Novembro de 79 o 

Amazonas vem, não faz contato e aí não sei se foi por votação ou por imposição, eu e a 

Vitória dobramos a Alzira e a Vitória saiu a campo para buscar um advogado para poder 

promover essa saída da clandestinidade.  

Aí o advogado que se conhecia, era um que aparecia muito na televisão depois 

defendendo os presos políticos na Auditoria Militar ou no Superior Tribunal Militar, 

que era o Luiz Eduardo Greenhalgh. E aí, como é que se encontra o Luiz Eduardo 

Greenhalgh? Abre-se o catalogo telefônico, existia na época esse objeto, Greenhalgh, 

telefona para lá, não aqui é o escritório do pai dele e o escritório é esse, porque eu quero 

marcar com o Doutor Luiz Eduardo, marca um dia e aí o Luiz Eduardo recebe, pois não, 

aí a Vitória, eu sou a Vitória Grabois, filha de Mauricio Grabois, eu estou na 

clandestinidade, segundo a Vitória, quase que o Luiz Eduardo cai da cadeira, que 

chegou aquela, do nada e chegou essa história toda e aí o Luiz Eduardo deu algumas 

orientações jurídicas né? 

A primeira orientação jurídica é, sai de São Paulo vai com, isso não é nem 

orientação política até, já que o PCdoB não faz contato, vai para o Rio e vai buscar o 

abrigo da Família lá no Rio. Essa foi a primeira orientação.  

Como a Vitória dava aula lá no Estado, com holerite e coisas do gênero, 

simplesmente não renova, é ACT, simplesmente não renova o, não vai lá, na atribuição 

de aula, não dava para buscar mais aula. E a Vitória tinha comprado um carrinho, 

porque ela também tinha tirado carteira de motorista, diploma de curso superior, a 

madureza, carteira de motorista, autonomia na prefeitura, tudo com o nome de Tereza, 

né, então a Tereza, vamos dizer assim, ela tinha um carrinho, tinha um Chevettinho 74, 

e o Luiz Eduardo Greenhalgh deu um jeito de vender esse carro na boca do lixo, em 

uma concessionária que o, digamos assim, o cara devia uns favores jurídicos ao Luiz 

Eduardo.  

Então vendeu-se o carro, esse carro só serviu para fazer uma mudança e entrou 

em contato com, e eu fiquei sem ver a minha avó Rosa, que eu convivo muito hoje, 

diariamente eu convivo hoje, eu fui ver minha avó Rosa só em Janeiro de 80, eu deixei 

de ver em 72 e só fui ver em Janeiro de 80, também não procurar a minha avó, também 

era uma questão de segurança.  
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Aí esse carro ajudou a fazer a mudança, tira os móveis, se livra dos móveis que 

não dá para levar, etc. etc., e a Vitória foi e tirou documentos como Vitória Lavínia 

Grabois Olímpio, tirou carteira de identidade aos 36 anos, tirou título de eleitor aos 36 

anos e tirou os documentos legais, independente do que aconteceria com os documentos 

ilegais. 

Então tirou, esqueceu a carteira de motorista, mas tirou o básico, né, o CIC, o 

RG, o Título Eleitoral e entra-se com o processo com base na Lei da Anistia e lembrar 

que foi o artigo que se usou foi o crime conexo da anistia, porque o crime da Vitória era 

falsidade ideológica, era um crime do Código Penal, e tinha que se colocar esse crime 

como crime conexo da anistia, ou seja, até a tragédia que a gente viveu né, o crime 

conexo da anistia é o que anistiou os torturadores, é o artigo primeiro da lei da anistia, 

né? Crimes políticos e conexos. 

 

(Manifestação inaudível)  

 

Eles usam isso até hoje. Então, foi feito uma petição, ou seja, entrou-se um 

processo para, com base na Lei da Anistia de recuperar todos os documentos que 

estariam porventura como Tereza da Rosa Freitas ou como Jorge Freitas, transforma-los 

em Vitória Grabois e Igor Grabois, os documentos que foram obtidos pelo período da 

clandestinidade.  

O meu caso era o mais grave, eu estava na sétima série, eu ainda fiz a oitava 

série e o primeiro ano do Ensino Médio como Jorge, fui até para uma escola da 

Comunidade Judaica que aceitava me tratar formalmente como Igor mesmo meus 

documentos sendo Jorge, foi, então era uma saída enquanto o processo não rolava.  

Então teve, aí virou inquérito policial na Polícia Federal, essa situação toda, 

virou inquérito policial. O Delegado, eu esqueci o nome do infeliz, o Delegado da 

Polícia Federal que se tornou depois Superintendente aqui da Polícia Federal de São 

Paulo, então teve que tomar depoimento, o Veronezzi, foi o Veronezzi, o Veronezzi que 

presidiu o inquérito policial, se tornou inquérito policial, após a anistia, se correu 
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também o risco desse inquérito policial virar uma denúncia no Ministério Público, ou 

seja, a anistia não era tão completa.  

Aí o Veronezzi apreendeu os documentos e aí a Vitória levou os documentos da 

minha tia Tereza e o Veronezzi perguntou como você obteve esses documentos? Aí a 

Vitória falou, o meu pai me deu. E ficou e o Veronezzi recebeu os documentos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Grabois é um sobrenome 

Judaico, né? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É um sobrenome Judaico, por isso que foi uma 

escola Judaica. E os documentos foram apreendidos em Janeiro de 82 e aí foi uma, teve 

uma espécie de lobby, na época o PCdoB apoiava o PMDB e o PMDB era Chagas 

Freitas lá o Governador do Rio de Janeiro, o Flexa Ribeiro era o Presidente do Conselho 

Estadual da Educação que era afiliado ao PMDB e nesse contato, o Flexa Ribeiro 

pautou ao Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Educação aceitou, 

fez lá uma reunião e aprovou, constou em ata que o meu nome poderia constar como 

Igor Grabois nos meus documentos, histórico escolar etc., etc.  

E o diploma da Vitória também foi outra briga no MEC, durou aí uns, mais uns 

três ou quatro anos de briga no MEC, para o MEC e USP, porque quem validava o 

diploma de Moema era a USP e para a USP também transformar o diploma em Vitória 

né? Então. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT- Sua avó materna morava em 

São Paulo ou no Rio?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Minha avó materna sempre 

foi de são Paulo, da Zona Leste. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Tatuapé, né? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Do Tatuapé, sempre foi comunista também, o meu 

avó também comunista, então é, meu caso aí comunista dos quatros costados e não tem 

muito como, o Joca também? O pessoal todo era do Partido Comunista, então não tinha 

muita escapatória. Então a saída da clandestinidade, ela envolveu essa Via Crucis aí.  

Em 2009, eu fui anistiado, em Novembro de 2009 e aí no parecer do relator lá 

do, que foi relator do meu caso sobre a anistia, um advogado do Rio Grande do Sul, não 

estou me recordando o nome dele. 

 

(Manifestação inaudível)  

 

O SR. IGOR GRABOIS – Ele, foi o Rodrigo, foi o Rodrigo, Rodrigo 

Gonçalves, ele inclusive fez um parecer muito bonito, mas ele tinha que justificar a 

anistia e como pelo Código Civil, período de perseguição né, ele teve que arrumar um 

argumento para quantificar essa perseguição né?  

Então, vamos dizer assim, a perseguição, ela foi a vida inteira. Então ela rolou, 

vamos dizer assim, eu fui perseguido de Maio de 71 no momento em que tem uma, o 

cartório, com o outro nome, Jorge Freitas, isso que é perseguição, ela é anterior. Em 

qualquer momento entre o dia em que eu nasci até a anistia e o dia dessa resolução do 

meu parecer do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso que eu queria entender, 

como é que o Conselho Estadual de educação do Rio de Janeiro, essa escola Judaica era 

no Rio?  

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sim, todas as escolas eram. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas as escolas em Santo 

Amaro, Zona Sul, não é, aquele lugar que você morava lá perto da Berrini? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Não, não, foi tudo feito pelo Rio. Não, mas pelo 

seguinte, ele falou o seguinte, olha, agora o histórico escolar, né, até já tinha o ensino 

médio, o histórico escolar passa a ser Igor Grabois.  

Se a gente for fuçar um pouquinho aí na Mario de Andrade ou na DRE da 

Direção Regional de Ensino lá de Santo Amaro, é capaz de encontrar lá o histórico 

escolar do Jorge Freitas, mas como os documentos já estavam todos no Rio, o Conselho 

Estadual de Educação converteu e nunca ninguém questionou. Então, e não houve 

questionamento, eu fiz universidade, concurso público, etc. e nunca ninguém 

questionou a partir dessa resolução do Conselho Estadual de Educação. 

A única coisa que eu achei característica foi o lance dessa questão da Comissão 

da Anistia que teve que quantificar a perseguição usando dois momentos burocráticos, 

vamos dizer assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta de caráter pessoal, embora você nunca usa termos pessoais, teve três grandes 

lutos que você não pode celebrar, o desaparecimento do seu pai, o desaparecimento do 

seu avô e a queda da Casa da Lapa que foi um hecatombe não só política, como afetiva. 

Você lembra disso, como essas três noticias. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha, as notícias todas, elas vieram a posteriori. Elas 

vieram todas, a posteriori. Todas essas, o desaparecimento do meu pai, do meu avô, do 

meu tio, a queda da Lapa, tudo isso eu fui saber pós-anistia, ou seja, é como se eu 

tivesse uma vida até a anistia e passasse a ter uma outra vida a partir disso. É um corte. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, só para efeito de 

amarração, (inaudível) são cinco datas, seu pai, seu tio, seu avô, a queda da Lapa e a 

anistia. São cinco datas, só amarra essas cinco datas, que é importante. Pela cronologia 

dos desaparecimentos. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O desaparecimento do meu tio, o André foi em 

Outubro de 73, o desaparecimento do meu pai e do meu avô foi em Dezembro de 73, 25 

de Dezembro de 73 no combate lá da, já foi dito aqui naquela, nos depoimentos do 

Araguaia há uns 15 dias atrás. A queda da Lapa foi em Dezembro de 76, e a anistia foi 

em Setembro de 79.  

As datas anteriores eu não tinha conhecimento né, ou seja, quando teve aquela, a 

única coisa que eu sei, que eu me lembro é o terror da minha avó e da minha mãe, o 

terror das duas na hora em que veio a notícia na Globo, estourou a Lapa, terrorista, não 

sei o que, morreram em combate, em enfrentamento e etc., mas eu não sabia o que 

aquilo significava.  

A única coisa que eu sei, que eu consigo relacionar e que teve aquela notícia, 

teve o absoluto terror na casa, que eu não consegui relacionar com a notícia e três dias 

que eu fiquei na casa da Liana Casaroli, mas nunca falou assim, caiu o comitê central do 

PCdoB, nós estamos isolados do PCdoB, perdemos o contato, isso nunca foi discutido 

comigo. Isso foi discutido lá em Setembro de 79, ou seja, todo esse período foi no 

escuro.  

Então, não tenho luto, é assim, um vazio. São vazios. Meu pai não vem mais, 

meu avô não vem mais, o cachorro é mandado a treinar, o Amazonas para de vir, isso 

vão abrindo vazios vão abrindo vazios. Então, nunca teve luto assim, nunca teve, são 

vazios. E é engraçado, mesmo sendo da primeira infância, dessas pessoas eu tenho a 

memória muito nítida, todas.  

O Amazonas, por exemplo, que me ensinou a jogar xadrez? Foi o Amazonas. 

Foi lá quando eu tinha nove anos e me ensinou a jogar xadrez. Então eu tinha uma 

relação assim meio de avô para neto com o Amazonas nesse período, depois foi um 

distanciamento só a partir da anistia, mas nesse período da clandestinidade era uma 
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proximidade muito grande. Então são vazios, então não tenho uma elaboração de luto. E 

com a lei 9140/95, o Governo Brasileiro fala assim, busquem seus atestados de óbito, 

porque o Governo Brasileiro, o Estado Brasileiro considera os desaparecidos mortos.  

Então em 95 foi a minha mãe lá no cartório lá das pessoas naturais do Rio de 

Janeiro, buscar o atestado de óbito e o atestado de óbito é morto segundo a lei 9140 de 

95. É isso que está escrito no atestado de óbito do meu pai. Então, esse atestado de 

óbito, ele foi necessário porque senão a vida civil não prosseguia heranças e, a minha 

mãe que se casou de novo, teve outro filho com outro companheiro, então tudo isso 

dependia de toda essa normalização da vida civil dependia do atestado de óbito.  

Então, vamos dizer assim, esse atestado de óbito foi, também não, elaborou o 

luto na retirada do atestado de óbito? Não, também não tem luto, não tem uma 

elaboração de luto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando o Relatório Arroios 

chegou na sua mão? 

  

O SR. IGOR GRABOIS – Eu fui ler o Relatório Arroios só em 80. Aí em 80 eu 

comecei a ler, eu li o Relatório Arroios, eu li o diário da Guerrilha do Araguaia que foi 

uma edição da Alfa-Ômega que é um prefácio do Clovis Moura, o autor eu não sei, foi 

um diário que inclusive tratava dos guerrilheiros por nome de guerra que é totalmente 

calcado no Relatório Arroio. É um Relatório Arroio disfarçado.   

 

 (Manifestação inaudível) 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É, um Relatório Arroio disfarçado, o diário da 

guerrilha. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas fala para o pessoal o 

que é o Relatório Arroio. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Relatório Arroio foi o, era um membro da 

Comissão Militar da Guerrilha do Araguaia que sobreviveu a guerrilha, retomou o 

contato com a direção do PCdoB, e apresentou um relatório pormenorizado do ponto de 

vista do que ele viu na guerrilha. Ele diz assim, então é a principal fonte que a gente tem 

até Dezembro de 73. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mas do ponto de vista 

pessoal, como é que bateu o Relatório Arroio no Igor Grabois?  

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha, isso é uma coisa, como eu me tornei um 

militante político depois da, a partir de 80, eu me tornei militante, na verdade a minha 

principal atividade de vida tem sido até pelo menos 2011, foi a atividade política, todas 

as outras questões da vida eram secundárias, o mais importante era a atividade política,  

Vamos dizer que a figura do Mauricio principalmente, do Mauricio Grabois, é 

sempre assim o modelo, é sempre um modelo. Apesar de eu conhecer o Maurício como 

avô, mas o Maurício lenda, o Maurício referência de gerações de militantes, eu passei a 

vida encontrando antigos militantes falando assim, conheci o teu avô, reuni com teu 

avô, estive com teu avô em local tal. Ou seja, grande parte dos militantes comunistas do 

Brasil, até de uma certa idade, eu sei que hoje seriam mais de 75 anos, vamos dizer 

assim, eu acho que até contemporâneos dele, conheceram o Maurício. 

Então sempre foi uma referência, foi uma figura, além de ser uma figura 

familiar, ele meio que se converte em uma figura mítica, para mim isso tem uma, então 

o Mauricio sempre teve presente.     

O meu pai, ele, eu fui redescobrir o meu pai na idade adulta. Meu pai não tinha 

essa referência toda, teve muitas poucas pessoas, poucos militantes que conheceram o 

meu pai. O meu pai, ele militou na juventude do Partido Comunista em 62-64 o PCdoB 
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era um partido muito pequeno e a partir de 64 na clandestinidade. Boa parte dos 

militantes que conheceram o meu pai morreram. De vez em quando tem, alguém fala do 

meu pai, da guerrilha, eu fui redescobrir meu pai com os velhos comunistas da Zona 

Leste, com as referências familiares e com os amigos dele, ou seja. Então meu pai foi 

uma descoberta, não é recente é coisa a partir da vida adulta, tem mais pelo menos, 

vamos dizer assim, essa busca do meu pai tem nítida na minha cabeça já tem mais de 20 

anos de eu reconstruir a figura do meu pai.  

Então foi uma reconstrução e meu pai parece ser uma pessoa mais humana, 

vamos dizer assim do que, parece um ser humano mais próximo do que o Maurício 

Grabois que tinha, vamos dizer assim, tinha essa dupla presença, era uma presença 

afetiva ao mesmo tempo uma presença política muito grande que se misturava com a 

presença afetiva. Algumas pessoas dizem que isso dá divã para muitos anos, como 

sempre me recusei ao divã, então. 

Então essa então vai dizer assim, então esse luto ele não se elabora, o Relatório 

Arroio em si é um testemunho da guerrilha e aí a reconstrução da história, eu estive lá 

em Setembro de 2011 muito tardiamente, eu queria ter ido muito antes, mas eu consegui 

ter a oportunidade de ir agora só no Grupo Trabalho Araguaia que foi lá acompanhar, o 

que inclusive foi uma situação meio ruim nesse cercado de patente de soldado de 

General de Brigada lá no grupo Trabalho Araguaia que fazia, vamos dizer assim, um 

simulado de buscas. 

Então nunca houve esse espaço para o luto e aí a questão da guerrilha em si, ela 

pesa em uma avaliação, ela também pesa em um balanço político também, né, tem um 

episodio recente, lá em Dezembro de 2010, quando teve a condenação do Estado 

Brasileiro na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, eu participava de uma 

agremiação política que soltou uma nota dizendo que o Estado Brasileiro tinha sido 

condenado mesmo etc. etc., mas abre lá uma crítica ao Araguaia totalmente, pode ser 

correta no ponto de vista político etc., mas totalmente descabida em um contexto no 

momento em que a gente era chamado de terrorista, dois lados. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como? Explica melhor aí.  
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O SR. IGOR GRABOIS - É o Comitê Central do PCB, né, soltou em dezembro 

de 2010 uma nota e nessa fala assim, o PCB se solidariza com os familiares, mas não 

concorda com as formas de luta dos guerrilheiros, e em um momento em que o Estado 

Brasileiro tinha acabado de ser condenado pela Corte, ou seja, uma marcação de posição 

absolutamente, eu só estou levantando esse exemplo, porque essa questão da avaliação 

politica do que foi o Araguaia também é uma coisa sempre presente também.  Além de 

toda a carga emocional que pode ocorrer. Eu até hoje eu não consegui ler o Diário que 

foi publicado na Carta Capital, no site da Carta Capital, eu baixei o diário em PDF, até 

hoje não consegui fazer a leitura.  

 

A SRA. – Que dizem ser. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Que dizem que é o Diário. Justamente pelo fato 

desse diário não ter uma fonte comprovada e esse Dário com certeza tem um filtro.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas explica o que é 

o Diário para a gente entender. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Maurício escreveu um Diário da Guerrilha, esse 

sempre foi um documento, vamos dizer assim, o grande documento que poderia 

embasar livros, pesquisas sobre o Araguaia, um diário feito pelo comandante das forças 

guerrilheiras do Araguaia.  

Todo mundo sabia da existência desse diário que o Mauricio mantinha o diário. 

Esse diário, ele estava com o Maurício, o Maurício foi morto, os que mataram, o 

Exército teve acesso aos pertences do Maurício e esse diário virou um troféu de guerra. 

Ele foi soterrado em algum arquivo, pode ter sido até surrupiado por algum como troféu 

pessoal de algum participante ali da repressão, a gente não tem como saber. 

Provavelmente está em algum arquivo.  
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E um versão desse diário, ele apareceu na Carta Capital, foi manchete na Carta 

Capital, o diário como um todo não foi publicado na revista, mas foi publicado no site e 

a Carta Capital contou uma história mirabolante da pessoa da, não sei se foi a Miriam, 

não lembro quem foi a pessoa que obteve, foi a Buenos Aires e um agente.  

 

A SRA. – Foi o Hugo Studart 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sim, é isso que eu vou chegar, quem entregou esse 

diário foi o Hugo Studart. A história mirabolante que foi contada na Carta Capital é 

falsa. O Hugo Studart teve acesso a uma versão do diário. A minha mãe que leu o 

diário, ela acha que o diário tem elementos verdadeiros, ela reconhece o pai dela no 

diário. Tem algumas informações que só ela, por exemplo, tem uma passagem no diário 

em que o Maurício fala de mim, fala do meu aniversário. O meu neto, não sei o que, 

espero que ele tenha um momento, só ele podia fazer isso.  

Eu só passei os olhos, não tive coragem de ler, mas pelo o que eu vi o diário só 

tem coisas cotidianas, Ah, matou o jabuti, procuramos comida, e ele fala de ações da 

guerrilha, parece que ali era uma, o pessoal estava ali o tempo todo caçando jabuti, 

procurando agua no rio, coisa do gênero.  

Então ele é um diário que com toda a certeza ele é uma versão né? ele não é um 

diário, então eu não quis ler o diário por esse filtro. Pelo filtro feito pelos, por eles ou 

pelo Hugo Studart, ou por quem forneceu o diário para o Hugo Sturdart, ou para que o 

Hugo Studart trabalha. A gente não sabe.  

Então eu não consegui até hoje parar para ler, eu não consegui até hoje parar 

para ler esse diário.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma última 

pergunta de caráter pessoal, a ida ao aeroporto no dia. 
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O SR. IGOR GRABOIS – Vinte e cinco de Novembro de 79.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vinte e cinco de Novembro 

de 79. 

 

O SR. IGOR GRABOIS - Tem umas datas, desculpa Adriano, tem umas datas 

que são muito marcantes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é uma pessoa que faz 

discussão pela teoria política, evidente que nós não vamos puxar esse fio aí, mas do 

ponto de vista pessoal, embora toda a dificuldade que você ainda tinha de ter todos os 

elementos, tem um sentimento muito forte, você vai com a sua mãe, vocês, Grabois não 

podendo se identificar pela legalidade, estavam na clandestinidade, veem o Amazonas 

chegar acompanhado da Elza Monnerat e as palavras de ordem puxadas inclusive se 

referiam ao Araguaia, mas aí tem um subtexto aí, tem uma subjetividade que fala desse 

abandono, desse abandono político, tem um sentimento forte aí, não tem? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Com certeza. Isso é injustificável. Não tem 

justificativa que fala assim, está na hora de procurar as notícias, tinha as notícias, teve o 

contato com a família, via Maria Grabois, via Jane Grabois, então é absolutamente 

injustificável. Isso é uma das coisas que está inclusive na nossa briga com o PCdoB e 

etc.  

Então isso, tanto que o Amazonas morreu né, eu já não tinha nenhum contato 

com ele. É uma figura que marcou a minha formação com a importância do Amazonas 

na minha formação, o que é inegável. Então eu simplesmente, o Amazonas morreu em 

2001, 2002 eu não me lembro, eu simplesmente não tinha mais nenhuma relação, nem 

política, nem pessoal e nem afetiva com o João Amazonas.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a Elza Monnerat? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – A Elza a mesma coisa. A Elza foi junto com, a Elza, 

a gente teve mais contato porque a Elza morava no Rio, a Elza frequentava muito a 

nossa casa, ela era uma pessoa muito solitária, ela não tinha filhos, então ela nos 

procurava muito, era uma espécie de, e a Elza, vamos dizer assim até é uma coisa meio 

terrível, vamos dizer assim, as novas gerações meio que encostaram. A Elza perdeu o 

peso político, ela cumpria, ela era Comitê Central porque era uma pessoa histórica, mas 

ela perdeu a, ela fazia algumas atividades de apoio, dava depoimentos, falava das 

questões históricas, mas não tinha uma tarefa política propriamente dita, né?   

O que ela fazia, aliás, desculpa, a última tarefa dela era assistente da fração dos 

familiares do PCdoB. O PCdoB juntava os familiares do PCdoB de uma, um grupo de 

familiares que eram militantes do PCdoB que dava assistência era a Elza, ela que reunia 

e dizia, o Amazonas quer que seja feito assim, né, então nesse período algumas reuniões 

ocorreram nos anos 80.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a última pergunta para a 

gente passar para os outros, é surpreendente embora a gente aqui em São Paulo não 

tenha uma visão do global, a relação, sem fazer nenhuma relação política, a relação com 

os familiares no Araguaia, sendo que seu avô, seu pai, seu tio estavam lá desaparecidos 

com a importância que ele tem, qual o contato que você tem tido com esses familiares? 

Quais as impressões? Você poderia falar um pouquinho do ponto de vista? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Olha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você carrega todo esse, né? 
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O SR. IGOR GRABOIS – Não, nós temos contatos com os familiares, a gente 

faz reuniões né, dos familiares, a comissão aqui de São Paulo, a Comissão dos 

Familiares é muito ativa, tem o peso dos familiares dos guerrilheiros né, acho que o 

nosso contato depois da condenação da Corte Interamericana. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera, deixa eu fazer uma 

pergunta, é que tem algumas coisas que me desconcentram um pouquinho, deixa eu te 

fazer a pergunta adequada. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para não fazer na política, 

assim, dos 70 né, 70 o número redondo, 70 mesmo né? Se dois foram identificados, 

dois. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Bergson e a Maria Lúcia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maria Lucia, então tem 68, 

então tem uma história que é uma verdadeira epopeia de uma coisa importantíssima na 

História do Brasil, e tem 68 famílias, outro dia o menino do Fonteles aqui, tem 68 

famílias desgarradas né, vou usar um termo leve. Você convive, você anda no meio 

dessa diáspora, você convive com essa diáspora? Pela referência, estou falando tudo do 

ponto de vista pessoal, não estou falando político. Eu queria que você falasse sobre isso. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sim, a gente convive tem os familiares em São 

Paulo né, claro Criméia, Amelinha o Joca, etc., são as relações de parentesco. Mas tenho 

visto Clovis, Laura, Dalmo, a gente tem tido reuniões, tem convivido, a gente se 
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encontra em Brasília quando tem, a gente é chamado, a gente virou hoje e outro dia nós 

tivemos uma reunião acho que estava a Amelinha e estava a Criméia também né? 

 

A SRA. – Sempre. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Sempre né, eu acho que você também estava lá com 

Prefeito e a Ministra e que teve uma hora ali que caiu a minha ficha, a Ângela também 

estava presente nessa reunião, caiu a minha ficha assim e eu olhei, nossa nós viramos 

alvos de políticas públicas. Nós fomos a uma política pública, tem política pública para 

a Educação, tem política pública para a Saúde e tem a política pública para os 

familiares. Então é uma política pública, então vamos fazer as medidas para que esse 

grupo social que não tem voto, que tem pouca expressão econômica, esse grupo social, 

ele vai ser alvo de uma política pública.  

E quando a gente sabe, e que a solução para esse pleito dos familiares ela está a 

nossa mão, ela está a nossa mão, é muito simples, é a abertura dos arquivos. E os 

arquivos, eles andam ao contrário, o pessoal geralmente, o Ministro Celso Amorim em 

uma reunião conosco, ele quis dar a impressão que tinha uma caixa, aí a Marinha pegou 

a sua caixa, a Força Aérea pegou a sua caixa, o Exército pegou a sua caixa e eles 

incineraram. Então incinerou a sua caixa e então nós não temos nenhuma notícia. 

Nessa mesma reunião eu citei para o Ministro que o Rui Barbosa tinha mandado 

queimar os documentos da escravidão e o máximo que ele conseguiu fazer foi queimar 

os assentos de vendas de escravos no Rio de Janeiro. Tem um amigo meu o Renato 

Venâncio da universidade Federal de Ouro Preto, que escreveu um livro Alimentado de 

Demografia dos Escravos. Absolutamente documentado, absolutamente documentado, 

dessa idade assim. O Rui Barbosa não conseguiu queimar porque se fosse queimar, ele 

tinha que queimar o país, porque a escravidão, ela foi o retrato do país, como a ditadura 

foi o retrato do país. Então queimar arquivo é queimar o país.  

Vai ter que queimar esse cartório lá de Cascadura, que a Vitória foi, vai ter que 

queimar as listas de medalhas do pacificador né, que eu estava aqui comentando aqui 

com os outros que o Roberto Carlos foi agraciado, vai ter que queimar os arquivos da 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



113 

 

USP que agora saiu com uma Comissão da Verdade meio torta lá da, nomeada por um 

reitor que foi colaborador da ditadura, vai ter que queimar todos os arquivos dos 

cemitérios de São Paulo.  

Então a queima desses arquivos e um trabalho sistemático e de abertura dos mais 

diversos arquivos, os arquivos militares, nós sabemos o seguinte, o Exército Brasileiro, 

por que eles se recusam? Por que essa recusa tão grande a abrir os arquivos? Porque se 

abrir os arquivos, as classes dominantes vão se olhar no espelho, e esse exemplo 

anedótico do Roberto Carlos, quantos da burguesia brasileira, quantos do empresariado, 

quantos da política, quantos militares inclusive alguns nativos vão se enxergar, vão se 

ver nesse apoio, nessa colaboração, nesse apoio da ditadura?  

Então, os arquivos estão aí, e a questão dos corpos? A questão das ossadas? Há 

notícias lá na questão do Araguaia, que em 2001 o Exército fez a operação limpeza. O 

Curió, que é a figura hoje mais, que é militar e é político, tem até uma cidade com o 

nome dele, Curionópolis acho que ele foi recentemente Prefeito lá, o Curió, Prefeito de 

Curionópolis, o Curió, ele reúne as pessoas de confiança dele lá que participaram como 

guias e assassinos junto com o Exército que prestaram serviços para o Exército, ele 

reúne lá os caras, eles reúnem.  

Eles estão morrendo, alguns são assassinados, dos 50 que receberam a 

carteirinha de Delegado que o povo lá chama de Delegado calça curta, porque o Curió 

deu uma carteira de Delegado da Secretaria de segurança do Pará para cada um dos 50 

homens de confiança dele, os 25 tiveram morte violenta.  

Foram queima de arquivo, porque eles se tornaram assassinos no Araguaia e 

depois viraram assassinos de aluguel, pistoleiros, mataram camponeses nos conflitos de 

terra, alguns até prestaram serviços fora do, escreveram livro, tem um que tem um livro, 

matei 400 né, o infeliz lá que estava junto com Carlos Marra que prendeu o Genoíno e 

assassinou o Lourival Paulino, tem um livro dizendo as proezas, matei 300, matei 400, 

sei lá quantos e esse cara foi um guia lá do, foi um colaborador da ativa. 

Então, e essa operações de limpeza foram feitas em 2001. Qual é a justificativa? 

Então a questão dos corpos, porque se achou Maria Lucia e Bergson? Primeiro foi o 

esforço, o esforço da Criméia, o esforço da Amelinha, o esforço da Vitória, o esforço da 

Laura de ir lá na região, de identificar aquele cemitério de Xambioá. Foram lá e 
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conseguiram abrir o, identificar, e uma luta para identificar também, 10 anos na mão de 

Seu Badan Palhares, coisa do gênero. 

E a outra questão é que esses dois foram mortos logo no início, que até que a 

tecnologia, vamos dizer assim, de ocultação de pistas e dos corpos ainda não estava tão 

desenvolvida, foram enterrados no cemitério de Xambioá, que não é um cemitério não 

muito organizado né, que o pessoal paga 70 Reais e o coveiro vê o espaço que tem e 

enterra tanto os mortos da região, o cemitério, até o Ministério Público está lá 

acionando a Prefeitura em função do caso que o cemitério é tratado. 

Então, agora os demais de outras regiões muito provavelmente, é duro dizer isso, 

mas não podemos dizer que pictoricamente, mas em função dessas diversas operações 

de limpezas a dificuldade é muito grande de achar os demais corpos. Então se não acha 

se acha os corpos, houve a operação limpeza. O responsável pela operação limpeza foi 

lá o fulano de tal, beltrano e etc. e tal.     

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu queria pedir para 

você dar uma interrompida e parabenizar pela seu depoimento. 

 

(Aplausos) 

 

Queria pedir desculpas pela má divisão do tempo. Eu queria só falar uma coisa, 

o seguinte, eu até queria pedir uma interrupção, mas vamos continuar. Acontece o 

seguinte esses depoimentos são depoimentos muitos profundos e aqui na sala tem todo o 

tipo de interferência porque é uma sala muito mal dimensionada do ponto de vista 

acústico, então tudo dá muito interferência.  

Então as pessoas às vezes estão falando coisas assim muito profundas, muito 

sérias e tal, então tem tanta linha cruzada que dificulta e eu tenho alguns problemas 

auditivos, lógico, mas dificulta a concentração o encadeamento das perguntas e então eu 

queria pedir com todo o respeito, com toda a delicadeza mesmo, que quando tiver gente 

depondo vamos tomar todos os cuidados porque interfere muito, e se ouve como se 
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estivesse aqui ao lado e eu acho que, acho que não tem uma semana tão emblemática 

nessa Comissão como essa semana. Quem vai falar, a Janaina ou o Edson? Edson, 

Edson teles. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Obrigado Adriano 

e demais membros da Comissão pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco da 

nossa história, parabéns pelo trabalho da Comissão por criar esse espaço de viabilização 

dessas narrativas. Bom, sou Edson, irmão da Janaina, primo do Joca, mais ou menos 

primo do Igor, filho da Amelinha, do Cezar, sobrinho da Criméia. Bom, e aí começa a 

minha história. 

Eu nasci em 68, eu me chamo Edson Luiz em homenagem ao estudante 

secundarista morto no Rio de Janeiro em uma manifestação estudantil e meus pais eram 

militantes do PCdoB, e mais ou menos aí essas histórias se encontram né, várias coisas 

que o Igor nos contou aqui de alguma forma envolve a nossa história também, pessoal, e 

a Criméia foi guerrilheira no Araguaia e então tem esse encontro histórico, meus pais 

participaram de alguma forma, ou melhor, plenamente da estruturação da guerrilha do 

Araguaia e do Partido Comunista.  

Então, neste contexto até me parece que essa parte política histórica foi bem 

colocada pelo Igor, irei direto então ao ponto que mais ou menos eu começo a me 

lembrar dessa história, sempre colocando a ressalva, quer dizer, aqui o que eu vou falar 

é um misto das minhas lembranças com a minha memória, o que quer dizer isso?  

É que a memória é isso que nós construímos coletivamente aqui nesses 

encontros, é o que eu ouço dos parentes, amigos, converso com a Jane etc. e aí e as 

minhas lembranças são imagens soltas, perdidas que vão compondo esta memória.  

Em dezembro de 72, morávamos eu, a Criméia, meu pai, minha mãe, a Criméia 

minha tia, o Joca estava na barriga da Criméia então eu lembro que a gente já 

conversava com o Joca, então já era uma presença lá, a Jana. E tinha o cachorro também 

que o Danielli tinha dado para a gente, então tinha lá um cachorro, devia ser o irmão e 

vivíamos então numa casa na Zona Sul de São Paulo, acho sei lá Jabaquara ou Cidade 

Ademar, não sei qual que era, Cidade Ademar né?  
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E aí em dezembro de 72, então os meus pais foram, levaram o Danielli para um 

ponto lá, um encontro com outro dirigente do partido e parece-me que no fim do dia, de 

um dia aí de Dezembro de 72, dia 28 né, e aí eles foram então presos e sequestrados 

pelos militares do DOI-CODI aqui de São Paulo, aliás nossos em tempos diferentes, 

mas eram nossos vizinhos porque o DOI-CODI ficava aqui na Rua Tutóia.  

Bom e aí eles foram presos de alguma forma acho que o pessoal conhece um 

pouco essa história, mas eles foram levados diretamente para o DOI-CODI onde 

começaram as sessões de tortura e de busca de informações. Me parece que uma 

questão central da busca deles era saber que era a tal pessoa que tinha vindo do 

Araguaia fazer contato com a direção do partido, que era justamente a Criméia, quer 

dizer suponho né, enfim. A Criméia estava em casa conosco e devido ao fato de os meus 

pais não terem voltado desse ponto, quer dizer, isso já era algo que denotava que 

alguma coisa tinha ocorrido provavelmente a prisão deles.  

Eu não tenho lembranças de ter sido uma noite grave, mas eu acredito que para a 

Criméia foi uma noite muito difícil. Estava até aqui, perguntando para a Jana, que veio 

uma imagem de acho que era a Criméia queimando papéis, jogando na descarga e em 

uma das oportunidades eu, ou algumas eu apertando a descarga, dando descarga 

também, mas, ela está confundindo o que aconteceu, a Jana achava que era em 76 então 

às vezes eu confundo um pouco essas imagens, mas acho que era esse dia mesmo 

inclusive de manhã ainda, estava. 

 

(Manifestação inaudível)  

 

Essa minha lembrança, acho que foi dessa de Dezembro de 72, então isso para 

dizer que nós já percebíamos, inclusive eu já estava percebendo que tinha alguma coisa 

estranha acontecendo, tinha um nervoso ali, um clima e esperando então que a polícia 

chegasse. Mas enfim, éramos crianças, eu tinha quatro anos de idade e que eu me 

lembre nesse dia pela manhã, eu estava fazendo o que eu sempre fazia que era assistir à 

Vila Sésamo na sala, eu gostava de assistir a Vila Sésamos de ponta cabeça, tentar fazer 
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o cérebro mudar a imagem, que eu estava vendo na televisão, e foi então nesse 

momento de manhã do dia 29 que chegaram os policiais.  

Parece que chegou um casal primeiro, em civil tocou a campainha e tal, e nesse 

momento assim, bom aquele clima que já era, que denotava alguma coisa aí ficou 

evidente e logo depois eu não sei como foi exatamente o momento de atendimento da 

porta, mas logo depois os policiais já entraram, tinha um problema, o cachorro morde 

não morde eu lembro que tinha uns detalhes assim e os policiais já entraram armados e 

aí nós fomos levados para o camburão. 

Aí eu já não sei sou eu que lembro, se alguém contou, mas nos colocaram no 

camburão cheio de armas né, eu acho que é a Jana que lembra e nos colocaram no 

camburão cheio de armas e houve até um susto dos policiais assim, uma, esses filhos de 

comunistas vão pegar essas armas e cuidado, cuidado né, e bom, aí nós fomos 

diretamente levados para o DOI-CODI, não tenho muita se diretamente né, e bom, e aí 

acho que não me lembro quantas vezes, mas nessa primeira vez nós fomos levados lá, 

eu pessoalmente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Eu tinha quatro anos. Eu tinha 

quatro anos Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a Jana? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Cinco anos.  

 

(Manifestação inaudível)  
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Isso, quatro e cinco anos de idade. Então eu me lembro desse primeiro momento, 

algumas cenas são descritas pelos meus pais ou pela Jana, mas eu me lembro claramente 

que eram corpos torturados, marcados, roxeados, machucados e a cena que mais me 

ficou presente foi o meu primeiro contato com a minha mãe porque parece que eu 

estava de costas para a janelinha de uma cela ou de um portão que tinha uma cela na 

janelinha, e ela me chamou e aí eu feliz da vida reconheci a voz e me virei, mas quando 

eu vi o rosto, eu não reconheci o rosto, porque já estava roxeado, enfim desfigurado. 

E me causou um forte estranhamento porque eu pensei, quem é esta pessoa que 

tem a voz da minha mãe, mais do que a voz, tem o jeito de se comunicar comigo que eu 

reconheço claramente mas não é a minha mãe, quer dizer, a minha ideia era essa, coisa 

estranha essa aí que está acontecendo.  

Na época que a gente chamava de mãe, de pai e tia, porque a gente não sabia o 

nome dos nossos pais, era provavelmente uma medida de segurança para eles e para nós 

e enfim, aí tem algumas outras lembranças, mas que eu acredito que são coisas que eu vi 

do tipo, eu perguntava para o meu pai, por que você está roxo ou verde né, enfim, por 

que você está tão marcado assim?  

De modo que nós fomos, o fato é que nós fomos levados para a presença dos 

pais torturados e claro, isso foi usado na tortura com eles para que eles falassem e os 

militares obtivessem informações com todo o tipo de ameaça enfim, vamos matar os 

seus filhos ou vamos sequestra-los e isso evidentemente era uma possibilidade grande 

ali né, que a gente estava a mercê daquela situação toda.  

E eu não sei se nós fomos ou quantas vezes nós fomos levados ao DOI-CODI, 

mas nós éramos acompanhados por uma policial se eu não me engano, ema policial que 

nos levava-nos a uma casa onde nós dormíamos na cozinha se eu não me engano, no 

colchão no chão e no dia seguinte nós éramos levados de volta ao DOI-CODI.  

É fato que o próprio Coronel Ustra que comandava o a instituição, o DOI-CODI, 

assumiu no seu livro dizendo que estava fazendo um ato de benevolência com esses 

presos levando seus filhos para visitar os pais. 

Eu não sei quanto tempo durou, quantos dias durou esse processo acredito que 

pela a minha idade, talvez por mecanismos saudáveis de trato daquilo que a gente 
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lembra e esquece, eu não lembro de muitas cenas desse momento. Mas claro, a gente era 

criança, eu era muito criança, quatro anos de idade então, você mescla esses momentos 

de um certo espanto, terror assim com outros que você começa a brincar ali no pátio do 

DOI-CODI, correr para lá e para cá, por que? Porque nada daquilo fazia sentido.  

Aquilo que eu falei aqui, você vê lá alguém que tem a voz da sua mãe, mas não é 

a sua mãe, você nem consegue entrar em reflexão sobre o que é aquilo na verdade né? 

Então, por isso que é muito fácil você estar num momento de espanto, estranhamento 

grande, no outro momento você está ali brincando, correndo para lá e para cá no meio 

daquelas viaturas policiais né?  

Bom, depois de alguns dias, não sei quantos, os militares nos entregaram, eu e 

Janaina, para um tio nosso que era Delegado em Belo Horizonte, na época casado com 

uma irmã do meu pai e nós fomos então viver com eles em Belo Horizonte em uma 

espécie de diria, cárcere privado, vamos dizer assim porque nós acordávamos ou éramos 

acordados as sete da manhã, seis, sete né, nunca gostei de acordar cedo, sete ou seis, não 

faz muita diferença, era muito cedo assim, desagradável.  

Aí acordava aí tinha que ir lá para a cozinha, tomar o café, um ordenamento 

disciplinar assim meio de prisão, então por isso que eu chamo de cárcere privado. A 

Jana tinha que fazer o café, isso a Jana não lembrava e aí a gente passava o dia nessa 

casa, eu lembro muito assim de passar o dia no quintal, gostava muito do quintal que 

tinha árvore, então dava para subir, era, criava um super mundo imaginário ali que me 

deslocava completamente dessa situação.  

E brincava um pouco com os filhos desse tio, que ele tinha três filhos em um 

período, porque no outro período eles iam para a escola, ou eles iam para a escola de 

manhã e a gente brincava a tarde e de manhã, e aí passava o dia e quando chegava a 

noite depois da janta, nós éramos levados para o nosso quartinho, era um quartinho no 

fundo casa, tinha um beliche e um vitrozinho que não daria para você sair e eles 

trancavam, não lembro se era um trinco ou uma chave, mas eles trancavam a porta.  

Então, enfim, ali era a nossa pequena cela, vamos dizer assim e assim passava os 

dias, passava a noite, de manhã acordavam a gente, eu lembro que eles acordavam 

primeiro e eles também dormiam depois né, quer dizer, o horário deles era mais solto 

assim. 
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Lembro-me de ter sido levado, isso é uma memória, uma lembrança mais minha 

de ter sido levado para passear por esse Delegado, com esse Delegado e, porque a gente 

não saia, a gente ficava todos os dias lá, e esse Delegado falou um dia, ah, vou te levar 

ao zoológico.  

Legal, porque na Cidade Ademar, a gente morava perto do zoológico, era o 

Parque do Estado você atravessava o Parque do Estado tinha o zoológico. 

Americanópolis, tá outro lugar. Bom, mas eu tinha na memória assim que o zoológico 

era um lugar legal, e ele fala, vamos ao zoológico e aí ele me levou à Delegacia que ele 

comandava e ele me levava para passear no corredor onde estavam as celas e parava em 

frente uma cela apontava para o preso e falava, esse aqui é um veado, apontava para 

outro esse aqui é uma cobra, esse daqui é não sei o que.  

Enfim, era uma perversão sarcástica dele comigo e com os presos e realmente 

aquela mesma situação do DOI-CODI, eu olhava para, como todos nós seres humanos 

fazemos, eu olhava no olho dessas pessoas que estavam presas e era um olhar assim 

muito impactante porque eles estavam assustadíssimos. Então aquilo me assustava, eu 

falava, deve, eu imaginava que alguma coisa ia acontecer né, porque, depois eu elaborei, 

bom eles estavam muito assustados com a figura daquele Delegado, provavelmente ele 

os torturava ou alguma coisa assim. 

Então, eu não entendia a perversão do zoológico, bicho, cela e etc. e nem 

pensava nisso, o que realmente me marcava ou me marcou foi naqueles olhares, aquele 

medo extremo daqueles presos e quando eles me olhavam me causava constrangimento 

muito grande e um medo também muito grande porque a sensação é de que algo 

aconteceria a qualquer momento ali conosco.  

Eu me lembro de ter feito duas saídas dessa de passeio ao zoológico e não me 

lembro de ter saído nenhuma outra vez. Lembro assim dos filhos indo passear com ele 

aos domingos ou coisa do tipo e voltando com algum presente, um tênis novo ou 

alguma coisa assim e isso também me marcava um pouco, falava putz, que sacanagem 

né? A gente não ganhava nada ali, mas bem, criava muita diferença, eles são os filhos 

nós somos aqueles que ficam ali no quartinho do fundo, eles vão à escola, nós não 

vamos mais à escola etc.  
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Uma outra coisa que também, que não me marcou mas que depois, anos depois 

eu lembrei de alguma forma, mas e fiquei sabendo que foi um assunto que passou por 

nós que era por que nossos pais nos abandonaram?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não entendi, repete. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Um tema que nos marcou, ou 

melhor, um tema que me tocou depois, não na época, não me lembro disso na época, 

mas era a ideia de por que os nossos pais havia nos abandonado naquela casa com 

aquelas pessoas? Porque ele era tio e irmão e era casado com a irmã do meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso era importante, não sei 

até que ponto você pode aprofundar, porque é uma história que eu já ouvi, mas nunca 

entendo, então vê o que você pode falar sobre isso, porque como tem grau de 

parentesco, como é que vocês chegaram lá nessa casa? Será que era o único parente que 

tinha na família? Como é que foi e essa coisa toda que é uma dor tão grande, tão 

profunda, dá para falar um pouco sobre isso? É possível?  

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Sim, eu vou falar dentro do 

que eu me lembro, acho que depois a Janaina pode completar. Então, ele era casado com 

a irmã do meu pai, portanto nossos tios, mas eu não os conhecia antes desse evento, 

então para mim não tinha essa, quer dizer eles não eram eu os via assim como tios. Eles, 

enfim eram pessoas. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Nós vivemos na clandestinidade, 

nós não conhecíamos a nossa família.  
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O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Sim, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode misturar, não precisa 

ser isso daqui não, só fala a primeira vez Janaina e o resto vai normal. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES - Então, eu sou a Janaina e talvez 

fique mais claro que o fato de que nós vivemos na clandestinidade, então nós não 

conhecíamos a família nem materna e nem paterna, muito menos a paterna porque 

morava toda ela em Minas.  

Então nós fomos levados, eu lembro bem, do dia que esse casal lá dos policiais 

que nos prendeu lá em casa, e eles nos levaram de carro que tinha aquela cor azul, era 

um Opala, aquele azul claro que é a cor dos outros carros do DOI-CODI e levaram para 

esse Delegado porque depois a gente soube, ele era Delegado de uma Delegacia em 

Minas em Belo Horizonte, que agora esqueci o nome. 

 

A SRA. – Lagoinha. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Lagoinha, que foi. 

 

A SRA. – Roubos e furtos. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – É, roubos e furtos, que foi um 

lugar que onde começou, dali saíram vários Delegados que fizeram parte da repressão 

política em Minas, o DOI-CODI e tudo. Então, e é um lugar conhecido pela corrupção 

etc., etc.  
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Então eles não sei como descobriram esse parentesco e nos entregaram para esse 

homem que é um, não tenho adjetivos para ele. Então enfim, eu tenho outras lembranças 

outras coisas que ele disse, me mostrou arma para mim e etc., mas depois eu conto, eu 

só queria explicar essa parte que foi por causa disso que levaram a gente para lá e a 

gente ficou seis meses sem saber o que estava acontecendo.  

 

(Risos) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA ALMEIDA TELES – Bom, eu sou Amelinha 

Teles, eu sou a mãe né, dos dois e a tia e é o seguinte, no momento do nosso sequestro e 

do sequestro das crianças, eu depois eu vou fazendo a composição dos fatos né, vou 

fazendo a relação dos fatos, o Cesar foi uns do que deu essa dica, porque ele achou que 

sido um Delegado, que as crianças estariam mais seguras.  

Então foi ele que deu essa dica e o Ustra e a turma do Ustra, achou muito bom 

porque é um Delegado ligado a tortura e depois a gente até tomou conhecimento, ele era 

ligado a tortura, a Delegacia da Lagoinha lá em Belo Horizonte é famosíssima pela, até 

poucos anos, ela sempre sai notícias de matar, de torturar, trucidar, né?  

Então foi por isso que o Ustra, eles ficaram ali uns 15 dias, eles iam para o DOI-

CODI e depois iam embora acho que no final do dia eu imagino porque eles iam e 

voltavam né? No outro dia eles, e eles foram usados o tempo todo como, eles iam ser 

assassinados, eles ameaçavam dizendo que eles iam para a tortura, isso o tempo todo. 

Eu tenho a impressão que foi de 10 a 15 dias que aconteceu isso e depois eles levaram 

para Belo horizonte.  

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – o Fato é que para nós era uma 

casa de desconhecidos e acho que o que tornou minimamente possível mesmo para mim 

a presença, a estar lá sem que se tornasse algo tamanhamente agressivo foi a presença 

das outras crianças. Porque foi aquilo que eu estava falando, quer dizer, éramos crianças 
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então, tinha um menino, que tinha, um dos filhos tinha mais ou menos aminha idade 

então eu interagia muito com ele, a gente brincava muito ali naquele quintal.  

Então, isso acho que facilitou bastante a nossa presença, mas de qualquer 

maneira era um lugar muito estranho e lembro que quando a gente tinha algum 

desarranjo intestinal assim, eles davam bolachinha e Coca-Cola, não, toma isso aí que 

vai sarar.  

Então assim, claro, a gente sentia muito a diferença de cuidados com a criança 

que a gente tinha até então vivido e aquilo que a gente estava experimentando ali. E fora 

todo esse estranhamento e essa ideia que nossos pais nos haviam abandonado, quer 

dizer, eu não tinha, eu não me lembro de ter essa ideia na época, mas é verdade, ele 

falava, mas eu não me sentia abandonado. Enfim talvez eu tivesse a percepção de que 

eles tinham sidos sacados de mi e não que eles tinham me deixado, mas isso não era 

elaborado como em uma fala, em um discurso aqui.  

Mas então, parece que depois desses meses, então a Criméia foi solta da prisão 

que ela estava lá em Brasília, levada para Belo Horizonte e ela passou a fazer o contato 

conosco. Aí eu já acho que a Jana tenha os detalhes melhor desse contato, eu lembro 

dela acho que ter ido duas vezes à casa desse Delegado e mais ou menos a gente ter ido 

passear numa praça, sei lá enfim.  

 

A SRA. – Ainda era clandestino. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Era clandestino? Tá, ela 

explica melhor. Mas eu lembro que foi ali que a gente retomou o contato com aquela 

nossa história que por seis meses tinha ficado perdido ali né?  

Assim, do meu ponto de vista, aquilo foi uma espécie de vamos dizer, umas 

férias forçada ou enclausuramento forçado, eu não via aquilo como uma perda definitiva 

dos pais, para mim aquilo seria retomado em algum momento. Então acho que quando a 

Criméia apareceu, não foi tão surpreendente para mim, eu esperava por isso, esse 
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retorno dos pais e tia tal, enfim. A minha fantasia, poderia não ter voltado, mas ainda 

bem que aconteceu dessa forma. 

E aí então, em algum momento nós fomos retirados dessa casa, voltamos ao 

convívio com a Criméia, eu lembro de passar algum tempo que eu não sei quanto na 

casa de uma tia da Criméia, a Celia né? E tia das duas, filha da tia Celia e depois nós 

fomos morar no Rio de Janeiro na Baixada Fluminense onde moravam os meus avós 

maternos, o Jofre e a Lucia.  

Então lá, acho que nós vivemos um ano lá, não sei exatamente, mas enfim, 

completamente outro tipo de vida e eu já começo a lembrar de detalhes da nossa vida, já 

era moleque, se divertia para caramba. Começa a ter contato com o Joca, mas já fora da 

barriga né? Foi nesse momento que a Criméia volta e a gente conhece o Joca já nascido 

e tal.  

Enfim, depois disso a gente começa a mudar para um monte de lugar, a gente 

muda para São Paulo de volta, mora na Rua Pinheiros, na Bela Vista, na Rua Aipixuna 

do Campo Belo, bem antes na Cristovam Pereira, na Avenida Santo Amaro, a gente 

mais ou menos ficava pingando assim.  

Não era uma vida clandestina como a do Igor, os nossos nomes eram os nossos 

nomes mesmo, mas tinha uma vida semiclandestina porque a gente não podia contar a 

nossa história, eu não podia ir para a escola e contar, o pessoal participou lá de uma 

guerrilha, não sei o que, alguma coisa. Era escola pública.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu amarrar as datas. 

Quanto tempo sua mãe fica presa? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Onze meses. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo o seu pai fica 

preso? 
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O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Acho que ficou dois anos?  

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Onze meses. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Onze meses, depois ele foi 

preso de novo. Onze meses e depois ele vai para julgamento solto e volta a ser preso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, tudo bem, não precisa 

ficar. Deixa ele responder, parece que está corrigindo prova. Vamos lá. Então, aqui é 

um depoimento pessoal Janaina, não é um depoimento político. Aqui é o sentimento da 

pessoa não é, aqui ninguém está repassando.  Edson, deixa eu me reorganizar.  

Bom, então vocês foram para Belo Horizonte, depois para o Rio de Janeiro e 

tinha toda essa questão das prisões. Fala um pouco, vai amarrando assim a tua vida, a 

tua visão e a referência dos pais, da irmã, esse sentimento de vocês dois irmãos 

próximos, você mais novo, ela mais velha, isso aí eu acho legal se você pudesse essa 

segurança que um dava para o outro. Amarrar um pouco na linha do tempo e vindo na 

linha do tempo. Por favor.  

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Certo. Olha, a minha linha do 

tempo não é muito boa não, se tem um negócio que não é forte minha, é essa memória 

desses detalhes assim, mas eu tenho sim uma memoria subjetiva assim, digamos e vou 

nessa linha, acho melhor.  

Não lembro de quantos meses aqui e de quantos meses lá, mas de pois do Rio de 

Janeiro nós viemos para São Paulo e aí eu entro numa instituição que me marca muito 

que é a escola, que é aqui em São Paulo que eu passo a frequentar a escola, então isso 

marca um convívio social, por exemplo, que na Baixada Fluminense é moleque de 

shortinho e descalço, soltando pipa com a molecada lá do bairro correndo para lá e para 

cá, a sociabilidade é muito tênue assim, não tem, você não precisa mentir, falar, ah, meu 
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pai está não sei aonde lá, não precisa inventar história, porque você está na Baixada 

Fluminense, não entra polícia, era rua de terra não passa carro, vizinho também, se 

bobear tem gente presa, era um outro mundo. 

Aí quando vem para São Paulo não, aí é aquela estrutura social que nós 

conhecemos aqui de São Paulo e escola, principalmente escola. O que eu vou contar na 

escola, né? Então, por exemplo, sobre o meu pai estar preso, até estava confirmando 

aqui com a Jana, ela disse que contava outra história, mas a minha era que ele estava 

internado, porque ele tinha sido internado uma época como tuberculoso. Então eu falava 

na escola, não, meu pai é tuberculoso e ele está internado 

 

(Risos.) 

 

E aí passavam as férias e voltava para a escola, ah, ele continua internado, 

falava, está mal e continua internado. Só que nós íamos visitar o meu pai no presídio 

Romão Gomes aqui na Zona Norte de São Paulo. 

Então tinha essa doideira né, eu ia lá visitar, mas era um dia muito esperado e 

muito querido, muito gostoso e só que era um dia que eu não podia partilhar com os 

meus amigos ou com os parentes dos meus amigos, quer dizer, eu tinha que chegar lá na 

escola e falar, eu fui lá no  tal do sanatório visitar o meu pai. Quer dizer, então eu tinha 

sempre que tomar esse cuidado.  

A escola para mim sempre foi um lugar que repetia o cárcere privado de Belo 

horizonte e essa situação de condicionamento da nossa existência, porque eu entrava na 

sala de aula e lá tinha uma foto do Geisel, bem assim na frente da, para mim, ele estava 

me vigiando ali, ficava me olhando com aquele olho, para onde você ia da sala, o cara 

estava te olhando.  

E do lado da foto do Geisel tinha o crucifixo com um cara torturado, pregado 

assim, sangue corria da mão dele, da perna né, que exato, era Jesus Cristo né, então, e aí 

aquelas carteirinhas que você ficava ali preso, um atrás do outro e era o lugar que eu 

tinha que fazer essa associabilidade, ou seja, que eu tinha que mentir.  
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Então, uma das digamos assim, imposições ou imperativos éticos de ser criança 

da ditadura é a prender a mentir, rapidinho, logo cedo. E mentir certo, rápido, porque 

você está lá a professora fala, então você precisa da assinatura, não sei o que, vai ter um 

passeio e tal, você já tem que se ligar, não é o dia da visita do meu pai, a assinatura do 

pai não pode é mãe, mas eu sei que minha mãe está lá no jornal vendendo não sei o que 

o Brasil Mulher, movimento.  

Tribuna foi depois, é. E às vezes o professor falava alguma história assim, eu 

estava lembrando aqui dia Sete de Setembro você tinha aqueles trabalhinhos também. 

Você tinha que enaltecer a Bandeira, o Hino, o Governo né, então se aprende a mentir e 

ser cínico né? Porque eu fazia tudo direitinho. Ah, vamos pintar a bandeira? Vamos esse 

verde aqui e o amarelo aqui beleza. 

Na hora de cantar o Hino, na minha escola a gente cantava o hino uma vez por 

semana, era um horror né. Outro dia, eu estava lembrando aqui, que eu estava em um 

evento de universidade, ano passado, não faz tanto tempo né, e o reitor da universidade 

que eu estava falou, ah, agora nós vamos cantar o Hino Nacional e não sei, e eu me 

recusei e causou um certo assim, os caras ficaram olhando, o cara aí é meio radical 

demais.  

Não gosto do Hino Brasileiro, não gosto desses Símbolos Nacionais, já não 

gostava de criança e depois eu fui conhecer as histórias desses símbolos passeia 

realmente sabe, hino fala de guerra, de sangue ou bandeiras que tem essas marcas, não 

gostava. 

Então, lembro que nesse dia da semana que tinha que cantar o hino e hastear a 

bandeira, eu fazia a, eu estava até contando para Fernanda em peça de teatro, eu fazia 

um movimento com a boca, era o meu ato de resistência né?  

 

(Risos.) 

 

Estou cantando o Hino né? E a minha resistência era, não vou soltar uma palavra 

desse Hino. E aí às vezes a professora muito mal intencionada, ela passava no meio da 
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fila né, para saber quem estava cantando o Hino e quem não estava. E aí eu soltava a 

voz, ah, o ouviram lá do Ipiranga tal. Sabia direitinho para isso, você aprende a mentir e 

a ser cínico rapidinho e de uma forma eficiente porque você vai treinando isso a cada 

dia.  

O dia da visita ao meu pai no presídio era muito bom. Isso para vocês verem, a 

gente estava ali vivendo situações limites né, digamos assim, graves que, por exemplo, 

não ter a presença do pai no dia a dia, mas para mim, eu passava a semana ou os dias 

anteriores a essa visita pensando na visita. Então eu estava começando a adquirir uma 

herança do meu pai que era torcer pelo Atlético Mineiro. E aí ele estava preso no 

começo do campeonato de 77, em que o Atlético fez um supercampeonato, então eu ia 

lá levar jornal ou sei lá, notícia de que o Atlético tal jogo e ele falava, ganhou mesmo, 

ele me fez um colarzinho preto e branco para eu usar que era o colarzinho do Atlético, 

as cores do Atlético e tal, então era muito legal.  

E aí eu até pensando sobre esse período, eu não tinha relação e nem me vejo hoje 

com relação de vítima em relação a tudo o que eu vivi na ditadura. A minha relação era 

de sobrevivente e resistente, então eu tinha que arrumar os mecanismos para resistir 

àquilo tudo. 

Então eu tinha esse dado, por exemplo, do Hino Nacional, não cantava né, se 

desse para arrumar um jeito para falar mal dos militares, como fala, tinha lá a marcha, a 

banda né, que fazia todo o Sete de Setembro fazia, a banda da escola lá ia para a 

Avenida Tiradentes que era onde tinha né, o desfile de Sete de Setembro. Se desse para 

fala mal, olha a banda toca mal, o uniforme é horrível, esses militar, os uniformes deles 

também é feio, enfim, eram os meus atos de resistência.  

Recentemente, eu escrevi uma homenagem ao Padre Renzo, que é uma figura 

importante aqui da luta dos presos políticos no Brasil, e aí eu lembro neste texto de uma 

história dessas de resistência que foi, eu gostava de ir para o presídio vestido de agente 

secreto, uma espécie de agente secreto da resistência.  

E aí eu botava um casacão né, enorme assim que não era o meu tamanho, um 

chapéu de aviador, desses que tampa a orelha assim e um óculos grandão escuro assim 

só que sem a lente né, ele não tinha lente e putz, estava disfarçado. Não era mais filho 

de comunista, estava disfarçado.  
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E aí eu lembro neste texto que uma vez eu pedi para a Criméia que eu queria 

esconder nesses, era uma jaqueta, queria esconder um potinho de guache para poder 

entrar no presídio sem que ninguém, porque a gente era revistado, na entrada do 

presídio, as crianças também.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você ia todo o fim de 

semana na visita? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Eu não lembro se era todo o 

fim de semana. Era praticamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era Sábado ou Domingo? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Sábado. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Sábado né? Sábado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Durante os três anos você 

foi todo o fim de semana? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Não. Os três anos não. Acho 

que no começo desse período, a gente não tinha visita. Eu me lembro das visitas no 

Romeu Gomes, ou seja, depois de passar por todo esse sistema repressivo que é DOI-

CODI, DOLPS e etc.  

Então, aí a Criméia me fez um furo, um bolso falso nessa jaqueta, botei meu 

potinho de guache lá e aí ei passei pela revista, teve uma primeira revista que a mulher 
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localizou o potinho de guache, mas ela não achava o buraco e ela perguntava para mim 

o que era aquilo, onde que estava para eu tirar e eu só ficava olhando para ela porque eu 

já era cínico assim, eu já tinha aprendido. Ela perguntava eu não respondia nada, 

problema dela né? Se ela não achar e aí ela chamou uma pessoa que era hoje eu imagino 

um oficial superior a ela e falou, olha, tem um negócio aqui e ele não quer entregar e 

não sei, e o cara olhou assim, olhou e falou, não, tudo bem entra.  

E aí então, ali foi legal porque eu aprendi que dava para burlar todo aquele 

sistema, então era entrar com alguma coisa e pegar alguma coisa lá de dentro e também 

sair com ela, esse era o meu ato de resistência.  

Isso eu estava falando para dizer que a minha ideia não era que, eu estava ali 

numa espécie de guerra, quer dizer, a imagem da Criméia, guerrilheiro, dos meus pais 

de lutando me ajudaram a compor uma imagem de também guerrilheiro, eu era uma 

espécie de guerrilheiro que também estava fazendo a minha parte.  

Então criava esse meu mundo imaginário para dar conta dessas, eu acho, penso 

hoje, dar conta dessas mentiras dessas, todas essas histórias que eu tinha que inventar 

sem que aquilo causasse muito dano assim, a minha formação assim, enfim, ao meu 

crescimento.  

Bom, depois eu me lembro, tentando ser mais cronológico, eu lembro do meu 

pai sendo solto, não, eu me lembro de uma coisa muito desagradável, que foi quando 

meu pai foi condenado.  

Nós fomos levados para a casa da Érica, uma amiga da minha mãe, a gente 

acostumava a dormir lá sempre porque sempre tinha reunião, tinha alguma coisa 

acontecendo, a minha mãe levava para lá, então era um lugar familiar. Nesse dia, eles 

me levaram e o meu pai veio se despedir da gente já na cama. E ele falou, não eu vou lá 

para uma, acho que era no dia seguinte, eu vou para uma audiência do julgamento, mas 

eu volto, tal e não sei o que.  

E eu lembro que eu falei para ele, não, você não vai voltar. Para mim era certo, 

era obvio. Você está lutando contra o Estado, polícia, Exército, você vai lá para a 

audiência que lá é tudo o Estado, é obvio que eles não vão deixar ele voltar.  
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E então eu tinha certeza dessa condenação e realmente, foi aquele dia ali e ele se 

despediu e eu só voltaria a vê-lo nessas visitas ao presídio. E lembro de algumas outras 

coisas também de, por exemplo, me assustar quando alguém chegava em casa com 

estranho né, podia ser, hoje eu imagino, era a ideia de que novamente ia acontecer a 

prisão, e a ideia de que algum momento a gente seria preso novamente era bem 

fresquinha na minha cabeça a todo o momento eu me preocupava com isso.  

No fim que, que a gente só pegava ônibus na volta da escola só nós dois para 

casa, na Rua Cristóvão Pereira. Então ficava assim, bom, eu não posso ficar no ponto de 

ônibus na calçada muito perto da rua, porque pode parar uma Kombi e nos sequestrar 

rapidamente, então eu ficava mais recuado da calçada, mais perto da parede do prédio 

onde tinha o ponto de ônibus ali em frente, como se isso fosse proteger.  

Quando eu estivesse, eu acho que isso foram dicas dos adultos, mas eu aplicava 

assim seriamente. Se eu estivesse passando por um terreno baldio eu também cuidado, 

porque alguém pode te pegar lá no terreno e te sequestrar. Então tem um muro de 

terreno baldio, você atravessa a rua e vai pelo outro lado da calçada do outro lado.  

Então tinha assim, além de você quando criança numa ditadura tem que aprender 

a mentir, ser cínico, você também começa a criar essas manias de que na verdade não 

fazem muito sentido né, porque eu não sentia a violência, eu percebia que tinha, meus 

pais passaram por prisão, eu tinha que mentir, eu sabia que a gente lutava contra o 

Estado, então era muito claro, mas não era uma violência que eu sentia porque o meu 

dia a dia era, eu vou para a escola, tudo bem que tinha aquela violência daquelas 

imagens tal, mas vou para o recreio, jogo bola, brigo, saio, vou para casa, almoço, vou 

jogar bola de novo, pilar muro, construir estilingue, carrinho de rolimã para descer 

aquela rua ali que a gente tinha perto ali, que a gente brincava bastante, andava de 

bicicleta. Enfim, você tem a vida de criança como qualquer criança, então você cria 

todo esse imaginário, todo esse mundo imaginário, mas você também leva a sua vida 

normal. 

E, bom, aí eu me lembro de alguns fatos outros assim que saiu mais um pouco 

com dessa (ininteligível)  especial que é um dia a gente está lá em casa, ai ligam lá, bom 

botaram uma bomba no jornal Tribuna Operária, tacaram fogo lá na sede da Tribuna 

Operária, e aí a galera toda sai correndo tal, que era o jornal do PCdoB na época ou 
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bomba em banca de jornal, então essas coisas apareciam quer dizer, faziam parte do 

imaginário, eu percebia que há um grande inimigo ali, mas a minha presença era um 

pouco diferente, eu ia lá, ela ia vender o jornal Movimento e em alguma assembleia eu 

ia lá ajudar a ajudar vender o jornal Movimento.  

Uma vez a gente foi para uma assembleia dos metalúrgicos no estádio lá de São 

Bernardo né, o Euclides não sei das quantas, então lá com o Lula falando não sei o que, 

80.000 pessoas naquele estádio, então eu tenho essas lembranças, claro essa assembleia 

acabou com bomba de gás lacrimogêneo, só que a gente estava longe né.  

Eu acho que é isso que eu poderia dizer da fase como criança e começo da 

adolescência, é claro que isso vai marcar e depois você volta à democracia, você não 

confia no Estado, você não confia na polícia, você tem que começar a fazer todo um 

trabalho, não preciso mais mentir, porque você se acostuma. 

Depois de um tempo, você treina isso desde os quatro anos de idade, já mente 

sem elaborar, então você precisa começar a repensar tudo isso. Em 88 você tem uma 

nova lei, mas e daí, eu não acredito nas leis, então você tem que começar a pensar, 

agora é um Estado democrático, tem leis, tem regras, tem outras funções para essas 

instituições, tem toda uma reelaboração subjetiva que tem que ser feita. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A última coisa que eu 

queria perguntar antes de você encerrar o seu depoimento, é assim, você hoje é um 

professor universitário da UNIFESP, não é, e eu vejo você faz debates sobre a questão 

da ditadura, Comissão da Verdade, memória, escreveu, tem duas teses não é, você está 

doutorado? Pós-doutorado ainda não, mas está doutorado?  

E então lógico que isso é uma herança da sua história da sua vida e de toda a sua 

família e fala um pouco assim dessa última fase da sua vida olhando para esse retrovisor 

aí da sua formação. Você acha que o pessoal que fez tudo isso com a sua família, com 

seus pais, com sua tia, seu primo, todo mundo aí, você acha, você é uma pessoa que tem 

formação universitária e tudo, o que você acha que vai acontecer com os torturadores, 

com toda essa cadeia de comando independente da política, como você está vendo tudo 

isso, como você vê e como que você escreve sobre isso?  
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O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Eu vou citar dois fatos então 

aqui, o primeiro, acho que em 2002 a Jana começou a procurar advogados 

especialmente entrar em contato com Fábio Konder Comparato para processarmos o 

Coronel Ustra, pela prisão, sequestro e tortura da família e em algum momento eu entrei 

nesse contato com o Comparato e lembro da elaboração desse processo e isso foi uma 

coisa que me marcou muito porque até então, era esse esforço para desfazer aquela 

cultura da mentira e se readaptar a uma democracia apesar de já neste momento passado 

anos e anos disto n?, Mas em 2001, por exemplo,  a gente foi ao Araguaia, eu o Joca e a 

Jana, a gente viu, o cara estava lá, a estrutura estava toda montadinha ainda. Os 

militares comandavam ali. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando? 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Em 2001. Nós estivemos lá e 

eu e o Joca, se não me engano, a gente foi ao aeroporto receber o Procurador da 

República, estava lá o Curió, não sei mais quem junto com ele. Os caras fazendo 

pressão.  

Então, em 2002 quando começa esse trabalho de montagem do processo, que a 

Jana começou isso mexeu muito comigo porque aí que realmente é uma espécie de cair 

a ficha, falei bom, nós estamos realmente em outro Estado é possível, tentar um 

processo contra essas pessoas e apesar de todas as limitações, o Comparato falava, olha, 

o processo penal, eles não vão aceitar a abertura do processo. Então tem que ser uma 

ação civil declaratória porque você dribla a Lei da Anistia, os limites da interpretação da 

lei da anistia, mas foi a primeira vez porque para abrir o processo, cada um dos autores 

do processo tem que escrever a sua história.  

Então foi a primeira vez que eu sentei para escrever esta história. E mesmo 

assim, você escrever né, quer dizer, você digitar num computador uma história que eu 

não conseguia nem falar, porque não tinha, no país não tinha audiência para isso.  

A primeira vez que eu falei essa história, foi num curso de pós-graduação 

quando eu estava fazendo mestrado, meu professor falou, não, faz o trabalho que vocês 
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quiserem aí. E eu fiz um trabalho analisando um vídeo do Documentário Quinze Filhos. 

Que eram 15 crianças na época da ditadura que davam depoimentos nesse documentário 

e aí acabei falando sobre a minha história.  

E quando eu acabei de falar que eu olhei para a sala assim, tinha gente chorando, 

gente olhando com cara de terror, eu falei putz, será que eu fiz boa coisa? Então, falar 

sobre esse assunto causa, hoje menos, mas causa muito constrangimento em quem ouve 

e esse rosto constrangido e machucado porque essa história machuca as pessoas, 

também rebate em mim então isso causava constrangimento em mim também de contar 

essa história.  

Então, esse processo contra o Ustra, ele foi fundamental para reelaborar a ideia 

de que um outro processo político porque era racional que havia, mas subjetivamente 

isso só foi possível com o processo do Ustra. E foi algo que também participou muito da 

minha tese de doutorado porque, então, esse é o outro elemento que eu queria trazer. 

Na minha tese de doutorado, eu trabalhei a elaboração da memória política após 

o caso da África do Sul, o Apartheid e pós a ditadura no Brasil. E chamei o caso da 

África do Sul, a Comissão da Verdade e Reconciliação em que as pessoas iam lá narrar 

as suas histórias e os torturadores e os criminosos também faziam essa narrativa  de 

política da narrativa.  

E chamei o caso Brasileiro de política do silêncio, política do Estado Brasileiro 

promovia sobre a queda da ditadura era a política do silêncio. Depois ficou claro para 

mim, quer dizer, eu estou falando é da minha própria história. Essa tese foi uma espécie 

de divã que você senta ali e ao escrever sobre a história do país eu estava na verdade 

reelaborando a minha inserção enquanto sujeito no Brasil, no Estado Brasileiro.  

Inclusive um fator essa tese tivesse alguma qualidade, foi sair do Brasil, que eu 

fui fazer uma bolsa (ininteligível) na França, e lá conhecer gente da Argentina, do 

Uruguai, do Irã, do Leste Europeu e aí perceber que havia muitas coisas em comum 

com outras experiências e muitas coisas diferentes que eram próprias do Brasil. 

Então ali eu pude perceber, quer dizer, eu pude definir bem para as minhas 

subjetividades ó que é ditadura, o que é democracia, qual é a política do Estado 
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Brasileiro, onde eu me insiro nisso, aonde esses familiares que esta lutando se inserem 

neste contexto.  

Então esses dois eventos e o processo contra o Ustra que depois teve a 

repercussão que eu acredito que seja, que vocês já saibam, da condenação do Ustra e aí 

isso atrai a Imprensa e aí nos dá uma grande publicidade para contar essa história e 

então eu passo a narrá-la mais não só por escrito, essa oportunidade narrativa faz com 

que eu reelabore né, essa experiência e essa tese também me permitiu do ponto de vista 

pessoal, eu escrevendo sobre o que é uma política do silêncio o que na verdade quem 

estava em silêncio era eu né, eu estava falando sobre esse meu silêncio e apelando a 

uma experiência Sul Africana que era da narrativa, vendo ali uma possibilidade de 

elaboração dessa memória. 

Então eu acredito que esse e outros fatos mais da política Brasileira concorreram 

para eu me deslocar de, daquele lugar de sobrevivente resistente, porque é difícil você 

sair deste lugar, eu até poucos anos atrás eu sonhava que estava numa ação violenta, 

armada. Então era esse imaginário, permaneceu por muitos anos e eu estou falando isso 

de Dois Mil e tanto aí, durante a tese eu ainda sonhava com isso. 

E como já não tinha mais a ditadura versus democracia, eu sonhava com 

violência urbana, era assalto, quer dizer, o inimigo não era mais o Estado com quem eu 

trocava tiro e usou alguma violência, era um assaltante ou alguém louco, sei lá, era uma 

presença muito marcante, então por isso que eu disse no começo, a importância de um 

lugar como esse, a importância de você elaborar e com a sua narrativa também ajudar as 

outras pessoas elaborarem essa experiência. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para registro, vamos anular 

depois, para registro, essa tese como é chama, que está publicada, só para efeito de 

alguém querer recuperar. 

 

O SR. EDSON LUIZ DE ALMEIDA TELES – Não, ela não está publicada, 

mas o Brasil África do Sul, Memória Política em Países com Herança Autoritária. Ela 
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pode ser feito o download dela na biblioteca digital de teses e dissertações da USP, 

procura lá Edson Teles tem o PDF da tese.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado.  

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podemos descansar cinco 

minutos? Podemos descansar cinco minutos para poder retomar? Tudo bem Jana?  

Vamos lá. Tudo bem recompondo. O Joca já volta não é? Então está bom, a Jana 

começa, ele está chegando. Vamos recompondo a sala? Deu uma quebra de quórum, 

mas precisava dar uma descansada um pouquinho.  

A Janaina começa, pode ser? Então vamos lá tudo bem? Então tá, você tem o seu 

microfone aí não é? Então vamos nessa, um, dois, três, Janaina Teles. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – É, então eu gostaria de agradecer 

o convite e tentar ser um pouco mais objetiva porque boa parte da família já falou, né? 

Então eu vou tentar contar, complementar, tentar contar algumas coisas que eu lembro, 

o Edson não lembra e é interessante porque é complementar mesmo as nossas 

lembranças e memórias, são complementares.  

Bom, eu me lembro do dia da prisão no dia 29, na me lembrava que a gente tinha 

ajudado a queimar os documentos né, para você ver, às vezes o Edson lembra de coisas 

que eu nem imaginava, mas por outro lado eu lembro muito bem da hora da prisão, de 

quando os, esse casal de policiais bateu à porta, fui atender e eles foram meio grosseiros 

assim e aí a minha tia pediu para gente ir para um quarto do fundo, porque ela ia ficar 

conversando com eles e eu me lembro muito bem de que eu fiquei, tinha uma fresta na 

porta, a porta não foi trancada totalmente e eu fiquei tentando ouvir o que estava sendo 

dito porque eu senti que a situação era péssima né?  
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E eu fiquei muito tentando ouvir e não conseguia ouvir só, de repente vieram os 

policiais e tiraram a gente daquele quarto do fundo, e começou uma movimentação 

grande e aí gritaria e a gente foi levado para o camburão e o camburão tinha muitas 

armas no chão e eu perguntei alguma coisa para o soldado e o soldado me mandou calar 

a boca comunista, sei lá qualquer coisa assim e aí eu vi que a situação era bem, já estava 

bem enfim, difícil. 

Me lembro de chegar no DOI-CODI, a gente foi levado imediatamente para lá. 

Eu tinha cinco, ia fazer seis anos né, então por isso talvez eu me lembre de mais coisas. 

Então eu me lembro de ter sido levada para uma cela onde meus pais estavam 

sentados numa mesa, parece que tinha um prato de sopa ou alguma coisa assim, e eles 

não conseguiam se mexer e falar direito, se articular porque eles estavam muito 

machucados. Parece que essa não foi a primeira, primeiro momento nosso dentro das 

celas, teve outro, mas eu não me lembro muito bem, quer dizer, eu acho que eu teria 

sido levada para a cela onde minha mãe estava sendo torturada, eu a vi na cadeira do 

dragão, mas isso eu, ainda bem não me lembro e só me lembro de ter ficado muito 

chocada de abraça-los, fui beija-los e eles não conseguiam se mexer né?   

Não conseguiam falar direito. Eu lembro que depois de muitos anos eu me senti 

culpada porque eu não lembrava dessas coisas direito, isso me atormentou um pouco. 

Depois eu fui entendendo que era uma proteção também e que não tinha muito jeito de 

lembrar tanto tão bem, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Eu tinha cinco e ia fazer, era 

dezembro e eu ia fazer seis anos em fevereiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Quanto tempo você ficou lá 

na (ininteligível)? 
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A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Então eu não sei quantos dias. 

Eu acho 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês foram para lá? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que na minha memória 

a gente ficou mais ou menos uma semana. E a gente ficava o dia inteiro 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês dormiam aonde? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Então a gente ficava o dia inteiro 

lá no DOI-CODI nas selas entrando e saindo, ficava no estacionamento. A gente tentava 

inventar brincadeiras porque a gente falava, quando nós vamos sair daqui? O que estava 

acontecendo. A gente ficava até tentando disfarçar para nós mesmos que enfim, para 

fazer o tempo passar porque a gente não estava entendendo, né? De noite eles levavam a 

gente para uma casa que era muito grande e na minha lembrança era perto do DOI-

CODI e a gente dormia ao lado da cozinha em uma cama de campanha militar, dessas 

que dobram assim, na minha memória isso. 

E de dia a gente voltava para lá, eles levavam a gente de volta e ficava lá 

entrando naqueles corredores escuros, ouvia gritos, depois alguém punha agente para 

fora, a gente ficava lá no estacionamento e de vez em quando aprecia alguém para falar 

com a gente, mas aí lá pelas tantas alguém falou que aquilo era um hospital. Aí eu falei 

assim, bom, meus pais parecem doentes mesmo, mas isso aqui, não tem ninguém de 

branco como isso aqui é um hospital? 

E tinha lá perto do estacionamento uma mesa de bilhar e uns soldadinhos lá 

jogando bilhar e eles tinham roupa verde oliva, e aí eu falei, bom, mas não tem ninguém 

de branco, mas tem uns caras de verde oliva, isso aqui não e um hospital. 
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Mas eu achava que tinha gente doente lá, porque tinha grito, tinha, mas eu falei 

como um hospital pode ser escuro deste jeito? Enfim, eu não entendia nada e eu não e 

um dia, aquele mesmo, aquela mulher e aquele homem que tinha batido a porta para nos 

prender nos levaram para Belo Horizonte, eles pegaram uma sacola de feira, enfiaram 

um mote de roupa, depois quando eu cheguei em Belo Horizonte eu vi que tinha roupa 

da minha mãe junto, foi tudo misturado assim, e essa minha tia não perguntou se eu 

queria guardar as roupas da minha mãe, simplesmente levou embora e não  me 

perguntou o que eu queria. 

E eu lembro que eu tinha que acordar mais cedo porque eu era uma espécie de 

assistente da empregada doméstica, então eu fazia o café da manhã para os meus 

primos, eu tinha que servir a eles na cama. Eu ia à escola e na escola tocava todo dia 

antes de começarem as aulas o Roberto Carlos, (risos) tocava aquela música 

 

(Risos.) 

 

Então, em 73 eu fui à escola em Belo Horizonte e tocavam Roberto Carlos todo 

dia, e era Jesus Cristo. Acho que a canção chama Jesus Cristo. E eu achava aquilo 

abominável porque eu sabia que meus pais não acreditavam em Deus, eu não entendia 

direito, porque o meu, esse policial e a minha tia disseram que era obrigada a acreditar 

em deus, mas eu falei assim, mas eu não acredito, mas também não desacredito, eu acho 

isso muito. Aí ela mandava que eu tinha que rezar e eu fingia que rezava, não gostava 

de obedecer, tudo o que ela mandava eu queria fazer ao contrário. 

Mas ao mesmo tempo falava assim, se Deus existisse ia ser uma boa agora 

porque eu ia pedir para Ele acabar com isso, porque está difícil, eu não estou 

entendendo nada. Eu tinha muito medo, ficava triste, aos poucas fotos que tem a cara é 

fechada assim. 

Eu perguntava pela minha mãe e ele falava que não era para perguntar pela 

aquela comunista, o Delegado, não era para falar da minha mãe porque ela era 

comunista. E aí, queria mandar carta, eu estava começando a aprender a escrever, mas 
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nem sabia escrever, mas queria que alguém escrevesse uma carta, eu queria receber 

cartas dos meus pais e eles falavam que não era para falar deste assunto. 

Eu tenho lembranças muito desconexas, mas eu lembro que uma vez ele botou a 

arma na mesa e meio que disse quer não era para ficar perguntando da minha mãe, essas 

coisas assim. Ele era uma pessoa agressiva. Eu não lembrava desta cena do zoológico 

que o Edson lembra, mas era, a gente sentia muito medo. Um seis meses depois quando 

a Crimeia apareceu, a Crimeia apareceu escondida, a gente brincava no jardim da frente 

e ela ficava e um determinado horário no jardim. Eu lembro dela me chamando assim, 

do outro lado da rua, fazendo psiu assim. 

Ela começou a se encontrar escondido com a gente. Eu não lembro os detalhes, 

mas ela mandou a gente não falar que estava, que a gente estava se encontrando com 

ela. E a gente obedecia porque a gente sabia que aquele lugar não era um lugar bom, e 

que a Crimeia era uma lembrança boa. 

Como eu vivia na clandestinidade, todo mundo que ia nessa minha casa que era 

um aparelho do PCdoB onde se fazia o Jornal A Classe Operária e onde o Comitê 

Central também se reunia às vezes, uma parte, (ininteligível)? Comitê Central, sei lá 

quem se reunia lá, Eu sei que o Danielli ia lá sempre, às vezes o João Amazonas, às 

vezes ia o (ininteligível), sei lá quem ia. 

E, eu lembro que tinha o quarto onde ficava a impressora e era um quarto que 

em determinados horários não podia entrar lá de jeito nenhum, era uma coisa misteriosa, 

eu lembro que não podia falar certas coisas, era meio confuso. E todo mundo que 

entrava lá era tio e tia. Então quando apareceu da gente ir para Minas Gerais e tinha um 

tio e uma tia, eu falei olha, é um tal de ter tio e tia nesse mundo. E tinha uns tios e umas 

tias que eu gostava, que eu confiava e tinha uns que eu, como esse Delegado que eu 

falava, que coisa, esse cara, como ele pode ser meu tio? 

Mas eu lembro que a Crimeia era uma lembrança boa, eu não sabia o nome dela, 

mas ela apareceu lá e eu falei tia e ela foi, ela começou a ir, e ela começou a explicar o 

que tinha acontecido com meus pais, que meus pais não tinham me abandonado porque 

em determinado momento eu não sei se eram os primos que falavam que meus pais 

tinham me abandonado, se era o Delegado que falava isso, né? E ficou uma coisa, mas 

eu falei, a gente se gostava tanto como e que eles me abandonaram? Não fazia sentido 
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para mim. Aí ela me explicou que eles estavam presos e que não tinha jeito deles saírem 

de lá e não deixavam eles saírem para ir me buscar. 

Ela explicou que o Danielli tinha sido assassinado. Eu falei, bom, o negócio 

violento o que está acontecendo. Eu não sei bem o que é, mas é uma coisa muito 

violenta. E a Crimeia então passou a ser nos próximos seis esses, os meus pais 

continuavam presos, ela começou a ser a pessoa que explicava e eu não entendia. Eu 

perguntei “n” vezes o quê que era que estava acontecendo, ela explicava mais ou menos. 

Aí ela ia fazer a gente dormir, ela contava histórias da Guerrilha do Araguaia (riso). 

 

(Risos.) 

 

Só que ela não contava a história assim violenta, ela só contava como. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Ela cuidava de uma oncinha, ela 

tinha tido uma cobra, sei lá, ela criou um monte de bicho e ela ia inventando história. E 

a gente como toda criança, ah! Conta aquela de novo, aí ela tinha inventado, ela ficava 

meio atrapalhada e ela inventava de novo outra história qualquer. 

Então a minha relação com a Guerrilha do Araguaia foi muito cedo, desde muito 

cedo. Obviamente que eu não entendia o que era a Guerrilha do Araguaia, mas eu sabia 

que ela tinha morado muitos anos na Floresta Amazônica. 

Eu perguntava para ela muito, mas você não tinha medo de cobra, tem tanta 

cobra naquele lugar. Aí ela falava, não! As cobras lá são muito bem alimentadas, lá tem 

comida para todos os bichos então elas só comem entre eles lá, elas não vêm para cima 

da gente. A cobra só vai para cima da gente quando está com fome. 
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Aí anos depois eu fui lá em 96 para ajudar nas escavações, fui em 2001 e lá em 

96 na reserva indígena, estamos escavando e de repente pula uma cobra daquela, ela 

pulou para o lado de lá e eu pulei para o outro lado. Mas eu fiquei chocada que era 

aquela mais venenosa de todas. Não, é aquela de peito verde. 

 

(Manifestação inaudível)  

 

Surucucu, sei lá. Enfim, eu sei que aí depois que eu pulei e tive toda a tremedeira 

eu lembrei dela falando, não, mas cobra aqui não pula em cima da gente porque elas são 

bem alimentadas que era uma história que eu ouvia quando eu tinha seis anos de idade, 

não é? 

É uma história muito forte, mas assim, de alguma maneira meus pais tentaram 

sempre nos manter no máximo de ignorância possível. O que não deu muito certo 

porque logo do primeiro encontro, no segundo que eu tive com a Crimeia, que nós 

tivemos ela já teve que explicar que o Danielli tinha sido assassinado, eu tinha seis anos 

de idade, aquele eu chamava de tio e como ele ia quase todo dia na minha casa ele era 

meu tio, para mim ele era meu tio. 

É o tio Sig, e ele foi  a pessoa que simbolizou o meu tio, porque o André Grabois 

eu não conheci, nunca conheci, então para mim, meu tio assim mais encarnado, digamos 

assim, é o Danielli, não é? E ela contava do tio André também, contava muito dele, que 

era, todas estas histórias de quando ele fingiu que caçou jacaré. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O André era o companheiro 

da Crimeia? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – É.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O pai do Joca? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – O pai do Joca. Ela contava de 

todas as peripécias do André, do futebol que o André jogava, só as partes boas, não é? 

Então a gente foi se familiarizando com esta família distante através da memória dela, 

não é? Aí ela começou a ensinar a gente a escrever, porque era difícil não dava para ir, a 

escola naquele período, porque já tinha meio ano passado, não dava mais para entrar na 

escola.  

Então, enfim, aí depois, enfim, teve muitas histórias, a gente, ela levou a gente 

para o Carandiru para visitar meus pais a primeira vez que eu ia ver meus pais depois de 

seis meses e chegou lá e meu pai estava no lado masculino e minha mãe no lado 

feminino e os policiais não deixaram a gente nos encontrarmos todos juntos, então, a 

gente ficava vendo a minha mãe do outro lado da grade, mas não podia falar com ela 

porque tinha horário diferente para o feminino e para o masculino. 

Tem umas histórias até cinematográficas, mesmo. Essa da Crimeia do outro lado 

da rua fazendo psiu, e a gente se encontrando secretamente com ela várias vezes até que 

ela levou a gente, fugiu. Um dia ela chegou lá no final da tarde e falou assim, hoje nós 

vamos embora, pega as suas coisas que nós vamos fugir daqui (riso), e a gente fugiu. E 

eu ainda falei, não, mas eu preciso 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fugiram de Belo 

Horizonte? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Fugiu da casa do Delegado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fugiu assim, sem 

comunicar nem o marido e nem a mulher? 
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A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Não, porque ela falou assim, se 

eu for para a Justiça você vai perder, eu vou ganhar a posse dos meninos e ele enrolou 

ela e então ela pensou, eu vou levar eles daqui e ela levou a gente. 

 

A SRA. -  Não, mas espera aí 

 

(Risos.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Ela levou a gente para a casa da 

tia Célia. 

 

A SRA. -  Eu não sou tão louca assim, não. 

 

(Risos.) 

 

Eu falei com ele, e também nunca levei eles fugidos para o jardim, não. Eu 

descobri que esse cara, esse Delegado, eu perguntei, ele foi meu colega de infância, 

vizinho e eu perguntei a ele, você sabe aonde estão as crianças? Ele falou assim, não. 

Como eu não confiava em polícia mesmo, eu resolvi ir à casa dele que eu sabia aonde 

era e ficar vigiando e achei as crianças e aí bati na porta e falei, meus sobrinhos estão 

aqui, eu sou tia e quero vê-los. 

E aí nós começamos a negociar de que eu veria as crianças no fim de semana, 

meio assim, pais separados. Aí, eu falei assim, olha, na verdade eu sou mais tia que 

você, eu vou ficar com as crianças. Ele falou assim, então vai ser na Justiça e a Justiça 

não vai te dar porque você é terrorista, você é mãe solteira, então eu vou ficar com as 

crianças. 
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Aí nesse meio tempo eu consigo entrar em contato com a Rosa que era advogada 

e pedi para providenciar a custódia deles para mim. O dia que ela entregou eu sequestrei 

eles sim, porque eu não ia pedir a ele e dizer que eu estava com a custódia, isso não. 

Mas eu legalmente sequestrei. 

 

(Risos.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Bom, esses detalhes todos eu 

não me lembrava, tal. Mas eu lembro do dia que ela falou pega as suas coisas e vamos 

embora. Aí eu falei, mas eu preciso ir no banheiro. Aí ela falou, então vai logo! Aí eu 

fui no banheiro e o meu primo me trancou do lado de fora, e aí eu comecei a gritar, eu 

falei assim, o primo lá que era mais velho, era malvado. Aí eu falei ela vai me largar 

aqui eu to ferrada. 

E aí, enfim, gritei, gritei até que a empregada abriu a porta e eu saí correndo e 

fui para o portão e ela estava andando assim devagarzinho e eu comecei a chorar e falei 

assim, você ia me largar aqui, não sei o que. Enfim, tem essas histórias desse tipo. Tinha 

assim, que eu vi você fazendo psiu no jardim, eu lembro de você falando e falando que 

não era para contar que você estava vendo a gente e que só no dia que acertasse a 

situação é que podia contar. 

Bom, aí meus pais foram soltos em outubro, se não me engano, 73, e aí a gente 

se encontrou lá Rio e a gente ficou um tempo lá até meus pais conseguirem voltar para 

São Paulo e a gente voltou para São Paulo, e aí meu pai resolveu reincidir no crime 

contra a Segurança Nacional e continuou atuando em uma gráfica fazendo jornal 

clandestino, etc. E aí o processo dele foi reaberto e eu me lembro que nós fomos à 

audiência na segunda auditoria militar lá na Brigadeiro para assistir este julgamento 

final. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você falou reincidir, fala 

direitinho com linguagem de cristão, vai, já que você, não é? O que ele fez? 
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A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Ele 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Saiu da cadeia e voltou a 

rodar o Jornal do partido? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não é uma coisa pequena, 

não é? 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sair da cadeia e montar 

uma gráfica de novo do partido, eu acho que é uma coisa importante de se explicar. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Sim, mas eu não posso explicar 

muito, quem pode explicar é ele. Eu sei que tinha uma gráfica, a gente morava nos 

fundos de uma casa lá no Bixiga e ele tinha uma gráfica na frente porque ele fazia uns 

serviços legais, normais, com nota fiscal, sei lá o que, e também fazia uns serviços que 

não tinha nota fiscal e nem eram legais que eram panfletos de partidos, jornal de 

partido. Mas ele fez propaganda para todos aqueles candidatos.  

O Airton Soares, fez panfleto lá nesta gráfica, que era do MDB, tudo. Não 

lembro se fazia de graça ou (ininteligível) de garça, eu lembro que nunca recebia, ou de 

vez em quando recebia algum dinheiro, e tal. 

E assim, ele então, o Estado obviamente não gostou, ainda mais que o MDB 

ganhou né, em 74 e em 75 o processo dele foi reaberto e nós fomos à audiência, eu pelo 
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menos fui e eu vi, e foi um dos momentos mais tristes para mim porque eu não consegui 

entender que ele estava indo lá para a audiência e os militares todos enfileirados assim, 

aquele juiz lá, e foi, a cara dele muito triste, nós ficamos muito tristes. Aí, acho que 

alguém, a minha mãe, a minha tia falou assim, não, vamos embora porque agora não 

tem mais jeito, sei lá, alguma coisa assim. E a gente ficou muito triste e ele foi para a 

prisão e obviamente ele resolveu se apresentar à auditoria para não nos colocar em 

risco, porque aí nós íamos ter que ficar clandestino tudo de novo, fugir, não havia 

condições materiais suficientes para levar a família para o exílio ou ficar clandestino 

tudo de novo. 

E já tinha sido muito traumático. A gente já fazia terapia lá na PUC. O Pessoal 

do (ininteligível) nos ajudava muito. A Madre Cristina sempre nos recebeu muito bem. 

Lembrava do nome do pai, até nos anos 90 eu ia no (ininteligível) e a Madre Cristina, 

como vai o seu pai? O César? E a diabetes dele? Ela lembrava tudo, impressionante 

como ela era cuidadosa, atenciosa. 

Minha mãe ia muito nas reuniões familiares dos presos e dos familiares do 

mortos e desaparecidos lá na Cúria. A gente se encontrava com Don Paulo 

rotineiramente e eu me lembro muitas vezes de ficar brincando embaixo da mesa do 

Don Paulo. Ficava cutucando a perna dele, puxando a batina dele (riso). E o Don Paulo 

sempre com aquela voz mansa assim, sempre oferecia uma bala, um brinquedo e como 

vai criança? E passava a mão no meu cabelo assim. Eu me lembro muito do Don Paulo. 

Até comentei com ele isso nos anos 90, ele já não lembrava direito, ele falou que 

lembrava mais ou menos assim.  

Enfim, e a gente passou a ir no presídio todo sábado e a minha mãe é mineira, 

então era a primeira a entrar e a última a sair. Acordava bem cedo, pegava metrô, 

pegava ônibus porque era muito longe, subia a subida toda, né? E a gente ia 

religiosamente nas visitas. 

Eu lembro que o Edson fazia, teve uma época que ele tinha essa coisa de agente 

secreto, eu achava engraçadíssimo (riso) e eu, por exemplo, eu também não gostava do 

Hino Nacional, eu não gostava de ter que mentir, eu nunca, eu sempre contava que meu 

pai era um comerciante que viajava muito, por isso que ele nunca estava em casa. Mas 

as mães dos coleguinhas sempre perguntando, os coleguinhas, né, e era difícil mentir, e 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



149 

 

insistir, e às vezes a gente era pego na mentira, ou era contraditória e aí você tinha que 

dar um role assim. 

Lembro da Chacina da Lapa que ficou um clima péssimo em casa, que sumiram 

umas coisas que todo mundo acordou meio esquisito, mas não lembro direito. Lembro 

da chegada do João Amazonas, eu fui a criança que levou um buque de roas vermelhas 

para ele lá no aeroporto, e lembro que ele não gostava de cachorro, que  í é o Arruda 

que queria mandar o nosso cachorro embora e a gente não deixou, a minha mãe falou 

não, a minha cachorra é minha cachorra, meus filhos gostam da minha cachorra. E era 

um apartamento muito pequeno de um quarto e uma sala e o João Amazonas ficou com 

o quarto só pra ele e a gente dormia no banheiro, na cozinha, na sala. 

Enfim, mas o que eu me lembro de mais marcante na chegada do João 

Amazonas é que nós fomos ameaçados pelo, não sei se foram o CCC, a AB, Associação 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Aliança Anticomunista 

Brasileira. Então meus pais chegaram um dia, leram a carta de ameaça, não lembro o 

teor direito, as era uma coisa assim que a gente poderia ser ferido, sequestrado, 

acidentado no caminho para a escola, ou no caminho da escola para casa, alguma coisa 

assim. Então meus pais leram a carta, explicaram o que era esta Aliança Anticomunista 

e falaram agora vocês vão ter que redobrar o cuidado para ir e voltar para a escola, era 

um quarteirão, mas tinha que tomar todo o cuidado porque eles não eram de brincadeira. 

Eles explicaram que era o pessoal que explode banca de jornal, e tal. Aí eu fiquei 

preocupada, né? 

Então era assim, era uma infância que era mais ou menos normal (riso), mas que 

era com medo, muito rodeada de medo, de tensão porque toda hora acontecia uma, um 

jornal, a minha mãe trabalhava no Jornal Movimento e teve uma explosão de bombas 

em várias sucursais ou a gente ia lá todo sábado para ajudar a dobrar o jornal, a gente 

sabia que às vezes uma banca explodia né? Então era tenso. 
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Aí a gente foi estudar no Equipe, ganhamos bolsa de estudos, e tal. Aí lá a 

diretora falou assim, o que você espera do colégio? Aí eu falei, eu espero que eu possa 

falar tudo o que eu penso. Aí ela olhou assim e ficou (riso). Não, era outro. Ela olhou 

meio esquisito e depois eu fiz vários, ajudei organizar várias greves lá e eles ficaram 

possessos comigo, não é? 

Pra não aumentar a anuidade, pra isso e para aquilo até que eles suspenderam a 

minha bolsa. Aí, enfim, não sei se podia dizer tudo o que pensava, não. E ali, lá era um 

ambiente super legal, super saudável e lá que a gente, eu comecei a militância porque lá 

tinha todos os grupos políticos, todo mundo falava, a democracia começou mais cedo lá 

no Equipe em alguns bolsões, né? De liberdade que tinha, que começava a ter. 

Então, lá eu podia dizer que tinha sido presa, que meu pai tava preso, que tinha 

sido preso e isso deixava a gente muito mais aliviada, a gente se sentiu muito mais 

confortável com esta conjuntura. 

E ao mesmo tempo a gente queria acelerar, eu queria que a ditadura acabasse 

logo porque ficava aquele negócio vai, não vai. Eu queria militar para ajudar a acabar 

com a ditadura. Mas eu tive, por exemplo, uma professora na escola no primeiro, 

segundo ano primário que ela me alfabetizou. Eu era disciplinada eu acho, tudo o que 

meus pais mandavam eu dizer eu dizia, mas ela achou que eu era meio diferente porque 

eu dava umas respostas meio, não sei o que ela disse que eu não me lembro mais, e aí 

ela ficou toda, toda reunião de pais e mestres ela ficava perguntando para a minha mãe o 

que tinha acontecido comigo que eu era meio diferente, não sei o que.  

Até que uma vez, muito tempo depois a minha mãe explicou que meu pai estava 

preso, que a gente tinha sido preso e essa professora ficou super amiga e como a minha 

mãe trabalhava o dia inteiro, às vezes ela me levava para a cada dela, ajudava a cuidar 

de mim. Então ela não era só a minha professora como era apoio e até recentemente, ela 

morava lá no Brooklin, eu queria vê-la novamente e dizer o quanto ela foi importante 

para mim, né? 

Então a gente tinha muito medo, mas agente tinha amigos. Houve solidariedade, 

esta solidariedade silenciosa, ou anônima, né? Então tinha a diretora da escola, da 

primeira escola que a minha mãe foi trabalhar depois da prisão que eu sempre esqueço o 

nome dela, a (ininteligível)  que era filha de judeus, os pais tinham sido, ela era judia e 
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os pais tinham sido assassinados na Primeira Guerra Mundial, então ela acabou sendo 

muito solidária com a minha mãe e a minha mãe acabou dizendo o que tinha acontecido 

porque não tinha, ex - preso não consegue antecedentes de, como é que chamava? 

 

O SR. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Bons antecedentes. Não tinha 

documentação completa. O DOPS uma vez foi lá e disse para ela que era melhor ela 

demitir a minha mãe. E ela foi super solidária e disse não, eu entendo porque eu vivi o 

nazismo e tal. 

Então havia solidariedade de todos os tipos. Tinha o Padre Renzo que meio que 

nos adotou, ficou sendo uma figura meio paterna, meio de avô, que era muito solidário, 

que ajudava. Meu pai era diabético, então tinha que ter um pouco de ajuda porque era 

muito difícil manter os remédios dele, etc. E a Rosa Cardoso a nossa advogada ajudava, 

o Rezo ajudava, muita gente ajudou, né?  

Eu, por exemplo, quando eu fiz oito anos eu fiz um poema de presente de 

aniversário pro meu pai e esse poema chamava Dói Gostar dos Outros. É um poema 

triste, tem erros de Português porque eu estava aprendendo ainda a escrever. E o Renzo 

gostou, conheceu a história da nossa família através de uma carta que meu pai mandou 

este poema para o Padre Renzo, e ele veio para o Rio de Janeiro só para nos conhecer. 

Depois publicou um livro na Itália com poemas sobre a ditadura que tinha o meu 

poema, tinha do Chico, do Gil, tinha do Pedro Tierra, tinha né, uma misturança assim, e 

na introdução eles contavam a nossa história, a história da minha família. 

 

O SR. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Tem a foto, né? E esse poema, e 

essa história foi publicada em vários jornais de Esquerda, de exilados. Foi publicada no 
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Brasil Mulher, a primeira entrevista que eu dei, eu tinha uns 10 anos eu acho, que eu fui 

explicar como eu tinha feito este poema, alguma coisa assim. 

 

A SRA. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Han? 

 

A SRA. - (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Oito. Quando eu tinha oito anos 

eu fiz este poema. Então, através de uma série de iniciativas, inclusive deste poema a 

gente sempre falou desta história, sempre contou esta história. Meus pais quando foram 

processados na Justiça Militar em 73 eles contaram esta história, eles contaram que os 

filhos tinham sido presos, que a tia grávida tinha sido presa. Então, no Brasil Mulher, no 

Brasil Nunca Mais em 85 quando foi publicado tem a nossa história lá, né? 

E nós sempre demos entrevistas e quando a Bete Mendes encontrou o Coronel 

Ustra lá no Uruguai denunciou que ele havia torturado ela nos anos 70 no DOI-CODI. 

Nós também demos entrevista na Isto É, contamos esta história, né? 

E esse medo todo que ficou e que foi elaborado e reelaborado diversas vezes e 

em diversas vezes eu fiz terapia para tentar reelaborar isso, foi uma ameaça que se, que 

permaneceu, né? Foi recorrente, então nós fomos em 96 ajudar nas escavações lá no 

sudeste do Pará, para tentar encontrar os restos mortais dos guerrilheiros do Araguaia e 

nós fomos ameaçados lá. Nós fomos ameaçados em 2001, com homem armado, as 

ameaças de morte, de sequestro ou de sumiço elas sempre este presente. No período 

democrático também e não só durante a ditadura. 

E, claro que algumas dessas ameaças geraram insônia, geraram medo concreto, 

desconforto, né? E vai em período que você fica melhor, tem períodos que volta a 
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insônia. E a gente vai aprendendo, os amigos falam do medo de um assalto que teve 

uma vez na vida e aí você vai comparando os medos, se você vai trocando histórias. 

Agora tem uma nova leva de estudantes e de pessoas interessadas neste assunto, 

então você volta a dar entrevistas novamente, começa a contar tudo de novo, não é 

muito agradável ter que falar desta história recorrente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível). Você 

realmente pegou esta trilha da sua mãe de, não gosto muito de usar esta expressão, mas 

de caçadores de nazistas. E fez muitos documentários testemunhais, aquele da 

(inaudível). Fala um pouco de uma síntese aí, síntese, desse seu trabalho, dessa sua 

trajetória e como você vê isso olhando a sua mãe pelo retrovisor, o seu pai um sujeito 

completamente na dele, fazendo do jeito que ele sempre acreditou.  

Faz uma síntese e faz uma, essa tua vida acadêmica, sua vida que você se 

dedicou totalmente a isso. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Então, lá na Equipe eu comecei a 

militar e eu continuei. A gente encontrou vários tipos de movimento estudantil, vários 

grupos, fiz amigos em muitos grupos, mesmos, 79, 80, 81, 82, até hoje alguns desses 

lideres estudantis são meus amigos, a gente fez festa no ano passado. Nos encontramos 

vários, então fiz movimentos secundaristas, depois eu entrei na USP e quando eu entrei 

na USP eu estava na dúvida se eu queria ser jornalista, Historiadora ou advogada. Eu 

passei nas três faculdades. Um na PUC, outra na USP e outra na Casper.  

Aí eu falei, eu vou para a Universidade pública que é melhor, que tem mais a ver 

com as minhas condições financeiras, então eu resolvi ser historiadora, mas foi uma 

coisa que foi aos poucos, não foi logo de cara que eu assumi essa, e aí eu queria estudar 

Brasil Colônia, para não ter que estudar ditadura, mas as coisas foram se encontrando, 

né? Até que houve a descoberta da Vala de Perus que eu vi estas mulheres fantásticas 

vindo para o arquivo do IML, mulheres e homens, o Ivan também (risos). 
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Indo lá tinha aqueles pedaços de corpos assim no formol e aquele monte de 

papel sujo, mofado. E esse pessoal pesquisando lá e eu falei, gente, mas cadê a 

universidade, cadê, e aí eu fui incorporando que eu tinha que ajudar como militante e 

como historiadora, então fui, acabei participando da Comissão que cuidava dos 

desaparecidos da Vala de Perus que a Erundina montou. Foi montada em 90, e eu 

participei em 92, não é? E a partir daí por diante eu comecei a pesquisar e participar da 

organização do dossiê dos mortos e desaparecidos de 95 e 96, o de 2009. 

A gente ficou três, quatro anos pesquisando no antigo DOPS, quase que 

exclusivamente, fazendo de graça. Então eu trabalhava e depois a tarde eu ia lá e fazia a 

pesquisa. A universidade não se interessava muito por esta pesquisa nesta época. Depois 

começaram a surgir projetos na universidade, eu participei de alguns para ajudar a 

organizar a documentação do Serviço Secreto do DOPS que é de 40 a 83, a gente fez 

este trabalho. Depois então eu fui entrando na pesquisa acadêmica, mas sempre 

ajudando a reconstruir a história da morte e da vida destas pessoas, não é? 

E acabei fazendo mestrado sobre a história das famílias dos mortos e 

desaparecidos no Brasil, e naquele momento eu já comecei a comparar com a 

Argentina, a ler coisas sobre a Argentina. Depois no Doutorado eu fiz um projeto sobre 

a história dos presos políticos no Brasil e fiz paralelamente um projeto com a, 

financiado pela Fundação Ford, onde a gente fez a gravação de 80 entrevistas com 

presos políticos em vídeo que está disponível na USP e na UNICAMP, são 350 horas de 

gravação.  

E a gente foi para Argentina para aproveitar a experiência que eles tinham 

porque o Memória Oral é uma ONG que tem um grande acervo oral em vídeo, e a gente 

foi lá entrevista-los, fomos na ESMA, fomos nas instituições públicas de memórias, nos 

lugares de memórias. Fui em 2007 ao Encontro Lugares de Memória no Chile. Então a 

gente começou do ponto de vista acadêmico também a investigar essas outras 

experiências, eu acabei também fazendo doutorado sobre as memórias e as histórias dos 

presos políticos. Foram mais entrevistas dos presos de São Paulo e Rio, mas tem 

entrevista com presos da Bahia, Pernambuco, Ceará. 
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Entrevistas com os advogados dos presos políticos, entrevistas com militantes, 

exilados, outros que enfim, fiz entrevistas fora destas 80 também. E agora eu faço pós-

doutorado sobre a história dos advogados de presos políticos. 

Eu sempre procurei trambalhar com história oral, com memória, mas com 

documentação tradicional, no caso com os documentos principalmente do DOPS ou do 

SNI que estão vem sendo abertos estes arquivos desde 2005 e agora estão mais fáceis, o 

acesso é mais fácil com a nova lei de informação que eu ajudei muito, batalhamos muito 

e criamos um movimento que chamava Desarquivando o Brasil que propôs uma ação de 

inconstitucionalidade contra a lei de 91, Lei de Arquivos. 

A gente se movimentou, fez um abaixo assinado, fez muito debate para discutir 

porque que essa lei de 91 poderia ser considerada inconstitucional, da necessidade de se 

fazer uma nova lei de informação. 

Então, dado a lentidão com que o Brasil tratou este assunto e tem tratado da 

memória desse passado recente, a minha evolução profissional foi caminhando um 

pouco com os novos fatos políticos, com a conjuntura política e eu, acabei atuando tanto 

como historiadora como militante. 

Muitas vezes não teve contradição nenhuma, apesar de que há um certo 

positivismo predominante que diz que o pesquisador não pode estar diretamente ligado 

ao seu objeto de pesquisa, só o nome objeto de pesquisa já diz tudo. Quer dizer, o 

pesquisador não pode ter subjetividade, ele é como se o cérebro da gente fosse um 

laboratório de química e a gente separa as emoções dos documentos que estão no 

arquivo. 

Outros dizem que fazer história oral é coisa de jornalista, não é coisa de 

historiador. Mas a gente vai discutindo, debatendo, discutindo muita teoria e vai 

ganhando espaço e dizendo que isso não é possível, que o bom é que seja tudo 

misturado porque é assim que a nossa cabeça funciona. Então, acho que resumindo é 

isso. 

 

(Aplausos) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns. Já falta pouco, a 

ditadura está acabando. 

 

(Risos.) 

 

O SR. JOÃO - O meu nome é João, né? Eu sou mais novo do que ele, então a 

minha vivência nesse período, a minha concepção é bem não muito diferente, mas bem 

diferente assim, né? 

Minha mãe estava presa quando eu nasci, estava sequestrada, e aí eu nasci em 

Brasília no Hospital da Guarnição do Exército, isso eu não lembro não é? Estou falando 

que a minha percepção é diferente, não é? 

Eu vou começar a ter lembrança quando a gente já estava no Rio de Janeiro, não 

é? Eu andei com o Edson no Rio de Janeiro, eu devia ter já os meus quatro anos 

(ininteligível), mas né?  

Minha mãe sempre contou para mim, sempre contou que meu pai tinha morrido 

na Guerrilha do Araguaia, desde pequeno ela contou e ela falou, olha, se perguntarem 

você vai dar outro nome a gente tinha outro nome, o nome dele é Guerrilha, não é? Não 

vai falar o nome verdadeiro e não vai contar esta história de que ele era guerrilheiro, etc. 

para as pessoas. Você fala que ele teve um acidente e ele morreu, você era muito bebe e 

teve um acidente de carro e morreu e pronto, não é? 

Mas eu tinha já consciência. A Janaína estava falando não é? Ela contava a 

história do Araguaia para a gente dormir e eu não gostava porque eu achava que ela ia 

morrer na história e então eu falava não conta não. Os dois já eram mais velhos e eles 

gostavam e eu não. Mesmo que eram histórias de bichinhos, da cachorra, etc. eu não 

tinha essa vontade muito de ouvir, não era uma história para mim, não tinha sido boa, 

não é? Não era uma coisa que tinha sido, não é? 

Aí depois eu fui conhecer o Igor, eu fui conhecer o Igor mais tarde já quase 80, 

não é? 
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O SR. - (Inaudível.) 

 

O SR. JOÃO – Em Santo Amaro. A minha avó também, eu acho que era 80, 

não era? Já estava na escola, já, então era 80. Aí eu conheci mais gente da família. A 

família era reduzida, não é? A Jana, o Edson, o Cesar, a Amelinha e a minha mãe, eram 

poucas pessoas e de repente dobra até, mais que dobra não é? E tem os outros primos, 

(ininteligível) são, tem um monte de primo, não é? Tem a Letícia, a Paula, Augusto, 

Dudu, então assim, aumenta bastante.  

E também nessa época começa a ir para Minas também, então aumenta a família 

assim umas dez vezes a quantidade de pessoas na família. É bom. Aí eu lembro que 

tinha a preocupação da minha mãe de a gente ser sequestrado, a gente não podia chegar 

atrasado, se eu saísse da escola e fosse para a casa de um colega e não tivesse sido 

planejado, se não tivesse avisado a minha mãe ela ficava desesperada, eu chegava em 

casa e ela estava desesperada.  

Aí explicava, olha, eu fico pensando que aconteceu alguma coisa com você, eles 

ameaçavam me sequestrar, etc. então tem que avisar, você tem que ser mais 

responsável, não pode sair da escola e ir brincar, tal. Tem que voltar para casa. Tinha 

esta tensão, até depois de mais velho ela ainda tinha esta preocupação. Eu ia para as 

baladas e ela ficava em casa esperando, aconteceu alguma coisa, tal. Isso aí era anos 90 

né? Mas mesmo assim ficou essa preocupação. 

Aí quando eu estava com 17 anos mais ou menos, a gente abriu um processo 

contra a minha avó, olha que engraçado, na verdade era contra o meu pai e contra a 

minha avó para reconhecimento de paternidade. 

Então, aí tinha, eu lembro que tinha o Defensor Público que estava defendendo o 

meu pai porque ele não estava presente e ele fazendo uma série, eu não sei o que ele era. 

Curador de ausente. Aí tinha esta figura dessa pessoa que ficava questionando se minha 

mãe não tinha tido outros casos, se eu era realmente filho do meu pai, sei lá o que e etc. 

Uma coisa assim meio surreal, né? 

A minha avó era ré, tinha este cara que estava lá para defender os interesses do 

meu pai, mas questionando a paternidade. Aí uma hora o juiz perguntou se eu tinha uma 
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pergunta para fazer, eu disse, eu tenho. Porque esta pessoa que está representando o 

meu pai não está querendo reconhecer o filho dele. Eu acho que se meu pai estivesse 

aqui ele ia querer sim. E eu não entendo essa coisa aí. 

Ele falou, não. É a figura dele é essa, e alguém tem que questionar, não pode ser 

assim. Aí eu falei, mas não tem sentido, ele não está aqui não é porque ele não está 

querendo reconhecer a paternidade. Ele não está aqui porque é desaparecido. 

Mas aí a gente ganhou este processo e a partir dos 17 anos, eu passei a ter no RG 

o nome do meu pai e na filiação pai André Grabois, porque não tinha, tinha assim mãe, 

Crimeia Alice. E ganhei uma certidão que tinha avós paternos. Aí eu lembro que minha 

mãe me deu um caderninho que ela contava toda a história. Tipo um diário que ela fez, 

todo dia que ela estava presa ela escrevia um pouquinho porque ela achava que não ia 

me conhecer. 

E aí eu demorei muito tempo para ler este caderninho, que ela me passou, ela 

botou na fralda quando me entregou para minha tia, minha madrinha, não é? Quando eu 

estava com três meses e saí da cadeia ela entregou para essa minha tia. E aí depois a 

minha tia entregou este diário para minha mãe e depois a minha mãe entregou pra mim, 

e aí eu só fui ler este diário quando estava com 21 anos. 

É triste né, por que. Então assim, esta parte de ficar ouvindo histórias assim eu já 

não curto muito não. Então o diário do Maurício eu não li também, não. Sempre que 

tinha entrevistas, sempre tinham os jornalistas, ah, a história de como o seu pai morreu, 

e aí tinha (ininteligível), eu acho que tem que ter uma versão, mas não um relato, tem 

que ser uma coisa mais, com mais embasamento porque aí você está lendo e é uma 

coisa que você pode acreditar. Porque eu não acho legal ficar ouvindo assim a história. 

É isso. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Me diz uma 

coisa, quantos anos você tem hoje? Quarenta anos? Você já foi lá no Pará, teve alguém?   
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O SR. JOÃO - (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você foi lá? 

 

O SR. JOÃO - (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho no 

microfone. Você foi lá no Pará? 

 

O SR. JOÃO – Aí a gente foi e estava colhendo depoimentos das pessoas que 

viveram e vivem lá a história deve ter sido muito sofrida, não é? Eles contam que a 

cidade inteira, não é? Foi cercada pelo Exército, um campo de concentração 

praticamente. As pessoas não podiam sair da cidade, a cidade foi aprisionada, eles 

foram ocupando e as pessoas (ininteligível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Relatório do Arroio você 

leu sobre o seu pai ou não? Também não? 

 

O SR. JOÃO – A única história que eu li mais foi a que a minha mãe escreveu, 

não é? Esse diário dela, porque aquilo que eu falei, eu acho que tem que ler, mas tem 

que ter uma coisa que tenha mais veracidade, uma coisa assim você lê e pronto. Eu acho 

que no começo do ano passado que a gente foi em uma audiência com a juíza do 

Araguaia, foi no ano passado não foi? Foi no ano passado e aí estava gente do Governo, 

o Ministério da Defesa, Ministério dos Direitos Humanos, não é isso? De um lado e os 

familiares do outro. 

E aí eles contando esta história do GTA, não sei lá o que e tal. Uma hora a Juíza 

perdeu a paciência com eles e falou olha, vamos parar com estas histórias e ela falava 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



160 

 

que existe um pacto entre o Executivo e Exército para fazer silêncio (ininteligível). 

Como pode ter um pacto, como uma Juíza pode aceitar este pacto também. Eu fiquei 

olhando e falei, puxa, 2013. E ela vai e fala isso. Deve estar lá gravada a sessão dela 

falando que o Exército tem que acabar, que o Executivo e o Exército tem que entrar em 

um acordo e acabar com esse pacto do silêncio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você foi lá no 

julgamento da Costa Rica, não foi? 

 

O SR. JOÃO – Fui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Quando foi o julgamento da 

Costa Rica, você lembra? 

 

O SR. JOÃO – Há uns cinco anos, três anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que você foi lá? 

 

O SR. JOÃO – Lá também foi uma coisa engraçada também, porque ficou 

assim separado, a gente, familiares de um lado e o Estado Brasileiro ficou do outro lado. 

Aí veio uma moça, acho que Secretária dos Direitos Humanos, Ministério dos Direitos 

Humanos assim, falou, a gente está do mesmo lado. Aí a gente falou para ela, olha lá, a 

gente está para cá e vocês estão para lá. Não estamos do mesmo lado, olha. Então, esse 

é o ponto que a minha percepção maior é como depois de tanto tempo, tantas mudanças 

no país e isso não é esclarecido, não é resolvido, não é? É isso o que eu fico pensando, 

eu falei, poxa! Qual o sentido disso daí, não é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal Joca, obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

Bom, estamos encerrando essa fase, essa fase não, este dia. Mais uma vez eu 

queria falar o que eu falei de manhã, queria parabenizar todo o trabalho que vocês 

fizeram, Ivan, Amelinha, toda a Assessoria da Comissão, Taís, Tati, todo mundo. E o 

Deputado que está aqui, ele não está, ele saiu, ele chama Justiça, é um jovem Advogado, 

Deputado lá de Rio Preto, o João Paulo Rillo foi uma das pessoas que mais contribuiu 

na fase dura de implantação da Comissão da Verdade. Ele está montando um grupo de 

Comissão da Verdade lá em Rio Preto. Um jovem que apoia muito a gente aqui, ele 

apoia muito. 

Eu queria Igor, queria te fazer uma pergunta pessoal, pessoal não, como você 

elabora muito forte vai, pessoal. O sujeito estava conversando com o Ivan aqui, 

construiu até uma historinha que mudou o CNPJ e queria que você falasse do ponto de 

vista pessoal. Como é que você vê uma história tão incrível como essa história do 

Araguaia. E como é que você vê um pequeno grupo de abnegados, outro dia veio o filho 

do Fonteles aqui depor, foi Vereador e ele não consegue falar na primeira pessoa. Além 

dele falar muito alto, assim muito discursivo, ele não consegue, ele tem essa teoria de 

que tudo está sendo feito para resgatar memória, não é?  

Mas eu não quero que você faça uma leitura muito forte, muito política, e vendo 

você como três Grabois que você carrega junto com o Joca, como é que você vê isso? 

Eu sempre tento te perguntar isso. 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Como a Janaina disse, não tem esse negócio da parte 

que é emoção, é pesquisa acadêmica científica, é jornalismo, isso tudo vai. Qual é a 

nossa percepção, né? 

Eu acho que, uma das coisas assim que sempre eu quis evitar, a minha mãe até 

usa outro termo, ela usa outro termo, eu não sou vítima eu sou sobrevivente, né? Ela 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



162 

 

fala eu não me sinto vítima, na verdade, mesmo denunciando duas gerações depois do 

meu pai, meu tio, quatro, cinco gerações depois do Mauricio, não é? O Mauricio a 

geração começa em 30, não é? A continuidade da luta dos comunistas que é a luta da 

classe operária, eu tenho um grande orgulho de ter sido personagem desta história. 

E eu acho que, como tarefa honrar esta história. Bom, trajetória diferente, por 

exemplo, da Janaina que fez todo um trabalho, a vida profissional da Janaina foi, mas 

sempre na minha militância política, eu estou dando as minhas aulas, ou estou 

convivendo com os meus amigos, com os meus filhos. 

É sempre honrar esta trajetória e todos os outros, todos os guerrilheiros, todo, no 

dia que teve os oito depoimentos dos parentes dos guerrilheiros que atuaram em São 

Paulo na (ininteligível) São Paulo que a Liliane deu o depoimento do tio do Cilom 

Brum, que é o Cilom, ela não conheceu, ela foi batizada pelo Cilom e imediatamente o 

Cilom foi para a guerrilha, não é? O poema do Ribas, Antonio Ribas que tinha plena 

clareza quando a gente lê aquele poema, do que o esperava. O Ribas fala da morte que 

ele vai viver, o verso mais forte do Ribas. 

Então, essa herança, vamos dizer, o Araguaia do ponto mais alto da luta armada, 

sem menosprezar nenhuma outra forma de resistência, eu acho que o balanço, ele foi 

correto. É desnecessário, absolutamente desnecessário porque fizeram a história. O 

certo ou errado, eles fizeram a história. Se a gente está vivendo esta conjuntura, esse 

período democrático, Comissão da Verdade, etc. Se a Esquerda consegue algumas 

vitórias, etc. 

Então, todo o pessoal que participou da resistência, não é? Esse pessoal tem este 

peso. E a ditadura não marcou só a vida gente, de nós familiares, ela marca a vida de 

todas as pessoas do Brasil. A ditadura faz parte de todos os cotidianos, (ininteligível) 

das escolas públicas, cantar Hino Nacional, apropriação que eles fizeram dos símbolos 

nacionais. Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso era ventilado, a Moral e Cívica, propaganda 

ideológica que era pesado. Esse período parece que tinha sido esquecido. As pessoas 

esqueceram que a censura proibia noticiar que tinha epidemia de meningite, que foram 

15 anos sem greves, sem a luta salarial organizada porque os sindicatos sob intervenção. 

A greve do ABC em 78, 79 foi a explosão que o pessoal estava com o arroxo 

salarial da pesada, etc. E aí essa memória que é racional, é uma memória política, e ela é 
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uma memória afetiva. A gente até estranha não tem um filme decente de ficção sobre o 

Araguaia. Não tem um filme decente de ficção sobre o Araguaia, não tem um romance, 

alguma coisa assim, e aquilo ali dá para fazer 20, 30 filmes  

 

A SRA. – Eu posso falar? 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É isso. 

 

A SRA. – Eu queria falar 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Eu já falei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar, pode falar à 

vontade. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Porque assim, como eu pesquisei 

e escrevi sobre a Guerrilha do Araguaia eu fui lá e fiz entrevista com camponeses que 

aderiram à guerrilha, não é? E eu queria só dizer uma coisa, ainda há muito que se 

descobrir sobre a Guerrilha do Araguaia porque, dos 27 mil documentos, é 27 mil não 

é? Liberados sobre a Guerrilha do Araguaia, nenhum desses documentos diz como eles 

morreram, onde estão os restos mortais, o que aconteceu com eles. Tem papel lá 

adoidado, mas os fatos mesmo que interessam que o Joca reclama e que o Igor quer 

saber, que todos nós queremos saber não estão nos documentos.  

Então, há muita coisa para se descobrir ainda, mas acho que o que chama a 

atenção na Guerrilha do Araguaia é que foi um movimento que durou quase três anos, é 

longo, um movimento que foi preparado desde 1966, uma longa preparação. Ele é um 
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foco, mas é um foco guerrilheiro muito diferente porque é de longa duração, tem muitas 

raízes. 

 

O SR. – Com participação popular. 

 

A SRA. JANAINA DE ALMEIDA TELES – Com participação popular 

grande. As informações que o Curió passa são chocantes, quer dizer, eles ficharam 500 

e poucos camponeses que estavam ou que tinham aderido à Guerrilha ou que estavam 

na área de influência da Guerrilha. E foi por isso que eles conseguiram resistir por tanto 

tempo, porque eles tinham raízes fortes naquele lugar. E é por isso que há tantos mitos 

sobre a Guerrilha do Araguaia, é por isso que ainda hoje há tantas mentiras sobre a 

Guerrilha do Araguaia, tantos segredos, né?  

E é um movimento guerrilheiro que incomoda os militares obviamente, por 

motivos óbvios, mas que incomoda o próprio PCdoB que não quis por muitos anos 

discutir este assunto, não ajudou os familiares a procurar os restos mortais, que não quis 

fazer uma crítica e uma autocrítica importante, longa, detalhada sobre esta experiência. 

Então, o legado da Guerrilha do Araguaia persiste por tudo isso, os latinos, eu 

estive semana passada na URGS em Porto Alegre, e os chilenos e argentinos ficam 

espantados com a dimensão da Guerrilha do Araguaia. Os próprios argentinos que 

estavam aqui da equipe argentina de antropologia forense, quando a gente fala foi um 

movimento guerrilheiro maior que a do Che na Bolívia, e eles ficam espantados, como 

assim? E eles nos ajudaram a fazer escavações lá em 96, 2001, 2004. Eles mesmos, 

porque assim, essa história está para ser contada de um jeito equilibrado e com pesquisa 

séria. Então eu acho o que momento dá para dizer rapidamente sobre a Guerrilha é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, gente. É que eu 

queria também falar, mas tudo bem, Amelinha, fala.  
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 (Risos.) 

 

Senta aqui. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA ALMEIDA TELES – Pode ficar na Mesa Adriano, 

você é o Presidente da Comissão, eu sou Assessora, mas eu sou mãe, fui presa política e 

sou mãe desta família. Aquilo, acho que este momento de hoje, para mim, é um 

momento que me toca muito, por isso que eu não podia ficar sem falar. 

Porque a Família Teles e a Família Grabois, ela é tudo o que eu tive para 

suportar toda esta ditadura, foi essas duas famílias, então não podia deixar de falar neste 

momento. Eu queria dizer que eu estou aqui junto também, de uma pessoa que conheceu 

muito da minha história que é a Leopoldina Duarte. E essa pessoa é psicóloga, ela sabe. 

Ela ficou muitas vezes com estes meninos, e eu não podia deixar de falar dela, junto à 

Leopoldina, junto com esta história toda porque eu vejo assim, eu sou vitoriosa, estas 

famílias são vitoriosas, e a Janaína, Edson e Joca, porque nós, a ditadura nos massacrou 

demais, e não foi só nós a gente sabe disso.  

Só que todas as famílias que tiveram oportunidade de falar mostraram que foram 

massacradas, nós vimos hoje de manhã a família da tia, nós vimos a Zuleide falando 

aqui, nós vimos o Carlinhos. Ontem nós vimos a Tessa, nós vimos a Carminha, a filha 

Delzira, nós vimos o filho da (ininteligível), quer dizer, a semana inteira nós estamos 

ouvindo. 

Não quer dizer que só a Família Teles e a Família Grabois, mas essa família está 

aqui, esta família foi muito, as duas famílias foi muito massacrada. A Família Telles 

ninguém morreu, nós estamos vivos, nós podemos falar que somos sobreviventes, mas 

nós somos vítimas também. 

Nunca vou tirar essa nossa condição de vítima. E o que eu, eu quero só mostrar 

um pouquinho dos meus filhos, eles são vitoriosos, mas eles passaram, o Edson quando 

saiu da cadeia, ele vivia em pânico, ele não podia ver um militar. Quanto ônibus eu 
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tinha que pegar na rua porque entrava um militar e o militar entrava pela porta da frente 

e eu descia pela porta de trás. Entrava um militar e eu tinha que descer, era pânico. 

Na minha casa quando tocava a campainha, o Edson ia para dentro do banheiro, 

ia para debaixo da cama, tinha pavor porque isso tudo ele ouviu na OBAN. Ele ouviu a 

tortura o tempo todo. Ele pode ter esquecido, felizmente esqueceu, ele está vivendo a 

vida dele, mas isso tudo eu passei, eu como mãe.  

Eu queria lembrar aqui que hoje nós estamos falando de crime, de testemunho e 

esta Comissão da Verdade ela é de uma certa forma, mas lá em 74 quando só tem 

desaparecido político neste país, porque a ditadura nem deixava sobreviver, não. 

Aqueles, sobreviver não, ela não deixava nem o morto ser morto oficialmente, ela 

desaparecia com o corpo. 

A Madre Cristina, eu acho que tem que lembrar da Madre Cristina, foi que eu 

abti na porta dela e ela atendeu a esses meninos. Foi lá no (ininteligível) que atendeu a 

esses meninos. Eu tenho até o cartãozinho da Vera que foi a psicóloga que ficou com 

eles, a Julieta Salgado ou Julieta Nóbrega foi quem ficou com eles, tudo  apedido da 

Madre Cristina. 

Então eu posso, eu acho que se nós somos vitimas, sobrevivemos, mas não 

podemos deixar de falar dessa história. O Joca, como o Joca sofreu gente. O Joca foi 

torturado na barriga da mãe e isso eu nunca vou esquecer porque eu vi ele sendo 

torturado dentro, a Crimeia sendo torturada, e esse menino ele tinha convulsões, ele 

tinha convulsões o tempo todo, esse menino foi salvo assim por esse povo da Rede 

Solidária Silenciosa, Anônima que apoiou e  essa mulher, a Madre Cristina articulou 

neurologista, com psicólogos. A Janaína foi, ela ficou mais velha do que ela era, ela ia 

ficar na puberdade, ela ia ficar menstruada se não fossem os médicos ali do Hospital 

São Paulo, inclusive do Hospital São Paulo que a Madre Cristina articulou, vamos 

cuidar desta menina, vamos cuidar desse menino. Então ela cuidou de cada um desses 

aqui. 

O Igor que vem aqui e conta esta história bonita, o Igor com essa inteligência 

toda, o Igor, quando eu conheci o Igor, o Igor me contava todinha a história do Lênin, 

você lembra disso? Contava todinha a história do Lenin e do Stalin, sei lá mais quem, 

do (ininteligível) e do Mao Tsé-tung, quer dizer, ele tinha 11 anos de idade. Quando a 
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gente conhece a infância roubada, a infância destes meninos foi sim roubada. Então eu 

acho sim, esse menino carrega este nome Grabois, ele teve que esconder este nome. 

Então eu acho, é isso o que eu queria falar, eu acho assim, que essa contribuição 

e quando eu vejo o Joca, a dificuldade de vir aqui falar, e eu vi a Tessa ontem falando 

que ela quer sepultar o pai dela, eu vi a Tessa falando, isso ficou para mim muito forte. 

O direito a sepultar os seus mortos nós não tivemos. Eu vou, sou uma agregada dessa 

família, eu sou família de todo mundo, mas eu não posso esquecer disso, eu não posso, 

ouvir a Tessa falando ontem aqui, eu vi o Joca, ele não consegue ler a história dele, ele 

não consegue ler sobre a história dele, e ele não teve o direito nem de conhecer uma foto 

do pai dele, porque as fotos que vem são fotos xerocadas, são fotos em pedaço. 

Então eu acho o seguinte que a Comissão da Verdade, ela tem que buscar sim, é 

informações, pelo menos trazer as fotos desses mortos, pelo menos trazer as fotos 

desses desaparecidos, contar o que foi que aconteceu com essas pessoas. Eu não vou 

fazer, e eu estou falando bem pessoal mesmo, eu não tenho discussão política, a minha 

discussão, aliás, o meu pessoal sempre é político e o meu político é sempre pessoal, eu 

sou uma mistura, sempre fui porque eu sou o tipo anafeminista e então nós não temos 

separação do público e do privado. 

Olha, esta Guerrilha do Araguaia, foi um fato heroico do povo brasileiro, como 

as outras também. Quando eu vejo a Guerrilha do Vale da Ribeira, do (ininteligível), 

porque essas guerrilhas urbanas, tudo isso. Se hoje nós respiramos um pouco de 

democracia é graças a toda essa luta. Como a luta da do René (ininteligível). 

A gente brinca, Movimento Revolucionário dos Trabalhadores que não é dos 

trabalhadores, Movimento Revolucionário, Tiradentes, que a Família Seixas também 

deu a sua contribuição e foi massacrada, que tem o irmão do Ivan, ele tinha que estar 

vindo aqui desde a segunda feira e ele não conseguiu. Então eu acho que, esses 

depoimentos, essas falas aqui são muito importantes, mas a gente tem que lembrar 

também do que não foi falado. 

Aqui também, dentro de cada fala tem muita ausência das falas internas, do que 

nós passamos e é isso o que eu queria lembrar,. Porque talvez a gente não vai ser na 

Comissão da Verdade, mas de qualquer forma eu agradeço muito ao Adriano que está à 

frente desta Comissão, de ter este espaço aqui, deste espaço ser público porque esta 
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história não pode ficar dentro do tapete a vida inteira, ela tem que ser registrada. Eu 

agradeço muito, é isso. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Obrigado pessoal, a sessão 

está encerrada. 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

08/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva.  

Sexagésima Audiência Pública, 8 de agosto de 2013, Auditório Teotônio Vilela.  

 Está instalada a 60ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 08 de agosto de 2013, na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva dos depoimentos sobre 

os casos Ângelo Arroyo, João Batista Drummond, Pedro Ventura Felipe de Araújo 

Pomar, assassinados no episódio conhecido como Chacina da Lapa. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as Audiências 

abertas ao público.  

Esta Mesa é constituída por Amélia Teles, por Pedro Pomar e por Gustavo Reis. 

Então, sem mais.  

O assunto dessa Audiência de hoje está tratado nesse livro escrito pelo jornalista 

Pedro Pomar sobre o massacre da Lapa. Como o Exército liquidou o Comitê Central do 

PCdoB, São Paulo, 1976. Pedro Estevam da Rocha Pomar. Então com a palavra a 

Vivian Mendes para fazer a leitura do memorial da casa da Lapa, da Chacina da Lapa e 

das três pessoas que lá foram dos três militantes, dos três dirigentes que lá foram 

assassinados.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa tarde a todos e todas. 
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A Chacina da Lapa.  

Os agentes do DOI-CODI São Paulo, cercaram a casa na rua Pio XI, bairro da 

Lapa em São Paulo em 16 de dezembro de 1976 na operação conhecida como Chacina 

da Lapa.  

Segundo os vizinhos, em nenhum momento houve troca de tiros, mas sim uma 

fuzilaria que partia apenas do lado de fora onde estavam os agentes de repressão 

política. Pedro Pomar, Ângelo Arroyo e outros dirigentes do PCdoB reuniram durante 

dois dias, 14 e 15 de dezembro de 1976 na casa.  

O Exército obteve informações sobre a reunião com o militante Manoel Jover 

Telles posteriormente considerado pelo PCdoB, o delator da reunião e montou a 

operação com o objetivo de desmantelar o partido. 

Ofícios do Comando do II Exército as Forças Militares citam o nome de Pedro 

Pomar, Ângelo Arroyo e Aldo Arantes como participantes da reunião e comunicam que 

a casa estava sob vigilância dos agentes do DOI-CODI São Paulo e do II Exército. De 

acordo com o jornalista Pedro Estevão da Rocha Pomar no livro “Massacre da Lapa”, 

“Era meio-dia do dia 16 de dezembro, quando Frederic Chapin, cônsul-geral dos 

Estados Unidos em São Paulo, chega ao prédio da Cúria Metropolitana. Nervoso, quase 

invade a sala de Dom Paulo Evaristo Arns, fala da chacina pede ao Cardeal que inicie 

gestões para evitar a morte dos que estão presos”. 

‘Sabíamos da reunião há dias, mas não esperávamos que sob o Dilermando 

Monteiro, comandante do II Exército, acontecesse o que aconteceu’ diz o diplomata e 

avisa a Dom Paulo que tem os nomes dos militantes presos”. 

Há uma contradição entre o laudo pericial dos prédios e o laudo de exame 

pericial das armas. O primeiro laudo só reconhece o uso de um revólver Taurus, o 

segundo afirma que teria sido disparado também um revólver OH. As armas constantes 

da segunda perícia foram arroladas no dia 16, o DOPS, no entanto só requereu exame 

das peças em 21 de dezembro quase uma semana depois da chacina. Não foi realizado o 

laudo pericial que apontasse sinais de pólvora nos dedos das mãos de Ângelo Arroyo e 

Pedro Pomar. 
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Os corpos foram retirados da posição em que caíram durante o ataque e 

arrumados de forma a que se demonstrasse que estavam portanto armas. Na montagem 

das fotos dos corpos, Pomar aparece com óculos no rosto, mas o depoimento de seu 

filho Wladimir, esclarece que ele enxergava muito bem e usava óculos exclusivamente 

para leitura.  

O economista João Batista Franco , foi preso em 15 de dezembro de 1976, 

quando saia da casa da Lapa onde participou da reunião do PCdoB. Foi morto nas 

dependências do DOI na madrugada do dia 16. Elio Gaspari no livro “A Ditadura 

Encurralada”, transcreve e comenta a informação que o general Figueiredo, o então 

chefe do SNI, enviou ao presidente Ernesto Geisel relatando o massacre da Lapa.  

Primeiro, o DOI-COD do II Exército acompanhava há três meses as atividades 

do Comitê Nacional do PCdoB desenvolvidas em ligação com a USP. Falso, a operação 

fora montada pelo CIE de Brasília. Vieram os chefes de sua seção de operações o 

coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e algo como quatro homens. Outra equipe viera 

do Rio e se aquartelava no II Exército. 

Sexto, o terceiro elemento tentou fugir pela caixa d´água tendo, entretanto, caído 

à rua fraturado o crânio, e sido atropelado por um automóvel, falecendo em 

consequência. Falso, o terceiro morto, o economista João Batista Franco Drummond, 

fora preso à noite depois de ter sido deixado perto da avenida Nove de Julho e morrera 

horas antes do ataque no DOI. A simulação pretendia fabricar um suicida fora do DOI. 

Ela livrou o general Dilermando Gomes Monteiro do estigma que acompanhou o 

general Ednardo D´Ávila Mello até sua morte em 1984. 

Conforme a versão dos órgãos de repressão encontrada no arquivo do extinto 

DOPS São Paulo, Drummond morreu após ser atropelado por um veículo não 

identificado na rua Paim, na Bela Vista. O laudo necroscópico aponta como horário de 

sua morte 4h de 16 de dezembro. 

A casa onde os integrantes do partido se reuniam, estava sendo viajada pelas 

forças de segurança havia quatro dias. Foram presos Maria Trindade, que ainda estava 

na casa, Haroldo Borges Rodrigues Lima, Aldo Arantes e Wladimir Pomar que já 

haviam saído da reunião. Elza de Lima Monnerat e Joaquim Celso de Lima foram 
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presos quando estavam em um carro em frente à casa. As notícias veiculadas pela 

imprensa confirmam a informação. 

“Segundo informou o II Exército, ontem era a terceira vez em que agentes 

vigiavam a casa com subversivos reunidos em seu interior” - Diário Popular, 17 de 

dezembro de 1976. 

Sobreviventes do ataque desmentem a versão oficial da morte de Drummond, o 

jornal “Diário Popular” de 17 de dezembro de 1976 publicou que; “Os subversivos 

Pedro de Araújo Pomar, Ângelo Arroyo e João Batista Franco Drummond morrem após 

violento tiroteio com os agentes do DOI do II Exército”. Os legistas que assinaram os 

laudos necroscópicos dos três foram José Gomes Dias, Abeylard Q. Orsini.  

O laudo necroscópico de Drummond, porém homologa a versão de 

atropelamento também divulgada pela imprensa. Sobre o suposto atropelamento, Pedro 

Estevam da Rocha Pomar, no livro citado, traz documentos oficiais do Exército em que 

fica provado que militares e policiais mantinham sob estrita vigilância os membros 

reunidos na casa da Lapa. Ele questiona como estes mesmos agentes não identificaram o 

automóvel e seu condutor responsável pelo atropelamento. 

O inquérito policial militar do II Exército, concluiu que a morte foi causada por 

atropelamento mesmo sem laudo de perícia ou fotos do ocorrido. Pedro Estevão da 

Rocha Pomar questiona ainda que Wladimir Pomar e Drummond foram deixados por 

Joaquim em local distante de onde teria ocorrido o suposto atropelamento.  

Ainda segundo o relato do jornalista Pedro Estevam da Rocha Pomar, o repórter 

Nelson Veiga da TV Bandeirantes, que conseguiu furar o sistema de segurança policial 

e entrar na casa logo após o fuzilamento, negou a presença de armas de fogo ao lado dos 

corpos antes da chegada dos peritos.  

De acordo com a nota oficial uma, abre aspas; “Operação montada e executada 

pelo II Exército com a colaboração de outros órgãos de segurança”, desmontou, na 

manhã de 16 de Dezembro, um aparelho no bairro da Lapa. A nota dizia que durante a 

operação, uma área do bairro fora interditada enquanto era travado um tiroteio na rua 

Pio XI em decorrência da reação dos sitiados o que resultou em dois mortos e um 

terceiro atropelado em fuga. 
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Segundo o depoimento de Maria Trindade presa na casa, as pessoas que se 

encontravam no interior da residência não tiveram chance. Em uma entrevista ao jornal 

gaúcho “Zero Hora”, de 3 de novembro de 1995, ela relatou; “Na hora em que a casa foi 

invadida, eu fazia o café. Eu ouvia aquele barulhinho, assim como estivesse atirando 

pedrinhas nos vidros. O Ângelo Arroyo estava saindo do banheiro e foi pego por uma 

bala, ele caiu na minha frente. Na outra janela, no quarto, as balas corriam de um lado 

para o outro, de parede a parede, lá eles mataram o Pomar.” 

Com base nos documentos anexados ao caso, recolhidos pelo jornalista Pedro da 

Rocha Pomar, depoimento de Wladimir Pomar, Aldo Arantes e do ex-sargento Marival 

Dias Chaves do Canto, o relator da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

políticos Nilmário Miranda concluiu que é falsa a versão oficial de que João Batista 

Franco Drummond foi morto por atropelamento.  

Além disso, a sentença judicial de 1993 responsabilizou a União pela morte 

desse militante no DOI-CODI de São Paulo. Miranda destacou que no mesmo local o 

DOI-CODI de São Paulo já haviam morrido Vladimir Herzog e Manoel Fiel Filho, fatos 

que causaram grande comoção e levaram ao afastamento do general Ednardo D´Ávila 

Mello, substituído pelo general Dilermando Monteiro. 

Uma nova morte dentro do DOI teria péssima repercussão, não sendo possível 

aceitar a versão de suicídio, daí a versão forjada de atropelamento. Nilmário Miranda 

afirmou que Drummond portava identidade falsa e por tanto não seria possível saber de 

imediato quem era a vítima do suposto atropelamento. 

Observações do Médico Legista Antenor Chicarino, feitas para instruir o 

processo disciplinar no CREMESP contra médicos legistas que teriam assinados laudos 

falsos contra presos políticos mortos sob tortura, sobre o laudo de necropsia de João 

Batista Franco Drummond fazem referência à fratura de punho e às pequenas 

escoriações no tornozelo e nádegas. Eles descrevem também uma mancha roxa na 

pálpebra esquerda e nem uma outra lesão inclusive hemorragia de ouvido e nariz que 

seriam compatíveis com a fratura de crânio apontada. Não foram registrados no laudo, 

mas aparecem na fotografia inchaço e mancha roxa na pálpebra direita, corte no canto 

da boca até próximo à orelha e desvio de nariz para a esquerda.  
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Assim o relator concluiu; “A ação dos órgãos de repressão não foi a simples 

invasão de uma casa, o objetivo não era capturá-los. Armas de grosso calibre, 

metralhadoras, cerco e obstrução da rua atestam o estado sitiado de Ângelo Arroyo e 

dos demais. A única sobrevivente do massacre, a dona da casa, foi poupada. Saiu com 

vida do tiroteio corroborando, pois, o fato para ratificar quais eram os objetivos dos 

órgãos de repressão, o assassinato de Ângelo Arroyo e Pedro Pomar.”  

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso de Ângelo 

Arroyo foi aprovado em 29 de fevereiro de 1996, por quatro votos a favor e três contra, 

os de Miguel Reale Junior, Eunice Paiva e do general Oswaldo Pereira Gomes. Os casos 

de João Batista Franco Drummond e Pedro Pomar foram aprovados em 23 de abril de 

1996. O caso de Pedro Pomar por cinco votos a favor e dois contra, os do general 

Oswaldo Pereira Gomes e Miguel Reale Junior. O de João Batista Franco Drummond 

foi aprovado por unanimidade.  

Em homenagem a Ângelo Arroyo a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro deram 

a seu nome as ruas de Vila Feliz e em Bangu respectivamente. Em homenagem a Pedro 

Pomar as mesmas cidades deram seu nome às ruas no Jardim Elisa Maria e Bangu 

respectivamente. 

Essas informações foram extraídas do dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos 

no Brasil de 1964 a 1985 do IEV. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O histórico de João Batista Franco Drummond.  

Assassinado em 16 de dezembro de 1976, nasceu em 28 de maio de 1942 na 

Fazenda das Posses em Varginha-MG, filho de João Batista Drummond e Zilá de 

Carvalho Drummond. Morto em 16 de dezembro de 1976, dirigente do Partido 

Comunista do Brasil, PCdoB.  

Era casado com Maria Ester Cristelli Drummond e tiveram duas filhas, Rosa 

Maria e Silvia. 
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Cursou o primeiro grau, atual ensino fundamental no Ginásio Salesiano Dom 

Bosco de Cacheira de Campo-MG e o segundo grau, atual ensino médio no Colégio 

Loyola em Belo Horizonte - MG.  

Em 1961, ingressou no curso de Economia da FACE da Universidade Federal de 

Minas Gerais concluído em 1966.  

Exerceu a Presidência do Diretório Acadêmico daquela Faculdade no período de 

1964 a 1965, foi um dos principais organizadores do 27º e 28º Congressos da UNE. 

Além da sua militância na politica estudantil, participou desde 1963 do Movimento 

Camponês no sul de Minas e das campanhas eleitorais com o líder operário Dazinho. 

Foi membro da organização Ação Popular AP e posteriormente da Ação Popular 

Marxista Leninista APML em que exerceu diversas funções como responsável pela 

Secretária de Organização em 1969 e membro do Comitê Político em 1971. 

Entre 1969 e 1970, foi julgado pela Justiça Militar e teve seus direitos políticos 

cassados por dez anos, além de ter sido condenado à revelia a catorze anos de prisão. 

Em 1972, vivendo na clandestinidade, passou a militar no PCdoB cujo Comitê Central 

passou a integrar em 1974.  

O relatório do Ministério da Aeronáutica entregue ao Ministro da Justiça 

Maurício Corrêa em 1993, diz que João Batista; “Foi morto em confronto com agentes 

do órgão de segurança”. Segundo o relatório da Marinha; “Foi morto em um tiroteio em 

16 de dezembro de 1976 no bairro da Lapa quando a casa em que se encontrava com 

outros companheiros, foi invadida por agentes de segurança”. No entanto em 

documento encontrado no IML em São Paulo, a causa da morte é dada como 

atropelamento na avenida Nove de Julho, esquina com a rua Paim, bairro da Bela Vista, 

local distante da Lapa. Foi enterrado pela família no Cemitério do Parque da Colina em 

Belo Horizonte. 

No fim de 1993, a Justiça Federal deu ganho de causa à família de Drummond 

na ação movida contra a União, quando reconheceu que ele morreu no DOI-CODI São 

Paulo, na madrugada de 16 de dezembro de 1976. Foi a primeira manifestação da 

Justiça Civil sobre a chacina da Lapa, decisão que não deixou dúvidas sobre a 

responsabilidade dos agentes públicos daquele órgão de segurança. Em sua homenagem, 

na cidade de Belo Horizonte, deu o seu nome a uma rua no bairro Braúnas. 
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Ângelo Arroyo, assassinado em 16 de dezembro de 1976, nasceu em 6 de 

novembro de 1928 em São Paulo, filho de Ângelo Arroyo e Encarnação Pardito. Morto 

em 16 de dezembro de 1976, dirigente do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, era 

casado e tinha dois filhos. Operário metalúrgico ingressou no Partido Comunista 

Brasileiro, PCB em 1945. No ano seguinte foi eleito membro do Comitê Regional de 

São Paulo e Secretário do Comitê Distrital da Mooca. Foi ativista do Movimento 

Sindical Paulista tornando-se um dos líderes do Sindicato dos Metalúrgicos na década 

de 50. Participou das greves e das manifestações de rua de 1952 e 1953 em São Paulo, 

sendo preso por várias vezes. 

No livro “João Saldanha, Uma Vida em Jogo”, Há uma passagem com relato de 

Saldanha em que ele se refere a uma das prisões com Ângelo Arroyo. Em meados de 

1949, estava na rua na campanha O Petróleo é Nosso, com cartazes, panfletos, faixas e 

manifestações públicas:  

“João e o companheiro Ângelo Arroyo foram participar do ato na Praça João 

Mendes, São Paulo. No decorrer da manifestação começaram os ataques ao presidente 

Dutra. A polícia chegou, mas topei a parada. Estávamos levando vantagem quando 

chegaram mais milicos. Eu e o Arroyo fomos levados para o DOPS Paulista ao lado da 

Estação da Luz, ali maltrataram muita a gente, porrada, deixaram sem comer quatro ou 

cinco dias, e sem nenhuma condição de higiene. Havia uma privada sem água, assim no 

meio do troço e muita gente para um carcerezinho. Apanhamos vários dias seguidos 

sem que eles soubessem em quem estavam batendo, nossos documentos eram falsos”. 

Arroyo e Saldanha ficaram 28 dias presos sendo torturados, até que um dia a 

polícia amarrou os dois com uma corda e os levou para o Alto do Sumaré. Ali bateram 

bastante neles, com porretes e quando se cansaram, os policiais os jogaram lá de cima e 

eles foram rolando morro abaixo. Eles se arrastaram até alcançar uma rua com 

transeuntes que lhes soltaram as cordas. 

Ângelo Arroyo realizou atividades políticas no campo em várias regiões do país 

inclusive participando da revolta de Trombas Formoso em Goiás no fim dos anos 1950. 

Em 1962 participou da Conferência Nacional Extraordinária que organizou o 

PCdoB tornando-se membro da comissão executiva do Comitê Central. Ajudou a criar e 

organizar os destacamentos dos guerrilheiros no Sul do Pará, tornando-se um dos 
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comandantes da Guerrilha do Araguaia. Foi um dos poucos guerrilheiros sobreviventes 

e só saiu da região no final de janeiro de 1974, quando a repressão das Forças Armadas 

dispersou os guerrilheiros. Antes, porém, como comandante militar que era, orientou 

seus companheiros a dividirem-se em pequenos grupos para conseguirem furar o cerco 

dos militares. Apenas ele e um companheiro conseguiram sair. 

Ao reencontrarem os companheiros do partido, entregou-lhes um relatório 

detalhado sobre as atividades, prisões e mortes de vários militantes, o chamado 

“Relatório Arroyo”. Esse relatório apreendido na chamada Chacina da Lapa, ainda é 

mesmo depois de mais de 30 anos passados, o mais completo documento sobre os 

desaparecidos políticos na Guerrilha do Araguaia. 

Ângelo Arroyo foi assassinado na chacina da Lapa em 16 de dezembro de 1976, 

e enterrado pela família no Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, Ricardo Koba. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas, eu sou Ricardo 

Kobayashi, assessor técnico da Comissão da Verdade, eu passo agora a leitura do 

memorial do Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar, assassinado em 16 de dezembro 

de 1976. 

Pedro nasceu em 23 de setembro de 1913 em Óbidos – PA, filho de Felipe 

Cóssio Pomar e Rosa de Araújo Pomar, foi dirigente do Partido Comunista do Brasil, 

PCdoB.  

Seu pai era peruano, pintor, escritor e um dos criadores da APRA, Aliança para 

Revolução Americana.  

Entre 1918 e 1920, a família viveu em Nova York, e lá o casal se separou. Rosa 

voltou para Óbidos e encarregou-se de sustentar sozinha os filhos Pedro, Roman e 

Eduardo.  
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Em 1923 com 13 anos, Pedro saiu de Óbidos para fazer o ginásio em Belém – 

PA, Ginásio Paraense onde iniciou a sua participação politica e a sua introdução na 

literatura comunista tornando-se um ativista estudantil. 

Em 1930 tomou parte dos movimentos políticos do Pará encabeçados pelos 

Tenentes Liberais, mas logo se desiludiu com eles. Esmagada a revolta, Pedro Pomar 

teve que viver um tempo no Rio de Janeiro em razão das perseguições políticas. Ficou 

hospedado na casa da escritora Eneida de Moraes, militante comunista e jornalista do 

“Diário de Notícia” que o convidou para entrar no PCB.  

Em 1933 voltou para Belém e aos 19 anos entrou para a faculdade de medicina. 

Nessa época jogava futebol profissionalmente como meio-campista no Clube do Remo. 

Em 5 de dezembro de 1935, casou-se com Catarina Patrocínia Torres com quem teve 

quatro filhos. Aos 22 anos, em janeiro de 1936, cursando o terceiro ano da faculdade, 

Pomar foi preso pela primeira vez. Saiu da prisão em 16 de junho de 1937.  

Com o avanço da repressão política, Pomar passou a viver na clandestinidade, 

abandou o curso de medicina, e tornou-se militante profissional do PCB.  

Voltou a ser preso em setembro de 1939 em pleno Estado Novo. Alguns 

companheiros comunistas como Maurício Grabois e Amarílio Vasconcelos, 

organizaram a sua fuga em 5 de agosto de 1941 e seguiu para o Rio de Janeiro com 

outros integrantes do PCB.  

Araújo ajudou a formar a Comissão Nacional de Organização Provisória que 

reorganizou o Partido em escala nacional, convocando e realizando Conferência da 

Mantiqueira em 1943. Nesse período, Pomar trouxe para o Rio sua esposa Catarina e 

seus filhos Vladimir e Eduardo. 

Foi um dos dirigentes eleitos na conferencia nacional do PCB quando passou a 

atuar junto ao Movimento Operário lidando com os problemas cotidianos das fábricas, 

dos bairros populares e do movimento sindical em São Paulo.  

Com o fim da ditadura do Estado Novo, a promulgação da anistia política e o 

breve período de legalização do PCB, Pomar teve como tarefa partidária atuar no Rio de 

Janeiro, na área da educação e propaganda do Partido.  
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Nessa época o Partido passou a ter aproximadamente 200.000 militantes 

necessitando, portanto de um trabalho de formação política e ideológica mediante a 

realização de cursos, debates e da edição de publicações de jornais diários. Pomar foi 

eleito em janeiro de 1947 no pleito complementar para a Câmara Federal pela legenda 

do PSP, Partido Social Progressista com outros militantes do PCB. 

Em 7 de maio de 1947, o PCB teve seu registro cassado pelo Governo de Dutra. 

O Congresso Nacional expulsou os Parlamentares Comunistas com exceção de Pomar e 

de Diógenes Arruda por terem sido formalmente eleitos pela sigla do PSP. Na condição 

de Parlamentar teve atuação de extrema importância, usava a tribuna para denunciar as 

arbitrariedades da violenta repressão política que se abatia sobre os comunistas, além 

disso, prestava solidariedade aos presos e facilitava o encaminhamento de companheiros 

para a clandestinidade. Nesse ano tornou-se pai pela terceira vez e nasceu o filho Joran, 

prematuro e com necessidades de cuidados especiais. 

Chefiou a delegação Brasileira ao Congresso Mundial da Paz no México em 

setembro de 1949 onde se encontrou com seu pai que então vivia naquele País. No 

início do ano Parlamentar de 1950, a Câmara recusou o pedido de cassação do seu 

mandato encaminhado pelo deputado Nobre Filho, alegando como motivo o discurso 

proferido no Congresso Mundial pela Paz na Cidade do México.  

Finalizou o mandato parlamentar em 1950, os comunistas foram proibidos de se 

candidatarem sob quaisquer legendas partidárias.  

Assim, Pomar viu-se obrigado a viver novamente na clandestinidade sendo 

deslocado do Secretariado Nacional e enviado ao Rio Grande do Sul onde atuou com o 

codinome de Ângelo nas lutas operarias e populares contra a carestia de 1951 e 1952. 

No Rio Grande do Sul nasceu o seu quarto filho, Carlos. Foi indicado para 

participar de um Comitê Especial organizado em São Paulo, com a finalidade de dirigir 

o processo de lutas grevistas e contra a carestia. No fim de 1953 voltou a morar no Rio 

de Janeiro com sua família e logo depois foi à União Soviética onde estudou por dois 

anos só voltando para o Brasil em 1955. 

Retornou para São Paulo incorporando-se ao Comitê Regional Piratininga, 

responsável pela organização do partido na Grande São Paulo.  
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Em 1956 integrou a delegação Brasileira do PCB ao Oitavo Congresso do PC 

Chinês.  

Em 1959 participou do Congresso do PC Romeno e assistiu ao choque entre 

Kruschev, o PC Chinês e o Partido do Trabalho da Albânia. Recebeu a missão de ir a 

Cuba, seu pai também se encontrava lá, mas ele não teve essa informação nos 40 dias 

em que permaneceu no país. O 5º Congresso do PCB, em 1960, no qual predominou a 

luta interna, Pomar ainda foi mantido como membro suplente do Comitê Central. De 

1957 a 1962 participou ativamente da luta interna do PCB o que lhe valeu a paulatina 

destituição das posições de direção que ainda ocupava, de dirigente regional passou a 

dirigente do Comitê Distrital do Tatuapé. 

Pressionado pela direção negou-se a voltar ao Pará e para sobreviver passou a 

fazer traduções e a dar aulas. Traduziu alguns livros de economia, uma série de livros de 

Psiquiatria e de outros ramos científicos, tanto do Inglês e do Francês como do Russo. 

Traduziu também os dois primeiros volumes de “A Ascensão e Queda do Terceiro 

Reicher”, de W. Shirer, e de “De Moncada à ONU”, de Fidel Castro e deu aulas de 

russo. Em razão a sua militância na clandestinidade, a maioria dessas publicações era 

feita em nome de outras pessoas.  

O desfecho das divergências caminhava para a sua expulsão e a criação em 

fevereiro de 1962 do PCdoB, com Maurício Grabois, João Amazonas, Kalil Chade, 

Lincoln Oest, Carlos Danielli e Ângelo Arroyo. 

Eleito membro do Comitê Central do PCdoB e redator-chefe de “A Classe 

Operaria”, Pomar dedicou-se a organizar o novo Partido. Com o golpe de 1964, Pomar 

teve que se retirar para um esconderijo. Sua casa no bairro do Tatuapé, em São Paulo, 

foi vasculhada e depredada pela polícia e ainda em abril daquele ano, teve sua prisão 

preventiva decretada.  

No fim de 1964 conseguira reorganizar a sua vida com a família sob a 

clandestinidade em um bairro paulistano de classe média, realizou diversas viagens para 

Goiás, Maranhão e sul do Pará para instalar militantes nas áreas rurais, passava por 

vendedor de medicamentos. 
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Teve papel destacado na 6ª Conferência Nacional do PCdoB em julho de 1966, 

apesar das dificuldades enfrentadas com o desencadeamento de nova crise interna 

partidária que levou à formação da ala vermelha do Partido, teve úlcera supurada tendo 

que submeter-se à uma cirurgia de emergência.  

Teve uma prolongada convalescência, intranquilo com ocorrência de divisões no 

Partido.  

Nessa época continuava morando em São Paulo, como discordava da linha 

política e dos métodos adotados pela direção, não integrava o núcleo dirigente mais 

restrito do Partido, só depois do assassinato de três membros da comissão executiva em 

fins de 1972, Pomar incumbiu-se da direção organização. 

Após a derrota da Guerrilha do Araguaia, escreveu um balanço crítico em torno 

do qual conseguiu reunir a maioria da direção.  

Pomar não deveria estar presente na reunião no bairro da Lapa em São Paulo 

naquele dezembro de 1976, mas sua mulher estava doente e desenganada pelos médicos, 

o que eu o levou a desistir de uma viagem à Albânia.  

E por uma dessas ironias da vida, vários membros da família se reuniram para 

despedir-se de Catarina que viveria até 1986, sem saber que, na verdade, despediam-se 

de Pedro. 

Pomar foi enterrado com nome falso no Cemitério de Perus e em 1980 sua 

família fez o traslado de seus restos mortais para Belém – PA.  

As informações foram tiradas do “Dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos”. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Bem, boa tarde a todos e 

todas.  

A foto de cima é a foto da casa, tem um detalhe marcante que é aquele arco né, 

um pequeno alpendre com um arco em forma de arco. Essa casa hoje está 

completamente... não existe mais a casa, foi feito um prédio... que eu acho que vão 

mostrar a foto aí depois, que é um prédio inicialmente tinha sido feito em concreto 
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aparente, é onde funciona uma clínica urológica, a casa desapareceu na verdade e a foto 

de baixo mostra a porta da frente da casa, totalmente destruída pelas balas, pelos tiros 

dados pelos agentes do DOI-CODI. 

Bem, as duas fotos de cima são do interior da casa, bastante avariada pelos tiros 

e a foto de baixo mostra as armas supostamente apreendidas no local. Já foi lido aí, acho 

que pela Vivian, foi lida a passagem que é apontada à contradição entre os laudos. Eu 

trouxe os laudos aqui, eu tenho os laudos na íntegra, vocês podem notar que são cinco 

armas de fogo e são quatro, se eu não me engano, são quatro armas brancas. 

Essas armas de fogo, quer dizer, elas, primeiro que o laudo dos peritos que vão 

ao local, só fala em duas armas. Esse laudo, com essas fotos, só foi solicitado vários 

dias depois e fala em cinco armas de fogo e aí há detalhes, por exemplo, uma dessas 

armas é um Winchester modelo 1892, é uma arma completamente anacrônica. Essas 

armas brancas, vocês podem notar que a maior é um sabre, quer dizer, é uma coisa até, é 

ridículo, é uma tentativa de realmente enganar, então os laudos são muito claros, a 

respeito dessa questão. 

Aí também, a foto de cima também é o interior de um dos quartos e a foto de 

baixo se não me engano, é do vitrô da cozinha que era o oposto, exatamente oposto a 

entrada da casa. Porque os agentes também se colocaram do lado de trás da casa pelo 

que a gente sabe, então eles também dispararam contra esse vitrô.  

Essas são as fotos da sala né, se eu não me engano, aparece, tem uma, vocês 

podem ver ali perto da, não sei se dá para aumentar aí a foto de cima? Primeiro, que é 

muito estranho porque é obvio, o Arroyo aparece primeiro de bruços e depois você 

aparece virado, quer dizer, então mexeu-se no corpo, a primeira questão, né?  

Segundo que você vê a arma ali do lado dele que deve ser ou a Carabina ou o 

Rifle, uma das duas armas de longas né? Quando se sabe pelo depoimento da Maria 

Trindade que milagrosamente sobreviveu, se sabe que o Arroyo foi o primeiro a cair, ele 

não teve tempo de nada, então aparece a arma e do lado, você podem ver, do lado do 

corpo do Pedro, uma arma curta, uma arma curta, gente. E esse detalhe que eu me 

lembro de ter ouvido minha mãe comentar quer dizer, os óculos eram para leitura, é até 

engraçado, para perto, é até engraçado que em um momento daquele em que a 

preocupação dele foi botar fogo nos papéis e etc., eles fossem botar óculos né?  
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Então, é muito evidente que se trata de uma cena forjada, muito evidente. Tem 

outro aspecto que não aparece aí na foto, mas que em uma das fotos da 1ª edição do 

livro, é visível, você está com ela aí ou não?  

Que é o seguinte, são os tiros disparados de dentro para fora, que supostamente, 

quer dizer, representaria uma resistência das pessoas que estavam na casa e aí você vê 

tiros disparados de dentro para fora, no canto das paredes, na parte de baixo do rodapé, 

quer dizer, os defensores estavam atirando para todas as direções, menos para quem 

estava, exatamente, menos para quem estava atirando na casa né? Quer dizer, também é 

uma coisa completamente incongruente né? 

Essas são aí já é um período posterior, 1978, o julgamento na Auditoria Militar, 

aí primeiro a chegada dos presos, na foto de cima em primeiro lugar, Joaquim Celso de 

Lima, o Joaquim faleceu há alguns anos atrás, na foto de baixo a Maria Trindade, 

também faleceu mais recentemente e a entrada do prédio da Auditoria que agora 

felizmente vai ser transformado em um memorial dos advogados que lutaram, que 

defenderam os presos políticos. Na foto de cima, nós vemos à direita a Elza Monnerat, à 

esquerda a Maria Trindade. A Elza tinha quando foi presa, já tinha 63 anos de idade, o 

que não impediu que ela fosse bastante torturada em São Paulo e no Rio de Janeiro.  

Em segundo plano, é um jornalista cujo nome não me recordo agora. Na foto de 

cima, é um jornalista conhecido, vou me lembrar do nome dele mais tarde. Hein?  

 

O SR. – É o Alex Solnik 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR - É, acho que sim, acho 

que sim. É o Alex Solnik. A foto de baixo, vocês veem Wladimir Pomar de camisa 

branca, Aldo Arantes no meio, e depois Haroldo Lima, que os três eram também 

dirigentes assim como a Elza, eram dirigentes do Partido Comunista do Brasil na época, 

que participaram da reunião do Comitê Central.  

 

A SRA. – (inaudível) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar então? Se 

identifique, fala o seu nome. Conta um pouco a história da sua família além do que já 

foi contado, fica mais natural, faz essa retrospectiva, daí a gente, fale um pouco da 

militância.  

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Bom, o Adriano está 

pedindo para que eu me identifique bom, tudo bem.  

Eu sou o Pedro Estevam da Rocha Pomar, sou neto do Pedro Pomar, sou filho do 

Wladimir que foi preso na ocasião, foi torturado junto com os outros como acabou de 

aparecer aí né, então, sentimos a necessidade de fazer uma pesquisa que levasse à 

produção desse livro para repor a verdade dos fatos, porque é importante deixar bem 

claro que a ditadura construiu como em todos os outros casos, a ditadura também nesse 

caso construiu uma versão inteiramente fantasiosa e inteiramente mentirosa, então era 

preciso contestar essa versão oficial.  

Por exemplo, como eu já mencionei, foi dito que houve tiroteio, houve 

resistência armada. Foi dito também que João Batista Franco Drummond morreu 

atropelado em outro local. Posteriormente foi negado que tenha havido torturas e houve 

torturas. É preciso dizer o seguinte, os presos da Lapa foram torturados em São Paulo e 

no Rio de Janeiro. Eles foram levados para o Rio de Janeiro, e foram torturados durante 

dez dias no DOI-CODI do I Exército, não foram torturados apenas em São Paulo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (inaudível) 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – E a operação, exatamente 

como lembra o Ivan, a operação, ela começou no Rio de Janeiro, porque o traidor que é 

o Jover Telles que era um integrante do Comitê Central do PCdoB, ele foi capturado no 

Rio de Janeiro e passou a colaborar com os militares em troca de benefícios materiais. 
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O SR. IVAN SEIXAS – (inaudível) 

 

Sim, além de ele receber uma quantia em dinheiro, posteriormente nós ficamos 

sabendo que ele e a filha ganharam empregos em uma fábrica de armas, que obviamente 

as fábricas de armas têm ligações com o Exército, então eles ganharam e quando eu 

consegui fazer a entrevista com ele em Porto Alegre, uma coisa que me chamou a 

atenção é que em cima da mesa da sala havia uma miniatura de uma arma, em um 

pedestalzinho de madeira com uma miniatura de uma arma, só muito depois por meio 

de uma reportagem do “Jornal do Brasil” e também revelações que o major Curió fez, 

ficamos sabendo então que ele e a filha tinham sido contratados aí, isso foi parte do 

pacto, além da quantia em dinheiro. 

Então houve a tortura, um dos presos, que obviamente a tortura é brutal e todos 

sofreram com as torturas e elas estão detalhadas em minúcias nesse livro, houve a 

cadeira do dragão, houve a tortura chinesa, houve a geladeira, que havia no Rio de 

Janeiro que era uma técnica, me parece Inglesa, então houve tudo isso, mas é preciso 

destacar, primeiro o fato de que a Elza Monnerat já tinha 63 anos e Aldo Arantes sofria 

de epilepsia e precisava inclusive de ser medicado, então sofreu particularmente com as 

torturas. Então, há toda uma série de episódios que a gente relata no livro mostrando 

como o II Exército fantasiou isso aí, negou o tempo todo que houvesse torturas, porque 

os advogados denunciavam isso e aí é preciso destacar que tentou-se construir uma 

versão para o Dilermando Gomes Monteiro, que era o general comandante do II 

Exército, de que ele era o general bonzinho.  

Até há um episódio em que a Dina Sfat em um programa de TV de maneira 

meio ingênua diz para ele que ele é um general bonzinho ou coisa parecida, mas esse 

general bonzinho foi quem autorizou e comandou a chacina da Lapa e há inclusive 

publicado pelo “Jornal do Brasil”, um pequeno discurso que ele faz na véspera do 

ataque, no antigo Batalhão de Guardas da Polícia do Exército, que ele faz um discurso 

em que é muito evidente que já sabia né, e toda a documentação disponível, todos esses 

documentos que a gente tem, são documentos oficiais que constam no processo da 

Justiça Militar. 
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Então, são eles que estão falando né? Então, esse caso é um amontoado de 

mentiras o tempo todo, eu acabei de mostrar aqui para a Amelinha, que está do meu 

lado aqui, o relatório confidencial o RPI 12/76 do Centro de Informações do Exército, o 

CIE, que foi quem comandou tudo.  

Ele começa dando a versão do atropelamento e aí em um determinado momento 

ele diz assim, Ângelo Arroyo, Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar e João Batista 

Franco Drummond, mortos ao resistir à prisão. No mesmo documento que fala do 

atropelamento, documento falso, documento mentiroso, assim como esse que o Elio 

Gaspari produz, enviado pelo Figueiredo ao Geisel. 

Então, todos esses documentos são escandalosamente mentirosos. Tem um outro 

documento aqui também tirado do processo na Justiça Militar que é um documento do 

Quartel General do II Exército assinado pelo general de brigada Carlos Xavier de 

Miranda, que era o chefe do Estado Maior lembrando o seguinte, o Chefe do Estado 

Maior é sempre o chefe do DOI-CODI, então esse cidadão aqui, esse general era 

também o chefe do DOI-CODI do II Exército e é um documento enviado a quem? 

Enviado ao Secretário de Segurança Pública, datado de 16 de dezembro de 1976, 

ofício sem número, número 76 e 02 DOI, diz o seguinte; Incumbiu-me o excelentíssimo 

senhor general comandante do II Exército de informar à V.S.ª dos seguintes fatos. 

Prosseguimentos às diligências visando a neutralização das atividades subversivas do 

Partido Comunista do Brasil, foi descoberto na noite de 13 de dezembro de 1976 o local 

onde estava sendo realizado uma reunião clandestina. É mentira, porque o local foi 

descoberto no dia 10 ou no dia 11 e não no dia 13.  

Aí, essa reunião, ela começou no dia 11 e foi até o dia 15 e desde o primeiro 

momento a casa era monitorada porque o DOI-CODI do I Exército trouxe o Jover para 

São Paulo ao contrário do que normalmente se diz, não, o Jover informou o local da 

reunião. Ele não informou o local da reunião porque ele não sabia o local da reunião, o 

que ele informou foi o ponto onde ele foi apanhado, então o DOI-CODI do I Exército 

fez a campana e quando o carro o apanhou, seguiu o carro e descobriu a casa.  

Então, montou-se toda uma equipe que ficou monitorando a casa durante vários 

dias, existem fotos que foram mostradas aos presos do Joaquim Celso de Lima, que era 

o motorista, fazendo compras na feira.  
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Eles tinham o controle total da casa, eles não precisavam matar ninguém assim 

como eles prenderam já na noite do dia 15 que eles prenderam as primeiras pessoas ao 

final da reunião, quando as pessoas eram levadas, eles podiam prender todo mundo, não 

havia necessidade de matar ninguém, então, isso é preciso que se diga. 

Mas, voltando ao relatório, então ele diz aqui no documento que nessa mesma 

madrugada, quando tentavam evadir-se por haver notado que estavam sob vigilância, o 

militante João Batista Franco Drummond, Evaristo, foi atropelado por um auto não 

identificado nas imediações da avenida Nove de Julho com a rua Paim. É fantástico. Ele 

estava na casa, ele notou sozinho, ele notou que estava sendo vigiado e aí ele foi 

atropelado na avenida Nove de Julho. Ele estava na Lapa. Então é outra mentira 

escandalosa.  

E finalmente, aí o item F. Lograram em evadirem-se dois integrantes do PCdoB 

identificados como sendo, Manoel Jover Telles e Ramiro de Deus Bonifácio. Pô, 

Ramiro de Deus Bonifácio é um outro militante que não estava na casa, que não tem 

nada a ver com o Comitê Central.  

Na verdade, a outra pessoa que sai junto com o Jover, é o José Gomes Novaes, 

que é um militante conhecido da Bahia, que depois chegou a ser vice-presidente da 

CUT durante um período, morreu há alguns anos atrás, José Gomes Novaes, era um 

militante conhecido do PCdoB na Bahia e ele só escapou porque a repressão não podia 

deixar o Jover escapar sozinho, porque ficaria evidente que foi o Jover quem entregou, 

então como o José Gomes Novaes estava junto com o Jover, eles deixaram escapar os 

dois para que houvesse esse despiste. 

O Ustra, que foi comandante, não preciso dizer aqui nesse plenário quem é o 

Ustra, o Ustra diz no livro dele, “Rompendo o Silêncio”, que eles realmente faziam isso, 

é um método conhecido para você tentar não preservar a identidade do informante.  

Então é isso, eu só procurei dar alguns exemplos aqui dos vários momentos em 

que os documentos oficiais construíram uma versão mentirosa e essa versão mentirosa 

foi estampada nos jornais da época e ela acabou de certa maneira, ela acabou 

persistindo.  
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Você lê algumas publicações, você tem a impressão que após a morte do Herzog 

e do Manoel Fiel Filho e em seguida a demissão do Ednardo, não houve mais mortes na 

ditadura, não houve mais repressão violenta e não houve mais tortura. 

Então achamos importante fazer essa contraposição para repor a verdade 

histórica. Eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, Pomar, eu acho então 

que a gente podia fazer a retrospectiva da militância mesmo, porque aqui nesse 

testemunhal tem e a história do seu avô é uma história do povo brasileiro, não é? É do 

Parlamento, da existência, da ditadura, do racha, então acho que era interessante, quer 

dizer, esse aspecto final da apuração, da morte, dos envolvidos, isso é uma coisa 

importante, agora se você pudesse falar da vida, não é?  

Da vida, de toda essa trajetória falando do seu avô em particular e dos outros 

companheiros, da história do Partido, mesmo porque infelizmente essa história é 

assumida pelos familiares e não pelos partidos. Então queria se você pudesse, com toda 

a liberdade fazer a retrospectiva. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Bom, eu acho que essa 

leitura que foi feita sobre essas três pessoas que a ditadura executou, ela mostrou um 

pouco do que foram essas pessoas né? É uma coisa muito assim, que é interessante e 

claro, ao mesmo tempo muito trágica, é que eles eram militantes de três gerações 

distintas, então quer dizer, o meu avô estava com 63 anos quando foi assassinado, o 

Arroyo se eu não me engano tinha 48 anos, então era uma pessoa de meia idade e o 

Drummond tinha 34 anos.  

Eram três gerações de lutadores, três gerações, todos com uma experiência 

riquíssima, todos certamente estariam hoje ao nosso lado lutando contra a desigualdade 

social que persiste em nosso país se não tivessem sido brutalmente assassinados.  

Então, esse é um aspecto muito interessante e quando eu fazia o livro, eu 

conheci pessoalmente o Arroyo, assim, era menino e tive a oportunidade de conhecê-lo, 
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nunca conversei com ele nem nada. Drummond eu não conheci, eu fui aprender mais 

sobre ele no processo de elaboração do livro e então, no Drummond o que marcava e 

isso, eu peguei um depoimento muito bom com José Gomes Novaes que era justamente 

o entusiasmo e uma vontade muito grande de não se deixar subjugar. 

Então, por que o Drummond morre? Ele morreu em um acidente de trabalho, ele 

foi capturado na noite do dia 15 e morreu às 16h do dia 16, portanto antes do ataque a 

casa, quando estava sendo torturado e ele consegue se desvencilhar dos torturadores e 

tenta fugir dos torturadores, eu conheço, eu não conheço outro caso, deve ter 

acontecidos outros, mas esse é o caso que eu conheço e ele então acaba caindo no poço 

da torre de rádio do DOI-CODI da rua Tutóia. Ele cai na queda, cai na queda é uma 

redundância, ele morre ao cair porque ele tentava fugir, quer dizer, ele sai e consegue se 

desvencilhar, sai do local onde estava sendo torturado, os torturadores atrás dele e ele 

então despenca no fosso da torre de rádio. 

Existem depoimentos bastante consistentes sobre isso, quer dizer, isso 

obviamente, não devemos ter nenhum receio de falar isso porque isso não tira em 

nenhum milímetro a responsabilidade dos torturadores e da repressão, quer dizer, ele 

estava sendo torturado e tomou a iniciativa de fugir e ele já tinha dito que faria isso. 

Então, existe o relato do José Gomes Novaes porque isso foi discutido na 

reunião, a questão dos métodos de defesa diante da tortura, porque estava havendo 

quedas, as pessoas estavam sendo torturadas e uma preocupação sempre presente era 

como reagir à tortura, como resistir à tortura? E ele já tinha dito que ele faria isso e fez e 

claro, pagou com a vida, mas fez. Então, essa determinação em uma pessoa tão jovem é 

uma coisa muito admirável. 

Em relação ao Arroyo, é interessante notar que ele entrou ainda adolescente no 

Partido Comunista, ele entrou adolescente, ele era um operário e tem uma militância 

notável, quer dizer, esse trecho do Saldanha que foi lido, eu não conhecia isso, quer 

dizer, esse militante que sofreu esse tipo de tortura e que, no entanto manteve-se na luta 

e foi para a luta armada inclusive. Podemos discutir se a luta armada naquele momento 

foi adequada ou não, mas quer dizer, ele se colocou, ele foi, ele foi para o combate. 

Então, quer dizer, e uma pessoa que vem das lutas heroicas, teve até onde se 

sabe um papel muito destacado na greve de 1953, na grande greve de 1953 em São 
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Paulo e uma pessoa de raízes proletárias. Então, nesse sentido, uma pessoa muito 

importante também, quer dizer, essas mortes, elas mostram que o regime realmente 

estava se fazendo uma limpeza, uma limpeza preventiva eliminando os quadros mais 

experientes da classe operária, da classe trabalhadora. 

E o meu avô, eu tive o privilégio de viver alguns anos com meu avô, quando eu 

já era adolescente em São Paulo, na rua Simão Álvares, quase esquina com a Arthur 

Azevedo. Hoje tem muitos edifícios ali e eu alguns anos passei ali para tentar ver se eu 

descobria a casa, localizar a casa e tem duas casas muito parecidas ali, então eu não sei 

de fato qual era a casa, mas ela, até recentemente, estava resistindo lá. Então eu morei 

ali com meu avô Pedro e a minha avó Catarina e com o meu tio Carlinhos. O meu tio 

Carlinhos morreu recentemente, gostaria de fazer aqui essa menção, ele morreu 

recentemente na região do Triângulo Mineiro onde ele morava em um desastre de avião, 

ele era piloto, tentando trocar o nome, ele não conseguiu trocar o nome. Eu não sei 

ainda porque razão, ele entrou com um processo judicial para recuperar o nome de 

família assim como eu fiz, o meu irmão e etc., mas ele não conseguiu e ele então morreu 

vai fazer acho que, um ano agora. 

Eu morei então com os meus avós e com o meu tio nessa casa em Pinheiros e 

então eu tive, consegui conviver com meu avô em vários momentos. Eu não tenho a 

menor dúvida a respeito da importância do Pedro Pomar no cenário Político Brasileiro 

na história da luta pela emancipação da classe trabalhadora no Brasil. Pela sua trajetória 

sui generis e eu estava comentando aqui com a Amélia, em janeiro de 1947 houve essa 

eleição complementar, o meu avô foi eleito deputado federal com 135.000 votos. 

Quando, hoje já elegeria, ele foi eleito com 135.000 votos em 1947 quando o eleitorado 

nacional salvo engano meu, era de 6.000.000 de eleitores, o eleitorado nacional. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por que estado? 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Por São Paulo, por São 

Paulo. Eram eleições complementares. Nessa mesma ocasião, o Diógenes Arruda se 

elege também com 62.000 votos ou coisa parecida, quer dizer, o Partido Comunista 
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tinha um enraizamento formidável em São Paulo nessa época e o meu avô era uma 

pessoa muito conhecida de fato né? Era uma pessoa muito conhecida principalmente 

aqui e no Pará que é o estado natal dele.  

E eu acho que em toda essa discussão sobre os caminhos da Revolução 

Brasileira e sobre como o Partido Revolucionário deve dialogar com as massas de 

trabalhadores, com a população, ele tem uma elaboração muito interessante que vai 

aparecer nos documentos partidários. Infelizmente não nos deixou muita coisa 

publicada na forma de livro, não deixou praticamente nada. 

Há vários textos interessantes, mas que não aparecem na forma de livro, então é 

preciso garimpar. Foi lançada uma biografia, uma primeira biografia escrita pelo meu 

pai e eu tive a felicidade de ajudar nesse esforço, eu e meus irmãos, minha mãe, chama-

se Pedro Pomar e a “Vida em Vermelho”, que foi lançada pela editora Xamã em 2003, 

que é um livro muito bonito eu acho, que é o meu pai, o Wladimir Pomar foi 

companheiro de militâncias do meu avô e acho que é uma pessoa que também tem um 

peso muito grande na história política desse país, na esquerda desse país e ele fez um 

livro que é uma homenagem ao meu avô evidentemente, mas mostrando todas as 

contradições que como seres políticos a gente tem, então é um livro que mostra a vida 

do meu avô e que acrescenta uma série de passagens que são muito interessantes e tudo 

mais. É um livro que eu acho importante para as novas gerações de lutadores. 

Mas recentemente saiu uma nova biografia, essa escrita pelo jornalista Osvaldo 

Bertolino da liga da Fundação Maurício Grabois, agora me escapa o nome do livro, mas 

também é uma biografia, uma extensa biografia, se eu não me engano tem Setecentas e 

tantas páginas e então eu acho que essas homenagens começam a serem feitas agora, 

quer dizer, o Brasil tem uma rica história de lutadores sociais e eu não tenho a menor 

dúvida de que o meu avô faz parte com destaque dessa miríade de lutadores, eu acho 

que é isso, eu não conseguiria falar mais nada, viu Adriano, agora, se alguém quiser 

fazer perguntas específicas, eu posso responder. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria ainda, a última, 

tentar falar um pouco então da história do Partido, da militância política dele como 

comunista, dessa trajetória, desse conteúdo da biografia. Se você pudesse falar um 
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pouquinho, porque foram tantas fases e eu acho que ele é o grande desses personagens 

da história do Brasil, então acho que ele deu (ininteligível) no Partido Comunista, outros 

racharam, foram fazer a dissidência comunista ao lado do Marighella , outros foram 

formar o PCdoB, a relação com a China, então eu acho, tem até uma situação que ele 

estava no exterior, então tem o debate sobre a União Soviética, a China, a Albânia.  

Se você pudesse falar mais um pouquinho ou se você quisesse falar dos outros 

companheiros e aí a gente podia abrir, não é muito usual a gente abrir o debate para não 

perder o foco, mas se você está em condições de falar essa trajetória porque, por 

exemplo, o Araguaia que é uma coisa importante, o Arroyo estava nessa casa, o 

Araguaia que depois o PCdoB não assume o atual PCdoB não assume o Araguaia, não 

é?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não assume nem essa audiência. 

 

A SRA. – Não assume? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você podia falar um pouco 

sobre isso?  

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Eu vou tentar. Bem, 

recentemente houve uma homenagem ao Pedro, na Câmara Municipal de São Paulo e 

nós recebemos, nós eu digo os familiares, nós recebemos convite de companheiros do 

PCdoB para participar dessa homenagem.  

No entanto, nós preferimos não participar, preferimos não participar porque se o 

fizéssemos sem pedir que o PCdoB se desculpasse perante o meu pai e meu avô, seria 

difícil fazer e se pedíssemos para que se desculpasse durante a cerimônia, também 

criaria um constrangimento, então, preferimos não participar. 
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Alguns familiares que não tem ligação com a militância política que certos 

membros da família têm, foram. Tudo bem, mas nós que temos aqueles que são 

membros da família, e que tem uma militância política, achamos melhor saudar de 

longe como também achamos saudável que tenha sido lançado essa biografia agora, 

porque não somos proprietários da memória do Pedro, nós trabalhamos para que essa 

memória seja preservada, mas não somos proprietários. 

Agora, é importante, já que o Adriano, eu não pretendia mencionar isso, mas já 

que o Adriano pergunta, quer dizer, há toda uma polêmica envolvendo a Guerrilha do 

Araguaia, assim como há uma polêmica envolvendo também a Lapa, a Queda da Lapa. 

A Guerrilha do Araguaia foi derrotada militarmente em fins de 1974, hoje a 

gente já sabe que alguns guerrilheiros, ou melhor, até dizendo algumas guerrilheiras 

porque até onde eu sei eram todas mulheres acabaram sobrevivendo, quer dizer, eu 

particularmente achava que o Osvaldão tinha sido o último a morrer, mas hoje já se sabe 

que algumas pessoas sobreviveram e foram executadas posteriormente.  

Foram capturadas e executadas, não foram mortas em combate, foram 

pouquíssimas as pessoas mortas em combate no Araguaia. A maioria dos guerrilheiros 

foram executados covardemente pelo Exército Brasileiro, Exército, Marinha e 

Aeronáutica. 

Então, o que aconteceu? Mesmo com a derrota da Guerrilha, derrota política e 

militar em fins de 1974, a direção do PCdoB, ela não tinha um balanço completo do que 

tinha acontecido ali e havia uma diferença de opinião, havia um grupo particularmente 

capitaneado pelo João Amazonas que dizia que aquela derrota foi uma derrota parcial, 

foi uma derrota apenas militar e que era preciso retomar o trabalho e havia um grupo 

que dizia não, houve um erro. Em que pese todo o heroísmo dos que tombaram, mas 

houve um erro, a Guerrilha se desenvolveu como dizia o meu avô, de maneira 

Blanquista, quer dizer em que os combatentes comunistas é que vão diretamente para o 

combate sem o envolvimento da massa camponesa e com isso, o que aconteceu? Foram 

exterminados porque não havia, não que não houvesse apoio, não que não houvesse 

envolvimento de algumas pessoas, mas não havia um apoio massivo e um envolvimento 

massivo da população, não havia movimento camponês inclusive para suportar a 

Guerrilha. 
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Então, ela acabou sendo uma transposição do foco para a área rural. Então este 

debate acabou dividindo a direção do Partido Comunista do Brasil. Em torno desse 

debate acabaram havendo alinhamentos, manobras e etc., então há uma discussão, por 

exemplo, por que o Jover foi chamado para esse debate? Ele não deveria ter sido, 

porque já estava claro que havia problemas de segurança envolvendo o Jover no Rio de 

Janeiro. No entanto, o Jover foi levado para o debate e ele levou o rabo com ele, ele foi 

levado para o debate. Por quê? Porque se achava que ele tinha uma posição de avaliação 

que era favorável à maneira como a luta foi desenvolvida e a abertura de novas frentes 

de luta. Acabou não sendo isso, mas esse cálculo político é que permitiu que uma 

pessoa que não tinha dado explicações consistentes sobre a sua situação no Rio, fosse 

levada para a reunião do Comitê Central. 

Lembrando que o Comitê Central já neste momento se reunia apenas em metade 

por questões de segurança e que vários de seus membros já estavam no exterior por 

questões de segurança, então essa é a primeira coisa. Nesta reunião como a gente pode 

ver pelos depoimentos e pelas anotações que sobraram da reunião, já se constituíra uma 

maioria crítica à experiência da Guerrilha, crítica no sentido de que foi empreendida de 

maneira errada, mas jamais sem levar em conta o heroísmo dos que tombaram ali. 

Acontece que com a queda da Lapa, essa maioria desapareceu e também desapareceu o 

debate, o debate também desapareceu, passou-se uma borracha em cima daquilo e claro 

que isso teve repercussões depois. 

Aqueles dirigentes presos foram punidos, inclusive o Haroldo e o Aldo, foram 

punidos em um primeiro momento, foram afastados do Comitê Central. Aldo, Haroldo, 

Wladimir e voltaram depois mediante digamos assim, negociação, recomposição de 

opiniões. Então, isso realmente é algo muito complicado, isso é algo muito complicado. 

Isso tudo acabou também dificultando a identificação dos motivos diretos da queda, 

então, o Wladimir, por exemplo, após várias conversas, exaustivas conversas na prisão, 

chegou à conclusão que foi o Jover por vários motivos. Estava usando barba, nunca 

usou barba, por que está usando barba? Barba só (ininteligível), porque estava usando 

barba? Para ser facilmente identificado na hora de sair. 

Vários indícios que foram feitos, das conversas entres os repressores, os 

torturadores e os torturados, a questão das explicações do Rio, que não eram 

convincentes e tudo mais.  
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No entanto e finalmente ele aparece em Porto Alegre e é contactado por um 

dirigente histórico da Esquerda gaúcha, o companheiro Elói Martins, que é uma lenda, 

um companheiro militante de muitas décadas, foi preso político também, encontra o 

Jover gerenciando uma loja de presentes, provavelmente comprado com o dinheiro da 

repressão e o Jover não dá explicações convincentes, como é que ele chegou ali, tal?  

Então, o Jover acaba depois de muitas negociações mandando uma carta para o 

Comitê Central, uma carta em que ele faz considerações ideológicas, dentre essas 

considerações ideológicas tem uma que vai aparecer na entrevista que ele me concedeu 

que é a história da Sístole e Diástole. Quem leu alguma coisa do Golbery, sabe que essa 

era uma das metáforas prediletas do Golbery, Sístole e Diástole para falar de abertura 

política e fechamento político, então o Jover usou isso na conversa comigo várias vezes 

e a carta que eu não vi, porque o PCdoB não mostra para ninguém, a famosa carta do 

Jover, eu tentei conseguir várias vezes com a direção do PCdoB em vão, em vão porque 

ela sumiu, sumiu. 

Então, esse debate do Araguaia, que é o pano de fundo de todas essas 

escaramuças e etc., ele tem uma participação muito grande do Pedro, em que ele faz 

essa análise de que você teve ali um movimento Blanquista no sentido de que os 

revolucionários substituíram a população que devia pegar em armas, porque se você 

quer luta armada, é preciso que a população pegue em armas. Isso não aconteceu ali, 

então os combatentes foram dizimados.  

O resultado concreto do Araguaia, em que pese o formidável heroísmo de todos 

aqueles companheiros, é que você teve 70, ou 70 e poucos quadros dizimados, melhores 

quadros inclusive vários dos melhores quadros da juventude brasileira morreram ali, 

como também morreram na guerrilha urbana, então também perdemos na guerrilha 

urbana. 

Isso é um debate importante que deveria ser feito sem, com muita tranquilidade 

e essa avaliação dele, veio de toda uma experiência de vida que remonta a fase heroica 

de toda uma reorganização do Partido Comunista, a Conferência da Mantiqueira em 

1942, então ele teve, o Pedro Pomar teve um papel muito importante junto com o 

próprio Amazonas, junto com o Maurício Grabois que teve um papel importantíssimo 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



28 

 

naquele momento, em que o Partido Comunista estava completamente desmantelado, 

exceto na Bahia onde ele conseguiu se manter.  

Os quadros da Bahia vêm para São Paulo e para o Rio de Janeiro, o Pomar e o 

Amazonas fogem da prisão em Belém e vem para o Rio de Janeiro, então no Rio de 

Janeiro ali se monta, aí tem controvérsias sobre a famosa (ininteligível) né, tem 

controvérsia a respeito da comissão, versões diferentes, mas são filigranas, mas a 

verdade é que ali  você teve um núcleo que toma decisão de refundar de certa forma né, 

de reorganizar o Partido Comunista, o Partido Comunista do Brasil, o PCB, Partido 

Comunista do Brasil, PCB. 

E toma essa decisão e fazem isso e quando você chega no final do Estado Novo, 

no final do Estado Novo, você tem uma conjuntura totalmente diferente no país em que 

a classe trabalhadora está fervendo porque a classe trabalhadora sofre o diabo com a 

economia de guerra, então ainda no Estado Novo, você já tem uma avalanche de greves, 

os trabalhadores vão à luta para recuperar o poder aquisitivo. Economia de guerra, o 

operário não podia casar, não podia ter reajuste porque coitadinha da empresa estava 

fazendo economia de guerra.  

Então, é aquela história que vai o Prestes então e diz; “Olha, precisa apertar o 

cinto”. Mas a classe trabalhadora não apertou o cinto, ela foi buscar o seu e o Partido 

Comunista então se dividia entre a orientação oficial do Prestes de apertar o cinto, os 

grevistas são aventureiros, não sei o que e a discussão real da classe é de brigar pelo seu 

direito.  

E com isso então durante um breve período, você tem o que foi citado aí o 

número, esse número mágico de 200.000 militantes. Nunca saberemos se esse número é 

real ou não, mas o fato é que basta olhar as fotografias da época, basta olhar os comícios 

do Prestes no Anhangabaú, no Rio de Janeiro, Pacaembu, a campanha eleitoral que o 

Partido Comunista faz em 1945 e depois em 1947 é uma coisa formidável, o Adhemar 

aqui em São Paulo se elege com o apoio dos comunistas e realmente é com o apoio dos 

comunistas porque senão não se elegeria, porque a diferença para o Hugo Borghi foi 

muito pequena, então é o único governador que se elege fora do esquemão do PSD do 

Dutra. 
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Então, os comunistas tem um grande prestígio naquele momento, desfrutam de 

um grande prestígio e tem um enraizamento muito forte na classe operária e nos setores 

populares e o Pomar aprende muito com essa experiência. Para vocês terem uma ideia, 

naquele período, o Partido Comunista chegou a ter oito jornais diários, quantos que o 

PT tem? O Partido Comunista tinha oito jornais diários, tinha a Tribuna popular no Rio, 

tinha o Hoje São Paulo, tinha a Folha em Recife, tinha a Tribuna Gaúcha, tinha o 

Momento em Salvador, então esse é um momento riquíssimo da história da classe 

trabalhadora e também do seu partido que então era o Partido Comunista. 

A classe dominante sente a necessidade de cortar as asas do Partido Comunista e 

cassa o Partido Comunista. Os deputados ainda vão ficar até Janeiro de 1948 quando 

também tem os seus mandatos cassados, é o maior esbulho da história desse país é a 

cassação dos mandatos comunistas Federais e Estaduais em janeiro de 1948, por serem 

comunistas. Acontece que Pedro Pomar e Diógenes Arruda, como foram eleitos pelo 

Partido Social Progressista, o PSP que é o Partido do Adhemar, eles não conseguem 

cassar os dois, então eles conseguem cumprir, chegar ao final do mandato, mas quando 

tentam em 51, aí já são proibidos e não conseguem. 

Então, esse processo muito rico e tumultuado de formação da classe 

trabalhadora, de constituição da classe trabalhadora como sujeito político, ele é vivido 

muito de perto pelo Pomar e por várias daquelas lideranças operárias e intelectuais, mas 

ligadas ao Partido Comunista que era um grande amálgama nesse momento e eu acho 

que, portanto, quando se chega nessa fase do declínio da ditadura, ele tem muita clareza, 

ali sobre essa complexidade que estava se colocando para o movimento, né?  

Eu acho que é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos, quer falar alguma 

coisa?  

Ah, o Renan quer falar? Renan, depois você. 

 

A SR. AMELINHA TELES – Meu nome é Amelinha Teles, boa tarde à todas e 

todos. Eu fui também integrante do Partido Comunista do Brasil na época em que era 

dirigente o Pedro Pomar e outros, e tive pouco contato pessoal com o Pedro Pomar, 
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muito pouco, mas eu tenho, acho que esse momento que o Neto aqui colocou, o Pedro 

Pomar foi um dos homens assim, revolucionários do país que tem que ser em todos os 

relatórios da Comissão da Verdade, tem que contar a história, a biografia desse homem. 

Eu me lembro de que antes de ser militante, eu ainda criança, eu sou filha de 

militante comunista e meu pai sempre ia né, ele falava, meu pai era aqui de Santos, 

então o Pedro Pomar tinha muita inserção aqui junto aos trabalhadores, meu pai como 

trabalhador, ele sempre nos ensinou, a mim e minha irmã a admirar o Pedro Pomar. 

Inclusive era comum naquela época eles falarem, vocês que são da turma, os 

trabalhadores falavam isso com a gente, vocês são da turma do Pedro Pomar, vocês não 

podem ficar fazendo, se a gente fizesse alguma errada, eles reprimiam a gente dizendo, 

“Como é que vocês podem fazer isso se vocês são da turma do Pedro Pomar?”.  

Ele era visto como uma pessoa muito digna, assim no meio operário e dentro do 

PCdoB quando eu era, eu integrava o PCdoB, o Pedro Pomar era um dos maiores 

intelectuais do Partido.  

Ele era um dos maiores intelectuais, inclusive ele e eu como era da imprensa, ele 

quem levava os livros para a gente ler, ele cuidava da biblioteca do partido. Pelo menos 

a biblioteca que eu cuidei dentro dos aparelhos em que eu convivi, porque devia ter 

várias bibliotecas, então nessas bibliotecas que eu cuidei, ele era o homem que 

organizava os livros que nós devíamos ler, nós militantes, ele se preocupava muito com 

a nossa formação política nossa e era um teórico do partido, assim que eu me lembro do 

Pedro Pomar. 

Então eu acho que a perda de todos esses revolucionários durante a ditadura, ela 

traz reflexos dos dias de hoje, a gente sente a falta de uma análise política mais 

consistente muitas vezes.  

Mas o que eu acho importante aqui, é que a gente e isso nós vamos ter que 

recuperar com a luta né, eu acho que nós vamos recuperar pessoas como Pedro Pomar 

nessa luta que a gente tem travado todos os dias né? Mas o que a gente tem, que eu acho 

importante nessa Audiência de hoje é destacar esse papel do Pedro Pomar e essa 

importância dele. 
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O Ângelo Arroyo e o Drummond, eu também não conheci, esses dois eu não 

conheci, o Ângelo Arroyo acho que ele teve um papel importante tanto na cidade como, 

aí tem até essa história com o João Saldanha, mas também com a Guerrilha do 

Araguaia, eu acho que ele teve um papel e eu sempre, eu fiquei assim, eu ainda, não eu 

já tinha sido presa enfim, eu já tinha sido condenada quando eu tomei conhecimento que 

o Ângelo Arroyo tinha saído do cerco do Araguaia e tinha vindo para a cidade, eu fiquei 

impressionada com isso.  

Porque o cerco ali se fala assim, os números menores de militares lá, é 7.000, 

10.000 militares naquela região. O cerco, Marinha, Aeronáutica, Exército, Polícia 

Federal. Então foi um cerco muito intenso e sem falar naquele pessoal que eles 

cooptaram os guias, o pessoal da região que passou a trabalhar para o Exército. Então, 

como é que ele passou, atravessou ali, eu achava sempre uma façanha e eu acho que 

essas façanhas tem que ser contadas.  

A gente fala da história de Canudos, da Cabanagem e o Araguaia para mim é 

uma façanha, é um ato assim de muita vontade de resistir, de vontade de lutar. 

E o Drummond, eu gostaria até, que a gente hoje para falar do Drummond e essa 

história dele, eu acredito que ele tenha sido ainda jovem já integrado nesse movimento 

de resistência, mas ele, de qualquer forma ele morreu sob tortura, no meu entendimento 

inclusive do, eu hoje, eu gostaria que estivesse aqui o Dr. Egmar que foi advogado da 

família, que a família conseguiu que a União fosse responsável pela morte do 

Drummond, mas o atestado de óbito não esclarece em que circunstâncias se deram essa 

morte, e o Dr. Egmar entrou com essa retificação do atestado de óbito e o próprio juiz 

reconheceu que o Drummond foi morto no DOI-CODI do II Exército e que, sob torturas 

e ainda esse, e eu até gostaria que o Renan esclarecesse esse atestado de óbito e esse 

parecer do Ministério, porque o Ministério Público entrou com recurso contra essa 

decisão, o Ministério Público reconhece que ele morreu naquele lugar que é o DOI-

CODI, quer dizer, ele considera procedente parte da sentença, mas a parte que diz sob 

torturas, ele não, ele não deve ser colocado dessa forma no atestado de óbito, resiste em 

incorporar e para mim o Drummond, ele morreu sob torturas no DOI-CODI, para mim 

assim, para todos nós, sempre nós denunciamos e sempre, ainda que ele possa ter 

fugido, ou não, tentado fugir, ele não fugiu, ele morreu e isso, essa retificação do 
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atestado de óbito é uma questão de justiça para com a história do Drummond, e a 

participação dele.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Renan vai falar sobre 

isso e depois eu abro a palavra para a senhora. Só deixa o Renan. Renan quer falar?  

 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde, eu sou o Renan da Assessoria da 

Comissão, só para fazer o registro, a Amelinha já explicou mais ou menos, mas a Maria 

Ester Cristelli Drummond moveu uma ação de retificação do Registro Civil postulando 

duas coisas basicamente, que conste no atestado de óbito que o João Batista Franco 

Drummond faleceu nas dependências do DOI-CODI do II Exército em São Paulo e que 

a causa da morte seja retificada para morte; “Decorrente de torturas físicas”.  

O parecer do Ministério Público foi em sentido da procedência em parte do 

pedido por reconhecer que a localidade ficou comprovada, que foi efetivamente nas 

dependências do DOI-CODI do II Exército, mas não se manifestou favoravelmente a 

retificação da causa mortis como uma morte decorrente de torturas físicas por ausência 

de previsão legal, foi uma visão bastante formal do Ministério Público do promotor que 

atuou nesse caso. O juiz da Segunda Vara de Registros Públicos, que é o Guilherme 

Madeira Dezem, ele prolatou essa sentença em 16 de abril de 2012 e a parte dispositiva, 

é essa que está aqui na tela, dizendo o seguinte, Julgo procedente o pedido para 

determinar a retificação da certidão de óbito de folhas 21, para que onde se lê falecido 

no dia 16 de dezembro de 1976 na avenida Nove de Julho com rua Paim, conste 

falecido no dia 16 de dezembro de 1976 nas dependências do DOI-CODI do II Exército 

de São Paulo e onde se lê causa da morte como traumatismo craniano encefálico, leia-se 

decorrente de torturas físicas. 

Então, atualmente houve recurso do Ministério Público quanto ao ponto da 

retificação da causa mortis, no atestado, e isso está pendente ainda de julgamento no 

Tribunal, já foi distribuído no fim do ano passado, mas ainda não foi apreciado. Então, 

esse é o atual estado dessa questão de um processo importante. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



33 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora quer fazer o uso 

da palavra? A senhora se identifique, por favor? Fale o seu nome. 

 

A SRA. MARÍLIA ANDRADE – Eu sou a Marília Andrade, mas agora eu só 

uso o apelido de Lian, Marília Andrade.  

Eu estou muito emocionada porque só de ver o Marcos, que eu conheci com 18 

anos em Belém, é como se eu tivesse vendo o avô, porque eu convivi com ele muito 

intensamente dos 20 aos 26 e no dia 17 de manhã, eu estava em Belo Horizonte 

esperando por ele para ir para Belém porque ele ia morar na nossa casa. Nós arrumamos 

tudo para ele e achava que ali ele iria escapar da perseguição e da repressão e ia ficar 

um pouco mais isolado.  

E ele foi para mim um pai, um pai mesmo. Eu tenho um pai muito bom, vivo, 

mas o Pedro foi meu pai, sinto até hoje isso.  

Eu aprendi muito com ele, não só pai orientador, chefe político e dos 20 aos 26, 

eu quase só encontrava com ele na política, eu era, a gente tinha uma tarefa em 

Londrina, de formar o Partido lá e o único contato que a gente tinha com mundo, era 

quando ele ia lá a cada um, dois, três meses, passava um dia, o tio, porque a minha filha 

Helena chamava ele de tio porque ele parecia muito com um tio do meu marido na 

época e depois eu levei no mínimo quatro anos para trabalhar o luto da perda dele, foi 

muito traumática para mim, foi terrível e até hoje eu devo a obrigação de escrever o que 

eu lembro.  

E, não sei, eu vou deixar de falar muita coisa, já está tarde e eu prometo que eu 

vou escrever algo, mas sobre a morte dele, eu conheci a viúva pessoalmente só em 

1979, quando o Wladimir saiu da cadeia e que me levou para visita-la. Mas a gente 

trocava muito prato, que depois de Londrina, eu vim para Belém ser motorista dele até a 

véspera e sempre eu mandava umas comidinhas para ela, ela mandava para mim, sem 

nunca ter encontrado.  

E aí, quando eu a encontrei, ela falou várias coisas sobre o Jover. Falou da 

desconfiança que o Pedro já tinha de que ele era uma pessoa que não tinha a mínima 

condição de estar no Comitê Central, que ele vivia de escrever historinha pornô, que não 
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era mais, que não tinha mais a cabeça política e que não podia ter sido recuperado 

porque ele faltou a pontos e isso era radical no Partido, faltou um ponto, geladeira.  

Então, ele foi um instrumento de alguém para facilitar a eliminação de alguma 

forma, pode até pessoa que retomou o contato dele não ter pensado em matar o Pedro, 

mas a consequência foi essa, mas uma questão que como diz o Neto tem que ser, tem 

que prosseguir a investigação. O Ednardo falou que deu dinheiro para ele, para entregar, 

falou para o Geneton, Leônidas, é para o Leônidas, dinheiro, tortura e etc., então essa é 

uma das coisas que precisa muito dizer a verdade. Em uma época, até mandei uma carta 

cifrada que até saiu no jornal “Movimento”, falando um pouquinho disso aí, 

figurativamente que eu queria deixar registrado algo.  

A minha filha que nasceu em 83, eu pus o nome de Petra, eu falei se for homem, 

vai ser Pedro, mas foi mulher e ela é muito feliz com essa homenagem. No ano passado 

ela fez um filme e lançou em Brasília exatamente no 23 de setembro, quando o Pedro 

estaria fazendo 99 anos, agora vai fazer 100 e ela fez uma linda homenagem para ele 

comovente que a Eleonora Menicucci registrou no site do Ministério, no dia seguinte, 

então, por enquanto esse registro, muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que legal que você está 

aqui. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Eu queria só aproveitar a 

brecha, bacana esse depoimento da Marília né, o PCdoB tinha uma base entre os 

estudantes de Londrina, não é isso?  

 

A SRA. MARÍLIA ANDRADE – (Inaudível) 

 

Tá, mas tinha uma, tinha uma influência dos estudantes, não tinha, da 

Universidade de Londrina? Sim, então. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Marília, aproveita e senta 

aqui conosco vai, para terminarmos juntos.  

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Então, é muito 

interessante isso porque até hoje a gente viaja. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, o Pedro Pomar 

voltou a falar, falou a Marília Andrade e volta o Pedro Pomar. Senta aí, Marília. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – A gente viaja e encontra 

pessoas né, não, eu conheci o seu avô assim, assim, assim, porque era aquele trabalho 

que nos partidos comunistas se fala do assistente, que é o cara que viaja e vai para as 

localidades transmitir as linhas, se reunir com as pessoas e tudo mais e então ele fazia 

muito essa ponte aí com a militância.  

Eu só queria precisar algumas coisas aqui em função de uma conversa com a 

Amelinha porque isso é uma coisa importante desse processo de cooptação. O que levou 

a repressão, a ditadura a desmantelar as organizações de esquerda foi uma grande 

medida da infiltração. 

O recrutamento do que eles chamavam de cachorros, os delatores, então nesse 

caso do Manoel Jover Telles, qual é a grande questão?  

A grande questão que o Jover escondeu do Partido é que ele foi preso. Ele foi 

preso em um determinado momento e eu cheguei a localizar com o jornalista chamado 

Ayrton Baffa, o Ayrton Baffa era o chefe da sucursal do “Estadão” no Rio de Janeiro e 

ele conseguiu já na década de 1980 uma montanha de documentos do SNI, ele 

conseguiu uma montanha de documentos.  

Embora ele fosse um jornalista conservador, ele tinha muita bronca porque 

prenderam o irmão dele, que ele chama de Baffinha e o irmão dele foi preso, foi mal 
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tratado e etc., e ele escreveu um livro que tem algo como Arapongas no título, mas que 

é um livro de curiosidades, vamos dizer assim, de bobagens praticadas por agentes 

secretos, agentes da repressão, não é um livro de denúncia propriamente dito a política 

da repressão.  

O fato, é que ele tinha conseguido um grande número de documentos e eu 

consegui com ele um documento que infelizmente se extraviou em que o I Exército 

conta como é que eles chegaram ao Jover, que foi através de uma militante que, é 

importante que se diga que provavelmente não tem nenhuma responsabilidade, quer 

dizer, não é que tenha havido má fé dela, ela foi presa, eles dizem apenas que eles 

chegaram através dela no Jover. Essa militante chama-se Ilda Boaventura, era uma das 

poucas mulheres que ocupava um cargo de direção no Partido Comunista, ela era 

dirigente estadual, ela fazia parte do Comitê Regional do Rio de Janeiro, era conhecida 

como Titia. 

Através dela e ela era muito amiga do Jover e eles chegaram no Jover. Então o 

Jover foi preso, ninguém tem, quer dizer, você não pode recriminar uma pessoa a não 

ser até determinado ponto pelo fato dela ter sido presa. O fato é que ele escondeu isso, 

ou seja, ele foi preso, fez o acordo, foi solto e em momento algum relatou aos 

companheiros de Partido que tinha sido preso. O tempo todo ele escondeu isso aí, ele 

escondeu isso o tempo todo. 

Então, esse ponto é muito importante porque é justamente quando ele é preso 

que a repressão faz o acordo com ele e o Leônidas conta que aprendeu isso com 

Generais Colombianos, que era experiência Colombiana. O general Leônidas Gonçalves 

que depois seria Ministro do Exército. É bom que se diga que o Leônidas Pires 

Gonçalves entra nessa história por quê? Porque o I Exército era comandado pelo general 

Reynaldo Mello De Almeida, general de Exército. O Leônidas era general de Brigada 

amigo de Reynaldo Mello De Almeida e virou o seu chefe de Estado Maior, portanto 

chefe do DOI-CODI, chefe do CODI do I Exército. 

E no período em que ele foi chefe do CODI do I Exército, o Armando Frutuoso 

foi preso, torturado e assassinado. Leônidas Pires Gonçalves que é apresentado por 

algumas pessoas ingênuas como um cara legal, o cara que profissionalizou o Exército 
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Brasileiro, está implicado por ação ou por omissão na morte do Armando Frutuoso 

Teixeira.  

O Armando Frutuoso, lembre-se, está desaparecido até hoje e eu fiz essa 

pergunta para o Leônidas por telefone e ele ficou furioso, ficou furioso e respondeu de 

maneira indireta. O fato é que ele era o comandante, o responsável quando o Armando 

Teixeira foi morto e mesmo nesses documentos de 1976 e posteriormente na Justiça 

Militar, o Armando Frutuoso é dado como réu quando ele tinha sido assassinado anos 

antes, quer dizer, é algo particularmente cruel. É só isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Marília, Amelinha, 

Gustavo quer falar um pouco sobre a Audiência da retificação? Eu acho que é um dado 

importante, uma notícia importante, Dr. Gustavo Reis da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo. 

 

O SR. GUSTAVO REIS – Obrigado deputado Adriano, meu nome é Gustavo 

Reis, eu sou Defensor Público do Estrado de São Paulo. É só mesmo para noticiar e fico 

grato de estar presente aqui na Mesa, na verdade a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo está presente aqui na Mesa na medida em que existe uma sensibilidade muito 

grande por parte da Defensoria Pública Geral do Estado, a Dra, Daniela Sollberger, 

envolver a Defensoria Pública na questão da retificação do registro de óbito, 

acompanhando, por exemplo, o caso do Drummond e nos próximos dias, acho apenas 

que é para noticiar, representantes da Comissão Estadual da Verdade como presidente o 

deputado Adriano Diogo, talvez a Amelinha e membros da Defensoria Pública tem uma 

reunião marcada com o juiz da Vara de Registros Públicos para a gente entender melhor 

e talvez criar um fluxo de trabalho para a Defensoria Pública poder dar a sua 

contribuição nesses mais de 150 casos de retificação de registro de óbito. Então, quero 

só apenas deixar essa notícia e já que a Defensoria Pública como prevê a nossa lei em 

expressão e instrumento do regime democrático, a gente não podia ficar de fora desse 

trabalho brilhante como a Comissão Estadual da Verdade está fazendo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então antes de 

terminar, eu queria dizer o seguinte, obrigado Dr. Gustavo, o doutor Luiz Eduardo 

Greenhalgh, ele foi avisado dessa Audiência e foi convidado para essa Audiência ontem 

a tarde e ele gostaria muito de vir e se houver um desdobramento, viu Pomar, ele falou 

que ele quer contribuir, quer participar e tem documentação e quer contribuir conosco. 

Então isso é uma coisa importante que o Luiz Eduardo pediu para a gente falar. 

Então, antes de encerrar, só para dizer o seguinte, hoje à noite, na Faculdade de 

Direito no Largo do São Francisco, vai haver um julgamento simulado da lei da anistia, 

não é uma coisa documental, mas é uma coisa ficcional que é o julgamento de Orestes, 

então o caso Orestes, o julgamento de Orestes que é uma versão da morte da Soledad 

Barret assassinada que foi pelo Cabo Anselmo. Hoje à noite às 19h. 

Amanhã pela manhã no Ministério Público Federal às 10h a abertura ao público 

e uma cerimônia No Brasil Nunca Mais Digital e amanhã às 13h, aqui nessa Assembleia 

Legislativa, na Comissão embora não seja uma parte da repressão política, da resistência 

política, o livro relatório da jornalista Daniela Arbex, sobre o manicômio de Barbacena, 

onde tem um período da ditadura que as coisas foram terríveis lá e também vai ter a 

apresentação de um dado que também ocorreu no período da ditadura do Instituto 

Neuropsiquiátrico Infantil Pedro Veloso.  

Bom, então como tem muito mineiro aqui nessa sala hoje, aqui tem um 

verdadeiro consulado mineiro, para não falar que é uma embaixada, amanhã então, o 

bicho vai pegar aqui com o documentário e todo o livro sobre o manicômio de 

Barbacena. 

Pomar, muito obrigado. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Eu é que agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (emocionado e chorando) 

Pela punição aos torturadores, pelos esclarecimentos feitos de todos esses assassinatos e 

pela sua família e toda a Comissão. Muito obrigado.  (Palmas.) 
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*  *  * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

08/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Sexagésima Audiência Pública, 08 de Agosto de 

2013, Auditório Teotônio Vilela.  

 Está instalada a Sexagésima Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 08 de Agosto de 2013, na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva dos 

depoimentos sobre os casos Ângelo Arroyo, João Baptista Drummond, Pedro Ventura 

Felipe de Araújo Pomar, assassinados no episódio conhecido como Chacina da Lapa. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as Audiências 

abertas ao público.  

Esta Mesa é constituída por Amélia Teles, por Pedro Pomar e por Gustavo Reis. 

Então, sem mais. O assunto dessa Audiência de hoje está tratado nesse livro escrito pelo 

Jornalista Pedro Pomar sobre o massacre da Lapa. Como o Exército liquidou o Comitê 

Central do PCdoB, São Paulo, 1976. Pedro Estevam da Rocha Pomar. Então com a 

palavra a Vivian Mendes para fazer a leitura do memorial da casa da Lapa, da chacina 

da Lapa e das três pessoas que lá foram dos três militantes, dos três dirigentes que lá 

foram assassinados.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa tarde a todos e todas. 

A Chacina da Lapa. Os agentes do DOI-CODI São Paulo, cercaram a casa na 

Rua Pio XI, bairro da Lapa em São Paulo em 16 de Dezembro de 1976 na operação 

conhecida como Chacina da Lapa. Segundo os vizinhos, em nenhum momento houve 

troca de tiros, mas sim uma fuzilaria que partia apenas do lado de fora onde estavam os 
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agentes de repressão política. Pedro Pomar, Ângelo Arroyo e outros dirigentes do 

PCdoB reuniram durante dois dias, 14 e 15 de Dezembro de 1976 na casa. O Exército 

obteve informações sobre a reunião com o militante Manoel Jover Telles posteriormente 

considerado pelo PCdoB, o delator da reunião e montou a operação com o objetivo de 

desmantelar o partido. 

Ofícios do Comando do II Exército as Forças Militares citam o nome de Pedro 

Pomar, Ângelo Arroyo e Aldo Arantes como participantes da reunião e comunicam que 

a casa estava sob vigilância dos agentes do DOI-CODI São Paulo e do II Exército. De 

acordo com o Jornalista Pedro Estevão da Rocha Pomar no livro Massacre da Lapa era 

meio dia do dia 16 de Dezembro, quando Frederic Chapin, Consul Geral dos Estados 

Unidos em São Paulo, chega ao prédio da Cúria Metropolitana. Nervoso, quase invade a 

sala de Dom Paulo Evaristo Arns, fala da chacina pede ao Cardeal que inicie gestões 

para evitar a morte dos que estão presos. 

Abre aspas, “Sabíamos da reunião há dias, mas não esperávamos que sob o 

Dilermando Monteiro, Comandante do II Exército, acontecesse o que aconteceu”, fecha 

aspas, diz o Diplomata e avisa a Dom Paulo que tem os nomes dos militantes presos. 

Há uma contradição entre o laudo pericial dos prédios e o laudo de exame 

pericial das armas. O primeiro laudo só reconhece o uso de um revólver Taurus, o 

segundo afirma que teria sido disparado também um revólver OH. As armas constantes 

da segunda perícia foram arroladas no dia 16, o DOPS, no entanto só requereu exame 

das peças em 21 de Dezembro quase uma semana depois da chacina. Não foi realizado o 

laudo pericial que apontasse sinais de pólvora nos dedos das mãos de Ângelo Arroyo e 

Pedro Pomar. 

Os corpos foram retirados da posição em que caíram durante o ataque e 

arrumados de forma a que se demonstrasse que estavam portanto armas. Na montagem 

das fotos dos corpos, Pomar aparece com óculos no rosto, mas o depoimento de seu 

filho Wladimir, esclarece que ele enxergava muito bem e usava óculos exclusivamente 

para leitura.  

O Economista João Baptista Franco Drummond foi preso em 15 de Dezembro 

de 1976 quando saia da casa da Lapa onde participou da reunião do PCdoB. Foi morto 

nas dependências do DOI na madrugada do dia 16. Élio Gaspari no livro A Ditadura 
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Encurralada, transcreve e comenta a informação que o General Figueiredo o então chefe 

do SNI, enviou ao Presidente Ernesto Geisel relatando o massacre da Lapa.  

Primeiro, o DOI-COD do II Exército acompanhava há três meses as atividades 

do Comitê Nacional do PCdoB desenvolvidas em ligação com a USP. Falso, a operação 

fora montada pelo CIE de Brasília. Vieram os chefes de sua seção de operações o 

Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e algo como quatro homens. Outra equipe viera 

do Rio e se aquartelava no II Exército. 

Sexto, o terceiro elemento tentou fugir pela caixa d´água tendo, entretanto, caído 

à rua fraturado o crânio e sido atropelado por um automóvel, falecendo em 

consequência. Falso, o terceiro morto, o economista João Baptista Franco Drummond 

fora preso à noite depois de ter sido deixado perto da Avenida Nove de Julho e morrera 

horas antes do ataque no DOI. A simulação pretendia fabricar um suicida fora do DOI. 

Ela livrou o General Dilermando Gomes Monteiro do estigma que acompanhou o 

General Ednardo D´Ávila Mello até sua morte em 1984. 

Conforme a versão dos órgãos de repressão encontrada no arquivo do extinto 

DOPS São Paulo, Drummond morreu após ser atropelado por um veículo não 

identificado na Rua Paim na Bela Vista. O laudo necroscópico aponta como horário de 

sua morte Quatro horas da manhã de 16 de Dezembro. 

A casa onde os integrantes do partido se reuniam, estava sendo viajada pelas 

forças de segurança havia quatro dias. Foram presos Maria Trindade, que ainda estava 

na casa, Haroldo Borges Rodrigues Lima, Aldo Arantes e Wladimir Pomar que já 

haviam saído da reunião. Elza de Lima Monnerat e Joaquim Celso de Lima foram 

presos quando estavam em um carro em frente à casa. As notícias veiculadas pela 

imprensa confirmam a informação. 

Segundo informou o II Exército, ontem era a terceira vez em que agentes 

vigiavam a casa com subversivos reunidos em seu interior, Diário Popular, 17 de 

Dezembro de 1976. 

Sobreviventes do ataque desmentem a versão oficial da morte de Drummond, o 

Jornal Diário Popular de 17 de Dezembro de 1976 publicou que, abre aspas; “Os 

subversivos Pedro de Araújo Pomar, Ângelo Arroyo e João Baptista Franco Drummond 
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morrem após violento tiroteio com os agentes do DOI do II Exército”, fecha aspas. Os 

legistas que assinaram os laudos necroscópicos dos três foram José Gomes Dias, 

Abeylard Q. Orsini. O laudo necroscópico de Drummond, porém homologa a versão de 

atropelamento também divulgada pela imprensa. Sobre o suposto atropelamento, Pedro 

Estevam da Rocha Pomar, no livro citado, trás documentos oficiais do Exército em que 

fica provado que militares e policiais mantinham sob estrita vigilância os membros 

reunidos na casa da Lapa. Ele questiona como estes mesmos agentes não identificaram o 

automóvel e seu condutor responsável pelo atropelamento. 

O inquérito policial militar do II Exército concluiu que a morte foi causada por 

atropelamento mesmo sem laudo de perícia ou fotos do ocorrido. Pedro Estevão da 

Rocha Pomar questiona ainda que Wladimir Pomar e Drummond foram deixados por 

Joaquim em local distante de onde teria ocorrido o suposto atropelamento. Ainda 

segundo o relato do Jornalista Pedro Estevam da Rocha Pomar, o repórter Nelson Veiga 

da TV Bandeirantes, que conseguiu furar o sistema de segurança policial e entrar na 

casa logo após o fuzilamento negou a presença de armas de fogo ao lado dos corpos 

antes da chegada dos peritos.  

De acordo com a nota oficial uma, abre aspas; “Operação montada e executada 

pelo II Exército com a colaboração de outros órgãos de segurança”; fecha aspas, 

desmontou na manhã de 16 de Dezembro, um aparelho no bairro da Lapa. A nota dizia 

que durante a operação, uma área do bairro fora interditada enquanto era travado um 

tiroteio na Rua Pio XI em decorrência da reação dos sitiados o que resultou em dois 

mortos e um terceiro atropelado em fuga. 

Segundo o depoimento de Maria Trindade presa na casa, as pessoas que se 

encontravam no interior da residência não tiveram chance. Em uma entrevista ao Jornal 

Gaúcho Zero Hora de 03 de Novembro de 1995, ela relatou, abre aspas; “Na hora em 

que a casa foi invadida, eu fazia o café. Eu ouvia aquele barulhinho, assim como 

estivesse atirando pedrinhas nos vidros. O Ângelo Arroyo estava saindo do banheiro e 

foi pego por uma bala, ele caiu na minha frente. Na outra janela, no quarto, as balas 

corriam de um lado para o outro, de parede a parede, lá eles mataram o Pomar.” 

Com base nos documentos anexados ao caso, recolhidos pelo Jornalista Pedro da 

Rocha Pomar, depoimento de Wladimir Pomar, Aldo Arantes e do ex-sargento Marival 
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Dias Chaves do Canto, o relator da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

políticos Nilmário Miranda concluiu que é falsa a versão oficial de que João Baptista 

Franco Drummond foi morto por atropelamento. Além disso, a sentença judicial de 

1993 responsabilizou a União pela morte desse militante no DOI-CODI de São Paulo. 

Miranda destacou que no mesmo local o DOI-CODI de São Paulo já haviam morrido 

Vladimir Herzog e Manoel Fiel Filho, fatos que causaram grande comoção e levaram ao 

afastamento do General Ednardo D´Ávila Mello, substituído pelo General Dilermando 

Monteiro. 

Uma nova morte dentro do DOI teria péssima repercussão não sendo possível 

aceitar a versão de suicídio, daí a versão forjada de atropelamento. Nilmário Miranda 

afirmou que Drummond postava identidade falsa e por tanto não seria possível saber de 

imediato quem era a vítima do suposto atropelamento. 

Observações do Médico Legista Antenor Chicarino feitas para instruir o 

processo disciplinar no CREMESP contra médicos legistas que teriam assinados laudos 

falsos contra presos políticos mortos sob tortura, sobre o laudo de necropsia de João 

Baptista Franco Drummond fazem referencias à fratura de punho e às pequenas 

escoriações no tornozelo e nádegas. Eles descrevem também uma mancha roxa na 

pálpebra esquerda e nem uma outra lesão inclusive hemorragia de ouvido e nariz que 

seriam compatíveis com a fratura de crânio apontada. Não foram registrados no laudo, 

mas aparecem na fotografia inchaço e mancha roxa na pálpebra direita, corte no canto 

da boca até próximo à orelha e desvio de nariz para a esquerda.  

Assim o relator concluiu, abre aspas; “A ação dos órgãos de repressão não foi a 

simples invasão de uma casa, o objetivo não era capturá-los. Armas de grosso calibre, 

metralhadoras, cerco e obstrução da rua atestam o estado sitiado de Ângelo Arroyo e 

dos demais. A única sobrevivente do massacre, a dona da casa, foi poupada. Saiu com 

vida do tiroteio corroborando, pois o fato para ratificar quais eram os objetivos dos 

órgãos de repressão, o assassinato de Ângelo Arroyo e Pedro Pomar.” Na Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso de Ângelo Arroyo foi aprovado 

em 29 de Fevereiro de 1996 por quatro votos a favor e três contra, os de Miguel Reale 

Junior, Eunice Paiva e do General Oswaldo Pereira Gomes. Os casos de João Baptista 

Franco Drummond e Pedro Pomar foram aprovados em 23 de Abril de 1996. O caso de 

Pedro Pomar por cinco votos a favor e dois contra, os do General Oswaldo Pereira 
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Gomes e Miguel Reale Junior. O de João Baptista Franco Drummond foi aprovado por 

unanimidade.  

Em homenagem a Ângelo Arroyo a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro deram 

a seu nome as ruas de Vila Feliz e em Bangu respectivamente. Em homenagem a Pedro 

Pomar as mesmas cidades deram seu nome às ruas no Jardim Elisa Maria e Bangu 

respectivamente. 

Essas informações foram extraídas do dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos 

no Brasil de 1964 a 1985 do IEV. 

 

O SR. – O histórico de João Baptista Franco Drummond. Assassinado em 16 de 

Dezembro de 1976, nasceu em 28 de Maio de 1942 na Fazenda das Posses em 

Varginha-MG, filho de João Batista Drummond e Zilá de Carvalho Drummond. Morto 

em 16 de Dezembro de 1976, dirigente do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Era 

casado com Maria Ester Cristelli Drummond e tiveram duas filhas, Rosa Maria e Silvia. 

Cursou o primeiro grau, atual ensino fundamental no Ginásio Salesiano Dom 

Bosco de Cacheira de Campo-MG e o segundo grau, atual ensino médio no Colégio 

Loyola em Belo Horizonte - MG. Em 1961, ingressou no curso de Economia da FACE 

da Universidade Federal de Minas Gerais concluído em 1966. Exerceu a Presidência do 

Diretório Acadêmico daquela Faculdade no período de 64 a 1965, foi um dos principais 

organizadores do 27º e 28º Congressos da UNE. Além da sua militância na politica 

estudantil, participou desde 1963 do Movimento Camponês no sul de Minas e das 

campanhas eleitorais com o líder operário Dazinho. Foi membro da organização Ação 

Popular AP e posteriormente da Ação Popular Marxista Leninista APML em que 

exerceu diversas funções como responsável pela Secretária de Organização em 1969 e 

membro do Comitê Político em 1971. 

Entre 1969 e 1970, foi julgado pela Justiça Militar e teve seus direitos políticos 

cassados por dez anos, além de ter sido condenado à revelia a catorze anos de prisão. 

Em 1972, vivendo na clandestinidade, passou a militar no PCdoB cujo Comitê Central 

passou a integrar em 1974. O relatório do Ministério da Aeronáutica entregue ao 

Ministro da Justiça Maurício Corrêa em 1993, diz que João Batista, abre aspas; “Foi 
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morto em confronto com agentes do órgão de segurança”, fecha aspas. Segundo o 

relatório da Marinha, abre aspas; “Foi morto em um tiroteio em 16 de Dezembro de 

1976 no bairro da Lapa quando a casa em que se encontrava com outros companheiros, 

foi invadida por agentes de segurança”. No entanto em documento encontrado no IML 

em São Paulo, a causa da morte é dada como atropelamento na Avenida Nove de Julho, 

esquina com a Rua Paim, bairro da Bela Vista, local distante da Lapa. Foi enterrado pela 

família no Cemitério do Parque da Colina em Belo Horizonte. 

No fim de 1993, a Justiça Federal deu ganho de causa à família de Drummond 

na ação movida contra a União, quando reconheceu que ele morreu no DOI-CODI São 

Paulo, na madrugada de 16 de Dezembro de 1976. Foi a primeira manifestação da 

Justiça Civil sobre a chacina da Lapa, decisão que não deixou dúvidas sobre a 

responsabilidade dos agentes públicos daquele órgão de segurança. Em sua homenagem, 

na cidade de Belo Horizonte, deu o seu nome a uma rua no bairro Braúnas. 

Ângelo Arroyo, assassinado em 16 de Dezembro de 1976, nasceu em 06 de 

Novembro de 1928 em São Paulo, filho de Ângelo Arroyo e Encarnação Pardito. Morto 

em 16 de Dezembro de 1976, dirigente do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, era 

casado e tinha dois filhos. Operário metalúrgico ingressou no Partido Comunista 

Brasileiro, PCB em 1945. No ano seguinte foi eleito membro do Comitê Regional de 

São Paulo e Secretário do Comitê Distrital da Mooca. Foi ativista do Movimento 

Sindical Paulista tornando-se um dos líderes do Sindicato dos Metalúrgicos na década 

de 50. Participou das greves e das manifestações de rua de 1952 e 1953 em São Paulo, 

sendo preso por várias vezes. 

No livro João Saldanha, Uma Vida em Jogo, Há uma passagem com relato de 

Saldanha em que ele se refere a uma das prisões com Ângelo Arroyo. Em meados de 

1949, estava na rua na campanha O Petróleo é Nosso, com cartazes, panfletos, faixas e 

manifestações públicas, abre aspas; “João e o companheiro Ângelo Arroyo foram 

participar do ato na Praça João Mendes, São Paulo. No decorrer da manifestação 

começaram os ataques ao Presidente Dutra. A polícia chegou, mas topei a parada. 

Estávamos levando vantagem quando chegaram mais milicos. Eu e o Arroyo fomos 

levados para o DOPS Paulista ao lado da Estação da Luz, ali maltrataram muita a gente, 

porrada, deixaram sem comer quatro ou cinco dias e sem nenhuma condição de higiene. 

Havia uma privada sem água, assim no meio do troço e muita gente para um 
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carcerezinho. Apanhamos vários dias seguidos sem que eles soubessem em quem 

estavam batendo, nossos documentos eram falsos”. Arroyo e Saldanha ficaram 28 dias 

presos sendo torturados até que um dia a polícia amarrou os dois com uma corda e os 

levou para o Alto do Sumaré. Ali bateram bastante neles, com porretes e quando se 

cansaram, os policiais os jogaram lá de cima e eles foram rolando morro abaixo. Eles se 

arrastaram até alcançar uma rua com transeuntes que lhes soltaram as cordas. 

Ângelo Arroyo realizou atividades políticas no campo em várias regiões do País 

inclusive participando da revolta de Trombas Formoso em Goiás no fim dos anos 1950. 

Em 1962 participou da Conferência Nacional Extraordinária que organizou o PCdoB 

tornando-se membro da comissão executiva do Comitê Central. Ajudou a criar e 

organizar os destacamentos dos guerrilheiros no Sul do Pará, tornando-se um dos 

comandantes da Guerrilha do Araguaia. Foi um dos poucos guerrilheiros sobreviventes 

e só saiu da região no final de Janeiro de 1974 quando a repressão das Forças Armadas 

dispersou os guerrilheiros. Antes, porem, como Comandante Militar que era, orientou 

seus companheiros a dividirem-se em pequenos grupos para conseguirem furar o cerco 

dos militares. Apenas ele e um companheiro conseguiram sair. 

Ao reencontrarem os companheiros do Partido, entregou-lhes um relatório 

detalhado sobre as atividades, prisões e mortes de vários militantes, o chamado 

Relatório Arroyo. Esse relatório apreendido na chamada Chacina da Lapa, ainda é 

mesmo depois de mais de 30 anos passados, o mais completo documento sobre os 

desaparecidos políticos na Guerrilha do Araguaia. 

Ângelo Arroyo foi assassinado na chacina da Lapa em 16 de Dezembro de 1976 

e enterrado pela família no Cemitério da Quarta Parada em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cuba, Ricardo Cuba. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas, eu sou Ricardo 

Kobayashi, assessor técnico da Comissão da Verdade, eu passo agora a leitura do 

memorial do Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar, assassinado em 16 de Dezembro 

de 1976. 
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Pedro nasceu em 23 de Setembro de 1913 em Óbidos – PA, filho de Felipe 

Cóssio Pomar e Rosa de Araújo Pomar, foi dirigente do Partido Comunista do Brasil, 

PCdoB. Seu pai era Peruano, Pintor, Escritor e um dos criadores da APRA, Aliança 

para Revolução Americana. Entre 1918 e 1920, a família viveu em Nova Iorque e lá o 

casal se separou. Rosa voltou para Óbidos e encarregou-se de sustentar sozinha os filhos 

Pedro, Roman e Eduardo. Em 1923 com treze anos de idade, Pedro saiu de Óbidos para 

fazer o ginásio em Belém – PA, Ginásio Paraense onde iniciou a sua participação 

politica e a sua introdução na literatura comunista tornando-se um ativista estudantil. 

Em 1930 tomou parte dos movimentos políticos do Pará encabeçados pelos 

Tenentes Liberais, mas logo se desiludiu com eles. Esmagada a revolta, Pedro Pomar 

teve que viver um tempo no Rio de Janeiro em razão das perseguições políticas. Ficou 

hospedado na casa da escritora Eneida de Moraes, militante comunista e Jornalista do 

Diário de Noticia que o convidou para entrar no PCB. Em 1933 voltou para Belém e aos 

19 anos entrou para a Faculdade de Medicina. Nessa época jogava futebol 

profissionalmente como meio-campista no Clube do Remo. Em 05 de Dezembro de 

1935 casou-se com Catarina Patrocínia Torres com quem teve quatro filhos. Aos 22 

anos, em Janeiro de 1936, cursando o terceiro ano da Faculdade, Pomar foi preso pela 

primeira vez. Saiu da prisão em 16 de Junho de 1937.  

Com o avanço da repressão política, Pomar passou a viver na clandestinidade, 

abandou o curso de medicina e tornou-se militante profissional do PCB. Voltou a ser 

preso em Setembro de 1939 em pleno Estado novo. Alguns companheiros comunistas 

como Maurício Grabois e Amarílio Vasconcelos, organizaram a sua fuga em 05 de 

Agosto de 1941 e seguiu para o Rio de Janeiro com outros integrantes do PCB. Araújo 

ajudou a formar a Comissão Nacional de Organização Provisória que reorganizou o 

Partido em escala nacional convocando e realizando Conferência da Mantiqueira em 

1943. Nesse período, Pomar trouxe para o Rio sua esposa Catarina e seus filhos 

Vladimir e Eduardo. 

Foi um dos dirigentes eleitos na conferencia nacional do PCB quando passou a 

atuar junto ao Movimento Operário lidando com os problemas cotidianos das fábricas, 

dos bairros populares e do movimento sindical em São Paulo.  
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Com o fim da ditadura do Estado Novo, a promulgação da anistia política e o 

breve período de legalização do PCB, Pomar teve como tarefa partidária atuar no Rio de 

Janeiro, na área da educação e propaganda do Partido. Nessa época o Partido passou a 

ter aproximadamente 200.000 militantes necessitando, portanto de um trabalho de 

formação política e ideológica mediante a realização de cursos, debates e da edição de 

publicações de jornais diários. Pomar foi eleito em Janeiro de 1947 no pleito 

complementar para a Câmara Federal pela legenda do PSP, Partido Social Progressista 

com outros militantes do PCB. 

Em 07 de Maio de 1947, o PCB teve seu registro cassado pelo Governo de 

Dutra. O Congresso Nacional expulsou os Parlamentares Comunistas com exceção de 

Pomar e de Diógenes Arruda por terem sido formalmente eleitos pela sigla do PSP. Na 

condição de Parlamentar teve atuação de extrema importância, usava a tribuna para 

denunciar as arbitrariedades da violenta repressão política que se abatia sobre os 

comunistas, além disso, prestava solidariedade aos presos e facilitava o 

encaminhamento de companheiros para a clandestinidade. Nesse ano tornou-se pai pela 

terceira vez e nasceu o filho Joran, prematuro e com necessidades de cuidados especiais. 

Chefiou a delegação Brasileira ao Congresso Mundial da Paz no México em 

Setembro de 1949 onde se encontrou com seu pai que então vivia naquele País. No 

início do ano Parlamentar de 1950, a Câmara recusou o pedido de cassação do seu 

mandato encaminhado pelo Deputado Nobre Filho, alegando como motivo o discurso 

proferido no Congresso Mundial pela Paz na Cidade do México. Finalizou o mandato 

parlamentar em 1950, os comunistas foram proibidos de se candidatarem sob quaisquer 

legendas partidárias. Assim, Pomar viu-se obrigado a viver novamente na 

clandestinidade sendo deslocado do Secretariado Nacional e enviado ao Rio Grande do 

Sul onde atuou com o codinome de Ângelo nas lutas operarias e populares contra a 

carestia de 1951 e 1952. 

No Rio Grande do Sul nasceu o seu quarto filho, Carlos. Foi indicado para 

participar de um Comitê Especial organizado em São Paulo com a finalidade de dirigir o 

processo de lutas grevistas e contra a carestia. No fim de 1953 voltou a morar no Rio de 

Janeiro com sua família e logo depois foi à União Soviética onde estudou por dois anos 

só voltando para o Brasil em 1955. 
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Retornou para São Paulo incorporando-se ao Comitê Regional Piratininga, 

responsável pela organização do partido na Grande São Paulo. Em 1956 integrou a 

delegação Brasileira do PCB ao Oitavo Congresso do PC Chinês. Em 1959 participou 

do Congresso do PC Romeno e assistiu ao choque entre Kruschev, o PC Chinês e o 

Partido do Trabalho da Albânia. Recebeu a missão de ir a Cuba, seu pai também se 

encontrava lá, mas ele não teve essa informação nos 40 dias em que permaneceu no 

País. O Quinto Congresso do PCB em 1960 no qual predominou a luta interna, Pomar 

ainda foi mantido como membro suplente do Comitê Central. De 1957 a 1962 

participou ativamente da luta interna do PCB o que lhe valeu a paulatina destituição das 

posições de direção que ainda ocupava, de dirigente regional passou a dirigente do 

Comitê Distrital do Tatuapé. 

Pressionado pela Direção negou-se a voltar ao Pará e para sobreviver passou a 

fazer traduções e a dar aulas. Traduziu alguns livros de economia, uma série de livros de 

Psiquiatria e de outros ramos científicos, tanto do Inglês e do Francês como do Russo. 

Traduziu também os dois primeiros volumes de A Ascensão e Queda do Terceiro 

Reicher de W. Shirer e de Moncada à ONU de Fidel Castro e deu aulas de Russo. Em 

razão a sua militância na clandestinidade, a maioria dessas publicações era feita em 

nome de outras pessoas. O desfechos  das divergências caminhava para a sua expulsão e 

a criação em Fevereiro de 1962 do PCdoB, com Maurício Grabois, João Amazonas, 

Calil Chade, Lincoln Oest, Carlos Danielli e Ângelo Arroyo. 

Eleito membro do Comitê Central do PCdoB e redator-chefe de A Classe 

Operaria, Pomar dedicou-se a organizar o novo Partido. Com o golpe de 1964, Pomar 

teve que se retirar para um esconderijo. Sua casa no bairro do Tatuapé, em São Paulo, 

foi vasculhada e depredada pela polícia e ainda em Abril daquele ano, teve sua prisão 

preventiva decretada. No fim de 1964 conseguira reorganizar a sua vida com a família 

sob a clandestinidade em um bairro Paulistano de classe média, realizou diversas 

viagens para Goiás, Maranhão e Sul do Pará para instalar militantes nas áreas rurais, 

passava por vendedor de medicamentos. 

Teve papel destacado na Sexta Conferência Nacional do PCdoB em Julho de 

1966, apesar das dificuldades enfrentadas com o desencadeamento de nova crise interna 

partidária que levou à formação da ala vermelha do Partido, teve úlcera supurada tendo 

que submeter-se à uma cirurgia de emergência. Teve uma prolongada convalescência e 
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intranquilo com ocorrência de divisões no Partido, nessa época continuava morando em 

São Paulo, como discordava da linha política e dos métodos adotados pela Direção, não 

integrava o núcleo dirigente mais restrito do Partido, só depois do assassinato de três 

membros da comissão executiva em fins de 1972, Pomar incumbiu-se da direção 

organização. 

Após a derrota da Guerrilha do Araguaia, escreveu um balanço crítico em torno 

do qual conseguiu reunir a maioria da direção. Pomar não deveria estar presente na 

reunião no bairro da Lapa em São Paulo naquele dezembro de 1976, mas sua mulher 

estava doente e desenganada pelos médicos o que eu o levou a desistir de uma viagem à 

Albânia. E por uma dessas ironias da vida, vários membros da família se reuniram para 

despedir-se de Catarina que viveria até 1986, sem saber que na verdade despediam-se de 

Pedro. 

Pomar foi enterrado com nome falso no Cemitério de Perus e em 1980 sua 

família fez o traslado de seus restos mortais para Belém – PA. As informações foram 

tiradas do Dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Bem, boa tarde a todos e 

todas. A foto de cima é a foto da casa, tem um detalhe marcante que é aquele arco né, 

um pequeno alpendre com um arco em forma de arco. Essa casa hoje está 

completamente, não existe mais a casa, foi feito um prédio que eu acho que vão mostrar 

a foto aí depois, que é um prédio inicialmente tinha sido feito em concreto aparente, é 

onde funciona uma clínica urológica, a casa desapareceu na verdade e a foto debaixo 

mostra a porta da frente da casa, totalmente destruída pelas balas, pelos tiros dados 

pelos agentes do DOI-CODI. 

Bem, as duas fotos de cima são do interior da casa, bastante avariada pelos tiros 

e a foto de baixo mostra as armas supostamente apreendidas no local. Já foi lido aí, acho 

que pela Vivian, foi lida a passagem que é apontada à contradição entre os laudos. Eu 

trouxe os laudos aqui, eu tenho os laudos na íntegra, vocês podem notar que são cinco 

armas de fogo e são quatro, se eu não me engano, são quatro armas brancas. 
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Essas armas de fogo, quer dizer, elas, primeiro que o laudo dos peritos que vão 

ao local, só fala em duas armas. Esse laudo, com essas fotos, só foi solicitado vários 

dias depois e fala em cinco armas de fogo e aí há detalhes, por exemplo, uma dessas 

armas é um Winchester modelo 1892, é uma arma completamente anacrônica. Essas 

armas brancas, vocês podem notar que a maior é um sabre, quer dizer, é uma coisa até, é 

ridículo, é uma tentativa de realmente enganar, então os laudos são muito claros, a 

respeito dessa questão. 

Aí também, a foto de cima também é o interior de um dos quartos e a foto de 

baixo se não me engano, é do vitrô da cozinha que era o oposto, exatamente oposto a 

entrada da casa. Porque os agentes também se colocaram do lado de trás da casa pelo 

que a gente sabe, então eles também dispararam contra esse vitrô.  

Essas são as fotos da sala né, se eu não me engano, aparece, tem uma, vocês 

podem ver ali perto da, não sei se dá para aumentar aí a foto de cima? Primeiro, que é 

muito estranho porque é obvio, o Arroyo aparece primeiro de bruços e depois você 

aparece virado, quer dizer, então mexeu-se no corpo, a primeira questão, né?  

Segundo que você vê a arma ali do lado dele que deve ser ou a Carabina ou o 

Rifle, uma das duas armas de longas né? Quando se sabe pelo depoimento da Maria 

Trindade que milagrosamente sobreviveu, se sabe que o Arroyo foi o primeiro a cair, ele 

não teve tempo de nada, então aparece a arma e do lado, você podem ver, do lado do 

corpo do Pedro, uma arma curta, uma arma curta, gente. E esse detalhe que eu me 

lembro de ter ouvido minha mãe comentar quer dizer, os óculos eram para leitura, é até 

engraçado, para perto, é até engraçado que em um momento daquele em que a 

preocupação dele foi botar fogo nos papeis e etc., eles fossem botar óculos né?  

Então, é muito evidente que se trata de uma cena forjada, muito evidente. Tem 

outro aspecto que não aparece aí na foto, mas que em uma das fotos da primeira edição 

do livro, é visível, você está com ela aí ou não?  

Que é o seguinte, são os tiros disparados de dentro para fora, que supostamente, 

quer dizer, representaria uma resistência das pessoas que estavam na casa e aí você vê 

tiros disparados de dentro para fora, no canto das paredes, na parte de baixo do rodapé, 

quer dizer, os defensores estavam atirando para todas as direções, menos para quem 
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estava, exatamente, menos para quem estava atirando na casa né? Quer dizer, também é 

uma coisa completamente incongruente né? 

Essas são aí já é um período posterior, 1978, o julgamento na Auditoria Militar, 

aí primeiro a chegada dos presos, na foto de cima em primeiro lugar, Joaquim Celso de 

Lima, o Joaquim faleceu há alguns anos atrás, na foto de baixo a Maria Trindade, 

também faleceu mais recentemente e a entrada do prédio da Auditoria que agora 

felizmente vai ser transformado em um memorial dos advogados que lutaram, que 

defenderam os presos políticos. Na foto de cima, nós vemos à direita a Elza Monnerat, à 

esquerda a Maria Trindade. A Elza tinha quando foi presa, já tinha 63 anos de idade, o 

que não impediu que ela fosse bastante torturada em São Paulo e no Rio de Janeiro.  

Em segundo plano, é um jornalista cujo nome não me recordo agora. Na foto de 

cima, é um jornalista conhecido, vou me lembrar do nome dele mais tarde. Hein?  

 

O SR. – É o Alex Solnik 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR - É, acho que sim, acho 

que sim. É o Alex Solnik. A foto de baixo, vocês veem Wladimir Pomar de camisa 

branca, Aldo Arantes no meio e depois Haroldo Lima, que os três eram também 

dirigentes assim como a Elza, eram dirigentes do Partido Comunista do Brasil na época, 

que participaram da reunião do Comitê Central.  

 

(Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar então? Se 

identifique, fala o seu nome. Conta um pouco a história da sua família além do que já 

foi contado, fica mais natural, faz essa retrospectiva, daí a gente, fale um pouco da 

militância.  
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O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Bom, o Adriano está 

pedindo para que eu me identifique bom, tudo bem. Eu sou o Pedro Estevam da Rocha 

Pomar, sou neto do Pedro Pomar, sou filho do Wladimir que foi preso na ocasião, foi 

torturado junto com os outros como acabou de aparecer aí né, então, sentimos a 

necessidade de fazer uma pesquisa que levasse à produção desse livro para repor a 

verdade dos fatos, porque é importante deixar bem claro que a ditadura construiu como 

em todos os outros casos, a ditadura também nesse caso construiu uma versão 

inteiramente fantasiosa e inteiramente mentirosa, então era preciso contestar essa versão 

oficial.  

Por exemplo, como eu já mencionei, foi dito que houve tiroteio, houve 

resistência armada. Foi dito também que João Baptista Franco Drummond morreu 

atropelado em outro local. Posteriormente foi negado que tenha havido torturas e houve 

torturas. É preciso dizer o seguinte, os presos da Lapa foram torturados em São Paulo e 

no Rio de Janeiro. Eles foram levados para o Rio de Janeiro e foram torturados durante 

dez dias no DOI-CODI do I Exército, não foram torturados apenas em São Paulo. 

 

(Inaudível) 

 

E a operação, exatamente como lembra o Ivan, a operação, ela começou no Rio 

de Janeiro, porque o traidor que é o Jover Teles que era um integrante do Comitê 

Central do PCdoB, ele foi capturado no Rio de Janeiro e passou a colaborar com os 

militares em troca de benefícios materiais. 

 

(Inaudível) 

 

Sim, além de ele receber uma quantia em dinheiro, posteriormente nós ficamos 

sabendo que ele e a filha ganharam empregos em uma fábrica de armas, que obviamente 

as fábricas de armas têm ligações com o Exército, então eles ganharam e quando eu 

consegui fazer a entrevista com ele em Porto Alegre, uma coisa que me chamou a 
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atenção é que em cima da mesa da sala havia uma miniatura de uma arma, em um 

pedestalzinho de madeira com uma miniatura de uma arma, só muito depois por meio 

de uma reportagem do Jornal do Brasil e também revelações que o Major Curió fez, 

ficamos sabendo então que ele e a filha tinham sido contratados aí, isso foi parte do 

pacto, além da quantia em dinheiro. 

Então houve a tortura, um dos presos, que obviamente a tortura é brutal e todos 

sofreram com as torturas e elas estão detalhadas em minúcias nesse livro, houve a 

cadeira do dragão, houve a tortura chinesa, houve a geladeira, que havia no Rio de 

Janeiro que era uma técnica, me parece Inglesa, então houve tudo isso, mas é preciso 

destacar, primeiro o fato de que a Elza Monnerat já tinha 63 anos e Aldo Arantes sofria 

de epilepsia e precisava inclusive de ser medicado, então sofreu particularmente com as 

torturas. Então, há toda uma série de episódios que a gente relata no livro mostrando 

como o II Exército fantasiou isso aí, negou o tempo todo que houvesse torturas, porque 

os advogados denunciavam isso e aí é preciso destacar que tentou-se construir uma 

versão para o Dilermando Gomes Monteiro, que era o General Comandante do II 

Exército, de que ele era o General bonzinho.  

Até há um episódio em que a Dina Sfat em um programa de TV de maneira 

meio ingênua diz para ele que ele é um General bonzinho ou coisa parecida, mas esse 

General bonzinho foi quem autorizou e comandou a chacina da Lapa e há inclusive 

publicado pelo Jornal do Brasil, um pequeno discurso que ele faz na véspera do ataque, 

no antigo Batalhão de Guardas da Polícia do Exército, que ele faz um discurso em que é 

muito evidente que já sabia né, e toda a documentação disponível, todos esses 

documentos que a gente tem, são documentos oficiais que constam no processo da 

Justiça Militar. 

Então são eles que estão falando né? Então, esse caso é um amontoado de 

mentiras o tempo todo, eu acabei de mostrar aqui para a Amelinha, que está do meu 

lado aqui, o relatório confidencial o RPI 12/76 do Centro de Informações do Exército, o 

CIE, que foi quem comandou tudo. Ele começa dando a versão do atropelamento e aí 

em um determinado momento ele diz assim, Ângelo Arroyo, Pedro Ventura Felipe de 

Araújo Pomar e João Baptista Franco Drummond, mortos ao resistir à prisão. No 

mesmo documento que fala do atropelamento, documento falso, documento mentiroso, 

assim como esse que o Élio Gaspari produz enviado pelo Figueiredo ao Geisel. 
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Então, todos esses documentos são escandalosamente mentirosos. Tem um outro 

documento aqui também tirado do processo na Justiça Militar que é um documento do 

Quartel General do II Exército assinado pelo General de Brigada Carlos Xavier de 

Miranda, que era o chefe do Estado Maior lembrando o seguinte, o Chefe do Estado 

Maior é sempre o chefe do DOI-CODI, então esse cidadão aqui, esse General era 

também o chefe do DOI-CODI do II Exército e é um documento enviado a quem? 

Enviado ao Secretário de Segurança Pública, datado de 16 de Dezembro de 1976, ofício 

sem número, número 76 e 02 DOI, diz o seguinte; Incumbiu-me o excelentíssimo 

senhor General Comandante do II Exército de informar à V.S.ª dos seguintes fatos. 

Prosseguimentos às diligências visando a neutralização das atividades subversivas do 

Partido Comunista do Brasil, foi descoberto na noite de 13 de Dezembro de 1976 o 

local onde estava sendo realizado uma reunião clandestina. É mentira, porque o local foi 

descoberto no dia 10 ou no dia 11 e não no dia 13. Aí, essa reunião, ela começou no dia 

11 e foi até o dia 15 e desde o primeiro momento a casa era monitorada porque o DOI-

CODI do I Exército trouxe o Jover para São Paulo ao contrário do que normalmente se 

diz, não, o Jover informou o local da reunião. Ele não informou o local da reunião 

porque ele não sabia o local da reunião, o que ele informou foi o ponto onde ele foi 

apanhado, então o DOI-CODI do I Exército fez a campana e quando o carro o apanhou, 

seguiu o carro e descobriu a casa.  

Então, montou-se toda uma equipe que ficou monitorando a casa durante vários 

dias, existem fotos que foram mostradas aos presos do Joaquim Celso de Lima, que era 

o motorista, fazendo compras na feira. Eles tinham o controle total da casa, eles não 

precisavam matar ninguém assim como eles prenderam já na noite do dia 15 que eles 

prenderam as primeiras pessoas ao final da reunião, quando as pessoas eram levadas, 

eles podiam prender todo mundo, não havia necessidade de matar ninguém, então, isso 

é preciso que se diga. 

Mas, voltando ao relatório, então ele diz aqui no documento que nessa mesma 

madrugada, quando tentavam evadir-se por haver notado que estavam sob vigilância, o 

militante João Baptista Franco Drummond, Evaristo, foi atropelado por um auto não 

identificado nas imediações da Avenida Nove de Julho com a Rua Paim. É fantástico. 

Ele estava na casa, ele notou sozinho, ele notou que estava sendo vigiado e aí ele foi 
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atropelado na Avenida Nove de Julho. Ele estava na Lapa. Então é outra mentira 

escandalosa.  

E finalmente, aí o item F. Lograram em evadirem-se dois integrantes do PCdoB 

identificados como sendo, Manoel Jover Teles e Ramiro de Deus Bonifácio. Pô, Ramiro 

de Deus Bonifácio é um outro militante que não estava na casa, que não tem nada a ver 

com o Comitê Central. Na verdade, a outra pessoa que sai junto com o Jover, é o José 

Gomes Novaes, que é um militante conhecido da Bahia, que depois chegou a ser vice-

presidente da CUT durante um período, morreu há alguns anos atrás, José Gomes 

Novaes, era um militante conhecido do PCdoB na Bahia e ele só escapou porque a 

repressão não podia deixar o Jover escapar sozinho, porque ficaria evidente que foi o 

Jover quem entregou, então como o José Gomes Novaes estava junto com o Jover, eles 

deixaram escapar os dois para que houvesse esse despiste. 

O Ustra, que foi Comandante, não preciso dizer aqui nesse plenário quem é o 

Ustra, o Ustra diz no livro dele, Rompendo o Silêncio, que eles realmente faziam isso, é 

um método conhecido para você tentar não preservar a identidade do informante.  

Então é isso, eu só procurei dar alguns exemplos aqui dos vários momentos em 

que os documentos oficiais construíram uma versão mentirosa e essa versão mentirosa 

foi estampada nos jornais da época e ela acabou de certa maneira, ela acabou 

persistindo. Você lê algumas publicações, você tem a impressão que após a morte do 

Herzog e do Manoel Fiel Filho e em seguida a demissão do Ednardo, não houve mais 

mortes na ditadura, não houve mais repressão violenta e não houve mais tortura. 

Então achamos importante fazer essa contraposição para repor a verdade 

histórica. Eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, Pomar, eu acho então 

que a gente podia fazer a retrospectiva da militância mesmo, porque aqui nesse 

testemunhal tem e a história do seu avô é uma história do povo Brasileiro, não é? É do 
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Parlamento, da existência, da ditadura, do racha, então acho que era interessante, quer 

dizer, esse aspecto final da apuração, da morte, dos envolvidos, isso é uma coisa 

importante, agora se você pudesse falar da vida, não é? Da vida, de toda essa trajetória 

falando do seu avô em particular e dos outros companheiros, da história do Partido, 

mesmo porque infelizmente essa história é assumida pelos familiares e não pelos 

partidos. Então queria se você pudesse, com toda a liberdade fazer a retrospectiva. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Bom, eu acho que essa 

leitura que foi feita sobre essas três pessoas que a ditadura executou, ela mostrou um 

pouco do que foram essas pessoas né? É uma coisa muito assim, que é interessante e 

claro, ao mesmo tempo muito trágica, é que eles eram militantes de três gerações 

distintas, então quer dizer, o meu avô estava com 63 anos quando foi assassinado, o 

Arroyo se eu não me engano tinha 48 anos, então era uma pessoa de meia idade e o 

Drummond tinha 34 anos. Eram três gerações de lutadores, três gerações, todos com 

uma experiência riquíssima, todos certamente estariam hoje ao nosso lado lutando 

contra a desigualdade social que persiste em nosso País se não tivessem sido 

brutalmente assassinados. Então, esse é um aspecto muito interessante e quando eu fazia 

o livro, eu conheci pessoalmente o Arroyo, assim, era menino e tive a oportunidade de 

conhecê-lo, nunca conversei com ele nem nada. Drummond eu não conheci, eu fui 

aprender mais sobre ele no processo de elaboração do livro e então, no Drummond o 

que marcava e isso, eu peguei um depoimento muito bom com José Gomes Novaes que 

era justamente o entusiasmo e uma vontade muito grande de não se deixar subjugar. 

Então, por que o Drummond morre? Ele morreu em um acidente de trabalho, ele 

foi capturado na noite do dia 15 e morreu às quatro da manhã do dia 16, portanto antes 

do ataque a casa, quando estava sendo torturado e ele consegue se desvencilhar dos 

torturadores e tenta fugir dos torturadores, eu conheço, eu não conheço outro caso, deve 

ter acontecidos outros, mas esse é o caso que eu conheço e ele então acaba caindo no 

poço da torre de rádio do DOI-CODI da Rua Tutóia. Ele cai na queda, cai na queda é 

uma redundância, ele morre ao cair porque ele tentava fugir, quer dizer, ele sai e 

consegue se desvencilhar, sai do local onde estava sendo torturado, os torturadores atrás 

dele e ele então despenca no fosso da torre de rádio. 
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Existem depoimentos bastante consistentes sobre isso, quer dizer, isso 

obviamente, não devemos ter nenhum receio de falar isso porque isso não tira em 

nenhum milímetro a responsabilidade dos torturadores e da repressão, quer dizer, ele 

estava sendo torturado e tomou a iniciativa de fugir e ele já tinha dito que faria isso. 

Então, existe o relato do José Gomes Novaes porque isso foi discutido na reunião, a 

questão dos métodos de defesa diante da tortura, porque estava havendo quedas, as 

pessoas estavam sendo torturadas e uma preocupação sempre presente era como reagir à 

tortura, como resistir à tortura? E ele já tinha dito que ele faria isso e fez e claro, pagou 

com a vida, mas fez. Então, essa determinação em uma pessoa tão jovem é uma coisa 

muito admirável. 

Em relação ao Arroyo, é interessante notar que ele entrou ainda adolescente no 

Partido Comunista, ele entrou adolescente, ele era um operário e tem uma militância 

notável, quer dizer, esse trecho do Saldanha que foi lido, eu não conhecia isso, quer 

dizer, esse militante que sofreu esse tipo de tortura e que, no entanto manteve-se na luta 

e foi para a luta armada inclusive. Podemos discutir se a luta armada naquele momento 

foi adequada ou não, mas quer dizer, ele se colocou, ele foi, ele foi para o combate. 

Então, quer dizer, e uma pessoa que vem das lutas heroicas, teve até onde se 

sabe um papel muito destacado na greve de 1953, na grande greve de 1953 em São 

Paulo e uma pessoa de raízes proletárias. Então, nesse sentido, uma pessoa muito 

importante também, quer dizer, essas mortes, elas mostram que o regime realmente 

estava se fazendo uma limpeza, uma limpeza preventiva eliminando os quadros mais 

experientes da classe operária, da classe trabalhadora. 

E o meu avô, eu tive o privilégio de viver alguns anos com meu avô, quando eu 

já era adolescente em São Paulo, na Rua Simão Álvares, quase esquina com a Arthur 

Azevedo. Hoje tem muitos edifícios ali e eu alguns anos passei ali para tentar ver se eu 

descobria a casa, localizar a casa e tem duas casas muito parecidas ali, então eu não sei 

de fato qual era a casa, mas ela até recentemente estavam resistindo lá. Então eu morei 

ali com meu avô Pedro e a minha avó Catarina e com o meu tio Carlinhos. O meu tio 

Carlinhos morreu recentemente, gostaria de fazer aqui essa menção, ele morreu 

recentemente na região do Triângulo Mineiro onde ele morava em um desastre de avião, 

ele era piloto, tentando trocar o nome, ele não conseguiu trocar o nome. Eu não sei 

ainda porque razão, ele entrou com um processo judicial para recuperar o nome de 
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família assim como eu fiz, o meu irmão e etc., mas ele não conseguiu e ele então morreu 

vai fazer acho que, um ano agora. 

Eu morei então com os meus avós e com o meu tio nessa casa em Pinheiros e 

então eu tive, consegui conviver com meu avô em vários momentos. Eu não tenho a 

menor dúvida a respeito da importância do Pedro Pomar no cenário Político Brasileiro 

na história da luta pela emancipação da classe trabalhadora no Brasil. Pela sua trajetória 

sui generis e eu estava comentando aqui com a Amélia, em Janeiro de 1947 houve essa 

eleição complementar, o meu avô foi eleito Deputado Federal com 135.000 votos. 

Quando, hoje já elegeria, ele foi eleito com 135.000 votos em 1947 quando o eleitorado 

nacional salvo engano meu, era de 6.000.000 de eleitores, o eleitorado nacional. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por que Estado? 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Por São Paulo, por São 

Paulo. Eram eleições complementares. Nessa mesma ocasião, o Diógenes Arruda se 

elege também com 62.000 votos ou coisa parecida, quer dizer, o Partido Comunista 

tinha um enraizamento formidável em São Paulo nessa época e o meu avô era uma 

pessoa muito conhecida de fato né? Era uma pessoa muito conhecida principalmente 

aqui e no Pará que é o Estado natal dele. E eu acho que em toda essa discussão sobre os 

caminhos da Revolução Brasileira e sobre como o Partido Revolucionário deve dialogar 

com as massas de trabalhadores, com a população, ele tem uma elaboração muito 

interessante que vai aparecer nos documentos partidários. Infelizmente não nos deixou 

muita coisa publicada na forma de livro, não deixou praticamente nada. 

Há vários textos interessantes, mas que não aparecem na forma de livro, então é 

preciso garimpar. Foi lançada uma biografia, uma primeira biografia escrita pelo meu 

pai e eu tive a felicidade de ajudar nesse esforço, eu e meus irmãos, minha mãe, chama-

se Pedro Pomar e a Vida em Vermelho que foi lançada pela Editora Xamã em 2003, que 

é um livro muito bonito eu acho, que é o meu pai, o Wladimir Pomar foi companheiro 

de militâncias do meu avô e acho que é uma pessoa que também tem um peso muito 

grande na história política desse País, na esquerda desse País e ele fez um livro que é 
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uma homenagem ao meu avô evidentemente, mas mostrando todas as contradições que 

como seres políticos a gente tem, então é um livro que mostra a vida do meu avô e que 

acrescenta uma série de passagens que são muito interessantes e tudo mais. É um livro 

que eu acho importante para as novas gerações de lutadores. 

Mas recentemente saiu uma nova biografia, essa escrita pelo Jornalista Osvaldo 

Bertolino da ligada Fundação Maurício Grabois, agora me escapa o nome do livro, mas 

também é uma biografia, uma extensa biografia, se eu não me engano tem Setecentas e 

tantas páginas e então eu acho que essas homenagens começam a serem feitas agora, 

quer dizer, o Brasil tem uma rica história de lutadores sociais e eu não tenho a menor 

dúvida de que o meu avô faz parte com destaque dessa miríade de lutadores, eu acho 

que é isso, eu não conseguiria falar mais nada, viu Adriano, agora, se alguém quiser 

fazer perguntas específicas, eu posso responder. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria ainda, a última, 

tentar falar um pouco então da história do Partido, da militância política dele como 

comunista, dessa trajetória, desse conteúdo da biografia. Se você pudesse falar um 

pouquinho, porque foram tantas fases e eu acho que ele é o grande desses personagens 

da história do Brasil, então acho que ele deu (ininteligível) no Partido Comunista, outros 

racharam, foram fazer a dissidência comunista ao lado do Marighella , outros foram 

formar o PCdoB, a relação com a China, então eu acho, tem até uma situação que ele 

estava no exterior, então tem o debate sobre a União Soviética, a China, a Albânia.  

Se você pudesse falar mais um pouquinho ou se você quisesse falar dos outros 

companheiros e aí a gente podia abrir, não é muito usual a gente abrir o debate para não 

perder o foco, mas se você está em condições de falar essa trajetória porque, por 

exemplo, o Araguaia que é uma coisa importante, o Arroyo estava nessa casa, o 

Araguaia que depois o PCdoB não assume o atual PCdoB não assume o Araguaia, não 

é?  

 

O SR. – Não assume nem essa Audiência. 
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A SRA. – Não assume? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você podia falar um pouco 

sobre isso?  

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Eu vou tentar. Bem, 

recentemente houve uma homenagem ao Pedro na Câmara Municipal de São Paulo e 

nós recebemos, nós eu digo os familiares, nós recebemos convite de companheiros do 

PCdoB para participar dessa homenagem. No entanto, nós preferimos não participar, 

preferimos não participar porque se o fizéssemos sem pedir que o PCdoB se desculpasse 

perante o meu pai e meu avô, seria difícil fazer e se pedíssemos para que se desculpasse 

durante a cerimônia, também criaria um constrangimento, então preferimos não 

participar. 

Alguns familiares que não tem ligação com a militância política que certos 

membros da família têm, foram. Tudo bem, mas nós que temos aqueles que são 

membros da família que tem uma militância política, achamos melhor saudar de longe 

como também achamos saudável que tenha sido lançado essa biografia agora porque 

não somos proprietários da memória do Pedro, nós trabalhamos para que essa memória 

seja preservada, mas não somos proprietários. 

Agora, é importante, já que o Adriano, eu não pretendia mencionar isso, mas já 

que o Adriano pergunta, quer dizer, há toda uma polêmica envolvendo a Guerrilha do 

Araguaia, assim como há uma polêmica envolvendo também a Lapa, a queda da Lapa. 

A Guerrilha do Araguaia foi derrotada militarmente em fins de 1974, hoje a 

gente já sabe que alguns guerrilheiros, ou melhor, até dizendo algumas guerrilheiras 

porque até onde eu sei eram todas mulheres acabaram sobrevivendo, quer dizer, eu 

particularmente achava que o Osvaldão tinha sido o último a morrer, mas hoje já se sabe 

que algumas pessoas sobreviveram e foram executadas posteriormente. Foram 

capturadas e executadas, não foram mortas em combate, foram pouquíssimas as pessoas 

mortas em combate no Araguaia. A maioria dos guerrilheiros foram executados 

covardemente pelo Exército Brasileiro, Exército, Marinha e Aeronáutica. 
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Então, o que aconteceu? Mesmo com a derrota da guerrilha, derrota política e 

militar em fins de 74, a Direção do PCdoB, ela não tinha um balanço completo do que 

tinha acontecido ali e havia uma diferença de opinião, havia um grupo particularmente 

capitaneado pelo João Amazonas que dizia que aquela derrota foi uma derrota parcial, 

foi uma derrota apenas militar e que era preciso retomar o trabalho e havia um grupo 

que dizia não, houve um erro. Em que pese todo o heroísmo dos que tombaram, mas 

houve um erro, a guerrilha se desenvolveu como dizia o meu avô, de maneira 

Blanquista, quer dizer em que os combatentes comunistas é que vão diretamente para o 

combate sem o envolvimento da massa camponesa e com isso, o que aconteceu? Foram 

exterminados porque não havia, não que não houvesse apoio, não que não houvesse 

envolvimento de algumas pessoas, mas não havia um apoio massivo e um envolvimento 

massivo da população, não havia movimento camponês inclusive para suportar a 

guerrilha. 

Então, ela acabou sendo uma transposição do foco para a área rural. Então este 

debate acabou dividindo a direção do Partido Comunista do Brasil. Em torno desse 

debate acabaram havendo alinhamentos, manobras e etc., então há uma discussão, por 

exemplo, por que o Jover foi chamado para esse debate? Ele não deveria ter sido, 

porque já estava claro que havia problemas de segurança envolvendo o Jover no Rio de 

Janeiro. No entanto, o Jover foi levado para o debate e ele levou o rabo com ele, ele foi 

levado para o debate. Por quê? Porque se achava que ele tinha uma posição de avaliação 

que era favorável à maneira como a luta foi desenvolvida e a abertura de novas frentes 

de luta. Acabou não sendo isso, mas esse cálculo político é que permitiu que uma 

pessoa que não tinha dado explicações consistentes sobre a sua situação no Rio, fosse 

levada para a reunião do Comitê Central. 

Lembrando que o Comitê Central já neste momento se reunia apenas em metade 

por questões de segurança e que vários de seus membros já estavam no exterior por 

questões de segurança, então essa é a primeira coisa. Nesta reunião como a gente pode 

ver pelos depoimentos e pelas anotações que sobraram da reunião, já se constituíra uma 

maioria crítica à experiência da guerrilha, crítica no sentido de que foi empreendida de 

maneira errada, mas jamais sem levar em conta o heroísmo dos que tombaram ali. 

Acontece que com a queda da Lapa, essa maioria desapareceu e também desapareceu o 
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debate, o debate também desapareceu, passou-se uma borracha em cima daquilo e claro 

que isso teve repercussões depois. 

Aqueles dirigentes presos foram punidos, inclusive o Haroldo e o Aldo, foram 

punidos em um primeiro momento, foram afastados do Comitê Central. Aldo, Haroldo, 

Wladimir e voltaram depois mediante digamos assim, negociação, recomposição de 

opiniões. Então, isso realmente é algo muito complicado, isso é algo muito complicado. 

Isso tudo acabou também dificultando a identificação dos motivos diretos da queda, 

então, o Wladimir, por exemplo, após várias conversas, exaustivas conversas na prisão, 

chegou à conclusão que foi o Jover por vários motivos. Estava usando barba, nunca 

usou barba, por que está usando barba? Barba só (ininteligível), porque estava usando 

barba? Para ser facilmente identificado na hora de sair. 

Vários indícios que foram feitos, das conversas entres os repressores, os 

torturadores e os torturados, a questão das explicações do Rio, que não eram 

convincentes e tudo mais. No entanto e finalmente ele aparece em Porto Alegre e é 

contactado por um dirigente histórico da Esquerda Gaúcha, o companheiro Elói 

Martins, que é uma lenda, um companheiro militante de muitas décadas, foi preso 

político também, encontra o Jover gerenciando uma loja de presentes, provavelmente 

comprado com o dinheiro da repressão e o Jover não dá explicações convincentes, como 

é que ele chegou ali, tal?  

Então, o Jover acaba depois de muitas negociações mandando uma carta para o 

Comitê Central, uma carta em que ele faz considerações ideológicas, dentre essas 

considerações ideológicas tem uma que vai aparecer na entrevista que ele me concedeu 

que é a história da Sístole e Diástole. Quem leu alguma coisa do Golbery, sabe que essa 

era uma das metáforas prediletas do Golbery, Sístole e Diástole para falar de abertura 

política e fechamento político, então o Jover usou isso na conversa comigo várias vezes 

e a carta que eu não vi, porque o PCdoB não mostra para ninguém, a famosa carta do 

Jover, eu tentei conseguir várias vezes com a Direção do PCdoB em vão, em vão porque 

ela sumiu, sumiu. 

Então, esse debate do Araguaia, que é o pano de fundo de todas essas 

escaramuças e etc., ele tem uma participação muito grande do Pedro, em que ele faz 

essa análise de que você teve ali um movimento Blanquista no sentido de que os 
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revolucionários substituíram a população que devia pegar em armas, porque se você 

quer luta armada, é preciso que a população pegue em armas. Isso não aconteceu ali, 

então os combatentes foram dizimados. O resultado concreto do Araguaia, em que pese 

o formidável heroísmo de todos aqueles companheiros, é que você teve setenta, ou 

setenta e poucos quadros dizimados, melhores quadros inclusive vários dos melhores 

quadros da juventude brasileira morreram ali, como também morreram na guerrilha 

urbana, então também perdemos na guerrilha urbana. 

Isso é um debate importante que deveria ser feito sem, com muita tranquilidade 

e essa avaliação dele, veio de toda uma experiência de vida que remonta a fase heroica 

de toda uma reorganização do Partido Comunista, a Conferência da Mantiqueira em 

1942, então ele teve, o Pedro Pomar teve um papel muito importante junto com o 

próprio Amazonas, junto com o Maurício Grabois que teve um papel importantíssimo 

naquele momento, em que o Partido Comunista estava completamente desmantelado, 

exceto na Bahia onde ele conseguiu se manter. Os quadros da Bahia vêm para São Paulo 

e para o Rio de Janeiro, o Pomar e o Amazonas fogem da prisão em Belém e vem para o 

Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro ali se monta, aí tem controvérsias sobre a 

famosa Knop né, tem controvérsia a respeito da comissão, versões diferentes, mas são 

filigranas, mas a verdade é que ali  você teve um núcleo que toma decisão de refundar 

de certa forma né, de reorganizar o Partido Comunista, o Partido Comunista do Brasil, o 

PCB, Partido Comunista do Brasil, PCB. 

E toma essa decisão e fazem isso e quando você chega no final do Estado Novo, 

no final do Estado Novo, você tem uma conjuntura totalmente diferente no País em que 

a classe trabalhadora está fervendo porque a classe trabalhadora sofre o diabo com a 

economia de guerra, então ainda no Estado Novo, você já tem uma avalanche de greves, 

os trabalhadores vão à luta para recuperar o poder aquisitivo. Economia de guerra, o 

operário não podia casar, não podia ter reajuste porque coitadinha da empresa estava 

fazendo economia de guerra. Então, é aquela história que vai o Prestes então e diz; 

Olha, precisa apertar o cinto. Mas a classe trabalhadora não apertou o cinto, ela foi 

buscar o seu e o Partido Comunista então se dividia entre a orientação oficial do Prestes 

de apertar o cinto, os grevistas são aventureiros, não sei o que e a discussão real da 

classe é de brigar pelo seu direito.  
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E com isso então durante um breve período, você tem o que foi citado aí o 

número, esse número mágico de 200.000 militantes. Nunca saberemos se esse número é 

real ou não, mas o fato é que basta olhar as fotografias da época, basta olhar os comícios 

do Prestes no Anhangabaú, no Rio de Janeiro, Pacaembu, a campanha eleitoral que o 

Partido Comunista faz em 1945 e depois em 1947 é uma coisa formidável, o Adhemar 

aqui em São Paulo se elege com o apoio dos comunistas e realmente é com o apoio dos 

comunistas porque senão não se elegeria, porque a diferença para o Hugo Borghi foi 

muito pequena, então é o único Governador que se elege fora do esquemão do PSD do 

Dutra. 

Então, os comunistas tem um grande prestígio naquele momento, desfrutam de 

um grande prestígio e tem um enraizamento muito forte na classe operária e nos setores 

populares e o Pomar aprende muito com essa experiência. Para vocês terem uma ideia, 

naquele período, o Partido Comunista chegou a ter oito jornais diários, quantos que o 

PT tem? O Partido Comunista tinha oito jornais diários, tinha a Tribuna popular no Rio, 

tinha o Hoje São Paulo, tinha a Folha em Recife, tinha a Tribuna Gaúcha, tinha o 

Momento em Salvador, então esse é um momento riquíssimo da história da classe 

trabalhadora e também do seu partido que então era o Partido Comunista. 

A classe dominante sente a necessidade de cortar as asas do Partido Comunista e 

cassa o Partido Comunista. Os Deputados ainda vão ficar até Janeiro de 48 quando 

também tem os seus mandatos cassados, é o maior esbulho da história desse País é a 

cassação dos mandatos comunistas Federais e Estaduais em Janeiro de 48, por serem 

comunistas. Acontece que Pedro Pomar e Diógenes Arruda, como foram eleitos pelo 

Partido Social Progressista, o PSP que é o Partido do Adhemar, eles não conseguem 

cassar os dois, então eles conseguem cumprir, chegar ao final do mandato, mas quando 

tentam em 51, aí já são proibidos e não conseguem. 

Então, esse processo muito rico e tumultuado de formação da classe 

trabalhadora, de constituição da classe trabalhadora como sujeito político, ele é vivido 

muito de perto pelo Pomar e por várias daquelas lideranças operárias e intelectuais, mas 

ligadas ao Partido Comunista que era um grande amálgama nesse momento e eu acho 

que, portanto, quando se chega nessa fase do declínio da ditadura, ele tem muita clareza, 

ali sobre essa complexidade que estava se colocando para o movimento, né?  
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Eu acho que é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos, quer falar alguma 

coisa?  

 

(inaudível) 

 

Ah, o Renan quer falar? Renan, depois você. 

 

A SR. AMÉLIA TELES – Meu nome é Amelinha Teles, boa tarde à todas e 

todos. Eu fui também integrante do Partido Comunista do Brasil na época em que era 

dirigente o Pedro Pomar e outros, e tive pouco contato pessoal com o Pedro Pomar, 

muito pouco, mas eu tenho, acho que esse momento que o Neto aqui colocou, o Pedro 

Pomar foi um dos homens assim, revolucionários do País que tem que ser em todos os 

relatórios da Comissão da Verdade, tem que contar a história, a biografia desse homem. 

Eu me lembro de que antes de ser militante, eu ainda criança, eu sou filha de 

militante comunista e meu pai sempre ia né, ele falava, meu pai era aqui de Santos, 

então o Pedro Pomar tinha muita inserção aqui junto aos trabalhadores, meu pai como 

trabalhador, ele sempre nos ensinou, a mim e minha irmã a admirar o Pedro Pomar. 

Inclusive era comum naquela época eles falarem, vocês que são da turma, os 

trabalhadores falavam isso com a gente, vocês são da turma do Pedro Pomar, vocês não 

podem ficar fazendo, se a gente fizesse alguma errada, eles reprimiam a gente dizendo, 

como é que vocês podem fazer isso se vocês são da turma do Pedro Pomar?  

Ele era visto como uma pessoa muito digna, assim no meio operário e dentro do 

PCdoB quando eu era, eu integrava o PCdoB, o Pedro Pomar era um dos maiores 
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intelectuais do Partido. Ele era um dos maiores intelectuais, inclusive ele e eu como era 

da imprensa, ele quem levava os livros para a gente ler, ele cuidava da biblioteca do 

partido. Pelo menos a biblioteca que eu cuidei dentro dos aparelhos em que eu convivi, 

porque devia ter várias bibliotecas, então nessas bibliotecas que eu cuidei, ele era o 

homem que organizava os livros que nós devíamos ler, nós militantes, ele se preocupava 

muito com a nossa formação política nossa e era um teórico do partido, assim que eu me 

lembro do Pedro Pomar. 

 

Então eu acho que a perda de todos esses revolucionários durante a ditadura, ela 

traz reflexos dos dias de hoje, a gente sente a falta de uma análise política mais 

consistente muitas vezes. Mas o que eu acho importante aqui, é que a gente e isso nós 

vamos ter que recuperar com a luta né, eu acho que nós vamos recuperar pessoas como 

Pedro Pomar nessa luta que a gente tem travado todos os dias né? Mas o que a gente 

tem, que eu acho importante nessa Audiência de hoje é destacar esse papel do Pedro 

Pomar e essa importância dele. 

O Ângelo Arroyo e o Drummond, eu também não conheci, esses dois eu não 

conheci, o Ângelo Arroyo acho que ele teve um papel importante tanto na cidade como, 

aí tem até essa história com o João Saldanha, mas também com a guerrilha do Araguaia, 

eu acho que ele teve um papel e eu sempre, eu fiquei assim, eu ainda, não eu já tinha 

sido presa enfim, eu já tinha sido condenada quando eu tomei conhecimento que o 

Ângelo Arroyo tinha saído do cerco do Araguaia e tinha vindo para a cidade, eu fiquei 

impressionada com isso.  

Porque o cerco ali se fala assim, os números menores de militares lá, é 7.000, 

10.000 militares naquela região. O cerco, Marinha, Aeronáutica, Exército, Polícia 

Federal. Então foi um cerco muito intenso e sem falar naquele pessoal que eles 

cooptaram os guias, o pessoal da região que passou a trabalhar para o Exército. Então, 

como é que ele passou, atravessou ali, eu achava sempre uma façanha e eu acho que 

essas façanhas tem que ser contadas. A gente fala da história de Canudos, da 

Cabanagem e o Araguaia para mim é uma façanha, é um ato assim de muita vontade de 

resistir, de vontade de lutar. 
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E o Drummond, eu gostaria até, que a gente hoje para falar do Drummond e essa 

história dele, eu acredito que ele tenha sido ainda jovem já integrado nesse movimento 

de resistência, mas ele, de qualquer forma ele morreu sob tortura, no meu entendimento 

inclusive do, eu hoje, eu gostaria que estivesse aqui o Dr. Egmar que foi advogado da 

família, que a família conseguiu que a União fosse responsável pela morte do 

Drummond, mas o atestado de óbito não esclarece em que circunstâncias se deram essa 

morte, e o Dr. Egmar entrou com essa retificação do atestado de óbito e o próprio Juiz 

reconheceu que o Drummond foi morto no DOI-CODI do II Exército e que, sob torturas 

e ainda esse, e eu até gostaria que o Renan esclarecesse esse atestado de óbito e esse 

parecer do Ministério, porque o Ministério Público entrou com recurso contra essa 

decisão, o Ministério Público reconhece que ele morreu naquele lugar que é o DOI-

CODI, quer dizer, ele considera procedente parte da sentença, mas a parte que diz sob 

torturas, ele não, ele não deve ser colocado dessa forma no atestado de óbito, resiste em 

incorporar e para mim o Drummond, ele morreu sob torturas no DOI-CODI, para mim 

assim, para todos nós, sempre nós denunciamos e sempre, ainda que ele possa ter 

fugido, ou não, tentado fugir, ele não fugiu, ele morreu e isso, essa retificação do 

atestado de óbito é uma questão de justiça para com a história do Drummond, e a 

participação dele.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Renan vai falar sobre 

isso e depois eu abro a palavra para a senhora. Só deixa o Renan. Renan quer falar?  

 

O SR. RENAN – Boa tarde, eu sou o Renan da Assessoria da Comissão, só para 

fazer o registro, a Amelinha já explicou mais ou menos, mas a Maria Ester Cristelli 

Drummond moveu uma ação de retificação do Registro Civil postulando duas coisas 

basicamente, que conste no atestado de óbito que o João Baptista Franco Drummond 

faleceu nas dependências do DOI-CODI do II Exército em São Paulo e que a causa da 

morte seja retificada para morte, abre aspas; “Decorrente de torturas físicas”; fecha 

aspas.  

O parecer do Ministério Público foi em sentido da procedência em parte do 

pedido por reconhecer que a localidade ficou comprovada, que foi efetivamente nas 
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dependências do DOI-CODI do II Exército, mas não se manifestou favoravelmente a 

retificação da causa mortis como uma morte decorrente de torturas físicas por ausência 

de previsão legal, foi uma visão bastante formal do Ministério Público do Promotor que 

atuou nesse caso. O Juiz da Segunda Vara de Registros Públicos, que é o Guilherme 

Madeira Dezem, ele prolatou essa sentença em 16 de Abril de 2012 e a parte 

dispositiva, é essa que está aqui na tela, dizendo o seguinte, Julgo procedente o pedido 

para determinar a retificação da certidão de óbito de folhas 21, para que onde se lê 

falecido no dia 16 de Dezembro de 1976 na Avenida Nove de Julho com Rua Paim, 

conste falecido no dia 16 de Dezembro de 1976 nas dependências do DOI-CODI do II 

Exército de São Paulo e onde se lê causa da morte como traumatismo craniano 

encefálico, leia-se decorrente de torturas físicas. 

Então, atualmente houve recurso do Ministério Público quanto ao ponto da 

retificação da causa mortis, no atestado, e isso está pendente ainda de julgamento no 

Tribunal, já foi distribuído no fim do ano passado, mas ainda não foi apreciado. Então, 

esse é o atual estado dessa questão de um processo importante. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora quer fazer o uso 

da palavra? A senhora se identifique, por favor? Fale o seu nome. 

 

A SRA. MARÍLIA ANDRADE – Eu sou a Marília Andrade, mas agora eu só 

uso o apelido de Lian, Marilia Andrade. Eu estou muito emocionada porque só de ver o 

Marcos, que eu conheci com 18 anos em Belém, é como se eu tivesse vendo o avô, 

porque eu convivi com ele muito intensamente dos 20 aos 26 e no dia 17 de manhã, eu 

estava em Belo Horizonte esperando por ele para ir para Belém porque ele ia morar na 

nossa casa. Nós arrumamos tudo para ele e achava que ali ele iria escapar da 

perseguição e da repressão e ia ficar um pouco mais isolado.  

E ele foi para mim um pai, um pai mesmo. Eu tenho um pai muito bom, vivo, 

mas o Pedro foi meu pai, sinto até hoje isso. Eu aprendi muito com ele, não só pai 

orientador, chefe político e dos 20 aos 26, eu quase só encontrava com ele na política, 

eu era, a gente tinha uma tarefa em Londrina, de formar o Partido lá e o único contato 
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que a gente tinha com mundo, era quando ele ia lá a cada um, dois, três meses, passava 

um dia, o tio, porque a minha filha Helena chamava ele de tio porque ele parecia muito 

com um tio do meu marido na época e depois eu levei no mínimo quatro anos para 

trabalhar o luto da perda dele, foi muito traumática para mim, foi terrível e até hoje eu 

devo a obrigação de escrever o que eu lembro.  

E, não sei, eu vou deixar de falar muita coisa, já está tarde e eu prometo que eu 

vou escrever algo, mas sobre a morte dele, eu conheci a viúva pessoalmente só em 79, 

quando o Wladimir saiu da cadeia e que me levou para visita-la. Mas a gente trocava 

muito prato, que depois de Londrina, eu vim para Belém ser motorista dele até a véspera 

e sempre eu mandava umas comidinhas para ela, ela mandava para mim, sem nunca ter 

encontrado. E aí, quando eu a encontrei, ela falou várias coisas sobre o Jover. Falou da 

desconfiança que o Pedro já tinha de que ele era uma pessoa que não tinha a mínima 

condição de estar no Comitê Central, que ele vivia de escrever historinha pornô, que não 

era mais, que não tinha mais a cabeça política e que não podia ter sido recuperado 

porque ele faltou a pontos e isso era radical no Partido, faltou um ponto, geladeira.  

Então, ele foi um instrumento de alguém para facilitar a eliminação de alguma 

forma, pode até pessoa que retomou o contato dele não ter pensado em matar o Pedro, 

mas a consequência foi essa, mas uma questão que como diz o Neto tem que ser, tem 

que prosseguir a investigação. O Ednardo falou que deu dinheiro para ele, para entregar, 

falou para o Geneton, Leônidas, é para o Leônidas, dinheiro, tortura e etc., então essa é 

uma das coisas que precisa muito dizer a verdade. Em uma época, até mandei uma carta 

cifrada que até saiu no Jornal Movimento falando um pouquinho disso aí, 

figurativamente que eu queria deixar registrado algo.  

A minha filha que nasceu em 83, eu pus o nome de Petra, eu falei se for homem, 

vai ser Pedro, mas foi mulher e ela é muito feliz com essa homenagem. No ano passado 

ela fez um filme e lançou em Brasília exatamente no 23 de Setembro quando o Pedro 

estaria fazendo 99 anos, agora vai fazer 100 e ela fez uma linda homenagem para ele 

comovente que a Eleonora Menicucci registrou no site do Ministério, no dia seguinte, 

então, por enquanto esse registro, muito obrigada.  

 

(Aplausos) 
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O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Eu queria só aproveitar a 

brecha, bacana esse depoimento da Marília né, o PCdoB tinha uma base entre os 

estudantes de Londrina, não é isso?  

 

(Inaudível) 

 

Tá, mas tinha uma, tinha uma influência dos estudantes, não tinha, da 

Universidade de Londrina? Sim, então. 

 

(Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Marília, aproveita e senta 

aqui conosco vai, para terminarmos juntos.  

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Então, é muito 

interessante isso porque até hoje a gente viaja. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, o Pedro Pomar 

voltou a falar, falou a Marília Andrade e volta o Pedro Pomar. Senta aí, Marília. 

 

O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – A gente viaja e encontra 

pessoas né, não, eu conheci o seu avô assim, assim, assim, porque era aquele trabalho 

que nos partidos comunistas se fala do assistente, que é o cara que viaja e vai para as 

localidades transmitir as linhas, se reunir com as pessoas e tudo mais e então ele fazia 

muito essa ponte aí com a militância. Eu só queria precisar algumas coisas aqui em 
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função de uma conversa com a Amelinha porque isso é uma coisa importante desse 

processo de cooptação. O que levou a repressão, a ditadura a desmantelar as 

organizações de esquerda foi uma grande medida da infiltração. 

O recrutamento do que eles chamavam de cachorros, os delatores, então nesse 

caso do Jover Teles, qual é a grande questão? A grande questão que o Jover escondeu 

do Partido é que ele foi preso. Ele foi preso em um determinado momento e eu cheguei 

a localizar com o Jornalista chamado Aylton Baffa, o Aylton Baffa era o chefe da 

sucursal do Estadão no Rio de Janeiro e ele conseguiu já na década de 80 uma montanha 

de documentos do SNI, ele conseguiu uma montanha de documentos. Embora ele fosse 

um jornalista conservador, ele tinha muita bronca porque prenderam o irmão dele, que 

ele chama de Baffinha e o irmão dele foi preso, foi mal tratado e etc., e ele escreveu um 

livro que tem algo como Arapongas no título, mas que é um livro de curiosidades, 

vamos dizer assim, de bobagens praticadas por agentes secretos, agentes da repressão, 

não é um livro de denúncia propriamente dito a política da repressão.  

O fato, é que ele tinha conseguido um grande número de documentos e eu 

consegui com ele um documento que infelizmente se extraviou em que o I Exército 

conta como é que eles chegaram ao Jover, que foi através de uma militante que, é 

importante que se diga que provavelmente não tem nenhuma responsabilidade, quer 

dizer, não é que tenha havido má fé dela, ela foi presa, eles dizem apenas que eles 

chegaram através dela no Jover. Essa militante chama-se Ilda Boaventura, era uma das 

poucas mulheres que ocupava um cargo de direção no Partido Comunista, ela era 

dirigente estadual, ela fazia parte do Comitê Regional do Rio de Janeiro, era conhecida 

como Titia. 

Através dela e ela era muito amiga do Jover e eles chegaram no Jover. Então o 

Jover foi preso, ninguém tem, quer dizer, você não pode recriminar uma pessoa a não 

ser até determinado ponto pelo fato dela ter sido presa. O fato é que ele escondeu isso, 

ou seja, ele foi preso, fez o acordo, foi solto e em momento algum relatou aos 

companheiros de Partido que tinha sido preso. O tempo todo ele escondeu isso aí, ele 

escondeu isso o tempo todo. 

Então, esse ponto é muito importante porque é justamente quando ele é preso 

que a repressão faz o acordo com ele e o Leônidas conta que aprendeu isso com 
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Generais Colombianos, que era experiência Colombiana. O General Leônidas 

Gonçalves que depois seria Ministro do Exército. É bom que se diga que o Leônidas 

Pires Gonçalves entra nessa história por quê? Porque o I Exército era comandado pelo 

General Reinaldo Melo de Almeida, General de Exército. O Leônidas era General de 

Brigada amigo de Reinaldo Melo e virou o seu chefe de Estado Maior, portanto chefe 

do DOI-CODI, chefe do CODI do I Exército. 

E no período em que ele foi chefe do CODI do I Exército, o Armando Frutuoso 

foi preso, torturado e assassinado. Leônidas Pires Gonçalves que é apresentado por 

algumas pessoas ingênuas como um cara legal, o cara que profissionalizou o Exército 

Brasileiro, está implicado por ação ou por omissão na morte do Armando Frutuoso 

Teixeira. O Armando Frutuoso, lembre-se, está desaparecido até hoje e eu fiz essa 

pergunta para o Leônidas por telefone e ele ficou furioso, ficou furioso e respondeu de 

maneira indireta. O fato é que ele era o comandante, o responsável quando o Armando 

Teixeira foi morto e mesmo nesses documentos de 76 e posteriormente na Justiça 

Militar, o Armando Frutuoso é dado como réu quando ele tinha sido assassinado anos 

antes, quer dizer, é algo particularmente cruel. É só isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Marília, Amelinha, 

Gustavo quer falar um pouco sobre a Audiência da retificação? Eu acho que é um dado 

importante, uma notícia importante, doutor Gustavo Reis da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo. 

 

O SR. GUSTAVO REIS – Obrigado Deputado Adriano, meu nome é Gustavo 

Reis, eu sou Defensor Público do Estrado de São Paulo. É só mesmo para noticiar e fico 

grato de estar presente aqui na Mesa, na verdade a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo está presente aqui na Mesa na medida em que existe uma sensibilidade muito 

grande por parte da defensoria Pública Geral do Estado, a Doutora Daniela Sollberger, 

envolver a Defensoria Pública na questão da retificação do registro de óbito, 

acompanhando, por exemplo, o caso do Drummond e nos próximos dias, acho apenas 

que é para noticiar, representantes da Comissão Estadual da Verdade como Presidente o 

Deputado Adriano Diogo, talvez a Amelinha e membros da Defensoria Pública tem uma 
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reunião marcada com o Juiz da Vara de Registros Públicos para a gente entender melhor 

e talvez criar um fluxo de trabalho para a Defensoria Pública poder dar a sua 

contribuição nesses mais de 150 casos de retificação de registro de óbito. Então, quero 

só apenas deixar essa notícia e já que a Defensoria Pública como prevê a nossa lei em 

expressão e instrumento do regime democrático, a gente não podia ficar de fora desse 

trabalho brilhante como a Comissão Estadual da Verdade está fazendo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então antes de 

terminar, eu queria dizer o seguinte, obrigado Doutor Gustavo, o doutor Luiz Eduardo 

Greenhalgh, ele foi avisado dessa Audiência e foi convidado para essa Audiência ontem 

a tarde e ele gostaria muito de vir e se houver um desdobramento, viu Pomar, ele falou 

que ele quer contribuir, quer participar e tem documentação e quer contribuir conosco. 

Então isso é uma coisa importante que o Luiz Eduardo pediu para a gente falar. 

Então, antes de encerrar, só para dizer o seguinte, hoje à noite, na Faculdade de 

Direito no Largo do São Francisco, vai haver um julgamento simulado da lei da anistia, 

não é uma coisa documental, mas é uma coisa ficcional que é o julgamento de Orestes, 

então o caso Orestes, o julgamento de Orestes que é uma versão da morte da Soledad 

Barret assassinada que foi pelo Cabo Anselmo. Hoje à noite às 19 horas. 

Amanhã pela manhã no Ministério Público Federal às 10 horas da manhã a 

abertura ao público e uma cerimônia No Brasil Nunca Mais digital e amanhã às 13 

horas aqui nessa Assembleia Legislativa, na Comissão embora não seja uma parte da 

repressão política, da resistência política, o livro relatório da Jornalista Daniela Arbex, 

sobre o manicômio de Barbacena, onde tem um período da ditadura que as coisas foram 

terríveis lá e também vai ter a apresentação de um dado que também ocorreu no período 

da ditadura do Instituto Neuropsiquiátrico Infantil Pedro Veloso.  

Bom, então como tem muito Mineiro aqui nessa sala hoje, aqui tem um 

verdadeiro consulado Mineiro, para não falar que é uma embaixada, amanhã então, o 

bicho vai pegar aqui com o documentário e todo o livro sobre o manicômio de 

Barbacena. 

Pomar, muito obrigado. 
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O SR. PEDRO ESTEVAM DA ROCHA POMAR – Eu é quem agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela punição aos 

torturadores, pelos esclarecimentos feitos de todos esses assassinatos e pela sua família 

e toda a Comissão. Muito Obrigado.  

 

(Aplausos) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  
09/12/2013 
 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 104ª Audiência Pública, 9 de dezembro de 2013, 

Auditório Teotônio Vilela.  

 Está instalada a 104ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo no dia 9 de dezembro de 2013 às 10 horas no Auditório Teotônio Vilela para 

oitiva de depoimentos sobre os casos Issami Nakamura Okano e Ieda Santos Delgado.    

 Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público.  

 Nossa depoente de hoje, convidada, Suzana Keniger Lisbôa. Nós também temos 

duas pessoas muitos especiais aqui, nossas convidadas: a Lorena Moroni, irmã da Jana 

Moroni, desaparecida do Araguaia, e a Beth Silveira, irmã de René Silveira, também 

desaparecido no Araguaia.  

 Então nós vamos passar à leitura do testemunhal, do memorial do Issami e da 

Ieda. Ieda Santos Delgado e Issami Nakamura Okano. Essa história do Issami é terrível.  

 Thaís Barreto. 

 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO - Bom dia, meu nome é Thaís Barreto, vou ler aqui 

um breve resumo sobre o Issami Nakamura Okano.  

 "Issami desapareceu em 14 de maio de 1974. Nasceu no dia 23 de novembro de 

1945 em Cravinhos, São Paulo, Brasil. Pertencia à Ação Libertadora Nacional. 

Estudava Química na USP, onde se tornou assistente de laboratório do Departamento de 

Engenharia Química e no Instituto de Física da mesma universidade. Foi no movimento 
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estudantil que Issami começou sua atividade política e acabou tornando-se militante da 

Ação Libertadora Nacional. Por essa razão e também por manter contatos com pessoas 

ligadas à VAR-Palmares, acabou sendo preso em setembro ou outubro de 1969 e foi 

condenado a dois anos de reclusão pela Auditoria de Guerra no Segunda Junta Militar 

de São Paulo no dia 24 de Março de 1971. Cumpriu pena no presídio Tiradentes e foi 

libertado em outubro de 1972.  

 Dados sobre sua prisão e desaparecimento. 

 A segunda prisão de Issami Nakamura foi consequência do trabalho de 

infiltração do médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo DOI-CODI 

de São Paulo de "Jota", citado como modelo de infiltração nas organizações 

clandestinas.  

 No dia 14 de maio de 1974 Issami foi preso por agentes do DOI-CODI de São 

Paulo em sua casa, no bairro de Pinheiros, e está desaparecido até hoje.  

 No dia sete de fevereiro de 1975, o então Ministro da Justiça Armando Falcão 

informou à imprensa que Issami havia sido preso e que estava foragido. Na época, o 

advogado Idibal Piveta contestou essa versão, já que Issami havia cumprido pena e 

voltado a trabalhar, o que não justificou o seu sequestro.  

 Issami chegou a ser julgado em outro processo, sendo absolvido em 11 de 

fevereiro de 1974. Num relatório da Marinha de 1993, que foi encaminhado ao então 

Ministro da Justiça Maurício Corrêa, consta que Issami desapareceu quando se dirigia 

de casa para o trabalho.  

 Testemunhas e agentes envolvidos: Marival Dias Chaves do Canto, ex-agente do 

DOI-CODI de São Paulo, disse ao jornalista da 'Veja', Expedito Filho, em entrevista 

publicada no dia 18 de novembro de 1992 que a atuação do infiltrado Jota permitiu a 

eliminação de pelo menos 20 pessoas. Os nomes foram citados na revista 'Veja', 

incluindo o de Issami. 

 Providências posteriores.  

 Seu nome consta no anexo da Lei 9.140 de 1995, a qual reconhece a 

responsabilidade da morte de militantes políticos desaparecidos e indeniza seus 

familiares. O caso foi protocolado sobre o número 155/96 na Comissão Especial de 
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Mortos e Desaparecidos Políticos. Em sua homenagem, São Paulo deu o seu nome à rua 

situada no Jardim Nova América e essas informações foram extraídas do 'Dossiê 

Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, 1964-1985', do IEVE." 

 

 A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e todas, sou Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade e vou ler o memorial da Ieda Santos Delgado.  

 "Ieda Santos Delgado nasceu em 9 de julho de 1945 no Rio de Janeiro. Filha de 

Odorico Arthur Delgado e Eunice Santos Delgado. Desaparecida em 11 de abril de 

1974. Era militante da Ação Libertadora Nacional, a ALN.  

 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais formada pela Faculdade de Ciências 

Jurídicas e Sociais da Universidade de Brasília, no Distrito Federal, em 1969, e 

funcionária do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério das Minas e 

Energia, no Rio de Janeiro, até sua prisão e desaparecimento. Trabalhou também no 

suplemento literário do jornal 'Tribunal da Imprensa'. Sua atuação política iniciou-se no 

movimento estudantil, quando ainda estudava Direito, entre 1967 e 1968. Formou-se em 

Direito e além disso, falava francês, italiano, inglês e espanhol.  

 Trabalhou como assistente jurídica do MEC no Plano Nacional de Educação de 

1967 a 1970. Já como funcionária do Ministério das Minas e Energia, realizou um curso 

de especialização na PUC do Rio de Janeiro entre setembro de 1971 e março de 1972. 

Também fez outros cursos na Faculdade Cândido Mendes.  

 Em 1973 foi secretária jurídica do Centro de Pesquisas Experimentais e ao ser 

presa aguardava transferência para Brasília.  

 Em 11 de abril de 1974 viajou para São Paulo durante os feriados da Semana 

Santa para buscar passaportes para um casal de militantes da ALN perseguidos pelos 

órgãos de repressão política e que precisavam sair do país. Seu nome constava na 

passagem e lista de passageiros confirmados pela Varig. Quatro dias depois sua mãe 

recebeu um telefonema anônimo informando que teria sido presa pelo DOPS de São 

Paulo. Sua mãe viajou para São Paulo e a partir de então começou a buscar nos quartéis, 

delegacias, DOI-CODI, DOPS, hospitais e até no IML. Foram contratados vários 

advogados, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, entre eles: Modesto da Silveira 
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e Rosa Cardoso. Mas tanto as buscas como os habeas corpus, o último impetrado em 23 

de maio de 1974 no STM, em nada resultaram.  

 Ieda era acusada de fazer atividades de apoio financeiro à Ação Libertadora 

Nacional. Sua mãe foi aconselhada a procurar amigos influentes que tivessem acesso a 

informações. Um deles, um general, prometeu conversar com um então chefe do SNI, 

General João Baptista Figueiredo. Após esse contato, o mesmo general disse que 'Ieda 

era um elemento perigoso e que deveria estar foragida'.  

 Tempos depois, sua mãe teve notícias de que Ieda estivera presa em Campinas, 

São Paulo, onde teria sido torturada e em virtude disso, hospitalizada em Piquete, São 

Paulo também, onde permanecera por pouco tempo. Essas informações, porém, nunca 

foram confirmadas.  

 Exatamente um mês depois de seu desaparecimento sua mãe recebeu uma carta 

de Ieda de cinco linhas, na qual ela dizia que muito em breve se comunicaria e que a 

família não se preocupasse. A carta estava sem data e com carimbo de Belo Horizonte. 

Um mês depois outra carta, nos mesmos termos, com a letra muito tremida e carimbo do 

Uruguai. A partir daí nenhuma notícia. A família realizou exames grafológicos que 

confirmaram tratar-se da letra de Ieda. Sua mãe enviou cartas ao Presidente da 

República, General Ernesto Geisel e ao Ministro da Justiça Armando Falcão que não 

foram respondidas. Escreveu também para o presidente da OAB, seção São Paulo, e 

para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA que, por sua vez, 

interpelou o governo brasileiro. Este enviou à OEA em 30 de novembro de 1973 o 

seguinte comunicado: 'A Superintendência Regional do Departamento de Polícia 

Federal do Estado de São Paulo nada apurou em relação à senhora Ieda Santos Delgado 

e não consta que esteja detida em órgãos de segurança daquela área. Não existe nenhum 

dado sobre a mesma a não ser notícias esparsas de seu desaparecimento dadas pela 

imprensa e pelos seus familiares. O habeas corpus impetrado pelos pais de Ieda Santos 

Delgado e a carta por eles dirigida ao senhor Ministro da Justiça dão como data de sua 

prisão o dia 13 de abril de 1974, o que é de se estranhar, uma vez que ela enviou duas 

correspondências à sua mãe, uma postada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 19 

de abril de 1974, e outra postada no Uruguai, em 15 de maio de 74, o que comprova que 

ela não fora presa'. 
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 Em 29 de junho de 1974 foi publicada a nota oficial do MDB no jornal 'Diário 

de Brasília', indagando do governo o destino de 11 presos políticos desaparecidos, entre 

os quais figurava o nome de Ieda.  

 Documento encontrado no arquivo do DOPS São Paulo, produzido e enviado 

pelo Ministério da Aeronáutica em 17 de março de 1975 encaminhando, entre outros 

documentos, o relatório do Serviço de Informação do DOPS São Paulo sobre Ieda 

Santos Delgado e Ana Rosa Kucinski informa que ambas estavam envolvidas com 

pessoas presas ou procuradas pela polícia.  

 Não obstante toda a luta de sua mãe para localizar Ieda, Eunice começou a sofrer 

uma verdadeira tortura psicológica quando passou a receber telefonemas com vozes de 

mulher. O primeiro deu-se em março de 1977. O segundo em dezembro do mesmo ano. 

Uma mulher se dizendo Ana Lúcia Paiva disse que Ieda iria de 'Recife para Jaboatão, 

em Pernambuco, saindo de Campinas, São Paulo, no voo 19 da Varig, com escala no 

Rio de Janeiro'. O último aconteceu em cinco de março de 1979 quando uma mulher 

ligou dizendo 'mãe, é Rosa', nome que usava e que a veria em breve.  

 No relatório do Ministério da Marinha encaminhado ao Ministro da Justiça 

Maurício Corrêa, em 1993, há uma referência aqui em matéria do 'Jornal da Tarde' de 

29 de junho de 1974 na página três do Primeiro Caderno, Ieda teria sido detida em 18 de 

abril de 1974, não constando qual a autoridade ou órgão seria o responsável por sua 

prisão. Seu nome consta da lista de desaparecidos políticos do Anexo Um da Lei 9.140 

de 1995. Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos seu caso foi 

protocolado com o número 265/96. Ieda foi homenageada no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, cidades onde seu nome foi dado a ruas nos bairros de Paciência e Jardim Toca, 

respectivamente. Esses dados foram extraídos do 'Dossiê Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil: 1964-1985', do IEVE."  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Suzana.  
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 A SRA. SUZANA LISBÔA – Antes de mais nada, eu queria cumprimentar o 

Deputado Adriano Diogo e a sua assessoria. São 104 audiências já realizadas por esta 

comissão. E esse realmente é o trabalho que a gente gostaria que todas as comissões 

estivessem fazendo, e que, em especial especial, que a Comissão Nacional da Verdade 

estivesse fazendo.  

 Sempre é muito difícil falar dos desaparecidos porque toda a nossa luta até hoje 

foi buscar alguma informação. Eu venho aqui como integrante da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos e venho aqui como integrante da Ação 

Libertadora Nacional.  

 Sou sobrevivente dessa época e me sinto no compromisso e na obrigação de 

fazer o possível até o último dos meus dias pra localizar os companheiros que não 

tiveram a mesma sorte que eu, que foi a de sobreviver.  

 Acho que é importante, exatamente porque são desaparecidos, tentar registrar 

tudo que a gente puder de informações sobre eles. Do Issami, infelizmente, a gente não 

tem informações. Acho que a gente poderia deixar o apelo, inclusive, aos ex-presos 

políticos dessa época que conviveram com ele durante mais de um ano de prisão para 

que trouxessem depoimentos, informações sobre a vida dele, sobre a história dele e que 

pudessem nos dizer alguma coisa.  

 Sobre a Ieda, eu trouxe mais outras duas fotos que a gente guardou sobre ela, até 

porque às vezes ajuda no reconhecimento e acho que poderia agregar, até usando a 

possibilidade das comunicações e da internet, hoje em dia, detalhar o que ela mesma 

escreveu no currículo que ela fez pouco antes de desaparecer, das atividades que ela 

teve além do que já foi relatado. Até porque colegas dela podem identificar que 

realmente foi com ela que fizeram os cursos e trazer novas informações.    

 Então de setembro de 1971 a março de 1972, no Rio de Janeiro, ela fez o curso 

Direito Especializado: Legislação de Mineração e Energia Elétrica, Energia Nuclear e 

Petróleo, convênio da PUC com o Ministério das Minas e Energia. São planos de 

formação e aperfeiçoamento de pessoal do Ministério das Minas e Energia. De maio a 

dezembro de 1972, também no Rio de Janeiro, ela fez o curso Problemas da Grande 

Empresa: legislação comercial, na Faculdade de Direito da Faculdade Cândido Mendes. 

Fez uns cursos de extensão de maio a junho de 1966 em Brasília: Curso de Extensão 
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Cultural sobre Direito Penal e Penitenciário, na Universidade de Brasília. Em outubro 

de 1966, também em Brasília, Curso para Auditores do Plano de Educação: Legislação 

Relativa à Educação, do Ministério de Educação e Cultura; de setembro a outubro de 

1967, em Brasília, Técnica em Processo Legislativo, na Universidade de Brasília; em 

outubro de 1967, Segundo Congresso de Direito Penal e Ciências Afins, na 

Universidade de Brasília; de setembro a novembro de 1969 estagiou como assessora 

jurídica no Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e 

Energia. Participou, em maio de 1972, em Brasília, do Quarto Congresso 

Interamericano do Ministério Público; de agosto a outubro de 1973, no Rio de Janeiro, 

participava de um curso do Centro de Pesquisas Criminológicas como advocacia de 

empresas; de novembro a dezembro de 1973, no Rio de Janeiro, fez um curso sobre 

sociedade anônima do Instituto dos Advogados Brasileiros e foi ainda advogada, além 

do Ministério das Minas e Energia, ela foi advogada da Companhia Auxiliar das 

Empresas Elétricas Brasileiras por força do convênio firmado com o Ministério das 

Minas e Energia, prestando serviço na Assessoria Jurídica do Departamento Nacional da 

Produção Mineral desde primeiro de janeiro de 1971. Ela falava francês, espanhol, 

italiano e inglês. Era uma mulher culta que vivia o cotidiano da ditadura com todas as 

suas dificuldades.  

 O que se pode trazer de novo da situação da Ieda e do Issami, além dessa 

infiltração já informada do João Henrique Carvalho Júnior, são as informações que 

foram prestadas pelo Guerra, o delegado Claudio Guerra, recentemente.  

 Em relação ao João Henrique de Carvalho, eu acho que seria importante a 

comissão tentar chamá-lo e tentar chamar também um outro médico, que é desse mesmo 

período, que hoje em dia é presidente da Associação dos Ex-funcionários da Faculdade 

de Medicina, que é o Jurandir Godoy Duarte. Uma pessoa muito conhecida. Ele foi 

preso também naquela época e o João Henrique acusa o Jurandir de ter feito o trabalho 

de infiltração e o Jurandir diz que ele foi entregue pelo Jota, e que foi o Jota que fez esse 

trabalho.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Jurandir está aqui na 

Pinheiros, né? 

 

 A SRA. SUZANA LISBÔA  - Como o Jurandir nunca foi ouvido, acho que 

seria importante a Comissão ouvi-lo para que ele possa trazer algumas informações. Eu 

sei que o João Henrique foi ouvido pelo Ministério Público. O Jurandir eu não sei, mas 

se ele aceitar essa convocação, acho que seria super interessante. Jurandir Godoy 

Duarte, ele é presidente da Associação do Ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP.  

 O que fica pra nós, especialmente depois desse tempo todo em relação aos 

desaparecidos é não só a não abertura dos arquivos como o que não tem sido feito em 

função das poucas pistas que volta e meia surgem em relação a eles. Tudo que existe até 

hoje em relação aos desaparecidos foi pesquisado, investigado pelos familiares de 

mortos e desaparecidos.  

 A Eunice, como muitas outras mães, se destacou pela busca incessante que ela 

fez da sua filha. Por isso também, pela expressão que acabou tendo o movimento que 

ela fazia, que ela escreveu aos Presidentes da República, ela conseguiu que a carta que 

ela tinha feito ao General Figueiredo tivesse divulgação e ampliação dentre eles, não 

publicamente; mas foi em função certamente dessa atuação dela que eles acabaram 

mandando pra ela as cartas da Ieda e depois tentaram com essa carta... Tentaram não, 

fizeram. Eles responderam a representação que ela fez à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, eles responderam com essas duas cartas pra dizer como, se a mãe 

tinha recebido essas cartas, como que ela teria sido presa.  

 O que também eu acho que a gente poderia solicitar ao Deputado Adriano Diogo 

é que instasse à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que não tem 

tido mais nenhum funcionamento já há algum tempo, a tomar providências em relação 

às declarações do Claudio Guerra.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem a gente poderia 

sugerir, o Dr. Marco Antônio? 
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 A SRA. SUZANA LISBÔA – O Marco Antônio Barbosa. O Marco Antônio 

Barbosa é p presidente da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos e em relação 

às declarações do Claudio Guerra, não conheço nenhuma providência concreta que essa 

Comissão tenha feito. A lei 9.140 diz que a Comissão deve buscar proceder diligências 

desde que tenha indícios da localização dos desaparecidos políticos. O delegado Claudio 

Guerra, independente da sua participação ou não, de ser verdade ou não tudo o que ele 

diz, é obrigação dessa Comissão e do Estado brasileiro, através da Comissão Nacional 

da Verdade fazer essa investigação.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então estamos fazendo 

um requerimento aqui, Vivian: chamar o Dr. Marco Antônio Barbosa, da Comissão 

Nacional de Mortos e Desaparecidos, pra vir dar uma satisfação, qual a providência que 

vai ser tomada, porque a comissão é vinculada à Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA - À Secretaria Especial de Direitos Humanos. É 

uma comissão de estado que usa a estrutura do governo. Eu queria relatar um pouco, 

talvez, o que aconteceu em relação ao Claudio Guerra. Assim que saíram as primeiras 

informações sobre esse livro do Claudio Guerra, que estava para ser editado e que ele 

declararia neste livro o destino de 10 desaparecidos políticos, eles divulgavam também 

num site para comunicação deste livro, que chamava memóriasdeumaguerrasuja.com.br. 

Na mesma hora eu escrevi para esse site, me identifiquei como familiar de desaparecido 

político e que eu gostaria de ter contato com os autores e especialmente com o delegado.  

Antes mesmo de sair o livro, o jornalista que era responsável entrou em contato 

comigo, me enviaram o livro, eu comecei a trocar correspondência com eles e assim que 

saiu o livro eu imediatamente li e quando eu vi que ele fazia declarações sobre o Wilson 

e a Ana Rosa Kucinski, desaparecidos da Ação Libertadora Nacional nesse período, que 

é 22 de abril de 1974 que eles desaparecem, a ordem é: primeiro a Ieda Santos Delgado 

desaparece, depois o Wilson e a Ana Rosa, e depois o Issami. São os últimos 

desaparecidos da Ação Libertadora Nacional. Muita gente diz que a Ação Libertadora 
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Nacional terminou em 1972 mas não terminou, tanto que em 1974 essas pessoas foram 

presas. Eu vivia clandestina ainda, no Rio de Janeiro e o contato com São Paulo só foi 

rompido com a prisão do Wilson Silva. Imediatamente eu fiz diversas listas para esse 

Claudio Guerra. Eu não tinha o livro, mas como já era pública a informação de que ele 

tinha levado pra incinerar os corpos do Wilson e da Ana, eu pensei que ele poderia 

saber o destino dos outros desaparecidos da ALN, que eram três. Então, neste mesmo 

dia eu escrevi a eles dizendo o seguinte: “como judia, com a família do meu pai 

assassinada na Polônia, me sinto duas vezes sobrevivente desse forno e é muito 

doloroso. Hoje,” naquele dia, “faz 38 anos que prenderam meu irmão de alma Thomaz 

Antônio da Silva Meirelles Neto, no Rio de Janeiro. A última notícia que tivemos é a de 

que estava no Leblon. Foi preso nas mesmas circunstâncias da Ana Rosa, do Wilson, da 

Ieda Santos Delgado e do Issami Nakamura Okano, últimos desaparecidos da Ação 

Libertadora Nacional. Difícil ele não saber do destino deles”.  

Então a partir daí eu mandei pra ele fotos, porque eu disse pra ele que se ele 

sabia do Wilson e da Ana, era impossível que ele não tivesse alguma noção de uma 

mulher negra, de um japonês, e de uma pessoa com características de índio, que era um 

pouco o jeito do Thomaz, que quando eu falei dos últimos desaparecidos da ALN eu 

pulei o Thomaz que desaparece no dia 7 de maio de 1974. É a Ieda, o Wilson e a Ana, o 

Thomaz e depois o Issami. Essa é a ordem dos desaparecimentos. E quando eu mandei 

as fotos, inclusive, eles acabaram me colocando em contato por telefone e pelo Skype 

com esse Claudio Guerra. E foi muito difícil, obviamente, pra mim falar com ele.  

Ele começou me pedindo perdão. Eu disse pra ele que eu não era cristã, que eu 

não queria falar sobre isso mas que eu agradecia muito a ele de estar nos dando 

informações e que de qualquer forma que eu pudesse colaborar e ajudar para ele nos dar 

informações eu gostaria. E foi nessa conversa que ele se deu conta que ele tinha 

localizado, que ele tinha enterrado também o Thomaz. Se você olhar a foto do Queiroz e 

a foto do Thomaz no dossiê, só quando eu olhei que eu entendi o porquê. Foi com muita 

dificuldade que eu fiquei falando com ele e ele me disse que tinha esquecido do 

Thomaz. Porque quando ele passou a escrever, a reproduzir essa história dele, segundo 

ele todos ele abria o caixão e via apenas uma vez.  
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A primeira morte dele foi o Queiroz.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT -   Que ele executou na 

Avenida Angélica. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  - ...Que ele executou na Avenida Angélica. 

Quando ele começou a fazer a conta dos corpos que ele enterrou ele passou por cima do 

Thomaz porque a lembrança do rosto do Queiroz ocultou a outra. E quando eu fiz esse...  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT -  Mas quantos dias depois 

foi do Queiroz? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – O Thomaz foi em 07 de maio de 1974 e o 

Queiroz foi em 1973, foi um ano antes. Mas ele, fazendo a conta dos mortos que ele 

levou pra incinerar, na memória dele acabou ocultando o Thomaz porque a foto do 

Queiroz e a do Thomaz no nosso dossiê são muito parecidas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi agora.  

 

A SRA SUZANA LISBÔA – Teria que olhar, mostrar as duas fotos, até pra 

entender a semelhança. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você acha que a 

gente devia ouvir os jornalistas...? Por que esse senhor, além de ser muito complicado 

ouvi-lo... Só se ouvisse à distância, pela web. É tão controverso? Ele está falando ainda? 
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 A SRA. SUZANA LISBÔA – Olha, ele já declarou, ele já fez essas 

declarações. Ele disse que levou aqueles corpos para aquela usina... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Até 1974 foi o período 

que ele mais levou, né? Porque o Queiroz não foi levado, ele foi executado. O Crioulo 

também. Ele participou da execução do Crioulo? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA - Não. Ele disse que não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, mas então volta, 

desculpa.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não, imagina. Pode interromper quantas vezes 

quiser.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele levou o Thomaz 

pra lá? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Ele levou o Thomaz para o forno também. Ele 

lembrou disso depois. Eu, inicialmente, não acreditei quando ele disse que tinha 

confundido... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque o Ivan trouxe os 

dois jornalistas para o DOPS, lá para o DOPS, memorial, logo depois do lançamento. 
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Mas foi uma coisa muito ruim. Eles só falaram o que quiseram, eram muito agressivos e 

foi uma audiência péssima, sabe? Mas acho que essa recomendação é fundamental.  

Porque, sabe qual é o problema? Só deixa eu te interromper um pouco pra você 

entender. Quando saiu o livro teve muita gente desmentindo ele, então ficou aquela 

celeuma. Agora, que tem informação tem, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – A minha impressão sobre ele é a seguinte: é 

obvio que eu não acredito na recuperação, no resgate dele... Ele falou mais de uma vez 

comigo pelo Skype isso e eu disse a ele que eu não ia entrar nessa discussão, que ele 

estava de um lado da guerra e eu estava de outro e que hoje nós estávamos do mesmo 

lado tentando encontrar os desaparecidos, nesse aspecto. E que a redenção dele ele 

deveria tratar de outro jeito. Que ele estava ameaçado, que ele está com medo de morrer 

e tudo, isso a gente sabe... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Ele já saiu da prisão? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não, ele continua na mesma situação... Que eu 

saiba, né? Ele continua na mesma situação que ele estava: cumprindo prisão domiciliar 

num lugar específico. Qual é a história que ele conta: ele diz que ele, vou rapidamente 

dizer, que ele foi preso. Ele foi condenado pela morte da sua mulher e da sua cunhada, 

já depois, no final da ditadura, quando esse próprio, um dos jornalistas, que é o Rogério 

Medeiros, era a pessoa que mais perseguia ele e que ele era um mandante, um integrante 

do esquadrão da morte. Isso lá no Espírito Santo, a gente sabe que teve muita 

repercussão. E ele acabou sendo condenado pela morte da mulher e da cunhada. Ele diz 

que ele não matou nenhuma das duas. E quem matou foi uma pessoa que agora eu 

esqueci o nome, mas um integrante deles ali; que um dia ele estava na usina com este 

cara e disse pra ele: foi você que matou minha mulher. E jogou esta pessoa no forno.  

Tem um funcionário daquela usina que foi localizado pela Polícia Federal e que 

reconhece que ele botou esta pessoa no forno. Não reconheceu os desaparecidos 

políticos, do meu ponto de vista, pelo menos naquele momento, publicamente, pelo 
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impacto que isso teve e pelo crime que ele ainda poderia ser responsabilizado hoje, 

porque a Polícia Federal fez o favor de só achar esse cidadão depois que a celeuma toda 

em torno desse assunto tinha sido causada.  

Não houve, do meu ponto de vista, nenhuma providência específica dessa 

Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos e do Governo Federal para esclarecer o 

que ele diz. Ele disse, por exemplo, que ele enterrou num determinado lugar o Nestor 

Veras, lá na estrada, em Belo Horizonte, que é um desaparecido político em 1975, do 

Partido Comunista Brasileiro. Pelo que eu soube, botaram um retroescavadeira no lugar 

lá e ficou por isso mesmo. Agora ele se dispôs a ir até lá e apontar o lugar aonde estava 

esse desaparecido.  

Ele falou dessa usina, e nessa usina, por mais que não vá se encontrar restos, é 

impossível que não se encontre as pessoas que ele cita que participaram junto com ele 

dessas diligências pra esconder os corpos e que façam... O Governo tem que investigar. 

Ninguém investigou nada do que aconteceu em relação a esse assunto.  

Ele diz que a declaração dele de que ele em relação à Ieda e ao Thomaz, eu vou 

ler até o que ficou escrito no site pra ficar registrado: “Nesse primeiro contato, restava 

perguntar sobre outros dois desaparecidos da ALN com características marcantes: Ieda, 

mulher e negra; Issami, que era oriental. De início, Claudio Guerra disse não saber. 

Enviei fotos, falei muito sobre eles e dias depois ele me revelou que tinha investigado e 

sabido que Ieda fora morta sob torturas em São Paulo e que aqui ficara seu corpo. Ele 

disse que não levara Issami para a usina, mas que imagina que esse tenha sido seu 

destino porque Issami foi levado preso de São Paulo, passara pelos dois centros de 

tortura do Exército no Rio de Janeiro, o Quartel da Barão de Mesquita e o sítio de 

Petrópolis”. Isso ele disse textualmente pra mim, por telefone. E o Marival Chaves já 

tinha inclusive informado... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o Guerra. É tudo o 

Guerra que está falando...? 
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 A SRA. SUZANA LISBÔA – É o Guerra, isso tudo o Guerra que falou. É uma 

coisa muito chocante. Eu acredito... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem coisa que ele está 

falando aí que não está no livro.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não está no livro. O Thomaz não está no livro, a 

Ieda não está no livro, o Issami não está no livro... Estes não estão no livro, estes ele 

falou em declarações posteriores. Eu acredito que eles levaram esses corpos para a usina 

sim, porque era uma forma de desaparecer sem deixar rastro. 

 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te interromper, 

viu, Thaís. Então, vocês duas estão recuperando a audiência, qual é o centro dessa 

audiência de hoje? Embora o Claudio Guerra tenha dito que várias pessoas 

desapareceram, é bem provável, pelo que ele falou para a Suzana, que não consta no 

livro, nem consta naquele site em que ele dava aquelas entrevistas, que tudo que a 

Suzana falou com ele diretamente, coisas que não estão publicadas, essas pessoas 

também devem ter sido levadas para a usina. Então o grande destaque, que é a novidade 

que a Suzana está trazendo, é o seguinte: que o Claudio Guerra, além de não ter escrito 

no livro e não ter declarado, quando ela falou com ele, ela recuperou na memória dele 

outras pessoas que poderiam ter sido levadas para a usina e que até hoje não haviam 

sido reveladas. Então isso é muito importante porque... E aí, se a Comissão Nacional de 

Mortos e Desaparecidos tomou alguma providência, fez alguma investigação mesmo 

com um caso... Acerca daquele caso de Minas Gerais de um integrante do Partido 
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Comunista, que esse ele dá detalhadamente que o cara teria sido enterrado, morto e 

enterrado lá num sítio e essa informação nunca foi averiguada.  

 

(Pergunta inaudível de membro da Comissão) 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Nestor Veras. Ele declarou que ele matou e ele 

enterrou. E ele mostrou o lugar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso consta no livro, né? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Às margens de uma rodovia, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Ele diz, por exemplo, que eles... Como é que eles 

desapareciam com os corpos? A partir de uma determinada época ficou muito difícil 

desaparecer com os corpos. Então alguns eles jogavam na Floresta da Tijuca. Ele diz 

que ele mesmo jogou cinco. Ele não faz informações sobre esses cinco. Foi uma coisa 

que eu sempre esqueci de perguntar. Eu pulei essa parte todas as vezes que falei com 

ele; se aqueles cinco que ele jogou ele chegou a olhar em que data foi, porque ele diz 

que ele olhava o rosto antes de incinerar e antes de enterrar. Por isso que ele acabou 

depois reconhecendo, como nosso dossiê que o Perly Cipriano levou pra ele.  

Ele chegou a fazer no site, quando o site estava ativo, porque ontem não estava; 

ele chega a fazer essas declarações a partir das informações que ele manteve comigo, 

porque eles publicaram a carta que eu escrevi e publicaram como que ele chega à 

história do Issami, da Ieda...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é muito importante 

todo mundo prestar atenção, porque ele escreveu uma coisa no livro, e aí, conforme as 

pessoas iam interagindo, perguntando, ele ia gravando, e aí eles retiraram do ar o site e 

as entrevistas complementares que ele detalhava um monte de coisa. Isso é 

importantíssimo o que você está falando... 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – São as informações que a gente teve. Quanto 

tempo faz isso? Faz muito tempo... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer uma 

pergunta porque eu acho que é importante você que viveu esse clima... O grande ciclo 

de matança, do que era registrado como o fim da ALN, se deu em 1973. Talvez o marco 

mais... Acho que o último marco depois da morte do Queiroz foi o Crioulo, né?  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA - O Lana e a Sônia em 30 de novembro de 1973, 

fazendo 40 anos... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o Bicalho Lana... 

 

 A SRA. SUZANA LISBÔA - Antônio Carlos Bicalho Lana e a Sônia Maria de 

Moraes Angel Jones.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exato. Agora, Suzana, 

você sendo uma pessoa tão experiente: o Issami, que tinha saído da prisão, estava 

trabalhando, mesmo a Ana Rosa, como professora, e talvez o Wilson...  
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A SRA. SUZANA LISBÔA – E a Ieda... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Ieda. Como é que 

pode dizer que uma organização como a ALN, como é que pode caracterizar e justificar 

a prisão e a morte desses companheiros em 1974, quando eles estavam tendo uma 

atividade praticamente de sobrevivência pessoal? Podiam ter algum nível de atividade 

política mas não enquanto organização, enquanto pessoas... Porque estava tudo 

praticamente aberto, infiltrado, desmoronado... Então essas execuções, porque eu 

caracterizo esse período de 1974 como execuções... Você entende dessa forma ou não? 

 

 A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu entendo dessa forma mas eu acho que elas 

ocorreram anteriormente sim. A partir de uma determinada época, quando eu fiz aqui o 

depoimento sobre o Luiz Eurico, eu me lembro de ter falado que a partir de meados de 

1972, junho, julho, agosto, os militantes da ALN passaram a perceber que a repressão 

tinha mudado de comportamento e atitude. Ela não matava no momento em que via: ela 

começou a fazer questão de nos mostrar que nós estávamos sendo seguidos. A morte do 

José Júlio de Araújo é um marco nessa história. Ela acontece no dia 18, no dia... Agosto 

de 1972, talvez 18 de agosto de 1972. Posso estar errando a data porque eu não me 

lembro, mas foi agosto de 1972. Foi a primeira das mortes que a gente percebeu que 

havia um segmento que não se sabia de onde era.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não entendi: havia um 

segmento como? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Uma perseguição. Por isso que eu estou dizendo 

que os militantes, a partir dessa época, nós começamos a perceber que as ações dos 

organismos de repressão não eram mais as mesmas. Eles passaram a mostrar que nós 

estávamos sendo seguidos. Eles passaram a não nos enfrentar em determinados 

momentos. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Agora, como a 

ALN praticamente foi uma das poucas organizações que fez essa sequência de quedas, 

como as pessoas iam sendo presas, eliminadas; o Jota aparece como esse elemento 

central. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu só soube do Jota quando foi feita a matéria, 

nenhum de nós sabia do Jota. A ALN fez essa sequência de... 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A matéria de quando? Do 

Marival, né?  

 

A SRA. AMELINHA TELES – 1992, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – 1992... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o Quedograma, o 

chamado Quedograma não foi feito... 

 

A SRA SUZANA X – Não, o Quedograma... Não só a ALN registrou, buscou 

esclarecer as quedas como registrou. Então existe um documento que a gente chama de 

Quedograma... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que é público...? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não, não é público. Esse Quedograma não é 

público. Ele foi feito pelos presos políticos pra tentar esclarecer... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bagulhão, por exemplo, 

né?  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – Não é. Não é da mesma forma porque ali está 

escrito o que cada um deles, o que cada um dos presos foi obrigado ou não a entregar. 

Então o Quedograma é o seguinte: quem entregou quem, como é que as pessoas foram 

presas. Quem entregou você deve estar escrito lá. Então esse não é um tipo de 

informação para tu tornar público, mas é um tipo de informação pra gente usar para o 

que nós precisamos. Eu tenho a cópia desse Quedograma. Eu uso esse Quedograma, 

usei muitas vezes esse Quedograma. Eu recebi uma cópia e tenho, que é pra isso.  

Infelizmente no Quedograma está escrito que o João Henrique Ferreira se 

entregou para a ditadura em julho, agosto de 1972. Só que nós, que estávamos atuando 

aqui, na época, não sabíamos. Então toda essa história de que havia, que algumas 

pessoas hoje dizem, inclusive um dos dirigentes da ALN, que hoje se diz comandante, 

apesar da ALN nunca ter tido comandantes, nem o Marighella se declarava assim; as 

pessoas dizem que tinham todas as informações de dentro da cadeia, mas não tinham 

essa, por exemplo, que era fundamental e crucial, que era desse João Henrique. Então 

todas as pessoas que a partir da morte do José Júlio de Araújo, todo mundo que teve 

contato com ele, inclusive eu, foi desmobilizado de onde estava. Eu tive que abandonar 

o quarto que eu morava, abandonei a identidade que eu tinha. Todo mundo se ausentou 

pra tentar com isso romper o cerco que evidentemente estava sendo feito.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, você teve acesso... 

Além da entrevista de 1992, o Marival fez duas audiências na Comissão Nacional, não 

foi? 

  

A SRA. SUZANA LISBÔA  – Não sei se foi uma ou duas.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acho que foram duas, né? 

E elas não foram publicadas, ninguém teve acesso ainda.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – Acho que não.  

 

(Uma participante faz declarações inaudíveis) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma? A primeira... É. Tá 

bom. Eu não queria interromper. Tá bom. Mas então 1974 o Claudio Guerra conta fora 

do livro pelo menos três execuções, é isso?  Que ele conversou contigo e fala de três 

execuções... 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não. Ele soube... 

 

O SR. PRESIENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Soube? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA - Que a Ieda foi presa e morta em São Paulo... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi levada para o forno? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não, não foi levada para o forno, teria sido 

enterrada aqui. Quem contou isso pra ele: alguma pessoa que ele teve contato depois da 

primeira vez que eu falei, entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Porque eu mandei pra ele as informações. O 

Issami ele soube que passou pelo DOI-CODI e pela casa de Petrópolis. O Marival, na 

sua entrevista, disse que o Issami havia sido levado para o Rio de Janeiro. Porque eles 

faziam essa troca. O porquê eu não sei. Provavelmente... O que que eu imagino, eu 

imagino: que essa época era época em que eles estavam tentando terminar com o resto 

que existia das organizações políticas. 1974 é o período que começa a distensão do 

governo Geisel. O Geisel diz que não existe mais o combate à repressão porque a 

repressão terminou. Todos são desaparecidos. A partir do Antônio Carlos e da Sônia, 

todos os outros que são encontrados são desaparecidos. E todos os mortos de 1974. Eles 

pegam o Partido Comunista, que ainda não tinha sido atingido, até para se preparar para 

a tal da abertura que vinha a seguir.  

Eu fui escolhida para estar viva. Eu não sei porque que eu não fui morta nessa 

época se eu tinha contato com essas pessoas. Então é isso. Eles escolheram alguns pra 

deixar vivos. Essa é a minha ideia. E pelo que eu imagino, eles também pegaram essas 

pessoas pra tentar fazer com que elas se tornassem infiltradas deles. Então a Ieda era 

uma pessoa legal, que tinha vida legal. O Issami trabalhava, vivia legalmente. Eles 

poderiam perfeitamente servir a eles como infiltrados. Como eles não conseguiram, 

foram desaparecidos e mortos. Eu imagino que eles tentavam isso ainda nesta época 

porque há registros de que muitas pessoas que foram presas nessa época foram 

torturadas com essa tentativa. Eles soltam a Inês Etienne da Casa da Petrópolis com a 

declaração de que ela iria trabalhar pra eles. Depois ela conseguiu reverter essa situação. 

O João Henrique de Carvalho conta que o Jurandir... O Jurandir diz que foi preso... Ele 
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estava num encontro com o João Henrique e ele aceitou também fazer o trabalho de 

infiltração. Só que ele diz também que ele não chegou a executar e a fazer nada. Então, 

este final da ditadura, que não é o final, mas esse final de repressão. Eles precisavam 

garantir que todas as organizações estivessem eliminadas. E eles não desapareceram 

com todo mundo pra não chamar atenção, entendeu? Então desse período do final da 

Ação Libertadora Nacional tem pouquíssimas pessoas vivas que eu conheço que 

estavam em atividade, porque o resto dos contatos eu não conheço. Tem pessoas que 

estavam atuando nesse período que eu nunca soube quem são.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu conhecia por codinome, nunca me 

procuraram. Uma pessoa ou outra eu acabei encontrando depois, porque eu me tornei 

uma pessoa pública nesse assunto e uma pessoa ou outra me procurou. Mas tem pessoas 

que eu nunca soube, companheiros que militavam naquela época que eu nunca soube 

quem são nem onde estão.  

O que eu acho inadmissível, deputado, é que esse tipo de declaração tenha vindo 

a público faz mais de um ano, foi antes da criação da Comissão Nacional da Verdade, e 

que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos não tenha tomado nenhuma 

providência. Deixou para a Comissão Nacional, a Comissão Nacional deixou para a 

Comissão Estadual e ninguém fez absolutamente nada de concreto sobre esse assunto. 

Isso é uma coisa que pra mim ela não tem... Não tem justificativa. Essa Comissão 

Especial dos Mortos e Desaparecidos, eu pertencia à ela, integrei essa Comissão durante 

10 anos e saí dela no momento que eu percebi que não era mais uma comissão de 

Estado, que era uma comissão do governo. E pra mim isso que ela é até hoje. Ela não 

existe enquanto um órgão independente pra tomar providências em relação aos 

desaparecidos políticos. Por lei ela tem essa função de buscar os desaparecidos. Mais 

até do que a Comissão Nacional da Verdade.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então talvez tivesse que a 

gente abrir um capítulo para os infiltrados, os chamados cachorros.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – Eu acho que seria muito importante ouvi-los 

sim.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Jota... Ver se tem o 

MOLIPO, que teve toda aquela azia... Aquela suspeição em relação ao Boanerges de 

Souza Massa, essas mortes inexplicáveis... Do MOLIPO... Tá bom.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Na sequência das mortes da ALN, a única que 

não faz parte da infiltração do Jota, pelo que a gente sabe, é a do Luiz José da Cunha, 

Crioulo, que nós vamos tratar amanhã, porque as outras todas, mesmo do próprio 

Queiroz e a do Alexandre Vannucchi, elas já podem estar envolvidas na infiltração 

desse Jota, que já estava atuando. E o Helber José Gomes Goulart, que nós vamos tratar 

amanhã também é desse período de final de 1973. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Eu vou dizer uma coisa 

pra vocês que eu nunca falei em público: quando o Issami saiu, ele voltou para o 

Instituto de Química e foi trabalhar. Ele estava completamente compartimentado. Mas 

vamos lá... Ele só estava procurando sobreviver.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – Talvez ele não tivesse mais contato nenhum 

mesmo. E ele pode ter sido pego exatamente pra servir de cachorro, pegar mais um 

infiltrado, não sei... Ou ele teve conhecimento ou ele pode ter descoberto alguém 

infiltrado... Eu não tenho informação nenhuma sobre a militância dele na ALN nesse 

período. Não sei se ele encontrava com o Rodrigues, que era o Wilson Silva, ou não... 

Se ele encontrava ele pode ter, a partir daí, sido... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer uma 

pergunta que não é objeto da... Mas é uma coisa que... A Amelinha mexe bem com isso 

e é uma coisa que eu não consigo entender: como que aquele menino da Medicina de 

Sorocaba, o Potiguar lá, o Gerardo Magela, que se ele tinha algum contato com o 

Alexandre Vannucchi era um contato muito periférico, muito do movimento estudantil; 

como que aquele menino é morto, nas circunstâncias que foi, a família não reivindicou... 

Você sabe alguma coisa sobre esse Gerardo Magela, esse caso Potiguar? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não, nenhuma outra informação adicional eu 

tenho. Infelizmente, tem muitos familiares, na época, absolutamente assustados e 

perseguidos com o clima da ditadura, que não tomaram providências. Há desaparecidos 

que só estão na lista dos desaparecidos porque os companheiros e militantes da época 

colocaram. Porque muitas famílias não tomaram nenhuma providência em relação aos 

seus filhos. E levaram muitos anos pra acreditar que eles não eram terroristas. E tem 

muitas que até hoje nem falam no assunto. Isso foi uma coisa que a ditadura conseguiu 

fazer com os familiares, foi isso. Então por isso que a família não procurou, não quis 

dizer... Não são todas que eram como era a Eunice, mãe da Ieda Santos Delgado. A mãe 

da Lorena... Até me emocionei de me lembrar da dona Sirene, mas essas mães que 

começaram essa luta naquela época, se elas estivessem vivas hoje, nós não estaríamos 

num desolamento de familiares que nós estamos. Se estivesse vivo o professor Morais, 

pai da Sônia; se estivesse viva a dona Sirene... Nós teríamos outro tipo de aceitação, de 

colocação na sociedade, diferente da que nós temos. Essa é uma realidade. Então elas 

nos fazem muita falta. Nós passamos anos... Eu tenho textos que falam que os nazistas 

criaram aqueles fornos exatamente pra não ter lugares para prantear os seus mortos, para 

que as pessoas esquecessem deles de vez. Eu nunca podia imaginar que a ditadura 

brasileira tivesse feito a mesma coisa. Cada vez que eu escrevi sobre isso, eu nunca 

podia imaginar que a ditadura brasileira também tivesse cremado os corpos como 

cremaram os judeus. O mundo se horroriza até hoje com o que os judeus fizeram. Eu 

não vi esse impacto em relação ao que cometeu o Claudio Guerra.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é judia? Você é 

judia polonesa?  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  - Sou, sou judia polonesa. A família do meu pai 

foi toda queimada num forno. Por isso que eu me sinto sobrevivente do forno duas 

vezes. Uma vez pelo meu pai ter sobrevivido à guerra, porque ele estava aqui no Brasil; 

e a segunda vez porque a ditadura não me entregou ao Claudio Guerra pra que ele me 

colocasse no forno da Usina de Cambaíba.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, gente, eu sou Amelinha Teles, sou 

assessora da Comissão da Verdade aqui do Estado de São Paulo, sou familiar, da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e eu sempre fico... Cada 

audiência aqui eu fico emocionada, cada audiência. Aqui deve ter ouvido umas 500 

pessoas ou mais. E por incrível que pareça a Comissão da Verdade, ainda que tenha 

vindo tardiamente, de forma tímida e bastante incapaz, bastante vulnerável... eu ainda 

acho que a Comissão da Verdade provoca informações e reações inteiramente... É como 

se fosse, como se fosse não, pela primeira vez teve gente aqui que colocou a denúncia. 

Fez a denúncia pela primeira vez aqui nessas audiências. Tem o caso da Eugenia 

Zerbini, que falou do estupro aqui, gente... Depois de 43 anos, passados 43 anos, ela 

com 60 anos.  

Na semana passada nós ouvimos a família do Zoé Lucas de Brito, que também 

era da ALN, que foi assassinado em maio de 1972, foi assassinado antes do Ico, que o 

Ico é em setembro. A família foi obrigada a receber o caixão lacrado e confirmar uma 

informação totalmente falsa da morte dele, que ele teria se atirado debaixo de um trem e 

por isso tinha o corpo dilacerado nos trilhos de um trem, que ele foi achado assim. Era 

mentira, mas o delegado falou assim: “vocês têm que aceitar essa informação pra 

receber o corpo”. E essa família nunca denunciou. Foi denunciar pela primeira vez 41 

anos depois aqui na semana passada.  
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Então eu penso assim: uma Comissão da Verdade tão fragilizada e tão necessária 

historicamente, porque essas histórias não são contadas. Em que pese, não temos 

nenhuma informação mais oficial, no sentido de trazer novos dados a respeito de cada 

desaparecido político. Eu acho assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo a 

Suzana, eu sou amiga da Suzana há muitos anos e eu fico emocionada com a história 

dela. Quando ela fala que é sobrevivente duas vezes, ela é. E talvez até três vezes, 

porque tem o sobrevivente da democracia também, porque a ditadura está dentro da 

democracia, não conseguimos acabar com essa ditadura aqui dentro da democracia. E eu 

vejo que aquelas sete pessoas da Comissão Nacional... Devia ter sete Suzanas lá na 

Comissão Nacional, porque a Suzana traz, dos seus companheiros, ela faz uma 

investigação que ninguém... Ela traz detalhes, ela traz a história da Ieda toda, o 

currículo, a história profissional. A Ieda era uma pessoa super articulada 

profissionalmente, ela estava fazendo cursos de especialização o tempo todo. Vocês 

viram ali o itinerário dessa mulher, aí um dia essa mulher vem aqui pra São Paulo e 

desaparece.  E as informações que vêm posteriormente, após o sumiço dela: que a mãe 

dela recebe ameaça, ela recebe telefonemas, ela recebe cartas que vêm até do Uruguai...  

Quando eu vejo o caso da Ieda eu penso nos argentinos, porque eu ouvi muitas 

madres contando que tinham ouvido... Eu vi madre falando assim pra mim: “meu filho 

não está morto”. Eu falei “mas como seu filho não está morto? “Pra nós, desaparecido é 

morto”; “Não, o meu não”. Porque elas têm aquela palavra lá, elas tinham... Agora acho 

que já não têm mais: “con vida lo llevaron, con vida lo queremos”. Ela falava assim: “eu 

ouvi no telefone a voz dele falando: mãe, estou bem, qualquer dia eu apareço”. Eu ouvi 

elas falando. E a mãe da Ieda também ouve. Inclusive eles usam o nome, o codinome 

dela, o nome de guerra, que é Rosa. Eu falei: gente, eles treinaram... 

Eu vejo assim, a Ieda me parece, até porque ela é uma mulher articulada 

internacionalmente, me parece que ela é uma mulher que ela serve de cobaia à 

experiência da Argentina. Porque isso aqui é em 1974 e a Argentina começa em 1976 

esse tipo de desaparecimento. Quer dizer, aqui parece que foi um treinamento inicial da 

estratégia da repressão na Argentina. Você vê ela contando isso eu fico impressionada. 

Inclusive manda carta de Belo Horizonte, carta do Uruguai que, até aí é fácil: eles 

devem ter obrigado ela a escrever dentro aqui de São Paulo, depois a gente vai lá e posta 

a carta. Mas no estudo grafológico a letra é da Ieda, é impressionante. Eu acho 

impressionante.  
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E eu vejo assim, que esses dois casos são de 1974 que eu chamo esse ano de 

1974 é o ano dos desaparecidos políticos aqui no Brasil, porque nós não vamos ver 

encontrar ninguém, você vai perdendo os casos todos, você não encontra ninguém que 

foi devidamente assassinado pela repressão com aquela manchete: terrorista é morto em 

tiroteio. Você não vai ver isso em 1974. E não é só da ALN. Você pega o PCdoB e os 

guerrilheiros do Araguaia, em 1974 vão desaparecendo. Você pega o PCB, o David 

Capistrano, em 1974.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Até 1975... Tem a morte do tenente, aquele...  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Até do Tenente José Ferreira de Almeida. Do 

ano de 1974, que é o que a Suzana está colocando, do ano de 1974 até o ano de 1975, 

até julho de 1975, não tem um morto oficial, tudo é desaparecido. E são de várias 

organizações. A gente pega 1974 também, é o Fernando Santa Cruz, que é a Ação 

Popular, que começa em 1973. Então existe aquele encontro que a gente põe no dossiê 

do pessoal do CIE, do Centro de Informação do Exército, que é o Paulo Malhães. Acho 

que o Paulo Malhães devia ser ouvido, né, gente? O Paulo Malhães devia ser ouvido. É 

Paulo Malhães, é aquele José Brant, outros que não estão mais, que é o Perdigão. O 

Claudio Guerra diz que ele morreu. O Perdigão morreu. Até o Ustra, né? Também está 

dentro desse esquema. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ustra fica até quando? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Na OBAN ele fica até 1974, mas depois ele 

tem outras. Ele parece que fica 1974 todo. Ou pelo menos até o segundo semestre.  
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A SRA. SUZANA LISBÔA  – Deixa só eu fazer uma observação sobre o Ustra, 

com licença: O Claudio Guerra disse que o Ustra estava envolvido no caso do Rio 

Centro, e essa é uma acusação que teria que formalizar em relação a ele, porque 1980 já 

passou a Anistia.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No atentado ao Rio 

Centro o Newton Cruz fala exatamente, não fala o nome do Ustra mas ele fala do 

pessoal que estava fora do controle dele que atuou principalmente naquele segundo 

atentado que estava preparando e foi abortado.   

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – 1980 já passou a Anistia. A Lei da Anistia é em 

1979. Então as pessoas se sentem, os militares se sentem anistiados, apesar do nosso 

questionamento, até a Lei da Anistia. O que aconteceu depois é crime. Eles não podem 

ser beneficiados pela Anistia.  

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A lista do Sylvio Frota 

sai... O Sylvio Frota sai quando? Até quando ficou o Sylvio Frota, Suzana? Você 

lembra, Amelinha? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É 1975. Eu acho que é 1975, porque tem a 

Operação Radar, porque tem... Eu acho que é isso, 1975. Mas eu queria dizer é isso: só 

pra finalizar aqui, Adriano, eu acho assim, que é uma história triste mas é uma história 

que tem que ser contada, que não está ainda sendo contada devidamente. E a Comissão 

da Verdade é uma necessidade histórica, foi isso que eu coloquei. E um depoimento 

como o da Suzana é fundamental. O depoimento da Suzana não é só porque ela é uma 

sobrevivente, ela continuou, ela é uma pesquisadora hoje. Ela continua trazendo todos 

esses dados atualizados. O que falta aqui é o governo brasileiro realmente abrir os 

arquivos militares, porque eu acho assim: se quer mostrar o máximo de esforço que os 

familiares fazem pra buscar a verdade, é o depoimento da Suzana Lisbôa, ela representa 
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isso: ela é a síntese dos familiares buscando a verdade. Então agora eu acho que é 

querer um esforço sobre-humano, que nós queremos.  

A pergunta “o que fizeram com os desaparecidos?” continua no ar e tem que ser 

a abertura dos arquivos militares. Quando eu vejo todo esses esforço, nós podemos 

chamar o Claudio Guerra, não sei... Ou fazer por Skype, fazer uma videoconferência, 

fazer uma videoentrevista, uma vídeo... Enfim, podemos chamar esses cachorros, esses 

Jotas, o Jurandir e o João Henrique, podem ser chamados. Mas as informações têm que 

vir de forma mais contundente, mais determinada, uma informação. Eu vejo na Suzana 

o esforço maior de busca da verdade. Eu acho o maior... Ela traz inclusive a memória de 

várias mães que abriram esse caminho, foram as mães que abriram esse caminho. Mães 

e pais, alguns pais também. Eu me lembro muito do seu Jorge Delizoicov. Quando nós 

fizemos a audiência lá do Eremias Delizoicov, o seu Jorge vinha, aquele homem vinha, 

buscava, juntava todos os papéis contando tudo que era possível do filho dele. Então 

eram mães e pais. Essa geração foi, não tem condição. E essa geração nossa, que agora 

já é a geração que, vamos dizer, que depositamos essa memória, que nós buscamos 

preservar essa memória; essa geração nossa é uma geração também muito... Nós fomos 

familiares, mas nós fomos também militantes políticos. Então acho que é uma situação 

que nós também já demos muito de nós pra construir essa história.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então deixa eu colocar 

uma coisa pra vocês duas que eu queria colocar como coisa oficial da Comissão, e 

aproveitando que está a Criméia e essas duas familiares do Araguaia. É o seguinte, 

queria publicizar isso, Suzana: até agora, o prazo da Comissão Nacional não foi 

renovado. A continuidade do prazo, segundo a lei, expira em maio. Essa não-renovação 

do prazo aponta para que a nacional deva concluir seus trabalhos em maio. É lógico que 

a qualquer momento pode ser mandada uma medida provisória para o Congresso 

Nacional prorrogando por mais seis meses o prazo da Nacional. Isso em si já é um fato 

que eu considero grave. Mas mais grave ainda seria o fato das comissões estaduais, 

municipais, que têm um atrelamento de prazo à Comissão Nacional, também terem que 

encerrar seus trabalhos. Então, evidente que aqui na Assembleia nós vamos tentar fazer 

a dilação do prazo antes mesmo desse impasse surgir com a Comissão Nacional. Eu 

acho que é uma coisa que interessa, com todos os problemas da Comissão Nacional, 
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todos os problemas internos, todos os problemas de método, eu acho que interessa que 

essa Comissão tenha um pouco mais de prazo pra trabalhar e dilate seu prazo.  

Essa semana chegou a notícia da morte daquele militar francês que atuou na 

Indochina, que atuou na Argélia e que abriu uma escola de tortura em Manaus e ficou 

com essa escola muito tempo aqui treinando militares da América Latina. Inclusive sua 

filha trabalha até hoje na Embaixada Francesa. Nós, pra não perder a memória histórica, 

como é o nome do general mesmo? Alguém pode me ajudar? O general francês... Então, 

nós estamos preocupadíssimos com duas coisas: com o prazo; porque se a gente tiver 

que encerrar os trabalhos da Comissão Estadual em maio nós vamos ser decapitados 

aqui. Vai ser uma violência encerrar, não tem a mínima condição, porque dos três eixos 

que a gente organizou, a gente fez esse ano que está encerrando agora o capítulo da 

memória e nós iríamos começar o ciclo da repressão agora esse ano. Nós íamos usar o 

ano inteiro... 

Obrigado, Thaís. Então, o general francês é o General Paul Aussaresses. Não sei 

falar o nome dele correntemente: Ausseraresses. O Firmino Fecchio, Dr. Firmino 

Fecchio, ele tem farta documentação sobre esse homem, a atuação dele. Nós até vamos 

tentar, o Firmino levou para a Nacional e pouco ou nada foi feito com essa 

documentação. Nós vamos tentar ainda esse ano fazer... Bom, mas o que eu estou 

tentando te colocar é o seguinte, pra não perder o fio da meada: nós estamos 

pretendendo, com todas as dificuldades, fazer uma audiência sobre o Bagulhão, publicar 

o Bagulhão. Identificar as cadeias de comando e partir para esse ciclo do poder da 

repressão, coisa que a gente precisaria pelo menos um ano todo.  

Então eu queria você, que vai ficar somente dois dias conosco aqui em São 

Paulo, que veio gentilmente pra recuperar esses casos da ALN, principalmente esse 

vínculo revelado agora com o negócio do forno, da usina Cambaíba, o desaparecimento 

relacionado à Casa da Morte e tal. Que você desse a sua opinião sobre como você vê 

essas coisas e se você acha que nós devemos chamar o nosso conselho consultivo aqui, 

dar publicidade a essa dificuldade, fazer uma campanha pela prorrogação do prazo da 

Nacional. Então, como tem muita gente vendo pela internet a sua entrevista e isso tem 

muita repercussão, o que você fala tem muito peso... Hoje à tarde tem o julgamento. Eu 

queria que você opinasse, que você que está lá do Rio Grande do Sul vendo as coisas de 

lá; a gente não tem a dimensão exata do que foi esse negócio da exumação do Jango, 
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mas que houve muita crítica lá no Rio Grande do Sul, enfim. Que você que tem uma 

visão nacional, a partir de um outro ângulo, que é o do Rio Grande do Sul, que você 

fizesse alguns comentários sobre isso. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA  – Olha, em relação à Comissão Nacional, ontem 

até nós solicitamos, se tu puderes nos ajudar nisso, o contato com o atual coordenador 

da Comissão, que é o Pedro Dallari. Já aproveitando que eu vou ficar aqui até sábado, 

eu pedi ao secretário executivo da Comissão que marcasse um encontro nosso, da 

Comissão de Familiares com ele porque nós fomos convidados para participar no dia 

16, enquanto Comissão de Familiares, de uma reunião junto com os comitês da verdade 

para discussão do relatório final da comissão. E nós tomamos a posição de não 

participar dessa reunião porque nós não podemos discutir um trabalho que não foi feito. 

Então do nosso ponto de vista, a Comissão Nacional não fez o que deveria fazer que é 

estudar, investigar cada um dos mortos e desaparecidos que nós temos listados, que é o 

que vocês estão fazendo, você fez cento e tantas audiências públicas; eu não sei dizer 

exatamente quantas fez a Comissão Nacional, mas não fez esse trabalho que nós 

consideramos fundamental que fosse feito.  

Até meados desse ano existia a discussão de que eles iam fazer um relatório de 

peso, do ponto de vista histórico, e citar casos exemplares. Esse era um posicionamento 

de grande parte da Comissão Nacional da Verdade que nós lutamos imensamente pra 

que fosse revertido, pelo menos em termos de opinião foi revertido. Agora, na prática, 

não foi. Eu não posso entender porque a Presidente da República não substituiu ainda o 

Dipp, que não atuou durante todo este ano de 2013. Ele não atuou. Se sete membros são 

pouco, seis menos ainda.  

Então, do nosso ponto de vista, é claro que a Comissão Nacional da Verdade é 

importante, foi uma reivindicação nossa, durante muito tempo nós ficamos afastados 

dela porque não éramos bem vistos e bem quistos, como até hoje não somos, 

especialmente em setores do governo federal. E eu acho que é fundamental que esse 

prazo seja dilatado. Acho que esta Comissão, se possível, continuar a sua atuação 

independente da Comissão Nacional, porque ela não tem feito o trabalho que deveria 

fazer. Então, por enquanto a Comissão Estadual tem conseguido levantar situações 

diferenciadas que nem a gente conhecia, como está acontecendo. Eu acho que esse 
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trabalho tem que continuar. São Paulo foi um grande centro da repressão política, então 

eu acho que esse trabalho teria que continuar. E esperamos que esse prazo seja dilatado 

mas que efetivamente a Comissão Nacional comece a tomar providências em relação 

aos mortos e desaparecidos políticos, que do nosso ponto de vist,a não foi tomado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Vamos ver se a 

Lorena quer falar... Lorena, você poderia falar um pouquinho, por favor? Mas senta pra 

ficar de frente. Fica aqui, Amelinha. Amelinha, fica aqui. A outra, aquela outra senhora 

não está aí? Fica aqui comigo, me ajuda aqui, por favor.  

Bom, então não vai ser depoimento, mas pelo menos a Lorena Moroni, irmã da 

desaparecida no Araguaia, da Jana Moroni, desparecida no Araguaia. A Lorena vai falar 

um pouco e fazer um depoimento aqui na Comissão. É a primeira vez que a Lorena 

vem. Lorena, você mora em São Paulo? 

 

 A SRA. LORENA MORONI – Não, eu moro no Rio de Janeiro e vim aqui  

porque eu acho que a única Comissão que está realmente fazendo alguma coisa eu acho 

que é essa aqui de São Paulo e fico feliz de poder participar finalmente de uma 

audiência, porque como eu trabalho não tenho a possibilidade de acompanhar. Se eu 

pudesse eu acompanharia.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lorena, lá no Rio você 

acompanha a Comissão Nacional? Como estão os trabalhos do subgrupo do Araguaia na 

Comissão Nacional? 

 

 A SRA. LORENA MORONI – Na verdade não existe ainda essa Comissão. E 

a nossa crítica é a seguinte: eu acho que a razão maior de ser da Comissão da Verdade 

seria esclarecer o que aconteceu com os mortos e desaparecidos políticos. E até agora é 

o que está sendo postergado porque todo mundo sabe que a parte mais difícil da 

obtenção da verdade é saber o que aconteceu com os desaparecidos. Então eu sinto 
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como se fosse assim um jogo de empurra, de um comissionado pra outro. Eu sei que 

tem comissionados lá, como a Rosa, que estão super interessados em resolver, mas na 

prática a gente não vê nenhum avanço em relação a isso e não tem essa preocupação de 

resolver logo. Então eu acho assim, decidiram: “vamos resolver o que está mais fácil e 

isso a gente vai deixando”. Só que esse vai deixando já está no final do mandato. A 

gente não gostaria que fosse prorrogada a Comissão porque a gente não vê em que uma 

um prorrogação poderia colaborar com a obtenção da verdade.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você falar do 

caso da Jana e demais companheiros do Araguaia, repercutiu de uma forma negativa o 

depoimento de um general que teve... É capitão? General hoje, à época era capitão. 

General Álvaro Pinheiro de Souza, que ele foi chamado para... Você acompanhou isso? 

A repercussão da ida desse antigo capitão, atual general? 

 

  A SRA. LORENA MORONI – Não, não.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís, recupera o texto do 

General Álvaro Pinheiro de Souza? Que ele foi depor à nacional. Eu quero fazer uma 

pergunta factual em cima disso. Queria ler... Pode usando enquanto a Thaís localiza.  

 Um general, atual general, que participou das mortes e da repressão no Araguaia 

foi chamado pela Comissão Nacional pra depor. 

 

  A SRA. LORENA MORONI – É, isso eu soube.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí, ele gravou a reunião e 

ele publicizou a reunião. E aí ele deu a versão dele do depoimento dele pra Nacional de 

uma forma a ridicularizar a audiência. Vocês como familiares foram chamados a 

participar dessa reunião? 
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  A SRA. LORENA MORONI – Não. Na verdade a gente já entregou a lista dos 

militares que a gente gostaria que fossem ouvidos na nossa presença porque tem uma 

questão até de estratégia. Pra você saber o que vai perguntar você tem que partir de 

dados que os familiares já coletaram. Então dessa forma, da pessoa chegar lá e dizer o 

que acha, o que pensa, é completamente contrária ao objetivo da Comissão que é saber a 

verdade. Então ele foi lá, eu não sei nem exatamente o que foi que ele falou, mas pelos 

comentários das pessoas que ouviram, ele vai lá contar... Como é que se diz? Reafirmar 

a mentira. E a Comissão não teve, a meu ver, nenhuma preocupação em fazer uma 

contradita ao depoimento dele. Então mais uma vez a gente já entrou em contato com a 

Comissão para reclamar disso: o porquê que a gente não está sendo chamado e mesmo 

após a gente praticamente exigir nossa presença continua sendo adiado sem nada certo.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Suzana Lisbôa, que agora 

são duas vozes femininas... Suzana Lisbôa com a palavra.  

 

 A SRA. SUZANA LISBÔA – Só um aparte: além de nós não temos sido 

chamados, é um acinte que esse general tenha sido ouvido por assessores da Comissão e 

não por integrantes da Comissão. Isso é um desrespeito da Comissão Nacional porque 

ela não está ouvindo pessoas que possam dar informações. Ela está ouvindo pessoas que 

estão indo lá que são os assassinos, os torturadores, as pessoas que estão representando 

o que foi a ditadura. E são integrantes da Comissão Nacional que têm que ouvir. Se quer 

ouvir reservadamente até pode, se fosse pra dar informação. Mas é a Comissão 

Nacional. Não pode ser ouvido por um assessor. A gente não aceita isso em hipótese 

alguma. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os familiares da Ísis, os 

irmãos da Ísis... Que nós não ouvimos os irmãos da Ísis aqui ainda, né? Ouvimos... Os 

irmãos da Ísis foram depor na Nacional, vocês não imaginam o constrangimento que 

eles passaram... Uma vergonha.  
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 A SRA. LORENA MORONI – Então, na primeira reunião que a Comissão da 

Verdade fez com os familiares a gente entregou vários...  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi a primeira? 

 

 A SRA. LORENA MORONI – Foi em fevereiro de... Foi aqui em São Paulo... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquela que houve aqui 

em São Paulo com a Vivian, aquela assessora...  

 

 A SRA. LORENA MORONI – Não, foi logo depois da instalação, 2012.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou me apegando a 

cronologia. Há cerca de uns 15 dias, os familiares do Araguaia fizeram uma reunião 

aqui... 

 

 A SRA. LORENA MORONI – Isso, eu estava presente... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, não era uma 

reunião oficial nossa não, né? 

 

  A SRA. AMELINHA TELES  – Não, era uma reunião nossa com a Comissão 

Nacional.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque como aquele não 

foi registrado, eu só queria dar legalidade.  Achou o material do general? Então queria 

consignar isso oficialmente. É importante até ver se dá pra levantar o dia.  

 Há cerca de 15 dias houve uma reunião  e a Comissão Estadual da Verdade e os 

familiares do Araguaia com uma assessora designada pela Comissão Nacional, a Sra. 

Vivian, pra tratar do subgrupo do Araguaia. Depois, viu, Thaís? É importante recuperar 

essa reunião que teve da Nacional, a Estadual e os familiares. Então foi informado nessa 

reunião que até a presente data não havia sido criado na Comissão Nacional da Verdade 

o subgrupo do Araguaia. Tanto é que vieram várias pessoas, de várias partes do Brasil, 

aqui em São Paulo para fazer essa reunião onde se esperava a Dra. Rosa Cardoso e ela 

indicou a Dra. Vivian para representá-la. Então, até a presente data não havia, pergunto 

pra senhora: o subgrupo do Araguaia já foi instalado na Comissão Nacional da Verdade 

depois daquela reunião, até a presente data, hoje, dia 9 de dezembro de 2013? 

 

 A SRA. LORENA MORONI – Que eu saiba não. E essa é uma outra queixa 

que nós familiares fazemos: que nem esse tipo de informação, que é uma coisa simples, 

chega até nós. Então de novo a gente fica sabendo pelos jornais ou então porque os 

interessados acabam divulgando. Mas nós familiares não estamos tendo o mínimo de 

conhecimento do que está sendo feito. Não fazem uma divulgação do cronograma. 

Inclusive nessa reunião que teve aqui há 15 dias havia uma proposta de cronograma pra 

gente poder harmonizar os eventos aqui da Comissão Estadual com os eventos da 

Justiça, com a agenda de autoridades e tudo e mais uma vez essa agenda foi adiada sine 

die para o ano que vem, sem data e a gente não sabe nem se as pessoas que a gente 

sugeriu que fossem ouvidas elas vão ser ouvidas.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria ler uma matéria 

que foi postada no Portal IG pelo Vasconcelos Quadros em 07 de dezembro de 2013: 

"Álvaro de Souza Pinheiro fez uma inesperada revelação sobre o destino dos militantes 

do PCdoB desaparecidos: 'é um desperdício de tempo saber onde estão enterrados'. 

Ideólogo das Forças Armadas e um dos principais combatentes da fase da fase decisiva 
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da Guerrilha do Araguaia, o General Álvaro de Souza Pinheiro fez uma inesperada 

revelação sobre o destino dos militantes do PCdoB desaparecidos na região entre 1972 e 

1975: 'É uma guerra inglória tentar saber onde estão enterrados, um desperdício de 

tempo. Vai procurar eternamente e não vai encontrar coisa alguma' disse ele a 

assessores da Comissão Nacional da Verdade durante audiência realizada no Arquivo 

Nacional no Rio de Janeiro no último dia 13 cujo teor o IG teve acesso.  

 Pinheiro afirma, no entanto, que todos os mortos foram identificados e 

enterrados em locais conhecidos, como é praxe em operações das Forças Armadas, mas 

se recusou a dar qualquer informação relevante no momento em que as operações eram 

compartimentadas e em outro simplesmente se negando a falar sobre eventos, datas, 

pessoas envolvidas nos episódios. Disse que o resgate de mortos e feridos era papel da 

equipe de logística. 'Estou rindo'. O depoimento inédito de Pinheiro durou 92 minutos. 

No final, ele acabou involuntariamente deixando pistas sobre o que o governo e a 

Comissão Nacional da Verdade suspeitavam, ou seja: que há um pacto de silêncio entre 

os oficiais para manter em segredo as violações aos Direitos Humanos durante os anos 

de chumbo: “não vou confirmar nada à comissão nenhuma. Nem o Papa me obrigaria”, 

disse o general colocando a estratégia do silêncio acima das questões do Estado. 'Estou 

rindo. Não tenho nenhum interesse nisso. O que me interessa é que o Exército resolveu 

o problema grave de um foco terrorista no ambiente da selva', respondeu". 

 Não sei se a senhora tinha tido acesso... 

 

  A SRA. LORENA MORONI – Não, realmente é... 

 

  A SRA. SUZANA LISBÔA – Ele diz: “não tem vagabundo que vai me pegar”, 

ele fala isso.  

 

 A SRA. LORENA MORONI – É um escárnio, porque ele esquece que está 

submetido à Presidente da República e... Pelo jeito não aconteceu nada, né? Falou e 

está...  
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(discussão entre os presentes) 

 

 A SRA. -  Ele disse que uma coisa que eu acho muito séria: que ele é das forças 

especiais, não sei o que mais, e que ele é um soldado que foi preparado para matar pela 

pátria, e não para morrer pela pátria. Ele fala isso.  

 

 A SRA. LORENA MORONI – É, então os anos se passam e a postura de 

determinados segmentos das Forças Armadas continua a mesma.  E a gente não vê o 

que que mudou. Nada.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Beth, você gostaria de 

falar um pouquinho? Mas senta, por favor, pra fazer de frente. É a Beth Silveira, irmã 

do Renê Silveira, desaparecido do Araguaia. Com a palavra a Beth. 

 

  A SRA. ELIZABETH SILVEIRA E SILVA – Vou dar uma correçãozinha: 

meu nome é Elizabeth Silveira e Silva e eu sou irmã de Luiz René Silveira e Silva, que 

é um dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia, que era militante do PCdoB e que 

teoricamente desaparece em abril de 1974. Teoricamente porque isso é uma informação 

dada mas não confirmada como nada... Nada foi confirmado sobre essa questão. E aí eu 

gostaria de falar um pouquinho sobre essa Comissão da Verdade, que na realidade eu 

acho que ela frustra as nossas expectativas até pela própria concepção dela na medida 

em que depois desses anos todos que nós ainda estamos esperando informações... Quer 

dizer, a gente está esperando resposta. Não temos absolutamente nenhuma resposta 

oficial e não temos nenhuma informação concreta do que aconteceu com esses 

militantes. Não existe essa informação em hipótese alguma.  

 Então, o que nós buscamos nesses anos todos e que são muitos anos é 

exatamente essa informação. E ao longo disso, entendendo que só existe uma 

possibilidade de reparação... Considerando que reparar seria consertar, nada do que 

ocorreu no período da ditadura tem reparação. Não existe esse processo de reparação no 
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sentido de que você não vai consertar mais aquilo que você fez. Então o alento que esse 

processo todo pode oferecer para os familiares, que não apaga da lembrança, quer dizer, 

isso é algo que a gente vai morrer sentindo. Essa perda não existe mais possibilidade de 

você reverter esse processo. Mas existe a possibilidade enorme, e que é o que a gente 

quer, que isso jamais aconteça. Quer dizer, é o nunca mais é que é o grande alento que a 

gente pode ter em termos de reparação. Mas o nunca mais só vai acontecer se a gente 

souber exatamente de todas as circunstâncias dessas atrocidades que foram conhecidas; 

que elas sejam públicas. Que a nação brasileira, a sociedade brasileira tome 

conhecimento disso tudo pra ela poder se horrorizar tanto quanto a gente se horroriza. 

Porque nós sabemos o que aconteceu. E elas precisam saber para que esse seja o aval de 

que nunca aconteça. E pra isso também é preciso que as pessoas que cometeram essas 

atrocidades sejam responsabilizadas por isso, o que não acontece e que não é a proposta 

da Comissão Nacional, que não é uma Comissão Nacional de Justiça, infelizmente; que 

nenhuma delas seja, mas que elas pelo menos promovam, o que eu não acho que está 

acontecendo com a Nacional, elementos para que essas denúncias possam ser levadas ao 

Ministério Público e essas pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Porque não 

se entende um processo de reparação onde você não tenha responsabilização daqueles 

que cometeram essas atrocidades.  

 Eu acho que esse é o básico e que a Comissão Nacional frustra em todos os 

sentido s. Na informação, porque a gente não avançou um milímetro sequer daquilo que 

a gente tem. O que a gente está vendo é ela convocar... Vamos dizer assim, convidar os 

familiares pra vir, os familiares, os presos, etc.; pra vir fazer depoimento pra contar 

aquilo que a gente vem contando há 40 anos. Não é isso que eu estava esperando de 

uma Comissão Nacional. Eu estava esperando que ela me desse respostas. Eu não tenho 

que contar novamente aquilo que eu estou contando em diversos fóruns, que está aí já, 

ela tem acesso. Eu não tenho que contar mais essa história. Eu espero que ela me conte 

uma história. Eu quero a história que ela tem que me contar e que até agora não me 

contou. Então não sei pra que mais um ano se ela não tem a proposta disso. Se ela tem 

essa proposta, já devia ter feito. E no entanto não é isso que ela escuta. Escuta esses 

militares e tem uma postura em relação a eles que aceita o deboche deles. Eles não se 

colocam como autoridade que pode inibir esse deboche, dessa forma como eles falam, 

que não vai achar nada... Quer dizer: “nós temos todas as informações, mas vocês não 

vão achar nada”. Então, se tem essa informação, por que que essa informação não é me 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



41 
 

dada? E por que que tem a audácia de dizer publicamente, porque esse depoimento ele 

divulgou na internet, ele tem audácia publicamente pra dizer que “eu tenho, nós temos a 

informação mas não vamos lhe dar, vocês vão morrer sem saber” e isso fica por isso 

mesmo. A gente não vê uma declaração da Comissão dizendo que vai tomar 

providências sobre esse aspecto. Então acho que essa é a questão que nos deixa... A 

mim deixa profundamente indignada. E cada vez eu fico mais indignada. E só não vou 

dizer que fico menos combativa porque não existe outra possibilidade: ou é isso ou 

então aí é que eu não vou saber absolutamente nada mesmo.  

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É. Muito bom, vamos lá. 

Amelinha.  

 

  A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria, hoje nós estamos aqui encerrando 

essa audiência, a Suzana deve vir amanhã novamente pra tratar de outros casos e eu 

queria aproveitar esse momento pra convidar a todas as pessoas a participarem de uma 

audiência que tem hoje na Justiça Federal Criminal , lá na Rocha Azevedo, Ministro 

Rocha Azevedo, número 25, que é um ato, é um processo; a Justiça Federal Criminal 

aceitou o pedido do Ministério Público Federal de processar criminalmente dois agentes 

da ditadura, que é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o Delegado de Polícia 

Civil aqui de São Paulo Alcides Singillo pelo desaparecimento de um militante político, 

Edgar Aquino Duarte, que ocorreu no ano de 1973, há 40 anos atrás. Então o Ministério 

Público Federal, ao tomar essa iniciativa está fazendo cumprir a sentença do Araguaia, 

que é a punição aos agentes públicos que cometeram os crimes, as graves violações de 

Direitos Humanos. Então está todo mundo convidado. É as 13h30 lá. Então nós vamos 

pra lá. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Suzana, então você 

permanece aqui em São Paulo até sábado, né? 
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 A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu permaneço até sábado, amanhã vou estar 

aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai participar da 

audiência da Nacional, na quinta-feira, que está sendo chamado o Calandra para depor? 

 

  A SRA. SUZANA LISBÔA  – Olha, eu fiquei sabendo agora pela Amelinha 

que essa convocação ia ter, eu achei que foi muito em cima da hora, inclusive, mas já 

que eu estou aqui eu certamente irei, se a Amelinha for.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora, as duas 

moram no Rio de Janeiro? Para o julgamento, né... Bom, já falamos do julgamento...  

As senhoras vão ficar só hoje aqui em São Paulo? Ah, já vão à noite... Então está bom. 

Então nós vamos encerrando essa sessão, Thaís, o que que eu queria pedir: na 

recuperação da audiência, além do resumo da audiência, que você poste os memoriais. 

Toda vez que for falar de uma audiência, deixa o memorial junto da recuperação para 

quem acessar a audiência saber o que está no dossiê para poder entender, ter uma 

contextualização melhor do que foi dito na audiência, tá bom? 

 Então agradeço a presença de todos e de todas e vamos encerrando essa sessão, 

muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

09/05/2013 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 39ª audiência pública, Seminário Verdade Infância 

Roubada, 9 de maio de 2013, Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a 39ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, dia 9 de maio de 2013, na Assembleia Legislativa, Auditório Teotônio 

Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre o caso das crianças que foram atingidas pela 

ditadura no Brasil. O Ivan Seixas fará a leitura do texto de abertura Verdade e Infância 

Roubada. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - “Crianças foram sequestradas e escondidas nos centros 

clandestinos da repressão política, foram arrancadas do convívio de seus pais e suas 

famílias, foram enquadradas como elementos subversivos pelos órgãos de repressão e 

banidas do país, foram obrigadas a ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a 

viver com identidade falsa, na clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer 

os nomes de seus próprios pais.  

Levadas aos cárceres da ditadura militar, foram confrontadas com os seus pais nus, 

machucados, recém saídos do pau de arara ou da cadeira do dragão.  

Foram encapuzadas, intimidadas, torturadas, algumas foram torturadas antes de 

nascer, nasceram nas prisões e cativeiros, sofreram torturas físicas e psicológicas, houve 

crianças que assistiram ao assassinato de seus pais, outras não conheceram os seus pais 

assassinados, cujos corpos não foram entregues aos seus familiares para que fosse feito o 

sepultamento.  

Crianças que não tiveram contato direto com os agentes da repressão, mas os seus 

familiares foram atingidos, o que causou a elas sentimento de dor, de perda, de medo e 

humilhação.  
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A ditadura não poupou as crianças, sacrificou-as como forma de ampliar e perpetuar 

os efeitos das torturas a elas próprias e a seus pais, algumas crianças foram interrogadas no 

intuito de se obter delas informações que viessem a comprometer os seus pais.  

O ex-deputado federal Diógenes Arruda Câmara denunciou em seu depoimento em 

1970, o que ocorreu à filha do seu companheiro de cárcere, o advogado Antunes Expedito 

Carvalho. Ameaçaram torturar a única filha de nome Cristina, com 10 anos de idade, na 

presença do pai, ainda assim não intimidaram o advogado, mas de qualquer maneira foram 

ouvir a menor e evidentemente esta nada tinha para dizer, embora as ameaças feitas, 

inúteis, por se tratar de uma inocente, que jamais, é óbvio, poderia saber de alguma coisa.  

Em Recife, a vendedora Helena Mota Quintela, de 28 anos, conforme denunciou em 

1972, que foi ameaçada de ter o seu filho arrancado à ponta de faca. Esses depoimentos 

foram extraídos do livro “Brasil Nunca Mais”, na página 49, 19ª edição, editora Vozes, 

1985, Petrópolis, Rio de Janeiro”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Passemos então à organização 

formal da Mesa.  

Fala sobre fotos aí no microfone, Vivian, por favor. 

 

 

A SRA. VIVIAN - Acho melhor a Dona Ilda falar quais são as fotos. 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - Mãe do Vladimir, do Virgílio, do Gregório 

e Isabel, cujas fotos estão sendo apresentadas aqui. Essa é uma foto tirada quando saíram 

do Juizado, que uma companheira que estava presa comigo saiu da cadeia e eu pedi, não 

sabia nada deles, não sabia se estavam no Juizado ou estavam na polícia, não sabia nada 

deles, então eu pedi para elas que fosse a casa para ver se era verdade que a polícia estava 

dizendo, que os meninos estavam em casa com a minha família e justamente ela foi lá e 

encontrou os meus filhos na casa da minha mãe e tirou foto e mandou na cadeia, entregou 
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as fotos na cadeia onde eu estava, que foi o primeiro contato que eu tive  com os meus 

filhos foram essas fotos.  

Então, aqui está o Virgílio, o Vladimir e lá os mesmos Virgílio e Vladimir, agora tem 

uma outra foto que saiu agora, que esse é o Gregório, Virgílio, Vladimir e o Gregório; o 

Virgílio tinha 6 anos, o Gregório 2 e pouco, quando eu sai muitos companheiros que 

traficavam na cadeia me pediram fotografias dos meninos para ficar com elas, cuja Elza 

ficou com uma e me trouxe agora, Dulce, todas elas têm uma fotografia, eram dois álbuns, 

os álbuns fo-ram feitos e desfeitos, porque cada um ficava com uma fotografia.  

E essa daí eu não tinha, a Elza fez um grande favor de me trazer agora, o qual eu 

agradeço muito. (Palmas)  

  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então Dona Ilda vamos para a 

Mesa. Dona Ilda, aproveita que a senhora está com a palavra, hoje nós vamos ouvir o 

menino, mas queria que a senhora falasse um pouquinho, fizesse uma introdução curta 

dessa história, porque hoje a história é das crianças.  

Na realidade, era para vir os seus quatro filhos, mas não foi possível. Então, hoje nós 

não vamos falar do Virgílio, nós vamos falar do Virgílio, do olhar da senhora e das 

crianças, é aquele período final, duro, muito triste, onde a senhora estava presa, as crianças 

foram junto, e aquela história toda e eles vão contar enquanto crianças da época. Fala um 

pouquinho sobre isso. 

 

 

 A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - A minha história acho que todo mundo 

acho que já conhece bem como é, hoje eu só vou reforçar. Quando eu fui presa em São 

Sebastião, junto com os meus filhos, três dos meus filhos. O Gregório não caiu preso 

porque estava com a minha sogra, então foram presos o Virgílio, o Vladimir e a Isabel, com 

4 meses, e o Virgílio com 6 anos e o Vladimir com quase 8, não tinha 8 anos completos.  

A prisão de São Sebastião para São Paulo, até no caminho houve um acidente que eu 

nunca falei, mas o carro capotou, eu desmaiei, os meus filhos estavam junto comigo e 

viram o acidente também, depois me levaram no hospital para ver se eu tinha me 
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machucado, depois viemos para São Paulo e fomos diretamente para a operação 

Bandeirante e aí eles começaram a interrogar, fazer perguntas sobre o Virgílio, a pergunta 

deles era sempre sobre o Virgílio, porque era o que interessava para eles.  

Aí, nesse momento eu falei para eles que tinha as crianças pequenas, a Isabel 

precisava se alimentar e eu precisava de alimentação para eles, eles deram uma mamadeira 

no momento lá para a Isa e depois pegaram e me separaram deles, foi quando levaram eles 

para o DOPS e do DOPS fiquei sem ter contato com eles, levaram para o DOPS, aí do 

DOPS para frente quem pode contar a situação mesmo deles é o Virgílio, porque quem 

passou foi eles.  

Eu sei que eles sofreram com essa operação, eu sofri mais do que eles ainda, porque 

não sabia nada deles, não sabia nada do Virgílio e aquela situação era dura para mim, 

sozinha na Operação Bandeirantes, sem ter notícias de ninguém e perder o que era mais 

querido para mim, os meus filhos.  

Quem pode contar o resto é ele, essas coisas me emocionam muito. Muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Conta essa história, que foi 

contada tantas vezes, vamos ver se essa história gera algum fruto.  

Com a palavra o Sr. Virgílio Gomes da Silva Filho. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO - Bom dia a todos, mais uma vez 

estamos aqui nesse trabalho tão importante, acompanhando um trabalho tão importante da 

Comissão da Verdade, para ajudar no esclarecimento do que realmente aconteceu naquela 

época.  

Eu sou Virgílio Gomes da Silva Filho, filho de Virgílio Gomes da Silva (o depoente 

faz uma pausa, muito emocionado), eu vou fazer um esforço aqui grande. Uns minutos 

atrás um companheiro me perguntava se a gente tinha notado que tínhamos ficado com 

alguma sequela do que tinha acontecido. Eu falo que não, porém sempre que a gente tem 

que tocar nesse tema eu não consigo falar (o depoente faz uma pausa, muito emocionado),, 

mas eu vou falar, na verdade o que vem na memória sempre é a nossa relação familiar, que 
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como a vida de qualquer família da classe operária naquela época tínhamos poucas coisas, 

mas éramos felizes, o convívio era bom, era alegre, uma família onde os irmãos fazem a 

alegria da gente.  

Então, isso foi assim até a gente começar a perceber que o meu pai, ele não estava tão 

presente sempre, ele tinha que se ausentar muitas vezes e hoje a gente sabe por que, a luta 

dele exigia para a segurança da família mesmo que ele se ausentasse para poder levar 

adiante a luta, em que todos estavam imbuídos.  

Eu tinha 6 anos de idade, já completados na época, como estava dizendo a minha 

mãe, saímos de São Sebastião, e lá, num dia chuvoso nós estávamos ansiosos para ir à 

praia, mas a chuva não deixava a gente ir à praia e lembro que na esperança do sol aparecer, 

eu e o meu irmão sentados na varanda da casa nós víamos como se aproximava ao longo da 

rua uma comitiva de carros, três ou quatro carros pretos, onde eles desciam na frente de 

uma casa, todos entravam e saiam, entravam no carro de novo, voltava, andava mais, descia 

na outra casa e assim ia fazendo batimento em cada casa, até chegar na frente da nossa 

casa, onde estávamos. 

Aí, eles entraram uns pela janela, outro pelos fundos, outro pela frente, empurrando 

tudo e todos armados com metralhadoras, revólveres.  

O que eu mais lembro na época, o que mais me marcou foi o jeito que eles entraram 

lá e pegaram o Manoel Cyrillo e jogaram-no chão, começaram a dar chutes neles e 

colocavam arma, eram cinco ou seis em cima dele e o resto tudo bagunçando a casa, e 

aquilo era um caos na minha cabeça. Não sabia o que estava acontecendo. 

E, nessa ocasião, estávamos minha mãe, o Vladimir, a Isabel e eu da família e não sei 

o tempo que transcorreu nisso aí, não lembro, não tenho noção do tempo que durou, fomos 

retirados às pressas da casa e levaram o carro, quando eu passei no carro uma outra imagem 

que ficou gravada na minha memória, muito forte, que eu não reconheci, foi de uma pessoa 

sentada no banco de trás do carro, todo amordaçado, ensaguentado, ainda dava para ver as 

faixas, estava sem camisa, uma faixa aqui no peito assim, olho todo roxo, cara toda... Eu 

vim saber depois que esse era o meu tio Francisco Gomes da Silva, o Chiquinho, irmão do 

meu pai. Isso aí me marcou muito, essa pessoa, para mim talvez agora hoje eu vejo que o 

resultado da brutalidade que eles cometeram entrando em casa ia se refletir naquilo que eu 

estava vendo do carro, dentro do carro, o que eu vi que eles fizeram lá dentro com o 
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Manoel Cyrillo ia se tornar aquilo que eu estava vendo dentro do carro. Então, acho que por 

isso foi que me marcou tanto essa imagem do meu tio lá.  

Retornando, estava chovendo, como eu tinha dito na estrada, a imprudência, a forma 

como eles dirigiam ocasionou o acidente, como a minha mãe tinha falado, o carro rodopiou 

e capotou, ela estava com a Isabel nos braços e a preocupação era tão grande com a Isabel, 

esqueceu dela mesma se proteger e ela terminou com o acidente desmaiando, isso apavorou 

mais ainda a gente, a minha mãe desacordada, nos braços da minha mãe a Isa e aí o que eu 

lembro depois era a gente já, não sei se era o DOPS... 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Na Operação Bandeirante. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Na Operação Bandeirante, nós 

estávamos numa sala pequena, sentados eu e o meu irmão, a minha irmã já não estava mais 

com a gente ali naquele momento, não sei onde ela estava, e uma mulher insistia muito em 

perguntar aonde estava o meu pai, não se dirigiam tanto a mim mas ao meu irmão, 

perguntando aonde estavam as armas, se o meu irmão sabia onde tinha armas, onde estava 

o meu pai, quem eram os companheiros do meu pai, quem visitava a minha casa e como a 

gente leu ali, obviamente a gente não tinha respostas para essas perguntas, é totalmente 

absurdo pessoas que se diziam profissionais da lei interrogar crianças sobre uma coisa que 

ela sabe realmente que não tinha resposta para isso, não sei qual era o objetivo que eles 

perseguiam fazendo essas perguntas interrogando, intimidando. Eu tinha seis anos, o 

Vladimir tinha sete anos, ia fazer oito no outro ano, tinha 7 anos e pouco; o Gregório tinha 

2 anos de idade e a Isabel 4 meses.  

O curioso é que nessa data em que a gente foi sequestrado pela polícia, o meu pai já 

tinha sido preso e provavelmente já estava até sendo morto e eles continuaram perguntando 

pelo Virgílio, não dá para entender, acho que era mórbido o negócio, era doentio, porque 

não tem explicação, eu imagino que quando prenderam o Virgílio, automaticamente todo 

mundo ficou sabendo do troféu que eles tinham conseguido, mas ainda assim continuaram 

torturando as pessoas perguntando pela pessoa que já tinham matado.  
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Daí, da Operação Bandeirantes nós fomos levados ao Juizado de Menores, uma casa 

onde tinham muitas crianças... 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - Acho que estiveram no DOPS, ficaram dois 

dias no DOPS. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Como eu falo a minha memória 

de 6 anos, tem coisas que eu me perco, não sei muito, lembro sim que a gente ficou num 

lugar que dava para ver o Minhocão, mas não sei se foi antes ou depois, cronologicamente 

não sei dizer, sempre acompanhado por aquela mulher e outro cara, mas o que mais me 

marcou a partir daí o que eu lembro mais era do Juizado do Menor, era um lugar que tinha 

muitas crianças, dormimos todos  numa sala onde tinha camas separadas e em outro quarto 

ficava a minha irmã num berçário, tinha outras crianças de berço também.  

 

O SR – (ininteligível) 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Não, não...Era numa casa, não 

sei o endereço, não sei onde era, nunca procurei saber também onde foi isso daí, mas era 

uma casa grande como se fosse uma casa normal, com quintal, tinha um quintal no fundo 

onde as crianças brincavam, todo mundo que chegava lá eles raspavam a cabeça das 

crianças, todo mundo com o cabelo, aquela coisa para não proliferar piolho, essas coisas, 

mas eu me revoltei e não deixei cortar  o cabelo, fui o único que tinha cabelo cumprido ali 

no Juizado de Menores.  

E de dia era uma atividade meio que normal para criança brincar, comer, essas coisas, 

porém o ruim mesmo era de noite (muito emocionado, o depoente faz uma pausa) de 

noite... eu queria que não chegasse.  Tinha umas luzes meio violeta, e sempre o pessoal que 

cuidava das crianças ali, eles nos levavam para passear durante o dia, mostrando casas e 

perguntando se a gente queria morar numa casa dessas grandes, bonita, com famílias que 

podiam dar melhores condições para gente, brinquedos bonitos e nós na nossa relação, eu e 
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o meu irmão, tinha mais ou menos que um código natural feito onde sempre eu deixava 

resposta para ele, eu sempre optei pelo silêncio, nunca respondia e o meu irmão sempre foi, 

acho que muito madura para a idade e ele conseguia lidar melhor com essa situação do que 

eu, o Vladimir.  

Então, hoje depois de muito tempo eu me explico porque ele ia na minha cama, me 

levantava de noite e me levava para o berço da Isa e a gente dormia debaixo do berço dela. 

Também lembro que várias vezes, como eu era mais ágil que ele, ele me levava na cozinha 

da casa e fazia pegar a lata de leite Ninho, preparava a mamadeira da minha irmã e dava de 

noite para ela.  Ele tinha essa lucidez, acho que isso daí foram uns três meses que demorou, 

dois meses e pouco, até que os meus tios conseguiram resgatar a gente de lá e como éramos 

quatro irmãos não dava para ficar todo mundo com um só, a gente foi distribuída, repartido 

pelos meus tios.  

Eu fiquei com a minha tia Nair, irmã da minha mãe, o Vladimir ficou com a minha tia 

Nora e o meu tio Miguel, também irmão da minha mãe, o Gregório ficou com a minha tia 

Iraci e a Isabel com a minha tia Geni. Aí a gente se via só quando existia a possibilidade, eu 

comecei a estudar na escola Carlos Gomes na época, em São Miguel Paulista e ali 

começamos a ver a crua realidade da sociedade capitalista, quem zela por ela tem que saber 

se virar, então vendia sorvete na rua, depois da escola, às vezes comia mais do que vendia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Quantos anos você tinha 

mesmo? 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Aí já tinha 7 anos, essa foto que 

mostraram foi quando a gente saiu do Juizado de Menores e já tinha cumprido sete anos e o 

meu irmão tinha 8 já também. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você já tinha noção da morte 

do seu pai? 
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O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Não, não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT-  E a sua mãe ficou presa mais 

quanto tempo? 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Ela ficou mais nove meses presa. 

Então, até aí a gente não tinha visto a minha mãe, não sabíamos dela, existe meio que um 

bloqueio mental com relação a isso, não sei em que momento foi, se transcorreu muito 

tempo, que a gente começou a ter o contato com a minha mãe através da história que foi 

contada aqui para a Rose outro dia, em que éramos levados até uma esquina perto do 

presídio Tiradentes, de onde a gente conseguiria ser visto pela minha mãe desde uma torre 

do presídio, ela tirava a mão por uma frestinha, uma janelinha bem estreita e abanava um 

jornal e o que eu lembro era a minha avó ali com a gente naquela esquina e quando aparecia 

o jornal a minha avó falava “dá tchau que a sua mãe está vendo vocês agora” e a gente dava 

tchau ali naquela esquina para a minha mãe, mas nós não a víamos, não dava para ver. 

 

 

O SR. PRESIDENTE- ADRIANO DIOGO- PT – E não tinha visita de final de 

semana? 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Até ali então não, a minha mãe 

estava incomunicável. 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Nessa época eu estava incomunicável, 

então não tinha, fiquei quatro meses incomunicável no presídio, todo mundo tinha visita, 

aqui está a Elza como testemunha, todo mundo tinha visita e eu não tinha visita, diz que eu 
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era muito perigosa e não podia ter visita e era a mais que não tinha nada lá, era só mãe, 

então ele estava incomunicável, fiquei quatro meses incomunicável e não deixavam eles me 

visitar, eles iam todo domingo me visitar mas não deixavam entrar.  

Até que um dia acabou, depois de quatro meses eles falaram, um dia antes eu estava 

incomunicável ainda, deixaram a Isa entrar no presídio, eles ficaram na porta e deixaram a 

Isabel entrar para eu vê-la, era bebê, tinha uns 8 meses, não andava ainda.  

Lembra, Elza, quando ela entrou no presídio?  Fiquei louca a minha filha lá e não 

podia vê-la por tanto tempo, fiquei louca, passeava com ela, mostrava para um, para outra, 

aí cai na escada, tinha uma escada da torre para outras celas e eu caí, torci o pé, mandaram 

chamar a polícia lá, a polícia veio, me colocou numa maca, me algemou e levou para o 

hospital e aí quando ia sair em outra porta, entreguei a Isa para a minha irmã que estavam lá 

esperando e eles estavam lá também, aí acho que eles não me viram deitada na maca. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – O que eu me lembro de visita no 

presídio depois foi mais para frente, com a… presentes e lembranças dos presos políticos, 

que ia ao presídio visitar os presos políticos que traziam para gente muitas vezes 

artesanatos que eram fabricados por eles mesmos lá dentro, teve uma bicicleta que a gente 

ganhou, que foi presente dos companheiros do presídio e aí sim depois eu lembro que a 

gente ia visitar e fazer tipo um piquenique  lá dentro, era como uma festa para mim lá. 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - Tem também a história do álbum, das 

fotografias... 

As fotografias têm uma história, quando me entregaram a fotografia no presídio para 

ver os meninos, aí vieram as carcereiras na hora que terminou a visita, queriam que eu 

entregasse as fotografias para ela, para ela ficar com as fotografias, porque eu estava  

incomunicável e eu não podia ficar com as fotos, então as companheiras todas se 

revoltaram, falaram como iam pegar a fotografia, que a fotografia não estava transmitindo 

nada, que era apenas os meus filhos. Ela falou que não, que eu não podia ficar com a foto 

deles porque estava incomunicável e as fotos tinham que ser presas, aí as companheiras 

todas se revoltaram e eu consegui ficar com as fotos comigo lá no presídio.  
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Coisas que vão marcando a gente, a gente vai lembrando aos poucos e aí cada coisa é 

uma mais dura que a outra, mais triste e cada coisa que a gente vai lembrando é como se 

desse uma punhalada e eu peço desculpas a vocês todos que estão assistindo que a gente 

chora, é porque é duro mesmo, viu, quem passou por isso sabe que é difícil a gente 

relembrar do passado sem chorar. Continua, bem, desculpa. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Depois quando a minha mãe já 

saiu da prisão até todo esse período a gente permaneceu com os meus tios e logo após 

quando ela saiu da prisão então a gente foi morar em Poá, num terreno que um tio meu 

tinha cedido, o tio Ferreirinha, começamos a construir uma casa ali para poder morar lá, a 

minha mãe não conseguia emprego nem lugar, então a gente tinha que tentar sobreviver de 

algum jeito, a minha avó fazia paçoca, amendoim doce, para a gente vender, a gente saia 

para vender também.  

Na época, em São Miguel Paulista também, quando a minha mãe ainda estava presa, 

uma das minhas atribuições foi ser engraxate, a gente tinha uma caixinha de engraxate, que 

depois de vinte e tantos anos, quando voltei, o meu primo, a caixa era guardada num canto 

da sala da casa, envernizada ali. Aquilo me emocionou muito.  

E... nessa forma de sobrevivência não tinha condição mais de morar aqui no Brasil e 

os companheiros da ALN orientaram e falaram para a minha mãe que ajudaria a gente sair 

do país, e isso foi em 1972, a gente saiu com destino para o Chile, aí todo mundo com o 

nome frio, com o nome falso, documento falso, para poder... os terroristas a evadir o 

sistema.  

Moramos um ano no Chile no período do Salvador Allende, em março de 1973 fomos 

para Cuba e acho que foi onde conseguimos ter uma vida digna, ter uma infância feliz, 

mesmo com a ausência do pai, a gente teve todo o apoio, todo suporte da Revolução 

Cubana, a solidariedade de todos os cubanos... (pausa, emocionado).  

E graças a Revolução Cubana hoje somos formados, somos profissionais, eu sou 

engenheiro mecânico e engenheiro industrial, tenho pós-graduação também em construção 

de maquinário e os meus irmãos também. O Vladimir é engenheiro geólogo, hoje 
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concursado da Petrobrás, a Isabel é engenheira geóloga também, e o Gregório engenheiro 

civil.  

Ou seja, o que todo pai faz pelo seu filho, o que é dever de um pai, dar assistência 

econômica e garantir a educação do filho para se tornar um homem de bem, um homem 

produtivo, a Revolução Cubana fez com a gente.  

Então, a gente foi adotada, literalmente, pela Revolução Cubana, mesmo lá em Cuba, 

com a colônia de exilados brasileiros lá existia a vontade de voltar, de continuar a luta. 

Então, existia a organização política, nós começamos a militar na juventude do 

Partido Comunista lá em Cuba, estudar, se preparar politicamente para poder continuar a 

obra daqueles que tinham caído, o sonho era poder fazer isso, poder ver realizada aqui no 

Brasil que a gente estava vivendo em Cuba e eram formadas aulas de português, geografia, 

história.  

O Takao Amano, o Dercy e vários outros eram nossos professores naquela época, 

então a gente tinha a parte política e a parte educacional também, aprendíamos português, 

porque eu praticamente fui alfabetizado em espanhol, então não conhecíamos nada, ainda 

não conheço bem a história do Brasil, geografia aprendemos lá. 

Tinha grupos culturais que eram formados um dos mais entusiastas dele era o Pedro 

Prestes, filho de Luis Carlos Prestes, tinha um grupo de musical e a gente então, assim 

também era introduzido em nós a cultura brasileira. Então era muito forte isso daí e isso 

alimentava todo dia a vontade de voltar, a vontade de voltar e até que se deu em 1994, eu 

tentei prolongar o máximo possível o meu retorno, acho que com medo de não voltar para a 

Cuba...  

E em 1994 voltamos, fomos voltando aos poucos. O choque é muito grande. (O 

depoente faz uma pausa, muito emocionado). 

 

O SR – (ininteligível) 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Ainda não me acostumo, voltei 

em novembro de 1993 e é um choque cultural enorme.  

Em Cuba, nós morávamos num prédio, primeiro moramos lá num hotel durante três 

anos, sem pagar um centavo, minha mãe tinha que brigar para trabalhar de voluntária no 
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hotel para poder se sentir útil lá porque não queriam deixar ela fazer nada, dava uma escola, 

dava habitação, dava tudo no hotel de graça, a gente tinha apenas que assinar o que 

consumia lá. Depois de três anos o governo cubano deu um apartamento com quarto, quatro 

quartos, sala, cozinha, banheiro, totalmente mobiliado com tudo, sem pagar um centavo. 

Lá nesse apartamento a gente morou por dezoito anos e o que eu falo de choque 

cultural que a nossa porta lá nunca se passou o trinco, os vizinhos não precisavam bater na 

porta nem anunciar visita, entravam como se fossem da família e o mesmo agente também 

na casa deles. Então, se faltava açúcar numa casa na outra tinha, se faltava café numa casa 

na outra tinha. 

Então, todo mundo se pergunta como a Revolução consegue, como o povo cubano 

consegue sobreviver nesse bloqueio econômico tão feroz que tem sobre eles, e um país que 

não tem nada de recursos naturais, não tem de onde eles conseguem sobreviver e estão 

felizes e é isso, e a solidariedade alimenta.  

Nós fomos testemunhas disso daí, e chegando aqui no Brasil foi um choque enorme, 

tão grande, que até hoje a gente não se acostuma.  

Eu acho que o mais importante agora é dar continuidade nesse processo de resgatar a 

verdade, resgatar a memória.  

Tomar o exemplo de países como a Argentina, Chile e Uruguai que conseguiram 

colocar no banco dos acusados, aqueles que são responsáveis por tantas mortes, tantas 

torturas, por tantos... Isso é uma coisa que a gente tem que exigir, é impossível a gente 

aceitar pessoas que mataram ocupem cargos públicos, sejam exemplos de cidadania, para 

gerações e gerações, isso é ultrajante, humilhante e inaceitável.  

E usando da mentira, usando precisamente disso, da amnésia que tem a história 

brasileira a respeito desse período, onde é colocado um pano em cima desse período tão 

preto, tão negro, e eles consigam ver à luz do dia hoje sem vergonha, porque nós não somos 

capazes de denunciá-los.   

Outra coisa que é super importante, chegar ao encontro dos restos mortais dos 

desaparecidos, essa luta tem que continuar, não importa quanto tenha que escavar, não 

importa, tem que achar, alguém tem que saber onde está, alguém tem que saber que colocou 

lá, que fez, então não basta “mudaram muito, as coisas estão muito difíceis, não dá para 

achar”, acho que tem que esgotar todos os recursos, não é só do meu pai, eu falo de outros 
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vários que estão desaparecidos até hoje. E eu ficaria feliz se nos livros de história amanhã 

eu visse que estão ensinando para as novas gerações que o período 64 até o 79 se matou 

muito aqui no Brasil. A esperança na juventude não se perde e a gente vê que o futuro pode 

estar garantido se a gente cuidar dele. É o que eu posso falar. Obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Tem várias questões que eu 

gostaria de colocar, de perguntar, mas já que você deu uma abertura para falar dessa 

memória política, da recuperação, eu só queria fazer uma pergunta, ver se a Dona Ilda 

também tem condições de falar e desse choque, esse choque que vocês vivem todos os dias, 

você foi ao cemitério da Vila Formosa? 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Fui sim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi ao cemitério da Vila 

Formosa. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Sim, acompanhei as escavações. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acompanhou as escavações, as 

dificuldades, você viu aquela vala comum que tem lá na frente da Administração? 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Eu vi que está debaixo daquele... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode falar um pouco o 

que você viu, porque você foi procurar os restos mortais do seu pai, que até hoje você não 

descobriu, tem aquele problema das quadras, que foram mexidas, aí de repente acharam 

uma vala lá comum na Vila Formosa, o pessoal só acha que tem uma vala de Perus e aí 

foram achar uma coisa acharam outra, para falar desse choque, acho que deve ter sido uma 

coisa terrível para você e para a sua família. Não quero induzir, queria que falasse 

espontaneamente, se a Dona Ilda pudesse, ela passou até mal naquele dia. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Então a partir da aparição, na 

mídia do laudo de necropsia do meu pai em 2004, onde dizia que ele tinha sido 

encaminhado do IML, para o cemitério de Vila Formosa, ficou demonstrado que ele 

realmente tinha sido encaminhado para lá.  

No livro de entrada dos corpos na Vila Formosa, naquela data, existe uma página 

arrancada, então não se sabe em que quadra foi alocado lá, foi enterrado, sepultado e isso 

propositalmente, claro.  

Entre a busca das escavações e tudo isso daí, um dos funcionários do cemitério da 

Vila Formosa relatou que tinha sido feita uma ação um tempo atrás de uma das quadras ali, 

provavelmente poderia ter sido a quadra que tinham sido sepultados os terroristas da época 

e que tinha sido feito um ossuário debaixo, mas é uma laje, uma escada lá e um monte de 

saco cheio de ossos lá.  

Sem identificação nenhuma, ali é um descaso total, é a coisa mais vergonhosa que 

possa ter, porque o pessoal acha que está lidando ali com, sei lá, com qualquer objeto, 

menos com restos mortais, o respeito é mínimo pelo que tem, as pessoas que trabalham ali. 

E é impressionante o local, porque lembra até aqueles ossuários da 2ª Guerra 

Mundial, dos campos de concentração nazi de tão desorganizados que era aquele negócio, 

tão assombroso que é, aquilo me chocou muito, como pode ser que exista hoje em dia um 

negócio desses ainda.  

Então, para mim foi complicado.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês viram fotos do seu pai 

lá em Cuba, o seu pai é uma pessoa querida, respeitada, tinha alguma coisa dele lá, 

documentos, alguma coisa que vocês tivessem acessado e que mostraram para vocês, não 

de homenagem assim, mas da trajetória política dele, de quem ele representava. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Os cubanos são muito zelosos 

quanto a isso, como o meu pai tinha sido treinado lá em Cuba clandestinamente, então isso 

daí não era muito documentado, nós nunca procuramos, para ser sincero nem eu, para mim 

era suficiente ouvir relatos de cubanos que tinham estado com ele, em documento eu não 

tenho fotos, não tenho nada... 

 

 

A SRA. ILDA – Porque eles fizeram uma homenagem numa escola, colocaram o 

nome dele. 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Tinha uma rua e uma escola com 

o nome dele. O mais impressionante era isso, o meu pai lá em Cuba era um herói. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT- Vocês viram o filme “O que é 

isso companheiro” lá em Cuba ou vieram ver aqui no Brasil? 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Nós já estávamos aqui no Brasil, 

vimos aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A ditadura propiciou várias 

mortes do seu pai, uma delas foi bancar aquele filme do Barretão, vocês assistiram aquele 

filme juntos, a sua mãe assistiu? 
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O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Assistimos, nós fomos ao 

lançamento do filme lá e depois do filme já foi revoltante desde que assistimos a primeira 

vez e foi quando a gente entrou com processo contra a produtora, infelizmente a gente 

ganhou em algumas instâncias e perdemos em outra, mas ainda está lá na última instância 

decidindo. Isso é uma coisa que, não é pelo meu pai, porque é meu pai, mas é pela história, 

acho que as coisas têm que ser faladas, ser dita pelo que aconteceu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer falar mais alguma coisa? 

 

 

A SRA. ILDA – Eu acho que, falando do filme, eles fizeram o filme e não pediram 

nem autorização para a gente, não vieram perguntar se a gente queria que fizesse o filme, 

como era, não entrevistou ninguém, eles fizeram o filme da cabeça deles, quer dizer, 

colocaram o Virgílio completamente diferente do que ele é.  

Agora eles afirma que o filme era ficção, mas quando é ficção não tem dados 

legítimos, verdadeiros, não  tem nome das pessoas, o que fazia o papel do Virgílio usava 

nome de Jonas, o Toledo usava o nome de Toledo, quer dizer, que é um filme baseado na 

história, mas completamente diferente, porque... 

Em primeiro lugar o Virgílio não fumava e o personagem fumava como uma 

chaminé, o Toledo no filme parecia um louco cantando o “Hino da Internacional” toda 

hora, o Toledo não era assim, eles colocaram uns personagens como uns bandidos mesmo, 

quer dizer, nesse filme mataram o Virgílio e mataram o Toledo também. Então o nosso 

protesto contra esse filme foi por isso, porque não vieram entrevistar a gente, não sabiam 

nada da história do Virgílio, não sabiam como ele era, fizeram o filme da cabeça deles, não 

foi autorizado, não pediram autorização.  

Então, a gente ficou mais revoltada por isso, porque fizeram um filme completamente 

diferente da história. 
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O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – E outra coisa que eu acho que foi 

bem intencional mesmo para ridicularizar a Esquerda brasileira, é que todos os personagens 

da Esquerda eram comediantes.  

Então, estavam tratando a Esquerda brasileira, aqueles que ousaram lutar contra a 

ditadura como ridículos, como comediantes entendeu, porque todo mundo quando vê a 

primeira aparição lá dos personagens no filme, a reação de todo mundo era dar risada. O 

cara foi assaltar o banco, fazer uma desapropriação no banco e todo mundo ria, porque nem 

sei o nome daquele ator, que faz o...  

 

O SR. – (ininteligível) 

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Mas eles usam todos os 

personagens da Esquerda com atores e comediantes, para ele a Esquerda era uma comédia, 

então eles estão ridicularizando a Esquerda total brasileira. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou falar uma coisa para 

vocês até para a gente  ir encerrando, vocês sabem que essa família que fez esse filme 

realmente não deu certo, porque eles foram homenagear a mãe de um personagem da 

história do Brasil e o próprio personagem, o personagem foi assistir pela primeira vez o 

filme,  no lançamento em São Bernardo e ficou arrasado porque destruíram a história dele e 

da família dele. Então são dois, não resolve, mas foi um vexame também....  

Tudo bem?  

Obrigado, obrigado, obrigado.  

Viva Virgílio Gomes da Silva e seus filhos!  

 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está encerrada a comissão. 

 

 

*** 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva, continuação da 39ª audiência pública, seminário 

Verdade, Infância Roubada, esta iniciativa da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo está sendo feita em parceira com o Instituto do Legislativo Paulista, órgão da 

Assembleia Legislativa  

Nove de maio de 2013, auditório Teotônio Vilela. Dando continuidade à 39ª 

audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 9 de 

maio de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, para oitiva de 

depoimentos sobre o caso das crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil. 

Inicialmente, nós vamos ouvir o depoimento, já vai fazer na forma de PowerPoint, da 

Camila Sipahi.  

 

 

SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Nós estamos com dificuldade de abrir o 

PowerPoint, acho que é uma incompatibilidade de formato, eu salvarei em outra versão, se 

a gente pudesse começar com o Paulo, pode ser Paulo? 

 

 

O SR. PAULO DE MIRANDA SIPAHI – Boa tarde. Acho que vocês já têm um 

conhecimento de que, pelo fato de sermos crianças, quando os fatos aconteceram, era muito 

difícil a gente manter algum tipo de memória mais contextualizada do que estava 

acontecendo, mas eu penso que a dificuldade maior mesmo era de ter com quem conversar 

e alguém que ouvisse e que validasse o que estava sendo dito… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Paulo posso pedir uma coisa? 

Você poderia recomeçar, falando o meu nome Paulo Sipahi, começar do começo, por favor. 
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O SR. PAULO DE MIRANDA SIPAHI – O meu nome é Paulo de Miranda Sipahi 

Pires, sou filho da Rita e do Antônio Othon Pires Rolim, também conhecido como Ari, os 

dois foram presos, a Camila vai mostrar, explicar muito bem o sentimento do que aconteceu 

e nós éramos criamos, eu tinha 7 anos, 6 anos, ela tinha um pouco menos, 5 anos, então o 

que mostrarei são alguns desenhos que eu fiz na época que retratam os sentimentos que a 

gente vivenciou em função desse fato.  

Então, como eu estava explicando é difícil você ter uma memória contextualizada, 

porque você é uma criança, mas muitas coisas vocês verão que ficam registradas no papel, 

porque no papel a gente pode expressar coisas que naquele momento a gente não podia 

expressar, então, a minha grande questão, que até escrevi em poucas linhas.  

Mas, a minha grande exigência ao Estado é que, como eu era criança e meus pais 

estavam presos, da forma como uma criança consegue entender isso, eles eram bandidos, 

mas por outro lado eles não eram bandidos, e eu tinha essa noção também que eles não 

eram bandidos, o problema é que essas coisas não se falavam, e se você falasse, você era 

severamente repreendido, então eu tive muita dificuldade com a expressão, entender isso 

que estava acontecendo dessa maneira.  

Portanto, a minha exigência ao Estado é que de alguma forma digam “não, eles não 

são bandidos”, na verdade eles são heróis, estou me reportando ao Paulo, aos 6 anos de 

idade, essa é a reparação que eu espero. 

(A partir deste ponto, o depoente está exibindo desenho em um telão e falando sobre 

eles) 

O desenho da Camila, retratando mamãe e o desenho da Camila, retratando morte, 

tiro, a Camila ainda não estava alfabetizada, talvez eu que tenha escrito, não sei.  

Aqui, nos anos 1970, e o homem tinha chegado à Lua, então… uma criança curiosa… 

Então, uma cena de morte, uma cena de escuro e aqui a primeira expressão de falar 

“mamãe”, “Paulo”, é um desenho da Camila.  

Em 1970, o homem chegou à Lua e eu estou retratando isso.  

Eu queria entender o mecanismo das coisas. É um avião.  

Também tentando entender o mecanismo das coisas, como as imagens aparecendo na 

televisão. Aqui já é o período da prisão, então estou oferecendo esse desenho para a tia 
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Laura, a tia Laura e o Tio Russen, sempre foram às pessoas que nos abrigaram, enquanto 

nossos pais estavam presos. Aqui é um desenho em transparência.  

Aqui está o foguete chegando à Lua.  

Aqui é um carro, que diz assim “Ortobom”, o nome do carro é Ortobom, eu tentando 

afirmar para mim mesmo que eu estava bem, e que o Ortobom é maior que o carro do meu 

pai, sempre tentando mostrar o mecanismo das coisas, mais outro carro.  

Aqui, eu estou falando do sentimento de estar… é uma espaçonave, falando do 

sentimento de estar muito longe, alguma coisa muito distante, que não pode ser falada e eu 

aqui nesse local, um aparelho para falar e um aparelho para respirar, porque estava difícil 

de respirar, quanto mais de falar. Aqui é o aparelho, um aparelho de falar, um aparelho de 

respirar, ou vice-versa.  

Eu começo a desenvolver máquinas para tentar dar conta desse falar, aqui é uma das 

minhas invenções.  

Como os meus pais estavam presos, e eu sofria muito com isso, eu inventei um chip 

para que eles pudessem receber o implante e para que o aprisionador deles tivesse o 

controle onde eles estavam, de forma que eles pudessem ficar com a gente e cuidar da 

gente. O título que é “esperança não faltará”. Isso aqui já é coisa de adolescência, é um alvo 

e um rapaz escrevendo uma carta.  

Aqui é uma de criança, falando de Hitler.  

Aqui são as coisas da Camila, que eram muito mais vivas, muito mais alegres.  

Camila no palco.  

Mas tem expressão dos problemas aqui, nessa sequência mostrará que a “guerra é 

ruim, com a guerra ninguém pode sobreviver, resultado”. O fim das pessoas e o fim do 

mundo.  

Isso daqui é meu, a torre de comando está avisando a espaço nave para voltar com o 

homem que saltou da nave quebra, alguém registrou isso para mim.  

E aqui o meu amigo preferido, eu não tinha, nem eu era amigo de mim mesmo, estava 

muito difícil lidar com esse sentimento, então os meus braços estão escondidos atrás do 

rabisco, do traçado e depois eu rabisquei.  

Aqui tem uma sequência que é coisa de escola, e era para representar movimentos. 
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Aqui retrata mais ou menos a situação que eu sofria, imagina três aviões que tentam 

aterrissar e cada um tem o seu trajeto de aterrissagem, eu não podia estar em nenhum 

desses trajetos, esse é o meu sofrimento, não podia estar em nenhum desses lugares. Aqui, 

um avião tentando aterrissar, o outro avião tentando aterrissar e mais um avião aqui e eu no 

meio dessa pista. São referências, estou falando da vida bruta, porque estava muito bruto 

para mim, vida bruta, e aqui o pedido era fazer uma representação gráfica do movimento e 

eu fiz uma representação gráfica de tortura.  

Aqui é um pedido de socorro, que eu não podia pedir o socorro, mas encapsulei o 

socorro dentro do desenho. E aqui sou eu encapsulado dentro do pedido. Era um desenho 

que não veio, mas era outro tema com esse tema de três aviões tentando aterrissar, e aqui 

nesse período eu engordei, eu coloquei esses relatórios, porque estava engordando muito e 

precisava emagrecer.  

O problema é o seguinte, a gente não tinha com que falar, e a mensagem que vinha da 

televisão. O presidente vinha à televisão e não falava dos nossos pais, esse é um desenho 

mais recente, mas expressando isso, era tudo muito rígido, você não tinha o que falar, você 

só ouvia o que a televisão dizia e era isso que as pessoas falavam “seus pais estão presos, 

então eles são bandidos”, “não eles não são bandidos”. E um desenho expressando isso, 

parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque eu tive alguns conflitos na escola, 

porque certas coisas não podiam ser ditas e se eram ditas recebia castigo, então… é a sala 

de aula, com a mesa da professora, mas tem algo pegando fogo.  

Aqui é uma referência da tia Laura, aqui é o trem de prata, a gente pegava esse trem 

para visitar os nossos pais, porque a gente morava no Rio e eles estavam presos na 

Tiradentes, então a gente pegava o trem de prata. O trem de prata tinha que andar bem 

rápido, tinha um coelho aqui. 

É isso, eu fiz uma seleção, mas é isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Agora, é a Camila? Camila 

Sipahi. 
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A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Isso. Só esperar acertar lá. Bom, enquanto não 

fica pronto, sou Camila Sipahi Pires, sou filha de Rita de Miranda Sipahi e de Antônio 

Oton Pires Rolin.  

O trabalho que apresentarei para vocês hoje se chama: “O sequestro da minha 

memória”.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Repete o nome dos pais e o seu 

nome completo. 

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Camila Sipahi Pires. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– O microfone aqui não é muito 

moderno, você tem que falar exatamente de frente para ele poder… 

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Camila Sipahi Pires, 46 anos, filha de Rita de 

Miranda Sipahi e Antônio Othon Pires Rolim.  

Eu mostrarei hoje um trabalho que fiz em casa… você quer um pendrive?  

Como é que a gente… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– É muito tempo? Pode já 

falando… 

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Eu direi o seguinte, o nome desse trabalho é 

sequestro da minha memória e eu queria dedicar esse trabalho a todos os presos, os mortos, 

mas principalmente aos seus familiares, mães, irmãos, parentes, enfim, todos que sofreram 
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diretamente com a tortura, porque eu entendo que as famílias sofreram também com a 

tortura diretamente. Como filha, procurei dar a minha contribuição contando um pouco 

daquilo que eu me recordo, já que acredito que naquele momento foi também seqüestrada a 

minha memória. Digo isso, porque no decorrer dos acontecimentos, passei por um processo 

de esquecimento, gerada pela angustia e o medo, que me poupou de algumas dores, mas em 

contrapartida levou consigo os rostos de pessoas queridas, como o meu pai e tantos outros e 

esses outros são: Neném que nos cuidava, minha primeira professora, meus amigos, minha 

vida familiar.  

Essa vivência também marcou a minha alma com medos atávicos e tristezas, que 

somente depois ao amadurecer, mas principalmente através da compreensão do que se 

passou, pude entendê-los e reconhecer suas origens.  

Procurei trazer aqui a criança Camila, dar voz à pequenina, mas como fazer isso 

quarenta anos depois?  

Então, eu escrevi e desenhei, e é o que vou mostrar hoje para você.  

Então, enquanto não está pronto, o que eu posso dizer é que uma coisa interesse de se 

dizer sobre esse trabalho é que há dez anos… eu tenho uma filha de 30 anos, eu tive com 

dezoito anos, que é Flora e tenho um filho hoje de 10 anos, com o nascimento do Bento, eu 

tive que me afastar um pouco do trabalho que eu fazia, trabalhava com publicidade, é difícil 

falar sem olhar para vocês…  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– (ininteligível) 

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Então, há dez anos quando o Bento nasceu, 

meu segundo filho, eu como estava afastada do mercado publicitário eu comecei a fazer uns 

bonecos para porta de maternidade, para conseguir dinheiro, para ajudar na vida, e eu fazia 

bonecos muito bonitos, a família muito feliz, até um dia que eu comecei a ver que aquilo 

não era a minha realidade, tinha uma história por detrás daquelas crianças que eu costurava 

na base do feltro que era uma história um pouco diferente do que eu estava retratando ali, e 

eu tive a necessidade de começar a fazer outros bonecos que não aqueles que eu fazia, e a 
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primeira coisa que apareceu nesses bonecos, veja, foram bonecos torturas, veja eu não 

torturei os bonecos, mas isso era uma questão, eu farei boneco torturado?  

Então, estou refazendo aquilo que fizeram com os meus pais ou na verdade eu não 

pensava especificamente nos meus pais, mas eu pensava na importância de a gente falar 

sobre isso, que a gente falou, quer dizer, na minha família a gente falou a vida inteira, mas a 

impressão que eu tinha é que eu estava em uma sociedade que não discutia isso, então eu 

comecei a fazer os bonecos.  

E esse projeto foi um projeto que vim, voltei, abandonei, voltei de novo e hoje o que 

eu tenho para mostrar para vocês é um pouco o rascunho dessa história toda. E é isso, a 

princípio, a minha introdução seria essa, e ler para vocês o que está dito ali. O que eu posso 

fazer enquanto isso não fica pronto são os agradecimentos e o porque… o que eu posso 

fazer agora são os agradecimentos as pessoas todas, pai, Antônio Othon Pires Rolim, mãe, 

Rita Maria de Miranda Sipahi, aos seus parceiros, Cida, Alípio, aos meus filhos, aos meus 

amigos, enfim, e a este convite, porque é um convite muito importante, você poder sair… 

Um dia eu lembro, menina, eu pensei “eu não poderei contar essa história?” e hoje eu 

estou fazendo isso, contando essa história e contando essa história, não porque a minha 

história seja, ela é especial para mim, mas na verdade o que eu gostaria de contar são todas 

as histórias, eu sei que não conseguirei, mas passei aqui a semana toda ouvindo os outros 

depoimento, foi muito interessante, porque eu vi coisas muito comuns, muito comuns entre 

os filhos, esquecimentos, a pessoa te explica e você esquece, explica de novo e você 

esquece de novo, esse esquecimento, esse apagamento de memória, muitas vezes a gente 

foi fazer política, alguns filhos conseguiram e foram e hoje estão engendrados dentro de 

uma luta, outros não, foram se expressar de outra forma, como a Carminha, pelo Canto, 

uma coisa muito linda. Enfim, é isso e agora eu só posso apresentar, não tenho muito mais 

do que dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Então deixa eu te ajudar, 

porque eu também preciso der uma enrolada, porque foi buscar outro computador, então, 

como você quiser, ou a audiência é suspendida. Você prefere? 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Vamos, depois a gente apresenta e fica tudo… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. Vamos suspender 

para chegar outro computador e quanto isso você toma um ar e a gente começa. De um 

problema no computador... 

 

*** 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Vamos retomar os trabalhos. 

Está aqui ao meu lado a Camila Sipahi Pires e com o Paulo de Miranda Sipahi Pires, filhos 

de Antônio Othon Pires Rolim e Rita Sipahi, os dois irmãos. 

O Paulo fez uma apresentação de um, depois ele voltará a falar sobre isso, a Camila ia 

começar a exposição dela, voltará a fazer a exposição, escurecerá a sala para ter o contraste 

e ela volta para falar, tudo bem?  

Então, Camila pode retomar a sua apresentação e a gente volta para comentar. 

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Quando pequenina sempre gostei de dançar 

nua, livre. O segredo. Desde as minhas primeiras lembranças que considero flashs, eu sabia 

que existia um segredo, os adultos falavam baixinho, cochichavam e quando entravamos na 

sala, vindo de algumas carreiras que só criança sabe dar, eles se calavam no susto, mas os 

olhares continuavam a falar.  

Sim, havia um segredo, mas um segredo só? Acho que não, eu só entendia que era 

preciso tomar muito cuidado, falar baixo e eu já temia por eles.  

Eu nasci em 1966, em São Paulo, e agora tinha 5 anos. 

Morávamos na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, eu a Rita, minha mãe, que eu 

chamava pelo nome, o Paulo, meu irmão dois anos mais velho, o Ari, como eu conheci meu 

pai, ficava em São Paulo durante a semana e nos fins de semana vinha ao Rio, eu não me 

lembro dele, mas sei que ele estava lá.  

O sequestro de minha mãe. À noite bateram na porta, eram dois homens com cara de 

cimento. “Rita Maria”. Paulo foi chamar, enquanto eu começava meu show para visitantes, 

pequenas gracinhas, piscadinhas, reboladinhos, depois de alguns minutos percebi que eles 
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não estavam para brincadeira, frustrada sentei no sofá e vi toda a cena se desenrolar, Paulo 

sentou ao meu lado, segurou a minha mão e sussurrou: “fique quieta”, eu já estava.  

Ela veio com um pano de prato nas mãos, “Pois não?”. Eles conversaram. Em poucos 

segundos, ouvi um grito seco, mudo, tudo suspenso, tudo paralisado, era algo muito grave, 

muito grave, elefantes no ar. Ela voltou arrumada e pensa “preciso levar as crianças para 

casa de amiga aqui perto”, saímos a rua. Um dos homens falou “você dirige, mas não tente 

nenhuma gracinha”, mostrou sua arma. Entramos no carro. O outro homem no banco de 

trás do motorista, colocou a arma em sua cintura. Estava muito escuro e ali eu senti medo. 

Duas quadras depois, reconheci o prédio da Ruth. 

Passamos pela portaria do prédio, subimos no elevador. Tudo era tão apertado, tão 

apertado, um deles ficou dentro do elevador o outro não sei. Ela então, pela primeira vez 

nos olhou nos olhos, pegou nossas mãos e nos encaminhou para a porta da Ruth.  

Um corredor tão comprido, comprido de um metro e meio, a porta abriu e no olhar da 

Ruth só havia surpresa. “Vieram me buscar”. Viram-se para nós. “Preciso ir”, abraçou 

Paulo, me abraçou também e vi suas lágrimas, a porta fechou. Tudo suspenso. Tudo 

paralisado. 

Os dias passavam e nada da Rita voltar, o Paulo segurava a minha mão, mas tinha 

algo diferente no olhar, algo como medo e muita raiva, a Ruth nos ofertava tudo, beijos, 

doces, abraços, gostava muito dela, era grande, opulenta, usava vestidos lindos, tinha uma 

voz firme, trabalha com teatro, era tão querida, mas não era Rita. Onde ela está? Quando 

volta? Ao som da campainha, meu coração disparava, era ela; o telefone tocava, era ela. 

Então, o tio Russen ligou, eu gostava muito dele, mas não me lembrava do seu rosto, 

meu tio, irmão da minha mãe, “estamos chegando ai, eu a tia Laura, o Vitor, seu primo, 

você vai para casa”, mas onde ela está? Eles respondiam, mas eu não entendia, onde ela 

está?  

Paulo estava diferente, tudo estava apertado. Onde ela está? Acho que entendi. 

Em uma noite, um coelho apressado passou pelo meu quarto dizendo “tenho pressa, 

cresça e entenda, é tarde, entenda”, em seguida, disse palavras que só foram se encaixando, 

“pessoas pobres, povo sofrido, policiais malvados, bandidos, pessoas boas, mocinhos” 

“Mas onde está minha mãe?”, “Burra, sua burra, você não entendeu? Está presa”, disse o 

Paulo. Já que meu irmão estava tão bravo, eu tinha que ficar bem calminha. Por aqueles 
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dias o Presidente Ernesto Geisel, ia sempre para a televisão, o Paulo dizia que precisávamos 

ouvir tudo que ele dizia, podia ser sobre os nossos país. Aqui vale uma correção que 

naquele momento era o Médici, e não o Geisel, mas a gente conviveu com a imagem, 

depois quando a gente vai crescendo do Geisel, então este era o que eu me lembro, eu me 

colocava bem perto da televisão e ficava conversando, tentando convencê-lo. “Presidente 

solta a minha mãe e meu pai”.  

 

(Pausa na sessão por problemas técnicos) 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Eles prendiam, eles queriam saber os segredos, 

para isso machucavam os presos. Isso não era novidade, faziam isso desde o Golpe Militar, 

eu não sabia. Agora, a minha mãe e o meu pai, presos no Recife estavam sobre a tutela da 

Oban, eu não sabia. As diversas formas de tortura, os assassinatos, a ocultação dos corpos, 

nada era escondido, eu não sabia.  

A visita. Continuamos morando no mesmo apartamento da Rua Nascimento Silva, 

entre a Alagoa e a Praia de Ipanema, todos achavam que assim seria melhor, meus tios 

saíram do Recife, vieram morar com a gente e nos mantiveram na mesma rotina, eles eram 

muito carinhosos.  

Tia Laura era uma mulher firme, opulenta, bonita, eu vivi em seus abraços. Agora, 

com as visitas permitidas de quinze em quinze dias, íamos ao presídio Tiradentes em São 

Paulo, pegamos o trem na sexta-feira à noite, eu, Paulo e tia Laura, na noite escura, aquele 

dragão de ferro, com seus garnidos, corria, corria. Na cabine do trem, havia um beliche, 

banheiro e sacolejo, era um momento de muita expectativa, tínhamos pressa, tia Laura 

dormia na cama de baixo e nós dois em cima, disputávamos os sabonetes, apertado, 

apertado, tudo muito apertado, mas com a tia Laura estávamos seguros.  

Pela manhã descíamos do trem e andávamos da estação da Luz ao presídio 

Tiradentes, era tudo muito seco, da rua cheia de luz, caminhávamos por aquela construção 

escura, fria, amedrontadora, um reino onde ninguém sorria. 

Seus olhares nos culpam por estarmos ali, nada de dor pela nossa condição, muito 

pelo contrário, podíamos ouvir até o seu desprezo, cheio de raiva, suas bocas mudas, os 

garnidos dados como resposta a qualquer indagação nossa.  
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Depois dos documentos apresentados para visita, nos encaminhávamos para revista, 

nessa hora eu ia com a tia Laura e me separava do Paulo. Naquele momento, nos 

desvestíamos de nossas roupas, mas também de nossa alegria, pela visita tão sonhada, pelo 

fim daquela espera, sobrava em nós o medo, o incomodo, uma tristeza de constatar, como 

aquele lugar era ruim e cheio de gente com cara de cimento, era a cadeia. O reino onde 

ninguém sorria.  

Este material não termina aqui, falta ainda falar de alguns assuntos importantes, como 

a visita a torre das donzelas, o ratinho feito pelo velho Tacaoca, a saída do presídio e meus 

protestos na entrada da escola.  

E essas coisas, na verdade, o que eu quis retratar agora foi a chegada até o presídio, 

que eu acho que era o mais difícil, porque era o que estava mais escondido, a vida no 

presídio, a vida das visitas ao presídio a gente consegue falar de uma forma mais fácil, e o 

agradecimento que eu fiz a toda família, eu queria também fazer especialmente a tia Laura 

e ao tio Russen, que deixaram a vida deles para viver a nossa, por um ano eles foram 

pessoas muito presentes. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Bom, vamos voltar para a 

ditadura. Você quer falar mais um pouco e o Paulo também, ele só fez a apresentação, os 

dois voltem para a mesa, para concluir.  

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Só para acabar meu testemunho, eu só tenho a 

dizer duas coisas, a primeira era a saída do presídio, que é uma coisa importante de ser 

lembrada aqui, o Paulo tinha… lá dentro, ele tem a lembrança de ver isso durante a visita 

toda, mas eu só lembro da saída.  

Na saída, além da dificuldade de se despedir dos pais, e deixar aquela situação, aquele 

reino onde ninguém sorri para trás, a gente e era muito difícil, a gente se encaminhava para 

um pátio, e nesse pátio tinha do tamanho de uma parede inteira, na minha memória, o 

símbolo do exército brasileiro, e a gente olhava para cima, era a única hora, para mim, que 

eles apontavam para gente, apontavam as armas, todos de fuzil apontados.  
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E ali, a gente ficava, então esperando, “tutututututu”, todos os portões fecharem, que 

nos separavam dos nossos pais, do pátio dos nossos pais e aquilo demorava, e depois era 

hora da claustrofobia, eu falei de apertado, ali era apertado mesmo, porque estavam todos 

os visitantes, e era mais um tempo para abrirem todos os portões, muitas vezes, eu pensava 

“eles vão matar agente, a gente ficará aqui”, eu era muito pequena.  

Então, eu acho que eles davam o recado muito claro, eles estavam querendo 

engendrar na cabeça da gente uma coisa muito clara, eles não só acreditavam que os nossos 

pais eram bandidos, eles acreditavam que era uma geração, que viriam outros, eles queriam 

ali desfazer qualquer possibilidade de que a gente quisesse repetir os atos dos nossos pais, 

eles deixaram muito claro isso, com todo o processo que eles faziam.  

Agora, para acabar, só dizer uma coisa, se a gente não procurar, se a gente não 

conseguir responsabilizar as pessoas que fizeram isso, e que essa ideia da tortura, da 

opressão está dentro até hoje do sistema prisional, seja ele qual for, está dentro da nossa 

sociedade, a gente perpetua aquilo que eles ensinaram para gente, que eles quiseram impor 

para gente, então hoje em dia, no sistema prisional, estou falando do sistema prisional, 

porque eu fui até a entrada do presídio, filho de preso é bandido também, e isso só perpetua 

uma violência e uma tortura que está engendrada na nossa sociedade, enquanto a gente não 

responsabilizar esses caras, isso ficará dentro da nossa sociedade, eles acham que podem 

continuar fazendo, então a gente não está mudando o país, a gente tem que mudar.  

Isso gente, desculpa, existem mil outras questões que vão além dessa, mas essa me 

pega, porque eu imagino outras crianças passando por essa situação, é claro que são outros 

presos, mas são os mesmos no sentido do sistema prisional, não das responsabilidades, eu 

só queria deixar isso claro, obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Paulo. 

 

 

O SR. PAULO DE MIRANDA SIPAHI PIRES – Eu gostaria de acrescentar, 

porque nós temos algumas discordâncias em relação à nossa memória, mas falarei dos 

pontos comuns, uma coisa que me atormentava nas visitas eram os dois toques da 
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campainha, porque no primeiro toque eu sabia que era o momento de se despedir, então era 

uma dificuldade, nós fazíamos uma viagem de trem para ter aquela entrevista, aquele curto 

espaço de tempo com os nossos pais, e eu sentia muita saudade, mas a visita era um misto 

de dor e de alegria, porque ao mesmo tempo assim que começava eu sabia que ia acabar e 

os dois toques do sinal marcavam isso, porque quando chegava o primeiro toque a visita já 

estava acabando, e a ansiedade... Era uma angustia mesmo de saber que aquilo ia acabar.  

Nesses momentos, não sei se a memória me falha, não sei por que, eu olhava para 

cima e era um pátio estreito com um muro muito alto e logo em cima tinha uma guarita, 

isso estou falando do presídio Tiradentes, que não existe mais, na memória das pessoas de 

existir ou não, mas tinha uma guarita e eu via alguém me ameaçando, pode ser expressão 

também do sentimento que eu tenho porque eu me sentia totalmente ameaçado naquele 

ambiente.  

Dizer que isso que eu vivi, acho que a Camila colocou bem, de se sentir um bandido a 

gente levava para a nossa vida.  

Essa questão que eu coloquei agora, eu não me senti amparado de dizer “Não, você 

não é um bandido, porque seus pais não são bandidos” fica muito difícil viver, então eu 

carrego esse sentimento daquela criança de 7 anos, nunca foi dito o contrário, e não será 

dito pela “TV Globo”, não será dito pela “Folha de São Paulo”, não será dito pelas setenta 

famílias detentoras da mídia no Brasil, isso não será dito, então a reparação cabe dizer 

“Não, seus pais são heróis”, mas cabe que o Estado diga de alguma maneira, como que o 

Estado pode fazer isso?  

Claro que tem projetos de memória, só que para mim isso não acontece tão simples, 

porque hoje eu moro em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, no interior do Rio de 

Janeiro, a convicção que as pessoas têm a respeito da ditadura é que foi muito boa, muito 

boa, por exemplo, o médico com quem eu me trato, ele é obstetra, ginecologista, 

acupunturista, e assim a opinião que ele tem é “Tinha um espião na nossa turma, mas ele 

não incomodou, ele foi muito lega, porque na ditadura eu pude construir a minha profissão 

tranquilamente, eu era respeitado”.  

Então, fica difícil você se sobrepor a isso, então eu acredito que para atingir o país 

não basta um canal da TV Cultura, a divulgação é muito pequena.  
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Quando eu fui a primeira sessão na Assembleia Legislativa, ocorreu-me 

imediatamente que eu tinha visto a respeito da questão do holocausto, o Spielberg tinha 

recolhido fundos e doado também parte da renda do filme “A Lista de Schindler” para 

criança de um museu, que é um museu israelense, em memória às vítimas do holocausto e 

esse museu tem um arquivo enorme, acessível online e com testemunhos das pessoas que 

passaram por aquilo e sobreviveram e contam suas histórias.  

Eu imagino que o único jeito de você poder atingir um país do tamanho colossal 

nosso hoje é por meio da internet e me impressiona que quando teve a abertura da lista do 

DOPS, eu estava andando na rua, estava de férias passeando, e ouvia, “o DOPS, a lista”, 

quer dizer, as pessoas hoje em dia se pautam muito pela informação na internet, então eu 

imagino que uma forma democrática de disponibilizar o que acontecer é ter esses arquivos 

disponibilizados na internet, online para quem quiser ver e dizer que a história é essa, não 

aquela como foi contada. Não é só ter o registro do novo escrito no papel para gerações que 

vem, eu quero que esse registro mude na minha vida ainda, quero ainda ver isso para 

reparar o que eu senti dos 6 aos 49 anos de idade, porque na verdade apesar de eu ter feito, 

de ser terapeutizado, de ter feito minhas terapias, eu não estou falando disso, estou falando 

de memória coletiva. 

Estou falando que hoje se você entrar em um taxi, ou aqui em São Paulo ou no Rio e 

começar a conversar com motorista sobre o que foi a ditadura, se houve tortura no país, 

gente quem é da minha geração pode ser que tenha algum registro, quem é das gerações 

posteriores nem sabe o que foi ditadura, é mais ou menos por ai, quanto mais a gente se 

falava de tortura, e o pior, institucionalmente a polícia militar atua exatamente da mesma 

maneira, não está reprimindo hoje as pessoas que tem uma atividade política, mas está 

reprimindo a gente pode falar até em um genocídio a população negra, pobre, que mora na 

periferia, então isso é que está acontecendo, não é só… estou falando de memória de 

vítimas de holocausto, a palavra holocausto não é a mesma de genocídio, mas o que está 

acontecendo no Brasil chama-se genocídio. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Camila depois você poderia, 

além das imagens, mandar uma cópia desse material para gente incluir no relatório, por 

favor? Copiou? 

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Na verdade, o que é ingrato entre o Photoshop 

e o material impresso é que o material impresso você lê o texto e vê imagem, e no 

Photoshop você tem que fatiar esse texto com a imagem, porque a imagem, então deputado, 

esse material, e graças a vocês pelo convite, hoje em dia eu tenho certeza que com material 

editorial, ele será produzido, porque eu acho que pelo carinho de vocês eu percebo que isso 

é importante, não é? Então, eu mando a cópia e eu faço questão de um dia, se eu conseguir 

imprimir esse material, quero trazer e deixar disponível, muito obrigado. 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado. Vocês podem 

permanecer mais um tempo conosco? Então vamos lá, Eliana Paiva, Ernesto Carvalho, 

senta aqui do lado da Eliana, e Darcy. Podem ficar aqui, por favor, ao lado do Ernesto. 

Pronto. Eliana Paiva tem a palavra. 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – O meu nome é Maria Eliana 

Facciolla Paiva, o nome completo, sou filha do ex-deputado Rubens Bairot Paiva, que foi 

cassado em 1964, foi refugiado na embaixada Iugoslávia, ele e grande parte da época do 

pequeno Partido Socialista que estava engajado junto ao Partido Trabalhista Brasileiro, que 

era uma legenda em que não se podia, e do partido comunista brasileiro também.  

Essa embaixada da Iugoslávia forneceu exílio a esses senhores militantes, que hoje 

em dia teriam entre 80 a 90 anos de idade, poucos restaram, um dos últimos que eu sei que 

está vivo atuante muito forte é Waldir Pires que conseguir se reeleger como vereador de 

Salvador, Waldir Pires já foi governador do estado da Bahia, inclusive um grande amigo de 
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meu pai, Almino Afonso, que depois se reelegeu, das poucas pessoas que eu me lembro 

dessa geração. 

A minha história, na qualidade de “adolescência roubada”, eu já era mais velha, tinha 

15 anos e meio quando fui preso, eu acho que é um pouco diferente do que eu ouvi aqui 

hoje, apesar de ter coisas bastante semelhantes, entre eles uma capacidade incrível da 

memória nossa que foi “eu vou esquecer o que aconteceu, e um dia eu não lembrarei mais”, 

e isso está claro.  

Tanto que agora em depoimento eu, apesar do nome do meu pai, apesar toda a 

midiatização que existe em torno dele, eu só fui dar o meu depoimento há dois anos, eu 

nunca falei, os meus irmãos não sabiam, talvez que soubesse um pouco, minha mãe sabia 

um pouco, porque fomos presas juntas, meus irmãos nunca souberam de nada, minha 

família muito menos.  

Os meus amigos, um ou outro que são pessoas com quem você convive, que não são 

irmãos, quer dizer, você não tem que disputar nada, alguns sabiam, Alípio com certeza não 

sabia, com quem eu convivi bastante uma época.  

O que foi a minha adolescência roubada? Eu sabia o que se passava neste país, 

exatamente por causa dessa introdução toda, o meu pai foi Deputado Federal, foi um 

Deputado engajado, ele já era engajado politicamente desde a sua juventude, ele foi vice-

líder da UEE, vice-presidente da UEE Paulista, ele fez parte da campanha do “Petróleo é 

nosso”, ele e toda a maioria dos políticos da geração dele, grande parte já falecida, e foi 

eleito aos 34 anos de idade deputado federal pelo estado de São Paulo, uma das primeiras 

ou segundas gerações a entrar no atual Congresso Nacional em Brasília, antes disso ele 

ajudou a construir Brasília, papai era engenheiro civil, ele ajudou a construir pontes em 

Brasília.  

A minha casa no Rio de Janeiro, depois da cassação do meu pai e da volta do exílio, 

ele ficou nove meses no exílio e voltou, porque quis voltar, ele tinha um passaporte 

diplomático vermelho, pegou o passaporte, colocou no bolso e foi para casa.  

Pegou um avião com escala em Buenos Aires, salvo engano, não, com escala no Rio 

de Janeiro, pegou uma ponte área, veio para São Paulo e entrou dentro de casa e falou “Oi, 

eu cheguei”.  
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Foi um dos maiores sustos da minha mãe quando de repete surge aquele pai de 

família de cinco filhos na porta da cozinha, dizendo “estou de volta”.  

A partir daí nós moramos em São Paulo, meu pai entrou na lista negra, era engenheiro 

civil não consegui emprego como empreendedor não podia assinar mais nada, como 

engenheiro, como deputado cassado não podia se reeleger, então a ideia dele foi entrar, 

conseguiu ser sócio de uma firma de engenharia no Rio de Janeiro, Machado da Costa, 

acho que nem existe mais, e ele não podia assinar nada, era engenheiro, pegou o dinheiro 

que ele tinha, investiu nessa empresa e era sócio dessa empresa no Rio.  

Então, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. 

Estilo do meu pai: a vida continua. O que ele fez? Alugou um sobradinho em frente a 

praia do Leblon, então de repente a vida continuava a mesma e da melhor maneira possível, 

quer dizer em frente a paria do Leblon, nós moramos em uma casinha, todo mundo, só que 

nesta pequena casinha circulavam todos os ex-militantes, desculpa não existe ex-militantes, 

todos os militantes, ex-deputados, todo o pessoal ligado ao regime João Goulart, 

principalmente do governo João Goulart, que foi o governo apoiado pelo grupo dele, e os 

militares sempre estiveram de olho nessa casa, porque era um sujeito muito alegre, muito 

afetivo socialmente, muito engajado então ele achava tudo muito engraçado, a vida era uma 

festa naquela casa, tanto que a famosa expressão de “Esquerda festiva” acho que vem um 

pouco daí, se alguém não sabia o que era Esquerda festiva, agora está sabendo, quer dizer, 

era uma Esquerda que tinha sido cassada em 1964 e que achava que os militares não iriam 

longe, até que veio o AI 5, até que começaram a ter prisões, torturas e mortes.  

Quando começaram a ter prisões, torturas e mortes, meu pai achou que a coisa era 

séria e começou a ajudar militantes do que a gente considera militantes 1968, que era uma 

geração acima da minha e uma geração duas abaixo dele, Alípio se não estou enganada, é 

isso? A sua geração?  

Entre eles, amigos e filhos amigos dele que se engajaram no rapto de embaixadores, 

principalmente do embaixador americano. Essas pessoas não entenderam muito bem o 

perigo da situação e envolveram o meu pai, no que meu pai dava de dinheiro, de apoio 

financeiro, de apoio até político, conversas e acabaram envolvendo papai dentro do próprio 

circuito de luta armada, no qual ele não estava engajado, não sei se ele concordava, porque 

eu era muito criança para saber se ele concordava ou não, não cheguei a conversar isso com 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      36 
 
 

ele, mas ele se preocupava sim com a segurança física desse grupo, porque foi, aqui o 

depoimento dessas crianças que eram filhos dessa geração, foi um grupo que foi trucidado, 

alguns bastante maltratados, a maioria bastante tortura, e era uma maioria de jovens, 

acredito que entre… quantos anos tinham seus pais? Trinta e dois, 33, mas para baixo, entre 

18, 15... Ivan Seixas não está mais aqui, Ivan tinha 16 anos, a 32, o meu pai nessa época já 

tinha 41 anos recém-feitos quando foi preso, meu pai faz aniversário dia 26 de dezembro e 

foi preso no dia 20 de janeiro, foi um mês depois de fazer 41 anos. Essa é a história do meu 

pai. 

Agora, a minha história em relação a ele foi, primeiro o que está sendo colocado volto 

a dizer: eu esqueci o que aconteceu. Por que eu esqueci o que aconteceu? Porque eu tinha 

15 anos de idade.  

E, então, eu tinha 15 anos de idade, eu tinha a vida inteira pela frente, eu tinha que 

conviver com os meus colegas, tinha que conviver em uma sala de aula, tinha que olhar 

para os professores, eu tinha que ir a praia, na turma da praia eu tinha que dançar um rock, 

eu tinha que ouvir uma música, e não interessava para os meus amigos, para o grupo com 

quem eu andava, que eu contasse a história do meu ou que eu tinha sido preso no DOI-

CODI do Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita, não interessava de jeito nenhum.  

Muito menos interessava para os meus avós, os pais do meu pai, que acreditaram 

durante muito tempo que meu pai poderia estar vivo, porque o meu pai é desaparecido 

político, meu avô morreu com essa certeza, morreu três ou quatro anos depois com a 

certeza de que meu pai poderia voltar um dia para ele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Onde morava o seu avô? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – O meu avó morava em Santos, 

tanto que a casa no Rio de Janeiro foi fechada, ele pediu para que nós fossemos esperar a 

volta do meu pai em Santos e ficou fechada durante seis meses, a casa só foi entregue, era 

uma casa alugada, para o proprietário seis meses depois, e nós moramos com meu avô 

durante três anos até que minha mãe, inclusive por ideia do meu avô, começou a fazer um 
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curso de Direito em Santos, um ano depois da morte do meu pai ou do desaparecimento do 

meu, e se tornou uma brilhante advogada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando o seu pai é preso com 

a sua mãe no Rio, longo em seguida vocês desfazem a casa e vem para São Paulo, ou 

ficaram mais um tempo no Rio? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Não. O meu pai foi preso no 

dia 20 de janeiro, mais ou menos meio-dia, 13h, eu me despedir dele era 11h, e fui a praia, 

quando voltei ele já não estava mais. Eu e minha mãe fomos presas no dia seguinte às 11h. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, conta isso. Você pode ir 

com mais vagar. Já na primeira pessoa. 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Bom, quando eu chego da 

praia, primeiro eu me despedi dele, papai estava sentando com Raul Reef, que era muito 

amigo dele que morava perto de casa, jornalista que foi assessor de imprensa do João 

Goulart, muito amigo de casa, e tinha uma área fora, estavam os dois sentados conversando. 

Eu fui à praia, dei um beijo nele, nos dois, isso era umas 10h, 11h, e fui a praia 

encontrar minha turma, voltei às 14h, quando voltei a casa estava fechada, eu entrei em 

casa, vi uns homens, meio na penumbra, mas a minha mãe me pega na entrada da casa para 

cozinha e fala assim, com uma cara muito assustada: “você vai tentar sair, o seu pai foi 

preso, você vai tentar sair e avisar o seu tio, que é o marido da irmã caçula do meu pai, que 

também é a única que está viva, vai avisar o seu tio em São Paulo, que o seu pai foi preso, o 

seu tio é advogado”, eu falei “o que?”. 

Subi, nessa época eu jogava vôlei pelo Botafogo, eu era atleta juvenil do Botafogo, de 

voleibol, eu me vesti de atleta do Botafogo, fui descendo a escada, saindo, além olhou para 

mim e eu falei “estou indo jogar, não poderei ficar, e fui saindo”, fui embora, conseguir, 

lembro que eu segui…  
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O grande alívio que eu tive, apesar que isso me vem lembranças que não tinha antes, 

na hora que eu abro a porta da minha casa, que eu sinto o ar de fora, Alípio deve ter sentido 

isso quando saiu da cadeia, eu senti o ar, era de uma… acho que isso eu me lembrei agora, 

neste momento, o ar existe, eu comecei a respirar de novo, eu me lembro que estava 

agitada, esse ar entrou com uma vida muito grande dentro do pulmão, eu fui andando, dois 

quarteirões para trás no Leblon existia o que a gente chamava de condomínio de jornalistas, 

onde viviam muitos jornalistas, inclusive o Raul Reef, e grande parte dos meus amigos 

moravam lá.  

Eu tinha um amigo chamado Ronaldo que era um dos meus melhores amigos e que 

eu fui para casa e falei “Eu não poderei te contar exatamente o que está acontecendo, mas 

eu preciso usar o seu telefone”, ele me viu, não sei como Ronaldo, imediatamente 

franqueou o telefone dele, eu liguei para São Paulo, avisei o meu tio e dei um tempo, fiquei 

circulando, ele quis ir comigo, eu tentei despistar o Ronaldo o tempo todo, eu falei “Você 

não venha mais em casa, porque está meio esquisito”, enfim. 

E tudo isso intuitivamente porque eu a vida inteira eu via transito político em casa, 

então eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, sabia a leitura disso, mas não sabia 

decifrar, ou já tinha decifrado, não entendi até agora, não parei para pensar nisso. Como eu 

digo, existe a fase esquecimento, que a gente leva anos para que ela retorne. Dei um tempo 

e voltei para casa, cheguei a casa, um deles, o mais forte, estava com um cabo de fio 

elétrico na mão, querendo me bater, dizendo “Onde você foi?”. Eu vestida de jogadora de 

vôlei, atleta você é poderosa, eu falei assim “eu saí”, ele disse “Você não saiu”, eu disse 

“Fui jogar vôlei”, ele falou “Não, você não foi jogar vôlei, você foi avisar o teu tio, a tua 

família que seu pai foi preso”, o que aconteceu? O meu tio, advogado, ligou para minha 

casa, para perguntar o que estava acontecendo, e o telefone estava censurado, certo?  

Como ele questionou, deve ter questionado muito a minha mãe e acredito que naquela 

época, eu não sei, depois nos depoimentos, um dia a Comissão de Verdade em geral, 

tentará saber se realmente existia escuta telefônica naquela época, não sei que tipo de 

escuta telefônica era, mas na minha casa foi escuta de extensão para extensão telefônica. 

Não sei se tinha escuta telefônica acho que era mito mais difícil a tecnologia. Até hoje eu 

fico curiosa em relação a isso. Ou seja, o meu tio ligou e como um bom advogado começou 
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a questionar a minha mãe, o que estava acontecendo? A Eliana ligou para mim, então eu 

cheguei a casa, o cara estava doido.  

Eu me lembro que… sou muito parecida com meu pai, eu dei muito de Rubens Paiva, 

eu falei “senta aqui comigo, vamos conversar”, (risos nervosos). O cara era um armário, 

“qual o problema do senhor?”. Ele foi olhando para mim, acho que ele não entendeu nada 

aquela menina, completamente loira, cabelo de Rio de Janeiro, quase dourado, vestida de 

jogara de vôlei, perguntando para ele o que estava acontecendo... 

Desculpa por eu rir, acho que vocês estão chorando, acho que estou podendo pela 

primeira vez inclusive, por me divertir com algumas situações que não eram divertidas 

antes, pode ser nervoso também vai saber.  

Ele foi acalmando, gozado que eu não falei para ele que “o que é esse cabo?”, eu 

fiquei olhando para o cabo e olhando para ele, ele conseguiu não sei onde dentro de casa 

um cabo elétrico. Ele foi escondendo o cabo, foi muito engraçado a reação dele, a gente 

sentando na sala, uma sala que está inclusive aqui retratada a sala, está a família Rubens 

Paiva inteira, era a mesma sala no Rio de Janeiro, quer dizer, esse sofá era esse sofá onde 

nós estávamos sentados, eu sou a que está atrás do papai, era o mesmo sofá. Ele sentado do 

meu lado e eu falei assim… ele foi bem “escuta”, como meu pai reagia, inclusive acho que 

por isso que ele foi morto, é engraçado, mas é sério. “Eu fui deputado, eu fui deputado 

eleito, legitimamente, vocês não têm nada comigo, ou vocês me respeitam ou não sei, vão 

para aquele lugar”, e foi isso que ele fez dentro da cadeia e foi por isso que ele morreu 

inclusive, hoje em dia não se tem dúvida. 

Papai entrou na prisão e começou a falar mal todo mundo a partir do momento que 

eles começaram a maltratar algumas testemunhas que foram presas juntas com ela, 

inclusive uma professora de história, Dona Cecília, que era nossa professora. Essa senhora 

começou a ser maltratada na frente do pai, o meu pai enlouqueceu, falou assim “vocês não 

têm direito, vocês não sabem o que estão fazendo, vocês por favor parar com isso”, eles não 

pararam, ele partiu para ignorância, começou a xingar, tanto que você percebe nos únicos 

depoimentos que têm da possível tortura e também de resgate do que aconteceu, ele fala o 

próprio nome, “O meu nome é Rubens Paiva”, primeiro ele tenta se identificar, porque 

parece que ele percebeu uma certa hora que ele perdeu a identidade alei dentro, quer dizer, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      40 
 
 

é o caso do torturado, do sujeito torturado que perde a identidade dentro da prisão, esse é o 

grande problema da tortura, psicológica o que eu saiba. 

Em segundo lugar, a tortura que fizeram em cima dele, chamando ele de “o Sr. 

deputadozinho, o senhor ainda está querendo alguma coisa”, quer dizer parece que a tortura 

foi em cima disso, ou seja, ele reagiu, como eu reagi com esse sujeito que tentou…  

Bom, a coisa acalmou, por causa dessa conversa, eu não me lembro mais muito o que 

aconteceu depois disso, depois dessa conversa com esse nome, não me lembro mais, isso 

devia ser o que? Umas 17h, agente foi dormir, não me lembro se a gente vi televisão, não 

me lembro o que a gente comeu, não me lembro mais nada, isso foi realmente apagado, eu 

não consigo lembrado. 

Eu sei que dormi, eu me lembro da minha mãe acordando e falando acorda, se veste 

que a gente vai ter que dar depoimento, no dia seguinte, e me lembro de escolher uma 

roupa bastante que me encobria o corpo, porque eu fiquei com medo, comecei a ficar com 

medo. Eu me lembro que era uma túnica preta que vinha até o meio do joelho e uma calça, 

eu me lembro de ter escolhido, inclusive me lembro de ter jogado muitos meses depois 

disso eu joguei no mar, joguei em algum lugar muito longe, porque ficou com cheiro da 

prisão, por mais que eu lavasse. 

Fomos colocadas em um Fusquinha atrás, duas pessoas na frente. Em frente ao 

Manequinho, que tem no Maracanã, eu me lembro, porque toda vez que vejo a reforma do 

Maracanã eu vejo ele lá, pararam o Fusca, nós fomos encapuzadas, era um capuz que vinha 

daqui até aqui embaixo, fedorento, quer dizer, aquele capuz já devia ter sido usado para 

tudo e fomos para nos DOI-CODI, a partir daí, eu e minha mãe fomos separadas, eu fui 

inteiramente revistada, a minha mãe deve ter sido também, e fui colocada em uma espécie 

de corredor polonês sentada. Por que corredor polonês? Cada um que passava me dava um 

coque na cabeça, não é choque, na Globo sai choque, é choque na cabeça ou me chamavam 

de comunista, entravam no meu ouvido e me chamavam de comunista, está rindo Alípio...  

E eu falei “bom, que está acontecendo alguma”, você não consegue entrar, como 

adolescente não consegue entrar na leitura da história, eu nunca entrei na leitura da história, 

na verdade, quer dizer, aquilo não faz parte do teu mundo, o teu mundo é sei lá, Nacional 

Kid naquela época da televisão, quer dizer, tinham outras coisas, não faz parte. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você estava? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Quinze anos e meio, eu faço 

aniversário dia 1º de junho, foi em 21 de janeiro de 1971. Eu nasci em 1º de junho de 1955. 

No meio da tarde eu fui interrogada por um sujeito bastante grosseiro, moreno, 

grandão, bastante grosseiro, que conforme ele foi falando comigo, ele foi me agredindo, eu 

fui respondendo, foi perguntando dos meus amigos do meu pai, foi uma coisa que me 

assustou bastante, eu falei assim “é público e notório”, eu pensei comigo, tem que pensar 

muito rápido. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você entrou com a Dona 

Eunice? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Não mais vi a mamãe, vi uma 

vez só dentro da cadeia. Estavam as duas vendadas. Entrei com ela na cadeia, mas não mais 

vi mamãe, vi uma vez, ela entrou nessa sala, eu saí do interrogatório, ela entrou no 

interrogatório, ela sentiu que era eu, a gente via, depois eu conto isso como é que eu 

consegui identificar, ela falou “filhinha você está bem? Com uma maneira bastante doce da 

Eunice que você conheceu”, eu falei “tudo bem mamãe, está tudo bem não se preocupe está 

tudo em ordem”. Foi a única relação que eu tive.  

Nesse primeiro interrogatório ele foi extremamente violento, e eles tinham na minha 

frente uma espécie de planilha, de um gráfico enorme, parecia uma página dessas A4, A3, 

com gráficos, com nomes de pessoas, a sensação que eles estavam organizar o que estava 

acontecendo, o que pelo menos era saudável, quer dizer, menos maluco, em vez de partir 

para a porrada, eles estavam organizando, e nisso eles começaram  a perguntar…  

Este senhor, era muito engraçado, porque eu via o programa da Globo, na hora que eu 

começo a falar que eu entrei em uma sala de interrogatório, eles botam uma sala de 

interrogatório linda, com uma mesa belíssima, com arquivos, é uma sala desse tamanho, 
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que tinha uma, na verdade, era embaixo de uma escada, devia ter uma escada em cima, uma 

mesa de madeira, e mais nada e uma porta escura. Eu vi que ele olhava para aquilo e me 

pergunta, tal pessoa é amigo do seu pai? É amigo do meu pai. Tal pessoa é amigo do meu 

pai? É. “Então, o seu pai era um grande comunista”, eu falava “eu não sei se o meu pai 

conhecia alguma coisa de Marx, nem sei se ele era um grande comunista”. 

Eu me lembro dessa frase até hoje, não sei de onde eu tirei essa frase na hora “eu não 

sei se ele é um grande comunista, porque eu não sei se ele conhecia alguma coisa Marx”, 

papai não lia, papai era um militante socialista, acho que nem Marx tinha lido na vida, 

papai era um grande político, já falei isso para você.  

Até que uma certa hora, ela falou “mas se seu pai não era comunista, você é 

comunista”, eu falei “o que?”, ele falou “você é comunista, está aqui a prova”, ele tira atrás 

dele um trabalho que eu para o Notre Dame de Sion, escrevi para professora Hilma sobre a 

invasão da Tchecoslováquia, sobre a Primavera de Praga, que logo depois teve uma série 

de livros sobre isso, que foi muito interessante, na verdade a Primavera de Praga era uma 

reação contra os comunistas, e eu relatava, foi um trabalho que eu adorei fazer, fiz junto 

com Reef, quer dizer, o Reef me franqueou as portas da recente departamento de pesquisas 

do “Jornal do Brasil”, no qual ele dirigia em que eu encontrei coisas fantásticas, quer dizer, 

que você encontra em arquivos, quer dizer, fotografias lindas, ai que eu fui entrando na 

história, tudo que eu via em casa, de repente eu achei aquilo fantástico, como um povo 

tinha conseguido reagir e de uma maneira tranquila, vamos dizer, a um regime soviético 

que era terrível, quer dizer, as discussões em casa não eram essas, mas eu começava a pegar 

extratos dessa discussão e tentar entender o que era e o que não era, quer dizer, o meu pai 

não era comunistas, mas ele tinha grandes amigos comunistas, entre eles o próprio Raul 

Ryff. Um grande comunista, não sei se vocês conhecem, ele não é da geração de vocês, é 

de uma geração bastante anterior que morreu ano passado, chama-se Fernando Santana, que 

é de um Partido Comunista da Bahia, entre outros que eu conheci pessoalmente e que eu 

gostava muito. A Gilca Santana, mulher dele, também comunista está viva, “Eu sou 

comunista, serei sempre comunista”, como Niemeyer falava, existiam vários, até hoje. 

Na hora que ele colou esse trabalho na minha frente, eu tomei um susto, dei um pulo 

da cadeira e falei “E agora? Agora fui pega”, e ele com sorriso, aquele jeito, que parecia 

que tinha comido um doce. Eu olhei para ele falei assim “Bom, esse trabalho é meu”, na 
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hora que eu para a cela, eu tentei lembrar onde é que ele tinha pego isso, eu tinha uma 

gaveta, nós tínhamos gavetas eu e minha irmã dormíamos no mesmo caso com trabalhos de 

escola, eles reviraram a casa toda, a gente não percebeu isso, eu não me lembrava disso que 

eles tinham revirado a casa toda. Bom, por sorte ou por azar, entra nessa sala de 

interrogatório, outro militar, não se sabia as patentes, não se sabia nomes, mas eles 

andavam com placas de metal no peito, à paisana, vira-se para o monstro na minha frente e 

fala assim “O cirurgião, nós temos um trabalho para você”, encerra-se o interrogatório. 

Imediatamente ele levanta, eu vou ao corredor e nesse momento, nessas horas que eu 

dou esses depoimentos eu começo a chorar, mas acho que já passou, começam as torturas 

na sala ao lado, senhores e senhoras, pessoas que já passaram por isso, Alípio e Adriano, 

para uma criança de 15 anos de idade ouvir “pelo amor parem com isso”, repetido em 

sequência, foi a coisa mais alucinante que eu já ouvi na minha vida, até outro dia parecia 

que a coisa estava enterrada, ela fluiu, por isso que eu falo aos 15 anos você tem maneiras 

de escapar da loucura humana, aquilo ficou como um filme na minha cabeça, quando 

revelei deixou de ser filme, agora voltou um pouco a ser filme, então você vê que eu não 

me emociono mais com isso, mas a primeira vez que eu contei isso, eu não parava de 

chorar, porque ouvir tortura vedada, inclusive eu estava vedada em um corredor, 20 de 

janeiro, verão no Rio de Janeiro, dentro do DOI-CODI foi a coisa mais enlouquecedora do 

mundo, e eu comecei a chorar, não parava de chorar. 

Nesse momento não, eu fiquei meio estática, agora eu sei onde eu estou, será que isso 

não vai parar nunca? Não parava, e a coisa piorava, ou seja, o tal do cirurgião tinha ido 

fazer uma torturazinha cotidiana.  

Nisso também tinham dois rapazes na minha frente que toda vez que alguém passava 

chutavam os meninos, e chutava naquele lugar, porque devia doer muito, porque eles 

davam berros tremendos.  

Duas horas depois, eu fui novamente levada para interrogatório, foi ai que eu cruzei 

mamãe. Não, eu cruzei saindo e ela entrando, cruzei na saída desse segundo interrogatório. 

Nesse segundo interrogatório, entra um pouco a cronologia dos fatos Rubens Paiva, 

por que eu sabia que papai estava morto, por exemplo, depois eu revelei isso agora, as 

pessoas não entendiam porque eu sabia, eu tinha quase certeza, que foi relevado pelas 

documentações que ele foi morto naquela época, porque nesse segundo interrogatório. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde era a Barão de Mesquita, 

onde vocês estavam, você se lembra? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – DOI-CODI, Rio de Janeiro, 

Barão de Mesquita. Eu nunca entrei nesse lugar, eu passo por ele, porque eu tenho amigas 

que moram ali perto inclusive, e não tenho vontade de entrar.  

Entrou um segundo militar, pouco mais velho, pouco mais sábio, só consigo 

descrever como criança, como garota, pouco mais velho, pouco mais sábio, qualquer outra 

pessoa mais velha descreveria de outra maneira, o sujeito era um pouco mais velho e um 

pouco mais sábio, quer dizer, não era um monstro que era o anterior, gordo e horroroso, 

peludo, esse tinha a cabeça um pouco mais, o clima era um pouco melhor.  

Ele começou a conversar comigo de uma maneira pouco mais saudável, “Primeiro, 

como você está?”, na hora que ele disparou “como é que você está?”, voltou de novo a 

configuração Rubens Paiva e eu disse “eu não gosto de capuz, esse capuz está me 

incomodando, eu tenho 15 anos de idade, se o senhor em 24 horas, o senhor pode ser 

denunciado”, juro por Deus. E ele foi ouvindo cada vez mais sério, eu falei “estão me 

apalpando nesse corredor, estou ouvindo coisas horrorosas, eu estou achando absurdo, tem 

uns meninos que estão sendo maltratados ali dentro, além disso estou ouvindo berros, não 

estou entendendo o que está acontecendo, pegaram um trabalho meu”, disparei.  

Eu não me lembro o que foi interrogado, nada foi interrogado nessa hora, quem 

disparou fui eu, ele virou para mim e falava assim “Tudo bem, cuidarei disso, a gente vai 

ver”, acabou o interrogatório, ele imediatamente mandou tirar o capuz e me colocaram uma 

venda, deu certo.  

Puseram-me uma venda quando saí da sala, com a venda eu consigo ver por baixo, 

quando a mamãe entra, eu vi que era ela, porque eles entram separando, você não percebe 

quem está entrando quem está saindo, se você estivesse com a venda. Ai que eu falei 

“mamãe, tudo bem?”, “sim filhinha como vai você?”, até hoje eu não consigo reproduzir a 

doçura que foi aquilo lá, “minha filhinha, como vai, você está bem?”, fui colocada de novo 

nesse corredor polonês, começou a tortura de novo e pior do que antes, foi ai que comecei a 
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ter uma crise de choro compulsiva, acho que isso uma hora depois, já estava quase 

entardecer, imagina quando a gente foi preso, de meio dia a uma hora, devia ser 17h, 18h, 

depois do segundo interrogatório, uma segunda sessão de tortura, eu comecei a chorar de 

soluçar, nisso eu vi as pessoas passando e sabia exatamente onde eu estava, porque eu via 

os sapatos dos militares, dos soldados, do pessoal à paisana, o sapato do pessoal sendo 

arrastado, tudo ali embaixo, e via quem me dava o choque, inclusive, conseguia ver as 

pernas de quem me dava o choque.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como está sua mãe hoje? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – A minha mãe está com 

Alzheimer, está muito bem de saúde, de vez em quando fala umas coisas que você não 

entende de onde ela tira. 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos ela tem? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Oitenta e três anos, a idade do 

meu pai. E está com Alzheimer há sete, oito anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias vocês ficaram lá? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Eu fui solta em 24 horas e 

mamãe ficou onze dias.  
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Alguém me puxou e já me puseram na cela, isso tudo estou descrevendo pelo 

seguinte, está na cara um pouco do pessoal que faz a investigação que deve entender 

melhor, como a… a relação e como alguma coisa já deveria ter acontecido com papai, dá 

para sentir, porque a coisa ficou digamos não light, mas o ataque, parou o ataque, fui 

colocada em uma cela aberta, tiraram a venda, ai eu me lembre onde pegaram aquele 

trabalho, isso durante à noite foi colocado uma série de pessoas na frente dessa cela, 

geralmente gente amordaçada, gente encapuzada e preso, a gente não via, não dava para ver 

quem era, eu só ouvia a respiração, que era uma respiração muito difícil por causa do 

capuz.  

Amanheceu o dia com a música do Roberto Carlos “Jesus Cristo…” e começaram o 

guardinhas levar todo mundo que estava na frente da cela, durante a madrugada, eu sempre 

esqueço desse interrogatório, porque estava morrendo de sono, durante a madrugada eu fui 

interrogada uma terceira vez, eu sempre esqueço de relator, eu não me lembro muito bem o 

que aconteceu, porque eu estava morrendo de sono, eu tinha 15 anos de idade, eu não me 

lembro, voltando a sensação de que a coisa estava tendo um desfecho, de que a coisa foi 

tentativa de acalmar, eles estavam recuando de maneira muito rápida, quer dizer, todo 

ataque que a gente tinha sofrido antes ou que teria sofrido, estava recuando, por isso papai 

já devia estar em agonia nesse momento. 

Perguntei aos guardas, os dois ficaram assustados, “mas acho que seu pai foi levado 

lá para cima”, um falou para o outro “acho que ele estava muito mal”, eu falei “quero saber 

onde está minha mãe?” minha mãe estava duas celas depois de mim, parece que estendida 

no colchão sem se mexer, mamãe parece que ficou dois dias sem se mexer, porque a filha 

dela de 15 anos estava presa, só avisaram dois dias depois que eu tinha sido solta.  

Quando eu saí da prisão, me tiraram da cela com a minha vendinha, preciosa, nunca 

mais me encapuzaram, nunca me encapuzaram, me levaram em uma sala, espécie de sala 

de saída e me deram a bolsa da mamãe com tudo dentro, “agora você sai”, eu falei “não 

saio”, morrendo de vontade de sair, por que? “porque isso aqui é a bolsa da minha mãe, se 

ela souber que eu estou saindo com a bolsa dela com tudo dela, inclusive cigarro”, mamãe 

fumava, mamãe tinha 40 anos de idade, “não vou sair”, “vai sair”, “não vou sair”, “sai, 

porque sai”. 
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Saí, porque aquilo lá era um inverno, me botaram a venda de novo, eu me lembro de 

ter assinado qualquer coisa, me botaram em um fusca e me soltaram na praça Saens Penha, 

na Tijuca, eu liguei para o Bocayuva Cunha que, por sinal tem um papel muito interessante 

nessa história, foi a filha dele, Helena Bocayuva Cunha, quem denunciou papai, 

praticamente denunciou entre aspas, por uma ingenuidade tremenda ela enviou do Chile um 

manifesto do MR8, com endereço do papai, foi ai que pegaram, nem sabia que a filha do 

Bocayuva, que me pegou na praça Saens Penha… o primeiro jornalista que escreveu sobre 

Rubens Paiva acabou de morrer, morreu recentemente, “quem matou Rubens Paiva”, 

“Jornal do Brasil”, fugiu o nome dele, ele tem uma pegada, cerca hora que ele muda, ele 

fala “entrei no carro do Bocayuva e falei falaram que meu pai fugiu”, eu não falei isso, 

inclusive eu gostaria sempre de dizer que eu nunca falei isso, porque nunca me falaram 

isso, nunca me falaram nada, mas estava na cara de que alguma coisa já tinha acontecido.  

Fui para casa, ai sim, entrei em prantos, enlouquecida, fui deixada na minha casa, os 

meus avós maternos já estavam em casa, os meus irmão já estavam em casa, a partir daí eu 

nunca mais abri a boca, voltando a criança, eu nunca mais abri a boca, eu só abri a boca 

durante onze dias quando a minha mãe estava presa, em que eu botava maiô, era férias, 

junho, janeiro, eu saia de casa, dizia para o meu avô que estava indo a praia, porque meu 

avô não podia saber disso, pai da minha mãe, é um italiano Facciolli, completamente 

histérico, meus avós são italianos puros, atravessava e ia até o final do Leblon, onde era a 

casa do Bocayuva Cunha, onde também era um centro de encontro de todos os amigos do 

meu pai e todos eles me ajudaram inclusive a redigir uma carta que o Vladimir Saque 

coloca para imprensa internacional.  

Na ideia deles, desse grupo de amigos de papai, era tentar falar o mais rápido possível 

para poder soltar, não meu pai, como minha mãe, estavam os dois presos, a gente chegou… 

eu fui com minha avó ao 2º Exército, 1º Exército no Rio, levar coisas, eles não aceitaram, 

aceitaram uma ou outra coisa. 

Recentemente sai a lista de coisas que estariam com ele, você percebe, ai eu junto a 

história de que revistaram a casa inteira, tinham livros, de dez a quinze livros, esse 

documento “Molinas do Rio Grande do Sul”, para você ver como revistaram a casa e 

levaram coisas, quer dizer, por isso que o meu trabalho foi junto. 
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Alguém quer alguma pergunta? Porque eu preciso encerrar, o deputado Adriano está 

precisando. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dodora, você quer falar? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA –1º Exército no Rio de Janeiro e 

2º Exército em São Paulo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos dar uma rodada e 

vamos voltando. Vamos ouvir os outros depoimentos. 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Eu só queria falar uma coisa. 

Só uma última coisa que é para tentar levantar o que vocês estão fazendo aqui, que acho 

que é uma atitude em termos de Brasil fantástica, excelente, parabéns, a Camila sugeriu e o 

Paulo qualquer coisa de museu. Quando eles começaram a falar, nunca me pareceu a ideia 

de museu tão importante, museu do holocausto.  

Eu tive um estresse muito grande, muitos anos depois e quando eu tive esse estresse, 

eu apaguei e o que me vinha eram lembranças de holocausto que eu nunca vivi que depois 

eu inclusive fui ver em filmes, quer dizer, é uma coisa de memória coletiva, eu tive uma 

coisa, na época eu trabalhava muito, foi depois do acidente do meu irmão, que a coisa ficou 

meio pesada em casa, eu tive um baita de um estresse, chegaram a me dar remédio, eu 

fiquei meio que delirando uns dois dias e passou, mas o que vinha nesses delírios é 

exatamente memórias de judeus e holocaustos que eu não deveria ter, porque eu não sou 

judia, então eu lembrei disso com você falando, quer dizer, é o que eu vi no DOI-CODI, eu 

vi um campo de concentração ali dentro.  

Então, eu sugiro que destas belíssimas semanas que vocês estão organizando, que saia 

a ideia deputado Adriano Diogo, eu te dou essa ideia de mão beijada da construção de um 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      49 
 
 

museu da ditadura ou um museu da repressão ou um museu que conte histórias das pessoas, 

principalmente isso que está sendo organizado até hoje. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia foi o acidente do seu 

irmão? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Foi no dia 14 de dezembro, foi 

dez anos depois da morte do meu pai, praticamente, 14 de dezembro de 1979. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tinha quantos anos? 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Vinte e quatro anos. E ele tinha 

20 anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Obrigado. 

Ernesto Carvalho tem a palavra. 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – (com a voz embargada) Bom, boa tarde, queria 

agradecer o convite, parabéns ao deputado Adriano e todas que estão envolvidas nessa luta 

que para mim especialmente para minha família, a gente acha que a nossa geração tem a 

obrigação de passar a história a limpo, como a geração de 1968, como disse o pessoal aqui, 

teve a obrigação de resistir a violência do Estado, então a nossa geração hoje tem por uma 

obrigação política e moral de passar essa história a limpo, então eu queria parabenizar todo 

o pessoal que está envolvido na organizado, especialmente o deputado Adriano. 
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Eu sou filho de um operário que se chama Devanir José de Carvalho, foi morto em 

abril de 1971. A versão oficial é que ele resistiu à prisão no dia 5 de abril e acabou sendo 

morto em conflito, mas a gente tem informações e depoimentos de outros presos que ele na 

verdade foi preso, captura e morreu sob tortura no dia 7 ou 8 de abril. O meu pai era 

mineiro, ele veio no meio da década de 1950, e foi morar no ABC com meus tios e meus 

avós, começou a trabalhar como metalúrgico, era ferramenteiro e se envolveu nas lutas 

sindicais no ABC, na formação do sindicato e ai ingressou no Partidão, da Ala Vermelha, 

depois o Movimento Revolucionário Tiradentes, que é o MRT, que era uma organização 

que ele liderava, ao qual, o Ivan não está ai? Ao qual o Ivan fazia parte, com o pai dele e 

outros companheiros.  

Esse seminário que fala da infância roubada… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para você saber, a gente 

sessões especiais, e o seu pai… 

 

 

 

SR. ERNESTO CARVALHO – Eu soube, eu não pude vir deputado Adriano… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, só para te localizar 

que hoje é a sua visão nesse processo, mas a memória do seu pai… 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Já foi contemplada. Bom, quando cheguei aqui e 

vi infância roubada, eu vi o depoimento da minha companheira de geração, eu fiquei 

refletindo um pouco sobre isso e quando assessoria pediu meu nome para preencher essa 

plaquinha aqui, eu passei o meu nome mesmo, que é o meu nome de registro, não de 

batismo, porque eu não fui batizado e na hora de passei o meu nome eu sempre tenho esse 

problema, eu penso, me traz esse pensamento de uma parte roubada da minha infância, uma 
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das coisas que eu tive que foram roubadas da minha foi o meu nome, como vocês estão 

vendo aqui, o meu nome está aqui que é o de registro que é Ernesto Carvalho, agora o meu 

nome era para ser, como registro, Ernesto Guevara de Carvalho, que era uma homenagem, 

que meu pai estava prestando ao comandante há um ano, eu nasci em janeiro de 1968 e o 

Che tinha morrido em 1967.  

Isso inclusive foi tema de discussão dentro da organização se o meu nome poderia ter 

sido esse ou não, porque eles tinham medo, os cartórios estavam sendo vigiados, e o meu 

pai nessa época já vivia na clandestinidade. Então, essa confusão que eu passo, porque eu 

acabei, quando eu entendi a história, já na Europa, eu comecei a usar o Guevara, até os 

meus tios e as pessoas mais próximas me chamavam de Guevara, de Che, de Comandante, 

e eu comecei a usar, mas nunca me preocupei ir ao cartório e mudar o nome nem nada, mas 

muita gente me conhece pelo Guevara, hoje eu apresento um programa de TV, eu uso o 

nome no GC de Ernesto Guevara, então isso é uma confusão e é exatamente que está usado 

ai, eu tive o nome roubado por conta dessa história. 

Quando o meu pai foi morto em abril, em 1971, logo depois disso a gente estava em 

aparelho, em uma casa de outros companheiros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos você tinha? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Três anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – A gente morava na Lapa e meu pai foi capturado 

no Tremembé, zona norte de São Paulo, e a gente depois de dez dias, estava em aparelho e 

esse aparelho foi invadido pela polícia e houve um tiroteio e morreram mais duas ou três 

pessoas, e minha mãe foi presa nesse dia, eu e meu irmão, eu com 3 anos e meu irmão com 

7 anos, o Carlinhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é importante, vamos 

detalhar um pouco isso. 
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O SR. ERNESTO CARVALHO – Bom, fomos para… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde ficava essa casa que 

você chama de aparelho. 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Eu não me lembro, é na zona norte. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quem estava nessa casa? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Salvo engano, eu queria que o pessoal me 

ajudasse aqui, porque eu não quero cometer injustiça, mas acho que o Dimas Casemiro 

estava nessa casa, não sei o pessoal… que foram as pessoas assassinatos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não é um parecer técnico, 

então tinham duas pessoas. 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Não. Tinha várias pessoas, minha mãe, eu… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E duas pessoas foram 

assassinadas? 
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O SR. ERNESTO CARVALHO – E duas pessoas foram assassinadas em um 

tiroteio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você viu tudo isso? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Vimos, eu e meu irmão. E fomos depois para a 

Oban. O Carlinhos, Carlos.  

Chegando a Oban, a gente teve uma… contarei esse detalhe, porque é um detalhe que 

marcou, não sei se me lembro dele, mas talvez me lembre do que me contaram que quando 

nós chegamos a Oban, os policiais que receberam a gente lá estavam usando objetos 

pessoais do meu pai. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouco, quantos 

anos tinha o seu irmão? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – O Carlinhos 7 anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Três anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E vocês foram para Oban, sua 

mãe, o seu irmão também foi? 
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O SR. ERNESTO CARVALHO – Isso. E um detalhe dolorido, mas importante 

falar, porque dá um pouco da dimensão não só da violência física, mas moral e quando nós 

chegamos, não me lembro disso, mas talvez eu me lembre da história, que alguns policiais 

estavam usando objetos pessoais, uma jaqueta que meu pai tinha, relógio. Enfim, nós fomos 

entregues aos meus avós e minha mãe ficou trinta dias presa. Quando ela saiu, foi montada 

uma operação para que a gente conseguisse sair do país e a gente foi para o Chile. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês ficaram, todos os três 

trinta dias presos? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Não, só a minha mãe. Eu e meu irmão fomos 

entregues aos meus avós. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês chegaram até a Oban. 

Quanto tempo ficaram lá? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Não me lembro.  

E na ida para o Chile… o Chile vivia um governo socialista do Allende, e a gente foi 

recebido… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês chegaram ao 

Chile? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Em 1971, em agosto. E nós fomos recebido pelo 

governo chileno com honras, filhos de guerrilheiro, e a gente teve dois anos morando no 
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Chile, de certa forma pouco mais tranquilo, porque nós estávamos sob a segurança do 

governo chileno. 

Em 11 de setembro de 1973 a história muda de novo com o golpe militar chileno e 

todos os refugiados passam a ser perseguidos da noite para o dia, e a gente ficou vagando 

pelas cidades de Santiago, porque…  

O Carlos e mais um companheiro que se chama Caio, que era companheiro nosso que 

estava lá, e todas as embaixadas estavam sendo vigiadas, ou melhor, cercadas pelo exército 

chileno, para que as pessoas, os refugiados não conseguissem entrar, e a gente montou uma 

operação, eu digo a gente, porque eu e meu irmão também tínhamos tarefa nessa ação que 

era de entrar na embaixada que era o único lugar que a gente poderia estar… já tinham 

vários companheiros brasileiros lá e a gente conseguiu entrar em uma ação violenta, o Caio 

acabou sendo ferido, mas a gente conseguiu na marra entrar na embaixada, que era a 

embaixada Argentina, e nós ficamos lá três ou quatro meses, e desde do Chile a gente vivia 

em locais separados para os refugiados, não sei se vocês viveram essa experiência? Vocês 

ficaram aqui. Mas enfim na Argentina igual, só que na Argentina a gente já tinha um… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando chegaram à Argentina 

ainda não tinha tido o golpe do Videla? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Não, exato. Chegamos lá no final de 1973… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Para Buenos Aires? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Sim, vários brasileiros foram para lá, inclusive o 

Daniel, o Joel, que também eram militantes, e que são desaparecidos, que é agora onde vou 

chegar à história que na Argentina a gente aparentemente vivia uma certa tranquilidade, 

apesar de viver dentro de um local específico separado pela ONU para os refugiados, tinha 
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um clima de terror porque a operação Condor já estava a todo vapor e o governo brasileiro 

tinha uma estratégia de atrair os refugiados, por meio de emboscada, foi o que aconteceu 

com os meus tios, Daniel e Joel, na Argentina… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi uma emboscada. 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Na verdade, como eles chamavam os cachorros 

que eram agentes que tinham, que eram militantes que tinham passado para o outro lado e 

tinham a tarefa de ir até onde estavam os refugiados nos países do Coresul e convencê-los a 

voltar, porque tinha uma entrada, tinha uma ação, no caso dos meus tios parece que tinha, a 

promessa era que tinha um núcleo, um foco de guerrilha e eles embarcaram nessa, e consta 

na lista dos desaparecidos, Daniel e Joel. 

Alguém perguntou aqui sobre a ideia, acho que foi você. O meu pai morreu com 27 

anos, o Daniel morreu com 25 anos e o Joel com 24 anos. Na Argentina eu já estava com 5 

anos. 

A minha memória fica muito clara a partir da nossa chegada ao Chile, aqui no Brasil, 

quando tinha três anos, por exemplo, a figura do meu pai eu não me lembro de nada, não 

me lembro de nenhum momento com ele, até para reconstituir a imagem dele, eu levei 

muito tempo, porque nem fotos a gente tinha, a gente tem uma foto dele que é dessa época 

que ele está distante, é a única e última foto, estão eu, meu irmão e ele, inclusive essa foto 

fez parte de uma exposição de um fotografo agora. 

Então, montar a figura dele há vinte anos, eu tenho um tio que acabou ficando, era 

refugiado como a gente, esteve preso, saiu na troca do embaixador suíço e ele morou com a 

gente até Portugal, então quando nós chegamos, depois que a gente foi a Portugal, e vamos 

na anistia, e o Jairo seguiu para Chile, então eu não tinha muita lembra do Jairo 

fisicamente, mas eu estive com em 1989, engraçado que eu fiquei tentando criar uma 

imagem física, baseado nos traços dele, rosto, pele, cabelo, não tinha.  

Bom, eu acho que essa parte: roubado da nossa vida tem um significado muito 

grande, porque, desculpa como é seu nome? Paulo falou aqui, eu tive uma confusão um 
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pouco maior do que vocês, porque quando nós chegamos ao Chile, tanto na Argentina 

como Portugal, eu convivia com pessoas que tinham a mesma afinidade ideológica que 

meus pais, e eu cresci baseado, em cima dessa crença, dessa firmeza ideológica, esse 

orgulho que a gente tem sobre a história do meu pai, dessa geração, mas quando volto ao 

Brasil, em 1979, a gente vivia ainda sob a ditadura e eu vim morar com a família dos meus 

avós maternos, e que não tinham nenhuma relação com isso, para mim foi um choque, eu 

fui morar em Diadema, e com os meus avós, minha avó materna, meus tios, eu tinha até tio 

do outro lado que era milico, e a histórica que a gente…  

Eu cheguei e as pessoas me tratando como filho de bandido, inclusive na escola, logo 

que eu cheguei fui a escola e comecei a ter problemas, porque a história que eles contavam 

não era a mesma história que eu conheci e concordava, e os amigos, os familiares, então 

assim, quando os meus tios, o meu tio mais velho também foi refugiado, voltou ao Brasil 

em 1982, eu comecei a ter uma referência diferente da que eu estava tendo.  

Então, eu acho que a nomenclatura deste seminário é muito, pelo menos para mim, 

pertinente. Eu acho que a Eliana falou um pouco dessa estratégica que a gente tem na 

adolescência, na infância de a gente ter essa defesa de criar, eu continuo tendo isso, hoje eu 

tenho quarenta e cinco anos, eu já vivi quase 20 anos que o meu pai viveu, já sou avô e 

continuo tendo essa questão… nesse caso, talvez maximizar um pouco, carregar na tinta o 

outro lado, por exemplo, eu faço questão, até ia fazer um ato simbólico de escrever Guevara 

aqui em baixo, porque é mais um ato afirmativo, eu já tive problemas como era mais novo 

de dar entrevista para a imprensa burguesa, e os caras me provocaram com essa questão do 

nome, que não seria oportunismo meu, como sou músico, eu já ouvi provocação de várias 

formas, mas o que eu faço, apesar de também ser fã do Comandante Guevara, é mais uma 

homenagem a escolha que o meu pai fez.  

Então, essa coisa de carregar, eu vivo dizendo nesses momentos de que eu tenho 

orgulho enorme da história do meu pai, dos meus tios, do Ivan, de toda essa geração, nem 

sei se a gente teria essa capacidade, se a minha geração teria essa capacidade, mas sou um 

defensor, inclusive dos atos mais extremos que essa geração tomou, como a luta armada, eu 

acho que essas situações são completamente no meu ponto de vista justificada, a violência 

era do Estado, e não dessa geração, essa geração inclusive estava resistindo a uma violência 

do Estado que foi o Golpe.  
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Então, eu acho que essa questão que a gente carrega, carregava na infância, no tem 

caso já na adolescente e hoje é de promover essas ações afirmativas em defesa da memória 

dessas pessoas e a gente acaba, no meu caso, continuo tendo problemas com isso, porque, 

como o Paulo falou, você entra em um taxi, no Rio ou em São Paulo, em qualquer lugar, 

hoje a internet é um campo democrático, para o bem e para o mal, então a gente houve 

barbaridades, eu faço questão na minha página do Facebook de ter o meu nome, a história 

do pai, a minha página do Twitter eu recebei uma provocação em dia, eu até mudei a 

apresentação, coloquei lá, a pergunta é “quem você é?”, eu falei “sou Ernesto Guevara”, 

sou filho de guerrilheiro, sou isso, então esse embate causa incomodo e acaba roubando 

uma parte da sua vida, porque ele não é só ideológico? Ele é talvez muito mais emocional 

do que ideológico, talvez seja exatamente isso que a Eliana falou, que é uma defesa que a 

gente tem. 

Eu sou músico e eu tenho dificuldades de trabalhar, já tive dificuldades de trabalhar, 

por conta do meu nome, apesar de que o meu trabalho é muito mais voltado para essa 

história, só a título de informação eu tenho um espetáculo que se chama “Canções da 

Resistência”, que conta essa história por meio da música e de depoimentos que a gente dá, 

apresentação do filme “Quinze Filhos”, e isso naturalmente acaba tendo provocações, 

discussões.  

Eu fazia o Projeto Recreio nas férias da prefeitura de São Paulo, na época da Marta 

Suplicy, para um artista como eu que não tem acesso à grande mídia, dez show no ano 

representa talvez 50% do trabalho do ano, e quando a Marta perdeu as eleições a gente já 

tinha o contrato para o Projeto Recreio feito, em janeiro, porque a Administração já tem 

que deixar pronto em janeiro, e eles simplesmente cortaram e o cara ainda tirou um sarro, o 

cara falou “pó, com esse nome você quer fazer show aqui agora, você esquece. Então, não 

quero parecer uma vítima disso, estou pouco ligando, mas a gente continua tentando fases, 

energias roubadas por conta dessa história toda.  

Se vocês me permitirem, farei um desabafo, esses dias tem um debate feito na 

internet, que o cantor Lobão, não sei se vocês acompanharam isso, o cantor Lobão, já é de 

praxe ele falar bobagem, tenho uns amigos músicos que soa mais próximos dele, conhecem 

mais ele, dizendo que toda vez ele vai lançar um trabalho ele usa como marketing, falar 

algumas besteiras, ele já disse que a ditadura arrancou umas unhazinhas e se me desculpem 
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o desabafo e a linguagem, mas ele disse na última entrevista dele que ele queria que as 

vítimas da ditadura se “fodessem”. Então, eu não sei se tem alguém da imprensa, mas eu 

quero dizer o seguinte Lobão, “foda-se” você seu “filho da puta”.  

Mas eu entendo o Lobão, porque o Lobão é filho, não sei se vocês conhecem a 

história dele, descendente de holandês, morou na zona sul do Rio, não tenho nada contra, 

pelo contrário, gosto muito da zona sul do Rio de Janeiro, e ele vem de uma família 

complicada, ele deu uma surra no pai dele, a mãe suicidou-se deixou uma carta, 

responsabilizando ele, então é um cara que tem uma confusão mental enorme, apesar… eu 

falo isso com muita dor no coração, apesar dele ser um músico talentoso, mas é um cara… 

estou fazendo esse desabafo aqui, porque isso está na pauta da internet, está na pauta do 

meio que trabalho de músicos, enfim, e isso acabou levantando, por isso também deputado 

Adriano, a importância que eu acho desse trabalho aqui da Comissão da Verdade, porque o 

baterista, não sei se vocês sabem disso, do Paralamas do Sucesso, o João Barone fez um 

comentário no Twitter, dizendo que, é uma coisa chula, o nordeste, com seca e a Dilma 

dando dinheiro para a Comissão da Verdade.  

E isso acabou gerando uma discussão na rede e o Roger que é o vocalista da banda 

Ultraje a Rigor, também entrou nessa discussão, dizendo que era realmente um roqueiro de 

Direita, e ai o José de Abreu que é um ator que eu tenho um carinho enorme pelo José, 

entrou na discussão, levou um pau danado.  

Então, essa questão de a gente ter a infância roubada, a gente continua tentando, uma 

parte da nossa vida roubada nessas agressões que no campo ideológico você assimila bem, 

porque a gente continua, as forças que deram o Golpe Militar em 1964 continuam com 

forças. Agora, do ponto de vista pessoal, é um desgaste enorme, você ouvir um cara como o 

Lobão que na minha geração foi muito ouvido, contestador e etc., eu mesmo cheguei a 

comprar discos do Lobão e você ouvir um cara dizendo um absurdo desse, então do ponto 

de vista pessoal é uma coisa muito trágica.  

Você vê o João Barone que é o baterista do Paralamas do Sucesso, que também é uma 

outra banda que a grande maioria das pessoas gostam, os caras inclusive tem composições 

contestadoras, tiveram um papel na minha opinião nos anos 1980 importante, do ponto de 

vista da música, do ponto de vista das mensagens, o próprio o Ultraje a Rigor, apesar da 

simplicidade melódica e harmônica, mas eram contestadores e hoje o cara aos 50 anos sai 
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dizendo que é um roqueiro de Direita, que o Lobão razão, que o João Barone tem razão, 

enfim isso… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só fazer uma pergunta para 

você concluir. Como a sua família é uma família militante, como está o seu tio, aquele que 

você encontrou depois de muitos anos que não foi morto na emboscada? Sua mãe, seu 

irmão, como está esse resto da diáspora? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Então, eles eram em cinco irmãos, o Devanir que 

era o meu pai, Daniel e Joel foram desaparecidos, e o Jairo que era o caçula e o Derli que 

era o mais velho. O Derli mora aqui no ABC Paulista, voltou do exílio em 81, 82 salvo 

engano, mora no ABC, não está com a saúde muito boa. O Jair, como era o caçula, acabou 

casando na Europa, constitui família e não conseguiu voltar de vez para o Brasil até hoje, 

ele está com um projeto de tentar, ele aposenta agora, porque ele trabalha em uma empresa 

lá, talvez em dois anos ele consiga, agora está uma crise enorme lá, talvez não sabe se vai 

conseguir aposentar daqui dois anos e volta.  

Minha mãe está bem, operou o joelho anteontem, que era o dia que eu tinha marcado 

para vir aqui, aliás, quero pedir desculpa de público aqui. O meu irmão é professor de 

História no colégio Equipe, em São Paulo, também está bem, não consegui conversar com 

ele sobre o convite que vocês fizeram, ele tem um pouco mais dificuldade que eu para falar 

sobre esse tema, mas eu não sei se é isso, não consegui conversar com ele sobre isso, mas 

tentarei falar com ele para ele vir. 

Mas a família está ai, nós temos o meu avô paterno que era o pai do meu pai, dos 

meus tios, ele morreu há quatro, cinco anos, eu falei isso quando nós recebemos o pedido 

de perdão do Estado, isso era uma outra coisa que eu queria falar, viu Paulo, a gente 

recebeu o pedido de perdão do Estado brasileiro, não sei se vocês passaram por isso, mas o 

ministro José Eduardo, que é uma figura que tenho profundo respeito, eu fiquei mais 

emocionado em receber o pedido de perdão pelo José Eduardo, do que qualquer coisa, que 

é um cara que eu adoro e é um companheiro, quando cheguei a Brasília e eu entrei no 

Ministério da Justiça e veio o José Eduardo, como ministro, eu falei “Puxa, a gente mudou 

mesmo”, o país está muito melhor, a gente a receber o pedido de perdão do Estado já é uma 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      61 
 
 

coisa emocionante, falarei disso, e pelas mãos do José Eduardo, que eu conheço, sei da sua 

seriedade, etc., fiquei muito emocionado. 

Agora, o pedido de perdão do Estado foi uma coisa emocionante, não é uma coisa que 

mexeu comigo. Lá em Diadema tem uma escola linda, com o nome do meu pai, tem rua no 

Rio de Janeiro, aqui em São Paulo uma rua também, essas homenagens são bonitas, mas 

isso não completa, como você falou, a grande mídia vai reproduzir isso um dia, vai falar, eu 

acho pouco provável também, acho que esta Comissão talvez a gente consiga criar 

propostas, ideias...  

O Adriano agora como deputado para que a gente consiga ajudar um pouco em 

relação a isso, eu gosto da ideia do museu, eu acho que essa provocação desses músicos que 

eu citei aqui, elas são bem vindas também, porque eu acho que isso traz a discussão e as 

pessoas se colocam como devem se colocar, como você falou que você ouvia quando saiu a 

lista do DOPS, que você ouvia na rua, eu também chego a ouvir isso, eu postei agora no 

meu Facebook, que eu sou adepto às essas tecnologias, que eu estava aqui dando 

depoimento e várias pessoas foram solidárias, eu acho isso importante, acho que a gente 

tem que fazer de uma forma mais institucional, então está o meu apoio a essa proposta. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria te falar, amanhã o 

Ustra havia sido convocado para depor na Comissão… 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Havia confirmado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele pediu um “habeas 

corpus”, ele vai, mas permanecerá calado. Eu estou falando essa introdução, do seu jeito 

você acha que deve haver punição para os torturadores? 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Seguramente sim. (Palmas.) 
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E não é por revanchismo, uma vez eu dei uma entrevista falando sobre isso e até o 

cara foi mal intencionado, o jornalista, ele disse que não me interessava conhecer o algoz 

do meu pai, o cara que foi lá e assassinou, até a gente sabe disso... 

Mas eu disse que o problema era o sistema, não indicar a pessoa, mas isso não quer 

dizer que eu não acredite, que eu não ache correto que essas pessoas tenham a sua punição, 

agora não é uma coisa, e isso aprendi com a história do meu pai, que isso não pode ser uma 

coisa pessoal, nós estamos falando de um projeto político, de uma luta de classes, nós 

estamos falando de um projeto bem mais do que essa questão pessoal.  

Na verdade, eu torço para que todos eles vão para o inferno, mas a punição 

evidentemente eu acho que tem que ser sim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então pode ter revanche, mas 

não pode ter mata-mata? (Risos.) 

 

 

 A SRA.MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Eu ia falar exatamente o que 

você falou em uma maneira um pouco mais objetiva, eles precisam identificados, a partir 

do momento que as pessoas que foram torturadas e mortas estão sendo identificadas, e as 

pessoas que mataram e torturam precisam identificados, não sei se vai, não dá, porque todo 

mundo morreu, já está velho, já consegue “habeas corpus” para calar a boca, não só ele, 

como o Escadinha, sei lá quem mais. 

 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Pelo menos fica claro para outros que 

quiserem a tortura ou qualquer outra violência, fique claro que isso leva a cadeia, isso não 

pode, porque até agora como não foi passado a limpo. 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Camila você sabe… eu não sei se foi você ou o 

Paulo que falou sobre isso, mas o “modus operandi” que a polícia usa hoje, evidente que 
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com os marginais, os foras da lei, a bandidagem hoje é a mesma, acho que foi você que 

falou isso, então, isso precisa, eles acham que o método de investigação, a polícia, o Estado 

democrático, continua achando que o método de investigação de interrogatório mais 

eficiente é a tortura e isso é uma herança que a gente recebeu, que o regime militar deixou. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, agora, na reta final, até 

se vocês puderem ficar mais um pouco, os filhos, vão ouvir as mães, duas mães. Lerina 

Machado vem para cá. Vocês podem ficar? A Lerina fica lá ao lado. Você tem que ir 

embora? Só queria apresentar o caso na sua frente, porque é um momento muito especial, 

peço atenção de vocês todos. 

Bom, está aqui a Darcy Andozia Azevedo, mãe do Carlinhos, esposa do Dermi, e está 

aqui a Lerina Machado, mãe do Aritanã, eu só queria pedir uma coisa, esta sala é um 

horror, qualquer ruído interfere desde tudo, da cabine, da internet, qualquer… então agora 

haverá um momento, até se você precisar ir, vá, porque nós vamos contar o outro lado do 

espelho, a Darcy Andozia Azevedo falará do Carlinhos e a Lerina falará do Aritanã, dos 

filhos. Então, queria pedir que quem precisar sair saia agora, porque a gente começa um 

novo tipo de abordagem. 

 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Pessoal, obrigado, desculpe o desabafo. 

 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Obrigado também, eu pedir 

para ele agradecer por mim, as coisas mudam, tem horas que a gente está chorando, tem 

horas que a gente está rindo, mas enfim, são os adolescentes e as crianças. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Vocês podem ficar 

mais um pouco? Vocês poderão ficar? Então, vamos lá. Darcy você pode falar direto? 
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A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Bom, por pouco tempo, eu sinto, eles 

poderiam estar aqui falando, como ele falou em Brasília no momento em que nós fomos 

para o pedido de perdão. Eu sou mãe, convivia diretamente com ele, no dia a dia, e eu 

mesmo me surpreendi com a consciência que meu filho tinha, com a visão de mundo que 

ele tinha, que isso foi fruto do que? Da minha busca de coerência.  

A ditadura me deu algo sim, me deu a força para enfrentar a vida que eu vivi nesses 

anos todos, para fazer todo o trabalho, para me manter dentro da minha coerência. E esse 

meu filho, contarei um pouco da história que a gente viveu.  

Esse menino foi preso de manhã na minha casa, eu tinha saído para ir a procura de 

Don Paulo Evaristo, que e a gente tinha um relacionamento direto com ele, para avisar que 

o pai, quase certeza tinha sido preso na noite anterior, ou no dia anterior, e já se tinha 

notícia de que ele teria morrido, então para tentar evitar a morte, que a gente sabia que não 

se matava imediatamente, ele tinha sumido no dia anterior, eu fui atrás de Don Paulo 

Evaristo, e só consegui voltar, aliás, nem voltei, porque quando fui ao escritório de Maria 

Nildi, ali eu presa.  

Eu fui encontrar meu filho, por volta das 1h, 2h, no DOPS, com a moça, a babá que 

cuidava dele. E para minha surpresa, eu vi a boca do meu filho cortada, havia um corte 

lateral da boca, e a menina me conta que à medida… eles estavam em casa, foram falando 

para os meninos “cadê a sua mãe? Sua mãe não está aqui, nem para te alimentar não está”, 

e o menino começaram a chorar muito e eles bateram, deram um tapa muito forte no 

menino e cortou a boca dele. Ele acabou me salvando da tortura, porque eu fui levada 

diretamente para a sala de tortura, onde tinha a máquina de choque elétrico e estava comigo 

conversando, interrogando o Fleury e lá para tantas chega um policial, sei lá quem era, 

falando, perguntando o que iria fazer com o menino que estava preso no DOPS, desde a 

parte da tarde.  

Diante disso, eu não sofri tortura física naquela madruga e me foi permitido levar o 

menino para a casa da minha mãe, discutiu-se, a única possibilidade era levar meu filho 

para a casa da minha mãe, dos meus pais em São Bernardo e nós fomos durante a madruga, 

e eu fui alertada da seguinte forma, se eu abrisse a boca para gritar ou falar qualquer coisa 

quando chegasse lá, ele voltaria comigo e não iriam mais levá-lo a lugar nenhum, então vi o 

menino descer e voltamos para o DOPS.  
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Quando eu saio da prisão, esse menino teve uma infância muito difícil, nós sofremos 

muita discriminação, é um fato que nós tivemos que ir ao Rio Grande do Norte, uma cidade 

pequena e começou o drama do meu filho, porque tanto ele, sofria direto na escola, sendo 

acusado de ser terrorista, mal elemento, e os meninos batiam nele, a todo tempo ele 

reclamava na escola de ser atingido por isso e ele tinha vergonha disso, que nós éramos 

marginais, principalmente a mãe, porque a mãe era uma paulista e todo paulista era… tem 

um termo que eles falavam, libertino, isso foi durante muitos anos, ele acabou se fechando 

e foi assim que os médicos, com quem a gente tentou desde criança fazer um tratamento 

diziam que a partir daí o trauma foi muito grande, teria esse problema de saúde. 

Eu só farei parentes, para poder ganhar dinheiro e nos manter, eu tive que trabalhar 

no Rio Grande do Norte, em uma cidade chamada Currais Novos, quando eu entrava na 

sala dos professores, todos os professores saiam e eu ficava sozinha, isso não foi por um 

dia, por uma semana, foi durante muito tempo, até que eu desisti de ir para lá, para não ficar 

com as pessoas. E infelizmente, quando ele recebeu a indenização do Estado, e esse 

depoimento acho que vale a pena alguém procurar conhecer, ele falou claramente de como 

ele se sentia, foi ele falando, que ele não se adaptava… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi esse depoimento? 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu não lembro exatamente, mas foi 

quando… os filhos dos presos políticos começaram receber a indenização. Eu não consigo 

lembrar quando foi. Não, foi antes. É porque em 2011 ele recebeu.  

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – (ininteligível) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rita, por favor, repete que é 

importante. 
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A SRA. RITA SIPAHI – No momento em que ele pediu para falar, ele falou com 

clareza e ele sabia exatamente, contou a história da vida dele que, de fato, ele tinha 

problemas e que aquele momento ali, era um momento em que ele tinha consciência de que 

ele tinha sido bem tratado, eu lembro que ele ao ser recebido pela Marisa, que o recebeu lá 

embaixo, isso para ele foi muito importante, porque ele não sabia direito onde era a sala, e a 

Marisa o levou até a sala.  

Ele se referiu a isso, mostrando que essa atenção toda e mais o que estava 

acontecendo ali, o que ele assistiu dos outros filhos também, perseguidos, era muito 

importante para ele que daquele momento em diante seria outro momento na vida dele, 

acho que o depoimento está gravado, é importante que se tenha esse documento, que se 

coloque nos anais, enfim… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi? Foi na Comissão 

Nacional de Anistia? 

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Foi na Comissão de Anistia, em uma sessão de filhos de 

militantes políticos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano foi? 

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Acho que em 2011. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – 2011 foi quando ele recebeu. 

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Então, 2010. 
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A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Em torno de 2009 ou 2010. 

 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Mas isso a gente tem gravado lá na Comissão, e a gente 

pode pegar na Comissão. E outra coisa, ele falou que aquela reparação, serviria para que ele 

daqui para frente pudesse pagar com mais tranquilidade o analista dele, inclusive isso, que 

ele tinha dificuldade, mas que ele sabia que seria um momento diferente para todas as 

pessoas que participaram e ouviram que ele falou, havia uma certeza de que ele tinha dado 

outro passo, que a vida dele seria diferente dali para frente, todas as pessoas sentiram isso e 

algumas inclusive manifestaram isso, pela fortaleza que ele tinha e demonstrou ter. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem falou foi a Rita Sipahi. 

Continua por favor. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu acredito que a luta dele, ele lutou 

muito para poder conseguir se inserir nessa sociedade, e não conseguiu, mas o interessante 

e o que eu quero ressaltar que era uma pessoa consciente, lia muito e eu descobri depois da 

morte que ele na internet era uma referência para muita gente, porque ele lia e ia buscar os 

dois lados da questão e passava para o pessoal, então isso me deixou, me deu forças até 

para continuar a vida. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora está morando onde? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu moro em São Paulo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele está morando com a 

senhora? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Ele morava comigo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui em São Paulo? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – É. Porque ele não conseguia trabalhar, 

ele não se adaptava. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Rio Grande do Norte veio 

a São Paulo. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu sou de São Paulo. O Dermi era de 

Currais Novos. E ali começou também muita dificuldade, porque Demir apresentou um 

problema da mesma natureza que ele, e o menino, enquanto estive em São Paulo, foi muito 

rejeitado pelo pai, porque o pai saiu da prisão completamente fora da realidade, e não 

conseguia dividir o espaço com o filho, porque ele também era um filho e isso também 

marcou muito a vida dele, mesmo sendo um garoto muito novo, ele tinha…  

E depois a gente foi fazer… A gente foi atrás disso no Rio Grande do Norte, ele tinha 

uma idade mental muito além da idade cronológica, eu tenho documentos que comprovam, 

ele sabia o que estava acontecendo, e a gente precisava dopar o menino para que eu tivesse 

condições de dar a atenção, o cuidado necessário para o pai, e diante disso, para que Dermi 

melhorasse mais rápido a gente teve que ir ao Rio Grande do Norte, que eu acredito que… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando a senhora foi ao Rio 

Grande do Norte? Desculpe interromper. A senhora também foi presa, não foi? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Fui. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi a senhora, o Dermi e o 

menino, isso foi quando? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Olha, eu tenho um problema de data, foi 

em 1974. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, aqui não é prova. 

Em 1974. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – No começo foi em fevereiro de 1974. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Naquela (ininteligível) Maria 

Nilde Mascellani, do Waldemar Rossi? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Exatamente, eu trabalhava com a Maria 

Nilde. Eu tinha que trabalhar. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No colégio vocacional ou no 

SESI? Bom, a senhora trabalhava… 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – A Nilde já havia sido perseguida e tinha 

aberto um escritório de educação para poder inclusive se manter financeiramente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na praça da Sé. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Não. Antes disso, no Campo Belo, perto 

do Aeroporto. Nós éramos um grupo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. A Sra. era do Renove. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu fui do Renove. Eu tirava o sustento 

para manter a minha família, por quê? Porque a participação do Dermi e a experiência 

muito maior era do Dermi, eu liderava, a gente decidiu em reunião que ele continuaria, eu 

trabalharia, inclusive por ter mais facilidade de conseguir um trabalho, porque ele não 

tinha, porque tinha vindo fugido do Rio Grande do Norte, tinha sido perseguido lá e teve 

que vir para São Paulo.  

Então, eu trabalhava, graças a Deus, consegui trabalhar com a Maria Nilde, em um 

trabalho que era ligado ao nosso trabalho e para liberar Dermi. E com a prisão, isso foi 

desmantelado, então eu tive que ir para o Rio Grande do Norte para que com isso a saúde 

de Dermi se recuperasse mais rapidamente. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês ficaram até quando lá 

no Rio Grande do Norte? 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Até 1979, por ai. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. foi presa onde, no 

DOPS ou na Oban? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu fiquei no DOPS. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O menino ficou com a senhora 

lá? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Não, ele ficou até de madrugada, no dia 

da prisão, porque eles tiveram na minha casa logo cedo para me buscar, encontraram, 

ficaram com o menino, como eu não chegava, eles levaram o meu filho e a babá para o 

DOPS, e lá eu os encontrei no DOPS, por volta das duas horas. Antes disso, nós andamos 

por São Paulo e a equipe estava prendendo outras pessoas, inclusive uma terapeuta, eu não 

lembro se era psicóloga foi presa que trabalhava com a Maria Nilde, que trabalhava no 

grupo, foi presa naquela noite. 

Então, a gente andou São Paulo inteiro e eles falando, botando medo que estavam ali, 

às vezes eu ficava sozinha no carro muito tempo, porque eles revistavam a casa, prendiam 

outro carro saía com as pessoas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A professora Maria Nilde... 
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A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Já estava presa no DOPS. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Waldemar Rossi também? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Waldemar Rossi e outros grupos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Sra. e o Dermi foram 

presos juntos? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Não, Dermi foi preso no dia anterior. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele já estava no DOPS. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Sim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora foi conduzida no 

outro dia. Foi com o menino. A senhora morava onde? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu morava no Brooklin. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pois não, Alípio… nós 

tivemos que anular os microfones de mesa, mas é importante que você fale no microfone. 

 

 

O SR. ALÍPIO – Boa tarde Darcy, eu lhe conheço bastante, talvez você não me 

conheça. Eu escrevi inclusive sobre o caso do Cacá, mas eu acharia importante para o 

público e para efeito de gravação que fosse dito a idade que o Cacá estava quando foi preso 

e o que acontece no fim que ele não está aqui para falar, por favor, desculpe. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu agradeço. O Cacá tinha um 1 e 7 ou 

8 meses, porque ele faria 2 anos em maio e nós fomos presos em fevereiro. A outra 

pergunta qual é? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos ele foi 

embora? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Ele foi embora justamente com 40 anos, 

ia fazer 41.  

 

 

O SR. – (ininteligível). 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Pois bem, meu filho no momento em 

que tantos profissionais que cuidavam, quanto eu, eu estava trabalhando, ele se decidiu 

falecer no momento em que foi surpresa para todos os amigos, para mim, para os 

profissionais que cuidavam dele… mas eu preciso contar isso. 
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Um dia... Na terça-feira antes... Ele morreu na sexta-feira de madrugada, na terça-

feira eu estava na casa de uma amiga, porque eu quase não saia para fazer companhia a ele. 

Como ele não ia trabalhar esse dia, eu saí, ele também saiu e a minha amiga ligou para 

brincar com ele e disse: “Olha Cacá não liberarei sua mãe hoje, você permite que ela fique 

aqui, porque se não ela não quer ficar”. Ele disse: “Não Ivete, eu quero que minha mãe 

venha para casa, porque eu gosto muito de ficar com a minha mãe”.  

E três dias, ou quatro depois, não deu para perceber absolutamente nada que ele 

estava ou deprimido, triste, ele então de madrugada se suicidou, ele inclusive mandou um 

email para os amigos se despedindo, deixou um bilhete muito bonito para mim, que ainda 

não posso... A polícia levou, não sei quanto tempo que poderei tirar esse bilhete, onde ele 

pede que eu não esqueça, nem descuide dos outros meus irmãos, quer dizer, nem nesse 

momento ele se esqueceu das pessoas com quem ele convivia, ele deixou tudo tudo tudo 

organizado. (A depoente chora.) 

Então, vocês estão percebendo que emocionalmente eu estou bastante abalada, 

porque eu fico pensando, a luta dele foi tão grande, quando a gente acredita, ele estava 

trabalhando e foi isso mesmo, ao trabalhar ele percebeu que ele não se adaptava ao mundo, 

porque se ele tinha…  

Ele falava comigo isso, ele tinha aceitado trabalhar e todas as pessoas que 

trabalhavam com ele, aceitaram trabalhar, porque que ele estava tendo tanto problema, 

porque ele fazia certo e pedia para as pessoas que também cumprissem o seu papel.  

Então, estava havendo muito problema no trabalho, justamente porque as pessoas que 

trabalhavam com ele não tinham consciência de que eram profissionais e que tinham 

aceitado ganhar o que ganhavam e tinha que fazer bem feito o trabalho deles.  

Então, isso pesou muito, eu acredito, pelas conversas que nós estávamos tendo, 

porque a gente conversava bastante, que isso foi o motivo também, onde vou trabalhar que 

eu tenha conviver. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu então tentar ajudar a 

senhora, em função da pergunta que o Alípio fez. O menino tinha quanto tempo quando a 

senhora foi presa e ele foi preso também? 
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A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Ele tinha 1 ano e 8 meses, 7 ou 8 meses. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora foi para o DOPS? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Fui para o DOPS. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi com a Sra.? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Não. Foi ele, a babá e os policiais. Os 

policiais levaram ele da minha casa para o DOPS. Eu que o encontrei. Eles ficaram no 

DOPS sem se alimentar, sem água, sem nada, por um bom tempo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, quando ele foi levado 

ao DOPS, foi levado à sala dos Delegados ou ficou embaixo? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Foi ao local próximo à sala onde se 

fazia a tortura, era no alto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora estava onde? 

Quando a Sra. encontra ele, conta com calma, que é de máxima importância. Com calma. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu me lembro que eu cheguei por onde 

a gente entrou… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chegou que horas? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Isso não dá para saber, porque eu não 

estava com relógio e a gente já tinha andado pela cidade, eu não tenho como… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora foi presa que horas? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO –  Por volta das 18h30? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morava onde? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu estava presa no escritório da Maria 

Nilde Mascellani, no Campo Belo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem, por volta das 18h. 

A senhora estava sozinha no escritório? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Estava. Quando eu abri a porta, eles já 

estavam todos lá dentro, tinham muitos policiais lá dentro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles ficaram rodando pegando 

outras pessoas no caminho, e a senhora chega que horas no DOPS? 
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A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Em torno de 1h, 2h. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o nenê já estava lá, com a 

babá. A senhora encontra o nenê, em uma das salas próximas da sala de tortura. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Exatamente, eu senti, ainda tive 

condições de conversar com a babá para explicar porque o menino estava machucado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como era o nome da babá? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Joana. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o menino estava 

machucado? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Estava. Com a boca cortada, de um tapa 

e ela me disse que ele tinha levado um tapa, porque chorava demais. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Levou um tapa de quem? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Do policial que estava com ele, não era 

militar, era policial… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a pessoa que foi buscá-lo, 

ele apanhou no caminho? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Não, em casa ainda, porque o menino 

chorava. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi conduzido por uma viatura 

para o prédio do DOPS. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Foi isso que ela contou para mim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o que aconteceu do tempo 

que ele chegou lá até a hora de encontrar com a senhora? A senhora soube? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Ela ficou com o menino, ele dormiu, ele 

me falou “ele chorou tanto, não se alimentou, acabou dormindo”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora chega de 

madrugada e encontra ele. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Exatamente lá. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o que aconteceu? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Deu tempo de ela contar essa história 

para mim e eu fui retirada e levada para uma sala que era próxima, onde estava o delegado 

Fleury e onde tinha a máquina de choque elétrico. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que máquina era? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Era redonda e tinham uns fios. E como 

tinha muita gente sido presa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era de manivela? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Sim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era uma máquina que tinha 

uma manivela de dar choque. E o nenê ficou com a senhora ou estava na outra sala? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – O meu filho, Carlos Alexandre, ficou 

com a babá na outra sala, por onde eu tinha passado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora foi torturada? 
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A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Não fui torturada, justamente porque 

chegaram para falar com o Fleury o que iria fazer com o menino? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que ele respondeu? 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Não sei, porque eles se afastaram, 

ficaram conversando, e o Fleury volta e é ele quem me diz “você vai levar o seu filho em 

casa, só que sem falar uma palavra”. E a gente saiu para levar o menino para casa da minha 

mãe. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na madrugada.  

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Na madrugada. A única coisa que eu 

falei, eu pedi para o motorista que aguardasse se era possível ele esperar até pelo menos o 

pessoal da minha casa acordar, e ele esperou. Quando a menina abriu o portão… 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não entendi. Pode parecer 

irritante o jeito, mas eu tenho que recompor. Então, por favor, fala bem de frente para o 

microfone se não a gente perde a gravação, por favor. 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Quando nós chegamos à frente da casa 

da minha mãe, em São Bernardo do Campo… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouco. Alípio e 

Ivan eu estou fazendo alguma coisa errada, do ponto de vista de tentar, porque se não eu 

também me desconcentro aqui e perco o rumo, se vocês puderem… Eu estou tentando 

deixar ela, porque como ela fala muito…assim...  

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Eu vou tentar falar devagar, vou me 

controlar mais, porque eu acho muito importante que isso fique para a história. Eu vou 

fazer um esforço.  

Quando nós chegamos a São Bernardo, eles desceram, desceu a Joana, que era a babá 

do Carlos, com ele no colo, dormindo. Eu então pedi para o motorista, se era possível 

esperar até que alguém acordasse na minha família. Então, eu vi quando abriu a janela, era 

a minha mãe, e a Joana entrou. Quando ela entrou, o carro deu uma arrancada imensa e nós 

voltamos para o DOPS.  

E agora eu não consigo me lembrar… Eu consegui me lembrar, eu sei que nós fomos 

para o DOPS, contarei de onde estou me lembrando agora, eu fui para uma cela, onde 

estava uma companheira de trabalho nossa, chamada Cida, uma outra companheira, Maria 

Alice, que não era o nome dela, que era de Belo Horizonte, que tinha sido presa há algum 

tempo. 

Eu fiquei durante quarenta dias… Eu gosto de ser contadora de história, então acho 

que contarei do meu jeito, sem me preocupar. Teve uma coisa muito bonita nesse… 

primeiro as tristes.  

Eu estava lá e não tinha roupa, a minha roupa rasgou e não lembro porque eu pedir 

uma agulha para eles para poder concertar a roupa, nesse dia houve, não sei se lembrarei o 

nome, uma batida lá dentro, eles foram revistar as celas e tinha uma agulha de costura, eu 

estava inclusive costurando a blusa já, por causa disso, eu passei não lembro quantos dias, 

dentro do que eu chamava de solitária, tive a oportunidade de conhecer que era uma cela 

pequena, acho que era de um metro, bem estreita e um pouco comprido, tinha um banco de 

cimento, e um vaso sanitário.  

Nesse vaso sanitário, a gente precisava escutar o barulho da água, porque era ali que a 

gente pegava água, tinha um copo, e a gente pegava água dentro do vaso sanitário, porque 
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eles só davam a descarga uma vez por dia e a gente tinha que pegar a água ali. Eu fiquei ali 

dois ou três dias, inclusive em cima das grades e ficam passavam o tempo todo gente 

andando, dia e noite. Esse foi um fato que dava muito medo, eu senti tanto medo que eu 

abri a porta da Marinilde e vi que seria ser presa, porque a gente conhecia bem o que 

acontecia com a gente, as minhas pernas tremiam e eu não conseguia parar.  

Quando sentia medo, eu dizia: “O que será agora? Daqui a pouco, será que vem me 

buscar?” eu fiquei alguns dias e acabaram me levando para cela novamente. Mais uma vez 

eu me senti mal, porque eu não conseguia comer a comida, porque a comida veio estragada 

completamente e nós não conseguíamos comer, eu não conseguia comer e ninguém 

conseguiu comer. E com isso eu passei mal, um dia e deixaram eu sair da cela, porque lá 

tinha um rapaz albanês, que a gente chamava de Turquinho que estava preso por causa de 

droga, e ele não podia ser enviado para a Albânia porque não era mais um país e esse rapaz 

ajudou muito a gente lá, ele dava água, procurava dar as notícias de como se comportar, e 

acabou ajudando as mulheres na cela.  

No dia que eu me senti mal, por exemplo, graças a esse rapaz, que trabalhava lá, 

porque ele podia ser mandado embora, o Turquinho, acabava fazendo todo o trabalho de 

faxina, e o que precisava. Um dia eles me tiraram da cela e eu tive notícias do Dermi, tive 

notícias de quem estava lá, outros presos, e foi exatamente no dia que pegou um dos 

prédios de São Paulo, não sei se o Joelma, houve dois incêndios grandes em São Paulo, 

então foi um dos prédios, eu sabia qual era, mas agora não consigo me lembrar. 

Outra coisa interessante que eu queria contar, Dom Paulo Evaristo interferiu, ajudou 

muito a gente e a minha família, ele pediu ao padre de São Bernardo, de uma paróquia, que 

fosse dar assistência a minha família. E combinado com Dom Paulo Evaristo e esse padre, e 

o advogado também, eles propuseram que minha mãe procurasse, fosse levar ao DOPS 

alguma coisa, roupa para gente, para saber, porque até aquele momento onde a gente 

estava, nem eu, nem Dermi, eles não tinham ideia, então a ideia foi essa, “Você leva roupa, 

leva alimentos, chega ao DOPS, preparam como eles agiriam, e foi assim que minha mãe 

descobriu onde a gente estava… pois não. 

 

 

A SRA. – (ininteligível) 
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A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Você quer que eu… Tudo bem. O meu 

filho ficou com a minha mãe, eu posso contar contas da vida da gente, ou seja, depois… 

porque o que aconteceu enquanto eu estava presa, ele ficou com meus pais. Agora, se vocês 

quiserem fazer pergunta, talvez facilite, sou uma contadora de história e, portanto, me perco 

com muita facilidade, então façam as perguntas, acredito que a gente comece a…  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível) 

 

 

A SRA. DARCY ANDOZIA AZEVEDO – Obrigado e agradeço a vocês, espero ter 

colaborado com a Comissão da Verdade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lerina Machado. 

 

 

A SRA. LERINA MACHADO – Daqui dois dias farão quatro meses que eu perdi 

Aritanã. Aritanã Guarani Machado Dantas que era como ele se colocava na internet, como 

uma manifestação de solidariedade às lutas dos indígenas no Brasil.  

Meu filho foi vítima de uma doença, que durante seis anos ele lutou contra ela, 

chegou um momento em que era impossível continuar sofrendo do jeito que estava 

sofrendo, ele morreu calmamente cercado pela gente no meio da gente. 

No momento em que ele estava tentando retomar a sua vida profissional, que tinha 

sido muito bonita, ele era finalizador de filmes, foi responsável pela finalização do 

documentário da Revolução 1932, foi responsável pelo documentário do Prestes, foi 

responsável pela editoração toda do filme da morte do Ulysses, além de participar de outras 

produções e de muitas campanhas publicitárias. Tinha uma imensa capacidade de trabalho.  

Nossa primeira prisão foi 13 de maio de 1971, em casa. Vale lembrar que meu sogro 

era general e vale lembrar que eu era de uma família de comunistas, fui e sou, e que os 
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policiais do DOPS me conheciam muito bem, se o Ernesto estivesse aqui, eu ia dizer a ele 

que também a ditadura de Getúlio não me deixou chamar de Lelina, fez com que meu pai 

mudasse na hora para Lenira dentro do cartório.  

Quem sabe a minha vida de filha de militantes na ditadura de Getúlio me ajudou a 

preparar o meu filho para a militância da gente na ditadura militar pós 1964. Uma coisa que 

nós sempre discutimos muitos e que Aritanã tinha muita clareza da minha opção de ter um 

filho e… eu sempre disse e ele sempre aceitou que para mim, na qualidade de militante de 

Esquerda, seria impossível pensar em tentar mobilizar a classe operária, em tentar mobilizar 

camponeses que tinham filhos se um militante de Esquerda com obrigações frente ao país 

não fosse capaz também de criar um filho na clandestinidade, essa foi uma opção muito 

clara que a gente fez e ele tinha isso muito claro, nunca houve sentimento de culpa entre 

nós em função da opção que os pais fizeram naquele momento drástico para este país. 

Aprendeu muito cedo que ele não podia falar o nome Lenira, nem Altino, e que os 

nossos nomes mudavam de acordo com o local que nós estávamos, passávamos a nos 

chamar de “Querida” e “Meu Bem”, quando você perguntava, como chama seu pai? “Meu 

bem”, como chama sua mãe? “Querida”.  

Ele soube conviver com isso. Soube conviver também com a vida no presídio 

feminino, com Camila, com Paulo, com Daniel filho de Telinha, com meu sobrinho 

Ernesto, nas visitas que faziam para a gente dentro do presídio. Ele me contava dos 

passeios que fazia com a tia Elza nos finais de semana, enquanto estava na casa dos avós 

paternos. Ele dizia que não tinha só duas avós, que ele também tinha uma avó, Elza, 

chamada avó Ana, e ele reconhecia essa avó Ana e a vida inteira, quando a sua mãe foi viva 

a gente teve muito convivo e para o Aritanã era avó Ana.  

Eu acho que o meu filho viveu bem essa primeira fase da nossa prisão até minha 

soltura, em 1972.  

Eu tenho aqui, depois se vocês quiserem xerocar uma carta da Lúcia Coelho, quando 

ela saiu do presídio, como eu estava muito preocupada com a situação do Aritanã, eu pedi a 

ela, como psicóloga, o encaminhasse para uma análise psicológica para eu saber como 

estava meu filho. E aqui é a carta que ela leva ao DEIC à época em que ela faz o relato do 

estudo que as psicólogas fizeram sobre Aritanã, ele era criança que sabia distinguir, porque 

o avô dele em função de denunciar as nossas prisões e torturas para a prisão alemã ficou 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      85 
 
 

preso no QG do 2º Exército, então na primeira visita que ele fez a gente no nosso presídio, 

Tiradentes, ele olhou e disse: “Prefiro a prisão do meu avô, tem morango, tem geladeira e 

tem sorvete”, então ele conseguia ver a diferença inclusive de uma prisão para outra. 

Penso que o drama do Aritanã, e o meu drama, e de todos que estiveram com a gente, 

começou em abril de 1974, com a minha segunda prisão, porque a primeira vez que foi 

instauro neste país um processo de destituição de pátrio poder, por questão ideológica.  

Eu acho que as pessoas, ainda hoje, não têm muita clareza do que significou aquela 

nossa luta, porque aquela nossa luta significou que aquele processo dolorido e sofrido se 

restringiu ao Aritanã, graças ao escritório do Iberê Bandeira de Mello, nós podemos depois 

de dois anos receber de novo meu filho dentro de casa, mas foram dois anos de luta, não só 

para mim, para ele também, não só para mim e não só para ele, para todas as pessoas que 

naquele momento conviveram e participaram daquele processo muito dolorido.  

Durante seis meses eu fui proibida de entrar no apartamento dos meus ex-sogros, 

porque eu era uma terrorista e botava em risco a vida da família. Então, para ver meu filho, 

a porta do apartamento era aberta, ele era sentado próximo à porta, eu ficava ao lado do 

elevador e eu levava papel, lápis, tinta, e ficávamos por uma hora os dois sentados no chão 

brincando naquela porta de elevador.  

Em diversos momentos meu filho passou por prestar depoimento a assistentes sociais 

para saber como a mãe terrorista o tratava. Aritanã, quando da nossa primeira prisão, eu 

consegui levá-lo para a casa dos meus sogros e implorei que o levassem para escola no 

outro dia. Isso foi feito. Aritanã chegou à escola Lourenço Castanho, e essa teve uma 

importância enorme na vida do meu filho. Minha solidariedade e meu agradecimento e 

solidariedade que eu tive da direção daquela escola é imensa, meu filho entrou na classe aos 

4 anos e fez o relato da nossa prisão, “Meu pai e minha mãe foram presos, junto com a tia 

Eliza. Meu pai começou a apanhar dentro de casa, minha mãe conseguiu me deixar na casa 

do meu avô e da minha avó, mas o carro que fomos não tinha chapa branca de polícia”. 

Esse foi o depoimento que ele deu na escola com 4 anos. 

Em 1974, quando ele foi tirado de casa, ele não tinha mais depoimento... escola para 

fazer depoimento, porque tinham tirado ele da escola, levaram primeiro para o grupo 

escolar Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. Quando eu soube que ele estava lá e soube 

que estava acontecendo dentro dessa escola pública, eu fui para conversar com a diretora, 
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na hora que eu entrei na escola, que era um presídio, esta mulher começou a gritar 

“Socorro, terrorista, socorro terrorista” e não quis me escutar.  

Depois ele foi levado para um colégio de padres, no Morumbi, o Santo Américo.  

A volta dele depois de dois anos do processo de destituição do pátrio poder, em que 

nós só ganhamos o processo em segunda instância, foi um retorno a uma vida normal.  

Nós dividíamos a casa com a Cristina e com o Flávio, a Cristina que está aqui que foi 

uma companheira, uma grande amiga nesse período todo. E fomos aconselhados por 

psicólogos a voltar a ter uma casa mais restrita, eu com meu novo companheiro e com 

Aritanã.  

Aritanã não sabia utilizar o espaço, ele havia perdido a noção de utilização do espaço, 

ele estava restrito a um apartamento onde tinha acesso a todos os bens de consumo, mas ele 

não mais sabia utilizar o espaço. Retomar ao Lourenço Castanho foi uma glória, voltar a 

antiga escola foi uma glória para Aritanã. 

Aproveito para lembrar que em um dos últimos aniversários dele, ele fez questão de 

convidar seus colegas todos de Lourenço Castanho para participarem da comemoração do 

aniversário dele e todos foram na Vila Madalena para essa comemoração.  

Essa volta foi muito complicada para todos. Eu só via uma saída naquele momento 

para tentar recuperar meu filho, que foi sair do Brasil, e foi sair do Brasil para ir a África 

como cooperação do governo Moçambicano.  

E lá ele se encontrou novamente com a esperança, com a solidariedade, com a 

fraternidade, ele se encontrou, foi lá que ele foi encontrar também a sua profissão, 

trabalhando na empresa, menino de 14 anos, mas trabalhando na Kanemo, a empresa que 

Ruy Guerra havia criado em Moçambique, de cinema e de áudio visual, foi com a equipe 

do Ruy Guerra, que Aritanã se formou na área de cinema.  

Nós vivemos um grande amor, muitas vezes com muitos conflitos, tapas e beijos, mas 

com uma adoração um pelo outro, a minha relação com meu filho e a dele comigo, é por 

isso que eu trouxe esse papel, é o que a Lúcia dos testes psicológicos que ele fez quando era 

pequeno.  

E ele plantou uma semente e essa semente se chama Ivan, um filho que tem hoje 21 

anos, músico, faz faculdade de música e que é de uma integridade, de uma sensibilidade, de 
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uma afetividade que só Aritanã foi capaz de construir, porque foi um filho que optou na 

separação do casal ir morar com o pai.  

Então, Aritanã foi, mesmo na doença, mesmo fazendo uma cirurgia de cérebro, 

mesmo se internando uma vez por mês no Hospital das Clínicas, ele conseguiu ser pai e 

mãe de uma pessoa maravilhosa, essa é a grande herança que meu filho me deixa. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, a sessão está 

encerrada, obrigado. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

09/05/2013 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva, trigésima nona audiência pública, Seminário Verdade 

Infância Roubada, nove de maio de 2013, Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a trigésima nona audiência pública da Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo Rubens Paiva, dia nove de maio de 2013, na Assembleia Legislativa, 

Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre o caso das crianças que 

foram atingidas pela ditadura no Brasil. O Ivan Seixas fará a leitura do texto de abertura 

Verdade e Infância Roubada. 

 

O SR. IVAN SEIXAS - “Crianças foram sequestradas e escondidas nos centros 

clandestinos da repressão política, foram arrancadas do convívio de seus pais e suas 

famílias, foram enquadradas como elementos subversivos pelos órgãos de repressão e 

banidas do país, foram obrigadas a ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a 

viver com identidade falsa, na clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer 

os nomes de seus próprios pais. Levadas aos cárceres da ditadura militar, foram 

confrontadas com os seus pais nus, machucados, recém saídos do pau de arara ou da 

cadeira do dragão, foram encapuzadas, intimidadas, torturadas, algumas foram torturadas 

antes de nascer, nasceram nas prisões e cativeiros, sofreram torturas físicas e psicológicas, 

houve crianças que assistiram assassinato de seus pais, outras não conheceram os seus pais 

assassinados cujos corpos não foram entregues aos seus familiares para que fosse feito o 

sepultamento. Crianças que não tiveram contato direto com os agentes da repressão, mas os 

seus familiares foram atingidos, o que causou a elas sentimento de dor, de perda, de medo e 

humilhação. A ditadura não poupou as crianças, sacrificou-as como forma de ampliar e 

perpetuar os efeitos das torturas a elas próprias e a seus pais, algumas crianças foram 

interrogadas no intuito de se obter delas informações que viessem a comprometer os seus 

pais. O ex-deputado federal Diógenes Arruda Câmara denunciou em seu depoimento em 

mil novecentos e setenta o que ocorreu à filha do seu companheiro de cárcere, o advogado 
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Antunes Expedito Carvalho. Ameaçaram torturar a única filha de nome Cristina, com dez 

anos de idade, na presença do pai, ainda assim não intimidaram o advogado, mas de 

qualquer maneira foram ouvir a menor e evidentemente essa nada tinha  para dizer, embora  

as ameaças feitas, inúteis, por se tratar de uma inocente, que jamais, é óbvio, poderia saber 

de alguma coisa.  

Em Recife, a vendedora Helena Mota Quintela, de vinte e oito anos, conforme 

denunciou em mil novecentos e setenta e dois, que foi ameaçada de ter o seu filho 

arrancado a ponta de faca. Esses depoimentos foram extraídos do livro “Brasil Nunca 

Mais”, na página quarenta e nova, décima nova edição, editora Vozes, mil novecentos e 

oitenta e cinco, Petrópolis, Rio de Janeiro”. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Passemos então à organização 

formal da Mesa.  

 

A SRA. VIVIAN - Acho melhor a Da. Ilda falar quais são as fotos. 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - Mãe do Vladimir, do Virgílio, do Gregório 

e Isabel, cujas fotos estão sendo apresentadas aqui. Essa é uma foto tirada quando saíram 

do Juizado, que uma companheira que estava presa comigo saiu da cadeia e eu pedi, não 

sabia nada deles, não sabia se estavam no Juizado ou estavam na polícia, não sabia nada 

deles, então eu pedi para elas que fosse a casa para ver se era verdade que a polícia estava 

dizendo, que os meninos estavam em casa com a minha família e justamente ela foi lá e 

encontrou os meus filhos na casa da minha mãe e tirou foto e mandou na cadeia, entregou 

as fotos na cadeia onde eu estava, que foi o primeiro contato que eu tive  com os meus 

filhos foram essas fotos. Então aqui está o Virgílio, o Vladimir e lá os mesmos Virgílio e 

Vladimir, agora tem uma outra foto que saiu, que esse é o Gregório, Virgílio, Vladimir e o 

Gregório; o Virgílio tinha seis anos, o Gregório dois  e pouco, quando eu sai muitos 

companheiros que traficavam na cadeia me pediram fotografias dos meninos para ficar com 

elas, cuja Elza ficou com uma e me trouxe agora, Dulce, todas elas têm uma fotografia, 

eram dois álbuns, os álbuns fo-ram feitos e desfeitos, porque cada um ficava com uma 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      3 
 
 

fotografia. E essa daí eu não tinha, a Elza fez um grande favor de me trazer agora, o qual eu 

agradeço muito. (Palmas)  

  

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então Da. Ilda vamos para a 

Mesa.  Da. Ilda, aproveita que a senhora está com a palavra, hoje nós vamos ouvir o 

menino, mas queria que a senhora falasse um pouquinho, fizesse uma introdução curta 

dessa história, porque hoje a história é das crianças. Na realidade, era para vir os seus 

quatro filhos, mas não foi possível. Então hoje nós não vamos falar do Virgílio, nós vamos 

falar do Virgílio, do olhar da senhora e das crianças, é aquele período final, duro, muito 

triste, onde a senhora estava presa, as crinças foram juntas e aquela história toda e eles vão 

contar enquanto crianças da época. Fala um pouquinho sobre isso. 

 

 A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - A minha história acho que todo mundo 

acho que já conhece bem como é, hoje eu só vou reforçar. Quando eu fui presa em São 

Sebastião, junto com os meus filhos, três dos meus filhos, o Gregório não foi preso porque 

estava com a minha sogra, então foram presos o Virgílio, o Vladimir e a Isabel, com quatro 

meses, e o Virgílio com seis anos e o Vladimir com quase oito, não tinha oito anos 

completos. A prisão de São Sebastião para São Paulo, até no caminho houve um acidente 

que eu nunca falei, mas o carro capotou, eu desmaiei, os meus filhos estavam junto comigo 

e viram o acidente também, depois me levaram no hospital para ver se eu tinha me 

machucado, depois viemos para São Paulo e fomos diretamente para a operação 

Bandeirante e aí eles começaram a interrogar, fazer perguntas sobre o Virgílio, a pergunta 

deles era sempre sobre o Virgílio, porque era o que interessava para eles. Aí nesse 

momento eu falei para eles que tinha as crianças pequenas, a Isabel precisava se alimentar e 

eu precisava de alimentação para eles, eles deram uma mamadeira no momento lá para a Isa 

e depois pegaram e me separaram deles, foi quando levaram eles para o DOPS e do DOPS 

fiquei sem ter contato com eles, levaram para o DOPS, aí do DOPS para frente quem pode 

contar a situação mesmo deles é o Virgílio, porque quem passou foi eles. Sei que eles 

sofreram com essa operação, eu sofri mais do que eles ainda, porque não sabia nada deles, 

não sabia nada do Virgílio e aquela situação era dura para mim, sozinha na Operação 

Bandeirantes, sem ter notícias de ninguém e perder o que era mais querido para mim, os 
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meus filhos.  Quem pode contar  o resto é ele, essas coisas me emocionam muito. Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Conta essa história, que foi 

contada tantas vezes, vamos ver se essa história gera algum  fruto. Com a palavra o Sr. 

Virgílio Gomes da Silva Filho. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO - Bom dia a todos, mais uma vez 

estamos aqui nesse trabalho tão importante, acompanhando um trabalho tão importante da 

Comissão da Verdade, para ajudar no esclarecimento do que realmente aconteceu naquela 

época. Eu sou Virgílio Gomes da Silva Filho, filho de Virgílio Gomes da Silva, eu vou 

fazer um esforço aqui grande. Uns minutos atrás um companheiro me perguntava se a gente 

tinha notado que tínhamos ficado com alguma sequela do que tinha acontecido. Eu falo que 

não, porém sempre que a gente tem que tocar nesse tema eu não consigo falar, mas eu vou 

falar, na verdade o que vem na memória sempre é a nossa relação familiar, que como a vida 

de qualquer família da classe operária naquela época tínhamos poucas coisas, mas éramos 

felizes, o convívio era bom, era alegre, uma família onde os irmãos fazem a alegria da 

gente, então isso foi assim até a gente começar a perceber que o meu pai ele não estava tão 

presente sempre, ele tinha que se ausentar muitas vezes e hoje a gente sabe por que, a luta 

dele exigia para a segurança da família mesmo que ele se ausentasse para poder levar 

adiante a luta, em que todos estavam imbuídos. Eu tinha seis anos de idade, já completados 

na época, como estava dizendo a minha mãe, saímos de São Sebastião e lá num dia chuvoso 

nós estávamos ansiosos para ir à praia, mas a chuva não deixava a gente ir à praia e lembro 

que na esperança do sol aparecer eu e o meu irmão sentados na varanda da casa nós víamos 

como se aproximava ao longo da rua uma comitiva de carros, três ou quatro carros pretos, 

onde eles desciam na frente de uma casa, todos entravam e saiam, entravam no carro de 

novo, voltava, andava mais, descia na outra casa e assim ia fazendo batimento em cada 

casa, até chegar na frente da nossa casa, onde estávamos, aí eles entraram uns pela janela, 

outro pelos fundos, outro pela frente, empurrando tudo e todos armados com metralhadoras, 

revólveres. O que eu mais lembro na época, o que mais me marcou foi o jeito que eles 

entraram lá e pegaram... jogaram-no chão, começaram a dar chutes neles e colocavam 
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arma, eram cinco ou seis em cima dele e o resto tudo bagunçando a casa, e aquilo era um 

caos na minha cabeça. Não sabia o que estava acontecendo e nessa ocasião estávamos 

minha mãe, o Vladimir, a Isabel e eu da família e não sei o tempo que transcorreu nisso aí, 

não lembro, não tenho noção do tempo que durou, fomos retirados às pressas da casa e 

levaram o carro, quando eu passei no carro uma outra imagem que ficou gravada na minha 

memória, muito forte, que eu não reconheci, foi de uma pessoa sentada no banco de trás do 

carro, todo amordaçado, ensaguentado, ainda dava para ver as faixas, estava sem camisa, 

uma faixa aqui no peito assim, olho todo roxo, cara toda... Eu vim saber depois que esse era 

o meu tio Francisco Gomes da Silva, o Chiquinho, irmão do meu pai. Isso aí me marcou 

muito, essa pessoa, para mim talvez agora hoje eu vejo que o resultado da brutalidade que 

eles cometeram entrando em casa ia se refletir naquilo que eu estava vendo do carro, dentro 

do carro, o que eu vi que eles fizeram lá dentro com o Manoel Cirilo ia se tornar aquilo que 

eu estava vendo dentro do carro. Então, acho que por isso foi que me marcou tanto essa 

imagem do meu tio lá.  

Retornando, estava chovendo, como eu tinha dito na estrada, a imprudência, a forma 

como eles dirigiam ocasionou o acidente, como a minha mãe tinha falado, o carro rodopiou 

e capotou, ela estava com a Isabel nos braços e a preocupação era tão grande com a Isabel, 

esqueceu dela mesma se proteger e ela terminou com o acidente desmaiando, isso apavorou 

mais ainda a gente, a minha mãe desacordada, nos braços da minha mãe a Isa e aí o que eu 

lembro depois era a gente já, não sei se era o DOPS... 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Na Operação Bandeirante. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Na Operação Bandeirante, nós 

estávamos numa sala pequena, sentados eu e o meu irmão, a minha irmã já não estava mais 

com a gente ali naquele momento, não sei onde ela estava e uma mulher insistia muito em 

perguntar aonde estava o meu pai, não se dirigiam tanto a mim mas ao meu irmão, 

perguntando aonde estavam as armas, se o meu irmão sabia onde tinha armas, onde estava 

o meu pai, quem eram os companheiros do meu pai, quem visitava a minha casa e como a 

gente leu ali, obviamente a gente não tinha respostas para essas perguntas, é totalmente 

absurdo pessoas que se diziam profissionais da lei interrogar crianças sobre uma coisa que 
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ela sabe realmente que não tinha resposta para isso, não sei qual era o objetivo que eles 

perseguiam fazendo essas perguntas interrogando, intimidando. Eu tinha seis anos, o 

Vladimir tinha sete anos, ia fazer oito no outro ano, tinha sete anos e pouco; o Gregório 

tinha dois anos de idade e a Isabel quatro meses. O curioso é que nessa data em que a gente 

foi sequestrado pela polícia, o meu pai já tinha sido preso e provavelmente já estava até 

sendo morto e eles continuaram perguntando pelo Virgílio, não dá para entender, acho que 

era mórbido o negócio, era doentio, porque não tem explicação, eu imagino que quando 

prenderam o Virgílio automaticamente todo mundo ficou sabendo do troféu que eles tinham 

conseguido, mas ainda assim continuaram torturando as pessoas perguntando pela pessoa 

que já tinham matado. Daí da Operação Bandeirantes nós fomos levados ao Juizado de 

Menores, uma casa onde tinham muitas crianças... 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - Acho que estiveram no DOPS, ficaram dois 

dias no DOPS. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Como eu falo a minha memória 

de seis anos, tem coisas que eu me perco, não sei muito, lembro sim que a gente ficou num 

lugar que dava para ver o Minhocão, mas não sei se foi antes ou depois, cronologicamente 

não sei dizer, sempre acompanhado por aquela mulher e outro cara, mas o que mais me 

marcou a partir daí o que eu lembro mais era do Juizado do Menor, era um lugar  que tinha 

muitas crianças, dormimos todos  numa sala onde tinha camas separadas e em outro quarto 

ficava a minha irmã num berçário, tinha outras crianças de berço também. Era numa casa, 

não sei o endereço, não sei onde era, nunca procurei saber também onde foi isso daí, mas 

era uma casa grande como se fosse uma casa normal, com quintal, tinha um quintal no 

fundo onde as crianças brincavam, todo mundo que chegava lá eles raspavam a cabeça das 

crianças, todo mundo com o cabelo, aquela coisa para não proliferar piolho, essas coisas, 

mas eu me revoltei e não deixei cortar  o cabelo, fui o único que tinha cabelo cumprido ali 

no Juizado de Menores. E de dia era uma atividade meio que normal para criança brincar, 

comer, essas coisas, porém o ruim mesmo era de noite, de noite eu queria que não chegasse.  

Tinha umas luzes meio violeta e sempre o pessoal que cuidava das crianças ali, eles nos 

levavam para passear durante o dia, mostrando casas e perguntando se a gente queria morar 
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numa casa dessas grandes, bonita, com famílias que podiam dar melhores condições para 

gente, brinquedos bonitos e nós na nossa relação, eu e o meu irmão, tinha mais ou menos 

que um código natural feito onde sempre eu deixava resposta para ele, eu sempre optei pelo 

silêncio, nunca respondia e o meu irmão sempre foi, acho que muito madura para a idade e 

ele conseguia lidar melhor com essa situação do que eu, o Vladimir. Então, hoje depois de 

muito tempo eu me explico porque ele ia na minha cama, me levantava de noite e me 

levava para o berço da Isa e a gente dormia debaixo do berço dela. Também lembro que 

várias vezes, como eu era mais ágil que ele, ele me levava na cozinha da casa e fazia pegar 

a lata de leite Ninho, preparava a mamadeira da minha irmã e dava de noite para ela.  Ele 

tinha essa lucidez, acho que isso daí foram uns três  meses que demorou, dois meses e 

pouco, até que os meus tios conseguiram resgatar a gente de lá e como éramos quatro 

irmãos não dava para ficar todo mundo com um só, a gente foi distribuído, repartido pelos 

meus tios. Eu fiquei com a minha tia Nair, irmã da minha mãe, o Vladimir ficou com a 

minha tia Nora e o meu tio Miguel, também irmão da minha mãe, o Gregório ficou com a 

minha tia Iraci e a Isabel com a minha tia Geni. Aí a gente se via só quando existia a 

possibilidade, eu comecei a estudar na escola Carlos Gomes na época, em São Miguel 

Paulista e ali começamos a ver a crua realidade da sociedade capitalista, quem zela por ele 

tem que saber se virar, então vendia sorvete na rua, depois da escola, às vezes comia mais 

do que vendia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Quantos anos você tinha 

mesmo? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Aí já tinha sete anos, essa foto 

que mostraram foi quando a gente saiu do Juizado de Menores e já tinha cumprido sete 

anos e o meu irmão tinha oito já também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você já tinha noção da morte 

do seu pai? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Não, não. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT-  E a sua mãe ficou presa mais 

quanto tempo? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Ela ficou mais nove meses presa. 

Então, até aí a gente não tinha visto a minha mãe, não sabíamos dela, existe meio que um 

bloqueio mental com relação a isso, não sei em que momento foi, se para transcorrer muito 

tempo, que a gente começou a ter o contato com a minha mãe através da história que foi 

contada aqui para a Rose outro dia, em que éramos levados até uma esquina perto do 

presídio Tiradentes, de onde a gente conseguiria ser visto pela minha mãe desde uma torre 

do presídio, ela tirava a mão por uma frestinha, uma janelinha bem estreita e abanava um 

jornal e o que eu lembro era a minha avó ali com a gente naquela esquina e quando aparecia 

o jornal a minha avó falava “dá tchau que a sua mãe está vendo vocês agora” e a gente dava 

tchau ali naquela esquina para a minha mãe, mas nós não a víamos, não dava para ver. 

 

O SR. PRESIDENTE- ADRIANO DIOGO- PT – E não tinha visita de final de 

semana? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Até ali então não, a minha mãe 

estava incomunicável. 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Nessa época eu estava incomunicável, 

então não tinha, fiquei quatro meses incomunicável no presídio, todo mundo tinha visita, 

aqui está a Elza como testemunha, todo mundo tinha visita e eu não tinha visita, diz que eu 

era muito perigosa e não podia ter visita e era a mais que não tinha nada lá, era só mãe, 

então ele estava  incomunicável, fiquei quatro meses incomunicável e não deixavam eles 

me visitar, eles iam todo domingo me visitar mas não deixavam entrar. Até que um dia 

acabou, depois de quatro meses eles falaram, um dia antes eu estava incomunicável ainda, 

deixaram a Isa entrar no presídio, eles ficaram na porta e deixaram a Isabel entrar para eu 

vê-la, era bebê, tinha uns oito meses, não andava ainda. Lembra, Elza, quando ela entrou no 

presídio?  Fiquei louca a minha filha lá e não podia vê-la por tanto tempo, fiquei louca, 
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passeava com ela, mostrava para um, para outra, aí cai na escada, tinha uma escada da torre 

para outras celas e eu caí, torci o pé, mandaram chamar a polícia lá,  a polícia veio, me 

colocou numa maca, me algemou e levou para o hospital e aí quando ia sair em outra porta, 

entreguei a Isa para a minha irmã que estavam lá esperando e eles estavam lá também, aí 

acho que eles não me viram deitada na maca. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – O que eu me lembro de visita no 

presídio depois foi mais para frente, com a… presentes e lembranças dos presos políticos, 

que ia ao presídio visitar os presos políticos que traziam para gente muitas vezes 

artesanatos que eram fabricados por eles mesmos lá dentro, teve uma bicicleta que a gente 

ganhou, que foi presente dos companheiros do presídio e aí sim depois eu lembro que a 

gente ia visitar e fazer tipo um piquenique  lá dentro, era como uma festa para mim lá. 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA - Tem também a história do álbum, das 

fotografias,  as fotografias têm uma história, quando me entregaram a fotografia no presídio 

para ver os meninos, aí vieram as carcereiras na hora que terminou a visita, queriam que eu 

entregasse as fotografias para ela, para ela ficar com as fotografias, porque eu estava  

incomunicável e eu não podia ficar com as fotos, então as companheiras todas se 

revoltaram, falaram como iam pegar a fotografia, que a fotografia não estava transmitindo 

nada, que era apenas os meus filhos. Ela falou que não, que eu não podia ficar com a foto 

deles porque estava incomunicável e as fotos tinham que ser presa, aí as companheiras 

todas se revoltaram e eu consegui ficar com as fotos comigo lá no presídio. Coisas que vão 

marcando a gente, a gente vai lembrando aos poucos e aí cada coisa é uma mais dura que a 

outra, mais triste e cada coisa que a gente vai lembrando é como se desse uma punhalada e 

eu peço desculpas a vocês todos que estão assistindo que a gente chora, é porque é duro 

mesmo, quem  passou por isso sabe que é difícil a gente relembrar do passado sem chorar.  

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Depois quando a minha mãe já 

saiu da prisão até todo esse período a gente permaneceu com os meus tios e logo após 

quando ela saiu da prisão então a gente foi morar em Poá, num terreno que um tio meu 

tinha cedido, começamos a construir uma casa ali para poder morar lá, a minha mãe não 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      10 
 
 

conseguia emprego nem lugar, então a gente tinha que tentar sobreviver de algum jeito, a 

minha avó fazia paçoca, amendoim doce, para a gente vender, a gente saia para vender 

também. Na época em São Miguel Paulista também, quando a minha mãe ainda estava 

presa, uma das minhas atribuições foi ser engraxate, a gente tinha uma caixinha de 

engraxate, que depois de vinte e tantos anos, quando voltei o meu primo era guardada num 

canto da sala da casa, envernizada ali. Aquilo me emocionou muito e nessa forma de 

sobrevivência não tinha condição mais de morar aqui no Brasil e os companheiros 

orientaram e falaram para a minha mãe que ajudaria a gente sair do país e isso foi em 1972, 

a gente saiu com destino para o Chile, aí todo mundo com o nome frio, com o nome falso, 

documento falso para poder os terroristas a invadir o sistema. Moramos um ano no Chile no 

período do Salvador Allende, em março de 73 fomos para Cuba e acho que foi onde 

conseguimos ter uma vida digna, ter uma infância feliz, mesmo com a ausência do pai a 

gente teve todo o apoio, todo suporte da Revolução Cubana, a solidariedade de todos os 

cubanos e graças a Revolução Cubana hoje somos formados, somos profissionais, eu sou 

engenheiro mecânico e engenheiro industrial, tenho pós-graduação também em construção 

de maquinário e os meus irmãos também, o Vladimir é engenheiro geólogo, hoje 

concursado da Petrobrás, a Isabel é engenheira geóloga também  e o Gregório engenheiro 

civil. Ou seja, o que todo pai faz pelo seu filho, o que é dever de um pai, dar assistência 

econômica e garantir a educação do filho para se tornar um homem de bem, um homem 

produtivo, a Revolução Cubana fez com a gente. Então, a gente foi adotado literalmente 

pela Revolução Cubana, mesmo lá em Cuba, com a colônia de exilados brasileiros lá existia 

a vontade de voltar, de continuar a luta, então existia a organização política, nós 

começamos a militar na juventude do Partido Comunista lá em Cuba, estudar, se preparar 

politicamente para poder continuar a obra daqueles que tinham caído, o sonho era poder 

fazer isso, poder ver realizada aqui no Brasil que a gente estava vivendo em Cuba e eram 

formadas aulas de português, geografia, história, o Derci e vários outros eram nossos 

professores naquela época, então a gente tinha a parte política e a parte educacional 

também, aprendíamos português, porque eu praticamente fui alfabetizado em espanhol, 

então não conhecíamos nada, ainda não conheço bem a história do Brasil, geografia 

aprendemos lá, tinha grupos culturais que eram formados um dos mais entusiastas dele era 

o Pedro Prestes, filho de Luis Carlos Prestes, tinha um grupo de musical e a gente então, 
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assim também era introduzido em nós a cultura brasileira. Então era muito forte isso daí e 

isso alimentava todo dia a vontade de voltar, a vontade de voltar e até que se deu em 94, eu 

tentei prolongar o máximo possível o meu retorno, acho que com medo de não voltar para a 

Cuba, em 94 voltamos, fomos voltando aos poucos. O choque é muito grande.  Ainda não 

me acostumo, voltei em novembro de 93 e é um choque cultural enorme.  

Em Cuba nós morávamos num prédio, primeiro moramos lá num hotel durante três 

anos, sem pagar um centavo, minha mãe tinha que brigar para trabalhar de voluntária no 

hotel para poder se sentir útil lá porque não queriam deixar ela fazer nada, dava uma escola, 

dava habitação, dava tudo no hotel de graça, a gente tinha apenas que assinar o que 

consumia lá. Depois de três anos o governo cubano deu um apartamento com quarto, quatro 

quartos, sala, cozinha, banheiro, totalmente mobiliado com tudo, sem pagar um centavo, lá 

nesse apartamento a gente morou por dezoito anos e o que eu falo de choque cultural que a 

nossa porta lá nunca se passou o trinco, os vizinhos não precisavam bater na porta nem 

anunciar visita, entravam como se fossem da família e o mesmo agente também na casa 

deles. Então, se faltava açúcar numa casa na outra tinha, se faltava café numa casa na outra 

tinha, então todo mundo se pergunta como a Revolução consegue, como o povo cubano 

consegue sobreviver nesse bloqueio econômico tão feroz que tem sobre eles e um país que 

não tem nada de recursos naturais, não tem de onde eles conseguem sobreviver e estão 

felizes e é isso, e a solidariedade alimenta. Nós fomos testemunhas disso daí e chegando 

aqui no Brasil foi um choque enorme, tão grande, que até hoje a gente não se acostuma.  

Eu acho que o mais importante agora é dar continuidade nesse processo de resgatar a 

verdade, resgatar a memória, tomar o exemplo de países como a Argentina, Chile  e 

Uruguai que conseguiram colocar no banco dos acusados, aqueles que são responsáveis por 

tantas mortes, tantas torturas, por tantos... Isso é uma coisa que a gente tem que exigir, é 

impossível a gente aceitar pessoas que mataram ocupem cargos públicos, sejam exemplos 

de cidadania, para gerações e gerações, isso é ultrajante, humilhante e inaceitável. E usando 

da mentira, usando precisamente disso, da amnésia que tem a história brasileira a respeito 

desse período, onde é colocado um pano em cima desse período tão preto, tão negro e eles 

consigam ver a luz do dia hoje sem vergonha, porque nós não somos capazes de denunciá-

los.  Outra coisa que é super importante, chegar ao encontro dos restos mortais dos 

desaparecidos, essa luta tem que continuar, não importa quanto tenha que escavar, não 
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importa, tem que achar, alguém tem que saber onde está, alguém tem que saber que colocou 

lá, que fez, então não basta “mudaram muito, as coisas estão muito difíceis, não dá para 

achar”, acho que tem que esgotar todos os recursos, não é só do meu pai, eu falo de outros 

vários que estão desaparecidos até hoje. E eu ficaria feliz se nos livros de história amanhã 

eu visse que estão ensinando para as novas gerações que o período 64 até o 79 se matou 

muito aqui no Brasil. A esperança na juventude não se perde e a gente vê que o futuro pode 

estar garantido se a gente cuidar dele. É o que eu posso falar. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Tem várias questões que eu 

gostaria de colocar, de perguntar, mas já que você deu uma abertura para falar dessa 

memória política, da recuperação, eu só queria fazer uma pergunta, ver se a Da. Ilda 

também tem condições de falar e desse choque, esse choque que vocês vivem todos os dias, 

você foi ao cemitério da Vila Formosa? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Fui sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi ao cemitério da Vila 

Formosa. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Sim, acompanhei as escavações. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acompanhou as escavações, as 

dificuldades, você viu aquela vala comum que tem lá na frente da Administração? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Eu vi que está debaixo daquele 

... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode falar um pouco o 

que você viu, porque você foi procurar os restos mortais do seu pai, que até hoje você não 

descobriu, tem aquele problema das quadras, que foram mexidas, aí de repente acharam 

uma vala lá comum na Vila Formosa, o pessoal só acha que tem uma vala de Perus e aí 
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foram achar uma coisa acharam outra, para falar desse choque, acho que deve ter sido uma 

coisa terrível para você e para a sua família. Não quero induzir, queria que falasse 

espontaneamente, se a Da. Ilda pudesse, ela passou até mal naquele dia. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Então a partir da aparição, na 

mídia do laudo de necropsia do meu pai em 2004, onde dizia que ele tinha sido 

encaminhado do IML, para o cemitério de Vila Formosa, ficou demonstrado que ele 

realmente tinha sido encaminhado para lá. No livro de entrada dos corpos na Vila Formosa 

naquela data existe uma página arrancada, então não se sabe em que quadra foi alocado lá, 

foi enterrado, sepultado e isso propositalmente, claro. Entre a busca das escavações e tudo 

isso daí, um dos funcionários do cemitério Vila Formosa relatou que tinha sido feita uma 

ação um tempo atrás de uma das quadras ali, provavelmente poderia ter sido a quadra que 

tinham sido sepultados os terroristas da época e que tinha sido feito um ossuário debaixo, 

mas é uma laje, uma escada lá e um monte de saco cheio de ossos lá, sem identificação 

nenhuma, ali é um descaso total, é a coisa mais vergonhosa que possa ter, porque o pessoal 

acha que está lidando ali com, sei lá, com qualquer objeto, menos com restos mortais, o 

respeito é mínimo pelo que tem, as pessoas que trabalham ali. E é impressionante o local, 

porque lembra até aqueles ossuários da Segunda Guerra Mundial, dos campos de 

concentração Nazi de tão desorganizados que era aquele negócio, tão assombroso que é, 

aquilo me chocou muito, como pode ser  que exista hoje em dia um negócio desses ainda. 

Então, para mim foi complicado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Vocês viram fotos do seu pai 

lá em Cuba, o seu pai é uma pessoa querida, respeitada, tinha alguma coisa dele lá, 

documentos, alguma coisa que vocês tivessem acessado e que mostraram para vocês, não 

de homenagem assim, mas da trajetória política dele, de quem ele representava. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Os cubanos são muito zelosos 

quanto a isso, como o meu pai tinha sido treinado lá em Cuba clandestinamente, então isso 

daí não era muito documentado, nós nunca procuramos, para ser sincero nem eu, para mim 
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era suficiente ouvir relatos de cubanos que tinham estado com ele, em documento eu não 

tenho fotos, não tenho nada. 

 

A SRA. ILDA – Porque eles fizeram uma homenagem numa escola, colocaram o 

nome dele. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Tinha uma rua e uma escola com 

o nome dele. O mais impressionante era isso, o meu pai lá em Cuba era um herói. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT- Vocês viram o filme O que é 

isso companheiro lá em Cuba ou vieram ver aqui no Brasil? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Nós já estávamos aqui no Brasil, 

vimos aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A ditadura propiciou várias 

mortes do seu pai, uma delas foi bancar aquele filme do Barretão, vocês assistiram aquele 

filme juntos, a sua mãe assistiu? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Assistimos, nós fomos ao 

lançamento do filme lá e depois do filme já foi revoltante desde que assistimos a primeira 

vez e foi quando a gente entrou com processo contra a produtora, infelizmente a gente 

ganhou em algumas instâncias e perdemos em outra, mas ainda está lá na última instância 

decidindo. Isso é uma coisa que, não é pelo meu pai, porque é meu pai, mas é pela história, 

acho que as coisas têm que ser falada, ser dita pelo que aconteceu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer falar mais alguma coisa? 

 

A SRA. ILDA – Eu acho que, falando do filme, eles fizeram o filme e não pediram 

nem autorização para gente, não vieram perguntar se a gente queria que fizesse o filme, 

como era, não entrevistou ninguém, eles fizeram o filme da cabeça deles, quer dizer, 
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colocaram o Virgílio completamente diferente do que ele é, agora eles afirma que o filme 

era ficção, mas quando é ficção não tem dados legítimos, verdadeiros, não  tem nome das 

pessoas, o que fazia o papel do Virgílio usava nome de Jonas, o Toledo usava o nome de 

Toledo, quer dizer, que é um filme baseado na história, mas completamente diferente, em 

primeiro lugar o Virgílio não fumava e o personagem fumava como uma chaminé, o Toledo 

no filme parecia um louco cantando o hino internacional toda hora, o Toledo não era assim, 

eles colocaram uns personagens como uns bandidos mesmo, quer dizer, nesse filme 

mataram o Virgílio e mataram o Toledo também. Então o nosso protesto contra esse filme 

foi por isso, porque não vieram entrevistar a gente, não sabiam nada da história do Virgílio, 

não sabiam como ele era, fizeram o filme da cabeça deles, não foi autorizado, não pediram 

autorização. Então a gente ficou mais revoltada por isso, porque fizeram um filme 

completamente diferente da história. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO –  E outra coisa que eu acho que 

foi bem intencional mesmo para ridicularizar a  esquerda brasileira, é que todos os 

personagens da esquerda eram comediantes. Então estavam tratando a esquerda brasileira, 

aqueles que ousaram lutar contra a ditadura como ridículos, como comediantes entendeu, 

porque todo mundo quando vê a primeira aparição lá dos personagens no filme, a reação de 

todo mundo era dar risada. O cara foi assaltar o banco, fazer uma desapropriação no banco 

e todo mundo ria, porque nem sei o nome daquele ator, que faz o ... Mas eles usam todos os 

personagens da esquerda com atores e comediantes, para ele a esquerda era uma comédia, 

então eles estão ridicularizando a esquerda total brasileira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou falar uma coisa para 

vocês até para a gente  ir encerrando, vocês sabem que essa família que fez esse filme 

realmente não deu certo, porque eles foram homenagear a mãe de um personagem da 

história do Brasil e o próprio personagem, o personagem foi assistir pela primeira vez o 

filme,  no lançamento em São Bernardo e ficou arrasado porque destruíram a história dele e 

da família dele. Então são dois, não resolve, mas foi um vexame também. Tudo bem?  

Obrigado, obrigado, obrigado. Viva Virgílio Gomes da Silva e seus filhos!  
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O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está encerrada a comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva, continuação da trigésima nona audiência pública, 

seminário Verdade, Infância roubada, esta iniciativa da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo está sendo feito em parceira com o Instituto do Legislativo Paulista, órgão da 

Assembleia Legislativa, 9 de maio de 2013, auditório Teotônio Vilela. Dando continuidade 

a trigésima nona audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 

no dia 9 de maio de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, para 

oitiva de depoimentos sobre o caso das crianças que foram atingidas pela ditadura no 

Brasil. Inicialmente, nós vamos ouvir o depoimento, já vai fazer na forma de PowerPoint, 

da Camila Sipahi.  

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Nós estamos com dificuldade de abrir o 

PowerPoint, acho que é uma incompatibilidade de formato, eu salvarei em outra versão, se 

a gente pudesse começar com o Paulo, pode ser Paulo? 

 

O SR. PAULO DE MIRANDA SIPAHI – Boa tarde. Acho que vocês já têm um 

conhecimento de que, pelo fato de sermos crianças, quando os fatos aconteceram, era muito 

difícil a gente manter algum tipo de memória mais contextualizada do que estava 

acontecendo, mas eu penso que a dificuldade maior mesmo era de ter com quem conversar 

e alguém que ouvisse e que validasse o que estava sendo dito… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Paulo posso pedir uma coisa? 

Você poderia recomeçar, falando o meu nome Paulo Sipahi, começar do começo, por favor. 

 

O SR. PAULO DE MIRANDA SIPAHI – O meu nome é Paulo de Miranda Sipahi 

Pires, sou filho da Rita e do Antônio Oton Pires, também conhecido como Ari, os dois 

foram presos, a Camila vai mostrar, explicar muito bem o sentimento do que aconteceu e 
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nós éramos criamos, eu tinha sete anos, seis anos, ela tinha um pouco menos, cinco anos, 

então o que mostrarei são alguns desenhos que eu fiz na época que retratam os sentimentos 

que a gente vivenciou em função desse fato, então como eu estava explicando é difícil você 

ter uma memória contextualizada, porque você é uma criança, mas muitas coisas vocês 

verão que ficam registradas no papel, porque no papel a gente pode expressar coisas que 

naquele momento a gente não podia expressar, então, a minha grande questão, que até 

escrevi em poucas linhas, mas a minha grande exigência ao Estado é que, como eu era 

criança e meus pais estavam presos, da forma como uma criança consegue entender isso, 

eles eram bandidos, mas por outro lado eles não eram bandidos, e eu tinha essa noção 

também que eles não eram bandidos, o problema é que essas coisas não se falavam, e se 

você falasse, você era severamente repreendido, então eu tive muita dificuldade com a 

expressão, entender isso que estava acontecendo dessa maneira. Portanto, a minha 

exigência ao Estado é que de alguma forma digam “não, eles não são bandidos”, na verdade 

eles são heróis, estou me reportando ao Paulo, aos seis anos de idade, essa é a reparação 

que eu espero. 

O desenho da Camila, retratando mamãe e o desenho da Camila, retratando morte, 

tiro, a Camila ainda não estava alfabetizada, talvez eu que tenha escrito, não sei. Aqui, nos 

anos 70, e o homem tinha chegado à lua, então… uma criança curiosa… então, uma cena 

de morte, uma cena de escuro e aqui a primeira expressão de falar mamãe, Paulo, é um 

desenho da Camila. Em 1970, o homem chegou à lua e eu estou retratando isso. Eu queria 

entender o mecanismo das coisas. É um avião. Também tentando entender o mecanismo 

das coisas, como as imagens aparecendo na televisão. Aqui já é o período da prisão, então 

estou oferecendo esse desenho para a tia Laura, a tia Laura e o Tio Rô, sempre foram às 

pessoas que nos abrigaram, enquanto nossos pais estavam presos. Aqui é um desenho em 

transparência. Aqui está o foguete chegando à lua. Aqui é um carro, que diz assim 

“Ortobom”, o nome do carro é Ortobom, eu tentando afirmar para mim mesmo que eu 

estava bem, e que o Ortobom é maior que o carro do meu pai, sempre tentando mostrar o 

mecanismo das coisas, mais outro carro. Aqui, eu estou falando do sentimento de estar… é 

uma espaçonave, falando do sentimento de estar muito longe, alguma coisa muito distante, 

que não pode ser falada e eu aqui nesse local, um aparelho para falar e um aparelho para 

respirar, porque estava difícil de respirar, quanto mais de falar. Aqui é o aparelho, um 
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aparelho de falar, um aparelho de respirar, ou vice-versa. Eu começo a desenvolver 

máquinas para tentar dar conta desse falar, aqui é uma das minhas invenções. Como os 

meus pais estavam presos, e eu sofria muito com isso, eu inventei um chip para que eles 

pudessem receber o implante e para que o aprisionador deles tivesse o controle onde eles 

estavam, de forma que eles pudessem ficar com a gente e cuidar da gente. O título que é 

“esperança não faltará”. Isso aqui já é coisa de adolescência, é um alvo e um rapaz 

escrevendo uma carta. Aqui é uma de criança, falando de Hitler. Aqui são as coisas da 

Camila, que eram muito mais vivas, muito mais alegres. Camila no palco. Mas tem 

expressão dos problemas aqui, nessa sequência mostrará que a “guerra é ruim, com a guerra 

ninguém pode sobreviver, resultado”. O fim das pessoas e o fim do mundo. Isso daqui é 

meu, a torre de comando está avisando a espaço nave para voltar com o homem que saltou 

da nave quebra, alguém registrou isso para mim. E aqui o meu amigo preferido, eu não 

tinha, nem eu era amigo de mim mesmo, estava muito difícil lidar com esse sentimento, 

então os meus braços estão escondidos atrás do rabisco, do traçado e depois eu rabisquei. 

Aqui tem uma sequência que é coisa de escola, e era para representar movimentos. Aqui 

retrata mais ou menos a situação que eu sofria, imagina três aviões que tentam aterrissar e 

cada um tem o seu trajeto de aterrissagem, eu não podia estar em nenhum desses trajetos, 

esse é o meu sofrimento, não podia estar em nenhum desses lugares. Aqui, um avião 

tentando aterrissar, o outro avião tentando aterrissar e mais um avião aqui e eu no meio 

dessa pista. São referências, estou falando da vida bruta, porque estava muito bruto para 

mim, vida bruta, e aqui o pedido era fazer uma representação gráfica do movimento e eu fiz 

uma representação gráfica de tortura. Aqui é um pedido de socorro, que eu não podia pedir 

o socorro, mas encapsulei o socorro dentro do desenho. E aqui sou eu encapsulado dentro 

do pedido. Era um desenho que não veio, mas era outro tema com esse tema de três aviões 

tentando aterrissar, e aqui nesse período eu engordei, eu coloquei esses relatórios, porque 

estava engordando muito e precisava emagrecer.  

O problema é o seguinte, a gente não tinha com que falar e a mensagem que vinha da 

televisão, o Presidente vinha a televisão e não falava dos nossos pais, esse é um desenho 

mais recente, mas expressando isso, era  tudo muito rígido, você não tinha o que falar, você 

só ouvia o que a televisão dizia e era isso que as pessoas falavam “seus pais estão presos, 

então eles são bandidos”, “não eles não são bandidos”. E um desenho expressando isso, 
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parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque eu tive alguns conflitos na escola, 

porque certas coisas não podiam ser ditas e se eram ditas recebia castigo, então… é a sala 

de aula, com a mesa da professora, mas tem algo pegando fogo. Aqui é uma referência da 

tia Laura, aqui é o trem de prata, a gente pegava esse trem para visitar os nossos pais, 

porque a gente morava no Rio e eles estavam presos na Tiradentes, então a gente pegava o 

trem de prata. O trem de prata tinha que andar bem rápido, tinha um coelho aqui. 

É isso, eu fiz uma seleção, mas é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Agora, é a Camila? Camila 

Sipahi. 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Isso. Só esperar acertar lá. Bom, enquanto não 

fica pronto, sou Camila Sipahi Pires, sou filha de Rita de Miranda Sipahi e de Antônio 

Oton Pires Rolin. O trabalho que apresentarei para vocês hoje se chama o sequestro da 

minha memória.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Repete o nome dos pais e o seu 

nome completo. 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Camila Sipahi Pires. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– O microfone aqui não é muito 

moderno, você tem que falar exatamente de frente para ele poder… 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Camila Sipahi Pires, 46 anos, filha de Rita de 

Miranda Sipahi e Antônio Oton Pires Rolin. Eu mostrarei hoje um trabalho que fiz em 

casa… você quer um pendrive?  

Como é que a gente… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– É muito tempo? Pode já 

falando… 
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A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Eu direi o seguinte, o nome desse trabalho é 

sequestro da minha memória e eu queria dedicar esse trabalho a todos os presos, os mortos, 

mas principalmente aos seus familiares, mães, irmãos, parentes, enfim, todos que sofreram 

diretamente com a tortura, porque eu entendo que as famílias sofreram também com a 

tortura diretamente. Como filha, procurei dar a minha contribuição contando um pouco 

daquilo que eu me recordo, já que acredito que naquele momento foi também seqüestrada a 

minha memória. Digo isso, porque no decorrer dos acontecimentos, passei por um processo 

de esquecimento, gerada pela angustia e o medo, que me poupou de algumas dores, mas em 

contrapartida levou consigo os rostos de pessoas queridas, como o meu pai e tantos outros e 

esses outros são: Neném que nos cuidava, minha primeira professora, meus amigos, minha 

vida familiar.  

Essa vivência também marcou a minha alma com medo e tristezas, que somente 

depois ao amadurecer, mas principalmente através da compreensão do que se passou, pude 

entendê-los e reconhecer suas origens. Procurei trazer aqui a criança Camila, dar voz à 

pequenina, mas como fazer isso quarenta anos depois? Então, eu escrevi e desenhei, e é o 

que vou mostrar hoje para você, então enquanto não está pronto, o que eu posso dizer é que 

uma coisa interesse de se dizer sobre esse trabalho é que há dez anos… eu tenho uma filha 

de trinta anos, eu tive com dezoito anos, que é Flora e tenho um filho hoje de dez anos, com 

o nascimento do Bento, eu tive que me afastar um pouco do trabalho que eu fazia, 

trabalhava com publicidade, é difícil falar sem olhar para vocês… Então, há dez anos 

quando o Bento nasceu, meu segundo filho, eu como estava afastada do mercado 

publicitário eu comecei a fazer uns bonecos para porta de maternidade, para conseguir 

dinheiro, para ajudar na vida, e eu fazia bonecos muito bonitos, a família muito feliz, até 

um dia que eu comecei a ver que aquilo não era a minha realidade, tinha uma história por 

detrás daquelas crianças que eu costurava na base do feltro que era uma história um pouco 

diferente do que eu estava retratando ali, e eu tive a necessidade de começar a fazer outros 

bonecos que não aqueles que eu fazia, e a primeira coisa que apareceu nesses bonecos, veja, 

foram bonecos torturas, veja eu não torturei os bonecos, mas isso era uma questão, eu farei 

boneco torturado? Então, estou refazendo aquilo que fizeram com os meus pais ou na 

verdade eu não pensava especificamente nos meus pais, mas eu pensava na importância de 
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a gente falar sobre isso, que a gente falou, quer dizer, na minha família a gente falou a vida 

inteira, mas a impressão que eu tinha é que eu estava em uma sociedade que não discutia 

isso, então eu comecei a fazer os bonecos. E esse projeto foi um projeto que vim, voltei, 

abandonei, voltei de novo e hoje o que eu tenho para mostrar para vocês é um pouco o 

rascunho dessa história toda. E é isso, a princípio, a minha introdução seria essa, e ler para 

vocês o que está dito ali. O que eu posso fazer enquanto isso não fica pronto são os 

agradecimentos e o porque… o que eu posso fazer agora são os agradecimentos as pessoas 

todas, pai, Antônio Oton Pires Rolin, mãe, Rita Maria de Miranda Sipahi, aos seus 

parceiros, Cida, Alípio, aos meus filhos, aos meus amigos, enfim, e a este convite, porque é 

um convite muito importante, você poder sair… um dia eu lembro, menina, eu pensei “eu 

não poderei contar essa história?” e hoje eu estou fazendo isso, contando essa história e 

contando essa história, não porque a minha história seja, ela é especial para mim, mas na 

verdade o que eu gostaria de contar são todas as histórias, eu sei que não conseguirei, mas 

passei aqui a semana toda ouvindo os outros depoimento, foi muito interessante, porque eu 

vi coisas muito comuns, muito comuns entre os filhos, esquecimentos, a pessoa te explica e 

você esquece, explica de novo e você esquece de novo, esse esquecimento, esse 

apagamento de memória, muitas vezes a gente foi fazer política, alguns filhos conseguiram 

e foram e hoje estão engendrados dentro de uma luta, outros não, foram se expressar de 

outra forma, como a Carminha, pelo Canto, uma coisa muito linda. Enfim, é isso e agora eu 

só posso apresentar, não tenho muito mais do que dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT–  Então deixa eu te ajudar, 

porque eu também preciso der uma enrolada, porque foi buscar outro computador, então, 

como você quiser, ou a audiência é suspendida. Você prefere? 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Vamos, depois a gente apresenta e fica tudo… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. Vamos suspender 

para chegar outro computador e quanto isso você toma um ar e a gente começa. De um 

problema no computador.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Vamos retomar os trabalhos. 

Está aqui ao meu lado a Camila Sipahi Pires e com o Paulo de Miranda Sipahi Pires, filhos 

de Antônio Oton Pires Rolin e Rita Sipahi, os dois irmãos, o Paulo fez uma apresentação de 

um Powerpoint, depois ele voltará a falar sobre isso, a Camila ia começar a exposição dela, 

voltará a fazer a exposição, escurecerá a sala para ter o contraste e ela volta para falar, tudo 

bem? Então, Camila pode retomar a sua apresentação e a gente volta para comentar. 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Quando pequenina sempre gostei de dançar 

nua, livre. O segredo. Desde as minhas primeiras lembranças que considero flashs eu sabia 

que existia uma segredo, os adultos falavam baixinho, cochichavam e quando entravamos 

na sala, vindo de algumas carreiras que só criança sabe dar, eles se calavam no susto, mas 

os olhares continuavam a falar. Sim, havia um segredo, mas um segredo só? Acho que não, 

eu só entendia que era preciso tomar muito cuidado, falar baixo e eu já temia por eles. Eu 

nasci em 1966, em São Paulo, e agora tinha cinco anos, morávamos na cidade maravilhosa 

Rio de Janeiro, eu a Rita, minha mãe, que eu chamava pelo nome, o Paulo, meu irmão dois 

anos mais velho, o Ari, como eu conheci meu pai, ficava em São Paulo durante a semana e 

nos fins de semana vinha ao Rio, eu não me lembro dele, mas sei que ele estava lá.  

O sequestro de minha mãe. À noite bateram na porta, eram dois homens com cara de 

cimento, Rita Maria. Paulo foi chamar, enquanto eu começa meu show para visitantes, 

pequenas gracinhas, piscadinhas, reboladinhos, depois de alguns minutos percebi que eles 

não estavam para brincadeira, frustrada sentei no sofá e vi toda a cena se desenrolar, Paulo 

sentou ao meu lado, segurou a minha mão e sussurrou: “fique quieta”, eu já estava, ela veio 

com um pano de prato nas mãos, pois não? Eles conversaram. Em poucos segundos, ouvi 

um grito seco, mudo, tudo suspenso, tudo paralisado, era algo muito grave, muito grave, 

elefantes no ar. Ela voltou arrumada e pensa “preciso levar as crianças para casa de amiga 

aqui perto”, saímos a rua. Um dos homens falou “você dirige, mas não tente nenhuma 

gracinha”, mostrou sua arma. Entramos no carro. O outro homem no banco de trás do 

motorista, colocou a arma em sua cintura. Estava muito escuro e ali eu senti medo. Duas 

quadras depois, reconheci o prédio da Ruth, passamos pela portaria do prédio, subimos no 

elevador. Tudo era tão apertado, tão apertado, um deles ficou dentro do elevador o outro 

não sei. Ela então, pela primeira vez nos olhou nos olhos, pegou nossas mãos e nos 
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encaminhou para a porta da Ruth, um corredor tão comprido, comprido de um metro e 

meio, a porta abriu e no olhar da Ruth só havia surpresa, vieram me busca, viram-se para 

nós “preciso ir”, abraçou Paulo, me abraçou também e vi suas lágrimas, a porta fechou. 

Tudo suspenso. Tudo paralisado. 

Os dias passavam e nada da Rita voltar, o Paulo segurava a minha mão, mas tinha 

algo diferente no olhar, algo como medo e muita raiva, a Ruth nos ofertava tudo, beijos, 

doces, abraços, gostava muito dela, era grande, opulenta, usava vestidos lindos, tinha uma 

voz firme, trabalha com teatro, era tão querida, mas não era Rita. Onde ela está? Quando 

volta? Ao som da campainha, meu coração disparava, era ela; o telefone tocava, era ela. 

Então, o tio Russen ligou, eu gostava muito dele, mas não me lembrava do seu rosto, meu 

tio, irmão da minha mãe, “estamos chegando ai, eu a tia Laura, o Vitor, seu primo, você vai 

para casa”, mas onde ela está? Eles respondiam, mas eu não entendia, onde ela está?  

Paulo estava diferente, tudo estava apertado. Onde ela está? Acho que entendi. 

Em uma noite, um coelho apressado passou pelo meu quarto dizendo “tenho pressa, 

cresça e entenda, é tarde, entenda”, em seguida, disse palavras que só foram se encaixando, 

pessoas pobres, povo sofrido, policiais malvados, bandidos, pessoas boas, mocinhos, mas 

onde está minha mãe? Burra, sua burra, você não entendeu? Está presa, disse o Paulo. Já 

que meu irmão estava tão bravo, eu tinha que ficar bem calminha. Por aqueles dias o 

Presidente Ernesto Geisel, ia sempre para a televisão, o Paulo dizia que precisávamos ouvir 

tudo que ele dizia, podia ser sobre os nossos país. Aqui vale uma correção que naquele 

momento era o Médici, e não o Geisel, mas a gente conviveu com a imagem, depois 

quando a gente vai crescendo do Geisel, então este era o que eu me lembro, eu me colocava 

bem perto da televisão e ficava conversando, tentando convencê-lo. Sr. Presidente solta a 

minha mãe e meu pai.  

Eles prendiam, eles queriam saber os segredos, para isso machucavam os presos. Isso 

não era novidade, faziam isso desde o golpe militar, eu não sabia. Agora, a minha mãe e o 

meu pai presos no Recife estavam sobre a tutela da Oban, eu não sabia. As diversas formas 

de tortura, os assassinatos, a ocultação dos corpos, nada era escondido, eu não sabia.  

A visita. Continuamos morando no mesmo apartamento da Rua Nascimento Silva, 

entre a Alagoa e a Praia de Ipanema, todos achavam que assim seria melhor, meus tios 

saíram do Recife, vieram morar com a gente e nos mantiveram na mesma rotina, eles eram 
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muito carinhosos, tia Laura era uma mulher firme, opulenta, bonita, eu vivi em seus 

abraços. Agora, com as visitas permitidas de quinze em quinze dias, íamos ao presídio 

Tiradentes em São Paulo, pegamos o trem na sexta feira à noite, eu, Paulo e tia Laura, na 

noite escura, aquele dragão de ferro, com seus garnidos, corria, corria. Na cabine do trem, 

havia um beliche, banheiro e sacolejo, era um momento de muita expectativa, tínhamos 

pressa, tia Laura dormia na cama de baixo e nós dois em cima, disputávamos os sabonetes, 

apertado, apertado, tudo muito apertado, mas com a tia Laura estávamos seguros. Pela 

manhã descíamos do trem e andávamos da estação da Luz ao presídio Tiradentes, era tudo 

muito seco, da rua cheia de luz, caminhávamos por aquela construção escura, fria, 

amedrontadora, um reino onde ninguém sorria, seus olhares nos culpávamos por estarmos 

ali, nada de dor pela nossa condição, muito pelo contrário, podíamos ouvir até o seu 

desprezo, cheio de raiva, suas bocas mudas, os garnidos dados como resposta a qualquer 

indagação nossa. Depois dos documentos apresentados para visita, nos encaminhávamos 

para revista, nessa hora eu ia com a tia Laura e me separava do Paulo. Naquele momento, 

nos desvestíamos de nossas roupas, mas também de nossa alegria, pela visita tão sonhada, 

pelo fim daquela espera, sobrava em nós o medo, o incomodo, uma tristeza de constatar, 

como aquele lugar era ruim e cheio de gente com cara de cimento, era a cadeia. O reino 

onde ninguém sorria.  

Este material não termina aqui, falta ainda falar de alguns assuntos importantes, como 

a visita a torre das donzelas, o ratinho feito pelo velho Taca oca, a saída do presídio e meus 

protestos na entrada da escola. E essas coisas, na verdade, o que eu quis retratar agora foi a 

chegada até o presídio, que eu acho que era o mais difícil, porque era o que estava mais 

escondido, a vida no presídio, a vida das visitas ao presídio a gente consegue falar de uma 

forma mais fácil, e o agradecimento que eu fiz a toda família, eu queria também fazer 

especialmente a tia Laura e ao tio Russen, que deixaram a vida deles para viver a nossa, por 

um ano eles foram pessoas muito presentes. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Bom, vamos voltar para a 

ditadura. Você quer falar mais um pouco e o Paulo também, ele só fez a apresentação, os 

dois voltem para a mesa, para concluir.  
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A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Só para acabar meu testemunho, eu só tenho a 

dizer duas coisas, a primeira era a saída do presídio, que é uma coisa importante de ser 

lembrada aqui, o Paulo tinha… lá dentro, ele tem a lembrança de ver isso durante a visita 

toda, mas eu só lembro da saída. Na saída, além da dificuldade de se despedir dos pais, e 

deixar aquela situação, aquele reino onde ninguém sorri para trás, a gente e era muito 

difícil, a gente se encaminhava para um pátio, e nesse pátio tinha do tamanho de uma 

parede inteira, na minha memória, o símbolo do exército brasileiro, e a gente olhava para 

cima, era a única hora, para mim, que eles apontavam para gente, apontavam as armas, 

todos de fuzil apontados. E ali a gente ficava esperando todos os portões fecharem, que nos 

separavam dos nossos pais, do pátio dos nossos pais e aquilo demorava, e depois era hora 

da claustrofobia, eu falei de apertado, ali era apertado mesmo, porque estavam todos os 

visitantes, e era mais um tempo para abrirem todos os portões, muitas vezes, eu pensava 

“eles vão matar agente, a gente ficará aqui”, eu era muito pequena, então eu acho que eles 

davam o recado muito claro, eles estavam querendo engendrar na cabeça da gente uma 

coisa muito clara, eles não só acreditavam que os nossos pais eram bandidos, eles 

acreditavam que era uma geração, que viriam outros, eles queriam ali desfazer qualquer 

possibilidade de que a gente quisesse repetir os atos dos nossos pais, eles deixaram muito 

claro isso, com todo o processo que eles faziam. Agora, para acabar, só dizer uma coisa, se 

a gente não procurar, se a gente não conseguir responsabilizar as pessoas que fizeram isso, 

e que essa ideia da tortura, da opressão está dentro até hoje do sistema prisional, seja ele 

qual for, está dentro da nossa sociedade, a gente perpetua aquilo que eles ensinaram para 

gente, que eles quiseram impor para gente, então hoje em dia, no sistema prisional, estou 

falando do sistema prisional, porque eu fui até a entrada do presídio, filho de preso é 

bandido também, e isso só perpetua uma violência e uma tortura que está engendrada na 

nossa sociedade, enquanto a gente não responsabilizar esses caras, isso ficará dentro da 

nossa sociedade, eles acham que podem continuar fazendo, então a gente não está mudando 

o país, a gente tem que mudar. Isso gente, desculpa, existem mil outras questões que vão 

além dessa, mas essa me pega, porque eu imagino outras crianças passando por essa 

situação, é claro que são outros presos, mas são os mesmos no sentido do sistema prisional, 

não das responsabilidades, eu só queria deixar isso claro, obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Paulo. 

 

O SR. PAULO DE MIRANDA SIPAHI PIRES – Eu gostaria de acrescentar, 

porque nós temos algumas discordâncias em relação à nossa memória, mas falarei dos 

pontos comuns, uma coisa que me atormentava nas visitas eram os dois toques da 

campainha, porque no primeiro toque eu sabia que era o momento de se despedir, então era 

uma dificuldade, nós fazíamos uma viagem de trem para ter aquela entrevista, aquele curto 

espaço de tempo com os nossos pais e eu sentia muita saudade, mas a visita era um misto 

de dor e de alegria, porque ao mesmo tempo assim que começava eu sabia que ia acabar e 

os dois toques do sinal marcavam isso, porque quando chegava o primeiro toque a visita já 

estava acabando, e a ansiedade era uma angustia mesmo de saber que aquilo ia acabar. E 

nesses momentos, não sei se a memória me falha, não sei por que, eu olhava para cima e 

era um pátio estreito com um muro muito alto e logo em cima tinha uma guarita, isso estou 

falando do presídio Tiradentes, que não existe mais, na memória das pessoas de existir ou 

não, mas tinha uma guarita e eu via alguém me ameaçando, pode ser expressão também do 

sentimento que eu tenho porque eu me sentia totalmente ameaçado naquele ambiente. Dizer 

que isso que eu vivi, acho que a Camila colocou bem, de se sentir um bandido a gente 

levava para a nossa vida, essa questão que eu coloquei agora, eu não me senti amparado de 

dizer “não, você não é um bandido, porque seus pais não são bandidos” fica muito difícil 

viver, então eu carrego esse sentimento daquela criança de sete anos, nunca foi dito o 

contrário, e não será dito pela TV Globo, não será dito pela Folha de São Paulo, não será 

dito pelas setenta famílias detentoras da mídia no Brasil, isso não será dito, então a 

reparação cabe dizer “não, seus pais são heróis”, mas cabe que o Estado diga de alguma 

maneira, como que o Estado pode fazer isso? Claro que tem projetos de memória, só que 

para mim isso não acontece tão simples, porque hoje eu moro em uma cidade do interior do 

Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, a convicção que as pessoas têm a respeito da 

ditadura é que foi muito boa, muito boa, por exemplo, o médico com quem eu me trato, ele 

é obstetra, ginecologista, acupunturista, e assim a opinião que ele tem é “tinha um espião na 

nossa turma, mas ele não incomodou, ele foi muito lega, porque na ditadura eu pude 

construir a minha profissão tranquilamente, eu era respeitado”, então fica difícil você se 

sobrepor a isso, então eu acredito que para atingir o país não basta um canal da TV Cultura, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      27 
 
 

a divulgação é muito pequena. Quando eu fui a primeira sessão na Assembleia Legislativa, 

ocorreu-me imediatamente que eu tinha visto a respeito da questão do holocausto, o 

Spielberg tinha recolhido fundos e doado também parte da renda do filme “A Lista de 

Shingler” para criança de um museu, que é um museu israelense, em memória às vítimas do 

holocausto e esse museu tem um arquivo enorme, acessível online e com testemunhos das 

pessoas que passaram por aquilo e sobreviveram e contam suas histórias. Eu imagino que o 

único jeito de você poder atingir um país do tamanho colossal nosso hoje é por meio da 

internet e me impressiona que quando teve a abertura da lista do DOPS, eu estava andando 

na rua, estava de férias passeando, e ouvia, “o DOPS, a lista”, quer dizer, as pessoas hoje 

em dia se pautam muito pela informação na internet, então eu imagino que uma forma 

democrática de disponibilizar o que acontecer é ter esses arquivos disponibilizados na 

internet, online para quem quiser ver e dizer que a história é essa, não aquela como foi 

contada. Não é só ter o registro do novo escrito no papel para gerações que vem, eu quero 

que esse registro mude na minha vida ainda, quero ainda ver isso para reparar o que eu senti 

dos seis aos quarenta e nove anos de idade, porque na verdade apesar de eu ter feito, de ser 

terapeutizado, de ter feito minhas terapias, eu não estou falando, estou falando de memória 

coletiva, estou falando que hoje se você entrar em um taxi, ou aqui em São Paulo ou no Rio 

e começar a conversar com motorista sobre o que foi a ditadura, se houve tortura no país, 

gente quem é da minha geração pode ser que tenha algum registro, quem é das gerações 

posteriores nem sabe o que foi ditadura, é mais ou menos por ai, quanto mais a gente se 

falava de tortura, e o pior, institucionalmente a polícia militar atua exatamente da mesma 

maneira, não está reprimindo hoje as pessoas que tem uma atividade política, mas está 

reprimindo a gente pode falar até em um genocídio a população negra, pobre, que mora na 

periferia, então isso é que está acontecendo, não é só… estou falando de memória de 

vítimas de holocausto, a palavra holocausto não é a mesma de genocídio, mas o que está 

acontecendo no Brasil chama-se genocídio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Camila depois você poderia, 

além das imagens, mandar uma cópia desse material para gente incluir no relatório, por 

favor? Copiou? 
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A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Na verdade, o que é ingrato entre o Photoshop 

e o material impresso é que o material impresso você lê o texto e vê imagem, e no 

Photoshop você tem que fatiar esse texto com a imagem, porque a imagem, então Deputado 

esse material, e graças a vocês pelo convite, hoje em dia eu tenho certeza que com material 

editorial, ele será produzido, porque eu acho que pelo carinho de vocês eu percebo que isso 

é importante, não é? Então, eu mando a cópia e eu faço questão de um dia, se eu conseguir 

imprimir esse material, quero trazer e deixar disponível, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado. Vocês podem 

permanecer mais um tempo conosco? Então vamos lá, Eliana Paiva, Ernesto Carvalho, 

senta aqui do lado da Eliana, e Darci. Podem ficar aqui, por favor, ao lado do Ernesto. 

Pronto. Eliana Paiva tem a palavra. 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – O meu nome é Maria Eliana 

Facciolla Paiva, o nome completo, sou filha do ex-Deputado Rubens Bairot Paiva, que foi 

cassado em 1964, foi refugiado na embaixada Iugoslávia, ele e grande parte da época do 

pequeno partido socialista que estava engajado junto ao partido trabalhista brasileiro, que 

era uma legenda em que não se podia, e do partido comunista brasileiro também. Essa 

embaixada da Iugoslávia forneceu exílio a esses senhores militantes, que hoje em dia teriam 

entre 80 a 90 anos de idade, poucos restaram, um dos últimos que eu sei que está vivo 

atuante muito forte é Valdir Pires que conseguir se reeleger como vereador de Salvador, 

Valdir já foi governador do Estado da Bahia, inclusive um grande amigo de meu pai, 

Almino Afonso, que depois se reelegeu, das poucas pessoas que eu me lembro dessa 

geração. 

A minha história, na qualidade de “adolescência roubada”, eu já era mais velha, tinha 

quinze anos e meio quando fui preso, eu acho que é um pouco diferente do que eu ouvi aqui 

hoje, apesar de ter coisas bastante semelhantes, entre eles uma capacidade incrível da 

memória nossa que foi “eu vou esquecer o que aconteceu, e um dia eu não lembrarei mais”, 

e isso está claro, tanto que agora em depoimento eu, apesar do nome do meu pai, apesar 

toda a midiatização que existe em torno dele, eu só fui dar o meu depoimento há dois anos, 

eu nunca falei, os meus irmãos não sabiam, talvez que soubesse um pouco, minha mãe 
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sabia um pouco, porque fomos presas juntas, meus irmãos nunca souberam de nada, minha 

família muito menos, os meus amigos, um ou outro que são pessoas com quem você 

convive, que não são irmãos, quer dizer, você não tem que disputar nada, alguns sabiam, 

Alípio com certeza não sabia, com quem eu convivi bastante uma época.  

O que foi a minha adolescência roubada? Eu sabia o que se passava neste país, 

exatamente por causa dessa introdução toda, o meu pai foi Deputado Federal, foi um 

Deputado engajado, ele já era engajado politicamente desde a sua juventude, ele foi vice-

líder da UEE, vice-presidente da UEE Paulista, ele fez parte da campanha do “petróleo é 

nosso”, ele e toda a maioria dos políticos da geração dele, grande parte já falecida, e foi 

eleito aos trinta e quatro anos de idade Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, uma 

das primeiras ou segundas gerações a entrar no atual Congresso Nacional em Brasília, antes 

disso ele ajudou a construir Brasília, papai era engenheiro civil, ele ajudou a construir 

pontes em Brasília.  

A minha casa no Rio de Janeiro, depois da cassação do meu pai e da volta do exílio, 

ele ficou nove meses no exílio e voltou, porque quis voltar, ele tinha um passaporte 

diplomático vermelho, pegou o passaporte, colocou no bolso e foi para casa. Pegou um 

avião com escala em Buenos Aires, salvo engano, não, com escala no Rio de Janeiro, pegou 

uma ponte área, veio para São Paulo e entrou dentro de casa e falou “Oi, eu cheguei”, foi 

um dos maiores sustos da minha mãe quando de repete surge aquele pai de família de cinco 

filhos na porta da cozinha, dizendo “estou de volta”. A partir daí nós moramos em São 

Paulo, meu pai entrou na lista negra, era engenheiro civil não consegui emprego como 

empreendedor não podia assinar mais nada, como engenheiro, como Deputado cassado não 

podia se reeleger, então a ideia dele foi entrar, conseguiu ser sócio de uma firma de 

engenharia no Rio de Janeiro, Machado da Costa, acho que nem existe mais, e ele não 

podia assinar nada, era engenheiro, pegou o dinheiro que ele tinha, investiu nessa empresa e 

era sócio dessa empresa no Rio. Então, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. 

Estilo do meu pai: a vida continua. O que ele fez? Alugou um sobradinho em frente a 

praia do Leblon, então de repente a vida continuava a mesma e da melhor maneira possível, 

quer dizer em frente a paria do Leblon, nós moramos em uma casinha, todo mundo, só que 

nesta pequena casinha circulavam todos os ex-militantes, desculpa não existe ex-militantes, 

todos os militantes, ex-Deputados, todo o pessoal ligado ao regime João Goulart, 
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principalmente do governo João Goulart, que foi o governo apoiado pelo grupo dele, e os 

militares sempre estiveram de olho nessa casa, porque era um sujeito muito alegre, muito 

afetivo socialmente, muito engajado então ele achava tudo muito engraçado, a vida era uma 

festa naquela casa, tanto que a famosa expressão de “esquerda festiva” acho que vem um 

pouco daí, se alguém não sabia o que era esquerda festiva, agora está sabendo, quer dizer, 

era uma esquerda que tinha sido cassada em 1964 e que achava que os militares não iriam 

longe, até que veio o AI 5, até que começaram a ter prisões, torturas e mortes. Quando 

começaram a ter prisões, torturas e mortes, meu pai achou que a coisa era séria e começou a 

ajudar militantes do que a gente considera militantes 1968, que era uma geração acima da 

minha e uma geração duas abaixo dele, Alípio se não estou enganada, é isso? A sua 

geração? Entre eles, amigos e filhos amigos dele que se engajaram no rapto de 

embaixadores, principalmente do embaixador americano. Essas pessoas não entenderam 

muito bem o perigo da situação e envolveram o meu pai, no que meu pai dava de dinheiro, 

de apoio financeiro, de apoio até político, conversas e acabaram envolvendo papai dentro 

do próprio circuito de luta armada, no qual ele não estava engajado, não sei se ele 

concordava, porque eu era muito criança para saber se ele concordava ou não, não cheguei 

a conversar isso com ele, mas ele se preocupava sim com a segurança física desse grupo, 

porque foi, aqui o depoimento dessas crianças que eram filhos dessa geração, foi um grupo 

que foi trucidado, alguns bastante maltratados, a maioria bastante tortura e era uma maioria 

de jovens, acredito que entre… quantos anos tinham seus pais? Trinta e dois, trinta e três, 

mas para baixo, entre dezoito, quinze, Ivan Seixas não está mais aqui, Ivan tinha dezesseis 

anos, a trinta e dois, o meu pai nessa época já tinha quarenta e um anos recém feito quando 

foi preso, meu pai faz aniversário dia 26 de dezembro e foi preso no dia 20 de janeiro, foi 

um mês depois de fazer quarenta e um anos. Essa é a história do meu pai. 

Agora, a minha história em relação a ele foi, primeiro o que está sendo colocado volto 

a dizer eu esqueci o que aconteceu. Por que eu esqueci o que aconteceu? Porque eu tinha 

quinze anos de idade. E então eu tinha quinze anos de idade, eu tinha a vida inteira pela 

frente, eu tinha que conviver com os meus colegas, tinha que conviver em uma sala de aula, 

tinha que olhar para os professores, eu tinha que ir a praia, na turma da praia eu tinha que 

dançar um rock, eu tinha que ouvir uma música, e não interessava para os meus amigos, 

para o grupo com quem eu andava que eu contasse a história do meu ou que eu tinha sido 
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preso no DOI-CODI do Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita, não interessava de jeito 

nenhum, muito menos interessava para os meus avós, os pais do meu pai, que acreditaram 

durante muito tempo que meu pai poderia estar vivo, porque o meu pai é desaparecido 

político, meu avó morreu com essa certeza, morreu três ou quatro anos depois com a 

certeza de que meu pai poderia voltar um dia para ele.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT–  Onde morava o seu avó? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – O meu avó morava em Santos, 

tanto que a casa no Rio de Janeiro foi fechada, ele pediu para que nós fossemos esperar a 

volta do meu pai em Santos e ficou fechada durante seis meses, a casa só foi entregue, era 

uma casa alugada, para o proprietário seis meses depois, e nós moramos com meu avô 

durante três anos até que minha mãe, inclusive por ideia do meu avô, começou a fazer um 

curso de direito em Santos, um ano depois da morte do meu pai ou do desaparecimento do 

meu, e se tornou uma brilhante advogada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Quando o seu pai é preso com 

a sua mãe no Rio, longo em seguida vocês desfazem a casa e vem para São Paulo, ou 

ficaram mais um tempo no Rio? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Não. O meu pai foi preso no 

dia 20 de janeiro, mais ou menos meio dia, uma hora da tarde, eu me despedir dele era onze 

da manhã e fui a praia, quando voltei ele já não estava mais. Eu e minha mãe fomos presas 

no dia seguinte às onze horas da manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, conta isso. Você pode ir 

com mais vagar. Já na primeira pessoa. 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Bom, quando eu chego da 

praia, primeiro eu me despedi dele, papai estava sentando com Raul Reef, que era muito 

amigo dele que morava perto de casa, jornalista que foi assessor de imprensa do João 
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Goulart, muito amigo de casa, e tinha uma área fora, estavam os dois sentados conversando. 

Eu fui a praia, dei um beijo nele, nos dois, e fui a praia encontrar minha turma, voltei às 

duas horas, quando voltei a casa estava fechada, eu entrei em casa, vi uns homens, meio na 

penumbra, mas a minha mãe me pega na entrada da casa para cozinha e fala assim, com 

uma cara muito assustada “você vai tentar sair, o seu pai foi preso, você vai tentar sair e 

avisar o seu tio, que é o marido da irmã caçula do meu pai, que também é a única que está 

viva, vai avisar o seu tio em São Paulo, que o seu pai foi preso, o seu tio é advogado”, eu 

falei “o que?”, subi, nessa época eu jogava vôlei pelo Botafogo, eu era atleta juvenil do 

Botafogo, de voleibol, eu me vesti de atleta do Botafogo, fui descendo a escada, saindo, 

além olhou para mim e eu falei “estou indo jogar, não poderei ficar, e fui saindo”, fui 

embora, conseguir, lembro que eu segui… o grande alívio que eu tive, apesar que isso me 

vem lembranças que não tinha antes, na hora que eu abro a porta da minha casa, que eu 

sinto o ar de fora, Alípio deve ter sentido isso quando saiu da cadeia, eu senti o ar, era de 

uma… acho que isso eu me lembrei agora, neste momento, o ar existe, eu comecei a 

respirar de novo, eu me lembro que estava agitada, esse ar entrou com uma vida muito 

grande dentro do pulmão, eu fui andando, dois quarteirões para trás no Leblon existia o que 

a gente chamava de condomínio de jornalistas, onde viviam muitos jornalistas, inclusive o 

Raul Reef, e grande parte dos meus amigos moravam lá. Eu tinha um amigo chamado 

Ronaldo que era um dos meus melhores amigos e que eu fui para casa e falei “eu não 

poderei te contar exatamente o que está acontecendo, mas eu preciso usar o seu telefone”, 

ele me viu, não sei como Ronaldo, imediatamente franqueou o telefone dele, eu liguei para 

São Paulo, avisei o meu tio e dei um tempo, fiquei circulando, ele quis ir comigo, eu tentei 

despistar o Ronaldo o tempo todo, eu falei “você não venha mais em casa, porque está meio 

esquisito”, enfim, e tudo isso intuitivamente porque eu a vida inteira eu via transito político 

em casa, então eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, sabia a leitura disso, mas não 

sabia decifrar, ou já tinha decifrado, não entendi até agora, não parei para pensar nisso. 

Como eu digo, existe a fase esquecimento, que a gente leva anos para que ela retorne. Dei 

um tempo e voltei para casa, cheguei a casa, um deles, o mais forte, estava com um cabo de 

fio elétrico na mão, querendo me bater, dizendo “onde você foi?”, eu vestida de jogadora de 

vôlei, atleta você é poderosa, eu falei assim “eu sai”, ele disse “você não saiu”, eu disse “fui 

jogar vôlei”, ele falou “não, você não foi jogar vôlei, você foi avisar o teu tio, a tua família 
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que seu pai foi preso”, o que aconteceu? O meu tio, advogado, ligou para minha casa, para 

perguntar o que estava acontecendo, e o telefone estava censurado, certo? Como ele 

questionou, deve ter questionado muito a minha mãe e acredito que naquela época, eu não 

sei, depois nos depoimentos, um dia a Comissão de Verdade em geral, tentará saber se 

realmente existia escuta telefônica naquela época, não sei que tipo de escuta telefônica era, 

mas na minha casa foi escuta de extensão para extensão telefônica, não sei se tinha escuta 

telefônica acho que era mito mais difícil a tecnologia. Até hoje eu fico curiosa em relação a 

isso. Ou seja, o meu tio ligou e como um bom advogado começou a questionar a minha 

mãe, o que estava acontecendo? A Eliana ligou para mim, então eu cheguei a casa, o cara 

estava doido. Eu me lembro que… sou muito parecida com meu pai, eu dei muito de 

Rubens Paiva, eu falei “senta aqui comigo, vamos conversar, qual o problema do Sr.?” ele 

foi olhando para mim, acho que ele não entendeu nada aquela menina, completamente loira, 

cabelo de Rio de Janeiro, quase dourado, vestida de jogara de vôlei, perguntando para ele o 

que estava acontecendo, desculpa por eu rir, acho que vocês estão chorando, acho que estou 

podendo pela primeira vez inclusive, por me divertir com algumas situações que não eram 

divertidas antes, pode ser nervoso também vai saber. Ele foi acalmando, gozado que eu não 

falei para ele que “o que é esse cabo?”, eu fiquei olhando para o cabo e olhando para ele, 

ele conseguiu não sei onde dentro de casa um cabo elétrico. Ele foi escondendo o cabo, foi 

muito engraçado a reação dele, a gente sentando na sala, uma sala que está inclusive aqui 

retratada a sala, está a família Rubens Paiva inteira, era a mesma sala no Rio de Janeiro, 

quer dizer, esse sofá era esse sofá onde nós estávamos sentados, eu sou a que está atrás do 

papai, era o mesmo sofá. Ele sentado do meu lado e eu falei assim… ele foi bem “escuta”, 

como meu pai reagia, inclusive acho que por isso que ele foi morto, é engraçado, mas é 

sério. Eu fui Deputado, eu fui Deputado eleito, legitimamente, vocês não têm nada comigo, 

ou vocês me respeitam ou não sei, vão para aquele lugar e foi isso que ele fez dentro da 

cadeia e foi por isso que ele morreu inclusive, hoje em dia não se tem dúvida, papai entrou 

na prisão e começou a falar mal todo mundo a partir do momento que eles começaram a 

maltratar algumas testemunhas que foram presas juntas com ela, inclusive uma professora 

de história, Dona Cecília, que era nossa professora. Essa Sras. começou a ser maltratada na 

frente do pai, o meu pai enlouqueceu, falou assim “vocês não têm direito, vocês não sabem 

o que estão fazendo, vocês por favor parar com isso”, eles não pararam, ele partiu para 
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ignorância, começou a xingar, tanto que você percebe nos únicos depoimentos que têm da 

possível tortura e também de resgate do que aconteceu, ele fala o próprio nome, o meu 

nome é Rubens Paiva, primeiro ele tenta se identificar, porque parece que ele percebeu uma 

certa hora que ele perdeu a identidade alei dentro, quer dizer, é o caso do tortura, do sujeito 

torturado que perde a identidade dentro da prisão, esse é o grande problema da tortura, 

psicológica o que eu saiba. 

Em segundo lugar, a tortura que fizeram em cima dele, chamando ele de “o Sr. 

Deputadozinho, o Sr. ainda está querendo alguma coisa”, quer dizer parece que a tortura foi 

em cima disso, ou seja, ele reagiu, como eu reagi com esse sujeito que tentou… bom, a 

coisa acalmou, por causa dessa conversa, eu não me lembro mais muito o que aconteceu 

depois disso, depois dessa conversa com esse nome, não me lembro mais, isso devia ser o 

que? Umas cinco horas da tarde, agente foi dormir, não me lembro se a gente vi televisão, 

não me lembro o que a gente comeu, não me lembro mais nada, isso foi realmente apagado, 

eu não consigo lembrado, eu sei que dormir, eu me lembro da minha mar acordando e 

falando acorda, se veste que a gente vai ter que dar depoimento, no dia seguinte, e me 

lembro de escolher uma roupa bastante que me encobria o corpo, porque eu fiquei com 

medo, comecei a ficar com medo. Eu me lembro que era uma túnica preta que vinha até o 

meio do joelho e uma calça, eu me lembro de ter escolhido, inclusive me lembro de ter 

jogado muitos meses depois disso eu joguei no mar, joguei em algum lugar muito grande, 

porque ficou com cheiro da prisão, por mais que eu lavasse. 

Fomos colocadas em um fusca atrás, duas pessoas na frente. No belequinho que tem 

no maracanã, eu me lembro, porque toda vez que vejo a reforma do Maracanã eu vejo ele 

lá, pararam o fusca, nós fomos encapuzadas, era um capuz que vinha daqui até aqui 

embaixo, fedorento, quer dizer, aquele capuz já devia ter sido usado para tudo e fomos para 

nos DOI-CODI, a partir daí, eu e minha mãe fomos separadas, eu fui inteiramente 

revistada, a minha mãe deve ter sido também, e fui colocada em uma espécie de corredor 

polonês sentada. Por que corredor polonês? Cada um que passava me dava um coque na 

cabeça, não é choque, na Globo sai choque, é choque na cabeça ou me chamavam de 

comunista, entravam no meu ouvido e me chamavam de comunista, está rindo Alípio. E eu 

falei “bom, que está acontecendo alguma”, você não consegue entrar, como adolescente 

não consegue entrar na leitura da história, eu nunca entrei na leitura da história, na verdade, 
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quer dizer, aquilo não faz parte do teu mundo, o teu mundo é sei lá, Nacional Kid naquela 

época da televisão, quer dizer, tinham outras coisas, não faz parte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos você estava? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Quinze anos e meio, eu faço 

aniversário dia 1º de junho, foi em 21 de janeiro de 1971, eu nascei em 1º de junho de 

1955. 

No meio da tarde eu fui interrogada por um sujeito bastante grosseiro, moreno, 

grandão, bastante grosseiro, que conforme ele foi falando comigo, ele foi me agredindo, eu 

fui respondendo, foi perguntando dos meus amigos do meu pai, foi uma coisa que me 

assustou bastante, eu falei assim “é público e notório”, eu pensei comigo, tem que pensar 

muito rápido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você entrou com a Dona 

Eunice? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Não mais vi a mamãe, vi uma 

vez só dentro da cadeia. Estavam as duas vendadas. Entrei com ela na cadeia, mas não mais 

vi mamãe, vi uma vez, ela entrou nessa sala, eu sai do interrogatório, ela entrou no 

interrogatório, ela sentiu que era eu, a gente via, depois eu conto isso como é que eu 

consegui identificar, ela falou “filhinha você está bem? Com uma maneira bastante doce da 

Eunice que você conheceu”, eu falei “tudo bem mamãe, está tudo bem não se preocupe está 

tudo em ordem”. Foi a única relação que eu tive.  

Nesse primeiro interrogatório ele foi extremamente violento, e eles tinham na minha 

frente uma espécie de planilha, de um gráfico enorme, parecia uma página dessas A4, A3, 

com gráficos, com nomes de pessoas, a sensação que eles estavam organizar o que estava 

acontecendo, o que pelo menos era saudável, quer dizer, menos maluco, em vez de partir 

para a porrada, eles estavam organizando, e nisso eles começaram  a perguntar… este Sr., 

era muito engraçado, porque eu via o programa da Globo, na hora que eu começo a falar 

que eu entrei em uma sala de interrogatório, eles botam uma sala de interrogatório linda, 
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com uma mesa belíssima, com arquivos, é uma sala desse tamanho, que tinha uma, na 

verdade, era embaixo de uma escada, devia ter uma escada em cima, uma mesa de madeira, 

e mais nada e uma porta escura. Eu vi que ele olhava para aquilo e me pergunta, tal pessoa 

é amigo do seu pai? É amigo do meu pai. Tal pessoa é amigo do meu pai? É. “Então, o seu 

pai era um grande comunista”, eu falava “eu não sei se o meu pai conhecia alguma coisa de 

Marx, nem sei se ele era um grande comunista”, eu me lembro dessa frase até hoje, não sei 

de onde eu tirei essa frase na hora “eu não sei se ele é um grande comunista, porque eu não 

sei se ele conhecia alguma coisa Marx”, papai não lia, papai era um militante socialista, 

acho que nem Marx tinha lido na vida, papai era um grande político, já falei isso para você. 

Até que uma certa hora, ela falou “mas se seu pai não era comunista, você é comunista”, eu 

falei “o que?”, ele falou “você é comunista, está aqui a prova”, ele tira atrás dele um 

trabalho que eu escrevi para professora Hilma sobre a invasão da Checoslováquia, sobre a 

Primavera de Praga, que logo depois teve uma série de livros sobre isso, que foi muito 

interessante, na verdade a Primavera de Praga era uma reação contra os comunistas, e eu 

relatava, foi um trabalho que eu adorei fazer, fiz junto com Reef, quer dizer, o Reef me 

franqueou as portas da recente departamento de pesquisas do jornal do Brasil, no qual ele 

dirigia em que eu encontrei coisas fantásticas, quer dizer, que você encontra em arquivos, 

quer dizer, fotografias lindas, ai que eu fui entrando na história, tudo que eu via em casa, de 

repente eu achei aquilo fantástico, como um povo tinha conseguido reagir e de uma 

maneira tranquila, vamos dizer, a um regime soviético que era terrível, quer dizer, as 

discussões em casa não eram essas, mas eu começava a pegar extratos dessa discussão e 

tentar entender o que era e o que não era, quer dizer, o meu pai não era comunistas, mas ele 

tinha grandes amigos comunistas, entre eles o próprio Raul Reef. Um grande comunistas, 

não sei se vocês conhecem, ele não é da geração de vocês, é de uma geração bastante 

anterior que morreu ano passado, chama-se Fernando Santana, que é de um partido 

comunista da Bahia, entre outros que eu conheci pessoalmente e que eu gostava muito. A 

Gilca Santana, mulher dele, também comunista está viva, “eu sou comunista, serei sempre 

comunista”, como Niemeyer falava, existiam vários até hoje. 

Na hora que ele colou esse trabalho na minha frente, eu tomei um susto, dei um pulo 

da cadeira e falei “e agora? Agora fui pega”, e ele com sorriso, aquele jeito, que parecia que 

tinha comido um doce. Eu olhei para ele falei assim “bom, esse trabalho é meu”, na hora 
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que eu para a cela, eu tentei lembrar onde é que ele tinha pego isso, eu tinha uma gaveta, 

nós tínhamos gavetas eu e minha irmã dormíamos no mesmo caso com trabalhos de escola, 

eles reviraram a casa toda, a gente não percebeu isso, eu não me lembrava disso que eles 

tinham revirado a casa toda. Bom, por sorte ou por azar, entra nessa sala de interrogatório, 

outro militar, não se sabia as patentes, não se sabia nomes, mas eles andavam com placas 

de metal no peito, à paisana, vira-se para o monstro na minha frente e fala assim “o 

cirurgião, nós temos um trabalho para você”, encerra-se o interrogatório, imediatamente ele 

levanta, eu vou ao corredor e nesse momento, nessas horas que eu dou esses depoimentos 

eu começo a chorar, mas acho que já passou, começam as torturas na sala ao lado, Srs. e 

Sras. pessoas que já passaram por isso, Alípio e Adriano, para uma criança de quinze anos 

de idade ouvir “pelo amor parem com isso”, repetido em sequência, foi a coisa mais 

alucinante que eu já ouvi na minha vida, até outro dia parecia que a coisa estava enterrada, 

ela fluiu, por isso que eu falo aos quinze anos você tem maneiras de escapar da loucura 

humana, aquilo ficou como um filme na minha cabeça, quando revelei deixou de ser filme, 

agora voltou um pouco a ser filme, então você vê que eu não me emociono mais com isso, 

mas a primeira vez que eu contei isso, eu não parava de chorar, porque ouvir tortura 

vedada, inclusive eu estava vedada em um corredor, 20 de janeiro, verão no Rio de Janeiro, 

dentro do DOI-CODI foi a coisa mais enlouquecedora do mundo, e eu comecei a chorar, 

não parava de chorar, nesse momento não, eu fiquei meio estática, agora eu sei onde eu 

estou, será que isso não vai parar nunca? Não parava, e a coisa piorava, ou seja, o tal do 

cirurgião tinha ido fazer uma torturazinha cotidiana. Nisso também tinham dois rapazes na 

minha frente que toda vez que alguém passava chutavam os meninas, e chutava naquele 

lugar, porque devia doer muito, porque eles davam berros tremendos.  

Duas horas depois, eu fui novamente levada para interrogatório, foi ai que eu cruzei 

mamãe. Não, eu cruzei saindo e ela entrando, cruzei na saída desse segundo interrogatório. 

Nesse segundo interrogatório, entra um pouco a cronologia dos fatos Rubens Paiva, por que 

eu sabia que papai estava morto, por exemplo, depois eu revelei isso agora, as pessoas não 

entendiam porque eu sabia, eu tinha quase certeza, que foi relevado pelas documentações 

que ele foi morto naquela época, porque nesse segundo interrogatório. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde era a Barão de Mesquita, 

onde vocês estavam, você se lembra? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – DOI-CODI, Rio de Janeiro, 

Barão de Mesquita. Eu nunca entrei nesse lugar, eu passo por ele, porque eu tenho amigas 

que moram ali perto inclusive, e não tenho vontade de entrar. Entrou um segundo militar, 

pouco mais velho, pouco mais sábio, só consigo descrever como criança, como garota, 

pouco mais velho, pouco mais sábio, qualquer outra pessoa mais velha descreveria de outra 

maneira, o sujeito era um pouco mais velho e um pouco mais sábio, quer dizer, não era um 

monstro que era o anterior, gordo e horroroso, peludo, esse tinha a cabeça um pouco mais, 

o clima era um pouco melhor. Ele começou a conversar comigo de uma maneira pouco 

mais saudável, “primeiro, como você está?”, na hora que ele disparou “como é que você 

está?”, voltou de novo a configuração Rubens Paiva e eu disse “eu não gosto de capuz, esse 

capuz está me incomodando, eu tenho quinze anos de idade, se o Sr. em 24 horas, o Sr. 

pode ser denunciado”, juro por Deus. E ele foi ouvindo cada vez mais sério, eu falei “estão 

me apalpando nesse corredor, estou ouvindo coisas horrorosas, eu estou achando absurdo, 

tem uns meninos que estão sendo maltratados ali dentro, além disso estou ouvindo berros, 

não estou entendendo o que está acontecendo, pegaram um trabalho meu”, disparei. Eu não 

me lembro o que foi interrogado, nada foi interrogado nessa hora, quem disparou fui eu, ele 

virou para mim e falava assim “tudo bem, cuidarei disso, a gente vai ver”, acabou o 

interrogatório, ele imediatamente mandou tirar o capuz e me colocaram um venda, deu 

certo. Puseram-me uma venda quando saí da sala, com a venda eu consigo ver por baixo, 

quando a mamãe entra, eu vi que era ela, porque eles entram separando, você não percebe 

quem está entrando quem está saindo, se você estivesse com a venda. Ai que eu falei 

“mamãe, tudo bem?”, “sim filhinha como vai você?”, até hoje eu não consigo reproduzir a 

doçura que foi aquilo lá, “minha filhinha, como vai, você está bem?”, fui colocada de novo 

nesse corredor polonês, começou a tortura de novo e pior do que antes, foi ai que comecei a 

ter uma crise de choro compulsiva, acho que isso uma hora depois, já estava quase 

entardecer, imagina quando a gente foi preso, de meio dia a uma hora, devia ser cinco, seis 

horas da noite, depois do segundo interrogatório, uma segunda sessão de tortura, eu 

comecei a chorar de soluçar, nisso eu vi as pessoas passando e sabia exatamente onde eu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      39 
 
 

estava, porque eu via os sapatos dos militares, dos soldados, do pessoal à paisana, o sapato 

do pessoal sendo arrastado, tudo ali embaixo, e via quem me dava o choque, inclusive, 

conseguia ver as pernas de quem me dava o choque.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como está sua mãe hoje? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – A minha mãe está com 

alzheimer, está muito bem de saúde, de vez em quando fala uma coisas que você não 

entende de onde ela tira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos ela tem? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – 83 anos, a idade do meu pai. E 

está com alzheimer há sete, oito anos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias vocês ficaram lá? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Eu fui solta em 24 horas e 

mamãe ficou onze dias.  

Alguém me puxou e já me puseram na cela, isso tudo estou descrevendo pelo 

seguinte, está na cara um pouco do pessoal que faz a investigação que deve entender 

melhor, como a… a relação e como alguma coisa já deveria ter acontecido com papai, dá 

para sentir, porque a coisa ficou digamos não light, mas o ataque, parou o ataque, fui 

colocada em uma cela aberta, tiraram a venda, ai eu me lembre onde pegaram aquele 

trabalho, isso durante à noite foi colocado uma série de pessoas na frente dessa cela, 

geralmente gente amordaçada, gente encapuzada e preso, a gente não via, não dava para ver 

quem era, eu só ouvia a respiração, que era uma respiração muito difícil por causa do 

capuz. Amanheceu o dia com a música do Roberto Carlos “Jesus Cristo…” e começaram o 

guardinhas levar todo mundo que estava na frente da cela, durante a madrugada, eu sempre 

esqueço desse interrogatório, porque estava morrendo de sono, durante a madrugada eu fui 

interrogada uma terceira vez, eu sempre esqueço de relator, eu não me lembro muito bem o 
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que aconteceu, porque eu estava morrendo de sono, eu tinha quinze anos de idade, eu não 

me lembro, voltando a sensação de que a coisa estava tendo um desfecho, de que a coisa foi 

tentativa de acalmar, eles estavam recuando de maneira muito rápida, quer dizer, todo 

ataque que a gente tinha sofrido antes ou que teria sofrido, estava recuando, por isso papai 

já devia estar em agonia nesse momento. 

Perguntei aos guardas, os dois ficaram assustados, “mas acho que seu pai foi levado 

lá para cima”, um falou para o outro “acho que ele estava muito mal”, eu falei “quero saber 

onde está minha mãe?” minha mãe estava duas celas depois de mim, parece que estendida 

no colchão sem se mexer, mamãe parece que ficou dois dias sem se mexer, porque a filha 

dela de quinze anos estava presa, só avisaram dois dias depois que eu tinha sido solta.  

Quando eu saí da prisão, me tiraram da cela com a minha vendinha, preciosa, nunca 

mais me encapuzaram, nunca me encapuzaram, me levaram em uma sala, espécie de sala 

de saída e me deram a bolsa da mamãe com tudo dentro, “agora você sai”, eu falei “não 

saio”, morrendo de vontade de sair, por que? “porque isso aqui é a bolsa da minha mãe, se 

ela souber que eu estou saindo com a bolsa dela com tudo dela, inclusive cigarro”, mamãe 

fumava, mamãe tinha quarenta anos de idade, “não vou sair”, “vai sair”, “não vou sair”, 

“sai, porque sai”, sai porque aquilo lá era um inverno, me botaram a venda de novo, eu me 

lembro de ter assinado qualquer coisa, me botaram em um fusca e me soltaram na praça 

Saens Penha, na Tijuca, eu liguei para o Bocaiuva Cunha que, por sinal tem um papel muito 

interessante nessa história, foi a filha dele, Elena Bocaiuva, quem denunciou papai, 

praticamente denunciou entre aspas, por uma ingenuidade tremenda ela enviou do Chile um 

manifesto do MR8, com endereço do papai, foi ai que pegaram, nem sabia que a filha do 

Bocaiuva, que me pegou na praça Saens Penha… o primeiro jornalista que escreveu sobre 

Rubens Paiva acabou de morrer, morreu recentemente, “quem matou Rubens Paiva”, Jornal 

do Brasil, fugiu o nome dele, ele tem uma pegada, cerca hora que ele muda, ele fala “entrei 

no carro do Bocaiuva e falei falaram que meu pai fugiu”, eu não falei isso, inclusive eu 

gostaria sempre de dizer que eu nunca falei isso, porque nunca me falaram isso, nunca me 

falaram nada, mas estava na cara de que alguma coisa já tinha acontecido. Fui para casa, ai 

sim, entrei em prantos, enlouquecida, fui deixada na minha casa, os meus avós maternos já 

estavam em casa, os meus irmão já estavam em casa, a partir daí eu nunca mais abri a boca, 

voltando a criança, eu nunca mais abri a boca, eu só abri a boca durante onze dias quando a 
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minha mãe estava presa, em que eu botava maiô, era férias, junho, janeiro, eu saia de casa, 

dizia para o meu avô que estava indo a praia, porque meu avô não podia saber disso, pai da 

minha mãe, é um italiano Facciolli, completamente histérico, meus avós são italianos puros, 

atravessava e ia até o final do Leblon, onde era a casa do Bocaiuva Cunha, onde também 

era um centro de encontro de todos os amigos do meu pai e todos eles me ajudaram 

inclusive a redigir uma carta que o Vladimir Saque coloca para imprensa internacional. Na 

ideia deles, desse grupo de amigos de papai, era tentar falar o mais rápido possível para 

poder soltar, não meu pai, como minha mãe, estavam os dois presos, a gente chegou… eu 

fui com minha avó ao 2º Exército, 1º Exército no Rio, levar coisas, eles não aceitaram, 

aceitaram uma ou outra coisa. 

Recentemente sai a lista de coisas que estariam com ele, você percebe, ai eu junto a 

história de que revistaram a casa inteira, tinham livros, de dez a quinze livros, esse 

documento “molinas do Rio Grande do Sul”, para você ver como revistaram a casa e 

levaram coisas, quer dizer, por isso que o meu trabalho foi junto. 

Alguém quer alguma pergunta? Porque eu preciso encerrar, o Deputado Adriano está 

precisando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dra. a Sra. quer falar? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA –1º Exército no Rio de Janeiro e 

2º Exército em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos dar uma rodada e 

vamos voltando. Vamos ouvir os outros depoimentos. 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Eu só queria falar uma coisa. 

Só uma última coisa que é para tentar levantar o que vocês estão fazendo aqui, que acho 

que é uma atitude em termos de Brasil fantástica, excelente, parabéns, a Camila sugeriu e o 

Paulo qualquer coisa de museu. Quando eles começaram a falar, nunca me pareceu a ideia 

de museu tão importante, museu do holocausto. Eu tive um estresse muito grande, muitos 

anos depois e quando eu tive esse estresse, eu apaguei e o que me vinha eram lembranças 
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de holocausto que eu nunca vivi que depois eu inclusive fui ver em filmes, quer dizer, é 

uma coisa de memória coletiva, eu tive uma coisa, na época eu trabalhava muito, foi depois 

do acidente do meu irmão, que a coisa ficou meio pesada em casa, eu tive um baita de um 

estresse, chegaram a me dar remédio, eu fiquei meio que delirando uns dois dias e passou, 

mas o que vinha nesses delírios é exatamente memórias de judeus e holocaustos que eu não 

deveria ter, porque eu não sou judia, então eu lembrei disso com você falando, quer dizer, é 

o que eu vi no DOI-CODI, eu vi um campo de concentração ali dentro. Então, eu sugiro 

que destas belíssimas semanas que vocês estão organizando, que saia a ideia Deputado 

Adriano Diogo, eu te dou essa ideia de mão beijada da construção de um museu da ditadura 

ou um museu da repressão ou um museu que conte histórias das pessoas, principalmente 

isso que está sendo organizado até hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia foi o acidente do seu 

irmão? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Foi no dia 14 de dezembro, foi 

dez anos depois da morte do meu pai, praticamente, 14 de dezembro de 1979. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tinha quantos anos? 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – 24 anos. E ele tinha 20 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Obrigado. 

Ernesto Carvalho tem a palavra. 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Bom, boa tarde, queria agradecer o convite, 

parabéns o Deputado Adriano e todas que estão envolvidas nessa luta que para mim 

especialmente para minha família, a gente acha que a nossa geração tem a obrigação de 

passar a história a limpo, como a geração de 1968, como disse o pessoal aqui, teve a 

obrigação de resistir a violência do Estado, então a nossa geração hoje tem por uma 
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obrigação política e moral de passar essa história a limpo, então eu queria parabenizar todo 

o pessoal que está envolvido na organizado, especialmente o Deputado Adriano. 

Eu sou filho de um operário que se chama Devanir José de Carvalho, foi morto em 

abril de 1971, a versão oficial é que ele resistiu à prisão no dia 5 de abril e acabou sendo 

morto em conflito, mas a gente tem informações e depoimentos de outros presos que ele na 

verdade foi preso, captura e morreu sob tortura no dia 7 ou 8 de abril. O meu pai era 

mineiro, ele veio no meio da década de 50 e foi morar no ABC com meus tios e meus avós, 

começou a trabalhar como metalúrgico, era ferramenteiro e se envolveu nas lutas sindicais 

no ABC, na formação do sindicato e ai ingressou no Partidão, da Ala Vermelha, depois o 

Movimento Revolucionário Tiradentes, que é o MRT, que era uma organização que ele 

liderava, ao qual, o Ivan não está ai? Ao qual o Ivan fazia parte, com o pai dele e outros 

companheiros.  

Esse seminário que fala da infância roubada… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para você saber, a gente 

sessões especiais, e o seu pai… 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO –  Eu soube, eu não pude vir Deputado Adriano… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, só para te localizar 

que hoje é a sua visão nesse processo, mas a memória do seu pai… 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Já foi contemplada. Bom, quando cheguei aqui e 

vi infância roubada, eu vi o depoimento da minha companheira de geração, eu fiquei 

refletindo um pouco sobre isso e quando assessoria pediu meu nome para preencher essa 

plaquinha aqui, eu passei o meu nome mesmo, que é o meu nome de registro, não de 

batismo, porque eu não fui batizado e na hora de passei o meu nome eu sempre tenho esse 

problema, eu penso, me traz esse pensamento de uma parte roubada da minha infância, uma 

das coisas que eu tive que foram roubadas da minha foi o meu nome, como vocês estão 

vendo aqui, o meu nome está aqui que é o de registro que é Ernesto Carvalho, agora o meu 

nome era para ser, como registro, Ernesto Guevara de Carvalho, que era uma homenagem 
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que meu pai estava prestando ao comandante há um ano, eu nasci em janeiro de 1968 e o 

Che tinha morrido em 1967, isso inclusive foi tema de discussão dentro da organização se o 

meu nome poderia ter sido esse ou não, porque eles tinham medo, os cartórios estavam 

sendo vigiados, e o meu pai nessa época já vivia na clandestinidade. Então, essa confusão 

que eu passo, porque eu acabei, quando eu entendi a história, já na Europa, eu comecei a 

usar o Guevara, até os meus tios e as pessoas mais próximas me chamavam de Guevara, de 

Che, de Comandante, e eu comecei a usar, mas nunca me preocupei ir ao cartório e mudar o 

nome nem nada, mas muita gente me conhece pelo Guevara, hoje eu apresento um 

programa de TV, eu uso o nome no GC de Ernesto Guevara, então isso é uma confusão e é 

exatamente que está usado ai, eu tive o nome roubado por conta dessa história. 

Quando o meu pai foi morto em abril, em 1971, logo depois disso a gente estava em 

aparelho, em uma casa de outros companheiros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos você tinha? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – 3 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – A gente morava na Lapa e meu pai foi captura no 

Tremembé, zona norte de São Paulo, e a gente depois de dez dias, estava em aparelho e 

esse aparelho foi invadido pela polícia e houve um tiroteio e morreram mais duas ou três 

pessoas, e minha mãe foi presa nessa dia, eu e meu irmão, eu com três anos e meu irmão 

com sete anos, o Carlinhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Isso é importante, vamos 

detalhar um pouco isso. 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Bom, fomos para… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Onde ficava essa casa que 

você chama de aparelho. 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Eu não me lembro, é na zona norte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quem estava nessa casa? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Salvo engano, eu queria que o pessoal me 

ajudasse aqui, porque eu não quero cometer injustiça, mas acho que o Dimas Casemiro 

estava nessa casa, não sei o pessoal… que foram as pessoas assassinatos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não é um parecer técnico, 

então tinham duas pessoas. 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Não. Tinha várias pessoas, minha mãe, eu… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E duas pessoas foram 

assassinadas? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO –  E duas pessoas foram assassinadas em um 

tiroteio.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você viu tudo isso? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Vimos, eu e meu irmão. E fomos depois para a 

Oban. O Carlinhos, Carlos.  

Chegando a Oban, a gente teve uma… contarei esse detalhe, porque é um detalhe que 

marcou, não sei se me lembro dele, mas talvez me lembre do que me contaram que quando 

nós chegamos a Oban, os policiais que receberam a gente lá estavam usando objetos 

pessoais do meu pai. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouco, quantos 

anos tinha o seu irmão? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – O Carlinhos 7 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – 3 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E vocês foram para Oban, sua 

mãe, o seu irmão também foi? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Isso. E um detalhe dolorido, mas importante 

falar, porque dá um pouco da dimensão não só da violência física, mas moral e quando nós 

chegamos, não me lembro disso, mas talvez eu me lembre da história, que alguns policiais 

estavam usando objetos pessoais, uma jaqueta que meu pai tinha, relógio. Enfim, nós fomos 

entregues aos meus avós e minha mãe ficou trinta dias presa. Quando ela saiu, foi montada 

uma operação para que a gente conseguisse sair do país e a gente foi para o Chile. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês ficaram, todos os três 

trinta dias presos? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO –  Não, só a minha mãe. Eu e meu irmão fomos 

entregues aos meus avós. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês chegaram até a Oban. 

Quanto tempo ficaram lá? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Não me lembro.  

E na ida para o Chile… o Chile vivia um governo socialista do Allende, e a gente foi 

recebido… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês chegaram ao 

Chile? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Em 1971, em agosto. E nós fomos recebido pelo 

governo chileno com honras, filhos de guerrilheiro, e a gente teve dois anos morando no 

Chile, de certa forma pouco mais tranquilo, porque nós estávamos sob a segurança do 

governo chileno, e em 11 de setembro de 1973 a história muda de novo com o golpe militar 

chileno e todos os refugiados passam a ser perseguidos da noite para o dia, e a gente ficou 

vagando pelas cidades de Santiago, porque… o Carlos e mais um companheiro que se 

chama Caio, que era companheiro nosso que estava lá, e todas as embaixadas estavam 

sendo vigiadas, ou melhor, cercadas pelo exército chileno, para que as pessoas, os 

refugiados não conseguissem entrar, e a gente montou uma operação, eu digo a gente, 

porque eu e meu irmão também tínhamos tarefa nessa ação que era de entrar na embaixada 

que era o único lugar que a gente poderia estar… já tinham vários companheiros brasileiros 

lá e a gente conseguiu entrar em uma ação violenta, o Caio acabou sendo ferido, mas a 

gente conseguiu na marra entrar na embaixada, que era a embaixada Argentina, e nós 

ficamos lá três ou quatro meses, e desde do Chile a gente vivia em locais separados para os 

refugiados, não sei se vocês viveram essa experiência? Vocês ficaram aqui. Mas enfim na 

Argentina igual, só que na Argentina a gente já tinha um… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando chegaram à Argentina 

ainda não tinha tido o golpe do Videla? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO –  Não, exato. Chegamos lá no final de 1973… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Para Buenos Aires? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Sim, vários brasileiros foram para lá, inclusive o 

Daniel, o Joel, que também eram militantes, e que são desaparecidos, que é agora onde vou 

chegar à história que na Argentina a gente aparentemente vivia uma certa tranquilidade, 
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apesar de viver dentro de um local específico separado pela ONU para os refugiados, tinha 

um clima de terror porque a operação Condor já estava a todo vapor e o governo brasileiro 

tinha uma estratégia de atrair os refugiados, por meio de emboscada, foi o que aconteceu 

com os meus tios, Daniel e Joel, na Argentina… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi uma emboscada. 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Na verdade, como eles chamavam os cachorros 

que eram agentes que tinham, que eram militantes que tinham passado para o outro lado e 

tinham a tarefa de ir até onde estavam os refugiados nos países do Coresul e convencê-los a 

voltar, porque tinha uma entrada, tinha uma ação, no caso dos meus tios parece que tinha, a 

promessa era que tinha um núcleo, um foco de guerrilha e eles embarcaram nessa, e consta 

na lista dos desaparecidos, Daniel e Joel. 

Alguém perguntou aqui sobre a ideia, acho que foi você. O meu pai morreu com 27 

anos, o Daniel morreu com 25 anos e o Joel com 24 anos. Na Argentina eu já estava com 5 

anos. 

A minha memória fica muito clara a partir da nossa chegada ao Chile, aqui no Brasil, 

quando tinha três anos, por exemplo, a figura do meu pai eu não me lembro de nada, não 

me lembro de nenhum momento com ele, até para reconstituir a imagem dele, eu levei 

muito tempo, porque nem fotos a gente tinha, a gente tem uma foto dele que é dessa época 

que ele está distante, é a única e última foto, estão eu, meu irmão e ele, inclusive essa foto 

fez parte de uma exposição de um fotografo agora. 

Então, montar a figura dele há vinte anos, eu tenho um tio que acabou ficando, era 

refugiado como a gente, esteve preso, saiu na troca do embaixador suíço e ele morou com a 

gente até Portugal, então quando nós chegamos, depois que a gente foi a Portugal, e vamos 

na anistia, e o Jairo seguiu para Chile, então eu não tinha muita lembra do Jairo 

fisicamente, mas eu estive com em 1989, engraçado que eu fiquei tentando criar uma 

imagem física, baseado nos traços dele, rosto, pele, cabelo, não tinha.  

Bom, eu acho que essa parte: roubado da nossa vida tem um significado muito 

grande, porque, desculpa como é seu nome? Paulo falou aqui, eu tive uma confusão um 

pouco maior do que vocês, porque quando nós chegamos ao Chile, tanto na Argentina 
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como Portugal, eu convivia com pessoas que tinham a mesma afinidade ideológica que 

meus pais, e eu cresci baseado, em cima dessa crença, dessa firmeza ideológica, esse 

orgulho que a gente tem sobre a história do meu pai, dessa geração, mas quando volto ao 

Brasil, em 1979, a gente vivia ainda sob a ditadura e eu vim morar com a família dos meus 

avós maternos, e que não tinham nenhuma relação com isso, para mim foi um choque, eu 

fui morar em diadema, e com os meus avós, minha avó materna, meus tios, eu tinha até tio 

do outro lado que era milico, e a histórica que a gente… eu cheguei e as pessoas me 

tratando como filho de bandido, inclusive na escola, logo que eu cheguei fui a escola e 

comecei a ter problemas, porque a história que eles contavam não era a mesma história que 

eu conheci e concordava, e os amigos, os familiares, então assim, quando os meus tios, o 

meu tio mais velho também foi refugiado, voltou ao Brasil em 1982, eu comecei a ter uma 

referência diferente da que eu estava tendo. Então, eu acho que a nomenclatura deste 

seminário é muito, pelo menos para mim, pertinente. Eu acho que a Eliana falou um pouco 

dessa estratégica que a gente tem na adolescência, na infância de a gente ter essa defesa de 

criar, eu continuo tendo isso, hoje eu tenho quarenta e cinco anos, eu já vivi quase vinte 

anos que o meu pai viveu, já sou avô e continuo tendo essa questão… nesse caso, talvez 

maximizar um pouco, carregar na tinta o outro lado, por exemplo, eu faço questão, até ia 

fazer um ato simbólico de escrever Guevara aqui em baixo, porque é mais um ato 

afirmativo, eu já tive problemas como era mais novo de dar entrevista para a imprensa 

burguesa, e os caras me provocaram com essa questão do nome, que não seria oportunismo 

meu, como sou músico, eu já ouvi provocação de várias formas, mas o que eu faço, apesar 

de também ser fã do Comandante Guevara, é mais uma homenagem a escolha que o meu 

pai fez. Então, essa coisa de carregar, eu vivo dizendo nesses momentos de que eu tenho 

orgulho enorme da história do meu pai, dos meus tios, do Ivan, de toda essa geração, nem 

sei se a gente teria essa capacidade, se a minha geração teria essa capacidade, mas sou um 

defensor, inclusive dos atos mais extremos que essa geração tomou, como a luta armada, eu 

acho que essas situações são completamente no meu ponto de vista justificada, a violência 

era do Estado, e não dessa geração, essa geração inclusive estava resistindo a uma violência 

do Estado que foi o golpe. Então, eu acho que essa questão que a gente carrega, carregava 

na infância, no tem caso já na adolescente e hoje é de promover essas ações afirmativas em 

defesa da memória dessas pessoas e a gente acaba, no meu caso, continuo tendo problemas 
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com isso, porque, como o Paulo falou, você entra em um taxi, no Rio ou em São Paulo, em 

qualquer lugar, hoje a internet é um campo democrático, para o bem e para o mal, então a 

gente houve barbaridades, eu faço questão na minha página do facebook de ter o meu 

nome, a história do pai, a minha página do twitter eu recebei uma provocação em dia, eu até 

mudei a apresentação, coloquei lá, a pergunta é “quem você é?”, eu falei “sou Ernesto 

Guevara”, sou filho de guerrilheiro, sou isso, então esse embate causa incomodo e acaba 

roubando uma parte da sua vida, porque ele não é só biológico? Ele é talvez muito mais 

emocional do que ideológico, talvez seja exatamente isso que a Eliana falou, que é uma 

defesa que a gente tem. 

Eu sou músico e eu tenho dificuldades de trabalhar, já tive dificuldades de trabalhar, 

por conta do meu nome, apesar de que o meu trabalho é muito mais voltado para essa 

história, só a título de informação eu tenho um espetáculo que se chama Canções da 

Resistência, que conta essa história por meio da música e de depoimentos que a gente dá, 

apresentação do filme quinze filhos, e isso naturalmente acaba tendo provocações, 

discussões. Eu fazia o projeto recreio nas férias da Prefeitura de São Paulo, na época da 

Marta Suplicy, para um artista como eu que não tem acesso à grande mídia, dez show no 

ano representa talvez 50% do trabalho do ano, e quando a Marta perdeu as eleições a gente 

já tinha o contrato para o projeto concreto feito, em janeiro, porque a Administração já tem 

que deixar pronto em janeiro, e eles simplesmente cortaram e o cara ainda tirou um sarro, o 

cara falou “pó, com esse nome você quer fazer show aqui agora, você esquece. Então, não 

quero parecer uma vítima disso, estou pouco ligando, mas a gente continua tentando fases, 

energias roubadas por conta dessa história toda. Se vocês me permitirem, farei um 

desabafo, esses dias tem um debate feito na internet, que o cantor Lobão, não sei se vocês 

acompanharam isso, o cantor Lobão, já é de praxe ele falar bobagem, tenho uns amigos 

músicos que soa mais próximos dele, conhecem mais ele, dizendo que toda vez ele vai 

lançar um trabalho ele usa como marketing, falar algumas besteiras, ele já disse que a 

ditadura arrancou umas unhazinhas e se me desculpem o desabafo e a linguagem, mas ele 

disse na última entrevista dele que ele queria que as vítimas da ditadura se “fodessem”. 

Então, eu não sei se tem alguém da imprensa, mas eu quero dizer o seguinte Lobão, “foda-

se” você seu “filho da puta”. Mas eu entendo o Lobão, porque o Lobão é filho, não sei se 

vocês conhecem a história dele, descendente de holandês, morou na zona sul do Rio, não 
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tenho nada contra, pelo contrário, gosto muito da zona sul do Rio de Janeiro, e ele vem de 

uma família complicada, ele deu uma surra no pai dele, a mãe suicidou-se deixou uma 

carta, responsabilizando ele, então é um cara que tem uma confusão mental enorme, 

apesar… eu falo isso com muita dor no coração, apesar dele ser um músico talentoso, mas é 

um cara… estou fazendo esse desabafo aqui, porque isso está na pauta da internet, está na 

pauta do meio que trabalho de músicos, enfim, e isso acabou levantando, por isso também 

Deputado Adriano, a importância que eu acho desse trabalho aqui da Comissão da Verdade, 

porque o baterista, não sei se vocês sabem disso, do Paralamas do Sucesso, o Baroni fez um 

comentário no twitter, dizendo que, é uma coisa chula, o nordeste, com seca e a Dilma 

dando dinheiro para a Comissão da Verdade.  

E isso acabou gerando uma discussão na rede e o Roger que é o vocalista da banda 

Ultraje a rigor, também entrou nessa discussão, dizendo que era realmente um roqueiro de 

direito, e ai o José de Abreu que é um ator que eu tenho um carinho enorme pelo José, 

entrou na discussão, levou um pau danado. Então, essa questão de a gente ter a infância 

roubada, a gente continua tentando, uma parte da nossa vida roubada nessas agressões que 

no campo ideológico você assimila bem, porque a gente continua, as forças que deram o 

golpe militar em 64 continuam com forças. Agora, do ponto de vista pessoal, é um desgaste 

enorme, você ouvir um cara como o Lobão que na minha geração foi muito ouvido, 

contestador e etc., eu mesmo cheguei a comprar discos do Lobão e você ouvir um cara 

dizendo um absurdo desse, então do ponto de vista pessoal é uma coisa muito trágica, você 

vê o Baroni que é o baterista do Paralamas do Sucesso, que também é uma outra banda que 

a grande maioria das pessoas gostam, os caras inclusive tem composições contestadoras, 

tiveram um papel na minha opinião nos anos 80 importante, do ponto de vista da música, 

do ponto de vista das mensagens, o próprio o Ultraje a Rigor, apesar da simplicidade 

melódica e harmônica, mas eram contestadores e hoje o cara aos 50 anos sai dizendo que é 

um roqueiro de direito, que o Lobão razão, que o Baroni tem razão, enfim isso… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só fazer uma pergunta para 

você concluir. Como a sua família é uma família militante, como está o seu tio, aquele que 

você encontrou depois de muitos anos que não foi morto na emboscada? Sua mãe, seu 

irmão, como está esse resto da diáspora? 
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O SR. ERNESTO CARVALHO – Então, eles eram em cinco irmãos, o Devanir que 

era o meu pai, Daniel e Joel foram desaparecidos, e o Jairo que era o caçula e o Derli que 

era o mais velho. O Derli mora aqui no ABC Paulista, voltou do exílio em 81, 82 salvo 

engano, mora no ABC, não está com a saúde muito boa. O Jair, como era o caçula, acabou 

casando na Europa, constitui família e não conseguiu voltar de vez para o Brasil até hoje, 

ele está com um projeto de tentar, ele aposenta agora, porque ele trabalha em uma empresa 

lá, talvez em dois anos ele consiga, agora está uma crise enorme lá, talvez não sabe se vai 

conseguir aposentar daqui dois anos e volta. Minha mãe está bem, operou o joelho 

anteontem, que era o dia que eu tinha marcado para vir aqui, aliás, quero pedir desculpa de 

público aqui. O meu irmão é professor de história no colégio Equipe, em São Paulo, 

também está bem, não consegui conversar com ele sobre o convite que vocês fizeram, ele 

tem um pouco mais dificuldade que eu para falar sobre esse tema, mas eu não sei se é isso, 

não consegui conversar com ele sobre isso, mas tentarei falar com ele para ele vir, mas a 

família está ai, nós temos o meu avô paterno que era o pai do meu pai, dos meus tios, ele 

morreu há quatro, cinco anos, eu falei isso quando nós recebemos o pedido de perdão do 

Estado, isso era uma outra coisa que eu queria falar Paulo, a gente recebeu o pedido de 

perdão do Estado brasileiro, não sei se vocês passaram por isso, mas o ministro José 

Eduardo, que é uma figura que tenho profundo respeito, eu fiquei mais emocionado em 

receber o pedido de perdão pelo José Eduardo, do que qualquer coisa, que é um cara que eu 

adoro e é um companheiro, quando cheguei a Brasília e eu entrei no Ministério da Justiça e 

veio o José Eduardo, como ministro, eu falei “Puxa, a gente mudou mesmo”, o país está 

muito melhor, a gente a receber o pedido de perdão do Estado já é uma coisa emocionante, 

falarei disso, e pelas mãos do José Eduardo, que eu conheço, sei da sua seriedade, etc., 

fiquei muito emocionado. 

Agora, o pedido de perdão do Estado foi uma coisa emocionante, não é uma coisa que 

mexeu comigo. Lá em Diadema tem uma escola linda, com o nome do meu pai, tem rua no 

Rio de Janeiro, aqui em São Paulo uma rua também, essas homenagens são bonitas, mas 

isso não completa, como você falou, a grande mídia vai reproduzir isso um dia, vai falar, eu 

acho pouco provável também, acho que esta Comissão talvez a gente consiga criar 

propostas, ideias, o Adriano agora como Deputado para que a gente consiga ajudar um 
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pouco em relação a isso, eu gosto da ideia do museu, eu acho que essa provocação desses 

músicos que eu citei aqui, elas são bem vindas também, porque eu acho que isso traz a 

discussão e as pessoas se colocam como devem se colocar, como você falou que você ouvia 

quando saiu a lista do DOPS, que você ouvia na rua, eu também chego a ouvir isso, eu 

postei agora no meu facebook, que eu sou adepto às essas tecnologias, que eu estava aqui 

dando depoimento e várias pessoas foram solidárias, eu acho isso importante, acho que a 

gente tem que fazer de uma forma mais institucional, então está o meu apoio a essa 

proposta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria te falar, amanhã o 

Ustra havia sido convocado para depor na Comissão… 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Havia confirmado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele pediu um “habeas 

corpus”, ele vai, mas permanecerá calado. Eu estou falando essa introdução, do seu jeito 

você acha que deve haver punição para os torturadores? 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Seguramente sim. E não é por revanchismo, uma 

vez eu dei uma entrevista falando sobre isso e até o cara foi mal intencionado, o jornalista, 

ele disse que não me interessava conhecer o algoz do meu pai, o cara que foi lá e 

assassinou, até a gente sabe disso, mas eu disse que o problema era o sistema, não indicar a 

pessoa, mas isso não quer dizer que eu não acredite, que eu não ache correto que essas 

pessoas tenham a sua punição, agora não é uma coisa, e isso aprendi com a história do meu 

pai, que isso não pode ser uma coisa pessoal, nós estamos falando de um projeto político, 

de uma luta de classes, nós estamos falando de um projeto bem mais do que essa questão 

pessoal. Na verdade, eu torço para que todos eles vão para o inferno, mas a punição 

evidentemente eu acho que tem que ser sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então pode ter revanche, mas 

não pode ter mata-mata? 
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 A SRA.MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Eu ia falar exatamente o que 

você falou em uma maneira um pouco mais objetiva, eles precisam identificados, a partir 

do momento que as pessoas que foram torturadas e mortas estão sendo identificadas, e as 

pessoas que mataram e torturam precisam identificados, não sei se vai, não dá, porque todo 

mundo morreu, já está velho, já consegue “habeas corpus” para calar a boca, não só ele, 

como o escadinha, sei lá quem mais. 

 

A SRA. CAMILA SIPAHI PIRES – Pelo menos fica claro para outros que 

quiserem a tortura ou qualquer outra violência, fique claro que isso leva a cadeia, isso não 

pode, porque até agora como não foi passado a limpo. 

 

O SR. ERNESTO CARVALHO – Camila você sabe… eu não sei se foi você ou o 

Paulo que falou sobre isso, mas o “modus operandi” que a polícia usa hoje, evidente que 

com os marginais, os foras da lei, a bandidagem hoje é a mesma, acho que foi você que 

falou isso, então, isso precisa, eles acham que o método de investigação, a polícia, o Estado 

democrático, continua achando que o método de investigação de interrogatório mais 

eficiente é a tortura e isso é uma herança que a gente recebeu, que o regime militar deixou. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, agora, na reta final, até 

se vocês puderem ficar mais um pouco, os filhos, vão ouvir as mães, duas mães. Lerina 

Machado vem para cá. Vocês podem ficar? A Lerina fica lá ao lado. Você tem que ir 

embora? Só queria apresentar o caso na sua frente, porque é um momento muito especial, 

peço atenção de vocês todos. 

Bom, está aqui a Darci, mãe do Carlinhos, esposa do Dermi, e está aqui a Lerina 

Machado, mãe do Aritanã, eu só queria pedir uma coisa, esta sala é um horror, qualquer 

ruído interfere desde tudo, da cabine, da internet, qualquer… então agora haverá um 

momento, até se você precisar ir, vá, porque nós vamos contar o outro lado do espelho, a 

Darci falará do Carlinhos e a Lerina falará do Aritanã, dos filhos. Então, queria pedir que 

quem precisar sair saia agora, porque a gente começa um novo tipo de abordagem. 
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O SR. ERNESTO CARVALHO – Pessoal, obrigado, desculpe o desabafo. 

 

A SRA. MARIA ELIANA FACCIOLLA PAIVA – Obrigado também, eu pedir 

para ele agradecer por mim, as coisas mudam, tem horas que a gente está chorando, tem 

horas que a gente está rindo, mas enfim, são os adolescentes e as crianças. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Vocês podem ficar 

mais um pouco? Vocês poderão ficar? Então, vamos lá. Darci você pode falar direto? 

 

A SRA. DARCI – Bom, por pouco tempo, eu sinto, eles poderiam estar aqui falando, 

como ele falou em Brasília no momento em que nós fomos para o pedido de perdão. Eu sou 

mãe, convivia diretamente com ele, no dia a dia, e eu mesmo me surpreendi com a 

consciência que meu filho tinha, com a visão de mundo que ele tinha, que isso foi fruto do 

que? Da minha busca de coerência. A ditadura me deu algo sim, me deu a força para 

enfrentar a vida que eu vivi nesses anos todos, para fazer todo o trabalho, para me manter 

dentro da minha coerência. E esse meu filho, contarei um pouco da história que a gente 

viveu. Esse menino foi preso de manhã na minha casa, eu tinha saído para ir a procura de 

Don Paulo Evaristo, que e a gente tinha um relacionamento direto com ele, para avisar que 

o pai, quase certeza tinha sido preso na noite anterior, ou no dia anterior, e já se tinha 

notícia de que ele teria morrido, então para tentar evitar a morte, que a gente sabia que não 

se matava imediatamente, ele tinha sumido no dia anterior, eu fui atrás de Don Paulo 

Evaristo, e só consegui voltar, aliás, nem voltei, porque quando fui ao escritório de Maria 

Nildi, ali eu presa. Eu fui encontrar meu filho, por volta das 1 hora, 2 horas da manhã no 

DOPS, com a moça, a babá que cuidava dele. E para minha surpresa, eu vi a boca do meu 

filho cortada, havia um corte lateral da boca, e a menina me conta que à medida… eles 

estavam em casa, foram falando para os meninos “cadê a sua mãe? Sua mãe não está aqui, 

nem para te alimentar não está”, e o menino começaram a chorar muito e eles bateram, 

deram um tapa muito forte no menino e cortou a boca dele. Ele acabou me salvando da 

tortura, porque eu fui levada diretamente para a sala de tortura, onde tinha a máquina de 

choque elétrico e estava comigo conversando, interrogando o Fleury e lá para tantas chega 

um policial, sei lá quem era, falando, perguntando o que iria fazer com o menino que estava 
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preso no DOPS, desde a parte da tarde. Diante disso, eu não sofri tortura física naquela 

madruga e me foi permitido levar o menino para a casa da minha mãe, discutiu-se, a única 

possibilidade era levar meu filho para a casa da minha mãe, dos meus pais em São 

Bernardo e nós fomos durante a madruga, e eu fui alertada da seguinte forma, se eu abrisse 

a boca para gritar ou falar qualquer coisa quando chegasse lá, ele voltaria comigo e não 

iriam mais levá-lo a lugar nenhum, então vi o menino descer e voltamos para o DOPS. 

Quando eu saio da prisão, esse menino teve uma infância muito difícil, nós sofremos muita 

discriminação, é um fato que nós tivemos que ir ao Rio Grande do Norte, uma cidade 

pequena e começou o drama do meu filho, porque tanto ele, sofria direto na escola, sendo 

acusado de ser terrorista, mal elemento, e os meninos batiam nele, a todo tempo ele 

reclamava na escola de ser atingido por isso e ele tinha vergonha disso, que nós éramos 

marginais, principalmente a mãe, porque a mãe era uma paulista e todo paulista era… tem 

um termo que eles falavam, libertino, isso foi durante muitos anos, ele acabou se fechando 

e foi assim que os médicos, com quem a gente tentou desde criança fazer um tratamento 

diziam que a partir daí o trauma foi muito grande, teria esse problema de saúde. 

Eu só farei parentes, para poder ganhar dinheiro e nos manter, eu tive que trabalhar 

no Rio Grande do Norte, em uma cidade chamada Currais Novos, quando eu entrava na 

sala dos professores, todos os professores saiam e eu ficava sozinha, isso não foi por um 

dia, por uma semana, foi durante muito tempo, até que eu desisti de ir para lá, para não ficar 

com as pessoas. E infelizmente, quando ele recebeu a indenização do Estado, e esse 

depoimento acho que vale a pena alguém procurar conhecer, ele falou claramente de como 

ele se sentia, foi ele falando, que ele não se adaptava… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi esse depoimento? 

 

A SRA. DARCI – Eu não lembro exatamente, mas foi quando… os filhos dos presos 

políticos começaram receber a indenização. Eu não consigo lembrar quando foi. Não, foi 

antes. É porque em 2011 ele recebeu.  

 

* * * Plateia se manifesta fora do microfone * * * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rita, por favor, repete que é 

importante. 

 

A SRA. RITA SIPAHI – No momento em que ele pediu para falar, ele falou com 

clareza e ele sabia exatamente, contou a história da vida dele que, de fato, ele tinha 

problemas e que aquele momento ali, era um momento em que ele tinha consciência de que 

ele tinha sido bem tratado, eu lembro que ele ao ser recebido pela Marisa, que o recebeu lá 

embaixo, isso para ele foi muito importante, porque ele não sabia direito onde era a sala, e a 

Marisa o levou até a sala. Ele se referiu a isso, mostrando que essa atenção toda e mais o 

que estava acontecendo ali, o que ele assistiu dos outros filhos também, perseguidos, era 

muito importante para ele que daquele momento em diante seria outro momento na vida 

dele, acho que o depoimento está gravado, é importante que se tenha esse documento, que 

se coloque nos anais, enfim… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi? Foi na Comissão 

Nacional de Anistia? 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Foi na Comissão de Anistia, em uma sessão de filhos de 

militantes políticos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano foi? 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Acho que em 2011. 

 

A SRA. DARCI – 2011 foi quando ele recebeu. 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Então, 2010. 

 

A SRA. DARCI – Em torno de 2009 ou 2010. 
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A SRA. RITA SIPAHI – Mas isso está gravado e a gente pode pegar na Comissão. E 

outra coisa, ele falou que aquela reparação, serviria para que ele daqui para frente pudesse 

pagar com mais tranquilidade o analista dele, inclusive isso, que ele tinha dificuldade, mas 

que ele sabia que seria um momento diferente para todas as pessoas que participaram e 

ouviram que ele falou, havia uma certeza de que ele tinha dado outro passo, que a vida dele 

seria diferente dali para frente, todas as pessoas sentiram isso e algumas inclusive 

manifestaram isso, pela fortaleza que ele tinha e demonstrou ter. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem falou foi a Rita Sipahi. 

Continua por favor. 

 

A SRA. DARCI – Eu acredito que a luta dele, ele lutou muito para poder conseguir 

se inserir nessa sociedade, e não conseguiu, mas o interessante e o que eu quero ressaltar 

que era uma pessoa consciente, lia muito e eu descobri depois da morte que ele na internet 

era uma referência para muita gente, porque ele lia e ia buscar os dois lados da questão e 

passava para o pessoal, então isso me deixou, me deu forças até para continuar a vida. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. está morando onde? 

 

A SRA. DARCI – Eu moro em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele está morando com a Sra.? 

 

A SRA. DARCI – Ele morava comigo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui em São Paulo? 

 

A SRA. DARCI – É. Porque ele não conseguia trabalhar, ele não se adaptava. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Rio Grande do Norte veio 

a São Paulo. 
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A SRA. DARCI – Eu sou de São Paulo. O Dermi era de Currais Novos e começou 

também muita dificuldade, porque Demir apresentou um problema da mesma natureza que 

ele, e o menino, enquanto estive em São Paulo, foi muito rejeitado pelo pai, porque o pai 

saiu da prisão completamente fora da realidade, e não conseguia dividir o espaço com o 

filho, porque ele também era um filho e isso também marcou muito a vida dele, mesmo 

sendo um garoto muito novo, ele tinha… e depois a gente foi fazer… a gente foi atrás disso 

no Rio Grande do Norte, ele tinha uma idade mental muito além da idade cronológica, eu 

tenho documentos que comprovam, ele sabia o que estava acontecendo, e a gente precisava 

dopar o menino para que eu tivesse condições de dar a atenção, o cuidado necessário para o 

pai, e diante disso, para que Dermi melhorasse mais rápido a gente teve que ir ao Rio 

Grande do Norte, que eu acredito que… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando a Sra. foi ao Rio 

Grande do Norte? Desculpe interromper. A Sra. também foi presa, não foi? 

 

A SRA. DARCI – Fui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi a Sra., o Dermi e o 

menino, isso foi quando? 

 

A SRA. DARCI – Olha, eu tenho um problema de data, foi em 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, aqui não é prova. 

Em 1974. 

 

A SRA. DARCI – No começo foi em fevereiro de 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Naquela queda Maria Nildi, do 

Valdemar Rocha? 
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A SRA. DARCI – Exatamente, eu trabalhava com a Maria Nildi. Eu tinha que 

trabalhar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No colégio vocacional ou no… 

bom, a Sra. trabalhava… 

 

A SRA. DARCI – A Nildi já havia sido perseguida e tinha aberto um escritório de 

educação para poder inclusive se manter financeiramente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na praça da Sé. 

 

A SRA. DARCI – Não. Antes disso, no Campo Belo, perto do Aeroporto. Nós 

éramos um grupo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. A Sra. era do renove. 

 

A SRA. DARCI – Eu fui do renove. Eu tirava o sustento para manter a minha 

família, por que? porque a participação do Dermi e a experiência muito maior era do 

Dermi, eu liderava, a gente decidiu em reunião que ele continuaria, eu trabalharia, inclusive 

por ter mais facilidade de conseguir um trabalho, porque ele não tinha, porque tinha vindo 

fugido do Rio Grande do Norte, tinha sido perseguido lá e teve que vir para São Paulo. 

Então, eu trabalhava, graças a Deus, consegui trabalhar com a Maria Nildi, em um trabalho 

que era ligado ao nosso trabalho e para liberar Dermi. E com a prisão, isso foi 

desmantelado, então eu tive que ir para o Rio Grande do Norte para que com isso a saúde 

de Dermi se recuperasse mais rapidamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês ficaram até quando lá 

no Rio Grande do Norte? 

 

A SRA. DARCI – Até 1979, por ai. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. foi presa onde, no 

DOPS ou na Oban? 

 

A SRA. DARCI – Eu fiquei no DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O menino ficou com a Sra. lá? 

 

A SRA. DARCI – Não, ele ficou até de madrugada, no dia da prisão, porque eles 

tiveram na minha casa logo cedo para me buscar, encontraram, ficaram com o menino, 

como eu não chegava, eles levaram o meu filho e a babá para o DOPS, e lá eu os encontrei 

no DOPS, por volta das duas horas. Antes disso, nós andamos por São Paulo e a equipe 

estava prendendo outras pessoas, inclusive uma terapeuta, eu não lembro se era psicóloga 

foi presa que trabalhava com a Nildi, que trabalhava no grupo, foi presa naquela noite, 

então a gente andou São Paulo inteiro e eles falando, botando medo que estavam ali, às 

vezes eu ficava sozinha no carro muito tempo, porque eles revistavam a casa, prendiam 

outro carro saia com as pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A professora Maria Nildi… 

 

A SRA. DARCI – Já estava presa no DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Valdemar Rossi também? 

 

A SRA. DARCI – Valdemar Rossi e outros grupos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Sra. e o Dermi foram 

presos juntos? 

 

A SRA. DARCI – Não, Dermi foi preso no dia anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele já estava no DOPS. 
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A SRA. DARCI – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. foi conduzida no outro 

dia. Foi com o menino. A Sra. morava onde? 

 

A SRA. DARCI – Eu morava no Brooklin. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pois não, Alípio… nós 

tivemos que anular os microfones de mesa, mas é importante que você fale no microfone. 

 

O SR. ALÍPIO – Boa tarde Darci, eu lhe conheço bastante, talvez você não me 

conheça. Eu escrevi inclusive sobre o caso do Cacá, mas eu acharia importante para o 

público e para efeito de gravação que fosse dito a idade que o Cacá estava quando foi preso 

e o que acontece no fim que ele não está aqui para falar, por favor, desculpe. 

 

A SRA. DARCI – Cacá tinha um ano e sete ou oito meses, porque ele faria dois anos 

em maio e nós fomos presos em fevereiro. A outra pergunta qual é? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos ele foi 

embora? 

 

A SRA. DARCI – Ele foi embora justamente com quarenta anos, ia fazer quarenta e 

um. Pois bem, meu filho no momento em que tantos profissionais que cuidavam, quanto eu, 

eu estava trabalhando, ele se decidiu falecer no momento em que foi surpresa para todos os 

amigos, para mim, para os profissionais que cuidavam dele… mas eu preciso contar isso. 

Ele morreu na sexta feira de madrugada, na terça feira eu estava na casa de uma 

amiga, porque eu quase não saia para fazer companhia a ele. Como ele não ia trabalhar esse 

dia, eu sai, ele também saiu e a minha amiga ligou para brincar com ele e disse “Olha Cacá 

não liberarei sua mãe hoje, você permite que ela fique aqui, porque se não ela não quer 

ficar”, ele disse “não Ivete, eu quero que minha mãe venha para casa, porque eu gosto 
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muito de ficar com a minha mãe”. E três dias, ou quatro depois, não deu para perceber 

absolutamente nada que ele estava ou deprimido, triste, ele então de madrugada se suicidou, 

ele inclusive mandou um email para os amigos se despedindo, deixou um bilhete muito 

bonito para mim, que ainda não posso, a polícia levou, não sei quanto tempo que poderei 

tirar esse bilhete, onde ele pede que eu não esqueça, nem descuide dos outros meus irmãos, 

quer dizer, nem nesse momento ele se esqueceu das pessoas com quem ele convivia, ele 

deixou tudo organizado. Então, vocês estão percebendo que emocionalmente eu estou 

bastante abalada, porque eu fico pensando, a luta dele foi tão grande, quando a gente 

acredita, ele estava trabalhando e foi isso mesmo, ao trabalhar ele percebeu que ele não se 

adaptava ao mundo, porque se ele tinha… ele falava comigo isso, ele tinha aceitado 

trabalhar e todas as pessoas que trabalhavam com ele, aceitaram trabalhar, porque que ele 

estava tendo tanto problema, porque ele fazia certo e pedia para as pessoas que também 

cumprissem o seu papel, então estava havendo muito problema no trabalho, justamente 

porque as pessoas que trabalhavam com ele não tinham consciência de que eram 

profissionais e que tinham aceitado ganhar o que ganhavam e tinha que fazer bem feito o 

trabalho deles. Então, isso pesou muito, eu acredito, pelas conversas que nós estávamos 

tendo, porque a gente conversava bastante, que isso foi o motivo também, onde vou 

trabalhar que tenha conviver. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu então tentar ajudar a 

Sra., em função da pergunta que o Alípio fez. O menino tinha quanto tempo quando a Sra. 

foi presa e ele foi preso também? 

 

A SRA. DARCI – Ele tinha um ano e oito meses, sete ou oito meses. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Sra. foi para o DOPS? 

 

A SRA. DARCI – Fui para o DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi com a Sra.? 
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A SRA. DARCI – Não. Foi ele, a babá e os policiais. Os policiais levaram ele da 

minha casa para o DOPS. Eu que o encontrei. Eles ficaram no DOPS sem se alimentar, sem 

água, sem nada, por um bom tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, quando ele foi levado 

ao DOPS, foi levado à sala dos Delegados ou ficou embaixo? 

 

A SRA. DARCI – Foi ao local próximo à sala onde se fazia a tortura, era no alto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Sra. estava onde? Quando 

a Sra. encontra ele, conta com calma, que é de máxima importância. Com calma. 

 

A SRA. DARCI – Eu me lembro que eu cheguei por onde a gente entrou… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chegou que horas? 

 

A SRA. DARCI – Isso não dá para saber, porque eu não estava com relógio e a gente 

já tinha andado pela cidade, eu não tenho como… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. foi presa que horas? 

 

A SRA. DARCI – Por volta de seis e meia da tarde? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morava onde? 

 

A SRA. DARCI – Eu estava presa no escritório da Maria Nildi, no Campo Belo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem, por volta das seis 

horas da noite. A Sra. estava sozinha no escritório? 
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A SRA. DARCI – Estava. Quando eu abri a porta, eles já estavam todos lá dentro, 

tinham muitos policiais lá dentro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles ficaram rodando pegando 

outras pessoas no caminho, e a Sra. chega que horas no DOPS? 

 

A SRA. DARCI – Em torno de uma, duas horas da manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o nenê já estava lá, com a 

babá. A Sra. encontra o nenê, em uma das salas próximas da sala de tortura. 

 

A SRA. DARCI – Exatamente, eu senti, ainda tive condições de conversar com a 

babá para explicar porque o menino estava machucado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como era o nome da babá? 

 

A SRA. DARCI – Joana. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o menino estava 

machucado? 

 

A SRA. DARCI – Estava. Com a boca cortada, de um tapa e ela me disse que ele 

tinha levado um tapa, porque chorava demais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Levou um tapa de quem? 

 

A SRA. DARCI – Do policial que estava com ele, não era militar, era policial… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a pessoa que foi buscá-lo, 

ele apanhou no caminho? 
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A SRA. DARCI – Não, em casa ainda, porque o menino chorava. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi conduzido por uma viatura 

para o prédio do DOPS. 

 

A SRA. DARCI – Foi isso que ela contou para mim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o que aconteceu do tempo 

que ele chegou lá até a hora de encontrar com a Sra.? a Sra. soube? 

 

A SRA. DARCI – Ela ficou com o menino, ele dormiu, ele me falou “ele chorou 

tanto, não se alimentou, acabou dormindo”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Sra. chega de madrugada e 

encontra ele. 

 

A SRA. DARCI – Exatamente lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o que aconteceu? 

 

A SRA. DARCI – Deu tempo de ela contar essa história para mim e eu fui retirada e 

levada para uma sala que era próxima, onde estava o Delegado Fleury e onde tinha a 

máquina de choque elétrico. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que máquina era? 

 

A SRA. DARCI – Era redonda e tinham uns fios. E como tinha muita gente sido 

presa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era de manivela? 
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A SRA. DARCI – Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era uma máquina que tinha 

uma manivela de dar choque. E o nenê ficou com a Sra. ou estava na outra sala? 

 

A SRA. DARCI –  O meu filho Carlos Alexandre ficou com a babá na outra sala, por 

onde eu tinha passado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Sra. foi torturada? 

 

A SRA. DARCI – Não fui torturada, justamente porque chegaram para falar com o 

Fleury o que iria fazer com o menino? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que ele respondeu? 

 

A SRA. DARCI – Não sei, porque eles se afastaram, ficaram conversando, e o 

Fleury volta e é ele quem me diz “você vai levar o seu filho em casa, só que sem falar uma 

palavra”. E a gente saiu para levar o menino para casa da minha mãe, na madrugada. A 

única coisa que eu falei, eu pedi para o motorista que aguardasse se era possível ele esperar 

até pelo menos o pessoal da minha casa acordar, e ele esperou. Quando a menina abriu o 

portão… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não entendi. Pode parecer 

irritante o jeito, mas eu tenho que recompor. Então, por favor, fala bem de frente para o 

microfone se não a gente perde a gravação, por favor. 

 

A SRA. DARCI – Quando nós chegamos à frente da casa da minha mãe, em São 

Bernardo do Campo… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouco. Alípio e 

Ivan eu estou fazendo alguma coisa errada, do ponto de vista de tentar, porque se não eu 
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também me desconcentro aqui e perco o rumo, se vocês puderem… Eu estou tentando 

deixar ela, porque como ela fala muito…  

 

A SRA. DARCI – Tentarei falar devagar, controlar-me-ei mais, porque eu acho 

muito importante que isso fique para a história. Farei um esforço.  

Quando nós chegamos a São Bernardo, eles desceram, desceu a Joana, que era a babá 

do Carlos, com ele no colo, dormindo. Eu então pedi para o motorista, se era possível 

esperar até que alguém acordasse na minha família. Então, eu vi quando abriu a janela, era 

a minha mãe, e a Joana entrou. Quando ela entrou, o carro deu uma arrancada imensa e nós 

voltamos para o DOPS. E agora eu não consigo me lembrar… eu consegui me lembrar, eu 

sei que nós fomos para o DOPS, contarei de onde estou me lembrando agora, eu fui para 

uma cela, onde estava uma companheira de trabalho nossa, chamada Cida, uma outra 

companheiro, Maria Alice, que não era o nome dela, que era de Belo Horizonte, que tinha 

sido presa há algum tempo. 

Eu fiquei durante quarenta dias… eu gosto de ser contadora de história, então acho 

que contarei do meu jeito, sem me preocupar. Teve uma coisa muito bonita nesse… 

primeiro as tristes. Eu estava lá e não tinha roupa, a minha roupa rasgou e não lembro 

porque eu pedir uma agulha para eles para poder concertar a roupa, nesse dia houve, não sei 

se lembrarei o nome, uma batida lá dentro, eles foram revistar as celas e tinha uma agulha 

de costura, eu estava inclusive costurando a blusa já, por causa disso, eu passei não lembro 

quantos dias, dentro do que eu chamava de solitária, tive a oportunidade de conhecer que 

era uma cela pequena, acho que era de um metro, bem estreita e um pouco comprido, tinha 

um banco de cimento, e um vaso sanitário. Nesse vaso sanitário, a gente precisava escutar o 

barulho da água, porque era ali que a gente pegava água, tinha um copo, e a gente pegava 

água dentro do vaso sanitário, porque eles só davam a descarga uma vez por dia e a gente 

tinha que pegar a água ali. Eu fiquei ali dois ou três dias, inclusive em cima das grades e 

ficam passavam o tempo todo gente andando, dia e noite. Esse foi um fato que dava muito 

medo, eu senti tanto medo que eu abri a porta da Marinilde e vi que seria ser presa, porque 

a gente conhecia bem o que acontecia com a gente, as minhas pernas tremiam e eu não 

conseguia parar. Quando sentia medo, eu disse “o que será agora? Daqui a pouco, será que 

vem me buscar?” eu fiquei alguns dias e acabaram me levando para cela novamente. Mais 
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uma vez eu me senti mal, porque eu não conseguia comer a comida, porque a comida veio 

estragada completamente e nós não conseguíamos comer, eu não conseguia comer e 

ninguém conseguiu comer e com isso eu passei mal, um dia e deixaram eu sair da cela, 

porque lá tinha um rapaz albanês, que a gente chamava de turquinho que estava preso por 

causa de droga, e ele não podia ser enviado para a Albânia porque não era mais um país e 

esse rapaz ajudou muito a gente lá, ele dava água, procurava dar as notícias de como se 

comportar, e acabou ajudando as mulheres na cela.  

No dia que eu me senti mal, por exemplo, graças a esse rapaz, que trabalhava lá, 

porque ele podia ser mandado embora, o turquinho, acabava fazendo todo o trabalho de 

faxina, e o que precisava. Um dia eles me tiraram da cela e eu tive notícias do Dermi, tive 

notícias de quem estava lá, outros presos, e foi exatamente no dia que pegou um dos 

prédios de São Paulo, não sei se o Joelma, houve dois incêndios grandes em São Paulo, 

então foi um dos prédios, eu sabia qual era, mas agora não consigo me lembrar. 

Outra coisa interessante que eu queria contar, Don Paulo Evaristo interferiu, ajudou 

muito a gente e a minha família, ele pediu ao Padre de São Bernardo, de uma Paróquia, que 

fosse dar assistência a minha família. E combinado com Don Paulo Evaristo e esse padre, e 

o advogado também, eles propuseram que minha mãe procurasse, fosse levar ao DOPS 

alguma coisa, roupa para gente, para saber, porque até aquele momento onde a gente 

estava, nem eu, nem Dermi, eles não tinham ideia, então a ideia foi essa, você leva roupa, 

leva alimentos, chega ao DOPS, preparam como eles agiriam, e foi assim que minha mãe 

descobriu onde a gente estava… pois não. 

 

* * * Fala fora do microfone * * * 

 

A SRA. DARCI – Você quer que eu… Tudo bem. O meu filho ficou com a minha 

mae, eu posso contar contas da vida da gente, ou seja, depois… porque o que aconteceu 

enquanto eu estava presa, ele ficou com meus pais. Agora, se vocês quiserem fazer 

pergunta, talvez facilite, sou uma contadora de história e, portanto, me perco com muita 

facilidade, então façam as perguntas, acredito que a gente comece a… Obrigado e agradeço 

a vocês, espero ter colaborado com a Comissão da Verdade. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lerina Machado. 

 

A SRA. LERINA MACHADO – Daqui dois dias farão quatro meses que eu perdi 

Aritanã. Aritanã Guarani Machado Dantas que era como ele se colocava na internet, como 

uma manifestação de solidariedade às lutas dos indígenas no Brasil. Meu filho foi vítima de 

uma doença, que durante seis anos ele lutou contra ela, chegou um momento em que era 

impossível continuar sofrendo do jeito que estava sofrendo, ele morreu calmamente cercado 

pela gente no meio da gente, no momento em que ele estava tentando retomar a sua vida 

profissional, que tinha sido muito bonita, ele era finalizador de filmes, foi responsável pela 

finalização do documentário da Revolução 32, foi responsável pelo documentário do 

Prestes, foi responsável pela editoração toda do filme da morte do Ulysses, além de 

participar de outras produções e de muitas campanhas publicitárias. Tinha uma imensa 

capacidade de trabalho.  

Nossa primeira prisão foi 13 de maio de 1971, em casa. Vale lembrar que meu sogro 

era General e vale lembrar que eu era de uma família de comunistas, fui e sou, e que os 

policiais do DOPS me conheciam muito bem, se o Ernesto estivesse aqui, eu ia dizer a ele 

que também a ditadura de Getúlio não me deixou chamar de Lelina, fez com que meu pai 

mudasse na hora para Lenira dentro do Cartório. Quem sabe a minha vida de filha de 

militantes na ditadura de Getúlio me ajudou a preparar o meu filho para a militância da 

gente na ditadura militar pós 64. Uma coisa que nós sempre discutimos muitos e que 

Aritanã tinha muita clareza da minha opção de ter um filho e… eu sempre disse e ele 

sempre aceitou que para mim, na qualidade de militante de esquerda, seria impossível 

pensar em tentar mobilizar a classe operária, em tentar mobilizar camponeses que tinham 

filhos se um militante de esquerda com obrigações frente ao país não fosse capaz também 

de criar um filho na clandestinidade, essa foi uma opção muito clara que a gente fez e ele 

tinha isso muito claro, nunca houve sentimento de culpa entre nós em função da opção que 

os pais fizeram naquele momento drástico para este país. 

Aprendeu muito cedo que ele não podia falar o nome Lenira, nem Altino, e que os 

nossos nomes mudavam de acordo com o local que nós estávamos, passávamos a nos 

chamar de querida e meu bem, quando você perguntava, como chama seu pai? “meu bem”, 

como chama sua mãe? “querida”. Ele soube conviver com isso, soube conviver também 
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com a vida no presídio feminino, com Camila, com Paulo, com Daniel filho de Telinha, 

com meu sobrinho Ernesto, nas visitas que faziam para a gente dentro do presídio. Ele me 

contava dos passeios que fazia com a tia Elza nos finais de semana, enquanto estava na casa 

dos avós paternos, ele dizia que não tinha só duas avós, que ele também tinha uma avós 

Elza, chamada avó Ana, e ele reconhecia essa avó Ana e a vida inteira, quando a sua mãe 

foi viva a gente teve muito convivo e para o Aritanã era avó Ana.  

Eu acho que o meu filho viveu bem essa primeira fase da nossa prisão até minha 

soltura, em 1972. Eu tenho aqui, depois se vocês quiserem xerocar uma carta da Lúcia 

Coelho, quando ela saiu do presídio, como eu estava muito preocupada com a situação do 

Aritanã, eu pedi a ela, como psicóloga, o encaminhasse para uma análise psicológica para 

eu saber como estava meu filho. E aqui é a carta que ela leva ao DEIC à época em que ela 

faz o relato do estudo que as psicólogas fizeram sobre Aritanã, ele era criança que sabia 

distinguir, porque o avô dele em função de denunciar as nossas prisões e torturas para a 

prisão alemã ficou preso no QG do 2º Exército, então na primeira visita que ele fez a gente 

no nosso presídio, Tiradentes, ele olhou e disse “prefiro a prisão do meu avô, tem morango, 

tem geladeira e tem sorvete”, então ele conseguia ver a diferença inclusive de uma prisão 

para outra. 

Penso que o drama do Aritanã e o meu drama e de todos que estiveram com a gente 

começou em abril de 1974, com a minha segunda prisão, porque a primeira vez que foi 

instauro neste país um processo de destituição de pátrio poder, por questão ideológica. Eu 

acho que as pessoas ainda hoje não têm muita clareza do que significou aquela nossa luta, 

porque aquela nossa luta significou que aquele processo dolorido e sofrido se restringiu ao 

Aritanã, graças ao escritório do Ibere Bandeira de Mello, nós podemos depois de dois anos 

receber de novo meu filho dentro de casa, mas foram dois anos de luta, não só para mim, 

para ele também, não só para mim e não só para ele, para todas as pessoas que naquele 

momento conviveram e participaram daquele processo muito dolorido, durante seis meses 

eu fui proibida de entrar no apartamento dos meus ex-sogros, porque eu era uma terrorista e 

botava em risco a vida da família. Então, para ver meu filho, a porta do apartamento era 

aberto, ele era sentado próximo à porta, eu ficava ao lado do elevador e eu levava papel, 

lápis, tinta, e ficávamos por uma hora os dois sentados no chão brincando naquela porta de 

elevador. Em diversos momentos meu filho passou por prestar depoimento a assistentes 
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sociais para saber como a mãe terrorista o tratava. Aritanã, quando da nossa primeira 

prisão, eu consegui levá-lo para a casa dos meus sogros e implorei que o levassem para 

escola no outro dia. Isso foi feito. Aritanã chegou à escola Lourenço Castanho, e essa teve 

uma importância enorme na vida do meu filho e minha solidariedade e meu agradecimento 

e solidariedade que eu tive da direção daquela escola é imensa, meu filho entrou na classe 

aos quatro anos e fez o relato da nossa prisão, “meu pai e minha mãe foram presos, junto 

com a tia Eliza. Meu pai começou a apanhar dentro de casa, minha mãe conseguiu me 

deixar na casa do meu avô e da minha avó, mas o carro que fomos não tinha chapa branca 

de polícia”. Esse foi o depoimento que ele deu na escola com quatro anos. 

Em 1974, quando ele foi tirado de casa, ele não tinha mais depoimento escola para 

fazer depoimento, porque tinham tirado ele da escola, levaram primeiro para o grupo 

escolar Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. Quando eu soube que ele estava lá e soube 

que estava acontecendo dentro dessa escola pública, eu fui para conversar com a diretora, 

na hora que eu entrei na escola, que era um presídio, esta mulher começou a gritar “socorro, 

terrorista, socorro terrorista” e não quis me escutar. Depois ele foi levado para um colégio 

de padres, no Morumbi, no Santo Américo. A volta dele depois de dois anos do processo de 

destituição do pátrio poder, em que nós só ganhamos o processo em segunda instância, foi 

um retorno a uma vida normal. Nós dividíamos a casa com a Cristina e com o Flávio, a 

Cristina que está aqui que foi uma companheira, uma grande amiga nesse período todo. E 

fomos aconselhados por psicólogos a voltar a ter uma casa mais restrita, eu com meu novo 

companheiro e com Aritanã. Aritanã não sabia utilizar o espaço, ele havia perdido a noção 

de utilização do espaço, ele estava restrito a um apartamento onde tinha acesso a todos os 

bens de consumo, mas ele não mais sabia utilizar o espaço. Retomar Lourenço Castanho foi 

uma glória, voltar a antiga escola foi uma glória para Aritanã, aproveito para lembrar que 

em um dos últimos aniversário dele, ele fez questão de convidar seus colegas todos de 

Lourenço Castanho para participarem da comemoração do aniversário dele e todos foram 

na Vila Madalena para essa comemoração. Essa volta foi muito complicada para todos. Eu 

só via uma saída naquele momento para tentar recuperar meu filho, que foi sair do Brasil, e 

foi sair do Brasil para ir a África como cooperação do governo Moçambicano. E lá ele se 

encontrou novamente com a esperança, com a solidariedade, com a fraternidade, ele se 

encontrou, foi lá que ele foi encontrar também a sua profissão, trabalhando na empresa, 
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menino de quatorze anos, mas trabalhando na Kanemo, a empresa que Rui Guerra havia 

criado em Moçambique, de cinema e de áudio visual, foi com a equipe do Rui Guerra que 

Aritanã se formou na área de cinema. Nós vivemos um grande amor, muitas vezes com 

muitos conflitos, tapas e beijos, mas com uma adoração um pelo outro, a minha relação 

com meu filho e a dele comigo, é por isso que eu trouxe esse papel, é o que a Lúcia dos 

testes psicológicos que ele fez quando era pequeno. E ele plantou uma semente e essa 

semente se chama Ivan, um filho que tem hoje 21 anos, músico, faz faculdade de música e 

que é de uma integridade, de uma sensibilidade, de uma afetividade que só Aritanã foi 

capaz de construir, porque foi um filho que optou na separação do casal ir morar com o pai, 

então Aritanã foi, mesmo na doença, mesmo fazendo uma cirurgia de cérebro, mesmo se 

internando uma vez por mês no hospital das clinicas, ele conseguiu ser pai e mãe de uma 

pessoa maravilhosa, essa é a grande herança que meu filho me deixa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, a sessão está 

encerrada, obrigado. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

09/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos dar início 

aos nossos trabalhos. Vamos formalizar enquanto a gente está aguardando algumas 

pessoas.  

Bom, então vamos lá, 61ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo Rubens Paiva. Nove de agosto de 2013, Auditório Paulo Kobayashi. Está 

instalada a 61ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, dia 9 de agosto de 2013 na Assembleia Legislativa, no auditório 

Kobayashi, para lançamento do livro “Holocausto Brasileiro” da jornalista Daniela 

Arbex. Esclarecemos que todas as sessões da Comissão são abertas ao público.  

Queria chamar o Paulo Fadigas para ficar ao lado do padre Júlio. Então, nós 

tentamos constituir uma Mesa com as pessoas que estão representando esse momento da 

luta, Padre Júlio Lancellotti, essa pessoa da resistência e principalmente da luta da 

internação compulsória, Dr. Paulo Fadigas, juiz da Criança e do Adolescente, a Maria 

Orlene representando aqui o CRP, e a vereadora Juliana Cardoso, Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo e da Comissão da 

Verdade.  

Estão presentes também o defensor Gustavo Reis e, representando o Ministério 

Público, Dr. Eduardo Valério. Obrigado, Dr. Valério. 

E várias outras pessoas. (Palmas.) 

Queria pedir, vou convidar a Daniela a vir para a Mesa, e pedir uma salva de 

palmas logo na abertura pela beleza, pela seriedade e pela importância do trabalho e por 
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ela ter vindo a São Paulo, no lançamento do livro dela, que é um dia importantíssimo, 

mas ela fez questão de vir aqui, fazer uma conversa conosco.  

Por favor, Daniela, venha para a Mesa. (Palmas.) 

Depois nós vamos fazer alguns comentários, vou abrir a palavra, depois nós 

vamos ficar até às 16h, não é? O horário combinado. Então, até para todo mundo se 

organizar o tempo, tudo bem até às 16h. Ela vai fazer uma apresentação e vamos abrir 

as palavras para as pessoas. 

Eu queria só pedir uma exceção, queria que o padre Júlio fizesse uma breve 

saudação e fizesse uma relação desse passado com o presente, com as dificuldades que 

nós estamos vivendo hoje, na questão da internação, da internação compulsória, e da 

luta antimanicomial.  

Padre Júlio.  

 

 

O SR. JÚLIO LANCELLOTTI – Eu só queria saudando a todos, e a você 

Daniela, dizer inicialmente de uma coincidência nessa data, que talvez você não tenha 

se dado conta. Hoje é dia 9 de agosto, e os judeus e os cristãos católicos hoje têm a 

memória de uma vítima do holocausto.  

De uma grande mulher, e acho que essa coincidência bonita, uma grande mulher, 

que foi vítima do holocausto, que nasceu judia, se tornou ateia, foi filósofa e 

fenomenóloga, professora de Filosofia e assistente de Edmund Husserl. Ficou ateia, se 

converteu ao cristianismo, ao catolicismo, se tornou carmelita e morreu no campo de 

concentração gaseificada.  

Hoje é dia de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Então, é um momento, 

a mim toca profundamente, me emociona de ver o lançamento do seu livro e de nós 

estarmos fazendo essa sessão, lembrando de uma das grandes mulheres do nosso tempo, 

vítima do holocausto. O fato de ter aqui presente entre nós uma representação da 

população de rua, que se tivesse vivido no tempo do sanatório da Colônia, que aqui 
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você retrata tão bem, de certo teriam sido todos candidatos a estarem lá. E dizer que 

esse holocausto brasileiro continua, nas ruas da nossa cidade, diante dos nossos olhos.  

Então, a gente saúda muito o lançamento do seu livro, que pode jogar uma luz 

nessa questão vergonhosa da internação compulsória, e no momento em que na Câmara 

Municipal de São Paulo tramita um projeto de lei para fazer um banco de DNA da 

população de rua, do vereador Mario Covas Neto, que propõe um DNA da população de 

rua do Estado de São Paulo, para que não sejam depois considerados indigentes, depois 

da sua morte.  

E depois eu vou voltar a falar dessa questão de indigentes, mas nossa 

homenagem, nosso reconhecimento a você, pelo trabalho e pela luz, que você joga para 

todos nós na nossa história.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns. Que maravilha. 

(Palmas.) 

Malheiros acompanhe a gente aqui na Mesa, por favor. (Palmas.) 

Daniela pode começar.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu vou pedir licença para vocês para ficar em 

pé, não sei falar sentada, vocês me desculpem. E vou pedir a ajuda de alguém para 

passar para mim essas... eu vou falando a hora que for para trocar.  

Bom, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, de 

estar falando entre amigos porque eu estou me sentindo muito acolhida por todos. E eu 

vou contar um pouquinho, tentar contar rapidamente, porque eu sei que todo mundo 

quer falar alguma coisa, sobre como nasceu o holocausto brasileiro. 

Que nasceu o livro, nasceu a partir de uma série de matérias que revelou, foram 

publicadas na “Tribuna”, em 2011, que é o jornal que eu trabalho há 18 anos, e que 

revelou uma das tragédias brasileiras mais silenciosas que foi a morte de mais de 60 mil 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



4 
 

pessoas, dentro do maior hospício do Brasil, que foi o Hospital Colônia de Barbacena, 

que entre 1903 e 1980 viveu uma história de extermínio.  

Por favor, troca para mim. 

Projetado inicialmente para ter 200 vagas o hospital atingiu a marca de cinco mil 

pacientes em 1980, milhares de homens, mulheres e crianças faleceram de tortura, 

diarreia, fome e frio. Próximo, por favor. No local, onde homens e mulheres e crianças 

eram mantidos nus. No local onde mulheres eram violentadas e tiveram arrancados seus 

bebês ao nascer. E que tentaram proteger a gravidez, os seus filhos passando fezes na 

barriga, para que naquele período dos nove meses de gestação, pelo menos naquele 

período, elas não fossem tocadas. Era um repelente humano.  

Por favor, o próximo. 

Bom, os pacientes eram mandados para a Colônia de vários cantos do Brasil e, 

assim como nos campos de concentração nazistas, eles eram mandados de trem e vagões 

de carga para a Colônia em um caminho sem volta ao inferno. Foi Guimarães Rosa que 

criou a expressão “trem de doido” para referir-se ao caminho da morte para a Colônia. 

Ele conta inclusive no conto “Sorôco, sua mãe e sua filha” a dor de um homem ao se 

despedir das únicas mulheres que ele tinha na vida e que seriam enviadas no trem da 

solidão coletiva. Eu já vou começar a chorar aqui, gente. Não vai dar certo.  

Vamos lá. Documentos de 1911 demonstram, a gente achou esse documento no 

Arquivo Público mineiro, demonstram que não havia critério médico nenhum para a 

internação dessas pessoas, nesse caso ali é um documento em que uma brasileira de 23 

anos chamada Maria de Jesus foi internada porque tinha como sintoma tristeza e calma. 

Esse foi o motivo da internação dela. 

O próximo, por favor.  

O meu primeiro contato com o holocausto brasileiro foi em 2009, foi quando eu 

tive acesso a um conjunto de imagens feitas em 1961, dentro do Colônia pelo fotógrafo 

Luiz Alfredo, da revista “O Cruzeiro”. E eu fui fazer uma entrevista, uma matéria do dia 

com o psiquiatra da minha cidade, José Laerte que hoje é o atual secretário de Saúde de 

Juiz de Fora, que me conhece há muitos anos e inclusive, a minha luta dentro da saúde 
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mental e das matérias de denúncia em defesa da população, e aí, no meio da matéria ele 

me diz, antes que eu me esqueça de precisa tirar isso.  

E tirou um livro da gaveta que trazia essas imagens. E aí nem preciso dizer para 

vocês que a entrevista terminou ali. Eu não tinha condições de conversar mais. Eu 

peguei as fotos e fiquei completamente impactada, primeiro porque as fotos não me 

remetiam a um hospital, mas a existência de um campo de concentração. E segundo 

pelo fato de como a minha geração não conhecia nada sobre essa história, e mais tarde 

eu vim a descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas piores tragédias. Então, a 

série nasceu em uma sala de seis metros quadrados.  

Vamos lá, próximo, por favor. 

Bom, e aí, o que eu fiz, eu iniciei, então, eu queria contar essa história pelo olhar 

de sobreviventes e de testemunhas, porque essa história já havia sido denunciada 

pouquíssimas vezes pela imprensa, em momentos pontuais, mas nunca os sobreviventes 

foram procurados. E aí a minha primeira busca foi pelo fotógrafo Luiz Alfredo. Claro 

que ele estava vivo, e eu o encontrei em Niterói aos 79 anos.   

E foi muito emocionante para mim encontrar o Luiz Alfredo, primeiro porque 

todo jornalista que se presa é apaixonado pela revista “O Cruzeiro”, que não é da minha 

época, porque quando eu nasci a revista “O Cruzeiro” estava fechando, mas eu sempre 

fui apaixonada pela revista. Então eu ia também homenagear aquele homem, que foi um 

grande fotógrafo do Brasil. e aí as memórias dele deram um pontapé inicial para a gente 

começar a contar essa história. E aí ele revelou em um depoimento emocionado. 

Passa por favor. Eu não estou conseguindo ler ali, gente. 

“Muitas vezes a gente sai para uma pauta sem saber o que vai encontrar. Foi o 

caso de Barbacena. Tive a sorte de estar lá e só precisei clicar a máquina, porque o 

horror está ali. A gente lida com muitas tragédias, vê muitas mortes, mas aquilo não era 

acidente. Era um crime, um assassinato em massa”.  

E aí, com as imagens dele nas mãos, a próxima, por favor. Com as imagens dele 

nas mãos, eu parti para Barbacena para pedir ajuda da população, dos funcionários e ex-

funcionários do hospital, para que me ajudassem a identificar nas fotos feitas em 1961 
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se havia o reconhecimento daqueles rostos, e se algumas daquelas pessoas estavam 

vivas.  

E aí eu encontrei o primeiro sobrevivente que é o Machadinho, que até hoje está 

internado lá, com mais de 50 anos de institucionalização. O Machadinho está lá porque 

ele foi acusado e condenado à prisão perpétua de colocar veneno na bebida de alguém. 

Ele é inocente, mas ele passou a vida inteira encarcerado dentro do Colônia. Ele é um 

dos sobreviventes, um dos personagens do livro.  

A Sônia é uma das pacientes que passava fezes na barriga para proteger a 

gravidez. Ela é uma das pacientes mais violadas do hospital. Ela ficou dois anos presa 

em uma cela, sem direito a luz do sol, e hoje ela é uma mulher que usa dois vestidos às 

vezes, porque ela não usava nenhum. Então, ela tem essa necessidade de se vestir, 

porque ela passou grande parte da vida dela nua, sofrendo violências, abusos, 

eletrochoques. Ela é uma personagem incrível.  

A próxima, por favor. Bom, esse é o Cabo, ele é uma das vítimas do hospital 

Colônia, ele foi levado para o Colônia jovem ainda. Ele não sabe o motivo pelo qual ele 

foi levado para lá. Há pouquíssimos registros da vida do Antônio, que é o nome dele, 

antes da internação. Hoje ele vive em uma residência terapêutica desde 2003. Eu vou ler 

rapidinho de um trechinho que fala do Antônio, do livro.  

“Antônio Gomes da Silva, 68 anos, foi um dos pacientes encaminhados para o 

hospital aos 25 anos. Há poucos registros sobre o personagem de Cabo, como Antônio 

foi apelidado. O que se conta sobre ele é que o desemprego se somou à bebedeira e ao 

descontrole dos negócios como Antônio diz, resultando em sua prisão. Hoje, passando 

mais de 30 anos do episódio, o Cabo não sabe mais o motivo pelo qual foi mandado 

para o Colônia, pela caneta do delegado no dia 3 de janeiro de 1969. ‘Não sei por que 

me prenderam. Cada um fala uma coisa. Mas depois que perdi meu emprego tudo se 

descontrolou. Da cadeia me mandaram para o hospital, onde eu ficava pelado, embora 

houvesse muita roupa na lavanderia. Vinha tudo em um caminhão, mas acho que eles 

queriam economizar. No começo incomodava ficar nu, mas depois a gente se 

acostumava. Se existe inferno, o Colônia é esse lugar’.  

Antônio fala baixo quase como se não quisesse lembrar. Tem o rosto apoiado às 

mãos e apesar da estatura alta, parece querer esconder-se de si mesmo. Dentro da 
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unidade manteve-se calado durante 21 dos 34 anos que ficou internado. Considerado 

mudo soltou a voz um dia, ao ouvir a Banda de Música do 9º Batalhão da Polícia 

Militar. ‘Porque você não disse que falava?’. Perguntou um funcionário da unidade 

surpreso com a unidade. ‘Uai, nunca ninguém perguntou’”.  

Essa é a história do Cabo. Vamos para a próxima. (Palmas.) 

Esse é o Silvio. Uma das 33 crianças enviadas ao Hospital Colônia, na década de 

1970. Eles foram levados do hospital neuropsiquiátrico infantil de Oliveira, nós temos 

uma pessoa que conheceu o hospital, na década de 1970. E ele foi então, uma das 33 

crianças mandadas para Colônia.  

E nessa foto de 1979, ele aparece de vestido, porque ele foi mantido e criado na 

ala feminina do hospital, e o fotógrafo que fez essa imagem dele, teve a impressão, ao 

fotografar o Silvio, que ele estava fotografando um cadáver. Eu encontrei o Silvio hoje, 

em um lar abrigado em Belo Horizonte, e junto com ele tem mais dois sobreviventes, 

ex-meninos de Barbacena, que encontraram um anjo bom, chamado irmã Mercês, que 

foi cuidar dessas pessoas. 

Ele, até os 10 anos, não sabia sequer usar o banheiro. Então, esse é o Silvio, 

outro personagem do Holocausto.  

Por favor, vamos para o próximo.  

Bom, e aí, ainda em Barbacena, eu comecei a buscar testemunhas do que havia 

acontecido no hospital e encontrei a Marlene Laureano, uma funcionária contratada pelo 

hospital em 1975, como atendente psiquiátrica, mas ela não tinha sequer o ensino 

médio. Bom, enfim, e uma das funções dela era colocar o capim, onde os pacientes 

dormiam, para secar, para que eles pudessem, na próxima noite dormir sobre o capim. 

Vamos ver a foto. 

E aí ela conta, esse era o pavilhão, onde os pacientes dormiam sobre o capim. 

Ela conta assim: “Todas as manhãs, eu tirava o capim e colocava para secar. Também 

dava banho nos pacientes, mas não havia roupa para colocar. Tinha um pavilhão com 

300 pessoas para alimentar, mas só tinha o suficiente para 30”. Imaginem. 

Próximo por favor. Pode passar, por favor.  
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Bom, o leito-chão, gente, confirma que o governo do estado de Minas Gerais 

adotou como política pública a substituição de camas por capim. Esse é um documento 

oficial, que está lá no Museu da Loucura, em que um representante do governo do 

Estado determina que outros hospitais mineiros adotem esse modelo bem-sucedido de 

substituir cama por capim, para economizar espaço nos pavilhões. Então essa era a 

política pública para os nossos indesejados sociais. 

Vamos para o próximo, por favor. 

A venda de cadáveres, a gente conseguiu reunir documentos que provam, que 

mostram e dão nome a cada um dos 1853 corpos vendidos para 17 faculdades de 

medicina do Brasil, entre 1969 e 1980. A venda de cadáveres, ela já era sugerida, desde 

1961, na matéria da revista “O Cruzeiro”, já se falava em venda de cadáveres, mas nós 

não tínhamos a relação das faculdades, e nós não tínhamos os nomes e os preços. E por 

aqui a gente conseguiu chegar nos valores, identificar cada lote de corpo, em qual 

período esses lotes e esses corpos foram vendidos e para quais faculdades de medicina. 

A UFMG foi a maior compradora de cadáveres do Colônia.  

Próximo, por favor. 

Esse é o Cemitério da Paz, onde foram enterrados os 60 mil mortos do hospital e 

que hoje está abandonado. Quando a gente entra lá, depois da série, principalmente 

depois do livro, pelo menos eles limparam o cemitério. Mas a primeira vez que entrei lá, 

o cemitério estava completamente abandonado e tinha ossadas expostas. Então, vocês 

vejam que essas pessoas não alcançaram dignidade nem na morte. 

Vamos lá. 

Bom, essa Débora é uma personagem muito forte dessa história. Ela foi um dos 

bebês doados ao nascer, dentro do hospital. E ela não sabia que era adotada e não sabia 

que era filha de uma paciente da Colônia até os 25 anos. Eu encontrei essa menina, me 

falaram que ela era filha da Sueli Resende, que era a paciente mais complexa da 

Colônia, a mais engraçada, a mais inteligente, a mais violenta, a mais violada.  

E ela, então, me falaram que ela trabalhava em uma clínica psiquiátrica em 

Barbacena, eu fui até à clínica, ela não trabalhava mais, mas consegui um contato e 

acabei localizando ela em São João Del Rei, e aí, ela conta a saga dela em busca dessa 
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mãe e o que mais me impressionou nessa história, é o amor que ela tem por essa mãe. É 

um amor incrível pela mãe que ela não conheceu. Porque quando ela localizou a mãe, a 

mãe tinha acabado de morrer. 

Vamos para o próximo. 

Bom, em Belo Horizonte, eu encontrei algumas testemunhas do holocausto, 

alguns médicos e psiquiatras que presenciaram algumas coisas, e o Paulo foi uma dessas 

pessoas. Ele conta que, em 1967, enquanto ele era estudante de medicina na UFMG, ele 

chegou a fazer aula de anatomia nos cadáveres de Barbacena, que ele ficava muito 

impressionado, naquela época, ele não sabia das histórias, com o estado daqueles 

cadáveres de magreza, e às vezes, ele conta, que às vezes, abria os corpos, e ainda podia 

se identificar pneumonia, maus tratos, enfim. 

Para o próximo, por favor.  

Esse é o (ininteligível) da Associação Mundial de Psicanálise, quando ele era 

aluno também da UFMG, ele foi até o hospital e ele ficou muito, ele fala que foi uma 

excursão zoológica. Que ele ficou impressionadíssimo de ver crianças presas em celas. 

Isso o deixou muito chocado. 

A próxima, por favor. 

Francisco Paes Barreto é um psiquiatra superimportante, respeitado de Minas 

Gerais, até hoje. E ele foi uma das primeiras vozes que ousou denunciar a Colônia, por 

conta disso, ele sofreu um processo no CRM, porque ele ousou denunciar o hospital. 

Vamos para a próxima. 

Esse é o Antônio Soares Simone, o mais baixinho, e aquele é o Franco Basaglia. 

O Basaglia é o psiquiatra italiano, que foi o grande precursor da reformulação do 

modelo manicomial na Itália e foi o Antônio Soares Simone, um psiquiatra mineiro, que 

trouxe Basaglia ao Brasil para conhecer em 1979 a Colônia. E foi o Basaglia a primeira 

voz a dizer que ele estava, que ele tinha visto, ao conhecer a Colônia, um campo de 

concentração nazista.  

E a frase dele foi essa: “Estive hoje em um campo de concentração nazista. Em 

lugar nenhum do mundo eu vi uma tragédia como essa”. E ele foi também a primeira 
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grande voz de peso que denunciou os horrores dentro do hospital, atraindo a atenção da 

mídia em 1979.  

Bom, o Ronaldo Simões é um querido, ele é um senhor muito elegante, um 

psiquiatra também muito importante, que foi demitido do Estado, ele era funcionário do 

Estado, quando ele denunciou as atrocidades no hospital Colônia. Então, ele perdeu o 

emprego dele por causa disso.  

Ele foi inclusive, para vocês verem quem foi esse homem, ele ciceroneou, no 

Brasil, uma das vindas do Focault no Brasil. ele foi cicerone do Focault, então vocês 

imaginam o significado dessa pessoa. E ele conta: “Havia um total desinteresse pela 

sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Ás vezes a 

energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, 

outros sofriam fraturas graves”.  

A próxima, por favor. 

Bom, esse é o Helvécio Ratton, cineasta, que em 1969, era estudante de 

Psicologia, tinha voltado do exílio no Chile, e viu uma foto tirada clandestinamente pelo 

irmão de um professor, dentro do Colônia. 

Ele ficou tão impressionado, que ele sentiu a urgência, a necessidade de fazer 

um documentário dentro do hospital e ele conseguiu. Ele conseguiu furar todos os 

bloqueios, entrar no hospital para fazer esse documentário e essa, essa ida dele ao 

Colônia acabou determinando a carreira dele como cineasta. 

Ele é o autor do documentário “Em nome da razão”, quem é da área da saúde 

mental, provavelmente, deve ter visto. Um documentário que ficou conhecido no 

mundo inteiro, contando as atrocidades do hospital. 

Bom eu batizei esse grupo de médicos de insurgentes, porque juntos, eles 

lideraram a reforma psiquiátrica mineira, em 1979. Um movimento que, mais tarde, 

alcançou outros estados do Brasil e foram as grandes vozes, junto com outras, claro, não 

dá para homenagear todo mundo, mas pela humanização e mudança desse modelo de 

atendimento, que acabou virando lei em 2001, com a aprovação da Lei de Atenção ao 

Portador de Doença Mental. 

A próxima, por favor. 
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E aí, essa foi a publicação da série de matérias, foi uma semana de matérias e o 

impacto foi incrível. Pode passar por favor. A gente teve jornais reservados nas bancas, 

com acesso histórico, recorde histórico de acessos no nosso site. Foi muito 

emocionante.  

Bom, pode passar, por favor. Pode passar, pode passar. Vamos lá mais uma. 

Pronto, mais uma, por favor. 

E aí o que aconteceu depois da série de matérias? O governo mineiro reconheceu 

oficialmente a sua culpa pelas mortes em março. E admitiu as atrocidades do hospital. 

Foi proposta a construção de um Memorial de Rosas, mas toda proposição política que 

não é séria não saiu do papel, que era a ideia de transformar o Cemitério da Paz em um 

memorial, para que essas vítimas pudessem ter resgatadas, de alguma forma a sua 

dignidade, mesmo depois da morte e isso ainda não aconteceu.  

Mais importante é que dezenas de famílias puderam conhecer o destino de 

parentes internados. E alguns buscam hoje reparação judicial.  

Bom, e a partir disso então, eu entendi que a gente precisava escrever um livro 

sobre essa história. Um livro que não aproveitou nem 10% da série, porque aí, a gente 

foi encontrar novos personagens, porque a minha ideia e o meu sonho era imortalizar, 

eternizar essa história em um livro para que os brasileiros pudessem conhecer o seu 

país. E aí então nasceu o “Holocausto Brasileiro”.  

Para terminar, eu já estou terminando, eu queria ler uma carta pequenininha, um 

trecho de uma carta que o médico Francisco Paes Barreto escreveu para o personagem 

do Guimarães Rosa, para o “Sorôco”, que internou a mãe e a filha em Barbacena. 

Vamos ver o que ele diz: 

“Meu querido Sorôco,  

Esteja onde estiver, quero que ouça o que tenho a lhe dizer. Visitei hoje” – 

vamos ver se eu vou conseguir ler, gente –, “o lugar onde morreu sua mãe, onde morreu 

sua filha, onde morreram as mães, os pais, os filhos e os irmãos de um incontável 

número de pessoas.  

Sabe o que encontrei lá? Um centro de atenção psicossocial. Um hospital 

regional de clínica médica e cirúrgica, um centro social e urbano. Do que havia do 
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antigo hospital resta apenas um edifício imponente que é a principal atração turística da 

cidade. 

Chama-se Museu da Loucura. Está aí exatamente para não deixar esquecer, para 

registrar uma época. É um templo dedicado à loucura. Não a loucura de pessoas como 

sua mãe, sua filha, mas a nossa loucura, Sorôco, a loucura dos chamados normais”.   

Obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem quebrar a relação, 

queria que a Dra. Daniela Scromov ficasse conosco aqui, defensora pública, e sem 

quebrar essa relação de inércia, provocada pela Daniela, eu queria que o professor 

Veloso, Marco Aurélio Veloso desse um depoimento sobre o outro hospital.  

 

O SR. MARCO AURÉLIO VELOSO – Deputado Adriano Diogo, membros 

da Mesa, nobres e jornalista Daniela Arbex.  

O motivo pelo qual eu me apresento hoje, perante essa Comissão, está ligado ao 

convite que recebi do deputado Adriano Diogo para assistir essa audiência pública 

dedicada ao seu livro, Daniela.  

Logo que recebi esse convite, motivado também pelo comentário de terceiras 

pessoas, eu adquiri um volume e iniciei sua leitura. Procurei ler imediatamente o 

capítulo 5º, intitulado “Os meninos de Oliveira”, pelos motivos que logo esclarecerei. 

Mobilizado por essa leitura, entrei em contato com o deputado Adriano Diogo aqui, que 

muito admiro e que me privilegia por me tratar como amigo.  

Relatei-lhe rapidamente alguns fatos do meu conhecimento direto, que 

acrescentaram dados, que acrescentam dados ao relato de Arbex, o que o fez convidar 

para declarar-lhes o que faço, livre e espontânea vontade, a bem preservação da 

memória história do nosso país.  
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Quero de início elogiar o seu trabalho que, do ponto de vista do jornalismo 

investigativo, relata com cuidado fatos relacionados com à chaga histórica de existência 

do Hospital de Barbacena. Trabalho dedicado, ganancioso, exarado em linguagem 

cativante que, em uma escrita digna de romance, reconstrói com sutileza a piedade 

desse manicômio. Apesar dos fatos trágicos que relata e dos fétidos odores que uma 

instituição dessa natureza exala.  

Com isso, consegue situar ali todo o local, e no momento do desenrolar dos 

fatos, como um relato de documentário cinematográfico. Meu intuito ao fazer esse 

depoimento, no entanto, é de acrescentar fatos. Dos quais fui testemunha direta, já que 

as informações ao respeito desse lado negro da história nunca estão em parte alguma. 

Não foram escritas e terminam perdidas, engolidas pelo vir dos tempos.  

Considero então a presença, diante dessa Comissão, como oportunidade 

excepcional de gravar registros da minha memória, que permanecem marcados, 

dolorosos e incômodos há mais de 50 anos. 

Passo ao meu relato. Eu vou tentar mais ou menos, ao seu estilo, fazer primeiro 

um relato, um contexto da época, porque se não, não se entende nada. Se ainda hoje se 

pode considerar Belo Horizonte como uma cidade provinciana, de costumes e 

mentalidade conservadores, imaginem como era há uns 50, 60 aos atrás. Ainda mais 

enclausurada, no fundo do vale, cercada pela Serra do Currau. O aldeiamento do Curral 

Del Rey, sua origem, não tinha nem alcançado os 400 mil habitantes, e ainda deixava 

suas marcas pela cidade. 

Substituído pelo mesmo traçado, saído da prancheta de arquitetos e urbanistas, a 

antiga aldeola, agora abrigava uma população vinda de outras plagas, ainda, assim como 

a elite da antiga capital Ouro Preto. Em certo sentido, era uma cidade, cujo cotidiano 

mostrava traços, ainda do século XIX, com ares de modernidade, estruturas familiares 

tradicional, com presença de intelectuais, artistas, vida cultural bastante diferenciada. 

Coronelismo de cabresto político, com anseio de progresso e desenvolvimento 

institucional. Esses paradoxos eram evidentes no cotidiano dos belo-horizontinos, 

permeavam as famílias, se expressavam nos saraus, transbordavam os espaços políticos, 

orientavam a invenção e criação de novas instituições. 
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Dou-lhes exemplos da minha família, mas mais como um modelo típico, do que 

como uma exceção. Pois poderia ser tomado como típico, mas não se diferenciava 

muito da burguesia local. Nas casas das minhas avós, em um dos melhores bairros da 

cidade, nos anos 1950, o fogão ainda era de lenha. O leite nos chegava em carroças 

puxadas a cavalo.  

Apesar dos bondes elétricos, que cortavam a cidade, das ruas traçadas retas que 

ignoravam a topografia acidentada dos burgos, nos quais foram assentadas. A cidade se 

orgulhava, com razão, de uma vida intelectual e artística diferenciada e era capaz de 

acolher imigrantes de outro continente, oferecendo condições de construir ali em um 

ambiente que não lhe negava oportunidade. 

Novamente, dou exemplos da minha família. Meus avós maternos, Francisco e 

Florentina, por exemplo, eram imigrantes espanhóis, que para cá vieram movidos pela 

crescente falta de perspectiva da Espanha, no início do século XX.   Meu avô paterno, 

(ininteligível) Veloso, caixeiro viajante e viúvo, originário de Cantagalo, no Rio de 

Janeiro e com muitos parentes em Cataguases, aportou na cidade, provindo de Parada de 

Minas, onde encontrara minha avó paterna, sua segunda esposa, que além de professora 

primária, pasmem para aquela época, era dentista formada.  

O irmão de minha avó, Merseu de Almeida Moreira, era professor de Pediatria 

na Faculdade de Medicina e catedrático no Conservatório Mineiro de Música, do qual 

foi diretor no período de sua federalização e incorporação à UFMG, dando origem à 

Escola de Música. Não era exceção ser médico e músico. Houve, ao menos, mais um 

diretor que também era médico e pianista.   

O irmão de meu avô paterno, meu tio de segundo grau, cujo primogênito é a 

figura que irá aparecer mais adiante, Glauber Amós Veloso, chegou à cidade, provindo 

do Rio de Janeiro, onde chegou a fazer seus estudos, assumindo uma cadeira na 

Psiquiatria, na nascente Faculdade de Medicina.  (Ininteligível)  

O irmão de meu avô paterno, meu tio de segundo grau, cujo filho primogênito 

será uma figura importante mais adiante, Glauber Amós Veloso, chegou à cidade, vindo 

do Rio de Janeiro, onde fizera seus estudos, ganhou uma cadeira de Psiquiatria, na 

nascente Faculdade de Medicina. Foi nomeado para a direção do Hospital Psiquiátrico 
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Raul Soares, de onde foi exonerado, por ter assinado o Manifesto dos Mineiros, em 

1943. 

Glauber Veloso se tornou nome de um hospital psiquiátrico, existente hoje em 

Belo Horizonte, considerado referência na área de Psiquiatria. 

A cidade acelerou a saída de seu isolamento provinciano no governo de 

Juscelino Kubistchek, foi presidente da República de 1956 a 1961. Por exemplo, as 

viagens de automóvel, com duração de dois dias, de quando eu era criança, em estradas 

de terra esburacadas e tortuosas, para Rio de Janeiro ou São Paulo, com pernoite 

obrigatório em Juiz de Fora, passaram a ser feitas em algumas horas, pela construção de 

rodovias asfaltadas, ligadas às duas capitais e a Brasília. 

Esses ápices desenvolvimentistas radiosos são sucedidos, a partir de 1961, em 

todo o Brasil, por um período particularmente turbulento, com a eleição e renúncia de 

Jânio Quadros, a conturbada posse de João Goulart, tudo nesse mesmo ano de 1961, 

desembocando no Golpe militar de 1964, que derrubou Goulart. 

 

   Desse cenário como pano de fundo, vou agora descrever os fatos que motivam 

minha presença aqui. No ano de 1959, fui eleito presidente da UEC - União dos 

Estudantes Católicos de Minas Gerais, cargo que exerci até 1961, após me eleger para 

um novo mandato.  

Aconteceu assim: eu fui participar de uma, pela primeira vez, de uma assembleia 

dessa entidade, como representante dos alunos do Colégio Loyola, me vi diante da 

renúncia do então presidente, cujo nome não me lembro mais. Em função de minhas 

intervenções, pediram-me que eu assumisse a função de presidente interino, para 

superar o impasse criado, completando o mandato e encaminhando novas eleições. Foi 

um susto.  

Encontrei na Internet, um relato autobiográfico de Maurício Cadaval, que disse 

ter participado da fundação da UEC em 1958, uma entidade criada pela inspiração dos 

donos de colégios religiosos, para manter os comunistas infiltrados na Umes, para 

combater os comunistas infiltrados na Umes – União Municipal dos Estudantes 

Secundaristas. Isso é entre aspas. 
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Embora eu nunca tenha assumido para mim o posto de anticomunista, essa 

entidade era polêmica, e até hoje, sofre referências pouco amistosas de conterrâneos 

daquela época. Tínhamos uma postura mais próxima da ação católica, com a 

particularidade da nossa pretensão de desempenharmos um papel político com a 

representação dos estudantes secundaristas de confissão católica. Essa era nossa 

principal diferença da JEC.  

Na verdade, naquele período, naquele ambiente murado, cercado de montanhas, 

muitos de nossa geração se aproximaram das ideias de esquerda, através de movimentos 

da ação católica.  (Ininteligível) dessa militância que assim, como muitos outros, quanto 

eu tomei contato com Marx, ideias comunistas. Nosso primeiro, livro texto de escambo 

foi o “Princípios Fundamentais de Filosofia” de George Politzer.  

Só muitos anos depois, em um processo de crítica e autocrítica, que eu rompi 

com a Igreja, principalmente ao perceber que ela se valeu da repressão da ditadura 

militar para eliminar a ação católica que incomodava e questionava tanto a hierarquia 

eclesiástica. Substituída pelas comunidades eclesiais de base, muito mais, manejáveis e 

submissas. Hoje me declaro ateu e marxista, além de incorporar no meu universo 

conceitual-ideológico, as ideias de Freud, relidas de um ponto de vista materialista-

dialético. 

Voltemos a essa atividade da UEC.  

Organizávamos núcleos municipais da entidade em diversas cidades do estado. 

No mesmo texto em que me etiqueta de reacionário, José Roberto Silva descreve uma 

rotina de estudante em Poços de Caldas, onde fica nítido o papel político de mobilização 

estudantil exercido por nossa entidade. 

Nessa época, quase toda sexta-feira, saía de Belo Horizonte de ônibus, melhor 

dizendo uma “jardineira”, como eram aqueles ônibus daquela época, e que faziam as 

ligações intermunicipais, carregando rolos de filmes alugados e uma máquina de 

projeção 16mm, dirigindo-me a uma das cidades do interior, para fazer a projeção e 

dirigir cinefóruns. 

Esse era um dos recursos de militância de formação política de que que nos 

valíamos. Participávamos também de problemas emergentes, por exemplo, quando 

ocorria desalojamento de favelados, para a construção de obras de diversas natureza. 
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Nós íamos para lá, praticamente acampávamos lá, e fazíamos o que podíamos para 

minorar o sofrimento dessas pessoas, e apoiá-las em suas reivindicações. 

Eram os tempos que antecederam a eleição de João XXIII. 

Pois bem, foi nessa toada que organizamos um grupo de UEC na cidade de 

Oliveira, núcleo esse que se tornou muito atuante e que se comprometia com a 

abordagem em busca de soluções para problemas sociais na cidade. Certo dia, nossos 

companheiros naquela cidade vieram falar, indignados, das condições degradantes 

existentes no hospital neuropsiquiátrico infantil existente na cidade. 

Tratava-se de um hospital psiquiátrico inaugurado em 1927, antes portanto da 

implantação do Manicômio Judiciário de Barbacena, em 1929. Depois que, em 1932, 

foi instituída a Inspetoria Geral de Assistência Hospitalar de Alienados do Estado de 

Minas Gerais. Uma Comissão composta pelos doutores (ininteligível), Glauber Veloso, 

de novo o meu tio-avô, Lopes Rodrigues, Cunha Lopes, e diretor dos hospitais 

existentes, estabeleceram critérios para a reorganização dos serviços psiquiátricos 

prestados pelo Estado. 

Em decorrência disso, em 1947, o hospital psiquiátrico de Oliveira foi 

transformado em hospital neuropsiquiátrico infantil. Solidários com os companheiros de 

Oliveira, fizemos diversas visitas ao hospital. O quadro era dantesco. Odor fétido, a que 

se refere a Daniela em seu livro, era o primeiro impacto, mas a situação 

verdadeiramente desesperadora em que as crianças, ali internas, apresentavam nos 

deixavam absolutamente estupefatos. Não se esqueçam de que tínhamos 16, 17 anos. 

Os casos etiológicos eram os mais variados. Crianças totalmente paralisadas, 

deitadas em berços imundos, outras, inteiramente nuas, vagando pelos corredores e 

pátios, expondo ossos pontiagudos por baixo da pele, em razão da subnutrição aguda. 

Algumas simplesmente surdas-mudas. Muitas impregnadas de medicação e as que 

podiam se mover, como algumas crianças institucionalizadas, se aproximavam de nós e 

literalmente agarravam, como se não nos pudessem perder. 

O futuro dessas crianças era nenhum. Se sobrevivessem até a puberdade, seriam 

transferidas para o hospital de Barbacena. Mas a taxa de mortalidade era altíssima. Não 

tenho o número para lhes dar. Naquele tempo, estatísticas e formalidades legais não 
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eram levados a sério. Mas a prova dessa alta mortalidade era concretizada por um 

pequeno cemitério anexo a este hospital.  

E agora vem o nosso maior estupor. As crianças que faleciam no hospital eram 

enterradas em covas rasas nesse hospital. Ocorre que os muros desse cemitério estavam 

seriamente danificados, desmoronando em algumas partes. Acontecia então que cães 

vadios invadiam aquela área, escavava sepulturas, frequentemente eram vistos na rua 

abocanhando os cadáveres que ali haviam sido enterrados. 

Nossa indignação juvenil, nossa estupefação, nossa impotência diante daquele 

quadro nos levou a uma solução paradoxal. Os companheiros de Oliveira fizeram um 

mutirão e reconstruíram os muros do cemitério. Era como se, diante de tanta 

indignidade, quiséssemos estabelecer um limite, que ao menos na morte, aqueles seres 

humanos tivessem a dignidade respeitada. 

Nessa época, bem como no ano de 1960, fui procurado por um jornalista de “O 

Binômio”, ao qual dei uma entrevista a respeito. “O Binômio” foi um jornal bimestral 

publicado em Belo Horizonte de 1952 a 1964. Polêmico, deixou sua marca na alma 

mineira e de certa forma, antecipou a assim chamada imprensa alternativa, que foi um 

dos instrumentos mais criativos de resistência à ditadura. A entrevista, se bem me 

lembro, foi publicada em 12 edições consecutivas.  

Creio que, na verdade, foi uma reportagem, citações da minha fala. Não tenho 

mais nenhum exemplar delas e gostaria muito se pudesse recuperá-las. É provável que 

seus editores, José Maria Rabelo e Euro Arantes disponham da coleção completa.  

Nessa época, meu tio de segundo grau, Fernando Hélio Veloso, primo de meu 

pai e filho de Glauber Amós Veloso, psiquiatra de renome, que foi, dentre outras 

inúmeras funções, foi presidente da Associação Médica Brasileira, era secretário de 

Saúde no estado de Minas Gerais. Deparando-se com matérias publicadas e a citação de 

meu nome, telefonou para o meu pai, (Ininteligível), indignado com a minha atitude de 

dar declaração ao jornal, criticando a situação do hospital. 

Diga-se de passagem, que meu pai, nesse momento, iniciava sua campanha 

eleitoral para prefeito de Belo Horizonte, não podia um membro da família cometer tal 

acinte conta um parente no Poder, para vocês verem como é que é, Minas é complicado.  
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Podem imaginar o conflito familiar que eclodiu nesse momento. Talvez o 

primeiro, ou ao menos o primeiro mais grave dos muitos que tivemos, meu pai e eu, por 

questões ideológicas. Embora a nossa solidariedade de sangue nunca tenha refecido, do 

ponto de vista das ideias de concepção de mundo, nossa distância era total. 

Meu pai, apesar de sua sensibilidade para os problemas sociais, sua generosidade 

e criatividade na busca de seus sonhos, por questão de formação intelectual, em grande 

parte, como fruto do meio cultural da cidade, não conseguiu superar uma visão 

conservadora de base. Esse fato está na raiz da minha vinda para São Paulo, em 1975, 

para reconstruir minha vida, na condição de um anônimo, nessa metrópole que me 

acolheu e a quem sou profundamente grato. 

No ano de 1961, conclui meu curso científico, prestei vestibular, em abril de 

1962, fui para a Itália, no gozo de uma bolsa de estudos que conquistei, em função das 

minhas atividades na UEC. Estudei na Itália e na França, retornando ao Brasil em 1965, 

convicto de que deveria estar aqui para participar da luta para a restauração da 

democracia. Mas essa é outra história. 

Há pouco mais de um ano, retornando de automóvel de Belo Horizonte, a São 

Paulo, entrei em Oliveira. Juntando aqui e ali, consegui falar com algumas pessoas de 

mais idade, que me indicaram a antiga localização desse hospital. Em Oliveira, as novas 

gerações não sabem que ele existiu. As antigas edificações, que (ininteligível), funciona 

hoje uma escola estadual. Era um dia de fim de semana, por isso não consegui visitar 

aquele espaço. Tirei algumas fotografias do lado de fora. 

Não vi traços do antigo cemitério. O que terá acontecido com ele? O que terá 

sido feito com as ossadas daquelas crianças? Terá registros legais dos falecimentos que 

ali ocorreram? Será que nossos esforços para o respeito da dignidade dos seus restos 

mortais foram inúteis? São perguntas que me ocorrem, quanto as quais nunca tive 

oportunidade de buscar resposta. Talvez essa Comissão consiga lançar um pouco de luz 

sobre isso. 

Obrigado pela paciência de me ouvir. Agradeço ao deputado Adriano Diogo pela 

oportunidade de comparecer e espero ter contribuído de alguma forma para o resgate de 

uma parte da verdade que o nosso país tanto necessita.  

É o que eu tinha para declarar. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica aí, Veloso. Vamos 

reestabelecer uma, não sei, se eu queria, as pessoas da Mesa inicialmente gostariam de 

fazer algumas perguntas? Fala aí, padre Júlio. 

 

O SR. JÚLIO LANCELLOTTI – Eu só queria passar uns dados, aproveitando 

essa questão do lançamento do “Holocausto Brasileiro” e a questão dos indesejáveis 

sociais, um dos dados, Daniela e Adriano, que nós temos procurado muito é dos 

indesejáveis, aqui de São Paulo, chamados de indigentes.  

E eu não conseguia no serviço funerário de São Paulo e nem na Secretaria de 

Segurança Pública o número dos indigentes aqui de São Paulo. Eu comentei antes com 

você e com o Adriano, e falei com o Dr. Valério também, dizendo que nós temos que 

retomar isso.  

Em 2004 quando da chacina, que vai fazer 9 anos dos moradores de rua, eu fui 

pessoalmente ao sepultamento dos cinco dos que estão sepultados em Perus. E o pessoal 

do cemitério disse, “Você gosta tanto de vir no sepultamento dos mendigos, por que 

você não espera o caminhão baú, que chega com os indigentes”. E eu disse, “Vou lá”. 

Disseram, “Vai lá benzer os indigentes”. E eu disse, “Eu vou”. E quando cheguei perto 

do caminhão baú, estava muito perto, eles ficaram com dó, que eu fiquei muito perto e 

disseram, “Tem que ficar mais longe porque quando abrir as portas você cai”.  

E realmente é uma cena terrível. Um caminhão baú lotado de corpos, todos 

despidos, em uma meia canoa, sem ser caixão fechado, e todos são despejados em uma 

vala comum.  

E eu consegui agora, depois de muita insistência alguns dados. Em 2008 no 

Cemitério de Dom Bosco, onde foi encontrada a vala dos desaparecidos políticos que na 

verdade são dos indesejáveis, porque de todos os que se levantou os dados lá, muitos 

são pessoas em situação de rua, loucos, pessoas que ninguém queria saber. Só em Dom 

Bosco em 2008 foram sepultados 682 corpos. Na Vila Formosa I, 79, na Vila Formosa 

II, 71.  
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O total de 2008 que eles têm como dado são 836 indigentes em São Paulo. Em 

2009, 825, sendo que 631 no Cemitério de Dom Bosco, em 2010, 696 no Dom Bosco 

dando total, com a Vila Formosa I e II, 863. Em 2012, 640 no Dom Bosco, dando um 

total de 815, com os dois da Vila Formosa, 2012 são 845 sendo que 673 só do Dom 

Bosco. Em 2013, dados que são parciais, porque no Dom Bosco, até o dia 14 de junho e 

na Vila Formosa até 30 de abril, já são 360, sendo que 307 no Cemitério Dom Bosco.  

Claro que nem todo considerado indigente é pessoa em situação de rua, e nem 

toda pessoa em situação de rua é indigente. Mas eu tenho insistido muito que em alguns 

hospitais da cidade de São Paulo, esse holocausto brasileiro continua, sendo que quando 

pessoas em situações de rua chegam para atendimento de emergência, todos têm uma 

plaquinha, todos se chamam João. E as mulheres, todas se chamam Maria. Mesmo que a 

gente diga, “Não, mas eu tenho o documento de identificação dessa pessoa, é João”. E o 

que é feito desses corpos? E esses indigentes, o que são feitos dos seus órgãos?  

Nós sabemos que há uma comercialização de hipófises. O que é feito desses 

corpos, que são depois sepultados, costurados, retalhados? Eu vi lá no sepultamento e 

todos eles são costurados. Então, é uma coisa muito grave que continua, que o seu 

documento histórico mostra que nós temos que tomar cuidado agora, porque se isso já 

foi feito, continua sendo feito.  

Nós pedimos, e acho que a Comissão da Verdade e a Assembleia Legislativa 

têm que, nós temos que chegar a um acordo. Por que o IML é da Secretaria de 

Segurança Pública? Por que o Instituto Médico Legal continua sendo da Segurança 

Pública? Só nesse inverno, morreram na cidade de São Paulo, 9 pessoas com indício de 

hipotermia. E o engraçado é que a segurança diz que são 9 corpos achados sem marcas 

de violência.  Você quer violência maior do que morrer de frio nas ruas?  

Eles não são corpos com marcas de agressão, mas são com marcas da violência, 

do abandono, da omissão e do completo descaso. Uma das coisas que nós não 

conseguimos saber é em quantos desses números que dá, desde 2008 até agora, 4 mil e 

500, então com certeza já chegamos aos 5 mil indigentes, sendo que do Dom Bosco 

desde que foi aberto no governo Maluf, com objetivos escusos dos desaparecidos 

políticos, se sabe que mais de 100 mil indigentes foram sepultados no Cemitério Dom 

Bosco.  
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Quantos desses são pessoas de rua? Porque se eu morrer como indigente na rua e 

não tiver documentos, serei considerado indigente. Mas eles vão olhar na minha cara e 

vão ver que eu não sou da rua. Então, é possível saber quantas dessas pessoas são de 

rua, com transtorno mental, que são problemas crônicos de saúde, que são vítimas do 

abandono e da loucura. Então, eu acredito que esses dados são dados que podem levar 

um momento de lucidez na história, de negarmos a essas pessoas o direito a serem 

pessoas dignas.  

Muitos me censuram dizendo que eu estou preocupado com os mortos. Acredito, 

o seu livro mostra, não é a preocupação com os mortos, é a preocupação com a vida, 

que nem quando finda tem respeito e dignidade.  

Queria novamente dizer, Adriano, que alguma coisa tem que ser feita com esse 

projeto de lei, que embora esteja na Câmara, e não na Assembleia Legislativa, do DNA 

dos moradores de rua, a vereadora Juliana daqui deve saber que tramita na Câmara 

Municipal um projeto de lei do vereador Mario Covas Neto para criar um banco de 

dados de DNA dos moradores de rua.  

Na verdade, nós precisaríamos ter políticas públicas para que essas pessoas não 

vivam nessa situação de abandono.  

E acho mesmo que nós deveríamos a nível estadual voltar a ver essa situação dos 

chamados indigentes, daqueles que são os mesmos candidatos à internação compulsória, 

que são os que passam nos presídios, das internações, aqueles que são considerados 

loucos e que na verdade estão revelando, e como diz o livro da Daniela, a nossa loucura. 

A nossa loucura de ser conivente, de ser omisso e ser convivente com uma situação tão 

degradante. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Daniela, eu queria fazer 

uma primeira pergunta, e vocês poderiam me ajudar a organizar as perguntas.  

Daniela, como você chegou a esse número dos 60 mil corpos manipulados, e 

como tem o dado dos 1853 corpos comercializados, nesse período de 1960 em diante? 

Queria que você falasse e aí a gente vai abrindo para as pessoas irem falando.  
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A SRA. DANIELA ARBEX – Os 60 mil corpos é uma estimativa admitida pelo 

próprio governo do estado, porque o hospital Colônia, ele nasceu em 1903 e ele 

funcionou precariamente e manteve as pessoas em indigência social até 1980. E a média 

é de cinco mortes diárias. Só que nós períodos de maior lotação, chegava a 16 mortes 

diárias. Então, isso pode ultrapassar esse número.  

E os 1853 corpos foi um levantamento feito, a nosso pedido, com a ajuda da 

coordenadora do Museu da Loucura, porque o Museu da Loucura tem alguns arquivos, 

e ela conseguiu, acredito que essa venda tenha existido anterior a esse período, mas 

conseguiu nos ajudar a identificar os registro, porque tinha um livro de registros de 

vendas de corpos e tinha, ao lado da venda, o valor do corpo, o valor daquele lote, 

quantas peças, porque eram assim que eram chamadas, foram comercializadas, e em 

qual período, para qual faculdade de medicina e mais que isso, os nomes dos cadáveres 

também estão lá. 

É isso, então é mais do que oficial, a gente tem todos esses documentos em 

mãos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dra. Daniela Scromov, 

defensora pública.  

 

A SRA. DANIELA SCROMOV – Eu queria entregar para a minha xará um 

estudo a respeito da mortalidade dos manicômios na região de Sorocaba. Esse é um 

resumo do professor Marcos Garcia, está aqui. O que eu acho de enorme valia esse livro 

é que ele pode simplesmente alertar para uma situação que ainda acontece muito 

próximo de nós.  

Sorocaba tem cerca de 3 mil pessoas da região de Sorocaba em situações muito 

semelhantes a essas expostas e provadas pela Daniela. E a gente também não pode 
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esquecer da quantidade de pessoas internadas. Porque hoje manicômio pega mal falar, 

hospital psiquiátrico também não pega muito bem. Então, a gente vive um tempo de 

suavização dos nomes. Então, agora é clínica ou comunidade terapêutica, que tem um 

nome que parece meio hippie, e ninguém vai se opor, afinal é tratamento.  

Então, hoje eu acho muito importante a gente entender que o presente repete o 

passado. Eu espero que o futuro não repita o passado, mas o presente repete. Achei 

muito interessante o enfoque da fala dos pacientes. Em geral quem inspeciona essas 

clínicas e esses locais não dá voz a essas pessoas, ou porque é impedido, hoje é muito 

comum às pessoas serem processadas, absolutamente, por donos de clínicas, quem tenta 

fazer alguma coisa.  

Eu já fui em clínicas, em que eu cheguei a gravar vídeos. Eu fui impedida de 

entrar com o celular, mas mesmo assim, insisti, gravei vídeos com os pacientes e esses 

pacientes foram repreendidos pelo dono da clínica, foram castigados, colocados em 

isolamento e não há o que fazer para fechar esses locais. Não há uma coisa muito clara 

na legislação. As autoridades não enxergam isso como maus tratos, porque afinal essa é 

aquela pessoa descartável, ou “noia”, porque hoje a nova normalidade é o “noia”.  

Antes era a loucura, e hoje, não que a gente tenha passado esse debate, mas hoje 

a grande questão da droga é supressão de direitos pelo simples fato de alguém falar que 

aquela pessoa usa droga. Então, para virar uma página é preciso ler a página. Sem ler a 

gente não vira a página. E a gente não leu essa página da maneira profunda, adequada, e 

é muito difícil lidar com essa matéria.  

Achei muito interessante a sua emotividade. E isso também acontece com os 

pacientes. Os pacientes que eu tento defender, às vezes é difícil o contato, eles vêm uma 

vez e depois, dói falar desse assunto. Para quem foi interno, para quem lida com isso, 

para quem sofre o processo, é uma dor generalizada e eu acho que a gente tem que criar 

uma grande corrente, se uma pessoa não tem voz, alguém erga e consiga falar por essa 

pessoa.  

E quando alguém quebra, o outro entra na roda e leva a coisa a diante. E esse é o 

convite que eu faço aqui, para todos nós hoje, para que a gente consiga fazer um grande 

coletivo em prol dessa temática que é atual, acontece aqui e agora em muitos 

municípios do estado de São Paulo e do país como um todo.  
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Parabéns Daniela. (Palmas.) 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu queria acrescentar uma coisa. É interessante 

que as pessoas ficam absolutamente chocadas, quando a gente fala que 60 mil 

brasileiros perderam a vida no hospital, mas se nós fizermos um censo, ou se nós 

fizermos um levantamento do número de mortos nos hospitais psiquiátricos, ao longo da 

história do Brasil, nós vamos chegar a um número impressionante, com certeza. Isso 

nunca foi feito. 

Então, eu fui criticada por poucas pessoas, mas cheguei a receber essa crítica de 

colocar o nome Holocausto, dizendo que não se poderia usar a palavra Holocausto para 

falar dessa tragédia, já que ela remetia ao nazismo e tal. E aí a minha resposta foi a 

seguinte: “Mas quem sofreu mais, dá para quantificar? Será que as pessoas que ficaram 

no campo de concentração nazista sofreram menos do que as que ficaram 

institucionalizadas por 50 anos?”. Esse nome é absolutamente, é sim, correto, adequado.  

Então, eu acho que a gente precisava contabilizar essas mortes para a gente ver o 

tamanho da tragédia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Daniela, como que é, a 

gente que trabalha com a Comissão da Verdade, a gente faz perguntas mais difíceis, eu 

sei que tem algumas pessoas na Mesa preparadas para perguntar, mas deixa eu 

perguntar no nosso estilo Comissão da Verdade. (Ininteligível) 

O sujeito estava lá, internado, aí a Faculdade de Medicina estava precisando de 

um cadáver ou estava precisando de um órgão. Como esse sujeito ia para a morte? 

Depois, como era a cadeia de comando? Quem foram os médicos envolvidos, as 

autoridades sanitárias, como é que o pessoal do governo... Como é esse negócio do 

documento do capim. Por favor, como é que desmontava? Como é que matava o 

sujeito? Era intencional, era acidental? Tem documento sobre isso? Fala um pouquinho 

sobre.  
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A SRA. DANIELA ARBEX – Olha, é muito interessante, o padre Júlio falou 

exatamente sobre isso. Que a população de rua foi encontrada sem sinais de violência, 

mas a violência é manter essas pessoas lá. Isso aconteceu lá na Colônia.  

Eu percebi, e isso é só uma visão minha e quem sou eu para fechar a questão 

nisso, que não havia essa intencionalidade, mas o descaso matava. Quando você deixava 

pessoas dormirem no chão sobre o capim, nuas, serem subalimentadas, com uma 

alimentação pobríssima de nutrientes, passarem frio, fome, serem cobaias de 

eletrochoque, você estava causando a morte dessas pessoas.  

Agora, eu acho que houve uma intenção de esconder essas mortes. A gente só 

não viu as mortes, porque a gente não quis ver. Porque a gente ainda é uma sociedade 

que tem uma cultura que acha que existem vidas que valem menos, e que essas vidas 

não são importantes, afinal, nem gente eles eram.  

E eu acho isso, assim, é uma omissão coletiva. Vários médicos passaram por lá, 

vários atestados de óbito foram assinados, mas eu acho que nenhum manipulado. As 

pessoas morriam, dentro da Colônia, gente, de diarreia. E eram tantos casos de diarreia 

que eles criaram o termo pomposo para se referir à diarreia, porque eles achavam que a 

diarreia era doença de louco, já que os pacientes morriam de diarreia. Morriam de 

diarreia por causa da sujeira, por causa das condições degradantes. Aí eles criaram 

“enterite do alienado”, olha que chique, para falar das mortes por diarreia.  

Então, assim, eu acho que esses arquivos são importantíssimos, eu não tive 

acesso a todos os arquivos que eu quis abrir, não tive. Eles existem, existem prontuários 

médicos que contam a história de todos os personagens do Colônia e eu tive acesso ao 

prontuário da mãe da Débora.  

Foi o único prontuário que eu tive acesso, que conta inclusive que a mãe da 

Débora, aquela menina que só ficou sabendo que ela era filha da Colônia, aos 25 anos 

de idade, que conta que essa mãe, tida como louca e tratada esse tempo todo dessa 

forma, ela, todos os aniversários dessa filha ela lembrava da filha e dizia “Hoje a minha 

filha morena faz um ano”, “Hoje minha filha morena faz cinco, faz 18”, ela se lembrou 

da filha em todos os aniversários da filha, até ela morrer. E no último ano de vida dela 
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ela disse, “Eu me sinto presa, angustiada, sozinha, como eu me sentia na cela”. De tanta 

angústia de não ter notícias dessa filha.  

Então, assim, muitas pessoas participaram disso. Eu acho que não foram só os 

médicos, que não foram só, nós tivemos de 1903 a 1980, 28 governantes que chamavam 

inicialmente de presidentes do estado, interventores, governadores, que sabiam o que se 

passava na Colônia, tanto sabiam que criaram uma política pública de leito-chão. O 

documento de leito-chão, que está no Museu da Loucura é de 1959, foi assinado por 

José Concenso Filho, que era um funcionário do estado.  

Então quer dizer, não dá para dizer que não sabiam, mas também não dá para 

dizer que as famílias que abandonaram seus parentes lá e não querem saber não tem 

responsabilidade. Eu acho que responsabilidade, ela é coletiva. Então, eu acho que é 

uma coisa para a gente se pensar a partir de agora, o que fazer. Como abrir esses 

arquivos porque eu acho que nós vamos encontrar mais coisas. O depoimento que o 

senhor trouxe foi impressionante.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então faz um vínculo 

com o Veloso, porque eu não consegui entender como é que tinha esse tipo de...  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – É o seguinte, o Silvio, aqueles meninos que 

vocês viram que estava com o corpo coberto de moscas, é um oriundo do Hospital 

Oliveiras. Assim como ele, 30 crianças do Hospital em que os corpos eram jogados em 

valas comuns e que os cachorros comiam os restos dos mortais, esse hospital mandou 

crianças, que sobreviveram que conseguiram resistir a isso para o Colônia e a esperança 

das crianças que foram para o Colônia era que lá iam encontrar um tratamento melhor.  

Aí eles descobriram que lá iam encontrar um tratamento diferente, mas o 

tratamento era igual. Para vocês terem uma ideia, as crianças que tinham paralisia 

cerebral, que eram mandadas para lá, não eram retiradas do berço nem para tomar sol. 

Quando tinha sol, eles tiravam o berço da ala, punham lá no sol e depois eles voltavam 

com o berço no lugar. Então, é isso. 
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 O depoimento dele é muito importante porque Oliveira, uma das personagens da 

Colônia que está viva, a...vou lembrar o nome dela, ela foi estuprada lá Mandada, ela 

tinha que sair daquele local lá. Ela foi cumprir uma ordem e ela foi violentada aos 9 

anos. Então, essa pessoa está viva, e conta esse relato, a Elzinha, esse relato é muito 

impressionante. E eu fiz uma foto da Elzinha, o tempo todo ela segura uma boneca e é a 

boneca, que ela nunca teve na infância. Porque na infância ela se lembra de tudo, menos 

de ter sido criança.  

Todas as referências de vida dela, de vida, já são dentro de um hospital 

psiquiátrico, que foi o Oliveira, que foi esse inferno e depois continuou dentro da 

Colônia. Por isso que eu acho o depoimento dele impressionante. Porque é uma 

confirmação, a gente conta um pouco da história dessas crianças que partiram do 

Oliveira, em busca de ser tratadas como gente, e que encontraram a indigência social no 

Colônia.  

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Boa tarde. Eu sou do Conselho Regional 

de Psicologia, queria parabenizar muitíssimo a Daniela, que trouxe uma realidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome.  

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Maria Orlene Daré. E dizer assim, que 

infelizmente essa realidade não é muito diferente atualmente.  

 O sistema conselho de psicologia, ele faz anualmente ou bianualmente uma 

inspeção nacional. Em 2004 ele fez uma inspeção nacional exatamente... 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Está aqui a inspeção. A de 2004. 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Ah, está aí. É que eu comprei agora. Está 

aqui, está aí? E está a de São Paulo? 
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A SRA. DANIELA ARBEX – A feita em 2004, que passou por 16 Estados 

brasileiros.  

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Correto.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – E encontrou a mesma realidade, celas, algemas, 

em todos os hospitais do país.  

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Então, é exatamente isso. Para a 

realidade, nessa inspeção de São Paulo, que foi no Hospital Psiquiátrico Charcot, na 

verdade não tem muita diferença do que você constatou e relatou até então. Então, nesse 

hospital em 2004 e eu tenho uma realidade de agora, de janeiro de 2013, que também 

não é diferente disso que diz que nesse hospital também existia um descaso tão grande, 

os aspectos degradantes dos pacientes eram emagrecidos, em razão de péssima 

alimentação.  

Havia mantimentos muito restrito nas dispensas, e eles estavam maltrapilhos, 

com roupas rasgadas, sem agasalhos, e um frio de 12 graus. Descalços, com os pés 

rachados, desdentados e impregnados de medicamentos. Então, as acomodações eram 

absolutamente inadequadas, quartos gelados, camas que eram catres, colchões que eram 

estragados e banheiro sem a menor condição de higiene.  

Então, assim, o que eu diria é que, isso aqui em 2004, agora em janeiro de 2013, 

em uma região perto de Bauru, em um hospital muito próximo de Bauru, que era na 

verdade um hospital para leprosos, então assim, o pacto da sociedade. Eu vejo muitos 

atores e o pacto da sociedade para realmente convidar pessoas e bem longe.  

Então, foram os leprosos, os tuberculosos, foram os de sofrimento mental e 

agora porque não os dependentes. Então, cada época tem, exatamente se atualiza o 

confinamento e a limpeza. Então, nesse hospital que era para leprosos agora em 2013, 

em janeiro que nós encontramos lá. Então, todos eles apresentavam uma forma de 
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confinamento aos pacientes, onde todos os acessos aos espaços da instituição eram 

controlados por funcionários, por meio de uma maçaneta, que permitia abrir e fechar as 

portas, incluindo os espaços que permanecem as pessoas com transtornos leves.  

Então, não adianta ele explicar que eram pessoas com sofrimento mental grave, 

porque nos de sofrimento mental muito leve, também era a mesma. Eram celas. 

Encontramos um jovem com 18 anos, estava lá há um ano, sem qualquer diagnóstico e 

preso a uma cela, porque ele era agressivo.  

Então assim, continua, continua exatamente igual, e por que é que nós aqui... 

Têm várias pessoas do Conselho, por que a nossa luta é uma luta antimanicomial e é 

uma luta de resistência? Porque não tem como parar. Então ela continua.  

Então, quando você fala em holocausto, existe um holocausto repaginado nos 

dias atuais. E sabe como ele está repaginado? Agora, além dos hospitais psiquiátricos, 

que a reforma psiquiátrica ainda, e a gente tenha que continuar lidando que não 

conseguiu fechar, nós temos uma cena contemporânea, que são as comunidades 

terapêuticas, que não diferem em absolutamente nada em termos de violação de direitos.  

Então, assim, temos o holocausto que é a internação compulsória, temos a Lei 

7663, que veio fortalecer as políticas de internação, portanto, nós temos instalado o 

nosso holocausto contemporâneo.  

Então assim, nessa inspeção que foi em 2011, nas comunidades terapêuticas, a 

gente distribuiu para a Defensoria, tentou distribuir o maior número possível desse 

relatório da 4ª inspeção então assim, eu posso falar de São Paulo, mas não é diferente 

todos os relatos das 68 unidades de comunidades terapêuticas, não é diferente. Então, eu 

falo de Bragança Paulista, onde nós fizemos a fiscalização, e foi a Defensoria Pública, 

representantes, Conselho Regional de Psicologia, várias entidades, Condepe, na época o 

Aristeu fazia parte do Condepe e as entidades de direitos humanos, e nós fomos nessas 

comunidades.  

Na verdade o que nós encontramos lá, e isso pelo relato dos internos, então, 

eram pessoas que estavam lá e relataram que existia espancamentos noturnos, essa 

clínica tinha um nome e existia também um cassetete com um nome, o nome do 

cassetete era “Gratidão” e era esse cassetete que era usado para espancamentos 
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noturnos. Existiam quatro cães, esse da pior raça aí, pitbull, quatro cães, e esses cães 

eram usados para os que tentavam fugir.  

Existiam pessoas picadas de escorpião, existia a pessoa só com chinelinho de 

dedo e somente com bermudão e não podia mudar roupa, por quê? Porque na versão 

oficial, se eles mudassem roupas, facilitava fuga, então eles não podiam usar qualquer 

outra coisa que não fosse chinelo, independente de frio ou calor.  

O espaço de isolamento, um horror, e eles raspavam a cabeça também, que não é 

diferente dos aspectos, a prática do culto religioso obrigatória, e rasga qualquer outro 

livro que não fosse da doutrina lá empregada. E por último, esses buracos eu vi, foi 

fotografado, esses internos eram obrigados a cavar buracos, portanto, cavar a própria 

cova, sempre que eles tinham qualquer ato indisciplinar.  

Então assim, o que eu diria e que assim, para nós do sistema Conselho, a gente 

tem uma questão que é inegociável. Nós não negociamos. Internação nós não 

negociamos. Por quê? Porque a internação, quem entra na internação normalmente não 

sai vivo. Nos hospitais psiquiátricos, vide Sorocaba e vide esse hospital, que eu fui, 

onde o atestado de óbito, todos eles tinham o mesmo motivo, problema pulmonar. 

Agravos pulmonares, eram todos os atestados de óbitos iguais.  

Quando na verdade a gente sabe que o que causou morte lá foi abandono 

absoluto, absoluta negligência. Então, por que nós não negociamos absoluta internação, 

porque nós temos uma lei e essa lei nós obedecemos, 10216, que significa internação 

apenas em alguns, como último recurso, e esse último recurso em períodos e prazos 

absolutamente curtos para a pessoa sair da crise seja ela de abstinência, ou seja, ela de 

sofrimento mental crítico.  

Então assim, nós permanecemos em luta por uma sociedade sem manicômios. E 

nós permanecemos também assim, no nosso princípio ético porque para nós, direitos 

humanos também são inegociáveis. Então, para o Conselho, sistema Conselho, temos 

como princípio direitos humanos e a ética na profissão, e a nossa prática não vai jamais 

compactuar com encarceramentos e mortes. (Palmas.) 
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A SRA. DANIELA ARBEX – Eu queria só comentar que a minha apresentação 

eu parei para não ficar muito extensa, mas tem exatamente imagem de 2013 de hospital 

psiquiátrico que a gente denunciou. Aliás, eu já tinha denunciado esse hospital, em 

2004, essa inspeção passou na minha cidade, em função da série “Transtorno Mental 

Em Busca de Tratamento Digno”, que a gente tem foto, mas não vou mostrar porque é 

muita coisa, que a gente ficou de campana nos fundos de um hospital psiquiátrico, em 

um morro, eu e o fotógrafo para conseguir flagrar as imagens de abandono e maus 

tratos.  

E aí em 2013 esse hospital foi novamente denunciado por nós e todos os 

pacientes, mini Colônia, pelados, mantidos em condições sub-humanas e esse hospital 

foi fechado. Eu acho que a luta hoje precisa ser pela busca de modelos capaz de 

substituir a busca de modelo hospitalar, que seja resolutivo, eficiente, que possa dar 

respostas às famílias e tratar essas pessoas com dignidade.  

Até o que se fala não é em fechamento de hospital. É em redução dos leitos de 

baixa qualidade. E a gente pode ter leitos em hospital geral que atenda esses pacientes 

em crise, porque eles têm que ficar encarcerados e segregados? Essa cultura precisa ser 

mudada.  

Mas para isso a gente tem que ter aqui fora uma rede capaz de dar respostas e 

atender esses pacientes e fazer com que essa rede funcione. E nosso Juiz aqui, uma das 

lutas dele é justamente essa, não é? 

 

 

O SR. PAULO FADIGAS – É. Paulo Fadigas. Sou juiz da Infância e 

Juventude, da Coordenadoria e Presidência do Dr. Malheiros, e eu realmente já havia 

falado com a jornalista a respeito da necessidade de implantar a realidade, e não só uma 

mera instrução, norma, patati patata, aquela embromação, e chega lá naquele Caps da 

periferia, não tem psiquiatra, não tem enfermeira, não tem coisa alguma. Porque no 

papel está tudo lindo e na prática quem vai pôr a mão na pessoa não tem, não existe. 

Fica um atendimento muito formal.  
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Eu vou relatar só um minutinho. Eu sou juiz na Penha há uns 14 anos. Alguém 

sabe o que é FF? Alguém já ouviu falar em FF? É fichado e fotografado. Quando se 

encontra um corpo, é fichado, e a ficha leva uma fotografia, FF número tal. Aí quando a 

família descobre, ela tem que entrar com processo de retificação de registro, para dizer 

quem era aquele corpo.  

E eu falava, “Poxa, porque tem tanto processo na Penha?”. Sabe por quê? 

Porque ali tem um braço, o Tietê tem uma represinha e os corpos ficam boiando lá. E é 

onde encontram os corpos. Porque toda essa população que eu reconheci do padre Júlio, 

toda essa população de rua, mas não indigente é jogada por ali, onde ela desova, é ali no 

Parque do Tietê.  

E quando a gente vai fazendo esse processo, eu cheguei a ver dentista, cheguei a 

ver artista, pessoas com transtornos mentais, mas ocorre esse descarte, esse descarte 

como se a pessoa fosse coisa.  

E também sempre me inculcou muito a questão de onde as escolas de medicina 

achavam tantos corpos. E lendo o seu livro, eu já li, eu já li o seu livro, me veio aquela... 

É mesmo. É dali. Mas eu tenho uma dúvida, vou lhe perguntar, não sei se chegou a ver 

tantos arquivos médicos, não sentiu que a ideologia, a mesma ideologia alemã, italiana 

do fascismo, alimentava a ideologia oficial, médico-oficial que fez essa instituição?  

Não fez um paralelo? 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu acho que existe um paralelo sim, eu acho que 

aquelas pessoas por não serem vistas como gente, nem pelos médicos, o destino delas 

não importava. Então é assim, é absolutamente chocante quando você pensa que um 

médico que passou por lá conviveu com os abusos, permitiu que os abusos 

continuassem e não fez absolutamente nada. O número de pessoas que passaram por lá 

de médicos, e quantos ousaram denunciar, a gente conta na mão.  

Então, quer dizer, é absolutamente chocante que a classe médica tenha 

compactuado com isso. Tão chocante, que na série de matérias de 2011, que a sociedade 

inteira se levantou, foi muito impressionante a reação, o impacto. Eu recebi centenas de 

e-mail, eu recebi um e-mail de um único psiquiatra. Eles continuaram silenciosos. Olha, 

até hoje.  
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Então, o único psiquiatra, Dr. Uriel Heckert, que é muito sério, que trabalha com 

a população de rua, ele foi a única voz a dizer, e ele escreveu assim, e eu terminei a 

última matéria com o e-mail dele, citando ele. Ele termina assim: “Que Deus nos livre 

de nós mesmos”. 

Então, é algo impressionante. (Palmas.) 

 

A SRA. DANIELA SCROMOV – Eu acho interessante essa discussão do mal 

que o doutor sugeriu, até a Marlene estava aqui, nas reflexões, dizendo “a banalidade do 

mal”, que eu acho que é um grande conceito. 

A gente sempre, como temos a herança católica em Minas, mesmo quem não é 

católico tem muita herança, acho que no país inteiro, a gente imagina o mal de chifre, o 

diabo, o mal, a pessoa que é deturpada e quer... 

O mal mais corriqueiro é esse da indiferença, é esse da pessoa que aperta o botão 

e não interessa, afinal ela ganha o salário dela e o que que ela tem a ver com o que 

acontece depois que foi apertado o botão. Acho que esse é o grande tema da atualidade. 

Nesse sentido, todos, na indiferença, podemos fazer parte da engrenagem do mal. 

Esse acho que é o grande conceito. E aí, queria lhe fazer uma pergunta. Como 

faz muito tempo, talvez você não tenha conseguido, mas me interessa muito. O que leva 

essa família a entregar para um cuidado, entre todas as aspas, para uma instituição 

dessas? Que hoje as famílias procuram a Defensoria para internar, uma campanha de 

internação, mas você conseguiu entrevistar algum parente que foi o responsável pela 

internação? 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Não parentes que internaram, não, não. Não, 

porque os personagens do livro são muito idosos, mas eu consegui encontrar os 

motivos. E os motivos eram vários, um deles, uma personagem do hospital, a Conceição 

Machado, uma mulher forte, uma mulher que não sofria já nenhum tipo de distúrbio, foi 

encaminhada para o hospital, porque ela era de Dores de Indanhá, e ela questionou o pai 

fazendeiro, porque ela não ganhava como os irmãos que trabalhavam na fazenda. 
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E esse questionamento fez com que ela recebesse uma sentença e a punição foi a 

internação e passar a vida, ela morreu no hospital durante, ficou lá 30 anos, dentro do 

Colônia. E essa mulher foi uma das pacientes que ousou criticar a ordem das coisas lá 

dentro. Então, ela é uma mulher fantástica, que teve a passagem por lá foi incrível. 

Então, esses eram os motivos. O motivo era discordar. O motivo era ser uma 

pessoa que não era, que destoava dos conceitos de normalidade. Exatamente. Eram 

segregados. Era quem incomodava. 

Então, se você fosse pobre, você tinha um motivo para ir para lá, porque você 

era pobre. Se você perdesse seus documentos, e fosse encontrado na rua sem seus 

documentos, também. E mais do que isso, gente. Com esse livro, eu estou descobrindo 

que pessoas, que quando eram crianças, ouviam dos pais, meninos, “Se você não 

obedecer, eu vou lhe internar lá em Barbacena”. 

Então, o que acontece? Na verdade, aquele hospital lá era uma punição. Era uma 

ameaça, sabe? E eu, tem o Dr. Ronaldo Simões, aquele médico, que está com 80 anos, 

eu pedi para ele autografar meu livro, e falei com ele. E ele escreveu assim para mim: 

que o meu livro o redimia, era como se ele encontrasse perdão para as faltas dele.  

Mas eu disse: “Mas que faltas? Você foi uma das vozes que denunciou e que 

perdeu o emprego por isso”. Mas ele acha que fez pouco, entendeu? É muito 

interessante, e aí tem um capítulo do livro que eu falo, que lá no hospital os 

funcionários e ex-funcionários, ninguém apertou o gatilho, mas todos carregam a morte 

nas costas. É exatamente essa a indiferença. A indiferença também mata, gente. 

(Palmas.) 

 

 

O SR. MALHEIROS – Oi, Daniela. Eu sou o Malheiros. Eu queria agradecer a 

você pela sua paixão, a sua devoção e pela sua emoção. Tudo isso que você está 

colocando nessa obra que é uma obra importantíssima para o resgate da verdade. Da 

verdade do que aconteceu no passado e do que acontece hoje.  

Ainda nesse caminho eu vou dar um testemunho. Eu sou supervisor lá no 

Cratodi, dos plantões judiciais. E muitas e muitas vezes, nós vemos mães e pais 
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absolutamente indignados, nas internações não compulsórias, mas nas involuntárias, 

que eles mesmos pediram pelo fato da internação ter sido indicada por 15 dias. “Isso é 

um absurdo. Dr. juiz, o senhor precisa tomar providências, esse psiquiatra não merece 

ser psiquiatra”. “Mas porque, minha senhora? O psiquiatra é quem entende”.  

“Não, não, não. Esse menino...”. E isso não é uma fala. Isso a gente reproduz 

todos os dias várias vezes. “Esse menino vai voltar para a casa e vai amolar a gente. Ele 

está sempre quebrando as coisas, sempre causando muito dano dentro de casa. Então, 

não dá para ficar, doutor? O senhor é juiz. O senhor manda. Juiz faz tudo. Então, porque 

o senhor já não manda ele ficar uns três, quatro anos internado?”. 

A mãe, o pai, a mãe, o irmão. “Nós já não queremos mais. Ele é indesejável, ele 

é diferente, ele nos envergonha na vizinhança. Doutor, dá um jeito. Deixa ele internado 

uns quatro, cinco anos, que já está de bom tamanho”.  

Isso todos os dias. É uma coisa que se reproduz, as queixas, pelo fato do período 

ser de 15, 20, 30 dias. “Muito pouco tempo para ele já voltar para a minha casa, pelo 

amor de Deus”.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu entendo a dor das famílias. Eu entendo 

porque eu tenho um familiar muito próximo que tem, sofre de doença mental e é difícil 

lidar com isso. Mas a gente precisa se instrumentalizar para lidar com isso. E se uma 

família não tem condição de cuidar do seu doente, ele pode ser cuidado em um lar 

protegido, em um lar abrigado. A família muitas vezes também é vítima.  

Então, o que a gente precisa é tratar o doente e tratar a família que também está 

adoecida. E dar instrumentos para essa família, para ela poder lidar com essa realidade. 

Porque o que fica parecendo é que a gente está fechando os olhos para a dor dessas 

famílias. Não é isso.  

A gente sabe que essas famílias também são vítimas. Agora então porque não a 

briga ser, e a luta ser para a gente melhorar esse modelo de rede substitutiva? Para que 

seja um apoio para essas famílias e que elas entendam realmente que o familiar não 

precisa, ele pode ser tratado e ser mantido em serviços extramuros.  
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Então, eles também precisam aprender a mudar a cultura. Mas para isso eles 

precisam ter instrumentos, e aí entra os governos e o nosso papel. Então, na verdade, 

porque essa luta é muito mal compreendida. Parece que os a favor da luta 

antimanicomial quer fechar o hospital e pôr os doidos na rua, mas é uma ideia 

completamente equivocada. Mais uma vez é uma manipulação de informação, e que a 

imprensa embarca, não reflete sobre isso, é um absurdo.  

A gente tem também uma imprensa intolerante e preconceituosa, infelizmente, 

eu posso falar, sou jornalista, eu vejo ao meu redor. Então, é isso. Estou falando muito, 

não é, gente. (Palmas.)  

 

A SRA. IRAILDES – É Iraildes. Eu realizei um trabalho voluntário no Caps 

adulto na zona leste, aqui em São Matheus, e em relação a essa questão da família 

realmente, a família abandona os seus pacientes, os seus usuários de Caps. Não tem 

profissionais suficientes para realizarem esse trabalho com as famílias para essa 

aceitação. 

Em 2010 nós perdemos dois pacientes por descaso de família. Ele foi morto, ele 

apanhava na 49ª delegacia, e é isso, está abandonado. Ai desculpa, o ar-condicionado. 

Eu acabo me emocionando muito porque eu também abracei essa causa da saúde mental 

e me apaixonei muito porque na minha família existe. O meu irmão foi uma pessoa que 

sofreu muitos maus tratos no hospital Vera Cruz ali no...  

E na minha família também tem essa questão e eu sofro muito com isso. Eu 

tenho um irmão que nos causou muitos problemas, muito trabalho só que, como eu, pelo 

conhecimento de causa a gente aceita o meu irmão. É feito um trabalho muito humano, 

mas é um descaso muito grande.   

Eu me emocionei muito com a sua fala, e é uma paixão muito grande por essa 

área da saúde mental, e eu vivo nessa luta, é constante a minha luta. Eu estou sempre lá 

no Caps e inclusive por conta própria, eu visito usuários de Caps até hoje. O que eu 

posso fazer pela família desses pacientes, eu faço.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Iraildes. Faz 

uma bateria de perguntas, sem quebrar seu raciocínio é o seguinte, só para todo mundo 

organizar o tempo. 

Ela vai ficar conosco até às 16h. São 15h35min, então nós temos mais meia 

hora. Então, quem puder, a Daniela já vai embora, nós vamos passar um vídeo 

documentário que a professora Débora Diniz nos mandou, lá de Brasília, sobre um 

manicômio lá na Bahia que ela fez em 2009, “Casa dos Mortos”, então quem puder 

ficar, a gente passa o documentário da professora.  

Então vai, fala seu nome. 

O vídeo são 23 minutos, só para organizar. Quatro horas a Daniela vai embora, e 

nós ficamos mais um pouco, então vamos perguntar tudo que tem para perguntar agora. 

Dá uma caneta para ela anotar, só para não perder a cronologia. Fala, fala, pode 

perguntar.  

 

 

O SR. PAULO – Meu nome é Paulo, eu sou, eu trabalho com o Plano Juventude 

Viva, que é um plano voltado a redução da vulnerabilidade de jovens negros à violência, 

e não sei se vocês acompanharam, mas segunda-feira a presidente Dilma recebeu da 

mão do ator Érico Brás, aquele do bando de teatro Olodum, que faz o Jurandir de 

“Tapas e Beijos”, uma carta reivindicando políticas para jovens negros pararem de 

morrer, porque o número de jovens negros, que são assassinados é três vezes maior do 

que dos jovens brancos.  

Mas como quem trabalha nesse Plano, a gente tem o esforço um pouco antigo de 

tentar definir quem é esse sujeito de direitos, que está morrendo, está sendo desassistido 

completamente. Não há como. Aviões caem toda semana repletos de jovens negros. 

Quando um avião cai, todo mundo se comove. Mas cotidianamente jovens, a juventude 

tem passado por um holocausto, como você diz aqui, por um genocídio que são termos 

que já são nossos, é de todo mundo, não tem dono.  

Sempre que a gente ouvir um cenário de extermínio como esse, a gente tem que 

retomar essa história sim. Mas o nosso esforço é de tentar entender qual é esse jovem 
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que morre e ninguém se comove. É porque ele já morreu socialmente, muito antes da 

morte física dele acontecer.  

Eu acho que o seu trabalho lança luz sobre essas vítimas, eu acho que a gente 

tem que criar pontes do seu trabalho com essa articulação. A presidente Dilma disse que 

agora é prioridade enfrentar esse tipo, está na boca dela, não sou eu que sou militante 

que estou falando.  

E eu queria saber se você conseguiu ter uma apreensão, qual é a segmentação 

racionalizada desse problema, se existe uma maioria negra, porque eu acho que esses 

sujeitos são os indesejáveis.  

É porque o nosso Estado, embora nós tenhamos uma Constituição democrática e 

pluricultural, nós temos instituições que não estão preparadas para lidar com tipos de 

cidadania ativa, que são construídas a partir de sujeitos como esses que são jovens, são 

negros, e a gente cria doenças, cria formas de delinquências, e os “noias”, assim, Estão 

na esteira desse genocídio de jovens pretos periféricos, e eu acho que o seu trabalho 

vem colaborar com o nosso empenho nesse sentido. Eu queria poder prosseguir o com o 

diálogo posteriormente.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Posso comentar?  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o que você quiser. 

 

 

O SR. CELSO FONTANA – Meu nome é Celso Fontana, e meu apelido aqui 

no clube é Barbacena, porque minha família é de Barbacena. E eu entrei para o 

movimento negro muito porque meus amigos de infância, eu passava sempre as férias 

lá, alguns foram internados na Colônia.  

Eu, ainda na década de 1950, eu me lembro que havia alguns, no depoimento eu 

não vou me esticar aqui, depois podemos nos corresponder por e-mail. Mas queria fazer 
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essa provocação agregado a do Paulo que é o futuro secretário de combate ao racismo 

do diretório regional do PT de São Paulo, que é um olhar mais racial sobre a questão 

dessa história. Eu calculo que você não leu.  

Na segunda edição, já que seu livro está fazendo sucesso, eu comprei seu livro 

em Diamantina agora nas férias. E estava na vitrine de destaque da melhor livraria de 

Diamantina, e li. E fiquei claro, empolgado porque eu passei muitas vezes em 

Barbacena, e queria, para refrescar a tristeza sobre esse assunto, dizer duas coisas.  

Uma do Carlito Maia, pianista, que era grande amigo também do deputado 

Adriano Diogo, que eu parabenizo pelo evento. O Carlito dizia assim, “Eu sou de 

Minas, e mineiro não fica doido, piora”. Para amenizar um pouco.  

E eu que tenho apelido até de Barbacena ou de Mineiro, embora seja paulistano, 

eu sempre cito que eu ouvia, quando criança em Barbacena que eles falavam assim, 

“Você é lá de Barbacena, a cidade dos loucos?”, e aí a turma de Barbacena falava assim, 

“Eu sou de Barbacena, mas não sou louco não, a gente só cuida dos loucos de fora”.  

E era uma brincadeira, mas na verdade, a cidade viveu muita em função dos 

manicômios, e tinha uns 20% da cidade que trabalhava em função de saúde mental. 

Mas quero aqui parabenizar e agradecer muito ao deputado Adriano Diogo e a 

vereadora Juliana Cardoso que deram para nós um banho de aula, mas na segunda 

edição, procure fazer um adendo, em cima de reflexões em cima de que os militantes 

negros poderão lhe ajudar, e eu me coloco dentro deles, para um olhar sobre o material 

que você já coletou, inclusive sobre as fotos, um olhar sobre a questão racial, como 

forma de agravar a herança escravagista e o racismo atual.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu queria colocar o seguinte, essa visão, essa 

questão dos negros internados, eles eram maioria, pelas fotos dá para ver. Quando você 

olha, você só não acha que é um campo de concentração nazista, porque tem negro, 

então, você consegue ver que a maioria é negra.  
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E a sua colocação foi muito importante, porque no final do ano passado a gente 

fez lá na “Tribuna”, no meu jornal, uma série chamada “Até Quando”, que era uma série 

sobre os jovens como autores e vítimas da violência. Porque antes de ser autor, o jovem, 

ele é vítima da violência. E a gente pela primeira vez fez uma abordagem corajosa que 

mostrou que quem morre tem cor nesse país.  

E a gente colocou esses números, eu entrevistei o pessoal do observatório das 

favelas do Rio de Janeiro e a gente mostrou exatamente isso. Que o número de jovens 

negros mortos é três vezes maior do que o número de jovens brancos que morreram. 

Então, assim, essa é uma discussão que não está nos jornais, e que a gente colocou e a 

gente teve uma repercussão importante dessa série mostrando a trajetória desses 

meninos, a falta de oportunidade, como eles são vitimados até por serem, 

principalmente, por serem negros.  

Eu estou fazendo uma matéria agora, que vai ser manchete do próximo domingo, 

que fala sobre educação. Mostrando que nas escolas públicas do Rio de Janeiro, os 

alunos são enegrecidos ou esbranquiçados de acordo com a nota. Então, foi feito uma 

pesquisa pela, é uma professora da PUC, em que ela pediu para as professoras 

colocarem qual era a visão que ela tinha daquele aluno. Se ele era branco, pardo, negro, 

enfim.  

E ela colocou no início do ano. No meio do ano quando vieram às primeiras 

notas, se era aluno negro, se ele tinha boas notas, ele era embranquecido, tido como 

negro por ela. E se ele não tinha boas notas, o branco pode ser enegrecido. É isso.  

Então, essa é uma longa caminhada, mas que tem que ser discutida. Então, achei 

ótima sua fala. Obrigada.  

 

 

O SR. LUIZ – Boa tarde. Eu fiquei assim muito empolgado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome. 
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O SR. LUIZ - Sou Luiz, sou da Juta e eu não sou de me expor nesses locais, 

mas eu faço uma luta há muitos anos sobre alcoolismo e drogas. Sobre essas instituições 

que internam sem ter o mínimo de preparo, que infelizmente no Brasil, a gente tem uma 

pessoa formada, o psiquiatra formado, que estudou durante muitos anos, e teve 

exatamente 16 horas/aulas falando sobre alcoolismo e drogas.  

Então, eles não têm preparo para tratar de ninguém. E hoje se faz a internação 

compulsória, o que é ridículo. Eu fui uma pessoa, eu fui internado, eu sofri um bocado 

na minha internação, porque o único problema que eu tinha era alcoolismo, que eu sou 

alcoólatra. E o descaso com que a gente era tratado, da maneira que eu fui tratado, a 

gente é muito humilhado, não é só em Minas Gerais, aqui em São Paulo também. A 

gente tem hospitais aqui ridículos. 

Hoje a gente tem aí um hospital de referência mundial, que é o Hospital Bezerra 

de Menezes, que só trata realmente “filhinho de papai”. Eu vou lá duas vezes, porque eu 

vou fazer palestra da minha área e infelizmente onde a gente mexe com a população 

carente, população que precisa realmente, a gente não consegue internar essas pessoas, a 

gente não consegue fazer um tratamento digno, a gente não consegue mostrar porque se 

inventou em São Paulo os Caps, que não tem pessoas preparadas para te tratar.  

Para orientar essas pessoas de uma maneira que elas possam buscar, sair da lama 

que vivem. E a gente também, eu estava vendo o meu querido doutor falando, e eu 

tenho um desembargador que é muito amigo meu, Dr. Yoshiaki, e ele falava que na 

época dele de juiz, a pessoa cometia pequenos delitos, em vez de ele mandar a pessoa 

para a cadeia, o que ele fazia? Ele, como juiz, a sentença dele era: “Você vai ter que 

frequentar tal grupo, durante tanto tempo e tem que ser carteirinha assinada”. E salvou 

várias vidas.  

Porque não nos prepararmos dessa maneira? Eu queria deixar aqui só esse 

adendo.  

Obrigado. 
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O SR. JOÃO ANTONIO FERREIRA – Meu nome é João Antônio Ferreira. 

Eu sou sociólogo, profissional de saúde e trabalhei vários anos com o Adriano. Eu 

trabalho atualmente para a Juliana. Queria só lembrar um caso que ocorreu no ano 

passado.  

Naquele auge da operação da Cracolândia, no ano passado, quando a polícia 

entrou na Cracolândia, a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de São Paulo, contratou 

300 leitos, em diversas clínicas, comunidades terapêuticas e aí chegou uma denúncia 

que houve uma morte. Uma pessoa foi queimada viva, em uma cela em uma 

comunidade terapêutica. Exatamente, lá em Cajamar.  

Eu só queria relatar isso, porque a gente foi atrás, pegou todos os laudos dos 

técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, que em 2012 visitaram essa clínica, e o que 

dizia? Medicação vencida, rottweiler para impedir fuga, comida servida em baldes. 

Exatamente. Celas.  

E como foi a morte? Os pacientes eram trancados a noite dentro das suas celas. 

Teve um incêndio e demoraram demasiadamente para abrir as celas. E um paciente que 

podia ter sido encaminhado por um Caps, o Caps aqui de Pirituba, morreu vítima dessas 

queimaduras que teve nesse incêndio.  

Então, o relato não é do passado. Não tem mais nome de hospício, não tem mais 

o nome de manicômio, mas essas clínicas, essas comunidades terapêuticas, esses 

lugares que, infelizmente, as famílias encaminham seus filhos, achando que vão buscar 

a cura, hoje reproduzem esse tipo de atendimento, esse tipo de procedimento nefasto.  

 

O SR. RAFAEL – Muito boa tarde, o meu nome é Rafael. Eu faço um trabalho 

junto às crianças das favelas e cães abandonados. Muito bem, teve uma determinada 

colocação que uma companheira fez aqui, que eu não gostei dela dizer que um animal é 

a pior raça é o pitbull.  

Não. A pior raça é o ser humano. A pior raça é o ser humano mesmo, porque o 

pitbull não levou Jesus Cristo à cruz, não o crucificou, nem nada.  

Muito bem. Eu faço um trabalho junto às crianças de favelas. Eu compro 

tabuadinhas, ensino postura e vocabulário. Eu gostaria também de nós, negros, não nos 
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colocarmos como coitadinhos. Uma coisa que o Lula fez que eu não gostei, a cota de 

faculdades para negros. Nós estamos tão bonitos e inteligentes como os brancos, os 

loiros e as loiras.  

O Haiti foi liberto pelos escravos em 1804, mas só que de lá para cá os negros se 

acomodaram muito. Se acomodaram muito. Então eu gostaria, infelizmente aqui tem 

poucos negros, eu gostaria que nós negros nos aculturássemos melhor. Nós somos tão 

bonitos, inteligentes, quanto qualquer branco. E o pior racista é o próprio negro. Mesmo 

porque o Pelé, quando ele era pobre, ele se envolveu com uma negrinha empregada 

doméstica não aceitou a Sandrinha que era vereadora pelo PT como filha. Ela veio a 

morrer com câncer de mama.  

Então, vejam vocês o seguinte, expuseram aqui todos os problemas, mas não 

falaram como resolver esses problemas, que é através de uma boa cultura. Porque eu 

dou tanto valor a uma boa cultura? Porque eu sou um cara inculto. Eu vim de lá das 

caatingas do Nordeste, das caatingas do Nordeste, então eu gostaria que nós nos 

apegássemos mais à cultura.  

E eu gostaria mais que o pessoal passasse a frequentar mais as favelas, os baixos 

viadutos que é o que eu faço. Eu queria que esse pessoal fizesse essas palestras lá dentro 

das favelonas, no miolo das favelas. Eu gostaria que esse pessoal fizesse palestras lá nas 

favelas, lá no miolão das favelas, como no Primavera, nas Linhas Correntes, como 

dentro, não sei se existe também, lá dentro do Heliópolis.  

Porque é um ambiente bonito. Eu fui almoçar ali, e quase cai duro. Eu prefiro 

não sair de lá, ficar dentro da favela, porque eu fui pagar um almoço aqui, R$ 30,00, ao 

passo que lá na favela, eu pago R$ 10,00. Então, eu pergunto, essa comida daqui é 

ouro? E a de lá, o que é então? 

O que deveria ter aqui, no caso, sei lá, um prato de R$1,00, sei lá, aquilo que tem 

lá, porque é um absurdo. Trinta reais aqui dentro? Meu Deus do céu, eu gostaria que 

vocês fizessem uma visitinha lá nas favelas, se vocês quiserem, ou falarem “Ó, Rafael”, 

ou Negrão, meu nome é Rafael, mas eu gosto que me chamem de Negrão, Bahia, ou PT 

Cangaceiro, quando vocês quiserem fazer uma visitinha nas favelas, me convidem que 

eu vou com vocês. 

Entenderam? (Palmas.) 
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A SRA. – Daniela, gostaria de saber se nas suas pesquisas houve internações por 

motivos políticos? 

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Houve sim.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala nesse microfone.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Alguns militantes foram internados na época da 

ditadura. Também foram silenciados na Colônia.  

 

 A SRA. – Nós temos ainda várias perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Daí ela vai respondendo. 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu quero falar para o Negrão que é o seguinte, 

eu me sinto muito à vontade de vir falar aqui, porque eu tenho um pé na favela. Eu 

trabalho há 18 anos na “Tribuna” e, enquanto meus colegas estão cobrindo as pautas 

oficiais, eu sempre estava nos bolsões de pobreza, e nas enchentes eu chegava ao jornal 

com a roupa suja de lama até aqui, eu entrava nas casas. Então, eu conheço essa 

realidade. Conheço bem, por isso eu me sinto muito à vontade de estar aqui falando.  
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A SRA. ANA CÉLIA – Boa tarde. Primeiro eu gostaria de te parabenizar e 

dizer que estou chocada. Meu nome é Ana Célia, eu sou da zona leste, Sapopemba.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Repete por favor, eu não... 

 

A SRA. ANA CÉLIA – Meu nome é Ana Célia, eu sou da zona leste, 

Sapopemba. E dizer que estou chocada com tudo isso que eu ouvi, que eu já ouvi muitas 

vezes do meu pai. Eu tenho um filho de 18 anos hoje, eu estou emocionada. 

 

 A SRA. DANIELA ARBEX – Todos nós estamos. 

 

A SRA. ANA CÉLIA – E ele tem necessidades especiais. A Ju sabe, o Adriano, 

muita gente aqui conhece ele. E eu quero dizer assim, muitas vezes ele teve situações de 

ser descartado em vários lugares, principalmente em escolas, que a Ju sabe a luta que eu 

estou para colocar ele em uma escola.  

E o preconceito não é só do lado de fora, dentro da família também existe muito, 

principalmente dos familiares próximos, já ouvi para pegar ele e jogar nas Casas André 

Luiz. Só que assim, enquanto houver amor e ele tiver os pais dele e a irmã, ele vai 

continuar conosco porque acima de tudo o amor que eles transmitem para nós, é 

incondicional.  

Não existe amor maior para aqueles que procuram amor e não conseguem 

absorver o amor de outras pessoas. Só isso. (Palmas.) 

 

O SR. ANDRES – Boa tarde. Eu vou ser breve. Só quero falar uma coisa bem 

importante. 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só fala o seu nome, por 

favor. 
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O SR. ANDRES – Andres. O sistema educativo é exclusivo. E exclusivo como 

eu falo, é porque ele exclui as pessoas que não conseguem se adaptar a ele. E ensinam 

os pais que não tem um jeito de educar um filho que não pode ser educado. 

Porque no sistema educativo atual, a família não aprende a mexer com as 

diferentes etapas que tem uma pessoa no decorrer da sua vida. Não aprende o marido 

como atender uma mulher, na época de sua menopausa. Um pai não aprende como 

atender uma criança até os 8 anos, não sabem coisas básicas que geram problemas no 

futuro. Porque nós temos um sistema exclusionista, onde temos que ser indiferentes.  

Porque se nós somos solidários, como o parceiro do lado, vamos ter que falar 

que a resposta que ele está dando está errada. E que ele tem que aprender, porque na 

universidade só tem vaga para 500 pessoas. Então, eu vou entrar e você não entra. Eu 

estou em uma medida de protesto faz anos. Eu não vou me juntar nesse sistema 

educativo exclusivo, esse sistema educativo excludente, onde você tem que aprender 

para o outro ignorar.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Uma coisa interessante que você falou nessa 

matéria que eu estou preparando para domingo que vem é exatamente isso. Uma das 

grandes crises da indústria brasileira é que os professores, eles aprenderam a dar aula 

para os alunos ideais. E esses alunos, eles não existem. Então, o aluno que não tem 

problema, o que está bem alimentado, o que é bem nascido.  

Então, é para esses alunos que eles sabem dar aula, e os outros não tem 

condições de aprender. Por isso essa crise. Um dos motivos é esse. Essa busca de aluno 

ideal. Eles não estão preparados para lidar com uma sociedade de diferentes e que hoje 

tem acesso à escola.  

Então, eles reproduzem na escola essa exclusão, os preconceitos, e aí é um 

dilema. Em uma pesquisa que a gente encontrou, a professora disse: “Eu detesto os 

meus alunos”. Então, isso não tem como dar certo. Só pode dar errado.  
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O SR. – Daniela, quem sabe uma hora você vai pesquisar os abrigos também, 

porque os abrigos aqui de São Paulo e de muitos lugares do Brasil são feitos só para 

crianças boazinhas, porque as outras vão para a Fundação Casa. Aqueles que não 

entram no esquema vão para a rua. Os albergues para a população de rua também a 

mesma coisa.  

Eu tenho encontrado lá no abrigo de emergência, seria interessante você visitar 

porque é o campo de concentração que está instalado aqui em São Paulo, patrocinado 

pela Prefeitura, onde domingo, à noite, não tinha água potável e onde a situação 

higiênica é a pior ou parecida com essas que a gente está vendo aqui.  

Então, isso que foi colocado, essa exclusão, ela se repete como normalidade ou 

anormalidade. Então, o normal é a criança que obedece, que faz tudo que o dirigente do 

abrigo diz. Você sabe que tem abrigos que dizem que não recebem pervertidos. E o pior. 

De que foi aprovado aqui em São Paulo e foi feito um ajustamento de conduta com a 

Prefeitura para criar abrigos para os pervertidos. Para aqueles que... 

Depois nós falamos de inclusão! Mas fizemos abrigos para aqueles que as 

entidades, inclusive as entidades religiosas, não aceitam e não querem. Assim acontece 

também com a população em situação de rua. Eu encontrei nesse abrigo, nesse 

alojamento na Zachi Narchi vários que estão restritos. Não podem ir na rede comum. 

Então, vão para uma, ficaram fora e vão nesse abrigo.  

Seria muito interessante visitar. Eu levei nessa última semana três bispos para 

visitar esse local e temos tido um embate terrível com o Poder Público. O Dr. Valério 

viu outro dia, nossa reunião do Conselho de Monitoramento da População de Rua com a 

Secretaria da Saúde, e é terrível o embate que nós tivemos, porque ainda é visto aquilo 

que está sendo feito como humanista.  

Nessa semana, levamos também um vereador. O vereador Toninho Vespoli 

visitou esse local e isso é visto como normal. Como mérito. Assim como um hospital 

como esse era visto de certa forma como normal.  
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A SRA. DANIELA ARBEX – É a cultura higienista aí a todo vapor. A gente 

quer continuar limpando a sociedade. Da escória.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, está chegando o 

fim. Tem mais alguém que queria falar alguma coisinha? Duas pessoas.  

 

 

O SR. KENNEDY – Meu nome é Kennedy, eu sou o administrador... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um minutinho, deixa o 

Dr. Malheiros se despedir dela.  

 

O SR. KENNEDY – Eu sou administrador número dois do Vila Formosa I, do 

cemitério. Eu queria falar o que eu relatei hoje na prática. Hoje foi uma família fazer a 

exumação de uma criança, depois de 3 anos. A mãe faz o sepultamento e, depois de três 

anos vai pegar os despojos, os restos mortais e mesmo assim, na cabeça dela ela vai 

imaginar a criança daquela forma. E ela: “Não, moço, é só isso? Só o fêmur? Só o 

crânio?”. 

Quer dizer, uma pessoa que teve o sepultamento, depois de três anos, teve aquele 

luto, ainda tem aquela dor. Imagina a pessoa que sumiu e a família nem pode ter aquele 

sepultamento? Quer dizer, a pessoa imagina que ele pode voltar, imagina que pode estar 

vivo, é um luto eterno.  

Então, você falou uma frase que eu achei interessante. Agir com indiferença é 

fácil. Sentar a bunda na cadeira e não saber o que acontece no cemitério é fácil, só dar 

ordens. Agora, você acompanhar o processo é diferente.  
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Eu acho assim, nós vamos agir com diferença e não com indiferença. O 

Ministério Público entrou em contato conosco. Nós vamos ir a fundo nos refugiados 

políticos. Vamos criar um memorial. Se Deus quiser, nessa gestão nós vamos criar um 

memorial dos refugiados políticos e colocar uma identificação como forma humana 

igualitária. Obrigado a todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então está bom? 

 

A SRA. – Mais um. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais um, vamos lá. 

 

O SR. BENEDITO – Eu me chamo Benedito. Eu estava fazendo uma reflexão 

aqui sobre uma música do Cazuza que fala “O tempo não para”. E ele fala assim: “Eu 

vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades”.  

Sobre essa situação que você descreve, e ao mesmo tempo eu faço um paralelo 

com o que aconteceu na Casa de Detenção, onde mataram 110 pessoas e o governo do 

estado não foi processado. Eu me sinto até culpado. Eu me sinto violentado, porque eu 

sou um cidadão do estado de São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. (Palmas.) 

Daniela, faz o fechamento. A Daniela vai fazer o fechamento, ela sai e quem 

puder permanecer, nós vamos expor. Padre Júlio também, se quiser dar uma palavrinha, 

Veloso, ah, Ju, me desculpe... 
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A SRA. JULIANA – Desculpa. Mas é que realmente eu fiquei muito impactada, 

emocionada e ainda estou. Acho que, o Adriano sempre traz para nós uma organização 

do que aconteceu no passado, que trabalha na nossa, eu vou ler, eu escrevi, porque eu 

não ia conseguir falar, então é melhor escrever.  

Que são histórias que, graças a pessoas como a Daniela, o Adriano, e entre 

outras pessoas, dá oportunidade para a gente conhecer e saber que existiam sim, essas 

pessoas que são más, que de fato, que são pessoas que poderiam ser chamadas de loucas 

sim, porque colocam uma forma dessa organização do indiferente, de maltratar o ser 

humano, de colocar a pessoa nessa situação que foi colocada aqui, que foi demonstrada.  

E aí a gente reflete do que acontece, o que aconteceu e que está na história e que 

vocês colocam à tona isso e a continuidade disso no dia de hoje, porque a gente se 

depara com pautas que hoje tem, como a questão da cura gay, a questão da redução da 

maioridade penal, da internação compulsória ou a questão mesmo da bolsa estupro, que 

é colocado aí, querem colocar em uma legalidade para trabalhar com isso para poder 

fazer a maldade com o ser humano.  

Então, eu acho que eles vêm disfarçados, esses temas disfarçados onde tem uma 

sociedade que é muito preconceituosa, que coloca esse ser humano como um diferente. 

E como não está no padrão da sociedade, ele tem que ser punido.  

Eu queria muito parabenizar vocês todos, e agradecer também meu 

companheiro, amigo Adriano Diogo que sempre dá oportunidade para a gente conhecer, 

aprender e amadurecer. Principalmente a nossa ideologia.  

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu queria, eu não vou falar mais não. Quero 

agradecer a oportunidade que me foi dada de conversar com vocês e de estar aqui. Eu 

acho, e me perguntaram isso, alguém, um jornalista: “Por que você veio na Comissão da 

Verdade falar de um assunto?”. Como se a Comissão da Verdade não pudesse ser mais 

nada além da ditadura.  
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E eu falei, “Porque a gente tem muito em comum. A gente está buscando a 

verdade”, e a nossa luta é contra o silenciamento, e qualquer forma de silenciamento, é 

trazer todos esses arquivos à tona.  

Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o carinho de todos vocês. Hoje à 

noite vai ter o lançamento na Cultura da Paulista, quem puder ir eu vou ficar muito 

honrada, e é isso.  

Obrigada por tudo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai falar? 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Lá eu não vou falar nada. Já falei muito aqui. Eu 

não vou falar nada. Eu prometo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que pena. Mas ela disse 

que vai voltar daqui um mês, aí ela avisa a gente e a gente faz mais uma rodada.  

Tem uma menina que quer fazer uma perguntinha. Ela é neta do David 

Capistrano, desaparecido político, e sobrinha do médico David Capistrano, já morto. 

Então, Capistraninha.  

 

 

A SRA. – Eu só queria lembrar essa experiência do David Capistrano, lá em 

Santos, que toca todo mundo e a gente fica lembrando as coisas que ele contava, e uma 

delas era que lá em Santos, ele fez uma entrevista lá com o pessoal, quando ele entrou 

com pé na porta do Anchieta, ele entrevistou o pessoal e a maior reivindicação do 

pessoal que estava preso lá, vamos chamar de preso, era calcinha, sutiã e cueca.  
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E eles fizeram uma compra disso com o dinheiro público, na época, depois de 

eles terem relatado tudo que aconteceu lá e tal. E eu só queria lembrar que ele perdeu 

em todos os processos, porque era uma entidade privada e ele perdeu em todos os 

processos.  

Eu tinha uma pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode fazer. 

 

A SRA. – Mas acho que a pergunta que eu tinha era essa. A gente ouviu relatos 

aqui de pessoas que sabem de casos que continuam acontecendo, depois disso eu 

trabalhei na Associação Saúde da Família, e eu vi uma diretora minha voltar do Rio de 

Janeiro muito impactada em uma cidade, que agora eu não vou lembrar o nome que 

acontecia casos horrorosos, isso o David Capistrano já tinha morrido há seis anos, e a 

história já estava mais do que relatada, contada e inclusive filmada com filmes que 

foram censurados depois e tudo.  

Mas que ela voltou e eram casos que continuavam acontecendo no Rio de 

Janeiro e quando ela me contou, eu nem vou contar aqui, porque acho que todo mundo 

aqui já está de cabelo em pé de tudo que ouviram. Mas assim, histórias horrorosas de 

oito anos atrás.  

E agora eu estou ouvindo histórias horrorosas que foram de agora. Então a 

minha pergunta era mais sobre como você está se relacionando com esses casos que 

aconteceram. E a minha pergunta como jornalista era, para você como que foi esse 

processo? Mas você está apressada e não precisa mais me responder por que eu li uma 

entrevista sua muito boa já na Internet, mas enfim, era isso que eu queria lembrar esse 

caso lá de Santos.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu acho só que o que a gente tem que lutar e 

brigar sempre é para continuar denunciando, porque se os abusos continuam 
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acontecendo é porque a gente está fazendo pouco. Então, a gente tem que continuar, não 

desanimar, eu acho que a gente tem que brigar pelo bem social para fazer o bem pela 

nossa sociedade.  

Eu fico muito assustada com a cultura que a gente tem visto do ódio, da 

intolerância, as pessoas se matando, porque uma buzinou para outra nos sinais, isso é 

chocante. Eu falo, meu Deus, que civilização é essa e que tipo de cidade a gente está 

construindo?  

Então, a gente tem que falar mais, se reunir, para que a gente se fortaleça e 

continue nessa luta para que a gente consiga mudar esse país.  

É isso. Obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Daniela, obrigado. 

Enquanto você assina esses dois livros, é, autografa, eu já queria começar. Quem puder, 

quem precisar se retirar lógico, ninguém vai considerar um desrespeito, uma 

deselegância.  

Daniela, eu não vou ficar esticando, muito, muito, muito obrigado. Continue 

firme. O Brasil precisa de pessoas como você. E aí você vem uma outra vez fazer 

manicômio e ditadura, porque hoje só foi aberto e leve. Obrigado.  

Enquanto isso, quem puder permanecer, pode fazer bagunça, não tem problema. 

Nós já vamos começar o vídeo documentário da professora Débora Diniz sobre o 

manicômio da Bahia, 2009. Pode pôr. Quem quiser. Maneirinho, pode vir pegar o 

autógrafo. 

O Alípio não aparece, cortaram a parte do Alípio. 
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*      *      * 

  

- É feita a apresentação do vídeo.  

 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá um pouquinho de 

contraste na tela.  Dá um pouquinho de contraste de luz na tela. É um documentário 

sobre um manicômio da Bahia, 2009. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

09/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos dar início aos 

nossos trabalhos. Vamos formalizar enquanto a gente está aguardando algumas pessoas. 

61ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 

Nove de agosto de 2013, Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 61ª audiência 

pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, dia nove de 

agosto de 2013 na Assembleia Legislativa, no auditório Kobayashi para lançamento do 

livro ‘Holocausto Brasileiro’ da jornalista Daniela Arbex.  

Esclarecemos que todas as sessões da Comissão são abertas ao público. Queria 

chamar o Paulo Fadigas para ficar ao lado do Padre Júlio. Então, nós tentamos constituir 

uma mesa para as pessoas que estão representando esse momento da luta, Padre Júlio 

Lancellotti, uma pessoa da resistência e principalmente da luta da resistência 

compulsória, o Dr. Paulo Fadigas, Juiz da Criança e do Adolescente, a Maria Orlene 

representando aqui o CRP e a Vereadora Juliana Cardoso, Presidente da Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo e da Comissão da Verdade. Estão 

presentes também o Defensor Gustavo Reis e representando o Ministério Público Dr. 

Eduardo Valério, e várias outras pessoas.  

Vou convidar a Daniela a vir para a mesa, e pedir uma salva de palmas logo na 

abertura pela beleza, pela seriedade e pela importância do trabalho e por ela ter vindo 

em São Paulo no lançamento do livro dela, que é um dia importantíssimo, mas ela fez 

questão de vir aqui e fazer uma conversa conosco. Por favor, Daniela, venha aqui.  

Depois nós vamos fazer alguns comentários, vou abrir a palavra, depois nós 

vamos ficar até às quatro horas, ela vai fazer uma apresentação e vamos abrir as 

palavras para as pessoas. 
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Queria que o Padre Júlio fizesse uma breve saudação e fizesse uma relação desse 

passado com o presente, com as dificuldades que nós estamos vivendo hoje com a 

questão compulsória da luta manicomial. Padre Júlio.  

 

 

O SR. JÚLIO LANCELLOTTI – Eu só queria saudando a todos, e a você 

Daniela, dizer inicialmente de uma coincidência nessa data que talvez você não tenha se 

dado conta. Hoje é dia nove de agosto e os judeus e os cristãos católicos hoje tem a 

memória de uma vítima do holocausto. De uma grande mulher e acho que essa 

coincidência bonita, uma grande mulher que nasceu judia, se tornou ateia, foi filósofa e 

fenomenóloga, Professora de filosofia e assistente de Rede Mundo Rousseau, ficou ateia 

se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, se tornou carmelita e morreu no campo de 

concentração gaseificada. Hoje é dia de Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. 

Então, é um momento, a mim toca profundamente, me emociona de ver o lançamento 

do seu livro e de nós estarmos fazendo essa sessão lembrando de uma das grandes 

mulheres do nosso tempo vítima do holocausto, o fato de ter aqui presente entre nós 

uma representação da população de rua, que se tivesse vivido no tempo do sanatório da 

Colônia que aqui você retrata tão bem, de certo seriam todos candidatos a estarem lá. E 

dizer que esse holocausto brasileiro continua; nas ruas da nossa cidade diante dos 

nossos olhos.  

Então, a gente saúda muito o lançamento do seu livro, que pode jogar uma luz 

nessa questão vergonhosa da internação compulsória e no momento em que na Câmara 

Municipal de São Paulo tramita um Projeto de Lei para fazer um banco de DNA da 

população de rua, do Vereador Mario Covas Neto que propõe um DNA da população de 

Rua do Estado de São Paulo que não sejam depois considerados indigentes depois da 

sua morte. E depois eu vou voltar a falar dessa questão de indigentes, mas nossa 

homenagem, nosso reconhecimento a você pelo trabalho e pela luz que você joga para 

todos nós na nossa história.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns. Que maravilha. 

Malheiros acompanhe a gente aqui na mesa, por favor. Daniela pode começar.  

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu vou pedir licença para vocês para ficar em 

pé, não sei falar sentada, me desculpem. E vou pedir a ajuda de alguém para passar para 

mim essas, eu vou falando a hora que for para trocar.  

Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar 

falando entre amigos porque eu estou me sentindo muito acolhida por todos, e eu vou 

falar um pouquinho, tentar contar rapidamente porque eu sei que todo mundo quer falar 

alguma coisa, sobre como nasceu o holocausto brasileiro, que nasceu o livro, nasceu a 

partir de uma série de matérias que revelou, foram publicadas na Tribuna em 2011 que é 

o jornal que eu trabalho há 18 anos, e que revelou uma das tragédias brasileiras mais 

silenciosas que foi a morte de mais de 60 mil pessoas dentro do maior hospício do 

Brasil, que foi o Hospital Colônia de Barbacena que entre 1903 e 1980 viveu uma 

história de extermínio.  

Projetado inicialmente para ter 800 vagas o hospital atingiu a marca de cinco mil 

pacientes em 1980, milhares de homens, mulheres e crianças faleceram de tortura, 

diarreia, fome e frio. No local onde homens e mulheres e crianças eram mantidos nus. 

No local onde homens e mulheres eram violentadas e tiveram arrancados seus bebês ao 

nascer. E que tentaram proteger a gravidez, os seus filhos passando fezes na barriga para 

que naquele período da gestação, pelo menos naquele período elas não fossem tocadas. 

Era um repelente humano.  

Os pacientes eram mandados para a Colônia de vários cantos do Brasil e assim 

como nos campos de concentração nazistas eles eram mandados de trem e vagões de 

carga para a Colônia em um caminho sem volta ao inferno. Foi Guimarães Rosa que 

criou a expressão ‘trem de doido’ para referir-se ao caminho da morte para a Colônia. 

Ele conta inclusive no conto ‘Sorôco, sua mãe e sua filha’ a dor de um homem ao se 

despedir das únicas mulheres que ele tinha na vida e que foram levadas no trem da 

solidão coletiva. Eu já vou começar a chorar aqui, gente. Não vai dar certo.  

Vamos lá. Documentos de 1911 demonstra, a gente achou esse documento no 

arquivo público mineiro, demonstra que não havia critério médico nenhum para a 
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internação dessas pessoas, nesse caso ali é um documento em que uma brasileira de 23 

anos chamada Maria de Jesus foi internada porque tinha tristeza e calma. Esse foi o 

motivo da internação dela.  

O meu primeiro contato com o holocausto brasileiro foi em 2009, foi quando eu 

tive acesso a um conjunto de imagens feitas em 1961 dentro do Colônia pelo fotógrafo 

Luiz Alfredo da revista O Cruzeiro. E eu fui fazer uma entrevista, uma matéria do dia 

com o psiquiatra da minha cidade, José Laerte que hoje é o atual Secretário de Saúde de 

Juiz de Fora que me conhece há muitos anos e inclusive a minha luta dentro da saúde 

mental e das matérias de denúncia em defesa da população, e no meio da matéria ele me 

diz, antes que eu me esqueça de precisa tirar isso. E tirou um livro da gaveta que trazia 

essas imagens. E aí nem preciso dizer para vocês que a entrevista terminou ali. Eu não 

tinha condições de conversar mais. Peguei as fotos e fiquei completamente impactada, 

primeiro porque as fotos não me remetiam a um hospital, mas a existência de um campo 

de concentração. E segundo pelo fato de como a minha geração não conhecia nada 

dessa história, e mais tarde eu vim a descobrir que o Brasil desconhecia uma das suas 

piores tragédias. Então, a CL nasceu em uma sala de seis metros quadrados.  

Então, eu queria contar essa história pelo olhar de sobreviventes e de 

testemunhas, porque essa história já tinha sido denunciada pouquíssimas vezes pela 

imprensa em momentos pontuais, mas nunca os sobreviventes foram procurados, e aí a 

minha primeira busca foi pelo fotógrafo Luiz Alfredo. Claro que ele estava vivo, e eu o 

encontrei em Niterói aos 79 anos.  E foi muito emocionante para mim encontrar o Luiz 

Alfredo primeiro porque todo jornalista que se presa é apaixonado pela revista O 

Cruzeiro, que não é da minha época, porque quando eu nasci a revista O Cruzeiro estava 

fechando, mas eu sempre fui apaixonada pela revista. Então eu ia também homenagear 

aquele homem que foi um grande fotógrafo do Brasil. e aí as memórias dele deram um 

pontapé inicial para a gente começar a contar essa história. E aí ele revelou em um 

depoimento emocionado.  

‘Muitas vezes a gente sai para uma pauta sem saber o que vai encontrar. Foi o 

caso de Barbacena. Tive a sorte de estar lá e só precisei clicar a máquina porque o 

horror está ali. A gente lida com muitas tragédias, vê muitas mortes, mas aquilo não era 

acidente. Era um crime, um assassinato em massa’. E aí com as imagens dele nas mãos, 

eu parti para Barbacena para pedir ajuda da população, dos funcionários e ex-
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funcionários do hospital para que me ajudassem a identificar nas fotos feitas em 61 se 

havia o reconhecimento daqueles rostos e se algumas daquelas pessoas estavam vivas. E 

aí eu encontrei o primeiro sobrevivente que é o Machadinho, que até hoje está internado 

lá com mais de 50 anos de institucionalização. O Machadinho está lá porque ele foi 

acusado e condenado de prisão perpétua de colocar veneno na bebida de alguém. Ele é 

inocente, mas ele passou a vida inteira encarcerado dentro do Colônia. Ele é um dos 

sobreviventes, um dos personagens do livro.  

A Sonia é uma das pacientes que passava fezes na barriga para proteger a 

gravidez. Ela é uma das pacientes mais violadas do hospital. Ela ficou dois anos presa 

em uma cela sem direito a luz do sol, e hoje ela é uma mulher que usa dois vestidos às 

vezes porque antes ela não usava nenhum. Então, ela tem essa necessidade de se vestir 

porque ela passou grande parte da vida dela nua, sofrendo abusos, eletrochoques, ela é 

uma personagem incrível. A próxima, por favor. Esse é o Cabo, ele é uma das vítimas 

do hospital Colônia, ele foi levado para o Colônia jovem ainda. Ele não sabe o motivo 

pelo qual ele foi levado para lá. Há pouquíssimos registros da vida do Antonio que é o 

nome dele, antes da internação. Hoje ele vive em uma residência terapêutica desde 

2003. Eu vou ler rapidinho de um trechinho que fala do Antonio.  

‘Antonio Gomes da Silva, 68 anos, foi um dos pacientes encaminhados para o 

hospital aos 25 anos. Há poucos registros sobre o personagem de Cabo, como Antonio 

foi apelidado, o que se conta sobre ele é que o desemprego se somou a bebedeira e ao 

descontrole dos negócios como Antonio diz, resultando em sua prisão. Hoje, passando 

mais de 30 anos do episódio, o Cabo não sabe mais o motivo pelo qual foi mandado 

para o Colônia pela caneta do delegado no dia três de janeiro de 1969. Não sei por que 

me prenderam. Cada um fala uma coisa. Mas depois que perdi meu emprego tudo se 

descontrolou. Da cadeia me mandaram para o hospital onde eu ficava pelado, embora 

houvesse muita roupa na lavanderia. Vinha tudo em um caminhão, mas acho que eles 

queriam economizar. No começo incomodava ficar nu, mas depois a gente se 

acostumava. Se existe inferno, o Colônia é esse lugar.  

Antonio fala baixo quase como se não quisesse lembrar. Tem o rosto apoiado às 

mãos e apesar da estatura alta parece querer esconder-se atrás de si mesmo. Dentro da 

unidade manteve-se calado durante 21 dos 34 anos que ficou internado. Considerado 

mudo soltou a voz um dia ao ouvir a Banda de Música do 9º Batalhão da Polícia Militar. 
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Porque você não disse que falava? Perguntou um funcionário da unidade surpreso com a 

unidade. Uai, nunca ninguém perguntou’.  

Essa é a história do Cabo.  

Esse é o Silvio. Uma das 33 crianças enviadas ao Hospital Colônia na década de 

70. Eles foram levados do hospital neuropsiquiátrico infantil (ininteligível).  

Esse é o Antonio Soares Simone, o mais baixinho, e aquele é o Franco Baságlia. 

O Baságlia é o psiquiatra italiano que foi o grande precursor da reformulação do modelo 

manicomial na Itália e foi o Antonio Soares Simone, um psiquiatra mineiro e trouxe 

Baságlia ao Brasil para conhecer em 79 a Colônia. E foi o Baságlia a primeira voz a 

dizer que ele tinha visto, ao conhecer a Colônia, um campo de concentração nazista e a 

frase dele foi essa: ‘Estive hoje em um campo de concentração nazista. Em lugar 

nenhum do mundo eu vi uma tragédia como essa’. E ele foi também a primeira grande 

voz de peso que denunciou os horrores dentro do hospital atraindo a atenção da mídia 

em 79.  

Bom, o Ronaldo Simões é um querido, ele é um Senhor muito elegante, um 

psiquiatra também muito importante que foi demitido do Estado, ele era funcionário do 

Estado quando ele denunciou as atrocidades no hospital Colônia. Então, ele perdeu o 

emprego dele por causa disso. Ele foi inclusive, para vocês verem quem foi esse 

homem, ele ciceroneou no Brasil uma das vindas do Focault no Brasil. ele foi cicerone 

do Focault, então vocês imaginam a interação dessa pessoa. E ele conta, ‘havia um total 

desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados 

indiscriminadamente. Ás vezes a energia elétrica da cidade não era suficiente para 

aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas graves’.  

Bom, esse é o (ininteligível) com acesso histórico, recorde histórico de acessos 

em nosso site. Foi muito emocionante.  

E aí o que aconteceu depois dessa área de matérias? O Governo mineiro 

reconheceu oficialmente a sua culpa pelos mortos em março. E admitiu as atrocidades 

do hospital. Foi proposta a construção de um memorial de rosas, mas toda proposição 

política que não é séria não saiu do papel, que era a ideia de transformar o Cemitério da 

Paz em um memorial para que essas vítimas pudessem ter resgatadas de alguma forma a 

sua dignidade, mesmo depois da morte e isso ainda não aconteceu. Mais importante é 
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que dezenas de famílias puderam conhecer o destino de parentes internados. E alguns 

buscam hoje reparação judicial.  

E a partir disso então eu entendi que a gente precisava escrever um livro sobre 

essa história. Um livro que não aproveitou nem 10% da série, porque aí a gente foi 

encontrar novos personagens, porque a minha ideia, o meu sonho era imortalizar, 

eternizar essa história em um livro para que os brasileiros pudessem conhecer o seu 

país. E aí então nasceu o holocausto brasileiro.  

Para terminar, eu já estou terminando, eu queria ler uma carta pequenininha, um 

trecho de uma carta que o médico Francisco Paes Barreto escreveu para o personagem 

do Guimarães Rosa, para o Sorôco, que internou a mãe e a filha em Barbacena. Vamos 

ver o que ele diz.  

‘Meu querido Sorôco; Esteja onde estiver, quero que ouça o que tenho a lhe 

dizer. Visitei hoje o lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha, onde morreram 

as mães, os pais, os filhos e os irmãos de um incontável número de pessoas. Sabe o que 

encontrei lá? Um centro de atenção psicossocial. Um hospital regional de clínica médica 

e cirúrgica, um centro social e urbano. Do que havia do antigo hospital resta apenas um 

edifício social imponente que é a principal atração turística da cidade. Chama-se Museu 

da Loucura. Está aí exatamente para não deixar esquecer, para registrar uma época. É 

um templo dedicado a loucura. Não a loucura de pessoas como sua mãe, sua filha, mas a 

nossa loucura, Sorôco, a loucura dos chamados normais’.  Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem quebrar a relação, 

queria que a Dra. Daniela Scromov ficasse conosco aqui, defensora pública, e sem 

quebrar essa relação de inércia provocada pela Daniela, queria que Marco Aurélio 

Veloso desse um depoimento sobre o outro hospital.  
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O SR. MARCO AURÉLIO VELOSO – Deputado Adriano Diogo, membros 

da mesa, nobres e jornalista Daniela Arbex.  

O motivo pelo qual eu me apresento hoje perante essa Comissão está ligado ao 

convite que recebi do Deputado Adriano Diogo para assistir essa audiência pública 

dedicada ao seu livro, Daniela.  

Logo que recebi esse convite, motivado também pelo comentário de diversas 

pessoas, eu adquiri um volume e iniciei sua leitura. Procurei ler imediatamente o 

capítulo 5º intitulado ‘os meninos de Oliveira’, pelos motivos que logo esclarecerei. 

Mobilizado por essa leitura entrei em contato com o Deputado Adriano Diogo aqui que 

muito admiro e que me privilegia por me tratar como amigo. Relatei-lhe rapidamente 

alguns fatos do meu conhecimento direto que acrescentaram dados, que acrescentam 

dados ao relato de Arbex, o que fez convidar para declarar-lhes o que faço, livre e 

espontânea vontade a bem preservação da memória história do nosso país. Quero de 

início elogiar o seu trabalho, que do ponto de vista do jornalismo investigativo relata 

com cuidado fatos relacionados com as chagas históricas de existência do Hospital de 

Barbacena. Trabalhou dedicado, ganancioso, espirado em linguagem cativante que em 

uma escrita digna de romance recria com sutileza a piedade desse manicômio. Apesar 

dos fatos trágicos que relata e dos fétidos odores que eles exalam. Com isso, 

(ininteligível) Cataguases apontou a cidade proveniente de Minas, onde encontrara 

minha avó paterna, sua segunda esposa que além de Professora primária, pasmem para 

aquela época, era dentista formada. O irmão de minha avó, Perseu de Armindo Moreira, 

era médico formado em pediatria na Faculdade de Medicina e Catedrático no 

conservatório Mineiro de Música no qual foi diretor no período de sua fidelização e 

cooperação. Não era exceção ser médico e músico. Tinha ao menos mais um diretor que 

também era médico e pianista.  O irmão de meu avô paterno, meu tio de segundo grau 

cujo primogênito é a figura que vai aparecer mais adiante, chegou à cidade provindo do 

Rio de Janeiro aonde chegou a fazer seus estudos assumindo uma cadeira de cátedra na 

Faculdade de Medicina.  (ininteligível – áudio com muito ruído, eco, de difícil 

entendimento) em 1929. Depois que em 1932 foi instituída a inspetoria geral de 

assistência hospitalar de alienados do Estado de Minas Gerais. Uma Comissão 

composta por (ininteligível) nessa época, como no ano de 1960 eu fui procurado por um 

jornalista de ‘O Binômio’, ao qual dei uma entrevista a respeito. ‘O Binômio’ foi um 

jornal semestral publicado em Belo Horizonte de 52 a 64. Polêmico, deixou sua marca e 
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de certa forma chamada imprensa alternativa que foi um dos instrumentos mais criativos 

de resistência a ditadura. A entrevista se bem me lembro foi fabricada em 12 entrevistas 

consecutivas. Na realidade, foi um momento de citações da minha fala. Não tenho mais 

nenhum exemplar delas e gostaria muito se puder recuperá-las. É provável que seus 

editores Luiz Rabelo e Arantes tenham a coleção completa.  

Nessa época meu tio de segundo grau, Fernando Helio Veloso primo de meu pai 

e filho de Galba Veloso, psiquiatra de renome que foi de outras inúmeras funções, foi 

Presidente da Associação Médica Brasileira, era Secretário de Saúde no Estado de 

Minas Gerais. (ininteligível). Obrigado pela paciência de me ouvir. Agradeço ao 

Deputado Adriano Diogo pela oportunidade de comparecer e espero ter contribuído de 

alguma forma para o resgate da verdade que o nosso país tanto necessita.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica aí, Veloso. Vamos 

reestabelecer uma, eu queria, as pessoas da mesa inicialmente gostariam de fazer 

algumas perguntas? 

 

 

O SR. JÚLIO LANCELLOTTI – Eu só queria passar uns dados, aproveitando 

essa questão do lançamento do Holocausto Brasileiro e a questão dos indesejáveis 

sociais, um dos dados, Daniela e Adriano, que nós temos procurado muito é dos 

indesejáveis aqui de São Paulo, chamados de indigentes.  

E eu não conseguia no serviço funerário de São Paulo e nem na Secretaria de 

Segurança Pública o número dos indigentes aqui de São Paulo. Eu comentei antes com 

você e com o Adriano, e falei com o Dr. Valério também, dizendo que nós temos que 

retomar isso. Em 2004 quando da chacina que vai fazer nove anos dos moradores de 

rua, eu fui pessoalmente ao sepultamento de cinco dos que estão sepultados em Perus. E 

o pessoal do cemitério disse, você gosta tanto de vir no sepultamento dos mendigos, 

porque você não espera o caminhão baú que chega com os indigentes. E eu disse, vou 

lá. Disseram, vai lá benzer os indigentes. E eu disse, eu vou. E quando cheguei perto do 
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caminhão baú, estava muito perto e eles ficaram com dó que eu fiquei muito perto e 

disseram, tem que ficar mais longe porque quando abrir as portas você cai. E realmente 

é uma cena terrível. Um caminhão baú lotado de corpos, todos despidos em uma meia 

canoa, sem ser caixão fechado, e todos são despejados em uma vala comum. E eu 

consegui agora depois de muita insistência alguns dados. Em 2008 no Cemitério de 

Dom Bosco onde foi encontrada a vala dos desaparecidos políticos que na verdade são 

dos indesejáveis, porque de todos os que se levantou os dados lá, muitos são pessoas em 

situação de rua, loucos, pessoas que ninguém queria saber. Só em Dom Bosco em 2008 

foi sepultados 682 corpos. Na Vila Formosa Um, 79; na Vila Formosa Dois, 71. O total 

de 2008 que eles tem como dado são 836 indigentes em São Paulo. Em 2009, 825 sendo 

que 631 no Cemitério de Dom Bosco, em 2010, 696 no Dom Bosco dando um total em 

2011 de 863. Em 2012, 640 no Dom Bosco, dando um total de 815 com os dois da Vila 

Formosa. 2012 são 845 sendo que 673 só do Dom Bosco. Em 2013 dados que são 

parciais, porque no Dom Bosco até o dia 14 de junho e na Vila Formosa até 30/04 já são 

360 sendo que 307 no Cemitério Dom Bosco.  

Claro que nem todo considerado indigente é pessoa em situação de rua, e nem 

toda pessoa em situação de rua é considerado indigente. Mas eu tenho insistido muito 

que em alguns hospitais da cidade de São Paulo esse holocausto brasileiro continua, 

sendo que quando pessoas em situações de rua chegam para atendimento de 

emergência, todos tem uma plaquinha, todos se chamam João. E as mulheres, todas se 

chamam Maria. Mesmo que a gente diga que tem o documento de identificação dessa 

pessoa, é João. E o que é feito desses corpos? E esses indigentes, o que são feitos desses 

órgãos?  

Nós sabemos que há uma comercialização de hipófises. O que é feito desses 

corpos que depois são sepultados, costurados, retalhados, eu vi lá no sepultamento e 

todos eles são costurados. Então, é uma coisa muito grave que continua, que o teu 

documento histórico mostra que nós temos que tomar cuidado agora, porque se isso já 

foi feito, continua sendo feito. Nós pedimos, e acho que a Comissão da Verdade e a 

Assembleia Legislativa, nós temos que chegar a um acordo. Por que o IML é da 

Secretaria de Segurança Pública? Só nesse inverno morreram na cidade de São Paulo 

nove pessoas com indício de hipotermia. E o engraçado é que a segurança diz que são 

nove corpos achados sem marcas de violência.  
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Você quer violência maior do que morrer de frio nas ruas? Eles não são corpos 

com marcas de agressão, mas são com marcas da violência, do abandono, da omissão e 

do completo descaso. Uma das coisas que nós não conseguimos saber é em quantos 

desses números que dá desde 2008 até agora quatro mil e 500, então com certeza já 

chegamos aos cinco mil indigentes, sendo que do Dom Bosco desde que foi aberto no 

Governo Maluf com objetivos escusos dos desaparecidos políticos, se sabe que mais de 

100 mil indigentes foram sepultados no Cemitério Dom Bosco. Quantos deles são 

pessoas de rua? Porque se eu morrer como indigente na rua e não tiver documentos, 

serei considerado indigente. Mas eles vão olhar na minha cara e vão saber que eu não 

sou da rua. Então, é possível saber quantas dessas pessoas são de rua, com transtorno 

mental, que são problemas crônicos de saúde, que são vítimas do abandono e da 

loucura, então, eu acredito que esses dados são dados que podem levar um momento de 

lucidez na história, de negarmos a essas pessoas o direito a serem pessoas dignas. 

Muitos me censuram dizendo que eu estou preocupado com os mortos. Acreditem, não 

é a preocupação com os mortos, é a preocupação com a vida, que nem quando finda tem 

respeito e dignidade.  Que alguma coisa tem que ser feita com esse Projeto de Lei que 

embora esteja na Câmara e não na Assembleia Legislativa, do DNA dos moradores de 

rua, a Vereadora Juliana daqui deve saber que tramita na Câmara Municipal um Projeto 

de Lei do Vereador Mario Covas Neto para criar um banco de dados de DNA dos 

moradores de rua. Na verdade, nós precisaríamos de políticas públicas para que essas 

pessoas não vivam nessa situação de abandono.  

E acho mesmo que nós deveríamos a nível estadual voltar a ver essa situação dos 

chamados indigentes, daqueles que são os mesmos candidatos à internação compulsória, 

que são os que passam nos presídios, as internações, aqueles que são considerados 

loucos e que na verdade estão revelando co0mo diz o livro da Daniela, a nossa loucura. 

A nossa loucura de ser conivente, omisso e ser convivente com uma situação tão 

degradante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Daniela, eu queria fazer 

uma primeira pergunta, e vocês poderiam me ajudar a organizar as perguntas. Daniela, 

como você chegou a esse número dos 60 mil corpos manipulados, e como tem o dado 
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dos 1853 corpos comercializados nesse período de 60 em diante? Queria que você 

falasse e aí a gente vai abrindo para as pessoas irem perguntando.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Os 60 mil corpos é uma estimativa admitida pelo 

próprio Governo do Estado porque o hospital Colônia nasceu em 1903 e ele funcionou 

precariamente e manteve as pessoas em indigência social até 1980. E a média de cinco 

mortes diárias. Só que nós períodos de maior lotação chegava a 16 mortes diárias. 

Então, isso pode ultrapassar esse número. E o número desses corpos foi um 

levantamento feito a nosso pedido, com a ajuda da coordenadora do Museu da Loucura, 

porque o Museu da Loucura tem alguns arquivos, e ela conseguiu, acredito que essa 

venda tenha anterior a esse período, mas conseguiu nos ajudar a identificar os arquivos, 

porque tinha um livro de registros de vendas de corpos e tinha ao lado da venda o valor 

do corpo, o valor daquele lote, quantas peças porque eram assim que eram chamadas, 

porque foram comercializadas, e em qual período, para qual faculdade de medicina e 

mais que isso, os nomes dos cadáveres também estão lá. A gente tem todos esses 

documentos em mãos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dra. Daniela Scromov, 

Defensora Pública.  

 

 

A SRA. DANIELA SCROMOV – Eu queria entregar para a minha xará um 

estudo a respeito da mortalidade na região de Sorocaba. Esse é um resumo do Professor 

Marcos Garcia. O que eu acho de enorme valia esse livro é que ele pode simplesmente 

alertar para uma situação que ainda acontece muito próximo de nós. Sorocaba tem cerca 

de três mil pessoas a região de Sorocaba em situações muito semelhantes a essas 

expostas e provadas pela Daniela. E a gente também não pode esquecer a quantidade de 
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pessoas internadas. Porque hoje pega mal falar manicômio, hospital psiquiátrico 

também não pega muito bem. Então, a gente vive um tempo de suavização dos nomes. 

Então, é clínica ou comunidade terapêutica, que tem um nome que parece meio hippie, e 

aí ninguém vai se opor, afinal é tratamento. Então, hoje eu acho muito importante a 

gente entender que o presente repete o passado. Eu acho importante que o futuro não 

repita o passado, mas o presente repete. Eu achei muito interessante o enfoque da fala 

dos pacientes. Em geral quem inspeciona essas clínicas ou esses locais não dá voz a 

essas pessoas. Hoje é muito comum às pessoas serem processadas, as que tentam fazer 

alguma coisa.  

Eu já fui em clínicas em que eu cheguei a gravar vídeos. Eu fui impedida de 

entrar com o celular, mas mesmo assim eu insisti , gravei vídeos com os pacientes e 

esses pacientes foram repreendidos pelo dono da clínica, foram castigados, colocados 

em isolamento e não tem o que fazer para fechar esses locais. Não tem uma lei clara na 

legislação. As autoridades não enxergam isso como maus tratos, porque afinal essa é 

aquela pessoa descartável, ou nóia, porque hoje a nova normalidade é o nóia. Antes era 

a loucura, e hoje, não que a gente tenha passado esse debate, mas hoje a grande questão 

da droga é supressão de direitos pelo simples fato de alguém falar que aquela pessoa usa 

droga. Então, para virar uma página é preciso ler a página. Sem ler a gente não vira a 

página. E a gente não leu essa página de maneira profunda, adequada, e é muito difícil 

lidar com essa matéria.  

Achei muito interessante a sua motilidade. E isso também acontece com os 

pacientes. Os pacientes que eu tento defender, eles vêm uma vez e depois, dói falar 

desse assunto. Para quem foi interno, para quem sofre o processo, é uma dor 

generalizada e eu acho que a gente tem que criar uma grande corrente, se uma pessoa 

não tem voz, alguém erga e fale por essa pessoa. E quando alguém quebra, o outro entra 

na roda e leve isso a diante. E esse é o convite que eu faço aqui hoje, que a gente possa 

fazer um grande coletivo em prol de aonde vai essa temática que é atual, acontece aqui e 

agora em muitos Municípios do Estado de São Paulo e do país como um todo. Parabéns 

Daniela.  
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A SRA. DANIELA ARBEX – Eu queria acrescentar uma coisa. É interessante 

que as pessoas ficam absolutamente chocadas quando a gente fala que 60 mil brasileiros 

perderam a vida no hospital, mas se nós fizermos um senso ou um levantamento do 

número de mortos nos hospitais psiquiátricos na história do Brasil, nós vamos chegar a 

um número impressionante, com certeza. Eu fui criticada por muitas pessoas, e cheguei 

a receber essa crítica de colocar o nome Holocausto, dizendo que não poderia colocar o 

nome Holocausto para falar dessa tragédia já que ela remetia ao nazismo e tal. E aí a 

minha resposta foi o seguinte, mas quem sofreu mais, dá para quantificar? Será que as 

pessoas que ficaram no campo de concentração nazista sofreram menos do que as que 

ficaram institucionalizadas por 50 anos?  

Então, eu acho que a gente precisava contabilizar essas mortes para a gente ver o 

tamanho da tragédia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Daniela, como que é, a 

gente que trabalha com a Comissão da Verdade, a gente faz perguntas mais difíceis, eu 

sei que tem até umas pessoas na mesa preparadas para perguntar, mas deixa eu 

perguntar no nosso estilo Comissão da Verdade.  

O sujeito estava lá, internado, aí a Faculdade de Medicina estava precisando do 

cadáver ou estava precisando de um órgão. Como esse sujeito ia para a morte? Depois, 

como era a cadeia de comando? Quem foram os médicos envolvidos, as autoridades 

sanitárias, como é que o pessoal do Governo... Como é esse negócio do documento do 

capim. Por favor, como é que desmontava? Como é que matava o sujeito? Era 

intencional, era acidental? Tem documento sobre isso? 

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Olha, o Padre Júlio falou exatamente sobre isso. 

Que a população de rua foi encontrada sem sinais de violência, mas a violência é manter 

essas pessoas lá. Isso aconteceu lá na Colônia. Eu percebi, e isso é só uma visão minha 

e quem sou eu para fechar a questão nisso, que não havia essa intencionalidade, mas o 
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descaso matava. Quando você deixava pessoas dormirem no chão sobre o capim, nuas, 

serem subalimentadas. Com uma alimentação pobríssima de nutrientes, passarem frio, 

fome, serem cobaias de eletrochoque, você estava causando a morte dessas pessoas. 

Agora, eu não acho que houve uma intenção de esconder essas mortes. A gente só não 

viu as mortes porque não quis ver. Porque a gente ainda é uma sociedade que tem uma 

cultura que acha que existem vidas que valem menos, e que essas vidas não são 

importantes, afinal, nem gente eles eram.  

E eu acho isso, assim, uma Comissão coletiva. Vários médicos passaram por lá, 

vários atestados de óbito foram assinados, mas eu acho que nenhum manipulado. As 

pessoas morriam dentro da Colônia de diarreia. E eram tantos casos de diarreia que eles 

criaram o termo pomposo para se referir à diarreia, porque eles achavam que a diarreia 

era doença de louco, já que os pacientes morriam de diarreia. Morriam de diarreia por 

causa da sujeira, por causa das condições degradantes. Aí eles criaram enterite do 

alienado, olha que chique, para falar das mortes por diarreia.  

Então, assim, eu acho que esses arquivos são importantíssimos, eu não tive 

acesso a todos os arquivos que eu quis abrir, eles existem, existem prontuários médicos 

que contam a história de todos os personagens do Colônia e eu tive acesso ao prontuário 

da mãe da Débora. Foi o único prontuário que eu tive acesso que conta inclusive que a 

mãe da Débora, aquela menina que só ficou sabendo que ela era filha da Colônia aos 25 

anos de idade, que conta que essa mãe tida como louca e tratada esse tempo todo dessa 

forma, todos os aniversários dessa filha ela lembrava da filha e dizia ‘hoje a minha filha 

morena faz um ano’, ‘hoje minha filha morena faz cinco, faz 18’, ela se lembrou da 

filha em todos os aniversários da filha até ela morrer. E no último ano de vida dela ela 

disse, eu me sinto presa, angustiada, sozinha, como eu me sentia na cela. De tanta 

angústia de não ter notícias dessa filha. Então, assim, muitas pessoas participaram disso. 

Eu acho que não foram só os médicos, que não foram só, nós tivemos de 1903 a 1980, 

28 governantes que chamavam inicialmente de Presidentes do Estado, interventores, 

Governadores, que sabiam o que se passava na Colônia, tanto sabiam que criaram uma 

política pública de leito chão. O documento de leito chão que está no Museu da Loucura 

é de 1959, foi assinado por José Concenso Filho que era um funcionário do Estado. 

Então quer dizer, não dá para dizer que não sabiam, mas também não dá para dizer que 

as famílias que abandonaram seus parentes lá e não querem saber não tem 

responsabilidade. Eu acho que responsabilidade coletiva. Então, eu acho que é uma 
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coisa para a gente se pensar a partir de agora, o que fazer. Como abrir esses arquivos 

porque eu acho que nós vamos encontrar mais coisas. O depoimento que o Senhor 

trouxe foi impressionante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então faz um vínculo 

com o Veloso porque eu não consegui entender como é que tinha esse tipo de...  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – É o seguinte, o Silvio e aqueles meninos que 

vocês viram que estava com o corpo coberto de moscas, é um oriundo do Hospital 

Oliveiras. E assim como ele, 30 crianças do Hospital em que os corpos eram jogados em 

valas comuns e que os cachorros comiam os restos dos mortais, esse hospital mandou 

crianças que sobreviveram que conseguiram resistir a isso para o Colônia e a esperança 

das crianças que foram para o Colônia era que lá iam encontrar um tratamento melhor. 

Aí eles descobriram que lá iam encontrar um tratamento diferente, mas o tratamento era 

igual. Para vocês terem uma ideia, as crianças que tinham paralisia cerebral que eram 

mandadas para lá, não eram retiradas do berço nem para tomar sol. Quando tinha sol 

eles tiravam o berço da ala, punham lá no sol e depois eles voltavam com o berço no 

lugar. Então, é isso. O depoimento dele é muito importante porque uma das personagens 

da Colônia que está viva, vou lembrar o nome dela, ela foi estuprada lá. Mandada, ela 

tinha que sair daquele local lá. Ela foi cumprir uma ordem e ela foi violentada aos nove 

anos de idade. Então, essa pessoa está viva, a Elzinha, esse relato é muito 

impressionante. E eu fiz uma foto da Elzinha, e o tempo todo ela segura uma boneca e é 

a boneca que ela nunca teve na infância. Porque na infância ela se lembra de tudo, 

menos de ter sido criança. Todas as referências de vida dela foram dentro de um 

hospital psiquiátrico que foi o Oliveira, que foi esse inferno e depois continuou dentro 

da Colônia. Por isso que eu acho o depoimento dele impressionante. Porque é uma 

confirmação, a gente conta um pouco da história dessas crianças que partiram do 

Oliveira em busca de ser tratadas como gente, e que encontraram a indigência social no 

Colônia.  
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A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Boa tarde. Eu sou do Conselho Regional 

de Psicologia, queria parabenizar muitíssimo a Daniela que trouxe uma realidade e dizer 

assim, que infelizmente essa realidade não é muito diferente atualmente.  

 O sistema conselho de psicologia faz anualmente ou bianualmente uma 

inspeção nacional. Em 2004 ele fez uma inspeção nacional. 

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Está aqui a inspeção. A feita em 2004 que 

passou por 16 Estados brasileiros. E encontrou a mesma realidade, celas, algemas, em 

todos os hospitais do país.  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Então, é exatamente isso. Para essa 

realidade que foi no Hospital Psiquiátrico Charcot, na realidade não tem muita diferença 

do que você constatou e relatou até então. Então, nesse hospital em 2004 e eu tenho uma 

realidade de agora, de janeiro de 2013 que também não é diferente disso que diz que 

nesse hospital também existia um descaso tão grande, os aspectos dos pacientes eram 

emagrecidos em razão de péssima alimentação. Havia mantimentos muito restrito nas 

dispensas, e eles estavam maltrapilhos, com roupas rasgadas, sem agasalho e um frio de 

12 graus. Descalços, com os pés rachados, desdentados e impregnados de 

medicamentos. Então, as acomodações eram absolutamente inadequadas, quartos 

gelados, camas que eram catres, colchões que eram estragados e banheiro sem a menor 

condição de higiene. Então, assim, o que eu diria é que isso aqui em 2004, agora em 

janeiro de 2013 em uma região perto de Bauru, em um hospital muito próximo de Bauru 

que era na verdade um hospital de leprosos, então assim, o pacto da sociedade. Eu vejo 

muitos atores e o pacto da sociedade para realmente convidar pessoas e bem longe. 

Então, foram os leprosos, os tuberculosos, os de sofrimento mental e agora porque não 
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os dependentes. Então, em cada época se atualiza o confinamento e a limpeza. Então, 

nesse hospital que era para leprosos agora em 2013, em janeiro que nós encontramos lá. 

Então, todos eles apresentavam uma forma de confinamento aos pacientes, onde todos 

os acessos aos espaços da instituição eram controlados por funcionários por meio de 

uma maçaneta que permitia abrir e fechar as portas, incluindo os espaços que 

permanecem as pessoas com transtornos leves.  

Então, não adianta ele explicar que eram pessoas com sofrimento mental grave, 

porque nos de sofrimento mental muito leve também era a mesma. Eram celas. 

Encontramos um jovem com 18 anos, estava lá há um ano sem qualquer diagnóstico e 

preso a uma cela porque ele era agressivo.  

Então, continua exatamente igual, e por que é que nós aqui... Têm várias pessoas 

do Conselho, porque a nossa luta é uma luta antimanicomial e é uma luta de resistência? 

Porque não tem como parar. Então ela continua.  

Então, quando você fala em holocausto, existe um holocausto repaginado nos 

dias atuais. E sabe como ele está repaginado? Além dos hospitais psiquiátricos e a 

reforma psiquiátrica ainda que a gente tenha que continuar lidando que não conseguiu 

fechar, nós temos uma cena contemporânea que são as comunidades terapêuticas que 

não difere em absolutamente nada em termos de violação de direitos. Então, assim, 

temos o holocausto que é a internação compulsória, temos a Lei 7663 que veio 

fortalecer as políticas de internação, portanto, nós temos instalado o nosso holocausto 

contemporâneo. Então, nessa inspeção que foi em 2011 nas comunidades terapêuticas, a 

gente distribuiu para a Defensoria, tentou distribuir o maior número possível desse 

relatório da 4ª inspeção então, eu posso falar de São Paulo, mas não é diferente todos os 

relatos das 68 unidades de comunidades terapêuticas, não é diferente. Então, eu falo de 

Bragança Paulista onde nós fizemos a declaração, e foi a Defensoria Pública, 

representantes, Conselho Regional de Psicologia várias entidades, CONDEPE, naquela 

época o Aristeu fazia parte do CONDEPE e as entidades de direitos humanos, e nós 

fomos nessas comunidades. Na verdade o que nós encontramos lá, e isso pelo relato dos 

internos, eram pessoas que estavam lá e relataram que existia espancamentos noturnos, 

essa clínica tinha um nome e existia também um cassetetes com nome, e o nome desse 

cassetetes era ‘Gratidão’ e era esse cassetetes que era usado para espancamentos 

noturnos. Existiam quatro cães pitbull, e esses cães eram usados para os que tentavam 
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fugir. Existiam pessoas picadas de escorpião, existiam pessoas só com chinelinho de 

dedo e somente com bermudão e não podia mudar roupa porque na versão oficial, se 

eles mudassem roupas facilitava fuga, então eles não podiam usar qualquer outra coisa 

que não fosse chinelo, independente de frio ou calor.  

O espaço de isolamento um horror, e eles raspavam a cabeça também, que não é 

diferente dos aspectos, a prática do culto religioso obrigatória, e rasga qualquer outro 

livro que não fosse do último lá empregada. E eu vi por último fotografado, esses 

internos eram obrigados a cavar buracos, portanto, cavar a própria cova sempre que eles 

tinham qualquer ato indisciplinar.  

Então, o que eu diria é que para nós do sistema Conselho, a gente tem uma 

questão que é inegociável. Internação nós não negociamos. Porque internação, quem 

entra na internação normalmente não sai vivo. Nos hospitais psiquiátricos, vide 

Sorocaba e vide esse hospital que eu fui onde o atestado de óbito, todos eles tinham o 

mesmo motivo, problema pulmonar. Agravos pulmonares, eram todos os atestados de 

óbitos iguais. Quando na verdade a gente sabe que o que causou óbito lá foi abandono 

absoluto, absoluta negligência. Então, porque nós não negociamos absoluta internação 

porque nós temos uma Lei e essa Lei nós obedecemos, 10216 que significa internação 

apenas como último recurso, e esse último recurso em períodos e prazos absolutamente 

curtos para a pessoa sair da crise seja ela de abstinência, ou seja, ela de sofrimento 

mental crítico. Então, nós permanecemos em luta por uma sociedade sem manicômios. 

E nós permanecemos também assim, no nosso princípio ético porque para nós, direitos 

humanos também são inegociáveis. Então, para o sistema Conselho, temos como 

princípio direitos humanos e a ética na profissão, e a nossa prática não vai jamais 

compactuar com encarceramentos e mortes.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu queria só comentar que a minha apresentação 

eu parei para não ficar muito extensa, mas tem exatamente imagem de 2013 de hospital 

psiquiátrico que a gente denunciou. Aliás, eu já tinha denunciado em 2004 e essa 

inspeção passou na minha cidade em função da série Transtorno Mental Em Busca de 

Tratamento Digno que a gente tem foto, mas não vou mostrar porque é muita coisa, que 
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a gente ficou de campana nos fundos de um hospital psiquiátrico em um morro eu e o 

fotógrafo para conseguir flagrar as imagens de abandono e maus tratos.  

E aí em 2013 esse hospital foi novamente denunciado por nós e todos os 

pacientes, mini Colônia, pelados, mantidos em condições sub-humanas e esse hospital 

foi fechado. Eu acho que a luta hoje precisa ser pela busca de modelos capaz de 

substituir a busca de modelo hospitalar que seja resolutivo, eficiente, que possa dar 

respostas às famílias e tratar essas pessoas com dignidade. Até o que se fala não é em 

fechamento de hospital. É em redução dos leitos de baixa qualidade. E a gente pode ter 

leitos em hospital geral que atenda esses pacientes em crise, porque eles têm que ficar 

encarcerados e segregados? Essa cultura precisa ser mudada.  

Mas para isso a gente tem que ter aqui fora uma rede capaz de dar respostas e 

tendências dos pacientes e fazer com que essa rede funcione. E nosso Juiz aqui, uma das 

lutas dele é justamente essa, não é? 

 

 

O SR. PAULO FADIGAS – É. Sou Juiz da Infância e Juventude, da 

Coordenadoria e Presidência do Dr. Malheiros, e eu realmente já havia falado com a 

jornalista a respeito da necessidade de implantar a realidade, e não só uma mera 

instrução, norma, patati patata, e chega lá naquele CAPES da periferia não tem 

psiquiatra, não tem enfermeira, não tem coisa alguma. Porque no papel está tudo lindo e 

na prática quem vai por a mão na pessoa não tem, não existe. Fica um atendimento 

muito formal. Eu vou relatar só um minutinho. Eu sou Juiz na Penha há uns 14 anos. 

Alguém já ouviu falar em FF? É fichado e fotografado. Quando se encontra um corpo, é 

fichado, e a ficha leva uma fotografia, FF número tal. Aí quando a família descobre, ela 

tem que entrar com processo de retificação de registro para dizer quem era aquele 

corpo. E eu falava, poxa, porque tem tanto processo na Penha? Porque ali tem um braço, 

o Tietê tem uma represinha e os corpos ficam boiando lá. É onde encontram os corpos. 

Porque toda essa população que eu reconheci do Padre Júlio, toda essa população de 

rua, mas não indigente é jogada por ali, onde ela desova, ali no Parque do Tietê. E 

quando a gente vai fazendo esse processo eu cheguei a ver dentista, cheguei a ver 
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artista, pessoas com transtornos mentais, mas ocorre esse descarte como se as pessoas 

fossem coisas.  

E também sempre me inculcou muito a questão de onde as escolas de medicina 

achavam tantos corpos. E lendo o seu livro, eu já li, me veio aquela... É mesmo. É dali. 

Mas tem uma coisa, não sentiu com tantos arquivos médicos, não sentiu que a ideologia, 

a mesma ideologia alemã, italiana do fascismo, alimentava a ideologia médico oficial 

que fez essa instituição?  Não fez um paralelo? 

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu acho que existe um paralelo sim, eu acho que 

aquelas pessoas por não serem vistas como gente nem pelos médicos, o destino delas 

não importava. Então, é absolutamente chocante quando você pensa que um médico que 

passou por lá conviveu com os abusos e não fez absolutamente nada. O número de 

pessoas que passaram por lá de médicos, e quantos ousaram denunciar, a gente conta na 

mão. Então, quer dizer, é absolutamente chocante que a classe médica tenha 

compactuado com isso (ininteligível) era como se ele encontrasse perdão para as faltas 

dele. E eu dizia, que faltas? Você foi uma das vozes que denunciou e que perdeu o 

emprego por isso. Mas ele acha que fez pouco, entendeu? É muito interessante, e aí tem 

um capítulo do livro que eu falo que lá no hospital os funcionários e ex-funcionários, 

ninguém apertou o gatilho, mas todos carregam a morte nas costas. É exatamente essa a 

indiferença. E a indiferença também mata gente.  

 

 

O SR. MALHEIROS – Oi Daniela. Eu queria agradecer a você pela sua paixão, 

devoção e emoção. Tudo isso que você está colocando nessa obra que é uma obra 

importantíssima para o resgate da verdade. Da verdade do que aconteceu no passado e 

do que acontece hoje. Ainda nesse caminho eu vou dar um testemunho. Eu sou 

supervisor lá no CRATODI, dos plantões judiciais. E muitas e muitas vezes nós vemos 

mães e pais absolutamente indignados nas internações não compulsórias, mas nas 

involuntárias que eles mesmos pediram pelo fato da internação ter sido indicada por 15 
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dias. Isso é um absurdo. Dr. Juiz o Senhor precisa tomar providências, esse psiquiatra 

não merece ser psiquiatra. Mas porque, minha Senhora? O psiquiatra é quem entende.  

Não, não, não. Esse menino... E isso não é uma fala. Isso a gente reproduz todos 

os dias várias vezes. Esse menino vai voltar para a casa e vai amolar a gente. Ele está 

sempre quebrando as coisas, sempre causando muito dano dentro de casa. Então, não dá 

para ficar, Doutor? O Senhor é Juiz. O Senhor manda. Juiz faz tudo. Então, porque o 

Senhor já não manda ele ficar uns três, quatro anos internado? O pai, a mãe, o irmão. 

Nós já não queremos mais. Ele é indesejável, ele é diferente, ele nos envergonha na 

vizinhança. Doutor, dá um jeito. Deixa ele internado uns quatro, cinco anos que já está 

de bom tamanho. Isso todos os dias. É uma coisa que se reproduz, as queixas, pelo fato 

do período ser de 15, 20, 30 dias. Muito pouco tempo para ele já voltar para a minha 

casa, pelo amor de deus.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu entendo a dor das famílias. Eu entendo 

porque eu tenho um familiar muito próximo que sofre de doença mental e é difícil lidar 

com isso. Mas a gente precisa se instrumentalizar para lidar com isso. E se uma família 

não tem condição de cuidar do seu doente, ele pode ser cuidado em um lar protegido, 

em um lar coordenado. A família muitas vezes também é vítima. Então, o que a gente 

precisa é tratar o doente e tratar a família que também está adoecida. E dar instrumentos 

para essa família lidar com essa realidade. Porque o que fica parecendo é que a gente 

está fechando os olhos para a dor dessas famílias. Não é isso. A gente sabe que essas 

famílias também são vítimas. Agora então porque não a briga e a luta ser para a gente 

melhorar esse modelo de rede substitutiva? Para que seja um apoio para essas famílias e 

que elas realmente entendam que o familiar não precisa, ele pode ser tratado e ser 

mantido em serviços extramuros. Então, eles também precisam aprender a mudar a 

cultura. Mas para isso eles precisam ter instrumentos, e aí entra o Governo e o nosso 

papel. Então, na verdade essa luta é muito mal compreendida.  
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A SRA. IRAILDES – Eu realizei um trabalho voluntário no CAPES adulto na 

zona leste aqui em São Matheus, e em relação a essa questão da família realmente, a 

família abandona os seus pacientes, os seus usuários de CAPES. Não tem profissionais 

suficientes para realizarem esse trabalho.  

Eu faço um trabalho com as famílias para essa aceitação. Em 2010 nós perdemos 

dois pacientes por descaso de pacientes. Ele foi morto, ele apanhava na delegacia 49, e é 

isso, está abandonado. Eu acabo me emocionando muito porque eu também abracei essa 

causa da saúde mental e me apaixonei muito porque na minha família existe. O meu 

irmão foi uma pessoa que sofreu muitos maus tratos no hospital Vera Cruz ali no... E na 

minha família também tem essa questão e eu sofro muito com isso. Eu tenho um irmão 

que nos causou muitos problemas, muito trabalho só que como eu, pelo conhecimento 

de causa a gente aceita o meu irmão. É feito um trabalho muito humano, mas é um 

descaso muito grande.   

Eu me emocionei muito com a sua fala, e é uma paixão muito grande por essa 

área da saúde mental, e eu vivo nessa luta, é constante a minha luta. Eu estou sempre lá 

no CAPES e inclusive por conta própria eu visito usuários de CAPES até hoje. O que eu 

posso fazer por esses pacientes, eu faço.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Faz uma 

bateria de perguntas, sem quebrar seu raciocínio é o seguinte, só para todo mundo 

organizar o tempo, a Daniela vai ficar conosco até às quatro horas. São 15h35min, então 

nós temos mais meia hora. Então, quem puder, a Daniela já vai embora, nós vamos 

passar um vídeo documentário que a Professora Débora Diniz nos mandou lá de 

Brasília, sobre um manicômio lá na Bahia que ela fez em 2009, casa dos mortos, então 

quem puder ficar, a gente passa o documentário da Professora. O vídeo são 23 minutos, 

só para organizar. Quatro horas a Daniela vai embora, e nós ficamos mais um pouco. Dá 

uma caneta para ela anotar, só para não perder a cronologia. Vai, pode perguntar.  
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O SR. PAULO – Eu trabalho com o plano Juventude Viva, que é um plano 

voltado a redução da vulnerabilidade de jovens negros a violência, e não sei se vocês 

acompanharam, mas segunda-feira a Presidente Dilma recebeu da mão do ator Erico 

Brás, aquele do teatro Olodum, que faz o Jurandir de Tapas e Beijos, uma carta 

reivindicando políticas para jovens negros pararem de morrer, porque o número de 

jovens negros que são assassinados é três vezes maior do que dos jovens brancos. Mas 

como quem trabalha nesse plano, a gente tem o esforço um pouco antigo de tentar 

definir quem é esse sujeito de direitos que está morrendo, está sendo desassistido 

completamente. Não há como. Aviões caem toda semana repletos de jovens negros. 

Quando um avião cai, todo mundo se comove. A juventude tem passado por um 

holocausto, como você diz aqui, por um genocídio que são termos que já são nossos, 

não tem dono. Sempre que a gente ouvir um cenário de extermínio como esse, a gente 

tem que retomar essa história sim. Mas o nosso esforço é de tentar entender qual é esse 

jovem que morre e ninguém se comove. É porque ele já morreu socialmente muito antes 

da morte física dele acontecer. Eu acho que o seu trabalho lança luz sobre essas vítimas, 

eu acho que a gente tem que criar pontes do seu trabalho com essa articulação. A 

Presidente Dilma disse que agora é prioridade enfrentar esse tipo, tá na boca dela, não 

sou eu que sou militante que estou falando. E eu queria saber se conseguiu ter uma 

apreensão, qual é a segmentação racionalizada desse problema, se existe uma maioria 

negra, porque eu acho que esses sujeitos são os indesejáveis.  

O nosso Estado, embora nós tenhamos uma Constituição democrática e 

pluricultural, nós temos instituições que não estão preparadas para lidar com tipos de 

cidadania ativa que são construídas a partir de sujeitos como esses que são jovens, são 

negros, e a gente cria doenças, cria formas de delinquências, e os nóias, assim... Estão 

na esteira desse genocídio de jovens pretos periféricos, e eu acho que o seu trabalho 

vem colaborar com o nosso empenho nesse sentido. Eu queria continuar com o diálogo 

posteriormente.  

 

 

O SR. CELSO FONTANA – Meu apelido aqui no clube é Barbacena, porque 

minha família é de Barbacena. E eu entrei para o movimento negro muito porque meus 

amigos de infância, eu passava sempre as férias lá, alguns foram internados na Colônia. 
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Eu ainda na década de 50, eu me lembro que havia alguns, no depoimento eu não vou 

me esticar aqui, depois podemos nos corresponder por email. Mas queria fazer essa 

provocação agregado a do Paulo que é o futuro Secretário de combate ao racismo do 

diretório regional do PT de São Paulo, que é um olhar mais racial sobre a questão dessa 

história. Eu calculo que você não leu. Na segunda edição, já que seu livro está fazendo 

sucesso, eu comprei seu livro em Diamantina agora nas férias. E estava na seção de 

destaque da livraria de Diamantina, e li. E fiquei claro, empolgado porque eu passei 

muitas vezes em Barbacena, e queria para refrescar a tristeza sobre esse assunto, dizer 

duas coisas. Uma do Carlito Maia, que era grande amigo também do Deputado Adriano 

Diogo que eu parabenizo pelo evento. O Carlito dizia assim, eu sou de Minas, e mineiro 

não fica doido; piora. Para amenizar um pouco.  

E eu que sou mineiro, tenho apelido até de Barbacena ou de Mineiro, embora 

seja paulistano, eu sempre cito que eu ouvia quando criança em Barbacena que eles 

falavam assim, você é lá de Barbacena, a cidade dos loucos? E aí a turma de Barbacena 

falava assim, eu sou de Barbacena, mas não sou louco não, a gente só cuida dos loucos 

de fora. E era uma brincadeira, mas a cidade viveu muita em função dos manicômios, e 

tinha uns 20% da cidade que trabalhava em função de saúde mental. Mas quero aqui 

parabenizar e agradecer muito ao Deputado Adriano Diogo e a Vereadora Juliana 

Cardoso que deram para nós um banho de aula, mas na segunda edição, procure fazer 

um adendo em cima de reflexões em cima de que os militantes negros poderão te ajudar, 

e eu me coloco dentro deles, para um olhar sobre o material que você já coletou, 

inclusive sobre as fotos, um olhar sobre a questão racial como forma de agravar a 

herança escravagista e o racismo atual. Muito obrigado.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu queria colocar o seguinte, essa questão dos 

negros internados, eles eram maioria, pelas fotos dá para ver. Quando você olha, você 

só não acha que é um campo de concentração nazista porque tem negro, então, você 

consegue ver que a maioria é negra. E a sua colocação foi muito importante porque no 

final do ano passado a gente fez lá na Tribuna, no meu jornal, uma série chamada ‘Até 

Quando’, que era uma série sobre os jovens como autores e vítimas da violência. Porque 

antes de ser autor, o jovem é vítima da violência. E a gente pela primeira vez fez uma 
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abordagem corajosa que mostrou que quem morre tem cor nesse país. E a gente colocou 

esses números, eu entrevistei o pessoal do observatório das favelas do Rio de Janeiro e a 

gente mostrou exatamente isso. Que o número de jovens negros mortos é três vezes 

maior do que o número de jovens brancos que morreram. Então, assim, essa é uma 

discussão que não está nos jornais, e que a gente colocou e a gente teve uma 

repercussão importante dessa série mostrando a trajetória desses meninos, a falta de 

oportunidade, como eles são vitimados até por serem, principalmente por serem negros. 

Eu estou fazendo uma matéria agora que vai ser manchete do próximo domingo, que 

fala sobre educação. Mostrando que nas escolas públicas do Rio de Janeiro os alunos 

são enegrecidos ou esbranquiçados de acordo com a nota. Então, foi feito uma pesquisa 

pela Professora da PUC pedindo para as pessoas colocarem qual era a visão que ela 

tinha daquele aluno. Se ele era branco, pardo, negro, enfim. E ela colocou no início do 

ano. No meio do ano quando vieram às primeiras notas, se era aluno negro, se ele tinha 

boas notas, ele era embranquecido, tido como negro por ela. E se ele não tinha boas 

notas, o branco pode ser enegrecido. É isso. Então, essa é uma longa caminhada, mas 

que tem que ser discutida. Então, achei ótima sua fala. Obrigada.  

 

 

O SR. LUIS – Boa tarde. Sou Luis, sou da Juta e eu não sou de me expor nesses 

locais, mas eu faço uma luta há muitos anos sobre alcoolismo e drogas. Sobre essas 

instituições que internam sem ter o mínimo de preparo, que infelizmente no Brasil, a 

gente tem uma pessoa (ininteligível) minha área e infelizmente onde a gente mexe com 

a população carente, população que precisa realmente, a gente não consegue internar 

essa pessoa, a gente não consegue mostrar porque se inventou em São Paulo os CAPES 

que não tem pessoas preparadas para te tratar. Para orientar essas pessoas de uma 

maneira que elas possam sair da lama que vivem. E a gente também, eu estava vendo o 

meu querido Doutor falando, e eu tenho um Desembargador que é muito amigo meu, 

Dr. Yoshiaki, e ele falava que na época dele de Juiz, a pessoa cometia pequenos delitos 

e ao invés de ele prender a pessoa ele falava, você vai ter que frequentar tal grupo, 

durante tanto tempo e vai ter carteirinha assinada. E salvou várias vidas. Porque não nos 

prepararmos dessa maneira? Eu queria deixar aqui só esse adendo.  
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O SR. JOÃO ANTONIO FERREIRA – Meu nome é João Antonio Ferreira. 

Eu sou sociólogo profissional de saúde e trabalhei vários anos com o Adriano. Eu 

trabalho atualmente para a Juliana. Queria só lembrar um caso que ocorreu no ano 

passado. Naquele auge da operação da Cracolândia no ano passado quando a polícia 

entrou na Cracolândia, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo, contratou 

300 leitos em diversas comunidades terapêuticas e aí chegou uma denúncia que houve 

uma morte. Uma pessoa foi queimada viva em uma cela em uma comunidade 

terapêutica lá em Cajamar. Eu só queria relatar isso porque a gente foi atrás, pegou 

todos os laudos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde que em 2012 visitaram essa 

clínica e o que dizia? Medicação vencida, rottweiler para impedir fuga, comida servida 

em baldes, celas. E como foi a morte? Os pacientes eram trancados a noite dentro das 

suas celas. Teve um incêndio e demoraram demasiadamente para abrir as celas. E um 

paciente que podia ter sido encaminhado para um CAPES, o CAPES aqui de Pirituba, 

morreu vítima dessas queimaduras que teve nesse incêndio.  

Então, o relato não é do passado. Não tem mais nome de hospício ou de 

manicômio, mas essas comunidades terapêuticas que essas famílias encaminham seus 

filhos achando que vão buscar a cura, hoje reproduzem esse tipo de atendimento, esse 

tipo de procedimento nefasto.  

 

 

O SR. RAFAEL – Boa tarde. Eu faço um trabalho junto a crianças das favelas e 

cães abandonados. Muito bem, teve uma determinada colocação que uma companheira 

fez aqui que eu não gostei dela dizer que um animal é a pior raça é o pitbull. Não. A 

pior raça é o ser humano. A pior raça é o ser humano mesmo porque o pitbull não levou 

Jesus Cristo à cruz, não o crucificou nem nada.  

Muito bem. Eu faço um trabalho junto às crianças de favelas. Eu compro 

tabuadinhas, ensino postura e vocabulário. Eu gostaria também de nós, negros, não nos 

colocarmos como coitadinhos. Uma coisa que o Lula fez que eu não gostei, a cota de 

faculdades para negros. Nós estamos tão bonitos e inteligentes como os brancos, os 

loiros e as loiras. O Haiti foi liberto em 1804, mas só que de lá para cá os negros se 
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acomodaram muito. Se acomodaram muito. Então eu gostaria, infelizmente aqui tem 

poucos negros, eu gostaria que nós negros nos aculturássemos melhor. Nós somos tão 

bonitos, inteligentes e etc. quanto qualquer branco. E o pior racista é o próprio negro. 

Mesmo o próprio Pelé, quando ele se envolveu com a negrinha empregada doméstica 

não aceitou a Sandrinha que era Vereadora pelo PT como filha. Ela veio a morrer com 

câncer de mama. Então, vejam vocês o seguinte, eles puseram aqui todos os problemas, 

mas não falaram como resolver esses problemas, que é através de uma boa cultura. 

Porque eu dou tanto valor a uma boa cultura? Porque eu sou um cara inculto. Eu vim de 

lá das caatingas do nordeste, então eu gostaria que nós nos apegássemos mais a cultura. 

E eu gostaria mais que o pessoal passasse a frequentar mais as favelas, os baixos 

viadutos que é o que eu faço. Eu queria que esse pessoal fizesse essas palestras lá dentro 

das favelonas, no miolo das favelas. (ininteligível). 

 

 

A SRA. – Gostaria de saber se nas suas pesquisas houve internações por motivos 

políticos? 

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Houve sim. Alguns militantes foram internados 

na época da ditadura. Também foram silenciados na Colônia.  

Eu quero falar para o Negrão que é o seguinte, eu me sinto muito a vontade de 

vir falar aqui porque eu tenho um pé na favela. Eu trabalho há 18 anos na Tribuna e 

enquanto meus colegas estão cobrindo as pautas oficiais, eu sempre estava nos bolsões 

de pobreza, e nas enchentes eu chegava ao jornal com a roupa suja de lama até aqui, eu 

entrava nas casas. Então, eu conheço essa realidade. Conheço bem, por isso eu me sinto 

muito a vontade de estar aqui falando.  
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A SRA. ANA CÉLIA – Boa tarde. Eu sou da zona leste, Sapopemba. Primeiro 

eu gostaria de te parabenizar e dizer que estou chocada com tudo isso que eu ouvi, que 

eu já ouvi muitas vezes do meu pai. Eu tenho um filho de 18 anos hoje, e ele tem 

necessidades especiais. A Ju sabe, o Adriano Diogo, muita gente aqui conhece ele. E 

muitas vezes ele teve situações de ser descartado em vários lugares principalmente em 

escolas que a Ju sabe a luta que eu estou para colocar ele em uma escola. E o 

preconceito não é só do lado de fora, dentro da família também existe muito, 

principalmente dos familiares, já ouvi para pegar ele e jogar nas Casas Andre Luis. Só 

que assim, enquanto houver amor e ele tiver os pais dele e a irmã, ele vai continuar 

conosco porque acima de tudo o amor que eles transmitem para nós, é incondicional. 

Não existe amor maior para aqueles que procuram amor e não conseguem absorver o 

amor de outras pessoas. Só isso.  

 

 

O SR. ANDRES – Boa tarde. Eu vou ser breve. Só quero falar uma coisa bem 

importante, o sistema educativo é exclusivo. E exclusivo como eu falo, é porque ele 

exclui aqueles que não conseguem se adaptar a ele. E não ensinam os pais a educar um 

filho que não pode ser educado, porque no sistema educativo atual a família não 

aprende a mexer com as diferentes etapas que tem uma pessoa no decorrer da sua vida. 

Não aprende o marido como atender uma mulher na época de sua menopausa. Um pai 

não aprende como atender uma criança até os oito anos, não sabem coisas básicas que 

geram problemas no futuro. Porque nós temos um sistema exclusionista onde temos que 

ser indiferentes. Porque se nós somos solidários como o parceiro do lado vamos ter que 

falar que a resposta que ele está dando está errada. E que ele tem que aprender, porque 

na universidade só tem vaga para 500 pessoas. Então, eu vou entrar e você não entra. Eu 

estou em uma medida de protesto faz anos. Eu não vou me juntar nesse sistema 

educativo exclusivo, excludente, tem que aprender para o outro ignorar.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Uma coisa interessante que você falou nessa 

matéria que eu estou preparando para domingo que vem é exatamente isso. Uma das 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



30 
 

grandes crises da indústria brasileira é que os Professores só aprenderam a dar aula para 

os alunos ideais. E esses alunos não existem. Então, o aluno que não tem problema, o 

que está bem alimentado, o que é bem nascido. Então, é para esses alunos que eles 

sabem dar aula, e os outros não tem condições de aprender. Por isso essa crise. Um dos 

motivos é esse. Essa busca de aluno ideal. Eles não estão preparados para lidar com uma 

sociedade de diferentes e que hoje tem acesso à escola. Então, eles reproduzem na 

escola essa exclusão, os preconceitos, aí é o dilema. Em uma pesquisa que a gente 

encontrou a Professora disse, eu detesto os meus alunos. Então, isso não tem como dar 

certo. Só pode dar errado.  

 

 

O SR. – Daniela, quem sabe uma hora você vai pesquisar os abrigos de São 

Paulo também. Porque os abrigos de São Paulo e do Brasil são feitos só para crianças 

boazinhas, porque as outras vão para a Fundação CASA. Aqueles que não entram no 

esquema vão para a rua. Os albergues para a população de rua também a mesma coisa. 

Eu tenho encontrado lá no abrigo de emergência, seria interessante você visitar porque é 

o campo de concentração que está instalado aqui em São Paulo patrocinado pela 

Prefeitura onde domingo a noite não tinha água potável e onde a situação higiênica é a 

pior ou parecida com essas que a gente está vendo aqui. Então, isso que foi colocado, 

essa exclusão se repete como normalidade ou anormalidade. Então, o normal é a criança 

que obedece, que faz tudo que a criança do abrigo diz. Você sabe que tem abrigos que 

diz que não recebem pervertidos. E o pior. De que foi aprovado aqui em São Paulo e foi 

feito um ajustamento de conduta com a Prefeitura para criar abrigos para os pervertidos. 

Depois nós falamos de inclusão! Mas fizemos abrigos para aqueles que as entidades, 

inclusive as entidades religiosas não aceitam e não querem. Assim acontece também 

com a população em situação de rua. Eu encontrei nesse abrigo, nesse alojamento na 

Zaki Narchi vários que estão restritos. Não podem ir na rede comum. Então, ficaram 

fora e vão nesse abrigo. Seria muito interessante visitar. Eu levei nessa última semana 

três Bispos para visitar esse local e temos tido um embate terrível com o Poder Público. 

O Dr. Valério viu outro dia nossa reunião com o Conselho pela população em situação 

de rua com a Secretaria da Saúde, e é terrível o embate que nós tivemos, porque ainda é 

visto aquilo que está sendo feito como humanista. Nessa semana levamos também um 
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Vereador. O Vereador Toninho Vespoli visitou esse local e isso é visto como normal. 

Como mérito. Assim como um hospital como esse era visto de certa forma como 

normal.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – É a cultura janista a todo vapor. A gente quer 

continuar limpando a sociedade. Da escória.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, está chegando o 

fim. Tem mais alguém que queria falar alguma coisinha? Duas pessoas. Só um 

minutinho, deixa o Dr. Malheiros se despedir dela.  

 

 

O SR. KENNEDY – Eu sou administrador número dois do Vila Formosa Um, 

do cemitério. Eu queria falar o que eu relatei hoje na prática. Hoje foi uma família fazer 

a exumação de uma criança, depois de três anos. A mãe faz o sepultamento e depois de 

três anos vai pegar os despojos, os restos mortais e mesmo assim, na cabeça dela ela vai 

imaginar a criança daquela forma. Então, moço, é só isso? Só o fêmur? Só o crânio? 

Quer dizer, uma pessoa que teve o sepultamento, depois de três anos, teve aquele luto, 

ainda tem aquela dor. Imagina a pessoa que sumiu e a pessoa nem pode ter aquele 

sepultamento? Quer dizer, a pessoa imagina que ele pode voltar, pode estar vivo, é um 

luto eterno. Então, você falou uma frase que eu achei interessante. Agir com indiferença 

é fácil. Sentar a bunda na cadeira e não saber o que acontece no cemitério é fácil, só dar 

ordens. Agora, você acompanhar o processo é diferente. Eu acho assim, nós vamos agir 

com diferença e não com indiferença. O Ministério Público entrou em contato conosco. 

Nós vamos ir a fundo nos refugiados políticos. Vamos criar um memorial. Se deus 

quiser nessa gestão nós vamos criar um memorial dos refugiados políticos e colocar 

uma identificação como forma humana igualitária. Obrigado a todos.  
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O SR. BENEDITO – Eu estava fazendo uma reflexão aqui sobre uma música 

do Cazuza que fala ‘O tempo não para’. E ele fala assim: ‘eu vejo o futuro repetir o 

passado, eu vejo um museu de grandes novidades’.  

Sobre essa situação que você descreve e ao mesmo tempo eu faço um paralelo 

com o que aconteceu na casa de detenção onde mataram 110 pessoas e o Governo do 

Estado não foi processado. Eu me sinto violentado. Eu me sinto até culpado porque eu 

sou um cidadão do Estado de São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Daniela, faz o 

fechamento. A Dani vai fazer o fechamento, ela sai e quem puder permanecer...  

 

 

A SRA. JULIANA – Desculpa. Mas é que realmente eu fiquei muito impactada, 

emocionada e ainda estou. O Adriano sempre traz para nós uma organização do que 

aconteceu no passado, que trabalha na nossa, eu vou ler, eu escrevi porque eu falei que 

não ia conseguir falar, então é melhor escrever. Que são histórias que graças a pessoas 

como a Daniela, o Adriano Diogo e entre outras pessoas, dá oportunidade para a gente 

conhecer e saber que existiam sim essas pessoas que são más de fato que são pessoas 

que poderiam ser chamadas de loucas sim, porque colocam uma forma dessa 

organização do indiferente, de maltratar o ser humano, de colocar a pessoa nessa 

situação que foi demonstrada aqui, do que foi colocado.  

E aí a gente reflete do que acontece, o que aconteceu e que está na história e que 

vocês colocam a tona isso e a continuidade disso no dia de hoje, porque a gente se 

depara com pautas que hoje tem, como a questão da cura gay, a questão da redução da 

maioridade penal, da internação compulsória ou a questão mesmo da bolsa estupro que 

é colocado aí Bolsa Estupro, querem colocar em uma legalidade para trabalhar com isso 
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para poder fazer a maldade com o ser humano. Então, eu acho que ela vem disfarçada, 

esses temas disfarçados onde tem uma sociedade que é muito preconceituosa, que 

coloca esse ser humano como diferente. E como não está no padrão da sociedade, ele 

tem que ser punido. Eu queria muito parabenizar vocês todos, e agradecer também meu 

companheiro, amigo Adriano Diogo que sempre dá oportunidade para a gente conhecer, 

aprender e amadurecer. Principalmente a nossa ideologia. Obrigada.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu não vou falar mais não. Quero agradecer a 

oportunidade que me foi dada de conversar com vocês e de estar aqui. Eu acho, e me 

perguntaram isso hoje, por que você veio na Comissão da Verdade falar de um assunto? 

Como se a Comissão da Verdade não pudesse ser mais nada além da ditadura. E eu 

falei, porque a gente tem muito em comum. A gente está buscando a verdade, e a nossa 

luta é contra o silenciamento, e qualquer forma de silenciamento, é trazer todos esses 

arquivos à tona. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o carinho de todos vocês. 

Hoje a noite vai ter o lançamento na Cultura da Paulista, quem puder ir eu vou ficar 

muito honrada, e é isso. Obrigada por tudo. Lá eu não vou falar nada. Já falei muito 

aqui. Não vou falar lá. Prometo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que pena. Mas ela disse 

que vai voltar daqui um mês, aí ela avisa a gente e a gente faz mais uma rodada. Tem 

uma menina que quer fazer uma perguntinha. Ela é neta do Davi Capistrano, 

desaparecido político, e sobrinha do médico Capistrano já morto. Então, Capistraninha.  

 

 

A SRA. – Eu só queria lembrar essa experiência do Davi Capistrano lá em 

Santos, que toca todo mundo e a gente fica lembrando as coisas que ele contava, e uma 

delas era que lá em Santos ele fez uma entrevista lá com o pessoal, quando ele entrou 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



34 
 

com pé na porta do Anchieta, ele entrevistou o pessoal e a maior reivindicação do 

pessoal que estava preso era calcinha, sutiã e cueca. E eles fizeram uma compra disso 

com o dinheiro público na época, depois de eles terem relatado tudo que aconteceu lá e 

tal. E eu só queria lembrar que ele perdeu em todos os processos, porque era uma 

entidade privada e ele perdeu em todos os processos.  

Eu tinha uma pergunta, mas acho que a pergunta que eu tinha era essa. A gente 

ouviu relatos aqui de pessoas que sabem de casos que continuam acontecendo, depois 

disso eu trabalhei na Associação Saúde da Família e eu vi uma diretora minha voltar do 

Rio de Janeiro muito impactada em uma cidade que agora eu não vou lembrar o nome 

que acontecia casos horrorosos, isso o Davi Capistrano já tinha morrido há seis anos, e a 

história já estava mais do que relatada, contada e inclusive filmada com filmes que 

foram censurados depois e tudo. Mas que ela voltou e eram casos que continuavam 

acontecendo no Rio de Janeiro e quando ela me contou, eu nem vou contar aqui porque 

acho que todo mundo aqui já está de cabelo em pé de tudo que ouviram. Mas assim, 

histórias horrorosas de oito anos atrás. E agora eu estou ouvindo histórias horrorosas 

que foram de agora. Então a minha pergunta era mais sobre como você está se 

relacionando com esses casos que aconteceram. E a minha pergunta como jornalista era, 

você ouviu esse processo? Mas você está apressada e não precisa mais me responder por 

que eu li uma entrevista sua muito boa já na internet, mas enfim, era isso que eu queria 

lembrar esse caso lá de Santos.  

 

 

A SRA. DANIELA ARBEX – Eu acho só que o que a gente tem que lutar e 

brigar sempre é para continuar denunciando, porque se os abusos continuam 

acontecendo é porque a gente está fazendo pouco. Então, a gente tem que continuar, não 

desanimar, brigar pelo bem social para fazer o bem pela nossa sociedade. Eu fico muito 

infeliz com a cultura que a gente tem visto do ódio, da intolerância, as pessoas se 

matando porque uma buzinou para outra nos sinais, isso é chocante. Eu falo, meu deus, 

que civilização é essa e que tipo de cidade a gente está construindo? Então, a gente tem 

que se reunir mais e se valorizar mais para que a gente se fortaleça e continue nessa luta 

para que a gente consiga mudar esse país. É isso. Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Daniela, obrigado. 

Enquanto você autografa esses dois livros, eu já queria começar. Quem precisar se 

retirar lógico, ninguém vai considerar um desrespeito, uma deselegância. Daniela, eu 

não vou ficar esticando, muito obrigado. Continue firme. O Brasil precisa de pessoas 

como você. E aí você vem uma outra vez fazer manicômio e ditadura, porque hoje só foi 

aperte e leve. Obrigado.  

Enquanto isso, quem puder permanecer, pode fazer bagunça, não tem problema. 

Nós já vamos começar o vídeo documentário da Professora Débora Diniz sobre o 

manicômio da Bahia, 2009. Pode por.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a 83ª 

Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no 

dia 10 de outubro de 2013, na Assembleia Legislativa, Auditório Paulo Kobayashi, 

sobre casos de torturas e mortes de imigrantes japoneses no Brasil. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Esta Mesa está composta pela Dra. Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da 

Verdade, pelo Sr. Mario Jun Okuhara, que é o proponente dessa cerimônia, um dos 

organizadores e idealizadores do documentário que vamos ver e trouxe como 

convidados especiais o Sr. Tokuichi Hidaka e a Sra. Shizuko Kambara. 

Estão presentes os dois deputados desta Assembleia que também contribuíram 

muito para essa cerimônia, Deputado Jooji Hato e o Deputado Hélio Nishimoto. 

Conosco também a Vereadora Amélia Naomi, Presidente da Câmara Municipal 

de São José dos Campos e da Comissão da Verdade de São José dos Campos. 

Tem várias autoridades, várias pessoas presentes e eu vou nominando e 

agradecendo a presença de todas essas pessoas. Mas vamos iniciar a nossa cerimônia, 

que vai ser uma cerimônia muito bonita, muito séria e muito correta que o povo 

brasileiro devia ao povo japonês. 

Então nós vamos ouvir inicialmente o Hino Nacional Japonês, o Hino Nacional 

Brasileiro. Peço que todos fiquem em pé para ouvirmos os Hinos. 

 

     *      *      * 
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- Execução dos Hinos. (Palmas.) 

 

     *      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer uma 

introdução para reproduzir o clima do fim da 2ª Guerra Mundial. Vamos apresentar 

algumas imagens sobre o bombardeio de Hiroshima e de Nagasaki, talvez até a invasão 

da Ilha de Okinawa. E aí a cerimônia vai transcorrer, para que fique claro para todo 

mundo qual era o clima da 2ª Guerra Mundial, para que todas aquelas versões que foram 

feitas, à época, sejam devidamente contextualizadas para que possamos dar uma 

explicação para a humanidade e pedir perdão para o povo japonês. Então pode iniciar. 

- São exibidas imagens com referência às bombas que destruíram as cidades de 

Hiroshima e Nagasaki. 

- Depoimento da Sra. Míriam Muniz, sobrevivente, que à época tinha 16 anos: 

 

A SRA MÍRIAM MUNIZ – Nunca esquecerei este momento. Pouco depois das 

8h00 da manhã houve um estrondo, uma explosão reverberante e ao mesmo instante um 

clarão de luz amarelo, alaranjado entrou pelo vidro do telhado. Ficou tudo tão escuro 

como a noite, um golpe de vento atirou-me no ar e a seguir, no chão, contra as pedras. A 

dor estava apenas brotando quando o prédio começou a ruir em torno de mim. Aos 

poucos o ar se aclarou e eu consegui sair dos destroços. 

No caminho para um dos centros de emergência vi muita confusão, as ruas 

estavam tão quentes que queimavam meus pés. Casas ardiam, os trilhos de bonde 

irradiavam uma luz sinistra e, no local de um templo, pessoas se amontoavam, algumas 

respiravam, a maioria estava imóvel. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



3 

 

 

No pronto-socorro chegava gente correndo, as roupas rasgadas, chorando, 

gritando, alguns tinham o rosto ensanguentado e inchado; outros tinham a pele 

queimada, caindo aos frangalhos de seus braços e pernas. 

Em um bonde vi fileiras de esqueletos brancos. 

Havia também os ossos de pessoas que tentavam fugir. 

Hiroshima tinha se tornado um verdadeiro inferno. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mario Jun Okuhara. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Boa tarde. 

Inicialmente gostaria de cumprimentar o Deputado Estadual Adriano Diogo por 

esse apoio, desde o início, dessa luta nossa pelo resgate da memória nipo-brasileira, 

meus agradecimentos, meus cumprimentos. Agradeço também a Dra. Rosa Maria 

Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade  por esse apoio, pela sensibilidade, por 

conhecer uma história tão desconhecida dos brasileiros e também dos descendentes. 

Cumprimentar o Deputado Estadual Hélio Nishimoto, Deputado Estadual Jooji 

Hato, a Vereadora Amélia Naomi. 

Cumprimentar o Sr. Tokuichi Hidaka, Sra. Shizuko Kambara e alguns 

apoiadores, o Sr. Ademar Morinaga, representando imagens do Japão, que foi o apoio 

para realização do documentário. 

E a todos os presentes, meu muitíssimo obrigado nessa tarde de 10 de outubro de 

2013, uma data memorável para esse resgate da história da imigração japonesa, mas 

principalmente da sociedade maior, que é a sociedade brasileira. 

Tudo começou com a produção do documentário, que completou 13 anos, 

chamado de Yami no Ichinichi, o crime que abalou a colônia japonesa no Brasil, que 

retrata um período muito difícil da nossa história, que foi a Ditadura Vargas e as 

restrições impostas aos estrangeiros e nessa pesquisa aos japoneses, que é objeto do 

estudo. 
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As restrições, aos impedimentos, ao cerceamento de direito, a brutalidade, a 

intolerância foram tão cruéis que é incrível que hoje a gente não tenha conhecimento 

disso, que uma história tão difícil dessas tenha desaparecido ou ficado em fragmentos. 

Busquei o Sr. Hidaka, hoje ele tem 87 anos, mora em Marília, veio hoje de 

manhã. E o Sr. Hidaka é um personagem dessa história da imigração japonesa, ficou 

conhecido em função de um conflito, uma discórdia no seio da comunidade japonesa 

chamado conflito vitorista-derrotista. Esse conflito vitorista-derrotista foi uma 

consequência direta dessa ditadura e que se transformou num legado depois, em 1946 

em diante. 

Sr. Hidaka, vamos passar um vídeo daqui a pouco para fazer uma ilustração 

disso, ele foi do lado do grupo dos “vitoristas”, acabou envolvido no atentado do 

Coronel Jinsaku Wakiyama, que era um dos sete líderes que tinham assinado o 

manifesto de conscientização sobre a derrota japonesa. 

Ele cumpriu pena, mais ou menos 15 anos, foi para a Ilha de Anchieta e, além de 

ter sido envolvido e ter sido essa história principal do documentário, o documentário 

também relata, assim como ele testemunhou os casos de tortura e morte de imigrantes 

japoneses no Brasil. 

Entender o conflito vitorista-derrotista é necessário, antes, entender a história do 

Brasil, a história de um Brasil intolerante com os estrangeiros e que por uma questão de 

um elemento cultural que nós temos, chama-se “cultura da vergonha”, essa história foi 

esquecida, foi enterrada para que um outro discurso, logo pós-guerra, pudesse dar lugar, 

que era o discurso da integração, o discurso da assimilação, da educação dos filhos 

nascidos no Brasil, filhos de japoneses nascidos aqui, brasileiros. 

Os japoneses cresceram, evoluíram, mas essa história ficou esquecida e tudo foi 

correlacionado à questão do conflito “vitorista”. Os livros oficiais retratam bastante 

isso, mas eles escondem a intolerância, a violência do Estado. 

Por isso se faz necessário esse resgate, é tão importante essa audiência dentro da 

Comissão da Verdade para que possamos integrar não somente as glórias, mas a 

resistência e que essa situação, que é tida como uma vergonha pela sociedade nipo-

brasileira, vamos dar lugar a isso como um ato de resistência. Não que os japoneses 
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ficaram calados, pelo contrário, houve resistência, houve inconformismo e que isso não 

ficou esquecido. 

Por isso é importante esta Comissão, para que a gente possa relatar alguns casos, 

obviamente existem diversos, mas para que tenhamos um bom andamento dessa 

audiência nós selecionamos três casos de tortura e morte que, o Sr. Hidaka é testemunha 

e que a Sra. Shizuko também é testemunha. 

Aqui está presente também, gostaria de cumprimentar a D. Alice Koshiyama, ela 

é filha do Sr. Fusatoshi Yamauchi, que foi um dos 170 presos na Ilha de Anchieta. É 

uma grande surpresa ter a presença da senhora. 

Nós fizemos um depoimento em vídeo com o irmão dela, que ainda mora em 

Tupã, que vamos passar o vídeo daqui a pouco para começar essa questão da lista de 

relatos. 

Importante dizer que hoje é um dia importante não só do reconhecimento dessas 

graves violações aos direitos humanos dos imigrantes japoneses, mas um começo de, 

não só um pedido, mas de uma exigência, que nós pedimos à Comissão que isso seja 

encaminhado e teremos outras etapas daqui para frente, mas que a retratação pública do 

governo brasileiro. 

Em todos esses anos, Deputado Adriano Diogo, Dra. Rosa Maria Cardoso eu não 

escutei de um imigrante japonês um pedido de indenização, nada em dinheiro. Mas ao 

questionar uma retratação, isso lavaria a alma desse povo, que com isso quer ser 

considerado integrante dessa construção do Brasil, porque os nossos pais, avós 

construíram o Brasil e juntos conquistamos a ordem democrática, assim como todos nós 

estamos permanentemente trabalhando. 

Então, quero agradecer essa oportunidade ímpar e maravilhosa de poder resgatar 

uma história dos nossos antepassados e dar continuidade aos trabalhos. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

Por favor, vamos exibir um rápido resumo do documentário, já com a introdução 

dos três casos que vamos analisar hoje, que é um incidente da Bandeira, de janeiro de 

1946, o caso Fukuo Ikeda, em 1946 e os casos de tortura e maus tratos na Ilha de 

Anchieta, em 1946 e 1947, com relato do Sr. Akira Yamauchi. 
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- É exibido o documentário “Yami no Ichinichi - O Crime que Abalou a Colônia 

Japonesa no Brasil” é uma pesquisa de 12 anos sobre a repressão da Ditadura do 

Presidente Getúlio Vargas aos imigrantes japoneses no país, que provocou uma 

discórdia violenta da sociedade nipo-brasileira. 

O personagem central do filme é o Sr. Tokuichi Hidaka, residente na cidade de 

Marília, que se envolveu no atentado do Coronel Jinsaku Wakiyama, o que ficou 

conhecido como “conflito vitorista-derrotista”. 

A família Hidaka chegou ao Brasil em 1932, no início do período que ficaria 

conhecido como a “Era Vargas”. Como tantos imigrantes japoneses o patriarca Guinzo 

Hidaka, com a esposa e filhos, tiveram seus destinos traçados nas lavouras, no interior 

do Estado de São Paulo. 

Tokuichi Hidaka, hoje com 85 anos, é o último sobrevivente dos anos confusos e 

violentos que se seguiram ao término da 2ª Guerra Mundial, foi um dos 170 detentos 

japoneses a cumprir pena no presídio da Ilha de Anchieta, em 1946. Motivo pelo qual 

levou o Sr. Hidaka, réu confesso, para o cárcere foi o seu envolvimento no atentado que 

causou a morte do Coronel Reformado Jinsaku Wakiyama. 

50 anos depois da conquista de sua liberdade ele retorna para a antiga colônia 

penal, um presídio de segurança máxima para presos políticos e criminosos de alta 

periculosidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos dar uma paradinha. 

Mario, explica o que está acontecendo e vamos achar outra solução. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Vou pedir para ir passando o vídeo e vou 

falando em cima, acho que numa questão de conversão ele acabou comprimindo, o 

filme. 

Nós, em 2008, voltamos para a Ilha de Anchieta, muito tempo depois o Sr. 

Hidaka. E a questão toda é que foi uma espécie de arqueologia, porque o Sr. Hidaka tem 
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uma memória daqueles tempos, ele vai conseguir retratar exatamente o dia a dia do 

presídio da Ilha de Anchieta, fica em Ubatuba. O presídio foi desativado em 1952, após 

uma rebelião sangrenta. 

O Sr. Hidaka foi levado para a Ilha de Anchieta, de Santos, à noite, já 

aproveitando e fazendo a explicação, com mais 79 companheiros, nessa ocasião. 

Era um mar perigoso, com tubarões, esse tipo de espécie e eles não sabiam para 

onde estavam sendo levados. Eles estavam na casa de detenção e em determinado 

momento foram recolhidos. 

Isso a família não sabia, a família teve uma dificuldade muito grande também de 

procurá-los. E era uma viagem muito complicada para a família poder visitar também. 

Hoje é um parque estadual da Secretaria do Meio Ambiente, é um lugar 

maravilhoso de turismo, podemos até ver golfinhos nessa questão, trilhas é possível 

fazer. 

Mas a Ilha de Anchieta está assim, são ruínas, perderam os telhados, ainda se 

mantém as barras de ferro e nesse lugar aqui os japoneses se concentravam para cantar o 

Hino Nacional, fazer gincanas, eles faziam torneios de sumô. Então eles tinham uma 

atividade diária em que eles pudessem cultivar os valores japoneses. 

Aqui é a parte da diretoria, essa é a parte de trás. 

Esse é um dia de visita, a ilha recebe muitas visitas. 

E essa aqui é exatamente a cela onde ficou o Sr. Hidaka. Aqui ele comenta, com 

muita nostalgia, foi um momento muito impactante, o pessoal recolheu a grade, porque 

normalmente vamos lá, mas só podemos ver de fora. Eles abriram. 

Olha o Sr. Hidaka junto com os companheiros, eles usavam esse uniforme. Um 

dado muito interessante, aqui é um lugar muito úmido, então eles precisavam até 

colocar o uniforme no forno para poder secar. É característica lá de Ubatuba. 

E foram 172 detidos e, dentre esses 172, o Sr. Hidaka e mais 30 pessoas eram 

envolvidos no conflito “vitorista”, o restante eram pessoas que não tinham feito nada. 
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Esse é um ponto que já vou trazer para a questão, vai entrar um depoimento do 

Sr. Akira Yamauchi, que muitas pessoas foram presas em função de uma seleção que a 

delegacia utilizava que chamava-se fumie, eles colocavam a bandeira japonesa no chão 

e pediam para o japonês pisar, o sujeito que não pisava era preso. Então uma atitude de 

muita humilhação, mas que foi o método de seleção para que colocassem 130, 140 

inocentes no presídio da Ilha Anchieta. 

Aqui é o momento, o Sr. Hidaka cantando o Hino Nacional, virado assim para a 

janela, tinha todo um ritual. Depois de muito tempo eles conquistaram essa confiança, 

conseguiram planejar uma lavoura dentro, participaram do conserto dos reatores, 

conseguiram fazer uma organização. 

O Sr. Akira Yamauchi é filho do Sr. Fusatoshi Yamauchi, que foi um dos 

detidos. Esse senhor tem uma característica muito importante, como ele era hábil na 

mecânica acabou consertando os reatores, acabou consertando o bar, acabou 

consertando os caminhões. Uma característica muito peculiar nessa cena, ele vai contar 

sobre como é que os japoneses fizeram a lavoura e vai contar o caso de tortura que o pai 

passou na Ilha de Anchieta. 

Por favor. 

 

- É exibido vídeo do Sr. Akira Yamauchi. 

 

O SR. AKIRA YAMAUCHI – Bom dia ou boa noite a todos. Quero aqui 

agradecer a presença de todos vocês na Assembleia Legislativa e parabenizar o Jun por 

esse trabalho primoroso em consideração à colônia japonesa. 

É um trabalho que às vezes muitas pessoas não entendem, acham um trabalho 

que não é relevante, mas pelos valores eu acho muito importante esse relato. 

É lógico que hoje já se passaram quase 50 anos, é muito difícil a gente levantar 

todos esses pormenores do que houve naquela época, mas eu acredito que um pouco da 

verdade é melhor do que o silêncio. Então vou testemunhar aqui e procurar recordar o 

que meus pais diziam durante a época que ficaram presos na Ilha de Anchieta, época 
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essa da 2ª Guerra Mundial, que culminou com a prisão tanto do meu avô Kenjiro 

Yamauchi e do meu pai. 

Tem uma cena interessante que ele contou. Ele tinha uma certa amizade com o 

delegado de Tupã, eu esqueci o nome dele, e quando o DOPS ficou sabendo que meu 

pai e meu avô estavam envolvidos, não muito envolvidos, mas fazia parte da turma do 

kachigumi, eles mandaram o pessoal para cá. E antes do interrogatório o delegado 

chamou meu pai e falou: “Yamauchi, o pessoal vai perguntar assim, principalmente 

sobre o Imperador. Então você tem que falar que não, que você não acredita no 

Imperador, que você acredita que o Japão perdeu”. Aí meu pai falou: “Olha, isso não 

vou falar. Se ele me perguntar se eu dou minha vida pelo Imperador pulando desse 

prédio, vou falar que dou minha vida”. Então o delegado até brincou: “Yamauchi, não 

tem jeito, você vai para a ilha mesmo e acabou”. 

São certas coisas que ele contava, devia ter sido triste naquela época, porque 

largar família e ir para um lugar tão longe, ele ficou dois ou três anos preso, mas ele foi 

com muito orgulho, não só ele, mas tinha confinado ali mais de 140 japoneses, naquele 

trabalho que você fez. 

Lá dentro houve realmente tipo de uma perseguição e de tortura. Ele não gostava 

de contar muito, mas uma vez me contou. Toda atitude que algum prisioneiro japonês 

fizesse e o comandante não gostasse, ele disse que tinha um sargento que não gostava 

dos japoneses e judiava muito. 

Se ele cometesse algum ato de indisciplina eles faziam aquele corredor da morte, 

mandava a turma tirar a roupa, passar e eles batiam mesmo. Meu pai falou: “Nunca 

chorei de tanta dor que era, mas eu olhava para o sargento e jurava para ele: um dia eu 

te pego”. Do tanto que batia, cortava as costas. 

Esse sargento ele disse que ficou meio invocado com ele em termos de 

disciplina, porque meu pai era um tipo de líder e ele judiava mesmo. 

Teve uma ocasião que o meu pai não aguentou de tamanha tortura e ele revidou, 

pegou o sargento, derrubou, tirou o revólver e ele falou: “Olha, eu ia matar o sargento, 

mas aí a turma dele gritou, em coro: não faz isso, Yamauchi, se você fizer isso vai todo 

mundo para a morte aqui”. Aí ele disse que na hora pensou e parou. 
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Todo esse caso parou na Corregedoria do DOPS de São Paulo, foi o pessoal lá 

para ver realmente o que aconteceu. 

Depois desse dia os comandantes lá começaram a tratar meu pai com mais 

respeito. Não sei se era por questão de medo de ser investigado. Então ele começou a ter 

mais regalia, já trabalhava fora da prisão junto com os comandantes. Então nessa fase 

meu pai teve uma ascensão ali dentro em termo de prisioneiro. 

Ele era um mecânico de primeira mão, sabia mexer com motor. Na ilha não 

tinha luz, não tinha barco pesqueiro, não tinha nada, tudo quebrado e jogado e, meu pai 

se ofereceu, falou para o comandante: “Olha, se você me der liberdade, se comprar as 

peças eu consigo fazer esse gerador funcionar, faço os barcos funcionarem para pescar”. 

E o comandante deu liberdade para ele. 

E um dia de muita festa conseguiram arrumar o gerador, aí veio a energia, a luz, 

tudo, os barcos. Então nessa fase ele foi muito bem tratado ali, ele falou. O pessoal o 

convidava, o comandante sempre ajudava em termo de comida, essas coisas. 

Aí um dia meu pai chegou para ele e falou assim: “Comandante, posso pedir um 

negócio?”. “Pode”. “Numa ilha desse tamanho, japonês gosta de verdura, e não tem 

verdura e verdura vem de São Paulo, quando chega aqui está tudo murcho. Podemos 

fazer uma horta aqui?”. Aí o comandante disse: “Fazer horta aqui? Os caras já tentaram 

fazer mil hortas, não dá verdura aqui não”. Ele falou: “Dá sim. Você me permite 

fazer?”. Ele falou: “Permito”. 

Bom, deram um lugar para fazer, aí o comandante falou: “A coisa mais 

importante, e a semente das verduras?”. Meu pai falou: “Isso aí eu tenho aqui”. “Você 

tem? Mas como?”. “É o seguinte, comandante: cada carta que vinha da família todos 

nós pedíamos que pusesse semente dentro da carta, de abóbora, tudo quanto é tipo de 

legumes”. Então ele ficou assim abismado pela vontade e também pela inteligência dos 

japoneses de conseguir tudo isso. 

Aí ele liberou. Chegou num ponto, que dava tanta verdura que as verduras eram 

mandadas para São Paulo. Então tudo isso ajudou o pessoal que estava preso ali em 

termos de respeito. 
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Agora, para fazer tudo isso, não é que sou filho de japonês, mas você tem que ter 

uma certa tradição de cultura para conseguir isso, porque a maioria dos presos não parte 

para esse lado, eles partem para o lado da destruição, para o lado de aprender coisa 

ruim. E eles não, dentro da prisão, mesmo sendo torturados eles estavam levando para o 

lado bom. 

Aí mesmo o torturador chega num ponto que fala: “Espera aí, por que vou 

torturar um povo desses, inteligente, dedicado?”. Então acho que naquela época eles 

tiveram muita regalia em termos da cultura deles, apesar de não ser muito estudado, mas 

eles aplicavam o que eles aprenderam lá no Japão com os pais deles, tudo, e nos 

passaram. 

Então essa fase na prisão, faz tempo, mas a “Globo” passou uma reportagem 

mostrando a Ilha de Anchieta, corri e chamei meu pai: “Pai, olha lá o lugar que o senhor 

ficou preso”. Ele olhou assim e começou a lacrimejar, porque ele lembrou de uma 

parede do tempo que estava preso, igual você filmou quando estava lá junto. E ele não 

gostava muito de falar dessa época da prisão, eu que forçava algumas vezes, falei: “Pai, 

tem que deixar uma história para mim, porque me sinto orgulhoso do senhor”. 

Quero que o senhor mostre lá para o pessoal da Verdade que realmente existiu 

essa parte, que o pessoal não sabe. É que hoje é difícil você encontrar mais pessoas que 

possam relatar, vivos, na idade dele, o que realmente aconteceu lá dentro, mas o que 

pude relatar é o que meu pai disse. Foi torturado sim, falar que não foi, sim. E foi 

torturado bastante. 

Então quero aqui agradecer esse convite para fazer esse depoimento, que é um 

depoimento sincero que foi passado por meu pai. Agradecer todo pessoal da 

Assembleia, da Comissão da Verdade, que estamos aqui não é para resgatar ou levantar 

suspeita disso ou daquilo, mas é a verdade, entre a verdade e o silêncio, é melhor a 

verdade. 

Então o trabalho que o Jun está fazendo, está mostrando para vocês todos é um 

trabalho magnífico, um trabalho de verdade, que ele trabalha com muita emoção e 

sentimento. Queria que todos vocês continuassem colaborando com o Jun, da minha 

parte o que puder fazer estarei aqui a sua disposição. 
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Desejar a todos muito obrigado, sucesso na vida, muita saúde, que Deus ilumine 

todo mundo e que na vida e nesse mundo não aconteça mais esse tipo de repressão, 

porque todos nós merecemos a mesma consideração, os mesmos direitos. 

Hoje, infelizmente, o mundo está muito conturbado e tudo isso é feito para evitar 

esse tipo de erro. Então acho seu trabalho muito glorioso, você está de parabéns. E ao 

pessoal todo da Assembleia nosso muito obrigado, em nome da Colônia. (Palmas.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Muito obrigado, Sr. Akira Yamauchi. 

Gostaria de agradecer também a D. Alice Koshiyama, que é irmã do Sr. Akira, filha do 

Sr. Fusatoshi Yamauchi. 

Para darmos um bom andamento vou tocar no assunto do caso do Fukuo Ikeda, 

que foi um jovem também conhecido do Sr. Hidaka e da Sra. Shizuko. Eles moravam na 

cidade de Pompéia e em função do conflito “vitorista”, o irmão Mitsuru Ikeda, que era 

do grupo do Sr. Hidaka, eles foram presos, saíram na imprensa e o jovem Fukuo Ikeda, 

que era um fotógrafo, era um artista plástico, ficou sabendo pelos jornais, voltou 

correndo para Pompéia e lá ele foi capturado pela Polícia, já estavam desconfiados que 

lá seria um QG, um complô, nesse sentido e o Fukuo Ikeda foi injustamente, inocente, 

não sabia de nada, ele foi levado para a Ilha de Anchieta. 

Então vou pedir um relato da Sra. Shizuko, agradeço sua presença, para falar do 

jovem Fukuo Ikeda, o que aconteceu com ele? 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Boa tarde, meu nome era Shizuko Shiraishi, 

agora que me casei é Kambara. 

Acho que tinha uns 16 anos naquele tempo, esse Fukuo Ikeda era fotógrafo, 

morava em Tupã, o irmão dele sempre morou em casa junto com meus tios, que era 

Shigeo Yokoyama, tinha fábrica de carimbo Pinguim e forma de doce. 

Naquele tempo ninguém tinha rádio e como meu tio era eletricista do Japão, ele 

“coisou”, então entrava rádio NHK do Japão, 2h00 da madrugada. Então quem conhecia 

vinha à noite tudo para a casa do meu tio para ouvir o rádio. 
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Como entrou essa notícia, o Fukuo Ikeda, que estava em Tupã, não sei que 

notícia porque não sei o que aconteceu que ele veio, estavam sete, oito pessoas, não sei 

se o Hidaka estava lá também, estava ouvindo a rádio do Japão, aí de repente veio a 

Polícia e prendeu, levou tudo. Eu não entendo por que. Aí falaram assim: “É porque 

vocês estão fazendo um complô”, não entendia nada, tinha acho que 16 anos, sei que 

levaram tudo. E naquele tempo japonês que descia na estação de Pompéia era preso, 

todo japonês que descia na estação era preso. 

Meu tio naquele tempo consertava arma dos policiais, então fiquei sabendo 

muitas coisas, acho que graças a esses policiais sei muita coisa que acontecia, porque a 

gente mesmo não tem como, né? Falaram assim que esse de prender os japoneses, mas 

já tinha quase feito um ano mais ou menos, um policial veio e falou: Como ele não 

recebeu a propina dele, o delegado ficou com tudo e não pagou para ele, ficou com raiva 

e contou que ele tinha duas famílias japonesas, era rico, um tinha restaurante, outro 

tinha farmácia e que no Japão eles eram, como se fala aqui no Brasil, calabrês, e 

calabrês não tem nacionalidade. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – D. Shizuko, para a gente voltar ao tema do 

Fukuo San, eu entendo todo contexto. Eu queria saber: como o Fukuo Ikeda foi? Foi 

para onde? Para que delegacia ele foi? E depois, em que momento ele foi para a Ilha de 

Anchieta? 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Eu não sei quando foi para a Ilha de 

Anchieta, porque foi à Delegacia de Pompéia, depois não sei se foi para Bauru ou direto 

para São Paulo. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Ele era um rapaz alto, magro, foi para a 

Ilha de Anchieta e foi torturado lá. Queria que a senhora contasse o que aconteceu com 

ele na Ilha de Anchieta. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



14 

 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Eu não sei se foi na Ilha Anchieta ou em 

outra. Foi na Ilha Anchieta, Hidaka San, do Fukuo San? (Pausa.) Acho que é na 

detenção, da Ilha Anchieta acho que não foi não. 

Falaram que ele estava dormindo e chamaram, aí a turma falava assim: “Quando 

chama, vocês chegam na porta e dá um pulo para frente, não fica andando, porque senão 

você leva paulada de dois lados”. Como eles o acordaram, ele disse que saiu andando e 

tomou pancada do lado direito e do lado esquerdo, dois guardas que ficavam na porta e 

deu pancada. Ele desmaiou, aí foi para o hospital. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Ele foi levado para São José dos Campos? 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Não sei aonde foi levado. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Depois da ilha foi para São José dos 

Campos. 

Eu tenho um relato aqui, um depoimento do seu Shigetoshi Tachibana para o 

pesquisador Joji Nakadashi, em 1987, que ele fala que o Sr. Fukuo Ikeda, de Pompéia, 

foi morto de tanta tortura na Ilha de Anchieta. 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Acho que Ilha de Anchieta não. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E depois ele foi para São José dos Campos, 

eu sei que lá em Pompéia tem um túmulo. 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Tem. 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – Onde está o corpo de Fukuo Ikeda? 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Não sei, porque colocamos a fotografia dele 

no túmulo. A turma fez um túmulo bonito e colocou a fotografia dele, mas o corpo eu 

não sei onde está. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Até hoje não sabe onde está o corpo do 

Fukuo Ikeda? 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Não sei. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Morreu em 48. 

Quero agradecer, D. Shizuko, pela sua participação, não só a senhora, mas sua 

mãe também, também mulheres que foram presas, foram para detenção. Poderia falar 

sobre sua mãe? 

 

A SRA. SHIZUKO KAMBARA – Minha mãe foi presa porque essa turma que 

foi presa na casa do meu tio, porque estava ouvindo o rádio, então estava o Sr. 

Watanabe também e o Sr. Watanabe tinha cinco filhos pequenininhos, inclusive o 

bebezinho mamava no peito. Foi tudo preso, quem ia cuidar deles? E minha mãe falou 

assim: “Coitada da família, vamos levar mantimento”. Tinha um senhor que tinha uma 

charrete, o Sr. Oshihiwa e pediu para ele e levou mantimento, arroz, feijão, açúcar, coisa 

importante. Foi por causa disso que minha mãe foi presa, falou que estava com complô, 

sei lá o quê. E ficou aqui no gabinete. E eu, como tinha 15 ou 16 anos, falei assim: 

gabinete, eu vou visitar, né? Falou: Bom, pode visitar, mas teve que tirar salvo-conduto 

na delegacia, porque menor de idade não pode viajar. 

Antes de vir para São Paulo, como falou: “onde que está preso? No gabinete”. 

Aí peguei o dicionário e vi o que era gabinete. Então está num lugar bom, mamãe está 
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em lugar bom, falei. Aí vim aqui em São Paulo, o Sr. Taniguchi estava aqui em São 

Paulo e a mãe dele me levou ao gabinete. Quando cheguei lá era uma prisão, falei: mas 

isso não é gabinete, isso é prisão. Mas conversei, comecei a chorar, aí mamãe falou: 

“não chora, volta, cuida dos seus irmãozinhos lá em casa”, dos meus primos, tudo. 

Acho que ficou quase um mês mais ou menos presa e voltou. Aí perguntei se 

tinha sido judiada, ela falou: “não, não fui judiada, não me maltrataram não, só fiquei lá 

sem poder fazer nada”. 

Outra coisa que ninguém sabe é que aprendi corte e costura com 12 anos, que 

minha mãe era professora de corte e costura e com 15 anos já costurava. Naquele tempo 

os viajantes usavam muito aviador, que falava, que é um tecido meio grosso, caqui, 

bastante bolso, porque costurei para essa turma que foi presa, falou: “você vai presa, 

porque costurou camisa para eles”. Mas o nome que veio para prender, o sobrenome 

eles puseram do meu tio, então não fui presa por causa disso, falei: “não tem ninguém 

com esse nome”. Muita coisa, eu não sei o que acontecia, só sei o que aconteceu 

comigo. 

Depois que os japoneses que iam presos em Pompéia não queriam comer comida 

da cadeia, porque tinham medo de ser envenenados. Aí o guarda que sempre vinha em 

casa, falou: “os japoneses que estão presos, mais de 10, não quer comer comida da 

cadeia”. Aí minha mãe foi e perguntou por quê? Falaram: “não, eles põem veneno e a 

gente morre, como é que fica? Então não vou comer comida da cadeia”. Então, 8h00 

minha levava café da manhã, 11h00 almoço, 14h00 café, 18h00 janta e 20h00 café da 

noite, naqueles bules antigos, um monte de xícaras. Eu, minha mãe, minha prima e 

minha outra tia, que já faleceu, levava lá cinco vezes por dia. Aí dava primeiro para os 

policiais, os guardas, depois para os presos japoneses e depois para os presos 

brasileiros. 

Lavar roupa lá também não tinha como, eu trazia em casa e lavava. 

Passou um tempo, que a Polícia falou assim: “não, japonês está indo preso por 

causa daqueles dois japoneses calabrês”. Falam que no Japão foi maltratado por ser 

calabrês, não tem nacionalidade. E como aqui no Brasil eles estão ricos, fala assim: 

agora vamos vingar. Diz que pagou ao delegado para prender. Esse policial contou 

porque o delegado não deu dinheiro para eles, só ficou para o delegado. 
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Aí eu com minha mãe falamos: então vamos a Bauru. Porque Bauru era a 

regional, que vinha ordem de Bauru para Pompéia. Aí fui à delegacia de Bauru e 

perguntamos se tinha mandado para prender e falou: Não, ninguém mandou, não veio 

nenhum aviso para prender nenhum japonês. Então vocês voltem, se dentro de uma 

semana não soltarem ninguém, vocês voltem aqui que a gente vai prender o delegado. 

Mas soltaram, em três dias soltaram todos. 

Isso que aconteceu. O que eu sei, que aconteceu comigo. (Palmas.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Muito obrigado pelo seu relato, D. Shizuko 

Kambara. É um resgate dessa história muito difícil dos japoneses. 

Vamos passar agora para o Sr. Tokuichi Hidaka, queria que o senhor falasse do 

caso da bandeira. A palavra é do Sr, Sr. Hidaka, eu vou fazer a tradução.  

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Muito obrigado pelo tempo do Deputado, 

da Comissão, foi um momento muito histórico da história dos japoneses. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Muito obrigado pelo tempo do Deputado, 

da Comissão, por um momento muito histórico da história dos japoneses. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – Muito agradecido por estar aqui nesse 

momento na Assembleia Legislativa. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – No pós-guerra, dia 15 de agosto de 45, não 

imaginávamos a derrota do Japão. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Japão era um país que eu considerava 

invicto, invencível e naquela ocasião 80% da colônia acreditava na vitória. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Fomos chamados de fanáticos, mas nós 

tivemos uma educação de amor à pátria, à disciplina do povo japonês. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Nessa ocasião existia um grupo de 

esclarecidos, que sabia da notícia, que formava outro bloco em contraponto aos 

“vitoristas”. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – Na época não existia informações sobre a 

questão da situação do Japão, se tinha vencido ou não. Em língua japonesa.  

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Em 1946 foram reunidos vários líderes da 

colônia japonesa com o movimento de esclarecimento da derrota do Japão. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E pela falta de informações, porque eles só 

tinham informações até então que o Japão estava vencendo, até em 42, era inimaginável 

que um grupo de líderes esclarecidos estivesse propagando a derrota do Japão. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Evidentemente ele soube depois que a 

derrota era real, mas naquela ocasião o sentimento era de crença do Japão. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E aí nessa ocasião, em janeiro de 1946, 

acontece o caso da bandeira, na cidade de Tupã. 
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Vou até adiantar que foi na Colônia de Coin, do Sr. Coquetos, em janeiro de 46. 

Os japoneses residentes estavam comemorando o Ano Novo, dia 1º de janeiro de 46, e 

com a notícia de que o Japão tinha vencido a guerra era mais um motivo para que eles 

estivessem comemorando o grande Ano Novo. 

Essa festa foi denunciada e a Polícia chega à festa aplicando a violência em 

todos os japoneses que estavam comemorando o Ano Novo. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Parece que foi uma denúncia. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Esse grupo de policiais, liderado pelo Cabo 

Edmundo, ele desceu, pegou a bandeira japonesa e ficou célebre essa cena, que ele pega 

a bandeira e limpa a bota. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) (Pausa.) – Não é como policial 

de agora, estudado, aquele tempo a maioria era nortista. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Ele está falando do nível de educação 

desses policiais que existiam na época, justificando essa truculência. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Cabo Edmundo prendeu os japoneses no 

Ano Novo, ele está dizendo que essa questão da limpeza da bota foi realizada na 

delegacia, no dia 11 de janeiro de 46. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Sr. Utsunomiya que assistiu à cena. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Assistiu à cena e saiu boato. 

(Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Sr. Utsunomiya, que era de Tupã, 

assistiu à cena, se transformou em uma espécie de um boato e o Sr. Hidaka tinha 19 

anos. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – 19 anos e 10 meses eu tinha. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Ficou sabendo dessa história e foi buscar, 

foi dar satisfação lá na delegacia. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Quais os nomes das sete pessoas? 
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O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Então eram sete pessoas. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Nove. 

(Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – A Polícia achou que eles foram para tirar 

os prisioneiros, quer dizer, prisioneiros não, resgatar os inocentes do Ano Novo. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Aí eles foram confirmar com esse Cabo 

Edmundo sobre o fato da limpeza da bota e da tortura que ocasionou. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Se eles encontrassem o Cabo Edmundo 

eles não saberiam o que ia acontecer, e não o encontraram. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Foram para confirmar o fato que escutaram 

do Sr. Utsunomiya. 
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O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E assim os sete foram presos na mesma 

cela na frente das pessoas do Coin, que estavam comemorando o Ano Novo. 

Qual era a situação dessas pessoas? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Camisa rasgada, machucados, manchada. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Apanharam bastante? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Deve ser. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Quantas pessoas estavam lá? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Quatro, cinco pessoas estavam presas. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Não podiam nem sentar, coitados! 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – Quanto tempo o senhor ficou preso junto 

com eles na Delegacia de Tupã? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Quatro, cinco dias e depois enviados para 

Marília. 

(Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Não houve nenhum questionário? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Não tinha não. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Esse caso ficou bastante conhecido com a 

capa do livro do Fernando Morais, em que os sete estão... parecia que fazia muito calor 

na cadeia, né? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Como janeiro é quente, eles estavam na 

cadeia, então eles tiraram a roupa e ficaram mais à vontade. Essa cena ficou bastante 

famosa com essa questão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mario, deixe-me pedir 

uma coisa, estou tentando organizar o tempo e o depoimento dele é uma coisa 

importantíssima. Mas queria interromper um minutinho o depoimento dele, explica 

primeiro em japonês. 
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O SR. TOKUICHI HIDAKA – Ah, sim! 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro vou citar todas 

as pessoas que são os nossos convidados e já vou fazer um encaminhamento. 

O Jooji Hato estava presente, já foi, está o Roberto Sekiya, que é do gabinete da 

Keiko Ota e do Vereador Ota. Está o meu amigo e meu irmão Roberto Tamura, que é o 

diretor aqui do LP, o Deputado Estadual Hélio Nishimoto estava aqui, a Amélia Naomi, 

nossa Vereadora Presidente da Câmara de São José, está o Jorge Nagado, Conselheiro 

do Círculo Militar de São Paulo, Marco Gimbara, assessor do Deputado Jooji Hato, o 

Olímpio Cozenon – desculpe-me se eu errar alguma pronúncia – do gabinete do 

Deputado Jooji Hato, está o Sr. Davi Leal, Diretor da Associação Japonesa do Rio de 

Janeiro, está meu amigo, meu irmão Kiyoshi Kadehara, geólogo, está a Irmã Bernadete, 

Diretora da Escola Caritas lá de São Mateus e meu amigo, meu irmão Pedro Cacá, lá de 

São Mateus. 

Feitos esses registros, quero encaminhar, a Dra. Rosa veio do Rio para essa 

cerimônia, mas ela tem que voltar. Ela vai fazer uma fala, queria pedir para todos 

aguardarem que vamos fazer uma sessão solene, depois vamos ainda terminar esse 

depoimento e falar dos descendentes japoneses do período da Ditadura Militar. 

Então, peço licença a todos, o pessoal do Regimento de Cavalaria está aqui e vai 

fazer um toque de clarim em memória a todos os japoneses mortos na 2ª Guerra 

Mundial e todos os descendentes japoneses mortos na luta. Vai ser uma cerimônia 

bonita, forte, a Carmen vai falar. 

Então vou passar a palavra para a Dra. Rosa Cardoso, em nome da Comissão 

Nacional da Verdade, que ela vai fazer um pronunciamento, você vai traduzindo, por 

favor, porque aí ela pode se ausentar. A doutora fala, a gente faz o toque de clarim e a 

gente prossegue a sessão. Como todo mundo aqui fez um esforço enorme, vamos 

combinar um horário para terminarmos para que as pessoas não fiquem constrangidas 

em ir embora. 
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São 16h49, nós vamos encerrar a sessão às 17h30, tudo bem? Que ainda vamos 

fazer algumas homenagens. Então peço que ninguém se ausente até 17h30 porque a 

gente quer fazer tudo direitinho. 

Com a palavra a Dra. Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade.  

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Caro Deputado Adriano Diogo, em nome de 

quem eu saúdo todos os participantes dessa mesa, caríssimos participantes desse evento. 

Em primeiro lugar peço desculpas por não ficar até o fim dessa cerimônia. Isso é 

assim, porque antes de concordar em que ela fosse feita hoje, eu tive muito interesse em 

que ela não fosse adiada, eu já tinha um compromisso no Rio de Janeiro, eu saio daqui 

correndo e vou para um evento na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, onde há uma 

pessoa da Comissão da Verdade também fazendo uma exposição lá sobre um tema. 

Então peço, primeiro, desculpas por isso, é muito desagradável interromper a 

sessão assim, mas queria fazer apenas uma breve saudação a vocês todos dizendo que 

viemos aqui para participar da reconstituição dessas memórias para homenagear a 

colônia nipônica para pedir desculpas, desculpas sim, perdão em nome do povo 

brasileiro, daquela parcela do povo brasileiro esclarecida, consciente, em nome de todos 

os cidadãos que têm uma visão social generosa, em nome de todos os militantes de 

direitos humanos, orgânicos ou inorgânicos, ligados ou não a uma organização 

qualquer, porque esse é um episódio, o pano de fundo desse episódio, esse é um 

episódio de racismo. 

As elites brasileiras sempre foram racistas, o descobrimento do Brasil veio 

seguido de levas de genocídio contra os índios, porque os índios, exatamente, eram 

considerados seres inferiores, nem sequer considerados seres humanos. Seguidamente, 

os negros também eram pensados como animais ou como mercadoria. E depois os 

imigrantes também, em especial os imigrantes asiáticos. 

Foi assim, as teorias sobre a imigração, as discussões sobre a imigração mostram 

visões, concepções extremamente racistas. Elas se deram, mais ou menos, 

posteriormente a uma discussão, inclusive, que colocou a questão do racismo não com 
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esse termo “racismo”, porque é um termo que aparece já em 1930, 32 é que ele 

inclusive começa a circular e vai para o dicionário. 

Quando houve a Proclamação, quando terminou a escravidão no Brasil, quando 

houve a Proclamação da Libertação dos Escravos, isso foi antecedido por uma discussão 

aqui sobre quais eram as razões inclusive de se fazer essa libertação dos escravos. E se 

discutiu muito as teses de clareamento da população, de modo que essa questão se 

articulou também com a questão da imigração. Muitos brasileiros importantes, até o 

Joaquim Nabuco, mas muitos outros, Tobias Barreto, o Oliveira Viana, brasileiros que 

escreveram inclusive sobre a formação do povo brasileiro, tiveram essas ideias que 

foram importadas da Europa, a ideia de que o branco ariano era superior às outras raças, 

a ideia de que o asiático era uma espécie de negro amarelo. E o que se queria aqui era 

um branqueamento da nossa raça, mestiça que já era identificada e vista como mestiça. 

O que está por baixo disso, claro, os japoneses chegaram aqui e aos poucos eles 

conquistaram, ainda antes da 2ª Guerra Mundial, um espaço pela sua operosidade, pela 

sua capacidade, era um povo trabalhador, um povo que se articulava bem, cooperativo, 

que começaram a ter uma presença importante na agricultura brasileira. Mas quando 

houve a guerra todas essas visões racistas, racistas sim, renasceram. E por isso esse 

povo foi tão hostilizado, e foi tratado de uma forma, foi tão isolado. E por que foi 

isolado inclusive esse conflito que se fala aqui entre os que achavam que o Japão era 

vitorioso e os que sabiam que o Japão fora derrotado, esse conflito se deu exatamente 

por esse isolamento, por essa negação, inclusive, por essa censura a uma imprensa 

nipônica, naquela época. Então os japoneses sem acesso a essa informação acreditavam 

que o Japão havia ganho a guerra. E os brasileiros, as elites, os agentes do Estado os 

submeteram às maiores humilhações, indevidas humilhações. Havia sim, houve sim um 

conflito entre essas duas posições entre os próprios japoneses, mas nada justificava a 

exploração desse conflito com patas de cavalo em cima, torturar, humilhar e perseguir 

essa população como esses episódios demonstram. 

Então por isso hoje nós queremos pedir perdão à colônia nipônica, desejando 

que isso não aconteça mais com nenhum descendente de imigrante, desejando que isso 

não aconteça conosco mesmo, que não aconteça com os diferentes, que não haja 

estranhamento em relação ao outro, desejando que nós possamos superar essa visão 

hostil do outro. 
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Agradecendo também a vocês, japoneses, ou descendentes de japoneses a 

contribuição imensa que vocês têm dado ao povo brasileiro, à formação da nação 

brasileira. O que seria de São Paulo se não tivesse tantos japoneses? 

Então muito obrigada e minhas desculpas por ter que sair assim, tão 

apressadamente. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Doutora. 

Vamos fazer essa interrupção, já aproveitando, vamos ficar todo mundo em pé 

para fazer a cerimônia. Agora é um momento importante. Nós vamos ouvir o toque de 

clarim em memória a todas as pessoas que morreram na 2ª Guerra Mundial, um toque 

de respeito à bandeira e o povo japonês, e porque não dizer dos seus descendentes que 

lutaram e resistiram a todas as ditaduras. A Carmen vai depositar flores. 

 

- Procede-se conforme anunciado pelo Presidente. 

 

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

(Palmas.) 

A Carmen é uma jovem filha de uma médica, Dra. Alzira, uma pessoa que foi 

presa nos tempos da ditadura, torturada e a Carmen foi presa junto com a sua mãe, tinha 

dois anos de idade e ela foi levada junto com sua mãe para a prisão. Obrigado, Carmen. 

Vamos concluir o depoimento do Sr. Hidaka. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Nós finalizamos a questão do caso da 

bandeira. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – Depois do incidente da bandeira, em 

janeiro de 46, no mesmo ano, eles começam a pesquisar esses líderes da colônia, 

inclusive da Cooperativa Cotia Agrícola, que se estendia até o interior de São Paulo. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Já com a consciência da derrota esses 

líderes estavam conscientizando a comunidade sobre o assunto. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Eles desconfiaram dessa informação, da 

derrota do Japão, e naturalmente a colônia, a sociedade se dividiu em dois, os dos 

“vitoristas”, que acreditavam na vitória do Japão, e os esclarecidos, que tinham 

consciência da derrota. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Eles começaram a escutar histórias que 

esses esclarecidos ou “derrotistas” estavam difamando a bandeira, o país, o Imperador. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para organizar aqui, outro 

dia quando a gente estava conversando, o documentário do Mario tem 82 minutos e está 

à disposição no YouTube. Repete o nome. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – “Yami no Ichinichi, o Crime que abalou a 

Colônia Japonesa no Brasil”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sr. Hidaka, fala um pouco 

da sua prisão. Como aqui o tempo é tudo curtinho, a gente tem que fazer um breve 

resumo, são tantos anos e é uma história tão impressionante. Vamos falar do 

depoimento dele, as pessoas querem ouvir o depoimento dele.  

Que dia o senhor foi preso?  

Fala para ele falar da prisão dele lá no interior, a ida para a ilha, a permanência 

na ilha, o problema da família, da vergonha. Fala para ele detalhar a vida dele. Isso que 

as pessoas querem saber. 

 

- Manifestação fora do microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não fique nervoso, 

senhor, estamos tentando fazer o melhor. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – A proposta da audiência pública chama-se 

casos de tortura e morte de imigrantes japoneses. O documentário segue a linha do Sr. 

Tokuichi Hidaka, envolvido no documentário, mas ao mesmo tempo o Sr. Hidaka é 

testemunha dessa violência que não é contada. Acho que é necessário também a gente 

saber essa entrada dele na prisão para também contar como os outros japoneses também 

eram tratados. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aquele senhor 

também tem razão, o grande fato que gerou toda essa repressão teria sido a morte do 

coronel. Então se ele poderia contar nesse contexto que ele estava falando, depois o 

problema da morte do coronel e a prisão dele e a gente faz o ciclo completo. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Esse incidente aconteceu logo depois do 

caso da bandeira, da questão do atentado ao Coronel Wakiyama. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Foi para Marília. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Dentre esses esclarecidos, o Coronel 

Wakiyama era um desses que assinou esse manifesto e foi o alvo do grupo do Sr. 

Hidaka. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – No final de fevereiro de 1946 ele e mais 10 

pessoas foram para São Paulo para essa missão. 
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O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – No dia 1º de abril dois eram os alvos, o Sr. 

Nomura que era secretário de educação japonês, aqui ele era jornalista e o ex-

embaixador da Argentina Shigetsuna Furuya. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Eles vieram para São Paulo, mas eles 

tinham que se sustentar, então trabalhar na lavanderia, restaurante, o grupo se espalhou 

e foi trabalhar. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Naturalmente eram suspeitos, no sentido de 

que não podia aparecer, então o Sr. Hidaka ficou escondido no matagal. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Porque não tinham mais lugar de se esconder, 

né? 

(Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E era uma operação que tinha que ter 

sigilo. 
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O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E a família não conhecia o paradeiro dele 

aqui. Ele morava em Tupã. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E o pai do Sr. Hidaka e o irmão foram 

presos e levados para o hipódromo. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E desse grupo de onze sobraram os quatro, 

entre eles o Sr. Hidaka para a missão no atentado do Coronel Wakiyama. Mas a 

intenção era um ritual, para que ele pudesse se autoexecutar, que é o famoso harakiri, 

mas a questão não era primeiramente matar, é um ritual. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz a tradução pensando 

nas pessoas, não pensando em mim, o importante é o depoimento dele, senão você tem 

que fazer tanta interpretação. Faz para a comunidade. O que vale é o depoimento dele. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E naturalmente foram os quatro na casa do 

Coronel Wakiyama, se apresentaram. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



34 

 

 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – A casa de detenção e as delegacias do 

interior eram abarrotadas de japoneses inocentes. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Logo depois do atentado, ele e o grupo 

decidiram se entregar para que essa truculência, que aumentou depois desses incidentes, 

que foi também certo pretexto para que a Polícia pudesse prender os japoneses, eles se 

entregaram. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Eles foram até a Polícia Central, tinham 

jogado as armas e foram se entregar na Polícia Central. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Eles pegaram um taxi e foram direto para a 

Polícia Central se entregar. Contaram o caso para os delegados, para a Polícia e foi a 

questão, eles não acreditavam. “É verdade isso que vocês fizeram?”. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – Veio a ligação da casa da vítima. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Foi levado pelo gabinete de investigação. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E depois para a ordem política. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Sr. Hidaka não sofreu tortura. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Porque apresentou, leu o confesso, não tinha 

nada de tortura para nós. 

(Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Ele é réu confesso, então não foi torturado, 

mas aqueles que apoiaram, ajudaram nos bastidores foram presos e torturados. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – E assim, nesse caso, é que fizeram essa 

ligação com essa Associação que existia chamada Shindo Renmei. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

Já sabia, mas não estava ligação com ele. 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Sr. Hidaka conhecia a Associação 

Shindo Renmei, mas não sabia que tinham feito essa ligação com os atentados. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E dentro da ordem política foi decretada a 

ordem de expulsão do então Presidente Eurico Gaspar Dutra, 1946. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – No caso, o Sr. Hidaka que esteve 

envolvido nesse atentado contra o Coronel Wakiyama, ele foi julgado por essa questão. 

Mas as outras pessoas que foram forçadas a pisar na bandeira e que não quiseram pisar a 

bandeira foram presas. Isso é lamentável. O que ele diz. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 
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O SR. MARIO JUN OKUHARA – E quem pisou, naturalmente não vai falar 

que pisou. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Falamos que aconteceu isso, mas quem pisou e 

saiu não falou nem para a família, uma vergonha, sujar a bandeira para ganhar 

liberdade, né? 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O avô do Sr. Akira Yamauchi, que falou 

agora, era contador dessa Associação Shindo Renmei. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – E o filho, que é o Sr. Fusatoshi, o Sr. 

Fusatoshi Yamauchi foi enviado para a Ilha de Anchieta em função dessa... 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Sr. Fusatoshi Yamauchi foi enviado pela 

ordem política, não tinha nada de acusação. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Ele conta novamente essa questão do Sr. 

Fusatoshi Yamauchi, que foi levado pela ordem política. Tinha um intérprete chamado 

Lono, que era uma pessoa famosa de intérprete, colocou a bandeira e a fotografia, pediu 
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para ele pisar. Era um prédio de três andares, falou: “Ou você pula”. Ele já estava a 

caminho para pular, mas jamais pisar na bandeira, e os seguranças o seguraram. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – O Sr. Yamauchi, por essa questão, foi 

enviado para Ilha de Anchieta. 

Inclusive vou fazer um complemento. Como o pai dele foi também, era motivo 

de ele ir lá para cuidar do pai. E o Sr. Hidaka e os outros amigos do grupo envolvidos 

nos atentados, mais ou menos 20, o restante eram inocentes que amavam o Japão, 

tinham esse sentimento e que foram submetidos a uma seleção cruel. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA (Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Então essa era a seleção da questão. 

Foi para a Ilha de Anchieta, houve tortura na Ilha de Anchieta, maus tratos? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – O que conheço não, até segundo ano tinha o 

Dia do Imperador. 

(Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Que era comemoração, eles permitiram. 

Pergunto isso, porque existe até na nossa pesquisa um jornal que fala de um 

castigo que eles usavam que chamava umbigo de boi, o Sr. Hidaka vai explicar isso. E 

na ocasião era o Tenente Enoch que era o responsável na questão toda. 
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Pelas pesquisas que fiz, lá no fundo do presídio existem as solitárias, um lugar 

que realmente é claustrofóbico. Sei que foram colocados japoneses lá. Além desse 

corredor, que era comum ter isso, que é o caso do Sr. Fusatoshi. O Fukuo Ikeda que 

apanhou muito também nessa questão, ele definhou a saúde. 

Isso foi acontecendo até determinado momento, porque os japoneses começaram 

provar que eles não eram criminosos. Criminosos não é a palavra usada para essa 

característica. Mas eles começaram a provar, com sua disciplina, eles tinham tintureiros, 

alfaiates, eles começavam a se organizar para poder ajudar o presídio de Anchieta a 

funcionar, fizeram a lavoura. 

O Sr. Yamauchi consertou o reator que até hoje existe, fizeram toda essa questão 

de costura, então aos poucos os japoneses foram conquistando a confiança dos diretores. 

O senhor ficou preso 13 anos, né? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Ilha de Anchieta 2 anos e 7 meses. 

(Em japonês.) 

 

O SR. MARIO JUN OKUHARA – Ele se deslocou, foi colocado em vários 

lugares: Bauru, Carandiru. 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Taubaté. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 13 anos no total? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Não lembro bem, mas menos, bom 

comportamento caía, condenado a 29 anos. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E cumpriu efetivamente 

quanto? 

 

O SR. TOKUICHI HIDAKA – Condenado a 29 anos e 9 meses. 

(Em japonês.)  

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Imagino que tenham 

algumas pessoas querendo fazer perguntas, mas como tenho que ser rigoroso aqui no 

horário, queria que todo mundo que quiser conversar com os nossos convidados, mesmo 

os deputados, sei que não estou sendo muito delicado, mas para o Deputado Hélio 

Nishimoto, Amélia, todas as pessoas, eles vão ficar mais um pouco aqui para conversar. 

Queria encaminhar para o final. Só quero dizer o nome, aquela moça que cantou, 

maravilhosa, que veio nos ajudar na cerimônia, Carmen Sumi Nakasu de Souza, filha da 

Dra. Elzira Vilela e de Licurgo Nakasu, in memorian. 

Fizemos uma bandeirinha dessa aqui para cada um levar de recordação dessa 

cerimônia, uma bandeira estilizada e o texto dessa audiência pública. 

E a Assembleia Legislativa produziu um livro já há algum tempo, alguns devem 

ter, que é esse livro sobre os parlamentares que aqui estão e que aqui passaram, 

descendentes de japoneses. 

Agora vamos para a fase final, que não é tanto da cultura japonesa, que a cultura 

japonesa tem a mesma dificuldade de discutir esse período da 2ª Guerra, como esse que 

é dos filhos, dos netos dos japoneses que resistiram à Ditadura Militar, último período 

da Ditadura Militar. 

Vamos fazer uma homenagem oficial ao nosso companheiro Gushiken, a esposa 

e filho dele estão aqui, vamos expor um pequeno vídeo rápido dos filhos de japoneses 

que foram mortos e desapareceram durante a Ditadura. Então, por favor, o vídeo. 
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- É exibido filme conforme anunciado pelo Presidente. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Peço ao Guilherme 

Gushiken para dar uma palavrinha. 

 

O SR. GUILHERME GUSHIKEN – Boa tarde a todos, sou Guilherme 

Gushiken, sou filho do Gushiken. 

Primeiro, é uma honra ter recebido o convite de poder estar aqui, participar e 

ouvir essa homenagem aos descendentes brasileiros e um pedido de desculpas que o 

Estado brasileiro deve a toda comunidade nipo-brasileira. E eu, como descendente de 

japonês, meu avô veio do Japão no começo do século passado. Recebi do meu pai toda 

herança, toda cultura, toda história da tradição japonesa, da cultura japonesa e isso, 

dentro da minha família, é muito forte. 

Minha mãe está aqui, é filha de italiano, neta de imigrante italiano também que 

veio para cá e a essência do povo brasileiro é isso, é a mistura, a miscigenação, é esse 

mix de gerações e de povos do mundo. 

Sou muito orgulhoso e tenho muita honra de ter recebido esse gene japonês, essa 

história bonita do Japão e ouvir essas histórias aqui para a gente é uma alegria muito 

grande. 

Aqui tem algumas fotos que mandei da época do meu pai, que se envolveu no 

sindicalismo, iniciou a vida militante no sindicato dos bancários, depois ascendeu à 

presidência do sindicato, foi deputado, foi ministro e durante toda a luta dele também 

batalhou contra a doença, contra o câncer, que isso permeou a vida dele ao longo de 30 

anos. 

Faleceu há 20 dias, ainda estamos num período de readaptação, mas muito 

confortáveis porque a história que o meu pai deixa, a herança, a lembrança e a luta que 

ele nos deixou é uma luta muito firme, muito bonita. A gente tem muito orgulho disso. 

Agradeço ao Deputado Adriano Diogo, agradeço à Assembleia Legislativa de 

dar esse espaço para a cultura japonesa, para a história do Japão e para que essa história 
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seja resgatada e o Brasil tenha o reconhecimento devido das gerações, das pessoas, das 

nacionalidades e do povo que construiu esse País. 

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Guilherme. 

Bonito, falou muito bem. 

Estamos aqui também com o Flávio Irala, Bispo da Igreja Anglicana. Obrigado, 

Flávio. 

Ceici, você fala uma palavrinha para a gente encerrar o ato, Ceici Kameyama, 

um dos sobreviventes. 

 

O SR. CEICI KAMEYAMA – Boa tarde. Não vivi essa época do Shindo 

Renmei ou do Tokkotai, sou mais novo, mas meus pais comentavam dos episódios. Ele 

não era do grupo que considerava que o Japão tinha sido vitorioso, ao contrário, ele, 

como estava deslocado da colônia, era um agrimensor, percorria o país e sabia muito 

bem o que tinha acontecido. 

Quando éramos crianças a instrução era a seguinte: não comente sobre a guerra 

porque é perigoso. Por quê? Porque existem grupos de japoneses que executam os que 

dizem que o Japão perdeu a guerra. Essa é outra face também da realidade que existia 

naquela época, que não era apenas uma perseguição à colônia japonesa, porque o Japão 

tinha sido aliado da Alemanha e da Itália na guerra contra os Estados Unidos, Inglaterra, 

França, todos aqueles países europeus. 

O Japão também teve um papel também bastante importante e condenável, 

vamos dizer, durante a guerra. O Japão invadiu a China, dominou a China por um bom 

período, fez barbaridades. Isso aí é um fato que está na história, os chineses até hoje 

guardam uma mágoa profunda dos japoneses. E isso tudo foi possível, por quê? Porque 

o Japão era um país muito poderoso, já derrotou a Rússia em 1905, na guerra contra a 

Rússia, invadiu a China na década de 30, tomou conta, colonizou não só a China, mas 

vários países do sudeste asiático. 
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Foi derrotado pela guerrilha de Mao Tsé-Tung, que foi acompanhado por outro 

líder que era Chiang Kai-Shek, que depois foi derrotado por Mao Tsé-Tung. 

E a razão da bomba atômica no Japão, em boa medida está ligada ao seguinte: os 

soviéticos estavam invadindo o Japão pelo norte, o Japão praticamente estava derrotado, 

só que os Estados Unidos apressaram a derrota com as bombas atômicas, que eles 

queriam experimentar também para ver como é que funcionava. Quer dizer, uma 

experiência ao vivo, foi um negócio muito cruel, drástico. 

Acho que para entender todo esse episódio a gente tem que ter esse panorama do 

que foi essa história, o Japão não é totalmente inocente nesse caso. E é bom lembrar que 

o Imperador, o Japão nunca tinha perdido guerra até então, o Imperador era considerado 

filho de Deus. Isso é muito bem retratado num filme que passa por aí do Sokurov, fez 

uma tetralogia em que fala do Hitler, do Hirohito, fala do Lênin e fala do Fausto, de 

Goethe. 

Essa questão de ser filho de Deus tinha uma penetração muito profunda na 

população japonesa. Isso é que fez com que durante a guerra houvesse aqueles pilotos 

suicidas, os kamikaze, que se lançavam no avião sobre os navios dos aliados, morriam, 

mas contribuíam para explodir em cima dos navios. 

Quando o Hirohito, que era muito letrado, era um biólogo, quando foi derrotado, 

os americanos falaram para ele: “Olha, vá ao rádio e diga que você não é filho de Deus, 

você é um ser humano”. Ele fez isso. Quando ele fez isso um dos auxiliares se suicidou, 

falou: “Como, não é filho de Deus?”. Essas ideias tinham uma profunda penetração na 

população japonesa. Isso repercutia também no Brasil. Eu me lembro que minha avó, 

por exemplo, achava muito natural isso, já os meus pais tinham uma visão mais crítica. 

Acho que seria importante também ter uma medida do que aconteceu. 

Agora, durante a Ditadura a questão foi outra, houve o enfrentamento da 

situação que se criou com vários vieses diferentes, alguns lutando pela democracia, 

outros lutando para mudar realmente mais profundamente ainda a sociedade, mas foi 

numa circunstância em que a luta foi muito desigual. 

Os grupos de esquerda, uma boa parte pegou em armas para enfrentar a 

Ditadura, outra parte não pegou em armas, como foi o meu caso. O meu caso era de 

procurar transformar a sociedade, porque não aceitava organização capitalista. Outros, 
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inspirados principalmente pela Revolução Cubana, pegaram em armas e foram 

derrotados, porque as condições políticas eram desfavoráveis para essa luta, porque essa 

luta começou a ser desencadeada mais para o final da década de 60 e foi também a 

época em que começou ocorrer no Brasil o milagre econômico, que fez com que a 

população ficasse isolada desses grupos combatentes. Isso condenou esses grupos ao 

isolamento e o Exército exterminou praticamente os grupos. 

E durante essa fase também, foi uma fase de torturas, o Governo Militar montou 

o DOI-CODI, que era um órgão montado especialmente para combater esses grupos. E 

aí valia tortura, era uma prática consciente, organizada da parte principalmente do que 

era Operação Bandeirantes, que depois veio se chamar DOI-CODI (Departamento de 

Operações Internas, Coordenação de Operações de Defesa Interna), que tinha 

representantes do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Federal, do Serviço 

Nacional de Informações e da Polícia de São Paulo. Eram muito organizados, muito 

conscientes, o preso que caía lá, tinha três equipes que se revezavam por 24 horas para 

torturar o preso e arrancar o que desse e alguns eles torturavam para matar, 

principalmente pessoal que estava envolvido em luta armada. 

 

O SR. (Fora do microfone) – Sem falar no CCC. 

 

O SR. CEICI KANEIMA – O CCC era um órgão auxiliar. Mas isso para dar 

uma ideia do que foi essa época. Estive preso durante dois anos, passei pelo que todos 

passam, pelas torturas, mas é bom registrar isso. É importante o trabalho que a 

Comissão da Verdade faz para trazer isso a público, porque isso é muito pouco 

conhecido, para revelar como é que funcionou isso, para evitar que se repita. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIGO – PT – Muito obrigado, Ceici. 

Deputado Hélio Nishimoto, vamos fechar, dá uma palavrinha, uma saudação. 
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O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Obrigado, Presidente Adriano Diogo e 

parabéns pela coordenação desse trabalho da Verdade e pelo convite que foi feito a 

nossa comunidade Nikkei para apresentar esse trabalho que o Jun fez e quero 

cumprimentar o Jun por isso, é importante para nós conhecermos essa história 

verdadeira do que foi o passado nesse período difícil. 

Cumprimentar a Amélia também, a Presidente da Câmara que instalou a 

Comissão da Verdade em São José dos Campos. E esses que vieram depor aqui, 

juntamente com os demais amigos. 

Considero muito importante conhecer essa história, fiquei emocionado desde o 

começo até agora e quero dar os parabéns. Ainda que a gente não conheça tudo, tem 

detalhes que podem ser fornecidos à Comissão da Verdade para quem quer conhecer 

melhor a história, mas o que vi já foi suficiente. 

Sou descendente de Hiroshima e toda essa história da guerra realmente é triste, 

mas tenho assim para mim, e percebi em alguns depoimentos que, apesar da dor do 

passado, de toda essa história trágica, mas percebi nos depoimentos que ainda tem 

aquele sentimento de: “olha, é para que a gente não passe mais por isso”. O passado não 

tem como mudar, mas dá para a gente trabalhar em cima de uma cultura de paz, como 

está sendo proposto inclusive pelo povo japonês. Isso é importante, gosto de ver esse 

lado, o futuro a gente pode melhorar, o presente pode ser melhorado e o futuro mais 

ainda. 

Então, parabéns a você e obrigado por tanta coisa que foi apresentada aqui para 

nós hoje. Um abraço a todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIGO – PT – Hélio Nishimoto, Deputado 

por São José dos Campos, e Jooji, você estava aqui na Mesa e representa bem, a 

Vereadora Amélia Naomi, Presidente da Câmara de São José. 

 

A SRA. AMÉLIA NAOMI – Quero cumprimentar o Deputado Adriano Diogo 

por essa iniciativa importante. É um momento importante para a colônia japonesa, 
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minha mãe nasceu em Tupã e a questão do silêncio, a vida daqueles descendentes de lá 

foi o silêncio. Infelizmente. 

Quero dizer que essa sessão foi muito importante para mim, até por causa do 

Gushiken. Sou militante do processo pós-anistia, do processo de redemocratização. 

Comecei no movimento estudantil e sindical e fiz a primeira campanha do Gushiken em 

São José e nos Bancos do Brasil por diversas vezes. Vinha aqui visitar o Jornal São 

Paulo Shimbun Nikkei, fazia parte daquela pequena comissão de japoneses que era do 

PT, resistente, mas fizemos esse trabalho com a colônia para tentar até desmistificar que 

o PT não era um bicho papão. Foi difícil, mas fizemos bastante. Então minhas 

homenagens ao Gushiken. 

E dizer que sempre é duro trabalhar nessa questão da luta contra a Ditadura, o 

que foi o Japão, o que sofreu com a bomba atômica, mas queria também dizer que esses 

momentos são bastante importantes para reflexão. 

Em São José instalamos a Comissão da Verdade na terça-feira, o nome da 

Comissão da Verdade é Michal Gartenkraut que foi uma pessoa que há pouco tempo, 

em 2005, como Reitor do ITA anistiou os ex-alunos de 64 e depois de cinco dias ele foi 

exonerado pela Aeronáutica. Infelizmente ele faleceu há pouco tempo, então fizemos 

uma pesquisa, nós temos um iteano que morreu em 64, que era da UNE, mas a 

Comissão, democraticamente a gente discutiu, definimos por esse nome, até porque é 

importante no processo de democratização do País, ainda as Forças Armadas estão aí e 

ainda não teve toda uma reestruturação interna. 

Em 64, o Casimiro de Abreu, Casimiro que montou, que pensou o ITA, ele já 

defendia e teve um projeto no Congresso Nacional que deveria não pertencer à 

Aeronáutica, mas esse projeto foi arquivado. O ITA é muito importante para o Brasil, 

mas hoje ainda está sob as rédeas da Aeronáutica. 

Acho que a nossa Comissão da Verdade vai terminar com um relatório propondo 

ao Governo brasileiro que separe o ITA da Aeronáutica, porque isso vai ser bastante 

importante para resgatar um pouco a liberdade e a democracia no País. 

Obrigada. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Jooji eu homenageio na 

figura do irmão dele, o Mário Hato, que foi o nosso primeiro professor lá na Mooca, que 

abriu a cabeça da gente. Obrigado viu, Jooji, por tudo e, sua família. 

Você quer dar uma saudação para a gente poder encerrar? Porque a gente 

combinou um horário, queremos ser respeitosos, mas a sua presença é muito importante. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Primeiro, pedir desculpas, tive que sair, tinha 

um compromisso inadiável, mas pela importância dessa reunião estou retornando e 

quero parabenizar o nobre Deputado Adriano Diogo, que foi Vereador comigo e que 

tem um trabalho muito importante na Comissão da Verdade. 

Cumprimento todos os presentes, aqui estão as lideranças, Adriano, uma 

liderança representativa, aqui tem muita gente importante. 

Queria só lembrar à Amélia Naomi que, ela é de Tupã, a família dela é de Tupã, 

Gushiken é de Osvaldo Cruz e eu nasci um pouquinho mais adiante de Osvaldo Cruz, 

está o filho do Gushiken aqui, que foi um grande amigo nosso, lá em Pacaembu, mas a 

gente sabe de todo sofrimento de nossos pioneiros imigrantes que vieram aqui sem 

saber falar a língua portuguesa, os costumes, vieram aqui para ajudar este País. 

Sonhavam em voltar para o Japão e a gente sabe daquela primeira agressão ao ser 

humano através da bomba atômica de Hiroshima, Nagasaki, então toda essa história de 

sofrimento. 

E quero dizer ao nobre Deputado Adriano Diogo, ao lado do Deputado Hélio 

Nishimoto, ao lado aqui da família Okuhara que sempre divulgou muito a cultura 

japonesa na imprensa, está aqui o Ademar Morinaga que é meu primo e a família que é 

de Osvaldo Cruz, a família Morinaga. 

Dizer aqui, Adriano, não tomando mais tempo de vocês, que esse trabalho da 

Comissão da Verdade é algo que traz a todos nós um certo conforto, não sei se podia 

dizer isso, mas traz que não podemos aceitar essas coisas que aconteceram.É uma 

página que deixa todos nós, eu diria, Adriano, até envergonhados, a Ditadura, tivemos 

essas opressões, era Getúlio Vargas, enfim, mas está se restabelecendo a verdade e isso 
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é importante para que não aconteça nunca mais. Como Hiroshima e Nagasaki também 

nunca mais deve se repetir. 

Termino aqui minha fala, que estive na União Soviética e fiz aqui na cidade de 

São Paulo, como Vereador, Adriano, várias passeatas aqui da Praça da Liberdade até a 

Praça da República, até o Teatro Municipal, várias passeatas, dizendo: “Hiroshima e 

Nagasaki nunca mais!”. Eu era do Condepaz, do Conselho de Defesa da Paz, viajei a 

vários países levando essa mensagem da paz, que é muito importante. E trouxe na 

minha bagagem, da União Soviética e Moscou, quando lá vi uma frase no aeroporto, em 

Moscou: “Paz mundial, dever de todos.” 

Parabéns, Adriano, parabéns à Comissão da Verdade e termino minha fala. 

Desculpe tomar o tempo de vocês. 

Muito obrigado. Parabéns a todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, vou fazer minha 

fala final. Você vê que quando a gente supera as divergências secundárias, menores, tem 

um enorme campo para a gente conversar de coisas comuns. Quantas 

representatividades, quantas visões políticas aqui nesta sala, mas tem um campo enorme 

de consenso onde a gente pode trabalhar junto. 

Peço à família Gushiken, um dia a gente poder fazer uma homenagem à altura 

dele, da vida dele e de toda a geração dele. Agradeço demais que vocês tenham 

contribuído e concordado a gente incluir a biografia do Gushiken nessa cerimônia. 

Mario, você é um menino, desculpe te chamar de menino, que eu tenho a visão, 

fica todo mundo me perguntando o que você vai fazer de pôr esse tema da 2ª Guerra, 

essa visão, você é um menino exemplar. Parabéns, agradeço você trazer esses dois 

personagens aqui, a família também, hoje o Sr. Hidaka, a D. Shizuko e 13 anos de 

trabalho. Você faz jus à vida dos seus pais, todo trabalho que eles fizeram com a 

imagem do Japão, você é um rapaz exemplar, isso é de ética, de conduta e seriedade. 

Ontem você disse que lá na Câmara, você foi obrigado a exibir o documentário, 

estava praticamente sozinho e ficou muito triste, mas hoje acho que a gente recompôs 
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um pouco dessa história que trouxe essas duas pessoas maravilhosas com as suas 

histórias. 

Acho que não dá para julgar a história desses pontos de vista de quem seguia as 

ordens de Imperador, a visão do Imperador. Isso é uma simplificação da história, porque 

todos esses fenômenos mundiais, é como a gente dizer quem estava a favor da Ditadura, 

quem estava contra, então que houvesse um alinhamento automático. Isso aí não existe, 

o que existiu foi que o povo japonês que estava aqui em território brasileiro, depois da 

mudança da orientação política do Governo Vargas que concordava com as potências do 

eixo, e aí fez o acordo com os americanos em troca daqueles... Bom, enfim, não vou 

ficar fazendo confusão, a nova orientação política, como consequência gerou um 

enorme processo de perseguição absurdo contra o povo japonês. Por isso que todos 

vocês, foi importantíssimo, é muito difícil discutir esse tema na comunidade, na colônia, 

é um tema absolutamente – O Fernando de Morais tocou alguma com o livro dele – mas 

é uma coisa absolutamente proibida. 

Muito obrigado, parabéns pela sua conduta, pela sua firmeza, o senhor é um 

exemplo de dignidade, de conduta e de postura. Muito obrigado e perdão por todos 

esses crimes, essas atrocidades. Vocês agiram de acordo com a consciência política, isso 

ninguém pode abrir mão, o que a gente não pode ser é alienado e deixar de lutar. A 

única coisa que o ser humano não pode é não ter posição política, a posição política é a 

coisa mais fundamental, é como a essência humana, é como a consciência, é a coisa 

mais importante. 

Alzirinha, muito obrigado pela sua filha maravilhosa, aquela cantora linda, 

obrigado por tudo. 

A sessão está encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/10/2013 

 

O SR. LINALDO TELES – Boa tarde a todos, meu nome é Linaldo Teles, eu 

sou diretor e ator de teatro da cidade de São José do Rio Preto e, juntamente com essa 

equipe, nós somos professores e diretores de teatro.  

Trabalhamos no Centro Cultural Vasco da cidade de São José do Rio Preto e 

fomos convidados pelos deputados João Paulo Rillo e Adriano Diogo para desenvolver 

um projeto teatral que ajudasse na divulgação da Comissão da Verdade, que 

pudéssemos levar para as escolas, para as universidades, para que as pessoas possam 

conhecer e saber um fato, uma atrocidade que aconteceu no nosso país. 

Então tenham todos uma ótima reflexão. 

 

*** 

– Inicia-se a apresentação da peça “1964 – Pela Verdade, Pela História”. 

*** 

(Música; som de sirene; barulho de máquina de escrever; campainha de 

telefone.) 

 

Voz de mulher – Alô? O Alberto está aqui; fala devagar, fala devagar que eu 

entendo. Ok.  

Está me dizendo que a lei que investiga a violação dos Direitos Humanos 

durante a Ditadura de 64, sei, a lei foi aprovada pela Presidenta Dilma Rousseff, em 

novembro de 2011 e foi devidamente instalada em maio de 2012.  
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É isso? 

Voz de homem – Registra isso. 

 

Voz de mulher – Fala. 

 

Voz de homem – Registra isso.  

 

Voz de mulher – Vai. 

 

Voz de homem – Foram abertos os arquivos da ditadura. A lei foi instaurada. 

Registra aí também, querem investigar a morte e o desaparecimento de militantes 

políticos. 

 

Voz de mulher – Funcionários públicos, sindicalistas, intelectuais, artistas, 

professores, pais, mães, jovens. Muitos jovens. É, chegou a hora. 

 

Voz de mulher – Comissão da Verdade é a comissão brasileira que investiga a 

violação dos direitos humanos.  

 

(Música. Barulho de apito, vozes altas ao fundo.) 

 

Voz de mulher – Mil novecentos e sessenta e quatro. Movimento estudantil. 

Durante a ditadura civil e militar de 1964, os movimentos populares tiveram grande 

importância. Movimento sindicalista, movimento ruralista, dentre eles o que mais se 

destacou foi o movimento estudantil, que liderou vários protestos.  
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(Sons de marcha. Vozes ao fundo.) 

 

Voz de homem – Posso falar? Registra aí. O auge de manifestações foi o ano de 

1968, em que houve a Passeata dos Cem Mil. 

 

Voz de mulher – Agora, o Movimento Estudantil, ele vai a ter uma função mais 

participativa. 

 

(Sons de marcha.) 

 

Voz de homem – As palavras de ordem clamadas pelos estudantes, durante as 

manifestações serão: 

 

Voz de mulher – “ABAIXO A DITADURA!” 

 

Voz de homem – Só o povo armado derruba a ditadura. 

 

Voz de homem – Calma, armas não. 

 

Voz de mulher – Armas sim! 

 

Voz de homem – Armas sim! 
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Voz de homem – Armas sim! 

 

Voz de homem – Muitos líderes foram presos e torturados.  

 

Voz de mulher – Alguns até foram mortos, como é o caso de Carlos Marighella, 

na época, líder da ALN, Aliança Libertadora Nacional.  

 

Voz de mulher – Alexandre Vannucchi Leme, líder estudantil da USP. 

 

Voz de homem – Mário Lopes, presidente do PCBR, Partido Comunista 

Brasileiro, e Honestino Guimarães, líder da UNE, em 1971. 

 

Todos – Edson Luís de Lima Souto! 

 

Voz de homem – O Edson, gente, foi o primeiro jovem assassinado pela Polícia 

Militar. 

 

Voz de mulher – O Edson era apenas um jovem, um estudante secundarista, que 

foi morto pela ditadura militar. 

 

Voz de homem – É. E a morte dele acabou causando uma infinidade de 

passeatas, de protestos que (ininteligível – 08:08) com a criação do assim chamado AI-

5. 
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Voz de mulher – Eu nasci numa família pobre, lá em Belém do Pará, onde eu 

comecei os meus estudos. Aí mais tarde, eu mudei para o Rio de Janeiro para concluir o 

2º Grau. 

 

Voz de mulher – O comandante da PM, o então aspirante a general.  

O sr. Aloísio Raposo, matou. 

 

Voz de homem – Não foi bem assim. Foi uma ação preventiva em legítima 

defesa. 

 

Voz de mulher – Assassinou com um tiro, à queima roupa no peito, um jovem 

estudante secundarista. 

 

(Música.) 

 

Voz de mulher – A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, criada em 

dezembro de 2011, promove a apuração e esclarecimento das graves violações de 

direitos humanos praticadas naquele período.  

Em uma parceria com o Centro Cultural Vasco, produz “1964 – Pela Verdade, 

Pela História”.  

É uma contribuição para garantir o direito à memória e à verdade, levando ao 

público a história da opressão resultante da ruptura do Estado Democrático de Direito 

 

(Música.) 
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Voz de Mulher – A Comissão Nacional da Verdade é um órgão da Comissão 

que visa investigar a violação dos direitos humanos ocorrida no Brasil entre 1946 e 

1988. (Ininteligível – 12:00). 

 

(Música.) 

Voz ao fundo - MEU AMOR. 

 

Torturador – Agiliza isso, subversivo do caralho. Vamos, vamos, não tenho o 

dia todo não. Vai.  

 

Voz ao fundo - MEU AMOR. 

 

Preso – Eu fui pego no dia 9 de maio de 1964, na saída da Escola de Arte 

Dramática, por cinco homens. De lá, eles me levaram direto para o DOI-CODI, 

chegando lá, eu, eu passei por um corredor polonês, com muitos chutes, socos, muitas 

pancadas. Eles me jogaram numa cela e me penduraram num pau de arara.  

Em meio a muitos socos, muitos chutes, muitos choques, eles me perguntavam 

sobre um tal de Danilo. Eu falava...eu falava que eu não conhecia. Eu... eu não poderia 

entregar um companheiro. Entregar um companheiro seria o mesmo que entregar a 

revolução. 

 

Torturador – Veado. Paga pau de comunista. Subversivo filha da puta. E todos 

os insultos que um comunistinha desse tipo merece. 

 

Voz de mulher – As mães de vocês sabem o que vocês fazem com os filhos de 

outras mães? 
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Torturador – Quem são essas mulheres que cantam sempre esse lamento?  

 

Voz de mulher (cantando) - Só queria lembrar do tormento que fez o meu filho 

suspirar. 

 

(Música.) 

 

Torturador – Não corre que é pior. Vem cá, vem para o seu macho, vem.  

(Cantando) “As praias do Brasil ensolaradas, o chão onde país se elevou, a mão 

de Deus abençoou, mulher que nasce aqui tem muito mais amor...”  

 

Voz ao fundo - MEU AMOR. 

 

(Som de respiração ofegante.) 

 

Torturador – Não vai falar? Não vai falar? Acho que ela aguenta mais um 

pouco. 

 

(Som de eletricidade.) 

 

Preso – Eu precisava tentar manter a calma. Dar um ponto de encontro diferente. 

Não falar onde a gente ia se encontrar. Por que se eu entregasse, eu entregaria todos os 

meus amigos, eu entregaria a revolução.  
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Presa – E a cada negativa, eles enfiavam um porrete de madeira que eles 

chamavam de Chico Doce, enquanto ameaçavam aos berros. 

 

Torturador – Puta. Vagabunda. Biscate. Cadela de comunista. E todos os 

carinhos que uma mulher adora ouvir. 

 

Presa – Eles ameaçavam aos berros fazerem a mesma coisa com a minha mãe. 

Eles me bateram muito. Eles bateram no meu rosto até deixarem ele deformado. Eles 

diziam, eles diziam que queriam mudar o meu rosto. 

 

(Som de eletricidade) 

 

Preso – E quanto mais eles me batiam. Quanto mais eles me batiam, mais 

alegres eles ficavam. E eles colocavam uma música alta de violenta percussão e quando 

mais alta a música ficava, mais eles me batiam, eles ficavam mais alegres. Parecia até, 

parecia que eles estavam numa festa. 

 

Presa – Depois de tanto apanhar, eles me jogaram numa cela quase desmaiada, e 

aí, quando eu achei que tudo tinha acabado, ele entrou. 

 

Preso – Ele entrou e disso eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer nunca, 

porque foi comigo e comigo não tem esse negócio de esquecer não. 
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Torturador – Chegou seu macho, vagabunda. Não vai dizer que você não gosta. 

(som de eletricidade) Eu sei que você gosta. Vou te dar uma coisa melhor que o Chico 

Doce.  

 

Voz de homem – E a violência seguia noite adentro. Quem são essas mulheres 

que cantam sempre esse arranjo? 

 

Voz de mulher (cantando) – Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo 

descansar. 

 

(Música) 

 

Preso – (Tosse, lamentos, gritos).  

 

Torturador – Não vai falar? 

 

Presos – (Gemidos, choro). 

 

Torturador – (Então, vai mais um pouco, vai!) 

 

Preso – Choro. 

 

(Música.) 
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Preso – Choro.  

 

(Música.) 

 

Voz de mulher – Quem são essas mulheres que cantam como toca o sino. 

 

Voz de mulher (cantando) – Queria cantar pro meu menino, que ele já não 

pode mais. Pedaço de mim, ó, metade arrancada de mim, leva o teu olhar, que a saudade 

é o pior tormento, é pior do que esquecer, é pior do que se entregar. Ó pedaço de mim, ó 

metade amputada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A 

saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. 

 

Médica – Boa tarde. É muito difícil estar aqui falando para vocês hoje. O meu 

nome é Albertina Duarte. Eu sou médica e eu tenho orgulho de ter participado do 

Socorro Vermelho.  

Socorro Vermelho era um grupo de médicos que ajudavam os companheiros que 

estavam fugidos e precisavam de atendimento médico. A gente passava dias de hospital 

em hospital para poder atender as pessoas. Só que a gente tinha que ter muito cuidado 

porque se a gente fosse pego também... A gente podia também morrer. 

Eu não sei se vocês têm noção do que é, mas a gente chegava a operar as 

pessoas... 

 

Voz de mulher – Cadê meu filho? Porra, meu filho desse jeito. Meu filho, 

Vladimir! 

 

Médica – Eu operei tanta gente sem ter sangue.  
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Voz ao fundo - MEU AMOR. 

Teve uma vez que eu operei uma mulher e eu fui obrigada a deixar ela sentada 

no vaso sanitário, no banheiro por seis horas, porque se o meu chefe passasse e a visse, 

a gente podia morrer.  

Setenta e cinco foi um ano muito difícil. Eles invadiram meu consultório. Eles 

reviraram tudo. As minhas fichas desapareceram, os prontuários desapareceram, os 

diplomas desapareceram, as pessoas desapareceram.  

Voz ao fundo - MEU AMOR. 

Eu me perco um pouco no tempo, vocês me perdoem, tá? 

Mas em 73, eu me casei. Me casei, aí fui pro Chile. Não vi nada lá, nem a casa 

do Pablo Neruda, mas fui lá porque lá era um ponto e eles precisavam de mim lá. Tinha 

um monte de gente lá e precisavam de médico, por isso eu fui para lá. 

Mas, dia 22 de maio, 22 de maio de 1975, a minha filha nasceu. Naquele ano 

difícil, eu não conseguia ficar com ela, eu não conseguia também ter tempo para ficar, 

para amamentar. Eu só conseguia fazer isso quando alguém levava a minha filha, na 

madrugada no hospital, e aí eu ficava com ela um pouco. E eu amamentava, só que aí, 

de manhã, ela tinha que ir embora. Levavam ela embora de novo e eu ficava lá. Isso não 

é justo. Isso não é justo. 

Voz ao fundo - MEU AMOR. 

Eu sou portuguesa. Eu fugi de Portugal, da ditadura de Salazar e vim parar aqui. 

Aqui no Brasil, eu tive uma filha correndo o risco de morrer. Aqui no Brasil, eu tive 

uma filha correndo o risco de vê-la sendo violentada sexualmente na minha frente e isso 

eu não vou esquecer. Isso eu não vou esquecer nunca, nunca. Não vou esquecer isso 

nunca. Não dá para esquecer não. Não dá.  

 

(Música.) 
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Voz de homem – Boa tarde, companheirinhos brasileiros. Estamos aqui para 

mais um Show de Tor...oh, desculpe, sorry, para mais um Show de Carinhos, para mais 

um Show de Carinhos com as companheirinhas subversivas. Que entre nossa primeira 

participante companheirinho subversivo! 

 

(Música.) 

 

Voz de Homem – Attention please, companheirinho fala para gente, fala, onde é 

o ponto de encontro? 

 

Voz de mulher – Fala, filha da puta.  

 

Voz de homem - Oh, companheirinho, fala vai, onde é o ponto de encontro, oh 

merda?  

Ô, ele não falou. Puxa a cordinha, puxa. 

 

(Música.) 

 

Voz de homem – Mais uma chance, companheirinho. Nosso companheirinho 

terá mais uma chance hoje. Companheirinho, diga para a gente, speak, onde é o ponto 

de encontro?  

 

Voz de mulher – Speak¸ vai. 

 

Voz de homem – Oh, ele não falou. Puxa banquinho, puxa. 
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(Música.) 

 

Voz de homem – E vamos agora à participação de nossa segunda compan...opa, 

espe...esper...um segundo. O que, produção? Produção, ele veio! Teremos hoje, um 

participante, um convidado especial, diretamente da Disney World, Mickey Mouse! 

Applause, applause. Beautiful.  

 

(Música.) 

 

Voz de homem – E vamos lá! Companheirinha, diga para a gente, quem é o 

cabeça? Quem é o cabeça? Speak, son of bitch.  

 

Ela não falou. Coloca ela na posição que ela gosta, coloca. 

 

(Música.) 

 

Voz de homem – E ainda assim não vai falar, companheirinha? Ah, coloca 

ratinho para passear, coloca. 

 

(Música.) 

 

Voz de homem – Oh, nossa companheirinha disse que está fazendo cócegas, oh. 

E vamos lá. Sua última chance, companheirinha, diga para a gente, quem é o cabeça? 

Who is the head? Fala. Fala, filha da putinha, speak.  
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Ela não falou. Então separa, vai. 

 

(Música.) 

 

Voz de homem – Oh, e chegou ao fim mais um Show de Carinhos. Que pena. 

Logo tem mais. E lembrando, amiguinhos brasileiros, estamos fazendo apenas o que sua 

bandeira pede: “Ordem e Progresso”. 

 

(Música.) 

 

Entrevistadora – Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco, a palavra está com 

o senhor. 

 

Entrevistado – Boa tarde. Eu não vim aqui falar sobre tortura, porque isso é um 

sofrimento pessoal indescritível e muitos já falaram sobre isso. O que eu gostaria de 

falar mesmo é sobre a influência dos Estados Unidos durante o golpe civil militar de 

1964, porque eles mentiram muito. Eles inventaram que havia invasão comunista. Tudo 

mentira, tudo mentira. 

Eu gostaria de parabenizar aqui também o ótimo trabalho que a Comissão da 

Verdade vem fazendo descobrindo inúmeros apoiadores que a ditadura teve, porque 

tiveram muitos apoiadores, muitos, inúmeros mesmo. 

 

Entrevistadora – Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Sobre esses 

apoiadores, quem foram? Foram pessoas, foram empresas, países? Assim, o senhor 

poderia citar alguns mais importantes para a gente? 
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Entrevistado – Foram vários. Civis, empresas. Dentre eles, a FIESP, a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Ultragás, a Rede Globo, que 

inclusive nasceu durante a ditadura militar, apoiando a ditadura militar, e os Estados 

Unidos, como eu já havia dito anteriormente.  

Eu gostaria de lembrar a todos e a todas aqui presentes, o momento que a gente 

vivia. O ano era 1968, tinha acabado de decretar o Ato Institucional no. 5, o presidente 

Costa e Silva, foi um dos piores momentos da história desse país. Aliás, da história do 

mundo. 

 

Entrevistadora – Muito obrigada. 

 

Entrevistadora –Boa tarde. É, nós temos diversas comprovações na História da 

influência negativa, na verdade, da influência opressora dos Estados Unidos. Isso feriu a 

soberania do país, isso feriu a soberania da nação. Isso feriu um monte de coisas. Mas 

eu queria mesmo que o senhor pudesse falar sobre a vinda dos americanos para cá e se 

houve mesmo isso que dizem deles trazerem para o Brasil uma escola de torturas. 

 

Entrevistado – Bem, quando eu estava sendo torturado no DOPS de 

Pernambuco, chegou o meu torturador com dois cônsules norte-americanos. Aí um 

deles perguntou assim: “Por que você é contra os Estados Unidos?”. E eu disse que eu 

não era contra os Estados Unidos, aliás eu não sou contra os Estados Unidos. Eu sou 

contra a ideologia que os Estados Unidos representa. Essa ideologia do domínio do mais 

forte contra o mais fraco; de quem tem dinheiro contra quem não tem. É isso que eu sou 

contra. Contra os Estados Unidos, eu não tenho nada. Absolutamente nada. 

 

Entrevistadora – Desculpa. Senhor, se não for pedir demais e nem constrangê-

lo, eu gostaria muito de saber se houve mesmo escola de torturas aqui no Brasil. 
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Entrevistado – Sim. Sim, tiveram escolas de tortura sim. Só que não era com 

bonecos, era com pessoas, pessoas de verdade. 

 

 

Entrevistadora – Muito obrigada. 

 

Entrevistador – Posso fazer uma pergunta? Olá, boa tarde. Olha eu sei que 

muito já foi dito sobre a tortura, eu sei de toda a importância do trabalho da Comissão 

da Verdade, mas eu gostaria de saber; eu acho que já está na hora, eu acho que já é 

tempo. Quem torturou o senhor? Essas pessoas têm nome? Quem foram? 

 

Entrevistado – Têm nomes sim. General Geisel no DOPS de Pernambuco, ele 

nunca negou isso, no DOPS de Pernambuco, nunca.  

Para vocês terem uma ideia, eu passei 17 dias preso e nesses 17 dias, eu 

emagreci 12 quilos; 12 quilos em 17 dias, isso...  

Esse, esse... tem nome (chorando), sobrenome a tortura que passei, general 

Ernesto Geisel, mas não foi só ele não, porque isso, isso foi terrorismo de Estado, foi o 

General Geisel, foi o Costa e Silva, foi o Médici, foi o Figueiredo, foram todos eles, 

todos eles, porque comigo não tem isso de esquecer, não tem. Eu não quero esquecer, eu 

não vou esquecer. Comigo não tem isso de esquecer, não tem, não tem, não quero, não 

vou esquecer, não vou... 

 

Voz de mulher – Vladimir? Carlos, meu filho? Rosa? Ricardo? Rosângela? 

Édson. 

 

(Música.) 
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Mãe – Setembro de 1969. Dormíamos quando, no meio da madrugada, a minha 

casa foi invadida por membros da OBAN, Operação Bandeirantes. Quando eu abri os 

olhos, eu só tive tempo de vê-lo sendo arrastado pelos cabelos e jogado dentro daquele 

carro.  

De lá, eles eram levados para o DOI-CODI, tortura, violência sexual, cadeira do 

dragão, pau-de-arara, telefone, eram tantas as torturas que muitos, pobrezinhos, 

morriam poucas horas depois de darem entrada naquele maldito prédio.  

Mas isso eu só fiquei sabendo há bem pouco tempo porque, até então, só as 

minhas lembranças, só a sua procura... Nada, nada.  

Malditos. Inumanos. Seu corpo, seus corpos feridos e imolados, eu não pude ter, 

eu não pude sequer chorar sua morte.  

Mas me diga, me respondam, o que faz um filho que foi amado por uma mãe se 

tornar carrasco? Torturar, torturar e matar tantos filhos amados de tantas mães? 

 

(Música.) 

 

Mãe – Mas comigo não tem esse negócio de esquecer não, comigo não. Comigo 

não tem esse negócio de esquecer, eu não esqueço. 

 

(Música.)  (Palmas.) 

 

A SRA. – Boa tarde, a gente, em nome do Centro Cultural Vasco, nós 

agradecemos imensamente a presença de todos vocês aqui. Agradecer ao deputado 

Adriano Diogo por nos ter dado a oportunidade de falar um pouquinho de toda essa 

história através da nossa arte, o deputado João Paulo Rillo, também fez o convite, 

estamos juntos.  
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Queremos agradecer também à APEOESP que colaborou para que a gente 

pudesse estar aqui, de passarmos essa noite aí, e aos funcionários da Casa que estiveram 

aqui dando apoio, o suporte técnico, ao homem da luz, nós temos ali o Douglas também 

que está com a gente, equipe técnica, o Fernando, enfim, assim, a gente queria 

muitíssimo agradecer imensamente a presença de vocês.  

Estamos muito felizes de poder estar aqui hoje. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. – João, o deputado Adriano está chamando para você dar uma 

palavrinha. 

 

A SRA. – Normalmente quando a gente vai para a escola, a gente fala. Aqui a 

gente queria, na verdade, mais ouvir do que falar. Hoje é o inverso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Então, pessoal, agradecer a presença de 

vocês e agradecer aqui ao deputado Adriano Diogo e toda a equipe da Comissão da 

Verdade pela possibilidade de apresentar.  

Agradecer aos nossos companheiros, artistas, atores lá do Centro Cultural Vasco 

de São José do Rio Preto que toparam a empreitada de, a partir da matéria-prima 

fornecida aqui nessa sala, pela toda equipe aqui da Comissão da Verdade, por meio dos 

depoimentos, extrair informações, histórias suficientes para compor essa dramaturgia 

que está andando pelo interior, pelas escolas, pelas universidades, no sentido de 

sensibilizar, de fazer um aquecimento ideológico, político nas salas de aulas e provocar 

um debate tão importante. 

Agradecer nossos companheiros de trabalho aqui da Assembleia que puderam 

participar, a nossa companheira, a Fátima, que gentilmente os liberou, que é muito 

importante para a gente a presença de vocês aqui; uma vez que o Brasil saiu da ditadura, 

mas a ditadura ainda não saiu completamente do Brasil e esse trabalho é importante para 

a gente dar continuidade nessa luta, de dizer ao mundo inteiro que nós não aceitamos 
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torturas, que nós não esqueceremos, nem perdoaremos. Nós vamos lutar até o fim para 

virar essa página triste da história. 

Muito obrigado a todos vocês. (Palmas.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Adriano, por favor. 

 

A SRA. – Eu estou muito emocionada, eu sou membro da Comissão Nacional da 

Verdade, eu quero falar para vocês, não para eles. Tá, tudo bem. Eu falo aqui então. 

Então, eu queria dizer o seguinte que, eu achei excepcional o desempenho de 

vocês, achei excepcional o argumento da peça e vou fazer, vou me empenhar em levar 

essa peça para a Comissão da Verdade poder assisti-la e se inspirar nela para que o seu 

trabalho possa dar melhores resultados, inclusive tenha mais energia, tenha mais força, 

entenda a problemática mais profunda do que foi a ditadura, porque eu acho que é isso 

que vocês expõem.  

Vocês expõem as entranhas dessa questão, que o que dói mais são essas 

entranhas mesmo, vocês conseguem abordar nessa peça distintas questões aí do que foi 

a ditadura, o olhar da vítima, de quem sofreu, mas o olhar também da mãe, da 

sociedade. 

Então achei realmente um trabalho excepcional e vou recomendá-lo não só à 

Comissão Nacional da Verdade, como também às Comissões de outros estados. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Eu queria falar para vocês uma coisa, 

nós somos aqui da Comissão da Verdade de São Paulo, mas nós também somos ex-

presos políticos, eu, Amelinha e outros companheiros que estão aqui e a gente viu no 

trabalho de vocês um esforço muito grande de passar o que foi a ditadura.  

Eu acho que vocês passaram até dos limites, vocês conseguiram mostrar com 

muita emoção, um jeito muito talentoso, o clima da ditadura e todos os componentes 
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que ela está falando do que foi a ditadura; apoio de empresários, apoio americano e 

vocês... A gente sabe que no interior sempre tem um problema de distanciamento dos 

fatos que estão aqui, e vocês conseguiram pegar tudo que acontece aqui.  

Então, em nome de quem passou por torturas, eu queria agradecer sinceramente 

porque vocês fizeram um trabalho espetacular. Então parabéns, parabéns mesmo. Está 

bom. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, João, foi a coisa mais 

acertada você poder tão jovem, tão jovem, lá de Rio Preto, assumir a Comissão da 

Verdade do Estado.  

Eu fui lá assistir lá em Rio Preto, fizeram um centro cultural e todo o grupo se 

envolveu nessa pesquisa. 

Ó, eu já vi bastante coisa na vida, o espetáculo de vocês, essa montagem, eu não 

consigo olhar, não consigo olhar. É tão... Vocês conseguiram dar uma autenticidade, 

uma naturalidade que eu não consigo olhar. É a segunda vez que assisto...  

Então, olha, fazer tudo isso lá em Rio Preto, na sede da UDR, não é mole, não é 

mole. 

Parabéns, vocês são muito corajosos. Viu, parabéns. 

Só queria dizer o seguinte, hoje vai ter uma sessão aqui, queria convidar vocês, 

dos japoneses que foram presos e confinados na Segunda Guerra Mundial e depois os 

japoneses presos na Ditadura.  

Queria pedir e convidar a todos que vocês dessem uma descansadinha e fossem 

lá e ó, parabéns.  

Tudo que a gente puder fazer, porque esse espetáculo tem que montar, tem que 

rodar, as pessoas têm que ver e tem que ser valorizado e os companheiros estão aqui, 

eles nunca têm chance de ver nada, nada, nada. Foi importantíssimo que eles vieram ver 

vocês. 

Obrigado, obrigado. (Palmas.) 
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A SRA. -  Eu só queria parabenizar, acho que foi de uma didática, de uma 

perfeição. E assim é diferente de se ver encenado, de se ver nos livros e se contar e se 

debater. É outra roupagem.  

E aí eu queria saber do grupo ou dos organizadores ou das pessoas que tiveram a 

iniciativa como é que está sendo pensada a divulgação disso para ir para outros lugares. 

Eu já estou aqui me predispondo a tentar, dependendo das possibilidades, a levar para 

minha cidade, porque eu acho que tem muita gente que não conhece esse lado da 

história. 

Ouvir falar é diferente de viver, é diferente de, talvez desta forma didática, talvez 

vão entender bem melhor aquele momento que foi um momento que a gente quer 

esquecer. Mas eu queria saber como é que faz para estar divulgando... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -  Só para estar... Eles vão apresentar hoje 

no CEU Butantã e amanhã às 18h, na sede da CUT, na sede nacional ou estadual da 

CUT? Sede nacional no Brás da CUT, então quem quiser ainda assistir, levar alguém... 

 

A SRA. – Bom a gente tem caminhado bastante pela nossa região e as escolas de 

ensino médio lá da nossa cidade, que é São José do Rio Preto e a região já começou a 

nos chamar.  

Tem que entrar em contato com a gente lá no Centro Cultural, depois eu posso 

deixar o nosso contato lá e a gente tem, no folder tem o telefone, tem... Vou te passar e 

tem o nosso site... E a gente agenda dentro das possibilidades. A gente quer atender todo 

mundo.  

Têm sido fantásticas as discussões dentro do ensino médio, das universidades, o 

quanto tem sido produtivo para a gente depois abrir um debate e conversar com os 

alunos; assim é muito legal, porque eles falam sobre o espetáculo, falam sobre a história 

e a gente está à disposição e aí a gente te passa o contato depois. 
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A SRA. – Depois eu acho que vai ter um debate aqui e nós temos que... 

 

A SRA. – ...começar a sessão. 

 

A SRA. – ... tem um evento lá começando às 13h. Vou fazer essa recomendação 

às nossas comissões. 

 

A SRA. – Obrigada. 

 

O SR. – Obrigado. 

 

(Várias vozes ao fundo.) 

 

A SRA. – Como é que essa geração do ensino médio, como é que eles... O que 

significa para eles? 

 

A SRA. – É, 90%, quando a gente abre os debates, 90% deles ainda nunca 

tinham ouvido falar em ditadura. 

Nunca, nunca. Ensino médio.  

Quando a gente faz EJA, já tivemos adultos de dizer assim, “Eu tenho 35 anos é 

a primeira vez que eu ouço falar nisso”, porque o interior foi, assim, não é, mais 

poupado. 

Mas... tem sido, eles fazem muita ligação entre a ditadura, esse momento e os 

momentos que a gente passou agora e vem passando das manifestações, das atrocidades 

da polícia, então a gente coloca que é um resquício, não é?  
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A polícia não foi punida, nada foi feito, então acha que pode continuar batendo, 

sendo, trucidando assim, então eles fazem esse paralelo, é muito legal, tem sido muito 

bom, muito bom. Tchau, obrigada. 

 

A SR. – Essa é a deputada (ininteligivel – 54:53 ) 

A SRA. – Oi, deputada, obrigada pela presença, viu? 

 

A SRA. – Parabéns! 

 

O SR. – Ela quer saber como é que faz para levar lá para São Bernardo. 

 

SRA. – Só entrar em contato aqui. E eu quero (ininteligivel – 00:55) 

A SRA. –   Nosso telefone está aqui, aí você pode falar comigo, Beta, Marina e a 

gente atende lá e agenda sim. 

 

A SRA. – Ah, está bom. 

 

A SRA. – Obrigada, muito obrigada. 

(Vozes ao fundo.) 

 

*      *      * 
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A SRA. PRESIDENTE AMELINHA TELES – PT – 105ª Audiência Pública 

da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 10 de dezembro 

de 2013, às 9h45, no Auditório Teotônio Vilela para a oitiva de depoimentos sobre os 

casos de Luiz José da Cunha, Helbert José Gomes Goulart e Hélcio Pereira Fortes.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Nós vamos para a formação da Mesa. Eu queria convidar então... Eu estou 

aqui... Amelinha Teles, no lugar do Adriano Diogo, que deve chegar em breve, 

Presidente da Comissão da Verdade.  

Eu queria chamar para Mesa, então, a Suzana Lisbôa, que é da Comissão de 

Familiares, Mortos e Desaparecidos Políticos e que vai depor aqui nesta condição. 

Domingues Fernandes, que foi militante da ALN - Ação Libertadora Nacional - e que 

foi amigo do Luiz José da Cunha. Queria chamar também a Darcy Miyaki, que foi 

militante da Ação Libertadora Nacional.  

Hoje nós estamos com três depoimentos aqui, que são de militantes da Ação 

Libertadora Nacional, e os três casos também foram militantes da Ação Libertadora 

Nacional.  

Nós vamos começar então com o memorial. Obrigada a todos! Nós vamos 

começar com o memorial de Luiz José da Cunha, o “Crioulo”, conhecido como 

“Crioulo”, que vai ser lido pelo Koba. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Bom dia a todos e todas! Eu passo a leitura 

do memorial de Luiz José da Cunha. 
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"Luiz José da Cunha nasceu no dia 2 de setembro de 1943, no Recife – PE. Filho 

de José Joviano da Cunha e de Maria Madalena da Cunha. Morto em 13 de julho de 

1973,  era dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN). Iniciou a sua militância no 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) quando ainda era estudante do Colégio Estadual 

Beberibe. Logo se destacou e se tornou membro do Comitê Secundarista do Partido, em 

Pernambuco, até 1963, quando foi estudar na Escola do Komsomol, Juventude 

Comunista da União Soviética. Lá realizou curso de Filosofia, Economia, Política e 

Ciência Social e além de História do Movimento Operário, gostava de ler e adquirir 

uma ampla cultura geral sobre História e Geografia Política. Retornou da antiga União 

Soviética após o golpe de Estado de 1964 e, impossibilitado de voltar para Recife, onde 

era procurado pelo DOPS, fixou residência no Rio de Janeiro. Ali se integrou à Seção 

Juvenil do Comitê Central do PCB e se tornou um dos principais formuladores das 

políticas específicas para os estudantes e a juventude em geral.  

Como membro da Seção Juvenil, assistia e orientava o Comitê Secundarista da 

Guanabara, quando conheceu Iuri Xavier Pereira, assassinado em junho de 1972, de 

quem se tornou grande amigo, bem como de sua família, incluindo Alex Xavier Pereira, 

também assassinado pela ditadura, em 1972.  

No final de 1967, desligou-se da Seção Juvenil e integrou a dissidência do PCB, 

liderada por Carlos Marighella, que depois formou a ALN. Nessa época, contraiu 

tuberculose e dela se curou após tratamento em São José dos Campos, São Paulo, numa 

clínica de amigos de Marighella.  

Em fins de 1968, esteve em Cuba participando do treinamento de guerrilha. 

Voltou clandestinamente ao Brasil. Integrante do Comando Nacional da Organização, 

tornou-se o principal dirigente da ALN. Teve participação fundamental na elaboração 

do documento 'Política de Organização', que iniciou, em junho de 1972, um debate 

sobre os problemas e perspectivas da luta armada na ALN.  

Desempenhou importante papel na formação de jovens militantes, pois além das 

suas qualificações como quadro político experimentado era determinado e ponderado, 

contribuindo para o trato com a vida na clandestinidade e a luta política.  

Na ALN, 'Crioulo', como era conhecido, manteve a serenidade, mesmo quando 

vários companheiros foram mortos e se fechava o cerco da repressão política, sempre 
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tentando fortalecer os laços com outras organizações de esquerda, certo de que a tarefa 

exigia unidade dos que tinham os mesmos ideais. Até a preparação do requerimento 

sobre o seu caso, apresentado na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, a informação que a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 

Políticos dispunha era a de que Luiz fora fuzilado pela equipe do grupo especial do 

DOI-CODI de São Paulo, chefiada pelo agente conhecido como 'Capitão Nei' e pelo 

Tenente da PM Lott, na altura do número 2.200 da Avenida Santo Amaro, em São 

Paulo, em 13 de julho de 1973. 

Revelações publicadas na revista 'Veja', de 20 de maio de 1972, indicam que 

Crioulo foi delatado aos órgãos de segurança pelo médico João Henrique Ferreira de 

Carvalho, apelidado pelo DOI-CODI de São Paulo de 'Jota', um ex-militante da ALN 

que atuou como 'cachorro', um agente infiltrado na organização. Ele teria delatado pelo 

menos 11 militantes que foram assassinados, entre eles todos os integrantes da direção 

da ALN a partir 1973. A versão oficial divulgada em 14 de julho 1973 pelo 'Jornal da 

Tarde' e reafirmada no documento do DOI-CODI de São Paulo, encontrado no arquivo 

do DOPS-SP afirma que 'Ao receber voz de prisão, o referido elemento reagiu 

violentamente, abrindo fogo contra os agentes do DOI, utilizando uma pistola 

automática que portava. Após intenso tiroteio, caiu ferido, vindo a falecer quando era 

transportado para o Pronto Socorro Santa Paula. Mesmo depois de ferido, o terrorista 

tentou apropriar-se de um carro que era ocupado por duas moças e, fazendo uso de sua 

arma, efetuou disparo, ferindo-as.  O referido elemento portava documentos falsos com 

o nome de  'José Mendonça dos Santos', mas foi identificado como sendo de fato Luiz 

José da Cunha, Crioulo, do Comando Nacional da ALN'.   

A requisição do exame necroscópico ao IML de São Paulo, em 13 de julho de 

1973, apresenta a letra 'T' manuscrita, indicando como tratar-se de indivíduo 

considerado terrorista, forma utilizada pelos órgãos de segurança de São Paulo para 

identificar dissidentes políticos assassinados.  

Foi enterrado no cemitério de Perus, em São Paulo, como indigente. Seus restos 

mortais que estavam sem o crânio foram exumados em 1991 e levados para a Unicamp 

para identificação. Em 2001, as ossadas da vala de Perus e algumas outras resgatadas de 

diferentes lugares, que se encontravam na Unicamp, foram transferidas para o IML de 
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São Paulo, na tentativa de dar continuidade aos trabalhos de investigação e identificação 

dos restos mortais de militantes.  

Além da ocultação do seu corpo, o atestado de óbito informava que a sua cor era 

branca. Inicialmente, a cargo da Unicamp, o exame das ossadas foi prejudicado porque 

o sangue de Maria Madalena, sua mãe, foi mal acondicionado e o fato só foi 

comunicado à Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos após o seu 

falecimento.  

Fortunato Badan Palhares, então chefe do Departamento de Medicina Legal da 

Unicamp, dizia informalmente que exames de DNA haviam sido feitos em Minas 

Gerais com resultado negativo, mas o laudo nunca foi apresentado.  

Desde que as ossadas foram transferidas para o IML de São Paulo, em 2001, a 

Comissão de Familiares passou a solicitar que os legistas da instituição tentassem um 

novo exame de DNA. Somente cinco anos depois, por meio da intervenção do 

Ministério Público Federal de São Paulo, foi feito um exame de DNA do sangue que 

estava no frasco danificado para compará-lo com o sangue do irmão de Luiz José da 

Cunha, recolhido por Iara Xavier Pereira.  

Em nome da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, 

comprovando ser o sangue compatível com o da mãe de Luiz. Finalmente em junho de 

2006, o laboratório Genomic identificou que aquela era a ossada de Crioulo e a sua cor 

no atestado de óbito foi retificada para negra a pedido do Ministério Público Federal. A 

cerimonia do traslado de seus restos mortais começou em São Paulo em 01 de setembro 

de 2006 com um ato inter-religioso na Catedral da Sé quando Amparo Araújo, a viúva 

de Luiz, recebeu oficialmente a urna com os seus restos mortais. Foi sepultado em 2 de 

setembro no Cemitério Parque das Flores, no Recife, ao lado do túmulo de sua mãe.  

Após o velório, homenagens na sede do movimento 'Tortura Nunca Mais', Pernambuco.  

Seus familiares e companheiros acreditaram na versão policial durante muitos 

anos até que, com o acesso aos arquivos do DOPS de São Paulo, e o encontro das fotos 

do seu corpo, se pôde constatar a morte sob tortura.  

Além disso, o depoimento do ex-preso político Fernando Casadei Salles 

encaminhado à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos em 15 de abril 

de 1996, ajudou a esclarecer o local em que ocorreu a morte de Luiz. 'Aos gritos de que 
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o Crioulo já era, os policiais comemoravam o êxito da operação. O clima de histeria 

estabelecido só seria superado pela chegada da caravana, quando as comemorações 

atingiram a níveis indescritíveis. Imediatamente, um corpo aparentemente inerte foi 

retirado de uma das peruas e coberto com um cobertor. Foi estendido em frente à porta 

de entrada que dava acesso aos setores de Carceragem e Tortura daquele organismo 

policial. Não obstante, do meu ponto de observação não ter sido possível a visualização 

concreta do cadáver de Luiz José da Cunha, não tenho dúvidas em afirmar tratar-se do 

próprio por ter escutado várias vezes insistentemente referências ao seu nome.' O caso 

308/96 na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos foi relatado oralmente por 

Suzana Keniger Lisbôa com base nas fotos obtidas no arquivo do DOPS de São Paulo, 

cujos negativos foram emprestados à relatora pelo Arquivo Público de São Paulo.  

As 11 lesões evidentes no rosto, nenhuma provocada por tiro, não foram 

suficientes para aprovação de requerimento da família, encontrando resistência entre 

alguns membros da Comissão.  

Decidiu-se, então, por enviar as fotos do arquivo do DOPS de São Paulo para 

realização de parecer do perito Celso Nenevê como também o laudo de Luiz assinados 

pelo legista Harry Shibata e Orlando J. B. Brandão. 

 A conclusão do perito provou a falsidade da versão oficial. As contradições 

entre as informações sobre o local exato da morte, o fato de Luiz José ter dado entrada 

no IML de São Paulo trajando apenas cueca de nylon vermelha e meias pretas e ter sido 

levado ao DOI-CODI de São Paulo e seu corpo ter permanecido no IML pouco mais de 

12 horas, sendo enterrado como indigente, embora identificado pelo próprio DOI-CODI 

de São Paulo, foram os indícios apontados para a contestação da versão oficial.  

O parecer do perito Celso Nenevê afirma: 'O quadro das lesões contusas que a 

vítima apresenta na face não coaduna com a termologia -tiroteio- alusão às 

circunstâncias em que se deu o fato que culminou com a morte de Luiz José da Cunha, 

uma vez que necessariamente indica uma proximidade do oponente quando de suas 

produções. Considerando ainda o número de lesões contusas, a sede de suas produções, 

a presença de reação vital e a similaridade de suas formas, infere o signatário 

consonância com o professor França que estas características são indícios contundentes 

de dominação cruel e/ou tortura, ou seja, lesões de formas identificas mesmo em regiões 

diferentes pode-se pensar em  sevícia.' E apresenta: considerando as afirmações do 
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laudo de exame cadavérico: '1. O encéfalo que nada apresentava de anormal. 2. Na 

cavidade torácica nada digno de menção especial foi consignado. Infere o perito que as 

circunstâncias em que se deram o tiroteio e o posterior traslado de Luiz José da Cunha 

para o Pronto Socorro Santa Paula quando faleceu são atípicas, já que não é de se 

esperar o óbito de forma rápida, uma vez que nenhuma lesão em órgão vital, como 

coração e cérebro, foi evidenciada, nem tão pouco danos a vasos calibrosos, sendo 

descrito apenas lesões para o estômago e para o intestino.' E conclui Celso Nenevê: 

'Ferimento pérfuro-contuso transfixante no terço médio da coxa direita com fratura e 

desvio completo do fêmur, estado patológico que certamente o impossibilitaria a partir 

da formação dessa lesão de se deslocar em estado de fuga. Como mencionado, ele teria 

se deslocado do nº 2.200 até o nº 2.000 da avenida Santo Amaro. É absoluto lógico 

inferir que, uma vez ferida nesta condição, a citada vítima tivesse inclusive dificuldades 

de sequer se manter em pé.'  

Com os dados novos do parecer, o caso foi reapresentado para votação após dois 

pedidos de vistas do General Oswaldo Pereira Gomes e de João Grandino Rodas, sendo 

aprovado em 10 de abril de 1997 por seis votos favoráveis e um voto contrário. O 

General Oswaldo Pereira Gomes votou contra a aprovação do caso argumentando que 

as marcas no corpo de Luiz eram provenientes de queda durante o tiroteio e não de 

tortura. Em sua homenagem o MTNM de Pernambuco produziu documentário 

'Comandante Crioulo' por ocasião do traslado dos seus restos mortais para Recife em 

2006." 

 

A SRA. PRESIDENTE AMELINHA TELES – PT – Bom, nós vamos dar 

continuidade aqui  no caso do Crioulo, o Luiz José da Cunha. Eu queria chamar o 

Adriano Diogo para a Mesa para presidir e em seguida eu passo a palavra para o 

Domingos Fernandes que foi militante e amigo do Crioulo. 

 

O SR. DOMINGOS FERNANDES –  Bom dia a todos. Eu queria primeiro 

dizer que a última vez que eu vi o Crioulo foi no carnaval de 1972, em Roma. Na 

verdade, a gente tinha se visto antes em Havana, Cuba, e eu tinha terminado de fazer 

aqueles treinamentos que, no meu caso, adiantaram muito pouco, mas tinha tido 
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problemas com os cubanos porque os cubanos tinham pouco interesse em fazer um 

pouco a direção das organizações da América Latina e algumas pessoas eram rebeldes a 

isso. Eu aproveitei a passagem do Crioulo em Cuba para garantir a minha saída de lá 

porque eu já não tinha mais o que fazer ali. Ele depois conseguiu junto à direção do G2 

lá do Ministério do Interior de Cuba e a gente depois acabou se encontrando em Roma 

junto com a Carmem, vulgo Zilda Xavier Pereira, minha amiga, que ainda vive hoje em 

Brasília.  

E estou contando isso pelo seguinte: o Crioulo, Davi como eu conheci em 1967 

era uma pessoa meio conservada no formol. Ele sempre foi igual ao que era sempre. Eu 

o conheci de um jeito e depois quando o revi em Cuba de novo quando ele veio para dar 

ordens aos cubanos que o Cabo Anselmo não era militante coisa nenhuma, era 

realmente infiltrado e isso acabou não resultando em nada e ele era igual, quer dizer, era 

uma pessoa sensata, digamos assim, suave, mas decidido como disse ali na leitura 

daquilo. Quer dizer, não tenho dúvida de que ele reagiu quando foi preso e era uma 

pessoa assim: simples que não cultuava também essa coisa meio dos egóides que na 

política e, sobretudo também na esquerda, fazem da sua militância a sua glória.   

Eu o conheci em 1967, quem me apresentou foi a Carmem. E na verdade ele me 

ajudou a eu me convencer de que devia entrar no Partido Comunista porque eu era da 

POLOP e havia já uma tendência de que, se não rachasse o Partido Comunista a luta 

armada seria uma coisa isolada na sociedade, que era a teoria do Marighella. E eu tinha 

resistência porque eu achava o Partido Comunista uma coisa idiota e inútil naquele 

momento do país. Estou falando dos anos 1960, sobretudo depois do golpe. E ele me 

deu alguns livros para ler e eu... Ele lia muito e eu acabei sendo convencido por ele de 

que eu devia entrar no Partido Comunista e entrei. Fizemos depois a luta interna e o 

setor juvenil do Partido Comunista Brasileiro, é bom que se diga, foi criado pela direção 

do partido porque o Partido Comunista tinha medo que a juventude não ficasse no 

partido e a aí criaram o setor juvenil e entregaram o setor juvenil a ele, que foi uma das 

pessoas que rachou o partido, uma das poucas pessoas no Rio de Janeiro que racharam 

no Partido Comunista e foram para a luta armada. O grande racha do Partido Comunista 

para luta armada se deu em São Paulo. No Rio de Janeiro não aconteceu isso não. Quase 

todo o partido ficou dentro das coisas normais que o partido fazia ou não fazia ou fingia 

que fazia.  
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Então, é assim: eu não vou ficar aqui falando de coisas gloriosas do Crioulo, do 

Davi como eu o conheci, mas queria acentuar que ele era uma pessoa absolutamente 

normal, alegre, como éramos todos na época e saímos... No Rio de Janeiro tinha um 

cinema que era um pouco visto como uma espécie de local de cinema de arte. O prédio 

e o espaço do cinema ainda estão lá, chamado Cinema Paissandu. E era comum a gente 

sempre se encontrar neste local para ver o filme, geralmente, nessa época, do Godard, 

essas coisas e depois tinha o ininteligível e outros bares em que a gente ficava tomando 

chope, junto com o Iuri, Alex. O Alex menos porque o Alex era muito moleque ainda.  

Então, todas as vezes em que eu cruzava com ele, ele era absolutamente igual. 

Ele teve um problema sério de saúde, ele foi tratado aqui em São Paulo, em Campos do 

Jordão, ele teve tuberculose e a Carmem conseguiu através... Na época, era difícil o 

tratamento da tuberculose em Campos do Jordão, que era o local que tinha um 

tratamento considerado melhor. Eu o vi quando ele foi viajar para Campos do Jordão e 

o vi quando voltou.  

Embora ele tivesse tuberculose, a gente não conseguia, quer dizer, eu até falei 

“Ô Iuri, esse cara está igual.” Não é que ele ficou mais magro... Enfim, essa 

característica era muito importante nele. Ele era uma pessoa muito normal que escondia 

as emoções, assim, públicas, de ficar alegre. Ria, sorria, mas não era... Muito estudioso, 

muito dedicado, quer dizer...  

A grande discussão que ele fez comigo para entrar no Partido Comunista foi de 

que... E essa parte eu queria um pouco acentuar, que é assim: se formaram no Brasil 

muitas organizações de luta armada, muitas, mas a Ação Libertadora Nacional, pilotada 

pelo Marighella, era uma organização que não queria fazer socialismo coisa nenhuma. 

Então, era uma frente de pessoas que eram contra a ditadura e queria a libertação 

nacional do país. Não foi à toa que o Marighella usou a ALN, já anteriormente 

conhecida como aliança, e tal lá nas piscas eras. Então, no convencimento que ele me 

fez, que eu deveria entrar no partido era assim... Eu tinha o nome de “Barba” porque eu 

tinha barba, embora pareça branca, eu tenho preta lá atrás, o meu cabelo e a minha 

barba são arames farpados. Então, eu usava uma barba muito grande e ele disse: “Ô 

Barba, veja bem, essa ditadura não vai durar muito no país.” Não são palavras dele, por 

favor, eu estou falando o que eu penso que ele disse na época. E para que a gente a 

derrube é preciso que a gente faça uma frente política e essa frente é a Ação Libertadora 
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Nacional. Claro, que nós vamos fazer ações, vamos fazer guerrilha rural, muita gente 

vai para o campo, etc., mas a Frente de Libertação, quer dizer, essa coisa de derrubar 

esse poder aí, militar, acompanhado dos civis, ela tem que se dar um grupo grande e 

esse grupo praticamente hoje, fora a Ação Popular, fora a AP, está todo no Partido 

Comunista. Então, se nós não tivermos capacidade de rachar isso, de cima a baixo, e 

fazer, com essas pessoas, um início de um processo que não seja “foquista”, que essa 

coisa na época era muito conhecida. Esse processo de foco, quer dizer, na guerrilha. 

Você estabelece um grupo e esse grupo se relaciona politicamente com a sociedade, e 

não organicamente. Para que seja um processo político, orgânico, a gente tem que estar 

dentro do Partido Comunista para poder sair e tal. Quer dizer, esse foi o argumento 

básico que ele usou para me convencer. Eu deveria entrar no partido... Enfim, eu era um 

moleque, eu era da Escola Técnica Nacional, que era uma escola importante e ainda 

existe hoje lá em frente ao Maracanã. Agora chama-se Escola Técnica Celso... 

Colocaram um nome de um cara que ajudou muito a ditadura e que agora tem o nome 

dessa escola. O Iuri era também dessa escola e a gente dominou a política dentro dessa 

escola e elegemos o presidente, na época era chamado Grêmio Estudantil. E dali saíram 

vários militantes para a ALN, vários. 

 Então, falar do Crioulo para mim é muito confortável, é uma pessoa, é um 

amigo, etc, etc, etc. Mas eu não chamaria de digamos "ídolo", mas era uma pessoa que 

não tinha esse lado... Por exemplo, o Marighella, vou fazer aqui uma coisa meio difícil 

de fazer, mas assim... Marighella quando chegava em um lugar era impossível não 

prestar atenção às coisas e às diretrizes que ele falava, que ele... Como baiano, sempre 

muito gesticulador, e era uma pessoa que chamava por si só atenção de tudo que tivesse 

em torno. O Crioulo fazia questão de ser uma pessoa normal, entendeu? Era um 

militante, como se não fosse. Então, eu achava aquilo e conversava com todos sobre 

isso de maneira assim positiva, quer dizer, porque na época o Maoísmo, já um pouco 

em decadência, na esquerda, não a China, mas o Maoísmo, porque o Mao Tse-Tung 

cultuava a personalidade. Ele trazia aquela ideia de que o homem faz a história, a 

história não é anônima. Então, o Crioulo tinha uma militância política que eu admirava 

muito, por ser uma pessoa discreta e não gostar dessa coisa egóide da sociedade 

moderna de hoje e isso me atraía muito. Ele era uma pessoa que simbolizava aquilo que 

eu queria fazer se me tornasse um militante (emocionado). É isso. (Palmas.)  

(Pausa)  
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A SRA. SUZANA LISBÔA – Bom dia a todos e a todas. É difícil falar depois 

da emoção do Domingos, de uma pessoa que é muito querida para mim também, mas 

vamos tentar.  

O Domingos estava falando da personalidade do Crioulo e eu acho que tem uma 

coisa que resume um pouco que era a timidez dele. Ele era um cara tímido. Essa reserva 

que ele tinha, tinha também um pouco a ver com a timidez. Eu o conheci quando voltei 

de Cuba, em 1971, depois de ter feito o treinamento militar.  

Tenho a impressão de que ele só assumiu realmente a direção da Ação 

Libertadora Nacional após da morte do Iuri, em junho de 1972. Essa é uma sensação. Eu 

não sabia, por exemplo, quem era dirigente, quem não era. Nunca foi do meu interesse 

específico isso. Umas... Eu tive essa sensação da relação com ele.  

Durante muito tempo o meu contato era só com ele, em um período em que eu e 

Luiz Eurico ficamos no Rio Grande do Sul. Era com ele que a gente tratava de todas as 

atividades que a gente pudesse ter. Eu viajei muitas vezes para encontrar com ele, 

apesar de ter relação com outras pessoas, mas o contato direto era só com ele.  

Como eu era muito menina, eu tinha na época 20 anos, 22 anos e era muito 

despreparada do ponto de vista intelectual, eu queria fazer a guerra. Ele era a pessoa que 

perdia. Eu achava que ele perdia um tempo enorme comigo tentando me conscientizar 

da importância de eu ler, preparando para mim coisas de leitura que pudessem ser 

localizadas, encontradas. Ele queria me ensinar a falar russo porque ele achava que eu 

devia falar uma outra língua sem ser o português, que eu tinha uma cara meio de russa. 

Eu achava que ele perdia um tempo enorme comigo. Eu acho que isso tem a ver com a 

generosidade dele e com esse aspecto muito do que o Domingos falou de ele não querer 

ser “a pessoa”. Eu não sei dizer quando foi a última vez que eu encontrei com ele. Não 

consigo dizer assim... Que foi aquela vez... Quando ele morreu, eu estava no Rio de 

Janeiro, mas eu não sei quando foi a última vez que eu o vi. 

Durante a vida toda, até integrar a Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos, eu imaginava que ele tivesse sido morto da forma como era dito pelos 

órgãos de segurança, que ele tinha tido um enfrentamento e que desse enfrentamento ele 

tinha acabado morto.  
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Quando nós começamos a preparar os processos para Comissão Especial, que eu 

acho que a gente nunca detalhou um pouco isso, a forma como a gente preparou os 

processos para mostrar que a ditadura mentia nas suas versões oficiais de suicídios, 

atropelamentos e tiroteios é... Nós buscamos exatamente tentar levantar o máximo de 

informações possíveis sobre a morte. Nós não ficamos numa discussão de que tudo que 

é a ditadura queria fazer era exterminar. Nós procuramos mostrar o que tinha de 

realidade nas circunstâncias da morte. Foi isso que nós fizemos, por exemplo, 

agregando informações ao caso que tinha sido preparado pela família, no caso do Carlos 

Marighella. A família não preparava, para dentro do processo na aprovação da 

Comissão Especial, esse aspecto das circunstâncias da morte que foi o que a gente fez e 

que era o que afinal nós deu a possibilidade de ter a aprovação de, enquanto eu fiz parte 

da Comissão Especial, em 132 casos nossos, nós provamos que a ditadura militar tinha 

mentido.  

E em muitos deles a gente se surpreendeu. O que mais me surpreendeu foi o do 

Crioulo pelo aspecto pessoal que me causou e porque realmente a gente não tinha a 

mínima ideia de que ele tivesse sido torturado. Até hoje, não tenho a mínima ideia 

quando ele foi preso, como ele foi preso, em que circunstâncias ele foi morto. Eu vim ao 

Arquivo Público, era diretor do Arquivo o Fernando Casadei Salles. A gente deve a ele 

essa história porque por mais que a Comissão tivesse acesso aos arquivos, isso era 

muito dificultado. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu não tive essa facilidade, mesmo 

como membro da Comissão, nos arquivos da ABIN, em hipótese alguma, apesar da lei 

dizer que deveria ser facilitado o acesso da Comissão às informações. O Fernando 

Casadei me emprestou os negativos da foto do Crioulo morto. Eu levei com a facilidade 

que ele nos causou na época e nós fizemos a ampliação das fotos e foi um horror. É 

possível ver, eu trouxe as fotos, imagino que o Domingos e a Darcy talvez não tenham 

visto e não façam a mínima questão de ver e não queiram ver, porque é muito duro de 

ver mesmo o estado do rosto dele.  

Quando eu levei a primeira vez as fotos à Comissão Especial, o Miguel Reale 

Júnior olhando as fotos, disse, teve a mesma impressão que eu tive,  “Vamos, podemos 

fazer a votação do caso”. E eu tive que fazer um relatório oral, que era mais difícil 

ainda, para mim, por ser uma pessoa tão querida, mas eu fiz um relatório oral do caso 

dele, mas tanto o General Gomes, que na época integrava a Comissão em nome das 

Forças Armadas, quanto o João Grandino Rodas, hoje reitor da USP, ele integrava a 
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Comissão Especial, nomeado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, não 

aceitaram... Eu resolvi retirar o caso de pauta e levar para o Celso Nenevê e esse 

processo, esse relato do Celso Nenevê, que ficou constando ali no memorial que é feito, 

é a coisa mais impressionante para mim, que eu poderia ter visto, porque o Crioulo foi 

torturado e a gente não sabe exatamente nem onde, nem quando, nem como.  

O Fernando Casadei faz um depoimento, a meu pedido, que eu integrei no 

processo, dizendo que ele estava preso no DOI-CODI naquele dia e que ele viu uma 

movimentação muito grande no pátio e o que mais chamou a atenção dele é que 

estavam no pátio o Fleury e o Ustra.  Como na época era corrente, dentre os presos, que 

havia uma total rivalidade dentre eles, aquilo chamou muito a atenção. Então, tinha 

dezenas de carros, dezenas não, uns cinco ou seis carros saíram dali de dentro, inclusive 

um da Telesp, nesse dia que ele viu quando chegou o corpo do Crioulo.  

Então, essa movimentação durou... Em 1973, no dia em que o corpo do Crioulo 

chegou ao DOI-CODI, é isso que ele viu. Agora, de onde ele vinha realmente a gente 

não sabe. Mas que toda a busca era feita em cima, sob as ordens do Capitão Nei. Então, 

ele chamou muito atenção sobre isso que o Nei não era um simples operador. Ele era o 

cara que tinha a ordem de organizar todas as informações. Era ele que monitorava os 

cachorros, era ele que fazia toda essa investigação. E por isso que ele foi morto. Eu não 

sei se não seria possível, hoje, vivendo a Comissão da Verdade, que a gente fizesse um 

contato com o filho dele. Quem sabe, nessas alturas, ele não possa querer contar o que 

aconteceu com o pai dele porque quando nós o conhecemos, a Amelinha e eu,  

trabalhávamos na Prefeitura de São Paulo, na Comissão de Investigação da Vala de 

Perus, ele era funcionário da Prefeitura. E ele, com muito medo, certa vez, procurou a 

Amelinha achando que ele iria ser rechaçado por ela, como ele era rechaçado na 

universidade, nos lugares por onde ele passava. E ele dizia que o pai dele tinha sido 

morto. Só que ele não podia falar muito sobre isso. Não sei se hoje, vivendo esses 

outros ares, se ele voltaria a dizer. Mas acho que deveria ser chamado a prestar 

esclarecimentos sobre o caso do Crioulo, com o laudo do Celso Nenevê, o Harry 

Shibata e o Orlando Brandão, que são as pessoas, os médicos que assinam o laudo dele. 

Eles têm que prestar, acho que eles têm a obrigação de prestar esclarecimentos 

sobre isso porque eles deixam de falar sobre as evidentes.... Há onze lesões no rosto 

dele e nenhuma delas é citada... Eu quero ver se é o Orlando Brandão mesmo... Se eu 
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posso estar me esquecendo... (Pausa) A memória já não é a mesma. Harry Shibata e 

Orlando Brandão.  

Então, eu acho que fica do, especialmente do depoimento do Fernando Casadei 

também fica comprovada a participação direta do Ustra no assassinato do Luiz José da 

Cunha. E, não sei se ainda tem muito tempo, mas é bom a gente ressaltar que em 1979, 

quando eu localizei o Luiz Eurico no cemitério de Perus, nós solicitamos à Maria 

Madalena, mãe de Luiz José da Cunha, que nos desse uma procuração para gente 

movimentar o corpo do Crioulo dali. Na época, isso acabou não sendo feito.  

Quando houve a Comissão da Investigação da Vala de Perus, nós recolhemos o 

sangue da Dona Maria Madalena e ele ficou com o Fortunato Badan Palhares na 

Unicamp. Nós fizemos, no cemitério de Perus, a exumação do corpo dele. Ele não tinha 

crânio, o corpo, e estava na cabeceira da pista, e sobre o corpo dele tinham outros dois. 

Que eles vão desenterrando e enterrando na cabeceira da pista.  O Badan Palhares levou 

esses corpos, ele misturou as ossadas dessas pessoas que estavam acima do Crioulo com 

as ossadas de Perus no geral, ele não acondicionou o sangue da Dona Maria Madalena e 

depois que ela morreu nós viemos a saber que o frasco tinha se rompido. Isso já quando 

já estava o Daniel Romero Muñoz na condução desses trabalhos.  

Eu, particularmente, sempre me opus muito a participação do Dr. Daniel 

Romero Muñoz porque ele foi chamado pelo Shibata em 1979, 1980 para examinar o 

corpo do meu marido. Então, qualquer pessoa para mim que é da confiança do Shibata 

não é da minha... Eu reagi muito nessas épocas em que as ossadas de Perus estiveram 

sob a guarda dele. E na realidade ele pouco avançou nisso. É... Foi depois de muita 

cobrança, acho que uns cinco anos depois de a gente constantemente cobrando que eles 

fizessem alguma coisa em relação à possibilidade de ter o DNA da Dona Maria 

Madalena naquele sangue, foi só quando o Ministério Público, finalmente, fez uma 

petição exigindo que eles fizessem isso, eles acabaram conseguindo extrair o DNA 

daquele sangue para ver se realmente ele estava... Ele não tinha se deteriorado. A Iara 

Xavier Pereira retirou o sangue do irmão dele, foi feita a comparação e finalmente foi 

então identificado o corpo do Luiz José da Cunha.  

Na época do enterro dele, como uma forma de tentar engrandecer a figura dele, 

eu inventei a história de chamá-lo de Comandante Crioulo, que foi uma coisa que ficou 

forte na época. Mas ele nunca teve e nem aceitaria, esse título de Comandante, nem o 
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Marighella se dizia Comandante da ALN, mas o Crioulo foi sim um grande dirigente e 

foi muito importante, para mim,  participar de toda a história e de toda a investigação 

das circunstâncias da morte dele.  

Eu espero sinceramente que a gente consiga avançar para saber exatamente 

quem prendeu e quem matou. Essa é minha decisão de vida daqui pra frente com 

relação à história dele. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As fotos? Estão ali, Quero. 

Porque eu estava preso, quando ele chegou, eles mostraram essas fotos. Deixa eu ver? 

Exatamente. Exatamente.  

(Pausa)  

Darcy, poderia fazer uso da palavra, por favor.  

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Eu conheci o Luiz José da Cunha quando eu 

estava fazendo treinamento em Cuba. Ele fazia parte do mesmo grupo e nós criamos um 

relacionamento, da minha parte, o que chamou muito atenção era formação política do 

Crioulo. Era uma formação política acima do normal. E hoje eu vou contar um fato que 

é muito pouco conhecido. Acho que são três pessoas que conhecem esse fato.  

A formação política dele e a visão dele e o equilíbrio que ele tinha era tão grande 

que ele começou a causar certo receio. Eu explico: cada grupo que treinava tinha um 

encarregado e o encarregado do nosso grupo, infelizmente acontece, são fatos que 

ocorrem, passou a temer que o Gomes, que era o nome que ele usava, assumisse o 

comando. Ele jamais teve essa pretensão. Então, esse companheiro encarregado, na 

época eu estava, eu era companheira do Crioulo, esse encarregado do nosso grupo de 

treinamento chamou a mim e a Maria Amélia Araújo, uma outra companheira, médica, 

e ele disse... Aliás, antes ele falou o seguinte: "Darcy", Darcy não, era "Cristina, eu 

quero conversar com você e a Rosa", que era a Maria Amélia. Eu falei: Rosa, deve ser 

alguma coisa sobre o Crioulo. Ela falou, "eu acho que não." Os outros companheiros 

tinham saído, foram passear, tal, e nós fizemos uma reunião, esse companheiro, 

encarregado do nosso grupo, Maria Amélia e eu.  
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Então, o que é que ele queria? Ele queria que Maria Amélia fizesse um atestado 

médico dizendo que o Crioulo não tinha condições de fazer o treinamento da guerrilha 

rural. Isso porque era um temor da parte desse companheiro que, na época era 

encarregado do nosso grupo, de que o Crioulo se tornasse um comandante dada a 

ascendência política, dado ao equilíbrio que ele tinha. 

Nós fazíamos muitas discussões no nosso grupo e ele sempre se mostrou uma 

pessoa superequilibrada. Então, é um fato. É a primeira vez que eu estou falando sobre 

essa tentativa que houve já naquele tempo. Isso ocorreu em 1969. Já neste tempo ele se 

destacava enquanto um quadro político-militar. Eu não estava preparada para falar sobre 

o Crioulo. Após o nosso treinamento, o Crioulo regressa antes ao país, nós já éramos 

companheiros, e era muito difícil a nossa vida, a nossa vida marital, porque ele tinha 

que percorrer vários estados. Eu tinha as minhas tarefas. Foi um período de quatro anos, 

mas foi toda uma vida. Agora, a vida na clandestinidade é alguma coisa assim muito 

intensa. Você não sabe se dali a cinco minutos você vai estar viva ou morta. Você não 

sabe quando você se despede do companheiro, você não sabe se você vai vê-lo 

novamente. Então, é uma vida assim extremamente intensa.  

Agora, eu quero me fixar mais sobre a data da morte do Crioulo. Foi 13 de julho 

que por acaso é meu aniversário. Eu nasci no dia 13 de julho e eu estava na Auditoria 

Militar. Já tinha sido presa e nesse dia estava na Auditoria Militar. Estava aguardando a 

audiência. Deveria ser quinze para uma, uma hora e chegou uma equipe do DOI-CODI. 

Um deles vira para mim e diz o seguinte: "pegamos o filho da puta do seu amante". Eu 

já estava tensa pela audiência e foi de uma brutalidade a forma como isso foi dito que eu 

chorei, eu não consegui conter minhas lágrimas.  

Um dos companheiros que estavam lá, aguardando a audiência, me disse: "Não, 

Darcy, não chore! É isso que eles querem de você." Dentro do possível, eu engoli as 

lágrimas, mas elas escorriam. É difícil! São sentimentos assim que você não quer 

demonstrar, mas você acaba demonstrando.  

Agora, há coisa de uns cinco ou seis anos, Suzana, eu tive o privilégio de ler o 

relatório que você fez sobre o Crioulo e vou lhe dizer uma coisa: em primeiro lugar, eu 

fiquei extremamente agradecida a você, eu fiquei extremamente agradecida porque 

aquele relatório não era um relatório jurídico, uma coisa fria, não. Tinha toda 

fundamentação jurídica, sim. Tinha toda uma análise dos fatos do IML, tinha tudo isso, 
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mas Suzana, acima de tudo, tinha sentimento, tinha emoção de uma companheira. 

Gente, foi o melhor requerimento. Não é requerimento. Como se chama? Relatório. E 

eu já li muitos relatórios. Foi um relatório que me comoveu assim profundamente. E 

junto com esse relatório, infelizmente, eu vi as fotos do Crioulo assassinado.  

Gente, são fotos terríveis! Inclusive, têm lugares do corpo dele que têm manchas 

circulares. Então, no laudo lá, não sei quem que falou, que deve ter sido da queda. Uma 

queda não causa várias manchas circulares. Aquilo lá, eu que passei semanas por 

torturas, aquilo lá é marca de choque elétrico, com toda a certeza. E a ilusão que eu tive 

no dia 13 de julho, em que eu estava na Auditoria, eu tive a ilusão de que ele tivesse 

morrido, de que ele realmente tivesse morrido lá no tiroteio. Infelizmente, quando eu 

vejo o relatório da Suzana, eu vi o quanto ele foi torturado. Isso dói. Você procura não 

lembrar. Eventualmente, vem a sua cabeça. Eventualmente, não, muitas e muitas vezes 

vêm a sua cabeça e nesses momentos eu penso nos familiares. O Crioulo, o corpo, a 

ossada dele foi recuperada, embora sem o crânio. Eu... A foto desse crânio, gente, para 

mim é fundamental. Pela cabeça que ele tinha, por aquela formação política.  

Eu não sei o que eu ia falar... Eu me perdi um pouquinho... Sim, o Crioulo pelo 

menos foi enterrado, foi velado pelos companheiros, mas eu fico pensando nos 

familiares dos desaparecidos. Se eu que sei onde está enterrado o Crioulo, eu tenho 

sentimento em imaginar onde estão os nossos companheiros. Os outros que são 

considerados, são desaparecidos. Eu fico pensando comigo o que é que os familiares, os 

pais, os irmãos sentem sem saber o que aconteceu com eles. Porque você sendo mãe, 

você sendo irmã, lá no fundo da gente... A gente sabe que foi assassinado, mas lá no 

fundo de você mesma você tem um pouco de esperança. Quem sabe, alguém sabe que 

não existe, mas esses familiares não puderam  velar o corpo desses companheiros. Eles 

não sabem o destino deles.  

Então, nesse momento em que eu falo do Luiz José da Cunha eu presto uma 

homenagem e peço a vocês da Comissão Estadual e peço também à Comissão Nacional 

da Verdade que façam o máximo por esses nossos companheiros, que tentem localizá-

los, que façam os exames de DNA. Gente, é o mínimo que nós poderíamos fazer por 

esses nossos companheiros e pelos familiares deles. É isso.  
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A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu não sei se ficou claro, mas é importante que 

conste, nós desenterramos o Crioulo em 1991 e ele só foi identificado em 2006. Durante 

todos esses anos nós ficamos cobrando, cobrando, cobrando e cobrando assim como até 

hoje a gente cobra da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos que não 

fazem o DNA das ossadas que estão sob a sua guarda. Quando ele foi enterrado, a Dona 

Maria Madalena já não era mais viva. Então, isso é um registro que tem que ficar.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Acho importante isso que a Suzana está 

colocando que o Crioulo só foi identificado em 2006 por interferência do Ministério 

Público Federal. Inclusive, a Dra. Eugênia Gonzaga, ela tem que ser lembrada aqui 

porque foi ela quem pediu, exigiu que a Secretaria de Direitos Humanos financiasse, de 

um laboratório particular, que era o Genomic, para que fizesse o DNA daquelas ossadas, 

uma vez que aquelas ossadas estavam bastante fragmentadas. Então, para ver se... Ele 

foi identificado por DNA e isso é importante registrar, esse papel do Ministério Público 

Federal naquele momento, em 2006, em que nós pudemos dar ao Crioulo. Acho que o 

Crioulo teve um sepultamento extremamente digno, à altura da importância de que ele 

teve em vida. E quem dera se todos os demais tivessem essa oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar para os 

outros casos? Então, você tem toda a razão. A Suzana está me falando aqui que as 

cadeias de comando... Você queria falar sobre isso? Estou fazendo uma pergunta porque 

agora nós vamos pretender encerrar o capítulo das vítimas, dos 164 casos, e partir 

exatamente para as cadeias de comando. Então, até seria muito importante se você 

viesse para São Paulo. Ontem à noite eu estive com a Dra. Rosa Cardoso e ela falou que 

vem aqui agora lhe encontrar porque é o seguinte, nós estamos pensando hoje, a partir 

de dezembro, ou logo no início do ano... Lógico que ainda têm alguns casos para serem 

feitos das vítimas, dos 164 casos nossos, mas nós queremos começar com a cadeia de 

comando.  

Então, nós achamos assim meio bravateiro esse negócio da Comissão Nacional 

ficar chamando gente para depor lá para fazer  como aquele general do Araguaia que foi 

lá e desmoralizou todo mundo, sem caracterizar a relação das vítimas com o casos. 
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Lógico que nós queremos fazer o general francês, aquele general francês que participou 

da Argélia, lá da Indochina, e que abriu uma escola de tortura na Amazônia, o adido 

militar da Embaixada, queríamos vai tentar fazer esse ano e a partir daí começar todas 

as cadeias de comando.  

Então, a sua vinda para São Paulo, se possível ou eventual, mas se fosse uma 

coisa permanente seria muito importante para a gente, ao longo desse ano de 2014, só 

trabalhar comando... Abrir com o “bagulhão”, dar uma traduzida do que foi o 

“bagulhão”.  

O livro de entrada do DOPS foi apresentado daquela forma como novidade, mas 

eu acho que ele não foi devidamente estudado, esmiuçado e aí partir para a cadeia de 

comando, pegar cada... Assim como nós fizemos com cada vítima, pegar cada agente da 

repressão, cada agente do Estado e esmiuçar. Fazer assim, por exemplo, pegar a OBAN, 

quantas pessoas morreram neste período, quantas pessoas passaram lá e foram 

torturadas, quem era o comandante, quem eram as equipes, quantos médicos legistas 

participaram, quantos atestados de óbitos falsos, enfim, fazer esse trabalho. Entendeu?  

Então, o ano de 2014 seria dedicado a isso, à repressão. Então, as cadeias que a 

gente usar, o nome de cadeias de comando. E até pegar tudo o que está fora da anistia, 

atentado ao Riocentro, essas coisas que der para relacionar com São Paulo. Porque 

parece que o Ustra participou do Riocentro, enfim, esse seria o nosso trabalho para o 

ano que vem. Vamos tentar combinar com a Nacional, pedimos para a Nacional que a 

Criméia pudesse ser incorporada, que você pudesse ser incorporada e outras pessoas 

para processar todo o material das vítimas, relacionando com a repressão.  

Então, esse é o nosso método, essas aqui, praticamente, são as últimas, nós 

vamos fazer mais duas, não é, Amelinha? Hélcio Pereira Fortes ... Então... A Dra. Rosa 

Cardoso conhece uma jornalista, da Carta Capital, que entrevistou o general francês, 

vivo, na França. Bom, enfim... O cara é importante aí... Aquele general francês. Mas, 

enfim... E tudo o que a gente puder ter de contribuição, estão precisando porque é muita 

pouca gente para tanto trabalho. Então, vamos passar para o segundo. Quem vai fazer a 

leitura? Thaís Barreto. Hoje? Vamos fazer. A Suzana mostrou as fotos do Hélcio, 

Amelinha. Agora, vamos falar depois. Ah, do Helbert? Está bom. Não posso. Não, 

conosco, conosco. Thaís, Hélcio Pereira, por favor.  
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A SRA. THAÍS BARRETO – Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Barreto, 

assessora técnica da Comissão da Verdade. Vou ler aqui um breve resumo sobre a 

história de Hélcio Pereira Fortes.  

"Hélcio foi morto em 28 de janeiro de 1972. Ele nasceu em 24 de janeiro de 

1948, em Ouro Preto, Minas Gerais, e é filho de José Ovídio Fortes e Alice Pereira 

Fortes.  

Ele era dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN).  

Hélcio foi dirigente da ALN e gostava de literatura, cinema e teatro. Participava 

intensamente das atividades culturais de sua cidade. Escreveu em jornais, promoveu 

jograis, criou e difundiu peças teatrais. Era colaborador assíduo do 'Jornal de Ouro 

Preto' e da 'Voz GLTA' (Grêmio Literário Tristão de Athayde), criado em 1938.  

Atuou na União Colegial Ouro-Pretense e na Escola Técnica Federal. Ingressou 

na escola de metalurgia, mas não chegou a concluir o curso.  

Em 1963, passou a militar no PCB. Logo após o golpe de abril de 1964, passou a 

viver na clandestinidade, inicialmente, em Belo Horizonte e em seguida em Contagem-

Minas Gerais, onde integrou o Comitê Municipal do PCB.  

Tornou-se um dos dirigentes da corrente de Minas Gerais e atuou junto aos 

metalúrgicos, assessorando as comissões de fábrica da Belgo-Mineira, da Mannesmann, 

da Mafersa e da RCA.  

Desempenhou papel importante nas greves dos metalúrgicos de 1968. 

Em 9 de abril de 1969, chegou a ser ferido em um confronto com policiais, mas 

conseguiu escapar. A partir desse episódio, em que foram presos alguns militantes da 

corrente, passou a viver no Rio de Janeiro, já como militante da ALN.  

Hélcio, mesmo na clandestinidade, não deixou se comunicar com a família. 

Escrevia cartas em que expressava a sua saudade e as suas razões que o levaram optar 

pela luta armada.  
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A última vez que se comunicou com a família foi por meio de um telegrama no 

natal de 1971.  

Preso em 22 de janeiro de 1972, no Rio de Janeiro, e transferido para o DOI-

CODI de São Paulo, foi morto sob torturas no dia 28.  

A versão oficial distribuída à imprensa, que consta na requisição do exame do 

IML de São Paulo informava que: 'Após travar violento tiroteio com agentes dos órgãos 

de segurança, foi ferido e em consequência veio a falecer.' O jornal 'O Estado de Minas', 

de 1 de fevereiro de 1972, descreveu a versão policial sobre a sua morte: 'Hélcio Pereira 

Fortes morreu, sexta-feira, em São Paulo, na avenida dos Bandeirantes, ao tentar fugir 

aproveitando-se de tiroteio entre agentes de segurança e outro terrorista com o qual 

Hélcio tinha um encontro marcado. No sábado anterior, 23 de janeiro, Hélcio Pereira 

Fortes conseguiu escapar da perseguição policial na Guanabara, quando tentou manter 

contato com um terrorista na Tijuca. Fugindo para São Paulo, foi preso dia 26 na 

Estação Ferroviária por agentes de segurança da Guanabara e de São Paulo, que 

acompanhavam os seus passos desde o Rio.' 

Os legistas Isaac Abramovitc e  Lenilso Tabosa Pessoa definiram como a causa 

da morte 'anemia aguda traumática'. Nos arquivos do DOPS de São Paulo foram 

localizados depoimentos prestados por Hélcio, comprovando a sua prisão.  

No documento elaborado pelo Comitê Solidariedade aos Presos Políticos do 

Brasil, em fevereiro de 1973, com o título: “Aos bispos do Brasil”, encontramos: 'Preso, 

não se sabe no Rio ou em São Paulo, entre 22 e 26 de janeiro de 1972, Hélcio esteve 

enclausurado no DOI de São Paulo sendo que inúmeros presos políticos atestam a sua 

presença naquele destacamento. Submetido a dolorosas torturas, pelas equipes policiais, 

Hélcio veio a sucumbir no dia 28 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, os órgãos de 

segurança de repressão, através dos jornais, publicaram uma nota oficial onde 

informavam que Hélcio havia sido morto em tiroteio numa tentativa de fuga. Era por 

demais óbvio que ele não podia sequer caminhar, em decorrência das torturas. Seu 

corpo foi visto ao ser retirado do DOI.' 

Em documento encontrado no antigo DOPS do Paraná, lê-se: 'Encaminhamento 

087/72/CO/DR/PR - origem CIE/ADF - morto em São Paulo ao tentar fugir da prisão. 
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Conforme recorte do 'O Globo' e 'Folha de São Paulo', de 4 de janeiro de 1972, consta 

que o fichado foi reconhecido pelos órgãos de segurança. 

Comparando os relatórios dos ministérios militares, encaminhados ao ministro 

da Justiça em 1993, constam-se as contradições entre as versões sobre sua fuga. No 

relatório da Aeronáutica, lê-se: 'Faleceu no dia 28 de janeiro de 1972 ao dar entrada no 

hospital das Clínicas em São Paulo, após travar tiroteio com agentes de segurança que o 

perseguiam'. No relatório da Marinha, assim está registrado: 'Morto no dia 28 de janeiro 

de 1972 em tiroteio com agentes de segurança ao tentar fugir em um fusca após 

estabelecer contato com um companheiro'. 

A família tomou conhecimento de sua morte no mesmo dia, pela televisão, e 

imediatamente se dirigiu para São Paulo, mas o corpo já havia sido enterrado no 

Cemitério Dom Bosco, de Perus, em São Paulo. Em 1975, seus restos mortais foram 

trasladados para Ouro Preto, Minas Gerais, onde foi enterrado na Igreja São José. 

A requisição de necropsia, encontrada no IML de São Paulo, tem a marca 'T' em 

vermelho, de terrorista, conforme tratamento dispensado aos perseguidos políticos. 

O legista Antenor Chicarino analisou o laudo, a pedido da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, para instruir os processos éticos contra 

os médicos legistas que assinaram laudos falsos no Cremesp. Suas observações 

ressaltaram que o laudo não descreve as características das lesões por projéteis, não faz 

referência à distância, apenas as definindo como entrada e saída, e antecipa, no exame 

externo, as trajetórias dos projéteis, não o fazendo no exame interno. As lesões descritas 

não foram imediatamente mortais e os projéteis não foram retirados e encaminhados 

para inquérito, mesmo estando localizados em tecidos de fácil acesso. 

O médico legista Dolmevil acrescentou também à instrução dos processos éticos 

no Cremesp que o primeiro projétil descreveu trajetória da esquerda para direita, de 

cima para baixo, e ligeiramente de frente para trás, indicando que foi disparado em 

média ou curta distância, ato típico de execução. 

O relator do caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, 

Nilmário Miranda, afirmou que a prisão e morte de Hélcio Pereira Fortes ficaram 

demonstradas por vários depoimentos e documentos, entre eles o encaminhamento 

087/72 do Paraná, encontrado no arquivo do antigo DOPS do Paraná, onde se lê que 
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'Para conhecimento desse órgão, este Centro encaminha cópia do expediente de 

referência, versando sobre depoimento de Hélcio Pereira Fortes, morto em São Paulo ao 

tentar fugir da prisão'. 

Nilmário Miranda citou também o depoimento de Darcy Toshiko Miyaki, presa 

por agentes do DOI-CODI do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 

1972. Darcy perdeu a noção do tempo, pois foi submetida a intensas torturas, mas 

calcula que no dia 27 recebeu roupas e, encapuzada, soube que seria removida. Num 

corredor, pela costura esgarçada do capuz, viu Hélcio encostado na parede. Foram 

transportados na mesma viatura, Hélcio no “chiqueirinho”; e ela, entre o motorista e um 

agente, e conduzidos ao DOI de São Paulo. Ali, foi colocada em uma cela isolada, no 

segundo andar, onde ficou por vários dias sendo torturada e ouvindo os gritos de Hélcio 

durante a tortura. 

Sem saber precisar o dia, mas, após nova sessão de tortura, não mais foi 

conduzida à cela onde estava, mas a uma outra, com porta de ferro, sem luz e sem 

ventilação, e, antes de ser colocada nessa solitária, ouviu do carcereiro que desse local 

havia saído um 'presunto fresquinho'. 

Darcy convenceu-se de que o corpo retirado da solitária era o de Hélcio Pereira 

Fortes, porque, a partir de então, não mais ouviu os seus gritos. 

 O relator destacou que a versão oficial ora se referia a um tiroteio na avenida 

Bandeirantes, onde Hélcio teria um encontro com outro militante (dando a entender que 

não se encontrava preso), ora falava de uma suposta fuga da prisão, quando Hélcio teria 

sido baleado. Em função das contradições e dos depoimentos colhidos, o relator pediu o 

deferimento, concluindo que ficou demonstrada a farsa de morte em consequência de 

tiroteio, sendo o caso 70/96 deferido por unanimidade em 8 de fevereiro de 1996. 

Em sua homenagem, a cidade de Belo Horizonte deu o seu nome a uma rua no 

bairro da Lagoa, e a cidade do Rio de Janeiro fez o mesmo no bairro Paciência". 

Essas informações foram extraídas do “Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos políticos no Brasil", do IEVE.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu tenho uma biografia extensa... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Suzana, Suzana Lisbôa vai 

começar.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu tenho uma biografia política do Hélcio 

preparada pela Alice, mãe dele, mas eu não vou ler, mas eu vou deixar para vocês para 

incluir no relatório final. Mas eu queria ler o requerimento feito pela Alice quando ela 

fez para a Comissão Especial. Alice é uma daquelas mães que eu sempre procuro citar 

das que foram presentes na nossa luta, o tempo inteiro. Ela já é falecida, mas eu me 

encontrei com ela muitas vezes nesses anos pós-anistia.  

O requerimento dela foi apresentado em 9 de outubro de 1995. Ela morava em 

Ouro Preto.  

“Senhores membros da Comissão dos Familiares de Mortos e Desparecidos, vou 

contar tudo o que eu consigo lembrar a partir do momento em que eu e minha família 

estávamos assistindo a um jornal de televisão, no dia 30 de janeiro de 1972, e tomamos 

conhecimento da dolorosa notícia da morte de meu filho Hélcio. A notícia era de que ele 

havia morrido num tiroteio com a polícia e que seu corpo estava na Medicina Legal. 

Meu marido, José Ovídio Fortes, falecido no ano passado, telefonou para um amigo de 

São Paulo, o advogado José da Costa Carvalho, para que ele fosse tomando todas as 

providências cabíveis, enquanto seguíamos nessa mesma noite para lá. Imaginem o que 

sentimos quando chegamos à casa deste amigo e ele nos disse que nada poderia ser 

feito, pois o nosso filho tinha sido preso e morto há dias sem notícias de onde poderia 

estar enterrado o corpo.  

Dispensamos a funerária que trouxemos de Ouro Preto e decidimos ficar o 

tempo necessário para levantar os fatos e localizar a sepultura de nosso filho. Eu e meu 

marido fomos ao 2º Exército, onde fomos tratados sem nenhuma consideração, assim 

como também no DOPS. Lá ficamos sabendo que a notícia veiculada na imprensa não 

correspondia à verdade dos fatos, pois ordens superiores determinavam que a notícia de 

morte era a mesma para todos os mortos políticos.  
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Com muita insistência, conseguimos ver no DOPS uma foto de nosso filho 

morto. Foto apenas de rosto. Conseguimos também informação de que ele estava 

enterrado em Perus, para onde fomos e localizamos a sepultura. Estivemos também na 

Medicina Legal. Lá vimos algumas fotos de prisioneiros políticos mortos em tiroteios, 

de costas e da cintura para cima, toda marcadas com ‘T’ em tinta vermelha. Achamos 

estranho que, no caso do nosso filho, havia a marca ‘T’, mas sem foto nenhuma. Lá 

levantamos o nome do médico legista. Foi dificílimo falar como ele, pois se recusava a 

nos receber. Através de um plano pensado pelo meu marido, nos apresentamos no 

consultório dele como velhos amigos do interior e desta forma tivemos acesso a sua 

sala. Constrangido, sob muita pressão, ele confirmou o óbito e deu a entender que havia 

tortura. Em meio a tanto sofrimento e tensão, muita coisa se passou e não lembro de 

todos os detalhes. Em 1975, de forma discreta e sigilosa, conforme nos foi exigido pelo 

governo, conseguimos transferir os restos mortais de nosso filho para Ouro Preto, onde 

está enterrado na Igreja de São José.  

Se o meu marido estivesse vivo hoje, poderia dar mais detalhes e nomes, pois 

fez muitos contatos e teve todo o empenho de desvendar os fatos.  

Colocando-me à disposição para outros esclarecimentos e desejando que os 

trabalhos dessa Comissão alcancem os objetivos. 

Atenciosamente, Alice Pereira Fortes.” 

Olha, o caso... Quando nos fizemos processos para Comissão Especial dos 

Mortos e Desaparecidos, os casos em que – como do Hélcio – havia  documentos 

oficiais com a informação da prisão, a gente não se deteve em aprofundar a investigação 

porque a Comissão aprovava os casos daqueles que tinham sido mortos em 

dependências policias ou assemelhadas. A gente estendeu essa interpretação para todos 

aqueles em que havia a confirmação da prisão.  

Então, nós temos, por exemplo, apenas o negativo da foto do Hélcio e não temos 

a foto dele. Não, deve... Certamente, ela existe aqui no DOPS.  

Esta biografia grande que é feita dele desenvolve um pouco mais da história 

política dele e da presença dos pais em todos os momentos do apoio que eles fizeram a 

ele e ela termina pedindo, falando que “é sempre irreparável a morte para os familiares, 

mais ainda quando se trata de jovem de 24 anos, assassinado nas condições mais 
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bárbaras para o ser humano. É duplamente irreparável quando é uma perda para o país. 

A vocação pública de Hélcio, sua inteligência e espírito crítico demonstrados 

precocemente a partir dos 11 anos o tornaram responsável pelo ideal político mais 

sublime de superar as injustiças sociais e construir uma nação fraterna. Triste governo 

que mutila o principal patrimônio do povo, consumindo lideranças que estariam aqui 

entre nós nesta hora dramática dando de si o máximo para enfrentar os desafios. 

A família, em nome da lembrança querida de Hélcio, e representando a 

cidadania, espera que a Comissão Especial, Lei n.º 9.140, proceda as investigações 

complementares a partir dos indícios, aqui listados, para que se reconstitua a verdade da 

prisão e da morte do Hélcio, sejam identificados os responsáveis pela tortura e morte de 

Hélcio no DOI-CODI do Rio de Janeiro e São Paulo, que seja refeito o laudo de exame 

de corpo de delito, exame necroscópico.” 

Isso até hoje não foi feito. Não houve agora... Eu faço minhas as palavras da 

Alice Pereira Fortes e do José Ovídio para pedir para a Comissão Nacional faça essa 

investigação e que através de vocês esse apelo seja reforçado. 

Nós fomos até onde nós tínhamos condições de ir. Na época, a primeira 

informação que nós tivemos sobre o fato do Hélcio ainda estar preso é com documentos 

oficiais foi lá no arquivo do DOPS do Paraná. Foi o primeiro arquivo que eu entrei, na 

época da Comissão Especial de Investigação. Eu fui lá com o Governador Requião, que 

foi o segundo a abrir os arquivos, mas foi o primeiro arquivo mais integrado que a gente 

viu. Eu fui lá com a Amelinha. Ele nós recebeu, inclusive na casa dele para almoço. E 

no dia em que eu fui com ele lá ele quis olhar se tinha alguma coisa a meu respeito. E lá 

tinha um depoimento do Hélcio dizendo que eu já estava no país junto com Luiz Eurico. 

Eu levei um susto enorme porque é muito difícil a gente ver alguma coisa, quer dizer, 

palpar alguma coisa sobre a sua vida quando algum companheiro já está morto.  

Depois, em São Paulo, a gente localizou extensos depoimentos dele. Extensos 

depoimentos, o que significa também que ele estava lutando pela vida. Ele foi 

interrogado, há depoimentos, dias e dias, então, no mínimo uma semana. Se ele foi 

preso no dia 22 e a notícia da morte saiu no dia 30, como se tivesse ocorrido no dia 28,  

dentre... É óbvio, que ele durante esse período ficou tentando lutar por viver e dando as 

informações que ele considerou que poderiam ajudá-lo a viver. E isso não aconteceu.  
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Depois da Lei n.º 9.140, a gente não avançou nesta investigação desses casos 

especificamente. Então, acho que é fundamental tentar ver se no arquivo do DOPS aqui 

tem alguma outra informação sobre o Hélcio. Se tem as fotos originais dele morto. Ele 

leva um tiro no olho, que vaza o olho dele de cima para baixo, leva um tiro no olho que 

sai pela mandíbula. Então, evidente que é de cima para baixo. Então, um dos olhos 

deles... Acho que ele nem tem, acho que foi arrancado o olho. Não sei se pelo tiro ou se 

já tinha sido extraído antes, mas eu acho que pela Dona Alice, por todos nós, nós temos 

que fazer essa investigação e tentar avançar. Não sei se a Darcy quer colocar mais 

alguma coisa porque ela é a testemunha da prisão do Hélcio.  

 

A SRA. DARCY MIYAKI –  Em relação ao Hélcio Pereira Fortes eu já prestei 

um depoimento aqui e gostaria de reiterar um pedido.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala mais perto. 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Sobre a data real em que ele foi assassinado. 

Consta a morte dele como sendo dia 28 de janeiro de 1972. Isso não é verdade. No dia 

28 de janeiro nós dois estávamos sendo transportados do Rio, da Guanabara para São 

Paulo. Eu queria ressaltar uma coisa, gente, naquele tempo os tanques de combustível 

eram menores, os carros consumiam mais gasolina. Eu digo isso por quê? Porque 

posteriormente verificando documentos meus, eu vejo o seguinte: eu, Darcy, dei entrada 

no DOI-CODI no dia 28 de janeiro, às 16 horas. Se eu dei entrada no dia 28 de janeiro, 

às 16 horas, o Hélcio também porque nós fomos transportados na mesma viatura. Só 

que enquanto nós estávamos sendo trazidos para São Paulo, já estavam noticiando a 

morte dele e ele estava vivo.  

Então, à noite, quando o irmão dele chega, a família chega.... Gente, ele estava 

vivo. A família foi lá no DOI-CODI. Eu, mais ou menos, imagino o local onde a família 

foi recebida.  

Então, a poucos metros, 10 ou 15 metros dali, tanto o Hélcio quanto eu, nós 

estávamos sendo torturados. Agora, quando eu prestei este depoimento que consta do 
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relatório da morte do Hélcio eu tinha um verdadeiro apagão na cabeça, gente, eu não 

lembrava mais ou menos... Eu fiz um grande esforço. Então, eu disse que ele pode ter 

morrido no dia 29. Ele não morreu no dia 29. Nós fomos transportados dia 28, 29 – 

quando eu não estava sendo torturada – dia 29, dia 30 eu ainda ouvi os gritos do Hélcio. 

Porque você só ouve os gritos de um companheiro quando está sendo torturado quando 

você não está gritando. Você ouve o grito de algum companheiro que naquele momento 

está sendo torturado, você só ouve quando você mesma, quando para um pouquinho 

com a sua tortura porque eu também estava gritando. Se eu estou gritando, eu não ouço 

os gritos do Hélcio. Então, por mais uns dois dias eu ouvi os gritos do Hélcio.  

Depois dessa nossa vinda do Rio de Janeiro para cá, eu.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como foi a prisão? Eu... 

Como é tanta informação, recomponha a prisão no Rio. Aí aquela terrível viagem para 

São Paulo. Começa do começo, Darcy, por favor.  

 

A SRA. DARCY MIYAKI –  É um pouco difícil, Adriano. Eu já dei esse 

depoimento aqui. Não sei se você se lembra.  

Bom, eu tinha um ponto no Rio de Janeiro. Dia 25 de janeiro, meio-dia, e eu era 

muito rigorosa com a disciplina. Então, deu meio-dia e dois minutos eu comecei a me 

deslocar. Nesse momento, eu fui presa. E eu tinha treinamento. Então, antes de entrar no 

ponto eu fiz toda a verificação, não por uma, mas por duas vezes.  

 

O SR. – Era com ele o ponto? 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – O ponto era com o companheiro. Bom, o esquema 

que estava montado era um esquema assim difícil de ser detectado. E aí me agarraram, 

me jogaram no Opala e em seguida já começaram com pontapés.  
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Com capuz, me puseram um capuz e aí eu cheguei em um lugar que até hoje eu 

não sei. Presumo que seja o DOI-CODI do Rio de Janeiro e lá eu fui... Passei pelo 

corredor polonês. E lá no Rio eu não fiquei em cela. Eu ia da sala de tortura, 

completamente nua, para a geladeira. E da geladeira eu voltava para a tortura.  

Então, essa vez que eu fui presa, que foi a única, eu não fiquei em cela. Então, 

não sei dizer com certeza. Tudo indica que foi no DOI-CODI da Barão de Mesquita.  

Posteriormente, em julho, eu ainda estava sequestrada lá no DOI-CODI, eu fui 

levada para o Rio de Janeiro e fui torturada pelo Capitão Roberto novamente. Gente, ele 

me torturou e não me fez uma pergunta. Não me perguntaram nada. E dessa vez eu 

fiquei em cela. Era uma cela também. A parte da frente eram grades e eu ouvia vozes de 

companheiros, quer dizer, eu acho que eram de companheiros, mas eu prefiro falar do 

Hélcio.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, deixe-me entender. 

Nesse dia, na sua primeira prisão... 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Não. Foi a única.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Da sua primeira ida ao 

pretenso lugar, lá no Rio de Janeiro, que poderia ser o DOI-CODI, que você tinha um 

ponto com o companheiro e caiu. Então, quanto tempo você fica no Rio e... 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Ah, tá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando você faz a viagem 

para São Paulo, essa viagem vocês vieram juntos... Porque o Hélcio foi preso lá no Rio 

junto com você ou como é que é? 
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A SRA. DARCY MIYAKI – Não. Ele já estava preso. Eu sei que ele estava 

preso porque posteriormente eu encontrei a companheira que morava no mesmo 

aparelho, dando aparência de legalidade para o Hélcio. Essa companheira tinha uma 

filhinha de 14 meses, na época, e aí ela me relatou o que aconteceu. O Hélcio, no dia 22 

de janeiro, ele deveria dar entrada no aparelho, era o prazo máximo. Nós tínhamos isso 

como um método. Ele teria que ter dado entrada no aparelho, olha, eu não sei o horário, 

mas eles tinham um horário e ele não chegou. Estavam no aparelho mais dois 

companheiros, o Arnaldo Cardoso e a Betty Chachamovitz. Então, o Arnaldo e a Betty 

fogem pulando os muros das casas. Aí, uma com a pequenininha, filha dela, não tinha 

como fugir. Então, ela abre a porta da casa dela e sai e é presa imediatamente.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Só para esclarecer. É Suzana falando. O Arnaldo 

percebe que a casa está cercada... 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Exato. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – E aí ele foge pelos fundos com a Betty. Ele vê o 

cerco. Então, é nesse dia 22, não se sabe as circunstâncias da prisão do Hélcio até hoje, 

mas, ou ele foi preso a partir da casa – que tinha um policial que morava nas redondezas 

– ou ele abriu o endereço da casa antes do horário, sei lá, alguma coisa aconteceu, que a 

polícia chega à casa, por isso que o Arnaldo e a Betty fogem pelos telhados dos fundos.  

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Então, aí conversando com a Ilma, isso é 

importante, que talvez esclareça esse ponto. Conversando com a Ilma, ela esteve presa. 

Ela foi presa, torturada lá no DOI-CODI do Rio de Janeiro; e quando ela é levada para a 

cela, tinha uma moça lá, essa moça gritava assim: “Eu matei o Hélcio, eu assassinei o 

Hélcio.” De onde, a gente, eu e a Ilma, passamos a considerar que talvez essa moça 
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tenha dado o ponto do Hélcio, mas eu não posso afirmar categoricamente que tenha sido 

ela.  

Bom, do dia 25 ao dia 28 eu fui extremamente torturada. No dia 28, pela manhã, 

inclusive eu estava sendo torturada quando jogaram a minha roupa e disseram “Põe a 

roupa!”. E me puseram um capuz e me levaram para esse local. Nesse depoimento, eu 

digo que era dia 27. Não era dia 27, era dia 28, o que eu comprovei através dos meus 

documentos. E foi o dia, dia 28, me puseram um capuz e eu vi o Hélcio encostado na 

parede, quer dizer, na realidade ele estava segurando o corpo dele na parede, de tão 

torturado que ele estava. E nós dois fomos conduzidos juntos para São Paulo. Eu fui no 

banco da frente, entre dois – o motorista e um policial, no banco traseiro tinha três 

policiais e o Hélcio estava no “chiqueirinho”.  

Não sei se eu respondi a pergunta, Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Darcy, deixe-me recompor 

aqui. E finalmente, você volta para o Rio, mas você vê... O Hélcio morreu aqui em São 

Paulo.... 

 

A SRA. DARCY MIYAKI –  Sim. Deixe-me falar sobre isso... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, fala.  

 

A SRA. DARCY MIYAKI –  Enquanto o Hélcio esteve vivo em São Paulo, ele 

ficou na solitária lá do DOI-CODI e eu fiquei... Tinha um prédio anexo. Eu fiquei no 1º 

andar desse anexo.  

 

O SR. - Pergunta inaudível. 
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A SRA. DARCY MIYAKI –  Na OBAN. Eu só fui levada para solitária após a 

morte do Hélcio. E quando eu sou levada para a solitária, o Casadei – que era o 

carcereiro – diz o seguinte: “Daqui saiu um presunto fresquinho”, que eu deduzi ser o 

Hélcio porque a partir de então eu não mais ouvi os gritos dele.  

Então, eu acho que o Hélcio deve ter morrido no dia 30 ou 31 de janeiro e para 

mim ele morreu com alguma hemorragia interna e ele deve ter morrido realmente na 

solitária. Agora, dedução minha. Eu não tenho prova disso.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu posso fazer uma pergunta, que é fora do caso 

do Hélcio, mas é que 30 de... É Suzana Lisbôa fazendo uma pergunta. No dia 30 de 

janeiro de 1972 desaparece no Rio de Janeiro a Ísis Dias de Oliveira e o Paulo César 

Botelho Massa. 

Nessa data, você não tinha voltado ao Rio? 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Não. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Mas a Ilma estava presa ainda? Você sabe disso? 

Ou nós vamos ter que procurar a Ilma para ver se ela tem alguma informação da Ísis e 

do Paulo Massa, que a data da prisão deles é essa. 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Eu acredito que sim porque, veja, se ela caiu, se 

ela foi presa do dia 22 para o dia 23 e ela permaneceu uns 10 ou 15 dias presa no DOI-

CODI, de 22 de janeiro, daria dia 2 de fevereiro. Não é isso? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – O desaparecimento da Ísis Dias de Oliveira e do 

Paulo César Botelho Massa é no dia 30 de janeiro.  
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A SRA. DARCY MIYAKI – Então. Fazendo os meus cálculos, eu acho que a 

Ilma – pelo menos, até o dia 2 de fevereiro – ela estava no DOI-CODI.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Você não esteve com ela lá? 

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Com a Ilma? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – É.  

 

A SRA. DARCY MIYAKI – Não vi a Ilma. Eu não vi absolutamente ninguém. 

Entre o dia 25 e o dia 28 eu não vi absolutamente ninguém. Eu ia da sala de tortura para 

a geladeira. Da geladeira para tortura. A única pessoa que eu vi, foi no dia 28, quando 

me dão a minha roupa, colocam o capuz, e eu vejo o Hélcio encostado na parede. E no 

dia 28 nós fomos transportados para São Paulo.  

A segunda vez que eu voltei ao Rio de Janeiro eu acho que foi em junho, mais 

ou menos. Maio ou junho. Até hoje eu não entendo. Simplesmente, fui torturada sem 

uma pergunta. Não me perguntaram nada. Não sei se esclareci.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu vou pedir ao deputado para não apresentar o 

caso hoje do Helbert José Gomes Goulart porque nós temos que comparecer mais cedo 

na audiência na 9ª Vara Federal de São Paulo, onde está sendo apurado o 

desaparecimento do Edgar de Aquino Duarte e é o primeiro processo criminal que, 

felizmente, três assassinos torturadores estão sofrendo: Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

Carlos Augusto Metralha e o Singillo.  

Então, como ontem houve uma manifestação dos partidários deles ali na frente, 

de forma muito agressiva inclusive, contra nós, nós queremos chegar mais cedo e não 
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podemos perder esse julgamento, esse dia histórico para todos nós que foi o dia de 

ontem.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, agradeço a presença 

de todos. Eu acho que essa audiência do Hélcio a gente precisava retomar porque 

ninguém tem ideia... Não ficou clara a importância dele, da trajetória dele, da biografia.  

Bom, sem mais delongas, agradeço a presença de todos. 

 A sessão está encerrada.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/04/2013 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo Rubens Paiva, 10 de abril de 2013, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 30ª audiência pública da Comissão da Verdade, do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 10 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório 

Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre a Aurora Maria Nascimento Furtado e 

Issami Nakamura Okano.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público.  

Formação da mesa: primeiro teremos a leitura do memorial do Issami e da Lola, da 

Aurora Maria Nascimento Furtado, a Lola. Então, Kobayashi lerá o memorial… 

 

RICARDO KOBAYASHI – Issami Nakamura Okano, desaparecido em 14 de maio 

de 1974. 

Dados pessoais: Issami Nakamura Okano, nascido em 23 de novembro de 1945, em 

Cravinhos, São Paulo, Brasil.  

Organização pública: Ação Libertadora Nacional, ALN.  

Dados biográficos: Estudava química na USP, onde se tornou assistente de 

laboratório, do departamento de engenharia química e no instituto de física da mesma 

universidade. Foi no movimento estudantil que Issami começou sua atividade política e 

acabou tornando-se militante da ALN.  

Por essa razão e também por manter contato com pessoas ligadas à VAR-Palmares, 

acabou preso em setembro ou outubro de 1969, e foi condenado a dois anos de reclusão 

pela auditoria da Guerra da 2ª CJM, de São Paulo, no dia 24 de março de 1971. Cumpriu 

pena no presídio Tiradentes e foi libertado em outubro de 1972.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento: A segunda e última prisão de Issami 

Nakamura foi consequência do trabalho de infiltração do médico João Henrique Ferreira de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      2 
 
 

Carvalho, apelidado pelo DOI-CODI de São Paulo, de “J”, citado como modelo de 

infiltração nas organizações clandestinas.  

No dia 14 de maio de 1974, Issami foi preso por agentes do DOI-CODI de São Paulo 

em sua casa, no bairro de Pinheiros, e está desaparecido até hoje.  

No dia 7 de fevereiro de 1975, o então ministro da Justiça, Armando Falcão informou 

a imprensa que Issami havia sido preso e que estava foragido.  

Na época, o advogado Idibal Pivetta contestou essa versão já que Issami havia 

cumprido pena e voltado a trabalhar, o que não justificou o seu sequestro.  

Issami chegou a ser julgado em outro processo, sendo absolvido em 11 de fevereiro 

de 1974.  

No relatório da Marinha, de 1993, que foi encaminhado ao então ministro da Justiça, 

Maurício Correia, consta que Issami desapareceu quando se dirigia de casa para o trabalho. 

Testemunhas e agentes policiais envolvidos: Marival Dias Chaves do Canto, ex-

agente do DOI-CODI de São Paulo disse ao jornalista da “Veja”, Expedito Filho, em 

entrevista publicada no dia 18 de novembro de 1992, que a atuação do infiltrado “J” 

permitiu a eliminação de pelo menos 20 pessoas, os nomes foram citados na revista e inclui 

o de Issami.  

Providências posteriores: Seu nome consta do anexo da Lei 9140/95, a qual 

reconhece a responsabilidade da morte de militantes políticos desaparecidos e indeniza os 

seus familiares. O caso foi protocolado sob o número 155/96, na Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos políticos.  

Em sua homenagem, São Paulo deu o nome a rua situada no Jardim Nova América, 

as informações desse documento foram retirados do Dossiê “Ditadura – Mortes e 

Desaparecidos políticos no Brasil, 1974 - 1985”.  

Agora, para a leitura do memorial de Aurora Maria Nascimento Furtado, conhecida 

como Lola. Morta em 10 de novembro de 1972.  

Dados pessoais: Aurora Maria Nascimento Furtado, nascida em 17 de junho de 1946, 

local de nascimento, São Paulo, Brasil.  

Organização política: Ação Libertadora Nacional - ALN.  
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Dados biográficos: era filha de Mauro Albuquerque Furtado e Maria Leide 

Nascimento Furtado, estudante de psicologia na Universidade de São Paulo, era 

responsável pela imprensa da UEE de São Paulo.  

Manteve ativa presença no movimento estudantil nos anos de 1967 e 1968. 

Conhecida como Lola foi namorada de José Roberto Arantes de Almeida, assassinado 

em 1971. Trabalhou no Banco do Brasil, na agência do Brás, em São Paulo. Foi militante 

do PCB. Pertenceu à DISP e, após o AI5, passou a atuar politicamente na clandestinidade. 

Integrou-se a ALN, atuando no Rio de Janeiro, onde foi responsável pela imprensa, 

publicando o jornal da organização chamado “Ação”.  

Dados sobre sua prisão e morte: foi presa em 9 de novembro de1972, no bairro de 

Parada de Lucas, Rio de Janeiro, durante uma batida policial, realizada por uma patrulha do 

2º Setor de Vigilância Norte, após rápido tiroteio em que matou um policial.  

Depois de correr alguns metros e esconder-se em vários lugares, Aurora foi 

aprisionada viva dentro de um ônibus, onde havia se refugiado, foi torturada desde o 

momento de sua prisão, na presença de vários populares que se aglomeravam ao redor da 

cena. Aurora foi conduzida para invernada de olaria onde continua sendo torturada por 

policiais do DOI-CODI do Rio de Janeiro e integrantes do Esquadrão da Morte.  

Aurora viveu os mais terríveis tormentos nas mãos dos torturadores que, além de 

utilizarem os tradicionais paus de araras, sessões de choques elétricos, espancamentos, 

afogamentos e queimaduras, aplicaram-lhe a coroa de cristo ou torniquete, uma fita de aço 

que vai sendo gradativamente apertada esmagando aos poucos o crânio da vítima.  

Em 10 de novembro, morreu em consequência das torturas quando jogaram seu corpo 

crivado de baladas na esquina das ruas Adriano com Magalhães Couto, no bairro do Meier, 

no Rio de Janeiro.  

Seu corpo chegou ao IML do Rio de Janeiro, classificado como de desconhecida, pela 

guia 43 da 26º distrito de polícia.  

A versão oficial divulgada pelos órgãos de segurança, publicado no Jornal “O Estado 

de São Paulo”, de 11 de novembro de 1972, afirmava “na madrugada de ontem, Aurora 

Maria Nascimento Furtado, que fora presa às 9h40, de 9 de novembro, conduzia agentes da 

polícia carioca, um local do Meier, na Guanabara, onde estaria localizado um aparelho, 

local de encontro da organização terrorista Aliança Libertadora Nacional.  
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Informa o documento distribuído ontem pelas autoridades de segurança da 

Guanabara, chegando à esquina da rua Magalhães Couto e Adriano, Aurora pediu para 

desce, disse que preferia por motivos de segurança, dirigir-se sozinha a pé até o aparelho, 

próximo dali, ao descer, Aurora saiu correndo e gritando em direção ao Volkswagen, que 

estava nas proximidades. Nesse momento começou um intenso tiroteio entre os agentes 

polícia e os ocupantes do carro.  

Ao terminar o tiroteio, Aurora baleada estava morrendo, caída na rua, preocupados 

em socorrer Aurora Maria, os agentes procuram atendê-la, com isso não alcançaram o 

grupo do Volkswagen que arrancou em alta velocidade”.  

A necropsia feita no IML, em 10 de novembro, firmada pelos legistas, Elias Freitas e 

Salim Raphael Balassiano, confirma a falsa versão policial de morte em tiroteio e assinala 

como a “causa mortis”: “ferimentos penetrantes na cabeça, com dilaceração cerebral”, 

descreve ainda 29 perfurações por projétil de arma de fogo, não especificando, entretanto as 

entradas e saídas dos tiros, não permitindo a reconstrução das trajetórias. 

Foram encontrados oito projeteis em seu corpo, os projeteis usados eram de vários 

calibres, pois as perfurações variaram de cinco a 19 milímetros, com pontas de metal 

amarelo ou chumbo nu.  

O laudo afirma que o tórax e o abdômen foram transfixados por projeteis, mas “as 

cavidades pleurais não contêm sangue, a cavidade abdominal não contém sangue, na região 

glútea direita há três orifícios sem reação vital”, ou seja, os tiros, pelo menos parte deles, 

foram dados quando Aurora já estava morta, apenas para confirmar o tiroteio que não 

ocorreu e que é assumido como verdadeiro pelos legistas.  

As lesões do crânio são descritas como feridas irregularidades de 60 e 25 milímetros, 

localizadas nos parietais esquerdo e direito, essas medidas não são de projeteis, o que 

confirma a denúncia de que Aurora foi morta sob tortura com a coroa de cristo.  

O ex-comandante do DOI-CODI, do 1º Exercito, Adir Fiuza de Castro, em 

depoimento publicado no livro “Os anos de chumbo”, confirmou que sabia das torturas 

praticadas no quartel, conforme trecho abaixo: “...do ponto de vista da valentia, algumas 

pessoas que eu poderia ressaltar, certa vez, uma moça, o nome dela é Aurora Maria 

Nascimento Furtado, estava cobrindo um ponto com o chefe da sua organização debaixo da 

ponte Benfica ou de Olaria, não sei bem, quando passou uma viatura do pessoal que, 
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naquela época, era encarregado da luta contra o tráfico de entorpecentes e que achou que 

aquele casalzinho era traficante.  

Então deixaram a viatura em cima do viaduto e um agente desceu para interpelá-los, 

agente da Invernada de Olaria, pessoal meio bruto, acostumado a lidar com traficante. 

Então, chegou para perto deles, sorrateiramente, e disse: ‘Seus documentos’.  

Ele ficou meio aparvalhado, mas ela abriu a bolsa, tirou uma pistola e deu um tiro na 

cara do agente e ficou ali com o revólver, enquanto o camarada fugia.  

Ela combateu todos os outros agentes que assistiram ao lance, lá de cima do viaduto, 

crentes que estavam lutando contra uma traficante.  

Então, fizeram um cerco e ela saiu correndo para avenida Brasil, um consegui segurá-

la pelas pernas e debaixo de muito pau, pegaram-na e meteram na viatura, ela cobriu com a 

própria vida a fuga do chefe, foi levada para Invernada de Olaria, calculo o que fizeram 

com ela.  

Não era das delegacias de polícias mais comuns, era Invernada de Olaria, célebre por 

sua violência, era o pessoal mais duro que existia na polícia civil, eu estava no CODI, no 1º 

Exército, quando os comandantes do DOI me telefonou: ‘Chefe, recebi informação que 

capturaram uma moça e agora chegaram a conclusão de que deve ser gente nossa’. Eu 

mandei um oficial meu para identificá-la, ela estava em péssimo estado, não resistirá nem 

uma ou duas horas mais, o senhor quer que a traga?’, ‘Não traga coisa nenhuma, quem é 

ela?’. Ele disse o nome. Um livro que um desses camaradas escreveu disse que na 

Invernada, ela foi submetida a coroa de cristo, um negócio que aperta a cabeça, isso não me 

foi dito nem pelo comandante do DOI, nem pelo oficial que foi a Invernada de Olaria, mas 

se eles fizeram isso, fizeram crentes de que estavam lidando com uma traficante fria, que 

matou um dos seus friamente. Acho que essa moça era muito valente, mas não deu entrada 

em DOI, não abriu coisa alguma”.  

A declaração do general, feita nos anos de 1990, permitiu desmentir a versão oficial 

dos órgãos de segurança sobre sua morte, isto é, que teria ocorrida durante o tiroteio no 

Meier.  

As fotos de perícia de local, 6507/72, encontrada nos arquivos ICE, do Rio de 

Janeiro, mostram profundas marcas de torturas no corpo de Aurora, percebe-se o 

afundamento do crânio e escoriações dos braços e pernas, nos olhos, nariz e boca, que não 
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foram relatados na necropsia, além do Volkswagen DH 4734, atingindo por tiros, 

completando a encenação montada para simular o tiroteio. A nota oficial divulgou uma 

pequena biografia de Aurora, não deixando dúvidas de que os órgãos de segurança sabiam 

quem era ela, não obstante a primeira certidão de óbito emitida registra morte de uma 

mulher branca de identidade ignorada. Somente mais tarde os familiares conseguiram um 

atestado de óbito com a identificação correta.  

Em 11 de novembro de 1972, Aurora foi reconhecida no IML do Rio de Janeiro por 

seus pais e irmã, que constataram além de hematomas e cortes profundos, o afundamento 

do crânio. Seu corpo foi transladado para São Paulo, em caixão lacrado, com ordens 

expressas para que não fosse aberto.  

Providências posteriores: sua morte foi denunciada pelo Comitê de Solidariedade aos 

presos políticos brasileiros, em documento intitulado aos Bispos do Brasil, divulgado em 

fevereiro de 1973 e encontrado nos arquivos do antigo DOPS de São Paulo.  

Não há nenhuma referência a sua morte nos relatórios dos três Ministérios Militares, 

encaminhados ao ministro da Justiça, Maurício Correa, em 1993.  

O requerimento de número 194/1996, dos familiares de Aurora, apresentado a 

CPMDP, foi relatado pelo general Osvaldo Pereira Gomes e aprovado por unanimidade em 

2 de abril de 1996.  

A trajetória de Aurora e seu sofrimento na tortura foram narrados no romance “Em 

câmera lenta”, de 1967, escrito pelo ex-preso político e cineasta, Renato Tapajós.  

Em sua homenagem, a cidade de São Paulo deu seu nome a uma rua situada no 

conjunto habitacional Jova Rural e a cidade do Rio de Janeiro a uma rua no bairro de 

Bangu.  

As informações deste documento foram extraídas do “Dossiê Ditadura, Morte e 

Desaparecidos políticos no Brasil, 1964-1985”.  

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos constituir a Mesa. 

Queria convidar para constituir a mesa, Idibal Pivetta, Renato Tapajós, Alípio está 

convidado, mas não chegou. Tapajós foi bom ontem a sessão de cinema? Ótimo. Não pude 

ir.  
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O Alípio está para chegar. 

Renato e o filme? Hoje tem no Reserva, tem no Rio de Janeiro? Fala um pouco antes 

de a gente entrar no depoimento. 

 

 O SR.RENATO TAPAJÓS – Bom, o filme “O fim do esquecimento” é um filme 

que eu realizei no ano passado, por meio do projeto Marcas da Memória, da Comissão da 

Anistia.  

O Instituto Macuco, que é uma ONG de São Paulo, nos apoiou para conseguir o 

projeto junto à Comissão de Anistia e nós fizemos dois trabalhos a partir desse projeto.  

O primeiro foi a recuperação e remasterização de um filme que eu havia realizado em 

1983 e 1984, ou seja, um filme que praticamente tem 30 anos, chamado “Em nome da 

segurança nacional”, filme este que tinha como eixo central o Tribunal Tiradentes que foi 

organizado naquela época pela Comissão Justiça e Paz para fazer o julgamento da lei de 

segurança nacional e que foi presidido pelo Teotônio Vilela.  

E a partir desse eixo central do julgamento o que eu tentei fazer no filme foi a 

discussão da Doutrina de Segurança Nacional que era o eixo ideológico da ditadura.  

Agora, 30 anos depois, eu fiz “O fim do esquecimento”, que é um filme que retoma a 

discussão da Doutrina De Segurança Nacional, relembrando o que ela significou no período 

da ditadura e questionando se ela efetivamente desapareceu do nosso país nesses últimos 

trinta anos e, infelizmente, chegando à conclusão de que ainda há resquícios muito fortes da 

Doutrina De Segurança Nacional na vida cotidiana do Brasil.  

E paralelamente a isso o filme trabalha com o processo de esquecimento que as 

classes dominantes, depois da saída dos militares do poder, a partir de 1985, tentaram 

desencadear neste país, tentaram é fraco, realmente desencadearam neste país, no sentido 

de levar, sobretudo, as novas gerações, a não conhecer ou esquecer o que havia acontecido 

durante a ditadura. 

 E foram razoavelmente bem sucedidos, porque durante muito tempo só as Comissão 

de Direitos Humanos, as comissões de familiares de mortos e desaparecidos, as comissões 

contra a tortura é que preservavam essa memória com muitas limitações de divulgação.  

No entanto, de alguns anos para cá, nos últimos anos, essa situação vem se 

modificando e a gente tem seja por meio das caravanas da anistia, seja por meio das 
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Comissão da Verdade, seja por meio da atuação de procuradores federais que têm 

combatido a impunidade dos criminosos da ditadura, seja por meio da mobilização dos 

jovens, que frequentemente tem ido para as ruas, para fazer os escrachos dos antigos 

torturadores, parece que nós encaminhamos para o fim do esquecimento.  

Então, esse filme foi selecionado pelo festival É tudo verdade, e ontem houve a 

primeira sessão do filme, foi no cine livraria cultura, e enfim o cinema estava cheio, e o 

filme foi aplaudido de pé no final da sessão. E hoje o filme passa no Reserva Cultural às 

22h, na Paulista, eu acho que sobre o filme é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – É no prédio da Casper Líbero. 

Bom Idibal, vamos começar? Idibal Pivetta, grande advogado brasileiro.  

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Não diria que é um prazer estar aqui, porque não é. 

Porque sempre trazer memórias de tristeza, de lutas, de dor não é uma coisa 

agradável, mas vamos tirar alguma coisa do reencontro nosso com Tapajós, fomos colegas 

na Escola de Arte Dramática, aliás, fomos expulsos na mesma época da Escola de Arte 

Dramática.  

Eu tenho acompanhado a carreira dele como cineasta, é um dos nossos grandes 

cineastas, especialmente uma pessoa maravilhosa. 

Vou citar também a presença entre vários companheiros, da Dulce Muniz, nossa 

companheira de prisão, de teatro, de viagens pelo exterior, e que costumo chamá-la 

carinhosamente de “Rosa Luxemburgo Brasileira”, acho que ela merece até mais que isso.  

A gente veio falar sobre o Issami Nakamura Okano, que como o nome diz é 

descendente de orientais, nascido em Cravinhos, aqui em São Paulo e estudante de química 

na USP, também trabalhava na USP, no departamento de química, e se engajou a partir de 

68, por ai, na busca de uma sociedade melhor, mais justa e mais livre.  

E dentro das possibilidades de luta que existiam na época, ele optou pela luta armada, 

pela via da luta armada, coisa plenamente justificável em um país que os sindicatos 

estavam fechados, o Congresso de joelhos, não se podia fazer reuniões, a censura imperava 

no Teatro, no cinema, na literatura. 
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Então, ele optou, certo ou erradamente, no meu entender certamente pela luta armada, 

coisa que nas nossas reuniões eu sugiro que seja bastante discutido o porquê essa juventude 

optou pela luta armada, quais os motivos que a levaram a luta armada?  

Senão parece que é um bando de caras que tiveram uma revolta no momento e partir 

para a luta armada, sem nenhum motivo, quando isso foi muito discutido, se buscando se 

haveria outras saídas e uma das saídas importantes foi a luta armada e foi por ai que o 

Issami optou o seu trabalho em prol da democraticização deste país.  

Ele foi preso em 1969, cumpriu de dois anos de prisão, principalmente no presídio 

Tiradentes, foi preso também em 14 de maio de 1974, pelo pessoal do DOI-CODI e foi 

levado para o Rio de Janeiro, especialmente para Casa de Petrópolis, onde consta que foi 

submetido a terríveis torturas, foi morto e o seu corpo está desaparecido até hoje.  

Eu tenho uma lembrança muito grande do Issami, pelo seu porte físico, franzino, mas 

uma firmeza de ideias, contagiante e muito importante, como a gente trabalhava e trabalha 

com teatro, escrevia para teatro e geralmente nossos espetáculos eram épicos e líricos, ele 

tinha uma vocação e um dom para escrever poesias. 

Ele nos deixou em um dos nossos encontros na Brigadeiro Luis Antônio, no nosso 

escritório, algumas poesias que ele queria que a gente analisasse, estas poesias infelizmente 

foram perdidas quando da minha prisão, os carrascos do DOI-CODI e do DOPS entraram 

no nosso escritório, entraram na minha casa e levaram praticamente todo o material literário 

da nossa autoria ou de outras pessoas. 

Infelizmente eles levaram também essas poesias que tinha todo um teor oriental, de 

pacificação, mas de muita firmeza, muita densidade, e muita abnegação.  

Depois, quando ele foi preso, o dado que me vem a memória, é que nós 

comunicamos, veja como este mundo é pequeno, ao representante da Anistia Internacional, 

em São Paulo, que tem o nome de Gerald Thomas, e hoje é um diretor de teatro, e aqui 

representava a Anistia.  

É um dos canais que os advogados tinham para fazer as denúncias, além da Comissão 

da Justiça e Paz, se encaminhava via Londres, por códigos, etc., informe sobre quem tinha 

sido preso, quem estava detido, quem tinha sido assassinado, quem estava torturado e nosso 

noticiário lá fora evitou muitas torturas e sem dúvida evitou muitas mortes.  
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Eu lembro perfeitamente que um dos dossiês que eu passei para o Gerald Thomas, era 

sobre o Issami.  

Teria muito a falar, porque a biografia dele é muito curta, ele foi morto com 29 anos, 

como toda uma geração foi sacrificada, tortura, ele foi um desses representantes, em uma 

situação hoje em que nós nos encontramos, como disse o companheiro Tapajós, à beira de 

se fazer uma coisa mais eficaz com relação aos crimes cometidos pela ditadura militar, sem 

vingança, sem vendeta, garantindo todos os direitos de defesa, mas nós temos que trazer 

esses torturados às barras dos tribunais, julgá-los, eles com seus advogados, com suas 

provas, nós vamos julgá-los, se for o caso, vamos absolvê-los e se não for o caso, vamos 

condená-los. 

Isso é muito importante, a Comissão Nacional de Anistia é um avança, tem dois anos 

apenas de duração, ela não prevê punições, obrigatoriedade nas penas, mas é um grande 

avanço ao buscar a verdade e colocar essa verdade ao alcance de todos, se nós pegarmos 

livros, alguns livros de história novos nas livrarias ou já escritos há algum tempo, nós 

vamos encontrar muita pouca coisa relativa ao golpe militar de 64 e porque esse golpe veio 

a existir.  

É muito importante que a gente recoloque a verdade no nosso passado para que a 

gente possa melhorar o nosso presente e mais ainda o nosso futuro.  

Acho que o Issami lutou e morreu por uma causa justo e não é apenas um nome de 

rua que perpetuará a memória desse combatente da liberdadée,  nós difundirmos como ele 

foi assassinado, por que ele foi assassinado, e o que nós buscamos com esse 

aperfeiçoamento, eu diria da Lei de Anistia.  

Quando eu digo nós, eu digo nós o Adriano, vocês, buscamos… a anistia era uma 

outra época, hoje é fácil falar “Porra, como é que a anistia beneficia o Carlos Alberto 

Brilhante Ustra?”.  

Naquela época nós queríamos uma coisa, anistia ampla, geral e irrestrita, e foi um 

passo que a gente pode dar, não adiantava dar três, quatro, cinco passos e o Congresso 

vetaria, não sei se adianta hoje, mas vamos tentar, porque esse Congresso com sua bancada 

evangélica, a sua bancada, como disse um ex-presidente de centenas de picaretas, vai 

aprovar uma nova lei de anistia mais ampla, mais geral e irrestrita.  
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Mas em nome do Isami, em nome de todos os lutadores da liberdade, nós devemos 

continuar o seu trabalho, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Idibal deixa eu perguntar uma 

coisa.  

Ele cumpriu pena no Tiradentes, saiu, e eles pegaram ele depois, já em 1974?  

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Ele estava no trajeto para casa dele, foi detido e foi 

levado ao Rio de Janeiro, devido possivelmente a informações que a repressão teria sobre 

as suas atividades.  

Normalmente ele teria ficado como outros aqui em São Paulo, mas houve muitos 

casos de ser levados para o Rio, para Belo Horizonte também, no Rio ele ficava mais 

desamparado ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Idibal, mas se ele sai da 

prisão… por que? Ele ficou freqüentando o seu escritório, mas ele assumiu vida legal, 

como foi essa transição até a prisão de novo? 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Preso em 1969, cumpriu 2 anos.  

Depois ele foi preso em 1974, 14 de maio de 1974, pelo DOI-CODI, em São Paulo, 

sendo levado posteriormente para o Rio de Janeiro. E dado como desaparecido, em uma 

informação de um canalha que se chama ministro Armando Falcão que era professor da 

faculdade de Direito de São Paulo, um sujeito que não merece nem ter o nome dele citado, 

quer dizer, era mais militar que os próprios militares, na acepção má do termo, e esse 

ministro é que deu informações devido a um pedido que se fez nas arcadas na faculdade de 

direito pela primeira vez se denunciou uma relação de 25 pessoas torturadas e isso foi 

encaminhada ao ministro da Justiça, ao presidente da República e distribuído por meio de 

papeis mimeografados, pequenos bilhetes, época que não existia computador, era o que a 

gente podia fazer, essa denúncia, dando nome, “Adriano Diogo foi preso no dia tal, foi 

torturado, encontra-se”, quando se sabia no DOI-CODI, “na rua Tutóia”, tudo isso era 

perpassado pela gente e surtia efeitos, quer dizer, os advogados que participaram e eram 
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muitos poucos, eles tinham consciência absoluta que eles poderiam avançar dentro da lei 

até aqui, mas poderiam avançar muito mais fora da lei, comunicando as prisões, indo a 

porta do DOI-CODI e dando uma Miguel, “Eu quero falar com fulano de tal que está aqui, 

queria falar com o oficial do dia, fulano de tal é João da Silva”, eles ficavam sabendo que 

fora do DOI-CODI, fora do DOPS já se tinha nomes daqueles que tinham sido preso 

recentemente.  

E também a gente inventada um pedido de providências que era feito na Auditoria de 

São Paulo, que funcionava como um “habeas corpus”, o “habeas corpus” estava proibido, 

você levava para o Dr. Nelson, que é um dos juízes mais célebres da 2ª Auditoria Militar de 

São Paulo, uma petição em que dizia que fulano de tal estava preso, que estava sofrendo 

sevícias e a gente pedia providências, imediatamente esse “juiz”, comunicava o 2º Exército 

e o 2º Exército também ficava sabendo que essas pessoas estavam detidas, então nós não 

fizemos o papel de coonestar uma lei, a Lei de Segurança Nacional, nós confrontamos com 

essa lei esse tempo todo e confrontamos por que? Porque a gente representava a voz dos 

Issami, das Lolas que participaram da luta. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bom. Tapajós vamos falar 

um pouco da Lola. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Bom, vocês me desculpem se eu me emocionar um 

pouco, porque esses assuntos me tocam muito de perto.  

Eu queria também fazer outra observação logo no começo que é a de que as 

informações sobre a prisão e morte da Lola, eu as tenho de segunda mão, porque eu estava 

preso no presídio Tiradentes, do final de 1969, quer dizer eu fui preso 31 de agosto de 

1969, passei pela Oban, passei pelo DOPS e fui ao presídio Tiradentes, então em 1972 eu 

ainda estava no presídio Tiradentes.  

E todo esse processo final da vida da Lola, eu tive contato por meio dos contatos que 

eram feitos pela Laís, irmã da Lola, eu era casado com a Laís nessa época, e pelo meu pai 

que também servia de uma forma de contato com algumas pessoas importantes para nós.  

Eu conheci a Lola muito antes da militância política, porque era ela a minha cunhada 

e eu já estava começando a minha militância política, mas ela não, nós tivemos um contato 
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razoavelmente grande nesse período e em um certo sentido tanto eu quanto a Laís tivemos 

responsabilidade na formação política da Lola, embora quando ela passou a militar, ela 

escolheu uma outra organização.  

Porque e a Laís nos filiamos ao PCdoB, depois participamos da luta interna do 

PCdoB, fomos militamos da ala vermelha e fomos presos enquanto tal.  

E a Lola foi para a ALN, passou pelo Partido Comunista, pela dissidência e foi para a 

ALN.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Você foi preso quando? 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Eu fui preso em 31 de agosto de 1969. Eu passei pela 

Oban, passei por aquele ritual todo de torturas que os presos políticos passavam naquela 

época e em um momento muito particular e que foi ao mesmo tempo um momento de azar 

e de sorte, foi de azar.  

Porque os torturadores, os policiais, membros do DOI-CODI e é preciso a gente 

entender que os membros do DOI-CODI eram militares do exército, eram membros do 

Departamento de Investigações Criminais, que tratavam de crimes comuns, é sempre bom 

lembrar que o Fleury antes de ir para o DOPS, ele era o delegado do DEIC, quer dizer, a 

escola dele foi o combate ao crime comum, por meio da tortura. 

Aliás, um amigo nosso que é o Alípio, comprova uma tese de que o Sérgio Fleury foi 

um dos artífices do crime organizado, na medida em que o esquadrão da morte serviu para 

acabar com a concorrência dos pés de chinelo e permitir a instalação de uma organização 

criminosa mais profissional e mais eficiente.  

A relação do crime organizado com o aparato repressivo da ditadura é muito próxima. 

Então, nós tivemos a sorte desse pessoal ainda não ter na época em que eu fui preso o 

conhecimento claro do que era a Esquerda armada, então em um certo sentido era fácil 

enganá-los, porque eles não tinham ideia da estrutura das organizações, não tinham ideia de 

quem mandava em quem, eu fui muito interrogado sobre o Marighella, quando eu era da ala 

vermelha que realmente não tinha nenhuma relação estrutural com Marighela. 

E nós tivemos um azar muito grande, porque exatamente por isso e porque aquilo ali, 

a Oban era o laboratório de experiências de tortura da repressão.  
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Quando o DOI-CODI foi criado, foi formado, eles já tinham codificado toda uma 

série de mecanismos de tortura, nós fomos as cobaias, as experiências para essas formas de 

torturas, enfim…  

Dizendo só rapidamente, a primeira vez, no dia da minha prisão que eu fui pendurado 

no pau de arara, eu fiquei seis horas pendurado, o que depois eles não faziam mais, porque 

é lesivo para as pernas, então naquele momento eles ainda não tinham ordens superiores 

para matar os presos políticos, eles preferiam não deixar muitas marcas, só que seis horas 

de pau de arara estraga os tendões das pernas de cada um.  

É uma herança que eu tenho até hoje, e uma lembrança muito forte dessa época que 

eu retirado do pau de arara, depois de seis horas pela chegada preso do Alípio que está ali e 

que em um certo sentido eu tive a sorte do Alípio ser preso seis horas depois de eu ter sido 

preso, porque senão eu teria ficado muito mais tempo no pau de arara.  

E nós sofremos, nesse período, espancamentos absolutamente irracionais que não 

tinham nada a ver com interrogatório, era um processo um pouco descontrolado, emocional 

da tortura.  

A gente sabe que alguns anos depois, em 1972, quando a Lola foi morta que a postura 

do aparelho repressivo era outra, em primeiro lugar, o aparelho repressivo já tinha um 

conhecimento bastante grande a respeito das estruturas e dos mecanismos da Esquerda 

armada, era muito mais difícil enganá-los nesse período e eles já tinham carta branca do 

governo federal para matar os militantes.  

Se fala muito que o período Médici foi o pior período da repressão. Foi, em termos 

quantitativos, em termos de violência desbragad, foi.  

Mas no período do Geisel, quando já se falava que o Geisel iria levar o país para a 

abertura, qual era um dos elementos básicos da abertura?  

Era liquidar fisicamente com quem ainda estava organizado na Esquerda, fosse 

armada ou não. 

Então, o período de Geisel será responsável por assassinatos muito, digamos assim, 

muito menos justificáveis pelo confronto, muito mais frios, muito mais orientados por uma 

política nacional. Bom… 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fala um pouco da origem delas. 
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O SR. RENATO TAPAJÓS – Elas eram paulistanas, nasceram em São Paulo, os 

pais vinham do interior, mas elas já nasceram em São Paulo e estudaram em colégios 

públicos e Laís foi fazer jornalismo e posteriormente a Lola entrou na psicologia da USP. 

Elas moravam com os pais em uma casa de classe média-média, em Pinheiros, uma 

família como muitas outras que havia ali.  

Eu conheci a Laís, porque eu tinha ligação com um grupo de jovens intelectuais, 

poetas, pessoal de teatro, alguns de cinema, com quem ela também se relacionava, e foi 

dessa maneira que nós nos conhecemos, em um período ainda bem pré-militância, anterior 

a militância.  

Bom, então a Lola era uma pessoa inteligente, alegre, em 1965, quando eu fiz um 

filme chamado “universidade em crise”, eu filmei uma pequena sequência em que a Lola 

saia de casa e ia para faculdade na rua Maria Antônia, e essa sequência acabou se tornando 

o único registro de imagem em movimento que se tem da Lola. E curiosamente, esse filme 

“universidade em crise” também tem as únicas imagens em movimento registradas da Iara 

Alvelberg. Inclusive o Flávio Frederico que fez o filme “Em busca de Iara”, buscou essas 

imagens comigo para o filme que ele fez.  

Bom, a Lola namorava o José Arantes, por causa disso e por causa da militância na 

Maria Antônio eu conheci muito proximamente o José Arantes, eu o considerava uma das 

lideranças estudantis mais interessantes que existiam, era o pessoal da dissidência, uma 

cabeça pensante, uma cabeça que tinha uma visão política muito boa.  

E eu lembro particularmente do dia que foi a última vez que eu vi o Arantes, em que 

nós ainda estávamos na legalidade, eu, a Laís, a Lola, fomos ao aeroporto para nos 

despedirmos do Arantes que estava embarcando para Cuba.  

Ele embarcou para Cuba, sem estudar política, treinar guerrilha mesmo, ele não 

estava fugindo do país por causa de… não estava se exilando do país por causa de 

perseguições, foi uma escolha dele de realmente ir para lá para fazer isso ai… 

posteriormente, quando ele voltou ao Brasil, já militando na MOLIPO, ele foi assassinado 

pela repressão.  
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Bom, em 1969 eu fui preso e a partir daí a gente começou a ter contato com a Lola 

por meio da Laís e do meu pai, que de vez em quando encontrava a Lola 

clandestinamente… 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Elas estudavam na escola em 

Pinheiros, aquela escola estadual, que tinha bastante movimento estudantil? Fernão Dias. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – E no período em que eu estava preso e tinha esse 

contanto com a Lola, nós fizemos, a ala vermelha, uma autocrítica da sua atuação no 

período da luta armada, e nós chegamos a conclusão entre 1971 a 1972, que por uma série 

de situações particulares da realidade brasileira, a luta armada tinha sido militarmente 

derrotada pela repressão.  

Era uma consciência clara que nós tínhamos de que a luta armada tinha sido 

militarmente derrotada pela repressão.  

Então, nós mandamos diversas mensagens, diversas recomendações, a Lola que ela se 

exilasse, que ela saísse do país. Não há nada de errado, não há nada de desonroso em dar 

um passo atrás e se preservar para uma luta futura. Eu creio que quando eu escrevi o “Em 

câmera lenta” foi basicamente sobre isso que eu escrevi. Mas eu acho que a essa altura da 

história, quer dizer, a Lola já tinha estabelecido um compromisso que ia muito além do 

compromisso político, era um compromisso efetivamente moral com os companheiros que 

haviam sido mortos, que haviam sido torturados, que estavam desaparecidos. E ela não 

resolveu... E ela resolveu permanecer na clandestinidade, na luta e ir até o fim.  

Quanto à questão da prisão e da morte da Lola, eu conheci uma versão que na 

verdade não bate muito bem, quer dizer, nos detalhes gerais é a mesma coisa, mas nas 

particularidades não bate com essas versões que são conhecidas. 

Em primeiro lugar, não houve nada de casual na abordagem do carro em que ela 

estava. O que havia era uma batida policial de fechar todas as ruas da região e não permitir 

que os carros que estivessem naquele espaço escapassem.  

E o guarda que se aproximou do carro dela, aproximou-se não para pedir documentos, 

mas já no sentido de mandar os ocupantes do carro descerem para uma revista, e no carro 

havia armas. 
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E a Lola atirou nesse policial em uma tentativa de conseguir de fazer ela e o 

companheiro que dirigia o carro fugirem a pé.  

Eles saíram correndo, foram perseguidos pelos policiais, o companheiro que dirigia o 

carro conseguiu escapar, correndo, e ela foi atingida por um tiro na perna.  

Foi capturada porque levou um tiro na perna. E quando foi levada, com um tiro na 

perna, que pelos relatos que eu tivesse destroçaram o joelho dela.  

Ela caiu no chão, ainda tentou reagir, quando o pessoal prendeu, mas foi levada assim 

mesmo para Invernada de Olaria e lá ela foi torturada por agente da polícia política, por 

agentes da repressão. 

Essa versão de que ela foi torturada por policiais comuns, de repressão ao tráfico, é 

um segundo nível de desinformação que os remanescentes da repressão colocam. 

Quer dizer, o primeiro nível de desinformação foi feito naquela época, na tentativa de 

descaracterizar o processo de tortura.  

Mas, dizer que ela foi torturada por policiais comuns é mais uma vez tentar tirar a 

responsabilidade da polícia política, tirar a responsabilidade dos membros do DOI-CODI e 

pelo que a gente foi informada na época, eu não tenho condições de dizer se essas 

informações são verídicas ou não, a informação de que havia no processo de tortura da 

Lola, membros do serviço secreto da Aeronáutica.  

E que como todos sabemos o serviço secreto da Aeronáutica era um dos mais brutais, 

há muito tempo no processo de tortura. Eram do serviço secreto, eram ligados aos serviços 

secretos. 

Ela foi pendurada no pau de arara com o joelho destroçado, então quem foi 

pendurado no pau de arara sem ter nenhuma lesão nas pernas, sabe o que significa ser 

pendurado com o joelho destroçado, porque todo o peso do corpo quando você está 

pendurado no pau de arara, faz-se sobre o joelho, sobre a parte interna do joelho e você 

com ferimento grande nessa região, entra em um sofrimento já praticamente indescritível. 

E evidentemente ela levou choques, pancadas, etc., e finalmente colocaram a coroa de 

cristo que… tem várias versões, de uma tira de metal com parafusos, que é colocada no 

entorno, pegando a testa e parte detrás de crânio e que esses parafusos são apertados, e essa 

tira vai apertando a cabeça, até romper os ossos, provocar com que os olhos saltem para 

fora do rosto e danificar profundamente o cérebro.  
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Determina a morte, sem dúvida é uma tortura para matar. Mas é uma morte com um 

nível de dor, eu acho que inimaginável.  

Bom, depois dessas informações que eu tive ainda quando estava preso, a única outra 

informação que eu cheguei a ter, foi inclusive o Ivan Seixas que me passou – na época ele 

estava Comissão, não lembro que Comissão que você estava lá – e eles descobriram três 

fotografias do corpo da Lola no momento em que ele foi tirado do pau de arara e jogado no 

chão. 

Eles se deram ao trabalho de fotografar e essas fotografias sobreviveram, o Ivan 

talvez tenha melhores informações de onde é que foram parar essas fotografias, são 

fotografias simplesmente terríveis.  

Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu queria pedir para vir para a 

mesa o meu irmão, deputado que acabou de criar a Comissão da Verdade, em Rio Preto, 

deputado João Paulo Rillo e o Alípio Viana Freie, Alípio fica ao lado do Idibal e Rillo fica 

ao lado do Tapajós, por favor.  

Idibal que dia que você foi preso? 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA - Cinco de maio de 1973. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Cinco de maio de 1973. Foi de 

madrugada? 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA -  Foi mais ou menos onze e meia em um restaurante na 

Rua Pinheiros, chamado Cordeirinho. 

Nós tínhamos saído de um espetáculo teatral na Vila Santa Catarina, que a gente 

trabalha sempre nos bairros populares e o pessoal do DOI-CODI que nunca foi da vida de 

teatro estava buscando prender Gabriel Mendes, que era um militante ativo, ativista, 

guerrilheiro e a companheira do Gabriel era uma das atrizes do grupo união e olho vivo, e 

hoje é funcionário desta Casa, ela chama-se Tânia Mendes, que trabalha aqui.  
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E eles estavam seguindo a Tânia, vendo a possibilidade de um encontro dela com o 

companheiro, eles prenderiam ela e o companheiro que era o mais visado, o Gabriel. 

E após os espetáculos, alguns elementos foram para esse restaurante que o dono era 

conhecido nosso, bem acessível, foram jantar eu mais o Roberto Cunha Azi e a própria 

Tânia e o pessoal da repressão entrou e jantou do nosso lado, nós não sabíamos que eles 

eram os caras da repressão.  

Após o jantar, nós saímos para ir até a casa da Tânia, eu, Roberto Cunha Azi, que era 

estudante de direito, depois foi conselheiro da OAB, aqui em São Paulo, fomos levá-la até a 

casa dela, ver se estava tudo normal e ela poderia ficar, essas providências a gente tomava 

sempre nesse sentido.  

Quando chegamos ao apartamento que eles moravam em Pinheiro, a casa já estava 

cercada, eles entraram descendo dando porrada, chutando e tal, nos colocando em carros, 

aqueles célebres peruas veraneios e nos levaram de Pinheiros para o DOI-CODI, em um 

trajeto pela avenida Brasil, a gente foi deitado, eles com os pés na cabeça, eles não sabiam 

quem eram as três pessoas que estavam sendo detidas, imaginaram que fosse a própria a 

Tânia, e não o Gabriel, pelo aspecto físico e tal. 

Quando chegaram ao DOI-CODI, eles fizeram a qualificação, eu dei o meu nome, 

endereço e os caras fizeram uma manifestação de alegria, eu lembro bem, falaram “Esse 

filha da puta que solta os terroristas aqui, está aqui, deram pique, pique, etc.”. 

Ficamos detidos no DOI-CODI incomunicável por 40 dias, estava presente o Adriano 

estava naquela época da nossa prisão, nós saímos juntos do DOI-CODI algemados no chão 

de uma veraneio e eu lembro bem, conversando com ele que a gente viu a lua, quando 

estava passando, depois de 40 dias, aquilo já era um respiro, fomos levados para o DOPS. 

Já tínhamos feito o próprio punho, que é o que eles pediram sobre a nossa vida 

pregressa na revolução nossa, que eles não chamavam assim e a possibilidade de depois de 

depor no DOPS, sendo tomado por escrito nosso depoimento que já vinha do próprio ponto 

do DOI-CODI, a gente fosse liberado, coisa que não aconteceu, de lá nós fomos enviados 

para o presídio do Hipódromo, eu fiquei mais 90 dias e o Adriano ficou dois anos.  

A gente ficou no presídio do Hipódromo, é uma coisa até folclórico, quando eu desço 

no presido do Hipódromo, da perua veraneio, deparo-me com cara que jogava futebol 

comigo, coordenado as ações na ponta, ele olhou e falou “O que você está fazendo aqui?”. 
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Eu falei “Eu que pergunto o que você está fazendo aqui”. Ele disse: “Eu sou diretor disso 

aqui”, o cara era diretor do presídio que era um presídio comum, estava nem acostumado a 

receber preso políticos. Era um cara que jogava futebol comigo na Vila Mariana, esqueci o 

nome dele, ele me fala: “Pô, eu não deixarei você subir lá, aqui embaixo é muito melhor, 

então você não vai subir”. 

Eu tinha certa intimidade, muito pouca com ele, eu falei: “Não pô, eu prefiro então, 

você está querendo me fazer um favor, eu prefiro conversar com o pessoal lá em cima, se 

eu devo aceitar esse favor ou não, de ficar aqui embaixo, em vez de ficar com os 

companheiros lá em cima”. Ele falou: “Tudo bem, então vai conversar com os caras”. 

Eu subi, o pessoal se reuniu e discutiu das vantagens e desvantagens, porque lá 

embaixo eu ficava em uma sala onde estavam os remédios, onde o pessoal recebia injeções 

e tal. 

Eu fiquei a mando desse cara embaixo enquanto o pessoal decidia em cima, e a 

decisão dos companheiros foi para eu ficar lá embaixo que eu seria muito útil, no sentido de 

que se levasse uma pessoa de volta para o DOI-CODI do presídio.  

A gente teria possibilidade, nós tínhamos acesso ao telefone, teria a possibilidade de 

se comunicar, de tomar alguma providência para algum cara que estivesse retornando ou 

alguma informação importante que pudesse ser dada.  

Então, a gente ficou lá e depois fomos liberados e processados posteriormente, nós 

fomos processados porque no meu escritório que era na Brigadeiro Luis Antônio, era um 

escritório bastante modesto e pequeno, mas tinha uma sala de espera, quando a gente 

atendia um cliente, onde se reuniam pessoas da ALN, da VPR, do Molipo, esperando ter 

notícia da companheira, do companheiro que estava preso, pais, mães, filhos, não cabiam 

trinta pessoas, não cabia mais que isso, no máximo 40 pessoas, eles conversavam entre si. 

Então, a dedução dos caras ou a injunção que eles colocavam assim para justificar é 

que foi me colocar, eu até ri na hora, porque estava tentando fazer a união das Esquerdas, 

coisa que eu não teria força para fazer isso e nem era a nossa proposta ali de fazer a união 

das Esquerdas, o pessoal todo conversava.  

E esse processo seguiu durante dois anos ele tramitou, a gente foi absolvido em 1ª 

instância e em 2ª instância, e voltamos para as duas coisas que a gente sabia fazer, advogar 

para perseguidos políticos e fazer peças militantes de teatro popular. 
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Não sei se era isso que você queria, me estendi bastante. 

Mas hoje eu sei que será visitada a casinha onde funcionou a auditoria de guerra, 

onde eram julgados os perseguidos políticos, na Brigadeiro Luis Antônio, em frente à 

Maestro Cardim.  

Uma casa que está caindo aos pecados, parece que será transformada em um museu 

do advogado militante durante a repressão, eu acho bom, acho interessante, tem coisas mais 

importantes, mas acho válido para preservar a nossa memória. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos lá Idibal. Alípio, o 

lançamento do seu filme, vamos entrar… deixar os três falar aqui precisa de três dias, para 

fazer o resumo.  

Com a palavra Alípio Viana Freire. 

 

O SR. ALÍPIO VIANA FREITE – Bom dia a todos os presentes e a todas os 

presentes. Cumprimento a mesa, toda composta de velhos amigos meus, não velhos na 

idade, de muito que somos amigos.  

E na pessoa do deputado e presidente da Comissão, Adriano Diogo, nosso 

companheiro de muita luta.  

Bom, ele pediu para falar do filme, é uma brincadeira dele, é um filme de duas horas 

e meia, sobre o pré Golpe e o Golpe, ele vai da eleição do Jânio Quadros, com o vice Jango, 

em 1961, e até a posse do marechal Castelo Branco, o primeiro militar presidente durante a 

ditadura.  

Ele está disponível, pode ser acessado no núcleo memória.org.br e outras informações 

estarão lá, porque na verdade esse vídeo foi feito com a emenda parlamentar do deputado 

Adriano Diogo e embora eu dirija o vídeo, tenho esse papel, é um vídeo do núcleo 

memória, essa entidade que nós criamos para zelar pela memória política do país.  

Foi inaugurada também no Memorial da Resistência, uma exposição com trabalhos 

feitos por presos políticos entre os anos 1969 e 1979, e são trabalhos de artes plásticas e 

daquilo que para hierarquizar os trabalhadores chamam de artesanato.  

Bom, cumprido o que me foi pedido pelo presidente da mesa e meu amigo aqui, 

vamos à questão da Aurora.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      22 
 
 

Eu concordo com o depoimento do Renato Tapajós, nós militamos juntos, fomos 

presos juntos e foi por meio dele e da Laís, que eu conheci a Aurora e que nos tornamos 

amigos, íamos a festa juntos, íamos a debates juntos.  

Em 1969, eu não estudava mais, já tinha me formado, mas sempre tinha contato com 

eles por causa da política geral, e em 1967, porque eu entrei para a ala vermelha, 

discutimos política em geral, íamos para debate e tal.  

Concordo com o que ele fala sobre o Arantes, e foi muito engraçado, porque logo que 

nós fomos presos, em 1969, quando chegamos ao presídio Tiradentes, eu comentei com o 

Renato e outro companheiro, esse companheiro era tirado a guia genial dos povos, esses 

não pensam, que tinham duas pessoas que me preocupavam muito e que eu gostaria que 

eles fossem presos logo, porque senão eles seriam assassinados se demorasse a ser presos. 

Os dois foram assassinados, um era o Antônio Benetazzo, que foi assassinado poucos 

dias antes da Lola, e o outro o José Arantes, eram dois dos caras mais brilhantes da nossa 

geração como políticos e também como conhecimento geral, traziam uma bagagem cultural 

muito grande, uma certa erudição sem nenhuma arrogância, dois grandes camaradas, duas 

perdas imensas.  

O aprendiz de guia genial dos povos me disse assim “Nunca se deve desejar que um 

revolucionário seja preso”. E eu só respondi assim: “Devemos esperar que ele seja morto?”, 

porque é uma asneira o que ele me disse. 

Com relação à versão que o Renato nos conta aqui, e que eu conheci já, eu acho 

muito que a Comissão da Verdade ouça uma pessoa que se chama Flávio Augusto Leon 

Salles, o Flávio era o que estava dirigindo o carro da Lola, onde a Lola estava, é o que 

escapou.  

E ele nunca conseguiu nos dar uma versão coerente, deu várias versões muito 

confusas sobre isso, talvez perante a Comissão da Verdade ele esteja mais calmo, se 

sentindo mais seguro e possa dar algumas informações, pelo menos até o momento da 

prisão, não é, porque e a família da Isis Diz de Oliveira, a Dona Felícia, me convidou para 

fazer um livro sobre a Isis, que acabou não sendo feito até hoje, e tentei também acessar 

ele, mas não consegui.  

A Dona Felícia tinha uma visão muito ruim sobre ele, sobre o Flávio. Então, acho que 

essa é uma pessoa que pode esclarecer o momento da prisão pelo menos.  
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Também complementando um pouco do depoimento do Renato Tapajós, eu em 1992 

eu acho, 1991, eu trabalhava no primeiro governo do José Celso Daniel, que não tem nada a 

ver com os dois seguintes… é, em Santo André na prefeitura de Santo André e já me 

aproximei, porque nós já nos conhecíamos de vistas e tínhamos comuns de uma 

companheira Rosalva, uma pessoa maravilhosa.  

E foi nesse tempo que ela viu alguns textos meus que falavam da Lola. Ela disse: 

“Você conheceu a Lola?”. Conversamos e tal, já tínhamos uma grande amizade e ela me 

contou um caso muito forte para mim, que complementa o que o Renato disse que ela 

Rosalva, em determinado momento, em 1970, 1971, estava sendo recrutada para a Ação 

Libertadora Nacional.  

E que ela foi fazer junto com outras pessoas um treinamento em um sítio.  

A instrutora do treinamento era Aurora, e a dois conversando, acho que a Aurora 

nesse tempo usava o nome de Patrícia ou algo assim.  

E as duas conversando, jogando xadrez, Aurora tinha dito para ela, orientado ela, não 

sei as palavras, ela que sabe: “Olha, não entra, espera. O projeto está falido, eu não saio, 

porque estou na… e tenho um compromisso e responsabilidade pela vida de muitos 

companheiros, mas no rumo que está se não recuar, e o pessoal não quer recuar, será só 

desastre”.  

Eu acho que poderia se ouvir a Rosalva, ela mora em Belo Horizonte hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que a Aurora tinha falado para 

a Lola, eu não quis te interromper. 

 

O SR. ALÍPIO VIANA FREITE – Aurora falou para Rosalva isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Falou para Rosalva isso? 

 

O SR. ALÍPIO VIANA FREITE – Isso, falou “Não entra, segura. Fica fora. O 

projeto está furado, cairá todo mundo e eu não sai do Brasil”, isso complementa a fala do 

Renato, do meio do compromisso que é uma coisa de uma força, de uma dignidade imensa, 
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“Porque eu sou da direção e a vida de muitos companheiros depende de mim, só dá para 

recuar todo mundo junto, não posso ir embora e largar tudo ai”.  

Eu acho que quem pode falar isso melhor é a Rosalva, ela mora em Minas, eu tenho 

os contatos dela, o email dela, depois passo para vocês.  

Outra pessoa que seria interessante de se ouvir aqui na Comissão é a nossa 

companheira muito queria, Sônia Hipólito.  

A Sônia Hipólito foi a única pessoa, além desse Flávio, que sobreviveu do grupo de 

fogo, onde estava Aurora, então seria muito importante ouvir Sônia Hipólito, ela deve saber 

coisas, ela não fala, não gosta de falar sobre, uma vez fui entrevistá-la, ela ficou com os 

olhos cheios d’água, pediu para suspender a entrevista, não conversamos nada.  

Por fim, ainda complementando o depoimento do Renato, sobre as fotos de Aurora, 

tem uma foto que está no penúltimo livro da Nair Benedicto, eu ia trazer, mas não achei 

onde estava, porque os meus livros caíram da prateleira, está uma confusão, dela morta no 

chão. Tem a reprodução disso, no penúltimo livro da Nair Benedicto.  

Eu trouxe como quase um depoimento escrito este livro que eu publique há cinco, 

seis anos que é dedicado a ela e que tem várias coisas que dizem respeito ao que eu sei da 

história dela, ainda que em forma de poema, acho que é um depoimento por escrito e vale a 

pena ter como documento.  

Bom, o que mais me deixa indignado na história toda, além da brutalidade que foi 

desencadeada contra Aurora, contra vários companheiros, para os que não viveram à época, 

e se isso ficará gravado, eu vou contar uma pequena história que dá a exata dimensão do 

que isso significava para as pessoas naquele momento.  

A dor a gente não descreve, é uma experiência única, você descreve os métodos.  

No começo de novembro, nós estávamos no presídio Tiradentes, no pavilhão 2, 

ouvimos na primeira semana de novembro que tinha sido assassinado Antônio Benetazzo, 

que foi um grande amigo meu, embora fossemos de organizações distintas, aprendi muito 

com ele, muita coisa, sobre história, sobre política, sobre artes plásticas, porque ele era um 

grande artista plástico, sobre arquitetura, e o Antônio Benetazzo, Bene como a gente 

chamava, ele terminava tendo laços com a nossa família e a minha mãe conhecia. 
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A minha mãe foi uma pessoa extremamente solidária conosco, antes, durante e depois 

da cadeia. Eu diria até cúmplice, para muitas coisas que a gente precisou. Uma semana 

depois o rádio dá noticia do assassinato da Aurora. 

No dia seguinte, eu acho que era uma terça feira que ele anunciou, no dia seguinte a 

gente tinha visita, e a minha mãe que era uma pessoa muito firme, muito tranquila, não era 

dada a filme mexicano, ela sempre foi muito anticlerical, embora fosse uma pessoa 

religiosa, mas ela achava que a relação dela com Deus e os santos, era um problema dela, 

não precisava de intermediário. 

 E nessa visita, Aurora também era um pessoa próxima de casa, por causa do Renato, 

da Laís, ela já tinha ido a nossa casa algumas vezes, e a minha mãe tinha fortes laços com a 

Laís, com Renato. 

Quando desci para visita, ela disse uma coisa: “Meu filho, eu acho que vocês têm 

razão”. “Como assim mãe, a senhora sempre deu razão em tudo para a gente, fez tudo que a 

gente pediu, correu mil riscos, não estou entendendo”. Ela olhou para mim, era uma mulher 

de 60 e poucos anos, disse: “Deus não existe, só que na idade que eu estou, eu não posso 

passar a acreditar nisso, senão eu me desestruturo toda, a minha vida não terá tido sentido”, 

este foi o comentário a respeito do assassinato do Antônio Benetazzo, e em seguida da 

Lola.  

Eu acho que uma das coisas que é uma pessoa da geração dela, com aquela idade, é 

uma senhora, é um verdadeiro looping no ar, eu acho que isso ilustra bem o terror que era 

para as pessoas do entorno dessa história toda, eu gostaria somente para concluir a minha 

fala, a não ser que queiram outras explicações, estou sempre disponível, sem problema 

nenhuma, chamar a atenção nesta Casa, a qual se referem como Augusta Casa, e que fique 

gravado. 

A violência que se abateu contra Aurora, brutal, inominável, além do que Aurora, 

como todas das nossa companheiras, era linda, quando digo isso não estou fazendo favor a 

nenhuma companheira, é que a esperança e a disposição de luta deixam as pessoas bonitas, 

não é outra beleza, hoje em dia está todo mundo um pouco murcho, é preciso reacender 

isso, sobretudo, para os jovens, ela era de uma delicadeza imensa, e uma pessoa reservada. 
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eu nunca tive uma proximidade maior com a Aurora, mas conversamos algumas 

vezes, sempre em círculos grandes, e ela era de uma discrição, uma pessoa que observava 

tudo.  

Agora... o terror que se abateu sobre essa companheira, essa queria companheira, ele 

é estrutural do capitalismo.  

O desenvolvimento do capitalismo do Brasil, necessitou desde o primeiro dia do 

terror, quando os portugueses aqui chegam, começa a escravização de índios, porque eles 

precisavam tocar para produzir riquezas e eles se apropriarem.  

Então, nós já começamos com o trabalhador escravizado, em seguida as elites 

portuguesas e outras, eu estou falando das portuguesas por causa do Brasil, mas a Espanha 

rola também, a francesa, a inglesa nem falar, que aqueles são absolutamente tarados, ela faz 

uma sociedade com as elites negras da África, muito rentável e que produziu acúmulo de 

capital nos dois continentes.  

Os senhores africanos é quem ia para o interior da África e caçar outros negros e 

trazer para os portos do Atlântico e aí eles seriam embarcados para o Brasil e para outros 

países do novo continente descoberto, inclusive Estados Unidos, Cuba, todas as Antilhas, 

América Central, enfim e no Cone Sul também.  

Junto com eles vieram os instrumentos de tortura, que era a contenção do trabalhador, 

era subordinação do trabalhador escravizado, os instrumentos de tortura vieram aqui para 

isso, o próprio de pau de arara, que tinha uns idiotas lá da Oban, “invenção brasileira, era 

como os índios carregavam a sua caça”, não é verdade. Eu andei pesquisando um pouco o 

assunto e existem gravuras da Idade Média, século XIII e XIV, onde já se usava o pau de 

arara, ele era um instrumento onde a pessoa, a bruxa ou o bruxo ou dissidente ou qualquer 

coisa era amarrado já na posição descrita aqui, amarrado até hoje e eram jogadas para 

afogamento, depois eles tiravam o afogado e colocavam em dois suportes paralelos da 

mesma altura, é assim as primeiras notícias que eu encontrei do pau de arara, ou seja, a 

nossa dependência tecnológica até nisso.  

Depois eu descobri através do Peter Weiss, o autor de teatro, na sua peça “O 

Interrogatório”, ele descreve o pau de arara, foi usado pelos nazistas alemães, chamava-se, 

eu não sei a palavra em alemão, mas chamava-se “a maquininha de fazer falar”.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      27 
 
 

Então, junto com a civilização democrática e cristã chega o pau de arara e é bom a 

gente fazer logo para os jovens, não os que estão, para os menores a relação do tronco, do 

pelourinho, de todos os instrumentos usados contra negros, índios escravizados e 

comportamentos desviantes como adúlteras e outras idiotices do gênero, são instrumentos 

de tortura. 

Os negros eram torturados, não que eram açoitados, eram torturados, vamos começar 

a dar o nome aos bois, o nome correto, que aí a gente entende melhor a nossa história.  

E a elite para o acúmulo do capital, que vai dar na Revolução Industrial inglesa, 

lançou mão disso o tempo inteiro e conseguiu acumular a partir disso, ou seja, é uma 

violência estrutural, está lá na origem das coisas e é uma violência de classe, não é outra 

coisa.  

Foram os instrumentos que as classes dominantes utilizaram nesses 500 anos de 

Brasil já utilizam antes para implantar um modelo capitalista aqui, Cantilismo é o avô, o 

padrasto sabe-se lá o nome do capitalismo.  

Com a Revolução Industrial inglesa neste país acabamos tendo a abolição. 

A abolição é fruto de duas coisas, das rebeliões dos escravos, da combatividade dos 

escravos e do interesse do grande capital internacional, confiando no trabalho escravo, que 

o escravo já não era mais rentável, era um investimento e que eles tinham que sustentar 

com comida, isso e aquilo, então era preciso o chamado trabalhador livre.  

O trabalhador livre era menos caro para eles.  

Aí vieram, como não tínhamos mão de obra aqui suficientes para manipular as novas 

tecnologias vieram os trabalhadores europeus, sobretudo, depois vieram os japoneses, 

depois vieram vários outros povos.  

Até os anos 1930, crianças de 9 anos faziam jornadas de trabalho de 14, 16 horas por 

dia, um exemplo claro é a nossa companheira Encarnacion Crispim, que trabalhava na 

tecelagem com 9 anos de idade aqui em Sorocaba, com essa jornada de trabalho para 

ganhar numa miséria.  

A nossa República, como tudo aqui é de cabeça para baixo, não foi um avanço 

republicano, foi um golpe dos senhores escravos descontentes com a abolição, para manter 

através do Estado, do novo Estado os seus privilégios e mantiveram a tortura, depois da 

República que você cria alguns instrumentos de contenção social e de dominação que não 
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tinha antes, os hospícios, que alguns desviantes você pode dizer que é louco e prende, o 

hospício era uma prisão. O DOPS, a polícia política para conter os imigrantes e as 

atividades subversivas da classe trabalhadora.  

Ou seja, é uma violência estrutural construída pelas elites contra a classe 

trabalhadora. 

Em determinado momento ela joga o foco sobre os aspectos da classe trabalhadora, 

isso aconteceu conosco no Estado Novo, por exemplo, no período republicano e depois no 

Golpe de 1964, porque aí era necessário jogar toda a força naqueles que tentavam 

representar e organizar a classe trabalhadora. 

Se o nosso projeto econômico para o país, se o nosso projeto é político para o país 

não fosse de defesa e conquista de direito para os trabalhadores, nós não teríamos sido 

reprimidos.  

Então, eu gostaria de deixar com tudo... e hoje mais grave ainda, porque 

sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de arara também sobreviveu, o foco saiu de cima 

da gente, voltou para a classe trabalhadora para as camadas mais pobres eu costumo dizer, 

quero deixar registrado, os bairros populares, os moradores dos bairros populares, e eu não 

estou falando de favela, os bairros populares de periferia, todos os trabalhadores, eles não 

gozam sequer do mais singelo artigo da nossa Constituição, que é o direito de ir e vir. 

Quando começa a escurecer as famílias se trancam em casa com medo do crime 

organizado e que foi organizado pela ditadura, fez parte da monopolização da economia 

brasileira naquele tempo.  

Os esquadrões da morte existiram para isso e igual medo das polícias, hoje já não se 

sabe, se é que existe, qual o limite entre a polícia e o crime organizado, as polícias e o 

crime organizado, isso não é uma piada, é gravíssimo.  

Então, são fundamentais essas audiências públicas, são fundamentais as nossas 

Comissões da Verdade, que são avanço neste país, que a gente perde a dimensão, é a 

primeira vez que o Estado brasileiro institui uma instância para investigar os crimes da 

elite. 

Isso não é pouca coisa, é resultado de anos de luta, é só quando a gente chega lá, foi 

tanta luta que você nem percebe o tamanho da sua vitória. 
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Mais que isso, eu entendo perfeitamente que o papel das comissões da verdade e da 

Comissão Nacional da Verdade não é julgar as pessoas, mas é preciso apurar até o fundo 

cada coisa, porque aí qualquer cidadão pode entrar com um processo com base nessas 

informações. É tolice essa briga de “só queremos comissão da verdade se ela julgar e 

punir”, bobagem, não é essa a briga agora, não é essa, até porque para isso precisava ter 

uma correlação de forças bem diferente da que temos tanto nacionalmente como 

internacionalmente, não é essa questão que está em jogo.  

Na hora que você revela e tem provas o processo pode correr.  

Eu acho um extremo avanço. 

Aliás, em que pese qualquer divergência, nesse aspecto o governo da Presidenta 

Dilma está de parabéns, isso é um grande avanço e acho que todos nós devemos nos 

esforçar para trazer as nossas contribuições para que elas cheguem à Comissão da Verdade, 

ao invés de ficar nos nhe-nhe-nhem nas listas de ex-presos, uma tolice sem tamanho, que é 

uma perda total de visão de quem é o inimigo e do tamanho do inimigo, todos nós 

deveríamos estar cavocando arquivos, procurando informações, qualquer informação 

importante.  

Quando eu fui chamado para depor aqui, o que eu posso depor sobre Aurora, éramos 

amigos, conhecíamos na política, nisso, naquilo, mas não lidamos juntos, eu estava preso 

quando ela foi embora, aí de repente eu vi que eu poderia contribuir, pensei no que eu 

poderia contribuir.  

É isso que eu queria dizer para vocês e dizer que do trabalho da Comissão da Verdade 

e dos desdobramentos que façamos depois nós podemos transformar essa memória em 

instrumento de transformação do presente e devemos fazer isso e de construção de um 

futuro muito melhor para a classe trabalhadora e para a humanidade, acho puxado pela 

classe trabalhadora. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra o Sr. Darcy 

Passos. 
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O SR. DARCY PASSOS -  O Idibal cometeu um lapso, o Armando Falcão não foi 

professor da Faculdade de Direito de São Paulo, nós tivemos um professor, igual ou pior 

que ele foi o Gama e Silva, aliás meu paraninfo.  

Quanto ao Renato Tapajós é conveniente, não é nada de mérito, esclarecer o seguinte, 

Fleury chefiou o Esquadrão da Morte e foi desqualificando, depois no DEIC, ele foi chefe 

da delegacia de combate aos puxadores de automóveis.  

Ora, a delegacia de combate aos puxadores de automóveis elegia ótimos motoristas, e 

os puxadores de automóveis se roubam e levam para o exterior usavam armamentos 

pesados, então a delegacia do Fleury tinha ótimos motoristas e a prática de armas pesadas. 

Quando ele foi chamado para repressão a qualificação que ele tinha como delegado 

de polícia era esplêndida para repressão, acho que foi por isso que ele foi para lá. Ele estava 

qualificado com os motoristas e com armamento pesado, só isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Grande Darcy. 

 

O SR. DARCY PASSOS -  Eu achei que o grande depoimento do Alípio, o Alípio 

tem um poema no livro dele e eu o cumprimentei por isso um dia, em que ele toma a 

descrição dessa morte trágica da Aurora Nascimento Furtado e isso ele relata numa poesia 

de um lirismo, que eu disse uma contradição que só ele superou. 

“Eles assassinaram a Aurora, restou ao dia amanhecer solitário em ruptura radical. 

Havemos de amanhecer e o mundo se tingirá e o sangue que escorrer será doce de tão 

necessário para colorir as suas pálidas faces, Aurora”. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Deputado Rillo, fala um 

pouquinho da comissão de Rio Preto, o Ivan depois para  fechar você fala do... Tem a 

palavra o deputado Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT -  Obrigado deputado Adriano, cumprimentar a 

todos os nosso companheiros que vieram depor hoje aqui.  

Na verdade Adriano nós não construímos a Comissão da Verdade em Rio Preto, nós 

estamos organizando um grupo de trabalho, tendo como referência, como sustentação ao 
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trabalho da Comissão de São Paulo e que eu já fiquei muito surpreso com os depoimentos, 

em especial o depoimento do Alípio, que é muito mais do que um depoimento, que é um 

apontamento para uma perspectiva.  

Ainda pouco falava com a TV Alesp aqui e eles me interrogaram sobre o 

desdobramento.  

O Alípio faz uma retrospectiva, politiza a questão com tanta poesia, com tanta 

propriedade e com tanta intensidade, que para mim já vale a pena tudo.  

Primeiro quando ele coloca a questão revelando as informações, oficializando as 

informações, se não for possível uma ação institucional do Estado, cada indivíduo pode 

fazer a sua luta na justiça.  

Agora o mais importante, um dos desdobramentos e essa é a contribuição, Adriano, 

que eu estou fomentando em parceria com o movimento estudantil, com o Centro Cultural 

de Rio Preto e com alguns sindicatos e com a CUT. Estamos produzindo, inclusive sexta-

feira, provavelmente, parte do grupo de teatro vem para cá, um espetáculo, uma peça em 

que vamos, uma dramaturgia, uma estrutura mais flexível e que vamos atualizando com 

depoimentos, com histórias para discutir com os estudantes a importância com os 

professores, esse é o grande desdobramento.  

Qual é o objetivo, acho que temos que ter esse objetivo, em algum momento, depois 

de recolhido todo esse material, nós temos que discutir com a presidenta, com o ministro da 

Educação a mudança no conteúdo da história. 

E a perspectiva foi dada pelo Alípio hoje, o Brasil pode ter saído da ditadura, a 

ditadura não saiu do Brasil completamente.  

O Brasil se livrou da tortura, a tortura não desapareceu totalmente, ela mudou de cara, 

ela volta para a sua face de origem, e  a repressão segue nos bairros distantes, nos bairros 

populares, na classe trabalhadora, na opressão à juventude sem perspectiva.  

E não é possível traçar uma mudança de jogo no Brasil sem fazer o acerto de contas 

sim, nós não esqueceremos e nem perdoaremos absolutamente nada enquanto tiver espaço 

no Brasil para uma elite ainda rir na nossa cara e se reunir para comemorar a revolução, 

como acontece todo ano.  
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É da vida democrática eles fazerem isso, como tem que se da vida democrática a 

nossa luta intensa e cobrança, nós precisamos mudar o conteúdo histórico, pedagógico no 

Brasil.  

Um dos desdobramentos mais importantes é esse, o nosso jovem tem que ter acesso à 

história, o nosso jovem tem que ter o direito de saber porque ele é reprimido e torturado nas 

batidas policiais, por que ele é reprimido e torturado quando falta-lhe perspectiva, como 

falta-lhe oportunidade de emprego. 

A nossa dona de casa tem que saber por que o filho dela padece no Estado que não 

consegue conviver com as drogas, de um jeito respeitoso, não consegue conviver com as 

coisas que não seja apenas o fato consumado da criminalização, da estigmatização de uma 

classe que não aguenta mais a não virada de mesa.  

É óbvio, eu, você, somos da Esquerda, somos do PT, reconhecemos e defendemos o 

avanço de um governo, mas tanto eu como você somos críticos, há muita paralisia, muita 

apatia em relação a coisa que precisa mudar no Brasil. 

E uma delas é essa.  

Não podemos titubear, e concordo, o Alípio foi formidável em tudo que falou, 

principalmente no que diz respeito a esse nhe-nhe-nhem, a essa picuinha de querer discutir, 

tudo fato consumado,a imprensa é sempre assim, boa parte da mídia é sempre assim, ou é 

uma coisa ou outra, não tem capacidade de relativizar nada, e não dá trégua.  

Para mim pouco importa se o Estado vai punir, para mim o que importa é o Estado 

não pode ter medo algum em revelar todas as verdades e deixar a sociedade livremente agir, 

agir. Agir e mudar as coisas, uma dessas é essa, eu sou inconformado, não fui combatente 

na ditadura, mas frequentei sala de aula e nunca eu presenciei esse conteúdo que eu estou 

assistindo agora.  

Não temos detalhe, a história foi trancafiada, ela está trancafiada, represada e a 

comissão da verdade já faz um trabalho espetacular, que é abrir, dar vasão a histórias tão 

tristes, mas tão maravilhosas, tão bonitas de resistência, de amor à diversidade, de amor por 

um sonho e por um povo.  

Parabéns a todos que depuseram, na verdade não é parabéns não, é um agradecimento 

por serem tão resistentes, estarem com a gente nessa luta. Muito obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Antes da gente encerrar, qual o 

nome da moça que você sugeriu, que mora em Niterói... Nádia... Só para registrar. Ivan vai 

falar do Issami. 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Só para efeito de registo, aqui Ivan Seixas falando. 

A questão do Issami, ele foi preso, passou um tempo na prisão, saiu e voltou a luta, e 

o que nós da comissão de familiares e mortos, desaparecidos políticos conseguimos apurar 

é que ele se reintegrou a vários trabalhos, um deles foi um trabalho que tinha uma ligação 

com a paróquia do padre Giorgio Callegari e a repressão monitorava, porque  o Giorgio 

Callegari era um militante que também tinha sido da LM, monitora, e a partir daquele 

espaço... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Onde era Ivan? 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Era na Vila Santa Catarina, senão me engano. 

E a partir daí pela ação de um traidor, que é conhecido como Jota, um médico 

pediatra, que está em Brasília hoje em dia, que é o João Henrique Carneiro, eles monitoram 

e passam a seguir várias pessoas. 

Uma delas é o Issami Nakamura Okano, que é capturado e segundo declarações de 

dois agentes da repressão, um deles é o Claudio Guerra e o outro é o Marival Chaves, por 

ação desse Marival fala, que por ação do Jota, do João Henrique chegam no Issami. 

Ele é capturado e depois de torturado aqui em São Paulo e levado para a casa da 

morte lá em Petrópolis.  

O Claudio Guerra complementa esse relato dizendo que ele transportou o corpo do 

“japonesinho”, que ele reconhece como sendo o Issami Namoro Okano.  

E que ele recebe o corpo já morto do Issami e leva para fazer a incineração aos 

moldes nazistas lá em Campo de Guaitacazes, uma usina chamada Cambaíba, que era de 

um governador do Rio de Janeiro. E lá deram fim, segundo Claudio Guerra, aos corpos de 

várias pessoas que foram mortas na casa da morte lá de Petrópolis.  

É do Espírito Santo, aliás, Eli Ribeiro.  
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E a fazenda que ele tinha, essa fazenda Cambaíba, que por sinal recentemente um dos 

ativistas, líderes do MST que ocupa essa fazenda foi assassinado recentemente lá.  

Então, essa história do Issami é isso, que ele teria saído da prisão, estava sendo 

seguido, o Jota que é esse agente infiltrado conduz a repressão para prender o Issami que é 

capturado e levado para ser assassinado lá no Rio de Janeiro, lá na casa da morte de 

Petrópolis.  

É essa  a história. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, queria agradecer a 

todos Idibal, Idibal é uma pessoa que tem uma dupla militância, ele consegue ter dupla 

militância ao quadrado, Idibal Pivetta e César Vieira.  

Na segunda-feira Idibal e demais companheiros, o Paulo Abrão e o pessoal do 

Ministério da Justiça vai lançar um projeto aqui em São Paulo, na Assembleia, na comissão 

da verdade, chamado “Clínicas do Testemunho”, como você conseguiu recuperar toda a 

prisão do João Candido, o pessoal que foi para o sanatório da Praia Vermelha, todos os 

presos da Revolta da Chibata, todos os marinheiros que foram internados no manicômio da 

Praia Vermelha, eu queria ver se a gente conseguia nessa audiência recuperar essa fase. 

Evidente, não está nesse processo da Comissão da Verdade, pode estar na Nacional, 

mas o nosso aqui é 1964-1985, e a deles é  1946-1985, e como é um importante processo da 

saúde mental no Brasil, que só você que recuperou essa história, Idibal, eu queria ver se 

nessa audiência a gente podia recuperar todos os marinheiros da Revolta da Chibata que 

foram internados lá no manicômio da Praia Vermelha.  

E agradecer, estamos indo lá para a auditoria, no prédio da auditoria que está sendo 

recuperado pelo povo brasileiro. 

acho que ele vai ser devolvido e vai ter uma missão menos nobre do que ela teve 

durante o período da ditadura. 

Tapajós parabéns pelo filme, pelo depoimento, se puder voltar outras vezes, dar 

sugestões, nos ajudar e a gente vai tentar fazer com que a TV Assembleia passe os seus 

filmes, assim como tentar fazer o lançamento do filme do Alípio aqui. 

Grande Darcy Passos nosso apoiador, nosso amigo, Rillo e todas as pessoas aqui 

presentes, muito obrigado.  
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A sessão está encerrada.  

 

 

 

*      *      * 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



  

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

 

 

PRESIDENTE  

 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO - PT 

 

10/04/2013 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      1 
 
 

COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/04/2013 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo Rubens Paiva, 10 de abril de 2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 

trigésima audiência pública da Comissão da Verdade, do Estado de São Paulo, Rubens 

Paiva, no dia 10 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, 

para oitiva de depoimentos sobre a Aurora Maria Nascimento Furtado e Issami Nakamura 

Okano. Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público. Formação da mesa: primeiro teremos a leitura do 

memorial do Issami e da Lola, da Aurora Maria Nascimento Furtado, a Lola. Então, 

Kubawashi lerá o memorial… 

 

KUBAWASHI – Issami Nakamura Okano desaparecido em 14 de maio de 1974. 

Dados pessoais: Issami Nakamura Okano, nascido em 23 de novembro de 1945, em 

Cravinhos, São Paulo, Brasil. Organização pública: ação libertadora nacional, ALN. Dados 

biográficos: estudava química na USP, onde se tornou assistente de laboratório, do 

departamento de engenharia química e no instituto de física da mesma universidade. Foi no 

movimento estudantil que Issami começou sua atividade política e acabou tornando-se 

militante da ALN. Por essa razão e também por manter contato com pessoas ligadas à Avar 

Palmares, acabou preso em setembro ou outubro de 1969 e foi condenado a dois anos de 

reclusão pela auditoria da Guerra da 2ª CJM, de São Paulo, no dia 24 de março de 1971. 

Cumpriu pena no presídio Tiradentes e foi libertado em outubro de 1972. Dado sobre sua 

prisão e desaparecimento: a segunda e última prisão de Issami Nakamura foi consequência 

do trabalho de infiltração do médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo 

DOI-CODI de São Paulo, de “J”, citado como modelo de infiltração nas organizações 

clandestinas. No dia 14 de maio de 1974, Issami foi preso por agentes do DOI-CODI de 

São Paulo em sua casa, no bairro de Pinheiros, e está desaparecido até hoje. No dia 7 de 

fevereiro de 1975, o então Ministro da Justiça, Armando Falcão informou a imprensa que 

Issami havia sido preso e que estava foragido. Na época, o advogado Idibal Piveta 
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contestou essa versão já que Issami havia cumprido pena e voltado a trabalhar, o que não 

justificou o seu sequestro. Issami chegou a ser julgado em outro processo, sendo absolvido 

em 11 de fevereiro de 1974. No relatório da Marinha, de 1993, que foi encaminhado ao 

então Ministro da Justiça, Maurício Correia, consta que Issami desapareceu quando se 

dirigia de casa para o trabalho. Testemunhas e agentes policiais envolvidos: Marival Dias 

Chaves do Canto, ex-agente do DOI-CODI de São Paulo disse ao jornalista da Veja, 

Expedito Filho, em entrevista publicada no dia 18 de novembro de 1992, que a atuação do 

infiltrado “J” permitiu a eliminação de pelo menos vinte pessoas, os nomes foram citados 

na revista e inclui o de Issami. Providências posteriores: seu nome consta do anexo da Lei 

9140/95, a qual reconhece a responsabilidade da morte de militantes políticos 

desaparecidos e indeniza os seus familiares. O caso foi protocolado sob o número 155/96, 

na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos políticos, em sua homenagem, São Paulo 

deu o nome a rua situada no Jardim Nova América, as informações desse documento foram 

retirados do Dossiê Ditadura – Mortes e Desaparecidos políticos no Brasil, 1974 e 1985.  

Agora para a leitura do memorial de Aurora Maria Nascimento Furtado, conhecida 

como Lola. Morta em 10 de novembro de 1972. Dados pessoais: Aurora Maria Nascimento 

Furtado, nascida em 17 de junho de 1946, local de nascimento, São Paulo, Brasil. 

Organização política: Ação Libertadora Nacional. Dados biográficos: era filha de Mauro 

Albuquerque Furtado e Maria Leide Nascimento Furtado, estudante de psicologia na 

Universidade de São Paulo, era responsável pela imprensa da UEE de São Paulo. Manteve 

ativa presença no movimento estudantil nos anos de 1967 e 1968. Conhecida como Lola foi 

namorada de José Roberto Arantes de Almeida, assassinado em 1971. Trabalhou no Banco 

do Brasil, na agência do Brás, em São Paulo. Foi militante do PCB. Pertenceu a DISP e, 

após o AI5, passou a atuar politicamente na clandestinidade. Integrou-se a ALN, atuando 

no Rio de Janeiro, onde foi responsável pela imprensa, publicando o jornal da organização 

chamado Ação. Dados sobre sua prisão e morte: foi presa em 9 de novembro de1972, no 

bairro de Parada de Lucas, Rio de Janeiro, durante uma batida policial, realizada por uma 

patrulha do 2º Setor de Vigilância Norte, após rápido tiroteio em que matou um policial. 

Depois de correr alguns metros e esconder-se em vários lugares, Aurora foi aprisionada 

viva dentro de um ônibus, onde havia se refugiado, foi torturada desde o momento de sua 

prisão, na presença de vários populares que se aglomeravam ao redor da cena. Aurora foi 
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conduzida para invernada de olaria onde continua sendo torturada por policiais do DOI-

CODI do Rio de Janeiro e integrantes do Esquadrão da Morte. Aurora viveu os mais 

terríveis tormentos nas mãos dos torturadores que, além de utilizarem os tradicionais paus 

de araras, sessões de choques elétricos, espancamentos, afogamentos e queimaduras, 

aplicaram-lhe a coroa de cristo, o torniquete, uma fita de aço que vai sendo gradativamente 

apertada esmagando aos poucos o crânio da vítima. Em 10 de novembro, morreu em 

consequência das torturas quando jogaram seu corpo crivado de baladas na esquina das 

ruas, Adriano com Magalhães Couto, no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Seu corpo 

chegou ao IML do Rio de Janeiro, classificado como de desconhecida, pela guia 43 da 26º 

Distrito de Polícia. A versão oficial divulgada pelos órgãos de segurança, publicado no 

Jornal O Estado de São Paulo, de 11 de novembro de 1972, afirmava “na madrugada de 

ontem, Aurora Maria Nascimento Furtado, que fora presa às 9h40min, de 9 de novembro, 

conduzia agentes da polícia carioca, um local do Meier, na Guanabara, onde estaria 

localizado um aparelho, local de encontro da organização terrorista Aliança Libertadora 

Nacional. Informa o documento distribuído ontem pelas autoridades de segurança da 

Guanabara, chegando à esquina da rua Magalhães Couto e Adriano, Aurora pediu para 

desce, disse que preferia por motivos de segurança dirigir-se sozinha a pé até o aparelho, 

próximo dali, ao descer, Aurora saiu correndo e gritando em direção ao Volkswagen, que 

estava nas proximidades, nesse momento começou um intenso tiroteio entre os agentes 

polícia e os ocupantes do carro. Ao terminar o tiroteio, Aurora baleada estava morrendo, 

caída na rua, preocupados em socorrer Aurora Maria, os agentes procuram atendê-la, com 

isso não alcançaram o grupo do Volkswagen que arrancou em alta velocidade”. A necropsia 

feita no IML, em 10 de novembro, firmada pelos legistas, Elias Freitas e Salim Rafael 

Balaciano, confirma a falsa versão policial de morte em tiroteio e assinala como a “causa 

mortis”: “ferimentos penetrantes na cabeça, com dilaceração cerebral”, descreve ainda vinte 

e nove perfurações por projétil de arma de fogo, na especificando, entretanto as entradas e 

saídas dos tiros, não permitindo a reconstrução das trajetórias. Foram encontrados oito 

projeteis em seu corpo, os projeteis usados eram de vários calibres, pois as perfurações 

variaram de cinco a dezenove milímetros, com pontas de metal amarelo ou chumbo nu. O 

laudo afirma que o tórax e o abdômen foram transfixados por projeteis, mas “as cavidades 

pleurais não contêm sangue, a cavidade abdominal não contém sangue, na região glútea 
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direita há três orifícios sem reação vital”, ou seja, os tiros, pelo menos parte deles, foram 

dados quando Aurora já estava morta, apenas para confirmar o tiroteio que não ocorreu e 

que é assumido como verdadeiro pelos legistas. As lesões do crânio são descritas como 

feridas irregularidades de sessenta e vinte e cinco milímetros, localizadas nos parietais 

esquerdo e direito, essas medidas não são de projeteis, o que confirma a denúncia de que 

Aurora foi morta sob tortura com a coroa de cristo. O ex-comandante do DOI-CODI, do 1º 

Exercito, Adir Fiuza de Castro, em depoimento publicado no livro “Os anos de chumbo”, 

confirmou que sabia das torturas praticadas no quartel, conforme trecho abaixo: “do ponto 

de vista da valentia, algumas pessoas que eu poderia ressaltar, certa vez, uma moça, o nome 

dela é Aurora Maria Nascimento Furtado, estava cobrindo um ponto com o chefe da sua 

organização debaixo da ponte Benfica ou de Olaria, não sei bem, quando passou uma 

viatura do pessoal que, naquela época era encarregado da luta contra o tráfico de 

entorpecentes e que achou que aquele casalzinho era traficante, então deixaram a viatura 

em cima do viaduto e um agente desceu para interpelá-los, agente da Invernada de Olaria, 

pessoal meio bruto, acostumado a lidar com traficante. Então, chegou para perto deles, 

sorrateiramente, e disse: seus documentos. Ele ficou meio aparvalhado, mas ela abriu a 

bolsa, tirou uma pistola e deu um tiro na cara do agente e ficou ali com o revólver, 

enquanto o camarada fugia. Ela combateu todos os outros agentes que assistiram ao lance, 

lá de cima do viaduto, crentes que estavam lutando contra uma traficante. Então, fizeram 

um cerco e ela saiu correndo para avenida Brasil, um consegui segurá-la pelas pernas e 

debaixo de muito pau, pegaram-na e meteram na viatura, ela cobriu com a própria vida a 

fuga do chefe, foi levada para Invernada de Olaria, calculo o que fizeram com ela. Não era 

das delegacias de polícias mais comuns, era Invernada de Olaria, célebre por sua violência, 

era o pessoal mais duro que existia na polícia civil, eu estava no CODI, no 1º Exército, 

quando o comandantes do DOI me telefonou: “chefe, recebi informação que capturaram 

uma moça e agora chegaram a conclusão de que deve ser gente nossa”. Eu mandei um 

oficial meu para identificá-la, “ela estava em péssimo estado, não resistirá nem uma ou 

duas horas mais, o Sr. quer que a traga?”, Não traga coisa nenhuma, quem é ela?, “ele disse 

o nome”, um livro que um desses camaradas escreveu disse que na Invernada, ela foi 

submetida a coroa de cristo, um negócio que aperta a cabeça, isso não me foi dito nem pelo 

comandante do DOI, nem pelo oficial que foi a Invernada de Olaria, mas se eles fizeram 
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isso, fizeram crentes de que estavam lidando com uma traficante fria, que matou um dos 

seus friamente. Acho que essa moça era muito valente, mas não deu entrada em DOI, não 

abriu coisa alguma.  

A declaração do general, feita nos anos de 1990, permitiu desmentir a versão oficial 

dos órgãos de segurança sobre sua morte, isto é, que teria ocorrida durante o tiroteio no 

Meier. As fotos de pericia de local, 6507/72, encontrada nos arquivos ICE, do Rio de 

Janeiro, mostram profundas marcas de torturas no corpo de Aurora, percebe-se o 

afundamento do crânio e escoriações dos braços e pernas, nos olhos, nariz e boca, que não 

foram relatados na necropsia, além do Volkswagen DH 4734, atingindo por tiros, 

completando a encenação montada para simular o tiroteio. A nota oficial divulgou uma 

pequena biografia de Aurora, não deixando dúvidas de que os órgãos de segurança sabiam 

quem era ela, não obstante a primeira certidão de óbito emitida registra morte de uma 

mulher branca de identidade ignorada. Somente mais tarde os familiares conseguiram um 

atestado de óbito com a identificação correta. Em 11 de novembro de 1972, Aurora foi 

reconhecida no IML do Rio de Janeiro por seus pais e irmã, que constataram além de 

hematomas e cortes profundos, o afundamento do crânio. Seu corpo foi transladado para 

São Paulo, em caixão lacrado, com ordens expressas para que não fosse aberto. 

Providências posteriores: sua morte foi denunciada pelo Comitê de Solidariedade aos 

presos políticos brasileiros, em documento intitulado aos Bispos do Brasil, divulgado em 

fevereiro de 1973 e encontrado nos arquivos do antigo DOPS de São Paulo. Não há 

nenhuma referência a sua morte nos relatórios dos três Ministérios Militares, encaminhados 

ao Ministro da Justiça, Maurício Correa, em 1993. O requerimento de número 194/1996, 

dos familiares de Aurora, apresentado a CPMDP, foi relatado pelo General Osvaldo Pereira 

Gomes e aprovado por unanimidade em 2 de abril de 1996. A trajetória de Aurora e seu 

sofrimento na tortura foram narrados no romance “Em câmera lenta”, de 1967, escrito pelo 

ex-preso político e cineasta, Renato Tapajós. Em sua homenagem, a cidade de São Paulo 

deu seu nome a uma rua situada no conjunto habitacional Jova Rural e a cidade do Rio de 

Janeiro a uma rua no bairro de Bangu. As informações deste documento foram extraídas do 

Dossiê Ditadura, Morte e Desaparecidos políticos no Brasil, 1964-1985. Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos constituir a mesa. 

Queria convidar para constituir a mesa, Idibal Piveta, Renato Tapajós, Alípio está 

convidado, mas não chegou. Tapajós foi bom ontem a sessão de cinema? Ótimo. Não pude 

ir. O Alípio está para chegar. 

Renato e o filme? Hoje tem no reserva, Rio de Janeiro? Fala um pouco antes de a 

gente entrar no depoimento. 

 

 O SR.RENATO TAPAJÓS – Bom, o filme “O fim do esquecimento” é um filme 

que eu realizei no ano passado, por meio do projeto marcas da memória, da Comissão da 

Anistia. O instituto Macuco, que é uma Ong de São Paulo, nos apoiou para conseguir o 

projeto junto a Comissão de Anistia e nós fizemos dois trabalhos a partir desse projeto. O 

primeiro foi a recuperação e remasterização de um filme que eu havia realizado em 1983 e 

1984, ou seja, um filme que praticamente tem trinta anos, chamado “Em nome da 

segurança nacional”, filme este que tinha como eixo central o Tribunal Tiradentes que foi 

organizado naquela época pela Comissão Justiça e Paz para fazer o julgamento da lei de 

segurança nacional e que foi presidido pelo Teotônio Vilela, e a partir desse eixo central do 

julgamento o que eu tentei fazer no filme foi a discussão da doutrina de segurança nacional 

que era o eixo ideológico da ditadura. Agora, trinta anos depois eu fiz o fim do 

esquecimento que é um filme que retoma a discussão da doutrina de segurança nacional, 

relembrando o que ela significou no período da ditadura e questionando se ela efetivamente 

desapareceu do nosso país nesses últimos trinta anos e, infelizmente, chegando à conclusão 

de que ainda há resquícios muito fortes da doutrina de segurança nacional na vida cotidiana 

do Brasil. E paralelamente a isso o filme trabalha com o processo de esquecimento que as 

classes dominantes, depois da saída dos militares do poder, a partir de 1985, tentaram 

desencadear neste país, tentaram é fraco, realmente desencadearam neste país, no sentido 

de levar, sobretudo, as novas gerações, à não conhecer ou esquecer o que havia acontecido 

durante a ditadura e foram razoavelmente bem sucedidos, porque durante muito tempo só 

as Comissão de Direitos Humanos, as Comissões de Familiares de mortos e desaparecidos, 

as Comissões contra a tortura é que preservavam essa memória com muitas limitações de 

divulgação. No entanto, de alguns anos para cá, nos últimos anos, essa situação vem se 

modificando e a gente tem seja por meio das caravanas da anistia, seja por meio das 
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Comissão da Verdade, seja por meio da atuação de procuradores federais que têm 

combatido a impunidade dos criminosos da ditadura, seja por meio da mobilização dos 

jovens, que frequentemente tem ido para as ruas, para fazer os escrachos dos antigos 

torturadores, parece que nós encaminhamos para o fim do esquecimento. Então, esse filme 

foi selecionado pelo festival “É tudo verdade” e ontem houve a primeira sessão do filme, 

foi no cine livraria cultura, e enfim o cinema estava cheio e o filme foi aplaudido de pé no 

final da sessão. E hoje o filme passa no reserva cultura às 22 horas, na Paulista, eu acho que 

sobre o filme é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -– É no prédio da Casper Líbero. 

Bom Idibal, vamos começar? Idibal Piveta, grande advogado brasileiro.  

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Não diria que é um prazer estar aqui, porque não é. 

Porque sempre trazer memórias de tristeza, de lutas, de dor não é uma coisa agradável, mas 

vamos tirar alguma coisa do reencontro nosso com Tapajós, fomos colegas na escola de 

arte dramática, aliás, fomos expulsos na mesma época da escola de arte dramática, eu tenho 

acompanhado a carreira dele como cineasta, é um dos nossos grandes cineastas, 

especialmente uma pessoa maravilhosa e citar também a presença entre vários 

companheiros, da Dulce Moni, nossa companheira de prisão, de teatro, de viagens pelo 

exterior, e que costumo chamá-la carinhosamente de Rosa Luxemburgo brasileira, acho que 

ela merece até mais que isso. A gente veio falar sobre o Issami Nakamura Okano, que como 

o nome diz é descendente de orientais, nascido em Cravinhos, aqui em São Paulo e 

estudante de química na Usp, também trabalhava na Usp, no departamento de química, e se 

engajou a partir de 68, por ai, na busca de uma sociedade melhor, mais justa e mais livre. E 

dentro das possibilidades de luta que existiam na época, ele optou pela luta armada, pela via 

da luta armada, coisa plenamente justificável em um país que os sindicatos estavam 

fechados, o Congresso de joelhos, não se podia fazer reuniões, a censura imperava no 

teatro, no cinema, na literatura, então ele optou, certo ou erradamente, no meu entender 

certamente pela luta armada, coisa que nas nossas reuniões eu sugiro que seja bastante 

discutido o porquê essa juventude optou pela luta armada, quais os motivos que a levaram a 

luta armada? Senão parece que é um bando de caras que tiveram uma revolta no momento e 
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partir para a luta armada, sem nenhuma motivo, quando isso foi muito discutido, se 

buscando se haveria outras saídas e uma das saídas importantes foi a luta armada e foi por 

ai que o Issami optou o seu trabalho em prol da democraticização deste país. Ele foi preso 

em 1969, cumpriu de dois anos de prisão, principalmente no presídio Tiradentes, foi preso 

também em 14 de maio de 1974, pelo pessoal do DOI-CODI e foi levado para o Rio de 

Janeiro, especialmente para Casa de Petrópolis, onde consta que foi submetido a terríveis 

torturas, foi morto e o seu corpo está desaparecido até hoje. Eu tenho uma lembrança muito 

grande do Issami, pelo seu porte físico, franzino, mas uma firmeza de ideias, contagiante e 

muito importante, como a gente trabalhava e trabalha com teatro, escrevia para teatro e 

geralmente nossos espetáculos eram épicos e líricos, ele tinha uma vocação e um dom para 

escrever poesias, ele nos deixou em um dos nossos encontros na Brigadeiro Luis Antônio, 

no nosso escritório, algumas poesias que ele queria que a gente analisasse, estas poesias 

infelizmente foram perdidas quando da minha prisão, o carrascos do DOI-CODI e do 

DOPS entraram no nosso escritório, entraram na minha casa e levaram praticamente todo o 

material literário da nossa autoria ou de outras pessoas, infelizmente eles levaram também 

essas poesias que tinha todo um teor oriental, de pacificação, mas de muita firmeza, muita 

densidade, e muita abnegação. Depois, quando ele foi preso, o dado que me vem a 

memória, é que nós comunicamos, veja como este mundo é pequeno, ao representante da 

Anistia Internacional, em São Paulo, que tem o nome de Gerald Thomas, e hoje é um 

diretor de teatro, denominada internacional e aqui representava a Anistia, é um dos canais 

que os advogados tinham para fazer as denúncias, além da Comissão da Justiça e Paz, se 

encaminhava via Londres, por códigos, etc., informe sobre quem tinha sido preso, quem 

estava detido, quem tinha sido assassinado, quem estava torturado e nosso noticiário lá fora 

evitou muitas torturas e sem dúvida evitou muitas mortes, eu lembro perfeitamente que um 

dos dossiês que eu passei para o Gerald Thomas, era sobre o Issami, teria muito a falar, 

porque a biografia dele é muito curta, ele foi morto com 29 anos, como toda uma geração 

foi sacrificada, tortura, ele foi um desses representantes, em uma situação hoje em que nós 

nos encontramos, como disse o companheiro Tapajós, à beira de se fazer uma coisa mais 

eficaz com relação aos crimes cometidos pela ditadura militar, sem vingança, sem vedete, 

garantindo todos os direitos de defesa, mas nós temos que trazer esses torturados às barras 

dos tribunais, julgá-los, eles com seus advogados, com suas provas, nós vamos julgá-los, se 
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for o caso, vamos absolvê-los e se não for o caso, vamos condená-los, isso é muito 

importante, a Comissão Nacional de Anistia é um avança, tem dois anos apenas de duração, 

ela não prevê punições, obrigatoriedade nas penas, mas é um grande avanço ao buscar a 

verdade e colocar essa verdade ao alcance de todos, se nós pegarmos livros, alguns livros 

de história novos nas livrarias ou já escritos há algum tempo, nós vamos encontrar muita 

pouca coisa relativa ao golpe militar de 64 e porque esse golpe veio a existir. É muito 

importante que a gente recoloque a verdade no nosso passado para que a gente possa 

melhorar o nosso presente e mais ainda o nosso futuro. Acho que o Issami lutou e morreu 

por uma causa justo e não é apenas um nome de rua que perpetuará a memória desse 

combatente da liberdade, nós difundirmos como ele foi assassinado, por que ele foi 

assassinado, e o que nós buscamos com esse aperfeiçoamento, eu diria da Lei de Anistia. 

Quando eu digo nós, eu digo nós o Adriano, vocês, buscamos… a anistia era uma outra 

época, hoje é fácil falar “po” como é que a anistia beneficia o Carlos Alberto Brilhante 

Ustra? Naquela época nós queríamos uma coisa, anistia ampla, geral e irrestrita, e foi um 

passo que a gente pode dar, não adiantava dar três, quatro, cinco passos e o Congresso 

vetaria, não sei se adianta hoje, mas vamos tentar, porque esse Congresso com sua bancada 

evangélica, a sua bancada, como disse um ex-presidente de centenas de picaretas, vai 

aprovar uma nova lei de anistia mais ampla, mais geral e irrestrita. Mas em nome do Isami, 

em nome de todos os lutadores da liberdade, nós devemos continuar o seu trabalho, 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Idibal deixa eu perguntar uma 

coisa. Ele cumpriu pena no Tiradentes, saiu, e eles pegaram ele depois, já em 1974? Então,  

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Ele estava no trajeto para casa dele, foi detido e foi 

levado ao Rio de Janeiro, devido possivelmente a informações que a repressão teria sobre 

as suas atividades. Normalmente ele teria ficado como outros aqui em São Paulo, mas 

houve muitos casos de ser levados para o Rio, para Belo Horizonte também, no Rio ele 

ficava mais desamparado ainda. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Idibal, mas se ele sai da 

prisão… por que? ele ficou freqüentando o seu escritório, mas ele assumiu vida legal, como 

foi essa transição até a prisão de novo? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Preso em 1969, cumpriu 2 anos. Depois ele foi preso em 

1974, 14 de maio de 1974, pelo DOI-CODI, em São Paulo, sendo levado posteriormente 

para o Rio de Janeiro. E dado como desaparecido, em uma informação de um canalha que 

se chama Ministro Armando Falcão que era professor da faculdade de Direito de São Paulo, 

um sujeito que não merece nem ter o nome dele citado, quer dizer, era mais militar que os 

próprios militares, na acepção má do termo, e esse Ministro é que deu informações devido a 

um pedido que se fez nas arcadas na faculdade de direito pela primeira vez se denunciou 

uma relação de vinte cinco pessoas torturadas e isso foi encaminhada ao Ministro da 

Justiça, ao presidente da República e distribuído por meio de papeis mimeografados, 

pequenos bilhetes, época que não existia computador, era o que a gente podia fazer, essa 

denúncia, dando nome, Adriano Diogo foi preso no dia tal, foi torturado, encontra-se 

quando se sabia no DOI-CODI, na rua Tutóia, tudo isso era perpassado pela gente e surtia 

efeitos, quer dizer, os advogados que participaram e eram muitos poucos, eles tinham 

consciência absoluta que eles poderiam avançar dentro da lei até aqui, mas poderiam 

avançar muito mais fora da lei, comunicando as prisões, indo a porta do DOI-CODI e 

dando uma Miguel, eu quero falar com fulano de tal que está aqui, queria falar com o 

oficial do dia, fulano de tal é João da Silva, eles ficavam sabendo que fora do DOI-CODI, 

fora do DOPS já se tinha nomes daqueles que tinham sido preso recentemente e também a 

gente inventada um pedido de providências que era feito na Auditoria de São Paulo, que 

funcionava como um “habeas corpus”, o “habeas corpus” estava proibido, você levava para 

o Dr. Nelson, que é um dos juízes mais célebres da 2ª Auditoria Militar de São Paulo, uma 

petição em que dizia que fulano de tal estava preso, que estava sofrendo sevícias e a gente 

pedia providências, imediatamente esse “juiz”, comunicava o 2º Exército e o 2º Exército 

também ficava sabendo que essas pessoas estavam detidas, então nós não fizemos o papel 

de coonestar uma lei, a lei de segurança nacional, nós confrontamos com essa lei esse 

tempo todo e confrontamos por que? porque a gente representava a voz dos Issami, das 

Lolas que participaram da luta. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bom. Tapajós vamos falar 

um pouco da Lola. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Bom, vocês me desculpem se eu me emocionar um 

pouco, porque esses assuntos me tocam muito de perto. Eu queria também fazer outra 

observação logo no começo que é a de que as informações sobre a prisão e morte da Lola, 

eu as tenho de segunda mão, porque eu estava preso no presídio Tiradentes, do final de 

1969, quer dizer eu fui preso 31 de agosto de 1969, passei pela Oban, passei pelo DOPS e 

fui ao presídio Tiradentes, então em 1972 eu ainda estava no presídio Tiradentes. E todo 

esse processo final da vida da Lola eu tive contato por meio dos contatos que eram feitos 

pela Laís, irmã da Lola, eu era casado com a Laís nessa época e pelo meu pai que também 

servia de uma forma de contato com algumas pessoas importantes para nós. Eu conheci a 

Lola muito antes da militância política, porque era ela a minha cunhada e eu já estava 

começando a minha militância política, mas ela não, nós tivemos um contato razoavelmente 

grande nesse período e em um certo sentido tanto eu quanto a Laís tivemos 

responsabilidade na formação política da Lola, embora quando ela passou a militar ela 

escolheu uma outra organização, porque e a Laís nos filiamos ao PCdoB, depois 

participamos da luta interna do PCdoB, fomos militamos da ala vermelha e fomos presos 

enquanto tal, e a Lola foi para a ALN, passou pelo Partido Comunista, pela dissidência e foi 

para a ALN. Eu fui preso em 31 de agosto de 1969. Eu passei pela Oban, passei por aquele 

ritual todo de torturas que os presos políticos passavam naquela época e em um momento 

muito particular e que foi ao mesmo tempo um momento de azar e de sorte, foi de azar, 

porque os torturadores, os policiais, membros do DOI-CODI e é preciso a gente entender 

que os membros do DOI-CODI eram militares do exército, eram membros do 

Departamento de Investigações Criminais, que tratavam de crimes comuns, é sempre bom 

lembrar que o Fleury antes de ir para o DOPS, ele era o delegado do DEIC, quer dizer, a 

escola dele foi o combate ao crime comum, por meio da tortura, aliás, um amigo nosso que 

é o Alípio, comprova uma tese de que o Sérgio Fleury foi um dos artífices do crime 

organizado, na medida em que o esquadrão da morte serviu para acabar com a concorrência 

dos pés de chinelo e permitir a instalação de uma organização criminosa mais profissional e 
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mais eficiente. A relação do crime organizado com o aparato repressivo da ditadura é muito 

próxima. Então, nós tivemos a sorte desse pessoal ainda não ter na época em que eu fui 

preso o conhecimento claro do que era a esquerda armada, então em um certo sentido era 

fácil enganá-los, porque eles não tinham ideia da estrutura das organizações, não tinham 

ideia de quem mandava em quem, eu fui muito interrogado sobre o Marighela, quando eu 

era da ala vermelha que realmente não tinha nenhuma relação estrutural com Marighela, e 

nós tivemos um azar muito grande, porque exatamente por isso e porque aquilo ali, a Oban 

era o laboratório de experiências de tortura da repressão. Quando o DOI-CODI foi criado, 

foi formado, eles já tinham codificado toda uma série de mecanismos de tortura, nós fomos 

as cobaias, as experiências para essas formas de torturas, enfim… dizendo só rapidamente, 

a primeira vez, no dia da minha prisão que eu fui pendurado no pau de arara, eu fiquei seis 

horas pendurado, o que depois eles não faziam mais, porque é lesivo para as pernas, então 

naquele momento eles ainda não tinham ordens superiores para matar os presos políticos, 

eles preferiam não deixar muitas marcas, só que seis horas de pau de arara estraga os 

tendões das pernas de cada um, é uma herança que eu tenho até hoje, e uma lembrança 

muito forte dessa época que eu retirado do pau de arara, depois de seis horas pela chegada 

preso do Alípio que está ali e que em um certo sentido eu tive a sorte do Alípio ser preso 

seis horas depois de eu ter sido preso, porque senão eu teria ficado muito mais tempo no 

pau de arara. E nós sofremos nesse período espancamentos absolutamente irracionais que 

não tinham nada a ver com interrogatório, era um processo um pouco descontrolado, 

emocional da tortura, a gente sabe que alguns anos depois, em 1972, quando a Lola foi 

morta que a postura do aparelho repressivo era outra, em primeiro lugar, o aparelho 

repressivo já tinha um conhecimento bastante grande a respeito das estruturas e dos 

mecanismos da esquerda armada, era muito mais difícil enganá-los nesse período e eles já 

tinham carta branca do governo federal para matar os militantes. Se fala muito que o 

período Médici foi o pior período da repressão, foi, em termos quantitativos, em termos de 

violência desbragada foi, mas no período do Geisel, quando já se falava que o Geisel iria 

levar o país para a abertura, qual era um dos elementos básicos da abertura? Era liquidar 

fisicamente com quem ainda estava organizado na esquerda, fosse armada ou não, então o 

período de Geisel será responsável por assassinatos muito, digamos assim, muito menos 
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justificáveis pelo confronto, muito mais frios, muito mais orientados por uma política 

nacional. Bom… 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fala um pouco da origem delas. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Elas eram paulistanas, nasceram em São Paulo, os 

pais vinham do interior, mas elas já nasceram em São Paulo e estudaram em colégios 

públicos e Laís foi fazer jornalismo e posteriormente a Lola entrou na psicologia da USP. 

Elas moravam com os pais em uma casa de classe média, em Pinheiros, uma família como 

muitas outras que havia ali. Eu conheci a Laís, porque eu tinha ligação com um grupo de 

jovens intelectuais, poetas, pessoal de teatro, alguns de cinema, com quem ela também se 

relacionava, e foi dessa maneira que nós nos conhecemos, em um período ainda bem pré-

militância, anterior a militância. Bom, então a Lola era uma pessoa inteligente, alegre, em 

1965, quando eu fiz um filme chamado “universidade em crise”, eu filmei uma pequena 

sequência em que a Lola saia de casa e ia para faculdade na rua Maria Antônia e essa 

sequência acabou se tornando no único registro de imagem em movimento que se tem da 

Lola, e curiosamente esse filme “universidade em crise” também tem as únicas imagens em 

movimento registradas da Iara Alvelberg, inclusive o Flávio Frederico que fez o filme “Em 

busca de Iara” buscou essas imagens comigo para o filme que ele fez. Bom, a Lola 

namorava o José Arantes, por causa disso e por causa da militância na Maria Antônio eu 

conheci muito proximamente o José Arantes, eu o considerava uma das lideranças 

estudantis mais interessantes que existiam, era o pessoal da dissidência, uma cabeça 

pensante, uma cabeça que tinha uma visão política muito boa, e eu lembro particularmente 

do dia que foi a última vez que eu vi o Arantes, em que nós ainda estávamos na legalidade, 

eu, a Laís, a Lola, fomos ao aeroporto para nos despedirmos do Arantes que estava 

embarcando para Cuba. Ele embarcou para Cuba, sem estudar política, treinar guerrilha 

mesmo, ele não estava fugindo do país por causa de… não estava se exilando do país por 

causa de perseguições, foi uma escolha dele de realmente ir para lá para fazer isso ai… 

posteriormente, quando ele voltou ao Brasil, já militando na Molipo, ele foi assassinado 

pela repressão. Bom, em 1969 eu fui preso e a partir daí a gente começou a ter contato com 
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a Lola por meio da Laís e do meu pai que de vez em quando encontrava a Lola 

clandestinamente… 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Elas estudavam na escola em 

Pinheiros, aquela escola estadual, que tinha bastante movimento estudantil? Fernão Dias. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – E no período em que eu estava preso e tinha esse 

contanto com a Lola, nós fizemos, a ala vermelha, uma autocrítica da sua atuação no 

período da luta armada e nós chegamos a conclusão entre 1971 a 1972, que por uma série 

de situações particulares da realidade brasileira, a luta armada tinha sido militarmente 

derrotada pela repressão, era uma consciência clara que nós tínhamos de que a luta armada 

tinha sido militarmente derrotada pela repressão. Então, nós mandamos diversas 

mensagens, diversas recomendações a Lola que ela se exilasse, que ela saísse do país, que 

não há nada de errado, não há nada de desonroso em dar um passo atrás e se preservar para 

uma luta futura, eu creio que quando eu escrevi o “em câmera lenta” foi basicamente sobre 

isso que eu escrevi. Mas eu acho que a essa altura da história, quer dizer, a Lola já tinha 

estabelecido um compromisso que ia muito além do compromisso político, era um 

compromisso efetivamente moral com os companheiros que haviam sido mortos, que 

haviam sido torturados, que estavam desaparecidos e ela não resolveu, ela resolveu 

permanecer na clandestinidade, na luta e ir até o fim. Quanto à questão da prisão e da morte 

da Lola, eu conheci uma versão que na verdade não bate muito bem, quer dizer, nos 

detalhes gerais é a mesma coisa, mas nas particularidades não bate com essas versões que 

são conhecidas, em primeiro lugar, não houve nada de casual na abordagem do carro em 

que ela estava, o que havia era uma batida policial de fechar todas as ruas da região e não 

permitir que os carros que estivessem naquele espaço escapassem e o guarda que se 

aproximou do carro dela, aproximou-se não para pedir documentos, mas já no sentido de 

mandar o ocupantes do carro descerem para uma revista, e no carro havia armas, e a Lola 

atirou nesse policial em uma tentativa de conseguir de fazer ela e o companheiro que dirigia 

o carro fugirem a pé. Eles saíram correndo, foram perseguidos pelos policiais, o 

companheiro que dirigia o carro conseguiu escapar, correndo, e ela foi atingida por um tiro 

na perna, foi capturada porque levou um tiro na perna. E quando foi levada com um tiro na 
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perna que pelos relatos que eu tivesse destroçaram o joelho dela. Ela caiu no chão, ainda 

tentou reagir, quando o pessoal prendeu, mas foi levada assim mesmo para Invernada de 

Olaria e lá ela foi torturada por agente da polícia política, por agentes da repressão, essa 

versão de que ela foi torturada por policiais comuns, de repressão ao tráfico, é um segundo 

nível de desinformação que os remanescentes da repressão colocam, quer dizer, o primeiro 

nível de desinformação foi feito naquela época, na tentativa de descaracterizar o processo 

de tortura. Mas, dizer que ela foi torturada por policiais comuns é mais uma vez tentar tirar 

a responsabilidade da polícia política, tirar a responsabilidade dos membros do DOI-CODI 

e pelo que a gente foi informada na época, eu não tenho condições de dizer se essas 

informações são verídicas ou não, a informação de que havia no processo de tortura da 

Lola, membros do serviço secreto da Aeronáutica, e que como todos sabemos o serviço 

secreto da Aeronáutica era um dos mais brutais, há muito tempo no processo de tortura. 

Eram ligados ao Parassá, mas eram do serviço secreto, eram ligados aos serviços secretos. 

Ela foi pendurada no pau de arara com o joelho destroçado, então quem foi pendurado no 

pau de arara sem ter nenhuma lesão nas pernas, sabe o que significa ser pendurado com o 

joelho destroçado, porque todo o peso do corpo quando você está pendurado no pau de 

arara, faz-se sobre o joelho, sobre a parte interna do joelho e você com ferimento grande 

nessa região, entra em um sofrimento já praticamente indescritível, e evidentemente ela 

levou choques, pancadas, etc., e finalmente colocaram a coroa de cristo que… tem várias 

versões, de uma tira de metal com parafusos, que é colocada no entorno, pegando a testa e 

parte detrás de crânio e que esses parafusos são apertados e essa tira vai apertando a cabeça 

até romper os ossos provocar com que os olhos saltem para fora do rosto e danificar 

profundamente o cérebro, determina a morte, sem dúvida é uma tortura para matar, mas é 

uma morte com um nível de dor, eu acho que inimaginável. Bom, depois dessas 

informações que eu tive ainda quando estava preso, a única outra informação que eu 

cheguei a ter foi inclusive o Ivan Seixas que me passou na época ele estava Comissão, não 

lembro que Comissão que você estava lá, e eles descobriram três fotografias do corpo da 

Lola no momento em que ele foi tirado do pau de arara e jogado no chão, eles se deram ao 

trabalho de fotografar e essas fotografias sobreviveram, o Ivan talvez tenha melhores 

informações de onde é que foram parar essas fotografias, são fotografias simplesmente 

terríveis. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu queria pedir para vir para a 

mesa o meu irmão, Deputado que acabou de criar a Comissão da Verdade, em Rio Preto, 

Deputado João Paulo Rillo e o Alípio Viana Freie, Alípio fica ao lado do Idibal e Rillo fica 

ao lado do Tapajós, por favor.  

Idibal que dia que você foi preso? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA - 5 de maio de 1973. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - 5 de maio de 1973. Foi de 

madrugada? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA -  Foi mais ou menos onze e meia em um restaurante na 

Rua Pinheiros, chamado Cordeirinho, nós tínhamos saído de um espetáculo teatral na Vila 

Santa Catarina, que a gente trabalha sempre nos bairros populares e o pessoal do DOI-

CODI que nunca foi da vida de teatro estava buscando prender Gabriel Mendes, que era um 

militante ativo, ativista, guerrilheiro e a companheira do Gabriel era uma das atrizes do 

grupo união e olho vivo, e hoje é funcionário desta Casa, ela chama-se Tânia Mendes, que 

trabalha aqui. E eles estavam seguindo a Tânia, vendo a possibilidade de um encontro dela 

com o companheiro, eles prenderiam ela e o companheiro que era o mais visado, o Gabriel, 

e após os espetáculos, alguns elementos foram para esse restaurante que o dono era 

conhecido nosso, bem acessível, foram jantar eu mais o Roberto Cunha Azi e a própria 

Tânia e o pessoal da repressão entrou e jantou do nosso lado, nós não sabíamos que eles 

eram os caras da repressão. Após o jantar, nós saímos para ir até a casa da Tânia, eu, 

Roberto Cunha Azi, que era estudante de direito, depois foi Conselheiro da OAB, aqui em 

São Paulo, fomos levá-la até a casa dela, ver se estava tudo normal e ela poderia ficar, essas 

providências a gente tomava sempre nesse sentido. Quando chegamos ao apartamento que 

eles moravam em Pinheiro, a casa já estava cercada, eles entraram descendo dando porrada, 

chutando e tal, nos colocando em carros, aqueles célebres peruas veraneios e nos levaram 

de Pinheiros para o DOI-CODI, em um trajeto pela Avenida Brasil, a gente foi deitado, eles 

com os pés na cabeça, eles não sabiam quem eram as três pessoas que estavam sendo 
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detidas, imaginaram que fosse a própria a Tânia, e não o Gabriel, pelo aspecto físico e tal, 

quando chegaram ao DOI-CODI, eles fizeram a qualificação, eu dei o meu nome, endereço 

e os caras fizeram uma manifestação de alegria, eu lembro bem, falaram “esse filha da puta 

que solta os terroristas aqui, está aqui, deram pique, pique, etc.” ficamos detidos no DOI-

CODI incomunicável por 40 dias, estava presente o Adriano estava naquela época da nossa 

prisão, nós saímos juntos do DOI-CODI algemados no chão de uma veraneio e eu lembro 

bem, conversando com ele que a gente viu a lua, quando estava passando, depois de 

quarenta dias, aquilo já era um respiro, fomos levados para o DOPS, já tínhamos feito o 

próprio punho, que é o que eles pediram sobre a nossa vida pregressa na revolução nossa, 

que eles não chamavam assim e a possibilidade de depois de depor no DOPS, sendo 

tomado por escrito nosso depoimento que já vinha do próprio ponto do DOI-CODI, a gente 

fosse liberado, coisa que não aconteceu, de lá nós fomos enviados para o presídio do 

Hipódromo, eu fiquei mais noventa dias e o Adriano ficou dois anos. A gente ficou no 

presídio do Hipódromo, é uma coisa até folclórico, quando eu desço no presido do 

Hipódromo, da perua veraneio, deparo-me com cara que jogava futebol comigo, 

coordenado as ações na ponta, ele olhou e falou “o que você está fazendo aqui?” eu falei 

“eu que pergunto o que você está fazendo aqui”, ele disse “eu sou diretor disso aqui”, o 

cara era diretor do presídio que era um presídio comum, estava nem acostumado a receber 

preso políticos, e é um caro que jogava futebol comigo na Vila Mariana, esqueci o nome 

dele, ele me fala “pó, eu não deixarei você subir lá, aqui embaixo é muito melhor, então 

você não vai subir”, eu tinha certa intimidade, muito pouca com ele, eu falei “não pó, eu 

prefiro então, você está querendo me fazer um favor, eu prefiro conversar com o pessoal lá 

em cima, se eu devo aceitar esse favor ou não, de ficar aqui embaixo, em vez de ficar com 

os companheiros lá em cima”, ele falou “tudo bem, então vai conversar com os caras”, eu 

subi, o pessoal se reuniu e discutiu das vantagens e desvantagens, porque lá embaixo eu 

ficava em uma sala onde estavam os remédios, onde o pessoal recebia injeções e tal, eu 

fiquei a mando desse cara embaixo enquanto o pessoal decidia em cima, e a decisão dos 

companheiros foi para eu ficar lá embaixo que eu seria muito útil, no sentido de que se 

levasse uma pessoa de volta para o DOI-CODI do presídio, a gente teria possibilidade, nós 

tínhamos acesso ao telefone, teria a possibilidade de se comunicar, de tomar alguma 

providência para algum cara que estivesse retornando ou alguma informação importante 
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que pudesse ser dada, então a gente ficou lá e depois fomos liberados e processados 

posteriormente, nós fomos processados porque no meu escritório que era na Brigadeiro 

Luis Antônio, era um escritório bastante modesto e pequeno, mas tinha uma sala de espera, 

quando a gente atendia um cliente, onde se reuniam pessoas da ALN, da VPR, do Molipo, 

esperando ter notícia da companheira, do companheiro que estava preso, pais, mães, filhos, 

não cabiam trinta pessoas, não cabia mais que isso, no máximo quarenta pessoas, eles 

conversavam entre si, então a dedução dos caras ou a injunção que eles colocavam assim 

para justificar é que foi me colocar, eu até ri na hora, porque estava tentando fazer a união 

das esquerdas, coisa que eu não teria força para fazer isso e nem era a nossa proposta ali de 

fazer a união das esquerdas, o pessoal todo conversava, e esse processo seguiu durante dois 

anos ele tramitou, a gente foi absolvido em primeira instância e em segunda instância e 

voltamos para as duas coisas que a gente sabia fazer, advogar para perseguidos políticos e 

fazer peças militantes de teatro popular, não sei se era isso que você queria, me estendi 

bastante, mas hoje eu sei que será visitada a casinha onde funcionou a auditoria de guerra, 

onde eram julgados os perseguidos políticos, na Brigadeiro Luis Antônio, em frente a 

Maestro Cardim, uma casa que está caindo aos pecados, parece que será transformada em 

um museu do advogado militante durante a repressão, eu acho bom, acho interessante, tem 

coisas mais importantes, mas acho válido para preservar a nossa memória. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos lá Idibal. Alípio, o 

lançamento do seu filme, vamos entrar… deixar os três falar aqui precisa de três dias, para 

fazer o resumo. Com a palavra Alípio Viana Freire. 

 

O SR. ALÍPIO VIANA FREITE – Bom dia a todos os presentes e a todas as 

presentes. Cumprimento a mesa, toda composta de velhos amigos meus, não velhos na 

idade, de muito que somos amigos. E na pessoa do Deputado e Presidente da Comissão, 

Adriano Diogo, nosso companheiro de muita luta. Bom, ele pediu para falar do filme, é 

uma brincadeira dele, é um filme de duas horas e meia sobre o pré golpe e o golpe, ele vai 

da eleição do Jânio Quadros, com Vice Jango, em 1961, e até a posse do Marechal Castelo 

Branco, o primeiro militar presidente durante a ditadura. Ele está disponível, pode ser 

acessado no núcleo memória.org.br. e outras informações estarão lá, porque na verdade 
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esse vídeo foi feito com a emenda parlamentar do Deputado Adriano Diogo e embora eu 

dirija o vídeo, tenho esse papel, é um vídeo do núcleo memória, essa entidade que nós 

criamos para zelar pela memória política do país. Foi inaugurada também no memorial da 

resistência, uma exposição com trabalhos feitos por presos políticos entre os anos 1969 e 

1979, e são trabalhos de artes plásticas e daquilo que para hierarquizar os trabalhadores 

chamam de artesanato.  

Bom, cumprido o que me foi pedido pelo Presidente da mesa e meu amigo aqui, 

vamos à questão da Aurora. Eu concordo com o depoimento do Renato Tapajós, nós 

militamos juntos, fomos presos juntos e foi por meio dele e da Laís, que eu conheci a 

Aurora e que nos tornamos amigos, íamos a festa juntos, íamos a debate juntos. Em 1969, 

eu não estudava mais, já tinha me formado, mas sempre tinha contato com eles por causa da 

política geral e em 1967, porque eu entrei para a ala vermelha, discutimos política em geral, 

íamos para debate e tal. Concordo com o que ele fala sobre o Arantes e foi muito 

engraçado, porque logo que nós fomos presos, em 1969, quando chegamos ao presídio 

Tiradentes, eu comentei com o Renato e outro companheiro, esse companheiro era tirado a 

guia genial dos povos, esses não pensam, que tinham duas pessoas que me preocupavam 

muito e que eu gostaria que eles fossem presos logo, porque senão eles seriam assassinados 

se demorasse a ser presos, os dois foram assassinados, um era o Antônio Benatazo, que foi 

assassinado poucos dias antes da Lola, e o outro o José Arantes, eram dois dos caras mais 

brilhantes da nossa geração como políticos e também como conhecimento geral, traziam 

uma bagagem cultural muito grande, uma certa erudição sem nenhuma arrogância, dois 

grandes camaradas, duas perdas imensas. O aprendiz de guia genial dos povos me disse 

assim “nunca se deve desejar que um revolucionário seja preso”, eu só respondi assim 

“devemos esperar que ele seja morto?” porque é uma asneira o que ele me disse. 

Com relação à versão que o Renato nos conta aqui, e que eu conheci já, eu acho 

muito que a Comissão da Verdade ouça uma pessoa que se chama Flávio Augusto Leon 

Sales, o Flávio era o que estava dirigindo o carro da Lola, onde a Lola estava, é o que 

escapou. E ele nunca conseguiu nos dar uma versão coerente, deu várias versões muito 

confusas sobre isso, talvez perante a Comissão da Verdade ele esteja mais calmo, se 

sentindo mais seguro e possa dar algumas informações, pelo menos até o momento da 

prisão, não é porque e a família da Isis Diz de Oliveira, a Dona Felícia, me convidou para 
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fazer um livro sobre a Isis, que acabou não sendo feito até hoje, e tentei também acessar 

ele, mas não consegui, a Dona Felícia tinha uma visão muito ruim sobre ele, sobre o Flávio. 

Então, acho que essa é uma pessoa que pode esclarecer o momento da prisão pelo menos. 

Também complementando um pouco do depoimento do Renato Tapajós, eu em 1992 eu 

acho, 1991, eu trabalhava no primeiro governo do José Celso Daniel, que não tem nada a 

ver com os dois seguintes… é, em Santo André na prefeitura de Santo André e já me 

aproximei, porque nós já nos conhecíamos de vistas e tínhamos comuns de uma 

companheira Rosalva, uma pessoa maravilhosa. E foi nesse tempo que ela viu alguns textos 

meus que falavam da Lola. Ela disse “você conheceu a Lola?” conversamos e tal, já 

tínhamos uma grande amizade e ela me contou um caso muito forte para mim, que 

complementa o que o Renato disse, que ela Rosalva, em determinado momento, em 1970, 

1971, estava sendo recrutada para a Ação Libertadora Nacional, e que ela foi fazer junto 

com outras pessoas um treinamento em um sítio. A instrutora do treinamento era Aurora, e 

a dois conversando, acho que a Aurora nesse tempo usava o nome de Patrícia ou algo 

assim. E as duas conversando, jogando xadrez, Aurora tinha dito para ela, orientado ela, 

não sei as palavras, ela que sabe, olha, não entra, espera. O projeto está falido, eu não saio, 

porque estou na… e tenho um compromisso e responsabilidade pela vida de muitos 

companheiros, mas no rumo que está se não recuar, e o pessoal não quer recuar, será só 

desastre. Eu acho que poderia se ouvir a Rosalva, ela mora em Belo Horizonte hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que a Aurora tinha falado para 

a Lola, eu não quis te interromper. 

 

O SR. ALÍPIO VIANA FREITE – Aurora falou para Rosalva isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Falou para Rosalva isso? 

 

O SR. ALÍPIO VIANA FREITE – Isso, falou “não entra, segura. Fica fora”. O 

projeto está furado, cairá todo mundo e eu não sai do Brasil, isso complementa a fala do 

Renato, do meio do compromisso que é uma coisa de uma força, de uma dignidade imensa, 

porque eu sou da direção e a vida de muitos companheiros depende de mim, só dá para 
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recuar todo mundo junto, não posso ir embora e largar tudo ai. Eu acho que quem pode 

falar isso melhor é a Rosalva, ela mora em Minas, eu tenho os contatos dela, o email dela, 

depois passo para vocês.  

Outra pessoa que seria interessante de se ouvir aqui na Comissão é a nossa 

companheira muito queria, Sônia Hipólito. Sônia Hipólito foi a única pessoa, além desse 

Flávio, que sobreviveu do grupo de fogo, onde estava Aurora, então seria muito importante 

ouvir Sônia Hipólito, ela deve saber coisas, ela não fala, não gosta de falar sobre, uma vez 

fui entrevistá-la, ela ficou com os olhos cheios d’água, pediu para suspender a entrevista, 

não conversamos nada. Por fim, ainda complementando o depoimento do Renato, sobre as 

fotos de Aurora, tem uma foto que está no penúltimo livro da Nair Benedito, eu ia trazer, 

mas não achei onde estava, porque os meus livros caíram da prateleira, está uma confusão, 

dela morta no chão. Tem a reprodução disso, no penúltimo livro da Nair Benedito. Eu 

trouxe como quase um depoimento escrito este livro que eu publique há cinco, seis anos 

que é dedicado a ela e que tem várias coisas que dizem respeito ao que eu sei da história 

dela, ainda que em forma de poema, acho que é um depoimento por escrito e vale a pena ter 

como documento. Bom, o que mais me deixa indignidade na história toda, além da 

brutalidade que foi desencadeada contra  Aurora, contra vários companheiros, para os que 

não viveram à época, e se isso ficará gravado, eu contarei uma pequena história que dá a 

exata dimensão do que isso significava para as pessoas naquele momento. A dor a gente 

não descreve, é uma experiência única, você descreve os métodos. No começo de 

novembro, nós estávamos no presídio Tiradentes, no pavilhão dois, ouvimos na primeira 

semana de novembro que tinha sido assassinado Antônio Benetazo, que foi um grande 

amigo meu, embora fossemos de organizações distintas, aprendi muito com ele, muita 

coisa, sobre história, sobre política, sobre artes plásticas, porque ele era um grande artista 

plástico, sobre arquitetura, e o Antônio Benetazo, Bene como a gente chamava, ele 

terminava tendo laços com a nossa família e a minha mãe conhecia, a minha mãe foi uma 

pessoa extremamente solidária conosco, antes, durante e depois da cadeia. Eu diria até 

cúmplice, para muitas coisas que a gente precisou. Uma semana depois o rádio dá noticia 

do assassinato da Aurora, no dia seguinte, eu acho que era uma terça feira que ele anunciou, 

no dia seguinte a gente tinha visita, e a minha mãe que era uma pessoa muito firme, muito 

tranquila, não era dada a filme mexicano, ela sempre foi anticlerical, embora fosse uma 
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pessoa religiosa, mas ela achava que a relação dela com Deus e os santos, era um problema 

dela, não precisava de intermediário, e nessa visita, Aurora também era um pessoa próxima 

de casa, por causa do Renato, da Laís, ela já tinha ido a nossa casa algumas vezes, e a 

minha mãe tinha fortes laços com a Laís, com Renato, quando desci para visita, ela disse 

uma coisa “meu filho, eu acho que vocês têm razão”, como assim mãe, a Sra. sempre deu 

razão em tudo para a gente, fez tudo que a gente pediu, correu mil riscos, não estou 

entendendo, ela olhou para mim, era uma mulher de sessenta e poucos anos, disse “Deus 

não existe, só que na idade que eu estou, eu não posso passar a acreditar nisso, senão eu me 

desestruturo toda, a minha vida não terá tido sentido”, este foi o comentário a respeito do 

assassinato do Benetazo e em seguida da Lola. Eu acho que uma das coisas que é uma 

pessoa da geração dela, com aquela idade, é uma senhora, é um verdadeiro looping no ar, 

eu acho que isso ilustra bem o terror que era para as pessoas do entorno dessa história toda, 

eu gostaria somente para concluir a minha fala, a não ser que queiram outras explicações, 

estou sempre disponível, sem problema nenhuma, chamar a atenção nesta Casa, a qual se 

referem como Augusta Casa, e que fique gravado, a violência que se abateu contra Aurora, 

brutal, inominável, além do que Aurora, como todas das nossa companheiras, era linda, 

quando digo isso não estou fazendo favor a nenhuma companheira, é que a esperança e a 

disposição de luta deixam as pessoas bonitas, não é outra beleza, hoje em dia está todo 

mundo um pouco murcho, é preciso reacender isso, sobretudo, para os jovens, ela era de 

uma delicadeza imensa, e uma pessoa reservada, eu nunca tive uma proximidade maior 

com a Aurora, mas conversamos algumas vezes, sempre em círculos grandes, e ela era de 

uma discrição, uma pessoa que observava tudo, agora o terror que se abateu sobre essa 

companheira, essa queria companheira, ele é estrutural do capitalismo, o desenvolvimento 

do capitalismo do Brasil, necessitou desde o primeiro dia do terror, quando os portugueses 

aqui chegam, começa a escravização de índios, porque eles precisavam tocar para produzir 

riquezas e eles se apropriarem. Então nós já começamos com o trabalhador escravizado, em 

seguida as elites portuguesas e outras, eu estou falando das portuguesas por causa do Brasil, 

mas a Espanha rola também, a francesa, a inglesa nem falar, que aqueles são absolutamente 

tarados, ela faz uma sociedade com as elites negras da África, muito rentável e que 

produziu acúmulo de capital nos dois continentes, e os senhores africanos é quem ia para o 

interior da África e caçar outros negros e trazer para os portos do Atlântico e aí eles seriam 
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embarcados para o Brasil e para outros países do novo continente descoberto, inclusive 

Estados Unidos, Cuba, todas as Antilhas, América Central, enfim e no Cone Sul também. 

Junto com eles vieram os instrumentos de tortura, que era a contenção do trabalhador, era 

subordinação do trabalhador escravizado, os instrumentos de tortura vieram aqui para isso, 

o próprio de pau de arara, que tinha uns idiotas lá da Oban, invenção brasileira, era como os 

índios carregavam a sua caça, não é verdade. Eu andei pesquisando um pouco o assunto e 

existem gravuras da Idade Média, século XIII e XIV, onde já se usava o pau de arara, ele 

era um instrumento onde a pessoa, a bruxa ou o bruxo ou dissidente ou qualquer coisa era 

amarrado já na posição descrita aqui, amarrado até hoje e eram jogadas para afogamento, 

depois eles tiravam o afogado e colocavam em dois suportes paralelos da mesma altura, é 

assim as primeiras notícias que eu encontrei do pau de arara, ou seja, a nossa dependência 

tecnológica até nisso. Depois eu descobri através do Petevaes, o autor de teatro, na sua peça 

O Interrogatório, ele descreve o pau de arara, foi usado pelos nazistas alemães, chamava-se, 

eu não sei a palavra em alemão, mas chamava-se a maquininha de fazer falar. Então, junto 

com a civilização democrática e cristã chega o pau de arara e é bom a gente fazer logo para 

os jovens, não os que estão, para os menores a relação do tronco, do pelourinho, de todos os 

instrumentos usados contra negros, índios escravizados e comportamentos desviantes como 

adúlteras e outras idiotices do gênero, são instrumentos de tortura, os negros eram 

torturados, não que eram açoitados, eram torturados, vamos começar a dar o nome aos bois, 

o nome correto, que aí a gente entende melhor a nossa história. E a elite para o acúmulo do 

capital, que vai dar na Revolução Industrial inglesa, lançou mão disso o tempo inteiro e 

conseguiu acumular a partir disso, ou seja, é uma violência estrutural, está lá na origem das 

coisas e é uma violência de classe, não é outra coisa, foram os instrumentos que as classes 

dominantes utilizaram nesses quinhentos anos de Brasil já utilizam antes para implantar um 

modelo capitalista aqui, Cantilismo é o avô, o padrasto sabe-se lá o nome do capitalismo. 

Com a Revolução Industrial inglesa neste país acabamos tendo a Abolição, a Abolição é 

fruto de duas coisas, das rebeliões dos escravos, da combatividade dos escravos e do 

interesse do grande capital internacional, confiando no trabalho escravo, que o escravo já 

não era mais rentável, era um investimento e que eles tinham que sustentar com comida, 

isso e aquilo, então era preciso chamado trabalhador livre, o trabalhador livre era menos 

caro para eles, aí vieram, como não tínhamos mão de obra aqui suficientes para manipular 
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as novas tecnologias vieram os trabalhadores europeus, sobretudo, depois vieram os 

japoneses, depois vieram vários outros povos. Até os anos mil novecentos e trinta crianças 

de nove anos faziam jornadas de trabalho de catorze, dezesseis horas por dia, um exemplo 

claro é a nossa companheira Encarnacion Crispin que trabalhava na tecelagem com nove 

anos de idade aqui em Sorocaba, com essa jornada de trabalho para ganhar numa miséria. A 

nossa república, como tudo aqui é de cabeça para baixo, não foi um avanço republicano, foi 

um golpe dos senhores escravos descontentes com a Abolição para manter através do 

Estado, do novo Estados os seus privilégios e mantiveram a tortura, depois da República 

que você cria alguns instrumentos de contenção social e de dominação que não tinha antes, 

os hospícios, que alguns desviantes você pode dizer que é louco e prende, o hospício era 

uma prisão, o DOPS, a polícia política para conter os imigrantes e as atividades subversivas 

da classe trabalhadora, ou seja, é uma violência estrutural construída pelas elites contra a 

classe trabalhadora, em determinado momento ela joga o foco sobre os aspectos da classe 

trabalhadora, isso aconteceu conosco no Estado Novo, por exemplo, no período republicano 

e depois no golpe de sessenta e quatro, porque aí era necessário jogar toda a força naqueles 

que tentavam representar e organizar a classe trabalhadora, se o nosso projeto econômico 

para o país, se o nosso projeto é político para o país não fosse de defesa e conquista de 

direito para os trabalhadores nós não teríamos sido reprimidos. Então eu gostaria de deixar 

com tudo e hoje mais grave ainda, porque sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de 

arara também sobreviveu, o foco saiu de cima da gente, voltou para a classe trabalhadora 

para as camadas mais pobres eu costumo dizer, quero deixar registrado, os bairros 

populares, os moradores dos bairros populares, e eu não estou falando de favela, os bairros 

populares de periferia, todos os trabalhadores, eles não gozam sequer do mais singelo artigo 

da nossa Constituição, que é o direito de ir e vir, quando começa a escurecer as famílias se 

trancam em casa com medo do crime organizado e que foi organizado pela ditadura, fez 

parte da monopolização da economia brasileira naquele tempo, os esquadrões da morte 

existiram para isso e igual medo das polícias, hoje já não se sabe, se é que existe, qual o 

limite entre a polícia e o crime organizado, as polícias e o crime organizado, isso não é uma 

piada, é gravíssimo. Então, são fundamentais essas audiências públicas, são fundamentais 

as nossas comissões da verdade, que são avanço neste país, que a gente perde a dimensão, é 

a primeira vez que o Estado brasileiro institui uma instância para investigar os crimes da 
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elite, isso não  é pouca coisa, é resultado de anos de luta, é só quando a gente chega lá, foi 

tanta luta que você nem percebe o tamanho da sua vitória, mais que isso, eu entendo 

perfeitamente que o papel das comissões da verdade e da Comissão Nacional da Verdade 

não é julgar as pessoas, mas é preciso apurar até o fundo cada coisa, porque aí qualquer 

cidadão pode entrar com um processo com base nessas informações. É tolice essa briga de 

só queremos comissão da verdade se ela julgar e punir, bobagem, não é essa a briga agora, 

não é essa, até porque para isso precisava ter uma correlação de forças bem diferente da que 

temos tanto nacionalmente como internacionalmente, não é essa questão que está em jogo, 

na hora que você revela e tem provas o processo pode correr. Eu acho um extremo avanço, 

aliás, em que pese qualquer divergência, nesse aspecto o governo da Presidenta Dilma está 

de parabéns, isso é um grande avanço e acho que todos nós devemos nos esforçar para 

trazer as nossas contribuições para que elas cheguem à comissão da verdade, ao invés de 

ficar nos nhe-nhe-nhem nas listas de ex-presos, uma tolice sem tamanho, que é uma perda 

total de visão de quem é o inimigo e do tamanho do inimigo, todos nós deveríamos estar 

cavocando arquivos, procurando informações, qualquer informação importante.  

Quando eu fui chamado para depor aqui, o que eu posso depor sobre Aurora, éramos 

amigos, conhecíamos na política, nisso, naquilo, mas não lidamos juntos, eu estava preso 

quando ela foi embora, aí de repente eu vi que eu poderia contribuir, pensei no que eu 

poderia contribuir. É isso que eu queria dizer para vocês e dizer que do trabalho da 

comissão da verdade e dos desdobramentos que façamos depois nós podemos transformar 

essa memória em instrumento de transformação do presente  e devemos fazer isso e de 

construção de um futuro muito melhor para a classe trabalhadora e para a humanidade, 

acho puxado pela classe trabalhadora. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra o Sr. Darci 

Passos. 

 

O SR. DARCI PASSOS -  O Idibal cometeu um lapso, o Armando Falcão não foi 

professor da Faculdade de Direito de São Paulo, nós tivemos um professor, igual ou pior 

que ele foi o Gama e Silva, aliás meu paraninfo. Quanto ao Renato Tapajós é conveniente, 

não é nada de mérito, esclarecer o seguinte, Fleury chefiou o Esquadrão da Morte e foi 
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desqualificando, depois no DEIC ele foi chefe da delegacia de combate aos puxadores de 

automóveis. Ora, a delegacia de combate aos puxadores de automóveis elegia ótimos 

motoristas, e os puxadores de automóveis se roubam e levam para o exterior usavam 

armamentos pesados, então a delegacia do Fleury tinha ótimos motoristas e a prática de 

armas pesadas, quando ele foi chamado para repressão a qualificação que ele tinha como 

delegado de polícia era esplêndida para repressão, acho que foi por isso que ele foi para lá. 

Ele estava qualificado com os motoristas e com armamento pesado, só isso.  

Eu achei que o grande depoimento do Alípio, o Alípio tem um poema no livro dele e 

eu o cumprimentei por isso um dia, em que ele toma a descrição dessa morte trágica da 

Aurora Nascimento Furtado e isso ele relata numa poesia de um lirismo, que eu disse uma 

contradição que só ele superou. 

“Eles assassinaram a Aurora, restou amanhecer solitário em ruptura radical. Havemos 

de amanhecer e o mundo se tingirá e o sangue que escorrer será doce de tão  necessário 

para colorir as suas pálidas faces. Aurora”. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Deputado Rillo, fala um 

pouquinho da comissão de Rio Preto, o Ivan depois para  fechar você fala do... Tem a 

palavra o Deputado Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT -  Obrigado Deputado Adriano, cumprimentar a 

todos os nosso companheiros que vieram depor hoje aqui, na verdade Adriano nós não 

construímos a Comissão da Verdade em Rio Preto, nós estamos organizando um grupo de 

trabalho, tendo como referência, como sustentação ao trabalho da Comissão de São Paulo e 

que eu já fiquei muito surpreso com os depoimentos, em especial o depoimento do Alípio, 

que é muito mais do que um depoimento, que é um apontamento para uma perspectiva. 

Ainda pouco falava com a TV Alesp aqui e eles me interrogaram sobre o desdobramento. O 

Alípio faz uma retrospectiva, politiza a questão com tanta poesia, com tanta propriedade e 

com tanta intensidade, que para mim já vale a pena tudo. Primeiro quando ele coloca a 

questão revelando as informações, oficializando as informações, se não for possível uma 

ação institucional do Estado, cada indivíduo pode fazer a sua luta na justiça. Agora o mais 

importante, um dos desdobramentos e essa é a contribuição que eu estou fomentando em 
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parceria com o movimento estudantil, com o Centro Cultural de Rio Preto e com alguns 

sindicatos e com a CUT, estamos produzindo, inclusive sexta-feira, provavelmente, parte 

do grupo de teatro vem para cá, um espetáculo, uma peça em que vamos, uma dramaturgia, 

uma estrutura mais flexível e que vamos atualizando com depoimentos, com histórias para 

discutir com os estudantes a importância com os professores, esse é o grande 

desdobramento, qual é o objetivo, acho que temos que ter esse objetivo, em algum 

momento, depois de recolhido todo esse material, nós temos que discutir com a presidenta, 

com o ministro da educação a mudança no conteúdo da história e a perspectiva foi dada 

pelo Alípio hoje, o Brasil pode ter saído da ditadura, a ditadura não saiu do Brasil 

completamente, o Brasil se livrou da tortura, a tortura não desapareceu totalmente, ela 

mudou de cara, ela volta para a sua face de origem, e  a repressão segue nos bairros 

distantes, nos bairros populares, na classe trabalhadora, na opressão à juventude sem 

perspectiva e não é possível traçar uma mudança de jogo no Brasil sem fazer o acerto de 

contas sim, nós não esqueceremos e nem perdoaremos absolutamente nada enquanto tiver 

espaço no Brasil para uma elite ainda rir na nossa cara e se reunir para comemorar a 

revolução, como acontece todo ano. É da vida democrática eles fazerem isso, como tem que 

se da vida democrática a nossa luta intensa e cobrança, nós precisamos mudar o conteúdo 

histórico, pedagógico no Brasil. Um dos desdobramentos mais importantes é esse, o nosso 

jovem tem que ter acesso à história, o nosso jovem tem que ter o di-reito de saber porque 

ele é reprimido e torturado nas batidas policiais, por que ele é reprimido e torturado quando 

falta-lhe perspectiva, como falta-lhe oportunidade de emprego, a nossa dona de casa tem 

que saber por que o filho dela padece no Estado que não consegue conviver com as drogas, 

de um jeito respeitoso, não consegue conviver com as coisas que não seja apenas o fato 

consumado da criminalização, da estigmatização de uma classe que não aguenta mais a não 

virada de mesa. É óbvio, eu, você, somos da esquerda, somos do PT, reconhecemos e 

defendemos o avanço de um governo, mas tanto eu como você somos críticos, há muita 

paralisia, muita apatia em relação a coisa que precisa mudar no Brasil e uma delas é essa, 

não podemos titubear, e concordo, o Alípio foi formidável em tudo que falou, 

principalmente no que diz respeito a esse nhe-nhe-nhem, a essa picuinha de querer discutir, 

tudo fato consumado,a imprensa é sempre assim, boa parte da mídia é sempre assim, ou é 

uma coisa ou outra, não tem capacidade de relativizar nada, e não dá trégua, para mim 
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pouco importa se o Estado vai punir, para mim o que importa é o Estado não pode ter medo 

algum em revelar todas as verdades e deixar a sociedade livremente agir, agir, agir e mudar 

as coisas, uma dessas é essa, eu sou inconformado, não fui combatente na ditadura, mas 

frequentei sala de aula e nunca eu presenciei esse conteúdo que eu estou assistindo agora, 

não temos detalhe, a história foi trancafiada, ela está trancafiada, represada e a comissão da 

verdade já faz um trabalho espetacular, que é abrir, dar vasão a histórias tão tristes, mas tão 

maravilhosas, tão bonitas de resistência, de amor à diversidade,de amor por um sonho e por 

um povo. Parabéns a todos que depuseram, na verdade não é parabéns não, é um 

agradecimento por serem tão resistentes, estarem com a gente nessa luta. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Antes da gente encerrar, qual o 

nome da moça que você sugeriu, que mora em Niterói... Nádia... Só para registrar. Ivan vai 

falar do Issami. 

 

O SR. IVAN SEIXAS  - A questão do Issami, ele foi preso, passou um tempo na 

prisão, saiu e voltou a luta, e o que nós da comissão de familiares e mortos, desaparecidos 

políticos conseguimos apurar é que ele se reintegrou a vários trabalhos, um deles foi um 

trabalho que tinha uma ligação com a paróquia do padre George Calegari e a repressão 

monitorava, porque  o George era um militante que também tinha sido da LM, monitora e a 

partir daquele espaço... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Onde era Ivan? 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Era na Vila Santa Catarina, senão me engano, e a partir daí 

pela ação de um traidor, que é conhecido como Jota, um médico pediatra, que está em 

Brasília hoje em dia, que é o João Henrique Carneiro, eles monitoram e passam a seguir 

várias pessoas, uma delas é o Issami Nakamura Okano, que é capturado e segundo 

declarações de dois agentes da repressão, um deles é o Claudio Guerra e o outro é o 

Marival Chaves, por ação desse Marival fala, que por ação do Jota, do João Henrique 

chegam no Issami, ele é capturado e depois de torturado aqui em São Paulo e levado para a 

casa da morte lá em Petrópolis. O Claudio Guerra complementa esse relato dizendo que ele 
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transportou o corpo do japonezinho, que ele reconhece como sendo o Issami Namoro 

Okano e que ele recebe o corpo já morto do Issami e leva para fazer a incineração aos 

moldes nazistas lá em Campo de Guaitacazes, uma usina chamada Cambaíba, que era de 

um governador do Rio de Janeiro e lá deram fim, segundo Claudio Guerra, aos corpos de 

várias pessoas que foram mortas na casa da morte lá de Petrópolis. É do Espírito Santo, 

aliás, Eli Ribeiro. E a fazenda que ele tinha, essa fazenda Cambaíba, que por sinal 

recentemente um dos ativistas, líderes do MST que ocupa essa fazenda foi assassinado 

recentemente lá. Então essa história do Issami é isso, que ele teria saído da prisão, estava 

sendo seguido, o Jota que é esse agente infiltrado conduz a repressão para prender o Issami 

que é capturado e levado para ser assassinado lá no Rio de Janeiro, lá na casa da morte de 

Petrópolis, é essa  a história. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, queria agradecer a 

todos Idibal, Idibal é uma pessoa que tem uma dupla militância, ele consegue ter dupla 

militância ao quadrado, Idibal Piveta e César Vieira. Na segunda-feira Idibal e demais 

companheiros o Paulo Abrão e o pessoal do Ministério da Justiça vai lançar um projeto 

aqui em São Paulo, na Assembleia, na comissão da verdade, chamado clínicas do 

testemunho, como você conseguiu recuperar toda a prisão do João Candido, o pessoal que 

foi para o sanatório da Praia Vermelha, todos os presos da Revolta da Chibata, todos os 

marinheiros que foram internados no manicômio da Praia Vermelha, eu queria ver se a 

gente conseguia nessa audiência recuperar essa fase, que evidente não está nesse processo 

da comissão da verdade, pode estar na nacional, mas o nosso aqui é sessenta e quatro a 

oitenta e cinco e a deles é  quarenta e seis a oitenta e cinco e como é um importante 

processo da saúde mental no Brasil, que só você que recuperou essa história, Idibal eu 

queria ver se nessa audiência a gente podia recuperar, que todos os marinheiros da Revolta 

da Chibata foram internados lá no manicômio da Praia Vermelha. E agradecer, estamos 

indo lá para a auditoria, no prédio da auditoria que está sendo recuperado pelo povo 

brasileiro, acho que ele vai ser devolvido e vai ter uma missão menos nobre do que ela teve 

durante o período da ditadura, Tapajós parabéns pelo filme, pelo depoimento, se puder 

voltar  outras vezes, dar sugestões, nos ajudar e a gente vai tentar fazer com que a TV 

Assembleia passe os seus filmes, assim como tentar fazer o lançamento do filme do Alípio 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      30 
 
 

aqui, grande Darci Passos nosso apoiador, nosso amigo, Rillo e todas as pessoas aqui 

presentes, muito obrigado. A sessão está encerrada.  

 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva. 40ª Audiência Pública, Seminário Verdade e Infância Roubada, 10 de maio de 

2013. Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 40ª Audiência Pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 10 de maio de 2013, na Assembleia Legislativa, 

Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre o caso de crianças que foram atingidas 

na ditadura do Brasil. 

Inicialmente, a leitura do texto Verdade e Infância Roubada, por Thais Barreto. 

 

 

A SRA. THAIS BARRETO – Verdade e Infância Roubada. Crianças foram sequestradas e 

escondidas nos centros clandestinos da repressão política. Foram arrancadas do convívio com seus 

pais e suas famílias. Foram enquadradas como elementos subversivos pelos órgãos de repressão e 

banidas do país. Foram obrigadas a ficar em orfanatos, morar com parentes distantes, a viver com 

identidade falsa, na clandestinidade, impedidas de conviver, crescer e conhecer o nome dos seus 

pais. 

Levadas aos cárceres da ditadura militar, foram confrontadas com seus pais nus, 

machucados, recém-saídos do pau-de-arara ou da cadeira do dragão. Foram encapuzadas, 

intimidadas, torturadas. Algumas foram torturadas antes de nascer.  Nasceram em prisões e 

cativeiros. Sofreram torturas físicas e psicológicas. Houve crianças que assistiram ao assassinato de 

seus pais, outras não conheceram seus pais assassinados, cujos corpos não foram entregues aos seus 

familiares para que fosse feito o sepultamento. Crianças que não tiveram contato direto com os 

agentes da repressão, mas seus familiares foram atingidos, o que causou a elas sentimento de dor, 

de perda, de medo e humilhação.  

A ditadura não poupou as crianças. Sacrificou-as como forma de ampliar e perpetuar os 

efeitos das torturas a elas próprias e a seus pais. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos organizar a mesa, 

apresentar as pessoas e aí começa as apresentações. Priscila Arantes, André Arantes, os dois irmãos 

do mesmo lado. E depois a Iara Lobo e a Raquel Rosalen. 
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Primeiro nós vamos apresentar as quatro pessoas. Aqui está a Priscila Arantes, o André 

Arantes, a Iara Lobo e a Raquel Rosalen. Então, quem começa a apresentação? Ela mandou a 

apresentação, então a gente pode fazer no fim. Vamos fazer primeiro quem está aqui, está bem? 

Vamos começar. Priscila Arantes.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Essa é uma foto da Priscila e do 

André pequenos, que a Dodora mandou para nós. No exílio não é? Cadê a Dodora? Aqui mesmo em 

São Paulo? Em São Paulo.  

André Almeida Cunha Arantes e Priscila Almeida Cunha Arantes são filhos de Aldo Arantes 

e Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes. A Dodora.  

André nasceu durante o exílio de seus pais em 13 de junho de 1965, em Montevidéu, no 

Uruguai. Priscila nasceu no dia primeiro de maio de 1966, na cidade de São Paulo. Ambos viveram 

com os pais durante todo o período em que Aldo e Dodora permaneceram clandestinos no Brasil, de 

1966 até 1977, 11 anos.  

Em dezembro de 1968, imediatamente após a decretação do Ato Institucional número cinco, 

André e Priscila foram presos juntamente com os pais no sertão de Alagoas, em Pariconha, na 

região de Água Branca. Permaneceram presos com Dodora de dezembro de 1968 até maio de 1969. 

Quatro meses e meio. A polícia se negou a registrá-los como presos, permanecendo sequestrados, 

sem qualquer documento que provasse que estavam presos com a mãe. 

Juntamente com Dodora, foram deslocados por quatro diferentes cárceres. DOPS Maceió, 

Cadeia Pública de Maceió, Escola de Aprendizes de Marinheiro e Policlínica da Polícia Militar do 

Estado de Alagoas, confinados na ala de doenças infectocontagiosas. Esses cárceres estavam sob 

responsabilidade das Forças Armadas responsáveis pela prisão e sequestro, Polícia Civil e Polícia 

Militar do Estado de Alagoas e a Marinha do Brasil. 

André e Priscila foram matriculados com os nomes de André Guimarães Silva e Priscila 

Guimarães Silva no curso primário e no curso secundário, ensino básico e fundamental, em escolas 

públicas do Estado e da Prefeitura de São Paulo, e somente souberam seus verdadeiros nomes em 

1977, após a prisão de Aldo Arantes na Chacina da Lapa, em dezembro de 1976. Durante dois anos 

e nove meses visitaram o pai na prisão em São Paulo, no Presídio do Barro Branco. 

Vou colocar de novo a foto deles. 

Adriano, a gente pode apresentar o Memorial da Rita de Cássia antes de remontar a mesa? 

Pode ser? Ivan Seixas. 
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O SR. IVAN SEIXAS – A mensagem enviada pela Rita de Cássia que diz assim: À 

Comissão da Verdade. Meu nome é Rita de Cássia Resende. Tenho 51 anos, moro em Goiânia/GO. 

Aos cinco anos de idade, em 1968, fui morar com meus pais Gilberto e Rosemary em um povoado 

camponês no interior de Alagoas chamado Pariconha.  

Ali eles eram chamados de Juarez e Rosa. Minha mãe me explicou que eles deveriam ser 

chamados por esses nomes para nossa segurança e que isso seria nosso segredo.  

Pelo que me lembro, apesar da pobreza do lugar, as pessoas eram boas e eu brincava com a 

meninada como uma criança normal. Fui feliz ali, até que aconteceu o que uma criança não pode 

entender nem suportar sem sentir pavor e insegurança. Uma noite de pesadelo. Acordei com batidas 

fortes na porta, gritos, depois porta caindo, a casa sendo invadida por soldados fortemente armados. 

Hoje eu diria que foi um filme de terror. Depois a prisão. Falta de tudo. Acabou o sol, as 

brincadeiras, comida pouca e ruim. Eu gostava de correr, mas tinha que ficar parada. Tínhamos 15 

minutos para almoçar em um refeitório que saia para um pequeno pátio. Corríamos para lá. A 

Priscila, o André e eu. Crianças presas políticas. No intuito de brincar, víamos ratos enormes 

subindo pelas calhas do prédio velho. Havia muita sujeira, e hoje sei que era lixo hospitalar jogado 

a céu aberto no pátio do hospital do 20º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas. 

Mais de cinco meses ficamos presas, mães e crianças. Para mim representou uma eternidade. 

Sei que sofri muitas perdas, mas sempre me recusei aprofundar nessa questão, talvez por fuga, 

medo.  

Apesar dos esforços dos meus pais, depois que saímos dali só consegui me alfabetizar aos 

nove anos de idade. Durante anos me fechei e não suportava política e polícia. Depois entendi que a 

causa dos meus pais era nobre. Lutaram por um ideal de justiça e igualdade social. Quando criança, 

e mesmo adolescente, sentia que me tiravam o direito à vida. A Advogada que nos defendeu falou 

aos militares no julgamento, que nós, crianças presas, éramos uma ameaça à segurança nacional. O 

tempo passou, e apesar de tudo o que me foi tirado, hoje sou uma pessoa feliz, dentro do possível. 

Tenho uma filha, Maria Tereza, e um neto de dois anos, Joaquim, que proporcionaram muitas 

alegrias. Completam minha vida. Penso que eles vivem em uma sociedade melhor, e que eu, 

inconscientemente, contribuí para isso. 

Envio a essa Comissão da Verdade cópia do documentário ‘Rosa, Uma História Brasileira’, 

do cineasta Luís Eduardo Jorge, que registra a participação política da minha mãe em Alagoas, com 

depoimentos jurídicos, inclusive da nossa prisão. Espero que o filme possa contribuir com a 

Comissão da Verdade. Agradeço o convite para participar desta audiência que, infelizmente, no 

momento, não posso atender, mesmo sabendo da importância que isso representa. Goiânia, sete de 

maio de 2013. 
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Fragmentos da memória. Em Pariconha lembro que brincava de fazer carro de boi com cacto 

e palito de dente. Fazia guerra de mamona. Ganhei um pote de barro para carregar água na cabeça, 

mas quebrou. Brincava com coisas simples da região, pois não tinha brinquedo. Na primeira prisão, 

lembro que chegou uma mala cheia de coisas. Fiquei desesperada para ver o que tinha. Por sorte, 

eles me deixaram pegar os brinquedos. Um boneco chamado bonitão, de roupinha azul, ele era de 

plástico. Fogãozinho e panelinhas. Foi onde minha mãe achou cartas de Goiânia com a verdadeira 

identidade dos meus pais e escondeu. Ela falou que eu precisava ir ao banheiro, então leu as cartas e 

jogou fora. No mesmo lugar, andando no pátio da prisão, vi várias celas pequenas e em uma delas 

estava meu pai, deitado em um banco de madeira. Tentei a todo custo abrir a grade da cela. Então, 

no tanque ao lado tinha uma faca enorme. Peguei a faca e falei para o agente que eu ia matar todo 

mundo. Ele olhou para mim e disse, menina ruim. Eu fiquei muito brava aquele dia vendo meu pai 

ali. Nesse dia meu pai escreveu uma carta para mim. Era meu aniversário. Tenho uma cópia até 

hoje, porque a original se perdeu com o tempo.  

No cômodo que ficávamos tinha pouco e ainda pisei em um ferro enferrujado. Nessa mesma 

prisão o agente carcerário deu para mim, o André e a Priscila os presentes que ele tinha ganhado de 

natal para seus filhos na campanha de natal e o que eu escolhi foi um barco azul e branco. Isso 

significou muito para mim. Como se eu visse o brilho de uma joia na lama. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ela mandou algumas fotos. São 

alguns bonecos que ela cita na carta e o barco e o jogo das panelinhas. E ela enviou também uma 

carta que o pai enviou para ela no sétimo aniversário. Muito longa para a gente ler agora, mas ela 

enviou para nós. E essa é uma foto recente da Rita com a sua filha e o neto. Imagino, não a 

conheço, que ela seja essa. 

Eu vou voltar ao começo só para mostrar algumas fotos de infância que ela enviou também. 

Essa é a Rita pequena. Essas duas fotos que ela enviou para nós. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Priscila. 

 

 

A SRA. PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES – Bom dia a todos e a todas. Eu sou 

bastante emotiva, então eu estou bastante emocionada de estar aqui. Representa muito para mim. 

Queria agradecer imensamente à Comissão da Verdade por essa oportunidade de poder 

compartilhar os momentos da minha história e da minha família.  
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Já acalmei. Eu queria agradecer imensamente à Comissão da Verdade por estar aqui e poder 

compartilhar com companheiros que provavelmente vivenciaram ou tiveram situações semelhantes 

a minha, de poder estar aqui com meus familiares, meu irmão querido, minha mãe, meu pai, meus 

amigos queridos que estão aqui e os outros companheiros. E parabenizar a iniciativa da Comissão 

da Verdade por esse resgate público de parte da história do nosso país. 

Como eu sou uma pessoa bastante emotiva eu resolvi preparar um texto. Me sinto um pouco 

mais segura na escrita. Vou iniciar a leitura desse texto e depois eu fico disponível caso tenham 

perguntas a serem realizadas. 

À Assessoria da Comissão da Verdade. 10 de maio de 2013. 

Antes de iniciar meu depoimento, gostaria de recorrer a um mito antigo que versa sobre a 

história de um sobrevivente. Refiro-me ao poeta Simônides, considerado inventor da arte da 

memória na Grécia antiga.  

Diz o mito, que o poeta teria estabelecido as bases da mnemotécnica, a arte da memória, em 

função de acidente vivido por ele próprio. Simônides foi o único sobrevivente do desabamento do 

teto do salão de um baquete onde se comemorava a vitória do pugilista grego Escopas. O que 

importa nessa história é o que aconteceu após essa tragédia. Os parentes das vítimas, que queriam 

enterrar seus familiares, não conseguiam reconhecer os mortos, que se encontravam totalmente 

desfigurados pelas ruínas. Recorreram então à Simônides, o único sobrevivente, que graças a sua 

memória, conseguiu se recordar dos participantes do banquete na medida em que se lembrou do 

lugar ocupado por cada um deles durante a comemoração. Essa história de Simônides está muito 

distante do nosso tempo. Por outro, ela ilustra bem o embate contra o esquecimento da história.  

Aquele que testemunha, de certa forma sobreviveu a uma situação limite. Traumática. No 

meu caso, e de meus familiares, a época da ditadura militar no Brasil. Como filha de pais que foram 

presos, torturados, exilados, foragidos e clandestinos e eu mesma presa com minha mãe e meu 

irmão quando tinha três anos de idade, no sertão de Alagoas, apesar de não ter a lembrança desse 

episódio, deixo aqui meu depoimento na esperança que ele possa contribuir, não somente para 

construção de uma memória coletiva, mas que, de alguma forma, ele possa servir de dispositivo 

para que essa história não se repita nunca mais em nosso país.  

Recentemente meu pai me pediu um depoimento sobre as memórias da minha infância. 

Gostaria então de compartilhar aqui alguns trechos dessa carta que recebeu o título de ‘Identidade, 

Nome e o Paradoxo à Liberdade’. Carta aos meus pais. 

Talvez um dos dispositivos mais antigos na humanidade seja o de dar nome às coisas. Dar 

nome as coisas significa dar a elas vida, história, identidade. É assim que uma criança recebe um 

nome ao nascer, carregando para o resto de sua vida. Escolher, dar um nome a uma criança é fazer 

uma espécie de doação de uma história simbólica familiar. Doação que a insere na continuidade de 
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uma filiação, a inscreve nas linhagens maternas e paternas, uma espécie de fio de Ariadne que lhe 

indica um caminho sem traçá-lo de antemão.  

Priscila Almeida Cunha Arantes. Foi este nome que meus pais me deram em primeiro de 

maio de 1996, quando nasci. Mas não foi este o nome que utilizei até os meus 11 anos de idade, 

quanto então meu pai foi preso e minha mãe ficou foragida na época da ditadura militar.  

Até os meus 11 anos sempre fui Priscila Guimarães Silva. Uma criança feliz que vivia como 

outras de minha idade, na periferia de São Paulo, com sua família. Existia, por vezes, uma sensação 

velada que talvez, pela minha idade na época, não conseguia entender. As janelas da casa na 

Avenida Itaquera eram forradas de papel e sempre me davam a impressão que estávamos a esconder 

algo que eu não tinha muito claro o que era. Muitas vezes, quando eu via meu pai escutar a 

Internacional em seu rádio pequeno em seu quarto, bem baixinho, ficava sempre uma pergunta no 

ar. Por que ele tem que escutar o som tão baixo? Mas os natais eram sempre muito gordos ao meu 

olhar. Recebia sempre muitas roupas, que apesar de serem usadas, vinham sempre envoltas em um 

lindo papel celofane vermelho, que somente a minha mãe sabia fazer. A casa da Avenida Itaquera 

tinha um quintal grande, que apesar de receber às vezes a visita de alguns amigos indesejáveis, 

enormes ratos, brincava com minhas bonecas e com meu exército de formigas, minhas 

companheiras inseparáveis.  

Certo dia, fomos tirados as pressas da Avenida Itaquera e levados por meu tio Bruno, irmão 

da minha mãe, de carro, até Belo Horizonte, para casa de minha avó materna. Não entendi ao certo 

por que estávamos indo para Belo Horizonte e muito menos o que de fato tinha acontecido, mas 

sabia que era algo muito grave e que tinha acontecido algo com meu pai.  

Ele e minha mãe tinham combinado de que se meu pai não voltasse de uma viagem em uma 

determinada época é porque alguma coisa tinha ocorrido. E de fato ocorreu. Meu pai tinha sido 

capturado em plena estação Paraíso do metrô, nome engraçado, pelos militares.  

Dezembro de 1976. Não lembro desse dia com detalhes, mas me recordo do desespero de 

minha mãe, que nos levou às pressas, eu e o André, na casa do tio Bruno. Na viagem a Belo 

Horizonte fomos parados por um policial. Acho que o tio Bruno estava dirigindo muito rápido. E 

senti um nervosismo muito grande no ar. Chegamos à casa de minha avó. A casa era muito grande, 

tinha quase 40 cômodos e fomos acolhidos em clima de festa e com muito carinho pela família da 

minha mãe. Uma família que, no entanto, eu nunca tinha visto. A única exceção era a querida tia 

Tei, que nos acompanhou por diversas vezes na época da clandestinidade. Eu e o André moramos 

por lá até minha mãe poder viver em liberdade. Encontramo-nos, acho, somente um ano depois, na 

casa da tia Diva. Minha mãe estava pálida, magra, fruto da dieta forçada e macrobiótica que teve 

que passar quando ficou escondida na casa de conhecido no Rio de Janeiro. Seu corpo enfraquecido 

me chamou a atenção naquela época. Uma imagem que jamais vou esquecer. 
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Foi em Belo Horizonte que pude, de fato, me tornar Priscila Almeida Cunha Arantes. Anos 

antes, meu pai, quando ainda morávamos na Avenida Itaquera, tinha comentado comigo e meu 

irmão que nossos sobrenomes não era Guimarães Silva. Naquela época, apesar da surpresa, esse 

comentário não teve significado nenhum para mim. Eu continuava sendo Priscila Guimarães Silva, 

vivendo com os meus pais na Avenida Itaquera. 

Foi em Belo Horizonte que uma nova realidade se apresentou para mim, de fato.  Talvez 

hoje, mais madura, eu possa reconhecer o paradoxo daquela sensação. Por um lado, pude descobrir 

que tinha um nome real. Outro. Este sim verdadeiro, que trazia com ele uma família, uma história, 

uma outra identidade. Mas, ao mesmo tempo, e talvez esse fosse o fator que mais me assustou, 

assumir a minha verdadeira identidade e meu nome trouxe a perda da convivência com os meus 

pais. E, mais do que isso, a consciência de que eles estavam em uma situação de perigo iminente. É 

exatamente no momento que nossos nomes podiam ser utilizados que meu pai foi preso e minha 

mãe ficou foragida.  

Obviamente, esse paradoxo de identidade se tornou mais acentuado em momento de 

adolescência, quando essas questões já são colocadas à mesa. Para além de uma mera crise de 

identidade, era uma real crise de identidade. Seria melhor continuar sendo Priscila Guimarães Silva 

e poder viver clandestina com meus pais em liberdade ou seria melhor ser Priscila Almeida Cunha 

Arantes e poder viver em liberdade com meus pais presos? Independentemente da minha opção na 

época, eu não tinha escolha real a fazer.  

Esta sensação paradoxal veio acompanhada por outra experiência que foi muito marcante na 

minha adolescência. Estávamos em Belo Horizonte, quando dois ou três homens entraram na casa 

da vovó Isa dizendo que eram amigos de meus pais. Não me lembro exatamente quem foi me avisar 

das supostas visitas. Olhei à espreita por uma das portas da sala e tendo a nítida sensação de que 

aquela visita vinha carregada de alguma ameaça, me escondi debaixo de uma das mesas redondas 

que havia na sala da minha avó. Foi exatamente em volta desta mesma mesa que minha avó, minha 

tia e os dois visitantes sentaram-se para conversar. Fiquei ali um bom tempo a escutar a conversa 

que não vou esquecer nunca mais. A conversa em tons de ameaça, pois o que eles queriam saber era 

onde mamãe estava. Descrevia com minúcias e detalhes a tortura recebida pelo meu pai. 

Espancamento, pau de arara, corpo inchado, quase morte. Anos depois vim saber que esses 

visitantes faziam parte da equipe de torturadores de meu pai. 

Nessa época, fui acometida por uma série de desmaios. Pequenos lapsos de consciência. 

Talvez por um desejo real de esquecer, por um pequeno espaço de tempo, algo que me incomodava 

em profundidade. Meu grande refúgio, no entanto, eram as aulas de pintura. Certa vez fomos à casa 

da tia Leda. Em uma das salas de sua casa vislumbrei uma tela em branco presa a um cavalete. Ao 

seu lado, um pequeno livro que continha, na sua capa, a imagem do carteiro do Van Gogh. Não tive 
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dúvida, peguei um carvão e desenhei na tela em branco a imagem do pintor impressionista. A partir 

desse dia, tia Leda me matriculou em curso de pintura. Esse contato com o mundo das artes nessa 

época talvez tenha sido uma das molas propulsoras de minha profissão atual e de meu interesse pelo 

mundo da cultura.  

Assim que voltamos de Belo Horizonte fomos morar na Bela Cintra. Nessa época, eu, minha 

mãe e meu irmão íamos visitar com frequência meu pai no Presídio Barro Branco. Me lembro da 

ambrosia, dos desenhos em pelo gravura, das conversas com Ariston, do querido Ari Tanam, das 

pinturas do Guerra, da revista da polícia, da greve de fome vivida pelo meu pai. Apesar de meu pai 

estar preso, nossos telefones estavam sempre grampeados. Era comum eu ouvir ruídos ou 

xingamentos do outro lado da linha. Mas, talvez, um dos dias mais marcantes de minha vida foi o 

dia em que meu pai foi solto. Ele descia a rampa do presídio com uma pequena mala na mão, 

estávamos ali novamente, a família reunida fora do espaço confinado das quatro paredes da prisão. 

Hoje, tenho 47 anos e com muito orgulho me chamo Priscila Almeida Cunha Arantes, filha 

do Aldo e da Dodora, irmã de André, casada com Wagner e mãe de Thiago e Carolina.  

Para muitos o nome é um bem. A continuidade do nome, como referente da pessoa, pode, 

em alguns casos, não se interromper com a sua morte, necessariamente. Alguns nomes existem e 

permanecem vivos na memória de outros homens, principalmente quando se referem a nomes que 

contribuíram para construção de uma história coletiva. Trago comigo essa história marcada por um 

duplo nome, um nome clandestino e um nome verdadeiro. Sinto orgulho dos meus pais, pessoas, 

nomes que lutaram e que contribuíram para construção de um mundo melhor, e que possibilitaram a 

mim, Priscila Almeida Cunha Arantes, desfrutar da vida em liberdade. Priscila Guimarães Silva, 

presente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – André, você prefere com esse 

microfone e com este? Com qual você se sente melhor? 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Eu pensei que vocês iam fazer 

perguntas para Priscila para dar um tempinho para eu me recuperar. Aquele descanso. Bom, mas eu 

vou aqui mesmo. 

Presidente, eu também, para não deslizar aqui, fiz um texto que eu vou ler. A ideia está 

baseada nesse texto. É um texto que serviu, em uma palestra em 2010, foi um convite da 

Coordenação Geral de Direitos Humanos do Ministério da Educação para falar sobre questão de 
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direitos humanos no MERCOSUL, eu fiz uma fala que eu achei que podia ser uma fala referencial 

dessa fala também. E a minha escolha foi trazer o texto e aí fazer alguns comentários e tal.  

Meu nome é André. André Almeida Cunha Arantes. Sou filho do Aldo Arantes e da Maria 

Auxiliadora, que estão aqui, ex-militantes da Ação Popular.  

Gostaria de agradecer o convite e agradecer as pessoas todas que estão aqui. Aline, a 

namorada, a Juju, o Wagner, a Carolina, o Thiago, enfim, todos os familiares, colegas, algumas 

pessoas não conhecidas, mas, com certeza que são pessoas sensíveis à causa da luta pela 

democracia no país.  

Queria iniciar, antes de falar do texto, fazendo um agradecimento a toda uma geração que 

dedicou a sua vida por um Brasil mais justo, um Brasil de todos. Não é uma questão de pessoas, 

mas de geração. Essa geração ficou marcada com essa cor. A cor da luta pela democracia, pela 

liberdade. Queria agradecer também aos meus pais, Aldo e Dodora, que estão aqui, por terem nos 

poupado do sofrimento. Na verdade eu acho que meu depoimento ele vai muito por aí. Eu acho que 

a escolha que eles fizeram, a forma como eles trataram as questões, na verdade, durante o momento 

mais difícil, fez com que absolutamente, quem não sabe o que poderia ter está feliz com o que tem. 

E era exatamente isso. Além dessa escolha, tem nos proporcionado de um convívio social rico e 

diversificado, porque a história de ter vivido no campo e depois de ter vivido na periferia, eu 

acredito que deu uma sensibilidade de determinadas questões que só tem quem fez parte. Não, você 

foi fazer um trabalho, uma atividade social em um final de semana na periferia de São Paulo ou no 

interior no... Isso é uma coisa. A outra coisa é você viver, achar que você é dali, que as pessoas são 

seus amigos, são seus tios, são seus parentes, as suas referências estão todas ali. Isso dá uma outra 

sensibilidade. É como se você fosse dali mesmo. Não é você estar vendo de fora. Então, é uma 

oportunidade social rica. É óbvio que eu não acredito que nenhum pai fizesse uma opção dessas se 

tivesse que fazer, mas, em tendo feito, eu acredito ali que ali tem qualidades muito interessantes. E 

eu credito a decisão dos meus pais também toda uma preocupação em estar alimentando um desejo 

pela justiça, pela igualdade e pelo amor ao país, que é uma característica dessa geração. Amar o 

país, gostar do país, lutar pelo país. Então eu acho que isso é um legado muito grande. 

E, por fim aqui, eu agradeço a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em nome do 

Deputado Adriano Diogo, que se propôs a essa iniciativa fantástica de resgatar fragmentos da 

história recente brasileira, pela perspectiva dos filhos. Porque os diferentes olhares trazem visões 

diferentes do mesmo fato. E, com certeza, pode trazer os filhos revela coisa que, em geral não passa 

pela cabeça, pelo menos dessa geração. Da geração que foi, vamos dizer assim, protagonista dessa 

situação toda. Os filhos são filhos. Os filhos estão indo de carona. Quem está indo de carona não 

escolhe a caminho. Vai de carona. Mas, enfim, a gente fica com marcas também, fica com histórias, 

e é muito interessante. 
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Recentemente eu tive, sempre gostei dessa temática, recentemente eu tive com os familiares 

que aqui estão e minha namorada vendo um filme argentino, ‘Infância Clandestina’. Olha, eu achei 

muito bacana. É engraçado, minha mãe já não gostou. Achou que tinha um monte de coisa que ela 

não achava legal. Eu falei, olha, você pode não ter gostado, mas, para quem está desse lado e sentiu 

como criança, como filho, é impressionante como algumas coisas aparecem e elas se repetem em 

português ou em espanhol, aqui, na Argentina, no Uruguai, onde for, algumas coisas elas são muito 

similares.  

Bom, o que eu escolhi então eu já expliquei. Vou fazer a leitura do texto, vou fazer alguns 

comentários. Vamos lá.  

No ano de 1965 meus pais Aldo e Maria Auxiliadora estavam curtindo o frio do inverno sul-

americano na praia de Punta Gorda em Montevidéu. Não foi uma escolha voluntária, até porque a 

melhor época para aproveitar as praias do Uruguai é no verão, entre os meses de janeiro e fevereiro. 

Por outro lado mesmo, teria sido bom ter ido para Punta del Este, que é a praia mais bonita e 

procurada desse pequeno país. Mas o motivo para passar férias assim é uma imposição do momento 

político do Brasil, que acabava de mergulhar em um período de ditadura militar que duraria 

aproximadamente duas décadas. 

13 de junho de 1965. Durante esse período de férias forçadas no Sanatório Americano, 

minha mãe ficaria feliz pela primeira vez de me ver chorar. Moramos no Uruguai quase um ano. 

Depois voltamos para o Brasil e fomos morar em São Paulo. Mais tarde, dentro da política de 

integração da produção, fomos morar no Nordeste.  

Tem uma coisa interessante que eu fiquei sabendo de um depoimento que minha mãe fez há 

algum tempo. Que em geral, todo o corpo político brasileiro daquela época que estava em Brasília, 

que estava no Governo Jango, que fazia parte do Governo Jango, foi basicamente para o Uruguai. E 

por algumas questões básicas. A primeira é que o Uruguai é do lado. É quase Brasil. Segundo, que o 

Brizola tinha uma fazenda no Uruguai, tinha postos no Uruguai e tinha ido para lá também. E 

terceiro, porque o Brizola fez a cortesia de alugar um hotel, um hotel de veraneio, é verdade, 

daqueles que é mais barato no inverno porque ninguém vai, e fez a cortesia de alugar esse hotel e 

ceder para esse grupo, que era um grupo grande, não era um grupo pequeno de pessoas que tinham 

ido para o hotel. Eu fui para o Uruguai a primeira vez eu acho que 2003 ou 2004. Eu sou da área de 

esporte, eu trabalhei com Spinning muito tempo e eu fui convidado para dar um curso no Uruguai 

em um clube que chamava Clube Carrasco, que é um clube muito bacana no Uruguai, um dos 

melhores clubes que tem. E foi a partir daí que eu tirei um momento para conhecer um pouco dos 

lugares que meus pais passaram. O Sanatório Americano onde eu nasci, a Rua Palmas (ininteligível) 

que foi onde nós moramos. A praia de Punta Gorda, que foi onde tinha uma foto muito bonita dos 

meus pais, o Betinho, irmão do Henfil, mais um amigo, na praia. Eu sempre gostei muito daquela 
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foto. Uma coisa daquelas que você fica lembrando assim, das imagens que reverberam. Foi muito 

interessante ter ido conhecer esse lugar.  

Bom, voltando ao texto.  

Tinha três anos e lá estávamos em mais uma situação estranha. Durante a noite, uns amigos 

de meus pais vieram nos buscar em nossa pequena casa que ficava no interior de Alagoas, 

precisamente em Pariconha, distrito de Água Branca, no alto sertão alagoano. Nos levaram de jeep 

para um castelo, Policlínica da PM de Alagoas, em Maceió. Lembro que achei aquilo estranho. 

Como era noite, o castelo pareceu meio sombrio. Acreditei que, quando acordasse de manhã, 

perceberia que o castelo era legal. Quando despertei no outro dia, estava em um quarto pequeno e 

cinza, cheio de grades.  

Eu queria dizer o seguinte, fazer um relato aqui, que a minha mãe, que estava com a gente 

nesse momento, é responsável por ter nos enganado o tempo todo. Queria confessar aqui na 

Comissão da Verdade que eu não senti aquilo como um clima violento, eu não senti a prisão como 

uma prisão, porque ela transformou os policiais em amigos. Ela transformou a prisão em um 

castelo. Se eu sou criança, eu tenho três anos de idade, qual é o referencial de vida que eu tenho? 

Em quem eu confio? Eu confio na minha mãe. Se minha mãe disse que eles eram amigos, eles não 

eram ruins. Se ela disse que aquilo que era estranho era um castelo, então aquilo era um castelo. E 

assim ela foi enrolando a gente o tempo todo. Eu não sei se você tinha essa impressão, entendeu, 

mas eu sempre fiquei com essa impressão de que estava sendo enrolado. 

Mudamos algumas vezes de endereço. Depois do castelo, fomos para Escola de Aprendizes 

de Marinheiro de Alagoas. Uma vez por dia, descíamos para brincar em um pátio cheio de lixo e 

ratos. Coincide muito, o que a Rita colocou, que a gente viveu junto esse período.  Minha mãe 

apelidou carinhosamente o rato de Jerry. Quer dizer, quem é da minha idade assim, viu desenho 

animado, eu não sei se passa hoje em dia, que era o Tom e o Jerry. Então ela transformou aquele 

bando de rato em um monte de rato legal. Porque a gente ficava torcendo para os ratos correrem. 

Poxa, provavelmente tem um gato correndo aí atrás. E era um lugar horrível, mas, não era tão 

horrível assim, quer dizer, a percepção era outra.   

Jerry era o ratinho esperto de um desenho animado da época que vivia fugindo de seu algoz, 

o gato Tom. Como eu era pequeno eu não percebia, mas o Tom tinha nos pegado. Estávamos 

detidos em uma prisão da Marinha. Comia no restaurante dos oficiais até o dia em que um oficial 

pediu que a minha mãe me deixasse com ele e a esposa, já que ela não tinha futuro para me 

oferecer. O que o oficial não sabia é que o mundo dá voltas. Mais do que depressa, minha mãe me 

pegou pela mão e saiu dali. No dia seguinte, já estávamos comendo no restaurante dos soldados e, 

dias mais tarde, fomos transferidos para outra prisão.  
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Eu, minha mãe e minha irmã ficamos aproximadamente quatro meses presos. Meu pai, que 

foi preso dias depois, ficou sei meses na prisão. No final desse período, meus pais foram levados a 

julgamento em Recife. Durante a sessão, eu e minha irmã, que nessa época tínhamos dois anos, a 

Rita estava junto nesse momento também, ficamos correndo por toda sala e fazendo uma bagunça 

danada. Depois eu vim saber que isso foi orientação da advogada. Mas isso foi muito interessante 

porque a advogada fala assim, olha, manda essa molecada fazerem bagunça porque é o jeito de 

vocês saírem daqui. E isso acabou dando certo porque, vendo essa confusão, um militar do 

Conselho de Sentença procurou saber o que a gente estava fazendo ali. O que esse bando de menino 

está fazendo aqui de confusão? O escrivão, que já estava sensibilizado com a nossa situação, disse 

que estávamos presos com nossos pais. Durante o julgamento, não se tocou em nossa presença. 

Todavia, o mesmo militar questionou um PM de Alagoas por que minha mãe estava presa. E ela 

respondeu que, em Alagoas, quando não encontravam o marido, prendiam a mulher. Isso era uma 

prática. Não encontra o marido prende a mulher que o cara aparece. Com isso, nossa advogada 

pediu a libertação de nossas mães. Nunca a libertação da gente, porque a gente não existia ali, 

entendeu. Era sempre no embalo. Era a mãe. Acatado o pedido, fomos os três libertados. Meu pai 

ficou preso por mais algum tempo e depois fugiu da prisão durante um jogo de futebol entre os dois 

principais times de Alagoas. 

Aqui tem um negócio que, outro dia, eu conversando com a minha mãe, ela me contou. 

Imagina o sufoco que foi. A gente saiu dessa prisão, tudo para mim é férias, de um lado para o 

outro. E aí a gente foi para uma estação rodoviária em Recife. Ou seja, a gente já sai de quase seis 

meses de prisão em um cubículo e eu tinha acabado de ter uma ordem de ficar correndo lá dentro. 

Na hora que nós saímos do negócio eu saí em desabalada carreira e subi na rodoviária de Recife. Eu 

tinha três anos de idade. Minha mãe ficou desesperada. Correu atrás de mim gritando. E eu, quando 

me dei conta já não sabia onde estava. Ela me encontrou sentado no colo de uma mulher já dentro 

do ônibus indo sei lá para onde. Imagina o que ia acontecer. Passamos seis meses presos, na hora 

que pode ficar feliz porque está liberado o menino some. Foi efeito colateral da ordem da advogada. 

Ninguém avisou que era para parar de correr. Só avisaram corre, corre, corre. Aí não mudou a 

ordem eu continuei correndo.  

Depois dessa aventura, ficamos algum tempo em Goiás, na casa de meus avós paternos. 

Assim que as coisas esfriaram, fomos para São Paulo, onde um novo capítulo começava. Durante 

esses anos de ditadura, o contato com nossa família foi muito pequeno. Era uma questão de 

segurança. Conhecia apenas alguns tios e um casal de primos que morava em São Paulo, sendo que 

o contato era esporádico. Esse era o tio Bruno, que morava em Santo Amaro, que era o irmãozao da 

minha mãe que sempre nos apoiou. Sempre passávamos as festas, aniversários, natal e final de ano 

sozinhos, sem contato com outros familiares. Mas também não sentia falta porque para mim era 
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aquilo ali. Estava muito bem acompanhado. Mesmo assim, o natal era uma grande festa, cercada de 

expectativas. 

Lembro que recebia muitos presentes, mas nunca sabíamos direito quem havia dado. E 

nunca ninguém dava muita informação, mas a gente também não perguntava, porque o fato 

concreto é que tinha muito presente, entendeu. Então estava bem resolvido. Mas não parava para 

pensar nisso, só queria curtir os presentes. 

O tempo foi passando, fui crescendo e percebi que a gente mudava bastante, basicamente 

por bairros da periferia da Grande São Paulo. Aquilo parecia normal, tinha uma família, estávamos 

na escola, fazia natação em um clube da periferia de São Paulo. Tudo fluía bem, até que dois 

conhecimentos chamaram a atenção. 

O primeiro foi quando meus pais resolveram que eu e minha irmã tínhamos que conhecer os 

nossos primos e tios em Belo Horizonte. Anualmente, todo esse pessoal, os primos, iam de trem 

para uma casa em Angra dos Reis. Meu tio era Engenheiro de uma empresa dessas, da empresa 

estatal de trens, eu não lembro como é que chama o negócio. Ele como era Diretor, e Diretor 

Engenheiro. Ele tinha uma casa em Angra dos Reis e ele tinha um vagão que ia até a casa dele.  Era 

uma mamata, mas a gente nunca participava disso. Era muita gente. Só primos de primeiro grau, 

fora o pessoal que ia a mais, eram 15 na casa. Uma casa enorme.  

Durante uma brincadeira em que cada um tinha de fazer uma apresentação, aconteceu um 

problema. Porque era muita gente, a família muito grande, onde os primos não têm muito contato 

sempre rola em um momento dessas das pessoas se apresentarem, quem é o pai, quem é a mãe, para 

as pessoas irem se localizando. Quando chegou a minha vez eu falei o meu nome frio. André 

Guimarães Silva. Na verdade, o meu nome era André mesmo. O que eu acho que é uma coisa 

interessante. Mas o fato dos nossos nomes, os primeiros nomes serem os nomes que a gente usou a 

vida inteira me deu a impressão que não foi tão estranha no momento que a gente mudou de nome, 

porque também foi uma armação dos dois. A gente nunca chamava eles pelo nome, a gente nunca 

chamava as pessoas que conhecia pelo nome, era sempre tio, tia, pai e mãe e no máximo eu era 

André e eu chamava a Priscila de Priscila. 

Na verdade o nome era André mesmo, mas o sobrenome era frio e bem diferente do dos 

primos. Quando eu acabei, um dos primos levantou e disse que eu tinha falado meu sobrenome 

errado, pois não tinha relação com nosso nome de família. Como tudo que tem criança junto, a 

história acabou em briga, pois eu me senti ofendido que alguém dissesse que eu estava mentindo 

com relação ao meu nome. E sempre tinha esse negócio, a gente era meio esquentadinho, como é 

que você está dizendo que eu não sei qual é meu nome? Está ficando maluco. Aí saia na porrada. 
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Já de volta em São Paulo, relatei o ocorrido em casa. Meus pais não foram. Meus pais não 

falaram nada, como era o jeitão deles tratarem. Assim, ah, está bom. Mas o fato concreto é que a 

gente nunca mais voltou para Angra dos Reis. Morreu ali. Acabou aquela história.  

Quando tinha oito anos, esse é o segundo fato que me incomodou, não queria pressionar 

meus pais, pois tinha muito carinho por eles, porque eles sempre foram pessoas muito amorosas 

com a gente, muito atenciosas. Apesar dessa confusão toda, mas eu tinha os pais bem amorosos. 

Mas, a certeza de que aquilo que meus primos falaram em Angra dos Reis a respeito do nome da 

nossa família fosse verdade foi aumentando. Aquela coisa ficou reverberando na minha cabeça. 

Mais ou menos nesse período, tive uma conversa franca com meu pai. Ele sempre ia 

contando, a gente ia para escola e meu pai ia levando a gente, cara, andava para caramba, acho que 

andava uma meia hora, 40 minutos e ele ficava inventando história. E aí ele fazia esse caminho para 

escola contando a estória dos três irmãos coelhos. Você lembra disso?  Zico, Zeca e o Zoca. Eram 

três coelhinhos espertos e com muito bom caráter. Já ia ali colocando um monte de mensagem. O 

coelho é isso, o coelho é aquilo, para ir enrolando a gente. Eles eram corajosos e nunca mentiam. 

Tinha sempre essa introdução. Aí a gente ficava com aquele negócio na cabeça. Eu me sentia o 

próprio Zico. Esses coelhos eram meus heróis. Então, em um determinado dia, meu pai insistiu 

comigo que eu não deveria contar aos primos, porque essa história está reverberando, onde a gente 

morava. Aí eu fui para cima dele, poxa, pai, você ensina a gente que não é para mentir e agora está 

me pedindo para mentir. 

Meu pai arregalou os olhos, pensou um pouco e disse assim, olha, filho, você vê o seriado 

do Zorro, não vê? Você acha que o Zorro pode sair contando para todo mundo qual é a identidade 

verdadeira dele? Aí eu olhei para ele e falei, lógico que não, pai. Só o mudinho sabe disso. Se o 

Sargento Garcia souber a identidade do Zorro, vai prender ele.  Pois é filho. Essa é nossa situação. 

Já entendi pai. Pode deixar comigo que eu vou guardar segredo. E assim foi.  

E aí acompanhado a essa história toda, veio a explicação. Existiam os barrigudões, tipo 

sargento Garcia, e o povo, magro. Gordo, Sargento Garcia e magro o povo, que não comia e tal.  

Havia uma briga entre esses dois grupos, assim como no filme do Zorro, e nós estávamos lutando 

do lado do povo, contra os barrigudões. Bom, para mim estava mais do que boa a explicação. Vi 

que havia desvendado o segredo da família e ainda por cima descobri que era filho do Zorro. Estava 

no auge. Eu que antes gostava do Zico agora sou filho do Zorro, o patamar só estava ficando 

elevado.  

Agora, ser filho do Zorro trouxe um certo sentimento de dever a cumprir que acabaria tendo 

um preço a ser pago mais tarde. 

O segundo momento estranho foi quando meu avô paterno faleceu. Eu tinha quase dez anos 

de idade. Foi enviada para meu pai a caneta de meu avô, que continha seu nome inscrito na lateral. 
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Um dia, no quarto/escritório de meu pai, que é esse que a Priscila colocou, que era forrado de 

jornal, era o negócio mais estranho do mundo. Tinha parede na frente e o quarto ainda era forrado 

de jornal. A janela, aquilo eu via lá as coisas, cheio de recorte de jornal picotado, um negócio de 

louco. Bom, li o sobrenome do meu avô. Percebi que o sobrenome dele não era parecido com o 

nosso. Então disse, descobri, descobri, o nome do vovô é Galileu e é Arantes. Esse é o nome da 

nossa família. Que até então ela não tinha contado. Essa tática de ir enrolando a criança o máximo 

que der. Ele descobriu que o nome não é esse, ok, não é esse, mas não conta qual é o nome. Então a 

tática vai protelando. Diante disso, meus pais contaram a razão de nosso sobrenome trocado. Esse 

momento foi o momento em que eles chegaram, conversaram com a gente. Naquele dia fiquei 

sabendo que o nome de meu pai era Aldo e o nome da minha mãe era Maria Auxiliadora. Virei para 

meu pai e disse, você não tem cara de Aldo e sim de Roberto, que era o nome frio dele. E assim foi. 

Entre seis e 11 anos, moramos na zona leste de São Paulo. Vila Formosa, Rua Itaquera, 

Mooca, Vila Manchester, eram os lugares que frequentávamos. Nesse período, fiz natação no Clube 

da Vila Manchester, que era um clube social que eu ei que ainda existe, ainda preciso fazer uma 

visita a esse clube. Era um clube da prefeitura de São Paulo, bem equipado com pista de atletismo, 

campo de futebol, quadras cobertas, sala de ginástica, piscina. A Priscila fez ginástica olímpica lá, 

eu fiz natação. Passava a tarde nadando. Fiz muitos amigos, treinei bastante e, como todos, tinha um 

sonho, treinar natação no melhor Clube da cidade. Qual era?  O Corinthians. Me desculpem os que 

não são corintianos, mas naquela época o melhor clube de São Paulo, da natação, era o Corinthians. 

Sonho que não durou muito. E explico. Com essa história de ser filho do Zorro e ter de 

manter a identidade secreta da família, eu entendi que não podia aparecer. Isso significava que, se 

ficasse bom e fosse para o Corinthians, ia acabar entregando minha família. Então, desenvolvi um 

certo sentimento de ir me distanciando do desejo de melhorar e ir nadar no Corinthians. 

Em 76, no final do ano, bem perto do natal, meu pai foi preso em um episódio chamado 

Chacina da Lapa, onde morreram vários companheiros dele do PCdoB. Ângelo, Arroio e Pomar. E 

vários outros foram presos. Fomos acordados bem cedo pela minha mãe, pegamos algumas coisas, 

colocamos na mochila e nos mandamos de táxi para casa de meu tio, tio Bruno, lá em Santo Amaro. 

Era um tio que eu já conhecia, irmão da minha mãe. Ele e minha tia Tei, também irmã de minha 

mãe, eram praticamente os únicos parentes que víamos de vez em quando. Minha mãe não contou 

nada para a gente a respeito do ocorrido com meu pai. Ficamos alguns dias nesta casa imaginando 

que já estávamos saindo de férias. 

Certa manhã, minha mãe me chamou com uma revista na mão e pediu que eu lesse a 

matéria. Quer dizer, ela vinha o tempo todo protelando, nesse momento é o momento da revelação. 

Essa matéria era uma matéria que trazia fotos de meu pai e alguns amigos que foram presos na 

mesma reunião. Ele estava com o rosto todo machucado e eu não conseguia nem reconhecer. Então, 
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se tem um momento que a coisa fica dura é exatamente essa. Quer dizer, lá pelos 11 anos de idade, 

entre 11 e 12, quando efetivamente fica claro aquilo tudo. A tortura, o sofrimento, as pessoas que 

foram assassinadas, quer dizer, tudo acontece de uma vez, então é um momento que tem um 

impacto. E a partir daí, obviamente, as coisas mudam um bocado.  

A partir daí, tudo foi devidamente esclarecido.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só te interromper. Você viu 

todas as fotos? O jornal publicou as fotos?  

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES  – Na verdade eu acho que foi a Veja, 

não sei se é a Veja ou Isto É. Veja? A Veja ela trouxe na capa. Ela tinha uma tira que tinha o meu 

pai, o Haroldo, a Elza Monnerat, mais dois ou três companheiros que tinham saído da tortura. E 

depois tinha uma matéria dentro. Então, o que ela fez foi entregar a revista e disse, leia. 

Tem aqui, enquanto minha mãe, meu pai estava sendo, continuava sendo torturado e a partir 

daí minha mãe sai, foge, vai para o Rio de Janeiro então e a gente fica um tempo sem ela. Mas a 

gente foi para a Belo Horizonte, o período em Belo Horizonte foi um momento de transição muito 

complicado. Sem meu pai, sem meus pais, mas conhecendo uma infinidade de tios e primas que eu 

nunca soubera que existia. 

Estranhei um pouco, pois, além de estar sem meus pais, era tudo muito diferente. E assim, só 

para deixar claro, a gente saiu de uma situação de periferia e vai para uma situação de classe média, 

classe média, média, média, media alta, entendeu, seja lá o que for. O padrão de vida era 

absolutamente diferente, as pessoas eram diferentes, eram estranhas. Era um mundo novo. Bem 

novo.  

Eu acabei entrando no Minas Tênis Clube porque eu tinha vários primos que faziam natação, 

minhas primas nadavam e aí já aproveitavam que iam nadar me colocaram no Minas Tênis Clube, 

que é um excelente clube lá em Minas Gerais, para eu nadar.  

Depois de um ano, as coisas se acalmaram e voltamos a nos encontrar com minha mãe. 

Retornamos todos para São Paulo, mas, agora, o endereço era outro e já estávamos na Bela Cintra, 

uma das boas ruas da capital paulistana. 

Aqui tem uma anotação que eu fiz que é o seguinte, em 2006, quando eu já trabalhava no 

Ministério do Esporte, foi organizado uma atividade pelo Minas Tênis Clube e ela aconteceu na 

Escola Estadual Pedro Aleixo, que é uma escola pública em Belo Horizonte. Chegando ali percebi 

que tinha sido a escola onde eu e a Pri tínhamos estudado quando fomos morar com a minha avó. 
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Então a gente fez a sexta série lá. Foi exatamente o momento de transição da clandestinidade nesse 

novo momento. Falando com a Diretora, solicitei nosso registro na escola, meu e da Priscila e voltei 

para fazer uma palestra como ex-estudante da escola para uma plateia de quase mil pessoas. Eu 

inclusive juntei aqui, Deputado, um documento, essa história, eu vou deixar com o Senhor também 

para que fique aí registrado. 

A rotina era estudar, treinar no Paulistano ou no Pinheiros, sair com os amigos e, no final de 

semana, visitar meu pai na prisão. A gente tinha em torno de 15 anos. 14, 15, não, 13, 14, 15 anos 

aí. Percebi que, apesar de estar em clubes bons. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde ele estava preso? 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Ele estava no Barro Branco. Presídio 

político, ficou dois anos e meio. Esse foi o presídio que era o presídio onde estavam todos os presos 

políticos. Eu inclusive estive agora, eu fui fazer o ano passado, fui fazer alguma coisa com a minha 

namorada lá em, como é que chama aquela região, sei lá, Santana, Tremembé e aí acabei passando 

lá no Barro Branco para ver, e é impressionante como a visão de um garoto de 15 anos, para alguém 

de mais de 40 agora, é totalmente diferente. Eu achei que o negócio era enorme. A entrada é um 

bequinho, um negócio assim, mas, enfim... 

 

 

A SRA. – É pequeno? 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – É pequeno assim de fora. A gente 

sempre ficava com a impressão que era um negócio enorme. Na hora que entra é um corredorzão 

tem um monte de coisa... 

 

 

A SRA. PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES – (ininteligível). 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Mas é isso.  
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A SRA. PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES – Minha lembrança realmente é de 

que era enorme. Realmente eu acho que eu vou ter que voltar lá. 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Vai ter que voltar lá. Eu achei 

interessante. Eu acho que é interessante a gente rever. E esse momento no presídio foi um momento 

interessante, porque de qualquer jeito meu pai, apesar da greve de fome que passou, ali tinha uma 

qualidade de pessoas muito grande. 

 

 

A SRA. PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES – Só para compartilhar essa imagem 

do André, que é muito interessante, aquele momento era um momento muito paradoxal. Eu acho 

que uma questão que sempre me acompanhou e que eu falei um pouco na questão, um pouco em 

relação ao nome, esse paradoxo, porque a gente tinha uma vida ali no Colégio Gávea, no Palmares, 

vivendo ali em uma situação privilegiada, com colegas de classe média, a gente teve uma formação 

e uma educação privilegiada, apesar de ter estudado em colégio público durante muito tempo, mas 

nos finais de semana a gente ia visitar então o meu pai no presídio. Como o André está falando, era 

um presídio muito especial porque era um presídio de presos políticos de diferentes alas. Foi lá 

então que eu conheci o Ariston, o Guerra, enfim, companheiros que estão vivos hoje, que estão 

lutando. Então, tinha essa situação um pouco paradoxal. Agora, a imagem que eu tenho realmente 

do presídio é de que era um lugar enorme. 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Esse momento é um momento 

interessante porque, como eu estava falando, ali não eram pessoas quaisquer. Era uma 

intelectualidade, era um grupo muito qualificado de intelectuais, de artistas, de dirigentes políticos 

brasileiros naquele momento. Então era um negócio, assim, era ruim ver o pai preso, mas, de 

qualquer jeito era sempre muito rico aquelas visitas. Vários artistas brasileiros passaram lá. E a 

gente teve a oportunidade, a Bruna Lombardi, o Carlos Riccelli, a Eva Vilma, o Carlos Zara e 

diversas outras pessoas que ficaram muito próximas aquele momento porque compartilhavam 

daquele momento. Então era, tinha assim um ‘q’ interessante naquela confusão toda.  

 Percebi que, apesar de estar em clubes bons, que eu estava aqui em São Paulo treinando no 

Paulistano e depois fui lá para o Pinheiros, não tinha muito desejo de competir e vencer. Aos 

poucos, fui percebendo que me sentia fazendo parte do time das pessoas que eram oprimidas. E eu 
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comecei a fazer uma certa relação de opressão com o não vencer, com as pessoas que perdiam. E, 

por outro lado, os opressores eram os vencedores. Aqueles que tinham torturado meu pai, nos 

prendido, separado a família. É isso que eu acho que é perverso. Porque começa haver uma 

confusão que você não domina muito de onde ela vem, entendeu. Mas, no momento em que você 

percebe, que é o momento que a gente se dá conta das coisas, o que aconteceu, etc. Então, alguns 

momentos estranhos e complicados começam a acontecer. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo seu pai ficou preso?  

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Ficou preso dois anos e oito. Dois anos 

e oito, pai? É.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês foram todos os fins de semana? 

 

 

A SRA. PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES – Sim. 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – A gente deve ter faltado uns porque é 

sempre assim, filho é muito pangaré, quando tem alguma coisa muito bacana para fazer, olha, avisa 

lá para o pai que semana que vem eu vou. Tenho certeza que todo filho passou... 

 

 

A SRA. PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES – Antes do Barro Branco, o papai 

ficou preso no Hipódromo. Era um presídio bastante diferente do Barro Branco porque era um 

presídio, esse realmente muito maior, e não era um presídio só de presos políticos. O Hipódromo 

era um presídio comum. Essa foi uma cena muito forte, porque foi ali, na verdade, que a gente pôde 

ter contato com o meu pai depois do momento que a gente estava ali em Belo Horizonte. Para mim 

foi muito forte, eu me lembro muito dessa cena no Hipódromo, da gente ali onde tinham várias 

pessoas presas. E para mim realmente foi muito forte porque essa cena do debaixo da mesa é uma 

cena que me marcou muito. Porque, como o André está falando, a cena do debaixo da mesa para 

mim, não só a escuta em relação à tortura, ao meu pai, mas era uma cena de opressão. Você estar 
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debaixo da mesa, você estar escondido em algum lugar. Então, para mim, ver o meu pai logo depois 

daquela escuta, e no Hipódromo, foi realmente uma imagem muito forte. Foi aonde encontrou o 

papai depois que ele foi preso e antes do Barro Branco.  

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Bom, esse sentimento ele é o efeito 

colateral do tomar conta, do ter a coisa revelada e começar a digerir o mundo com essa informação, 

que até então ela não estava clara.  

O desejo de vencer estava cada vez mais longe de mim, como algo proibido. Se eu associo a 

opressão a vencer eu quero vencer por quê? Eu quero lá me identificar...  De jeito nenhum. Eu 

quero passar longe. Mas eu gostava de treinar, gostava de competir. Era um negócio que estava 

dentro de mim. 

Em agosto de 1979 foi aprovada e sancionada a Lei da Anistia. No mesmo dia da sua 

publicação, meu pai foi libertado do presídio de presos políticos em São Paulo. A Priscila narrou 

essa passagem, aqui tem uma foto muito bacana na Folha de São Paulo, que somos nós quatro, eu, a 

Pri, meu pai e minha mãe. Eu guardo essa foto com muito carinho também.  A família se encontrou 

novamente e passou a viver junto. Esse foi um momento muito bom. Meu pai, foi assim, na 

sequência, porque isso foi em 79. Então, em 82 meu pai foi eleito Deputado Federal e fomos morar 

em Brasília, onde eu moro até hoje. Tudo diferente. Uma situação bem diferente. Absolutamente 

diferente. 

Eu estava com 18 anos, já tinha parado de treinar natação e outros esportes também. Como 

todo adolescente nessa faixa etária, não sabia muito bem o que queria fazer. Sentia que as coisas 

tinham mudado, mas ainda não tinha entendido muito bem o que ia dentro de mim. 

Entrei na faculdade, primeiro em Economia, depois em História, mas nada me agradava. 

Revolvi mudar para São Paulo. De São Paulo, fui de bicicleta para o Rio de Janeiro. Eu decidi essa 

viagem em uma semana. São 623 quilômetros. Eu ia de bicicleta para PUC, eu estudava na PUC, aí 

eu encontrei um cara que também ia de bicicleta. Eu não gostava muito do curso de História. Você 

fala, poxa, esse curso está chato, tal. O que é que você vai fazer a semana que vem? Não sei. Vamos 

para o Rio? Vamos. Vamos de bicicleta? Vamos. Seis dias pedalando, 100 quilômetros por dia. Eu 

não era atleta nessa época nem nada, mas foi muito interessante. Quase morremos atropelados no 

meio da estrada, não tinha comida, enfim, foi bem interessante. E fazendo essa viagem de bicicleta 

para o Rio de Janeiro, durante a semana, na Rio-Santos, que tinha sido recém-inaugurada, então 

tinha pouquíssima coisa.  

Senti, nessa viagem, gostos que já tinha esquecido. Gosto por estar livre, do esforço físico, 

foi um negócio que eu sempre gostei muito e do contato com a natureza exuberante. Que tem, daqui 
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para o Rio de Janeiro, é um negócio maravilhoso. Quem foi de carro sabe o que eu estou falando. 

Acabei resolvendo ficar no Rio de Janeiro. E trabalhei um ano com o Cacá Diegues, com o Silvio 

Tender, tentei fazer alguma coisa, não sei o que lá, porque cinema era uma coisa que eu gostava 

muito.  Fiquei 1 ano no Rio de Janeiro e acabei sendo capturado pelo meu pai para voltar para 

Brasília. 

A gente estava em meados de 1986. Meu pai tinha sido reeleito Deputado Federal e 

morávamos em uma quadra só para Deputado Federal na Asa Norte. Uma quadra muito bacana, 

sofisticada, tudo funcionando direitinho. Isso tudo deixou bem claro que a situação tinha mudado e 

se consolidado. Nos já não éramos do time dos perdedores. Isso aí já estava lá do outro lado. Eu 

estava liberado para vencer. E é engraçado como essa coisa ela se dá difícil de você perceber. A 

coisa não acontece de imediato. A mensagem ela não vem de imediato. E eu acho que, a pessoa ela 

demora um pouquinho para se refazer. Mas essa coisa que foi externa a mim, que foi uma situação 

concreta que o país estava passando, mas também foi uma situação concreta que a família passou. A 

família conseguiu se reorganizar, meu pai conseguiu ser eleito Deputado Federal, foi Deputado em 

1982, depois a segunda foi Deputado constituinte. Então, isso consolida uma outra situação. 

Essa foi a senha para eu voltar para o esporte e tentar vencer. Já não tinha mais amarra. Não 

precisava mais me esconder. Agora eu queria vencer. Eu devia ter uns 23 anos aqui. 22, 23. 

Foi um momento de mudança radical em minha vida. Senti-me integrado, pela primeira vez. 

Eu não sei se os outros filhos têm essa impressão, de ficar meio assim, entendeu. Eu estou aqui mas 

não sou daqui. Não sei de onde é que eu sou. Que acho que é um negócio que no filme que eu falei, 

da ‘Infância Clandestina’, aparece muito. É um negócio meio maluco. Eu sou daqui mas não sou 

muito desse mundo. Então esse foi o momento que eu percebi, meu, estou aqui agora. Estou 100% 

inteiro.  

 

 

A SRA. PRISCILA ALMEIDA CUNHA ARANTES – É interessante isso que o André 

está falando, porque essa sensação do que eu estou aqui e não é aqui, que é essa sensação um pouco 

do paradoxo, que eu acho que realmente foi uma sensação que nos acompanhou até o momento que 

eu saí de baixo da mesa e ele pôde, como ele estava dizendo, estar do outro lado do time. Porque 

quando você é clandestino você está usando um nome que não é o seu nome. Quando você começa 

usar o seu nome você está usando o seu nome, mas você também não pode revelar quem você é. 

Porque, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, apesar da gente estar ali, ter sido super bem 

recebido, a gente não podia falar com toda liberdade a situação que se encontrava meu pai e a 

minha mãe, para os primos ali. Quer dizer, então você é, mas você não é. Então, essa sensação de 

que você pode, não pode, é, não é, que sempre tem um, é realmente uma sensação que nos 
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acompanhou durante muito tempo, e você se libertar dessa sensação e ser realmente quem você é e 

assumir a contribuição que a Comissão da Verdade está explicitando aqui, por isso a importância 

desse movimento para os filhos e para história do país, é muito importante. Porque é o momento 

que a gente pode ser, na integridade, e assumir essa falas e essa dor publicamente. 

 

 

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Então, esse momento é o momento do 

realinhamento. De, agora eu estou no trilho, agora eu vou do jeito que eu quero.  

Então eu resolvi fazer Triatlo, que era uma modalidade que tinha aparecido na época. Uma 

modalidade nova. O Triatlo é uma modalidade que surge na Austrália, nos Estados Unidos, em San 

Diego, etc., e ela estava mais ou menos vindo para o Brasil nesse momento. Como eu tinha feito 

natação e sempre gostei de correr, e tinha feito a viagem de bicicleta para o Rio, e o Triatlo é uma 

atividade que combina natação, ciclismo e corrida, e eu falei, opa, eu vou por aí.  Eu treinei muito, e 

como eu estava represado esse tempo eu reinei muito, demais até. Consegui ganhar várias provas 

em Brasília, Goiás e Espírito Santo. Participei de campeonatos brasileiros. Fui selecionado para 

fazer parte da Seleção Brasileira em campeonatos sul-americanos, pan-americanos e mundiais. 

Foram 12 anos viajando pelo mundo, competindo como atleta de elite do Triatlo, com diversas 

limitações, com a idade que já estava avançada, etc., etc., etc. Mas para mim tinha menos 

importância isso, mas mais o fato de poder, efetivamente, fazer, dar o máximo, me colocar. E aí, 

limitação, limitação. Nós vamos até aqui mais fácil aqui, difícil ali. Mas esse não era um problema 

concreto. Nunca foi um problema concreto e foi um momento muito rico. 

Acabei entrando no curso de Educação Física, porque nesse bolo eu falei, não é nem 

História, nem Economia, nem outra coisa qualquer. Meu negócio é Educação Física. Na Faculdade 

Dom Bosco. Fiz especialização em Treinamento Esportivo na UNB, fiz mestrado em Educação 

Física, hoje em dia estou enrolado no doutorado que eu estou terminando na Universidade do Porto, 

na área de Ciências do Desporto. 

De 2000 a 2005, fiz parte do JGSPINNING, trabalhei muito tempo em academia aqui 

também, que é o maior programa de ciclismo de academia do mundo. Fui convidado pelo próprio 

fundador do programa, que é um sul americano. E a gente teve uma empatia muito boa e com a 

história eu acabei rodando o mundo também passando essa experiência de pedalar. Fui aproveitando 

um pouco do background que eu tive lá de triatleta. Estive representando o programa SPINNING 

em vários países da América do Sul, com duas conferências nos Estados Unidos.  

Em 2003, fui convidado pelo então Ministro do Esporte do Governo Lula, o primeiro 

Ministério do Esporte do Brasil, pelo agora Governador Agnelo Queiroz, para ser Secretário 

Nacional de Esportes de Alto Rendimento. Nessa função no Ministério eu tive em missão oficial 
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nos Jogos Pan-Americanos Santo Domingo, na República Dominicana, foi em 2003 e na Olimpíada 

de Atenas em 2004.  

Como diretor também do Ministério eu participei dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 

2007, como oficial.  

Hoje em dia, sou diretor da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do 

Ministério do Esporte e dou aulas de Educação Física no Centro Universitário UniCEUB, que é um 

centro universitário em Brasília.  

Quando eu olho para trás eu vejo como esporte e política sempre tiveram entrelaçados na 

minha vida. Quando criança, minha leitura dessas questões sempre passou pelo corpo. Se alguém 

falava em superar obstáculos eu me imaginava saltando barreiras em uma pista de atletismo. Se 

diziam que era preciso ser forte eu me imaginava levantando um grande peso. E se dissesse que era 

necessário ser resistente eu me imaginava em uma maratona. Era minha leitura das coisas.  

Enfim, era um jeito muito particular de sentir as coisas. Como foi também relacionar a 

vitória à opressão e o perdedor aos oprimidos. Decidir não aparecer por medo que minha família 

fosse descoberta. Enfim, cabeça de criança fantasia muito e essas coisas ecoam na adolescência. 

Esta foi a minha história, com cicatrizes geradas pela ditadura e com oportunidades criadas pela 

democracia. 

Acredito que, no peito da minha mãe, aproveitando para puxar o saco da minha mãe, não só 

porque eu amo ela, mas nós estamos aqui também no mês das mães. Mas acredito que no peito da 

minha mãe, lá no fundinho, ela tem vontade de encontrar aquele oficial da marinha, aquele lá do 

início, quando a gente está preso, correndo dos ratinhos lá, que queria me levar para morar com a 

família dele, e que disse para ela que ela não teria futuro para me dar, ela ia encontrar para ele 

assim, bem no olho dele e dizer assim, está vendo. Eu tinha certeza que o futuro do meu filho seria 

melhor comigo. 

É isso aí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não vou fazer pergunta. Vou passar 

adiante. Vocês podem ficar mais um pouco? Pode? Ficou de vir um vídeo, não é, que á Rita que 

mandou. Não vai apresentar porque deve ser um longa. Mas tem esse documento?  

Ainda queria compor a mesa com a Dora Rodrigues, filha do Darcy Mukudai. Cadê a Dora? 

Fica aqui, por favor. Bom dia. Vamos lá. Então, Iara, chegou sua vez. Vamos lá. Com calma. A Iara 

é filha da Maria Regina Lobo Leite Figueiredo e Raimundo Gonçalves Figueiredo. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



24 
 

A SRA. IARA LOBO – Bom dia ainda. Parece que não é meio dia. Já é meio dia? Boa 

tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade desse depoimento e o faço na figura do Deputado 

Adriano. E quero agradecer também a tantos cabelos brancos aqui presentes que eu redescobri 

como minha família.  

Eu sou muito emotiva e, como Priscila, é difícil, muito difícil para mm falar sobre os meus 

pais. Principalmente sobre a memória deles, porque eu não as tenho. Quando meu pai morreu eu 

tinha dois para três anos e quando minha mãe morreu eu tinha três para quatro anos. Então eu tenho 

pequenos flashes e tenho a memória da voz dela, da minha mãe, e do cheiro dela, que para mim é 

muito precioso. De meu pai eu tenho o sorriso e os bigodes. Lembro deles. 

Minha irmã Isabel ela não pôde vir. Acredito que ela esteja assistindo. Isabel, te amo. E ela 

escreveu uma carta com algumas ideias inseridas minhas, mas, na maioria foi redigida por ela. Eu 

gostaria de lê-la.  

Como inicialmente não compareceríamos ao presente encontro, solicitaram-nos que 

fizéssemos então um depoimento por escrito. Confessamos que hesitamos em fazê-lo, uma vez que 

temos a sensação de que algumas coisas que temos para falar não são exatamente o que os grupos 

que tratam do assunto em questão querem ouvir. Mas, aqui eu acrescento, resolvemos fazê-lo em 

memória a nossos pais, ao amor que eles dedicaram ao país. Então é em nome do amor mesmo que 

estamos fazendo esse depoimento.  

Somos filhas de Raimundo Gonçalves Figueiredo e Maria Regina Lobo Leite Figueiredo, 

mortos pela ditadura nos anos de 1971 e 72, em Recife e no Rio de Janeiro, respectivamente.  

Sempre é muito difícil lidar com a morte dos nossos pais. É um assunto muito delicado para 

nós, que mexe com sentimentos muito profundos. Queremos conhecer os responsáveis pelas mortes 

dos nossos pais sim. Mas queremos que, nesse processo desencadeado pela instalação da Comissão 

da Verdade, as imagens de nossos pais sejam respeitadas, principalmente a do meu pai. 

Nosso pai foi apontado como um dos responsáveis por um ato no Aeroporto de 

Guararapes/PE, com o objetivo de atingir o General Costa e Silva, e que, não dando certo causou a 

morte de duas pessoas. Não nos cabe e não podemos julgar tal ato e muito menos nosso pai. 

Sentimos muito e sinceramente a morte dessas pessoas e, de alguma forma, sabemos que estamos 

ligadas a elas. Ocorre, porém, que o referido ato foi uma ação planejada por um grupo. Um grupo 

de pessoas, que com exceção de um padre, aproveitaram que nosso pai estava morto e jogaram toda 

responsabilidade sobre ele. Para isso, denegriram a imagem de nosso pai, algumas vezes 

publicamente. Não se importaram com o fato desse homem ter dado a sua vida pelo ideal que 

acreditavam e que, segundo os relatos que conseguimos posteriormente, tenha salvado a vida de 

diversos dos seus companheiros em diversas ocasiões. Temos conhecimento que um dos envolvidos 
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no ato, que muitos anos depois responsabilizou nosso pai, foi quem o delatou à polícia. O que 

resultou em sua morte.  

Outro, bastante tempo depois, ao ser interpelado por nós por denegrir a imagem de nosso 

pai, desmentiu as informações feitas por ele mesmo na imprensa. Mas não teve o trabalho de 

desmentir também publicamente.  

Outro, ao ser procurado por nós, em 1995, quando estávamos começando a desvendar e a 

montar o dossiê de nosso pai, procurado por nós muito tempo depois, quando de uma série de 

reportagens falando sobre o caso de Guararapes, que o apontava também como autor, contou-nos 

que ele propriamente não estava envolvido, mas que o nosso pai e um grupo sim. Este Senhor 

pediu-nos para xerocar um papel particular que tínhamos em mãos alegando que era para guardar 

em seu arquivo particular. Bom, dois dias depois esse material foi publicado na imprensa, na Veja, 

em resposta às referidas reportagens, tentando inculpar somente o nosso pai pela ação.  

No nosso caso, tivemos que lidar muito cedo com questões muito além do bem e do mal, dos 

bons e dos ruins. Foi muito difícil ver esses homens, que já foram companheiros do meu pai, se 

aproveitando tanto da morte do nosso pai. Aproveitando tanto da morte dele quanto da nossa 

fragilidade. 

Da mesma forma que concordamos que a impunidade dos militares envolvidos com os 

crimes da ditadura têm repercussões nos dias de hoje em várias esferas da sociedade, acreditamos 

que a covardia com que o nosso pai foi tratado por seus companheiros, tem reflexo até hoje na 

cultura de nossa esquerda.  

Vimos com bons olhos a instauração da Comissão da Verdade, principalmente no Governo 

da Presidente Dilma, que sentiu na pele o sofrimento daquela época. 

Faz bem ver alguns estudantes hoje protestarem com autêntica emoção, como também é 

bom ver a Deputada Erundina, nos seus 80 anos, tão verdadeiramente empenhada em garantir 

justiça às mortes ocorridas no regime militar. Faz bem sim, principalmente em um país com uma 

cultura como a nossa. É muito ruim perceber o deixa disso, sem ao menos as pessoas se colocarem 

em nossos lugares e pensarem o que sentiriam com a impunidade e com o descaso se fossem os seus 

familiares.  

Porém, além da morte dos nossos pais de forma tão violenta quando éramos muito pequenas, 

e de toda falta que eles fizeram, tivemos que nos deparar com atitudes desses Senhores. No entanto, 

toda essa vivência foi o que nos impeliu muito fortemente, cada uma a sua maneira, a buscar uma 

superação, um conforto, muito embora isso seja um trabalho para todas as nossas vidas. Porque a 

dor, Senhores, ela não acaba nunca.  

Gostaríamos que nesse processo em curso houvesse um pouco de profundidade e 

transcendência, que estamos buscando na elaboração da morte dos nossos pais. Porque buscamos 
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também a história deles. Não se trata de buscar apenas justiça, mas e ver além disso. Só assim 

acreditamos que o processo possa contribuir, de fato, para as vítimas, estejam elas mortas ou vivas.  

Gostaríamos que esse processo pudesse contribuir de alguma forma, por exemplo, para os 

parentes dos mortos no episódio de Guararapes. Para que eles tivessem, talvez, um olhar 

compassivo para com o nosso pai. Que tivessem um entendimento de que os que lutaram naquela 

época foram os que mais captaram toda a necessidade de liberdade e justiça social que havia na 

época. Que soubessem que nosso pai era, sobretudo, um homem muito caridoso. Um homem 

simples, filho de um celeiro e de uma parteira de uma cidade do interior de Minas Gerais. Fazia o 

que podia para ajudar quem precisava. Segundo nossa avó, Anita, mais de uma vez, quando rapaz, 

chegou em casa sem camisa e sem os sapatos, pois os havia dado na rua. 

Temos posições diferentes, nós duas, quanto à necessidade de responsabilização pela morte 

de nossos pais. Mas ambas necessitamos de que o processo e curso trate a história de nossos pais de 

uma forma muito, muito cuidadosa.  

Não gostaríamos, por exemplo, de ver fotos de nossos pais mortos espalhadas pela internet. 

Nossas lembranças, Senhores, são por demais tênues e preciosas. Ter a lembrança da água entrando 

em nossa casa por causa de uma cheia do Rio Capibaribe, nós em cima da cama de casal dos nossos 

pais, e só conseguir recordar de uma grande alegria, andar na casa só de barco. Depois, no cangote 

do nosso pai, correndo da cheia, e sentir-se segura. Reconhecer, nos breves momentos, o cheiro da 

minha mãe, da mulher mais linda desse mundo. Reconhecer em alguém algo que lembra nossa mãe. 

Eu reconheço em vocês as recordações tristes. Senhores, elas existem muitas, mas essas são as que 

preservamos com maior cuidado.  

Gostaríamos de ter, muito, os restos mortais do meu pai. Muito em consideração a mãe dele, 

vovó Anita, uma pessoa muito, muito, muito católica, que já é falecida. Que um ano antes da morte 

do nosso pai, perdeu sua outra filha afogada. Nossa avó, por não estarem achando o corpo da minha 

tia, fez uma promessa, que não sairia de casa durante 15 anos se achasse o corpo da minha tia. E 

acharam o corpo da minha tia. Um ano após isso o filho dela desapareceu. Ela não pôde enterrar. 

Nossa mãe foi sepultada, embora, no momento do reconhecimento do corpo, meu tio e pai de 

criação, médico, quando foi reconhecê-la junto com os outros tios, não pôde sequer mexer no corpo 

dela. Foram proibidos de vesti-la e passaram por inúmeros interrogatórios à época, meu tio chegou 

a ser internado em um manicômio e até a morte dele ele tomou remédios controlados.  

Enfim, gostaríamos que o processo em curso, mais que mexer nessas feridas tão grandes, 

aplique os remédios e os cuidados necessários para que elas possam cicatrizar. 

Por último, em homenagem também ao dia das mães, eu queria falar uma poesia para todas 

as mães aqui presentes, para minha mãe de criação, Maria Alice, que já é falecida, e em especial 

para Maria Regina, minha mãe. Uma poesia de Carlos Drummond Andrade. 
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‘A cada dia da minha vida percebo mais que o grande desperdício da vida está no amor que 

não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, ao esquivarmo-

nos do sofrimento, perdemos também a felicidade’. 

Muito obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Raquel Rosalen. 

 

 

A SRA. RAQUEL ROSALEN – Vou fazer uma fala um pouco improvisada em cima das 

memórias. Não estava muito preparada para essa situação, mas a convite da (ininteligível) Arantes. 

Vou tentar dizer alguma coisa. A pedido também da Amelinha e da Criméia, vou fazer uma 

fala sobre os meus pais. A gente cresceu, acho que como todos que estão aqui hoje, sobre essa 

situação da ditadura, e em parte em uma certa clandestinidade. Minha mãe é a Maria Lúcia Rato, 

que casada com meu pai, Dalmo José Rosalen, virou Maria Lúcia Rosalen. Ela foi presa em Ibiúna, 

junto com a Criméia, e nessa época eu ainda não era nascida. Ela era estudante e os estudantes se 

reuniram em Ibiúna para um congresso e, obviamente esse congresso que junto tantas pessoas em 

um lugar tão pequeno foi rapidamente descoberto. E alguns anos mais tarde o meu pai foi preso no 

DOPS/SP e minha mãe nessa época estava grávida da minha irmã, dois anos e meio eu tinha, minha 

mãe grávida. Eu não consigo lembrar muito da época. Eu sei que nossa casa funcionava como 

aparelho do Partido Comunista do Brasil, e haviam reuniões e havia, hoje, muitas das coisas que eu 

sei ou que eu, realmente não sei se elas me foram contadas ou se eu realmente recordo dessas 

histórias. Eu sei que a gente foi morar com os meus avós durante o período que meu pai foi preso e 

torturado e não me recordo exatamente também quando ele voltou para casa. Só sei que minha mãe 

passou um tempo, passou buscando por ele, procurando, enfim, onde ele estava, se estava preso, se 

estava vivo ou se estava morto, até que o encontrou e, enfim, por sorte ele pôde voltar para casa. 

Mas essa foi uma história que marcou, obviamente, não só a minha família, mas marcou toda uma 

geração, eu acho. 

Escutando os outros depoimentos aqui na mesa eu estava pensando que contribuição essa 

fala poderia dar e eu penso que, de alguma maneira, mesmo improvisada, ela acaba virando um 

documento importante na preservação da memória e no desejo muito forte de que essa situação 

nunca mais se repita e que nenhum de nós tenha que passar novamente por situações desse tipo. 

Acho que esse é um trabalho importante da Comissão da Verdade que eu espero que seja, enfim, 

que fique realmente como um marco em uma certa transição. Porque eu acho que enquanto esses 

documentos não forem, enquanto os responsáveis por essa situação não forem realmente levados a 
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depor, não existe exatamente um final nessa história. É uma história que se perpetua nessa 

impunidade que ficou e que ficou marcada na vida acho que de todos nós. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dora, filha do Darci. Dora Augusta 

Rodrigues Mukudai, filha de Darci Rodrigues.  

 

 

A SRA. DORA AUGUSTA RODRIGUES MUKUDAI – Eu vou tentar ser rápida. Acho 

que já deve estar todo mundo com fome.  

Eu também me preparei para esse depoimento. Quando recebi a mensagem por e-mail me 

convidando para participar eu, em um primeiro momento, pensei que não tinha nada para contribuir. 

Que eu não tinha nada que pudesse ajudar, porque eu conheci crianças que, especialmente quatro 

crianças, que uma delas eu espero encontrar hoje aqui. Eu soube que ela vem na parte da tarde, que 

perdeu os pais. Um deles, que tem a minha idade, que já veio na quarta feira, que aos dois anos de 

idade foi fichado no DOPS como subversivo perigoso, o Ernestinho. E os seus primos, que também 

vieram na quarta feira e eu não pude encontrar. E de antiga situação que eu sei que eles viveram eu 

achava que eu não tinha muito a acrescentar.  

Eu nasci em 1968, em Osasco, em plena greve geral. Uma confusão, um caos nos país, 

especialmente na região de Osasco. O meu pai, Darci Rodrigues, ele servia no quartel de Quitaúna. 

Ele era Sargento na época e Lugar-Tenente do Capitão Carlos Lamarca.  

Quando eu tinha seis meses de idade, meu pai, ciente da gravidade da situação, tentou, e 

conseguiu, obviamente, livrar, poupar a minha mãe e eu de qualquer problema que ele sabia que 

estava por vir e nos mandou para Europa no mesmo voo com a esposa do Capitão Carlos Lamarca e 

seus filhos.  

Então, quando eu recebi esse convite eu falei, o que é que eu tenho para falar? Eu fui 

poupada de tudo. Eu não vi nada. Felizmente eu não perdi meu pai, que apesar de tudo o que ele 

passou ele está vivo. A minha mãe, assim como o André e a Priscila falaram, fez de tudo para 

transformar nossa vida em uma vida normal. 

A minha mãe estava grávida na época, eu com seis meses, ela não sabia, nem meu pai, que 

meu irmãozinho estava chegando. Nós fomos para o exterior, passeamos por alguns lugares 

naquela, ‘passeamos’, até conseguir asilo político em Cuba, onde fomos todos, a esposa do 

Lamarca, os filhos, minha mãe, eu e meu irmãozinho que nasceu em Cuba.  

Eu vivi em Cuba minha infância inteira, até meus 11 anos de idade. Um país que eu amo. 

Um país que me deu a base para o que eu sou hoje. Um país onde eu aprendi que pessoas como meu 
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pai, como os pais da Priscila e do André, da Iara, da Raquel, são pessoas que a gente tem que 

respeitar e admirar. Que tinham um ideal e que passaram o que passaram para hoje, 40 e poucos 

anos depois, nós termos um país melhor.  

Eu sou a última aqui nessa mesa e o que me deixa mais emocionada é saber que cada um 

deles falou coisas que eu não sabia e que eu teria que falar aqui. A questão da gratidão aos nossos 

pais por tentarem poupar a gente ao máximo. 

O meu pai, até hoje eu não sei tudo que o meu pai passou. O meu pai, a sensação que a 

Priscila comentou que ela viveu durante a sua infância, de que ela, era uma sensação, o que você 

falou eu entendi porque é o que eu senti durante esses 11 anos de vida fora do país, e depois, 

quando voltamos, em 80, para o Brasil, de que a gente não sabia exatamente o que era que estava 

acontecendo, mas a gente sabia que alguma coisa ruim estava por trás daquela situação toda.  

A Raquel também mencionou uma coisa muito importante, a questão do respeito a imagem 

dos nossos pais. Hoje, na internet, tem muita coisa que eu descobri do meu pai que meu pai não 

contou para nos poupar. Eu lembro, em 96, eu tinha um hábito de ler a revista Isto É, pela internet, 

toda segunda feira. E eu fazia isso no meu horário de almoço. Eu não lia a revista inteira porque não 

dava tempo. E em uma segunda feira eu abri na revista Isto É e vi em uma reportagem de capa uma 

matéria sobre o assalto ao cofre do Ademar de Barros. E eu li aquilo e falei, não me interessa. E 

continuei lendo a revista, as outras matérias. E fiquei com aquilo na cabeça porque eu não sabia o 

que era aquilo do assalto ao cofre do Ademar, mas alguma coisa me falava que eu já tinha ouvido 

aquela história, que aquilo tinha a ver comigo. Eu li outras partes da revista e estava acabando 

minha hora de almoço e aí eu resolvi olhar para a matéria. Eu não sabia o que era, mas, de repente 

eu vi a foto do meu pai naquela matéria. 16 anos depois de eu estar no Brasil eu ainda não sabia o 

que tinha acontecido com meu pai. Eu me assustei. E eu não sabia de nada disso e, por ter passado 

todos os anos da minha infância com os meus pais protegendo a gente, até hoje eu não corro atrás 

de certas informações. Eu descubro as coisas a conta gotas em livros, pela internet. Alguns sites 

falam do meu pai de uma maneira muito pejorativa e muito triste. Isso magoa demais, porque eu sei 

que meu pai é guerreiro, é briguento, é bravo. Quando se trata de justiça ele é muito bravo. E eu 

tenho muito orgulho dele por saber que ele não teve medo de fazer justiça, sejam elas os métodos, 

não interessa os métodos que ele usou, mas ele tentou fazer justiça. Meu pai sempre foi muito 

honesto. Muito honesto. E é isso que eu levo de toda essa história. A esperança, como disseram os 

demais, e que a justiça seja feita, e a esperança de que nós não tenhamos mais pessoas que 

enxergam a verdade que querem enxergar.  

O André, ele comentou que diferentes olhares trazem diferentes visões do mesmo fato. E a 

gente sabe que muita gente nesse país ainda acha que pessoas como os pais do André e da Priscila, 

os pais da Iara e da Raquel, os meus pais, os pais das quatro crianças que eu mencionei, são 
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terroristas. O que eu mais quero com essa Comissão da Verdade é que um dia ninguém mais pense 

assim.  

Eu só queria mencionar, já que eu estou fazendo um depoimento, um histórico que eu passei 

para fechar. Nós chegamos em Cuba quando eu tinha mais ou menos seis meses de idade. O meu 

irmão nasceu em Cuba. O meu pai foi preso. Ele ficou aqui no Brasil, na clandestinidade, no Bale 

do Ribeira. Ele esteve preso, torturado, e ele foi um dos 40 que foram trocados pelo Embaixador 

alemão. Nesses 40 estão essas quatro crianças que eu mencionei. E o meu pai finalmente chegou em 

Cuba quando eu já tinha dois anos de idade, o meu irmão já tinha um ano de nascido.  

Nós passamos os 10, 11 anos em Cuba como cubanos. Estudamos em escolas como 

cubanos. Mas tinha um grupo grande de brasileiros exilados em Cuba que se reuniam com alguma 

periodicidade, e ouviam o Hino do Brasil com muita emoção, e ouviam gravações da Voz do Brasil 

e trocavam informações entre eles porque era muito difícil ter notícia do que acontecia no Brasil na 

época, notícia dos familiares. Eu lembro que quando chegava uma correspondência na nossa casa 

que vinha dos nossos familiares era um motivo de muita alegria e de muita apreensão. Era muito 

difícil receber informações naquela época, as correspondências chegavam todas violadas. 

Fotografias chegavam rasgadas. Demorava meses para chegar.  

Eu lembro que em uma dessas correspondências chegou a notícia de que eu tinha perdido 

meu avô materno, que eu não conheci, e eu lembro que, nessa sensação que eu acho que é a mesma 

que a Priscila menciona, de que a gente não sabia exatamente o que acontecia, mas que a gente 

sabia que alguma coisa ruim podia acontecer ainda.  

Os meus pais sempre deixaram claro para mim e para o meu irmão que aquele não era o 

nosso lugar e que a qualquer momento a gente podia ir embora. Que a gente precisava voltar para o 

nosso país. Então nós passamos 10 anos da nossa vida sem poder se apegar a amigos, a brinquedos, 

a lugares, aos professores, a escola, porque a qualquer momento a gente ia embora.  

E a gente queria muito vir embora, porque a gente sentia a paixão dos meus pais pelo país, a 

necessidade que eles tinham de voltar, além do desespero de voltar para o convívio dos familiares 

aqui.  

Depois, em 80, quando a gente voltou para o Brasil, a gente foi morar no interior de São 

Paulo, em Bauru. Eu lembro que foi uma época muito difícil porque depois de mais de 10 anos fora 

do país os meus pais não tinham mais casa, não tinham mais nada do que eles tinham deixado aqui. 

Então foi um momento difícil para a gente. Além de que, nenhuma escola em Bauru queria 

matricular eu e meu irmão. Por dois motivos. Porque era tudo muito recente, as pessoas tinham 

medo de envolvimento com pessoas perigosas. E também porque o Ministério da Educação 

demorou para validar nossos estudos.  
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Mesmo assim, felizmente, com a ajuda de companheiros, nós conseguimos assistir, 

participar em uma escola como pessoas transparentes. A diretora do SESI de Bauru aceitou que eu e 

meu irmão assistíssemos às aulas na série em que meu pai afirmava que nós estávamos, 

independente do MEC validar ou não. E nós ficamos por um período, eu na sexta série e meu irmão 

na quinta série, sem ter o nome na lista de chamada, fazendo as provas, nossas provas escondidas, 

separadas e, obviamente, isso tudo a gente sabia que a gente era visto como diferentes, apesar do 

meu pai e da mãe tentarem fazer a gente acreditar que estava tudo bem.  

E aí o André também comentou que em uma época, em um determinado momento depois de 

79, quando eu tinha 23 anos se não me engano, você falou que foi quando você percebeu que você 

já podia ser quem você era. Da sexta série até o colegial eu também vivi nesse momento de não 

poder falar muito por que eu tinha morado em Cuba, quem era eu, quem era meu pai. Só depois de 

alguns anos que a gente percebeu que as pessoas começaram a entender melhor, e quando eu entrei 

no colegial, eu estudei no Colégio Técnico da UNESP em Bauru, tinha uma professora de História 

que mandou a gente ler o livro ‘Feliz Ano Velho’. E até então eu tinha muito medo de falar do meu 

passado. E eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha uma professora que incentivou o debate, e que 

finalmente eu podia falar o que eu pensava daquilo tudo, que finalmente eu tinha encontrado 

pessoas que eram solidárias a tudo isso e aceitavam toda essa situação. Então eu fico feliz de ser a 

última aqui porque, juntando o depoimento de todos, eu descobri que eu tenho coisa para falar. É 

isso. Eu também queria, desculpa, eu falei isso, mas só queria comentar que hoje eu sou casada, 

meu marido, Jorge Mukudai descendente de japoneses, muito simples, uma família que não tinha, 

nunca teve participação política, nem entendimento político nenhum. E eu sou muito grata a ele, à 

minha filha, porque eles sempre entenderam e tiveram orgulho dos meus pais e da minha família. E 

queria também agradecer uma pessoinha muito especial, que apesar do meu pai ter tentado poupar o 

tempo inteiro, pela sua fisionomia e seu físico frágil, delicadinha, professora, meu pai poupou muito 

essa mulher, sem saber que ela é uma pessoa extremamente guerreira, ela segurou toda essa onda 

com muita, com muita garra e com muita classe, com muita elegância. Apoiou o meu pai até hoje, 

que é minha mãe. Hoje eles estão separados, mas eles são muito, muito, amigos, e ela sempre 

apoiou meu pai, apesar de não ter sido muito ativa em todo esse processo. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  Muito obrigado. Seu pai continua muito 

ativo e acredita na recuperação da memória e na punição aos torturadores. Antes de encerrar, o Ivan 

vai recompor um pouco a história da Iara Lobo, fazendo a leitura do dossiê do pai e da mãe da Iara. 

Nós estamos já concluindo. O Ivan vai fazer a leitura do dossiê. 
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O SR. IVAN SEIXAS - Eu tenho que ler aqui sentado, porque esse livro, Dossiê dos 

Mortos e Desaparecidos, o dossiê ditadura, não é um livro portátil. É um livro pesado, porque os 

crimes que a ditadura cometeu, só, só sobre mortos e desaparecidos, não é pequeno. É um livro 

pesado, difícil, que conta a história dos mortos e desaparecidos. 

 

 

A SRA. IARA LOBO - Ivan antes de você começar aí eu gostaria de só, dar um relato meu, 

com relação ao que, como estou agora. 

Bom, me encontrei com o Direito, finalmente, aos 35 anos de idade. Atualmente trabalho 

como Advogada de vítimas de violência. Isso me dá um conforto, um alento enorme. Trabalho em 

um programa, pela primeira vez o Estado que está custeando. É um programa multidisciplinar com 

Psicólogo, Advogado e Assistente Social, prestando realmente apoio incondicional às vítimas 

diretas e as invisíveis, que somos nós, nesse caso. 

Sou mãe de dois filhos, Gabriel com 24, Marina com 16, e casada há 18 anos. Moro em 

Brasília. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu estou falando desse livro, com esse peso, com essa 

consistência, porque os crimes cometidos contra os mortos e desaparecidos, eles são muitos e estão 

aqui nesse livro. Os crimes cometidos contra os sobreviventes, quando for escrito, ele será muito 

maior. Contra as crianças, que na época sofreram, com certeza vai ser maior que todos eles juntos.   

Eu estou muito emocionado com esse Seminário que nós fizemos aqui, e agora tive que sair 

para atender um telefonema de uma jornalista, que me contou o que foi que aconteceu em Brasília,  

Agora de manhã, houve uma audiência publica para ouvir o depoimento do Coronel Carlos 

Alberto Brilhante Ustra. Primeiro teve a oitiva do Sargento Marival Chaves, que era subordinado do 

Ustra, e ele contou o que viu lá. Como eram expostos os corpos dos militantes, como se fosse um 

grande troféu da ação criminosa deles. Depois o Gilberto Natalino, que é Vereador aqui de São 

Paulo, foi lá para Brasília e deu o seu depoimento de como ele foi torturado, pessoalmente, pelo 

Ustra. O Adriano, nosso querido companheiro que banca essa Comissão corajosamente é outro que 

foi torturado, pessoalmente, por esse monstro, que ao ser colocado para falar usou a democracia 

para preservar os crimes cometidos pela ditadura. Com habeas corpus, se declarou com o direito de 

não esclarecer seus crimes. E, para ser mais arrogante ainda fez uma declaração em que disse que 

combateu o terrorismo e que os terroristas, inclusive se referindo a Presidente Dilma Rousseff, os 

terroristas estão aí. E se ele não tivesse combatido o terrorismo, ele talvez fosse fuzilado por esses 
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terroristas. Se referiu, obviamente, que a ação criminosa deles era uma ação preventiva para que o 

Brasil não se transformasse em uma grande Cuba e defendeu todos os crimes cometidos pela 

ditadura.  

A gente ouviu aqui na quarta feira os filhos de Virgílio Gomes da Silva, que com muito 

orgulho, comentaram que passaram por Cuba e foram carinhosamente protegidos pelo povo cubano, 

pelo Governo cubano, como agora acabamos de ouvir a Dora falando sobre essa mesma coisa. 

Cuba tem esse papel histórico de ter protegido os nossos sobreviventes, principalmente os 

filhos dos sobreviventes. Essa gente Carlos Alberto Brilhante Ustra, que pessoalmente dirigiu o 

assassinato do meu pai, que dirigiu pessoalmente a tortura a muitas pessoas, ele é um deles. O cara 

que dirigiu o massacre da Lapa, o Valdir Santos Maciel, é tão rato que alegou para o Ministério 

Público que não podia ser ouvido porque ele tinha morrido. Ele mandou avisar isso. Essa é a 

covardia e a canalhice elevada à enésima potência.  

Eu queria falar aqui em meu nome, em particular, obviamente, todo mundo sabe quem sou 

eu. Eu fui participante da luta armada, me orgulho muito disso, de ter resistido, acho que nós 

tivemos, tínhamos e temos o direito a lutar contra a tirania. Isso está previsto inclusive na 

Declaração de Independência dos Estados Unidos, que patrocinava o golpe aqui, a ditadura. Que 

estava previsto na Declaração dos Direitos Humanos também, o direito a resistência às ditaduras. E 

eu estou falando isso porque eu acho que nessa mesa aqui, a emoção que tomou conta de todos nós, 

tem na voz de cada um aqui, a voz dos herdeiros dos heróis. O Aldo e a Dodora eles são heróis. Não 

só porque deram a vocês a dignidade da luta pela vida, mas deram a dignidade pela luta pela 

democracia que vocês expuseram aqui tão fortemente. A Raquel a mesma coisa. A Dora e a 

surpresa que nós tivemos aqui da figura da Iara, que a gente conversando ontem aqui, a gente se 

identificou como uma grande família. 

O Adriano, quando ele chegou ao presídio do Hipódromo eu era, apesar de ter 17 anos na 

época, eu era um dos mais antigos presos que estavam ali, e eu ajudei o Adriano a se recuperar das 

torturas, fisicamente e psicologicamente, porque todos nós estávamos assim. E eu sou testemunha 

do que esse criminoso, Carlos Alberto Brilhante Ustra fez, com tantos outros, mas especialmente 

com o Adriano, que é meu amigo, que é meu companheiro e que banca a mim, a Amelinha, que 

somos conhecidos como militantes que passamos presos, nessa atuação dessa Comissão. Peço 

desculpas por ter falado tanto, mas eu vou falar a tarefa que o Adriano me passou. 

Raimundo Gonçalves Figueiredo. Nasceu em 23 de Março de 1939 em Curvelo/MG. Filho 

de Francisco Gonçalves Viana e Ana Gonçalves de Figueiredo. Morto em 28 de Abril de 1971. 

Dirigente da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR-Palmares, a mesma Organização 

da Presidenta Dilma Rousseff. Era Bancário em Sete Lagoas/MG, onde participava da JOC 

Juventude Operária Católica. Logo foi transferido para Belo Horizonte, permanecendo por pouco 
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tempo no trabalho, pois foi despedido. Estudou em um Seminário em Belo Horizonte, onde 

participou de mobilizações estudantis e mutirões em favelas. Nesta época, iniciou sua militância na 

AP, Ação Popular. Após romper com essa Organização, participou da Ala Vermelha do PCdoB, 

uma dissidência desse partido e mais tarde ingressou na VAR-Palmares.  

Esteve preso no DOPS da Guanabara, antiga Capital do Rio de Janeiro, Distrito Federal do 

Rio de Janeiro. Em outubro e novembro de 1968 ele foi solto por meio de um habeas corpus. Era 

casado com Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, que foi assassinada em 29 de Março de 1972, 

pela repressão política e morava no município de Jaboatão dos Guararapes. Tiveram duas filhas 

Isabel e Iara, que na época da sua morte estavam com três e dois anos de idade, respectivamente. 

Em depoimento prestado à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Governo 

Federal em quatro de fevereiro de 1996, Arlindo Felipe da Silva, irmão do desaparecido político 

Mariano Joaquim da Silva declarou: “Em 1971 era militante da VAR-Palmares, que atuava junto 

com Raimundo Gonçalves Figueiredo. Na ocasião eu o conhecia apenas por Chico. Só vim a saber 

seu verdadeiro nome, após a prisão ocorrida em 27 de abril de 1971, as 19 horas, no bairro de 

Sucupira, Jaboatão. Estávamos na casa de Áurea Bezerra, juntamente com seus filhos menores, 

quando a polícia chegou atirando para todo o lado. Estava escuro e chovendo, faltava energia e eles 

eram muitos. Primeiro eles deram um tiro de revólver que atingiu o braço de um dos filhos menores 

de Áurea e disseram, saiam todos de mão na cabeça, estão todos presos. Áurea tentou fugir e foi 

presa, aí eles começaram a dar rajadas de metralhadora e uma das balas atingiu Raimundo, que caiu 

de joelhos e disse muitas vezes, calma não atirem, parem, a casa tem crianças. Escutei ele dizer isso 

várias vezes, mas a polícia não atendia e continuava atirando. As crianças corriam dentro de casa 

apavoradas. Saí com as crianças, a Áurea já tinha sido agarrada quando tentou fugir. Raimundo 

ferido, ficou na sala, não podia sair. Fui encapuzado e colocado dentro de um carro. Raimundo 

ferido foi levado preso em outro carro. Fui levado para um local que até hoje não sei onde é. Fui 

torturado juntamente com Áurea e seu filho adolescente José Bezerra. As crianças foram levadas 

para outro local. No dia seguinte, fomos levados para a Secretária de Segurança Publica. Após dois 

meses e 18 dias incomunicável, fui levado para a Casa de Detenção de Recife, quando então soube 

pelos outros companheiros que Raimundo tinha morrido em um tiroteio reagindo à prisão. Reafirmo 

e desminto a versão dada pelos jornais da época. Raimundo não morreu reagindo a prisão. Foi 

ferido e levado preso pela polícia.  

Documento encontrado nos arquivos do DOPS de Pernambuco informa: no dia 27 de abril 

último, era desbaratado o aparelho do alto da balança, em Sucupira. Agentes dessa especializada, 

juntamente com os do Departamento de Polícia Federal, ao realizar o cerco ao referido aparelho, 

foram recebidos a bala. Dominada a situação pelos agentes verificou-se que um dos subversivos 

encontrava-se ferido, tendo sido de imediato levado ao pronto socorro, vindo a falecer, no entanto 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



35 
 
no percurso da viagem. Seu corpo chegou ao IML às oito horas de 28 de abril com guia de remoção 

do dia 27 e conforme o laudo de perícia tanatoscópica  do Instituto Médico Legal de Pernambuco, a 

morte teria ocorrido as três e 15 da manhã do dia 28. O exame necroscópico assinado pelos Legistas 

Nivaldo José Ribeiro e Antônio Victoriano da Costa, atesta como causa mortis, hemorragia interna 

decorrente de ferimento transfixante do tórax, por projétil de arma de fogo. Descreve, além do 

ferimento na região dorsal, responsável pela hemorragia, ferimentos à bala no rosto, um no 

antebraço, outro no punho e ainda mais um na perna. Foi enterrado com o nome falso de José 

Francisco Severo Ferreira. O jornal do Brasil de primeiro de Julho 71, dois meses após o fato, 

noticiou a sua morte com o título, ’Terrorista morre em Pernambuco’. 

“A Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco anunciou ontem a morte do terrorista 

Raimundo Gonçalves, acusado como responsável pela bomba que explodiu no Aeroporto dos 

Guararapes, em 1966 e a total desarticulação no Estado da VAR-Palmares, com 15 prisões. 

Segundo a Secretaria, o terrorista foi morto em um tiroteio em que dois policiais saíram feridos. 

Foram estourados três aparelhos subversivos, e em um deles, no Recife, foram aprendidos material 

explosivo, armas e muitos livros. O Relator da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do 

Governo Federal, Nilmário Miranda, concluiu: Os fatos expostos permitem a convicção de que 

Raimundo Gonçalves de Figueiredo, efetivamente, não morreu em confronto armado com agentes 

do Estado. Não houve confronto armado. Raimundo foi baleado, preso e já sob domínio dos agentes 

públicos, foi morto. Assim, votou pelo deferimento do caso aprovado por unanimidade em 29 de 

fevereiro de 1996’. 

Em sua homenagem, a cidade de Belo Horizonte deu o seu nome a uma das ruas no bairro 

da Lagoa. 

Essa história de colocar culpa no Raimundo pelo atentado eles fizeram muito e usavam 

outras pessoas para fazerem esse tipo de acusação. Não só esse atentado, como vários outros. Todos 

feitos dentro do legítimo direito de resistir à ditadura. O Costa e Silva era o ditador que era o alvo 

suposto desse atentado. Era o ditador que mandava torturar e matar. Esse ato não tem, 

absolutamente, nenhuma convicção de que tenha sido feito por ele, porque até hoje ninguém 

descobriu quem fez esse atentado, mas se fosse, estaria absolutamente legítimo dentro do direito de 

resistir à ditadura. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Ivan, só para completar, lê o pequeno 

dossiê que tem da mãe dela também, por favor, que está marcado a página. 
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A SRA. IARA LOBO - Eu gostaria de colocar a foto deles aqui, porque é um momento 

muito feliz, é a única foto que eu trouxe, que é do casamento deles em Olinda. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Enquanto baixa eu vou ler o que está escrito no dossiê feito pela 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos sobre Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo. 

Nasceu em cinco de junho de 1938, no Rio de Janeiro. Filha de Álvaro Lobo Leite Pereira e 

Cecília Lisboa Lobo. Foi morta em 29 de março de 1972. Militante da Vanguarda Armada 

Revolucionária Palmares, VAR-Palmares. Participou da JUC, Juventude Universitária Católica e 

era formada em Filosofia pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, no Rio 

de Janeiro, atual UFRJ.  

Desenvolveu um trabalho na cidade de Marcos, no Maranhão, pelo Movimento de Educação 

de Base, MEB, apoiado pela Igreja Católica. Ali permaneceu cerca de três anos, dirigindo-se depois 

para o Recife. Casou em novembro de 1966, com Raimundo Gonçalves Figueiredo, assassinado em 

28 de abril de 71, com quem teve duas filhas Isabel e Iara, as quais tinham três e quatro anos 

quando ocorreu sua morte. 

Maria Regina foi ferida quando a casa em que se encontrava foi invadida por agentes do 

DOI-CODI/RJ, em 29 de março de 1972. James Allen Luz, que estava na casa e conseguiu fugir, 

chegou a ver quando Maria Regina foi ferida na perna e presa pelos agentes policiais e avisou a sua 

família. Esse massacre que foi feito era a represália à ação corajosa dessas pessoas na luta contra a 

ditadura. Além da Maria Regina, foram assassinados nessa chacina chamada Chacina de Quintino, 

Antônio Marcos Pinto de Oliveira, Lígia Maria Salgado Nóbrega e Wilton Ferreira. 

 

 

A SRA. IARA LOBO - Eu gostaria de finalizar dizendo que, sinceramente, eu acho que eu 

tive muita sorte, mas muita sorte mesmo, pelos quatro pais que eu tive, pelo carinho dos meus tios, 

pelo carinho dos meus pais biológicos e, principalmente, pela coragem que eles tiveram e que está 

impressa no meu DNA. Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. A sessão está 

encerrada.         

 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Continuação da 40ª Audiência 

Pública Seminário, junto com o ILP, Instituto do Legislativo Paulista, da Assembleia Legislativa, 

Verdade e Infância Roubada. 

O primeiro depoimento é da Marta Neli que vai fazer o uso da palavra.  

 

 

A SRA MARTA NELI – Antes de eu começar assim, um pouquinho como tem acontecido. 

Porque dá para falar por 15 minutos, 20, uma hora? Como tem sido porque eu não vi nenhum dos 

dias? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fala exatamente o que você 

quiser, no tempo que você quiser. Aqui não tem... o depoimento é o seu. Ninguém mexe no seu 

depoimento. E você fala o que você quiser. Depois a gente até pode fazer alguma pergunta para 

lembrar, para perguntar, para esclarecer, porque aqui não é depoimento para... embora se olhe 

nessas pessoas que estão te assistindo, são pessoas da luta, da resistência, mas é como se você 

estivesse falando do zero. A televisão está filmando e é documento. Então, você pode contar quem 

são seus pais, como você nasceu, onde você nasceu, quem você é: contar sua história básica, do 

zero, como se ninguém aqui soubesse, como se nunca tivesse ouvido. 

 

 

A SRA MARTA NELI – Para registro. E só uma última pergunta. Quanto tempo às pessoas 

têm falado, são para eu não me perder? Uma hora, meia hora? 15 minutos? Varia? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui não tem... depois vem a família 

Lucena e nós já pegamos litros e litros de choro.  

 

 

A SRA MARTA NELI – Tudo bem. Eu nasci em janeiro de 1964, o ano do Golpe, e eu sou 

filha de um casal, claro! Ou não, enfim. Não tão claro, mas enfim era um casal. E a minha mãe à 

época era bastante jovem, ela tinham 19 anos. O meu pai era um pouco mais velho. Ela era um 

pouco mais velho. Ela era estudante de Ciências Sociais da USP. A época, a USP ficava ainda na 
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Maria Antônia.   

O meu pai era assim, apesar de ser jovem, muito ativo porque ele trabalhava na Pfizer como 

técnico industrial e também estudava Economia. Quer dizer, ele se formou em Economia, eu não sei 

exatamente quando, mas ele se formou em Economia mais ou menos por essa época. 

Eles eram pessoas de esquerda. Na família, eu tinha um tio, irmão mais velho de minha mãe 

também que era um cara de esquerda, mas eram pessoas assim. Quer dizer, na verdade, acho que na 

família da minha mãe foi uma criação muito liberal. O meu avô era um livre pensador, ele foi dono 

de livraria. Era cultivada a irreverência como modo de ser assim. 

O meu pai, na família do meu pai não era esse espírito, mas, enfim, a minha avó era uma 

pessoa de classe média que tinha já uma história triste porque a minha avó paterna perdeu o marido 

muito cedo. O meu pai tinha 13 anos de idade. Ele era o primogênito. E o meu avô paterno morreu 

em um desastre aéreo na Baia da Guanabara. Aliás, toda vez que eu vou o Rio de Janeiro, eu morro 

de medo.  

Enfim, só estou situando um pouquinho para dizer que a gente era uma família de classe 

média. Mas o meu pai não era um estudante assim. Meu pai trabalhava, sustentava a família dele. 

Começou a trabalhar muito cedo, até porque a minha avó ficou viúva e teve que trabalhar. 

Eles casaram, enfim, eu nasci e veio o Golpe. E a medida, o que foi a trajetória política deles 

foi ligada, digamos, mais a atividade do meu pai na ALN, Ação Nacional Libertadora, ligados ao 

Marighela. Inclusive, o Toledo, Joaquim Câmara Ferreira, se eu tenho algum avô paterno, esse avô 

paterno é o Toledo, a quem eu lembro muito sim. Quer dizer, faz parte das minhas memórias de 

infância.  Ele estava sempre em casa. A gente sempre saía. Depois nós encontramos o Toledo em 

Cuba, em Havana.  

Na verdade, das minhas memórias de infância, eu lembro pouca coisa do meu pai. O meu 

pai foi assassinado em 1970. Do que eu lembro assim, eu não consigo lembrar de alguma coisa de 

horror quando eu era pequena.  O que eu lembro de uma vez chegando na vila onde a gente morava 

e todas as crianças na vila me dizendo que a polícia tinha entrado em casa. 

Eu devo assim... quer dizer, até hoje eu tenho pesadelos noturnos horríveis. Acordo – 

anteontem mesmo – achando que tinha alguém no quarto. Depois eu fiquei sabendo que, uma vez 

que eu estava dormindo, a polícia foi lá em casa, reviraram a casa e tal. Não sei se isso tem a ver ou 

não, mas o fato é que até hoje eu acordo com essa sensação de ter alguém no quarto.  

E quando o meu pai foi preso, eu não lembro. Eu era criança. Eu tinha quatro anos de idade. 

No meu aniversário de cinco anos, ele conseguiu sair da prisão. E, ao sair, ele foi liberado por 

alguma razão e, ao sair, foi no meu aniversário. E era o dia do meu aniversário que ele foi me 

visitar. Então, eu lembro do meu pai chegando ali de camisa vermelha, e a minha avó dizendo 

"Olha, Marta, tem uma surpresa para você". E era o meu pai.  
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Depois disso, eu demorei muito para ver o meu pai porque ele foi para Cuba fazer 

treinamento militar. Minha mãe e eu fomos para lá também. Demoramos para encontrá-lo. Enfim, 

eu vi o meu pai poucas vezes em Cuba. Lembro assim vagamente, uma ou outra cena. E lembro 

dele muito preocupado em me passar o que seriam os valores éticos: o que é certo, o que é errado; o 

que você deve fazer; cuide de suas coisas; ajude a sua mãe; não dê trabalho; faça a sua ginástica; 

limpe os seus lápis de cor; não misture as cores da aquarela.  

Aliás, a aquarela eu guardo até hoje e os lápis de cor também, acredite. E enfim, todos ali 

limpinhos. Mas assim, o que eu lembro dele é uma tentativa – hoje vendo em retrospectiva – 

tentativa dele de tentar ser pai. No meio daquela correria toda ele ainda tentando dar um norte ao 

que você deve fazer, o que não deve.  

Meu pai saiu de Cuba, eu me despedi dele. Eu lembro da gente até esperando o meu pai no 

Malecón. E disseram "Ele está disfarçado. O teu pai vai aparecer disfarçado". E eu lembro da minha 

mãe e eu e mais um cubano que eu não lembro quem é. E a piada era a gente ver um monte de gente 

andando no Malecón assim e vinha um negão de dois metros e meio, "Ah, esse é o teu pai".  

Detalhe: o meu pai era loiro de olho azul. "Esse é o teu pai disfarçado". Daí, se divertindo as minhas 

custas. Eu ficava olhando "Não. Não é papai. imagina". Aí vinha uma anão, "Esse é o teu pai". Não 

é só tragédia exatamente. Um lado engraçado.  

De repente, para a minha surpresa, aparece o meu pai no Malecón, entendeu? E ele viajou e 

o que eu sei é que ele mandou cartas para a gente de onde estava na Checoslováquia e depois na 

Itália. A gente não sabe exatamente na época que ele voltou para o Brasil. O que a gente sabe é que 

na data quase certa na qual ele foi assassinado, eu tive uma febre muito grande e fui parar no 

hospital e coincidiu de ser exatamente a mesma noite. E essas coisas marcam. Enfim, essas 

coincidências acabam marcando um pouquinho assim. 

A bem da verdade, eu tenho pensando muito sobre isso ultimamente, sobre essa questão de 

quem era o meu pai, do tamanho da dor de perdê-lo, do que significa não ter pai. Porque na verdade 

ele já era um pai sem pai. Ele já havia sido criado pela mãe. Foi quase um carma familiar esse 

negócio.  

E recentemente me ocorreu – até porque eu decidi que eu vou entrar na Lei da Anistia – e 

finalmente eu decidi entender que, apesar de eu ter negado a minha vida inteira, porque eu me senti 

quase que adestrada a não me sentir como vítima, a não me fazer de coitadinha, a seguir adiante, 

lutar e batalhar e olhar para frente, e vai nessa e tal, a verdade é que tem um rombo dos diabos, não 

é? Não é pequeno. E o tamanho desse rombo, estou vendo ele agora. Isso é terrível. Bom, ainda 

bem que estou vendo. Porque conversando com os amigos que têm pai, e alguns amigos que 

perderam o pai criança, eu me toquei que na minha vida, eu nunca me permiti imaginar o que teria 

sido a nossa vida se meu pai não tivesse morrido.  
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Eu não dei nem espaço para isso. Quer dizer, a necessidade de lutar, de ir adiante, os deveres 

daquilo que seria o ideal eram tão mais fortes que eu não tive nem tempo de pensar no que seria de 

uma família papai, mamãe e eu, entendeu. 

E talvez seja esse um dos legados mais estranhos assim – eu não vou dizer que é o mais 

horrível – mas é muito estranho isso porque, na verdade, não deu nem para sonhar. E é aí que talvez 

tenha uma dimensão que eu não tinha percebido antes da questão de ser uma morte, por assim dizer, 

por questão de Estado, na morte do meu pai. É que, por ser uma morte por questão de Estado, e a 

gente também saber disso. Porque eu sempre soube disso. Eu sempre soube que o meu pai era herói, 

que tinha morrido pelo seu ideal. É como se assim... A vida ficou mais árida. Faltou um pedaço ali. 

Faltou um pedaço, e faltou um pedaço do sonho.  

Enfim, o meu pai morreu. Eu lembro assim da cena quando a gente soube que ele tinha 

morrido. Porque, na verdade, nós não soubemos na época. A gente soube muito tempo depois, três 

meses depois quando meus avós foram para a França para contar para a minha mãe a notícia.  

O meu pai foi enterrado com o nome falso. A polícia só contou da morte dele muito tempo 

depois, não permitiram a autópsia. E eu lembro da cena da minha mãe chorando, da minha avó 

chorando e eu, na verdade, eu não sabia nem muito que eu estava chorando ali. Porque o fato é que, 

até aquela época, eu não tinha muita convivência com o meu pai porque ele era técnico industrial, 

ele estudava e ainda era guerrilheiro nas horas vagas. Então, realmente, a convivência familiar com 

o meu pai não foi uma das mais assim assíduas.  

Mas o mesmo tempo, o que eu posso dizer – e aí a gente teve um exílio de seus seis anos 

assim – que a gente morou na França e foi, acho que... Sei lá, tinha que se adaptar. E depois teve o 

Allende foi eleito Presidente do Chile. Fomos para o Chile porque era mais perto do Brasil e a gente 

podia falar com a família.  

Hoje parece ridículo para quem não sabe, mas, na época, a gente, para ligar para o Brasil, 

tinha que pedir para a telefonista. Depois a telefonista, a gente desligava, a telefonista completava a 

ligação e chamava. E aí ficava todo mundo em volta do telefone e tinha que falar dois minutos 

porque era muito caro.  

Então, falar com o Brasil era um glória e era um tormento porque assim,"Vovó, eu estou 

correndo, estou com saudade", e já desliga rápido. Era um negócio que era louco. Quer dizer, hoje 

em dia, é difícil acreditar porque ligou no celular, fala de Skype porque é de graça, usa o Viber, 

entendeu?  

Mas na época, as saudades era um troço que era excruciante assim. Era horrível. Mas ao 

mesmo tempo eu me adaptei. Eu fui feliz em Cuba. A gente morou um tempo em Cuba, nove 

meses. Eu era criança, a gente morou um tempo em um hotel porque também a gente não ia ficar 

em Cuba.  
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A ideia era ir para a França, ir morar lá. Então, eu não cheguei a ter uma vida lá. A gente 

ficou só um tempo assim. Depois fomos para a França, a minha mãe casou, tinha escola. Depois 

fomos para o Chile, tinha escola, e teve a Copa do Chile, eu vou trabalhar na França. Enfim, era tão 

agitado que eu acho que não dava nem tempo de sofrer muito. Era tanta adaptação o tempo todo: 

língua, escola, colega, vizinhança. E finalmente, eu lembro que eu era feliz na França. Porque, 

vamos lá que Paris nos anos 70. Primeiro que ser exilado político era uma coisa que era legal. Eu 

morava em uma... O que a gente chama de Bonlieu, que era uma cidade fora de Paris. E na Bonlieu 

onde a gente morava era uma prefeitura de esquerda. Então, um exilado latino americano era bem 

visto. Eu era boa aluna e a minha vida era tranquila. Eu podia dizer quem eu era, Marta, filha de 

guerrilheiro. Obviamente, eu já era amiguinha das crianças. Os pais diziam "Oh, que legal! Ela é 

filha de guerrilheiro". Então você já ia lá e já era bem tratado.  

Mas eu sempre tinha aquele sonho, "Eu vou voltar para o Brasil. Família, família." Eu tinha 

muita saudade da minha família. E eu era estrangeira. Quer dizer, eu cheguei a ter briga na escola 

porque eu era brasileira. Isso era o lado B de ser estrangeira. Não era só glória. Também tinha 

aqueles que não iam com a sua cara porque você era brasileira.  

Mas enfim. Quando a gente chegou no Brasil é que realmente a ficar horrível. E eu não sei 

se isso somou com a minha adolescência, mas o fato é que quando eu cheguei para cá foi um 

pesadelo porque, de cara, eu não podia falar quem eu era. Eu era obrigada a falar que o meu pai 

tinha morrido em um acidente de automóvel e nós somos de uma família de diplomatas. E se 

alguém perguntasse mais alguma coisa, eu também não falava nada. Segundo que em 1975 também 

foi à época onde logo depois teve a revolução de abril e começaram a chegar a São Paulo todos os 

portugueses de diretas egressos tanto de Portugal quanto das colônias liberadas.  

Então, não só eu não podia falar quem eu era, como eu ainda tinha que aguentar na minha 

classe um monte de angolanos, moçambicanos, portugueses de extrema direita que esses sim eram 

vistos como "Oh, coitadinhos. Foram obrigados, comunistas e tal". Então eu realmente me sentia 

assim que era ditadura. Era ditadura e isso também era difícil explicar para quem não viveu. E de 

fato não poder dizer quem é, é algo que fica tão entranhado que acho que eu mal contei essa história 

para os meus filhos.  

Na escola onde eu estudava... Primeiro, eu fui a uma escola por razões de segurança porque 

a minha mãe e o meu padrasto foram militar em jornais, digamos, de esquerda, o Em Tempo em 

Movimento. A gente começou a receber em casa cartas de ameaças para a minha mãe, mas que 

ameaçavam a mim de sequestro. A minha mãe achou por bem me pôr em uma escola de rico 

achando que lá eu estaria protegida. Então, eu fui para uma escola Nossa Senhora do Morumbi – 

para quem sabe é o antigo Des Oiseaux – e aí o pesadelo realmente foi um negócio louco porque eu 

convivi com aquela turma toda do milagre brasileiro endinheirado, para quem a Ditadura era uma 
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glória. Enfim, não foi fácil. Realmente, não era o lugar certo.   

Depois, eu fui para o Palmares, que pelo menos era uma escola de esquerda, onde pelo 

menos os professores, mais ou menos, sabiam quem eu era, o que facilitou. Mas eu estudava com os 

filhos da Dodora, com o André e com a Priscila Arantes. E a gente nunca... Olha, era tanto medo, a 

gente dizer quem era quem que, apesar de saber quem eles eram, eu nunca sequer conversei...(você 

é o André, não é? Não. Quem é o André? Já foi. É que ele parece. Já saiu). A gente, nem no recreio, 

a gente tinha coragem de dizer um para os outros que nós éramos quem nós éramos. Mas nem no 

recreio. Inclusive, eu evitava contato para não ser vista perto, e vice-versa. Não é que eu não era 

perseguida. A gente não era. Eu sou até hoje. Vamos deixar isso claro. Não era uma imposição. Era 

uma questão de... Quando você é criado... porque, mesmo em Cuba, por exemplo, em Cuba, acho 

que quem morou lá, não seu, acho que as Lucenas falarão melhor que eu porque moraram lá mais 

tempo.  

Mas, por exemplo, eu tinha que passar, o meu nome era Sofia, eu passava por portuguesa. 

Mas, claro, quem morava no hotel, todo mundo sabia quem era quem porque os argentinos 

passavam por uruguaios e os uruguaios por argentinos. Agora, é claro que quem era uruguaio sabe 

que aquele cara é argentino e vice-versa. Então, entre nós era um teatrinho acordado. Mas com os 

de fora, não.  

Então, eu lembro que, com cinco anos – até eu conto essa cena no filme – eu encontrei o 

meu pai no elevador e fingi que não conhecia. Eu tinha cinco anos de idade. No hotel, quando as 

pessoas falavam comigo em português, eu respondia em espanhol. Eu tinha cinco anos de idade. 

Então, essas coisas, se você me disser, eu acho isso totalmente natural. Porém, isso marca assim de 

alguma forma.  

Mas voltando aqui ao Brasil, na verdade, o fato é que a gente sobrevive. Isso é muito forte, 

assim, sobreviver. E, na verdade, é difícil avaliar o quanto... Quer dizer, é claro que quando eu 

cheguei aqui e tinha a Ditadura aqui ainda, eu sabia que era menos alegres com os meus colegas. Eu 

não conseguia ter aquela coisa de todo mundo: brasileiro tem que se abraçar. Eu me sentia muito 

francesa. Primeiro, porque de fato eu era, eu tinha uma formação francesa, que não se pega tanto. É 

um pouco mais reservado fisicamente. E segundo, eu não entendia da onde vinha toda alegria toda. 

Para mim aquilo ali era inconcebível.  As pessoas estão sempre rindo, sempre felizes.  

Então, assim, eu fui me sentindo pior ainda porque além do mais eu não dava conta de ser 

tão feliz quanto às pessoas eram. Então, não só eu era totalmente diferente, como também eu era 

aquela que estava sempre de cara fechada. E isso era cobrando, "Por que você está sempre de cara 

fechada? Por que você não está rindo? Por que você é tão tristinha? Por que você é tão...”.  

Enfim, foi indo, foi indo foi indo. Vieram as Diretas e, na verdade, eu acho que eu só fui 

entender quem eu era ou isso começou há ficar um pouco mais forte quando eu engravidei da minha 
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da minha filha Cleo, a minha filha mais velha em 1991. Porque aí deu vontade realmente de 

recuperar a história do meu pai porque até então tinha atestado de óbito que dizia que ele tinha se 

enforcado e isso era uma coisa muito ruim porque eu tinha que conviver com aquele atestado de 

óbito o tempo todo.  Porque toda vez que eu queria fazer uma viagem, eu tinha que mostrar, até eu 

ser emancipada, o atestado de óbito do meu pai era uma peça que viajava comigo. "Por que não tem 

a autorização do pai?" "Porque o meu pai morreu". Então, eu carregava aquilo comigo. Não era um 

documento que passasse batido. Eu quase sei de cor o texto. "Se enforcou com uma gravata fantasia 

em um hotel da Alameda Norte quando foi encontrado..." E quando a gente chegou ao Brasil, 

fizemos uma tentativa, quer dizer, a minha mãe fez de falar com advogado e o que nos disseram é 

que teria de haver uma testemunha da morte dele, que pelas vias da justiça criminal nós não 

poderíamos entrar com nenhuma ação, como a família Bresolin havia feito. Porque a família 

Bresolin tinha todas as testemunhas de ter um desaparecido preso, e de ouvir os gritos.  

No caso do meu pai, ele entrou no Brasil clandestino, foi enterrado com nome falso e, na 

verdade, a polícia montou uma farsa que comprovava que ele havia se matado. Tinha falhas, claro, 

porque era uma farsa, mas havia uma tentativa de montar uma farsa, inclusive, assinado pelo 

Romeu Tuma.  Isso eu recuperei depois, esses documentos. Mas, enfim. 

Quando eu fiquei grávida da minha filha é que eu falei "Puxa, quem era o meu pai?" Foi aí 

que eu comecei a pensar em fazer um filme. Eu falei "Eu vou fazer um filme sobre essa história. 

Até o filme chamava-se 'Procura-se uma Testemunha". Eu comecei a fazer o roteiro só que lá pelas 

tantas ficou claro que o roteiro ia contar uma história para quem já sabia da história. E, na verdade, 

o mais interessante era contar a história para quem não sabia. Então, eu engavetei o projeto. Mas ele 

me ajudou a montar, ajudou a minha mãe a montar o dossiê que depois a gente encaminhou para a 

Comissão Especial de Justiça para comprovar que a polícia tinha montado uma farsa no caso da 

morte do meu pai, isso já em 1995. Quer dizer, em 1996, quando teve a Comissão.  

Então, não foi em vão, porém não foi um filme. Mas quando a Comissão foi nomeada, 

surgiu à necessidade de fazer uma pressão pública, assim como agora. Na verdade, nada mais é do 

que está acontecendo agora. Quer dizer, tem a Comissão da Verdade e surge a necessidade para que 

a Comissão da Verdade, por assim dizer, efetive a sua ação e realmente promova uma descoberta e 

promova documentos, tem uma pressão pública. E é o que a gente está fazendo aqui, com as 

devidas diferenças. Mas isso... Quer dizer, a sociedade, os interessados se organizam para 

pressionar o governo para que realmente a coisa saia.  

E da mesma forma em 1995, para que a coisa saísse, porque a Lei tinha sido promulgada 

pelo Fernando Henrique Cardoso, mas não havia nenhuma garantia de que aquilo ali realmente ia 

acontecer. Uma das ações feitas, foi a minha mãe que organizou até o evento na UNICAMP, que 

chama-se Revolução Possível, para exatamente que aquele debate não morresse. Então, foram às 
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organizações dos direitos humanos, foram os familiares e tal. E eu fiquei a cargo, porque afinal das 

contas era a minha mãe, "Filhinha, você quer mesmo fazer a questão dos filhos?" Eu achei legal, 

mas eu fiquei pensando assim o que fazer. Porque, quer dizer, na verdade, eu não tinha muito o que 

dizer. Eu tinha as minhas memórias. Quem tinha o que dizer eram o meu pai e a minha mãe.  

E foi aí que eu falei com a Maria Oliveira que é outro caso como o caso da Priscila e do 

André Arantes. A Maria Oliveira era da minha turma, a gente já tinha passado férias juntas com a 

turma na Bahia. Todo mundo dizia "Olha, ela é filha da Eleonora". E acho que a Eleonora também, 

"Olha, acho que ela é filha da Maria Lígia". Mas a Maria e, acho que a gente nem tocou no assunto.  

A gente ia assim, tipo, turma de amigo mesmo. E engraçado é que os amigos – eu já contei essa 

história, mas eu vou repetir para quem não viu – que os amigos, viam as duas juntas assim, na 

esperança de que a gente fosse falar alguma coisa assim dos pais, e as duas mudas. Porque essas 

coisas de clandestinidade, de sigilo, elas colam. Não é assim que se sai abrindo. Não existe isso.  

Mas, enfim, nisso eu falei com a Maria porque a Maria trabalhava efetivamente com cinema. 

Ela trabalhava até como assistente de direção. E aí, a gente falou, "Não. Vamos gravar uns 

depoimentos e vamos editar esses depoimentos para, quem sabe, juntando às experiências a gente 

conseguisse passar para as pessoas da plateia, algo que fosse mais ou menos comum.  

Porque a verdade é que todo mundo tinha a memória de infância. A Maria não ia sentar lá 

para falar da avó dela duas horas. Ia ser um negócio muito estranho. Eu também não ia falar da 

minha história. Quer dizer, agora vocês estão com paciência para me ouvir. Mas a gente queria 

fazer algo que fosse mais efetivo. Que fosse... E aí com isso fizemos um. Mas aí assim, vamos 

tentar entender qual é a nossa experiência. 

Ao fazer isso, nós fizemos uma anamnese. Ou seja, nós tentamos descobrir o que era 

específico da nossa experiência sendo a Maria filha de guerrilheiros presos e eu filha de um cara 

que tinha sido assassinado.  

A pessoa da Comissão de Familiares, Amelinha, que está aqui presente nos ajudou e a 

Crimeia também a entrar em contato com os filhos. Tanto é que foi o Joca, filho da Crimeia, os 

filhos da Amelinha, a família Lucena. Quem pode ir, apareceu porque também a gente tinha tudo 

emprestado, era câmara emprestada, era sala emprestada – estúdio na verdade – e aí a gente fez um 

filme pensando nisso. A gente fez um fundo neutro, preto e branco para que se uniformizasse o 

máximo a imagem e a gente conseguisse gerar, anulando as diferenças estéticas, o tipo físico, a cor 

da roupa, os cenários, se a gente fosse gravar na casa da pessoa. A gente quis anular a diferença 

para separar apenas aquilo que seria uma soma de uma experiência comum, que retratasse essa 

experiência comum. E aí saíram os 15 Filhos, o filme. 

E na verdade, Os 15 Filhos foi legal porque ele foi à primeira etapa. Eu comecei falando 

aqui para vocês o que a dor, o trauma, o buraco. Mas Os 15 Filhos foi o primeiro momento para 
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descobrir quem a gente era porque, na verdade, eu não sabia quem... Eu digo, eu não sabia quem a 

gente era. Eu sabia o que eu era, mas também não sabia. Se aquilo que eu tinha vivido era porque eu 

sou assim, ou se porque a história foi daquele jeito. 

É muito difícil quando se é criança separar o que da sua índole, porque tem gente que é 

tímida. Tem gente que é bom aluno. Você não é tímido e bom aluno porque o teu pai morreu na 

tortura, entendeu?  

Quer dizer, onde era a minha identidade? Onde estava eu e onde estava a história? O que era 

meu e o que era da história?  O 15 Filhos ajudou. Eu acho que foi o primeiro passo para mim e acho 

que para quem participou, para quem assiste que não participou, para tentar entender que a gente, 

apesar de não sermos ativo na história – quer dizer, a gente era filho – a gente tem um legado difícil 

de administrar porque ele independe da nossa escolha. E porque ele independe da nossa escolha, e 

porque ele nos é dado é mais complicado de separar aquilo que você seria se não fosse por isso do 

que você seria tendo sido assim. Não sei se isso ficou claro, mas enfim. 

É difícil, mas de onde você vai criar uma identidade aí? E aí depois dos 15 Filhos, na 

verdade, foi um tremendo alívio. Eu acho que, pelo menos para mim, toda vez que eu assisto o 

filme, é uma sensação de alegria e alívio porque eu sinto que é uma angustia a menos, entendeu? 

"Ok, eu não estou mais sozinha. Eu faço parte desse grupo. Essa é a minha turma". E vocês 

lembram não é, Telma? Gente ficou tão feliz juntos, só sorridentes ali. Mas é verdade, a gente deu 

um alívio assim, "Ufa", "Não estou sozinho", "O pesadelo acabou". Pelo menos a gente tem os 

amiguinhos assim. Não sou o único ET. Tem vários ETzinhos espalhados por ai. Mas é verdade.  

Mas é um processo, e como todo processo, é lento. Ou se nem todo processo é lento, esse 

em todo caso foi. Eu acho que sobrou. Na verdade, eu acho que em mim, o que sobrou e, enfim, e 

vamos dizer que eu faço análise desde os 18 anos de idade, e já estou com 49. Ou seja, lá se vão 31 

anos de terapia para descobrir que eu tenho uma dor e um grau de violência dentro de mim que eu 

não consigo processar e que eu dificilmente entendo qual é. Porque, na verdade, o que eu sinto é 

que... E aí é difícil realmente assim precisar o quanto disso é meu e o quanto disso deriva da 

história.  

Mas eu tendo a crer que a sensação de quando você é um perseguido pelo Governo e quando 

você está em uma situação de fragilidade; e que tem algo muito maior; e você não tem um pai e que 

tudo ali te persegue, te complica; e é uma situação muito difícil, uma das sequelas que eu sinto em 

mim é eu acho que é a violência.  Assim, o que eu guardei dessa violência. O que eu guardei dessa 

porque a verdade é que – aí, isso eu até tiro da minha índole – eu não sou uma pessoa passiva. Eu 

sou muito reativa como natureza. Então, engoli toda, acontece que, às vezes, ela sai.  É difícil de 

engolir. Muito difícil de engolir e, de fato, eu não engoli. Ela está aí ainda. Não digeri. Se engoli, 

não digeri. Então, eu sinto que eu vejo isso na minha família, eu vejo isso com as minhas filhas. E aí 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



46 
 
é curioso porque, antes, foi necessário fazer um filme, passar por um processo coletivo para 

entender que havia uma identidade de grupo.  

Mas o que me traz agora para esse novo patamar da dor, eu vejo em minha casa com as 

minhas filhas. Pelo olhar delas, eu entendo a minha dor e a minha tristeza e o meu grau de explosão 

pessoal, sabe?  Tanto é que eu coloquei as minhas filhas, de fato, eu as convenci. Acho que não 

precisou muito para convencê-las a entrar na clínica de testemunhos. Não é possível, tem uma 

história aí. Tem uma história. E aí, inclusive, o que eu queria muito é que elas fossem assistir os 

depoimentos de grupo para entender e para ver os outros falarem porque eu também preciso do 

olhar delas para eu me entender.  

E na verdade eu estou nesse momento. Agora, o que eu tenho para dizer, eu acho que outro 

dia a minha filha me veio com um livro, uma biografia, acho que era o Luiz Gama. Quem é o poeta 

negro? Acho que era o Luiz Gama?  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era advogado.  

 

 

A SRA MARTA NELI – Mas quem é o poeta? Ele era advogado e era poeta também.  Não 

era o Castro Alves. Eu acho que era alguma coisa Gama.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele escreveu poemas também.  

 

 

A SRA MARTA NELI – Ele escreveu poemas também. Além de ser advogado... é o Luiz 

Gama.  

E Aí é interessante porque minha filha mostrou isso essa semana. E ela mesma tinha 

concluído. Ela falou, "Mãe, olha que coisa".  

Na biografia de Luiz Gama, consta o seguinte, que a mãe do Luiz Gama era pagã. Ou seja, 

ela era africana, de religião africana. Ela tinha se recusado a ser batizada. E o Luiz Gama nunca 

mais viu a mãe porque ela foi presa numa, enfim, um bando de malungo desordeiros. Na verdade, 

eles estavam fazendo um ritual de candomblé. Foram todos presos e desapareceram em 1800 e 

alguma coisa.  Na verdade, desaparecido político nesse país tem faz tempo.  

Agora, assim como Luiz Gama foi ser advogado e superou aquela dor toda, ainda por cima 

negro no Brasil naquela época. Se hoje j não é fácil, imagina naquele tempo então. Mas eu acho que 
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assim... porque estou falando da questão da violência? Porque eu acho que isso não é um detalhe. A 

nossa violência brasileira, para nossa sociedade, isso não é um detalhe. A carga de violência a cada 

geração, que tem desaparecido, que tem repressão, que tem esse Estado horroroso, por um lado 

horroroso, não é sempre, entendeu? Não é. Mas que tem essa polícia normativa que desaparece 

some e tortura com as pessoas e é irrefreável e, ao mesmo tempo, o policial também, se ele é negro, 

ele também foi um filho, um neto de escravo. 

Então, essa violência, ela está aí. E é por isso que eu acho que vale a pena falar disso para 

vocês. Porque se eu não visse em mim essa violência... Agora, não só sou obrigada a me deparar 

com ela, ainda que só a tenha conseguido ver recentemente, conforme eu digo para todas as minhas 

filhas – porque também eu achava que isso era normal –, na verdade, aparentemente, é traumático 

para elas, entendeu?  

Agora, isso para uma sociedade, quanta gente a gente não está engolindo? Eu acho que é 

algo que merece ser olhando, realmente merece ser olhado.  E eu acho que eu tenho, acho que isso, 

eu estou nesse ponto. A próxima etapa, eu corro para mais dez anos de análise.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Qual a idade das suas filhas? 

 

 

A SRA MARTA NELI – As minhas filhas têm 22 e 15 anos. São grandes já. Bom, então, 

eu terminei. Se alguém mais quiser. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode ficar mais um pouco? 

 

 

A SRA MARTA NELI – Posso. Claro!  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então está bom. Vamos completar a 

mesa aqui.  

 

 

A SRA – Vamos primeiro fazer a apresentação e depois.  
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A SRA VIVIAN MENDES – Boa tarde a todos e a todas. Sou assessora da Comissão da 

Verdade de São Paulo. Antes da gente montar a mesa, a gente vai ver um pequeno memorial sobre a 

família Lucena, resgatar um pouco dessa história, para contextualizar. Aí tem um foto de Antônio 

Raymundo de Lucena e da nossa querida companheira Damaris, que está com a gente no plenário.  

Antônio Raymundo de Lucena nasceu em 11 de setembro de 1922 em Colinas, no 

Maranhão, começou a trabalhar como agricultor aos sete anos, aos 18 foi trabalhar no campo na 

agricultura de Colinas dentro de propriedade do Governo. Lá ele virou mecânico.  

Trabalhou na indústria têxtil no Ceará e 1950 foi para São Paulo trabalhar na indústria Jafet, 

mesmo ano em que integrou o Sindicado dos Metalúrgicos.  

Damaris de Oliveira Lucena nasceu em 22 de agosto de 1925 em Codó no Maranhão. De 

família humilde, começou sua vida laboral aos sete anos como agricultora na lavoura maranhense 

onde permaneceu até os 16 anos.  

Também trabalhou na Indústria Têxtil ainda no Maranhão e depois migrou São Paulo em 

1950, onde o marido Antônio já havia preparado as condições para a chegada da família e juntou-se 

a ele como operaria na mesma indústria.    

Damaris juntou-se ao Sindicato dos Têxteis em 1950 onde virou delegada sindical. 

Participou do Congresso de Mulheres Operárias realizado no Rio de Janeiro em 25 de maio de 1956 

embora fosse autorizada pelo encarregado da fábrica a viajar, foi demitida na volta. Seu nome havia 

sido incluído na lista negra do sindicato, por isso não conseguia mais colocação como operária no 

setor. Foi através dessa colocação que Damaris se ligou aos comunistas e passou a militar no 

Partido. Como não conseguia mais emprego começou a trabalhar como empregada doméstica. E 

continuava a sua militância junto aos operários e foi presa em 1958 por isso. Antonio aposentou-se 

por invalidez em 1963 e começou a trabalhar em um Box na feira consertando panelas e vendendo 

miudezas com Damaris, o filho mais velho Ariston e seu sogro Daniel.  

Damaris e Antonio trabalharam ali até entrarem para a clandestinidade. Em 1967 Damaris 

pediu afastamento do Partido Comunista e no fim do ano ingressou na VPR. Com a prisão de vários 

militantes entraram na clandestinidade em 1969.  

No dia 20 de fevereiro de 1970 membros da Força Pública bateram na porta dos Lucena em 

Atibaia em São Paulo perguntando por uma determinada pessoa pelo primeiro nome. Damaris 

avisou Antonio sobre o efetivo de 14 policiais que se encontravam na porta da casa. Doutor, que era 

como era chamado o Antonio de Lucena, se apoderou de muitas das armas que estavam lá 

guardadas e iniciou combate, sendo posteriormente morto com um tiro na cabeça. A casa dos 

Lucena era um centro estratégico onde se guardava todo o material bélico da VPR.  
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Damaris foi presa e barbaramente torturada na Oban. Seus filhos foram levados ao Juizado 

de Menores, nessa mesma ligação sem nenhum fato de ligação com o outro, caiu Shizuo Ozawa, 

conhecido como Mario Japa, militante importante que tinha estado com outros companheiros, 

inclusive com o seu filho Ariston no campo de treinamento de guerrilha rural da VPR, no Vale do 

Ribeira, o que motivou uma ação de emergência por parte da motivação. O Comandante Lamarca 

conhecido como Cid solicitou que se fizesse o sequestro do Cônsul Japonês Nobuo Okuchi em São 

Paulo, o que foi realizado no dia 11 de março de 1970, pela libertação de cinco militantes presos em 

troca da libertação do diplomata. Assim foram banidos do território nacional Shizuo Ozawa, Madre 

Marina Borges da Silveira, Diógenes José de Carvalho de Oliveira, Otavio Ângelo e Damaris de 

Oliveira Lucena, conforme o Decreto 68.319 de 14 de março de 1970. Damaris seguiu com os três 

filhos menores. Os gêmeos Adilson Oliveira Lucena e Denise Oliveira Lucena de nove anos e 

Ângela Telma Oliveira Lucena de três anos e meio para o México, onde ficou nove dias. Recebeu 

então o convite do Comandante Fidel Castro para viver em Cuba. Um avião do Governo Cubano 

estava a sua espera.  Damaris chegou a Cuba e foi internada por vários meses para tratar das torturas 

sofridas nos cárceres brasileiros. No exterior viveu e criou seus filhos com a inestimada ajuda do 

Governo Cubano. Damaris voltou ao Brasil em fevereiro de 1980 onde seu filho Ariston tinha 

permanecido preso por nove anos. Só então pode reunir novamente a família. Aí tem algumas fotos 

que a família forneceu para nós. Aí tem uma foto de uma passeata em 63 com a participação do 

Antonio e da Damaris, e aí no detalhe tem os dois no meio da multidão, para garantir que eles 

estavam lá mesmo. Não sei se eles querem explicar essas fotos, porque tem algumas imagens de 

jornais, se eles quiserem...  

 

 

A SRA. TELMA LUCENA – Oi. Boa tarde. Eu sou a Telma Lucena. Esses são os cartazes 

de procurados. Aqui constam as fotos do meu pai. A minha mãe ainda não era reconhecida como 

terrorista. Ela tinha uma atividade. Meu pai é esse daqui, aqui também, esse outro cartaz de 

procurado. E aí foi o momento que eles caíram na clandestinidade. Essas fotos foram fornecidas 

recentemente por um jornalista que esteve no arquivo do Estado e conseguiu resgatar esses jornais 

para a gente. Essa foto foi feita no Dops um pouco antes de a gente sair no sequestro. Eu sou essa 

pequenininha do meio, o Adilson e a Denise. Esse é o Ariston quando foi preso. O Ariston tinha 17 

anos nessa foto. Aqui é o Ariston no Barro Branco, esse com a bolinha amarela no rosto. Essa daqui 

foi à foto da nossa saída do Brasil. aqui estão todos os companheiros. Madre Maurina, Diógenes, 

Otávio, Damaris, Denise, Damaris, Shizu, Otavio, Telma, Yukito, aqui o Adilson, Denise, Otavio, 

Madre Maurina, Shizu, Diógenes, Damaris, eu essa pequenininha. Essa foto aqui tem uma história 

curiosa, no meio de todo o turbilhão das tragédias tem uma coisa curiosa que acontece. Se vocês 
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olharem as fotos da Damaris vocês vão ver que a saia é muito curtinha, quase uma minissaia, o que 

era muito curioso para uma pessoa que estava saindo da cadeia, sair de minissaia. E na verdade, 

essa roupa foi emprestada por uma companheira que tinha estado presa com ela, a Eliana 

Rolemberg. Ela emprestou a roupa para a minha mãe porque a minha mãe não tinha roupa. Ela 

emprestou essa saia marrom e essa blusinha e tinha um detalhe engraçado porque não tinha 

calcinha. E a minha mãe diz que morria de medo de cair no meio da multidão sem calcinha. Ela 

falou: "Não tinha. Fazer o quê? Foi à roupa que eu consegui". É por isso que a saia é bem curtinha. 

E ela guardou essa roupa anos e anos da vida dela porque lembrava aquele momento em que ela 

conseguiu sair para a liberdade.  

Essa foi também foi à foto do México. Aqui é o Adilson, a Damaris eu a Denise e os 

jornalistas Mexicanos.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Estava fazendo frio?  

 

 

A SRA TELMA LUCENA – Estava. Estou até de toquinha. Não sei de onde saiu essa 

toquinha, mas... Aqui também essa foto é do México. Madre Maurina, Damaris e eu com uma 

carinha de choro, a Denise, o Adilson, o Diógenes e Otávio Ângelo.  

E essa daqui foi um momento que nós chegamos à Cuba. Por isso estamos com essas 

carinhas de contentes. O Kito raquítico, coitado, parecia um retirante da seca. Tinha passado tanta 

fome o pobrezinho, estava magro. Acho que foi a primeira vez que ele sorriu naquele tempo.  

A Denise e eu, essa pequenininha com cara de danadinha.  Três anos e meio.  Essa foto tem 

uma coisa muito curiosa.  Aqui está o Honestinho, a Zuleide e eu. Essa foto foi na frente à igreja da 

Quinta Avenida de Havana. Os companheiros tinham acabado de chegar do Brasil e queriam ver os 

'terroristinhas' que estavam em Cuba.  

Chamaram a gente, estou com cara de sono. A gente tinha acabado de acordar, bem 

pequenininha assim de camisetinha e eles fizeram essa foto. Essa foto foi recuperada um tempo 

desses. A Zuleide tinha guardado e forneceu essa foto.  

A Ñasaindy, aqui bem pequenininha em Cuba, junto comigo, em 1971. A Ñasaindy já era 

bem grandinha, maiorzinha que eu. Mas sempre chorona. Ela era muito choroninha. Aí vocês veem 

na foto que ela está muito choroninha. Aí vocês veem na foto que foi em 74 com um amigo nosso, a 

Ñasaindy, essa amiga que chamava-se Mimi e eu. Pronto.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá então. A Marta está lá fora. 

Vamos lá. Telma Lucena, Denise Lucena, Adilson Lucena, Ñasaindy Barrett de Araujo. Vamos 

tentar dividir um pouco de cada lado. Vocês põem as plaquinhas de identificação, por favor.  

Ivan Seixas com a palavra.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vou ler a carta do Ariston Lucena, que ele não pode vir porque 

passou por uma cirurgia e ele me pediu para a gente ler uma carta dele, é uma mensagem para os 

presentes que diz o seguinte: ‘meu nome é Ariston de Oliveira Lucena, nascido em 06/10/51 em 

São Paulo, sou filho de Damaris Oliveira Lucena, e Antonio Raimundo de Lucena. Ambos líderes 

sindicais desde a década de 50 e ativistas políticos da VPR. Damaris foi têxtil e Antonio 

metalúrgico. Comecei minha militância muito cedo, pois minha casa era um local de reuniões da 

organização. Decidi sair de casa aos 17 anos para me juntar aos companheiros da VPR. Não sabia 

que o meu destino seria o Vale do Ribeira sob o comando do Capitão Carlos Lamarca, os meus pais 

disseram que eu era muito jovem para assumir aquela luta. Respondi que esse era o meu desejo e 

que minha ideologia tinha sido forjada com o exemplo dele dentro de casa. Fui para o Vale no dia 

sete de janeiro onde permaneci até o dia 31 de maio de 1970. Soube da morte do meu pai e da 

prisão da minha mãe pelo rádio. Fiquei transtornado e quis vir para São Paulo, mas Lamarca me 

conteve. Fiquei no treinamento de guerrilha por quatro meses feito no Vale do Ribeira. Escapamos 

de um cerco policial feito pelo Coronel Erasmo Dias ao Vale do Ribeira. Saímos dirigindo um 

caminhão do Exército que nos trouxe para São Paulo onde nos dispersamos. Cada um tomou um 

rumo diferente, ignorado pelo outro. Fui preso no dia 20 de agosto de 1970 em uma batida policial 

de rua no bairro de Vila Mariana. Levado para uma delegacia do mesmo bairro fui espancado pelos 

policiais de serviço. Isso ocorreu em uma quinta feira. Permaneci na cela até segunda-feira pela 

manhã quando fui transferido para o Dops. Lá chegando fui encaminhado para uma sala de tortura 

onde o escrivão Samuel Pereira Borba, o Samuca e outro policial que não sei identificar começara a 

me torturar com choques elétricos por todo o corpo. Estava pendurado pelo pau de arara. Fui 

torturado por algum tempo, mas não sei precisar a quantidade de horas. Quando me tiraram do pau 

de arara não podia andar, contudo, mesmo assim saíram em diligencia comigo por São Paulo para 

cobrir pontos com companheiros da minha organização, a polícia não conseguiu nada, pois eu já me 

encontrava preso fazia vários dias. Os meus companheiros já sabiam da minha prisão. Quero 

esclarecer que no dia em que fui preso eu estava junto com o companheiro que conseguiu fugir. Na 

quinta feira fui levado para a Operação Bandeirante pelo Capitão do Exército Mauricio Lopes Lima. 

Fui direto para a sala de torturas e prontamente colocado na cadeira do dragão. Comecei a ser 

torturado novamente pelo Capitão Benoni de Arruda Albernaz e por outros policiais e militares da 
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Oban. Aos poucos fui sendo destrocado pelas sevícias. Passei dois meses na Oban. Fui massacrado 

pelas equipes de policiais e militares da Oban. O comandante desse órgão era o Tenente Coronel 

Valdir Coelho que ordenava as torturas aos presos políticos. Havia outros torturadores, então, 

Homero Cesar Machado, Pedro Mira Gracieri, também conhecido como Tenente Ramiro, que 

possuía uma âncora tatuada no braço. Dalmo Lucio Muniz Cirilo, entre outros torturadores. Certo 

dia apareceu um homem me inquirindo. Disse que se fosse à auditoria para audiência e se 

confessasse o que estava acontecendo na Oban pagaria as consequências. Eu disse que faria isso 

mesmo. Exatamente isso. Ele me ameaçou dizendo que eu iria ver o que é bom. Qual não foi a 

minha surpresa quando fui prestar depoimento na auditoria o referido Senhor que havia me 

insultado era o Procurador da Justiça Militar. Senhor Durval Airton Moura Araujo que funcionou 

como acusador dos militares. Em meados de outubro de 1970 fui levado de helicóptero para o Vale 

do Ribeira pelo Coronel Antonio Erasmo Dias para fazer a Constituição de nossa fuga. Lá 

chegando, Erasmo ameaçou me jogar do helicóptero se eu não contasse o que ameaçou a prisão de 

outros companheiros meus. Colocou-me na cova onde havia sido executado o Tenente da Polícia 

Militar Alberto Mendes Junior em maio de 1970, Erasmo Dias simulou o fuzilamento disparando 

rajadas de uma metralhadora Thompson ao redor do meu corpo para me intimidar. Aliás, o Coronel 

assumiu esse episódio em declarações feitas no jornal Folha da Tarde. Fui condenado a 

(ininteligível). Quero reafirmar que não me arrependo do que fiz. Sinto muito orgulho por pegar em 

armas para lutar contra a ditadura instaurada no Brasil. essa convivência foi adquirida no convívio 

com os meus pais, Antonio de Oliveira Lucena e Damaris Oliveira Lucena. Meus velhos, apesar de 

terem baixo nível de escolarização tinham uma profunda consciência de classes. Conheciam 

profundamente as mazelas da sociedade onde pobres, negros e desvalidos são as maiores vítimas do 

capitalismo nacional e internacional. Minha família não possui riquezas materiais, mas é detentora 

de um excelente capital intelectual que é plena consciência dos problemas desse país. Fizemos a 

opção pelo povo e identificar e fazer valer os seus direitos. Agradecemos ao Deputado Adriano 

Diogo e a Comissão Estadual da Verdade a oportunidade de contar a minha história. Assinado, 

Ariston de Oliveira Lucena. São Paulo nove de maio de 2013.  

 

 

O SR. ADILSON LUCENA – Eu gostei muito da Amelinha ter trazido a Damaris. Já dá 

um frisson. Adilson Lucena. Eu também agradeço a essa Comissão Verdade e, aliás, muito 

apropriada o nome. E eu acho que, de certa forma, essa infância roubada que nós tivemos, por conta 

da Ditadura, nós começamos a recuperar em Cuba e, com a ajuda da Damaris, que foi esse muro 

poderoso. Apesar de que ela não estava muito bem de saúde na época em a gente saiu da cadeia. Ela 

nos ajudou muito a superar essa nossa infância roubada. E, principalmente, eu quero fazer um 
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agradecimento à Revolução Cubana, que foi a pátria de muitos brasileiros e a casa de muitos 

brasileiros que aqui estiveram.  

Agora, há pouco estávamos conversando com a Dorinha que todos nós éramos 

pequenininhos. A gente começa a relembrar aquelas etapas nossas em Cuba, e me lembro também 

que, em Cuba, inclusive, nós chegamos a instituir, com a ajuda dos cubanos, uma escolinha onde a 

gente aprendia Português, História do Brasil, Geografia. Acho que até conseguiram uns discos. A 

gente cantava o hino do Brasil e comemorávamos o sete de Setembro no ICAP. Os cubanos sempre 

lutaram para que os nossos pais não deixasse a gente esquecer o nosso idioma pátrio. E nunca 

faltava nossas comemorações pátrias e nos reuníamos para cantar as nossas músicas. E lá tinha 

aquela escolinha. Estavam eu, Telma, Honestino, todos nós.  

Então, acho que o meu agradecimento profundo à Revolução Cubana. Eu me lembro que o 

grande herói da Revolução Cubana, das lutas pela Independência e Cuba, José Martí dizia que ele 

queria colocar na Constituição de Cuba quando triunfasse a luta contra o colonialismo espanhol, 

que alei primeira da República fosse à dignidade do homem, a dignidade plena do homem. E isso 

nós encontramos em Cuba. O eixo principal daquela sociedade é a dignidade plena do homem. 

Onde os homens, realmente, o ser humano – Eu fico tremendo. Eu fico um pouco nervoso – a tônica 

daquela sociedade é o ser humano. Então, todos nós que passamos por lá nos tornamos marxista 

porque Marx é uma ferramenta para a gente entender o que acontece nessa sociedade. Mas acho 

que, com certeza, nos tornamos martianos. 

Quem aqui não escutou a guantanamera com os versos de Martí?  Então, todos nós saíamos 

de lá amantes do Martí. E aprendemos esse sentido da dignidade em Cuba, de valorizar o ser 

humano em primeiro lugar. A respeito da nossa vida, não guardo mágoas. Todos nós somos pessoas 

muito alegres e eu principalmente. Atualmente, eu agradeço a Cuba porque sou professor de 

Espanhol. Cuba também me deu um idioma, me deu a cultura. Eu gosto muito de botar os meus 

amigos para cantar e bailar também porque eles adoram. Há uns tempos atrás eu ia muito na casa da 

Amelinha para a gente dançar nos bares dos cubanos. Vamos retomar de novo.  

Agradecemos muito, aprendemos muito da cultura cubana, aprendemos muito do Brasil em 

Cuba. Os cubanos sempre tiveram essa preocupação. E a respeito da nossa vida na clandestinidade, 

eu lembro das muitas mudanças de casa quando os meus pais entraram na clandestinidade, nós 

tínhamos que... praticamente saímos de São João Clima, onde era nossa casa, e fomos morar em 

outros lugares. E sempre aquela agitação, muitas reuniões de casa, (ininteligível) por onde a gente 

passou. Depois na (ininteligível) parece que um companheiro tinha caído nas mãos da Repressão e 

tivemos que sair correndo (ininteligível) praticamente com a casa cheia das coisas da Organização. 

Estivemos em Santos, estivemos em Embu Guaçu, e outros lugares, até que a gente foi parar em 

Atibaia e, como a gente não conseguia mais frequentar a escola por conta dessa clandestinidade, a 
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Damaris estava nos alfabetizando em casa no dia em que a casa foi cercada. E foi uma coisa muito 

rápida. Era uma tropa de milicianos. Muito nervosismo. Todo mundo sabe o que acontecia com os 

militantes quando caíam na mão da polícia.  E o meu pai é de origem nordestina. Ele disse: "Nunca 

vou me deixar pegar vivo!" E, de fato, aconteceu. Houve um tiroteio dentro de casa. Eles entraram 

dentro da casa. Acho que eu fui o primeiro a sair da casa quando cessou o tiroteio. E quando eu saí, 

ele estava sentado ao lado do tanque. Acho que ele já estava praticamente quase morto. Estava sem 

camisa. Tinha tomado muitos tiros. E eu fiquei desesperado, enlouquecido. Eu entrei, acho que a 

Telma também saiu com a Denise. A minha mãe saiu com a Telma na mão. Depois entramos de 

novo e aí se gerou aquele impasse dentro de casa porque eles nos encurralaram em um canto da 

cama. Uns achavam que deviam matar a gente ali mesmo. Outros, "Não. Vamos esperar, vamos 

aguardar", e ficava aquele impasse, aquela tortura em cima da gente com as armas apontadas. 

Talvez, pelo fato de querer tirar informação do que estava acontecendo, naquele momento foi 

poupada a nossa vida.  

Depois me lembro que o fato ocorreu à tarde, quando nós saímos lá da casa, a região estava 

toda cercada de soldados do Exército. O Jardim das Cerejeiras – eu nunca tinha visto tantos 

soldados em minha vida. Inclusive, o caminho que nos levava até a saída, a estrada principal, eles 

postaram soldados. Isso a cada dez metros tinham soldados do Exército. De lá, nós fomos levados 

para a Delegacia de Atibaia. Me parece que o fato se tornou público e, quando chegamos à 

delegacia, tinham milhares de pessoas na porta da delegacia para ver a gente, como se fossemos 

selenitas. Ficamos na delegacia até à noite até que nos tiraram da delegacia. Posteriormente, 

ficamos sabendo que a Damaris começou a ser torturada ali mesmo na delegacia. Nós fomos 

levados para um orfanato que chamava Largas Mariquinhas. Mariquinha Lopes. E lá nós 

permanecemos uma etapa da nossa prisão. E de vez em quando, acho que umas duas ou três vezes, 

a polícia vem me buscar para me levar na casa novamente e aquilo era massacrante para mim. 

Imagine vocês, eu tinha estado ali uma pequena parte da minha infância e chego lá e vejo toda a 

casa revirada. Ainda, estava possa de sangue do meu pai ali. E ele queriam que eu desse conta de 

um buraco de lixo que nós tínhamos num canto da casa. E eles consideravam que talvez tivessem 

armas ali e eles me bateram com a bainha de facão do meu pai para eu contar o que tinha naquele 

buraco.  Como eu não sabia, eu chorei e acho que, talvez, eles deixaram de lado porque pensaram 

que eu, de fato, não sabia de alguma coisa do que havia naquele local. Posteriormente, nós fomos 

tirados de lá desse orfanato, pelo Capitão Maurício, e fomos levados para São Paulo. Eu lembro que 

nós percorremos várias instituições religiosas e eu via que as irmãs acenavam com a cabeça 

negativamente. Eles queriam nos deixar naquelas instituições e as irmãs não queriam que a gente 

estivesse lá. E eu escutava que nós éramos filhos de terroristas. Então, em vários lugares, realmente, 

não fomos admitidos. Até que eles nos levaram para um Juizado de Menor que fica em Atibaia que 
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fica na Celso Garcia, que me deu muita má impressão porque, quando eu cheguei lá de noite, as 

crianças dormiam três crianças em cada cama. Imaginem o choque que eu tomei com aquilo. E lá 

permanecemos durante toda a prisão. Aqueles castigos constantes. Às vezes, a gente ficava na sala 

que estávamos assistindo TV, tínhamos que ficar com a cabeça para baixo sem poder assistir à TV. 

Imagine uma criança que gosta de ver TV não poder ver as coisas que gosta. Então, foi realmente 

muito massacrante naquele Juizado. Eu lembro que o nome da Diretora acho que era Valquíria. O 

Samuel, inclusive, passou por lá e ele me falou que era Valquíria o nome da Diretora da instituição.  

Até que um belo dia Valquíria foi nos buscar, nos banhou e nos vestiu uma roupa mais ou 

menos e disse que a gente ia sair, ia para lá para sair do país. E fomos em direção ao DOPS e, pela 

primeira vez em 20 e tantos dias de cativeiro, nós vimos a Damaris. Estava magra a coitada. E 

macabra. Acho que a Telma nem reconheceu a Damaris de tão magra que ela estava.  Estava com 

essa roupa que vocês viram aí na foto. E entramos no ônibus. Uma escolta muito grande. Os 

companheiros que sair naquele sequestro e fomos em direção do aeroporto. Acho que era 

Congonhas. Quando nós subimos o avião e estava lá o Mario Japa sentado. Anos depois nós 

ficamos sabendo que eles entraram ele escondido por trás do avião porque ele não conseguia andar 

porque tinha sido muito torturado. Entrou carregado no avião, não conseguia... estava sem 

articulação nas pernas. Foi barbaramente torturado e que foi talvez uma das razões principais 

daquela ação do Sequestro do Nobuo Okushi. E aí tinha outros companheiros também – a Madre, o 

Diógenes, o Otávio Ângelo.  

E eu lembro que, também, no avião, foram 10 policiais da Polícia Federal para gerir, para o 

México. E eles queriam, inclusive, algemar Damaris e ela fez o maior escarcéu, porque imagine: 

tinha a menininha pequena e eles queriam algemá-la. E aí ela já brigou com eles dentro do avião 

que "não vai acontecer" até que enfim eles acabaram não algemando você. Nós chegamos no 

México. Imagina aquela movimentação da imprensa internacional por conta. Houve uma briga dos 

policiais brasileiros, inclusive uma pancadaria por conta que a gente queria descer do avião e estava 

à imprensa e a Polícia Federal não queria. Até que enfim, nós acabamos descendo do avião e fomos 

para a imprensa, às entrevistas. A Damaris deu as primeiras declarações delas, que, aliás, foram 

muito importantes porque acabou salvando a vida da Eliana Rosenberg, que ela denunciou para a 

imprensa internacional que a companheira estava sendo muito torturada. De lá do aeroporto, nós 

fomos para o hotel. Me lembro também como foi solidário aquele moço que cuidava da gente, o 

comandante. Ele encheu uma sacola... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar no microfone.  
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A SRA DAMARIS LUCENA – Era o comandante do avião. Ele encheu uma cesta de 

frutas, de doces e disse: "A Senhora leva porque a Senhora não sabe onde a Senhora vai parar com 

essas crianças pequenas. Então, a Senhora leva isso aqui para eles comerem e a Senhora também". 

O comandante do avião em que nós viajamos. Não sei que testamento ele tinha. Não sei se era de 

esquerda, se era humano. Eu sei que ele ficou muito penalizado até ele tá com a Telma no colo na 

hora de descer. Eu estava tão fraca que não aguentava segurar a menina. Aí ele pegou a menina no 

colo e me deu a cesta de lanche. "A Senhora leva para a Senhora distribuir para as crianças onde a 

Senhora estiver porque não sei aonde a Senhora vai". Para mim foi uma ação muito humana, o que 

o comandante do avião fez para mim.  

 

 

  O SR. – E aí nós fomos para o hotel. Toda aquela movimentação no hotel. E de repente, a 

minha mãe falou: "Bom, agora estão convidando a gente para ir para Cuba". Imagine. Nós éramos 

pequenos, mas o significado para ela que lutou toda uma vida por uma sociedade... ser convidada 

para ir para Cuba.  

 

 

A SRA DAMARIS LUCENA – O Mário Japa, o Shizuo Osawa, foi ao Consulado cubano e 

lá tinha uma carta do Comandante Fidel Castro oferecendo asilo para mim e as crianças. Que se eu 

quisesse, eu podia ir para Cuba. E quando ele chegou e me falou foi uma das maiores satisfações da 

minha vida em receber um convide de um Estadista de um país me convidando. Eu que era uma 

simples trabalhadora, semianalfabeta, mas para mim foi uma das maiores alegrias que eu tive na 

minha vida. Eu tive três coisas terríveis na vida quando eu vi meu marido morto e eles com a arma 

em cima de mim, "Mata ela. Mata os filhos dela", para mim foi uma coisa muito terrível. Muito 

terrível. Outra vez quando tiraram elas dos meus braços e disseram que iam me matar e matar os 

meus filhos. Foi muito triste porque quando eu estava presa junto a Dra. Eliana, que inclusive, eu 

estive com ela esse tempo, ela me agradece muito porque eu salvei a vida dela, e ela chegou à 

polícia com o Capitão Homero e não sei quem mais com os meus filhos. Quando eu vi os meus 

filhos – embaixo assim, eu estava em uma janela. Eu vi eles – me deu uma crise tão que quase 

morro. Teve um momento que eu pensei que eu ia perder o juízo.   Eu me disse: "É. Veio torturar os 

meus filhos para eu ver, e que eu tinha que falar onde estavam os meus companheiros". Para mim 

foi uma das coisas mais tristes da minha vida de ver os meus filhos serem torturados. Eu falei: "Se 

torturarem os meus filhos aqui, eu morro".  
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Eu falei para eles: "Olhem, me matem e matem os meus filhos. Está tudo terminado". Para 

mim foi muito terrível. Foi um momento duro da minha vida. Eu procuro esquecer, mas, de vez em 

quando, eu lembro das barbaridades da Ditadura.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou a Damaris Lucena. Continua 

aqui.  

 

 

O SR. ADILSON LUCENA – Bom, eu acho importante dessa nossa dor a gente revelar as 

novas gerações, aos jovens, aos que não vivenciaram essa etapa a história do Brasil. pobre do povo 

que deixa esquecer sua memória. Então, eu fiquei muito contente quando vi aquela juventude 

fazendo aquele escracho na porta dos torturadores porque a gente falou, a nossa causa está 

garantida, não vai deixar morrer nossa memória. Muitos jovens que não eram nem nascido naquela 

época, (ininteligível) e aí eles foram rasgar a Constituição e implantaram uma ditadura no Brasil. 

então, o meu consolo é que a juventude está carregando essas bandeiras e não vai deixar cair nessa 

memória. E deixar aqui para as novas gerações a memória histórica do país. Então, eu agradeço 

muito a iniciativa do Adriano Diogo, da Comissão da Verdade Nacional, poderíamos avançar muito 

mais, mas já avançamos um pouquinho. Uma coisa que nos deixa muito contente, é que aqui está a 

versão dos pobres e dos oprimidos da terra. Até agora nós tínhamos a versão dos pobres e dos 

torturadores e estamos aqui para ter a versão do povo, contar a sua história e vamos deixar essa 

memória para as gerações futuras. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem continua? 

 

 

A SRA. – A Denise. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Dá um microfone para ela. 

Vamos lá. Denise Lucena. 
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A SRA. DENISE OLIVEIRA LUCENA – Meu nome é Denise Oliveira Lucena. Eu sou 

gêmea com Adilson Oliveira Lucena. Acho que a maioria das coisas o meu irmão já falou. Mas, foi 

realmente muito duro para a gente sair daqui em 70, da maneira que foi. Meu pai foi morto na nossa 

frente. Eu fiquei com muito medo dele. Na hora que eu saí, que ele estava assim caído no chão, eu 

fiquei com muito medo. E foi uma situação muito difícil para a gente porque a gente só tinha nove 

anos. Mas passou.  

Hoje a gente está em uma democracia. A gente foi para o juizado de menores em São Paulo. 

A gente foi muito mal tratado. A gente sofreu muito, mas, hoje as coisas mudaram. Então eu acho 

que a gente tem que resgatar a história desse país e a gente também faz parte da história desse país. 

Então é um momento que já passou. E eu não consigo falar mais. 

 

 

A SRA. ÑASAINDY BARRETT DE ARAÚJO  – Eu sou Ñasaindy Barrett de Araújo. A 

minha própria história, que depois eu vou voltar a ela, mas só para explicar, a história que está 

conectada com todo esse processo histórico brasileiro da ditadura me conectou à família Lucena de 

uma forma muito forte. Hoje eu sou uma integrante aqui da família Lucena e eu fico muito honrada. 

É muito emocionante ver meus irmãos falando sobre eles, sobre como foi para eles, porque, como 

disse você, a Marta, para nós as coisas são muito fortes, muito recentes. As coisas estão, de certa 

forma, acontecendo agora, e você percebe isso em todos os depoimentos. Que as pessoas estão se 

conectando, menos frágeis com a própria dor. Após a vivência, a experiência de cada um, de vida, a 

gente se fortaleceu, foi se fortalecendo, foi se reconhecendo, se encontrando.  

Eu sou Ñasaindy Barrett de Araújo. Já fui Ñasaindy de Oliveira Lucena. Eu tinha uma 

certidão que continha esse nome. Foi com essa certidão que eu vim para o Brasil como filha 

legítima da Dona Damaris, como se ela tivesse, foi um milagre ter chegado grávida em Cuba.  

Desde um ano, aproximadamente com a idade de um ano, eu e a minha mãe fomos morar 

com a Damaris e os filhos dela, recém-chegados a Cuba, exilados. Com toda a sua dor, que eu 

imagino que ela devia, naquele momento, carregar, apesar de eu não perceber. Isso é uma coisa 

importante. Eu acho que todos nós temos... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a sua mãe você foi? Qual o nome 

da sua mãe? 
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A SRA. ÑASAINDY BARRETT DE ARAÚJO  – Eu vou chegar lá. Bom, a minha mãe, 

Soledad Barrett Viedma. Eu sou filha de José Maria Ferreira de Araújo. Os meus pais se 

conheceram em Cuba. Eu nasci em Cuba e, um ano após o um nascimento, Damaris Oliveira 

Lucena chegava com sua família em Cuba, no exílio. E foram colocadas a convivência em conjunto, 

na mesma casa, não só a minha mãe e ela, mas também mais uma outra senhora com as outras 

crianças. 

O meu pai, quando eu tinha um ano e dois meses, saiu de Cuba, veio continuar na guerrilha, 

militando aqui no Brasil, e dois meses depois ele foi preso, em setembro, foi torturado e morreu em 

tortura. 

Minha mãe, ainda em Cuba, depois de uns quatro meses, mais ou menos, ou seja, em 

dezembro do mesmo ano, partiu também para dar continuidade à sua militância, e eu permaneci em 

companhia da Damaris e dos seus filhos, já bem integrada, porque já morávamos há alguns meses. 

Então a minha mãe continuou a militância. Isso era fins de 1970. E ela vai falecer em 1973, 

na Chacina da Chácara São Beto, em Pernambuco, naquele conhecido fato, devido à traição do 

Cabo Anselmo. 

As notícias para nós chegavam assim, morreu, não morreu, desapareceu, foi preso, não foi 

preso. Ou seja, a gente não tinha uma verdade definitiva. Não tinha corpos. Essa questão do 

desaparecimento é uma coisa que é bem, para todos, a questão da dúvida. Então, apesar de eu estar 

permanentemente com a Damaris, e eu fui ficando, a própria condição, já que eu já estava ali, a 

gente foi ficando, foi ficando, foi ficando. Ela foi me assumindo como filha, eu fui assumindo ela 

como mãe, eles como os meus irmãos. Essa afetividade foi se compondo e se fortalecendo, e meus 

pais nunca voltaram.  

Ao mesmo tempo, de alguma forma, eu não lembro exatamente os fatos, mas a própria 

condição de criança em Cuba com os outros exilados, as outras crianças, eu sabia que tinha alguma 

coisa diferente. Ou seja, que, a própria Damaris ela me lembra que, de alguma forma ela sempre 

dizia quem eram os maus pais, tudo. Mas eu me lembro que teve um momento que isso ficou um 

pouco mais visível, que foi com 10 anos, quando alguém, o Xavier, fez uma quadro que tinha umas 

fotos dos meus familiares. Acho que foi ali que eu tomei uma consciência assim da pera dos meus 

pais. E a partir daí eu comecei a sofrer isso com mais força. E também, ao mesmo tempo, desejar 

saber quem eram eles, como eles eram, onde eles estavam, se estavam vivos ou mortos. Mas, 

mesmo assim sempre estive muito acolhida com a Damaris, com os irmãos. É a minha família. Para 

que lado eu vou? Diga amigo. Porque é tanta história.  

Mas, assim, são as tragédias que também nos colocam em situações que você não poderia 

imaginar melhores, se você for ver bem. Você falou, a questão da família, como seria? Eu não tinha 

um sonho. Como seria se eu tivesse pai ou mãe, não sei o que. Eu até questionei isso, mas eu tenho 
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uma mãe. É uma coisa que aconteceu, que se deu por meio, inclusive, por motivo dessas tragédias. 

De ter perdido meus pais, eles nunca terem voltado. E aí hoje eu continuo convivendo com a minha 

família, com a Damaris, cada vez mais fortalecendo os nossos laços, que não são fáceis, porque 

foram muito polêmicos em algumas situações. Como você querer assumir o nome dos seus pais e, 

ao mesmo tempo, não rejeitar o nome da sua mãe que, ou pelo menos ela saber que não é essa a 

intenção. Você recuperar a sua identidade não quer dizer que você vai abrir mão de uma identidade 

que você construiu junto, ao lado dela, como família. Então são coisas que o tempo todo estavam 

muito presentes. 

Eu tenho 44 anos hoje. Devido a todas as dificuldades com a nossa chegada no Brasil, em 

1980, inclusive a Damaris precisou estirar por mais um ano a permanência dela no exílio, 

justamente porque não tinha uma solução muito definitiva para o meu caso. Foi uma situação 

complexa. Eu não era filha legítima, mas também não tinha como dizer que não era filha. Não tinha 

como abandonar, eu queria ficar com ela, tinha toda uma história.  

Bom, no final das contas consegui vir para o Brasil. Para mim foi um choque. Para quem 

viveu em Cuba e conhecia a dignidade Martiniana e a ética do respeito ao ser humano. Para quem 

compreendia alguns valores da vida, da igualdade, da solidariedade. Sair de Cuba e encontrar, antes 

até tinha no Brasil, no próprio Panamá, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um mendigo. Eu 

nunca tinha visto isso. A gente ficou alguns dias ali e uma certa negligência do povo, das pessoas. 

Você estava em um país que a língua era castelhana. E eu lembro que ficou marcado porque todo 

mundo só falava inglês. E eu falava, gente, onde é que o pessoal fala espanhol aqui. E tinha toda 

uma situação. Tudo isso foi... E depois, quando e cheguei no Brasil que eu caí na real mesmo do 

que era ter saído de Cuba, aí foi bem complicado. 

Resumindo, são 30 e tantos anos de uma terapia autodidata, feita á base da experiência, de 

um auto reconhecimento, conhecimento. Eu tenho quatro filhos. Os próprios filhos fazem a gente 

refletir muitas coisas. Fazem a gente se sentir criança. E eu tenho muito orgulho de ser filha de 

Soledad Barrett Viedma, de José Maria Ferreira de Araújo, e de Damaris Oliveira Lucena. De ter 

meus irmãos, até o (ininteligível). Fiquei emocionada ouvindo ele falar. Nunca tinha ouvido ele 

falar sobre esse fato, que eu acho que é muito traumático, de ver o pai sendo morto. Isso é muito 

forte. Da Denise. E eu tenho muito a agradecer a eles. Eu sempre passo um pouco, às vezes eu 

tenho a sensação que eu sou muito flexível. Eu acho que as pessoas não me veem como uma pessoa 

muito definida. Mas fica muito difícil para mim dizer que a minha tragédia não me trouxe 

benfeitorias. Porque a existência que eu tenho com a Damaris, tudo o que eu aprendi dela, a mulher 

que eu sou hoje, é por causa dela. Assim, a Soledad tem a sua força. É uma mulher incrível, que 

cada vez que eu conheço mais, gostaria muito de tê-la conhecido, com certeza. Eu acho que ela tem 

aspectos muito contemporâneos que foram calados. Ela era uma mulher muito livre. Eu acho que 
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envolve, estudar a Soledad é falar da mulher, do Feminismo, é falar da importância da educação. É 

falar de um monte de coisas. Então, é uma mulher incrível. Minha mãe também. Mas, no dia a dia, 

na convivência, na educação, na criação, muitos valores foram transmitidos pela Damaris, pela 

família. E eu tenho muito a agradecer. 

Quando a questão da Comissão da Verdade, eu já estive aqui há alguns dias, há poucos dias 

também. Eu acho importantíssimo isso aqui. É maravilho que esteja acontecendo, que tenha pessoas 

assistindo, presentes. Que seja, de alguma maneira, replicado. Não existe situação melhor para a 

gente refletir, inclusive sobre a nossa responsabilidade como testemunhas, como pessoas vivas da 

experiência. Essa coisa que, é incrível, passam os anos, e quando você desperta, de repente você 

contra alguém que fez parte daquele momento junto com você e que você não reconheceria na rua. 

Se não fosse esses momentos, esses encontros, da gente estar se recuperando, se aproximando, 

dando as mãos. E é engraçado que esse círculo cresce muito. Cada vez mais. Porque na hora que 

você inclui os netos, na hora que você inclui os jovens que estão aí hoje e que estão próximos a essa 

história por nossa via, nossos filhos, esse círculo cresce muito. Isso é muito importante. É muito 

importante que a gente continue valorizando. O grande personagem está na mesa, a Dona Damaris, 

então eu vou deixar ela falar. Obrigada. Se houver perguntas eu estou à disposição. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Damaris, fala um pouquinho. 

 

 

A SRA. DAMARIS OLIVEIRA LUCENA – Pessoal, eu na verdade sou de origem da 

família mais pobre desse país. Meus bisavós saíram do Ceará na seca de 1877, que agora estão até 

jogando culpa na Presidente, que não cuida da seca. Em 1877 já tinha seca no Ceará. Meus bisavós 

saíram de lá com uma renca de filhos. 

Minha família por parte de pais são africanos. Meu bisavô foi vendido aqui no Brasil com 

toda a família. Só ficou um pequenininho com minha bisavó. Então eu sou de gente, não rebelde, de 

gente que não se conforma com injustiça. Eu sempre fui crescendo e fui sempre achando que as 

coisas não eram daquele jeito. Que era injustiça que se fazia. E me casei com um homem também 

que não gostava de injustiça. No fim paramos em São Paulo. A minha história está aí, todo mundo 

sabe. E aí se envolvemos com luta armada e se envolvemos com reforma desse país, desse grande 

Brasil, dessa maravilha que é esse Brasil, cheio de riqueza, cheio de gente boa, cheio de cultura, 

mas, infelizmente a riqueza desse país é mal dividida, a cultura é mal dividida, tudo é aqui é mal 

dividido. Mas nós vamos tocando. Quem sabe que amanhã ou depois de amanhã isso será bem 

divido. 
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Eu cheguei em São Paulo, me envolvi com os movimentos sindicais, com Chamorro, com 

Martinelli, com João Lousada, com Matias de Carvalho, que era Vereador, e fui para o Rio de 

Janeiro, e todo esse itinerário de vida aí no meio de todo mundo que lutava. Eu assisti a Segunda 

Guerra, eu achava aquilo terrível. Eu lia os jornais para meu pai, eu achava aquilo uma coisa 

maluca. Quando começou a Segunda Guerra eu tinha 12 anos, quando terminou eu tinha 17, e para 

mim aquilo foi uma coisa maluca. Quando eu vejo hoje os filmes, meus filhos compram os filmes lá 

para mim ver, eu fico horrorizada. Ai meu Deus do céu, que coisa medonha. E eu vi aquilo. 

Acompanhava nos jornais, e as pessoas comentavam, e a gente tinha até muito medo dos alemães 

bombardear o Brasil. Meu Deus do céu, que coisa medonha.  

Então eu sempre fui uma mulher analfabeta, mas lutadora contra a injustiça. E graças a 

minha disposição de luta, fui presa, fui torturada, mataram meu marido, maltrataram meus filhos, 

torturaram meu filho, foi uma coisa, as freiras batiam a cabeça que não queria nós, que eram os 

filhos terroristas. As freias, imagina, as religiosas, as irmãs de caridade, tudo de chapeuzinho branco 

na cabeça, se benzendo toda hora.  

E eu parei em Cuba, graças a Revolução Cubana. Estudei, botei meu pé dentro de uma 

faculdade, que para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, entrar em uma 

faculdade. Faculdade Cubana. Estudei. Faltou só um aninho para eu me formar. Acho que eu ainda 

volto lá em Cuba para mim me formar lá. De forma que eu sempre fui uma mulher batalhadora, e 

procurei educar meus filhos não dizendo para eles para eles serem comunistas, ou ser 

revolucionário, que eu nem sabia... Você sabe, uma vez eu vi meu pai conversando com uma russa e 

ela falou para meu pai, senhor Manoel, os vermelhos tomaram o poder lá na Rússia. Os vermelhos? 

Eu falei, será que eles tinham a pela vermelha? Eu tinha sete anos quando seu a Revolução Russa, 

foi em 17, eu nasci em 27. Eu tinha sete anos. Será que eles tinham a pela vermelha? Eu quase 

perguntei para meu pai, eles tinham a pela vermelha? Eu falei, deixa eu ficar quieta. A mulher falou 

que os vermelhos tinham tomado o poder. Os vermelhos? Eu nem via falar em comunismo. Eu vim 

escutar essa palavra foi aqui em São Paulo, foi que eu cheguei. Eu falei, gente, o que é comunismo? 

Ah, companheira, comunismo é as pessoas que querem que as pessoas tenham escola, tenham 

alimento, tenha hospital. Ah bom, então eu sou comunista porque eu quero que tenha tudo isso para 

todo mundo. Então por isso eu me envolvi com a luta de beneficiar todo mundo, de todo mundo ter 

hospital, de todo mundo ter moradia, de todo mundo ter escola. 

E foi para nós muito duro. E no Governo do Presidente João Goulart, todo mundo na rua 

lutando por reforma. Reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional. Nem ninguém falava 

em comunismo, nem ninguém falava em religião. Se falava na reforma. Nosso entusiasmo era tão 

grande pela reforma, e ninguém queria criar partido, criar religião. Aí uma boa parte da igreja, com 

o senhor Lincoln Gordon, representante máximo daquela grande potência norte-americana aqui no 
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Brasil, dono do mundo, dono da maior riqueza, que hoje estão pedindo esmola. Eu vejo as filas 

(ininteligível) um pires lá para comer sopa. Eu vi, não sei se é mentira, mas eu vi na televisão. E lá 

em Cuba não tem isso, graças à Revolução Cubana. Nós tínhamos tudo do bom e do melhor. 

Então, foi uma coisa assim, deram um golpe brutal, mas brutal. Quando nós demos conta à 

costa brasileira estava cheia de navio americano. Eu falei, gente, o que é... Os navios americanos. 

Olha, o Presidente, se não tivesse ido embora ele tinha sido assassinado como assassinaram o 

Allende lá no Chile. Derrubaram o Governo lá de Honduras. Então é uma coisa assim, que a gente 

sabe que a luta é dura e difícil. Mas eu imagino que tem muita gente no Brasil, muita gente boa. 

Graças aos companheiros que fizeram essa luta, a Presidente Dilma, que conseguiu criar a 

Comissão da Verdade, o companheiro Deputado, que está lutando aqui para nós termos essa bela 

reunião com tanta gente boa, com tanta gente honesta.  

Quero agradecer a meu genro, Celso Imperatrice, que quis casar com minha filha sendo filha 

do terrorista. Gente, isso para mim e muito difícil. Um homem querer casar com a filha do 

terrorista, pelo amor de Deus. Mas como ele é de origem italiana e lutador, eu imagino que ele 

achou que estava certo o casamento dele com a filha do terrorista. Então para um é um grande 

orgulho minha filha ter casado com ele. 

Eu quero agradecer essa grande reunião de todo mundo, companheiro Deputado, a Vivian, 

toda essa gente presente aqui que veio nos prestigiar. Para mim é uma alegria muito grande. Eu fico 

muito feliz. E quero agradecer a todos os que lutaram para a anistia. Que tem uma pequenininha 

aqui que lutou tanto pela anistia. Cadê ela? A Fernandinha. Olha ela ali. Lutou pela anistia. Eu 

quero agradecer a ela e a todos os companheiros, todos os brasileiros que lutaram para a nossa volta 

ao Brasil.  

Muito obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir para ninguém perguntar 

diretamente para eles, se eles quiserem conversar entre eles aqui na mesa, fiquem a vontade. Se 

alguém quiser perguntar, manda um bilhetinho e a gente pergunta. Mas gostaria que ele pudessem... 

Quer falar? Que bom. Legal. 

 

 

A SRA. ANGELA TELMA OLIVEIRA LUCENA – Boa tarde. Primeiro lugar eu queria 

agradecer ao Deputado Adriano Diogo a instalação da Comissão da Verdade. Esse momento, que eu 

acho que é histórico, a gente poder vir a público contar as nossas memórias. 
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Sempre que a gente fala desse assunto às pessoas tem uma tendência a achar que filho de 

comunista é amargurado, mal humorado, irritadiço. Somos seres humanos, como todos os outros. 

Passamos por um processo difícil, sem dúvida nenhuma, mas isso não nos tornou monstros e nem 

insensíveis. Temos a nossa dor. Claro. Todos nós temos. Até os filhos dos comunistas. Ao contrário 

do que dizem não é? Porque dizem que comunista não tem sentimento. 

É importante, eu vou fazer uma fala um pouco, de momentos, para que vocês entendam um 

pouco o que aconteceu. 

Eu sou Ângela Telma Oliveira Lucena. Eu sou filha do Doutor, que era o apelido do meu 

pai, porque era um cara de extrema inteligência, então as pessoas o chamavam de Doutor, apesar de 

ser analfabeto. Minha mãe era operária, Damaris Oliveira Lucena, e a nossa casa sempre foi um 

ponto de reunião dos companheiros e de muito movimento e tal. Então, eu poderia dizer que nós 

perdemos a inocência muito cedo. Muito cedo. Mas perder a inocência não significava que nós 

também não fôssemos crianças e tivéssemos também momentos felizes. A gente tinha só muito 

clara qual era a atividade dos nossos pais. A gente sabia em que eles estavam envolvidos. A gente 

não imaginava a magnitude daquilo, e não imaginava os desdobramentos que isso poderia trazer. 

Mas a mãe sempre dizia, olha, não se afastem muito de casa, brinquem aqui perto, cuidado com o 

que vocês falam, não desapareçam porque se a polícia chegar à gente tem que sair correndo. Parece 

maluco dizer isso para uma criança de três anos e meio e de nove, mas quem é filho de nordestino 

entende. Nordestino fala claramente com os filhos. Isso sempre foi uma coisa, nossos pais eram 

muito claros, muito objetivos quando conversavam com a gente.  

Então, momento em que a gente fica clandestino, vai para lá, vai para cá, aconteceu uma 

coisa muito curiosa. É uma lembrança muito boa que eu tenho, que na verdade eu tive muitos pais. 

Eu tive muitos pais. E tem um pai em especial que eu quero destacar aqui, que me tratou com muito 

carinho, com muito respeito, que era o Eduardo Leite Bacuri. Ele frequentava muito a nossa casa, 

ele tinha muita paciência, me pegava no colo, trocava minhas fraldas, dava comida. Eu tive a 

possibilidade de contar isso para há Duda um dia, a Duda falou que ela tinha uma dor muito grande, 

a Eduarda falou, eu queria que o meu pai tivesse feito isso para mim. Então é interessante porque 

nós tínhamos uma família que foi se formando nesses movimentos. Isso foi uma coisa muito 

interessante. Não era uma família biológica, mas foi mais importante e mais significativa do que a 

nossa própria família, que nós não convivemos. Então tem esse lado muito interessante.  

Eu era perdidamente apaixonada pelo Bacuri, porque ele tinha um olho lindo. Aí ele me 

pegava no colo e eu ficava olhando para aquele homem. Eu acho que eu sempre, era meu sonho 

casar com um homem de olho claro, acho que por conta do Bacuri. Aí casei com um homem de 

olho azul. Muito engraçado. Eu olhava para ele, aquele homem tão bonito. Eu falava para minha 

mãe, mãe, ele é tão bonito não é. Uma coisa engraçada que eu lembro muito. 
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Então a gente foi tendo várias famílias. Vários irmãos, vários primos, vários tios. Para falar a 

verdade, muita gente eu vim a descobrir o nome recentemente. Eu não sabia como chamava. É o tio, 

a tia, não sabia como... 

 

 

A SRA. DAMARIS OLIVEIRA LUCENA – Tudo nome de guerra. 

 

 

A SRA. ANGELA TELMA OLIVEIRA LUCENA – É. Fulano. Eu ficava, mas seu nome 

é esse? Eu conheci por um outro nome. Era uma coisa muito curiosa. 

 

 

A SRA. – Damaris, Dona Dulce, não é? 

 

 

A SRA. ANGELA TELMA OLIVEIRA LUCENA – Dona Dulce, Dona Rosa. Eu não. Eu 

não trocava o nome. Eu era uma fedelha. Não precisava. Então foi interessante essa convivência 

com as pessoas, com os companheiros. Isso foi muito forte, muito marcante, porque eles faziam o 

papel dos pais que não estavam ali, então era curioso, ficar nos aparelhos, tal, dormia aqui e 

acordava ali. Um penteava o cabelo e o outro escovava os dentes. Você dormia com um 

companheiro de noite e quando você acordava já era outro. Você falava, quem é essa pessoa? 

Enfim, era uma coisa muito curiosa.  

Tem algo que eu gostaria de destacar. As pessoas sempre colocam em dúvida se eu 

realmente consigo lembrar da morte do meu pai. Foi um fato para mim muito marcante. Eu tinha 

três anos e meio e as pessoas questionam e dizem, alguém com três anos e meio não pode lembrar 

disso. Então eu quero dizer o seguinte hoje. Eu gostaria muito, muito, de poder apagar esse 

momento do assassinato do meu pai da minha vida. Mas eu não posso, eu não quero e eu não 

consigo. E eu não vou. Porque a única memória que eu tenho do meu pai é exatamente o momento 

da morte. Foi muito violento para mim. Foi muito violento. Foi muito triste. Eu tive, daquele 

momento em diante, fortes crises de enxaqueca. Eu sonhava todas as noites com uma coisa que eu 

não sabia exatamente o que era. Eu não conseguia ver filme de guerra. Mas eu não deixava que 

minha mãe percebesse. Eu não queria que minha mãe percebesse que a gente estava sofrendo. 

Porque sofrer também fazia parte da nossa história. Então assim, foi difícil? Foi. Foi duro? Foi. Mas 

eu não quero apagar. Eu lembro perfeitamente. Eu lembro como ele estava vestido. Eu lembro 

exatamente naquele dia como tudo se desenrolou. Eu estava no colo da minha mãe, e durante 
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muitos anos eu ficava, quando eu fui crescendo, pensando se eu tinha sonhado aquilo ou se aquilo 

era realmente um fato que tinha ocorrido. Porque eu vivia um conflito entre apagar, riscar aquilo do 

minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que se eu riscasse eu estava riscando a história da 

minha família. E eu não queria isso. A minha mãe sempre teve, quando nós saímos aqui do Brasil, 

tudo, a minha mãe teve um oferecimento do Governo Cubano para que nós fôssemos ao psicólogo. 

E minha mãe disse, não, meus filhos não precisam do psicólogo. Eles próprios vão administrar e eu 

vou ajudar os meus filhos a administrar. Porque eu nunca menti para os meus filhos. Eu sempre 

disse para os meus filhos qual era a nossa atividade. Isso não é uma crítica a quem vai ao psicólogo. 

De jeito nenhum. Mas eu consegui administrar da minha maneira. Acho que meus irmãos também 

devem ter administrado da maneira deles. Então foi um fato que para mim mudou completamente a 

minha vida. A partir daquele momento eu sabia exatamente de quem eu era filha, como meu pai 

tinha morrido. Eu vi minha mãe muito torturada. Minha mãe começou a apanhar no momento em 

que meu pai foi morto, ali na nossa frente. Me arrancaram dos braços dela. Eu lembro exatamente 

como aconteceu. Então, a nossa história e a nossa inocência, a minha, particularmente, aconteceu 

ali, naquele momento. Mas isso não me transformou em uma pessoa amargurada, nem frustrada, 

nem triste. Talvez uma pessoa mais introspectiva, talvez uma pessoa com excesso de 

responsabilidade, talvez uma pessoa que às vezes raciocina muito porque sabe qual é o peso de 

levar o sobrenome Lucena. Não é fácil ser filha da Damaris e do Doutor. Não é fácil. Você tem uma 

história de dois heróis da nação brasileira. De você saber que para você estar viva aqui hoje, 

contando a sua história, muita gente morreu para que você tivesse aqui hoje. Quantas pessoas 

tiveram que dar a vida para que a gente tivesse essa democracia? Então, é um conflito que a gente 

vive, mas é um conflito que eu acho que tem um lado muito positivo.  

Quando nós fomos presos ali, fomos levados para o juizado de menores, as pessoas falavam, 

poxa, mas ela é muito pequena, ela não lembra. É lógico que eu lembro. As nossas camas eram 

molhadas. A gente dormia na cama molhada. Os filhos dos terroristas. Então você ficava ali, você 

via que todas as crianças te olhavam de uma forma estranha e você se sentia estranho também. Você 

dizia, puxa vida, eu estou vivendo isso aqui. Isso aqui não vai acabar nunca. Claro, você não tinha a 

noção de tempo, mas você sabia que tudo aquilo, eu tinha muito claro, que isso tudo tinha muito a 

ver com a atividade dos meus pais. Então foi um processo que eu comecei a trabalhar na minha 

cabeça, e que eu não queria causar para minha mãe mais dor e sofrimento do que ela tinha tido. 

Então não conversava sobre esse assunto com ela. Eu achava que eu não tinha que conversar. Ela já 

tinha sua parcela de dor, de culpa, de responsabilidade. Por várias vezes ela disse para a gente que 

ela se sentia mal de ter colocado os filhos na luta. E um dia eu disse para ela, não se sinta mal. Nós 

somos produtos do meio e da luta que vocês tiveram e nós temos orgulho do que nós somos. Nós 

estamos com vocês. Nós temos orgulho do nome de vocês. Nós queremos levar a luta de vocês 
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adiante. Vocês foram capazes de pegar em armas para defender os ideais de vocês. Vocês 

acreditaram naquilo. Isso para nós é a coisa mais importante. É o maior legado que alguém pode 

transmitir para os filhos. Quando ela diz que ela nunca disse para a gente, ah, vocês precisam ser 

comunistas, ou revolucionários, ou de esquerda, é verdade. Ela nunca disse. O comportamento que 

ela tinha, a maneira como ela agia mostrava para a gente o que ela era, como ela acreditava. Ela 

sempre, a vida inteira ela foi coerente com o que ela defendia. A minha mãe sempre foi uma pessoa 

que lutou, compartilhou, dividiu tudo o que ela tinha com as outras pessoas. E ela não poderia ter 

caído em um lugar melhor.  

O meu pai, quando era vivo, triunfou a Revolução Cubana, ele dizia para minha mãe, o meu 

sonho é que os meus filhos estudem em Cuba. Mal sabia ele que ele ia ter que dar a vida para que 

aquilo fosse possível. Então, para nós, é muito significativo. Dizem que os desejos às vezes se 

transformam em realidade. Eu acho que no fundo eles dois sabiam que, de certa maneira, o que eles 

estavam dando para a gente, era uma nova possibilidade de vida. Nós perdemos, de fato, a nossa 

inocência, perdemos o nosso pai. Fomos parar em Cuba. Eu cheguei com três anos e meio, fui para 

creche. Aprendi a falar espanhol, eu acho que hoje falo melhor espanhol do que português porque 

fui alfabetizada em espanhol. Então a gente viu que aquele sonho de liberdade, de uma sociedade 

mais justa, era possível. Tudo o que o meu pai falava e comentava, existe um país que se chama 

Cuba, que fez uma revolução, e aquilo era possível. E a gente via aquilo acontecendo. Então foi 

muito representativo.  

A solidariedade do povo cubano, a importância que eles davam para o estudo, a importância 

que eles davam para que a gente mantivesse a nossa cultura, a nossa identidade. Nós nunca fomos 

tratados como coitadinhos, porque não somos. Somos pessoas que pagamos um preço pela escolha, 

pela ideologia dos nossos pais. Isso, deforma alguma é negativo. Ao contrário, eu vejo de uma 

maneira muito positiva. É evidente que, cada ser humano tem uma apreciação a respeito das coisas. 

Mas eu lutei muito, eu tive um conflito interno, e tentava, nós entre os irmãos não falávamos disso. 

Eu acho que é a primeira vez que cada um de nós conta a sua experiência para o outro. No entanto, 

o que é importante para nós, primeiro, é a oportunidade de que a gente possa falar para as pessoas o 

que é que nós vivenciamos para que isso nunca mais aconteça. Para que não se repita. Para que as 

pessoas saibam, que a única maneira da gente realmente modificar uma sociedade, transformar, é 

pela educação. A gente precisa ter consciência. E isso foi uma coisa que a Revolução Cubana 

permitiu que a gente tivesse. Consciência política. Nós temos muito claro o que nós queremos para 

o nosso país.  

Agora, é evidente que, em alguns aspectos, claro que a gente tem alguns momentos de 

angústia, de dor. Todo mundo passa por isso. Isso é do ser humano. Mas eu queria deixar muito 

presente aqui uma mensagem que eu acho que resume um pouco, eu acho que fala no meu nome, 
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dos meus irmãos também. Quem deu um golpe, rasgou a Constituição depois de um Presidente 

democraticamente eleito não fomos nós. Nós apenas nos defendemos. O que nós queríamos, em 

nenhum momento nós provocamos uma situação que justificasse a violência da qual nós fomos 

vítimas. A violência de Estado. Agora, quando a gente fala de vítima, infelizmente é uma coisa  que 

se repete. Quando a gente vitimiza o ser humano é quando a gente não deixa que ele se expresse.  

O Brasil fala que é uma democracia, no entanto, continuam pessoas sendo torturadas, os 

desaparecidos continuam desaparecidos, os arquivos continuam fechados Nós não sabemos onde 

nossos familiares foram parar. Nós queremos, exigimos uma resposta para isso. Nós queremos 

enterrar os nossos mortos. É um direito que nós temos, como seres humanos. Falo aqui eu acho que 

em nome de todas as famílias que não tiveram a possibilidade de enterrar os seus mortos. Inclusive 

meu pai, que é desaparecido. Eu não quero mais que meu pai seja uma estatística como tatos outros 

pais que estão por aí. Nós queremos a abertura dos arquivos. Nós queremos saber de que forma, em 

que circunstâncias os nossos pais foram assassinados. Nós temos esse direito. Qualquer nação séria 

vê dessa maneira. Então, quando nós dizemos aqui, viemos a público, todos os filhos falar, o que 

nós queremos é uma coisa muito simples. Nos queremos saber aonde foram parar os nossos pais. É 

um direito que nós temos como seres humanos. Em qualquer cultura as pessoas tem o direito não 

somente de chorar pelos seus entes queridos, mas também a possibilidade de saber como aconteceu. 

Nós temos muitos desaparecidos nesse país. Nós não queremos que eles continuem 

desaparecidos. Então, por favor, eu faço um apelo aqui público, quem souber qualquer informação, 

quem souber qualquer dado que possa ajudar os familiares a descobrirem as circunstâncias da morte 

dos seus entes queridos à gente pede, que mesmo de forma anônima, a pessoa mande esses dados 

para a gente. Nós queremos. Nós precisamos. Enquanto nós não soubermos como tudo aconteceu, 

enquanto os arquivos não forem abertos, enquanto a gente viver com essa dúvida, nós não podemos 

ter tranquilidade. É um fantasma que nos atormenta. É um fantasma. 

Então, a partir de hoje, o que eu peço é muito pouco. Eu acho que falo em nome de todos os 

filhos. Nós queremos saber onde estão os nossos pais. É um direito. É um direito. Um país que se 

diz religioso, eu acho que em qualquer cultura as pessoas têm esse direito. E nós queremos, 

exigimos, queremos que as pessoas nos ajudem a passar a limpo esse período da história, para que 

nunca mais aconteça. Muito obrigada. 

 

 

A SRA. DENISE OLIVEIRA LUCENA – Eu só queria dizer que eu sou gêmea com o 

Quito, porque a minha mãe engravidou de mim e um mês depois engravidou dele. Nós nascemos no 

mesmo dia, na mesma hora, mas ele e mais novo que eu um mês. Então não somos gêmeos de 

placentas diferentes. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem o tempo que vocês quiserem. Só 

fala o nome. Só isso. 

 

 

A SRA. ÑASAINDY BARRETT DE ARAÚJO  – A gente se perde na emoção estando 

aqui. É incrível. É uma coisa que você meio que elabora e quando você vai ver. E também porque 

são muitas informações. Eu queria pegar só um pedacinho do que seria, vamos dizer assim, o tema, 

da questão da ‘Infância Roubada’ e trazer alguns aspectos, algumas informações que talvez muitas 

pessoas aqui tenham vivenciado da mesma maneira, mas outras não. Quando a gente pensa na 

infância e quando a gente pensa na ausência, justamente pegar um pouco por aí, independente da 

afetividade, do acolhimento que tenha acontecido em Cuba, muito bem explorado aqui. A própria 

reunião dos exilados, dos brasileiros que existiam lá, tinham muitas crianças, tal. Tinha a questão do 

exílio, que eu acho que é muito forte. Isso é uma coisa que marca muito. Estar fora da sua pátria, 

longe dos seus familiares. No caso da Damaris ela tinha ainda um filho que estava preso, que é o 

Ariston. Esse que mandou a carta. E ele era presença constante, a segurança dele estava sempre em 

risco. Sempre tinha essa preocupação. Era uma coisa que permeava tudo em nós. Essa preocupação 

com relação ao Ariston, a como ele estaria vivendo, o que ele estaria vivendo dentro da prisão. Já se 

sabia de tantas barbaridades. Acredito que, eu sou mãe, quem e mãe aqui, pai, sabe. A conexão que 

a gente tem com o filho é uma coisa que, isso que ela falou, a dor dela ao ver os filhos se afastando 

ou sendo maltratados. São coisas tão fortes que só mesmo quem é mãe, pai mesmo pode realmente 

compreender. Então a gente sentia, eu sentia isso. Essa coisa dela com o filho, essa conexão, de 

como ele estaria. Isso é uma coisa que permeou a minha infância. Ou seja, a ausência dos meus pais 

biológicos, legítimos, vamos dizer assim, ficou muito presente quando eu tomei consciência disso. 

Passando pelos conflitos, todo um processo de questionar as escolhas deles, a experiência histórica. 

Chega uma hora que, internamente, você precisa ficar de um lado. Eu não tive essa consciência que 

Telma, essa memória que ela tem, de tão jovem contando como foi, é uma pessoa que tem uma 

dimensão, um nível de consciência e de memória muito aflorado. Eu não. Eu fui diferente. Cada 

pessoa é de um jeito. Eu, conscientemente, não tenho nenhuma lembrança. Nem de estar com meu 

pai e nem com a minha mãe. Mas, nos meus processos terapêuticos, vamos dizer assim, tive 

oportunidade sim de me encontrar com o que seria o momento de despedida da minha mãe. E, pelo 

que parece, não sei se é memória ou inventado, porque chega uma hora que você não consegue mais 

saber identificar muito bem, nesse momento eu escolhi morrer. No momento em que, ou eu perdi a 

minha mãe ou na minha despedida, quando eu soube que eu não veria mais a minha mãe, mesmo 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



70 
 
estando no colo de uma pessoa que eu já amava, eu queria morrer. E isso eu fiquei sabendo depois. 

E durante toda a minha vida, e talvez ainda até hoje seja ainda o que eu ainda quero. Então é muito 

difícil para a gente lidar. Você pode falar assim, não, eu me fortaleço. Mas a gente tem, traz, carrega 

essa questão.  

E depois, a forma como ela foi assassinada, todo esse cenário, isso tudo também, de alguma 

forma, faz a gente tocar nessa questão da violência. É muito forte. E a gente conviver com isso, a 

gente tem que conviver com isso. Todo mundo quer conviver com flores. A gente tem que 

conviver... Agora eu relacionei flores a cemitério, relacionei o fato de não enterrar. Ou seja, as 

nossas flores a gente ainda não consegue fincar, de alguma forma ou de outra.  

Têm muitas coisas, muitas, muitas, muitas. Inclusive considero, e gostaria de ter estado aqui 

naquele momento que estão falando do, considero uma ação importantíssima, não atrasada, a 

questão das clinicas, desse tratamento, desse olhar psicológico que foi muito necessário por um 

período e que não teve. E que talvez hoje, de uma forma ou de outra, venha a complementar em 

algumas questões. Não sei se está todo mundo ciente desse oferecimento por parte do Ministério da 

Justiça, das clinicas terapêuticas para os familiares dos desaparecidos estarem fazendo algum tipo 

de tratamento psicológico. Eu acho que isso foi muito importante, seria muito importante se fosse 

aplicado, nem que lentamente. Apesar de que, nós que já vivenciamos todo esse processo de forma 

um pouco solitária, custa pensar em tocar de novo todos esses pontos. 

Bom, infância roubada. Eu tenho certeza que, eu costumo dizer que eu não tive infância. Eu 

sempre fui uma pessoa isolada. Brinquei um pouco, mas não o quanto poderia, vamos dizer assim. 

Sempre me vi, na fase da adolescência, como uma pessoa ET. ET é nomenclatura que você achou. 

Totalmente distanciada, muito solitária. Muito, muito, muito mesmo. Ou seja, a gente não tinha 

como compartilhar essas informações. Era um mundo totalmente a parte. Então, realmente, os filhos 

eu acredito que vivenciaram uma dificuldade de adaptação, de identidade, de autoconhecimento. A 

gente está todo mundo meio atrasado na vida. De alguma forma ou de outra você se atrasou. Eu 

pelo menos me considero muito atrasada. Eu me formei fazem dois anos. E, ao mesmo tempo a 

gente vê que a maioria das pessoas está de alguma forma engajada, comprometida com a sociedade, 

com aquilo que os seus pais, com esse sacrifício, com a oferta da vida dos seus pais. E a gente, com 

certeza, faz questão de dar continuidade a essa luta. Isso é uma coisa, é um comprometimento, mais 

do que, é uma coisa que está dentro da gente. Pelo menos dentro de mim. Mas eu acredito que a 

maioria de nós, sentimos do mesmo jeito. O meu caminho, a escolha principal é a educação, com 

certeza. Educação é, a princípio, um grande caminho. Mesmo assim pode ser bem desvirtuado. Mas, 

é muito importante que nós não deixemos de atuar, que a gente sempre se coloque, se posicione, 

diante de todas as situações. Que mantenha esse caráter ético constante de fazer a sua ação a sua 

palavra, a sua palavra a sua ação.  
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É isso. Eu queria falar um pouquinho dessa questão da infância mesmo, que eu acho que é o 

tema e que acabou pulando um pouco. 

 

 

A SRA. – (ininteligível). 

 

 

A SRA. ÑASAINDY BARRETT DE ARAÚJO  – Quando eu cheguei no Brasil eu tinha 

11 anos. E vivi 16 anos no Brasil com uma dificuldade enorme de documentação, porque quando 

nós chegamos ainda era a ditadura e tinha toda uma dificuldade de acessar os órgãos responsáveis 

pela questão de RG, documento. Então eu fiquei 16 anos clandestina no Brasil depois da data que a 

gente chegou. Eu só fui adquirir minha identidade com meu nome legítimo só em 1996.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amanhã é dia das mães aqui no Brasil. 

Amanhã não, depois de amanhã. E a Amelinha e o pessoal da Comissão organizou com muito 

carinho, Amélia Teles e toda a assessoria, a Thais, a Tatiana, a Vivian, o Renan, o Kobayashi, 

fizeram todo esse seminário, a Criméia também aqui todo dia conosco, Fernanda, todo esse povo, e 

eu queria que a Amelinha fizesse uma fala de fechamento dessa semana e agradecer essa 

maravilhosa família Lucena. Esse exemplo de conduta e de gente. 

 

 

A SRA. CRISTIANA PRADEL – Eu queria dar parabéns para todos vocês da Comissão, 

os assessores e tudo, porque assim, não é fácil falar da infância, porque quando a gente fala da 

infância a gente lembra da nossa infância, e na infância somos muito vulneráveis, muito difícil ser... 

Esse negócio que infância é feliz não é verdade. A infância é um período muito difícil na nossa 

vida.  

Então eu quero dar parabéns para a Comissão, para os assessores, por vocês terem coragem 

de mexer nesse assunto por uma semana. Eu fiquei aqui o máximo de tempo que eu pude e imagino 

o que é o trabalho de vocês no dia a dia. Então é isso que eu queria dizer. Achei muito importante, 

muito corajoso, e está todo mundo de parabéns. É isso. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Eu fico assim, primeiro 

estou muito honrada, porque essa família Lucena é uma família que é minha também. Eu me sinto 
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da família. Eu fiquei muito tempo, eu e meus filhos, visitando o Ariston e o Ariston falando da 

família que eu não conhecia, porque eles estavam em Cuba, o Ariston lá no Barro Branco, fazendo 

aquelas brincadeirinhas que vocês conhecem, e ele gosta. E o Edson, a Janaína, o Joca, adoravam 

ficar com o Ariston. Então eu ficava imaginando quem era a Damaris, quem era essa família tão 

linda. A Ñasaindy é família. Ñasaindy, você tem que por Barrett de Araújo Lucena. Tem que por 

Lucena. Não tem jeito. Não dá para você ficar só com o Barrett de Araújo. E a Marta Neri eu acho 

lindo tudo que ela, desde que eu a conheço eu vejo muito lindo tudo como ela trabalha com essa 

história. Então é uma mesa muito bonita. 

Mas eu queria dizer assim, que nós aqui da Comissão da Verdade, a Tatiana, Thais, a 

Vivian, o Renan e o Koba, o Ivan Seixas, nós organizamos e nos mobilizamos para essa semana 

com muito carinho. Porque nós temos uma história, essa Comissão da Verdade, essa assessoria, 

além de ser muito família, é muito família tingida pela ditadura. Então ela é muito, é como 

organizar nossa própria história um pouco, pensando em organizar a nossa história. Como é que a 

nossa história vai ser, entrar nesse relatório da Comissão da Verdade. Então a gente, não foi um 

trabalho que, o nosso trabalho é com muita paixão. Não tem como a gente separar. Eu sou aqui e 

aqui é a assessoria. Eu sou aqui uma pessoa, eu sempre fui da Comissão de Familiares, e aqui 

também.  

E aí nós fizemos, o nosso trabalho aqui na Comissão, a prioridade foram os mortos e 

desaparecidos políticos. Aliás, foi e é os mortos e os desaparecidos políticos. E nós temos 155 casos 

para a gente investigar e levantar esses casos. O que nós estamos fazendo durante todo esse 

momento de construção, não só da Comissão, mas buscando uma construção coletiva da verdade, 

são audiências públicas, porque nós entendemos que todo mundo que puder vai construindo junto 

com a gente. E desses 155 casos nós já conseguimos ter audiências, oitivas de um terço desses casos 

e, de vez em quando, a gente sempre organizou de ter alguns temas. No mês de março a gente deu 

um destaque para as mulheres, em algum momento nós demos destaque para os sítios da repressão e 

que deviam estar na história, na memória. Nós demos um destaque para OBAN, que eu acho que 

nós temos que recuperar aquele espaço como um espaço de memória e de luta e de resistência. E 

nós temos que ter as nossas crianças também. 

Então, as nossas crianças, em um primeiro momento nós conseguimos levantar uns 58 

nomes. Vamos ficar com 58 nomes, mas a gente sabe que tinha muito mais. Mas foram os nomes 

que nos levantamos aqui. Uma pessoa que trabalhou muito com a gente aqui foi a Dodora, na 

preparação. Nós não podemos deixar de citar a Dodora. Ela ficou aqui com a gente. Deu muito 

suporte. E aí, quando a gente entrou em contato com essas 58 crianças, nem todas podiam, tinham 

disponibilidade de comparecer aqui para dar o seu depoimento. Algumas escreveram, como o 

Ariston, escreveu o seu depoimento. Hoje também teve a leitura de um outro depoimento escrito, 
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que foi o da Rita de Cássia Resende, que é de Goiânia. E 38 crianças se dispuseram a falar. Eu não 

sei se nós chegamos há 38 essa semana. Não chegamos a 38. Mas 38 viriam aqui. Se 

comprometeram a vir, de alguma forma, e depois não conseguiram vir.  

E a gente sabe que o nome ‘Verdade e Infância Roubada’, a nossa infância foi roubada sim. 

Foi roubada pela ditadura. Foi roubada em um assalto. Foi roubada mesmo. É uma ação violenta 

dos militares querendo romper, querendo destruir a infância dessas crianças nossas. E todas as que 

nós ouvimos aqui a gente, umas até, umas são mais leves, outras são mais pesados os depoimentos, 

mas todas têm, a gente sente essa, ou fala dessa ausência, ou fala dessa violência. Então é muito 

forte.  

E eu acho que duas pessoas aqui hoje, que estão aqui com a gente, que eu acho que são o 

exemplo, ou, digamos assim, são os casos que mostram a tamanha violência com que nós vivemos 

na ditadura militar. É a Naia, que eu chamo de Naia, porque esse Ñasain é muito difícil. 

Então, é a Naia, que os pais são assassinados, e a Iara Lobo que os pais são assassinados 

também. Ela não tem o pai nem a mãe porque foram assassinados pela ditadura. É o mesmo caso. E 

essa eu vi, eu estou ali juntinho da Iara enquanto a Naia fala, e eu vejo como que as experiências 

são, talvez não se conheçam, mas como é tão comum, como é tão igual assim, tem sentimentos, tem 

sensações, têm vazios aí que são muito iguais. Eu queria lembrar que uma das, eu queria que 

estivesse aqui, dessas 58 crianças, ou talvez até mais, essas acho que nem entraram na conta dos 58, 

os filhos do Danieli e o filho do Luiz Guilhardini, até porque foram da mesma organização que eu 

militei, e como militante clandestina nós também fazíamos o trabalho de babá. Eu fui babá dos 

filhos do Devanir, ontem estava aqui o Ernesto, mas eu fui babá do Carlinhos, não foi do Ernesto, 

do Geninho que é o filho do Guilhardini e um pouquinho dos filhos do Danieli. E hoje eu tenho 

uma notícia muito triste, porque um deles morreu hoje. O do meio, o Valdenir Danieli morreu. Ele 

vinha em um processo de depressão, tem 47 anos, vinha em um processo de depressão por muito 

tempo e hoje justamente hoje. E eu gostaria, era uma pessoa que eu gostaria que estivesse aqui 

falando da sua história. Enfim, toda essa oportunidade que nós estamos tendo, é uma oportunidade 

tardia sim. Eu costumo falar o seguinte, nós somos a última geração que temos o testemunho ocular 

dessa história. Daqui para frente, essa história vai ser contada por quem ouviu ou leu alguma coisa, 

mas não por quem viveu essa história. 

A Comissão da Verdade veio muito tarde no Brasil. O último país da América Latina, e a 

gente vai ressentindo isso. Quer dizer, muitas dores aqui colocadas nessa semana, talvez a gente 

busque, tem que ser registrado na história, tem que ser cobrado, tem que, nós temos que nos imbuir 

de um ideal político. Eu vejo, por exemplo, as crianças que foram para Cuba. Eu acho que vocês 

foram as mais felizes dessa história. Eu fico pensando, porque vocês tiveram a reparação afetiva, 

política, social, no momento que vocês foram violentados, mas quem ficou aqui não teve isso não, 
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entendeu. Então é gente que tem uma ferida aberta que sangra todo o tempo. Eu vejo, a gente vê 

pelos depoimentos. Então eu não sei, você sabe o número de crianças que falaram aqui? Vocês 

lembram? Então, eu acho que durante essa semana, vamos dizer que foram umas 30 crianças, que 

enriqueceram muito assim todo o trabalho. Acho que o compromisso, eu acho que o depoimento de 

cada uma aqui, cada uma criança, cada uma mãe, viu Damaris, porque a mãe também fala, porque 

mãe, quando atinge criança, a primeira a ser atingida é a mãe. Então as mães também falaram, 

algumas falaram aqui. Esse depoimento da Telma, que nós queremos sepultar nossos parentes. Isso 

foi muito forte aqui em vários depoimentos. Quer dizer, essa bandeira dos familiares, onde estão os 

desaparecidos, queremos sepultar nossos parentes, queremos dar uma sepultura digna, aquela, tem 

uma outra consigna que fala, não se constrói a democracia com cadáveres insepultos. Isso tudo 

apareceu aqui. Eu acho que é esse o grande recado da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo, para a Comissão Nacional da Verdade, para esse relatório, que vai ser, de alguma forma, até 

o ano que vem tem que sair esse relatório com todas, esses sentimentos, essas propostas, essas 

necessidades que se apresentam. Porque vocês vêm aqui, trazem isso, e a gente vê que tem uma 

repercussão. Como alguém falou aqui, isso reverbera junto à sociedade, a gente. O que eu acho 

importante do funcionamento dessa Comissão da Verdade, é que você vê que não está isolado. Não 

somos mais um grupinho como nós éramos. Não somos. Nós deixamos de ser. 

E, por último, eu queria dizer o seguinte. Que hoje a Comissão Nacional da Verdade 

convocou o Ustra, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, Comandante do DOI-CODI do Segundo 

Exército, responsável por torturas, estupros, assassinatos de pelo menos 60 militantes políticos da 

época, nos anos 70, e ele, ele até usou de um recurso jurídico, um habeas corpus, estou ali com o 

advogado, um HC, um habeas corpus, que ele não queria falar, aliás, ele disse que não vai falar, e 

esses 60 militantes que ele matou, e outros tantos que ele torturou, porque dizem que passou mais 

de dois mil e tantos, tem gente que fala em 10 mil, não sabemos quantas pessoas passaram ali no 

DOI-CODI do Segundo Exército. Essas pessoas foram torturadas, foram mortas para não falar, 

porque elas não queriam falar e ele queria obrigar a elas a falar. E agora ele pede um, na época que 

ele comandou o DOI-CODI, o habeas corpus estava suspenso, as garantias constitucionais estavam 

suspensas, agora ele usa dessa democracia que nós lutamos para ter, ele está podendo usufruir de 

uma garantia constitucional, felizmente, que nós conquistamos, é bom que a gente diga. Mas ele 

não podia, eu acho que tem que sair no mínimo uma nota aqui da Comissão da Verdade, nessa 

semana de audiência das crianças, de repúdio à atitude dele em chamar até, chamar todos os, ele não 

se refere a nós da esquerda como pessoas, militantes que usaram o direito de resistir, inclusive com 

armas na mão. Ele não se refere assim. Ele nos chama de terrorista. Somos todos terroristas. E ele 

tem por obrigação sim, nós estamos em uma democracia, ele tem por obrigação, a Comissão 

Nacional da Verdade é um órgão do Estado, não é uma ONG não é um movimento, é um órgão do 
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Estado. Portanto, ele tem a obrigação de respeitar esse Estado e esclarecer os crimes de lesa 

humanidade que ele cometeu. Isso eu acho que a gente tem que repudiar. Essa falta de respeito que 

ele teve para com a Comissão da Verdade, de respeito que ele teve para com todos nós, entendeu. 

Acho que nós temos, acho que a Comissão da Verdade, hoje a minha recomendação, eu acho que o 

que vocês trazem aqui é a força. Vocês são frutos dessa luta. Vocês se sentem comprometidos a 

manter essa luta. Eu vi pela Telma, eu vi pela Ña, por todos, pelo Quito, pela Marta. Então eu acho 

que nós, pela própria Iara Lobo, então eu acho que temos que repudiar essa manifestação 

desrespeitosa com a qual o Ustra utilizou lá na Comissão, entendeu, não esclarecendo os crimes de 

lesa humanidade. Ele não pode se negar a esclarecer os crimes que ele cometeu. Eu acho que nós 

temos que manifestar sim, porque hoje seria um dia histórico e não deixa de ser, porque pela 

primeira vez o Estado brasileiro tem ações contra o Ustra. Eu mesmo sou da família Teles, que tem. 

Tem a família Merlino que tem a sua ação contra o Ustra. E é o Estado convocando o Ustra para 

responder pelos crimes que ele cometeu contra a família Merlino, contra a família Teles. Mas ele 

não pode, hoje a Comissão Nacional da Verdade colocou um torturador para, convocou esse 

torturador para esclarecer os crimes. Então seria um dia importantíssimo se ele tivesse esclarecido 

os crimes. E assim, eu não sei exatamente o que aconteceu lá, mas eu vejo que a imprensa toda hora 

está ligando para mim porque eles querem, isso está repercutindo, essa presença dele. Então eu acho 

que a gente tem que repudiar mais uma vez o fato dele não, de ele ter sido, ele dizia que a gente era 

antipatriótica. Eu fui torturada pelo Ustra. Eu fui torturada pelo Ustra, o Adriano foi torturado pelo 

Ustra, aqui a Criméia foi torturada pelo Ustra. Aqui tem pelo menos três pessoas nessa sala que 

foram torturadas pelo Ustra. E ele dizia que nós éramos antipatrióticos, porque nós defendíamos o 

socialismo. Defender o socialismo, defender a democracia é ser antipatriótico? E ele foi 

antipatriótico hoje porque ele sentou em cima da mentira. Não esclareceu os fatos que ele tem por 

obrigação esclarecer. Os crimes de lesa-humanidade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só vou esperar a Damaris voltar 

para fazer o encerramento, porque eu queria ler um poema na frente dela e da família. Deu uma 

esvaziada geral, mas, vamos lá. Vamos recompor.  

Eu só queria dizer que o Ivan Seixas não está aqui agora no fim da reunião porque ele está lá 

na Prefeitura, reunido com o pessoal do Ministério, para tratar das ossadas de Perus. Ele foi 

representar a Comissão lá. Está tendo um problema enorme aí com a recuperação das ossadas e o 

Ivan está lá. 

Só vou esperar recompor a mesa. Damaris, eu podia encerrar essa semana, de alguma forma 

eu acho que a Amelinha já deu, mas eu queria, antes de terminar, ler um poema, um poema de um 
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baiano chamado Torquato Neto, que ele fez esse poema, vocês estavam no Brasil ainda quando ele 

fez? Que a Maria Bethânia gravou junto com o Carcará. Vocês lembram disso? A situação da Bahia 

estava uma barra pesadíssima, ele fez esse poema, ele morreu em seguida. Estava todo mundo preso 

lá na Bahia. Acho que ele fez isso aqui em julho de 69, se eu não me engano. Acho que o 

Marighella ainda não tinha morrido. Ou ele fez quando da morte do Marighella. Alguma coisa 

assim. Ele conhecia o Marighella, era muito amigo do Marighella. Ele fez esse poema. Eu vou ler o 

poema e daí o Danilo vai por um acordezinho no fundo para a gente terminar a reunião. Pode 

parecer um poema muito agressivo, mas é o sentimento que eu tenho na data de hoje que esse 

Senhor 49 anos depois do golpe ele foi lá, ofendeu a Presidente Dilma, chamou ela de terrorista, se 

acovardou, amarelou, mentiu e xingou todos nós. Vamos lá. O poema chama Marginalia.  

‘Eu brasileiro, confesso minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado, meu bem 

guardado segredo, minha aflição. Eu, brasileiro confesso, minha culpa, meu degredo. Pão seco de 

cada dia, tropical melancolia, negra solidão. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é 

o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras onde sopra o vento forte. Da fome, do medo e muito, 

principalmente da morte. A bomba explode lá fora. Agora o que vou temer. Oh,sim, nós temos 

banana. Até pra dar e vender. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do 

mundo. 

A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

10/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Quinquagésima audiência pública, São Paulo 10 de 

junho de 2013. Auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a 50ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva no dia 10 de junho de 2013 as 14h30, na Assembleia Legislativa 

auditório Paulo Kobayashi para o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas 

audiências abertas ao público.  

Nós vamos ter duas falas iniciais. Da atriz Dulce Muniz e da Criméia Alice 

Schmidt de Almeida, representando a Comissão de Familiares e Mortos Desaparecidos 

sobre a sentença do Araguaia.  

Com a palavra a Dulce Muniz.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – A arte e a política historicamente sempre andaram 

juntas e os direitos humanos também, porque nós os artistas, os cidadãos, aqueles que se 

interessam pela vida social de uma comunidade consideram o direito a arte também um 

direito humano e um direito fundamental.  

Por isso nada mais justo de que na abertura dessa audiência de hoje, relembrar 

um grande artista que desgraçadamente não conseguiu suportar as agruras da vida e se 

matou. Torquato Neto, “Marginália Dois”.  
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Minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado. Meu bem Eu, brasileiro, 

confesso guardado segredo. Minha aflição. Eu, brasileiro, confesso. Minha culpa, meu 

degredo. Pão seco de cada dia. Tropical melancolia. Negra solidão. Aqui é o fim do 

mundo. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo. Aqui, o Terceiro Mundo, pede a 

bênção e vai dormir entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da juriti. 

Aqui, meu pânico e glória. Aqui, meu laço e cadeia. Conheço bem minha história. 

Começa na lua cheia e termina antes do fim. Aqui é o fim do mundo. Minha terra tem 

palmeiras onde sopra o vento forte da fome, do medo e muito principalmente da morte. 

Olelê, lalá. A bomba explode lá fora. E agora, o que vou temer?  Oh, yes, nós temos 

banana até pra dar e vender. Olelê, lalá. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do 

mundo. Aqui é o fim do mundo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Criméia, como 

proponente dessa ação, venha para a Mesa e faça a apresentação do caso que os 

familiares junto com o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro fizeram no ano 

2000 a Corte.  

 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Boa tarde a todos. 

Essa sentença do Araguaia na Corte Interamericana, ela obriga o Estado 

brasileiro a responsabilizar criminalmente os agentes da repressão pelas violações dos 

direitos humanos cometidas nas regiões do Araguaia e que se estende a mais do que o 

Araguaia. Todos os desaparecidos brasileiros.  

Eu gostaria de agradecer a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, pela 

publicação dessa sentença que é uma, eu acho que é muito importante para a formação 

da nossa sociedade, para que o nosso país comece a entender realmente o que são os 

direitos internacionais dos direitos humanos. As normas internacionais de direitos 

humanos.  
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Eu marquei aqui, bem, como começou essa sentença? Eu vou ter que falar, e eu 

não posso falar só da sentença da Corte, porque uma das condições para ser 

encaminhado às ações para a Corte, é o esgotamento dos recursos internos, da Justiça 

interna no país. 

Em 1979, a Lei da Anistia não resolveu a questão dos desaparecidos, porque 

esses como dizem os familiares, não retornaram nem sob a forma de atestado de óbito. 

Nenhum esclarecimento nos foi dado com a Lei da Anistia, então, alguns familiares 

optaram pela entrada na Justiça de uma ação civil declaratória onde se pedia os 

esclarecimentos dos desaparecimentos, os atestados de óbito e os restos mortais, além 

disso, dos documentos produzidos pelas Forças Armadas na repressão a guerrilha.  

A resposta do Estado brasileiro nesse período era de que não tinha havido 

guerrilha, não havia documentos, não haviam guerrilheiros mortos nem desaparecidos, 

enfim, nada existiu.  

Em 1989 o Judiciário sem examinar o mérito da ação julgou que ela era 

improcedente, porque tudo já havia sido esclarecido pela Lei de Anistia de 1979, e nós 

recorremos.  

Aí eu faço um parágrafo para dizer quem é esse juiz. Esse juiz, Vicente Leal, ele 

foi no governo Fernando Henrique Cardoso nomeado Ministro e ele posteriormente se 

descobriu que ele estava envolvido com a questão da venda de habeas corpus para o 

narcotráfico, e como punição ele se aposentou com os seus salários.  

Nós entramos com recursos. Em 1993, e eu acho que é importante abrir um 

parêntese, três anos depois da abertura da vala de Perus, quando a questão dos mortos e 

desaparecidos e dos crimes da ditadura estavam na imprensa, o nosso recurso foi 

julgado procedente.  

Também abro parênteses que a mesma desembargadora se é esse o nome, no 

STJ, que deu o parecer da cassação dos crimes do Collor, Selene Almeida, acho que era 

o nome dela.  

Em 1995, a Lei 9140 no governo Fernando Henrique Cardoso reconheceu como 

mortos os desaparecidos políticos, inclusive os do Araguaia. Mas também não 

esclareceu as circunstâncias dessas mortes.  
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Então, diante dessas dificuldades tanto no julgamento da sentença, como no 

esclarecimento dos crimes, nós entramos com uma petição através da Americas Watch. 

Mais tarde a Americas Watch saiu do Brasil e transferiu o caso para o CEJIL, 

quem acompanha atualmente é o Centro Internacional de Justiça.  

Nós entramos com essa ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Em 2003 a juíza da Primeira Vara da Justiça Federal Solange Salgado, julgou a 

sentença interna, e nos deu ganho de causa. Lamentavelmente o Estado brasileiro, 

através da GU, recorreu tanto no STJ como no STF contra a sentença. E isso protelou a 

conclusão dessa sentença por mais quatro anos.  

Em 200,5 essa nossa petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

foi aceita por essa Comissão que passou a estudar o caso. Também foi um processo 

demorado. Levou 10 anos para começar a estudar o caso.  

Aí dois anos depois, em 2007, essa sentença interna é transitada e julgada 

favoravelmente a nós. E na sentença, a juíza determina que sejam entregues os restos 

mortais, sejam lavrados os atestados de óbitos e todos os documentos sobre a guerrilha 

do Araguaia sejam entregues aos familiares em um prazo de 120 dias.  

Até hoje isso não foi feito.  

Em 2009, diante das negativas do Estado brasileiro em responder as questões 

sobre os desaparecidos políticos do Araguaia, as questões colocadas pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, o caso foi encaminhado a Corte.  E é interessante 

relembrar aqui que o Estado brasileiro ainda chegou a pedir a Comissão Interamericana 

que encerrasse o caso Araguaia porque estava aquele livro que vocês devem conhecer, 

“Direito à memória e a verdade”, diga-se de passagem, a maioria das informações ali 

estão graças aos familiares.  

Poucos arquivos foram abertos aquilo. No dia 20 de maio de 2010 a Corte 

chamou tanto o Estado brasileiro como os familiares e o CEJIL para uma audiência de 

julgamento. Coincidentemente alguns dias antes no dia 29 de abril de 2010 o STF 

anistia os torturadores. Analisando a DPT 153, considera-se que os torturadores foram 

anistiados.  
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Olha, aí talvez, assim, tenha reativado, o STF tenha reeditado o Artigo 11 do 

AI5 que diz que nenhum membro do Executivo seria punido pelos atos praticados. Eles 

devem ter reavivado isso.  

Em maio de 2010 teve então essa audiência, que culminou com a condenação do 

Brasil, cuja sentença foi publicada em dezembro do mesmo ano.  

Também nessa mesma época, a sentença, a audiência foi dia 20, por volta do dia 

20, um pouquinho antes porque nós tivemos notícia disso na Costa Rica, o governo 

encaminhou Projeto de Lei da Comissão da Verdade que vinha sendo protelado há anos 

o encontro de direitos humanos que se tirou essa proposta e não saía. Poderia ser 

publicado no terceiro plano de direitos humanos.  

Entre diversas divisões da Corte, obriga o Estado brasileiro a “esclarecer as 

circunstâncias do sequestro, de torturas, assassinatos, e desaparecimentos de militantes 

políticos, localizar seus restos mortais, responsabilizar criminalmente os agentes do 

Estado que cometeram tais crimes”, e dispõe que o Estado brasileiro reveja sua posição 

de anistiar os torturadores.  

O Estado brasileiro não pode aplicar a Lei da Anistia em benefício dos autores 

de tais crimes de desaparecimento. A Corte não aceita a autoanistia.  

Recomenda também que o Estado brasileiro acelere o processo de tipificação do 

crime de desaparecimento forçado que até hoje não foi feito, e entre as outras decisões 

da Corte é que o Estado brasileiro deve realizar a público no qual reconheça a sua 

responsabilidade ante o que está escrito. Essa proposta já nos foi feita pelo Estado talvez 

logo de imediato após a sentença. Mas nós, familiares, nos recusamos a aceitar as 

desculpas enquanto os torturadores não estiverem punidos.  

Então, eu gostaria de levantar o seguinte, que essa questão do movimento 

guerrilheiro do Araguaia na luta contra a ditadura, ela entra para a história graças à 

persistência dos familiares porque mesmo as respostas das Forças Armadas durante o 

processo na Justiça negavam qualquer havido no Araguaia.  

A conquista dessa sentença tem uma abrangência muito grande porque ela não 

se limita aos desaparecidos políticos no Araguaia, mas a todos os desaparecidos 

políticos brasileiros e exige a punição dos torturadores.  
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Então, isso aí, essa ação é a única petição à Comissão Interamericana que 

chegou até a Corte e a sua decisão foi de uma importância muito grande. 

Por isso eu quero ressaltar novamente a importância dessa publicação pela 

Assembleia Legislativa porque esse é o material pedagógico e eu acho muito importante 

para a nossa sociedade. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns Criméia.  

Vamos compor a Mesa. Dra. Rosa Cardoso, Comissão Nacional da Verdade, 

professor Konder Comparato, jurista e defensor de direitos humanos, professor Marlon 

Weichert, procurador da República, professor José Carlos Moreira da Silva.  

Queria convidar Dra. Maria Rita Kehl da Comissão Nacional da Verdade.  

Com a palavra, Dra. Rosa Maria Cardoso.  

 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO – Companheiros e companheiras muito 

queridos, autoridades presentes que compõem essa Mesa.  

Eu gostaria de começar ressaltando que estou aqui na condição de militante dos 

direitos humanos, de uma cidadã de nossa República e uso a palavra apenas para saudar 

a todos vocês, a todos que tomaram essa iniciativa de publicação dessa sentença, que é 

realmente uma iniciativa muito importante, muito importante para nós que estamos 

assistindo. Uma multiplicação, uma mobilização muito grande da sociedade brasileira.  

A cada dia surge uma Comissão nova da Verdade, a cada dia surge um comitê 

novo pela memória, verdade e justiça, e esse movimento que começou com a Comissão 

da Verdade e que era ainda pequeno e pouco ouvido no país, de repente está se tornando 

um movimento bastante significativo.  
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A publicação dessa sentença é importante não apenas pelos seus próprios 

termos, pelo que ela contém, por esse pedaço da história do país, de brutalidade, e de 

violência, que ela recria, reconta, pela reação, pelo trabalho, pela ação das vítimas, dos 

familiares que exigiram do Estado brasileiro, que vêm exigindo do Estado brasileiro e 

que vem exigindo também da Corte Interamericana, uma prestação de contas, uma 

reparação.  

É importante também pelo caráter (ininteligível) na sentença diante de todos nós. 

E é importante por isso que a Criméia ressaltou. Pelo caráter pedagógico que essa 

sentença tem.  

Nós, se lermos com atenção essa sentença, vamos compreender e pensar muito 

melhor a respeito do significado do direito internacional de direitos humanos.  

Nós vamos ver nessa sentença a questão da primazia dos direitos dos humanos, a 

questão da primazia dos direitos dos humanos, de nós, homens, diante da soberania do 

Estado, da soberania de qualquer Estado e da prepotência de qualquer Estado. E os 

Estados civilizados e os Estados em geral esses organismos interamericanos porque eles 

querem que exista essa cogência. Eles querem que crie um paradigma a partir do direito 

internacional. É o direito internacional que tem que estabelecer um paradigma de direito 

para o Estado, para o governo dos Estados. E isso fica muito claro.  

Então, é uma contradição não aceitar essa cogência que foi buscada, que foi 

procurada, quando o Estado se associa a uma ordem internacional ou uma ordem 

interamericana. Realmente, nós vivemos no século XXI e nós temos que compreender 

essa primazia total dos direitos do homem diante de qualquer Estado prepotente, 

arbitrário e autoritário, como seja.  

Então, essa publicação para nós terá um grande valor. Eu espero que instrua o 

trabalho de outras Comissões da Verdade, do ponto de vista do debate que a leitura 

pode suscitar e precisa suscitar.  

Eu agradeço então esse convite e estou aqui também para ouvir e aprender com 

as palestras que serão dadas pelas pessoas que trabalharam mais no desenvolvimento e 

na obtenção dessa sentença.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Fábio Comparato.  

 

 

O SR. FÁBIO KONDER COMPARATO – Excelentíssimo Sr. deputado 

Adriano Diogo, ilustres membros componentes da Mesa. Minhas senhoras e meus 

senhores, o que acontece nesse país hoje não é novo, pelo contrário, é a repetição 

exatamente em família infelizmente em família, e um descumprimento contínuo, 

sistemático de respeito à dignidade da pessoa humana. Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, a sentença prolatou em 24 de novembro de 2010, condenou por unanimidade 

o Estado brasileiro graves violações de direitos humanos, e em particular julgou 

inválida sem nenhuma eficácia a chamada Lei de Anistia de 1969.  

Por duas principais razões. Em primeiro lugar porque no direito internacional 

não há anistia de crimes contra a humanidade, e são crimes contra a humanidade, e foi 

definido desde a sentença do Tribunal de Nuremberg que julgou os criminosos nazistas 

no final da 2ª Guerra Mundial. São crimes violentos, como homicídio, tortura, 

desaparecimento forçado de pessoas, com ou sem mutilação de cadáveres praticado 

sistematicamente pelos órgãos estatais de repressão contra a população.  

Essa definição voltou várias vezes à cena e finalmente faz parte da definição de 

crimes contra a humanidade do estatuto do Tribunal Criminal Internacional de Roma, de 

1994.  

Tratando-se de crimes contra a humanidade, é óbvio e nenhum Estado nacional 

pode declarar prescritos os crimes e, então, considerá-los anistiados.  

A segunda razão da qual a Lei de Anistia Brasileira tal como interpretada pelo 

STF. Foi julgada inválida e que se tratou de uma autoanistia. O que significou isso?  

A partir de 1993, o segmento empresarial, que caminhou de mãos dadas, para 

não dizer de beijo na boca, com a corporação militar desde 1964, começou a se 

manifestar contrário à manutenção dessa organização estatal da economia. Federação 
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das Indústrias do Estado de São Paulo que na época quando tossir provocava a 

pneumonia do presidente da República, manifestou-se publicamente contra isso. 

Então era preciso iniciar o desmonte, a desmontagem do Estado Militar.  

Isso foi feito paulatinamente, lembre-se distinção lenta, gradual e pura, e foi 

terminar, pelo menos oficialmente, pela Lei de Anistia de 1979.  

A Lei de Anistia foi votada pelo Congresso Nacional sob o controle direto da 

Presidência da República, que estava nas mãos de um militar, todo mundo sabe.   

Bem, a partir da Lei de Anistia, houve vários casos de atentados à bomba, 

inclusive os dois mais notórios, 1980 na sede do Conselho Federal da OAB, quando a 

secretária do presidente abriu uma carta, houve a explosão de uma bomba e ela faleceu. 

Em 1º de maio de 1981, no Rio de Janeiro, dois militares tentaram colocar 

bombas quando havia uma manifestação pública muito conhecida, e além de criminosos 

eles eram incompetentes, e essa bomba explodiu no colo de um deles, mas o outro, 

aquele que dirigia (ininteligível) teve de responder a um inquérito policial militar. Esse 

inquérito policial militar, concluiu pela inexistência de crime devido à Lei de Anistia. 

Ora, a Lei de Anistia terminou, seus efeitos terminaram, no dia 15 de agosto de 

1979. No calendário da Justiça Militar estivesse um pouco atrasado. Tudo isso monstra 

que o nosso país é o único na América Latina a não processar, a não abrir nem mesmo 

inquéritos policias contra os agentes públicos civis e militares que durante o regime de 

exceção praticaram homicídios, torturas das mais diversos, sequestros, e 

desaparecimentos de cadáveres, mutilações, muitas vezes dos corpos, etc. 

Argentina, Chile, Uruguai, Peru, e ultimamente a própria Guatemala, resolveram 

iniciar processos criminais contra eles, os agentes públicos criminosos.  

Na Argentina, não digo que houve um milagre, o fato do Papa ser argentino, e 

mesmo antes disso, 2005, a Suprema Corte da Argentina, julgou inconstitucionais as 

duas Leis de Anistia votadas pelo Legislativo. Iniciaram-se processos criminais, 244 

militares foram condenados, inclusive dois ex-presidentes da República, militares, um 

deles, faleceu não na sua casa, e odiado pelos seus familiares, os nossos ex-presidentes 

da República, militares, (ininteligível) na prisão. 
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Por que razão nós somos tão diferentes dos outros países da América Latina? 

Nesses países na América Latina, os grupos dirigentes, as classes dominantes, 

são cruéis, praticaram inúmeros crimes, mas não são dissimulados. 

Quando a Argentina iniciou seu governo militar, afastou a Justiça. A Justiça não 

tem nada a ver com o regime militar. A justiça argentina não colaborou como aconteceu 

no Brasil com os crimes sistematicamente praticados pelos governos militares.  

No Brasil a coisa é diferente. E por que é diferente? entendam isso, assumam 

isso, porque isto é a grande explicação da singularidade do Brasil na América Latina. A 

classe dominante no Brasil tem duplo caráter. Exteriormente, como todos os 

estrangeiros o reconhecem, nós somos afáveis, gentis, risonhos, prestativos. 

Interiormente, nós temos a mesma crueldade que as classes dominantes dos demais 

países da América Latina. 

Isso fez com que nós tivéssemos sistematicamente dois ordenamentos jurídicos, 

duas Constituições, se quiserem. 

A primeira delas, é aquela que se mostra a todo mundo. Como se dizia, “para 

inglês ver”. Agora é “para americanos ver”. Os direitos humanos estão lá todos 

declarados de acordo com as últimas conquistas da humanidade. As separações de 

poderes, obvio. Nós não admitimos o abuso de poder. Os órgãos de segurança 

obedecem à lei. Não é verdade deputado Adriano Diogo?   

Neste Estado de São Paulo os órgãos de segurança são absolutamente obedientes 

a Lei. O que evidentemente faz com que a Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo não tenha nenhuma razão para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 

saber pelo menos porque, de 100 mortes violentas, apenas três responsáveis são presos. 

Para saber por que vários distritos policiais fecham-se à noite e não recebem boletim de 

ocorrência. Para saber por que, como aconteceu com o meu filho, para registrar um B.O 

é preciso fazer fila durante seis horas.  

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não está a par desses fatos, 

que provavelmente não são verdadeiros.  

Esses dois sistemas jurídicos, essas duas caras dominantes no Brasil, respondem 

pelo fato de que nós nunca conhecemos que infligimos a lei, muito menos do plano 
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internacional. Mas nós nos recusamos declaradamente, eu digo declaradamente, porque 

já dois ministros do STF disseram que o Brasil não tem nada a ver com a sentença 

condenatória da Corte Internacional de Direitos Humanos, e um membro da Comissão 

Nacional da Verdade, em um artigo publicado na Falha, perdão, na “Folha de São 

Paulo” declarou que a Lei de Anistia deve ser cumprida tal como o STF a interpretou.  

Bom, acontece que Constituição, aquela que nós mostramos para todo mundo, 

no Artigo 4º Inciso 2º, declara de maneira precisa, ‘A República Federativa do Brasil 

nas relações internacionais obedecerá ao princípio da prevalência dos direitos 

humanos’. O Brasil aderiu a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos, 

vive com aquiescência do Congresso Nacional. O Brasil aceitou a jurisdição obrigatória 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos antes dessa sentença.  

Pois bem, no Artigo 68 da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos 

diz claramente, “os Estados partes na convenção”, Brasil é um deles, “que forem partes 

em litígios perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos são obrigados a 

cumprir a decisão da Corte”. O que fazer diante de tudo isso? 

Talvez se possa dizer como no poema de Manoel Bandeira, seria o caso de se 

tocar um tango argentino.  

Em primeiro lugar nós temos que saber quem são os grupos dominantes nesse 

país. Já falei, mas vou reprisar, é um casamento indissolúvel, segundo a tradição 

católica, entre o grande empresariado e os grandes projetos e proprietários de um lado, e 

os principais agentes públicos do Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério 

Público.  

A Justiça em particular, é principal responsável pela falta de aplicação da lei dos 

casos graves de violação de direitos humanos. Isso não é novidade. Joaquim Nabuco já 

havia dito isso a respeito da escravidão.  

Pois bem, é preciso que isto seja mostrado ao povo brasileiro. Então, estes que 

fazem e refazem, que fazem o sol brilhar e a chuva cair nesse país. Esses. Como 

proceder em relação a eles?  Nós precisamos agir de várias maneiras.  

Primeira delas já foi mais ou menos aqui avançada pela Criméia. Nós temos que 

denunciar descumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
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no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, junto a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. A Corte também é responsável pelo fato de ela não exigir cumprimento dessa 

sentença. A organização dos Estados Americanos, aliás, dobrando-se à afabilidade 

brasileira, a extraordinária eficiência da diplomacia brasileira, como todos sabem acaba 

de designar como membro da Comissão Interamericana, um querido companheiro 

nosso, o Paulo de Tarso Vannuchi. Ou seja, nós continuamos a fazer aquilo que sempre 

fizemos, assim que terminou a escravidão, todos os arquivos da escravidão foram 

incinerados por ordem de quem? Um famoso jurista chamado Rui Barbosa, que era 

ministro da Fazenda. Nós queremos abolir todos os resquícios do governo militar. 

Para denunciar o Brasil junto a Corte Interamericana de Direitos Humanos e, de 

certa maneira, denunciar a própria Corte pela sua omissão em obrigar o nosso Estado a 

cumprir aquela sentença. Já se falou aqui no CEJIL. O Centro de Justiça Internacional. 

Ele precisaria ser procurado porque não pela Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo e, aliás, eu entrei em contato hoje com o CEJIL. Perguntei se a Assembleia 

Legislativa poderia eventualmente se apresentar na Corte diretamente, eles acharam que 

não, mas então que a Assembleia Legislativa se manifeste junto ao CEJIL. O que está 

fazendo o CEJIL para exigir o cumprimento disso? 

Nós precisamos, e eu quero me congratular com a Comissão da Verdade Rubens 

Paiva da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós precisamos exigir que a 

Comissão Nacional da Verdade enfrente esse problema de descumprimento da sentença 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que enfrente esse problema não com 

a venda nos olhos, com capote na cabeça e pedindo para que todo mundo fale baixinho 

para ninguém ouvir.  

A Comissão Nacional da Verdade deve falar ao povo brasileiro para mostrar o 

que está acontecendo, mesmo depois de tudo isso que nós sofremos com o regime 

militar.  

E eu espero que a partir dessa sessão pública, que se haja um novo ímpeto entre 

a juventude, como esse que apareceu e que me deixou estarrecido e surpreso, o 

movimento do escracho.  

E que haja novamente uma manifestação dos jovens, eles que nos ensinem a nós 

outros, velhos decrépitos, o que significa respeitar a dignidade humana.  
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Eles se ponham de pé novamente, mostre não só ao povo brasileiro, mas a todo 

mundo que nós temos uma dignidade a respeitar e que nós, se Deus quiser, a 

respeitaremos. Viva o povo brasileiro! 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marlon Weichert.  

 

 

O SR. MARLON WEICHERT – Deputado Adriano Diogo, boa tarde estimada 

coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Dra. Rosa, estimado amigo Belisário 

dos Santos Junior, caro amigo e companheiro de Comissão de Anistia, professor Jose 

Carlos e meu eterno mestre, professor Fábio Comparato, meninos e meninas aqui 

presentes.  

Eu me incluo também nesse grupo, eu quero dizer isso, não é bajulação para 

vocês. 

Eu tinha pensado em falar de dois aspectos e vou tentar ser bastante fiel nisso. 

Eu vou primeiro tentar retomar do ponto que o professor Fábio Comparato comentou, e 

aqui um pouco talvez em um aspecto jurídico, porque quando nós falamos de 

cumprimento de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que nós 

ouvimos tanto da parte de juristas magistrados como da parte também de alguns 

políticos é que cumprir uma decisão de um tribunal internacional como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos seria uma forma de o Brasil abrir mão da sua 

soberania, colocar o STF como uma Corte inferior a um tribunal internacional, o que 

feriria a nossa soberania e nosso orgulho patriótico como brasileiros. E um pouco em 

decorrência disso inclusive em decisões judiciais, esse tipo de declaração à gente ouviu 

inclusive de Ministros do STF. Não nos autos, mas dadas perante a imprensa. 

E nos autos de processos judiciais nós temos visto a alegação de juízes, a última 

foi agora na semana passada no Rio de Janeiro onde foi rejeitada uma denúncia do 

Ministério Público no caso de desaparecimento forçado de sequestro, o primeiro do Rio 
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de Janeiro, que a decisão da Corte Interamericana seria uma mera recomendação de 

ordem praticamente moral não jurídica, e que então não vincularia os juízes brasileiros e 

o Judiciário brasileiro.  

Eu queria tomar desse aspecto, porque o que me salta os olhos é a facilidade 

com que se brincam com argumentos teóricos, que eu diria que os alunos de primeiro 

ano do professor Zé Carlos, já teriam condições de refutar a facilidade com que se 

transformam em dogmas, o que me parece uma verdadeira heresia. E aqui eu queria 

retomar um pouquinho do ponto que o professor Comparato colocou, que é o nosso 

eterno professor na matéria.  

A Constituição brasileira não só no Artigo 4º, menciona que o Brasil deve pautar 

o seu relacionamento internacional com base na prevalência dos direitos humanos, mas 

no Artigo 7º das disposições transitórias, tem uma ordem, tem um mandamento que o 

povo brasileiro, através de sua Constituição, deu ao Estado, dizendo que o Brasil 

propugnará pela criação de tribunais internacionais de direitos humanos.  

Evidentemente e até pela localização geográfica topográfica desse dispositivo 

nessa disposição transitória, é um mandato, uma ordem, para que o Estado brasileiro 

cumpra essa missão, uma vez cumprido, isso está incorporado ao próprio contexto 

definitivo constitucional brasileiro.  

E único tribunal internacional de direitos humanos a qual o Brasil pode se filiar e 

que deveria se filiar é justamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós não 

temos um tribunal de âmbito universal para todas as matérias de direitos humanos, nós 

temos um indireto que é na matéria criminal que é o Tribunal Penal Internacional ao 

qual também o Brasil se filiou com a aceitação do Estatuto de Roma.  

Então, participar da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não era no meu 

ponto de vista, uma possibilidade do governante de plantão, que no caso foi o Fernando 

Henrique Cardoso, que fez esse reconhecimento dessa jurisdição da Corte. Essa era uma 

decisão da Constituição brasileira que vinculava como poder constituinte, que obrigava 

os poderes constituídos a fazerem, adotarem as providências formais, para que o Brasil 

então fizesse parte desse corpo de providências formais desse corpo de direitos 

humanos. Esse é um primeiro aspecto.  
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Então, longe de ser um ato que viole soberania, que viole a atividade do 

Supremo Tribunal Brasileiro, que é dado também pela Constituição, participar do 

sistema interamericano de direitos humanos, com o conhecimento da jurisdição da 

Corte, é o cumprimento de uma jurisdição colocada na própria Constituição Federal, de 

1988.  

Mas não é só isso.  

O Brasil decidiu participar do sistema da convenção interamericana de direitos 

humanos tardiamente, evidentemente, em função da própria ditadura militar, 

respeitando integralmente o processo previsto na Constituição brasileira, que prevê 

primeiro um ato de assinatura da convenção pelo chefe do Poder Executivo, depois um 

processo de ratificação desse ato pelo Congresso Nacional - que precisa votar, então, a 

aceitação dessa convenção - e finalmente pela edição de um decreto presidencial dando 

força interna a esse ato, esse processo internacional, e o depósito de assinaturas, nesse 

caso pela OEA, confirmando a ratificação da convenção.  

E o Brasil fez isso com relação à convenção americana, e nós não temos 

nenhuma notícia de que haja um vício de procedimento, um chamado vício formal, que 

pudesse se dizer que foi inconstitucional a forma que o Fernando Henrique Cardoso 

reconheceu, como ratificou a Convenção Americana ou posteriormente reconheceu a 

jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos para atos ocorridos após 10 de 

dezembro de 1998, não se tem na análise desse processo, você não tem nenhum 

elemento que diga que os poderes constituídos aqui no caso, Presidência da República 

mais Congresso Nacional, tivessem faltado com respeito à Constituição em algum 

momento nesse processo.  

E mais, eu não conheço nenhuma alegação de que o presidente da República ou 

o Congresso Nacional tenham adotado de providência de participar do Sistema 

Interamericano sob pressão de uma potência estrangeira, algo que pudesse, então, estar 

afetando a soberania do ato de reconhecer a Convenção Americana Dos Direitos 

Humanos. Porque, daí, podemos falar “Olha, respeitar agora a Convenção viola a 

soberania nacional porque o ato de participação, de adesão ao sistema, foi maculado, era 

viciado na sua origem, porque estávamos sendo pressionados, por exemplo, pelos 

Estados Unidos, para que entrássemos no sistema interamericano de direitos humanos”. 
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Os Estados Unidos não participam, diga-se de relevo, do sistema interamericano de 

direitos humanos, assim como o Canadá – este sim, talvez pela pressão norte-americana. 

Então, não se percebe onde esse conceito de soberania poderia estar envolvido. 

Pelo contrário. Tenho plena convicção que de os atos de participar do Sistema 

Interamericano De Direitos Humanos, foram atos soberanos do Estado brasileiro através 

daqueles a quem a Constituição conferiu essa atribuição, essa competência, esse poder 

esse de falar pelo Estado brasileiro.  

Então, esse argumento me parece extremamente falacioso, e um argumento 

muito pueril, né, que pode convencer, eventualmente, as pessoas mais desinformadas 

sobre o que é soberania, o que é patriotismo, sobre o que é o Sistema Interamericano De 

Direitos Humanos.  

E o que mais me preocupa é essa reação do Poder Judiciário brasileiro, porque 

vai nos colocar em uma situação, em uma posição muito desconfortável juridicamente, 

pelo menos. 

Então, o que acontece é que, como também o professor Comparato comentou, 

um dos dispositivos da Convenção Americana é o artigo 68.1, que diz que “os Estados 

Partes se comprometem a cumprir integralmente as sentenças da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos nos casos em que forem parte”. E é exatamente o que acontece no 

Caso Gomes Lund, o Brasil foi parte nesse processo, e perdeu o processo. Foi 

condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Então, existe uma obrigação, de uma Convenção, que foi internalizada no 

sistema brasileiro, que diz que o Estrado brasileiro - leia-se todos os seus órgãos, Poder 

Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo e Ministério Público - estão obrigados, 

por conta dessa Convenção, desse dispositivo de Convenção, a cumprir a decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos  

Eu só vejo uma única solução para que um juiz diga que não vai cumprir uma 

decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos: seria ele declarar 

inconstitucional essa norma do artigo 68.1. 

É assim que funciona: 
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Quando um juiz diz que não vai respeitar uma lei, um dispositivo do códice 

civil, ele para fazer isso, precisa dizer: “Não respeito porque é inconstitucional”, e daí 

fazer uma argumentação, “Viola tal artigo, em tal situação”. Ele deixa de aplicar uma 

norma, porque há um vício, que é uma inconstitucionalidade.  

Então, o único caminho, a meu ver, dentro de um rigor lógico, de um juiz dizer 

que não vai cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos se ele 

afirmar “Não reconheço a autoridade nessa norma, essa norma é, portanto, 

inconstitucional”.  

E isso deveria levar o Estado brasileiro, portanto, a avisar a OEA: “Olha, nós 

não cumpriremos o artigo 68.1 da Convenção, porque o judiciário brasileiro”, vamos 

supor, o Supremo Tribunal Federal, “decidiu que isso é inconstitucional”. 

Só que isso cria um novo problema. Por uma norma, também de Direito 

Internacional, da Convenção de Viena sobre Direito de Tratados, diz que o Estado não 

pode se recusar a cumprir um artigo, dois artigos isolados de uma Convenção. Se ele 

não concordar com um dispositivo, tirando uma previsão de exceção que não há nesse 

caso, é preciso denunciar a convenção integralmente. 

Então, se o Judiciário brasileiro afirmar essa posição de que não... decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos vale para todo mundo, menos para a gente e 

obrigaria, dentro de um rigor lógico, né, a uma denúncia da Convenção Americana, nós 

teríamos que o Brasil sair do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

integralmente, o que seria o maior e absurdo retrocesso possível, em termos da questão 

não relacionada  à ditadura cívico-militar, e sim a todas matérias e a toda a proteção de 

Direitos Humanos, retrocesso que nenhum país do continente experimentou. O Peru 

experimentou, e depois recuou. Isso no tempo da sua ditadura de Fujimori.  

Então, vejam bem.... 

E mesmo assim, teria pouco efeito prático, porque a própria Convenção diz que 

a denúncia só produz efeitos um ano depois e não pode ter efeito retroativo para 

nenhuma decisão que já foi proferida. 

Então, até nesse sentido, ela seria absolutamente inócua.  
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Mas se levarmos a esse limite, teria o Judiciário brasileiro de ter a coragem e a 

coerência de dizer; “Não cumprimos porque entendemos inconstitucional, seja porque 

viola a soberania, a minha vontade, viola seja lá o que for”, mas teria que afirmar essa 

inconstitucionalidade. É a única exigência que eu faria de um juiz, que tivesse coerência 

nesse sentido. E isso não tem acontecido.  

Eu vou falar para vocês que o Ministério Público Federal, tem cumprido a 

decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Eu fico bastante orgulhoso e feliz de afirmar isso.  

Talvez não na velocidade que nós gostaríamos ou na intensidade que nós 

gostaríamos, mas eu tenho aqui como uma defesa quase corporativa da minha 

instituição, de dizer que eu acho que a instituição corporativa que mais cumpre a 

decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que assume as suas dificuldades 

também em conseguir cumpri-la integralmente.  

Desde a decisão da Corte Interamericana, que antes da decisão sair nós tínhamos 

muita dificuldade interna - e eu falo isso como um dos Procuradores ao lado da Dra. 

Eugenia Augusta Gonzaga, e outros colegas que como o Dr. Ivan Marques, que 

começamos a trabalhar isso bastante antes da decisão da Corte Interamericana - nós 

tínhamos muita dificuldade interna, inclusive o parecer do procurador geral da 

República na DPF 153 foi fruto dessa divergência interna na instituição, sobre que 

caminho percorrer.  

Mas depois da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós 

conseguimos que os dois principais órgãos relacionados ao tema, que é a coordenação 

criminal e a coordenação de Direitos Humanos, firmassem por escrito, e em mais uma 

oportunidade, que não se discute mais o que está por trás da Lei de Anistia, e o que está 

por trás das regras de prescrição. Há uma decisão da Corte Interamericana ao qual o 

Estado brasileiro é vinculado - e isso inclui os órgãos do Ministério Público Federal - a 

ser cumprida. Ponto.  

É uma questão de reconhecer a autoridade da corte. Mais ou menos como fez a 

Suprema Corte Argentina em um outro caso. Corte Interamericana de Direitos Humanos 

ao meu ver também erra de vez em quando. Houve uma decisão da qual eu não vou 

lembrar muito detalhes, mas onde a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Corte 
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Interamericana de Direitos Humanos condenou a Argentina, em um caso onde todo 

mundo achava que não deveria ser condenada. A Suprema Corte Argentina falou: 

“Olha, nós discordamos da decisão, a decisão tem estes defeitos, mas é uma decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem que ser cumprida, enquanto não se 

alterar essa decisão”.  

O Ministério Público Federal, pela sua coordenação criminal e sua coordenação 

de Direitos Humanos, a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, tomou a decisão 

de, além de concordar, hoje, com o mérito da decisão, integralmente, decidir que é uma 

decisão que tem de ser cumprida, e assim tem sido. 

Desde então, foram abertas cerca de 200 investigações criminais em todo o 

Brasil, sem contar as investigações cíveis, muitas das quais já haviam anteriormente, e 

já foram oferecidas seis denúncias criminais.  

Há uma dificuldade enorme aqui, de produção de prova, porque o Poder 

Executivo que deveria cumprir essa decisão através da Polícia Federal – porque é uma 

mentira, me desculpem, e com todo respeito, quando o governo diz que a decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos é um problema da Justiça. Não.  

Porque o órgão de investigação, aliás, postula até em uma PEC que seja o órgão 

exclusivo de investigação, para não investigar, né, tem a PEC 37 que está aí na ordem 

do dia, e que é um dos maiores retrocessos em termos de cidadania e de segurança 

pública que este país pode ter, nós vamos dar a exclusividade que não quer investigar, 

ou que resolve só 3% dos casos de violência aqui em São Paulo, e é essa paranoia que 

nós estamos vivendo, inacreditável na minha cabeça como cidadão, não como 

procurador, que uma questão coorporativa possa afundar completamente o que já é 

ruim, piorar o que já é péssimo. Mas, de qualquer forma, a Polícia Federal, na minha 

concepção, no dia seguinte à decisão da corte interamericana, deveria ter vindo uma 

ordem do ministro da Justiça, dizendo: “Instaura-se os inquéritos policiais para 

investigar”.  Então, não é verdade que é um problema do Judiciário. É um problema do 

Judiciário, do Legislativo, do Poder Executivo e do Ministério Público. 

O Ministério Público tomou a decisão de investigar, inclusive sem a polícia, 

porque a Polícia não colabora nessas investigações. 
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Então, já foram seis denúncias oferecidas. Duas, especificamente no caso do 

Araguaia, né, então, o cumprimento que eu diria, mais direto da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, uma contra o Curió, outra contra o Lício. 

Uma, em um primeiro momento não foi recebida pela juíza... Porque um 

processo penal tem várias fases. A primeira fase é receber a ação, saber se há 

viabilidade processual, nós estamos vivendo, ainda, esse momento. A primeira ação, 

que foi contra o Curió, ela não foi recebida, e depois já entrou-se com a ação do Lício. 

Houve uma reconsideração e a decisão sobre o Curió, houve o recebimento.  

Mas ato contínuo, o Curió entrou com um habeas corpus no Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, onde o juiz monocraticamente no tribunal, deu uma liminar 

trancando essa ação. Então, essa ação está hoje trancada, e nós estamos aguardando, já 

houve um parecer do Ministério Público contra esse habeas corpus, pedindo que seja 

liberado com o andamento da ação. 

A segunda ação, que é contra o Lício, por incrível que pareça, tem uma enorme 

dificuldade de conseguir fazer essa citação do Lício Maciel, ele nunca é encontrado pelo 

oficial de justiça em nenhum lugar do Brasil, nem mesmo no rio de Janeiro, onde ele 

mora. Há uma dificuldade impressionante. Essa ação ainda não teve andamento e não 

teve nenhum recurso, porque não se conseguiu fazer essa citação do Lício. A última 

decisão da juíza, foi agora, que se faça a citação por edital.  

Em São Paulo, foi feita a propositura de três ações penais, também duas por 

sequestro, e uma dessas ações está em andamento, a outra ação, o juiz não recebeu. A 

primeira teve o recebimento, a segunda não teve recebimento, houve um recurso do 

Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal manteve o não recebimento 

dessa denúncia, não recebe sempre com a alegação de anistia e prescrição, são esses 

argumentos que prevalecem, e o Ministério Público está ainda na fase de oferecer 

recursos para levar a questão ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal 

Federal. 

Provavelmente vai ser o primeiro caso a chegar nos tribunais superiores. Será 

um caso em face do Brilhante Ustra, oriundo aqui de São Paulo, a manter o ritmo atual 

desse processamento.  
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Há um terceiro caso em ocultação de cadáver. Ainda não houve a decisão do juiz 

se recebe ou não a denúncia e na semana passada nós tivemos a oferta da primeira 

denúncia no Rio de Janeiro também por sequestro. 

E no final da semana passada nós tivemos a decisão do juiz de rejeitar essa 

denúncia também, invocando a não necessidade de cumprir a decisão da Corte 

Interamericana, anistia e prescrição.  

Então, esse é o cenário. Nós temos seis ações criminais propostas e nós temos 

quase duas centenas, eu não tenho o número atualizado, mas é da ordem de quase 150 a 

200 investigações em andamento pelo Brasil.  

Essas informações têm sido de inclusive das dificuldades e dos acertos, têm sido 

repassadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e essa eu posso falar, eu estive 

com a Beatriz Affonso na semana passada, que é a diretora para o Brasil do CEJIL, e o 

CEJIL tem insistido perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela 

necessidade de fazer o que se chama de uma audiência pública de acompanhamento do 

cumprimento da decisão.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem resistido bastante a essa 

iniciativa, porque é paradoxal, porque o fato de o Ministério Público estar agindo, traz 

um conforto para a Corte de o Estado estar agindo. Apesar de todas as dificuldades de o 

Estado estar agindo contra a vontade do Executivo, contra a vontade do Legislativo, e 

contra a vontade do Judiciário, é lido como parte do processo de andamento.  

A gente compara com o Uruguai, onde experimentou recentemente um 

retrocesso, o caso Gelman que foi julgado depois de Gomes Lund, e já houve audiência 

de acompanhamento, porque o Uruguai está vivendo um retrocesso em função de antes 

admitir a jurisdição criminal, e agora não está mais aceitando a jurisdição criminal e, 

então ali, a Corte achou que era um caso emergencial, e marcou e fez uma audiência de 

acompanhamento do cumprimento da decisão, ainda nesse primeiro semestre e soltou 

uma sentença de acompanhamento em cima desse caso.  

Então, eu queria dizer que há, me parece, aqui, um acompanhamento bastante 

acurado, por parte do CEJIL, em relação ao cumprimento e à tentativa de 

convencimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos relativo à necessidade de 

vigiar mais de perto. 
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Até porque há uma questão importante que os juízes brasileiros estão se sentindo 

na autoridade de analisar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos para 

dizer que ela transbordou da sua própria competência. E isso também é uma coisa eu o 

professor José Carlos ensina para os seus alunos no primeiro ano, que é um princípio 

que quem fala sobre a sua competência é a própria Corte, isso vem desde os alemães, 

competência, incompetência o professor Comparato poderia nos dar uma aula sobre 

isso, mas os juízes brasileiros, eles entendem que isso cabe a eles, primeiro grau no 

Brasil, dizer que a Corte Interamericana de Direitos Humanos errou e, por isso eles não 

precisam respeitar. Queria ver se eles teriam a mesma autoridade de fazer isso em 

relação ao que dissesse o tribunal ao qual são subordinados. Se o dia que eles falassem 

“Desembargador, o senhor é um burro, o senhor errou”, o que aconteceria com eles do 

ponto de vista funcional. Mas se sentem autorizados a dizer que a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos errou, e eles por isso se sentem, se declaram no direito e não 

respeitar a autoridade dessa Corte. 

Geralmente, a minha última intervenção, é no sentido de dizer que também no 

acompanhamento da busca de restos mortais, que é um aspecto importantíssimo da 

sentença do Araguaia, não é só o aspecto criminal, e aqui eu queria compartilhar isso 

com a Maria Rita, e com a Rosa, eu acho que é importante: o Ministério Público 

recebeu a incumbência da Corte, de acompanhar os trabalhos, de monitorar os trabalhos, 

de busca dos restos mortais do Araguaia. 

E nós liberamos agora, semana passada, um relatório depois de dois anos de 

acompanhamento dessas atividades e também não é nada auspiciosa a avaliação que o 

Ministério Público Federal faz sobre os esforços que o Estado brasileiro desempenha 

nessa tarefa.  

O Estado brasileiro gasta, para variar, muito dinheiro com pouquíssimo 

resultado, com pouquíssima eficiência. E todas as tentativas que o Ministério Público 

Federal fez e os familiares, através do CEJIL, fizeram, de tentar sugerir ações para 

trazer eficiência e eficácia para o trabalho de busca desses restos mortais, a matéria 

esbarra em todo tipo possível e imaginável de justificativas burocráticas e 

administrativas, ou na verdade, o que nos parece incapacidade de se tomar decisões que 

tenham, que sejam fruto de uma vontade política de efetivamente cumprir a decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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Existe a barreira muito forte dos que enclaves autoritários, dos resquícios 

autoritários que resistem na estrutura do Estado brasileiro.  

E aqui eu penso que a Comissão Nacional da verdade está desempenhando um 

papel fantástico com conseguir apontar, em conseguir dar luz, em conseguir tentar 

quebrar essas barreiras desses enclaves autoritários, que resistem a cumprir os nossos 

valores mais básicos do ponto de vista democrático, do ponto de vista republicano, do 

ponto de vista da transparência, e da luz, que a Constituição brasileira trouxe à 

sociedade brasileira. 

Então, é uma luta persistente, e nós vamos, evidentemente, encaminhar esse 

relatório imediatamente a Comissão Nacional da Verdade, ao mesmo tempo em que 

será encaminhado para os ministros de Estado responsáveis por essa atividade, porque é 

preciso avançar muito mais no cumprimento da sentença da Corte. 

 O Estado brasileiro faz pouco pelo cumprimento da sentença da Corte.  

No mínimo, se essa era uma questão do Judiciário, se esperava que pelo menos o 

delegado geral da União, o Poder Executivo pelos seus ministros responsáveis, 

manifestassem ao Judiciário brasileiro que entendem que uma sentença da Corte era 

para ser cumprida, especialmente agora onde uma pessoa muito vinculada ao governo 

anterior e ao próprio partido que está no poder, agora passa a ser membro da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, nós esperamos, e eu acho que nós temos a 

legitimidade de cobrar, de que haja uma postura muito mais ativa no sentido de fazer 

valer esses mandamentos do Sistema Interamericano De Direitos Humanos.  

Muito obrigado, deputado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estão presentes os 

familiares do Araguaia, o Igor Grabois, neto de Mauricio Grabois, filho de Gilberto 

Olímpio, desaparecidos do Araguaia.  
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Também está o Dalmo Ribas, irmão de Antônio Guilherme Ribas, desaparecido 

do Araguaia, Laura Petit, irmã de Maria Lúcia, Lúcio e Jaime Petit, desaparecidos do 

Araguaia.  

E familiares de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, a Tatiana Merlino e a Ângela 

Mendes de Almeida, companheira de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, assassinado no 

DOI-CODI.  

Denise Crispim, viúva de Eduardo Leite Bacuri, assassinado em 1970.  

Então, aqui presentes também, que eu queria citar nesse breve intervalo entre Dr. 

Belisário e José Carlos falarem, o Expedito Solaney, o coordenador nacional da 

Comissão da Verdade da CUT, Dr. Eduardo Valério, conselho consultivo, promotor de 

Justiça de direitos humanos, professor Plínio Gentil, do PSOL de São José do Rio Preto, 

professor da faculdade de Direito da Fundação Padre Albino de Catanduva, Paulo 

Baccarin, procurador legislativo chefe da Câmara Municipal de São Paulo da Comissão 

Municipal da Verdade, que deixa um convite para que entregue o relatório final da 

Comissão de maio a dezembro de 2012, no dia 21 de junho de 2013, às 19h, da 

Comissão Vladimir Herzog. 

E a Dra. Ana Lúcia Marchiori, da Entidade de Direito de Classe. Está a Fernanda 

Azevedo, Luiz Nunes, Roberto (ininteligível), do editorial jurídico do PT, Rodrigo 

Frateschi do setor jurídico do PT, o Gustavo Reis, representando a Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo, a Lira Alli, do Levante Popular, a Aline Bailo da Federação 

Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico, Lucas Marcelino, presidente do DCE das 

Faculdades Oswaldo Cruz, e representante da União Juventude e Rebelião. 

Cícero de Crato, dirigente regional do MST, o José Damião, procurador 

aposentado do Estado, Padre Geraldo do Comitê pela Memória e Verdade, então, nosso 

amigo Nivaldo Padilha, o José Luiz Baeta, da Comissão da Verdade de Santos, o rabino 

Gilberto Venturas, Israel Gonçalves representando o presidente da Câmara de Limeira 

da Comissão da Verdade, o vereador Roney Costa, a Silvana Fernandes Lopes da 

UNESP de Rio Preto. 

E, por último, o Centro Acadêmico da História da USP, vai ser rebatizado com o 

nome Luiz Eduardo da Rocha Merlino, no dia 19 de junho, no auditório de História às 

20h.  
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Com a palavra, Dr. Belisário.  

 

 

O SR. BELISÁRIO SANTOS JUNIOR – Boa tarde a todas as minhas amigas, 

meus queridos amigos. Adriano, José Carlos Rosa, Fábio, Marlon, Maria Rita e tantos 

outros queridos amigos.  

A minha fala começa pelo comercial, porque depois pode não dar tempo.  

No dia 9 de agosto na semana do advogado, a OAB, a Assembleia Legislativa e 

a Comissão da Verdade, o Núcleo de Memória dos Ex-Presos Políticos e Resistência, o 

Ministério Público Federal, a Comissão da Verdade vão invadir o prédio da Justiça 

Militar, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nós precisamos combinar com a Rosa 

ainda, mas a Rosa vai dizer que horas é. Claro que a Rosa vai à frente.  

 

 

O SR. – Belisário, às 10h, a gente tem o lançamento do site do “Brasil Nunca 

Mais Digital”, na Procuradoria Geral da República. Temos que combinar, fazer um bem 

bolado, porque a Comissão Nacional da Verdade a gente espera que possa estar 

presente.  

 

 

O SR. BELISÁRIO SANTOS JUNIOR – Exatamente. E os nossos estudantes 

pediram que a gente fizesse uma sessão anterior na Faculdade de Direito, e de lá sairiam 

muitos estudantes para a ocupação, para sempre, vamos bolar.  

Vocês serão avisados, faremos o centro da comunicação aqui pela Comissão da 

Verdade que nos avisa a todos de tudo, muitas vezes. Eu leio os emails profissionais e 

leio todos os emails da Comissão da Verdade. É importante, procuro seguir todos. 

Vocês vão ser avisados. É dia 9 de agosto. A data está acertada porque dependia da 

Comissão Nacional da Verdade, e a Rosa aceitou essa data, a Ordem dos Advogados do 
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Brasil aceitou essa data, o SPU aceitou essa data, porque a Ana Maria dos Anjos vai nos 

ajudar a invadir a Justiça Militar, recuperando a Justiça Militar para nós, para a 

sociedade, para a história.  

A Ordem dos Advogados do Brasil entendeu de patrocinar essa iniciativa, a 

Ordem estará junto, os ex-presos políticos estarão juntos, a Secretaria de Cultura do 

Estado estará junto, a Secretaria de Cultura do Município estará junto, quer dizer, será 

uma política pública não governamental e governamental, acima dos Partidos, 

probleminhas e problemões que às vezes existem entre os Partidos, nós vamos fazer 

isso, uma atividade então, eu queria dizer por que muitas pessoas que criaram essa 

confusão toda, o Marlon, a Rosa, de certa forma, o Adriano, o Maurice (ininteligível), 

não sei se está aqui, mas seguramente estão aqui vários dos que motivaram isso, então 

este é o lugar certo para a primeira notícia, enfim. 

Legal, né? 

Vamos ocupar, vamos ocupar. 

A imagem que eu tenho, é exatamente o que a gente quis fazer durante anos. 

Quer dizer, todos do lado de fora da Justiça Militar, do lado de dentro só a segurança e 

aí a gente entra. E a segurança não sai, porque ali o ambiente é interessante.  

Tem uma placa caída em frente, se vocês passarem, “Área de Segurança do 

Estado”. Ela está caída de ponta cabeça. Enfim. Como talvez tenha ficado a Justiça 

Militar. Não serão convidados, por óbvio, os ex-juízes militares.  

Não aceito provocação. 

Bem, rapidamente então, algumas colocações que eu gostaria de formular. 

Primeira coisa: o caso Gomes Lund trata primordialmente do caso Araguaia. 

Mas todos que nos interessamos muitíssimo pelo caso Araguaia, muitíssimo pelo caso 

Araguaia, afetivamente ligados, juridicamente ligados, temos de relembrar que a 

decisão não trata só do caso Araguaia. A decisão interessa, claro, a todos nós que 

queremos o caso Araguaia bem julgado, mas ele interessa a toda a cidadania. Muitos 

pontos do que foi decidido na sentença Gomes Lund, refere-se a todos os (ininteligível).  
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Eu vou ler para vocês as disposições da Lei da Anistia brasileira que impedem a 

investigação e a sanção das graves violações de Direitos Humanos, que são 

incompatíveis com a Convenção Americana. Que graves violações, as que aconteceram 

na Guerrilha do Araguaia? De jeito nenhum.  

Graves violações de Direitos Humanos é um “standard” internacional, para dizer 

das violações sistemáticas, massivas, que foram cometidas aqui e em outras partes. Esse 

é um “standard” jurídico que é colocado em muitas das sentenças do caso Gelman 

enfim, em várias das sentenças.  

A questão, por exemplo: “O Estado deve realizar todos os esforços para 

determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas”. Do caso Araguaia? Não, de todas as 

vítimas desaparecidas. De todas as vítimas desaparecidas. 

“O Estado deve continuar com as ações desenvolvidas em matéria de 

capacitação, implementar em prazo razoável um programa de cursos permanentes sobre 

Direitos Humanos”. Atinge a todos. Todos as Forças Armadas, e não só aquelas que 

violaram aqueles direitos, cujos membros violaram.  

“O Estado deve continuar a desenvolver iniciativas de busca, sistematização e 

publicação da Guerrilha do Araguaia” sim, especifico. “Assim como de informações 

relativas a violações de direitos humanos, ocorridas durante o regime militar”. Buscar 

todas as informações, essa é a determinação da Corte que tem esse poder. 

 A Corte não controla a constitucionalidade dos atos a que elas são submetidas. 

Ela controla a convencionalidade dos atos que a ela estão submetidos.  

A Corte em inúmeras passagens fala que a obrigação estatal de reparar, e o 

correlativo direito a reparação por relações, está reafirmado em várias disposições e no 

caso Guaicuru, a Corte declarou que é obrigação do Estado buscar essa reparação 

independentemente da atividade processual das vítimas. Isso é fundamental.  

Nós estamos acostumados com Direito Processual Civil que é o direito do 

patrimônio, que é o direito da pessoa física, e estamos desacostumados, portanto da 

normativa internacional que não exige que a vítima se dê ao trabalho de ir a juízo para 

buscar isso, e olha, o Estado brasileiro já reconheceu isso no caso Gomes Lund que em 

determinada situação que não havia sido abrangida na sentença, um ilustre advogado do 
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meu escritório deu um parecer a pedido do CEJIL nesse caso, e houve reparação porque 

não é necessária a atuação processual da vítima. Ela não é fundamental, não é fundante 

do processo de reparação.  

O processo de reparação, por outro lado, é tutelado por órgãos internacionais. A 

gente fala de reparação, dinheiro, dinheiro nós já demos. Não é isso.  

O direito de reparação é entre outras inúmeras normas, ele é precisamente 

detalhado nos princípios e diretrizes básicos sobre os direitos das vítimas de violações 

manifestas das normas internacionais de Direitos Humanos.  

E aí esse direito a reparação se compõe da indenização, da restituição à situação 

anterior, ele se compõe da recuperação, da reabilitação, entre outras coisas de medidas 

eficazes para garantir que não continuem as violações, ou seja, as medidas de não 

repetição, e ele se compõem, também, de fortalecimento das instituições, e se vocês 

analisassem isso, isso está na raiz de todas as decisões da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, vocês vão verificar que a memória, justiça e a verdade estão na raiz 

da reparação, porque sem isso as pessoas não se restituem ao estado anterior.  

Nós temos “n” possibilidades, “n” possibilidades, de verificar em casos 

internacionais, em tribunais internacionais. Eu componho a Corte moral, de justiça 

restaurativa para El Salvador, e vocês não imaginam as pessoas que ali nunca foram 

atingidas pelo direito a verdade, as pessoas vêm a essa Corte que é apenas moral trazer 

o seu depoimento, dizer a verdade e ouvir o que a sociedade, claro, há juízes, sociedade, 

há membros brasileiros, paraguaios, espanhóis e também salvadorenhos, eles dizem o 

que deveriam ser os direitos e as pessoas saem um pouco mais aliviadas, garantidos do 

que pensam ser os seus direitos e um pouco mais livres do que poderia ser tocar a sua 

vida para frente.  

Então, essa história do direito à reparação, a gente confunde reparação com 

indenização e a indenização ás vezes é a parte pequena, muitas vezes desprezada pelas 

pessoas. Quantas vezes, e eu tenho muitos casos aqui, quantas vezes houve doação 

daquilo que foi..., e algumas vezes houve gastos com coisas necessárias, mas quantas 

vezes houve gastos, doação com coisa necessária, “Não quero receber isso do Estado, 

quero aplicar isso em outras coisas”, porque o que se busca é que aquilo não se esqueça. 

Que a memória segure, o que se busca é que a Justiça aprecie.  
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Eu aprendi isso em uma das vítimas do caso de El Salvador, quando ela 

conseguiu conduzir isso para ante o juiz federal americano que desde o caso Filártiga, 

que foi um caso do Paraguai, eles admitem processar civilmente, a justiça americana ao 

processar civilmente apreende as pessoas e seus bens. Então, é drástica a coisa. Então, 

no caso Filártiga, eles criaram essa jurisprudência, e uma vítima salvadorenha ela leva o 

torturador que ali era um caso pior, massacre, El Salvador, vocês todos sabem como foi 

essa história. Os massacres da população civil, as cartas dos guerrilheiros e quando ela 

leva um dos autores do massacre e o juiz federal americano pergunta, “A senhora quer 

cumprimentar esse cidadão?”. Ela se sentiu no dever de cumprimentar aquele cidadão e 

ela me disse ou disse ao tribunal moral, ela diz, “Quando eu cumprimentei aquele 

cidadão, eu estava na minha posição de tê-lo trazido a Justiça e quando eu soltei a 

minha mão eu senti, vou começar a minha vida de novo. A vida dos meus familiares eu 

já, aqui eu já executei. Aqui eu já terminei a minha função, dirigi uma prece, mas aqui 

eu já coloquei. Ele está sob a Justiça e não importa o que a Justiça vai fazer”. Importa, 

mas enfim, não importa para ela na questão de sentir-se restituída na sua dignidade.  

Então, o que a gente quer não é condena, não é revanchismo não, é que as 

pessoas sejam submetidas ao que dize, o que existe por aí.  

Se nós somos condenados por uma invasãozinha da USP, por uma depredação 

disso, não vamos condenar porque são graves e massivas violações, quer dizer, o fato de 

terem sido graves e massivas violações vai nos impedir de fazer isso? A pretexto do 

quê? O Supremo diz, a pretexto da transição. Meu Deus, meu Deus... eu e o Marlon 

depusemos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e alguns daqueles senhores, 

oito juízes no caso, porque havia um juiz “ad hoc”, brasileiro que foi reconduzido agora 

e deu um grande voto, Roberto Caldas, uma belíssima figura, e esse cidadão dizia o 

seguinte, aos tribunais, eu e Marlon dizíamos o seguinte, a transição, eu vou explicar, eu 

não vou, eu não vou ser nem emotivo, e contei em uma linguagem daquelas que a gente 

conta histórias para as pessoas e eu falei assim: “Olha, o governo que conduziu a 

transição fechou o Congresso um ano e meio antes. Cassou todos os parlamentares de 

oposição que revelavam tortura, um ano antes. Editou uma Lei de Segurança que 

nenhuma nação aceitaria, mas como a oposição estava dizimada, porque o governo 

Geisel foi o que mais matou, digo isso para vocês com carinho, dissemos isso, eu e o 

professor Fábio Comparato, na frente dos generais que nos ouviram no Congresso 
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Nacional, foi o governo que mais matou, que mais matou. E ele edita uma Lei de 

Segurança para acabar com a Lei de Anistia, com a campanha pela anistia. 

E digo isso tranquilamente porque, no intervalo entre a Lei de Segurança e a Lei 

de Anistia, dois fatos aconteceram. Foi liberada a maior quantidade de presos políticos. 

E, segundo, continuaram sendo presas as pessoas que realização manifestações pela 

anistia. Talvez não em São Paulo, mas em outros lugares.  

Teve gente que morreu de infarto ao ser presa ao descer do ônibus.  

Então, eu digo a vocês, teria números aqui, se fosse o caso, saiu mais gente com 

a lei de segurança, e saiu mais gente com a interpretação da Lei de Anistia, do que com 

a Lei de Anistia. Porque o Supremo Tribunal foi chamado um no depois, e eu era um 

dos titulares do caso Altino Rodrigues Dantas Júnior. 

O Altino dizia assim: “Esse é o advogado que me conseguiu 80 anos aqui no 

Superior Tribunal Militar”. Quando eu entrei com embargos infringentes, ele falou 

assim “E agora está querendo reduzir para 47”.  

Mas isso fez com que se acionasse, a favor dele no Supremo Tribunal Federal, 

aquela questão do preso condenado, porque era isso que a Lei de Anistia... A Lei de 

Anistia, enfim, de que divergiu a Ordem, era a terceira lei... a Ordem tentou um projeto 

próprio, depois aderiu a um projeto intermediário, enfim, e sempre contra a lei que o 

Figueiredo disse: “Ou passa isso, ou nada”. Essa era a transição.  

E isso foi transição? Ou isso fecha... E o Supremo Tribunal depois, chamado a se 

pronunciar, ele disse: “Preso condenado não é o que a lei queria, preso condenado é o 

que, na tradição jurídica brasileira quer dizer condenado, isto é, preso condenado 

definitivamente, aí ampliou a Lei da Anistia. 

Coisa que a um pouco anterior composição do Supremo Tribunal Federal não 

quis fazer. Quando Lewandowski, creio, trouxe o conceito tradicional de crime conexo, 

ele foi desprezado, porque haveria uma transição. 

Passo para um outro ponto, já estou terminado. 

Começa a passar papelzinho, a gente fica... 
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Eu queria relembrar que o caso Uruguai, que foi mencionado aqui, o caso 

conhecido como caso Juan Gelman, o Paraguai está sofrendo um certo refluxo nas 

questões.  

O Congresso Nacional uruguaio entendeu que era o momento de ter uma Lei de 

Anistia que excluísse os torturadores e fez essa revisão.  

Essa revisão foi à Corte Suprema, e foi pretexto para uma decisão da Corte 

Suprema contrária ao julgamento dos torturadores. E aí operou-se uma coisa curiosa, 

porque diferente da Corte brasileira, a Corte Suprema Uruguaia, entendeu que o caso 

Juan Gelman deveria ser aplicado, tudo que a Corte fala em relação a Juan Gelman 

deveria ser aplicado, mas não as disposições intensivas, e imediatamente a Corte 

Interamericana diz que é para aplicar também.  

E nisso estão, Uruguai é um país menor e talvez seja um pouco mais sensível às 

pressões, nós fizemos na Comissão Internacional de Juristas, fez uma missão 

demonstrando a realidade dessa história. Uma das questões possíveis seria a revisão da 

Lei da Anistia, como está tentando a deputada Erundina, ela talvez não seja necessária 

porque essas normas internacionais... não é necessário que o Congresso diga que elas 

podem ser aplicadas. Elas podem ser aplicadas imediatamente.  

Aliás, essa foi toda a discussão dentro do Uruguai, muitos disseram, talvez não 

seja o caso de termos uma Lei porque nós podemos aplicar diretamente essa normativa 

nacional. Mas enfim, esse é um debate que está aí, eu na sessão me pus a favor da 

revisão da Lei de Anistia, embora haja essa experiência uruguaia complicada a respeito.  

A Comissão de Mortos e Desaparecidos eu também tenho essa, eu visto essa 

camiseta da Comissão de Mortos e Desaparecidos.  

Recentemente, nós tivemos um debate com o ministro Celso Amorim e ele disse 

o seguinte a Comissão, “Eu já aceitei que não há mais arquivos, então, os senhores têm 

obrigação de trazer notícias de arquivos existentes, que aí eu mando apurar”.  

Isso foi mais ou menos o que nós fizemos lá, tinha muita gente aqui. E eu 

comecei a minha fala dizendo o seguinte, “Bom, então o senhor anota aí porque já tem o 

primeiro caso. A missão do Ministério Público Federal que foi ao Araguaia buscar as 

informações está sendo processada. As pessoas que dão dinheiro, davam cestas básicas 
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no Araguaia, talvez comprando até hoje o silêncio de muitas testemunhas, a 

documentação que foi apreendida em uma casa descaracterizada pelo Ministério Público 

imediatamente o juiz militar deu uma liminar para liberar, onde está essa 

documentação? Foi queimada também? Então, ministro, pode ir atrás disso”. E ele falou 

assim, “Disso eu não sabia”. Eu falei, “Disso e de outras coisas”.  

Tinha testemunhas aqui, claro com o respeito que se deve a uma pessoa 

aparentemente de bem, mas na realidade ele aceitou isso.  

No Ministério da Defesa, sob o Nelson Jobim, nós cansamos de dizer, a Criméia 

disse que foi torturada ali, quer dizer.... Na Corte eu e Marlon na frente dos 

representantes da AGU, eu disse, “A AGU em vez de ficar dando parecer contrário à 

verdade, à justiça, porque não vai buscar esses baús? Até capitão do exército, sargento 

do exército, cabo do exército, até general tem baú. Quer dizer, nós recebemos uma foto 

de um soldado que levou isso à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa e fala, eu guardei isso, era um soldado, dava a entender em uma determinada 

situação que se verificou, mas todos saem, qualquer servidor que sai em uma situação 

difícil, sai levando documentos, e a gente sabe. 

É só questão de saber apurar.  

A AGU tem o direito, mais do que só na pose de ex-militares, tem muito arquivo 

na pose de muitos jornalistas que têm o direito de tocar as suas matérias e etc., mas têm 

o dever de contribuir e dar o acesso a um pouco mais amplo, para as comissões que 

trabalham nisso, para os pesquisadores que trabalham nisso, porque, meus caros, os 

senhores sabem e leram isso nos jornais, que é ela atuação individual, corajosa de 

muitas pessoas, que se desvendam grandes coisas como a influência americana hoje, a 

vigilância americana na nossa vida, não falo na dele, enfim é um problema deles, na 

nossa vida. Os americanos são tão complicados que eles têm dois termos para designar 

direitos. Direitos Civis são os deles, Direitos Humanos são os dos outros. Eles têm uma 

segunda forma. 

Então, a coragem de uma pessoa física, pode isso desvenda, colocam o rei, 

porque não podemos nós ir atrás dos baús e incentivar isso, e pensar em soluções 

jurídicas compatíveis com a revelação de informações que sejam importantes. Por que 

não? às vezes pensar nos segredos das fontes, por que não? As pessoas temem, não da 
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parte dos rebelados, dos antigos torturados, eles não temem daí. Eles temem da outra 

parte.  

O que nós temos de fazer muito, também, professor Fábio, que cometeu, talvez, 

a insanidade, de adotar um monte de filhos daquela decisão, daquele dia... O capitão 

Bolsonaro disse que recusava-se a, vamos dizer assim, ser filho de uma pessoa eminente 

como o professor Fábio Comparato, e o deputado Chico Alencar levantou a mão e falou 

assim “Exceção feita, menos o fulano lá, Bolsonaro, nós nos consideramos filhos do...”, 

e eu estava presente, agora vai ter de (ininteligível), tá, professor Fábio Comparato? 

(Palmas.) 

Mas é fundamental, e isso tem u caráter jurídico, diminuir os espaços vitais dos 

torturadores. E diminuir os espaços vitais dos torturadores é o escracho, sim, mas não é 

só o escracho. É a criação de uma rede de impunidades, quer dizer, como fez Baltazar 

Garzón? Ele teve a coragem, mas ele teve uma série de pessoas colocadas em rede, que 

participaram daquele fato. Ele estava em cima da onda, mas participaram desse fato, e 

hoje nós temos que participar disso.  

Nós temos contatos na China, Paraguai, Uruguai, Guiana, Estados Unidos, El 

Salvador e etc. quer dizer, se alguém quiser levar o neto a Disneylândia, nós temos que 

informar o juiz federal da Flórida. E tem como fazer isso. Tem grupos de direitos 

humanos que querem fazer isso. Se o cidadão quiser visitar o Vale Nevado no Chile, 

informar as organizações de Direitos Humanos chilenas que querem, têm ganas de saber 

qual é o torturador brasileiro que vai a Bariloche, na Argentina, ou que vai passear em 

algum outro lugar.  

Nós temos que restringir esses espaços vitais e essa é a atitude jurídica muitas 

vezes.  

Eu caminho para o final dizendo o seguinte, ainda temos muito que buscar no 

Supremo Tribunal, professor Fábio Comparato foi ao Supremo Tribunal Federal, com 

embargos de declaração, e seguramente obterá porque nós estamos em uma nova 

conformação, poderá obter. Mas de qualquer forma a questão dos desaparecidos está em 

aberto.  

Salvo interpretações cruéis, professor Sepúlveda Pertence, meu querido amigo, 

disse, “Belisário, essas pessoas não estão desaparecidas, elas morreram. Está na Lei. A 
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Lei 9140 reconhece isso”. E eu falei; “Não. Ela reconhece para efeitos humanitários 

isso. Isso é conhecido no nosso Direito para efeitos previdenciários, humanitários, 

então, ela não identifica o que se permite à viúva ou o que se permite à família partilhar 

um patrimônio durante um desaparecimento por muito tempo, isso é consagrado no 

nosso direito, não é necessário que se presuma a morte por isso. E se é para aplicar o 

direito vamos aplicar o nosso direito dizendo que enquanto não aparecer o corpo, o 

crime é permanente”.  

Então, como consequência das normas internacionais de reparação nós temos 

que preservar íntegro e sem dividir os núcleos de requerimento de memória, de verdade 

e de justiça. Sem dividir.  

Não é a Comissão da Verdade que vai apurar a justiça. Em um país democrático 

isso será feito pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. E não importa que em 

um determinado momento fulano seja absolvido.  

Nós temos que cumprir o ritual da Justiça. Isso faz bem as vítimas. Isso é 

fundamental para as vítimas. E o ritual da verdade e da memória. Sem isso nós não 

passamos para a frente. Nós não passamos para um outro estágio, nós não passamos 

enquanto sociedade. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoas de várias regiões 

do Estado vieram para essa reunião na esperança que nos une, a todos.  

O Pittoli, capitão Carlos Roberto Pittoli, da Comissão da Verdade de Bauru, o 

Dr. Fuad Isaac do PT de Itapetininga, presidente da Comissão da Verdade, o Dr. Lauro 

Ávila do arquivo público do Estado, a Dra. Jacy Raduan, da coordenação do Ano da 

Alemanha no Brasil, Alexandrina Cristensen de Souza, representante da Associação 

Brasileira de Anistiados Políticos, o companheiro Henrique Olita, da direção nacional 

da corrente do trabalho, seção brasileira da IV Internacional, nosso querido amigo, 

procurador de Justiça aposentado, Dr. Darci Passos, e a Dodora, Maria Auxiliadora, 

nosso irmão Raphael Martinelli, e (ininteligível), familiar de (ininteligível). 
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Finalmente nosso querido, amigo professor da Comissão Nacional da Anistia, 

que veio de Porto Alegre especialmente para hoje, o professor Dr. José Carlos Moreira 

da Silva Filho, professor de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio 

Grande do Sul. Com a palavra, José Carlos Moreira da Silva Filho.  

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA FILHO – Primeiro eu quero 

dizer que eu estava muito ansioso esperando que todo mundo falar, para que eu pudesse 

falar e participar desse debate tão importante.  

Quero dizer que para mim é uma honra poder fazer parte dessa 50ª audiência 

promovida pela combativa Comissão Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva. 

Quero também dizer que é uma honra poder desenvolver esse debate diante de 

tantas pessoas que lutaram tão bravamente, em um período tão difícil da nossa 

República, que foi o período da ditadura civil militar brasileira, a ditadura mais longa da 

América Latina, a primeira de todas e que através de um consórcio internacional, como 

foi a Operação Condor ajudou a promover o golpe em outros países irmãos da América 

Latina também.  

Gostaria de cumprimentar os componentes da Mesa, pela ordem, o Marlon 

Weichert, parabenizando o seu belíssimo trabalho no Ministério Público Federal, 

dizendo que é uma grande alegria para a Comissão de Anistia tê-lo como mais um dos 

conselheiros que compõem o nosso plenário, que foi algo que aconteceu recentemente. 

Dizer que com relação à pequena parte, a dificuldade de citação do Lício Maciel, 

é interessante que no blog dele ele faz um levantamento que a gente não sabe muito bem 

como ele fez, da ficha de um dos jovens que esteve envolvido em um dos escrachos, 

Levante Popular Da Juventude, dizendo a formação acadêmica dele, onde ele mora, 

quem são seus parentes, o que ele faz, quais são os passatempos dele, justificando toda 

essa ficha pela necessidade de que seria fácil a partir dali, encontrar esse jovem para que 

a partir das Leis cabíveis, ele fosse citado. E o engraçado é que ele mesmo não consegue 

ser citado. Talvez a gente tenha que ter um levantamento de informações relacionados a 

ele, não a esse jovem que de uma forma covarde ele levanta nesse seu blog.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



36 
 

 
 

Quero também cumprimentar o eminente professor Fábio Konder Comparato, 

parabenizá-lo pela sua história de luta pela afirmação de direitos humanos, mais por ter 

pontuado de forma tão clara e digna a nossa posição diante da Suprema Corte do nosso 

país.  

Cumprimentar também a digníssima membro da Comissão Nacional da 

Verdade, Rosa Cardoso, coordenadora, parabenizar pela posição corajosa, importante, 

fundamental e indispensável que tomou junto com outros membros da Comissão 

Nacional da Verdade, ao repudiar a validade da Lei de Anistia para os crimes contra a 

humanidade cometidos por agentes públicos durante a ditadura civil militar brasileira.  

Também deputado Adriano Diogo, por toda a sua atuação e por ser um dos 

principais responsáveis por estarmos todos aqui.  

E o advogado eminente, combativo e militante da causa dos direitos humanos 

professor Belisário dos Santos, em nome de quem eu quero estender os cumprimentos a 

Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil.  

Eu falo aqui exprimindo três facetas da minha pessoa.  

Em primeiro lugar, pelo fato de eu ser militante, cidadão brasileiro e de me 

preocupar muito com a necessária e indispensável mobilização que a sociedade civil 

brasileira deve ter ao longo dessa questão.  

Eu me lembro muito bem que quando houve o julgamento da DPF 153 no 

plenário do Supremo Tribunal Federal, eu e outros companheiros da Comissão de 

Anistia estávamos lá, e logo cedo encontramos o professor Fábio Comparato.  

No entanto, a Praça dos Três Poderes estava vazia, eu não vi nenhuma grande 

mobilização, o Plenário também não estava lotado e naquele momento a gente percebe 

que os diferentes movimentos sociais do Brasil ainda não estavam claramente inteirados 

da importância indispensável dessa mobilização, porque é uma mobilização que nos 

remete às grandes pautas nacionais e aos grandes princípios que até hoje nos teimamos 

em não cumprir.  

No Brasil ainda segue vigente uma situação que não envolve apenas o Estado, 

mas a sociedade, de extrema violência, de extremo autoritarismo. Nós não fizemos 

reformas institucionais, nós não dissemos com todas as letras que torturar é equivocado. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



37 
 

 
 

A nossa cultura jurídica muitas vezes está mais associada a um legalismo rasteiro, uma 

tradição bacharelesca, que inclusive preocupou os golpistas no momento em que 

colocaram o texto do Ao Institucional número 1.  

Eles foram buscar o auxílio, eles foram buscar a ajuda do Chico Campos, que 

também ajudou Getúlio Vargas a colocar a “Constituição Polaca”, de 1937, e 

preocupou-se, qual seria, juridicamente, a única forma de justificar o Golpe? Dizer que 

ele era uma revolução. Porque daí, você poderia, tranquilamente romper com a 

Constituição de 1946, com a candidatura e o exercício dessa candidatura, de um 

presidente eleito pelo voto popular... Foi vice-presidente, mas teve mais votos do que o 

próprio presidente e, nesse caso, de confrontar a decisão da Corte Interamericana com a 

decisão do Supremo Tribunal Federal. Os argumentos que a gente vê que são refratários 

à jurisdição da Corte, como já foi aqui apresentado pelos painelistas, mostra mais uma 

vez essa cultura de legalidade autoritária.  

Nas faculdades de Direito, nós pegamos os livros de Direito, e o curioso que é 

que se fala da legislação antes da Constituição de 1988, e da legislação de depois da 

Constituição de 1988, como se fosse apenas um mero detalhe a mudança de uma ordem 

jurídica para outra. 

Não se diz com todas as letras, que a Constituição deve significar uma ruptura, 

um repúdio, à ditadura que antes existia. Na época da Constituinte, diferentes 

constituintes e políticos disputavam o significado da Constituição.  

Alguns diziam que ela deveria ser uma continuidade dos ideais da revolução. 

Com Manoel Gonçalves Ferreira Filho, José Carlos Pereira Alves e tantos outros 

juristas que disseram isso.  

Outros, como Ulysses Guimarães, e tantos outros, disseram que não, que a 

Constituição deve representar um repúdio à ditadura. 

E nós estamos de novo, mais uma vez, nessa situação. 

Então, me parece que, antes da gente identificar a necessidade de cumprimento 

da Corte Interamericana, é preciso verificar que a própria decisão do Supremo Tribunal 

Federal já tinha elementos para pensar, para decidir e, principalmente, para fundamentar 

de uma maneira diferente.  
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E independentemente da decisão que a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos tomasse, acho que o primeiro aspecto que deve ser pontuado e esclarecido.  

Quero dizer, também, que estou aqui na condição de professor e coordenador do 

grupo de estudo de Direito à Verdade e Justiça de Transição da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul e tive também, a satisfação de participar junto com 

(ininteligível) que eu coordenei junto com os alunos e professores dessa instituição, e 

que está hoje registrado na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Tivemos a oportunidade de levar uma série de argumentos no sentido da condenação do 

Brasil.  

E falo aqui também, é claro, como conselheiro da Comissão da Anistia, que não 

esconde em nenhum momento a sua posição, desde o início, em relação a esse aspecto, 

que é o equívoco da decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 153, e a necessidade 

de cumprimento integral da sentença (ininteligível) pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos.  

Primeiramente, eu gostaria, então, de identificar alguns equívocos da decisão do 

Supremo Tribunal Federal, ao dizer que a Constituição Federal de 1988 recebeu ou, 

pelo menos, não entra em choque, com a Lei da Anistia de 1979, a Lei 6683, de 1979.  

Primeiramente, quero repudiar a opinião de alguns nobres juristas, com todo o 

respeito, de que a Emenda Constitucional 26 de 1985 uma limitação à atuação do poder 

constituinte original, que produziu a Constituição de 1988. Esse argumento foi 

levantado por alguns dos ministros, me lembro de memória do ministro Osmar Mendes, 

o ministro Eros Roberto Grau, o próprio relator, também levantaram essa questão. 

E é muito complicado isso, porque naquele momento, a ordem constitucional em 

vigor ainda era a ordem autoritária. 

O governo que estava no poder, não era um governo que estava ali pelo voto 

direto dos cidadãos brasileiros. De acordo com a própria Constituição da época, 

inclusive, quem deveria ter assumido a Presidência, era o presidente do Congresso 

Nacional, que era o Ulysses Guimarães. Então, há uma série de situações estranhas em 

relação a esse período que, sem dúvida alguma, é um período que aponta para uma 

democratização, mas que ainda não se insere dentro do período inaugurado com a 
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Constituição de 1988, que somente ela, restabeleceu o Estado Democrático de Direito 

no Brasil.  

A Lei de Anistia de 1979, ela foi produzida, como já ficou muito claro aqui por 

todas as falas, ainda no período da ditadura civil militar brasileira. E ela ainda traz uma 

série de conceitos e definições que me parece, não podem ser aceitos pela ordem 

democrática da Constituição de 1988. 

E eu já começo com um conceito básico que é o de crime político. Há um estudo 

do Heleno Cláudio Fragoso, que me parece bastante preciso nesse sentido, que se chama 

“Terrorismo e Criminalidade Política”. Ele vai dizer que a única definição que um 

Estado Democrático deve aceitar de crime político, é aquela praticada contra um Estado 

democrático. 

As ações que se insurgiram contra a ditadura militar, inclusive daqueles que 

resistiram através da luta armada, não foram ações criminosas, foram ações de 

resistência. Exercício do legitimo direito de resistência à tirania. (Palmas.) 

Então, me parece que quando a gente aceita essas definições jurídicas colocadas 

por uma lei que fica muito claro, apesar da existência de uma oposição consentida, e de 

toda a brilhante e intensa organização de oposição popular.  

É uma lei que foi votada e discutida por um Congresso desfigurado pelo pacote 

de abril de 1977, que aconteceu a partir do AI-5, que o Geisel sacou do bolso, para 

impedir que o MDB ganhasse as eleições de 1978, desfigurando a forma de composição 

da Corte, instituindo senadores biônicos e impedindo na prática que qualquer posição 

contrária aos interesses da ditadura, pudesse vigorar na discussão no Congresso 

Nacional.  

E mesmo assim, por um triz, a proposta do MDB, que não concordava com a 

anistia aos torturados, quase passa, porque muitos arenistas foram se convertendo em 

relação a essa questão, por 5 votos. Mas se passasse na Câmara, os senadores biônicos 

não iam deixar. E se tivesse passado, o Figueiredo ia vetar. Parece que não seria muito 

deferente o destino da votação da Lei da Anistia de 1979. 

Então, um dos grandes problemas da decisão do STF, foi um problema histórico. 
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Eu, logo que teve a decisão, eu fiquei isso um pouco engasgado na garganta, 

quis escrever um artigo a respeito disso, e escrevi. E disse nesse artigo que ali foi 

praticada a grande perversão da bandeira da anistia, porque o slogan “Anistia ampla, 

geral e irrestrita”, nunca foi levantado pelos movimentos populares, de familiares e de 

tantos outros, para defender a anistia de agentes públicos que praticaram crimes de lesa-

humanidade.  

Parece um pouco perverso querer associar esse slogan ao reclamo de que essa 

anistia deve ser ampla no sentido de que ela deve atender aos agentes que praticaram 

esses crimes. Então, houve praticamente, acredito que talvez a única fonte histórica 

citada na decisão do Supremo, foi o parecer do José Paulo Sepúlveda Pertence, na 

época, e respondia pelo Conselho Federal da OAB, e se a gente ficasse só nesse parecer, 

já estaria bem claro.  

Ele diz que não vai ser aceita outra proposta. Isso é o que nos cabe nesse 

momento, é o que nos é possível fazer, porque ainda estamos vivendo uma ditadura, o 

governo nunca iria aceitar outra proposta. Então, vamos buscar aquilo que é possível, 

que é o retorno dos exilados, os presos políticos, é assim que a gente deve ler o parecer 

do José Paulo Sepúlveda Pertence, e não como se hoje passados 25 anos da Constituição 

de 1988, a gente devesse pensar com a cabeça o que os juristas deviam pensar naquele 

contexto.  

Isso é fruto do fato de que nós ainda não fizemos, uma petição de princípios 

clara, em prol da democracia, e da proteção dos Direitos Humanos no nosso país.  

Vejam se na Constituição de 1988, a gente vai encontrar algum conceito de 

anistia e crimes conexos, ou de anistia penal a agentes que praticaram torturas. Não. O 

que a gente encontra lá pelo contrário. É uma menção de que a tortura é crime 

inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. O que a gente encontra lá é, no Artigo 8º 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que a anistia é para aqueles que 

foram perseguidos políticos, e não para aqueles que perseguiram. Não há em nenhum 

momento do texto constitucional de 1988 a referência à anistia a crimes conexos.  

Talvez seja por isso que alguns ministros com a intenção de continuar mantendo 

essa Lei da Anistia de 1979, vincularam a nossa Constituição soberana a uma Emenda 

Constitucional que foi produzida. Emenda Constitucional, qual era a Constituição que 
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ela estava emendando? A de 1967, 1969, então, me parece bastante complicado. Sem 

falar que a Constituição de 1988 ainda traz, como muito bem lembraram os eminentes 

Juristas que me antecederam, a norma no Artigo 5º Parágrafo 2º que originalmente 

trazia a abertura do catálogo de direitos fundamentais da Constituição fundamental, às 

outras normas que tivessem por foco a ampliação dos direitos e garantias fundamentais 

nunca só a redução.  

E isso aconteceu antes da reforma do Judiciário, da Emenda Constitucional 

número 45 de 2000, que estabeleceu ainda, a exigência de que houvesse uma votação 

com o mesmo quórum de emenda constitucional para que os tratados pudessem então a 

ter esse mesmo nível.  

Como se não bastasse isso, ainda que eu possa criticar e eu critico a posição do 

STF ainda prevalecente, de que os tratados ratificados, pelo Brasil, de Direitos 

Humanos teriam uma posição supralegal, no meu modo de ver esses tratados teriam 

uma posição supraconstitucional.  

Mas de todo modo, no Direito Internacional dos Direitos Humanos e isso fica 

claro também no texto constitucional, quem deve prevalecer também é a norma mais 

favorável em relação à ampliação, promoção e preservação dos Direitos Humanos e dos 

direitos fundamentais recepcionados na ordem interna do próprio país.  

E o próprio Supremo se manifestou assim inclusive, quando decidiu que a prisão 

do depositário infiel e da dívida por pensão, embora ela estivesse permitida pela nossa 

Constituição ela deveria estar vedada de acordo com o pacto de São José da Costa Rica, 

e explicou que isso devia sim porque ainda que ele reconhecesse que o pacto de São 

José da Costa Rica não tivesse o mesmo nível que a Constituição, coisa que é bastante 

discutível, aqui deve se aplicar o princípio da norma mais favorável.  

E, no entanto, no julgamento da DPF 153, não foi essa a posição que o STF 

adotou. Ele deu vigor, deu a sua interpretação àquela norma que era menos favorável à 

promoção e proteção dos direitos humanos, porque aqui como muito bem lembrou o 

professor Fábio Comparato, nós não estamos lidando com qualquer tipo de crime.  

Me parece que muitos penalistas do nosso país entendem mau a nossa questão 

porque aplicam muito indiretamente a ela o horizonte, o crivo do direito penal nacional 

interno.  
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E quando nós lidamos com esse tipo de crime que são crimes contra a 

humanidade, assim definidos desde o acordo de Londres de 1945, cuja 

imprescritibilidade é inerente a natureza desses crimes, que já faz parte do costume 

internacional do (ininteligível), já havia sido reconhecido em vários outros tratados, nós 

estamos lidando com crimes que são crimes do Estado, em grande parte.  

E só para mostrar um pouco a diferença de um crime praticado pelo Estado de 

um crime comum que é praticado por um agente, um cidadão de um Estado, basta 

pensar na diferença que há de um sequestro que uma pessoa sofre por um criminoso 

comum, e o sequestro que uma pessoa sofre por um agente do Estado.  

Quando uma pessoa é sequestrada por um criminoso comum, o que passa pela 

sua cabeça, a menos com aquela que eu tive oportunidade de conversar, algumas até 

muito próximas, infelizmente, é a de encontrar um agente público, um agente de 

segurança, um policial que a salve daquela situação.  

Agora, imaginem vocês o pavor de alguém, bem, provavelmente muitos devem 

imaginar, que é sequestrado pela polícia e o pior ainda, não de uma forma clandestina. 

Levando adiante uma política sistemática de transição promovida pelo Estado e aceita 

pelo governo em vigor. Para quem uma pessoa assim vai pedir ajuda?  

Por isso que eu digo que é um crime praticamente incestuoso, o crime praticado 

pelo Estado, porque aquele que devia proteger é aquele que viola. E aqui nós temos uma 

série de complicadores que envolvem, por exemplo, o tempo necessário para apurar um 

crime como esse, porque as transições não acontecem da noite para o dia.  

Muitos daqueles que estavam no poder no período autoritário, continuam no 

poder no período democrático, e impedem que essas investigações possam ser levadas 

adiante. E o engraçado é que impedem com os piores argumentos jurídicos, os 

argumentos mais rasteiros.  

O terceiro ponto que eu queria trazer é que a jurisdição da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, conforme também já foi dito foi aceita pelo Brasil, isso ficou 

muito claro na fala do Marlon, em relação a que o argumento da soberania, que a 

soberania está ameaçada, ele é falacioso. Eu vou ler aqui para vocês apenas o texto pelo 

qual há o reconhecimento do Brasil da competência da Corte, do dia 10/12/1998. O 

texto diz assim:  
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“O Brasil declara que reconhece por tempo indeterminado como obrigatório e de 

pleno direito a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e todos os 

casos relacionados com a interpretação ou aplicação da Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos, em conformidade com o artigo 62, sob reserva de reciprocidade para 

fatos posteriores a essa declaração.  

A própria Corte diz, nessa decisão, nessa bonita impressão feita pela Comissão 

da Verdade de São Paulo, e eu vou ler nela mesma, na página 65, parágrafo 176:  

“Este Tribunal é consciente de que as autoridades internas estão sujeitas ao 

império da Lei, e por esse motivo estão obrigadas a aplicar as disposições vigentes no 

ordenamento jurídico. No entanto, quando o Estado é parte de um tratado internacional 

como a convenção interamericana, todos os seus órgãos inclusive seus juízes também 

estão submetidos àquele, o que os obriga a zelar para que os efeitos das disposições da 

convenção não se vejam desde o início enfraquecidos pela aplicação de normas 

contrárias ao seu objeto e finalidade, e que carece de efeitos jurídicos. O Poder 

Judiciário, portanto está internacionalmente obrigado a exercer um controle de 

convencionalidade ex-ofício entre as normas internas e a convenção interamericana.”  

Estado não é sinônimo de governo, Estado é mais amplo que governo. Compõe o 

Estado brasileiro Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Todos eles 

devem cumprir com esse dever e assim aceitou o Poder Executivo brasileiro ao endossar 

essa ratificação do governo brasileiro, representando o seu Estado, da convenção e da 

jurisdição da Corte.  

Isso me parece difícil de entender de outra maneira de acordo com o que está 

aqui registrado.  

Portanto, cabe ao Poder Judiciário brasileiro representado pela sua mais alta 

Corte cumprir com esse dever.  

Ao menos, na sua decisão que resolve não cumprir esse dever, dizer com quais 

motivos lhe levaram a isso. No entanto nós levamos aos fundamentos do acórdão da 

DPF 153, exatamente por isso o professor Fábio Konder Comparato levou a diante os 

embargos de comparação não se discute a jurisprudência da Corte Interamericana, não 

há uma menção de crimes contra a humanidade, ignora-se completamente o Direito 
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Internacional dos Direitos Humanos, em um tema que trabalha com direito internacional 

dos direitos humanos.  

Isso me parece muito grave. Tão grave quanto à gente ter que ouvir em cadeia 

nacional meses antes do julgamento da DPF 153, um ministro da Suprema Corte dizer 

em entrevista a um repórter que ele achou que a ditadura foi um mal necessário. 

Incrédulo um repórter lhe perguntou, “O Senhor acha que ia ter uma ditadura 

comunista?”. E ele fala, “Foi melhor não esperar para ver”. Botem no Youtube que 

vocês vão ver essa declaração.  

Muitas palestras que eu faço para meus alunos em outras universidades, eu gosto 

de começar passando esse vídeo porque me parece que essa declaração tenha sido dada, 

não me espanta tanto dadas às vicissitudes da nossa vida política e jurídica.  

O que me assusta mais é o silêncio em relação a uma manifestação como essa. 

Esse silêncio é fruto de um bloqueio, que foi muito bem urdido, muito bem 

levado adiante por essa transição segura, segura para quem? É essa a pergunta que nós 

deveríamos fazer. A ponto de ainda no Brasil haver um forte negacionismo em relação a 

esses crimes praticados pelo Estado brasileiro naquele momento.  

Portanto, me parece que essa é uma consciência que nós que fazemos parte de 

órgãos institucionais que lidam com a necessidade da busca da Justiça de Transição no 

Brasil, temos que ter clareza. Eu falo aqui com toda franqueza com todos que aqui 

estão. 

É importante não apenas a missão investigativa, os relatórios que nós possamos 

produzir no final. É fundamental e indispensável à missão educativa dessas Comissões 

todas de reparação.  

Comissão de Mortos e Desaparecidos, Comissão de Anistia, que vem levando 

adiante as caravanas da anistia. Depois eu quero fazer uma propaganda, devia ter feito 

no começo, mas me esqueci. Comissão Nacional da Verdade.  

E, para mim, onde é que está o cerne dessa ação educativa? Nos testemunhos. 

Adorno já dizia que deixar falar o sofrimento é a condição de toda a verdade.  
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E não tem nenhuma experiência que substitua a gente ouvir alguém que passou 

por uma violência brutal como foi a violência praticada pelo Estado nesse período, é 

uma experiência que vai muito além de ler um depoimento ou ler um relatório. É uma 

experiência que sensibiliza porque a memória, ela tem a capacidade de nos sensibilizar e 

de nos fazer responsáveis, de nos sentirmos responsáveis. A gente passa também a ser 

testemunha.  

E é através desse testemunho, das audiências públicas das testemunhas daqueles 

que sofreram, que ao mesmo tempo foram vítimas e foram também resistentes. Ás vezes 

a gente fala a palavra vítima, e as pessoas que levaram a diante essa luta entendem mal 

muitas vezes, achando que a gente está dizendo que elas foram totalmente passivas, não. 

Mas tem que dizer que foram vítimas sim porque foi alvo da ação covarde e 

desproporcional do Estado e das suas instituições. Com todo o aparato.  

Mas também foram resistentes. E é exatamente por isso que foram vítimas desse 

tipo de ação.  

E é através dessas pessoas que a gente tem capacidade de conhecer uma 

dimensão da história que a gente não podia conhecer de outra maneira. Por isso que eu 

gosto de dizer que o verdadeiro arquivo da ditadura é aquele arquivo que parte do olhar 

dessas pessoas. Boa parte dos quais está nos requerimentos que estão lá na Comissão de 

Anistia, porque trazem o olhar daqueles que sofreram a perseguição política que está 

também de algum modo no relato da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos que 

traz também esse olhar.  

Só tem mais um ponto que eu gostaria de dizer, é que olhando o texto da 

sentença da Corte Interamericana, é até mesmo indiferente se foi ou não foi auto anistia. 

Porque mesmo se não tivesse sido autoanistia, porque foi, eu até hoje não entendi o 

raciocínio do ministro José Celso de Mello Filho, foi um dos poucos ministros que 

mencionou a jurisprudência da corte. Caso Almonacid e caso Barrios Altos. 

 Ele diz, bem, como a anistia foi bilateral, então não foi autoanistia. Eu não 

entendi a lógica desse argumento.  

Era bem possível como foi, essa anistia se voltasse para os perseguidos políticos 

e se voltasse também para os agentes públicos, e que o verdadeiro objetivo era a anistia 
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segura, segura para os agentes públicos, que foram anistiados sem nenhum tipo de 

investigação. Uma anistia que valeu para frente, como lembrou o professor Fábio 

Konder Comparato no caso Rio Centro, e se dependesse do ministro Marco Aurélio, 

talvez, seria uma anistia como o Marlon brincou dizendo, seria até uma anistia cósmica 

porque deveria valer também para outros países da América Latina, porque ele foi voto 

vencido na extradição do Manuel Cordero Piacentini, porque ele achava que como no 

Brasil na época valia a anistia, então também devia valer lá. Devíamos ser coerentes e 

não extraditá-lo no que ele não foi seguido no seu entendimento.  

Então, a sentença diz claramente. É uma questão material e não formal de como 

a anistia foi feita. Viola os direitos humanos porque impede que o Estado público possa 

colocar na área adequada, que é a arena penal da investigação criminal, o repúdio da 

sociedade a esse tipo de crime e a possibilidade que eles sejam realmente investigados. 

Então, me parece que o caso Araguaia, e tantos outros de práticas de crimes 

contra a humanidade pela ditadura, a apuração nesses crimes não é somente no interesse 

de quem não foi diretamente atingido, é interesse de toda a sociedade. São danos 

transgeracionais que foram praticados.  

Vejam as nossas instituições como estão. Vejam como está a nossa polícia, 

como estão as nossas Forças Armadas, em termos de algum discurso, alguma ação que 

efetivamente esteja comprometido com respeito aos direitos humanos.  

Infelizmente me parece até que dentre os diferentes pontos de ação da Corte 

Interamericana, talvez um dos mais difíceis de serem cumpridos seja aquele que 

estabelece a necessidade de formação em todos os níveis das Forças Armadas em prol 

dos direitos humanos. Normalmente quando esse tema é levado, se pensa que direitos 

humanos é defender direito de bandido ou qualquer coisa que o valia.  

Talvez seja a parte mais difícil da decisão, porque por mais que a gente possa 

dizer que teve muitos militares perseguidos, é claro que houve, muitos militares foram 

perseguidos, muitos militares dignos, muitos militares que não concordam, infelizmente 

o que nós identificamos no nosso cenário é uma postura ainda institucional, bastante 

refratária à justiça de transição no país e ao respeito aos direitos humanos, que devem 

estar em primeiro lugar em todas as nossas ações.  
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Porque esse foi, eu vou finalizando aqui, esse foi o mandamento imperativo 

categórico que Teodoro Adorno, pensador alemão, judeu, perseguido pelo nazismo, 

enunciou a partir do evento paradigmático do nacional socialismo alemão que trouxe à 

tona a construção jurídica de conceito de crimes contra a humanidade.  

Talvez a gente não saiba muito bem o que é justo, adequado, o que a gente deve 

fazer para ser melhor, mas a gente sabe muito bem o que a gente não deve fazer.  

E nossa ética deve ser uma ética negativa. No sentido de saber o que não fazer, 

porque a verdadeira teoria da Justiça não é aquela que parte de uma imaginação do que 

é o ser humano digno, ou de uma teoria abstrata que parta de um véu de ignorância ou 

algo assim.  

O verdadeiro conceito de Justiça é aquele que parte da experiência da injustiça, 

deixar falar o sofrimento é a condição de toda a verdade, e Adorno disse, “Hitler 

colocou um novo imperativo categórico para a humanidade, orientar todo o seu 

pensamento, toda a sua conduta, para que Auschwitz não se repita. Para que nada 

parecido aconteça novamente”.  

Infelizmente, esse padrão nazista de perseguição de cidadãos por seu próprio 

Estado de uma maneira totalmente desproporcional, não há que se falar em dois lados, 

continua a acontecer.  

Campos de concentração aumentam, apátridas aumentam, e eu espero que o 

novo ministro da Suprema Corte, Luís Roberto Barroso, tenha condições e tenha essa 

confiança pelas suas posições doutrinárias, pela brilhante sabatina que fez no Senado, 

tenha condições de entender a necessidade de que o jurista brasileiro pare de achar que 

o Direito Internacional é uma perfumaria jurídica e cumpra o Direito Internacional, 

especialmente o Direito Internacional dos Direitos Humanos, e que entenda que o Brasil 

faz parte desse cenário e desse contexto internacional também.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor Fábio.  
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O SR. FÁBIO COMPARATO – Senhor deputado, eu quero agradecer a V. 

Exa. por me ter convidado porque, embora julgando professor, eu aprendi muito aqui 

nesta sessão com todos aqueles que se manifestaram. E peço a V. Exa. e também aos 

presentes que me desculpe, mas, por razão de saúde, eu sou obrigado a me retirar. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, existem algumas 

perguntas a serem feitas. Assim, nós vamos já ir para o encerramento. A Amelinha vai 

ler uma declaração. Quem precisar, quem quiser, que tem muita gente boa aqui falando. 

O professor me chamou de Excelência tantas vezes. A Excelência está nos nossos 

convidados.  

Vamos lá. Para concluir, deixe eu me organizar aqui.  

Parabéns, viu, José Carlos. Belíssima. Eu estava preocupado com a saúde do 

Belisário. O Belisário entra, e o professor falou que estava com problema de saúde, aí 

eu falei nossa. Mas o Belisário voltou, está bem, felizmente. 

Vamos lá. Para concluir, os nossos convidados. Está o Konstantin Gerber, do 

Grupo de Pesquisa e Unidade de Memória da Uni Nove, a Maria Luiza, da Comissão de 

Justiça e Paz, o Augusto Portugal, da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC.  

E tem duas jovens, bem jovenzinhas aqui, que para mim são os exemplos da 

resistência e da continuidade da luta. Essas duas eu não posso me conformar com o que 

fizeram com a biografia e com o currículo delas. A Jéssica Trinca e a Aline Dias 

Camoles, estudantes. A Jéssica, o último ano, o 4º ano, expulsa da USP do curso de 

Letras, no último semestre, expulsa pelo Decreto Estadual 52906, baseado no AI-5, e 

que foi usado agora pela Reitoria como pretexto poder expulsá-la. E Aline, aluna 

eliminada da USP do curso de Artes Cênicas, com base no mesmo decreto que proíbe 

manifestações políticas. O último semestre de Artes Cênicas. Vai ser ditador assim lá 

longe. 

Vamos lá. Para fechar, tem uma companheira dos petroleiros, querendo que nós 

façamos uma dedicatória para a Federação Única dos Petroleiros, através do Sindicato 

da publicação.  
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Vamos para o fechamento. A Amelinha vai ler. Amelinha Teles.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Amelinha Teles.  

Aqui é uma proposta de uma moção no processo de preparação dessa audiência. 

Nós achamos por bem apresentar.  

Moção por uma Campanha Nacional pela Reinterpretação da Lei da Anistia. Eu 

queria só lembrar que a Dodora Arantes, do Movimento da Anistia, do Comitê 

Brasileiro de Anistia foi uma das pessoas que fez a proposta. Nós estamos aqui 

incorporando a proposta dela também.  

“Os coletivos e entidades comprometidos com o Movimento por Verdade 

Memória e Justiça, reunidos na Audiência Pública que marca a publicação da decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Araguaia, manifesta o seu 

compromisso com a construção de uma campanha ampla e em todo o território nacional 

pela reinterpretação da Lei de Anistia de 1979.  

A leitura rápida dessa Lei permite interpretação equivocada de que os autores de 

graves violações dos Direitos Humanos possam estar anistiados, conforme decisão do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 153.  

No entanto, essa interpretação viola preceitos básicos de Direitos Humanos e 

afronta os tratados internacionais aos quais o Estado brasileiro está submetido por livre 

e soberana manifestação de vontade.  

O dever de apurar, processar, julgar e punir os responsáveis pelos crimes de lesa-

humanidade praticados durante a ditadura que governou o país de 1964 a 1985, é 

imperativa. Assim, estabeleceu a decisão condenatória da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros, também conhecido como o Caso do 

Araguaia.  

Somente uma reinterpretação correta da Lei da Anistia à luz dos preceitos 

constitucionais e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, excluindo de sua 

abrangência os atos ilícitos praticados por agentes públicos, poderá dar consequência à 
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construção da verdade e a realização da Justiça, já há tanto tempo reivindicada pelas 

vítimas e por toda a sociedade brasileira.” 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para concluir, o Ivan vai 

fazer uma leitura de um documento oficial enviado a essa sessão pelo jornalista 

Bernardo Kucinski.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa leitura se faz necessária exatamente por causa 

dessa ideia de que a grande campanha que se faz desse movimento por verdade e justiça 

não se dá só na questão da punição aos torturadores, mas também na questão 

burocrática, na questão do Estado Brasileiro como instituição contra o seu cidadão.  

E vocês vão entender na leitura que eu faço a partir de agora.  

“Ao deputado estadual Adriano Diogo, Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva.  

Prezado deputado e demais membros da Comissão da Verdade da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, lamento que a reitoria da Universidade de São 

Paulo tenha considerado "inoportuna" a iniciativa dessa comissão de esclarecer as 

circunstâncias da demissão por abandono de função de minha irmã Ana Rosa Kucinski, 

Silva “presa e desaparecida política”. 

Considero subterfúgio a justificativa do Magnífico Reitor João Geraldino Rodas 

de que foi instituída uma Comissão da Verdade na USP. Essa comissão não iniciou suas 

sessões, não possui regimento interno e nem cronograma de trabalho. 

E o tempo urge. Meu irmão Wulf Kucinski, que tanto batalhou pela localização 

de minha irmã, faleceu ao ano passado aos 80 anos de idade, sem conhecer a verdade 

dos fatos. Eu já estou na casa dos 76 anos. 

Lamento igualmente, os inaceitáveis termos da declaração da Congregação do 

Instituto de Química, de 27 de setembro do ano passado, nos quais também se apoia o 
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Magnífico Reitor, para justificar o seu não comparecimento. Diz a Congregação a certa 

altura que “se solidariza com a família, amigos e colegas que, na época, não souberam 

das reais circunstâncias do seu desaparecimento”. 

Ora, senhor deputado, o inusitado e escandaloso desse caso, sem paralelo na 

história da USP, está justamente no fato de que se sabia, na época, sim, e sobejamente, 

do caráter forçado e involuntário de seu não comparecimento ao trabalho. 

Quando a Comissão Processante da Reitoria e a Congregação da Química 

decidiram pela demissão, em janeiro-fevereiro de 1975, já era amplamente conhecida a 

condição de desaparecida política de minha irmã, conforme documentos, testemunhos e 

até notícias de jornais, tudo isso juntado em apelo à comissão processante pelo nosso 

advogado, o falecido Dr. Aldo Lins e Silva, em 24 de janeiro de 1975, e denegado pela 

comissão (processo 17.499/74/RUSP). 

Enquanto entidades como a Anistia Internacional e a Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de São Paulo, já se empenhavam em denunciar a repressão política no 

Brasil, a Congregação da Química e a Reitoria dessa universidade optaram pelo 

caminho oposto de legitimar e dar cobertura ao ato criminoso do sequestro e 

desaparecimento de minha irmã. É disso que se trata. 

Ao se fiar nessa declaração falsa do ano passado da Congregação da Química, 

penso que não iniciou bem o Magnífico Reitor sua participação no esforço nacional de 

busca da verdade.  

Anoto também que o longo parecer da Assessoria Jurídica da Universidade, 

emitido em julho de 1995 em resposta ao meu pedido de anulação da demissão 

(Processo 74.1.17459.1.7), embora recomendasse ao Magnífico Reitor a aceitação do 

meu pedido, camufla e absolve, por trás de uma obscura linguagem jurídica, o nefasto 

papel de coadjuvantes de um crime, desempenhado pela instituição nesse episódio, em 

especial por essa mesma Assessoria Jurídica à época. Não há uma palavra sequer de 

autocrítica. 

Senhor deputado e demais membros da comissão da Verdade Rubens Paiva: os 

procedimentos que culminaram na demissão de minha irmã não resultaram do 

colaboracionismo ou conivência isolada ou medo ou fraqueza de um ou outro 

funcionário ou professor.  
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Constituíram um processo coletivo da USP como organismo social, envolvendo 

servidores e professores, e instituições e formalismos de todos os escalões da 

Universidade, desde sua assessoria jurídica até a Congregação da Química. 

Entendo o constrangimento de ver tudo isso posto a nu, mas, sem o exame 

profundo de todas as etapas que levaram à lamentável decisão da Congregação da 

Química e do Reitor à época, não mudará a cultura que permitiu que isso acontecesse. 

Quando o Magnífico Reitor Flávio Fava de Moraes, atendendo requerimento 

meu e ao parecer acima mencionado da Assessoria Jurídica, emitiu, em 20 de julho de 

1995, ordem para que fosse cancelada a demissão, e “restaurada a verdade histórica no 

prontuário e no processo" de minha irmã, ficou faltando à mesma, restauração da 

verdade histórica no âmbito da burocracia e do sistema de poder universidade em si. 

Se isso tivesse sido feito, a Congregação de Química não teria emitido, mais de 

sete anos depois, a lamentável declaração de que na época da demissão “ignorava as 

circunstâncias”, Termino reiterando minha disposição de comparecer a essa comissão, 

desde que assim o façam também os dirigentes dos setores da USP envolvidos no caso 

e/ou com conhecimentos dos fatos. 

Atenciosamente, Bernardo Kucinski.” (Palmas.) 

Isso quer dizer uma coisa fundamental para nós.  

Nós estamos com a audiência para apurar o caso de Ana Rosa Kucinski Silva 

parado porque a Reitoria se nega a comparecer aqui para ajudar na elucidação.  

E a família, representada na figura de Bernardo Kucinski agora se nega também 

porque exige a presença da USP.  

Isso é um problema porque agora estamos sendo bloqueados por essa disposição 

de não vir aqui da Comissão da Verdade, que não é da Verdade, porque não foi 

instalada, da Reitoria da USP. Aí nós temos esse problema que o Bernardo passou 

pedindo desculpas porque ele diz que é essa posição que ele tem que adotar, e agora nós 

temos um problema que não é só nosso da Comissão, da Assembleia Legislativa, mas 

sim da Comissão Nacional da Verdade porque é um desaparecimento.  
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E nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa, a apuração dos casos de paulistas 

que desapareceram aqui ou fora, ou de pessoas de outros Estados e outros países que 

vieram para cá e aqui morreram ou desapareceram, que são 154 casos.  

Aí nós vamos ter um problema de barrar a apuração da verdade. Era isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo, parabéns Ivan. 

Pessoal, nós temos que sair voando, mas tem dois minutos.  

Um do professor José Carlos que vai falar da caravana da anistia lá em Ibiúna, 

da reedição do Congresso da OEE, e na medida em que duas atrizes estavam aqui, a 

Dulce e a Fernandinho foram embora, o Cícero de Crato vai ler um poema para fechar a 

reunião. 

Com a palavra, o professor José Carlos.  

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA FILHO – Eu apenas queria 

avisar que no dia 15 de junho, vai acontecer mais uma caravana da anistia, a 71ª, que 

como todos sabem, traz a possibilidade de apreciação de requerimentos de anistia em 

locais públicos e de realização de uma série de atos e homenagens, atos públicos que 

demarcam claramente a importância da memória e do repúdio a toda forma de 

autoritarismo.  

Vai ter então em comemoração ao 30º Congresso da UNE que foi tão 

brutalmente interrompido em Ibiúna em 1968, e eu só estou avisando isso não só para 

que vocês saibam, mas que também nos ajudem para que chegue essa informação a 

todos aqueles estudantes que estão ainda por aí, e que possam ser acessados, e também 

os seus familiares, os seus entes queridos, para que possam estar presente nesse 

importante ato que vai acontecer lá em Ibiúna agora, no dia 15 de junho, e que assim, 

então, peço para que entrem em contato com o pessoal que está organizando lá da 
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comissão de anistia, para que essas presenças possam ser confirmadas. Tem um email, 

eventos.ca@mmj.gov.br ou pelo fone prefixo de Brasília, 61-2025-9254.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete devagar. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA FILHO – Vou repetir. O e-

mail: eventos.ca@mmj.gov.br 

E o telefone é 61-2025-9254. Era esse o recado. Era esse o recado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Professor. 

Vamos lá. Cícero de Crato.  

 

 

O SR. CÍCERO DE CRATO – “Pesadelo”. É um poema e música de Maurício 

Tapajós e Paulo Cesar Pinheiro.  

Acho que aqui está o nosso sentimento, de todos nós, mas do professor Fábio 

Comparato. 

Quando um muro separa, uma ponte une. 

Se a vingança encara, o remorso pune. 

Você vem me agarra, alguém vem e me solta.  

Você vai na marra, ela um dia volta. 

E se a força é tua, ela um dia é nossa.  

Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando, que medo você tem 

de nós.  

Olha aí.  
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Você corta um verso e eu escrevo outro.  

Você me prende vivo, eu escapo morto.  

De repente, olha eu de novo.  

Perturbando a paz, exigindo o troco.  

Vamos por aí eu e meu cachorro.  

Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando.  

Que medo você tem de nós.  

Olha aí, o muro caiu.  

Olha a ponte, da liberdade guardiã. 

O braço do Cristo horizonte, abraça o dia de amanhã.  

Olha aí. Olha aí. Olha aí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor quer se 

inscrever para falar? Uma pergunta, não. Faça particularmente.  

Pessoal, a gente merecia tudo, tudo, tudo o que a gente já mereceu de ofensa e 

desfaçatez, menos que um membro da Comissão Nacional da Verdade, falando da 

Comissão da Verdade, assinasse aquele artigo atingindo a honra do povo brasileiro e de 

todos aqueles que resistiram.  

Muito obrigado. A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 50ª audiência pública, 

São Paulo 10 de junho de 2013. Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 50ª 

audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 

10 de junho de 2013 as 14:30 hs na Assembleia Legislativa auditório Paulo Kobayashi 

para o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas audiências 

abertas ao público. Nós vamos ter duas falas iniciais. Da atriz Dulce Muniz e da 

Crimeia Alice Schimidt de Almeida, representando a Comissão de Familiares e Mortos 

Desaparecidos sobre a sentença do Araguaia.  

Com a palavra a Dulce Muniz.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – A arte e a política historicamente sempre andaram 

juntas e os direitos humanos também, porque nós os artistas, os cidadãos, aqueles que se 

interessam pela vida social de uma comunidade consideram o direito a arte também um 

direito humano e um direito fundamental. Por isso nada mais justo de que na abertura 

dessa audiência de hoje, relembrar um grande artista que desgraçadamente não 

conseguiu suportar as agruras da vida e se matou. Torquato Neto, Marginália Dois.. 

Minha culpa, meu pecado. Meu sonho desesperado. Meu bem Eu, brasileiro, confesso 

guardado segredo. Minha aflição. Eu, brasileiro, confesso. Minha culpa, meu degredo. 

Pão seco de cada dia. Tropical melancolia. Negra solidão. Aqui é o fim do mundo. Aqui 

é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo. Aqui, o Terceiro Mundo, pede a bênção e vai 

dormir entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras, ao canto da juriti. Aqui, meu 
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pânico e glória. Aqui, meu laço e cadeia. Conheço bem minha história. Começa na lua 

cheia e termina antes do fim. Aqui é o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras onde 

sopra o vento forte da fome, do medo e muito principalmente da morte. Olelê, lalá. A 

bomba explode lá fora. E agora, o que vou temer?  Oh, yes, nós temos banana até pra 

dar e vender. Olelê, lalá. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim do mundo. Aqui é o fim 

do mundo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Crimeia, como 

proponente dessa ação, venha para a mesa e faça a apresentação do caso que os 

familiares junto com o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro fizeram no ano 

2000 a Corte.  

 

 

A SRA. CRIMEIA ALICE SCHIMIDT DE ALMEIDA – Boa tarde a todos. 

Essa sentença do Araguaia na Corte Interamericana obriga o Estado brasileiro a 

responsabilizar criminalmente os agentes da repressão pelas violações dos direitos 

humanos cometidas nas regiões do Araguaia que se estende a mais do que o Araguaia. 

Todos os desaparecidos brasileiros. Eu gostaria de agradecer a Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, pela publicação dessa sentença que é uma, eu acho que é muito 

importante para a formação da nossa sociedade, para que o nosso país comece a 

entender realmente o que são os direitos internacionais dos direitos humanos. As 

normas internacionais de direitos humanos. Eu marquei aqui, bem, como começou essa 

sentença? Eu vou ter que falar, e eu não posso falar só da sentença da Corte, porque 

uma das condições para ser encaminhado às ações para a Corte, é o esgotamento dos 

recursos internos, da Justiça interna no país. Em 1979 a Lei da Anistia não resolveu a 

questão dos desaparecidos, porque esses como dizem os familiares, não retornaram nem 

sob a forma de atestado de óbito. Nenhum esclarecimento nos foi dado com a Lei da 

Anistia, então, alguns familiares optaram pela entrada na Justiça de uma ação civil 

declaratória onde se pedia os esclarecimentos dos desaparecimentos, os atestados de 
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óbito e os restos mortais, além disso, dos documentos produzidos pelas Forças Armadas 

na repressão a guerrilha.  

A resposta do Estado Brasileiro nesse período era de que não tinha havido 

guerrilha, não havia documentos, não haviam guerrilheiros mortos nem desaparecidos, 

enfim, nada existiu. Em 1989 o Judiciário sem examinar o mérito da ação julgou que ela 

era improcedente porque tudo já havia sido esclarecido pela Lei de Anistia de 79, e nós 

recorremos. Aí eu faço um parágrafo para dizer quem é esse Juiz. Esse Juiz, Vicente 

Leal, ele foi no Governo FHC nomeado Ministro e ele posteriormente se descobriu que 

ele estava envolvido com a questão da venda de habeas corpus para o narcotráfico, e 

como punição ele se aposentou com os seus salários. Nós entramos com recursos. Em 

1993 e eu acho que é importante abrir um parêntese, três anos depois da abertura da vala 

de Perus quando a questão dos mortos e desaparecidos e dos crimes da ditadura estavam 

na imprensa, o nosso recurso foi julgado procedente. Também abro parênteses que a 

mesma Desembargadora se é esse o nome, no STJ, que deu o parecer da cassação dos 

crimes do Collor, Cilene Almeida, acho que era o nome dela. Em 95 a Lei 9140 no 

Governo FHC reconheceu como mortos os desaparecidos políticos, inclusive os do 

Araguaia. Mas também não esclareceu as circunstâncias dessas mortes. Então, diante 

dessas dificuldades tanto no julgamento da sentença como no esclarecimento dos 

crimes, nós entramos com uma petição através da Americas Watch. Mais tarde a 

Americas Watch saiu do Brasil e transferiu o caso para o CEJIL, quem acompanha 

atualmente é o Centro Internacional de Justiça. Nós entramos com essa ação na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2003 a Juíza da Primeira Vara da 

Justiça Federal Solange Salgado, julgou a sentença interna e nos deu ganho de causa. 

Lamentavelmente o Estado brasileiro através da GU recorreu tanto no STJ como no 

STF contra a sentença. E isso protelou a conclusão dessa sentença por mais quatro anos.  

Em 2005 essa nossa petição a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi 

aceita por essa Comissão que passou a estudar o caso. Também foi um processo 

demorado. Levou 10 anos para começar a estudar o caso. Aí dois anos depois em 2007 

essa sentença interna é transitada e julgada favoravelmente a nós. E na sentença a Juíza 

determina que sejam entregues os restos mortais, sejam lavrados os atestados de óbitos 

e todos os documentos sobre a guerrilha do Araguaia sejam entregues aos familiares em 

um prazo de 120 dias. Até hoje isso não foi feito. Em 2009 diante das negativas do 

Estado brasileiro em responder as questões sobre os desaparecidos políticos do 
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Araguaia, as questões colocadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o 

caso foi encaminhado a Corte.  E é interessante relembrar aqui que o Estado brasileiro 

ainda chegou a pedir a Comissão Interamericana que encerrasse o caso Araguaia porque 

estava aquele livro que vocês devem conhecer, direito à memória e a verdade, diga-se 

de passagem, a maioria das informações ali estão graças aos familiares. Poucos arquivos 

foram abertos aquilo. No dia 20 de maio de 2010 a Corte chamou tanto o Estado 

brasileiro como os familiares e o CEJIL para uma audiência de julgamento. 

Coincidentemente alguns dias antes no dia 29 de abril de 2010 o STF anistia os 

torturadores. Analisando a DPT 153 considera-se que os torturadores foram anistiados.  

Olha, aí talvez assim tenha reativado, o STF tenha reeditado o Artigo 11 do AI5 

que diz que nenhum membro do Executivo seria punido pelos atos praticados. Eles 

devem ter reavivado isso. Em maio de 2010 teve então essa audiência que culminou 

com a condenação do Brasil cuja sentença foi publicada em dezembro do mesmo ano.  

Também nessa mesma época, a sentença, a audiência foi dia 20, por volta do dia 

20, um pouquinho antes porque nós tivemos notícia disso na Costa Rica, o Governo 

encaminhou Projeto de Lei da Comissão da Verdade que vinha sendo protelado há anos 

o encontro de direitos humanos que se tirou essa proposta e não saía. Poderia ser 

publicado no terceiro plano de direitos humanos. Entre diversas divisões da Corte, 

obriga o Estado brasileiro a esclarecer as circunstâncias do sequestro, de torturas, 

assassinatos, e desaparecimentos de militantes políticos, localizar seus restos mortais, 

responsabilizar criminalmente os agentes do Estado que cometeram tais crimes, e que o 

Estado brasileiro reveja sua posição de anistiar os torturadores. O Estado brasileiro não 

pode aplicar a Lei da Anistia em beneficio dos autores de tais crimes de 

desaparecimento. A Corte não aceita a autoanistia. Recomenda também que o Estado 

brasileiro acelere o processo de tipificação do crime de desaparecimento forçado que até 

hoje não foi feito, e entre outras decisões da Corte é que o Estado brasileiro deve 

realizar a público no qual reconheça a sua responsabilidade ante o que está escrito. Essa 

proposta já nos foi feita pelo Estado talvez logo de imediato à sentença. Mas nós, 

familiares, nos recusamos a aceitar as desculpas enquanto os torturadores não estiverem 

punidos. Então, eu gostaria de levantar o seguinte, que essa questão do movimento 

guerrilheiro do Araguaia na luta contra a ditadura, ela entra para a história graças à 

persistência dos familiares porque mesmo as respostas das Forças Armadas durante o 

processo na Justiça negavam qualquer fato no Araguaia. A conquista dessa sentença tem 
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uma abrangência muito grande porque ela não se limita aos desaparecidos políticos no 

Araguaia, mas a todos os desaparecidos políticos brasileiros e exige a punição dos 

torturadores. Então, isso aí, essa ação é a única petição a Comissão Interamericana que 

chegou até a Corte e a sua decisão foi de uma importância muito grande, por isso eu 

quero ressaltar novamente a importância dessa publicação pela Assembleia Legislativa 

porque esse é o material pedagógico e eu acho muito importante para a nossa sociedade. 

Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns Crimeia. Vamos 

compor a mesa. Dra. Rosa Cardoso, Comissão Nacional da Verdade, Professor Konder 

Comparato, Jurista e Defensor de Direitos Humanos, Professor Marlon Weichert, 

Procurador da República, Professor José Carlos Moreira da Silva. Queria convidar Dra. 

Maria Rita Kehl da Comissão Nacional da Verdade, com a palavra, Dra. Rosa Maria 

Cardoso.  

 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO – Companheiros e companheiras muito 

queridos, autoridades presentes que compõem essa mesa. Eu gostaria de começar 

ressaltando que estou aqui na condição de militante dos direitos humanos, de uma 

cidadã de nossa República e uso a palavra apenas para saudar a todos vocês, a todos que 

tomaram essa iniciativa de publicação dessa sentença, que é realmente uma iniciativa 

muito importante, muito importante para nós que estamos assistindo. Uma 

multiplicação, uma mobilização muito grande da sociedade brasileira. A cada dia surge 

uma Comissão nova da Verdade, a cada dia surge um comitê novo pela memória, 

verdade e justiça, e esse movimento que começou com a Comissão da Verdade e que 

era ainda pequeno e pouco ouvido no país, de repente está se tornando um movimento 

bastante significativo. A publicação dessa sentença é importante não apenas pelos seus 

próprios termos, pelo que ela contém, por esse pedaço da história do país, de 

brutalidade, violência, que ela recria, reconta, pela reação, pelo trabalho, pela ação das 

vítimas, dos familiares que exigiram do Estado brasileiro, que vem exigindo do Estado 
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brasileiro e que vem exigindo também da Corte Interamericana uma prestação de 

contas, uma reparação. É importante também pelo caráter pungente na sentença diante 

de todos nós. E é importante por isso que a Crimeia ressaltou. Pelo caráter pedagógico 

que essa sentença tem. Nós, se lermos com atenção essa sentença, vamos compreender e 

pensar muito melhor a respeito do significado do direito internacional de direitos 

humanos. Nós vamos ver nessa sentença a questão da primazia dos direitos dos 

humanos, a questão da primazia dos direitos de nós, homens, diante da soberania do 

Estado, da soberania de qualquer Estado e da prepotência de qualquer Estado. E os 

Estados civilizados e os Estados em geral esses organismos interamericanos porque eles 

querem que exista essa cogência. Eles querem que crie um paradigma a partir do direito 

internacional. É o direito internacional que tem que estabelecer um paradigma de direito 

para o Estado, para o Governo dos Estados. E isso fica muito claro. Então, é uma 

contradição não aceitar essa cogência que foi buscada, que foi alterada quando o Estado 

se associa a uma ordem internacional ou uma ordem interamericana. Realmente nós 

vivemos no século XXI e nós temos que compreender essa primazia total dos direitos 

do homem diante de qualquer Estado prepotente, arbitrário e autoritário, como seja. 

Então, essa publicação para nós terá um grande valor. Eu espero que instrua o trabalho 

de outras Comissões da Verdade do ponto de vista do debate que a leitura pode suscitar 

e precisa suscitar. Eu agradeço então esse convite e estou aqui também para ouvir e 

aprender com as palestras que serão dadas pelas pessoas que trabalharam mais no 

desenvolvimento e na obtenção dessa sentença.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fabio Comparato.  

 

 

O SR. FABIO KONDER COMPARATO – Excelentíssimo Senhor Deputado 

Adriano Diogo, ilustres membros componentes da mesa. Minhas Sras. e meus Senhores, 

o que acontece nesse país hoje não é novo, pelo contrário, é a repetição exatamente em 

família infelizmente em família, e um descumprimento contínuo, sistemático de respeito 

à dignidade da pessoa humana. Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sentença 
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prolatou em 24 de novembro de 2010, condenou por unanimidade o Estado brasileiro 

graves violações de direitos humanos, e em particular julgou inválida sem nenhuma 

eficácia a chamada Lei de Anistia de 1969. Por duas principais razoes. Em primeiro 

lugar porque no direito internacional não há anistia de crimes contra a humanidade, e 

são crimes contra a humanidade, e foi definido desde a sentença do Tribunal de 

Nuremberg que julgou os criminosos nazistas no final da 2ª Guerra Mundial. São crimes 

violentos, como homicídio, tortura, desaparecimento forçado de pessoas, com ou sem 

mutilação de cadáveres praticado sistematicamente pelos órgãos estatais de repressão 

contra a população. Essa definição voltou várias vezes à cena e finalmente faz parte da 

definição de crimes contra a humanidade do estatuto do tribunal criminal internacional 

de Roma de 1994. Tratando-se de crimes contra a humanidade, é óbvio e nenhum 

Estado nacional pode declarar prescritos os crimes e então considerá-los anistiados. A 

segunda razão da qual a Lei de Anistia Brasileira (ininteligível) interpretada pelo STF. 

Foi julgada inválida e que se tratou de uma autoanistia. O que significa isso? A partir de 

1993 o segmento empresarial que caminhou de mãos dadas, vamos dizer de beijo na 

boca com a corporação militar desde 1964 começou a se manifestar contrário a 

manutenção dessa organização estatal da economia. Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo que na época quando tossir provocava a pneumonia do Presidente da 

República, manifestou-se publicamente contra isso e era preciso iniciar o desmonte, a 

desmontagem do Estado militar. Isso foi feito paulatinamente, lembre-se distinção lenta, 

gradual e pura, e foi terminar pelo menos oficialmente pela Lei de Anistia de 1979. A 

Lei de Anistia foi votada pelo Congresso Nacional sob o controle direto da Presidência 

da República que estava nas mãos de um militar, todo mundo sabe.  Bem, a partir da Lei 

de Anistia houve vários casos de atentados a bomba, inclusive os dois mais notórios, 

1980 na sede do Conselho Federal da OAB quando a Secretária do Presidente abriu uma 

carta, houve a explosão de uma bomba e ela faleceu. Em 01/05/81, no Rio de Janeiro, 

dois militares tentaram colocar bombas quando havia uma manifestação pública muito 

conhecida, e além de criminosos eles eram incompetentes e essa bomba explodiu no 

colo de um deles, mas o outro, aquele que agrediu (ininteligível) nesse Estado de São 

Paulo os órgãos de segurança são absolutamente obedientes a Lei. O que evidentemente 

faz com que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não tenha nenhuma razão 

para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para saber pelo menos porque de 100 

mortes violentas, apenas três responsáveis são presos. Para saber por que vários distritos 

policiais fecham-se a noite e não recebem boletim de ocorrência. Para saber por que 
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como aconteceu com o meu filho, para registrar um B.O é preciso fazer fila durante seis 

horas.  

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não está a par desses fatos que 

provavelmente não são verdadeiros. Esses dois sistemas jurídicos, essas duas caras 

dominantes no Brasil respondem pelo fato de que nós nunca conhecemos que infligimos 

a Lei, muito menos do plano internacional. Mas nós nos recusamos declaradamente, eu 

digo declaradamente porque já dois ministros do STF disseram que o Brasil não tem 

nada a ver com a sentença condenatória da Corte Internacional de Direitos Humanos, e 

um membro da Comissão Nacional da Verdade em um artigo publicado na Falha, 

perdão, na Folha de São Paulo declarou que a Lei de Anistia deve ser cumprida tal 

como o STF a interpretou.  

Bom, acontece que Constituição, aquela que nós mostramos para todo mundo, 

no Artigo 4º Inciso 2º declara de maneira precisa, ‘A República Federativa do Brasil nas 

relações internacionais obedecerá aos princípios da prevalência dos direitos humanos’. 

O Brasil aderiu a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos, vive com 

aquiescência do Congresso Nacional. O Brasil aceitou a jurisdição obrigatória da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos antes dessa sentença. Pois bem, no Artigo 68 da 

Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos diz claramente, os Estados partes na 

convenção, Brasil é um deles, que forem partes em litígios perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos são obrigados a cumprir a decisão da Corte. O que 

fazer diante de tudo isso? 

Talvez se possa dizer como no poema de Manoel Bandeira, seria o caso de se 

tocar um tango argentino. Em primeiro lugar nós temos que saber quem são os grupos 

dominantes nesse país. Já falei, mas vou reprisar, é um casamento indissolúvel segundo 

a tradição católica entre o grande empresariado e os grandes projetos e proprietários de 

um lado, e os principais agentes públicos do Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no 

Ministério Público. A justiça em articular é principal responsável pela falta de aplicação 

da Lei dos casos graves de violação de direitos humanos. Isso não é novidade. Joaquim 

Nabuco já havia dito isso a respeito da escravidão. Pois bem, é preciso que isso seja 

mostrado ao povo brasileiro. Então, esses que fazem e refazem, que fazem o sol brilhar 

e a chuva cair nesse país. Esses. Como proceder em relação a eles?  Nós precisamos agir 

de várias maneiras. Primeira delas já foi mais ou menos aqui avançada pela Crimeia. 
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Nós temos que denunciar descumprimento da sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros versus Brasil junto a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. A Corte também é responsável pelo fato de ela 

não exigir cumprimento dessa sentença. A organização dos Estados americanos, aliás, 

dobrando-se a afabilidade brasileira, a extraordinária eficiência da diplomacia brasileira, 

como todos sabem acaba de designar como membro da Comissão Interamericana um 

querido companheiro nosso, o Paulo de Tarso Vannucchi. Ou seja, nós continuamos a 

fazer aquilo que sempre fizemos assim que terminou a escravidão, todos os arquivos da 

escravidão foram incinerados por ordem de quem? Um famoso jurista chamado Rui 

Barbosa, que era Ministro da Fazenda. Nós queremos abolir todos os resquícios do 

regime militar. 

Para denunciar o Brasil junto a Corte Interamericana de Direitos Humanos e de 

certa maneira denunciar a própria Corte pela sua omissão em obrigar o nosso Estado a 

cumprir aquela sentença. Já se falou aqui no CEJIL. O Centro de Justiça Internacional. 

Ele precisaria ser procurado porque não pela Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo e, aliás, eu entrei em contato hoje com o CEJIL. Perguntei se a Assembleia 

Legislativa poderia eventualmente se apresentar na Corte diretamente, eles acharam que 

não, mas então que a Assembleia Legislativa se manifeste junto ao CEJIL. O que está 

fazendo o CEJIL para exigir o cumprimento disso.  

Nós precisamos, e eu quero me congratular com a Comissão da Verdade Rubens 

Paiva da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós precisamos exigir que a 

Comissão Nacional da Verdade enfrente esse problema de descumprimento da sentença 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que enfrente esse problema não com 

a venda nos olhos, com capote na cabeça e pedindo para que todo mundo fale baixinho 

para ninguém ouvir. A Comissão Nacional da Verdade deve falar ao povo brasileiro 

para mostrar o que está acontecendo mesmo depois de tudo isso que nós sofremos com 

o regime militar. E eu espero que a partir dessa sessão pública que se haja um novo 

ímpeto entre a juventude, como esse que apareceu e que me deixou estarrecido e 

surpreso, o movimento do escracho. E que haja novamente uma manifestação dos 

jovens, eles que nos ensinem a nós outros, velhos decreptos, o que significa respeitar a 

dignidade humana. Eles se ponham de pé novamente, mostre não só ao povo brasileiro, 

mas a todo mundo que nós temos uma dignidade a respeitar e que nós, se deus quiser, a 

respeitaremos. Viva o povo brasileiro! 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marlon Weichert.  

 

 

O SR. MARLON WEICHERT – Deputado Adriano Diogo, boa tarde estimada 

coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Dra. Rosa, estimado amigo Belisário 

dos Santos Junior, caro amigo e companheiro de Comissão de Anistia, Professor Jose 

Carlos e meu eterno mestre, Professor Fabio Comparato, meninos e meninas aqui 

presentes. Eu me incluo também nesse grupo, eu quero dizer isso, não é bajulação para 

vocês. Eu tinha pensado em falar de dois aspectos e vou tentar ser bastante fiel nisso. Eu 

vou primeiro tentar continuar do ponto que o Professor Fabio Comparato comentou, e 

aqui um pouco talvez em um aspecto jurídico, porque quando nós falamos de 

cumprimento de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que nós 

ouvimos tanto da parte de juristas magistrados como da parte também de alguns 

políticos é que cumprir uma decisão de um tribunal internacional como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos seria uma forma de o Brasil abrir mão da sua 

soberania, colocar o STF como uma Corte inferior a um Tribunal internacional, o que 

feriria a nossa soberania e nosso orgulho patriótico como brasileiros. E um pouco em 

decorrência disso inclusive em decisões judiciais, esse tipo de declaração à gente ouviu 

inclusive de Ministros do STF. Não nos autos, mas dadas perante a imprensa, e nos 

autos de processos judiciais nós temos visto a alegação de Juízes, a última foi agora na 

semana passada no Rio de Janeiro onde foi rejeitada uma denúncia do Ministério 

Público no caso de desaparecimento forçado de sequestro, o primeiro do Rio de Janeiro 

que a decisão da Corte Interamericana seria uma mera recomendação de ordem 

praticamente moral não jurídica, e que então não vincularia os juízes brasileiros e o 

Judiciário brasileiro. Eu queria tomar desse aspecto, porque o que me salta os olhos é a 

facilidade com que se brincam com argumentos teóricos onde eu diria que os alunos de 

primeiro ano do Professor Zé Carlos, já teriam condições de refutar a facilidade com 

que se transformam em dogmas, o que me parece uma verdadeira heresia. E aqui eu 
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queria retomar um pouquinho do ponto que o Professor Comparato colocou, que é o 

nosso eterno Professor na matéria.  

A Constituição brasileira não só no Artigo 4º menciona que o Brasil deve pautar 

o seu relacionamento internacional com base na prevalência dos direitos humanos, mas 

no Artigo 7º das disposições transitórias, tem uma ordem, tem um mandamento que o 

povo brasileiro através de sua Constituição deu ao Estado, dizendo que o Brasil 

propugnará pela criação de tribunais internacionais de direitos humanos. Evidentemente 

e até pela localização geográfica topográfica desse dispositivo nessa disposição 

transitória, é um mandato, uma ordem para que o Estado brasileiro cumpra essa missão, 

uma vez cumprido, isso está incorporado ao próprio contexto definitivo constitucional 

brasileiro. E único tribunal constitucional de direitos humanos a qual o Brasil pode se 

filiar e que deveria se filiar é justamente a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Nós não temos um tribunal de âmbito universal para todas as matérias de direitos 

humanos, nós temos um indireto que é na matéria criminal que é o Tribunal Penal 

Internacional ao qual também o Brasil se filiou com a aceitação do Estatuto de Roma. 

Então, participar da Corte Interamericana de Direitos Humanos não era no meu ponto de 

vista uma possibilidade do Governante de plantão, que no caso foi o FHC que fez esse 

reconhecimento dessa jurisdição da corte. Essa era uma decisão da Constituição 

brasileira que vinculava como poder constituinte, que obrigava os poderes constituídos 

a fazerem, adotarem as providências formais para que o Brasil então fizesse parte desse 

corpo de providências formais desse corpo de direitos humanos. Esse é um primeiro 

aspecto. Então, longe de ser um ato que viole soberania, que viole a atividade do 

Supremo Tribunal Brasileiro que é dado também pela Constituição, participar do 

sistema interamericano de direitos humanos com o conhecimento da jurisdição da Corte 

é o cumprimento de uma jurisdição colocada na própria Constituição Federal de 1988. 

Mas não é só isso. O Brasil decidiu participar do sistema da convenção interamericana 

de direitos humanos tardiamente evidentemente em função da própria ditadura militar 

respeitando integralmente o processo previsto na Constituição brasileira que prevê 

primeiro um ato de assinatura da convenção pelo chefe do Poder Executivo, depois um 

processo de ratificação desse ato pelo Congresso Nacional que precisa votar, então, a 

aceitação dessa convenção e finalmente pela edição de um decreto presidencial dando 

força interna a esse ato, esse processo internacional e o depósito de assinaturas, nesse 

caso pela OEA, confirmando a ratificação da convenção. E o Brasil fez isso com relação 
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à convenção americana e nós não temos nenhuma notícia de que haja um vício de 

procedimento, um chamado vício formal que pudesse se dizer que foi inconstitucional a 

forma que o FHC reconheceu, como ratificou a Constituição americana ou 

posteriormente reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

para atos ocorridos após 10 de dezembro de 1978, não se tem na análise desse processo, 

você não tem nenhum elemento que diga que os poderes constituídos aqui no caso, 

Presidência da República mais Congresso Nacional tivesse faltado com respeito à 

Constituição nesse processo. E mais, eu não conheço nenhuma alegação de que o 

Presidente da República ou o Congresso Nacional tenha adotado a oportunidade de 

participar do (ininteligível) pode ter efeito retroativo para nenhuma decisão que já foi 

proferida. Então, até nesse sentido ela seria absolutamente inócua. Mas se levarmos a 

esse limite, teria o Judiciário brasileiro de ter a coragem e a coerência de dizer não 

cumprimos porque entendemos inconstitucional, seja porque viola a soberania, a minha 

vontade, ao que for, mas teria que afirmar essa inconstitucionalidade. É a única 

exigência que eu faria de um Juiz, que tivesse coerência nesse sentido. E isso não tem 

acontecido.  

Eu vou falar para vocês que o Ministério Público Federal tem cumprido a 

decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu fico bastante orgulhoso e 

feliz de afirmar isso. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos ou na intensidade 

que nós gostaríamos, mas eu tenho aqui como uma defesa quase corporativa da minha 

instituição de dizer que eu acho que a instituição corporativa que mais cumpre a decisão 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos e que assume as suas dificuldades de 

cumprir integralmente. Desde a decisão da Corte Interamericana que antes da decisão 

sair nós tínhamos muita dificuldade interna e eu falo isso como um dos Procuradores ao 

lado da Dra. Eugenia Augusta Gonzaga e outros colegas que como o Dr. Ivan Marques, 

que começamos a trabalhar isso bastante antes da decisão da Corte Interamericana nós 

tínhamos muita dificuldade interna, inclusive o parecer do Procurador Geral da 

República na DPF 153 foi fruto dessa divergência interna na instituição sobre que 

caminho percorrer. Mas depois da decisão da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos nós conseguimos que os dois principais órgãos relacionados ao tema que é a 

coordenação criminal e a coordenação de direitos humanos firmassem por escrito e em 

mais uma oportunidade que não se discute mais o que está atrás da Lei de Anistia e o 

que está por traz das regras de prescrição. Há uma decisão da Corte Interamericana ao 
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qual o Estado brasileiro é vinculado. E isso inclui os órgãos do Ministério Público 

Federal a ser cumprida. Ponto. É uma (ininteligível) do Ministério Público Federal, o 

TRF manteve o não recebimento dessa denúncia, não recebe sempre com a alegação de 

anistia e prescrição, são esses argumentos que prevalecem, e o Ministério Público está 

ainda na fase de oferecer recursos para levar a questão ao Supremo Tribunal de Justiça e 

ao Supremo Tribunal Federal. Provavelmente vai ser o primeiro caso a chegar nos 

tribunais superiores. Será um caso em face do Brilhante Ustra, oriundo aqui de São 

Paulo a manter o caso por afastamento. Há um terceiro caso em ocultação de cadáver. 

Ainda não houve a decisão do juiz se recebe ou não a denúncia e na semana passada nós 

tivemos a oferta da primeira denúncia no Rio de Janeiro também por sequestro, e no 

final da semana passada nós tivemos a decisão do juiz de rejeitar essa denúncia também 

invocando a não necessidade de cumprir a decisão da Corte Interamericana, anistia e 

imprescrição.  

Então, esse é o cenário. Nós temos seis ações criminais propostas e nós temos 

quase duas centenas, eu não tenho o número atualizado, mas é da ordem de quase 150 a 

200 investigações em andamento pelo Brasil. essas informações tem sido de inclusive 

das dificuldades e dos acertos, tem sido repassadas a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, e essa eu posso falar, eu estive com a Beatriz Afonso na semana passada que 

é a diretora para o Brasil do CEJIL e o CEJIL tem insistido perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos pela necessidade de fazer o que se chama de uma 

audiência pública de acompanhamento do cumprimento da decisão. A Corte tem 

resistido bastante a essa iniciativa porque é paradoxal, porque o fato de o Ministério 

Público estar agindo traz um conforto para a Corte de o Estado estar agindo. Apesar de 

todas as dificuldades de o Estado estar agindo contra a vontade do Executivo, contra a 

vontade do Legislativo e contra a vontade do Judiciário, é lido como parte do processo 

de andamento. A gente compara com o Uruguai que apresentou recentemente um 

retrocesso, o caso Guelmo que foi julgado um pouco depois de Gomes Lund e já houve 

audiência de acompanhamento porque o Uruguai está vivendo um retrocesso em função 

de antes admitir a (ininteligível) e nós vamos evidentemente encaminhar esse relatório 

imediatamente a Comissão Nacional da Verdade ao mesmo tempo em que será 

encaminhado para os Ministros de Estado responsáveis por essa atividade, porque é 

possível avançar muito mais no cumprimento da sentença da corte. O Estado brasileiro 

faz pouco pelo cumprimento da sentença da corte. No mínimo se essa era uma questão 
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do Judiciário se esperava que pelo menos o delegado geral da União, o Poder Executivo 

pelos seus Ministros responsáveis manifestassem ao Judiciário brasileiro que entendem 

que uma sentença da Corte era para ser cumprida, especialmente agora onde uma pessoa 

muito vinculada ao Governo anterior e ao próprio Partido que está no poder, agora passa 

a ser membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós esperamos, e eu 

acho que nós temos a legitimidade de cobrar de que haja uma postura muito mais ativa 

no sentido de fazer valer esses mandamentos do sistema interamericano de direitos 

humanos. Muito obrigado, Deputado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estão presentes os 

familiares do Araguaia, o Igor Grabois, neto de Mauricio Grabois, filho de Gilberto 

Olímpio, desaparecidos do Araguaia. Também está o Dalmo Ribas, irmão de Antonio 

Guilherme Ribas, desaparecido do Araguaia, Laura Petit, irmã de Maria Lúcia, Lucio e 

Jaime Petit, desaparecidos do Araguaia. E familiares de Luiz Eduardo da Rocha 

Merlino, a Tatiana Merlino e a Ângela Mendes de Almeida, companheira de Luiz 

Eduardo da Rocha Merlino assassinado no DOI-CODI. Denise Crispim, viúva de 

Eduardo Leite Bacuri, assassinado em 70.  

Então, aqui presentes também que eu queria citar nesse breve intervalo entre Dr. 

Belisário e José Carlos falarem o Expedito Solaney, o Coordenador Nacional da 

Comissão da Verdade da CUT, Dr. Eduardo Valério, Conselho Consultivo Promotor de 

Justiça de Direitos Humanos, Professor Plínio Gentil do PSOL de São José do Rio 

Preto, Professor da Fundação Padre Albino de Catanduva, Paulo Bacarin, Procurador 

Legislativo Chefe da Câmara Municipal de São Paulo da Comissão Municipal da 

Verdade. Deixa um convite para que entregue o relatório final da Comissão de maio a 

dezembro de 2012 no dia 21 de junho de 2013 às 19 horas da Comissão Wladmir 

Herzog. E a Dra. Ana Lúcia Marchiori, da Entidade de Direito de Classe. Está a 

Fernanda Azevedo, Luiz Nunes, Roberto Melo, do editorial jurídico do PT, Rodrigo 

Frateschi do setor jurídico do PT, o Gustavo Reis representando a Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo, a Lira Alen do Levante Popular, a Aline Bailo da Federação 

Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico, Lucas Marcelino, Presidente do DCE das 

Faculdades Oswaldo Cruz e representante da União Juventude e Rebelião, Cícero 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



15 
 

 
 

Ducato é dirigente regional do MST, o José Damião, Procurador aposentado do Estado, 

Padre Geraldo do Comitê pela Memória e Verdade, então, nosso amigo Nivaldo 

Padilha, o José Luiz Baeta da Comissão da Verdade de Santos, o Rabino Gilberto 

Venturas, Israel Gonçalves representando o Presidente da Câmara de Limeira da 

Comissão da Verdade, o Vereador Rolney Costa, a Silvana Fernandes Lopes da UNESP 

de Rio Preto e o último é que o Centro Acadêmico da História da USP vai ser 

rebatizado com o nome Luiz Eduardo da Rocha Merlino no dia 19 de junho, no 

auditório de História às oito horas. Com a palavra, Dr. Belisário.  

 

 

O SR. BELISÁRIO SANTOS JUNIOR – Boa tarde a todas as minhas amigas, 

meus queridos amigos. Adriano, José Carlos Rosa, Fabio, Marlon, Maria Rita e tantos 

outros queridos amigos. A minha fala começa pelo comercial, porque depois pode não 

dar tempo. No dia nove de agosto na semana do advogado, a OAB, a Assembleia 

Legislativa e a Comissão da Verdade, o Núcleo de Memória dos Ex-Presos Políticos e 

Resistência, o Ministério Público Federal, a Comissão da Verdade vão invadir o prédio 

da Justiça Militar na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nós precisamos combinar com a 

Rosa ainda, mas a Rosa vai dizer que horas é. Claro que a Rosa vai à frente.  

 

 

O SR. – Belisário, às 10 da manhã a gente tem o lançamento do site do Brasil 

Nunca Mais Digital na Procuradoria Geral da República. Temos que combinar, fazer um 

bem bolado porque a Comissão Nacional da Verdade a gente espera que possa estar 

presente.  

 

 

O SR. BELISÁRIO SANTOS JUNIOR – Exatamente. E os nossos estudantes 

pediram que a gente fizesse uma sessão anterior na Faculdade de Direito e de lá sairiam 

muitos estudantes para a ocupação, para sempre, vamos bolar. Vocês serão avisados, 
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faremos o centro da comunicação aqui pela Comissão da Verdade que nos avisa a todos 

de tudo muitas vezes. Eu leio os emails profissionais e leio todos os emails da Comissão 

da Verdade. É importante, procuro seguir todos. Vocês vão ser avisados. É dia nove de 

agosto. A data está acertada porque dependia da Comissão Nacional da Verdade, e a 

Rosa aceitou essa data, a OAB aceitou essa data, o SPU aceitou essa data, porque a Ana 

Maria dos Anjos vai nos ajudar a invadir a Justiça Militar, recuperando a Justiça Militar 

para nós, para a sociedade, para a história. A OAB entendeu de patrocinar essa 

iniciativa, a Ordem estará junto, os ex-presos políticos estarão juntos, a Secretaria do 

Estado estará junto, a Secretaria de Cultura do Município estará junto, quer dizer, será 

uma política pública não governamental e governamental, acima dos Partidos, 

probleminhas e problemões que ás vezes existem entre os Partidos, nós vamos fazer 

isso, uma atividade então, eu queria dizer por que muitas pessoas que criaram essa 

confusão toda, o Marlon, (ininteligível) Araguaia sim, especifico. Assim como de 

informações relativas a violações de direitos humanos, ocorridas durante o regime 

militar. Buscar todas as informações, essa é a determinação da Corte que tem esse 

poder. A Corte não controla a constitucionalidade dos atos a que elas são submetidas e 

controla a convencionalidade dos atos que a ela estão submetidos. A Corte em inúmeras 

passagens fala que a obrigação estatal de reparar e o correlativo direito a reparação por 

relações está reafirmado em várias disposições e no caso Guaicuru a Corte declarou que 

é obrigação do Estado buscar essa reparação independentemente da atividade processual 

das vítimas. Isso é fundamental. Nós estamos acostumados com direito processual civil 

que é o direito do patrimônio, que é o direito da pessoa física, e estamos 

desacostumados, portanto da normativa internacional que não exige que a vítima se dê 

ao trabalho de ir a juízo para buscar isso, e o Estado brasileiro já reconheceu isso no 

caso Gomes Lund que em determinada situação que não havia sido abrangida na 

sentença, um ilustre advogado do meu escritório deu um parecer a pedido do CEJIL 

nesse caso e houve reparação porque não é necessária a atuação processual da vítima. 

Ela não é fundamental, não é fundante do processo de reparação. O processo de 

reparação por outro lado é tutelado por órgãos internacionais. A gente fala de reparação, 

dinheiro, dinheiro nós já demos. Não é isso. O direito de reparação é entre outras 

inúmeras normas, ele é precisamente detalhado nos princípios e diretrizes básicos sobre 

os direitos das vítimas de violações manifestas das normas internacionais de direitos 

humanos. E aí esse direito a reparação se compõe da indenização, da restituição à 

situação anterior, ele se compõe da reabilitação, entre outras coisas de medidas eficazes 
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para garantir que não continuem as violações, ou seja, as medidas de não repetição, e ele 

se compõem de fortalecimento das instituições, e se vocês analisassem isso, isso está na 

raiz de todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês vão 

verificar que a memória, justiça e a verdade estão na raiz da reparação, porque sem isso 

as pessoas não se restituem ao Estado anterior. Nós temos N possibilidades de verificar 

em casos internacionais, em tribunais internacionais. Eu componho a Corte moral de 

justiça restaurativa para El Salvador e vocês não imaginam as pessoas que ali nunca 

foram atingidas pelo direito a verdade, as pessoas veem a essa Corte que é apenas moral 

trazer o seu depoimento, dizer a verdade e ouvir o que a sociedade, claro, há juízes, 

sociedade, há membros brasileiros, paraguaios, espanhóis e também salvadorenhos, eles 

dizem o que deveriam ser os direitos e as pessoas saem um pouco mais aliviadas, 

garantidos do que pensam ser os seus direitos e um pouco mais livres do que poderia ser 

tocar a sua vida para frente. Então, essa história do direito a reparação, a gente confunde 

reparação com indenização e a indenização ás vezes é a parte pequena, muitas vezes 

desprezada pelas pessoas. Quantas vezes, e eu tenho muitos casos aqui, quantas vezes 

houve doação daquilo que foi, e algumas vezes houve gastos com coisas necessárias, 

mas quantas vezes houve gastos, doação com coisa necessária, não quero receber isso 

do Estado, quero aplicar isso em outras coisas porque o que se busca é que aquilo não se 

esqueça. Que a memória segure, o que se busca é que a Justiça aprecie. Eu aprendi isso 

em uma das vítimas do caso de El Salvador, quando ela conseguiu conduzir isso para 

ante o Juiz Federal Americano que desde o caso Filartica, que foi um caso do Paraguai, 

eles admitem processar civilmente, a justiça americana ao processar civilmente 

apreende as pessoas e seus bens. Então, é drástica a coisa. Então, no caso Filartica, eles 

criaram essa jurisprudência e uma vítima El salvadorenha ela leva o torturador que ali 

era um caso pior, massacre, El Salvador, vocês todos sabem como foi essa história. Os 

massacres da população civil, as cartas dos guerrilheiros e quando ela leva um dos 

autores do massacre e o Juiz Federal Americano pergunta, a Sra. quer cumprimentar 

esse cidadão? Ela se sentiu no dever de cumprimentar aquele cidadão e ela me disse ou 

disse ao tribunal moral, ela diz, quando eu cumprimentei aquele cidadão, eu estava na 

minha posição de tê-lo trazido a Justiça e quando eu soltei a minha mão eu senti, vou 

começar a minha vida de novo. A vida dos meus familiares eu já, aqui eu já executei. 

Aqui eu já terminei a minha função, dirigi uma prece, mas aqui eu já coloquei. Ele está 

sob a Justiça e não importa o que a Justiça vai fazer. Importa, mas enfim, não importa 

para ela na questão de sentir-se restituída na sua dignidade. Então, o que a gente quer 
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não é condena, não é revanchismo não, é que as pessoas sejam submetidas ao que 

dizem. Se nós somos condenados por uma invasãozinha da USP, por uma depredação 

disso, não vamos condenar porque são graves e massivas violações, quer dizer, o fato de 

terem sido graves e massivas violações vai nos impedir de fazer isso? A pretexto do 

que? O Supremo diz, a pretexto da transição. Meu deus, eu e o Marlon depusemos na 

Corte Interamericana de Direitos Humanos e alguns daqueles Srs. oito Juízes no caso, 

porque havia um Juiz hadoc, brasileiro que foi reconduzido agora e deu um grande voto, 

Roberto Caldas, uma belíssima figura e esse cidadão dizia o seguinte, aos tribunais eu e 

Marlon dizíamos o seguinte, (ininteligível) o caso Uruguai que foi mencionado aqui, o 

caso conhecido como Juan Guelman, o Paraguai está sofrendo um certo refluxo nas 

questões. O Congresso Nacional uruguaio entendeu que era o momento de ter uma Lei 

de Anistia que excluísse os torturadores e fez essa revisão. essa revisão foi levada a 

Corte Suprema e foi pretexto para uma decisão da Corte Suprema contrária ao 

julgamento dos torturadores. E aí operou-se uma coisa curiosa, porque diferente da 

Corte brasileira, a Corte Suprema Uruguaia entendeu que o caso Juan Guelman deveria 

ser aplicado tudo que a Corte fala em relação a Juan Guelman deveria ser aplicado, mas 

não as disposições intensivas, e imediatamente a Corte Interamericana diz que é para 

aplicar também. E nisso estão, Uruguai é um país menor e talvez seja um pouco mais 

sensível como nós fizemos na Comissão Internacional de Juristas, fez uma missão 

demonstrando a realidade dessa história. Uma das questões possíveis seria a revisão da 

Lei da Anistia, como está tentando a Deputada Erundina, ela talvez não seja necessária 

porque essas normas internacionais não é necessário que o Congresso diga que elas 

podem ser aplicadas. Elas podem ser aplicadas imediatamente. Aliás, essa foi toda a 

discussão dentro do Uruguai, muitos disseram, talvez não seja o caso de termos uma Lei 

porque nós podemos aplicar dentro dessa normativa nacional. Mas enfim, esse é um 

debate que está aí, eu na sessão me pus a favor da revisão da Lei de Anistia, embora 

haja essa experiência uruguaia complicada a respeito. A Comissão de Mortos e 

Desaparecidos eu também tenho essa, eu visto essa camiseta da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos. Recentemente nós tivemos um debate com o Ministro Celso Amorim e 

ele disse o seguinte a Comissão, eu já aceitei que não há mais arquivos, então, os Srs. 

tem obrigação de trazer notícias de arquivos existentes, que aí eu mando apurar. Esse foi 

mais ou menos o que nós fizemos lá, tinha muita gente aqui. E eu comecei a minha fala 

dizendo o seguinte, bom, então o Sr. anota aí porque já tem o primeiro caso. A missão 

do Ministério Público Federal que foi ao Araguaia buscar as informações está sendo 
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processada. As pessoas que com dinheiro davam cestas básicas no Araguaia talvez 

comprando até hoje o silêncio de muitas testemunhas, a documentação que foi 

apreendida em uma casa descaracterizada pelo Ministério Público imediatamente o Juiz 

Militar deu uma liminar para liberar, onde está essa documentação? Foi queimada 

também? Então, Ministro, como é que vai atrás disso? E ele falou assim, disso eu não 

sabia. Eu falei, disso e de outras coisas. Tinham testemunhas aqui, claro com o respeito 

que se deve a uma pessoa aparentemente de bem, mas na realidade ele aceitou isso. No 

Ministério da Defesa sob o Nelson Jobim nós cansamos de dizer, a Crimeia disse que 

foi torturada ali, na Corte eu e Marlon na frente dos representantes da AGU, eu disse, a 

AGU em vez de ficar dando parecer contrário à verdade, a justiça, porque não vai 

buscar esses baús? Até Capitão do Exército, Sargento do Exército, Cabo do Exército, 

até General tem baú. Quer dizer, nós recebemos uma foto de um Soldado que levou isso 

a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e fala, eu guardei isso, era 

um Soldado, dava a entender em uma determinada situação que se verificou, mas todos 

saem, qualquer servidor que sai em uma situação difícil, sai levando documentos, e a 

gente sabe. É só questão de saber apurar. A AGU sabe de todos os direitos, 

(ininteligível) é a criação de uma rede de impunidades, quer dizer, como fez Baltazar 

Garçon? Ele teve a coragem, mas ele teve uma série de pessoas colocadas em rede, que 

participaram daquele fato. Ele estava em cima da onda, mas participaram desse fato, e 

hoje nós temos que participar disso. Nós temos contato na China, Paraguai, Uruguai, 

Guiana, Estados Unidos, El Salvador e etc. quer dizer, se alguém quiser levar o neto a 

Disneylândia, nós temos que informar o Juiz Federal da Flórida. E tem como fazer isso. 

Tem grupos de direitos humanos que querem fazer isso. Se o cidadão quiser visitar o 

Vale Nevado no Chile, informar as organizações de direitos humanos chilenas que 

querem, tem ganas de saber qual é o torturador brasileiro que vai a Bariloche na 

Argentina, ou que vai passear em algum outro lugar. Nós temos que restringir esses 

espaços vitais e essa é a atitude jurídica muitas vezes. Eu caminho para o final dizendo 

o seguinte, ainda temos muito que buscar no Supremo Tribunal, Professor Fabio 

Comparato foi ao STF com embargos de declaração e seguramente obterá porque nós 

estamos em uma nova conformação, poderá obter. Mas de qualquer forma a questão dos 

desaparecidos está em aberto.  

Salvo interpretações cruéis, Professor Sepúlveda Pertence, meu amigo, disse, 

Belisário, essas pessoas não estão desaparecidas, elas morreram. Está na Lei. A Lei 
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9140 reconhece isso. E eu falei, não. Ela reconhece para efeitos humanitários isso. Isso 

é conhecido no nosso Direito para efeitos previdenciários, humanitários, então, ela não 

identifica o que se permite a viúva ou o que se permite a família partilhar um patrimônio 

durante um desaparecimento por muito tempo, isso é consagrado no nosso direito, não é 

necessário que se presuma a morte por isso. E se é para aplicar o direito vamos aplicar o 

nosso direito dizendo que enquanto não aparecer o corpo, o crime é permanente.  

Então, como consequência das normas internacionais de reparação nós temos 

que preservar íntegro e sem dividir os núcleos de requerimento de memória, de verdade 

e de justiça. Sem dividir. Não é a Comissão da Verdade que vai apurar a justiça. Em um 

país democrático isso será feito pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. E não 

importa que em um determinado momento fulano seja absolvido. Nós temos que 

cumprir o ritual da Justiça. Isso faz bem as vítimas. Isso é fundamental para as vítimas. 

E o ritual da verdade e da memória. Sem isso nós não passamos para a frente. Nós não 

passamos para um outro estágio, nós não passamos enquanto sociedade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoas de várias regiões 

do Estado vieram para essa reunião na esperança que nos une, a todos. O Pitole, Capitão 

Pitole da Comissão da Verdade de Bauru, o Dr. Flávio Isac do PT de Itapetininga 

Presidente da Comissão da Verdade, o Dr. Lauro Ávila do arquivo público do Estado, a 

Dra. Jaci Raduan da coordenação do ano da Alemanha no Brasil, Alexandrina Cristens, 

representante da Associação Brasileira de Anistiados Políticos o companheiro Henrique 

Olita da direção nacional da corrente do trabalho, seção brasileira da 4ª internacional, 

nosso querido amigo Procurador de Justiça aposentado, Dr. Darci Passos, e a Dodora 

Maria Auxiliadora, nosso irmão Rafael Martinelli, e Edna, familiar Odilon da Cunha 

Abrão. 

Finalmente nosso querido amigo Professor da Comissão Nacional da Anistia que 

veio de Porto Alegre especialmente para hoje, o Professor Dr. José Carlos Moreira da 

Silva Filho, Professor de Pós Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande 

do Sul. Com a palavra, José Carlos Moreira da Silva Filho.  
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O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA FILHO – Primeiro eu quero 

dizer que eu estava muito ansioso esperando que todo mundo pudesse falar, para que eu 

pudesse falar e participar desse debate tão importante. Quero dizer que para mim é uma 

honra poder fazer parte dessa 50ª audiência pública promovida pela combativa 

Comissão Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva. Quero também dizer que é 

uma honra poder desenvolver esse debate diante de tantas pessoas que lutaram tão 

bravamente em um período tão difícil da nossa república, que foi o período da ditadura 

civil militar brasileira, a ditadura mais longa da América Latina, a primeira de todas e 

que através de um consórcio internacional como foi a Operação Condor ajudou a 

promover o golpe em outros países irmãos da América Latina também. Gostaria de 

cumprimentar os componentes da mesa, pela ordem, o Marlon Weichert paranenizando 

o seu belíssimo trabalho no Ministério Público Federal, dizendo que é uma grande 

alegria para a Comissão de Anistia tê-lo como mais um dos conselheiros que compõem 

o nosso plenário que foi algo que aconteceu recentemente. Dizer que com relação à 

pequena parte, a dificuldade de citação do Lício Maciel, é interessante que no blog dele 

ele faz um levantamento que a gente não sabe muito bem como ele fez, da ficha de um 

dos jovens que esteve envolvido em um dos escrachos, levante popular da juventude, 

dizendo a formação acadêmica dele, onde ele mora, quem são seus parentes, o que ele 

faz, quais são os passatempos dele, justificando toda essa ficha pela necessidade de que 

seria fácil a partir dali encontrar esse jovem para que a partir das Leis cabíveis, ele fosse 

citado e o engraçado é que ele mesmo não consegue ser citado. Talvez a gente tenha que 

ter um levantamento de informações relacionados a ele, não a esse jovem que de uma 

forma covarde levanta nesse seu blog. Quero também cumprimentar o eminente 

Professor Fabio Konder Comparato, parabenizá-lo pela sua história de luta pela 

afirmação de direitos humanos mais por ter pontuado de forma tão clara e digna a nossa 

posição diante da Suprema Corte do nosso país. Cumprimentar também a digníssima 

membro da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso, Coordenadora, parabenizar 

pela posição corajosa, importante, fundamental e indispensável que tomou junto com 

outros membros da Comissão Nacional da Verdade ao repudiar a validade da Lei de 

Anistia para os crimes contra a humanidade cometidos por agentes públicos durante a 

ditadura civil militar brasileira, também Deputado Adriano Diogo por toda a sua 

atuação e por ser um dos principais responsáveis por estarmos todos aqui. E o advogado 
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eminente, combativo e militante da causa dos direitos humanos Professor Belisário dos 

Santos, em nome de quem eu quero estender os cumprimentos a Comissão de Mortos e 

Desaparecidos Políticos do Brasil.  

Eu falo aqui exprimindo três facetas da minha pessoa. Em primeiro lugar, pelo 

fato de eu ser militante, cidadão brasileiro e de me preocupar muito com a incessante e 

indispensável mobilização que a sociedade civil brasileira deve ter ao longo dessa 

questão. Eu me lembro muito bem que quando houve o julgamento da DPF 153 no 

plenário do STF eu e outros companheiros da Comissão de Anistia estávamos lá e logo 

cedo encontramos o Professor Fabio Comparato, no entanto a Praça dos Três Poderes 

estava vazia, eu não vi nenhuma grande mobilização, o plenário também não estava 

lotado e naquele momento a gente percebe que os diferentes movimentos sociais do 

Brasil ainda não estavam claramente inteirados na militância, indispensável dessa 

mobilização, porque é uma mobilização que nos remete as grandes pautas nacionais e 

aos grandes princípios que até hoje eles nos remetem a não cumprir. No Brasil ainda 

segue vigente uma situação que não envolve apenas o Estado, mas a sociedade, de 

extrema violência, de extremo autoritarismo. Nós não fizemos reformas institucionais, 

nós não dissemos com todas as letras que torturar é equivocado. A nossa cultura jurídica 

muitas vezes está mais associada a um legalismo rasteiro, uma tradição bacharelesca 

que inclusive preocupou os (ininteligível) associar o slogan ao reclamo de que essa 

anistia deve ser ampla no sentido de que ela deve atender aos agentes que praticaram 

esses crimes. Então, houve praticamente, acredito que talvez a única fonte histórica 

citada na decisão do Supremo foi o parecer do José Paulo Sepúlvida Pertence na época e 

respondia pelo Conselho Federal da OAB, e se a gente ficasse só nesse parecer ele já 

estaria bem claro. Ele diz que não vai ser aceita outra proposta. Isso é o que nos cabe 

nesse momento, é o que nos é possível fazer, porque ainda estamos vivendo uma 

ditadura, o Governo nunca vai aceitar outra proposta. Então, vamos buscar aquilo que é 

possível, que é o retorno dos exilados, os presos políticos, é assim que a gente deve ler o 

parecer do José Paulo Sepúlvida Pertence, e não como se hoje passados 25 anos da 

Constituição de 88 a gente devesse pensar com a cabeça o que os juristas deviam pensar 

naquele contexto. Isso é fruto daquilo que nós não fizemos, uma petição de princípios 

clara, em prol da democracia, e da proteção dos direitos humanos no nosso país. Vejam 

se na Constituição de 1988 a gente vai encontrar algum conceito de anistia e crimes 

conexos, ou de anistia penal a agentes que praticaram torturas. Não. O que a gente 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 
 

 
 

encontra lá pelo contrário. É uma menção de que a tortura é crime inafiançável e 

insuscetível de graça ou anistia. O que a gente encontra lá é no Artigo 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que a anistia é para aqueles que foram 

perseguidos políticos, e não para aqueles que perseguiram. Não há em nenhum 

momento do texto constitucional de 1988 a referência à anistia a crimes conexos. Talvez 

seja por isso que alguns ministros com a intenção de continuar mantendo essa Lei da 

Anistia de 79 vincularam a nossa Constituição soberana a uma Emenda Constitucional 

que foi produzida. Emenda Constitucional, qual era a Constituição que ela estava 

emendando? A de 67, 69, então, me parece bastante complicado. Sem falar que a 

Constituição de 88 ainda traz, como muito bem lembrou os eminentes Juristas que me 

antecederam, a norma no Artigo 5º Parágrafo 2º que originalmente trazia a abertura do 

catálogo de direitos fundamentais da Constituição fundamental, a outras normas que 

tivessem por foco a ampliação dos direitos e garantias fundamentais nunca só a redução. 

E isso aconteceu antes da reforma do Judiciário, da Emenda Constitucional número 45 

de 2000 que estabeleceu ainda a exigência de que houvesse uma votação com o mesmo 

quorum de emenda constitucional para que os tratados pudessem então a ter esse mesmo 

nível. Como se não bastasse isso, ainda que eu possa criticar e eu critico a posição do 

STF ainda prevalecente, de que os tratados ratificados pelo Brasil de direitos humanos 

teria uma posição supralegal, no meu modo de ver esses tratados teriam uma posição 

supraconstitucional. Mas de todo modo, no direito internacional dos direitos humanos e 

isso fica claro também no texto constitucional, quem deve prevalecer também é a norma 

mais favorável em relação à ampliação, promoção e preservação dos direitos humanos e 

dos direitos fundamentais recepcionados na ordem interna do próprio país. E o próprio 

Supremo se manifestou assim inclusive quando decidiu que a posição do depositário 

infiel e da dívida por pensão embora ela estivesse permitida pela nossa Constituição ela 

deveria estar vedada de acordo com o pacto de São José da Costa Rica e explicou que 

isso devia sim porque ainda que ele reconhecesse que o pacto de São José da Costa Rica 

não tivesse o mesmo nível que a Constituição, coisa que é bastante discutível, aqui deve 

se aplicar o princípio da norma mais favorável. E, no entanto, no julgamento da DPF 

153 não foi essa a posição que o STF adotou. Ele deu vigor, deu a sua interpretação 

aquela norma que era menos favorável a promoção e proteção dos direitos humanos, 

porque aqui como muito bem lembrou o Professor Fabio Comparato, nós não estamos 

lidando com qualquer tipo de crime. Me parece que muitos penalistas do nosso país 

entendem mau a nossa questão porque aplicam muito indiretamente a ela o horizonte, o 
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crivo do direito penal nacional interno. E quando nós lidamos com esse tipo de crime 

que são crimes contra a humanidade, assim definidos desde o acordo de Londres de 

1945 cuja imprescritibilidade é inerente a natureza desses crimes, que já faz parte do 

costume internacional do (ininteligível) já havia sido reconhecido em vários outros 

tratados, nós estamos lidando com crimes que são crimes do Estado em grande parte. E 

só para mostrar um pouco a diferença de um crime praticado pelo Estado de um crime 

comum que é praticado por um agente, um cidadão de um Estado, basta pensar na 

diferença que há de um sequestro que uma pessoa sofre por um criminoso comum e o 

sequestro que uma pessoa sofre por um agente do Estado. Quando uma pessoa é 

sequestrada por um criminoso comum, o que passa pela sua cabeça, a menos com 

aquela que eu tive oportunidade de conversar, algumas até muito próximas infelizmente, 

é a de encontrar um agente público, um agente de segurança, um policial que a salve 

daquela situação. Agora imaginem vocês o pavor de alguém, bem, provavelmente 

muitos devem imaginar, que é sequestrado pela polícia e o pior ainda, não de uma forma 

clandestina. Levando em conta uma política sistemática de transição promovida pelo 

Estado e aceita pelo Governo em vigor. Para quem uma pessoa assim vai pedir ajuda? 

Por isso que eu digo que é um crime praticamente incestuoso, o crime praticado pelo 

Estado, porque aquele que devia proteger é aquele que viola. E aqui nós temos uma 

série de preocupadores que envolvem principalmente o tempo necessário para apurar 

um crime como esse, porque as transições não acontecem da noite para o dia. Muitos 

daqueles que estavam no poder no período autoritário continuam no poder no período 

democrático e impedem que essas investigações possam ser levadas a diante. E o 

engraçado é que impedem com os piores argumentos jurídicos, os argumentos mais 

rasteiros. O terceiro ponto que eu queria trazer é que a jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos conforme também já foi dito foi aceita pelo Brasil, 

isso ficou muito claro na fala do Marlon em relação a que o argumento da soberania, 

que a soberania está ameaçada, ele é falacioso. Eu vou ler aqui para vocês apenas o 

texto pelo qual ha o reconhecimento do Brasil da competência da Corte, do dia 

10/12/1998. O texto diz assim:  

O Brasil declara que reconhece por tempo indeterminado como obrigatório e de 

pleno direito a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e todos os 

casos relacionados com a interpretação ou aplicação da convenção interamericana de 

direitos humanos em conformidade com o artigo 62 sob-reserva de reciprocidade para 
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fatos posteriores a essa declaração. A própria Corte diz nessa decisão, nessa bonita 

impressão feita pela Comissão da Verdade de São Paulo, e eu vou ler nela mesma na 

página 65 parágrafo 66, ‘Este Tribunal é consciente de que as autoridades internas estão 

sujeitas ao império da Lei, e por esse motivo estão obrigadas a aplicar as disposições 

vigentes no ordenamento jurídico. No entanto, quando o Estado é parte de um tratado 

internacional como a convenção interamericana, todos os seus órgãos inclusive seus 

juízes também estão submetidos aquele, o que os obriga a zelar para que os efeitos das 

disposições da convenção não se vejam desde o início enfraquecidos pela aplicação de 

normas contrárias ao seu objeto e finalidade e que carece de efeitos jurídicos. O Poder 

Judiciário, portanto está internacionalmente obrigado a exercer um controle de 

convencionalidade ex-ofício entre as normas internas e a convenção interamericana’.  

Estado não é sinônimo de Governo, Estado é mais amplo que Governo. Compõe 

o Estado brasileiro Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Todos eles 

devem cumprir com esse dever e assim aceitou o Poder Executivo brasileiro ao endossar 

essa ratificação do Governo brasileiro representando o seu Estado da convenção e da 

jurisdição da Corte. Isso me parece difícil de entender de outra maneira de acordo com o 

que está aqui registrado. Portanto, cabe ao Poder Judiciário brasileiro representado pela 

sua mais alta Corte cumprir com esse dever. Ao menos na sua decisão que resolve não 

cumprir esse dever, dizer com quais motivos lhe levaram a isso. No entanto nós 

levamos aos fundamentos do acórdão da DPF 153, exatamente por isso o Professor 

Fabio Konder Comparato levou a diante os embargos de comparação não se discute a 

jurisprudência da Corte Interamericana, não há uma menção de crimes contra a 

humanidade, ignora-se completamente o direito internacional dos direitos humanos, em 

um tema que trabalha com direito internacional dos direitos humanos. Isso me parece 

muito grave. Tão grave quanto à gente ter que ouvir em cadeia nacional meses antes do 

julgamento da DPF 153 um Ministro da Suprema Corte dizer em entrevista a um 

repórter que ele achou que a ditadura foi um mal necessário. Incrédulo um repórter o 

perguntou, o Senhor acha que ia ter uma ditadura comunista? E ele fala, foi melhor não 

esperar para ver. Botem no youtube que vocês vão ver essa declaração.  

Muitas palestras que eu faço para meus alunos em outras universidades, eu gosto 

de começar passando esse vídeo porque me parece que essa declaração tenha sido dada, 

não me espanta tanto dadas às vicissitudes da nossa vida política e jurídica. O que me 

assusta mais é o silêncio em relação a uma manifestação como essa. Esse silêncio é 
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fruto de um bloqueio que foi muito bem urdido, muito bem levado adiante por essa 

transição segura para quem?. É essa a pergunta que nós deveríamos fazer. A ponto de  

ainda no Brasil um forte negacionismo em relação a esses crimes praticados pelo Estado 

brasileiro naquele momento. Portanto, me parece que essa é uma consciência que nós 

que fazemos parte de órgãos institucionais que lidam com a necessidade da busca da 

justiça de transição no Brasil, temos que ter clareza. Eu falo aqui com toda franqueza 

com todos que aqui estão. É importante não apenas a missão investigativa, os relatórios 

que nós possamos produzir no final. É fundamental e indispensável à missão educativa 

dessas Comissões todas de reparação. Comissão de Mortos e Desaparecidos, Comissão 

de Anistia, que vem levando a diante as caravanas da anistia. Depois eu quero fazer uma 

propaganda, devia ter feito no começo, mas me esqueci, Comissão Nacional da 

Verdade, e para mim onde é que está o cerne dessa ação educativa? Nos testemunhos. 

Adorno já dizia que deixar falar o sofrimento é a condição de toda a verdade. E não tem 

nenhuma experiência que substitua a gente ouvir alguém que passou por uma violência 

brutal como foi à violência praticada pelo Estado nesse período, é uma experiência que 

vai muito além de ler um depoimento ou ler um relatório. É uma experiência que 

sensibiliza porque a memória, ela tem a capacidade de nos sensibilizar e de nos fazer 

responsáveis, de nos sentirmos responsáveis. A gente passa também a ser testemunha. E 

é através desse testemunho, das audiências públicas das testemunhas daqueles que 

sofreram, que ao mesmo tempo foram vítimas e foram também resistentes. Ás vezes a 

gente fala a palavra vítima, e as pessoas que levaram a diante essa luta entendem mal 

muitas vezes, achando que a gente está dizendo que elas foram totalmente passivas, não. 

Mas tem que dizer que foram vítimas sim porque foi alvo da ação covarde e 

desproporcional do Estado e das suas instituições. Com todo o aparato. Mas também 

foram resistentes. E é exatamente por isso que foram vítimas desse tipo de ação. E é 

através dessas pessoas que a gente tem capacidade de conhecer uma dimensão da 

história que a gente não podia conhecer de outra maneira. Por isso que eu gosto de dizer 

que o verdadeiro arquivo da ditadura é aquele arquivo que parte do olhar dessas 

pessoas. Boa parte dos quais está nos requerimentos que estão lá na Comissão de 

Anistia, porque trazem o olhar daqueles que sofreram a perseguição política que está 

também de algum modo no relato da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos que 

traz também esse olhar.  
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Só tem mais um ponto que eu gostaria de dizer, é que olhando o texto da 

sentença da Corte Interamericana, é até mesmo indiferente se foi ou não foi auto anistia. 

Porque mesmo se não tivesse sido autoanistia, porque foi, eu até hoje não entendi o 

raciocínio do Ministro Celso de Melo, foi um dos poucos Ministros que mencionou a 

jurisprudência da corte. Caso Almonacid e caso Barrios Altos. Ele diz, bem, como a 

anistia foi bilateral, então não foi autoanistia. Eu não entendi a lógica desse argumento. 

Era bem possível como foi, essa anistia se voltasse para os perseguidos políticos e se 

voltasse também para os agentes públicos, e que o verdadeiro objetivo era a anistia 

segura, segura para os agentes públicos que foram anistiados sem nenhum tipo de 

investigação. Uma anistia que valeu para frente, como lembrou o Professor Fabio 

Konder Comparato no caso Rio Centro, e se dependesse do Ministro Marco Aurélio 

talvez seria uma anistia como o Marlon brincou dizendo, seria até uma anistia cósmica 

porque deveria valer também para outros países da America Latina, porque ele foi voto 

vencido na extradição do Manuel Cordeiro Piacentini, porque ele achava que como no 

Brasil na época valia a anistia, então também devia valer lá. Devíamos ser coerentes e 

não extraditá-lo no que ele não foi seguido no seu entendimento. Então, a sentença diz 

claramente. É uma questão material e não formal de como a anistia foi feita. Viola os 

direitos humanos porque impede que o Estado público possa colocar na área adequada, 

que é a arena penal da investigação criminal, o repúdio da sociedade a esse tipo de 

crime e a possibilidade que eles sejam realmente investigados. Então, me parece que o 

caso Araguaia e tantos outros de práticas de crimes contra a humanidade pela ditadura, a 

apuração nesses crimes não é somente no interesse de quem não foi diretamente 

atingido, é interesse de toda a sociedade. São danos transgeracionais que foram 

praticados. Veja as nossas instituições como estão. Vejam como está a nossa polícia, 

como está as nossas Forças Armadas, em termos de algum discurso, alguma ação que 

efetivamente esteja comprometido com discursos de direitos humanos. Infelizmente me 

parece até que dentre os diferentes pontos de ação da Corte Interamericana, talvez um 

dos mais difíceis de ser cumpridos seja aquele que estabelece a necessidade de 

formação em todos os níveis das Forças Armadas em prol dos direitos humanos. 

Normalmente quando esse tema é levado, se pensa que direitos humanos é defender 

direito de bandido ou qualquer coisa que o valia. Talvez seja a parte mais difícil da 

decisão, porque por mais que a gente possa dizer que teve muitos militares perseguidos, 

é claro que houve, muitos militares foram perseguidos, muitos militares dignos, muitos 

militares que não concordam, infelizmente o que nós identificamos no nosso cenário é 
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uma postura ainda institucional bastante refratária à justiça de transição no país e ao 

respeito aos direitos humanos que devem estar em primeiro lugar em todas as nossas 

ações. Porque esse foi, eu vou finalizando aqui, esse foi o mandamento imperativo 

categórico que Teodoro Adorno, pensador alemão, judeu, perseguido pelo nazismo, 

enunciou a partir do evento paradigmático do nacional socialismo alemão que trouxe à 

tona a construção jurídica de conceito de crimes contra a humanidade. Talvez a gente 

não saiba muito bem o que é justo, adequado, o que a gente deve fazer para ser melhor, 

mas a gente sabe muito bem o que a gente não deve fazer. E nossa ética deve ser uma 

ética negativa. No sentido de saber o que não fazer, porque a verdadeira teoria da justiça 

não é aquela que parte de uma imaginação do que é o ser humano digno, ou de uma 

teoria abstrata que parta de um véu de ignorância ou algo assim. O verdadeiro conceito 

de justiça é aquele que parte da experiência da injustiça, deixar falar o sofrimento é a 

condição de toda a verdade, e Adorno disse, Hitler colocou um novo imperativo 

categórico para a humanidade, orientar todo o seu pensamento, toda a sua conduta, para 

que Auschwitz não se repita. Para que nada parecido aconteça novamente.  

Infelizmente esse padrão nazista de perseguição de cidadãos por seu próprio 

Estado de uma maneira totalmente desproporcional, não há que se falar em dois lados, 

continua a acontecer. Campos de concentração aumentam, apátridas aumentam, e eu 

espero que o novo Ministro da Suprema Corte, Luiz Alberto Barroso tenha condições e 

tenha essa confiança pelas suas posições doutrinárias, pela brilhante sabatina que fez no 

Senado, tenha condições de entender a necessidade de que o jurista brasileiro pare de 

achar que o Direito Internacional é uma perfumaria jurídica e cumpra o Direito 

Internacional, especialmente o Direito Internacional dos Direitos Humanos, e que 

entenda que o Brasil faz parte desse cenário e desse contexto internacional também. 

Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor Fabio.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível) está 

pedindo Senhor Deputado, eu quero agradecer a V. Exa. por me ter convidado porque, 

embora julgando Professor, eu aprendi muito aqui nesta sessão com todos aqueles que 

se manifestaram. E peço a V. Exa. e também aos presentes que me desculpe, mas, por 

razão de saúde, eu sou obrigado a me retirar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, existem algumas 

perguntas a serem feitas. Assim nós vamos já ir para o encerramento. A Amelinha vai 

ler uma declaração. Quem precisar, quem quiser, que tem muita gente boa aqui falando. 

O Professor me chamou de Excelência tantas vezes. A Excelência está nos nossos 

convidados.  

Vamos lá. Para concluir, deixe eu me organizar aqui. Parabéns, viu, José Carlos. 

Belíssima. Eu estava preocupado com a saúde do Belisário. O Belisário entra e o 

Professor falou que estava com problema de saúde, aí eu falei nossa. Mas o Belisário 

voltou, está bem, felizmente. 

Vamos lá. Para concluir, os nossos convidados. Está o Konstantin Gerber do 

Grupo de Pesquisa e Unidade de Memória da Uni9, a Maria Luiza da Comissão de 

Justiça e Paz, o Augusto Portugal da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC. 

E tem duas jovens, bem jovenzinhas aqui que para mim são os exemplos da resistência 

e da continuidade da luta. Essas duas eu não posso me conformar com o que fizeram 

com a biografia e com o currículo delas.  

A Jéssica Trinca e a Aline Dias Camoles, estudantes. A Jéssica, o último ano, o 

quarto ano expulsa da USP do curso de Letras no último semestre expulsa pelo Decreto 

Estadual 52906 baseado o AI/5 e que foi usado agora pela Reitoria como pretexto poder 

expulsá-la. E Aline aluna eliminada da USP do com curso de Artes Cênicas com base 

no mesmo Decreto que proíbe manifestações políticas. O último semestre de Artes 

Cênicas. Vai ser ditador assim lá longe. 
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Vamos lá. Para fechar, tem uma companheira dos petroleiros querendo que nós 

façamos uma dedicatória para a Federação Única dos Petroleiros através do Sindicato da 

publicação.  

Vamos para o fechamento. A Amelinha vai ler. Amelinha Teles.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Amelinha Teles. Aqui é 

uma proposta de uma moção no processo de preparação dessa Audiência. Nós achamos 

por bem apresentar. Moção por uma Campanha Nacional pela Reinterpretação da Lei da 

Anistia. Eu queria só lembrar que a Dodora Arantes do Movimento da Anistia, do 

Comitê Brasileiro de Anistia foi uma das pessoas que fez a proposta.  Nós estamos aqui 

incorporando a proposta dela também.  

Os coletivos e entidades comprometidos com o Movimento por Verdade 

Memória e Justiça reunidos na Audiência Pública que marca a publicação da decisão da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso do Araguaia, manifesta o seu 

compromisso com a construção de uma campanha ampla e todo o território nacional 

pela reinterpretação da Lei de Anistia de 1979.  

A leitura rápida dessa Lei permite interpretação equivocada de que os autores de 

graves violações dos direitos humanos possam estar anistiados, conforme decisão do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 153. No entanto, essa interpretação 

viola preceitos básicos de direitos humanos e afronta os tratados internacionais aos 

quais o Estado Brasileiro está submetido por livre e soberana manifestação de vontade.  

O dever de apurar, processar, julgar e punir os responsáveis pelos crimes de lesa-

humanidade praticados durante a Ditadura que governou o país de 1964 a 1985 é 

imperativa. Assim, estabeleceu a decisão condenatória da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros também conhecido como o Caso do 

Araguaia.  

Somente uma reinterpretação correta da Lei da Anistia à luz dos preceitos 

constitucionais e do direito internacional dos direitos humanos, excluindo de sua 

abrangência os atos ilícitos praticados por agentes públicos poderá dar consequência à 
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construção da verdade e a realização da justiça já há tanto tempo reivindicada pelas 

vítimas e por toda a sociedade brasileira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para concluir, o Ivan vai 

fazer uma leitura de um documento oficial enviado a essa sessão pelo jornalista 

Bernardo Kucinski.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa leitura se faz necessária exatamente por causa 

dessa ideia de que a grande campanha que se faz desse movimento por verdade e justiça 

não se dá só na questão da punição aos torturadores. Mas também na questão 

burocrática, na questão do Estado Brasileiro contra o seu cidadão.  

E vocês vão entender na leitura que eu faço a partir de agora.  

Ao Deputado Estadual Adriano Diogo, Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva.  

Prezado Deputado e demais membros da Comissão da Verdade da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, lamento que a reitoria da Universidade de São 

Paulo tenha considerado "inoportuna"  a iniciativa dessa comissão de esclarecer as 

circunstâncias da demissão por abandono de função de minha irmã Ana Rosa Kucinski, 

“presa e desaparecida política”. 

Considero subterfúgio a justificativa do magnífico reitor João Geraldino Rodas 

de que foi instituída uma comissão da verdade na USP. Essa comissão não iniciou suas 

sessões, não possui regimento interno e nem cronograma de trabalho. 

E o tempo urge. Meu irmão Wulf Kucinski, que tanto batalhou pela localização 

de minha irmã, faleceu ao ano passado aos 80 anos de idade, sem conhecer a verdade 

dos fatos. Eu já estou na casa dos 76 anos. 

Lamento igualmente os inaceitáveis termos da declaração da Congregação do 

Instituto de Química, de 27 de setembro do ano passado, nos quais também se apoia o 
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Magnífico Reitor, para justificar o seu não comparecimento. Diz a Congregação a certa 

altura que “se solidariza com a família, amigos e colegas que, na época, não souberam 

das reais circunstâncias do seu desaparecimento”. 

Ora, Senhor Deputado, o inusitado e escandaloso desse caso, sem paralelo na 

história da USP, está justamente no fato de que se sabia, sim, na época, e sobejamente, 

do caráter forçado e involuntário de seu não comparecimento ao trabalho. 

Quando a Comissão Processante da Reitoria e a Congregação da Química 

decidiram pela demissão, em janeiro-fevereiro de 1975, já era amplamente conhecida a 

condição de desaparecida política de minha irmã, conforme documentos, testemunhos e 

até notícias de jornais, tudo isso juntado em apelo à comissão processante pelo nosso 

advogado, o falecido Dr. Aldo Lins e Silva, em 24 de janeiro de 1975, e denegado pela 

comissão (processo 17.499/74/RUSP). 

Enquanto entidades como a Anistia Internacional e a Comissão Justiça e Paz da 

Arquidiocese de São Paulo já se empenhavam em denunciar a repressão política no 

Brasil, a Congregação da Química e a Reitoria dessa universidade optaram pelo 

caminho oposto de legitimar e dar cobertura ao ato criminoso do sequestro e 

desaparecimento de minha irmã. É disso que se trata. 

Ao se fiar nessa declaração falsa do ano passado da Congregação da Química, 

penso que não iniciou bem o Magnífico Reitor sua participação no esforço nacional de 

busca da verdade. Anoto também que o longo parecer da Assessoria Jurídica da 

Universidade, emitido em julho de 95 em resposta ao meu pedido de anulação da 

demissão (Processo 74.1.17459.1.7), embora recomendasse ao Magnífico Reitor a 

aceitação do meu pedido, camufla e absolve por trás de uma obscura linguagem jurídica 

o nefasto papel de coadjuvantes de um crime, desempenhado pela instituição nesse 

episódio, em especial por essa mesma Assessoria Jurídica à época. Não há uma palavra 

sequer de autocrítica. 

Senhor Deputado e demais membros da comissão da Verdade Rubens Paiva: os 

procedimentos que culminaram na demissão de minha irmã não resultaram do 

colaboracionismo ou conivência isolada ou medo ou fraqueza de um ou outro 

funcionário ou professor. Constituíram um processo coletivo da USP como organismo 
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social, envolvendo servidores e professores e instituições e formalismos de todos os 

escalões da Universidade, desde sua assessoria jurídica até a Congregação da Química. 

Entendo o constrangimento de ver tudo isso posto a nu, mas, sem o exame 

profundo de todas as etapas que levaram à lamentável decisão da Congregação da 

Química e do reitor à época, não mudará a cultura que permitiu que isso acontecesse. 

Quando o magnífico reitor Flávio Fava de Moraes, atendendo requerimento meu 

e ao parecer acima mencionado da Assessoria Jurídica, emitiu, em 20 de julho de 1995, 

ordem para que fosse cancelada a demissão, e “restaurada a verdade histórica no 

prontuário e no processo" de minha irmã, ficou faltando à mesma restauração da 

verdade histórica no âmbito da burocracia e do sistema de poder universidade em si. 

Se isso tivesse sido feito, a Congregação de Química não teria emitido mais de 

sete anos depois a lamentável declaração de que na época da demissão “ignorava as 

circunstâncias”, Termino reiterando minha disposição de comparecer a essa comissão, 

desde que assim o façam também os dirigentes dos setores da USP envolvidos no caso 

e/ou com conhecimentos dos fatos. 

Atenciosamente, Bernardo Kucinski. 

Isso quer dizer uma coisa fundamental para nós.  

Nós estamos com a audiência para apurar o caso de Ana Rosa Kucinski Silva 

parado porque a Reitoria se nega a comparecer aqui para ajudar na elucidação. E a 

família representada na figura de Bernardo Kucinski agora se nega também porque 

exige a presença da USP. Isso é um problema porque agora estamos sendo 

desbloqueados por essa disposição de não vir aqui da Comissão da Verdade que não é 

da Verdade porque não foi instalada, da Reitoria da USP. Aí nós temos esse problema 

que o Bernardo passou pedindo desculpas porque ele diz que é essa posição que ele tem 

que adotar, e agora nós temos um problema que não é só nosso da Comissão, da 

Assembleia Legislativa, mas sim da Comissão Nacional da Verdade porque é um 

desaparecimento. E nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa a apuração dos casos 

de paulistas que desapareceram aqui ou fora, e de pessoas de outros Estados e outros 

países que vieram para cá e aqui morreram ou desapareceram, que são 154 casos. Aí nós 

vamos ter um problema de barrar a apuração da verdade. Era isso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo, parabéns Ivan. 

Pessoal, nós temos que sair voando, mas tem dois minutos. Um do Professor José 

Carlos que vai falar da caravana da anistia lá em Ibiúna, da reedição do Congresso da 

OEE, e na medida em que duas atrizes estavam aqui, a Dulce e a Fernandinho foram 

embora, o Cícero Ducato vai ler um poema para fechar a reunião. Com a palavra, o 

Professor José Carlos.  

 

 

O SR. JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA FILHO – Eu apenas queria 

avisar que no dia 15 de junho vai acontecer mais uma caravana da anistia, a 71ª que 

como todos sabem, trás a possibilidade de apreciação de requerimentos de anistia em 

locais públicos e de realização de uma série de atos e homenagens, atos públicos que 

demarcam claramente a importância da memória e do repúdio a toda forma de 

autoritarismo. Vai ter então em comemoração ao 30º Congresso da UNE que foi tão 

brutalmente interrompido em Ibiúna em 1968 e eu só estou avisando isso não só para 

que vocês saibam, mas que também nos ajudem para que chegue (ininteligível) o email, 

eventos.ca@mmj.gov.br ou pelo fone prefixo de Brasília, 61-2025-9254. Era esse o 

recado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Professor. 

Vamos lá. Cícero Ducato.  

 

 

O SR. CÍCERO DUCATO – Pesadelo. É um poema e música de Maurício 

Tapajós e Paulo Cesar Pinheiro.  
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Acho que aqui está o nosso sentimento, de todas nós, mas do Professor Fabio 

Comparato. 

Quando um muro separa, uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune. 

Você vem me agarra, alguém vem e me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se 

a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem 

chegando, que medo você tem de nós. Olha aí. Você corta um verso e eu escrevo outro. 

Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. Perturbando a 

paz, exigindo o troco. Vamos por aí eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, 

olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós. Olha aí, o muro caiu. 

Olha a ponte, da liberdade guardião, o braço do Cristo horizonte abraça o dia de 

amanha. Olha aí. Olha aí. Olha aí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Sr. quer se inscrever 

para falar? Uma pergunta não. Faça particularmente. Pessoal, a gente já merecia tudo 

que a gente fez de ofensa e desfaçatez, menos que um membro da Comissão Nacional 

da Verdade, falando da Comissão da Verdade, assinasse aquele artigo atingindo a honra 

do povo brasileiro e de todos aqueles que resistiram. Muito obrigado. A sessão está 

encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Octogésima quarta audiência pública, 11 de outubro de 

2013, auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a octogésima quarta audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 11 de outubro de 2013, às 14 

horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no auditório Paulo Kobayashi, 

sobre o elo entre o desaparecimento no Brasil e na Argentina por militantes pela operação 

Condor.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público.  

A constituição da mesa: Dra. Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade, Sr. 

Carlos Lafforgue, principal testemunha do caso, Sra. Mabel Bernis, esposa de Jean Henri 

Raya Ribard, Sra. Janaína de Almeida Teles, historiadora e pesquisadora da USP, 

proponente a Comissão Estadual Rubens Paiva, desta sessão, e Dr. André Sabóia Martins, 

Secretário Executivo da Comissão Nacional da Verdade. 

Pedirei a Dra. Rosa fazer uma breve fala, uma introdução, em nome da Comissão, e 

em seguida passo para o André Sabóia falar no conteúdo sobre o caso. Dra. uma palavra de 

abertura da sessão. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Caro Deputado Adriano Diogo, em nome do qual eu 

saúdo todos os participantes desta mesa, a nossa familiar de um desaparecido, Dr. 

Lafforgue, e todos os outros.  

Caríssimos participantes deste evento, nós estamos aqui em nome da Comissão 

Nacional da Verdade, em uma atividade conjunta, em uma parceria com a Comissão 

Rubens Paiva, vítimas, familiares, dois países, Argentina e Brasil, militantes de direitos 

humanos também, para reconstituir esse painel de atrocidades que foram as nossas 
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ditaduras e muito especificamente reconstituir, refazer esse quebra-cabeça que foi a 

operação Condor, como vocês chamam, Condor como nós chamamos. 

Isso é realmente um quebra-cabeça, porque esse caso, por exemplo, expõe isso 

claramente, é um caso anterior ao golpe militar na Argentina, é um caso de 1973, e quando 

a operação Condor, inclusive não estava ainda legitimada, não estava criada legalmente, 

mas a conexão repressiva já existia e a conexão repressiva existia inclusive com a 

Argentina que não tinha uma ditadura militar mais onde o seu aparelho repressivo já estava 

articulado com de outras ditaduras, de modo que essa reconstituição é uma tarefa muito 

complexa, porque não se trata só de contar uma história, é uma reconstituição complexa e 

lenta para nós das Comissões da Verdade, porque isso implica, usando uma expressão 

brasileira, porque não tem uma tradução na Argentina, mas em fazer um inquérito, que não 

é ainda um inquérito criminal, nós esperamos que esse inquérito criminal suceda depois, 

com a reinterpretação da lei da anistia. 

Mas, aliás, nesse caso, como é um caso de desaparecimento, isso nem é necessário, 

já hoje isso pode se tornar um inquérito do Ministério Público, uma investigação do 

Ministério Público, e pode ser ajuizada uma ação se nós tivermos elementos.  

Mas eu dizia que essa atividade é complexa, porque implica em nós fazermos uma 

apuração, nós temos que apurar o fato, com muita precisão, nós temos que ouvir vítimas, 

nós temos que ouvir, em princípio, os violadores, os torturadores, os assassinos, em alguns 

casos, e fazer um relato.  

Então, é uma atividade bem complexa, na Argentina, ajuizar, investigar, por meio 

da “Fiscalia” e depois ajuizar no juízo se investiga também, é uma atividade complexa. E, 

ao mesmo tempo, nós temos muita pressa. Isso é uma atividade muito doída, porque nós 

temos que fazer com todo o rigor que isso exige, com toda a precisão que isso requerer, 

mas ao mesmo tempo nós temos pressa, porque também esses violadores estão morrendo, e 

nós todos também já estamos ficando velhos, e essa história é uma história que tem que 

aparecer ainda para os sobreviventes, ter resultados ainda para os sobreviventes, de modo 

que essa audiência é muito importante, eu não entrarei no significado específico dela, 

porque temos aqui o nosso Secretário executivo que é também um gestor desse grupo de 

trabalho no âmbito da Comissão da Verdade, que é o grupo que investiga as atividades da 
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operação Condor, ele e a nossa historiadora Janaína vão situar melhor esse caso no âmbito 

dessa questão, dessa operação que foi a operação Condor. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de o diplomata André 

Sabóia fazer uso da palavra, o Ricardo Kobayashi fará a leitura do memorial dessas vítimas, 

dessas pessoas que vamos abordar hoje à tarde. Com a palavra Ricardo Kobayashi. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Caiupy Alves de Castro, nasceu em 16 de 

agosto de 1928, no Rio de Janeiro, filho de Mariano Alves de Castro e Leopoldina Ribeiro 

de Castro, desaparecido em 21 de novembro de 1973. Bancário aposentado e sócio da 

empreiteira São Tomé, Caiupy levava uma vida tranquila, sempre presente aos 

acontecimentos políticos mais importantes de sua época. Como militante comunista, foi 

detido pelo DOPS da Guanabara, em maio de 1968, quando participava de uma 

manifestação de 1º de maio, próximo ao campo de São Cristovão, no Rio de Janeiro. Ficou 

11 dias incomunicável.  

O sindicato dos bancários interferiu, mas as autoridades não reconheceram a prisão. 

Foi posto em liberdade 20 dias depois, por meio de um “habeas corpus” sem que se 

formalizasse o processo judicial. Em 1971, Caiupy viajou para o Chile para encontrar o 

Major Joaquim Pires Cerveira, de quem era amigo, passou vinte dias lá, voltou em seguida 

para o Brasil, onde viveu até o dia de seu desaparecimento. Cerveira foi banido do Brasil, 

em junho de 1970, após o sequestro do embaixador alemão, quando 40 presos políticos 

foram trocados pelo diplomata. Após o golpe de Estado no Chile, que depôs Salvador 

Allende, em setembro de 1973, Cerveira mudou-se para a Argentina. Caiupy foi preso 

novamente pelos órgãos de segurança do Rio de Janeiro, em Copacabana, em 21 de 

novembro de 1973, por volta das 19 horas e desde então se encontra desaparecido. 

De acordo com o depoimento de sua esposa, Marli Paes Leme, publicado no livro 

“Desaparecidos políticos”, “tomamos um ônibus na linha circular Glória-Leblon, no início 

da rua Barata Ribeiro, em Copacabana, e quando chegamos na altura da galera Menescal, 

Caiupy puxou a cigarra e desceu. Antes de me confidenciar o encontro rápido com um 

amigo, mas garantiu que voltaria logo.  
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Pediu-me inclusive que não mudasse a roupa ao chegar em casa, pois iríamos juntos 

ao cinema. Esperei e nada do Caiupy, meu marido tinha desaparecido. Comecei a busca. 

Recorri a amigos que me acompanharam nos distritos policiais. Desconfiava da gravidade 

do que tinha acontecido, ninguém desaparece assim de uma hora para outra. Fui pelas vias 

normais, percorri todos os hospitais da cidade, minha irmã foi ao necrotério, fomos também 

ao DOPS e nada encontramos. O mistério era tão grande que quase enlouqueci.  

Algumas pessoas me sugeriram colocar um anúncio no jornal, mas nenhum diário 

queria aceitar o anúncio. Depois de muita procura, conseguimos colocar por 2 dias no 

“Diário de Notícias”, nada adiantou, nenhuma informação nova.  

Procurei um advogado, fui falar com Dom Ivo Lorscheiter, na CNBB. Comecei a 

movimentar pessoas amigas, fiz pedido a generais e nada consegui. Nenhum órgão assumia 

a prisão de Caiupy. Devido a minha falta de tempo, Lurdes Cerveira, esposa do também 

desaparecido Major Cerveira, me ajudava.  

Nessa época foi preso um companheiro de Caiupy, de nome Otevaldo da Silva. A 

prisão foi de conhecimento público, pouco depois Otevaldo foi solto e disse que ouviu a 

voz de meu marido quando estava sendo interrogado em um quartel militar de Brasília, as 

esperanças reacenderam.  

O nome de Caiupy faz parte da lista de desaparecidos políticos desde os anos 1970, 

grafado incorretamente como Caio Bi, sua vinculação política era apresentada como a de 

militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB, decorrente de sua filiação a esse partido 

em 1945, mas pouco se sabe de suas atividades políticas nos últimos anos antes de seu 

desaparecimento.  

Seu nome figurou na nota do Ministro da Justiça, Armando Falcão, de fevereiro de 

1975, emitida em resposta às denúncias feitas em 1974, pela Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, e por Dom Paulo Evaristo Arns, sobre 22 desaparecidos. 

Na nota consta a seguinte informação a seu respeito, militante comunista, detido pelo 

DOPS da Guanabara, em maio de 1968, participando de agitações de rua, foi posto em 

liberdade após prestar declarações. Encontra-se desaparecido.  

O nome de Caiupy, consta da lista de desaparecidos políticos do anexo I, da Lei 

9140/95. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, seu caso foi 
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protocolado com o número 099/96. Em sua homenagem a cidade de São Paulo deu seu 

nome a uma de suas ruas situada no bairro de Jardim Guanhembu”.  

Lerei o memorial de Jean Henri Raya Ribard. Nasceu em 4 de agosto de 1944, na 

cidade de Gourgeon, no departamento de Haute-Saône, na França. Desaparecido em 21 de 

novembro de 1973. O pai de Jean Henri Raya Ribard era um espanhol anarquista, que 

combateu o franquismo na guerra civil espanhola de 1936 a 1939, e fugiu para a França 

durante a segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Jean trabalha no Frigorífico Pedro e 

residia em Buenos Aires, Argentina, tinha 29 anos, era casado com Mabel Bernis Raya, 

com quem teve uma filha. Jean Henri chegou ao Rio de Janeiro em 21 de novembro de 

1973, e desapareceu em território brasileiro. Nada foi noticiado pela imprensa da época e 

permanece uma incógnita o que ocorreu.  

Seu desaparecimento foi relatado no livro “Desaparecidos políticos, prisões, 

sequestros, assassinatos”, de 1979. A denúncia de seu desparecimento foi registrada pela 

Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, CONADEP, na Argentina, cuja 

declaração possui o número 3.366. A autora da denúncia foi sua mãe Gilberta Camila 

Ribard Raya. No arquivo da equipe Argentina de antropologia forense, consta apenas que 

desapareceu no Brasil e não há registro de que tenha sido visto em algum centro 

clandestino de detenção, CCD, daquele país.  

Jean saiu de Buenos Aires com destino ao Brasil, em 14 de novembro de 1973, 

passou por Uruguaiana, procedente de Paso de los Libres, no dia 18, quando escreveu a sua 

esposa que estava na Europa. Chegou ao Rio e hospedou-se em um hotel na avenida 

Atlântica, número 3.150, ficando no apartamento 204, de onde escreveu a amigos de 

Buenos Aires. Esta é a última notícia sobre ele, depois disso não há mais informações sobre 

sua estadia no Brasil.  

Em abril de 1974, sua esposa recebeu na Europa uma carta anônima, revelando que 

Jean havia sido sequestrado pelos órgãos de segurança no Rio de Janeiro. O sequestro teria 

sido motivado pelos frequentes contatos mantidos por ele com exilados brasileiros em 

Buenos Aires. Imediatamente, Mabel e sua filha viajaram ao Rio de Janeiro, para tentar 

descobrir algo sobre seu paradeiro. Seguindo indicações de amigos brasileiros, Mabel 

contratou o advogado Lino Machado Filho, conhecido advogado de presos políticos.  
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O advogado solicitou informações às autoridades, mas não obteve êxito. Decidiu 

impetrar “habeas corpus”, no qual especificou que o paciente entre os dias 16 e 18 de 

novembro ingressou neste país, por meio da cidade de Uruguaiana, vindo de Paso de Los 

Libres, presumindo de sua cédula de identidade argentina de número 5268995 e passaporte 

devidamente legalizado.  

Chegando a Porto Alegre, escreveu a sua mulher, dando-lhe conta de que seguiria 

de imediato para o Estado da Guanabara, onde chegou efetivamente a 21 daquele mês e 

ano, e de onde novamente se correspondeu com seus familiares e amigos. Lino lembrou 

ainda da carta anônima recebida e explicou que a família procurou em Buenos Aires as 

embaixadas do Brasil e da França e a da França comunicou-se com a embaixada francesa 

no Brasil.  

A família também realizou buscas para localizá-lo no Rio de Janeiro, no endereço 

indicado na carta enviada por Jean, Mabel e sua filha foram informadas pelos porteiros e 

guardas que o reconheceram pelas fotos que ele estivera morando no edifício, mas 

desaparecera. Em 16 de outubro de 1974, o pedido de “habeas corpus” deu entrada no 

STM, solicitando versões sobre a prisão de quem teria sido a ordem, desde quando, qual o 

motivo e onde se encontrava Jean Henri.  

O pedido dirigiu-se aos comandos dos exércitos nas respectivas áreas, aos 

comandos regionais da aeronáutica e da marinha, em todo o país, à Polícia Federal, à 

Secretaria de Segurança Pública e ao DOPS dos Estados e Territórios.  

O STM alegou que não havia “indicação precisa da autoridade coatora”, o 

Procurador Geral do Ministério Público da União, junto à Justiça Militar, Ruy Lima Pessoa, 

em despacho ao relator do “habeas corpus” no STM, General Augusto Fragoso, explicou 

“inúmeras pessoas nos grandes centros desaparecem diariamente sem que os interessados 

pelos seus destinos atribuam a sua origem aos órgãos de segurança do Estado”.  

Insistiu na necessidade da família ou do advogado especificarem a autoridade 

coatora. Outro despacho do General Augusto Fragoso solicitou novamente a indicação da 

autoridade, o advogado respondeu-lhe “as prováveis autoridades coatoras serão assediadas 

no Estado da Guanabara, e as de São Paulo já acostumadas a sequestrar cidadão no Rio, 

como aconteceu recentemente com a advogada Dr. Flora, fato do conhecimento do egrégio 

Tribunal. Quando do affaire Rubens Beirot de Paiva, as negativas de prisão só sucumbiram 
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quando o impetrante de ontem e de hoje ofereceu a prova da prisão negada sempre, o seu 

veículo no pátio do primeiro batalhão da polícia do exército, na rua Barão de Mesquita, mas 

já era tarde, porque o paciente jamais apareceu. De resto, eminente Ministro, a solução 

simplista recomendada pelo ilustrado Dr. Procurador Geral, plena de conceitos jurídicos e 

filigranas desatende ao escopo do remédio heróico, que por sê-lo assim na lição de Ruy, 

não fica submetido a regras processuais que o ilidiriam, tornando inócuo e ineficaz”.  

A averiguação judicial sobre o paradeiro de Jean não prosperou, a família continuou 

insistindo até 22 de novembro de 1974, quando o Ministério Público negou o pedido de 

“habeas corpus”, reafirmando “deve o impetrante dirigir-se ao órgão polícial competente 

encarregado de descobrir o paradeiro das pessoas desaparecidas no país”. Desde o fim da 

campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita, para os presos políticos, a Comissão de 

Familiares de Mortos e Desparecidos Políticos perdeu contato com a família de Jean, não 

foi apresentado requerimento sobre o caso na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos. 

Agora a leitura do memorial de Antônio Luciano Pregoni. Nasceu em Córdoba, 

Argentina, em 9 de julho de 1936, filho de Pascoal e Juana Antônia Gimenez Pregoni, 

desaparecido em 21 de novembro de 1973, militante da organização do Tupamaros, no 

Uruguai. A denúncia de seu desaparecimento foi registrada pela Comissão Nacional sobre 

desparecimento de pessoas na Argentina e está protocolada com número 3.291.  

A autora da denúncia foi sua esposa Maria Ester Pregoni, com quem Antônio teve 

um filho na Argentina chamado Javier Pregoni. De acordo com informações dos arquivos 

da CONADEP, Luciano teria viajado de Buenos Aires ao Rio de Janeiro, em um ônibus da 

empresa Puma, em 16 de novembro, com Jean Henri Raya Ribard, e uma terceira pessoa 

chamada Antônio Graciani, todos são desaparecidos. Documento da CONADEP vincula 

Pregoni aos Tupamaros, relacionando-o a Abraham Guillén, combatente da Guerra Civil 

Espanhola, 1936 a 1939, que se refugiou na França durante a 2ª Guerra Mundial. Guillén 

mudou-se para América Latina nos anos 1950 e foi uma importante influência entre os 

Tupamaros.  

Um documento encontrado no arquivo do DOPS de São Paulo faz referência a uma 

matéria de jornal sem data e sem identificação, mas cuja ficha registra a data de 24 de abril 

de 1967, com o título “Dois Brasileiros Detidos por Subversão no Uruguai”, a qual cita 
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Pregoni “Montevidéu, AP (ininteligível): cerca de 20 pessoas foram detidas ontem à noite, 

durante uma batida realizada pela polícia para desbaratar o que a autoridade julga ser uma 

vasta conspiração comunista para subverter a ordem pública no Uruguai.  

Entre os detidos se encontram dois brasileiros, o ex-suboficial do corpo de fuzileiros 

navais Darci Pereira da Silva e outro elemento cujo nome não foi fornecido à imprensa. O 

ex-suboficial brasileiro foi detido em um restaurante de sua propriedade, situado no centro 

de Montevidéu, onde reside desde que fugiu do Brasil, logo depois da revolução de 1964.  

Outro terrorista detido foi o argentino Antônio Luciano Pregoni que, segundo a 

polícia, era especialista em explosivos e está ligado à organização extremista dos 

Tupamaros. Em uma batida anterior, a polícia apreendeu na residência do agrimensor 

Alfredo Rodriguez Luciardi, uma abundante propaganda comunista da linha chinesa e uma 

lista dos altos comandantes militares uruguaios, com suas respectivas residências 

particulares.  

Os documentos encontrados na residência de Rodriguez Luciardi forneceram a pista 

à polícia para as prisões realizadas nas últimas horas. Também em poder de Darci Pereira 

da Silva foi encontrada vasta propaganda comunista da linha chinesa, além de outros 

documentos que o vinculam a grupos terroristas uruguaios, que a polícia acaba de prender. 

Em fontes policiais admite-se a possibilidade que Darci esteja ligado também ao Almirante 

Vermelho, brasileiro Cândido Aragão que está exilado no Uruguai”.  

Os sequestros e os desaparecimentos: segundo informações dos arquivos da 

CONADEP, Jean Henri Raya Ribard participava do Comitê de solidariedade a refugiados 

políticos na Argentina e viajou ao Brasil para cumprir tarefas dessa organização.  

Os arquivos informam ainda que, no fim de 1973, Pregoni e Jean tiveram contatos 

frequentes com o oficial do exército brasileiro refugiado em Buenos Aires, eles estariam 

nessa época discutindo a formação de uma nova organização revolucionária.  

Há indícios de que o terceiro membro do grupo que viajou ao Brasil em novembro 

de 1973, era brasileiro. Até o presente momento, não foram encontrados registros a respeito 

de Antônio Graciani e há suspeitas de que esse seja um nome falso. Desde os anos 1970, o 

nome de Caiupy Alves de Castro figurava na lista de desaparecidos políticos da Comissão 

de Familiares de Mortos Desparecidos Políticos, contudo somente a partir das informações 

obtidas por meio das pesquisas realizadas nos arquivos da CONADEP, em 2008, foi 
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possível realizar o desaparecimento dos 3 militantes vindos da Argentina e o de Caiupy, 

principalmente em função do fato de o referido sequestro ter ocorrido na mesma data e 

local.  

Também as prováveis relações em comum que mantinham com o ex-major do 

exército brasileiro, Joaquim Pires Cerveira, desaparecido na Argentina, em 5 de dezembro 

de 1973, juntamente com João Batista Rita.  

Em 24 de março de 2004, a revista “Isto é” publicou reportagem de Amaury Ribeiro 

Junior, baseada em documento encontrado nos pertences do general Antônio Bandeira, que 

comandou as forças armadas até o fim da segunda campanha contra a guerrilha do 

Araguaia, no qual foi revelado o conteúdo de uma reunião entre os generais Ernesto e 

Orlando Geisel e o então Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici, da 

qual Bandeira também participou. Na reunião ocorrida em maio de 1973, discutiu-se as 

diretrizes da repressão política “a utilização de todos os meios para eliminar, sem deixar 

vestígio, às guerrilhas rurais e urbanas de qualquer jeito a qualquer preço”.  

De acordo com depoimento cedido a “Isto é”, por um General que atuou na área de 

informação e era ligado ao Presidente Geisel “em 1973, concluímos que, ou a gente matava 

todo mundo ou essas guerrilhas nunca mais teriam fim”, de acordo com a reportagem 

surgiram dois grupos ultrassecretos, um do CIEE, de Brasília, e outro DOI-CODI, de São 

Paulo, formados por menos de 10 pessoas, estavam autorizados a assassinar e sumir com 

corpos e foram responsáveis pelo desaparecimento de cerca de 80 presos políticos entre 

1973 e 1975.  

O CIEE encarregou-se da repressão à guerrilha do Araguaia e dos militantes 

perseguidos pelos órgãos de repressão política do Cone Sul. O ex-sargento do DOI-CODI 

São Paulo, Marival Chaves do Canto Dias, em entrevista na matéria “Os matadores”, na 

mesma edição da revista, divulgou os nomes de alguns dos envolvidos no extermínio. Os 

responsáveis pela ação do CIEE foram os coronéis Paulo Malhães, Dr. Pablo, e José 

Abrantes Teixeira, Dr. César. Malhães era ligado à direção de inteligência nacional, DINA, 

à polícia política chilena e ganhou o codinome Pablo, quando participou dos interrogatórios 

no estádio nacional de Santiago, após o golpe de 11 de setembro de 1973, no Chile. 

Antônio Graciani, considerando-se que o nome seja verdadeiro, foram encontrados no 

arquivo do DOPS São Paulo, ficha sobre Antônio Graciani, as quais informam que ele era 
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filho de Antônio Graciani e Maria Novelo Graciani, natural de Piracicaba, São Paulo. 

Casado, exercia a profissão de mecânico, tinha 34 anos quando foi detido pelo DOPS de 

São Paulo durante a greve iniciada em 13 de dezembro de 1961, considerada ilegal pelo 

governo federal.  

As informações aqui apresentadas foram extraídas do “Dossiê Ditadura, Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil, de 1964 a 1965”, publicado pelo IEVE e Imprensa 

Oficial do Estado, em 2009. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Retomando a sessão, nós 

queremos informar que alguns erros e imprecisões que contém nesse dossiê é justificado 

porque esse trabalho foi feito há cinco anos e pretendemos, na sessão de hoje, durante as 

falas da Janaína e do diplomata André Sabóia, esclarecer e corrigir algumas distorções.  

Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à historiadora Janaína de Almeida 

Teles que iniciará, é proponente desta sessão e iniciará os trabalhos. Com a palavra Janaína. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Gostaria de agradecer 

muito ao Deputado Adriano Diogo e à Comissão Nacional da Verdade que possibilitam 

esta audiência e eu só farei uma pequena apresentação e passarei a palavra para o André, 

porque na ocasião, a partir de 2008, nós fizemos essa pesquisa sobre esse caso juntos.  

Então, eu queria dizer que, em 2008, enquanto eu ajudava a organizar e escrever 

esse livro “Dossiê Ditadura”, eu encontrei informações sobre o Jean Henri Raya Ribard, ou 

Juan, que faziam parte do “Dossiê na primeira versão, que é a versão de 79, e acabei 

percebendo que havia uma coincidência de data e local do desparecimento junto com o 

Caiupy Alves de Castro e percebi também que ambos, mais tarde, fui percebendo que 

ambos tinham ligações com o Major Cerveira, mas isso demorou um pouco para se chegar 

a essa conclusão, mas eu fui à Argentina em 2008 e procurei o então diplomata André 

Sabóia e pedi ajuda para ter acesso aos documentos da CONADEP e saber se esses casos 

tinham sido denunciados na CONADEP.  

E começamos essa investigação que resultou nessa descrição que a gente fez no 

“Dossiê”, que tem alguns erros, porque na época nós não tínhamos contato com a família 

nem do Caiupy, nem do Juan, nem do Pregoni, mas em 2011 tive a oportunidade de dar 
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uma entrevista para o jornal “Página 12” onde eu contei um pouco dessa histórica, desse 

caso, e a Mabel leu essa entrevista no “Página 12”, viu  meu nome e acabou conseguindo, 

depois de uns 6 meses, me encontrar no Brasil e assim a gente conseguiu, nesse meio tempo 

conheci o Lafforgue, que foi a principal testemunha a esclarecer a ligação entre o Juan, o 

Pregoni com o Major Cerveira, que desapareceu cerca de 15 depois do desaparecimento 

desses militantes no Rio de Janeiro.  

Agora, eu queria passar a palavra para o André, porque na época ele investigou 

esses casos na CONADEP e depois agora como membro da Comissão Nacional da 

Verdade, ele conseguiu, teve acesso, que na época nós não tínhamos acesso aos arquivos do 

SNI, e conseguiu mais dados sobre o caso. Nós quando fizemos o livro tínhamos acesso só 

aos arquivos do DOPS São Paulo, que apresentaram já algumas ligações entre os 

brasileiros, os uruguaios, tanto Tupamaros quanto Peronistas e no decorrer da explicação 

como caminhou nosso investigação e dos depoimentos, a gente vai esclarecendo um pouco 

como que tudo que a gente conseguiu descobrir até agora, porque ainda falta muita coisa. 

Então, obrigada, passarei a palavra para o André. 

 

O SR. ANDRÉ SABÓIA – Bom, obrigado, Janaína, boa tarde a todos. Gostaria de 

cumprimentar a mesa na pessoa do Deputado Adriano Diogo que nos acolhe hoje aqui para 

fazer esta audiência tão importante para as investigações das Comissões da Verdade sobre a 

operação Condor e seus antecedentes.  

Gostaria de cumprimentar também a Mabel Bernis e seus familiares que estão aqui, 

pelo esforço de nos apoiar, pela confiança depositada no nosso trabalho, pela disposição de 

me ajudar. Também o companheiro Carlos Lafforgue, do arquivo Nacional da Memória, na 

Argentina, que vem fazendo uma colaboração muito importante com o Brasil nessa 

investigação sobre a operação Condor e acredito que é no âmbito do arquivo Nacional da 

Memória que nós temos a investigação mais extensa sobre vítimas da operação Condor 

aqui na nossa região, eles estão avançando muito nessas pesquisas.  

Bom, como disse já a Dra. Rosa, esse é um caso complexo, é uma investigação 

complexa, pois envolve 5 ou 6 desaparecidos políticos. São casos que foram denunciados lá 

nos anos 70, no princípio da campanha dos desaparecidos, na campanha pela anistia e por 

várias razões ficaram um tempo, vamos dizer assim, esquecido, por conta desse debate 
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sobre o nosso passado interditado no Brasil, pela falta de contato muitas vezes entre os 

militantes, a sociedade, e principalmente os governos dos países que são vizinhos, mas que 

às vezes caminham paralelamente.  

É muito recentemente nesse movimento de integração das nossas perspectivas, de 

união de esforços na investigação das graves violações de direitos humanos que esse caso 

foi retomado e graças ao trabalho da Comissão de Familiares, o trabalho da Janaína de 

reedição do “Dossiê Ditadura”, para o qual eu tive a felicidade de poder contribuir 

modestamente em alguns casos. 

Eu gostaria de pedir ajuda da Vivian, porque eu tenho aqui, eu passo aqui, queria 

mostrar aqui alguns documentos que a gente foi encontrando ao longo desse processo que 

vão ilustrar a minha fala. 

Bom, essa é a principal pessoa que a gente vai tratar nesta audiência, essa é uma 

foto de Jean Henri Raya Ribard, que nos foi entregue recentemente pela Mabel, uma foto 

dele em Buenos Aires, acredito. E ele nasceu na França e veio, filho de veterano da Guerra 

Civil Espanhola, como já foi dito, e veio muito novo para a Argentina, radicou-se na 

Argentina, viveu a vida toda na Argentina, apesar de ter nacionalidade francesa, ele aparece 

em todos os documentos, todos dizem os argentinos desparecidos na Guanabara, essa sua 

nacionalidade de adoção. 

Esse é uma das primeiras publicações, o livro 79, que tem um capítulo sobre o Jean 

Henri Raya Ribard, sobre Caiupy, Cerveira, João Batista Rita, e tem uma informação que é 

uma pista muito importante que o provável, no terceiro parágrafo, motivo do sequestro teria 

sido os frequentes contatos mantidos por Raya, com exilados brasileiros em Buenos Aires, 

essa foi uma principal pista que a gente seguiu desde o começo nesse processo de 

atualização da preparação da segunda edição do “Dossiê Ditadura”. 

A aqui a gente vai passar para o primeiro documento que foi encontrado, graças a 

solidariedade do Carlos Lafforgue, nos arquivos do CONADEP. Ontem a Mabel teve a 

oportunidade de nos mostrar o original, isso é uma carta datilografada, isso foi feito um ano 

e pouco depois do desaparecimento, com os dados do desaparecimento, isso foi 

encaminhado a várias organizações de direitos humanos e essas organizações 

encaminharam anos depois à Comissão da Verdade da Argentina, o CONADEP, que 

começou a trabalhar em 1983, com a eleição do Alfonsin, a volta da Argentina a um regime 
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civil. E nesse documento nós encontramos essa informação, confirmando o que já dizia o 

livro de 79, que o Jean Henri Raya Ribard, onde é o ponto aqui? É o verde? Está aqui, que 

viajou de Buenos Aires ao Brasil, no dia 16 de novembro, foram recebidas duas cartas dele, 

nessa viagem, por amigos, a última carta do dia 21 de novembro, do Rio de Janeiro, e a 

partir dessa data de 21 de novembro, não houve mais nenhuma outra informação sobre o 

seu paradeiro nem de seus companheiros, companheiros de viagem, e diz “os cidadãos 

argentinos Antônio Luciano Pregoni e Antônio Graciani”.  

Sobre o Antônio Pregoni, nós localizamos documentos no DOPS, localizamos 

documentos no próprio CONADEP, sabemos a filiação, ele já havia sendo monitorado, 

aqui a gente tem um documento do SISA, é um documento que fala sobre os Tupamaros, 

uruguaios, envolvimentos com os brasileiros, quando foram descobertos os Tupamaros e 

aparece o Antônio Luciano Pregoni, como operário do Jornal “Época”, esse é um jornal de 

esquerda, foi dirigido pelo Eduardo Galeno, foi um jornal importante, no qual os exilados 

brasileiros no Uruguai tiveram muita participação, e ao lado aparece o nome de Abraham 

Guillén.  

Sobre o Antônio Pregoni, acho que é importante anunciar que nós estamos desde 

2008 tentando localizar seus familiares, quem fez a denúncia foi sua esposa que nós não 

localizamos, e tivemos a informação que ele teve um filho, Javier Pregoni, que hoje vive 

nos Estados Unidos. E graças à iniciativa de fazer essa audiência pública e as notícias que 

foram publicadas nessa semana aqui na imprensa brasileira e reproduzidas pela imprensa de 

outros países, agora pouco antes de começar a audiência a gente recebeu o telefonema da 

Cecília Pregoni, que é sobrinha dele, vive em Córdoba, e disse que com a notícia que foi 

publicada, ela apresentou uma petição, pedindo uma abertura de investigações na Argentina 

sobre o caso, apresentou à própria CONADEP, que caso, isso é importante dizer, nenhum 

desses casos, apesar de todas as investigações que existem processos judiciais na Argentina 

sobre a operação Condor, nenhum desses casos é objeto de processo judicial, seja na 

Argentina, seja no Uruguai. Isso pela razão da forma jurídica, como são montados esses 

processos, não havia provas suficientes quando esses processos foram abertos e a maioria 

dos casos que são investigados pela Justiça Argentina são casos que têm uma data de início 

de 76, a data do golpe militar, dado pela junta, comandando pelo General Videla, um pouco 

antes.  
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É uma coisa importante de esclarecer também, nesses processos na Argentina, são 

mencionados casos de brasileiros desaparecidos na operação Condor, como é o caso do 

pianista Francisco Tenório, como também da Maria Regina Marcondes Pinto, mas esses são 

casos mencionados nos processos, eles não são casos realmente investigados, justamente 

por essa ainda insuficiência de provas na visão do Ministério Público e da justiça argentina. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEDIA TELES – E também, porque esses casos 

ocorreram depois do golpe na Argentina. Nós procuramos, quando estávamos na Argentina, 

o Ministério Público e eles argumentaram também que além da insuficiência de 

documentos esses casos eram muito anteriores ao golpe, então que eles legalmente não 

poderiam se ocupar nesse momento desses casos. 

 

O SR. ANDRÉ SABÓIA – Então, a Cecília Pregoni, familiar do Pregoni, 

agradeceu a iniciativa da Comissão de investigar e nos informou que o Pregoni também tem 

dois irmãos vivos que vivem em Córdoba, que estão dispostos a dar informações sobre o 

caso, e também tem um amigo, uma testemunha, que não sabe se está vivo, mas que vive 

no interior da província de Córdoba, que eles tentarão localizar, que é uma pessoa que 

acompanhou Pregoni até o momento de sua viagem ao Brasil. Isso foi uma notícia muito 

boa e que prova a importância desse trabalho de difusão, de audiências públicas, não é só 

um trabalho pedagógico, é um trabalho de difusão e de expansão do esforço de 

investigação.  

Nesse documento, surgem as referências sobre Abraham Guillén, que é uma pessoa 

importante para essa investigação. É um veterano combatente da Guerra Civil Espanhola, 

do lado dos anarquistas, dos republicanos, foi preso na Espanha, fugiu da prisão, seguiu 

para França no exílio, viveu três anos, e saiu da França exilou-se na América do Sul. Ele 

era muito amigo do pai do Jean Henri Raya Ribard, inclusive o pai do Jean Henri Raya 

Ribard, que também combateu na Guerra Civil, escreveu um prefácio em um dos livros do 

Abraham Guillén, e como a Mabel pode dizer também para nós em uma das nossas 

conversas, ele era uma figura muito importante para Jean Henri Raya Ribard, era uma 

espécie de um pai para ele, e ele era uma pessoa de uma geração mais antiga, que escreveu 
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vários livros, foi um pensador, um escritor importante para os movimentos de resistência 

armada e guerrilha na América Latina. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEDIA TELES – Vale ressaltar aqui que o primeiro 

documento que a gente encontrou no DOPS, que foi lido agora pouco, já apontava uma 

ligação estreita entre o Guillén ou “Guillén”, que era um anarquista espanhol, e o Pregoni, 

que apesar de argentino tinha militado no Uruguai, como membro dos Tupamaros, e esse 

documento fala de uma prisão, de uma ligação deles já em 67, com brasileiros no Uruguai. 

Então, essa relação com Major Cerveira, há indícios de que ela é uma relação um 

pouco mais antiga, não foi algo criado pouco antes do desaparecimento. 

 

O SR. ANDRÉ SABÓIA – Complementando o que disse a Janaína e porque a 

gente está mencionando a figura do Guillén, nós encontramos também nos arquivos do SNI 

um documento que tem origem no CENIMAR, Serviço Secreto da Marinha, que menciona 

uma reunião entre Pedro Eguren e Abraham Guillén, Pedro Eguren é filho de Alicia 

Eguren, que a gente verá outro documento da esquerda Peronista, e mostra que a Marinha 

já vinha monitorando desde março ou abril de 73, mais de 6 meses antes do 

desaparecimento as relações entre o Abraham Guillén e o grupo do Cerveira. 

O Abraham Guillén publicou o livro que mencionava o programa do grupo do 

Cerveira, que era um grupo muito pequeno nessa época, muito fechado, do qual se sabe 

muito pouco, mas esse é um documento importante. 

E aqui e esse é o documento que também foi encontrado no arquivo nacional, na 

Sessão da Divisão de Segurança e Informações do Ministério das Relações Exteriores, é um 

documento, de um dossiê de mais de 800 páginas deixado pelo agente Alberto Conrado, 

que era um agente, um brasileiro, que vivia no Uruguai, que era um agente do serviço 

secreto do Itamaraty e do CENIMAR também, segundo aparece nos documentos, era um 

jornalista com militância em grupo de esquerda, foi secretário do Almirante Cândido 

Aragão, mas era um agente remunerado e esse é um documento que é publico, você tem 

mais de 800 páginas, é praticamente a carreira toda desse informante contratado. É um 

documento, é um dossiê muito especial, porque tem rascunhos, tem cartas, tem observações 

dos superiores que desconfiavam do Alberto Conrado, das informações que ele prestava. 
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E nesse documento aparece que o contato do Joaquim Cerveira na Argentina era 

Alicia Eguren, que era uma poeta, escritora, militante da esquerda Peronista, foi casada 

com John William Cooke, que foi uma pessoa importante na esquerda Peronista, esteve em 

Cuba na resistência à invasão da Baía dos Porcos, e hoje o Lafforgue pode nos dizer que a 

relação de Alicia com Cerveira se dava por meio do Presidente Salvador Allende, do qual 

os dois eram muito próximos. 

E você vê aqui que tem várias informações, tem uma peculiaridade da ação desse 

agente, esse agente, Alberto Conrado, não se apresenta pelos mesmos documentos como 

uma pessoa diretamente envolvida no sequestro, mas alguém que estava acompanhando de 

perto e que depois do sequestro, tanto do Cerveira, do Rita, como do desaparecimento dos 

argentinos no Rio de Janeiro, se infiltra nessas organizações e acompanha as investigações 

que essas organizações estavam fazendo sobre o caso e existem vários documentos, até um 

jornalista perguntou se a gente tinha certeza desse vínculo. Existem vários documentos, e 

não só nesse arquivo. E aquele documento é o documento que fala do nome do Jean Henri 

Raya Ribard, mas esse é outro documento também do dossiê do Conrado de outro agente 

que a gente não sabe quem é, que menciona o endereço, não fala do nome do Jean, nem do 

Antônio Pregoni, mas fala do endereço onde eles estavam em Copacabana, avenida 

Atlântica, 3.150, só tem um erro aqui, que é o apartamento, esse é o mesmo endereço que 

aparecerá nesse “habeas corpus”, que a Mabel apresentou em favor do Jean Henri Raya 

Ribard, em setembro de 74, por meio do advogado Lino Machado Filho, parece que está 

aqui o endereço correto, na mesma rua, o mesmo número, só o apartamento correto. 

Aqui nós temos a foto desse apartamento que foi tirada pela Mabel quando ela foi 

ao Rio de Janeiro. Ficou um mês no Rio de Janeiro, tentando esclarecimentos sobre o caso, 

eu não entrarei muito no que é o depoimento da Mabel, mas chamarei a atenção para outro 

documento que é um documento da embaixada do Brasil em Buenos Aires sobre o 

desaparecimento do Joaquim Cerveira e do Batista Rita, que traz uma informação que foi 

dada pelo Alto Comissário para os refugiados das Nações Unidas, em Buenos Aires, 

Oldrich Hasselmann, que passou para a embaixada do Brasil em Buenos Aires, em 

fevereiro de 74, e esse representante das Nações Unidas, conversando com a pessoa da 

embaixada diz: “alguns refugiados brasileiros sem ideologia marxista procuraram esse 

funcionário das Nações Unidas para informar que haviam recebido de fonte segura a notícia 
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de que os dois desparecidos se encontrariam em uma prisão brasileira, situada em Barão de 

Mesquita”. 

Essa informação a Mabel nos contou que ela recebeu quando esteve no Rio de 

Janeiro, a informação de que Juan estaria também em Barão de Mesquita, coisa que pelo 

contexto político da época não teve a menor condição de confirmar. 

Aqui um outro documento que é um recorte de jornal em uma pasta sobre o Joaquim 

Cerveira, no arquivo da polícia da província de Buenos Aires, um recorte de jornal sobre o 

desaparecimento de Joaquim Cerveira e João Batista Rita, e que menciona que havia um 

representante do Peronismo de base na coletiva da denúncia, dá dados também de como foi 

à operação de sequestro, envolvimento de prováveis policiais argentinos e de um brasileiro, 

que se dizia da Interpol, uma pessoa falando em português, esse é um documento também 

importante.  

São todos esses elementos que vão consolidando uma versão, são pequenos 

fragmentos, um trabalho de investigação, trabalho de arqueologia política que toma tempo, 

mas que vai se configurando uma relação entre os dois casos, a gente não sabe exatamente 

qual a natureza da relação, mas a gente sabe que a informação de onde estava Cerveira na 

Argentina veio do Brasil. 

Pode-se se conjecturar que o sequestro dele tenha sido uma espécie de uma 

vingança contra uma ação de argentinos em território brasileiro, uma medida para 

aterrorizar a comunidade de exilados, e foi o que realmente aconteceu, a gente tem outras 

notícias de jornais, relatos que esse sequestro tão inesperado foi realmente um fato, e esse é 

um pouco o objetivo dessa política de desaparecimento, além de não deixar vestígios, não 

deixar provas, criar uma perplexidade na família e na opinião pública, entre aqueles que 

sabem como a repressão opera, cria um terror, um grande medo, e esse acho que foi o efeito 

desse sequestro. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEDIA TELES – Não, é que de acordo com 

documentos que você encontrou, não sei se é aquele que você mostrou parcialmente, mas 

há informes de que o Cerveira está sendo… o documento diz que o Cerveira fez contatos, 

aliás, que o Guillén fez contato com militares e militantes brasileiros, meses antes, o 

documento é de abril de 73, e que esses contatos são de poucos meses atrás. 
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Então, entre o final de 72, começo de 73, eles já estavam fazendo esses contatos no 

Chile, e há um informante ou mais que está dando informes sobre essa relação ainda no 

Chile do Guillén com Cerveira e que possivelmente, não é uma certeza nossa, de que a 

informação da localização exata do Cerveira em Buenos Aires venha do Brasil, porque ele 

está sendo monitorado desde o Chile, desde 72 pelo menos, e como a gente já viu essa 

relação dos brasileiros com os argentinos e com os próprios uruguaios, esse grupo que nós 

mencionamos da esquerda Peronista e Tupamaros e brasileiros já é bem anterior, pelo 

menos desde 67.  

Então, depois o Lafforgue esclarecerá mais, quer dizer, de fato, houve essa relação, 

estreitou-se mais em Buenos Aires, porque o Cerveira escapou do Chile mais ou menos um 

mês antes do golpe no Chile, então há indícios de que ele vem sendo seguido desde o Chile 

até Buenos Aires. 

Nós não sabemos ao certo como que ele foi localizado exatamente, porque inclusive 

ele foi preso em Buenos Aires, na avenida Corrientes, na rua. E depois é que chegaram à 

casa dele e que o militar ou o policial que chegou a casa dele falava português. 

Nós não sabemos, provavelmente os argentinos e brasileiros presos em Copacabana, 

desaparecidos em Copacabana foram presos, sequestrados por policiais ou militares 

brasileiros. Não sei em que momento foram levados para Argentina e o contrário também 

aconteceu, quer dizer, o contrário não, brasileiros estavam na Argentina e prenderam o 

Cerveira, pouco depois.  

Então, isso que a gente precisa aprofundar, porque nós citamos o depoimento do 

Marival Chaves, dizendo que Paulo Malhães seria o responsável pelas investigações de 

brasileiros no Chile, no período do golpe, seria responsável por essas operações pré-

Condor, no Cone Sul, mas a gente não tem, tirando o depoimento do Marival, até o 

momento não se sabe quem exatamente, há também esse depoimento de que tanto da 

Mabel, quanto dessas denúncias da época, da viúva do Cerveira e tudo, de que ele foi visto 

na Barão de Mesquita, e o Paulo Malhães era do CIE, do Rio de Janeiro, então 

provavelmente há essa conexão, mas nós não temos, não é conclusivo ainda.  
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O SR. ANDRÉ SABÓIA – A gente tem a necessidade de aprofundar as 

investigações, principalmente sobre as conexões brasileiras desses argentinos, chegando ao 

Rio de Janeiro. Aprofundar as investigações sobre o caso do Caiupy Alves de Castro.  

Nós já localizamos algumas testemunhas, a esposa do Caiupy, a Marly Paes Leme, 

que é a testemunha direta, foi a última que ouviu, infelizmente ela faleceu já faz 10 anos, 

mas nós estamos fazendo esse esforço também com os familiares do Antônio Pregoni, acho 

que eles terão novas informações e as perspectivas são interessantes para a gente avançar 

mais no esclarecimento deste caso. Obrigado. 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEDIA TELES – Eu só queria, a gente considerou 

muito importante fazer essa audiência pública, porque ela abre uma nova perspectiva, traz 

elementos novos e uma perspectiva sobre a relação e cooperação repressiva das ditaduras 

no Cone Sul. 

Então, primeiro demonstra, ainda que nós não tenhamos fechado a investigação, que 

a atuação do Brasil foi efetiva e foi fora do país, aconteceu fora do Brasil, e sequestrou 

gente no Cone Sul e possivelmente também na Europa e é muito anterior à própria criação 

da Condor, e essa cooperação neste caso, por exemplo, ela inclui o Uruguai, Chile e 

Argentina, que envolve 4 países. 

Essa cooperação era muito mais estreita e muito mais complexa do que a gente, do 

que a historiografia tem dito ultimamente, mas isso está mudando e por isso que dá 

importância desses relatos que a gente ouvirá agora. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria registrar para 

efeito de gravação que essas duas vozes dos depoentes é da Janaína de Almeida Teles e do 

André Sabóia Martins. 

Agora, a Sra. falará? Então, agora eu passo a palavra a Sra. Mabel Bernis, que fará 

uso e fará o seu depoimento. 

 

* * * 

Depoente presta declarações em língua estrangeira. 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sr. Carlos Lafforgue com a 

palavra. 

 

O SR. CARLOS LAFFORGUE – Bom, boa tarde a todos e a todas. Este é um 

caso de uma complexidade, perdão… 

 

* * * 

Depoente presta declarações em língua estrangeira. 

* * * 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEDIA TELES – Então, queria dizer para vocês que 

esta é a foto do casamento. Meu nome é Janaína para gravar. Esta é a foto do casamento da 

Mabel com Juan, ele está sorrindo, ela mais ainda, ela é a de cabelo curtinho e ele já está 

começando a ficar careca, isso é 69, no Uruguai, em Montevidéu. É uma foto bonita, ela 

trouxe outras fotos, a gente pode copiar e guardar. 

Eu queria aproveitar que estamos falando muito sobre Uruguai também, dizer que 

por meio de uma pesquisa na embaixada do Brasil na Argentina e com o Arquivo Nacional 

de la Memoria e da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos aqui do 

Brasil, iniciado em 2008, a gente conseguiu levantar 7 nomes de uruguaios que tinham 

cidadania brasileira, ou porque tinham nascido no Brasil, ou porque o pai ou a mãe eram 

brasileiros, e a maioria deles era militantes do PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, que 

nesse momento, entre o golpe no Chile e o golpe na Argentina, tinham conseguido 

amealhar, digamos assim, muito dinheiro e houve um intercâmbio muito grande repressivo 

entre a Argentina e Uruguai, e até Brasil, para prender esses militantes do PVP no Centro 

Automotivo Orletti, e havia um interesse especial por causa dessa grande quantidade de 

dinheiro que essa organização tinha, conseguida por meio de sequestros, onde eram 

exigidos resgates em dinheiro. 

Então, eu falarei os nomes deles que foram incluídos nos casos com alguma história 

que a gente conseguiu, por meio da ajuda do Álvaro Rico, que é um historiador uruguaio 

que trabalhou junto ao governo uruguaio na Secretaria, não guardei o nome, de Segmento 
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de La Comisión para La Paz, que fez um relatório muito extenso sobre cada caso de 

desaparecido uruguaio, então graças à ajuda do André, do Lafforgue e do Álvaro Rico, nós 

conseguimos recuperar uma parte da história desses militantes e acho que eles mereciam 

uma investigação mais detalhada, porque agora nós temos acessos a esses arquivos do SNI 

e ao arquivo do Altair, como é o nome verdadeiro? Alberto Conrado, vulgo Altair. 

Eu mencionarei o nome desses militantes desaparecidos para que fique registrado e 

que fique registrada a importância de seguir na investigação desses casos também, porque 

eles podem nos esclarecer ainda mais sobre essa cooperação repressiva no Cone Sul, que é 

bastante anterior a 76. 

Então, falarei os nomes deles: Marcos Basílio Arosena da Silva Guimarães, Ary 

Cabrera Prates, Davi Eduardo Chab Tarab Baabour, Roberto Adolfo Val Cazorla, Juvelino 

Andres Carnero de Fontoura Gulart e tem mais dois casos que a gente não conseguiu apurar 

a filiação, que é Francisco Edgardo Candia Correa e Juan Mariano Zaremba Rios. 

São 7 casos que nós esperamos que com novos trabalhos como este, com audiências 

públicas, com divulgação dos nomes também possamos fazer contatos com a família e etc. 

E queria que… bom, o Lafforgue deve ter coisas para dizer sobre isso, a gente passa 

a palavra para ele. Queria que você lembrasse que este trabalho sobre a cooperação 

repressiva no Cone Sul conseguiu levantar 700 nomes, se você quiser falar um pouco mais 

sobre isso, seria importante para nós também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lafforgue? 

 

O SR. CARLOS LAFFORGUE – Primeiro, antes de esquecer, este Arosena que 

apareceu ai é sequestrado em Buenos Aires?  

 

* * * 

Depoente presta declarações em língua estrangeira. 

* * * 

 

A SRA. JANAÍNA DE ALMEDIA TELES – Sim. Arosena era conhecido como 

“El brasileño” e era ligado a ERP e foi levado ao Vesúvio e ao CCD, Centro Clandestino da 
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Rua de Salta, da Comissaria, número 1. Mas se fala que ele foi sequestrado, porque havia 

alugado um quarto para alguns militantes da FAR. 

Mas ele é um caso que consta da causa do primeiro corpo do exército e eu encontrei 

um sobrevivente do Vesúvio que sabia do caso do “El brasileño”. 

 

O SR. CARLOS LAFFORGUE – Bom, eu conheci esse Arosena, porque era um 

militante que fazia teatro. Tinha um apartamento, era uma família de alguma posição no 

Uruguai e tinha alugado um apartamento grande, muito bem posto, na Avenida Santa Fé, 

que para uma reunião… 

 

* * * 

Depoente presta declarações em língua estrangeira. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – André Sabóia. 

 

O SR. ANDRÉ SABÓIA – Eu queria agradecer muito a presença, em primeiro 

lugar, da Mabel desse testemunho tão importante que ela nos deu e dizer que ela, 

juntamente com a Janaína, já está há vários meses expressando, são as idealizadoras desta 

audiência pública, já faz vários meses que isso foi transmitido para Comissão da Verdade, o 

desejo de fazer esta audiência aqui. E também expressar a minha felicidade que isso tenha 

se concretizado dessa forma e com perspectivas tão interessantes que a investigação, que 

este inquérito se aprofunde, que realmente a gente faça, produza a verdade, reparação, com 

vistas à justiça para essas famílias que padeceram tanto sob essas ditaduras e essa 

coordenação repressiva das ditaduras no Cone Sul. 

Agradecer também na pessoa do Deputado Adriano Diogo a este espaço da 

Comissão da Verdade Rubens Paiva, São Paulo. 

Agradecer ao Lafforgue que já há vários anos vem sendo assim um grande amigo 

desse esforço brasileiro de reconstruir a partir desses fragmentos, essa nossa história 

banida, interditada, mas tão importante para a gente compreender o nosso país e os laços 

profundos que nos unem aos países vizinhos, nossos irmãos. 
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Queria só expressar isso e dizer que a gente está à disposição também para novas 

propostas de audiências, fazer mais uma vez recordar que nós estamos fazendo um esforço 

para localizar testemunhas sobre os casos do Caiupy Alves de Castro, também contatamos 

os familiares João Batista Rita, em Santa Catarina, que estão dispostos a colaborar, graças à 

Comissão da Verdade, Paulo Stuart Wright, de Santa Catarina, na pessoa Derlei De Luca, e 

existem vários outros casos que são do âmbito da operação Condor, casos anteriores à 

operação Condor também, como é o caso do sequestro do Coronel Jefferson Cardim, do seu 

filho, o desaparecimento de Edmur Péricles Camargo, o caso dos desaparecidos brasileiros 

no Chile, após o golpe do Pinochet, os casos que mencionou a Janaína, mais 11 casos de 

brasileiros desaparecidos na Argentina.  

Tivemos também recentemente, recebemos informações tanto do Arquivo Nacional 

da Memória, do Carlos Lafforgue, como da equipe argentina de antropologia forense, 

informações sobre Luiz Renato Pires de Almeida, gaucho que desapareceu na Bolívia, na 

região de Teoponte, encontramos documentos importantes sobre esse caso também, 

recebendo dos antropólogos forenses informações sobre as buscas que foram feitas na 

Bolívia sobre esse caso.  

Então, além disso, acho que quando a gente investiga coordenação, muitas vezes 

para a gente entender a história do nosso próprio país a gente tem que sair um pouco e 

conseguir olhá-lo de certa distância, acho que essa história da coordenação repressiva 

internacional na região conta muito, como falou a Janaína, como funcionava o trabalho da 

inteligência militar que às vezes as mesmas pessoas que tratavam de Araguaia e Cone Sul, 

acho que a gente tem que integrar todas essas investigações, que não são simplesmente uma 

preferência pelo internacional, mas é uma forma fundamental de a gente entender melhor o 

que aconteceu no nosso país. 

Queria agradecer e expressar a minha alegria, felicidade por este evento ter se 

concretizado aqui. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu, antes de caminhar para o 

encerramento, primeiro queria pedir para a Dra. Rosa voltar a compor a mesa, e dizer que a 

Comissão da Verdade da UNIFESP, que tem o nome de Marcos Lindenberg, está aqui a 

Ana Nemi e o Bruno Konder Comparato, que são membros da Comissão. Mas eu queria, eu 
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acho que quando a gente trata, faz nas sessões o tratamento como o caso de hoje que a Sra. 

veio especialmente para tratar deste caso, é uma cerimônia muito importante, e acho que a 

Comissão da Verdade cumpre esse papel. 

Então, falamos de vários casos, de cooperações, de esclarecimento, mas hoje 

queríamos dedicar o caso à Sra. e ao seu esposo, porque é uma celebração que a Sra., de 

uma forma emocionada, falou que não imagina que passados 40 anos, que o mês que vem 

fará 40 anos, este trabalho da Janaína, do Brasil, trouxesse tantas novidades como o 

diplomata falou que agora há pouco descobriram um telefone de Córdoba. 

Eu queria antes de encerrar que a Sra. tivesse a oportunidade de falar um pouco da 

sua vida pessoal na convivência com o seu companheiro, que este testemunho é muito 

importante. Que a Sra. pudesse ter mais um pouco mais de tempo, que a Sra. falou bastante 

acerca dos últimos dias, das dificuldades, praticamente da fase da morte, que a Sra. possa 

falar um pouco sobre a vida. 

 

A SRA. - Sim, como não. 

 

* * * 

Depoente presta declarações em língua estrangeira. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, queria lhe agradecer 

muito a essas palavras e dizer que aqui estamos muito longe da justiça. Se conseguirmos 

fazer a memória e a verdade, a justiça ainda está proibida na nossa terra, infelizmente. 

Muito obrigado. 

A Dra. Rosa, por favor, a Sra. poderia…  

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu me sinto inteiramente representada pelas palavras 

do nosso Secretário Executivo, do André, ele expressou bem a alegria que nós sentimos por 

termos conseguido concretizar e começar essa investigação. E queria dizer somente que eu 

vi aquela foto linda da Mabel e pensei “mas essa mulher é muito mais bonita hoje”.  
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E agradecer também ao nosso companheiro Lafforgue que veio aqui contar para 

gente como essa investigação toda que está se iniciando não, que já está bem encaminhada 

na Argentina, eu teria muitas perguntas para lhe fazer e espero poder conversar 5 minutos, 

acho que elas não cabíveis aqui nesta audiência. Mas além dessa investigação sobre a 

operação Condor, que eu acho que o André já estabeleceu uma ligação para que nós 

possamos compartilhar os resultados também e os caminhos que vocês estão investigação, 

mas eu tenho muita curiosidade em saber sobre esses processos que estão sendo feitos sobre 

as empresas hoje na Argentina e se essas violações de direitos que essas empresas 

impuseram aos trabalhadores e à sociedade Argentina, na medida em que essas empresas 

instauraram, colaborando com a ditadura militar, outro modelo econômico que teve 

terríveis consequências também para o povo argentino, mas muito particularmente a 

questão da vigilância, das violações de direitos contra os trabalhadores, se isso na 

Argentina já tem começado a ser entendido como crime de lesa-humanidade. 

Eu sei que a Argentina está dando passos para exatamente elaborar essas questões, 

porque os crimes de lesa-humanidade, os assassinatos, torturas, ocultação de cadáver, 

desaparecimento forçado, são aqueles crimes que não prescreveram e na Argentina também 

são os crimes que estão sendo punidos.  

Como então as violações de direitos praticadas contra os trabalhadores que não 

exatamente correspondem a esses fatos, estão sendo punidas, estão sendo investigadas para 

sendo punidos, como crimes que não prescreveram, teria curiosidade em saber isso, mas 

acho que não é o momento para responder. 

Queria somente agradecer muito a sua participação, a sua presença, a sua 

colaboração, aos dois, a todos, a Janaína, que realmente é a musa dessa sessão, é a 

inspiração desse trabalho e é também a inspiradora, tem trabalhado tanto para que a gente 

avance na investigação, no sentido descubra os casos novos, porque nós sabemos que são 

muito mais casos do que o universo, com o qual nós temos trabalhado. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu Janaína, quando eu quis 

apresentar a Janaína, eu falei “Janaína, posso te apresentar como membro da Comissão 

Estadual da Verdade?”, ela falou “não, historiadora, pesquisadora”, falei “que pena”. Bom, 

só para descontrair. Então, muito obrigado mesmo pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, 
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toda essa genética familiar fantástica que você tem e continue, esses casos não eram casos 

previstos pela Comissão de São Paulo, mas foi indubitavelmente uma das sessões mais 

importantes, trazer o Lafforgue, da Argentina, o André Sabóia, maravilhosa esta sessão. 

E queria dizer que a assessoria da Comissão da Verdade Rubens Paiva, produziu 

esse documento explicativo, sintético, sobre o que é uma Comissão da Verdade, qual é o 

papel da Comissão da Verdade, então tem aqui a disposição. 

Antes de encerrar, é a única oportunidade que eu tenho, eu preciso falar de uma 

situação grave que está acontecendo aqui dentro da Assembleia Legislativa, onde 90 

profissionais de jornalismo estão sofrendo uma ameaça enorme, eu lerei pelo menos a 

introdução do texto que precisa ser gravado hoje, que é sexta-feira, senão esse assunto 

desaparecerá no final de semana. 

“A FUNDAC empresa que administra, a TV Assembleia, através de um contrato 

provisório, até que a licitação termine, colocou todos os 95 funcionários em aviso prévio 

desde o dia 25 de setembro. Hoje a FUNDAC já chamou o funcionário Francisco Peres, 

chefe de reportagem, e o dispensou dos seus serviços, isso indica o início de um retrocesso 

e de demissões, já que o funcionário demitido faz parte da Comissão de trabalhadores eleita 

para representar os funcionários da TV. 

O portfólio que está sendo apresentado pela FUNDAC, na licitação para comprovar 

sua especialização na área de televisão legislativa, utiliza o trabalho dos profissionais que 

estão sendo demitidos”. Mais 3 foram demitidos pelo telefone. 

Então, como é uma sessão muito especial, que a gente está recebendo esses 

companheiros, eu farei a leitura.  

Só para concluir quero dizer o seguinte. A TV Assembleia tramite todas as sessões 

da Comissão da Verdade, ao vivo, para o estado todo e para o país. Priorizou a Comissão da 

Verdade, demitir os 90 funcionários, colocar de aviso prévio os 90 funcionários e começar 

essa demissão seletiva, principalmente da Comissão de trabalhadores que estava 

representando neste momento em virtude dessa nova licitação, é um absurdo, é um abuso 

de força e de poder. Nós não aceitamos e não poderemos aceitar que isso está ocorrendo em 

um fim de semana, sem nenhuma capacidade de reação dos trabalhadores. 

A ditadura acabou, mas as mesmas regras que vigeram na ditadura contra os 

trabalhadores estão sendo usadas, neste momento, contra os profissionais da TV 
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Assembleia. Isso é um absurdo, não se pode admitir em um país democrático, um grupo de 

trabalhadores que trabalha aqui há mais de 15 anos, todos oriundos da TV Cultura estão 

sendo demitidos como marginais, tratados dessa forma. 

Nesse sentido, peço desculpas por ter que fazer esse comunicado no meio da 

Comissão da Verdade, mas esse é o grande instrumento que dá visibilidade nacional à 

Comissão da Verdade. Nesse sentido, eu agradeço todos os profissionais e lamento que esse 

assassinato político esteja sendo feito contra vocês no ano de 2013, muito obrigado, a 

sessão está encerrada. 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/11/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nonagésima terceira 

audiência pública, 11 de novembro de 2013. Auditório Teotônio Vilela, Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. Está instalada a nonagésima terceira audiência 

pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 11 de 

novembro de 2013, às 9 horas, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva da 

Resistência de Militares da Ditadura no Brasil. 

Essa sessão é em conjunto, é uma sessão conjunta com a Comissão Nacional da 

Verdade. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as 

audiências abertas ao público. Essa Mesa é constituída por Ivan Seixas, Dra. Rosa 

Cardoso, Paulo Cunha, Coronel Sylvestre.  

Vou passar a palavra para a Dra. Rosa Cardoso. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO - Alô, está funcionando? Sim. Caríssimos 

integrantes dessa Mesa, Deputado Adriano Diogo, em nome de quem eu saúdo a todos 

os seus componentes. Caríssimos participantes desse evento.  

Nós estamos aqui para aprofundar o nosso conhecimento, aprofundar a nossa 

reflexão, a nossa discussão sobre crimes praticados pela ditadura civil-militar instalada 

no país em 1964, e muito especificamente sobre crimes praticados contra os militares. 

Contra militares legalistas à época do golpe, contra militares legalistas depois do golpe 

tentando reverter a situação e em relação àqueles que se insurgiram em armas para 

contestar o regime ilegal, inconstitucional, injusto, imposto à sociedade brasileira. 
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Também para fazer repercutir esses fatos, esses conhecimentos, essa discussão 

na mídia e assim, levar essa discussão para segmentos mais amplos da sociedade 

brasileira. 

Dizer isso é dizer que nós estamos procurando reconstituir esse imenso painel de 

ilegalidades que a ditadura representou. Estamos tentando reconstruir essa espécie de 

quebra-cabeça, não é? Em que faltam tantas peças, peças que nós só pudemos encontrar 

numa atividade coletiva. 

Quantos de nós sabemos, por exemplo, não é? Que essa ditadura se preparava no 

Brasil desde o segundo Governo Vargas? Quantos de nós sabemos que, depois da 

Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já estavam aqui numa tarefa de vigilância 

que permanece e se aprofunda com o tempo, inclusive até atualmente, não é? Se 

apropriou da rede de espionagem nazista, a CIA se apropriou dessa rede de espionagem 

nazista que existia no Brasil para intensificar essa vigilância? 

Quantos de nós sabemos que aquele encantador presidente americano John 

Kennedy, que se expunha assim ao mundo com a sua mulher, pôs aqui toda uma rede de 

diplomacia que era uma rede de espionagem e que desde a década de 1960 tramava esse 

golpe aqui no Brasil? 

Quantos de nós sabemos, por exemplo, que o Lacerda pediu abertamente a 

intervenção dos Estados Unidos aqui, quando se preparava o golpe a tal ponto que os 

militares considerando-o inconveniente, queriam mandar prendê-lo e fazer um estado de 

sítio temporário aqui? 

Quantos de nós sabemos que os militares golpistas já vinham articulando com o 

governo americano esse golpe diretamente em documentos que já são conhecidos hoje 

no Brasil? E que as listas dos que seriam perseguidos, punidos, cassados, violentados já 

estavam preparadas?  

Então, nós estamos aqui para com esses militares desvendarmos hoje, não só 

uma questão quantitativa da extensão dessa criminalidade, desses malefícios, dessa 

brutalidade que atingiu os nossos militares, mas sobretudo, para uma discussão 

qualitativa da forma em que o Regime procedeu com eles, das graves violações que lhes 

foram impostas, das torturas, das execuções, das mortes que aconteceram. 
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É isso mais ou menos o que nós, de um ponto de vista geral, vamos estar 

discutindo aqui e daqui a pouco teremos uma palavra mais especializada sobre a questão 

dos militares a partir do professor Paulo Cunha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor Paulo Cunha com 

a palavra, desculpe, professor Paulo Cunha com a palavra. 

 

O SR. PAULO CUNHA - Bom dia a todos! Vou trazer algumas questões para o 

nosso diálogo, nossa exposição e particularmente remetendo ao grupo de militares 

perseguidos e também aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Entendendo 

que, quando falamos em militares perseguidos, nós estamos falando de militares das 

Forças Armadas e também policiais militares. 

E na verdade é um desafio enorme falar sobre isso especialmente quando 

remetemos aos militares na política e na história da política e a história desse grupo. Isto 

é algo muito recente do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de estudo, são 

muito poucos.  

De qualquer forma isso é muito positivo enquanto está acontecendo, e mesmo 

em relação à Comissão da Verdade em si mesma, trazemos uma certa inquietação 

quanto aos seus trabalhos, ao seu desenvolvimento e à sua tardia formação. É sempre 

bom lembrar que o reflexo maior dela e eu entendo isso como muito positivo é a 

formação de dezenas de comissões estaduais de categorias, universitárias que estão 

sendo formadas pelo país e nesse sentido é uma contribuição à história e ao resgate da 

memória e à busca da verdade. 

Porém quando nós falamos de militares perseguidos, um dos 13 grupos de 

trabalhos que compõem o escopo, não é? Dos grupos da Comissão Nacional, é um 

grupo que tem uma singularidade muito específica. Primeiro, pelo fato de ser pouco 

conhecido, quiçá reconhecido nas redes acadêmicas, sendo eles fundamentalmente 

Oficiais e Praças. E volto a dizer, militares das Forças Armadas e das Polícias cujo arco 

ideológico incluía nacionalistas, progressistas, oficiais de esquerda, enfim, nas várias 

instituições. 
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E nesse sentido é também importante ressaltar um aspecto que é muito pouco 

conhecido historicamente. Ou seja, ao falar da formação desse grupo e suas motivações 

para o resgate de uma história e sua importância enquanto memória, é bom ressaltar que 

é uma memória coletiva, mas que também é democrática. Isso não pode deixar de ser 

apresentado. Uma memória que se formou historicamente ao longo do século XX, 

praticamente todo o século XX, embora os trabalhos da Comissão em si, eles estejam 

delimitados pelo período 1946 a 1988. O que não é pouco, diga-se de passagem. 

Porém, quando nós falamos dessa formação democrática e desse componente 

militante histórico que esses militares atuaram, é bom lembrar, eles pagaram um preço, 

um preço alto e este é o desafio que se apresenta. 

A título de exemplo, nos anos 1950, centenas de Praças foram expulsos das 

Forças Armadas, muitos deles foram absolvidos, nenhum deles reintegrado. Oficiais 

também foram punidos naquela época e não foram, tiveram as suas carreiras abortadas. 

Em alguns casos tendo a sua progressão pautada pela antiguidade. 

E não foi diferente em 1964. Veja, nós estamos falando de um período relativo 

de liberdades democráticas entre 1946 e 1964, mas no pós-1964, esse talvez é o dado 

que mais surpreende. Os militares proporcionalmente foram o grupo mais atingido de 

perseguidos, de cassados em toda a história. Isso incluiu militares das 3 Armas como 

também patentes, como também instituições.  

Outro aspecto importante que nós falaremos aqui e eu falarei rapidamente. Essa, 

a repressão não se limitou ao Golpe de 1964, ela teve continuidade. Ela teve com 

aqueles na reserva, com muitos da ativa e particularmente entre os familiares. Mas 

também, recentemente há depoimentos que estão vindo à tona nos anos 1980 

relacionados aos Praças, Bombeiros enfim, uma série. 

Então, a questão é muito ampla, é muito mais complexa do que eventualmente a 

sua própria delimitação histórica. Nós estamos falando em processos. 

Nesse sentido é bom lembrar que há muito do que se orgulhar destes militares e 

de sua intervenção política na história, seja em defesa das causas nacionais, seja em 

defesa da legalidade democrática. 
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Algo que se insere na melhor tradição das Forças Armadas, é bom lembrar. A 

própria Proclamação da República veio de um Golpe de Estado no sentido progressista, 

não é? Os vários movimentos tenentistas que deram formação, não, um escopo de 

inquietude de uma geração no sentido de formar e reformar uma nação, não é? 

Então, essa, inclusive isso ganha fundamento na tese de um militar, de um 

historiador que para mim é muito importante do ponto de vista acadêmico, mas era um 

General cassado e um historiador que foi Nelson Werneck Sodré que defendeu a tese de 

que as Forças Armadas têm uma vocação democrática. 

E essa vocação no período que nós estamos trabalhando, que estamos colocando, 

vamos situar 1946, eu digo que ela têm 2 mediações numa passagem histórica 

importante. Curiosamente, a primeira foi 1935, Intentona Comunista para alguns, 

levante nacional libertador para outros. 

Eu não estou aqui discutindo o critério de 1935, o seu significado. Eu quero 

dizer que as consequências de 1935 foram importantes na formação de um grupo que no 

período pós-1946 atuou em defesa das causas nacionais e da democracia. Ou seja, os 

próprios participantes de 1935 aprenderam a lição. 

Lamentavelmente o que nós podemos também colocar é que 1935 foi 

instrumentalizado nas escolas militares e nas Forças Armadas como uma política de 

exclusão a qualquer tipo de diálogo dos militares entre si e com a sociedade civil. Mas 

há um dado a mais. 

Eu costumo sustentar, em relação aos militares, 2 eixos, que a anistia aos 

militares do Brasil, ela foi socialmente limitada e ideologicamente norteada. Qual foi o 

significado? Que a anistia nunca foi dada aos Praças e os movimentos dos Praças nunca 

foram entendidos como movimentos políticos. 

O exemplo mais cabal disso seria a Revolta da Chibata, cuja anistia se deu 

somente em 1997 pelo Congresso Nacional. Mas a partir de 1935 houve um outro 

diferencial. Os militares progressistas de esquerda que atuaram politicamente foram 

cassados e expulsos, não foram reincorporados, quiçá reintegrados. 

A partir de 1935 o dado foi ideológico, mas os militares de direita atuavam 

contra as instituições democráticas e voltavam para continuarem a ser golpistas. Então, 
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o diferencial na história deste país é que a partir de 1935 você teve uma anistia aos 

militares ideologicamente norteada e é o que nós falaremos em seguida. 

Um outro ponto importante é que a Segunda Guerra Mundial também foi 

importante na formação deste grupo de militares perseguidos, alguns dignificaram, 

dignificam a Comissão Nacional com depoimentos. Ou seja, dezenas de militares 

nacionalistas de esquerda se alistaram na FEB. E na FEB saiu um manifesto 

importantíssimo intitulado, “A FEB - Símbolo da União Nacional”, assinado por mais 

de 300 militares que teve um papel importante na queda do Estado Novo. 

É bom ressaltar isso porque são fatos históricos pouco conhecidos, mas que 

muitos desses que subscreveram este documento passaram a atuar em defesa das causas 

nacionais a partir de 1945. A partir de 1945/46, o período dos nossos trabalhos, embora 

não possam ser descolados historicamente, é bom lembrar e eu costumo dizer, nós 

tivemos 2 agendas que nortearam os militares perseguidos. 

Entre 1946 a 1964 eles atuaram fundamentalmente em defesa da legalidade 

democrática. Entre 1964 e 1968 a grande maioria atuou no sentido da luta pela 

restauração da democracia. E eu volto aqui, a título de provocação, sem maiores 

desenvolvimentos, até porque não cabe o tempo, eu diria que hoje está em curso uma 

outra agenda dos militares que é uma agenda pela democratização das Forças Armadas 

e das Polícias Militares. Seja através de grupos das Forças Armadas, seja através das 

Polícias Militares. 

É um dado objetivo, nós já tivemos mais de 300 movimentos, greves e 

paralisações de 1988 para cá, ou seja nós temos que enfrentar essa questão, não é? A 

partir deste resgate histórico de um debate de como esses militares podem ou não estar 

presentes no processo político como uma contribuição ao fortalecimento do estado de 

direito. 

Por que eu digo isso? Porque de 1945 até 1964, por exemplo, não teve uma 

única eleição que não tivesse um candidato militar. Dezenas de militares atuaram na 

política em todos os partidos, não é? Facções inclusive em partidos da direita que se 

notabilizaram por tentativas golpistas, por exemplo, na UDN, não é? Que inclusive 

tinha um grupo que era intitulado de “UDN Fardada”. 
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Mas quando falamos de militares perseguidos, veja! Eles não estão no campo 

dos militares da direita, você tem dois partidos que talvez capilarizaram um pouco esses 

militares. Um deles, gostaria de ressaltar, talvez não tão fortemente, o Partido Socialista 

Brasileiro cujo expoente maior de um militar que atuou pela democracia foi Miguel 

Costa. Aliás, um militar muito pouco conhecido, não é? 

Quanto ao Partido Comunista Brasileiro, dezenas de militares atuaram dentro do 

Partido Comunista e através de uma política pelo Partido Comunista. Vale lembrar que 

um terço dos seus deputados era de origem militar e muitos deles foram eleitos. 

De qualquer forma, após 1946 nós tivemos o início da Guerra Fria e aí que se 

apresenta uma aparente contradição. Mesmo com os limites da democracia entre 1946 a 

1964, e o Partido Comunista sendo cassado, e colocado na ilegalidade e os seus 

parlamentares também perderam mandato, é interessante que a atuação dos militares foi 

em defesa da legalidade democrática. 

Atuaram no clube militar, havia uma radicalidade maior entre os Praças, 

Sargentos e evidentemente, afinal de contas um Sargento podia ser expulso com 29 anos 

de serviço sem direito algum, mas o interessante foi isso. Esse componente que viria 

compor o grupo ou boa parte dele, eles envolveram ou se envolveram na política 

atuando nas causas democráticas e nacionais. 

Eu vou dizer somente um movimento do qual nós devemos e muito a eles hoje, 

atuaram no Clube Militar, mas também nas entidades de Sargentos, não é? Em defesa 

do petróleo é nosso, do monopólio estatal do petróleo e da criação da Petrobrás. 

Isso não é pouco, eu disse que milhares deles foram expulsos, Oficiais também. 

Mas se hoje nós temos o pré-sal eu acho que nós devemos em parte à movimentação 

desses militares. Eu não tenho a menor dúvida disso, que ataram no Clube Militar em 

defesa das causas nacionais que não foi a única. Lutaram contra a ida de tropas 

brasileiras na Guerra da Coreia, lutaram a favor da Amazônia brasileira. 

Posteriormente nós tivemos vários movimentos em que estes militares atuaram 

em defesa da democracia. Falarei rapidamente, em 1956 atuaram a favor do único golpe 

de fato pela democracia que foi dado pelo Marechal Lott para assegurar a posse de 

Juscelino Kubistchek, teve inclusive uma presença importante de policiais aqui de São 
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Paulo dados os vacilos do sr. Jânio Quadros. Atuaram em defesa da legalidade 

democrática contra as revoltas da extrema direita, Jacareacanga, Aragarças. Atuaram 

para a posse de João Goulart em 1961. E mesmo os movimentos de Praças e Sargentos, 

de marinheiros do pré-1964 tiveram na sua agenda o compromisso, a defesa e a 

confiança no Estado democrático que possibilitava a confiança neles como sujeitos da 

história qualquer que fosse a radicalidade. 

Evidentemente a democracia que tanto afiançava foi derrubada em 1964 por um 

golpe civil-militar. Uma terminologia que ainda é complexa, mas já ganha um certo 

consenso. 

Como eu disse anteriormente, os militares foram, foi o grupo proporcionalmente 

mais atingido, os dados não são exatos. Eu vou somente lançar que entre 6.500 a 7.500 

militares foram perseguidos, atingidos, cassados, presos, torturados, não é? 

Esse número deve aumentar quando tivermos os dados das Polícias Militares, 

atenção, e somando-se a eles 27 militares foram mortos no pós-1964 em defesa da 

democracia e outros 10 militantes de origem militar também foram presos. Um 

diferencial foi dado em 1964 particularmente quando comparado a 1935. 

Em 1935 os oficiais foram preservados nas suas patentes, não foram, foram 

presos, mas não foram torturados. Em 1964 a distinção de patentes acabou ali. Citaria 3 

casos de militares, de alta patente, barbaramente torturados, Coronel Jefferson Cardim, 

Coronel Kardec Leme e Coronel Vicente Sylvestre. 

Evidentemente, 1964, chamei a atenção que a agenda dos militares perseguidos 

seria norteada fundamentalmente pela luta pela redemocratização. Alguns militares 

optaram pelo exílio, outros militares optaram pela luta armada e não cabe aqui fazer 

nenhum julgamento de valor quanto a esta opção, muito pelo contrário. A legitimidade 

de resistência a um governo ditatorial é dada inclusive pelos clássicos liberais como 

Locke, Rousseau, Montesquieu. 

E resistir a uma ditadura é sobretudo um dever. Porém, a grande maioria dos 

militares optou pela luta política, é bom que se coloque isso, não é? Alguns atuaram 

discretamente em movimentos, em partidos. Outros atuaram em organizações como a 

ADNAM, Associação Democrática Nacionalista dos Militares, a UMNA no Rio de 
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Janeiro, União de Mobilização Nacional Pela Anistia, entre outras dezenas que 

colocaram na agenda política a luta pela anistia e pela democracia, não é? 

O interessante ou trágico desse processo, como ressaltei no início, é que a 

repressão não parou e 1964. A política de perseguição continuou, dezenas de militares 

do naipe, por exemplo, de heróis do Senta a Pua como Brigadeiro Rui Moreira Lima 

tiveram que se reconstruir profissionalmente porque foram proibidos de voar por 

portarias secretas. Algo que também atingiu militares da Marinha Mercante. 

Outros foram ser choferes de táxis. Marinheiros, Fuzileiros Navais tiveram que 

se reconstruir, também fazer outras, se achar em outras profissões com muitas 

dificuldades, não é? Outros militares eram muito acompanhados, não é? E cito mais 

uma vez Nelson Werneck Sodré que teve livros confiscados, a casa constantemente 

vigiada. 

Evidentemente não foram esse caso o único ou aquilo que aquele crítico literário 

Stanislaw Ponte Preta chamou de FEBEAPÁ, “Festival de Besteiras que Assolou o 

País” teve continuidade no pós-1964. 

Recentemente tomei o depoimento de 3 jovens pilotos da FAB cuja ousadia em 

1968, quiçá com componente de ingenuidade, foi formar um grupo de estudos de 

literatura e de cinema. Livros e filmes alugados no mercado, da Academia da Força 

Aérea, expulsos sumariamente da Força Aérea com o, sob a acusação de inaptidão para 

oficialato recentemente foram anistiados com a descoberta de um documento do Centro 

de Informações da Aeronáutica dizendo que ali, aquele grupo era um grupo de estudos 

Marxistas, que eles negam veementemente. Eram jovens de uma geração parodiando 

aquela música, “que amavam os Beatles e os Rolling Stones”. 

Evidentemente essa é uma das faces. Volto a dizer, uma das menos conhecidas, 

por exemplo, remete às Polícias Militares. Por exemplo, não é? Nós temos, em 1975, 

um grupo enorme de militares da Polícia Militar de São Paulo foi preso e barbaramente 

torturado. Alguns conseguiram a sua reintegração na época do Governo Montoro, mas 

dado o ambiente ficaram muito pouco tempo. 
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Também há registros também, de policiais da Brigada Militar do Rio Grande do 

Sul e mais recentemente alguns dados aparecem relacionados às Polícias Militares de 

Minas Gerais, mas seguramente isto está espalhado pelo país inteiro. 

Dados surpreendentes sobre a questão dos militares perseguidos remetem 

também aos seus familiares. Filhos, filhas que foram constrangidos, perseguidos e 

barbarizados da pior forma. Dados também surpreendentes mostram o desafio da luta 

pela anistia que muitos conseguiram e ainda não foi efetivada na prática por problemas 

políticos, para não dizer burocráticos do ponto de vista da própria esfera jurídica 

governamental. Muitos deles ainda buscam a efetivação dos seus direitos. 

E um dado último surpreendente é que mesmo com a redemocratização muitos 

deles continuaram sendo perseguidos. Às vezes de uma forma tão escandalosamente 

competente, como relata Pedro Lobo nas suas memórias, que numa ocasião cansado do 

cerco dos seus militares ele foi ao Chefe do Serviço Secreto e disse, “olha, não precisa 

mais disso. Eles deixam o rastro de um elefante. Podem chegar na minha casa que eu 

dou um cafezinho, porque quando chegam eu já sei que são policiais”. Somente para 

mostrar que isso não acabou ali, não acabou em 1964. 

Nesse sentido, para finalizar, eu chamo a atenção que nós temos um desafio no 

tempo futuro. Na verdade este resgate histórico é também memorialístico em busca da 

verdade e da justiça. Na minha opinião pessoal, eu não acho que cabe aqui a crítica às 

instituições militares, aos seus membros ou à grande maioria dos seus membros em 

1964 ou às gerações atuais. Isso evidentemente não tira uma certa responsabilidade e 

recomendações futuras que precisam ser encaminhadas particularmente quanto à 

reformação curricular dessas gerações adequando a sua formação ao estado democrático 

de direito. 

Mas eu tenho um certo cuidado quando alguns colegas fazem esta crítica 

coletiva colocando todos no mesmo guarda-chuva. É somar, por exemplo, a posição do 

Coronel Brilhante Ustra que em recente depoimento na Comissão Nacional costuma 

associar ou identificar a sua perseguição pessoal do qual ele se diz perseguido e que ele 

não está sozinho no banco dos réus. Quem está no banco dos réus é o Exército 

Brasileiro. Isto é uma falácia.  
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Há dezenas de relatos, inclusive de militares que participaram do Golpe de 1964 

e hoje fazem sinceras autocríticas. Alguns quanto à conveniência de depor ou não o 

Presidente constitucionalmente eleito, poucos. A maioria quanto à continuidade do 

regime que durou 22 anos. 

Mas há também casos que merecem vir à tona, muitos oficiais das Forças 

Armadas, embora conservadores ou de outras tendências, se opuseram à tortura por isso 

não cabe esta associação, não é? Alguns inclusive foram solidários a presos que 

pagaram com suas carreiras, com atitudes ou com esta solidariedade àqueles que 

estiveram presos. E há vários relatos sobre isso. 

Há também outros equívocos que nós temos que levantar sobre os trabalhos da 

Comissão da Verdade, talvez um deles, isto vindo muito de setores superiores ainda 

abrigados no Clube Militar, que entendem que a Comissão Nacional deve investigar os 

2 lados da moeda. Isso aí eu acho que também é um equívoco. Primeiro pelo fato, não 

é? E eu já lancei este desafio, qual é o crime do outro lado que não foi devidamente 

investigado até hoje? 

Vamos remontar a 1935, o Caso Elsa. Vamos remontar a 1964, o Caso do 

Soldado Mário Kozel Filho, só para citar o aqui ao lado ou da explosão do Aeroporto de 

Guararapes. Qual destes não foi devidamente investigado? Muitos dos seus 

participantes foram presos, muitos foram presos injustamente, não tinham nenhuma 

participação, punidos. 

Eu lancei este desafio e até hoje estou esperando resposta. Então, primeiro não 

cabe comparações e não cabe 2 lados. Esse é um dado que deve ser colocado e a própria 

atribuição da Comissão Nacional da Verdade é muito clara. Ou seja, o Estado Brasileiro 

por seus agentes públicos que cometeram graves violações em detrimento da pessoa. 

Então esse é um dado, é um equívoco que muitas vezes se fala. 

Outro aspecto interessante é que esse passivo não está equacionado desde 1946, 

só queria chamar atenção para concluir que nós tivemos 2 Comissões encarregadas de 

investigar os crimes do Estado Novo e que não foram adiante. Uma delas até produziu 

um relatório, mas ficou nisso. 
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Que aliás, tinha à frente, em uma delas o pai do General Figueiredo, Deputado 

pelo UDN, General Euclides Figueiredo, que atuou na Revolução Constitucionalista de 

1932. Nos anos 1950, nós, por exemplo, tivemos os depoimentos esclarecedores, é um 

documento importante pouco conhecido, que relata as torturas, perseguições aos 

militares que atuaram em defesa das causas democráticas. E muitos deles expulsos, 

alguns deles aguardando anistia até hoje. 

No pós-1964 os dados que nós temos são escabrosos e ainda incompletos, 50 mil 

pessoas atingidas, 20 mil delas submetidas a torturas, 360 mortos, 144 dados como 

desaparecidos. Não cabe comparação.  

Um outro equívoco que muitas vezes eu escuto é que a Comissão Nacional ou as 

Comissões deveriam investigar o dinheiro das expropriações dos bancos. Eu achei 

interessante isso. Foi citado em uma ocasião até mesmo o dinheiro do cofre do 

Adhemar. Eu até não veria nenhum problema disso, embora eu ache difícil que uma 

organização clandestina mantenha o registro contábil dos seus gastos. Porém, eu diria o 

seguinte, muito mais importante do que investigar para onde foi o dinheiro do cofre do 

Adhemar, seria investigar a origem do dinheiro do cofre do Adhemar. 

E com ela, termos o seguinte, uma resposta que não é uma resposta somente à 

história, é a resposta que os jovens que estão nas ruas, nas manifestações de julho ainda 

demandam. Mas eu chamei a atenção de alguns colegas que, com muita honestidade 

colocaram esta questão, e disse o seguinte, alguns constrangimentos podem vir à tona, 

basta ver como muitos agentes da repressão, torturadores ficaram muito bem de vida. 

Consta que muito desse dinheiro da guerrilha, não é? Cujas origens podem ser 

várias, foi parar no bolso de alguns deles. Os relatos estão aí, o que eu acho que é mais 

lamentável, sobretudo, é que muitos deles foram condecorados com a Medalha de 

Pacificador. A mais alta condecoração do Exército Brasileiro em tempos de paz. 

Portanto, ao concluir com esse debate, com essa exposição sobre os militares 

perseguidos e os nossos trabalhos, eu acho que nós temos que ter clareza do seguinte, há 

sim, que separar o joio do trigo, tá? Não cabe, em absoluto, confundir os militares 

perseguidos nos seus momentos com alguns militares cuja condenação, pasmem, foi 

dada até mesmo pelas Forças Armadas. 
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Salvo alguns poucos Generais que já eram Generais nos anos 1970 como o 

Brigadeiro Burnier, como o General Ibiapina, a maioria dos Oficiais ligados à tortura 

não chegou ao generalato. A própria instituição Exército Brasileiro os condenou. Esse é 

um dado objetivo.  

Por fim, eu acho que nós temos que ressaltar que os nossos trabalhos, eles têm 

um objetivo fundamental de pavimentar esse diálogo entre os militares e a sociedade 

civil. Talvez resgatando ainda Nelson Werneck Sodré num resgate da história, mas 

também de uma memória que muito dignifica as Forças Armadas. E algo que precisa ser 

conhecido pelas novas gerações de militares e policiais. 

Não me passa que isso signifique revanchismo, mas sim conflui para um ponto 

de partida para uma nova história, como para o fortalecimento do estado democrático de 

direito. 

Talvez como ressaltado, como gosto de ressaltar, o final dos trabalhos, dos 

nossos trabalhos, propiciará muito mais um ponto de partida do que um ponto de 

chegada. Quando eu digo final dos trabalhos institucionais pelos prazos dados. 

Mas se assim atentarmos para esta compreensão e esse objetivo, decididamente 

este esforço confluirá na percepção de um projeto de futuro, senão no limite para não 

desejarmos a volta do que já passou. Uma expressão poética de nossa saudosa Cora 

Coralina, ou noutra frase, cuja autoria é desconhecida e já transcende fronteiras como 

desafio presente no tempo para o futuro, “nunca mais!”. Muito obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para agregar à fala do Paulo Cunha, a resistência ao 

golpe e a resistência à ditadura que foi implantada foi feita inicialmente pelos militares, 

não foi pela esquerda que estava se escondendo porque estava duramente reprimida. 
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A gente tem aqui presente hoje algumas figuras ilustres da resistência à ditadura, 

militares que resistiram à ditadura e eu quero citar o Sargento Pedro Lobo de Oliveira, 

hoje Capitão. O Capitão agora, também Sargento Darci Rodrigues e o hoje Capitão, 

Sargento José de Araújo Nóbrega que participaram da luta junto com Carlos Lamarca e 

fizeram a resistência no Vale do Ribeira à ditadura. 

Tenente Paz que está aqui presente que também vai falar hoje à tarde. Essa 

audiência, ela foi montada com uma preocupação de mostrar exatamente que os 

militares não são torturadores e golpistas. Os militares também, os nossos militares que 

nos orgulhamos são aqueles que resistiram. Nós vamos apresentar agora 2 casos que são 

emblemáticos da luta contra a ditadura. O primeiro é o caso do Coronel Alfeu de 

Alcântara Monteiro que ele era comandante da Base Aérea de Canoas e resiste aos 

golpistas se negando a entregar a Base para os golpistas. Há uma discussão, um bate-

boca entre ele e os golpistas, ele acaba sendo assassinado. 

O segundo caso é o caso do Sargento Manoel Raimundo Soares que é o primeiro 

torturado publicamente conhecido que fazia parte de um movimento de luta contra a 

ditadura que é o Movimento Revolucionário 26 de Março. Esse “26 de março” se 

remete à experiência da Guerrilha de Três Passos comandada pelo Coronel Jefferson 

Cardim de Alencar Osório, que tinha, entre os seus componentes, vários militares que 

tinham resistido à ditadura. Foram cassados e fizeram essa experiência de luta armada 

que foi uma coluna quase, muito parecida com a Coluna Prestes que sai do Rio Grande 

do Sul e é cercada no Paraná. 

O Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, ele nasceu no dia 31 de março, 

curiosamente no dia 31 de março de 1922, na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. 

Ele é filho de João Alcântara Monteiro e Natalina Schenini Monteiro. Ele foi morto no 

dia 4 de abril de 1964, era Coronel-Aviador, ingressou em 1941 na Escola Militar do 

Realengo, no ano seguinte transferiu-se para a Escola de Aeronáutica e seguiu a carreira 

militar. 

Alfeu tinha uma folha de serviços prestados repleta de elogios. Era nacionalista e 

engajou-se no movimento pela legalidade liderado pelo então Governador gaúcho 

Leonel de Moura Brizola e o Comandante do 3º Exército General Machado Lopes 
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contra a intervenção militar que tentou impedir a posse do Vice-presidente João Goulart 

quando houve a renúncia do Presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961. 

Nesse momento assumiu o comando da 5ª Zona Aérea de Canoas, no Rio 

Grande do Sul, e foi um dos responsáveis por impedir que os caças daquela Base 

bombardeassem o Palácio Piratini em Porto Alegre. 

Em Canoas veio a falecer quando resistiu aos golpistas. Sobre sua morte em 

depoimento dado ao jornal “Zero Hora” de 3 de abril de 1988 o médico Medeiros, 

oficial da Aeronáutica, afirmou “eu assisti à morte do Coronel Alfeu Monteiro na Base 

Aérea de Canoas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na tarde do dia 5 de abril”, 

ele erra porque foi no dia 4. “Fui o primeiro que entrou no gabinete do Comandante 

depois que soaram os tiros. O Alfeu estava deitado no chão com a túnica militar 

empapada de sangue. Enquanto lhe desabotoavam a camisa me lembrei dos 

antecedentes da tragédia no dia 1º de abril daquele ano de 1964, estourou o Golpe 

Militar, mas o Sargento e alguns oficiais do Rio Grande do Sul não aderiram a ele”. A 

Base Aérea de Canoas foi ocupada pelos sargentos da Aeronáutica. 

Os oficiais e o Brigadeiro Rosanil, Comandante embarcaram nos aviões e se 

retiraram prudentemente para o Rio de Janeiro como tinham feito 3 anos antes na 

legalidade, na campanha da legalidade. Na Base ficaram os sargentos, os soldados e os 

subcomandantes, Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, natural de Alegrete, que era a 

informação que ele tinha, “que não aderira ao golpe. O movimento seguiu o seu curso e 

terminou triunfando, mais alguns dias e os oficiais retornaram do Rio de Janeiro, em 

seus aviões, acompanhados do Brigadeiro Lavanère Wanderley, novo Comandante da 5ª 

Zona Aérea lá no Rio Grande do Sul. 

Na manhã do dia 5 de abril estavam todos reunidos na cantina dos oficiais. Os 

sargentos já tinham sido presos pelo Exército e levados embora. O Coronel Alfeu ainda 

não fora molestado, ele aguardava na cantina a hora em que seria chamado por 

Lavanère Wanderley para transmitir o comando. “O Brigadeiro mandou chamá-lo e ele 

foi. Wanderley estava sentado atrás de sua mesa, rodeado de 2 coronéis, sendo um deles 

o Chefe de seu Estado-Maior. A transmissão do cargo foi rápida, o Brigadeiro puxou a 

gaveta da mesa, introduziu a mão dentro dela, Alfeu entendeu o significado daquilo, a 

pistola estava ali. Wanderley deu-lhe voz de prisão. ‘Retira esta ordem’, gritou Alfeu, é 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



16 

 

‘ilegal. Eu estava defendendo a autoridade legítima eleita pelo povo, tu não podes me 

prender’. Wanderley não retirou a ordem e ele certamente tinha recebido instruções 

especiais do Ministro sobre isso. Estabeleceu-se uma discussão cerrada entre os 2, sem 

que o Brigadeiro retirasse a mão da gaveta.  

O ajudante de ordens que se encontrava na sala contígua sentado atrás da sua 

mesa e ouvindo tudo o que diziam aos gritos no gabinete do Brigadeiro, viu quando o 

Coronel Hipólito Costa passou à sua frente e empurrou a porta do gabinete, a única que 

dava acesso a ele. 

O Coronel Hipólito tentou participar da discussão, mas Alfeu gritou ‘Não te 

mete, Hipólito! Vai embora, Hipólito!’ Hipólito saiu, passou pela mesa do ajudante de 

ordens e voltou empunhando uma pistola 45. Soaram dois tiros no gabinete. O 

Brigadeiro tinha insistido na ordem de prisão e o Alfeu declarou que ninguém o 

prenderia. Wanderley tirou a mão da gavetas agarrando a pistola. 

Alfeu puxou o revólver da cintura e atirou primeiro, deu 2 tiros, quase à queima 

roupa, a uma distância um pouco maior do que a largura da mesa, pois estavam frente a 

frente. Uma bala perfurou o ombro do Brigadeiro, a outra de raspão acima da orelha. 

Tinha entrado no canto do olho esquerdo, mas sem atravessar o osso. Foi quando o 

Coronel Hipólito abriu a porta do gabinete e fuzilou Alfeu pelas costas com 5 tiros de 

45. 

Ele caiu e o revólver escorregou-lhe da mão, mesmo assim, estirando o braço ele 

tateava o chão, uma tentativa desesperada para agarrar o revólver. Coronel Hipólito 

percebeu a manobra e chutou o revólver para longe, morreu na ambulância a caminho 

do hospital. 

Na manhã seguinte, 6 de abril o “Correio do Povo de Porto Alegre” publicou 

discretamente um convite, assinado pelo Comandante da 5ª Zona Aérea, convidava o 

povo para o enterro do Tenente-Coronel Alfeu Monteiro cujo corpo estava sendo velado 

na sala, no Salão da Base Aérea de Canoas. 

Na realidade uma maneira habilidosa de converter um homicídio em morte 

natural, com base na perícia e nos depoimentos de vários oficiais que presenciaram o 

assassinato, a família moveu um processo incriminando o principal responsável e autor 
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dos disparos, o então Coronel Hipólito da Costa, que apesar das inúmeras evidências foi 

absolvido. 

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República houve 2 requerimentos 056/96 e 284/96 

referentes ao caso, solicitado por 2 familiares, os quais foram analisados pela Comissão. 

Nilmário Miranda foi o relator do caso, deferido por unanimidade em 27 de agosto de 

1996.  

Depois de devidamente aprovado, o General Osvaldo Pereira Gomes solicitou a 

revogação do ato de concessão indenizatória assinado por decreto presidencial sob 

alegação de que o deferimento da indenização por parte do Estado foi efetivado 

basicamente pelo que afirma o “Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos”. 

A afirmação do “Dossiê” está muito longe da verdade, uma vez que esse livro da 

Comissão tomou conhecimento do inquérito policial militar do processo penal 

correspondente que correu na Justiça militar. Nesses processos fica provado que Alfeu 

de Alcântara Monteiro foi morto no ato de tentar contra a vida de seu superior 

hierárquico, Major Brigadeiro Nelson Freire Lavanère Wanderley, no gabinete do 

comando deste. 

E neste ato criminoso acertou um tiro de arma de fogo que abatido, empunhava, 

a cabeça e o omoplata direito do referido Major sendo nesse momento abatido com dois 

tiros pelo Tenente, pelo Coronel-Aviador Roberto Hipólito da Costa. 

Tudo isso é comprovado em documentação anexa, afirma o General Osvaldo da 

Comissão. Márcio Gontijo assessor jurídico da Comissão ao analisar o requerimento 

solicitando a revogação do ato indenizatório, deu o seguinte parecer. 

“Não cabe discutir se a morte ocorreu pelo exercício de legítima defesa ou por 

execução sumária, bastando que tenha ocorrido nas circunstâncias mencionadas na 

decisão da Comissão Especial. De qualquer form, o deferimento do pedido se deu por 

decreto presidencial embora baseado no parecer da Comissão Especial e por, e o que 

vale dizer da, que o órgão da”, está ruim para ler aqui. “Citado tem competência para 

revogar o ato que é do Presidente da República, pelo que não há como a Comissão 
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Especial de Mortos e Desaparecidos atender ao pedido já que não tem competência para 

tal”. 

Em 15 de setembro de 2003 a Conselheira Maria Eliane Menezes de Farias 

acolheu na íntegra as considerações constantes do parecer votando pela manutenção da 

decisão na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Esse é o caso do 

Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro. 

O outro caso que nós vamos acompanhar agora é de um sargento que foi 

cassado, perseguido e passou a resistência contra a ditadura na clandestinidade. Fazia 

parte do Movimento Revolucionário 26 de Março que é o Sargento Manoel Raimundo 

Soares. Uma figura que eu posso falar, eu conheci porque ele era amigo do meu pai e 

foi muitas vezes na minha casa lá em Porto Alegre, meu pai também era militante desse 

movimento, e uma pessoa de uma integridade e uma firmeza muito grande. 

Quando ele foi capturado os companheiros avisaram meu pai dizendo, “Seixas, 

foge porque o Manoel Raimundo caiu” e a frase do meu pai foi uma só, “ele não vai 

falar nada” e de fato não falou. Foi torturado durante meses e não forneceu nenhuma 

informação aos torturadores. 

Sargento Manoel Raimundo Soares nasceu em 15 de março de 1936 em 

Bragança. Filho de Etelvina Soares dos Santos, morreu entre 13 e 20 de agosto de 1966. 

Era militante do Movimento Revolucionário 26 de Março, MR-26. Cursou o primário 

no Grupo Escolar Paulino de Brito.  

Acho que vou ficar em pé que é melhor para ler, não é? Está muito ruim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí vão te ver melhor. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Depois foi para o Instituto Lauro Sodré onde fez o 

curso de Aprendizagem Industrial. Estudou e trabalhou em uma oficina mecânica. Aos 

17 anos de idade foi para o Rio de Janeiro, em 1955 ingressou no Exército, era um 

estudioso e amante da música erudita.  
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Em 25 de agosto de 1963 foi transferido do Rio de Janeiro para o Mato Grosso 

como represália à sua participação na vida política do país. E em abril de 1964 teve a 

sua prisão decretada. Passou a viver na clandestinidade. Foi preso no dia 11 de março de 

1966 em frente ao Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre por 2 militares à paisana, 

Sargento Carlos Otto Bock e Nilton Aguiadas da 6ª Companhia da Polícia do Exército, 

PE por ordem do Comandante dessa guarnição, Capitão Darci Gomes Prange. 

Foi conduzido num taxi à PE onde foi submetido a torturas pelo Tenente Glênio 

Carvalho Souza. Também participaram do espancamento o 1º Tenente Nunes e o 2º 

Sargento Pedroso. 

Mais tarde os mesmos militares o entregaram ao DOPS com a recomendação de 

que só poderia ser solto sob, por ordem do Major Renato da PE. No DOPS Manoel foi 

torturado pelos delegados Itamar Fernandes de Souza e José Morsch entre outros. 

Segundo depoimento das testemunhas ouvidas no inquérito instaurado para 

esclarecimento da prisão, tortura e morte do Sargento Manoel Raimundo, sua via crucis 

pelos órgãos de repressão foi a seguinte: até o dia 19 de março esteve detido no DOPS, 

em seguida foi transferido para a Ilha Presídio existente no Rio Guaíba. Em 13 de 

agosto foi recambiado para o DOPS, depois desta data não se soube de Manoel 

Raimundo. 

O advogado carioca Marcelo Alencar impetrou habeas-corpus em favor do 

Sargento junto ao STM, mas as autoridades informaram à Corte que ele não se 

encontrava preso e que não tinham notícias dele. 

O corpo de Manoel Raimundo Soares foi encontrado por um pescador em 24 de 

agosto de 1966, em estado de putrefação, com os membros atados às costas por 

macegas boiando no Rio Jacuí, nas proximidades de Porto Alegre. Este incidente ficou 

conhecido como “O Caso das Mãos Atadas”, ou “O Caso das Mãos Amarradas”.  

No inquérito aberto várias testemunhas contradisseram a nota oficial divulgada à 

época, que dava conta da soltura de Manoel Raimundo em 13 de agosto. O estudante de 

agronomia Luiz Renato Pires de Almeida, preso na mesma época e desaparecido mais 

tarde na Bolívia afirmou que Manoel Raimundo estava em uma das celas do DOPS 

gaúcho na noite de 13 de agosto e nos dias seguintes. Informação confirmada pelo 
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depoimento do ex-guarda civil Gabriel Albuquerque Filho. O inquérito arrolou como 

acusados da prisão, tortura e morte de Manoel Raimundo as seguintes pessoas: o guarda 

civil Bolony Godoi Pereira, os tenentes Luíz Otávio Lopes Cabral e Rui Alberto Duarte. 

Os sargentos Milton Ferrarezi, Hugo Kretschoer, Nilo Vaz de Oliveira, vulgo 

“Jaguarão”, Ênio Cardoso da Silva, Theobaldo Eugênio Behrens, Itamar de Matos 

Bones, Eloir Behs, Volnei da Cunha, Ênio Castilho lbañes, “Tenente Nunes”, 

Comissário Correia Lima, Ribeiro e Régis, os delegados José Morsch, Itamar Fernandes 

de Souza e Renato, Tenente-Coronel Luíz Carlos Menna Barreto e o Major Átila 

Rohrsetzer. 

Sua necropsia, feita no IML/RS, em 25 de outubro de 1966, pelos médicos 

Fleury Guedes e Antônio de Castro, confirma que houve lesões no corpo de Manoel 

Raimundo, e provavelmente houve violência, indicando que Manoel faleceu entre 13 e 

20 de agosto de 1966. 

Em depoimento ao jornal “Zero Hora” em 17 de setembro de 1966, o ex-preso 

político, Antônio Giudice diz que de 10 a 15 de março de 1966, esteve preso no 

DOPS/RS e que conversou com Manoel Raimundo, vendo os hematomas e cicatrizes 

decorrentes das torturas que vinha sofrendo. Era, diariamente, torturado, colocado várias 

vezes no pau-de-arara, sofrendo choques elétricos, espancamento e queimaduras por 

pontas de cigarros. 

Os caldos aplicados em uma lancha foram comprovados por diversas evidências 

identificadas pelos peritos. As partículas de areia grudadas no casaco, as folhas de 

plantas ribeirinhas, carrapichos aderidos às vestes, as macegas usadas como cordas para 

amarrar os membros de Manoel Raimundo.  

Os órgãos de segurança, na tentativa de inocentar os assassinos, divulgaram a 

versão de que Manoel teria sido solto em 13 de agosto. Sobre esta versão o Promotor de 

Justiça em seu relatório faz as seguintes observações: entre 13, data da suposta 

libertação e 24 de agosto, data do encontro do cadáver da vítima, não há a menor notícia 

de um suspiro, ao menos, de Manoel fora das dependências do DOPS.  

Nenhum rastro ou vestígio sequer de um passo de Manoel fora dos umbrais do 

DOPS e não é crível que o DOPS o deixasse ir assim em paz, principalmente em se 

tratando de um agente subversivo. 
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E se ninguém viu Manoel depois do dia 13 de agosto, fora das dependências do 

DOPS, não obstante o amplo noticiário do caso com fotografias do morto, como bem 

acentua o relatório policial, é porque Manoel nunca foi posto em liberdade.  

Tanto isto é verdade que o guarda civil Gabriel Medeiros de Albuquerque Filho 

em 03 de novembro de 1966, quando ouvido na Delegacia de Segurança Pessoal, 

esclareceu que a noite de 13 de agosto de 1966, quando prestava serviço no DOPS, viu 

ainda o Sargento Manoel Raimundo ali recolhido a uma cela. 

O assassinato de Manoel Raimundo foi investigado por uma CPI da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, junto com o relatório do Promotor de Justiça Paulo 

Claudio Tovo comprovou a tortura responsabilizando o Major Luíz Carlos Menna 

Barreto, o Delegado José Morsch e outros membros de suas equipes. 

De acordo com as provas que serviram de base para o deferimento da CPI e seu 

relatório final em 19 de junho de 1967 ele foi morto quando era submetido ao caldo ou 

afogamento e seu corpo foi desovado posteriormente. 

Seu caso teve grande repercussão e causou comoção na opinião pública em vista 

da ampla denúncia feita. Um fato revelador da comoção criada pelo chamado, à época, 

“Caso das Mãos Amarradas”, foi a declaração do Ministro Marechal Olympio Mourão 

Filho, do STM, no momento da apreciação de um habeas-corpus em favor de Manoel 

Raimundo “Trata-se de um crime terrível e de aspecto medieval, para cujos autores o 

Código Penal exige rigorosa punição”.   

Em consequência da apreciação deste habeas-corpus, foi determinada a remessa 

dos autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar para abertura de um IPM, que foi 

arquivado sem sequer indiciar os acusados, apesar dos vários depoimentos que 

mostravam o crime cometido contra Manoel Raimundo Soares, seus assassinos 

permanecem até hoje impunes, alguns foram até mesmo promovidos. 

Manoel foi enterrado no dia 2 de setembro de 1966 e uma pequena multidão 

acompanhou o cortejo. Por onde passou lojas se fecharam e foi hasteada a Bandeira 

Nacional. No cemitério, um estudante gritou para um policial à paisana, “assassinos! 

Assassinos!” No que foi acompanhado pela multidão. Estas informações constam do 
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relatório final da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que apurou o 

caso.  

Durante os 152 dias em que esteve preso, Manoel Raimundo escreveu várias 

cartas, a última das quais enviada da cela 10 da Ilha Presídio de Porto Alegre, data de 25 

de junho de 1966. Foi publicada a 4 de setembro de 1966 pelo “Jornal do Brasil”. 

Diz a carta. “A quem interessar possa. Eu abaixo assinado, brasileiro, com 30 

anos de idade, residente na rua Coelho Lisboa, 30, apartamento 102, Oswaldo Cruz, Rio 

de Janeiro, casado com a Sra. Elisabeth Chalupp Soares, conhecida afetivamente por 

Betinha. Ex-Sargento do Exército de cujas fileiras fui expurgado, para honra minha, 

após o Golpe de Estado ocorrido em 1º de abril de 1964, declaro: 

1 - Paradoxalmente recuperei a saúde nesta Ilha Presídio onde me encontro hoje 

depois de ter sido selvagemente seviciado e massacrado durante 8 dias no quartel da 6ª 

Companhia de Polícia do Exército e nas salas da DOPS no Palácio da Polícia Civil, à 

avenida João Pessoa. Minha vista esquerda, porém, infelizmente creio tê-la perdido 

parcialmente após uma borrachada no supercílio correspondente, aplicada pelo 1º 

Tenente Nunes da PE. 

2 - Moralmente encontro-me no mesmo estado de sempre, apesar de tudo. As 

pessoas que me conhecem bem sabem qual é. Na verdade amargura-me somente o fato 

de haver sido entregue às autoridades pelo indivíduo Edu Rodrigues no qual depositei 

alguma confiança que liquidou a minha liberdade. 

3 - Desconheço totalmente os nomes e apelidos referidos por escrito. Não sei de 

quem se tratam e muito menos das atividades dessas pessoas, se é que elas existem 

mesmo. Minha condição de preso, e é verdade, obriga-me a desconfiar de tudo e de 

todos. Meus companheiros, como já declarei nos interrogatórios, perfazem 75 milhões 

de brasileiros. Deles não sei os nomes e morrerei por eles se preciso for. 

4 - Estou ainda no pleno gozo da saúde mental, não perdi a calma nem a razão 

que meu temperamento determina. 

5 - Ouvi dizer no DOPS que eu fui o detido mais tratado até hoje dos que lá 

passaram. Que mais posso temer? Temor servil, pois não tenho. Ainda não foi 
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necessário demonstrar que não temo nem a morte, talvez em breve isto venha a 

acontecer, o tempo dirá. 

6 - Não fui ouvido em nenhum IPM, mandaram-me para esta Ilha Presídio na 

manhã do dia 19 de março e não mais me ouviram até hoje, apesar de estarem, as 

autoridades, sempre, sempre tentando obter informações que não tenho por meio dos 

mais sutis insidiosos artifícios. 

7 - Estou preso incomunicável em meio de delinquentes comuns, ladrões, 

criminosos, viciados em tóxicos, etc. Negam-me o direito de contatar a minha família 

bem como o de ser visitado por um oculista ou advogado. 

8 - Mais uma vez repito aqui agora, as linhas gerais das respostas que dei nos 

interrogatórios, bem como as circunstâncias da minha prisão, fui preso às 17h35min do 

dia 11 de março de 1966, sexta-feira, em frente ao Auditório Araújo Vianna depois de 

ter tido contato pessoal com um indivíduo Edu Rodrigues.  

Eu portava na ocasião uma bolsa preta de vulcouro e fecho-éclair a qual continha 

cerca de 2.000 recortes de jornais com inscrições de caráter político. Dois policiais à 

paisana seguraram meu braço, enfiaram-me num táxi DKW verde com tampo creme e 

conduziram-me para o quartel da 6ª Cia. da Polícia do Exército. 

Ali, debaixo de cruel massacre no qual se destacaram o 1º Tenente Nunes e o 2º 

Sargento Pedroso, iniciaram o interrogatório cujas respostas mantenho agora 

novamente. Eu estava em Porto Alegre a fim de conseguir emprego e normalizar a vida 

destruída pela revolução de 1º de abril. 

Cheguei a Porto Alegre no dia 26 de janeiro de 1965 e regressei ao Rio de 

Janeiro no dia 6 de março. No dia 29 de setembro de 1965 fui procurado em minha 

residência na Guanabara pelo colega Leony Lopes que me conduziu até Porto Alegre 

com promessa de trabalho. Desde então, até dezembro residi à avenida Berlim, 400.  

A partir de janeiro de 1966 até o dia da prisão eu pernoitava em hotéis e pensões 

da Capital. Passava os dias na rua. Que além dos recortes de jornais nada mais havia que 

eu tivesse conhecimento, o que foi dito é tudo. 
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9 - Fiquei na PE durante 2 horas e depois fui conduzido para o DOPS onde 

fiquei até o dia 19 quando trouxeram-me para a ilha. Até hoje desde então não me 

ouviram mais. 

10 - Estou em paz com minha consciência e ainda mantenho o desejo de merecer 

a confiança dos brasileiros que por uma ou outra maneira depositam em mim. 

11 - Qualquer pessoa que quiser me prestar alguma ajuda deve tomar as 

seguintes providências; 

a) Impetrar um pedido de habeas-corpus no Supremo Tribunal Militar a meu 

favor, 

b) Confortar moralmente e materialmente a minha esposa, eu ficaria 

imensamente grato se pudesse receber uma carta dela. Já remeti 8 para ela, não sei se 

chegaram. 

c) Mandar-me algum dinheiro, um par de sapatos número 38, estou descalço, e 

coisas de comer. E os livros “Memórias do Cárcere” de Graciliano Ramos ou “Os 

Sertões” de Euclides da Cunha. Ou ainda “O Governo Invisível” da Editora Civilização 

Brasileira. Entre as utilidades que agora fazem falta, um espelho de bolso, creme de 

barbear, sabão serve, lâminas de barbear. 

12 - Aqui nesses escritos está tudo o que já declarei ou tinha a declarar. 

13 - Espero poder algum dia agradecer pessoalmente aquilo que meus anônimos 

amigos fizeram por mim hoje. Só me resta agora repetir as palavras que direi enquanto 

tiver vida. Abaixo a ditadura, viva a liberdade, o povo vencerá.” 

 

Era comandante do 3º Exército, à época do crime, o general Orlando Geisel, 

irmão do então futuro Presidente-ditador Ernesto Geisel. O relatório do Ministério da 

Marinha, encaminhado ao Ministro da Justiça Maurício Corrêa em 1993, ainda tentando 

encobrir fatos já bastantes conhecidos e procurando difamar Manoel, reafirma a falsa 

versão sobre o crime ao denunciar “que sua morte teria sido em consequência de 

justiçamento em razão dos depoimentos que prestou”. 
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Em 13 de agosto de 1973 a viúva de Manoel Raimundo, Elisabeth Chalupp 

Soares iniciou uma ação na Justiça Federal do Rio Grande do Sul requerendo a 

reparação integral por danos de natureza moral e material decorrentes de seu 

assassinato. A autora requereu a responsabilização da União do Estado do Rio Grande 

do Sul e dos agentes públicos pela morte de seu marido. 

No decorrer do processo entretanto, a autora desistiu de citar o Estado do Rio 

Grande do Sul e os agentes, contudo 8 deles não puderam ser excluídos da ação pois já 

haviam sido citados.  

Durante anos a autora solicitou a produção de provas o que não se conseguiu em 

parte, o que se conseguiu em parte com muita dificuldade. 

Finalmente, em 11 de dezembro de 2000, o Juiz Federal da 5ª Vara de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, Cândido Alfredo da Silva Leal Junior, proferiu importante 

sentença favorável à viúva quando julgou parcialmente procedente a ação e condenou a 

União Federal a pagar à autora uma pensão mensal vitalícia desde 13 de agosto de 1966, 

no valor da remuneração integral de 2º Sargento do Exército. Uma indenização por 

danos morais e o ressarcimento das despesas de funerais, luto, despesas de viagem e 

jazigo perpétuo. 

A ação porém, continua tramitando e não obteve decisão definitiva, em função 

dos diversos recursos da União Federal, conforme acórdão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, de 5 de outubro de 2005. 

Nesta data, a Desembargadora relatora do caso, Vânia Hack de Almeida, 

confirmou a sentença do Juiz Leo Junior, assegurando a tutela antecipada que 

determinou o pagamento imediato de pensão vitalícia à viúva, ao considerar seu longo 

tempo de espera. 

A decisão, contudo não alcançou a repercussão nacional que o caso merece, 

permanecendo dano irreparável sem qualquer medida da Justiça para atenuá-lo e 

compensar a espera de mais de 35 anos. 

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, seu caso 218/96 tendo como 

relator Nilmário Miranda foi aprovado por unanimidade em 2 de abril de 1996.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a fonte desse 

documento, Ivan? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – “Dossiê de Mortos e Desaparecidos, Dossiê Ditadura” 

produzido pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, com base em 

documentos e depoimentos. 

Agora é o depoimento do Coronel Vicente Sylvestre. Vamos ouvir agora o 

depoimento do Coronel Vicente Sylvestre. Ele foi um dos militares sequestrados pelo 

DOI-CODI 2º Exército, numa operação de destruição do Partido Comunista. No ano 

anterior tinham feito uma operação enorme contra os jornalistas e nesse ano estavam 

fazendo contra a gráfica do Partido Comunista e depois contra os militares ligados ao 

Partido Comunista. 

Aqui em São Paulo, antes da morte de Vladimir Herzog, antes da morte de 

Manoel Filho, foram capturados, sequestrados e torturados mais de uma centena de 

policiais militares e militares, a maior parte da ativa, muitos da reserva e entre eles 

prenderam, sequestraram o Comandante do Estado Maior para o Interior da Polícia 

Militar que era o Coronel Vicente Sylvestre. 

Ele passou preso no DOI-CODI durante quase 3 meses e ele foi testemunha dos 

assassinatos que aconteceram lá, das torturas aos seus companheiros, seus colegas de 

farda, e principalmente ele foi torturado por companheiros de farda, que sujavam a farda 

com o sangue de seus conterrâneos, seus compatriotas e seus colegas de farda. 

E o depoimento do Coronel Sylvestre, ele tem uma importância muito grande 

nessa sequência que nós fizemos: porque é o militar que resistiu ao Golpe, o militar que 

cassado vai para a clandestinidade e um dos militares que, na ativa, mantém a luta 

contra a ditadura. E nisso se insere o depoimento do Coronel Vicente Sylvestre que é 

uma das figuras que a gente tem que reverenciar como um dos heróis da luta contra a 

ditadura não só pela integridade, pela firmeza, como principalmente pelo simbolismo 

que é um militar não ser destruído como tentaram fazer durante esses 3 meses de 

torturas que ele sofreu. 
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No começo perguntavam e depois apenas torturavam para quebrar, não tinha 

mais nem informações que quisessem tirar dele, até porque não tiraram. Então, Coronel 

Vicente Sylvestre, por favor, seu depoimento. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Ilustre Deputado Adriano, demais 

componentes da Mesa, senhores, senhoras eu quero inicialmente agradecer a esta 

oportunidade de fazer depoimento sobre o triste período histórico que passou o nosso 

país a partir de 1964. Portanto agradeço esta oportunidade. 

Gostaria de relembrar um pouco de minha origem. Aos 15 anos de idade surgiu 

aquele movimento de redemocratização do país onde se levava, se anunciava a 

legalidade do Partido Comunista, e o Brasil vivia em festa pela democracia que 

despontava, que nascia. 

E eu participei deste movimento, inclusive como jovem, com 15 anos de idade, o 

movimento da luta pelo petróleo e por aí nós fomos lutando e inclusive lembro-me de 

um depoimento histórico que foi do candidato a Presidente da República Yedo Fiúza 

contra o padre Saboya de Menezes, tomou conta, o debate tomou conta através de Rádio 

de todo país porque foi um depoimento, foi um debate histórico onde se salientou Yedo 

Fiúza como candidato à Presidente da República. 

Pois bem, por toda esta influência o tempo passou e eu ingressei na Guarda Civil 

de São Paulo em 1º de julho de 1949. Fiz carreira naquela corporação, fiquei 

entusiasmado pelo movimento político que lá existia, inclusive um clube formado pelos 

guardas civis denominado “22 de Outubro” que fazia, seguia a orientação nacionalista, 

seguia orientação da luta pelo petróleo. 

Nessa oportunidade então, eu me integrei nessa luta e prosseguimos então a 

história até que todos os integrantes da diretoria do “22 de Outubro” foram expulsos da 

corporação de um debate infeliz, com uma deputada presente Conceição da Costa Neves 

que provocou a diretoria e a diretoria não percebeu a trama que ela estava urdindo e nós 

perdemos os companheiros que foram sacrificados naquela ocasião. 

Pois bem, a luta continuou, a luta, tentávamos fazer companheiros deputados, 

vereadores e até que em 1969 a ditadura militar inconformada, com as 2 Polícias que 
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existiam em São Paulo, ela procede a unificação. Força Pública e Guarda Civil dando 

origem à atual Polícia Militar. Fui integrado nessa nova corporação como Tenente-

Coronel. Exerci várias funções e inclusive sempre me destacando pelas lutas das 

entidades de classe que existiam na corporação.  

Fui Vice-Presidente, fui Presidente do Clube dos Oficiais da Ativa, fui membro 

de outras associações existentes sempre com esse espírito de contrariar a orientação da 

ditadura militar. 

Pois bem, fui chefe do Estado Maior do Comando do Policiamento do Interior, 

onde exerci a função com certo destaque e depois fui integrado, depois fui integrado no 

Curso Superior de Polícia na Academia do Barro Branco. Lá, quando estava no final do 

curso, portanto no dia 9 de julho de 1975, fui sequestrado em minha casa por, pelo 

famigerado DOI-CODI.  

Fui conduzido ao Quartel General da Polícia Militar e de lá então, começa um 

caminho tortuoso, um caminho indigno de qualquer, do ser humano para com a minha 

pessoa e com outros companheiros que estávamos todos na mesma ideologia, na mesma 

orientação, que eram companheiros agora da Força Pública e da Guarda Civil, que 

tiveram uma participação destacada nas entidades de classe contra a ditadura militar. 

Pois bem, quando eu faço este curso, então eu sou sequestrado e vou para o 

DOI-CODI. No DOI-CODI eu dei entrada como uma pessoa que trazia informações 

extraordinárias para o DOI-CODI para que Erasmo Dias, Secretário de Segurança 

Pública, o Coronel Francisco Batista Torres de Melo, Comandante da Polícia Militar se 

destacassem. Descobriram então, um grande nicho, quer dizer, estava presente o 

Coronel Sylvestre que iria dar informações, as mais importantes para aquele órgão 

repressor. 

Pois bem, a minha luta era uma luta muito clara dentro da corporação, era 

participação das entidades de classe sempre com essa orientação nacionalista. Pois bem, 

não se conformaram e aí fui submetido a torturas, as mais indecorosas da face da terra. 

Quando eu estava já completamente derrotado fisicamente pelas torturas veio um 

Coronel do Exército e entrou naquela sala onde eu estava, jogado no chão, porque não 

tinha condições de ficar de pé, e esse Coronel era o Comandante da 2ª Sessão do 2º 
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Exército aqui em São Paulo, Coronel Paes, que não tem nada a ver com o nosso 

companheiro aqui que é da Polícia Militar. 

O Coronel Paes quando viu aquele quadro se mostrou horrorizado, não sei se 

aquilo era uma farsa ou era uma verdade. E ele então determinou, primeiro fez uma 

pergunta absurda, “mas foi aqui que fizeram isso para este homem?”. Aí os torturadores 

silenciaram, aí ele determinou que eu fosse recolhido naquele momento para o hospital 

e eu fui conduzido para o Hospital Defeitos da Face porque havia, estava com 

hematomas muito grandes e que havia suspeita da ruptura de um osso na face. 

Dei entrada nesse Hospital Defeitos da Face, fui medicado depois de algumas 

radiografias e felizmente não se constatou fraturas. Então, eu volto para o DOI-CODI e 

aí não foi por isso que as torturas deixaram de acontecer. Isto, aí voltamos para a Polícia 

Militar onde respondo uma farsa inominável que é o chamado Conselho de Justificação 

onde eu, em 4 dias, sem direito ao advogado entrar na sala de audiências desse 

Conselho que se realizava no interior do Quartel General da Polícia Militar. E, sem 

direito à defesa, em 4 dias, portanto no dia 2 de outubro eu fui expulso das fileiras da 

corporação.  

Mas, graças a um trabalho que jamais esqueceremos que foi de Dom Paulo 

Evaristo Arns, junto ao Governador do Estado de São Paulo e foi enviado para esta 

Casa um projeto de lei dando uma pensão para as famílias dos militares que estavam 

envolvidos naquele IPM, que éramos, nessa altura, depois de passar vários que 

passaram por uma peneira, restamos praticamente 30 num IPM, 30 companheiros num 

IPM.  

Aí as nossas famílias passaram a receber uma pensão mensal para se manter, 

com uma condição, não podíamos exercer nenhuma atividade remunerada pública ou 

privada. Quer dizer, estávamos condenados à condição de morto-vivo e a esposa como 

viúva de marido vivo. E isto foi até 1984 quando então começa... a ditadura, a ditadura 

começa a perder forças e nós então, conseguimos sair da prisão e fomos para a vida, 

mas com esta condição, não podendo trabalhar em atividade pública ou privada, e isso 

foi até 1984. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



30 

 

Passamos então depois a lutar junto ao Judiciário para reclamar os direitos que 

nos foram tirados. Aí a Justiça de São Paulo deu ganho de causa e nós fomos 

reintegrados na Polícia Militar.  

Isto eu não aceitei, então, imediatamente pedi férias e apresentei o meu 

requerimento pedindo minha transferência para a Reserva porque não tinha condições 

de exercer mais a função de militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pois o 

drama que nós vivemos lá foi muito chocante e não foi possível dar continuidade às 

atividades da ativa e passamos assim para a Reserva. 

Em rápidas pinceladas foi esta a história que nós gostaríamos de deixar 

registrado aqui na Comissão de Direitos Humanos. Então, muito obrigado à direção, 

Deputado e obrigado aos presentes que nos deram atenção por estes momentos. 

Obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Coronel, acho que seria importante o senhor relatar não 

só o que o senhor viu lá dentro, como quem o senhor viu lá dentro. O senhor foi 

torturado por colegas de fardas, foi torturado por militares, por policiais civis que 

estavam a serviço do DOI-CODI. Se for possível seria interessante fazer esse registro. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Eu deixei, não foi assim propositalmente, 

mas eu deixei de mencionar 2 fatos de extrema importância, mas que me toca muito 

quando eu lembro nele, e aí a emoção às vezes me trai.  

Foram 2 companheiros, Coronel Maximino que era coronel reformado da Força 

Pública. Quando ele dá entrada no DOI-CODI e jogaram ele naquela sala onde eu 

estava no chão, ele perguntou quem era eu e eu disse que era o Coronel Vicente 

Sylvestre da Polícia Militar. Ele falou, olha, eu também sou da, nós não nos 

conhecíamos, “eu também sou da Polícia Militar, sou Coronel também e com você que 
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é da ativa fizeram tudo isso, eu que sou reformado pode registrar na sua memória que eu 

vou ser morto aqui dentro”.  

E realmente foi o que aconteceu, o Coronel Maximino foi, quando ele estava 

com a saúde completamente comprometida dentro do DOI-CODI, puseram ele na rua e 

ele tomou um táxi e vai para a sua casa em Campinas e de lá para um hospital onde veio 

a falecer. 

E o outro companheiro José Ferreira de Almeida, tenente reformado da Polícia 

Militar. Esse companheiro foi empalado, ele foi torturado de uma maneira inominável. 

Ele disse, ele falou tudo que sabia sobre a organização política da corporação, não se 

conformaram e mataram José Ferreira de Almeida dentro do DOI-CODI.  

Essas duas mortes estão registradas, e mais uma que não foi nas nossas vistas, 

mas que temos notícias também de um companheiro que foi torturado e morto, Capitão 

Wânio que era da Força Pública. 

Quando numa ocasião eu estava no Estado Maior da Polícia Militar e o 

Comando Geral recebia visita de carabineiros do Chile, polícia do Chile, eles contavam 

com o maior entusiasmo que o Capitão Wânio, isso eu presenciei: o chefe do grupo 

falar para o comandante geral, “o Capitão Wânio foi colocado no avião e nós em alto-

mar fizemos isso”, e fez este sinal com a mão, quer dizer, jogaram os presos políticos 

em alto-mar e foi essa a história que eu conheço do Capitão Wânio, que ouvi contar 

dentro do QG da Polícia Militar. 

Então essas duas passagens, essas passagens são trágicas e que lamentamos 

profundamente que não houve, principalmente no caso do Maximino e do José Ferreira 

de Almeida, uma posição mais incisiva, um protesto mais incisivo da esquerda no 

Brasil. Quase que essas 2 mortes passam desapercebidas, o que é lamentável. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quantas pessoas que o senhor conhecia que eram 

militares, da Polícia Militar ou do Exército que torturavam lá, que o senhor conheceu 

lá? 
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O SR. VICENTE SYLVESTRE – Eu sempre encapuçado, nunca tiraram o 

capuz. Então alguém falava “esse é o Coronel Sylvestre”, tal, mas eu não identificava as 

pessoas. Só identifiquei 2 pessoas, um que era Dr. Douglas que era um torturador e um 

japonês que foi esta dupla que me retirou do QG e essa dupla que me levou para o DOI-

CODI. Do resto eu não via nunca o rosto dos torturadores, sempre houve este cuidado.  

Inclusive poucas vezes eu, dentro do DOI-CODI nem com companheiros da 

Polícia Militar eu tive preso, estivemos na mesma cela. Raramente por alguns 

momentos passavam 1, 2 ou 3, mas logo eles me separavam. Isto foi o que aconteceu. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO - O senhor falou de visitas de carabineiros 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Passa o microfone aqui para 

a doutora, por favor. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO - O senhor falou de visita de militares chilenos à 

sua corporação, em que ano teria sido isso? E isso já fazia parte daquele intercâmbio 

que houve, muito forte, entre militares brasileiros e chilenos, em que os militares 

brasileiros receberam os chilenos apara já ir adestrando mais ou menos nas técnicas de 

repressão, de tortura e tudo isso, quando os militares brasileiros ajudaram tanto na 

instalação, na imposição do golpe no Chile?  

Isso já fazia parte de um movimento anterior de preparação de militares chilenos 

ou isso foi posterior ao Golpe do Chile? A vinda desses militares que o senhor lembra, 

com quem eles comentaram? 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Essa visita se deu em 1974, antes do Golpe, 

e era um programa organizado pelo chamado “Ponto 4” dos Estados Unidos que fazia 

esse intercâmbio com as polícias, inclusive selecionavam elementos da corporação para 
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fazer curso nos Estados Unidos ou em outros lugares, mas sempre coordenado pelo 

chamado “Ponto 4”.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso foi antes do Golpe, 

Coronel? 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – 1974, antes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 1974? 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor foi preso quando? 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Em 1975. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 1975. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Dia 9 de julho de 1975. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então isso foi antes da 

prisão? 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Antes da prisão. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando eles mataram o 

Wânio? 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – O Wânio deve ter sido em 1972, 1973. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – 1973. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – 1973. Depois do Golpe, sim, depois do 

Golpe. Aqui tem, os companheiros aqui presentes como Pedro Lobo que está presente, 

outros companheiros, o Paz, que conheceram melhor a história do Wânio. Pedro Lobo 

eu sei que conheceu, que prestaria um depoimento interessante, conheceu pessoalmente, 

não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Coronel, vamos tentar 

organizar os depoimentos. Hoje é o dia dos militares e hoje, o Coronel Sylvestre e o 

Tenente Paz vão falar do pessoal que era ligado à Força Pública e à Guarda Civil no 

Estado de São Paulo. 

Depois nós vamos ter os militares mesmo, não é? Os militares do Exército. Das 

pessoas que estão aqui na sala, eu não sei como se dividiu os depoimentos, quem é da 

antiga Polícia Militar, da antiga Força Pública é o Tenente Paz e o Pedro Lobo embora 

originário da Força Pública foi fazer sua militância junto aos militares, não é? Do 

Exército. 

Então, talvez fosse interessante, aproveitando o Coronel Sylvestre, que é uma 

pessoa muito experiente, contar dessa organização da Polícia Militar, não é? Porque 

senão fica muito descontextualizado assim, como ele vai preso, não é? 
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Quer dizer, tinha todo um nível de organização na época. Então eu queria ver se 

o senhor poderia contar um pouco da, aí devolvo a palavra para a senhora, doutora, que 

eu estou tentando me organizar aqui. Como é que o senhor poderia contar esta história 

da organização dos senhores dentro da Força Pública ou da Guarda Civil, como é que 

foi tudo isso. Tanto é que o senhor era o Comandante do Interior, não é? Eu devolvo a 

palavra para a doutora. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO - Só complementar, não é? Só complementar. O 

Deputado Adriano está perguntando como era, estou entendendo que é como era a 

organização de resistência, não é? Como era a organização do Partido Comunista lá 

dentro. Mas eu gostaria de saber se, era um momento de ditadura, não é? Como é 

também que a PM estava sendo orientada para se comportar de uma forma repressiva, e 

como era esse curso, esses cursos que eram feitos regularmente nos Estados Unidos, se 

recebiam instruções assim, especiais de uma forma especial de reprimir, de vigiar e 

reprimir a população e até cursos de tortura. 

Houve, chegou a haver isso na PM? Quer dizer, instruções no sentido, porque os 

militares continuaram, das 3 Forças continuaram a receber instruções no sentido da 

tortura. Houve antes de 1964, eles se prepararam para isso em diferentes cursos, e 

depois eles continuaram com escolas e treinamentos para ter uma atitude especial em 

relação à população. Buscando sempre o inimigo interno e tudo isso. Enfim, a doutrina 

de Segurança Nacional, isso também era bem divulgada dentro da PM? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Antes do Coronel, no dia 22 nós vamos fazer uma 

segunda audiência pública sobre a estrutura das Polícias, da Polícia Militar basicamente, 

em que a gente vai dar todo este perfil que foi construído a partir da centralização, 

federalização da repressão e a militarização que é 1968 que é o Ato 5, 1969 e 1970 

quando criam o DOI-CODI, os DOI-CODIs, a militarização da PM 100% atrelada ao 

Exército e depois todo o aparato que foi criado em torno da repressão que se mantém 

em boa medida até os dias de hoje. Só para informar, dia 22 a segunda audiência. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai lá, Coronel, vamos 

retomar. Primeiro a pergunta da doutora que é essa mais fulcral, assim. Ela quer saber 

desta questão dos cursos nos Estados Unidos, como é que foi. O senhor poderia pegar 

este tema que o senhor começou e aprofundar. Por favor. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Bem, a verdade que logo depois do Golpe 

de 1964 a influência do chamado “Ponto 4” foi muito grande na corporação, tanto Força 

Pública como Guarda Civil, não é? E o Golpe Militar não confiava nas Polícias 

Militares e o que faziam? Passou a ser obrigatório o comando das Polícias Militares a 

ser dado a um oficial do Exército.  

Quer dizer, era uma manifestação de desconfiança da ditadura. E quando ela 

toma então, ela toma a direção das Polícias Militares com os oficiais do Exército no 

comando, aí tem toda uma verdadeira lavagem cerebral. Quer dizer, a Polícia Militar, as 

Polícias Militares tinham que ver, tinham que sair em defesa do governo que se instalou 

em 31 de março de 1964, este é o objetivo principal. 

E, a partir daí, aquela obrigação, aquela tendência que tinha tanto Força Pública 

como Guarda Civil, uma polícia do povo, uma polícia para orientar, para dar segurança 

ao povo, essa doutrina desaparece e aparece então, a doutrina da segurança do Estado. A 

lavagem cerebral foi tão grande que até hoje persistem os efeitos dessa lavagem 

cerebral. 

Há uma preocupação do Comando Geral da Polícia Militar em modificar em 

alguma, dar algumas modificações na formação do jovem, do acadêmico da Polícia 

Militar, o jovem futuro oficial da Polícia Militar para que dê um pouco de humanidade 

nessa corporação. 

Tanto é que a “Folha de São Paulo” de uns 4, 5 dias atrás, ela publica a opinião 

de um Tenente-Coronel que passa para a Reserva e faz críticas severas à exatamente, à 

Polícia Militar, à formação do policial militar que está na hora de a corporação mudar a 

sua filosofia. Não ver mais no povo o inimigo número 1, ver no povo aquele que precisa 

da proteção da Polícia Militar. 
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E isto a gente está sentindo que aos poucos a Polícia Militar, principalmente a de 

São Paulo, vem sofrendo esta modificação. Tanto que o que nós vimos de uns 5, 6 anos 

para cá, a preocupação do Comando Geral se dirigir à tropa fazendo, mandando 

mensagens diretamente para a tropa conquistando a tropa para o Comando Geral. E já 

temos resultados, o Coronel, Comandante da Polícia Militar foi eleito Vereador em São 

Paulo. 

Então, é toda uma política vem se mudando, mas não é fácil porque a lavagem 

cerebral que foi feita em 1964 pelo chamado “Ponto 4” do Governo norte-americano foi 

muito, muito forte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Coronel, o senhor lembrou 

com muita propriedade. Hoje à noite às 19 horas é o lançamento do Livro do Coronel 

Adilson. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Ah! É? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, eu vou trazer o convite 

aqui para divulgar. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Onde vai ser? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou trazer. Deixa eu 

organizar aqui o raciocínio. Oh! O Dalmo Ribas, vem aqui para a Mesa, quer dar uma 

palavra sobre o Coronel José Maximino de Andrade Neto, a quem o senhor se referiu. 

Mas, antes, eu quero que o Dalmo, senta aqui ao lado do Ivan, por favor. 
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Coronel, mas o senhor é muito famoso pela sua atuação de coragem quando o 

senhor recebeu uma ordem, não sei se vou fazer com toda precisão da época, de invadir 

o prédio da Maria Antônia. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse é um dos fatos mais 

impressionantes da sua trajetória que naquela chamada “Guerra da Maria Antônia” entre 

o Mackenzie e o pessoal do CCC, e o pessoal da Maria Antônia, o senhor teria recebido 

a ordem de evacuar a Maria Antônia, tirar as barricadas, que seria um verdadeiro banho 

de sangue, e o senhor, segundo informações, descumpriu esta ordem e isso teria pesado 

muito contra o senhor na avaliação e a perseguição. O senhor poderia contar esse fato, 

por favor. Depois o Dalmo Rimas. 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Pois não. Eu comandava uma unidade na 

avenida Angélica, tinha lá um contingente e estava um movimento muito grande da TFP 

que, na rua Maria Antônia liderada e seguida pelos alunos do Mackenzie, e para atacar a 

Filosofia que era em frente ao Mackenzie. 

Quando eu cheguei com o meu pessoal na rua Maria Antônia interditamos a rua, 

mas foi difícil de tirar o pessoal do Mackenzie que estava já num prédio aqui em 

construção e eles entravam com gasolina, estopa e garrafas vazias. E lá em cima 

preparavam o chamado molotov e jogavam sobre a Maria Antônia. 

Os professores da Maria Antônia estavam acuados, não tinha como reagir 

porque a desvantagem era muito grande. Aí eu recebo um emissãrio da corporação que 

vem para dizer, “Sylvestre, pega o seu pessoal e evacua a Maria Antônia”. Eu falei, mas 

por que evacuar a Maria Antônia se os professores estão lá dentro defendendo o 

patrimônio histórico da Filosofia? E vinham falar comigo: “Olha, eles estão destruindo 

livros que não existem mais no mundo, que está aqui dentro da Filosofia, como é que eu 

vou invadir a Filosofia?”. Não, eu não posso invadir. E se persistirem nesta ordem de 
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invadir. “É, mas é ordem do Governador”. Eu quero esta ordem por escrito, senão eu 

não cumpro esta ordem. Eu vou procurar manter aqui este estado de coisa como está, 

mas invadir a Faculdade de Filosofia eu não vou invadir. 

“Mas é ordem do Governador”. Então ele que mande por escrito porque eu não 

vou entrar nessa. Aí passa um tempo, veio um, fui substituído no comando daquela ação 

e foi chamada a Cavalaria da Força Pública e aí se deu a invasão e aí o resto a história é 

conhecida e a Maria Antônia está lá com os seus registros históricos e fotográficos e 

escritos sobre este período que foi profundamente triste para a história de São Paulo e 

do Brasil. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dalmo. 

 

O SR. DALMO RIBAS - Eu queria cumprimentar o Coronel Sylvestre e relatar 

que a minha vinda aqui, já participei de diversas sessões da Comissão da Verdade, mas 

elas são tão profusas que não é possível a gente acompanhar a todas. 

Mas hoje eu vim especialmente porque tratava-se do caso dos militares e me 

passou a preocupação que se pudesse esquecer o nome do Coronel José Maximino de 

Andrade Neto que eu tive o prazer e a honra de conhecer na militância. 

Eu, enquanto um jovem militante do PCdoB e ele já um coronel reformado, 

morando ali no Jardim Guanabara, em Campinas e dando um apoio extraordinário a 

tudo o que pudesse representar uma resistência à ditadura naquele momento. 

Tive a oportunidade de ouvir da parte dele as inúmeras prisões que ele sofrera e 

em consequência delas, ele era portador de algumas pontes de safena. Então, uma das 

preocupações dele era, gostar de ajudar, mas eu tenho que ir até um certo ponto porque 

a minha saúde é frágil e eu tomo muitas medicações por dia.  

Ali o Coronel Maximino Andrade Neto ajudou bastante o PCdoB inclusive o 

aparelho que nós montamos no Jardim Chapadão em frente à Escola de Formação de 

Oficiais do Exército, nos foi conseguido através do Coronel Maximino Andrade Neto. 

Ele tinha um trânsito mais ampliado coma alguns militares e nos alugou uma casa que 
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era propriedade de um sargento do Exército e que ficava exatamente ao lado da escola 

de Formação de Oficiais do Exército.  

Então, queria dar destaque para este nome que foi pouco lembrado infelizmente 

na esquerda, mas era um homem de uma bravura incomum. Ajudou o PCdoB, ajudou a 

ALN porque em uma das vezes que eu fui à casa dele houve um certo constrangimento 

porque eu estava entrando e estava saindo o Joaquim Câmara Ferreira, o que tornava 

evidente que ele apoiava também a ALN. 

Então, eu queria juntar o meu depoimento às suas palavras e ao seu testemunho, 

não é? E também da Guarda Civil eu queria lembrar um nome que é pouco lembrado e 

aproveitar a Dra. Rosa que está aqui presente. Deve tê-la conhecido pessoalmente, a 

advogada do grêmio da Faculdade de Filosofia da USP, advogada do PCdoB e 

advogada da Associação da Guarda Civil que era a Dra. Maria Aparecida de Faria 

Pacheco, a famosa Pachequinho. 

Conheceu Rosa? A, o Coronel não conheceu? Ela tinha uma, muitos presos 

políticos tiveram a defensoria da Dra. Maria Aparecida de Faria Pacheco. E, uma das 

instituições que ela defendia com muita garra era o pessoal da Associação da Guarda 

Civil do Estado de São Paulo. Era isso o que eu queria depor. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então vamos, se 

o senhor puder permanecer mais um pouco conosco, Coronel, nós vamos chamar a filha 

do General Zerbini para fazer um depoimento e se o senhor precisar, como o senhor 

chegou bem cedinho, se precisar se retirar. Eu gostaria de passar o convite 

 

O SR. VICENTE SYLVESTRE – Eu gostaria de ouvi-la e prestar a minha 

solidariedade a ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, Coronel, o lançamento 

do livro do Coronel Adilson, Adilson Paes de Souza, é hoje às 18h30min na Livraria 

Martins Fontes, na avenida Paulista, 509. Eu fiz um convitinho assim bem simples, é 
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importante, vou pedir para fazer convite para todo mundo que está aqui na sala e hoje é 

o lançamento do livro da Dodora também. 

Então, Eugênia Zerbini. Então vamos convidar Eugênia Zerbini para se sentar à 

Mesa. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Bom dia a todos! Na figura do Deputado 

Adriano Diogo eu cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes, os amigos eu 

cumprimento na pessoa da Dra. Rose Nogueira, desculpa, Rosa Cardoso, desculpe, é 

muito emocionante estar aqui hoje. 

E, que como eu, é também advogada, não é? E mulher. Então estou à disposição 

para as perguntas.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, faz uma... 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – É o seguinte em 1964, eu sou de 54 então tinha 

10 anos. Eu acompanhei de perto, eu era uma criança fascinada pelo mundo dos adultos. 

Meu pai tinha sido promovido a general em 1962 e papai sempre foi um legalista. Ele 

entrou no Exército muito cedo, ele nasceu em Guaratinguetá, ele entrou no Exército 

ainda no comecinho da década de 1920. 

Então ele sempre se gabava que em 1924 ele tinha sido contra o movimento 

tenentista, os tenentes que tinham bombardeado São Paulo. Depois ele também dizia 

que em 1930 ele foi contra o Golpe e isso era o ponto da discórdia em casa porque 

minha mãe como todos sabem, eu sou filha da Therezinha Zerbini, ela era getulista e ele 

sempre dizia “eu nunca fui tenente, nunca fui getulista e eu fui contra 1930”. 

Em 1932 ele combateu a favor de São Paulo, ele foi considerado um dos heróis 

de Cunha, ele fez a resistência ali no Vale do Paraíba e ele ficava de guarda porque ele 

dizia “os getulistas”, ele não falava os federais, “os getulistas iam chegar por Parati e 

iam entrar no Vale do Paraíba, eu precisava ficar tomando conta”. 
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Agora só outro parênteses, ele teve 2 irmãos médicos que também combateram 

em 1932. O mais velho, Rubens, teve uma crise de nervos porque viu o motorista dele 

morrer e ficou, por uma granada e o perfil ficou impresso em uma parede. E ele depois 

de ter essa grande crise, ainda pegou encefalite, então demorou 20 anos para morrer, foi 

perdendo os sentidos. 

Então 1932 é alguma coisa que ficou muito marcada para mim das histórias que 

eu escutei, do orgulho que meu pai contava, ele ficou preso no Pedro II, no navio Pedro 

II, quer dizer, como coerência de vida dele em 1964 ele só poderia ter tido uma posição 

legalista. 

Ele conhecia muito pouco o Jango Goulart e ele também dizia, “fui feito general 

por um cardeal” porque foi o Cardeal Mota que interveio na promoção dele. Era um 

jogo complicado porque até, todos os militares que estão aqui sabem, que até coronel, a 

carreira é feita por próprios méritos, depois é um gesto político. 

Como ele era, primeiro ele era paulista, não tinha muito paulista no Exército, ele, 

o meu pai foi o primeiro general paulista depois do General Jardim. O General Jardim 

inaugurou o Cemitério do Araçá. 

Então, quer dizer, o meu pai assim, mais de 50 anos sem São Paulo ter um 

general. Então ele disse que ele não devia favor para nenhuma área do Exército, para 

nenhum colega que ele tinha sido feito general pelo cardeal. E ele era leal ao Presidente 

da República. 

Eu me lembro de uma vez meu pai ter ido se encontrar com o Jango Goulart, 

com ele de passagem aqui em São Paulo e eu me lembro que foi um dia marcante 

porque foi um 8 de dezembro, foi o dia da minha primeira comunhão. Eu e meu irmão 

fizemos primeira comunhão e meu pai depois do almoço saiu com meu irmão e disse: 

“eu vou encontrar com o Presidente da República”. 

E o Presidente da República disse, meu pai tentou avisar que já estavam 

tramando, que existia um movimento, General Kruel ia trair, estava passando para o 

lado dos conspiradores. Então veja, se o Golpe foi em 1964, em abril, quer dizer, em 

dezembro de 1963, já se ouviam aqueles rumores. 
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O que o Jango respondeu quando ouviu isso, meu pai estava muito incomodado. 

Eu ouvi ele conversando com minha mãe porque ele dizia “o Jango, Presidente não me 

conhece, eu não tenho intimidade com ele para abordar em um assunto desses, mas eu 

me sinto na obrigação de falar”.  

O Jango respondeu, com relação ao Kruel trair, Zerbini, o Kruel é padrinho do 

João Vicente, meu filho, o senhor está com o seu filho aqui. Se eu morresse o meu filho 

seria entregue para os cuidados do Kruel e quanto à Esquadra Americana estar fazendo 

manobras perto do Recife, eu pago para ver. Até minha mãe muito indignada sempre 

dizia, “não foi ele que pagou foi todo o país, toda a nação brasileira, não é?”.  

Em 1964, eu me lembro, meu pai logo no começo do ano foi nomeado 

Embaixador para ir à posse, um evento do Presidente Rafael De Leone (Raúl Leoni), 

que, na Venezuela, era o primeiro presidente civil, o primeiro presidente eleito depois 

de uma série de Governo de Exceção, quer dizer, uma coisa importante. O Jango queria 

se ver representado e mandou meu pai. 

Aí eu já tenho as minhas fantasias porque, por exemplo, o General Assis Brasil 

eu sempre fui criada chamando ele de Argemiro. Então eu falo o Argemiro era Chefe da 

Casa Civil, da Casa Militar. Eu falei, como manda um oficial que se sabe que é tão leal 

ao governo sair do Brasil naquela época? 

Um outro, general também que foi fiel ao governo foi General Cunha Mello que 

eu também tive muito contato com a família do General Cunha Mello, uma pessoa que 

eu sempre admirei muito. O General Cunha Mello tinha o comando de Niterói naquela 

época em que não havia ponte. Então ele ficava ilhado em Niterói. 

Eu sempre achei estranho aquele célebre, dispositivo militar pelo menos no nível 

de alto comando era uma coisa que se questionava. Enfim, meu pai saiu, ficou um 

tempo fora do Brasil. Quando ele voltou, eu me lembro que já era a Semana Santa, era 

muito perto. Ele não tinha assumido Lorena. O comando, perdão, de Caçapava. 

Isso porque durante 1962 seria uma parte 1963, era Chefe de Estado Maior do 

Segundo Exército. Ele se reportava ao General Peri Constant Bevilacqua com quem ele 

tinha muitos atritos. Mas enfim, era um General nacionalista e depois do Golpe, um 

tempo depois fez uma mea-culpa se arrependeu, mas enfim. 
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O Golpe foi muito atabalhoado. Eu me lembro de ter, era um entra e sai, enfim. 

Na noite de 1964, o que eu me lembro, o meu pai tinha saído de casa, tinha ido para 

Lorena, veio para casa o Elpídio Reali, o filho, isso ele conta também no livro de 

memórias dele, às margens do Sena, ele e minha mãe.  

E ficavam no telefone, minha mãe telefonou para Brasília, era difícil a 

comunicação, falou com Argemiro. O Elpídio Reali que era jornalista conversando com 

ela. O dia clareou e eu só sabia que eu não sabia onde estava o meu pai, e eu não vi mais 

o meu pai, eu achava que meu pai, enfim, os dias foram se passando, eu sabia ler jornal, 

não é? Já era alfabetizada e eu achava muito estranho, muito estranho, até que minha 

mãe telefonou para o Castelo Branco. 

Agora voltando. Meu pai era amigo do Castelo Branco porque meu pai lecionou 

na Escola Superior do Segundo Exército lá, não! Escola Superior de Guerra. E quando o 

meu pai foi promovido a general o Castelo Branco mandou um cartãozinho dizendo 

“caro Zerbini”, existe uma cópia deste cartão, foi publicado num livro que minha mãe 

fez em memória do meu pai, uma coisa mais de cunho sentimental, mas dizendo, 

“Zerbini que você cumpra bem suas funções, você que se destaca nessa mediocridade 

esparramada que é o Exército”. 

Então a minha mãe telefonou porque nessa hora cinzenta ninguém sabia muito 

bem quem era quem. Então, uma senhora que telefona para Brasília e quer falar com o 

Presidente e diz que é esposa do General Zerbini, iam passando as ligações até que ela 

conseguiu realmente falar com o Castelo Branco e disse: “olha eu só quero saber aonde 

está o meu marido”. 

Isso já tinha passado muito tempo, mais de 20 dias e ele disse “um momento que 

eu vou verificar e a senhora vai ter a resposta”. Dito e feito! Passaram-se uns 15 

minutos, telefonou um ajudante de ordens dele e disse “seu marido está detido no Forte 

Copacabana”.  

Daí ela recebeu ordem para visitá-lo, foi a primeira vez que eu andei de avião, eu 

meu irmão, minha mãe. Ela nos levou, ficamos na casa de uma sobrinha do meu pai, 

que por sua vez era casada com um oficial da Aeronáutica, que ficou neutro aparente, se 

bem que não existe neutralidade, não é? Mas ele continuou na ativa e nós fomos visitar.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



45 

 

Aí eu percebi que as coisas tinham mudado de vez, não é? Primeiro, depois de 

um chá de cadeira de mais de uma hora, apareceu um coronel, chamava-se Coronel 

Montanha. E ele assediou a minha mãe, assim, intimidou, chegou para ela e falou “o 

que a senhora veio fazer aqui?” Ela era uma esposa de general e tinha tido ordem do 

Presidente da República para visitar o marido preso. 

Eu vi, eu percebi que minha mãe largou a minha mão, eu me lembro deste 

senhor era assim, eu era pequena, eu me lembro das pernas, mais ou menos a cintura, eu 

não me lembro bem o rosto dele, era meio aloirado e foi uma cena horrível porque teve 

uma hora que minha mãe me largou a mão e eu achei que ela ia dar um tapa na cara 

dele.  

E enfim, depois de muitas peripécias fui encontrar meu pai que estava num 

quartinho junto com vassouras, rodos, jornal velho, e deu um ataque de fúria na minha 

mãe, que minha mãe sempre foi uma pessoa, minha mãe era 20 anos mais nova que o 

meu pai, e sempre foi uma mulher muito corajosa, destemida e sempre, nunca teve 

papas na língua. Ela deu um ataque dizendo “como deixam um general, pelo menos 

deviam ter um pouco de vergonha nessas condições”. Era um quarto de limpeza que 

tinham colocado uma cama. E daí eu vi meu pai, eu fiquei muito feliz, esqueci tudo e 

assim foi 1964. Eu me lembro quando papai foi solto, uma coisa também meio mágica 

na minha vida porque ele foi solto no dia de Santa Rita, dia 22 de maio. 

Minha mãe tinha ido visitar, não levou eu e meu irmão porque dizia que 

passagem de avião era muito cara, quer não podia e estava visitando o meu irmão, 

chegou um oficial e disse “você pode ir Zerbini, aproveita que a tua mulher está aqui e 

volta para casa”. Ele disse, “eu não assinei meu depoimento”. Ele, “não precisa, um dia 

que você vier para o Rio você assina, não se importe com isso”. 

Daí veio o meu pai para casa e daí eu já percebi, a casa era vigiada, sempre tinha 

carro de polícia, quando não era polícia era à paisana. A empregada que cuidou de mim 

desde que eu nasci, eu não me lembro o sobrenome dela, ela chama-se Olívia. Ela, 

quando eu tinha 13 anos, a minha mãe descobriu, quer dizer, passou muito tempo, 

descobriu que ela trabalhava para o DOPS, era informante do DOPS. 

Acontecia umas coisas estranhas, sumia a carteirinha de endereço da minha mãe, 

umas coisas estranhas dentro de casa. Ela ouvia, ela dizia, “ficaram sabendo de uma 
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coisa que eu conversei aqui em casa, e eu não falei no telefone”, a gente sabia que o 

telefone era censurado. E essa empregada descobriu, a gente descobriu por causa de 

uma outra empregada, que foi trabalhar na casa da minha avó, que ela era agente do 

DOPS, ela tinha, quer dizer, depois de 13 anos a minha mãe deu casa para ela, minha 

mãe sempre foi uma pessoa muito generosa. 

E foi um desencanto saber, quer dizer, o que se via era um ambiente de muita 

traição, de muita. Eu me lembro assim da minha infância, adolescência até o começo da 

fase adulta como uma sequência de dias muito cinzas, muito sombrios. Eram histórias 

muito tristes, muito pesadas, tinha muita violência, eu ouvia muito relato de tortura, eu 

ouvia muito relato de sofrimento e minha mãe dizendo sempre para mim e para o meu 

irmão que nós devíamos ser fortes. 

E foi assim, não é? O tempo passando, meu pai reassumiu a vida ativa, mas em 

outro setor, na vida civil. Ele foi ser chefe de, gerente administrativo da Fábrica de 

Papel Simão, que era uma fábrica de celulose.  

O meu pai como tinha sido expulso do Exército em 1932 ele tinha feito um curso 

de engenharia, ele tinha feito Politécnica, ele tinha um diploma que ele foi até o terceiro 

ano. Então naquela época dava um diploma de engenheiro-geógrafo. 

E minha mãe sempre muito prática dizia, “olha, você comandava quartel, a 

indústria não vai ser muito diferente” e ele recomeçou a trabalhar. Teve muita pressão 

dos donos da fábrica, era uma fábrica, era a única na época era de capital 100% 

nacional. E tinham pressões, na hora, por exemplo, empréstimo no BNDES. Dizia, “ah, 

mas você tem um cassado, um reformado, um comunista que lá trabalha”.  

A desculpa era a seguinte, quem tinha arrumado esse emprego para o meu pai foi 

um médico, Jamil Aun, que era da equipe do meu tio que era um cardiologista 

conhecido no mundo inteiro. Esse Jamil Aun era casado com uma das herdeiras da 

fábrica de papel que largou a medicina para cuidar dos negócios da mulher. Então, por 

causa dessa relação, meu pai sempre foi mantido, apesar, ele sabia das questões que 

eram feitas. 

Meu pai era um legalista, era uma pessoa de muita moral, muito correta em tudo 

o que fazia. Da turma dele, os que ficaram contra o Golpe, que eu tive uma relação mais 
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estreita foram o Argemiro, que morava em Porto Alegre, o General Assis Brasil que era 

chefe da Casa Militar, o General Ladário eu conhecia de nome, mas eu nunca vi 

pessoalmente, ele era de Porto Alegre.  

O General Cunha Mello, como falei, era comandante de Niterói, ele no Golpe 

tentou pegar a tropa, as ele sempre dizia, “como é que eu podia fazer? Eu trouxe meu 

ajudante de ordens, mas a minha tropa, o que eu ia fazer com a minha tropa?”. Mas 

mesmo assim ele entrou em entendimento com meu pai. Meu pai tinha pedido para ele 

ir para Minas, para ficar tomando conta de um túnel, que eles sofreram muito em 1932 

nesse túnel. 

E o chefe, o ajudante de ordens do meu pai que era, na época do Golpe, era 

tenente, era Paulo Paranaguá Coutinho que continuou na ativa, mas foi barrado na 

carreira dele o quanto pode, sofreu muito na ativa. Mas como o pai era militar também, 

o pai era coronel, ele continuou e deu tempo de serviço e ele pediu a reforma. 

Dois grandes amigos do meu pai ficaram, vamos dizer neutros, se bem que não 

existe neutralidade, não se manifestaram contra o Golpe, mas pouco tempo depois 

pediram a reforma de amargura e um deles morreu logo em seguida. Era o General 

Carlos Buck, eu chamava de tio Buck de tanto que eu gostava dele. Era um solteirão, na 

época do Golpe ele estava em Santos, mas ele tinha sido criado por um pastor 

protestante, era aquela moral das ordens, das caixinhas, eu acho que ele se assustou em 

1964, talvez com eventual desordem, mas ele se arrependeu muito e morreu 

amargurado. 

E um outro que era o General Silvino Castor da Nóbrega que o meu pai tinha 

grande afeto por ele. Ele não se manifestou contra o Golpe, ele tinha sido herói na 

Segunda Guerra, de Monte Cassino, ele foi um dos responsáveis pela retomada de 

Monte Cassino. Mas ficou favorável ao Golpe e minha mãe se afastou completamente 

dele, dizia ele tinha virado um velho gagá. Meu pai ainda o visitava e eu também ia. 

Agora, meu pai era muito ligado aos padres dominicanos, meu pai e minha mãe. 

Eu fui batizada naquela igreja, eu fiz primeira comunhão lá. Minha mãe tinha uma 

posição mais declarada, era desde o primeiro momento, 1964, era contra a ditadura. Eu 

me lembro que em maio, no Dia das Mães ela escreveu a primeira carta, foi publicada 

na “Última Hora”, dizendo que se lembrassem das mães naquele dia que estavam longe 
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de seus filhos, que estavam presos por causa da revolução, foi publicado, foi uma coisa 

assim, vamos dizer, talvez a primeira voz da sociedade civil que se manifestou contra o 

Golpe. 

Agora em 1970 minha mãe foi presa, ela foi, ela já tinha no ano anterior em 

1969 chamada para dar esclarecimentos e em 1970 ela foi presa. Foi em uma Quarta-

Feira de Cinzas em 1970, entraram 3 pessoas em casa, era, tocaram a campainha. Nós 

tínhamos acabado de chegar de Campos do Jordão também, parecia que era algo de 

mágico em Campos do Jordão. Um golpe depois de Campos do Jordão, a prisão dela. 

E disseram que tinha um Capitão Guimarães querendo falar com ela. Mesmo 

depois da cassação do meu pai havia muitos oficiais que vinha em casa pedir a 

interferência dele para o Hospital das Clínicas, para o meu tio que era médico, arrumar 

internação e sabendo que era uma casa muito aberta. 

Eu pensei, deve ser alguém, comentei, deve ser alguém querendo apresentação 

para o Hospital das Clínicas e não era. Eles vieram armados com metralhadora e 

disseram que iam levar minha mãe para prestar esclarecimentos. 

Daí meu pai levantou e eu percebi pelo tom de voz dele, ele perguntou a quem 

eles se reportavam e eu tenho certeza que ele estava pensando em telefonar, quer dizer, 

ele supôs, ele fala o Chefe, é o Chefe do Segundo Exército. Eles disseram “não, é um 

órgão novo, não é do seu tempo”, era Operação Bandeirantes, não é? 

A minha mãe ainda pediu para terminar o jantar, mandou servir café para eles, 

uma coisa assim. Eu digo o ar a gente podia cortar com uma tesoura e minha mãe subiu, 

disse “eu posso ir subir, escovar os dentes?”. Coisa bem prosaica. Eles disseram “pode” 

e eu subi atrás dela e a minha mãe estava arrumando. Lógico, limpou a bolsa, levou, 

pegou a carteira da OAB, que minha mãe era advogada e ela disse “eu vou levar uma 

muda de roupa”.  

Eu falei, não, não leva, não. Não leva que é dar uma confissão de culpa. Se a 

senhora não voltar amanhã, eu sou daquela época que chamava pai e mãe de senhor e 

senhora. Se a senhora não voltar amanhã eu levo. “Amanhã” era quinta-feira, eu levo as 

coisas para a senhora. 
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E ela subiu naquela C14, tudo, e ficou eu e meu pai em casa naquela situação 

estranha, não é? E meu pai ficou a noite inteira acordado esperando, eu aguentei assim 

até o quanto eu pude, mas teve uma hora que eu falei eu vou dormir agora, tudo bem. 

No dia seguinte ele disse, “filha eu preciso ir trabalhar”... meu irmão. Eu tenho 

um irmão, ele estava no Rio de Janeiro exatamente na casa do General Cunha Mello, 

tinha ido passar uns dias no Rio e Janeiro. “Eu preciso ir trabalhar, agora mais do que 

nunca eu preciso ir trabalhar porque a gente não sabe o que vai acontecer, e você quer ir 

para a casa de sua avó, você quer ir para a casa da sua tia? Eu acho melhor você ficar 

aqui, porque se alguém telefonar vai ser para casa”. Eu falei não, eu fico aqui. E fiquei 

com a outra empregada que chamava-se Terezinha de Aragão. 

Por exemplo, a vizinha, no vizinho trabalhava a irmã da Lita. Essa vizinha disse 

para a Lita sair de casa que não era seguro. Quer dizer, isso que eu estava dizendo era o 

clima geral, era uma coisa meio doentia, por exemplo, não teve um tio, não teve uma 

tia, não teve ninguém que veio na minha casa com a exceção de duas pessoas, a mãe da 

minha mãe, uma fidalga senhora dona Arminda que nasceu no século XIX e uma irmã 

do meu pai, que minha mãe dizia que era muito reacionária, mas que eu sempre tive 

com muito carinho, minha tia Eunice, irmã do meu pai e daquelas pessoas que sangue 

pesa mais do que água. Então essas 2 pessoas é que minha família pode contar enquanto 

minha mãe estava presa. 

E, eu resolvi cumprir a minha promessa, minha mãe não apareceu, eu fiquei em 

casa, eu falo nessas horas eu falo para, eu digo, eu não enlouqueci porque Deus não quis 

e porque do meu pai eu herdei o amor pela leitura e também o fascínio por música. 

Então eu lia de uma forma compulsiva, ouvia música clássica e ficava, enfim, isso é que 

me manteve forte.  

Quer dizer, mais forte do que minha mãe queria que eu fosse. E na sexta-feira eu 

resolvi cumprir a minha promessa e levar as coisas para a minha mãe. Então me 

arrumei, tomei um táxi, porque era na rua Tutoia, eu sabia o que acontecia na Operação 

Bandeirantes porque ouvia conversas, minha mãe abrigou muita gente na vida. Protegeu 

muita gente, eu via, eu sabia que não era um lugar bom para se ir, mas eu precisava ir. 

E eu peguei e fui lá, não tinha ninguém fardado, tinha, vamos dizer, um rapaz na 

porta eu já falei que era filha do General Zerbini, aquilo nunca ninguém sabia, falava 
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general naquelas épocas ninguém, sabia. Sim, sim, passou, passei. Daí ele já me levou 

para alguém já mais para dentro assim, era uma mesinha bem na porta.  

Eu falei que eu era filha do General Zerbini e eu queria falar com o oficial do dia 

porque isso eu tinha aprendido que a gente está num quartel fala “quem é o oficial do 

dia”. E aparece o oficial que estava de plantão. 

E assim eu fiz, não é? Logo em seguida veio alguém, assim, ninguém usava 

crachá, ninguém, quem já esteve, vários de vocês já passaram por lá, ele veio, fui numa 

sala. A única coisa que me chamou a atenção, era uma sala muito nua, não tinha, assim, 

não tinha nada de referência, não tinha folhinha, não tinha uma imagem, não tinha nada 

para se ter referência. Nem a fotografia do Garrastazu Médici que, em todos os lugares 

públicos normalmente, estava. 

E ele apareceu e disse “oh! O que você veio aqui”. Eu disse eu vim trazer essas 

coisas para a minha mãe. E ele disse. Eu sou filha da Therezinha Zerbini. Disse, é, o que 

a sua mãe fez? Aí, até hoje eu me arrependo quando eu vou falar as minhas coisas com 

duplo sentido, com aquilo que eu acho um pouco de maldade, eu falei vocês devem 

saber melhor do que eu porque vocês a prenderam, não fui eu. Eu acho que eu não devia 

ter dito aquilo. 

Falou, “ah! Pois não”. Levantei e aí ele me agarrou e eu fui violentada ali. Eu 

não sei como eu saí, aquelas coisas assim, estava muito confuso, de repente eu estava na 

rua. Eu só pensava assim, e aquele bairro chamava Paraíso. Eu falei, aqui no Paraíso eu 

preciso ir embora e eu me lembro assim, não olha para trás, não olha para trás. Vai! Vai, 

vai que ainda vão. Foi tudo muito rápido. 

Eu saí andando pela rua Tutoia, peguei outro táxi e voltei para casa. Meu pai 

vinha sexta-feira de Jacareí porque ele morava na fábrica, ele não morava em São Paulo. 

Então falei, daqui a pouco meu pai vai chegar e, era um, parecia um pesadelo, uma 

coisa. Eu não sei também se eu lancei a, enfim, tomei banho, não sei o que, me arrumei. 

Meu pai chegou, eu falei oh! Papai, eu gostei, nós tínhamos uma relação muito 

próxima, extremamente carinhosa. Nós tínhamos assim, num mundo interior de leitura, 

de gosto muito semelhante. E ele, a primeira coisa que ele perguntou, “você levou as 
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coisas para a sua mãe?”. Eu falei sim, sim levei. “E está tudo bem com você?”. Eu falei 

está. 

Eu falei, o que eu ia falar para ele? Quando o meu pai se casou, quando eu nasci, 

meu pai tinha 47 anos, ele não, eu sou a primeira filha dele, ele nunca tinha tido filhos. 

Então tinha uma ligação muito especial entre nós e os pais que estão aqui presentes 

sabem que para todo pai a filha é uma princesa, não é? Elas não crescem, elas são seres 

atemporais, cheios de candura, de sonhos. Como é que eu podia falar para ele o que 

tinha acontecido? Eu tive ainda a lucidez de pensar, ou talvez, a coisa que me ajudou a 

digerir tudo isso, engolir tudo isso porque digerir eu acho que nunca digeri muito bem. 

Agora que eu tornei isso público é que me tornou, esse peso, mais leve. 

Foi para mim que isso foi feito, não foi para mim Eugênia Cristina, foi a filha do 

meu pai. Eles estavam querendo fazer isso para atingir meu pai e minha mãe. Estava 

pensando aquilo, não é nada pessoal. Eu fui um veículo que serviu para aquilo, que 

estava ali à mão. Não foi eu, a minha pessoa, foi uma outra, aqueles deslocamentos que 

a gente faz. Foi a outra, foi a filha deles que serviu isso. 

A minha avó era uma pessoa muito carinhosa também, a mãe da minha mãe, 

muito forte. Eu não tive coragem de falar para ela nada porque ela estava com 2 filhas 

presas. Quer dizer, além da minha mãe, tinham levado a irmã mais velha da minha mãe, 

a Antonieta. Sabe, eu ia falar para quem? Telefonar para o Rio de Janeiro? Não sei, é 

uma coisa também que a gente fica com mais vergonha por aquele que fez do que a 

gente própria. 

É uma dinâmica muito doentia nisso tudo. E logo em seguida veio ordem da 

auditoria militar para 2 pessoas. Minha mãe de lá foi para o DOPS, do DOPS ela ainda 

ficou um tempo junto com a irmã, quando ela saiu do DOPS ela foi para o Presídio 

Tiradentes. 

Quando ela foi para o Presídio Tiradentes eu já pude visitar a minha mãe e só 2 

pessoas podiam. A auditoria militar ia lá, se apresentava, mas eu era menor de idade. 

Então eu podia ir com a minha avó às quartas-feiras e com meu pai no sábado. 

A minha avó chegava lá e chorava muito. Chorava, minha mãe dizia, “não vem. 

Se for para chorar não vem aqui, não sei o quê.”. E daí era a visita, eu ia muitas vezes 
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como eu falei, com a minha avó. Só que a minha avó tinha um poder de regeneração 

que ela saía do Presídio Tiradentes, eu me lembro, e já começava a contar para mim do 

Jardim da Luz, já dizia que ia me levar para casa, que ia me dar lanche. Parecia que ela 

não tinha estado no presídio visitando a mãe, a filha. Uma coisa assim. 

Agora, com meu pai eu digo, era mais cruel porque primeiro tinha a revista, ele 

era revistado. Isso é que eu digo que eu não perdoo. Eu acho que meu pai não ia ficar 

feliz se ouvisse isso, porque nós tínhamos muitos papos, ele disse que eu nunca 

guardasse rancor, que eu nunca quisesse me vingar. E ele dizia, “minha filha, os 

acontecimentos são como os líquidos, tomam a forma daquilo que os contém”. 

Então, a pior tragédia se cai numa pessoa de bom formato, vai pegar este bom 

formato. Ele disse, “não deixe se amargar pela vida”. Mas assim, o que eu sempre 

acusei, são as seguintes as minhas acusações. Primeiro, não foi uma ditadura militar, foi 

uma ditadura da sociedade inteira, porque eu me lembro da escola, ouvir, “você é filha 

de comunista. Por que você não vai para Cuba?”. Colegas meus. Então eu acho que 

deviam ouvir em casa, em algum lugar eles ouviam. 

Parentes falavam, parentes próximos, “ah! Se a Therezinha está presa alguma 

coisa ela fez! Também não é assim, as coisas não são assim”. Então não era uma coisa 

só a ditadura militar, teve um respaldo enorme da sociedade senão não teria durado 

tanto tempo quanto durou. 

E, da falta de solidariedade, por exemplo, meu pai tinha sido comandante da 

Força Pública, isso antes de eu nascer, comecinho na época que Lucas Nogueira Garcez 

era o Governador de São Paulo. Meu pai tinha sido colega dele de Politécnica, daí a 

amizade dos 2. Meu pai tinha sido da Força Pública, será que não tinha uma alma que 

dissesse, “não, General! Não precisa passar pela, ou então, General, não, Zerbini, não 

precisa passar pela revista, vem cá.”. E, sabe?  

Eu não precisaria passar pela revista, quer dizer, não ser diferente, mas era o 

embaraço, ele tinha sido uma pessoa importante e também já não era mais jovem. Meu 

pai era 20 anos mais velho que minha mãe. Enfim, essas coisas poderiam ser poupadas. 

Outra coisa, a minha avó era amiga de rua da Dona Carmem. Dona Carmem era 

mãe do Celso Telles, que era o Comandante do DOPS. Eu me lembro da minha avó 
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pedir para a Dona Carmem, dizer “Dona Carmem, por favor, deixa eu falar com seu 

filho”, porque minha mãe todo esse tempo estava incomunicável. Até ir para o Presídio 

Tiradentes. 

Quer dizer, uma mãe que pede para alguém, “eu não quero que solte a minha 

filha, mas eu quero ter notícias dela. Eu quero ouvir que ela está bem”. Se eu fosse o 

Celso Telles eu dizia, “vem cá Dona Arminda”. Era amiga da mãe dele, e minha avó 

queria me levar. Disse, “não Eugeninha, você vai comigo para mostrar que sua mãe tem 

família, que ela não é uma (risos) aventureira”. Vamos lá. Então eu ia. 

Eu sempre discuti isso, “mas vó se ele fosse realmente seu amigo ele teria posto 

a gente no carro, levado depois do almoço para o DOPS”, isso foi uma conversa no 

almoço, com Celso Telles. E dizia, “manda chamar a Therezinha”, ninguém ia saber 

aqui e mostrava a Therezinha para você como mãe ver. Quer dizer, eu nunca vi um 

gesto, um gesto de companheirismo, um gesto de bondade, um gesto de caridade dessas 

autoridades, nunca. Então, eu sempre pensava, eu nunca deveria nada absolutamente 

para as pessoas. 

Existe uma pessoa que hoje eu gostaria de deixar claro, a única que fez um gesto 

concreto, foi no julgamento da minha mãe, porque a minha mãe ficou presa, ela teve 

uma audiência na auditoria militar. A primeira foi em junho de 1970. Eu já tinha, em 

1970, se eu sou de 1954 eu acho que tinha 16 anos, ainda era menor. Mas aí era uma 

audiência aberta.  

Eu me lembro, a técnica era ter muita gente na sala de julgamento, que para mim 

auditoria era imensa aquela sala, eu fui agora na tomada, fui com a minha filha. Foi um 

dia muito especial para mim. Disse “filha como isso é pequeno!”. Eu imaginava aquela 

sala enorme. Eu me senti esmagada quando entrei lá. 

Mas enfim, quando eu fui com meu pai, como foram os padres dominicanos, 

minha mãe, minha avó, foi muita gente, convidavam muita gente para estar cheia a sala. 

E de repente sai alguém lá de cima daquela mesa que ficava, uma mesinha alta, era um 

dos juízes militares, chamava-se Coronel Ary Canavó. 

O pai do Coronel Ary Canavó tinha lutado em 1932 com meu pai, então era uma 

amizade de família. E o Coronel Ary chegou para o meu pai, bateu continência e falou 
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“o que o senhor manda, General Zerbini?” Eu falei, foi o único gesto público que eu 

digo, isso valeria o pescoço dele. Quer dizer, ele seria, porque foi público e foi uma 

coisa que ele fez, ele não fez discretamente, ele fez alguma coisa para mostrar mesmo 

que ele tinha uma ligação.  

E ele depois disse, “meu General, sua mulher foi condenada pelo Presidente do 

Tribunal, foi pelo voto de minerva. Eu votei pela absolvição”, o outro, que eu não me 

lembro o nome, eu acho que é até bom que eu não me lembre, e o Presidente eu me 

lembro que era o auditor, que era o Nelson. Então foi ele. Isso. Nelson Machado 

Guimarães. 

E daí a minha mãe voltou para a prisão porque ela foi considerada, foi 

enquadrada na Lei de Segurança Nacional e ela voltou para o Presídio Tiradentes da 

onde ela saiu em dezembro.  

Então foi praticamente o ano todo com interregno que ele teve liberdade 

condicional em julho, ficou conosco. Meu pai ficou muito abatido nesta época. Aquela 

pessoa que amava viver, que era uma pessoa assim com muita vida interior. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos ele já 

estava? 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Meu pai era de 1908, então ele tinha 58, 57, 

58, mas ele envelheceu muito. Agora, ele tinha tanta vida que ele foi fazer Filosofia, já 

com 60 anos ,e ele foi fazer mestrado, a orientadora dele era a Marilena Chauí.. A tese 

dele era sobre Merleau-Ponty e ele era, tinha amigos jovens, ele sempre dizia para mim, 

“se você quiser manter a juventude, tenha amigos jovens”. Ele frequentava lugares de 

jovens, eu me lembro Bar Riviera, que foi recentemente inaugurado, Ponto 4. Ele era 

uma pessoa muito ativa. Ele gostava muito de viver, ele dizia que a vida tem 3 

adjetivos, uma, curta e boa. 
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Ele só depois disso tudo ele disse para a minha mãe tomar cuidado porque ela 

não era mais ré primária e isso complicava. Ela teve habeas-corpus porque ela teve, ela 

era ré primária, ela não era mais primária. 

E logo na sequência, em 1974 minha mãe começou com o movimento feminino 

pela anistia. Uma coisa dela, ideia dela. Os 2 assim, comungavam de muita coisa, mas 

eles também guardaram as suas individualidades no casamento. Agora, meu pai ajudou 

muito na parte, por exemplo, de escrita, de retaguarda, porque um dia minha mãe sentou 

e disse “eu vou escrever uma carta para o Papa”. Senhor Papa, era bem assim curta e 

grossa. Meu pai falou “não é assim! Tem o protocolo, tem as formas de cortesia”.  

Ele tinha um amigo diplomata que tinha sido cassado também, Guido Fernando 

Silva Soares. Chamou para ir em casa. Esse diplomata foi cassado porque ele serviu em 

Moscou, na, imposto, e o Pio Corrêa, um outro diplomata tinha um horror à comunista e 

assim, esse foi o gancho, cassou, não sei o que, veio ser meu professor de Direito 

Internacional na Faculdade São Francisco, mas enfim. Daí escreveram uma coisa e veio 

resposta através da Cúria, quer dizer, ele dava vamos dizer, a forma adequada para 

aquele jorro de ideias que saía da minha mãe. 

Eu sei que quando eu fui convidada aqui para falar hoje, disseram que seriam 

ouvidos os filhos de militares, nessa qualidade que eu vim, e se houve alguma 

perseguição. Eu digo olha, não para começar por meu caso, mas um caso que foi, houve 

perseguição de alguém mais velho que eu, o filho do General Cunha Mello, chamava-se 

Norton da Cunha Mello. 

Eu me lembro dele, um homem lindíssimo, tinha o olho azul do pai, ele era da 

Marinha. Ele foi cassado por causa do pai. Passou dificuldades financeiras, tudo isso até 

arrumar, porque ele tinha uma família. Quer dizer, ficou, acabou separando da mulher 

porque tinham muitas mulheres que casavam com a farda, não é? Com o status e não 

com a pessoa. 

Agora, o próprio, que foi o grande pecado do Tenente Paulo Paranaguá Coutinho 

foi ser ajudante de ordens do meu pai porque ele não tinha nem convicção alguma 

política, mas ele foi ajudante de ordens do meu pai, teve uma vida muito prejudicada no 

Exército se reformando bem cedo. 
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Agora, da minha parte, as coisas pessoais eu não levo em conta, de ser chamada 

de filha de comunista, e aquilo que se passou na Operação Bandeirantes eu não acho 

que foi uma coisa pessoal, eu acho que foi uma coisa institucional. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – 16 anos. É, tinha acabado de fazer 16 anos 

porque eu sou de janeiro, eu sou de 31 de janeiro. Eu sei o dia, quem foi eu não sei, as 

pessoas não usavam crachá, tinham codinome, sabe? Pode ser qualquer um, eu já, deu 

uma entrevista para a revista “Brasileiros” quando eu resolvi contar. Vocês disseram, 

porque foi através de uma entrevista? Porque eu tentei contato com a Comissão da 

Verdade do Município, tentei falar com pessoas até que eu conheço, eram da amizade 

dos meus pais, eu nunca tive o retorno. 

E apareceu uma pessoa que eu criei uma grande amizade, que eu senti confiança 

de contar. Porque vamos dizer, um grande segredo que guardei todos estes anos, que 

falava “ninguém iria acreditar em mim. Quem iria acreditar em mim?”. 

Não existia preso político no Brasil, para começar. Durante muito tempo foi uma 

lenda. Não adiantava eu dizer eu fui visitar a minha mãe, não tinha. Não adiantava eu 

dizer eu vi perna de 2 moças que foram vítimas do conflito na Maria Antônia. Não 

jogaram molotov, jogaram ácido na perna delas. Elas apareceram em casa um dia a 

construção era moderna, aberta para a rua, tocaram a campainha, a empregada foi 

atender, tinham duas moças sentadas no murinho.  

Ninguém sabe quem colocou essas moças. Elas eram do movimento 

secundarista, tinham participado do conflito da Maria Antônia e tinham sido vítimas, 

tinham jogado ácido. Uma teve uns respingos, a outra teve até enxerto de osso. Elas não 

diziam o nome porque elas não foram levadas para o hospital porque naquela época 

todos os hospitais tinham agentes da polícia para dizer o que que as pessoas...  

A que estava melhor foi cuidada em casa, a mãe da minha mãe era farmacêutica 

e chamaram o médico Dr. Samuel Pessoa que era marido da Jovina Pessoa que era 
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médico sanitarista, mas deu remédios caseiros. Era comer muito mamão porque tinha, 

casca de mamão, papaverina, que foi tudo, porque não podia dar bandeira. 

A outra que teve enxerto de osso, veio o Dr. Madeira, Arnaldo Madeira que era 

médico e disse “Therezinha, essa menina precisa ir para o hospital o mais rápido 

passado, porque senão ela vai perder a perna”. “Mas como eu vou levar para o 

hospital?”. Daí fez-se um teatro, não é? 

Minha mãe se arrumou toda, bonita e a menina que não dizia o nome porque elas 

tinham medo enfim. Ela disse, “olha aqui, você vai ser minha afilhada que estava 

brincando de ‘Pequeno Químico’, fazendo experiências químicas e derrubou na perna”. 

E levaram para o Hospital Samaritano. 

Essa pessoa chama-se Mirtes, ela, eu posso dar o nome inteiro porque até hoje 

elas se correspondem, a minha mãe e ela. E minha mãe chegou à noite no Hospital 

Samaritano e deu essa de, um ar mais fútil possível. “Oh! O que essa minha afilhada 

fez, queimou”. E minha mãe bancou todos os primeiros socorros até avisar os pais, 

descobriram os pais. O pai era professor de Direito Constitucional e tinha um cartório 

no Ceará. 

Ele disse “a senhora pode gastar o que precisar com ela que eu vou nas férias 

para busca-la”, enfim. Cuidou, nesse ponto minha mãe foi muito generosa. Mas, eu vi 

isso. Se eu chegasse na escola, eu estudava no Colégio Rio Branco contasse, meu colega 

que sentava do meu lado e nem era bom, era o Benjamin Steinbruch. Vocês acham que 

ele, que eu podia conversar com eles? “Olha, na minha casa 2 vítimas do conflito da 

Maria Antônia”.  

Outra coisa, quando eu vi também, um outro que tinha sido torturado, colocaram 

sabão em pó e mantiveram os olhos abertos e puseram luz. Eu vi isso em 1967. Eu ia 

contar? E também tem o seguinte, eu não podia contar porque a pessoa podia ser da 

polícia. Então era uma coisa, era uma situação muito complicada. 

Mais complicada ainda, eu podia contar para a minha mãe e ela sentir culpa, por 

se sentir de uma forma indireta culpada do que aconteceu. Enfim, o tempo passou, eu 

cresci, fui fazer faculdade. Tinha aula com Manoel Gonçalves Ferreira Filho que era 
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Vice-Governador do Estado. Nós já estávamos agora o Governador era o Paulo Egydio 

Martins, professor de Direito Constitucional.  

Tinha um livrinho chamava-se “Democracia Possível”, onde ele pregava guerra 

revolucionária. Eu tinha que fazer prova em cima daquilo, tinha vontade de vomitar em 

cima, mas eu precisava fazer prova, eu gostava de ser boa aluna. E punha aquela 

baboseira e pronto e acabou! 

Me formei. Eu trabalhava nesta época na CESP como estagiária, Centrais 

Elétricas de São Paulo, hoje em dia nem existe mais. Foi estatizada, não é? Passou a ser 

depois Companhia Energética de São Paulo, foi estatizada. 

E eu fui indicada para fazer um curso no Rio de Janeiro. Isso já era 1977, em 

1975 o Brasil tinha assinado o Acordo de Cooperação Brasil/Alemanha. Então, iam 

construir 11 centrais nucleares, o Brasil ia dominar todo o ciclo do combustível, e 

precisavam fazer quadros técnicos para trabalhar nisso. E se lembraram que eu existia 

porque eu era estagiária, mas eu falava muito bem francês, inglês, eu trabalhava numa 

área que chamava-se Escritório de Contratos Internacionais exatamente porque eu 

falava outras línguas, “nós vamos nomear você para fazer, nós vamos indicar você para 

ir para o Rio de Janeiro fazer um curso que era Especialização em Direito Nuclear”. 

E o, lá fui eu para o Rio de Janeiro muito feliz da vida. Imagine só, que 

maravilha. Chego lá um dia a coordenadora do curso me chama para uma conversa. Vou 

lá, eu fazia estágio, eu fazia o curso durante o dia, era um curso full time e à tarde eu 

fazia estágio na Nuclebrás, mas eu fazia na parte, vamos dizer, na parte de contratos. 

Eu também não era, eu era inteligente, eu falei tanto faz comprar um central 

nuclear como navio de guerra, como, enfim, qualquer coisa grande, o contrato vai ser 

aproximadamente o mesmo, então vou aprender a fazer estes contratos. 

E, a coordenadora do curso virou para mim, isso em 1977, era uma época em 

que a minha mãe estava bombando com o movimento da anistia. Ela foi capa do 

“Pasquim”, vivemos no país do medo, quer dizer, era uma coisa momentosa. Ela chegou 

para mim e disse, “olha, Eugenia, você foi marcada aqui no curso por causa do seu pai, 

da sua mãe. Não tem como você dizer que você não concorda das ideias, não tem como 
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você dizer que você não teve contato com eles, você nunca estudou em colégio 

interno?” 

Eu falei, não. Eu sempre morei com eles, com meu pai e com minha mãe. “Você 

não assinaria uma declaração dizendo que você não concorda com as ideias deles?” De 

novo, a resposta dessa eu não me arrependo, como a que dei para o Oficial vocês que 

prenderam, vocês devem saber. 

Eu falei, olha, nem se isso fosse verdade eu assinaria, porque são meu pai e a 

minha mãe. “Ah! Então sabe, vai ser difícil”. Eu saí de novo, “você vai pensar”. Eu saí 

dali arrasada porque daí lembrei muito o que aconteceu quando, na Operação 

Bandeirantes porque eu falei, a quem eu poderia recorrer? 

Eu poderia telefonar para Jacareí, para o meu pai que era uma fábrica, olha, 

1977. Eu telefonava caía na portaria, chamava o meu pai. Às vezes encontrava, às vezes 

não e ele ia ficar sabendo que a filha dele que estava no Rio de Janeiro tentou falar com 

ele. Ia falar o quê? Papai estão querendo me expulsar do curso porque eu tenho filiação 

perigosa? Quer dizer, ele iria se amargurar tanto! Eu ia fazer o quê? Minha mãe estava 

no Movimento da Anistia e eu nem sei onde a minha mãe, viajando pelo Brasil onde ela 

estaria. 

Peguei e telefonei para esse professor, que era meu professor e ficou meu amigo, 

Guido Silva Soares que tinha sido cassado por ter servido em Moscou e aos prantos, eu 

nem conseguia falar, eles estão querendo me cortar do curso. Já pensou voltar para São 

Paulo? Ele disse “você fica tranquila que se acontecer alguma coisa para você no curso, 

nós 2 vamos para a OAB e nós vamos fazer um carnaval em cima disso, você fica 

tranquila. Para de chorar e fica tranquila”. 

Eu fiquei tranquila e continuei indo na aula. Eu era muito boa aluna, sempre 

gostei muito de estudar e eles não podiam me desligar por causa de falta, por causa de 

nota. Eu me formei nesse curso com 9,8 e meu pai foi na minha sustentação oral e viu a 

coordenadora do curso. E por quê? Porque energia nuclear é considerada área de 

segurança nacional. 

Eu fiz a pesquisa da minha ficha no SNI e foi exatamente isso é que foi o... Não 

contente com todo este carnaval tinha naquela época os cursos de graduação e pós-
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graduação, alguma coisa chama-se Educação, não era Educação Moral e Cívica, era 

EPB, Estudo de Problemas Brasileiros. 

Vem um General Canguçu, e eu tinha que fazer a apresentação dele, pronto! De 

novo! Daí foi o namorado que eu tinha, eu também aos prantos, chorando ele dizia, 

“vem cá, você não precisa ir à aula”. Eu falei, mas se eu não for à aula para fazer a 

apresentação dele, “você telefona antes e diz que está terrivelmente indisposta, a gente 

acha até um atestado médico e você não vai por causa de problema de saúde. Você não 

precisa, a gente faz tudo isso”. Eu fale, ah! Uma boa ideia. 

Porque queria, eu acho que isso era humilhante. Eu fazer, eu que acabava, que 

meu pai era cassado, tinha passado por tudo isso e fazer a apresentação de um militar? 

Então foi isso. 

Agora, o último episódio eu vou ser bem sucinta porque não é nem minha, até 

agora eu contei as minhas verdades, como filha de general cassado. Agora não são mais 

minhas, do meu irmão. O meu irmão fez Politécnica e fez Física, ele fez 2 faculdades e 

ele se formou, ele é da turma de 1977 ou 1978 na Politécnica. Ele estava envolvido num 

projeto de um submarino brasileiro, do submarino nuclear brasileiro. Meu irmão nunca 

teve posição política, sempre foi apolítico.  

Era também muito bom aluno tanto que fez 2 faculdades. De novo, um dia ele 

chega, isso eu soube pela minha mãe. Ele chegou em casa dizendo, “me cortaram do 

projeto. Me cortaram do projeto porque, por sua causa”. Ele já foi mais direto, não é?  

Isso já tinha se passado tempo porque apesar dele ser da turma de 1977, isso foi 

em 1982, porque eu me lembro que papai já tinha falecido, meu pai faleceu em 1982, E, 

é essa a minha história e acho que com essa história, eu acho que às vezes a história de 

um pode se refazer a história de todo um país, se esta pessoa viveu momentos 

importantes assim, como os que eu acho que eu vivi e acho que ainda vou viver 

também. 

Eu sei que durante muitos anos podem dizer “o que eu fui fazer da vida”, não é? 

A, eu falei muitas coisas, depois deste curso do Rio de Janeiro eu ainda fui estudar, mas 

estudar fora porque eu tinha uma coisa, sempre ecoava dentro de mim aqui no “Brasil, 

ame-o ou deixe-o”. Aquela musiquinha idiota de Dom e Ravel, eu amo esse país, eu 
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tinha um certo... Ao mesmo tempo que eu tinha um amor enorme, quer dizer, foi o país 

que abrigou meu avô, meus avós italianos que vieram aqui fugindo da pobreza da Itália, 

porque era a parte do Zerbini.  

Este país generoso que acolheu e que eles fizeram a vida, criaram os filhos e eu 

nasci aqui, mas eu tinha também o lado de, eu me sentia rejeitada pelo, por essa mãe 

que às vezes me pareceu nada gentil. 

Depois de estudar na França, eu ainda fiz um estágio em Luxemburgo. Nessa 

época Luxemburgo era o centro financeiro da Comunidade Europeia, da União Europeia 

que naquela época era ainda Comunidade Econômica Europeia. E eu fui trabalhar no 

setor financeiro internacional, eu trabalhei no Lloyds Bank, eu fui Vice-Presidente do 

Citibank, onde nunca ninguém perguntou quem era meu pai e minha mãe. 

Mas também eu nunca contei minhas histórias, só uma amiga, uma conhecida 

muito espírito de porco, um dia falou “é interessante, não é? Tendo a mãe que você 

teve, como é que você trabalhou, o Citibank deixou você trabalhar lá?” Essa mesma 

conhecida um dia falou, “Ah! Sua mãe não foi torturada na Operação Bandeirantes? 

Não sei, não. Será que ela não deu para o torturador?” Olha a ponto que chegavam as 

coisas. 

Quer dizer, era um, mas enfim, tudo isso como minha mãe queria me fez muito 

forte, não é? Daí eu tive, com 40 anos eu tive uma filha, que eu sempre digo que é a 

única pessoa que eu devo alguma satisfação nessa vida é minha filha. E quando veio a 

minha filha, aquilo que aconteceu para mim quando eu tinha 16 anos começou a ficar 

muito presente. Eu tinha muito medo que alguma coisa parecida, semelhante 

acontecesse com ela. 

E, eu comecei a me lembrar muito desse episódio, daí também já eram outros 

momentos, não é? Já tinha a Comissão da Verdade, eu já não era uma louca em dizer 

que eu tinha visto gente torturada, que tinha visto gente queimada de ácido, porque para 

qualquer pessoa que eu convivia na fase de 1980 e 1990, eu ia ser uma segunda Joana 

D’Arc, que ouvia vozes, que criava coisas. Que era isso que eu via na expressão das 

pessoas quando eu tentava contar alguma coisa. 
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Em 2005 eu escrevi um romance, um livro, não é? Eu ganhei o prêmio “SESC 

Literatura” com este livro, e coloquei essa minha história dentro. É lógico que 

iluminada pelo tom da ficção. E nunca ninguém ligou uma coisa a outra, porque até 

poucos amigos meus sabiam que os meus pais tinham tido problemas políticos. 

Sabe, era um assunto que eu não, porque as pessoas não acreditavam. E, isso em 

2005, em 2013 eu resolvi que seria meu presente de 60 anos, em janeiro eu vou fazer 60 

anos. Que era contar essa história, era uma coisa assim, eu quero começar uma outra 

época da minha vida. E mais leve, e como mulher, eu acho que para as outras mulheres 

era uma satisfação que eu devia dar. 

E eu tenho certeza que eu não fui a única. Algo me diz dentro de mim que eu 

não fui a única. Talvez, depois de tantos anos, eu tenha tido coragem, achei a pessoa 

certa para contar. Mas eu acho que isso deve ter se repetido e se vocês me perguntarem 

agora o que é importante, quem é o culpado, eu não sei. 

E quando a gente não sabe, podem ser todos. Como pode não ser nenhum. É 

uma coisa, “quem foi aquela pessoa?”. Eu não sei, eu já passei noites, agora que tem 

Google Images eu passo noites olhando os rostos, hoje rostos muito envelhecidos. Eu 

digo, poderia ter sido esse? Acho que sim. Mas este também poderia, esse.  

Eu converso muito, eu tenho contato com pessoas dessa época, uma, é lógico 

que de uma forma discreta. “Ah! Você teve? Ah! Em 1970, você se lembra quem eram 

as pessoas em 1970? Você se lembra das pessoas do primeiro semestre de 1970? Você 

se lembra de alguém em fevereiro de 1970? Você se lembra de alguém dia 13 de 

fevereiro de 1970?”. E daí sendo mais específico, alguém se lembra de alguém de 13 de 

fevereiro de 1970, por volta das 15 horas, eram 3 horas da tarde? 

Então, são estas, a única, as informações concretas que eu tenho, é desse dia, 

dessa data, dessa hora e de um homem. Um homem de aproximadamente pode ter, 

tinha, naquela época, 30 e 35 anos. Era mais alto que eu e era de cabelo escuro e pele 

assim, meio queimada de sol, não era alvinho, alvinho, mas assim, é isso. 

Já cheguei a perguntar para pessoas como, por exemplo, Elio Gáspari. Lógico 

que não contando a minha história, mas por abordagens porque ele é um arquivo vivo 

sobre a ditadura brasileira, não é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eugênia, você voltou lá no 

prédio da OBAN para identificar a salinha onde esta pessoa te recebeu? 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Olha, dizem que o, eu não tive coragem, quem 

me falou da volta foi a filha da Cida Costa, a Laura Cantal, a Rosa. Ela disse “eu fui 

com a minha mãe, eu devo admitir, eu fui à auditoria, mas eu não tenho coragem de 

voltar lá”. 

Lá não. Eu passo ali na frente, eu viro para o outro lado da rua, eu viro o rosto, 

eu não olho para lá. Eu acho que seria bom, não é? Para acabar de matar este dragão, 

mas era muito próximo da entrada, eu não andei muito. Tinha a entrada, virei assim à 

direita, e não tinha nada na sala. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Projeta, antes de terminar, 

pede ao Danilo para projetar aquela foto aérea, do prédio da época antes dela terminar o 

depoimento. Vai Eugênia, continua. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Era esse homem. Ninguém se apresentava, 

ninguém falava nome, ninguém tinha crachá. Foi o suposto, se era oficial de dia, não 

sei. Pode ser, como pode não ser. 

Pode ser alguém que ouviu a conversa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS - O comandante nessa época era o Coronel Valdir 

Coelho, os Chefes de Equipe era o Capitão Albernaz, o Capitão Homero, tinha 

 

A SRA. – O Dalmo. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não, o Dalmo entrou com o Ustra. O capitão Homero 

tem essa descrição que ela faz. Há uma possibilidade que seja ele. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Mas é isso, a mesma coisa. Olha, a gente não 

pode olhar muito para o buraco que a gente acaba sendo igual a ele, cai dentro dele. Eu 

me lembro, é isso também, é angustiante, é... sabe aqueles rostos de sonho? Que a gente 

acha que vê, mas não viu? Olha, eu tenho uma memória que eu sempre me gabei muito 

da minha boa memória, de me lembrar assim de coisas, mas eu sei muito bem como é o 

prédio da OBAN. 

Se me fechassem os olhos eu sei fazer o trajeto que eu fiz, mas...  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Deve ser o capitão Maurício. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Mas veja, a auditoria para mim, que era uma 

sala imensa, eu ainda teimei, digo, reformaram essa sala, daí disseram “não”, daí eu 

olhei para o chão. Tem um desenho de taco, ele está perfeito, se estivessem mexido. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Os 3 chefes de equipe eram o Albernaz, o Homero e 

Capitão Maurício Lopes Lima, os 3 que eram... 

 

O SR. – (Inaudível-3:01:33) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A gente vai mostrar a foto para você. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes da gente abrir a foto 

lá, e a sua mãe, como é que está? Outro dia teve um lançamento do livro que ela 

participou, ela contribuiu. Como ela está? Com quantos anos está a sua mãe? 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Minha mãe está com 85 anos, ela tem muito 

problema de visão, a visão, ela está praticamente cega, e uma mulher que tinha aqueles 

olhos lindos. Uma das coisas que eu sempre achei mais lindo na minha mãe foram os 

olhos. E ela se locomove com muita dificuldade. Mas, de resto está firme e forte. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esta é a foto. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Oi? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aquela ali é a foto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vê se dá para ampliar um 

pouco. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Do DOI-CODI. Aquele prédio da esquerda é a 

delegacia. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Olha, eu sou míope, apesar de usando óculos, 

há uma certa, mas se vocês quiserem, algum de vocês quiser ir comigo, eu sei refazer o 

caminho que eu fiz. Em 1970, tanti anni fa. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Vamos, amplia esta foto. Abre a, não. A do meio ali 

em cima, abre a do meio ali em cima, à direita. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Entrei pela Tutoia, pela entrada principal. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora sim. Então, a...  

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Eu entrei pela Tutoia. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na certa o pessoal tinha a entrada da Tutoia. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Tinha um pátio. 

 

 A SRA.  - Inaudível 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Em 1970 não tinha ainda. Em 1970 não existia, para os 

presos pelo menos, não existia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pede para o Danilo a 

sequência aí. Vamos lá, então? Ela se propõe a ir lá, mas acho que tudo o que ela tinha 

que falar, que dava para falar hoje. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aquele prédio à esquerda é a delegacia, você entrava 

pelo... entre os 2 prédios e tinha o pátio. 
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A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Era um pátio, eu atravessei o pátio. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mais para baixo. Mais em cima, esse é o pátio. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – E não tinha essa construção aqui que tem uma 

janela preta grande, eu não estou reconhecendo, isso onde está o cursor. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso é da Tomás Carvalhal. Aquela parte de cima à 

esquerda, em diagonal é o prédio da delegacia onde ficava o cárcere e algumas salas de 

interrogatório e tudo o mais. À direita onde estão aqueles carros, está com seta, era onde 

nos torturavam e tinha o rancho embaixo que era parte do restaurante deles, que ficava 

ali embaixo, no térreo.  

No primeiro andar eram as salas de tortura ou de interrogatório sem tortura, em 

cima eram só salas de tortura e um banheiro que servia de cela para as mulheres. Talvez 

a tua mãe tenha ficado presa ali. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Não, a minha mãe ficou presa numa que ela 

disse que ela subiu numa cadeira para olhar e viu Frei Tito sendo colocado dentro de um 

camburão depois que ele tentou o suicídio. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lá em cima, lá em cima onde as mulheres ficavam 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. 
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O SR. IVAN SEIXAS – No último andar daquele prédio. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Também aquelas coisas, ela disse que depois 

de uma sessão de tortura ela ouviu os gritos, fez um silêncio e daí ela ouviu um violão. 

Tanto que a gente brinca, ela imaginou. Dizendo tocando “Lagoa de Ypacaraí”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso, aí. Isso que ela está 

falando. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – E eu sempre digo para ela, pois é, os oficiais 

nazistas gostavam de Mozart, não é? Himmler apreciava o amor. Ela disse que depois 

de uma sessão ouvindo um violão, tocando Lagoa, “O Lago de Ypacaraí”, aquela 

guarânia. Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela está falando daquela 

salinha que tinha do lado, depois do lado do portão, sabe ali onde o D´Andrea depois 

ficava lá? Aquela sala. Bom, vamos lá. Você quer falar? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O nome da mulher que queria arrancar a sua, o seu 

arrependimento com a sua família, lembra do nome? 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Ela já está falecida e eu acho que em memória 

dela, porque a ironia do destino, ela se aproximou da nossa família depois. E ficou 

amiga da minha mãe e, eu em memória dela.  

Se bem que ela foi mandada, eu vou dar credibilidade, o nome dela é Ninon 

Machado de Faria Guerra. Ela veio a se casar e chamou-se Ninon Machado Faria Leme. 

Ela faleceu há 2 anos, mas ela se aproximou muito da minha mãe na época que eu 
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estudava na França. Teve uma festa, uma festa de bodas de alguma coisa do General 

Cunha Mello que era casado com a Judith Cunha Mello. 

E minha foi para o Rio para a festa e ela se ofereceu para ir junto, para dar 

carona, uma coisa e acabou ficou amiga. Era uma pessoa, são os equívocos da vida. Eu 

não guardo mágoa e, virou uma amiga da família depois, apesar de tudo isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas, doutora, vai falar? 

Doutora Rosa. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO - Eu queria fazer umas observações muito rápidas 

porque a sua história é muito impressionante. Ela é impressionante porque primeiro 

você é uma pessoa impressionante. 

Você é impressionante porque é uma mistura, eu conheci a sua mãe, o seu pai eu 

não conheci. Mas provavelmente você tem muito dele nessa questão de falar na terceira 

pessoa, nessa questão de chorar porque foi cortada de um curso, e não ficar chorando 

depois de ter sido violentada, nessa falta de coragem que você disse que tinha de contar 

as questões ao seu pai e sua mãe, mas que era coragem suprema em não querer magoá-

los, não é?  

E essa história, assim também, de uma pessoa que foi criada muito super 

protegida provavelmente pela família, por uma família, por um general com ideais 

cavalheirescos que os militares têm, com sua mãe também que era 20 anos mais moça, 

que era aquela pessoa destemida, e passional que ela era, e enfim deu uma mistura 

muito especial, mas o que é muito especial também é que é um mundo um pouco 

excluído do que a maior parte das pessoas daqui viveu. 

Porque todas as pessoas que estão aqui, acho que quase todas as pessoas que 

foram daquela época elas poderia contar essas histórias e seriam acreditadas, não é? 

Esse problema que você sentiu a vida toda de não poder contar porque pensariam que 

era uma alucinação, não é? Não é um problema muito comum aqui entre as pessoas. 
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As pessoas contariam e seriam acreditas, desde 1964 se sabia, não é? Em certos 

círculos desse tipo de violência. Então tudo isso é muito interessante, mas é muito 

interessante também essa história que você conta que foi violentada e você captou 

exatamente, não era contra você talvez, não era aquela coisa que misturava também 

outros sentimentos. Eu acho que foi também um negócio de classe. 

É uma violência de classe. “Ah! É um general, é? O General, pois eu que não 

sou general mostro o que é que nós aqui da OBAN fazemos com um general que está do 

outro lado, não é?”. Eu acho que essa violência contra você tem um negócio ali de uma 

prepotência como você entendeu. Então eu acho que é uma história muito rica porque 

mostra o universo grande, não é? Um universo muito mais amplo que é essa violência, 

que teve, que essa violência da ditadura teve. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, queria discernir 

nesses 2 depoimentos, o Sr. Coronel Sylvestre pela importância da sua luta. Uma pessoa 

que foi barbaramente torturada e está aqui até hoje conosco contribuindo, falando, 

resistindo. O senhor depois foi comandante da Guarda Civil Metropolitana praticamente 

o senhor teve que pegar a Guarda Civil depois do Coronel Ávila que era aquele coronel, 

infelizmente o seu depoimento foi muito pequenininho diante da sua vida, da sua 

biografia e da sua trajetória. 

Se o senhor se dispuser, a gente até poderia, num outro dia com mais calma 

repetir e hoje, além do que tem aquela verdadeira coluna da resistência. Essa coluna, 

essa legião estrangeira, essa coluna da resistência aqui que são estes 3 valorosos e, o 

Paz, eu até tinha sugerido para o Ivan se não podia pegar o pessoal da antiga Força 

Pública e fazer um bate-papo dessas gerações. O senhor, o Coronel Sylvestre e o Pedro 

Lobo, não é? 

Então, mas aí é que é tanto depoimento, e você Maria Eugênia. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Eugênia. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eugênia, você sabe que eles 

acertaram no seu nome, não é? Você é um gênio. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Um gênio da narrativa, 

maravilha! Então pessoal, você quer falar? Quer falar? Espera aí, vamos ver, quem pode 

ficar à tarde? O senhor pode ficar à tarde? Não, não é? Não. Maria Eugênia também não 

vai poder? Eugênia também não. Bom, então, tem um pessoal que só vai ficar, então 

vamos dar uma fechada? Sabe por que pessoal? É 1h e 2min. Não, porque um minuto 

vai abrir. 

Eu vou abrir, não, lógico, isso aqui é um personagem da humanidade, não dava 

nem para ter misturado os 2 depoimentos. João, por tudo o que você. Pega o microfone 

então, fica de frente para falar. Não, senta na cadeira, do lado dela. 

 

O SR. JOÃO ROBERTO LAQUE – Esse microfone 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, precisa gravar aqui, 

por favor João, lá em frente. 

 

O SR. JOÃO ROBERTO LAQUE- De frente, deixa, é só um adendo, um 

segundinho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Claro. João Roberto Laque. 
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O SR. JOÃO ROBERTO LAQUE- Ela fez uma alusão a uma pessoa aqui que 

eu tinha uma visão extremamente carinhosa, por conta de uma história que era a Dona 

Arminda. E quando ela começou falar, eu até comentei com ela, eu conheço a Dona 

Arminda. E tem um episódio que eu não sei se você sabe, você não citou aqui e eu 

tenho um carinho pela tua avó. Que a tua avó mais do que você descreveu, ela guardava 

presos políticos na casa dela.  

E o Pedro foi buscar um preso político, foi visitar um preso político na casa da 

tua avó e ele me descreveu como uma senhorinha que morava no Cambuci, e o Pedro 

pegou um perseguido e acabou ele e o Nóbrega levando para a fronteira do Brasil com o 

Uruguai. Então a sua avó é uma figura que é emocionante. Então, além do, você fez 

uma descrição dela carinhosa, mas ela tinha uma função, ela teve um papel muito maior 

na luta.  

Então a Dona Arminda é uma pessoa que eu tenho, muito cara e que eu nunca 

ouvi falar dela. Ela está citada no livro do Pedro é a única vez, e agora é a segunda vez 

que eu estou ouvindo. Parabéns pela tua avó, um nome fantástico de uma velhinha que 

guardava os, a resistência. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, espera aí. Darci, 

senta aqui ao lado dela, por favor. Oh! Quem organizou junto com o Ivan esta magnífica 

audiência que, isso, senta ao lado dela. Foi esse companheiro aqui, Paulo Cunha quem 

montou toda essa coisa, a Imprensa diz que a gente não faz nada, só enrola. 

Darci, como os companheiros que estão aqui não vão estar à tarde, então eu 

estou alongando um pouco. Darci, com a palavra. 

 

O SR. DARCI RODRIGUES– Eu gostaria 

 

O SR. IVAN SEIXAS -  Pode falar. 
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O SR. DARCI RODRIGUES -  Eu gostaria de falar alguma coisa do Coronel 

Zerbini, do Comandante do Quarto Regimento de Infantaria. 

 

A SRA. A SRA. EUGÊNIA ZERBINI -  Em Quitaúna. 

 

O SR. DARCI RODRIGUES -  Quitaúna. É,  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, por 

favor. 

 

O SR. DARCI RODRIGUES -  Eu, eu conheci a fama do General Zerbini, 

conheci o carinho com que os sargentos falavam do Coronel Zerbini. Então, quando o 

General Zerbini é, entrou na lista de promovidos ao generalato, os sargentos fizeram 

uma coleta para comprar a espada para o General Zerbini. 

Ele ainda não tinha sido promovido e aí os sargentos se reuniram e disseram, nós 

temos que escalar alguém para fazer a saudação ao então Coronel Zerbini. E aí 

escolheram um sargento que era muito espontâneo e um tanto extravagante, não é? Que 

era o Coronel Cairo, o Sargento Cairo. 

Aí o Sargento Cairo chega, eu não sei se estava totalmente sóbrio, porque a 

atitude dele foi um pouquinho é, extravagante mesmo. Ele paga o microfone e fala, 

“Coronel, o senhor roubou! O senhor é um ladrão! O senhor roubou os nossos 

corações!”. 

 

(Risos) 
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Então, aquilo foi uma tensão tão grande que, mas era o carinho. Então o Coronel 

Zerbini, o General Zerbini, ele era muito ligado ao Lott. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Ah! Sim. 

 

O SR. DARCI RODRIGUES-  Ele era muito ligado ao Lott, então o lote fez 

uma escola dentro do Exército. Uma escola de legalismo, escola de nacionalismo. O 

mau do Lott é que ele nunca foi orador. Então, ele não conseguiu nunca passar para o 

grande público o que ele sentia, o que ele pensava e o tamanho do sentimento 

nacionalista que ele possuía. Porque senão ele fatalmente seria Presidente da República. 

Então, eu achava que era um dever meu falar para você exatamente isso. O seu 

pai era um sujeito que tinha um coração enorme. E tinha um carinho muito grande pelos 

subordinados. Quando a segunda DI ia ser invadida, que iam prender o General Zerbini, 

em Caçapava, nós conseguimos procurar o Sargento Ari Arão para correr para 

Caçapava para tentar dar fuga para o Zerbini. Então eu participei inclusive deste evento 

porque o Ari Arão era da minha cidade, lá de Três Lagoas. Eu sou paulista, mas fui 

criado no Sul de Mato Grosso. 

Então, isso acabou fazendo com que eu tivesse uma ligação muito grande com o 

Coronel Zerbini e com o General Zerbini. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eugênia, Eugênia. 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Só um, desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você, você tem aquele 

cartão que o Castelo Branco mandou para o seu pai? 
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A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Tenho, a minha mãe tem e ele é reproduzido 

num livro que ela fez do meu pai, das lembranças dele, mas minha mãe tem o original, 

sim. Imagine, a minha mãe tem até uma fotografia do meu pai recém assim, mocinho de 

tudo ao lado de Washington Luiz. O Washington Luiz indo para o exílio, que foi o 

primeiro, mas tem sim. Tem com o sinete do Castelo Branco, tudo isso. Que era a 

grande hipocrisia, não é? Foi aquele que cassou o meu pai, não é? Num ato de traição, 

quer dizer, é... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai foi cassado no Ato 

Institucional Número 1? 

 

A SRA. EUGÊNIA ZERBINI – Número 1. Ele e os outros 3 generais, o 

Argemiro Assis Brasil, o Ladário Teles, Cunha Mello e meu pai. Foram os 4, quer dizer, 

tirando o Assis Brasil. O Assis Brasil tinha um cargo, é Chefe da Casa Militar, mas os 3 

que tentaram movimentação de tropa. Meu pai era o Comandante de Caçapava, ele 

pegou, a tropa dele desapareceu, isso ele conta no livro, sumiu! Sumiu! 

E ninguém, ele perguntou ainda, “vocês estão do meu lado?”. “Sim, general, 

sim!”. Sumiu, ônibus da Breda, ônibus de turismo. Daí ele resolveu ir para o Rio de 

Janeiro, chegou em Agulhas Negras, o comandante era o Garrastazu Médici, colocou os 

alunos, fechando a estrada. Daí meu pai desceu e ainda fez assim, empurrou o fuzil de 

um e disse, “olha, eu não atiro em criança. Vocês me deixam passar?” 

Deixaram! Porque ele disse “eu não vou atirar em criança”. Estava ele e o 

Paranaguá. Aí ele chegou no Rio, não tinha nada ele voltou ainda para São Paulo, mas 

ele nem passou em casa, ele disse que ia tomar um avião e ia para Porto Alegre porque 

lá tinha resistência.  

Daí o Campo de Marte estava fechado. Quer dizer, foi uma coisa assim, teve 

muita traição, assim tem mais detalhes, tem o depoimento que ele deu para o Hélio 

Silva, aquele historiador, que gravaram horas de gravação em casa e tem também o 

próprio, no inquérito militar, no depoimento dele, que ele diz que nunca chegou a 

assinar, mas ele teve uma cópia. 
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A história, quer dizer, foi assim de pura traição, de perguntar “você está comigo? 

A minha posição é pelo Presidente. Eu jurei quando eu fui promovido a General a 

cumprir a Constituição”. E pela Constituição era o Jango que era o Presidente. 

E eles diziam o ano que vem, o outro ano, 1965 ia ter eleição, então não era, 

romper um processo constitucional assim ia custar muito carto, isso que ele dizia. E 

meu pai, os que estão aqui presentes sabem, o meu pai não era comunista, ele era 

legalista e era uma pessoa que tinha honra, que tinha palavra. 

Eu até digo assim, sabe de uma época assim que não existe mais. Agora, o meu 

pai não chegou a ser preso em Caçapava. Ele se apresentou porque ele era toda das 

regras também. Ele era muito assim, tipo do século XVIII. “Não! Para me prenderem, 

como eu sou General só uma autoridade maior que a minha que é o Ministro da 

Guerra”. Ele foi se apresentar e o Ministro da Guerra era o Costa e Silva, então, ainda. 

Em casa a gente brincava muito, já pensou se a ordem de prisão vir do Costa e 

Silva? Então, mandaram, o Costa e Silva mandou ele se apresentar no Forte de 

Copacabana. Ele entrou no Forte de Copacabana. Andando, ele foi de modo próprio, ele 

não chegou assim, alguém pegar. Porque as pessoas também não tinham coragem, 

ninguém sabia muito bem quem era o que naquela noite.  

O meu pai brincava muito que aquilo parecia a Jornada dos Tolos, Journée de 

Dupes da Revolução Francesa, assim, das cadeiras vazias também. Estava vazio, 

sentava e dizia “era meu”. Agora, ele ficou preso, o Cunha Mello como morava no Rio, 

ele teve prisão domiciliar. E era em um prédio que tem ali no Leme que chama-se 

Montese. Construíram o prédio era para os militares que vieram da Segunda Guerra. 

Você comprava, facilitavam a compra. 

Então ele disse que era uma coisa porque todo mundo subindo e descendo, tinha 

muito militar naquele prédio. E ele ali em prisão domiciliar, a esposa dele, a Judith via, 

não é? Mas ele obedeceu também e lá ficou. 

O General Ladário não sei o que aconteceu com ele, que de todos os generais é o 

que tinha menos, que eu ouvia menos porque ele morava no Rio Grande, não é? E o 

Argemiro também depois eu vi, depois de 1964, já cassado, a mulher dele teve um, uns 

problemas ele se casou outra vez. 
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Agora, com o Argemiro, foi o pior dos 4, porque meu pai foi reformado, então 

na reforma ele tinha o soldo, porque militar não tem salário, tem soldo. Ele tinha o soldo 

dele reduzido, e ele sempre dizia “eu não tive as leis”, porque tinham as leis que davam 

um acréscimo, ele disse que tinha só aquilo. Tanto que ele voltou a trabalhar, certo? 

Voltou na iniciativa privada. 

Agora, o Argemiro declaram-no morto. Quem recebia a pensão, porque ele ficou 

viúvo, a esposa dele chamava-se Alba, ela se matou. A pensão foi para uma irmã dele 

que muito esperta, não repassava para o irmão, ele teve problema financeiro. Ele 

sobreviveu uma época em Porto Alegre, imagine só, um general dando aula particular 

de matemática. 

E a irmã ficou com a pensão e não dava para ele. Que era supostamente a pessoa 

viva. Então teve umas histórias. Assim, é lógico que perto daqueles que morreram, 

daqueles que que foram, que sentiram na carne, não é? Talvez isso pareça, é menor. 

Porque eu digo, finalmente sobreviveu. 

Meu pai ficava muito feliz, ele disse, “não! A vida foi generosa para mim”, ele 

sempre dizia para mim, “a vida me foi madrinha”. Porque também as pessoas que 

sofreram muito ele dizia a vida foi madrasta. Era uma expressão que era, “a vida me foi 

madrinha, eu descobri um novo mundo depois que eu saí do Exército”, outros interesses 

e ele dizia, “eu adquiri uma consciência social que eu tinha, mas era mais superficial, eu 

aprofundei”. 

E depois os estudos dele de filosofia, as amizades que ele fez. Ele tinha amizade 

assim só com, sabe? Cabeças pensantes, ele tinha. Eu ouvia os papos dele, papos muito 

legais, assim. E era uma pessoa que gostava muito de viver.  

Agora uma particularidade, o meu pai morreu nos meus braços, ele teve 

rompimento da veia aorta. A minha mãe estava fora, fazendo política, meu pai tinha 

voltado do trabalho, era uma quinta-feira e ele disse, “hoje eu não passei bem e eu 

resolvi vir para casa”. Daí eu deixei ele descansando, daí por volta assim das 4 e meia 

eu disse, “vamos. Passei um chá, vamos tomar um chá?”. Daí tomamos um chá e 

estávamos conversando de literatura que era uma coisa que a gente gostava muito.  
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E eu me lembro até do livro que nós falávamos, era “O Quarteto de Alexandria”, 

de um escrito inglês que chama-se Lawrence Durrell, e de repente ele, nós estávamos de 

mãos dadas, ele apertou a minha mão e falou “ai que dor!” Foi o aneurisma que rompeu, 

era uma, na aorta abdominal. 

Quer dizer, para mim foi uma coisa assim, era como se fosse o sol apagar-se e 

caísse todo o sistema solar assim, foi. Mas hoje, com aquela, o recuo que só o tempo dá, 

eu digo assim, Deus foi de uma generosidade imensa comigo também, porque eu digo 

ele nasceu da mãe, da minha avó Ernestina Teani, não a minha avó Arminda que dava 

guarida para os perseguidos, a minha avó Ernestina, ele nasceu dela e ele morreu, eu vi 

o último suspiro do meu pai olhando para ele.  

Quer dizer, isso é uma dádiva. Quer dizer, eu pude dividir com ele esse 

momento tão importante da vida, porque a morte faz parte da vida, não é? Eu acho que 

de algum lugar ele deve me ver, deve ver a minha filha também e quando veio o convite 

do Professor Paulo, eu fiquei muito emocionada porque o meu pai faleceu dia 28 de 

outubro, que é dia de São Judas Tadeu. 

Então eu fui à missa, fui na missa da Consolação, fui ao cemitério porque era um 

gesto que ele fazia. Meu pai dizia “eu sou um pagão, mal cristianizado”. Mas ele era 

devoto de Santa Terezinha. Acho que por causa da minha mãe, que é a santa dos 

pequenos também. 

E ele também era devoto de Santa Rita, por tabela da minha avó Arminda, 

porque minha avó Arminda, a que acolhia os perseguidos, é que fez a promessa para ele 

ser solto no dia de Santa Rita. Aquelas promessas assim que a gente faz para o outro 

pagar. General, que ela chamava ele de “General, o senhor vai à missa” (risos) no dia 

que, enfim, cumpriu. 

Mas enfim, eu estava pensando muito no meu pai porque ele ia no cemitério 

levar flor para a mãe morta. Então, se ele fazia este gesto para a mãe, ele deveria ficar 

feliz se me visse fazendo, então eu fui ao cemitério, levei flores amarelas que era uma 

cor assim, que ele gostava, cores vibrantes. Rezei para ele e acho que 1 dia ou 2 o 

Professor Paulo me chamou para aqui dar o depoimento. 
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Eu acho importante isso porque, por exemplo, aqueles que se exilaram, aqueles 

que saíram do Brasil, e acho que meu pai podia muito bem ter saído, principalmente 

depois da perseguição feita para minha mãe. Eu sei que é ruim a vida do exílio, dizem 

que é como ser um passarinho preso do lado de fora, mas eu falo, eu sempre falo, os que 

ficaram aqui dentro, desculpe a expressão tão popularesca, eles comeram o pão que o 

diabo amassou com a cauda, não é? 

Quer dizer, perderam vida, tiveram famílias também destroçadas, tiveram a dor 

infligida na sua carne. Quer dizer, foi uma barra quem ficou aqui, e meu pai aguentou 

essa barra. Ele fez o que ele pôde, por exemplo, em Ibiúna, vocês vão rir. É, o plano 

dele que ele fez, que ele tinha feito um plano para evacuar Ibiúna e saiu publicado no 

“Estado de São Paulo”, até diz assim, “plano muito bem idealizado, mas mal 

executado”. 

E saiu o mapinha dele, e saiu um comentário dizendo “a pessoa que fez esse 

mapa tinha noções de estratégia militar”. Até pelos desenhos, o símbolo que faz. 

Montanha, tudo. Só que ele não escreveu, ele fez o mapinha e os nomes do acidentes, 

ele dizia: “você escreva”. Por exemplo, ele era o professor, era a figura misteriosa, 

quem o levou até lá foi, pode-se falar porque tudo isso, foi o Frei Oswaldo Rezende, que 

era dos dominicanos, ele era ligado ao Carlos Marighella, e era alguém assim da 

amizade mesmo que meu pai, os grandes amigos dele entre os dominicanos era o Frei 

Oswaldo e o Frei Tito, não é? Que foi barbaramente trucidado. 

Mas enfim, eu acho que é importante recuperar, primeiro reescrever os livros de 

história, eu já estive no site do Exército, o EMFA, a história que eles contam do Golpe e 

isso se replica, alguém falou aqui em lavagem cerebral, isso vai se replicando. 

Não sei, será que esses que estudam hoje em dia, por exemplo a espada do 

General, do meu pai, eu não posso fazer isso porque está com meu irmão, é uma espada 

linda, tem uma parte folheada a ouro, mas eu tenho muito orgulho, eu fiquei com a 

espada de Coronel dele, é uma espada mais simples, mas digo é a espada que ele 

conseguiu por ele. 

Quer dizer, sem a injunção política. A carreira até Coronel foi traçada por ele. 

Eu vou doar para a Academia do Barro Branco. Eu já falei com o Comandante, eles têm 

um museu lá dentro, não sei a tendência política dele, mas vai ter um cartão do lado 
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dizendo que aquela espada, vai ter a história dele, para dizerem que existiram vozes, não 

foi um discurso unicórdio, existiram vozes dissonantes e essas vozes ficaram sendo 

gravadas, sei lá, para servir sei lá de inspiração, exemplo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eugênia, vamos parar por 

aqui. Seguinte, queria antes de dissolver a Mesa, que os companheiros aqui convidados, 

como vai ter um pedaço de manhã e de tarde, que fizessem uma imagem para a 

Televisão. Darci, Nóbrega, Paz, Comandante Pedro Lobo fizesse uma imagem com a 

Eugênia, com o Coronel. Todo mundo fizesse uma imagem desse pessoal que veio aqui, 

antes de nós sairmos. 

Eugênia fica na Mesa. Eles fazem uma imagem, eu não sei se tem fotógrafo 

ainda, pelo menos para a Televisão. O Douglas está aí? Pode ficar sentado, do jeito que 

vocês acharem melhor. Sentado, pode sentar. 

 

A SRA. -   Ah! Mas aqui é do Presidente, o senhor presidindo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Senta todo mundo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, dando continuidade à Audiência, nós temos 

agora a segunda parte que são os casos dos militares que foram assassinados pelo DOI-

CODI e o Deputado Adriano Diogo precisou, está tudo bem? 

 

A SRA. – Ele está com um ligeiro mal-estar, mas vai... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, dando continuidade à Audiência Pública, nós 

vamos agora falar dos casos dos militares, da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
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que foram assassinados pelo DOI-CODI. São 2 casos, um é do Tenente José Ferreira de 

Almeida e o outro do Coronel José Maximino Andrade. 

Esses depoimentos eles se inserem dentro dessa audiência da seguinte maneira, 

nós temos uma preocupação muito grande em que não tenha dentro da história pessoas 

com menor importância, não existem mortos de primeira, segunda ou terceira classe, só 

que sem nenhuma dúvida os militares foram relegados a uma situação tal que nem se 

quer são citados como se tivessem lutado e que tivessem sidos assassinados.  

Então, a audiência que a gente criou aqui, construiu, teve essa preocupação de 

agora à tarde a gente fazer essa narrativa contando a história, revelando mesmo a 

história de que militares foram assassinados. 

Não por acaso nos livros do DOPS, de entrada e saída do DOPS existe uma 

reunião com 41 oficiais da PM dentro do DOPS logo depois da morte desses 2 militares, 

desses 2 companheiros. Essa reunião ela mostra o caráter grande que é a repressão estar 

matando e provavelmente estavam dizendo, “vamos continuar com a nossa política de 

caça aos comunistas.”  

Essa série de torturas e assassinatos que são os 2 militares, mais o Herzog, mais 

o Fiel Filho, Manoel Fiel Filho, se insere dentro de uma grande campanha de dizimar a 

estrutura que restava do Partido Comunista Brasileiro. No ano seguinte fazem o 

massacre da Lapa onde eles destroem a direção do Partido Comunista do Brasil. 

Então essa audiência para nós é muito importante porque nós estamos contando 

o que aconteceu e primeiro que aconteceu que é mais importante para as pessoas 

saberem disso e revelar a crueldade que é matar duas vezes as pessoas, elas foram 

mortas e foram esquecidas. Nós estamos em um papel em que a Comissão da Verdade 

Rubens Paiva tem de dar voz às vítimas, dar voz àqueles que sofreram a perseguição, a 

tortura e o assassinato de parentes. 

Então para a gente dar prosseguimento, a gente chama o Tenente Francisco Paz 

que sente aqui com a gente para dar o seu testemunho e nós vamos enquanto isso nós 

vamos passar, Vivian o memorial dos 2 casos. Vocês vão fazer do Wânio mais tarde. 
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A SRA. – Você quer ler. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É que eu não tenho o impresso. Você quer ler? 

 

A SRA. – A Vivian lê. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você lê, Vivian? 

 

A SRA. – Leia mais de perto que você vê melhor. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tenente José Ferreira de Almeida primeiro. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – José Ferreira de Almeida foi morto em 8 de 

agosto de 1975 (tem que ler daqui mesmo). Nasceu dia 16 de dezembro de 1911 em 

Piracaia, São Paulo e era militante do Partido Comunista Brasileiro. 

Nasceu em 16 de dezembro de 1911 em Piracaia, São Paulo, filho de Joaquim 

Josino Ferreira e Olympia Ferreira de Almeida, morto em 8 de agosto de 1975 e era 

militante do PCB. José Ferreira de Almeida era tenente da reserva da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, era casado e não tinha filhos. 

Aos 64 anos de idade foi preso em 7 de julho de 1975 com outros militantes e 

vários policiais da PM acusados de serem membros do PCB. Sua prisão e morte são 

consequência da Operação Radar ou “uma grande ofensiva do Exército iniciada em 

1973 para dizimar a direção do PCB”. 

Passou um mês incomunicável, sofreu torturas físicas e psicológicas. Depois de 

várias tentativas, seu advogado conseguiu visitá-lo em 7 de agosto no DEOPS-SP. Na 

visita seu advogado pode observar o quanto se encontrava abatido e tenso com sinais 
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bem visíveis de tortura, escoriações e marcas de choque. Ele teria dito ao advogado que 

temia ser morto. 

Mal acabou a visita os policiais o levaram de volta para o DOI-CODI em São 

Paulo. No dia seguinte, em nota do Exército, apareceu morto e enforcado, “ao amarrar o 

cinto do macacão que os presos utilizavam à uma das grades da cela”. 

Pouco mais de 2 meses depois, na mesma cela, ocorreria a farsa que simulou 

suicídio por enforcamento do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 1975. 

Esta farsa ainda se repetiria quando houve o assassinato de outro preso político ocorrido 

no mesmo DOI-CODI, o do operário Manoel Fiel Filho em 16 de janeiro de 1976. 

Seu corpo foi velado no Hospital Cruz Azul da Polícia Militar com a presença de 

agentes de segurança do Segundo Exército. O caixão foi aberto pelo advogado e 

familiares que puderam constatar as torturas sofridas. No atestado de óbito consta a data 

da morte em hora ignorada, na sede do DOI-CODI, na rua Tomás Carvalhal nº 1030, 

Vila Mariana, São Paulo, o qual foi assinado pelos legistas Harry Shibata e Marcos de 

Almeida. 

Depoimentos em auditorias militares dos presos políticos Major Carlos Gomes 

Machado, Capitão Manoel Lopes e Tenente Atílio Geromin, denunciaram as torturas 

sofridas por José Ferreira. 

Carlos Gomes Machado, à época com 62 anos, fez uma denúncia por escrito 

sobre o caso, “além disso, embora sabendo ser eu cardíaco, não podendo sofrer 

emoções, levaram-me para ver outros colegas meus serem torturados como foram os 

casos do Tenente Atílio Geromin que ficou com marcas indeléveis nas duas pernas visto 

que fora amarrado em uma cadeira de braços chamada pelos interrogadores de ‘Cadeira 

do Dragão’. O Tenente José Ferreira de Almeida que, apesar dos seus 63 anos de idade, 

foi levado à morte em virtude das torturas que lhe foram aplicadas tais como pau de 

arara, choques elétricos, palmatórias e etc. que se repetiam diariamente”. 

Nos arquivos do DOPS-SP foi encontrada uma única folha com carimbo do 

DOPS, datada de 4 de novembro de 1975, de um relatório sucinto de enfermaria com 

datas, prescrições e horários que se iniciam em 8 de julho de 1975. Nome e idade do 
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paciente sem referências à clínica, quarto ou leito, acrescida ao impresso “Segundo 

Exército” 

Nesta ficha, em 6 de agosto de 1975, na coluna medicamento lê-se, “entorse no 

tornozelo direito” e na coluna tratamento, “enfaixamento” e em 8 de agosto de 1975, na 

coluna medicamento lê-se “suicidou-se”. 

No relatório do Ministério da Marinha encaminhado ao Ministro da Justiça 

Maurício Corrêa em 1993 pode ler-se “foi morto em ação de segurança no dia 7 de 

agosto de 1975, era segundo “T” (de tenente provavelmente), RRN PMSP, pertencia ao 

PCB”. 

Em “A Ditadura Encurralada” o jornalista Élio Gaspari tratou do caso, 

“descobrira-se uma base do partidão dentro da Polícia Militar paulista, ela estivera 

invicta desde a sua montagem em 1946. Funcionava sob as rígidas normas de segurança 

do setor militar ligando-se diretamente a um representante pessoal do Secretário Geral 

do PC. Segundo o CIE conseguiria infiltrar, conseguira infiltrar um sargento do DOI por 

2 anos. Na sua liquidação prenderam-se 63 policiais, entes eles 9 oficiais da ativa 

inclusive um Tenente-Coronel e 12 da reserva. 

O Tenente Reformado José Ferreira de Almeida, o Piracaia, tinha 64 anos e mais 

de 20 anos de militância. No princípio de agosto deitado num colchão da carceragem do 

DOI despediu-se de um capitão, ‘eu não aguento mais, vou morrer’. 

O Segundo Exército informou que no dia 8 de agosto, Piracaia se enforcara, teria 

amarrado o cinto do macacão à grade da cela de forma que seu corpo pendeu com as 

pernas dobradas e os pés no chão. Segundo o SNI, Piracaia se matara quando havia 

indícios de que iria nomear os prováveis contatos em outras áreas militares. 

Oficialmente era o 36º preso a se suicidar dentro de uma prisão da ditadura, o 16º 

enforcado, o 7º a fazê-lo sem vão livre”  

A esposa de José Ferreira de Almeida, Maria Sierra já faleceu, eles não tiveram 

filhos e seus ascendentes também já morreram. Pela lei não há mais ninguém que possa 

receber a indenização sendo por essa razão indeferindo o caso 269/96 na Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, cujo relator foi o General Oswaldo 

Pereira Gomes, em 17 de outubro de 1996. 
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O assassinato do Tenente José Ferreira de Almeida ainda que menos conhecido e 

divulgado que outros é parte das atrocidades praticadas pela ditadura militar durante o 

Governo de Ernesto Geisel. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos reconheceu a responsabilidade do Estado pela sua morte e indeferiu apenas o 

pagamento da indenização. 

Essas informações foram extraídas do “Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil (1964 -1985) do IEVE. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A gente vai passar agora as fotos do corpo enforcado, é 

a coisa mais absurda a pessoa morrer praticamente. 

 

A SRA. - (Inaudível) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você pega então depois? 

 

A SRA. - (Inaudível) 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Isso, leia primeiro os memoriais e depois a gente traz a 

foto do... 

 

A SRA. - (Inaudível) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso. 

 

A SRA. – (Inaudível). 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



86 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível). 

 

A SRA. – (Inaudível). 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde a todas e todos. Renan Quinalha da 

assessoria da Comissão.  

José Maximino de Andrade Netto foi morto em 18 de agosto de 1975, nascido 

em Três Corações, Minas Gerais, militava no Partido Comunista Brasileiro, PCB. 

Nasceu em 20 de setembro de 1913, em Três Corações, Minas Gerais, filho de José 

Maximiano Netto e Odila de Andrade Netto. Morto em 18 de agosto de 1975, era 

militante do Partido Comunista Brasileiro, Coronel reformado da PM foi afastado da 

instituição em 1964 por não aderir ao golpe. 

Preso em 11 de agosto de 1975 por agentes do DOI-CODI-SP sob a acusação de 

militância no PCB foi torturado. Morreu de enfarte do miocárdio no Hospital Clinicor 

em Campinas, um dia após ser libertado segundo o legista Alberto F. Piccolotto 

Naccarato. Sua prisão e morte são consequências da Operação Radar, uma grande 

ofensiva do Exército iniciada em 1973, para dizimar a direção do PCB. 

O relator do caso 205/96 na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos, Luiz Francisco Carvalho Filho afirmou “o requerente esclarece que a prisão 

ocorreu em 11 de agosto de 1975, por volta das 22 horas por agentes que usavam trajes 

civis, mas que se identificaram como pertencentes ao Exército Brasileiro”. 

O Coronel Maximino ficou desaparecido durante uma semana até que em 18 de 

agosto durante a madrugada foi encontrado caído na calçada de fronte a sua casa. Ao ser 

socorrido informou ter sofrido torturas e que os agentes além de alertá-lo para que não 

divulgasse o que ele tinha sofrido, caso contrário os seus familiares é que pagariam por 

isso, alegaram que ele tinha sorte na vida, pois pelo fato de ser Coronel da PM iria 

morrer em casa. 
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Os depoimentos colhidos pela autoridade judicial sobre o compromisso legal 

informam o seguinte, “Salomão Galdino da Rocha, ex-policial militar, diz ter sido preso 

no mesmo dia da prisão do Coronel Maximino esclarecendo, no entanto, não tê-lo 

encontrado no cárcere”. O declarante informa que foi torturado e que durante o 

interrogatório foram formuladas perguntas que giravam em torno do seu relacionamento 

com o Coronel Maximino. Disse que soube por um carcereiro que havia um coronel 

preso no local e que estava passando mal e que por isso seria solto 

Pelo que soube o declarante, um médico teria determinado que retirassem o 

Coronel de lá porque ele estaria morrendo. Bráulio Mendes Nogueira, funcionário 

público aposentado, disse que foi visitá-lo quando soube que havia sido solto, 

encontrando-o bastante ferido e sem condições de conversar. 

Irmã Sales disse que era amiga do Coronel desde a juventude e que foi visitá-lo 

quando foi solto, encontrando-o com muitas escoriações em seu corpo, informa que ele 

tinha machucado nos pés sendo que o próprio Coronel Maximino relatou à declarante 

que havia apanhado muito e que havia levado choques pelo corpo, inclusive órgãos 

genitais. 

Alberto de Castro Fernandez, policial militar aposentado, disse que era Sargento 

da PM e que foi destacado para acompanhar o velório e enterro de Maximino e observar 

o que se comentava a respeito de movimentos comunistas e anotar as placas dos carros. 

Segundo o declarante o seu comandante informou que o Coronel Maximino havia sido 

preso injustamente e conduzido ao DOI-CODI em São Paulo onde teria sido torturado e 

que ele foi colocado na porta de sua casa pelos agentes da repressão quando souberam 

que ele iria morrer.  

Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o relator 

considerou que a prisão de Maximino estava relacionada com o caso de repressão aos 

militantes do PCB, entre 1975 e 1976, e que havia prova da motivação política de sua 

prisão e torturas, concluindo assim que as evidências apontavam para o fato do Coronel, 

já idoso, não ter resistido aos maus-tratos e por ser sua morte inevitável teria sido 

retirado do cárcere e abandonado em frente à sua casa. O caso foi aprovado por seis 

votos a favor e um contra, este do General Oswaldo Pereira Gomes em primeiro de 

agosto de 1996. 
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Essas informações foram retiradas do “Dossiê da Comissão de Familiares”, do 

IEVE 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar e depois 

expõem as fotos. Tenente Paz. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Tem o do Wânio ainda, não é? Tem o Wânio 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dê o microfone sem fio, 

tenente. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Boa tarde aos companheiros e 

companheiras. Primeiramente queremos agradecer o empenho do Deputado Adriano 

Diogo por nos dar essa oportunidade de anular umas das mortes dos companheiros, 

como disse o Ivan foram mortos duas vezes, a morte física e a morte do esquecimento. 

Essa audiência de hoje ela anula a morte do esquecimento e nesse sentido nós 

agradecemos igualmente a Comissão Nacional, Dra. Rosa, porque também dá uma 

contribuição extraordinária a que consigamos resgatar a memória, resgatar a história dos 

militares da resistência democrática da ditadura militar. 

Nesta questão aí, muito importante, porque diante da resistência os militares 

compõem uma terceira classe de cidadãos, como bem registra o Ivan, que aliás essa 

iniciativa nós devemos em grande parte o esforço extraordinário do Ivan e do Professor 

Paulo Cunha para o resgate dessa história, o resgate dessa memória. 

Agora se me permite, eu acho que seria importante eu expor o contexto como se 

deu esses assassinatos políticos, porque não foi por acaso, então há um contexto 

histórico e eu entendo que é necessário que se resgate, que se registre esse contexto 

histórico. Ou seja, antes do golpe de 1964 nós já tínhamos no meio militar, na Polícia 

Militar, tinha na Guarda Civil de São Paulo, Exército, Marinha e Aeronáutica um grupo 
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apreciável de militares que se impulsionavam pela legalidade democrática, que se 

posicionavam pela preservação do mandato do Presidente Goulart, que defendiam as 

reformas de base, essa questão é extremamente importante e que fique registrado. 

No nosso caso específico, nós tínhamos as lutas políticas por reformas políticas 

o movimento dos marinheiros, o movimento dos sargentos que eram movimentos de 

caráter nacional e há quem diga que o golpe militar foi antecipado precisamente porque 

os generais, preocupados com a organização, com a concessão crescente das Praças 

temiam uma ruptura da ordem. A questão da hierarquia, questão da disciplina que são 

noções muito caras aos militares.     

Bem, mas de qualquer forma, houve o golpe e uma das primeiras vítimas do 

golpe militar, Dra. Rosa, fomos nós, militares. A diretoria da Associação dos Cabos e 

Soldados foi destituída e presa e conduzida ao navio Raul Soares ancorado na Bacia de 

Santos. A diretoria da Associação dos Sargentos foi destituída, presa e conduzida ao 

navio Raul Soares isso já em seguida ao golpe, foi quase que concomitantemente ao 

golpe, deu-se o golpe e o pessoal já foi preso. 

Bem, então instalou-se nessas associações uma diretoria conservadora, 

reacionária, pró-golpe para exatamente fazer com que cessasse aquela mobilização, 

aquela ininteligível e concessão das Praças por reformas ou pela conquista de direitos 

fundamentais. 

Até 1964, no caso eu era Soldado e depois Cabo, porque eu ingressei na Força 

Pública no dia 6 de agosto de 1962 e até então militava os cabos e soldados, que nós 

tínhamos um grande líder, o Werneck que era o Presidente dos cabos e soldados que 

vinha de uma tradição de lutas, já para a própria construção da Associação que era 

proibido, era clandestino no começo e pelas reformas de base.  

Logo que eu fui promovido a Sargento, em outubro de 1965, eu passo a militar 

na Associação dos Subtenentes e Sargentos e diante da situação que eles tinham, nós 

começamos a construir um coletivo de sargentos para a luta pela democracia, a luta pela 

igualdade, pela liberdade, pelas liberdades públicas, a luta pela derrubada da ditadura 

militar. 
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E quando foi em janeiro de 1970, eu assumi a presidência da Associação dos 

Sargentos e, ao assumir a presidência, já inclusive procuramos construir uma unidade 

política, um coletivo de sargentos, cabos e soldados. Aí já começou uma reação muito 

forte sob a acusação de que estávamos rompendo valores da hierarquia, porque 

ajuntando cabos e soldados com sargentos, e nesse tempo então nós já criamos o 

Instituto Tiradentes de Ensino, porque na Força Pública havia uma repressão, havia uma 

dificuldade muito grande para o Praça estudar, era proibido estudar sob o argumento 

que na Força Pública precisava de doutores. Por quê? 

Porque se a Praça, se ela não tinha conhecimento, não tinha instrução etc. e etc., 

então seria mais fácil o adestramento e muito mais fácil o uso desse militar para a 

repressão política aos opositores do regime e nós, diante do nosso proposito nós 

fazemos exatamente o contrário, vamos dar educação e fazer a revolução pela educação 

através do ensino para Praças ou seja, sargentos, cabos e soldados. 

E também levamos para a associação o teatro, e por que o teatro? Precisamente 

porque na época era através do teatro que se tratava e construía, a construção tinha toda 

uma linguagem muito especial que permitia estabelecer o diálogo, que no nosso meio o 

diálogo havia uma proibição ao diálogo, à compreensão, uma leitura de mundo enfim, e 

levamos também o teatro e passamos a editar o jornal e fazer reivindicações. 

Isso levou a quê? No mês de março de 1970, eu fui preso, foi a minha primeira 

prisão política pela P2, serviço lá da PM, fui levado à Segunda ininteligível, lá fui 

ouvido pelo Coronel, porque ele queria saber quais os nossos objetivos, o que nós 

queríamos com o Instituto Tiradentes de Ensino, o teatro e as reivindicações que 

fazíamos, que era a democratização da carreira na Força Pública, porque até então o que 

se tinha e que se tem até hoje, em certa medida, são 2 classes, lá vigorava e ainda vigora 

as relações da casa grande e senzala.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aproveitando esse respiro, 

quando forma a Polícia Militar? Quando a ditadura impõe a unificação? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Isso, no dia 8 de abril de 1970. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Abril de 1970? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – É, dia 8 de abril de 1970 houve a 

fusão da Força Pública com a Guarda Civil, foi exatamente um processo de 

militarização e passou a ter o controle com a IGPM. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o senhor foi preso que 

dia?  

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Foi no dia 22 de março de 1970, a 

primeira prisão política por conta de, eu como Presidente da Associação dos Sargentos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dos sargentos da Força 

Pública? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Aí é Força Pública, logo em seguida 

vem a Polícia Militar, com a unificação da Força Pública com a Guarda Civil, então 

uma das primeiras medidas foi unificar a Associação dos Sargentos com a Associação 

dos Guardas Civis, e aí nós demos um salto de qualidade política, por quê? Porque na 

Guarda Civil já tinha uma tradição muito grande da militância política de esquerda, o 

Partido Comunista Brasileiro. 

No nosso meio também, quer dizer, a nossa diretoria, ela foi composta 

exclusivamente por companheiros de esquerda, foi construída exclusivamente por 

companheiros que lutavam pelo direito à igualdade, direito à liberdade, pela democracia 

e pela derrubada da ditadura, essa é a nossa... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, já que o senhor fez 

essa reflexão assim mais teórica, talvez se a formação da Polícia Militar já foi um ato de 

exceção, um ato forte e nesse contexto é que começaram as prisões para eliminar as 

resistências dessa unificação e da militarização das policias, é isso? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Sim, é por aí sim. O importante é o 

seguinte, que em junho de 1968 já ocorre o processo de militarização da Segurança 

Pública porque aquela crise, as passeatas estudantis, a doença do Costa e Silva, a Junta 

dos Três Patetas. Então, isso aí já foi aguçado o processo político e repressivo. Nesse 

contexto, militariza-se ao extremo o aparato de Segurança Pública.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A P2 se forma quando? 

Junto com a... 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – A P2, ela é muito anterior, só que 

nesse processo a P2 ganhou um status muito mais significativo porque ela passa a 

construir, constituir uma rede de informações integrado com o Exército, e passa a ser, 

para a nossa experiência, passa a ser o braço direito, o setor mais importante da SNI. Eu 

posso até em seguida explicar que a gente iria fazer isso no dia 22, no dia 22 nós vamos 

aprofundar esse processo que ainda vigora, não é? 

Então, com essa militarização, pois não, Deputado? Com essa militarização do 

setor de segurança foi para permitir o controle central, através da IGPM, Segundo 

Exército, perdão, o Exército através da IGPM, controlando todas as polícias militares, 

todas as forças de segurança. 

 

O SR. – O que significa IGPM? 
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O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – A IGPM é Inspetoria Geral de Polícias 

Militares, comandado por um General de brigada que fica no Estado Maior, na época o 

Estado Maior do Exército, estava subordinado ao Ministro do Exército, que na época 

tinha Ministro. 

Então, quando chega um ponto importante, que em 1968 eu ingressei na 

universidade e fui fazer o curso de Ciências Econômicas e na universidade é quando 

também já começo a participar do movimento mais amplo, nós saímos aí da fronteira da 

questão específica de militar, então no movimento estudantil. Já antes em 1968 

ingressei na POLOP e em 1968, já na universidade, eu fui eleito Delegado Nacional na 

turma da UNE que participei da organização e do planejamento do congresso da UNE 

que ocorreu no campus da USP, que foi depois da queda de Ibiúna. Naquele congresso 

eu já participei como Delegado Nacional da UNE. E na época eu era Sargento, eu era 

Segundo Sargento.  

Então, pura contradição. Bem, quando houve a unificação da Força Pública com 

a Guarda Civil, um dos primeiros atos da nossa diretoria foi unificar essas duas 

entidades. Foi quando nós ganhamos um salto de qualidade política porque trouxemos 

para a nossa diretoria uma experiência que já vinha de 1928.  

O Partido Comunista Brasileiro já tinha um trabalho, desde 1928, muito antigo, 

então tem um acúmulo de experiência muito grande e aí nós temos uma diretoria, uma 

unidade política, objetivos mais claros, etc. e etc. 

Então, aí nós continuamos avançando com um trabalho de massa, um trabalho 

de politização, um trabalho de conscientização, um trabalho de organização e 

reivindicações e a democratização da carreira na polícia, a questão de saúde, a questão 

de salário. Enfim, todas aquelas demandas que nos permitiam fazer a organização, fazer 

o debate e fazer a organização da categoria, não é?  

E criamos e ampliamos essa organização para todo o Estado de São Paulo, a 

ponto de criarmos 22 diretorias regionais nas principais cidades do Estado e passamos 

também a ser uma referência para sargentos de outros estados a tal ponto que as 

orientações de comandantes de outras polícias militares para que sargentos vindos a São 

Paulo não mantivessem contato com nós. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tenente Paz, a última 

interrupção. Quando fundiu as duas polícias, além desse aspecto da resistência política, 

não é? A compreensão política do que era o golpe e tal, a fusão da Guarda Civil e da 

Força Pública, do ponto de vista que a gente chamaria hoje do ponto de vista sindical, 

classista.  

Isso foi recebido bem pelas duas corporações ou essa fusão levou a uma perda 

de direito, a uma confusão administrativa enorme que eles para administrarem essa crise 

teriam intervido reprimindo a liderança?   

Eu me lembro de que teve um mal-estar enorme, mas isso as pessoas foram 

beneficiadas da fusão no ponto de vista salarial, de carreira ou gerou um mal-estar 

enorme e isso aguçou as contradições e o embate contra o regime? Como é que o senhor 

lembra? Como isso é aí? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Essa é uma questão importante porque 

ela se deu exatamente no bojo da nossa diretoria. A nossa diretoria, ela vivenciou essa 

questão política intensa porque foi a unificação das duas polícias, foi um ato de força da 

ditadura, foi uma imposição da ditadura porque a Guarda Civil Municipal, a base civil 

do Estado tinha uma formação civil, era uma organização civil, era uma polícia 

moderna para a época, era uma polícia que tinha uma aproximação com o povo, 

enorme. 

A abordagem era feita pelo diálogo e não pela força, era uma organização muito 

querida pela população, diferentemente do que acontecia com a Força Pública. A Força 

Pública era um Exército regional e era muito militarizada e a Guarda Civil do Estado 

não era militarizada. 

Então esse ato foi um ato de força e um ponto importante é que quando houve a 

fusão, o Governo deu um prazo para fazer a opção, quem quisesse vir para a Polícia 

Militar viria, como graduados oficiais, e quem não quisesse iria para a Polícia Civil e 

ficaria lá em uma carreira extinta. 
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E foi interessante que logo que expirou o prazo de opção, o Governo baixou o 

Decreto-Lei número 260/70 com base no AI-5 e por esse decreto, uma das medidas 

draconianas foi fazer com que todos os tenentes que vieram da Guarda Civil, todos e 

que por serem tenentes iriam ser empregados no policiamento ostensivo, todos eles 

passaram para a inatividade de forma compulsória, como? O Governo reduziu o tempo 

de serviço ativo.  

Então o 2º Tenente da Guarda Civil, teve que passar na reforma compulsória aos 

44 anos de idade. Como ele já tinha carreira única e na Força Pública não tinha carreira 

única, então o que aconteceu? Esses oficiais passaram para a inatividade com 16, 17 

dias de serviço. Então com a redução brutal de vencimentos, ou seja, já se ganhava 

salários miseráveis, salários risíveis. Agora, receber só 17 dias, 16 dias, pessoas já 

idosas, então foi algo extremamente desumano e dramático e por quê?  

Porque aí, essas vagas em grande número, criou-se um, vieram promoções em 

massa para a cúpula da nova polícia de 4 coronéis passou para 32 coronéis, de 120 

capitães para 780 capitães. Então isso aí, foi mais o que se fez, passou-se a fazer a 

Escola de Oficiais que se reduziu pela metade em um período de tempo para formar 

grandes escolas de tenentes. Grandes escolas de tenentes. 

E um ponto importante é que isso aí coincide com a criação do Esquadrão da 

Morte. Esquadrão da Morte, e esses tenentes foram alcunhados, chamados de tenentes- 

bandideiros, por que Dra. Rosa? Nem o Ivan com a inteligência e a informação que ele 

dispõe é capaz de dizê-lo. Porque dentro daquele ambiente de Esquadrão da Morte o 

tenente-bandideiro, o que se tinha era a execução da filosofia de que bandido bom é 

bandido morto. Bandido bom é bandido morto. 

Então tivemos aquela fase da década de 1970, de um lado a repressão política do 

regime, dantesca, porque a partir de 1971 houve no Governo Médici, aí já não havia luta 

armada, já tinha sido tudo dizimado, então o que se tinha? Informações de quê? 

Informações para quê? Então se matava. 

Então a tortura, por isso que a tortura se torna muito violenta, porque ela não 

tinha mais aquele objetivo de buscar informações. Era tortura pela tortura, era o terror 

pelo terror porque teria que aterrorizar a sociedade. Teria que aterrorizar a sociedade de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



96 

 

tal modo que lá no nosso meio, colegas evitavam nos cumprimentar, não falavam com a 

gente na frente de oficiais, na frente de outros, porque tinha o terror instalado. 

Então nesse ponto, por isso que o afastamento dos tenentes da Guarda Civil, uma 

formação humanizada de aproximação com o povo, uma relação civil, de civil para 

civil, tiraram todos eles, todos eles foram compulsoriamente afastados da atividade e 

substituídos, porque é uma política de Estado: a política de terror e não é só o terror para 

o opositor do regime, é o terror para o povo, para o trabalhador.  

Não pode ter manifestação, não pode ter greve, não pode ter insatisfação, se 

chama “período do milagre”, o milagre econômico convivendo ao lado da concentração 

exacerbada de rendas e de riquezas. 

Então, vejam que tem todo esse contexto. E o que ocorre? Quando em 1975, no 

dia 2 de julho de 1975, ocorre a primeira prisão em nosso meio. Um diretor lá da 

Associação, o João Bonomi, foi preso às 10 horas da manhã, às 14 horas do mesmo dia 

foi preso o Presidente da Associação de Cabos e Soldados e horas depois, às 2 horas da 

manhã eu fui sequestrado, eu não fui preso, eu fui sequestrado. 

Eu estava trabalhando, chegaram os agentes do DOI-CODI e já me prenderam, 

capuz e me levaram lá para o DOI-CODI na rua Tutóia. Chegando lá, de madrugada, já 

começou a tortura, as torturas e tinha um ponto importante que para nós tinha um delta a 

mais na questão da tortura, Dra. Rosa, porque éramos tratados não apenas como 

opositores ao regime, mas éramos tratados também como traidores porque éramos 

militares, não tínhamos o direito de pleitear a democracia, de pleitear a liberdade 

pública, de pleitear direitos fundamentais. 

Então havia um ódio na ação bestial dos torturadores encapuzados, eu 

pessoalmente não vi nenhum deles pelo menos... o capuz.. e eu fui preso no dia 3, então 

no dia 7 já foi o Almeida. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia você preso? 
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O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Eu fui preso no dia 3 de julho de 

1975. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E esses dois companheiros 

que o Ivan... 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – O Tenente Almeida foi preso 4 dias 

depois de mim e mais 6 dias depois o Coronel, eles foram presos depois de mim. Porque 

quando foram presos, foram 104 militares presos, foi uma prisão em massa. O pessoal 

acusado de filiar-se ao Partido Comunista Brasileiro. Então foram 104 presos, uma 

Operação Radar e dizia-se que tinha mais ou menos 400 militares a serem presos ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você se lembra quantos 

eram da ativa e porquê? Na descrição o Coronel sempre, era da reserva não é? O 

Coronel? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – O coronel era da reserva e o Tenente 

Almeida também era da reserva, o Tenente Almeida era Diretor da Associação dos 

Oficiais, o Tenente Almeida era um diretor, um dirigente da Associação dos Oficiais 

Reformados da Polícia Militar, o inativo da Polícia Militar. O Coronel não, ele não 

pertencia à direção. 

Então eles foram presos, o Tenente Almeida foi brutalmente torturado e foi 

morto sob tortura e depois apareceu aquela farsa, que era comum na época, matavam 

sob tortura e depois não, “pulou de um prédio, pulou do viaduto” ou eu no caso, se volta 

depois que vai ser exposto e vai o ridículo porque exatamente uma reprodução, uma 

xerox do que ocorreu com o Herzog, a mesma sala. Então... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que vão expor e aí o 

senhor descreve, ajuda a descrever. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O absurdo da coisa é que a morte dele na mesma sala 

que morreu, que foi exposto o corpo do Herzog e também a do Manoel Fiel Filho. Se 

olhar a foto, ele está em pé, não é nem é o caso do Herzog que está com os joelhos 

dobrados, ele está em pé, com um pé no chão e o outro está em cima do... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse quem é Ivan? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse é o Piracaia, o Tenente José de Almeida. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tenente? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tenente. Você vê que ele está com um pé no chão e 

outro pé em cima, quer dizer, ele foi colocado ali, não existe uma morte por 

enforcamento em que a pessoa fique em pé. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse que dia foi? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dia 7 de julho. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – De agosto. 
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O SR. IVAN SEIXAS – De agosto, 7 de agosto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi 7 de agosto de? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – De 1975. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Vlado foi? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi em 24 de outubro. Mostre a outra foto. Não tem o 

menor sentido. Tem uma, é a janela, está amarrado numa grade na janela, quer dizer, 

uma coisa bem, uma farsa mal montada porque eles não estavam interessados.  

O relatório do SNI sobre o Tenente José Ferreira de Almeida mostra que ele era 

uma pessoa importante na estrutura do partido, que ele era o organizador e o 

arrecadador das finanças do partido no meio militar e eles descrevem, só não falam com 

essas palavras, mas era um homem marcado para morrer, porque ele não era um 

militante a mais, ele era um dos organizadores da chamada “ala militar” do partido. 

Então, o Piracaia era uma das figuras que estava certo de que iria se assassinado 

e tem documentos lá no SNI que mostra que tinha uma grande conspiração com o 

Erasmo Dias, Palácio do Governo que mostra isso daí, que ele era uma pessoa que 

estava... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era o Paulo Egydio, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Paulo Egydio Martins. 
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O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Paulo Egydio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Secretário, Erasmo? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi preso pelo DOI-CODI e ficou lá e depois teve uma 

passagem, ele foi preso em casa, não é? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Ele foi preso em casa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi preso em casa, levado para a sede do DOI-CODI e 

depois ele foi levado para o DOPS para passar alguns dias para supostamente formalizar 

a prisão, volta e é assassinado. Tem um relato no memorial que a gente fez que ele fala 

com o advogado e o advogado vê que ele está com bastante agressões visíveis, 

escoriações, está abatido e que está muito tenso, ele sabia que iria morrer e ele volta 

para o DOI-CODI e lá ele é assassinado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Coronel não tem foto? 

Só tem desse porque morreu, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, porque teoricamente o Coronel foi morto ao 

chegar em casa, quer dizer, morreu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá uma ampliada no 

pescoço, Thaís. Está estranha aquela corda, não é?  
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O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Exatamente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, vai para frente. Não tem o que descrever, não é? 

É uma morte, uma farsa muito mal montada, diga-se de passagem, porque eles não 

estavam interessados em esconder e dizer que ele morreu e depois o Herzog morre 

também nas mesmas circunstâncias e Manoel Fiel Filho, é muita coincidência e 

nenhuma preocupação com a verdade, não é? 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Esse era um método muito usado na Argélia. 

Então os militares estavam bem impressionados. Os militares estavam, foi aquele 

momento em que inclusive tinha havido o golpe do Chile em que a política de 

extermínio, do Chile, da Argentina, a política de extermínio estava em curso.  

O Brasil tinha adotado uma outra forma em 1964, teve muita violência e tudo 

isso, mas eles quiseram manter um sistema de certa legalidade, não é? Mas aí eles 

resolveram aplicar mesmo as teorias que eles tinham apreendido na Argélia que eram as 

teorias que tem em vários livros hoje publicados sobre isso, de Esquadrão da Morte, de 

execução e de suicídios assim nas celas de, os suicídios nas celas de opositores inclusive 

sem muito cuidado, mas só fazer o suicídio até para as duas coisas, para dar uma 

explicação e para difundir o terror também, não é? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Então esse caso do Tenente Almeida é 

interessante notar porque eu estava preso lá junto com ele e chegamos a vê-lo muito 

machucado e quando ele, quando mataram o Almeida houve todo um cuidado para que 

os familiares não vissem o corpo como se encontrava.  

Havia uma vigilância do serviço reservado para o velório para que ele não fosse 

visto porque o advogado abriu o caixão e o pessoal inclusive constatou que o corpo 

estava muito machucado, com muitos hematomas, ou seja, não há dúvida nenhuma 

sobre a origem, perdão, a causa da morte do Tenente Almeida. 

Agora, já do Coronel, nós... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Você viu ele sendo torturado ou de repente apareceu. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Não, não. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vocês todos testemunharam as torturas. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Não somente eu, mas outros presos 

também testemunharam isso aí. Então o caso dele é patente e o Coronel também foi 

muito torturado e eu, pessoalmente, questiono seguinte, será que ele morreu a caminho 

de casa do DOI para Campinas ou será que ele morreu nas dependências do DOI e 

colocaram em um táxi para criar outra farsa? Por quê? Porque isso era muito comum na 

época, morreu porque saltou do muro, do prédio, morreu porque saltou do viaduto, 

morreu porque... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O motorista do taxi era policial também era muito 

comum.  

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Exatamente, havia uma colaboração 

criminosa muito, nesse ponto policial motoristas de táxi e motoristas de táxi também 

colaborando com a repressão como foi o caso da empregada doméstica que era do 

DOPS. Hoje de manhã, importante, quer dizer, então nós, eu pessoalmente não acredito 

na versão de que o Coronel morreu a caminho de casa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Paz, no memorial sobre a morte do Coronel Maximino, 

um policial que acompanhou ele lá, está escrito isso, ele disse que ele foi jogado pelos 

caras do DOI-CODI na porta de casa. 
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O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Jogado. Então, essa informação ela é 

sintomática, ele não foi jogado, ou seja, estava morto. Agora a questão é essa, ele 

morreu a caminho de casa ou foi colocado no táxi já morto?  

Essa versão para mim é mais plausível de que ele foi morto sob tortura, agora de 

qualquer forma nós temos, estamos convencidos de que o Coronel foi morto em 

decorrência da tortura de que foi vítima nas dependências do DOI-CODI do Segundo 

Exército, o Exército matou também o Coronel. 

Bem, então, e depois nós tivemos, muitos dos companheiros foram expulsos e 

responderam a processos, a inquéritos e depois veio aquela questão do vivo-morto, ou 

seja, companheiros idosos, doentes, o Governo criou uma pensão e a mulher recebia a 

pensão e ele era colocado como vivo-morto, que era também uma forma de humilhar, 

era uma forma de aniquilar, de quebrar a resistência dos companheiros. 

Depois nós continuamos, enquanto as lutas, continuamos, mas a repressão 

interna, com uma perseguição, sindicâncias, IPM de uma forma brutal porque mesmo 

depois da queda da ditadura, na Polícia Militar a coisa continua acontecendo tal como 

com a plena vigência da ditadura e com um agravante a mais é que muitos    

acreditavam que algum general iria voltar e reassumir a chefia do Poder Executivo. 

E a gente viu inclusive que mesmo depois da Constituinte, um ponto importante, 

a Constituinte foi incapaz de remover o entulho autoritário vigente na Policia Militar, ou 

seja, a Segurança Pública continuou e continua até hoje, a gente vai expor isso no dia 

22, com maior profundidade, tal qual não tivesse ocorrido a redemocratização do País. 

E aí tem um ponto muito grave, muito sério que é a P2, a associação, essa 

vinculação da P2 que é o serviço, é uma polícia política da Polícia Militar com a S2 do 

Exército que para nós significa uma permanente ameaça ao exercício da cidadania. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, é... 
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O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Sim, agora estou à disposição de 

perguntas, se for bem rápido para se situar o porquê da morte deles e até uma 

informação que é interessante da nossa diretoria parece que todos, quase todos foram 

presos e aconteceu também com os cabos e soldados porque o nosso coletivo político, 

cabos e soldados e sargentos, as 2 Associações. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, o Lisboa não veio, não é?  

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – O Lisboa está ali cochilando (risos). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, a gente tem também outra questão aqui que a gente 

vai falar agora que é complementar esses 2 casos que é. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Perdão que passou. Uma outra questão 

que temos que aproveitar para denunciar é que o Soldado Werneck, Presidente da 

Associação de Cabos e Soldados, ele foi arrancado da diretoria dos Cabos e Soldados, 

foi preso, expulso da corporação e depois com a anistia, ele foi anistiado. Voltaria e 

logo após a anistia do Werneck, ele foi assassinado, não é? Estava chegando em casa, 

por volta de 2 horas da manhã, para quem conhece no Jardim São Paulo e ao chegar em 

casa foi assassinado por 3 bandidos. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Executado. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Foi executado por 3 bandidos 

inclusive eu fui avisado, o Tenente Lisboa que está aí presente recebeu um telefonema 

avisando e saímos de casa, da minha casa e fomos até e chegamos lá encontramos ele 
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estendido na calçada em frente à casa dele, ou seja, o Soldado Werneck é um caso 

emblemático porque foi executado pela...  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas por que ele teria sido executado? Qual o motivo 

para isso? 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Porque o seguinte, que o Werneck 

tinha uma liderança extraordinária no meio das Praças, ele foi o segundo Presidente da 

Associação dos Cabos e Soldados, tinha uma grande liderança. 

Era um companheiro extraordinário e ele conseguia fazer grandes mobilizações 

com cabos e soldados e a liderança dele ultrapassava as fronteiras do Estado de São 

Paulo, ele ia além dos muros da Polícia Militar. Então isso representava, via-se e a 

ditadura via como uma, que a liderança dele emergisse novamente após a anistia, ou 

seja, não havia interesse que o serviço reservado não o suportava, então estava marcado 

para morrer. 

Como eu próprio, por 3 vezes tentaram me matar também, mas eu tive a sorte de 

continuar vivo e contar a história hoje para os senhores e as senhoras. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vamos ouvir o depoimento, por favor, Lisboa você 

poderia contar um pouco da sua história. 

 

O SR. WALDEMAR MARTINS LISBOA - Boa tarde a todos e a todas. O Paz 

prestou um depoimento bastante abrangente, mas como eu sou mais antigo de Força 

Pública do que ele, eu tenho alguns dados que merecem ser lembrados. 
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Eu residia, isso por volta de 1955, 1955 na Vila Ema. Eu estava de folga sem o 

que fazer, tomei um ônibus e pretendia ir para a rua da Mooca assistir um filme, assistir 

a um filme. Nisso eu noto no banco de trás do ônibus um companheiro também fardado 

e eu me dirigi a ele. Nos cumprimentamos, nunca tinha o visto e o companheiro me 

perguntou: “aonde o companheiro vai?” 

Eu falei, eu vou assistir a um filme. Ele olhou e disse: “mas o companheiro não 

acha que nós temos coisas mais importantes a tratar do que simplesmente assistir a um 

filme?” Eu falei, depende e aí ele se apresentou, Carmin Sabadin de Oliveira, que aliás 

foi a maior liderança no seio das Praças, ele era Soldado e eu também era Soldado. A 

maior liderança das Praças que até então apareceu desde a criação da Força Pública que 

antes, naturalmente teve outros nomes. 

E a Polícia Militar hoje jamais terá uma liderança como Carmin Sabadin de 

Oliveira. Eu falei, companheiro, ele disse, “olha, temos uma reunião no Largo da 

Concórdia, você não quer ir comigo?” Eu falei, vou sim e fomos para o Largo da 

Concórdia. Lá no antigo Cine Minas Gerais eu me deparei com outros companheiros, 

uns 10 ou 15 companheiros reunidos, isso por volta de 1955. 

Motivo da reunião: criar a primeira associação no Brasil que congregasse cabos 

e soldados porque para a Força Pública, as Praças eram elementos de execução, eram 

elementos que não poderiam pensar e sim cumprir ordens. 

Então a formação de uma associação era uma coisa nova que nunca havia 

ocorrido antes nas Forças Públicas dos demais estados, tanto é que a Guarda Civil só foi 

criar a sua associação em 1963 e os cabos e soldados, nós iniciamos a formação da 

nossa em 1953 e a qual foi registrada em 1957. 

A Guarda Civil embora o simples Guarda fosse já um cidadão porque o Cabo e o 

Soldado não era cidadão na ocasião porque não tinha direito a voto, não votava, era um 

elemento na acepção do termo, cumpridor de ordens e elemento de execução. 

Muito bem, o Sabadin faleceu em 1963 que, aliás, foi a sorte dele, porque se ele 

tivesse chegado a 1964 porque ele era o Presidente provisório do Centro Social de 

Cabos e Soldados, se ele tivesse atingido 1964 teria sido o primeiro a ser preso e não 

Oirasil Werneck que foi preso em 1964 logo no ato do golpe. 
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O Werneck foi preso praticamente no dia primeiro, 31 de março, março, abril, 

acho que primeiro de abril o Oirasil Werneck foi preso e o Presidente do Clube dos 

Subtenentes e Sargentos também, foi preso na mesma data.  

O Sabadin, como eu disse, felizmente teve a sorte de falecer antes, senão ele 

teria sido um dos torturados e talvez até seria assassinado porque era uma liderança 

muito, com grande penetração no seio da tropa e o Werneck foi preso logo em seguida 

ao golpe. O Werneck passou, acho que esteve excluído durante 8 ou 9 anos.  

Quando o Supremo Tribunal anulou todo o processo, absolvendo inclusive com 

direito de retornar à ativa, quando faltavam poucos dias para que ele tivesse, por 

exemplo, a total liberdade ele foi assassinado na rua Leôncio de Magalhães com a 

Tenente Blum. 

E a morte do Werneck é bom que se diga, até hoje não foi esclarecida, portanto, 

o Werneck é também uma vítima da ditadura porque a ditadura alterou a vida do 

Werneck e quando faltavam 3 dias ou um pouco mais, ele foi assassinado. Foi em um 

fim de semana prolongado e nem a família estava em São Paulo, a família do Werneck 

estava na praia. 

Então eu fui à casa do Tenente Paz e de lá nós voltamos para o local onde estava 

o corpo, na via pública, exposto lá, e acompanhamos o desenrolar médico, foi 

encaminhado ao IML e não localizamos a família porque não sabíamos onde a família 

estava e esse foi o fim do Oirasil Werneck. E que é preciso que tenhamos em conta que 

foi um crime que não foi elucidado até hoje, então está em tendência para 

esclarecimento, não é? 

 

O SR. DARCI RODRIGUES – Eu gostaria... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sargento Darci Rodrigues com a pergunta.  
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O SR. DARCI RODRIGUES – Eu gostaria que o senhor me esclarecesse 2 

eventos dessa época. Primeiro as prisões pelo Jânio em 1953, inclusive um dos presos 

era lá da minha cidade, Virgílio Fardim que começou a organizar a questão da 

Associação, isso ainda, já no Governo do Jânio e depois um outro evento que foi a 

greve dos bombeiros já no começo da década de 1960. 1961. 

Eu fui um dos sargentos escalados para entrar no Corpo de Bombeiros e eu 

consegui convencer o Capitão Comandante da Companhia que aqueles militares 

demonstravam, a simples vista, que eram pais de família que estavam mal 

uniformizados, rasgados e por consequência tinham razão nas reivindicações por 

melhores salários e tal. 

Então esses dois pontos eu gostaria que o senhor aprofundasse. 

 

O SR. WALDEMAR MARTINS LISBOA – Olha, a greve dos bombeiros, eu 

não estava na Capital, eu estava na região de Ribeirão Preto e tive pouca participação, 

mas a greve dos bombeiros foi a motivação daquela greve reina até hoje, reina até hoje. 

A situação econômica dos PMs é uma coisa impressionante, o número de 

elementos, nós temos uma Associação chamada COOPMIL, 80% das Praças são 

devedores de empréstimos na COOPMIL. É uma situação, a situação de 1961 prevalece 

até hoje, entende? E é interessante que a oficialização do Centro Social de Cabos e 

Soldados se deu através de um convite à Dona Eloá. 

Formamos uma comissão de senhoras, esposas dos companheiros que estavam 

empenhados na fundação da Associação, fez um convite à Dona Eloá e a Dona Eloá 

compareceu no Clube Minas Gerais, isso em 1956, mais ou menos 1956 e lá nós 

apresentamos à Dona Eloá, o nosso estatuto e pedimos que ela fosse a nossa porta-voz 

junto ao Governador Jânio Quadros que recebeu dela o estatuto e ela naturalmente 

comentou com ele a festividade para qual ela foi convidada. Só que esse ficou, como se 

diz, engavetado, ficou engavetado.  

Posteriormente voltamos ao um contato com a Dona Eloá e aí ela interferiu 

novamente, foi quando o Governador Jânio Quadros oficializou o Centro Social de 

Cabos e Soldados em 1957, e a Guarda Civil que como eu disse já eram uns cidadãos, 
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não tinham associação. Aí eles foram, fizeram contato com a diretoria dos cabos e 

soldados aí foi que eles fundaram a Associação dos Guardas Civis porque na Guarda 

Civil só classe distinta que era o equivalente a sargento é que tinha a associação, os 

inspetores, a massa mesmo não tinha. Então passou a ter em 1963.  

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – O Darci levantou a questão da greve 

de 1961, a greve dos bombeiros, ela é realmente reconhecida como greve dos 

bombeiros. O que ocorreu que ela foi a greve, ela teve o começo, os bombeiros que 

pararam e em seguida a Rádio Patrulha também entrou em greve e daí se espalhou por 

toda a corporação e foi um ponto importante que inclusive a greve foi feita por Praças e 

também por oficiais de tal modo que um número muito elevado de oficiais foram presos 

lá no Forte de Santos, foram recolhidos. 

Então foi uma greve que começou liderada pelos bombeiros inclusive um 

sargento bombeiro se suicidou e deu veneno também para os filhos, mas ela se espalhou 

inclusive, t4eve adesão total da Rádio Patrulha enfim, de todo o policiamento e Praças 

dos oficiais. 

 

O SR. WALDEMAR MARTINS LISBOA – Eu gostaria de passar um dado 

que aliás, é pouco comentado. O número de prisões em 1975 deveria chegar a 400 e não 

cento e poucos. A prisão do total, da totalidade que seriam quase 400 componentes da 

Polícia Militar que abrangendo de soldado a coronel, ela só foi interrompida dada a 

divulgação no mundo, na imprensa mundial do assassinato do Herzog e do Manoel Fiel 

Filho. 

Foi aí que o General, o Presidente Geisel tomou a iniciativa de interferir no DOI-

CODI cujo Comandante do Segundo Exército foi, me parece, que na época inclusive 

substituído, ele foi substituído e o DOI-CODI deixou de operar, razão pela qual o 

número de presos não chegou aos 400.000, aos 400 companheiros que provavelmente 

nessa leva acho que até eu teria ido. 

Então com a interrupção não houve a prisão praticamente em massa e essa prisão 

aconteceu em um momento justamente da loucura total da ditadura porque o Werneck 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



110 

 

foi preso logo depois do golpe. Para eles terem sido lógicos, eles teriam que prender a 

diretoria na ocasião e não prender só o Werneck. 

Então eles foram prendendo à prestação, prenderam o Werneck, prenderam lá o 

Subtenente e o Sargento e quando eles acharam convenientes eles desencadearam a 

prisão em 1975, que aí seria, por exemplo, a prisão em massa de 400 elementos nosso e 

não aconteceu isso aí dado a intervenção do Presidente não fechando, mas brecando a 

continuidade das prisões em 1975. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, só que a intervenção que ele faz aqui que destitui é 

uma briga de poder lá em cima. Os assassinos do DOI-CODI foram detidos durante 15 

ou 20 dias e depois voltaram à ativa tanto que matam... 

 

O SR. – O Herzog. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, não o Herzog, matam o pessoal do PCdoB no 

final do ano. O DOI-CODI não foi fechado, não parou de funcionar e mais do que isso, 

fez os atentados terroristas de 1980 a 1981, foram eles que fizeram com a bomba da 

OAB, bomba do Riocentro, eles continuaram funcionando porque tinha uma briga lá 

entre eles. Tem mais alguma coisa que queira complementar? 

 

O SR. WALDEMAR MARTINS LISBOA – Houve um fato interessante. 

Houve um fato interessante que também é pouco comentado que foi a formação de um 

grupo que colocou bomba no Quartel General, colocaram uma bomba no alistamento da 

Força, da Polícia Militar, explodiram uma ponte na Penha, que era um grupo formado 

também por militares e é um grupo esquecido porque foi um grupo formado para dar 

apoio à ditadura cometendo atentados para que esses atentados fossem... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que ano é isso? 1968, 1969?  
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O SR. – De 1968. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O SR. IVAN SEIXAS – Deve ser do grupo do Sábado 

Dinotos 

 

O SR. WALDEMAR MARTINS LISBOA – Exatamente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era pago por um general. 

 

O SR. WALDEMAR MARTINS LISBOA – Um ex-sargento da Base Aérea, 

não é?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu estive preso com esse cara, um malucão. 

 

O SR. WALDEMAR MARTINS LISBOA – Então isso aí é um fato também 

que é pouco comentado e poucos sabem que esse grupo também agiu a mando da 

repressão. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Exatamente. Ok, Waldemar Martins Lisboa, muito 

obrigado pelo seu depoimento. Tenente Francisco Paz muitíssimo obrigado também e a 

gente passa agora para a última parte que é uma homenagem aos, pode ficar aqui, vocês 

não precisam sair não. Que é a homenagem que a gente faz aos militares da resistência à 

ditadura, militares da resistência democrática que foram mortos, desaparecidos e 

principalmente aqueles que sobreviveram e continuam na luta. 
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A gente tem um caso muito emblemático que é o caso do Capitão Wânio José de 

Mattos. O Capitão Wânio ele foi combatente no Brasil, foi preso, torturado e depois ele 

sai do país em troca do embaixador suíço e lá fora ele se integra à resistência chilena e 

quando há o golpe de 1973 ele é capturado e levado para o Estádio Nacional. 

Na Comissão Nacional da Verdade, nos arquivos do Arquivo Nacional, acervo 

do Arquivo Nacional nós encontramos um documento em que é citado pelo CIE e o 

adido militar de que ele morreu lá dentro do Estádio Nacional, foi atendido no posto 

médico do Estádio Nacional e teria um atestado de óbito do Capitão Wânio José de 

Mattos. 

Nós já pedimos na viagem em que nós estivemos agora no Chile, pedimos ajuda 

dos companheiros chilenos para ter acesso a esse documento e estamos aguardando para 

ver se confirma isso. 

Ele e outros companheiros Jane Vanini, Nelson de Souza Kohl e outros 

companheiros inclusive o Luiz Carlos Almeida que não tem nada a ver com o Tenente 

Almeida, são heróis do povo chileno e do povo brasileiro que morreram durante o 

golpe. 

A gente vai ler como uma homenagem a esses companheiros que morreram no 

exterior, na figura do Capitão Wânio José de Mattos, a gente vai ler o seu memorial. 

Wânio José de Mattos nasceu em 27 de abril de 1926, em Piratuba, Santa 

Catarina, filho de José Antônio de Mattos e Luiza Santos Mattos. Desaparecido em 16 

de outubro de 1973, no Chile, militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. 

Era Capitão da Força Pública do Estado de São Paulo atual Policia Militar. Advogado 

especializado em Direito Internacional, formado pela Faculdade de Direito da USP, 

Largo de São Francisco, exerceu também a profissão de jornalista e de fotógrafo. 

Em Piratuba, Santa Catarina, em 1954 casou-se com Maria José Fischer de 

Mattos com que teve um filho, José Paulo Fischer de Mattos, nascido em 1960, em São 

Paulo, que era filho dos 2. Mais tarde Wânio casou-se com Maria das Dores Romaniolo 

com quem teve uma filha, Roberta Romaniolo de Mattos. Maria das Dores faleceu em 

2001. 
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Um relatório reservado, de 27 de julho de 1962, encontrado no arquivo do 

DOPS-SP informa que a delegação paulista do 8° Festival Mundial da Juventude pela 

Paz e Amizade a realizar-se em Helsinque, Finlândia de 26 de julho a 6 de agosto de 

1962, era constituída por 33 elementos, do qual fazia parte Wânio José de Mattos. 

O mesmo documento diz que consta em nosso arquivo uma relação de nomes 

sem data, de elementos associados da União Cultural Brasil-Rússia na qual figura o 

nome do epigrafado. Preso em 24 de abril de 1970 pela Operação Bandeirante, 

reorganizada como DOI-CODI Segundo Exército em setembro daquele ano, foi expulso 

da Polícia Militar e banido para o Chile em janeiro de 1971 por ocasião do sequestro do 

embaixador suíço no Brasil Giovanni Enrico Bucher com outros 69 presos políticos. 

No Chile trabalhou como professor de Direito da Universidade de Santiago do 

Chile. Segundo denúncias da ex-presa política Marijane Lisboa, Wânio foi preso com a 

esposa Maria das Dores e a filha e levado para o Estádio Nacional em Santiago quando 

ocorreu o Golpe de Estado que derrubou o Presidente Salvador Allende em 11 de 

setembro de 1973, onde foi morto sem tratamento médico em outubro daquele ano. 

Conforme relatos de sua filha publicados na matéria “Agonia e Morte no Estádio 

Nacional” de Luiz Fernando Assunção, o jornal “A Notícia” de Joinville em 3 de julho 

de 2003, depois que Wânio foi banido para o Chile, Maria das Dores e Roberta, ainda 

bebê de colo, conseguiram viajar para encontrá-lo. “Só conseguimos sair do Brasil 

porque minha mãe me registrou como filha de pai desconhecido”. 

Na época dessa reportagem Roberta tinha 32 anos e estava vivendo e 

trabalhando como fisioterapeuta em Londrina, no Paraná. Segundo o jornal, “no Chile 

os brasileiros exilados começaram vida nova. Wânio passou a dar aulas de Direito e 

Filosofia na Universidade de Santiago, a mãe cuidava de Roberta. Foram quase 2 anos 

de vida tranquila e muitas reuniões com outros brasileiros exilados e então veio o golpe 

em 1973. Os brasileiros se organizaram para mandar o maior número de pessoas para 

fora do Chile. Wânio, Maria das Dores e Roberta foram presos e separados. A mulher e 

a filha sobreviveram apesar de tudo, Wânio não teve a mesma sorte. 

Roberta recorda-se, foram presos juntos e depois separados. ‘Me tiraram de 

minha mãe e isso foi marcante em nossas vidas’. Foram dias de angústias até que 

Roberta foi trazida de volta à cela. ‘Eu chorava de fome, não havia comida’. 
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Conseguiram ser libertadas com a ajuda de um funcionário da Cruz Vermelha 

Internacional que conseguiu levá-la até a Embaixada da França”. Maria das Dores e 

Roberta acabaram exiladas em Paris, só em 1979 voltaram para o Brasil.  

De acordo com o documento encontrado no arquivo do DOPS/SP consta na 

relação do CIE de Brasília de número 3.621 de setembro de 1973, que o epigrafado 

juntamente com outros brasileiros foram presos no Chile. Na informação 

583/DIS/CONSAE IV do Ministério da Aeronáutica, de 23 de novembro de 1973, 

consta que o CISA informou que conforme dados obtidos em fontes diversas, teriam 

sido mortos no Chile durante a revolução, (lá também era uma revolução), de 11 de 

setembro de 1973 ocorrida naquele país os seguintes brasileiros, que foram banidos: 

relação de nomes onde figura o de Wânio José de Mattos.  

Confirma-se assim que as Forças Armadas Brasileiras tinham conhecimento de 

sua morte desde 1973 e nunca informaram à família e, além disso, as ditaduras latino-

americanas atuavam em parceria antes mesmo da Operação Condor, iniciada em 1975. 

No livro “Roleta Chilena” de Alfredo Sirkis está relatada a morte da seguinte 

forma, “agora cara, uma história fodida (sic), triste pacas, sabe quem foi morto? O 

Wânio lá no Estádio Nacional. Todo dia a mulher dele ficava junto ao portão com 

aquele monte de chilenas tentando saber notícias dos maridos. Anteontem o Sargento 

tinha dito para ela que estava tudo bem e que ele iria ser expulso do país, o que nessa 

altura é o que eles todos querem.  

Ficou tranquilizada inclusive porque agora já o reconheciam como preso no 

Estádio oficialmente. Chega ontem e aparece o Sargento, sem mais nem menos, e 

entrega para ela o relógio, a aliança e o cordão do Wânio e se recusa a dar qualquer 

informação. ‘Filhos da puta’ fuzilaram o Wânio! Estou possessa, assassinaram o 

Capitão Wânio de Mattos da Policia Militar de São Paulo, um oficial de Cavalaria que 

ficou revoltado com a utilização de sua tropa para reprimir passeatas em 1968. 

Era amigo do Lamarca e foi preso em 1970 acusado de simpatizar com a VPR. 

Foi banido no ininteligível dos 70 e vivia com a mulher e os filhos em uma pacata 

existência no Chile, até que... não, não foi fuzilamento foi úlcera perfurada. O soldado 

veio e contou a história e depois o pessoal de lá de dentro confirmou através do cara da 
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Cruz Vermelha”. É o que diz o livro de Alfredo Sirkis, sua morte foi denunciada no 

Brasil conforme documento do DOPS, documento 52Z04838. 

Consta arquivado nesse setor, cópia datilografada de um panfleto apreendido no 

grêmio da Psicologia da USP do dia 18 de maio de 1975, cujo título é “Patriota 

Brasileiro Vítima do Fascismo no Chile”, e cujo texto lê-se. “O golpe Militar dos 

Generais fascistas chilenos armados mataram inúmeros patriotas latino-americanos que 

lá viviam exilados, entre diversas vítimas, bolivianos, argentinos e de outros países, está 

o companheiro Wânio José de Mattos, assassinado em meados de outubro no Estádio 

Nacional de Santiago no Chile.” 

Em 26 de abril de 1979, o Juiz Auditor da primeira auditoria da Segunda 

Circunscrição Judiciária Militar, José Paulo Paiva, solicitou informações sobre a 

denúncia de que Wânio José de Mattos faleceu e, em caso positivo, onde poderia ser 

localizado seu atestado de óbito.  

Como resposta, em 3 de maio de 1979, uma auditoria da Quinta Circunscrição 

Judiciária Militar no Paraná encaminhou o certificado de defunción, datado de 23 de 

Novembro de 1973, de número E3166 de Wânio José de Mattos Santos, informando que 

faleceu no Hospital de Campanha do Estádio Nacional, em Santiago, de peritonite 

aguda, mas nada foi informado à família na ocasião. 

A “Folha da Tarde” de 2 de outubro de 1980 publicou uma pequena nota em que 

afirma que o Deputado do PMDB Iram Saraiva “Reivindicou ontem empenho do 

Presidente Figueiredo para a localização de brasileiros desaparecidos ou assassinados 

pelo regime de Pinochet em Santiago” citando 4 nomes, Luiz Carlos de Almeida, 

Nelson de Souza Kohl, Wânio José de Mattos e Getúlio Quintiliano, na realidade, Tulio 

Roberto Quintiliano.  

Em 8 de fevereiro de 1991, o resultados do trabalho de investigação feitos pela 

Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação do Chile, foi publicado no Informe 

Rettig como ficou conhecido o documento conclusivo dos trabalhos de investigação 

sobre os desaparecimentos políticos no Chile, organizado pelo Senador do Partido 

Radical Raúl Rettig. 
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Em abril de 1990 havia sido criada a referida Comissão com o objetivo de 

esclarecer a verdade sobre as mais graves violações dos direitos humanos cometidas 

entre 11 de setembro de 1973 e 11 de março de 1990, no país ou no estrangeiro, 

relacionadas com o Estado ditatorial chileno.  

Ao fim de 9 meses na data citada, a Comissão entregou ao Presidente Patrício 

Aylwin Azócar o informe da Comissão no qual foram consideradas 2.296 das 3.550 

denúncias recebidas. Após a elaboração do informe Rettig, Maria das Dores e a filha 

tiveram acesso às informações sobre as circunstâncias de sua morte e o Estado Chileno 

assumiu sua responsabilidade no assassinato e a devida reparação financeira.  

Sua certidão de óbito informa que faleceu em 16 de outubro de 1973 no Hospital 

de Campanha do Estádio Nacional em Santiago, Chile. Registrando como causa da 

morte, peritonite aguda, não há, porém, assinaturas de médicos legistas. 

O texto que trata de Wânio no referido relatório é o seguinte: “no dia 16 de 

outubro de 1973 morre Wânio de Mattos Santos, brasileiro, 47 anos, fontes altamente 

confiáveis declarara a esta Comissão, que já estava detido e doente em 13 de outubro de 

1973 no Estádio Nacional.  

Nessa data apresentava sintomas de tifo crescente com prisão de ventre e 

vômitos. As autoridades do recinto assinalaram que ele somente poderia ser atendido no 

Hospital de Campanha dali a 10 dias, porque não tinham capacidade suficiente para 

atender a todos os doentes.” Para quem não sabe, o Estádio Nacional virou um campo 

de concentração com milhares de pessoas lá mantidas.  

“Solicitado ao Delegado Médico do Estádio Nacional, seu traslado ao hospital 

militar, este foi negado, como consequência disso, falece no dia 16 de outubro de 1973, 

no Hospital de Campanha do Estádio Nacional, em razão de uma peritonite aguda.  

É convicção dessa Comissão que José Wânio de Mattos Santos faleceu por se 

haver negado auxílio médico oportuno e eficaz requerido por parte dos agentes do 

Estado, constituindo uma grave violação de seu direito à integridade física e sua vida”. 

De acordo com o informe Rettig o Estádio Nacional foi o mais notório centro de 

detenção na capital chilena.  
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Entre 12 e 13 de setembro de 1973, começaram a utilizar o Estádio Nacional, 

que foi o maior centro de detenção dessa região, chegando a ter cerca de 7.000 detidos 

em 22 de setembro, segundo a Cruz Vermelha Internacional.  

A mesma fonte estima que entre 200 a 300 presos eram estrangeiros de diversas 

nacionalidades, o lugar foi comandado por um Oficial do Exército e para lá foram 

levadas pessoas detidas em circunstâncias e características diversas, provenientes de 

todos os lugares de Santiago.  

O Informe Rettig conclui que foi possível formar convicção de que houve 

execuções no Estádio Nacional e ainda de que vários presos foram tirados dali para 

serem assassinados.  

Segundo levantamento da jornalista Pascale Miralles, pelo menos 46 presos 

tiveram esse destino. Outro recinto desportivo foi utilizado como prisão, o Estádio 

Chile, na realidade era um estádio de pequena proporção. 

Os relatórios militares encaminhados ao Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, 

em 1993, temos o seguinte, os do Exército e Marinha afirmam que ele foi banido do 

país, o relatório da Aeronáutica registrou, teria sido morto no Estádio Nacional do 

Chile, segundo a Imprensa.  

Em 24 de março de 2004, a revista “Isto É” publicou a reportagem de Amaury 

Ribeiro Júnior, baseado em documento encontrado nos pertences do General Antônio 

Bandeira que comandou as Forças Armadas até o fim da segunda campanha contra a 

Guerrilha do Araguaia, no qual foi revelado o conteúdo de uma reunião entre os 

Generais Ernesto e Orlando Geisel e o então Presidente da República, General Emílio 

Garrastazu Médici, da qual o Bandeira também participou.  

Na reunião ocorrida em maio de 1973 discutiam as diretrizes da repressão 

política. “A utilização de todos os meios para eliminar, sem deixar vestígios, as 

guerrilhas rurais e urbanas de qualquer jeito, a qualquer preço”. 

De acordo com o depoimento cedido a “Isto É”, por um general que atuou na 

área de informações e era ligado ao Presidente Geisel. “Em 1973 concluímos que ou a 

gente matava todo mundo, ou essas guerrilhas nunca mais teriam fim”. De acordo com a 
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reportagem surgiram dois grupos ultrassecretos, um no CIE de Brasília e o outro no 

DOI-CODI de São Paulo, formado por menos de 10 pessoas.  

Estavam autorizados a assassinar e sumir com os corpos, e foram responsáveis 

pelo desaparecimento de cerca de 80 presos políticos entre 1973 e 1975. O CIE 

encarregou-se da repressão à Guerrilha do Araguaia e dos militantes perseguidos pelos 

órgãos de repressão política do Cone Sul. O ex-Sargento do DOI-CODI de São Paulo, 

Marival Chaves do Canto Dias, e em entrevista na matéria “Os Matadores” na mesma 

edição da revista, divulgou os nomes de alguns dos envolvidos no extermínio.  

Os responsáveis pelas ações do CIE foram os Coronéis Paulo Malhães, vulgo 

Doutor Pablo, José Brant Teixeira, vulgo Doutor César, e Malhães eram ligados à 

Direção de Inteligência Nacional, DINA, a Polícia Política Chilena, e ganhou o 

codinome, apelido, Pablo quando participou dos interrogatórios no Estádio Nacional do 

Chile, após o Golpe de 11 de setembro de 1973, no Chile. 

O jornalista Claudio Dantas Sequeira publicou no “Correio Brasiliense”, de 22 

de julho de 2007, reportagem a respeito de documentos secretos do Itamaraty, 

produzidos durante a ditadura, os quais reforçam a hipótese de que as autoridades 

brasileiras tenham participado da prisão e morte de Wânio, considerando-se que 

mantinham vigilância permanente sobre todos os exilados brasileiros no Chile.  

Sequeira mencionou que no informe 656, de 31 de dezembro de 1973, o 

Itamaraty foi formalmente comunicado da morte de Wânio José de Mattos, ocorrida em 

16 de outubro daquele ano. Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

políticos, seu caso de número 275/96 foi indeferido por unanimidade pelo fato de 

Wânio ter morrido em território chileno e não brasileiro, em sua homenagem a cidade 

do Rio de Janeiro deu seu nome a uma rua no bairro da Paciência. 

Essa é a figura de Wânio José de Mattos a quem a gente presta uma homenagem 

em nome de todos os brasileiros que foram assassinados pelas ditaduras do Cone Sul. 

A gente vai ouvir agora o depoimento do Pedro Lobo, por favor. 
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O SR. PEDRO LOBO – Muito bem senhores, companheiros, companheiras, 

primeiro quero agradecer ao Deputado Diogo, à Dra. Rosa, ao Ivan que me fizeram o 

convite para prestar o depoimento sobre minha militância e os fatos que se passaram até 

o golpe militar e após o golpe até a data de hoje, ou melhor, até o fim da ditadura 

militar. 

A minha militância na esquerda começou após o curso de sargentos que eu fiz 

em 1960, quando terminado o curso fui reapresentado ao quartel onde eu iria trabalhar e 

aí eu passei a militar, a participar do Centro Social dos Sargentos. Antes eu era, militava 

no Centro Social dos Cabos e Soldados que foi fundado pelo, já falado aqui, pelo 

camarada Sabadin, e foi um herói, foi torturado, preso e torturado e faleceu em 1963, 

como disse aqui o companheiro Lisboa. 

Pois bem, uma vez promovido a Sargento, fui apresentado à Rádio Patrulha onde 

trabalhava o Capitão Wânio José de Mattos. 

Um belo dia, eu tenho que retroceder um pouco no tempo, os sargentos, praça, 

cabos e soldados apoiávamos o Jango, não era bem o Jango, as medidas, as reformas de 

base que o Jango queria fazer.  

As reformas de base, as principais delas para nós eram a reforma agrária e a 

reforma do ensino, as outras eram importantes também, mas a reforma agrária era a que 

nós apoiávamos, eu principalmente, porque tenho origem no campo e eu sei como 

funciona a agricultura, como é a vida do camponês, a falta de apoio que o camponês 

tem, as injustiças que sofre, eu tinha vindo de lá e sabia, por isso apoiava a reforma 

agrária do Jango.  

Toda reforma de base a gente apoiava, e com essa posição dentro da então Força 

Pública, nós passamos a ser visados pelo Serviço chamado Serviço Reservado que não é 

nada mais do que o Serviço Secreto. 

Antes do golpe, uns dias, um oficial encontrou comigo na escada e disse: “olha, 

o Ex-Sargento”, eu não entendi bem, fiz que não entendi e passou, mas já sabia de que o 

golpe viria e que nós, eu e meus companheiros seríamos atingidos.  
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Realmente, dado o golpe, nós estávamos preparados para resistir, mas faltava um 

comando, como eu tinha contato na Quarta Zona Aérea em São Paulo, que era 

comandada pelo Brigadeiro Dirceu, onde eu tinha contato com toda a “sargentada”.  

Então eu esperava que no Parque da Aeronáutica surgisse uma resistência e nós 

da Força Pública iríamos apoiar a resistência que sairia do Parque da Aeronáutica. Não 

saiu em lugar nenhum do Brasil nenhuma resistência, faltou um comando, e um esperou 

pelo outro, e o outro pelo outro, e o tempo passou e a ditadura se fixou vitoriosa no 

golpe. 

Pois bem, passados os dias do golpe, 1 mês e 6 dias depois, precisamente no dia 

6 de maio de 1964 eu lendo a “Última Hora”, encontrei meu nome excluído da fileira, 

que era exonerado das fileiras da Força Pública os sargentos: Pedro Lobo, Cid Siqueira 

e José Raimundo e Soldado Werneck que era Presidente do Centro Social dos Cabos e 

Soldados e toda a diretoria do Centro Social dos Sargentos, todos exonerados. Sem 

processo, não fui ouvido, nem sindicância sumária que se faz em um quartel para a 

apuração de determinados fatos, não fui ouvido e fui punido. 

Dali eu saio e vou para a rua procurar emprego, não achava porque estava 

queimado, meu nome já queimado, até que consegui trabalhar na PETROMINAS 

Petróleo Minas Gerais, uma firma nova que se abria naquele tempo.  

Então, prossegui a minha vida, mas a nossa visão, os companheiros do quartel 

alguns presos, outros cassados, outros desaparecidos. Então, na nossa visão fomos 

reunindo o pessoal dos quarteis das outras unidades da Polícia Militar, o pessoal do 

Exército com quem eu tinha contato, que também estava desaparecido, aos poucos 

fomos recontatando o pessoal com a visão de resistência armada.  

Porque a Resistência Armada não fomos nós que escolhemos, foi a ditadura que 

escolheu. Uma vez em que a ditadura rasgou a Constituição, fechou sindicato, cassou 

deputados, fechou a nossa Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, prefeitos de 

cidades todas, uma grande parte que pensava em apoio ao Jango, às medidas que o 

Jango queria tomar, foram cassados. 

O Jango não era um comunista, nós fomos acusados de comunistas, mas o Jango 

também não era comunista, o Jango era um cidadão nacionalista e as medidas que ele 
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deveria tomar eram justas, e eram medidas que seriam feitas dentro da legalidade, 

aprovadas pelo Congresso.  

Então, apoiar o Jango e seus ministros, que era o Ministro Paulo de Tarso, na 

época, o Almino Afonso que era o Ministro do Trabalho, Paulo de Tarso era da 

Educação, não significava nenhuma falta perante a lei, perante a Justiça, porque eram 

medidas que teriam que passar pelo Congresso, e o Jango era um Presidente eleito pelo 

povo.  

Na nossa, eu fui questionado por um Capitão, Capitão Sidney Palácios, parece 

que é vivo ainda esse cidadão, ele foi, pelo que parece, Deputado Estadual, Sidney 

Palácios, ele no quartel me chamou no seu gabinete um dia e em pé, com meia dúzia de 

conversas ele me perguntou, “você é ligado ao partido comunista, não sei o quê?”. Eu 

falei, Capitão, se eu fosse ligado ao Partido Comunista não seria falta, porque a vida do 

partido é buscando uma via legal para que se faça uma revolução no Brasil, se faça uma 

reforma agrária, uma reforma no ensino que era o que o Jango queria fazer.  

Pois bem, passado, eu falei outra, não seria nenhuma falta de minha parte apoiar 

os ministros que chegam em São Paulo, que eram o Almino Afonso e o Paulo de Tarso, 

se são ministros de um Governo eleito pelo povo. Então, o senhor, Capitão, se o 

ministro chegar aqui o senhor tem a obrigação de fazer continência ao ministro que é 

uma autoridade doe um Governo Legal, então não cometi falta nenhuma. Ele falou, 

você que sabe, e se encerrou a conversa com o Capitão Sidney Palácios. 

Pois bem, dado o golpe eu fui exonerado, fui para a rua cuidar da minha vida, 

mas preparando o pessoal, pensando em luta armada, porque não havia luta pacífica. 

Então, o único caminho era a luta armada. Tendo isso fomos organizando e recrutando, 

chamando o pessoal que ia saindo da cadeia, passamos a formar a base operária, 

fizemos a base operária onde eu dava instrução de armamentos para o pessoal.  

Eu tinha uma participação ativa na preparação da luta armada, fundamos a VPR, 

a organização que fez a luta armada, junto com a ALN. A ALN que é nossa 

companheira, fizemos ações junto com a ALN, alguns companheiros aqui sabem do 

Marquito que era da ALN, nós fizemos ações importantes junto com o Marquito que era 

da ALN. Nosso contato com a ALN era como todas as organizações que lutavam contra  

a ditadura, para nós eram organizações irmãs, portanto, nós considerávamos e sigo 
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considerando, meus companheiros, meus camaradas e dentro dessa visão passamos a 

fazer as ações armadas contra a ditadura militar.  

Dentre as quais houve as ações nos quartéis, como o quartel do Cambuci onde 

fomos lá e levamos o armamento sem dar um tiro, sem machucar ninguém, foi uma 

ação de mão e depois o General Lisboa nos desafiou para ir ao seu Quartel General, 

atacar o seu Quartel, nos chamou de covardes.  

Fizemos reunião e fomos ao Quartel General, colocamos aquela bomba, onde 

morreu o Mário Kozel Filho, não temos culpa porque na perua onde estava a bomba 

colocamos uma cartolina com letras fluorescentes avisando, “não se aproxime, 

explosivo”. O objetivo da VPR não era matar soldados ou matar inocentes, nunca foi, 

portanto, não éramos terroristas e eu protesto até hoje o nome “terrorista” porque 

terrorista foi a ditadura, meus irmãos. A ditadura que rasgou a Constituição, a ditadura 

que impediu que o cidadão tivesse direito a um advogado a fazer sua defesa quando por 

mais severo, por mais maldade que tenha um criminoso, ele tem direito a um advogado, 

nós não tivemos esse direito, eu não tive, nenhum dos meus companheiros que 

combateram a ditadura tiveram esse direito, portanto, a ditadura que foi a terrorista, não 

nós, certo? 

Certa vez, eu estive no Clube dos Oficiais de São Paulo e fui apresentado para 

um major, lá, e ele disse, ah, “você é um daqueles terroristas” e eu falei, Major, o senhor 

está mal informado, o senhor não lê, o senhor não acompanha a evolução da história do 

Brasil e muito menos a história do porquê houve a resistência armada contra a ditadura. 

Aí eu citei pra ele que terrorista foi a ditadura que fez isso e fez isso.  

Então, ainda hoje se ouve por aí alguém que diz, “ah, os terroristas”. Nem nós da 

VPR, nem da ALN nem das outras, eu falo em nome das outras organizações porque 

convivi com os camaradas na prisão, ninguém foi terrorista. Nós fomos combatentes 

contra o fascismo da ditadura brasileira, certo? 

Pois bem, o Wânio, citou-se o Wânio José de Mattos aqui, companheiro, o 

Wânio eu conheci em 1972, antes do golpe, o Wânio, eu estava fazendo uma 

explanação do que era a Revolução Socialista na União Soviética para os companheiros, 

o Wânio era Primeiro Tenente, passou e ouviu, passado ele me chamou no gabinete 

dele.  
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Eu achei que ia levar uma reprimenda, eu falei, agora sim vou levar uma 

reprimenda do Tenente, ai ele falou, “eu vi você falando sobre a União Soviética e a 

Revolução Socialista e foi muito bonito, gostei, mas não pode você estar falando para a 

o corpo da guarda isso aí”.  

Eu não me importava com esse negócio de corpo da guarda, oficiais, que ia 

acontecer ou não ia, eu era boca dura no quartel, falava mesmo viu? Falávamos em 

apoio aos Sargentos de Brasília que se levantaram em Brasília, e aos Sargentos do 

Exército que esteviram presos lá em Quitaúna, eu ia visitar fardado os Sargentos, eu não 

temia, não pensava em nada disso, não tinha medo desse negócio, não.  

Aí o Wânio falou, “olha, sou do Partido Comunista” e era a única organização 

que existia até o golpe, era o Partido Comunista e o PCdoB, duas organizações de 

esquerda que atuavam antes do golpe, não tinha outra organização. “Eu sou do partido 

Comunista e gostei da sua valentia, mas você tome cuidado porque é muito perigoso no 

quartel falar”. Eu falei, está bem, Wânio, muito obrigado. A partir dali nós passamos a 

fazer reuniões na casa dele já com a segunda esposa que era a Maria, que o 

companheiro citou. 

Pois bem, em 1969 eu fui preso, quando a gente preparava uma ataque ao 

Quartel General onde trabalhavam os Sargentos Darci e o Capitão Lamarca. Fomos 

presos em 4 companheiros desarmados, até hoje a nossa prisão não está esclarecida, 

houve uma delação é lógico, houve uma delação.  

Tem-se suspeita de uma pessoa, mas a gente não tem ainda dados concretos para 

acusar essa pessoa, e, como os companheiros, um era um estudante, o outro era o 

Hermes Camargo que traiu e depois, logo em seguida passou para o lado do Exército, 

para o lado da polícia, o Ismael Antônio do Santos e o Oswaldo.  

O Oswaldo era operário, o Ismael também parece que era estudante. Estavam 

todos desarmados porque eu tinha dito a quem arrumou o sítio para nós, que a gente 

tinha que colocar a sentinela e levar armamentos, ele disse que não precisa, são todos 

companheiros, aí a gente relaxou.  

Foi um erro nosso, admito, relaxou e houve uma, consta uma acusação de um 

menino e um tapa em um menino, aquela história para mim foi uma conversa porque 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



124 

 

não vi nada daquilo, eu resisti à prisão, mesmo sem condições, mas resisti à prisão. Fui 

ferido a coronhada, atiraram mas não sei se atiraram para assustar ou se erraram o tiro, 

acabei ensanguentado, fui dominado e conduzido à delegacia de Itapecerica. E pela 

lógica, eu seria o chefe do grupo, porque o único que tinha sido, já mais velho, segundo 

sargento caçado, e os demais eram operários, você jogue tudo isso acima de mim.  

A história é a seguinte, esse caminhão está sendo pintado de verde para que 

façamos uma, para ser usado no contrabando de peças e refinarias de petróleo para o 

Rio Grande do Sul, e para que a polícia rodoviária não nos questione nesse trajeto. Foi 

mantida essa história e eu acredito que a polícia estava acreditando na história, porque 

nós fomos torturados. Eu já fui torturado no trajeto que a PE, que o delegado nos disse 

lá em Itapecerica, “você aguarde aí porque não é comigo, é com o Segundo Exército e a 

PE vem buscar vocês daqui a pouco”.  

Lá pelas 6 horas chegou um camburão da PE, fui algemado atrás, na frente 

foram os companheiros, chegando na PE, em seguida fomos encaminhados para um 

galpão dentro da PE onde se deu o começo das torturas, e começaram com 

espancamento, um espancado por 8 ou 10 torturadores. A equipe de tortura era 

composta por um elemento da Polícia Militar, nome Zerbini ou Burdini, alguma coisa 

assim. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Paulo Bordini. 

 

O SR. PEDRO LOBO – É. Paulo Bordini, exato, eu cheguei a conhecê-lo. 

O Sargento Braga, do Exército, o chefe da equipe de tortura do DOPS era o Caetaninho, 

tinha o Perrone, que me quebrou a costela com um soco que ele deu durante 

espancamento, ele me deu um soco na costela e eu desmaiei, cai e quando acordei eles 

estavam me fazendo massagem para voltar, Caetano, Robertão da PE, Soldado 

Passarinho da PE e outros que não me recordo o nome porque via de relance, não tinha 

nem tempo de fixar, um apanhando de 10, você imagina. 
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Durante a tortura me estouraram o cóccix, eu foi operado em Cuba, feita 

correção no cóccix, devido à fratura que houve no cóccix, e depois veio o pau de arara, 

o pau de arara era, nu no pau de arara levando choque elétrico e as perguntas.  

A polícia queria armas, casas de companheiros e dinheiro. Quando eu fui preso, 

na minha casa estava praticamente o arsenal da VPR, eu tinha 150 mil, milhões, naquele 

tempo era cruzeiros, não é? O dinheiro estava na minha casa guardado comigo, o 

dinheiro da VPR, tinha 400 quilos de explosivos, tinha 10 mil tiros de FAL.  

Muito da munição que vinha lá, que o Lamarca vinha e trazia toda a semana para 

mim e passava pelo carro, 400 quilos de explosivos, 10 mil tiros de FAL, 5 mil tiros de 

metralhadora INA, tinha um morteiro que nós estávamos fabricando e já forjando as 

granadas que já estavam sendo lançadas, com uma certa precisão.  

Documentação de como fazer bomba, e tudo aquilo e estavam na minha casa. 

Então, eu não podia dar o meu endereço, eu tinha a missão de morrer ou me tornar 

traidor, se eu falasse a VPR seria, porque eu sou um dos fundadores, eu o Onofre, os 

companheiros Roberto Gordo e outros, nós fomos fundadores da VPR e que não tinha o 

nome de VPR era “A Organização”. Ela tomou o nome de VPR quando nós mandamos 

para o inferno o Capitão Chandler aquele lacaio daquele americano que veio para o 

Brasil ensinar a tortura, como a polícia brasileira fazia tortura e que foi chamado de 

herói de guerra do Vietnã, onde é herói por ter matado milhares de crianças e velhos no 

Vietnã, que vocês sabem a história da Guerra do Vietnã. Ele foi Comandante de uma 

aldeia estratégica este cidadão. 

Em Campinas, em um quartel do Exército ele deu uma palestra onde ele citou 

como eles faziam tortura no Vietnã, dado a isso o comando da ALN e da VPR e creio, 

de outras organizações chegou à conclusão de que o cidadão deveria ser eliminado, fui 

eu, o Marquito que morreu, que era da ALN, foi assassinado posteriormente e um outro 

companheiro, fomos lá e fizemos o trabalho.  

Não tem, alguém me pergunta, “você se arrepende?”. Não. Eu me arrependo por 

ter feito muito pouco pela nossa pátria. O que nós fizemos, foi a minha parte foi pouco, 

porque eu acho que nossa pátria e o povo brasileiro não merecia estar em mãos de 

torturadores e assassinos, como foi o pessoal da ditadura militar. O que nós fizemos foi 
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lavar a honra de nossa pátria que estava nas mãos desses lacaios, desses criminosos 

torturadores, então, não tenho nenhum arrependimento.  

Achava que por nossa pátria, pela liberdade da nossa pátria, e pela liberdade do 

nosso povo eu deveria ter feito muito mais, muito mais, e ter dado a vida até se preciso 

fosse. 

Eu sempre lembro, companheiros, a situação daqueles companheiros que caíram 

em combate, comentando o companheiro da ALN, Jonas, não é? Que acho que foi o 

primeiro a ser assassinado, depois vieram tantos outros que tombaram em combate, o 

Edu Bacuri, Fujimori, pessoal da VPR e da ALN e de outras organizações que deram 

seu sangue em liberdade da nossa pátria na luta pela justiça.  

Se eu tivesse morrido estaria talvez até um pouco mais feliz, porque desses 

companheiros não devemos nos esquecer nunca e devemos sempre homenageá-los 

quando houver oportunidade porque esses são os verdadeiros heróis, talvez não seja eu 

que estou vivo falando, mas aqueles que tombaram em combate que são os verdadeiros 

heróis.  

O pessoal do PCdoB lá no Araguaia, os assassinatos que cometeram na selva, 

que o Exército matou e os corpos não foram até hoje encontrados, foram escondidos. A 

ditadura não teve e não tem coragem de vir de público fazer o que eu estou fazendo 

aqui, falar o que aconteceu e assumir a responsabilidade que a ditadura, os crimes que 

eles cometeram, a “valentia” deles, foi matar pessoas amarradas, com choque, 

assassinatos que cometeram e esconderam os corpos que até hoje estão desaparecidos, 

como é o grupo da Foz do Iguaçu onde morreu o Onofre. 

Pois bem no Chile, vou pra Cuba, faço treinamento militar, volto pro Chile 

pensando em voltar pra o Brasil, não havia mais condições, as organizações estavam 

todas minadas de traidores, todas elas. O pessoal da ininteligível, a maioria morreu, o 

companheiro da ALN aí sabe disso, na VPR, nas outras organizações, no ininteligível 

voltou e 8 dias depois morreu, tinham uns que morriam na entrada do Brasil.  

E eu disse para o Onofre, quando estava embarcando para a Alemanha Oriental, 

vou dizer o porquê, eu disse para ele, Onofre, não volte para o Brasil agora, as 

organizações estão todas minadas, a polícia está sabendo de tudo, você sai daqui e ela 
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está sabendo que nós estamos saindo, não dou 8 dias de vida para você se você voltar 

para o Brasil hoje. 

E ainda no Chile, um casal de companheiros apareceu lá, a moça que estava 

junto é a irmã do Otávio Ângelo, Tereza Ângelo, e me propuseram a volta, fizeram um 

relato de como seria a volta. E nesse relato eu notei que era uma aventura que ali havia 

alguma coisa errada, porque não tinha lógica, entrar de ônibus, sair de Buenos Aires, 

entrar na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, chegar no Rio de Janeiro com 

uma sacola com uma submetralhadora. 

Eu falei que não tem lógica isso aí, nós vamos ser mortos antes de chegar em 

Curitiba porque havia barreira do Exército em todo lugar, vocês lembram disso. Eu 

falei, não entro nesse esquema porque isso aí é aventura, companheiro. Suspeitei de 

alguma coisa, mas não de que ele fosse polícia, esse cidadão se chamava Alberi e eu só 

fui decretar esse nome lendo o livro do Aluízio Palmar, que esteve aqui uma vez, já 

depos aqui ou não. Onde eu noto uma das fotos o Alberi, que tinha sido um Sargento 

cassado igual que eu, foi cooptado, passou para o lado do Exército, do lado da ditadura 

e passou a fazer um trabalho a pedido, na Operação Condor para trazer os elementos 

que foram banidos do país, exilados, de volta para assassinar, como assassinaram todos 

aqueles que voltaram, quase todos. 

Pois bem, eu lendo o livro do Aluízio Palmar encontro a foto do Alberi, foi esse 

aqui que esteve lá em casa.  

É, a Tereza esteve de volta, alguns anos depois no escritório do Luiz Eduardo 

Greenhalgh e ela, me disseram que era ela, eu não conhecia bem ela, mas foram os 

outros companheiros que falaram que era a Teresa Ângelo, e ela Luiz Eduardo 

Greenhalgh ela chegou e disse que não tinha documento, o Luís falou, “você conhece 

quem?”.  

Ela ficou indecisa, aí ela disse, o Pedro Lobo é meu cliente, ele vem aqui sempre 

tem meu contato e o Luís Eduardo estava prosseguindo com o processo de anistia, 

houve, a anistia foi a Lei 6683 de 1979, depois veio a Emenda Constitucional número 

26 se não me engano é isso, em 85 e depois a Lei 10.559 que é a anistia que nos 

devolveu todo o direito e fomos promovidos, organizados e tudo.  
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Aí sai o Luiz Eduardo que estava com meus dois processos que eu ganhei no 

Tribunal de São Paulo, ganhei 2 processos, fui promovido Segundo Tenente pelo 

Tribunal em São Paulo. 

Pois bem, aí ela falou, “o Pedro Lobo está aqui toda a semana, você conhece 

ele?”. Desconversou, deu no pé e nunca mais voltou no escritório do Luiz Eduardo, por 

que eu não sei, e nunca mais soube dessa moça. E o Alberi trouxe aquele grupo de 

companheiros que foi assassinado na Foz do Iguaçu, onde o chefe parece que era o 

Onofre, e eram 7 companheiros. Era o Vitor, um argentino, um dos irmãos Carvalho, 

Joel, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Daniel. 

 

O SR. PEDRO LOBO – Daniel Joel de Carvalho, Onofre que parece que era o 

chefe do grupo, o Lavechia, e o Vitor que tinha sido internado em uma expedição em 

um hospital psiquiátrico que voltou junto, não é?  

Era um grupo de companheiros bem intencionado, desprendido de outros 

interesses, eram patriotas, autênticos patriotas que resolveram voltar e fazer a revolução 

e dar início novamente à resistência armada no Brasil.  

Foram assassinados, só que o Sargento Alberi consta, não sei se é verdade, que 

ele foi assassinado pelo Exército posteriormente como queima de arquivo, mas aí tudo 

bem, pagou com a mesma moeda, traidor pagou com traição, também. 

Pois bem, as solturas continuaram companheiro, por último, tinha, não tem nada 

escrito, eu estou falando conforme vai vindo na minha memória e eu vou conversando 

sobre o que passou. Durante 4 dias nós resistimos à tortura no quartel do Exército.  

Eu tinha um acordo com o Lamarca e certa vez ele me falou, “olhe Lobo”, GG 

como ele me chamava. “Olhe GG, você aguenta 24 horas é o tempo de limpar a sua 

casa”, era um erro nosso, eu admito que era um erro, revolucionário não tem data para 

falar, eu acho, hoje acho, não tem 24 horas, nem 1 mês, nunca deve falar.  
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Deve morrer pela causa e não falar, mas a orientação que a gente tinha era isso, e 

eu calculando que já fazia 5 dias, fomos presos na quinta-feira, 23 de janeiro, ação do 

Quarto Regimento era em um domingo às 2 da tarde, não se sei você lembra. E um dos 

companheiros que estavam presos comigo, o único que sabia da minha casa, era o 

Portuga, não é?  

Eu disse para ele, se você voltar novamente à tortura, eu orientava os dois em 

um bagaço tremendo, o Ismael também não sabia quando era dia, quando era noite, nos 

jogavam na cela, a gente caia ou desmaiava, não sei, e eu disse, hoje se você voltar a 

tortura abra meu endereço porque hoje já limparam minha casa, já fazia 4 dias não é? E 

realmente, o pessoal tinha ido em casa, o Darci foi um dos que foram em casa, parece 

que recolher arte do armamento e aí o Oswaldo abriu meu endereço.  

Foram lá em casa, não encontraram nada, mas encontraram as caixas vazias de 

explosivos, caixas de munição vazia, indícios de que a gente não era aquele 

contrabandista, e a gente estava mantendo a história de contrabando de peça de refinaria 

de petróleo então, eles viram que não. 

Aí voltaram e eu fui levado para o mesmo galpão, nu em um banco amarrado e 

introdução de salmoura pela narina, era muito pior do que o pau de arara ou do que o 

choque elétrico. A salmoura na narina foi terrível, mas eu estava resistindo, resistindo, o 

Caetaninho, que era do DOPS, bateu no meu ombro, mandou desamarrar, me colocou 

sentado e disse, “olhe Lobo, você está morrendo à toa, acabamos de chegar da sua casa 

agora, vem aqui”.  

Vou na outra sala onde eu vi tudo o que tinha em casa, era morteiro, 

documentação, resto de caixa de dinamite, resto de caixa de munição e aí eu tive a 

lembrança de “A História me Absolverá”. Alguém leu “A História me Absolverá”? O 

Fidel, quando estava preso em Moncada, um dia ele assumiu a responsabilidade pela 

revolução e eu falei, vou fazer o mesmo.  

E aí eu assumi e falei, não, realmente, somos revolucionários, e aí eu passei a 

fazer a defesa da luta armada contra a ditadura e o porquê, e fomos conduzidos ao 

DOPS onde de vez em quando voltávamos para a PE para apanhar outra vez quando a 

história não batia, e a história não batia porque muitas histórias a gente inventava. 
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No DOPS fui interrogado pelo General Luís Felipe Carneiro Leão, era sobre os 

quartéis, as bombas nos quarteis e os assaltos aos quartéis, e todo dia me ameaçava de 

morte, e um dia eu disse para ele, General, tenho um pedido a fazer para o senhor, ele 

falou, “qual é?”. O senhor disse que vai me fuzilar, pois bem, eu quero que o senhor me 

dê o direito de eu comandar o meu fuzilamento, General.  

Aí ele me olhou e não me respondeu nada, passou uns 2 dias depois, ele chegou 

cedo lá e colocou um revólver em cima da mesa, uma folha de papel para que eu fizesse 

uma carta me despedindo de minha esposa e de meu filho. Eu fiz a carta, e entreguei 

para ele a carta e tentei pular no revólver e houve aquilo.  

O General era um cara muito forte, alto 50 e poucos anos, consegui meu segurar, 

eu estava todo arrebentado, era fácil segurar um cara arrebentado como eu estava, aí ele 

conseguiu me segurar e eu falei não, no fundo do quarto estava a Dulce Maia, vocês 

conhecem? A Dulce Maia chorava muito, não é? E eu naquele pega com o General e ele 

falou, “vou queimar essa carta”, e eu falei, General, não queime General, esse é um 

documento que o senhor tem, o senhor manda levar para o mato e me fuzilar, o senhor 

disse que eu me suicidei, General.  

Não queima a carta, ele falou que ia queimar e pôs fogo na carta, e eu me lembro 

como se fosse agora, foi queimando, a cinza, foi acumulando na mão, pôs em um 

cinzeiro e mandou de volta para a cela, não houve interrogatório naquele dia, a Dulce 

foi para a cela das mulheres e eu para a minha cela, e aí terminou a provocação do 

General comigo. 

O mesmo foi o Lepiane, você, o Darci que esteve no quartel de Lepiane, então, 

Lepiane estava no DOPS um dia, uma madrugada, o carcereiro disse, vamos subir, 

senhor Pedro? Eu falei, Pronto, vou ser torturado outra vez agora, fazer o quê, vamos lá. 

Aí, chego na sala e os delegados sem ter o que fazer, o Lepiane sentado onde está a 

cadeira do Delegado, me colocaram algemado de frente para o Lepiane, você sabe quem 

sou eu? Falei, não sei, Coronel, não sei quem é o senhor, não.  

“Eu sou o comandante Lepiane, Comandante do quartel que vocês iam assaltar, 

e eu quero dizer para vocês que ia ser o túmulo de vocês o meu quartel”, nesse tom de 

voz, não é? Prepotente, e eu disse, Coronel, eu creio que o senhor está enganado, por 3 
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razões. Mas isso olhando no olho dele. O senhor, e os delegados observando, 

investigador observando, aquela raça de torturador observando.  

Primeiro, o seu quartel já estava sendo cercado, estava mesmo, não estou 

blefando não, estava semi-cercado, não estava cercado totalmente porque no fundo era o 

Rio Tietê, seu quartel estava cercado, se houvesse qualquer tiro lá dentro nosso pessoal 

iria invadir o seu quartel.  

Segundo, sua guarda já estava com tiro de festim porque o Sargento Darci com o 

Lamarca já tinha tirado as munições reais dos fuzis e estavam todos com munição de 

festim, sua guarda estava toda com tiro de festim. Darci me desminta se estou mentindo.  

Bom, terceiro, o seu soldado não dá combate, Coronel, são todos meninotes de 

17 anos que nunca viram sangue, o nosso pessoal já viu muito desse negócio por aí, 

viu? O senhor está enganado. Ele deu um murro na mesa e mandou o investigador me 

conduzir outra vez para a cela, acabou a discussão com o Coronel Lepiane, certo? 

Então era isso, provocações, a soltura continuaram até a data em que a gente foi 

trocado pelo embaixador. Eu não vou deixar de citar aqui o caso do Coronel Maximiano 

e do Tenente Almeida que foram assassinados, companheiros da PM assassinados, o 

Werneck que já foi citado pelo tenente Paz, entendeu?  

Então não é necessário eu repetir a história desses companheiros que foram 

assassinados, não é? E aí, foi quando nós fomos, saímos da PE, foi para o DOPS, do 

DOPS para o Presídio Tiradentes, do Presidio Tiradentes fui para o Carandiru, Pavilhão 

8, do Carandiru, Tiradentes, Tiradentes, Carandiru, era esse jogo de conduzir de um 

presídio para outro até que houve o ato do embaixador alemão, da Alemanha ocidental e 

eu fui incluído e trocado pelo embaixador alemão. 

Quando saio do DOPS vou para o Rio de Janeiro e de lá fomos para a Argélia, 

fomos algemados até a Argélia, eu fui algemado com o Coqueiro, companheiro que era 

do MRT, um tremendo companheiro valente, corajoso, companheiro público, foi 

assassinado no Rio de Janeiro pela ditadura militar.  

Fomos algemados juntos até a Argélia, lá fomos colocados em liberdade, da 

Argélia a gente foi para Cuba, fizemos treinamento militar em Cuba e voltamos e houve 

o caso até que eu chego na Argentina após o golpe e fui exilado na embaixada da 
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Alemanha Oriental, porque em todas as embaixadas estavam lotadas. Aí, um 

companheiro falou que a Alemanha Oriental estava dando asilo, vai lá, aí eu fui e 

realmente 8 dias depois, dia 24 de dezembro de 1973 fui comunicado pelo funcionário 

da embaixada de que o Governo alemão concedeu Asilo a minha pessoa, minha esposa 

e meu filho.  

Minha esposa estava no Chile, refugiada com o Padre Hurtado em um convento 

da igreja católica, aí, a ONU, era necessário que eu recebesse asilo de um país para que 

a ONU retirasse a minha esposa do Chile e trouxesse para a Argentina onde a própria 

ONU custeava a passagem e a gente ia para o país que tinha nos concedido asilo.  

Dia 14 de janeiro embarco com destino à Alemanha, embarco na Argentina, em 

direção à Alemanha Oriental, uma série de peripécias durante a viagem, mas tudo 

separado, mas chegamos à Alemanha Oriental onde trabalhei durante 7 anos como 

mecânico de máquina, manutenção de máquina agrícola, aliás, a meu pedido, fui 

trabalhar em uma cooperativa agrícola, queria saber como funcionava uma cooperativa 

agrícola em um país socialista.  

Trabalhei 7 anos na cooperativa, hoje meu nome consta no museu da cidade 

como brasileiro de tal data, refugiado político, aqui viveu, aqui trabalhou, consta na 

Alemanha na cidade de ininteligível em um povoado chamado, a 10 quilômetros da 

cidade onde era a cooperativa, chamado ininteligível, a cidade, o nome de uma cidade 

que consta meu nome em um museu, o que muito me honra. 

Meus companheiros da Alemanha, até hoje me visitam, eu já estive na 

Alemanha algumas vezes visitando o pessoal. É isso. 

Voltei com a Lei da anistia, Lei 6683, eu acreditava que a ditadura estava terminada, 

chegando ao Brasil fui ao Vale do Ribeira tomar conta de fazendas que o pai do Luiz Eduardo 

Greenhalgh tinha deixado. Ele faleceu em um acidente e deixou e estava indo ao leilão 

por falta de pagamento ao INCRA, a família Greenhalgh não sabia nada de fazenda e o 

Luiz Eduardo falou, “Pedro Lobo, vá lá consertar isso para nós”.  

Eu vou para o Vale do Ribeira, fui no fórum, chegando lá levantei os processos, 

fui pagando, se não tinha vendia uma madeira, paguei, pus tudo em ordem até depois a 

família vender as propriedades e terminar com as fazendas no Vale do Ribeira. 
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Pois bem, durante minha vida no Vale do Ribeira, a polícia, não sabia, achava 

que a ditadura já tinha acabado, a ditadura estava em pleno poder, não me prenderam 

porque eu estava anistiado, mas estava, de tempo em tempo aparecia um pessoal em 

casa. O pessoal era a polícia, só que logo sabia, não era gente da cidade, as perguntas 

que os caras faziam levavam a crer que é lógico, eram policiais.  

Até que um dia um grupo chegou, perguntou, queria comprar farelo de arroz, 

tinham uma máquina de beneficiar arroz, a minha mulher, eu dei uma piscada para 

minha esposa, olhei para ela, acompanhe-me eu estava conversando com os vizinhos, 

estava contando piada para os vizinhos. Eles não podiam saber, não era bom que 

soubessem quem era a gente.  

Passado isso fui para a cidade, peguei o carro e fui para a cidade, eu ia em um 

sítio e um deles perguntaram por um sítio que o Luiz Eduardo tinha, aos 17 quilômetros 

da cidade, e fui atrás, que besteira não é? Peguei meu revólver e facão e fui atrás deles, 

mas eles tinham ido por outro caminho, nos desencontramos e passa um tempo mais, 

apareceu outro grupo lá em casa com a mesma história, me encheu a paciência e no dia 

seguinte fui em um quartel da PM lá em Registro, o Corpo da Guarda. Chamei o 

Sargento da Guarda e disse, eu quero falar com o Oficial do Serviço Reservado, porque 

todo quartel tem um oficial que é encarregado do Serviço Secreto.  

Aí o Sargento mandou um Soldado me acompanhar até a sala de Tenente, dei 

minha identidade de Segundo Sargento, que eu tinha sido beneficiado pela Lei 6683, 

mas não tinha sido promovido, as outras Leis vieram muito depois. Aí, na sala do 

Oficial ele disse, “o que acontece com você, Sargento?”.  

Eu disse, vou fazer um retrospecto da minha vida para que o senhor entenda 

porque estou aqui, aí relatei toda a minha vida para ele, a luta armada e dei ênfase nas 

ações armadas, fizemos isso e isso, até acrescentei um pouco mais para ele não ficar 

com dúvida.  

E disse, está acontecendo isso comigo, eu voltei para o Brasil para trabalhar e 

cuidar da minha família, porque luta armada já tinha passado não tinha mais nada, só o 

que eu fazia era militar no PT, um partido de esquerda, não tinha nada mais o que fazer 

em termos de revolução armada, em relação à luta armada.  
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Eu falei, está acontecendo isso Tenente. Eu tenho um revólver que eu comprei 

registrado, é meu e eu espero que esse pessoal não invada minha casa, porque se 

invadir, Tenente, vai haver tiro. Vão me matar, mas vou levar alguns comigo, Tenente. 

E ele me olhando, com a minha identidade na mão e me olhando. 

Terminado meu depoimento, ele falou, foi muito bom, foi muito bacana o 

Tenente, falou que foi muito bom, “caso eles voltem, eu vou alertar o Sargento 

Geraldo” que era o Comandante do destacamento de Pariquera-Açu, onde eu morava, 

“para que você chame ele, prenda o pessoal que eu vou lá para resolver o problema”.  

Nunca mais voltaram, pelo menos. E disse mais para ele, Tenente, eu fiz um 

concurso de Contrainformação e esse pessoal está trabalhando errado, Tenente. Onde 

passam deixam rastros como rastros de elefante, não sabem trabalhar, eu esnobei com o 

Tenente porque precisava, não é? Precisava, e nunca mais voltaram.  

Depois vem a Emenda Constitucional, depois vem a Lei 10589 e passou, estou 

aqui vivendo, alguma coisa ainda desagrada a gente em termos políticos, a gente vê 

acontecer por ai, mas a democracia é isso. São lutas de ideias, cada um com sua posição 

e nós temos que lutar e defender a nossa posição. Eu continuo de esquerda, não me 

afastei um milímetro, sou defensor do socialismo, viu?  

Porque o capitalismo nada oferece ao trabalhador, nada oferece, o trabalhador 

ganha pouco, vive mal e vive sujeito a muitas injustiças que vocês conhecem. Não 

quero citar porque vou prolongar muito, e aí ficaria até amanhã falando, mas não é 

necessário, muitos já falaram o que eu deveria falar. 

Tenho, sempre presto uma homenagem a todos aqueles que combateram pela 

causa da liberdade no Brasil, contra a ditadura, o Wânio José de Mattos e todos os 

companheiros que morreram de todas as organizações, eu tenho o meu mais profundo 

respeito e carinho a esse pessoal que caiu em combate e os que não caíram, que estão 

vivos e são meus companheiros para sempre, e é isso, companheiro. 

Devo ter deixado, esquecido de algum detalhe aqui, mas o tempo eu sei que é 

curto e eu sei que estou sendo o último a prestar esse depoimento, não é? Tem mais um, 

então, e é isso. Felizmente, hoje estamos respirando o ar da liberdade democrática 

apesar de ainda ter muita coisa a ser consertada nesse país, não é verdade? Coisas que 
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não cabem a nós, cabe aos políticos de Brasília. Mas esperamos que um dia consigamos 

chegar lá com uma democracia mais sadia, uma democracia ampla e que nunca mais a 

ditadura volte a essa nossa pátria, porque a ditadura deixou um rastro de sangue, um 

rastro de injustiça. 

Tem mais uma coisa que eu quero falar aqui, vocês me perdoem prolongar um 

pouquinho mais, viu? 

Durante o tempo em que eu estava na tortura, nós tínhamos um sítio em Cotia, 

não tinha nada, tinha um rancho que nós mesmos fizemos, onde fazíamos determinadas 

reuniões e alguns companheiros praticavam tiro, esse sítio pertencia a um companheiro 

chamado Tibúrcio que era um companheiro da ALN. Preso, torturado, um dos 

companheiros achou que abrindo o sítio não estaria fazendo nada porque lá não morava 

ninguém, ninguém ia ser preso, então, aquele companheiro abriu o sítio e lá foi morto 

um cidadão que aqui está, “o retirante que a ditadura matou por engano”.  

Chamava-se Joaquim Gonçalves dos Santos, ele, andante pelas estradas sem ter 

onde abrigar os filhos achou o rancho e pôs a família dentro do rancho, foi no dia em 

que esse companheiro levou a PE, os torturadores da PE lá no sítio de Cotia crendo que 

não teria ninguém lá, crendo que não tinha problema nenhum porque era um rancho 

vazio e sem nada.  

Os torturadores invadiram o sítio com fuzil na mão e consta que o Braga, que era 

o torturador da PE, aqui no Segundo Exército teria atirado pelas costas, o cidadão correu 

para o mato e ele atirou e matou o cidadão. Foi feito um levantamento e ninguém 

encontrou nos cemitérios da redondeza nenhuma sepultura em que esse cidadão 

estivesse enterrado.  

A suas esposa e os filhos desapareceram, essa mulher nunca foi localizada, 

consta que o nome dela seria Jovelina, não foi encontrada. O corpo também foi 

enterrado em cemitério clandestino e hoje ninguém sabe, o cidadão era um andante pela 

estrada e não houve meio de o encontrar, nosso pessoal procurou, creio que o pessoal 

que fazia parte das investigações dos desaparecidos não teve meio de encontrar. 

Foi mais uma vítima da ditadura que foi morta e o corpo escondido por aí, minha 

gente, se chama Joaquim Gonçalves dos Santos. Espero que a Comissão da Verdade 
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registre esse nome e siga tentando localizá-lo. Foi uma vítima, mais uma vítima da 

ditadura. 

Só isso, muito obrigado companheiros, muito obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, quem reclama que não se fala dos 2 lados, hoje 

ficou absolutamente claro que se fala sim, sempre que for necessário. 

Bom, para a gente encerrar, o agora Capitão Darci Rodrigues vai fazer, talvez, 

uma breve, pelo tamanho do tempo, fala sobre o nosso Comandante Carlos Lamarca 

para a gente encerrar, o Zanirato e todos os companheiros militares. 

 

O SR. DARCI RODRIGUES – Bem, eu acho que é repetitivo, mas se faz 

necessário o agradecimento a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para 

essa Audiência Pública. 

Eu recebi a incumbência de falar de uma pessoa que me é muito grata, que é 

muito cara, que foi o capitão Carlos Lamarca. 

O capitão Carlos Lamarca nasceu no Rio de Janeiro, no bairro do Estácio e era 

uma pessoa de compleição física débil, ele era muito franzino, e quando ele tinha 2 anos 

de idade, 2 meses, 2 anos de idade ele contraiu uma pneumonia e foi considerado 

tuberculoso, desenganado pelos médicos e quase que ele morre ainda bebê. 

Lamarca tinha uma vontade de vencer, ele não se dobrava, inclusive, foi o único 

irmão de uma família numerosa que conseguiu alcançar um curso superior, ele era filho 

de sapateiro, nasceu no dia 27 de outubro de 1937, o pai chamado Antônio Lamarca e a 

mãe, Dona Gertrudes.  

Fez o curso primário ainda no Estácio, estudou em uma escola chamada Escola 

Canadá e posteriormente fez o Ginásio em um colégio de padres, ele foi para a Escola 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



137 

 

Preparatória de Cadetes de Porto Alegre, tentou a escola preparatória de Campinas e de 

Fortaleza, não conseguiu, e aos 17 anos ele abraçou a carreira militar. 

Era uma pessoa extremamente ágil, elétrica, inclusive, ele tinha o apelido de 

“careca” lá no Estácio, porque quando era moleque, brincando na rua levou uma 

pedrada e teve que raspar a cabeça.  

Eu tive a oportunidade de ir ao Estácio e conversar com o pessoal que tinha 

convivido com o Lamarca na infância e na juventude e ele era, ele é adorado pelos 

amigos de infância lá do Estácio, e ninguém chama ele de Carlos, é o “careca”, por 

causa das peripécias da infância e da cabeça raspada naquela época. 

Então, aos 17 anos ele abraça definitivamente a carreira militar. Em 1957 ele já 

estava na Academia Militar e quando voltava das atividades diárias, ele nota um 

burburinho, uma agitação no alojamento e ele notou que o pessoal estava lendo um 

jornalzinho que ele constatou posteriormente se tratar da voz operária, um trabalho da 

célula do Partido Comunista dentro da Escola de Cadetes de Rezende. Ele comentava 

que muitos nem leram o documento, rasgaram, queimaram, destruíram, alguns leram 

discretamente e a grande maioria não se importou, aqueles que leram e de alguma forma 

se interessaram pelo material continuaram recebendo o material e começaram a ter 

informações acerca do Partido Comunista. O Lamarca nunca militou no Partido 

Comunista, mas foi objetivamente um grande simpatizante do Partido Comunista desde 

a época de Academia. 

Eu saio de Mato Grosso, vou para Três Corações, sou promovido em dezembro 

de 1961, sou transferido para o Quarto Regimento e encontro o Tenente Lamarca como 

Oficial Subalterno da Quinta Companhia, eu vou para a Quarta Companhia e noto que 

aquele oficial sempre que eu passava, se fixava em mim, tentava me abordar, e eu que já 

tinha uma iniciação política e eu falava, oficial querendo conversar com Sargento, só 

tem uma coisa, ou está querendo dar serviço ou está querendo punir, por algum motivo.  

E me esquivei o quanto pude do contato com o Lamarca até que um dia ele 

chegou e falou, “olhe, eu conheço o papel que você jogou no Grêmio da Escola de 

Sargentos, o que a sua turma, o papel que vocês desempenharam na renúncia do Jânio e 

eu queria conversar”.  
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Eu falei que tudo bem, e a partir daí iniciou-se uma amizade muito sincera, 

muito pura, e aí, inclusive, problemas particulares, problemas pessoais acabaram que eu 

pedia auxílio para ele ou ele pedia auxílio para mim. Por exemplo, quando a família 

dele se dispôs a vir para São Paulo, ele pediu para que eu arrumasse uma casa para ele 

alugar, e eu aluguei uma casa para ele na rua Clélia na Lapa, onde ele morou até 

conseguir uma casa na Vila dos Oficiais em Quitaúna. 

Então, deixou de ser um relacionamento profissional e passou a ser um 

relacionamento pessoal e com conversas de cunho político e etc. Aí um dia ele falou, 

“vamos fazer política no trem, no subúrbio”, aí nós saímos do quartel e embarcávamos 

no trem do subúrbio. Um dia eu defendia o Governo e ele atacava e no outro dia ele 

defendia o Governo e eu atacava. Para quê? Para levantar a opinião pública dentro do 

trem e tentar fazer com que o pessoal participasse das discussões, e foi uma situação 

muito interessante porque houve discussões muito acaloradas, até que um dia andaram 

dando uns empurrões no Lamarca e ele falou que não ia mais fazer o papel de defensor 

do Governo, não. 

Em seguida, o Lamarca vai para Suez e a gente interrompe esse tipo de prática 

política. Muita gente pode falar que era ingênua, está bem, ingênua, mas era o que a 

gente podia fazer, além de um trabalho de base dentro do quartel que eu sempre fiz, e 

ele também. 

Voltando de Suez ele é designado para a PE de Porto Alegre, acontece o golpe e 

os últimos dias do Governo Goulart ele está na PE de Porto Alegre, Capitão Daudt da 

Aeronáutica, estava preso no quartel da PE de Porto Alegre e em um dia de dezembro, 

mais precisamente em um dia próximo ao Natal, o Lamarca dá fuga ao Capitão Daudt 

que, a partir daí, se exilou e se livrou do processo policial militar a que ele ia ser 

submetido naquela época. 

É interessante também a existência dentro do quartel de pessoas bastante ligadas 

ao movimento de teatro de esquerda, e mesmo pessoas ligadas ao Partido Comunista. 

Um dos oficiais, que por sinal foi um dos primeiros comandantes de companhias do 

Lamarca, foi o Capitão Afonso Celso Andreoli de Figueiredo, o Afonso Celso era 

sobrinho do Euclides Figueiredo, ou seja, primo do João Baptista Figueiredo.  
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E ele manifestava a rebeldia dele de uma forma que nós entendíamos como 

equivocada, então, ele andava barbudo, cabeludo, demonstrando um acinte às normas 

militares e isso aí nós não concordávamos, e o Lamarca, por várias vezes, inclusive na 

minha presença, chamou a atenção do Afonso Celso, Capitão Figueiredo e dizia o 

seguinte, “olhe, se você quer manifestar o seu inconformismo com tudo o que você vê 

dentro do Exército, você tem que fazer de uma forma organizada e de uma forma 

produtiva”. E acabou que o Figueiredo foi para o Rio Grande do Sul serviu em Bagé e 

em 1964 foi expulso do Exército. 

Agora, é importante também o papel, tanto do Figueiredo como do Lamarca, no 

evento renúncia do Jânio, a Companhia desceu para o Rio Grande do Sul, já estava 

totalmente definido, decidido que iriam passar a compor a Força da Legalidade, que era 

representada pelo Terceiro Exército. Chegaram até a fronteira do Rio Grande, mas não 

foi necessário porque a situação foi resolvida, o Jânio aceitou as condições para que 

assumisse a Presidência através de um arremedo criado para tirar poder do Jango, que 

todo mundo conhece, que foi aquele parlamentarismo vesgo, torto, que foi implantado 

no país. 

Muito bem, então, o Lamarca, é fácil falar do Lamarca, era uma pessoa 

extremamente inteligente, dócil no trato e enérgico quando necessário, era um oficial 

com uma base muito sólida, uma base profissional muito sólida e sempre que o quartel 

fazia manobras, eles sempre se apresentavam como voluntário para fazer as simulações 

inimigas.  

Então, para quem serviu o Exército, sabe que nas manobras eles, sem intenção 

nenhuma, dividem a tropa legalista como tropa azul e a simulação inimiga como tropa 

vermelha, não é? Sem intenção, mas o Lamarca sempre era Comandante da tropa 

vermelha, e por várias ocasiões e em várias manobras o Lamarca chegou inclusive a 

invadir o posto de comando, prender os oficiais. Então, ele era uma pessoa, era um 

carioca que tinha todas as características do carioca, era brincalhão, gostava de contar 

piada, mas era uma pessoa extremamente competente no que fazia e um profissional 

muito gabaritado. 

Então, talvez eu tenha sido a pessoa que mais conviveu com o Lamarca porque 

eu convivi desde 1961, tirando o intervalo de Suez, até a minha prisão no Vale do 
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Ribeira, e não pensem vocês que o nosso relacionamento era um relacionamento sem 

contradições, pelo contrário, sempre que tínhamos uma divergência a gente tinha nossas 

discussões acaloradas, ele tinha a capacidade de reconhecer quando estava errado, mas 

era irredutível quando ele acreditava em alguma coisa. 

Teve um fato que não consigo entender como totalmente certo ou totalmente 

errado que foi o racha da VAR- Palmares. Havia duas correntes dentro do Congresso, os 

militares particularmente defendiam uma posição de formação do Exército Popular e, 

uma outra parte, defendia uma posição de criação de um partido e que houvesse um 

movimento armado como uma espécie de braço armado desse partido.  

De um lado estava o Lamarca e do outro estava a nossa Presidente, e 

evidentemente que eu perfilei junto com mais 7 companheiros ao lado do Capitão 

Lamarca que passou a ser conhecido dentro da esquerda e até pela própria repressão 

como o “Racha da VAR-Palmares”. 

Eu estava em Cuba quando em um sábado fui pegar os meus filhos na escola, 

retornando a Presidente do Comitê de Defesa da Revolução do meu quarteirão, da 

minha quadra, me chamou, dona Ester o nome dela, e disse o seguinte, “suba até o meu 

apartamento que está dando uma notícia do Brasil”. Eu subi e a Rádio Relógio de Cuba, 

que repete notícias a cada hora, estava anunciando a morte do Capitão Lamarca. 

Eu não quero ser patético nem tampouco quero ter uma atitude piegas, não é? 

Mas confesso para vocês que a morte do Capitão Lamarca talvez tenha sido a coisa, o 

dia da morte, o dia em que eu soube da morte do Lamarca, com certeza foi um dos dias 

mais tristes da minha vida.  

Eu me lembro que o Lamarca dizia, me chamava de irmão, de mano, ele falava 

“mano, morrer não é tão difícil, difícil é sobreviver”, porque já repeti muito essa frase, 

“porque sobreviver significa carregar todas as lembranças dessa convivência, dessa 

prática e dos companheiros que sucumbirem no caminho”, e realmente, essa frase do 

Lamarca foi uma frase profética, porque se há uma coisa que eu jamais deixarei de 

pensar é no Capitão Lamarca.  
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Então, a oportunidade de falar publicamente em uma das figuras mais 

encantadoras que eu conheci pelo seu apego à justiça, apego à liberdade, apego às ideias 

de igualitarismo social, ou seja, as ideias do socialismo. 

Eu jamais, jamais, jamais, vou conseguir esquecer, tem uma carta do Lamarca 

que ele diz o seguinte, “caro, mano”. Ele me chamava de mano. “Queria saber como 

você está tratando os seus sobrinhos”. Os meus sobrinhos eram os filhos dele. “E 

gostaria de saber também como estão os meus sobrinhos”. Ou seja, os meus filhos. 

Então, é um negócio, gente, que eu vou lembrar do Lamarca a vida inteira, vou fazer o 

meu tributo de respeito, de admiração e tudo o que eu fizer, com certeza é para honrar a 

memória do Lamarca. 

Muito obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, damos por encerrada esta nonagésima terceira. 

 

(Inaudível) 

 

Então pega o microfone e fala para a gente poder encerrar. 

 

O SR. – Alô, alô. Eu só queria dar uma passagem de nós na cadeia, não é? A 

gente estava preso. Então, vamos ver, como fundador da ALN, nossos companheiros de 

direções já estavam todos mortos, o Câmara, o Lamarca. Então, aí a gente discutiu com 

os companheiros na prisão, não sei se você se lembra dessa discussão.  

Como ALN eu defendia o seguinte, se saísse uma informação, para ver o 

respeito que a ALN tinha sobre o Lamarca, viu, Darci? Pela pessoa do Lamarca, pelo 

respeito que nós tínhamos.  
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Discutíamos isso e eu levantei essa discussão na cadeia dizendo, o Lamarca tem 

que ficar vivo, a nossa situação está sendo liquidada, a ALN e toda a luta armada. 

Temos que mandar ele embora, eu falei Cuba, não é? Mandar ele para o exterior, porque 

este homem na volta, um dia, para o Brasil, será uma liderança nacional.  

Essa era minha posição. Cobrei depois de que eu saí da cadeia, pela morte dele, 

cobrei dos companheiros ligados à direção da organização revolucionária, os 

companheiros me disseram o seguinte, a mensagem que nós quisemos jogar isso para 

fora da cadeia foi para ele, e ele não aceitou ir para o exterior. Só isso que eu queria 

dizer. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ok, em nome do Presidente da Comissão, Deputado 

Adriano Diogo, damos por encerrada a Nonagésima Terceira Audiência Pública aqui na 

Assembleia Legislativa, feita junto com a Comissão Nacional da Verdade. 

Quer falar alguma coisa ou não? 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Só dizer aqui que a Audiência foi muito rica e 

que a gente vai continuar no dia 22, não é? E que há muitas questões, embora alguns já 

soubessem de algumas questões que foram discutidas aqui, há muitos registros 

importantes que a Comissão Nacional da Verdade está tomando e que certamente vai 

constar do seu relatório. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ok, convidamos a todos para o dia 22, aqui nesse 

mesmo Plenário para a continuação dessa discussão sobre a estrutura da repressão e 

também a estrutura das polícias militares no dia de hoje. 

Muito obrigado. Está encerrada a sessão. 

 

*      *      * 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



143 

 

 

(Aplausos) 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 

CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E QUESTÕES SOCIAIS 

 

PRESIDENTE   

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT  

 

11/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



1 
 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA,  

CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO E QUESTÕES SOCIAIS. 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/03/2013 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estamos dando início ao 

2º Prêmio Beth Lobo de Direitos da Mulher em Direitos Humanos. 11 de março de 

2013. Nós vamos fazer todas as personalidades, todos os nossos convidados, mas 

inicialmente nós vamos fazer a composição da mesa com os representantes ou com as 

próprias homenageadas dessa cerimônia.  

Eu vou fazer rigorosamente um roteiro e a primeira pessoa dessa lista de 

homenageadas é a Deputada Zuleica Alambert. Algum familiar ou representante da 

Zuleica para vir compor a mesa? Ainda não chegou.  

A segunda pessoa que representa a companheira Márcia Mafra é a Ludmila 

Frateschi. A terceira pessoa representando, eu não vou falar Ministra, vou falar 

companheira Eleonora Menicucci é a Tatau Godinho. Vem para a mesa.  

A quarta pessoa, uma pessoa muito querida de todos nós, é a Clara Charf. A 

Clara é homenageada e se auto representa.  

A quinta homenageada é a Dona Elzita Santa Cruz. Quem vai representá-la é 

nada mais nada menos que a nossa companheira Rosalina Santa Cruz. A outra 

homenageada é Ilda Martins da Silva, viúva do companheiro Virgilio Gomes da Silva. 

A próxima homenageada, são duas, é a própria Izaura Coqueiro e a Damaris de Lucena.  

Queria chamar a Izaura Coqueiro.  

Vivian, ajuda aqui, por favor.  

Antes de completar a composição da mesa, eu queria pedir a Deputada Leci 

Brandão ficar aqui comigo ajudando na condução dos trabalhos. Vamos continuar. 

Próxima homenageada é dona Eunice Paiva, companheira de Rubens Paiva. Ainda não 
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chegou nenhum representante da família, tem prejuízo da homenagem. Depois eu queria 

convidar a dona Pedrina de Carvalho.  

E finalmente queria convidar a filha da Soledad Barret Viedma, a companheira 

Ñasaindy Barret de Araujo.  

Feita essa formalidade da composição, agora vamos começar a cerimônia. 

Vivian, com a palavra.  

Me esqueci. Antes de iniciar vamos anunciar o nosso querido convidado. 

Companheiro José Genoino Neto, companheiro Vicente Cândido, companheira 

Secretária de Mulheres do Município de São Paulo, Denise Motta Daunt. Eu queria 

pedir ao Genoino, o Vicente e a Denise ficarem aqui em frente, ao lado.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa noite a todos e todas. Sou Vivian Mendes e 

sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Queria 

começar lendo uma poesia que chama ‘A essas e tantas outras’.  

‘Essas que se embrenharam mata adentro e se negaram aos colonizadores e as 

que colaboraram e casaram com eles. Essas que embarcaram ainda crianças e as que 

ultrapassaram os limites da chegada. Essas que levaram chibatadas e marcas de ferro 

quente e as que se revoltaram e fundaram quilombos. 

Essa que vieram embaladas por sonhos e as que atravessaram nos porões da 

escuridão. Essas que geraram filhas e filhos e as que não pariram. Essas que acenderam 

todas as espécies de velas e as que arderam em fogueiras. Essas que lutaram com armas 

e as que combateram sem elas. Essas que cantaram, pintaram, bordaram e as que só 

criaram empecilhos. Essas que escreveram e traduziram seus sentimentos e as que nem 

mesmo assinavam seus nomes. Essas que clamaram por conhecimentos e escolas e as 

que derrubaram muros com os dedos. Essas que trabalharam nos escritórios e fábricas e 

as que empunharam enxadas no campo. Essas que ocuparam ruas e praças e as que 

ficaram em casa. Essas que quiseram se tornar cidadãs e as que imaginaram todas 

votando. Essas que assumiram os lugares até então proibidos e as que elegeram as 

outras. Essas que cuidaram e trataram dos diferentes males e as que adoeceram por eles 
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Essas alimentaram e aplacaram os vários tipos de fome e aquelas que arrumaram a mesa 

Essas que atenderam, datilografaram e secretariaram e aquelas que lavaram e passaram 

sem conseguir atenção. Essas que se doutoraram e ensinaram e as que aprenderam com 

a vida. Essas que nadaram, correram, pularam e as que sustentaram a partida. 

Essas que não se comportaram bem e amaram de todas as maneiras e as que fizeram 

sem pedir licença. Essas que desafinaram o coro do destino e as que com isso abriram as 

alas e as asas. Essas que ficaram de fora e aquelas que ainda virão. Essas e tantas outras 

que existiram dentro da gente e as que viveram por nós’. 

Fernanda Pompeu, Erico Vital Brasil e Shuman Shumaher. Publicado no 

Dicionário Mulheres do Brasil em 2000. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís Barreto.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa noite a todos. Eu vou ler uma pequena 

biografia da Elisabeth Lobo, conhecida por Beth Lobo.  

Militante, feminista e sindical, Beth Lobo inovou desde o início do ano de 1980 

Beth Lobo inovou, desde o início dos anos 1980, as pesquisas sobre gênero e trabalho 

no Brasil, dedicando-se ao ensino e à pesquisa nessa área a partir de 1982, no corpo 

docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP).  

Ela conceptualizou, a partir das práticas operárias da região do ABC paulista, a 

divisão do trabalho entre homens e mulheres e teve intenso intercâmbio intelectual com 

pesquisadoras da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá. Atuou nos movimentos 

feministas do Brasil e da França, defendendo o feminismo de classe e defendia o mundo 

sem opressão de classe e gênero.  

Ela propôs o conceito de gênero nas categorias classe social e trabalho.  
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Participou do movimento de resistência militar no Brasil, viveu no exílio no 

Chile e na França. Foi uma das responsáveis pela criação do PT no Brasil e defendeu 

desde o início que o Partido incorporasse o feminismo e suas bandeiras políticas e 

programas.  

Escreveu, falou e defendeu a participação das mulheres no Partido e na 

sociedade. Aliou a perspectiva feminista e trabalho teórico com suas percussoras, 

Heleieth Saffioti e Eva Alterman Blay o fizeram. Estaria de acordo, certamente, com a 

afirmação da filósofa francesa Elsa Dorlin, de que “O sexo é, antes de mais nada, 

político”. Por isso, a problemática da dominação entre os sexos e suas consequências 

sempre foi central na Sociologia do Trabalho, na qual contribuiu, de maneira original, 

na estrutura e desenvolvimento no Brasil. Sua morte prematura em março de 1991, aos 

47 anos, impediu a realização de novas pesquisas, novas teorizações e intercâmbios, 

mas a disseminação de suas ideias se deu por colegas e discípulas, doutorandas e 

estudantes, como também pelas sindicalistas e militantes políticas com quem conviveu e 

trabalhou no dia a dia. Entre as especialistas da questão do gênero no Brasil, foi uma 

das primeiras a analisar o difícil acesso das mulheres aos postos de comando, sobretudo 

no campo político e sindical.  

Entre as especialistas da questão de gênero no Brasil foi uma das primeiras a 

analisar o difícil acesso das mulheres aos postos de comando, sobretudo nos postos 

político e sindical. A atualidade das reflexões de Beth Lobo, como era carinhosamente 

chamada, se evidencia quando se compara o princípio de não hierarquização das 

diferenças, dos objetivos estratégicos, do principal e do secundário às teorias da 

consubstancialidade, de Daniele Kergoat, ou da intersecionalidade, de Kimberlé 

Crenshaw: relações de classe, sexo e raça estão imbricados e são indissociáveis. Nos 

seus estudos, privilegiou a questão da subjetividade e a intersubjetividade, um tema 

marcante de pesquisas recentes sobre as formas de gestão do trabalho e das relações 

sociais de gênero. 

Foi biógrafa de Emma Goldmann, feminista histórica, anarquista e judia, sobre 

ela escreveu (ininteligível) de amor e liberdade.  

Foi esse desejo que ela viveu e serviu. Sempre recusante a submetê-lo a regras 

de eficácia e de lógica, por isso lutou pela felicidade, pela igualdade social, pelo direito 

a liberdade, pela beleza das flores e cores, pelo prazer e pelo amor, sem estabelecer 
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hierarquias. Imagino que isso signifique ser radical. Recusar etapas, objetivos 

ambíguos, meias palavras. Recusar a servidão sobre qualquer de suas formas, porque 

em uma era radical não existe em Emma oposição entre vida e obra. Ambas se 

confundem, coincidem, o engajamento das lutas sociais e da igualdade.  

Esse trecho está em ‘Emma, a vida como evolução’, de 1993.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Cida Lobo preparou 

com o Cícero uma música para fazer homenagem a Beth Lobo. Cida, tudo pronto? 

Denise, nós anunciamos sua presença e agora chegou a nossa querida, nossa 

companheira, Soraya Smaili, Reitora da UNIFESP. Denise, Soraya. Cida Lobo.  

 

 

*      *      * 

É FEITA APRESENTAÇÃO MUSICAL. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A nossa primeira 

homenageada é Zuleica Alambert, uma militante do Partido Comunista. Nada melhor do 

que fazer a leitura do memorial Zuleica Alambert do que a nossa companheira do 

PCdoB, Deputada Leci Brandão.  

 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Obrigada. Primeiramente boa noite a 

todos e todas. Que deus abençoe, ilumine e proteja a todas as mulheres e homens que 
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estão aqui. Eu só quero justificar o meu atraso, porque essa semana da mulher, eu sou 

uma só para atender todo mundo, e eu estou dando o meu jeitinho. E eu falei para o 

Adriano que eu chegaria.  

Eu estou sentada porque estou com um probleminha de coluna, mas deveria estar 

de pé.  

Zuleica Alambert nasceu em Santos, Estado de São Paulo em 23 de dezembro de 

1922, e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de dezembro de 2012.  

Aos 20 anos começou a participar da vida política do país. Na segunda guerra 

mundial o Brasil teve navios brasileiros bombardeados no atlântico sul em 1942. Esse 

episódio levou parcelas expressivas da população acusado dos naufrágios e do Estado 

ditatorial getulista conhecido como a ditadura do Estado novo.  

A mobilização dos setores democráticos indicava libertação dos presos políticos 

e o rompimento das ações diplomáticas com Itália e Japão. Essa luta foi ganhando a 

opinião brasileira e Zuleica integrou-se a esse movimento na cidade de Santos. Assim, 

ela participou com apoio da primeira greve portuária com o objetivo de impedir a 

chegada de mercadorias espanholas já que a Espanha, aliada da Alemanha, vivia sobre a 

ditadura do General Franco. A sua participação fez dela uma destacada liderança, o que 

a projetou na cidade santista. Aos 24 anos, Zuleica Alambert assumia na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo uma cadeira de Deputada estadual, eleita 

principalmente pelos portuários em 1947, tornando-se a primeira mulher Deputada 

comunista do país. O que não durou muito. Em 1948 a jovem santista formada em 

Ciências Contábeis foi caçada, seu Partido, o PCB, fora colocado na ilegalidade. Seu 

mandato foi extinto em 1948 com base na Lei Federal 211 de sete de janeiro de 1948, 

que cassou o registro do PCdoB. Nesse breve tempo em que esteve no Legislativo 

apresentou dois projetos significativos. Um propondo um abono de natal que seria o 

embrião do futuro 13º salário e outro defendendo salários iguais para mulheres e 

homens. Destacou-se como oradora tanto no Parlamento como nos diversos 

movimentos sociais, no qual se integrou na perspectiva de alcançar os movimentos 

sociais, a desigualdade e a democracia. Foi colaboradora do jornal comunista para as 

mulheres.  
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Em 1950 passou a ter destaque na luta pela soberania nacional e pelo Estado de 

direito. Em 51 a 54 foi Secretária Geral da Juventude Comunista. Defendeu campanhas 

pelo monopólio estatal do petróleo e as reformas de base. Defendeu incansável Leis de 

Diretrizes e Bases da educação nacional, participou ativamente de campanhas pela 

alfabetização de adultos. No início dos anos 70 atuou junto ao Centro Popular de 

Cultura da USP, a UNE. Em 64 com o golpe militar Zuleica teve sua casa invadida e 

depredada por agentes do Exército. Refugiou-se na Embaixada do México, de lá para 

Budapeste, Hungria, onde se integrou a campanha pelo fim da guerra contra o povo 

vietnamita. 

Em 1971 desembarcou no Chile, onde participou de movimentos de defesa do 

Allende e seu Governo. Em 1964 com a proteção da ONU, Organização das Nações 

Unidas, Zuleica vai para Paris sendo uma das principais organizadoras do Comitê de 

Mulheres Brasileiras no exterior. Voltou para o Brasil em 79 com a anistia, no PCB e 

como membro do órgão máximo do seu Partido, o comitê central, fez uma proposta de 

elaboração específica de política para mulheres, aprovada pelo PCB em 1980, o que 

tornou esse Partido político pioneiro na definição de uma ação política pela cidadania 

feminina. Em 83 deixou o PCB e passou a se dedicar exclusivamente a causa das 

mulheres. Participou de forma significativa na criação do primeiro órgão estatal do 

Brasil para tratar de política pública para as mulheres, que foi o Conselho Estadual da 

Condição Feminina do Estado de São Paulo, criada em 83 no Governo Montoro. Por 

sua atividade política e feminista, recebeu o título de cidadã paulistana em 1983 e 86, e 

do movimento de mulheres o título de feminista histórica. Será sempre lembrada por 

sua dedicação ao trabalho e difundir a luta das mulheres em nosso país. 

Essa foi Zuleica Alambert.  

Muito obrigada, Professora Amelinha, pela aula que você nos deu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós preparamos uma 

homenagem a Zuleica, que a Leci Brandão vai entregar a companheira Telma de Souza, 

amiga da Zuleica, seu pai militante comunista, estivador de Santos, amigo e militante 
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com a Zuleica. Leci, entrega esse pergaminho para a Telma como Deputada Santista 

companheira da Zuleica.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

A SRA. TELMA DE SOUZA – PT – Primeiro, boa noite a todos. Boa noite em 

nome do meu querido Deputado Adriano Diogo, Deputada Leci Brandão cumprimentar 

todos vocês que simbolicamente estão recebendo esse Prêmio, simbolicamente. Minha 

querida Clara Charf, se ela me permitir.  

E dizer que lá em Santos a gente tem uma sala na nova Câmara, que leva 

justamente o nome de Zuleica Alambert, e eu vou levar esse maravilhoso diploma que é 

símbolo de uma geração onde nós mulheres não tínhamos nem direito de respirar, essa 

mulher existia na minha cidade, um Partido que acabou existindo na clandestinidade, e a 

luta pela igualdade entre os gêneros. Coisa que se é difícil nessa luta que é contínua, 

naquela época era inimaginável. Então, eu levo com orgulho esse diploma, e eu espero 

que a Zuleica dê uma salva de palmas para nós para a continuidade da luta que é nossa, 

mas que começou entre outras mulheres, com ela. Muitíssimo obrigada.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Segurando a 

emoção. Agora a nossa homenageada vai ser a Márcia Mafra. Quem está aqui para 

receber e fazer uma saudação é a sua filha, bonita como ela, Ludmila Frateschi.  
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Quem lê o memorial da Márcia Mafra? A companheira Rita vai ler o memorial 

Márcia Mafra.  

 

 

A SRA. RITA – Boa noite a todos.  

Márcia Mafra. Nasceu em 26 de agosto de 1947. Socióloga, ex-presa política, 

militou na organização de esquerda Ação Libertadora Nacional, ALN. Foi presa no 

início da década de 1970, ficando presa durante três anos. Fez parte do grupo que 

fundou o PT. Foi assessora da Ministra Dilma tanto no Ministério de Minas e Energia 

como na Casa Civil, onde fazia estudos sobre impactos sócio econômicos de grandes 

obras de engenharia e infraestrutura como o programa de aceleração do crescimento, 

PAC. Márcia faleceu em 26 de junho de 2011.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Rita vai entregar.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

A SRA. LUDMILA FRATESCHI – Queria primeiro agradecer a honra de 

representar a minha mãe, agradecer a Rita, ao Adriano e a todas as autoridades aqui 

presentes. Na semana passada eu estava assistindo a uma entrevista que a minha mãe 

deu para a Janaína Teles, para o projeto de pesquisa que ela faz na USP, uma entrevista 
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de cinco horas, super longa. E eu recebi essa entrevista quando minha mãe faleceu há 

um ano e meio atrás, e não tinha tido coragem de assistir ainda. E aí o convite para esse 

Prêmio, para receber essa homenagem me incentivou a assistir. E aí ela diz no final que 

a trajetória política dela teve um marco na vida dela muito positivo. Positivo porque 

ensinou ela a ser mais inteligente. Porque evitou que ela se tornasse uma pessoa babaca, 

e eu acho que as pessoas que conhecem ela entendem bem o que ela quer dizer com 

isso. Desenvolveu uma grande capacidade de negociação, que foi uma coisa importante 

na atuação dos Ministérios e ao longo da vida, e ela disse que se tornou uma pessoa 

mais tolerante com isso, e fez com que ela acumulasse grandes amigos. Muitos deles 

estão aqui hoje. Acho que ela está muito feliz de ver que essas trajetórias e essas 

conquistas estão sendo reconhecidas aqui, ao lado de pessoas tão importantes e com 

histórias de tanto peso, e eu como sempre, estou muito orgulhosa. É isso que eu queria 

dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Próxima é a companheira 

Eleonora Menicucci. Ela estava vindo para São Paulo e foi chamada de emergência e 

voltou para Brasília. A Juliana Cardoso vai ler o memorial da Eleonora Menicucci.  

 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO – Eu queria antes chamar a Tatau para receber 

aqui comigo o Prêmio, e dizer que Eleonora Menicucci de Oliveira, socióloga e 

feminista, atual Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Professora Titular 

em Saúde Coletiva da Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. Foi militante da 

organização de esquerda do Partido Operário Comunista. Presa em 1971, passou quase 

três anos na cadeia. Como pesquisadora da UNIFESP publicou regularmente artigos e 

estudos sobre os temas críticos das condições das mulheres nos campos de saúde, 

violência e trabalho. Sua trajetória acadêmica é marcada por uma participação em 

Conselhos, Comissões e por consultorias em políticas públicas e direitos das mulheres.  

E aí eu queria aqui, junto com o Adriano, entregar a homenagem.  
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*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Eleonora mandou um 

texto. Tatau, você podia? 

 

 

A SRA. TATAU GODINHO – Então, a Eleonora me pediu de emergência que 

a representasse, inclusive disse ao Adriano Diogo que ela ficou muito honrada e 

emocionada quando recebeu o convite. Ainda me disse, como é um Prêmio Beth Lobo, 

a Tatau e a Vera vão junto comigo. E no final das contas fiquei só eu. Então, espero não 

decepcionar vocês recebendo em nome da Ministra Eleonora. E dizer para vocês que a 

Ministra Eleonora faz parte dessa geração de mulheres jovens que entregaram vários 

anos nessa militância política de uma forma jovem, apaixonada e decidida, e que são 

responsáveis em parte como vários de outros nós aqui que deram a sua parcela de luta 

para que a gente possa estar vivendo hoje um período de maior liberdade e um período 

de reconhecimento dos crimes da repressão.  

Eleonora viveu de uma forma bastante sentida o que várias militantes viveram 

um pouco mais as mulheres que os homens, embora os homens também, que foi 

compartilhado pedaços da prisão com sua filha. Esse é um sofrimento inesquecível e a 

Eleonora tem para nós um significado extremamente importante, como tem a Rosalina 

Santa Cruz, como tem a Clara Charf e como tem várias outras militantes comunistas que 

estão aqui e companheiras que estão na mesa, que foi juntar a luta com o feminismo de 

uma maneira indissociável. A luta pela igualdade na sociedade não faz sentido se não 
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tiver igualdade entre mulheres e homens também. Então, a presença dela no Ministério 

de Política para Mulheres hoje redime todas nós e todos nós. E não é redimir no sentido 

religioso, porque essa parte é uma parte que nós, militantes políticos não militamos 

nessa área, mas redimi no sentido de nos encher de orgulho, de que estamos ocupando 

um espaço que é resultado de uma luta em que vários morreram.  

Muito obrigada e um abraço muito grande da Ministra Eleonora Menicucci para 

vocês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tatau, só queria te pedir, 

já que você está com a palavra, como a Eleonora ia desempenhar um papel de fazer uma 

costura das falas com as pessoas que ela tinha convivido, Márcia Mafra, Beth Lobo, eu 

queria te pedir que você está com a palavra, falar um pouquinho da sua convivência 

com a Beth Lobo.  

 

 

A SRA. TATAU GODINHO – É que o tempo era pequeno, eu cortei alguns 

pedaços. Eu acho que primeiro, e somos várias de nós aqui que convivemos com a Beth 

Lobo em um período em que a atividade da Beth era uma obsessão ativa e criativa, de 

fazer com que nós que estávamos na esquerda, e construindo o PT tivéssemos a 

consciência de que precisávamos lutar do ponto de vista de classes, lutar pela igualdade 

entre mulheres e homens. Mas isso começou bem antes do PT. A Beth Lobo participou 

como exilada já nos anos 70 dos grupos de exilados e exiladas brasileiras na Europa, e 

que brigavam em uma época difícil, brigar nesse sentido que a gente gosta da briga para 

que o conteúdo da igualdade entre mulheres e homens fizesse parte da esquerda.  

Se revoltava ao saber que estamos do lado na luta política e quando chega à luta 

cotidiana a gente tem mais dificuldade de reconhecer que a igualdade tem que ser 

construída todos os dias.  
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Eu me lembro de uma reunião com a Beth Lobo, quando estávamos escrevendo 

o primeiro programa de Governo do Lula Presidente em 1989, quando a gente estava 

procurando achar um norte para esse programa de Governo, várias de nós tentando 

pensar e sempre me guardou a imagem da Beth com toda a sua energia, e me dizendo, 

se nós não construirmos uma igualdade, igualdade de fato, não vai valer a pena. E nós 

fizemos uma frase, que a frase não é tão maravilhosa. Eu não sei de quem é a frase no 

final das contas, porque era de várias ali juntas, mas que depois virou um norte de 

vários programas de Governo do PT, que era ‘por um Brasil de homens e mulheres 

livres e iguais’, liberdade é um objetivo infinito, e a igualdade é a medida de que a 

liberdade efetivamente existe. Sem uma das duas partes, nós não construímos justiça. 

Sem uma das duas partes não vale a pena a gente dar as vidas como várias de nós, várias 

de vocês e várias das familiares sabem o que isso significou.  

Muito obrigada por ter convivido com a Beth, muito obrigado Adriano Diogo 

por ter construído esse Prêmio que faz com que todos os anos a gente lembre essa 

militância. E todos os Deputados e Deputadas aqui presentes que sabem o quanto é 

bom, eu que sou funcionária efetiva da Assembleia Legislativa, ver essa Assembleia 

Legislativa com posição de esquerda. Obrigada.  

 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Gostaria de anunciar a presença de 

Eunice Paiva, e queria convidá-la para vir à mesa, por favor.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora essa pessoa 

maravilhosa, enorme essa biografia, Clara Charf. Quem faz a leitura do memorial da 

Clara Charf é a Shaiya (ininteligível).  
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A SRA. SHAIYA (ininteligível) – Boa noite. Clara Charf foi filiada ao Partido 

Comunista Brasileiro de 45 a 1960. Teve a casa invadida e destruída no Governo Janio 

Quadros, teve sua primeira prisão política nos primeiros tempos de Getulio Vargas. A 

viúva do diligente da ALN, Carlos Marighela, morto em 1969 ficou exilada por nove 

anos e ajudou a fundar o PT. Hoje Clara segue militando no PT, é membro da Comissão 

de familiares de mortos e desaparecidos políticos do Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher e preside a Associação Mulheres Pela Paz.  

Clara, me sinto honrada de te entregar esse diploma porque você realmente é 

uma grande guerrilheira, que você continue assim por muitos e muitos anos. Fico muito 

feliz em te entregar esse diploma. Obrigada.  

E obrigada pela Comissão que me escolheu, a Comissão da Verdade que me 

escolheu para fazer essa entrega.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, por favor. Está 

todo mundo começando a passar mal aqui na mesa, com o ar condicionado tão frio, as 

pessoas estão se sentindo mal. Tem como desligar, por favor? 

Clara Charf, com a palavra.  

 

 

A SRA. CLARA CHARF – Boa noite para todo mundo que está aqui. É muito 

bom quando a gente vai nessas reuniões que tem os dois sexos, porque antigamente 
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eram as companheiras separadas, os companheiros separados. Eu sou dessa geração que 

foi acompanhando toda essa mudança. Então, fico muito contente que aqui tem todos os 

rostos, todas as cores, todas as experiências. Cada um tem uma história para contar.  

Eu acho que esse negócio aqui foi muito mal organizado, sem querer ofender, 

porque não pode dar a palavra a todo mundo. Eu não sei como a gente organiza uma 

reunião dessa e que todo mundo pudesse falar, porque a beleza desses atos, é muito 

difícil de contar um resumo da vida de uma pessoa, como uma situação que a gente 

viveu no Brasil, de tantos anos de luta, tanta dificuldade, tanta tortura, tanta repressão e 

tanta alegria com as vitórias que a gente conquistou.  

E essa vitória foi conquistada por todo mundo que está aqui também. Não somos 

nós que estamos aqui sentados na mesa. Quando disseram assim, você vai receber um 

Prêmio. Mas, porque eu vou receber um Prêmio? Eu sou uma das pessoas entre 

centenas e milhares de pessoas que lutaram nesse Brasil para a gente chegar a uma 

situação de poder fazer um ato como esse aqui. Antigamente não podia. Então, eu acho 

que todo mundo que está aqui tem um pedacinho da composição dessa história. Eu fico 

muito constrangida ás vezes quando me pedem para falar. Mas como é que eu vou 

contar em 10, 15 minutos, a vida de tantos anos de luta? Eu sou militante desde 45, 

quando terminou a segunda guerra mundial e estou aqui agora, com 77 anos de idade e 

acho que não deu ainda para fazer tudo que eu queria fazer.  

Eu conheço muitas dessas pessoas que estão aqui e muitas dessas que estão 

sendo homenageadas. Conheci muito a Zuleica, fui companheira dela, brigávamos 

porque a Zuleica andava de bicicleta na época em que as mulheres não andavam de 

bicicleta, coisas assim, avançadas. Se a gente for recordar a vida dessas pessoas, é uma 

coisa belíssima, mas também não vamos idealizar que essas pessoas sejam perfeitas. 

Ninguém é perfeito. Todo mundo cometeu alguns erros, mas o que levava essas pessoas 

a lutar? Era aquele desejo de transformar essa sociedade injusta e cruel, em uma 

sociedade forte, valente, cheia de tudo que o povo tem direito, homens e mulheres.  

E essas mulheres que estão sendo homenageadas e outras que serão citadas 

moldaram a sua vida para uma parte que é crucificada até hoje. Melhorou muito, nós 

temos hoje uma democracia, nós tivemos um Presidente operário, temos uma mulher 

ex-presa política, tudo isso são vitórias conquistadas com a luta de todo mundo, e dessa 

luta participam todos. Os que morreram, os que estão vivos, e os que não fazem muita 
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coisa, mas fazem todo dia o seu pedacinho. Essa luta não é de poucos, é de muitos. E se 

ela não for de muitos, ela não pode se desenvolver. Então, é muito importante ver aqui 

mulheres como Amelinha, que já sofreu na cadeia, que foi torturada, que os filhos viram 

como ela foi torturada, e que está hoje aqui. E que é brincalhona, alegre, e tem mil 

ideias. Veja o Ivan, preso político, filho de um homem que foi assassinado. Se for olhar 

o rosto de todos aqui não dá nem tempo. Tem a Rosalina, que perdeu o irmão, tem a 

Ilda, a Ilda que o companheiro foi assassinado, e ela valente foi o exílio, educou os 

filhos em Cuba, e quando todo mundo estava voltando ela falou que não voltaria 

enquanto o filho não terminasse de estudar. Cadê a Izaura? Todo mundo aqui tem uma 

história. E eu só tenho cinco minutos para falar. Então, eu acho que é melhor eu não 

falar mais. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Clara, mas só para 

rememorar, aquele tempo que os homens ficavam separados da mulher, ainda era na 

sinagoga, não era? Uma regressão muito antiga. Vamos lá. Segura, tem muita coisa pela 

frente ainda.  

Agora vamos falar da família Santa Cruz. Da mãe, da Rosalina, do Fernando, 

Elzita Santa Cruz.  

Quem vai ler o memorial dessa família é a Dodora. Maria Auxiliadora Arantes.  

 

 

A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – Elzita Santa Cruz. Mãe de 10 

filhos, parte deles foi atingido pela ditadura militar, como Marcelo, que foi expulso da 

faculdade, Rosalina que foi presa e torturada. E por fim Fernando, seu quinto filho, 

preso e desaparecido em 23 de fevereiro de 1974. Foi a partir do desaparecimento do 

filho que começou a via-crúcis de dona Elzita, a quartéis do Rio de Janeiro, Recife, de 

São Paulo, através de cartas, sem resposta, a autoridades civis e militares. A luta 

incansável da mãe de Fernando pelo esclarecimento da situação dos desaparecidos 

políticos no Brasil e por informações do paradeiro de seu filho é retratada no livro 
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“Onde está meu filho”? É uma das lutadoras pela anistia e pela democratização do país 

e hoje, aos 99 anos, segue, ao lado dos filhos, em busca dos restos mortais do seu 

querido filho Fernando. 

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu queria agradecer em nome da 

mamãe essa homenagem, agradecer a Dodora pelas palavras e colocar que é muito 

emocionante que no dia das mulheres, minha mãe seja homenageada aqui. Minha mãe 

representa a luta que nossa família, não só a nossa família teve, mas a nossa família tem. 

Em geral, a nossa família e outras famílias que foram atingidas pela ditadura, a mãe tem 

um papel muito diferente. A nossa mãe era uma senhorinha que tinha toda uma 

formação de classe média, que vinha do engenho e tal. E ela se tornou com a saga da 

nossa família, uma defensora dos direitos humanos, uma defensora que recebeu Prêmios 

como esse e outros, foi indicada entre as mil mulheres ao Prêmio Nobel da Paz. E 

mamãe foi uma das guerreiras que do momento que se viu atingida com a minha prisão, 

a expulsão do Marcelo da universidade, e assim foi, ela representa como as mães da 

Praça de Maio as mulheres que lutaram em defesa dos seus filhos. E também nós, outras 

mulheres que entramos na luta e somos atingidas como mulheres. A gente lê o livro 

‘Mulher, substantivo feminino’ e vê como na tortura nós mulheres fomos atingidas de 

forma diferente dos homens. Não mais ou menos, mas diferente. A tortura sexual, nosso 

corpo, sendo usado pelos torturadores da forma que foi usado, ler aquele livro, ler a 

história da Inês Etienne Romeu, ler a história das mulheres que foram torturadas, 

usando o seu corpo. Eu fui presa junto com o meu companheiro, e o tempo inteiro a 

gente era usado um contra o outro. Com a relação homem mulher, era uma relação de 
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dominação e na tortura, como foi usado Amelinha, os filhos, a preocupação da mulher 

mãe.  

Eu dizia agora a pouco porque as mulheres não eram torturadoras. As mulheres 

estavam na repressão, nos encontros fora, na busca pela gente. Mas na tortura direta, nós 

éramos torturados por homens, porque o machismo é tão grande dentro das forças 

armadas, e aquele é um terrorismo de Estado, que eles achavam que as mulheres não 

teriam condições, por ter a sua sociabilidade de mulher, elas não saberiam torturar tanto 

e eram capazes até se envolver com o torturado.  

Tem muitos casos de estupro, muitos casos de violação de direito na questão da 

sexualidade que eu passei, que Amelinha passou, que nós sabemos que eram torturadas 

por homens e nós estávamos sempre nuas. Nosso corpo era objeto muitas vezes de 

descaso. Muitas vezes não éramos nem tocadas, mas nós mulheres, todas que estão aqui 

presentes e que foram torturadas sabem o quanto a relação com mulher na tortura tem 

uma especificidade. É uma coisa única nessa relação da tortura. E aqui nós temos 

mulheres mães, e temos mulheres filhas. As nossas filhas que também passaram por 

essas torturas. Além de Ivan ser um preso político, Ivan é um filho. Temos a Ñasaindy, 

que nasceu em Cuba e devia perguntar muitas vezes, quando a mãe dela e o pai saíram 

de Cuba em busca do seu ideal, de justiça, de saber que talvez a revolução fosse 

vitoriosa e menos longa, Ñasaindy ficou em Cuba um ano e oito meses. E veio para o 

Brasil quando tinha 12 anos. Quantas vezes deve ter perguntado onde está meu pai, 

onde está a minha mãe, como a minha mãe pergunta até hoje, onde está meu filho? Uma 

resposta que nós não conseguimos ter até hoje. Minha mãe tem 99 anos, não pode estar 

aqui porque mora em Recife, mas nas coisas de Recife ela tem ido e tem ido com essa 

pergunta. Nós tivemos Governos como o Governo Lula, como o da Dilma, temos a 

Comissão Nacional da Verdade e até hoje, que país é esse que até hoje não apurou a 

Casa da Morte que dizem que meu irmão foi torturado, queimado, e queimaram em um 

forno em uma troca de benefícios. Quer dizer, um policial chega e diz isso publicamente 

e isso não é rigorosamente apurado. Onde nós soubemos desde um vídeo que se coloca 

aqui eu falo em 1983 que nós soubemos que o nosso irmão tinha ido para a Casa da 

Morte de Petrópolis. A Casa de Petrópolis até hoje não foi desapropriada. Ela foi 

vendida para um outro torturador que morava lá. Então, eu acho que a iniciativa que a 

Comissão da Verdade de São Paulo está tendo é importantíssima para resgate de tudo 

que aconteceu.  
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Mas é necessário que se faça justiça nesse país. Nós sabemos de quem é a 

responsabilidade. E até hoje é algo que nós esperamos que a minha mãe talvez ainda 

esteja viva para ver isso esclarecido e responsabilizado. Eu não quero mais, já disse isso 

aqui, andar por ruas que tem o nome de torturadores e ditadores. Queria que aqui fosse 

como a Argentina e o Chile que não precisava andar em um viaduto que se chama Costa 

e Silva e outros mais. Obrigada pelo Prêmio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Presidente da OAB do 

Rio de Janeiro é seu sobrinho, certo Rosalina? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Sim, e acabou de ter uma bomba. 

Temos agora a questão dos filhos e dos netos. O neto da mamãe que é o Presidente da 

OAB no Rio de Janeiro. Um jovem que há três dias atrás teve uma bomba na OAB 

como foi a três anos atrás, a Ligia foi assassinada lá. O Rio Centro se repete. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dona Ilda presa, seus 

filhos sequestrados, Vladimir, Gregório e a menina. Quem vai falar do memorial da 

Ilda, companheira de Virgilio Gomes da Silva, Thaís Barreto, sobrinha de Zequinha 

Gomes Barreto. Com a palavra, Thais Barreto.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Ilda Martins da Silva. Viúva de Virgílio Gomes 

da Silva, ex-operário da indústria química e dirigente da Ação Libertadora Nacional 

(ALN), torturado até a morte na Operação Bandeirantes, em 29 de setembro de 1969. 

Ilda foi presa com três dos seus quatro filhos, sendo a mais nova com quatro meses. Ilda 
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também foi torturada e ficou presa por 10 meses, sendo que em quatro deles esteve 

incomunicável. Perseguida após sair do Presídio Tiradentes, seguiu um ano depois para 

o exílio, inicialmente no Chile e depois em Cuba, de onde retornou após a formatura dos 

quatro filhos, em Havana. 

Eu gostaria de convidar os representantes. Eu não sei qual dos filhos que virão 

aqui. A dona Ilda está aqui? Desculpa, eu não a vi aqui.  

Dona Ilda, eu queria dizer também que para mim que vim lá do nordeste e para a 

minha família que foi envolvida, a família Barreto, meus tios foram assassinados em 71, 

Zequinha Barreto, Antoniel, e para mim é uma honra muito grande lhe entregar, porque 

nós nordestinos nos envolvemos de corpo e alma. E hoje eu estou nessa luta 

trabalhando, me envolvendo com Adriano Diogo na Comissão. Muito obrigada por essa 

oportunidade. Foi um prazer te conhecer e está sendo um prazer poder entregar.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Boa noite a todos. Muito obrigada 

pela presença. Agradeço a todos da mesa essa homenagem que estão fazendo. Me 

desculpem que fico emocionada.  

Agradeço a homenagem. Eu não sou digna disso. Dignos são os que lutaram, 

porque eu sou esposa e mãe, não fui lutadora. Mas lutei conforme eu pude. E essa 

homenagem eu ofereço a todos os companheiros e também especialmente ofereço aos 

meus filhos que foram guardiões da minha força. Eles me deram muita força para 

chegar até aqui. Essa homenagem eu ofereço a todos. É muito merecida essa 

homenagem. Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Homenageada, Izaura 

Coqueiro. Quem vai ler o memorial é a jornalista Lucia Rodrigues.  

 

 

A SRA. LUCIA RODRIGUES – Boa noite.  

Izaura Silva Coqueiro, viúva de Aderval Alves Coqueiro, metalúrgico, militante 

do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT). Coqueiro foi banido do país em 1969 

ao ser libertado da prisão em troca do embaixador alemão Von Holleben, que fora 

sequestrado pelos militantes de esquerda. Voltou na clandestinidade em 1971, quando 

foi morto em um prédio no Rio de Janeiro. Coqueiro foi o primeiro banido político do 

Brasil a ser assassinado pelo regime. Izaura teve que exilar-se em Cuba com duas filhas 

ainda pequenas, de onde só retornou após a anistia. 

Parabéns Dona Izaura. A Senhora é um exemplo de mulher.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

A SRA. IZAURA SILVA COQUEIRO – Boa noite a todos. Eu quero 

agradecer esse Prêmio. Eu não sei se eu sou merecedora, mas como todos, são 

merecedores todos os que estão aqui. Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora a homenageada é a 

Damaris Lucena. Ela não pode comparecer por problemas de saúde. Quem vai 

representar a Damaris é a Ñasaindy Barret de Araujo. Eu peço a companheira Vivian 

Mendes para que faça a leitura do memorial da Damaris e a Ñasaindy Barret de Araujo 

recebe por ela.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Damaris Lucena, Ex-militante da Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR), foi presa em 20 de fevereiro de 1970, em Atibaia, no 

interior de São Paulo. Seu marido, Antônio Raymundo de Lucena, foi assassinado na 

frente da família. Ariston Lucena, o filho mais velho do casal, foi preso aos 18 anos de 

idade, após cerco empreendido aos militantes da VPR na área do Vale do Ribeira, e 

passou quase 10 anos preso, uma vez que foi condenado à pena de morte após a 

mudança da Lei de Segurança Nacional, em 1969. Damaris foi barbaramente torturada e 

sua libertação ocorreu quando foi trocada no sequestro do Cônsul japonês, Nobuo 

Okuchi. Exilou no México e, depois em Cuba, onde reconstruiu a vida. A família 

retornou ao Brasil após a Anistia e, desde então, busca incessantemente pelos restos 

mortais de Antônio Raymundo de Lucena que, embora figure na lista oficial de mortos, 

permanece desaparecido, tendo sido enterrado, provavelmente, numa vala clandestina 

do Cemitério de Vila Formosa. 

Eu também queria aproveitar a oportunidade para dizer que para mim é uma 

honra muito grande entregar essa homenagem à dona Damaris. Ela está muito 

adoentada, conversei com ela por telefone, ela queria vir, mas o médico recomendou 

que ela evitasse fortes emoções. Nós conhecemos a Damaris e sabemos como ela se 

emociona, porque é uma vida inteira dedicada a essa luta.  

A companheira veio lá do Maranhão e ela conta a história de vida. E toda vez 

que eu ouço, não importa que sejam até com as mesmas palavras não tem quem não se 

emocione, porque é uma vida dedicada à luta, e para mim sim, especialmente a Damaris 

é um exemplo muito grande de vida. Obrigada.  
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*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

A SRA. ÑASAINDY BARRET DE ARAUJO – Mesmo eu fazendo referência 

a Damaris na minha fala, eu não tenho como não fazer uma observação. É difícil dizer 

isso, mas eu tive a honra e o destino me colocou nessa situação, mas que somente por 

estar nessa situação foi que eu tive oportunidade de fazer parte da família da Damaris. 

Então, para mim é muito importante, é uma honra com certeza. Eu estive com ela esses 

dias e nós sempre, revivendo as coisas do passado, as coisas como se deram, e a 

Damaris na minha vida é uma grande benção, é a minha mãe. Eu vou falar um 

pouquinho mais sobre ela, porque eu acho tão importante, e que bom que eu estou 

representando ela, posso representá-la. Faço parte dessa família.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Próxima homenageada é 

Eunice Paiva. Nem sabia que ela tinha um sobrenome italiano encaixado.  

A Comissão do Estado de São Paulo tem o nome do seu marido, Rubens Paiva. 

E vários motivos convergiram para que o Deputado Rubens Paiva desse o nome a essa 

Comissão Estadual da Verdade.  

A Vera Paiva, filha de Eunice escreveu um belíssimo artigo outro dia na Folha 

de São Paulo. E seu irmão, Marcelo Rubens Paiva na mesma ocasião disse o seguinte, 

‘falamos a vida toda do meu pai, tentando reencontrá-lo e recompor a história. Mas 

daqui para frente eu vou começar a falar é da minha mãe, Eunice Paiva. Então, a Thais 

vai ler um breve memorial da dona Eunice, e eu acho muito importante a presença da 
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Vera Paiva, que até na abertura dos trabalhos em Brasília estava prevista a falar, acabou 

não falando, e aí ela veio falar aqui na Assembleia Legislativa o que ela estava prevista 

para falar, e acabou proibida.  

Thais, vamos falar dessa mulher maravilhosa, Eunice Paiva.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eunice Paiva. Viúva do Deputado Estadual 

desaparecido político Rubens Paiva, no dia 20 de janeiro de 1971. Nesta data, a casa de 

Paiva ficou ocupada e Eunice e Eliane, sua filha de 15 anos, também foram levadas ao 

DOI-CODI/RJ, onde não conseguiram ver o marido e pai. Ambas foram interrogadas, e 

Eunice permaneceu 12 dias incomunicável. Eliana foi libertada após 24 horas. Desde 

71, Eunice vem travando uma batalha incansável em busca do corpo do marido e do 

direito de sepultá-lo, fato que até hoje não ocorreu. 

Gostaria de convidar a Vera Paiva para vir receber. Agradecemos a presença 

aqui.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

A SRA. VERA PAIVA – Então, a gente primeiro agradece muitíssimo a 

lembrança, eu acho que foi muito pertinente nesse momento, e para mim é duplamente 

uma honra porque eu fui colega da Beth na USP. Eu fui Professora da USP e fui massa 

dela, era minha liderança na luta feminista. Então, para mim é duplamente honroso estar 

aqui. A gente fica com muita pena de a mamãe não poder vir. Ela está viva, mas está 
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muito doente com Alzheimer, e a gente fica com muita pena de ela não poder estar 

assistindo esses últimos tempos do Brasil, a instalação da Comissão da Verdade e esses 

debates que a gente retomou afinal depois de algum tempo, sem estar tão Claramente 

posicionada no resgate da memória de todos aqueles que foram tão estereotipados como 

bandido, como barata, como eu disse no artigo, como terroristas, como se nós fossemos 

Bin Laden ou jogadores de bombas sem causa, ou, eu acho que nesse momento a gente 

deveria fazer um esforço gigantesco para resgatar a memória não só como disse a 

querida Clara, que está me lembrando a mãe de Rubens Paiva tanto hoje. Você está 

igualzinha a minha avó. Ela tinha essa carinha, esse tom de cabelo, esse jeito de falar, e 

foi alguém que sofreu bastante também. Era o filho querido e predileto dela.  

Então, me fez trazer a memória dela também hoje. Mas eu acho que esse tipo de 

evento que foi ficando raro ao longo da contínua construção da democracia, a gente não 

estava parada, todos nós aqui estávamos fazendo cada um o seu pedacinho no lugar 

onde está, para transformar as pequenas e grandes conquistas, tentar expandi-las, com 

lutas diferentes, ampliando horizontes daquilo que a gente chama de direitos, resgatando 

mais direitos, direitos violados e etc. e eu sinto muita dó de a mamãe não poder estar 

vendo isso hoje. Então, para mim é uma sensação dupla, devo confessar.  

De um lado eu fico orgulhosa de ser filha de quem sou. Representar eu, na 

minha área, por relações igualitárias de gênero porque eu estou nessa também, mais 

fortemente direitos sexuais e no campo da AIDS onde eu estou me mexendo, Marcelo 

também está se mexendo, mas a mamãe eu quero lembrar, entrou na faculdade junto 

comigo. No dia que eu entrei na faculdade. E foi cursar Direito, e ela tinha sido uma 

mãe de família que até então não trabalhava. Fez Direito e ao longo da vida profissional, 

que ela o fez até não conseguir mais trabalhar por conta do Alzheimer, ela se aposentou 

porque estava doente e não dava mais conta, ela se dedicou ao direito indígena, ao 

direito dos povos, que em minha opinião são os mais esquecidos no resgate da memória 

do que foi o massacre e o genocídio que a gente viveu nesse país. Uma das coisas que a 

gente tem que prestar mais atenção na reconstituição da memória do que foi esse tempo 

no resgate do massacre que todos aqueles que resistiram, sofreram, é o massacre dos 

povos indígenas que foram mortos e torturados. Você tem histórias e mais histórias que 

nós não conseguimos entrar e que ás vezes para recolher, tem tribos indígenas que estão 

cercadas, protegidas e impedidas de falar pela Eletrobrás por exemplo. Eu não sei se 

vocês podem... Então, assim, a minha mãe eu não só cresci assistindo meu pai lutar não 
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só pelas causas, eu não vou repetir porque o caso dele é um dos mais conhecidos, o que 

me espanta é que os outros não sejam conhecidos. Me incomoda ás vezes ter duas ou 

três famílias que estejam no foco da cena e a gente abandone como a Clara falou, tantos 

milhares de pessoas. Mas no caso dos povos indígenas, se a gente não puder ir na 

direção e resgatar, e aqui eu estou homenageando a luta da minha mãe, que é isso que o 

Marcelo falou.  

Além de ter nos criado, além de ter resistido, ela mesma foi estudar e se dedicou 

a defender o direito indígena e o direito daqueles povos massacrados. Eu gostaria só de 

ressaltar porque eu acho que ás vezes é o que ela diria.  

Eu agradeço, e (ininteligível) ela chamava de ‘meu Rubinho’, porque ele tem a 

cara do meu pai quando era pequeno, está aí e quem sabe siga essa luta com a gente. Eu 

agradeço muito em nome da minha mãe e da família toda.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nossa homenageada, 

Pedrina José de Carvalho. Com a palavra Ivan Seixas.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pedrina José de Carvalho, que para nós sempre foi a 

Dina, é uma operária do setor têxtil, que conheceu um operário metalúrgico, que era um 

torneiro mecânico. Eu tenho a honra sempre de dizer que fui comandado por um 

operário torneiro mecânico que não trabalhou na Villares e não era o Lula. Era o 

Devanir José de Carvalho. A Dina e o Devanir tiveram dois filhos, o Carlos que está 

aqui e o Ernesto. O Devanir foi capturado em abril de 1971 e trucidado no DOPS, 

inclusive nós denunciamos recentemente, com a presença do Cônsul americano 

participando das torturas a ele. Um festim diabólico durante três dias. Devanir, um 

operário torneiro mecânico deu a Dina esses dois filhos e ela, como todas as outras 

mulheres que são as verdadeiras heroínas levaram os filhos a ter profissões, a terem uma 

família, a construírem o futuro. Essas heroínas, eu acho que na figura de Pedrina, da 

Dina, eu acho que é uma representante melhor. Porque operário quando perde o 
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emprego, a família passa fome. E nesse caso além de perder emprego, perdeu a vida. 

Deu a vida por essa luta e o tempo todo esteve ao lado dele a Dina e os filhos.  

Quando nós fomos todos capturados na época, em abril de 71 em vários dias 

seguidos, na Oban tinha três, as viúvas eram minha mãe, a Dina e a Maria Helena 

Zanini, que eu acho que a gente tinha que fazer uma homenagem também. A Maria 

helena já morreu. Morreu de câncer, e sobrou só o Fabiano que estava em Votuporanga. 

E a família dele, os tios estão morrendo e o Fabiano, que é uma figura muito especial 

para nós.  

A Dina, depois que saiu, ela passou um mês, um mês e pouco presa na Oban, foi 

solta e ficou aqui no Brasil cuidando dos filhos. E o mais rápido que pode, fugiu do país 

junto com os filhos. Ela, quando vai para a rodoviária com os filhos, um torturador que 

a seguia falou, você não está fugindo? E ela fala, não, vou visitar um parente no interior. 

Mas ainda bem que ele não perguntou, cadê a passagem. Porque a passagem era para a 

fronteira e ela sai com os dois, vai para o Chile, há o golpe do Pinochet no Chile, foge 

com a família para a Argentina e da Argentina segue para Portugal. E lá ela consegue 

tocar a vida dessa família sofrida. Reconstruir sua vida, tem uma família, tem outros 

filhos, tem outras pessoas junto com ela. Eu acho que a Pedrina é a grande representante 

para mim dessas mulheres, que como a Izaura e como tantas outras mulheres que 

tocaram a vida e conseguiram tocar a vida dessa resistência no nosso país, porque a 

redemocratização foi construída pelas mulheres. As mulheres da luta contra a eucaristia, 

as mulheres familiares de mortos e desaparecidos, essas mulheres são as que fizeram a 

luta. Elas não são pessoas menores como a Ilda acha que são. Vocês são guerreiras, 

vocês são fortes o suficiente para carregar a bandeira que os maridos de vocês 

carregavam, e passar essa bandeira aos filhos de vocês.  

Então, com muito orgulho, com muita honra eu quero fazer essa homenagem a 

Dina, minha querida chefa.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 
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*      *      * 

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Eu ofereço esse Prêmio a todas 

as mulheres guerrilheiras do nosso país, e todas as mulheres que lutam pela 

sobrevivência. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, para concluir nós 

vamos homenagear Soledad Barret Viedma e sua filha, Ñasaindy Barret de Araujo.  

Eu vou fazer um pouco diferente. Já que é para concluir, tem um vídeo que veio 

do Uruguai que o Daniel Viglietti e o Mário Benedetti fizeram um poema e uma música 

em homenagem a Soledad Barret Viedma. É uma cópia bem, não é muito nítida, não é 

muito Clara, mas foi uma homenagem que esses dois poetas uruguaios fizeram a essa 

companheira. Queria que pedisse pelo menos a luz para dar o contraste.   

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa noite.  

Eu acho que nesse momento é muita emoção que a gente está vendo a entrega do 

2º Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres. Foi uma iniciativa da União 

de Mulheres, dos 30 anos, aqui na Assembleia Legislativa tem um Prêmio Santo Dias 
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de Direitos Humanos, e por que não tem o Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das 

Mulheres? Então, a União de Mulheres fez 30 anos em 2011, e agora nós estamos em 

2013 entregando esse Prêmio com uma mesa tão significativa, tão expressiva como essa 

mesa, e o plenário também. Cheio de pessoas, é muita militância, é muita história.  

Eu agradeço a Leci Brandão por ler o memorial da Zuleica Alambert, a primeira 

Deputada da Assembleia Legislativa. Eu agradeço a Ludmila cuja mãe nós conhecemos, 

a Márcia Mafra foi nossa companheira de cadeia, e eu estou aqui lembrando o tempo 

todo porque quando nós vivíamos juntas ali, ela ainda ia ter a Ludmila. E tantas outras 

que foram mães antes da prisão e passaram pela prisão como mães. E essa maternidade 

foi usada contra nós.  

Está aqui a Rosalina, eu, a Crimeia, a Dodora, a Ilda, a Izaura, a Pedrina. A 

Pedrina eu estou vendo aqui, aquele ali que é o Carlinhos? Na época em que éramos 

(ininteligível) quanto tempo que passou. Quanta história passou aqui.  

E agora a gente vê essa homenagem do Daniel a Soledad e a Ñasaindy. A luz da 

lua. Muito lindo.  

E olha o internacionalismo solidário que essa mulher abraçou, lutou por três, 

quatro povos. Essa lutou pelos povos do mundo inteiro. Essa é uma heroína do mundo 

inteiro. E que força teve essa mulher, porque ainda que ela tenha te deixado com a 

Damaris Lucena, porque realmente você foi uma mulher privilegiada de viver com a 

Damaris, mas é uma força muito grande você ser mãe e deixar sua filha para ir para a 

luta. Tem que ter muita coragem, muita audácia, muito guerrilheira, muito guerreira. 

Então, a Ñasaindy nasce em 1969 em Cuba. A Soledad vai conhecer o pai, José Maria 

Ferreira Araujo lá em Cuba, José Maria vem antes da Soledad, eles chegam em 1970 

aqui no Brasil, e logo ele é preso, torturado, assassinado e nós nunca pudemos enterrar 

os seus restos mortais.  

É um desaparecido também, José Maria Ferreira Araujo, embora a gente tenha 

todas as informações que ele tenha sido sepultado no Cemitério da Vila Formosa 

embora nós nunca resgatamos o corpo. Com outro nome, claro. Fizeram tudo para 

ocultar, criar o desaparecimento forçado. A ditadura criou, construiu essa figura do 

desaparecimento forçado que foi uma iniciativa da ditadura brasileira que se estendeu 

para outras ditaduras do CONESUL.  
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A Soledad veio em 1972, mas ela é assassinada em 1973. Assassinada e ao que 

tudo indica, assassinada grávida, segundo a advogada de Recife, a Dra. Mércia, a que 

vai ver o corpo.  

Também o episódio em que a Soledad é assassinada é conhecido como a 

‘chacina de São Bento, mas na verdade ela foi presa, foi sequestrada, torturada e 

assassinada. Ela, a Paulina Raistu e demais companheiros. E a Ñasaindy continua. Ficou 

com a Damaris, veio, chegou ao Brasil com 12 anos, a documentação falsa porque tinha 

que se esconder dos militares da repressão. Ela pode até falar melhor. Ela foi ter seus 

documentos muito tempo depois. E ela hoje é a contemplada pelo 2º Prêmio Beth Lobo. 

Eu acho que é emoção, eu me sinto muito feliz de ver esse momento, de ver esse Prêmio 

ter esse alcance, porque é um alcance histórico, nós estamos escrevendo a história do 

Brasil da forma mais justa, da forma mais digna, e eu acho que isso não tem preço.  

Muito obrigada aos Deputados que sempre apoiam. Obrigada por vocês estarem 

aqui com a gente. A Rosalina, a Ilda, a Clara Charf que é sempre a nossa estrela guia, a 

Ludmila que é linda, eu vejo a Márcia Mafra aqui na minha frente o tempo todo, a 

Izaura, a Pedrina, a Tatau representando a Eleonora, a Vera Paiva. Você, Vera, você 

também está sendo homenageada. Eunice Paiva é sempre homenageada, mas você 

também porque eu me lembro de você ainda jovenzinha, na Praça da Sé militando. Eu 

lembro sempre da Vera.  

Obrigada por tudo que vocês fizeram por nós.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A ENTREGA DA HOMENAGEM. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ñasaindy, vamos lá.  
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A SRA. ÑASAINDY BARRET DE ARAUJO – Eu vou fazer uso do meu 

direito de contemplada, no sentido de estender um pouquinho a minha fala, porque é um 

momento muito importante para mim e eu não tenho como calar. Antes de mais nada e 

antes de estender a mesa o Prêmio, eu gostaria de apresentar, nessa sala estão presente 

três dos netos de Soledad. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. Abel Davi 

de Araujo Lopes, Diana de Araujo Lopes e Liz Lucena Drummond. Tenho mais uma 

filha, Ivich Barret Queirolo. Vocês poderão perceber que os sobrenomes deles são 

diferentes. Isso é consequência também da nossa história, a nossa história que está 

sendo contada.  

Eu gostaria de chamar a Liz para ler um poema que eu gostaria de ler porque ele 

me retrata um pouco. É muito difícil ser filha da Soledad. De certa forma ela é uma 

pessoa incrível e eu cresci tendo que lidar com duas mães. Duas grandes histórias, 

porque a história da Damaris é uma história muito trágica, muito difícil também. Então, 

eu gostaria que a Liz viesse ler esse poema. É importante dizer que esse poema levou 10 

anos para ser feito. É um simples poema, mas eu comecei ele em 2002, e vim 

trabalhando ele durante anos e só realmente foi fechado hoje. Que coisa incrível, foi 

fechado hoje. Ele tomou o sentido real e a significância geral, hoje. Então, por favor, 

Liz, eu gostaria que você fizesse isso por mim.  

 

 

A SRA. LIZ LUCENA DRUMMOND – Boa noite a todos. Eu vou aproveitar 

o momento antes de ler o poema da minha mãe para dizer que eu me sinto muito 

honrada de estar aqui, e dizer que assim como as minhas duas avós, todas as pessoas 

que conviveram com eles, eu também sou militante, minha irmã também é e nós sempre 

vamos lutar pelos direitos e que todos tenham as igualdades que nós vamos ter. Então, a 

luta que começou pela minha avó e antes disso, pelo meu bisavô, a gente vai manter 

para sempre. Eu vou passar isso para os meus filhos, meus sobrinhos, para todo mundo 

que eu conhecer no mundo, porque é o nosso direito de lutar e ter um mundo justo para 

todos. Todo mundo tem direito a isso. Obrigada.  
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‘Desaparecidos do meu ser.  

Sou cega, deficientemente virtual. E os olhos que em mim poderiam enxergar 

não conseguem se abrir, pois nunca nasceram. Faltou a sua criação. Informação 

suficiente e a mente em toque de afeto que só um descendente sente.  

Acordo todo dia recriando a experiência, e assim martelando, cavando, rasgando 

essa mascarada história. Vivo para ver se vejo uma luz. Uma luz com Claras formas 

humanas, rostos que não me recordo, mas que estiveram ali. Gente que se sorriu, 

também não vi. Uma luz recheada, espirituosa, que transcenda as frestas do meu 

limitado alcance sensorial. Principalmente em se tratando de sentimentos. Paternais, 

maternais. Uma luz que seja eu mesma na qual me reconheça em seus traços. De 

herança genética, de herança ideológica. Porque senão adormeço e a cada dia que passo 

nessa escuridão, enterro em meus sonhos todas as imagens da opressão. Todas as 

infâncias degoladas das crianças por quais passo. Todos os mendigos em seu cansaço. 

Todos os seres dementes e seus dolorosos gritos mudos. Todos. Todos os dolorosos 

excluídos do mundo.  

Entre toda essa gente em todos os continentes tem um irmão, porque sinto suas 

dores. Então, penso que mesmo sem ter meus olhos alegres, sei que essa luz está 

presente. Como o sol que quando encontra uma tempestade, um arco-íris é formado. É 

uma esperança o que a luz almeja. É a memória. É a verdade iluminando os cantos da 

história da humanidade’.  

Obrigada.  

 

 

A SRA. ÑASAINDY BARRET DE ARAUJO – É muito difícil improvisar 

porque a gente se emociona, então, eu tomei a liberdade de montar antes a minha fala 

para que fosse também objetiva e não fosse perdido nenhum ponto do que eu gostaria de 

falar.  

Prezados companheiros e companheiras aqui presentes, o meu enorme 

agradecimento por compartilhar acolher com gestos de carinho nesse memorável 

evento. É difícil encontrar palavras que possam expressar tantos sentimentos 
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experimentados. Tanta história condensada, camadas e camadas de entendimento, 

reflexão, conflitos e aceitação. Já falou Clara Charf, é muito difícil à gente... A vida nos 

forma, o meio nos transforma diariamente, e os encontros nos dizem em que mar nós 

estamos nadando. Então, eu olho no em torno e ao meu lado aqui hoje também sendo 

homenageadas estão essas valorosas mulheres que por sua trajetória de luta e marcadas 

pela dor, tornam mais digno e grandioso esse momento. Quatro dentre elas estiveram 

inclusive muito presentes e influenciaram diretamente a minha vida desde a infância. 

Tia Clara, tia Izaura, tia Ilda, e Damaris oliveira Lucena, que é a minha mãe terrena. É 

assim que a chamo porque tem aquela que é minha mãe de luz, Soledad Barret Viedma. 

Para quem não conhece essa história, apesar da Amelinha já ter falado bastante, eu vou 

contar em breve relato.  

Sou filha de dois jovens militantes que se conheceram em Cuba, que foi onde 

nasci em abril de 69. Meu pai, Jose Maria Ferreira de Araujo, brasileiro da Paraíba, ex-

marinheiro, nascido em junho de 41 e membro da organização Vanguarda Popular 

Revolucionária. Minha mãe, Soledad, era paraguaia, nascida em janeiro de 45.A 

convivência em Cuba foi tudo que tiveram juntos. Entre o namoro, o casamento, meu 

nascimento e o primeiro ano de vida. Quando completei um ano e dois meses, José 

Maria retornou ao Brasil em missão revolucionária. Dois meses depois, no dia 23 de 

setembro de 1970 foi preso em São Paulo, levado ao DOI-CODI, e ao ser torturado, 

faleceu.  

Soledad Barret, não sei se tomou conhecimento de sua morte, mas resolveu 

partir de Cuba em dezembro deste mesmo ano. A essa altura, Damaris, seus filhos e eu 

já tínhamos com a convivência criado um elo. Talvez fizesse parte de um plano, talvez 

não. O fato é que a revolução chamava Soledad. E talvez a luta e o exílio era o campo 

de batalha que Soledad melhor conhecia.  

Filha de Alejandro Barret, um dos fundadores do Partido Comunista Paraguaio. 

E neta do pensador, anarquista, escritor e jornalista espanhol Rafael Barret, Soledad era 

também irmã de jovens militantes constantemente perseguidos em seu país. Ela 

conheceu o exílio já aos dois anos de idade. Junto conheceu a pobreza e a falta dos entes 

queridos, hora por estarem escondidos, hora por estarem encarcerados.  

Soledad na adolescência, já vivendo em Montevidéu no Uruguai, participava 

ativamente de movimentos e atividades com o povo paraguaio. Aos 17 anos foi 
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sequestrada e não quis negar seus ideais diante dos jovens nazistas, que cortaram a sua 

pele deixando marcado para sempre em suas coxas duas suásticas. O processo do 

reconhecimento dos autores desse bárbaro ato terminou caindo sobre ela mesma, porque 

os militares já a reconheceram como uma futura líder. 

Por medida de segurança, Soledad foi enviada pela família para a União 

Soviética. Após um ano de estudo retorna e logo ingressa em um dos grupos 

revolucionários da Argentina. Assume a partir daí seu compromisso com a luta contra 

as ditaduras. Soledad, foi presa em janeiro de 1973 em Recife, Pernambuco. Traída por 

aquele que além de seu companheiro, seria também o comandante de sua operação. Seu 

corpo foi encontrado junto com outros cinco militantes assassinados em uma chácara na 

cidade de Paulista ainda em Pernambuco. Mesmo os órgãos de repressão sabendo quem 

ela era, nunca atenderam aos pedidos de reconhecimento do corpo e de translado, 

sempre requeridos pela família. Consta ter sido enterrada como indigente no Cemitério 

da Várzea em Pernambuco. Durante muito tempo as notícias chegavam incompletas e 

os comentários eram de mortes prováveis ou desaparecimento. Essas dúvidas sopravam 

nas chamas das possibilidades de que algum deles estivesse vivo e que um dia 

retornariam, o que até hoje não aconteceu.  

Enquanto isso, Damaris me acolheu em seu seio desde que seus pés talvez ainda 

não tocassem no chão, dada a dor das cicatrizes das recentes perdas, torturas e lágrimas 

promoviam em seu coração. Eu era uma criança, mais uma criança. Uma irmã para seus 

filhos. Uma nova filha.  

Assim foi e eu nunca poderei deixar de dizer o quanto a amo por ela ser quem é. 

Essa mulher verdadeira, batalhadora, determinada, que não abandonou seu posto e sua 

militância. Assumindo com total comprometimento lhe fora conferida. Uma missão que 

pouco a pouco e cada vez mais se tornou sua própria vida.  

Deve ser por tudo isso que eu também hoje estou aqui. É o ponto de conexão de 

muitas mulheres valorosas e principalmente incansáveis nas batalhas travadas por anos 

e anos.  O sentido de suas vidas são seus sonhos, sua esperança, a utopia de que um dia 

o mundo será muito melhor para todos. Quando me encontrei diante de mim e da minha 

trágica realidade por muitos anos, primeiramente em Cuba e depois no Brasil, procurei 

dar sentido e forma a tudo que me acontecia e ao que tinha acontecido de bom e de 

ruim. Foi muito duro, muito difícil sim, mas menos solitário do que parecia, pois 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



35 
 

sempre tive ao meu lado pessoas maravilhosas que ás vezes mesmo sem saber tornaram 

meu viver ainda algo necessário. Elas estão aqui hoje, que são meus filhos, minhas 

filhas, meus amigos e amigas, demais familiares. Estaremos sempre unidos. Com elas 

compartilho a força que emana desse momento. É também por elas que me tornei o que 

hoje me faz merecer. Sou Ñasaindy Barret de Araujo, estou a serviço da humanidade e a 

favor de uma cultura de paz contra todas as formas de violência, perpetuação das 

desigualdades e injustiças.  

Por todos, homens e mulheres que se perderam e foram torturados, encarcerados, 

por todos que vivem e que ainda irão nascer. A luta continua por mim e através de mim.  

Quero aproveitar, eu trouxe presentes também. Quero presentear o Deputado 

Adriano Diogo pela incrível iniciativa e pela atuação na área de direitos humanos. 

Quero também presentear a Leci Brandão que compôs esse Prêmio juntamente com o 

Deputado. Homenagear a Amelinha Teles pela incansável e árdua batalha no sentido de 

esclarecer e encontrar a verdade e a memória nesse país.  

Gostaria de pedir, na realidade eu gostaria muito também de homenagear a 

Damaris. E isso eu farei pessoalmente. E gostaria de pedir a você, se você pudesse ler 

essa homenagem que agora eu vou entregar. É um poema que a Soledad deixou para a 

sua mãe no dia 11 de março, foi à última vez, era o aniversário da mãe dela e a Soledad 

deixou um poema para a mãe dela. Então, eu gostaria de pedir que você lesse, por favor, 

enquanto eu entrego.  

 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – ‘Mãe, me entristece te ver assim, o 

olhar quebrado dos teus olhos azul céu, em silêncio, implorando que eu não parta. Mãe, 

não sofras se não volto. Me encontrarás em cada moça do povo, deste povo, daquele, 

daquele outro, do mais próximo, do mais longínquo. Talvez cruze os mares, as 

montanhas, os cárceres, os céus, mas, mãe, eu te asseguro, que, sim, me encontrarás! No 

olhar de uma criança feliz, de um jovem que estuda, de um camponês em sua terra, de 

um operário em sua fábrica, do traidor na forca, do guerrilheiro em seu posto, sempre, 

sempre me encontrarás! Mãe, não fique triste. Tua filha te quer. Soledad Barret’.  
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A SRA. ÑASAINDY BARRET DE ARAUJO – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos encaminhar 

para o encerramento. Eu queria fazer uma última menção, uma última homenagem 

absolutamente silenciosa. Lucia Rodrigues, vem para cá um pouquinho.  

Ñasaindy, a história da sua família é uma história impressionante. Todos nós, 

Amelinha, eu, Ivan, quando chegamos no DOPS, estava seu tio lá, Jojito Barret Viedma 

chegando de Recife, e ele contou as histórias de sua família e de sua mãe. Essas 

histórias, a gente espera que um dia elas sejam contadas.  

 

 

A SRA. ÑASAINDY BARRET DE ARAUJO – Adriano, eu queria informar 

que Viglietti está ciente, sabendo do Prêmio e ele respondeu com muita alegria e muita 

gratidão. Eu enviei um convite para ele, e vou expressar também o vídeo que foi 

mostrado.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria agradecer. 

Você é a filha de todos nós. De todas essas mulheres que estão aqui, por isso todo 

mundo fez, foi uma convergência de organizações e sonhos para chegar em vocês. Essa 

família maravilhosa.  
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Eu queria fazer um desagravo público à jornalista Lucia Rodrigues. Essa jovem 

jornalista, combativa, que está sofrendo uma perseguição enorme e que foi demitida e 

eu queria pedir uma salva de palmas, queria fazer essa homenagem silenciosa a Lucia 

Rodrigues. Obrigado Lucia. Continue na luta. Não desista.  

Para encerrar, a apresentação musical de Cida Lobo. Para encerrar e fechar. 

Vamos lá.  

 

 

*      *      * 

É FEITA APRESENTAÇÃO MUSICAL. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado a todos. A 

sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/09/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá? Tudo pronto? E 

a foto daquelas crianças? Maravilhosa! Vamos lá? Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, septuagésima primeira audiência pública, 11 de setembro de 

2013, Auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a septuagésima primeira audiência pública da Comissão da 

Verdade Rubens Paiva no dia 11 de setembro de 2013, às 19 horas, Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório Paulo Kobayashi para um ato solene em 

desmemória dos 40 anos do Golpe Militar no Chile. "Memória, verdade e justiça". 

Para compor a Mesa convido o companheiro, camarada Ivan Seixas da 

Comissão da Verdade, companheiro Renan Adolfo Morales Jaque, responsável no 

Brasil pelo Partido Comunista Chileno. Renan, para a Mesa. 

 

(Aplausos.)  

 

A Verónica Urzua, Presidente da Associação Brasileiro-Chilena de Amizade. 

 

(Aplausos.) 

 

E Dr. Plínio Gentil, Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério 

Público Democrático. Dr. Plínio. 
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(Aplausos.) 

 

Nosso companheiro que veio de São José do Rio Preto para participar desta 

cerimônia. Olha, a Cônsul ou a Consulesa da Venezuela, embora ela nunca queira vir 

para a Mesa, Andrea Corao e a outra Consulesa que chegou agora no Brasil, a Yuria, 

desculpe, ainda não me acostumei com a pronúncia. A Yuriani Alvarado García 

trouxeram para nós, dessa cerimônia, quero que vocês morram de inveja, uma 

maravilhosa foto de Simón Bolívar. Então eu queria as duas Consulesas, aonde elas 

estão, elas são sempre muito quietinhas, muito reservadas, e queremos ganhar também 

um pôster do Comandante Chávez. 

Platéia: Chávez Vive! 

(Aplausos.) 

Muito obrigado pela presença e pelo presente. 

Bom, vamos então, não vamos tocar nenhum hino da Unidade Popular? 

“Narananara”. (Risos) Vamos começar, não é? Então, é muito importante que esta 

sessão esteja sendo realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa. E nós fizemos 

questão de colocar como mais uma sessão da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo. 

Hoje, 11 de setembro de 2013, 40 anos do Golpe contra Salvador Allende, 

contra todo o povo chileno, estamos aqui reunidos num Ato de Resistência, Resistência. 

A nossa, a ditadura que foi implantada no Brasil foi 64, a de vocês, contra vocês, contra 

o povo chileno ocorreu em 73, e agora estão surgindo documentos da participação, da 

colaboração, do financiamento da ditadura brasileira ao Golpe do Chile.  

Então, aqui em nome da Assembleia Legislativa, da Comissão da Verdade 

agradeço a esse grupo que organizou este Ato da Resistência, espero que tenhamos uma 

noite importante, uma noite solidária, uma noite de muita grandeza. 

Agradeço à companheira Vivian Mendes que fez este elo de ligação e acredito 

que estamos dando um passo importante pela memória, verdade e justiça dos nossos 

países. 
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Enquanto os torturadores não forem punidos, enquanto continuar havendo 

grupos de extermínio, enquanto houver a tortura, enquanto houver uma concentração 

econômica absurda, como consequência uma miséria, enquanto houver uma 

concentração de poderes na Mídia, nesses quatro pontos a ditadura não acabou. Abaixo 

a ditadura, abaixo os assassinos criminosos e abaixo o assassino da humanidade 

Augusto Pinochet. Viva a democracia e viva a liberdade! 

 

(Aplausos.) 

 

Apresentação do Grupo Canto Libre. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, então, vamos dar 

imediatamente a palavra para, e acho que todo mundo sabe, mas é importante registrar, 

além do vídeo com o último discurso do Allende, essa apresentação de vocês foi o 

discurso musicado, é isso não é? Muito bonito, está bom. 

Ivan, então você já faz a saudação de abertura pela Comissão da Verdade. 

 

O SR. IVAN SEIXAS -  A ligação do povo brasileiro com o povo chileno tem 

uma força muito grande. A ligação começa por o povo chileno abrigar um grupo de 

brasileiros que foi resgatado no sequestro que foi feita a captura de um Embaixador que 

foi mandado para o Chile que recebe os brasileiros resgatados das torturas aqui do 

Brasil, na Democracia Chilena. 

A ligação macabra que a ditadura brasileira faz em instruir torturas, em 

participar de torturas no Estádio Nacional, um dos torturadores brasileiros mais 
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tenebrosos que foi o Capitão, hoje Coronel Paulo Malhães, ganhou o apelido de Dr. 

Pablo no Estádio Nacional. 

A ligação também é dos brasileiros que estavam lá asilados e no dia do Golpe, 

tem um caso muito conhecido entre nós do ex-Sargento José de Araújo Nóbrega que 

está em uma fila na beira do Rio Mapocho e ele é identificado como sendo um brasileiro 

exilado e ele toma a arma do carabineiro e sai atirando, é ferido, cai no rio e é resgatado 

pelos padres mais adiante, não é? E ele consegue ser colocado dentro de uma 

Embaixada e ele dá este testemunho do que foi a violência do Golpe no Chile. 

Muito tempo depois aqui no Brasil se escondeu, com documentos verdadeiros, 

mas com nome falso o Romo Mena que era um tenebroso torturador assassino que 

pararam de contar 100 vítimas dele. Ele estava escondido em uma cidade perto de 

Campinas e nós recebemos a informação, nós da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos da qual eu faço parte, nós ajudamos na captura do Romo Mena, não é? 

E depois houve um debate aqui no Brasil sobre o que fazer com ele, mandar para 

o Chile ele vai ser solto, deixar aqui vai ser solto, e com a decisiva participação dos 

companheiros do Chile, foi exigido que ele fosse mandado. Então nós fizemos a pressão 

e nós mandamos o Romo Mena para o Chile. Ele ficou preso, foi condenado, várias 

condenações e fazia questão de dizer que não se arrependia. 

Romo Mena, para os brasileiros que não sabem, ele se infiltrou na Vicaria da 

Igreja Católica e se misturou entre as mães que procuravam seus filhos desaparecidos, e 

num determinado momento ele assume a condição de repressor e prende aquelas 

pessoas que tinham inclusive o adotado quase como um filho. Ele se apresentava como 

um filho a procura de um pai, um irmão ou coisa assim. E ele mata aquelas pessoas que 

ele tinha se aproximado, não é? Os chilenos sabem, não é? Esta história tenebrosa de 

Romo Mena. 

Então, a nossa ligação é muito forte. A nossa ligação é muito complicada 

também porque a experiência brasileira de 64 em que o povo brasileiro acredita na 

democracia, os partidos de esquerda acreditam na democracia, apostam na via pacífica e 

democrática para construir o socialismo e é derrotado, e é quebrado através de um golpe 

fascista a mando do imperialismo americano.  
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No Chile se repete esta história, também há uma crença de que era possível fazer 

uma transformação pela via pacífica eleitoral, para se construir um país democrático e 

socialista. Aqui tínhamos um político burguês reformista, lá no Chile tínhamos um 

companheiro socialista que era Salvador Allende. 

No entanto, a história trágica do Chile, a história trágica do Brasil se parecem 

muito e isso é que dá essa ligação entre nós. E eu, como o Adriano, nós estávamos 

presos em 73 quando houve o Golpe do Chile. Estávamos no Presídio do Hipódromo 

quando houve o Golpe no Chile, e nós sofremos com as notícias que vinham, a 

resistência que se parecia que ia se fazer que vinha de Antofagasta, que estavam se 

formando brigadas e a gente ouvindo aquela história toda e aos poucos nós víamos 

desaparecer toda aquela possível resistência que aconteceria e a gente vê a repetição da 

nossa tragédia lá também em 73. 

Já tínhamos visto dois ou três meses antes no golpe que o imperialismo e o 

Brasil como sub-imperialismo faz no Uruguai. Então para nós, aqui encarcerados, era 

uma triste visão de, nós já vimos este filme e nós lamentamos este filme se repetir. 

Agora, neste momento, 40 anos depois nós estamos soltos, estamos aqui na 

Comissão da Verdade, estamos exigindo apuração, estamos exigindo punição. E de 

novo nós estamos juntos, de novo nós estamos irmanados brasileiros, chilenos, 

uruguaios, argentinos, bolivianos, venezuelanos, estamos todos irmanados nessa luta 

contra o imperialismo que a gente vê agir impunemente, invadindo a Presidência da 

República Brasileira, uma empresa petrolífera que eles querem botar as mãos há muito 

tempo, e vemos eles decidirem em rede mundial de televisão que horas eles vão 

bombardear o povo sírio. 

Então, para nós, mais uma vez nós temos que estar juntos, temos que dar as 

mãos e temos que estar juntos nesta luta. Abaixo o Imperialismo, abaixo a ditadura, viva 

o povo da América Latina, viva o povo chileno que resistiu à ditadura. Obrigado. 

 

(Aplausos.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu queria também pedir 

para o Dr. Plínio Gentil que veio de São José do Rio Preto para participar do nosso Ato 

aqui, Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, fizesse também a sua saudação. 

 

O SR. PLÍNIO ANTÔNIO BRITTO GENTIL – Boa noite a todos. Boa noite 

à Mesa, eu saúdo na pessoa do Deputado Adriano Diogo toda a Comissão da Verdade, 

todos os componentes da Mesa. 

Estou aqui como representante do Diretório de São José do Rio Preto, do Partido 

Socialismo e Liberdade, o PSOL. E estou também e eu diria principalmente, depois 

digo o porquê de principalmente, representando o Movimento do Ministério Público 

Democrático. O Movimento do Ministério Público Democrático é uma entidade que 

reúne Promotores e Procuradores de Justiça do estado de São Paulo, de outros Estados 

da Federação Brasileira e também do Ministério Público Federal. 

É uma entidade dentro do Ministério Público que, eu diria, que caminha à frente 

do próprio Ministério Público. O Ministério Público Democrático tem preocupações 

políticas, o Ministério Público Democrático está se solidarizando, se aproximando da 

Comissão da Verdade Rubens Paiva com a preocupação de que a nossa história seja 

passada a limpo de verdade.  

Que nós busquemos uma paz, mas uma paz com justiça. E temos a preocupação 

de que não há justiça na impunidade. E o que nós vemos no Brasil hoje com algumas 

exceções é o império da impunidade no que diz respeito aos crimes praticados durante o 

regime militar pelos agentes da repressão, pelos agentes do Estado. 

É hora, portanto, de darmos cumprimento à sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que determinou ao Estado Brasileiro, que se submete por Tratado 

Internacional às decisões da Corte, que determinou ao Brasil a apuração e 

responsabilização criminal com a aplicação da Lei Penal aos agentes da repressão que 

praticaram crimes nesta condição, sem recurso à prescrição ou anistia que não se 

aplicam por força de decisões e de Tratados Internacionais a estes casos. Porque estes 

casos caracterizam crimes contra a humanidade, que, o Brasil também por Tratado 

Internacional, se comprometeu a punir devidamente. 
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Então, eu represento esta instituição, o Ministério Público Democrático e faço 

questão de mostrar publicamente, não só à Comissão da Verdade, como a todo o 

público presente, como a todos que nos acompanham que dentro do Ministério Público 

existe sim, um setor preocupado em que se apurem estes crimes, em que se faça justiça. 

Nós não abrimos mão de processar e condenar o ladrão de botijão de gás, nós não 

podemos, por coerência, abrir mão de processar autores de crimes contra a humanidade. 

Já é hora de o fazermos e mais ainda, é hora de apurar os crimes e é hora de 

apurar também as empresas, as entidades, os grupos que financiaram a repressão 

criminosa que houve no Brasil. 

Eu trago, portanto, o abraço do Ministério Público Democrático, a solidariedade 

do Ministério Público Democrático, a disposição de trabalhar junto com a Comissão da 

Verdade. E neste dia tão especial, neste dia dos 40 anos do golpe sangrento do nosso 

país irmão que é o Chile, eu trago em nome do PSOL de São José do Rio Preto e do 

Ministério Público Democrático o nosso abraço fraterno e a nossa imensa solidariedade. 

Muito obrigado, boa noite. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Agora vai haver, o primeiro 

grupo que se apresentou foi o Canto Livre, agora vai haver uma outra apresentação 

musical do Grupo América Morena.  

Antes de, primeiro eu queria saudar a presença do companheiro Fernando, do 

PCR que está entre nós, fique livre para usar a palavra. Só queria pedir uma coisa para 

vocês antes de ouvir, porque depois se vocês tiverem, ou em castelhano ou em 

português, esse último discurso do Salvador Allende, se vocês podiam mandar para a 

gente esse texto, por favor.  

Então está bom. Então vamos lá. Então agora uma apresentação do Grupo 

América Morena, que música vocês vão cantar? Ah! É bom! Que bom, porque a 
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primeira eles falaram “batidão”, não é? É bom apresentar quem são vocês, não tem 

problema. 

 

O SR. – Boa noite a todos os senhores da Comissão. Queremos agradecer 

primeiramente ao pessoal da Comissão, Canto Livre que brilhantemente está 

organizando este ato. Nós somos o Grupo América Morena, somos chilenos, filhos de 

chilenos. Filhos desta época da ditadura e nós vamos apresentar agora e a próxima 

música que nós também vamos cantar um pouco mais para a frente aí durante o ato, são 

músicas do cantor folclorista Victor Jara, nosso grande mestre Victor Jara, que foi 

morto no Estádio Chile no dia 16 de setembro de maneira brutal e nós preparamos esta 

pequena homenagem para ele. Muito obrigado. 

 

(Aplausos.) 

 

Apresentação do Grupo América Morena. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vocês vão colocar o 

discurso do Allende, não é? 

 

Apresentação do Último Discurso de Salvador Allende. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Companheiro Renan 

Adolfo. 
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O SR. RENAN ADOLFO MORALES JAQUE – Boa noite companheiros, 

senhores da Mesa, muito boa noite. E, muito grato de estar mais uma vez numa Mesa 

compartindo essa dor que a gente sofre. Passaram 40 anos e a gente não consegue 

esquecer. 

Me pediram para falar da Unidade Popular, vou tentar fazer isso. Salvador 

Allende e a Esquerda Chilena se atreveram a sonhar um Chile diferente. Um em que as 

crianças nascessem para ser felizes e que todos tivessem acesso à moradia, à luz, água 

potável e que os maiores, adultos maiores tivessem direito ao descanso justo em que 

uma reforma agrária beneficiaria também os pequenos e médios agricultores, em que a 

assistência médica fosse gratuita. Assim revelam 40 medidas que o Governo da Unidade 

Popular pretendia impulsar durante o seu mandato.  

A Unidade Popular foi composta pelos partidos Socialista, Comunista, Radical 

Social Democrata, Movimento da Ação Popular Unitário, MAPU, e Ação Popular. 

O Partido Socialista poderia ser considerado de Extrema Esquerda da 

Internacional Socialista. Muitos dos seus dirigentes se diziam marxistas e leninistas e 

defendiam a Cuba Socialista.  

O Partido Comunista de Chile por sua vez era o maior partido da esquerda e nas 

últimas eleições tinha conseguido aproximadamente 17% dos votos e eleito 21 

Deputados e cinco Senadores. 

A campanha da Unidade Popular ganhou o país e mobilizou centenas de 

milhares de trabalhadores, todos pressentiam que chegara a hora da Esquerda Chilena. 

Mais de 400 mil pessoas se reuniriam no último comício realizado na Capital em quatro 

de setembro de 1970. Allende venceu por uma margem bastante apertada, ele obteve 

36%, 36.6% dos votos, enquanto Jorge Alessandri do Partido Nacional, Direita, 34.8% 

dos votos. E Radomiro Tomic, da Democracia Cristã, 27%. 

Uma multidão tomou a rua de Santiago, mas não era tão fácil assim. Havia uma  

trama contra a posse de Allende.  

Em um discurso pronunciado dia 14 de setembro de 1970, o Secretário de 

Estado estadunidense Henry Kissinger afirmou “é muito fácil prever que a vitória de 

Allende possibilitará o estabelecimento de um governo comunista. Neste caso não se 
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trata de um governo desse tipo numa ilha, sem tradição e nem impacto na América 

Latina. A evolução política chilena é muito séria para os interesses da Segurança 

Nacional dos Estados Unidos”. 

Em 21 de setembro a CIA enviou telegrama aos seus agentes em Santiago a 

propósito da operação de evitar que Allende assumisse o poder. O "suborno" (??) do 

Parlamento foi descartado, o objetivo era a solução militar. 

Um relatório da Embaixada Norte-Americana enviado a Kissinger afirmava “o 

General Schneider tem que ser neutralizado, tirado da frente se for preciso”. O 

Comandante Chefe do Exército, General Schneider era um legalista e se opunha aos 

projetos golpistas da Direita Militar. 

Por isso, segundo a CIA ele precisava ser eliminado. A mando dos Generais 

Viaux e Valenzuela, o General Schneider foi assassinado no dia 25 de outubro. O fato 

ocorreu poucas horas antes da votação no Congresso que deveria homologar o nome de 

Allende. A CIA exultou 24 horas da reunião do Parlamento um clima de golpe militar 

existe no Chile. O atentado contra o General Schneider pronunciou consequências 

muito próximas das previstas no plano Valenzuela, em consequência, a oposição dos 

conspiradores foi esforçada, ledo engano. 

O país ficou consternado e o resultado acabou sendo desfavorável às forças de 

Direita, a ala Democrática da Democracia Cristã venceu e em 24 de outubro o 

Congresso acabou reconhecendo a vitória de Allende em troca exigiu a aprovação de 

um Estatuto de Garantias Constitucionais pelo qual o novo governo socialista ficava 

proibido de mexer nos meios de comunicação privados, na educação e nas forças 

armadas. Um acordo que o novo governo cumpriu religiosamente em seus mil dias 

conturbados. 

As medidas econômicas e sociais do Governo Allende.  

Uma das principais bandeiras da Unidade Popular foi a nacionalização das minas 

de cobre. O cobre representava cerca de 80% das exportações chilenas e estava nas 

mãos de grandes monopólios estrangeiros, Anaconda, Kennecott, Copper e a Cerro. 
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A Lei de Nacionalização foi aprovada em 11 de julho de 1971 com voto 

unânime do Congresso Nacional, nem a direita entreguista teve coragem de votarem 

contra.  

De um anseio tão profundo da nação chilena o Governo também nacionalizou as 

indústrias de ferro e do salitre. Interveio na Companhia de Telefone do Chile que era 

filial da poderosa ITT norte-americana. Estatizou o sistema bancário e nele se incluía o 

Citibank. 

As nacionalizações feriam profundamente os interesses privados das companhias 

estadunidenses. Após a estatização dos bancos, o Governo orientou o crédito para os 

pequenos e médios produtores e para projetos de desenvolvimento da indústria social. 

Houve uma significativa redução dos juros. Reativou-se o setor da construção civil 

adotando uma ousada política de construção de casas populares. 

Foram estabelecidas relações diplomáticas e comerciais com Cuba, China, 

Vietnam e Coreia do Norte. Realizou-se uma reforma agrária abrangente que resultou 

na quase extinção do latifúndio improdutivo. Nesse período desapropriaram-se cinco 

milhões de hectares em benefício de mais de 40 mil famílias. 

As medidas econômicas sociais adotadas levaram aqui no primeiro ano de 

governo a produção industrial aumentar em 12% e o PIB chileno crescesse 8.3%, índice 

inédito até então. 

Reduziu-se o nível de desemprego e ocorreu um processo rápido de recuperação 

salarial. A participação dos assalariados na renda nacional subiu de 53% para 61%. A 

CUT, Central Única de Trabalhadores foi legalizada e passou de 700 mil para 1 milhão 

de afiliados. 

Todas as crianças chilenas passaram a ter um direito a meio litro de leite por dia. 

O Governo Allende ampliou drasticamente os serviços médicos e escolares. Estas 

medidas levaram a uma redução significativa da mortalidade infantil e dos níveis de 

analfabetismo. A Previdência foi estendida a 330 mil pequenos comerciantes e feirantes 

e 130 mil pequenos industriais, artesãos, esportistas, profissionais. 

Em abril de 71 a Unidade Popular teve uma estrondosa vitória nas eleições 

municipais. Ela conseguiu 50.2% dos votos, enquanto a DC atingiu 27%. O Partido 
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Nacional apenas 20%, a votação refletiu rapidamente na mudança de espírito nas 

massas populares.  

Um deslocamento para a esquerda que reforçou a tese da possibilidade de uma 

vida chilena para o socialismo. Esta se daria pela articulação do avanço institucional de 

esquerda, através de eleições e mobilização e a organização das massas populares. 

A ofensiva conservadora contra o governo popular.  

Desde a posse de Allende o imperialismo norte-americano em conluio com 

setores da grande burguesia implementou um plano metódico para a destruição da 

economia chilena. De repente os créditos externos desapareceram, houve uma corrida 

aos Bancos, os capitais foram enviados ilegalmente para o exterior. No mês de outubro 

de 72 eclodiu uma greve dos caminhoneiros que foi seguida por uma greve no 

comércio, nos transportes urbanos, nos hospitais particulares, etc. 

Era uma greve insurrecional da burguesia. Neste período mais de 300 mil 

cabeças de gado foram contrabandeadas e 10 milhões de litros de leite atirados nos rios 

para que não chegassem nas mesas das crianças pobres. A terra não foi semeada e a 

produção de alimentos caiu catastroficamente. 

Em pouco tempo começou a faltar alimentos nas grandes cidades, proliferou o 

mercado negro, incentivou-se o processo inflacionário. O Governo não só caiu graças à 

mobilização e a auto-organização. Não caiu graças à mobilização e a auto-organização 

popular. 

Diante da tentativa da burguesia de parar a nação os trabalhadores ocuparam as 

fábricas fechadas e mantiveram-se produzindo num ritmo superior à média anterior. Os 

camponeses ocuparam as fazendas paralisadas, nas cidades as comunas se organizaram, 

abastecendo e montaram brigadas para ir ao campo ajudar na colheita e no transporte. 

Realizaram-se tentativas heróicas de furar o cerco imposto pela greve dos 

caminhoneiros. 

Diante da ameaça do Golpe formaram-se os cordões industriais como 

instrumento de autodefesa proletária. O povo chileno tomou, nas suas mãos desarmadas, 

a defesa da revolução. O resultado desta ofensiva golpista foi a redução do nível de 

crescimento, o PIB caiu para 5% em 72. Mesmo assim esse índice não foi tão 
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catastrófico como poderia ter sido sem a mobilização dos trabalhadores. Para vencer a 

sabotagem do imperialismo e dos monopólios, a situação econômica tornou-se mais 

grave em 73.  

O terrorismo e o Golpe de Estado.  

O clima de guerra civil, as dificuldades econômicas, os impostos da grande 

burguesia e o imperialismo não haviam conseguido diminuir o prestígio do governo 

diante das classes populares. 

Nas eleições parlamentares de 73 a Unidade Popular conquistou 44% dos votos 

e consolidou-se como a principal organização política de Chile. Aumento do número de 

parlamentares progressistas inviabilizou a ideia de golpe branco parlamentar visando 

destituir Allende. 

Agora só havia um caminho para a oposição rebelada, o golpe militar. Apesar da 

relativa redução dos votos, em relação às eleições municipais de 71, o que podia ser 

constatado era um aumento constante do número absoluto dos eleitores da Unidade 

Popular. 1 milhão em 1970, 1 milhão e 400 mil em 71 e um 1 e 600 mil em 73. A 

maioria dos trabalhadores assalariados ainda estavam com Allende. 

Acompanhando o crescimento da Unidade Popular ocorreu o crescimento da 

violência promovida pela extrema direita. Em fevereiro de 72 o Alto Comando Militar 

já havia desbaratado um plano para assassinar Allende. Foram presos vários oficiais e 

civis ligados ao grupo fascista Pátria e Liberdade. 

Por trás do complô estavam alguns generais. Nesse mesmo período dezenas de 

militantes de esquerda foram assassinados. Em 26 de julho de 73 o próprio Comandante 

Arturo Araya, adido militar do Presidente, foi morto em uma atentado.  

Nos últimos meses do Governo Allende, a direita cometeu, em média, 21 atos 

terroristas por dia. Sob a alegação de combater a violência crescente, o Congresso 

aprovou a Lei de Controle de Armas. O controle voltou-se exclusivamente contra o 

movimento popular.  
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As Forças Armadas realizaram centenas de incursões nos bairros operários, nas 

fábricas e nas universidades em busca de armas. Os grupos paramilitares de direita não 

foram molestados. Era uma medição de forças para o combate que se aproximava. 

Os acontecimentos se sucederam em um ritmo que atropelou a própria esquerda. 

Em maio de 73 setores militares já haviam decidido dar o Golpe de Estado. Para ajudar 

no clima de desestabilização os empresários patrocinaram uma greve de transporte 

urbano. 

Em resposta, em 21 de julho a Central Única de Trabalhadores chilena realizou 

uma greve geral contra o golpismo, em apoio ao Governo. Um milhão de trabalhadores 

desfilou pelas ruas de Santiago. 

Poucos dias depois, no dia 29 ocorreu a primeira tentativa golpista, um 

regimento de blindados tentou atacar o Palácio Presidencial. O próprio General Prats 

numa ação corajosa se dirigiu pessoalmente para as tropas insurretas e deu ordem de 

prisão aos seus comandantes. Ele pagaria caro pelo seu ato. Prats então era o 

Comandante Chefe do Exército e havia sido indicado para o Ministério do Interior após 

a greve patronal de outubro de 72. 

Prats era um legalista fervoroso e um obstáculo aos intentos golpistas, isto 

levantou contra ele o ódio do setor direitista da sociedade e das Forças Armadas. Em 21 

de agosto centenas de mulheres realizaram um ato em frente da sua residência exigindo 

a sua renúncia e dirigindo insultos contra a sua honra. Eram as esposas, as mães da alta 

oficialidade. 

Os Generais, como era esperado, não se solidarizaram com o Comandante Prats 

e foi obrigado a renunciar. Com ele saíram vários Generais legalistas, estavam abertas 

as portas para o Golpe Militar. 

Aproveitando o clima existente, a Democracia Cristã fez aprovar na Câmara dos 

Deputados uma resolução declarando a ilegitimidade do Governo. Novamente os 

trabalhadores tiveram que responder às manobras da direita e realizaram uma gigantesca 

manifestação na qual cerca de 800 mil pessoas saíram à rua gritando “Allende, Allende, 

o povo te defende!”, sem saber que esta seria a última homenagem que o povo chileno 

prestaria ao valoroso Presidente. Era três de setembro. 
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O Golpe, no dia 11 de setembro.  

Nas primeiras horas da madrugada do dia 11 de setembro a Marinha se sublevou 

em Valparaíso, depois de participar em uma manobra conjunta com a Marinha norte-

americana. As primeiras notícias eram confusas, pouco a pouco foi ficando claro que se 

tratava de um Golpe Militar dirigido pela cúpula das Forças Armadas. 

Frente a todas as operações golpistas estava de novo o Comandante Chefe do 

Exército, um dos homens da confiança de Prats e do próprio Presidente, ele chamava-se 

Augusto Pinochet. 

Ao receber as notícias das operações militares Allende dirigiu-se ao Palácio de 

La Moneda com um pequeno grupo de homens e mulheres. O Presidente enfrentou por 

horas os ataques da Tropa de Infantaria, blindados e os temidos bombardeios do 

Hawker Hunter. 

Depois de quase três anos de governo não havia sido construída nenhuma 

estratégia para responder a um Golpe Militar, apesar das inúmeras ameaças e do 

crescimento da violência fascista, confiou-se integralmente no dispositivo militar 

legalista de Allende. Quando este falhou, o Governo e o povo ficaram sem uma 

alternativa viável. Os poucos agrupamentos armados de estudantes e de operários foram 

prontamente massacrados numa luta desigual. 

Este talvez tenha sido o grande dilema e uma das limitações da experiência da 

via chilena ao socialismo, mas os possíveis erros não devem se encobrir com o 

heroísmo da Esquerda chilena e de seu valente Presidente.  

As últimas palavras de Allende ainda repercutem na alma do seu povo: "diante 

desses fatos, só me cabe dizer aos trabalhadores eu não vou renunciar. Pagarei com 

minha vida a lealdade do povo. Outros chilenos superarão esse momento amargo em 

que a traição pretende se impor. Continuem sabendo que muito mais cedo que tarde, 

novamente se abrirão as grandes avenidas por onde passará o homem livre para 

construir uma sociedade melhor. Viva o Chile! Viva o povo! Viva os trabalhadores!". 

Em poucos minutos cairia morto o companheiro Presidente e o povo nas barricadas e 

nas ruas responderia "Allende, Allende, presente agora e sempre!". 
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(Aplausos.)  

 

MANIFESTAÇÃO PLENÁRIA – Viva Allende! Viva! 

 

(Aplausos.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Antes de passar à próxima, 

até para vocês irem se organizando, vai ter o vídeo da eleição do Salvador Allende e 

depois a apresentação do Grupo América Morena. Só queria registrar o seguinte fato, 

ontem estreou em Rede Nacional de Televisão a campanha do PSDB com o lançamento 

da candidatura a Presidente do Sr. Aécio Neves. 

O publicitário que coordenou e vai coordenar esta campanha, pelo menos o 

publicitário brasileiro vai vir um outro publicitário americano, foi a equipe que fez a 

campanha da Presidência da República na Venezuela, o Sr. Capriles. Pessoas 

especializadas em provocações e golpe. 

Então, todo mundo sentiu ontem já uma crispação, uma baixaria e um tom 

golpista que vai ser essa campanha à Presidência da república. Portanto, você estava 

lendo este maravilhoso texto, até queria pedir se você poderia entregar oficialmente este 

texto para a gente colocar como documento da Comissão da Verdade, documento 

importante, bem pesquisado para a gente deixar claro que o seguinte, os golpistas não 

morreram, os golpistas estão preparados e como disse o nosso amigo Alípio Viana 

Freire, nós sobrevivemos ao pau-de-arara, mas o pau-de-arara também sobreviveu. 

Os golpistas estão aí, podemos, temos que ficar atentos porque eles estão prontos 

a nos golpear e golpear a democracia quantas vezes forem necessárias. Então vamos lá? 

Vamos ver o maravilhoso documentário sobre a campanha do Allende. 

 

Apresentação do documentário sobre a campanha de Allende. 
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O SR. -  Nós agora vamos interpretar mais uma música de Victor Jara, "Plegaria 

a un Labrador". E na sequência eu gostaria de pedir a permissão para quebrar o 

protocolo para homenagear os nossos amigos da Venezuela, na sequência vamos tocar 

"Simón Bolívar". 

(Aplausos.) 

 

Apresentação do Grupo América Morena. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vivian, queria te pedir duas 

coisas, que esta faixa que vocês fizeram maravilhosa fosse guardada como documento 

da Comissão da Verdade e que se pudesse salvar todas essas imagens. Obrigado pelo 

documento. Olha, documento fica aqui. 

Lá na Câmara Municipal de Diadema, dia 17 de setembro às 19 horas, vai haver 

uma cerimônia relativa ao Golpe, Dia da Comunidade Chilena, dia 17 de setembro, 

promovido pela Vereadora Cida Ferreira. 

E tem um convite que o pessoal lá de, o pessoal lá de São Bernardo, da Memória 

da Cultura lá, o Cido, bom depois eu vou ler, eles estão fazendo um esforço enorme lá 

que vai ter um dia sobre o Golpe e o pessoal do Sindicato Metalúrgico lá do ABC. Eles 

estão se organizando para a semana que vem fazer uma enorme, depois eu vou anunciar. 

Vamos ouvir então agora o pronunciamento da nossa companheira, a Verónica Urzua, 

depois nós vamos ter a apresentação do vídeo "Venceremos", ainda mais uma 

apresentação do Grupo Latinoamericanto e a apresentação do Canto Libre e América 

Morena. Agora vamos ouvir a fala da companheira Verónica Urzua. 
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A SRA. VERÓNICA URZUA YTIER – Boa noite a todos. Muito obrigada ao 

Deputado Adriano Diogo por permitir, e a Vivian também por organizar este ato 

maravilhoso, que para nós é muito importante.  O dia 11 de setembro não é uma data 

alegre, para nós é muito forte mas, nós fazemos questão de todos os anos fazer uma 

homenagem ao Salvador Allende, digamos, à figura dele, de (1:11:18- ininteligível) a 

Pablo Neruda porque na verdade, foram milhares de chilenos que foram vítimas desta 

ditadura, alguns desconhecidos, desaparecidos que as famílias ainda estão esperando a 

aparição deles, enfim. Acho que no Brasil também teve essa situação e por isso, muito 

obrigada por permitir a realização deste ato. 

Eu vou falar um pouco sobre os Direitos Humanos no Chile. Antes de começar a 

falar das datas, eu penso assim, nós já escutamos o companheiro Renan e ele falou mais 

ou menos da situação que estava no Chile em setembro de 1973, ou seja, a direita por 

um lado atacando, o Presidente ditava uma medida, mas a direita vinha imediatamente a 

fazer o contra.  

Nos últimos tempos antes do Golpe, enquanto as juventudes comunistas faziam 

faixas nos murais, lindos e maravilhosos, todos coloridos, vinha a direita e atacava. Nos 

muros de Santiago apareciam frases como "juntem raiva, chilenos", se já preparando o 

povo chileno para irem contra o Governo. Aparecia também "Jacarta se aproxima", 

assim de repente a gente ia as ruas e apareciam essas frases. 

Eu não sabia o que era, perguntava ao meu marido e ele me explicou assim, 

bom, Jacarta foi uma matança terrível que houve uma noite de comunistas, e era assim, 

a gente estava preocupada, bem preocupada porque CVI é uma luta de classe muito 

forte.  

Então, nesse contexto que se dá o Golpe. Nesse dia 11 de setembro de 1973, 

unidades blindadas do Exército e da Infantaria atacam o Palácio da Moneda onde o 

Presidente Allende e seus colaboradores mais próximos resistiam.  

Os aviões da força aérea bombardearam La Moneda, detiveram e levaram os 

colaboradores a centros ilegais de detenção. Uma medida que logo depois do discurso 

do Presidente Salvador Allende é que se silenciam as rádios, Rádio "Magallanes", 
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"Cooperativa" e "Corporación", e se suspendem os Jornais "Puro Chile", "Clarin" e "El 

Siglo".  

Os partidos comunistas socialistas e os partidos de esquerda são declarados fora 

da Lei. O Congresso Nacional é dissolvido e se suspendem também depois outros 

partidos como o Nacional, o Democrata Cristão e o Radical, é dissolvido também o 

Tribunal Constitucional e cessam-se as funções de Prefeito, Deputado e Reitores de 

Universidades Públicas.  

Uma medida assim bem forte que a gente citou muito naquela época é que a 

população é coagida a denunciar militantes e simpatizantes da Unidade Popular que eles 

chamaram como traidores da pátria. Então, o que se via? Carabineiros chamando as 

crianças nos bairros para que eles denunciassem quem era da Unidade Popular ou quem 

era simpatizante, para eles depois agirem.  

São detidas milhares de pessoas, as quais são levadas ao Estádio do Chile e ao 

Estado Nacional, algumas são executadas logo ali, dentro de poucos dias, como foi o 

caso de Victor Jara. 

No mês de outubro de 1973, as igrejas viram que estava acontecendo esses 

crimes, e se cria o Comitê de Cooperação Pela Paz no Chile que reúne as igrejas para 

realizar uma ação ecumênica de ajuda às pessoas e famílias afetadas.  

Em junho de 1974 a Junta Militar criou a DINA, Direção de Inteligência 

Nacional, depois ela vai ser substituída pela CNI, que é a Central Nacional de 

Inteligência. 

Quais foram os organismos repressivos? A DINA, que operou de 1973 a 1977. O 

objetivo dela era reprimir, desarticular e eliminar elementos subversivos, foi dirigida 

pelo Tenente Coronel Manuel Contreras que foi comprovado que entre 1974 e 1977 foi 

pago pela CIA.  

No ano de 1977 foi criada a CNI, Central Nacional de Inteligência, que 

dependeu diretamente do Ministério do Interior, ela foi dissolvida em fevereiro de 1990, 

pouco antes do retorno à democracia. 
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No início, logo depois do Golpe, se capturou massivamente os partidos e as 

autoridades do Governo da Unidade Popular, em diferentes partes do país as vítimas 

eram executadas, os cadáveres eram lançados ao mar ou então eram enterrados 

clandestinamente. Entre 1974 e 1977 essas ações são, em sua maioria, de 

responsabilidade da DINA. 

Sobre o método de tortura, teve muitos métodos de tortura que também foram 

praticados aqui no Brasil, eram dados golpes contínuos durante a sessão de tortura, era 

uma das torturas.  

Outra, lesões corporais provocadas por instrumentos. Aí, os torturados sofriam 

fraturas, mutilações, queimaduras provocadas por cigarros e às vezes ataques de cães. 

Se pendurava durante horas a fio, se aplicou choque elétrico, simulações de fuzilamento 

e humilhações como comer fezes ou ser urinado pelos captores.  

Se colocava o prisioneiro nu ao sol durante o dia e à noite a baixas temperaturas. 

Teve abusos sexuais, sobretudo praticado em mulheres, estupros pelos algozes e às 

vezes por cães, introdução de ratos na vagina e etc. e outros também. A detenção de 

condições sub humanas, proibição ao asseio, à higiene. Privação de sono, asfixia 

também, além disso, eram obrigados a presenciar torturas de outros prisioneiros e 

também de familiares. 

O centro de detenção era, em Valparaíso estava o Navio Escola Esmeralda que 

era um navio onde ingressam os cadetes da Marinha e, o tempo que eles aprendem 

dentro do navio, eles viajam. Esse navio estava ancorado em frente de Valparaíso, e aí 

foram levados prisioneiros.  

Se utilizou também o navio Lebu, se torturou em distritos policiais de  

CARABINEIROS do Chile, em campos de concentração, se criaram campos de 

concentração no norte, nossas usinas salitreiras. Na Ilha Dawson no sul do Chile, esses 

centros de detenção foi para os Ministros e aqueles que estavam no Governo.  

A Ilha Quiriquina que fica à frente de Talcahuano, os Estádios Chile, Nacional 

de Santiago e Municipal em Concepción. Também se adaptaram imóveis particulares 

como na Villa Grimaldi, Venda Sexy que foi outro lugar e Londres 38, que era a rua 

Londres número 38, como centro de detenção e tortura. 
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Entre 1973 e 1990 se praticaram todos os tipos de violações aos Direitos 

Humanos. Em 1990, em março, é eleito o primeiro Presidente após a ditadura que foi 

Patrício Aylwin, e em abril ele cria a Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação 

para esclarecer a verdade sobre as graves violações aos Direitos Humanos que 

ocorreram entre setembro de 1973 e março de 1990.  

A Comissão foi presidida pelo Jurista e Político Raúl Rettig passando a se 

chamar então, Informe Rettig.  

Esta Comissão trabalhou 9 meses e entregou um informe de onde se detalharam 

3500 denúncias das quais 2.279 pessoas perderam a vida. Destas, 2.115 por violações 

aos Direitos Humanos e 164 vítimas da violência política. 

Como medida compensatória para os familiares se criou a Corporação Nacional 

de Reparação e Conciliação de 1992 a 1997. O Presidente dá a conhecer a síntese da 

Comissão e pede perdão à Nação em nome do Estado. 

Como essa primeira Comissão foi a primeira Comissão e foi criada logo depois 

do Golpe, teve muitas pessoas que não se atreveram a prestar depoimentos e muitos 

familiares que tiveram medo, então, e também deixou de ir pra lá outros casos que não 

foram qualificados como crimes cometidos pelo Estado. 

Então, em setembro de 2003 o Presidente Ricardo Lagos dispõe o decreto para 

criação da Comissão Valech para suprir a carência da Comissão Rettig e foi chamada 

assim porque foi presidida por Sérgio Valech, é um Bispo católico que trabalhou na 

Vigaria da Solidariedade.  

Nessa outra Comissão, as torturas na prisão não tinham sido contempladas, por 

isso que se criou essa Comissão. O primeiro informe da Comissão Valech foi dado a 

conhecer em novembro de 2004 no qual se registraram mais de 30 mil vítimas, das 

quais 28.459 por detenções ilegais, torturas, execuções e desaparecimentos. 

Teve um segundo informe Valech apresentado em agosto de 2011 que 

incorporou outras 9.800 vítimas, e 30 casos de pessoas desaparecidas ou executadas, 

agregadas as que já tinham sido classificadas anteriormente. No total o número de 
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vítimas supera os 40 mil, 3.065 delas estão mortas ou desaparecidas entre 1973 e março 

de 1990.  

Esta segunda Comissão operou durante 18 meses, desde o fim do Governo de 

Michelle Bachelet até o começo do Governo de Sebastián Piñera. Essas vítimas 

receberam a pensão de 180 euros mensais e benefícios de saúde e educação.  

O que não revelam as Comissões? Nos processos contra a DINA foram 

condenados alguns dos mandos encabeçados pelo seu Diretor Manuel Contreras, 

aparecem outros, mas os torturadores foram muito mais, entre eles integrantes do 

Exército, Carabineiros e Marinha. Tiveram também inúmeros médicos, advogados, 

enfermeiras que torturaram e mataram de diversas formas os prisioneiros. 

O Criminoso Manuel Contreras, o segundo homem depois de Pinochet esteve 

preso entre 1995 e 2001, e a sua prisão se deve à criação do Presídio de Punta Peuco 

que mais pareceria um hotel a uma prisão. Se construiu essa prisão de Punta Peuco 

especialmente para a prisão de Manuel Contreras e para os outros prisioneiros e 

colaboradores da junta militar. 

 Em setembro de 2011 foram processados ou condenados 40 Generais, 82 

Coronéis, 42 Majores, 338 Suboficiais, pode até parecer que ninguém comandou o 

combate aos supostos terroristas, já que a grande maioria dos oficiais no momento de 

depor oficialmente, eram analistas ou funcionários administrativos.  

Até hoje ainda aparecem provas das atrocidades cometidas pela ditadura, como é 

o caso dos pedaços de metal encontrados na costasde Caldera, região ao norte de 

Santiago. Estes pedaços pertenceriam a trilhos onde os prisioneiros eram lançados ao 

mar. Isso foi possível devido a um dos militares que participou da "caravana da morte" 

ter confessado antes de morrer o lugar exato onde os corpos dos prisioneiros foram 

jogados ao mar. 

Segundo declarações judiciais de suboficiais e mecânicos do Comando de 

Aviação do Exército, entre 1973 e 1977 pelo menos 500 corpos foram jogados ao mar 

de helicópteros.  
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Atualmente se tem processos em andamento contra muitos responsáveis de 

crimes cometidos, mas por falta de provas ainda estão impunes. O Chile precisa 

conhecer a verdade para que o povo chileno possa olhar para o futuro de forma digna. 

Obrigada. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos prosseguir. 

Amanhã, você pode dar uma cópia desse texto para a gente? Então, amanhã, eu estava 

procurando aqui o convite do Cido Faria, que o companheiro entregou. Amanhã às 12 

horas, às 10 horas, amanhã dia 12, às 10 horas da manhã, lá no ABC no Centro de 

Memória do Grande ABC, inauguração da Sala do Memorial da Resistência com a 

presença do Prefeito Grana. Rua Arthur de Queiros, 720. E às 18h30 aquela reunião que 

me referi de planejamento lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André do ato que 

vai ser feito pela vinda dos companheiros que virão do Chile. Que dia eles virão? 23, 24 

e 25,  não é? 

 

O SR. – Vai ser um seminário Brasil-Chile. Dias 23, 24 e 25 será realizado um 

Seminário Brasil-Chile, onde teremos os depoimentos dos brasileiros e dos chilenos e 

serão comparadas as atrocidades que foram feitas no Chile e no Brasil, não é? Vamos 

ver quem conseguiu fazer alguma a mais. Também vai ser feito um livro que vai sair em 

dezembro sobre esse trabalho, não é? Virão seis companheiros do Chile. Os brasileiros, 

realmente, eu não sei os nomes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Esses 23, 24 e 25, não é? 

Teatro Anhanguera, da faculdade. 

Amanhã vai ter a reunião de planejamento. Vamos ver se alguém nosso aqui da 

Comissão da Verdade. Amanhã vai. 
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O SR. - (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vai formar o Memorial, 

amanhã começa. 

 

O SR. - (Inaudível) 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Isso. 

 

O SR. - (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É o Cido, o Stan e o, o Stan 

não, é o Cido, aquele companheiro da Oposição Sindical, e o Cido Carvalho, irmão do 

Carvalho, Cido Faria, o Carvalho. 

 

O SR. – Derli. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Derli e o companheiro lá da 

oposição sindical. 

O Ivan fez o levantamento e depois ele vai falar, é muita emoção, e a Vivian, 

você dá uma palavra no encerramento, Vivian? Você já, antes de encerrar, não, vai ter, 

mas já faz a sua fala, amanhã, daquela cerimônia de Cuba. Não sei se é uma cerimônia 

aberta, é uma forma do você também fazer uma breve saudação.  
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A SRA. VIVIANMENDES – É verdade, é importante. Bom, boa noite a todos e 

todas. Vivian Mendes, Assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 

amanhã vai ter uma Gala Cultural em homenagem aos cinco patriotas cubanos presos 

injustamente nos Estados Unidos. Faz 15 anos da prisão deles amanhã dia 12, e vai 

haver uma Gala Cultural em homenagem a eles no Memorial da América-Latina numa 

pequena sala que tem no Museu da Criatividade.  

Uma sala, não é muito grande, então recomenda-se que cheguem no horário, 

começa às 7 horas da noite, uma atividade para lembrar, para reforçar esta campanha 

pela libertação dos cinco. Na verdade a gente já tem o René de volta em Cuba, não é? 

Ele conseguiu a liberdade condicional por assim dizer, ele está em Cuba, mas a gente 

continua na campanha pelos cinco, porque como ele mesmo diz, enquanto não forem 

todos libertados ele se sente prisioneiro do império ainda. Então, estão todos e todas 

convidadas. 

Então, vou aproveitar também já que estou com o microfone na mão e agradecer 

a presença dos companheiros e companheiras chilenos que prepararam com tanto 

carinho esta atividade junto com a Comissão da Verdade. A gente tem feito um esforço 

de tratar desse tema, tratar da relação da repressão do Brasil com os outros países da 

América Latina. 

A gente tratou de uma audiência sexta-feira passada onde o Emmanuel Bezerra 

dos Santos foi preso vindo do Chile ou da Argentina, a gente não sabe exatamente 

aonde, mas certamente foi preso pela Operação Condor e foi enterrado aqui em São 

Paulo, em sepultura como indigente, não é? 

Então esta relação da repressão entre os nossos países infelizmente foi muito 

forte, foi muito presente e foi responsável pela morte de companheiros e companheiras e 

pelo desaparecimento tanto no Brasil quanto nos outros países. Então, eu acho essa 

audiência muito importante e queria agradecer a presença de todos, aproveitando. 

 

(Aplausos.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ivan, faz a leitura. 

 

O SR. IVAN SEIXAS -  Bom, é só para a gente registrar que brasileiros que 

foram assassinados no Chile participando da Resistência ao Golpe, companheiro Túlio 

Quintiliano, que era um companheiro exilado, saiu daqui, era militante da VPR, foi para 

o Chile e foi assassinado lá. Jane Vanini, que era uma companheira que saiu do país 

para treinar em Cuba voltou, quase foi assassinada aqui, foi para o Chile e se integrou 

ao MIR Chileno e foi assassinada em um cerco que ela segurou o fogo de barragem para 

fazer os outros companheiros conseguirem escapar da Población. 

Luiz Carlos de Almeida que era militante, a Jane era militante do Molipo, Luiz 

Carlos de Almeida que era militante do Partido Operário Comunista, esteve preso no 

Brasil, saiu, se exilou no Chile e foi assassinado no primeiro ou segundo dia do, 

executado na rua resistindo ao Golpe do Chile. Nelson Souza Kohl também do POC, 

saiu do país e foi se integrar à luta do povo chileno na defesa da democracia e do 

socialismo. E o companheiro Wânio José de Mattos que era um policial militar aqui de 

São Paulo que sai do país trocado pelo Embaixador Suíço e se integra ao MIR chileno e 

também é assassinado três meses depois de implantada a ditadura, resistindo aos 

assassinos a serviço do imperialismo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Agradecendo a presença de 

todos e todas, ao pessoal da Venezuela. Agradecendo a vocês pela beleza deste ato, 

então, já vamos caminhando para os finalmente. Vamos tentar apoiar aos companheiros 

lá de Santo André que estão fazendo um esforço muito grande para estes três dias. E 

agora para ir para o encerramento os dois grupos, Latinoamericanto e o Canto Libre e 

América Morena.  

Muito obrigado, estes textos estão bem elaborados como se fizéssemos uma 

Comissão da Verdade, não é? Aqui das nossas dificuldades, gostaríamos até, aqui tem 

um companheiro Renan Chinaglia que é especializado nesse tema. Queremos convidar 

vocês para um dia organizar uma sessão específica sobre essas Comissões da Verdade 
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do Chile, apresentar o trabalho, as conclusões, seria uma contribuição e um aporte muito 

importante para a nossa Comissão, então, muito obrigado. 

Então vamos aos companheiros,  

 

O SR. – Primeiro o Vídeo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ah! Vai passar, primeiro vai 

passar o vídeo "Venceremos" e depois as duas últimas apresentações musicais. 

 

Apresentação do vídeo Venceremos. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. TIARAJÚ PABLO – Boa noite a todas, boa noite a todos, nós fazemos 

parte do Grupo Latinoamericanto, um grupo musical composto pelo Maurício, por mim 

Tiarajú Pablo e pela companheira Marina Tavares que não pôde comparecer aqui esta 

noite para estar conosco. 

Com muita alegria, com muita satisfação, com muita dor também, com muita 

sede de fazer a revolução latino-americana a gente aceitou este convite e gostaríamos de 

agradecer na figura da Vivian Mendes, do Deputado Adriano Diogo, do Canto Libre 

principalmente na figura da Verónica, minha amiga a quem eu vou dar, me permito dar 

um abraço neste momento. 

E a gente queria interpretar uma poesia e uma canção em homenagem à luta do 

povo chileno. A poesia que a gente queria recitar aqui para vocês é uma poesia de um 

poeta uruguaio chamado Mario Benedetti em homenagem ao Salvador Allende e o 

nome desta poesia é "Allende". 
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A SRA. -  O seu microfone está desligado. 

 

O SR. TIARAJÚ PABLO – (Declama a poesia Allende – Mario Benedetti) 
 
“Para matar al hombre de la paz 
para golpear su frente limpia de pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla 
para vencer al hombre de la paz 
tuvieron que congregar todos los odios 
y además los aviones y los tanques 
para batir al hombre de la paz 
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama 
porque el hombre de la paz era una fortaleza 
  
para matar al hombre de la paz 
tuvieron que desatar la guerra turbia 
para vencer al hombre de la paz 
y acallar su voz modesta y taladrante 
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo 
y matar más para seguir matando 
para batir al hombre de la paz 
tuvieron que asesinarlo muchas veces 
porque el hombre de la paz era una fortaleza 
  
para matar al hombre de la paz 
tuvieron que imaginar que era una tropa 
una armada una hueste una brigada 
tuvieron que creer que era otro ejército 
pero el hombre de la paz era tan sólo un pueblo 
y tenía en sus manos un fusil y un mandato 
y eran necesarios más tanques más rencores 
más bombas más aviones más oprobios 
porque el hombre del paz era una fortaleza 
  
para matar al hombre de la paz 
para golpear su frente limpia de pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla 
para vencer al hombre de la paz 
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tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte 
matar y matar más para seguir matando 
y condenarse a la blindada soledad 
para matar al hombre que era un pueblo 
tuvieron que quedarse sin el pueblo.” 

 

 

O SR. -  Viva Salvador Allende! 

 

Plenário – Viva! 

 

(Aplausos.) 

O SR. TIARAJÚ PABLO – Vamos fazer uma canção.. em homenagem ao povo 

chileno.. de Pablo Milanés..."Yo Pisaré Las Calles Nuevamente" 

 
Apresentação da música. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. MAURICIO – Boa noite a todos. Eu não posso agradecer ao Canto Libre 

porque eu sou o Diretor Musical, não é? Então, eu vou agradecer à Vivian, ao Deputado 

Adriano Diogo, à Comissão, à própria Assembleia que disponibilizou o espaço para que 

a gente pudesse estar fazendo mais uma vez esse ato que é praticamente uma obrigação, 

não é? De nós chilenos e filhos de chilenos identificados com o, e brasileiros também, 

claro! 

Todo tipo de gente, não é? Que se sente de alguma maneira identificado, afetado 

pelo que aconteceu exatamente há 40 anos atrás. Enquanto, eu acho, que cada um aqui 

estiver com vida nós vamos continuar fazendo este papel, cumprindo esta função. 
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Vamos fazer mais duas juntos com América Morena que, se o América Morena 

me der a honra de apresentar, João Paulo na percussão. 

 

(Aplausos.) 

 

Augustina, no Violão e na voz. 

 

(Aplausos.) 

Juan, Violão e voz. 

 

(Aplausos.) 

 

Germano, Charango. 

 

(Aplausos.) 

 

Eu vou apresentar o Canto Libre também. Na percussão, Luquinhas.  

 

(Aplausos.) 

 

Ana, no Bombo. 

 

(Aplausos.) 
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Voz e Charango, Francisco. 

 

(Aplausos.) 

 

Verónica que também é parte do Canto Libre. 

 

(Aplausos.) 

 

Ninguém precisa saber que é minha mãe.  

Adriana, voz e percussão adicional. 

 

(Aplausos.) 

 

Renan que também é do Canto Libre, fundador do Canto Libre junto comigo há 

14 anos atrás. Ah! É verdade. Bom, e 

 

A SRA. – Tem o Mauricio. 

 

O SR. MAURICIO – Ah! E eu! 

 

(Aplausos.) 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 

 

E, bom, vamos fazer duas músicas. A que a gente vai fazer agora eu acredito que 

muita gente que está aqui conhece e que se possível acompanhe com a gente porque esta 

praticamente foi um hino da batalha pela defesa do Governo da UP em homenagem ao 

Presidente Allende. 

 

Apresentação do Grupo Latinoamericanto. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. MAURICIO – Bom, a gente vai fazer a última música aqui dando 

encerramento do ato. Essa música fala exatamente do que, praticamente uma síntese de 

tudo o que se tratou aqui neste ato, não é? A música se chama "Para Que Nunca Más En 

Chile". Dá exatamente essa ideia que é o que a gente não quer, e não quer mais ver. Que 

nunca mais no Chile a gente possa estar presenciando exatamente o que se deu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Nem no Chile e nem em 

nenhuma parte do mundo. 

 

O SR. MAURICIO – Nenhum lugar do mundo. Aliás, na história e não só no 

Chile como no país, não é? 

 

O SR. MARIO CARRASCO RUIZ - Do partido do Chile. Uma coisa 

importante, quando não podemos analisar o Golpe Militar no Chile, o Golpe Militar no 

Brasil. Temos que pensar no contexto latino-americano, o imperialismo está aí e hoje 

está batendo de novo à porta e não para de bater. 
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(Aplausos.) 

 

E a gente não pode dormir, temos que pensar no contexto da América-Latina. 

Não foram só os jovens brasileiros, foram os jovens latino-americanos que deram a 

vida. Foram os nossos pais, nossos avós e hoje a gente está sendo chamado a dar a vida 

mais uma vez. 

São 40 anos, mas não são 40 anos de derrota, são 40 anos de luta. Começamos a 

lutar o dia do Golpe Militar. Queremos reconquistar o sonho, o sonho de Allende, do 

socialismo é possível. E este sonho nos corresponde a nós, a cada um de nós que se faça 

realidade. 

Hoje quando no Brasil se forma a Comissão da Verdade é uma esperança. 

Começou aqui no Brasil, eu ouvi outra vez uma pessoa que falava assim “pau-de-

arara”. Como uma pessoa que não conhece o português ouve a palavra “pau-de-arara” 

sendo torturado? Os Estados Unidos implantou aqui em São Paulo a escola de tortura 

para a América-Latina, foi aqui do lado nosso, daqui que se importou. E muitas pessoas 

da América-Latina ouviram português e escutava a palavra “pau-de-arara” porque os 

torturadores foram treinados aqui com os americanos. 

Os americanos de novo estão aí. Então, para que nunca mais no Chile, para que 

nunca mais na América-Latina o imperialismo, capitalismo, olha, eu sempre falo, talvez 

um erro que a gente comete, às vezes a gente acha que a gente venceu, a gente nunca 

pode baixar a guarda, eles estão aí e a luta continua.  

E o final, no final a gente tem uma coisa, Allende fala “a história é nossa, é 

nossa.” A história faz seu povo, a história faz o povo, escreve o povo, portanto a vitória 

será nossa, um dia a primavera vai chegar para a gente. 

 

(Aplausos.) 
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O SR. MAURICIO – Eu cometi um sério erro aqui, eu esqueci de apresentar o 

nosso Diretor Técnico, é ele que praticamente faz toda a propaganda e marketing aí, não 

é? Mario Carrasco Ruiz, acabou de falar. 

 

(Aplausos.) 

 

Aqui sempre apoiando de alguma maneira, faz tempo aqui, o camarada Miguel 

Godoy. Godoy é do norte do Chile, da Associação Salvador Allende. Sempre esteve 

com a gente em todos os momentos do Canto Libre. 

 

(Aplausos.) 

 

Bom, fazer uma homenagem ao Lucas, depois eu te pago um whisky.  

 

Apresentação da música "Para Que Nunca Más En Chile". 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A sessão está encerrada. 

Obrigado viu pessoal, a sessão está encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 12 de março 

de 2013. Assembleia Legislativa, auditório Teotônio Vilela.  

Audiência sobre os casos Maria Augusta Thomaz e Márcio Beck Machado. Está 

instalada a 19ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva no dia 12/03/2013 na Assembleia Legislativa no auditório Teotônio 

Vilela para oitiva de depoimento sobre os casos de Maria Augusta Thomaz e Márcio 

Beck Machado. Desaparecidos em 17 de maio de 1973.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público em contraposição da Comissão Nacional que faz as suas audiências 

fechadas.  

Agora eu passo a Vivian Mendes para fazer a leitura do documento ‘Verdade e 

Gênero’. Com a palavra, Vivian.   

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia. Sou Vivian Mendes, assessora da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.   

Verdade e Gênero.  

De modo que para contar minha história, aqui estou. Vocês me escutam falar, 

mas me escutam sentir? Gertrude Comar, escritora judia assassinada na Auschwits.  
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A Comissão da Verdade tem como dever investigar as graves violações de 

direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar, 1964-1985. A 

repressão política da época não poupou mulheres e homens que ousaram discordar, 

divergir, protestar ou ir contra a ordem ditatorial. Enfrentar os desmandos, os 

autoritarismos, as atrocidades e brutalidades do estado de terror implantado a partir de 

1964. A violência empregada pelo Estado impôs a ferro e fogo o silêncio, a censura, a 

insegurança, incerteza, o pânico e o medo. Impôs para muitas pessoas o exílio, a 

clandestinidade, o isolamento social e político. Os militantes políticos viviam sobtensão 

intensa. Risco de sequestro, tortura, assassinato e pairava a figura sinistra do 

desaparecimento forçado. Há uma lista de pelo menos 500 pessoas mortas, assassinadas 

pela ditadura. Dentre elas há aquelas cujos corpos não foram entregues para que seus 

familiares pudessem sepulta-los. As desigualdades históricas entre homens e mulheres 

foram reelaboradas e aprofundadas pela ditadura que não admitia em nenhuma hipótese 

que mulheres desenvolvessem ações não condizentes com os estereótipos femininos de 

submissão, dependência e falta de iniciativa. As mulheres militantes políticas da época 

subverteram a ordem patriarcal tão solidamente acomodada na ideologia ditatorial. Ao 

ingressarem para as lutas da agressão política das mais diversas maneiras, as mulheres 

pegaram em armas ou apoiaram ações políticas de protesto, armadas ou não, 

mantiveram a segurança de aparelhos que escondiam a militância e o material de luta, 

participaram da imprensa clandestina, escreveram, fizeram funcionar as gráficas e 

distribuíram as publicações produzidas de forma artesanal e em condições muito 

precárias. Cuidaram da saúde e da militância de familiares. Tiveram suas crianças na 

clandestinidade e nas prisões. Viram suas crianças expostas às sessões de torturas, 

ameaçadas ou mesmo torturadas. Sofreram abortos dolorosos devido aos espancamentos 

e chutes dos torturadores.  

Foram impedidas de amamentar seus bebês nos cárceres, menstruaram de formas 

excessivas ou escassas conforme as sessões de tortura. Foram estupradas e sofreram 

violência sexual. Tiveram seus corpos nus expostos para os torturadores espancá-los, 

queimá-los com pontas de cigarros ou com choques elétricos, enfiar fios elétricos em 

suas vaginas e anus, arrebentar seus mamilos e cometer estupros.  

Houve militantes que foram assassinadas, cujos cadáveres em muitos casos 

encontram-se desaparecidos até os dias atuais. Muitas dessas mulheres foram levadas a 
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morte por um assassinato friamente calculado, com atos de estupro, mutilação inclusive 

genital. Outras foram assassinadas com o uso da coroa de cristo como era chamado um 

método de tortura que por meio de emprego de uma cinta de aço apertava-se o crânio 

até esmagá-lo. Outras foram mortas em acidentes estrategicamente planejados como foi 

o caso de Zuzu Angel que denunciou insistentemente o desaparecimento de seu filho, 

Stuart Angel Jones. Outros enlouqueceram como resultado de tamanha dor e 

perseguição policial.  

Houve muitas e muitas que lutaram pelo anonimato. Para que se alcance a 

verdade, a história terá que trazer a tona participação. Ao buscar a verdade, a Comissão 

da Verdade deve analisar os fatos e suas circunstâncias, em uma perspectiva de gênero, 

ou seja, considerando que as desigualdades entre os sexos levaram a consequências e 

sequelas distintas entre mulheres e homens em decorrência das brutalidades cometidas 

pela ditadura militar.  

Só assim a história poderá fazer justiça às mulheres, a parcela mais esquecida e 

menos visível da humanidade. Não basta ouvir as mulheres. Será preciso senti-las em 

toda a dimensão das suas ações. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maravilhoso esse texto.  

Agora, cada dia que esse texto é lido eu ouço de um jeito. Eu queria dizer, não 

sei se vocês sabiam, o irmão da Maria Augusta Thomaz está aqui com a gente. Eu não 

sei a pronuncia, mas é o que nós nos acostumamos a chamar. Com a palavra, Amelinha.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Maria Augusta Thomaz, 

desaparecida em 17 de maio de 1973. Dados pessoais, nome, Maria Augusta Thomaz.  

Nascida em 14 de novembro de 1947 na cidade de Leme, Estado de São Paulo. 

Pertenceu à organização política Movimento de Libertação Popular, Molipo. Nascida 

em 14 de novembro de 1947 em Leme, foi estudante do Instituto Sedes Sapientiae em 
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São Paulo. E filha de Aniz Thomaz e Olga Michel Thomaz. Foi indiciada por sua 

participação no 30º congresso da UNE em Ibiúna, São Paulo, quando foi presa em 

outubro de 1968. Em 14 de janeiro de 1970 foi expedido mandato de prisão contra 

Maria Augusta pela 2ª Auditoria da 2ª Região Militar. Após o assassinato de seu 

namorado José Wilson Lessa Sabag em setembro de 1979 passou a viver na 

clandestinidade. Segundo o livro ‘Direito a memória e a verdade’, teria participado do 

sequestro de um avião Boeing da Varig durante o trajeto Buenos Aires Santiago com 

mais oito militantes da ALN. Desviando para Cuba em 04/11/69. Em Cuba realizou o 

treinamento de guerrilha e no início de 1971 retornou ao Brasil clandestinamente como 

militante do Molipo, indo morar no interior de Goiás. Foi condenada como revel a 

cumprir pena de 17 anos de prisão em 29 de setembro de 1972. Em outro processo 

também julgado a revelia também foi condenado a cinco anos de reclusão em 27 de 

agosto de 1973, depois de três anos de seu assassinato foi absolvida pelo STN por falta 

de provas em um outro processo.  

Márcio Beck Machado, também desaparecido em 17 de maio de 1973, nascido 

em 16 de janeiro de 1943 na cidade de São Paulo e também pertencia à organização 

política Molipo, Movimento de Libertação Popular. Era filho de Otávio Meneses 

Machado e Helena Beck Machado. Era estudante de economia da universidade 

Mackenzie em São Paulo. Também foi preso no 30º congresso da UNE em Ibiúna em 

outubro de 1968. Em 01/04/70 teve sua prisão preventiva decretada. Foi indiciado 

também nos inquéritos policiais de número 07/72 e 09/72. Em 23 de outubro de 1972 

teve novamente sua prisão preventiva decretada pela 2ª Auditoria Militar referente ao 

processo 100/72. Militante da ALN no fim de 1969 ao final de diversas prisões e a 

morte de Carlos Marighela, viajou para Cuba onde realizou treinamento militar. Voltou 

para o Brasil como militante do Molipo indo morar no interior de Goiás.  

Dados de morte e desaparecimento de Maria Augusta Thomaz e Márcio Beck 

Machado.  

Márcio e Maria Augusta Thomaz foram mortos em agosto de 1973 em uma 

fazenda situada entre as cidades de Rio Verde e Jataí em Goiás. Em 1980 jornalistas 

descobriram a localização das sepulturas do casal baseando-se em depoimentos que 

afirmavam que eles haviam sido enterrados na Fazenda Rio Doce, em Rio Verde, acerca 
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de 200 quilômetros de Goiânia, por ocasião dos assassinatos. O fazendeiro Sebastião 

Cabral e seus empregados foram encarregados de enterrar os corpos de Márcio e Maria 

Augusta, esfacelados por tiros. Os policiais lhes recomendaram que o sepultamento 

fosse feito a apenas 200 metros do asfalto. Ao saberem das investigações sobre o caso e 

antes que a descoberta viesse a público, três homens foram à fazenda e exumaram os 

restos mortais, deixando as covas abertas apenas alguns dentes e pequenos ossos.  

No boletim informativo do Ministério do Exército de janeiro de 1976 os nomes 

de Márcio e Maria Augusta foram retirados da lista de procurados por serem 

considerados mortos, mas as mortes não foram assumidas publicamente. Em 1992 após 

a abertura dos arquivos do extinto Dops São Paulo, a Comissão de Familiares de Mortos 

e Desaparecidos Políticos descobriu um documento intitulado ‘retorno de exilados’ 

endereçado em 1978 ao então Delegado Romeu Tuma, diretor do Dops São Paulo. Os 

documentos informavam as mortes de Márcio e Maria Augusta em 1973, assim mesmo 

as autoridades policiais jamais informaram as mortes aos seus familiares. O artigo 

intitulado ‘A Polícia Federal frustra a identificação de desaparecimento de CBA’, 

publicado na Folha de 10 de agosto de 1980, noticiou a acusação do CBA, que é o 

Comitê Brasileiro pela Anistia de São Paulo de que agentes da Polícia Federal teriam 

violado as sepulturas de Maria Augusta e Márcio para impedir as suas identificações, 

testemunhas confirmaram a remoção dos restos mortais. Segundo o jornal, ‘a morte de 

Maria Augusta e Márcio teria sido comentada nos corredores do DOI-CODI paulista, 

segundo depoimento de vários presos políticos detidos naquele órgão a época. Ainda 

segundo essas versões, Márcio teve a sua cabeça decepada por tiro de metralhadora, e 

transportada para Goiânia. Depoimento de testemunhas que presenciaram a retirada das 

ossadas anteontem por policiais afirma que uma delas estava sem o crânio, indicio que 

confirmaria a versão da cabeça decepada.  

Os familiares de Mário Beck Machado acataram segundo informações do CBA, 

a versão da sua morte sem insistir na elucidação das circunstancias. Consta que a época 

sem saber o então Secretário de Segurança Pública de Goiás, Coronel da Polícia Militar 

Evaldo Vaz, tomou conhecimento da caçada a Maria Augusta e Márcio, mas foi 

reconhecer Márcio Beck como parente seu, filho de seu primo irmão, depois de ver a 

cabeça do rapaz.  
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Segundo depoimentos de testemunhas, o então Secretário Evaldo teria tomado 

um avião em Goiânia, vindo a São Paulo e então levado seu primo para reconhecer o 

filho. O pai, segundo a versão do CBA, fez o reconhecimento do filho e pediu um 

atestado de óbito negado com a afirmação de que a única coisa que não poderiam 

fornecer seria um atestado de óbito. A Folha de São Paulo de 17/08/1980 relatou como 

foi o assassinato de ambos. Neusa e Raimundo, levantem para morrer. O grito que 

cortou a madrugada fria de 07/05/1973 na Fazenda Rio Doce soou como uma sentença 

definitiva. Pelo relato emocionado, repleto de palavras simples do lavrador Eurípedes 

João da Silva, conclusão a que chegaram os integrantes da Comissão especial de juristas 

e Parlamentares, leva a uma única constatação, a morte de Márcio Beck Machado e 

Maria Augusta Thomaz não se tratou de uma operação militar dos chamados órgãos de 

segurança de um assassinato frio de dois militantes exaustivamente perseguidos. O 

relatório do Ministério do Exército encaminhado ao Ministro da Justiça, Mauricio 

Currier, em 1993 afirma que Márcio teria sido morto em tiroteio juntamente com Maria 

Augusta Thomaz em uma fazenda, a Rio Verde em 17/05/1973. 

O relatório do Ministério da Marinha de 1983 atesta que Márcio em maio de 

1973 foi morto em Goiás em tiroteio durante ação de segurança. O ex-agente do DOI-

CODI de São Paulo, Marival Chaves do Canto, em entrevista a revista Isto É em 27 de 

março de 2004 declarou que a operação de exumação das ossadas dos dois militantes foi 

comandada por Andre Pereira Leite Filho, oficial do Exército que trabalhava no CIE de 

Brasília em 1981, depois de ter atuado no DOI-CODI de São Paulo sob o codinome de 

Dr. Edgar. A matéria assim descreve os fatos. Segundo Marival em 1980 o Dr. Edgar 

comandou, por exemplo, uma expedição que retirou de uma fazenda em Goiás as 

ossadas de Márcio Beck Machado e Maria Augusta Thomaz, integrantes do Molipo 

mortas em 83 por integrantes do CIE. De acordo com Sebastião Cabral, os corpos 

enterrados em sua propriedade foram exumados por três homens em 1980 que deixaram 

para trás pequenos ossos e dentes perto das covas. Seus nomes, os nomes de Márcio 

Beck e Maria Augusta Thomaz consta na lista de desaparecidos políticos, no Anexo Um 

da Lei 9140/95.  

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos seus casos foram 

protocolados com os números 03996 e 29196, respectivamente, de Maria Augusta e de 

Márcio. Informações extraídas do dossiê ditadura, mortos e desaparecidos políticos no 
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Brasil 1964-1985 IEV, Instituto de Estudo sobre Violência e Imprensa Oficial. São 

Paulo 2009. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Agora nós vamos 

chamar Tatiana Merlino para fazer a leitura de um documento do Comitê Brasileiro da 

Anistia na época, em 1980. 

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Bom dia. Esse trecho consta do livro Luta 

Armada, ALN e Molipo, as quatro mortes de Maria Augusta Thomaz, de autoria do 

Renato Dias.  

A denúncia do CBA. No documento em que denuncio o desaparecimento dos 

corpos dos estudantes, do Comitê Brasileiro pela Anistia faz um relato dos episódios 

que antecederam a morte de Maria Augusta e Márcio Beck com informações de 

testemunhas. Eis a íntegra da nota da CBA.  

O Comitê Brasileiro pela Anistia desde o seu surgimento comprometeu-se a lutar 

pela completa elucidação da situação dos desaparecidos políticos, seus paradeiros bem 

como recuperar perante a sociedade brasileira, a memória desses combates. Em 

cumprimento dessas resoluções a Comissão dos familiares de mortos e desaparecidos, o 

CBA de São Paulo obteve informações iniciais acerca do paradeiro dos cidadãos Maria 

Augusta Thomaz e Márcio Beck Machado. As investigações prosseguiram com o sigilo 

necessário a completa elucidação do caso, contando com a colaboração do jornalista 

Antonio Carlos Fon, do semanário Cinco de Março, de Goiânia. A informação inicial 

nos levava a uma localidade adiante da cidade de Rio Verde, interior de Goiás. O 

jornalista Antonio Carlos Fon colheu indícios, cotejou provas, selecionou informações 

chegando finalmente à exata localização dos corpos de Maria Augusta Thomaz e 

Márcio Beck Machado. Inclusive por ocasião da visita do Papa João Paulo II ao Brasil, 

o CBA de São Paulo entregou a Sua Santidade um dossiê completo sobre a situação dos 
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desaparecidos e mortos políticos brasileiros, onde se fez referência à situação do aludido 

casal e as investigações. Sobre Márcio Beck Machado e Maria Augusta Thomaz, nos 

dias dois e três de agosto o jornalista Antonio Carlos Fon, o advogado Luiz Eduardo 

Greenhalgh e o irmão de Maria Augusta Thomaz estiveram na região da cidade de Rio 

Verde em Goiás e constataram a veracidade das informações, concluindo dessa forma 

suas investigações da seguinte forma, Maria Augusta Thomaz e Márcio Beck Machado 

foram mortos na madrugada de 13 de maio de 1973 em uma operação dos órgãos de 

segurança, compostos pelo DOI-CODI do 2º Exército, Polícia Federal de Goiânia, o 

destacamento da Polícia Militar de Rio Verde, Força Aérea Brasileira e alguns agentes 

da Polícia Civil. Os seguranças (ininteligível) Márcio Beck Machado e Maria Augusta 

Thomaz na Fazenda Rio Doce e sem dar voz de prisão metralharam a casa, mataram um 

casal e lá permaneceram cerca de dois ou três dias, na expectativa de recebimento de 

visita ao casal.  

Consta que o casal citado chegou à região de Rio Verde Jataí, adquiriram uma 

propriedade rural pagando parte em moeda e parte em sessão de caminhão. Esse 

negócio foi posteriormente desfeito em virtude de que o veículo dado como parte do 

pagamento estava alienado com reserva de domínio a uma financeira paulista. O 

vendedor então logrou a alienar a venda e reintegrando de posse da propriedade.  

O casal Márcio Beck Machado e Maria Augusta Thomaz foi forçado a procurar 

emprego em outras propriedades agrícolas. Foi quando eles se dirigiram a fazenda Rio 

Doce, de propriedade do casal Sebastião Cabral e sua esposa, Maria Cabral, distante 

cerca de 40 quilômetros a diante de Rio Verde, na estrada que liga Rio Verde a Jataí. O 

casal chegou aos quatro de maio de 73 a referida fazenda. Aos 16 de maio as forças de 

segurança invadiram-na. Mantiveram presos os seus proprietários na sede bem como os 

interrogaram com violência. Bem como aos demais trabalhadores da fazenda. À noite 

cercaram e metralharam a casa onde dormiam Márcio Beck Machado e Maria Augusta 

Thomaz. Não lhes deram voz de prisão. O casal não reagiu. Dois dias após 

abandonaram a fazenda advertindo aos proprietários que na fazenda havia duas cobras 

venenosas, as quais eles mataram, e que o pessoal da fazenda (ininteligível) 

imediatamente avisada caso alguém viesse procurar o casal. Quatro pessoas enterraram 

o casal, o proprietário da fazenda e três empregados, dos quais já falecidos em um lugar 

incerto e não sabido.  
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Essa história foi confirmada pelos proprietários da fazenda, por trabalhadores 

agrícolas da região e etc.  

Ontem, dia oito de agosto o CBA de São Paulo foi informado de que agentes da 

polícia local e da polícia federal tão logo souberam da visita feita pelo jornalista 

Antonio Carlos Fon e pelo advogado Luiz Eduardo Greenhalgh e pelo familiar de Maria 

Augusta Thomaz dirigiram-se a fazenda Rio Doce e de imediato passaram a escavar os 

locais que serviam de sepultura para o casal morto, retirando-lhes os ossos e demais 

despojos, levando para local ignorado.  

Dados sobre Maria Augusta Thomaz e Márcio Beck Machado. Maria Augusta 

Thomaz, militante do Movimento de Libertação Popular, Molipo, estudante do Instituto 

Sede Sapientiae da PUC, morta em maio de 1973 juntamente com Márcio Beck 

Machado.  

Márcio Beck Machado, militante do Movimento de Libertação Popular, Molipo, 

estudante de economia da universidade Mackenzie em São Paulo. Morto em maio de 73 

em um sítio entre as cidades de Rio Verde e Jataí, Goiás, onde também foi morta Maria 

Augusta Thomaz. Os agentes do DOI-CODI do 2º Exército comentavam abertamente 

sobre os presos políticos que lá se encontravam nesse período que Márcio Beck 

Machado e Maria Augusta Thomaz haviam sido mortos, apesar de os órgãos de 

segurança jamais reconhecerem tal fato.  

Ilegalidades praticadas pelos órgãos de segurança. Um, Artigo 121 do Código 

Penal Brasileiro, matar alguém, pena, reclusão de seis a 20 anos. Homicídio qualificado 

pelo agravante do Parágrafo 2º Item Quatro – se o homicídio é cometido à traição, 

emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível 

à defesa do ofendido – pena, reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 210 do Código Penal 

Brasileiro, violação de sepultura, pena, reclusão de um a três anos. Artigo 211 do 

Código Penal Brasileiro, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena, 

reclusão de um a três anos. Artigo 212 do Código Penal Brasileiro, (ininteligível) cinza. 

Pena, detenção de um a três anos. Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, falsidade 

ideológica; omitir um documento público ou particular declaração de que nele devia 

constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser 
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escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

jurídico relevante. Pena, reclusão de um a cinco anos.  

Providências tomadas e a serem tomadas. A família de Maria Augusta Thomaz 

contratou o advogado Jorge de Morais, residente em Rio Verde com escritório a 

Avenida Presidente Vargas 416 para requerer de imediato vistoria ad perpetum 

(ininteligível), abertura de inquérito policial indiciando o proprietário da fazenda por 

ocultação de cadáver. Abertura de inquérito para averiguação de irresponsabilidade de 

agentes e órgãos de segurança na morte do casal. Ação de responsabilização pelo cerco 

e morte do casal. Investigação policial que responsabilizar autoridade que ordenou 

exumação dos corpos na fazenda, obstaculando dessa forma a apuração da verdade.  

O CBA desde já responsabiliza o Ministro da Justiça e o Diretor Geral do 

Departamento de Polícia Federal pelo desaparecimento da ossada bem como 

desaparecimento das testemunhas e dos advogados no caso. São Paulo, nove de agosto 

de 1980. Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente do Comitê Brasileiro de Anistia, São 

Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cita a fonte onde está 

contido o livro, fala do livro.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – O livro é de autoria do Renato Dias, cujo 

título é ‘Luta armada, ALN-Molipo as quatro mortes de Maria Augusta Thomaz’.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.  
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Vamos compor a mesa com duas pessoas. Era bom ver se não veio mais 

ninguém para esse depoimento.  Mas inicialmente eu quero chamar o Artur Machado 

Scavone, companheiro ex-preso político e militante do Molipo, e o irmão da Maria 

Augusta Thomaz, o Max Anis Thomaz, irmão da Maria Augusta. Por favor.  

Eu queria fazer uma breve introdução, depois, se vocês pudessem me passar o 

livro...  

Essa prisão e morte da Maria Augusta Thomaz e do Márcio em maio de 73 

ocorreu na Oban, começou na Oban com a prisão de um grupo de Ribeirão Preto, e esse 

grupo de Ribeirão Preto chegou lá em Goiás. O número de camponeses que foram 

presos que chegaram de Goiás foi uma coisa impressionante. Em uma madrugada 

começou a chegar o povo de Goiás preso, e eles foram torturados durante três dias 

consecutivos. Depois apareceu, as coisas começaram a ficar mais claras. Eles chegaram 

de madrugada, e apareceu o Índio Irineu de Ribeirão Preto, e toda a cadeia foi de 

conexão, o Índio estava muito doente, depois o Índio foi para o Dops.  

Então, Artur, você que era do Molipo, queria começar por você, depois pelo 

irmão da Maria Augusta. Eu queria que você fizesse um pouco essa conjuntura da 

época, da organização de vocês, da volta deles de Cuba, enfim, tudo aquilo que você 

sabe fazer.  

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Bom dia a todos. A cronologia dos 

fatos. Eu fui preso em 24/02/1972, a minha militância era no Molipo, e dentro da 

organização clandestina armada, nós tínhamos uma estrutura muito compartimentada, e 

esse período foi quando o pessoal, vários companheiros que fizeram treinamento em 

Cuba voltaram para o Brasil, entre eles a Maria Augusta, o Márcio Beck, o Mortati e 

vários outros companheiros. Quando eles voltaram para o Brasil para circunstanciar os 

fatos, a construção do movimento de libertação popular era uma tentativa, eu diria quase 

desesperada de recompor ou reconstituir digamos assim, o vínculo político da 

resistência armada, a ditadura com a sociedade. É lógico que hoje é possível dizer que 

era ineficaz, iria ser ineficiente, mas era uma posição que todos aqui batalhavam, a 
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própria Maria Augusta em particular, que era objeto dessa nossa sessão, o Mortati, 

Márcio Beck, todos ali tinham uma preocupação muito grande com o isolamento que a 

resistência armada, o regime estava sendo submetido ou levado a esse isolamento. 

Quando eles voltaram, nós que estávamos instalados clandestinamente já no país, eu, 

Pedro Rocha, os próprios companheiros, éramos a estrutura para estabelecer o contato 

da organização com eles. Então, eu mesmo fui ponto de referência e de contato com a 

Maria Augusta, o Márcio Beck, o Chico Dialético que é o nome depois que eu aprendi 

dele, não o conhecia na época com esse nome, e vários outros companheiros.  

O nosso dia a dia ali era um conjunto de ações que a gente fazia com o objetivo 

de a gente fazer propaganda contra o regime, e também conseguir material, 

infraestrutura com a perspectiva de ir para o campo, porque estava ficando cada vez 

mais evidente que na cidade a resistência estava sendo dizimada. Eu fui preso em 72, 

antes disso a Maria Augusta foi, passou por uma emboscada. Eu acho que uns oito 

meses antes dessa prisão, um pouco mais, na Rua Turiassu se não me engano, ela foi 

ferida, foi baleada, foi morto o Chico Dialético que estava com ela, ela conseguiu 

escapar, e nós éramos companheiros de organização, mas até por força de que ela ficou 

comigo no aparelho em que eu morava, nós acabamos nos tornando companheiros nesse 

curto período.  

Depois disso ela estava se preparando para o interior, eu não tinha essa 

informação porque as coisas eram compartimentadas entre nós, e depois eu fui preso em 

72, em 24 de fevereiro. O que importa para a nossa busca da verdade, é depois de ter 

passado nove meses no DOI-CODI, eu fui conduzido ao Tiradentes, portanto, no final 

de 72 eu estava no Tiradentes, e se eu não estou enganado eu fiquei pouco tempo no 

Tiradentes, logo depois eu fui para a detenção, mas quando eu estava no Tiradentes, eu 

fui chamado no DOI-CODI. E eu não tenho precisão da data na cabeça, mas com 

certeza foi em maio, e eu vou dizer para vocês porque é possível estabelecer essa 

conclusão. Eu fui chamado ao DOI-CODI novamente para ser interrogado por causa da 

prisão do Gabriel e a Tânia, que era companheira do Gabriel.  

Houve lá uma acareação, alguma coisa, mas eles me deixaram no DOI-CODI em 

uma cela, que na verdade era um quarto, não era uma cela, na parte superior do DOI-

CODI onde não eram mais realizadas as torturas, elas se davam na parte de baixo 
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próximo às celas convencionais da delegacia. E eu fiquei no quarto de cima, que era 

uma cela, depois chegou lá à loira da psicologia, a Lilian, ela ficou na prisão, na cela, 

enfim, no quarto do lado e a gente se comunicou pelos vãos do tubo de eletricidade lá na 

tomada, e tal. Mas o fato é que, porque eu estou falando isso? Eu fiquei nessa cela em 

cima porque ali era o lugar onde o DOI-CODI colocava as pessoas, que eles não 

queriam que entrassem em contato com quem estava preso recente, porque o pessoal 

que estava preso recente representava informações que eles não queriam que fosse 

divulgada. Então, ficar lá em cima significava isolar a pessoa que estava sendo trazida 

novamente para o interrogatório, porque essa pessoa como já estava pública essa prisão, 

ela teria que voltar no meu caso, para o Tiradentes, e isso implicava que eu levaria 

informações sobre quem estava lá no DOI-CODI e quem tinha sido recentemente preso, 

etc. então, eu voltei para lá e fui levado, como eu disse, para essa cela separada daqueles 

que estavam sobre tortura mais violenta e eram os presos recentes. E no relatório 

fazendo acareação com o Gabriel, com a Tânia eu não me lembro de ter sido acareado 

por ela. O objetivo deles não passava por mim, eu acabei não sofrendo tanto nesse 

processo, mas ficava muito claro que eles estavam indo atrás, porque o Índio foi preso 

lá também, eu fiquei sabendo dele lá por esse interrogatório que eles fizeram, e aí eles 

não fizeram questão de esconder, eles estavam atrás do Márcio Beck e Maria Augusta. 

Eles queriam informações, agora eles sabiam que eu não tinha mais informações, 

porque já fazia um ano que eu tinha sido preso. Então, não podia ter mais informações a 

respeito deles. Mas fiquei sabendo que eles estavam atrás do Márcio Beck e da Maria 

Augusta por esse interrogatório com o Índio. E eu vivi esse período que eu fiquei lá, eu 

não me lembro de quantos dias foram, foi uma quantidade razoável de tempo, mas eu 

não me lembro de quanto foi. Fiquei sozinho nessa cela e eu me lembro de uma angústia 

profunda que eu fiquei ali, não dá para descrever para vocês, porque eu sabia que eles 

estavam indo atrás da Maria Augusta, do Márcio Beck, e o Índio também ficou em uma 

cela do meu lado, eu o vi.  

Vi como ele ficou profundamente machucado, e eu sabia que ele tinha dado 

informações que podiam levá-los a encontrar Maria Augusta e Márcio Beck. Nessa cela 

eu que eu estava, como eu disse, era um quarto adaptado, era possível através de alguns 

vãos ver o pátio do DOI-CODI. E eu vi sair do pátio do DOI-CODI carros do Exército, 

jipe, pessoal armado com aquelas ‘roupas de mato’, camuflados e etc. fortemente 
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armados, e eu tenho na minha cabeça também o registro desses veículos entrando no 

pátio, sujos de barro. Eu não sei dizer para vocês o quanto eu tenho o registro das 

imagens todas que eu vi, o quanto eu construí também de associação... Porque eu fiquei 

acompanhando e esperando a morte deles, preso lá naquela cela. É gozado assim, eu sou 

e minha vida foi construída assim, eu sou ateu. Mas eu estava naquela cela e eu 

precisava tanto acreditar em alguma coisa para poder avisar alguém, contar a alguém o 

que eu sabia e não tinha como. Então, eu vi depois voltarem e fiquei sabendo por que 

eles não fizeram questão nenhuma de esconder que a Maria Augusta e o Márcio Beck... 

O local eu fiquei sabendo depois, mas fiquei sabendo que eles pegaram a Maria Augusta 

e o Márcio Beck e daí então eles me liberaram de volta para ir ao Tiradentes. Então, o 

testemunho que eu tenho para passar para vocês, da Comissão da Verdade, e 

inequivocamente, é claro que a operação de prisão e assassinato do Márcio Beck e da 

Maria Augusta foi comandada pelo DOI-CODI que na sua época tinha em sua direção 

essa abominação chamada Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele foi o cara que comandou 

esse processo e esse assassinato. Isso, não há nenhuma possibilidade de não ser verdade. 

Então, do ponto de vista do testemunho da prisão dela, ou do assassinato dela e do 

Márcio Beck é isso que eu tenho para colocar. Tem muita coisa ainda sobre eles que eu 

poderia colocar, mas que não diz respeito ainda à prisão e etc., mas talvez já que foi 

feita essa menção as mulheres, lembrando as mulheres na Comissão da Verdade, eu 

acho que caberia fazer um registro sobre a Maria Augusta.  

Ela participou do treinamento em Cuba e é importante dizer isso, contra a 

vontade dos companheiros. Ela me contou isso, Cuba tem um viés machista muito forte. 

E ela me contava que quando chegava em Cuba o treinamento era ir para o uma região 

distante, região de mata, para fazer o treinamento ali e vivendo a realidade do 

isolamento da mata, a sobrevivência na mata, o treinamento para descobrir que tipo de 

alimentação você pode fazer, natural, selvagem, sem comprometer teu organismo, 

enfim, todas as coisas que você pode imaginar que dizem respeito a sua sobrevivência 

na mata. Porque o objetivo da guerrilha no Brasil era se deslocar e sobreviver no campo.  

E quando se discutiu quem ia, havia uma visão de não ir mulheres, porque 

mulheres menstruam, tem problemas, tem uma certa dificuldade, etc. e etc. a Maria 

Augusta não aceitou isso e ela foi junto com os demais companheiros para o 

treinamento e ela falava com muito orgulho disso. Havia uma graduação entre todos os 
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companheiros que faziam o treinamento. E a Maria Augusta ficou na segunda posição 

entre homens, e eu não sei se tinha mais mulheres. Eu sei que tinha ela no treinamento.  

E ela era uma mulher de muita fibra como as outras companheiras, muita 

decisão. Ela, dentro da nossa estrutura de trabalho não só era muito criativa, 

extremamente humana, uma preocupação enorme com a situação que nós estávamos 

vivendo, uma preocupação enorme também com a nossa situação porque a gente sabia 

que o guerrilheiro na cidade tinha o tempo de vida de um ano, e isso era a média que 

nós já tínhamos constatado, era preciso sair da cidade e tal como tinha sido pensado, ir 

para o campo. Então, se tinha uma preocupação muito grande com isso e também isso é 

uma coisa muito importante, vou colocar para vocês, porque eu já vi outros 

depoimentos que me deixaram estarrecido, a luta armada que nós fizemos, e aí não é só 

a Maria Augusta, mas todos nós, ela e uma luta de resistência, é muito importante 

colocar isso.  

Esse sempre foi o principal objetivo do regime militar. O objetivo que eles 

colocaram foi sempre de dizer que havia um bando de terroristas soltos. Gente querendo 

matar, torturar, explodir bombas. Houve casos que a gente pode condenar? Eu creio que 

houve. Mas a essência de todo aquele movimento que centenas de jovens entraram, foi 

um movimento de resistência à barbaridade que se constituiu da repressão política, do 

amordaçamento, da perseguição que o regime cometeu em todos os espaços da vida 

pública. E a Maria Augusta refletia isso. Era um esforço inglório, mas a preocupação 

que nós tínhamos em procurar mostrar através do que nós podíamos fazer na época que 

eram ações, porque não havia espaço para você se pronunciar, não havia espaço para 

você falar nada.  

Eram ações que tinham esse objetivo. Então, muito mais do que fazer as ações 

armadas que eram necessárias para conseguir infraestrutura, armas, o objetivo principal 

era de ferrar a população com um recado diferente daquele que a ditadura buscava nos 

caracterizar. Então, nas ações que o Molipo fez e a Maria Augusta foi uma das 

importantes mentoras desse processo, elas podem ser até hoje risíveis, mas elas eram 

um esforço de tentar caracterizar o que nós pensávamos. Então, tanto colocar 

propaganda na USP como uma gravação permanente divulgando as barbaridades da 

ditadura, como fazer a desapropriação de roupas em uma fábrica e distribuir em favela, 
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uma ação para procurar denunciar o aumento da tarifa de ônibus, foram esforços e 

tentativas de sair de um isolamento que a resistência armada se encontrava por força de 

vários erros e por força da repressão em que nós vivíamos.  

A Maria Augusta teve um papel muito importante, infelizmente com uma vida 

muito curta que terminou com esse assassinato em Rio Verde.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Artur, deixa eu te 

perguntar uma coisa antes de passar para o irmão. Esse livro é um dos livros mais bem 

escritos de memória política. Quando houve o racha do Molipo com a ALN? Foi no 

Brasil, foi em Cuba? Essa história já foi contada, mas eu acho que era interessante você 

contextuar. Como vocês criaram essa organização que era praticamente de estudantes, 

ex-estudantes, como foi o racha? 

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Quando eu ingressei no movimento 

de resistência armada foi através do Reinaldo Queiroz, que era Presidente do DCE na 

USP. Nós tínhamos contato, ele passou meu contato para o (ininteligível) que era 

clandestino já na luta armada. E nós fomos juntos, o Rocha, e começamos um processo 

ainda na ALN de organização da resistência armada através do movimento estudantil. 

Esse período que eu ingressei na luta armada, que foi em meados de 70, eu tinha 

acabado de ingressar na universidade, nós já tínhamos tido o assassinato do Marighela, 

o Toledo também, então, já havia um processo de repressão mais que violento e de 

cerco à resistência armada. Mas até por isso mesmo nós sabíamos, essa discussão no 

movimento estudantil era muito forte nesse tempo, que não havia como resistir com 

palavras. Essa discussão seguia muito forte com o Honestino Guimarães que era da 

UNE, eu era Presidente do centro acadêmico da física na USP, nós debatíamos sobre 

essas questões. Era uma situação maluca, o Genoino vinha discutir comigo que era 

necessário à gente ter uma resistência, e eu discutia com ele que a resistência não podia 

ser feita com um partido reformista, e o PCdoB, no entanto estava armando a guerrilha 
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do Araguaia. E o Genoino não podia contar isso porque senão era tachado de reformista, 

e eu nem cogitei a ideia de participar com ele dessa resistência, porque eu achava que 

tinha que ser uma resistência armada. Nós vivíamos no cotidiano, eu de novo vou 

registrar isso, é importante no centro acadêmico, você estava no centro acadêmico e ele 

era invadido, chegavam sujeitos com cabos, armados, nos jipes, mandavam todo mundo 

virado para a parede, revistavam os bolsos para ver se encontravam algum livro 

subversivo ou alguma coisa que o valia, e levavam as pessoas para interrogatório. Essa 

era a realidade que conhecíamos. Essa era a realidade que fez com que centenas de 

jovens ou foram diretamente para a resistência armada, ou se tornaram apoio da 

resistência armada de alguma maneira. Então, eu comecei a participar da ALN através 

do (ininteligível) que voltaram. Voltaram já com divergências com a ALN, tanto que 

eles voltam com o apoio de Cuba, mas com discordância com a ALN, e procuraram 

contatos aqui que pudessem permitir a construção de uma organização.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Maria Augusta era do 

grupo dos 28? E o Márcio Beck também.  

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Sim. A Maria Augusta e o Márcio 

Beck eram parte importante do grupo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fleury, você fala Fleury... 
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O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Fleuryzinho. Companheiro nosso 

também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o nome 

completo do Fleury? 

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Carlos Eduardo Pires Fleury. Eu 

não lembrava. Então, esse pessoal voltou já com a tentativa de construir uma alternativa 

de organização de resistência armada que procurasse implementar uma linha de romper 

esse isolamento que nós encontrávamos, procurando recuperar os vínculos com o 

movimento social. Então, nós tínhamos só que a minha área era estudantil, então, pela 

organização eu tinha contato com grupos de estudantes que eram simpatizantes, quer 

dizer, eram simpatizantes no sentido de que eles não eram parte integrante da resistência 

armada. Eles viviam em suas casas, suas residências, trabalhavam, estudavam, mas 

ajudavam mesmo com dinheiro ou escondendo material, fazendo trabalhos de apoio 

com a logística da guerrilha. E o esforço é que esse apoio não se perdesse. O esforço é 

que esse pessoal não viesse para a luta armada porque nós precisávamos desse vínculo. 

Então, nesse momento houve um acordo com a ALN que nós íamos construir essa 

possibilidade, e a ALN nos ajudava. Ela vinha naquele tempo em que nós íamos fazer 

ações e não tínhamos estrutura necessária. Então, a ALN nos emprestava um 

companheiro que vinha armado, com equipamentos, para que a gente pudesse fazer uma 

ação com o necessário suporte em infraestrutura, por exemplo, nós íamos atrás dessas 

rádios patrulhas, fazíamos o levantamento porque nós precisávamos de mais armas, 

então, nós íamos atrás dessas radio patrulhas e fazíamos um levantamento, como é que 

eles iam fazer a troca da guarda que era o momento em que eles estavam mais expostos, 

e quando eles faziam a troca da guarda, a gente conseguia chegar até eles, render os 

militares, ficar com as armas que eles tinham, tirá-los dali, botar fogo na rádio patrulha 

e ir embora. E o objetivo era toda vez que a guerrilha atacava, isso é uma regra da 
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guerrilha, atacar com uma imponência muito grande para que não houvesse nenhum 

tipo de resistência, porque o objetivo era em hipótese alguma, evitar a todo custo 

qualquer tipo de prejuízo que seria atirar, trocar tiro ou alguma coisa que o valia.  

Então, a guerrilha atacava com uma posição majoritária de força, vamos falar 

assim, superioridade muito grande para evitar qualquer tipo de reação. E para fazer isso 

nós precisávamos de apoio, então a ALN nos dava apoio para que a gente pudesse 

montar essa estrutura. Então, construção do Molipo veio a partir do retorno dos 28 de 

Cuba, do que eles tinham lá a respeito dessa necessidade de recuperar o vínculo com o 

movimento social e romper o cerco que a resistência armada sofria a partir da violenta 

repressão da ditadura.  

Eu posso dizer para vocês que se eu comecei a militar dentro da ALN em 

meados de 70, final de 70 eu já tinha contato com esse pessoal, tive contato inclusive 

com o próprio Jose Dirceu, mas não sabia que era o José Dirceu e vários outros 

companheiros no esforço dessa recomposição. E aí nesse momento nós estávamos na 

estruturação do Molipo. Eu era, no entanto, apesar de estar clandestino, armado, 

vivendo em aparelho clandestino, eu era um militante de base dessa estrutura, não fazia 

parte da direção que estava no âmbito dos 28, do pessoal que tinha mais experiência, 

voltou de Cuba e discutia tudo isso lá. Eu não participei desse debate. Nós discutíamos, 

havia documento e etc., mas evidentemente era uma situação delicada. Nossa vida 

naquele tempo, nós morávamos em lugares clandestinos, sem conhecimento, então, nós 

saíamos de manha, fazíamos nossos pontos de encontro para manter o contato. 

Evidentemente nós fazíamos alguma ação quando ela estava planejada e sete horas da 

noite nós tínhamos que estar de volta no aparelho. Não tinha nem como sair de casa 

porque era uma hora delicada, possível de cair em algum bloqueio que a polícia fazia 

sistematicamente. Então, era uma vida muito controlada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Até quando você ficou na 

legalidade? 
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O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Começo de 71, acho que maio, 

talvez março de 71 eu já estava saindo de casa e indo para a clandestinidade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você já frequentava 

(ininteligível)? 

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Fui obrigado a abandonar o curso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você quer falar mais 

alguma coisa?  

Vamos lá. Max Thomaz, muito obrigado por ter vindo. Podia falar um 

pouquinho para a gente, por favor.  

 

 

O SR. MAX THOMAZ – Boa tarde a todos. Prazer conhecer pessoalmente 

Artur, Adriano Diogo. Eu vou falar um pouquinho da Maria Augusta um pouco antes, 

porque o Artur falou muito de um momento que ela viveu mais longe da família, e vou 

falar um pouco do momento que a gente foi para Goiás junto com o Luiz Eduardo e o 

Carlos Fon, na tentativa de localizar as ossadas. Eu sou seis anos mais novo que a Maria 

Augusta. Mas ela saiu, foi com 19 anos que ela foi para São Paulo, à gente se distanciou 

um pouco, mas mesmo essa diferença de idade, eu convivi bastante com ela. Então, 

realmente uma pessoa muito diferenciada na minha visão. E de personalidade dela, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      21 

 

sempre foi uma pessoa com muita personalidade, não tinha medo, era uma pessoa que 

desafiava as coisas, mas era uma pessoa extremamente generosa e marcante, de uma 

personalidade muito marcante. Teve uma vida comum de classe média, meus avós 

maternos eram fazendeiros, meus avós paternos eram comerciantes vindos do Líbano.  

Do lado da minha mãe eram alemães e do lado do meu pai eram libaneses. E 

assim, teve uma infância boa, uma vida normal em uma cidade do interior, mas a gente 

notava que ela começava a ficar, a questionar algumas coisas políticas que se passava. E 

Leme era uma cidade extremamente provinciana. Então, ela achava que teria que sair de 

Leme para buscar novos horizontes, buscar objetivos dela. E ela saiu, foi para São 

Paulo, até então tudo era normal, tudo certo. Quando nós soubemos que ela tinha sido 

presa no congresso de Ibiúna em 1968, que foi um congresso enorme, grande. E a partir 

daquele momento, eu me lembro que eu fui com a minha mãe, eu era garoto ainda, mas 

fui busca-la no Presídio Tiradentes se eu não estiver enganado. E ela veio conosco para 

Leme e nós tínhamos um conhecido que era o Sérgio de Mota Lima que era o Secretário 

da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele era conhecido nosso. Tínhamos 

algum conhecimento.  

Ela queria voltar de todo jeito para São Paulo e a família falou que não ia voltar 

porque tinha sido presa, e ela queria voltar de toda forma. E até esse conhecido nosso 

falou, deixa voltar, eu acho que não tem nenhum problema. Não tem nada que impeça a 

volta dela. E ela voltou. E a partir desse momento o retorno dela, o contato dela começa 

a ficar um pouco mais raro. A partir disso ela se aprofunda mais nesse movimento e a 

gente deixa de ter notícias dela cada vez mais. Quando a gente é surpreendido, um 

movimento muito grande em Leme, eu acho que isso foi em 69 se não me engano, que 

foi após o sequestro de um Boeing da Varig de Buenos Aires se não me engano. Que aí, 

Leme é vizinho, a cidade que nós morávamos era vizinho de Pirassununga. E 

Pirassununga é a base aérea, então tudo que você pensar de militar está em 

Pirassununga. Então, em um determinado dia que não me recordo o mês, mas foi em 69, 

à cidade foi literalmente invadida.  

Eu me lembro de que tinha tanques, tinha aviões que sobrevoavam, base aérea, 

cavalaria, Leme foi literalmente invadida buscando encontrar a minha irmã em Leme. 

Ela tem uma irmã muito parecida com ela, só que mais nova, que acharam que era ela, a 
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minha irmã mais nova. A operação foi muito agressiva. Entraram na minha casa com 

metralhadoras, com tudo, e foi bastante difícil. Meus pais foram levados para a base 

aérea de Pirassununga para serem interrogados e ali foi colocado para a minha mãe e 

para o meu pai que a Maria Augusta era suspeita de ter sequestrado um avião da Varig.  

E a partir desse momento nós não tivemos mais contato. Eu me lembro que a 

ultima vez que eu a vi, eu acho que ela já sabia que não voltaria mais, ela pediu as 

nossas fotografias. Pediu para mim, para a minha irmã, para os meus dois irmãos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi? 

 

 

O SR. MAX THOMAZ – Foi em 69. Eu acho que foi um pouco antes de ela 

participar do sequestro em Leme. Foi à última vez que eu a vi. Não me lembro 

exatamente quando, mas eu me lembro muito bem dela pedindo a fotografia, na época 

eu não estranhei, achei normal. Até gostei de ela querer ficar com a minha foto. Então, 

foi isso. Aí a partir daí foi um desconhecimento muito grande. Não ficamos mais 

sabendo de nada só que saiu a notícia que um dos participantes era a Maria Augusta. 

Isso a imprensa na época deu, e a partir desse momento ela não mais nos contatou desde 

essa época. E nós viemos a saber por esse Coronel, isso um tempo depois, que a Maria 

Augusta tinha sido assassinada em um sítio. Mas só isso. Mais nada. Não soubemos 

mais nada.  

E efetivamente em 1980 eu participava do CBA. Eu fiquei sabendo aí, eu me 

lembro que o José Dirceu veio com a notícia, um dado, e eu fiquei sabendo e fomos, eu, 

o Luiz Eduardo, o Carlos Fon, nós ficamos sabendo e fomos para a fazenda na tentativa 

de tentar localizar a cova, mas me parece que dias antes, com certeza dias antes eu não 

sei como ficaram sabendo, órgãos na época da repressão que ainda existiam, foram e 

resgataram os ossos. A gente encontrou, inclusive tem fotos no livro, pedaços de dentes 

e ossos que ainda ficaram. Mas a cova estava revirada e eles abstraíram as ossadas. 
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Então, isso foi a partir de 80, soubemos, e aí até todo esse processo entrar na Justiça, aí 

fica toda essa morosidade que fica até hoje. Basicamente, eu não sei o que mais eu 

poderia dar depoimento, não sei no que ajudaria. Acho que o Artur falou muito da...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho desse 

lado pessoal, depois que ela foi para Cuba, depois da Aeronáutica de Pirassununga ter 

invadido a cidade, imagino como ficou a situação de vocês. Então, eu queria que você 

detalhasse, até vocês conhecerem o CBA, ir para Goiás.  

 

 

O SR. MAX THOMAZ – Foi um período muito difícil. Só para você ter uma 

ideia, minha mãe veio a falecer em 1971 com a ausência dela. Meus avós faleceram 

logo, minha avó um pouquinho mais que minha mãe, então, foi um trauma para a 

família muito grande. A família não estava preparada para isso porque não era uma 

família atuante, politicamente falando. Vamos dizer a verdade, eram de fora, alemães, 

então evitavam isso. Mas a Maria Augusta era muito diferente. Ela era atuante, ela 

sempre foi de questionar. O fato é que depois desse episodio, nós sofremos muito 

porque era família de comunistas. Interior, cidade pequena, terroristas, então você passa 

por um processo de descrédito e tudo mais. As relações ficam bastante difíceis. E 

justamente naquela época o Governo Militar fazia um trabalho para a classe média, que 

estava ótimo. Estava em um período de Brasil para frente, então não enxergava onde 

esse movimento ia dar. Então, foi um período até 1975, as coisas começaram a ficar 

diferentes. Mas foi um período muito difícil. Para a família foi bastante traumático eu 

diria. Até porque, ela era muito, no meio nosso, todos gostavam muito dela. Então, a 

ausência dela foi muito sentida. E aí com isso veio todo um processo familiar, a perda 

de entes queridos, mas a gente não desistia de saber dela e procurar. É que era muito 

difícil saber. Eu fui a São Paulo em 72 para estudar e trabalhar.  

Eu me lembro que eu sempre notava que tinham algumas pessoas que me 

seguiam. Não que me abordassem. Eu lembro que eu descia na rodoviária e sempre 
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tinha, eu sempre via as mesmas pessoas que tomavam os mesmos ônibus. Então, eu 

sentia que era uma época que ela tinha voltado. Então, são dados, informações, então eu 

mesmo estando em São Paulo e sabendo agora da vida dela, ela estava em São Paulo 

nesse período, mas nunca se aproximou, nunca tivemos nenhum contato. Mas eu posso 

dizer que foi bastante difícil.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você mora em Leme 

ainda? 

 

 

O SR. MAX THOMAZ – Moro em São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem alguém que ficou lá 

em Leme? 

 

 

O SR. MAX THOMAZ – Não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não adiantaria nem fazer 

uma caravana lá, para saber.  
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O SR. MAX THOMAZ – Sim, a família... Tanto é que o Renato Dias, esse 

livro não tem nas livrarias. E o pessoal de Leme procura muito esse livro. Tem uma 

procura muito grande. Eu estou há muito tempo afastado de Leme, mas os colegas que 

participaram da vida de Maria Augusta, tem um inclusive que foi Prefeito, e lá ela tem o 

nome de rua, ela tem o memorial, ela tem uma série de coisas que homenagearam ela. 

Ela é considerada uma heroína para a cidade. O pessoal tem um orgulho dela muito 

grande. Mas eu acho que faz sentido. A própria Prefeitura tem um interesse muito 

grande, o próprio Secretário da Cultura talvez possa... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria, posso voltar 

para o Artur, mas e do Márcio Beck Machado? Nós vamos encerrando por aqui? Não 

tem nenhum familiar do Márcio aqui.  

Tem essa história maluca do Coronel que era Secretário de Segurança, foi 

chamar o pai para identificar, e não deu atestado de óbito.  

Viu Amelinha, como passou batido na hora que você leu, que era muita 

informação, depois você poderia ressaltar essa passagem do atestado de óbito do Márcio 

Beck Machado.   

Artur, dá uma fechada aqui. Você falou da Maria Augusta. E do Márcio Beck? A 

Maria Augusta que esteve lá na Vila Prudente quando caiu o Ayrton Mortati na 

Cervantes, certo? Ela era companheira do Ayrton? 

Nós fizemos a sessão do Ayrton. Termina a questão da Maria Augusta. Essa 

questão do Molipo, esse livro é um livro profundo que parece que teve até um 

documentário que vocês fizeram com o José Dirceu, com a história do Molipo, o livro. 

Está sendo feito. Fala um pouquinho mais porque é uma história que foi pouco contada, 

e volta para o Márcio Beck. O que eles estavam fazendo lá em Goiás? Quanto tempo 

eles ficaram em Goiás? Eles chegaram a montar uma base? Aquela história da compra 

da propriedade, eles compram a propriedade, perdem a propriedade, tenta desenvolver 

um pouco mais.  
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O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Existem dois problemas para a 

gente recuperar a verdade.  

Falando do ponto de vista de uma testemunha. Quais são os problemas? O 

primeiro problema é que durante o processo da resistência armada, quando houve uma 

radicalização enorme da violência da repressão, compartimentou tudo. Então, as pessoas 

não se conheciam e não tinham o que era feito pelos outros companheiros. Então, eu 

acho que vocês já sabem isso, mas não custa registrar, nós éramos apresentados para 

outros companheiros sem saber seus nomes, nem suas histórias, nem quem eles eram. 

Mas até por força da circunstância que nós vivíamos, estabelecia-se ali um laço de 

amizade e solidariedade incomum. Em que pese o total desconhecimento um da vida do 

outro. Então, com isso também nós não devíamos ter informações sobre coisas que não 

nos diziam respeito na estrutura da revolução, porque isso também era uma regra. 

Porque é mais fácil você resistir à tortura quando você não sabe, do que quando você 

sabe.  

Quando você é torturado em busca de uma informação que você sabe, o 

processo psicológico e mental de resistência é diferente de quando você é torturado por 

uma coisa que você não sabe. Então, a compartimentação das informações era muito 

grande. Eu não tinha informação que eles iriam para... Eu sabia que eles iam para o 

interior, para o campo, mas para onde, quando, nem de longe eu sabia das informações. 

Eu fui saber depois. Então, não posso dizer nem que eu fui testemunha desse processo 

que aconteceu em Rio Verde.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Organiza um pouquinho 

melhor, nós estamos fechando mesmo. Quando foi tomada a decisão de ir para Cuba, 

porque foi os 28, como foram selecionados, você não foi? Aí quanto tempo eles ficaram 

em Cuba? Qual o processo? Um resumo mesmo.  
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O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – O processo de saída daqui foi 

tumultuado, foram em diferentes maneiras. Pelo sequestro, por viagens clandestinas foi 

a Cuba, a troca do Embaixador. A saída do Brasil, a ida para Cuba foi uma solução 

adotada por uma porção de companheiros que não tinham condição de sobrevivência 

aqui. E a ida para Cuba era questão de estruturar um retorno organizado para manter a 

resistência aqui. Depois da morte do Marighela, ele era a grande figura que Cuba tinha 

como referência da organização da resistência armada no Brasil. e a morte do Marighela 

evidentemente tumultuou, complicou esse vínculo com Cuba. E existia um processo, eu 

não participei disso e existia um processo de rearticulação desse vínculo. Os 

companheiros que estavam em Cuba, esse em particular com críticas ao que estava 

acontecendo na resistência armada aqui no Brasil, porque o que nós vivemos, e 

inclusive foi feito esse debate na época, é que a adesão da resistência a resistência 

armada, do movimento estudantil em particular, era como nós dizíamos a época, mas eu 

acho que é valido até hoje, uma adesão pequena burguesa a resistência.  

Então, era um pessoal que aderiu a luta armada porque via que era inviável 

resistir ao regime civil militar de qualquer outra maneira, era preciso ir para a luta 

armada, mas não tinha elaboração estratégica, não tinha planejamento estratégico. É 

preciso deixar claro assim, o PCdoB, por exemplo, fez da luta armada um braço armado 

do Partido Político. É uma estrutura muito diferente e eu posso dizer hoje, com todas as 

críticas que nós teríamos que fazer, não é aqui o instrumento para fazer isso, mas é 

muito mais madura, muito mais pensada, muito mais estruturada do que foi a resistência 

tal como ela se constituiu conosco. Porque o Marighela tinha claro, uma história no 

Partidão, ele tinha uma ideia clara de como fazer a resistência, ir para o campo, 

estruturar uma resistência ao regime que não pudesse ser dizimada. Mas por uma série 

de motivos, a morte do Marighela e a adesão nas cidades, principalmente do movimento 

estudantil a luta armada, tornou as ações que eram feitas, que inicialmente eram 

completamente clandestinas, ações para desapropriar dinheiro, levantar fundos para 

poder fazer essa construção no interior, no início eram clandestinas, e depois elas se 

tornaram um monumento de propaganda. Eu estou falando de 68, 69, antes da minha 
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entrada na resistência. As ações armadas de desapropriação se tornaram uma 

propaganda política. Estamos desapropriando dinheiro para montar uma resistência no 

interior, no campo.  

Marighela faz a propaganda na Rádio Nacional, só que foi de tal envergadura a 

importância dessa propaganda da resistência armada através da luta armada, que elas se 

tornaram um objetivo em si, não só para levantar fundos, levantar condições da 

montagem da infraestrutura, mas da própria amostragem em si.  

Isso também fez com que a própria adesão da luta armada aumentasse. O que era 

um objetivo, mas ao mesmo tempo criou uma situação que levou ao isolamento da 

resistência armada, porque esse movimento todo não ficou adequadamente articulado 

com a estratégia da resistência armada no campo, que era o grande objetivo que o 

Marighela e o Toledo tinham. A morte do Toledo, a morte do Marighela e de outros 

companheiros que era o que tinha essa elaboração, fez com que esse movimento 

terminasse perdendo essa capacidade dessa construção estratégica. Eu entro na 

resistência armada, e os 28 de Cuba já estavam, nesse momento em que se discute essa 

situação de isolamento. Por isso esse pessoal vem fazendo esse debate. Nós precisamos 

(ininteligível) eram companheiros que tinham debate e discussão política, não tinham a 

experiência de um Marighela, mas um Chico Dialético, por exemplo, tinham 

experiências em debate políticos, não eram novatos como eu era um novato. Eu entrei 

na resistência armada, por ver o que estava acontecendo, por não aceitar aquela situação 

em que nós vivíamos e pelas circunstâncias internacionais. A gente podia discutir guerra 

do Vietnã, situações que existiam na America Latina, Pinochet, Banza, América Latina 

era um lixo, um quintal americano. Só quem não tivesse olhos para ver não via o quanto 

nós éramos expropriados, explorados, aviltados no cotidiano da nossa vida.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você conhece a Maria 

Augusta ferida quando morreu Chico Dialético, ajudou na convalescência antes mesmo 

de ela ir para Cuba.  
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O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Não. Na volta. Eu conheço a Maria 

Augusta já na volta dela junto com o Márcio Beck, Chico Dialético, o próprio José 

Dirceu, eu não conheci o Fleuryzinho. Esses companheiros todos nós nos articulamos 

através de pontos de contato, ações... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone). 

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Estava aqui também. Com o 

retorno dele, ele volta também com os 28.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele volta entre os 28? 

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Volta, mas depois ele sai de novo 

do Brasil. sai, faz a operação plástica e volta. Mas eu não conhecia o José Dirceu do 

movimento estudantil. Eu não o reconheci, entendeu? 

Então, eu conheço a Maria Augusta antes de ela ser ferida, nós já fazíamos uma 

série de atividades em conjunto. Durante esse processo cai o aparelho onde ela morava 

com o Mortati, estava o Arantes lá também. Ela consegue escapar. Ela vai morar não sei 

com quem, vai ficar com alguém. Aí acontece na sequência esse evento que eles são 

emboscados em um bar ali, ela é ferida, (ininteligível) cabe descrever rapidamente o que 
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foi isso. A Maria Augusta, eles estavam dentro de um bar aí é para falar da Maria 

Augusta, da pessoa, para falar o que é à vontade, a garra, o ânimo que ela tinha para 

fazer as coisas. Estava ela e o Chico Dialético em um bar na Rua Turiassu, um barzinho 

de rua. E eles foram reconhecidos por agentes do DOI-CODI. Os agentes do DOI-CODI 

andavam com camisa solta e maquiadas, nas costas, na frente, mas que não ficasse 

evidente que eles estavam portando armas. Mas ela estava com ele ali e ela percebeu a 

chegada de dois ou três deles em direção a eles. Ela alerta o Chico e quando eles veem 

isso eles falam, bom, explodiu. É hora de fazer alguma coisa. Os dois sacam as armas, 

evidentemente, e ele entra para dentro do bar. Ela, quando viu isso, eles entram 

atirando, os caras do DOI-CODI, ela tira a arma, se abaixa e começa a atirar na entrada 

do bar.  E ela fala para mim assim, para ver como é diferente a nossa formação e a 

deles, quando eu comecei a atirar os caras saíram tudo correndo para tudo quando foi 

lado. E imediatamente os caras saíram correndo, e ela gritou pelo Chico Dialético, mas 

ele já tinha sido alvejado lá dentro. E ele continuou indo para dentro e ela saiu para a 

rua, saiu para fora em direção a onde os caras tinham ido. E continuou atirando, mas ela 

sabia que tinha poucas balas, ela tinha um revolver e o revolver são só seis tiros sem 

fazer reposição.  

Ela sai correndo, e sai correndo para a direita na Turiassu, e aí evidentemente os 

caras, ela sai, atira, continua correndo aí os caras começam a atirar nela, e ela sai em 

disparada. Aí eles acertam um tiro nela por trás, o tiro sai aqui na altura da cintura, do 

lado direito, atravessa e não fica, a gente vai saber disso depois. Ela sente o tiro, mas 

não foi em uma região vital, ela vai continuar correndo. Mas aí já ferida. Ela continua 

correndo, vira a primeira esquina que ela encontra, e encontra uma Kombi. Para a 

Kombi no cruzamento, tinha um motorista lá, ela entra, abre a porta, rende o cara. O 

cara tenta resistir, e ela fala, eu vou atirar em você, você tem que me tirar daqui.  

Ela sai com ele, ele dirige uns pedaços, e depois de algumas quadras, aí já não 

havia mais a perseguição da polícia, ela desce ferida e vai atrás de um taxi. Mas ela está 

ferida, sangrando. E o tiro em um primeiro momento, se ele não te atinge uma área vital 

ou não atinge o osso, e o osso recebe impacto, quando o tiro atravessa e passa, na hora 

você não sente muita coisa. Mas se ele atinge você em uma região vital ou em um osso, 

aí o impacto é diferente, porque aí recebe o impacto da bala. E no caso dela, atravessou 

e passou. Então, na hora ela conseguiu continuar correndo, mas depois ela pega um taxi.  
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E ela estava sem bolsa, sem nada, só com a arma na mão. Ela pega o taxi, me 

parece que era um japonês o motorista, e ela fala para ele que ela não estava passando 

muito bem, estava com a menstruação muito forte, e pediu se ele podia levar ela até não 

sei que lugar. E ele leva ela, ela foi para uma região onde ela ia encontrar o Torigoe e a 

Silvia. O cara fica, quando ele olha um determinado local, ele vê o sangue dela, ele fica 

apavorado. Aí ela desce, não paga, o cara vai embora, ela fica por lá. E ela tinha que 

fazer hora até o ponto em que ela tinha. Então, ela continua na rua, ferida, com vontade 

de deitar, bateu em uma porta de uma casa. Uma senhora abriu e ela falou assim, estou 

passando mal, estou menstruada, com muito problema, será... Quando a mulher viu a 

sangraria, fechou a porta. E ela foi para a rua de novo. Ela rodou na rua assim durante 

um tempo até conseguir encontrar o Torigoe, eu não me lembro mais quanto tempo foi, 

mas é coisa de três horas, uma coisa assim. Aí ela encontra o Hiroaki Torigoe, a Silvia, 

eles levam ela para o aparelho. Ela fica ali. Aí eles entram em contato comigo porque 

eles não tinham nenhumas condições de ficar com ela.  

Aí eles me perguntam se eu tinha condições e sim, eu tinha condições. Eu 

morava em uma casa na Vila Sonia, eu morava sozinho ali, era um aparelho no sentido 

de que era clandestino, não era conhecido. Aí eu falei, posso levar a Márcia, que era o 

nome de guerra dela. E enquanto isso o pessoal foi atrás de um médico para examinar a 

Maria Augusta. E aí um dilema muito grande. Qual era o dilema? Um companheiro 

ferido para ser tratado, nós tínhamos que tomar uma clínica. Tomar uma clínica é uma 

operação de guerra. Você tem que ter várias pessoas, gente armada, porque vai ficar 

trancado lá dentro sendo operado, não pode deixar ninguém entrar, ninguém sair. Enfim, 

era uma operação de guerra e nós não tínhamos uma estrutura desse tamanho. A ALN 

tinha e nós não tínhamos, e nem tinha tempo para ficar falando. Se tivesse que operar 

era agora, não depois.  

O grande problema é que o tiro, se tivesse vazado o intestino imediatamente ia 

começar a fazer o processo de infecção, e aí não tem jeito, ou opera ou morre. Porque 

infecciona, o intestino vaza para o corpo e dá infecção e tchau. Inflama a barriga, a 

barriga fica dura. Então, nós ficamos nesse dilema, discutindo o que fazer. E nós 

trouxemos um médico para examinar. Aí eu deixei ela no aparelho sozinha, fui 

encontrar um médico, e eu não sei quem é ele. Tem que agradecer muito, mas era um 

simpatizante. E nós tínhamos regras. Eu ia levar esse cara até o meu aparelho. Então, 
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como é que a gente fazia? Tinha que vendar os olhos, ele não podia saber onde era. 

Como é que eu ia deixar esse companheiro, esse médico solto no mundo sabendo onde é 

que eu morava? E não é o problema de não confiar nele. É o problema que se ele fosse 

interrogado ou alguma coisa, eu não tinha mais segurança. Eu pedi para ele, nós 

pegávamos uns óculos, púnhamos papel carbono colado nos óculos com carbono virado 

para o vidro, então quando você olha assim, parecem uns óculos escuros, mas a pessoa 

que está com os óculos não vê nada. Então, eu falei, eu vou te explicar, você vai vestir 

esses óculos aqui, você não vai ver onde é o lugar, é uma segurança para mim, para 

você, para nós e tal. E era um fusquinha, eu peguei o médico e levei. E ele estava 

angustiado, queria tirar os óculos toda hora para olhar. Eu pedi para ele não olhar e 

enfim, não olhou, chegou lá, viu, e quando ele examinou a Márcia ele fala o seguinte, eu 

acho que não vai ter problema, mas não é certeza. E aí virou um dilema. O que a gente 

faz, toma a clínica ou não toma? Porque se chegasse a dar infecção aí à coisa fica grave 

demais. E aí ele falava, você vai fazer o seguinte, você vai agora às próximas horas... E 

ele começou a me explicar que começava a endurecer o abdome, com a infecção 

começa a endurecer, e dá febre. Porque quando você leva um tiro e o tiro passa, você 

não tem infecção de nada se ele não afetar o intestino nem nada, porque ele cauteriza a 

entrada e a saída, porque a bala é incandescente, muito quente. Então, cauteriza, 

esteriliza, melhor dizendo, entrada e saída. Então, era só fazer o curativo ali e deixar, se 

não houvesse...  

Aí nós ficamos ali um tempo, eu e ela, vendo qual ia ser, se ia dar ou não 

intumescimento, não deu, e aí ela descansou, enfim, deu tudo certo. Aí nós saímos 

daquele aparelho, ela se recuperou muito rápido e nós fomos morar em uma pensão no 

Paraíso. Eu e ela. E aí a vida mudou ainda mais da clandestinidade com a preocupação 

permanente de ser preso. Eu tenho um trauma entre muitos, tenho um trauma de cadeia. 

Eu sempre espero o pior. Se meu filho viaja para algum lugar, eu fico pensando qual 

acidente que vai acontecer, se o avião vai cair, você fica esperando o pior, porque a 

regra que a gente tem na cabeça é que isso não acontece com a gente, isso não acontece 

comigo. Quando você vive essas coisas você começa a achar que acontece sim, pode 

acontecer.  

Então, quando nós voltávamos de qualquer dia de nossa atividade, quando nós 

voltávamos para a pensão, ir para a pensão era uma atividade cheia de garantias, 
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seguranças, até entrar na pensão e estar tranquilo no quarto e sabermos que não podia 

acontecer nada. Então, essa é uma parte da história da Maria Augusta para mostrar o 

quanto ela era corajosa, dedicada ao que ela pensava, generosa e ela fazia isso pelas 

ideias em que ela acreditava.  

E para fechar, o Márcio Beck, acabei não falando dele porque como nos ficamos 

companheiros, é mais forte a história com a Maria Augusta. Mas o Márcio Beck, eu 

também quero registrar isso, o tempo que eu convivi com ele foi, não foi muito grande, 

mas eu tive bastante contato com ele. O Márcio Beck era uma figura excepcional. Além 

de tudo ele era bem humorado com a vida que a gente levava. Ele vivia fazendo 

chacota, brincando com as coisas, mas era um dos que partilhava ansiosamente dessa 

preocupação com a necessidade de mudar a linha política da resistência armada. Ele era 

um que pensava e discutia muito essa questão. E era uma figura, um companheiro assim 

como os demais, também de uma dedicação extrema e um desprendimento enorme.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Artur, você conheceu o 

Milton Porsani? 

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Sim, conheci o Milton Porsani. Ele 

era um companheiro estudante, devia ter 19 anos. Ele era parte do que a gente chamava 

de comando estudantil. Ele, a Márcia, não a Márcia Maria Augusta, outra companheira 

de Taquaritinga, e depois eu fiquei sabendo que era de Taquaritinga. E conheci ele, ele 

era como eu disse, do comando estudantil que eu tinha, que eu mantinha o contato, e 

depois eu o encontrei, não o entreguei, mas depois ele foi preso e acabei encontrando 

ele no DOI-CODI. Tem uma cena maluca que depois eu encontrei ele... mas acho que 

não importa isso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais uma coisa, a Silvia, 

a Silvinha que você fala, ela está por aí ainda? 

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Está. Ela nunca foi presa. Ela está 

por aí e conseguiu se safar dessa situação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ela é do Molipo 

também.  

 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Molipo. E ela vivenciou forte essa, 

junto com o Hiroaki Torigoe ela vivenciou esse processo de construção do Molipo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conheceu o Milton 

Porsani? 

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone).  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A família dele era toda de 

Leme. Tem uma família enorme de Leme. Vamos lá.  

Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quero. É importante para 

a gente concluir.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – A questão do atestado 

de óbito, eu penso que tanto do Márcio Beck quanto da Maria Augusta Thomaz, esses 

atestados... Um Secretário de Segurança Pública toma conhecimento de uma morte 

violenta, ele é obrigado por Lei a encaminhar ao Instituto Médico Legal para fazer 

autopsia e exame, e laudo necroscópico e dali emitir um atestado de óbito. Mas ali foi 

uma truculência tamanha que nada disso aconteceu. Eu fico até imaginando que 

capacidade de cinismo de você chamar o seu primo irmão para ir lá e mostrar aquela 

situação, aquele cadáver mutilado, despedaçado. Então, esse atestado de óbito não vai 

aparecer nunca dessa forma que nós estamos colocando aqui. Ele vai aparecer na Lei 

9140 que é feita em 1995. Essa Lei é de reconhecimento dos desaparecidos políticos 

como mortos pelo Estado. E aí essa Lei no Anexo Um da Lei tem o nome do Márcio 

Beck Machado e da Maria Augusta Thomaz. E vão receber um atestado de óbito tão 

absurdo, eu não sei como o Max entende isso e o próprio Scavone, mas os familiares 

vêm reivindicando uma retificação do atestado de óbito porque de acordo com essa Lei 

o atestado de óbito sai o seguinte, morreu de acordo com a Lei 9140, de 1995. Quer 
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dizer, ninguém morre conforme uma Lei. Teve a circunstância da morte, quem causou a 

morte. Quer dizer, a própria Lei que causou a morte? Isso foi constatado fazendo uma 

leitura rápida do atestado de óbito. Então, isso foi o que os familiares queriam e tanto a 

Comissão Nacional como a Estadual devem juntar esforços para que se tenha as 

circunstâncias em que ocorreram essas mortes.  

No caso a Maria Augusta e o Márcio Beck tem um livro hoje, que reúne 

informações. Mas isso tem que ser reconhecido também na documentação oficial. Isso 

tem que ser transferido, essas informações serem reconhecidas e esse atestado de óbito 

retificado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Amelinha. 

Obrigado companheiro, por ter vindo aqui. Artur, os seus depoimentos são belíssimos, 

importantes.  

Queria só falar uma coisa que é o seguinte, na sexta-feira 15 de março às 12 

horas na Geologia da USP, nós vamos lembrar de dois companheiros que foram 

assassinados há 40 anos atrás, no próprio dia, um no dia 15 de março e o outro no dia 

seis ou sete de abril. O Alexandre Vanucchi Leme e o Reinaldo Monte Queiroz. Então, 

na Geologia às 12 horas vai ter a caravana da anistia, a Comissão Nacional da Anistia e 

o reconhecimento pelo Estado Brasileiro do assassinato do Alexandre Vanucchi, o do 

Queiroz vai ser em uma outra data. E às 18 horas na Catedral vai ter uma missa nos 

mesmos moldes que ocorreu há 40 anos atrás. Evidente que Dom Paulo Evaristo não vai 

poder estar lá celebrando. Quem vai estar presidindo a cerimônia é o Dom Angelico 

Sândalo Bernardino que era Bispo Auxiliar e que na época ajudou na organização. 

Então, no dia 15 de março às 18 horas na Catedral vai haver uma enorme concentração 

de pessoas, os familiares, os amigos, das novas gerações, os estudantes, enfim, vai ser 

um ajuntamento de gente pela democracia, pela verdade e pelo reestabelecimento da 

justiça no país.  

Então, eu convido a todos, peço que convidem seus amigos, seus familiares, 

porque é um ato copatrocinado pela Comissão da Verdade e por todo mundo que está aí 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      37 

 

na luta. Então, convido a todos para sexta-feira, 15 de março na Catedral às seis horas 

da tarde, a recuperação da memória de Alexandre Vanucchi Leme e Reinaldo Queiroz. 

Muito obrigado. A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria dar um 

esclarecimento e cumprimentar todo mundo antes de começar. Esse microfone está... 

Eu queria cumprimentar todo mundo antes de começar e só pedir uma coisa. 

Hoje como vão ser depoimentos muito fortes e aqui a sala, a TV capta o som do 

ambiente, não é diretamente, então está dando um problema, que as pessoas não estão, 

que estão assistindo, não ouvem direito o que nós falamos e na hora de transcrever a 

gravação também está dando problema.  

Então, que pesem todas essas dificuldades técnicas e essas coisas, eu queria 

pedir para todo mundo, toda vez que falar, falar primeiro e não tem legenda. Então 

queria pedir para todo mundo, toda vez que falar, falar o nome da pessoa, mesmo que 

for repetitivo, falar o nome e tentar falar mais próximo do microfone, porque esses 

depoimentos são muito importantes. Todo mundo sabe que são importantes e precisam 

ser recuperados.  

Vamos lá. 

Então, bom dia a todos. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Audiência pública 

sobre os casos dos guerrilheiros desaparecidos no Araguaia.  

Está instalada a 31ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 12 de abril de 2013.  

Pessoal, está muito alto isso aqui. Pede para controlar um pouquinho, por favor. 

No dia 12 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio 

Vilela, para oitiva do depoimento sobre os casos dos guerrilheiros desaparecidos no 
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Araguaia, nascidos em São Paulo ou que tiveram atuação política principalmente nesse 

estado.  

São eles Antônio Guilherme Ribeiro Ribas; Gilberto Olímpio Maria; Miguel 

Pereira dos Santos; Manuel José Nurchis; Orlando Momente; Cilon da Cunha Brum, 

Pedro Alexandrino de Oliveira Filho; Jaime Petit da Silva, Lúcio Petit da Silva.  

Então, hoje abordaremos as biografias e os casos dos guerrilheiros que tiveram 

algum vínculo com São Paulo. Ou nascidos aqui ou militância política. Esclarecemos 

ainda que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao 

público.  

Vamos fazer, vamos passar. Ah, primeiro vamos passar o vídeo. Que vídeo nós 

vamos passar?  

É o vídeo? Então fala no microfone, por favor, esclarece. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom dia. Esse vídeo faz parte da campanha em 

defesa do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É um vídeo feito pela Cegil, 

que é uma ONG que defende o sistema internacional de direitos humanos e só foi, essa 

campanha só tem sido veiculada na TV Cultura.  

E como foram os familiares da guerrilha do Araguaia, foram os primeiros e me 

parece que únicos, que fizeram a ação tanto interna quanto internacional para exigir que 

o Estado brasileiro localizasse os desaparecidos políticos, esclarecesse os casos e 

responsabilizasse os agentes do Estado que fizeram, que cometeram o crime de 

desaparecimento forçado. E conseguiram a condenação do Estado brasileiro em função 

dessa ação.  

Então, por isso que a gente pediu para passar o vídeo.  

 

 

*      *      * 
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- É feita a exibição do vídeo. 

 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês pegam da tela o 

texto? Ou pegam da pessoa que vai ler o memorial? Dos dois? Está legal. Mas dá para 

enxergar a tela com a luz acesa, ou apaga um pouco mais para vocês poderem trabalhar? 

Apaga. Apaga. 

Aí está melhor? A do fundo? Deixa essa? 

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Bom dia a todos. Meu nome é Thais Barreto. 

Vou ler aqui primeiro a minibiografia do Antônio Guilherme Ribeiro Ribas.  

Nome completo, Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, o Ferreira, desaparecido em 

28 ou 29 de novembro de 1973. Data de nascimento: 20 de setembro de 1946. Local de 

nascimento: São Paulo. Organização política: Partido Comunista do Brasil, PCdoB. 

Dados biográficos: estudou até o 3º colegial do Colégio Estadual Basílio Machado e foi 

presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, UPES, em 1967.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento: Foi detido em 7 de setembro de 1968 

pelo DOPS, durante manifestação contra a presença do então presidente, general Costa e 

Silva, em solenidade pelo Dia da Independência. Ficou preso por 34 dias, nas 

dependências do antigo Presídio Tiradentes, sendo solto por meio de um habeas corpus. 

Foi detido novamente no 30º Congresso da UNE, ocorrido em outubro de 1968, 

em Ibiúna, São Paulo, e condenado pela 2ª Auditoria da Justiça Militar de São Paulo a 

1ano e 6 meses de prisão. Esteve em vários presídios: Tiradentes, duas vezes; Delegacia 
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da Rua 11 de Junho, na Vila Mariana; Quartel do Batalhão dos Caçadores, em São 

Vicente; Forte de Itaipu, Praia Grande; Casa de Detenção de São Paulo e Quartel de 

Quitauna, de Osasco.  

Nesse período, seus parentes sofreram violências e abusos por parte de policiais. 

Libertado em abril de 1970, passou a morar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 

onde continuou sua militância política. No final do ano, mudou para a região do Vale da 

Gameleira, próximo ao rio Araguaia, no sudeste do Pará.  

Antes, teve um último encontro com o irmão, Dalmo Ribas. A família, porém só 

voltaria a ter notícias suas em 1973 por meio de Francisco Romanini, detido pelo DOI-

CODI de São Paulo, que o ouvira falar de suas atividades na guerrilha. Em 1975, 

julgado à revelia, foi absolvido. Seus parentes investigaram o caso em parceria com o 

Comitê Brasileiro Pela Anistia, em São Paulo, com o objetivo de encontrar o corpo e 

esclarecer a verdade.  

Para isso, o seu irmão, Dalmo Ribas, esteve no Quartel General do 2º Exército, 

no bairro de Ibirapuera em São Paulo, na tentativa de falar com o comandante general 

Dilermando Monteiro. Como não conseguiu ser recebido, falou com o tenente coronel 

Pinheiro, uma espécie de relações públicas. Como não conseguiu ser recebido, falou 

com um tenente coronel e o militar garantiu que o assunto era reservado mesmo dentro 

do próprio Exército e que nem com comandante teria acesso a informações afetas 

exclusivamente a Brasília. Sugeriu apenas que não procurasse maiores esclarecimentos.  

Segundo o Relatório Arroyo, escrito pelo dirigente do PCdoB Ângelo Arroyo, 

que escapou do cerco militar da região da guerrilha do Araguaia em 1964, consta que no 

dia 28 ou 29 de novembro, o grupo dirigido pelo Simão, Cilon da Cunha Brum, 

acampou nas cabeceiras da Grota do Nascimento. Nesse mesmo local, o destacamento B 

havia acampado há meses atrás. Ferreira, que é o Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, 

ficou na guarda. Jaime foi catar babaçu e Chico, Adriano Fonseca Filho, e Toninho, 

camponês da região, foram procurar jabuti em uma gameleira próxima.  

Chico recebeu um tiro, caindo morto. Eram 17 horas. Em seguida ouviram-se 

mais seis tiros. O grupo levantou acampamento imediatamente. Deixando, no entanto, 

as mochilas, as panelas, os bornais. O Doca, Daniel Callado, deixou o seu revólver, que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 

 

estava consertando no momento da saída. Jaime e Ferreira ficaram desligados do grupo, 

e desde então estão desaparecidos.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, 

sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, vou ler 

o memorial do Cilon da Cunha Brum, conhecido como Comprido, Simão, morto em 27 

de fevereiro de 1974.  

Dados pessoais: Cilon da Cunha Brum, nascido em 3 de fevereiro de 1946, em 

São Sepé, Rio Grande do Sul, Brasil. Militou na organização política Partido Comunista 

do Brasil, PCdoB.  

Dados biográficos: nasceu em 3 de fevereiro de 1946, em São Sepé, filho de 

Lino Brum e Eloah Cunha Brum. Desaparecido em 27 de fevereiro de 1974, militante e 

integrante do destacamento C da guerrilha do Araguaia.  

Iniciou seus estudos no Rio Grande do Sul, mudando-se posteriormente para São 

Paulo, onde ingressou posteriormente no curso de Economia da PUC. Participava 

ativamente do movimento estudantil, tendo sido eleito presidente do Diretório 

Acadêmico e membro da Diretoria do DCE da PUC.  

Teve seu último contato com a família em junho de 1970, quando esteve em 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e revelou para os seus irmãos que estava sendo 

perseguido pela repressão política e que poderia ser preso a qualquer momento.  

Foi viver em uma região próxima ao rio Araguaia, onde participou do 

movimento guerrilheiro organizado pelo PCdoB. No Relatório Arroyo, documento 

escrito pelo dirigente Ângelo Arroyo, que escapou do cerco militar à região da guerrilha 

em 1974, informa-se que em 30 de dezembro de 1973, Cilon estava vivo.  

Dados sobre sua morte e desaparecimento: O relatório do Ministério da Marinha 

encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Corrêa, em 1993 afirma que ele 

participou de um combate próximo a Couro Dantas, regimento do Exército, resultando 
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em um morto e outro ferido. Segundo documento citado, em fevereiro de 1974, foi 

morto por terroristas, quando era escoltado, tendo a ação característica de justiçamento. 

Essa certamente é a versão dos militares para execução de presos. No relatório 

da Marinha, de 1993, temos “Novembro de 1974 relacionado entre os que estiveram 

ligados a tentativa de implantação da guerrilha rural, levada a efeito pelo Comitê 

Central do PCdoB em Xambioá, morto em 27 de fevereiro de 1974”.  

Pedro Ribeiro Alves, ex-guia do Exército, conhecido como Pedro Galego, deu o 

seguinte depoimento ao Ministério Público Federal, de 19 de junho de 2001: “Se 

recorda de haver visto no acampamento do Exército em Xambioá os guerrilheiros 

Batista, Áurea, Simão, que seria o Cilon da Cunha Brum e Josias”. 

Em artigo assinado pelo jornalista Vasconcelos Quadros, publicado no jornal 

“No Mínimo” de 20 de janeiro de 2005 consta a seguinte informação: “Jonas, Josias 

Gonçalves de Souza, camponês que participou da guerrilha e está vivo conta ter 

convivido na base militar de Xambioá com outros dois guerrilheiros, que estão 

desaparecidos. Um deles foi Cilon da Cunha Brum, conhecido por Comprido ou Simão, 

natural de São Sepé, no Rio Grande do Sul. Ex-estudante de Economia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Preso e desaparecido desde o Natal de 1973.  

Suely Yomiko Kanayama, a Chica, paulista de Coronel Macedo, ex-estudante de 

Licenciatura de Língua Portuguesa e Germânica da Universidade de São Paulo, também 

faz parte das memórias de Jonas.  

O relatório parcial da investigação sobre a Guerrilha do Araguaia, do Ministério 

Público Federal, de janeiro de 2002 informa: “Simão, Cilon da Cunha Brum, foi visto 

na base de Xambioá”. Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do Anexo 

Um da Lei 9.140/95, na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos seu 

caso foi protocolado com o número 86/96. Em sua homenagem as cidades de São Paulo 

e Campinas, interior de São Paulo, deram seu nome a ruas situadas no bairro Cidade 

Ademar e Vila Esperança, respectivamente. Na sua cidade natal, São Sepé, seu nome foi 

colocado em uma praça. Essas informações foram extraídas do Dossiê Ditadura: Mortos 

e desaparecidos políticos do Brasil de 1964 a 1985, do IEVE.  
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A SRA. THAÍS BARRETO – Agora vamos ver aqui o Gilberto Olímpio Maria, 

conhecido como Pedro, desaparecido em 25 de dezembro de 1973. Data de nascimento: 

11 de março de 1942, local de nascimento: Mirassol, São Paulo. Organização política: 

Partido Comunista do Brasil, PCdoB.  

Dados biográficos: Gilberto nasceu em 11 de março de 1942 em Mirassol, São 

Paulo. Filho de Antônio Olímpio Maria e Rosa Cabello Maria, mudou-se para a capital 

paulista, onde estudou no Colégio Sarmiento. Ingressou primeiro no Partido Comunista 

Brasileiro - PCB e depois passou a ser militante do Partido Comunista do Brasil -  

PCdoB.  

Em 1961, ele viajou para Tchecoslováquia para estudar Engenharia. Dois anos 

depois, retornou ao Brasil com Osvaldo Orlando da Costa, o Osvaldão, desaparecido em 

1974, de quem se tornara amigo. Trabalhou no jornal “A Classe Operária”, periódico 

clandestino editado pelo PCdoB, até o Golpe Militar em abril de 1964, quando passou a 

viver clandestinamente.  

Em 30 de dezembro de 1964, casou-se com Victória Grabois, em Araraquara, 

São Paulo. Em seguida, mudaram para Guaratinga, Mato Grosso. Lá, com Paulo 

Mendes Rodrigues, desaparecido no mesmo dia, e Osvaldão, tentaram organizar as 

forças guerrilheiras e a resistência à ditadura junto aos camponeses.  

Em 1975, foram obrigados a abandonar o trabalho por problemas de segurança. 

Em 1976, nasceu o seu filho Igor. Nesse mesmo ano viajou para a China, onde realizou 

o treinamento de guerrilha. Retornando ao Brasil, morou em diversos locais do interior 

do país. Inclusive em Porto Franco, Maranhão, com João Carlos Haas Sobrinho, 

desaparecido em 1972, com quem se mudou, mais tarde, para a região de Caianos, 

região próxima ao Araguaia, no sudeste do Pará.  

Era conhecido como Pedro. Na guerrilha atuava na Comissão Militar e, 

posteriormente, foi comandante no destacamento C com Dinalva Monteiro Teixeira, a 

Dina, desaparecida em junho de 1974. Com Paulo Rodrigues e outros companheiros 

fundou o Povoado de São João dos Perdidos, distrito de Conceição do Araguaia, Pará.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



8 

 

Dados sobre sua morte: o Relatório Arroyo, escrito pelo dirigente do PCdoB 

Ângelo Arroyo, que escapou do cerco militar na região da guerrilha do Araguaia em 

1974, descreveu o massacre do Natal de 1973.  

“Quando já estavam a mais ou menos um quilometro do acampamento, às 

11h25, da manhã de 25 de dezembro de 1973, ouviram um cerrado tiroteio, 

encontraram-se logo depois com Áurea Elisa Pereira Valadão e Peri, Pedro Alexandrino 

de Oliveira, que vinham apanhá-los para o acampamento. Os dois afirmaram que o 

tiroteio tinha sido no rumo do acampamento.  

Cinco minutos depois do tiroteio, dois helicópteros e um avião começaram a 

sobrevoar a área onde houvera o tiroteio, e continuaram durante todo o dia nessa 

operação. Dois helicópteros grandes fizeram duas viagens. Da base do Mano Ferreira a 

uns cinco quilômetros até o local do tiroteio. Tinha-se a impressão de que, ou estavam 

levando mais tropas, ou estavam retirando mortos e feridos do local.  

Jota, Ângelo Arroyo e seus companheiros – eram oito – afastaram-se do local 

mais ou menos um quilometro. No dia seguinte, 26 de dezembro, foram a uma 

referência para um encontro, em um local próximo. Aí encontraram os companheiros 

Osvaldo, Lia, que é a Telma Regina Cordeiro Corrêa, Batista, Uirassu de Assis de 

Batista, e Lauro Custódio Saraiva.  

Osvaldo informou o seguinte, “que o grosso da força havia acampado dia 24, 

mas percebeu que estava perto da estrada. Dia 25 pela manhã, afastaram-se para uns 100 

metros de onde se achavam, designando alguns companheiros para limpar ou camuflar o 

local em que estiveram. Os membros da CM - Comissão Militar e sua guarda ficaram 

em um ponto mais alto do terreno e os demais ficaram na parte de baixo.  

Na hora do tiroteio haviam 15 companheiros no acampamento. Mário, Maurício 

Grabois, Paulo; Pedro, que é o Gilberto Olímpio Maria; Jota, que é o Líbero Giancarlo 

Castiglia; Tuca, Luiza Augusta Garlippe; Dina, com febre, Dinalva Oliveira Teixeira; 

Luiz, Guilherme Gomes Lund.  

Na parte alta, embaixo, Zeca, José Huberto Bronca; Lourival, Elmo Corrêa; 

Doca, Daniel Callado e Raul, Antônio Teodoro de Castro, estavam ralando coco babaçu 

para comer. Lia e Lauro faziam guarda, Osvaldo e Batista realizaram a camuflagem.  
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Reportagem do jornal “O Estado de São Paulo”, veiculada em sua edição de 10 

de outubro de 1982, publicou a foto de alguns cadáveres, dois dos quais seriam Gilberto 

Olímpio e Maurício Grabois, que teriam sido mortos em 24 de dezembro de 1973, 

durante o confronto com uma patrulha na região de Marabá, Pará e Xambioá, Goiânia, 

atual Tocantins.  

De acordo com o texto, os corpos seriam enterrados no local em face de 

dificuldade de transporte no interior da selva. Consta na matéria: “Maurício Grabois não 

desapareceu, está morto. Grabois ou Abel, Chico, Velho ou velho Mário foi morto no 

início de tarde chuvosa da véspera de Natal de 1973, em confronto com uma patrulha do 

Exército, composta por três militares e dois mateiros, durante uma emboscada no 

interior da selva entre Marabá e Xambioá.  

Aos 61 anos, Grabois foi morto atingido por balas de fuzis FAL, ao lado de três 

companheiros da Comissão Militar da Força Guerrilheira do Araguaia – Forga ou 

Fogueira. Eram eles Gilberto Olímpio Maria, Pedro Gil, Paulo Henrique Milhomens, e 

Guilherme Lund, Luiz. Gilberto era o genro de Grabois, que também perdeu um filho na 

guerrilha, o André, conhecido por José Carlos. E acrescenta, um militar que combateu 

em Xambioá, detentor de vigorosa folha de serviços prestados de combate à subversão 

principalmente a guerrilha rural, dá o seu testemunho sobre a morte de Maurício 

Grabois e seus três companheiros, na véspera de Natal de 1973.  

Eles emboscaram uma patrulha do Exército que era composta de cinco homens, 

sendo três militares e dois mateiros. Estavam armados de revólveres calibre 38, 

espingarda de caça e armas brancas improvisadas. O confronto ocorreu entre Marabá e 

Xambioá, à margem esquerda do Araguaia. Era aproximadamente meio-dia. Eles 

estavam reunidos, em discussão, quando a patrulha foi pressentida e sua aproximação 

avisada pelos seus vigias. Embora a patrulha fosse construída de pequeno número, era 

de gente altamente qualificada e ainda contava com o reforço de elementos locais que 

serviam de batedores, de guias, recrutados na população voluntariamente. O combatente 

faz pequena pausa, retira-se e apanha slides em seu arquivo em meio a outros 

documentos e apontamentos sobre a guerrilha do Araguaia. Levanta os slides contra a 

luz que atravessa a vidraça separam deles e retomam a narrativa. Aqui está a prova. Os 
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quatro caíram no mesmo choque com a patrulha. Morreram sob impacto de fuzis 

automáticos FAL.  

Foram os próprios mateiros que imediatamente identificaram os mortos. Mais 

tarde, Grabois foi reconhecido com a ajuda de um álbum de fotografia terroristas 

procurados. Eles foram sepultados no mesmo local com nomes falsos. Os codinomes 

eram conhecidos no local da guerrilha. As próprias condições locais da floresta densa, 

sem vias de comunicação, alta temperatura e umidade, faziam com que os corpos se 

decompusessem com rapidez, o que impedia a remoção para áreas mais distantes. 

Nunca soube dessa história de que os restos mortais desses terroristas foram 

desenterrados para cremação dos esqueletos”.  

Agentes policiais envolvidos e publicações: Curió, Sebastião de Moura 

Rodrigues, em reportagem do SBT, em julho de 1996, faz referência a um combate com 

10 guerrilheiros, no começo da 3ª campanha na localidade de Some Home, onde quatro 

deles morreram. Por ser o combate de 24 ou 25 de dezembro de 1973, o local pode ser o 

descrito por Osvaldão no Relatório Arroyo, pois Some Home ficava a cerca de seis 

quilômetros da Fazenda Consolação, e quatro quilômetros distante do Rio Saranzal.  

Pode ser que alguns tenham sido presos, outros escaparam e provavelmente 

quatro tenham sido mortos no local. O “Jornal do Brasil”, de 24 de março de 1992 diz:  

“O ataque ao acampamento de Grabois no dia do Natal foi talvez a maior força 

militar das forças armadas durante a guerra suja do Araguaia. Uma patrulha com 15 

soldados armados com metralhadoras e fuzis, liderada pelo capitão Sebastião de Moura 

Rodrigues, o Curió, do Centro de Informações do Exército, conseguiu descobrir o local 

que Maurício Grabois havia escolhido.  

O ataque somente não alcançou maior êxito porque, segundo um relato de 

militar que participou da operação, um dos soldados assustou-se com uma cobra 

surucucu, fez barulho e despertou a atenção dos guerrilheiros. Mesmo assim, o objetivo 

da operação foi alcançado. Centenas de tiros de metralhadoras e fuzis foram disparados 

contra os guerrilheiros no meio da floresta. No ataque, morreram ainda Paulo Mendes 

Rodrigues, chefe da coluna B da guerrilha, Olímpio, técnico industrial e casado com a 

filha de Grabois, e Guilherme Gomes Lund, estudante de Arquitetura na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro na clandestinidade desde 1968.  
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O oficial que presenciou a morte de Grabois, porém, garante que houve somente 

quatro mortes no ataque no dia do Natal de 1973. A morte de Gilberto Olímpio segundo 

Victória Grabois, foi reconhecida pela juíza da 4º Vara de Sucessão de Órfãos do Rio de 

Janeiro, a partir da solicitação de um atestado de ausência feito por ela com base na Lei 

da Anistia de 1979. 

Na sentença, a juíza reconhece a morte de Gilberto no dia 25 de dezembro de 

1973, com base em foto publicada no jornal “O Estado de São Paulo”, onde aparece o 

corpo do Gilberto, ao lado do Maurício Grabois, e também respaldada no depoimento 

prestado por guerrilheiros do Araguaia.  

Documentos oficiais: O relatório do Ministério do Exército encaminhado ao 

ministro da Justiça, Maurício Corrêa, em 1993, afirma que “Em matéria do jornal ‘O 

Estado de São Paulo’, vinculado em sua edição de 10 de outubro de 1982, publicou foto 

de alguns cadáveres, dois dos quais seria o do denominado Gilberto Olímpio Maria e o 

de Maurício Grabois, que teriam sido mortos no dia 24 de dezembro de 1973, durante 

confronto com uma patrulha na região de Marabá, Pará, e Xambioá. De acordo com o 

texto, os corpos teriam sido enterrados no local, face de dificuldade de transporte no 

interior da selva”.  

O relatório do Ministério da Marinha, da mesma época, diz que Gilberto 

Olímpio Maria, Roberto Mendes Nunes e Maurício Grabois foram mortos em 25 de 

dezembro de 1973.  

Providências posteriores: Em 1980 os familiares de desaparecidos da Guerrilha 

do Araguaia organizaram uma caravana na região e estiveram no local buscando 

informações, sendo recebidos com honrarias e carinho, prova da estima que gozavam na 

região. A cidade do Estado de São Paulo homenageou (ininteligível) bairro Recreio dos 

Bandeirantes. Seu nome consta também na lista de desaparecidos políticos do anexo 

Um da Lei 9145 da lista de desaparecidos políticos. Na Comissão de Mortos e 

Desaparecidos, o caso de Gilberto foi protocolado com o número 242/96. A fonte das 

informações é o Dossiê Ditadura: Mortos e desaparecidos políticos do Brasil.  
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O SR. RENAN QUINALHA – Bom dia a todos e todas. Eu sou o Renan, 

trabalho também na assessoria da Comissão. Vou ler os memoriais dos irmãos Petit. Só 

esclarecendo, apesar de ser cansativa essa leitura de memoriais, é importante para 

documentar a busca que já foi feita pelos familiares até hoje e para que todos conheçam 

também os casos que estão sendo tratados, uma introdução também.  

O Jaime Petit da Silva, ele nasceu em 18 de junho de 1945, em Iacanga, São 

Paulo, no Brasil. A organização política em que ele militava era também o Partido 

Comunista do Brasil, PCdoB. Ele foi desaparecido em 28 ou 29 de novembro de 1973.  

O Jaime Petit da Silva nasceu em 18 de junho de 1945 em Iacanga, filho de José 

Bernardino da Silva Júnior e Julieta Petit da Silva. Estudou em Amparo e Duartina, no 

estado de São Paulo. Muito cedo perdeu o pai, sendo obrigado a trabalhar. Morou e 

estudou também no Rio de Janeiro. Em 1972 foi para Itajubá em Minas Gerais, morar 

com o seu irmão Lúcio. Em 1965 ingressou no Instituto Eletrotécnico de Engenharia da 

Faculdade Federal de Itajubá e trabalhou como professor de Matemática e Física em 

Itajubá e Brasópolis, em Minas Gerais.  

Lá se casou. Participava ativamente do movimento estudantil. Em 1968 foi eleito 

presidente do Diretório Acadêmico. Nesse mesmo ano, em outubro, participou do 30º 

Congresso da UNE, em Ibiúna, quando foi preso. Condenado à revelia em 1969, foi 

obrigado a abandonar o curso de engenharia. Passou a viver clandestinamente no 

interior, trabalhando como eletricista.  

Posteriormente mudou-se para a localidade de Caianos, no sudeste do Pará, onde 

residiam seus irmãos Lúcio e Maria Lúcia, também desaparecidos durante a guerrilha, 

integrando-se ao Destacamento B das forças guerrilheiras do Araguaia.  

Dados sobre sua morte: Segundo o Relatório Arroyo, escrito pelo dirigente do 

PCdoB, Ângelo Arroyo, que escapou do cerco militar à região da guerrilha do Araguaia 

em 1974, “no dia 28 ou 29 de novembro, o grupo dirigido pelo Simão, que é o Cilon da 

Cunha Brum, oito companheiros acamparam nas cabeceiras da Grota do Nascimento. 

Nesse mesmo local, o destacamento B já havia acampado meses atrás.  

Ferreira, que é Antonio Guilherme Ribas, ficou na guarda, Jaime foi catar 

babaçu, Chico, que era Adriano Fonseca Filho e Toninho, que é um camponês da 
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região, foram procurar jabuti em uma gameleira próxima. Chico recebeu um tiro caindo 

morto. Eram 17 horas. Em seguida ouviram-se mais seis tiros.  

O grupo levantou acampamento imediatamente deixando, no entanto, as 

mochilas, panelas e bornais. O Doca, que é o Daniel Callado, deixou o revolver que 

estava consertando no momento da saída, Jaime e Ferreira ficaram desligados do grupo, 

e desde então estão desaparecidos”.  

Documentos oficiais: A respeito de Jaime o relatório do Ministério do Exército 

encaminhado ao ministro da Justiça Maurício Corrêa, em 1993 disse que “existe registro 

de sua morte em 22 de dezembro de 1973”, sem especificar as circunstâncias e o local 

do sepultamento. De acordo com o relatório do Ministério da Marinha do mesmo ano, 

ele foi “morto em 22 de dezembro de 1973”. 

Nas fichas entregues anonimamente por um militar ao jornal “O Globo”, em 

1996, consta a seguinte informação sobre Jaime. “Morto em 22 de dezembro de 1973 

pela equipe Z11, na Grota do Cajá”.  

Depoimento de testemunhas: Em depoimento ao Ministério Público Federal, em 

2001 o ex-guia do Exército, Sinézio Martins Ribeiro, afirmou, “Josias entregou um 

local na mata, que era ponto de encontro dos guerrilheiros, caso se perdessem após 

algum tiroteio com o Exército. Quem levou os guias ao local foi o próprio Josias.  

Que ao se aproximar do local, ele apontou com o dedo e voltou. Que nesse 

instante, o Jaime atirou dois tiros e errou e que não atirou mais porque a bala engasgou 

na arma. Que a seguir, a equipe atirou muito, que a mata ficou cheia de fumaça, que 

quando abaixou a fumaça, Piauí foi de rastro e pediu aos outros para darem tiros 

compassados por cima dele.  

Que quando Piauí chegou, constatou que Jaime estava morto. Que ele tinha um 

pouco de milho e de sal, uma colher, uma lata de óleo para cozinhar, e um moinho de 

moer milho. Que não tinha camisa e a calça estava toda esfarrapada. Que as pernas 

estavam cheias de feridas de “leicho”, que ele estava muito magro, tinha cinco ou seis 

cartuchos de bala. 

Que ele foi atingido por muitas balas de FAL, foi atingido no braço e quebrou o 

relógio. Que ele tinha documento de identidade, tiraram ele da cabana e desceram ele 
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até o pé do morro, onde retiraram a cabeça. Que a cabeça foi colocada em um saco 

plástico e foi levada na mochila do baixinho, que era o Raimundo, que não tinham como 

como cavar a cova, que cavaram com um facão e pedaço de madeira, por isso a cova 

ficou rasa.  

Que colocaram por cima do corpo, umas cuncas de coco, que foram a pé até a 

casa do Raimundo Galego, que lá já os esperava o Dr. Augusto, que trabalhava na Base 

de São Raimundo, onde acredita que tenha ficado a mochila com a cabeça de Jaime. 

Que isso ocorreu por volta de 15 dias após a morte do Chicão. Que o Jaime foi morto a 

aproximadamente cinco quilômetros da casa do Galego, perto da Grota do Ezequiel. 

Pedro Ribeiro Alves, conhecido como Pedro Galego, também prestou seu 

depoimento ao Ministério Público Federal, em 2001, após ser intimado por ordem 

policial. Ele disse: “Os militares chamaram os depoentes uma vez para irem à Grota da 

Boragiga, porque lá se encontrava o corpo do guerrilheiro Jaime. E avisaram ao 

declarante que já tinham tirado a cabeça do morto, e que era para o declarante enterrar o 

corpo.  

Que quem comunicou isso ao declarante foi o comandante Maurino, militar do 

Exército, que comandava um grupo de militares que andava pela mata. Que o 

comandante Maurino também mandou o declarante fazer guarda no local para ver se 

algum outro guerrilheiro apareceria. Que o declarante foi até o local e encontrou de fato 

um corpo sem a cabeça e pôde reconhecer como sendo corpo de Jaime, já que conheceu 

Jaime em vida e se tratava de uma pessoa de estatura baixa, moreno escuro tal qual o 

corpo estava no local.  

Que o declarante não sabia e não sabe como ocorreu a morte de Jaime, mas sabe 

que Sinézio participava do grupo de militares que mataram Jaime. Que o corpo de Jaime 

foi enterrado na Grota da Boragiga e hoje em dia fica no pasto da Fazenda Antônio 

Costa.  

Providências posteriores: Em homenagem a Jaime, a cidade de Campinas deu 

seu nome a uma rua, o mesmo foi feito na cidade de Belo Horizonte. Seu nome consta 

na lista de desaparecidos políticos, no Anexo Um da Lei 9145; na Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, o requerimento da família de Jaime Petit da Silva foi 
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protocolado com o número 173/96. Informações tiradas do Dossiê Ditadura: Mortos e 

desaparecidos do IEVE da Comissão de Familiares.  

Vou ler agora Lúcio Petit da Silva, também conhecido como Beto, desaparecido 

em 21 de abril de 1974. Lúcio nasceu em 1º de dezembro de 1943, em Piratininga São 

Paulo, filho de José Bernardino da Silva Júnior e Julieta Petit da Silva. Cursou o 

primário em Amparo e o ginasial em Duartina, no interior paulista.  

Por causa das dificuldades financeiras da família, começou a trabalhar muito 

cedo. Foi viver com um tio em Itajubá, Minas Gerais, onde terminou o colegial e o 

curso superior no Instituto Eletrotécnico de Engenharia. Fez parte do Diretório 

Acadêmico de sua faculdade, onde iniciou sua militância política encarregando-se no 

setor de cultura.  

Participou do Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE, escrevia poemas e 

crônicas sobre os problemas sociais brasileiros para o jornal “O Dínamo” do Diretório 

Acadêmico. Em 1965, trabalhou em São Paulo como engenheiro da Light, da Engemix 

e da Companhia Nativa em Campinas. Em meados de 1970 abandonou o trabalho e a 

cidade para continuar a luta política na região sudeste do Pará, local escolhido pelo 

PCdoB para iniciar a Guerrilha do Araguaia.  

Lá já se encontravam a sua irmã Maria Lúcia e seu irmão Jaime, desaparecidos 

em 16 de junho de 1972 e no fim de novembro de 1973, respectivamente. No campo, 

destacou-se como excelente mateiro. Fez vários poemas de literatura, fez vários poemas 

e literatura de cordel, que eram recitados entre os moradores da região e nas sessões de 

terecô, religião local.  

Tornou-se vice-comandante do destacamento A. Helenira Rezende, após a morte 

do comandante André Grabois em 14 de outubro de 1973. Era conhecido como Beto, 

visto pela última vez por seus companheiros em 14 de janeiro de 1974, após forte 

tiroteio com as Forças Armadas.  

Theresa Braz Rosas, professora de fotografia, amiga de Lúcio, buscou resgatar 

alguns de seus textos para lembrar a atuação literária do então aluno da EFEI. Dos 

trabalhos que ele deixou escritos, apenas duas crônicas foram encontradas, publicados 

no jornal do Diretório Acadêmico da EFEI, “O Dínamo”. Segundo informações obtidas 
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no DA, pela professora, os demais exemplares do jornal, em que havia mais publicações 

de Lúcio “foram apreendidos pelo Batalhão de Itajubá” nos anos 1970. 

De acordo com o Relatório Arroyo, documento escrito pelo dirigente Ângelo 

Arroyo, que escapou do cerco militar à região da guerrilha em 1974, “Dia 14 de janeiro 

de 1974, acamparam próximo de uma capoeira abandonada, onde a casa do jogador 

havia sido queimada pelo Exército. Ao amanhecer do dia 14, dois companheiros foram 

ver se conseguiam alguma mandioca. 

Às 9h30, quando estavam preparando alguma refeição, ouviram barulho 

estranho na mata. Ficaram de sobreaviso com as armas na mão. Viram então os 

soldados que estavam seguindo rastros e passaram a uns 10 metros de onde os 

companheiros se encontravam. Os soldados atiravam, ouviram várias rajadas.  

Jota, Ângelo Arroyo, Zezin e Edinho, também conhecido como Helio Luiz 

Navarro de Magalhães, escaparam por um lado. Não se sabe se os outros três, Piauí, que 

é Antônio de Pádua Costa, Beto, que é Lúcio Petit da Silva e Antônio, que é Antônio 

Ferreira Pinto, também escaparam.  

Documentos oficiais: No relatório da Marinha, há referência sobre Lucio Petit da 

Silva, onde se afirma que foi morto em março de 1974.  

Depoimento de testemunhas: Em depoimento prestado ao MPF, em julho de 

2001, Margarida Ferreira Félix afirmou: “No dia 21 de abril de 1974, os três últimos 

guerrilheiros foram presos na casa do Manezinho das Duas, quando eles vieram pedir 

um pouco de sal.  

Que os guerrilheiros eram o Beto, que era o Lúcio Petit da Silva, Antônio, que é 

o Antônio Ferreira Pinto e Valdir, que é o Uirassu de Assis Batista. Que os soldados do 

Exército enganaram os guerrilheiros simulando que estavam pousando helicóptero na 

casa da declarante, mas na verdade uma equipe de soldados foi para a casa do 

Manezinho das Duas, e lá prenderam os três.  

Que o marido da declarante ajudou a embarcar os três guerrilheiros vivos em um 

helicóptero do Exército. Seu marido, ex-guia do Exército, Antônio Félix da Silva 

complementa: “Em abril de 1974, poucos militares ainda andavam na mata. Que os 

militares achavam que apenas três ou quatro guerrilheiros estavam vivos. Que os 
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militares pousaram em uma clareira perto de sua casa, e foram até a casa de Manezinho 

das Duas, e se esconderam em um bananal próximo da casa.  

Que no dia seguinte pela manhã o declarante foi até a casa do Manezinho das 

Duas, conforme determinação dos militares. Que lá chegando por volta das 7h, do dia 

21 de abril de 1974, o declarante viu Antônio, Valdir e Beto sentados em um banco na 

sala, com os pulsos amarrados para trás com uma corda fina, parecendo ser de nylon. 

Que o declarante viu um militar se comunicando pelo rádio, que por volta das 9h, 

chegou um helicóptero, que levou os militares e os três prisioneiros. 

Que o declarante apenas percebeu que Valdir estava ferido, parecendo ser um 

“leicho”, ferida de leishmaniose na batata da sua perna. Que atingia a metade da mesma, 

tendo dificuldade para andar até o helicóptero”. 

Conforme depoimento prestado ao Ministério Público Federal por Adalgisa 

Morais da Silva, os três guerrilheiros foram levados presos para a Base Militar de 

Bacaba, localizada próxima a São Domingos do Araguaia, no Pará, às margens da 

Transamazônica, onde foi construído um campo de torturas e um campo de 

concentração das Forças Armadas. 

E que se tornou também, segundo moradores da região, um cemitério 

clandestino. A partir daí não se obteve mais nenhuma informação sobre o paradeiro dos 

três.  

Providências posteriores: O nome de Lúcio Petit consta na lista de desaparecidos 

políticos do Anexo Um da Lei 9140 de 1995. Em sua homenagem, a cidade de 

Campinas deu o nome de uma rua. Lúcio Petit da Silva também foi homenageado a 

cidade de São Paulo que deu seu nome a uma rua no bairro Visconde de Rio Branco. 

Outra rua com o seu nome se localiza em Belo Horizonte, Minas Gerais.  

Informações também retiradas do Dossiê Ditadura do IEVE da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos.  
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A SRA. TATIANA MERLINO – Memorial de Manuel José Nurchis, 

conhecido como Gil. Desaparecido em 19... 

Está certo isso? Não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete o nome, repete o 

nome.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Manuel José Nurchis, está errado ali, gente, a 

data de desaparecimento.  

Desaparecido em 30 de setembro de 1972. É o correto, certo? 

Manuel José Nurchis nasceu em 19 de dezembro de 1940, em São Paulo, capital. 

Militava na organização política Partido Comunista do Brasil - PCdoB. Dados 

biográficos: Manoel era operário, foi preso por motivos políticos em junho de 1973, em 

razão da perseguição política após o Golpe de 1964. Foi forçado a deixar seu trabalho 

na fábrica para viver clandestinamente na região do rio Araguaia, passando a integrar o 

movimento guerrilheiro organizado pelo PCdoB.  

Residiu na região do rio Gameleira, onde se estabeleceu o destacamento B da 

guerrilha. Dados sobre sua prisão e desaparecimento: Desapareceu após o confronto 

quando o grupo comandado por João Carlos Haas Sobrinho foi atacado na região de 

Caianos. Dower Cavalcanti conta que o general Bandeira comentou nunca ter visto um 

homem tão macho quanto Nurchis. Segundo o ex-guerrilheiro, Nurchis enfrentou os 

paraquedistas, em um combate que durou cerca de duas horas e só morreu após receber 

o 12º tiro de metralhadora.  

Essa versão foi relatada por outra guerrilheira que foi presa. Regilena de 

Carvalho Leão de Aquino atribuindo-a ao guerrilheiro Idalísio Soares Aranha Filho e 

não a Manuel.  
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O relatório do Ministério da Marinha de 1993 afirma que “Manuel foi preso em 

junho de 1963, quando distribuía panfletos subversivos em São Paulo. Em outubro de 

1972, morto em combate em Xambioá”. Os relatórios dos Ministérios do Exército e da 

Aeronáutica, também de 1993 informam apenas que ele era “militante do PCdoB e 

atuou na guerrilha do Araguaia”. 

O Ministério do Exército acrescentou ainda que Manuel utilizava “os codinomes 

Gil, Gilberto e Guilherme. Tendo também realizado curso de guerrilha na Escola Militar 

de Pequim, na China”.  

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Bom, agora é Miguel Pereira dos Santos, 

também conhecido como Cazuza, desaparecido em 20 de setembro de 1972. Nasceu em 

12 de julho de 1943, em Recife, Pernambuco, militava no Partido Comunista do Brasil -  

PCdoB.  

Dados biográficos: Muito jovem ainda aos 13 anos de idade, começou a 

trabalhar. No ano do Golpe de 1964, mudou-se com a família para a cidade de São 

Paulo, quando, no mesmo ano, veio a concluir o curso científico, equivalente ensino 

médio atual, no Colégio de Aplicação da USP. Trabalhou no Banco Intercontinental do 

Brasil. 

Por conta de sua atuação política, já em 1975, passou a ser perseguido, momento 

em que inicia a viver na clandestinidade. Em 1968, o DOPS, ao procurar Miguel, 

interrogou sua mãe, ocasião em que o delegado Wanderico mostrou-lhe fotocópias do 

documento de Miguel que teriam sido enviados pela CIA, dizendo que Miguel estivera 

na China.  

Em diversas ocasiões, a casa de sua mãe foi invadida pelas forças políticas. As 

perseguições políticas sofridas por Miguel são de 21 de novembro de 1968, quando o 

jornal “Folha de São Paulo publicou a seguinte informação na matéria: “China prepara 

brasileiros para fazerem guerrilha em nosso país. Foram vistos quando entravam ou 

saíam da China comunista e é provável que a CIA, serviço de inteligência dos Estados 
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Unidos, tenha colaborado com as autoridades brasileiras para a sua identificação. O 

DOPS tem a fotografia de todos eles”.  

Após realizar treinamento na China, em 1966, voltou ao Brasil 

clandestinamente, indo morar na região Norte, Centro-Oeste do país. Residiu 

inicialmente em Praia Chata, norte de Goiás, às margens do rio Tocantins e 

posteriormente no sul do Pará, na localidade de Pau Preto integrando o destacamento C 

da guerrilha do Araguaia.  

Entre os guerrilheiros Miguel era conhecido como Cazuza. Dados sobre sua 

prisão e desaparecimento: O relatório do Ministério do Exército, encaminhado ao 

ministro da Justiça em 1993 afirma que Miguel “participou ativamente da Guerrilha do 

Araguaia, onde teria desaparecido em 1972”, Miguel foi o primeiro guerrilheiro a 

desaparecer com o início da segunda campanha do Exército com guerrilha, denominada 

de Operação Papagaio.  

O Relatório Arroyo, escrito por Ângelo Arroyo, dirigente do PCdoB, que 

escapou do cerco militar à região em 1974 descreveu a sua morte “no destacamento C 

cerca do dia 20 de setembro, dois companheiros, Vítor, que era José Toledo de Oliveira 

e Cazuza, deslocavam-se para fazer o encontro com três outros companheiros. 

Acamparam perto de onde devia se dar o encontro.  

À tardinha, ouviram o barulho de gente que ia passando perto. Cazuza achou que 

eram os companheiros e quis ir ao encontro deles, mas Vítor não permitiu. Disse que se 

devia ir ao ponto no dia seguinte. Pela manhã, Cazuza convenceu Vítor a permitir que 

ele fosse ao local onde, na véspera, ouvira o barulho. Vítor ainda insistiu que não devia 

ir ao ponto, mas acabou concordando. Ao se aproximar do local do barulho, Vítor foi 

morto. Ao se aproximar do local do barulho, Cazuza foi metralhado e morto.  

O Relatório das Operações da Manobra Araguaia, de 30 de outubro de 1972, 

assinado pelo comandante da 3ª Brigada de Infantaria, general Antônio Bandeira, no 

capítulo que se refere às ações mais importantes realizadas pelas peças de manobra, 

informou “do 10º BC -  ação de emboscada por uma esquadra em 26 de setembro de 

1972, em uma grota distante, cerca de três quilômetros da casa do velho Manoel, 

resultou na morte do terrorista Cazuza, não identificado.  
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Regilena Carvalho Leão Aquino, em depoimento prestado no processo movido 

pelos familiares dos desaparecidos do Araguaia, contra a União desde 1982 informou 

que Miguel foi morto, segundo informação do general Bandeira. Em outro depoimento, 

prestado a estudantes de jornalismo em 2002, afirmou “em setembro de 1972, preso em 

cela vizinha que me encontrava, Dower me informou sobre a morte do Cazuza. Dias 

depois o general Bandeira confirmou a morte, acrescentando que a tropa que matou 

Cazuza em choque casual no interior da mata, havia decepado a sua mão direita para 

que em uma das bases instaladas em vários locais da região fossem identificadas as suas 

impressões digitais. Era 20 de setembro de 1972”.  

Nos arquivos do DOPS-Paraná, a Comissão Especial de Investigação das 

Ossadas do Cemitério de Perus, em 24 de julho de 1991, encontrou diversas fichas e 

uma gaveta com a identificação “Falecidos”, no qual consta o nome de 17 militantes. 

Entre eles o tal de Miguel Pereira dos Santos.  

Providências posteriores: Seu nome consta na lista de desaparecidos do Anexo 

Um da Lei 9140 de 1995. Em sua homenagem, São Paulo e Campinas deram o seu 

nome a ruas dessas cidades.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Memorial de Pedro Alexandrino de Oliveira 

Filho, codinome Peri.  

Pedro Alexandrino de Oliveira nasceu em 19 de março de 1947, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, e militava na organização política Partido 

Comunista do Brasil - PCdoB. Foi morto em 4 de agosto de 1974.  

Dados biográficos: nasceu em 19 de março, em Belo Horizonte. Filho de Pedro 

Alexandrino de Oliveira e de Diana Piló Oliveira. Desaparecido em 4 de agosto de 

1974, militante do Partido Comunista do Brasil - PCdoB, integrante do destacamento B 

da Guerrilha do Araguaia.  

Fez curso primário e ginasial no Colégio Monte Calvário e o científico no 

Colégio Anchieta. Foi um filho e um irmão muito amigo, amoroso e alegre. Perto ou 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



22 

 

longe, participava ativamente da vida da família e tratava as três irmãs, Ângela, Eliana 

Maria e Diana Maria, com um carinho incomum. Gostava muito de cantar e fazia 

serenatas com seus amigos, inclusive para as próprias irmãs. Duas eram as músicas de 

sua preferência. As que mais marcaram sua irmã Eliana: “Perfídia” e “Relógio”.  

Era uma pessoa tranquila e muito querida por seus inúmeros amigos. Fredinho 

Silésio, Leonardo Andrade, Didiu e muitos outros. Pedro trabalhou no antigo Banco 

Hipotecário, hoje Banco do Estado de Minas Gerais, e quando foi transferido para São 

Paulo em 1967, lá terminou os seus estudos, fazendo também um curso de inglês.  

Estudante universitário, Pedro participou ativamente do movimento estudantil na 

capital paulista. Retornou a Belo Horizonte em 1969, onde já era procurado. Pedro 

Alexandrino passou o Natal de 1969 com a família, almoçando com todos na casa dos 

avós. Foi preso em dezembro do mesmo ano, na casa de sua irmã Ângela no bairro de 

Gutierrez, para onde foi quando se sentiu seguido e ameaçado.  

Ainda no interior da casa de Ângela, que se encontrava no trabalho, levou 

coronhadas na cabeça e pontapés. Foi colocado nu e espancado na frente de suas duas 

sobrinhas de 3 e 4 anos de idade. Levado para o DOPS de Minas Gerais, foi torturado 

com choques elétricos, pau de arara, palmatória, simulação de enforcamento e outras 

atrocidades.  

Quando foi solto estava, surdo de um ouvido e o outro se encontrava em estado 

lastimável. Depois mudou-se para o sudeste do Pará, em uma região próxima ao rio 

Araguaia. Pedrinho, como era carinhosamente chamado pela família, ou Peri, como era 

chamado pelos companheiros, ao transferir-se para lá, foi residir na região do rio 

Gameleira.  

A partir deste período, a família não teve mais paz. A casa onde moravam era 

frequentemente invadida por policiais a procura por Pedro Alexandrino. Sua mãe, 

Diana, não suportando as constantes violências resolveu mudar-se para o Rio de 

Janeiro, para descobrir o paradeiro de seu filho. Procurou por ele com um casal, Edgar e 

Cirene, hoje falecidos, que buscavam notícias de dois filhos e uma nora também 

desaparecidos na Guerrilha do Araguaia: Elmo Corrêa, Maria Célia Corrêa e Telma 

Regina Cordeiro Corrêa.  
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Entraram em contato com entidades de direitos humanos em São Paulo, Brasília 

e Genebra, na Suíça; com a Comissão Justiça e Paz, do Rio de Janeiro; Associação 

Americana de Juristas; a Comissão de Familiares e Mortos Desaparecidos Políticos; 

Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e com 

o Instituto Médico Legal de Minas Gerais.  

Nesta ocasião, a família soube que ele tinha uma namorada, Tuca, Luiza 

Augusta Garlippe, também desaparecida em junho de 1974. Enfermeira do Hospital das 

Clínicas de São Paulo e que havia ido com ele ao Pará. As cartas escritas por Pedro 

Alexandrino para a família eram realmente afetivas e carinhosas. As saudades eram 

sempre imensas e a vontade de poder abraçar, beijar, sorrir e cantar com as irmãs era 

seu cuidado constante.  

Sempre se colocava como um grande amigo e companheiro delas para o que 

viessem a precisar, algum dia. Perguntava pelos sobrinhos, queria notícia de todos. De 

seus projetos pessoais e de sua vida pouco falava. Mas falava de sua caminhada, de seu 

compromisso com o povo brasileiro, do significado da luta política, da importância da 

da honestidade, da seriedade, do desenvolvimento do interior, de atitudes decentes e até 

da vontade de ter um filho um dia.  

Dizia em uma das cartas “Tudo do amanhã está sempre no campo das 

possibilidades, e é de hoje que temos as certezas. É hoje que criamos as condições 

objetivas para o amanhã”.  

De acordo com o Relatório Arroyo, documento escrito pelo dirigente do PCdoB 

Ângelo Arroyo, que escapou do cerco militar à região da guerrilha no início de 1974, 

em dezembro de 1973, ele estava vivo.  

Dados sobre seu desaparecimento: O relatório o Ministério da Marinha 

encaminhado ao ministro da Justiça, Maurício Corrêa, em 1993, afirmava que “Foi 

morto em 1974, em Xambioá”. O relatório do Ministério do Exército afirma que “Pedro 

Alexandrino de Oliveira Filho participou da guerrilha do Araguaia, usando os 

codinomes de Moisés, Chico e Peri”, sem esclarecer sobre o seu paradeiro.  

Em matéria ao jornal “O Estado de São Paulo” de 04 de março de 2004, temos 

as seguintes informações sobre o Pedro Alexandrino, “Dois corpos, crivados de balas, 
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foram despejados na pista, sem camisas, vestiam bermudas jeans desfiadas, presas com 

um cinto de couro. Um deles estava descalço, o outro usava tênis Topa Tudo. Foram 

chutados pelos militares. Um soldado pegou um facão e abriu um buraco no peito de um 

dos mortos. Tem gordura aí? – zombou. 

O cadáver com o peito aberto a facão era do guerrilheiro Peri, de 27 anos, 

disfarce do bancário Pedro Alexandrino de Oliveira Filho. O outro era de Batista, um 

dos poucos camponeses que os membros do PCdoB conseguiram cooptar para a luta. Os 

dois foram mortos juntos.  

Batista, conforme relato de agricultores da região, foi preso com a guerrilheira 

Áurea, Áurea Eliza Pereira Valadão perto da casa de uma camponesa amiga. O soldado 

Antônio Fonseca e um colega foram escalados para sepultar os corpos em uma cova 

dentro da Base. Eles já estavam duros, conta. Fonseca pegou o Peri, levantou-o e jogou-

o nas costas. O colega fez o mesmo com Batista.  

Ambos foram largados no mesmo buraco, um por cima do outro. Para cobrir os 

corpos foi usado um pano com listras vermelhas e brancas. Um camponês que estava 

preso na base encheu a cova de terra.  

Providências posteriores: Em abril de 1995, durante um debate no Center For 

Strategics and International Studies, em Washington, o então presidente Fernando 

Henrique Cardoso foi interpelado publicamente pela irmã de Pedro Alexandrino. A 

Professora Ângela de Oliveira Harkavy, da George Mason University, sobre o destino 

do seu irmão e dos demais desaparecidos políticos.  

O presidente lhe respondeu não dispor das informações naquele momento, mas 

prometeu procurá-la para responder aos familiares dos desaparecidos, que ainda não 

foram informados. Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do Anexo Um 

da Lei 9140 de 1995. Na Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, o 

caso de Pedro foi protocolado com o número 112/96.  

Em carta conjunta escrita por Diana Piló Oliveira e Carmem Navarro Rivas, mãe 

de Pedro Alexandrino Oliveira Filho e Helio Luiz Navarro de Magalhães, também 

desaparecido em março de 1974, respectivamente, elas pedem a Comissão Especial não 

o pagamento de indenização previsto em lei, mas que as autoridades deem notícias que 
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possam esclarecer o mistério que envolve o desaparecimento de seus filhos e se 

estiverem mortos, a localização de seus restos mortais.  

Em sua homenagem as cidades de Belo Horizonte e Campinas deram seu nome a 

ruas situadas nos bairros Braúnas e Vila Esperança, respectivamente. Essas fontes foram 

extraídas do Dossiê Ditadura: Mortos e desaparecidos do IEV. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Esse é o penúltimo já, do Orlando Momente, 

também conhecido como Landinho, desaparecido em 1974.  

Orlando Momente nasceu em 10 de outubro de 1933, em Rio Claro, São Paulo. 

Militava no PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Dados biográficos: Fez curso 

primário de Desenho Mecânico em sua cidade natal, o último concluído em 1950. 

Mudou-se para cidade de São Paulo, onde trabalhou como operário na Companhia 

Antártica Paulista entre 1951 e 1959. Ali conheceu sua esposa, com quem se casou em 

abril de 1961 e tiveram uma filha, Rosana.  

Militou no PCB e, posteriormente, no PCdoB. Com o Golpe militar de 1964, foi 

viver com sua família em uma fazenda em Fernandópolis, onde ficou pouco tempo, indo 

para clandestinidade. Periodicamente visitava sua família, sendo que, no final de 1969 

foi à última vez que esteve com seus familiares. 

Momente atuou como operário em São Paulo até transferir-se para o Araguaia, 

onde desapareceu aos 41 anos de idade. Devido às perseguições políticas, foi viver no 

norte de Goiás e posteriormente, no sul do Pará, próximo a Transamazônica, na 

localidade de Paxiba. Tinha um gênio alegre e muito criativo. Sabia sair-se com 

facilidade de situações difíceis. Muito habilidoso e prestativo, conquistava facilmente a 

simpatia de todos que o conheciam.  

Em algumas ocasiões, esteve à frente com agentes da repressão, passando por 

camponês e dando informações erradas sobre os guerrilheiros, contando para isto com a 

ajuda dos moradores que o apresentavam como compadre ou parente. Pertencia ao 

destacamento A Helenira Resende, da Guerrilha. 
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Dados sobre sua prisão e desaparecimento: Foi visto pela última vez por seus 

companheiros no dia 30 de dezembro de 1973. Em 1974, Joana de Almeida, moradora 

da região e esposa de Luiz Vieira de Almeida, camponês também desaparecido, esteve 

em seu antigo sítio na Paxiba, próximo a São Domingos e encontrou restos de uma 

ossada humana, semi-enterrada.  

Visíveis estavam o crânio e um fêmur, com características de terem sido 

enterrados há pouco tempo, porque ainda tinham restos de carne. Ao lado da ossada, 

estava um chapéu feito de couro de quati curtido, o que lhe deu certeza de que se tratava 

de seu compadre e amigo Orlando. Na época, Joana nada pôde fazer porque estava 

proibida pelo Exército de ir a seu sítio, ao qual fora às escondidas à procura de 

alimentos. Este depoimento foi dado à equipe de jornalistas da revista “Manchete” em 

1993. 

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO  – O último memorial que a gente vai ler é na 

verdade um resumo sobre a Guerrilha do Araguaia, produzido também ela Comissão de 

Familiares.  

No sudeste do Pará, em abril de 1972, teve início a repressão aos militantes do 

PCdoB, que organizava as bases do que ficaria conhecido como a Guerrilha do 

Araguaia. Desde 1966, os guerrilheiros começaram a instalar-se na região, uma área de 

cerca de 6 mil e 500 quilômetros quadrados com aproximadamente 20 mil habitantes. O 

governo ditatorial utilizou homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Polícia 

Federal e das Polícias Militares do Pará, Goiás e Maranhão para combatê-los.  

Foram mobilizados cerca de 7 mil militares para reprimir três destacamentos 

constituídos por 73 guerrilheiros. Após duas derrotas das tropas regulares, as Forças 

Armadas iniciaram a 3ª campanha, em outubro de 1973, depois de um ano recolhendo 

informações na região. Passaram a utilizar homens do Serviço de Informação treinados 

para o combate na selva em ação conjunta com as tropas.  

Nesta fase, as Forças Armadas executaram todos os prisioneiros. Alguns corpos 

foram decapitados e enterrados em bases militares. Foram assassinados 59 guerrilheiros 
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e pelo menos 17 moradores da região, sem que nenhuma comunicação fosse enviada a 

seus familiares. Os governos dos generais Garrastazu Médici e Ernesto Geisel decidiram 

extirpar da história não apenas os corpos dos guerrilheiros e sua memória, mas o próprio 

acontecimento.  

Utilizaram na selva os procedimentos do combate à guerrilha urbana. Nas 

cidades, entretanto, houve preocupação em poupar a população. No Pará, ao contrário, 

grande parte da população foi aprisionada, tendo sido criados verdadeiros campos de 

concentração com a utilização de tortura generalizada. A região foi bombardeada com 

Napalm e as plantações e árvores frutíferas incendiadas.  

Jarbas Passarinho, coronel da reserva e, por duas vezes, ministro da Ditadura 

definiu a guerrilha como uma guerra suja. Para ele, havia um forte motivo para manter o 

silêncio a respeito, pois, “divulgação disso, na medida, por exemplo, em que uma 

guerrilha de Xambioá durasse um ano para ser combatida, ela poderia, pelo noticiário 

feito a respeito dela, induzir a ações semelhantes. A grande massa desconheceu pura e 

simplesmente o assunto e sobre ela não se fez o efeito multiplicador da propaganda”. 

Os fatos que envolveram o combate à Guerrilha do Araguaia foram totalmente 

censurados e estiveram ausentes dos noticiários da imprensa entre setembro de 1972 e 

julho de 1978. A Guerrilha foi derrotada no fim de 1974, mas somente quando acabou a 

censura prévia, em 1978, a imprensa alternativa passou a resgatar sua história. Todos os 

guerrilheiros, com exceção de Maria Lúcia Petit, cujos restos mortais foram 

identificados em 1996, embora tenham sido reconhecidos pela União como mortos em 

1995, com a Lei dos Desaparecidos, são ainda hoje desaparecidos políticos, uma vez 

que seus corpos permanecem em locais ignorados. 

Por muito tempo, as únicas informações existentes sobre os desaparecidos da 

Guerrilha do Araguaia foram às do relatório do dirigente Ângelo Arroyo, que conseguiu 

sair da região do conflito em janeiro de 1974. Arroyo, todavia, foi assassinado junto 

com os dirigentes do PCdoB, Pedro Pomar e João Baptista Franco Drummond, quando 

houve a operação conhecida como o Massacre da Lapa, em dezembro de 1976.  

Essa fonte foi extraída do livro Dossiê Ditadura: Mortos e desaparecidos 

políticos de 1964 a 1985 do IEVE. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá então. Vamos 

agora compor a Mesa.  

Amelinha, antes de compor a Mesa, eu queria fazer até uma, como hoje é uma 

audiência conjunta de todas essas pessoas, bom, deixa eu compor a Mesa e depois a 

gente faz. Primeiro, composição da Mesa.  

Criméia Schmidt de Almeida, ex-guerrilheira do Araguaia. Crimeia, vem 

compor a Mesa. (Palmas.) 

Rosana de Moura Momente, venha compor a Mesa, por favor. A Rosana está aí? 

 

 

A SRA. – Eu acho que ela saiu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela saiu definitivo ou... 

Não sabe. Ninguém avisou que ela ia depor?  

Vamos lá, Igor Grabois, senta do meu lado aqui, Igor, por favor. (Palmas.) 

Laura Petit. (Palmas.) 

Depois, José Dalmo Ribeiro Ribas. Dalmo, senta aqui ao lado do Igor, por favor. 

(Palmas.) 

Maristela Nurchis, irmã de José Nurchis. Maristela está aí? (Palmas.) 

E finalmente a Liniane Brum, sobrinha de Cilon Brum. A senhora pode sentar 

aqui ao lado da Petit. (Palmas.) 
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Alguém vai ver se a Rosana está por aí ainda não é? Chegou. Oi, Rosana. Você 

pode vir compor a Mesa, por favor?  

Então ela é a Rosana de Moura Momente, filha de Orlando Momente.  

Crimeia, Amelinha e demais companheiros, todas as sessões da Comissão da 

Verdade têm sido testemunhal acerca de cada pessoa, de cada biografia. Mas eu queria 

fazer uma pergunta aos companheiros, fazer uma consulta antes de começar, que é o 

seguinte.  

As pessoas têm diversas idades, diversas gerações, cada uma foi para um, então, 

eu não sei se é o caso, estou perguntando mesmo, se não podia fazer um histórico um 

pouco mais estrutural da organização de como o pessoal começou a ir para a Guerrilha 

do Araguaia. Porque teve um pessoal que veio da Tchecoslováquia, tem o pessoal que 

passou pela China.  

Eu sinceramente não sei se é o caso, mas talvez vocês pudessem aproveitar essa 

oportunidade, é lógico que aqui não é uma sessão teórica, não tem essa pretensão, mas 

se pudesse explicar um pouquinho melhor ou dar alguns elementos, para depois a gente 

entrar no caso a caso. Quer dizer, toda a metodologia daqui não é recontar a história dos 

Partidos e tal, mas é trazer à tona a questão dos mortos e desaparecidos. Isso é claro.  

Mas se alguém pudesse falar um pouco, não sei se o Igor, se a Crimeia, se algum 

companheiro se dispusesse a fazer uma introdução. Crimeia? Então Criméia, se pudesse 

fazer uma introdução. Você fala um pouco não é, Igor? Você se disporia a fazer um 

pouco? Está ótimo. Então com a palavra, Criméia. 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Bom dia a todos e a todas. 

Atendendo ao pedido do Deputado, eu vou tentar resumir um pouco a história.  

O PCdoB ele surge em 1962, como uma cisão do PCB, Partido Comunista 

Brasileiro, como cisão dá Partido Comunista do Brasil. E um dos pontos polêmicos que 

levaram a essa cisão foi à questão, a questão da luta armada. Se era possível a tomada 

do poder, de um poder democrático com perspectivas de implantação do socialismo, 
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através do que vinha acontecendo nos anos 1962, da luta sindical, da luta dos 

movimentos de massa.  

Bem, dessa organização do PCB se formou mais tarde, vai em 1966, começa a se 

organizar o que mais tarde vem a ser a Guerrilha do Araguaia. Os primeiros militantes 

do Partido vão para o Araguaia em 1966. Alguns vão para regiões próximas ao 

Araguaia, como Mato Grosso, Goiás, que aquela época não era o Tocantins ainda, 

Maranhão. E depois, com o passar do tempo, dos trabalhos é que se concentra na região 

do sul do Pará.  

Também dentro dessa perspectiva, essas pessoas, muitos deles foram para China 

fazer treinamento militar. É importante destacar que a gente tem cerca de mais ou 

menos 30 militantes do PCdoB que teriam ido para China fazer curso militar, e desses, 

apenas acho que 10, foram efetivamente para a Guerrilha da Araguaia. Outros não 

foram para luta armada.  

Outra coisa, bem, o Adriano Diogo falou da questão da Tchecoslováquia. Os 

cursos na Tchecoslováquia eram cursos regulares, tanto que o Osvaldão fazia o curso de 

Engenharia de Minas, o Gilberto, eu não sei, era Engenharia de Minas também e eles 

faziam parte, esses dois militantes foram para Tchecoslováquia como militantes do 

PCB, não foram para treinamento militar. E faziam curso regular de Engenharia. E 

nesse processo eles acabam fazendo parte dessa cisão, entrando para o PCdoB e eu não 

saberia dizer se o Osvaldão e o Gilberto chegaram a ir para China.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Gilberto foi.  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Eu acho que o Osvaldão 

não.  
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O SR. IGOR GRABOIS – O Gilberto foi para China em 1968, quando teve 

essa coisa que aconteceu na matéria da “Folha”, tinha alguns, inclusive o André. Aí o 

Gilberto voltou por uma rota para trazer o pessoal da China, que ele conhecia, tinham 

duas rotas alternativas.  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Sim, porque em 1968, essa 

matéria da CIA, inclusive um dos militantes que teria participado desse treinamento da 

China que entregou os companheiros que estavam no Paquistão e quem se prestou a 

fotografar o pessoal e a documentação foi o governo do Paquistão, em Karachi, que eles 

foram detidos algumas horas no aeroporto.  

Então esses que fizeram. Não houve, por parte do PCdoB não houve nenhum 

treinamento em Cuba, diferentemente de outras organizações no Brasil. A maior parte, 

como eu disse, se 10 que fizeram treinamento, dos 30, eu acho que 10 apenas 

participaram da guerrilha. Os outros 60 militantes que se tornaram guerrilheiros fizeram 

sua preparação militar na própria região. Não tiveram nenhum treinamento militar fora 

do país. O André eu acho que vai em 1967, porque ele vai para China primeiro.  

Mais ou menos, eu acho que a história é mais ou menos essa porque, é 

importante destacar o seguinte, que a luta guerrilheira naquela região era muito mais... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Deixa eu fazer 

uma pergunta. Mas assim, e aí, quando se deliberou, bom, vamos para o norte do país, 

teve algum congresso, alguma deliberação? Porque o pessoal começou migrar em 

períodos muito diferentes. Quer dizer, não foi de uma hora para outra que todo mundo 

foi para lá. Eu estava vendo pelas biografias que teve vários ciclos migratórios, formas 

de instalar. Isso dá para falar um pouquinho sobre isso? 
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A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA –  Então, essa questão da 

resistência armada é uma resolução da 6ª Conferência do Partido em 1966. Nesse 

mesmo ano, 1966, vão para região o Gilberto Olímpio, André Grabois, o Osvaldo 

Orlando. O André eu acho que vai em 1967, porque ele vai para China primeiro.  

O Orlando, o Osvaldão, Osvaldo Orlando, o Manuel Nurchis, são os primeiros 

que vão para a região em 1966 e é uma decisão do Partido, está certo, de se preparar 

para uma resistência armada, tendo em vista que, dentro da concepção do Partido, era 

preciso uma atividade política também junto a essa população camponesa. Não era só 

travar combate nessa região. Era preciso ganhar esses camponeses para uma posição 

política de resistência a ditadura.  

A região tinha umas características interessantes, por exemplo, porque lá não se 

ouvia rádio brasileira. Não se ouvia porque não chegava, não existia Embratel, que foi 

criada graças a isso também. Mas a gente ouvia “BBC”, “Voz da América”, “Rádio 

Havana”, Albânia, Pequim, Dinamarca tinha um programa em português para o Brasil, 

onde a população ficava sabendo da ditadura brasileira, sem saber os detalhes das 

coisas, porque as notícias internacionais são muito esparsas.  

E era interessante que a população sabia mais da guerra do Vietnã do que do que 

acontecia no Brasil. Tanto que muitas vezes, eles confundiam a ditadura com a ditadura 

do Getúlio. Mas do Vietnã eles acompanhavam muito bem. E era uma população que 

tinha uma história de enfrentamento, porque tiveram muito, já tinham tido antes 

enfrentamentos com madeireiras, enfrentamento com mineradoras e boa parte da 

população veio do Nordeste, expulsos pela questão da terra, então eram questões muito 

sensíveis à população.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Transamazônica, a obra 

da Transamazônica já estava começando, já estava em andamento? Vocês estavam 

próximos à Transamazônica? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Não. Nós estávamos 

próximos, principalmente o meu destacamento, o destacamento A, era próximo à 

Transamazônica, mas a Transamazônica só teve início em 1970 e os primeiros que 

chegaram à região chegaram em 1966, eu cheguei em 1969, começo de 1969, e quando 

começou a Transamazônica os camponeses diziam o seguinte, “Nós estamos aqui 

expulsos pela Belém-Brasília e agora nós vamos ser expulsos pela Transamazônica”. E 

eles diziam o seguinte, “A gente vem, amansa o lugar”, porque era um lugar muito 

hostil, “e quando ele está amansado vem o governo e abre a estrada para os 

fazendeiros”.  

Então esse sentimento existia e a gente trabalhava com essa questão dentro, a 

gente tinha limitações, porque a gente não queria ser identificado, mas a gente discutia 

essas questões.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só fala um pouquinho 

mais. Desculpa, fala o que você quiser. Depois fala da chegada.  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Eu acho que mais ou menos 

contextualizei o que aconteceu. Eu só quero falar uma coisinha, hoje está fazendo 41 

anos que o Exército começou o ataque na região do Araguaia e até hoje nós só 

conseguimos identificar dois dos 70 desaparecidos que foram reconhecidos pela 

sentença da OEA. Os dois identificados foi a Maria Lúcia Petit, que apareceu aqui no 
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telão e como o livro é de 1977, tem o Bergson Gurjão Farias, que foi identificado em 

1979, que foi encontrado pelos familiares em 1991.  

Em 2009 que ele foi identificado, mas foi encontrado pelos familiares em 1991, 

foi abandonado pelo Badan Palhares, que não quis levar a ossada, foi reinumado pelo 

coveiro e em 1996, retirado pela Comissão Especial e só identificado em 2009. Ou seja, 

18 anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de, podia falar um 

pouquinho da fase da chegada, da adaptação, do clima político, como da organização, 

podia falar um pouquinho da parte política antes de entrar na fase mais militar mesmo. 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Olha, o nosso trabalho junto 

com a população era de prestação de serviço, que não tinha nenhum lá, e de comércio. 

Eu digo prestação de serviço, porque lá não tinha escola, lá não tinha nenhum 

posto de saúde, lá não tinha absolutamente, nem dinheiro, não é. Lá se usava, era o 

escambo. Não tinha, as pessoas trocavam produtos por produtos. Então a gente, alguns 

participaram criando escolas, eu, que era estudante de enfermagem, fazia atendimento 

médico e atendia os doentes e fazia parto. Era parteira.  

E tudo isso era discutido politicamente, porque a gente mostrava, “Olha, aqui 

falta tudo”. E tinha um sistema de coleta de impostos. Então tinha um, que eu acho 

interessante contar essa história porque mostra como se dá a presença do Estado. Era 

um barco com a bandeira do Brasil e nesse barco ia à coletora de impostos, que era uma 

mulher da União, a delegada de Polícia, o delegado de Polícia. A coletora era mulher, o 

Delegado era homem e ia, eram os Três Poderes, mas era a polícia, o coletor de 

impostos... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Polícia Federal ou estadual? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Polícia estadual. E o que 

esse barco fazia? Ele subia o rio cobrando impostos. Então, se estavam às canoinhas 

atravessando o rio, eles subiam o rio Tocantins e o Araguaia, descia o Tocantins e subia 

o Araguaia. Se tinha canoinha levando farinha, levando porcos, levando para vender no 

estado de Goiás, eles apreendiam todo o produto. Se tinha, eles iam passando nas casas, 

nas vilazinhas, e se tinha algum problema de briga entre as pessoas, qualquer desavença, 

eles prendiam o que o delegado julgava culpado, amarrava em uma árvore e continuava 

subindo o rio. 

E quando terminava o limite do município ele voltava e recolhia o preso, 

recolhia os impostos que as pessoas estavam devendo, e como não existia dinheiro, 

então esses presos ficavam dois, três dias amarados em árvores, ao tempo, e recolhiam 

dinheiro do ICMS, essas coisas, que isso eles cobravam bem. Esse barquinho era 

chamado o barco dos Três Poderes. E os camponeses diziam o seguinte, inclusive 

perguntavam quando eles eram cobrados de impostos, “Como é que o Estado vai 

colocar meu porquinho nos cofres públicos?” 

E esse era o Estado. E a gente dizia, “Pois é, leva o seu porquinho, leva o seu 

saco de farinha e você não tem escola para o seu filho”. A única escolinha mais 

próxima, que tinha, era uma mulher cega, semianalfabeta que era professora, e ela dava 

aula, porque ela queria ensinar o que ela sabia. Ela não recebia do Estado. Então a gente 

passou a ajudar essa mulher. Não substituí-la, mas ajuda-la porque era muito difícil uma 

cega semianalfabeta na escola.  

E assim era tudo. Era... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Crimeia, mas tinha, qual era 

a base, a base era criar uma zona liberada, um território liberado, formar uma coluna 

guerrilheira, formar um embrião de um exército de libertação, tinha alguma discussão 

teórica aí? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Era tudo isso. Com o 

tempo... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer mais uma 

pergunta. Por exemplo, no Nordeste, tinha gente do combate das ligas camponesas 

sindicalizado. Porque em uma região tão erma assim, de gente que não tinha tradição de 

sindicalização, qual era a concepção?  

Era uma transferência assim meio da teoria, uma teoria de formação do exército 

meio aos moldes da Luta de Libertação da China, da Coluna do Mao, Mao Tsé-Tung, 

tinha um fundamento assim? Qual era o embrião? Quer dizer, não era só se instalar lá, 

ter contato, criar consciência política, além desse aparente assistencialismo, tinha uma 

teoria política que justificava tanto sacrifício e a transferência de gente de comando, o 

PCdoB deslocou seus melhores quadros para lá. 

Poderia falar um pouco sobre isso? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – O objetivo não era travar 

combates na região. A região seria uma área de refúgio. Então, o confronto com as 

Forças Armadas se daria na Belém-Brasília, as cidades próximas à Brasília, inclusive 

onde havia recursos de armas, recursos financeiros. O combate se deu na região porque 

o Exército atacou antes da nossa iniciativa de começar.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



37 

 

O objetivo era esse, é de formar pequenos embriões de exército, aumentar esses 

pequenos embriões, conquistar território. Agora, em uma perspectiva de longo prazo, 

está certo? Não era uma perspectiva de curto prazo. E poderia até se transformar em 

uma região, como era frequente naquela época, o país do Norte e o país do Sul. Podia 

haver um acordo em que dividisse. Mas isso tudo dependeria do transcorrer da luta, das 

nossas conquistas. A gente não tinha uma perspectiva imediata para isso.  

Agora, o importante é dizer que não era também a nossa perspectiva atacar 

naquela região e sim fora dela.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora vamos concentrar na 

sua história, a sua trajetória, a sua chegada, todo o período de adaptação e a luta. Você 

entrou e saiu várias vezes... 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Ah, mas, então eu vou 

dizer.  

Eu cheguei no começo de 1969, não tinha mulheres na região, eu fui à terceira 

guerrilheira do meu destacamento. Tinha dois companheiros, que era o André e o 

Giancarlo Castiglia, depois chegou eu e depois vieram os outros.  

O aprendizado é difícil porque eu era uma pessoa de vida urbana, nunca tinha 

entrado em uma selva. E, para se ter uma ideia, eu cheguei à casa que eu fui morar, eu 

cheguei à noite e me apresentaram mais ou menos onde eu estava, disseram, “Olha, ali 

fica a Estrada do Boi, aqui o rio e esse é o nosso sítio”. E eu levantei de manhã e falei, 

“Vou dar uma volta na Estrada do Boi”.  

E me perdi na mata, porque a Estrada do Boi não existia. Era uma trilha. Eu 

passei pela trilha, mas continuei procurando a estrada. E depois de uma meia hora, eu vi 

que eu estava perdida dentro da mata. Então era isso. E não tinha nada. O que eles 
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chamaram de estrada era uma trilha que só cabia um pé na frente do outro, os dois 

juntos não, dava para ficar parado.  

Era daquelas trilhinhas bem estreitas que passava o cavaleiro com a boiada, 

porque os bois, quando fugiam da seca, das enchentes do Pantanal eles iam para lá. E 

tem os casos assim interessantes da miséria, que era muita miséria. Eu me tornei 

parteira, eu nunca tinha feito um parto, eu me tornei parteira por falta de tudo, entende. 

Não tinha, como eu atendia doente com febre, um doente que machucou a mão, não sei 

o que, aí um dia uma mulher, uma parteira teve um problema com uma parturiente que 

ela não sabia resolver e ela falou assim, “A senhora que entende de bula”, porque eu 

sabia ler bula de remédio, então eu tinha o título de bula.  

“A senhora que entende de bula vem porque eu não consigo mais atender”. 

Então eu me tornei parteira. Quer dizer, era um caso que não tinha solução, era uma 

mulher que tinha uma ruptura de períneo completa, então quando ela fazia força para o 

bebê nascer, vinha não só o bebê como o próprio útero. E a parteira falou, “Eu não sei 

fazer isso”.  

E eu tinha, como eu lia bulas, eu lia também livros, porque já que eu era tão 

ignorante, então eu tinha um livro de obstetrícia e fui ver o que se fazia em uma situação 

dessas. E estava escrito assim, “Indicação absoluta de cirurgia”. Eu disse, “Como?”. Aí 

eu falei com a parteira, “Olha, vamos nós duas tentar fazer uma coisa, alguma coisa”. 

Então, quando a mulher começou a fazer força eu falei, “Uma empurra e a outra puxa 

para ver se a criança sai e a outra empurra o útero”. E com a mão. Não tinha nada para...  

E aí eu me tornei parteira, porque tinha resolvido um caso gravíssimo. Pois é. 

Então era uma situação muito pobre, que a gente dizia o seguinte, que a nossa única 

vantagem em relação aos moradores é que a gente estava fazendo uma viagem ao 

passado e que a gente já conhecia o futuro. Então a gente conhecia a tecnologia. Não 

que pudesse usar, mas conhecia.  

Porque lá não tinha tecnologia nenhuma. Lá não tinha geladeira, não tinha luz 

elétrica, não tinha carro, não tinha, o único motor que eles conheciam era do avião que 

passava às 8h e marcava o horário. Mas passava muito alto.  
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Bem, como eu fiquei quatro anos na região, desses paulistas eu conheci alguns e 

eu gostaria de falar deles. Poucos que eu conheci. Eu conheci o Lúcio Petit. O Lúcio 

Petit deve ter ido, não me lembro, 1970, 1971, acho que foi em 1970. E o Lúcio, porque 

antes do Lúcio chegar, eu andava na região e fazia mapa. E fazia do meu jeito. Assim 

como eu fazia parto do meu jeito, eu fazia mapa do meu jeito também. 

Eu andava cinco minutos no rumo tal, marcava lá no caderninho, e se era subida 

eu punha uma setinha para cima, se era descida, porque cinco minutos na subida você 

anda menos, se é na descida você anda mais, para depois fazer um mapa. Então os 

mapas eram muito estranhos. Quando o Lúcio chegou, ele foi ensinar a gente a fazer 

mapa. Ele foi ensinar a gente a mexer com... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com bússola? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Não. Com a bússola a gente 

sabia, só que o nosso norte era sempre o norte magnético. A gente nem sabia que tinha 

diferença de norte magnético para norte geográfico. Então dava umas diferençazinhas, 

mas o Lúcio é que foi nos ensinar essas coisas mais técnicas.   

Mexer com pantógrafo, a traçar as coisas, a reduzir mapa, ampliar mapa, e 

algumas coisas de estatística para a gente ver esses negócios, o que é que era subida, o 

que era descida, quanto você andava, quanto você não andava. E tinha uns negócios 

muito complicados, e inclusive calcular a diferença desse tal de norte geográfico e norte 

magnético, que pelos processos artesanais que nós tínhamos lá, porque não existia 

celular, não existia GPS, não existia nada disso.  

Então a gente podia fazer dois dias no ano, que era o dia do início da primavera 

e o início do outono, que o Sol está exatamente em cima do Equador, e que a gente a 

hora que o Sol nasce à gente punha o espetinho e via qual era o oeste, por causa da 

sombra e aí a gente calculava a diferença entre um norte e outro. A gente tinha dois dias 
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no ano para fazer isso, que chamam azimute, que eu aprendi com o Lúcio, porque ele 

era o que mais entendia dessas coisas. 

Com o Orlando Momente, que foi outro que eu conheci, o Orlando Momente era 

muito prático, e como essa brincadeira nossa, que a gente estava viajando do futuro para 

o passado, quando o Orlando Momente, eu acho que o Orlando Momente chegou antes 

de Lúcio. Quando ele chegou à região ele era um cara muito prático, e ele foi fazer a 

casa dele, que a gente que fazia a casa que a gente ia morar, e ele aproveitou... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas comprava terreno ou 

não? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Não. Lá tudo era posse. Era 

tudo do governo, terra devoluta. E tinha uns negócios que era assim, concessão para 

dono de castanhal, que era por 99 anos renováveis por mais 99 anos, eternamente.  

E acho que até hoje ainda são. Esse, esse Petit... 

Eles cortaram os castanhais, mas ficou a terra. Ficou a terra e eles colocaram os 

boizinhos lá. São os mesmos.  

O Momente ele fez o seguinte, quando ele fez a casa dele, ele pegou uns bambus 

e ele tinha uma pia com água encanada. A água vinha lá do morrinho, dentro do bambu, 

então, ele não precisava carregar a água até a casa dele. E tinha outro bambu que era o 

chuveiro. Então, ele tinha dois, e ele fez o seguinte, lá a gente pilava o arroz e era muito 

pesado aquilo, então ele adaptou o pilão e fez um monjolo.  

Então ficava lá a água do rio batendo o arroz dele e de manhã era só pegar e 

cozinhar o arroz. Peneirar e cozinhar. E as pessoas achavam que ele era um gênio. 

“Nossa, mas que cara criativo, que cara capaz e não sei o quê”. E ele falava assim, 
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“Tudo isso já fizeram. Eu só estou repetindo”. Mas o interessante era que, por exemplo, 

eu já tinha visto um monjolo na minha vida, mas eu não tive ideia de fazer. E ele teve.  

E era muito, ele era habilidoso para fazer isso e facilitava muito o trabalho. E o 

interessante é que os camponeses, muitas coisas não repetiram, porque todos eles 

podiam ter feito eu monjolo. Não era uma coisa difícil, eles já tinham o pilão. Mas eles 

acharam que era muita engenharia para cabeça deles, não fizeram. Nem a água 

encanada.  

Uma coisa que eles imitaram da gente, que foi também criação do Orlando 

Momente foi a pia. A gente tinha nossa cozinha, uma janelinha e do lado de fora, a 

gente fez um balcãozinho porque aí você lavava as coisas e não molhava os pés, porque 

tinha a paredinha. Então tinha umas coisas assim, e eu acho que esses dois 

companheiros eles contribuíram muito com os seus saberes, com a sua agilidade e cada 

um de nós tentava fazer, cada um teve suas características.  

É isso que eu lembro deles, os outros eu não conheci, não foram do meu 

destacamento. Tem o Peri que eu acho muito interessante porque foi, a abordagem da 

irmã dele, lá em Washington que forçou, inclusive o Fernando Henrique, quando eleito, 

quando assumiu, a fazer a Lei 9140 e mesmo assim, levou quase um ano para ela ficar 

pronto, ficou pronta em dezembro. Então eu acho que teve esse aspecto importante da 

irmã do Peri.  

É mais ou menos isso. Já falei bastante. Se quiserem, perguntem. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, agora, a Rosana de 

Moura Momente, filha de Orlando Momente.  

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Eu vou tentar falar breve, 

porque às vezes eu começo a falar e não termino. Meu pai é Orlando Momente também 
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e muita coisa eu fiquei sabendo através da Crimeia, que conheceu mais, ficou mais 

tempo do que comigo.  

Teve um ano, já ele teve que deixar a gente, tentou até por um tempo levar eu e 

minha mãe, em uma fazenda que era de um dos do Partido, mas estava muito arriscado e 

ele deixou a gente com uma pessoa da família e ele precisou ir embora, então, depois 

vinha, de vez em quando, visitar a gente escondido, eu tenho poucas lembranças.  

Fiquei um tempo, um bom tempo longe da minha mãe também, eu não pude 

viver com ela, porque ela não tinha onde morar, tinha que morar junto com as a patroas, 

ela era empregada (ininteligível ). Até os 6 anos, ele veio visitar, eu estava em uma 

creche, tinha que morar lá. Inclusive ele veio uma vez e nem pôde entrar, porque ele não 

veio com a minha mãe e eram freiras, ela falou, “A gente não o conhece, então você não 

pode entrar, vem com a mãe”, então era uma forma de ter uma segurança também. 

Porque algumas crianças foram levadas da família, foram criadas por militares também 

parece.  

Na verdade eu estou falando aqui, mas é meio difícil para mim estar falando. Eu 

estou falando mais no sentido de estar podendo ajudar minha mãe também agora, que 

ela passou por um período muito difícil. Eu admiro muito meu pai pelas notícias que eu 

tive da Crimeia, porque como eu fui criada longe da família, eu não consigo ter muito 

diálogo. As pessoas escondiam muito sobre o meu pai. Não falavam sobre ele por medo 

de, não podia ser divulgado naquela época o que estava acontecendo então minha mãe 

não falava nele, nem minha família sobre ele.  

Só aos 15 anos, que minha prima que me contou o que aconteceu com o meu pai 

e foi em 1985, que teve um livro negro lá na OAB e tinha o nome do meu pai e eu liguei 

para esse advogado que colocou esses nomes nesses livros e eu liguei para ele e falei, 

“O que é que aconteceu, como é que ele sumiu” e aí ele me colocou em contato com a 

Crimeia, com as famílias de desaparecidos e eu fiquei sabendo o que tinha acontecido e 

aí eu soube mais, essas histórias que ela falou agora sobre ele e admiro por ele ter sido 

uma pessoa que se importou de ajudar as pessoas lá, mesmo estar sendo perseguido, 

mesmo estar contra o governo, mas quis ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu 

valorizo muito.  
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E agora, eu tento ajudar minha mãe, porque eu sei que ela passou muita 

dificuldade, e como eu fui afastada da minha família muito tempo, eu tenho muita 

dificuldade, até no meu trabalho, não me mantenho em trabalhos, porque tem minha 

insegurança também, mas quero tentar ajudar ela.  

E uma coisa que está sendo difícil é que ela tem direito a uma pensão por morte 

do meu pai, mas o governo não libera a data exata do falecimento, então assim, o INSS 

não libera essa pensão. Porque tem um período que ele contribuiu como trabalhador 

registrado e tudo e mais o período que ele poderia trabalhar, poderia ter trabalhado que 

o governo colocou lá, para contagem do INSS, mas o próprio órgão público, que é quem 

dá essa pensão, alega que não é a data do falecimento dele, então eles dificultam.  

E eu, a assessora disse que era importante eu estar falando isso para ver se 

consegue ajudar alguma coisa, porque eu preciso ajudá-la, no momento, eu estou sem 

condições de estar pagando para cuidarem e ele está em uma situação muito já, idade e 

muito problema de saúde e eu trabalho na Prefeitura, um cargo simples, como se fosse 

auxiliar, meu salário é bem pequeno, não tem como pagar uma pessoa ou uma casa de 

repouso e todo o tratamento dela.  

Então, eu tentei através de um órgão de Justiça que é gratuito, mas também não 

consegui. Os advogados não pegam esse caso porque, como ela está em uma idade 

avançada pode demorar para conseguir essa causa ou perderem, não sei. Mas eu acho 

meio incoerente não darem essa data, eu não conseguir essa data para ela ser ajudada.  

E eu, como ela passou muita dificuldade até para conseguir ficar comigo, 

inclusive, ela poderia, teve gente até que me pediu, disse “Ah, dá ela para mim”, a 

criança, que seria eu, no caso, porque ela não tinha condições, mas ela tentou se manter 

o máximo para me ajudar.  

E eu sei que meu pai também, onde ele estava, ele estava aflito, até um tempo 

ele tentou ajudar a gente e ele tinha bastante afinidade com a família, com a gente. Eu 

sei que ele sofreu bastante de ficar afastado, mas, basicamente é isso.  

Agradeço até a Crimeia que ela, toda a ajuda que ela tem me dado até hoje e de 

ter trazido informações do meu pai, porque foi através dela que eu o conheci. Minha 

família não falava dele, nem minha avó. Minha avó é descendência italiana, então não 
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tem, ela era mais fechada. Eu acostumei não falar nada, conversar com as pessoas 

também, de tanto que não falavam comigo eu acho que eu me acostumei a não falar 

com as pessoas.  

É isso. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você mora em São Paulo? 

Você mora em São Paulo. Sua mãe também mora em São Paulo? Vocês moram em São 

Paulo, não é? 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Certo. E o pessoal tem o 

seu contato aqui, da Comissão? 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Tem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom. Vamos 

encaminhar então isso aí. Vamos ajudar. 
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A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Desculpa. Só 

complementando, eu estou até afastada do meu trabalho para poder cuidar da minha 

mãe. Estou até arriscando a perder minha vaga, eu sei que a Prefeitura não perde 

emprego, mas eles mandam a gente para um cargo não muito bom, em algum lugar ruim 

e eu fico aflita.  

Eu estou até meio, de estar perdendo meu lugar, mas eu quero cuidar dela. Acho 

que a prioridade, nem que eu, eu estou me arriscando, eu estou sem receber meu salário, 

mas porque eu quero cuidar dela porque ela fez bastante. Eu estou sem trabalhar... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em que Secretaria 

municipal? Em que Secretaria você trabalha? 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Na área da saúde. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Secretaria de Saúde.  

 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – É. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Está legal. Se 

você precisar ir, a Amelinha vai acompanhá-la. Muito obrigado.  

Vamos lá. Vamos prosseguir. Quem fala agora? Vamos dar preferência para as 

mulheres, porque todo mundo pode ficar mais um pouco não é? Petit, fala um 

pouquinho? 

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Eu gostaria de, hoje eu estou quase sem palavras, 

porque eu acho que é difícil, eu já disse muitas vezes. Eu tive três irmãos desaparecidos 

no Araguaia. Nós éramos cinco irmãos, então uma vez eu disse assim, “A minha família 

foi dizimada”.  

Minha mãe era viúva, criou com dificuldade, conseguiu que os filhos 

estudassem. O Lúcio era engenheiro, e um pouquinho que a Crimeia contou, ele fez um 

curso de Engenharia brilhante. E eu fico pensando, todas essas pessoas que 

desapareceram e que a ditadura eliminou da vida deste país, hoje se estivessem vivos, eu 

acredito que o país podia ter sido outro.  

Eu lamento, essa geração que lutou, que deu a vida e que precisa sim ser 

lembrada, precisa ser esclarecida as circunstâncias de morte, então, Adriano Diogo, eu 

não vou falar muito porque eu acho assim, o caso da Maria Lúcia já foi dito em uma 

homenagem às mulheres guerrilheiras, agora início de março, Helenira, a Suely, a 

Luíza, a Maria Lúcia, foi feita uma sessão especial às mulheres guerrilheiras do 

Araguaia.  

Também agora recente meu irmão, eu não pude ir, mas meu irmão participou, na 

cidade de Bauru, onde lá foi constituído um Comitê, uma Comissão da Memória, uma 

Comissão da Verdade, eu já estou tão atrapalhada, porque na verdade, a Comissão da 

Verdade a gente sempre batalhou pela Comissão da Memória, Verdade e Justiça, então 

eu acho assim, eu penso na verdade, eu penso na justiça.  

Mas, voltando lá, os meus irmãos já foram, o caso deles já foi tratado lá em 

Bauru. Inclusive lá em Bauru foi dada a Comissão “Irmãos Petit”. Quer dizer, eles são 
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lembrados, eu acho que o Adriano Diogo, o Clóvis me contou que os participantes lá de 

Bauru agradeceram a sua contribuição lá para a cidade, também a família, o que a gente 

pode contribuir é isso, ter alguns cidadãos da região do interior de São Paulo que se 

dispuseram a fazer resistência à ditadura militar.  

Em resumo é isso um pouco. Agora, eu espero que realmente o Estado brasileiro 

faça jus ao resultado da Comissão da Verdade. Porque nós familiares de desaparecidos 

da Guerrilha do Araguaia, nós tivemos em 2010 uma vitória, que eu acho que não foi só 

vitória nossa, porque, quando a Corte da OEA condenou o Brasil a esclarecer as 

circunstâncias de morte e dos desaparecidos do caso Araguaia, ela estendeu para todos 

os desaparecidos do Brasil.  

Quando ela fez a menção, não só a questão de esclarecer as circunstâncias de 

morte, de devolver os corpos aos familiares para darem um sepultamento digno, isso aí 

é o óbvio que qualquer sociedade respeita o direito do familiar de enterrar seus mortos, 

ela também colocou aquele “x” da questão que é a questão da justiça. Então, pelo 

Direito internacional, o Brasil deve sim cumprir a sentença, deve fazer justiça, apurar os 

responsáveis, em um primeiro estágio a verdade, mas eu ainda espero que realmente o 

nosso país possa fazer essa justiça.  

Colocar, apurar os responsáveis e dar esse grande passo, que a nossa transição 

democrática para mim ainda não se fez, porque está faltando à justiça, a verdade e a 

justiça também. E eu espero que a gente possa chegar lá. Se eu não tivesse esperança, eu 

acho que eu nem abriria minha boca. Porque eu fico vendo, isso é o que todo mundo 

diz, os pais, as mães que deram início aquela ação lá em 1982, que já está completando 

30 e não sei quantos anos, já faleceram.  

Existem pouco vivos. A mãe do Peri, lá no Rio de Janeiro, que ainda aguarda ver 

alguma solução para o caso do Pedro Alexandrino, e outras mães também, umas poucas 

que estão vivas, e nós, a outra geração, dos irmãos, dos filhos, e a gente também já está 

em uma idade que não é pouca. São 40 anos de luta. E eu acho sim que o Estado nos 

deve muito. E eu gostaria que não se passasse mais 40 anos para a gente ver isto.  

Que em 2010 a Corte Interamericana de Direitos Humanos da UEA prescreveu 

para o Brasil a receitinha lá, olha, cumpra isso, isso e isso, na sentença que ele fez, que 

não foi só para nós do Araguaia. O grande mérito é que diz assim, “Olha, a questão da 
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Lei de Anistia não deve ser entrave para a aplicação da justiça”, não só no caso 

Araguaia, mas em qualquer outro caso em que a Lei de Anistia tem sido utilizada como 

argumento para não aplicação da justiça no nosso país. 

Eu acho que é só isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Petit, deixa só eu fazer uma 

pergunta, eu não vou ficar aprofundando muito. Porque não é qualquer família que tem 

três irmãos combatentes e eu convivo com vocês dois, o Clóvis e você.  

Fala um pouquinho disso, por favor. Os seus irmãos, em diferentes idades, cada 

um foi tendo um tipo de engajamento e todos acabaram indo para o Araguaia. Evidente 

que o mais velho era tudo aquilo que se tem dito. Mas fala um pouco dessa relação de 

vocês dois que ficaram com os que foram.  

Apesar da distância, fala um pouquinho disso. Lógico que sua mãe não está mais 

por aqui, fala um pouquinho disso.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Olha eu, a minha mãe, no caso da minha mãe, que 

teve cinco filhos, se a gente for usar lá tudo aquilo que a matemática do Lúcio lhe 

serviu, ela teve 60% dos filhos dizimados. Quer dizer, restou eu, que era casada na 

época, tive um pouco de militância em movimento estudantil, na Maria Antônia, e a 

Maria Lúcia, que era a caçula. Aliás, o Clóvis, que era o caçula, que na época do golpe 

devia ter 8 anos, depois em 1970, quando eles foram, ele era um adolescente, um pré-

adolescente, e o Lúcio dizia para ele, eu acho que isso que ficou muito, da falta que eles 

fazem para nossa família.  

O Lúcio se despediu do Clóvis, na época, que devia ter uns 14 anos, em 1970, 

quando ele foi para o Araguaia, ele disse assim, “Quando você crescer um pouco mais, 

eu volto para te buscar para você também lutar com a gente. Ele disse assim, “Por 
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enquanto você fica para cuidar da mãe”. E eu acho que isso aí pesou muito para o 

Clóvis, porque quando minha mãe faleceu o Clóvis disse assim, “O Lúcio disse tudo 

aquilo, eu não sei se eu cuidei direito da minha mãe”.  

Sabe, nós fizemos o que pudemos para que ela tivesse uma velhice com menos...  

Agora, da questão dos meus irmãos, é óbvio, nós fomos criados juntos, tivemos 

uma infância juntos. O Lúcio foi o primeiro que entrou na militância e a Maria Lúcia 

morava, era a caçula, morava no interior e nas férias a gente se reunia, porque o Jaime 

foi estudar no Rio, o Lúcio foi fazer Engenharia em Minas e eu fui estudar em São 

Paulo, então, com a minha mãe ficaram os pequenos, que era a Maria Lúcia e Clóvis. 

Nas férias, eu acho que para o Clóvis era muito significativo porque ele ficava 

na estação de trem, quando São Paulo tinha trem funcionando para o interior, Estação da 

Luz, ele ficava esperando a chegada dos irmãos, porque era aí que a Maria Lúcia teve 

contato, o Lúcio fazia discussão política com ela, na escola secundária, que ela já estava 

fazendo quando adolescente. O Jaime também. Depois o Jaime foi para Engenharia 

fazer em Minas, do Rio ele foi para Minas e também iniciou a militância política dele lá.  

Ele foi preso em Ibiúna em 1968, porque ele era representante do Diretório 

Acadêmico da Engenharia e ele foi preso, ficou no Presídio Tiradentes. E eu acho que 

isso aí também foi o grande marco porque nessa época, minha mãe tinha vindo para São 

Paulo com os filhos menores, a Maria Lúcia terminou a escola normal aqui, ela era 

professora e ela começou também a militar no movimento secundarista.  

Ela terminou o curso no Fernão Dias, na escola lá de Pinheiros, e ela conheceu 

aqui o irmão do Dalmo. Ela conheceu o Guilherme Ribas, que era do movimento 

secundarista e eles tinham contato em 1968, nessa época no movimento secundarista.  

E foi assim. Depois a minha mãe voltou para o interior, levou o Clóvis, a Maria 

Lúcia quis ficar porque ela já tinha se formado e continuou daí sim a militância dela já 

no Partido organizado. E o Jaime, por ter sido preso em Ibiúna, quando voltou para 

Minas para fazer Engenharia veio um jipe do Exército, logo no final de 1968, buscar 

para ele ser interrogado, porque Itajubá tinha um quartel, era zona militar. Vieram na 

casa dele, na porta dele parou o jipe, porque tinha sido instaurado o inquérito policial 

militar.  
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E foi aí, como ele já sabia das condições de tortura e tudo o mais que implicaria 

na prisão dele ou no depoimento, porque ele já era militante do Partido, ele resolveu 

abandonar, não abandonar a faculdade, nem voltou para casa. Saiu com a roupa do 

corpo e foi para um sítio, porque naquele ano ele tinha se casado. Um sítio lá do sogro, 

em Minas, e daí veio para São Paulo e já entrou direto na clandestinidade.  

Muitos anos depois eu soube que ele foi inicialmente para Goiás, como a 

Crimeia falou, todos foram direto para a região da guerrilha e de Goiás, na verdade a 

última vez que eu o vi, que ele veio para uma reunião com o comitê do Partido, ele foi, 

daí sim que ele foi deslocado para o sul do Pará. Foi início de 1971. Mas ele já estava 

clandestino desde final de 1968.  

E é isso. Eu acho que...(Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado.  

Maristela Nurchis, irmã de José Nurchis. Tem microfone para a Maristela aqui, 

por favor.  

Maristela com a palavra. 

 

 

A SRA. MARISTELA NURCHIS – Nós éramos uma família de pai, mãe e 

meu irmão e eu. Então, eu acho que, não sei bem, por volta de 1962, por aí, meu irmão 

começou talvez um pouco antes, a militância no PCdoB e praticamente saiu de casa. 

Devia ter uns 23 anos. Saiu de casa, eventualmente chegava, mas saia.  

Chegou a polícia ir na minha casa ver, vasculhar para ver se tinha alguma coisa 

comprometedora. Eu sei que nesse ínterim minha mãe ficou muito doente, foi operado, 

ficou malíssima mesmo, ficou 20 anos doente, e meu pai, eu acho que devido à situação, 

teve um infarto e morreu. Quer dizer, nesse período meu irmão já estava meio fora de 

casa, porém não tinha ainda para o Araguaia. Aí foi esse horror.  
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Porque eu trabalhava, tivemos que deixar nossa casa, eu e minha mãe, e fomos 

morar na casa de parentes porque não tinha quem cuidasse dela e mesmo porque não 

tinha como arcar com todas as despesas. Aí perdemos ele de vista. Não tínhamos 

notícias, não sabia nada. Minha mãe só chorava diariamente sentido a ausência, aquela 

coisa toda e era um desespero. E doente, doente, doente. Fazia hemodiálise.  

Daí, lá uma vez ele apareceu, já morávamos na casa de parentes, apareceu, veio. 

Ele era muito, como se diz, amigo, aberto, uma pessoa, sei lá, bem família. Apareceu, 

tal, disse que talvez não voltasse, porque ia para longe, não disse onde era o longe. Eu 

acho que aí é que ele foi para China. E aí ficou essa tortura, essa coisa horrível, que a 

gente não tinha notícia.  

De vez em quando, ia uma pessoa que se dizia, com nome falso, evidentemente, 

que se dizia que era do Partido e levava uma cartinha escrita por ele, que eu reconhecia 

a letra, que estava bem, não sei o que, mas também sem dar nenhuma informação ode 

onde estivesse. E minha mãe, coitada, devorava aquelas cartinhas.  

Mas isso muito, muito, cada dois anos, por aí. Até que, finalmente, minha mãe, 

que ficava lendo tudo quanto é notícia para ver se tinha informação sobre ele, um dia 

leu no jornal uma notícia pequena que ele tinha morrido, junto com um outro 

companheiro e tal. Aí foi uma coisa horrorosa, tal, até que ela morreu com essa coisa, 

com essa vontade de ver o filho, essa tristeza toda. 

Em suma, nossa família praticamente se acabou porque só tenho eu. Não tem 

mais ninguém na família. Então é isso. Até agora dói muito isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Obrigado por ter 

vindo. A senhora mora aqui na capital? Mora.  

Liniane Brum, sobrinha de Cilon Brum.  
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A SRA. LINIANE BRUM – Olá. Bom dia a todos. 

Bom, é, eu queria falar primeiro que estar sentada aqui não é uma posição muito 

confortável, eu acho que para ninguém. Eu vou um pouco falar de onde eu falo e por 

que é que eu estou sentada aqui. Eu sou sobrinha e afilhada do Cilon Cunha Brum, que 

desapareceu na Guerrilha do Araguaia e, enfim, eu tenho 41 anos, portanto eu tenho o 

tempo de vida que é o tempo de desaparecimento dele.  

O Cilon é gaúcho do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo estudar na PUC de 

São Paulo e também trabalhava em uma das maiores agências de propaganda da época, 

que era a MPM. Ele era estudante de Economia, quando também tornou-se então um 

militante do PCdoB.  

Eu sou um familiar de segunda geração, como já dá para perceber. O que me 

ligou muito a história do Cilon, foi que a última vez que ele foi visto pelos meus avós 

foi no dia do meu batizado em Porto Alegre, quando ele já estava clandestino em São 

Paulo e então o meu pai e a família do Rio Grande do Sul, que em geral não tinha 

nenhum envolvimento com política de esquerda ou de direita, chamam o meu padrinho 

Cilon para me batizar porque talvez fosse também uma forma de dissuadi-lo a uma 

coisa que pairava no ar, que era essa ideia que ele estava já na esquerda, no PCdoB e 

ninguém sabia muito bem. 

E essa era a situação. Essa situação se configurou e o que me dá oportunidade 

de, digamos assim, testemunhar aqui hoje, o que é que eu vim testemunhar, que ao 

menos eu nem conheci o Cilon, ele me conheceu com 10 dias de vida. É justamente esse 

vácuo, essa ausência desse desaparecimento que ficou esse tempo todo, ficou esse 

silêncio. Eu peguei a época, esse silêncio todo, a dor do silencia, de não se poder falar 

do Cilon, da espera da minha avó, que era muito doída. E aí, um pouco movida por essa 

dor da família e por esse tio que eu não conheci, mas que era como um herói para mim, 

tinha desaparecido, à medida que o tempo foi avançando e com o trabalho coletivo dos 

familiares de esclarecer o que tinha acontecido.  

Ficamos sabendo então que ele era desaparecido no Araguaia e, enfim, há um 

ano atrás, na verdade em 2000, eu comecei a fazer um movimento pessoal, portanto, o 

meu movimento sempre foi pessoal, em busca da história do Cilon, que a gente sabia 

muito pouco. Na verdade depois eu me dei conta que muito eu ia em busca das notícias 
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que minha avó queria, que ela morreu em 1989, sem saber nada dele, absolutamente 

nada, só esperando.  

E eu comecei a me mover em busca dessas noticias. Com isso, eu fiz três 

viagens ao Araguaia, três viagens independentes. A primeira viagem em dezembro de 

2009 e lá eu, logicamente, eu fui com esse foco familiar, com esse foco emocional, 

digamos assim, mas chegando lá eu pude encontrar pessoas que me falaram 

principalmente do final do Cilon.  

Dois anos depois, eu vim a escrever um livro que chama “Antes do Passado - O 

Silêncio que vem do Araguaia”, onde eu conto a minha busca pelo meu tio. E acho que 

a partir daí também, que veio esse chamado para estar sentada aqui hoje, porque você 

escreve e você tem uma responsabilidade. 

E eu não gostaria de ficar me repetindo, porque está tudo lá já escrito o que eu 

tinha para dizer. Eu vim mais nesse sentido de contribuir mesmo. Eu acho um espaço 

importante. Eu torço e desejo que meu pai não morra como minha avó, sem saber nada. 

E torço também para que, para que essa luta coletiva, principalmente dos familiares de 

primeira geração, que tiveram à frente de esclarecer, de montar essa história, que possa 

chegar para mais gente para que as pessoas possam saber a importância disso. 

Mas, voltando do ponto onde eu parei do Cilon, eu tinha feito essa primeira 

viagem ao Araguaia, onde eu encontrei pessoas que eu acho que deveriam ser ouvidas 

em algum momento, dentre as quais a Maria da Paz Bezerra , está no meu livro o nome 

dela, que me relata, que era uma moça na época, tinha 14 anos, e que me relata os 

momentos finais do Cilon. Que eu logicamente vou escrever isso de uma forma literária. 

Eu escrevi isso, não cabe a mim ir atrás da verdade. Cabe a mim aqui testemunhar, falar, 

olha, as pessoas, ao contrário do que se pensa, as pessoas estão vivas e tem na memória 

muito forte, marcada... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essas pessoas lá da região, 

não é? 
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A SRA. LINIANE BRUM – Da região.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quais são? São três.  

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Eu posso falar, teve uma senhora que morreu o 

ano passado, que foi a Maria dos Anjos. E tem a Maria da Paz, que era uma moça na 

época, que tem a memória da época final do Cilon, do extermínio, ele já preso, já 

abatido. É um pedaço da história, mas é um pedaço que vem, na verdade, só corroborar 

tudo o que o trabalho coletivo da Comissão de Familiares já fez até aqui.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ok. Só para, o livro tem em 

exposição para comprar ou a gente tem que pedir para você mandar o livro? Você 

trouxe o livro? 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Não. É edição comercial.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É comercial. 
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A SRA. LINIANE BRUM – É. “Antes do Passado – O Silêncio que vem do 

Araguaia”, da Editora Arquipélago. É um livro que também recebeu um prêmio da 

Funarte para ser escrito. Por isso que eu pude, depois de dezembro de 2009, fazer mais 

duas viagens ao Araguaia em 2010, e aí eu já estava tentando colher informações e aí eu 

consegui conhecer outras pessoas que relatam principalmente o final do Cilon. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você mora em São Paulo? 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Eu moro em São Paulo há 18 anos. Eu vim do Rio 

Grande do Sul. Tem uma outra coisa também que acontece também... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Continua. É só para a gente 

ter amarrado essa questão do livro. Para poder trazer o livro. 

Pode continuar. 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – O livro, as pessoas vão poder puxar os fios que eu 

não posso, porque o meu depoimento é baseado na emoção também de conseguir trazer 

algumas informações a público. Tentar tocar as pessoas pelo exemplo do que foi a luta 

desses meninos. Eram meninos.  
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E também a partir desse livro, tem uma outra fase da vida do Cilon, que foi a 

militância dele aqui em São Paulo, antes de ir para o Araguaia, que eu acho que é uma 

história comum a todos, eles tinham uma militância aqui e depois iam, e esses relatos 

chegam também para mim, as pessoas me procuram e me fornecem esses relatos 

verbalmente.  

Eu parei de gravar as entrevistas, eu não tenho mais como fazer isso, não tenho 

mais meios por hora, de fazer isso, mas eu tenho tido muitos retornos nesse sentido. 

Então, esses relatos às vezes chegam por Internet também, são públicos, e eles dão 

conta de que, por exemplo, o Cilon já era perseguido aqui. A gente sabe que os 

militantes, quase todos já era muito perseguidos na cidade, então ele também dá conta 

disso. Eu tenho relatos do Moacir Oliveira Filho, do Odilon Peres  do Jorge Guedes, só 

para citar três nomes.  

Eu estou colocando isso assim, porque eu acho que alguém deve ir atrás disso 

em algum momento, eu imagino.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só repete os nomes. 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Odilon Guedes, Jorge Guedes e Moacir Oliveira 

Filho são três nomes que me vem agora rapidamente. E essas pessoas dão conta de, o 

Moacir mesmo, publicamente já, falou que na tortura perguntavam pelo Cilon.  

Então, eu estou falando isso, eu posso trazer um pouco esta história individual, 

esta história que já é decorrente da minha procura por ele, que se deu nesse âmbito mais 

individual. 

E eu acho que é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Por hora, eu acho que 

tudo já foi dito. Eu sempre fico, eu fiquei muito emocionada com os depoimentos. Eu 

sempre fico me perguntando, essa Comissão chama-se Rubens Paiva, e recentemente, 
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quando acharam alguns documentos, que comprovavam o jeito que o Rubens Paiva foi 

preso, já estava tudo escrito desde 1982.  

Então também o meu sentimento de vir aqui, é um pouco difícil, porque às vezes 

eu me sinto repetindo coisas. Isso que, eu comecei a falar agora, também porque eu sou 

um familiar de segunda geração. Eu não passei o que meu pai passou, o que minha avó 

passou.  

Então um pouco nesse espírito. Porque também, às vezes, a gente corre o risco 

de ficar congelado pelos próprios depoimentos. Espero que isso não aconteça.  

E também um pouco, só para finalizar, um pouco, eu não posso deixar de pensar 

o que é que o Cilon e os outros guerrilheiros pensariam. Que 41 anos depois, estamos 

aqui. Então gostaria de falar isso também.  

E não sei o que mais eu posso acrescentar para o trabalho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Eu só 

queria, de público assim, mesmo no microfone falar que talvez a gente não tenha 

contato, se você se dispõe a ter contato com a Comissão, nos ajudar a aprofundar, 

mesmo que seja do Cilon, desses depoimentos que você precisa gravar, que a gente 

gostaria de não perder o contato com você.  

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Tudo bem. Positivo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu queria pedir 

uma interrupção por cinco minutos para a gente poder dar uma reorganizada no tempo e 

na emoção aqui. Vamos suspender por cinco minutos.  
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*      *      * 

 

- A audiência fica suspensa por cinco minutos.  

 

*      *      * 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos esperar a Laura 

voltar. 

Pessoal, eu queria ter dado o aviso enquanto ainda estava todo mundo aqui, hoje 

à noite, 21h. 

Ó pessoal, um aviso importante, embora tenha dado um esvaziamento 

significativo, hoje à noite, lá no cine da Livraria Cultura, aquele cinema que tem ao lado 

da Livraria Cultura, que era o Cine Bombril, agora é Cine Livraria Cultura, às 21h, os 

familiares da Iara Iavelberg fizeram um documentário, um filme recuperando as 

imagens, um filme muito bem feito, sobre a vida da Iara Iavelberg.  

Basta chegar uma hora antes, é gratuito, basta chegar uma hora antes e pedir 

ingresso. Tem bastante ingresso.  

Então hoje, vou falar às 20h, porque o filme começa as 21, no cine Livraria 

Cultura. E amanhã às 13h, tem que também chegar meio-dia para pegar os ingressos.  
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Thaís, pede para o Danilo fazer um torpedinho e disparar do meu, ele sabe como 

fazer de torpedo, porque eu acho que está pouco divulgado esse lançamento. É no “É 

Tudo Verdade”, não é? 

 

 

 A SRA. – Isso. É no Festival “É Tudo Verdade”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É no Festival “É Tudo 

Verdade”.  

Pronto, vamos lá. Vamos continuar. Pede para o Danilo fazer o torpedo. 

Toninho, hoje à noite, se você puder, filme da Iara Iavelberg.  

Vamos lá. Pronto. Vamos continuar. Quem vai primeiro? O Ribas?  

Vamos lá. Grabois. Igor Grabois, filho de Gilberto Olímpio Maria. Neto de 

Grabois. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Bom, como aqui hoje tem um fim de registro 

histórico, eu, geralmente, quando sou chamado para as Mesas eu sou muito político e, 

hoje, eu não vou ser não. Hoje eu vou dizer um pouco... é foi até uma época que me 

inventaram disputar o Palácio Bandeirantes em 2010.  

Então vou tentar pegar três aspectos. Uma é a história do meu pai que, digamos 

assim, é um lado da minha história, que é diferente do Grabois que é mais conhecido, 

que tem toda uma história da trajetória do Movimento Comunista no Brasil.  

Como a Comissão da Verdade é em São Paulo, eu vou falar um pouquinho do 

período da clandestinidade nosso, que foi nessa cidade e abordar um pouco das buscas 
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nossas. E eu queria falar um pouquinho, uma coisa que eu nunca falei, que é um 

pouquinho da experiência que eu tive na região do Araguaia, quando eu fui pelo GTA, 

pelos familiares, e como eu vi a região, o Grupo de Trabalho Araguaia.  

Isso na hora eu explico, o Grupo de Trabalho Araguaia, porque eu acho que é 

importante também. Então eu não sei se eu vou, não sei se isso vai um pouco estourar o 

tempo, eu vou tentar ser o mais... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica tranquilo. O tempo é 

seu. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O meu pai nasceu em Mirassol. O Dossiê, o 

memorial dele, pouco foi dito, o meu pai era filho de militantes comunistas. Já eram 

militantes comunistas na região, em Rio Preto e aí, por motivos de trabalho, de buscas 

de novas oportunidades, meu avô, minha avó vieram morar em São Paulo.  

O meu avô trabalhava nos Artefatos de Couro, foi tesoureiro, depois foi 

presidente do Sindicado dos Artefatos de Couro, da década de 1950. A minha avó era 

tecelã e foi da Comissão Estadual de Mulheres do PCB, na década de 1950. O meu avô 

foi Secretário Político do Comitê Distrital do Tatuapé, durante muito tempo. E o meu 

pai era da Juventude Comunista. A Juventude Comunista, pela Juventude Comunista 

que ele foi fazer Engenharia na Tchecoslováquia, como a Crimeia colocou, que não 

eram cursos de políticos necessariamente, mas eram cursos regulares.  

O pessoal ia fazer curso superior. Um dos companheiros do meu pai de turma foi 

presidente da Bosch do Brasil. Eu não sei o nome, mas essa era uma história que a 

turma do meu pai, um deles se formou, tem outro que foi para IBM. Ou seja, se 

tornaram profissionais, engenheiros. E o Osvaldo e o meu pai tiveram a opção de 

continuar a militância política. E nessa atuação na Juventude, que a vida política e 
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cultural da zona leste ela é marcada pela atuação dos comunistas, tanto do ponto de vista 

político, reivindicativo, mas também do ponto de vista cultural.  

O meu pai lutava boxe na Academia do Zumbano. O Zumbano era do Partido 

Comunista, o Éder Jofre, que é sobrinho do Zumbano lutou, foi contemporâneo do meu 

pai na Academia. Meu pai deve ter tido, se orgulhava para minha mãe, como se tivesse, 

derrotou o Éder Jofre, mas isso deve ter sido mais ali na brincadeira. E os times de 

futebol eram coisas que o Partido fazia. O Tatuapé era um reduto do Partido.  

Essa história eu fui reencontrar agora, 2005 para cá, eu voltei a morar no 

Tatuapé fui reencontrar essa história. Essa memória ainda existe, ali no meio dos 

moradores mais antigos. O meu pai vem da Tchecoslováquia já divergindo da linha do 

PCB, para montar o PCdoB. Ele e o Osvaldão vem já com essa disposição. Isso também 

tem a ver com a interrupção do curso e meu pai vai trabalhar na classe operária. Aí vai 

para o Rio, para entrar para a redação da classe operária, que era um jornal legal. O 

Partido era ilegal, mas o jornal tinha sede, tinha circulação em banca.  

Diga-se de passagem, por mais que eu buscasse, eu nunca achei as edições da 

classe operária de 1962, 1964. Eu nunca achei, já perguntei isso para vários 

pesquisadores, vários pesquisadores já me perguntaram e eu nunca consegui ver um 

único exemplar. Isso é algo que sumiu dos arquivos aí, pode ser que exista em algum 

lugar que a gente não sabe, mas a Biblioteca Nacional, na Biblioteca Mário de Andrade, 

nos arquivos das bibliotecas mais importantes nunca foi encontrado.  

No Edgard Leuenroth, no Cedem, dos institutos também, essa coleção da classe 

operária simplesmente não é disponível. Meu pai, em 1965, ele vai para Guaratinga, 

1965 foi que minha mãe diz que ficou grávida, eu trago isso pelo depoimento da 

Victória, que era um dois locais que o PCdoB avaliava, Guaratinga é no Mato Grosso 

hoje, que o PCdoB avaliava como possibilidade de montar um trabalho que se 

consolidou no sul do Pará.  

Eles foram para vários locais, Maranhão, o Bico do Papagaio, que é hoje o 

estado do Tocantins, o sul do Pará. Meu pai, quando vai para o Araguaia, ele vai para 

Porto Franco, junto com o João Carlos Haas, junto com o André Grabois em um 

determinado período. Tem uma foto deles em Porto Franco.  
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Minha mãe esteve um Porto Franco acho que uns três anos atrás, para fazer um 

debate no campus da Universidade Estadual do Maranhão, e também a memória do João 

Carlos, do meu pai, do André ali também existe na população.  

Um trabalho similar ao que a Crimeia descreveu, de saúde, educação, de 

prestação de serviços que sempre que os guerrilheiros, os futuros guerrilheiros 

passavam tinham essa marca.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma curiosidade, até que 

ano seu pai estudou Engenharia e o Osvaldo? 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Foi 1960, 1962. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Até que ano assim, 

primeiro, segundo, terceiro... 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Acho que saíram no terceiro ano. É, no terceiro ano. 

Eles foram em 1960, foi uma turma de 1960. Aliás, a turma deles tinha várias 

nacionalidades. Tinha cubano, tinha argelino, tinha costa-riquenho. Isso eu vejo pelas 

fotos, minha avó, que tem 89 anos, ela guardou a memória desse período. Tem a foto 

deles na neve, o Osvaldo de sobretudo, eles todos sempre muito alinhados, de terno e 

gravata, porque eles estudavam.  
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Então tinha pessoas assim de várias, Colômbia, que eram todos da mesma, do 

Movimento Comunista Internacional. Eram todos jovens que tinham atuação ou as 

famílias tinham atuação nos Partidos Comunistas, e que iam estudar nos institutos, nas 

universidades dos países socialistas. 

Então em 1962, eles voltam, e meu pai era muito amigo do Osvaldo. Isso é uma 

coisa que sempre minha mãe sempre deixou muito claro, meu pai tinha uma amizade 

muito forte com o Osvaldão, por toda militância política e esse período que eles 

passaram lá no inverno, no frio, que as fotos que eu tenho são todas do inverno. 

Em 1964, minha mãe já estava, o casamento foi um casamento formal, já viviam 

juntos. O casamento inclusive foi em Araraquara, ou seja, um local que, vamos dizer 

assim, não levantaria suspeitas. Casaram com nome ilegal. Essa questão do nome ilegal 

e o nome legal, ela passa a ser uma coisa fundamental.  

A sede do PCdoB, antes de 1964, era no Rio, ela passa a ser em São Paulo. Eu 

falo sede, não é uma sede virtual. A sede é onde, a cidade onde os dirigentes se 

localizam. Vamos dizer assim, a direção do PCdoB, ela sai do Rio, vem para São Paulo 

por dois motivos. São Paulo é uma cidade que estava com o movimento operário e a 

importância política, econômica muito maior que o Rio, depois que o Rio deixou de ser 

capital do país, e no Rio eles eram muito conhecidos.  

Então, para clandestinidade, ou seja, para submergir São Paulo era uma cidade 

que tinha mais facilidades. E aí foram várias casas, algumas eu me lembro, outras não. 

A primeira, eu não me lembro, que era no Ipiranga, era um apartamento no Ipiranga. Eu 

me lembro do Paraíso, que era um apartamento no Paraíso.  

Nesse momento, a minha avó ainda usava nome legal, porque minha avó como 

não casou formalmente com o Maurício Grabois, ela não tinha o Grabois nos 

documentos. Era década de 1930, no período da ditadura do Estado Novo, eles 

resolveram se juntar, e foi até uma opção política se juntar, ou seja, não ter o casamento 

formal, ou seja, o amor que eles tinham era algo deles, não da ordem burguesa, vamos 

dizer assim, e depois, nós fomos para uma casa, que era um cortiço, no Jabaquara, foi 

um aluguel emergencial.  
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Até esse cortiço, ele tinha vários problemas de segurança, que eram casas que 

eram voltadas para um quintal comum. Tinha umas 15 ou 16 casas. Desse período, eu 

tenho uma lembrança muito nítida.  

E também do Paraíso que foi a última vez que eu vi meu pai, a gente estava 

ainda no apartamento do Paraíso que foi, depois vim, a saber, que era maio de 1971. A 

partir de 1971... 

É, última vez que eu o vi foi maio de 1971. Eu devia ter 4 para 5 anos, mas eu 

tenho uma lembrança muito nítida.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligivel). 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Nesse período era só eu. Era só eu. E eu tenho uma 

lembrança muito nítida, inclusive tinha a rural. Eu tenho uma coisa com rurais, com 

carros rurais por causa da rural do meu pai, que não era rural do meu pai, era uma rural 

do Partido, que meu pai utilizava na militância.  

Então tinha uma, primeiro era um jipe, eu me lembro do jipe e me lembro depois 

da rural, que foi a última vez, inclusive teve uma viagem familiar para a Praia Grande, 

os pais dos meus pais, com meus avós paternos e depois disso, então, a partir de 1971, 

isso eu fui saber depois, veio os documentos com outro nome, que aí eu deixo de ser 

Igor e viro Jorge Freitas.  

Em 1971. A minha mãe já tinha os documentos de Teresa da Rosa. No livro 

dela, do Maurício Grabois, do meu pai, ela descreve, em detalhes, que ela foi a Porto 

Alegre, lá a direção do Partido apresentou uma certidão de nascimento. A Teresa da 

Rosa existe.  

A certidão de nascimento dela foi, vamos dizer assim, a plataforma para que ela 

pudesse virar Teresa da Rosa, durante um período, Teresa da Rosa foram duas pessoas 
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nascidas em Uruguaiana e a certidão de nascimento foi um registro, nasceu aonde? 

Nasceu em casa. E na época o controle era menor e o cara do cartório colocou nasceu 

em casa.  

No réveillon de 1971 para 1972, foi à última vez que eu vi o meu avô, o 

Maurício, que foi também na casa do, nessa casa do cômodo, do cortiço lá do 

Jabaquara. Essa foi à última vez que eu vi meu avô, também tem uma lembrança muito 

marcada. Eu lembro do meu avô no Paraíso e me lembro do meu avô também no 

Jabaquara. Também foi a última vez.  

Aí um belo dia, também fui saber depois, aí tinha um tio, mais tarde, fui saber 

que esse tio era o João Amazonas, só que era tio. Era o tio o quê? Tio José. Tio, irmão 

de quem, isso nunca foi perguntando e nunca foi dito. E aí dessa casa, a notícia foi mais 

ou menos o seguinte, caiu o Araguaia, começou a guerrilha e tem que fechar essa casa, 

vamos correr. Aí nós fomos morar no Brooklin. É um endereço que eu não esqueço que 

é Matias Cardoso, 897, hoje essa rua é Roque Petrella, é uma região do Brooklin ali 

entre o que hoje é a Berrini e a Águas Espraiadas.  

Era o riacho da Águas Espraiadas. Eu passei na frente dessa casa, em 2003, ela 

ainda existia. Eu passei nessa casa em 2003, com a minha companheira então. E essa 

casa durou de 1972 a 1979. Foi até a anistia. E essa casa, a Victória e a Alzira, elas eram 

do núcleo de apoio do Comitê Central do PCdoB. Ela cumpria algumas tarefas de apoio 

ao Comitê Central. E essa casa, ela tinha, era um sobrado e dentro da casa, tinha uma 

biblioteca do PCdoB e uma parte das finanças do PCdoB também ficava nessa casa.  

A biblioteca, eu dormia no quarto da biblioteca, então haviam sacos de viagem 

de pano com rodinhas, o pessoal mais antigo lembra disso, esses sacos de viagem, malas 

de viagem, aí eu abri esses sacos de viagem e saiu um, tinham blocos de jornal 

enrolado, eu abri o jornal e ali estavam os livros dos chineses, soviéticos, da Editorial 

Vitória, aí eu com 10, 11 anos comecei a ler esses livros, em inglês, espanhol, eu 

comecei a ler esse material, em francês eu não me arrisquei na época, mas comecei a ler 

em inglês e espanhol direto e foi a partir dali, vamos dizer assim, e a minha avó Alzira, 

que era uma pessoa muito doutrinarista, ela gostava assim dos gênios de Marx, Stalin, 

ela pulava o Engels e o Lenin, então tinha também, vamos dizer assim, um recrutamento 

constante por parte da minha avó, que morreu em 1999. 
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Então essa casa ela tem essa duração. O Amazonas, o João Amazonas, o meu 

tio, que aparecia lá quinzenalmente, era 15 dias na casa, 15 dias fora, isso era uma coisa 

quase que reloginho. Era uma das casas de apoio, que o Amazonas utilizava como 

apoio. E em 1976, quando teve a queda da Lapa, e eu fiquei sabendo disso, que tinha 

um jornal, o “Jornal da Tarde” guardado com aquela foto da Lapa, dos tiros da porta da 

Lapa e tinha uma “Veja”, também guardada com a matéria, e eu não entendi até hoje, 

aliás, fui entender depois, a minha mãe tinha conseguido, tinha tido uma única amiga, 

que conheceu ela como Teresa da Rosa e que ela depois de 1979, ela disse que era 

Victória.  

Essa amiga era uma psicóloga, uma pessoa absolutamente progressista, a Liana, 

Liana Casarolli, já falecida, a Liana ficou comigo alguns dias. Eu fiquei uma semana na 

casa da Liana, nunca entendi, porque minha mãe ficou apavorada achando que todo 

mundo ia ser preso, ia cair, não sei o que, então eu ficava com a Liana e depois alguém 

ia buscar depois, digamos assim.  

E foi de 1976 a 1979, o Amazonas foi para o exílio, a Elza Monnerat, que era 

outro contato estava presa, foi presa na queda da Lapa, e as duas ficaram três anos sem 

contato com o PCdoB, no isolamento absolutamente completo nessa casa. Sem contato 

com o PCdoB, com contatos muito tênues com a família. O único contato com a família 

era pela irmã do Maurício, a Maria Grabois, que era a única pessoa que fazia ligação 

para saber como a família andava, sempre um terror muito grande do, o exemplo, isso 

eu escutava essas conversas, o medo que era que a ditadura fosse durar como durou o 

Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, que já estava a 40, 50 anos.  

O medo, será que esses caras vão ficar aí, a gente não vai sair da clandestinidade 

nunca. A angústia que minha mãe tinha. E em 1979, com a anistia, eu pego uma revista 

“Isto É”, tinha uma assim, com Stalin no leme, o PCdoB volta à cena. Essa era a 

manchete e tem a foto do Amazonas. Eu olhei assim, opa, “Eu conheço essa, é o meu 

tio”. E como nessa época eu já estava absolutamente doutrinado, formado no marxismo, 

leninismo estrito eu falei, “Olha, vocês vão ter que me explicar algumas coisas. Por que 

é que os homens dessa família vão e não voltam. Eles estão eternamente viajando”. 

A explicação não existia, aí teve um dia que eu, isso eu estava já com uns 13 

anos e aí a história aparece toda, e a partir desse momento, eu começo a fazer parte da 
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célula. E a discussão política dessa célula, ela é uma avaliação de conjuntura se a anistia 

era para valer ou não, se valia a pena sair para a clandestinidade, de ia ficar esperando a 

ordem do PCdoB sair da clandestinidade, o que é que fazia.  

Aí o Amazonas volta no dia, eu não esqueço essa data, foi 24 de novembro de 

1979, ele vem para o Galeão, pega o avião, vem para São Paulo e a recepção, vamos 

dizer assim, do exilado do João Amazonas foi aqui em São Paulo, porque no Galeão 

ninguém deu muita bola, acho que o PCdoB não devia ter muita organização no Rio.  

Então na época, vamos dizer assim, o PCdoB se organizou para receber o 

Amazonas e foi um ato de mais de três mil pessoas no Congonhas, eu vou com a 

Victória, nós na clandestinidade da clandestinidade, fingindo que éramos pessoas e que 

estávamos esperando passageiros, que bagunça é essa que estava acontecendo, e a turma 

lá gritava, “Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos o Araguaia em cada canto do 

Brasil”.  

Como o Araguaia impactava, como ele fazia parte do imaginário da esquerda 

daquele momento em 1979. E ali a minha gana era pegar o Amazonas e falar com ele. 

Nitidamente, eu me lembro o Duarte segurando ele de um braço, o Arruda segurando o 

outro e a Victória não, não vai, não vai, não vai. E aí o PCdoB não deu a ordem, aí foi à 

reunião da célula que descobriu, procurou o Luiz Eduardo Greenhalgh, que ele conhecia 

da televisão, que era o advogado dos presos políticos. 

Abriu o catálogo telefônico, Greenhalgh ao telefone, aí minha mãe foi lá, se 

apresentou para o Luiz Eduardo, o Luiz Eduardo quase teve um, tomou um susto, “Eu 

sou Victória Grabois, filha do Maurício Grabois” e aí começou, vamos dizer assim, o 

nosso retorno.  

Eu só fui recuperar os documentos, o nome Igor definitivamente em janeiro de 

1982. Foi uma resolução do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Tanto 

que quando eu fui, tenho 46 anos, sou mais jovem que a ditadura, eu sou anistiado 

político. A Comissão de Anistia até me deu um certificado lá que eu sou anistiado, e 

quando eles fizeram o cálculo para concessão da anistia, eles fizeram um critério que 

foi, a partir da certidão de nascimento com nome falso até janeiro de 1982, quando o 

Conselho, a perseguição foi de 1971 a 1982.  
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Então o que marcou, mas o fim da perseguição foi à resolução do Conselho 

Estadual de Educação, está lá arquivado na anistia. E aí foi. Essa história, eu acho que, 

com esse grau de detalhamento, eu nunca contei. Essa é a primeira vez que eu conto 

publicamente. Eu conto para algumas pessoas individualmente, mas assim para fins, 

digamos, mais públicos foi à primeira vez.  

Daí, vou tentar concluir rápido, um pouquinho do Grupo de Trabalho Araguaia, 

que foi, vamos dizer assim, a satisfação que o governo brasileiro, entre aspas, resolveu 

dar para os familiares. Eu sempre, pela portaria, um grupo de familiares acompanha as 

expedições e eu tive lá em setembro de 2011.  

E aí muito do que já sabia, as limitações do grupo de trabalho, os erros das 

buscas e buscas que se tornam vazios, que simplesmente menosprezam, as contribuições 

que os familiares tiveram, ou seja, as informações que os familiares tiveram, a gente via 

eles dando volta em círculos, alguns dando volta por simplesmente não ter informação, 

no caso dos peritos, e alguns tendo a informação e não utilizando a informação. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te interromper 

uma coisa. Nessa cronologia, aí o Amazonas, vocês vão receber o Amazonas... 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – A gente só vai entrar em contato com o Amazonas 

em 1980. Em 1980. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele chega mesmo? 

Repete a data. 
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O SR. IGOR GRABOIS – Ele chegou no dia 25 de novembro, em Congonhas, 

ele tinha chegado dia 24, no Galeão, chegou em Congonhas em 25 de novembro de 

1979. Foi o mesmo dia que o Arruda morreu, o Diógenes Arruda morreu de infarto no 

dia que recebeu o Amazonas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então deixa eu só, eu não 

vou, eu também nunca fiz essa pergunta para ninguém, mas vou tomar a liberdade de 

fazer para você e você responde se você quiser.  

Até então vocês se consideravam ligados ao PCdoB? 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É, nós ficamos ligados ao PCdoB até 1987. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Até 1987.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Aí depois, por várias questões, a gente acabou se 

desligando do PCdoB, tanto eu quanto minha mãe.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então tanto você quanto sua 

mãe, até 1987, vocês se consideravam membros do PCdoB. 
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O SR. IGOR GRABOIS – É. Militantes. Fomos militantes do PCdoB. Eu 

assumi alguns postos intermediários no PCdoB, de direção. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É só para cronologia. Só 

para eu entender. Porque você já deu um pulo para 1992, então... 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É. Eu pulei para, foi 1982 que foi a questão da 

documentação escolar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Isso é uma coisa sua. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Agora, do PCdoB foi de 1980, 1987, que a gente 

continuou essa militância. Só em 1987, a Amelinha lembra bem o período que nós 

tivemos o desligamento, a ruptura, expulsões, etc., etc., isso é uma outra história.  

Mas, voltando para o GTA, voltando para o Araguaia... 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



71 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas é bom você traduzir 

bem o que é GTA, senão alguém pode pensar que é uma segunda fase da Guerrilha. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Não, pensar que é ALN, não é? O grupo tático. 

É o Grupo de Trabalho Araguaia, que é constituído por militares. Mas o mais 

importante da minha viagem não foi as buscas em si, porque foram assim, era uma 

busca meio tiro no escuro, meio no vazio, e o Grupo de Trabalho Araguaia, ele se 

baseava em depoimentos de mateiros e que sempre tinha uma preocupação de 

desqualificar os guerrilheiros.  

E a outra, de criar cortinas de fumaça, de fazer um trabalho de contrainformação 

para que a história não se revele. Uma coisa que eu tenho observado, em todo esse 

período agora, nos últimos três, quatro anos, vamos dizer assim, principalmente a partir 

da decisão da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, da sentença da Corte 

Interamericana, é um trabalho de contrainformação.  

Isso tem sido o tempo todo, de confusão, têm aparecido depoimentos de alguns 

repressores, de alguns torturadores, e que algumas coisas com certeza são verdadeiras, 

mas outras são absolutamente inverossímeis, e isso carece de investigação. Ou seja, esse 

festival, vamos dizer assim, de contrainformação está pairando no ar.  

Uma preocupação de tirar essa dimensão humana dos guerrilheiros, uma 

preocupação de que os guerrilheiros, igualar os guerrilheiros à repressão política. 

Vamos colocar claramente, o livro do Hugo Studart, esqueci o nome do livro dele, me 

fugiu agora, “A Guerra da Selva”, o livro do Hugo Stuart é claro nisso.  

A culpa é do massacre, é da direção do PCdoB e do governo militar. 

 

 

A SRA. – E dos guerrilheiros.  
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O SR. IGOR GRABOIS – É. E dos guerrilheiros. Os próprios guerrilheiros são 

culpados do seu massacre. E o Hugo Studart, ele foi assessor do Grupo de Trabalho 

Araguaia até 2012, que nós denunciamos isso para o ministro e o ministro Celso 

Amorim se comprometeu, publicamente, pela segunda vez, a não permitir que ele fosse.  

Aí na região, pegando um pouco ali, todo o imaginário da região, da população, 

toda referência histórica daquela população é a Guerrilha do Araguaia. Mesmo os que, 

vamos dizer assim, todo mundo de certa maneira, mesmo os que não tenham conhecido 

querem ter conhecido. Ou seja, a história daquela região, o imaginário daquela região se 

constrói em torno da Guerrilha. A identidade daquela região.  

Eu passei ali, eu não consigo saber qual é a, eu acho que é PA-156, eu não tenho 

certeza, que era a antiga OP-3, que faz aquela ligação Marabá-São Geraldo, que era a 

antiga OP-2, OP-2 que agora virou uma estrada estadual pavimentada. Andando aquela 

região, o que a gente vê, só tem selva original na reserva indígena e na base de selva da 

Brigada de Selva. Da 23ª Brigada de Selva.  

Tem aquela selvinha ali da base de selva. Vamos dizer que a selva mesmo é só 

na reserva indígena, o resto é um babaçual, que parece que o Maranhão mudou de local 

e a atividade econômica que a gente vê é o gado extensivo pobre, um gado 

absolutamente, então a selva se reconstitui de babaçu, porque a atividade econômica que 

existe ali é aquele gado extensivo mais, e a gente vê a miséria da população, ou seja, é 

uma região conflagrada, esquecida, que os serviços públicos são absolutamente 

precários.  

E como hoje, Crimeia, o que a gente encontra lá é, naquela balsa lá de São 

Geraldo para Xambioá, é um posto da Polícia Militar do Pará com um Posto do ICMS, 

da Secretaria de Fazenda que cobra ICMS. Ou seja, o pessoal não vai de canoinha, mas 

vai de balsa e o ICMS, com a Polícia Militar, está ali junto, só que ficou um pouquinho 

mais sofisticado, não é na ruadeira com o barquinho, mas é, ou seja, a preocupação ali 

de tirar o, com a bandeirinha do Brasil e do Pará, agora tem a bandeira do Pará também. 

Eles botam a bandeira do Pará ali e do outro lado.  
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E Xambioá me dá a impressão que é uma cidade que parou no tempo. Ela é a 

mesma cidade do período da região. Então eu acho que é importante dá um, dizer como 

essa, primeiro levantar a importância da Guerrilha, que é subestimada pela esquerda, é 

subestimada pela história oficial, mas também pela esquerda brasileira, sem caracterizar 

foco, maluquice e etc. e tal, mas isso, essa Guerrilha ela construiu o imaginário, ela 

construiu a referência histórica da população ali daquela região. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. 

Agora, deixa eu me compor aqui, que eu estava prestando tanta atenção. Mas evidente 

que você não pode falar pela família Grabois toda, agora, você há de convir que é 

indissociável.  

É evidente que aqui ninguém veio discutir Partido político nem nada, que a 

única representante do seu ex-Partido era uma assessora jurídica, talvez a gente não 

estava fazendo nem um erro processual, mas será que você podia falar um pouco então 

da contribuição da sua família, do seu avô.  

Eu acho que era interessante. Porque, mesmo para a gente que viveu essa 

realidade à distância, quer dizer, tem alguns marcos na história do PCdoB. É o racha, eu 

acho que é o grande marco no PCB, as influências teóricas, a ida para o Araguaia, 

depois teve uma coisa gravíssima, que foi a chacina da Lapa, você colocou outro marco 

fundamental que foi a vinda do João Amazonas.  

Mas então, para que a gente não entre nessa seara muito complicada da teoria 

política, dos rachas, você podia falar um pouco sobre a contribuição dos Grabois. Por 

exemplo, o Arruda também estava lá. Eu acho que podia falar um pouco da contribuição 

de vocês, na contribuição teórica, na contribuição do Araguaia. Mesmo porque, outro 

dia, eu assisti um debate, você é uma pessoa que tem uma formação teórica muito 

consistente.  

Então, aproveitando que, talvez, é bem provável que você nunca mais volte a 

fazer esse tipo de depoimento, aproveitar esse dia para que você pudesse falar um 

pouquinho da contribuição do seu avô e tudo mais, para a gente ter uma visão, no Rio 
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de Janeiro também, vocês têm familiares importantes até hoje na memória política, a 

Crimeia, enfim, falar um pouco disso aí para a gente analisar um pouco o seu 

depoimento.  

Eu só queria falar uma coisa, está tendo tanta aqui, exige um esforço de 

concentração muito grande, mas está tendo tanta conversa paralela. Por favor.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Bem, vamos dizer assim, o Maurício, ele entrou para 

o Partido em 1930 e ele entrou na Escola Militar do Realengo, que era onde o Partido 

recrutava, tinha aquela coisa do Prestes, etc., o Prestes veio depois, mas o fascínio pelo 

Prestes e o Exército brasileiro era cindido, inclusive vários militares foram para o 

Partido, Agildo Barata, Ivan Costa Ribeiro, o Prestes, o Apolônio, e o Maurício assim é 

a origem dele.  

Em 1932 teve a revolta paulista, e a Escola Militar do Realengo fez lá uma 

rebelião para se solidarizar a essa revolta paulista, então o coronel José Pessoa, que é 

um ícone do Exército brasileiro, chamou todos os alunos, quem fizesse autocrítica da 

rebelião estava readmitido na escola. O Maurício se rebelou, foi expulso da Escola 

Militar, virou profissional do Partido, aí foi só militância política de 1932 a 1972.  

Foram 40 anos de militância profissional, sem falar que ele fazia algumas 

traduções, mas, era basicamente, foi uma militância constante. O Maurício participou de 

1935, da Insurreição, um plano armado que não se realizou, era para soltar os presos da 

Frei Caneca, aí ele não conseguiu passar com as armas, porque as barreiras, a circulação 

no Rio de Janeiro foi impedida, e Maurício foi preso em 1941, ficou quase um ano 

preso. 

E em 1942, 1943, junto com o Amarílio Vasconcelos, que é uma figura 

importantíssima no Movimento Comunista do Brasil, que está esquecido, eles fizeram a 

Comissão Nacional de Organização Provisória, que foi ser a Conferência da 

Mantiqueira em 1943, e que marcou a política da esquerda, a estratégia da esquerda ela 

foi elaborada em 1943, com modificações, tudo mundo, quer dizer a ALN, o PCB, o 

PCdoB de certa maneira são herdeiros dessa política de 1943, com as suas nuances. 
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Mas a questão da necessidade da libertação nacional, da existência democrática, 

da construção de liberdades democráticas no Brasil, que sempre foi uma bandeira muito 

clara para a esquerda, isso foi elaborado lá em 1943, e uma Conferência, que ela é 

absolutamente importante, mas que eles não tiveram a capacidade de escrever uma 

única resolução. A resolução foi toda oral.  

E eles aplicaram, mas não teve uma resolução da 3ª Conferência do PCB, em 

1943. A partir de 1943, o Maurício é do Comitê Central, da Comissão Política e do 

Secretariado do PCD até 1958. O Maurício, em 1955, ele foi chefiar a delegação 

brasileira o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, tinham vários 

brasileiros lá, porque o Maurício fazia um curso. Ah, é, foi deputado constituinte, foi 

líder da bancada, 1946, 1948, foi preso novamente, na cassação dos mandatos. 

Aí, ele foi... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligivel). 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Em 1948? Não, eles foram todos, foi uma, ali parece 

que foi um recuo meio desorganizado. O Partido não contava com a cassação dos 

mandatos. Primeiro eles cassaram o Partido e aí, depois eles cassaram os mandatos. 

Tanto que o Pedro Pomar e o Arruda se elegeram deputados pelo PSP, que era o Partido 

do Ademar de Barros, eles ainda não tinham, foi, vamos dizer assim, uma dupla ação.  

Primeiro, eles cassaram os mandatos, primeiro eles caçaram o registro partidário 

e em seguida eles caçaram os mandatos. Por exemplo, o Jânio Quadros só entrou para a 

carreira política, ele assumiu uma vaga de vereador comunista, que tinha sido cassado 

em 1947, em 1948, aí o Jânio era, fizeram o recálculo das cadeiras, pegaram as cadeiras 

do Partido e distribuíram entre os outros Partidos o Jânio elegeu, foi o primeiro mandato 

dele de vereador.  
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Pouca gente sabe disso. O Jânio se tornou presidente da república, mas a 

trajetória dele começou em uma vaga de um parlamentar comunista cassado. Maurício, 

foi em 1948, ele é cassado, aí ele vira secretário sindical de Massa, do PCB, tem um 

artigo, tem um texto dele importantíssimo da Conferência Sindical do Partido, em 1948 

e, a partir de 1950, ele se torna o secretário da Estação e Propaganda e toda máquina de 

propaganda do Partido, que era precária, mas era razoável, o Partido chegou a ter 10 

jornais diários, em várias cidades, em São Paulo era o “Hoje”, e que de vez em quando 

saia como “Notícias de Hoje”, porque o jornal era empastelado, proibido, aí, saia com 

outro nome no dia seguinte.  

O Partido fazia esse esforço, “Imprensa Popular”, “Tribuna Popular”. O pessoal, 

mas não era... Não. É o mesmo jornal, só que ele tinha vários nomes em função da 

perseguição que os comunistas, os jornais comunistas, em particular, sofriam. Então o 

Maurício dirigiu, 1955 ele vai para a União Soviética, fazer um curso de dois anos, o 

Jacob Gorender foi para esse curso.  

Em 1956, ele participa lá da delegação do Partido, ele chefia a delegação do 

Partido dentro do Congresso, o Khrushchov denuncia os crimes de Stalin. Maurício 

discorda da postura do Khrushchov, lá na União Soviética, volta em 1957. O Partido se 

cinde nesse período. Em 1958, o Partido lança uma Declaração de Março, a famosa 

Declaração de Março de 1958. O Maurício e o Amazonas, diga-se de passagem, foram 

os dois que votaram contra.  

É uma virada de linha do Partido, o Partido vai para uma linha mais reformista, 

vamos dizer assim, a partir dessa Declaração de Março, e nesse meio tempo o Maurício 

e o Amazonas são destituídos da Comissão Política, mas só que eles não foram 

destituídos, eles ficaram no Comitê Central, mas foram exercer cargos intermediários.  

Aí o Maurício vai ser secretário político do Partido, no estado do Rio. O 

Amazonas vai para o Rio Grande do Sul e o Pomar ficou lá no distrital do Tatuapé, 

meio que com a sua contribuição não sendo aproveitada, com a experiência e a história 

dela como quadro permitiriam. Ele ficou lá meio que abandonado, vamos dizer assim.  

Aí em 1960, o Maurício tem um debate teórico muito forte, é um texto que o 

Maurício escreveu chamado “Duas Concepções, Dois Partidos”, que também é um texto 

importantíssimo para a esquerda. Esses textos se encontram preservados, a Biblioteca 
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Nacional tem tudo, que foi a tribuna de debates do 5º Congresso do Partido, e que o 

Maurício polemiza com o Jacob Gorender.  

O Gorender defendendo a linha do oficial do Comitê Central e o Maurício 

divergindo. Um debate de altíssimo nível, poucas vezes encontrado na esquerda 

brasileira, isso eu posso dizer, não é porque era Maurício, era meu avô, e o Gorender 

também, diga-se de passagem, que eram dois teóricos que o Partido tinha, eram dois 

teóricos extremamente importantes e que vai redundar, a partir desse debate, em 1962.  

E aí o Maurício tem todos os textos, o “União dos Brasileiros”, em 1966, que é a 

resolução da 5ª Conferência de 1966 e por aí vai, 5ª não, 6ª. A 5ª foi em 1946. Ele vai 

tendo todas as, essa contribuição ele vai tendo sempre.  

É um marco, é uma referência na esquerda brasileira e que, de certa maneira 

hoje, é pouco estudada, pouco discutida. Então eu acho que isso tem a ver também, 

vamos dizer assim, o PCdoB do Maurício, de certa maneira, ele vai ficando no caminho. 

Tem um companheiro antigo fala, “A corrente do seu avô”. Eu falo para ele, como 

corrente do meu avô? Como é que pode dizer isso?  

Mas, digo assim, a referência dele. Então, grande parte dos quadros que o 

Maurício formou, ou contribuiu na formação, ficaram no Araguaia. Outra parte dos 

companheiros do Maurício ficaram na Lapa. Vamos dizer assim, toda a influência direta 

do Maurício sobre a formação de quadros, ela é destruída pela ditadura, ela é 

exterminada pela ditadura.  

Ou seja, a contribuição teórica e política do Maurício que poderia ser continuada 

ela fica, e, vamos dizer assim, o PCdoB, a partir de 1972 ele incorpora uma parte da 

APML, e como boa parte do Comitê Central, eleito na 5ª Conferência de 1966, morreu 

no Araguaia e foi terminar de morrer, vamos dizer assim, na Lapa, a direção da APML 

assumiu esse papel do Comitê Central do PCdoB.  

E aí, de certa maneira, não tem essa memória, não tem essa vivência. Mesmo o 

pessoal tendo idade compatível para isso, mas porque veio de trajetórias completamente 

diferentes. Então o Maurício ele é pouco, então, por exemplo, o primeiro livro que saiu 

do Maurício foi o do Bertolino, do Osvaldo Bertolino, saiu pela Editora Anita Garibaldi, 

mas é um livro muito baseado em documentos, só documentos.  
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Ele pegou lá os textos, os arquivos, desculpa, os pronunciamentos do Maurício 

na Assembleia Constituinte, reproduziu, trabalhou em cima deles, mas não conseguiu 

pegar essa dimensão toda. Minha mãe lançou um livro, vai lançar agora em São Paulo, 

vou fazer aqui já o “merchandising” aqui, minha mãe vai lançar o livro dela, a Crimeia 

vai fazer parte da Mesa, no dia 21 de maio no Teatro Heleny Guariba, na Praça 

Roosevelt, 184, o antigo Núcleo 184.  

Vai ser lá no espaço, que é dirigido pela Dulce Muniz. Então é um livro da 

minha mãe, que também tem aspectos teóricos relevantes, mas é um depoimento de 

filha, importantíssimo.  

Essa contribuição do Maurício para a esquerda, para o Movimento Comunista e 

em resumo para a História do Brasil ainda é algo que carece de discussão. Vamos dizer 

assim, ele tem um peso igual à Marighella, a Prestes, ao João Amazonas, ao Mário 

Alves, ao Gorender, pegando assim alguns dirigentes da geração dele ou um pouco mais 

antigo que tiveram o peso dele, o Arruda, etc. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, só para então a gente 

poder concluir, o primeiro livro que você falou, fala os dois livros.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Um chama-se “Maurício Grabois”, é o livro do 

Osvaldo Bertolino, que é pela Editora Anita Garibaldi, está em 2ª edição. E o “Maurício 

Grabois, Meu Pai”, que é da Victória Grabois, que é da Editora Hexis, e que vai ser 

lançado agora, aqui em São Paulo, já foi lançado no Rio dia 9, vai ser lançado dia 21 de 

maio, aqui em São Paulo, no Teatro Heleny Guariba, às 19h.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar para o Riba, 

mas só para lembrar, sábado é o lançamento do filho do, do livro do Dermi. Depois me 

dá uma referência.  

O Dermi Azevedo lança o livro sábado, 14h, no antigo prédio do DOPS no 

Memorial da Resistência, a partir das 14h.  

Então vamos lá, Ribas, grande Ribas, União Paulista de Estudantes 

Secundaristas. Grande agitador, grande companheiro.  

 

 

O SR. JOSÉ DALMO RIBEIRO RIBAS – Boa tarde a todos. Queria me 

dirigir ao deputado Adriano Diogo, para enaltecer e agradecer o papel destacado que 

você tem tido na consumação da Comissão da Verdade, aqui em São Paulo.  

Eu entendo que em termos de doção, de compromisso, nós estamos vivendo uma 

terceira onda revolucionária. Primeira foi aquela da anistia, seguiu-se a luta pelas 

eleições diretas e agora é a Comissão da Verdade. Eu confio, guardadas as 

peculiaridades de cada uma, o momento histórico de cada uma, a mesma importância 

política. Ou seja, o Brasil será diferente, caso consigamos um bom êxito na 

apresentação desse relatório, que em princípio está marcado para o ano que vem, 

quando completamos 50 anos do Golpe de Estado de 1964, mas que, eventualmente, 

face à quantidade de lixo que está acumulada embaixo do tapete, pode vir até a ter uma 

prorrogação.  

Mas, eu tenho certeza de que se soubermos dar continuidade ao trabalho que 

estamos fazendo agora, nós teremos criado condições para que a gente suba para um 

novo patamar em termos de participação política no futuro.  

Já falei várias vezes, em situações públicas, a respeito do meu irmão e eu sinto 

que, muitas vezes, determinados aspectos da pessoa dele ficam omitidos por conta de 

que o que ganha destaque é o lado, vamos dizer assim, institucional da participação 

dele.  
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Então, o fato de ter sido preso político, o fato de ter participado do Congresso da 

UNE, de ter sido presidente de uma entidade de representação de estudantes, então fica, 

vamos dizer assim, muito enaltecida, fica com muito destaque a pessoa política pública 

e a gente deixa de contar um pouco como é que se estrutura, dentro da cabeça de uma 

pessoa, a participação política.  

E para isso eu tenho que contar, não só de como a política foi parar dentro da 

cabeça do Guilherme, a ideologia foi parar dentro da cabeça do Guilherme, mas falar 

também do que se passada à época em que essas coisas aconteceram.  

Eu nasci em 24 de novembro de 1944, então esse ano eu completo 69 anos. Diz 

o Millôr Fernandes, que depois de uma certa idade, o homem não precisa mais estudar 

história, basta recordá-la. Eu acho bem legal, porque uma porção de episódios que são 

lembrados aqui, nomes que são citados, são pessoas com as quais eu convivi, pessoas 

que eu conheci pessoalmente.  

Então nós falávamos a pouco da Lúcia Petit da Silva, Jaime Petit da Silva, e o 

Lúcio, eu morei com o Lúcio. Nós tínhamos uma convivência diária dentro do aparelho 

do Partido, lá no Jardim Chapadão, em Campinas, em frente ao quartel, em frente à 

Escola de Preparação de Oficiais do Exército, lá em Campinas.  

Quando falam da natureza humanista do Petit, do Lúcio, eu me lembro de um 

episódio pitoresco, em que nós morávamos no mesmo aparelho e saímos à noite de 

carro, para cumprir alguma incumbência à noite, lá na região. Mas, tendo esquecido o 

principal da nossa viagem, era um documento, um pacote com jornais, alguma coisa 

assim, a gente retornou, chega em casa havia um ladrão dentro de casa.  

Isso era complicado, dada a natureza das coisas que existiam lá dentro. Não 

tinha nada de muito valor, mas tinha aqueles estêncis, mimeografo, tinha revólver, tinha 

uma série de coisas que poderiam causar um transtorno grave. Então, qual foi a medida 

que nós tomamos? Foi assim, preparar um jantar para o ladrão.  

Porque a primeira ideia foi doutrinar a ladrão, que ele estava em um caminho 

errado, que o problema dele tinha uma natureza social, e não só conversávamos com o 

ladrão, ideologizávamos a explicação do que se passava, como preparamos um jantar 

para o ladrão. Um jantar feito às pressas, ele comeu, bom, “Agora você está satisfeito”, 
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fechamos a porta, fomos embora, quando voltamos, quatro horas depois, o ladrão tinha 

aberto de novo a porta e levou as coisas que ele achou interessantes.  

Então, nesse dia nós fomos fracos em matéria de conscientização.  

A Lúcia, eu fui convidar a Lúcia para ingressar no Partido, a Maria Lúcia, 

porque segundo o Lúcio, santo de casa não faz milagre, então, coube a mim a tarefa, a 

responsabilidade de convencer a Maria Lúcia a entrar no Partido. E tentei a mesma 

coisa com a Laura, mas a Laura estava dentro de um outro momento na vida dela, com 

criança pequena ou recém-casada, não era? Recém-casada.  

Então eu lembro, assim com clareza, que ela definiu qual era o nível de 

comprometimento dela naquele momento. E não fosse o bom senso dela, nós não a 

teríamos aqui nesse momento. Seria o quarto elemento da família que teria desaparecido 

no Araguaia. Ou não. Ou não. Talvez fosse o princípio de sensatez, de realidade lá.  

A verdade é que essas coisas todas, voltando para minha história pessoal, 

começam em casa, ainda naquele período anterior ao término da guerra. Se eu nasci em 

1944, ainda o Brasil, não havia sido lançada a bomba de Hiroshima, não existia ainda o 

término da guerra, mas, logo depois essas coisas são sucedidas, do ponto de vista 

político, em uma transformação grande na sociedade brasileira, porque há a deposição 

de Vargas e é realizada a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que deu a 

Constituição de 1946, que é justamente quando tem início esse período de buscas, de 

atuação da Comissão da Verdade.  

Quem éramos nós nessa época, na década de 1940? Nós éramos uma família 

pobre, simples, meu pai morava no interior, morava em Eldorado Paulista, que à época 

chamava-se Xiririca, e era justamente o lugar onde estava a fazenda do Dr. Jayme de 

Almeida Paiva.  

Doutor Jayme de Almeida Paiva era um senhor de origem portuguesa, um 

empreendedor no campo da pecuária, da agricultura, e que via uma perspectiva de 

desenvolvimento econômico para a região do Vale do Ribeira. Ele é, não mais nem 

menos que, o pai do Rubens Paiva e o avô da Verinha, do Marcelo e esse pessoal todo. 

Então, por razões históricas, ou porque o Brasil, ou por contingências do destino 

eu acabei conhecendo a irmã da Laura, convivendo, morando com o irmão da Laura, 
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conheci pessoalmente o avô do Igor, tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Não tinha 

aquela condição partidária de estabelecer o diálogo ideológico, mas, respeitosamente 

fomos lá cumprimentá-lo e nos colocar na condição de militantes e combatentes daquilo 

que estava sendo proposto na reunião da qual ele fazia parte. 

Mas, ainda uma vez, retornando então à origem disso, meu irmão chamava-se 

Antônio Guilherme Ribeiro Ribas. Esse Guilherme foi uma homenagem prestada a um 

médico que trabalhava nas classes laboriosas, morava lá na Vila Mariana, na mesma rua 

que nós, Rua Joaquim Távora, e era um médico que exercia a medicina daquela maneira 

antiga que se conhecia. O médico de família. Então ele tinha várias habilidades, uma 

delas era realizar partos.  

E minha mãe teve no Guilherme o seu último filho, que nasceu de oito meses. 

Então, quando o Guilherme nasceu, o meu pai não estava em casa. Estava lá na Fazenda 

Fertília, lá em Xiririca, em Eldorado Paulista. E o Dr. Guilherme cumpriu as funções de 

obstetra ali, fez nascer o Guilherme e o Dr. Guilherme era uma figura original. Ele 

gostava de política, então durante todo o ano de 1945, 1946, ele era um dos que 

rabiscava as paredes da Vila Mariana, colocando o nome do Iedo Fiúza para Presidência 

da República.  

Ele era homeopata, então ele entusiasmava-se em divulgar a Homeopatia, e tinha 

um grave defeito, aos olhos do Humanismo presente, ele gostava de rinha de galo de 

briga. Então ele tinha, na casa dele, uma coleção de orquídeas maravilhosas, eu lembro 

disso, uma rinha de galo de brigas e quando o Guilherme nasceu, com oito meses de 

idade, ele não teve dúvidas.  

Na falta de uma encubadeira, ele levou uma chocadeira de ovos de galo de briga, 

adaptou de tal forma, que o Guilherme ficou aqueles 15 dias que faltavam para nascer 

na encubadeira do galo de briga. Aí Dona Yaya, que era minha mãe, sempre que surgia 

algum descompasso na vida do Guilherme, ele era assim supostamente mais 

intempestivo, mais agressivo, mais posicionado, minha mãe falava, “Isso é coisa do Dr. 

Guilherme, porque foi colocar na chocadeira do galo de briga e acabou criando um 

encrenqueiro”.  
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Usando uma expressão dela, “Meu filho, você vai lá, mas você resolve esse 

problema de uma maneira educada. Não vá como um português xucro”. Dona Yaya, 

olha só.  

E em 1940, final da década de 1940 ainda estava muito próximo da Revolução 

de 1932. Meu pai participou da Revolução de 1932, Revolução Constitucionalista. E a 

época, quando se recomendou que os combatentes devolvessem as armas, ele que havia 

adquirido a patente de tenente, na Revolução, negou-se a devolver as armas. Então ele 

tinha um fuzil, que fora da guerra de 1914, ele tinha uma espingarda Marlin 44, uma 

caixa cheia de granadas, e aquilo era guardado em cima do guarda-roupa e era um 

objeto de fetiche, tanto para mim, como para o Guilherme. 

Ficava como se houvesse um subtexto nas conversas, que nós tínhamos, que 

alguém para ser homem de fato tinha que fazer uma revolução. E quando 

perguntávamos para o meu pai se procedia esse tipo de informação, ele dizia assim, “No 

Brasil, a gente sempre tem que ter um lugar para se esconder e uma arma para se 

defender”.  

Então isso nos foi incutido de uma forma muito mais, vamos dizer assim, 

militarista do que ideológica, mas a gente achava que, em algum momento, aquilo 

poderia fazer um sentido mais próximo para nós. 

Para complicar a situação, meu irmão mais velho, era sete anos mais velho que 

eu, casou-se aos 19 anos. Casou-se com a filha de um sindicalista metalúrgico, que era 

um ativista político bastante conhecido, à época no PCdoB, no PCB, que era o 

Francisco Romanini. O Francisco Romanini tinha uma larga história.  Quando eu o 

conheci, ele estava, o Francisco Romanini, ele vendia o jornal “Voz Operária”, e outros 

documentos do Partido, na feira da Vila Clementino, ali próximo do Hospital São Paulo, 

para atrair a atenção dos passantes.  

A Romilda, que foi quem casou com o Walter, tocava acordeom. Era uma figura, 

a Romilda tocando acordeom e ele vendendo o material do Partido e criticando a 

política da época. Como ele se referia sempre, “Essa burguesia, essa burguesia”. Mas 

tinha também a sua maneira mais direta de abordar o próximo, de uma maneira, que 

incutia na alma a inquietação. 
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Então, vejam só, era uma festa de aniversário, na casa do meu irmão, eu devia 

ter uns 12 ou 13 anos, o Guilherme, um ano e meio mais novo que eu, e o seu Francisco 

nos chama de lado e pergunta “O que é que vocês querem ser quando crescer?”. Aí eu 

inventei uma resposta que me parecia importante, alguma coisa do tipo, eu quero ser 

piloto de avião, quero ser advogado, alguma coisa desse tipo.  

E o Guilherme, como minha mãe dizia, era o meu papel carbono. A distância de 

idade era pequena, então ela dizia, “Esse menino é um papel carbono, tudo que o outro 

faz ele repete”.  Então o Guilherme reproduziu também uma resposta que ia, mais ou 

menos na linha, do que eu estava informando. Aí vem o seu Francisco e nos coloca um 

princípio de realidade. Ele falou, “Isso que vocês estão falando é uma tolice. Vocês não 

vão conseguir nada, porque vocês vivem em uma sociedade de classes”. Eu lembro que 

ele fez um desenho e nos colocava no pé do desenho.  

“Vocês estão aqui embaixo, se não houver uma luta revolucionária que 

transforme tudo isso aqui, vocês nunca vão chegar aqui em cima”.  

Nós saímos daquilo, levamos a preocupação para dentro de casa e a história 

acabou em uma conversa, em um conselho de família, onde meu pai estava sendo posto 

a par do que aconteceu na conversa com o senhor Francisco Romanini.  

Aí meu pai falou que não era bem assim, citou o exemplo do americano, do 

homem feito por ele mesmo, foi na estante e pegou um livro do Alexis Carrel, chamado 

“O Homem, Esse Desconhecido”, me entregou e disse, “Olha, você já está na idade de 

entender esse livro aqui”. Daí eu fui procurar, o livro era interessante, mas não tinha a 

resposta que eu queria.  

Então, o que é que acontece? Esse interesse, esse gosto pela participação 

política, foi uma coisa que veio lá de trás e, sabe-se lá, de que maneira aquilo foi se 

constituindo dentro da cabeça da gente.  

Antes de ir para o Araguaia, o Guilherme já havia sido preso. Foi preso em uma 

manifestação do dia 7 de setembro de 1968 diante de um palanque em que estava como 

autoridade maior o governador do estado, Dr. Roberto de Abreu Sodré. Ele foi preso e 

outros também o foram. Por que é que houve essa intervenção assim tão efetiva?  
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Porque no 1º de maio, nós tínhamos participado do apedrejamento do palanque 

do Sodré, lá na Praça da Sé. Então, quando ele viu aquela bandeira, lá no inconsciente, 

aquelas figuras conhecidas ele falou, “Vem pedra”. Então interferiu, prendeu, ele ficou 

30 dias preso.  

Quem foi tirá-lo da cadeia foi uma advogada do Partido. Uma pessoa que às 

vezes é muito pouco lembrada, mas uma pessoa de uma coragem extraordinária, uma 

advogada chamada Dr. Maria Aparecida de Faria Pacheco (01:10:57), conhecida como 

a Pachequinho. A Pachequinho era advogada do Grêmio da Faculdade de Filosofia, 

Ciência e Letras da Universidade de São Paulo, ali no Grêmio da Rua Maria Antônia.  

Então a Pachequinho foi lá, tirou o Guilherme da cadeia, passados os 30 dias. Só 

que, na semana seguinte, haveria o Congresso da UNE. Nós nos reunimos para ponderar 

se ele deveria ou não participar do Congresso. E a determinação do Partido, a gente agia 

segundo o centralismo democrático, então você opina, mas quem fecha a questão é a 

instância superior.  

Então foi dito que não, você vai participar sim do Congresso da UNE. Mas 

parece que é um congresso bichado, que há possibilidades de cair todo mundo. Aí, eu 

lembro das palavras do camarada Diógenes de Arruda Câmara, ele foi categórico, ele 

falou, “Prisão não foi feita para cachorro. Se é pra ser preso, que seja preso”. Aí eu fui 

lá e cumpri a ordem. Olha, é para ir lá mesmo. E deu no que deu, encontrou com a 

Crimeia, encontrou com uma porção de gente.  

Mas na verdade, ele, que sequer era universitário, ele, que se quer foi 

universitário, ele foi indiciado como um dos quatro responsáveis pela realização do 

Congresso. O José Dirceu de Oliveira, o Travassos, Luiz Gonzaga Travassos, o Vladmir 

Palmeira e o Antônio Guilherme Ribeiro Ribas. Eles estão ainda na fase de instrução do 

processo, há o sequestro do Elbrick e Vladimir, Zé Dirceu e o Travassos são trocados 

pelo Elbrick, junto com outros prisioneiros, o Bezerra, Gregório Bezerra, aquele pessoal 

todo, que a gente lembra da importância que teve aquela primeira ação militar.  

Por que o Guilherme não foi? Por dois motivos. Primeiro porque ele era 

secundarista e, no entender dos companheiros, “Vamos gastar uma vaga no avião à toa, 

porque afinal de contas ele não tem nada a ver com isso”. Tinha, porque foi à única 

pessoa condenada por ter organizado e participado do Congresso de Ibiúna. Todos os 
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demais, por diferentes razões, as mais variadas, não foram. O único estudante 

condenado que foi condenado por ter participado de Ibiúna, no 30º congresso foi um 

secundarista. Então, ai você vê o nível da arbitrariedade. Não importava a condição da 

pessoa, mas sim a birra que se tinha contra ela. 

Ele cumpriu pena durante um ano e meio. Saindo da cadeia, cinco ou seis dias 

depois, cai o Vale do Ribeira. Aí que a coisa complicou. Por quê? Porque meu pai, 

desde o início da década de 1940, estava no Vale do Ribeira. Tinha comprado um 

pedaço de terra ali, na Serra do Azeite, onde estava localizado o Sítio Kanikaru. O Sítio 

Kanikaru era por onde o Lamarca fez o ingresso para entrar no mato ali.  

Então, quem dirigia as ações representando o exército, era o, o que foi secretário 

de Segurança. O Erasmo Dias. A primeira coisa que ele fez foi mandar prender meu pai. 

Então, meu pai ficou quatro meses preso na Aeronáutica. Em um dos interrogatórios, 

lhe foi dito o seguinte, “Nós sabemos que você tem dois filhos na subversão, se eles se 

apresentarem, você sai”. Em outro momento, quando eles foram mais duros, eles 

disseram, “Olha, seus filhos estão na lista dos incorrigíveis. Esse pessoal, quando for 

encontrado, vai ser simplesmente morto e não vai nem ser notificada a família”. Foi o 

que eles fizeram.  

Ainda no caso do Guilherme eles capricharam porque, além de morto, ainda foi 

degolado. Então, a exemplo de todos os outros desaparecidos, nós nunca tivemos 

nenhuma informação a respeito disso.  

Existe um lado da militância política, que durante muito tempo me atormentou, e 

que eu guardei para mim, até por conta de que roupa suja não se lava fora. Mas, a 

Comissão da Verdade tem me induzido a pensar um pouco a respeito de coisas que se 

passaram comigo e que estavam muito bem esclarecidas.  

Tem me possibilitado verificar que não é bem assim. Por exemplo, nesse 

episódio que eu contei, nesse momento anterior, quando eu falava que o Vladmir, o 

Travassos e o Dirceu foram trocados e o Antônio Guilherme não o foi. Por que é que ele 

não foi? Porque ele era secundarista? Não.  

Porque, na hora que o Elbrick estava sequestrado, veio um documento que pedia 

para que o Partido subscrevesse aquele documento e conferisse um arco mais amplo 
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para a ação que estava sendo realizada e a orientação do Partido foi a seguinte, “Nós 

não vamos subscrever isso. Esse tipo de ação não corresponde à nossa maneira de agir. 

A gente sabe como é que isso começa e quando terminar, vai estourar nas nossas costas 

e, portanto nós não vamos assinar isso”. 

E a retribuição foi ele não ser incluído na lista. Nem ele e nem ninguém do 

PCdoB. Agora, isso é feio de contar, isso é feio de se contar, mas faz parte da verdade, é 

a história do Brasil. Era a compreensão que se tinha na época. Mas para você, que é 

militante, que estava dentro do Partido, nossa gente, mas eu me senti tão humilhado e 

tão mal, não só diante do que estava acontecendo, como a divergência que ficava posta 

dentro de mim, a ambiguidade entre aceitar a posição do Partido ou contestar essa 

posição do Partido. 

Mas hoje está tranquilo, eu entendo o que se passou, mas na época foi muito 

difícil. A militância é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente fala de uma 

forma, que parece que tudo era bonito e heroico, mas não era só bonito e heroico. Existe 

uma frase do Mao Tsé-Tung que acho lapidar, ele fala, “Revolução não é um banquete 

de gala”. 

Então, em se considerando que a revolução não é um banquete de gala, a gente 

sabe que as posturas protocolares não são assim tão limpinhas, como nós gostaríamos 

ou como a gente idealiza. 

Eu lembro, durante muito tempo, a sensação de vergonha que eu tinha de não ter 

sido preso e nem morto. Uma coisa absurda. É coisa para divã de psicanalista. Agora, 

qual psicanalista que iria entender um negócio desses? E, às vezes, essas coisas 

aconteciam de uma forma muito contundente, porque você encontrava, dentro da 

família, opiniões que eram opostas a você.  

Então, não raras vezes ouvi comentários do tipo assim, é, “Quem deveria estar 

preso não está, e quem não deveria, está”. O que deveria ser estendido, quem deveria ter 

morrido não morreu e quem deveria ter...  

Isso aconteceu muitas vezes. Eu casei seis vezes e vou colocar isso na conta da 

ditadura também. Depois, eu precisei entender o que é que acontecia para que essa 

parte, que envolvia sentimentos e emoções mais finas, ficasse tão prejudicada como 
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ficaram comigo. Eu tenho três filhos, um de cada relação. O que acontecia que de 

repente não durava o tempo suficiente para ter um segundo filho? O primeiro, como é 

que ele chama? Daniel Araguaia. 

O segundo, foi difícil certificar como Daniel Araguaia porque o escrivão achou 

estranho, não por razões policialescas, nem nada disso. “Araguaia, por que Araguaia?” 

Eu falei, “Porque o avô dele gosta muito de pesca”.   

Então eu botei esse nome, Daniel Araguaia. O segundo, Guilherme. Por quê? 

Porque era meu irmão, Antônio Guilherme. Eu queria homenagear o Guilherme de 

alguma forma. O terceiro, Gabriel. Gabriel vinha como o anjo da anunciação. Mas trazia 

para mim um conflito, porque a mãe do Gabriel é policial, e o pai dela tinha servido no 

DOPS, no período da repressão.  

Então, veja como trabalha a natureza humana, o espírito humano, que leva você 

a realizar ações que eu chamaria, eu sou psicólogo de formação, eu chamaria assim de 

uma atitude contrafóbica. Era assim meio que um desejo secreto de saber o que 

acontecia dentro da cabeça de um delegado do DOPS, à época em que eu temia tanto o 

DOPS. 

Essas coisas normalmente não são contadas. Não são contadas, porque a gente 

também tem os nossos mecanismos de racionalização e a gente se protege dessas coisas 

todas. É simplesmente uma coisa terrível. Você andar com um documento no bolso, 

com um nome que não é o seu, é uma coisa terrível, porque torna você invejoso.  

Eu lembro que muitas vezes eu ia fazer os meus contatos, para arregimentar 

pessoas, para trazê-las para o Partido, e na casa, na família eu era apresentado como um 

amigo, “Ah, esse aqui é o Dalmo, também faz Medicina, lá em São Paulo”. Daí eu via a 

mãe, que tinha ido buscar o filho para almoçar na casa dela, a cunhada, que não sei o 

que, que estava com o sobrinho, e você morando em um quarto de pensão desgraçado, 

muxibento e assim falando, “Nossa, a vida está passando e quem eu sou de fato?”.  

Que vontade que não dava de largar tudo e falar assim, “Para o inferno 

revolução”, o que fosse. Eu queria mesmo era ter uma família, com uma 

constituiçãozinha burguesa, tranquila, que tivesse sogro, uma sogra. Alguma coisa que 

me oferecesse estabilidade. 
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Eu acho que tudo isso faz parte da Comissão da Verdade. Esse grito parado 

dentro da gente é uma coisa que ficou na cabeça de muita gente e que acabou 

descambando em droga, acabou descambando em alcoolismo. O Chico Romanini, 

coitado do Chico Romanini, ele passou pela cadeira do dragão. Ele foi miseravelmente 

torturado, foi arrebentado. Quando ele saiu de lá, a alegria dele se resumia a jogar bocha 

e beber, beber, beber, beber, de uma forma que não dava para a gente reverter aquela 

situação.  

Assim como ele, quantos, quantos que entraram nisso? Então eu acho que é 

importante a gente contar essas coisas, porque a gente não tem uma noção de que, 

mesmo passados 50 anos, essas coisas se cicatrizaram. Não cicatrizaram. Elas estão ali 

dentro da gente, incutidas, em algum momento... 

Eu vou visitar, eu ainda hoje faço parte do PCdoB, mais por razões afetivas do 

que ideológicas. Mas eu vou visitar a sede, ali na Amaral Gurgel, eu vejo aquele monte 

de papel em cima das mesas, eu faço parte do Núcleo de Documentação e Memória da 

Fundação Maurício Grabois. Eu vejo aquele monte de papel, assim em cima da mesa, 

fotografias, a bandeira do Partido do lado de fora, eu ainda tenho um impulso de me 

proteger.  

Eu falo, “Esses caras estão loucos. Estão botando a bandeira aqui do lado de 

fora. E se entrar alguém e apanhar tudo isso que está em cima da mesa?”, coisas desse 

tipo que são, vamos dizer assim, reatividades que ficam guardadas dentro da gente de 

uma forma muito profunda. 

Hoje, quando ouço falar que a Comissão da Verdade, entre muitas propriedades, 

ela tem também a propriedade de servir como uma espécie de uma psicoterapia para os 

ex-militantes, eu concordo. Essas sessões de testemunho são como, por exemplo, essa 

situação que nós estamos vivendo agora. Eu estou dando um testemunho. Vocês não 

têm ideia do prazer que me proporciona. A sensação de limpeza, de higiene interna que 

me proporciona poder falar dessas coisas. 

Essa acho que é essa a situação. Lamento muito a morte do Guilherme. Ele foi 

parar no Partido, porque eu o levei para o Partido. Quando ele separou, quando ele 

despediu-se de mim, eu tinha ficado mais de anos sem vê-lo. Um ano e 10 meses sem 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



90 

 

vê-lo, porque meu pai e minha mãe iam visitá-lo, mas eu não poderia ir, então eu não 

tinha contato com ele.  

Os nossos contatos eram intermediados por pai e mãe. Mas naquele dia era o dia 

que ele ia se despedir para ir para o Araguaia, então nós nos reunimos na casa do meu 

irmão, Walter Raphael, lá na Rua dos Comerciários, n. 101, onde hoje é a Estação 

Jabaquara do Metrô, e ele conversou sobre a consciência que ele tinha do caminho que 

ele estava tomando. E lamentou uma dor de dente no dente canino, que estava 

visivelmente cariado.  

Eu lembro de eu me demorar mais tempo conversando sobre aquele dente canino 

dele cariado do que propriamente da escolha que ele estava fazendo, porque para mim 

era muito doloroso. Mas perguntei, “Você tem confiança naquilo que você está 

escolhendo?”. Ele falou, “Para mim não tem mais retorno. Ou eu vou para a guerrilha e 

volto de lá junto com uma revolução, ou prefiro a morte”. 

Nessa hora, ele me entregou alguns poemas que ele tinha, que ele gostava 

também de escrever. Deles, dentre esses, havia um que achei de extrema sensibilidade, 

mas muito pesado. E eu guardei esse poema comigo e eu vou ler agora em homenagem 

ao Guilherme e a todas as pessoas que, assim como ele, acreditaram nos sonhos.  

Ontem eu assisti o Caetano Veloso, ele falando do Marighella, ele falava, ele 

canta, em um refrão ele fala assim, “Os comunistas acreditavam em sonhos. Os 

comunistas tomavam conta dos sonhos. E não é possível se viver sem eles”. É mais ou 

menos esse o refrão da música do Caetano. Mas esse aqui é o Guilherme falando. Ele 

fala assim: 

“A morte que eu me desejo 

Capaz de recompensar a vida em um só lampejo 

É uma morte bem doída, morte sem ser herói 

Morte, em que muitos morrendo, na verdade morrem só 

Morte sem anjo da guarda 

Morte do anjo que aguarda 
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Morte do anjo sem dó 

Tem que ser no meio dia, em que tendo vivido só meio, me valha por um dia 

inteiro 

Semana, mês, ano ou segundo que justifique a existência 

Em que não falte a bala da inclemência e a forçada reverência que faz aquele que 

abala, ferido no ponto que cala 

Ferida no peito que é mala 

De um coração que viaja, de um coração de campanha 

Tem que ser em chão de terra a morte que vou morrer 

Tem que haver rumores de guerra na morte que vou morrer 

Tem que haver uma mortalha na morte que vou morrer 

Em nome do socialismo, que transforma em bandeira, a morte que vou viver”. 

São as palavras do Guilherme. (Palmas.) 

Então, nesse momento é que se ele tivesse aqui sentado, eu, mediunicamente 

incorporando o Guilherme e transmitindo para os presentes o grau de consciência que 

ele tinha do que ele estava fazendo.  

Da minha parte, eu que não tenho esse pendor para poesia, fiquei encantado, 

quando eu comecei a participar da umbanda e fico contente de saber que o Lúcio 

frequentava o terecô, lá no Araguaia.  

Quando eu entrei para a umbanda a coisa que mais me emocionava era, na gíria 

dos erês, um ponto que eles cantavam assim: 

“Ê, meu irmão, ê, irmão meu, cadê meu irmão que não vem brincar mais eu. Ê, 

meu irmão, ê, irmão meu, cadê meu irmão que não vem brincar mais eu. Estou 

chamando, estou chamando. Estou cansado de chamar. Cadê meu irmão que não vem 

brincar mais eu”.  

É assim. (Palmas.) 
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Interessante que, em 1974, a campanha da, quando estava todo aquele reboliço 

em torno da abertura, a possibilidade, a perspectiva da abertura, a Campanha da 

Fraternidade, daquele ano, tinha como “slogan”, “Onde está o teu irmão?”. E eu lembro 

que aquilo estava difundido nos outdoors da cidade, então era uma apunhalada no peito. 

Você olhar aquilo ali, “Onde está o teu irmão?”. Quer dizer, era o apelo direto para que, 

vai atrás, procura, vai, vai.  

E é isso. Isso cria um tipo de solidariedade da gente com a revolução, com 

aquilo que a gente entende por patriotismo, tudo, que não tem limite. Então para mim, 

algumas coisas não ficam resolvidas, não estão resolvidas. Por exemplo, pode parecer 

extravagante, assim, eu não admito o Genoíno preso, o Zé Dirceu preso. Agora, o que é 

que tem, qual é o valor que tem o meu não querer? Mas o ímpeto é de pegar uma 

metralhadora e falar, “Não, não vai ficar preso não. O que é isso?”. Sabe? Botar ordem. 

Alguma coisa desse tipo. É muito forte. Um apelo que vem lá de dentro. Isso não está 

resolvido.  

Que a gente vive hoje outros tempos, mas a solidariedade que a gente criou com 

o povo dessa época é de tal ordem que, tem aqui uma companheira do Partido presente, 

a Ieda, que chama Ieda, porque o pai dela chama Iedo, que também nasceu na mesma 

época do Guilherme, o Iedo Fiúza. Eu lembro que o programa “CQC” foi, no dia da 

eleição, divertir-se, entregando uma revista de pornografia para o Genoíno, como uma 

contribuição para que ele pudesse se masturbar, durante o tempo em que ele ia ficar 

preso por conta do mensalão.  

Aquilo pegou como uma coisa de tal ordem, que a companheira não teve 

dúvidas, foi lá, providenciou uma bandeira, nós mobilizamos um grupo de pessoas e de 

uma forma, não muito social, a gente sentou o pau, fez o Genoíno votar, sair e criou um 

caso eleitoral quase, mas assim, “Meu, ninguém vai fazer passar por uma humilhação 

dessas, alguém que viveu a história do jeito que a gente conhece”. 

É isso que eu acho. Muito obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de encerrar, amanhã 

às 14h, lá no DOPS, às 14 horas, o livro do Dermi Azevedo, chama “Travessias 

Torturadas, Direitos Humanos e Ditadura no Brasil”. Dermi Azevedo. E hoje à noite, às 

21h, o filme lá no cine Livraria Cultura. O filme sobre a Iara Iavelberg.  

Muito obrigado. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde. Não quero, eu acho que foi uma 

audiência muito forte, como a gente imaginava, porque aqui estão os desaparecidos 

políticos, onde estão os desaparecidos políticos? 

Essa pergunta, eu acho que é a que não quer calar durante toda essa sessão e a 

Comissão da Verdade tem que dar uma resposta. E eu queria, então, fazer uma proposta 

de encaminhamento. O caso da Rosana Momente apresentado aqui, a necessidade de 

reparação, inclusive econômica, muito presente na reivindicação dela, eu acho que isso 

aqui devia ter um breve relato, onde fosse encaminhado inclusive para o Ministério da 

Justiça e para a Comissão da Anistia.  

Porque o caso da Rosana é um caso que ficou muito forte aqui hoje. A gente tem 

colocado várias vezes, acho que desde o primeiro momento, junto à Comissão Nacional 

e à Comissão Estadual, é necessário que se faça a retificação do atestado de óbito, 

porque o problema da Rosana é porque não tem um atestado de óbito, que fale o dia que 

o pai foi assassinado.  

Então os órgãos públicos funcionam com aquela precisão, só que nós somos 

fruto de um estado de exceção. Então isso tem que ser reparado e até hoje o caso dela 

não foi reparado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos documentar, 

que segunda-feira, o Paulo Abraão está aí, vamos documentar. 
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A SRA. AMELINHA TELES – A Comissão tinha que ter um ofício, eu acho 

que tem que ter um ofício, porque não pode, a Comissão da Anistia tem que tratar e 

considerar que esse atestado de óbito ainda não foi retificado. Eu acho que tem a 

questão política da retificação do atestado de óbito.  

Nós queremos esclarecimento de cada desaparecido o que é que aconteceu, 

quando é que morreu, os agentes responsáveis. Mas tem uma questão prática. A pessoa 

não está podendo sobreviver em função disso, em função dessa história.  

Então eu acho que isso tem que ser feito. E a gente queria também aproveitar o 

momento, antes de encerrar, de estar convidando todas as pessoas que estão aqui e 

demais pessoas, porque nós vamos estar fazendo a publicação da sentença que condena 

o Brasil, o Estado brasileiro e que obriga o Estado brasileiro a localizar os restos 

mortais e esclarecer as circunstâncias do assassinato não só dos guerrilheiros do 

Araguaia, mas como todos os desaparecidos. Essa sentença se estende a todos os 

desaparecidos aqui no Brasil.  

Então em breve nós, aqui é a capa da publicação, mas em breve nós vamos estar 

fazendo o lançamento dessa publicação. Então todos estão convidados. E muitos aqui, 

pelo menos o Igor e a Rosana Momente, já vão fazer parte daquela semana que nós 

vamos estar organizando, entre 6 e 10 de maio, ouvindo com o depoimento do que a 

gente chama das crianças. As crianças que, de uma certa forma tiveram sua infância 

roubada, e que hoje são adultos.  

Então é isso. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada. 

Obrigado.  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia a todos. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Audiência pública sobre 

os casos dos guerrilheiros desaparecidos no Araguaia. Está instalada a 31ª audiência 

pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 12 de 

abril de 2013 na Assembleia Legislativa no auditório Teotônio Vilela para oitiva do 

depoimento sobre os casos dos guerrilheiros desaparecidos no Araguaia, nascidos em 

São Paulo ou que tiveram atuação política principalmente nesse Estado. São eles 

Antonio Guilherme Ribeiro Ribas, Gilberto Olimpio Maria, Miguel Pereira dos Santos, 

Manoel José Nurques, Orlando Momente, Silon da Cunha Brum, Pedro Alexandrino de 

Oliveira Filho, Jaime Petit da Silva, Lucio Petit da Silva.  

Então, hoje abordaremos as biografias e os casos dos guerrilheiros que tiveram 

algum vínculo com São Paulo. Ou nascidos aqui ou militância política. Esclarecemos 

ainda que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao 

público. Primeiro vamos passar o vídeo. Que vídeo nós vamos passar?  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia. Esse vídeo faz 

parte da campanha em defesa do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É um 

vídeo feito pela CEGIL, é uma ONG que defende o sistema internacional de direitos 

humanos e só foi, essa campanha só tem sido veiculada na TV Cultura. E como foram 

os familiares da guerrilha do Araguaia, foram os primeiros e me parece que únicos, que 

fizeram a ação tanto interna quanto internacional para exigir que o Estado brasileiro 
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localizasse os desaparecidos políticos, esclarecesse os casos e responsabilizasse os 

agentes do Estado que fizeram, que cometeram o crime de desaparecimento forçado. E 

conseguiram a condenação do Estado brasileiro em função dessa ação. Então, por isso 

que a gente pediu para passar o vídeo.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês pegam da tela o 

texto.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Bom dia a todos. Meu nome é Thais Barreto. 

Vou ler primeiro a mini biografia do Antonio Guilherme Ribeiro Ribas. Nome 

completo, Antonio Guilherme Ribeiro Ribas Ferreira, desaparecido em 28 ou 29 de 

novembro de 1973. Data de nascimento, 20 de setembro de 1946. Local de nascimento, 

São Paulo. Organização política, PCdoB. Dados biográficos. Estudou até o 3º colegial 

do Colégio Estadual Basílio Machado e foi Presidente da União Paulista dos Estudantes 

Secundaristas, UPES, em 1967. Dados sobre sua prisão e desaparecimento.  

Foi detido em sete de setembro de 1968 pelo Dops durante manifestação contra a 

presença do então Presidente General Costa e Silva em solenidade pelo Dia da 

Independência. Ficou preso por 34 dias nas dependências do antigo presídio Tiradentes 

sendo solto por meio de um habeas corpus. Foi detido novamente no 30º Congresso da 

UNE ocorrido em outubro de 1968 em Ibiúna, São Paulo. E condenado pela 2ª 
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Auditoria da Justiça Militar de São Paulo a um ano e seis meses de prisão. Esteve em 

vários presídios, Tiradentes, duas vezes, delegacia da Rua 11 de Junho na Vila Mariana, 

Quartel do Batalhão dos Caçadores, em São Vicente, Forte de Itaipu, Praia Grande, 

Casa de Detenção de São Paulo, e Quartel de Quitauna de Osasco. Nesse período, seus 

parentes sofreram violências e abusos por parte de policiais. Libertado em abril de 1970, 

passou a morar em Duque de Caxias no Rio de Janeiro onde continuou sua militância 

política no final do ano. Mudou para a região do Vale da Gameleira, próximo ao rio 

Araguaia no sudeste do Pará. Antes teve um último encontro com o irmão, Dalmo 

Ribas. A família, porém só voltaria a ter notícias suas em 1973 por meio de Francisco 

Romanini, detido pelo DOI-CODI de São Paulo que ouvira fará de suas atividades na 

guerrilha. Em 1975 julgado a revelia foi absolvido. Seus parentes investigaram o caso 

em parceria com o Comitê Brasileiro Pela Anistia em São Paulo com o objetivo de 

encontrar o corpo e esclarecer a verdade. Para isso, o seu irmão Dalmo Ribas esteve no 

Quartel General do 2º Exército no bairro de Ibirapuera em São Paulo, na tentativa de 

falar com o Comandante General Dilermando Monteiro. Como não conseguiu ser 

recebido, falou com o Tenente Coronel Pinheiro, uma espécie de relações públicas, e o 

militar garantiu que o assunto era reservado mesmo dentro do próprio Exército e que 

nem com comandante teria acesso a informações afetas exclusivamente a Brasília. 

Sugeriu apenas que não procurasse maiores esclarecimentos.  

Segundo o Relatório Arroyo, escrito pelo dirigente do PCdoB Ângelo Arroyo 

que escapou do cerco militar da região da guerrilha do Araguaia em 1964, consta que no 

dia 28 ou 29 de novembro o grupo dirigido pelo Simão, Cilon da Cunha Brum acampou 

nas cabeceiras da grota do nascimento. Nesse mesmo local o destacamento B havia 

acampado há meses atrás. (ininteligível) ficou na guarda. Jaime foi catar babaçu e 

Chico, Adriano Fonseca Filho e Toninho, camponês da região, foram procurar jabuti em 

uma gameleira próxima. Chico recebeu um tiro caindo morto. Eram 17 horas. Em 

seguida ouviram-se mais seis tiros. O grupo levantou acampamento imediatamente. 

Deixando, no entanto as mochilas, as panelas, os bornais. O Doca, Daniel Calado, 

deixou o seu revolver que estava consertando no momento da saída. Jaime e Ferreira 

ficaram desligados do grupo, e desde então estão desaparecidos.  
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A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, 

sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Vou ler o 

memorial do Cilon da Cunha Brum, conhecido como Comprido, Simão, morto em 27 de 

fevereiro de 1974.  

Dados pessoais, Cilon da Cunha Brum, nascido em três de fevereiro de 1946, em 

São Sepé, Rio Grande do Sul, Brasil. militou na organização política PCdoB. Dados 

biográficos, nasceu em três de fevereiro de 46 em São Sepé, filho de Lino Brum e Heloá 

Cunha Brum. Desaparecido em 27 de fevereiro de 1974, militante e integrante do 

destacamento C da guerrilha do Araguaia. Iniciou seus estudos no Rio Grande do Sul 

mudando-se posteriormente para São Paulo onde ingressou posteriormente no curso de 

economia da PUC. Participava ativamente do movimento estudantil, tendo sido eleito 

Presidente do diretório acadêmico e membro da diretoria do DCE da PUC. Teve seu 

último contato com a família em junho de 1970 quando esteve em Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul e revelou para os seus irmãos que estava sendo perseguido pela repressão 

política e que poderia ser preso a qualquer momento. Foi viver em uma região próxima 

ao rio Araguaia, onde participou do movimento guerrilheiro organizado pelo PCdoB. 

No Relatório Arroyo, documento escrito pelo dirigente Ângelo Arroyo que escapou do 

cerco militar a região da guerrilha em 74 informa-se que em 30 de dezembro de 73 

Cilon estava vivo.  

Dados sobre sua morte e desaparecimento. O relatório do Ministério da Marinha 

encaminhado ao Ministro da Justiça Mauricio Correia em 1993 afirma que ele 

participou de um combate próximo a Couro D’Antas, regimento do Exército, resultando 

em um morto e outro ferido. Segundo documento citado em fevereiro de 1974 foi morto 

por terroristas quando era escoltado, tendo a ação característica de justiçamento. Essa 

certamente é a versão dos militares para execução de presos. No relatório da Marinha de 

1993 temos ‘novembro de 74 relacionado entre os que estiveram ligados a tentativa de 

implantação da guerrilha rural levada a efeito pelo comitê central do PCdoB em 

Xambioá, morto em 27 de fevereiro de 74’.  

Pedro Ribeiro Alves, ex-guia do Exército conhecido como Pedro Galego deu o 

seguinte depoimento ao Ministério Público Federal de 19 de junho de 2001 ‘se recorda 
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de haver visto no acampamento do Exército em Xambioá os guerrilheiros Batista, 

Áurea, Simão que seria o Cilon da Cunha Brum e Josias em artigo assinado pelo 

jornalista Vasconcelos Quadros, publicado no jornal No Mínimo de 20 de janeiro de 

2005 consta a seguinte informação, Jonas, Josias Gonçalves de Souza, camponês que 

participou da guerrilha e está vivo conta ter convivido na base militar de Xambioá com 

outros dois guerrilheiros que estão desaparecidos. Um deles foi Cilon da Cunha Brum 

conhecido como Comprido ou Simão, natural de São Sepé no Rio Grande do Sul. Ex-

estudante de economia da PUC. Preso e desaparecido desde o natal de 1973.  

Suely Yomiko Kanayama, a Chica, paulista de Coronel Macedo, ex-estudante de 

licenciatura de língua portuguesa e germânica da USP, também faz parte das memórias 

de Jonas. O relatório parcial sobre a investigação das guerrilhas do Araguaia, do 

Ministério Público Federal de janeiro de 2002 informa ‘Simão, Cilon da Cunha Brum 

foi visto na base de Xambioá’. Seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do 

anexo Um da Lei 9.140/95, na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos 

seu caso foi protocolado com o número 86/96. Em sua homenagem as cidades de São 

Paulo e Campinas deram seu nome a ruas situadas no bairro Cidade Ademar e Vila 

Esperança, respectivamente. Na sua cidade natal, São Sepé, seu nome foi colocado em 

uma praça. Essas informações foram extraídas do dossiê ditadura, mortos e 

desaparecidos políticos do Brasil de 64 a 85 do IEVE.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Agora vamos ver aqui o Gilberto Olimpio Maria, 

conhecido como Pedro desaparecido em 25 de dezembro de 1973. Data de nascimento, 

11 de março de 1942, local de nascimento, Mirassol, São Paulo. Organização política, 

PCdoB. Dados biográficos, Gilberto nasceu em 11 de março de 1942 em Mirassol, São 

Paulo. Filho de Antonio Olimpio Maria e Rosa Cabana Maria, mudou-se para a capital 

paulista onde estudou no Colégio Sarmiento. Ingressou primeiro no PCB e depois 

passou a ser do PCdoB. Em 1961 ele viajou para Tchecoslováquia para estudar 

engenharia. Dois anos depois retornou ao Brasil com Osvaldo Orlando da Costa, o 

Osvaldão, desaparecido em 1974, de quem se tornara amigo. Trabalhou no jornal A 

Classe Operária, periódico clandestino editado pelo PCdoB até o golpe militar em abril 
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de 1974 quando passou a viver clandestinamente. Em 30 de dezembro de 1974, casou-

se com Vitória Grabois, em Araraquara, São Paulo. Em seguida mudaram para 

Guaratinga, Mato Grosso. Lá, com Paulo Mendes Rodrigues, desaparecido no mesmo 

dia e Osvaldão, tentaram organizar as forças guerrilheiras e a resistência à ditadura junto 

aos camponeses. Em 1975 foram obrigados a abandonar o trabalho por problemas de 

segurança. Em 1976 nasceu o seu filho Igor. Nesse mesmo ano viajou para a China 

onde realizou o treinamento de guerrilha. Retornando ao Brasil, morou em diversos 

locais do interior do país. Inclusive em Porto Franco, Maranhão, com João Carlos Ra 

Sobrinho, desaparecido em 1972, com quem se mudou mais tarde para a região de 

Caianos, região próxima ao Araguaia, no sudeste do Pará.  

Era conhecido como Pedro. Na guerrilha atuava na Comissão Militar e 

posteriormente foi comandante no destacamento C com Lindalva Monteiro Teixeira, a 

Dinha, desaparecida em junho de 1974. Com Paulo Rodrigues e outros companheiros 

fundou o povoado de São João dos Perdidos, distrito de Conceição do Araguaia, Pará. 

Dados sobre sua morte, o Relatório Arroyo escrito pelo dirigente do PCdoB Ângelo 

Arroyo que escapou do cerco militar na região da guerrilha do Araguaia em 1974 

descreveu o massacre do natal de 1973. ‘Quando já estavam a mais ou menos um 

quilometro do acampamento às 11 horas e 25 minutos da manhã de 25 de dezembro de 

1973 ouviram um cerrado tiroteio, encontraram-se logo depois com Áurea Pereira de 

Aragão e Peri de Oliveira, que vinham apanhá-los para o acampamento. Os dois 

afirmaram que o tiroteio tinha sido no rumo do acampamento. Cinco minutos depois do 

tiroteio dois helicópteros e um avião começaram a sobrevoar a área onde houvera o 

tiroteio, e continuaram durante todo o dia na operação. Dois helicópteros grandes 

fizeram duas viagens. Da base do Manoel Ferreira a uns cinco quilômetros até o local 

do tiroteio. Tinha-se a impressão de que ou estavam levando mais tropas, ou estavam 

retirando mortos e feridos do local. Jota, Ângelo Arroyo e seus companheiros – eram 

oito – afastaram-se do local mais ou menos um quilometro. No dia seguinte, 26 de 

dezembro, foram a uma referência para um encontro em um local próximo. Aí 

encontraram os companheiros Osvaldo, Lia que é a Telma Regina Cordeiro Correia, 

Batista, Uiraçu de Alcides Batista, e Lauro custódio Saraiva. Osvaldo informou o 

seguinte, que o grosso da força havia acampado dia 24, mas percebeu que estava perto 

da estrada. Dia 25 pela manhã afastaram-se uns 100 metros de onde se achavam 
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designando alguns companheiros para limpar e camuflar o local em que estiveram. Os 

membros da Comissão Militar e sua guarda ficaram em um ponto mais alto do terreno e 

os demais ficaram na parte de baixo.  

Na hora do tiroteio haviam 15 companheiros no acampamento. Mário, Mauricio 

Grabois, Paulo, Pedro, que é o Gilberto Olimpio Maria, Jota, (ininteligível) Tuca, Luiza 

Augusta Garlippe, Dina e Dinalva Oliveira Teixeira. Luiz, Guilherme Gomes Luz. Na 

parte alta embaixo, Zeca, José Alberto Bronca, Lourival Correia, Doca, Daniel Calhardo 

e Raul Antonio Teodoro de Castro, estavam ralando coco babaçu para comer. Lia e 

Laura faziam guarda, Osvaldo e Batista realizaram a camuflagem.  

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo, veiculada em sua edição de 10 de 

outubro de 1982 publicou a foto de alguns cadáveres, dois dos quais seriam Gilberto 

Olimpio e Mauricio Grabois, que teriam sido mortos em 24 de dezembro de 1973. 

Durante o confronto com uma patrulha na região de Marabá, Pará e Xambioá, Goiânia, 

atual Tocantins. De acordo com o texto, os corpos seriam enterrados no local em face de 

dificuldade de transporte no interior da selva. Consta na matéria ‘ Mauricio Grabois não 

desapareceu, está morto. Grabois ou Abel, Chico, velho ou velho Mário foi morto no 

início de tarde chuvosa da véspera de natal de 73, em confronto com uma patrulha do 

Exército composta por três militares e dois mateiros, durante uma emboscada no interior 

da selva entre Marabá e Xambioá. Aos 61 anos, Grabois foi morto atingido por balas de 

fuzil FAL ao lado de três companheiros da Comissão Militar da força guerrilheira do 

Araguaia. Eram eles Gilberto Olímpio Maria, Pedro Gil, Paulo Henrique Milhomens, e 

Guilherme Luiz. Gilberto era o genro de Grabois que também perdeu um filho na 

guerrilha, o Andre, conhecido por José Carlos. E acrescenta, um militar que combateu 

em Xambioá, detentor de vasta folha de serviços prestados de combate à subversão 

principalmente a guerrilha rural, dá o seu testemunho sobre a morte de Mauricio 

Grabois e seus três companheiros, na véspera de natal de 1973. Eles emboscaram uma 

patrulha do Exército que era composta de cinco homens, sendo três militares e dois 

mateiros. Estavam armados de revolveres calibre 38 e armas de caça improvisadas. O 

confronto ocorreu entre Marabá e Xambioá na margem esquerda do Araguaia. Era 

aproximadamente meio dia. Eles estavam reunidos em discussão quando a patrulha foi 

pressentida e sua aproximação avisada pelos seus vigias. Embora a patrulha fosse 

construída de pequeno número, era de gente altamente qualificada e ainda contava com 
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o reforço de elementos locais que serviam de batedores, de guias recrutados na 

população voluntariamente. O combatente faz pequena pausa, retira-se e apanha slides 

em seu arquivo em meio a outros documentos e apontamentos contra a guerrilha do 

Araguaia. Levanta os slides contra a luz que atravessa a vidraça separam deles e 

retomam a narrativa. Aqui está a prova. Os quatro caíram no mesmo choque com a 

patrulha. Morreram no impacto de fuzis automáticos FAL. Foram os próprios mateiros 

que imediatamente identificaram os mortos. Mais tarde, Grabois foi reconhecido com a 

ajuda de um álbum de fotografia terroristas procurados. Eles foram sepultados no 

mesmo local com nomes falsos. Os codinomes eram conhecidos no local da guerrilha. 

Os codinomes locais, a floresta densa, sem vias de comunicação, alta temperatura e 

umidade, faziam com que os corpos se decompusessem com rapidez, o que impedia a 

remoção para áreas mais distantes. Nunca soube dessa história de que os restos mortais 

desses terroristas foram desenterrados para cremação dos esqueletos’.  

Agentes policiais envolvidos e publicações. Curió, Sebastião de Moura 

Rodrigues, em reportagem do SBT em julho de 1996 faz referência a um combate a 10 

guerrilheiros no começo da terceira campanha na localidade de São Rome, onde quatro 

deles morreram. Por ser o combate de 24 ou 25 de dezembro de 1973, o local pode ser 

descrito, pois São Rome ficava a cerca de seis quilômetros da Fazenda Consolação, e 

quatro quilômetros distante do Rio Saranzal. Por ser que alguns tenham sido presos, 

outros escaparam e provavelmente quatro tenham sido mortos no local. O Jornal do 

Brasil de 24 de março de 1992 diz o ataque ao acampamento de Grabois no dia do natal 

foi talvez a maior força militar das forças armadas durante a guerra suja do Araguaia. 

Uma patrulha com 15 soldados armados com metralhadoras e fuzis, liderada pelo 

Capitão Sebastião de Moura Rodrigues, o Curió, o centro de informações do Exercito 

conseguiu descobrir o local que Mauricio Grabois havia escolhido. O ataque somente 

não alcançou maior êxito porque segundo um relato de militar que participou da 

operação, um dos soldados assustou-se com uma cobra surucucu, fez barulho e 

despertou a atenção dos guerrilheiros. Mesmo assim, o objetivo da operação foi 

alcançado. Centenas de tiros de metralhadoras e fuzis foram disparados contra 

guerrilheiros no meio da floresta. No ataque morreram ainda Paulo Mendes Rodrigues, 

chefe da coluna B da guerrilha, Olímpio, técnico industrial e casado com a filha de 
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Grabois, e Guilherme Gomes Brum, estudante de arquitetura na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro na clandestinidade desde 1968.  

O Oficial que presenciou a morte de Grabois, porém, garante que houve somente 

quatro mortes no ataque no dia do natal de 73. A morte de Gilberto Olímpio segundo 

Vitória Grabois, foi reconhecida pela Juíza da 4º Vara de Sucessão de Órfãos do Rio de 

Janeiro a partir da solicitação de um atestado de ausência feito por ela com base na Lei 

da Anistia de 1979, na sentença a Juíza reconhece a morte de Gilberto no dia 25/12 de 

1973 com base em foto publicada no jornal o Estado de São Paulo onde aparece o corpo 

do Gilberto ao lado do Mauricio Grabois, e também respaldado no depoimento prestado 

por guerrilheiros do Araguaia.  

Documentos oficiais. O relatório do Ministério do Exército encaminhado ao 

Ministro da Justiça Mauricio Correia em 1993 afirma que ‘em matéria do jornal Estado 

de São Paulo vinculado em sua edição de 10 de outubro de 1972, publicou foto de 

alguns cadáveres, dois dos quais seria o do denominado Gilberto Olímpio Maria e o de 

Mauricio Grabois, que seria morto no dia 24 de dezembro de 1973 durante confronto 

com patrulha na região de Marabá, Pará e Xambioá. De acordo com o texto, os corpos 

teriam sido enterrados no local em face de dificuldade de transporte no interior da selva.  

No relatório do Ministério da Marinha da mesma época, diz que Gilberto 

Olímpio Maria, Roberto Mendes Nunes e Mauricio Grabois foram mortos em 25 de 

dezembro de 1973.  

Providências posteriores. Em 1980 os familiares de desaparecidos da Guerrilha 

do Araguaia organizaram uma caravana na região e estiveram no local buscando 

informações, sendo recebidos com honrarias e carinho, prova da estima que gozavam na 

região. A cidade do Estado de São Paulo homenageou (ininteligível) bairro Recreio dos 

Bandeirantes. Seu nome consta também na lista de desaparecidos políticos do anexo 

Um da Lei 9145 da lista de desaparecidos políticos. Na Comissão de Mortos e 

Desaparecidos, o caso de Gilberto foi protocolado com o número 242/96. A fonte das 

informações são do dossiê ditadura, mortos e desaparecidos políticos do Brasil.  
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O SR. RENAN QUINALHA – Bom dia a todos e todas. Eu sou o Renan, 

trabalho também na assessoria da Comissão. Vou ler os memoriais dos irmãos Petit. Só 

esclarecendo, apesar de ser cansativa essa leitura de memoriais, é importante para 

documentar a busca que já foi feita pelos familiares até hoje e para que todos conheçam 

também os casos que estão sendo tratados, uma introdução também.  

O Jaime Petit da Silva nasceu em 18 de junho de 45 em Iacanga, São Paulo no 

Brasil, a organização política em que ele militava era o PCdoB. Ele foi desaparecido em 

28 ou 29 de novembro de 1973. O Jaime Petit da Silva nasceu em 18 de junho de 45 em 

Iacanga, filho de José Bernardino da Silva e Julieta Petit da Silva. Estudou em Amparo 

e Duartina no Estado de São Paulo. Muito cedo perdeu o pai sendo obrigado a trabalhar. 

Morou e estudou também no Rio de Janeiro. Em 1972 foi para Itajubá em Minas Gerais, 

morar com o seu irmão Lucio. Em 1965 ingressou no Instituto Eletrotécnico de 

Engenharia da Faculdade Federal de Itajubá e trabalhou como Professor de Matemática 

e Física em Itajubá e Brasópolis, em Minas Gerais. Lá se casou. Participava ativamente 

do movimento estudantil. Em 1968 foi eleito Presidente do diretório acadêmico. Nesse 

mesmo ano em outubro participou do 30º Congresso da UNE em Ibiúna, quando foi 

preso. Condenado a revelia em 69 foi obrigado a abandonar o curso de engenharia. 

Passou a viver clandestinamente no interior passando ao curso de eletricista. 

Posteriormente mudou-se para a faculdade de Caianos, no sudeste do Pará onde 

residiam seus irmãos Lucio e Maria Lucia, também desaparecidos durante a guerrilha 

integrando-se ao Destacamento B das forças guerrilheiras do Araguaia. Dados sobre sua 

morte, segundo o Relatório Arroyo do diligente do PCdoB Ângelo Arroyo, que escapou 

do cerco militar da região da guerrilha do Araguaia em 74, ‘no dia 28 ou 29 de 

novembro, o grupo dirigido pelo Simão que é o Cilon da Cunha Brum, oito 

companheiros acampou nas cabeceiras da grota do nascimento, nesse mesmo local o 

destacamento B já havia acampado meses atrás. Ferreira, que é Antonio Guilherme 

Ribas, ficou na guarda, Jaime foi catar babaçu, Chico que era Adriano Fonseca Filho e 

Toninho, que é um camponês da região foram procurar jabuti em uma gameleira 

próxima. Chico recebeu um tiro caindo morto. Eram 17 horas. Em seguida ouviram-se 

mais 16 tiros. O grupo levantou acampamento imediatamente deixando, no entanto as 

mochilas, panelas e bornais. O Doca, que é o Daniel Calado deixou o revolver que 

estava consertando no momento da saída, Jaime e Ferreira ficaram desligados do grupo, 
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e desde então estão desaparecidos. Documentos oficiais, a respeito de Jaime o relatório 

do Ministério do Exército encaminhado ao Ministro da Justiça Maurício Correia em 93 

disse que ‘existe registro de sua morte em 22 de dezembro de 73’ sem especificar as 

circunstâncias e o local do sepultamento. De acordo com o relatório do Ministério da 

Marinha do mesmo ano, ele foi morto em 22 de dezembro de 73, nas fichas entregues 

anonimamente a um militar do Jornal o Globo em 1996 consta a seguinte informação 

sobre Jaime. ‘Morto em 22 de dezembro de 73 pela equipe Z11 na Grota do Cajá. 

Depoimento de testemunhas. Em depoimento ao Ministério Público Federal em 2001 o 

ex guia do Exército Sinésio Martins Ribeiro afirmou, ‘Josias entregou um local na mata 

que era ponto de encontro dos guerrilheiros caso se perdessem após algum tiroteio com 

o Exército. Quem levou os guias ao local foi o próprio Josias. Que apontou ao 

(ininteligível) e errou, e que não atirou mais porque a bala engasgou na arma. Que a 

seguir a equipe atirou muito, a mata ficou cheia de fumaça, que quando abaixou a 

fumaça, Piauí foi de rastro e pediu aos outros para darem tiros compassados por cima 

dele. Que quando Piauí chegou, constatou que Jaime estava morto. Que ele tinha um 

pouco de milho e de sal, uma colher, uma lata de óleo para cozinhar, e um moinho de 

moer milho. Não tinha camisa e a calça estava toda esfarrapada. Que as pernas estavam 

cheias de feridas de lincho, que ele estava muito magro, tinha cinco ou seis cartuchos de 

bala, ele foi atingido por muitas balas de FAL, foi atingido no braço e quebrou o 

relógio. Ele tinha documento de identidade, tiraram ele da cabana e desceram ele até o 

pé do morro, onde retiraram a cabeça. Que a cabeça foi colocada em um saco plástico e 

foi levada na mochila do baixinho, que é o Raimundo, que tiraram a cabeça, não tinham 

como cavar a cova, cavaram uma cova rasa, que colocaram sobre o corpo umas cunhas 

de coco, que foram a pé até a casa do Raimundo Galego, que lá já os esperava o Dr. 

Augusto, que trabalhava na Base de São Raimundo, como desceram ele do pé da cabana 

e acredita que tenha ficado a mochila com a cabeça de Jaime. Que isso ocorreu por volta 

de 15 dias após a morte do Chicão. Que o Jaime foi morto a aproximadamente cinco 

quilômetros da casa do Galego, próximo à grota do Ezequiel. Pedro ribeiro Alves, 

conhecido como Pedro Galego também prestou seu depoimento ao Ministério Público 

Federal em 2001 após ser intimado por ordem policial. Ele disse ‘os militares chamaram 

os depoentes uma vez para irem à grota da boragiga porque lá se encontrava o corpo do 

guerrilheiro Jaime. E avisaram ao declarante que já tinham tirado a cabeça do morto, e 

que era para o declarante enterrar o corpo. Que quem comunicou isso ao declarante foi o 
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comandante Maurino, Militar do Exército que comandava um grupo de militares que 

andava pela mata. Que o comandante Paulino também mandou o declarante fazer 

guarda no local para ver se algum outro guerrilheiro apareceria. Que o declarante foi até 

o local e encontrou de fato um corpo sem a cabeça e pôde reconhecer como sendo corpo 

de Jaime, já que conheceu Jaime em vida e se tratava de uma pessoa de estatura baixa, 

moreno escuro tal qual o corpo estava no local. Que o declarante não sabia e não sabe 

como ocorreu a morte de Jaime, mas Sinésio participava do grupo de militares que 

mataram Jaime. Que o corpo de Jaime foi enterrado na grota da boragiga e hoje em dia 

fica no pasto da Fazenda Antonio Costa.  

Providências posteriores. Em homenagem a Jaime a cidade de Campinas deu seu 

nome a uma rua, o mesmo foi feito na cidade de Belo Horizonte. Seu nome consta na 

lista de desaparecidos políticos, no Anexo Um da Lei 9145 de desaparecidos políticos; 

na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o requerimento da família 

de Jaime Petit da Silva foi protocolado com o número 173/96. Informações tiradas do 

dossiê de mortos e desaparecidos do IEV, Comissão de Familiares.  

Vou ler agora Lúcio Petit da Silva, também conhecido como Beto, desaparecido 

em 21 de abril de 1974. Lucio nasceu em 01/12/43 em Piratininga São Paulo, filho de 

José Bernardino da Silva e Julieta Petit da Silva. Cursou o primário em Amparo e o 

ginasial em Duartina, interior paulista. Por causa das dificuldades financeiras da família, 

começou a trabalhar muito cedo. Foi viver com um tio em Itajubá, Minas Gerais, onde 

terminou o colegial e cursou o superior no Instituto Eletrotécnico de Engenharia, fez 

parte do diretório acadêmico de sua faculdade, onde iniciou sua militância política 

encarregando-se no setor de escritura. Participou do Centro Popular de Cultura, o CPC 

da UNE, escrevia poemas e crônicas sobre os problemas sociais brasileiros para o jornal 

‘O Dínamo’ do diretório acadêmico. Em 1965 trabalhou em São Paulo como engenheiro 

da Light, da Engemix e da Companhia Nativa em Campinas. Em meados de 70 

abandonou o Estado e a cidade para continuar a luta política na região sudeste do Pará, 

região do PCdoB para iniciar a guerrilha do Araguaia. Lá já se encontravam a sua irmã 

Lucia e seu irmão Jaime, desaparecidos em 16/06/72 e no fim de novembro de 73 

respectivamente. No campo destacou-se como excelente mateiro. Fez vários poemas de 

literatura, fez vários poemas e literatura de cordel que eram recitados entre os 

moradores da região e na cultura local. Tornou-se vice-comandante do destacamento A 
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Helenira Rezende, após a morte do comandante Andre Grabois em 73. Era conhecido 

como Beto, visto pela última vez por seus companheiros em 14 de janeiro de 74 após 

forte tiroteio com as forças armadas. Teresa Brás Rosa, Professora de fotografia de 

Lucio, buscou resgatar alguns de seus textos para lembrar a atuação literária do então 

aluno da EFEI. Dos trabalhos que ele deixou escritos, apenas duas crônicas foram 

encontradas, publicados no jornal acadêmico da EFEI, o Dínamo. Segundo informações 

obtidas pelo DEA pela Professora, (ininteligível) publicações de Lucio ‘foram 

apreendidas pelo batalhão de Itajubá nos anos 70’. Dados sobre sua morte.  

De acordo com o Relatório Arroyo, documento escrito pelo dirigente Ângelo 

Arroyo que escapou do cerco militar na região da guerrilha em 74, dia 14 de janeiro de 

74 acamparam próximo de uma capoeira abandonada, onde a casa do jogador foi 

atacada pelo Exército, ao amanhecer do dia 14 dois companheiros foram ver se 

conseguiam alguma mandioca. Às nove e meia quando estavam preparando alguma 

refeição, ouviram barulho estranho na mata. Ficaram de sobreaviso com as armas na 

mão.  

Vinham então soldados que estavam seguindo rastros e passaram a uns 10 

metros de onde os companheiros se encontravam. Os soldados atiravam, ouviram várias 

rajadas. Jota, Ângelo Arroyo, Zezinho, também conhecido como Helio Luiz Navarro de 

Magalhães escaparam por um lado. Não se sabe se os outros três, Piauí, que é Antonio 

de Pádua Costa, Beto que é Lucio Petit da Silva e Antonio, que é Antonio Ferreira Pinto 

também escaparam. Documentos oficiais. No relatório da Marinha a referência sobre 

Lucio Petit da Silva, onde se afirma que foi morto em março de 74.  

Depoimento de testemunhas. Em depoimento prestado ao MPF em junho de 

2001, Margarida Ferreira Felix afirmou ‘no dia 21 de abril de 74 os três últimos 

guerrilheiros foram presos na casa do Manezinho das duas, quando eles vieram pedir 

um pouco de sal. Que os guerrilheiros eram o Beto, que era o Lucio Petit da Silva, 

Antonio que é o Antonio Ferreira Pinto e Valdir, que é o Iraçu de Assis Batista. Que os 

soldados do Exército enganaram guerrilheiros simulando que estavam pousando 

helicóptero na casa da declarante, mas na verdade uma equipe de soldados foi para a 

casa do Manezinho das duas, e lá prenderam os três. Que o declarante ajudou a 

embarcar os três guerrilheiros vivos e um helicóptero do Exército. Seu marido, ex guia 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



14 

 

do Exército Antonio Felix da Silva complementa, em abril de 74 poucos militares ainda 

andavam na mata. Que os militares achavam que apenas três ou quatro guerrilheiros 

estavam vivos. Que os militares pousaram em uma clareira perto de sua casa, e foram 

até a casa de Manezinho das duas, e se esconderam em um bananal próximo da casa. 

Que no dia seguinte pela manhã o declarante foi até a casa do Manezinho das duas, 

conforme determinação dos militares. Que lá chegando por volta das sete horas da 

manhã do dia 21 de abril de 74 o declarante viu Antonio, Valdir e Beto sentados em um 

banco na sala, com os pulsos amarrados para trás com uma corda fina, parecendo ser de 

nylon. Que o declarante viu um militar se comunicando pelo rádio, que por volta das 

nove horas da manhã chegou um helicóptero que levou os militares e os três 

prisioneiros, que o declarante apenas percebeu que Valdir estava ferido parecendo ferida 

de leishmaniose na batata da sua perna. Que atingia a metade da mesma tendo 

dificuldade de andar até o helicóptero. Conforme depoimento prestado ao Ministério 

Público Federal por Adalgisa Morais da Silva, os três guerrilheiros foram levados 

presos para a base militar de Bacaba, localizada próxima a São Domingos do Araguaia 

no Pará, as margens da Transamazônica onde foi construído um campo de torturas e um 

campo de concentração das forças armadas. E que se tornou também segundo 

moradores da região, um cemitério clandestino. A partir daí não se obteve mais 

nenhuma informação sobre o paradeiro dos três. Providências posteriores, o nome de 

Lucio Petit consta na lista de desaparecidos políticos do Anexo Um da Lei 9140 de 95. 

Em sua homenagem a cidade de Campinas deu o nome de uma rua. Lucio Petit da Silva 

também foi homenageado a cidade de São Paulo que deu seu nome a uma rua no bairro 

Visconde de Rio Branco. Outra rua com o seu nome se localiza em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Informações tiradas do dossiê ditadura do IEVE da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Memorial de Manoel José Nurques como 

Gil. Desaparecido em 30 de setembro de 1972. Manoel José Nurques nasceu em 19 de 

dezembro de 1940 em São Paulo, capital. Militava na organização política PCdoB. 

Dados biográficos. Manoel era operário, foi preso por motivos políticos em junho de 
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1973 em razão da perseguição política do golpe de 1964. Foi forçado a deixar seu 

trabalho na fábrica para viver clandestinamente na região do rio Araguaia passando a 

integrar o movimento guerrilheiro organizado pelo MDB. Residiram em gameleira, 

onde se estabeleceu o destacamento B da guerrilha. Dados sobre sua prisão e 

desaparecimento. Desapareceu após o confronto quando o grupo comandado por João 

Carlos Rá Sobrinho foi atacado na região de Caianos. Douver Cavalcante conta que o 

General Bandeira comentou nunca ter visto um homem tão macho quanto Nurques. 

Segundo o ex-guerrilheiro, Nurques enfrentou o ex-paraquedista em um combate que 

durou cerca de duas horas e só morreu após receber o 12º tiro de metralhadora. Essa 

versão foi relatada por outra guerrilheira que foi presa. Regilene de Carvalho Leão de 

Aquino atribuindo-a ao guerrilheiro Idalisio Soares Aranha Filho e não a Manoel. O 

relatório da Marinha de 1993 afirma que ‘Manoel foi preso em junho de 93 quando 

distribuía panfletos subversivos em São Paulo em outubro de 72 mortos em combate em 

Xambioá’. Os (ininteligível) militante do PCdoB e atuou na guerrilha do Araguaia’. O 

Ministério do Exército acrescentou ainda que Manoel utilizava os codinomes Gil, 

Gilberto e Guilherme. Tendo também realizado curso de guerrilha na escola militar de 

Pequim, na China’.  

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Bom, agora é Miguel Pereira dos Santos, 

também conhecido como Cazuza, desaparecido em 20 de setembro de 1972. Nasceu em 

12/06/43 em Recife, Pernambuco, militava do PCdoB. Dados biográficos. Muito jovem 

ainda aos 13 anos de idade, começou a trabalhar. No ano do golpe de 64 mudou-se com 

a família para o Estado de São Paulo quando no mesmo ano veio a concluir o curso 

científico no equivalente ensino médio atual, no colégio de aplicabilidade da USP. 

Trabalhou no Banco Intercontinental do Brasil, por conta da atuação política já em 1975 

passou a ser perseguido, momento em que inicia a viver na clandestinidade. Em 1968 o 

Dops ao procurar Miguel, interrogou sua mãe, ocasião em que o delegado Vanderico 

mostrou-lhe fotocópias do documento de Miguel que teriam sido enviados pela CIA, 

dizendo que Miguel estivera na China. Em diversas ocasiões a casa de sua mãe foi 

invadida pelas forças políticas. As perseguições políticas sofridas por Miguel são de 21 
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de dezembro de 68, quando o jornal Folha de São Paulo publicou a seguinte matéria 

‘China prepara brasileiros para fazerem guerrilha em nosso país’ foram vistos quando 

entravam ou saíam da China comunista e aprovaram que a CIA, serviço de inteligência 

dos EUA, tenha colaborado com as autoridades brasileiras para a sua identificação. O 

Dops tem a fotografia de todos eles’. Após realizar treinamento na China em 1966 

(ininteligível) centro oeste do país. Residiu inicialmente em Praia Chata oeste do Goiás, 

as margens do rio Tocantins e posteriormente ao sul do Pará na localidade de Pau Preto 

integrando o destacamento C da guerrilha do Araguaia.  

Entre os guerrilheiros Miguel era conhecido como cazuza. Dados sobre seu 

desaparecimento. O relatório do Ministério do Exército encaminhado ao Ministro da 

Justiça em 73 afirma que Miguel ‘participou ativamente da guerrilha do Araguaia onde 

teria desaparecido em 72’, Miguel foi o primeiro guerrilheiro a desaparecer com o início 

da primeira campanha do Exército com guerrilha, denominada de Operação Papagaio. O 

Relatório Arroyo, escrito por Ângelo Arroyo, dirigente do PCdoB que escapou do cerco 

militar da região em 74 escreveu a sua morte ‘no destacamento C cerca do dia 20 de 

setembro dois companheiros, Vitor, que era José Toledo de Oliveira e cazuza, 

deslocavam-se para fazer o encontro com três outros companheiros. Acamparam perto 

de onde devia se dar o encontro. À tardinha ouviram o barulho de gente que ia passando 

perto. Cazuza ouviu os companheiros e quis ir ao encontro deles, mas Vitor não 

permitiu. Disse que se devia ir ao encontro no dia seguinte, pela manhã cazuza 

convenceu ao Vitor a ir ao local onde na véspera, ouviu o barulho. Vitor ainda insistiu 

que não devia ir ao ponto, mas acabou concordando. Ao se aproximar do local do 

barulho, Vitor foi morto.  

Ao se aproximar das operações e do local da manobra de 30 de outubro de 72 

assinados pelo Comandante da 3ª Brigada de Infantaria, General Antonio Bandeira, no 

capítulo que se encontravam as ações mais importantes realizadas nas peças de 

manobra, informou ‘do 10ºBC ação de emboscada por uma esquadra em 26 de setembro 

de 72 em uma grota distante, cerca de três quilômetros da casa do velho Manoel 

resultou na morte do terrorista Cazuza não identificado. Regilena Carvalho Leão 

Aquino em depoimento prestado no processo movido pelos familiares dos 

desaparecidos do Araguaia contra a União desde 82 informou que Miguel foi morto 

com formação do General Bandeira. Em outro depoimento prestado a estudantes de 
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jornalismo em 2002 afirmou ‘em setembro de 72 preso em cela vizinha que me 

encontrava, Douver me informou sobre a morte do Cazuza. Dias depois o General 

Bandeira confirmou a morte acrescentando que a tropa que matou Cazuza em choque 

casual no interior da mata, havia decepado a sua mão direita para que em uma das bases 

instaladas em vários locais da região fossem identificadas as suas impressões digitais. 

Era 20 de setembro de 72.  

Nos arquivos do Dops Paraná, a Comissão especial de investigação das ossadas 

do cemitério de Perus em 24 de julho de 71 encontrou diversas fichas e uma gaveta com 

a identificação ‘falecidos’ no qual consta o nome de 17 militantes. Entre eles o tal de 

Miguel Pereira dos Santos.  

Providências posteriores. Seu nome consta na lista de desaparecidos do anexo 

Um da Lei 9140 de 95. Em sua homenagem, São Paulo e Campinas deram o seu nome a 

ruas dessas cidades.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Memorial de Pedro Alexandrino de Oliveira 

Filho, cujo nome Peri. Pedro Alexandrino de Oliveira nasceu em 19 de março de 1947 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. e militava na organização política, PCdoB. 

Foi morto em quatro de agosto de 74. Dados biográficos, nasceu em 17 de março de 74 

em Belo Horizonte. Filho de Alexandrino de Oliveira e de Diana Piló de Oliveira. Em 

uma noite desaparecido em quatro de agosto de 1974, militante do PCdoB, integrante do 

destacamento B da guerrilha do Araguaia. Fez curso primário e ginasial no Colégio 

Monte Calvário e o científico no Colégio Anchieta. Foi um filho e um irmão muito 

amigo, amoroso e alegre. Perto ou longe participava ativamente da vida da família e 

tratava as três irmãs, Ângela, Diana Maria e Eliana Maria com um carinho incomum. 

Gostava muito de cantar e fazer serenatas com seus amigos, inclusive para as próprias 

irmãs. Duas eram as músicas de sua preferência. As que mais marcaram a sua irmã 

Eliana, Perfídia e Relógio.  

Era uma pessoa muito querida por seus inúmeros amigos. Fredinho Sinésio, 

Diomar de Andrade, Didio e muitos outros. Pedro trabalhou no antigo Banco 
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Hipotecário, hoje Banco do Estado de Minas Gerais, foi transferido para São Paulo em 

1967, lá terminou os seus estudos fazendo também um curso de inglês. Estudante 

universitário, Pedro participou ativamente do movimento estudantil na capital paulista. 

Retornou a Belo Horizonte em 1969 onde já era procurado. Pedro Alexandrino passou o 

natal de 1969 com a família, almoçando com todos na casa dos avós. Foi preso em 

dezembro do mesmo ano na casa de sua irmã Ângela no bairro de Gutierrez, para onde 

foi quando se sentiu seguido e ameaçado. Ainda no interior da casa de Ângela que se 

encontrava no trabalho, levou coronhadas na cabeça e pontapés. Foi colocado nu e 

espancado na frente das suas duas sobrinhas de três e quatro anos de idade. Levado para 

o Dops de Minas Gerais foi torturado com choques elétricos, pau de arara, palmatória, 

simulação de enforcamento e outras atrocidades. Quando foi solto estava surdo de um 

ouvido enquanto se encontrava em estado lastimável. Depois mudou-se para o Estado 

do Pará, em uma região próxima ao rio Araguaia. Pedrinho como era carinhosamente 

chamado pela família ou Peri, como era chamado pelos companheiros, ao transferir-se 

para lá foi residir na região do rio Gameleira. A partir desse período, a família não teve 

mais paz. A casa onde moravam era frequentemente invadida por policiais a procura de 

Pedro Alexandrino. Sua mãe, Diana, não suportando as constantes violências resolveu 

mudar-se para o Rio de Janeiro para descobrir o paradeiro de seu filho. Procurou por ele 

com um casal, Edgar e Cirene, hoje falecidos, que buscavam notícias de dois filhos e 

uma nora também desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Elmo correia, Maria Célia 

Correia e Telmo Correia. Entraram em contato com entidades de direitos humanos em 

São Paulo, Brasília e Genebra, na Suíça, com a Comissão Justiça e Paz do Rio de 

Janeiro, Associação Americana de Juristas, a Comissão de Familiares e Mortos 

Desaparecidos Políticos, Grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais e Goiás, e com o Instituto Médico Legal de Minas Gerais.  

Nessa ocasião a família soube que ele tinha uma namorada, Tuca, Luiza Augusta 

Garlippe também desaparecida em junho de 1974. Enfermeira do HC de São Paulo e 

que havia ido com ele ao Pará. As cartas escritas por Pedro Alexandrino para a família 

eram realmente afetivas e carinhosas. As saudades eram sempre imensas e a vontade de 

poder abraçar, beijar, sorrir e cantar com as irmãs era seu cuidado constante. Sempre se 

colocava como um grande amigo e companheiro delas para o que viessem a precisar, 

algum dia. Perguntava pelos sobrinhos, queria notícia de todos. De seus projetos 
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pessoais e sua vida pouco falava. Mas falava de sua caminhada, de seu compromisso 

com o povo brasileiro, do significado da sua vida política, da importância da serenidade, 

da honestidade, do desenvolvimento do interior, de atitudes descentes e até da vontade 

de ter um filho um dia.  

Dizia em uma das cartas ‘tudo do amanhã está sempre no campo das 

possibilidades, e é de hoje que temos as certezas. É hoje que criamos as condições 

objetivas para o amanha’.  

De acordo com o Relatório Arroyo, documento escrito pelo dirigente do PCdoB 

Ângelo Arroyo que escapou do cerco militar a região da guerrilha no início de 74, em 

dezembro de 73 ele estava vivo. Dados sobre seu desaparecimento.  

O relatório (ininteligível) afirma que Pedro Alexandrino de Oliveira Filho 

participou da guerrilha do Araguaia usando os codinomes de Moisés, Chico e Peri sem 

esclarecer sobre o seu paradeiro. Em matéria ao jornal o Estado de São Paulo de 

04/03/2004 temos as seguintes informações sobre o Pedro Alexandrino, ‘dois corpos 

crivados de balas foram despejados na pista, sem camisas, vestiam bermudas jeans 

desfiadas, presas com um cinto de couro. Um deles estava descalço, o outro usava tênis 

topa tudo. Foram chutados pelos militares. Um soldado pegou um facão e abriu um 

buraco no peito de um dos mortos. Tem gordura aí? – zombou. 

O cadáver com o peito aberto a facão era do guerrilheiro Peri, morto aos 27 

anos, disfarce do bancário Pedro alexandrino de Oliveira Filho. O outro era de Batista, 

um dos poucos membros que o PCdoB conseguiram cooptar para a luta. Os dois foram 

mortos juntos. Batista, conforme relato de agricultores da região foi preso com a 

guerrilheira Áurea Eliza Pereira Valadão perto da casa de uma camponesa amiga. O 

soldado Antônio Fonseca e um colega foram escalados para sepultar os corpos em uma 

cova dentro da base. Eles já estavam duros, conta. Fonseca pegou o Peri, levantou-o e 

jogou-o nas costas. O colega fez o mesmo com Batista. Ambos foram largados no 

mesmo buraco, um por cima do outro. Para cobrir os corpos foi usado um pano com 

listras vermelhas e brancas. Um camponês que estava preso na base encheu a cova de 

terra. Providências posteriores. Em abril de 1995, durante um debate no Center For 

Strategics and International Studies, em Washington, o então Presidente Fernando 

Henrique Cardoso foi interpelado publicamente pela irmã de Pedro Alexandrino. A 
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Professora Ângela de Oliveira Harvaky, da George Mason University, sobre o destino 

do seu irmão e dos demais desaparecidos políticos. O Presidente lhe respondeu não 

dispor das informações naquele momento, mas prometeu procurá-la para responder aos 

familiares dos desaparecidos, que ainda não foram informados. Seu nome consta na lista 

de desaparecidos políticos do Anexo Um da Lei 9140/95. Na Comissão Especial dos 

Mortos e Desaparecidos Políticos o caso de Pedro foi protocolado com o número 

112/96. Em carta conjunta escrita por Diana Piló Oliveira e Carmem Navarro Rivas, 

mãe de Pedro Alexandrino Oliveira Filho e Hélio Luiz Navarro de Magalhães, também 

desaparecido em março de 74, respectivamente, elas pedem a Comissão Especial não o 

pagamento de indenização previsto em Lei, mas que as autoridades deem notícias que 

possam esclarecer o mistério que envolve o desaparecimento de seus filhos e se 

estiverem mortos, a localização de seus restos mortais. Em sua homenagem a cidade de 

Belo Horizonte e Campinas deram seu nome a ruas situadas nos bairros Braúnas e Vila 

Esperança, respectivamente. Essas fontes foram extraídas do Dossiê Ditadura Mortos 

Desaparecidos do IEV. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Esse é o penúltimo já, do Orlando Momente, 

também conhecido como Ladinho, desaparecido em 1974. Orlando Momente nasceu em 

10 de outubro de 1973 em Rio Claro, São Paulo. Militava no PCdoB, Partido Comunista 

do Brasil. Dados biográficos. Fez curso primário de Desenho Mecânico em sua cidade 

natal, o último concluído em 1950. Mudou-se para cidade de São Paulo, onde trabalhou 

como Operário na Companhia Antarctica Paulista entre 1951 e 1959. Ali conheceu sua 

esposa, com quem se casou em abril de 1961 e tiveram uma filha, Rosana. Militou no 

PCB e, posteriormente, no PCdoB. Com o golpe militar de 64 foi viver com sua família 

em uma fazenda em Fernandópolis onde ficou pouco tempo, indo para clandestinidade. 

Periodicamente visitava sua família, sendo que, no final de 69 foi à última vez que 

esteve com seus familiares. 

Momente atuou como Operário em São Paulo até transferir-se para o Araguaia, 

onde desapareceu aos 41 anos de idade. Devido às perseguições políticas, foi viver no 

norte de Goiás e posteriormente no sul do Pará, próximo a Transamazônica na 
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localidade de Paxiba. Tinha um gênio alegre e muito criativo. Sabia sair-se com 

facilidade de situações difíceis. Muito habilidoso e prestativo, conquistava facilmente a 

simpatia de todos que o conheciam. Em algumas ocasiões esteve à frente com agentes 

da repressão, passando por camponês e dando informações erradas sobre os 

guerrilheiros, contando para isto com a ajuda dos moradores que o apresentavam como 

compadre ou parente. Pertencia ao Destacamento A da Guerrilha. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi visto pela última vez por seus 

companheiros no dia 30 de dezembro de 1973. Em 74, Joana de Almeida, moradora da 

região e esposa de Luiz Vieira de Almeida, camponês também desaparecido, esteve em 

seu antigo sítio na Paxiba, próximo a São Domingos e encontrou restos de uma ossada 

humana, semi-enterrada. Visíveis estavam o crânio e um fêmur, com características de 

terem sido enterrados há pouco tempo, porque ainda tinham restos de carne. Ao lado da 

ossada estava um chapéu feito de couro de quati curtido, o que lhe deu certeza de que se 

tratava de seu compadre e amigo Orlando. Na época, Joana nada pôde fazer porque 

estava proibida pelo Exército de ir a seu sítio, ao qual fora às escondidas à procura de 

alimentos. Este depoimento foi dado à equipe de jornalistas da Revista Manchete em 

1993. 

 

 

A SRA. – O último memorial que a gente vai ler é na verdade um resumo sobre 

a Guerrilha do Araguaia, produzido também ela Comissão de Familiares.  

No sudeste do Pará, em abril de 72 teve início a repressão aos militantes do 

PCdoB, que organizava as bases do que ficaria conhecido como a Guerrilha do 

Araguaia. Desde 1966 os guerrilheiros começaram a instalar-se na região, uma área de 

cerca de seis mil e 500 quilômetros quadrados com aproximadamente 20 mil habitantes. 

O governo ditatorial utilizou homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da 

Polícia Federal e das Polícias Militares do Pará, Goiás e Maranhão para combatê-los. 

Foram mobilizados cerca de sete mil militares para reprimir três destacamentos 

constituídos por 73 guerrilheiros. Após duas derrotas das tropas regulares as Forças 

Armadas iniciaram a terceira campanha, em outubro de 1973, depois de um ano 

recolhendo informações na região. Passaram a utilizar homens dos serviços de 
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informação treinados para o combate na selva em ação conjunta com as tropas. Nesta 

fase as tropas armadas executaram todos os prisioneiros. Alguns corpos foram 

decapitados e enterrados em bases militares. Foram assassinados 59 guerrilheiros e pelo 

menos 17 moradores da região sem que nenhuma comunicação fosse enviada a seus 

familiares. Os governos dos generais Garrastazu Médici e Ernesto Geisel decidiram 

extirpar da história não apenas os corpos dos guerrilheiros e sua memória, mas o próprio 

acontecimento. Utilizaram na selva os procedimentos do combate à guerrilha urbana. 

Nas cidades, entretanto, houve preocupação em poupar a população. No Pará, ao 

contrário, grande parte da população foi aprisionada tendo sido criados verdadeiros 

campos de concentração com a utilização de tortura generalizada. A região foi 

bombardeada com napalm e as plantações e árvores frutíferas incendiadas. Jarbas 

Passarinho, Coronel da reserva e por duas vezes Ministro da Ditadura definiu a 

guerrilha como uma guerra suja. Para ele, havia um forte motivo para manter o silêncio 

a respeito, pois, “divulgação disso, na medida, por exemplo, em que uma guerrilha de 

Xambioá durasse um ano para ser combatida, ela poderia, pelo noticiário feito a respeito 

dela, induzir a ações semelhantes. A grande massa desconheceu pura e simplesmente o 

assunto e sobre ela não se fez o efeito multiplicador da propaganda”. 

Os fatos que envolveram o combate a Guerrilha do Araguaia foram totalmente 

censurados e estiveram ausentes dos noticiários da imprensa entre setembro de 1972 e 

julho de 1978. A Guerrilha foi derrotada no fim de 1974, mas somente quando acabou a 

censura prévia, em 1978, a imprensa alternativa passou a resgatar sua história. Todos os 

guerrilheiros, com exceção de Maria Lúcia Petit, cujos restos mortais foram 

identificados em 1996, embora tenham sido reconhecidos pela União como mortos em 

1995, com a Lei dos Desaparecidos, são ainda hoje Desaparecidos Políticos, uma vez 

que seus corpos permanecem em locais ignorados. 

Por muito tempo, as únicas informações existentes sobre os desaparecidos da 

Guerrilha do Araguaia foram às do relatório do Dirigente Ângelo Arroyo, que 

conseguiu sair da região do conflito em janeiro de 1974. Arroyo, todavia, foi 

assassinado junto com os Dirigentes do PCdoB Pedro Pomar e João Batista Franco 

Drummond, quando houve a operação conhecida como o Massacre da Lapa, em 

dezembro de 1976. Essa fonte foi extraída do livro Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos de 64 a 85 do IEV. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá então. Vamos 

agora compor a mesa.  

Amelinha, antes de compor a mesa eu queria fazer até uma, como hoje é uma 

Audiência conjunta de todas essas pessoas, bom, deixa eu compor a mesa e depois a 

gente faz. Primeiro, composição da mesa. Criméia Schmidt de Almeida, ex-guerrilheira 

do Araguaia. Criméia, vem compor a mesa. Rosana de Moura Momente, venha compor 

a mesa, por favor. A Rosana está aí? 

 

 

A SRA. – Eu acho que ela saiu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela saiu definitivo ou... 

Não sabe. Ninguém avisou que ela ia depor? Vamos lá, Igor Grabois, senta do meu lado 

aqui, Igor, por favor. Laura Petit. Depois, José Dalmo Ribeiro Ribas. Dalmo, senta aqui 

ao lado do Igor, por favor. Maristela Nurchis, irmã de José Nurchis. E finalmente a 

Liniane Brum, sobrinha de Cilon Brum. A senhora pode sentar aqui ao lado da Petit. 

Alguém vai ver se a Rosana está por aí ainda não é? Chegou. Oi, Rosana. Você pode vir 

compor a mesa, por favor? Então ela é a Rosana de Moura Momente, filha de Orlando 

Momente. 

Criméia, Amelinha e demais companheiros, todas as sessões da Comissão da 

Verdade têm sido testemunhal acerca de cada pessoa, de cada biografia. Mas eu queria 

fazer uma pergunta aos companheiros, fazer uma consulta antes de começar, que é o 

seguinte. As pessoas têm diversas idades, diversas gerações, cada uma foi para um, 

então, eu não sei se é o caso, estou perguntando mesmo, se não podia fazer um histórico 

um pouco mais estrutural da organização de como o pessoal começou a ir para a 
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Guerrilha do Araguaia. Porque teve um pessoal que veio da Tchecoslováquia, tem o 

pessoal que passou pela China. Eu sinceramente não sei se é o caso, mas talvez vocês 

pudessem aproveitar essa oportunidade, é lógico que aqui não é uma sessão teórica, não 

tem essa pretensão, mas se pudesse explicar um pouquinho melhor ou dar alguns 

elementos para depois a gente entrar no caso a caso. Quer dizer, toda a metodologia 

daqui não é recontar a história dos Partidos e tal, mas é trazer à tona a questão dos 

mortos e desaparecidos. Isso é claro. Mas se alguém pudesse falar um pouco, não sei se 

o Igor, se a Criméia, se algum companheiro se dispusesse a fazer uma introdução. 

Criméia? Então Criméia, se pudesse fazer uma introdução. Você fala um pouco não é, 

Igor? Você se disporia a fazer um pouco? Está ótimo. Então com a palavra, Criméia. 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Bom dia a todos e a todas. 

Atendendo ao pedido do Deputado, eu vou tentar resumir um pouco a história. O 

PCdoB ele surge em 62 como uma cisão do PCB, Partido Comunista Brasileiro, como 

cisão do Partido Comunista do Brasil. E um dos pontos polêmicos que levaram a essa 

cisão foi à questão da luta armada. Se era possível a tomada do poder, de um poder 

democrático com perspectivas de implantação do socialismo através do que vinha 

acontecendo nos anos 62, da luta sindical, da luta dos movimentos de massa. Dessa 

organização do PCB se formou mais tarde, vai em 66 começa a se organizar o que mais 

tarde vem a ser a Guerrilha do Araguaia. Os primeiros militantes do Partido vão para o 

Araguaia em 66. Alguns vão para regiões próximas ao Araguaia, como Mato Grosso, 

Goiás, que na época não era o Tocantins ainda, Maranhão. E depois, com o passar do 

tempo, dos trabalhos é que se concentra na região do sul do Pará.  

Também dentro dessa perspectiva, essas pessoas, muitos deles foram para China 

fazer treinamento militar. É importante destacar que a gente tem cerca de mais ou 

menos 30 militantes do PCdoB que teriam ido para China fazer curso militar, e desses, 

apenas acho que 10 foram efetivamente para a Guerrilha da Araguaia. Outros não foram 

para luta armada.  

O Adriano Diogo falou da questão da Tchecoslováquia. Os cursos na 

Tchecoslováquia eram cursos regulares, tanto que o Osvaldão fazia o curso de 
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Engenharia de Minas, o Gilberto, não sei, era Engenharia de Minas também e eles 

faziam arte, esses dois militantes foram para Tchecoslováquia como militantes do PCB, 

não foram para treinamento militar. E faziam curso regular de Engenharia. E nesse 

processo eles acabam fazendo parte dessa cisão, entrando para o PCdoB e eu não 

saberia dizer se o Osvaldão e o Gilberto chegaram a ir para China.  

 

 

O SR. – O Gilberto foi.  

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Eu acho que o Osvaldão 

não.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O Gilberto foi para China em 68, quando teve essa 

coisa que aconteceu na matéria da Folha, tinha alguns, inclusive o André. Aí o Gilberto 

voltou por uma rota para trazer o pessoal da China, que ele conhecia, tinham duas rotas 

alternativas.  

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA  – Sim, porque em 68 essa 

matéria da Cia, inclusive um dos militantes que teria participado desse treinamento da 

China que entregou os companheiros que estavam no Paquistão e quem se prestou a 

fotografar o pessoal e a documentação foi o Governo do Paquistão, em Karachi, que 

eles foram detidos algumas horas no aeroporto.  

Então não houve, por parte do PCdoB não houve nenhum treinamento em Cuba, 

diferentemente de outras organizações no Brasil. A maior parte, como eu disse, se 10 
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que fizeram treinamento, dos 30 eu acho que 10 apenas participaram da guerrilha. Os 

outros 60 militantes que se tornaram guerrilheiros fizeram sua preparação militar na 

própria região. Não tiveram nenhum treinamento militar fora do país. O André eu acho 

que vai em 67 porque ele vai para China primeiro.  

Mais ou menos, eu acho que a história é mais ou menos essa porque, é 

importante destacar o seguinte, que a luta guerrilheira naquela região era muito mais... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Deixa eu fazer 

uma pergunta. E aí, quando se deliberou, bom, vamos para o norte do país, teve algum 

congresso, alguma deliberação? Porque o pessoal começou migrar em períodos muito 

diferentes. Quer dizer, não foi de uma hora para outra que todo mundo foi para lá. Eu 

estava vendo pelas biografias que teve vários ciclos migratórios, formas de instalar. Isso 

dá para falar um pouquinho sobre isso? 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA –  Então, essa questão da 

resistência armada é uma resolução da sexta conferência do Partido em 1966. Nesse 

mesmo ano, 66, vão para região o Gilberto Olímpio, André Grabois, Osvaldo Orlando. 

O André eu acho que vai em 67 porque ele vai para China primeiro. O Osvaldo 

Orlando, o Manuel Nurchis, são os primeiros que vão para a região em 66 e é uma 

decisão do Partido de se preparar para uma resistência armada, tendo em vista que 

dentro da concepção do Partido era preciso uma atividade política também junto a essa 

população camponesa. Não era só travar combate nessa região. Era preciso ganhar esses 

camponeses para uma posição política de resistência a ditadura. A região tinha umas 

características interessantes, por exemplo, porque lá não se ouvia rádio brasileira. Não 

se ouvia porque não chegava, não existia Embratel, que foi criada graças a isso também. 

Mas a gente ouvia BBC, Voz da América, Rádio Havana, Albânia, Pequim, Dinamarca 

tinha um programa em português para o Brasil, onde a população ficava sabendo da 

ditadura brasileira sem saber os detalhes das coisas, porque as notícias internacionais 
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são muito esparsas. E era interessante que a população sabia mais da guerra do Vietnã 

do que do que acontecia no Brasil. Tanto que muitas vezes eles confundiam a ditadura 

com a ditadura do Getúlio. Mas do Vietnã eles acompanhavam muito bem. E era uma 

população que tinha uma história de enfrentamento, porque já tinham tido antes 

enfrentamentos com madeireiras, enfrentamento com mineradoras e boa parte da 

população veio do Nordeste expulsos pela questão da terra, então eram questões muito 

sensíveis à população.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Transamazônica, a obra 

da Transamazônica já estava começando, já estava em andamento? Vocês estavam 

próximos à Transamazônica? 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Não. Nós estávamos 

próximos, principalmente o meu destacamento, o destacamento A, era próximo à 

Transamazônica, mas a Transamazônica só teve início em 70 e os primeiros que 

chegaram à região chegaram em 66, eu cheguei em 69, começo de 69, e quando 

começou a Transamazônica os camponeses diziam o seguinte, nós estamos aqui 

expulsos pela Belém-Brasília e agora nós vamos ser expulsos pela Transamazônica. E 

eles diziam, a gente vem, amansa o lugar, porque era um lugar muito hostil, e quando 

ele está amansado vem o governo e abre a estrada para os fazendeiros. Então esse 

sentimento existia e a gente trabalhava com essa questão dentro, a gente tinha limitações 

porque a gente não queria ser identificado, mas a gente discutia essas questões. Eu acho 

que mais ou menos contextualizei o que aconteceu. Eu só quero falar uma coisinha, hoje 

está fazendo 41 anos que o Exército começou o ataque na região do Araguaia e até hoje 

nos só conseguimos identificar dois dos 70 desaparecidos que foram reconhecidos pela 

sentença da OEA. Os dois identificados foi a Maria Lúcia Petit, que apareceu aqui no 

telão e como o livro é de 77 tem o Bergson Gurjão Farias, que foi identificado em 79, 

que foi encontrado pelos familiares em 91. Em 2009 que ele foi identificado, mas foi 
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encontrado pelos familiares em 1991, foi abandonado pelo Badan Palhares, que não 

quis levar a ossada, foi reinumado pelo coveiro e em 96 retirado pela Comissão Especial 

e só identificado em 2009. Ou seja, 18 anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você podia falar um 

pouquinho da fase da chegada, da adaptação, do clima político, da organização, podia 

falar um pouquinho da parte política antes de entrar na fase mais militar mesmo. 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – O nosso trabalho junto com 

a população era de prestação de serviço, que não tinha nenhum lá, e de comércio. Eu 

digo prestação de serviço porque lá não tinha escola, lá não tinha nenhum posto de 

saúde, lá não tinha absolutamente, nem dinheiro não é. Lá se usava, era o escambo. Não 

tinha, as pessoas trocavam produtos por produtos. Então a gente, alguns participaram 

criando escolas, eu, que era estudante de enfermagem, fazia atendimento médico e 

atendia os doentes e fazia parto. Era parteira. E tudo isso era discutido politicamente 

porque a gente mostrava, olha, aqui falta tudo. E tinha um sistema de coleta de 

impostos. Então tinha um, eu acho interessante contar essa história porque mostra como 

se dá a presença do Estado. Era um barco com a bandeira do Brasil e nesse barco ia à 

coletora de impostos, que era uma mulher da União, a Delegada de Polícia, o Delegado 

de Polícia. A coletora era mulher, o Delegado era homem e ia, eram os três poderes, 

mas era a Polícia, o coletor de impostos... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Polícia Federal ou Estado? 
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A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Polícia Estadual. E o que 

esse barco fazia? Ele subia o rio cobrando impostos. Então, se estavam às canoinhas 

atravessando o rio, eles subiam o Rio Tocantins e o Araguaia, descia o Tocantins e 

subia o Araguaia. Se tinha canoinha levando farinha, levando porcos para vender no 

Estado de Goiás, eles apreendiam todo o produto. Se tinha, eles iam passando nas casas, 

nas vilazinhas, e se tinha algum problema de briga entre as pessoas, qualquer desavença, 

eles prendiam o que o Delegado julgava culpado, amarrava em uma árvore e continuava 

subindo o rio e quando terminava o limite do município ele voltava e recolhia o preso, 

recolhia os impostos que as pessoas estavam devendo, e como não existia dinheiro, 

então esses presos ficavam dois, três dias amarados em árvores ao tempo e recolhiam 

dinheiro do ICMS, essas coisas, que isso eles cobravam bem. Esse barquinho era 

chamado o barco dos três poderes. E os camponeses diziam o seguinte, inclusive 

perguntavam quando eles eram cobrados de impostos, como é que o estado vai colocar 

meu porquinho nos cofres públicos? E esse era o Estado. E a gente dizia, pois é, leva o 

seu porquinho, leva o seu saco de farinha e você não tem escola para o seu filho. A 

única escolinha mais próxima que tinha era uma mulher cega, semianalfabeta que era 

professora, e ela dava aula porque ela queria ensinar o que ela sabia. Ela não recebia do 

Estado. Então a gente passou a ajudar essa mulher. Não substituí-la, mas ajuda-la 

porque era muito difícil uma cega semianalfabeta na escola. E assim era tudo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Criméia, mas tinha, qual era 

a base, a base era criar uma zona liberada, um território liberado, formar uma coluna 

guerrilheira, formar uma coluna de um exército de libertação, tinha alguma discussão 

teórica aí? 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Era tudo isso. Com o 

tempo... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer mais uma 

pergunta. Por exemplo, no Nordeste tinha gente do combate das ligas camponesas 

sindicalizado. Porque em uma região tão erma assim, de gente que não tinha tradição de 

sindicalização, qual era a concepção? Era uma transferência meio da teoria, uma teoria 

de formação do exército meio aos moldes da Luta de Libertação da China, da Coluna do 

Mao, Mao Tsé-Tung, tinha um fundamento assim? Qual era o embrião? Quer dizer, não 

era só se instalar lá, ter contato, criar consciência política, além desse aparente 

socialismo tinha uma teoria política que justificava tanto sacrifício e a transferência de 

gente do comando, o PCdoB deslocou seus melhores quadros para lá. Podia falar um 

pouco sobre isso? 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – O objetivo não era travar 

combates na região. A região seria uma área de refúgio. Então o confronto com as 

Forças Armadas se daria na Belém-Brasília, as cidades próximas à Brasília, inclusive 

onde havia recursos de armas, recursos financeiros. O combate se deu na região porque 

o Exército atacou antes da nossa iniciativa de começar.  

O objetivo era esse, de formar pequenos embriões de exército, aumentar esses 

pequenos embriões, conquistar território. Agora, em uma perspectiva de longo prazo, 

não era uma perspectiva de curto prazo. E poderia até se transformar em uma região, 

como era frequente naquela época, o país do norte e o país do sul. Podia haver um 

acordo em que dividisse. Mas isso tudo dependeria do transcorrer da luta, das nossas 

conquistas. A gente não tinha uma perspectiva imediata para isso. Agora, o importante é 

dizer que não era também a nossa perspectiva atacar naquela região e sim fora dela.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora vamos concentrar na 

sua história, a sua trajetória, a sua chegada, teve o período de adaptação e a luta. Você 

entrou e saiu várias vezes... 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Eu cheguei no começo de 

69, não tinha mulheres na região, eu fui à terceira guerrilheira do meu destacamento. 

Tinha dois companheiros, que era o André e o Jean Carlo Castiglia, depois chegou eu e 

depois vieram os outros.  

O aprendizado é difícil porque eu era uma pessoa de vida urbana, nunca tinha 

entrado em uma selva. Para se ter uma ideia, eu cheguei à casa que eu fui morar, eu 

cheguei à noite e me apresentaram mais ou menos onde eu estava, disseram, olha, ali 

fica a Estrada do Boi, aqui o rio e esse é o nosso sítio. E eu levantei de manhã e falei, 

vou dar uma volta na Estrada do Boi. E me perdi na mata, porque a Estrada do Boi não 

existia. Era uma trilha. Eu passei pela trilha, mas continuei procurando a Estrada. E 

depois de uma meia hora eu vi que eu estava perdida dentro da mata. Então era isso. E 

não tinha nada. O que eles chamaram de estrada era uma trilha que só cabia um pé na 

frente do outro, os dois juntos não dava para ficar parado. Era daquelas trilhinhas bem 

estreitas que passava o cavaleiro com a boiada, porque os bois quando fugiam das 

enchentes do Pantanal eles iam para lá. E tem os casos assim interessantes da miséria, 

que era muita miséria. Eu me tornei parteira, eu nunca tinha feito um parto, eu me tornei 

parteira por falta de tudo, entende. Não tinha, como eu atendia doente com febre, um 

doente que machucou a mão, não sei o que, aí um dia uma mulher, uma parteira teve um 

problema com uma parturiente que ela não sabia resolver e ela falou assim, a senhora 

que entende de bula, porque eu sabia ler bula de remédio, então eu tinha o título de bula. 

A senhora que entende de bula vem porque eu não consigo mais atender. Então eu me 

tornei parteira. Quer dizer, era um caso que não tinha solução, era uma mulher que tinha 

uma ruptura de períneo completa, então quando ela fazia força para o bebê nascer vinha 

não só o bebê como o próprio útero. E a parteira falou, eu não sei fazer isso. E eu tinha, 

como eu lia bula eu lia também livros, porque já que eu era tão ignorante, então eu tinha 

um livro de obstetrícia e fui ver o que se fazia em uma situação dessas. E estava escrito 
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assim, indicação absoluta de cirurgia. Eu disse, como? Aí eu falei com a parteira, olha, 

vamos nós duas tentar fazer uma coisa, alguma coisa. Então, quando a mulher começou 

a fazer força eu falei, uma empurra e a outra puxa para ver se a criança sai e a outra 

empurra o útero. E com a mão. Não tinha nada para...  

E aí eu me tornei parteira porque tinha resolvido um caso gravíssimo. Então era 

uma situação muito pobre, que a gente dizia o seguinte, que a nossa única vantagem em 

relação aos moradores é que a gente estava fazendo uma viagem ao passado e que a 

gente já conhecia o futuro. Então a gente conhecia a tecnologia. Não que pudesse usar, 

mas conhecia. Porque lá não tinha tecnologia nenhuma. Lá não tinha geladeira, não 

tinha luz elétrica, não tinha carro, não tinha, o único motor que eles conheciam era do 

avião que passava às oito horas da manhã e marcava o horário. Mas passava muito alto.  

Como eu fiquei quatro anos na região, desses paulistas eu conheci alguns e eu 

gostaria de falar deles. Poucos que eu conheci. Eu conheci o Lúcio Petit. O Lúcio Petit 

deve ter ido, não me lembro, 70, 71, acho que foi em 70. E o Lúcio, porque antes do 

Lúcio chegar eu andava na região e fazia mapa. E fazia do meu jeito. Assim como eu 

fazia parto do meu jeito eu fazia mapa do meu jeito também. Eu andava cinco minutos 

no rumo tal, marcava lá no caderninho, e se era subida eu punha uma setinha para cima, 

porque cinco minutos na subida você anda menos, se é na descida você anda mais, para 

depois fazer um mapa. Então os mapas eram muito estranhos. Quando o Lúcio chegou 

ele foi ensinar a gente a fazer mapa. Ele foi ensinar a gente a mexer com... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com bússola? 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Não. Com a bússola a gente 

sabia, só que o nosso norte era sempre o norte magnético. A gente nem sabia que tinha 

diferença de norte magnético para norte geográfico. Então dava umas diferençazinhas, 

mas o Lúcio é que foi nos ensinar essas coisas mais técnicas.  Mexer com pantógrafo, a 
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traçar as coisas, a reduzir mapa, ampliar mapa, e algumas coisas de estatística para a 

gente ver essas coisas, o que é que era subida, o que era descida, quanto você andava, 

quanto você não andava. E tinha uns negócios muito complicados, e inclusive calcular a 

diferença desse tal de norte geográfico e norte magnético, que pelos processos 

artesanais que nós tínhamos lá, porque não existia celular, não existia GPS, não existia 

nada disso. Então a gente podia fazer dois dias no ano, um era o dia do início da 

primavera e o início do outono, que o sol está exatamente em cima do Equador, e que a 

gente a hora que o sol nasce à gente punha o espetinho e via qual era o oeste por causa 

da sombra e aí a gente calculava a diferença entre um norte e outro. A gente tinha dois 

dias no ano para fazer isso, que chama azimute, que eu aprendi com o Lúcio, porque ele 

era o que mais entendia dessas coisas. 

Com o Orlando Momente, que foi outro que eu conheci, o Orlando Momente era 

muito prático, e como essa brincadeira nossa que a gente estava viajando do futuro para 

o passado, quando o Orlando Momente, eu acho que o Orlando Momente chegou antes 

de Lúcio. Quando ele chegou à região ele era um cara muito prático, e ele foi fazer a 

casa dele, que a gente que fazia a casa que a gente ia morar, e ele aproveitou... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas comprava terreno ou 

não? 

 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHIMIDT DE ALMEIDA – Não. Lá tudo era posse. Era 

tudo do governo, terra devoluta. E tinha uns negócios que era assim, concessão para 

dono de castanhal, que era por 99 anos renováveis por mais 99 anos, eternamente. E 

acho que até hoje ainda são. Esse Petit, eles cortaram os castanhais, mas ficou a terra. 

Ficou a terra e eles colocaram os boizinhos lá. São os mesmos.  

O Momente ele fez o seguinte, quando ele fez a casa dele ele pegou uns bambus 

e ele tinha uma pia com água encanada. A água vinha lá do morrinho, dentro do bambu, 
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ela não precisava carregar a água até a casa dele. E tinha outro bambu que era o 

chuveiro. Ele tinha dois, e ele fez o seguinte, lá a gente pilava o arroz e era muito 

pesado aquilo, então ele adaptou o pilão e fez um monjolo. Então ficava lá a água do rio 

batendo o arroz dele e de manhã era só pegar e cozinhar o arroz. Peneirar e cozinhar. E 

as pessoas achavam que ele era um gênio. Nossa, mas que cara criativo, que cara capaz 

e não sei o que. E ele falava assim, tudo isso já fizeram. Eu só estou repetindo. Mas o 

interessante era que, por exemplo, eu já tinha visto um monjolo na minha vida, mas eu 

não tive ideia de fazer. E ele teve. E era muito, ele era muito habilidoso para fazer isso e 

facilitava muito o trabalho. E o interessante é que os camponeses, muitas coisas não 

repetiram, porque todos eles podiam ter feito eu monjolo. Não era uma coisa difícil, eles 

já tinham o pilão. Mas eles acharam que era muita engenharia para cabeça deles, não 

fizeram. Nem a água encanada.  

Uma coisa que eles imitaram da gente, que foi também criação do Orlando 

Momente foi a pia. A gente tinha nossa cozinha, uma janelinha e do lado de fora a gente 

fez um balcãozinho porque aí você lavava as coisas e não molhava o pé, porque tinha a 

paredinha. Então tinha uma coisas assim, e eu acho que esses dois companheiros eles 

contribuíram muito com os seus saberes, com a sua agilidade e cada um de nós tentava 

fazer, cada um teve suas características. É isso que eu lembro deles, os outros eu não 

conheci, não foram do meu destacamento. Tem o Peri que eu acho muito interessante 

porque foi, a abordagem da irmã dele lá em Washington que forçou inclusive o 

Fernando Henrique, quando eleito, quando assumiu a fazer a Lei 9140 e mesmo assim 

levou quase um ano para ela ficar pronto, ficou pronta em dezembro, então eu acho que 

teve esse aspecto importante da irmã do Peri.  

É mais ou menos isso. Já falei bastante. Se quiserem perguntem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então agora a Rosana de 

Moura Momente, filha de Orlando Momente.  
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A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Eu vou tentar falar breve 

porque às vezes eu começo a falar e não termino. Meu pai é Orlando Momente também 

e muita coisa eu fiquei sabendo através da Criméia, que ficou mais tempo do que 

comigo.  

Teve um ano já ele teve que deixar a gente, tentou até por um tempo levar eu e 

minha mãe em uma fazenda que era de um dos do Partido, mas estava muito arriscado e 

ele deixou a gente com uma pessoa da família e ele teve que ir embora, então, depois 

vinha de vez em quando visitar a gente escondido, eu tenho poucas lembranças. Fiquei 

um tempo, um bom tempo longe da minha mão também, eu não pude viver com ela 

porque ela não tinha onde morar, tinha que morar junto comas a patroas, ela era 

empregada. Até os seis anos ele veio visitar, eu estava em uma creche, tinha que morar 

lá. Inclusive ele veio uma vez e nem pôde entrar porque ele não veio com a minha mãe 

e eram freiras e ela falou, a gente não te conhece, então você não pode entrar, vem com 

a mãe, então era uma forma de ter uma segurança também. Porque algumas crianças 

foram levadas da família, foram criadas por militares também parece.  

Na verdade eu estou falando aqui, mas é meio difícil para mim estar falando. Eu 

estou falando mais no sentido de estar podendo ajudar minha mãe também agora, que 

ela passou por um período muito difícil. Eu admiro muito meu pai pelas notícias que eu 

tive da Criméia, porque como eu fui criada longe da família eu não consigo ter muito 

diálogo. As pessoas escondiam muito sobre o meu pai. Não falavam sobre ele por medo 

de, não podia ser divulgado naquela época o que estava acontecendo então minha mãe 

não falava nele, minha família sobre ele.  

Só aos 15 anos que minha prima que me contou o que aconteceu com o meu pai 

e foi em 85 que teve um livro negro lá na OAB e tinha o nome do meu pai e eu liguei 

para esse advogado que colocou esses nomes nesses livros e eu liguei para ele e falei, o 

que é que aconteceu, como é que ele sumiu e aí ele me colocou em contato com a 

Criméia, com as famílias de desaparecidos e eu fiquei sabendo o que tinha acontecido e 

aí eu soube mais, essas histórias que ela falou agora sobre ele e admiro por ele ter sido 

uma pessoa que se importou de ajudar as pessoas lá, mesmo estar sendo perseguido, 

mesmo estar contra o governo, mas quis ajudar as pessoas, que é uma coisa que eu 

valorizo muito.  
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E agora eu tento ajudar minha mãe porque eu sei que ela passou muita 

dificuldade, e como eu fui afastada da minha família muito tempo eu tenho muita 

dificuldade, até no meu trabalho, não me mantenho em trabalhos porque tem minha 

insegurança também, mas quero tentar ajudar ela. E uma coisa que está sendo difícil é 

que ela tem direito a uma pensão por morte do meu pai, mas o governo não libera a data 

exata do falecimento, então o INSS não libera essa pensão. Porque tem um período que 

ele contribuiu como trabalhador registrado e tudo e mais o período que ele poderia 

trabalhar, poderia ter trabalhado que o governo colocou lá, para contagem do INSS, mas 

o próprio órgão público, que é quem dá essa pensão, alega que não é a data do 

falecimento dele, então eles dificultam. E eu, a assessora disse que era importante eu 

estar falando isso para ver se consegue ajudar alguma coisa, porque eu preciso ajuda-la, 

no momento eu estou sem condições de estar pagando para cuidarem e ele está em uma 

situação muito já, idade e muito problema de saúde e eu trabalho na Prefeitura, um 

cargo simples, como se fosse Auxiliar, meu salário é bem pequeno, não tem como pagar 

uma pessoa ou uma casa de repouso e todo o tratamento dela. Eu tentei através de um 

órgão de justiça que é gratuito, mas também não consegui. Os advogados não pegam 

esse caso porque, como ela está em uma idade avançada pode demorar para conseguir 

essa causa ou perderem, não sei. Mas eu acho meio incoerente não darem essa data, eu 

não conseguir essa data para ela ser ajudada. E eu, como ela passou muita dificuldade 

até para conseguir ficar comigo, inclusive, ela poderia, teve gente até que me pediu, dá 

ela para mim, a criança, que seria eu, no caso, porque ela não tinha condições, mas ela 

tentou se manter o máximo para me ajudar. E eu sei que meu pai também onde ele 

estava ele estava aflito, até um tempo ele tentou ajudar a gente e ele tinha bastante 

afinidade com a família, com a gente. Eu sei que ele sofreu bastante de ficar afastado, 

mas, basicamente é isso.  

Agradeço até a Criméia toda a ajuda que ela tem me dado até hoje e de ter 

trazido informações do meu pai, porque foi através dela que eu o conheci. Minha 

família não falava dele, nem minha avó. Minha avó é descendência italiana, então ela 

era mais fechada. Eu acostumei não falar nada, conversar com as pessoas também, de 

tanto que não falavam comigo eu acho que eu me acostumei a não falar com as pessoas. 

É isso. Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você mora em São Paulo? 

Você mora em São Paulo. Sua mãe também mora em São Paulo? Vocês moram em São 

Paulo não é? 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Certo. E o pessoal tem o 

seu contato aqui da Comissão? 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Tem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom. Vamos 

encaminhar então isso aí. Vamos ajudar. 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Desculpa. Só 

complementando, eu estou até afastada do meu trabalho para poder cuidar da minha 

mãe. Estou até arriscando a perder minha vaga, eu sei que a Prefeitura não perde 

emprego, mas eles mandam a gente para um cargo não muito bom em algum lugar ruim 

e eu fico aflita. Eu estou até meio, de estar perdendo meu lugar, mas eu quero cuidar 
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dela. Eu acho que a prioridade, nem que eu, eu estou me arriscando, eu estou sem 

receber meu salário, mas porque eu quero cuidar dela porque ela fez bastante. Eu estou 

sem trabalhar... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em que Secretaria você 

trabalha? 

 

 

A SRA. ROSANA DE MOURA MOMENTE – Na área da saúde. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Secretaria de Saúde. Se 

você precisar ir, a Amelinha vai te acompanhar. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos 

prosseguir. Quem fala agora? Vamos dar preferência para as mulheres porque todo 

mundo pode ficar mais um pouco não é? Petit, fala um pouquinho? 

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Eu gostaria de, hoje eu estou quase sem palavras, 

porque eu acho que é difícil, eu já disse muitas vezes. Eu tive três irmãos desaparecidos 

no Araguaia. Nós éramos cinco irmãos, então uma vez eu disse assim, a minha família 

foi dizimada. Minha mãe era viúva, criou com dificuldade, conseguiu que os filhos 

estudassem. O Lúcio era Engenheiro, e um pouquinho que a Criméia contou, ele fez um 

curso de Engenharia brilhante. E eu fico pensando, todas essas pessoas que 

desapareceram e que a ditadura eliminou da vida deste país, hoje se estivessem vivos eu 

acredito que o país podia ter sido outro.  
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Eu lamento, essa geração que lutou, que deu a vida e que precisa sim ser 

lembrada, precisa ser esclarecida as circunstâncias de morte, então Adriano Diogo, não 

vou falar muito porque eu acho assim, o caso da Maria Lúcia já foi dito em uma 

homenagem às mulheres guerrilheiras agora início de março, Helenira, a Suely, a Luíza, 

a Maria Lúcia, foi feita uma sessão especial às mulheres guerrilheiras do Araguaia.  

Também agora recente meu irmão, eu não pude ir, mas meu irmão participou, na 

cidade de Bauru, onde lá foi constituído um comitê, uma Comissão da Memória, uma 

Comissão da Verdade, eu já estou tão atrapalhada, porque na verdade a Comissão da 

Verdade a gente sempre batalhou pela Comissão da Memória, Verdade e Justiça, então 

eu acho assim, eu penso na verdade eu penso na justiça. Mas, voltando lá, os meus 

irmãos já foram, o caso deles já foi tratado lá em Bauru. Inclusive lá em Bauru foi dada 

a Comissão Irmãos Petit. Quer dizer, eles são lembrados, eu acho que o Adriano Diogo, 

o Clóvis me contou que os participantes lá de Bauru agradeceram a sua contribuição lá 

para a cidade, também a família, o que a gente pode contribuir é isso, ter alguns 

cidadãos da região do interior de São Paulo que se dispuseram a fazer resistência à 

ditadura militar.  

Em resumo é isso um pouco. Agora, eu espero que realmente o Estado brasileiro 

faça jus ao resultado da Comissão da Verdade. Porque nós familiares de desaparecidos 

da Guerrilha do Araguaia, nós tivemos em 2010 uma vitória, que eu acho que não foi só 

vitória nossa porque quando a Corte da UEA condenou o Brasil a esclarecer as 

circunstâncias de morte e dos desaparecidos do caso Araguaia ela estendeu para todos 

os desaparecidos do Brasil. Quando ela fez a menção não só a questão de esclarecer as 

circunstâncias de morte, de devolver os corpos aos familiares para darem um 

sepultamento digno, isso aí é o óbvio que qualquer sociedade respeita o direito do 

familiar de enterrar seus mortos, ela também colocou aquele “x” da questão que é a 

questão da justiça. Então, pelo direito internacional o Brasil deve sim cumprir a 

sentença, deve fazer justiça, apurar os responsáveis, em um primeiro estágio a verdade, 

mas eu ainda espero que realmente o nosso país possa fazer essa justiça. Apurar os 

responsáveis e dar esse grande passo, que a nossa transição democrática para mim ainda 

não se fez, porque está faltando à justiça, a verdade e a justiça também. E eu espero que 

a gente possa chegar lá. Se eu não tivesse esperança eu acho que eu nem abriria minha 

boca. Porque eu fico vendo, isso é o que todo mundo diz, os pais, as mães que deram 
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início aquela ação lá em 82, que já está completando 30 e não sei quantos anos, já 

faleceram. Existem pouco vivos. A mãe do Peri, lá no Rio de Janeiro, que ainda aguarda 

ver alguma solução para o caso do Pedro Alexandrino, e outras mães também, umas 

poucas que estão vivas, e nós, a outra geração, dos irmãos, dos filhos, e a gente também 

já está em uma idade que não é pouca. São 40 anos de luta. E eu acho sim que o Estado 

nos deve muito. E eu gostaria que não se passasse mais 40 anos para a gente ver isto. 

Que em 2010 a Corte Americana de Direitos Humanos da UEA prescreveu para o Brasil 

a receitinha lá, olha, cumpra isso, isso e isso, na sentença que ele fez, que não foi só 

para nós do Araguaia. O grande mérito é que diz assim, a questão da Lei de Anistia não 

deve ser entrave para a aplicação da justiça, não só no caso Araguaia, mas em qualquer 

outro caso em que a Lei de Anistia tem sido utilizada como argumento para não 

aplicação da justiça no nosso país. Eu acho que é só isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Petit, deixa só eu te fazer 

uma pergunta, eu não vou ficar aprofundando muito. Porque não é qualquer família que 

tem três irmãos combatentes e eu convivo com vocês dois, Clóvis e você. Fala um 

pouquinho disso, por favor. Os seus irmãos, em diferentes idades, cada um foi tendo um 

tipo de engajamento e todos acabaram indo para o Araguaia. Evidente que o mais velho 

era tudo aquilo que você tem dito. Mas fala um pouco dessa relação de vocês dois que 

ficaram com os que foram. Apesar da distância, fala um pouquinho disso. Lógico que 

sua mãe não está mais por aqui, fala um pouquinho disso.  

 

 

A SRA. LAURA PETIT – Olha, a minha mãe, no caso da minha mãe, que teve 

cinco filhos, se a gente for usar lá tudo aquilo que a matemática do Lúcio lhe serviu, ela 

teve 60% dos filhos dizimados. Quer dizer, restou eu, que era casada na época, tive um 

pouco de militância em movimento estudantil, na Maria Antônia, e a Maria Lúcia, que 

era a caçula. Aliás, o Clóvis que era o caçula, que na época do golpe devia ter oito anos 

de idade, depois em 70, quando eles foram, ele era um adolescente, um pré-adolescente, 
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e o Lúcio dizia para ele, eu acho que isso que ficou muito, a falta que eles fazem para 

nossa família. O Lúcio se despediu do Clóvis, na época, que devia ter uns 14 anos, em 

70, quando ele foi para o Araguaia, ele disse assim, quando você crescer um pouco mais 

eu volto para te buscar para você também lutar com a gente. Ele disse assim, por 

enquanto você fica para cuidar da mãe. E eu acho que isso aí pesou muito para o Clóvis, 

porque quando minha mãe faleceu o Clóvis disse, o Lúcio disse tudo aquilo, eu não sei 

se eu cuidei direito da minha mãe.  

Sabe, nós fizemos o que pudemos para que ela tivesse uma velhice com menos... 

Agora, da questão dos meus irmãos, é óbvio, nós fomos criados juntos, tivemos uma 

infância juntos, o Lúcio foi o primeiro que entrou na militância e a Maria Lúcia era a 

caçula, morava no interior e nas férias a gente se reunia, porque o Jaime foi estudar no 

Rio, o Lúcio foi fazer Engenharia em Minas e eu fui estudar em São Paulo, então, com a 

minha mãe ficaram os pequenos, que era a Maria Lúcia e Clóvis. Nas férias, eu acho 

que para o Clóvis era muito significativo porque ele ficava na estação de trem, quando 

São Paulo tinha trem funcionando para o interior, Estação da Luz, ele ficava esperando 

a chegada dos irmãos, porque era aí que a Maria Lúcia teve contato, o Lúcio fazia 

discussão política com ela na escola secundária, que ela já estava fazendo quando 

adolescente. O Jaime também. Depois o Jaime foi para Engenharia fazer em Minas, do 

Rio ele foi para Minas e também iniciou a militância política dele lá. Ele foi preso em 

Ibiúna em 68 porque ele era representante do diretório acadêmico da Engenharia e ele 

foi preso, ficou no Presídio Tiradentes. E eu acho que isso aí também foi o grande 

marco porque nessa época minha mãe tinha vindo para São Paulo com os filhos 

menores, a Maria Lúcia terminou a escola normal aqui, ela era professora e ela começou 

também a militar no movimento secundarista. Ela terminou o curso no Fernão Dias, na 

escola lá de Pinheiros, e ela conheceu aqui o irmão do Dalmo. Ela conheceu o 

Guilherme Ribas, que era do movimento secundarista e eles tinham contato em 68, 

nessa época no movimento secundarista.  

E foi assim. Depois a minha mãe voltou para o interior, levou o Clóvis, a Maria 

Lúcia quis ficar porque ela já tinha se formado e continuou daí sim a militância dela já 

no Partido organizado. E o Jaime, por ter sido preso em Ibiúna, quando voltou para 

Minas para fazer Engenharia veio um jipe do Exército logo no final de 68, buscar para 

ele ser interrogado, porque Itajubá tinha um Quartel, era zona militar. Vieram na casa 
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dele, na porta dele parou o jipe porque tinha sido instaurado o inquérito policial militar. 

E foi aí, como ele já sabia das condições de tortura e tudo o mais que implicaria na 

prisão dele ou no depoimento, porque ele já era militante do Partido, ele resolveu 

abandonar, não abandonar a faculdade, nem voltou para casa. Saiu com a roupa do 

corpo e foi para um sítio porque naquele ano ele tinha se casado. Um sítio lá do sogro, 

em Minas, e daí veio para São Paulo e já entrou direto na Clandestinidade. Muitos anos 

depois eu soube que ele foi inicialmente para Goiás, como a Criméia falou, todos foram 

direto para a região da guerrilha e de Goiás, na verdade a última vez que eu o vi, que ele 

veio para uma reunião com o comitê do Partido, daí sim que ele foi deslocado para o sul 

do Pará. Foi início de 71. Mas ele já estava clandestino desde final de 68. E é isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Maristela 

Nurchis, irmã de José Nurchis. Tem microfone para a Maristela aqui, por favor. 

Maristela com a palavra. 

 

 

A SRA. MARISTELA NURCHIS – Nós éramos uma família de pai, mãe, meu 

irmão e eu. Então eu acho que, não sei bem, por volta de 62, por aí, meu irmão começou 

talvez um pouco antes, a militância no PCdoB e praticamente saiu de casa. Devia ter 

uns 23 anos. Saiu de casa, eventualmente chegava, mas saia. Chegou a ir a polícia ir na 

minha casa ver, vasculhar para ver se tinha alguma coisa comprometedora. Eu sei que 

nesse ínterim minha mãe ficou muito doente, foi operado, ficou magríssima mesmo, 

ficou 20 anos doente, e meu pai, eu acho que devido à situação, teve um infarto e 

morreu. Quer dizer, nesse período meu irmão já estava meio fora de casa, porém não 

tinha ainda para o Araguaia. Aí foi esse horror. Eu trabalhava, tivemos que deixar nossa 

casa, eu e minha mãe, e fomos morar na casa de parentes porque não tinha quem 

cuidasse dela e mesmo porque não tinha como arcar com todas as despesas. Aí 

perdemos ele de vista. Não tínhamos notícias, não sabia nada. Minha mãe só chorava 

diariamente sentido a ausência, aquela coisa toda e era um desespero. E doente, doente, 
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doente. Fazia hemodiálise. Daí lá uma vez ele apareceu, já morávamos na casa de 

parentes, apareceu, veio. Ele era muito, como se diz, amigo, aberto, uma pessoa, sei lá, 

bem família. Apareceu, tal, disse que talvez não voltasse porque ia para longe, não disse 

onde era o longo. Eu acho que aí é que ele foi para China. E aí ficou essa tortura, essa 

coisa horrível, que a gente não tinha notícia. De vez em quando ia uma pessoa que se 

dizia, com nome falso, evidentemente, que se dizia que era do Partido e levava uma 

cartinha escrita por ele, que eu reconhecia a letra, que estava bem, não sei o que, mas 

também sem dar nenhuma informação ode onde estivesse. E minha mãe, coitada, 

devorava aquelas cartinhas. Mas isso muito, muito, cada dois anos, por aí. Até que, 

finalmente, minha mãe, que ficava lendo tudo quanto é notícia para ver se tinha 

informação sobre ele, um dia leu no jornal uma notícia pequena que ele tinha morrido 

junto com um outro companheiro e tal. Aí foi uma coisa horrorosa, tal, até que ela 

morreu com essa coisa, com essa vontade de ver o filho, essa tristeza toda. 

Em suma, nossa família praticamente se acabou porque só tenho eu. Não tem 

mais ninguém na família. Então é isso. Até agora dói muito isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Obrigado por ter 

vindo. A senhora mora aqui na capital? Mora. Liniane Brum, sobrinha de Cilon Brum.  

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Olá. Bom dia a todos. Eu queria falar primeiro que 

estar sentada aqui não é uma posição muito confortável eu acho que para ninguém. Eu 

vou um pouco falar de onde eu falo e por que é que eu estou sentada aqui. Eu sou 

sobrinha e afilhada do Cilon Cunha Brum, que desapareceu na Guerrilha do Araguaia e, 

enfim, eu tenho 41 anos, então eu tenho o tempo de vida que é o tempo de 

desaparecimento dele.  

O Cilon é gaúcho do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo estudar na PUC de 

São Paulo e também trabalhava em uma das maiores agências de propaganda da época, 
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que era a MPM. Ele era estudando de Economia, quando também tornou-se então um 

militante do PCdoB.  

Eu sou uma familiar de segunda geração, como já dá para perceber. O que me 

ligou muito a história do Cilon foi que a última vez que ele foi visto pelos meus avós foi 

no dia do meu batizado em Porto Alegre, quando ele já estava clandestino em São Paulo 

e então o meu pai e a família do Rio Grande do Sul, que em geral não tinha nenhum 

envolvimento com política de esquerda ou de direita, chama o meu padrinho Cilon para 

me batizar porque talvez fosse também uma forma de dissuadi-lo a uma coisa que 

pairava no ar, que era essa ideia que ele estava já na esquerda, no PCdoB e ninguém 

sabia muito bem. E essa era a situação. Essa situação se configurou e o que me dá 

oportunidade de, digamos assim, testemunhar aqui hoje, o que é que eu vim 

testemunhar, que ao menos eu nem conheci o Cilon, ele me conheceu com 10 dias de 

vida. É justamente esse vácuo, essa ausência desse desaparecimento que ficou esse 

tempo todo, ficou esse silêncio. Eu peguei esse silêncio todo, a dor do silencia, de não 

se poder falar do Cilon, da espera da minha avó, que era muito doída. E aí, um pouco 

movida por essa dor da família e por esse tio que eu não conheci, mas que era como um 

herói para mim, tinha desaparecido, à medida que o tempo foi avançando e com o 

trabalho coletivo dos familiares de esclarecer o que tinha acontecido. Ficamos sabendo 

então que ele era desaparecido no Araguaia e, enfim, há um ano atrás, na verdade em 

dois mil eu comecei a fazer um movimento pessoal, portanto, o meu movimento sempre 

foi pessoal em busca da história do Cilon, que a gente sabia muito pouco.  

Na verdade depois eu me dei conta que muito eu ia em busca das notícias que 

minha avó queria, que ela morreu em 89 sem saber nada dele, absolutamente nada, só 

esperando. E eu comecei a me mover em busca dessas noticias. Com isso eu fiz três 

viagens ao Araguaia, três viagens independentes. A primeira viagem em dezembro de 

2009 e lá eu, logicamente eu fui com esse foco familiar, com esse foco emocional, 

digamos assim, mas chegando lá eu pude encontrar pessoas que me falaram 

principalmente do final do Cilon. Dois anos depois eu vim a escrever um livro que 

chama Antes do Passado, o Silêncio que vem do Araguaia, onde eu conto a minha busca 

pelo meu tio. E acho que a partir daí também que veio esse chamado para estar sentada 

aqui hoje, porque você escreve e você tem uma responsabilidade. E eu não gostaria de 

ficar me repetindo porque está tudo lá já escrito o que eu tinha para dizer. Eu vim mais 
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nesse sentido de contribuir mesmo. Eu acho um espaço importante. Eu torço e desejo 

que meu pai não morra como minha avó, sem saber nada. E torço também para que essa 

luta coletiva, principalmente dos familiares de primeira geração, que tiveram a frente de 

esclarecer, de montar essa história, que possa chegar para mais gente para que as 

pessoas possam saber a importância disso. 

Mas, voltando do ponto onde eu parei do Cilon, eu tinha feito essa primeira 

viagem ao Araguaia, onde eu encontrei pessoas que eu acho que deveriam ser ouvidas 

em algum momento, dentre as quais, a Maria da Paz Bezerra, está no meu livro o nome 

dela, que me relata, que era uma moça na época, tinha 14 anos, e que me relata os 

momentos finais do Cilon. Que eu logicamente vou escrever isso de uma forma literária. 

Eu escrevi isso, não cabe a mim ir atrás da verdade. Cabe a mim aqui testemunhar, falar, 

olha, as pessoas, ao contrário do que se pensa as pessoas estão vivas e tem na memória 

muito forte, marcada... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essas pessoas lá da região 

não é? 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Da região.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quais são? São três.  

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Eu posso falar, teve uma senhora que morreu o 

ano passado, que foi a Maria dos Anjos. E tem a Maria da Paz, que era uma moça na 
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época, que tem a memória da época final do Cilon, do extermínio, ele já preso, abatido. 

É um pedaço da história, mas é um pedaço que vem, na verdade, só corroborar tudo o 

que o trabalho coletivo da Comissão de Familiares já fez até aqui.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ok. Só para, o livro tem em 

exposição para comprar ou a gente tem que pedir para você mandar o livro? Você 

trouxe o livro? 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Não. É edição comercial.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É comercial. 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – É. Antes do Passado, o Silêncio que vem do 

Araguaia, da Editora Arquipélago. É um livro que recebeu também um prêmio da 

FUNARTI para ser escrito. Por isso que eu pude depois de dezembro de 2009 fazer 

mais duas viagens ao Araguaia em 2010 e aí eu já estava tentando colher informações e 

aí eu consegui conhecer outras pessoas que relatam principalmente o final do Cilon. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você mora em São Paulo? 
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A SRA. LINIANE BRUM – Eu moro em São Paulo há 18 anos. Eu vim do Rio 

Grande do Sul. Tem uma outra coisa também que acontece também... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Continua. É só para a gente 

ter amarrado essa questão do livro. Para poder trazer o livro. Pode continuar. 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – O livro, as pessoas vão poder puxar os fios que eu 

não posso, porque o meu depoimento é baseado na emoção também de conseguir trazer 

algumas informações a público. Tentar tocar as pessoas pelo exemplo do que foi a luta 

desses meninos. Eram meninos. E também a partir desse livro tem uma outra fase da 

vida do Cilon, que foi a militância dele aqui em São Paulo antes de ir para o Araguaia, 

que eu acho que é uma história comum a todos, eles tinham uma militância aqui e 

depois iam, e esses relatos chegam também para mim, as pessoas me procuram e me 

fornecem esses relatos verbalmente. Eu parei de gravar as entrevistas, eu não tenho mais 

como fazer isso, mas meios, por hora, de fazer isso, mas eu tenho tido muitos retornos 

nesse sentido. Esses relatos às vezes chegam por internet também, são públicos, e eles 

dão conta de que, por exemplo, o Cilon já era perseguido aqui. A gente sabe que os 

militantes, quase todos já era muito perseguidos na cidade, então ele também dá conta 

disso. Eu tenho relatos do Moacir Oliveira Filho, do Odilon Peres, do Jorge Guedes, só 

para citar três nomes.  

Eu estou colocando isso assim porque eu acho que alguém deve ir atrás disso em 

algum momento, eu imagino.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só repete os nomes. 
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A SRA. LINIANE BRUM – Odilon Guedes, Jorge Guedes e Moacir Oliveira 

Filho são três nomes que me vem agora rapidamente. E essas pessoas dão conta de, o 

Moacir mesmo, publicamente já, falou que na tortura perguntavam pelo Cilon. Eu estou 

falando isso, eu posso trazer um pouco essa história individual, essa história que já é 

decorrente da minha procura por ele, que se deu nesse âmbito mais individual. 

E eu acho que é isso que eu tenho a dizer por enquanto. Por hora eu acho que 

tudo já foi dito. Eu sempre fico, eu fiquei muito emocionada com os depoimentos. Eu 

sempre fico me perguntando, essa Comissão chama-se Rubens Paiva, e recentemente, 

quando acharam alguns documentos que comprovavam o jeito que o Rubens Paiva foi 

preso já estava tudo escrito desde 1982. Então também o meu sentimento de vir aqui, é 

um pouco difícil porque às vezes eu me sinto repetindo coisas. Isso que, eu comecei a 

falar agora também porque eu sou uma familiar de segunda geração. Eu não passei o 

que meu pai passou, o que minha avó passou. Então um pouco nesse espírito. Porque 

também às vezes a gente corre o risco de ficar congelado pelos próprios depoimentos. 

Espero que isso não aconteça.  

E também um pouco, só para finalizar, um pouco, eu não posso deixar de pensar 

o que é que o Cilon e os outros guerrilheiros pensariam. Que 41 anos depois estamos 

aqui. Então gostaria de falar isso também. E não sei o que mais eu posso acrescentar 

para o trabalho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Eu só 

queria, de público assim, mesmo no microfone falar que talvez a gente não tenha 

contato, se você se dispõe a ter contato com a Comissão, nos ajudar a aprofundar, 

mesmo que seja do Cilon, desses depoimentos que você precisa gravar, que a gente 

gostaria de não perder o contato com você.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



49 

 

 

A SRA. LINIANE BRUM – Tudo bem. Positivo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu queria pedir 

uma interrupção por cinco minutos para a gente poder dar uma reorganizada no tempo e 

na emoção aqui. Vamos suspender por cinco minutos.  

 

 

*      *      * 

 

A REUNIÃO ESTÁ SUSPENSA POR CINCO MINUTOS.  

 

*      *      * 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu queria ter dado 

o aviso enquanto ainda estava todo mundo aqui, hoje à noite, nove horas da noite, lá no 

cine da Livraria Cultura, aquele cinema que tem ao lado da Livraria Cultura, que era o 

Cine Bombril, agora é Cine Livraria Cultura, às 21 horas, os familiares da Iara Iavelberg 

fizeram um documentário, um filme recuperando as imagens, um filme muito bem feito 

sobre a vida da Iara Iavelberg. Basta chegar uma hora antes, é gratuito, basta chegar 

uma hora antes e pedir ingresso. Tem bastante ingresso. Então hoje, vou falar às 20 

horas porque o filme começa as 21, no cine Livraria Cultura. E amanhã às 13 horas, tem 
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que também chegar meio dia para pegar os ingressos. Thaís, pede para o Danilo fazer 

um torpedinho e disparar do meu, ele sabe como fazer o torpedo, porque eu acho que 

está pouco divulgado esse lançamento. É no É tudo verdade, não é? 

 

 

 A SRA. – Isso. É no ‘Festival É Tudo Verdade’. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É no Festival É Tudo 

Verdade.  

Vamos continuar. Pede para o Danilo fazer o torpedo. Toninho, se você puder, 

filme da Iara Iavelberg. Vamos continuar. Quem vai primeiro? Grabois. Igor Grabois, 

filho de Gilberto Olímpio Maria. Neto de Grabois. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Bom, como aqui hoje tem um fim de registro 

histórico, eu quando sou chamado para as mesas geralmente eu sou muito político e 

hoje eu não vou ser não. Hoje eu vou ser. Teve até uma época que me inventaram 

disputar o Palácio Bandeirantes em 2010.  

Então vamos tentar pegar três aspectos. Uma é a história do meu pai, que é um 

lado, digamos assim, da minha história, que e diferente do Grabois que é mais 

conhecido, que tem toda uma história da trajetória do Movimento Comunista no Brasil.  

Como a Comissão da Verdade é e São Paulo eu vou falar um pouquinho do 

período da clandestinidade nosso, que foi nessa cidade e abordar um pouco das buscas 

nossas. E eu queria falar um pouquinho uma coisa que eu nunca falei, que é um 

pouquinho da experiência que eu tive na região do Araguaia quando eu fui pelo GTA, 

pelos familiares, e como eu vi a região, o Grupo de Trabalho Araguaia. Isso na hora eu 
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explico, o Grupo de Trabalho Araguaia, porque eu acho que é importante também. 

Então eu não sei se eu vou, não sei se isso vai um pouco estourar o tempo, eu vou tentar 

ser o mais... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica tranquilo. O tempo é 

seu. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – O meu pai nasceu em Mirassol. O Dossiê, o 

Memorial dele, pouco foi dito, o meu pai era filho de militantes comunistas. Já eram 

militantes comunistas na região do Rio Preto e aí, por motivos de trabalho, de buscas de 

novas oportunidades, meu avô, minha avó vieram morar em São Paulo. O meu avô 

trabalhava nos Artefatos de Couro, foi tesoureiro, depois foi Presidente do Sindicado 

dos Artefatos de Couro da década de 50. A minha avó era tecelã e foi da Comissão 

Estadual de Mulheres do PCB na década de 50. O meu avô foi Secretário Político do 

Comitê Distrital do Tatuapé durante muito tempo e o meu pai era da Juventude 

Comunista. A Juventude Comunista, pela Juventude Comunista que ele foi fazer 

Engenharia na Tchecoslováquia, como a Criméia colocou, que não eram cursos de 

políticos necessariamente, mas eram cursos regulares. O pessoal ia fazer curso superior. 

Um dos companheiros do meu pai de turma foi Presidente da Bosch do Brasil. Eu não 

sei o nome, mas essa era uma história que a turma do meu pai, um deles se formou foi 

para IBM. Ou seja, se tornaram profissionais, engenheiros. E o Osvaldo e o meu pai 

tiveram a opção de continuar a militância política. E nessa atuação na juventude, que a 

vida política e cultural da zona leste ela é marcada pela atuação dos comunistas, tanto 

do ponto de vista político, reivindicativo, mas também do ponto de vista cultural. O meu 

pai lutava box na Academia do Zumbano. O Zumbano era do Partido Comunista, o Éder 

Jofre, que é sobrinho do Zumbano lutou, foi contemporâneo do meu pai na Academia. 

Meu pai deve ter tido, se orgulhava para minha mãe como se tivesse, derrotou o Éder 

Jofre, mas isso deve ter sido mais ali na brincadeira. E os times de futebol eram coisas 
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que o Partido fazia. O Tatuapé era um reduto do Partido. Essa história eu fui reencontrar 

agora, 2005 para cá eu voltei a morar no Tatuapé fui reencontrar essa história. Essa 

memória ainda existe ali no meio dos moradores mais antigos. O meu pai vem da 

Tchecoslováquia já divergindo do PCB para montar o PCdoB. Ele e o Osvaldão vem já 

com essa disposição. Isso também tem a ver com a interrupção do curso e meu pai vai 

trabalhar na classe operária. Aí vai para o Rio para entrar para a redação da classe 

operária, que era um jornal legal. O Partido era ilegal, mas o jornal tinha sede, tinha 

circulação em banca. Diga-se de passagem, por mais que eu buscasse eu nunca achei as 

edições da classe operária de 62, 64. Eu nunca achei, já perguntei isso para vários 

pesquisadores, vários pesquisadores já me perguntaram e eu nunca consegui ver um 

único exemplar. Isso é algo que sumiu dos arquivos aí, pode ser que exista em algum 

lugar que a gente não sabe, mas a Biblioteca Nacional, na Biblioteca Mário de Andrade, 

nos arquivos das bibliotecas mais importantes nunca foi encontrado. (ininteligível) no 

CEDEM, dos institutos também, essa coleção da classe operária simplesmente não é 

disponível. Meu pai em 65 ele vai para Guaratinga, 65 foi que minha mãe diz que ficou 

grávida, eu trago isso pelo depoimento da Victória, que era um dois locais que o PCdoB 

avaliava, Guaratinga é no Mato Grosso hoje, que o PCdoB avaliava como possibilidade 

de montar um trabalho que se consolidou no sul do Pará. Eles foram para vários locais, 

Maranhão, o Bico do Papagaio, que é hoje o Estado do Tocantins, o sul do Pará. Meu 

pai quando vai para o Araguaia ele vai para Porto Franco, junto com o João Carlos 

Haas, junto com o André Grabois em um determinado período. Tem uma foto deles em 

Porto Franco. Minha mãe esteve um Porto Franco acho que uns três anos atrás para 

fazer um debate no campus da Universidade Estadual do Maranhão, e também a 

memória do João Carlos, do meu pai, do André ali também existe na população. Um 

trabalho similar ao que a Criméia descreveu, de saúde, educação, de prestação de 

serviços que sempre que os guerrilheiros, os futuros guerrilheiros passavam tinham essa 

marca.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma curiosidade, até que 

ano seu pai estudou Engenharia e o Osvaldo? 
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O SR. IGOR GRABOIS – Foi 60, 62. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Até que ano assim, 

primeiro, segundo, terceiro... 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Acho que saíram no terceiro ano. É, no terceiro ano. 

Eles foram em 60, foi uma turma de 60. Aliás, a turma deles tinha várias 

nacionalidades. Tinha cubano, tinha argelino, tinha costa-riquenho. Isso eu vejo pelas 

fotos, minha avó que tem 89 anos ela guardou a memória desse período. Tem a foto 

deles na neve, o Osvaldo de sobretudo, eles todos sempre muito alinhados, de terno e 

gravata porque eles estudavam. Então tinha pessoas assim de várias, Colômbia, que 

eram todos da mesma, do Movimento Comunista Internacional. Eram todos jovens que 

tinham atuação ou as famílias tinham atuação nos Partidos comunistas e que iam estudar 

nos institutos, nas universidades dos países socialistas. 

Então em 62 eles voltam, e meu pai era muito amigo do Osvaldo. Isso é uma 

coisa que sempre minha mãe sempre deixou muito claro, meu pai tinha uma amizade 

muito forte com o Osvaldão, por toda militância política e esse período que eles 

passaram lá no inverno, no frio, que as fotos que eu tenho são todas do inverno. 

Em 64 minha mãe já estava, o casamento foi o casamento formal, já viviam 

juntos. O casamento foi em Araraquara, ou seja, um local que, vamos dizer assim, não 

levantaria suspeitas. Casaram com nome ilegal. Essa questão do nome ilegal e o nome 

legal ela passa a ser uma coisa fundamental. A sede do PCdoB antes de 64 era no Rio, 

ela passa a ser em São Paulo. Eu falo sede, não é uma sede virtual. A sede é a cidade 

onde os dirigentes se localizam. Vamos dizer assim, a direção do PCdoB ela sai do Rio, 
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vem para São Paulo por dois motivos. São Paulo é uma cidade que estava com o 

movimento operário e a importância política, econômica muito maior que o Rio depois 

que o Rio deixou de ser capital do país e no Rio eles eram muito conhecidos. Então, 

Para clandestinidade, ou seja, para submergir São Paulo era uma cidade que tinha mais 

facilidades. E aí foram várias casas, algumas eu me lembro, outras não. A primeira eu 

me lembro que era no Ipiranga, era um apartamento no Ipiranga. Eu me lembro do 

Paraíso, que era um apartamento no Paraíso. Nesse momento a minha avó ainda usava 

nome legal, porque minha avó como não casou formalmente com o Maurício Grabois 

ela não tinha o Grabois nos documentos. Era década de 30, no período da ditadura do 

Estado novo, eles resolveram se juntar, e foi até uma opção política se juntar, ou seja, 

não ter o casamento formal, ou seja, o amor que eles tinham era algo deles não da 

ordem burguesa, vamos dizer assim, e depois nós fomos para uma casa que era um 

cortiço, no Jabaquara, foi um aluguel emergencial. Até esse cortiço ele tinha vários 

problemas de segurança, que eram casas que eram voltadas para um quintal comum. 

Tinha umas 15 ou 16 casas. Desse período eu tenho uma lembrança muito nítida. E 

também do Paraíso que foi a última vez que eu vi meu pai, a gente estava ainda no 

apartamento do Paraíso que foi, depois vim, a saber, que era maio de 71. A última vez 

que eu o vi foi maio de 71. Eu devia ter quatro para cinco anos, mas eu tenho uma 

lembrança muito nítida.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível). 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Nesse período era só eu. Era só eu. E eu tenho uma 

lembrança muito nítida, inclusive tinha a rural. Eu tenho uma coisa com rurais, com 

carros rurais por causa da rural do meu pai, que não era rural do meu pai, era uma rural 

do Partido que meu pai utilizava na militância. Então tinha uma, primeiro era um jipe, 

eu me lembro do jipe e me lembro depois da rural, que foi a última vez, inclusive teve 

uma viagem familiar para a Praia Grande, os pais dos meus pais, com meus avós 
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paternos e depois disso, então, a partir de 71, isso eu fui saber depois, veio os 

documentos com outro nome, que aí eu deixo de ser Igor e viro Jorge Freitas. Em 71. A 

minha mãe já tinha os documentos de Teresa da Rosa. No livro dela, do Maurício 

Grabois, do meu pai, ela descreve que ela foi a Porto Alegre, lá a direção do Partido 

apresentou uma certidão de nascimento. A Teresa da Rosa existe. A certidão de 

nascimento dela foi, vamos dizer assim, a plataforma para que ela pudesse virar Teresa 

da Rosa, durante um período Teresa da Rosa foram duas pessoas nascidas em 

Uruguaiana e a certidão de nascimento foi um registro, nasceu aonde? Nasceu em casa. 

E na época o controle era menor e o cara do cartório colocou nasceu em casa.  

No réveillon de 71 para 72 foi à última vez que eu vi o meu avô, o Maurício, que 

foi também na casa do, nessa casa do cômodo do cortiço lá do Jabaquara. Essa foi à 

última vez que eu vi meu avô, também tem uma lembrança muito marcada. Eu lembro 

do meu avô no Paraíso e me lembro do meu avô também no Jabaquara. Também foi a 

última vez. Aí um belo dia, também fui saber depois, aí tinha um tio, mais tarde fui 

saber que esse tio era o João Amazonas, só que era tio. Era o tio o que? Tio José. Tio 

irmão de quem, isso nunca foi perguntando e nunca foi dito. E aí essa casa a notícia foi 

mais ou menos o seguinte, caiu o Araguaia, começou a guerrilha e tem que fechar essa 

casa, vamos correr. Aí nós fomos morar no Brooklin. É um endereço que eu não 

esqueço que é Matias Cardoso, 897, hoje essa rua é Roque Petrella, é uma região do 

Brooklin ali entre o que hoje é a Berrine e a Águas Espraiadas. Era o riacho da Águas 

Espraiadas. Eu passei na frente dessa casa em 2003 ela ainda existia. Eu passei nessa 

casa em 2003, com a minha companheira então. E essa casa durou de 72 a 79. Foi até a 

anistia. E essa casa, a Victória e a Alzira elas eram do núcleo de apoio do Comitê 

Central do PCdoB. Ela cumpria algumas tarefas de apoio ao Comitê Central. E essa 

casa ela era um sobrado e dentro da casa tinha uma biblioteca do PCdoB e uma parte 

das finanças do PCdoB também ficava nessa casa. A biblioteca, eu dormia no quarto da 

biblioteca, então haviam sacos de viagem de pano com rodinhas, o pessoal mais antigo 

lembra disso, esses sacos de viagem, malas de viagem, aí eu abri esses sacos de viagem 

e saiu um, tinham blocos de jornal enrolado, eu abri o jornal e ali estavam os livros dos 

chineses, soviéticos, da Editorial Victória, aí eu com 10, 11 anos comecei a ler esses 

livros, em inglês, espanhol, eu comecei a ler esse material, em francês eu não me 

arrisquei na época, mas comecei a ler em inglês e espanhol direto e foi a partir dali, 
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vamos dizer assim, e a minha avó Alzira, que era uma pessoa muito doutrinarista, ela 

gostava assim dos gênios de Marx, Stalin, ela pulava o Engels e o Lenine, então tinha 

também, vamos dizer assim, um recrutamento constante por parte da minha avó, que 

morreu em 99. 

Então essa casa ela tem essa duração. O Amazonas, o João Amazonas, o meu 

tio, que aparecia lá quinzenalmente, era 15 dias na casa, 15 dias fora, isso era uma coisa 

quase que reloginho. Era uma das casas de apoio que o Amazonas utilizava como apoio. 

E em 76, quando teve a queda da Lapa, e eu fiquei sabendo disso, que tinha um jornal. 

Jornal da Tarde guardado com aquela foto da Lapa, dos tiros da porta da Lapa e tinha 

uma Veja também guardada com a matéria, e eu não entendi até hoje, aliás, fui entender 

depois, a minha mãe tinha conseguido, tinha tido uma única amiga que conheceu ela 

como Teresa da Rosa e que ela depois de 79 disse que ela era Victória. Essa amiga era 

uma Psicóloga, uma pessoa absolutamente progressista, a Liana, Liana Casarolli, já 

falecida, a Liana ficou comigo alguns dias. Eu fiquei uma semana na casa da Liana, 

nunca entendi, porque minha mãe ficou apavorada achando que todo mundo ia ser 

preso, ia cair, não sei o que, então eu ficava com a Liana e depois alguém ia buscar 

depois, digamos assim. E foi de 76 a 79, o Amazonas foi para o exílio, a Elza Monnerat, 

que era outro contato estava presa, foi presa na queda da Lapa, e as duas ficaram três 

anos sem contato com o PCdoB, no isolamento absolutamente completo nessa casa. 

Sem contato com o PCdoB, com contatos muito tênues com a família. O único contato 

com a família era pela irmã do Maurício, a Maria Grabois, que era a única pessoa que 

fazia a ligação para saber como a família andava, sempre um terror muito grande do, o 

exemplo, isso eu escutava essas conversas, o medo que era que a ditadura fosse durar 

como durou o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal, que já estava a 40, 50 anos. O 

medo, será que esses caras vão ficar aí, a gente não vai sair da clandestinidade nunca. A 

angústia que minha mãe tinha. E em 79, com a anistia, eu pego uma Revista Isto É, 

tinha uma assim, com Stalin no leme, o PCdoB volta à cena. Essa era a manchete e tem 

a foto do Amazonas. Eu olhei assim, opa, eu conheço essa, é o meu tio. E como nessa 

época eu já estava absolutamente doutrinado, formado no marxismo, leninismo estrito 

eu falei, olha, vocês vão ter que me explicar algumas coisas. Por que é que os homens 

dessa família vão e não voltam. Eles estão eternamente viajando. A explicação não 

existia, aí teve um dia que eu, isso eu estava já com uns 13 anos e aí a história aparece 
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toda e a partir desse momento eu começo a fazer parte da célula. E a discussão política 

dessa célula ela é uma avaliação de conjuntura se a anistia era para valer ou não, se valia 

a pena sair para a clandestinidade, de ia ficar esperando a ordem do PCdoB sair da 

clandestinidade, o que é que fazia. Aí o Amazonas volta, isso eu não esqueço essa data, 

foi 24 de novembro de 79 ele vem para o Galeão, pega o avião, vem para São Paulo e a 

recepção, vamos dizer assim, do exilado do João Amazonas foi aqui em São Paulo 

porque no Galeão ninguém deu muita bola, acho que o PCdoB não devia ter muita 

organização no Rio, então na época, vamos dizer assim, o PCdoB se organizou para 

receber o Amazonas e foi um ato de mais de três mil pessoas no Congonhas, eu vou 

com a Victória, nós na clandestinidade da clandestinidade, fingindo que éramos pessoas 

e que estávamos esperando passageiros, que bagunça é essa que estava acontecendo, e a 

turma lá gritava, um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos o Araguaia em cada canto 

do Brasil. Como o Araguaia impactava, como ele fazia parte do imaginário da esquerda 

daquele momento em 79. E ali a minha gana era pegar o Amazonas e falar com ele. 

Nitidamente o Duarte segurando ele de um braço, o Arruda segurando o outro e a 

Victória não, não vai, não vai, não vai. E aí o PCdoB não deu a ordem, aí foi à reunião 

da célula que descobriu, procurou o Luiz Eduardo Greenhalg, que ele conhecia da 

televisão, que era o Advogado dos presos políticos, abriu o catálogo telefônico, 

Greenhalg ao telefone, aí minha mãe foi lá, se apresentou para o Luiz Eduardo, o Luiz 

Eduardo quase teve um, tomou um susto, eu sou Victória Grabois, filha do Maurício 

Grabois e aí começou, vamos dizer assim, o nosso retorno. Eu só fui recuperar os 

documentos, o nome Igor definitivamente em janeiro de 82. Foi uma resolução do 

Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Tanto que quando eu fui, tenho 46 

anos, sou mais jovem que a ditadura eu sou anistiado político. A Comissão de anistia até 

me deu um certificado lá que eu sou anistiado, e quando eles fizeram o cálculo para 

concessão da anistia eles fizeram um critério que foi, a partir da certidão de nascimento 

com nome falso até janeiro de 82, quando o Conselho, a perseguição foi de 81 a 82, 

então o que marcou, mas o fim da perseguição foi à resolução do Conselho Estadual de 

Educação, está lá arquivado na anistia. E aí foi. Eu acho que com esse grau de 

detalhamento eu nunca contei. Essa é a primeira vez que eu conto publicamente. Eu 

conto para algumas pessoas individualmente, mas assim para fins mais públicos foi à 

primeira vez.  
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Daí, vou tentar concluir rápido, um pouquinho do grupo de trabalho Araguaia, 

que foi, vamos dizer assim, a satisfação que o Governo brasileiro resolveu dar para os 

familiares. Eu sempre, pela portaria, um grupo de familiares acompanha as expedições e 

eu tive lá em setembro de 2011. E aí muito do que já sabia, as limitações do grupo de 

trabalho, os erros das buscas e buscas que se tornam vazios que simplesmente 

menosprezam. As contribuições que os familiares tiveram, ou seja, as informações que 

os familiares tiveram, a gente via eles dando volta em círculos, alguns dando volta por 

simplesmente não ter informação, no caso dos peritos, e alguns tendo a informação e 

não utilizando a informação. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te interromper 

uma coisa. Nessa cronologia, aí o Amazonas, vocês vão receber o Amazonas... 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – A gente só vai entrar em contato com o Amazonas 

em 80. Em 1980. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele chega mesmo? 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Ele chegou no dia 25 de novembro em Congonhas, 

ele tinha chegado dia 24 no Galeão, chegou em Congonhas em 25 de novembro de 79. 

Foi o mesmo dia que o Arruda morreu, o Diógenes Arruda morreu de infarto no dia que 

recebeu o Amazonas. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então deixa eu só, eu 

também nunca fiz essa pergunta para ninguém, mas vou tomar a liberdade de fazer para 

você e você responde se você quiser. Até então vocês se consideravam ligados ao 

PCdoB? 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É, nós ficamos ligados ao PCdoB até 87. Aí depois, 

por várias questões a gente acabou se desligando do PCdoB, tanto eu quanto minha 

mãe.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então tanto você quanto sua 

mãe até 87 vocês se consideravam membros do PCdoB. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É. Militantes. Fomos militantes do PCdoB. Eu 

assumi alguns postos intermediários no PCdoB de direção. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É só para cronologia. Só 

para eu entender. Porque você já deu um pulo para 92, então... 
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O SR. IGOR GRABOIS – É. Eu pulei para, foi 82 que foi a questão da 

documentação escolar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Agora, do PCdoB foi de 80, 87 que a gente 

continuou essa militância. Só em 87, a Amelinha lembra bem o período que nós tivemos 

o desligamento, a ruptura, expulsões, etc., etc., isso é uma outra história.  

Mas, voltando para o GTA, voltando para o Araguaia... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas é bom você traduzir 

bem o que é GTA, senão alguém pode pensar que é uma segunda fase da Guerrilha. 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É o Grupo de Trabalho Araguaia, que é constituído 

por militares. Mas o mais importante da minha viagem não foram às buscas em si 

porque era uma busca meio tiro no escuro, meio no vazio, e o Grupo de Trabalho 

Araguaia ele se baseava em depoimentos de mateiros e que sempre tinha uma 

preocupação de desqualificar os guerrilheiros. E a outra, de criar cortinas de fumaça, de 

fazer um trabalho de contrainformação para que a história não se revele. Uma coisa que 

eu tenho observado em todo esse período agora, nos últimos três, quatro anos, vamos 

dizer assim, principalmente a partir da decisão da Corte Interamericana dos Direitos 

Humanos, da sentença da Corte Interamericana, é um trabalho de contrainformação. 

Isso tem sido o tempo todo, de confusão, têm aparecido depoimentos de alguns 
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repressores, de alguns torturados e que algumas coisas com certeza são verdadeiras, mas 

outras inverossímeis, e isso carece de investigação. Ou seja, esse festival de 

contrainformação está pairando no ar. Uma preocupação de tirar essa dimensão humana 

dos guerrilheiros, uma preocupação de que os guerrilheiros, igualar os guerrilheiros à 

repressão política. Vamos colocar claramente, o livro do Hugo Stuart, esqueci o nome 

do livro dele, me fugiu agora, A Guerra da Selva, o livro do Hugo Stuart é claro nisso. 

A culpa é do massacre, é da direção do PCdoB e do governo militar... 

 

 

A SRA. – E dos guerrilheiros.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – É. E dos guerrilheiros. Os próprios guerrilheiros são 

culpados do seu massacre. E o Hugo Stuart ele foi assessor do Grupo de Trabalho 

Araguaia até 2012, que nós denunciamos isso para o Ministro e o Ministro Celso 

Amorim se comprometeu publicamente pela segunda vez a não permitir que ele fosse. 

Aí na região, pegando um pouco ali, todo o imaginário da região, da população, toda 

referência histórica daquela população é a Guerrilha do Araguaia. Mesmo os que, 

vamos dizer assim, todo mundo de certa maneira, mesmo os que não tenham conhecido 

querem ter conhecido. Ou seja, a história daquela região, o imaginários daquela região 

se constrói em torno da Guerrilha. A identidade daquela região. Eu passei ali, eu não 

consigo saber qual é a, eu acho que é PA-156, eu não tenho certeza, que era a antiga 

OP-3 que faz a ligação Marabá-São Geraldo, que era a antiga OP-2, OP-2 que agora 

virou uma estrada estadual pavimentada. Andando aquela região o que a gente vê só 

tem selva original na reserva indígena e na base de selva da Brigada de Selva. Da 23ª 

Brigada de Selva. Tem aquela selvinha ali da base de selva. Vamos dizer que a selva 

mesmo é só na reserva indígena, o resto é o babaçual, que parece que o Maranhão 

mudou de local e a atividade econômica que a gente vê é o gado extensivo pobre, um 

gado absolutamente, então a selva se reconstitui de babaçu porque a atividade 

econômica que existe ali é aquele gado extensivo mais, e a gente vê a miséria da 
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população, ou seja, é uma região conflagrada, esquecida, que os serviços públicos são 

absolutamente precários. E como hoje, Criméia, o que a gente encontra lá é naquela 

balsa lá de São Geraldo para Xambioá é um posto da Polícia Militar do Pará com um 

Posto do ICMS, da Secretaria de Fazenda que cobra ICMS. Ou seja, o pessoal não vai 

de canoinha, mas vai de balsa e o ICMS com a Polícia Militar está ali junto, só que 

ficou um pouquinho mais sofisticado, não é na ruadeira com o barquinho, mas é, ou 

seja, a preocupação ali de tirar o, com a bandeirinha do Brasil e do Pará, agora tem a 

bandeira do Pará também. Eles botam a bandeira do Pará ali e do outro lado. E Xambioá 

me dá a impressão que é uma cidade que parou no tempo. Ela é a mesma cidade do 

período da região. Então eu acho que é importante dizer como essa, primeiro levantar a 

importância da Guerrilha, que é subestimada pela esquerda, é subestimada pela história 

oficial, mas também pela esquerda brasileira, sem caracterizar foco, maluquice e etc. e 

tal, mas essa Guerrilha ela construiu o imaginário, ela construiu a referência histórica da 

população ali daquela região. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. 

Deixa eu me compor aqui que eu estava prestando tanta atenção. Mas evidente que você 

não pode falar pela família Grabois toda, agora, você há de convir que é indissociável. É 

evidente que aqui ninguém veio discutir Partido político nem nada, que a única 

representante do seu ex-Partido era uma assessora jurídica, talvez a gente não estava 

fazendo nem um erro processual, mas será que você podia falar um pouco então da 

contribuição da sua família, do seu avô. Eu acho que era interessante. Porque mesmo 

para a gente que viveu essa realidade à distância, quer dizer, tem alguns marcos na 

história do PCdoB. É o racha, eu acho que é o grande marco no PCB, as influências 

teóricas, a ida para o Araguaia, depois teve uma coisa gravíssima que foi a chacina da 

Lapa, você colocou outro marco fundamental que foi a vinda do João Amazonas. Mas 

então, para que a gente não entre nessa seara muito complicada da teoria política, dos 

rachas, você podia falar um pouco sobre a contribuição dos Grabois. Por exemplo, o 

Arruda também estava lá. Eu acho que podia falar um pouco da contribuição de vocês, 

na contribuição teórica, na contribuição do Araguaia. Mesmo porque, outro dia eu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



63 

 

assisti um debate, você é uma pessoa que tem uma formação teórica muito consistente. 

Então, aproveitando que talvez você nunca mais volte a fazer esse tipo de depoimento, 

aproveitar esse dia para que você pudesse falar um pouquinho da contribuição do seu 

avô e tudo mais, para a gente ter uma visão, no Rio de Janeiro também vocês têm 

familiares importantes até hoje na memória política, a Criméia, enfim, falar um pouco 

disso aí para a gente analisar um pouco o seu depoimento.  

Eu só queria falar uma coisa, está tendo tanto aqui, exige um esforço de 

concentração muito grande, mas está tendo tanta conversa paralela. Por favor.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Bem, vamos dizer assim, o Maurício ele entrou para 

o Partido em 1930 e ele entrou na Escola Militar do Realengo, que era onde o Partido 

recrutava, tinha aquela coisa do Prestes, etc., o Prestes veio depois, mas o fascínio pelo 

Prestes e o Exército brasileiro era cindido, inclusive vários militares foram para o 

Partido, Agildo Barata, Ivan Costa Ribeiro, o Prestes, o Apolônio, e o Maurício assim é 

a origem dele. 32 teve a revolta paulista e a Escola Militar do Realengo fez lá uma 

rebelião para se solidarizar a essa revolta paulista, então o Coronel José Pessoa, que é 

um ícone do Exército brasileiro chamou todos os alunos, quem fizesse autocrítica da 

rebelião estava aceitou na escola. O Maurício se rebelou, foi expulso da Escola Militar, 

virou profissional do Partido, aí foi só militância política de 32 a 72. Foram 40 anos de 

militância profissional sem falar que ele fazia algumas traduções, mas era basicamente, 

foi uma militância constante. O Maurício participou de 35, da insurreição, um plano 

armado que não se realizou, era para soltar os presos da Frei Caneca, aí ele não 

conseguiu passar com as armas porque as barreiras, a circulação no Rio de Janeiro foi 

impedida, e Maurício foi preso em 41, ficou quase um ano preso e em 42, 43, junto com 

o Amarílio Vasconcelos, que é uma figura importantíssima no Movimento Comunista 

do Brasil, que está esquecido, eles fizeram a Comissão Nacional de Organização 

Provisória que foi ser a Conferência da Mantiqueira em 43 e que marcou a política da 

esquerda, a estratégia da esquerda ela foi elaborada em 43 e com modificações, tudo 

mundo, quer dizer a ALN, o PCB, o PCdoB de certa maneira são herdeiros dessa 

política de 43 com as suas nuances, mas a questão da necessidade da libertação 
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nacional, das existência democrática, da construção de liberdade democrática no Brasil 

que sempre foi uma bandeira muito clara para a esquerda, isso foi elaborado lá em 43, e 

uma Conferência que ela é absolutamente importante, mas que eles não tiveram a 

capacidade de escrever uma única resolução. A resolução foi toda oral. E eles 

aplicaram, mas não teve uma resolução da terceira conferência do PCB em 43. A partir 

de 43 o Maurício é do Comitê Central, da Comissão Política e do Secretariado do PCD 

até 58. O Maurício em 55 ele foi chefiar a delegação brasileira o Vigésimo Congresso 

do Partido Comunista da União Soviética, tinham vários brasileiros lá, porque o 

Maurício fazia um curso. Ele foi Deputado constituinte, foi líder da Bancada, 46,48, foi 

preso novamente na cassação dos mandatos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível). 

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Em 48? Não, eles foram todos, ali parece que foi um 

recuo meio desorganizado. O Partido não contava com a cassação dos mandatos. 

Primeiro eles cassaram o Partido e depois eles cassaram os mandatos. Tanto que o 

Pedro Pomar e o Arruda se elegeram Deputados pelo PSP, que era o Partido do Ademar 

de Barros, eles ainda não tinham, foi, vamos dizer assim, uma dupla ação. Primeiro eles 

cassaram o registro partidário e em seguida eles caçaram os mandatos. Por exemplo, o 

Jânio Quadros só entrou para a carreira política ele assumiu uma vaga de Vereador 

comunista que tinha sido cassado em 47, em 48, aí o Jânio era, fizeram o recálculo das 

cadeiras, pegaram as cadeiras do Partido e distribuíram entre os outros Partidos o Jânio 

foi o primeiro mandato dele de Vereador. Pouca gente sabe disso. O Jânio se tornou 

Presidente da República, mas a trajetória dele começou em uma vaga de um parlamentar 

comunista cassado. Maurício em 48 ele é cassado, aí ele vira Secretário Sindical de 

Massa do PCB, tem um texto dele importantíssimo da Conferência Sindical do Partido 

em 48 e a partir de 50 ele se torna o Secretário (ininteligível) e Propaganda e toda 

máquina de propaganda do Partido, que era precárias, mas era razoável, o Partido 
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chegou a ter 10 jornais diários, em várias cidades, em São Paulo era o Hoje, e que de 

vez em quando saia como Notícias de Hoje, porque o jornal era empastelado, proibido, 

aí no dia seguinte saia com outro nome. O Partido fazia esse esforço, Imprensa Popular, 

Tribuna Popular. O pessoal, mas não era... Não. É o mesmo jornal só que ele tinha 

vários nomes em função da perseguição que os comunistas, os jornais comunistas em 

particular sofriam. Então o Maurício dirigiu, 55 ele vai para a União Soviética fazer um 

curso de dois anos, o Jacob Gorender foi para esse curso. Em 56 ele participa lá da 

delegação do Partido, ele chefia a delegação do Partido dentro do Congresso, o 

Kruschev denuncia os crimes de Stalin. Maurício discorda da postura do Kruschev lá na 

União Soviética, volta em 57, o Partido se cinde nesse período, em 58 o Partido lança 

uma Declaração de Março, a famosa Declaração de Março de 58. O Maurício e o 

Amazonas, diga-se de passagem, foram os dois que votaram contra. É uma virada de 

linha do Partido, o Partido vai para uma linha mais reformista, vamos dizer assim, a 

partir dessa Declaração de Março e nesse meio tempo o Maurício e o Amazonas são 

destituídos da Comissão Política, mas só que eles não eram destituídos, eles ficaram no 

Comitê Central, mas foram exercer cargos intermediários. Aí o Maurício vai ser 

Secretário Político do Partido no Estado do Rio. O Amazonas vai para o Rio Grande do 

Sul e o Pomar ficou lá no distrital do Tatuapé meio que com a sua contribuição não 

sendo aproveitada com a experiência e a história dela como quadro permitiriam. Ele 

ficou lá meio que abandonado, vamos dizer assim.  

Aí em 60 o Maurício tem um debate teórico muito forte, é um texto que o 

Maurício escreveu chamado Duas Concepções Dois Partidos, que também é um texto 

importantíssimo para a esquerda. Esses textos se encontram preservados na Biblioteca 

Nacional tem tudo, que foi a tribuna de debates do quinto congresso do Partido e que o 

Maurício polemiza com o Jacob Gorender. O Gorender defendendo a linha do oficial do 

Comitê Central e o Maurício divergindo. Um debate de altíssimo nível, poucas vezes 

encontrado na esquerda brasileira, isso eu posso dizer, não é porque era Maurício, era 

meu avô, e o Gorender também, diga-se de passagem, que eram dois teóricos que o 

Partido tinha, eram dois teóricos extremamente importantes e que vai redundar, a partir 

desse debate, em 62. E aí o Maurício tem todos os textos, União dos Brasileiros, em 66, 

que é a resolução da Sexta Conferência de 66 e por aí vai, ele vai tendo todas as, essa 

contribuição ele vai tendo sempre. É uma marco, é uma referência na esquerda 
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brasileira e que de certa maneira hoje é pouco estudada, pouco discutida. Então eu acho 

que isso tem a ver também, vamos dizer assim, o PCdoB do Maurício de certa maneira 

ele vai ficando no caminho. Tem um companheiro antigo fala, a corrente do seu avô. Eu 

falo para ele, como corrente do meu avô? Como é que pode dizer isso? Mas, digo assim, 

a referência dele. Então, grande parte dos quadros que o Maurício formou ou contribuiu 

na formação ficou no Araguaia. Outra parte dos companheiros do Maurício ficaram na 

Lapa. Vamos dizer assim, toda a influência direta do Maurício sobre a formação de 

quadros ela é destruída pela ditadura, ela é exterminada pela ditadura. Ou seja, a 

contribuição teórica e política do Maurício que poderia ser continuada ela fica, e, vamos 

dizer assim, o PCdoB, a partir de 72 ele incorpora uma parte da APML, e como boa 

parte do Comitê Central eleito na Quinta Conferência de 66 morreu no Araguaia e foi 

terminar de morrer, vamos dizer assim, na Lapa, a direção da APML assumiu esse papel 

do Comitê Central do PCdoB. E aí, de certa maneira não tem essa memória, não tem 

essa vivência. Mesmo o pessoal tendo idade compatível para isso, mas porque veio de 

trajetórias completamente diferentes. Então o Maurício ele é pouco, então, por exemplo, 

o primeiro livro que saiu do Maurício foi o do Bertolino, do Osvaldo Bertolino, saiu 

pela Editora Anita Garibaldi, mas é um livro muito baseado em documentos, só 

documentos. Ele pegou lá os pronunciamentos do Maurício na Assembleia Constituinte, 

reproduziu, trabalhou em cima deles, mas não conseguiu pegar essa dimensão toda. 

Minha mãe lançou um livro, vai lançar agora em São Paulo, vou fazer aqui já o 

merchandising aqui, minha mãe vai lançar o livro dela, a Criméia vai fazer parte da 

mesa, no dia 21 de maio no Teatro Heleny Guariba, na Praça Roosevelt, 184, o antigo 

Núcleo 184. Vai ser lá no espaço que dirigido pela Dulce Muniz. Então é um livro da 

minha mãe que também tem aspectos teóricos relevantes, mas é um depoimento de 

filha, importantíssimo.  

Essa contribuição do Maurício para a esquerda, para o Movimento Comunista e 

em resumo para a História do Brasil ainda é algo que carece de discussão. Vamos dizer 

assim, ele tem um peso igual à Marighella, a Prestes, ao João Amazonas, ao Mario 

Alves, ao Gorender, pegando assim alguns dirigentes da geração dele ou um pouco mais 

antigo que tiveram o peso dele, o Arruda, etc.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, só para então a gente 

poder concluir, o primeiro livro que você falou, fala os dois livros.  

 

 

O SR. IGOR GRABOIS – Um chama-se Maurício Grabois, é o livro do 

Osvaldo Bertolino, que é pela Editora Anita Garibaldi, está em segunda edição. E o 

Maurício Grabois, Meu Pai, que é da Victória Grabois, que é da Editora Hexis e que vai 

ser lançado agora aqui em São Paulo, já foi lançado no Rio dia nove e vai ser lançado 

dia 21 de maio aqui em São Paulo no Teatro Heleny Guariba às 19 horas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar para o Riba, 

mas só para lembrar, sábado é o lançamento do filho do, do livro do Dermi. Depois me 

dá uma referência. O Dermi Azevedo lança o livro sábado, duas horas da tarde no 

antigo prédio do DOPS no Memorial da Resistência a partir das 14 horas. Então vamos 

lá Ribas, grande Ribas, União Paulista de Estudantes Secundaristas. Grande agitador, 

grande companheiro.  

 

 

O SR. JOSÉ DALMO RIBEIRO RIBAS – Boa tarde a todos. Queria me 

dirigir ao Deputado Adriano Diogo para enaltecer e agradecer o papel destacado que 

você tem tido na consumação da Comissão da Verdade aqui em São Paulo. Eu entendo 

que em termos de doção, de compromisso, nós estamos vivendo umas terceira onda 

revolucionária. Primeira foi aquela da anistia, seguiu-se a luta pelas eleições diretas e 

agora é a Comissão da Verdade. Eu confio, guardadas as peculiaridades de cada uma, o 

momento histórico de cada uma, a mesma importância política. Ou seja, o Brasil será 

diferente caso consigamos um bom êxito na apresentação desse relatório que em 
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princípio está marcado para o ano que vem, quando completamos 50 anos do golpe de 

Estado, mas que, eventualmente, face à quantidade de lixo que está acumulada embaixo 

do tapete pode vir até a ter uma prorrogação. Mas, eu tenho certeza de que se soubermos 

dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo agora nós teremos criado condições 

para que a gente suba para um novo patamar em termos de participação política no 

futuro.  

Já falei várias vezes em situações públicas a respeito do meu irmão e eu sinto 

que muitas vezes determinados aspectos da pessoa dele ficam omitidos por conta de que 

o que ganha destaque é o lado, vamos dizer assim, institucional da participação dele. 

Então, o fato de ter sido preso político, o fato de ter participado do Congresso da UNE, 

de ter sido Presidente de uma entidade de representação de estudantes, então fica, 

vamos dizer assim, com muito destaque a pessoa política pública e a gente deixa de 

contar um pouco como é que se estrutura, dentro da cabeça de uma pessoa, a 

participação política. E para isso eu tenho que contar não só de como a política foi parar 

dentro da cabeça do Guilherme, a ideologia foi parar dentro da cabeça do Guilherme, 

mas falar também do que se passada à época em que essas coisas aconteceram. Eu nasci 

em 24 de novembro de 1944, então esse ano eu completo 69 anos. Diz o Millôr 

Fernandes, que depois de uma certa idade o homem não precisa mais estudar história, 

basta recordá-la. Eu acho bem legal, porque uma porção de episódios que são lembrados 

aqui, nomes que são citados, são pessoas com as quais eu convivi, pessoas que eu 

conheci pessoalmente. Então nós falávamos a pouco da Lúcia Petit da Silva, Jaime Petit 

da Silva, e o Lúcio, eu morei com o Lúcio. Nós tínhamos uma convivência diária dentro 

do aparelho do Partido lá no Jardim Chapadão em Campinas em frente ao Quartel, em 

frente à Escola de Preparação de Oficiais do Exército lá em Campinas. Quando falam da 

natureza humanista do Petit, do Lúcio, eu me lembro de um episódio pitoresco em que 

nós morávamos no mesmo aparelho e saímos à noite de carro para cumprir alguma 

incumbência à noite lá na região. Mas, tendo esquecido o principal da nossa viagem, era 

um documento, um pacote com jornais, alguma coisa assim, a gente retornou, chega em 

casa havia um ladrão dentro de casa. Isso era complicado dada a natureza das coisas que 

existiam lá dentro. Não tinha nada de muito valor, mas tinha aqueles estêncis, 

mimeografo, tinha revolver, tinha uma série de coisas que poderiam causar um 

transtorno grave. Então, qual foi à medida que nós tomamos? Foi assim, preparar um 
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jantar para o ladrão. Porque a primeira ideia foi doutrinar a ladrão que ele estava em um 

caminho errado, que o problema dele tinha uma natureza social, e não só 

conversávamos com o ladrão, ideologizávamos a explicação do que se passava como 

preparamos um jantar para o ladrão. Um jantar feito às pressas, ele comeu, bom, agora 

você está satisfeito, fechamos a porta, fomos embora, quando voltamos quatro horas 

depois o ladrão tinha aberto de novo a porta e levou as coisas que ele achou 

interessantes. Então, nesse dia nós fomos fracos em matéria de conscientização.  

A Lúcia, eu fui convidar a Lúcia para ingressar no Partido, a Maria Lúcia, 

porque segundo o Lúcio, santo de casa não faz milagre, então, coube a mim a tarefa, a 

responsabilidade de convencer a Maria Lúcia a entrar no Partido. E tentei a mesma 

coisa com a Laura, mas a Laura estava dentro de um outro momento na vida dela, com 

criança pequena ou recém-casada, não era? Recém-casada. Então eu lembro com 

clareza que ela definiu qual era o nível de comprometimento dela naquele momento. E 

não fosse o bom senso dela nos não a teríamos aqui nesse momento. Seria o quarto 

elemento da família que teria desaparecido no Araguaia. Ou não. Talvez fosse o 

princípio de sensatez, de realidade lá.  

A verdade é que essas coisas todas, voltando para minha história pessoal, 

começam em casa, ainda naquele período anterior ao término da guerra. Se eu nasci em 

44, ainda o Brasil não havia sido lançada a bomba de Hiroshima, não existia ainda o 

término da guerra, mas, logo depois essas coisas sucedidas, do ponto de vista político, 

em uma transformação grande na sociedade brasileira porque há a deposição de Vargas 

e é realizada a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que deu a Constituição de 

46, que é justamente quando tem início esse período de buscas, de atuação da Comissão 

da Verdade.  

Quem éramos nós nessa época, na década de 40? Nós éramos uma família pobre, 

simples, meu pai morava no interior, morava em Eldorado Paulista, que à época 

chamava-se Xiririca e era justamente o lugar onde estava à fazenda do Doutor Jaime de 

Almeida Paiva. Doutor Jaime de Almeida Paiva era um senhor de origem portuguesa, 

um empreendedor no campo da pecuária, da agricultura, e que via uma perspectiva de 

desenvolvimento econômico para a região do Vale do Ribeira. Ele é, não mais nem 

menos que o pai do Rubens Paiva e o avô da Verinha, do Marcelo e esse pessoal todo. 
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Então, por razões históricas, ou porque o Brasil, ou por contingências do destino eu 

acabei conhecendo a irmã da Laura, convivendo, morando com o irmão da Laura, 

conheci pessoalmente o avô do Igor, tive a oportunidade de cumprimenta-lo. Não tinha 

aquela condição partidária de estabelecer o diálogo ideológico, mas, respeitosamente 

fomos lá cumprimentá-lo e nos colocar na condição de militantes e combatentes daquilo 

que estava sendo proposto na reunião da qual ele fazia parte. 

Mas, ainda uma vez, retornando então a origem disso, meu irmão chamava-se 

Antônio Guilherme Ribeiro Ribas. Esse Guilherme foi uma homenagem prestada a um 

médico que trabalhava nas classes laboriosas, morava lá na Vila Mariana, na mesma rua 

que nós, Rua Joaquim Távora, e era um médico que exercia a Medicina daquela maneira 

antiga que se conhecia. O médico de família. Então ele tinha várias habilidades, uma 

delas era realizar partos. E minha mãe teve no Guilherme o seu último filho, que nasceu 

de oito meses. Então, quando o Guilherme nasceu o meu pai não estava em casa. Estava 

lá na Fazenda Fertília, lá em Xiririca, em Eldorado Paulista. E o Doutor Guilherme 

cumpriu as funções de obstetra ali, fez nascer o Guilherme e o Doutor Guilherme era 

uma figura original. Ele gostava de política, então durante todo o ano de 45, 46 ele era 

um dos que rabiscava as paredes da Vila Mariana colocando o nome do Iedo Fiúza para 

Presidência da República. Ele era Homeopata, então ele entusiasmava-se em divulgar a 

Homeopatia e tinha um grave defeito aos olhos do Humanismo presente. Ele gostava de 

rinha de galo de briga. Então ele tinha na casa dele uma coleção de orquídeas 

maravilhosas, eu lembro disso, uma rinha de galo de brigas e quando o Guilherme 

nasceu, com oito meses de idade, ele não teve dúvidas. Na falta de uma encubadeira ele 

levou uma chocadeira de ovos de galo de briga, adaptou de tal forma que o Guilherme 

ficou aqueles 15 dias que faltavam para nascer na encubadeira do galo de briga. Aí 

Dona Yaya, que era minha mãe, sempre que surgia algum descompasso na vida do 

Guilherme, ele era assim supostamente mais intempestivo, mais agressivo, mais 

posicionado, minha mãe falava, isso é coisa do Doutor Guilherme, porque foi colocar na 

chocadeira do galo de briga e acabou criando um encrenqueiro. Usando uma expressão 

dela, meu filho, você vai lá, mas você resolve esse problema de uma maneira educada. 

Não vá como um português xucro. Dona Yaya, olha só.  

E em 40, final da década de 40 ainda estava muito próximo da Revolução de 32. 

Meu pai participou da Revolução de 32, Revolução Constitucionalista. E a época, 
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quando se recomendou que os combatentes devolvessem as armas, ele que havia 

adquirido a patente de Tenente na revolução negou-se a devolver as armas. Então ele 

tinha um fuzil que fora da guerra de 14, ele tinha uma espingarda Marlin 44, uma caixa 

cheia de granadas, e aquilo era guardado em cima do guarda-roupa e era um objeto de 

fetiche tanto para mim como para o Guilherme. Ficava como se houvesse um subtexto 

nas conversas que nós tínhamos que alguém para ser homem de fato tinha que fazer 

uma revolução. E quando perguntávamos para o meu pai se procedia esse tipo de 

informação ele dizia assim, no Brasil sempre a gente tem que ter um lugar para se 

esconder e uma arma para se defender. Então isso nos foi incutido de uma forma muito 

mais, vamos dizer assim, militarista do que ideológica, mas a gente achava que em 

algum momento aquilo poderia fazer um sentido mais próximo para nós. 

Para complicar a situação meu irmão mais velho, era sete anos mais velho que 

eu, casou-se aos 19 anos. Casou-se com a filha de um sindicalista metalúrgico que era 

um ativista político bastante conhecido à época no PCdoB, no PCB que era o Francisco 

Romanini. O Francisco Romanini tinha uma larga história. Quando eu o conheci, ele 

vendia o jornal Voz Operária, e outros documentos do Partido, na feira da Vila 

Clementino, ali próximo do Hospital São Paulo, para atrair a atenção dos passantes. A 

Romilda, que foi quem casou com o Valter, tocava acordeom. Era uma figura, a 

Romilda tocando acordeom e ele vendendo o material do Partido e criticando a política 

da época. Ele se referia sempre, essa burguesia. Mas tinha também a sua maneira mais 

direta de abordar o próximo de uma maneira que incutia na alma a inquietação. 

Veja só, era uma festa de aniversário na casa do meu irmão, eu devia ter uns 12 

ou 13 anos, o Guilherme, um ano e meio mais novo que eu, e o seu Francisco nos 

chama de lado e pergunta o que fala, o que é que vocês querem ser quando crescer? Aí 

eu inventei uma resposta que me parecia importante, alguma coisa do tipo, eu quero ser 

piloto de avião, quero ser advogado, alguma coisa desse tipo. E o Guilherme, como 

minha mãe dizia, era o meu papel carbono. A distância de idade era pequena, então ela 

dizia, esse menino é um papel carbono, tudo que o outro faz ele repete.  Então o 

Guilherme reproduziu também uma resposta que ia mais ou menos na linha do que eu 

estava informando. Aí vem o seu Francisco e nos coloca um princípio de realidade. Ele 

falou, isso que vocês estão falando é uma tolice. Vocês não vão conseguir nada porque 

vocês vivem em uma sociedade de classes. Eu lembro que ele fez um desenho e nos 
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colocava no pé do desenho. Vocês estão aqui embaixo, se não houver uma luta 

revolucionária que transforme tudo isso aqui, vocês nunca vão chegar aqui em cima.  

 

Nós saímos daquilo, levamos a preocupação para dentro de casa e a história 

acabou em um conselho de família onde meu pai estava sendo posto a par do que 

aconteceu na conversa com o senhor Francisco Romanini. Aí meu pai falou que não era 

bem assim, citou o exemplo do americano, do homem feito por ele mesmo, foi na 

estante e pegou um livro do Alexis Carrel, chamado O Homem, esse Desconhecido, me 

entregou e disse, olha, você já está na idade de entender esse livro aqui. Daí eu fui 

procurar, o livro era interessante, mas não tinha a resposta que eu queria. Então, o que é 

que acontece? Esse interesse, esse gosto pela participação política, foi uma coisa que 

veio lá de trás sabe-se lá de que maneira aquilo foi se constituindo dentro da cabeça da 

gente.  

Antes de ir para o Araguaia o Guilherme já havia sido preso. Foi preso em uma 

manifestação do dia sete de setembro de 1968 diante de um palanque em que estava 

como autoridade maior o Governador do estado, Doutor Roberto de Abreu Sodré. Ele 

foi preso e outros também o foram. Por que é que houve essa intervenção assim tão 

efetiva?  Porque no primeiro de maio nós tínhamos participado do apedrejamento do 

palanque do Sodré lá na Praça da Sé. Então, quando ele viu aquela bandeira, lá no 

inconsciente aquelas figuras conhecidas ele falou, vem pedra. Então interferiu, prendeu, 

ele ficou 30 dias preso. Quem foi tirá-lo da cadeia foi uma Advogada do Partido. Uma 

pessoa que às vezes é muito pouco lembrada, mas uma pessoa de uma coragem 

extraordinária, uma Advogada chamada Doutora Maria Aparecida de Faria Pacheco, 

conhecida como a Pachequinho. A Pachequinho era Advogada do grêmio da Faculdade 

de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade de São Paulo, ali no grêmio da Rua 

Maria Antônia.  

Então a Pachequinho foi lá, tirou o Guilherme da cadeia, passados os 30 dias. Só 

que, na semana seguinte, haveria o Congresso da UNE.  Nós nos reunimos para 

ponderar se ele devesse ou não participar do Congresso. A determinação do Partido, a 

gente afia segundo o centralismo democrático, então você opina, mas quem fecha a 

questão é a instância superior. Então foi dito que não, você vai participar sim do 
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Congresso da UNE. Mas parece que é um congresso bichado, que há possibilidades de 

cair todo mundo. Aí eu lembro das palavras do camarada Diógenes de Arruda Câmara, 

ele foi categórico, ele falou, prisão não foi feita para cachorro. Se é pra ser preso, que 

seja preso. Aí eu fui lá e cumpri a ordem. Olha, é para ir lá mesmo. E deu no que deu, 

encontrou com a Criméia, encontrou com uma porção de gente.  

Mas na verdade, ele que sequer era universitário, ele foi indiciado como um dos 

quatro responsáveis pela realização do Congresso. O Zé Dirceu de Oliveira, o 

Travassos,  Luiz Gonzaga Travassos, o Vladmir Palmeira e o Antônio Guilherme 

Ribeiro Ribas. Eles estão ainda na fase de instrução do processo, há o sequestro do 

Elbrick e Vladimir, Zé Dirceu e o Travassos são trocados pelo Elbrick, junto com outros 

prisioneiros, o Bezerra, Gregório Bezerra, aquele pessoal todo que a gente lembra da 

importância que teve aquela primeira ação militar. Por que o Guilherme não foi? Por 

dois motivos. Primeiro porque ele era secundarista e, no entender dos companheiros, 

vamos gastar uma vaga no avião à toa, porque afinal de contas ele não tem nada a ver 

com isso. Tinha, porque foi à única pessoa condenada por ter organizado e participado 

do Congresso de Ibiúna. Todos os demais, por diferentes razões, as mais variadas, não 

foram. O único estudante condenado que foi condenado por ter participado de Ibiúna no 

trigésimo congresso foi um secundarista. Então, ai você vê o nível da arbitrariedade. 

Não importava a condição da pessoa, mas sim a birra que se tinha contra ela. 

Ele cumpriu pena durante um ano e meio. Saindo da cadeia, cinco ou seis dias 

depois, cai o Vale do Ribeira. Aí que a coisa complicou. Por quê? Porque meu pai, 

desde o início da década de 40, estava no Vale do Ribeira. Tinha comprado um pedaço 

de terra ali na Serra do Azeite, onde estava localizado o Sítio Kanikaru. O sítio 

Kanikaru era por onde o Lamarca fez o ingresso para entrar no mato ali, então, quem 

dirigia as ações representando o exército, era o, o que foi Secretário de Segurança. O 

Erasmo Dias. A primeira coisa que ele fez foi mandar prender meu pai. Meu pai ficou 

quatro meses preso na Aeronáutica. Em um dos interrogatórios, lhe foi dito o seguinte, 

nós sabemos que você tem dois filhos na subversão, se eles se apresentarem, você sai. 

Em outro momento, quando eles foram mais duros, eles disseram, olha, seus filhos estão 

na lista dos incorrigíveis. Esse pessoal, quando for encontrado vai ser simplesmente 

morto e não vai nem ser notificada a família. Foi o que eles fizeram. Ainda no caso do 

Guilherme eles capricharam porque, além de morto ainda foi degolado. Então, a 
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exemplo de todos os outros desaparecidos, nós nunca tivemos nenhuma informação a 

respeito disso.  

Existe um lado da militância política que durante muito tempo me atormentou e 

que eu guardei para mim até por conta de que roupa suja não se lava fora. Mas, a 

Comissão da Verdade tem me induzido há pensar um pouco a respeito de coisas que se 

passaram comigo e que estavam muito bem esclarecidas. Tem me possibilitado verificar 

que não é bem assim. Por exemplo, nesse episódio que eu contei, nesse momento 

anterior, quando eu falava que o Vladmir, o Travassos e o Dirceu foram trocados e o 

Antônio Guilherme não o foi. Por que é que ele não foi? Porque ele era secundarista? 

Não. Porque, na hora que o Elbrick estava sequestrado, veio um documento que pedia 

para que o Partido subscrevesse aquele documento e conferisse um arco mais amplo 

para a ação que estava sendo realizada e a orientação do Partido foi a seguinte, nós não 

vamos subscrever isso. Esse tipo de ação não corresponde à nossa maneira de agir. A 

gente sabe como é que isso começa e quando terminar vai estourar nas nossas costas e, 

portanto nós não vamos assinar isso. E a retribuição foi ele não ser incluído na lista. 

Nem ele e nem ninguém do PCdoB. Agora, isso é feio de se contar, mas faz parte da 

verdade, é a história do Brasil. Era a compreensão que se tinha na época. Mas para você, 

que é militante, que estava dentro do Partido, nossa gente, mas eu me senti tão 

humilhado e tão mal, não só diante do que estava acontecendo, como divergência posta 

dentro de mim, a ambiguidade entre aceitar a posição do Partido ou contestar essa 

posição do Partido. 

Hoje está tranquilo, eu entendo o que se passou, mas na época foi muito difícil. 

A militância é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente fala de uma forma 

que parece que tudo era bonito e heroico, mas não era só bonito e heroico. Existe uma 

frase do Mao Tsé-Tung que acho lapidar, ele fala, revolução não é um banquete de gala. 

Então, em se considerando que a revolução não é um banquete de gala, a gente sabe que 

as posturas protocolares não são assim tão limpinhas como nós gostaríamos ou como a 

gente idealiza. 

Eu lembro, durante muito tempo, a sensação de vergonha que eu tinha de não ter 

sido preso e nem morto. Uma coisa absurda. É coisa para divã de psicanalista. Agora, 

qual psicanalista que iria entender um negócio desses? E às vezes essas coisas 
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aconteciam de uma forma muito contundente, porque você encontrava, dentro da sua 

família, opiniões que eram opostas a você. Não raras vezes ouvi comentários do tipo 

assim, é, quem deveria estar preso não está, e quem não deveria, está. O que deveria ser 

estendido, quem deveria ter morrido não morreu e quem deveria ter... Isso aconteceu 

muitas vezes. Eu casei seis vezes e vou colocar isso na conta da ditadura também. 

Depois eu precisei entender o que é que acontecia para que essa parte que envolvia 

sentimentos e emoções mais finas ficasse tão prejudicada como ficaram comigo. Eu 

tenho três filhos, um de cada relação. O que acontecia que de repente não durava o 

tempo suficiente para ter um segundo filho? O primeiro, como é que ele chama? Daniel 

Araguaia. O segundo, foi difícil certificar como Daniel Araguaia porque o escrivão 

achou estranho, não por razões policialescas, nada. Araguaia, por que Araguaia? Eu 

falei, porque o avô dele gosta muito de pesca.  Então eu botei esse nome, Daniel 

Araguaia. O segundo, Guilherme. Por quê? Porque era meu irmão, Antônio Guilherme. 

Eu queria homenagear o Guilherme de alguma forma. O terceiro, Gabriel. Gabriel vinha 

como o anjo da anunciação. Mas trazia para mim um conflito, porque a mãe do Gabriel 

é policial e o pai dela tinha servido no DOPS no período da repressão. Então, veja como 

trabalha a natureza humana, o espírito humano, que leva você a realizar ações que eu 

chamaria, eu sou psicólogo de formação, eu chamaria assim de uma atitude contra 

fóbica. Era assim meio que um desejo secreto de saber o que acontecia dentro da cabeça 

de um Delegado do DOPS à época em que eu temia tanto o DOPS. 

Essas coisas normalmente não são contadas. Não são contadas porque a gente 

também tem os nossos mecanismos de racionalização e a gente se protege dessas coisas 

todas. É simplesmente uma coisa terrível. Você andar com um documento no bolso, 

com um nome que não é o seu, é uma coisa terrível porque torna você invejoso. Eu 

lembro que muitas vezes eu ia fazer os meus contatos, para arregimentar pessoas, para 

trazê-las para o Partido, e na casa, na família eu era apresentado como um amigo, esse 

aqui é o Dalmo, também faz Medicina lá em São Paulo. Daí eu via a mãe que tinha ido 

buscar o filho para almoçar na casa dela, a cunhada que não sei o que, que estava com o 

sobrinho, e você morando em um quarto de pensão desgraçado, muxibento e falando, 

nossa, a vida está passando e quem eu sou de fato? Que vontade que não dava de largar 

tudo e falar assim, para o inferno revolução, o que fosse. Eu queria mesmo era ter uma 
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família com uma constituiçãozinha burguesa, tranquila, que tivesse sogro, uma sogra. 

Alguma coisa que me oferecesse estabilidade. 

Eu acho que tudo isso faz parte da Comissão da Verdade. Esse grito parado 

dentro da gente é uma coisa que ficou na cabeça de muita gente e que acabou 

descambando em droga, acabou descambando em alcoolismo. O Chico Romanini, 

coitado do Chico Romanini, ele passou pela cadeira do dragão. Ele foi miseravelmente 

torturado, foi arrebentado. Quando ele saiu de lá a alegria dele se resumia a jogar bocha 

e beber, beber, beber, beber, de uma forma que não dava para a gente reverter aquela 

situação. Assim como ele, quantos que entraram nisso? Então eu acho que é importante 

a gente contar essas coisas porque a gente não tem uma noção de que, mesmo passados 

50 anos, essas coisas se cicatrizaram. Não cicatrizaram. Elas estão ali dentro da gente, 

incutidas, em algum momento, eu vou visitar, eu ainda hoje faço parte do PCdoB, mais 

por razões afetivas do que ideológicas. Mas eu vou visitar a sede, ali na Amaral Gurgel, 

vejo aquele monte de papel em cima das mesas, eu faço parte do Núcleo de 

Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois. Eu vejo aquele monte de 

papel assim em cima da mesa, fotografias, a bandeira do Partido do lado de fora, eu 

ainda tenho um impulso de me proteger. Eu falo, esses caras estão loucos. Estão 

botando a bandeira aqui do lado de fora. E se entrar alguém e apanhar tudo isso que está 

em cima da mesa? Coisas desse tipo que são, vamos dizer assim, reatividades que ficam 

guardadas dentro da gente de uma forma muito profunda. 

Hoje, quando ouço falar que a Comissão da Verdade, entre muitas propriedades 

ela tem também a propriedade de servir como uma espécie de uma psicoterapia para os 

ex-militantes, eu concordo. Essas sessões de testemunho são como, por exemplo, essa 

situação que nós estamos vivendo agora. Eu estou dando um testemunho. Vocês não 

tem ideia do prazer que me proporciona. A sensação de limpeza, de higiene interna que 

me proporciona poder falar dessas coisas. 

Essa acho que é essa a situação. Lamento muito a morte do Guilherme. Ele foi 

parar no Partido porque eu o levei para o Partido. Quando ele separou, quando ele 

despediu-se de mim, eu tinha ficado mais de anos sem vê-lo. Um ano e 10 meses sem 

vê-lo porque meu pai e minha mãe iam visita-lo, mas eu não poderia ir, então eu não 

tinha contato com ele. Os nossos contatos eram intermediados por pai e mãe. Mas 
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naquele dia era o dia que ele ia se despedir para ir para o Araguaia, então nós nos 

reunimos na casa do meu irmão Valter Rafael, lá na Rua dos Comerciários, número 101, 

onde hoje é a Estação Jabaquara do Metrô, e ele conversou sobre a consciência que ele 

tinha do caminho que ele estava tomando. E lamentou uma dor que estava sentindo no 

dente canino que estava visivelmente cariado. Eu lembro de eu me demorar mais tempo 

conversando sobre aquele dente canino dele cariado do que propriamente da escolha que 

ele estava fazendo, porque para mim era muito doloroso. Mas perguntei, você tem 

confiança naquilo que você está escolhendo? Ele falou, para mim não tem mais retorno. 

Ou eu vou para a guerrilha e volto de lá junto com uma revolução, ou  prefiro a morte. 

Nessa hora, ele me entregou alguns poemas que ele tinha, que ele gostava 

também de escrever. Dentre esses havia um que achei de extrema sensibilidade, mas 

muito pesado. E eu guardei esse poema comigo e eu vou ler agora em homenagem ao 

Guilherme e a todas as pessoas que, assim como ele, acreditaram nos sonhos. Ontem eu 

assisti o Caetano Veloso, ele falando do Marighella, ele falava, ele canta, em um refrão 

ele fala assim, os comunistas acreditavam em sonhos. Os comunistas tomavam conta 

dos sonhos. E não é possível se viver sem eles. É mais ou menos esse o refrão da 

música do Caetano. Mas esse aqui é o Guilherme falando. Ele fala assim, a morte que 

eu me desejo, capaz de recompensar a vida em um só lampejo, é uma morte bem doída, 

morte sem ser herói. Morte, em que muitos morrendo, na verdade morrem só. Morte 

sem anjo da guarda, morte do anjo que aguarda, morte do anjo sem dó. Tem que ser no 

meio dia, em que tendo vivido só meio, me valha por dia inteiro. Semana, mês, ano ou 

segundo que justifique existência. Em que não falte à bala da inclemência e a forçada 

reverência que faz aquele que abala, ferido no ponto que cala, ferido no peito que é 

mala, de um coração que viaja, de um coração de campanha. Tem que ser em chão de 

terra a morte que vou morrer. Tem que haver rumor de guerra na morte que vou morrer. 

Tem que haver uma mortalha na morte que vou morrer. Em nome do socialismo, que 

transforma em bandeira, a morte que vou viver. 

São as palavras do Guilherme. Então, nesse momento é que se ele tivesse aqui 

sentado, eu mediunicamente incorporando o Guilherme e transmitindo para os presentes 

o grau de consciência que ele tinha do que ele estava fazendo. Da minha parte, eu que 

não tenho esse pendor para poesia, fiquei encantado quando eu comecei a participar da 

umbanda e fico contente de saber que o Lúcio frequentava o treco lá no Araguaia. 
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Quando eu entrei para a umbanda a coisa que mais me emocionava era, na gíria dos 

erês, um ponto que eles cantavam assim, ê meu irmão, ê irmão meu, cadê meu irmão 

que não vem brincar mais eu. Ê meu irmão, ê irmão meu, cadê meu irmão que não vem 

brincar mais eu. Estou chamando, estou chamando. Estou cansado de chamar. Cadê 

meu irmão que não vem brincar mais eu.  

É assim. Interessante que em 74 a campanha da, quando estava todo aquele 

reboliço em torno da abertura, a possibilidade, a perspectiva da abertura, a campanha da 

fraternidade daquele ano tinha como slogan, onde está o teu irmão. E eu lembro que 

aquilo estava difundido nos outdoors da cidade, então era uma apunhalada no peito. 

Você olhar aquilo ali, onde está o teu irmão. Quer dizer, era o apelo direto para que, vai 

atrás, procura, vai, vai. E é isso. Isso cria um tipo de solidariedade da gente com a 

revolução, com aquilo que a gente entende por patriotismo, tudo, que não tem limite. 

Então para mim algumas coisas não ficam resolvidas, não estão resolvidas. Por 

exemplo, pode parecer extravagante, assim, eu não admito o Genoíno preso, o Zé 

Dirceu preso. Agora, o que é que tem, qual é o valor que tem o meu não querer? Mas o 

ímpeto é de pegar uma metralhadora e falar, não, não vai ficar preso não. O que é isso? 

Botar ordem. Alguma coisa desse tipo. É muito forte. Um apelo que vem lá de dentro. 

Isso não está resolvido. Que a gente vive hoje outros tempos, mas a solidariedade que a 

gente criou com o povo dessa época é de tal ordem que, tem aqui uma companheira do 

Partido presente, a Ieda, que chama Ieda porque o pai dela chama Iedo, que também 

nasceu na mesma época do Guilherme, o Iedo Fiúza. Eu lembro que o Programa CGC 

foi no dia da eleição divertir-se entregando uma revista de pornografia para o Genoíno 

como uma contribuição para que ele pudesse se masturbar durante o tempo em que ele 

ia ficar preso por conta do mensalão. Aquilo pegou como uma coisa de tal ordem que a 

companheira não teve dúvidas, foi lá, providenciou uma bandeira, nós mobilizamos um 

grupo de pessoas e de uma forma não muito social a gente sentou o pau, fez o Genoíno 

votar, sair e criou um caso eleitoral quase, mas assim, meu, ninguém vai fazer passar 

por uma humilhação dessas alguém que viveu a história do jeito que a gente conhece. É 

isso que eu acho. Muito obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de encerrar, amanhã 

às duas horas lá no DOPS, às 14 horas, o livro do Dermi Azevedo, chama Travessias 

Torturadas, Direitos Humanos e Ditadura no Brasil. Dermi Azevedo. E hoje à noite, às 

nove horas o filme lá no cine Livraria Cultura. O filme sobre a Iara Iavelberg. Muito 

obrigado. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Não quero, 

eu acho que foi uma Audiência muito forte, como a gente imaginava, porque aqui estão 

os desaparecidos políticos, onde estão os desaparecidos políticos. Essa pergunta eu acho 

que é a que não quer calar durante toda essa sessão e a Comissão da Verdade tem que 

dar uma resposta. E eu queria então fazer uma proposta de encaminhamento. O caso da 

Rosana Momente apresentado aqui, a necessidade de reparação, inclusive econômica, 

muito presente na reivindicação dela, eu acho que isso aqui devia ter um breve relato 

onde fosse encaminhado inclusive para o Ministério da Justiça e para a Comissão da 

Anistia. Porque o caso da Rosana é um caso que ficou muito forte aqui hoje. A gente 

tem colocado várias vezes, acho que desde o primeiro momento, junto a Comissão 

Nacional e a Comissão Estadual, é necessário que se faça a retificação do atestado de 

óbito, porque o problema da Rosana é porque não tem um atestado de óbito que fale o 

dia que o pai foi assassinado. Então os órgãos públicos funcionam com aquela precisão, 

só que nós somos fruto de um estado de exceção. Só que isso tem que ser reparado e até 

hoje o caso dela não foi reparado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos documentar, 

que segunda feira o Paulo Abraão está aí, vamos documentar. 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – A Comissão tinha que 

ter um ofício, eu acho que tem que ter um ofício, porque não pode, a Comissão da 

Anistia tem que tratar e considerar que esse atestado de óbito ainda não foi retificado. 

Eu acho que tem a questão política da retificação do atestado de óbito. Nós queremos 

esclarecimento de cada desaparecido o que é que aconteceu, quando é que morreu, os 

agentes responsáveis. Mas tem uma questão prática. A pessoa não está podendo 

sobreviver em função disso, em função dessa história. Então eu acho que isso tem que 

ser feito. E a gente queria também aproveitar o momento, antes de encerrar, de estar 

convidando todas as pessoas que estão aqui e demais pessoas porque nós vamos estar 

fazendo a publicação da sentença que condena o Brasil, o Estado Brasileiro e que obriga 

o Estado Brasileiro a localizar os restos mortais e esclarecer as circunstâncias do 

assassinato não só dos guerrilheiros do Araguaia, mas como todos os desaparecidos. 

Essa sentença se estende a todos os desaparecidos aqui no Brasil. Então em breve nós, 

aqui é a capa da publicação, mas em breve nós vamos estar fazendo o lançamento dessa 

publicação. Então todos estão convidados. E muitos aqui, pelo menos o Igor e a Rosana 

Momente já vão fazer parte daquela semana que nós vamos estar organizando entre seis 

e 10 de maio ouvindo com o depoimento do que a gente chama das crianças. As 

crianças que de uma certa forma tiveram sua infância roubada e que hoje são adultos. 

Então é isso. Muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada. 

Obrigado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 51ª audiência pública, 12/06/2013 auditório Franco 

Montoro. Instalada a 51ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 12/06/2013 na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, auditório Franco Montoro, sobre o caso de José Luiz e Rosa Sundermann. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas 

ao público. Hoje estamos começando a reparar um crime que embora não tenha ocorrido 

no período da chamada ditadura legal, 64 a 85, estamos começando a contar a história 

de um crime político que ocorreu e até hoje não esclareceu. Eu vou já passar a palavra 

para a Marisa dos Santos Mendes, diretoria do Sindicato dos Metroviários e para o 

Américo para eles fazerem a composição da mesa e darem a condução dos trabalhos 

daqui para frente.  

Vamos lá. Agora vocês daqui para frente vão tocando do jeito que vocês 

organizaram. Marisa, com a palavra.  

 

 

A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – Bom, a gente queria iniciar, nós 

temos uma lista de companheiros e companheiras para falarem aqui no ato, a gente 

gostaria de iniciar, antes de chamar os companheiros para virem aqui para frente, de 

iniciar com um vídeo que foi feito sobre a história e a gente gostaria de iniciar com esse 

vídeo e depois com um poema do companheiro Atinágoras. Ele vai colocar para a gente, 

para a gente iniciar o nosso ato. Então, antes de chamarem as pessoas para falar, vamos 

apresentar o vídeo de três minutos.  
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*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO. 

*      *      * 

 

 

O SR. ANTINÁGORAS – Refletindo sobre a mensagem que o país presta 

nesse vídeo, na verdade eu e a companheira Helena vamos tentar traduzir com um certo 

esforço de rima um pouco desse sentimento de esperança, revolta, busca por justiça e 

em memória aos nossos combatentes e exemplos de luta já para duas, três e muitas 

gerações que virão até que a gente conquiste a liberdade. As risadas e o cheiro do café 

ainda pairam na casa. Conversas com Rosa e Zé vão sussurrando na escada. Peões de 

luta e de fé. Meninos pelo chalé e o ‘livre’ que se plantava. Esperança golpeada na 

memória, resistente na cana que arde, latifúndio que atira na história, cuspe e cova o 

covarde. Não passará sem que se honre essa memória, é intragável o gosto amargo do 

passado. Se o soubesse a laranja dessa história não serviria do teu suco ao desgraçado. 

Na dor da perda o ódio da classe. Na labuta e no choro reacende-se essa luta. A Rosa e 

ao Zé, que essa luta não passe, sem viver e colher da mãe terra que é justa. 

Sundermann em nosso peito, Sundermann em nossa luta. Sundermann nosso feito, 

Sundermann na labuta, Sundermann por justiça no combate à opressão, Sundermann 

socialista por paz e revolução. Sundermann que persista e possa por a vista o fim da 

exploração. Tudo na casa grita. O campo e a cidade agita clamando contra a injustiça 

exige condenação. O sonho não envelhece. Não morre o vosso legado. Dar o mundo a 

quem merece por tanto ter trabalhado. E eis que a colheita cresce no livre que foi 

plantado.  

 

 

A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – Bom, a gente queria também 

agora antes de começar as intervenções, chamar a companheira Dulce Muniz que ela vai 
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fazer a leitura de um poema, de uma carta que um dos companheiros lá de São Carlos 

escreveu, que é o companheiro Heraldo, ela vai ler essa carta.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Faz 19 anos. Em uma daquelas madrugadas eu e o 

Zé seguimos com o ônibus dos trabalhadores até a sede da fazenda. Rosa e o João 

Zafalão foram pelo caminho de Descalvado. Eram quatro horas e 30 minutos 

aproximadamente. Estávamos em uma estrada no meio do canavial quando apareceram 

cinco viaturas e fecharam nosso comboio. Os policiais eram por volta de 20 e se 

encontravam com a arma em punho. O Zé parou seu carro que seguia a frente do 

comboio e pediu que eu fosse até o ônibus e chamasse os trabalhadores para que todos 

descessem. Imediatamente eles desceram também com os seus facões e fizeram um 

cerco com os policiais. O Capitão Souza ordenou ao Zé que todos deveriam entrar no 

ônibus e guardar suas armas. O Zé disse ao Capitão que só faria isso quando os seus 

policiais fossem para os seus carros e guardassem as suas armas. O Capitão Souza 

retrucou que as armas eram instrumentos de trabalho. E em seguida o Zé falou que os 

facões eram os instrumentos de trabalho daquelas mulheres e daqueles homens. Foi um 

momento tenso. Os trabalhadores riscavam o chão com os seus facões. Lembro-me 

como se fosse hoje. A negociação durou de 15 a 20 minutos até que o Capitão 

concordou em liberar o caminho, mas fez um gesto com sua arma dirigindo-se ao Zé e 

disse que ali tinha algo que era dele, o Zé, em clara ameaça. Chegamos à sede da 

fazenda e lá também tivemos outro momento de tensão com o dono da fazenda. Acho 

que era Titoco o nome dele. Na mesa de negociação estava o Capitão Souza que batia 

com a sua arma na mesa com novas ameaças, em seguida fomos até a agência do 

Bradesco no centro da agência de São Carlos, e os trabalhadores ocuparam a agência até 

que fosse liberado o seu pagamento que estava atrasado. O Zé e a Rosa, como parte do 

mesmo organismo que eu relataram algumas vezes situações de ameaça, telefonemas, 

carros estranhos rondando sua casa. Espero ter contribuído. Heraldo.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vários companheiros 

estão previstos para falar. Só vamos apresentar a formação dessa mesa básica. A nossa 

esquerda o companheiro ferroviário Raphael Martinelli do Fórum dos Ex-Presos 

Políticos, Idibal Pivetta, teatrólogo Cesar Vieira, que não é advogado no inquérito 

contratado pela família a época, mas o Idibal assim pegou, aprofundou e estudou o 

inquérito e se dispôs voluntariamente a vir aqui falar tudo que ele viu na época do 

inquérito e dar a sua contribuição que veio voluntariamente. Também a companheira 

Marisa dos Santos na diretoria dos metroviários, companheiro Mancha, do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São José, e companheiro advogado Américo Gomes, que é o 

companheiro que costura toda essa questão do movimento operário, da memória e da 

convergência. Então, vocês dão a condução.  

 

 

O SR. – Vamos dar início a nossa atividade. Desde 1994 quando o Zé Luiz e a 

Rosa, dois militantes do movimento social, dois militantes do PSTU, a Rosa na direção 

do PSTU foram assassinados brutalmente na cidade de São Carlos em um dia como o de 

hoje, dia dos namorados, dia 12 de junho, desde aquele dia nós temos realizado atos, 

manifestações, lembranças, todos os anos. Seja na Universidade de São Carlos, na 

cidade onde eles militavam, seja em São Paulo na Assembleia Legislativa, para deixar 

essa chama acesa, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos e todas que 

abandonaram os seus lares no dia de hoje, dia 12 de junho para junto conosco a gente 

rememorar essa data e mais do que isso, exigir justiça e o fim da impunidade. A gente 

queria chamar a primeira pessoa para dar o seu depoimento.  

 

 

A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – A gente queria chamar o 

companheiro Antonio Donizete, que é o Doni lá de São Carlos que militou por muitos 

anos com a Rosa e o Zé, e ainda vai dar um depoimento hoje aqui para a gente.  
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O SR. ANTONIO DONIZETE – Boa noite a todos.  

Dizer da satisfação e da alegria de me encontrar aqui com todos os 

companheiros, camaradas do meu Partido e como vocês perceberam, eu passei para 

cumprimentar o companheiro Idibal, porque o Idibal esteve naquele primeiro momento 

no inquérito, acompanhando o inquérito e a apuração, e é um prazer revê-lo, forte e rijo. 

Disfarço aqui o sentimento que tive inclusive na leitura do relato do Heraldo porque 

ainda passado 19 anos a gente se emociona muito. Também percebi da emoção do João 

do próprio Heraldo e talvez de tantos outros que eu não vi, mas é muito difícil inclusive 

resgatar essa história porque nós estivemos, e eu particularmente estive com o Zé Luiz 

até a sua morte, não só como um camarada do Partido, mas como amigo, porque nossa 

relação se misturava da questão partidária e também da questão pessoal. Eu frequentava 

a casa do Zé Luiz assim como vários outros companheiros aqui de São Carlos. E até 

quando me disseram de fazer esse relato da vida pessoal do Zé eu dizia também para os 

meus colegas aqui, para os camaradas, da dificuldade de separar o que era vida pessoal 

do Zé Luiz, e da sua militância, porque o Zé Luiz vivia, respirava essa militância. O 

trabalho que o Zé Luiz desenvolvia na Universidade Federal que até hoje é relembrado 

em cada manifestação, em cada ato, em cada enfrentamento que nós temos lá na relação 

trabalhista com a universidade, ainda se houve no meio da plateia, ‘se o Zé Luiz 

estivesse aqui’. 

Então, talvez até pela emoção que sinto agora, talvez não consiga me estender 

muito, mas dizer que o Zé Luiz era uma mistura dessas questões sociais, de uma 

cerveja, um churrasco em um final de semana na casa dele, mas sem nunca no meio 

disso estar pautada uma questão para a gente resolver na semana seguinte, isso é o Zé 

Luiz. Que particularmente na greve dos canavieiros em 93 nós dirigíamos o Sindicato 

dos Trabalhadores da universidade, e fizemos um acordo de divisão de trabalho onde o 

Zé Luiz disse, Doni, você segura às pontas aqui na Universidade já que naturalmente a 

categoria cobra a presença do seu dirigente que eu vou tocar, eu vou tratar da questão da 

greve. E assim foi. A gente dividiu e claro, muitas vezes ele pelo Sindicato e eu pela 

greve dos canavieiros e aquela foi à luta histórica que é lembrada não só por nós, mas 

por toda a cidade. É um marco na cidade a greve dos canavieiros de 93. E talvez nem 

tivesse que falar disso já que o objetivo maior seria falar um pouco mais dessa vida 

pessoal do Zé, mas é difícil também a gente esquecer o que foi a manha do dia 

12/06/1994 quando eu recebi o telefonema naquela madrugada por um funcionário do 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



6 
 

Sindicato e também vizinho do Zé, o Adilson que dizia que algo muito terrível tinha 

acontecido e ele não conseguia me dizer o que era aquilo, mas conseguia me dizer que 

era com o Zé Luiz e Rosa, e eu que morava próximo ao Zé Luiz, nós fomos lá para a 

casa dele e a gente se deparou com aquela cena terrível.  

E também faço questão de fazer esse relato porque a primeira pessoa que eu ligo 

naquele momento inclusive para dividir o que era a tensão daquele momento foi o 

companheiro Gravela, que está presente aqui também e hoje é difícil não olhar para o 

Gravela e não lembrar daquela manha. Então, isso é um pouco do que eu quero trazer de 

relato do que foi tudo isso que aconteceu em São Carlos e talvez para finalizar, voltando 

um pouco mais para a questão pessoal do Zé, é dizer da ansiedade dele para resolver as 

coisas. Ele era incansável. Tínhamos alguns problemas para resolver na Universidade 

ou mesmo fora dela, e o Zé Luiz me ligava, Doni, nós precisamos aqui formular uma 

tática, um documento e foram muitos os documentos que nós começávamos às sete 

horas da noite, logo após o expediente da universidade, e naquela época era uma 

máquina de datilografar, e não era difícil cinco horas da manha a gente estar acabando 

um documento que não estava bom, mas que no dia seguinte saía. Esse era o Zé Luiz. 

Incansável. Confesso até que em algumas vezes eu tinha que correr dele. Não tinha 

aquele momento em que o José Luiz não estivesse disposto a estar à frente das questões 

que envolviam o Sindicato, a Universidade e todas as questões que ali estavam 

envolvidas. E também conhecer o Zé Luiz exatamente no momento em que eu era 

funcionário da universidade, um menino com 15 anos e logo após (ininteligível) porque 

a gente queria um cargo na universidade. Nós éramos classificados na Universidade 

como aprendizes, e começou a ter uma inquietação, porque nós vamos ser aprendizes 

até quando? E foi justamente o Zé Luiz que organiza essa molecada para fazer um 

enfrentamento naquela época com a ditadura, porque os representantes da ditadura 

estavam dentro da universidade, não foi nada fácil, mas parece que o José Luiz brincava 

no parque infantil com essa molecada e ia organizando eles para uma questão que foi 

vitoriosa e que me fez inclusive cerrar fileiras que era do Partido que hoje estou, o 

PSTU e isso tudo é Zé Luiz. Não vai ser possível no tempo que tenho lembrar de cada 

coisinha e falar aqui porque São muitas coisas, mas falar da saudade que tenho do 

camarada Zé Luiz. Muito obrigado.  
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A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – Queria chamar também agora 

para falar a companheira Ana Luiza Figueiredo, que é diretora do Sindicato 

SINTRAJUD, Sindicado do Judiciário de São Paulo e dirigente do PSTU.  

 

 

A SRA. ANA LUIZA FIGUEIREDO – Boa noite camaradas. Já estou bastante 

emocionada. É uma honra falar da Rosa, é uma honra falar desses companheiros 

principalmente nesse momento em que a nossa cidade, nossa juventude se levanta e 

enfrenta os militares que hoje permanecem nas polícias aqui dessa cidade com os 

mesmos métodos da ditadura e, portanto é muito correto, e agradeço aos companheiros 

e companheiras membros da Comissão da Verdade daqui de São Paulo Adriano Diogo, 

e todos os companheiros que estão na mesa por compreenderem esse fio de 

continuidade que é lutar para esclarecer a morte ou assassinato de Rosa ou de Luiz, 

como parte da luta para que a ditadura nesse país arque com a consequência dos seus 

crimes, para que não se repitam os seus crimes. E a Rosa e o Luiz é o exemplo não está 

resolvida essa questão no nosso país. Que não existe democracia para a classe 

trabalhadora e para a juventude no nosso país, que luta como Rosa, que luta como Luiz 

até hoje. A resposta da burguesia São balas, bombas, repressão, prisão e nesse momento 

tem presos dentro daqui da polícia, estão presos jovens que estavam ontem e aqui nesses 

dias lutando pela redução da passagem. E a Rosa é um exemplo de mulher que muitas 

vezes não só no nosso cotidiano, mas também no movimento sindical muitas vezes nós 

não damos a devida atenção, porque a Rosa não era diretora do Sindicato, a Rosa era a 

companheira do Luiz e uma companheira que foi ganha por ele e por todos nós 

militantes da Congregação socialista para a luta revolucionária. Então, mesmo não 

tendo, nós temos diretora dos Sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras na 

Universidade Federal de São Carlos, ela era reconhecida como tal. Como uma dirigente 

dos trabalhadores e trabalhadoras da Universidade Federal de São Carlos, e ela 

trabalhava todos os dias das lutas junto com o seu companheiro, muitas vezes como nós 

que somos mães, levava os seus filhos, levava o Dudu e a Raquel para todas as reuniões 

e todas as atividades. A dupla jornada com o sacrifício que é a militância revolucionária. 

Participava no dia a dia. A companheira começou a participar do Partido ainda da nossa 
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organização que depois compôs o PSTU no final dos anos 70, anos 80, foi parte junto 

com o Luiz de toda essa luta que nossa geração fez para derrubar o regime militar e foi 

parte também dessa luta dos trabalhadores rurais que naquele momento, naquele período 

dos anos 90 representavam hoje mais ou menos a força e a radicalização que 

representam a luta e os trabalhadores da construção civil pesada agora de geral, de Belo 

Monte com aquele ódio, aquela indignação de uma classe trabalhadora rural 

extremamente explorada, brutalmente explorada contra os usineiros, e contra essas 

injustiças se levantavam, os trabalhadores dos canaviais, e como resultado dessa grande 

luta fortaleceu muito a luta no campo. O movimento sem terra, os movimentos rurais 

foram naquele momento representantes de linha de frente de todas as lutas de nossa 

classe. A Rosa me fez lembrar, eu tentei pensar em uma comparação da dona de casa 

que assume o papel de dirigente das lutas. E me veio a lembrança de Domitila, da 

esposa de um mineiro da Bolívia que se transformou na verdadeira direção dos mineiros 

da Bolívia. Então, a Rosa é a nossa Domitila. É a companheira que assumiu, mesmo não 

sendo uma trabalhadora rural. Mesmo não sendo uma servidora pública da Universidade 

de São Carlos, a linha de frente da luta da nossa classe. E nós, mulheres, sabemos como 

é difícil superar todas as barreiras que existem para nos transformar em dirigentes. E a 

Rosa sabe disso, e que dirigentes, para depois transformar-nos acima de tudo isso, as 

mulheres se transformam e a Rosa se transformou. Então, a Rosa que era companheira 

do Luiz em 94 na fundação do nosso Partido quando nós reunimos os militantes e as 

militantes de São Paulo, do Estado de São Paulo, ela teve o seu balanço apresentado, 

acho que foi Gravela se não me engano, e era o melhor balanço de São Carlos. Ela se 

transformou em uma grande dirigente política e organizadora do nosso Partido lá. E foi 

eleita direção do seu marido, foi eleita a nossa direção. Então, essa é a Rosa e ela 

representa muitas outras Rosa e é sem dúvida, eu comparo a nossa Domitila. E para nós 

é um grande orgulho homenagear a Rosa e dizer que nós não vamos esquecer dela, e 

dizer que como muitas outras mulheres que hoje já militam e dirigem a nossa 

organização, como hoje militam e estão na linha de frente das nossas lutas, São um 

grande temor para a burguesia, à forma brutal como esses companheiros foram 

assassinados, ao mesmo tempo em que nos desespera e nos entristece, ela demonstra o 

medo que eles têm de nós. O medo que eles têm da nossa consciência. E eles usam as 

suas balas porque sabem que o seu dinheiro não os compram. E a Rosa, e todos que 

estão aqui e todos que seguem lutando tem o seu valor. Nós não nos vendemos. Nós 

vamos seguir lutando e nós vamos exigir a Justiça à apuração desses crimes e de todos 
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os crimes da burguesia, dos usineiros, de todos os carrascos e exploradores da nossa 

classe. Rosa, presente.  

 

 

O SR. – Agradecer o Deputado Adriano Diogo por ter organizado essa 

atividade, assim como todos os membros da Comissão da Verdade, Ivan Seixas, 

Amelinha, a todos o nosso agradecimento. Também está presente o companheiro Neto, 

do Projeto Memória e também da Comissão da Verdade de São Paulo, Presidente José 

Maria de Almeida, Presidente do PSTU, Ernesto Gravela, que também foi conterrâneo 

de José Luiz e Rosa, companheiro do PT e também atual direção do PSTU e também 

várias outras pessoas que nós vamos anunciando. Estou vendo Valéria Arcari da direção 

do PSTU. E agora também para falar um pouco do Zé Luiz e da Rosa, um outro 

contemporâneo, o companheiro João Zafalão, atual dirigente da APEOESP.  

 

 

O SR. JOÃO ZAFALÃO – Boa noite companheiras e companheiros. Eu 

escrevi umas coisas aqui, mas acho que, em 2003 eu era estudante e fazia ciências 

sociais na Universidade Federal de São Carlos, estava no 2º ano e o Sindicato dos 

trabalhadores da Universidade de São Carlos era tido em toda região, não só em São 

Carlos, mas em toda a região, como o mais combativo dos Sindicatos pela luta que 

travava, e o Zé Luiz era uma pessoa muito conhecida na região com destaque como 

dirigente. E quase todos os dias, isso foi um ritual que a gente continuou fazendo 

mesmo depois da morte do Zé, o Doni lembra, quando dava cinco e meia, seis horas, a 

gente passava no Sindicato para tomar um cafezinho e ir embora. E teve uma tarde que 

a gente passou no Sindicato e de repente encosta três ônibus, e a gente achou estranho 

ônibus bem velho, caindo aos pedaços, e desceu do ônibus mais de 100 trabalhadores 

rurais cortadores de cana e foram lá e bateram na porta do Sindicato perguntando quem 

era o Zé Luiz porque eles queriam falar com o tal do Zé Luiz. E o Zé Luiz estava lá, a 

gente foi conversar com os trabalhadores e eles diziam assim, nós somos cortadores de 

cana da Usina Ipiranga, uma usina que tem aqui de Descalvado, a gente ganha muito 

mal, não tem nenhum equipamento de proteção individual, porque eles não tinham 
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equipamento de proteção individual, e a gente quer fazer uma greve, e a gente quer 

saber se vocês podem fazer a greve para a gente aqui. E o Zé Luiz falou para eles assim, 

bom, quem pode fazer a greve são vocês, mas nós vamos ajudar a organizar essa greve. 

E aí São 15 dias de uma greve, o Heraldo citou uma parte daquela greve, foi uma greve 

espetacular, uma greve que polarizou não só São Carlos como a região, porque foi uma 

greve que tinha trabalhadores em greve na cidade de São Carlos, uma parte dos 

cortadores da cana da cidade de Araci que é uma parte muito pobre da cidade de São 

Carlos, tinham trabalhadores que moravam em Descalvado, e tinham trabalhadores que 

moravam em São Teodoro que é um distrito de São Carlos, fica um pouco afastado e 

eles viviam em uma situação de semiescravidão e em 1994 na cidade considerada 

capital de tecnologia, sendo escravidão porque os trabalhadores rurais, cortadores de 

cana viviam nas casas que eram cedidas pelos gatos, que eram os donos das 

cooperativas em tese. E esse gato cedia a moradia para ele, esse gato era dono do 

armazém que ele fazia compra, e o trabalhador, ele trabalhava o mês inteiro e ele 

sempre ficava devendo e tinha uma relação de servidão e escravidão em 1994 em uma 

cidade tida como capital da ciência e tecnologia. Essa era a realidade, a greve e essas 

eram as pessoas que Zé Luiz e Rosa se dedicaram a representarem naquele momento. E 

para os poderosos da região foi algo inaceitável, porque teve muito apoio popular, e 

durante a greve tem só um fato que eu quero dizer que antes de (ininteligível) essa é a 

polícia da ditadura que passou por 94 e passa até o dia de hoje. Quase cinco anos 

depois...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Como aqui é a 

Comissão da Verdade, fala do domingo com calma.  

 

 

O SR. JOÃO – Do dia da morte, falo já. Eu soube da morte do Zé Luiz não sei 

se da pior maneira possível, mas de uma das piores. A gente teria uma reunião naquele 

domingo, a gente cancelou porque era dia dos namorados, era uma semana após o 

Congresso do Partido, e eu amanheci o dia 12, fui acordado pelo Duda que é o filho do 
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Zé Luiz e da Rosa. E o Duda me acordou dizendo, João, era uma república que eu 

morava em São Carlos, dizendo, meu pai e minha mãe foram assassinados. Aquilo foi 

um troço que eu fiquei quase meia hora parado sem saber se era verdade, aí chegou o 

Argil que hoje é funcionário da Universidade Federal, na época era do DCE, para avisar 

e depois o Duda teve que fazer, ele foi chamado para fazer o tal do exame nas mãos, 

porque ele havia encontrado os pais. Ele estava à noite bebendo com os amigos e foi 

para a casa e encontrou os pais dele lá, mortos. E foram fazer o exame nas mãos do 

Duda, porque como ele foi a primeira pessoa que encontrou, tinha que saber se tinha 

pólvora nas mãos para ver se ele não tinha matado os pais. E ele lá completamente 

transtornado, ele foi ao banheiro, foi lavar as mãos na pia do banheiro e o delegado 

tentou insinuar que ele estaria lavando as mãos para tentar esconder os vestígios de 

pólvora, insinuando que ele havia assassinado. Inclusive a imprensa na época chegou a 

insinuar que havia a possibilidade de ele ter matado os pais, que era a coisa mais 

estúpida, que a polícia podia ter feito e teve que desistir dessa versão logo depois. 

Passados cinco anos assassinato do Zé Luiz, um dos atos que a gente fez na porta da 

delegacia, eu lembro que eu fui falar no ato e eu disse o seguinte, não é possível que 

cinco anos depois todos nós sabemos que a usina Ipiranga, o Sr. Titoto ou o Capitão 

Souza deve ter algum envolvimento. Ou eles devem ser investigados pelo menos porque 

ameaçaram o Zé Luiz e Rosa um ano antes, em 93. E o delegado que já deve ter trocado 

várias vezes, quando eu acabei de fazer o meu discurso na delegacia ele chamou o Doni 

e falou, Doni, manda esse rapaz entrar porque ele vai ter que me dizer quem matou. Eu 

quero saber quem matou. Essa é a polícia brasileira. Eles não tiveram, só para dizer 

coisas idiotas. Eu era estudante da Universidade Federal de São Carlos, nós fomos 

(ininteligível) fez a vez da usina contra os trabalhadores que não era o papel dele. Ele 

com certeza foi promovido aqui em São Paulo. Estava à última vez que eu soube na 

região da Penha trabalhando, e também não é nenhuma novidade, nós dissemos várias 

vezes isso, nesses últimos 19 anos. E esse é o quadro que tem. Eu queria falar duas 

coisas aqui para encerrar, primeiro que quem estava em São Carlos em 1994 na época, a 

gente estava feliz para caramba por ter eleito a Rosa na direção do PSTU. A Rosa não 

era a mulher do Zé Luiz como falou aqui a, a Rosa era nossa dirigente, de todos nós. 

Lutadora, e que morreu por isso, defendendo os seus princípios. Eu vou falar duas 

coisas aqui só para parar. Uma que quando o Lula chamou os usineiros de heróis, a 

minha vontade era de dar um tapa na cara do Lula. Porque os usineiros não são heróis, 
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nunca foram e nunca serão. Os usineiros são esses que assassinaram o Zé Luiz e Rosa e 

continuam torturando o povo até hoje.  

E a segunda coisa viu Adriano Diogo, você deve ter passado por isso várias 

vezes, a luta é dura, a gente apanha muito, a gente é perseguido e várias vezes a gente 

esmorece. E eu confesso que em minha militância toda, sempre que pintou qualquer 

abalo eu recordo de Zé Luiz e Rosa, que é um exemplo a ser seguido, e sempre que a 

gente tem que fazer, vamos lembrar de cada ato e cada mobilização. Porque a maior 

homenagem que a gente faz aos nossos companheiros, é continuar construindo o sonho 

pelo qual eles morreram, que é o sonho da classe trabalhadora e da nossa vida. 

Companheiro Zé Luiz, presente. Companheira Rosa, presente. Obrigado.  

 

 

O SR. – Obrigada João. Agora vai falar o companheiro Jorge Luiz Martins, que 

também é advogado e ex dirigente da CUT nacional e também da CUT regional.  

 

 

O SR JORGE LUIZ MARTINS – Boa noite a todos e todas. Realmente muito 

difícil falar depois de tanta emoção da Rosa e do Zé Luiz. O Zé Luiz e a Rosa tinham 

uma postura dirigente na acepção da palavra, e entendia a importância da luta não 

corporativa. Tanto é que todos os relatos relatam não só os conflitos na universidade, 

mas conflito dos trabalhadores do campo. Embora o Deputado tenha na sua introdução 

dito que eles foram assassinados no período pós-ditadura, mas é possível se observar 

que naquela região em especial, naquela região toda a década de 80 foi marcada por 

diversos conflitos. De Araras, os conflitos de Barrinhas, Ribeirão Preto, Barretos, e não 

mudou até hoje a situação dos trabalhadores que a grande maioria morre por exaustão 

ao trabalho, São trazidos de varias regiões e São tratados de forma absolutamente 

desumana. Então, a minha convivência com o Zé Luiz e a Rosa, foi dos tempos que a 

CUT ainda tinham CUTs regionais. No início dos anos 80 logo após a fundação da 

CUT, a CUT regional é interior dois em Ribeirão Preto, (ininteligível) se o Zé Luiz 

tivesse tido a chance, ele teria reagido, o Zé Luiz era um cara de arma em punho, não 
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era um cara para amedrontar, ele não teve a chance sequer de reagir, porque se ele 

tivesse a chance, ele teria arma em punho e teria atirado. Então, eu queria dizer isso. 

Quando o Mancha me falou dessa homenagem aqui, eu falei, esteja onde estiver, eu 

quero estar presente. Nem me falou que iria me chamar para fazer (ininteligível) que 

não me avisou, mas eu fiz questão porque a estrutura da política da época da ditadura, 

ela continua intacta. O Estado é podre, omisso e não apura porque não quer. Como não 

apurou a morte deles, não apurou pesadamente nos termos que foi (ininteligível) eu 

mesmo mantive na minha casa o Gegê que foi testemunha e esteve por anos foragido e 

para entrar no sistema de proteção teve que mudar de nome para eles não matarem o 

moleque que testemunhou e tantos outros. Não apurou, não apura porque o Estado está 

a serviço da burguesia em especial naquela região. Então, eu queria saudar essa 

iniciativa da Comissão da Verdade e acho que esse crime, embora a possibilidade muito 

grande de ele prescrever no ano que vem, nos próximos anos, ano que vem, 20 anos. 

Mas acho que na nossa mente, na nossa memória ele não vai prescrever. Enquanto 

houver uma esperança de ter alguma informação para fazer punição e justiça nesse caso, 

eu creio que todos nós temos que permanecer vigilantes. Então, eu quero saudar todos 

os companheiros da convergência ora PSTU, nunca fui militante, mas sempre tive 

nesses camaradas ombro a ombro nesse período e fiz questão de ter com esses 

companheiros ter conosco aqui nesse período que viveu com bastante intensidade isso. 

Então, Jose Luiz, presente. Rosa, presente. Um abraço a todos.  

 

 

A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – Obrigada Jorge. Queria 

anunciar aqui a presença de algumas pessoas. Altino, Presidente do Sindicato dos 

metroviários de São Paulo, tem mais alguns outros dirigentes do Sindicato também. O 

Celso, a Vânia, o Alex, e eu que estou aqui. A Ariele do DCE da USP da ANEL. 

Camila, dirigente nacional do MML, Danilo que é da Comissão de Presos Políticos, 

Inácio da CSP Conlutas do Vale do Paraíba, o Wilson, dirigente da CSP Conlutas aqui 

de São Paulo, e Valdemar Augusto que é da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. 

Para dar continuidade, eu queria chamar o companheiro e advogado, Idibal Pivetta que 

está aqui na mesa, é advogado dos presos políticos e do movimento de anistia há muitos 

anos.  
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O SR. IDIBAL PIVETTA – Queria inicialmente informar ao Adriano Diogo 

que nós estamos representando oficialmente a Comissão da Verdade da OAB. E 

saudando a todas as suas atividades em nome da Comissão da Verdade da Assembleia 

Legislativa. Eu queria dar um abraço no amigo, ex-cliente José Maria de Almeida com o 

qual tivemos a oportunidade de escapar de um cerco policial da saída de um Sindicato 

aqui do ABC pulando de várias residências, caindo dentro de um tanque os dois, e os 

dois conseguindo amansar um cachorro que se tornou até amigo e permitiu a nossa fuga 

por trás enquanto outros eram detidos. Um grande abraço Zé Maria, faz tempo que não 

te vejo, é um prazer. Você está com o mesmo jeitão daquela época.  

A gente tem uma profunda ligação com São Carlos nesses anos cinzentos da 

ditadura, tendo funcionado trabalhando com o pessoal que estava envolvido com o 

movimento do Pula Catraca, que era contra o aumento do preço da condução em São 

Carlos, eu acho que um dos líderes chamava Capeta, não está aqui. O Capeta está no 

Amazonas, fazendo um bom trabalho capeteando lá pelo Amazonas, muito bom. Nós 

tivemos nesse caso do Zé Luiz e da Rosa, uma participação logo a seguir à morte deles 

quando nós fomos chamados por funcionários, companheiros da Universidade Federal 

em São Carlos, e tivemos a oportunidade de ir a casa onde eles tinham sido mortos, 

assassinados. E ver que teria sido impossível se não fosse um fato feito por super 

profissionais. Gente que está acostumada a fazer isso no norte, nordeste, possivelmente 

gente trazida de fora a peso de ouro. A casa deles, um sobrado bem modesto com uma 

sala de entrada como quase todas essas casas tem e um local onde fica a televisão, e o 

casal estava assistindo um programa qualquer de televisão quando o criminoso entrou 

por trás. Eles estavam tão desprevenidos que deixaram a porta aberta. O criminoso 

entrou por trás e deram três tiros na cabeça do criminoso que morreu praticamente 

instantaneamente. A gente esteve na época, o desejo de tentar comprovar esse 

assassinato, fotografamos o local, ainda existiam manchas de sangue e principalmente a 

fotografia ainda dá para mostrar que se entraram por aqui, passaram por trás e atiraram 

na cabeça do casal sentado ali, assistindo televisão. Para nós não fica a menor dúvida de 

que foi um assassinato a soldo dos proprietários de usinas, principalmente a Usina 

Ipiranga. Nas quatro ou cinco conversas que nós tivemos com proprietários de usina, 
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porque eles passavam de um para outro sobre o assunto, e pediram rapidez no inquérito, 

eles só se enervaram e ficaram putos da vida quando nós falamos da possibilidade do 

dono da Usina Ipiranga ter sido o mandante. Daí ele se levantou e agrediu verbalmente a 

gente dizendo o Sr. não tem provas. Eu não tinha provas, eu estava buscando na 

delegacia o encontro de provas. Essa é a função do advogado. E no dia seguinte quando 

nós viemos para falar de novo com o delegado, para ver se ele tinha tomado algumas 

providências, ele tinha sido transferido para outra cidade, aquele delegado. E o que 

estava lá era um rapaz muito jovem, praticamente não sabia de nada e informava tudo 

que você perguntava vai estar no inquérito, Dr. vai estar no inquérito, Dr. vai estar no 

inquérito, Doutor. E ficou na medida das possibilidades que datilografou na época as 

falas de alguns soldados, especialmente desse delegado que ficou no relatório que ele 

fez. Logo em seguida nós tivemos a possibilidade de voltar a São Carlos para participar 

de um ato público em busca da verdade. E fomos com o nosso grupo de teatro popular, 

união e olho vivo que participou durante a época da ditadura praticamente de todos os 

atos que denunciavam a ditadura. E nesse espetáculo estavam os familiares dos 

denunciados do Partido, que nós levamos essa lembrança dolorosa desse assassinato, e 

dizendo que é muito difícil apurar, mas não é impossível apurar. Tentar chegar a eles 

não contando com as beneficies da polícia porque eles não vão fazer nada. Mas 

seguindo algum rastro que vai descambar sempre na usina Ipiranga. Sempre na Usina 

Ipiranga.  

Eu termino citando o sambista de Mangueira que diz no seu samba enredo, 

‘heróis São aqueles que tombaram por nós’. Obrigado. 

 

 

A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – Bom, para dar continuidade aí 

eu vou chamar o Américo Gomes que é advogado do PSTU e da Comissão de Anistia 

dos Presos Políticos da Convergência.  
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O SR. AMÉRICO GOMES – Queria começar fazendo dois agradecimentos. O 

primeiro ao companheiro Deputado Adriano Diogo, que em primeiro lugar está fazendo 

um excelente trabalho aqui na Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São 

Paulo em um esforço muito grande de resgate da memória, apuração da verdade e da 

campanha para realização de justiça e por nos ter dado a oportunidade de trazer esse 

caso à baila depois de 19 anos do crime ter ocorrido. E em segundo lugar ao 

companheiro advogado, o Idibal Pivetta que já na época do crime com a sua postura, 

sua solidariedade, sua disposição nos deu uma ajuda muito grande, porque nós 

começamos a fazer uma investigação paralela e como vários companheiros aqui 

citaram, o tempo todos nós quisemos demonstrar que houve um crime político em São 

Carlos e a polícia se negava a admitir isso que tinha sido um crime comum. Foi 

exatamente como o João falou aqui, a primeira hipótese que eles levantaram é que o 

Duda que era filho do Zé Luiz e da Rosa, tinha matado os pais. E como foi dito aqui, era 

uma mentira, uma calúnia absurda principalmente para quem conhecia a família. Eu que 

convivi com o Zé, com a Rosa, com o Duda, participamos de almoço, de jantares, nós 

comentávamos as greves, como eram os piquetes, como eram os enfrentamentos e 

sempre o Duda ultra-animado querendo saber como eram os piquetes. Ele adorava a 

militância dos pais, tinha um orgulho impressionante e eu digo para vocês a não 

apuração desse crime destruiu uma família, porque o Duda morreu anos depois em um 

possível acidente em uma cachoeira de onde ele caiu, mas passou anos absolutamente 

desgostoso, seja pelo assassinato, seja pelas suspeitas que foram levantadas. Depois 

disso se levantou suspeita como se falou, de militantes da organização na época da 

convergência socialista, se levantou suspeita de dirigentes sindicais, se levantou 

qualquer tipo de suspeita, menos o que teria sido crime político e teria sido relacionado 

à atividade política que o Zé Luiz e a Rosa tinham desenvolvido. Como se falou aqui o 

crime foi feito por profissionais. O Idibal começou a falar. Entraram na casa e mataram 

os dois com três tiros. O primeiro foi na cabeça do Zé Luiz que estava sentado 

assistindo televisão. E como o Jorginho citou aqui, fizeram isso porque sabiam quem 

era o Zé Luiz. O Zé Luiz era um cara grande, valente, determinado. E digo para vocês, 

Zé Luiz e Rosa treinavam atirar constantemente. Os dois manejavam armas e sabiam 

como lidar com armas. E eu frequentava a casa deles. Sabia que o Zé Luiz guardava a 

arma dele atrás da televisão, e, portanto sabia o seguinte, se o cara errasse o primeiro 

tiro, e quem conhece o Zé Luiz sabe que ele ia fazer isso, ele ia pegar a arma e ia reagir, 

não tenham a menor dúvida. E por isso contrataram assassino profissional, que entrou 
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na casa e deu o primeiro tiro, e ele caiu. Os outros dois tiros foram para a Rosa. A Rosa 

viu o assassino, tentou se levantar, ele deu o segundo tiro que pegou no antebraço dela, 

e depois se aproximou e matou ela com outro tiro na cabeça. E foi assim que mataram 

os dois. E sabiam como eles eram. Então, assassinos profissionais, a hipótese mais 

provável que era assassino de outra região, ninguém conhecia, e por isso que eu falo da 

ajuda na época, do Pivetta que foi importante para moralizar. Nós fizemos essa 

investigação paralela. Estávamos lá eu, João Zafalão, outros companheiros, a gente 

vinha para aceitar (ininteligível) de inquérito policial, a gente pegando no pé, 

apresentando provas, testemunhas, suspeitas, apresentamos uma carta que a Vereadora 

Julieta recebeu apresentando isso, que um dos suspeitos do Pará recebeu, seria Jairo de 

Andrade, que criava a mesma marca de gado que os fazendeiros da Usina Ipiranga 

criavam lá em São Carlos, e que era conhecido como assassino de trabalhadores do 

MST lá no Pará. Ele tinha na sua ficha corrida de seis a 10 assassinatos. Inclusive 

depois disso só andava de branco porque falava que tinha feito a paz com deus, depois 

de matar tanta gente. Esse cara convivia em São Carlos, nós conhecemos gente que 

levava ele nos bordeis da cidade, levava ele para comprar gado na cidade, para comprar 

tratores e tudo mais, arrumamos cheques, mostramos que ele estava lá, exigimos que ele 

fosse ouvido, e isso não ocorreu. Ficou uma denúncia em aberto. Por isso nós entramos 

com uma denúncia na Comissão Internacional de Direitos Humanos e na OEA sobre a 

responsabilidade do Estado brasileiro de não ter apurado esse crime. Nós tivemos uma 

vitória importante, a denúncia foi admitida na OEA. O Estado brasileiro diz que não 

tem responsabilidade e que a gente devia ter continuado a recorrer dentro do Estado 

brasileiro. No entanto foi acatada a tese que está inclusive virando uma certa 

jurisprudência na Comissão Interamericana que inquérito policial não tem recurso, não 

tem nenhuma forma de você fazer nenhum tipo de recurso a inquérito policial, 

principalmente depois que ele está arquivado. Ao ser admitido isso nós estamos fazendo 

essa campanha. Nós estamos mantendo essa denúncia e é muito importante essa 

campanha porque mesmo que prescreva esse tipo de crime no Brasil, esse tipo de crime 

não prescreve na Comissão Internacional de Direitos Humanos. E ela pode exigir sim 

do Governo brasileiro de fazer investigação e de punir os responsáveis por esses crimes. 

Então, a realização desse ato aqui é muito importante. É aquilo que vários companheiros 

falaram. Nós não nos deixamos esquecer de Zé Luiz e Rosa nesses 19 anos, não vamos 

deixar esquecer isso daqui para a frente e nós vamos fazer de tudo para que ocorra 

justiça com relação a esses crimes, porque esses, como todos os outros crimes políticos 
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que foram cometidos nesse país não podem ficar impunes. Por isso a necessidade de 

punição exemplar a todos esses que atacaram os dirigentes do movimento operário. É 

uma necessidade do movimento. Então, eu agradeço a vocês e digo o seguinte, a 

campanha não acaba aqui, a nossa luta vai continuar e nós não vamos esquecer de Zé 

Luiz e Rosa. Obrigado.  

 

 

A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – Bom, eu sei que a gente não vai 

conseguir falar todas as pessoas que estão aqui presentes, que representam alguma 

entidade, mas o que a gente conseguir ir anotando aqui, e quem quiser pode vir aqui já 

falar para a gente que a gente anuncia. E mais algumas pessoas, o Clarkson, que é da 

Federação Nacional dos Petroleiros, Carlos Daniel e Luiz do SINDSEP, Nelsinho e 

Felipe do SINDSPREV, Valdo, um dos fundadores da Liga Operária que deu origem a 

Convergência Socialista, nosso companheiro que também está aqui presente, helena, 

Luta Popular, Inês do SINTRAJUFE, e o companheiro Alex do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São José e João ADMAP. Se tiver mais algum companheiro, a gente 

vai anotando aqui.  

Para dar segmento, quero chamar a companheira Julia Heidi, advogada do PSTU 

que vai falar sobre a questão da nossa defesa aí. Da fundação Zé Luiz e Rosa 

Sundermann. 

 

 

A SRA. JULIA HEIDI – Boa noite a todos e todas as camaradas. Primeiro eu 

gostaria de colocar que o Américo já tratou bastante sobre o tema da denúncia que nós 

já tratamos sobre o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Quando a denúncia foi feita, nós colocamos que o Estado brasileiro negligenciou 

completamente as investigações e acho que isso já está claro pela fala de todos os 

companheiros. Não foi acatada a prova que foi pedida por todos os advogados e pelos 

companheiros que militavam junto com o Zé Luiz e a Rosa. Não foi feita a oitiva das 

testemunhas, não foi colhido os depoimentos e por duas vezes o inquérito policial foi 
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arquivado. Isso por si só evidencia a negligência do Estado e não informa como deveria 

proceder.  

E aí nessa petição, nessa denúncia se afetou claramente os direitos mais 

conhecidos que se pode exigir de uma democracia ainda que ela seja uma democracia 

burguesa que é o direito de associação de liberdade sindical, de liberdade política, o 

direito a vida e as garantias policiais mínimas de um processo e de uma sociedade justa. 

Esse foi o fundamento da nossa denúncia contra o Estado brasileiro. Estado brasileiro 

quando respondeu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos falou que não tinha 

negligenciado as investigações, que tinha empreendido todos os esforços possíveis 

colocando o filho como suspeito e que o inquérito tinha que ser encerrado por falta de 

autoria naquele momento, e que não podia prosseguir. Além disso, o Estado brasileiro 

coloca que era possível a família do Zé Luiz e da Rosa Sundermann ter (ininteligível) 

reconstruir e buscar a verdade e a não impunidade dos criminosos que mataram Jose 

Luiz e Rosa Sundermann, é reconstruir a nossa história e reconstruir a história da nossa 

corrente, do socialismo, porque todos aqui vão continuar lutando para que isso ocorra. 

Obrigado.  

 

 

O SR. – Agora o companheiro Raphael Martinelli, que é ferroviário e é um 

grande combatente, dos perseguidos políticos e da anistia.  

 

 

O SR. RAPHAEL MARTINELLI – Boa noite companheiros e companheiras. 

Eu só vou falar porque tem muitos jovens aqui. E os jovens estão vendo, os 

companheiros o que significou a luta sindical, tanto na área democrática quanto a 

ditadura. Nós viemos de um ato a poucos dias, do Olavo Hansen, é preso com a gente, 

morto, jogado na rua, quando os companheiros ainda levantam porque ás vezes eu 

também faço essa autocrítica, que a gente ainda está vivendo com as caras da ditadura 

comandando, dirigindo e determinando certas coisas no Judiciário, na política e isso nós 

estamos vendo. Nós estamos criticando sempre isso. Agora estão vindo à tona, é 
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importante essas denúncias que estão fazendo com a Comissão da Verdade, estão vindo 

à tona vários fatos de crimes, não só agora porque nós estamos levantando coisas há 

pouco tempo, mas nós somos do tempo de 64. Centenas e centenas de camponeses 

mortos em Pernambuco das ligas de camponeses, nunca levantaram nada, e os caras da 

ditadura, da área, ainda proibindo que a área democrática levante esses problemas e isso 

é importante, quer dizer, se o companheiro dos canaviais, as lutas que eles tinham lá, aí 

se descobrir porque ainda a oligarquia que comanda as políticas nacionais ainda nesse 

país, nós estamos fazendo força no exterior.  É o único país que tem Polícia Militar. Nós 

não estamos dando ordem na juventude não, não estou vendo Partido determinando nem 

nada não. É a juventude que está tomando a iniciativa porque está havendo o 

esclarecimento nacional para o que significou a ditadura. Parece pouco o que a 

Comissão da Verdade está fazendo, mas não é pouco, está começando a levantar e eu 

tenho isso na juventude, a juventude está começando a lembrar o que (ininteligível) para 

descobrir esses crimes cometidos por eles até hoje. Eles não querem que a gente 

descubra isso. Eles mataram, fizeram o diabo, mas estão todos aí encobertos, porque o 

Judiciário também não é democrático, e está a serviço da ditadura. A maioria dos 

delegados São nomeados, São filhos de delegados, pais de delegados, quer dizer, são 

um problema de família esses homens que estão no comando.  

Então, eu queria saudar vocês, saudar o companheiro Adriano Diogo com a 

posição de vários companheiros e isso a gente tem que fazer não só em uma categoria 

em uma área, mas fazer nos ferroviários, estivadores, aeronautas, todos esses 

companheiros, fazer esse levantamento dos crimes que eles cometeram. Obrigado 

companheiro, pela oportunidade.  

 

 

O SR. – Obrigado Martinelli. Presente também o companheiro Gilson da 

Associação Democrática por Moradia e Direito Social do Pinheirinho, companheiro 

Chico do grupo Tortura Nunca Mais em São Paulo. Obrigado pela presença.  

Agora o companheiro Adriano Diogo.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já estamos indo para o 

encerramento, o Edson vai fazer a fala final e eu só queria dizer o seguinte, essa semana 

nós fizemos o lançamento dessa publicação, eu queria que todos os companheiros que 

quisessem ter acesso, têm número suficiente para todo mundo, que é a sentença da Corte 

Interamericana condenando o Estado brasileiro no chamado caso Gomes Lund ou 

conhecido popularmente como ditadura do Araguaia. A guerra do Araguaia, guerrilha 

do Araguaia.  

Esse texto é um texto importantíssimo porque nas suas conclusões ele diz o 

seguinte, que a decisão do Estado brasileiro, camarada Zé Maria, a decisão do Estado 

brasileiro em não averiguar os crimes cometidos pela ditadura de desaparecimento 

forçado, ocultamento de cadáveres e outros que sequestram e formas mais variadas de 

tortura São imprescritíveis, não prescrevem e terão que ser apurados. Acho 

importantíssimo que o movimento de memória da convergência socialista e o PSTU tem 

uma postura a mais combativa, a mais participante, companheiro Mancha, Américo, 

todos os companheiros não medem esforços para levantar principalmente a parte do 

financiamento da repressão, da parte das empresas, das multinacionais em todas as 

fases. Porque eu estou dizendo isso? 

Porque nessa questão da ditadura, da resistência, São muitos os pontos que nos 

unem, embora existam pessoas que queiram ressaltar os pontos que nos separam, que 

nos desunem, por exemplo, aquele comentário do Jorginho que eu falei do pós-ditadura 

foi totalmente desnecessário e gratuito, pois eu disse o que é considerado ditadura legal 

para efeitos de apuração que é o período compreendido entre 1964 e 1985, assim como 

tem um período que teoricamente é chamado de período coberto pela anistia que é 

aquele período que vai até 1979 e nós temos um caso de terrorismo de Estado que foi o 

atentado ao Rio Centro que foi cometido na véspera do primeiro de maio de 1983 que 

foi um crime concebido na cúpula do Governo militar para por a bomba embaixo do 

palco onde estava se realizando o show, travar todas as portas embora os militares que 

estavam fazendo o atentado só conseguiram por a bomba nos relógios de luz, e um 

morreu no atentado e outro saiu gravemente ferido.  

Então, porque eu estou fazendo essa introdução e breve? O Américo já teve a 

oportunidade e introduziu o tema. Se nós não conseguirmos fazer o movimento 
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nacional, unificado, de massa pela revisão dos crimes da ditadura, nós não temos porque 

como reclamar de todas as deformações e os crimes que continuam a ser cometidos até 

o dia de hoje, com a participação das empresas no financiamento do sistema repressivo, 

delação dos companheiros, demissão em massa, perseguições, e outras formas de 

criminalização e formas de execução que existem até hoje dos grupos de extermínio nas 

chamadas resistências seguidas de morte. Então, hoje foi um dia importantíssimo. 

Recuperamos um crime político que ocorreu fora da chamada ditadura legal e entre nós 

existe um enorme campo de alianças que podemos caminhar juntos para rever essa 

concepção que é a base do acordo da conciliação entre classes foi à conciliação da 

anistia. O acordo da conciliação, o acordo do silencio e o acordo que gerou esse tipo de 

democracia amarga que nenhum de nós consegue engolir. Esse acordo, lógico que 

tiveram vários acordos, a própria constituinte, mas esse é o acordo do nó mais bem 

amarrado, os segredos da ditadura de classes que oprimem o povo brasileiro e que as 

consequências estão aí até hoje. Quais os erros que foram cometidos? Só transformar 

isso na luta parlamentar. Através de projetos, valorosos companheiros que dentro do 

Congresso Nacional introduziram esse tema, mas que não passa da primeira Comissão. 

Se essa luta que pode ser transformada em forma como plebiscito nacional convocado 

pelos Sindicatos, pelos Partidos, pelas associações, coletar assinaturas, enfim, as formas 

mais variadas de levar esse movimento para a rua na forma que foi feito e concebido o 

movimento de anistia, em uma conjuntura muito mais difícil onde as pessoas estavam 

presas, encarceradas, exiladas, e o povo brasileiro resistiu a essa conjuntura. Então, não 

dá para esperar da Comissão Nacional da Verdade ou de outras Comissões que isso vai 

ser resolvido nos gabinetes, nos relatórios. Se não houver uma articulação nacional de 

luta de rua, de massa, fora do plano institucional isso não vai mudar e a gente vai ter 

muita dificuldade de ter outra forma de democracia. Por isso passo a palavra ao 

companheiro Mancha, à postura do PSTU e do grupo, eu lamento, nós já fizemos aqui 

lá no Maria Zélia, o companheiro Neto, Olita, os companheiros fizeram a recuperação 

da memória do Olavo Hansen, estamos fazendo a recuperação da memória do Merlino. 

Então, quando a gente trata da luta, da resistência, não pode haver nenhum tipo de 

sectarismo de bobagem que nos separa e isso só favorece a dominação de classes. Muito 

obrigado companheiro Zé Maria. Muito obrigado ao PSTU e todos os companheiros de 

luta.  
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A SRA. MARISA DOS SANTOS MENDES – Antes do Mancha falar eu 

queria colocar uma coisa que é o seguinte, é também uma forma de a gente manter essa 

luta da Comissão da Verdade, nós da Convergência Socialista da antiga Convergência 

Socialista estamos em um processo de anistia dos presos e perseguidos políticos. Temos 

70 companheiros que estão no processo. O Américo sabe quantos já terminaram o 

processo, 15 já foram anistiados e temos mais agora uma série de companheiros que já 

estão com processo. Aqui nessa sala tem uma série de companheiros e companheiras 

que estão com processo. Eu, o Mancha faz parte desse processo, Américo, a Lena, a 

Karen, o Alex também, todos os companheiros que eram da ex-convergência, o Danilo, 

o Valdo, o Raimundo, São vários companheiros que estão aqui. Companheiros que 

estão no processo de anistia e estão aí nessa luta pela punição e pela reparação das 

barbaridades cometidas pela ditadura. Então, para finalizar o nosso ato a palavra com o 

Mancha.  

 

 

O SR. MANCHA – Companheiros e companheiras. Nós, como foi dito hoje, 12 

de junho, essa data nunca passou, nunca foi esquecida. Muitas vezes como disse o João 

Zafalão, foram feitos atos na frente da delegacia, em alguns momentos atos com oito ou 

nove pessoas, atos na Reitoria da Universidade, mas é uma luta persistente que já dura 

anos e durará o tempo todo para a gente lembrar a memória do Zé Luiz e a Rosa. Agora, 

nesse ano nós podemos dizer que essa luta está sendo maior. É com muita satisfação e 

mais uma vez agradecemos ao Adriano Diogo e a Comissão da Verdade por ter 

proporcionado esse momento, e de estar presente aqui grandes lutadores que tem 

resgatado a memória do movimento operário, de esquerda, sindical, no combate a 

ditadura, como Martinelli, Neto, Ivan Seixas, Amelinha, muitos outros, Idibal Pivetta 

que foi o grande advogado dos presos políticos do país, talvez um dos maiores 

advogados de presos políticos e que demonstra isso. A importância de a gente resgatar a 

história do combate ao regime militar e resgatar o seu fio de continuidade, e o Zé Luiz e 

Rosa como foi dito aqui pelo Adriano Diogo, ele (ininteligível) como foi dito aqui pelo 

Adriano Diogo, a anistia ampla, real e irrestrita que se reivindicou nas ruas em 79 não 

significava anistia para os militares e tampouco anistia para os lutadores. Era anistia 
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ampla, real e irrestrita que pegasse todos os lutadores sociais e estivessem eles pego em 

armas ou não, porque essa que era a polêmica, diziam que não podia se anistiar aqueles 

que não pegam em armas e por isso que se chamava anistia ampla, real e irrestrita, não 

era para anistiar os dois lados, era para anistiar a todos os lutadores sociais contra o 

regime militar e se montou uma farsa que inclusive a oposição na época foi contrária a 

essa Lei que anistiava os dois lados, e o grande debate que nós temos que fazer, ao fazer 

esse debate com os trabalhadores, ao fazer esse debate com a massa é buscar criar uma 

massa crítica, criar entre os trabalhadores não só a memória, mas para exigir a justiça, a 

punição de todos os seus torturadores e mandantes, pois como já foi dito várias vezes 

aqui, não São bons velhinhos como Ustra que teve a coragem de desafiar toda a 

Comissão da Verdade em Brasília, desafiar toda a plenária chamando de terrorista, que 

tem que ir para a cadeia, o Ustra tem que ir para a cadeia como prova de que nós temos 

que punir os torturadores. E é preciso que a gente consiga fazer um amplo movimento 

desses. Então, por exemplo, dia 25 de junho agora vai haver em São Paulo na Comissão 

da Verdade da Câmara Municipal vai ter o testemunho do Delfim Neto, porque ele é um 

dos empresários que financiou o regime militar, e muito mais que isso, ele foi Ministro 

do regime militar. Então, ele vai prestar depoimento na Comissão da Verdade é 

importante que os companheiros de São Paulo estejam presentes para evitar nesse dia a 

provocação que a direita poderá fazer. Tem que estar presente nesse dia. Aqui também 

na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo no dia 19 de junho Adriano Diogo, vai 

haver o depoimento dos companheiros da Liga Operária que foram presos em maio, no 

dia quatro de maio de 1977, 28 de abril, foi antes do primeiro de maio, e no dia quatro 

de maio foi o dia que começaram as manifestações que tiraram os companheiros da 

cadeia por algum tempo. Vai ter o Zé Maria que vai estar fazendo o seu depoimento, a 

Márcia Basseto Paes, acho que Idibal Pivetta como advogado vai estar aqui, e acho que 

seria importante a presença do pessoal para poder fazer com que isso repercuta dentro 

das diversas categorias. Então, São atividades bastante importantes e nós temos que 

colocar cada vez mais essa campanha na rua.  

Eu gostaria de terminar agradecendo a presença de todos vocês nesse dia 12 de 

junho. A todos que estiveram presentes, para a gente poder levantar a memória de Zé 

Luiz e Rosa, e para que nós possamos dizer, a maior homenagem que nós podemos 

prestar a eles é continuar a nossa luta para a pela transformação da sociedade, pela 

revolução socialista e pela punição dos torturadores e todos os mandantes da ditadura 
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militar e para poder também acabar e destruir todo o aparato repressivo que continua 

intacto. Parabéns por vocês terem participado dessa atividade e ter vindo até aqui, e 

agora a gente termina essa atividade, um bom retorno aos seus lares, ao som da 

Internacional Socialista. E aos namorados e namoradas. O Jorginho disse que quer dar 

um esclarecimento.  

 

 

O SR JORGE LUIZ MARTINS – Só 10 segundos mesmo. Quando eu citei o 

Adriano Diogo, é para dizer que o Zé Luiz, desde o início da década de 80 já tinha 

vários conflitos, pelo amor de deus, jamais para desqualificar ou qualquer polêmica, ao 

contrário, quero parabenizá-lo pelo trabalho que ele tem feito. Certo, Adriano Diogo, 

quero deixar bastante claro isso para não ficar nenhum mal estar. Obrigado.  

 

 

O SR. – Certo. Obrigado Jorginho.  

 

 

*      *      * 

É feita execução da Internacional Socialista.    

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12.08.2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a 62ª 

Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 12 de agosto de 2013, na Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, 

para oitiva de depoimentos dos casos Antonio Benetazzo e Juan Antonio Carrasco 

Forrastal. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Para compor a Mesa eu queria convidar a Luiza Sansão, jornalista que será uma 

das depoentes sobre o caso Benetazzo e Juan Antonio Carrasco Forrastal. 

Eu queria anunciar que tem uma delegação de Caraguatatuba, coordenada pela 

professora Rose Teles, da Escola Estadual Ribeiro de Lima, os alunos que estão aqui 

conosco, que foi a escola onde Benetazzo estudou, lá em Caraguá, que até hoje eles têm 

o Núcleo da Memória da Vida do Benetazzo. Então queria pedir para a Luiza, depois 

queria que a Rose se organizasse para dar um depoimento, porque é importante o 

trabalho maravilhoso que eles fazem lá em Caragua. 

Queria que a Luiza se apresentasse, dissesse como teve acesso a todo esse 

trabalho, como se organizou e a gente entra no assunto da reunião. Boa tarde e obrigado. 

A Dulce também, convido a Cida Horta para compor a Mesa, o Toshio e a 

professora Rose. Já vem todo mundo para cá, agora. 

Eu tinha me organizado, começa pela jornalista ou começa pela Cida Horta 

Entendi. E vai ter memorial? Quem vai fazer a leitura do memorial dos dois? 
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O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde a todos, sou Renan da Assessoria da 

Comissão, vou ler o memorial de Juan Antonio Carrasco Forrastal. 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Renan Quinalha 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Juan Antonio Carrasco Forrastal. Nasceu em 30 

de janeiro de 1945, em La Paz, Bolívia, filho de Antonio Carrasco Bustilho e Olga 

Forrastal de Carrasco.  

Foi morto em 28 de outubro de 1972. Juan Antonio Carrasco Forrastal e o irmão 

Jorge Rafael, vieram para o Brasil com bolsa de estudos, Jorge cursava engenharia e 

morava no conjunto residencial da USP.  

Após a decretação do AI-5 o CRUSP foi ocupado pelo Exército, pela 

Aeronáutica e pela Força Pública, com tanques blindados, em 17 de dezembro de 1968. 

Nesta ocasião foi preso com muitos outros estudantes residentes no local. 

Ao saber da prisão do irmão Juan saiu à sua procura, e acabou sendo preso no 2º 

Exército, na prisão arrancaram-lhe a bengala e a perna mecânica e, por ser hemofílico, 

os golpes recebidos lhe produziram derrames pelo corpo inteiro. 

Seus pais, Olga e Antonio, que residiam no Brasil pediram ajuda ao Consulado 

Boliviano. Alegando que Juan corria risco de vida por ser hemofílico, o cônsul da 

Bolívia em São Paulo, Alberto Del Caprio, conseguiu que Juan fosse removido para o 

Hospital das Clínicas, mas logo foi transferido para o Hospital Militar do Cambuci. 

Mesmo internado Juan era submetido à tortura psicológica. 

Transferidos para o Quartel Paulista de Quitaúna os irmãos foram violentados e 

queimados com cigarro sob as ordens do coronel Albim, segundo o relato de seus  

familiares. 

Libertados no início de 1969, Jorge conseguiu voltar a estudar e se formar, mas 

Juan entrou em uma sucessão de crises e internações, que se agravaram após a morte do 

irmão Jorge, em um acidente de carro. 
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Em depoimento anexado ao caso na Comissão Especial sobre os Mortos e 

Desaparecidos Políticos, Mary Deheza Balderrama, amiga da família declarou: “Não era 

mais o mesmo, o moço alegre, otimista e confiante cedera lugar a outro com graves 

alterações psíquicas, amedrontado com tudo, não podia ver um militar. Mesmo faltando 

apenas um ano para terminar o curso de física nuclear não queria mais voltar às aulas 

nem lecionar como fazia antes”. 

Depois do tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo, a família o levou 

para a Espanha em 28 de outubro de 1972. Após 12 dias de internação no Hospital da 

Cruz Vermelha em Madri entrou em delírio, e suicidou-se durante um breve momento 

em que a mãe havia saído do quarto. 

O pedido de reconhecimento do caso de Juan como vítima da repressão política 

ingressou na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, mas sequer 

chegou a ser protocolado, tendo a família sido informada de que a morte por suicídio no 

exterior, mesmo que em decorrência das sequelas de torturas, não se enquadrava na Lei 

9.140/95. 

Com a ampliação do benefício por meio da Lei 10.085/04, os pais entraram com 

um novo requerimento e o caso de n. 167/04, tendo como Relator Augustino Veite, foi 

aprovado por unanimidade em 16 de fevereiro de 2006. 

Vou passar à leitura do Memorial do segundo caso de hoje, Antonio Benetazzo, 

assassinado em 30 de outubro de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Renan, vamos passar um de 

cada vez, devido à relevância do caso Benetazzo vamos fazer do Juan e depois a gente 

abre o Benetazzo de novo. 

Queria que a jornalista Luiza Sansão pudesse começar seu depoimento. 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – Boa tarde. 

Acho que é mais importante falar sobre a pesquisa em si, como isso aconteceu. 

Em setembro do ano passado o Pedro Pomar, editor da revista “Adusp” me passou a 
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pauta sobre os dois irmãos, Juan Antonio Forrastal e Jorge Rafael, que até então a única 

informação que a gente tinha é que eles haviam sido presos na invasão do CRUSP em 

17 de dezembro de 1968. 

Como no breve histórico lido pelo colega, eles tinham vindo para o Brasil em 

1965, porque como Juan Antonio era hemofílico eles vieram, na verdade, para tratar da 

hemofilia de Juan Antonio. Na Bolívia, segundo a irmã deles, não havia ainda 

condições para fazer isso. E aí, quando eles vieram, foi especificamente para esse 

tratamento. Então ele passou a usar perna ortopédica e vinha sendo tratado no Brasil, a 

família veio para cá, o pai Antonio Carrasco de Bustilho, era contador e a mãe passou a 

trabalhar no Conselho de Farmácia. 

O Juan Antonio fazia Física e o Jorge Rafael Engenharia, na Escola Politécnica. 

Quando houve a invasão do CRUSP o Jorge Rafael foi levado e o Juan Antonio ficou 

sabendo cerca de dois dias depois e foi à procura do irmão, já numa clara ingenuidade, 

porque todo mundo sabe que quem tinha de fato militância política jamais ia parar num 

quartel procurando o irmão ou qualquer outra pessoa. 

Quando eu estava fazendo a apuração descobri que, na época, os peruanos, 

bolivianos, todos os estudantes de países outros eram separados, eram levados para o 2º 

Exército do Ibirapuera, não iam para o DOPS, para o DOI-CODI, para esses lugares. E 

foi o caso deles, parece que por conta da morte de Che Guevara, enfim, estava uma 

perseguição muito maior aos bolivianos. Só que esses dois, especificamente, embora 

tivessem muitos colegas com militância, não tinham qualquer envolvimento político e 

isso, no decorrer da apuração ficou mais do que claro, a família nunca tinha tido 

envolvimento político nem na Bolívia, e nem aqui. 

Eles ficaram desaparecidos por vários dias, os pais foram procurando por vários 

locais até encontrarem, obviamente os militares se recusarem a liberá-los e no caso do 

Juan Antonio logo a princípio a dona Olga, mãe, começou a perceber que as torturas 

estavam causando algo muito pior do que ao irmão, porque por ele ser hemofílico uma 

sensibilidade muito maior, ele teve a perna ortopédica retirada nas sessões de tortura, 

eles sofreram inclusive violência sexual. Isso consta no relatório, a mãe, em depoimento 

contou isso tudo, tudo que a gente sabe, as torturas, os órgãos genitais queimados com 

cigarro, enfim... 
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A mãe conseguiu, junto ao Cônsul, que Juan Antonio fosse transferido para o 

Hospital das Clínicas, ele foi, mas rapidinho deram um jeito de levá-lo de volta, e nem 

enquanto ele esteve no hospital ele deixou de sofrer torturas psicológicas, inclusive com 

ameaça de desaparecer com os pais deles. Então, foi o tempo todo... 

A dona Olga segurou uma bronca danada, porque o tempo inteiro eles mudavam 

de lugar sem que ninguém fosse avisado, eles não conseguiam mais encontrar os filhos. 

Foi uma luta de muito tempo. 

Isso aconteceu um pouquinho antes das férias do final do ano de 1968, e eles 

foram liberados, o Juan Antonio foi até liberado antes do Jorge Rafael, porque ele já 

estava completamente sem condições, completamente... fisicamente e psicologicamente 

destruído. Mas nunca conseguiu se recuperar, e o Jorge Rafael sofreu um acidente de 

carro. Depois de já ter conseguido se formar, ele estava trabalhando no sul, sofreu um 

acidente de carro e morreu, com a mulher grávida da filha que ele não viu nascer e até 

então ele até acreditava que as torturas haviam provocado esterilidade por choques 

elétricos na região genital. 

Juan Antonio, na terceira tentativa de suicídio conseguiu, porque até então tinha 

conseguido cortar os pulsos com a navalha usada pelo enfermeiro para fazer a barba 

dele, já tinha tentado se matar com comprimidos.  

E como não havia conseguido voltar às aulas, não conseguir se recuperar, os pais 

o levaram para a Espanha, num hospital em Madri, onde ele ficou durante um tempo, 

mas muito mal e num momento em que a mãe estava na sala de visitantes e ele ficou 

sozinho desligou todos os aparelhos que o mantinha vivo. 

Em 2005 a dona Olga entrou com processo, conseguiu ser indenizada pela morte 

do Juan Antonio, não pela do Jorge Rafael, já que ele sofreu acidente e morreu, não teve 

a ligação direta. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu acompanhei aquela 

cerimônia da família, mas eu acho que, a não ser que você queria acrescentar, esse 

material está todo digitalizado, além do memorial? Essa é a revista “Adusp”? 
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A SRA. LUIZA SANSÃO – Isso, na época foi matéria de capa, se quiser passar 

para as pessoas darem uma olhada na matéria.  

Aqui eu tenho o material todo da minha apuração, tenho o relatório da Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ao qual a dona Olga e o Antonio 

Carrasco Bustilho prestaram depoimento, todas as informações que eu consegui, sobre 

eles, oficiais e extra-oficiais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você falou mais do período 

da morte deles. Fala um pouco do período da vida deles, quem foram eles, o que 

significou essa família. O que você puder se lembrar e falar de como eles vieram aqui 

para o Brasil, como se matricularam na universidade, quem eram eles.  

Fala um pouquinho da trajetória deles, já que é comprovado que eles não tinham 

nenhum envolvimento político, foi totalmente acidental e gerou toda essa desgraça. 

Queria que você pudesse contextualizar isso. 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – Os dois vieram para o Brasil nesse contexto, o 

principal motivo da vinda para o Brasil foi a hemofilia do Juan Antonio. Mas eles 

haviam se formado já na Bolívia, o 2º grau, vieram para fazer faculdade, os pais 

acompanharam e a irmã permaneceu na Bolívia, veio mais tarde. 

Hoje ela é a única pessoa viva da família, dona Olga viveu até 2011, e o Antonio 

Bustilho morreu em 2001. Então, a única pessoa que pode me passar, de fato, 

informações sobre como eles eram foi a irmã Tereza e alguns colega da época de 

faculdade. Por sinal é importante ressaltar que ninguém, nenhum desses colegas que eu 

entrevistei para a matéria, sabia o que tinha acontecido com os dois e todos ficaram 

surpresos com exatamente pelo fato de que eles não tinham nenhuma ligação com 

militância alguma.  

Eram dois rapazes bastante reclusos até, pelo que me foi passado, pessoas  

humanamente maravilhosas, generosas, sensíveis, pessoas realmente que tinham bons 

amigos, pessoas queridas, mas que não participavam, inclusive dois intelectuais, 
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rapazes, eles tinham acesso a tudo, eles conheciam o que estava acontecendo, mas eles 

não tinham nenhum envolvimento mesmo. 

Realmente, o mais espantoso foi o fato de que as pessoas próximas não tinham 

tomado conhecimento disso. Lembro da Cacilda, conhecida como Cici, que era muito 

próxima deles, e próxima digo, porque foi a única pessoa que teve uma relação de 

conhecer a família, ir à casa deles, fazer uma refeição com os pais deles. E ela ressaltou 

que a família era incrivelmente generosa, receptiva, enfim, que ela se sentia muito bem 

entre eles e ficou muito assustada, porque ela disse que o que chegou ao ouvido de todo 

mundo é que eles tinham morrido de outra forma.  

O Juan Antonio acho que eles não tinham nem tomado conhecimento, na época 

a própria mãe, dona Olga, escondeu que ele havia se suicidado, falou para todo mundo 

que ele tinha sido atropelado lá em Madri e até para a própria filha ela manteve isso, ela 

só foi contar isso para a Tereza, que deve ter feito agora 72, foi contar isso não muito 

tempo antes de morrer, isso ficou guardado, porque era uma família muito fechada, acho 

que eles não compartilharam esse drama com ninguém. Tanto é que a amiga da família 

que prestou depoimento só duas pessoas, essa que ele citou, a Sra. Maria de Lourdes 

Lírio de Moura, que não encontrei, já faleceu; e a Sra. Mary Deheza Balderrama, foram 

as duas únicas pessoas a prestarem depoimento, porque na época não houve ninguém, 

não teve nenhum colega de faculdade que acompanhou, ninguém soube, eles sumiram e 

permaneceram sumidos. 

Jorge Rafael, depois que voltou, segundo depoimento da mãe, ele não falava 

sobre as torturas sofridas em hipótese alguma, não falava e ela atribuía isso às ameaças 

sofridas durante o período que ele estava preso.  

O Juan Antonio só falava do que ele tinha passado nos momentos em que ele 

tinha delírios no hospital ou em casa. Ele nunca conseguiu mesmo se recuperar em 

nenhum momento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixe-me entender um 

pouco melhor. Essa casualidade ou esse erro, de onde teria vindo a denúncia contra eles, 

da Reitoria, da Universidade? 
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A SRA. LUIZA SANSÃO – Não houve denúncia. Na verdade aconteceu que na 

invasão de 17 de dezembro, do CRUSP, foi muita gente levada, muitas dessas pessoas 

foram soltas sem sofrer tortura, inclusive até tem depoimentos também aqui de pessoas 

que foram primeiras presas sem tortura e depois, por exemplo, quando presas 

novamente, aí sim sofreram torturas. Mas nessa prisão foi tanta gente, nessa invasão, e 

foi gente que estava ligada à militância e também quem não estava, e no caso 

simplesmente pelo fato de estarem no CRUSP, e o CRUSP ser visto como um local 

onde a militância era forte, de fato era. Mas muita gente ali não estava envolvida com 

isso, foi o caso do Jorge Rafael e o Juan Antonio, na verdade, nem procurado tinha sido, 

ele só foi procurar o irmão quando tomou conhecimento, segundo a irmã dois dias 

depois da prisão do irmão, não havia denúncia. 

O mais cruel disso tudo é que, sob tortura terrível como eles viveram, 

obviamente eles teriam dito qualquer coisa. E tanto tempo sendo torturados, era muito 

nítido, e a família falou muito, e a irmã, e nas anotações que a mãe deixou, 

independente do depoimento para a Comissão, a mãe tinha escrito muito, uma espécie 

de diário, coisas dela, pessoais, que estão hoje com essa única filha viva, em que ela fala 

muito do coronel Albim, que na verdade é o coronel Alvim, Sebastião Alvim, que 

também não consegui encontrar. 

A gente chegou a constatar a morte dele, eu peguei uma lista de possíveis 

“Sebastiões Alvim”, na época, e eu não consegui, porque ninguém sabia dar 

informação. 

 

O SR. – Esse torturador, Sebastião Alvim, é um dos principais envolvidos no 

navio prisão Raul Soares. O navio prisão era administrado pela Marinha e pelo Exército, 

e tudo indica que ele era o principal oficial do Exército. Nós publicamos também uma 

matéria sobre o Raul Soares e o nosso repórter constatou que ele está vivo ainda e 

doente, solicitou uma pensão, um tipo de benefício pela doença dele, que ele está com 

algum tipo de enfermidade. Mas ele então aparece como um repressor tanto nesse caso 

quanto no caso do navio prisão. 
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Se me permitem um acréscimo, que a Luiza falou, uma das coisas mais incríveis, 

a mim pelo menos me pareceu, é que as torturas começaram no quartel general do 2º 

Exército, ou seja, aqui do lado, no Quartel General do 2º Exército do Ibirapuera. Quer 

dizer, aquela alegação surrada de que a tortura era coisa do fim de linha, o comando não 

tinha responsabilidade, a tortura era praticada no próprio quartel general. Então isso 

acaba com essa alegação. 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – Inclusive, complementando, a própria dona Olga, 

ela falou no relatório o seguinte: que quando o Juan Antonio chegou para buscar o Jorge 

Rafael, ele foi preso no mesmo momento sob alegação simplesmente de que vivia no 

CRUSP, ser aluno da USP era o argumento que eles usavam simplesmente para mantê-

los presos lá. 

E eles fizeram coisas terríveis com os próprios pais mesmo, nem era só enrolá-

los e não dar informações sobre os filhos, eles chegaram a dizer para dona Olga que o 

papel deles era o sobrenome dela, era o de carrasco, e ele se colocou nessa posição 

declaradamente, ou seja, esse torturador era.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O pessoal da “Adusp” 

trouxe algumas revistas pelo menos para vocês de Caraguatatuba levar para a 

professora. 

O pessoal do CRUSP, essa história dos irmãos vocês tinham já documentado no 

pessoal do CRUSP? Essa história já tinha sido assimilada? O Teco é de uma 

organização, que organiza toda a memória do CRUSP. 

 

O SR. WALTER DA SILVA – Adriano, a Luiza entrou em contato conosco 

um tempo atrás que ela estava fazendo uma pesquisa sobre o Juan e o Rafael. E até nos 

reunimos lá no barzinho na Vila Madalena, estava o Gonçalo Peruano, a Cici, o Mozart, 

realmente os dois bolivianos não tinham envolvimento nenhum, um deles usava muleta 

inclusive. Realmente não tinham nenhum envolvimento. Lá tinha muitos latinos 

americanos, alguns se envolveram, outros não. Mas o fato é que nós fomos 700 presos 
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nesse dia 17 de dezembro e aquela época não tinha computador, então para estar 

verificando ficha acabaram soltando muitos que estavam envolvidos, inclusive, e por 

triagem talvez seguraram alguns e aconteceu isso aí com o Juan.  

Mas realmente eles não tiveram participação política nenhuma, eram bons 

meninos. 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – Acho que isso tem a ver com aquilo, o Gonçalo 

Castro estava com a gente nesse dia, que foi a conversa que eu tive com eles, peruano, e 

ele falou sobre essa questão, ele vincula o fato de que os bolivianos, os peruanos, eram 

separados dos demais estudantes, ele vincula isso à questão da morte do Che Guevara, 

na Bolívia, tinha pouco tempo na época e realmente o preconceito, eles iam parar no 2º 

Exército enquanto os outros eram levados para o DOPS e muitos liberados, como foi o 

caso do Mozart, militante e foi solto sem tortura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não tem mais 

nenhuma questão para acrescentar nesse caso, podemos encerrar, não é? (Pausa.) 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – No IPM do CRUSP, que foi todo escrito, foi o 

coronel Alvim o responsável pelo IPM do CRUSP, eu tenho aqui inclusive, os nomes 

do Juan Antonio e do Jorge Rafael não são sequer citados, os nomes deles não aparecem 

nem entre os estrangeiros que moravam no CRUSP, é o IPM da invasão do CRUSP, 

1968 e 1969, não consta os dois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos esse IPM, vocês 

querem ter acesso? 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – Isso existe disponível na Internet. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas é que é tanto 

documento, se você depois puder acertar com o Renan para a gente ter acesso. 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar o caso 

Benetazzo. Vamos ler o memorial do Benetazzo então. 

Obrigado, Luiza. 

 

A SRA. LUIZA SANSÃO – Obrigada vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se houver mais revistas 

dessas que vocês dispõem em arquivo para distribuir. 

Renan, você faz a leitura. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Vou ler o Memorial de Antonio Benetazzo, que 

foi assassinado em 30 de outubro de 1972. 

Dados biográficos. Nasceu em 1º de novembro de 1941, em Verona, na Itália, 

filho de Pietro Benetazzo e Giulieta Squazzordo Benetazzo, morto em 30 de outubro de 

1972, dirigente do Movimento de Libertação Popular - MOLIPO. 

Mudou-se para o Brasil em 1950 quando tinha 9 anos.  

Em 1962 ingressou no PCB, integrando-se ao setor estudantil, tendo destacada 

atuação nos movimentos culturais e políticos, principalmente naqueles promovidos pelo 

Centro Popular de Cultura – CPC, da UNE. 

Estudava Arquitetura e Filosofia na USP. Foi presidente do Centro Acadêmico 

do curso de Filosofia e professor de História e Educação Artística. 
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Como professor de cursos de preparação de vestibulares universitários, em 

especial cursinho universitário, Benetazzo procurou transmitir uma visão crítica da 

história e da realidade. 

Em junho de 1965, fez parte da “Grave das Panelas”, também chamada de 

“Greve do Fogão contra o aumento do preço das refeições servidas aos estudantes no 

restaurante do CRUSP e a favor de melhorias na alimentação. 

Em 1967, desligou-se do PCB passando a militar na DISP, Dissidência 

Estudantil, do PCB – São Paulo e em 1969 ingressou na ALN. 

Participou da preparação do 30º Congresso da UNE em Ibiúna em outubro de 

1968. Em julho de 1969 deixou a universidade e as escolas em que lecionava e passou a 

viver na clandestinidade. Além da política, Benetazzo também se dedicava às artes, 

como à pintura e à fotografia. 

Era conhecido como Benê e foi um dos criadores do “O Amanhã”, um dos 

primeiros jornais alternativos que surgiu durante a ditadura, e um dos precursores da 

imprensa nanica. 

Atuava na área cultural em diversas atividades. Participou como ator do filme 

“Menina Moça”, de Francisco Ramalho Júnior, gravado em super oito. 

Foi cenógrafo de Anuska, manequim e mulher, de 1968, do mesmo diretor, 

tendo no elenco Francisco Cuoco, Jairo Arco e Flexa, Ruthinéia de Moraes e Marília 

Branco. 

Fez também a capa do primeiro livro de Mário Prata, “O Morto que morreu de 

rir”, publicado em 1969. 

Viajou para Cuba onde realizou treinamento de guerrilha e voltou ao Brasil, 

clandestinamente, em 1971, integrado ao MOLIPO, sendo redator do jornal “Imprensa 

Popular”, órgão oficial da organização e membro de sua direção. 

Dados sobre sua prisão e morte. Foi preso em 28 de outubro de 1972 ao entrar na 

casa do operário e militante político Rubens Carlos Costa, na Vila Carrão, em São Paulo 

e levado ao DOI-CODI/SP, lá permaneceu por dois dias sendo torturado até a morte. 
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Foram publicadas diversas versões oficiais para sua morte na imprensa. Em o 

“Diário da Noite” de 2 de novembro de 1972, temos: “Os órgãos responsáveis pela 

segurança interna conseguiram localizar no último sábado um aparelho terrorista 

pertencente ao MOLIPO – Movimento de Libertação Popular, prendendo o subversivo 

Antonio Benetazzo. Durante o interrogatório Benetazzo indicou que teria um encontro 

com um companheiro de sua organização na segunda-feira seguinte, dia 30, às 14h, na 

Rua João Boemer, no Brás. 

Na hora aprazada compareceram ao local o terrorista preso e os agentes de 

segurança, oportunidade em que Benetazzo, conseguindo se desvencilhar das 

autoridades, tentou empreender uma fuga atravessando em desabalada carreira a Rua 

João Boemer. Foi colhido pelas rodas de um caminhão marca Scania Vabis, que não 

conseguiu frear a tempo. Caiu mortalmente ferido falecendo a caminho do pronto 

socorro. 

Ainda durante o interrogatório a que foi submetido Benetazzo forneceu às 

autoridades o endereço de outro membro do MOLIPO, perto das 20h da última 

segunda-feira os agentes perceberam que dois homens entraram na casa tendo sido 

perseguidos pelas autoridades. Houve violenta troca de tiros e um dos terroristas caiu 

morto, mais tarde identificado como João Carlos Cavalcante Reis, enquanto que o 

segundo, ferido na perna, conseguiu fugir”. 

Em 3 de novembro o Jornal Estado de São Paulo afirmou: “Antonio Benetazzo, 

quando preso, forneceu endereço de um simpatizante do MOLIPO que morava no bairro 

de Vila Carrão”. Isto é, o endereço onde o próprio havia sido preso em 28 de outubro. 

Como outras vítimas da repressão política em São Paulo, foi enterrado como 

indigente no Cemitério Dom Bosco, de Perus, no dia 31, dois dias antes da divulgação 

da sua morte na imprensa. 

Seu restos mortais foram transladados mais tarde por seus familiares. Os legistas 

Isaac Abramovitc  e Orlando J. Brandão assinaram o laudo necroscópico confirmando a 

versão de morte por atropelamento. 

Em documento encontrado nos arquivos do antigo DOPS/ São Paulo, marcado 

como secreto lê-se: “Ao cobrir um ponto, atirou-se sobre as rodas de um caminhão na 

Rua João Boemer”. 
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No relatório para instruir o inquérito número 6 de 1973 sobre o MOLIPO, à pág. 

3, no item das provas, há confirmação da prisão de Benetazzo e seu suposto suicídio 

quando se refere “a declarações de Nelson Aparecido Francisquini, motorista do 

caminhão que atropelou Antonio Benetazzo quando este se atirou debaixo do mesmo”. 

Na época em que ocorreu a morte de Benetazzo, familiares e amigos fizeram 

uma investigação sobre os fatos relatados pela imprensa, constatando, então, a 

inexistência de qualquer acidente no dia, hora e lugar do suposto atropelamento a que se 

refere a versão oficial dos órgãos de segurança responsáveis pelo assassinato. 

Os relatórios dos Ministérios da Marinha e a Aeronáutica encaminhados ao 

ministro da Justiça, Maurício Corrêa, em 1993, confirmam a falsa versão de morte por 

atropelamento e o relatório do Exército, em cujas dependências Benetazzo foi morto, 

afirma não ter registros a respeito de seu destino. 

Benetazzo teve a prisão decretada em 16 de janeiro de 1973 pela 2ª Auditoria, 

pouco depois de morto. A pedido da Comissão de Familiares legistas fizeram 

observações sobre o laudo de necropsia sobre Antônio Benetazzo na segunda metade da 

década de 1990, após a votação do seu caso na Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos para instruir os processos disciplinares contra legistas acusados 

de falsificar laudos de dissidentes assassinados durante a ditadura, no Conselho 

Regional de Medicina de São Paulo. 

O médico Antenor Chicarino afirmou ter a impressão de que o laudo foi feito 

por um leigo, pois não usa nomenclatura técnica adequada, não descreve o ferimento 

externo ou lesão que certamente existiria na região da fratura da abóbada craniana. 

Menciona como causa mortis choque traumático por poli traumatismo, mas a descrição 

indica traumatismo crânio encefálico. 

O médico Dolmevil  afirmou também que as fraturas do lado direito do crânio 

teriam que, necessariamente, deformar a fisionomia da vítima, o que não foi registrado. 

Para produzir as lesões cranianas sem afetar o rosto, o pescoço e o tronco as mesmas 

teriam que ser produzidas perpendicularmente no lado direito do crânio, o que não 

condiz com a versão de atropelamento. Se o esmagamento do crânio se deu como 

resultado da compressão dos pneus pelo veículo contra o solo, por que não foram 

detectadas marcas de pneus no corpo? 
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Não faz referência a estragos ou sujeira nas roupas. Examinando a foto 

encontrado no arquivo do DOPS/São Paulo não constatou nenhuma escoriação no rosto 

e, além disso, o laudo não descreve hematoma na região superior da pálpebra direita, 

nem o inchaço do lado direito da mandíbula resultantes do ferimento à bala existente na 

orelha direita. Isto sugere que não se trata de atropelamento e sim de ferimento por arma 

de fogo disparada encostada ao crânio. 

Providências posteriores. Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos o seu caso n. 261, de 1996, foi aprovado por unanimidade em 14 de maio de 

1996, tendo como relator, o general Oswaldo Pereira Gomes, considerando sua prisão e 

o suposto suicídio condições enquadradas nas exigências da Lei 9.140 de 1995. 

Nilmário Miranda e Suzana Lisbôa fizeram constar em ata a certeza de que 

Antônio Benetazzo fora preso e morto sob torturas, sendo falsa a versão oficial de 

suicídio. 

    Em sua homenagem a cidade de São Paulo deu o seu nome a uma praça, 

localizada atrás do Museu de Arte de São Paulo. 

Essas informações são do dossiê Mortos e Desaparecidos da Comissão de 

Familiares de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cida Horta. 

 

A SRA. CIDA HORTA – Realmente, eu estou um pouco confusa sobre como 

começar.  

No caso todo esse relatório trata, detalhadamente, da morte do Benê, que são 

dados a serem comprovados. Há outras versões que correm por aí sobre a morte, que 

teria sido assassinado num sítio, não sei aonde. Então, de fato, nós não temos, até hoje, 

detectado quem foram os responsáveis pela morte de Antonio Benetazzo, como ele foi 

morto e onde ele foi morto. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



16 

 

Essas são acho que hipóteses que foram colocadas aqui a serem comprovadas, 

acho que são precisos de mais dados para que realmente seja feita essa conclusão sobre 

como ele foi morto. 

Quando eu vim hoje aqui prestar esse depoimento eu, de fato, não sabia bem o 

que nós íamos falar. Eu achei que nesse momento a Comissão da Verdade estaria 

bastante preocupada em conhecer o que nós podemos aportar como contribuição para 

esclarecer como Benetazzo foi assassinado e onde foi assassinado. 

E de fato eu fui companheira de Benetazzo no último ano de sua vida, militamos 

juntos. O que eu sei sobre a morte dele é que eu tinha um ponto com ele, no dia 29 de 

outubro de 1972 e nesse ponto ele ia me trazer material, porque eu ia para Cuba. Ele 

tinha me dito que ele ia até a casa do operário, porque precisava resolver o problema da 

minha identidade para poder sair do país. 

E nesse dia 29, que foi um domingo, ele não apareceu no ponto. E eu fiquei 

sabendo que ele também tinha falhado num ponto com Fernando Casadei. 

Mas de qualquer maneira, no dia seguinte, que foi uma segunda-feira, dia 30, a 

gente tinha um ponto de referência lá na zona norte, no Tucuruvi, por ali. A gente tinha 

um ponto de referência, que quando um militante faltava um ponto você tinha um ponto 

subsequente que a gente chamava ponto de referência. E ele também não apareceu no 

ponto de referência.  

Então, praticamente a gente teve certeza de que ele havia caído de alguma 

forma, mas não sabíamos como e nem onde. Durante muito tempo a gente ficou sem 

saber quase nada da queda do Benê. 

Eu fui exilada, na volta do exílio, em 1979, o companheiro Clovis, que vocês 

devem conhecer, ele disse que quem podia esclarecer sobre a morte do Benê, era um 

operário, Rubens Carlos.  

Durante algum tempo o Clóvis ficou de conseguir o contato com o Rubens, mas 

acabou passando o tempo e a gente não teve esse contato. Mas há essa informação de 

que ele realmente caiu ao ir até a casa do operário.  

Parece que o Rubens tentou chamar atenção dele para que não chegasse até a 

casa botando fogo na própria casa, e ele se queimou. Acho que ele ficou muito 
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traumatizado com tudo isso e eu não conheço nenhum depoimento dele minucioso de 

como foi a queda do Benê. 

A gente tem absoluta certeza de que ele foi assassinado na tortura, uma tortura 

feroz, e dia 30 acho que realmente foi o dia em que ele foi assassinado. 

E tem uma coisa muito pessoal que eu sonhei nesse dia, que estavam me 

cravando um prego na cabeça. (Emociona-se neste momento.) E sei lá... 

Agora, falar sobre o Benê é um mundo, é um mundo de coisas. Eu não sei o que 

eu poderia falar sobre o Benê que todo mundo aqui já não saiba. É que a gente não está 

falando só para o mundo aqui, para o mundo lá fora também, para a história. 

(Emociona-se novamente.) 

Então, acho que vários companheiros que tem aqui vão falar também dele. Eu 

vou falar alguma coisa que eu acho que é uma coisa que eu vivenciei, e acho que os 

outros vão falar de outros aspectos. 

Como a gente foi companheiro militante nesse último ano de vida dele eu quero 

falar um pouco como é que era essa militância nesse último ano, de novembro de 1971 a 

outubro de 1972. 

Eu acho que o grande projeto do MOLIPO nesse ano foi o jornal “Imprensa 

Popular”, eu até trouxe aqui um que restou comigo, tem outros por aí, que demandava 

muito tempo da gente, o Benê praticamente era o principal redator do trabalho, não só 

redator, ele também que deu esse formato no jornal, todo o desenho. Isso aqui era feito 

em mimeógrafo à álcool.  

Eu era professora, eu tinha um mimeógrafo à álcool. Então, a gente imprimia o 

“Imprensa Popular” nesse mimeógrafo a álcool e tinha toda uma rede de distribuição 

desse jornal. E o lema do jornal era: “Contra a mentira reacionária, a verdade 

revolucionária”. Então pretendia ser um jornal mais voltado para classe média, que 

discutisse a questão da ditadura, a repressão. 

Esse, por exemplo, é um jornal inteirinho, é uma analise do movimento popular 

nos últimos anos, é um trabalho de fôlego sobre o movimento popular que era 

distribuído.´ 
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Em plena ditadura a gente punha isso aqui no Correio, a gente dobrava bonitinho 

como se fosse um impresso, conseguia as filipetas, ia lá e despachava os jornais. 

Nós conseguíamos os endereços para onde enviar pelo “Diário Oficial”, lista de 

escolha de professores, a gente ia lá onde saía, qual professor tinha escolhido qual 

escola e mandava para aquele professor, para aquela escola, deixa nos banheiros das 

faculdades.  

Então, tinha essa preocupação bastante grande com a questão política de fazer 

com que a ideia da revolução fosse abraçada pela maior parte da população. E a ideia 

era assim, que o trabalhador tinha de se organizar. A ideia era esse trabalho político de 

estar indo nos ônibus, botando selinho: “Organiza-te para a luta”, distribuir panfleto em 

passagem de trem. Acho que essa parte, que fica só a questão das ações armadas, mas 

tinha um trabalho político muito grande que nós fizemos durante esse ano de 1972. 

O Adriano está pedindo para ler um trecho aqui. Introdução: “É bom que se 

tenha sempre presente a evolução das lutas populares em nosso país, inclusive porque 

veremos que muitas coisas, apesar de parecerem, não são novidades. Em nossa história 

dois fatos nos chamam atenção.  

O primeiro: as classes dominantes imprimindo seus objetivos e interesses ao 

movimento popular ou a setores importantes dele, ou seja, procurando que o movimento 

popular tome como reivindicação e projeto objetivos que elas chamam de nacionais, 

mas que de fato são de classe. 

O segundo fato. A facilidade que dentro do movimento popular os objetivos e 

formas de organização e luta se fragmentam de acordo com os interesses e consciência 

das diferentes classes e setores, não se conseguindo uma unidade nem programática, 

nem orgânica. 

Voltaremos a este assunto com exemplos, antes, no entanto, gostaríamos de 

mostrar que há uma unidade histórica no desenvolvimento das lutas populares no 

decorrer destes últimos 150 anos”.  

E depois vai contando a história do movimento popular. 
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A data é de 1972, não sei de que mês. Isso aqui não era um número ordinário do 

“Imprensa Popular”, era um número especial, que além dos números ordinários tinha os 

números especiais, eram com temas mais aprofundados. 

Mas eu prometo que vou pesquisar e a gente vai descobrir de quando é. Pode ser 

que no decorrer do documento a gente consiga achar, é de 1972, entre abril e setembro 

de 1972. 

Acho que em todo esse trabalho, o Benê era uma pessoa totalmente 

entusiasmada com todas as propostas, com todas as ações, por menor que elas fossem. 

Era uma pessoa que via em cada militante uma possibilidade de contribuição para a 

revolução. Dizia: “Cada um contribui para a revolução com aquilo que tem, com aquilo 

que pode”. Então não era alguém que desprezasse um militante porque ele não pegava 

em armas para fazer uma ação, ele achava que cada um tinha o seu papel na revolução. 

Ele era muito afetuoso com todo mundo e realmente ele tinha esse papel de liderança 

que juntava, que agregava as pessoas em torno dele. Ele tinha muita luz. Não sei como 

dizer do Benê, acho que ele tinha muita luz, ele iluminava. 

Tinha muita preocupação de que a gente estudasse para que fosse um bom 

revolucionário tinha que conhecer história. Então ele sempre vivia indicando livros, 

indicando materiais que eram importantes conhecer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você diz que ia até pegar 

um documento para ir embora para Cuba. E você consegue sair do país apesar da queda 

dele? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Depois. Eu saí do país na véspera do Natal de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então deu um intervalo 

maior. Você foi para Cuba? 
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A SRA. CIDA HORTA – Eu fui para o Chile. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então faz a cronologia da 

queda dele até sua saída. 

 

A SRA. CIDA HORTA – Depois que houve a queda do Benê a gente ficou 

discutindo na organização se eu ia sair ainda, se não ia sair, porque todo material que ele 

tinha preparada para eu levar, era um coleção de “Imprensa Popular”, então ficou muito 

complicado da gente levar, não tinha o contato lá em Cuba, como ia fazer. Mas a gente 

acabou indo, com a ajuda dos companheiros a gente fez um novo documento, porque o 

que tinha sido feito para mim caiu junto com o Benê, então a gente teve que fazer outro 

documento, demorou um pouquinho para a gente conseguir. E eu saí pelo Paraguai, saí 

por Foz do Iguaçu. 

É interessante, tem uns acontecimentos estranhos. Eu fui junto com uma 

companheira que até hoje eu tenho vontade de saber o nome dela, recuperar, mas eu 

nunca mais a vi, não sei o nome dela. E nós ficamos preocupadas, porque a gente tinha 

que pedir o visto, não era igual hoje que você atravessa na ponte, tinha de pedir o visto 

com uma carteira de identidade falsa, sei lá o que ia acontecer.  

Daí eu fui lá, pedi o meu visto e tinha de voltar daí uma hora que em uma hora 

ficava pronto. Depois de uma hora fui lá, peguei, meu visto estava pronto. Dai eu voltei 

e falei para ela: Agora é sua vez. Ela foi, deixou lá, tinha de voltar uma hora depois, a 

gente tinha combinado de não irmos as duas juntas para Assunção, quem pegasse o 

visto primeiro ia e esperava lá na rodoviária.  

E fico eu esperando a menina na rodoviária lá um dia inteiro quase e ela não 

apareceu. Posteriormente eu fiquei sabendo que ela saiu com documento bonitinho, 

feito na polícia, só que o cara que lê as digitais tinha lido errado, então seguraram ela. 

Daí o pai teve de ir lá até a fronteira para resgatá-la, ela não tinha nenhuma acusação 

pesada, mas descobriram que a identidade tinha sido falha da política. Então, eu com 

uma identidade falsa numa boa e a outra que tirou a identidade onde devia não 

conseguiu sair. 
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Eu fui para o Chile, Assunção, Santa Fé, Córdoba, Santiago, em Santiago eu 

fiquei uns dois, três meses, já a situação do Chile estava bem difícil, já era véspera do 

golpe lá e estava tudo faltando, alimentação, transporte, uma situação bem difícil.  

E eu na Embaixada para provar que eu ia para Cuba a pedido do MOLIPO foi 

muito difícil. E lá em Cuba, estava o companheiro Takao Amano, eu conhecia muito o 

Takao, porque ele foi companheiro do meu irmão, do Celso, de cadeia e eu falei: O 

Takao me conhece, manda foto para ele que ele vai saber quem sou eu. O Takao não me 

reconheceu, daí a situação ficou difícil. Daí os cubanos, por motivos humanitários, eu já 

estava com sete meses de gravidez, me deixaram entrar em Cuba. 

Em Cuba eu fiquei três meses sem ver nenhum brasileiro, a primeira pessoa que 

eu vi em Cuba depois que tive neném foi a Isaura Coqueiro. Mas muito tempo depois, 

até falei com a Rose agora pouco, a minha filha mexendo num porta-documentos que eu 

tinha ela rasgou o porta-documentos e ali dentro tinha uma carta do Benê para os 

cubanos e tinha um esparadrapo também que eu fui usando, chegou num determinado 

tinha uma senha dentro do esparadrapo que também era para entregar para os cubanos. 

Quer dizer, eu sofri tanto para entrar em Cuba, mas estava tudo ali nos documentos que 

ele pôs na mala para mim. Ele era muito meticuloso, sabia muito bem fazer essas coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Rubens? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Ele faleceu. Eu acho que tem companheiros que têm 

condições de dar um testemunho sobre a passagem ou não do Benê pelo DOPS ou pela 

Oban. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, você poderia 

falar um pouco do Rubens? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Sou Assessora da Comissão da Verdade e fui 

presa política também. E no caso eu fui transferida da Operação Bandeirantes para o 

DOPS, em fevereiro de 1973. 

Eu já sabia do assassinado do Antonio Benetazzo, quando ainda estava na 

clandestinidade, em liberdade, porque apesar de ser de outra organização, a gente 

comentava as mortes, os assassinados das várias organizações políticas da época, mas 

não conheci o Benetazzo. 

Quando foi em fevereiro de 1973 em fui transferida para o DOPS e fiquei na 

cela 3, eu fiquei muito tempo lá no DOPS, e quase sempre sozinha, porque eu era a 

única mulher, tinha duas mulheres lá, uma ficava na sela 5, depois foi liberada e eu fui 

ficando na cela 3. E o Rubens, esse que você falou, o operário, metalúrgico de São 

Bernardo. Quer dizer, ele era da Vila Carrão, depois que ele foi para São Bernardo, ele 

ficou na cela 4, ele ficou com Ivan Seixas, com o Joel Rufino, eram dois companheiros 

mais frequentes da cela 4. 

De vez em quando eu saía no pátio, pátio, aquele corredor ali do DOPS para 

tomar sol e tive oportunidade de conversar um pouco com o Rubens, o Rubens ficou 

também bastante tempo no DOPS, porque ele estava muito queimado, o corpo dele era 

todo queimado, às vezes nem podia pôr roupa, ele ficava com um pano cobrindo o 

corpo para não encostar na pele. E eu fiquei curiosa para saber como ele tinha se 

queimado tanto e ele me contou. 

A história é a seguinte. Ele foi preso, foi torturado, e eles queriam saber do 

Benetazzo, e ele disse que o Benetazzo ia na casa dele, Rubens, então eles foram com 

Rubens até a casa do Rubens, na Vila Carrão. Chegando lá os policiais ficaram em 

campana. Parece que tem uma história que o Benetazzo, antes de entrar, parece que ele 

assoviava, fazia alguma coisa assim para comunicar que ele estava chegando. E quando 

ele fez isso o Rubens botou fogo no botijão de gás e aquele botijão estourou em cima 

dele, por isso que ele era todo queimado assim, que era uma forma de ver que ele não 

deveria entrar na casa, aquele fogaréu todo era para o Benetazzo não entrar na casa. 

Acontece que é claro que a operação Bandeirantes tinha gente dentro da casa e 

fora, o cerco é muito maior do que a gente imagina, e o Benetazzo foi preso. Essa parte 
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o Rubens tem certeza que ele foi preso. E provavelmente foi morto sob torturas, como 

vários deles contaram suicídio, e morto em tiroteio, e tal. 

Numa das vezes que me levaram para cima, lá no DOPS, para aquelas salas de 

cima, para aquele cartório, que era para responder algum coisa que eu não lembro, eu 

me lembro só que dentro da sala tinha uma mala de livro escrito Antonio Benetazzo, 

essa mala, na hora que eu estava lá um investigador levantou a tampa da mala e tinha 

livros de Lenin. Eu me lembro disso.  

Agora, nem eu, eu acho que o Rubens tinha impressão que o Benetazzo foi para 

Oban, não para o DOPS. Mas essa parte eu já não sei, eu só sei dessa parte que ele me 

contou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cida, eu queria te fazer uma 

pergunta, eu tenho recebido várias sessões do MOLIPO, o pessoal esteve aqui, o Arthur 

Scavone, o André Tetsuo, eu também vivi um pouco essa época, mas o Benetazzo ficou 

um tempo em Cuba, voltou para cá organizado, eles foram pela ALN e voltaram pelo 

MOLIPO.  

Como que uma pessoa, não só ele, mas estamos falando dele aqui, com todas 

essas características, essas particularidades do Benetazzo, ele volta para o Brasil, eles 

voltaram, além de praticamente todos condenados à morte, já vieram numa situação 

precaríssima de sobrevivência, de organização, e você ainda fala que apesar de toda essa 

precariedade, eles conseguiram escrever todas esse boletins, inclusive com essa análise 

política.  

Você poderia falar um pouquinho sobre essa período? Porque você pega 

justamente esse último período, esse ultimo ano. Você lembra quantos boletins estava 

levando para Cuba, quantos números? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Era um de cada um, uns seis números, era um por 

mês. Eu tenho esses números, posso passar para vocês. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É bom. 

Fala um pouquinho do período da volta dele de Cuba, desse período de um ano 

de convivência para a gente sair um pouco dessa coisa da morte, da queda. 

 

A SRA. CIDA HORTA – Foi por isso que eu falei da vida, da “Imprensa 

Popular”, do que a gente fazia. 

De fato foi um ano muito difícil, com muitas perdas de companheiros, muito 

trágicas. E a gente tinha uma coisa que: temos de continuar, vamos continuando, vamos 

fazendo o que dá para fazer, vamos trabalhando. Realmente, ninguém sabia se no dia 

seguinte ia estar vivo ou não. Isso, quem viveu aquele período sabe que era assim. E a 

gente trabalhava, fazia o que tinha que fazer e as mortes vinham. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moraram juntos? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Não, não chegamos a morar juntos, mas o Benê vinha 

sempre à minha casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele morava aonde? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Eu fiquei sabendo onde ele morava durante um 

tempo, porque quando eu clandestina, eu precisei de um lugar para ficar e no primeiro 

dia ele me levou para o lugar onde ele estava morando, que era lá na zona norte. Até a 

Rose disse que recentemente esteve lá e está do jeitinho que estava antes. É uma 

ruazinha com casas dos dois lados e a casinha dele era lá no fundo, se é que pode 

chamar casa, era um cômodo, uma cozinha com um banheiro e um quartinho muito 

pequeno, um lugar muito pobre e ele passava por operário ali naquele lugar.  
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Então, ele saía bem cedo de casa e voltava bem tarde. E isso incomodava muito, 

porque os cachorros da vizinhança sempre que ele chegava anunciavam, sempre que ele 

saía anunciavam.  

Então, ele mudou todo o jeito dele, cabelo e tudo para passar por operário, mas 

de fato não passava, não dava muito jeito.  

Mas chegava ali de noite, ele tinha uma sopinha Maggi, ele esquentava a sopinha 

Maggi, botava a camisa no balde para lavar, depois pendurava no varal que ele 

improvisou. É uma vida bem pobre, e com o tempo todo frequentava bastante minha 

casa, porque ele escrevia muito lá, ele escrevei à mão e eu datilografava, depois passava 

no mimeógrafo. E eu sei que ele frequentava outros lugares também, outras casas de 

outros companheiros, mas eu não sei, era tudo clandestino, eu não sei, até hoje é um 

segredo para nós. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra o Alípio.  

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Boa tarde aos companheiros de Mesa, Rose, 

deputado Adriano, nossa queridíssima Cida Horta, Toshio, o nosso samurai, boa tarde a 

vocês todos. 

Primeiro, eu me sinto honrado em poder contribuir, ainda que muito pouco, 

nessa reconstituição da história do Benetazzo.  

O Benetazzo e eu, outro dia conversando com a Cida até nos assustamos, 

tínhamos uma amizade muito forte, muito intensa, mas se nós formos contabilizar em 

termos de tempo, foi só por quatro anos, mas naquele tempo tudo ou era para valer ou 

não era. 

Conheci o Benetazzo porque nós éramos da coordenação da setembrada de 

1966, eu era presidente do Centro Acadêmico Casper Líbero e ele estava lá, eu acho 

pela Filosofia, ele era presidente da Filosofia, seria depois presidente do Centro 

Acadêmico da Filosofia. Nós ficamos responsáveis pelo material de divulgação, 

panfletos, cartazes, essas coisas todas. 
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Surgiu uma grande amizade daí, porque em seguida eu encontro ele, quando eu 

me matriculo num cursinho de Arquitetura, eu já havia acabado Jornalismo naquele ano. 

Ele era meu professor, o Benetazzo, então era muito engraçado. E outro que dava aula 

no cursinho era o Ramalho, que foi citado aqui, em cujos filmes o Benê trabalhou fosse 

como cenógrafo, fosse como ator. 

Agora a gente precisa lembrar uma coisa. No fim dos anos 1970, começo dos 

1980, o José Ramalho, ele fez um filme, o personagem central é uma mulher, a Paula, 

que é inspirado, segundo Ramalho, no Benetazzo. Isso é bom constar para a gente ter 

material sobre o assunto.  

A gente costumava conversar muito, desenhávamos juntos, discutíamos 

sobretudo a questão de artes plásticas e política de uma maneira mais geral. 

Eu sabia que o Benê era da dissidência pelo envolvimento dele no movimento 

estudantil, mas como eu saí do movimento estudantil muito cedo porque acabei a 

faculdade em 1966, ele não sabia quem eu era em termos de organização política. 

Eu lembro, retomando algumas coisas que a Cida falou, sobre a importância e o 

estímulo que ele dava a todo mundo para estudar, eu lembro de uma conversa que 

estávamos, ele, a Ângela Maria Rocha, que é professora da FAU agora, e é artista 

plástica, e que fazia também curso de arquitetura, sobre a importância de o militante ser 

um bom profissional na sua área, no sentido de conhecer, no sentido de ser referência 

para sua categoria profissional que, mesmo discordando politicamente dele, o 

respeitasse. Isso é uma coisa que carreguei comigo e certamente a Ângela também. 

A Ângela depois foi presa pelo POC, era o Benê da dissidência na época, a 

Ângela estava entrando na POLOP e eu na Ala Vermelha. 

Isso era muito forte nele e ele dizia, além disso, no dia que nós tomarmos o 

poder, eu ainda acho que isso vai acontecer, vai depender da gente ser capaz, gosto de 

registrar essas coisas, nós precisaríamos de bons técnicos de Esquerda, uma vez que a 

técnica não é neutra, nós não podíamos ficar reféns dos técnicos na Direita.  

Foi uma longa conversa sobre isso, que terminou desembocando na ANEP, da 

revolução russa, enfim. Isso era uma coisa muito forte nele, uma paciência de Jó para 

explicar, para ouvir os que sabiam menos e acrescentar. Eu procurei aprender isso 
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também com ele, com os que sabem eu sou meio nervoso, porque fazem errado porque 

querem, sem-vergonhice é uma coisa, erro é outra. 

Eu lembro, quando eu fui preso foi o seguinte, o Benê saiu do Brasil mais ou 

menos em maio ou junho de 1969, maio ou junho, por aí e houve uma grande festa 

quando ele foi para Cuba, quando ele saiu do Brasil, e houve uma grande festa na casa 

da Nair e do Jacques Breyton de despedida dele, que ia fazer um curso de artes na Itália. 

Era essa a versão oficial, Jacques Breyton era o casal, que depois seria preso também. 

E eu vi que um monte de gente da dissidência e, como ninguém sabia que era 

aliado preferi não ir à festa, eu achava mais seguro para eles e para mim. Então, não fui 

na festa dele, encontrei ele depois lá no apartamento do COPAN, e foi a última vez que 

o vi. 

O anúncio da sua morte, como a Cida bem explicou, foi dado depois dele já ter 

sido enterrado, mas eu estava preso no Tiradentes, o Celso estava lá também. Aliás, 

eram muito engraçadas as visitas, quando a Cida ia visitar o Celso, porque ela sabia de 

todos nós, talvez não soubesse que eu era amigo do Benetazzo, mas sabia de todos nós e 

a gente não sabia nada dela, com aquela cara de mocinha, toda bonita, com a saia preta 

de cetim, toda arrumadinha, lindinha a Cida, o Benê tinha bom gosto. 

E a morte dele foi anunciada no rádio numa terça-feira. Isso eu lembro muito 

bem. Porque no dia seguinte nós tínhamos visita no Tiradentes. Como nós tínhamos 

algumas relações de parentesco.  

 

A SRA. – (ininteligível) 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Eu sei que era véspera da visita no Tiradentes, 

porque o Tiradentes teve visita nas quartas e depois teve nos sábados. Eu lembro que era 

uma véspera de visita, eu fiquei chocadíssimo com a história, qualquer companheiro que 

morre é muito duro, mesmo que você não conheça, mas quando você tem laços pessoais 

aí é muito forte, é muito terrível. Existem algumas mortes, como escreveu até o Renan 

Tapajós no livro dele, que parece que elas sintetizam todas as outras mortes, em 

determinado momento. 
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Desci para a visita, a minha mãe estava lá e a minha mãe tinha laços com o 

Benê, com a irmã do Benê, os pais dele estavam em São Sebastião, a irmã mais velha, 

Nordana, estava na França, a mais nova, Italinha, devia ter uns 10, 12 anos por aí, estava 

em São Sebastião com os pais.  

Aí pedi a minha mãe, ela foi ao consulado da Itália, o cônsul disse que ele não 

podia fazer nada, exceto se os pais, se familiares diretos do Benê fossem falar com ele. 

Minha mãe entrou em contato com a família do Benê, mas o pai dele não quis se meter 

nessa história. A verdade é essa. A mãe até gostaria, mas o pai nos quis se meter nessa 

história. É um pouco duro, mas acho que é história é história, a gente tem que andar 

para frente. 

Sobre as versões da morte do Benê. Eu acho que muito a gente tem que 

pesquisar ainda com o pessoal que estuda a história da volta dos companheiros do 

MOLIPO de Cuba. 

Só uma coisa que ia esquecendo. Quando eu caí, em agosto de 1969, depois que 

já estava no presídio Tiradentes, aí depois caiu um amigo meu, o Diniz, eu no sol 

conversando com ele, nós estávamos num processo de recuar da luta armada naquele 

momento, ele: Estou preocupadíssimo, porque alguns companheiros, e eu estava falando 

fundamentalmente do Benê e do Arantes, que eram duas pessoas que eu gostava muito, 

o Arantes nunca fui tão próximo, mas era uma pessoa que eu admirava muito, era um 

grande quadro; tem alguns companheiros que eu gostaria que caíssem agora, seria a 

única maneira de eles sobreviverem a tudo isso. E eu disse o Benê e o Arantes, porque 

era claro que eram pessoas tão especiais e tão envolvidas nas coisas, que eles não 

deixariam escapar. Nós estávamos ainda no fim de 1969, ainda estava dando, mas a 

coisa ia fechar, ia pior, como piorou. 

Quem encontrou o Benê quando ele veio de Cuba para entrar no Brasil foi um 

companheiro que foi da ALN, o Renato Martinelli. Eu acho que talvez vale a pena ouvir 

o Renato Martinelli no sentido de saber como que era essa passagem pelo Chile, entrada 

no Brasil, porque você pode ter problemas desde aí. 

Depois, existem pessoas, eu acho que a gente deveria ouvir um pouco o Ivan 

Seixas sobre esse assunto, porque ele me falou de umas pesquisas que estão sendo feitas 

a esse respeito, ele já me falou há algum tempo, eu acho que valeria a pena ele depor 
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aqui para a Comissão, ele tem informações a esse respeito. Eu não sei se já concluíram 

as investigações ou não, mas seria importante. 

E, por fim, existe outra versão do assassinato do Benê, que ele teria sido levado 

para um sítio aqui em São Paulo, me parece que foi o carcereiro que falou, enfim, não 

sei, e ele dormiu a última noite nesse sítio sabendo tranquilamente que ia ser 

assassinado.  

De manhã levaram ele até o meio do sítio, ele pensava certamente que ia ser 

enforcado ou fuzilado, alguma coisa assim, aí veio alguém por trás com uma pedra 

muito grande e bateu na cabeça dele. Puseram ele no carro, no meio do caminho 

perceberam que ele não tinha morrido, voltaram e bateram com outra pedra na cabeça 

dele e levaram para desovar e fazer o teatro do atropelamento.  

Então, eu posso contribuir com isso. 

Agora, a outra coisa que eu gostaria que acrescentasse aí é que ele realmente é 

de Verona, lá na Itália, mas a cidadezinha que ele nasceu, em Verona, chama-se 

Cadidavid, porque é mais uma informação sobre ele também, é uma cidade lá em 

Verona, é uma cidade bem pequena. 

Eu me sinto na obrigação de fazer alguns registros não aqui, vida afora, sobre 

essa figura, o Benetazzo, que foi muito importante para minha formação, foi um dos 

caras mais cultos e mais inteligentes da nossa geração de militantes, um cara de grande 

sensibilidade, mas capaz de dizer não também com muita dureza quando fosse 

necessário, como devem ser as pessoas mesmo, não era o idiota que está tudo bem. 

Além disso, era um cara de muito senso de humor e de uma ironia finíssima, o 

que me aproximava muito dele, o que nos fazia quase irmãos. 

Então, eu acho que tem outra pessoa que pode dar algumas informações sobre a 

clandestinidade do Benê depois que ele voltou de Cuba, que é a historiadora Zuleika 

Alvim. No vídeo que o pessoal gravou ela dá um depoimento, mas ela tinha me contado 

uma história um pouco diferente. 

O que ela me disse, aí é questão de conversar com ela, é que na casa dela, o 

Benê era muito amigo dela, eles tinham dividido apartamento com um monte de outras 
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pessoas no COPAN uma época. Ela era secretária do cursinho universitário onde ele 

dava aula. 

E o que ela me disse é que o Benê, quando estava na clandestinidade, depois da 

vinda de Cuba, que o Benê ia muito a casa dela para desenhar. Inclusive numa das 

exposições que nós montamos, a Cida também, que esteve na Secretaria de Cultura 

aqui, e depois em São Bernardo, foi fazendo um monte de coisa que ninguém filmava, 

que agora estão filmando também, se a gente não insistisse não ia acontecer nada, vários 

desses desenhos estavam expostos. 

Eu fico imaginando o Benê disfarçado de operário, porque eu fico me 

imaginando também vestido de Nabucodonosor, dá no mesmo, ninguém vai acreditar. E 

vários desses auto-retratos que estão com a Zuleika, que ele fez na casa dela, ele está 

com óculos diferente, cabelo diferente, sempre de gravata. É muito bom ver aqueles 

desenhos.  

E ela tem o último desenho dele, que era uma colagem, e que ele não concluiu. 

Ele começou, ia voltar lá outro dia para concluir e não concluiu. Não dá para dizer o que 

seria, mas é um volume de um papel meio metálico, prateado, com as folhas verdes 

saindo de dentro, o que ele faria dali eu não sei. Então, eu acho que é muito importante 

também, porque quem sabe ela, lembrando de detalhes, possa nos dizer alguma coisa.  

 

A SRA. – (ininteligível) 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Exatamente. Quando ela conversou comigo me 

disse essa outra coisa. 

Quem esteve com a Zuleika também, no comecinho dos anos 80, foi a Itália, 

quando a Zuleika ainda estava casada com o Marinho. Então, talvez valha a pena 

conversar com a Itália para ver o que a Zuleika disse desses mesmos desenhos antes. 

Mas eu acho que essas são algumas pistas que a gente poderia ir atrás, acho que 

vale a pena. Aliás, vale a pena qualquer esforço nosso para esclarecer todas as mortes 

desse período. 
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A SRA. CIDA HORTA – Há um fato que é importante que eu não disse: Benê 

estava se preparando para sair de São Paulo para ir para a zona rural. Interessante que, 

antes que isso pudesse acontecer, prenderam ele e aí mataram. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Eu não sei se devo, não sei se estou autorizado, mas 

eu peço licença à Cida e ao Celso Horta, que foi quem me contou o que aconteceu uma 

vez no Sindicato. O Benê e a Cida tiveram uma filha, a Maria Antônia.  

E essa é uma história terrível, porque a garota um dia, em Cuba, eu não vou 

pedir que a Cida conte porque é exigir demais das pessoas, ela ouvir já é muito, por isso 

eu não sabia se deveria falar, mas é importante registrar, porque faz parte dessa história. 

A garota acho que tinha uns 8 anos quando dessa história. 

 

A SRA. – Três anos e meio. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Três anos e meio, em Cuba. Quando eu soube fiquei 

infeliz para burro.  

Aí um dia eu chego no Sindicato, encontro o Celso, pergunto de todo mundo, 

pergunto para ele: “E a Maria Antônia?”. Ele parou, olhou para mim e falou assim: “A 

Maria Antônia morreu, a garota teve um choque anafilático e faleceu em Cuba com 

todas as atenções tanto da mãe quanto do governo cubano”. Isso é mais uma tragédia e é 

importante que fique registrado. 

Eu peço desculpas, Cida, mas eu acho que a gente tem que fazer isso, essas 

coisas têm que vir a público para ver o tamanho do terror que essas pessoas criaram 

sobre as outras, o que isso afetou a vida de familiares de amigos de um monte de gente. 

(O depoente chora.) 
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Tem familiares que até hoje não conseguem conviver, nem falar dessas histórias. 

Tem familiares que fazem terapia até hoje para conseguir lembrar dessa história ou 

reconstruir na sua cabeça.  

Porque nós, militantes, tudo bem, tudo isso é terrível, mas a gente peitou, a gente 

sabia que podia acontecer. Eu não tenho muito do que me queixar. Eu denuncio a 

tortura, não vou fazer o papel de dizer que o torturador tortura, é no mínimo uma tolice, 

porque se existe o torturador é para isso.  

A gente denuncia, mas não é a tortura minha ou da Cida, do fulano, ou do Celso, 

que levou um cacete imenso, ou da Amelinha, ou de qualquer um que esteja aqui. São 

todos os desdobramentos e o clima de terror que se cria na sociedade. 

Por isso sou a favor, dou a maior força à Comissão da Verdade e acho uma tolice 

a gente ficar muito preocupado que a Comissão da Verdade não pune. Nós podemos 

encaminhar os processos diretamente ao Ministério Público e pedir a punição das 

pessoas. Eu acho que tem que ser esclarecido e as pessoas têm que ser punidas. Os que 

estão mortos, esclarecido publicamente que aquele defunto, em vida, fazia tais coisas, 

porque todos defuntos viveram e fizeram uma coisa ou outra na vida. 

Então, é isso que queria dizer. E mais uma vez fazer uma declaração pública de 

amizade e profundo carinho a essa mulher que está aqui, que é muito querida. 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA –  Bom, eu, o pessoal assim costuma definir 

algumas pessoa, alguns lutadores, como revolucionários. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Apresente-se, por favor, 

falando seu nome completo e fazendo uma introdução. 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Meu nome é Toshio Kavamura, morei em 

Mogi das Cruzes e estudei em Mogi das Cruzes e depois vim para São Paulo fazer 

universidade. Quando estudava no ginasial tive a grande sorte de ter conhecido o 

Benetazzo. Sabe por que eu tive a sorte? Porque quando nós militávamos no movimento 
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estudantil secundarista, o Benetazzo, ao chegar em Mogi das Cruzes começou a 

introduzir algumas coisas da grande problemática política. 

Foi ele que trouxe e deixava pendurado na pensão em que ele morava, figuras 

como Fidel Castro, Che Guevara, e nós, molecada, como vocês... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Sérgio era 

contemporâneo de vocês? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – O Sérgio Correia também era desse mesmo 

momento, só que é outro capítulo, era outra pessoa, toma muito tempo falar. Ele 

também fazia parte dessa moçada, que vou dizer moçada de Mogi. Nós temos o Sérgio 

Correia, que fazia parte dessa moçada e que morreu na explosão de uma bomba aqui na 

Rua da Consolação, e nós temos o Antônio Benetazzo. 

Agora, falando do Antônio Benetazzo... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele veio de Caraguá e foi 

morar em Mogi, não é? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Ele veio de São Sebastião, Caraguá, foi 

morar em Mogi e fazer curso científico, em 1961, 1962 no Instituto de Educação 

Washington Luiz.  

Ele chegou em Mogi das Cruzes, lá a gente tinha o grêmio estudantil que se 

chamava Ubaldo Pereira. O pessoal fazia alguns debates, mas ele começou, pouco a 

pouco passou a escrever essa revista do grêmio e assim, ele escrevia alguns artigos, que 

vejo agora, posteriormente escrevia no “Imprensa Popular”. Isso ele fazia com a gente, 

com a moçada lá de Mogi. Isso deu condições da gente ter uma formação. Nós tivemos 

o privilégio de ter uma formação política quase que sob orientação do Benetazzo.  
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Uma pessoa que chegou de outra cidade, para nós, mogianos, e era assim: 

“Nossa, chegou um cara aí que parece que sabe muito de política”. Todo mundo tinha 

curiosidade para saber quem era o Antonio Benetazzo. 

Aí ele foi participando das atividades do grêmio estudantil, ele escreveu na 

revista do grêmio e esse momento para a gente foi muito educativo, ou seja, em Mogi 

das Cruzes havia vários sindicatos que tinha militantes do Partido Comunista Brasileiro 

nesses sindicatos. 

Assim, só para entender a época do Golpe, quase todos esses sindicalistas foram 

perseguidos. Aí a gente teve na prática uma educação do que é repressão. Os meus 

amigos, nós não éramos do PC, os meus amigos ajudavam a tirar os papéis que estavam 

dentro do sindicato, os meus amigos não entendiam porque eles estavam sendo 

reprimidos. E o crime deles nessa época era apoiar o governo Goulart. E nós fomos 

educados na discussão de vários assuntos sobre política externa, quase tudo era 

discutido e levado para a gente. Nós, eu falo, a molecada, nós aprendemos muito. 

Agora, o Benetazzo, vamos dizer assim, ele sabia como se aproximar e sabia 

como ensinar a moçada. Ele, para não ser um cara diferente, esse detalhe, logo depois 

que veio para Mogi, ele era um cara que lia o “Estadão”. Todo mundo começou: Por 

que ele lê o “Estadão” dessa época, né? E ele, para não ser uma figura extraterrestre, o 

time de basquete não tinha técnico. Agora vou fazer a maior confidência, talvez o Benê 

não goste, mas ele pegou livro de bolso e falou: “Eu vou ser o técnico de basquete”. Ele 

falou só para a gente, porque eu preciso estar fazendo alguma coisa: O que esse ser 

extraterrestre que fala de Cuba, de Vietnã, fala de muro de Berlim. Ele fez um artigo lá 

na revista sobre muro de Berlim. Mas aí ele passou a ser técnico de basquete e deu 

certo, ele foi o grande técnico de basquete. 

Só tenho uma crítica ao Benetazzo, ele não me deixou entrar no time de 

basquete, ele falava: “Japonês, você não leva jeito para a coisa”. Então, era uma pessoa 

que sabia transmitir o conhecimento que tinha. Acho que essa época foi muito 

importante para nós, que depois várias dessas pessoas de Mogi, todas elas participaram 

de movimento estudantil. Até na época que o Benetazzo estava em Mogi das Cruzes nós 

fizemos uma manifestação contra o ensino pago e o pessoal da cidade: “Nossa, o que 

vocês estão inventando contra o ensino pago?” “O ensino não pode ser pago, acabou”. 
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Nós fizemos, nessa época, só para ver o clima da época, uma marcha pela 

reforma agrária. Tinha gente que fechava loja, tinha gente que não entendia: O que esses 

caras, com faixas, pela reforma agrária em Mogi das Cruzes? Então, tudo isso, a questão 

ideológica sendo trabalhada, eu acho que uma das pessoas mais importantes nessa 

questão da formação ideológica é o Benetazzo. 

Por isso, durante toda trajetória da minha vida, eu sempre me pauto pelo jeitão 

dele falar, meio gozador, às vezes muito sério. Então, sou uma pessoa muito marcada na 

infância, assim, nessa época. Queria só falar para vocês, moçada, que está começando a 

estudar agora História, tudo isso, essa época é importantíssima, é aí que a gente forma 

qual é o modelo que a gente tem que seguir. E o modelo Benetazzo, é o modelo do 

revolucionário. 

Eu vou falar pouco, mas acho que é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Apesar de você ter esse 

jeito intelectual, quer dizer, que você era lá de Mogi? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Eu morava em Mogi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Voce tinha alguma ligação 

política com o André (ininteligível)? Esse seguimento japonês, assim, meio dos 

verdureiros do CEAGESP? Desculpa a brincadeira. Como vocês vieram para São Paulo, 

o Sérgio Correia, vocês? Você estudou aonde? Vocês vieram juntos? Continuaram 

juntos e aí o Benê veio para cá? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – É uma questão de estrutura. Toda moçada 

que fazia científico vinha para São Paulo para fazer faculdade. Então, quando vim para 

São Paulo fazer faculdade queria ser jornalista e fui reprovado. Depois fiz exame na São 

Francisco e entrei. Vários amigos meus, alguns, alguns foram para a PUC. 
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Ontem mesmo estava conversando com amigos da gente dessa época, estava 

falando: “Olha, vai ter um ato de recuperação da ditadura, resistência”. Ele falou: 

“Toshio, eu tive participando do movimento estudantil e na greve de Osasco eu fiz parte 

de uma comitiva da PUC que foi prestar solidariedade aos grevistas de 1968”.  

Então, aparentemente, as coisas não têm ligação, mas tudo tem o que falo de 

ligação histórica, porque se não tiver história não tem mudança. Então, é uma máxima 

que tento seguir sempre. E é fácil seguir, depois de ter convivido com companheiros 

como Benetazzo, como Sérgio Correia e vários outros mais é fácil você fazer, você tem 

referencial para fazer política. Então, acho que devo muito... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas eu estou 

tentando fazer uma pergunta... Está um calor insuportável aqui, não tem como melhorar 

a temperatura da sala? A Dulce teve que ir embora, também queria fazer um 

depoimento, ela teve que ir? Meu Deus.  

Toshio, só para você poder fechar: Você é uma pessoa que lutou a vida toda. 

Todos vocês vieram de Mogi para São Paulo em fases, cada um foi para uma faculdade. 

Conta um pouco essa transposição, porque o Benetazzo veio do litoral, parou em Mogi, 

ficou com vocês lá. Lógico, hoje não é dia de falar do Serginho Correia, mas ele entra 

nessa foto. Aí vocês vêm todos para cá, eu sei que em diferentes segmentos, e vocês não 

se relacionaram mais? O relacionamento de vocês se dá só lá em Mogi ou teve alguma 

continuidade aqui em São Paulo já na USP, na PUC, ou onde você entrou? Você veio 

aqui para São Francisco, o Benetazzo fazia FAU, ainda era lá Rua Maranhão. Fale um 

pouquinho disso, para concluir esse ciclo, que aí a professora vai fechar, e o técnico 

também quer dar uma palavra sobre o CRUSP. 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Acho que quando o pessoal veio para São 

Paulo, cada um tinha muito a ver com sua universidade, com os movimentos que 

existiam em cada faculdade. 

Lá em Mogi das Cruzes, por exemplo, eu pensava diferente do Benetazzo, eu já 

tive acesso às teses da política operária. E quando cheguei aqui em São Paulo já estava 
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pronto para militar, porque era da política operária. Cheguei aqui, a estudantada falou: 

“Chegou um cara de Mogi aí que parece que é bom”. E comecei a militar na política 

operária, POLOP. 

Agora, por exemplo, eu sabia mais ou menos das opções do Sérgio Correia, na 

época o Sérgio Correia e Antonio Benetazzo estavam na ALN, parece que começaram, 

antes da dissidência eram da ALN. Tenho um amigo que fazia Direito na PUC, ele se 

ligou à dissidência. Então, cada um de acordo mais ou menos com a militância que 

existia nas faculdades. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Sérgio Correia foi fazer 

que curso? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Acho que ele fazia Filosofia, eu não sei 

exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí cada um foi cuidar do 

sua vida, não é isso? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Sim, mais ou menos assim, ninguém entrava 

na faculdade e tentava inventar, era mais ou menos o que existia, as questões políticas 

que estavam postas lá. Então, acho que é mais ou menos assim. E foram todos, assim, 

meio naturalmente e cada organização falava: “Não, esse cara já passou por um estágio 

lá em Mogi das Cruzes”, então já eram bem aceitos pelas organizações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Toshio. 

Agora, a professora faz um trabalho tão importante lá em Caraguatatuba da 

memória do Benetazzo, a professora Rose Teles. 
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A SRA. ROSE TELES – Boa tarde. Meu nome é Rose Teles e eu dou aula na 

Escola Thomaz Ribeiro de Lima, era ginásio em Caraguatatuba, à época o seu Pietro 

Benetazzo tinha comércio lá e o Benetazzo e a Nordana estudaram na escola. 

Eu fui para Caraguatatuba em 1990 e sempre ouvia falar. Meu marido mesmo 

conviveu com ele, minha cunhada e eles falavam: “Tive um amigo que morreu durante 

a ditadura”. E eu sempre ouvia, estudei.. Entrei na USP em 1979, então tinha toda a 

militância, então o movimento estudantil ainda era bastante forte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que curso era? 

 

A SRA. ROSE TELES – Letras, eu sou professora de língua portuguesa, como 

a Cida, e eu sempre ouvia... 

Agora, assim, a questão de resgatar a memória do Benetazzo na cidade de 

Caraguatatuba nasceu em 2010.  

Porque foi um dia, assim, eu fui visitar o Memorial da Resistência, estava na 

Imprensa Oficial, ainda ali no Museu da Língua Portuguesa quando tinha Imprensa 

Oficial, e peguei o livro desses desaparecidos políticos daqui de São Paulo.  

Comecei a ver, aí o Roberto, meu marido falou de novo: “Eu tive um amigo, 

Antônio Benetazzo”, ele já tinha falado da praça. Aí peguei a história. E no momento 

que peguei, eu sou muito ligada à arte, gosto muito de artes plásticas, e no momento que 

li a história do Benetazzo eu vi que tinha ali um grande legado e eu pensei que as 

pessoas que conviveram com ele na cidade tinham muito a dizer. 

Eu acho que um dos grandes passivos da ditadura, quem dá aula em escola 

pública sabe disso, é uma ausência de conhecimento da nossa história, do aluno, é da 

história recente, é da história passada. Então, é aquela indigência mesmo de 

conhecimento histórico, que é uma herança da ditadura.  
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Então, pensei, até estava com uns alunos do 3º ano, voltei animada, falei: “Olha, 

vamos resgatar a história desse ex-aluno da escola”. Imediatamente fui para o arquivo 

da escola para pegar o prontuário dele, não tinha prontuário. E a gente sabe que é uma 

prática da ditadura de ir apagando. 

E todo mundo falava que ele era excelente aluno, nós conversamos. O Tarcísio 

está aqui, que é desse grupo de 2010, nós pegamos uma professora que o pai dela 

estudou com o Benetazzo, a Rosana Fachini. E fomos arrolando pessoas. Conseguimos 

pessoas que moraram com ele aqui no COPAN, até o Zinho Poloni, que tinha gráfica, 

trabalhava, ele era muito jeitoso para falsificar documento. O Zinho inclusive esteve 

com o Benetazzo depois que ele voltou de Cuba. Então, nós começamos a colher esses 

depoimentos. Nós fechamos o que queríamos saber, levamos às pessoas. 

Nós tivemos orientação, até uma parceria com a Denise lá do arquivo histórico 

de Caraguá, então nós fechamos mais ou menos o que queríamos saber. E eu já tinha 

trabalhado com história oral, então, eu sei mais ou menos como é que funciona o 

negócio.  

Então, nós levamos lá as perguntas, demos um tempo para a pessoa, marcamos 

as coletas e os alunos foram e eles fizeram um trabalho grandioso, porque os alunos 

degravaram. Nós montamos um dossiê de mais de 300 páginas. A Cida viu uma vez que 

foi nos visitar, e nós viemos muitas vezes a São Paulo. Queria agradecer aqui diante de 

todos, a Amélia Teles sempre que recebeu os alunos, fomos duas vezes lá. 

O Toshio também uma vez nós fomos fazer um bate papo com ele no Memorial 

da Resistência. 

O Alípio nem comento, porque o Alípio nos recebeu um dia na Praça Antônio 

Benetazzo. Foi na Maria Antônia com a gente, e levou umas pranchas com uns 

desenhos no Benetazzo e foi muito interessante o trabalho que ele fez. Ele deu uma aula 

das 13h, quando nos recebeu ali na praça, até quase o cair noite, quando voltamos, 

depois do bate papo com ele. 

Depois, no ano seguinte, que era 2011, nós fizemos um ato de homenagem, que 

era pelo 70º aniversário de nascimento do Benetazzo, em Caraguatatuba, e foi muito 

interessante. 
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Isso que a Cida falou, que ele era uma pessoa de muita luz, é uma coisa que a 

gente percebe, porque as pessoas gostam muito de falar sobre ele, a gente tem lá nos 

nossos arquivos. Ele fez a capa do primeiro livro do Mário Prata. Aí eu entrei em 

contato com o Mário Prata, o Mário Prata gravou um vídeo e a gente percebe que ele é 

uma pessoa que faz muita falta. Na minha vida fazia falta, na vida dos meus alunos 

percebo também que ele é uma pessoa que fazia falta, porque ele aglutina. Lá em 

Caraguatatuba ele unia um grêmio. Chegou em Mogi, ele unia o pessoal do teatro. Ele 

foi ser técnico de basquete. Ele estava na fanfarra. Então, ele é uma pessoa que faz 

muita falta. 

E quando nós fazemos esse trabalho hoje de resgate da memória do Benetazzo 

algumas coisas me incomodam. Eu acho que o legado dele nas artes plásticas tinha que 

ser recuperado, esse material está disperso e daqui a pouco nós não estaremos aqui e se 

perde. 

Outra coisa que me incomoda é que eu venho esses anos todos em São Paulo e 

não existe placa na praça dele. Também me incomoda muito. Tiram. A gente vai ver lá 

também a homenagem ao Marighella e também tiram, mas temos que insistir e 

recolocar, fazer uma coisa mais durável. Eu acho que o Benetazzo merecia um álbum da 

obra dele para isso ficar. Merece isso, com certeza. 

O Joel Rufino também é uma pessoa que nos mandou um áudio maravilhoso, é 

uma pessoa que privou da convivência dele antes, porque o Joel teve que sair batido 

logo depois do Golpe, que ele trabalhava com Nelson Werneck Sodré, então, eles 

saíram àquela época. O Joel disse que chegou a jogar futebol profissionalmente lá e 

depois ele voltou clandestino, com outro nome, Pedro Ivo senão me engano, e aí ele 

trabalhou com Benetazzo essa época no cursinho universitário. 

Ele disse que quando o Benetazzo saiu do Brasil para ir para Cuba, passou 

algumas aulas para ele, história da arte ele não quis pegar, mas pegou história 

contemporânea. E o Benetazzo falou para ele: “Olha, eu vou fazer outras coisas, não 

posso aparecer. Antes de ir para Cuba ele já ficou um período aqui na clandestinidade”. 

Então, nós temos feito esse trabalho lá e eu tenho projeto de continuar fazendo, 

de levar os alunos a trabalharem com esse tema e sempre fazendo uma ponte com o 

presente, porque acho que nós estamos aqui hoje porque o Estado brasileiro, na sua 
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violência, atingiu pessoas que têm voz, mas na democracia a gente continua com o 

Estado brasileiro matando jovens, que não têm a mesma voz, da forma mais violenta e a 

gente convive com isso de uma forma como se fosse natural. Acho que desde a 

colonização que é assim, que genocídio, chacina e mortes não esclarecidas são quase 

naturais. Então, isso me incomoda muito. 

Estava vendo aqui, a jornalista trouxe as revistas da “Adusp” aqui. Depois 

também apareceu a imprensa, uma imprensa popular do Benetazzo, mas somos ainda 

uma geração de papel. Eu também trouxe alguns jornais e queria deixar com a 

Comissão. 

E gostaria também que uma aluna minha lesse um texto aqui, que é a voz deles, 

dessa geração, que eles vão levar a nossa história adiante. 

Eu penso que tudo isso que nós temos de um passado triste eu acho que nós 

temos que ter esperança. Nós estamos aqui numa Comissão da Verdade e muitas 

comissões estão espalhadas por aí. E eu acho que é um momento muito importante, um 

momento histórico que estamos vivendo. 

Gostaria que ela lesse o que representa para a gente o projeto, o grupo, esse 

coletivo que nós temos, o Memória Contada, que vai se renovando porque os alunos vão 

saindo, mas eles mantém sempre um elo de afetividade. Nós temos um grupo, eles 

mantém esse elo. Ela pode ler? (Pausa.) E se o Tarcísio puder deixar os jornais aqui. 

(Pausa.) Deixa com você, Diogo? Stephanie, você pode ler para nós? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala seu nome completo e 

onde você estuda. 

 

A SRA. STEPHANIE ALMEIDA – Meu nome é Stephanie Almeida  e eu 

estudo no Thomaz Ribeiro de Lima. 

O coletivo Memória Contada tem o projeto de cultivar a memória de Benetazzo 

para que possamos fazer os enfrentamentos do presente com a coragem que esses 
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militantes demonstraram num período tão duro. Que essa experiência amarga sirva para 

que todos possam valorizar a democracia e contribuir para que ela se aprimore. 

A ditadura civil militar, com sua odiosa censura, buscou não apenas alienar a 

nação daquilo que acontecia no país, mas também apagar as marcas da sua ação 

criminosa contra aqueles que não aceitavam o seu arbítrio. Conhecer nossas histórias é 

prevenir-nos contra novas investidas dessa natureza. 

Para nós, jovens de hoje, que enfrentamos dificuldades numa sociedade desigual, 

Benetazzo é um exemplo de sensibilidade, coragem e, sobretudo, de generosidade e 

esperança. 

Sua trajetória é um antídoto contra o individualismo imposto como caminho 

único para o sucesso e a felicidade. É um convite para pensarmos a sociedade que temos 

e aquela que queremos construir. 

Resgatando sua história percebemos que os ideais que o alimentaram continuam 

presentes nos jovens de outrora, muitas vezes cansados por tantas batalhas perdidas e 

também em nós, que iniciamos agora um longo caminho, levando na bagagem essas 

memórias sobre um menino que veio da Itália e que, como nós, esteve presente numa 

escola pública em Caraguatatuba, o Thomaz Ribeiro de Lima. (Palmas.) 

 

A SRA ROSE TELES – Então, era isso. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Eu quero chamar atenção aqui para outra coisa que 

acho fundamental, o resgate de nossos companheiros e que a Rose faz isso de uma 

maneira maravilhosa, a Cida se comporta no mesmo rumo, o Toshio também. 

O Benetazzo não era um herói, não era um mito, não era um ídolo, não era um 

gênio, porque essas coisas não existem. Essas coisas só existem para dizer aos mais 

jovens: Você não pode, isso é coisa dos heróis, dos mitos, dos gênios, dos ídolos. Ao 

contrário. E fica muito claro no texto que a jovem acabou de ler. 

Benetazzo era uma pessoa que estudava numa escola pública e que tomou seu 

destino na mão. E com isso nós dissemos aos mais jovens: Você pode, você também 
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pode. Que a coisa mais subversiva que a gente pode dizer a alguém, principalmente os 

jovens, que são criados cheios de amarras, cheios de humilhação por não serem da 

classe A, cheios de limites e com a chuva de canalhice entrando pelos seus ouvidos e 

olhos diariamente pela mídia. Vocês podem, todos vocês podem, como Benetazzo pôde. 

Era isso que queria afirmar. 

E elogiar o trabalho da Rose, que por si já é fantástico, mas esse conceito de 

trabalhar é fundamental. Muitas Roses, muitos Benetazzos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala seu nome completo, 

senão a gente fica falando Teco, e você faz um trabalho tão importante da recuperação 

da memória do CRUSP. Quem não sabe, o Teco organizou toda memória do CRUSP, 

fez aquele enorme ajuntamento do povo do CRUSP e agora está preparando os 50 anos 

da prisão. 

 

O SR. WALTER DA SILVA – No CRUSP eles me conheciam como Teco. Era 

da seleção de futebol de salão, do futebol de campo. Fui diretor de esportes da ORC, 

que era a organização estudantil do CRUSP, de 1964 a 1968, quando houve então a 

invasão do CRUSP e nós fomos expulsos. 

Apesar de toda opressão e de todo momento de ditadura que nós vivemos, o 

CRUSP era uma ilha dentro disso tudo, uma ilha que conquistou a liberdade. Tínhamos 

organização própria, de lá saíram os movimentos de rua, de lá saiu o Congresso de 

Ibiúna, de lá saiu a Guerra da Maria Antônia, as organizações começaram lá dentro 

também. E nós tínhamos organização social, política esportiva e etc., éramos bem 

organizados. 

Tive o privilégio, talvez, na parte de esportes de se envolver com outras 

lideranças e fui o criador da volta da Cidade Universitária, em 1964. Esse ano está 

completando a 50ª Volta e esse ano completam os 45 anos de fechamento do CRUSP. 

Em relação ao Benê, o que tenho bem vivo na memória, além da inteligência 

admirável dele, ele foi uma liderança do CRUSP, as assembleias do CRUSP eram 
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dominadas pelo Benê, pelo Arantes, pelo Lauri, pelo Jeová, mas o Benê sempre foi 

figura de destaque nas assembleias e nos movimentos que ocorriam a partir do CRUSP. 

Eu vi aqui na biografia que ele cita que participou da “Greve do Fogão”. Isso 

está bem nítido na minha memória. Teve um momento em que o ISU aumentou o preço 

das refeições e, coincidentemente, na mesma semana houve uma diarreia geral no 

pessoal. Então, o pessoal ficou revoltado com a refeição e com o aumento e iniciamos a 

greve em relação ao restaurante. 

E aí nós tínhamos uma lanchonete onde tinha um fogão e nesse fogão era feita 

alimentação dos cruspianos, mas principalmente, quem deu todo respaldo para essa 

greve, foi a turma do Adriano Diogo, foi o pessoal da Alameda Glete, da Geologia, o 

pessoal da Geologia trazia o alimento em vasilhas, e nós esquentávamos no fogão. 

Aí o Paula Souza, que era o diretor do ISU, achou que a única forma de terminar 

a greve era levando o fogão embora. E numa madrugada do mês de julho, bastante frio, 

5h30 da manhã, chuviscando, aparece lá o Paula Souza com a Tropa de Choque, com o 

brucutu, e foi retirar o fogão. Descemos todos naquela friagem, tentando cercar daqui, 

dali, recolheram o fogão e nós fomos todos atrás, cantando o Hino Nacional por causa 

do raio do fogão que estava sendo levado embora. 

Mas não bastasse isso, eles resolveram investir contra nós e o raio do brucutu 

saiu jogando água em todo mundo e entrou entre dois prédios do CRUSP, há uma 

semana haviam colocado terra para adubar a grama e o brucutu encalhou e não tinha 

como sair, patinava, patinava. Aí o pessoal começou jogar pedra, alguns dizem que até 

tiro deram, mas fizeram de tudo em relação ao brucutu. 

Passou-se meia hora, o pessoal foi embora, o fogão foi embora, todo mundo 

voltou para dormir. Depois de mais ou menos uma hora, acho que eram 6h30 da manhã 

a Tropa de Choque voltou. Foi uma coisa terrível, Adriano, porque eles chegaram e 

passaram de apartamento em apartamento, metia o pé na porta, arrombavam e foram 

dando cassetete em todo mundo que estava deitado, foi tirando e dando cassetete. 

Escapei dessa, não sei como, porque eles chegaram a bater até no 5º andar, eu morava 

no 6º. Mas foi uma Babilônia. 

Naquela época a imprensa era censurada e nada disso veio à tona, mas bateram 

sem mais nem menos, vamos dizer, foi retirando o pessoal da cama e dando cacetada. 
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Então, Benetazzo, há referência da greve do fogão, realmente ele teve participação na 

organização dessa greve, mas foi um fato que marcou no CRUSP. 

Eu tive dois inquéritos, também tive que responder ao coronel Alvin, pelo que 

me informaram, ele já é falecido. Eu ouvia falar que ele estava doente, mas eu tive 

informação de que ele é falecido. E havia acusação de eu ter sequestrado o investigador 

e a outra é de ter tocado fogo no carro da polícia. Esses movimentos generalizados que 

ocorreram lá. 

E, posteriormente, o prefeito da Cidade Universitária quis me contratar para ser 

o diretor do CEPEUSP, já que eu havia trabalhando com esportes a vida inteira lá. E 

tinha um coronel na reitoria que cuidava do listão negro e lá estava o nome do Walter 

como subversivo e ele não deixou. Isso foi em 1975, e não deixou contratar. Ainda 

fiquei trabalhando dois meses de graça lá, organizando todo CEPEUSP, o contrato não 

saiu. Aí o prefeito falou: “Olha, falta de verba, tal”. Mas, depois de dois anos ele me 

confessou que era porque eu era subversivo. 

Mas eu tive o prazer de conviver com esses jovens todos que eram idealistas, 

representavam uma geração de protesto e de idealismo na época e que deram suas vidas 

para conquistar a democracia que nós temos hoje. 

Eu acho que tem que ser feito jus à memória de todos esses nossos 

companheiros. Nós temos registrado aqui a lista dos desaparecidos, dos cruspianos que 

faleceram, mas quando nós fomos expulsos, em 17 de dezembro de 1978, foi logo após 

o AI-5, e aí que a repressão se tornou mais intensa e todos esses acontecimentos vieram 

depois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Teco. 

Antes de encerrar a sessão, Celeste. 

 

A SRA. CELESTE – Tanto o Alípio quanto o Toshio esqueceram de falar. Está 

sendo feito um documentário, que uma parte já foi vista, sobre o Benetazzo e teve 

prosseguimento.  
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O autor do documentário pediu muito ao Toshio material sobre o Benetazzo, e 

nós começamos a pressionar as pessoas de Mogi das Cruzes, que eram jovens naquele 

momento, hoje é juiz aposentado, outro é professor, a pressionar, pedindo fotografia. 

Vocês não sabem o tesouro de fotografias que chegaram às mãos para esse 

documentário. 

Tem uma foto do Benetazzo, vocês não acreditam, depois dele amolar muito o 

Toshio, ele não deixou o Toshio entrar na equipe de basquete, mas o Toshio deixou ele 

entrar na fanfarra, que ele era o dono da fanfarra. Tem uma foto dele de terno, gravata, 

luvas brancas tocando na fanfarra. Você chora e ri, de pensar que ele era tão 

maravilhoso, que topou entrar na fanfarra fantasiado com aquele terno, aquela gravata, 

luva branca e batendo nos tambores. O Toshio atrás batendo prato, o Toshio não sabe 

nem falar dó, ré, mi, fá, sol, não canta, mas ele era o gerente da fanfarra. E o outro, que 

não sabia jogar bola, era o treinador do basquete da escola. As fotografias são 

sensacionais. Tinham as menininhas da fanfarra, todas de sainha curta, com as 

bandeiras, marchando na frente deles e eles bem entusiasmados, todos vestidos. Mas a 

luva branca do Benetazzo tocando na fanfarra é uma fotografia maravilhosa. Está na 

minha internet, posso procurar e mandar. E mandei tudo para o Milton Bellintani, que 

está fazendo esse documentário, ele fez aquela primeira parte. 

Mas essas fotos que os companheiros lá de Mogi, que estão velhinhos: um foi 

buscar na casa da mãe, uma caixa de sapatos cheia de fotos da fanfarra e tem outras 

coisas. 

E tem também a história de um cara que era muito rico lá na cidade, filho do 

prefeito, etc., e tal, que queria entrar na turma deles e eles nunca deixaram o cara entrar. 

O cara tinha um carro, conquistava todas as meninas, eles botaram o apelido de boy no 

menino e nunca deixaram, que esse cara não prestava. Não entrou em nada, o cara 

ficava sempre fora. E hoje é um deputado também, que ninguém aqui pode gostar dele. 

Você sabe quem é, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para com isso, Celeste. 
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A SRA. CELESTE – É melhor não falar, era um cara da extrema Direita e eles 

tinham a visão de não deixar o cara chegar nem na festa do grêmio. Eles eram incríveis. 

Mas essas fotos são maravilhosas, eu não acredito que o Toshio era o maestro da 

fanfarra e o outro era o treinador de basquete, entende? Era um negócio político intenso, 

de jovens de 17 anos, de coisas assim. As fotos são maravilhosas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Celeste. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Por que você está protegendo o Valdemar Costa 

Neto? (Risos.) 

 

O SR. – Adriano, eu acho que esse jornal que o Benetazzo escreveu é uma 

continuação do jornal “A Vanguarda” que nós tínhamos lá, mesmo formato de 

impressão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Antes de encerrar de 

verdade queria só organizar uma coisa. A professora Rose organizou os alunos, eles 

vieram com a camiseta estampada com o nome do Benetazzo.  

Então, queria pedir para as pessoas fazerem as considerações finais e aí junta a 

professora, a Cida e os amigos do Benê aqui, faz uma imagem para a TV e uma foto. 

Cida, muito obrigado. Quer falar alguma coisinha? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Só queria destacar aqui mais uma vez o trabalho da 

Rose, porque eu acho que é fundamental que em nosso país haja professoras como ela, 

professores, que resgatem a história do nosso país e a história dessa luta, que tem de 

continuar, que ela não acabou. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Acho que ela definiu. 

Queria até contar uma coisa de público. Teve um ano que o governo do estado, tinha 

uma sobra de orçamento, ofereceu R$150 mil para cinco escolas estaduais que a gente 

podia destinar. Era uma verba que estava sobrando e só podia usar em educação. 

Aí entrei em contato, depois que fui lá naquela cerimônia. faço questão de falar 

isso no ar porque me senti tão afrontado por causa daquilo. Então o governo autorizou 

R$150 mil para cada escola, para biblioteca, alguma coisa em escolas estaduais.  

Aí eu entrei em contato com a direção lá da escola, e falei: “Olha, nós temos 

uma verba à disposição. Eu sou um deputado que só atuo praticamente aqui na capital, 

mas como estive aí e vi a importância e a beleza do trabalho da professora, queria 

disponibilizar isso para as senhoras, assim, assado”. 

Aí ela falou: “Olha, você vai ter que falar com o prefeito, aqui é muito 

complicado, tudo tem que passar pela mão do prefeito”. E o prefeito havia sido 

deputado aqui conosco, era uma pessoa de difícil relacionamento. Bom, enfim, nós 

perdemos a verba, a diretora de qualquer forma não aceitou e era uma coisa para fazer 

um memorial do Benetazzo, fazer alguma complementação lá que a escola precisasse. 

Ela falou: “Não, mas se você me arrumar uma van, um ônibus, eu gostaria”. 

Falei: “Não, teria uma destinação biblioteca, centro de memória, reforçar o trabalho”. Aí 

nunca mais houve retorno. Depois o tempo passou. Queria contar isso em público, que 

era uma coisa importante. 

Então, vamos fazer a foto, junta os alunos, a professora, os amigos do Benê. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Eu quero agradecer estar aqui no meio dessas 

pessoas, todas de altíssima e grande dignidade, grandes lutadores. 

Quero mais uma vez reforçar minha admiração e meu carinho pela Cida, que é 

uma pessoa muito especial mesmo, exemplar, discreta e sem abandonar um minuto a 

sua luta. 

E para reforçar o que nos disse a professora Rose sobre o presente eu vou ler, eu 

acho fundamental essa ponte, eu vou ler um curtíssimo poema que vai estar no meu 
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próximo livro, chama-se “Da Tragédia”:” Nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau 

de arara também sobreviveu. Essa é a grande tragédia”. 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – O sentido de a gente estar falando do 

Benetazzo aqui eu acho que é muito profundo. Eu, depois de passar por todos os 

“estágios”, entre aspas, prisão, tortura, aí estava no exílio e acho que é muito importante 

esse fato.  

Eu vi uma faixa lá no Chile numa manifestação, que dizia: “El pasado en el 

presente são de luchas, e el futuro tiene que ser nuestro”. Traduzindo um pouquinho do 

meu portunhol: O passado e o presente são de lutas e o futuro tem que ser nosso. Esse é 

o norte da militância que, toda hora que tenho alguma vacilação, a gente tem os 

momentos de vacilação, eu me lembro dessa frase: O passado e o presente são de lutas. 

Nós estamos analisando um passado de lutas e a gente tenta incluir, o Benetazzo eu não 

sei se é do presente ou do passado, mas essa outra frase: E o futuro tem que ser nosso. 

Eu acho que essa frase norteia até hoje o meu comportamento político. 

 

O SR. PRESIDENTE  ADRIANO DIOGO – PT –  Pessoal, obrigado. 

A sessão está encerrada. 

Obrigado por terem feito esse esforço em vir para cá. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12.08.2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a 72ª 

Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 12 de agosto de 2013, na Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, 

para oitiva de depoimentos dos casos Antonio Benettazo e Juan Antonio Carrasco 

Forrastal. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Para compor a Mesa eu queria convidar a Luiza Sanção, jornalista que será uma 

das depoentes sobre o caso Benetazzo e Juan Antonio Carrasco Forrastal. 

Eu queria anunciar que tem uma delegação de Caraguatatuba, coordenada pela 

Professora Rose Teles, da Escola Estadual Ribeiro de Lima, os alunos que estão aqui 

conosco, que foi a escola onde Benetazzo estudou, lá em Caragua, que até hoje eles têm 

o Núcleo da Memória da Vida do Benetazzo. Então queria pedir para a Luiza, depois 

queria que a Rose se organizasse para dar um depoimento, porque é importante o 

trabalho maravilhoso que eles fazem lá em Caragua. 

Queria que a Luiza se apresentasse, dissesse como teve acesso a todo esse 

trabalho, como se organizou e a gente entra no assunto da reunião. Boa tarde e obrigado. 

A Dulce também, convido a Cida Horta para compor a Mesa, o Toshio e a 

Professora Rose. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde a todos, sou Renan da Assessoria da 

Comissão, vou ler o memorial de Juan Antonio Carrasco Forrastal. 

Nasceu em 30 de janeiro de 1945, em La Paz, Bolívia, filho de Antonio Carrasco 

Bustilho e Olga Forrastal de Carrasco. Foi morto em 28 de outubro de 1972. Juan 
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Antonio Carrasco Forrastal e o irmão Jorge Rafael vieram para o Brasil com bolsa de 

estudos, Jorge cursava engenharia e morava no conjunto residencial da USP. Após a 

decretação do AI5 o CRUSP foi ocupado pelo Exército, pela Aeronáutica e pela Força 

Pública com tanques blindados em 17 de dezembro de 1968. Nesta ocasião foi preso 

com muitos outros estudantes residentes no local. 

Ao saber da prisão do irmão Juan saiu à sua procura, e acabou sendo preso no II 

Exército, na prisão arrancaram-lhe a bengala e a perna mecânica, e por ser hemofílico os 

golpes recebidos lhe produziram derrames pelo corpo inteiro. 

Seus pais, Olga e Antonio, que residiam no Brasil pediram ajuda ao Consulado 

Boliviano. Alegando que Juan corria risco de vida por ser hemofílico o Consul da 

Bolívia em São Paulo, Alberto Del Caprio, conseguiu que Juan fosse removido para o 

Hospital de Clínicas, mas logo foi transferido para o Hospital Militar do Cambuci. 

Mesmo internado Juan era submetido à tortura psicológica. 

Transferidos para o Quartel Paulista de Quitaúna os irmãos foram violentados e 

queimados com cigarro sob as ordens do Coronel Albim, segundo o relato de seus  

familiares. 

Libertados no início de 69, Jorge conseguiu voltar a estudar e se formar, mas 

Juan entrou em uma sucessão de crises e internações que se agravaram após a morte do 

irmão Jorge em acidente de carro. 

Em depoimento anexado ao caso na Comissão Especial sobre os Mortos e 

Desaparecidos Políticos, Mary Deheza Balderama, amiga da família declarou: “Não era 

mais o mesmo, o moço alegre, otimista e confiante cedera lugar a outro com graves 

alterações psíquicas, amedrontado com tudo, não podia ver um militar. Mesmo faltando 

apenas um ano para terminar o curso de física nuclear não queria mais voltar às aulas 

nem lecionar como fazia antes”. 

Depois do tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo a família o levou 

para a Espanha em 28 de outubro de 72. Após 12 dias de internação no Hospital da Cruz 

Vermelha em Madri entrou em delírio, e suicidou-se durante um breve momento em que 

a mãe havia saído do quarto. 
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O pedido de reconhecimento do caso de Juan como vítima da repressão política 

ingressou na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, mas sequer 

chegou a ser protocolado, tendo a família sido informada de que a morte por suicídio no 

exterior, mesmo que em decorrência das sequelas de torturas, não se enquadrava na Lei 

9.140/95. 

Com a ampliação do benefício por meio da Lei 10.085/04 os pais entraram com 

um novo requerimento e o caso de n. 167/04, tendo como Relator Augustino Veite, foi 

aprovado por unanimidade em 16 de fevereiro de 2006. 

Vou passar à leitura do Memorial do segundo caso de hoje, Antonio Benetazzo, 

assassinado em 30 de outubro de 72. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Renan, vamos passar um de 

cada vez, devido à relevância do caso Benetazzo vamos fazer do Juan e depois a gente 

abre do Benetazzo. 

Queria que a jornalista Luiza Sanção pudesse começar seu depoimento. 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Boa tarde. 

Acho que é mais importante falar sobre a pesquisa em si, como isso aconteceu. 

Em setembro do ano passado o Pedro Tomaz, editor da Revista Adusp me passou a 

pauta sobre os dois irmãos, Juan Antonio Forrastal e Jorge Rafael, que até então a única 

informação que a gente tinha é que eles haviam sido presos na invasão do CRUSP em 

17 de dezembro de 68. 

Como no breve histórico lido pelo colega, eles tinham vindo para o Brasil em 

65, porque como Juan Antonio era hemofílico eles vieram, na verdade, para tratar da 

hemofilia de Juan Antonio. Na Bolívia, segundo a irmã deles, não havia ainda 

condições para fazer isso. E aí, quando eles vieram foi especificamente para esse 

tratamento. Então ele passou a usar perna ortopédica e vinha sendo tratado no Brasil, a 

família veio para cá, o pai Antonio Carrasco de Bustilho era contador e a mãe passou a 

trabalhar no Conselho de Farmácia. 
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O Juan Antonio fazia física e o Jorge Rafael engenharia na Escola Politécnica. 

Quando houve a invasão do CRUSP o Jorge Rafael foi levado e o Juan Antonio ficou 

sabendo cerca de dois dias depois e foi à procura do irmão, já numa clara ingenuidade, 

porque todo mundo sabe que quem tinha de fato militância política jamais ia parar num 

quartel procurando o irmão ou qualquer outra pessoa. 

Quando eu estava fazendo a apuração descobri que na época os peruanos, 

bolivianos, todos os estudantes de países outros eram separados, eram levados para o II 

Exército do Ibirapuera, não iam para o DOPS, para o DOI-CODI, para esses lugares. E 

foi o caso deles, parece que por conta da morte de Che Guevara, enfim, estava uma 

perseguição muito maior aos bolivianos, só que esses dois, especificamente, embora 

tivessem muitos colegas com militância, não tinham qualquer envolvimento político e 

isso, no decorrer da apuração ficou mais do que claro, a família nunca tinha tido 

envolvimento político nem na Bolívia e nem aqui. 

Eles ficaram desaparecidos por vários dias, os pais foram procurando por vários 

locais até encontrarem, obviamente os militares se recusarem a liberá-los e no caso do 

Juan Antonio logo a princípio a D. Olga, mãe, começou a perceber que as torturas 

estavam causando algo muito pior do que ao irmão, porque por ele ser hemofílico uma 

sensibilidade muito maior, ele teve a perna ortopédica retirada nas sessões de tortura, 

eles sofreram inclusive violência sexual. Isso consta no relatório, a mãe, em depoimento 

contou isso tudo, tudo que a gente sabe, as torturas, os órgãos genitais queimados com 

cigarro. 

A mãe conseguiu, junto ao Cônsul, que Juan Antonio fosse transferido para o 

Hospital das Clínicas, ele foi, mas rapidinho deram um jeito de levá-lo de volta, e nem 

enquanto ele esteve no hospital ele deixou de sofrer torturas psicológicas, inclusive com 

ameaça de desaparecer com os pais deles. Então foi o tempo todo. 

A D. Olga segurou uma bronca danada, porque o tempo inteiro eles mudavam de 

lugar sem que ninguém fosse avisado, eles não conseguiam mais encontrar os filhos. Foi 

uma luta de muito tempo. 

Isso aconteceu um pouquinho antes das férias do final do ano de 68 e eles foram 

liberados, o Juan Antonio foi até liberado antes do Jorge Rafael, porque ele já estava 

completamente sem condições, completamente fisicamente e psicologicamente 
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destruído. Mas nunca conseguiu se recuperar e o Jorge Rafael sofreu um acidente de 

carro. Depois de já ter conseguido se formar, ele estava trabalhando no Sul, sofreu um 

acidente de carro e morreu, com a mulher grávida da filha que ele não viu nascer e até 

então ele até acreditava que as torturas haviam provocado esterilidade por choques 

elétricos na região genital. 

Juan Antonio, na terceira tentativa de suicídio conseguiu, porque até então tinha 

conseguido cortar os pulsos com a navalha usada pelo enfermeiro para fazer a barba 

dele, já tinha tentado se matar com comprimidos. E como não havia conseguido voltar 

às aulas, não conseguir se recuperar os pais o levaram para a Espanha, num hospital em 

Madri, onde ele ficou durante um tempo, mas muito mal e num momento em que a mãe 

estava na sala de visitantes e ele ficou sozinho desligou todos os aparelhos que o 

mantinha vivo. 

Em 2005 a D. Olga entrou com processo, conseguiu ser indenizada pela morte 

do Juan Antonio, não pela do Jorge Rafael, já que ele sofreu acidente e morreu, não teve 

a ligação direta. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu acompanhei aquela 

cerimônia da família, mas eu acho que, a não ser que você queria acrescentar, esse 

material está todo digitalizado, além do memorial? Essa é a Revista Adusp? 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Isso, na época foi matéria de capa, se quiser passar 

para as pessoas darem uma olhada na matéria. Aqui eu tenho o material todo da minha 

apuração, tenho o relatório da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, 

ao qual a D. Olga e o Antonio Carrasco Bustilho prestaram depoimento, todas as 

informações que eu consegui, oficiais e extra-oficiais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você falou mais do período 

da morte deles. Fala um pouco do período da vida deles, quem foram eles, o que 

significou essa família. O que você puder se lembrar e falar de como eles vieram aqui 

para o Brasil, como se matricularam na universidade, quem eram eles. Fala um 
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pouquinho da trajetória deles, já que é comprovado que eles não tinham nenhum 

envolvimento político, foi totalmente acidental e gerou toda essa desgraça. Queria que 

você pudesse contextualizar isso. 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Os dois vieram para o Brasil nesse contexto, o 

principal motivo da vinda para o Brasil foi a hemofilia do Juan Antonio. Mas eles 

haviam se formado já na Bolívia o segundo grau, vieram para fazer faculdade, os pais 

acompanharam e a irmã permaneceu na Bolívia, veio mais tarde. 

Hoje ela é a única pessoa viva da família, D. Olga viveu até 2011 e o Antonio 

Bustilho morreu em 2001. Então, a única pessoa que pode me passar, de fato, 

informações sobre como eles eram foi a irmã Tereza e alguns colega da época de 

faculdade. Por sinal é importante ressaltar que ninguém, nenhum desses colegas que eu 

entrevistei para a matéria sabiam o que tinha acontecido com os dois e todos ficaram 

surpresos com exatamente pelo fato de que eles não tinham nenhuma ligação com 

militância alguma, eram dois rapazes bastante reclusos até, pelo que me foi passado, 

pessoas  humanamente maravilhosas, generosas, sensíveis, pessoas realmente que 

tinham bons amigos, pessoas queridas, mas que não participavam, inclusive dois 

intelectuais, rapazes, eles tinham acesso a tudo, eles conheciam o que estava 

acontecendo, mas eles não tinham nenhum envolvimento mesmo. 

Realmente, o mais espantoso foi o fato de que as pessoas próximas não tinham 

tomado conhecimento disso. Lembro da Cacilda, conhecida como Sissi, que era muito 

próxima deles, e próxima digo, porque foi a única pessoa que teve uma relação de 

conhecer a família, ir à casa deles, fazer uma refeição com os pais deles. E ela ressaltou 

que a família era incrivelmente generosa, receptiva, enfim, que ela se sentia muito bem 

entre eles e ficou muito assustada, porque ela disse que o que chegou ao ouvido de todo 

mundo é que eles tinham morrido de outra forma. O Juan Antonio acho que eles não 

tinham nem tomado conhecimento, na época a própria mãe, D. Olga, escondeu que ele 

havia se suicidado, falou para todo mundo que ele tinha sido atropelado lá em Madri e 

até para a própria filha ela manteve isso, ela só foi contar isso para a Tereza, que deve 

ter feito agora 72, foi contar isso não muito tempo antes de morrer, isso ficou guardado, 

porque era uma família muito fechada, acho que eles não compartilharam esse drama 

com ninguém. Tanto é que a amiga da família que prestou depoimento só duas pessoas, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



7 

 

essa que ele citou, a Sra. Maria de Lourdes Lírio de Moura, que não encontrei, já 

faleceu; e a Sra. Mary Deheza Balderrama, foram as duas únicas pessoas a prestarem 

depoimento, porque na época não houve ninguém, não teve nenhum colega de faculdade 

que acompanhou, ninguém soube, eles sumiram e permaneceram sumidos. 

Jorge Rafael, depois que voltou, segundo depoimento da mãe, ele não falava 

sobre as torturas sofridas em hipótese alguma, não falava e ela atribuía isso às ameaças 

sofridas durante o período que ele estava preso. O Juan Antonio só falava do que ele 

tinha passado nos momentos em que ele tinha delírios no hospital ou em casa. Ele nunca 

conseguiu mesmo se recuperar em nenhum momento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixe-me entender um 

pouco melhor. Essa casualidade ou esse erro, de onde teria vindo a denúncia contra eles, 

da Reitoria, da Universidade? 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Não houve denúncia. Na verdade aconteceu que 

na invasão de 17 de dezembro, do CRUSP, foi muita gente levada, muitas dessas 

pessoas foram soltas sem sofrer tortura, inclusive até tem depoimentos também aqui de 

pessoas que foram primeiras presas sem tortura e depois, por exemplo, quando presas 

novamente, aí sim sofreram torturas. Mas nessa prisão foi tanta gente, nessa invasão, e 

foi gente que estava ligada à militância e também quem não estava, e no caso 

simplesmente pelo fato de estarem no CRUSP, e o CRUSP ser visto como um local 

onde a militância era forte, de fato era. Mas muita gente ali não estava envolvida com 

isso, foi o caso do Jorge Rafael e o Juan Antonio, na verdade, nem procurado tinha sido, 

ele só foi procurar o irmão quando tomou conhecimento, segundo a irmã dois dias 

depois da prisão do irmão, não havia denúncia. 

O mais cruel disso tudo é que sob tortura terrível como eles viveram, 

obviamente eles teriam dito qualquer coisa. E tanto tempo sendo torturados, era muito 

nítido, e a família falou muito, e a irmã, e nas anotações que a mãe deixou, 

independente do depoimento para a Comissão, a mãe tinha escrito muito, uma espécie 

de diário, coisas dela, pessoais, que estão hoje com essa única filha viva, em que ela fala 
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muito do Coronel Albim, que na verdade é o Coronel Alvim, Sebastião Alvim, que 

também não consegui encontrar. 

A gente chegou a constatar a morte dele, eu peguei uma lista de possíveis 

“Sebastiões Alvim”, na época, e eu não consegui, porque ninguém sabia dar 

informação. 

 

O SR. – Esse torturador, Sebastião Alvim, é um dos principais envolvidos no 

navio prisão Raul Soares. O navio prisão era administrado pela Marinha e pelo Exército, 

e tudo indica que ele era o principal Oficial do Exército. Nós publicamos também uma 

matéria sobre o Raul Soares e o nosso repórter constatou que ele está vivo ainda e 

doente, solicitou uma pensão, um tipo de benefício pela doença dele, que ele está com 

algum tipo de enfermidade. Mas ele então aparece como um repressor tanto nesse caso 

quanto no caso do navio prisão. 

Se me permitem um acréscimo, que a Luiza falou, uma das coisas mais incríveis, 

a mim pelo menos me pareceu, é que as torturas começaram no quartel general do II 

Exército, ou seja, aqui do lado, no Quartel General do II Exército do Ibirapuera. Quer 

dizer, aquela alegação surrada de que a tortura era coisa do fim de linha, o comando não 

tinha responsabilidade, a tortura era praticada no próprio quartel general. Então isso 

acaba com essa alegação. 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Inclusive, complementando, a própria D. Olga, ela 

falou no relatório o seguinte: que quando o Juan Antonio chegou para buscar o Jorge 

Rafael ele foi preso no mesmo momento sob alegação simplesmente de que vivia no 

CRUSP, ser aluno da USP era o argumento que eles usavam simplesmente para mantê-

los presos lá. 

E eles fizeram coisas terríveis com os próprios pais mesmo, nem era só enrolá-

los e não dá informações sobre os filhos, eles chegaram a dizer para D. Olga que o papel 

deles era o sobrenome dela, era o de carrasco, e ele se colocou nessa posição 

declaradamente, ou seja, esse torturador era.... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O pessoal da Adusp trouxe 

algumas revistas pelo menos para vocês de Caraguatatuba levar para a professora. 

O pessoal do CRUSP, essa história dos irmãos vocês tinham já documentado no 

pessoal do CRUSP? Essa história já tinha sido assimilada? O Teco é de uma 

organização que organiza toda a memória do CRUSP. 

 

O SR. WALTER DA SILVA – A Luiza entrou em contato conosco um tempo 

atrás que ela estava fazendo uma pesquisa sobre o Juan e o Rafael. E até nos reunimos 

lá no barzinho na Vila Madalena, estava o Gonçalo Peruano, a Sissi, o Mozart, 

realmente os dois bolivianos não tinham envolvimento nenhum, um deles usava muleta 

inclusive. Realmente não tinham nenhum envolvimento. Lá tinham muitos latinos 

americanos, alguns se envolveram, outros não. Mas o fato é que nós fomos 700 presos 

nesse dia 17 de dezembro e aquela época não tinha computador, então para estar 

verificando ficha acabaram soltando muitos que estavam envolvidos, inclusive, e por 

triagem talvez seguraram alguns e aconteceu isso aí com o Juan. Mas realmente eles não 

tiveram participação política nenhuma, eram bons meninos. 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Acho que isso tem a ver com aquilo, o Gonçalo 

Castro estava com a gente nesse dia, que foi a conversa que eu tive com eles, peruano, e 

ele falou sobre essa questão, ele vincula o fato de que os bolivianos, os peruanos eram 

separados dos demais estudantes, ele vincula isso à questão da morte do Che Guevara, 

na Bolívia, tinha pouco tempo na época e realmente o preconceito, eles iam parar no II 

Exército enquanto os outros eram levados para o DOPS e muitos liberados, como foi o 

caso do Mozart, militante e foi solto sem tortura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não tem mais 

nenhuma questão para acrescentar nesse caso, podemos encerrar, não é? (Pausa.) 
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A SRA. LUIZA SANÇÃO – No IPM do CRUSP, que foi todo escrito, foi o 

Coronel Alvim o responsável pelo IPM do CRUSP, eu tenho aqui inclusive, os nomes 

do Juan Antonio e do Jorge Rafael não são sequer citados, os nomes deles não aparecem 

nem entre os estrangeiros que moravam no CRUSP, é o IPM da invasão do CRUSP, 68 

e 69, não consta os dois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos esse IPM, vocês 

querem ter acesso? 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Isso existe disponível na Internet. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas é que é tanto 

documento, se você depois puder acertar com o Renan para a gente ter acesso. 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar o caso 

Benetazzo. Vamos ler o memorial do Benetazzo então. 

Obrigado, Luiza. 

 

A SRA. LUIZA SANÇÃO – Obrigada vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se houver mais revistas 

dessas que vocês dispõem em arquivo para distribuir. 

Renan, você faz a leitura. 
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O SR. RENAN QUINALHA – Vou ler o Memorial de Antonio Benetazzo, que 

foi assassinado em 30 de outubro de 1972. 

Dados biográficos. Nasceu em 1º de novembro de 1941, em Verona, na Itália, 

filho de Pietro Benetazzo e Giulieta Squazordo Benetazzo, morto em 30 de outubro de 

1972, dirigente do Movimento de Libertação Popular - MOLIPO. 

Mudou-se para o Brasil em 50 quando tinha nove anos. Em 62 ingressou no 

PCB, integrando-se ao setor estudantil, tendo destacada atuação nos movimentos 

culturais e políticos, principalmente naqueles promovidos pelo Centro Popular de 

Cultura – CPC, da UNE. 

Estudava arquitetura e filosofia na USP. Foi presidente do Centro Acadêmico do 

curso de filosofia e professor de história e educação artística. 

Como professor de cursos de preparação de vestibulares universitários, em 

especial cursinho universitário, Benetazzo procurou transmitir uma visão crítica da 

história e da realidade. 

Em junho de 65 fez parte da grave das panelas, também chamada de greve do 

fogão contra o aumento do preço das refeições servidas aos estudantes no restaurante do 

CRUSP e a favor de melhorias na alimentação. 

Em 67 desligou-se do PCB passando a militar na DISP, Dissidência Estudantil 

do PCB São Paulo e em 69 ingressou na ALN. 

Participou da preparação do 30º Congresso da UNE em Ibiúna em outubro de 

68. Em julho de 69 deixou a universidade e as escolas em que lecionava e passou a 

viver na clandestinidade. Além da política, Benetazzo também se dedicava às artes, 

como à pintura e à fotografia. 

Era conhecido como Benê e foi um dos criadores do “O Amanhã”, um dos 

primeiros jornais alternativos que surgiu durante a ditadura e um dos precursores da 

imprensa nanica. 

Atuava na área cultural em diversas atividades. Participou como ator do filme 

Menina Moça, de Francisco Ramalho Júnior, gravado em super oito. 
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Foi cenógrafo de Anuska, manequim e mulher, de 68, do mesmo diretor, tendo 

no elenco Francisco Cuoco, Jairo Arco e Flexa, Ruthinéia de Moraes e Marília Branco. 

Fez também a capa do primeiro livro de Mário Prata, o Morto que morreu de rir, 

publicado em 69. 

Viajou para Cuba onde realizou treinamento de guerrilha e voltou ao Brasil, 

clandestinamente, em 71, integrado ao MOLIPO, sendo redator do jornal Imprensa 

Popular, órgão oficial da organização e membro de sua direção. 

Dados sobre sua prisão e morte. Foi preso em 28 de outubro de 72 ao entrar na 

casa do operário e militante político Rubens Carlos Costa, na Vila Carrão, em São Paulo 

e levado ao DOI-CODI/SP, lá permaneceu por dois dias sendo torturado até a morte. 

Foram publicadas diversas versões oficiais para sua morte na imprensa. Em o 

“Diário da Noite” de 02 de novembro de 72 temos: “Os órgãos responsáveis pela 

segurança interna conseguiram localizar no último sábado um aparelho terrorista 

pertencente ao MOLIPO – Movimento de Libertação Popular, prendendo o subversivo 

Antonio Benetazzo. Durante o interrogatório Benetazzo indicou que teria um encontro 

com um companheiro de sua organização na segunda-feira seguinte, dia 30, às 14:00h, 

na Rua João Boemer, no Brás. 

Na hora aprazada compareceram ao local o terrorista preso e os agentes de 

segurança, oportunidade em que Benetazzo, conseguindo se desvencilhar das 

autoridades, tentou empreender uma fuga atravessando em desabalada carreira a Rua 

João Boemer. Foi colhido pelas rodas de um caminhão marca Scania Vabis, que não 

conseguiu frear a tempo. Caiu mortalmente ferido falecendo a caminho do pronto 

socorro. 

Ainda durante o interrogatório a que foi submetido Benetazzo forneceu às 

autoridades o endereço de outro membro do MOLIPO, perto das 20:00h da última 

segunda-feira os agentes perceberam que dois homens entraram na casa tendo sido 

perseguidos pelas autoridades. Houve violenta troca de tiros e um dos terroristas caiu 

morto, mais tarde identificado como João Carlos Cavalcante Reis, enquanto que o 

segundo, ferido na perna, conseguiu fugir”. 
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Em 03 de novembro o Jornal Estado de São Paulo afirmou: “Antonio Benetazzo, 

quando preso, forneceu endereço de um simpatizante do MOLIPO que morava no bairro 

de Vila Carrão”. Isto é, o endereço onde o próprio havia sido preso em 28 de outubro. 

Como outras vítimas da repressão política em São Paulo foi enterrado como 

indigente no Cemitério Dom Bosco, de Perus, no dia 31, dois dias antes da divulgação 

da sua morte na imprensa. 

Seu restos mortais foram transladados mais tarde por seus familiares. Os legistas 

Isaac Abramovitch e Orlando J. Brandão assinaram o laudo necroscópico confirmando a 

versão de morte por atropelamento. 

Em documento encontrado nos arquivos do antigo DOPS/ São Paulo, marcado 

como secreto lê-se: “Ao cobrir um ponto atirou-se sobre as rodas de um caminhão na 

Rua João Boemer”. 

No relatório para instruir o inquérito n. 6 de 73 sobre o MOLIPO, à pág. 3, no 

item das provas, há confirmação da prisão de Benetazzo e seu suposto suicídio quando 

se refere “a declarações de Nelson Aparecido Francisquini, motorista do caminhão que 

atropelou Antonio Benetazzo quando este se atirou debaixo do mesmo”. 

Na época em que ocorreu a morte de Benetazzo, familiares e amigos fizeram 

uma investigação sobre os fatos relatados pela imprensa, constatando então a 

inexistência de qualquer acidente no dia, hora e lugar do suposto atropelamento a que se 

refere a versão oficial dos órgãos de segurança responsáveis pelo assassinato. 

Os relatórios dos Ministérios da Marinha e a Aeronáutica encaminhados ao 

Ministro da Justiça Maurício Correia, em 93, confirmam a falsa versão de morte por 

atropelamento e o relatório do Exército, em cujas dependências Benetazzo foi morto, 

afirma não ter registros a respeito de seu destino. 

Benetazzo a prisão decretada em 16 de janeiro de 73 pela 2ª Auditoria pouco 

depois de morto. A pedido da Comissão de Familiares legistas fizeram observações 

sobre o laudo de necropsia sobre Antônio Benetazzo na segunda metade da década de 

90, após a votação do seu caso na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos para instruir os processos disciplinares contra legistas acusados de falsificar 
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laudos de dissidentes assassinados durante a ditadura no Conselho Regional de 

Medicina de São Paulo. 

O médico Antenor Chicarino afirmou ter a impressão de que o laudo foi feito 

por um leigo, pois não usa nomenclatura técnica adequada, não descreve o ferimento 

externo ou lesão que certamente existiria na região da fratura da abóbada craniana. 

Menciona como causa mortis choque traumático por poli traumatismo, mas a descrição 

indica traumatismo crânio encefálico. 

O medico Dom Leviu afirmou também que as fraturas do lado direito do crânio 

teriam que necessariamente que deformar a fisionomia da vítima, o que não foi 

registrado. Para produzir as lesões cranianas sem afetar o rosto, o pescoço e o tronco as 

mesmas teriam que ser produzidas perpendicularmente no lado direito do crânio, o que 

não condiz sobre a versão de atropelamento. Se o esmagamento do crânio se deu como 

resultado da compressão dos pneus pelo veículo contra o solo, por que não foram 

detectadas marcas de pneus no corpo? 

Não faz referência a estragos ou sujeira nas roupas. Examinando a foto 

encontrado no arquivo do DOPS/São Paulo não constatou nenhuma escoriação no rosto 

e, além disso, o laudo não descreve hematoma na região superior da pálpebra direita, 

nem o inchaço do lado direito da mandíbula resultantes do ferimento à bala existente na 

orelha direita. Isto sugere que não se trata de atropelamento e sim de ferimento por arma 

de fogo disparada encostada ao crânio. 

Providências posteriores. Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos o seu caso n. 261, de 96, foi aprovado por unanimidade em 14 de maio de 96, 

tendo como Relator o General Osvaldo Pereira Gomes, considerando sua prisão e o 

suposto suicídio condições enquadradas nas exigências da Lei 9.140 de 95. 

Nilmário Miranda e Suzana Lisboa fizeram constar em ata a certeza de que 

Antônio Benetazzo fora preso e morto sob torturas, sendo falsa a versão oficial de 

suicídio. 

    Em sua homenagem a cidade de São Paulo deu o seu nome a uma praça 

localizada atrás do Museu de Arte de São Paulo. 
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Essas informações são do dossiê Mortos e Desaparecidos da Comissão de 

Familiares de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cida Horta. 

 

A SRA. CIDA HORTA – No caso todo esse relatório trata, detalhadamente, da 

morte do Benê, que são dados a serem comprovados. Há outras versões que correm por 

aí sobre a morte , que teria sido assassinado num sítio, não sei aonde. Então, de fato, nós 

não temos, até hoje, detectado quem foram os responsáveis pela morte de Antonio 

Benetazzo, como ele foi morto e onde ele foi morto. 

Essas são acho que hipóteses que foram colocadas aqui a serem comprovadas, 

acho que são precisos de mais dados para que realmente seja feita essa conclusão sobre 

como ele foi morto. 

Quando eu vim hoje aqui prestar esse depoimento eu de fato não sabia bem o 

que nós íamos falar. Eu achei que nesse momento a Comissão da Verdade estaria 

bastante preocupada em conhecer o que nós podemos aportar como contribuição para 

esclarecer como Benetazzo foi assassinado e onde foi assassinado. 

E de fato eu fui companheira de Benetazzo no último ano de sua vida, militamos 

juntos. O que eu sei sobre a morte dele é que eu tinha um ponto com ele, no dia 29 de 

outubro de 1972 e nesse ponto ele ia me trazer material porque eu ia para Cuba. Ele 

tinha me dito que ele ia até a casa do operário, porque precisava resolver o problema da 

minha identidade para poder sair do país. 

E nesse dia 29, que foi um domingo, ele não apareceu no ponto e eu fiquei 

sabendo que ele também tinha falhado num ponto com Fernando Casadei. 

Mas de qualquer maneira, no dia seguinte, que foi uma segunda-feira, dia 30, a 

gente tinha um ponto de referência lá na Zona Norte, no Tucuruvi, por ali. A gente tinha 

um ponto de referência, que quando um militante faltava um ponto você tinha um ponto 

subsequente que a gente chamava ponto de referência. E ele também não apareceu no 

ponto de referência. Então praticamente a gente teve certeza de que ele havia caído de 
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alguma forma, mas não sabíamos como e nem onde. Durante muito tempo a gente ficou 

sem saber quase nada da queda do Benê. 

Eu fui exilada, na volta do exilo, em 1979, o companheiro Clovis, que vocês 

devem conhecer, ele disse que quem podia esclarecer sobre a morte do Benê era um 

operário Rubens Carlos. Durante algum tempo o Clóvis ficou de conseguir o contato 

com o Rubens, mas acabou passando o tempo e a gente não teve esse contato. Mas há 

essa informação de que ele realmente caiu ao ir até a casa do operário. Parece que o 

Rubens tentou chamar atenção dele para que não chegasse até a casa botando fogo na 

própria casa, e ele se queimou. Acho que ele ficou muito traumatizado com tudo isso e 

eu não conheço nenhum depoimento dele minucioso de como foi a queda do Benê. 

A gente tem absoluta certeza de que ele foi assassinado na tortura, uma tortura 

feroz e dia 30 acho que realmente foi o dia em que ele foi assassinado. 

E tem uma coisa muito pessoal que eu sonhei nesse dia, que estavam me 

cravando um prego na cabeça. (Emociona-se neste momento.) E sei lá. 

Agora, falar sobre o Benê é um mundo, é um mundo de coisas. Eu não sei o que 

eu poderia falar sobre o Benê que todo mundo aqui já não saiba. É que a gente não está 

falando só para o mundo aqui, para o mundo lá fora também, para a história. 

(Emociona-se novamente.) 

Então acho que vários companheiros que tem aqui vão falar também dele. Eu 

vou falar alguma coisa que eu acho que é uma coisa que eu vivenciei, e acho que os 

outros vão falar de outros aspectos. 

Como a gente foi companheiro militante nesse último ano de vida dele eu quero 

falar um pouco como é que era essa militância nesse último ano, de novembro de 71 a 

outubro de 72. 

Eu acho que o grande projeto do MOLIPO nesse ano foi o Jornal Imprensa 

Popular, eu até trouxe aqui um que restou comigo, tem outros por aí, que demandava 

muito tempo da gente, o Benê praticamente era o principal redator do trabalho, não só 

redator, ele também que deu esse formato no jornal, todo o desenho. Isso aqui era feito 

em mimeógrafo à álcool. Eu era professora, eu tinha um mimeógrafo à álcool. Então a 

gente imprimia o Imprensa Popular nesse mimeógrafo a álcool e tinha toda uma rede de 
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distribuição desse jornal. E o lema do jornal era: Contra mentira reacionária, a verdade 

revolucionária. Então pretendia ser um jornal mais voltado para classe média, que 

discutisse a questão da ditadura, a repressão. 

Esse, por exemplo, é um jornal inteirinho, é uma analise do movimento popular 

nos últimos anos, é um trabalho de fôlego sobre o movimento popular que era 

distribuído.´ 

Em plena ditadura a gente punha isso aqui no Correio, a gente dobrava bonitinho 

como se fosse um impresso, conseguia as filipetas, ia lá e despachava os jornais. 

Nós conseguíamos os endereços para onde enviar pelo Diário Oficial, lista de 

escolha de professores, a gente ia lá onde saía, qual professor tinha escolhido qual 

escola e mandava para aquele professor, para aquela escola, deixa nos banheiros das 

faculdades. Então tinha essa preocupação bastante grande com a questão política de 

fazer com que a ideia da revolução fosse abraçada pela maior parte da população. E a 

ideia era assim, que o trabalhador tinha de se organizar. A ideia era esse trabalho 

político de estar indo nos ônibus, botando selinho: Organiza-te para a luta, distribuir 

panfleto em passagem de trem. Acho que essa parte, que fica só a questão das ações 

armadas, mas tinha um trabalho político muito grande que nós fizemos durante esse ano 

de 72. 

O Adriano está pedindo para ler um trecho aqui. Introdução: É bom que se tenha 

sempre presente a evolução das lutas populares em nosso país, inclusive porque 

veremos que muitas coisas, apesar de parecerem, não são novidades. Em nossa história 

dois fatos nos chamam atenção, o primeiro as classes dominantes imprimindo seus 

objetivos e interesses ao movimento popular ou a setores importantes dele, ou seja, 

procurando que o movimento popular tome como reivindicação e projeto objetivos que 

elas chamam de nacionais, mas que de fato são de classe. 

O segundo fato. A facilidade que dentro do movimento popular os objetivos e 

formas de organização e luta se fragmentam de acordo com os interesses e consciência 

das diferentes classes e setores, não se conseguindo uma unidade nem programática 

nem orgânica. 

Voltaremos a este assunto com exemplos, antes, no entanto, gostaríamos de 

mostrar que há uma unidade histórica no desenvolvimento das lutas populares no 
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decorrer destes últimos 150 anos. E depois vai contando a história do movimento 

popular. 

A data é de 72, não sei de que mês. Isso aqui não era um número ordinário do 

Imprensa Popular, era um número especial, que além dos números ordinários tinha os 

números especiais, eram com temas mais aprofundados. 

Mas eu prometo que vou pesquisar e a gente vai descobrir de quando é. Pode ser 

que no decorrer do documento a gente consiga achar, é de 1972, entre abril e setembro 

de 72. 

Acho que em todo esse trabalho, o Benê era uma pessoa totalmente 

entusiasmada com todas as propostas, com todas as ações, por menor que elas fossem. 

Era uma pessoa que via em cada militante uma possibilidade de contribuição para a 

revolução. Dizia: Cada um contribui para a revolução com aquilo que tem, com aquilo 

que pode. Então não era alguém que desprezasse um militante porque ele não pegava 

em armas para fazer uma ação, ele achava que cada um tinha o seu papel na revolução. 

Ele era muito afetuoso com todo mundo e realmente ele tinha esse papel de liderança 

que juntava, que agregava as pessoas em torno dele. Ele tinha muita luz. Não sei como 

dizer do Benê, acho que ele tinha muita luz, ele iluminava. 

Tinha muita preocupação de que a gente estudasse para que fosse um bom 

revolucionário tinha que conhecer história. Então ele sempre vivia indicando livros, 

indicando materiais que eram importantes conhecer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você diz que ia até pegar 

um documento para ir embora para Cuba. E você consegue sair do país apesar da queda 

dele? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Depois. Eu saí do país na véspera do Natal de 72. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então deu um intervalo 

maior. Você foi para Cuba? 
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A SRA. CIDA HORTA – Eu fui para o Chile. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então faz a cronologia da 

queda dele até sua saída. 

 

A SRA. CIDA HORTA – Depois que houve a queda do Benê a gente ficou 

discutindo na organização se eu ia sair ainda, se não ia sair, porque todo material que ele 

tinha preparada para eu levar, era um coleção de Imprensa Popular, então ficou muito 

complicado da gente levar, não tinha o contato lá em Cuba, como ia fazer. Mas a gente 

acabou indo, com a ajuda dos companheiros a gente fez um novo documento, porque o 

que tinha sido feito para mim caiu junto com o Benê, então a gente teve que fazer outro 

documento, demorou um pouquinho para a gente conseguir. E eu saí pelo Paraguai, saí 

por Foz do Iguaçu. 

É interessante, tem uns acontecimentos estranhos. Eu fui junto com uma 

companheira que até hoje eu tenho vontade de saber o nome dela, recuperar, mas eu 

nunca mais a vi, não sei o nome dela. E nós ficamos preocupadas, porque a gente tinha 

que pedir o visto, não era igual hoje que você atravessa na ponte, tinha de pedir o visto 

com uma carteira de identidade falsa, sei lá o que ia acontecer. Daí eu fui lá, pedi o meu 

visto e tinha de voltar daí uma hora que em uma hora ficava pronto. Depois de uma hora 

fui lá, peguei, meu visto estava pronto. Dai eu voltei e falei para ela: Agora é sua vez. 

Ela foi, deixou lá, tinha de voltar uma hora depois, a gente tinha combinado de não 

irmos as duas juntas para Assunção, quem pegasse o visto primeiro ia e esperava lá na 

Rodoviária. E fico eu esperando a menina na rodoviária lá um dia inteiro quase e ela 

não apareceu. Posteriormente eu fiquei sabendo que ela saiu com documento bonitinho, 

feito na polícia, só que o cara que lê as digitais tinha lido errado, então seguraram ela. 

Daí o pai teve de ir lá até a fronteira para resgatá-la, ela não tinha nem uma acusação 

pesada, mas descobriram que a identidade tinha sido falha da política. Então eu com 

uma identidade falsa numa boa e a outra que tirou a identidade onde devia não 

conseguiu sair. 
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Eu fui para o Chile, Assunção, Santa Fé, Córdoba, Santiago, em Santiago eu 

fiquei uns dois, três meses, já a situação do Chile estava bem difícil, já era véspera do 

golpe lá e estava tudo faltando, alimentação, transporte, uma situação bem difícil. E eu 

na Embaixada para provar que eu ia para Cuba a pedido do MOLIPO foi muito difícil. E 

lá em Cuba estava o companheiro Takau Amano, eu conhecia muito o Takau, porque 

ele foi companheiro do meu irmão, do Celso, de cadeia e eu falei: O Takau me conhece, 

manda foto para ele que ele vai saber quem sou eu. O Takau não me reconheceu, daí a 

situação ficou difícil. Daí os cubanos, por motivos humanitários, eu já estava com sete 

meses de gravidez, me deixaram entrar em Cuba. 

Em Cuba eu fiquei três meses sem ver nenhum brasileiro, a primeira pessoa que 

eu vi em Cuba depois que tive neném foi a Izaura Coqueiro. Mas muito tempo depois, 

até falei com a Rose agora pouco, a minha filha mexendo num porta-documentos que eu 

tinha ela rasgou o porta-documentos e ali dentro tinha uma carta do Benê para os 

cubanos e tinha um esparadrapo também que eu fui usando, chegou num determinado 

tinha uma senha dentro do esparadrapo que também era para entregar para os cubanos. 

Quer dizer, eu sofri tanto para entrar em Cuba, mas estava tudo ali nos documentos que 

ele pôs na mala para mim. Ele era muito meticuloso, sabia muito bem fazer essas coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Rubens? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Ele faleceu. Eu acho que tem companheiros que têm 

condições de dar um testemunho sobre a passagem ou não do Benê pelo DOPS ou pela 

Oban. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, você poderia 

falar um pouco do Rubens? 
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A SRA. AMELINHA TELEZ – Sou Assessora da Comissão da Verdade e fui 

presa política também. E no caso eu fui transferida da Operação Bandeirantes para o 

DOPS em fevereiro de 1973. 

Eu já sabia do assassinado do Antonio Benetazzo quando ainda estava na 

clandestinidade, em liberdade, porque apesar de ser de outra organização a gente 

comentava as mortes, os assassinados das várias organizações políticas da época, mas 

não conheci o Benetazzo. 

Quando foi em fevereiro de 1973 em fui transferida para o DOPS e fiquei na 

cela 3, eu fiquei muito tempo lá no DOPS, e quase sempre sozinha, porque eu era a 

única mulher, tinha duas mulheres lá, uma ficava na sela 5, depois foi liberada e eu fui 

ficando na cela 3. E o Rubens, esse que você falou, o operário, metalúrgico de São 

Bernardo. Quer dizer, ele era da Vila Carrão, depois que ele foi para São Bernardo, ele 

ficou na cela 4, ele ficou com Ivan Seixas, com o Joel Rufino, eram dois companheiros 

mais frequentes da cela 4. 

De vez em quando eu saía no pátio, pátio, aquele corredor ali do DOPS para 

tomar sol e tive oportunidade de conversar um pouco com o Rubens, o Rubens ficou 

também bastante tempo no DOPS, porque ele estava muito queimado, o corpo dele era 

todo queimado, às vezes nem podia pôr roupa, ele ficava com um pano cobrindo o 

corpo para não encostar na pele. E eu fiquei curiosa para saber como ele tinha se 

queimado tanto e ele me contou. 

A história é a seguinte. Ele foi preso, foi torturado e eles queriam saber do 

Benetazzo e ele disse que o Benetazzo ia na casa dele, Rubens, então eles foram com 

Rubens até a casa do Rubens na Vila Carrão. Chegando lá os policiais ficaram em 

campana. Parece que tem uma história que o Benetazzo, antes de entrar, parece que ele 

assoviava, fazia alguma coisa assim para comunicar que ele estava chegando. E quando 

ele fez isso o Rubens botou fogo no botijão de gás e aquele botijão estourou em cima 

dele, por isso que ele era todo queimado assim, que era uma forma de ver que ele não 

deveria entrar na casa, aquele fogaréu todo era para o Benetazzo não entrar na casa. 

Acontece que é claro que a operação Bandeirantes tinha gente dentro da casa e 

fora, o cerco é muito maior do que a gente imagina, e o Benetazzo foi preso. Essa parte 
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o Rubens tem certeza que ele foi preso. E provavelmente foi morto sob torturas, como 

vários deles contaram suicídio e morto em tiroteio e tal. 

Numa das vezes que me levaram para cima, lá no DOPS, para aquelas salas de 

cima, para aquele cartório que era para responder algum coisa que eu não lembro, eu me 

lembro só que dentro da sala tinha uma mala de livro escrito Antonio Benetazzo, essa 

mala, na hora que eu estava lá um investigador levantou a tampa da mala e tinha livros 

de Lenin. Eu me lembro disso. Agora, nem eu, eu acho que o Rubens tinha impressão 

que o Benetazzo foi para Oban, não para o DOPS. Mas essa parte eu já não sei, eu só sei 

dessa parte que ele me contou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cida, eu queria te fazer uma 

pergunta, eu tenho recebido várias sessões do MOLIPO, o pessoal esteve aqui, o Arthur 

Scavone, o André Tetsuo, eu também vivi um pouco essa época, mas o Benetazzo ficou 

um tempo em Cuba, voltou para cá organizado, eles foram pela ALN e voltaram pelo 

MOLIPO. Como que uma pessoa, não só ele, mas estamos falando dele aqui, com todas 

essas características, essas particularidades do Benetazzo, ele volta para o Brasil, eles 

voltaram, além de praticamente todos condenados à morte, já vieram numa situação 

precaríssima de sobrevivência, de organização, e você ainda fala que apesar de toda essa 

precariedade eles conseguiram escrever todas esse boletins, inclusive com essa análise 

política. Você poderia falar um pouquinho sobre essa período? Porque você pega 

justamente esse último período, esse ultimo ano. Você lembra quantos boletins estava 

levando para Cuba, quantos números? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Era um de cada um, uns seis números, era um por 

mês. Eu tenho esses números, posso passar para vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É bom. 

Fala um pouquinho do período da volta dele de Cuba, desse período de um ano 

de convivência para a gente sair um pouco dessa coisa da morte, da queda. 
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A SRA. CIDA HORTA – Foi por isso que eu falei da vida, da Imprensa 

Popular, do que a gente fazia. 

De fato foi um ano muito difícil, com muitas perdas de companheiros, muito 

trágicas. E a gente tinha uma coisa que: temos de continuar, vamos continuando, vamos 

fazendo o que dá para fazer, vamos trabalhando. Realmente, ninguém sabia se no dia 

seguinte ia estar vivo ou não. Isso, quem viveu aquele período sabe que era assim. E a 

gente trabalhava, fazia o que tinha que fazer e as mortes vinham. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moraram juntos? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Não, não chegamos a morar juntos, mas o Benê vinha 

sempre a minha casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele morava aonde? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Eu fiquei sabendo onde ele morava durante um 

tempo, porque quando eu clandestina eu precisei de um lugar para ficar e no primeiro 

dia ele me levou para o lugar onde ele estava morando, que era lá na Zona Norte, até a 

Rose disse que recentemente esteve lá e está do jeitinho que estava antes. É uma 

ruazinha com casas dos dois lados e a casinha dele era lá no fundo, se é que pode 

chamar casa, era um cômodo, uma cozinha com um banheiro e um quartinho muito 

pequeno, um lugar muito pobre e ele passava por operário ali naquele lugar. Então ele 

saía bem cedo de casa e voltava bem tarde. E isso incomodava muito, porque os 

cachorros da vizinhança sempre que ele chegava anunciavam, sempre que ele saía 

anunciavam. Então ele mudou todo o jeito dele, cabelo e tudo para passar por operário, 

mas de fato não passava, não dava muito jeito. Mas chegava ali de noite, ele tinha uma 

sopinha Maggi, ele esquentava a sopinha Maggi, botava a camisa no balde para lavar, 

depois pendurava no varal que ele improvisou. É uma vida bem pobre e com o tempo 
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todo frequentava bastante minha casa, porque ele escrevia muito lá, ele escrevei à mão e 

eu datilografava, depois passava no mimeógrafo. E eu sei que ele frequentava outros 

lugares também, outras casas de outros companheiros, mas eu não sei, era tudo 

clandestino, eu não sei, até hoje é um segredo para nós. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra o Alípio.  

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Boa tarde aos companheiros de Mesa, Rose, 

Deputado Adriano, nossa queridíssima Cida Horta, Toshio, o nosso samurai, boa tarde a 

vocês todos. 

Primeiro, eu me sinto honrado em poder contribuir, ainda que muito pouco, 

nessa reconstituição da história do Benetazzo. O Benetazzo e eu, outro dia conversando 

com a Cida até nos assustamos, tínhamos uma amizade muito forte, muito intensa, mas 

se nós formos contabilizar em termos de tempo, foi só por quatro anos, mas naquele 

tempo tudo ou era para valer ou não era. 

Conheci o Benetazzo porque nós éramos da coordenação da setembrada de 66, 

eu era presidente do Centro Acadêmico Casper Líbero e ele estava lá, eu acho pela 

filosofia, ele era presidente da filosofia, seria depois presidente do Centro Acadêmico da 

Filosofia. Nós ficamos responsáveis pelo material de divulgação, panfletos, cartazes, 

essas coisas todas. 

Surgiu uma grande amizade daí, porque em seguida eu encontro ele, quando eu 

me matriculo num cursinho de arquitetura, eu já havia acabado jornalismo naquele ano. 

Ele era meu professor, o Benetazzo, então era muito engraçado. E outro que dava aula 

no cursinho era o Ramalho, que foi citado aqui, em cujos filmes o Benê trabalhou fosse 

como cenógrafo, fosse como ator. 

Agora a gente precisa lembrar uma coisa. No fim dos anos 70, começo dos 80, o 

José Ramalho, ele fez um filme, o personagem central é uma mulher, a Paula, que é 

inspirado, segundo Ramalho, no Benetazzo. Isso é bom constar para a gente ter material 

sobre o assunto.  
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A gente costumava conversar muito, desenhávamos juntos, discutíamos 

sobretudo a questão de artes plásticas e política de uma maneira mais geral. 

Eu sabia que o Benê era da dissidência pelo envolvimento dele no movimento 

estudantil, mas como eu saí do movimento estudantil muito cedo porque acabei a 

faculdade em 66, ele não sabia quem eu era em termos de organização política. 

Eu lembro, retomando algumas coisas que a Cida falou, sobre a importância e o 

estímulo que ele dava a todo mundo para estudar, eu lembro de uma conversa que 

estávamos, ele, a Ângela Maria Rocha, que é professora da FAU agora e é artista 

plástica, e que fazia também curso de arquitetura, sobre a importância de o militante ser 

um bom profissional na sua área, no sentido de conhecer, no sentido de ser referência 

para sua categoria profissional que, mesmo discordando politicamente dele, o 

respeitasse. Isso é uma coisa que carreguei comigo e certamente a Ângela também. 

A Ângela depois foi presa pelo POC, era o Benê da dissidência na época, a 

Ângela estava entrando na POLOP e eu na ala vermelha. 

Isso era muito forte nele e ele dizia, além disso, no dia que nós tomarmos o 

poder, eu ainda acho que isso vai acontecer, vai depender da gente ser capaz, gosto de 

registrar essas coisas, nós precisaríamos de bons técnicos de esquerda, uma vez que a 

técnica não é neutra, nós não podíamos ficar reféns dos técnicos na direita. Foi uma 

longa conversa sobre isso, que terminou desembocando na ANEP, da revolução russa, 

enfim. Isso era uma coisa muito forte nele, uma paciência de Jó para explicar, para ouvir 

os que sabiam menos e acrescentar. Eu procurei aprender isso também com ele, com os 

que sabem eu sou meio nervoso, porque fazem errado porque querem, sem-vergonhice é 

uma coisa, erro é outra. 

Eu lembro, quando eu fui preso foi o seguinte, o Benê saiu do Brasil mais ou 

menos em maio ou junho de 69, maio ou junho, por aí e houve uma grande festa quando 

ele foi para Cuba, quando ele saiu do Brasil, e houve uma grande festa na casa da Nair e 

do Jacques Breyton de despedida dele, que ia fazer um curso de artes na Itália. Era essa 

a versão oficial, Jacques Breyton era o casal, que depois seria preso também. 

E eu vi que um monte de gente da dissidência e, como ninguém sabia que era 

aliado preferi não ir à festa, eu achava mais seguro para eles e para mim. Então, não fui 
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na festa dele, encontrei ele depois lá no apartamento do COPAN e foi a última vez que o 

vi. 

O anúncio da sua morte, como a Cida bem explicou, foi dado depois dele já ter 

sido enterrado, mas eu estava preso no Tiradentes, o Celso estava lá também. Aliás, 

eram muito engraçadas as visitas, quando a Cida ia visitar o Celso, porque ela sabia de 

todos nós, talvez não soubesse que eu era amigo do Benetazzo, mas sabia de todos nós e 

a gente não sabia nada dela, com aquela cara de mocinha, toda bonita, com a saia preta 

de cetim, toda arrumadinha, lindinha a Cida, o Benê tinha bom gosto. 

E a morte dele foi anunciada no rádio numa terça-feira. Isso eu lembro muito 

bem. Porque no dia seguinte nós tínhamos visita no Tiradentes. Como nós tínhamos 

algumas relações de parentesco. (Conversas paralelas.) Eu sei que era véspera da visita 

no Tiradentes, porque o Tiradentes teve visita nas quartas e depois teve nos sábados. Eu 

lembro que era uma véspera de visita, eu fiquei chocadíssimo com a história, qualquer 

companheiro que morre é muito duro, mesmo que você não conheça, mas quando você 

tem laços pessoais aí é muito forte, é muito terrível. Existem algumas mortes, como 

escreveu até o Renan Tapajós no livro dele, que parece que elas sintetizam todas as 

outras mortes, em determinado momento. 

Desci para a visita, a minha mãe estava lá e a minha mãe tinha laços com o 

Benê, com a irmã do Benê, os pais dele estavam em São Sebastião, a irmã mais velha, 

Nordana, estava na França, a mais nova, Italinha, devia ter uns 10, 12 anos por aí, estava 

em São Sebastião com os pais. Aí pedi a minha mãe, ela foi ao Consulado da Itália, o 

Cônsul disse que ele não podia fazer nada, exceto se os pais, se familiares diretos do 

Benê fossem falar com ele. Minha mãe entrou em contato com a família do Benê, mas o 

pai dele não quis se meter nessa história. A verdade é essa. A mãe até gostaria, mas o 

pai nos quis se meter nessa história. É um pouco duro, mas acho que é história é 

história, a gente tem que andar para frente. 

Sobre as versões da morte do Benê. Eu acho que muito a gente tem que 

pesquisar ainda com o pessoal que estuda a história da volta dos companheiros do 

MOLIPO de Cuba. 

Só uma coisa que ia esquecendo. Quando eu caí, em agosto de 69, depois que já 

estava no presídio Tiradentes, aí depois caiu um amigo meu, o Diniz, eu no sol 
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conversando com ele, nós estávamos num processo de recuada da luta armada naquele 

momento, ele: Estou preocupadíssimo, porque alguns companheiros, e eu estava falando 

fundamentalmente do Benê e do Arantes, que eram duas pessoas que eu gostava muito, 

o Arantes nunca fui tão próximo, mas era uma pessoa que eu admirava muito, era um 

grande quadro; tem alguns companheiros que eu gostaria que caíssem agora, seria a 

única maneira de eles sobreviverem a tudo isso. E eu disse o Benê e o Arantes, porque 

era claro que eram pessoas tão especiais e tão envolvidas nas coisas, que eles não 

deixariam escapar. Nós estávamos ainda no fim de 69, ainda estava dando, mas a coisa 

ia fechar, ia pior, como piorou. 

Quem encontrou o Benê quando ele veio de Cuba para entrar no Brasil foi um 

companheiro que foi da ALN, o Renato Martinelli. Eu acho que talvez vale a pena ouvir 

o Renato Martinelli no sentido de saber como que era essa passagem pelo Chile, entrada 

no Brasil, porque você pode ter problemas desde aí. 

Depois, existem pessoas, eu acho que a gente deveria ouvir um pouco o Ivan 

Seixas sobre esse assunto, porque ele me falou de umas pesquisas que estão sendo feitas 

a esse respeito, ele já me falou há algum tempo, eu acho que valeria a pena ele depor 

aqui para a Comissão, ele tem informações a esse respeito. Eu não sei se já concluíram 

as investigações ou não, mas seria importante. 

E, por fim, existe outra versão do assassinato do Benê, que ele teria sido levado 

para um sítio aqui em São Paulo, me parece que foi o carcereiro que falou, enfim, não 

sei, e ele dormiu a última noite nesse sítio sabendo tranquilamente que ia ser 

assassinado. De manhã levaram ele até o meio do sítio, ele pensava certamente que ia 

ser enforcado ou fuzilado, alguma coisa assim, aí veio alguém por trás com uma pedra 

muito grande e bateu na cabeça dele. Puseram ele no carro, no meio do caminho 

perceberam que ele não tinha morrido, voltaram e bateram com outra pedra na cabeça 

dele e levaram para desovar e fazer o teatro do atropelamento. Então, eu posso 

contribuir com isso. 

Agora, a outra coisa que eu gostaria que acrescentasse aí é que ele realmente é 

de Verona, lá na Itália, mas a cidadezinha que ele nasceu, em Verona, chama-se 

Cadidavid, porque é mais uma informação sobre ele também, é uma cidade lá em 

Verona, é uma cidade bem pequena. 
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Eu me sinto na obrigação de fazer alguns registros não aqui, vida afora, sobre 

essa figura, o Benetazzo, que foi muito importante para minha formação, foi um dos 

caras mais cultos e mais inteligentes da nossa geração de militantes, um cara de grande 

sensibilidade, mas capaz de dizer não também com muita dureza quando fosse 

necessário, como devem ser as pessoas mesmo, não era o idiota que está tudo bem. 

Além disso, era um cara de muito senso de humor e de uma ironia finíssima, o que me 

aproximava muito dele, o que nos fazia quase irmãos. 

Então, eu acho que tem outra pessoa que pode dar algumas informações sobre a 

clandestinidade do Benê depois que ele voltou de Cuba, que é a historiadora Zuleika 

Alvim. No vídeo que o pessoal gravou ela dá um depoimento, mas ela tinha me contado 

uma história um pouco diferente. 

O que ela me disse, aí é questão de conversar com ela, é que na casa dela, o 

Benê era muito amigo dela, eles tinham dividido apartamento com um monte de outras 

pessoas no COPAN uma época. Ela era secretária do cursinho universitário onde ele 

dava aula e o que ela me disse é que o Benê, quando estava na clandestinidade, depois 

da vinda de Cuba, que o Benê ia muito a casa dela para desenhar. Inclusive numa das 

exposições que nós montamos, a Cida também, que esteve na Secretaria de Cultura 

aqui, e depois em São Bernardo, foi fazendo um monte de coisa que ninguém filmava, 

que agora estão filmando também, se a gente não insistisse não ia acontecer nada, vários 

desses desenhos estavam expostos. 

Eu fico imaginando o Benê disfarçado de operário, porque eu fico me 

imaginando também vestido de Nabucodonosor, dá no mesmo, ninguém vai acreditar. E 

vários desses auto-retratos que estão com a Zuleika, que ele fez na casa dela, ele está 

com óculos diferente, cabelo diferente, sempre de gravata. É muito bom ver aqueles 

desenhos. E ela tem o último desenho dele, que era uma colagem, e que ele não 

concluiu. Ele começou, ia voltar lá outro dia para concluir e não concluiu. Não dá para 

dizer o que seria, mas é um volume de um papel meio metálico, prateado, com as folhas 

verdes saindo de dentro, o que ele faria dali eu não sei. Então, eu acho que é muito 

importante também, porque quem sabe ela, lembrando de detalhes, possa nos dizer 

alguma coisa. (Conversas fora do microfone.) Quando ela conversou comigo me disse 

essa outra coisa. 
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Quem esteve com a Zuleika também, no comecinho dos anos 80, foi a Itália, 

quando a Zuleika ainda estava casada com o Marinho. Então, talvez valha a pena 

conversar com a Itália para ver o que a Zuleika disse desses mesmos desenhos antes. 

Mas eu acho que essas são algumas pistas que a gente poderia ir atrás, acho que 

vale a pena. Aliás, vale a pena qualquer esforço nosso para esclarecer todas as mortes 

desse período. 

 

A SRA. AMELINHA TELEZ – Há um fato que é importante que eu não disse: 

Benê estava se preparando para sair de São Paulo para ir para a zona rural. Interessante 

que, antes que isso pudesse acontecer, prenderam ele e aí mataram. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Eu não sei se devo, não sei se estou autorizado, mas 

eu peço licença à Cida e ao Celso Horta, que foi quem me contou o que aconteceu uma 

vez no Sindicato. O Benê e a Cida tiveram uma filha, a Maria Antônia. E essa é uma 

história terrível, porque a garota um dia, em Cuba, eu não vou pedir que a Cida conte 

porque é exigir demais das pessoas, ela ouvir já é muito, por isso eu não sabia se deveria 

falar, mas é importante registrar, porque faz parte dessa história. A garota tinha 3 anos e 

meio, em Cuba. Quando eu soube fiquei feliz para burro. Aí um dia eu chego no 

Sindicato, encontro o Celso, pergunto de todo mundo, pergunto para ele: E a Maria 

Antônia? Ele parou, olhou para mim e falou assim: A Maria Antônia morreu, a garota 

teve um choque anafilático e faleceu em Cuba com todas as atenções tanto da mãe 

quanto do governo cubano. Isso é mais uma tragédia e é importante que fique 

registrado. 

Eu peço desculpas, Cida, mas eu acho que a gente tem que fazer isso, essas 

coisas têm que vir a público para ver o tamanho do terror que essas pessoas criaram 

sobre as outras, o que isso afetou a vida de familiares de amigos de um monte de gente. 

Tem familiares que até hoje não conseguem conviver nem falar dessas histórias. Tem 

familiares que fazem terapia até hoje para conseguir lembrar dessa história ou 

reconstruir na sua cabeça. Porque nós, militantes, tudo bem, tudo isso é terrível, mas a 

gente peitou, a gente sabia que podia acontecer. Eu não tenho muito do que me queixar. 

Eu denuncio a tortura, não vou fazer o papel de dizer que o torturador tortura, é no 
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mínimo uma tolice, porque se existe o torturador é para isso. A gente denuncia, mas não 

é a tortura minha ou da Cida, do fulano, ou do Celso, que levou um cacete imenso, ou 

da Amelinha, ou de qualquer um que esteja aqui. São todos os desdobramentos e o 

clima de terror que se cria na sociedade. 

Por isso sou a favor, dou a maior força à Comissão da Verdade e acho uma tolice 

a gente ficar muito preocupado que a Comissão da Verdade não pune. Nós podemos 

encaminhar os processos diretamente ao Ministério Público e pedir a punição das 

pessoas. Eu acho que tem que ser esclarecido e as pessoas têm que ser punidas. Os que 

estão mortos, esclarecido publicamente que aquele defunto em vida fazia tais coisas, 

porque todos defuntos viveram e fizeram uma coisa ou outra na vida. 

Então, é isso que queria dizer. E mais uma vez fazer uma declaração pública de 

amizade e profundo carinho a essa mulher que está aqui, que é muito querida. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Apresente-se, por favor, 

falando seu nome completo e fazendo uma introdução. 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Meu nome é Toshio Kavamura, morei e 

estudei em Mogi das Cruzes e depois vim para São Paulo fazer universidade. Quando 

estudava no ginasial tive a grande sorte de ter conhecido o Benetazzo. Sabe por que eu 

tive a sorte? Porque quando nós militávamos no movimento estudantil secundarista, o 

Benetazzo, ao chegar em Mogi das Cruzes começou a introduzir algumas coisas da 

grande problemática política. 

Foi ele que trouxe e deixava pendurado na pensão em que ele morava figuras 

como Fidel Castro, Che Guevara, e nós, molecada, como vocês, o Sérgio Correia 

também era desse mesmo momento, só que é outro capítulo, era outra pessoa, toma 

muito tempo falar. Ele também fazia parte dessa moçada, que vou dizer moçada de 

Mogi. Nós temos o Sérgio Correia, que fazia parte dessa moçada e que morreu na 

explosão de uma bomba aqui na Rua da Consolação e nós temos o Antônio Benetazzo. 

Agora, falando do Antônio Benetazzo, ele veio de São Sebastião, Caragua, foi 

morar em Mogi e fazer curso científico, em 61, 62 no Instituto de Educação Washington 
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Luiz. Ele chegou em Mogi das Cruzes, lá a gente tinha o grêmio estudantil que se 

chamava Ubaldo Pereira. O pessoal fazia alguns debates, mas ele começou, pouco a 

pouco passou a escrever essa revista do grêmio e ele escrevia alguns artigos, que vejo 

agora, posteriormente escrevia na imprensa popular. Isso ele fazia com a gente, com a 

moçada lá de Mogi. Isso deu condições da gente ter uma formação. Nós tivemos o 

privilégio de ter uma formação política quase que sob orientação do Benetazzo. Uma 

pessoa que chegou de outra cidade, para nós, mogianos, e era assim: Nossa, chegou um 

cara aí que parece que sabe muito de política. Todo mundo tinha curiosidade para saber 

quem era o Antônio Benetazzo. 

Aí ele foi participando das atividades do grêmio estudantil, ele escreveu na 

revista do grêmio e esse momento para a gente foi muito educativo, ou seja, em Mogi 

das Cruzes havia vários sindicatos que tinham militantes do Partido Comunista 

Brasileiro nesses sindicatos. 

Assim, só para entender a época do golpe, quase todos esses sindicalistas foram 

perseguidos. Aí a gente teve na prática uma educação do que é repressão. Os meus 

amigos, nós não éramos do PC, os meus amigos ajudavam a tirar os papéis que estavam 

dentro do sindicato, os meus amigos não entendiam porque eles estavam sendo 

reprimidos. E o crime deles nessa época era apoiar o Governo Goulart. E nós fomos 

educados na discussão de vários assuntos sobre política externa, quase tudo era 

discutido e levado para a gente. Nós, eu falo, a molecada, nós aprendemos muito. 

Agora, o Benetazzo, vamos dizer assim, ele sabia como se aproximar e sabia 

como ensinar a moçada. Ele, para não ser um cara diferente, esse detalhe, logo depois 

que veio para Mogi, ele era um cara que lia O Estadão. Todo mundo começou: Por que 

ele lê O Estadão dessa época, né? E ele, para não ser uma figura extraterrestre, o time de 

basquete não tinha técnico. Agora vou fazer a maior confidência, talvez o Benê não 

goste, mas ele pegou livro de bolso e falou: Eu vou ser o técnico de basquete. Ele falou 

só para a gente, porque eu preciso estar fazendo alguma coisa: O que esse ser 

extraterrestre que fala de Cuba, de Vietnã, fala de muro de Berlim. Ele fez um artigo lá 

na revista sobre muro de Berlim. Mas aí ele passou a ser técnico de basquete e deu 

certo, ele foi o grande técnico de basquete. 

Só tenho uma crítica ao Benetazzo, ele não me deixou entrar no time de 

basquete, ele falava: Japonês, você não leva jeito para a coisa. Então, era uma pessoa 
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que sabia transmitir o conhecimento que tinha. Acho que essa época foi muito 

importante para nós, que depois várias dessas pessoas de Mogi, todas elas participaram 

de movimento estudantil. Até na época que o Benetazzo estava em Mogi das Cruzes nós 

fizemos uma manifestação contra o ensino pago e o pessoal da cidade: Nossa, o que 

vocês estão inventando contra o ensino pago? O ensino não pode ser pago, acabou. 

Nós fizemos, nessa época, só para ver o clima da época, uma marcha pela 

reforma agrária. Tinha gente que fechava loja, tinha gente que não entendia: O que esses 

caras, com faixas, pela reforma agrária em Mogi das Cruzes? Então, tudo isso, a questão 

ideológica sendo trabalhada, eu acho que uma das pessoas mais importantes nessa 

questão da formação ideológica é o Benetazzo. 

Por isso, durante toda trajetória da minha vida sempre me pauto pelo jeitão dele 

falar, meio gozador, às vezes muito sério. Então, sou uma pessoa muito marcada na 

infância, assim, nessa época. Queria só falar para vocês, moçada, que está começando a 

estudar agora História, tudo isso, essa época é importantíssima, é aí que a gente forma 

qual é o modelo que a gente tem que seguir. E o modelo Benetazzo é o modelo do 

revolucionário. 

Eu vou falar pouco, mas acho que é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Apesar de você ter esse 

jeito intelectual, quer dizer, que você era lá de Mogi? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Eu morava em Mogi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como vocês vieram para 

São Paulo, o Sérgio Correia, vocês? Você estudou aonde? Vocês vieram juntos? 

Continuaram juntos e aí o Benê veio para cá? 
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O SR. TOSHIO KAWAMURA – É uma questão de estrutura. Toda moçada 

que fazia científico vinha para São Paulo para fazer faculdade. Então, quando vim para 

São Paulo fazer faculdade queria ser jornalista e fui reprovado. Depois fiz exame na São 

Francisco e entrei. Vários amigos meus, alguns, alguns foram para a PUC. 

Ontem mesmo estava conversando com amigos da gente dessa época, estava 

falando: Olha, vai ter um ato de recuperação da ditadura, resistência. Ele falou: Toshio, 

eu tive participando do movimento estudantil e na greve de Osasco eu fiz parte de uma 

comitiva da PUC que foi prestar solidariedade aos grevistas de 68. Então, 

aparentemente, as coisas não têm ligação, mas tudo tem o que falo de ligação histórica, 

porque se não tiver história não tem mudança. Então, é uma máxima que tento seguir 

sempre. E é fácil seguir, depois de ter convivido com companheiros como Benetazzo, 

como Sérgio Correia e vários outros mais é fácil você fazer, você tem referencial para 

fazer política. Então, acho que devo muito... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Dulce teve que ir 

embora, também queria fazer um depoimento. Toshio, só para você poder fechar: Você 

é uma pessoa que lutou a vida toda. Todos vocês vieram de Mogi para São Paulo em 

fases, cada um foi para uma faculdade. Conta um pouco essa transposição, porque o 

Benetazzo veio do litoral, parou em Mogi, ficou com vocês lá. Lógico, hoje não é dia de 

falar do Serginho Correia, mas ele entra nessa foto. Aí vocês vêm todos para cá, eu sei 

que em diferentes segmentos, e vocês não se relacionaram mais? O relacionamento de 

vocês se dá só lá em Mogi ou teve alguma continuidade aqui em São Paulo já na USP, 

na PUC, ou onde você entrou? Você veio aqui para São Francisco, o Benetazzo fazia 

FAU, ainda era lá Rua Maranhão. Fale um pouquinho disso, para concluir esse ciclo, 

que aí a professora vai fechar e o técnico também quer dar uma palavra sobre o CRUSP. 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Acho que quando o pessoal veio para São 

Paulo, cada um tinha muito a ver com sua universidade, com os movimentos que 

existiam em cada faculdade. 

Lá em Mogi das Cruzes, por exemplo, eu pensava diferente do Benetazzo, eu já 

tive acesso às teses da política operária. E quando cheguei aqui em São Paulo já estava 
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pronto para militar, porque era da política operária. Cheguei aqui, a estudantada falou: 

Chegou um cara de Mogi aí que parece que é bom. E comecei a militar na política 

operária, POLOP. 

Agora, por exemplo, eu sabia mais ou menos das opções do Sérgio Correia, na 

época o Sérgio Correia e Antônio Benetazzo estavam na LN, parece que começaram, 

antes da dissidência eram da LN. Tenho um amigo que fazia Direito na PUC, ele se 

ligou à dissidência. Então, cada um de acordo mais ou menos com a militância que 

existia nas faculdades. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Sérgio Correia foi fazer 

que curso? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Acho que ele fazia Filosofia, eu não sei 

exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí cada um foi cuidar do 

sua vida, não é isso? 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – Sim, mais ou menos assim, ninguém entrava 

na faculdade e tentava inventar, era mais ou menos o que existia, as questões políticas 

que estavam postas lá. Então, acho que é mais ou menos assim. E foram todos, assim, 

meio naturalmente e cada organização falava: Não, esse cara já passou por um estágio lá 

em Mogi das Cruzes, então já eram bem aceitos pelas organizações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Toshio. 

Agora, a professora faz um trabalho tão importante lá em Caraguatatuba da 

memória do Benetazzo, a professora Rose Teles. 
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A SRA. ROSE TELES – Boa tarde. Eu dou aula na Escola Thomaz Ribeiro de 

Lima, era ginásio em Caraguatatuba, à época o seu Pietro Benetazzo tinha comércio lá e 

o Benetazzo e a Nordana estudaram na escola. 

Eu fui para Caraguatatuba em 90 e sempre ouvia falar. Meu marido mesmo 

conviveu com ele, minha cunhada e eles falavam: Tive um amigo que morreu durante a 

ditadura. E eu sempre ouvia, estudei. Entrei na USP em 1979, então tinha toda a 

militância, então o movimento estudantil ainda era bastante forte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que curso era? 

 

A SRA. ROSE TELES – Letras, eu sou professora de língua portuguesa, como 

a Cida, e eu sempre ouvia. 

Agora, assim, a questão de resgatar a memória do Benetazzo na cidade de 

Caraguatatuba nasceu em 2010. Porque foi um dia, assim, eu fui visitar o Memorial da 

Resistência, estava na imprensa oficial, ainda ali no Museu da Língua Portuguesa 

quando tinha imprensa oficial e peguei o livro desses desaparecidos políticos daqui de 

São Paulo. Comecei a ver, aí o Roberto, meu marido falou de novo: Eu tive um amigo, 

Antônio Benetazzo, ele já tinha falado da praça. Aí peguei a história. E no momento que 

peguei, eu sou muito ligada à arte, gosto muito de artes plásticas, e no momento que li a 

história do Benetazzo eu vi que tinha ali um grande legado e eu pensei que as pessoas 

que conviveram com ele na cidade tinham muito a dizer. 

Eu acho que um dos grandes passivos da ditadura, quem dá aula em escola 

pública sabe disso, é uma ausência de conhecimento da nossa história, do aluno, é da 

história recente, é da história passada. Então, é aquela indigência mesmo de 

conhecimento histórico, que é uma herança da ditadura. Então, pensei, até estava com 

uns alunos do 3º Ano, voltei animada, falei: Olha, vamos resgatar a história desse ex-

aluno da escola. Imediatamente fui para o arquivo da escola para pegar o prontuário 

dele, não tinha prontuário. E a gente sabe que é uma prática da ditadura de ir apagando. 
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E todo mundo falava que ele era excelente aluno, nós conversamos. O Tarcísio 

está aqui, que é desse grupo de 2010, nós pegamos uma professora que o pai dela 

estudou com o Benetazzo, a Rosana Fachini. E fomos arrolando pessoas. Conseguimos 

pessoas que moraram com ele aqui no COPAN, até o Zinho Poloni, que tinha gráfica, 

trabalhava, ele era muito jeitoso para falsificar documento. O Zinho inclusive esteve 

com o Benetazzo depois que ele voltou de Cuba. Então, nós começamos a colher esses 

depoimentos. Nós fechamos o que queríamos saber, levamos às pessoas. 

Nós tivemos orientação, até uma parceria com a Denise lá do arquivo histórico 

de Caragua, então nós fechamos mais ou menos o que queríamos saber. E eu já tinha 

trabalhado com história oral, então, eu sei mais ou menos como é que funciona o 

negócio. Então, nós levamos lá as perguntas, demos um tempo para a pessoa, marcamos 

as coletas e os alunos foram e eles fizeram um trabalho grandioso, porque os alunos 

degravaram. Nós montamos um dossiê de mais de 300 páginas. A Cida viu uma vez que 

foi nos visitar e nós viemos muitas vezes a São Paulo. Queria agradecer aqui diante de 

todos, a Amélia Teles sempre que recebeu os alunos, fomos duas vezes lá. 

O Toshio também uma vez nós fomos fazer um bate papo com ele no Memorial 

da Resistência. 

O Alípio nem comento, porque o Alípio nos recebeu um dia na Praça Antônio 

Benetazzo. Foi na Maria Antônia com a gente e levou umas pranchas com uns desenhos 

no Benetazzo e foi muito interessante o trabalho que ele fez. Ele deu uma aula de 1h00 

da tarde, quando nos recebeu ali na praça, até quase o cair noite, quando voltamos, 

depois do bate papo com ele. 

Depois, no ano seguinte, que era 2011, nós fizemos um ato de homenagem, que 

era pelo 70º aniversário de nascimento do Benetazzo, em Caraguatatuba, e foi muito 

interessante. 

Isso que a Cida falou, que ele era uma pessoa de muita luz, é uma coisa que a 

gente percebe porque as pessoas gostam muito de falar sobre ele, a gente tem lá nos 

nossos arquivos. Ele fez a capa do primeiro livro do Mário Prata. Aí eu entrei em 

contato com o Mário Prata, o Mário Prata gravou um vídeo e a gente percebe que ele é 

uma pessoa que faz muita falta. Na minha vida fazia falta, na vida dos meus alunos 

percebo também que ele é uma pessoa que fazia falta, porque ele aglutina. Lá em 
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Caraguatatuba ele unia um grêmio. Chegou em Mogi, ele unia o pessoal do teatro. Ele 

foi ser técnico de basquete. Ele estava na fanfarra. Então, ele é uma pessoa que faz 

muita falta. 

E quando nós fazemos esse trabalho hoje de resgate da memória do Benetazzo 

algumas coisas me incomodam. Eu acho que o legado dele nas artes plásticas tinha que 

ser recuperado, esse material está disperso e daqui a pouco nós não estaremos aqui e se 

perde. 

Outra coisa que me incomoda é que eu venho esses anos todos em São Paulo e 

não existe placa na praça dele. Também me incomoda muito. Tiram. A gente vai ver lá 

também a homenagem ao Marighella e também tiram, mas temos que insistir e 

recolocar, fazer uma coisa mais durável. Eu acho que o Benetazzo merecia um álbum da 

obra dele para isso ficar. Merece isso, com certeza. 

O Joel Rufino também é uma pessoa que nos mandou um áudio maravilhoso, é 

uma pessoa que privou da convivência dele antes, porque o Joel teve que sair batido 

logo depois do golpe, que ele trabalhava com Nelson Werneck Sodré, então, eles saíram 

àquela época. O Joel disse que chegou a jogar futebol profissionalmente lá e depois ele 

voltou clandestino, com outro nome, Pedro Ivo senão me engano, e aí ele trabalhou com 

Benetazzo essa época no cursinho universitário. 

Ele disse que quando o Benetazzo saiu do Brasil para ir para Cuba passou 

algumas aulas para ele, história da arte ele não quis pegar, mas pegou história 

contemporânea. E o Benetazzo falou para ele: Olha, eu vou fazer outras coisas, não 

posso aparecer. Antes de ir para Cuba ele já ficou um período aqui na clandestinidade. 

Então, nós temos feito esse trabalho lá e eu tenho projeto de continuar fazendo, 

de levar os alunos a trabalharem com esse tema e sempre fazendo uma ponte com o 

presente, porque acho que nós estamos aqui hoje porque o estado brasileiro, na sua 

violência, atingiu pessoas que têm voz, mas na democracia a gente continua com o 

estado brasileiro matando jovens, que não têm a mesma voz, da forma mais violenta e a 

gente convive com isso de uma forma como se fosse natural. Acho que desde a 

colonização que é assim, que genocídio, chacina e mortes não esclarecidas são quase 

naturais. Então, isso me incomoda muito. 
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Estava vendo aqui, a jornalista trouxe as revistas da Adusp aqui. Depois também 

apareceu a imprensa, uma imprensa popular do Benetazzo, mas somos ainda uma 

geração de papel. Eu também trouxe alguns jornais e queria deixar com a Comissão. 

E gostaria também que uma aluna minha lesse um texto aqui, que é a voz deles, 

dessa geração, que eles vão levar a nossa história adiante. 

Eu penso que tudo isso que nós temos de um passado triste eu acho que nós 

temos que ter esperança. Nós estamos aqui numa Comissão da Verdade e muitas 

comissões estão espalhadas por aí. E eu acho que é um momento muito importante, um 

momento histórico que estamos vivendo. 

Gostaria que ela lesse o que representa para a gente o projeto, o grupo, esse 

coletivo que nós temos, o Memória Contada, que vai se renovando porque os alunos vão 

saindo, mas eles mantém sempre um elo de afetividade. Nós temos um grupo, eles 

mantém esse elo. Ela pode ler? (Pausa.) E se o Tarcísio puder deixar os jornais aqui. 

(Pausa.) Deixa com você, Diogo? Stephanie, você pode ler para nós? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala seu nome completo e 

onde você estuda. 

 

A SRA. STEPHANIE ALMEIDA – Estudo no Thomaz Ribeiro de Lima. 

O coletivo Memória Contada tem o projeto de cultivar a memória de Benetazzo 

para que possamos fazer os enfrentamentos do presente com a coragem que esses 

militantes demonstraram num período tão duro. Que essa experiência amarga sirva para 

que todos possam valorizar a democracia e contribuir para que ela se aprimore. 

A ditadura civil militar, com sua odiosa censura, buscou não apenas alienar a 

nação daquilo que acontecia no País, mas também apagar as marcas da sua ação 

criminosa contra aqueles que não aceitavam o seu arbítrio. Conhecer nossas histórias é 

prevenir-nos contra novas investidas dessa natureza. 
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Para nós, jovens de hoje, que enfrentamos dificuldades numa sociedade desigual, 

Benetazzo é um exemplo de sensibilidade, coragem e, sobretudo, de generosidade e 

esperança. 

Sua trajetória é um antídoto contra o individualismo imposto como caminho 

único para o sucesso e a felicidade. É um convite para pensarmos a sociedade que temos 

e aquela que queremos construir. 

Resgatando sua história percebemos que os ideais que o alimentaram continuam 

presentes nos jovens de outrora, muitas vezes cansados por tantas batalhas perdidas e 

também em nós, que iniciamos agora um longo caminho, levando na bagagem essas 

memórias sobre um menino que veio da Itália e que, como nós, esteve presente numa 

escola pública em Caraguatatuba, o Thomaz Ribeiro de Lima. (Palmas.) 

 

A SRA ROSE TELES – Então, era isso. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Eu quero chamar atenção aqui para outra coisa que 

acho fundamental, o resgate de nossos companheiros e que a Rose faz isso de uma 

maneira maravilhosa, a Cida se comporta no mesmo rumo, o Toshio também. 

O Benetazzo não era um herói, não era um mito, não era um ídolo, não era um 

gênio, porque essas coisas não existem. Essas coisas só existem para dizer aos mais 

jovens: Você não pode, isso é coisa dos heróis, dos mitos, dos gênios, dos ídolos. Ao 

contrário. E fica muito claro no texto que a jovem acabou de ler. 

Benetazzo era uma pessoa que estudava numa escola pública e que tomou seu 

destino na mão. E com isso nós dissemos aos mais jovens: Você pode, você também 

pode. Que a coisa mais subversiva que a gente pode dizer a alguém, principalmente os 

jovens, que são criados cheios de amarras, cheios de humilhação por não serem da 

classe A, cheios de limites e com a chuva de canalhice entrando pelos seus ouvidos e 

olhos diariamente pela mídia. Vocês podem, todos vocês podem, como Benetazzo pôde. 

Era isso que queria afirmar. 
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E elogiar o trabalho da Rose, que por si já é fantástico, mas esse conceito de 

trabalhar é fundamental. Muitas Roses, muitos Benetazzos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala seu nome completo, 

senão a gente fica falando Teco, e você faz um trabalho tão importante da recuperação 

da memória do CRUSP. Quem não sabe o Teco organizou toda memória do CRUSP, 

fez aquele enorme ajuntamento do povo do CRUSP e agora está preparando os 50 anos 

da prisão. 

 

O SR. WALTER DA SILVA – No CRUSP eles me conheciam como Teco. Era 

da seleção de futebol de salão, do futebol de campo. Fui diretor de esportes da ORC, 

que era a organização estudantil do CRUSP, de 64 a 68, quando houve então a invasão 

do CRUSP nós fomos expulsos. 

Apesar de toda opressão e de todo momento de ditadura que nós vivemos, o 

CRUSP era uma ilha dentro disso tudo, uma ilha que conquistou a liberdade. Tínhamos 

organização própria, de lá saíram os movimentos de rua, de lá saiu o Congresso de 

Ibiúna, de lá saiu a Guerra da Maria Antônia, as organizações começaram lá dentro 

também. E nós tínhamos organização social, política esportiva e etc., éramos bem 

organizados. 

Tive o privilégio talvez na parte de esportes de se envolver com outras 

lideranças e fui o criador da volta da Cidade Universitária, em 1964. Esse ano está 

completando a 50ª Volta e esse ano completam os 45 anos de fechamento do CRUSP. 

Em relação ao Benê, o que tenho bem vivo na memória, além da inteligência 

admirável dele, ele foi uma liderança do CRUSP, as assembleias do CRUSP eram 

dominadas pelo Benê, pelo Arantes, pelo Lauri, pelo Jeová, mas o Benê sempre foi 

figura de destaque nas assembleias e nos movimentos que ocorriam a partir do CRUSP. 

Eu vi aqui na biografia que ele cita que participou da greve do fogão. Isso está 

bem nítido na minha memória. Teve um momento em que o ISU aumentou o preço das 

refeições e, coincidentemente, na mesma semana houve uma diarreia geral no pessoal. 
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Então, o pessoal ficou revoltado com a refeição e com o aumento e iniciamos a greve 

em relação ao restaurante. 

E aí nós tínhamos uma lanchonete onde tinha um fogão e nesse fogão era feita 

alimentação dos cruspianos, mas principalmente, quem deu todo respaldo para essa 

greve foi a turma do Adriano Diogo, foi o pessoal da Alameda Glete, da Geologia, o 

pessoal da Geologia trazia o alimento em vasilhas e nós esquentávamos no fogão. 

Aí o Paula Souza, que era o diretor do ISU, achou que a única forma de terminar 

a greve era levando o fogão embora. E numa madrugada do mês de julho, bastante frio, 

5h30 da manhã, chuviscando, aparece lá o Paula Souza com a Tropa de Choque, com o 

brucutu e foi retirar o fogão. Descemos todos naquela friagem, tentando cercar daqui, 

dali, recolheram o fogão e nós fomos todos atrás, cantando o Hino Nacional por causa 

do raio do fogão que estava sendo levado embora. 

Mas não bastasse isso, eles resolveram investir contra nós e o raio do brucutu 

saiu jogando água em todo mundo e entrou entre dois prédios do CRUSP, há uma 

semana haviam colocado terra para adubar a grama e o brucutu encalhou e não tinha 

como sair, patinava, patinava. Aí o pessoal começou jogar pedra, alguns dizem que até 

tiro deram, mas fizeram de tudo em relação ao brucutu. 

Passou-se meia hora, o pessoal foi embora, o fogão foi embora, todo mundo 

voltou para dormir. Depois de mais ou menos uma hora, acho que eram 6h30 da manhã 

a Tropa de Choque voltou. Foi uma coisa terrível, Adriano, porque eles chegaram e 

passaram de apartamento em apartamento, metia o pé na porta, arrombavam e foram 

dando cassetete em todo mundo que estava deitado, foi tirando e dando cassetete. 

Escapei dessa, não sei como, porque eles chegaram a bater até no 5º andar, eu morava 

no 6º. Mas foi uma Babilônia. 

Naquela época a imprensa era censurada e nada disso veio à tona, mas bateram 

sem mais nem menos, vamos dizer, foi retirando o pessoal da cama e dando cacetada. 

Então, Benetazzo, há referência da greve do fogão, realmente ele teve participação na 

organização dessa greve, mas foi um fato que marcou no CRUSP. 

Eu tive dois inquéritos, também tive que responder ao Coronel Alvin, pelo que 

me informaram, ele já é falecido. Eu ouvia falar que ele estava doente, mas eu tive 

informação de que ele é falecido. E havia acusação de eu ter sequestrado o investigador 
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e a outra é de ter tocado fogo no carro da Polícia. Esses movimentos generalizados que 

ocorreram lá. 

E posteriormente o Prefeito da Cidade Universitária quis me contratar para ser o 

diretor do CEPEUSP, já que eu havia trabalhando com esportes a vida inteira lá. E tinha 

um coronel na reitoria que cuidava do listão negro e lá estava o nome do Walter como 

subversivo e ele não deixou. Isso foi em 75, e não deixou contratar. Ainda fiquei 

trabalhando dois meses de graça lá, organizando todo CEPEUSP, o contrato não saiu. 

Aí o Prefeito falou: Olha, falta de verba, tal. Mas, depois de dois anos ele me confessou 

que era porque eu era subversivo. 

Mas eu tive o prazer de conviver com esses jovens todos que eram idealistas, 

representavam uma geração de protesto e de idealismo na época e que deram suas vidas 

para conquistar a democracia que nós temos hoje. 

Eu acho que tem que ser feito jus à memória de todos esses nossos 

companheiros. Nós temos registrado aqui a lista dos desaparecidos, dos cruspianos que 

faleceram, mas quando nós fomos expulsos, em 17 de dezembro de 78, foi logo após o 

AI-5, e aí que a repressão se tornou mais intensa e todos esses acontecimentos vieram 

depois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Teco. 

Antes de encerrar a sessão, Celeste. 

 

A SRA. CELESTE – Tanto o Alípio quanto o Toshio esqueceu de falar. Está 

sendo feito um documentário, que uma parte já foi vista, sobre o Benetazzo e teve 

prosseguimento. O autor do documentário pediu muito ao Toshio material sobre o 

Benetazzo e nós começamos a pressionar as pessoas de Mogi das Cruzes, que eram 

jovens naquele momento, hoje é juiz aposentado, outro é professor, a pressionar, 

pedindo fotografia. Vocês não sabem o tesouro de fotografias que chegaram às mãos 

para esse documentário. 
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Tem uma foto do Benetazzo, vocês não acreditam, depois dele amolar muito o 

Toshio, ele não deixou o Toshio entrar na equipe de basquete, mas o Toshio deixou ele 

entrar na fanfarra, que ele era o dono da fanfarra. Tem uma foto dele de terno, gravata, 

luvas brancas tocando na fanfarra. Você chora e ri, de pensar que ele era tão 

maravilhoso, que topou entrar na fanfarra fantasiado com aquele terno, aquela gravata, 

luva branca e batendo nos tambores. O Toshio atrás batendo prato, o Toshio não sabe 

nem falar dó, ré, mi, fá, sol, não canta, mas ele era o gerente da fanfarra. E o outro, que 

não sabia jogar bola, era o treinador do basquete da escola. As fotografias são 

sensacionais. Tinham as menininhas da fanfarra, todas de sainha curta, com as 

bandeiras, marchando na frente deles e eles bem entusiasmados, todos vestidos. Mas a 

luva branca do Benetazzo tocando na fanfarra é uma fotografia maravilhosa. Está na 

minha internet, posso procurar e mandar. E mandei tudo para o Milton Bellintani, que 

está fazendo esse documentário, ele fez aquela primeira parte. 

Mas essas fotos que os companheiros lá de Mogi, que estão velhinhos: um foi 

buscar na casa da mãe, uma caixa de sapatos cheia de fotos da fanfarra e tem outras 

coisas. 

E tem também a história de um cara que era muito rico lá na cidade, filho do 

prefeito, etc., e tal, que queria entrar na turma deles e eles nunca deixaram o cara entrar. 

O cara tinha um carro, conquistava todas as meninas, eles botaram o apelido de boy no 

menino e nunca deixaram, que esse cara não prestava. Não entrou em nada, o cara 

ficava sempre fora. E hoje é um deputado também, que ninguém aqui pode gostar dele. 

Você sabe quem é, né? (Pausa.) É melhor não falar, era um cara da extrema direita e 

eles tinham a visão de não deixar o cara chegar nem na festa do grêmio. Eles eram 

incríveis. 

Mas essas fotos são maravilhosas, eu não acredito que o Toshio era o maestro da 

fanfarra e o outro era o treinador de basquete, entende? Era um negócio político intenso, 

de jovens de 17 anos, de coisas assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Celeste. 
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O SR. – Adriano, eu acho que esse jornal que o Benetazzo escreveu é uma 

continuação do Jornal A Vanguarda que nós tínhamos lá, mesmo formato de impressão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Antes de encerrar de 

verdade queria só organizar uma coisa. A professora Rose organizou os alunos, eles 

vieram com a camiseta estampada com o nome do Benetazzo. Então, queria pedir para 

as pessoas fazerem as considerações finais e aí junta a professora, a Cida e os amigos do 

Benê aqui, faz uma imagem para a TV e uma foto. 

Cida, muito obrigado. Quer falar alguma coisinha? 

 

A SRA. CIDA HORTA – Só queria destacar aqui mais uma vez o trabalho da 

Rose, porque eu acho que é fundamental que em nosso País haja professoras como ela, 

professores, que resgatem a história do nosso País e a história dessa luta, que tem de 

continuar, que ela não acabou. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Acho que ela definiu. 

Queria até contar uma coisa de público. Teve um ano que o Governo do Estado, tinha 

uma sobra de orçamento, ofereceu R$150 mil para cinco escolas estaduais que a gente 

podia destinar. Era uma verba que estava sobrando e só podia usar em educação. 

Aí entrei em contato, depois que fui lá naquela cerimônia. Faço questão de falar 

isso no ar porque me senti tão afrontado por causa daquilo. Então o Governo autorizou 

R$150 mil para cada escola, para biblioteca, alguma coisa em escolas estaduais. Aí eu 

entrei em contato com a direção lá da escola, e falei: Olha, nós temos uma verba à 

disposição. Eu sou um deputado que só atuo praticamente aqui na Capital, mas como 

estive aí e vi a importância e a beleza do trabalho da professora, queria disponibilizar 

isso para as senhoras, assim, assado. 

Aí ela falou: Olha, você vai ter que falar com o prefeito, aqui é muito 

complicado, tudo tem que passar pela mão do prefeito. E o prefeito havia sido deputado 

aqui conosco, era uma pessoa de difícil relacionamento. Bom, enfim, nós perdemos a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



45 

 

verba, a diretora de qualquer forma não aceitou e era uma coisa para fazer um memorial 

do Benetazzo, fazer alguma complementação lá que a escola precisasse. 

Ela falou: Não, mas se você me arrumar uma van, um ônibus, eu gostaria. Falei: 

Não, teria uma destinação biblioteca, centro de memória, reforçar o trabalho. Aí nunca 

mais houve retorno. Depois o tempo passou. Queria contar isso em público, que era uma 

coisa importante. 

Então, vamos fazer a foto, junta os alunos, a professora, os amigos do Benê. 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Eu quero agradecer estar aqui no meio dessas 

pessoas, todas de altíssima e grande dignidade, grandes lutadores. 

Quero mais uma vez reforçar minha admiração e meu carinho pela Cida, que é 

uma pessoa muito especial mesmo, exemplar, discreta e sem abandonar um minuto a 

sua luta. 

E para reforçar o que nos disse a professora Rose sobre o presente eu vou ler, eu 

acho fundamental essa ponte, eu vou ler um curtíssimo poema que vai estar no meu 

próximo livro, chama-se Da Tragédia: Nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de 

arara também sobreviveu. Essa é a grande tragédia. 

 

O SR. TOSHIO KAWAMURA – O sentido de a gente estar falando do 

Benetazzo aqui eu acho que é muito profundo. Eu, depois de passar por todos os 

“estágios”, entre aspas, prisão, tortura, aí estava no exílio e acho que é muito importante 

esse fato. Eu vi uma faixa lá no Chile numa manifestação, que dizia: El pasado en el 

presente são de luchas e o futuro tiene que ser nuestro. Traduzindo um pouquinho do 

meu portunhol: O passado e o presente são de lutas e o futuro tem que ser nosso. Esse é 

o norte da militância que, toda hora que tenho alguma vacilação, a gente tem os 

momentos de vacilação, eu me lembro dessa frase: O passado e o presente são de lutas. 

Nós estamos analisando um passado de lutas e a gente tenta incluir, o Benetazzo eu não 

sei se é do presente ou do passado, mas essa outra frase: E o futuro tem que ser nosso. 

Eu acho que essa frase norteia até hoje o meu comportamento político. 
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O SR. PRESIDENTE  ADRIANO DIOGO – PT –  Pessoal, obrigado. 

A sessão está encerrada. 

Obrigado por terem feito esse esforço em vir para cá. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12/09/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  É, está bom. Pode ler o 

contexto. É bom ler sentado aqui de frente, já senta os dois. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Septuagésima 

Segunda Audiência Pública, 12 de setembro de 2013, Plenário Dom Pedro.  

Instalação da Septuagésima Segunda Audiência Pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 12 de setembro de 2013, às 14h, 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Plenário Dom Pedro, para a 

oitiva de depoimentos sobre os casos de João Domingues da Silva e Dorival Ferreira. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Hoje, a nossa depoente vai ser a Ana Gomes, mas inicialmente nós faremos a 

leitura do memorial de Dorival Ferreira que vai ser feita pela Thaís Barreto. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos, eu sou Thaís Barreto, trabalho 

na assessoria da Comissão da Verdade e vamos ler aqui um breve resumo da biografia 

do Dorival. 

Dorival Ferreira foi assassinado em 3 de abril de 1970. Ele nasceu em 5 de 

novembro de 1931 em Osasco, São Paulo. Filho de Domingos Antônio Ferreira e 

Albina Biscuola Ferreira. Ele era militante da Ação Libertadora Nacional – ALN. Era 

operário da construção civil e líder sindical, pai de seis filhos. Foi morto por agentes do 

DOI-CODI de São Paulo.  Na noite de 2 de abril de 1970, os policiais invadiram a tiros 

a casa do líder operário em Osasco quando foi ferido e preso.  
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Entre os documentos que foram encontrados no DOPS São Paulo e anexados ao 

caso, há uma ficha de filiação de Dorival ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção 

Civil e uma ficha policial onde consta "Moraes" datada de 30 de abril de 1970 

informando que o mesmo foi executado no dia 3 de abril de 1970, isto é, no dia seguinte 

a sua prisão. O documento cujo código pode ser encontrado no arquivo público sob o 

número 30Z16012765.  

Os jornais "Última Hora" e "Notícias Populares" de 4 de abril de 1970 

confirmaram a versão da polícia de que Dorival morreu em tiroteio com agentes da 

repressão. Em depoimento prestado à polícia em 2 de junho de 1970, seu pai Domingos 

Antônio Ferreira declarou que no dia 2 de abril do corrente ano, no tiroteio travado entre 

ele Dorival e policiais, veio a falecer. Se dirigiu até a casa de Dorival e quando lá 

chegou só encontrou policiais, os quais lhe disseram em resposta à pergunta do 

declarante que seu filho estava preso e tinha sido conduzido até a polícia sem entretanto 

dizer onde. Desmentindo a versão policial de que Dorival foi morto com uma rajada de 

metralhadora em sua casa ao tentar fugir do tiroteio que travou com os policiais.   

O laudo necroscópico assinado por Octávio D’Andrea e Antônio Valentini, não 

está muito claro em alguns trechos, nas últimas linhas pode-se ler, "retiramos um 

projétil de calibre maior que os anteriores localizados na articulação coxofemural 

esquerda", o que comprovaria que Dorival levou um tiro, provavelmente de 

metralhadora, ao atender o chamado no portão de sua casa, conforme relata a sua 

esposa. Estranhamente o laudo do Instituto de Perícia Técnica – IPT, solicitado às 12:50 

de 3 de abril pelo Delegado Titular de Ordem Política Alcides Cintra Bueno Filho foi 

feito no IML após a necropsia do cadáver. 

Todos os ferimentos descritos, que somam onze, foram provocados por projéteis 

referentes a cinco tiros, entrada e saída, tendo da coxa perfurada o da outra coxa, 

contudo chama a atenção o tiro desferido no dedo anular esquerdo, normalmente 

decorrente da posição de defesa da vítima, indicando uma posição de possível execução, 

além disso, foi anexado aos autos do processo uma relação de bens encontrados com 

Dorival na qual não consta nenhuma arma de fogo. 

Pelo relato dos familiares, Dorival foi procurado em sua casa em Osasco pelos 

policiais em 2 de abril por volta das oito da noite. Quando foi atender o chamado ao 
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portão, percebeu que eram policias que queriam prendê-lo, voltou-se de costas para 

entrar em casa e recebeu um tiro que o atingiu na altura dos quadris. Em seguida tentou 

fugir pelo fundo da casa, mas antes passou pelo quarto e preveniu a sua companheira 

Esterlita. Ela pediu à filha, Ângela, que se encontrava na sala, para avisar ao avô que 

morava nas mediações. 

Quando o Sr. Domingos, pai de Dorival chegou à casa encontrou-a repleta de 

policiais, tanto dentro como do lado de fora. Os militares apontaram uma arma na 

cabeça do avô e da neta, que na época tinha apenas 14 anos de idade. Ela e seus irmãos 

menores ficaram no quarto proibidos de sair, enquanto Esterlita e Domingos eram 

interrogados sob ameaças na cozinha. Em seguida foram levados presos para o DOPS 

de São Paulo. 

Os jornais, "Notícias Populares" e "Última Hora", confirmaram a versão policial, 

mas o "Última Hora" de 4 de abril de 1970 esclareceu que, "devido ao fato de na 

ocorrência envolvessem elementos da OBAN, pouco acesso tive à imprensa na apuração 

das causas reais que provocaram o tiroteio". 

Os jornais do dia citados noticiaram também que foi montado um forte aparato 

policial na cidade de Osasco, onde havia inúmeros soldados da Força Pública 

patrulhando as ruas e portando metralhadoras. Na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, seu caso foi registrado sob o número 083/96. Teve como 

relatora Maria Eunice Paiva e foi aprovado por unanimidade em 29 de fevereiro de 

1996. 

Os dados aqui apresentados foram extraídos do livro “Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985)”. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas, meu nome é 

Ricardo Kobayashi, eu passo agora à leitura do memorial de João Domingues da Silva.  

João Domingues da Silva nasceu em 2 de abril de 1949 em Sertanópolis no 

Paraná. Filho de Antônio José da Silva e Eliza Maria de Jesus, foi morto em 23 de 

setembro de 1969. Era militante da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a 

VAR-PALMARES.  
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João Domingues da Silva, desde os 10 anos de idade, ajudava o pai no trabalho 

com o gado em Jataizinho, também no Paraná. Aos 12 anos já trabalhava no matadouro 

de Ibiporã, Paraná e aos 13 foi trabalhar em açougue em Osasco, Estado de São Paulo. 

Posteriormente tornou-se operário e um dos líderes das paralisações e greves realizadas 

em Osasco entre junho e julho de 1968 duramente reprimidas. 

Essas greves foram lideradas pelo sindicato dos metalúrgicos cujo Presidente era 

José Ibrahim, militante da VAR-PALMARES. Em função da sua atuação política, João 

Domingues, membro da VPR e depois da VAR-PALMARES, foi, por diversas vezes, 

ameaçado de prisão e morte. 

Dados sobre seu assassinato: em 29 de julho de 1969 João Domingues estava em 

companhia de Fernando Borges de Paula Ferreira quando foram emboscados por 

agentes do DEIC no Largo da Banana em São Paulo. A emboscada teria resultado no 

assassinato de Fernando. João Domingues, apesar de ferido, conseguiu escapar indo 

para a casa de sua irmã em Osasco, onde foi preso no mesmo dia. 

Os agentes do DEIC transportaram João para o Hospital das Clínicas onde 

recebeu assistência médica. Em 4 de agosto foi submetido a exame de corpo de delito, 

lesão corporal, assinado pelos médicos José Francisco de Faria e Abeylard de Queiroz 

Orsini que descrevem "um único ferimento por arma de fogo na face anterior do 

hemitórax esquerdo e vários ferimentos corto-contusos na região occipital". 

Mesmo correndo risco de morte, os agentes do DEIC o transportaram para o 

Hospital Geral do Exército iniciando os interrogatórios de torturas que culminaram com 

sua morte em 23 de setembro. 

Antenor Meyer, ex-preso político, contou que foi preso em 3 de setembro de 

1969 e após passar por cirurgia no Hospital das Clínicas foi transferido para o Hospital 

Geral do Exército ficando no mesmo quarto que João Domingues da Silva que se 

encontrava muito mal, palavras de Antenor  Meyer: "durante os primeiros dias, ele 

ainda tinha forças para falar. As madres, que davam atendimento aos doentes, 

informaram-me dias antes do seu falecimento que ele não sobreviveria, pois o hospital 

não tinha recursos médicos suficientes para dar o tratamento que o estado clínico de 

João exigia. O atendimento se limitava à prescrição de soro e alimentos como que 

aguardando o desenlace de João que ocorreria alguns dias depois". 
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Sua irmã, Iracema Maria dos Santos, relatou em depoimento: "João chegou em 

casa baleado, estava ensanguentado e limpamos rápido o corpo e amarramos uma faixa 

para estancar o sangramento. Era apenas um buraco de bala no peito um pouco abaixo 

do mamilo esquerdo, a bala não tinha chegado a atravessar o corpo ficando parada nas 

costas. Sentimos que a casa estava sendo cercada por mais de 50 viaturas da polícia, 

levaram-no para o Hospital das Clínicas. Alguns dias depois fiquei sabendo que o 

Exército o tinha sequestrado. Fui várias vezes ao Hospital Geral do Exército e diziam 

que não estava lá. Depois de 33 dias que o tinham tirado de minha casa foram ao meu 

serviço dizendo que ele estava muito mal, que tinha passado por uma cirurgia e que iria 

ter que repetir, mas que precisavam da assinatura de alguém da família. Quando entrei 

fui tomada de um pânico tão grande que eu nem acreditava, que aquele esqueleto 

humano que estava na minha frente era meu irmão".  

O laudo de necropsia inclui, além do ferimento descrito no exame de corpo de 

delito, cicatrizes cirúrgicas, escaras no decúbito da região sacra e mais um ferimento por 

projétil na região vertebral, terço inferior. Assinam os laudos os legistas Octávio 

D’Andrea e Orlando Brandão e apontam como causa mortis Colapso Tóxico-Infeccioso.  

A evidência do assassinato fica constatada ao comprovar-se que, ao ser retirado 

do Hospital das Clínicas, João apresentava apenas um ferimento produzido por arma de 

fogo, consequência da emboscada. Ele foi enterrado por seus familiares em Osasco. 

Segundo a análise da relatora do caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, Suzana Lisboa, em seu parecer de 1996, no início de 1969 a repressão política 

ainda se articulava para compor o aparato organizado que viria a se formar na década de 

1970. 

Por isso ainda se preocuparam em buscar Iracema para que ela testemunhasse 

que cuidavam do irmão. A relatora concluiu que, mais de 25 anos depois, os dados 

confrontados do laudo de exame do corpo de delito com o necroscópico atestam que 

João Domingues, preso com ferimento no tórax, foi sequestrado do Hospital das 

Clínicas onde teria todo o atendimento possível e morreu em consequência de 

ferimentos pérfuro-contundentes no abdome. Após os votos da relatora e do conselheiro 

Nilmário Miranda, favoráveis ao reconhecimento da responsabilidade do Estado e do 

General Oswaldo Pereira Gomes, contrário, Luiz Francisco Carvalho pediu vistas ao 

caso. Foi expedido ofício ao Hospital Geral do Exército em São Paulo, onde João esteve 
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internado e morreu com a seguinte resposta, "não consta de prontuário ou no livro de 

entrada e nem ficha de internação médica hospitalar do referido paciente na data e 

período provável mencionado de sua entrada e mesmo durante esse ano".  

Em resposta à similar indagação, o Deputado Nilmário Miranda obteve 

pessoalmente a seguinte declaração da divisão de arquivo médico do Hospital das 

Clínicas de São Paulo: "consta nos arquivos deste hospital que o paciente João 

Domingues da Silva, registro 902.993 foi internado em 30 de julho de 1969 tendo 

obtido alta neste mesmo dia, causa alegada no local: ferimento por arma de fogo. 

Diagnósticos: ferimento de região abdominal por projétil de arma de fogo, ferimento de 

estômago, fígado, diafragma e pulmão. Conduta: tratamento clínico em 30 de julho de 

1969, laparotomia exploradora, esplenectomia, sutura de estômago, fígado, diafragma e 

pulmão. Consta no resumo mecanizado de alta do paciente como médicos que o 

atenderam, Dr. Okamura, Dr. Fujimura, Dr. José Mário Reis e Dr. Medeiros, este 

anestesista.  

Em resposta ao pedido da Comissão Especial, a Secretaria de Segurança Pública 

de São Paulo encaminhou cópia de documentos oriundos ao antigo DOPS, que se 

encontram no arquivo do Estado de São Paulo.  

Um. Cópia truncada de reportagem publicada em 31 de julho de 1969 pelo jornal 

"A Gazeta" sob o título “Homens do bando da Metralha estão caindo nas mãos da lei”. 

A reportagem confirma o depoimento da irmã no sentido de que João foi preso em sua 

residência, informa que ele estava internado no Hospital das Clínicas e que as 

investigações estavam em franco desenvolvimento. 

Dois. Boletim de ocorrência do Vigésimo Terceiro Distrito de Polícia de 29 de 

julho de 1969, sobre o episódio que culminou com ferimento sofrido pela vítima, foi 

registrado por solicitação telefônica às vinte e três horas. Os ocupantes do veículo onde 

estariam João e outra pessoa identificada como Sérgio Luiz Mota ou Humberto Turra 

reagiram a tiros a abordagem policial. Sérgio ou Humberto foi morto no local. João 

ferido conseguiu fugir, mas foi detido posteriormente na cidade de Osasco. Informa 

ainda que três feridos foram socorridos no Hospital das Clínicas não especificando se 

João era um deles. 
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Três. No trecho denominado Relatório especial de Informação número 23, do 

Quartel General do Exército em São Paulo datado de primeiro 1° de agosto de 1969, 

poucos dias depois da prisão, há um capítulo dedicado a João Domingues da Silva. 

Conta como ele foi preso e submetido a leve interrogatório em face de seu estado de 

saúde. A importância da prisão estaria delineada no item cinco do mesmo documento "a 

prisão de João Domingues da Silva permitiu o levantamento de mais uma base da VPR, 

tal terrorista convenientemente interrogado quando seu estado de saúde permitir, poderá 

fornecer novos dados que conduzam à desarticulação de novas bases e a prisão de seus 

integrantes". 

Foram fornecidas ainda cópias da certidão de óbito dando conta de que a 

requisição foi do DOPS e não do hospital, e de diversos outros documentos 

relacionados com a militância de João Domingues. Não foi encontrada na 

documentação nenhuma referência ao local exato do óbito que se supõem ser o Hospital 

Central do Exército. Foi solicitado também um parecer médico para se compreender 

melhor as diferentes lesões registradas no laudo de corpo de delito, exame realizado no 

dia de sua internação e do laudo cadavérico do IML e suas eventuais 

incompatibilidades. 

Foi possível recompor em parte a trajetória de João Domingues da Silva nos 

últimos dias de vida, vítima de tiroteio em 29 de julho no bairro da Barra Funda, São 

Paulo, ao ser baleado, fugiu. Foi para a casa da irmã, enfermeira, em Osasco onde 

recebeu os primeiros cuidados e acabou sendo preso no mesmo dia. Deu entrada no 

Hospital das Clínicas em 30 de julho e foi imediatamente submetido a exame de corpo 

de delito constatando-se o risco de vida e uma laparotomia exploratória, cirurgia de 

grande extensão com sutura de estômago, fígado, diafragma e pulmão e, por incrível 

que pareça, em vez de ser levado para a UTI, recebeu alta no mesmo dia 30. 

A informação é de alta médica na data da cirurgia e não de transferência 

hospitalar. Há uma nítida relação entre a causa e efeito entre a morte e o tratamento 

destinado à vítima pelos agentes do Poder Público. Foi retirado do hospital e levado 

para local ignorado, o objetivo era um só, obter informações capazes de desmantelar o 

"Bando de Metralha", como dizia o jornal sensacionalista ou a VPR como dizia o 

austero documento do comando militar com a desarticulação de novas bases e a prisão 
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de seus integrantes, caso contrário, a vítima permaneceria internada no Hospital das 

Clínicas, ainda que sob vigilância policial. 

O interesse da repressão não poderia se sobrepor ao tratamento médico de que 

era merecedor ,como qualquer pessoa operada. Estava sob a guarda de agentes do Poder 

Público e, vítima desse tratamento, morreu de morte não natural. Luiz Francisco 

Carvalho Filho apresentou o relatório de seu pedido de vistas favorável à aprovação do 

requerimento. O caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos foi 

deferido por seis votos a favor e um contrário, o do General Oswaldo Pereira Gomes, 

em 9 de fevereiro de 1998. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigado. Vamos lá 

Aninha? Com a palavra a Ana Gomes, vai testemunhar sobre João Domingues da Silva. 

Agradeço viu, Ana, por você ter voltado e vamos contar mais um pouco dessa nossa 

agonia, dessa história que nunca resolve. Tem um microfone para ela ficar mais a 

vontade? Com a palavra Ana Gomes.  

 

(Inaudível) 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES - Bom, de novo, não é? Não é nada fácil estar 

aqui e falar sobre essa questão, mas enquanto eu vinha, eu estava imaginando como é 

para vocês, que fazem parte dessa Comissão, ouvir sempre, em todas as Sessões, essa 

história como o Deputado falou interminável e cada vez com mais dados, cada vez se 

aprofundando mais nessa tragédia que foi esse período do Brasil. 

Eu queria começar dizendo, então sobre o João, bom, eu tenho que dizer meu 

nome, não é? Ana Maria Gomes. Na época da morte do João, prisão e morte, eu era 

casada com o irmão dele, o Roque Aparecido da Silva. Eu me encontrava na 

clandestinidade, periodicamente tinha encontros com o João, muito mais como 

companheiro de militância do que como um familiar, e quero dizer também então, que o 

meu depoimento aqui, uma vez em que eu estava na clandestinidade é o que eu ouvi da 
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Iracema, a irmã do João, que foi a pessoa que teve o maior contato com ele tendo 

acompanhado desde o momento em que ele chega ferido na casa dela, até o momento da 

morte e tendo visto o cadáver e tendo constatado quais eram as condições dele no 

momento em que foi preso e depois da morte. 

Bom, o João era militante da VPR, ele vai se integrar à VPR juntamente com o 

grupo de pessoas que trabalhavam durante o dia nas fábricas em Osasco e eram 

estudantes à noite. O João fazia parte desse grupo e então se integra à VPR como todo o 

grupo fez no final de 1968 após a greve de Osasco que levou à greve de julho de 68 e 

que levou a grande parte de nós à clandestinidade e à semiclandestinidade. O João 

estava um pouco nessa mesma situação, um pouco como era o meu caso que a gente 

chamava de semiclandestinidade. Eram pessoas que não tinham a necessidade de entrar 

completamente para a clandestinidade, mas tinham que tomar muito cuidado para não 

serem vistos nos lugares de sempre, onde era conhecido e tudo isso. 

Bom, o João, ele vai ,por uma série de habilidades que ele tinha, ele vai integrar 

o grupo da VPR que estava mais vinculado a planejamento de ações e coisas como essa, 

e foi, bom, daqui a pouco eu volta a isso. O João, ele estava, aí é o que é difícil, porque 

além de ser uma carga emocional muito forte, a gente tem que procurar resgatar na 

memória o que aconteceu. 

Bom, o que eu me lembro é que o João estava em um carro junto com o, que era 

companheiro, que era chamado de Fernando Ruivo, que eu não me lembro do nome 

verdadeiro dele, eles tiveram um problema mecânico no carro e pararam e o Fernando 

foi se inclinar para ver o problema mecânico e apareceu a arma que ele tinha escondido 

na calça e nesse momento passa uma Rádio Patrulha e vê isso, vê ele armado e que o 

momento já não era mais para interrogatório, mas era mais por parte da repressão de 

começar a atirar sem fazer perguntas e foi isso que aconteceu, o Fernando foi morto na 

hora e o João saiu ferido, conseguiu escapar, ele também estava armado, então ele 

obrigou um táxi a levá-lo até Osasco. 

Quer dizer, por que ele vai para Osasco? Porque a casa onde ele estava guardado 

era a casa do Fernando Ruivo e como, nesse caso nós não conhecíamos o endereço para 

onde éramos levados, por justamente, em caso de prisão, não poder dizer onde e qual 
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era o endereço e que levava fatalmente à morte e à prisão dos demais companheiros que 

estivessem na casa. 

Bom, então o João vai para Osasco, para a casa da irmã mais velha dele a 

Iracema e chegando lá ele desceu a uma distância da casa e quando ele se dirigia, até a 

casa da Iracema, ele foi visto por um guarda noturno. Ele estava todo ensanguentado e 

foi o guarda noturno que alertou a polícia, o Exército e aí foi. Bom, ele chegou à casa da 

Iracema, me lembro muito bem que a Iracema me disse mais tarde então, quando nós 

nos encontramos, que ele tinha um ferimento à bala. Ele tinha um ferimento. Não como 

depois ele foi internado com vários ferimentos. Ele tinha um ferimento no peito, a 

Iracema que depois foi considerada pela repressão como a enfermeira, pelo fato dela ter 

prestado os primeiros socorros, né? Ao irmão, ela simplesmente tentou desinfetar o 

ferimento, passar uma bandagem, passar um pano para estancar o sangue e ela 

conseguiu fazer isso, nada mais do que isso e a casa foi cercada e foram presos, foram 

levados não só o João ferido, mas foram levados a Iracema, o marido dela, o pai e o 

irmão mais novo, o irmão que tinha na época por volta de 14 anos. 

Foram todos levados, ficaram alguns dias, não me lembro de quantos dias eles 

ficaram presos, sendo interrogados, isso foi extremamente traumático, principalmente 

para o menino que tinha 14 anos, que já tinha um irmão na prisão e depois um outro 

ferido. Para o marido da Iracema que era uma pessoa muito simples que nem sabia 

direito o que estava acontecendo, foi muito traumático, para ele era a polícia que tinha 

levado, que tinha levado ele sem ele saber por que e ele ficou muito envergonhado 

inclusive por se uma pessoa simples e por não entender direito o que tinha acontecido, 

ele ficou muito envergonhado com isso e inclusive levou a que ele vendesse mais tarde 

a casa, a preço assim de nada, e mudasse de bairro. 

Bom, a Iracema sempre, sempre demostrou uma coragem muito grande, quando 

o Roque foi preso, quando eu fui presa e depois quando o João foi preso ferido, ela 

entrava pelos lugares assim, mais absurdos e se pensando que era uma pessoa que 

poderia ser presa também, a qualquer momento, pelas vinculações familiares que ela 

tinha, ela ia parar assim nos subterrâneos do DOPS para pedir informação, ela levava 

coisas enfim, uma mulher de uma coragem extraordinária. Bom, ela acabou descobrindo 

onde o João estava e visitou ele algumas vezes. Ao mesmo tempo a Iracema passava 

informações para nós, ela tinha contato comigo, ela tinha contato com a Ieda também, a 
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Ieda dos Reis e ela passava as informações, ela passava mensagens da prisão, então 

permitia a gente acompanhar como é que estava a situação dos companheiros na prisão, 

me ajudou muito quando eu fui presa, estar perfeitamente informada.  

Essa dívida eu tenho com a Iracema e é por isso que, apesar dela ter deixado de 

ser minha cunhada, eu tenho um carinho e um afeto de irmã para com ela, pela 

solidariedade e pelo fato de ter me ajudado muito quando eu fui presa, o fato de ter 

informações de dentro da prisão, o que cada um tinha falado, o que a repressão sabia de 

cada um. Bom, quando o Roque foi preso, a maneira que ele tinha de me mandar 

recados através da Iracema era usando um apelido que eu tinha que foi o meu avô quem 

me deu e depois a única pessoa que me chamava depois da morte do meu avô, a única 

pessoa que me chamava por esse apelido era meu pai. 

E então, ele tinha o artifício de dizer que ele mandava um abraço, que ele 

mandava um beijo, como é que estava a sobrinha dele chamada Nina e era eu. E o João 

sabia disso e uma das primeiras coisas que ele disse, quando a Iracema chegou para 

visitá-lo, foi dizer que queria saber como que a sobrinha Nina estava e enfim, que 

mandava um abraço e sentia saudades, que era a forma enfim do contato com a 

organização através de mim. 

Bom, a gente vê que então o João foi preso no dia 29 de julho e morreu em 

23/09. São considerações que eu quero fazer aqui, bom, primeiro, uma pessoa que foi 

presa, se tivesse sido ferido desde o início, da maneira que ele chegou ao hospital, ele 

não teria sobrevivido tanto tempo, tanto tempo depois. Foi um tempo, que se ele tivesse 

sido tratado e tivesse permanecido nas condições que foi preso, não teria porque ele 

morrer, não teria porque ele ir piorando, piorando, piorando até morrer. Uma pessoa que 

está lúcida suficiente para lembrar qual é o nome usado pela cunhada para entrar em 

contato com quem estava preso, estava perfeitamente lúcido, perfeitamente lúcido. 

Então, eu acho que são dados que a gente tem, para saber que ele foi torturado, 

seja a tortura física direta, ou seja, uma tortura que implicava em descuido médico e 

descuido dos ferimentos dele visando à morte mesmo. Eu acho que isso é claro, né?  

Bom, a outra questão é que quando eu fui presa, uma das formas de tortura que 

usaram para comigo, foi um policial do DOPS, naquele momento, um parênteses, 

naquele momento a repressão queria, estava atrás e buscava, procurava e queria a prisão 
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do meu irmão e a forma de tortura usada foi o policial descrever como que tinha sido a 

morte do João e dizendo que iam fazer, ele não disse que meu irmão iria acabar como o 

João se fosse pego em tiroteio ou qualquer coisa, ele disse que iria acabar como foi o 

João. 

E começou descrevendo que o João apodreceu, foram essas as palavras usadas, 

ele apodreceu em uma cama no hospital. Apodrecer significa falta de cuidado, significa 

falta de atenção, de atenção médica e que o fim do meu irmão iria ser exatamente como 

foi a do João. Eu acho que isso se configura praticamente uma confissão, por que como 

é que você pode saber que uma pessoa vai ser pega, ser presa e vai terminar com a 

morte? Então, foi para mim uma confissão da maneira com que o João, eu acho que a 

gente não pode ter dúvidas que ele foi assassinado, um rapaz de 20 anos de idade. 

Bom, felizmente né, eu não disse e nem tinha condições na época de dizer 

mesmo onde se encontrava o meu irmão, felizmente o meu irmão não foi preso e não 

teve o mesmo fim do João, mas o João morreu e eu acho que esse é o desejo dos irmãos 

dele que ainda estão vivos, que se apure, formas existem, dados existem que se apure a 

morte do João. 

Eu acho uma coisa que também eu tenho que dizer aqui, é que esse irmão mais 

novo, o Zé, como a gente chamava, o José Domingues da Silva, ele depois foi para a 

Suécia onde o Roque estava exilado e ele viveu na Suécia, ele era o irmão mais novo e 

morreu por volta dos 40 anos de idade em uma situação emocional péssima consumindo 

drogas, ele teve um câncer, um câncer na garganta, na boca e morreu por volta dos 40 

anos de idade. 

Eu me pergunto quais foram as sequelas que esse menino tinha da prisão do 

irmão mais velho? Da morte de um irmão e de uma prisão aos 14 anos de idade, de uma 

situação dessas?  

São dívidas que a ditadura militar tem para com brasileiros que dedicaram a 

vida, a luta pela democracia. Eu digo mais uma vez que o depoimento da Iracema é 

fundamental, é fundamental para essa Comissão. Eu estou também à disposição para 

fazer qualquer contato com ela, também para voltar quantas vezes for necessário e como 

o Deputado, queria lembrar mais uma vez aqui, apesar de fazer parte do meu 

depoimento, mas eu quero relembrar e quero fazer algumas correções sobre ontem. 
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O Deputado falou sobre a necessidade de apurar a participação da polícia e das 

Forças Armadas Brasileiras no golpe do Chile e na perseguição aos brasileiros que lá 

estavam. Então, eu quero lembrar mais uma vez o fato de meu irmão ser a única 

testemunha viva, ele, o Luiz Carlos Guimarães, da intervenção direta da polícia 

brasileira no Chile, meu irmão então foi torturado, barbaramente torturado no Chile e 

interrogado em português por militares brasileiros e ele serviu como cobaia para ensinar 

os militares chilenos a torturar com os nossos métodos avançadíssimos de tortura e 

então a necessidade de que se apure mais esse braço da repressão brasileira. 

E que foi, então eu queria fazer duas correções no meu depoimento. Um, é o 

nome desse companheiro, ele vive no Rio de Janeiro é Luiz Carlos Guimarães que foi 

torturado pela mesma pessoa que torturou o meu irmão no Brasil quando da prisão dele. 

Dizer que depois do meu depoimento eu conversei com alguns companheiros que 

teriam apurado o seguinte, o nome que eu dei, que era Alfredo Poerner era o nome de 

guerra deste torturador e o Luiz Carlos Guimarães conhecia esse torturador por esse 

nome e então descobrimos, descobriram que é um nome de guerra, não era o nome 

verdadeiro. É por isso que talvez ele não conste em nenhuma lista. Então, é necessário 

que se investigue quem é esse, o nome verdadeiro desse torturador.   

Provavelmente também o policial que me interrogou no DOPS, provavelmente o 

Roque sabe quem é. Eu não sei, não sei o nome, não o reconheceria porque faz muitos e 

muitos anos, mas provavelmente o Roque, que também deveria ser chamado para falar 

sobre a morte do irmão dele, provavelmente ele saiba quem é esse policial. Porque esse 

policial, quando o Roque foi preso, me interrogou na casa em que nós morávamos. 

Bom, é isso que a memória, que eu consigo ter de lembrança. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Ontem  eu dei em um papelzinho, mas 

não sei se ficou com o Deputado, que a gente combinou, que a gente combinou de dar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Espere Celeste, pelo amor 

de Deus. Deixa-a concluir, depois você vai, é o Consul Brasileiro em Santiago do Chile. 
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A SRA. CELESTE MARCONDES –  – Exatamente, é. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES -  Bom, lembrando isso acho que até mais 

importante do que o nome do Cônsul, foram os companheiros assassinados no Chile, o 

caso do Wânio que foi, ele teve uma obstrução intestinal, não foi dado nenhum socorro 

médico, nenhum atendimento médico para ele. O caso do Nelson. 

 

A SRA. – (Inaudível), como desapareceu. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES -  Couto, é. 

 

A SRA. – K, O, U.                

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES -  Ah, era um sobrenome, isso, Kohl. Eu era 

muito amiga e ainda sou, ainda tenho contato com a viúva dele que, mesmo depois de 

muito tempo ele desapareceu no Chile, faz muito pouco tempo que ela recebeu o 

atestado de óbito dele que estava perdido em um cartório no Chile e isso teve impacto 

inclusive na vida da família, familiar dela depois da morte dele, porque ela se casou 

novamente, mas ela não poderia casar, já tinha filhos e ela não podia casar porque ele 

não era considerado morto. Ela teve que fazer um divórcio extremamente traumático, de 

uma pessoa que ela sabia que tinha morrido, para poder se casar com o companheiro 

dela. 

Tem mais gente que morreu no Chile, tem os desaparecidos na Argentina, tem 

um irmão, Carvalho não me lembro qual, era Joel, Jairo, Derly de Carvalho, não me 

lembro qual deles que desapareceu no Chile, o Edmur que desapareceu, o Edmur enfim, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



15 

 

é fácil de saber o nome dele, que desapareceu também no Chile e mais alguns 

companheiros que eu não me lembro o nome. O Onofre e tinha mais um. 

 

(Inaudível) 

 

O Lavechia tinha mais um, era alguma coisa. 

 

A SRA. – Vitor, um que era filho de um médico. 

 

A SRA. – Vitor, o Daniel Carvalho. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Foi o Daniel Carvalho, não foi o Jairo, foi o 

Daniel Carvalho, isso, isso. Bom, enfim é muito que se tem que apurar né, mas isso é 

fundamental e eu como participante dessa história agradeço a essa Comissão, estar 

cavoucando isso tudo, o que é muito, muito, muito duro. É isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigado. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – O que eu vou falar é um. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Espere aí, eu vou te passar 

a palavra, espere um pouquinho, por favor, só um minutinho eu te passo a palavra. 

Aninha, sabe o que eu queria te pedir em reunião assim, gravando? Que a gente 

pudesse organizar uma Audiência da Comissão sobre os atestados de óbitos, agora que a 
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coisa está tomando um rumo natural, oficializar isso aí, fazer uma Sessão, não é? 

Convidar as pessoas, Celeste, você vai falar não é?  

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – É rapidinho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou pedir desculpas para 

vocês, que eu não estou me sentindo muito bem. Então, você não vai falar do Dorival, 

vai? 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Não. É do João e do Roque. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, Celeste Marcondes 

vai fazer um depoimento. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – É uma coisa muito bonita, é assim, o 

sofrimento do Roque com a morte do João é um negócio que até hoje eu acho difícil 

dele vir aqui, porque foi um sofrimento muito, ele, o irmão foi para a militância através 

desse irmão mais velho, é uma marca no Roque que ele não fala com ninguém sobre 

esse irmão. E teve um dia, a gente morava junto no Chile, eu, a Aninha, o Roque a gente 

morava na mesma casa. 

Um dia, eu estava muito triste e ele falou assim, "vamos parar de chorar? Porque 

quem tem razão para chorar hoje aqui sou eu. Eu estou com vontade de chorar, vamos 

limpar essa casa, vamos fazer um almoço gostoso, um arroz com feijão e nós dois 

vamos parar de chorar". Aí, ele me contou o que ele nunca tinha contado para ninguém, 

é um negócio lindo. Eles moravam no Paraná, em uma fazenda de gado e o cara não 

deixava ninguém tomar leite lá, aí ele e o João levantavam de madrugada e iam lá onde 

estavam as vacas e chupavam leite na teta da vaca e vinham para casa e dormiam.  
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Um dia a vaca caiu em cima do João, amassou o João. Ele ficou desesperado e 

teve que contar para o pai para ir lá e tirar a vaca de cima do João. Tirou e o João estava 

inteirinho arrebentado, perna quebrada, tudo e não morreu. O dono da fazenda expulsou 

eles de lá, o pai ficou sem emprego, aquela loucura e tudo em torno de um leitinho 

tirado da teta da vaca. E o João não morreu porque levaram ele em uma carroça até um 

médico perto e era tudo fratura, não tinha nada de amassado, foi braço quebrado, perna 

quebrada, esse negócio.  

E o João sobreviveu, chorava e me contava, ele não morreu com a vaca, mas 

morreu nas mãos daqueles animais da polícia Brasileira. Aí nós dois choramos, 

choramos e depois nós fomos para a cozinha e fizemos uma janta bem gostosa para todo 

mundo e ficamos o dia inteiro chorando, eu e ele, foi a primeira vez que ele conseguiu 

falar da morte do irmão para alguém. Ninguém, ele nunca tinha conseguido falar e até 

hoje nós temos essa coisa, nós dois, a gente tem. Aí eu escrevi um conto que ficou 

muito famoso, que depois verteu para o francês, ele falou para mim, "você escreve"? 

Falei, escrevi um conto, que começava assim, “Os Animais da Tortura”, que matam, a 

vaca foi mais suave, o peso de cem quilos da vaca foi mais suave nesse menino 

explorado, que não podia tomar leite, só na teta da vaca. 

O  conto ficou muito bonito, rodou por aí, eu nem sei por onde anda mais, mas 

até hoje para o Roque é uma dor, mas é uma dor, um negócio muito pesado para ele a 

história desse irmão. Agora, tem que, como você falou em outro dia, tem que mexer na 

caixa preta do Hospital Militar, tem muita gente que morreu no Hospital Militar. Deve 

ter uma lista lá. Eu tive um caso horroroso que também eu não consigo falar, o Hospital 

Militar, que eu fui acudir uma pessoa lá, mas o Roque merece todo o carinho da gente 

por essa dor. Imagine ele ver o irmão debaixo de uma vaca quase morrendo, já era a dor 

que o capital impunha para ele e depois os animais mataram o irmão dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Muito obrigado. Aninha, e 

do Dorival? Você não tem, porque eles também eram de Osasco do mesmo tempo, só 

que eles eram da ALN, não é? O Dorival era mais velho, ele conviveu com vocês, o 

Dorival?  
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Olha, eu realmente me lembro assim do 

nome talvez, mas não me lembro, não me lembro. Provavelmente cruzei com ele 

algumas vezes, mas não me lembro. Tem coisas assim, tem muitas partes da memória 

da gente que um pouco que desaparece. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Agora, quem atuava em Osasco nessa 

época, era professora lá na igreja é a Elza Lobo. Eu e a Elza Lobo, a Elza conhecia todo 

esse pessoal que estudava que depois ia militar, a Elza tinha contato com todos eles lá. 

Ela tem uma ligação muito importante com todo esse pessoal de Osasco, ela falava a 

meninada de Osasco, porque ela ia lá na igreja ela era da AP e tinha contato com toda a 

meninada. Saiam da fábrica, iam para a escola e da escola iam se reunir em vários 

lugares e aí que entrava o pessoal da Elza e pode ser que ela conheça o Dorival. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Olha, é muito provável que três pessoas 

conheçam. O Roque, o Manoel Dias do Nascimento, o Neto e o meu irmão. Porque eles 

tinham mais contato com os operários das outras fábricas. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – O Luizão, o Stan. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – O Luizão. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – O Stan também, o Stanislau, eles devem 

ter mais memória. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Eram da turminha lá. Turmona linda, 

maravilhosa.  
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A SRA. ANA MARIA GOMES – O Zé Pedro também. O Zé Pedro, eu 

conheci. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Mas o Neto também. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Mas o Neto. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – O Neto e depois o Stan. É possível.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você ficou quanto tempo 

no Chile? 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu fiquei três anos. Eu cheguei um mês 

antes da posse do Salvador Allende e saí, pela Embaixada da Argentina, onze dias 

depois do golpe, onze ou doze dias depois do golpe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você morava com o, você 

conseguiu entrar na Embaixada? Com quem você morava e quem desse pessoal entrou 

na Embaixada mesmo? 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES - Olha, da casa que eu morava só o Roque 

entrou na Embaixada porque os outros tinham problemas políticos no Brasil, mas 

tinham uma situação, eram ligados a FLACSO que eu não me lembro mais o que quer 

dizer, mas tinham passaporte, tinham proteção internacional. Eram professores na 

FLACSO, então tinham uma proteção internacional, agora dos companheiros que eu 

conheci, todos tiveram que entrar por alguma Embaixada. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



20 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Serra escreveu um artigo 

hoje sobre a FLACSO no Estadão, no editorial. Quer falar alguma coisa?  

 

A SRA. ANA MARIA GOMES -  Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu agradeço, você 

podia fazer uma, como hoje é 12 de setembro, ontem você esteve aqui na Assembleia, 

no dia 11 de setembro, você podia falar um pouquinho sobre o dia 11, sobre esses dias 

sobre Salvador Allende. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Posso. Eu fugi né, Amelinha? Eu fugi 

porque iria ficar um pouco pesado eu falar os dois dias né, mas bom, então vamos lá, 

né?  

Então, eu cheguei ao Chile logo depois da eleição, foi muito para a gente, bom 

quero dizer o seguinte, a esquerda latino-americana, a esquerda brasileira eu acho que 

talvez pelo fato de a gente falar português, a gente sempre teve uma distância do resto 

da América-Latina de fala espanhola. Então, a gente tinha muito pouca informação, eu 

estou falando assim muito da minha experiência pessoal e a gente sempre teve muito 

pouca informação do que acontecia no resto da América-Latina e no resto aqui, do Cone 

Sul. 

Então, quando eu cheguei ao Chile, foi uma surpresa muito grande existir a 

democracia, poder tratar as pessoas de companheiros, existir um Partido Socialista, 

existir um Partido Comunista absolutamente legal e outras organizações de esquerda 

também, inclusive muito mais radicais do que o Partido Socialista e o Partido 

Comunista e saber que existia um país que era como muito bem diz o hino nacional 

deles, um asilo contra a opressão. 
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A SRA. CELESTE MARCONDES – "Que o la tumba serás de los libres". 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – É. Fazia parte do hino nacional deles e era 

um lugar que recebia todos os marginalizados então, o Chile para mim foi muito 

importante porque me permitiu conhecer a esquerda latino-Americana inteira. Tinha a 

esquerda, tinha bolivianos, uruguaios, argentinos enfim, de todo lugar tinha gente. E nós 

tínhamos contatos e mais ainda, com a esquerda chilena e então, me permitiu conhecer 

um pouco o resto da América-Latina. 

E um país completamente diferente porque o golpe, ele começa pelo Brasil, que 

foi em 64 e depois vai caindo, país, as democracias que existiam foram caindo uma por 

uma. Vai o Uruguai, vai a Bolívia, a Argentina que tinha havido uma ditadura, mas que 

estava em uma situação muito intermediária e por último o Chile. 

Bom, no dia 11, como um pouco, como foi dito ontem, o golpe vinha, a esquerda 

chilena, como a gente estava conversando há pouco, não acreditava, eles diziam que no 

Chile não passava nada, “en Chile no pasa nada”, eles diziam que os militares, eles 

eram Constitucionalistas, Democráticos e que em nenhum momento seria possível um 

golpe no Chile apesar de todas as ameaças, apesar de todo o movimento da direita, de 

tudo o que acontecia, eles não acreditavam, eles não acreditavam que isso fosse 

possível. 

E era claro, porque fazia parte de uma política de controle dessa parte dentro da 

Guerra Fria e tudo mais, né? Fazia parte do controle mesmo, naquela época do 

Imperialismo Americano e que não era possível se permitir nenhuma Democracia, ela 

tinha que ser substituída por uma ditadura. O golpe então, no Chile foi violentíssimo, os 

estrangeiros foram todos literalmente caçados, eles foram caçados. Casas onde entravam 

pessoas diferentes, casas onde sabiam que tinham estrangeiros morando,o exército 

invadiu, levou todo mundo, tanto no caso que foi até comentado ontem, de um rapaz 

que ele era turista, ele foi pego, ele estava lá só para conhecer, ele foi pego e fizeram ele 

com mais uma porção de gente que tinha sido pega, correr em direção ao Rio Mapocho, 

que é um rio que atravessa Santiago, porque daí eles metralhavam e eles já caiam no rio 

e o rio levava. E esse rapaz foi ferido e ele correu e ele foi ferido e caiu no rio. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não foi o Nóbrega? 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Não. Não foi o Nóbrega. A história do 

Nóbrega houve uma confusão ontem. Não, a memória falha né? O Nóbrega teve outra 

história, bom, o Nóbrega é uma história muito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Qual era o nome desse 

rapaz aí? 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES - Esse rapaz era Luiz Carlos de Almeida. 

Muita gente quase escapou de ser fuzilado, enfim e esse rapaz depois ele foi parar na 

Embaixada da Suécia e esteve na Suécia, inclusive na época em que ele chegou na 

Suécia, eu também estava lá, ele estava com o braço engessado porque o tiro que deram, 

deu no braço. 

Enfim, e aí teve todos os brasileiros e latino-americanos que foram presos e 

foram no Estádio Nacional, alguns morreram, desapareceram como no caso do Nelson, 

no caso do Wânio que morreu no Estádio sem assistência médica, os outros brasileiros 

se exilaram em Embaixada, eu fui para a Embaixada da Argentina e é interessante eu ter 

lembrado muito dessa história porque tinha um Secretário na Embaixada da Argentina, 

que era Peronista de esquerda e a ideia, enfim a política das ditaduras latino-americanas 

era não deixar ninguém que tinha sido refugiado no Chile, deixar na América-Latina. 

A ideia era expulsar todo mundo para a Europa, quer dizer, o mais longe 

possível da América-Latina e o Governo Argentino que era o Perón na época, mas já 

bastante controlado pelos militares, não queria, aceitou na Embaixada, mas não queria 

aceitar na Argentina. Então, o que fez esse Secretário Peronista? Ele pegou um punhado 

de cada nacionalidade, pôs no avião da Força Aérea da Argentina e mandou para a 

Argentina. 
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Bom, lá ficamos, fomos interrogados como presos mesmo, no hotel Ezeiza, mas 

é muito interessante eu tenho lembrado muito como dessa história porque não sei que 

fim levou a carreira desse Secretário da Embaixada, porque ele foi contra as orientações 

do próprio Governo, mas isso fez com que a vida da gente, porque existia ameaça 

constante de invasão da Embaixada Argentina. E enfim, a Argentina foi obrigada a 

aceitar não só esse primeiro grupo, que eu fui por acaso, foi um acaso eu ter entrado 

nesse grupo, não sei qual foi o critério, mas depois isso levou a que a Argentina 

acabasse recebendo todos os latino-americanos, inclusive os brasileiros claro né, que 

estavam refugiados na Embaixada da Argentina, não aceitou como refugiado na 

Argentina, mas foi obrigado a transladar do Chile para a Argentina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou 

na Argentina? 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Na Argentina eu fiquei um mês, um mês e 

um pouquinho, porque nós ficamos quase um mês presos esse primeiro grupo. Ficou 

preso na Embaixada, no Hotel Ezeiza com polícia na porta, estávamos presos né? 

Saímos quase um mês depois graças a um habeas corpus, pedido, impetrado enfim, não 

sei qual é aí o trâmite, pelo, na época acho que era Deputado Alfonsín, que depois foi 

Raul Alfonsín que depois foi Presidente da Argentina. Ele é que acionou esse habeas 

corpus e nós fomos soltos através de um habeas corpus, ficamos mais um pouco e 

fomos também depois de escolher em uma lista de, colocar três países para o qual 

aceitávamos ir. Só, que tinha o seguinte detalhe, se a gente não colocasse o nome desses 

três países, nós seriamos colocados na fronteira dos nossos respectivos países, o que iria 

significar evidentemente morte na melhor das hipóteses, morte imediata na melhor das 

hipóteses. Na pior, tortura e ter uma morte lenta. 

Então, essa foi a política, eu fiquei um mês na Argentina e depois a Suécia 

ofereceu asilo e eu fui para a Suécia. 
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A SRA. CELESTE MARCONDES – Ana, como foi aquela história com a 

minha irmã que encontrou com você lá? Vocês estavam presos, é isso? A Marina foi lá. 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Nesses dias em que eu fui solta.                 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Eu sou Amelinha Teles da Assessoria da 

Comissão da Verdade. Ontem foi aqui celebrado um momento, celebrado um momento 

de sobrevivência daquele povo chileno a todo o golpe militar, o Pinochet na frente desse 

massacre que foi não só aos chilenos, mas como aos outros militantes que ali estavam. 

Então, eu queria lembrar que sempre o povo brasileiro tem que ser eternamente 

grato ao povo chileno. Em vários momentos nós tivemos o apoio, a solidariedade e o 

carinho daquele povo e eu me lembro de que em 1964 até nos dias que antecediam o 

golpe militar aqui no Brasil, já se pensava, na pior das hipóteses, nós podemos correr 

para a Embaixada do Chile, todo mundo sabia disso, que iria ser recebido no Chile. 

Então, muitos Brasileiros foram, de 1964, porque você já pega outro período, 

mas o pessoal pega lá atrás e foram sempre muito bem recebidos, puderam estudar, 

assim como a gente ouve aqui os depoimentos das crianças que viveram em Cuba, são 

eternamente gratas ao Governo cubano, também nós temos que ser ao Governo 

Democrático Chileno que houve antes do Pinochet. 

A outra coisa é que nós aqui no Brasil, nós tentamos, em algum momento dessa 

história, manifestar a nossa solidariedade ao povo chileno, aquele país. Eu acho que tem 

um momento aqui, não sei se foi lembrado ontem em que eu não pude estar presente, 

mas houve um momento aqui em que nós criamos uma Associação de Amizade e 

Solidariedade Brasil-Chile, e nós fizemos várias manifestações em conjunto com os 

chilenos. Muitas vezes os chilenos não podiam estar à frente desse movimento porque 

eles estavam sendo perseguidos no Chile e podia haver um ataque da polícia chilena a 

eles, prisão, desaparecimentos, sempre existia essa ameaça.  

Então, eu acho que é importante colocar esse movimento e desse movimento eu 

acho que nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, houve um momento que nós 
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pudemos fazer uma jornada de mulheres brasileiras apoiando a jornada de mulheres 

chilenas no mês de março, se não me engano em 1985. Era em que o Governo Sarney, o 

Sarney articulou, a pedido nosso, junto ao Ministério das Relações Exteriores para ter 

total, digamos assim, para que a gente tivesse um apoio governamental, estatal e que 

ninguém, nenhum militar chileno podia nos pegar, não podia nos prender. 

Então, foi aqui a grande, nossa amiga e que deve ser sempre lembrada, a 

Margarida Genevois, esteve à frente desta delegação e outras mulheres da USP, dos 

sindicatos, eram 14 mulheres, uma delegação de 14 mulheres e foi muito importante 

esse momento porque o Governo Chileno massacrava as mulheres que se manifestavam. 

Nós assistimos a prisão de uma menina de 11 anos pelo Governo Chileno e nós 

exigimos dos carabineiros a presença nossa na delegacia, para registrar esse fato, porque 

esse fato é crime a uma criança de 11 anos e eles não queriam deixar, mesmo a gente 

tendo todo esse apoio do Estado Brasileiro. 

Mas a Margarida Genevois ela tinha apoio além do Estado Brasileiro, ela é do 

estado Vaticano, do Vaticano, então ela conseguiu que todas nós entrássemos dentro da 

delegacia, visitássemos essa menina e nós falamos que nós iriamos fazer essa denúncia 

para todos os órgãos de Direitos Humanos do mundo, o que foi feito posteriormente. 

Eu acho que tem um momento também muito importante do nosso encontro com 

os familiares chilenos, dos desaparecidos políticos e de chilenos sobreviventes ao golpe 

que foram presos e torturados no Estádio Nacional e que falavam que pela primeira vez 

quando ali no Estádio Nacional, eles ouviram falar de pau de arara porque tinha 

torturador brasileiro falando essa expressão, foi a primeira vez que eles ouviram. Falei 

que nós ainda tínhamos que passar por essa vergonha, porque eles ouviram essa palavra 

através dos torturadores brasileiros que estavam lá. 

A Operação Condor estava em plena ação ali, já começou ali com muita força e, 

antes de falar do Luiz Carlos de Almeida, eu queria lembrar da Sola Sierra, que foi a 

Presidenta da Agrupación de los Detenidos y Desaparecidos de Chile e que essa mulher 

tem uma atuação, todas as vezes que a gente lembrar do Chile, nós temos que lembrar 

dessa mulher. Ela teve uma atuação extremamente forte por todo, não foi só no Chile, 

ela fez na América Latina toda, ela fez toda  a Europa, Estados Unidos a denúncia dos 

desaparecidos chilenos, ela tinha um marido desaparecido. 
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E ela foi uma das que articulou a Federação de Familiares da América Latina a 

FEDEFAM que foi um espaço muito importante para a nossa participação enquanto 

familiares. A Sola Sierra, ela não só acompanhava todos os casos de desaparecidos 

políticos no Chile, como também dos torturadores e onde é que eles andavam. Então, a 

Sola Sierra descobriu um torturador Chileno que era da DINA que morava aqui em 

Mogi das Cruzes, Osvaldo Romo Mena que aqui ele tinha um outro nome, agora não me 

lembro, ele arranjou um nome brasileiro, um documento falso na maior tranquilidade, 

inclusive ele ia ser candidato a vereador em Mogi das Cruzes nessa ocasião.  

E nós então fomos à OAB denunciar essa situação e pedir, no mínimo, a prisão 

dele. A Polícia Federal Brasileira prendeu, mas a OAB tinha dúvidas se ele deveria ser 

extraditado ou não para o Chile e a Sola Sierra veio aqui, nós trouxemos a Sola Sierra e 

ela falou, ele tem que ser extraditado. Ele tem que prestar contas dos crimes de lesa-

humanidade lá no Chile. Ele, pelo menos, o dia que ela trouxe a lista das pessoas que 

foram assassinadas e as mulheres que foram assassinadas, porque ele assassinou muitas 

pessoas, torturou e assassinou. Mas as mulheres ele tinha assassinado pelo menos cem 

mulheres e antes de assassinar, ele estuprava. 

Ele tirava de dentro dos quartéis, levava para a casa dele para tomar café, ainda 

chamava e dizia que elas iam tomar um lanchinho melhor porque ali no quartel estava 

muito pouco, levava para dentro da casa, estuprava e depois matava. Ele respondeu 

pelos crimes de acordo com as possibilidades lá do Chile, mas ele respondeu, porque 

parece até que ele teve prisão domiciliar e parece que ele não vive mais hoje. Mas foi 

um trabalho importantíssimo da Sola Sierra e dessa Agrupacíon, de los Detenidos. 

E por últimos eu queria falar do Luiz Carlos de Almeida porque teve dois, a 

questão foi o seguinte, tinha dois Luiz Carlos de Almeida, olha só que, e os dois 

brasileiros e os dois no Chile. E um deles, e eles estavam juntos nesse momento aí que a 

polícia foi encurralando para o Rio Mapocho para e aí um metralhado, cai e morre e o 

outro sobrevive, que é esse que ela falou e isso nos deixou muito atormentados anos e 

anos, nós ficamos atormentados porque a gente achava que os dois eram um só, não era 

possível, porque os dois foram metralhados, os dois ficaram no Rio Mapocho, então era 

um só e que morreu, não existiu outro. Mas esse outro apareceu, muitos anos depois ele 

apareceu para dar esse depoimento e esclarecer essa dúvida que se mantinha junto aos 

familiares. 
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E essa história está bem relatada no Dossiê dos Mortos e Desaparecidos 

Políticos, Dossiê Ditadura, nesse de 2009 da Imprensa Oficial e também estão bem 

relatados tanto o caso do João Domingues da Silva como do Dorival Ferreira que 

infelizmente não sei se ainda está vivo, mas a mulher dele era a dona Esterlita e ela 

denunciava e em todas as oportunidades o assassinato do Dorival e nós tivemos a 

oportunidade naquela época de colher, em detalhes, o depoimento dela, o depoimento 

da Iracema, a irmã do João Domingues da Silva, o Roque Aparecido já deu esse 

depoimento, inclusive ele tem, ele até chegou a fazer uma verificação para ver se o 

dossiê tinha as informações necessárias e ele validou, digamos, as informações do 

dossiê. 

Então, só estou falando isso para a gente esclarecer e eu sempre, esse caso do 

Luiz Carlos de Almeida, outro dia esteve aqui o depoimento a respeito do Nelson Kohl, 

tem até um filme sobre a vida dele que é interessante, que a filha faz. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Não, o filme da filha é do outro que 

morreu no Rio Grande do Sul. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Não, eu estou falando do Nelson Kohl, mas bom, 

que seja de outro, mas eu estou falando do Nelson Kohl. Só um instantinho, Celeste, eu 

estou colocando a história do Nelson Kohl porque foi dado o depoimento aqui, foi 

mostrado essa parte do filme em que mostra o Nelson Kohl, mostra a esposa dele que na 

época, inclusive onde eles moravam porque eles vão lá em Santiago, fazem as cenas lá e 

nesse dia que era do Nelson Kohl, a gente queria que fosse também do Luiz Carlos de 

Almeida, esse que foi assassinado no Rio Mapocho, porque são dois, um não foi e o 

outro foi e os dois têm o mesmo nome, brasileiros. 

Mas aí, um companheiro que conheceu, que não teve condições de vir dar o 

depoimento, então aqui nessa Comissão é necessário ainda esse depoimento e eu estou 

fazendo esse esclarecimento hoje, mas talvez seja até importante reiterar em outras 

oportunidades esse esclarecimento que acaba sendo um Luiz Carlos só e são dois, é isso 

que eu quero dizer. 
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A SRA. CELESTE MARCONDES – O filme é daquele rapaz que quando 

voltou, morreu no Rio Grande do Sul, o Celso. No filme, da filha do Celso, que faz e 

nele ele fala do Nelson, porque eles moravam todos na mesma casa, o Nelson, a Elaine, 

o Celso. 

Então, eles moravam na mesma casa. Vieram buscar os homens da casa, levaram 

o Celso que depois morreu no Rio Grande do Sul e o Nelson. O Nelson desapareceu, 

certo? E a Célia e a Elaine pegaram as duas crianças e saíram, foram até se encontrar 

com o Toshio. Foram encontrar e enfiou ela na Embaixada da Argentina, a Célia com as 

crianças. Entrou na Embaixada da Argentina e o Nelson nunca apareceu. Ele tem um 

ginásio aqui na Vila Madalena, que ele dava aula de Biologia lá, e que todo ano faz um 

elogio para ele e o filme é da Flávia que é filha da Célia e do Celso. Que falou do 

Nelson porque o Nelson morava na mesma casa.  

Aliás, era a um quarteirão da minha casa e por isso que ela saiu correndo e foi 

encontrar com o Toshio e o Toshio botou na Embaixada e o Toshio ficou lá. E, nossa, 

foi uma loucura, ele era do POC, tinha acabado, pouco tempo que ele tinha chegado lá, 

tinha morado um pouco comigo na casa que morou todo mundo e depois eles foram 

para essa casa. Ele era, nossa, tão interessante, ele foi colega de ginásio, primário, etc. e 

tal do Merlino dos Santos. Quem levou o Nelson para a militância foi o Merlino. 

Então, as duas mães, do Merlino e do Nelson, eram vizinhas lá em Santos, já 

faleceram, mas são dois desaparecidos de Santos. Fizeram um negócio muito, muito 

triste. Para você ter uma ideia do que foi o golpe do Chile, a filha da Margarida 

Genevois, a Rose, com dinheiro, com documento, com tudo, sabe o que aconteceu com 

ela?  Durante o golpe, ela teve uma dor de dente, uma infecção de dente desse tamanho 

assim, a cara deste tamanho e não podia sair na rua. Ela não podia sair na rua para ir ao 

dentista porque simplesmente tinham pego o documento dela, ela não tinha documento, 

ela não podia ir ao dentista, com a cara deste tamanho. Aí ela lembrou que a mãe era 

francesa, foi na Embaixada da França e a França conseguiu deixar ela em Buenos Aires, 

onde a gente se encontrou e ela não tinha nenhum documento para circular em Buenos 

Aires. A filha da Margarida Genevois, imagine? Com todo o conhecimento que ela 

tinha. 
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Aí, um médico do ERP, que tinha ligação cor ERP pelo do POC, veio de 

madrugada lá onde a gente estava, pegou e levou ela no hospital, eu até fui junto, 

arrancou dois dentes dela com a cara deste tamanho, voltamos, tomou o remédio e tudo, 

mas é uma coisa impressionante as vivências, sabe, tinha dinheiro, tinha tudo e não 

tinha um documento para ir ao dentista, para circular e ir ao dentista. Com a cara assim, 

coitada. A Rose, nossa, quando eu cheguei no Brasil, ela estava no aeroporto e eu falei, 

cadê a cara e ela falou, não tenho mais. Um negócio, situações e a minha irmã levou 

uma bombinha de asma para ela lá na Argentina, que ela tinha certeza que ela estava 

sem a bombinha, coisas desse tipo, foi uma loucura. 

Agora, tem uma coisa linda. São as amizades que a gente fez no exílio. A gente 

ganhou família, a gente até hoje são pessoas que moravam todos juntos, um ajudava o 

outro, também um falava mal do outro, mas depois esquecia e tinha tudo. Eram famílias 

que se constituíam assim, a festa de fim de ano, coisas assim o pessoal do Rio era mais 

animado e ligavam mais as coisas. Teve muito sofrimento, a situação de não poder 

voltar era um horror. Todo dia de manhã você acordava, você não sabia nem onde você 

estava. Todo dia de manhã você pensava que você estava em casa e você não estava, 

você estava em outro país, era um negócio terrível. 

Eu, a Aninha, o Roque, a Rose Genevois, a gente fez uns negócios, é família até 

hoje. É tão marcante que é um negócio impressionante. Eu estou aqui e só pensando no 

Roque, aí que peninha dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quanto tempo você ficou 

na Suécia?  

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Na Suécia eu fiquei um total de 4 anos. O 

meu asilo sempre foi na Suécia, mas eu morei um tempo na França para estudar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  É verdade. 
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Então, tinha época que eu ia só para 

trabalhar na Suécia e os últimos anos também foi só na França, mas o meu refúgio até 

79, nenhum de nós tinha nenhum tipo de documento. Nós tínhamos um documento de 

viagem da Convenção de Genebra de 52, se eu não me engano. Então, a gente sempre 

tinha que manter um vínculo. Eu queria, só bem lembrado por parte da Amelinha, sobre 

a solidariedade do povo chileno que sempre foi um povo muito politizado, a 

solidariedade deles durante a democracia quando os refugiados foram chegando cada 

vez mais, apesar de eles receberem durante muito tempo, mas é a partir de 68 que 

começou a ir mesmo muita gente, não só do Brasil, mas de outros países também. 

E a solidariedade que a gente recebeu nesse momento, mas mesmo depois do 

golpe. Eu só entrei na Embaixada da Argentina porque dois rapazes da Democracia 

Cristã, correndo o risco também de levar tiro, ajudaram. Estava eu e o Roque e eles 

ajudaram, entretiveram os carabineiros que estavam na porta, no portão da Embaixada 

enquanto fingiam pedir uma informação, nós entramos. Depois eles atiraram em cima 

da gente, mas a gente já estava andando. 

Então, o tipo de solidariedade mesmo depois do golpe, a solidariedade dos 

companheiros chilenos presos, o meu irmão tem relatos assim lindos de eles dividirem o 

cobertor e eles lá presos também e dividindo cobertor, dividindo uma fruta, então nesse 

12 de setembro realmente, Amelinha, a gente tem que lembrar e esse povo irmão da 

gente né, que nos acolheu e que depois foi solidário mesmo no momento mais difícil 

que foi aquele golpe sangrento que eles tiveram no Chile. 

Também lembrar, já que estamos lembrando, vários Embaixadores Europeus, a 

maioria foram assim muito solidários, também correndo riscos, mas o Embaixador que 

teve a atuação mais importante foi o Edelstam, da Suécia. Ele fez malabarismos para 

fazer a gente entrar na Embaixada, gente no porta-malas do carro dele, gente enfim, ele 

bolava coisas incríveis para fazer as pessoas entrarem na Embaixada. Ele tinha uma 

longa experiência porque ele estava em Jacarta quando houve o golpe na Indonésia e ele 

ajudou muita gente também a entrar na Embaixada. Durante a Segunda Guerra ele 

atravessava pessoal da fronteira da Noruega, Dinamarca, que estava invadida pelos 

nazistas, ele ajudava atravessar a fronteira para a Suécia, que não estava na Guerra, para 

a Suíça e foi uma pessoa assim maravilhosa. Ele já faleceu, mas uma pessoa assim, que 

salvou muitas vidas e de todas as nacionalidades, de chilenos, de brasileiros e enfim, de 
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outras nacionalidades latino-americanas. Então eu acho assim, que uma homenagem que 

a gente tem que prestar no dia de hoje a essa gente toda. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Danilo, tem como levantar 

aquele vídeo da ESPN que teve aquele jogo do Santos contra a seleção chilena, sendo 

que as pessoas estavam presentes no Estádio Nacional, presas ainda? Mas dá para você 

trazer, por favor? Da ESPN. E, que eu queria falar? Bom, aí você volta para o Brasil, 

não é? Que você já depôs naquele outro depoimento. 

Me fale uma coisa, lá em Osasco tem alguma, tem tanta gente que deu a vida e 

tal, tem alguma coisa lá do Centro Zequinha Barreto, tem algum centro de memória lá 

em Osasco? A prefeitura apoia? Como é que está esta questão da memória? 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – O Centro do Zequinha está ótimo, na 

biblioteca tem cada coisa, está muito boa. Funciona lá no Sindicato dos Químicos. Tem 

uma biblioteca com uma bibliotecária lá, que faz pesquisa, tudo o que você pede. 

Conhece a Nádia Gebara, que foi mulher do Arsênio? Então, a Nádia saiu da USP, 

largou tudo e está só cuidando disso. Todo o sábado tem um debate, passa um filme. Eu 

achava legal fazer um negócio lá da Comissão da Verdade. Seria legal porque lá tem 

toda a infraestrutura. Sábado os trabalhadores das fábricas vão lá pegar um livro, levar o 

livro embora, sabe esse negócio todo? Fazer um negócio lá, seria super legal para você, 

eu acho super legal. Fala com a Nádia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  A Nádia Gebara, não é? 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – A Nádia Gebara, ela é terrível, né? Ela é 

pior que eu, ela é pior que eu, mas é muito interessante porque ela tem aquele negócio 

de cultura lá e a Comissão da Verdade entrar, nem sei se você vai obter coisas lá, mas 

também você passar para lá que existe uma Comissão da Verdade, do que vocês estão 

fazendo. O que você está fazendo é maravilhoso, isso aí tem que ser exposto lá no 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 

 

Centro de Cultura do Zequinha. Lembra aquele negócio do violão que você fez da mãe 

dela? Foi a ideia da Nádia. A mãe dela guardou um violão. Você soube dessa história?  

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu contei, eu e a Ieda contamos. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Então, esse negócio é da ideia dela de 

fazer a cerimônia de entregar o violão, a mãe dela entregou, foi muito bonito. Eu acho 

que vale a pena, não é pegar o que eles teriam a dizer, mas o que vocês têm a dizer para 

os trabalhadores de lá. Sabe, é outra volta. O que vocês já fizeram, que não fizeram, aí 

vai aparecer forçosamente coisas de lá, famílias e um monte de coisa, até eu acho muito 

interessante você usar um, ah, vocês merecem, ser falado, ser contado tudo o que vocês 

estão fazendo, dar um empurrão assim nas coisas, contar tudo, meu Deus do céu, vão lá 

com imprensa, com Estadão, Globo, põem tudo lá. A gente consegue, é só marcar, 

também tem que falar um pouco de vocês sabe, o que vocês estão fazendo. Desculpa 

(ininteligível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom.  

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu, respondendo a pergunta, eu não 

acompanhei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você mora em Osasco?  

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Não, eu moro desde 1990, eu moro em Mato 

Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital. Eu fui para lá para trabalhar, na 

Universidade. Então, eu não acompanhei, eu estive duas vezes em Osasco só, que me 

convidaram para um evento sobre a guerra, sobre a greve, olha né, de 1968, mas eu não 
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acompanhei esse movimento todo de criação do instituto. Agora, a Celeste lembrando, 

pelo que eu me recordo da ideia de homenagear minha mãe foi da Ieda. Não teve 

vínculo, pelo que eu me lembro de não sei por que, eu não estava aqui com o instituto. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – A Ieda falou que o negócio do violão, a 

ideia foi minha, porque eu fui na casa da sua mãe, dormi lá e vi o violão, lembra? Foi 

esse violão aí, falei para a Ieda. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Celeste, mas você podia 

falar no microfone, não é? Dá o mesmo drama. Não, mas pode falar daí.  

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – A ideia, o Centro Zequinha, ele está 

funcionando super bem porque ele tem um espaço físico e ele tem grana também do 

Sindicato dos Químicos onde o Arsênio, que era do POC ,que tinha toda essa cabeça de 

fazer passado, de fazer história, o Arsênio era um cara genial, era meu amigo desde 64. 

Tem uma cabeça assim de fazer história, estudar, fazer biblioteca, ele faleceu e tudo isso 

aí foi em cima de formar lá. Aí, essa ideia de homenagear a mãe dela com violão e 

trazer, me passou para o Centro do Zequinha, organizou tudo. 

Eu acho que a atividade cultural que eles têm lá merece receber vocês lá e vocês 

merecem falar de vocês e falar um monte de coisa. Claro que a gente vai arranjar duas 

ou três pessoas que foram torturados que vão prestar depoimento, certo? O Stan conhece 

todo mundo lá, que se ferrou o Stan conhece e ele é legal, ele chama, não tem essas 

coisas de não chamar e. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas deixa eu perguntar 

uma outra coisa no microfone, você e o Toshio fizeram a curadoria daquele ciclo de 

debates sobre a ditadura lá no. 
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A SRA. CELESTE MARCONDES – No SINDSPEF. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês tinham vários filmes 

documentários. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Tinha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês não podiam fazer um 

resumo daquelas sessões aqui na Comissão? E trazer a autorização para a TV 

Assembleia projetar aqueles filmes que vocês trouxeram?  

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Vamos ver. Olha, o Toshio, ele tem uma 

incapacidade de usar tecnologia que é um horror. Teve, exatamente, ele não usa 

tecnologia e teve, por exemplo, o último debate, que foi muito interessante, que veio 

desde a construção da liberdade operária, teve velhinhos lá que apareceram, até chegar 

no PSTU, teve gente de tudo quanto é linha, partidão, foi lindo, tinha umas 240 pessoas. 

Tu sabes que ele não ligou um negócio, só gravou e não filmou? Você acredita em uma 

coisa dessa?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas gravou o áudio?  

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – É, tem o áudio, mas o que tiver eu acho 

que vale a pena juntar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Inclusive os filmes. 
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A SRA. CELESTE MARCONDES – É, vale a pena. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  São três filmes, que vocês. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Tem, tem aquele primeiro filme do 

Alípio, que aquele é muito bom. Aquele você já tem, não tem?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que ele estava lá, eu 

estava lá com dele. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Aquele é muito bom, aquele eu tenho 

aqui na minha bolsa. Tem que botar na Assembleia, com o seu nome lá. É muito bom 

aquele filme, do Alípio é fácil, aquele primeiro dia é fácil, depois teve o do pessoal do 

PSTU gravou alguma coisa porque estava o Didi lá, tem bastante coisa gravada, pode 

pedir para eles e tem um negócio interessantíssimo, foi o depoimento da Ângela 

Mendes de Almeida. Ela faz, se eu tiver gravado, se não tiver ela faz outra vez aqui para 

a Assembleia, tem que fazer. Ela tem um histórico que ela escreveu, é a tese dela, da 

POLOP, desde a POLOP, as divisões da POLOP, das teorias políticas, é muito 

interessante o que ela faz. Eu acho que tinha que ser chamado aqui para gravar, 

chamada pelo... 

 

(Inaudível) 

 

Mas ela não gravou. 

 

A SRA. – Ela falou sobre a POLOP. 
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A SRA. CELESTE MARCONDES – Não, da POLOP ela não falou aqui. Ela 

falou do Merlino. Da POLOP ela já falou?  

 

A SRA. - Falou, mas ela pode fazer de novo. 

 

Não, porque agora foi um negócio que teve três horas falando, muito 

interessante e teve discussões da Ângela e do Ceici. O Ceici, a voz dele é muito baixa 

assim, ele fala baixo, mas ele tem um livro também sobre a POLOP, é muito 

interessante o que o Ceici tem para falar, em termo de formação da população, de como 

deve ser formado, não tem nada de divergência política, nada dessas coisas, isso que foi 

bom naquele seminário, em nenhum momento teve crítica a não sei quem, nada, nada 

disso. Foi muito, muito bom porque foi assim, teoria, o que é? Como é que faz o 

trabalho? O que a gente vai fazer? Em nenhum momento teve discussão de nada. Isso 

tem o carimbo do Toshio, não é? Ele não admite, ele discute, como ele acredita na 

revolução ainda, então o carimbo dele é esse, nada de crítica, nada de não sei o que, e 

aliás ele vinha hoje aqui e não veio porque ele está muito emocionado, grudado na 

televisão por causa das coisas lá, mas é muito interessante trazer aqui para a 

Assembleia. Todo o documento que tiver lá, e trazer e botar no seu nome na TV 

Assembleia. Você, meu Deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  No nosso. 

 

A SRA. CELESTE MARCONDES – Eu vou ver isso, tá? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom.  
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A SRA. – (inaudível), vai trazer o atestado de óbito do Drumond. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Amanhã? Então, amanhã a 

Sessão é sobre o atestado. Que horas abre a Sessão de amanhã? 

 

A SRA. – Às 15 horas. É a partir das catorze, mas ele vai falar às 15 horas, da 

Família Drumond. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Sobre o atestado de óbito, 

a retificação do atestado de óbito. Só para ir concluindo então, que eu estava vendo se 

dava tempo para passar um filme inédito sobre o Estádio Nacional. Hoje à noite lá em 

Santo André vai ser a preparação de um grande seminário que vai ter no ABC de 3 dias 

sobre o golpe no Chile, 21, 22 e 23 lá no ABC. 

Bom, eu acho que, eu queria exibir um documentário sobre o Estádio Nacional, 

mas eu acho melhor a gente ir abreviando, não é? E agradecer ao pessoal que está 

cobrindo aqui a Sessão, agradecer mais uma vez a sua presença, muito obrigado. A 

Sessão está encerrada. 

 

(Aplausos) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

13/11/2013 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom dia. Está instalada a nonagésima quarta 

audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 13 de novembro de 2013, às 10 horas no Plenário Tiradentes para a oitiva de 

Asdrubal Serrano que esteve interno em instituição de restrição de liberdade para 

menores nos anos de 1970 e início de 1980. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Então nós vamos dar início formando a Mesa. Em primeiro lugar 

queremos chamar o Asdrubal Serrano aqui para participar aqui da Mesa. 

Gostaríamos de chamar também Ismar Ernani de Oliveira, Prefeito de 

Divinolândia. Anunciamos a presença aqui do vereador e assessor de relações 

institucionais Beto Custódio. Agradecemos a todos e vamos dar início então, com a 

palavra o Asdrubal Serrano. Você pode falar de você, se apresentar e relatar a sua 

história. Fique à vontade. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  O meu nome é Asdrubal Serrano, mas o 

meu nome de batismo é Augusto César Serrano. O nome Asdrubal surgiu ainda quando 

interno da FEBEM, mas não tinha nenhuma conotação política na escolha deste nome. 

Na verdade era um nome que a gente dava para os internos, para um grupo que a 

gente tinha e então cada um tinha um apelido. Então a gente pegava os nomes mais 

esdrúxulos para que não fôssemos reconhecidos pelos vigilantes que eram os 

funcionários que trabalhavam lá. 

Eu confesso que não sei de onde surgiu esta ideia de a gente trocar estes nomes, 

mas era mais para cometer ilicitudes dentro da unidade. O que seriam estas ilicitudes? 
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Invadir a dispensa de comida de madrugada, se entorpecer com desodorante líquido em 

cima do telhado e também para mandar bilhetes para os nossos companheiros. Então era 

a forma mais exata para que nós não fôssemos identificados.  

Para mim é muito difícil estar aqui. Quando eu recebi o convite do Presidente 

desta Comissão eu relutei bastante, pensei muito bem, porque são feridas que até hoje 

estão expostas e até hoje eu preciso ressignificar a minha vida a partir de realizações 

concretas. 

Eu consegui ter esta organização a partir de uma oficina de Teatro do Oprimido, 

numa escola de magistério, o CEFAM em 1989, no Bairro de Artur Alvim. Foi a partir 

desta oficina de Teatro do Oprimido e depois em uma visita ao Teatro Popular União e 

Olho Vivo, onde em uma conversa com o Idibal Pivetta e todo União e Olho Vivo há 

mais de 20 anos, eu comecei a entender a estrutura da sociedade, a entender o que havia 

se passado comigo e outros internos da Unidade de Batatais. 

Antes de começar a falar um pouquinho do cotidiano de internação, é importante 

que eu fale um pouco de mim, não é? Para vocês entenderem o grau de violência que foi 

acometido na Unidade Educacional, o E4 de Batatais. 

Recentemente eu tive alguns problemas de saúde motivados por depressão. No 

início eu achei que era por causa da minha separação, tem 3 anos que eu fui separado, 

estou separado e eu vinha tendo problemas seríssimos de saúde, muito deprimido. E 

problemas físicos também, inclusive com a perda da impotência (sic).  

E eu fui procurar ajuda, então passei por um psicólogo que me encaminhou para 

um psiquiatra e depois fui encaminhado para uma junta médica onde tive que realizar 

vários exames. E aí o diagnóstico que essa junta médica deu é que eu sou portador de 

transtorno de identidade de gênero. Ou seja, o que isso quer dizer? Para mim foi um 

choque que eu não imaginava isso. Eu sou um transgênero, segundo esses médicos. 

Até então eu passei toda a minha adolescência e minha fase adulta com várias 

dúvidas em relação à minha sexualidade, principalmente por causa dos crimes sexuais 

que eu sofri durante esse tempo todo nas unidades por onde eu passei. 

Eu fui para o sistema de internação aos 2 anos de idade, porque em 1973 existia 

um programa oficial onde as pessoas poderiam passar a tutela de seus filhos para o 
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Estado, se estas famílias não tivessem condições financeiras, elas poderiam fazer isso. E 

minha família, a minha mãe resolveu então entregar para o Estado eu e mais 3 irmãos. A 

perversidade eu acho que começou aí porque se criou, se quebrou um laço familiar que 

poderia ter sido construído, e a perversidade maior ainda é que os funcionários dessas 

instituições tinham um prazer mórbido de falar que nós tínhamos irmãos, irmãs, 

tínhamos mãe, só que não tínhamos acesso, não nos correspondíamos, não sabíamos 

quem eram essas pessoas, mas a gente sabia da existência deles. 

Então eu fui transferido primeiro para um orfanato, se eu não me engano Bairro 

de São Mateus em São Paulo, eu não sei como que instituição que é essa. Depois eu me 

recordo da instituição que eu fiquei a maior parte do tempo que é o Educandário Nossa 

Senhora do Amparo, na cidade de Amparo na região de Campinas. 

As minhas irmãs foram transferidas para um orfanato na cidade de Tupã na 

região de Marília, e meu irmão foi para uma Unidade Educacional 14, também na 

cidade de Batatais, porque em Batatais havia 2 unidades da FEBEM. A UE14 para 

crianças e a UE4 para adolescentes. Então eu fui para esta Unidade, para este orfanato 

na Cidade de Amparo. 

Eu me lembro que ainda muito criança, por volta de 5 anos, 6 anos, eu sofria a 

minha primeira violência sexual por internos do orfanato, não é? E um dos motivos que 

levou para que eu saísse desse Educandário foi justamente porque as freiras alegavam 

que eu precisa ir para um internato de adolescentes porque eu precisava aprender a ser 

homem, porque como transgênero eu tinha, eu era uma criança muito solitária, de 

feições delicadas, muito sensível.  

Então as freiras achavam que isso poderia ser algum distúrbio e que eu precisava 

aprender a ser homem em uma unidade de menores. Aí acharam por bem me mandar 

para a unidade de Batatais. 

Quando eu cheguei na unidade de Batatais, foi a coisa mais cruel que aconteceu 

porque uma frase que me martela a minha cabeça até hoje foi ouvir do vigilante na 

época vigilante e torturador, dizer que lá sim, eu ia aprender a ser homem de verdade. 

Na primeira noite ele me jogou em uma solitária e fui sumariamente estuprado por mais 

de 6 internos. Nessa ocasião também eu cheguei a ir para a Santa Casa, só que no meu 

laudo médico colocaram lá uma operação de apendicite, não era verdade. Então, além 
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de ter sofrido a violência, o médico me operou da apendicite, eu tenho a cicatriz até 

hoje. Então eu recebi 2 cirurgias, mas oficialmente no laudo só constava a cirurgia de 

apendicite. 

Também nessa época, no comecinho dos anos 1980 saíram os primeiros rumores 

sobre a AIDS que dentro da FEBEM já era conhecida como a “peste gay” e aí o que eles 

resolveram fazer? Juntaram todos os menores afeminados ou com uma leve tendência 

ao homossexualismo, colocaram tudo na cela onde era uma solitária para que nós 

passássemos a noite lá. E os outros internos eram incitados para que acabassem com a 

“peste gay”. 

Então a tortura não era só dos vigilantes, eles faziam vistas grossas para que os 

internos machucassem, batessem e tentassem exterminar aqueles internos e, que muitas 

vezes era o único escape que eles tinham para as questões da sexualidade deles, eles 

procuravam estes internos que eram marginalizados lá dentro. 

E uma das torturas mais cruéis que tinha lá, no pavilhão que eu fiquei tinha até 

um nome bonitinho que era “lar”. Cada pavilhão chamava de lar, não era pavilhão. 

Então tinha, o pavilhão 6 onde eu fiquei chamava Lar 6, não é? Cada pavilhão desse 

tinha por volta de 45 internos, eram 11 pavilhões. No Lar 6 onde eu fiquei, eu me 

lembro de ser o primeiro, quando eu entrei lá eu era o número 42, e depois eu fui ser o 

número 4 com o passar do tempo, eles iam adequando o nome do interno de acordo com 

a letra do nome dele, então eu cheguei a ser o número 4 lá. 

E na primeira noite depois dessa violência sumária dos internos contra os 

menores afeminados, eu não gosto muito de usar estes termos porque eu acho que não 

condiz muito com a realidade. Mas com estes menores excluídos foi a formação do 

corredor da morte, que era um corredor que tinha na unidade aonde se enfileiravam 

metade dos internos de um lado e metade do outro lado, e todos um de frente para o 

outro. E aí a gente tinha que passar no meio deste corredor e todos os internos tinham 

que espancar aquele menor que passava no meio deste corredor. 

E o interno que não, por camaradagem ou por pena, não agredisse aqueles que 

estavam passando, o vigilante fazia com que este interno saísse da fila e também 

passasse por este corredor. Então, todos eram obrigados a fazer isso. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 

 

Tem umas imagens que eu acho que vai ajudar eu ilustrar e explicar um 

pouquinho melhor isso. Eu peço desculpas porque eu estou muito tenso, não é fácil 

relembrar essas coisas. 

Essa imagem eu acho uma puta ironia. Há um ano nós estivemos na Unidade de 

Batatais porque eu queria ver como que estavam, como que estava aquela Unidade 

porque tem um projeto social que a gente desenvolve tanto aqui na periferia de São 

Paulo quanto nas cidades de Caconde e Divinolândia que eu tenho a honra de ter o 

Prefeito Ismar como um dos maiores incentivadores do projeto lá, porque se não fosse 

isso, eu acho que hoje eu estava fodido literalmente até para poder pagar as minhas 

continhas lá no interior. 

E aí eu levei um grupo de 30 adolescentes desse nosso projeto que a gente faz lá, 

para que eles conhecessem um pouco a história de como essas crianças e os 

adolescentes segregados eram tratados nos anos do Regime Militar. 

Eu achei de uma ironia atroz. Na entrada da Unidade da FEBEM de Batatais tem 

hasteada a Bandeira Nacional. A hora que eu vi esta imagem eu achei de uma ironia de 

uma maldade, de uma coisa muito cruel. Não pela simbologia da Bandeira, mas como 

que se aquele lugar fosse um orgulho de uma nação. Foi essa a leitura que eu tive de ver 

esta imagem. 

Eu quis mostrar como que era. Os pavilhões eram todos iguais, a construção, 

eram todos iguais, o que mais me doeu foi perceber que mais 30 anos que eu saí de lá e 

continua do mesmo jeito. A mesma pintura, o mesmo cheiro, a mesma atmosfera, a 

mesma tristeza. Tudo estava lá. 

Esta imagem que a gente vê, totalmente destruído, mas era a imagem que eu 

tinha deste lugar lá. Eu não conseguia ver com bons olhos a unidade da FEBEM. Aqui é 

a parte externa do dormitório, não é? Era aqui que eles acomodavam os 45 internos, 

aqui é uma continuidade daqui onde existe essa parede quebrada aqui. Porque eu fiz 

questão de mostrar esta parede quebrada? Porque a gente tinha o dormitório, na 

continuação do dormitório era onde ficava a solitária, onde ficava a cela onde a gente 

sofria as principais torturas lá. 
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Essa é a imagem mais assustadora, que aqui, aquela parede quebrada, o 

dormitório, aqui o refeitório, e aqui era o que a gente falava de corredor da desgraça, 

que era um pequeno corredor que o fundo dava justamente para a solitária, para a cela. 

Aqui a entrada principal. Aqui a cozinha, aqui do outro lado aquela entrada para 

a cela. A cela é todo este pedaço aqui. A única coisa que eles reformaram nesta unidade, 

da minha época, é essa janela aqui que na época não existia. Essa janela da cela ela era 

apenas um buraco em cima com algumas grades de ferro. Então não tinha essa janela 

com vidro, não tinha. 

Aqui a rouparia e o dormitório está do outro lado. Aqui uma vista geral, não é? 

O dormitório, a entrada da solitária e aqui era onde os filhos da puta malditos dos 

vigilantes ficavam rindo a noite inteira, sacaneando a gente.  

Essa imagem é emblemática também porque aqui era a Casa das Enxadas, o que 

era esta Casa da Enxada? Na FEBEM de Batatais eles tinham um lema que era assim, 

você tinha o trabalho forçado na lavoura. Você era obrigado, você não tinha escolha. 

Você poderia até ir para a escola. Se você estudasse de manhã, você não produziria o 

seu alimento do almoço, então você ia para a escola, mas não almoçava. 

Então você tinha que fazer uma escolha, vai para a escola, mas não almoça. E aí, 

um dado oficial do próprio Governo do Estado que se construiu uma geração de 

analfabetos e semianalfabetos nas décadas de 1960, 1970 e 1980 de ex-internos da 

FEBEM que foram parar no Sistema Carcerário. O pior motivo está aí. 

E a Casa das Enxadas tinha uma outra peculiaridade, eram enxadas enfileiradas 

de vários tamanhos, porque tinha um curso profissionalizante lá na FEBEM que era um 

curso de marcenaria que não profissionalizava ninguém, mas a marcenaria servia para 

fazer cabos de enxada do tamanho das crianças. Então eram tamanhos variados, não é? 

Então aqui ficavam as enxadas e aqui era um cômodo escuro onde aqueles 

internos que não iam para a lavoura e não iam para a escola ficavam presos o dia inteiro, 

escuro, hoje tem uma abertura.  

Em cima do telhado era onde a gente se escondia de madrugada para se 

entorpecer com desodorante, comer bolacha, sacanear os vigilantes. Então ali a gente 

cometia as nossas ilicitudes lá. Essa imagem para mim é muito forte porque toda a 
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estrutura quando eu cheguei lá no ano passado e olhei, eu vi que não tinha mudado. Até 

uma pintura de um interno na parede estava lá do mesmo jeitinho da minha época, isso 

30 anos depois. 

Aqui é uma mangueira, eu lembro que quando eu cheguei do Educandário Nossa 

Senhora do Amparo e fui para Batatais foi o primeiro lugar que eu fui, foi me acolher 

debaixo desta árvore onde eu passei uma tarde inteira chorando e onde eu fui agredido 

por estar chorando, que eu estava ali para aprender a ser homem. E a mangueira está lá, 

linda, bonita do jeito que ela era, que era a única coisa bonita que eu conseguia ver neste 

lugar. 

Esse é o banheiro externo, aqui está a cozinha. Essa porra aqui servia para lavar 

as panelas, mas servia para afogar os internos também. Eu sofri várias vezes sendo 

afogado aqui porque eu me recusava ir para a roça e eu queria ir para o grupo escolar 

que funcionava dentro da FEBEM. É um tanque, tinha uma torneira, eles enchiam isso 

aqui e as sessões de afogamento era a coisa mais comum que se tinha. Principalmente 

no final da tarde quando algum interno não cumpria a sua cota de capinação, e está do 

mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, não mudou nada. Até a crosta de gordura que tinha 

das panelas está intacta. 

Aí são os dormitórios totalmente destruídos, os banheiros também. Eu quis 

mostrar esta imagem porque, como tendo feições delicadas e não fazendo parte do 

padrão de masculinidade dos internos da FEBEM, eu passava horas e horas sendo 

obrigado a lavar estes azulejos e a varrer o chão, enfim. 

A sala de TV que está intacta, ficava junto do refeitório que era o único 

momento de liberdade. Nós tínhamos direito de assistir TV todos os domingos durante 2 

horas que era o momento que a gente ficava na frente da TV para esquecer um 

pouquinho. O refeitório totalmente destruído. Essa é a entrada da cozinha. 

A entrada da cozinha, aqui era a cozinha, aqui era uma copa de acesso ao 

refeitório e esta janela era por onde a gente roubava os mantimentos. A cozinha com 

armário embutido. Esse armário dava acesso ao refeitório, na maioria das vezes, nas 

madrugadas, a gente se escondia nesse armário porque ele tinha um fundo falso. 
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Essa é a pior cena que tem. Aqui havia uma parede nessas colunas, havia uma 

parede que dividia esse longo corredor com o dormitório. Esse corredor era maldito 

porque aqui se começavam as torturas. Uma tortura mais leve que se tinha lá e a gente 

torcia para que no dia do castigo o vigilante estivesse bonzinho para dar este castigo, 

que era passar das 7h da noite, que era o horário que a gente se recolhia, até às 5h da 

manhã passando escovão. Indo e voltando e o vigilante, a casa do vigilante ficava no 

final deste corredor e ele falava que queria ouvir o barulho do ferro do escovão a noite 

inteira, que se parasse um minuto ia lá para o fundo que era a solitária. 

Então, neste corredor funcionava o corredor da morte que era aquele 

espancamento coletivo. Naquela primeira porta lá é a solitária que tem o corredor que 

dá lá para fora, a rouparia e os banheiros. 

Essa imagem é emblemática porque os excluídos, os afeminados, aqueles 

internos que não se enquadravam no padrão de internos da FEBEM, passavam a maior 

parte do tempo aqui. Ou cuidando do banheiro ou da roupa dos internos ou preso na 

solitária. Ou lustrando o chão deste corredor. Aqui é a entrada da solitária. 

Aqui eu quis mostrar esta reforma que fizeram, essa janela não existia. E esta 

última foto eu fiz questão de tirar na frente da solitária junto com os meus filhos que 

também fazem parte do projeto. Eu acho que é isso. 

 

(Aplausos.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Obrigada, Asdrubal. Eu vou chamar o 

Adriano, Presidente da Comissão da Verdade. Por favor, ocupe aqui o seu lugar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos retomar o 

fôlego, não é? Esses acontecimentos, Asdrubal, eu não peguei o início da sua fala, qual 

foi o período que você esteve lá interno, não é? Porque como aqui a gente está falando 

da Comissão da Verdade é importantíssimo que você trouxe este depoimento. Bom dia, 
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Prefeito. Prefeito de Divinolândia, super emocionado aqui. Beto Custódio, 

companheirão, irmão da gente. 

Então, Asdrubal, como aqui a gente, lógico isto aqui é um depoimento para a 

humanidade, isso aí transcende qualquer formato de reunião, seja Comissão de Direitos 

Humanos. Importantíssimo que você, então, eu queria... talvez você tenha já feito esta, 

na introdução, essa, esse vínculo com o período da ditadura, mas era legal se a gente 

fizesse essa cronologia das datas, para fazer esta amarração. 

Porque toda vez que vem gente da Fundação Casa, não é? Aqui, como aquela 

última vez que o Fantástico levou ao ar, aquelas torturas na Unidade João do Pulo, o 

pessoal fala “não! Isso é uma exceção, não é? E a Fundação Casa não tem nada que ver 

com a antiga FEBEM”. Então, eu queria que você desse mais uma situada na 

cronologia, no tempo para a gente fazer esta amarração, porque é o tempo também de 

você se recuperar um pouco emocionalmente para a gente poder fazer algumas 

perguntas. A Amelinha e o pessoal aqui da Comissão, por favor. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu fui para o sistema de internação em 

1973, passei por uma instituição, se não me engano em São Mateus, não vou saber dizer 

que instituição é essa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – São Mateus? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  É, São Paulo, depois fui encaminhado para o 

Educandário Nossa Senhora do Amparo na Cidade de Amparo, na Região de Campinas 

e por lá fiquei um longo período até ser, por volta de acho que 9, 10 anos, eu não vou 

saber precisar, mas acredito que deva ter isso no prontuário, eles devem ter isso aí. 

Fui para a Unidade Educacional de Batatais em 1979, 1980 por aí, foi nesse 

período. E lá fiquei até 1986. Sempre no mesmo pavilhão que é o Lar 6. Havia essa 

alternância de mudarem os internos de pavilhão, mas eu não sei o que aconteceu que eu 

fiquei só nesse pavilhão. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sua família morava onde 

aqui em São Paulo? São Mateus? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Não, a minha família morava primeiro na 

Vila Nova York, na Zona Leste, depois conseguiu um apartamento da COHAB em 

Sapopemba. Quando da minha desinternação eu fui justamente para este apartamento da 

COHAB no bairro de Sapopemba. Teotônio Vilela, isso. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes eu 

queria só lembrar que nós aqui, a Comissão da Verdade investiga os crimes cometidos 

pelo Estado durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Esses crimes que nós 

acostumamos aqui a ouvir e a investigar são crimes vinculados a militantes políticos da 

época, que faziam oposição à ditadura de alguma forma, das mais variadas formas, não 

é? 

E, nós tivemos a oportunidade de ouvir as crianças que sofreram repressão 

política porque seus pais eram militantes políticos. Então, nós tivemos aqui por volta de 

40 depoimentos nos vários dias de audiência que nós demos o nome de Seminário da 

Infância Roubada. Porque estas crianças tiveram parte ou totalmente a sua infância 

roubada. Porque seus pais foram assassinados, foram torturados, ou enfim, porque 

nasceram na tortura, nasceram dentro dos presídios. Então nós ouvimos relatos pesados. 

Eu diria assim, muito trágicos e pesados. Foi uma, foram algumas semanas de ouvir 

estes relatos. 

E hoje você traz um depoimento, que talvez o seu depoimento, eu não gosto de 

fazer comparações, mas o seu depoimento é impressionante, no mínimo impressionante, 

impactante. É uma instituição do Estado, ainda tem o nome de “educacional”. Quer 

dizer, é o educar para submissão, o educar para não pensar, é o educar para não criar, é 

o educar para não ser humano, não é? 
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E você é uma pessoa assim, tão inteligente porque você consegue explicar tudo o 

que você passou, tudo o que você fez. Eu fiquei impressionada. Você superou, você 

enfrentou e superou, está aqui inteiraço, na sua pessoa, na sua manifestação, isso me 

impressionou. Me impressionou porque de todos os relatos que a gente ouviu, o seu 

talvez seja assim, de um impacto muito grande. 

E você estava em uma instituição do Estado, é uma repressão de Estado, não é? 

Agora, dentro, nós, eu conheci você através de um e-mail que você mandou, foi através 

do e-mail que eu o conheci, eu não conhecia você. E fiquei impressionada não só pelo 

seu relato e também pelo valor do teatro, não é? Eu acho que eu nunca tinha esta 

dimensão assim, como é que o teatro te salvou. E o Teatro União e Olho Vivo, o Teatro 

do Oprimido. São teatros que para você ter uma ideia, o União e Olho Vivo, o inventor 

deste teatro estava na mesma época que nós éramos presos políticos ele também era 

preso político, ele também estava no presídio, e fazia este trabalho tão bonito.  

Você traz tudo isso, você traz a, você não praticou ilicitudes, nem você e nem 

seus colegas. Quem praticou o crime foram aqueles agentes. Vocês não, vocês faziam, 

buscar comida, quer dizer, desculpa, antes de fazer a pergunta eu tenho que fazer um 

comentário porque é muito sofrido você. Eu estou imaginando você compartilhar esta 

dor com a gente aqui, entendeu? O que você sofreu, quer dizer, você tinha que escolher 

entre estudar ou comer. Se estudasse, não comia. 

Então, você ir a uma dispensa buscar comida não é ilicitude, é uma vontade de 

viver, sabe? Vontade de viver, vontade de ser. Então foi extremamente saudável você 

fazer isso, talvez por isso, você e outros, não é? Vocês não cometeram crime nenhum. 

Eles queriam achar que vocês estavam cometendo crime, mas vocês não estavam. 

Mas eu queria, dentro dos seus relatos, do que você trouxe em algum momento 

você falou que eles, e foi no período da ditadura, embora você não foi lá por um motivo, 

você não foi aprisionado, porque isso é uma prisão, não é? Você não foi encarcerado 

por motivo político, em termos, porque também é fruto de uma política de estado, não 

é? Mas seus pais não te deixaram lá por motivos digamos assim, diretamente políticos, 

era por motivos econômicos, do jeito que eu entendi. 

Agora, você, você disse que eles, eles os torturadores, porque esses agentes são 

torturadores, não são educadores, são torturadores. Eles falavam que você era filho de 
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militante comunista? Eu acho que isto era, quer dizer, quando, porque nós, os nossos 

filhos, eu pertenci ao Partido Comunista, meus filhos eram filhos de comunistas e eles 

também chamavam meus filhos como se estivessem xingando. Aliás, não acho que não 

é nenhum xingamento, isso é um mérito, mas eles falavam para vocês xingando vocês 

como filhos de comunistas? Isso que eu queria que você explicasse melhor até, para a 

gente, se for possível. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO - Quando eu disse que o ato de invadir a 

dispensa e roubar alimento era um ato de ilicitude, porque dentro da conduta dos 

internos, das regras impostas pelos internos era uma falta grave, era um motivo para a 

gente ser sumariamente espancado e receber a palmatória na sola do pé, mas na parte da 

pele mais fina, era na transversal, era o castigo mais comum que você tinha. 

E sempre antes de qualquer ato de violência que eles faziam, eram 2 nomes que 

eles chamavam a gente, eu fui entender isso muitos anos depois da minha desinternação. 

É “comunistinha de merda” e terrorista. 

Comunista e terrorista, e batiam. Eu nunca entendi, eu lembro que eu ia para a 

Igreja Matriz de Batatais que era o único momento que nós podíamos sair da FEBEM, 

era para ir até a missa porque a unidade da FEBEM era afastada da cidade. Então nós 

podíamos ir para a missa. 

E me chamava a atenção naquela época, mesmo sem ter nenhuma ideia política, 

nenhuma formação, nada, nada, nada. Mas a palavra comunista já me dava uma 

sensação, porque eu lembro que o padre sempre falava, a revistinha lá da igreja, o 

domingo e eu adorava aquilo lá porque eu gostava muito de ler, e vinha a palavra 

comunhão. E nessa época eu já costumava brincar com as palavras. Comunhão, 

comunista, por que eles batem na gente falando comunista se o padre fala isso o tempo 

todo? Está escrito lá no papel, então eu não conseguia entender. 

E terrorista, eu não entendia porque na minha visão infantil, terrorista, mas eu 

não gosto de filme de terror? Por que eu sou terrorista? Então tinha estas divagações que 

a gente fazia, mas eram palavras muito comuns que a gente ouvia, não é? A 

melhorzinha que falavam era fariseu, mas era muito raro. Chamavam a gente de fariseu. 
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Mas comunista, comunistinha de merda e terrorista era muito comum, principalmente 

antes das sessões de espancamento. 

Eu fui entender isso depois de muito tempo no CEFAM, fazendo um curso de 

Teatro do Oprimido. Que estas questões eu levei para o grupo e a gente discutiu e foi aí 

que eu comecei a entender algumas coisas e a reorganizar o meu pensamento. Mas até 

então eu não tinha noção do que se tratava.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Asdrubal, eu sempre tive 

uma enorme curiosidade, embora nunca tivesse tempo de pesquisar, o que, essa história 

oculta da FEBEM, não é? 

Então a Amelinha falou, a Comissão da Verdade pega a repressão política, os 

adversários políticos do Regime, mas no período da ditadura tem a chamada “repressão 

difusa”, como nós trouxemos aquele caso outro dia daquele manicômio lá de Minas 

Gerais, não é? A FEBEM é um capítulo a ser estudado. Até nós vamos querer, se você 

puder contribuir para a gente, porque aqui no quadrilátero da Celso Garcia quer agora 

foi desativado, fizeram um parque lá, aconteceram barbaridades. Sempre aconteceu 

barbaridade desde a fundação da FEBEM, mas no período da ditadura aconteceu de 

tudo. 

Você, nessa sua busca de sua própria identidade, de sua história, você coletou 

outra, além dessa de Batatais que é biográfica, que é a sua vida, tal. Você coletou em 

outras unidades da FEBEM, tem alguma informação sobre este período, ou que você 

averiguou, não é? E assim, Batatais, você ficou até que ano lá em Batatais? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  1986. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 1986. Saiu de lá com 

quantos anos? 
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O SR. ASDRUBAL SERRANO -  16, 17. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom que seja, nós estamos 

em, a Fundação Casa, quer dizer que quando muda a orientação digamos assim, de 

FEBEM para Fundação Casa é muito recente. Você sabe de coisas que aconteceram 

mais lá em Batatais? Se teve informação, enfim o que você sabe deste mundo FEBEM 

além da sua própria história que já é uma coisa impressionante, não é? Queria, se você 

pudesse puxar de sua memória. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu tinha, o nosso pavor, você falando da, do 

quadrilátero do Tatuapé. O pavor dos internos de Batatais era ir para o quadrilátero do 

Tatuapé, que na época tinha a alcunha de EU 21, Unidade Educacional 21. 

Muitas vezes alguns internos eram transferidos para lá, acho que é uma questão 

que pode até se averiguar para fazer o tal de um curso da Volks que é uma coisa que se 

falava muito na Unidade, o curso da Volks. Eu não sei se era um curso 

profissionalizante para a Volkswagen, eu não sei do que se tratava. 

Mas era um pavor porque alguns internos que foram para lá e depois retornaram, 

descreviam atrocidades que nem imaginava que poderia acontecer. Atrocidades do tipo 

de espancamento, de quebrar ossos. Por exemplo, na Unidade de Batatais eu nunca tive 

um relato assim, de ver um interno, se acontecia a gente não tinha acesso, porque 

geralmente as sessões de espancamentos eram em lugares afastados e a gente não tinha 

muito acesso para saber o desdobramento. 

Geralmente era assim, tinha a sessão de espancamento e esse interno 

automaticamente ficava preso durante uma semana na solitária. Esse interno preso na 

solitária só saía à noite para que os internos afeminados pudessem dormir na solitária, 

porque eles faziam essa separação. 

Agora, lá era uma unidade muito grande, muito grande mesma, extensa mesmo. 

Então. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela foi desativada, ou existe 

até hoje? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -   Nós estivemos lá tem um ano, eu levei um 

grupo de adolescentes lá para conhecer, que são estas fotos. A maioria dos pavilhões 

estão desativados, inclusive esse aí. O pavilhão 6, o Lar 6 hoje funciona como uma 

cooperativa de reciclagem que também já abandonou o local.  

Então tem vários entulhos lá. Eles preservaram a casa do diretor da unidade que 

parece que é do sindicato do funcionalismo. Tem o Lar 7 virou um negócio do Tiro de 

Guerra, um quartel do Tiro de Guerra. O Lar 1 virou parece que centro de reabilitação 

da APAE, só os pavilhões de frente. Agora, os do fundo que eram Lar 6, Lar 5, Lar 8, 

Lar 11, Lar 10, Lar 9 e Lar 4 completamente em ruínas, totalmente destruídos. 

Então os fatos concretos, Adriano, eu confesso que não vou conseguir puxar 

porque o meu foco enquanto interno era muito aqui, se resumia ao que estava ao meu 

entorno, então não saberia te dar outras informações assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Outra coisa, e quem dirigia 

nessa época, você lembra? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -   Hernani. Era o Hernani, “seu” Hernani. Era 

o diretor da unidade de Batatais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É o nome ou sobrenome? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -   Nome, Hernani, o resto eu não sei. O 

primeiro nome eu sei de quase todos assim. Por exemplo, os torturadores, tinha o “seu 

Mané”, não sei se o nome era Manoel, mas era “Mané”, Ademir, Fausto, então era o 
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nome desses vigilantes. Porque o quadro de funcionários era assim, tinha o chefe de lar 

que morava com sua esposa e com seus filhos no fundo da unidade, onde eu mostrei nas 

fotos, e tinha o vigilante, que era o que fazia o contraturno com o chefe de lar. 

Então o vigilante passava com a gente o dia inteiro, o chefe de lar assumia a 

partir das 5 da tarde e passava a noite em cada pavilhão desse. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês conhecem essa 

pessoa que está aqui, Ismar é o prefeito de Divinolândia. Sabe de quem ele é grande 

amigo? Da Clara Charf, sabe o porquê? Ele pôs o sobrenome de Marighella nos filhos 

dele. É da família. (Risos) 

É uma pessoa muito especial, nós vamos passar daqui a pouco a palavra para o 

Ismar, que o Asdrubal está morando lá em Divinolândia, fazendo grupo de teatro. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -   Na verdade eu estou em Caconde, mas se 

não fosse Divinolândia nem em Caconde eu ia estar. Ia estar aqui, lá em Guaianazes, lá 

no Paulo Freire lá, enchendo o saco do Beto, lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu vou passar um 

pouco a palavra para o Ismar que ele estava tão emocionado, está ainda, não é? E aí a 

gente volta para o... porque o Ismar é um grande apoiador e protetor do Asdrubal e do 

apoio do grupo dele, toda infra que o grupo dele tem, dá o maior apoio. Ismar, faz uma 

saudação, fala um pouquinho. 

 

O SR. ISMAR ERNANI DE OLIVEIRA – Bom dia a todos. Eu queria dizer 

que só as minhas lágrimas já falam tudo o que eu senti neste momento, e eu que leio 

muito a respeito dessa época negra em nosso país, não só em nosso país, em vários 

países. E acho que só as minhas lágrimas já falaram tudo o que eu senti, a revolta que eu 

sempre senti pela ditadura militar neste país. Pelas vidas que foram ceifadas neste país, 
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ainda bem que o nosso amigo, nosso companheiro Asdrubal resistiu para contar esta 

história negra de nosso país. Espero que ela nunca mais aconteça, não só em nosso país 

como em nosso planeta. 

E, queria deixar aqui o meu sentimento de solidariedade ao Asdrubal, meu 

sentimento de solidariedade à Comissão da Verdade que se instalou no Brasil, aqui no 

Estado de São Paulo, e queria convidar mais uma vez o Adriano Diogo para levar a 

Comissão da Verdade em nosso município para mostrar à população de nossa cidade, 

nossa pequena cidade, o que foi a ditadura militar em nosso país. As injustiças que 

foram cometidas e quantas vidas foram ceifadas por lutar por liberdade. Muito obrigado. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Beto, dá uma palavrinha, 

Vereador Beto Custódio, nosso companheiro, nosso irmão, por favor senta aqui na 

bancadinha do, Esdras os microfones estão, você também que é um grande apoiador do 

Asdrubal, acompanha este jovem, dá uma palavrinha aqui para o Asdrubal. Você 

também fala muito bem, é importante que você dê um depoimento. 

 

O SR. BETO CUSTÓDIO -  Primeiramente eu queria saudar ao Deputado 

Adriano Diogo, saudando automaticamente todos os assessores e assessoras que 

cumprem este papel importante aqui da Comissão da Verdade. Então, tive o privilégio 

de presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, dentro dos 8 anos 

que eu fiquei lá, por pelo menos 4 anos, fazia um rodízio, Educação e Direitos 

Humanos.  

Então acabei conhecendo algumas vítimas da ditadura, aliás não são poucas, 

dentre elas aqui a Amelinha, a própria Criméia, nosso companheiro Asdrubal. O próprio 

Adriano, a sua passagem, nós nos conhecemos nos anos 1980, demonstra o quão foi 

difícil para toda a sociedade mundial, não somente a sociedade brasileira.  
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E, para nós também o Asdrubal acabou nos ajudando muito, não somente nos 

ensinando, nos passando a verdadeira linguagem literária teatral que a sociedade 

brasileira lamentavelmente tanto condenou. Então, podemos aqui lembrar dezenas de 

teatrólogos que foram torturados e mortos. Tive o desprazer de conhecer em alguns 

momentos, nos meus primeiros anos de Academia, nos anos 1980, pessoas que eram 

torturadas literalmente falando por este Regime que é nefasto, que é putrefato, que é 

inaceitável na nossa época e nas outras épocas também. 

Mas apenas para contribuir com a Comissão, eu não sei se aqui o Asdrubal ou 

alguém vai poder lembrar, um dos rapazes também torturado e morto, ele foi.... eu não 

lembro, eu lembro que ele fez um depoimento na Câmara Municipal muito rico, e 

lamentavelmente um mês depois ele veio a falecer por tuberculose. Mentira, não é? 

Então, tuberculose era mais outras armas que eles usam até hoje. E ele era o autor, foi o 

autor do livro “A Luz no Fim do Túnel”.  

Se alguém lembrar o nome, quem sabe algum familiar poderia até ajudar 

também a Comissão da Verdade. Com certeza foi assassinado por um dos coronéis 

deste Brasil, daqui do Estado de São Paulo que logicamente Coronel que foi acusado de 

outras mortes e de tortura do próprio autor que eu não tenho aqui. 

De qualquer forma eu compreendo que o depoimento do Asdrubal vem a 

confirmar estas atrocidades cometidas por este Regime. E aí Adriano, eu vou te falar 

com muita infelicidade. Eu tenho uma filha que está concluindo o Ensino Fundamental 

e tem um professor de História, e ele ressalta a todo momento que o Regime Militar foi 

o melhor Regime que o Brasil tivera em nosso país. 

Por quê? E aí acabei descobrindo. Só não vai sair da escola porque ela está no 

último semestre do Fundamental e eu tomei a decisão junto com a minha esposa de tirá-

la de lá. Como está nos últimos dias de aula. E ele é o proprietário da escola e professor 

de História. Quer dizer, ainda hoje temos infelizes depoimentos de pessoas que 

defendam essas praxis. E hoje, pela manhã, ao vir para a Região Central da cidade, 

tenho que ouvir alguns Deputados e Senador inclusive do Estado de São Paulo 

defendendo a Redução, que não é o Eduardo Suplicy, defendendo a redução da 

maioridade penal. 
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Quer dizer, isso conjumina, isso concretiza as intenções dos resquícios da 

ditadura voltar àqueles momentos que nós jamais gostaríamos de ter. E hoje, em viva 

voz temos aqui as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar fazendo, batendo, matando 

todos os dias em conluio com outros militares também. 

Claro que aqui não vou generalizar. Tem sim, por incrível que pareça, policiais 

militares com boa índole. Claro que isso é uma agulha no palheiro, não é? Quer dizer, é 

muito difícil. 

Então, o depoimento do Asdrubal ajuda e muito esta Comissão e ele foi forte até 

demais para poder proferir algumas palavras e relembrar alguns momentos que teve 

oportunidade, infelizmente, de passar nas suas... Então nunca é tarde e você tem aí pelo 

menos 2, 3 vezes mais o tempo de vida que teve e que passe para os teus filhos, para a 

nossa sociedade, para os seus alunos das artes cênicas, que viver com qualidade de vida 

é possível sim, apesar da intransigência do militarismo no Brasil e no mundo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Beto. Como é o 

nome do livro, Beto? 

 

O SR. BETO CUSTÓDIO -  “Uma Luz no fim do Túnel” ou “A Luz no Fim do 

Túnel”. Depois nos arquivos da Câmara Municipal podemos talvez conseguir uma 

gravação que eles têm. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu já vou pedir para dar 

uma olhadinha. Asdrubal, eu vou te devolver a palavra. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO - Eu queria só fazer um adendo da importância 

da educação. Eu faço teatro por causa da Educação. Eu acredito o teatro como um 

elemento transformador de conscientização política, principalmente. 
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Eu vou pegar esse gancho infeliz desse professor e vou citar outro exemplo que 

a gente está fazendo na cidade de Caconde. Caconde, todo mês de dezembro, faz uma 

semana dedicada a um filho da puta desse daí. Desculpe a palavra. A Semana Ranieri 

Mazzilli.  

Quem foi Ranieri Mazzilli? Foi um fulano que nasceu na cidade de Caconde e 

tinha vergonha de falar que era da cidade de Caconde e falava que nasceu em Mococa. 

O Ismar até já conhece a história. 

Esse cara, quando destituíram Jango em 1964, ele foi alçado a Presidente 

Interino. É aí que eu acho que entra o papel da Educação, o que nós estamos fazendo em 

Caconde? Nós lá, nesse último ano, nós montamos 4 peças de teatro abordando 

justamente a influência que o Regime Militar teve na cidade.  

Nós reconstituímos a cena do Ranieri Mazzilli para fugir do padrão que se tem 

dentro do ensino, dentro das escolas. E nós fomos à praça pública apresentar a 

verdadeira versão do Ranieri Mazzilli e tivemos a honra também de apresentar na SP 

Escola de Teatro na Praça Roosevelt. Nós convidamos o Adriano, ele assistiu também. 

Então eu acho que a importância da Comissão da Verdade aliada à Educação vai 

fazer com que as nossas crianças e os nossos jovens reflitam a partir da verdade, sob o 

olhar de quem, de certa forma, sofreu com os desmandos desse período obscuro, não é?  

Então eu acredito muito na importância da Educação. E todo o projeto na Cidade 

de Divinolândia e Caconde é pautado na Educação. O teatro vem como ferramenta que 

a gente trabalha. 

Eu só estou em Divinolândia graças ao Augusto Boal que eu tive a honra e o 

privilégio de conhecer antes de morrer e foi ele quem me incentivou. Vai para o interior, 

tenta implantar, tenta fazer. Aí eu falei, mas eu preciso de uma autorização sua para usar 

esse nome. Ele falou, “você não precisa de autorização de ninguém, o teatro tem que ser 

libertário e politizador. Então vá cumprir o seu papel”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Asdrubal, como o grupo 

não veio apresentar aqui aquela, pelo menos eu vi o resumo lá na Praça Roosevelt, 
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como essa questão é muito importante, hoje que o Presidente João Goulart, o corpo está 

sendo exumado e eu queria, duas coisas que eu queria.  

Essa sua fala vai ser recuperada na íntegra e era bom que você deixasse as fotos 

que você expos aqui na sua, para o pessoal que está fazendo a recuperação do resumo da 

audiência, já ter estas fotos para postar e para você pôr a descrição dos lugares 

direitinho antes de você ir embora, para você salvar estas fotos. 

Agora, como hoje é um dia muito importante na história do Brasil, porque o 

Governo Brasileiro resolveu assumir um fato e apoiar a Comissão da Verdade, não é? 

Quando o Governo Brasileiro põe toda a sua força e sua estrutura, a verdade começa 

aparecer e hoje é um exemplo disso, não é? 

Então, eu queria que você recuperasse esse trabalho que vocês fizeram do 

Ranieri Mazzilli, fazer um breve resumo que é muito importante para o seu depoimento 

aqui na Comissão. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Na verdade, o Ranieri Mazzilli, o projeto 

está dentro de uma peça de teatro chamada “A Cidade Morena da Vaquinha Mococa”. 

Por que este nome? A cidade de Morena está no Hino da cidade de Caconde e a 

vaquinha Mococa tira um sarro justamente do Ranieri Mazzilli que renegava a sua 

origem e falava que era de Mococa, uma cidade um pouco maior. E aí a gente conta, a 

partir de 1964 até os dias atuais a história de Caconde e a influência política que aquela 

região teve a partir do golpe militar. 

São crianças e adolescentes fazendo isso, não é? Entre, nós temos crianças de 9 

anos, o mais velho tem 16 anos e todos eles, semanalmente ,a gente se encontra e debate 

as notícias. A nossa ideia vai além disso, viu Adriano. Não é só esta peça, nós temos 

uma outra peça que fala, com o título “Aluga-se para Igreja” que fala justamente do 

papel das comunidades eclesiais de base. Então a gente tenta estudar um pouquinho isso 

porque eu comecei a fazer teatro graças ao Movimento Popular de Saúde no Cangaíba, 

não é? Que foi a partir daí que me jogaram lá para o CEFAM do Artur Alvim para fazer 

uma oficina de Teatro do Oprimido. Então as coisas vão se costurando. 
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E um mês de Teatro do Oprimido eu fui para a sede do Teatro União e Olho 

Vivo e me apaixonei pelo Idibal e todo o meu trabalho é focado em cima do que eles 

trazem e a estrutura das peças também. É uma “chupada” assim, do União e Olho Vivo 

com muito orgulho. 

Então a ideia é fazer justamente essa. Uma outra peça chama-se “Meninos de 

Brodósqui” que é um pouco essa minha fala, que conta, Brodósqui é uma cidade 

próxima à Batatais, não é? E a maioria dos internos, quando fugia da FEBEM de 

Batatais, iam para Brodósqui e então a peça chama-se “Meninos de Brodósqui”, que é a 

visão dos internos em relação à tortura. Não tem nenhuma conotação política, mas é a 

visão da criança em relação às sevícias que sofriam. Então são vários trabalhos 

respeitando o grau de entendimento da criança e do adolescente. 

Então a ideia é fazer um trabalho, e ano que vem a gente sabe, a gente está 

montando um projeto chamado a “Farsa Cinquentenária” que são 50 anos dessa 

desgraça humanitária, e aí a gente quer pontuar, quer pegar todos, nós estamos hoje com 

mais de 200 crianças e adolescentes trabalhando justamente este tema, para o ano que 

vem a gente fazer várias intervenções na cidade. 

E temos encontrado resistência de entrar nas escolas para falar sobre isso, 

principalmente em Caconde 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Ranieri dá problema? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Dá, dá muito problema. Nós já tivemos 

problemas com o prefeito, com a direção da escola. Já sofremos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ranieri Mazzilli é que 

deu a posse para o Castelo Branco e declarou, mesmo o João Goulart estando no Brasil, 

a vacância da Presidência da República, não é isso? 
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O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Esse mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É esse fato que você 

recupera? 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  É esse fato. É esse fato. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer, o grande 

desserviço que o Ranieri Mazzilli que é um cara tido lá na região como super-herói 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -   Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês desmistificam e 

desconstituem essa imagem do Ranieri Mazzilli. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Isso. Em praça pública porque nós não 

temos acesso aos equipamentos culturais da cidade e nem educacional nada. Então a 

gente vai para a praça pública e leva porrada para caramba. Mas é pouco pelo que eu 

sofri na FEBEM, ali é pouquinho, o prefeito está doido para me expulsar. Eu já falei 

para o Ismar recentemente que eu vou alugar uma casa em Divinolândia e vou pedir 

refúgio político lá, porque lá eu vou estar mais assistido. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Divinolândia é terra de 

Deus, não é? (Risos) 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Então!  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



24 

 

 

(Risos.) 

 

Então, então a ideia é essa. Eu acho que toda a minha vida hoje em dia, eu estava 

falando no começo, que eu preciso ressignificar a minha vida, eu preciso entender a 

minha vida com ações práticas e dentro do projeto com as crianças eu acho que a 

melhor forma é a conscientização, é fazer este trabalho que me alimenta o tempo todo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma 

coisa, esse, seu nome é pseudônimo, artístico, alguma coisa? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Nem artístico! É de sobrevivência dentro da 

FEBEM, surgiu dentro da FEBEM. Mas sem nenhuma conotação política, nada, nada, 

nada! Era simplesmente para a gente ter um nome para não ser reconhecido pelos 

vigilantes, só por isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas então fala seu nome aí. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  É Augusto César Serrano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Augusto. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Augusto Boal, Cesar Vieira e eu renego  no 

nome as duas figuras (risos) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Alguém gostaria 

de falar mais alguma coisa, perguntar? Nós estamos com este personagem maravilhoso 

aqui. 

Danilo, o Beto Custódio pediu para recuperar uma história de um livro que eu 

gostaria antes de terminar a sessão se você puder localizar, é o, como é o nome do livro? 

Do menino que morreu? “A Luz no Fim do Túnel” ou “Uma Luz no Fim do Túnel”. Por 

favor. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria só fazer uma pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica à vontade. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Por que o Asdrubal, porque tem o nome 

Augusto Cesar, Augusto Boal, Cesar Vieira, são 2 inspiradores do Teatro, da Educação 

no Brasil e que você adotou inclusive a proposta dos 2. Por que você usa Asdrubal? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu resolvi adotar esse nome definitivamente 

depois que eu saí justamente da FEBEM, já era o meu codinome lá, como Asdrubal, 

eram todos nomes esdrúxulos que a gente pegava de livros antigos que tinha no Grupo 

Escolar. Então era Asdrubal, Epaminondas, não é? Então a gente pegava estes nomes e 

batizava os nossos companheiros. 

Eu resolvi adotar definitivamente Asdrubal justamente para tentar apagar o 

nome Augusto Cesar que era o nome que estava no meu prontuário, e era um nome 

muito usado lá. Então, é mais para tentar apagar este passado e nascer uma nova pessoa, 

e aí continuou. 

E é uma outra coincidência também, porque “Asdrubal trouxe trombone”, não é? 

O pessoal brinca muito com isso, mas não tem nada a ver com teatro, não tem nada a 

ver. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Interessante, mas é o seu nome de resistência, 

não é? Interessante você trazer este nome com você hoje porque foi naquela... Você 

resistiu, você sobreviveu porque resistiu e você usava o Asdrubal. Então é interessante 

essa, é muito, é assim um motivo de orgulho para você, eu estou entendendo, não é? 

Um motivo de orgulho. 

Eu, já que nós estamos aqui dialogando, eu vou passar para o Adriano, mas eu 

queria te dizer o seguinte, meus filhos foram sequestrados pela repressão. Foram 

levados lá para um aparelho clandestino da repressão, mas não era uma unidade, 

chamada Unidade Educacional ou FEBEM, mas eles ameaçavam a mim e ao meu 

marido de levarem para a FEBEM. Era uma ameaça entregar para a FEBEM. Teve 

alguns filhos de presos políticos que foram. 

O filho do Virgílio Gomes da Silva, do Luiz Guilhardini que eu me lembro, e 

alguns outros. Mas eles, era uma grande ameaça. Quer dizer, eles sabiam, isso que eu 

quero te dizer, eles sabiam o que acontecia dentro desta Unidade Educacional porque 

eles ameaçavam a gente: “sabe o que que é? Sabe para onde vão os teus filhos? Vão 

para a FEBEM”. 

Então, é isso o que eu queria te avisar. Mas eu vou passar para o Adriano. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  A FEBEM nesse período já era um terror, 

porque eu lembro de um ônibus amarelo quando eu cheguei, lá tinha um ônibus amarelo 

e tinha o logotipo daquele cata-vento maldito lá, o cataventinho da FEBEM. E, 

sumariamente esse ônibus era apedrejado pela cidade. A cidade apedrejava esse ônibus 

e aí eles resolveram pintar o ônibus e tirar o logotipo. 

Então já tinha este estigma já, eu acredito que a configuração da FEBEM foi 

justamente como mais um método de amedrontamento e castigo mesmo, e castigo. Eu 

fui para a FEBEM, por exemplo, as freiras alegaram que eu tinha que ir para a FEBEM 

para aprender a ser homem. 
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Será que as freiras não sabiam o que era a FEBEM? Se já existia este terror que 

todo mundo falava? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Asdrubal, você na sua 

pesquisa, você pesquisou quem era o presidente da FEBEM à época, a estrutura de 

poder da FEBEM? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -   Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Não. Eu tive, vocês devem conhecer o 

Roberto que fez os “Filhos do Governo”, tem muitos dados interessantes lá, mas eu vou 

ser bem sincero, eu tento não me aprofundar muito nisso porque é uma sangria para 

mim. Para mim é muito difícil, e eu prefiro acreditar que aquilo era um inferno, que 

qualquer estrutura administrativa, qualquer estrutura, vinha do governo, o governo que 

era o responsável por tudo aquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra nem quem 

era, você não pesquisou nem quem era o governador na época, nada? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu, olha, eu lembro de Adhemar de Barros, 

lembro de ouvir falar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o período só para a 

gente poder pesquisar depois para 
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A SRA. AMELINHA TELES – De 1973 a 1986. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 1973 a 1986. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – 1973 a 1986. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então foram vários. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Foram vários. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Vários. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E, outra pergunta, como era 

o nome mesmo do Educandário lá das freiras que te encaminharam? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Educandário Nossa Senhora do Amparo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ficava onde? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Cidade de Amparo, perto de Campinas. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



29 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você lembra a 

congregação que elas eram? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu lembro muito que a gente rezava muito 

para Dom Orione, agora eu não sei que corrente era. Dom Orione. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em Amparo? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Em Amparo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Em que época foi? Lá 

em Amparo? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  1973 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você ir para a 

FEBEM? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Antes de ir para a FEBEM. Foi a última 

instituição antes da FEBEM. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha em 

1973? 
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O SR. ASDRUBAL SERRANO -  1973, 2 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 2 anos? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Mas antes eu passei por São Mateus, acho 

que 6 meses, antes de ir para Amparo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – São Mateus, o que que era? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Então, eu não sei, eu tenho muito vago que 

eram informações que eu peguei da minha família assim, então a concretude, a certeza 

eu não sei, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Tem um nome muito vago também, 

chamado “Mateo Bei” que eu não sei o que é, mas é um nome que sempre me 

perseguiu, não sei o que é, se é instituição. E, e não sei. A madre superiora do 

Educandário Nossa Senhora do Amparo era Mater Dei tinha uns nomes meio doido 

assim, que eu não entendia muito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que você ficou 

de 1973 a 1986? Minha nossa senhora. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – 13 anos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus! 16 anos, não é? 

É, 13 anos. Está bom. Acho que só falta recuperar o livro, não é? Que o Beto citou, isso 

a gente pode recuperar na memória da Comissão. Você, garantir as fotos, não é? Para a 

gente recuperar as fotos. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  O autor do livro, ele passou por um outro 

momento dentro da internação, tanto é que ele morreu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O autor do livro que o 

Beto... 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Isso. Acho que ele morreu com 20 e poucos 

anos, não é? E no relato do livro ele denunciava. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você leu este livro? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Li. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz um resumo então, 

aproveita, ajuda a recuperar a memória. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Esse livro, então, a internação dele foi, se eu 

não me engano, no começo da década de 1990, então a FEBEM já estava num outro 

processo, não é? E nesse livro ele narra, ele foi, por exemplo, interno. Se eu não me 

engano Águas de São Pedro, foi em uma unidade do interior, eu tenho quase certeza de 

que foi Águas de São Pedro. 
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E, ele narra um pouco quais eram, porque ele era da cidade, ele foi interno na 

unidade pertencente à cidade dele. E ele narra as desavenças com delegado, com as 

coisas, com o juiz, não é? As passagens anteriores que ele teve, não sei se era no 

Conselho Tutelar, isso acabou mexendo com muita gente, ele fez um livro muito crítico 

em relação a isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra o nome 

dele, não é? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Ah! Não lembro, é um nome estranho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A gente recupera, isso a 

gente recupera. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Não que Asdrubal não seja. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ele veio a falecer, não é 

Beto? Que você contou, o menino que fez o livro foi assassinado, não é? Morto na 

prisão? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Inclusive ele chegou a se formar advogado 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando que ele entrou 

na FEBEM? 
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O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu não tenho a exatidão, mas eu acredito 

que é na década de 1990. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 1990, depois que tinha 

acabado a ditadura. Entendi. Tá, é só para relacionar, é outro período, outra história. 

Está bom. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  O sistema de internação também eu acredito 

que já era outro, não era mais aquele sistema daquele período, mas eu acho que o que o 

Beto 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era FEBEM ainda, não era 

Fundação Casa? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu acho que era FEBEM ainda. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, porque, como a ditadura 

terminou, a ditadura terminou legalmente em alguns lugares, teve lugares que a ditadura 

não terminou. A FEBEM é bem um exemplo que ela só vai ser revista lá na mudança 

para a Fundação Casa, isso é uma coisa importante que vocês estão observando. 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Eu estive nesse momento na Fundação Casa, 

no programa sócioeducativo, eu implantei um projeto de Teatro do Oprimido na 

Raposo, no Complexo da Raposo, eu não aguentei ficar 3 meses lá. Eu entrei para 

desempenhar o projeto, mas não aguentei. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por quê? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Por causa do cheiro, por causa da conduta 

dos funcionários, por causa daquela marcação que os internos têm, mão cerrada para 

trás, cabeça para baixo. Isso tinha desde a minha época. Jovens entorpecidos, 

visivelmente entorpecidos na oficina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por medicações 

psiquiátricas, você quer falar? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Oi? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por medicações 

psiquiátricas? 

 

O SR. ASDRUBAL SERRANO -  Absoluta, certeza absoluta, dopados. E 

alguns cheirando até maconha. Então teve algumas situações dessas lá. E o cheiro? O 

cheiro é impressionante, o cheiro é o mesmo da Unidade de Batatais, a atmosfera é a 

mesma, a sensação é a mesma, aquele peso é o mesmo, não é? Então, são resquícios que 

eu acho que não vão sair. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, muito obrigado. 

Prefeito de Divinolândia, Ismar, da família Marighella. Asdrubal, Beto Custódio, e 

obrigado a todos, a sessão está encerrada. 

 

(Aplausos.) 
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

13/12/2013 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do Estado de São 
Paulo, Rubens Paiva, 106ª audiência pública, 13 de dezembro de 2013, Dia do Ato 5, 45 anos do Ato 5, 
Ato Institucional número 5, Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 106ª audiência pública da  
Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 13 de dezembro de 2013, no 
Auditório Paulo Kobayashi para oitiva de depoimentos sobre o caso Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 
Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas audiências abertas ao público. 

Então eu vou passar à composição dessa Mesa, essa Mesa de Abertura é constituída pela Ângela 
Mendes de Almeida, pelo Nicolau, pela nossa companheira Ministra Eleonora Menicucci de Oliveira e 
pelo professor Fábio Konder Comparato. 

Então, eu queria inicialmente solicitar que a gente ouvisse uma música que era uma música muito 
importante para o Merlino. Ele conheceu logo que ela foi composta na França, "Soldadito de Bolívia", 
junto com uma exposição de fotos da juventude do Merlino, da vida do Merlino.  

Então queria, na memória do Merlino, uma das coisas que ele mais gostava realmente foi esta 
música, acho que composição e interpretação do Paco de Ibañez, e que nós preparamos para começar a 
fazer esta cerimônia em memória do Merlino. Em seguida nós vamos fazer a vídeo-biografia do Merlino 
interpretada pelo Celso Frateschi. Aí nós vamos passar pelos depoimentos dos companheiros. 

Então, essa é a sequencia. É uma cerimônia grande onde nós pedimos a todas as pessoas que 
vieram contribuir, tal, que tenham a sua palavra assegurada no tempo necessário para que todo mundo 
possa falar. Então vamos lá. Dá um contrastezinho, por favor. 

*** Apresentação da música "Soldadito de Bolívia" *** 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom. Celso Frateschi. 

 

***Vídeo-biografia de Luiz Eduardo da Rocha Merlino*** 

 

  “Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino, meus companheiros me conheciam como 
Nicolau. Quando tinha 23 anos fui preso no dia 15 de julho de 1971, fui levado para o DOI-CODI de São 
Paulo, na Rua Tutoia, torturado seguidamente por 24 horas no pau de arara, jogado em uma solitária e no 
dia 19 eu estava morto por gangrena nas pernas. 

Nascido em Santos em 1948, ali cresci e estudei. Na década de 1960, já engajado na luta contra o 
subdesenvolvimento e o imperialismo norte-americano, ainda como secundarista participei do Centro 
Popular de Cultura da UNE.  

Em 1966 vim para São Paulo onde, com apenas 17 anos, integrei a primeira equipe do recém-
fundado “Jornal da Tarde”. Um jornal que iniciava uma estética inovadora no jornalismo brasileiro. 

Eu era um jovem que amava a vida, curioso de tudo à volta de mim. Gostava tanto de jazz quanto 
de samba, de Dave Brubeck e Adoniran Barbosa, lia Fernando Pessoa e Sartre. 
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Eu acompanhava ativamente o movimento estudantil nas assembleias na Rua Maria Antônia. Ali 
conheci e passei a viver com minha companheira Ângela Mendes de Almeida. Em 1968 entrei para o 
curso de História da USP.  

Em 1968 fui trabalhar na “Folha da Tarde” que seguia a mesma estética do “Jornal da Tarde”, e 
naquele tempo procurava dar cobertura à esquerda e ao movimento estudantil, como foi o caso do 30º 
Congresso da UNE em Ibiúna, onde fui preso junto com outros estudantes e ainda cobri, como jornalista, 
os acontecimentos. 

Mas depois do Ato Institucional nº 5, em dezembro de 1968, aquilo começou a tornar-se um antro 
de colaboradores da repressão política. Pedi demissão e fui trabalhar em um jornal secundário, o “Jornal 
do Bairro” de Pinheiros para preservar a minha militância. 

Quando fui preso fazia apenas 3 dias que acabara de voltar de uma viagem à França onde passara 
6 meses com minha companheira Ângela Mendes de Almeida em um estágio de estudos e discussões com 
a Quarta Internacional e a Liga Comunista Revolucionária. 

Eu e ela tínhamos escrito teses sobre o movimento operário e aquilo que então chamávamos 
"Guerra Revolucionária" para apresentar aos companheiros da nossa organização, o Partido Operário 
Comunista. 

Eu tinha voltado com meus documentos legais, meu passaporte, pois até então os torturadores 
conheciam o meu nome de guerra, Nicolau, mas não sabiam quem eu era. No dia da minha prisão, por 
volta das 21 horas, eu estava na casa de minha mãe, Iracema Merlino, em Santos quando um homem de 
trajes civis bateu na nossa porta. Dizia que era um amigo e deu um nome. 

Eu já tinha ido deitar e disse à minha irmã Regina que não conhecia ninguém com aquele nome. 
Quando ela voltou à porta, o desconhecido dizendo ser do Exército, entrou na casa acompanhado de mais 
dois homens armados de metralhadoras, enquanto outro ficava escondido do lado de fora. Logo ao entrar, 
um deles alto e forte, agrediu Regina com o cabo da metralhadora dizendo-lhe: “senhora ou senhorita eu 
não vou dar moleza para você. Eu sou semianalfabeto, mas não tenho irmão terrorista”. 

Sem nervosismo eu pedi a eles que deixassem meus familiares em paz, o que fez com que o 
agressor baixasse a metralhadora e parasse de insultar a minha irmã. Em seguida entraram no meu quarto 
e revistaram todos os meus pertences perguntando insistentemente por Ângela que havia ficado em Paris. 

Quando saíam comigo preso, um dos policiais disse: "é melhor levar dinheiro para a volta pois 
daqui a pouco ele será solto". Minha mãe acreditou e me deu uma pequena quantia em dinheiro que 
jamais seria usado para a passagem de volta. Saímos em um corcel verde e um dos policiais ainda fez 
cinicamente um sinal de adeus para Regina e minha mãe. 

Nos dias seguintes a casa permaneceu constantemente vigiada e todas as pessoas que iam visitar 
meus familiares passavam a ser seguidas ostensivamente. Logo que cheguei no DOI-CODI passei a ser 
brutalmente torturado pela equipe que estava torturando Leane de Almeida. 

Fui torturado nu, no pau de arara, enquanto Eleonora Menicucci era torturada na cadeira do 
dragão, um instrumento de tortura que é uma cadeira que dá choques elétricos.  

Depois de 24 horas de pau de arara, meu corpo já inchado e com grandes feridas que sangravam, 
fui arrastado para uma cela solitária. Um preso político de outra organização registrou em anotações, 
feitas nos anos 1980, que me viu ser retirado depois de passar a noite nas mãos do JC, apelido de Dirceu 
Gravina, investigador da Polícia paulista. 

A cela tinha portas de chapas de ferro e sem janelas, chão de cimento e colchão sujo de sangue, 
dentro não se enxergava nada. Meu companheiro de cela solitária, Guido Rocha, que não me conhecia, 
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contou depois que viu quando eu entrava muito machucado, carregado pelos torturadores, pois não 
conseguia estar de pé. 

Ele disse que no começo conseguiu conversar comigo, que eu estava tranquilo e com segurança, 
apesar da voz fraca, que disse meu nome, que tinha estado na França. Depois eu comecei a piorar. O 
Guido contou que trouxeram um preso à cela para ser acareado comigo e que eu só respondia por gestos. 

Eu disse ao Guido que estava sentindo dormência nas pernas. Depois dessa acareação, levaram-me 
para o pátio em frente da solitária e me puseram em uma mesa. Segundo Guido e outros companheiros 
que viram esta cena, tentavam reanimar as minhas pernas com massagens feitas por um torturador-
enfermeiro.  

Pelo fato de que muitos presos estavam vendo, disse Guido, eles me trouxeram de novo para a 
solitária para fazer o teste do reflexo. Não havia resposta nenhuma. Guido disse para este torturador-
enfermeiro que meu estado era grave e que eu devia ser levado a um hospital. 

Mas como resposta recebeu uma fala irritada. Depois o meu estado piorou ainda mais. Guido me 
deu uma pera e eu vomitei sangue. Eu estava compreendendo que estava morrendo e fiquei nervoso. Pedi 
ao Guido que chamasse o torturador-enfermeiro. Ele bateu com força na porta, vieram o torturador-
enfermeiro e vários outros torturadores e me levaram. 

Uma companheira presa, que estava no andar de cima, foi suspendida por outras e pode ver por 
um basculante alto que jogavam um corpo no porta-malas de um carro, com grande estardalhaço. Depois 
um companheiro assistiu a um telefonema atendido pelo Coronel Ustra em que perguntavam se era para 
avisar a família em caso de amputação das pernas. 

O Coronel respondeu que não era para avisar. Um ano depois, um torturador chamado Oberdan, 
contou ao meu amigo Joel Rufino dos Santos, que estava então preso e sendo torturado, que teria havido 
uma votação sobre a escolha entre cortar as minhas pernas ou deixar-me morrer, ganhou esta última 
posição. 

Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte. Depois de cinco dias de minha 
prisão, meu cunhado Adalberto Dias de Almeida que era delegado de Polícia Civil em Santos recebeu, 
através de um telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria 
me jogado embaixo de um carro na BR116, na altura de Jacupiranga. 

Essa versão consta no laudo necroscópico e na certidão de óbito assinados pelos médicos legistas 
Isaac Abramovitch e Abeylard Orsini. No entanto, em nenhum momento a família acreditou que a versão 
fosse verdadeira. Mas meu corpo não foi entregue e por isso, dois tios meus e meu cunhado foram ao 
Instituto Médico Legal de São Paulo. 

O Diretor do IML, Arnaldo Siqueir,a negou que o corpo estivesse ali, porém meu cunhado, 
utilizando-se da sua condição de delegado, entrou por uma porta lateral e começou a abrir as portas de 
todas as geladeiras até encontrar o meu corpo com evidentes marcas de bárbara tortura. 

Voltando à portaria do IML, desmascarou o diretor e a família exigiu que meu corpo fosse 
entregue, mas entregaram em um caixão lacrado. Alguns jornalistas amigos foram até o local do suposto 
atropelamento e não encontraram nenhum sinal da ocorrência. Um mês depois, o jornal “O Estado de São 
Paulo” publicou um anúncio fúnebre de uma missa de 30º dia da minha morte, a ser realizada na catedral 
da Sé. 

A igreja estava cheia e na cerimônia os mesmos três homens que haviam ido à minha casa 
prender-me, tiveram a audácia de comparecer e até, cinicamente, dar os pêsames à minha mãe e à minha 
irmã”. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quero passar a palavra ao professor Fábio 
Konder Comparato. Ele vai fazer uso da palavra e se retirar por problema de saúde em família. O 
professor veio, mas vai fazer a sua fala, a sua contribuição e vai pedir licença para se retirar. Então, com a 
palavra o professor Fábio Konder Comparato. 

 

O SR. FÁBIO KONDER COMPARATO – Exmo. Senhor Presidente da Comissão da Verdade, 
Deputado Adriano Diogo, ilustres componentes desta Mesa, caras amigas e caros amigos. 

Eu cheguei a esta Assembleia, nesta sala e fiquei, devo dizer, um tanto surpreso porque vi várias 
pessoas com sorriso nos lábios. Nós estamos vivendo um dos momentos mais tristes da nossa história 
porque, por incrível que pareça, a grande maioria, quase a totalidade da população já não sabe mais o que 
foi o regime militar, aliás, o regime empresarial militar. E não sabe e nem quer saber dos horrores 
cometidos em nome da democracia e da pátria. 

De acordo com um relatório da Comissão, aliás, da Arquidiocese de São Paulo, durante o tempo 
em que o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra comandou o DOI-CODI, ou seja, de janeiro de 1970 a 
dezembro de 1973. Ou seja, praticamente quatro anos, ocorreram 40 mortes no DOI-CODI e mais de 500 
pessoas foram torturadas. Não é qualquer tipo de tortura, não. Muitos desses mortos faleceram em 
consequência das torturas. 

Pois bem, até hoje, creio que não passam de duas as ações civis propostas contra o Coronel Ustra 
por sequestro, por tortura, por assassínio e por desaparecimento forçado.  

Eu tive a honra, mas honra triste, como sempre, de representar duas famílias que passaram pela 
casa de horrores do DOI-CODI ou cujos familiares assim sofreram, inclusive os familiares de Merlino, 
sua companheira está aqui ao meu lado e a irmã, dona Regina. 

Na primeira ação da família Teles, o Coronel foi reconhecido como torturador e não se pediu 
nenhuma indenização porque quem me ensinou isso foi Inês Etienne Romeu. Pela primeira vez neste país, 
depois de 20 anos da Lei de Anistia eu fui procurado pela Inês Etienne Romeu, acompanhada de um ex-
colega meu, membro ativo do Partido Comunista e que me disse que eu precisava fazer alguma coisa 
porque os advogados não queriam fazer nada. 

E eu então, depois de ela me contar a história de que foi a única pessoa a sair com vida da casa da 
morte em Petrópolis. Eu disse a ela, “Dona Inês, já transcorreram mais de 20 anos de tudo o que a senhora 
me conta”. Naquela época havia prescrição para os danos provocados com violação flagrante de direitos 
humanos. Eu disse agora não dá mais para propor uma ação de indenização. Ela me olhou furiosa e disse 
“Dr. Comparato eu não quero um tostão desse governo! Porque esse dinheiro vem do povo, o senhor não 
vai fazer isso”. 

Aí eu entendi a lição e eu disse "pois não". Então eu vou propor simplesmente uma ação 
declaratória. “O que eu quero”, ela repetiu “é que a Justiça do meu país” pobre Justiça, não? “Reconheça 
que eu fui sequestrada em São Paulo, fui torturada imediatamente no DOPS, fui levada ao Rio de Janeiro, 
fui torturada nas dependências do Exército. Tive a ideia de me suicidar, então disse imediatamente aos 
meus torturadores que sim, eu ia contar tudo. Que tinha um encontro com meus companheiros, etc. 
Fomos lá para os arredores do Rio de Janeiro, eles se afastaram, eu imediatamente eu me joguei diante de 
um ônibus e com grande infelicidade não morri”. Foi levada para a Casa da Morte, passou 6 meses sendo 
torturada quase todos os dias, foi estuprada 3 vezes, foi acompanhada por um canalha, médico do 
Exército, e só se salvou porque o pai era coronel reformado. 

Então vejam, não é possível. Na Argentina a Lei de Anistia foi anulada. Mais de 200 militares e 
policiais foram condenados, dois ex-presidentes da república, ou melhor, dois ex-ditadores foram 
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condenados à prisão perpétua e um deles Jorge Videla morreu na prisão. E no Brasil, nenhum, nenhum 
sequer dos torturadores foi condenado com trânsito em julgado. 

Pior, há dois dias atrás houve uma audiência criminal, apesar da decisão do Supremo Tribunal 
Federal de considerar a Lei de Anistia válida, uma audiência criminal contra p Ustra e dois outros 
torturadores. Ao terminar esta audiência o que que se viu? Havia manifestantes, não para apoiar as 
vítimas e familiares, para apoiar os torturadores. Foram proclamados heróis nacionais. 

Qual é a conclusão que nós devemos tirar de tudo isso? A mentalidade brasileira está envenenada 
há séculos, nós fomos o último país do ocidente a abolir a escravidão. Até hoje depois de quatro séculos 
de escravidão legal nós não ensinamos nada às nossas crianças nas escolas o que foi a escravidão.  

E todos nós temos no fundo da nossa consciência um pouco dessa herança ao tratarmos as nossas 
empregadas domésticas, ao tratarmos os negros, ao tratarmos os pobres, e ao considerarmos as 
autoridades, inclusive policiais. Uma pesquisa de opinião pública do IBOPE há alguns anos constatou que 
um quarto dos entrevistados reconheceu que a Polícia tem o direito e o dever de torturar os suspeitos para 
apurar a autoria. E aí, o lado bem brasileiro quase 90% dos entrevistados se disseram favoráveis ao 
respeito aos direitos humanos. 

Então, concluindo, há só dois caminhos, um deles, que a meu ver é fundamental, é a educação em 
direitos humanos. Vocês dirão, "nós não podemos fazer nada". Sim. Podemos fazer e muito. Paulo Freire 
enquanto vivia suscitou um número considerável de pequenos cursos de direitos humanos, e na Prefeitura 
de São Paulo, no município de São Paulo introduziu o ensinamento de direitos humanos na escola 
fundamental. 

E a outra coisa que nós poderíamos e deveríamos fazer, senhores advogados, senhores juízes, é 
propor uma ação. Não importa que as ações não sejam acolhidas, aos poucos se nós formos multiplicando 
as ações, a opinião pública acaba basculando do nosso lado. 

Vamos agir, não podemos ficar nem tranquilos nem muito menos contentes. É preciso atuar, muito 
obrigado. 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu já nessa transição vou começar a montar a 
segunda Mesa das pessoas, dos companheiros que estiveram presos ou que estavam presos por ocasião da 
prisão e da morte do Merlino. 

Então, a nossa companheira Ministra já está na Mesa e eu queria chamar as pessoas, Ivan Seixas, a 
Ieda Seixas sua irmã, a Leane Ferreira de Almeida e o Otacílio Cecchini. Então queria pedir para todas as 
pessoas virem para a Mesa, para a gente começar essa parte, este testemunhal. Ivan, Ieda, Leane e 
Otacílio.  

Fica ao lado da Eleonora, levanta. Pronto.  

Eleonora, vou te passar a palavra, mas eu quero te fazer uma pergunta, deixa eu pegar o roteiro 
aqui, espera um pouquinho só. Bom. Com a palavra Eleonora Menicucci. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – Você quer que eu leia? Boa tarde a 
todas e todos, eu quero em especial cumprimentar a família do Merlino, a Regina, Tatiana, a Ângela, o 
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Nicolau, os meus amigos e amigas, ex-presos, a Ieda, o Ivan, a Leane, o Otacílio e a todas e todos que em 
momentos diferentes também passaram pelo que nós passamos e estão aqui.  

E quero também dizer, mais uma vez, em todas as sessões que eu tenho ido, a importância da 
Amelinha nessa história toda do Brasil hoje, ainda quando não existia nada de Comissões da Verdade, 
todo mundo sabe da dedicação e do empenho que a Amelinha personifica essa história toda. 

Eu vou falar pouco porque tudo o que eu tinha para falar sobre o Merlino, desde que eu estava 
presa, eu coloquei para mim como uma questão de ética, moral e de responsabilidade e dever como 
cidadã brasileira revelar a verdadeira história do assassinato brutal e lamentável do Luiz Eduardo, do 
Merlino. 

Como já foi dito aqui no vídeo pelo Paulo Frateschi, Celso Frateschi, eu presenciei o início do 
assassinato do Merlino e foi exatamente tal qual ele conta no vídeo.  

O Merlino não teve tempo suficiente, nenhum, ele como vários outros é um, foi uma vítima da 
ditadura, da brutal violência do DOI-CODI e morreu tão integro quanto foi, quanto ele foi no pouco 
tempo de existência, de vida dele. 

Quando o Merlino começou a sangrar na perna, eu já disse isso várias vezes e disse a primeira vez 
na Assembleia, aqui, por ocasião da então Comissão de Deputados de Direitos Humanos, de Mortos e 
Desaparecidos, que era o Nilmário de Miranda, o deputado e eu estava perto da Ângela e a mãe do 
Merlino ainda era viva, eu perguntei, ela aguenta ouvir o que vai ser dito aqui?  

Fora nas Auditorias Militares, acho que foi a primeira vez pública que eu falei. O sangramento e, a 
perna do Merlino, ela começou a sangrar e essa perna, o simbolismo dessa perna na história do Brasil e na 
história do Merlino e na história dos assassinatos da ditadura, especialmente do assassinato do Luiz 
Eduardo é muito forte, e a decorrência disso foi essa violência bárbara que o Celso conta, da votação. 
Amputa ou deixa morrer? Não é? 

O Merlino, de onde ele estiver, ele tem certeza absoluta que eu não fraquejarei, em nenhum 
momento eu deixarei de atender nenhum, mas nenhum chamado do Coletivo Merlino e da Ângela, ou do 
Nicolau, da Tatiana, para dizer, denunciar e pedir a punição. 

Eu quero dizer também que a emoção que me toma, ela é igual desde a primeira vez, e eu disse 
para a Amelinha logo que cheguei que eu queria muito estar com ela anteontem, não é?  

Dois dias, três dias. No depoimento do Ubirajara. Pelo que ele representou também e, mas a 
coragem da Amelinha foi uma coragem que eu me senti dentro dela. E este ato, aqui, hoje, essa 
cerimônia, eu gostaria muito de dizer que ela, eu quero muito dizer, não gostaria, eu quero muito dizer 
que ela é de lembrança, ela é de sofrimento, mas ela é, sobretudo, de celebração. De celebração de uma 
pessoa com a dignidade, a estatura, a grandeza do Merlino que é a grandeza, é tão grande quanto a 
memória, a verdade e a justiça.  

E custou mas ela vem, ela vem à tona, ela brilha novamente, essa verdade, novamente não porque 
ela nunca brilhou, mas eu tenho certeza que como foi dito antes, é fundamental para que as gerações, 
porque nós já estamos mais para lá do que para cá na vida e a história tem que ser contada e recontada 
para que as gerações atuais e as futuras tenham certeza absoluta do que passou nesse país, e de quem 
foram realmente os heróis e as heroínas do nosso país.  

E que deram a vida para nós podermos, vivermos nessa, na democracia, reivindicar mais 
democracia e para reivindicarmos que toda a história seja retirada de debaixo do tapete e que seja posta, e 
o Merlino faz parte dessa história e eu quero aqui reverenciá-lo e dizer para a família, para os familiares, 
para o Adriano Diogo e para todas e todos os que estão aqui. 
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Pessoas firmes e determinadas como o Coletivo Merlino contribuem fundamentalmente para que 
as Comissões da Verdade sejam realmente Comissões da Verdade.  

O Assassinato brutal dele não vai, não está em branco, não passará mais e faz parte da história do 
Brasil, e é necessário, fundamental que seu nome, sua história seja lembrada e relembrada e se possível, 
eu acho que a Juliana Cardoso não está mais aqui, não é? Está lá? É um pedido que eu vou lhe fazer, 
Juliana, que você entre na Câmara com um pedido, não sei se é pedido ou como é que faz, mas de uma 
homenagem ao Merlino, dando a uma escola o nome dele, não é? Porque como é pela educação que se 
transforma, é mais do que uma dívida da cidade de São Paulo com essa, com esse jovem, com esse 
protagonista de toda a história do nosso país. Faça isso por ele, obrigada. 

(Aplausos.) 

 

Ah, só mais uma coisa, eu queria só antes de terminar dizer que eu tenho às quatro horas, um 
encontro com a Presidenta, então, antes das quatro eu tenho que sair, mas eu volto à noite na Sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eleonora, eu só queria fazer essa pergunta em 
nome dos familiares. Existe ex-preso político que afirmou que o Merlino foi tirado do DOI e foi enviado 
ao HC, ele diz, “levado em coma do DOI-CODI, vi ser retirado depois de passar uma noite nas mãos do 
JC, Delegado Dirceu Gravina, Investigador de Polícia paulista, não delegado, investigador que não sei se 
era do DEIC ou do DEOPS.”  

Você ouviu essa denúncia, sabe alguma coisa disso, você podia dizer aqui se, de alguma forma se 
isso chegou, você sabe de algum envolvimento do JC, do Dirceu Gravina, é importante para nossa 
Audiência que essa informação seja checada. É possível, Eleonora? Por favor. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – Eu lembro que era dito, foi dito que o 
JC e o Ubirajara teriam tirado o Merlino e levado para amputar a perna e depois nós soubemos que ele 
havia sido morto, o que completa, porque que a perna gangrenou, isso não tenho dúvida nenhuma, e 
completa com o depoimento, a fala do Celso e de outros depoimentos dessa bárbara votação, não é? Que 
ele foi tirado lá e a gente só não sabe se foi morto ou vivo, mas ele foi morto com a perna gangrenada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Quer dizer que o Capitão Maurício 
Calandra também estava, além do Gravina o Calandra também estava nessa? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – Estava. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi, está bom. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – Nesse momento, da sala de tortura 
estava ele, o JC e o Ustra. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa votação, você soube dessa? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – A votação não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT Não, da votação não sabe, mas sabe se? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – De tortura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - Está bom. Então eu quero já passar a palavra 
para o Ivan para já começar essa fase dos companheiros. Ivan, comece, por favor. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Bom, em julho de 1971, eu fui, eu estava preso na cela 4 
do DOPS em São Paulo, que eu tinha sido capturado junto com meu pai, dia 16 de abril de 1971 nós 
passamos por torturas, meu pai foi assassinado na tortura, minha mãe e irmãs foram também capturadas e 
estávamos todos em poder dos torturadores.  

Eu continuei escondido no DOPS, estava na condição de desaparecido porque eu não fazia parte 
das listas de presos, minha mãe e minhas irmãs tinham sido já levadas para o Presídio Tiradentes, apesar 
de continuar em situação de incomunicabilidade ainda, e em um dia em que eu suponho que seja dia 12 
de julho, o torturador Otávio Gonçalves Moreira Júnior, Delegado de Polícia, conhecido pelo vulgo de 
Varejeira ou Otavinho, ele chega na carceragem do DOPS e, na porta, na portinha por onde passava  
comida ele disse para mim, “Ivan”, “É Teobaldo” que era meu nome de guerra, “Teobaldo, arruma suas 
coisas que você vai para o Sul”.  

Eu naquela hora, na situação que nós estávamos ali, e é importante registrar a situação que 
estávamos nas mãos deles, não era uma situação de alguma legalidade, nós estávamos na condição de 
reféns, sequestrados e com a possibilidade de ser mortos a qualquer momento.  

Eu, como não fazia nem parte da, meu nome não fazia nem parte da grade de presos, da lista de 
presos, e não tinha nada para fazer no Rio Grande do Sul porque eu saí de lá com 14 para 15 anos, eu, na 
hora, obviamente que interpretei como sendo que iam me levar para algum lugar para me matar e me 
despedi dos companheiros todos.  

Todo mundo muito tenso porque todos estávamos, eu e eles estávamos com a convicção de que eu 
ia ser morto e a coisa foi muito chocante e muito difícil para todos, sabendo que a pessoa poderia ser 
assassinada, porque isso era uma coisa muito comum, muito rotineiro naqueles tempos, tanto no DOPS, 
como principalmente lá na OBAN, no DOI-CODI. 

Então, me despedi de todo mundo dizendo “lembrem de mim”, e saí com poucas coisas que eu 
tinha em meu poder que eles tinham roubado nossa casa, tinham tirado tudo da gente, tinha sobrado muito 
pouco. Fui levado pela viatura deles, que era a C14, que eles usavam, C14 Veraneio, e fomos, me levaram 
para o Presídio Tiradentes. 
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Lá, para minha surpresa, outros presos foram retirados e também minha mãe e minhas irmãs. 
Então, comecei a achar que a situação não era tão grave como eu estava pensando, ou era mais grave do 
que eu estava pensando e todos poderíamos ser assassinados. Então, sai minha mãe, a Ieda e a Iara, 
minhas duas irmãs, o Diniz Cabral Filho, o Jobe dos Santos, o Raul, agora não lembro o sobrenome dele 
que é lá do Sul. 

Não, não é o Raul Pontes, não. E nós somos todos colocados nos carros e levados para a sede do 
DOI-CODI, e lá, os presos são separados em várias celas, e na cela das mulheres que não existia quando 
nós fomos capturados, três meses antes, já existia a cela das mulheres que era o X6, junto de todas as 
outras celas. 

Eu tinha um pouco de controle de que as pessoas que estavam comigo estavam todas ali naquela 
carceragem. Imediatamente quando a gente chegou lá, eu acho que era umas 5 ou 6 horas da tarde, 
imediatamente a gente entrou naquela rotina infernal, macabra que era o DOI-CODI, gritaria e torturas. 
Muita tortura, e eles estavam enfurecidos, ensandecidos além do normal e a gente não entendia o que 
estava acontecendo, e aos poucos fomos sabendo que era o pessoal do POC que tinha sido capturado e 
que tinham conseguido alcançar alguém importante na estrutura do POC. 

E rapidamente, entre os presos tinha uma comunicação muito rápida, porque todos nós tínhamos 
que saber o que acontecia pra ver se não aconteceria com a gente, e veio um nome, o Nicolau, pegaram o 
Nicolau. Eu não sabia quem era o Nicolau, mas percebia que era uma pessoa que tinha importância na 
estrutura do POC, Partido Operário Comunista.  

A gritaria foi, primeiro a gritaria deles e depois os gritos de tortura que vinham da sala ao lado. Eu 
tinha sido colocado na cela X1, tinha a cela forte, tinha a X1 que era a primeira cela, depois X2 e X3 e do 
outro lado tinha 4, 5 e 6 que era a das mulheres, e um portão preto que tinha do lado da entrada da cela 
forte, do X0, abria o portão preto e tinha a sala de tortura que ficava ao lado da escada que subia para o 
andar superior. 

E ali a gente ouvia tudo, não era escondido, não tinha nenhum tipo de preocupação com os gritos 
serem ouvidos do lado de fora, a porta ficou aberta e a porta da sala de tortura estava aberta e a gente 
ouviu a noite inteira, a noite inteira as torturas por que passava o Nicolau.  

E era uma coisa terrível, porque para nós que passamos por tortura, nós sabíamos o que estava 
acontecendo, sabíamos o quanto de sofrimento estava sendo aplicado àquela pessoa que estava sendo 
torturada, fosse homem ou fosse mulher, e todos nós sofríamos duplamente, sofríamos como militantes, 
por ser um companheiro que estava sendo destruído e sofríamos como seres humanos, de ouvir aquelas 
sessões ininterruptas. 

E a gente ouviu a noite inteira, a madrugada inteira aquelas cenas, ouvindo aqueles gritos terríveis, 
gritos de perguntas e gritos de torturas, dava para ver que tinha muito choque, uma coisa muito furiosa. 

De manhãzinha, lá para umas 4 ou 5 horas da manhã, foi possível porque a cela onde eu estava era 
bem perto dessa porta preta, eu vi o Ustra comandando a retirada e a limpeza da cela de tortura, e ele 
dizia, “traz ele para cá, põe ele aqui, limpa lá o sangue, limpa lá essa porcaria, limpa isso, limpa aquilo”.  

E os torturadores, que tinham muito medo também do Ustra, iam rapidamente limpando tudo, e aí 
puseram, deu para perceber, deu para ver porque eu ficava de lado, puseram aquela pessoa, que era o 
Nicolau, na cela forte, eu não sei por quanto tempo porque em seguida, uma hora mais ou menos depois, 
nós todos fomos tirados dali e levados em um comboio enorme de torturadores para a base aérea de 
Campo de Marte, não é?  

E lá fomos embarcados em um avião C47 e levados para Porto Alegre onde ficamos um mês e 
pouco lá. Mas o tempo que a gente ficou ali no DOI-CODI, a gente pode ouvir as torturas, eu vi em 
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alguns momentos, cansado de tanto torturar eu vi o JC passando, saiu para fumar e assim cansado, “vai 
dar trabalho, vai dar trabalho” e falava assim uma coisa muito eufórica e cansada, não é? 

Eu não vi os outros mas esse eu vi, e essa cena terrível que foi o Ustra mandando limpar sangue, 
sujeira, que não sei o que era e dizendo, "tira ele daí e põe aqui", e aí puseram ele na cela forte. 

Depois disso a gente, lá no Sul a gente soube, através de uma visita do Raul Carrion, me lembrei 
agora, foi, inclusive, Deputado do PCdoB lá no Rio Grande do Sul, a família dele trouxe a notícia de que 
tinha sido assassinato em São Paulo um dirigente do POC, que teria sido atropelado, alguma coisa assim, 
a informação era muito confusa, e a gente deduziu que aquilo que nós presenciamos era aquela morte 
daquele companheiro que havia sido anunciada nos jornais. 

A gente que passou pelas mãos da repressão, a gente viu muita coisa, muita coisa. Muitas pessoas 
que foram assassinadas, muitas pessoas que foram torturadas, mas eu lembro da selvageria com que se 
abateram o Merlino, porque tinha uma coisa de euforia, êxtase e tinha uma coisa de fúria incontrolada que 
eu não consigo dimensionar o que movia tanto aquele sentimento deles de fúria e euforia ao mesmo 
tempo contra o Merlino, não é? 

Outras pessoas tinham sido torturadas, tinha outra sala que a gente ouvia que tinha mais gente 
sendo torturada, mas aquela que estava ali perto, para mim foi muito importante por detectar essa fúria e 
essa euforia que eles estavam de torturar o Merlino. 

Eu acho que era isso, se tiver alguma pergunta. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – Não eu só quero... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eleonora. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI DE OLIVEIRA – Reafirmar aqui a presença do Ustra na 
sala de tortura, do JC, do Ubirajara, que ora eles torturavam o Nicolau na cadeira do dragão, ora no pau 
de arara e ora na cadeira do dragão.  

Agora quero dizer que eu estava com muito, completamente fora de mim por causa da minha filha, 
de um ano e dez meses, mas o assassinato do Nicolau, do Merlino, tem responsáveis, e esses 
responsáveis, diretamente responsáveis, com a fúria, com a selvageria que caracterizava porque o 
Merlino, nem o nome dele ele abria e essas três pessoas muito fortemente presentes no assassinato dele 
são absolutamente responsáveis pelo assassinato do Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ieda Seixas. 

 

A SRA. IEDA AKSELRUD DE SEIXAS – Bom eu sou irmã do Ivan, eu e meu irmão, nós 
fomos levados no dia 15 para o DOI-CODI para sermos levados para o Sul, eu, minha irmã e minha mãe 
e mais alguns outros presos. Uma coisa meio inexplicável, supõe-se hoje que a gente tenha sido usado 
para justificar a ida de toda a cúpula da repressão, tanto do DOPS, à exceção do Fleury, toda a cúpula do 
DOPS e do DOI-CODI se deslocou para o Sul, supõe-se hoje que seja para tratar da questão da Operação 
Condor. 
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Eu cheguei, quando eu cheguei ao DOI-CODI, à noite, eu não conhecia, eu estava na cela, porque 
a cela que eu fiquei era uma cela com grade que dava diretamente de frente para a sala de tortura. Estava 
a Eleonora Menicucci que eu não conhecia, que parecia mais algum bicho enjaulado porque ela só andava 
de um lado para o outro com os olhos que já são grandes, estavam esbugalhados e ela só dizia: “Minha 
filha, minha filha, porque vão matar minha filha, minha filha, minha filha” ela estava completamente 
transtornada. 

Uma moça do CPC que eu não sei o nome, a Márcia Yajgunovitch Mafra que tinha, já estava no 
Tiradentes e foi levada novamente para o DOI-CODI, isso para quem esteve preso, sabe muito bem o que 
significa. Você quando saía do DOPS, passava no DOI-CODI, passava pelo DOPS e ia para o Tiradentes, 
você dava uma relaxada. Voltar para esse processo era quase que o limite, era o limite da sua sanidade, e 
eu me lembro que a Márcia disse assim, “pelo amor de Deus, me abraça porque eu não vou aguentar 
dessa vez”, eu não sei nem por que ela estava ali, aí nós começamos, eu tinha acabado de chegar, eu 
minha mãe e minha irmã, ouvíamos os gritos do Merlino. 

O Merlino foi torturado a noite inteira, eu lembro que eu e a Márcia, que isso era uma espécie de 
prática que ninguém combinou, mas que se fazia. Você acabava dando a mão, uma para a outra e 
encravava a unha na mão, porque esse processo, não é questão da tortura, quando você está ouvindo 
alguém ser torturado, o seu limite chega e você como fuga, tenta dormir.  

Dá um sono insuportável, sono e sede, e a gente achava quase que desrespeitoso você adormecer 
com alguém sendo torturado. Então a gente, eu me lembro que eu e a Marcia sentamos no piso, não 
sentamos no colchão fazia muito frio aquele ano. Nós sentamos no piso gelado quase que, e as mãos, as 
unhas cravadas nas mãos, a gente dava as mãos e cravava a unha. Minha mãe, a Eleonora, eu sei que a 
Eleonora só andava de um lado para o outro, ela estava enlouquecida, completamente enlouquecida.  

E é uma coisa tão, essa foi noite foi, tantas noites eu presenciei, porque afinal eu fiquei quase um 
mês  no DOI-CODI e a sala de tortura, na época, era em cima da cela das mulheres, eu presenciei várias, 
ouvi tortura, vi um menino que devia ter uns 14 anos morrer e eu não sei até hoje quem era esse menino. 

Mas esse dia eu não sei, porque eu já tinha ido para o Tiradentes, foi especialmente difícil. Eu 
lembro que uma determinada hora em que amainou a tortura, o Paulo Vannuchi disse para o Ivan assim, 
“vamos cantar”, porque essa era outra coisa que se fazia quando amainava a tortura como uma mensagem 
para o companheiro que estava sendo torturado, "eu estou contigo".  

E eles tentaram cantar, ele e o Ivan tentaram cantar "A Internacional" e os caras disseram que não, 
aí disse assim, “então vamos cantar o Hino da Independência” e eles disseram que não. Aí o Paulo 
Vannuchi, porque toda essa história pode parecer maluca para quem não presenciou, mas era uma 
maneira de dizer "companheiro, estou contigo". 

Exatamente, nós estamos, ninguém está ignorando sua dor. Então essa noite foi especialmente 
difícil, não sei se porque, como a gente falou, o corpo já havia esfriado, o meu corpo já tinha esfriado de 
presenciar esse tipo de coisa, e eu lembro que o Merlino foi torturado a noite inteira, não houve, se dava 
alguma folga foi, de certo, para eles descansarem, eu não sei. 

No outro dia de manhã, o Gaeta, eu não sei se o nome do diabo é Gaeta mesmo, como se chama 
o...  

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Lourival Gaeta. 
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A SRA. IEDA AKSELRUD DE SEIXAS – É,  eu não lembro, ele tinha um nome de guerra 
qualquer. Ele apareceu na porta da cela e perguntou o que nós estávamos fazendo ali. Ele é um dos 
assassinos do meu pai.  

“O que vocês estão fazendo aí, porra?” Nós estamos aqui porque nos trouxeram, aí tiraram o 
Merlino da sala, ele estava no colo, e eu lembro de que me chamou a atenção porque o Merlino, pelo que 
parece, era muito míope, não é? Então ele fazia assim para enxergar, aí o cara chegou e disse assim, “Ele 
não está fazendo xixi” aí ele disse assim, “porra, mas esse cara é difícil, ele parece o Arrudão”, o 
Diógenes Arruda, o militante do PCzão “porque ele não fala, não tem jeito, ele não fala, o Arrudão, eu 
arrebentei meu relógio de tanto torturar ele e ele não falou, e esse cara está pensando que ele é quem? Ele 
não vai acabar bem, não.”  

Mas assim, a naturalidade, ele parado ali na porta, “pode deixar que eu já vou lá resolver isso 
porque hoje ele vai falar de qualquer jeito.” Esse é meu testemunho, ele vai até aí porque depois eu fui 
levada para o Sul. 

Eu queria só lembrar uma coisinha que é o seguinte, eu acho assim, nós estamos falando hoje da 
morte do Merlino como poderíamos estar falando da morte do meu pai, da morte, ou do absurdo da Inês 
Etienne, do que aconteceu com a Inês Etienne, porque se vocês não sabem, a Inês Etienne foi 
sistematicamente, isso palavras dela, todos os dias ela era sodomizada. Quer dizer, eles não tinham nada 
para perguntar para ela, era questão de crueldade, e eu imagino a solidão dessa mulher porque ela não 
tinha nem com quem dividir, porque a gente, de qualquer maneira tinha com quem dividir a coisa, não é? 

Agora eu acho estranho, porque um tal Cid Benjamin Queiroz que escreveu um livrinho aí, o cara 
declarar que perdoa o torturador. Isso, pelo amor de Deus, é enxovalhar, é cuspir, é qualquer coisa em 
cima da memória dos que morreram e dos que foram torturados. Isso é falta de respeito.  

Se ele tem problema de arrependimento ou se ele mudou de religião, eu não tenho nada a ver com 
isso, agora, respeite o Merlino, respeite o Joaquim Alencar de Seixas, respeite tantos outros, o Sargento 
Manuel Raimundo. 

Agora, eu não admito isso, eu não admito, se o cara tem problema de se arrepender do que fez, 
foda-se, vai lá se confessar com seu padre e seu pastor, mas não fazer uma declaração pública, para 
considerar que é natural. Como é que eu vou perdoar? Perdoar é divino e eu não sou Deus, porra 
nenhuma.  

Acabou, eu acho que era só isso. 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Leane. Leane Ferreira de Almeida. 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Boa tarde a todo mundo. Bom, eu fui presa no 
mesmo dia que o Merlino, dia 15, foi Ivan? Dia 15, é, três dias depois, é, 15, 15. Bom, enfim, é, eu no dia 
15, eu tinha sido levada a um ponto, tinha dado um ponto frio para também tentar fugir ou tentar alguma 
coisa, ser atropelada, levada para um hospital para continuar viva, porque eu achei que eu não ia suportar 
as torturas, não é? 

Porque quando eu cheguei na OBAN fui imediatamente colocada no pau de arara. Havia, Ivan, 
essa fúria que você se pergunta a que se devia, eles, os torturadores tinham a esperança de chegar mais 
rapidamente à ALN. Era isso o que eles queriam do POC. 
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Então a fúria assassina que se mostra muito forte com relação a nós, primeiros militantes que 
caíamos, ela se devia a isso. A esperança era chegar à ALN, parte da ALN já tinha sido destroçada, mas 
tinha muita gente ainda, não é? Lutando e atuando. E então, a tentativa do JC e todos os furiosos 
exterminadores da época, eles queriam através de nós a ALN, não é? 

Quando eu cheguei na OBAN nenhuma coisa me foi perguntada, apenas se gritava, o Ustra gritava 
quando me penduraram no pau de arara ininteligível. Era essa a expectativa do dia 15 de julho. E foi nesse 
dia 15 de julho que o Merlino foi também para o mesmo pau de arara mais tarde do que eu. E, era essa a 
expectativa, foi provavelmente um dos grandes, claro, eles queriam desestruturar, destruir a nossa 
organização, éramos os primeiros a cair dia 14, 15, 12, enfim. 

No fim da primeira quinzena de julho, apesar de existirem três heroicos companheiros do POC 
que foram presos antes de nós, o Clodoaldo, o Jonas e o Régis, não é? Que, eles estavam presos e deles 
não houve nenhuma consequência, não é? De, eles conseguiram isolar a gente. Eu acho que falavam “uma 
queda isolada”.  

Mas nós caímos bem depois e já havia frentes entre organizações e a repressão sabia que as 
organizações tinham conexões e, portanto, a fúria com relação ao POC, embora pareça desmesurada 
porque não éramos identificados com ações armadas, mas ela se devia ao fato de se, a repressão conhecer 
as conexões. E, então nós fomos barbaramente torturados nesse dia 15. 

E aí foi então que começou a tortura do Nicolau, é nesta madrugada que todo mundo testemunhou 
os seus gritos, não é? Do dia 15 para o dia 16, e eles me tiraram depois do dia que eu tinha tentado fugir, 
foi o Otavinho que me recapturou, no ponto frio que eu dei, eu não consegui fugir. 

Voltei para a OBAN e ainda fiquei o dia inteiro, não é? Sendo interrogada e à noite eles me 
levaram para uma outra cela no outro predinho que foi desta cela que eu vi o corpo do Merlino. Ainda 
sobra uma dúvida porque eu não sei se ele já estava morto, há contradições com relação a isso. Só que eu 
vi o corpo dele sendo colocado no porta-malas de um carro desta janela do primeiro andar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lembra o carro? 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Eu acho que era um corcel verde, hoje alguém 
mencionou um corcel verde. E eu... 

 

O SR.  IVAN AKSELRUD SEIXAS -  Opala, tinha corcel e tinha opala. 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – É, eu acho que era, acho que era um corcel, mas 
eu não posso afirmar. A minha memória não é 1% da sua, Ivan. 

Bom, eu tenho os fatos um pouco embaralhados, eu confesso que eu não posso garantir datas e 
nem fatos precisos, precisos, eu tenho flashes na minha cabeça destas coisas. Então, eu vi este corpo 
sendo colocado, o porta-malas foi fechado, a gritaria era grande, por isso a Ivone e a Lucia Coelho, a 
Ivone Serra e a Lucia Coelho me levantaram porque eu era a menor das três. Nós estávamos nessa cela e 
dava para ver o pátio. E foi nesse pátio que vi essa cena. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lembra dos torturadores? 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Então, os torturadores do dia eram o Ustra com 
certeza, e esse outro o... 

 

A SRA. IEDA AKSELRUD SEIXAS – O Gaeta. 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA - Gaeta, que a Ivone, a Ieda citou, Mangabeira, 
não é? 

 

O SR. IVAN ASKELRUD SEIXAS – O nome que ele usava na época era Mangabeira. 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Mangabeira. 

 

O SR. IVAN ASKELRUD SEIXAS –  E o nome verdadeiro é Maurício Lourival Gaeta. 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Gaeta. 

 

O SR. IVAN ASKELRUD SEIXAS – Essa desgraça morreu de câncer em 1997. 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Já se foi. Bem, o que eu vi foi isto. Eles me 
colocaram neste outro prédio, numa outra ala, não é? Da OBAN de onde nós ouvíamos os gritos a noite. 
Ivone, eu e Lúcia ouvíamos os gritos mais a distância do que os companheiros que estavam na 
carceragem, mas ouvíamos os gritos ainda durante esta noite e depois então houve esta cena que a gente 
presenciou. 

Além disto eu não, já não sei mais o dia, se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu vi alguém 
mencionou o Merlino sem óculos, não é? Eu vi os óculos do Merlino sobre uma mesa, foi aí que eu soube 
que era o Merlino que estava sendo torturado, porque quando eu vi os óculos dele, era uns óculos grossos 
como aparece em todas as fotos.  

Eu sabia que eram dele aqueles óculos, eu tinha contato com o Merlino antes das prisões, das 
nossas prisões antes de ele ir para a França e eu conhecia bem aqueles óculos, eu identifiquei. Eu parei, eu 
estava subindo para uma outra sala de interrogatório e eu parei quando vi os óculos, eu estaquei assim 
involuntariamente pelo susto, porque para mim ele estava na França. 

E eles perceberam a minha reação e eu já não sei mais qual foi dos torturadores que falou “sim, é 
ele mesmo que está aqui. Você está admirada, mas ele está aqui”. Então, obviamente eram dele. Aí eu 
identifiquei os gritos eram dele, ele então estava sendo preso naquele dia. Porque no dia, na noite, não, na 
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manhã desse dia eles se dedicaram, a equipe estava toda basicamente comigo, não é? Porque o 
interrogatório era feito por várias pessoas a comando do Ustra, mas pelo menos uns cinco estavam 
comigo na cela e provavelmente interrogando você em outra, na sala, em outra sala, não é? Nós fomos 
presos juntos. Então, acho que seria mais ou menos isto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Leane. Queria passar a palavra já 
em seguida para o Otacílio Cecchini, por favor. 

 

O SR. OTACÍLIO CECCHINI – Bom, boa tarde a todos, vou fazer um preâmbulo, eu, a minha 
solidariedade à Ângela, batalhadora, amiga, à família, o Nicolau. E, o começo da sessão, e, houve uma 
análise da situação atual. Eu fiquei pensando algumas coisas, eu vou colocar um tom, eu diria um 
pouquinho mais otimista, não sei porque, mas eu vou colocar o que eu penso.  

Eu acho que passaram 40 anos e estamos aqui resistindo. Eu olho aqui na frente pessoas 
formidáveis a Cris, a Clara, não é? Eu sou de uma geração que aprendeu com eles, você e todos vocês. 
(Risos.) 

Não vou citar todos, é claro. E teve a minha geração que está fazendo depoimento. E tem cruzando 
ali a Camila que eu vi pequena, filha da Rita dizendo, enfim, iniciativa deles, da meninada que eu vi 
pequenininha realizando depoimentos, enfim, publicações dos filhos dessa geração de torturados. 

Bom, eu não quero fazer o jogo do contente, não é? Mas isso me deixa muito feliz. E se eu olho o 
Brasil que nós estamos formando aqui, eu olho o Brasil que tem hoje, eu fico muito feliz também. E é 
claro que nós temos que mudar e é claro, não para nunca, não é Clara? Não para nunca. 

Eu lembro que a Clara estava chegando, por uma circunstância, eu fui professor de sobrinhos dela. 
“Olha a minha tia”, tal, está lá em Cuba, meu irmão está lá no Chile tinha que mandar uma carta, tal.  

Um dia a Clara chega no Brasil, acho que você não se lembra, tinha que levar uns papéis para a 
Bahia. Ia trabalhar na Bahia. Olha que bom! Tem um projeto que o Niemeyer tinha feito, não é? De um 
mausoléu para o Marighella na Bahia. Bom, e eu lembro de ter encontrado o Carlinhos lá. Era um ano que 
para levar um papel de um mausoléu  ainda, estávamos já no período da dita, na redemocratização. Era 
uma aventura, não é? 

Eu acho que nós temos que relembrar tudo isso, mas com uma pitada de otimismo, não é? Por isso 
Camila, dá pitada de otimismo nisso, todos nós, pitada de otimismo a cada gesto, não é? A cada pequena 
coisa, essa batalha da informação, da contrainformação é terrível, nós estamos vivendo isso no Brasil 
hoje, é uma dissimulação total, não é? Descrer total das informações e a gente não tem o poder, não é? Da 
comunicação. Mas nós temos 40 anos de resistência, não é? E estamos aí. 

Então, essa pitada de otimismo que eu queria dar à família do Merlino que está presente, à 
Tatiana, à irmã, um abraço. Esse período pós-prisão, é claro, um depoimento aqui e outro ali, conheci essa 
nova geração, a Tatiana batalhadora e tal e isso dá à gente, os velhos, um grande alento. Era isso o que eu 
queria falar de início, não é? 

Quanto ao meu depoimento, bom, eu era companheiro da Leane, fomos presos, a data foi dia 14 
de julho, isso eu lembro bem, sou professor de história, voltava do cursinho de madrugada, chegava, 
(risos) era 14 de julho, fomos presos de madrugada. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fale um pouquinho mais perto do microfone. 

 

O SR. OTACÍLIO CECCHINI – Ah sim, pois não. Era 14 de julho, de madrugada, voltávamos. 
Eu fui preso porque estava com minha companheira, até então meu nome não aparecia aqui, ali, no 
decorrer do tempo, enfim, as ligações, irmãos militantes, companheiros militantes, etc., entrei no 
redemoinho junto, claro. Além de tudo militar no partido e tudo o mais. 

Bom, sou uma testemunha importante, não é? E enquanto eu viver, que isso fique presente em 
livros, depoimentos, eu fui a pessoa que ,no meio do julgamento, foi citado lá, no meio de um julgamento, 
de uma tortura, de um inquérito sendo feito, o Merlino entra, me desculpe, o Ustra entra na sala. Estão 
perguntando sobre o Merlino, aqui e ali, o Ustra entra na sala, eu estou sendo interrogado, e ele de pé 
atrás e tal, ele era a pessoa que dava o sinal de ir para a tortura ou para não ir, enfim, ele é aquela história 
militar, ele é o comandante, ninguém fazia nada sem a ordem dele, beleza. 

Entra um militar, com traje de civis, ele entra e diz que havia um telefonema, se dirigindo ao 
Ustra, que tinha um telefonema do hospital, não fala qual hospital, que os médicos estavam pedindo 
contato com a família do Merlino. Pedindo contato porque haveria a necessidade de uma amputação.  

Houve uma chateação, todo mundo, e na minha frente ali, eu escutei e vi a reação dele. Bom, eu 
vejo isso e tal, me tiraram da sala, ou seja, havia uma solicitação do hospital que o paciente que ainda 
estava com vida ainda, porque isso é importante: ele sai com vida de lá, ele está no hospital, que raio de 
hospital? Pode ser as Clínicas que a gente sabe que na época havia essa cobertura, não é? E outros 
hospitais em São Paulo que faziam essa cobertura. 

Há um telefonema, isso eu sou testemunha desse fato que é importante, há então  a ligação entre 
um preso político torturado com princípio de gangrena, com a necessidade de amputação de uma perna e 
o Ustra recebe a informação.  

Eu, veja, eu não sei o nome da pessoa, nós não sabíamos, uma pessoa que depois de 40 anos, sim, 
era um jovem, um daqueles vários torturadores ou uma pessoa da equipe, e parecia mais uma pessoa da 
equipe porque tinha alguns que faziam campana, equipe, saíam e então não ficavam tão presentes ali. Eles 
não faziam interrogatório, mas era um daqueles, ou provavelmente as pessoas de Inteligência porque eles 
tinham uma retaguarda, essas pessoas que ficavam vendo, a Inteligência, é um desses funcionários da 
OBAN ali. 

Essa pessoa então fala, o Ustra, uma frustração, claro, ali e tal, e me tiram, "bom, desce com esse 
cara e tal" que iriam resolver o problema. O que se passou depois a gente imagina e as informações 
passam a ser coerentes. Quer dizer, de desleixo, falta de cuidado, porque se você quisesse, da mesma 
forma que houve a retirada do preso, chamem a família, no mínimo, depois de toda a barbárie, mas a 
covardia é imensa, a gente sabe disso, a covardia mesmo, a mais baixa de todas, não é?  

Essa geração de torturadores é a coisa mais absurdamente covarde e baixa que pode ter nesse país 
e nós temos que relembrar todo dia para que isso não volte a acontecer. 

Então, esse é um depoimento que incrimina, eu sei disso e estou disposto a ir para qualquer lugar, 
eu tenho prestado conta quando chamado de testemunha, e que fique sempre, e que fique nos livros isso, 
que há um testemunho sim, eu vi, como todos os colegas viram uma série de fatos que, somados, 
remontam essa história covarde e terrível, não é? 

Bom, um outro fato importante que eu presenciei, como todo mundo, não vou ser repetitivo, mas 
evidentemente esse massacre, o Merlino foi preso depois do dia 14, na minha memória, um dia e meio ou 
dois depois, eu estava na cela do lado, Ivan, você sabe até a geografia ali, a cela do lado da cela forte. 
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Era uma cela que colocava digamos, as pessoas, que ainda estavam, digamos, para serem, os que 
não eram muito perigosos ali na primeira cela, ou que podiam esperar o depoimento não era tão 
importante, entre nós, era uma forma de U, havia um muro, onde ficava a cela feminina onde vocês 
estavam, do lado de lá e a cela forte, onde estava o Guido que fez um depoimento, vim a saber mais tarde 
faleceu, mas deixou um depoimento completo sobre isso. 

O Guido estava preso nessa cela forte, nós estávamos do lado, há esse chamado que é dito no 
filme, corretamente, de bater na porta para que haja um atendimento, etc. Nós vimos a cena do enfermeiro 
colocar uma espécie de uma mesa, que houvesse, de uma forma ingênua e absolutamente inócua que é a 
massagem para que haja a recuperação da circulação, que é um absurdo, isso não ia resolver o problema.  

Havia um carcereiro de nome Marechal, se não me engano, esse senhor lá do lado conversando e 
tal, e esse senhor tentando dessa forma resolver o problema, trocamos conversa, papeamos com o Merlino 
em uma tentativa de conforto, o que você precisa?  

Ele pediu uma cueca, estava com a roupa suja. Tinha uma, nós não tínhamos, não vínhamos com 
nada. Tirei minha cueca, entreguei a ele, para que ele tivesse, enfim, um relativo conforto e veio um fim 
de semana, um sábado, claro, a tortura não tinha fim de expediente, mas como toda burocracia dava, 
digamos, uma certa diminuída na intensidade, não na tortura, mas na burocracia interna. 

Eu acho que isso também atrapalhou qualquer decisão de hospitalização e tudo o mais, até que, 
com a dificuldade dele, intensa dificuldade, ele foi levado para o hospital, então, foi isso que eu vi e 
convivi. 

E é isso aí. Que esse episódio terrível marque para nós, claro, muita tristeza, mas um certo ânimo 
de não nos acovardarmos, nunca, nunca mesmo, e que essas pessoas sejam sempre denunciadas, não é? 
Pela mancha que causaram na sociedade brasileira, e gostaria de dar de novo um abraço a vocês aí. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou aproveitar esse intervalo na fala, 
porque a Leane vai falar de novo. Eu queria, a Eleonora está no limite do tempo, eu queria pedir para a 
Juliana e a Vivian acompanharem a companheira Eleonora e a Leane volta a falar. Espere aí, deixa a 
Eleonora se despedir. Leane. 

 

A SRA. LEANE FERREIRA DE ALMEIDA – Eu só vou me referir a uma colocação que, acho 
que a Ieda, uma menção que a Ieda fez à Operação Condor. Eu também fui interrogada no Rio Grande do 
Sul e eu tinha um outro processo lá, e o Pedro Seelig que era o Delegado do DOPS de Porto Alegre, que 
foi o meu, o meu depoimento foi colhido, digamos assim, por ele, lá.  

Ele mencionou, festivamente, essa ida dos policias paulistas e a seguinte etapa que foi a ida dos 
policiais gaúchos e paulistas para o Chile, eles estavam de partida para o Chile a serviço desta, certamente 
que hoje a gente sabe, Operação Condor, ele falou “Nós estamos dando aula no Chile, nós estamos indo 
para lá”. 

Então, só para deixar registrado que de fato eles mesmos falavam com muito orgulho da 
participação dos policiais brasileiros na formação dos policiais latino-americanos nas técnicas de tortura. 
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E aí, só para contrapor um pouco o terror dessa minha última colocação, não sei, acho que estamos 
encerrando as falas, só mencionar o fato de que o vídeo fala, coloca algumas fotos do Merlino como um 
cara muito alegre, festivo e brincalhão, e eu acho que eu sou uma pessoa que devo falar um pouco porque 
foi esse o Merlino que eu conheci.  

O Nicolau era muito brincalhão e eu participei, isso me orgulha muito, eu vivi não só essa fase do 
terror, da despedida dele da vida, mas eu vivi momentos assim onde ele e a Ângela vinham me encontrar, 
a gente tinha algumas funções, alguns trabalhos dentro do partido e o Nicolau era muito engraçado e 
muito irreverente, muito brincalhão.  

Então, é uma, realmente como disse, algumas pessoas disseram e como o Otacílio acabou de dizer, 
é uma ceifa imperdoável essa figura de que foi tirada a vida de uma maneira tão covarde, e a covardia está 
até no relato que se fez da prisão como de “n” outras, ou se suicidou ou foi atropelado tentando fugir, ou 
foi morto resistindo.  

O Nicolau não teve possibilidade de resistir, não fugiu, não se suicidou e todos nós sabemos 
fortemente que ele amava muito a vida e não iria tirar essa vida dele, então foi realmente mais uma ceifa 
que a ditadura militar ocasionou à juventude da época. 

 

A SRA. IEDA AKSELRUD DE SEIXAS  – Ele estava marcado para morrer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, Ieda, por favor. Sente 
aqui ao meu lado.  

 

A SRA. IEDA AKSELRUD DE SEIXAS  – O Gaeta falou isso no outro dia de manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Senta, calma.  

 

A SRA. IEDA AKSELRUD DE SEIXAS  – Ele disse... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ieda, Ieda. 

 

A SRA. IEDA AKSELRUD DE SEIXAS  – O Merlino, já estava determinado, não foi um 
acidente, ele ia morrer, ele estava para morrer, acabou, era decidido, essa coisa toda, esse jogo de cena de 
amputa ou não amputa, pelo que o Gaeta falou ali, na porta das celas, das grades, é que a Márcia não vive 
mais, mas a Iara é a outra testemunha, e uma moça do CPC, a Eleonora não vale porque a Eleonora estava 
completamente fora do ar, ele disse “ah, ele vai falar, porque ele vai ser, ou ele vai falar ou ele vai morrer, 
ele não vai escapar dessa” é isso o que ele falou.  

Então, o Merlino estava marcado para morrer, ele durou quatro dias, por ser jovem ou por 
circunstâncias físicas apenas, mas ele estava determinado, era determinado que ele iria morrer, ele, não 
tenha dúvida. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tati, a filha da Eleonora está na história das 
crianças? Está no livro? Não? 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Não, a filha da Eleonora tem uma história muito diferente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN ASKELRUD SEIXAS –  Não, eu só queria dizer o seguinte, que esses dias aí 
foram muito importantes, é uma questão de registro histórico. Faz sentido que a fala da Leane dizer que 
eles queriam pegar a ALN porque o Paulinho Vanucchi e a Márcia Mafra tinham sido levados para a 
OBAN e não havia uma explicação. Agora eu estou entendendo a explicação, qual que era.  

Outra coisa é o fato do Merlino ser um dirigente, com certeza, seletivamente eles estavam 
matando, nessa época eles iriam matar, eu não tinha a menor dúvida, acho que o que a Ieda acaba de falar 
é correto, era determinado para ser assassinado. 

E a última coisa é a questão, não acho que seja a questão do Chile. O Coronel Dickson Grael 
escreveu um livro sobre a Operação 30 horas, que era a operação que o Brasil iria invadir o Uruguai, e os 
policias, os chefes da repressão foram, dito pelo Dickson Grael, foram deslocados para o Rio Grande do 
Sul para comandar a invasão que teria a colaboração e a omissão do Exército Uruguaio, o Brasil iria 
invadir com tropas e esses torturadores iriam fazer o massacre dos Tupamaros. 

Então, isso não é talvez, isso é dito pelo Coronel Dickson Grael. Hoje, a única explicação que se 
tem seria essa porque a Frente Ampla estava para ganhar a eleição e eles iriam fazer, caso houvesse a 
eleição do Líber Seregni, eles iriam invadir e fazer o massacre lá. 

Então, eu acho que esses dias aí, com todas essas informações, aumenta inclusive, a importância 
do Merlino, de ele, primeiro, não ter fornecido informações, de ele não ter colaborado de nenhuma forma 
que fosse por sucumbir à tortura e a importância de vocês todos que passaram por esse processo e não 
levaram à queda de outras organizações como no caso, da ALN.  

Eu acho que é para registrar, o Merlino ia ser assassinado e vocês eram pessoas importantes para 
extrair informações e vocês não deram informações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos começar o ciclo dos amigos, 
agora, que como o Joel Rufino, fizeram um esforço, eu agradeço a presença de todos aqui na mesa. Então, 
são quatro amigos, Tonico Ferreira, Joel Rufino, Bernardo Kucinski e Renato Pompeu.  

O Tonico mandou o testemunhal dele através de um vídeo. Então não precisa vir compor a Mesa 
agora no vídeo, porque senão, é melhor assistir o depoimento do Tonico, e em seguida o Joel Rufino, o 
Bernardo e o Renato vem para a Mesa e a gente vai indo para a fase final antes da exibição do filme do 
Nicolau, vamos lá. 

Então, vamos passar o vídeo do Tonico Ferreira, amigo pessoal desde lá de Santos, do Merlino. 
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***Apresentação do memorial por Tonico Ferreira, em vídeo*** 

 

“Na FAU, na Faculdade de Arquitetura eu perdi o Antônio Benetazzo que era um grande amigo 
meu ele e o André Gouveia que morreram no exílio, era o melhor amigo meu na faculdade. Nós perdemos 
o Nelson, que era nosso amigo da turma de Santos. Se vocês quiserem ver está aí na revista, na página 34.  

Não sei se vocês veem, o Nelson está bem atrás do Eduardo e o Eduardo segurando a raquete. Por 
incrível que pareça estou na extrema direita, esse magrinho aqui, nessa época era muito magro e não 
gordo como sou agora. 

E, depois nós perdemos também pessoas que foram importantes para nós José Arantes, que foi a 
pessoa que proporcionou e que deu os recursos, e que ajudou a gente a criar o 'Jornal Amanhã' em 1967 e 
teve outros que a gente conheceu no meio do caminho. 

Então a tendência minha sempre virar a página, vamos em frente senão eu não conseguiria chegar, 
seguir em frente, seguir com a minha vida. 

Eu vou seguir um pouquinho na linha do Joel, vou falar um pouquinho sobre o que era o Merlino, 
Eduardo que ele chamava, não é? Eu conheci o Eduardo mais ou menos, eu acho que nós tínhamos em 
torno de 12, 13 anos no Colégio Santista lá em Santos, era um colégio marista muito duro, colégio 
católico de regime duríssimo. 

O que eu acho que mudou a vida do Eduardo e a minha também porque eu era sempre o segundo 
dele, o Eduardo era sempre o primeiro. Ele era o, ele é que abria o caminho, que encontrava as coisas 
novas e buscava desafios e eu seguia atrás. A única coisa que eu retribuía é que ele não gostava muito de 
física, química e matemática e eu passava cola para ele. Agora, fora isso ele comandava, eu seguia atrás. 

Aí nós fomos para o Colégio Canadá, que era um colégio estadual totalmente diferente da nossa 
vida no colégio santista. Nós saímos, foi o momento de abertura para nós. Você sai de um colégio 
religioso com toda uma moral muito dura e você entra num colégio totalmente livre, não tinha muro. 
Podia fumar, a gente podia fumar dentro do colégio e lá o Eduardo então fez tudo o que ele podia fazer. 

Logo de cara tinha lá uma chapa concorrendo ao diretório, que era uma chapa meio anarquista e 
nós entramos na chapa para apoiar a chapa, contra a chapa do Partido Comunista que dominava o colégio.  

Você sabe que Santos na época era dominado totalmente pelo Partido Comunista por causa do 
Porto, tinha o deputado do Partido Comunista. Então, enfim, comandava totalmente lá, tinha o domínio 
político do colégio. A gente não era do Partido Comunista nem nós éramos políticos no sentido de todo 
dia, da política estudantil que se fazia á época. 

O nosso objetivo na época era abrir, abrir horizontes, nós nos, a gente se considerava digamos, 
anarquistas, existencialistas. A gente gostava, o Merlino gostava do quê? De poesia, ele gostava de 
Fernando Pessoa. Ele trouxe para nós o existencialismo com Sartre. Ele nos ensinou o jazz, o Modern 
Jazz Quartet que na época fazia sucesso, não é? Nos introduziu Brahms porque o Merlino tinha que ser, 
sempre ser diferente, não é? 

Então, se Beethoven era o grande da música clássica, porque gostar de Beethoven? Eu vou gostar 
de Brahms, era um decisão intelectual. Nós vamos gostar de Brahms porque ele não é a linha principal, 
nós vamos fazer uma outra linha. 

A gente começou a gostar de bandas, quartetos, quintetos, e ficávamos na casa da tia de vocês, no 
apartamento ouvindo a tarde inteira, ouvindo discos e tudo. E a gente fez teatro, nós fizemos cinema.  
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Outro dia a Regina deixou em casa umas fotos do nosso primeiro filme, eu nem sei o que 
aconteceu com aquele filme, mas que foi filmado foi, algumas cenas foram. Isso a gente deveria ter que é 
15 anos,16 anos. 

O Eduardo fazendo todas estas coisas abrindo, abrindo caminhos e nós tínhamos o nosso grupo 
que se encontrava lá no bairro da Atlântico, lá no Gonzaga e o nosso único objetivo era sair de Santos e 
vir para São Paulo. Era a nossa Paris. São Paulo era a nossa Nova Iorque. (Risos.) 

Aquilo era o máximo. Sair daquela vida que à época a gente chamava de pequeno burguês, hoje 
talvez chamaria classe média de Santos e ir para um lugar mais aberto, nosso, Santos era pequena para o 
Merlino, ficou muito pequeno. 

Fizemos uma briga grande, eu fui, 1965 nós viemos para São Paulo, eu fui fazer a Faculdade de 
Arquitetura, o Merlino veio para cá, terminou o cursinho no Paes Leme, não é? O Colégio aqui na 
Pedroso, Colégio Estadual e depois já foi para o “Jornal da Tarde”. Na época o jornalismo estava 
crescendo, começando a surgir. 

Em 1966 foi, por incrível que pareça o país já estava crescendo, o milagre econômico de 1970 já 
começou em 1966, 1967, 1968. Nós da esquerda não percebemos isso, não é? E a economia estava 
crescendo o que seria muito difícil você trazer qualquer mudança naquele momento quando todo, quando 
você tinha ininteligível emprego, ininteligível emprego. Como é que o Merlino virou jornalista? 

Porque o tio dele era amigo do Ulysses Alves de Souza que era secretário de redação do Jornal 
que estava saindo, que era a 'Folha da Tarde' e o tio, esqueci o nome do tio, o Mauro, chegou para o 
Ulysses e falou assim, 'Ulysses, você não tem um emprego lá para um sobrinho meu?'. 'Mas o que ele 
sabe fazer?' O Ulysses perguntou. 'Sabe nada! Ele é um inútil!' (Risos.) 

'Como inútil?' 'Só fica lendo Fernando Pessoa'. 'Ele lê Fernando Pessoa? Manda ele para lá que vai 
dar em jornalista'. (Risos.) 

Bom, ele foi para lá e se tornou um grande repórter, infelizmente ficou com o apelido de inútil. O 
'inútil' vem para cá, 'inútil' vai para lá. (Risos.) 

O Ulysses até outro dia me disse assim, a primeira vez, eu dei a primeira aula de jornalismo para o 
Merlino. Eu pus ele na frente de uma máquina do lado um Telex e falei assim, desse Telex, na época tinha 
Telex, não é? Esse um telegrama internacional faça disso aqui uma nota, um texto. Aí pôs a máquina ali 
em cima, Merlino olhou para a máquina, ele não desistia, não é? Porque ele não tinha a menor condição 
de estar ali, ele não sabia escrever à máquina. Ele começou assim 'pa, pa, pa, pa'. (Risos.) Aí o Ulysses 
chegou por trás dele assim e falou assim 'o inútil'. (Risos.) 

“Eu vou te dar a primeira aula de jornalismo. Está vendo este botão aqui do lado? Se você apertar 
e soltar ele você vai poder escrever em maiúscula e minúscula e não só em maiúscula como você está 
fazendo agora”. (Risos.) 

Você lembra que na máquina de escrever tinha tecla que prendia a maiúscula. E ele logo foi um 
jornalista brilhante. Ele cobria muito cidade, cobria bem cidade. Ele cobriu muito Fontenelle que à época 
era um coronel que estava fazendo aqui todo o sistema viário, etc. e tal. Ele cobriu muito bem o 
Fontenelle, ele era uma pessoa brilhante. 

E aí continuamos, eu continuei na FAU e eu me lembro de um episódio muito claro, está muito 
claro na minha vida. Nós estávamos voltando para Santos, ininteligível em 1966, eu tinha 18 anos, ele 
tinha 17, 18 e no ônibus, descendo para Santos eu me lembro assim.  'Eduardo, eu vou te confessar uma 
coisa, você lembra aquela coisa toda que a gente tinha lá em Santos, que a gente tinha que ser 
independente, não podia se submeter a nada, partido é coisa que nem família, só para nos oprimir, etc., eu 
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vou te confessar uma coisa, eu entrei para o Partido Comunista, mas já na dissidência. Lá tem uma tal de 
dissidência do Partido Comunista na FAU'. (Risos.) 

Aí ele me olhou e falou assim, ele sempre tinha que ser melhor do eu, não é? 'Partido Comunista? 
Eu entrei pra POLOP! POLOP é muito melhor, é outra coisa. Imagina, Partido Comunista, essas coisas de 
Stalinismo, não sei o quê, não sei o quê.' Ele sempre foi assim. Eu me lembro disso, foi nesse momento 
que nós percebemos que a gente tinha mudado. Talvez não porque a gente quisesse, mas as condições 
estavam nos levando a isso.  

Nós estávamos no movimento estudantil, o movimento estudantil começando, em ascensão, a 
agitação tremenda dentro das universidades. Isso é antes de 1968, 1966, 1967. Depois a gente volta a se 
encontrar novamente, trabalhar junto no “O Amanhã” que foi um jornal criado pelo Grêmio da Filosofia, 
pelo Zé Arantes, a foto dele está aqui, o Zé Arantes está aqui na última, na penúltima, na 38, sem legenda. 
Este aqui é um dos cartazes que estavam na manifestação. 

E ele também foi morto pela Polícia e o, e ele criou este jornal e entregou para o Raimundo 
Pereira. Raimundo Rodrigues Pereira que acho que muita gente conhece, e é um brilhante jornalista da 
Abril que foi dirigir o Jornal, chamou o Merlino e eu caí lá por acaso. Eu era estudante de Arquitetura e 
fui lá diagramar o jornal porque teoricamente eu sabia fazer alguma coisa de comunicação visual, tinha 
um curso disso na FAU. E foi ali que eu iniciei a minha carreira de jornalista, posterior a do Merlino 
porque ele já era jornalista. 

Aí nós fizemos aquele jornal, fomos fazer outros e depois trabalhamos juntos na “Folha da Tarde” 
e seguimos a nossa vida. Mais tarde, me lembro também mais adiante, nós fizemos um documento 
político, imagine você, nós fomos com uma outra Ângela, eu não sei como parar na Praça da Villaboim 
para escrever um documento político para a FAU e o Merlino, não sei se vocês, Ângela Lopes, 1969. 

Eu ainda teoricamente pertencia a este grupo mais ligado ao Zé Dirceu, Zé Arantes e tudo. Aí 
fizemos o texto eu, Merlino e a Ângela. Ou seja ele escreveu tudo, não é? E eu levei o documento para a 
FAU. Quando eu cheguei na FAU, um deus nos acuda, isto aqui está cheio de desvios assim, desvios 
acolá eu não entendia nada dos desvios, mas foi também um trabalho interessante que nós fizemos juntos 
e foi totalmente mal sucedido porque não foi para adiante. 

Acho que em 1968, eu me lembro de um outro episódio muito engraçado também. 1968, você 
disse que o POC se separou da POLOP em 1966, não é? Não, não é? Em 1968 talvez. O pessoal que foi 
para o VPR 

Em 1967, então, aí, uma vez nós fomos ali na Rua Maria Antônia, eu encontro lá, eu estou 
conversando com o Eduardo, 'patati, patatá', não sei o quê, e aí ele e vê a Iara Iavelberg lá. Aí ele vai lá 
conversa não sei o que e volta correndo para o meu lado, assim, 'por isso que você não sai comigo' ele me 
chamava de Antônio.  

'Antônio, você não sabe o vexame que eu fiz, eu ainda pensei que a Iara estava do meu lado, aí é 
que eu me lembrei de que a Iara tinha passado para o outro lado e eu fui lá tirar algumas conclusões com 
ela e tudo e quando percebi, no meio, eu tive que voltar e recuar correndo para cá'. 

Este era o ambiente nosso, entendeu? Era um ambiente dinâmico, muito interessante, muito 
intenso, quem viveu aquilo viveu, quem não viveu talvez venha a viver mais adiante e tal.  

Mas depois disso, digamos, para encurtar, o dia da morte, eu não estava aqui em São Paulo, eu 
tinha me casado e tinha viajado, eu não sabia de nada, não sabia nem que o Merlino tinha voltado, nem 
sabia que ele tinha voltado. Aí, eu me lembro claramente, são coisas que você marca a imagem, eu estava 
na Rua Pamplona encontro com o Chico Caruso. O Chico Caruso chegou pra mim e disse, você não 
acredita, o Merlino foi preso e foi morto'. Coisa terrível. Aí nos tentamos fazer, eu e o Raimundo, por 
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iniciativa do Raimundo, porque duas pessoas foram importantes na minha formação, o Luiz Eduardo 
Merlino e o Raimundo Rodrigues Pereira.  

Aí o Raimundo falou assim, 'Tonico, tenho que resolver esse negócio, temos que saber o que foi 
isso aqui', e nós iniciamos uma investigação, não sei se vocês ficaram sabendo, nós fomos ao IML, 
conversamos com o diretor do IML, descobrimos que realmente, através, do jeito como eles como eles 
estavam fazendo com o corpo do Eduardo era o jeito que eles estavam, que a repressão estava se 
desfazendo dos corpos e criando essa entidade dos desaparecidos.  

Era super fácil, o DOPS ou DOI-CODI entrega o corpo, você tira a identificação, a pessoa é corpo 
não reclamado e enterra em algum cemitério como indigente, foi isso o que eles fizeram durante anos.  
Nós descobrimos ali naquela hora e eu me arrependo de a gente não ter feito alguma coisa a mais para 
fazer essa denúncia porque ela só foi feita muito tempo depois, só muito tempo depois se descobriu qual 
era  o caminho que se fazia com as pessoas que morriam nas mãos dos torturadores. 

Mas enfim, esse é o fim, depois disso, o que ficou é que a gente cada momento, que é importante, 
da vida do país, da nossa vida a gente lembra. O que ele estaria fazendo, que oportunidades ele teria tido 
com aquela genialidade que ele tinha, aquela sede de conhecer as coisas, a rapidez com que ele pegava os 
assuntos, a rapidez com que ele definia, a rapidez com que ele até me convencia das coisas. É, o que ele 
estaria fazendo? 

Mas hoje eu termino com essa frase, que eu gostaria mesmo nesse momento, 40 anos depois, de 
estar com ele em algum lugar, conversando com ele, eu com essa barba branca e ele com o bigode branco, 
conversando sobre a vida, sobre as coisas da vida, sobre as coisas comuns do dia-a-dia, conversando 
sobre os netos que eu tenho e que certamente ele teria. 

Muito obrigado”. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. - A fabricação da história, a fabricação da sociedade igualitária, da sociedade justa, da 
sociedade socialista é nesse sentido um ato de amor, porque dá continuidade aos que lutaram antes, como 
lembrou o Ivan, nós somos continuadores dos que lutaram antes, como se estabelece a ligação entre nós e 
eles?  

E através de uma relação amorosa, eu amo aqueles que morreram pelo socialismo e a ligação com 
os que virão, que eu não conheço, eu estou nesse momento, nós estamos lutando com pessoas que nós não 
conhecemos que virão, qual a ligação entre nós e eles? A única ligação é o amor, nós amamos aqueles que 
virão, filhos, netos, bisnetos, seja lá o que for, amamos as futuras gerações, é nesse sentido que eu usei o 
conceito de amor. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. TONICO FERREIRA - Com certeza o Plínio tem razão, o Merlino era uma pessoa 
excepcional. (Emocionado). E hoje, eu acho que ele estaria em uma posição de destaque no Brasil, e 
também gostei de ouvir o relato das pessoas que estavam aqui quando ele foi torturado porque tudo isso 
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só confirma, porque eu convivi com ele 10 anos, e em alguns momentos por muito tempo, muito íntimos, 
ele era corajoso.  

Quando eu soube que ele tinha morrido na tortura, com rompimento de veia femoral, pau de arara, 
eu tentava lembrar o que era a atitude dele, e eu não vi, mas eu vi aquilo que vocês falaram aqui, ele teve 
uma posição de desafio, que ele deve ter, ele olhou para aqueles caras ali e nunca, ele tinha esse negócio, 
ele gostava de cultivar a coragem.  

Eu vou até contar um episódio interessante e engraçado, porque quando nós estávamos no Canadá, 
15 ou 14 anos no Colégio Canadá lá em Santos, ele foi se desentender, você não acredita, com o cara mais 
forte da classe.  

Não sei o porquê, tenho a impressão de que era uma espécie de prova, não é? Quem era o cara 
mais forte da classe? Aquele lá. O sujeito fazia halterofilismo porque ele tinha uns braços desse tamanho, 
o cara era enorme. O Merlino não era pequeno, era um cara forte mas espera um pouquinho, era um 
intelectual, não é?  

Aí eles foram, se desentenderam lá, eles resolveram, vamos para a praia, brigar lá na praia, e o 
Colégio Canadá ficava a umas 10 quadras da praia, e fomos nós, a classe inteira. O fortão na frente e o 
Merlino ali do lado, o Merlino também com cara de bravo e nós fomos atrás, eu olhava para o Merlino e 
me perguntava por que isso?  

Ele vai apanhar feito um louco, e eles foram, mas quando chegou lá na praia já não havia mais o 
ambiente, não é? A coisa já tinha sido terminada, aquilo era um desentendimento lá que acho até que deve 
ter procurado, que gostava de provar a coragem dele. Aí chegaram lá, tiraram a camisa e tudo, foram para 
a praia deram 3 tapas um para um lado o outro para o outro e tudo, aí acabou, chega, se cumprimentaram 
e todos nós voltamos para o colégio. 

Eu contei só pra dizer que eu acredito seriamente, a imagem que eu tinha dele é assim, a coragem, 
eu sempre, eu tive essa ideia de que quando ele esteve aqui, ele teve a coragem de olhar para aquelas 
pessoas e desafiar o tempo todo essas pessoas. Agora, apesar da coragem e do poder intelectual dele tudo, 
ele era um jovem como outro qualquer em muitos dos aspectos da vida. Nós bebíamos cerveja, 
cantávamos, às vezes pegávamos o carro da tia dele e íamos lá para o Guarujá. Como era o nome? 
Veridiana. 

 Ia para o Guarujá ele não guiava, eu ia guiando, gente ia para lá tomar umas caipirinhas, uns 
peixes, um camarão frito e tudo, uma vida normal em vários aspectos. Era uma pessoa alegre, ele não era 
uma pessoa assim, eu só não quero deixar a ideia de que ele era corajoso com uma força intelectual muito 
grande, um poder moral muito grande que ele fosse uma pessoa dura.  

Não era, jogava futebol, jogava mal e até encerro aqui dizendo que era o nosso time, porque no 
“Jornal Amanhã” a gente fez um time de futebol e a gente ia jogar lá na Cidade Universitária como estava 
na moda ir na Cidade Universitária.  

Então, tinha o Joel, tinha eu, tinha  o Merlino, tinha o Raimundo que jogava bem e tinha o 
Bernardo Kucinski e a gente dizia que nosso time tinha um nome, e eu vou  encerrar com isso aqui,  o 
nosso time chamava-se canalha fedorenta, uma mistura de negros, judeus e socialistas. (Risos) 

 

(Aplausos) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Joel, como era mesmo, o nome do time 
mesmo, Joel? Corja Fedorenta. Vem para cá, vem Joel. Joel, Bernardo e o Renato. O Renato Pompeu, 
Joel, Bernardo, Renato. O Joel chegou primeiro, chegou de manhã. 

 

O SR. JOEL RUFINO DOS SANTOS – Bom, boa tarde a todos. Meu abraço especial, que aliás 
eu já dei em Tatiana, em Regina, na minha querida Ângela, Nicolau e os outros amigos queridos que 
estão aqui, e aqueles que eu conheço só de vista e de luta. 

Bom, se eu pudesse dar um título a esse meu depoimento seria “seu amigo esteve aqui” que é o 
título de um livro que conta a prisão e o assassinato, na Casa da Morte, do companheiro Carlos Alberto 
Soares de Freitas.  

Essa frase, a Inês Etienne foi a única sobrevivente da Casa da Morte como todo mundo sabe, e ela 
contou que um dos torturadores, nessa Casa da Morte, que a conhecia de Belo Horizonte através de jogo 
de vôlei ou baquete, qualquer coisa assim, e conhecia o Soares, disse para ela assim, uma certa altura, 
“olha, o seu amigo esteve aqui”. 

Então, a partir dessa frase de um torturador, uma frase sádica de um torturador, se escreveu esse 
livro, esse belo livro que aliás recomendo a vocês. 

Bom, porque a minha relação com o Merlino, a penúltima vez que eu soube do Merlino, foi um 
torturador, Oberdan, que aparece em todas as listas de torturadores. Oberdan, a uma certa altura, me 
dando porrada parou e puxou uma conversa sem vergonha, como eles às vezes faziam depois de bater, de 
aplicar choques, vinham com conversas. O Oberdan me disse assim, “seu amigo esteve aqui”. Que 
amigo? Aí ele me contou a versão da morte do Merlino.  

Eu sempre achei que ele mentia, senão totalmente ao menos em parte. Mas depois dos 
depoimentos dos que assistiram à morte do Merlino como Otacílio, enfim, e outros depoimentos a 
respeito dessa morte, eu vi que esse torturador falava a verdade. 

Ele me disse o seguinte, “olha, seu amigo esteve aqui e ele quis dar uma de durão, acabou com as 
pernas gangrenadas e foi levado para o Hospital do Exército”. Ele disse Hospital do Exército exatamente. 
“E de lá telefonaram dizendo que precisavam amputar as pernas dele para ele sobreviver. O Major Ustra 
fez aqui uma votação, eu votei”, diz ele, o torturador, “votei para amputarem as pernas e salvarem a vida 
dele, mas fui voto vencido”. Vê a conversa do cara. “E venceu a ideia de deixar ele morrer. Foi assim que 
seu amigo que esteve aqui morreu”. 

Esse relato desse Oberdan coincide exatamente com os outros depoimentos de forma que nós 
podemos dizer que foi assim, foi dessa maneira que o Merlino foi embora. 

Bom, eu poderia contar muito dele, mas não sei se valeria mais a pena. Muitas pessoas já 
depuseram sobre a personalidade dele, sobre a história dele, sobre a coragem dele. Enfim, eu choveria no 
molhado, mas mesmo assim eu vou contar duas ou três coisas que valem a pena. O que na verdade nós 
estamos fazendo é traçando a biografia de uma personalidade do povo brasileiro. De uma pessoa que 
lutou, com risco da própria morte, pelo povo  brasileiro, pelo socialismo, pelos trabalhadores, enfim. Isso 
também todo mundo já sabe. 

Eu vou contar algumas histórias. Como eu soube da morte do Merlino? Essa foi então a última vez 
que eu soube dele. Dia 19 de julho é o dia do meu aniversário e pouco depois, acho que dia 22 ou 23 eu 
fui comemorar com os amigos, entre eles o Raimundo Rodrigues Pereira e alguns outros amigos comuns. 

Estamos bebendo e o Raimundo me diz, “olha, o Merlino morreu”. Eu perguntei, e Merlino, cadê? 
Eu já sabia que ele não apareceria em uma comemoração de aniversário, mas em todo caso, cadê 
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Merlino? Aí ele disse “O Merlino morreu”. Como Merlino morreu? “Morreu agora, no dia do seu 
aniversário”. 

Bom, eu fui para casa naquela noite, dormi, no dia seguinte ao acordar eu abri o armário e vi um 
presente que ele tinha me dado no aniversário passado. Era uma camisa polo muito bonita, de muito bom 
gosto e que eu elogiei e ele na hora tirou e disse “é sua como presente de aniversário”. E mais de uma vez 
ele fez isso. 

Eu acho que eu me vestia muito mal. (Risos.)  

Devia ser ou então não me vestia mal, mas ele era a tal ponto generoso que me deu várias roupas 
assim. Houve um tempo que eu morei com ele no apartamento que ele tinha alugado, eu morei lá e ele de 
vez em quando abria assim o armário, dentro do quarto dele em cima da cama e falava, “veste isso aí e 
leva isso aí para você. Você vai dar aula? Veste essa camisa, tudo”. Era uma coisa assim, estava me 
tratando como se fosse pai, não é? E como se fosse um amigo realmente. 

E vou contar uma outra coisa também que diz do caráter dele e que para mim foi muito 
importante. Um dia eu morava no Rio, trabalhava e morava aqui em São Paulo e ele disse não vai para o 
Rio esse final de semana não, vai lá para casa em Santos.  

Aí eu falei, Raimundo, mas é que, o Eduardo, é que minha família está me esperando lá. Ele disse 
assim, “manda trazer a tua família, eu posso até ajudar a pagar a passagem. Manda trazer a Tereza e o 
Nelson”. Aí eu trouxe Tereza e Nelson e fomos para a casa da Regina passar um domingo lá, não sei se 
Regina lembra disso. Veio o Nelson e o neném e ele botou o Nelson na cama dele para dormir enquanto a 
gente passou aquele dia ali com a sua tia, não é? E sua mãe, é, você não era nascida ainda, você não, era 
nascida? Não, era, ela não era nascida. 

Então eu passei lá essa tarde de domingo, eu e Tereza, aquilo foi sempre bom para nós. E um dia 
também eu chamei ele para ir ao Rio, para conhecer a minha família. Ele passou o fim de semana lá no 
subúrbio do Rio, uma vila de marítimos, muito pobres.  

A minha família era evangélica. Então, ele dormiu na sala, quando foi lá pelas 10 horas, por aí 
assim, minhas sobrinhas que tinham um coral evangélico entraram cantando na sala, ele acordou assim e 
viu aquilo. Ele ficou completamente encantado com a aquela história, com aquela demonstração da vida 
de uma família suburbana evangélica. Eu acho que para ele foi importante também esta experiência. 

Bom, então depois disso, deixa eu contar alguma outra coisa que possa acrescentar à memória de 
Luiz Eduardo Merlino. Eu acho que é bastante, não é? Os depoimentos sobre a infância dele, a juventude, 
o jornalismo dele. Os depoimentos já foram dados, todos conferem com o que eu conheci desta pessoa, 
desta criatura. 

Talvez, agora me ocorreu um episódio demonstrativo da coragem política dele. Não era uma 
coragem qualquer, ele não era um brutamontes brigão, mas ele sempre que estava diante da autoridade,  e 
da autoridade policial ele se mostrava muito firme.  

Esse episódio dele participou até o Renato, não sei se ele vai lembrar, mas nós tínhamos, quer 
dizer, tinha sido fundado “O Amanhã”, esse jornal que o Tonico faz referência. Nós éramos uma equipe 
pequena, mas que estávamos sempre juntos. Foi aí que eu conheci Merlino, na redação desse jornal. 
Íamos jogar bola fim de semana em Santos, tudo. E eu confirmo que ele não jogava nada, ele era muito 
ruim de bola, mas não importa, isso não tem nenhuma importância porque, não tem importância jogar 
bola. 

 

(Risos.) 
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Não tem importância. Bom, mas uma noite depois, uma noite depois de terminado o trabalho na 
redação nós fomos dar uma volta para nos embriagar e essa expressão ele gostava muito de usar, "vamos 
nos embriagar".  

Aí fomos aí tomar uns birinaite, aí quando voltávamos ali na Alameda Santos, de brincadeira de 
bêbado nós pegamos um tonel de lixo e começamos cada um fazer a baiana, imitar a baiana com aquele 
tonel na cabeça. Passou para o Raimundo, passou para mim. 

Bom, aparece um carro de polícia, nos cercam e nos obrigam obviamente a botar a lata de lixo lá, 
pediram documentos, nos encostaram assim na parede e queriam nos levar para a delegacia por conta 
disso. Aí o Luiz Eduardo puxou um cigarro, ele fumava, não é? Ele puxou um cigarro, acendeu um 
cigarro, aí um policial “pá” na mão dele, o agrediu. “Como é que você fuma na frente de autoridade? 
Agora mesmo que vocês estão presos” e nos levaram para a delegacia de Vila Mariana que, por ironia do 
destino, é a mesma onde vai se instalar o DOI-CODI. Essa delegacia! Isso foi em? Na Tutoia, na Tutoia. 
Esse fato que eu estou contando foi em 1968, 1967/1968 por aí. 

Bom, aí, lá na delegacia o delegado nos deu lá um chá de cadeira, a noite inteira a gente ficou lá e, 
um dos colegas, eu não vou me lembrar agora qual foi, deu uma telefonada para a redação dizendo 
“olha”, a redação, acho que foi do “Jornal da Tarde”. “olha, nós estamos aqui presos, tudo”. Aí 
imediatamente se acionou um socorro, um advogado, não sei quem mais ligou.  

Aí de manhãzinha o delegado resolveu nos soltar. “Bom, vocês estão soltos, não façam mais isso. 
Aí o Luiz se adiantou e disse assim “vem cá, isso não vai ficar barato”. Aí o delegado, “como? Eu estou 
soltando vocês”. Não, eu quero que vocês nos levem de carro lá onde vocês nos prenderam. O delegado, 
não é? Ficou aquele negócio, tudo. “E tem outra, eu vou fazer queixa porque eu quero um inquérito, um 
processo contra essa violência policial”. 

Aí nós, os outros colegas, os outros presos é que tivemos que convencer o Luiz a recuar também. 
“Não, ele está nos soltando, vamos deixar barato isso, não precisa nos levar de carro lá nem. A gente pode 
abrir processo, mas não precisa a polícia nos levar lá de carro no local onde nos prendeu”. Aí fizemos ali 
um acordo e ele ficou contrariado conosco, ele queria, bom. Essa história revela também, é uma pequena 
história, um pequeno flash, mas revela também dele. 

E finalmente para concluir tem um romance que eu gosto muito que chama “O Reino Deste 
Mundo”. Sempre que eu releio este, é do Alejo Carpentier, esse escritor franco-cubano, sempre que eu 
releio “O Reino Deste Mundo” eu me lembro do Eduardo porque ele está nesse livro, embora seja um 
livro sobre a independência do Haiti no século XIX, ele parece que é personagem do livro. 

Ele parece especialmente um personagem chamado Mackandal que lutou bravamente contra os 
franceses até expulsá-los. E Mackandal, na última página do livro, faz uma especulação, uma reflexão, 
produz uma reflexão que seria uma reflexão tipo Luiz Eduardo Merlino, ele diz assim “O reino deste 
mundo é maravilhoso, já o reino do outro mundo é vazio, não há nada a conquistar, não há luta nenhuma 
a travar. Está tudo determinado para sempre. Já no reino deste mundo há muito o que fazer, há muita 
batalha a travar, a perder e a ganhar. Então, o reino deste mundo é melhor do que o outro, é o único que 
nós temos e nele se luta por pessoas que nós não conhecemos e que virão”.  

Essa é a máxima grandeza a que uma pessoa humana pode aspirar, lutar, dar a sua vida como 
Mackandal por outras pessoas que virão e que ele não conhece no reino deste mundo, onde tudo está por 
conquistar. 
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Bom, então é isso, meu caro Adriano, é isso, não é? Bernardo? Eu posso ter acrescentado alguma 
coisa à memória do Luiz Eduardo que não precisa muito mais de acrescentar, o que precisa é que a gente 
lembre dele sempre, fale dele para os nossos filhos e netos. 

Eu tenho, por exemplo, uma foto dele que Ângela me deu na minha sala de trabalho. Ali todo 
mundo que entra ali vai ver o retrato do Merlino. E muitos perguntam "quem é esse cara tão bonito aí, é 
seu parente, quem é esse cara?" Eu conto a história! Então é uma maneira de deixa-lo sempre vivo perto 
de mim. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bernardo. 

 

SR. BERNARDO KUCINSKI  - bom, boa tarde a todos. Vou dar um depoimento muito breve, 
talvez um pouco mais, menos sombrio do que muitos que foram dados aqui. 

Eu conheci o Merlino no jornal “O Amanhã”, estávamos também o Joel e outros. E mais tarde 
quando fomos trabalhar na revista "Veja” fizemos aquelas capas sobre as torturas e foi então que um dia o 
Merlino nos procura, eu e o Ítalo Tronca, e ele nos propõe que a gente escreva um livro denunciando as 
torturas e que ele teria condições de publicar na França, pela Maspero provavelmente e nós topamos a 
empreitada, passamos alguns meses meio, naquele ambiente meio difícil daqueles tempos, não é? 

Nós tínhamos planos de ir para a Inglaterra, a minha mulher ia fazer doutorado e nós tínhamos, na 
verdade, sido meio que forçados a sair da “Veja” depois daquelas duas capas sobre torturas, cada um foi 
para um lado. 

Então eu e o Ítalo e mais alguns amigos que ajudaram, nós redigimos. Tinha saído naquela época 
os primeiros manifestos de presos políticos também, então nós acrescentamos, escrevemos um texto um 
pouco assim, é, como eu diria? Meio pretencioso, não é? Fizemos um contexto histórico da violência 
militar e tal, e eu me lembro dessa parte mais romântica. 

Bom essa foi a parte mais assim tensa, não é? Dessa história, e combinamos eu e o Merlino que eu 
o encontraria na noite de natal no Café Cluny lá em Paris. Isso ficou gravado na minha cabeça. Fomos 
para a Inglaterra, levamos o manuscrito escondido na mala, não me lembro hoje se fui eu que levei ou se 
foi a minha mulher, aquela que está sentada ali. E de fato na noite de Natal eu deixei a minha mulher 
sozinha em Londres e peguei aquele, atravessei o Canal da Mancha e estava caindo a primeira neve. 

Em geral a primeira neve cai na noite de natal, na maioria das vezes, e lá estava ele, o Merlino 
sentado na mesinha, aquelas mesinhas que ficam fora dos bares e eu com aquele pacote, aquele 
manuscrito na mão. Entreguei para ele e depois ele me levou para dormir num apartamento que não me 
lembro onde era. No dia seguinte de manhã ele me levou para ver os escritórios deles e depois eu voltei 
para a Inglaterra. 

O livro saiu publicado em francês, mais tarde uma cópia chegou às mãos do Flávio Tavares que 
era um exilado que tinha sido libertado, não é? Naquele  sequestro acho que do Elbrick, estava no México 
e o Flávio Tavares, por iniciativa dele, fez uma tradução para o espanhol e saiu uma edição também em 
espanhol pela Siglo XXI. 
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E justamente no mês passado saiu, 40 anos depois, a edição em português nesses Cadernos da 
Perseu Abramo. Eles retraduziram porque não conseguiram encontrar os originais, então “O Pau de 
Arara” que é o nome do livro, “A Violência Militar no Brasil” está disponível agora para quem quiser no 
Caderno Perseu Abramo da Fundação Perseu Abramo. 

O que eu queria, quer dizer, esse livro é o livro na verdade obra do Merlino, não é? A iniciativa de 
encomendar, a garantia de que seria publicado, toda a publicação foi tudo ele que fez, não é? Uma coisa 
que ele, é...O que eu queria contar também é que depois quando eu soube da morte da dele, eu não lembro 
muito bem como é que eu soube, em que circunstâncias, quem me falou, mas aí eu fiquei apavorado, 
pensei que  tinha alguma coisa a ver com o livro até, voltei para Paris. Eu não era do grupo do Merlino, eu 
não era na verdade de grupo nenhum, eu era um livre atirador.  

Aliás, graças ao Renato Pompeu que eu não sei se ele se lembra, Renato, você se lembra que eu 
queria entrar na POLOP e você me deu umas aulas de marxismo, mas eu não fui aceito, você lembra 
disso? Não, pois é. 

(Risos.) 

Você salvou a minha vida sem saber que estava salvando a minha vida porque, acabei não 
entrando em organização nenhuma. Então, mas o fato é que... 

 

Manifestação fora do microfone 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI  - Tenho, é que você não se lembra. Mas o fato é que eu 
apavorado voltei para Paris, e apesar da minha memória ruim eu consegui voltar àquele escritório que ele 
tinha me mostrado e do escritório lá eu tinha o endereço do chefe dele, o Alain Krivine que foi candidato 
acho que 2 vezes à Presidência da República e consegui chegar até o Alain Krivine e perguntei se ele 
sabia alguma coisa e ele não sabia de nada das circunstâncias em que o Merlino foi morto, ele não sabia 
de nada. 

Eu queria terminar rapidamente só dizendo a minha impressão pessoal do Merlino, eu não era um 
dos amigos mais próximos dele até porque eu tinha menos convivência na universidade, eu trabalhava o 
dia inteiro.  

Mas ele impressionava muito pela educação e nós éramos todos meio molambentos, meio tudo 
filho de oriundi, tudo, mas ele era uma pessoa assim realmente muito distinta, não é? Elegante e que 
também tinha um domínio do vernáculo muito bom, e ele trouxe para “O Amanhã” aquela linguagem de 
“O Amanhã” que era aquela linguagem do “Jornal da Tarde” que dialoga com o leitor. Quer dizer, ele foi 
muito importante um pouco na definição da linguagem do jornal. E é isso o que eu podia dizer, muito 
obrigado. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Renato. 
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O SR. RENATO POMPEU – Bom, eu me sinto em parte um estranho no ninho porque não 
estava prevista a minha fala, eu vim aqui porque eu recebi uma mensagem no computador da Comissão 
da Verdade, e vim aqui prestar a minha homenagem ao Merlino. 

Eu não era muito próximo dele, mas nossas vidas se cruzaram algumas vezes em circunstâncias 
interessantes. Eu digo que eu sou um estranho no ninho porque eu não era propriamente um militante 
como todos os que estiveram aqui e falaram. Eu sempre fui mais um simpatizante, colaborador deste tipo 
de coisa. 

E eu queria comentar uma, o que foi contado aqui sobre o Luiz "Inútil", e a história da máquina de 
escrever, vamos ver o significado profundo disso. Não é verdade que tenha sido o Ulysses que lidou com 
o Merlino nessa história, fui eu. O Ulysses me apresentou o Merlino e disse “Cuida desse foca” 

 

(Risos.) 

 

Eu falei para ele então, "olha você pega um texto de um, do jornal e escreve no tamanho x, que é 
muito importante para o jornalista escrever no tamanho, não é? Ele escreveu tudo em minúscula. Eu então 
falei para ele, olha, na máquina de escrever tem aqui a, essa tecla aqui que faz maiúscula. Então ele fez a 
segunda lauda toda em maiúscula. 

 

(Risos.) 

 

Bom, ele já veio com a fama de inútil, depois desse episódio ele teve o apelido de "Luiz Inútil", 
que era como ele era conhecido na redação, embora fosse muito trabalhador.  

O que eu penso, o que eu me dei conta na hora e a história posterior me deu razão é que não é que 
o Merlino não sabia escrever à máquina, é que ele não queria aquele emprego no Jornal dos Mesquitas, 
ele não queria trabalhar para os Mesquitas. 

 

(Risos.) 

 

Tanto que logo que surgiu uma oportunidade ele caiu fora, ele foi para a “Folha da Tarde” que era 
um reduto de esquerdistas na época. 

 

(Risos.) 

 

Entende? Então entendam o significado profundo dessa história. A inutilidade dele era a inteireza 
dele. Teve esse episódio, eu não era de “O Amanhã”, simplesmente encontrei com o pessoal. 

Essa história que o Joel contou da lata de lixo, e tal, eu estava presente. E eu quero dizer para 
vocês que o Merlino me impressionou tanto, embora eu tivesse convivido pouco com ele porque ele ficou 
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pouco tempo no “Jornal da Tarde” e depois politicamente nós não atuávamos na mesma área. Mas eu 
quero aqui contar que apesar de nós termos divergido depois e tal, eu sempre mantive essa admiração 
pelo Merlino, originada desse episódio da máquina de escrever, porque eu percebi do que se tratava, não 
era o que os outros pensavam. 

Nunca saiu na imprensa que o Merlino foi morto, foi assassinado. Toda imprensa publicou que ele 
foi morto atropelado ao tentar fugir num ponto, numa rodovia que levava para o litoral que eu não me 
lembro mais qual era. Foi isso que saiu nos jornais.  

Até 1978 quando eu fiz uma resenha de um livro de um mineiro que tinha trabalhado com o 
“Jornal da Tarde”, tinha trabalhado no “Jornal da Tarde” e ele tinha vindo do interior de Minas para a 
cidade, nos anos 1960, ele não entendeu aquela barafunda toda de droga, bebida, mulher livre 
sexualmente, tal. Ele escreveu um livro condenando o jornal, fez um romance condenando o jornal, o 
Luiz Vilela. 

E me deram esse livro para resenhar em 1978, e eu, pois, está muito bom, está muito bem. O 
“Jornal da Tarde” tinha tudo isso, mas tinha também pessoas como o Luiz Eduardo Merlino assassinado 
como preso político. Foi a homenagem que eu pude prestar a ele anos depois da morte dele. 

 

(Aplausos.) 

 

E que foi, foi a primeira vez que foi publicado no Brasil que ele foi assassinado. Muito obrigado 
aos senhores, é isso o que eu tenho a dizer. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Quer falar mais alguma coisa, 
Joel? 

 

O SR. JOEL RUFINO DOS SANTOS – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos passar com a última Mesa dos 
familiares. Agradeço a esses 3 gigantes aqui, e um dia nos vamos contar a história de cada um deles aqui. 
Vamos lá? A família agora. Obrigado Bernardo, Obrigado Joel, Obrigado Renato. 

Vamos lá? Ângela, Nicolau e Tatiana. Obrigado Renato. Cuidado aí com essa cadeira. Thaís, dá 
uma olhadinha lá na internet se a voz está entrando direitinho assim, porque se a gente perder uma 
audiência dessa é um prejuízo.  

Você começa, Ângela? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Bom, eu sei que todo mundo deve estar cansado, 
não é? Eu queria em primeiro lugar, acho que estou bastante emocionada com os depoimentos, não é? Eu 
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acho que muitas coisas se esclareceram, particularmente quem estava torturando o Merlino, qual destes 
torturadores, quais destes torturadores estavam torturando o Merlino, sobretudo pela fala da Eleonora, não 
é? 

Eu estou ainda sob o impacto disso, mas eu queria em primeiro lugar agradecer, em primeiro 
lugar, ao Adriano essa Comissão Estadual da Verdade que está salvando a verdade no Brasil, não é? E 
tudo o que ele tem feito e particularmente esta audiência, toda equipe da Comissão da Verdade e a equipe 
técnica também do Gabinete dele e daqui da ALESP. 

Eu queria lembrar algumas pessoas muito importantes nessa história toda, nessa caminhada. Em 
primeiro lugar a Dona Iracema, a mãe do Merlino, que enquanto esteve viva sempre batalhou dentro das 
possibilidades dela. A Tia Veridiana que era uma espécie de, o “Sancho Pança”, vamos dizer assim, da 
dupla, não é? Que a conduzia a todos os lugares. 

Lembrar uma coisa muito importante que logo depois que eu voltei da França para a América do 
Sul, eu fui para o Chile, depois fui para a Argentina e elas foram me ver, nós ficamos hospedadas a casa 
do Nelson Kohl. Lembrar o nome do Nelson Kohl também, companheiro do POC, grande amigo do 
Merlino. Morava naquela famosa casa onde o Joel esteve e que foi morto no Chile.  

É uma pena que o Dr. Fábio já tenha ido, mas eu queria também agradecer o Dr. Fábio e o Dr. 
Claudineu que encontraram uma solução jurídica depois que o nosso processo de 2008 foi arquivado, não 
é? E lembrar uma pessoa extremamente importante que é o Guido Rocha. 

Eu queria sugerir a vocês lembrar a figura dele. Ele aparece aqui na revista. Eu queria sugerir a 
vocês que pegassem aí a revista e lessem a entrevista que ele deu, que foi feita pelo Bernardo Kucinski e 
que foi uma das peças-chave na reconstrução da história do Merlino. 

Eu preparei alguns, como é que eu diria? Alguns “insights”, alguns aspectos, alguns temas para 
falar do Merlino a partir de coisas que já foram publicadas e que eu queria ir um pouco além. Apenas 
alguns pontos, não é? 

Nós tínhamos ido para a França para fazer esse contato com a Quarta Internacional e aquilo era 
um interregno na nossa militância no Brasil. Nós tínhamos o plano de voltar e o primeiro passo foi dado 
por ele, não é? E nós tínhamos uma ideia de fazer uma militância internacional. 

Nesse livro aqui, na parte final, tem um texto que aparece também aqui que chama-se 
"Relembrado Merlino", está na página três, não é? Onde eu conto um pouco o relato das razões dessa ida, 
não é? Nós vivíamos uma situação dramática no Brasil, uma situação em que a militância era feita de 
ouvir falar de queda, de torturas, de pessoas mortas e também de pessoas que haviam sido quebradas pela 
tortura, não é? E vivíamos fechados no Brasil. 

O Brasil é sempre muito fechado ao exterior e mais ainda naquele período de ditadura, e um 
companheiro brasileiro nos propôs que a gente conhecesse as posições políticas do Secretariado 
Unificado da Quarta Internacional que tinha como líderes, naquele momento, o Ernest Mandel, o Pierre 
Frank e o Lívio Maitan. Eu queria ler brevemente um pedaço daquilo que nós pensávamos que está neste 
texto. 

 “A proposta da Quarta nos prometia uma compreensão mais definida do stalinismo e da luta 
antiburocrática que então se travava na União Soviética e nas chamadas democracias populares, um 
contato com outras seções da Quarta Internacional, particularmente na América latina e mais 
concretamente um contato com o PRT, o Partido Revolucionario de los Trabajadores que na Argentina 
era então a sessão da Quarta Internacional. 

Era portanto, a esperança de um internacionalismo vivo, baseado na compreensão clara da 
radicalização das lutas sociais face às ditaduras da América Latina que poderia nos retirar dos debates 
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estéreis sobre luta armada que se davam no Brasil inserindo a violência popular numa perspectiva 
histórica e mundial. 

Era a expectativa de trazer para os companheiros do Brasil a capacidade de entender e sentir todas 
aquelas quedas, torturas e mortes como parte de um processo histórico que vinha de longe e iria além. Era 
a possibilidade de estabelecer um laço orgânico com os que lutavam em outros países da América Latina, 
sobretudo na Argentina”. 

Bom, depois da morte dele, a minha decisão, um outro momento, depois, a minha decisão foi de 
continuar a luta que nós tínhamos, o trabalho que nós tínhamos planejado nesse estágio que nós fizemos 
na França. 

E eu queria lembrar um texto de uma entrevista que eu dei para a Janaína Teles que saiu publicado 
em um texto dela, não é? Eu dizia, esta entrevista foi dada em 2005. A melhor coisa que eu poderia fazer 
pela memória dele era continuar militando, sentir isso como uma obrigação para que aquilo não ficasse 
sem sentido. E foi por isso que eu passei de 1971 a 1975, quatro anos, continuando clandestina, com 
documentos falsos não-brasileiros, e trabalhando na organização do POC Combate e na militância na 
Fracción Roja, na Argentina. 

Foi um período em que eu não tinha casa, tudo o que eu tinha cabia em duas malas que eu 
conseguia segurar e que eu não tive nunca, nunca morei mais que um mês em um determinado lugar, não 
é?  

Evidentemente, como já se disse muitas vezes aqui, eu sentia aquela culpa que sentem aqueles que 
sobreviveram a pessoas assim tão queridas. E durante esse período eu imaginava e quase que tentava 
reviver essa tortura que foi descrita aqui. 

Bom, isso durou até 1975 quando os companheiros que estavam na Argentina, os outros 
brasileiros foram presos com argentinos e eu não fui presa, então eu comecei o verdadeiro exílio porque o 
exílio é quando você tem um documentação de exilado e eu arranjei a minha documentação de exilada. 

Bom, uma outra questão que fala bastante dele, a questão do nome. Na entrevista que eu dei para a 
Janaína em 2005 eu dizia mais ou menos o seguinte, o Merlino era chamado de Eduardo pela família dele 
e de Merlino na profissão. Hoje o Joel chamou ele de Luiz Eduardo. 

Eu nunca chamei ele nem de Merlino, nem de Luiz e nem de Eduardo, eu sempre chamei ele de 
Nicolau porque nós começamos a nossa vida amorosa ao mesmo tempo que a militância e para mim ele 
era o Nicolau e ele também me chamava pelo meu nome de guerra. Assim nós nos chamávamos. 

E foi por isso que eu, quando eu tive o meu filho, Nicolau, eu dei a ele o nome dele como 
militante, Nicolau, e não o nome verdadeiro dele. Era a minha homenagem à militância dele. 

Eu também, nessa entrevista, eu acho que não fui muito clara na entrevista, mas eu estou revendo 
aqui. Eu, ao pensar essa trajetória dessa luta, não é? Na medida em que eu chamava ele de Nicolau, na 
minha memória, eu lembrava ele como a pessoa que eu amei e que morreu torturada e eu não pude fazer 
nada. E houve um momento que eu comecei a chamar ele de Merlino. 

Quando eu comecei a chamar ele de Merlino ele saiu da minha intimidade e se transformou para 
mim numa personagem pública, não é? De uma certa maneira é a única maneira de você conviver com 
essa dor porque se eu volto para a intimidade, no fundo é uma morte com a qual eu não me conformo. 

Durante muito tempo eu pensei, mas e se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido 
aquilo, uma série de detalhes, pequenos detalhes que eu pensava que pudessem ter evitado aquela situação 
limite em que ele se encontrou.  
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Se estabelece então, um distanciamento, ele passa a ser para mim uma personagem não apenas, 
claro, mas uma personagem pública com a qual lentamente eu consegui conviver e contar e falar sem 
tanta emoção, não é? 

Uma outra coisa, uma outra problemática, a questão do heroísmo e a questão da auto-ironia. Existe 
aqui na página, nesta revista, na página 58 um texto do Michael Löwy que espelha um pouco como é que 
era o Merlino. O texto do Michael diz o seguinte. 

“Lúcido” Falando do Merlino. “Lúcido ele reconhecia a dificuldade e o risco da empresa de voltar 
para o Brasil. Certa vez eu lhe perguntei como avaliava a sua chance de sair-se bem da volta ao Brasil. 
Cinquenta por cento me respondeu" o Michael "me respondeu ele". 

E também neste texto aqui relembrando Merlino, escrito por mim que está aqui também na página 
3, a propósito do livro “Pau de Arara” eu me lembrei e escrevi o seguinte. 

“Gravei também pela sua conotação premonitória trágica uma frase dele dita algum tempo depois, 
algum tempo depois desse encontro no Café Cluny uma frase dita algum tempo depois dita em tom de 
pilhéria e com um olhar maroto, é tão autêntico esse livro que os próprios autores foram torturados”. 

Ele brincava com estas coisas e ao mesmo tempo não parava de lutar. Ou seja, ele tinha essa auto-
ironia não só da pessoa dele, mas também daquilo que nós fazíamos. 

Uma outra coisa que eu acho muito significativa é a questão do óculos. O Ary Normanha está 
aqui, por acaso? Já saiu. Vocês contem para ele. Eu achei extremamente interessante que o Ary tenha 
escolhido, de todas as fotografias, essa que está aqui e que está ali, ao invés dessa fotografia mais famosa 
dele em que ele, vocês reparem bem, está com outro óculos, não é? 

Bom, para quem conheceu ele, já se falou que ele era um rapaz educado, não é? Elegante, bonito, 
ele era tudo isso e muito mais. Esses óculos, depois ficou uma coisa comum, mas naquele tempo era um 
óculos assim, que chamava a atenção, super elegante e era um óculos que chamava a atenção.  

Muito bem, numa certa altura que eu não me lembro, seguramente depois da morte do meu pai. O 
meu pai morreu em julho de 1968, quando a Faculdade de Direito estava ocupada, ele era professor da 
Faculdade de Direito e a Faculdade, os alunos desocuparam, quer dizer, desocuparam não, abriram as 
portas para fazer o velório do meu pai dentro da Faculdade, foi um episódio importante do movimento 
estudantil, não é?  

E eu fiquei com os óculos dele. E esses óculos que aparece aí, que foi depois retomado pelo 
Merlino como uma forma, que nos pareceu naquela época, nós nunca comentamos sobre isso, mas era 
uma forma de chamar menos atenção, de ficar mais parecido com todos, por causa da militância na qual 
nós não queríamos chamar atenção, não é? 

E a cena do óculos foi lembrada pela Leane, eu acho extremamente importante, mas tem mais. 
Queria ler alguma coisa que, uma frase que eu escrevi para esse, "Relembrando Merlino" que está aqui e 
aqui, sobre o óculos e ele.  

“Merlino aparecia à primeira vista como alguém extremamente sério, até carrancudo com os 
óculos de aro negro herdados do meu pai morto em 11 de julho de 1968 que aparece em uma das poucas 
fotos que temos dele tirada para o passaporte. Mas, instalada a relação de companheirismo e 
cumplicidade, ele esbanjava o seu humor crítico e cético confiante na nossa luta, mas ao mesmo tempo 
desconfiado do que nos esperava”.  

E ainda olhando para esse óculos e o olhar que aparece por trás, o Michael escreveu também nesse 
artigo o seguinte, “outro dia mexendo nos velhos jornais marxistas, dei com uma fotografia do Luiz 
Eduardo com o título "Morto em Combate". O artigo que acompanhava a foto já envelheceu, não 
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apresenta maior interesse, mas o olhar do Luiz Eduardo não perdeu nem um pouco da sua força e de sua 
intensidade e me atingiu em pleno coração. Não pude conter as lágrimas, era como se tudo estivesse se 
passado ontem”. Era isso. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tati, Tatiana Merlino. 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Boa tarde a todos e todas. Eu estou bastante também 
emocionada e nervosa, espero que eu consiga falar. Eu ia ser a última a falar, mas como a minha fala é 
um tanto melancólica, eu pedi para ser a penúltima. É muito difícil para mim estar aqui hoje, eu não achei 
que seria tão difícil falar sobre ser sobrinha do Luiz Eduardo Merlino. 

Nos últimos 10 dias mais ou menos quando eu pensava no que eu ia falar aqui nessa Audiência eu 
caí numa tristeza profunda, eu passei os últimos 10 dias chorando desesperadamente. Meu marido está 
aqui e ele ficava perguntando, "mas por que que você está chorando? O que aconteceu?" E era difícil de 
explicar porque nem eu mesmo conseguia entender e definir o que que era essa tristeza e esse sofrimento 
que eu senti esses dias. 

Porque a história do Luiz Eduardo Merlino, do meu tio, quem eu também passei a chamar, para 
mim, se para você ele era o Nicolau, para mim ele era o titio Eduardo. 

E no momento em que você transforma a dor em luta, ele passou a se chamar o Merlino. A minha 
mãe até me perguntou, “como é que você fala do seu tio como Merlino?” Porque é uma maneira, uma 
espécie de distanciamento que se cria, que se faz, uma defesa para transformar a dor em luta. E histórias 
de tortura, enfim, de desaparecimento eu tenho bastante familiaridade.  

Eu trabalho aqui na Comissão da Verdade e antes disso, a minha carreira, eu sou jornalista, a 
minha carreira de jornalista é, vem sendo dedicada nos últimos 10 anos ao trabalho na área dos direitos 
humanos. 

Então, quer dizer, lidar com tortura e com morte e mesmo a história do meu tio é, não é novidade, 
não é, não é algo novo para mim. E também politicamente nós temos, nós como família, nós temos muita 
certeza do que nós queremos. Nós queremos o reconhecimento de todos os envolvidos no assassinato do 
Luiz Eduardo, a reinterpretação da Lei de Anistia, cumprimento da sentença da Corte Interamericana, 
abertura dos arquivos militares e a punição dos torturadores.  

Assim, essas certezas políticas e falar sobre isso não é difícil para mim. É, a nossa família também 
move uma ação contra, moveu uma primeira ação contra o Ustra que foi extinta e tem essa segunda ação 
que está, enfim, que nós ganhamos em primeira instância e que houve o recurso. 

Então essa tristeza profunda que eu senti ao longo desses últimos dias, por conta da qual eu não 
consegui parar de chorar foi por entrar em confronto com algo que eu achei que não existisse que é um 
grande, um grande vazio, é uma lacuna, é um buraco. É um buraco que eu carrego dentro de mim 
(emocionada) e que eu achei que tivesse sido preenchido ao longo desses anos com esse trabalho como 
jornalista e como militante de direitos humanos. 

Mas eu me dei conta que é uma ferida aberta e que continua latente e entrar em confronto com 
isso e perceber isso é extremamente doloroso. É, a racionalização disso que eu estou falado agora, eu só 
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tive hoje de manhã porque eu fiquei chorando ao longo de 10 dias e não sabia o que eu ia falar aqui. E 
hoje de manhã antes de vir para cá eu consegui escrever, definir um pouco o que é este sentimento. 

É, esse vazio vem da, tem a ver com a dor de uma perda de algo que eu nunca tive, de algo que me 
foi privado, que foi a convivência com meu tio. É muito bom, mas muito dolorido ouvir os amigos, o 
Joel, o Tonico, nas falas deles falando, se questionado “ah! Onde ele estaria hoje, o que ele faria hoje? O 
que pensaria, o que ele pensaria a respeito disso ou daquilo?” 

E até queria ler um trecho de uma, de um texto que o Joel escreveu em 2005 que é “mantenho à 
frente, à mesa onde todo dia eu sento para escrever um retrato do meu amigo, presente de Ângela. Está de 
perfil, bigodes negros, óculos sem aro. Lembra Mastroianni de um dos seus filmes preferidos, “Os 
Companheiros", mesmo assim dá para ver os olhos amendoados, os lábios entre finos e carnudos, a 
orelha, o pescoço, a cabeça bem feitos. Eu o mantenho aqui para lhe perguntar “o que acha deste 
governo? E a agressão sionista? E o crime organizado? E a vida? E o socialismo? E o MST? E agora 
Merlino?” 

Eu não posso olhar para esta foto como o Joel e perguntar, “então tio, o que você acha disso? O 
que você acha daquilo? Porque a ditadura militar me privou até de conhecê-lo. (Emocionada). Privou a 
mim de ter um tio e privou a ele de ter uma sobrinha. 

 

(Aplausos.) 

 

Ele me privou de saber não só o que eu acharia do governo, o que eu perguntaria para ele “o que 
você acha do governo? Do MST? Do Governo Lula? Da violência policial hoje?" Eu fui privada de saber 
coisas mínimas, como era a voz dele, como  que era a risada dele. Como ele se movimentava. 

Então, nós dois fomos privados desse encontro e essa privação, que é de responsabilidade da 
ditadura militar, é um vazio que é impossível de se preencher. Então essa dor, essa tristeza desses últimos 
dias é por conta disso.  

Eu também tenho uma relação com essa foto que a Ângela mostrou que é a foto clássica dele, que 
é do casamento dos meus pais em 1969, em Santos. Eu fico imaginando como é para o Joca, o João 
Carlos Grabois lidar com a foto do pai que ele tem que é aquela foto de criança. Como que é ter um pai 
criança, não é? 

E a respeito também da minha relação com esta foto, eu queria ler um trechinho de um texto que 
eu escrevi em 2011 para a revista “Caros Amigos” onde eu trabalhei, trabalhava nessa época e quando foi 
marcada a audiência das testemunhas de ação por danos morais que foi movida pela minha mãe e pela 
Ângela contra o Ustra. 

“Sobre a cômoda ao lado de um vaso onde quase sempre há uma flor há um porta-retrato prateado. 
Na foto um jovem de perfil, cabelos negros, pele clara, olhos grandes, óculos de aro escuro. Quando eu 
ainda olhava o porta-retrato de baixo para cima com 7 anos já sabia que ele era alguém muito importante 
para a família. Os anos se passaram o porta-retrato mudou de casa, mas seguiu junto com a cômoda e o 
vaso.  

O homem da foto continuava jovem olhando insistentemente para o infinito. Outros anos se 
seguiram e a dona do porta-retrato e da cômoda morreu. Hoje o porta-retrato mudou de casa e de dona e 
eu o olho de cima para baixo. O jovem é meu tio, o jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino torturado e 
assassinado aos 23 anos em São Paulo, em 19 de julho de 1971, nas dependências do DOI-CODI, centro 
de tortura comandado pelo Coronel reformado do Exército Brasileiro Carlos Alberto Brilhante Ustra. 
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Sua mãe, Iracema da Rocha Merlino, dona do porta-retrato, faleceu em 1995 sem que o Estado 
tivesse reconhecido a responsabilidade pela morte do filho. Não poderá ver, por exemplo, que no mês em 
que se completam 40 anos do assassinato do jovem ocorrerá a audiência das testemunhas de uma ação por 
danos morais movida contra Ustra por sua ex-companheira Ângela Mendes de Almeida e sua irmã Regina 
Maria Merlino Dias de Almeida que dão continuidade à luta de Iracema”. 

Então, eu tenho uma relação de profunda angústia com essa foto dele que é esse olhar estático para 
o infinito. E eu criança, quando eu vi esta foto, era o titio Eduardo que era como minha mãe e minha avó 
nos apresentaram a esta foto. Nessa época ele era um homem, um homem muito mais velho que eu e eu 
hoje com 37 anos, eu olho para esta foto e penso como ele era jovem. 

Então, esta constatação de que os impactos, os efeitos da ditadura não se abateram só dentro de 
casa, que não se abateram só sobre a minha mãe, sobre a minha avó que vivenciaram um sofrimento 
terrível que eu testemunhei também ao longo da minha infância e da adolescência, esse sofrimento é meu 
também. 

Então, foi esse sofrimento que eu vivenciei esses dias porque a responsabilidade deste vazio que 
eu tenho, quem é responsável por esse vazio é a ditadura. É isso. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nicolau. 

 

O SR. NICOLAU BRUNO LEONEL – Bom, eu sou Nicolau, eu sou filho da Ângela, eu não 
tenho uma relação familiar consanguínea com o Merlino, mas acho que através da luta no processo, uma 
família tão querida como a Regina, a Tati, todo mundo, acabaram me aproximando da família e hoje eu 
me sinto também um pouco parte com a minha pequena contribuição assim, não sei, da nossa luta pela 
memória do Merlino. 

Eu não tenho muito o que depor justamente porque eu nasci em 1979 quando a ditadura já estava 
acabando. Acho que de parte a parte é muito mais a experiência dos filhos e no caso, meu caso, dos filhos 
exilados, não é? Que embora tenha ficado pouco tempo no exílio acho que tudo isso é algo que impacta 
também a vida das crianças dessa segunda geração. 

E a única coisa que eu queria acrescentar é que além dessa questão dos nomes, como o nome ou 
essa dificuldade eu acho da dor privada, que é um silêncio privado que eu acho que os filhos também 
carregam muito fortemente porque inclusive tem dificuldade de insistir para os seus pais para que eles 
contem essa dor porque às vezes é mais doloroso inclusive falar da dor e lembrar a dor e, é.  E que foi 
uma experiência que para mim pessoalmente foi interessante porque eu tive a oportunidade também de 
conhecer pais de amigos e amigas que eram também guerrilheiros. Que também foram torturados, que 
também foram presos, que viveram inclusive algumas situações tão difíceis, às vezes até mais difíceis que 
os meus pais e foi uma maneira, por exemplo, de quebrar um pouco o tabu do pai, da mãe como o único 
lugar da experiência sofrida e poder vislumbrar o quanto é uma experiência coletiva, o quanto é uma 
história que pertence a todos e aí particularmente foi algo que também me ajudou a me politizar e a tentar 
construir uma experiência. Uma forma de analisar o país e tentar experienciar a minha experiência 
política também, sem a dupla culpa que é a culpa dos nossos pais e a nossa pior culpa sobre a 
impossibilidade que a gente tem de construir algum tipo de militância que corresponda, em algum nível, 
ao que a geração passada sofreu.  
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Mas durante esse processo enquanto eu militava no movimento dos trabalhadores sem teto, 
movimento de moradia, até no movimento estudantil e em contato com algumas reflexões que a minha 
mãe trazia sobre a questão dos direitos humanos, que acho que foi uma luta árdua porque há 10 anos atrás 
quando a gente começou, quando ela começava a repetir, discutir, dizer, “olha a luta pelo Merlino é a luta 
contra a tortura hoje, é a luta que sofrem os jovens negros pobres que estão sofrendo genocídio nas 
periferias das cidades”. 

Todo mundo achava absurdo, muitos representantes daquela geração diziam “não, isso é um 
absurdo, é preciso diferenciar preso político do preso marginal ou favelado, ou pobre".  E acho que poder 
repor essa reflexão à luz de como a luta de classe reconfigura hoje e a experiência de poder ouvir também 
a dor desses familiares das vítimas da Polícia hoje, acabou criando uma maneira da gente poder pensar 
isso historicamente, socialmente também, uma maneira de despersonalizar essa dor, de conseguir 
coletivizar essa dor, não simplesmente contando a nossa própria história, mas tentando somar ela a uma 
história maior. 

E daí, enfim, isso para mim foi muito importante na minha experiência pessoal como militante, 
enfim, como, na minha personalidade, é, e aí eu acho que dentro desse processo de despersonalização, 
vamos dizer assim, ou de coletivização da dor, também para mim foi muito importante assim, a 
necessidade de a gente conseguir estudar as experiências históricas de resistência, de ditadura, de 
totalitarismo. 

É, e uma, um dos estudos que eu tenho feito nestes últimos anos que tem me ajudado muito a 
pensar essas coisas são claro, o nazismo, mas em particular também a resistência francesa aonde eu achei 
um pequeno trecho para não me alongar demais porque já está bem avançado, eu sei que tem uma outra 
fala, mas é um pequeno trecho que me deixou muito emocionado e acho que vale muito para pensar a 
experiência do Merlino. 

Porque, só para, como se diz? Contextualizar, houve uma série de companheiros que eram 
inclusive do POC que entraram num revisionismo muito radical dizendo que aquilo tudo era experiência 
suicidária absurda, é algo que não valia em nada, não é?  

E para a minha geração que tenta, em alguma medida, reconstituir a coisa desde o ponto de vista 
de que por mais derrotados que nós estejamos, a gente não pode abrir mão de ter uma aposta em algum 
nível de perspectiva anticapitalista, isso implica também um certo horizonte de luta revolucionária ainda 
que seja nos parâmetros difíceis da história hoje. É, enfim, é, este tipo de reflexão que se colocava na 
resistência francesa me parece que ajuda a gente a poder ter uma maneira de lidar com algumas derrotas 
sem fazer disso uma, enfim, uma... algo que desmerece completamente a luta e o, a morte, o assassinato 
desses companheiros que tombaram. 

Então é um texto de um sujeito que foi um dos fundadores da, trabalhava na Nouvelle Revue 
Française  e foi um dos fundadores da Éditions de Minuit uma editora também criada na resistência 
francesa, ele chamava Jean Paulhan e ele escreve sobre um judeu que foi, que foi assassinado um pouco 
antes da ocupação que se chamava Léauteud e ele diz assim,  

“sei que há quem diga: morreram por ninharias. Uma simples informação secreta, nem sempre 
precisa. Não valia a pena tampouco um panfleto ou um jornal clandestino frequentemente mal impresso. 
Às pessoas devemos responder, a essas pessoas devemos responder, é porque estavam do lado da vida, é 
porque gostavam de coisas insignificantes como uma canção, um estalar de dedos ou um sorriso. Pode-se 
apertar uma abelha na mão até sufocá-la, mas ela não sufocará sem dar a sua ferroada. Ninharias dirão, 
mas se não usassem o ferrão, as abelhas estariam extintas há muito tempo”.  É isso. 

 

(Aplausos.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu, para encerrar nós tínhamos mais 
uma projeção do documentário que o Nicolau está terminando, mas devido ao adiantado da hora nós 
vamos suprimir, não é? 

Eu só posso dizer, primeiro queria convidar as pessoas que estão nessa sala, as que puderem 
permanecer, que nós vamos começar um cerimônia daqui a pouco relembrando os 45 anos do AI-5 e 
privilegiando um enfoque sobre a imprensa que resistiu à ditadura, os jornalistas que foram atingidos, 
foram atingidos por violência nas manifestações de junho. 

Falar um pouco do povo lá de Ribeirão Preto, do Vanderley Caixe, do Jornal “O Berro” e 
finalmente o manifesto dos cineastas que vão denunciar a violência policial e toda esta coisa. 

Então eu só queria dizer uma coisa, Ângela, Tatiana, Nicolau, a irmã, lógico, a irmã, a mãe da 
Tati, Dona Regina que eu conheci hoje com muito carinho. Eu admiro o que a família de vocês que agora, 
que tem esta denominação de "Coletivo Merlino", não é? E, assim como admiro a Clara, a Amelinha, o 
Ivan, todas estas pessoas que acordam todos os dias, em que pese a indiferença da sociedade brasileira, a 
dificuldade, acordam todos os dias falando da ditadura e fazendo as relações, a relação com os crimes do 
presente. Não consigo lembrar, sem me emocionar, do Bernardo Kucinski, vir tantas vezes aqui, tantas 
vezes. 

Outro dia recebemos o reitor, viu Bernardo, aqui numa audiência, aquele ser humano que é difícil 
acreditar que ele é um ser humano, falamos, projetamos o vídeo com a, o vídeo-biografia que a Fernanda 
gravou, foi uma relação muito difícil. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que vale a pena, viu 
Ângela, vale a pena. Vale a pena não desistir, não desistir. 

Essa, a Amelinha essa semana, o Ivan fizeram os depoimentos lá diante daquele cidadão lá, do 
Metralha, do Singilo, ontem diante do Calandra, mas eu acho que se a gente não desistir as novas 
gerações que vem aí, a Fernanda, do Grupo Kiwi e tantos outros jovens, não vão deixar essa bandeira cair 
e quem sabe vão fazer muito mais bonito, a geração da Tati e outras pessoas vão fazer muito mais bonito 
do que a nossa geração fez para que esta história fosse contada e apurada.  

Eu só posso agradecer, estou tão atrapalhado, a Janaína, o Renan, a Vivian, agradecer todo o povo 
da Comissão. Agradecer ao Ivan publicamente porque ele é que veio aqui e costurou essa ideia da gente 
implantar aqui a Comissão da Verdade. A Amelinha veio logo em seguida para dar o apoio e vamos 
continuar lutando.  

Não vamos permitir que esses assassinos, esses torturadores, esses caras ridículos como a gente 
tem visto agora nos depoimentos, essas figuras caricatas absurdas, a gente olha na cara deles hoje, aquele 
depoente que foi ontem lá na Comissão Nacional da Verdade. Um cara tão covarde, tão covarde, tão 
dissimulado, tão medroso, não é? Imaginar que esses caras é que mandaram no Brasil, não é? 

Esses caras é que mandaram torturar as pessoas, que que aconteceu naquele período que esse 
bando de loucos governou o Brasil e fez tanta maldade para o povo brasileiro? Vamos desmascará-los e 
vamos enfrentá-los e vamos para a cerimônia da noite agora. Obrigado Família Merlino. 

 

(Aplausos.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

13/09/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, septuagésima terceira audiência pública, 13 de 

setembro de 2013, Plenário Dom Pedro I.  

Está instalada a septuagésima terceira audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 13 de setembro de 2013, 

Assembleia Legislativa no Plenário Dom Pedro, para a oitiva do advogado Egmar 

Oliveira sobre o processo de retificação do atestado de óbito de João Batista Franco 

Drumond. Esclarecemos que as sessões da Comissão da Verdade serão abertas ao 

público. 

Formação da Mesa, nosso convidado que veio especialmente de Goiânia para 

fazer esta oitiva, Dr. Egmar Oliveira, companheiro Egmar Oliveira. Então, Amelinha, 

você gostaria de começar, por favor, para fazer a introdução do tema da correção do 

atestado de óbito? Com a palavra Amélia Teles. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Boa tarde. Essa audiência tem como objetivo não 

só fortalecer os registros que denunciam a morte e o assassinato de João Batista 

Drumond em 1976, no caso conhecido como a Chacina da Lapa, ocorrido aqui em São 

Paulo onde outros militantes políticos também foram assassinados, o Pedro Pomar e o 

Ângelo Arroyo. Todos dirigentes do Partido Comunista do Brasil e, no caso, essa 

audiência, é importante registrar que ela já houve aqui com a participação de outros 

militantes ou testemunhos daquela época e hoje nós estamos dando continuidade em 

decorrência do caso Drumond. 
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O caso Drumond a polícia deu até duas versões sobre a morte, porque em um 

primeiro momento dizia que ele teria sido morto em um atropelamento e, ao tentar fugir 

da prisão, ao tentar fugir da polícia, e em um outro momento diz que ele até teria se 

suicidado dentro das dependência da Operação Bandeirante ou do DOI-CODI.  

Ao tentar fugir ele se suicidou porque ele pulou de uma torre e caiu em um poço, 

então, existe uma versão policial que sempre que eu, nas várias oportunidades em que 

houve uma investigação, eu acho que principalmente na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, a responsabilidade ou resultado das investigações apontou a 

responsabilidade do Estado, dos agentes do DOI-CODI, pelo assassinato do João Batista 

Drumond. Mas essa dúvida ainda paira até aqui na Audiência, na audiência que o Dr. 

Egmar não estava presente, ainda se levanta essa dúvida de alguns militantes da época. 

Eu acho que é importante hoje não só retomar o caso Drumond, trazer o caso 

Drumond, como também o passo que foi dado no sentido de avançar nessas 

investigações que é ação de retificação do atestado de óbito, que como nós estávamos 

ali conversando, eu conversando com o Dr. Egmar, dizendo que os militantes foram 

injustiçados de várias formas e várias vezes, o mesmo militante, não só na tortura, no 

assassinato como nas versões mentirosas que se devem desses assassinatos e ainda, o 

registro no atestado de óbito, um registro mentiroso. 

Então, esse trabalho de retificação do atestado de óbito é extremamente 

necessário, se faz hoje necessário para que a história do Brasil seja recontada de uma 

forma mais verdadeira, e é uma reivindicação dos familiares. Vários familiares tiveram 

a oportunidade de depor aqui durante as várias Audiências da Comissão da Verdade 

aqui do Estado de São Paulo e reivindicaram a retificação do Atestado de Óbito. 

Hoje, nesse momento, a Comissão tem feito articulações junto à Defensoria 

Pública para que a Defensoria Pública assuma a petição inicial das famílias que 

autorizam ou que pedem a retificação.  

Então, nós estamos nesse processo aqui que existe uma, digamos assim, um 

entendimento do Judiciário favorável para que essa retificação seja feita, e acho que até, 

eu não sei exatamente o ponto em que está o trâmite do recurso interposto pelo 

Ministério Público em relação ao caso Drumond, mas acredito que o próprio Ministério 
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Público vai rever sua posição na medida da tendência, eu acho que existe hoje uma 

tendência do Poder Judiciário em garantir a retificação do atestado de óbito. 

Bom, eu acho que eu estou fazendo essa introdução, mas acho que quem tem 

muito a esclarecer e explicar o que fez é o Dr. Egmar, então, eu acho que fica com a 

palavra ele, não? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, com a palavra o 

companheiro. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Eu queria inicialmente agradecer ao 

Deputado Adriano Diogo, Presidente da Comissão da Verdade da Assembleia 

Legislativa, a sua assessoria, os seus colaboradores, a companheira Amelinha pelo 

convite que me fizeram, para que eu pudesse vir a esta Comissão e prestar esse 

depoimento de viva voz. 

Primeiro, eu queria dizer, Deputado, o seguinte, eu recebi o convite para estar 

aqui em uma data anterior, mas lamentavelmente eu tinha outros compromissos e não 

pude comparecer naquela data inicial, e coincidentemente, naquele período eu estive 

com a viúva do João Batista Franco Drumond, a Maria Ester Cristelli Drumond, e as 

duas filhas.  

Elas continuam morando em Paris e o João Batista foi assassinado no dia 20, na 

verdade dia 17, a prisão foi no dia 16, não é? 16, ou 17 de dezembro de 1976, ela e o 

marido, ambos militantes do PCdoB, sendo que ele era do Comitê Central e residia em 

Goiás. Ele era o responsável pelo então Comitê Regional do PCdoB em Goiás e eles 

residiam em Goiânia, a última morada deles na clandestinidade foi Goiânia, e a Ester 

acabou, em razão do assassinato do Drumond, do seu marido, também por uma 

orientação do partido acabou saindo, com a ajuda do partido, para a França, onde ela 

reside até hoje. Constituiu uma outra família. 

Eu queria aqui deixar registrado aqui Comissão a importância desse debate para 

que a Comissão possa eventualmente analisar quais as medidas que poderão tomar mais 
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na frente e dizer que as duas filhas dele que foram posteriores, porque a Ester chegou, 

inclusive, a perder a guarda das meninas para o pai do Drumond que não comungava 

dos mesmos ideais dele, e ela teve muita dificuldade então posteriormente para poder 

levar as duas filhas menores para a França. E até que conseguiu levá-las, com a ajuda 

inclusive de toda a forma do saudoso ex-Deputado e Prefeito de Belo Horizonte Célio 

de Castro, médico e militante das causas da liberdade do nosso país. 

E deixar registrado aqui, justamente porque o João tem, a Ester tem uma filha, 

eles todos estão sabendo que eu estou aqui hoje, têm uma filha que tem muita 

dificuldade de vir ao Brasil pelos traumas passados na viagem de ida delas, a Silvia e a 

Rosa, para encontrar a mãe depois de alguns anos e o trauma consistiu no seguinte, 

Deputado.  

Elas viajaram para lá, via Lisboa, em um avião da TAP e chegando em Lisboa, 

era a ditadura do Salazar. Elas foram retiradas do avião, as duas, menores, e 

desapareceram em Lisboa. Ficaram um tempo desaparecidas em Lisboa e foi necessário 

uma intervenção, na época do Governo de Mitterrand, um de seus Ministros, que é hoje 

um lutador, sempre foi um lutador da causa.  Esteve aqui no Brasil, inclusive, logo após 

a Chacina da Lapa com aquelas denúncias, que é o Rouanet, ele esteve aqui no Brasil 

através do convite do Dom Paulo Evaristo Arns na época, ele era integrante de 

militantes da Igreja Católica a nível mundial que lutava contra as ditaduras militares.  

E graças a essa intervenção então do Governo do Mitterrand, através desse 

Ministro foi que conseguiram localizar as duas filhas do João Batista em Lisboa e levá-

las até Paris onde estava sua mãe e estão até hoje onde constituíram família e tal, mas é 

um dado específico que a filha mais nova, a Rosa, tem muita dificuldade de voltar ao 

Brasil em razão desses traumas que sofreu. 

Pois bem, como é que surgiu a ideia da retificação? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Me desculpe, eu sei que não 

tem nada a ver, essas meninas ficaram quanto tempo e onde lá em Portugal, retidas? 
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O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Elas ficaram em Lisboa e com uma 

comissária da TAP, aí eles entregaram à polícia do aeroporto que entregou as meninas 

para uma comissária e essa comissária levou elas para a casa dela sem saber 

concretamente o que estava se sucedendo, e ela recebeu uma orientação que era a 

empresa aérea portuguesa de reter as meninas até uma segunda ordem. Essa é a história. 

É a barbaridade... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos elas tinham? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – A Rosa tinha, pelo que me parece, 9 anos e 

a Sílvia 12 anos. Sendo que a Rosa tem esses traumas decorrentes dessa situação toda. 

Pois bem, então como é que surgiu a história da retificação? Eu fui, durante 9 

anos, Conselheiro da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, e relatei os 

processos de todos os envolvidos lá na Chacina da Lapa, do Arroyo, Ângelo Arroyo da 

família da Dona Lola e dos dois meninos, o Lenine e a Camila, do Aldo Arantes, do 

Haroldo Lima e relatei também o processo do João Batista Drumond, cujo ingresso do 

processo foi feito pela sua viúva, Maria Ester. 

Obviamente foram deferidos os requerimentos naquela Comissão e eu, é 

engraçado que na Comissão da Anistia, você acaba, e acho que o Deputado sabe disso 

mais do que eu, na sua atividade parlamentar aqui determinados casos chamam mais a 

atenção que chegam até as suas mãos.  

Chega um pleito aqui na Assembleia, você acaba, por um motivo ou outro que 

só a razão humana pode explicar, mas o fato concreto é que os laços que me ligaram ao 

Drumond e à família dele, à mulher e às duas filhas, foi o fato de que a última moradia 

deles foi Goiânia, e eu como de Goiânia, aquilo me sensibilizou, e também como 

militante do partido em que entrei na universidade, a história do Drumond sempre ficou 

na cabeça da gente. 

O Diretório Estadual do PCdoB em Goiás chama Diretório Estadual João Batista 

Franco Drumond em homenagem a ele. Então, quando eu tive a possibilidade de relatar 
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o processo deles na Comissão da Anistia, me estreitou uma relação de amizade com a 

viúva e posteriormente com as duas filhas que até então eu não conhecia.  

Ela inclusive esteve em Goiânia, o ano retrasado, e nós a levamos e descobrimos 

a casa onde eles moraram na clandestinidade lá na rua 227 na Vila Nova, que é um 

bairro muito popular em Goiânia, muito conhecido, não é? Onde eles moravam, ela 

tinha um salão de cabeleireira e ele se passava como vendedor de livros, essas coisas e 

tal, foi uma visita muito emocionante ao local da última moradia em vida dele, não é? 

Tá, então aí com o julgamento desse processo, eu sugeri a ela, porque ela me 

disse, confessou para mim, que uma das coisas que ela mais queria, que as filhas mais 

queriam, era mudar o atestado de óbito, porque elas tinham certeza de que o João não 

morreu atropelado e que aquilo era muito difícil de explicar.  

E ela sentia uma necessidade de explicar isso basicamente lá na França, porque 

eles diziam o seguinte, "você fala que são perseguidos políticos e ele morreu atropelado 

em um acidente na avenida Nove de Julho, esquina com a rua Paim, em São Paulo". 

Então, isso para elas era um negócio assim, uma questão que precisava ser resolvida, e 

ela me contou isso e etc. 

Aí, sugeri pra ela que entrássemos com o pedido de retificação do assentamento 

do registro de óbito aqui em São Paulo. E devo dizer que ela já tinha uma ação na 

Justiça Federal aqui que já tinha até transitado em julgado, que foi promovida pelo 

Greenhalgh.  

Greenhalgh é o advogado dela nessa ação que é uma ação reparatória de danos, e 

a Juíza, uma jovem Juíza Federal, e essa ação é do final da década de 80, pela primeira 

vez em uma sentença, um Estado Brasileiro é condenado. Ela apontava que o João 

Batista tinha morrido nas dependências do DOI-CODI, Segundo Exército aqui de São 

Paulo, então, já estava a sentença lá, não é? 

Só que o objeto daquela ação não era a retificação do óbito, apesar de um órgão 

do Estado, que é o Poder Judiciário Federal, através de uma instância que é a Juíza 

Federal ter reconhecido isso, isso não implicava na alteração do documento 

propriamente dito que é o óbito.  
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Aí eu falei, olha, temos que entrar com a retificação, e entramos, no dia 14 de 

dezembro de 2011 foi protocolizado aqui no Fórum de São Paulo, na Praça João 

Mendes, uma ação de retificação do pedido de óbito.  

E nessa ação, foi distribuída para o Cartório Segundo de Registro de Óbito de 

Registros Públicos da Comarca de São Paulo. E no dia 29 de março de 2012, o Juiz, 

então, Dr. Guilherme Madeira Dezem, ele, depois da Audiência de Instrução e 

Julgamento, ele promoveu uma Audiência de Instrução e Julgamento para produzir 

provas orais.  

Apesar de já ter no processo provas documentais, basicamente dois documentos, 

a decisão da Juíza da Vara Federal aqui de São Paulo, onde estava tramitando essa ação 

reparatória de danos, e o segundo documento é o documento que foi promovido pela 

viúva na Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça vinculado à 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde o relator foi o ex-

Ministro Nilmário Miranda, e então peguei cópia desse processo e juntei e instrui isso 

aqui, então tinha provas documentais. 

O voto do Nilmário Miranda lá na Comissão de Mortos e Desaparecidos é um 

voto muito fundamentado e é um caso emblemático porque foi aprovado por 

unanimidade, na Comissão de Mortos e Desaparecidos se concluiu que ele morreu de 

fato nas dependências do DOI-CODI aqui, sob a tutela do Estado Brasileiro.  

E inclusive, o General, que era representante das Forças Armadas na Comissão 

de Mortos e Desaparecidos, foi favorável ao relatório do Nilmário Miranda, por 

unanimidade foi aprovado o relatório do Nilmário.  

Também fez prova documental o Processo de Tramitação da Comissão da 

Anistia, onde nós juntamos todos os documentos juntados no processo da anistia, desde 

a ficha da ABIN, enfim, tudo aquilo que é necessário, mais o voto da comissão da 

Anistia que foi proferido por mim e foi acatado por unanimidade pela turma em um 

julgamento que foi feito aqui em São Paulo em um Congresso do PCdoB, o último 

Congresso do partido aqui em São Paulo, então todos esses documentos integraram o 

Processo de Retificação. 
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Mas não satisfeito com isso, nós convocamos testemunhas, as testemunhas, 

Wladimir Pomar, Aldo Arantes, Haroldo Lima, que foram presos e estavam no DOI-

CODI na mesma ocasião, com exceção do Haroldo que foi preso no outro dia. Quando o 

Haroldo chegou lá ele já estava morto, mas o Wladimir e o Aldo foram presos juntos, 

quase que simultaneamente ao Drumond, porque eles saíram da reunião quase juntos.  

O João Batista saiu junto com o Wladimir e o Aldo saiu junto com o Haroldo, 

sendo que o João foi preso primeiro, em seguida foi preso o Wladimir e em seguida o 

Aldo, e o Haroldo só foi preso no outro dia na casa dele lá na Pompéia onde ele morava 

clandestinamente. 

Então nós levamos além desses três que foram presos, levamos também o Paulo 

Abrão e o Nilmário Miranda para testemunhar, e todas as testemunhas foram unânimes 

em afirmar, principalmente o Wladimir Pomar, que foi preso quase que 

simultaneamente, chegou junto, simultaneamente com o João lá no DOI-CODI e 

começaram a ser torturados juntos e o Aldo chega em seguida.  

E alguns detalhes, sobretudo um detalhe dado pelo Aldo Arantes, que é de 

quando eles saíram da casa na Lapa, o João saiu na frente, ele e o Wladimir, ele viu o 

João colocar uns exemplares de "A Classe Operária" dentro de um saco plástico de 

bolacha que eles tinham consumido lá nos 2 ou 3 dias de reunião que eles fizeram na 

Lapa. 

Então, e lá no DOI-CODI, se referiram à pessoa que, não aguentou a tortura, o 

Aldo estava sendo torturado e o Wladimir também, em salas separadas, mas muito 

barulho, eles foram unânimes em dizer o seguinte, que ouviram os torturadores e 

policiais dizerem o seguinte, tinha acabado, que o rapaz que chegou com o saco de 

bolacha com os jornais do PCdoB não aguentou o tranco e que acabou morrendo.  

Então eles concluíram, o Aldo concluiu que era o Drumond que tinha sido 

assassinado. Então, com base nesses depoimentos contundentes do Wladimir, 

principalmente do Wladimir Pomar, foi muito contundente, porque ele assistiu parte da 

tortura submetida ao João, porque os dois foram presos quase que simultaneamente, 

seguido do depoimento do Aldo e em seguida o depoimento do Haroldo, mais o 

depoimento do Nilmário Miranda, na condição de ex-Ministro, Primeiro Ministro do 
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Brasil de Direitos Humanos e relator do processo da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos.  

E o depoimento do Paulo Abrão enquanto Presidente da Comissão da Anistia, 

que presidiu a sessão onde foi declarada anistiado pós-morte do João, o Juiz então, Dr. 

Guilherme Madeira, concluiu que de fato o João Batista Franco Drumond morreu lá nas 

dependências do DOI-CODI aqui do Segundo Exército e que a causa da morte foi sem 

dúvida nenhuma, tortura. 

Então o pedido era esse. Qual o pedido da retificação? O pedido era muito 

simples, o pedido é que onde se lê "falecido dia 16 de dezembro de 1976, na Avenida 

Nove de Julho com a Rua Paim", retificar para, "falecido em 16 de dezembro de 1976 

nas dependências do DOI-CODI Segundo Exército de São Paulo". Causa da morte, 

onde se lê "traumatismo craniano encefálico", retificar para "morte decorrente de 

torturas físicas". Então o Juiz 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Egmar, só uma dúvida. 

Quando o Pomar veio depor aqui, 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – O Wladimir? 

 

A SRA. - Não, o filho. O Pedro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele trouxe aquele livro 

publicado pela Fundação Perseu Abramo e nós até não fizemos nenhum contradito, mas 

ele disse no relato dele, deve estar no livro porque o livro é dele? 

 

A SRA. -  O livro é dele. 
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 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas a gente não tem por 

hábito intervir em nenhum depoimento. A versão que ele apresentou foi que realmente o 

João Batista morreu dentro do DOI-CODI, mas não por tortura, porque ele conseguiu 

escapar e caiu em um poço, no poço das antenas, não foi essa a expressão que ele usou?  

Isso aí, eu sei que não tem nada a ver com a revisão, mas como o senhor é um 

estudioso, e a gente gosta de trabalhar com várias, de onde surgiu essa versão, qual a 

versão que o senhor trabalhou, como o senhor se aprofundou muito nessa pesquisa, se o 

senhor pudesse esclarecer esse ponto para que para nós é controverso. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Eu acho mais importante é o Juiz, é a gente 

ver o que disse o Wladimir Pomar, que é o pai do Pedro. 

 

A SRA. – Que estava preso. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Que estava preso. Eu acho que essa ilustra. 

Aí, vou citar, o Juiz quando fundamenta a decisão dele, quando conclui, ele 

fundamentou, ele disse o seguinte, “fundamento e decido. A questão do local do óbito 

encontra-se amplamente comprovada nos autos, com efeito, a prova oral é segura em 

demonstrar que a vítima faleceu nas dependências do DOI-CODI Segundo Exército em 

São Paulo. 

Neste ponto, o depoimento de Wladimir Pomar é fundamental para que se 

compreenda o local da morte. Afirmou a testemunha que se encontrava com a vítima 

em reunião do Partido Comunista do Brasil, ocasião em que foram embora juntos do 

local. Chamou a atenção da testemunha que a vítima possuía um saquinho de biscoito”.  

Aliás, esse saquinho, o próprio Aldo também, isso antes de qualquer coisa, 

porque o Aldo e o Wladimir foram ouvidos naquela ação de reparação de danos lá da 

década de 80, movida pela família, e eles disseram a mesma coisa, quer dizer, quase 30 

anos atrás.  
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"Chamou atenção da testemunha que a vítima possuía um saquinho de biscoito, 

e que esse saco de biscoito foi onde a vítima colocou exemplares do Jornal  "A Classe 

Operária".  

Posteriormente naquela mesma noite foram presos, cada um em um local que 

estavam no carro juntos", o João desceu primeiro e ali no alto, chegando a avenida 

Paulista, em cima ali, naquela continuidade lá depois do Hospital, enfim, o Wladimir 

desceu em outro local e "a testemunha ouviu de um carcereiro que havia sido preso 

alguém com um saquinho de biscoito e dentro, um jornal a classe operária.  

Ainda a testemunha..." Bom, então ele cita isso, mas fala outras coisas que é 

com relação ao local, mas o Wladimir, ele diz, ele e o Aldo, eles dizem que quando 

estavam sendo torturados, pararam a tortura neles, porque o João estava sendo torturado 

também, e em seguida dá-se um silêncio ali dentro quando eles afirmam que essa 

terceira pessoa, que depois, só vieram a saber que era o João Drumond, porque até então 

eles não sabiam porque cada um foi preso em um canto e estavam sendo torturados em 

salas separadas.  

Eles só ficaram, concluíram que era o João, aquela pessoa que tinha morrido ali 

sob tortura, quando os três vão se reencontrar aqui na prisão, em São Paulo, porque eles 

foram para o Rio, ficaram uma semana sendo torturados no Rio de Janeiro e depois 

trouxeram para cá, e aí aqui os três se encontram, não só os três, mas a Elza Monnerat 

também, a Maria Trindade e o Joaquim que era o motorista do fusca. 

Então, quando os 3 se encontram, aí eles concluem que aquela pessoa que de 

fato morreu sob tortura era o Drumond. Então, isso têm nos autos, tem o depoimento lá 

no processo do Wladimir Pomar. Deixa eu ver aqui se fala especificamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, mas então 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Aqui ele diz, o Aldo, diz que afirma que a 

"sua sessão de tortura foi subitamente interrompida e percebeu que havia algo errado 

acontecendo no local, após a tortura foi levado para uma sala em que ficou algemado e 
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lá pode perceber que havia uma reunião acontecendo, e depois, entendeu que se tratava 

de reunião para decidir sobre como lidar com a morte de Drumond", essa é a conclusão 

que eles chegaram. 

Então, eu acho o seguinte, bom, o fato é que o Juiz considerou, primeiro, que ele 

morreu lá no DOI-CODI Segundo Exército, segundo, que a causa da morte foi 

decorrente das torturas. Pois bem, o Juiz deu a sua sentença, o Ministério Público 

recorreu dessa sentença. O Ministério Público recorre da sentença 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do 

Promotor ou da Promotora? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – É um Promotor, me deixe ver se tem o nome 

dele aqui. É um promotor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem é? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Não tem o nome dele aqui, não tem o nome 

dele. Mas o Promotor, ele recorre só de um ponto da Sentença, ele concorda que a 

decisão está correta no que diz respeito ao local da morte. 

Agora, com relação à causa da morte, o Promotor diz o seguinte, eu vou só dizer 

aqui. Segundo o Promotor ele diz o seguinte, “Aduz o Promotor em sua razão de 

recorrer em síntese que o inciso 8º do artigo 80 da Lei 6015, que é a Lei do Registro 

Público, existe que consta um Registro de Óbito, a causa próxima determinante da 

morte da pessoa.  

Ou seja, a deficiência biológica ou enfermidade que provocou o óbito, conforme 

comprovação por atestado médico, ou por outro meio idôneo. E ainda, que a causa da 

morte que deva constar no Registro Civil é aquela atestada pelo profissional de 

medicina na hipótese dos autos um profissional de medicina legal”. E prossegue ele, “a 
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tortura física que se pretende ver espelhada no Registro é fato equivalente a uma causa 

remota que, face aos princípios da segurança e certeza, não tem acesso ao Registro 

Público. Em outras palavras, trata-se de elemento estranho ao Registro Civil, já que 

seria impróprio assentar que a morte decorreu de torturas, de homicídio, de latrocínio 

ou de qualquer outra figura típica penal e até civil”. Isso é o Promotor dizendo. E 

finaliza o ilustre Promotor afirmando que “aceitar a retificação nos termos da sentença 

recorrida seria tratar desigualmente pessoas iguais.” 

Bom, aí, nas contrarrazões do recurso, eu rebato isso dizendo o seguinte, "Em 

primeiro lugar, é forçoso dizer e reconhecer que dadas as circunstâncias e o momento 

vivido pelo Brasil naquele momento, ou seja, em 1976, em plena ditadura militar ainda 

que já no seu final, que se trata realmente de um caso diferente.  

O douto Promotor não discorda que João tenha morrido dentro do DOI-CODI 

Segundo Exército de São Paulo, e tanto é que nesse ponto não requer a mudança da 

sentença recorrida. Pois bem, é sabido e concebido que todos os presos políticos que 

eram levados para este fatídico local eram brutamente torturados, aliás, muitos não 

resistiam e acabavam morrendo. Outros tantos ficaram com sequelas permanentes.  

É certo também, e isso ninguém em sã consciência é capaz de desdizer, que o 

Comando do Segundo Exército, responsável que era pelo DOI-CODI, falseava de todas 

as formas possíveis as causas das mortes ocorridas ali dentro, no caso em apreço 

inventaram a estapafúrdia versão de atropelamento na Avenida Nove de Julho.  

Quanto a este fato o próprio Promotor concorda que é falsa e que portanto, 

deve o assento de óbito de João Batista constar como local da morte onde ela 

efetivamente ocorreu, ou seja, DOI-CODI Segundo Exército São Paulo. 

E porque não aceitar como causa da morte as torturas? O douto Promotor 

alega que tal seria admitir assentar no Registro uma causa remota. E diz ainda, a 

causa da morte deve por força da lei ser atestada por um médico e no caso um médico 

legista. Aí eu coloco um subitem da falsidade do atestado de óbito e dos crimes 

cometidos pelos médicos legistas da ditadura militar. 

À luz do dispositivo legal citado pelo douto Promotor, para justificar o seu 

recurso no inciso 8º do artigo 80 da Lei dos Registros Civis, diz que a causa da morte 
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deve ser atestada por médico, no caso o legista. Pois bem, as folhas 77, 78 dos autos 

consta o laudo de exame de corpo e delito do cadáver de João Batista Franco 

Drumond. Duas importantes observações sobre o referido documento e que devem ser 

levadas em conta e consideradas ao ser julgado este recurso. 

Primeiro, a autoridade requisitora foi o famigerado Delegado Sérgio Paranhos 

Fleury, um dos maiores torturadores que este país já teve. Segunda, e o médico que 

designou os legistas para que procedessem ao exame é nada mais, nada menos do que 

Harry Shibata, Diretor do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo de triste 

memória. 

Shibata foi expulso dos quadros do Conselho Federal de Medicina e punido com 

a proibição e cassação do seu registro e credencial de médico por ser conivente com o 

regime militar e ser colaborador atuando principalmente na elaboração de laudos 

falsos das vítimas do regime.  

Segundo, ainda do Conselho Federal de Medicina, ele, segundo o Conselho 

Federal de Medicina ele instruía os torturadores a não deixarem marcas de suas ações 

nos corpos dos torturados. 

Diante desse fato é forçoso reconhecer que o laudo de exame de corpo e delito 

que folha 77, 78 procedido no corpo do cadáver de João Batista Franco Drumond é 

também falso. 

Ora, se concluímos que o local da morte na versão do Segundo Exército dada 

na época é falso, com muito mais razão temos que concluir que o referido laudo de 

exame de corpo de delito a que foi submetido o cadáver de João batista é igualmente 

falso. 

Bom, e se tudo indica que é falso o referido laudo, qual teria sido então a causa 

da morte do João? É certo de que ele foi brutalmente torturado e disso não há dúvidas 

nos autos, pois as testemunhas Wladimir Pomar e Aldo Arantes presos naquela mesma 

noite e levados para o mesmo DOI-CODI, igualmente e brutalmente torturados 

afirmam não terem dúvidas de que João foi brutalmente torturado e que isso lhe custou 

a vida. 
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Ora, em decorrência das torturas poder-se ia João Batista morrer de asfixia, 

parada cardíaca, lesão nos rins, no pulmão, etc. e até mesmo traumatismo craniano. 

Ocorre que tudo isso a essa altura, quando já se passaram 35 anos do ocorrido, seriam 

causas remotas de difícil comprovação. O mais sensato, portanto, é admitir que as 

torturas foram as causas da morte de João Batista Franco Drumond, pois quanto a 

estas não restam dúvidas de que existiram dados os depoimentos das testemunhas, mas 

sobretudo dado o momento histórico e o local em que ela efetivamente ocorreu". 

Então essa é a contrarrazão, eu rebatendo os argumentos do Promotor que é um 

argumento meramente formal. E aí queria Deputado, nesta parte seguinte já depois de 

exposto e isso para não cansá-los e ficar falando muito, de dizer o seguinte, este aqui foi 

o primeiro pedido formal 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está inconcluso? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Está inconcluso, é isso o que eu quero 

colocar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – É, esse foi o primeiro pedido ocorrido no 

país, formalmente, ao Judiciário para que se retificasse um óbito de uma pessoa que 

morreu sob tortura. Então, no Brasil este aqui foi o primeiro caso. 

Bom, lamentavelmente nós tivemos uma decisão excelente proferida por um Juiz 

muito corajoso, jovem Juiz, Dr. Guilherme Madeira Dezem, da Segunda Vara de 

Registros Públicos aqui da Comarca de São Paulo. Uma decisão corajosa fundamentada 

que eu vou deixar para esta Comissão, a sentença dele tem várias folhas. Ele 

fundamenta isso com dados e 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não tem o nome 

do Promotor? Sabe porque, depois se o senhor puder levantar 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Se tiver uma internet aqui nós podemos 

 

A SRA. -  Ele saiu, Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Já saiu esse Promotor? 

 

A SRA. -  Nessa área ele não atua mais, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Está bom. Não, é por 

causa, depois a gente vai explicar, desculpe interrompê-lo. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Se tiver, eu posso mandar o 

acompanhamento, eu vou dar uma olhada com calma aqui na sentença e ver se tem o 

nome dele, do Promotor. Mas 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora 

falta....(inaudível/ininteligível – 39:33) 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA -  O que eu quero dizer é o seguinte, o que 

ocorreu? Tem essa decisão e aí o Ministério Público recorre e esse processo encontra-se 

desde o dia, ele foi para o Tribunal de Justiça, chegou no Tribunal de Justiça no dia 13 

de julho de 2002, ele está, 12, desculpa, ele está sob a relatoria do Desembargador 
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Álvaro Passos que é Desembargador da Segunda Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Esse processo encontra-se parado e aí eu quero aqui fazer uma denúncia nessa 

Comissão 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Direito Privado, não é? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Hã? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Direito Privado. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Direito Privado, é. De fazer uma denúncia 

nessa Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo que é o seguinte, 

eu acho que as pessoas, e o Promotor disse no argumento dele, que admitir a mudança 

da causa da morte seria tratar iguais de maneira desigual. 

Obviamente que eu rebati dizendo que em determinados momentos trata-se 

iguais de maneira desiguais, de maneira desigual, não é? Sobretudo levando em conta 

um momento histórico que estava lá, que passou aquele período. E nesse caso concreto, 

o que sucede? Eu mandei esta documentação para a Comissão Nacional da Verdade, 

através da Comissão da Anistia, fiz gestão, etc. pedindo um tratamento isonômico ao 

que foi dado ao nosso querido jornalista Herzog, por que?  

Porque o processo dele foi dado entrada quase que um ano depois do da família 

do Drumond e mereceu um tratamento por parte da Comissão Nacional da Verdade 

distinto do que o João mereceu até hoje, a família do João e a memória dele, por que? 

Porque um conselheiro da Comissão Nacional da Verdade fez uma interlocução 

direta, aconteceu a mesma coisa. Entraram com um processo na Primeira Vara, teve 

uma decisão, o Ministério Público recorreu dessa decisão, foi para um relator num 
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segundo grau, e hoje os Desembargadores têm a competência em uma decisão 

monocrática, ele não precisa submeter esta decisão a um Colegiado da turma dele, numa 

decisão monocrática ele pode julgar esta apelação.  

Foi feito no caso do Herzog, a pedido da Comissão Nacional da Verdade, foi 

dado uma decisão monocrática por parte do relator, que eu não tenho aqui o nome. Esta 

decisão transitou em julgado que possibilitou à família do Herzog ir até o cartório e 

retificar o óbito. 

O que a família do Drumond pede é essa isonomia. E ela vem aqui através da 

minha pessoa na Comissão Nacional da Verdade, Deputado, solicitar a V. Exa. que, na 

ausência da Comissão Nacional da Verdade fazer este procedimento, o mesmo que foi 

feito no caso do Herzog que deveria ter sido feito assim como deveria, deve ser feito 

com todos os outros que têm o mesmo problema, não é? Com todos com o mesmo 

problema, não que, obviamente tem caso que tem uma repercussão maior, mas tem que 

haver o tratamento também isonômico. Porque aqui trata-se de dignidade das pessoas. 

Hoje, e eu aqui estou falando não como advogado, mas como amigo da família 

que eu presencio o drama deles. E eles querem ver, a reparação para eles é de menos. O 

que eles querem ver é mudado o atestado de óbito para resgatar a dignidade do João 

Batista Franco Drumond. É isso o que as filhas querem. 

Elas querem mostrar para os netos, eu tive a oportunidade de estar com eles 

agora na França, com a família reunida agora em julho. Os netos do Drumond, que se 

orgulham muito da história do pai, esta decisão desse Juiz teve uma repercussão 

internacional. Os netos viram por jornais e revistas da França essa decisão, coisa que 

aqui também teve uma repercussão, mas lá teve uma repercussão muito grande. 

Então, o que a família pleiteia e espera é que a Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa de São Paulo presidida por V. Exa. possa interceder nesse 

sentido e solicitar, encaminhar, fazer um pleito ao Desembargador Álvaro Passos para 

que o Tribunal de Justiça dê o mesmo tratamento ao Drumond que foi dado ao Herzog, 

questão de isonomia. Isso é previsto dentro da lei. 

E aqui Amelinha, você me levantava o problema da Defensoria Pública, de fazer 

o pedido de retificação de várias outras pessoas e eu aqui de público assumo o 
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compromisso com a Comissão da Verdade de São Paulo, se a Comissão quiser eu 

patrocino, sem nenhum custo para quem a Comissão indicar, 

 

(Aplausos.) 

 

Venho a São Paulo com uma facilidade a mais, por que? Existe um preceito no 

Direito que é chamado conexão. Então, quando várias ações têm o mesmo objeto, elas 

deverão ser endereçadas ao Juiz que decidiu aquela primeira ação. Então, aqui nós 

podemos fazer todas as ações endereçadas à Segunda Vara de Registro Público da 

Comarca de São Paulo, que facilita o trâmite das ações porque já tem um processo 

julgado lá que deu uma decisão favorável. 

Então esse é um preceito legal que está no Código de Processo Civil e eu assumo 

aqui o compromisso formal junto com esta Comissão de poder patrocinar já que, se a 

Defensoria Pública de São Paulo não quiser fazer, eu assumo sem nenhum ônus para a 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, de patrocinar como advogado o pedido 

de retificação de óbito dessas, das pessoas que a Comissão indicar. 

Então fica aqui, já concluindo, o pedido da família para que a Comissão da 

Verdade da Assembleia Legislativa possa fazer gestão junto ao Tribunal de Justiça. Eles 

me chamaram, me convidaram para uma reunião na Comissão Nacional da Verdade 

para a próxima semana ou a semana que vem com a Conselheira Rosa, para tratar da 

questão de José Porfírio, Trombas e Formoso. Eu fui relator do processo do José 

Porfirio e toda a sua família. 

Então vai ter lá uma reunião para tratar com a Conselheira Rosa sobre um 

encaminhamento que tem que ser dado lá em Goiás, mais especificamente uma 

audiência pública que parece que eles querem fazer em Trombas e Formoso. 

E na conversa com o assessor dela, eu disse que estaria aqui em São Paulo e que 

estaria suscitando este problema que vinha aqui especificamente na Comissão tratar do 

problema do Drumond e que eu esperava que depois a Comissão Nacional da Verdade 
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entrasse em contato com V. Exa. para unir forças no sentido de fazer gestão ao Tribunal 

para esse Desembargador apreciar o mais rápido possível o processo do João. 

Então fica aqui o pedido e eu concluo, sobre este processo, fazendo formalmente 

essa solicitação em nome da família, no caso a Maria Ester Cristelli Drumond que é a 

viúva, a Rosa Maria Cristelli Drumond que é a primeira filha e a Silvia Cristelli 

Drumond que é a segunda filha dele. Ambas, as três moram até hoje na França. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria agradecer, mas 

antes de encerrar essa sessão, o Dr. Gustavo Reis está aqui, porque ele é o Defensor 

Público que faz a ligação aqui com o Parlamento, com a Comissão da Verdade e está 

fazendo um empenho muito grande, ele propiciou até uma reunião lá no Fórum entre o 

Juiz Dr. Marcio Bonilha e as duas Promotoras que estão tratando disso. Queria passar a 

palavra para o Dr. Gustavo para dizer em que estágio estão as coisas. Com a palavra o 

Dr. Gustavo Reis. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Sem querer entrar na sua tarefa, viu. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -  Obrigado, Presidente Deputado Adriano. Boa tarde 

aos demais presentes, Dr. Egmar. Antes de tudo parabéns pelo trabalho emblemático 

que o senhor fez, que certamente vai nos inspirar e nos instruir também como participar 

nos demais casos que de fato é de suma relevância que sejam feitos. 

Até para esclarecer, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo teve a honra 

de ser chamada, convidada e ela já está e vai participar das retificações de todos os 

casos aí que forem da competência da Vara de Registros Públicos aqui da capital. São 

apenas alguns problemas técnicos mesmo que a própria Defensoria está estudando para 

que também não surjam aí eventuais questionamentos ao longo do processo.  

Mas acredito que na semana que vem a gente já vai ter um posicionamento certo 

a respeito disso, mas que vai haver a participação de colocar a mão na massa mesmo da 

Defensoria Pública e isso já é um ponto incontroverso que vai ocorrer, o que 
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definitivamente, até quero ao final da reunião deixar o meu contato com o senhor, pegar 

seus contatos, não retiro a possibilidade da gente atuar em parceria e sem dúvida alguma 

eu vou algumas vezes ligar para o senhor para pedir também auxílio, ajuda, já que tem 

experiência nesse precedente, nesse caso do Drumond. 

Só até, já nessa linha de início de trabalhos queria fazer uns 2 ou 3 

questionamentos para o senhor e também já mais práticos e depois poderia obter 

algumas cópias do processo. É superimportante porque o que eu tenho até agora em 

mãos é a sentença, não é? Do Dr. Guilherme. 

É, uma pergunta eu queria fazer, prática mesmo de quem vai atuar nesses 

processos, participar na atuação desses processos é, houve depoimentos, não é? De 

algumas pessoas ao longo do processo.  

No Direito Brasileiro vigora aquela ideia de intimação, de livre convicção do 

Juiz, o livre convencimento motivado enfim, e aí o que eu queria perguntar para o 

senhor é se, o senhor entendeu quando tomou a decisão de judicializar, de fazer a 

retificação, se o senhor entendeu inicialmente que os depoimentos eram imprescindíveis 

para o processo. E óbvio não dá para entrar na mente do Juiz para saber, mas se não 

tivesse havido estes depoimentos se o senhor imagina que a conclusão teria sido a 

mesma na sentença? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – É, a pergunta sua ela é interessante porque o 

Juiz 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Egmar. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Desculpa, e ele começa a fundamentar a 

decisão dele no depoimento pessoal, no depoimento das testemunhas. E o tempo todo, 

por exemplo, tinha a decisão da Juíza Federal que julgou a ação de reparação onde ela 

reconhece que ele morreu nas dependências do DOI-CODI e fala das torturas, ele 

deixou esta decisão que já tinha transitado em julgado.  
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Portanto é algo consistente, ele deixa ela para um segundo plano e centra o 

fundamento da decisão dele no depoimento das testemunhas. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Em juízo, não é? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Em juízo. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -  Em juízo. É, o senhor entrou com a ação em 2011, 

não é? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Dia 16 de dezembro, 14 de dezembro de 

2011. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   De 2011. É, estou aqui rapidinho consultando a Lei 

de Registros Públicos, em 2009 houve uma alteração no artigo 110 da Lei de Registros 

Públicos, deixa só localizar aqui.  

O artigo 110, ele então foi alterado pela Lei 12.100 de 2009, eu vou ler 

rapidinho aqui a redação, ele prevê o seguinte, “os erros que não exijam qualquer 

indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção poderão ser 

corrigidos de ofício pelo Oficial de Registro no próprio cartório onde se encontrará o 

assentamento mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou 

procurador, independentemente de pagamento de selos e taxas após manifestação 

conclusiva do Ministério Público”. 

O que distingue este artigo 110 do anterior, do 109, é que o 109 é uma ação 

judicial que pode ou não sofrer uma impugnação por parte do Ministério Público, 

portanto ele, ao longo do process, ele pode se tornar um pouco mais complexo, um 

pouco mais demorado se houver impugnação do Ministério Público. 
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À luz da leitura deste artigo 110, antes de propor ação, o senhor chegou a 

cogitar, em 2011, de fazer pelo artigo 110, tentar fazer administrativamente? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Eu tentei, mas eu já imaginava que isso, 

você imagina eu chegar aqui, o registro foi feito, o registro do Drumond foi feito numa 

periferia aqui de São Paulo com a ordem expressa do Comandante do Segundo 

Exército. Aconteceu o seguinte, veio o pai e o irmão do Drumond reconhecer o corpo, 

no IML aqui.  

Reconheceram o corpo e pegaram um documento, vieram aqui no Segundo 

Exército e pegaram uma ordem expressa do Comandante do Segundo Exército para se 

deslocar num bairro aqui, num cartório “x” que eu especifico aqui, deixa eu falar qual é 

o cartório. Tem ele aqui. 

É, não está aqui. Enfim, mas eu falei, se eu chegar em um cartório desse com 

essa petição administrativa que é o que diz o dispositivo que você acabou de ler, esse 

cara tá é doido, como eu vou mudar isso, botar aqui “morreu dentro do DOI-CODI, 

Segundo Exército? Tortura? Eu vou fazer um negócio desse?". 

Eu falei, não. Esse aqui está completamente descartado. Então acho que para 

esses casos dificilmente vai se conseguir isso. Nós estamos tentando lá em Goiás, por 

exemplo, com o Divino Nunes que morreu na Guerrilha do Araguaia que é de lá, mas a 

Terezinha, irmã dele, você conhece, já fez o pedido administrativo. O cartório 

 

A SRA. AMELIA TELES -  Onde é o cartório? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Nem se respondeu. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -    E aí com prova documental só, não é? No, óbvio... 
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O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Sim. Claro. É porque o próprio Estado 

Brasileiro, no caso do Nunes, que morreu na Guerrilha do Araguaia, o Estado já 

reconheceu, está naquele livro que o Vannuchi publicou.  

Então o Estado Brasileiro reconhece que ele morreu das circunstâncias inclusive, 

ele estava naquela, limpando o porco lá, tal, chegaram, metralharam, ele ficou ferido, 

levaram para Marabá e morreu em Marabá. Isso o Estado Brasileiro já disse, mas 

mesmo com isso o cartório não faz. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -  Perfeito. É isso, só para fechar, além dessa 

dificuldade por conta do recurso que deve, bom enfim, está no Tribunal de Justiça para 

ser julgado, fora isso se o senhor encontrou alguma dificuldade ao longo desse processo. 

Seja com Juiz, alguma coisa burocrática. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Não. Com o Juiz, na verdade é o seguinte, 

são as coincidências, não é? Eu jamais imaginava uma cidade igual São Paulo, sair de 

Goiânia protocolar um pedido de retificação desse, cair nas mãos do Dr. Guilherme. 

Primeiro, é um jovem Juiz que tem o seu doutorado ligado à área de Direitos 

Humanos. Então foi uma extrema coincidência, também, não caso específico, acho que 

pela luta geral, não é? E, eu, na verdade ele era Juiz Substituto, não é o titular dessa 

Vara. 

Eu fui lá porque havia um despacho marcando a audiência e eu fui para ver e já 

tinha manifestação do Ministério Público. Eu fui pegar uma, eu vim a São Paulo para 

ver outras coisas e fui lá pegar uma cópia. O processo estava no Gabinete dele. Eu 

cheguei, conversei com a secretária, a secretária pegou o processo, ele estava lá numa 

mesa fazendo uma sentença, aí ele pergunta, “você é o Egmar?” Eu falei, sou. Eu não 

conhecia, já, aí ele me chamou, falou “quero conversar com você.” E claramente falou 

“eu quero conversar com você. Eu tenho interesse em julgar este processo porque eu 

acho que é importante para o Brasil, não é? Para a luta, etc. Eu tenho muito interesse 

em julgar este processo. Estou vendo aí, tem um despacho marcando audiência de 
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instrução e julgamento para não sei, setembro. Quero saber o seguinte, essas 

testemunhas, que  é que ouve por precatório?” 

Eu falei, Não. As testemunhas vão vir aqui como? O Aldo Arantes vai vir aqui, o 

Nilmário Miranda, esse povo vai vir? “vai, vai vir todo mundo aqui”. Ele falou, “então 

vamos ver as agendas e marcar o mais rápido possível”. Aí abrimos as agendas, a 

minha e a dele e falou, “você pode vir aqui assim, na véspera que comemora o Golpe?” 

Eu falei, posso. 

 

(Risos.) 

 

“Então vamos marcar dia 29 de março”. Foi assim que aconteceu. Então, teve 

também essas coisas assim que, a gente, não é?  

E ele numa atitude muito, eu acho uma atitude muito consciente. E aí a gente 

tem que colocar o seguinte, porque no Chile o Poder Judiciário fez autocrítica recente e 

a gente precisa cobrar no Poder Judiciário do Brasil, do Ministério Público, porque eu 

acho que o grande responsável é o Ministério Público, continua sendo, alguns 

Promotores recalcitrantes em relação a isso. 

Porque nesse caso específico aqui, o Aldo e o Haroldo denunciaram isso na 

auditoria quando eles foram ouvidos. O Aldo, o Haroldo, o Wladimir Pomar, a Maria 

Trindade, o Joaquim, todos eles denunciaram as torturas, denunciaram a morte do 

Drumond quando foram ouvidos na auditoria militar aqui e o Ministério Público não fez 

nada! 

Lá na condução da Anistia, Doutor, a gente analisava os processos e tinha 

documentos lá em que os anistiandos mostravam e diziam, e o Ministério, muitas vezes 

o Juiz, Deputado! O Juiz Auditor absolvia a pessoa, o Ministério Público recorria. 

Como é esse caso aqui. Ou seja, o Juiz deu uma sentença muito importante, o Promotor 

vai e recorre dela por uma questão meramente, não é formal, eu acho que é uma questão 

ideológica, eu acho. 
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O SR. GUSTAVO REIS -   Muito obrigado. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Mas da parte do Juiz nós não tivemos, pelo 

contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Gustavo, como é que a 

gente pode ver este processo que está com o Dr. Álvaro Passos, o Desembargador?  

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Bom, aí, se... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Será que o Senhor poderia 

dar um informe, como é que está a situação depois daquela reunião com o Dr. Marcio 

havia sido sugerido um procedimento, está tendo problemas lá na Defensoria por aquele 

encaminhamento? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Não, não. Não, não. Da parte, não, eu não tive mais 

contato com o Juiz nem com as Promotoras.  

É, da parte da Defensoria apenas uma questão técnica se a Defensoria assinaria 

as petições, se não teria nenhum problema quanto a isso. Mas a Defensoria Pública 

repito, vai participar, já está participando. E aí eu acho que é uma questão de a gente 

construir com vocês um fluxo mesmo de trabalho. Por exemplo, aquele dia na reunião o 

Juiz é, deixou claro que tem que ser só os casos aqui da capital e que é conveniente até 

que se crie esse paradigma aqui da capital. 

Então, por exemplo, dos 160 casos se não me engano, fazer a divisão quais casos 

vão ser aqui da capital. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da capital quer dizer os que 

estão no cartório da capital? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Isso. São esses que vão poder correr lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos que fazer o 

levantamento dos casos que ocorreram o assento na capital? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Isso. Eu acho que já para a semana que vem, eu 

acho que até terça ou quarta talvez a gente já consiga definir na Defensoria Pública uma 

reunião interna que a gente vai fazer e aí acho que na semana que vem, talvez no final 

de semana a gente possa já começar a se reunir para decidir fluxo de trabalho mesmo, 

não é? Por exemplo, quais casos a gente vai atuar em um primeiro momento, selecionar, 

desses da capital. 

Como, tem a questão dos familiares que acho superimportante que tenha por 

escrito a manifestação de vontade dos familiares. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E no caso de não haver 

mais nenhum familiar? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Então, lendo-se, também estou estudando agora o 

assunto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então não é possível? 
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O SR. GUSTAVO REIS -   Então, estou lendo, estou estudando, começando a 

estudar agora o assunto.  

Lendo-se friamente a Lei de Registros Públicos, o consentimento dos familiares 

não é um pressuposto, não sei se o Dr. Egmar até concorda. Porque a lei prevê que 

qualquer interessado pode pedir a retificação.  

Então eu acredito que talvez para evitar algum problema que possa surgir, esse 

consentimento, quando possível, é importante ter por escrito, quando não for possível, 

acho que aplicando-se friamente a Lei de Registros Públicos é possível sustentar que 

quem mais interessado que a Comissão Estadual da Verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E no caso do Dr. Álvaro 

Passos como é que nós poderíamos fazer para nos dirigir a ele formalmente? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Se no andamento do processo no site consta que o 

processo está concluso, com o relator, em tese o processo, não se pode ver o processo, 

agora sempre, em tese, é possível pedir uma reunião 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma audiência com o 

Presidente do Tribunal, não é? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Sempre, ou com o próprio Desembargador que... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O próprio Desembargador, 

não é? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Sempre é possível pedir. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “Tá”. Então não vamos 

perder este fio da meada, vamos tentar falar com o Dr. Malheiros, não é? Vamos tentar 

marcar uma audiência com o Desembargador Álvaro Passos, porque este caso é 

emblemático e tem muito trabalho atrás, não é? 

 

A SRA. AMÉLIA TELES -  Posso falar? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Bom, Amelinha Teles. Primeiro eu queria 

cumprimentar o Dr. Egmar pelo trabalho excelente, não é? De restituir ou reconstituir 

ou construir a verdade. Eu acho, isso traz um conforto para os familiares, mas eu acho 

que é um respeito à sociedade. A sociedade tem que conhecer os fatos tal como 

aconteceram, não é? 

A minha preocupação, eu penso que a retificação do atestado de óbito, a 

iniciativa, são duas iniciativas, uma do Vladimir Herzog e outra do Drumond, porque eu 

conheço só essas duas em todo o conjunto de mortos e desaparecidos políticos. 

Fico satisfeita em saber que está se tentando recuperar um atestado de óbito, a 

retificação do atestado de óbito do Divino porque é um caso que inclusive tem até uma 

ação criminal de iniciativa do Ministério Público Federal, não é? 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Tem em Marabá. 
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A SRA. AMÉLIA TELES – Em Marabá. Então, é de tal tamanho assim, de tal 

envergadura a truculência que foi tomada contra o Divino que tem até, mesmo sendo 

um desaparecido político, nunca tendo sido entregue o seu corpo, a história não 

conseguiu esconder, não é?  

Quer dizer, eles fizeram tudo para esconder esta história, mas ainda assim 

chegou um momento em que o próprio torturador disse que tinha levado, que tinha dado 

tiro e levado ele para Marabá. O próprio torturador fala isso. Faz esta confissão em 

público. Então não, o fato, a truculência é tão grande que ele não conseguiu guardar o 

segredo, não é?  

É, eu vejo assim, então são dois casos, quer dizer, nós temos um universo de, no 

nosso dossiê, que vai além do dossiê do Governo, são 437 casos, do Governo é um 

pouco menos. Mas, é, eu penso que a Comissão da Verdade tem que encontrar uma 

forma, porque as demais Comissões também poderiam ter feito isso, principalmente a 

Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos que é vinculada à Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, de fazer a retificação. 

Na medida que faz toda investigação de como se deu a morte daquele militante, 

então, obviamente tem que modificar os documentos produzidos em função daquela 

morte, no caso o atestado de óbito, no mínimo. Eu acho que é uma reparação política 

que o Estado ainda deve aos familiares, deve de forma cruel, eu acho. Porque eu vejo 

que nem deveria ter mais, o ônus dos familiares, e eu trago aqui muito o Movimento dos 

Familiares, eu sou desse Movimento. Eu estou assessorando aqui esta Comissão, mas o 

meu Movimento é o Movimento dos Familiares dos Mortos e Desaparecidos Políticos. 

E esse Movimento ele tem o encargo, o ônus que o Estado tem imposto a esse 

Movimento é astronômico, não é? É demais. É tudo, tudo, tudo os familiares tiveram 

que estar não só acompanhando, como cobrando, como sofrendo e tendo uma resposta 

deste tamanhozinho. A resposta é muito aquém de toda esta luta histórica dos 

familiares. 

Então, que pelo menos a Comissão da Verdade e acho que a Comissão aqui do 

Estado de São Paulo tem um papel fundamental de conseguir esta retificação de 

atestado de óbito, é muito pouco, não é? 
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Eu vi o seu depoimento, você falando das filhas do João Batista Drumond, da 

esposa e o que elas querem é que conste que ele foi morto no DOI-CODI sob tortura e 

não foi atropelado ali na Rua Paim com a Nove de Julho porque isso não é verdade, 

entendeu? 

É muito pouco. Eu vejo assim que isto não podia passar por tanta burocracia 

como está passando, não podia. Porque se o Poder Judiciário, a própria Defensoria 

Pública, enfim, os órgãos públicos, eles podem ter facilmente o domínio da situação. É 

uma situação de um universo restrito de brasileiros que assim, cujos atestados de óbitos 

se encontram nessa situação. Não está aqui em aberto, não é uma população, não. É um, 

437 aqui em São Paulo são 160 casos, a responsabilidades aqui desta Comissão: 160 

casos. 

Então me causa assim, espanto ainda. Apesar de toda a minha velhice nessa luta, 

me causa espanto ver como é tão difícil você conseguir uma coisa muito fácil para o 

Estado. Barato, de graça, praticamente de graça. O Estado não está, entendeu? O Estado 

não está tendo nenhum ônus, nenhum, não é? 

Eu me lembro que eu fui, numa dessas minhas tarefas na vida, eu fui fazer a 

exumação e o traslado dos restos mortais do Carlos Nicolau Danielli que era um 

dirigente do Partido Comunista do Brasil. E eu fui ali no cartório do Jardim América 

buscar o atestado de óbito porque, para fazer o traslado eu tinha que ter o atestado de 

óbito. 

Quando eu peguei o atestado de óbito estava escrito assim, profissão, “dois 

pontos terrorista". Aí eu falei com o moço do cartório, eu falei assim, não! Isso aí não 

dá para eu levar, profissão terrorista. O senhor já viu ter carteira de trabalho assinado 

profissão terrorista? Ele olhou para mim e falou assim, “é, nunca vi, não”. Eu falei, 

então tira isso aí! Ele falou, “mas o que eu ponho?” Eu falei você põe o que você quiser, 

mas não dá para por isso aí. 

Você sabe que na hora o funcionário, não foi nem, o funcionário falou “eu vou 

corrigir isso aqui”. Pegou, pôs um monte de “x” assim, pode olhar, o atestado de óbito 

tem profissão “xxxx”. Ele falou, “vou tirar mesmo”. 
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Quer dizer, é tão simples agora colocar, até deixa lá "anemia aguda". O Carlos 

Danielli ele, como ele foi assassinado sob torturas e teve hemorragia interna, então 

lógico que deu anemia aguda, não é? Ele perdeu todo o sangue, não é? E aí, então, põe 

"anemia aguda" por causa da tortura no DOI-CODI senão, quer dizer, só completar, ele 

pode ter tido sim anemia aguda. Então eu acho muito simples. 

Agora, o que eu queria trazer aqui é, eu acho, eu sou do tipo que eu simplifico 

tudo, não é gente? Porque não é possível a gente ficar complicando o encaminhamento 

de uma coisa tão pequena e tão importante, tão significativa.  

Agora, eu estou pensando que nós temos casos em que não tem testemunha. Por 

exemplo, você pediu testemunha. No caso do João Batista Franco Drumond é um caso 

relativamente fácil, apesar de que até hoje não foi deferido, não é? Não conseguiu a 

retificação. Está com essa interposição do Ministério Público. 

Mas, é um caso fácil porque já tinha uma ação, quer dizer, os familiares 

denunciam desde aquela época, denunciam oficialmente digamos assim. Denunciam, 

questionam o próprio Poder Judiciário Brasileiro. Eu quero que se faça a reparação 

disso, eu quero que se aponte os responsáveis, não é? Há uma responsabilização da 

União pela morte, não é? Além de ter as outras leis, que vem em decorrência disso, não 

é? Dessa luta. 

Mas e o caso, tem familiares que nunca conseguiram isso, não é? Tem familiares 

que nunca conseguiram. Eu acho que tem aquele conjunto de familiares que são dos 

desaparecidos políticos que estão ali na Lei 9140 que eu acho que deveria ter uma 

resolução coletiva para isso. Porque alguns, o caso do Divino também é um caso já que 

virou exceção dentro dos desaparecidos políticos do Araguaia. 

Porque o Divino inclusive ele é assassinado ou é preso junto com meu cunhado, 

André Grabois. E o André Grabois não tem essa história, não tem este processo porque 

o torturador. Ele diz, não é? Não sei, eu não sei como é que o André morreu. O 

torturador diz que matou, não é? O Lício Maciel, aquele Coronel, não é? Ele fala que 

matou o André Grabois, mas não tem um processo. 

No caso do Divino o Ministério Público Federal entrou com o processo, não é?  

Criminal. Então como é, mas eu acho que os desaparecidos na Lei 9140 devia ter uma 
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solução mais viável, mais fácil. Porque eu vejo assim, quando eu vejo você falando, eu 

vejo o Gustavo falando, eu penso nos familiares que não estão aqui e que vão ter que 

repetir toda esta história, tudo de novo. Essa papelada, eu provar. Eu tenho que sempre 

que provar que meu parente foi morto. Que foi morto sob tortura, sempre eu tenho que 

provar.  

Quase 40 anos que esses familiares estão fazendo isso, porque é antes da Lei da 

Anistia, não é? Agora, eu vejo assim, tem casos que a Polícia publicou a morte, mandou 

publicar, não é? Nesses jornais que eram quase que sucursal do DOI-CODI, e põe 

"terrorista se suicidou". Está lá escrito, e como é que você vai? Quer dizer, você, o que 

você vai fazer no caso da retificação do atestado de óbito? Você vai aceitar esta versão 

da Polícia? 

Porque você não teve testemunha, porque você não tem, ou as pessoas já não 

fizeram nenhum depoimento na Auditoria naquela ocasião por uma série de razões que 

eu não sei quais. Como é que fica esta história, não é? Eu, eu me preocupo com isso, 

não é? Assim, ainda como é o tratamento que se tem dado? 

Eu felicito quem tomou a iniciativa como foi o seu caso, de resolver o caso 

Drumond, espero que este caso sendo aberto, sendo resolvido abra caminhos para novos 

casos, não é? Mas eu gostaria que todos eles tivessem o atestado de óbito retificado. É o 

mínimo da Justiça que eu espero deste país, não é? Então, não sei como resolver. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu também queria 

agradecer a sua vinda a São Paulo e agora que através do Dr. Gustavo a Defensoria está 

assumindo, está, mas aquela sua iniciativa, sua oferta é muito bem-vinda, não é? 

E como o Dr. Gustavo também é uma pessoa das melhores relações que nós 

conseguimos construir, eu acho que ele veria com bons olhos qualquer iniciativa sua 

como profissional, como advogado, mesmo porque aqui na Comissão nós temos uma 

estrutura muito pequena e aqui na Comissão nós vamos ter que fazer dos 154 casos que 

nós adotamos, primeiro ver quem tem assento aqui em São Paulo, não é?  

E, porque assento em São Paulo e o Juiz, com os quais nós estamos nos 

relacionando só, Marcio Bonilha, que é o Juiz agora que está com estes casos da 
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Capital, não é? Então, vai ter um trabalho de garimpo e de preparação dos processos até 

para que a Defensoria possa acolher, possa assumir, que nós temos que fazer, que 

precisamos da sua ajuda. 

A Amelinha falou muito do caso do Divino, não é? Eu, como você diz com 

muita propriedade, tem casos que entram na vida da gente e a gente não consegue mais 

separar deles. Para mim é o caso Momente porque ele está enrolado tanto na Comissão 

Nacional de Anistia que é uma coisa que não resolve lá. 

Tudo bem que as alegações são que a família não fornece os documentos, mas a 

família tem muitas limitações, não é?  E por o Momente, este caso Momente, ter sido 

declarado morto para fins legais, acontece que a família não consegue como 

consequência disso nada, nada, nada, nada! E eles estão em uma situação muito difícil, 

muito difícil. 

Então o caso Momente, assim como o caso do Divino, lógico que tem outros 

casos, mas este está na nossa incumbência porque ele primeiro, embora ele tenha ido 

para o Araguaia, ele é originário aqui de São Paulo, não sei como está o assento dele. 

O assento do pessoal do Araguaia 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Do Araguaia, dos desaparecidos políticos é aquele 

que morre conforme o artigo terceiro da Lei 9140/95. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então nós temos, isso, nós 

temos alguns casos, é, então nós precisávamos de uma colaboração, precisamos de uma 

efetiva colaboração. Acho que o contrato com o Renan conosco aqui, pelo menos para a 

gente preparar, lógico nós vamos ter que pedir autorização para os familiares e se não 

houver familiares para quem a gente vai recorrer, então?  

É muito bem vinda a sua, mas este caso Momente, é uma coisa importantíssima 

também porque a gente convive com a família e como é da sua cultura, não é? Guerrilha 

do Araguaia, PCdoB, é o caso, era um operário que era daqui da Arno e tal, bom, enfim. 

O caso Momente é um caso também, uma ferida sangrando. 
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Então, eu queria agradecer e queria abrir a palavra para as suas considerações 

finais. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Eu quero antes das considerações finais, eu 

quero fazer duas perguntas. Uma é para a Amelinha. Eu vi aqui, o registro do João 

Drumond, Amelinha, é no cartório 20º Subdistrito Jardim América. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – É o mesmo. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – É o mesmo? 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – É o mesmo. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA –Será que todos eles é 

 

A SRA. AMÉLIA TELES –Não. A maioria é porque eles são assassinados 

dentro do DOI-CODI e o cartório mais perto é esse. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA –Ah! É esse. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – É esse. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Então está esclarecido. 
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A SRA. AMÉLIA TELES – Perto também do IML, ali. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Eu imaginava que talvez pudesse... 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Não, não! 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – O cartório da própria ditadura para... 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Não. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – É porque... 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – É esse cartório, é. É esse. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – A outra pergunta é para você, Gustavo. 

Gustavo mesmo, não é? Eu levantei um negócio aqui e não sei se você, qual é a sua 

opinião. Aí o Deputado está dizendo que já tem um Juiz, uma Vara que estão 

trabalhando, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É o Dr. Marcio Bonilha. 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   E é de qual Vara do Registro? 
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O SR. GUSTAVO REIS -   A Segunda. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Ah! É da Segunda? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   É. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – É esse problema da conexão, porque eu 

acho que, não sei como é que você vê isso aí. Como já tem uma decisão proferida neste 

processo, quem sabe fosse tentado a ideia de todos os processos para frente caírem 

nessa Vara? 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Acho, pelo Código, não é? De Processo Civil, aí 

não seria, talvez tanto pela causa de pedir como pelo pedido eu acho que é possível, não 

é? Para a gente induzir que o processo seja, e acho que existe um desejo da nossa parte 

também em que este Juiz julgue, não é? Porque já mostrou uma sensibilidade para com 

o tema. 

Esta questão da conexão não tenho agora uma resposta pronta. A princípio eu 

acho que não teria problema. Acho que sim. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Se tivesse facilitaria, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E tem uma boa 

coincidência familiar que o pai do, deste Juiz Marcio Bonilha, era Desembargador e ele 

deu um voto no caso do Vladimir Herzog. 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Ah! Ok. Foi ele quem relatou... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Não na correção do 

atestado de óbito. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Ah. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na ação. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Na ação. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na ação. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Ah! “Tá”. Então, as considerações são as 

seguintes, Deputado. Eu estou, eu acho que a iniciativa da Comissão da Verdade aqui da 

Assembleia Legislativa muito importante, eu acho que de fato esta questão, porque a 

gente vê, acho que são os trabalhos. 

Aí a Amelinha citou um problema que a Comissão de Mortos e Desaparecidos 

poderia ter feito isso lá atrás com muito mais força, não é? Mas eu digo o seguinte, que 

tanto a Comissão da Anistia, Comissão da, tudo é um processo. Começou com a 

Comissão de Mortos e Desaparecidos cujo o objeto de trabalho dela foi fixado naquela 

Lei. Aí veio a Comissão da Anistia também cujo o objeto principal era só reparação, 

não é? 

Acho que a Comissão da Anistia ela avançou mais do que estava previsto na Lei 

com as caravanas, politizou a questão da anistia. Foi ousada, não é? E agora tem a 

Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que está tudo numa cadeia. 

Obviamente que compete a nós, eu acho que aí a iniciativa da Comissão da 

Verdade da Assembleia Legislativa de pegar esta questão é altamente positiva. E é desse 

jeito que a gente vai de fato conseguir alterar. 
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Então, eu queria dizer que fico satisfeito de ter vindo aqui prestar este 

depoimento, e dizer para o senhor Deputado, que é em nome da família. A família está 

sabendo que eu vim aqui hoje, que eu estaria aqui hoje para dar este depoimento, e 

reiterou o pedido à V. Exa. para que a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa 

possa "gestionar" junto ao Tribunal de Justiça para que seja aplicada ao caso do 

Drumond a isonomia do caso do... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Me comprometo. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Do Herzog. E aí eu já vou comunicar à 

família que teve este comprometimento oficial do Presidente da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nos comprometemos. 

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – E nós estamos à disposição para o que 

precisar. 

 

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

 

O SR. EGMAR DE OLIVEIRA –Eu deixo todos os documentos relativos. Não 

tem, Gustavo, a cópia integral do processo com as provas que eu juntei lá, porque está lá 

no Tribunal, mas a petição, a sentença, etc., o andamento tem aqui eu já vou deixar com 

a Comissão 

 

O SR. GUSTAVO REIS -   Ótimo. 
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O SR. EGMAR DE OLIVEIRA – Você está ajudando a Comissão, eu deixo aí 

com vocês. Obrigado pela 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. 

 

(Aplausos.) 

 

A sessão está encerrada. 

 

*       *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, octogésima quinta audiência pública, 14 de outubro 

de 2013, Plenário Dom Pedro. Antes de dar início aos trabalhos eu vou ler uma nota. 

  “A FUNDAC, empresa que administra a TV Assembleia, através de um contrato 

provisório até que a licitação termine, colocou todos os 95 funcionários em aviso 

prévio desde o dia 25 de setembro. Hoje a FUNDAC já chamou o funcionário 

Francisco Perez, chefe de reportagem e dispensou os seus serviços juntamente com 

Laerte Mangini, diretor da TV Assembleia, Bernarde, assistente de diretor, Jornalista 

Dantas, filho de Audálio Dantas e o repórter Ricardo Nonato. 

Todos estes 5 companheiros já foram demitidos e isso indica um processo de 

demissões, já que os funcionários demitidos fazem parte de comissão de trabalhadores 

eleita para representar os funcionários da TV. 

O portfólio que está sendo apresentado pela FUNDAC na licitação, para 

comprovar sua especialização na área de Televisão Legislativa, utiliza o trabalho dos 

profissionais que estão sendo demitidos, configurando assim uma clara retaliação e 

intimidação aos demais profissionais da TV ALESP que estão sob a égide, estão sob 

regime de aviso prévio. 

Os trabalhadores, em aviso prévio, não tiveram o vale-transporte e ticket 

alimentação depositados até o dia 10 indicando que a empresa contratada, não está se 

importando com a situação. Os funcionários estão vivendo neste momento um 

verdadeiro assédio moral, pois muitos estão sofrendo com problemas de saúde e outras 

ações que a preocupação provoca no ser humano.  
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Estamos vendo um verdadeiro desrespeito ao trabalhador na Casa de Leis. A 

empresa que é contratada por um dos maiores parlamentos da América Latina, não tem 

o mínimo respeito com quem cuida da imagem dos parlamentares. 

Senhores Deputados, vocês têm poderes para brecar toda essa situação 

humilhante a qual estão sendo submetidos os funcionários da vossa TV ALESP.  

Não adiantou nada lutar na ditadura para terminar com as leis de exceção se 

elas continuam sendo repetidas da forma mais brutal e absurda na democracia. Pela 

revisão do processo imediata da demissão de todos os funcionários da TV ALESP, 

porque a ditadura já acabou. Se é que vocês receberam esta notícia, fiquem sabendo 

que estes absurdos serão cobrados. Chega de ditadura, chega de demissões, chega de 

perseguições políticas”. 

Vamos lá. Instalação da Octogésima, tentem me demitir também, como fizeram 

com eles. Ou tentem interromper os trabalhos da transmissão dos trabalhos da Comissão 

da Verdade. 

Está instalada a octogésima quinta audiência pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, dia 14 de outubro de 2013, às 11 horas na 

Assembleia Legislativa, no plenário Dom Pedro para o depoimento de Carmen Ângela 

de Aquino Mascarenhas, sobre o pai Ângelo Miguel de Aquino. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo ou está gravando? Vocês 

têm condições de ver isso para nós? Porque é importante para o depoimento da Carmen. 

Obrigado. 

Então, enquanto isso eu vou passando a palavra para a nossa convidada de hoje, 

Carmen Ângela de Aquino Mascarenhas. Carmen, fale, faça uma introdução, quem é 

você, onde você mora, fala tudo o que você quiser de uma forma melhor possível. Com 

a palavra Carmen. 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Eu sou 

Carmen Mascarenhas, sou psicóloga formada, tenho uma banca de jornal na rua Rocha, 

moro na rua Rocha, na Bela Vista há 28 anos, desde que vim para cá em 1985. 

E, desenvolvi um trabalho dentro da minha comunidade, uma liderança, é, em 

todos, ações em todos os lugares, mais voltado para a cidadania, não é? E que a minha 

comunidade aprendesse ou me ajudasse a melhorar a situação que a gente tem lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carmen, está transmitindo 

ao vivo para o Estado de São Paulo inteirinho, tá?  

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – A Bela 

Vista é... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A importância deste tema. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – A Bela 

Vista é um bairro que a gente fala que é o Bixiga, não é? Que eu tenho muito orgulho de 

morar ali, eu vim de São João del-Rei, Minas Gerais. Saí de lá aos 8 anos, depois da 

prisão do meu pai e de todos os sargentos que estavam ali naquela época. 

Então, sobrevivi 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde vocês moravam em 

Minas Gerais? 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Em São 

João del-Rei, Minas Gerais. Nasci na rua do Barro e ali moravam vários sargentos que 

foram presos nessa mesma rua. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sargento do Exército? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Do 

Exército. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai era sargento do 

Exército? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Sargento, 

músico do Exército, Regimento de Infantaria, Quinto Regimento de Infantaria de São 

João del-Rei, Regimento Tiradentes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Ângelo 

Miguel de Aquino. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode contar, começar a 

contar a sua história lá em Minas Gerais. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Tá. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Suas lembranças. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Então, o 

meu pai veio de uma cidadezinha, se for passando, né? Se puder passar. E, eu coloquei 

esta música porque era uma música que meu pai tocava muito. E é uma música que me 

marcou, esse é o meu pai. E, ele era de Conceição da Barra de Minas, uma cidadezinha 

pequena perto de São João del-Rei, era mineiro de minas de cassiterita e pedreiro. 

Graças ao meu avô que era um homem que adorava um forró, um pagode, ele 

aprendeu música e passou a ensinar música para os jovens pobres daquela região. E foi 

a música que salvou muitos da pobreza. Muitos deles chegaram a capitão, tenente, 

primos do meu pai. E meu pai entrou no Exército aos 17 anos em São João del-Rei e por 

causa da música ele continuou, ele foi da banda de música lá do Regimento de 

Infantaria. 

Depois meu pai se casou, eu nasci em 55, segunda filha do meu pai, ele era 

soldado ainda, ele era cabo. E aí foi passado a sargento por causa, que ele já teria tempo 

de serviço, porque meu pai não tinha muito, não estudou muito, então o “tchã” dele era 

a música mesmo. Tudo dele era a música, ele passou a sargento. 

Em 64, no dia 31 de março, eu posso estar enganada, a Amelinha falou uma 

coisa outro dia, que a gente tem a história, mas não tem certeza dos dias, como foi, 

porque são muitos anos passados e não tem quem conte esta história para a gente. Mas 

investigando, eu acredito que foi no dia 31 de março, o soldado chegou na porta e falou, 

“olha, Sargento Aquino, o senhor está sendo chamado para prontidão lá no quartel”. 

Ele se vestiu e foi embora, e no dia seguinte nós acordamos já com a questão do 

Golpe e meu pai não aparece. Então as mulheres dos sargentos da rua foram para o 

quartel perguntar ao comandante o que tinha acontecido, não souberam nada, eles não 

estavam mais ali.  

E depois de um mês e meio mais ou menos, nós soubemos que eles estavam em 

Santos Dumont presos e aí eles poderiam receber visita da família e nós fomos para 

Santos Dumont e lá nós descobrimos o que aconteceu. Eles tinham entrado em forma e 

o comandante chegou e falou “aqueles que estiverem do lado do Presidente deponham 
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as armas e me sigam, e me sigam”. Aí eles, o meu pai não tirou a arma, mas todos os 

outros entraram no caminhão e foram embora não se sabia para onde. Crentes que eles 

estavam fazendo alguma coisa pelo Presidente, não é? Eles estavam sendo presos. 

Quando ele chegou em Santos Dumont, ele ainda estava armado, um dos amigos 

dele, “Aquino, joga esta arma fora”, e ele foi para o banheiro, saiu de forma e ele jogou 

a arma dentro da descarga, aquelas descargas antigas, deixou a arma dele lá e voltou e 

quando ele voltou ele foi preso 10 dias, porque saiu de forma. Mas na verdade foi, todos 

estavam presos. Ele foi 10 dias preso mesmo sem comunicação. 

Nesse período eles fizeram uma música, posso cantar? A música é assim, “O 

meu amigo eu vou te contar um caso, que aconteceu na unidade que eu servia. Entrei em 

forma para cumprir uma ordem, mas na verdade eu entrei foi numa fria. O, companheiro 

vamos rezar, pelo que eu vejo nossa barra vai pesar”. 

Essa música deve ter mais coisas, mas eu não lembro mais. E aí foi, deu esta 

prisão e meu pai um dia de madrugada, depois da visita que nós fizemos, meu pai 

aparece com mais 4 de táxi em São João del-Rei, ele continuou preso.  

Deram uma grana lá para o sentinela e foram para São João del-Rei para avisar 

para as famílias, todos foram, para avisar que era para preparar que eles não poderiam 

mais ficar naquela área porque Minas Gerais todinha ficaram sem os sargentos.  

E eles foram transferidos, meu pai foi transferido para Mato Grosso, Cuiabá. Aí 

eu em lembro que em julho nós pegamos um trem saindo de São João del-Rei, eu não 

lembro de despedidas, não lembro de nada porque acho que deve ter sido muito ruim. 

Meu avô era paralítico, estava na cadeira de rodas, foi se despedir da gente, mas 

eu não me lembro disso também. Aí eu lembro do trem, mineiro adora um trem. 

Então nós saímos de Minas, de São João del-Rei para Santos Dumont pegamos 

um trem para São Paulo. Chegamos em São Paulo ficamos aqui na Estação da Luz 

todos no mesmo hotel, e foi o período mais duro de toda vida, que eu senti muito isso. 

Eu lembro até hoje cada um que ia saindo despedindo, e eles eram amigos desde 

pequenos e cada um ir para um canto: Paraná, Sul, Rio Grande do Sul, muitos para 

Mato Grosso, toda região de fronteira, foi tudo para região de fronteira. 
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A última despedida nossa, aí pegamos o trem, fomos para Campo Grande, era de 

madrugada, meia-noite mais ou menos passa esse trem, e fomos para Campo Grande. 

Em Campo Grande foi a última grande despedida dos que ficaram em Mato Grosso. 

Ficaram muitos em Cáceres, Rondonópolis, Aquidauana, foram divididos, eles foram... 

Em Cuiabá tivemos que ficar em um hotel até achar uma casa para a gente 

morar, e, para nós era uma festa, ia comer em restaurante todo dia, churrasco, muita 

carne, sete filhos, seis filhos, um estava na barriga. 

Em Cuiabá eu não posso me queixar nunca porque foi um período muito bom da 

vida da gente, assim. Pelo menos como criança foi muito livre, sem roupas, sem nada 

muito assim. Em meio a muitos índios que tinha no quartel. A gente brincava muito. 

Esse período, eu acho que não teve aquela marca de que nós éramos, nós éramos presos 

políticos, todos nós. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele foi para a fronteira 

preso ou? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não, ele foi 

para servir. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo ele ficou 

preso? 

 

 A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Ele ficou 

preso 10 dias em Santos Dumont e um mês e meio ou dois, todos eles presos, até ser 

transferido ao bem da disciplina, que está aqui nesta página 20 que fala do “ao bem da 

disciplina”. Porque foram todos mandados embora, então um mês e meio. 
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Nesse período o meu pai contava que foi um Bispo que pegou, porque depois 

que eles fizeram a tortura, teve tortura. Eles, foi um Bispo que denunciou, depois que 

ele pegou, de Juiz de Fora este Bispo. Ele pegou na confissão... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lembra o nome do Bispo? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. Esse 

Bispo pegou a confissão de todos, então aqueles que tinham algum comprometimento, 

que conheciam pelo menos o que estava acontecendo, esses foram presos, torturados na 

Ilha Grande, foram para a Ilha Grande. Os outros que eram como meu pai, músico, que 

não tinha, que não sabia o que estava acontecendo, esse, o meu pai só, a expulsão só de 

São João del-Rei, não consta como expulso, consta como transferido e esses outros 

também. 

Então ficamos em Cuiabá 5 anos e depois de 5 anos nós voltamos para, viemos 

para Lorena, no estado de São Paulo. Mas lá, meu pai passou a beber muito, e a gente 

não tinha dinheiro para nada. Nunca o dinheiro dava para nada e minha mãe se tornou, 

eu não sei se a minha filha que é psicóloga, bipolar. 

Minha mãe tinha 29 anos, 7 filhos, com uma vida muito dura porque a vida lá foi 

muito dura para nós, para ela pelo menos. Muito branca, muito loira de olho azul, e 

aquele calor de 42º dava bolhas nas costas.  

Um dia ela resolveu que vinha embora para São João del-Rei e pegou tudo o que 

tinha dentro de casa, era pratarias, algumas coisas de bronze, algumas coisas que, meu 

pai gostava muito de coisa bonita em casa, e ela fez uma rifa para ir embora, voltar para 

São João del-Rei. Só que o dinheiro não deu, e aí a minha mãe entrou em depressão 

profunda e assim, aquela tristeza de ver a sua mãe naquele sofrimento.  

Ficamos 5 anos, fomos para Lorena, Lorena a mesma coisa, passamos a ditadura 

lá em Lorena, sempre o “cala a boca”, não é? Eu contei um caso para a Amelinha, dá 

para contar? Nós tínhamos, eu tinha 16, 15 anos, tinha um ônibus do Exército que 

pegava a gente em casa, pegava a gente nos pontos para levar para a escola. Aí um dia a 
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minha irmã falou, “Carmen, a gente não está conseguindo entrar, não conseguimos 

sentar”. Toda vez que a gente senta, entra no ônibus, éramos as últimas a entrar no 

ônibus para ir à escola, 2 km até a escola, eu acho 1 km e meio. A gente subia, não tinha 

mais lugar para sentar porque algumas meninas colocavam nos bancos, no primeiro 

banco assim, que dava 3 lugares, as pastas delas, bolsas. Aí eu falei, mas você não pediu 

para elas tirarem? “Não!” 

Aí eu peguei, falei, tá, tá bom entrei no ônibus, cheguei e falei, de quem são 

estas pastas? Ninguém respondeu. Eu estou perguntando pela segunda vez, de quem são 

as pastas? Ninguém respondeu. Eu peguei e joguei tudo no chão, falei pronto! Vamos 

sentar, sentamos. E isso serviu para o coronel me chamar. Ele mandou me chamar em 

casa porque eu tinha que dar uma satisfação do que eu tinha feito dentro do ônibus. 

Eu não fui, meu pai chegou e mim e falou “o que aconteceu, Carmen?” Eu falei, 

aconteceu isso, isso e isso. “Você fez muito bem”. Tá. No outro dia veio o ônibus pegar 

eu e minha irmã para fazer o depoimento para esse coronel, Coronel Molinari. 

Esse coronel ele chegou e começou a fazer perguntas 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A primeira cidade do Vale 

que vocês moraram? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Lorena. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Você morou em 

Lorena? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Lorena. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso tudo aconteceu em 

Lorena? 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Isso, em 

Lorena. Em Lorena esse Coronel Molinari mandou chamar a gente, aí estava os dois 

soldados do ônibus que um é o motorista e o ajudante dele, o meu pai, dois tenentes e a 

minha irmã, uma outra amiga e as meninas filhas dos tenentes, irmãs dos tenentes. 

E aí, depois de muita coisa, deu lição de moral, que eu não tinha respeito, que eu 

era isso, que eu era aquilo. Ele falou “quero que vocês se abracem e passem um pano 

por cima disso”. 

Eu falei, não vou abraçar, não senhor! Primeiro, se eu abraçar aqui eu vou estar 

sendo falsa com todo mundo, porque lá fora eu vou meter a mão na cara delas. Não vou 

abraçar! 

Aí ele virou e falou assim para o meu pai, “é, a sua filha é muito mal educada, 

Aquino. Você não ensina educação para ela?” Eu falei, meu pai é servil ao senhor, eu 

não. É servil ao senhor, eu não. Então eu vou falar para o senhor, não quero nem mais 

este ônibus, se for por isso eu não subo mais no ônibus do senhor. E nunca mais subi 

naquele ônibus, eu ia 2 km a pé para a escola, eu e a minha irmã. 

Porque era aquela coisa assim, eu tinha que responder também, porque eu era 

filha de um Sargento, eu tinha de 15 para 16, acho que por aí. 

Então assim, aí eu só vim descobrir o que aconteceu porque a gente não presta 

atenção muito nos pais. Esse documento é a vida corrida do meu pai. Desde que ele 

entrou no Exército até quando ele aposentou em 75. E na página 20 tem a prisão dele, 

descreve tudo. Eu mandei escaneado para você, quer que eu leia? 

Na página 20, eu lembro que eu estava sentada, quando eu me casei em 85 eu 

estava sentada no chão do quarto mexendo em um armário e este documento estava lá. 

Eu estava mexendo vendo alguns documentos que eu tinha que trazer para São Paulo e 

meu pai chegou por trás e pegou este documento que eu nunca liguei para saber o que é 

isso. 
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Ele falou assim, “essa é a minha vergonha”. Ai, então é assim, “relação de 

alteração passada pela Segunda Companhia de Intendência consta o seguinte. 

Apresentou-se a esta unidade por ordem do Exmo. Senhor General, Comandante da 

Quarta Região Militar por ter deixado de cumprir uma ordem do seu Comandante no 

Décimo Primeiro Regimento de Infantaria. De uma relação de alterações passadas no 

Décimo Primeiro Regimento de Infantaria, Segunda Companhia de Fuzileiros. A oito 

foi pública conforme determinação contida no ofício número 6/E3 de 1º de abril de 

1964, do Exmo. Senhor General Comandante da Quarta Região Militar, Quarta 

Divisão de Infantaria, foi público ter sido recolhido preso à sede da Quarta Região 

Militar, Quarta Divisão de Infantaria. A 17 veio público ter deixado de acompanhar o 

Regimento em seu deslocamento para Guanabara por ocasião dos últimos 

acontecimentos políticos militares em que foi empenhada esta unidade por ter se 

negado de cumprir ordem de embarque. 

Maio, aos 11 foi público conforme uma solução de sindicância da qual foi 

encarcerado, encarregado o Capitão Adílio Sarmento Xavier a fim de apurar os fatos 

relacionados com a atitude assumida por alguns subtenentes e sargentos do Décimo 

Primeiro Regimento de Infantaria, por ocasião da eclosão do Movimento de 

Descomunização iniciada na Quarta Região Militar, Quarta Divisão de Infantaria, e 

por ter agido com deslealdade para com seus superiores, deixado de cumprir normas 

regulamentares na esfera de suas atribuições concorrido para que não fosse cumprida 

a ordem de autoridade competente, ter se afastado do local onde devia encontrar por 

força de ordem embaraçado à execução de medidas gerais de ordem administrativa 

número 7, 17,  26 e 83 do artigo número 13 com atenuante do número 1 do parágrafo 

2º, e o agravante do número 2, 4, 6 e 9 do parágrafo 3º. 

Número 17, tudo de regulamento disciplinar do Exército transgressão média, 

fica preso por 10 dias sem fazer serviço, ingressa no comportamento bom, tendo em 

consequência mandado para o Quartel General da Quarta Região Militar que 

providencie com urgência o expediente para transferência urgente e a bem da 

disciplina para fora do território da Quarta Região Militar providenciando já a sua 

adição na Quarta Companhia de Intendência”.  

É isso. E, não sei se posso continuar essa história. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois volta à história da 

sua mãe. 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Então, na 

história da minha mãe foi, depois da rifa que ela fez lá em Cuiabá, fizeram aquela rifa 

grande, o dinheiro não deu para voltar, ela entrou em depressão. Não! Cuiabá. Em 

Cuiabá, rifou tudo. Nós perdemos todos os móveis que vieram quebrados, não é? Em 

São João del-Rei, e aí acabaram tudo o que tinha, não é? O que a gente tinha bonito 

assim, que meu pai gostava. Taças de cristal, e tudo, foram todas rifadas, o dinheiro não 

deu e minha mãe entrou em uma depressão que nunca mais ela teve saúde assim, 

psíquica. 

Ela sempre foi, tentou suicídio várias vezes. Então nós somos uma família assim, 

muito destruída por estas, em consequência disso, não é? Porque pode não ter refletido 

muito forte assim na questão financeira da gente ter alimentos. A gente tinha um lugar 

para morar, tinha tudo, mas tinha essa vergonha do meu pai que fazia com que ele bebia 

e a angústia da minha mãe que tornou ela uma pessoa muito frágil. 

E, então, aí, como que, desculpa. Em Lorena, já em Lorena a gente ficou até meu 

pai aposentar lá. Nunca teve nada que eu entendesse o que tinha havido com o meu pai, 

até uns anos atrás eu ter lido na “Carta Capital” um depoimento do Martinho da Vila.  

Um artigo do Martinho da Vila que ele fala da prisão dos sargentos, se eu não 

me engano em 62 ou 63, quando foi a eleição do João Goulart, em 63? Em 62. Então o 

Martinho conta nesse artigo 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A eleição? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. Para o 

João Goulart entrar como.. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em 62, não é? Em 61, não 

é? Empossou em 62. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. Então, 

quando teve esta eleição que foi a última dentro, antes da ditadura, alguns tenentes e 

subtenentes parece que tinham se candidatado a Deputado. E os sargentos foram os que 

mobilizaram os quarteis para que houvesse essa eleição e eles ganharam. Só que na 

época de tomar posse o quartel, o Exército proibiu a posse deles, e teve uma revolta dos 

sargentos. Então foi a primeira vez que eu soube que teve uma revolta dos sargentos que 

aconteceu em todo o país. 

E quando então, veio a revolução, o que eles fizeram? Tiramos os sargentos, não 

vão para Guanabara porque eles podem tornar essa missão nossa difícil, a revolução não 

ia acontecer se os sargentos assumissem isso e não aceitassem em depor o Presidente. E 

aí eles tiraram fora, foi aí que eu descobri que estes sargentos foram presos porque eles 

poderiam trazer problemas para a revolução. 

Depois disso eu resolvi contar a história para os meus sobrinhos, porque eu sou a 

mais velha da família e eles chegavam e perguntavam para minhas irmãs, os meus 

irmãos, “oh! Não sei, quem deve saber é a Carmen. Ah! Quem deve saber é a Carmen”. 

E aí eu comecei a fuçar. Bom, vamos contar a história. 

E comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever eu comecei a fazer 

pesquisa na internet e tudo, e fui descobrindo coisas. A gente vai descobrindo coisas e aí 

eu fiz uma história que foi o presente de aniversário para o meu primeiro sobrinho-neto 

que eu escrevi, chama “Oh! Meu amigo”, que é esta musiquinha começa com esta 

canção que nós, quando nós saímos de São João del-Rei eles tinham feito a composição 

em Santos Dumont e durante toda a viagem de trem eles repetiram essa música o tempo 

todo, então ficou gravada na cabeça de todos nós.  

Com a idade que eu tinha, eu já tinha quase 9 anos, então para mim ficou aquilo 

marcado. E, aí já em Lorena, tudo bem. Aí depois quando eu comecei 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu entender para não 

perder o fio da meada. Não, eu é que te peço por interromper. 

De Cuiabá vocês foram para Lorena, a sua mãe não conseguiu voltar para São 

João del-Rei? 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Nunca 

voltamos. Não, só voltava em visita, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, de Cuiabá ele foi 

transferido...  

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Para 

Lorena, ficamos lá até 75 quando ele aposentou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que ano que vocês foram 

para Lorena? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Em 69. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De 69 até 75? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aí, em Lorena ela ficou 

mal, pior... 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não, em 

Lorena foram várias as crises dela, assim, ela entrava em depressão... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era em Lorena que tinha 

aquele calor insuportável ou 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. 

Cuiabá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cuiabá. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Cuiabá, 42º, 

40º. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela passava mal? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí ele pegou 5 anos lá? 

Ficou 5 anos? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Ficou 5 

anos, ele pediu transferência, ele conseguiu só para Lorena, foi negado para ele São 

João del-Rei. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – E ele não 

pôde entrar mais em Minas como militar. Aí ficou em Lorena, voltamos, minha mãe 

teve 2 vezes, entrou em depressão muito profunda, tentou se matar várias vezes, mas 

assim, coisas terríveis, tipo tentar se matar no banheiro com uma gilete.  

A minha irmã levantava para fazer xixi, levantar, pular em cima da minha mãe e 

tirar a gilete da mão dela e eu tive que bater na minha mãe para tirar, para ela, sabe? 

Então, são coisas assim que a gente não gosta de lembrar, não é? São dores que a gente 

não quer lembrar. 

E meu pai não assumia essa família assim, porque ele bebia. Ele chegava em 

casa à noite, levantava no dia seguinte ia trabalhar, voltava, não é? Pagava muita dívida 

de bar. Então a gente não tinha muita coisa. 

Então eu assumi minha casa, aos 16 anos eu era a que tomava conta da família 

toda. Então, cuidava do dinheiro, cuidava da internação da minha mãe, ela foi internada 

em clínica porque ela foi internada em clínica psiquiátrica, no Hospital Psiquiátrico de 

Cruzeiro, ficou lá 1 ano e meio depois de uma tentativa de suicídio com todas as 

medicações que ela tomava. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ficou internada 1 ano e 

meio? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não, 1 mês 

e meio. Num hospital de Cruzeiro. Que eu fiz aí, depois, como eu sou psicóloga, eu fiz 

estágio nesse hospital, então serviu para ter mais dor, não é? Mais dores, foi muito 

difícil. E aí depois, quando ele teve a última crise dela, ela tentou se matar e a 

consequência disso foi um câncer no pâncreas e levou ela embora com 58 anos, 58, 57, 

58, 64. 
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É, ele morreu de enfarte porque, 75 ele se aposentou com 49 anos. Aí depois, 

não muito tempo depois. Meu pai era mais velho que minha mãe 10 anos, ele morreu 

em 92 e minha mãe morreu em 94, dois anos depois dele.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Morreu antes? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Morreu 

antes. E sempre, esta coisa calou muito, porque o coração dele foi enfraquecendo, 

enfraquecendo, enfraquecendo. Ele tinha muita vergonha dessa folha, e essa folha eu 

quero limpar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele nunca contava essa 

história para vocês? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Se ele 

contava a gente não ligava muito, porque na idade da gente, a gente, essas coisas são 

bobagens, a gente não, sabe? Já passou. E dói depois, quando você descobre que foi 

uma história que trouxe vergonha, porque eles não fizeram nada além de obedecer ao 

chefe da nação que era o nosso Presidente. 

Então, e aí hoje eu estava lendo o juramento dos militares. É muito engraçado, 

gente. Eles não se comprometem com o Presidente, eles se comprometem com os seus 

superiores. Que está, não sei se estes superiores cabe o Presidente, mas deveria caber. 

No juramento deveria constar, entendeu? 

Eu não sei se isso é assim, está certo. Eu fico indignada com isso. Porque na 

hora que o comandante chamou, “deponham as armas e sigam-me”, eles seguiram o 

comandante porque eles acreditavam que eles estavam defendendo o Presidente, não é? 

Porque isso deveria estar, isso deveria estar dentro do juramento deles, não é? 
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Bom, então, daí a minha mãe. Então, eu vou contar a história depois do 

Martinho da Vila. Eu comecei a escrever a história, comecei a pesquisar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando que, quando estava 

esta publicação? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Acho que 

tem uns 4 anos, não é Tati? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tomou consciência? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Que eu 

tomei consciência tem uns 4, 5 anos. Porque quando eu comecei, eu vi o Martinho falar 

disso, eu comecei a investigar e eu vi que tinha sentido, não é? Porque que os sargentos 

foram presos? E o que eu queria saber que eu não sei até hoje? Aconteceu isso no Brasil 

inteiro? Ou em algumas regiões? 

Que foi feito de muitos deles? Outro dia no Facebook entra uma pessoa e fala, 

“Carmen, meu irmão ficou 4 anos preso na Ilha Grande. Ele saiu de lá e ele foi expulso. 

Ele andava pelas ruas de São João del-Rei com o cabelo todo branco porque 

embranqueceu da noite para o dia. Jovem ainda e ele não tinha mais o dinheiro do 

Exército para sustentar ele”. 

Então eu acho assim, que é uma história que a gente tem que levantar em nome 

dessa gente. Saber o que houve com eles, o que não foi contado? O Exército tem que ter 

esta responsabilidade com a gente. O que está por traz disso aqui, como que foi? Estas 

pessoas não merecem ter esta folha deles limpa? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Houve algum tipo de 

reparação com o seu pai? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não! 

Financeira, não. A reparação que eu quero, que eu gostaria que tivesse é moral. Essa 

reparação eu não abro mão, que o Exército tem que se, eu escrevi aqui, que o Exército 

forneça a verdade sobre o que ocorreu neste período e limpe o nome de cada um dos 

sargentos presos naquele período.  

Que o, aí depois tem uma outra coisa que eu quero. É, porque assim, se a gente 

levantar, se o Exército for obrigado a levantar o que aconteceu com todos aqueles 

militares, quantos foram que não puderam ir para Guanabara, porque foram os soldados 

e foram os tenentes e subtenentes, mas não foram os sargentos.  

E eles, depois quando eles voltaram, quando esse Comando que foi para 

Guanabara na época, e que voltou para São João del-Rei, eu lembro até hoje, eu numa 

janela, os nossos irmãos todos, sentadinhos vendo chegar o grupo que foi para 

Guanabara. Recebidos com honra militar. Minha mãe chorava muito porque o meu pai 

não estava ali, meu pai estava preso. E como as outras mulheres dos militares também. 

Eu queria saber isso, Adriano. Como foi, o que aconteceu, e se tem jeito de 

limpar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês nunca entraram em 

contato com a Comissão Nacional de Anistia? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Nunca. 

Outro pedido que eu faço aqui, se for possível, porque eu dei notícias para os meus 

companheiros de luta pela Saúde, é que eu acho um absurdo ainda esse corporativismo, 

apesar de eu ser beneficiada por ele, porque eu tenho uma pensão militar, mas eu não ia 

poder recusar esta pensão porque ia para o governo de qualquer forma, para o Exército 
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de qualquer forma. Então nós temos uma pensão militar e por isso que eu acho que fui 

bem paga. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por isso o que? Desculpa eu 

não 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Eu acho 

que nós estamos bem pagos, as 4 filhas. Temos uma pensão militar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cada uma, não é? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Cada uma 

de nós. Mas, os filhos não têm. E não é tão alta 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os filhos... inaudível  

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Sim, os 

filhos homens, os quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os filhos homens, não 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – São 4 

homens e 4 mulheres. E assim, não é isso o que eu quero, não quero indenização, não 

quero isso. Eu quero que seja... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma reparação. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Uma 

reparação por danos morais, pelo sofrimento que foi dado primeiro para a família que é 

a minha que eu conheço a dor, mas eu queria saber a verdade sobre o resto. Todos estes 

que foram presos em 64 em São João del-Rei. Primeiro para eu saber a verdade que não 

está escrito em lugar nenhum. E depois porque eles devem ter sofrido muito.  

Muitas mulheres não aguentaram e foram embora, deixaram os maridos 

sozinhos, não é? Muitas famílias foram estraçalhadas. A nossa foi estraçalhada porque 

não deve ter nenhum inteiro, todos são fragmentados, quebrados, destroçados, não é? 

Por causa de uma consequência de uma família que nós tivemos insegura, eu criar os 

meus irmãos, ajudar a criar meus irmãos, eu não sabia nem para mim, como se passa 

para os outros? Então é isso. 

Outra reparação que eu, nesta questão que eu acho que a gente deveria pedir por 

conta do corporativismo do Exército, eu não acho que eles merecem mais do que nós, é 

que os hospitais militares no Brasil reservem de 10 a 15% dos seus leitos ao SUS. Ao 

atendimento SUS. Porque eu acho que é uma forma de reparar a sociedade. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carmen, deixa eu te fazer 

uma pergunta. E, embora você estivesse descoberto a sua própria história a partir dessa, 

lógico, você sabia a sua história, mas não sabia do contexto da história, da formação 

familiar. Há bem pouco tempo, não é? Como você fala, quando o Martinho da Vila 

falou em uma reportagem. 

Por exemplo, eu te conheço há tantos anos, e só agora que eu soube este outro 

lado da sua vida. Isso é muito comum no Brasil, não é? Você convive com as pessoas e 

sabe que são pessoas de luta, tal, e de repente você pergunta, mas onde você teve esta 

origem, como é que começou? 
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E aí a pessoa puxa e sempre tem uma história dos seus pais, dos seus 

antepassados, a sua própria história. Uma história bonita que, por exemplo, dou um 

exemplo público, o Neder, por exemplo, nunca contou a história da família dele, não é? 

Ele não consegue, é uma coisa que ele não consegue nem ouvir depoimentos do outros. 

Mas voltando a você, você depois que descobriu a sua própria história, foi ler 

este documento. Quer dizer, se a gente não tivesse instalado a Comissão da Verdade, 

você se motivou para vir depor aqui hoje e está sendo importantíssimo, não é? 

Como este mundo que você convive, que você é uma tremenda lutadora, 

batalhadora da questão da Saúde, como o Sr. Naelson também, não é? 

Outro dia que eu vi aquela homenagem pública post-mortem ao Sr. Naelson 

apareceu toda, os antecedentes dele, da Resistência, e as pessoas acham que só vale os 

últimos dias na vida como se não tivesse uma origem, não é? 

Como é que as pessoas que convivem com você, como é, quando você começou 

a contar essa história apareceu o ciclo. Hoje é a primeira vez que você está contando em 

público, fala um pouquinho sobre esta convivência que ninguém sabe de onde é. Você 

trabalha, é militante do Movimento de Saúde, mas, trabalha com banca de jornal, tem 

uma vida tão igual a todos os seres humanos, uma vida tão simples, tão sofrida, tão 

sacrificada. Como é esse compartilhamento? Você acha importante? Porque, eu, por 

exemplo, valorizo muito, não é? 

Quando a pessoa tem um antecedente que ela puxa, ela não esconde este 

antecedente, não tem receio, como é que ficou a sua vida depois que você se descobriu? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Bom, 

quando começou, a minha filha está aqui de testemunha, a dor foi muito grande. Eu tive 

vários momentos de muita depressão. 

Quando eu comecei a escrever a história do meu pai, porque meu sobrinho, ele 

falou assim, “tia, eu não sei da história do vô”, não é? “Eu pergunto para a minha mãe, 

minha mãe fala, ah! Não sei. Então, você não consegue contar para a gente?” 
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Eu falei, eu vou fazer melhor eu vou escrever a história para cada sobrinho-neto 

e vocês vão receber esta história. E quando eu comecei a mexer e a contar esta história. 

E agora ela está um pouco pior, viu Tati? Eu não contei para você, mas está lá um 

monte de tranqueira junto que você vai ter que se encarregar da história (risos) porque 

eu não vou conseguir fazer. 

Eu vou escrever pedaços e alguém vai ter que ligar estes pedaços porque não vai 

ser fácil, não é fácil. Porque aí você vai falando, como eu fui omissa! Eu não fiz nada 

naquela época, eu não olhei para o meu pai, eu não olhei esta dor dele. Porque só depois 

de muitos anos, eu vou fazer 58 anos, é que eu reparei quanto sofrimento que foi dado 

para a minha família? 

E aí quando eu comecei a contar a história começaram a vir, meus irmãos 

choravam muito. Eu tenho um irmão que está lá em Conceição da Barra agora que é a 

terra do meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Conceição 

da Barra de Minas, ele voltou para lá, ele era maquinista da Rede Ferroviária. E ele 

voltou para lá e ele falava assim, “Carmen como que você aguenta falar? Como é que 

você fala, como é que, eu queria saber como que você, quanto que vocês sofreram”, 

porque eu sou mais velha que ele 9 anos, ele não lembra de muita coisa, não é? Não 

lembra, saíram pequenos de São João del-Rei e eu vivi isso. 

Mas acho que é uma forma de sobreviver, que você desliga disso. Não quero 

saber, não quero saber. Mas aí com o envolvimento meu na minha comunidade, na 

história, e quando veio a Comissão da Verdade que eu achei, eu estava lá quando a 

Maria do Carmo, Maria do Carmo, não é? 

Que é a Ministra, veio fazer, eu comecei a escrever 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maria do Rosário? Qual 

Ministra, ah! Maria, a Eleonora? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não, a 

outra, que é dos Direitos Humanos. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maria do Rosário. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Maria do 

Rosário. Maria do Rosário, escrevi até o artigo para o Jornal” Centro em Foco” falando 

sobre “é preciso saber a verdade”. E aí, foi quando eu comecei a mexer com isso tudo e 

fui falando. Não é fácil falar, não é fácil escrever, não é fácil fuçar. Mas mobilizou 

muita gente porque aí levantamos fotos, levantamos histórias.  

Lá em Conceição da Barra, foi engraçado que meu irmão nesse ano mesmo, ele 

foi exigir na Câmara dos Vereadores de Conceição da Barra que tem uma rua lá 

chamada João Paulo VI, sei lá. 

E ele falou assim, “esse Papa nunca veio aqui, como é que vocês põem nome de 

Papa em uma rua? Meu avô que ensinou música para todos esses sargentos, soldados e 

que tirou da miséria muitos jovens não tem o nome na cidade?”. 

Aí fizeram a rua do nome do meu avô, Hilarino Rodrigues de Aquino. E aí é 

muito engraçado, cada um de nós está batalhando de alguma forma porque esta história 

tem que ser respeitada. 

E assim, que é, o que transformou Adriano, quando você, quando eu olhei para 

você um dia lá na, acho que era campanha do Haddad. Você estava lá no cantinho eu 

falei, olha lá o Adriano. 

Adriano, eu tenho uma história assim, assim. Eu nem sabia que era tão 

importante assim, que era importante. Agora que eu estou vendo o quanto que é 

importante.  
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Eu peguei e falei que eu queria contar a história e aí o Adriano falou, “faz o 

seguinte, manda um e-mail para mim”, me deu o e-mail dele, tudo. Não consegui fazer 

isto. Depois eu falei com o Fred e o Fred falou, “não, pode deixar que eu falo com o 

Adriano e você vai passar para ele toda a história para ele abrir os seus e-mails, não é?”. 

Aí passei para o Adriano de novo, aí a Amelinha ficou me procurando, não 

conseguia falar comigo e eu tinha um medo danado de hoje. Ontem foi um dia que eu 

chorei da hora que eu levantei até, os meus olhos estão inchados ainda porque é muito 

duro. Eu fico pensando o que a Amelinha passou, o que você passou. Gente! É profundo 

demais, é uma coisa que, a verdade tem que ser trazida à tona. 

Então a mudança está nisso, está em cada um dos meus irmãos porque estão 

orgulhosos do pai, não é? Orgulhosos da forma como a gente está se manifestando de 

alguma, não é? Enfrentando esta verdade assim. Enfrentando uma verdade que para nós, 

a gente era considerado privilegiado, filhos de sargento. Tem casa própria, tem isso, tem 

aquilo, um salário. Não, gente! O que fizeram com ele nada pagaria, nada! 

Então é isso o que eu quero mostrar para os meus netos, meus sobrinhos-netos, 

temos que ter orgulho deste avô e daqueles outros que foram, subiram naquele 

caminhão e foram presos e foram transferidos para o Brasil inteiro. Pulverizados, 

destruídos, não é? Nesse Brasil todo. Respondi ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Só estou 

tomando um ar. Bom, Carmen, espera aí, calma que nós estamos ao vivo. 

E, bom então, acho que foi importante. Esse documento, como que chama este 

documento que você, é uma coisa que seu pai, é um documento da vida todinha do seu 

pai. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É, são ... 

 

A SRA. -  Microfone, pega o microfone. 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É folha 

corrida de alterações. Aqui tem tudo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vê só a entrada dele, como 

é que faz esta parte.. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Assim, 

olha. Sargento, Quinto Batalhão Itororó, eu falei, é Regimento de Infantaria, Batalhão 

Itororó. Regimento de Infantaria é Lorena.  

“Continuação das folhas de alterações de Ângelo Miguel de Aquino, Segundo 

Sargento, folha número 2, segundo semestre de 74, período 1º de junho e 31 de 

dezembro”. Aí, esse aqui é “afastamento total do serviço a 03 de dezembro do Batalhão 

de Infantaria 232, publicou ter sido concedido período de férias regulamentares relativas 

ao ano de 74 de acordo com o número 17”, esse aqui já é da aposentadoria do meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu gostaria de te perguntar 

uma coisa assim para... 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Eu não 

consigo ler esse documento inteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você acha então, que 

aquelas meninas que impediam que vocês sentassem no banco, elas de alguma forma 

pelos pais e tal, sabiam que, de alguma forma vocês estavam lá, digamos assim, 

cumprindo punição, ou isso é uma... 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. Eu 

acho que naquele caso, assim tipo, da hierarquia mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Da hierarquia. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – A questão 

hierárquica. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem nada com a 

punição que seu pai estava... 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não, não. É 

questão hierárquica. Eu sou filha de tenente, você é filha de um sargento, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tinha nada. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. Tem a 

ver com essa prepotência que eu não suporto nas pessoas que você é melhor que eu 

porque você tem uma patente melhor que a minha, maior que a minha. 

Então, essas coisas que eu nunca consegui trabalhar é esta questão hierárquica de 

autoridade que tira você da sua verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então não tem nada que ver 

pelo fato, mas as pessoas sabiam lá em Lorena? 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Ah! 

Deveriam saber. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. Porque 

meu pai depois que aconteceu isso do ônibus meu pai foi perseguido muito tempo por 

causa da minha falta de educação, o Coronel Molinari várias vezes chamou meu pai por 

indisciplina. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o colégio que você 

estudava era um colégio militar? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. Era 

colégio público, era colégio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas o transporte era só de 

casa para a escola, mas era um colégio normal. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É, era 

aquele ônibus verde que passava nos pontos mais próximos da casa da gente e a gente 

era a última turma a entrar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Mas só ia filho 

de... 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Só iam 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí tinha o oficial e o 

suboficial. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Tudo. 

Soldado, cabo, sargento, é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque vocês eram filhas de 

suboficial. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês sofriam essa 

discriminação. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu conheci muita gente 

pagando punição em fronteira. Conheci gente lá em Fernando de Noronha. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Hum. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os caras quase 

enlouqueciam, porque iam lá para Noronha. Porque tem uma desculpa que se dá que 
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quem cumpre fronteira, quem paga em fronteira, quem paga recebe em dobro a 

aposentadoria, o tempo conta em dobro, não é? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Hum hum. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas mesmo contando em 

dobro, não justifica porque o cara fica numa solidão, num isolamento que o cara 

enlouquece. 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – 

Enlouquece. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que eu conheci de 

quando eu, uma vez eu tive que fazer um trabalho profissional, quando acabou a 

ditadura, eu fui mandado lá para Fernando de Noronha para estudar o potencial hídrico, 

iam abrir, ia deixar de ser uma ilha militar para ser uma ilha normal com turismo e tal. E 

aí eu conheci, a ilha era dividida em 2 blocos. Aeronáutica e Exército e eu trabalhei lá 

muito tempo, não é? 

Os americanos na Segunda Guerra fizeram um sistema de captação de água de 

chuva e estava tudo estragado. Eu fui lá fazer esse trabalho de avaliação e eu conheci 

muita gente punida pagando punição de fronteira. E como dia, lá não tem noite. O dia 

chega a durar 23 horas, não é? 17 horas a 19 horas, tal a insolação que tem lá. 

Então tinha muita gente muito prejudicada. Então, naquela época o único lugar 

que tinha álcool lá em Fernando de Noronha era no hospital. Então precisava o pessoal 

do hospital tomava cuidado enorme porque todo o álcool que chegava para o hospital 

sumia de tanta necessidade que o pessoal tinha. Ou senão eles tinham pequenas 

destilarias caseiras assim, para fazer álcool aguardente a partir de fruta estragada, tal. 

Era uma, realmente você tem razão, o cara que vai para a fronteira pagar pena, 

ele sofre como um cachorro, sofre. Está bom. 
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Eu gostaria. Amelinha você queria, me ajuda, tem mais alguma coisa, você 

gostaria de falar um pouquinho mais agora que você deu uma respirada, você gostaria 

de falar um pouco mais? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Então, eu 

acho assim 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque é interessante esse 

processo de autodescoberta, tem até uma ciência, não é?  Que estuda isso? Que a gente 

começa a procurar as raízes familiares, descobrir, uma ciência, não, uma técnica. Eu 

achei legal você fazer esse caminho de volta. Será que a sua menina gostaria de falar 

alguma coisa? 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Quer falar, 

filha? 

 

A SRA. TATIANA DE AQUINO MASCARENHAS -  Eu acho que. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então fala no microfone. Só 

fala o seu nominho. 

 

 A SRA. TATIANA DE AQUINO MASCARENHAS -  Tá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aí você fala um 

pouquinho, à vontade. Pode falar. Para efeito de gravação. 
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A SRA. TATIANA DE AQUINO MASCARENHAS - Meu nome é Tatiana de 

Aquino Mascarenhas. Eu acho que desde muito nova eu escuto as histórias da minha 

mãe e eu tenho muita curiosidade. Eu espero um dia poder reconstruir esta história da 

família, juntar os pedacinhos que para ela são tão difíceis. 

Acho que todos nós de alguma forma carregamos esta dor desta história porque a 

gente vê o sofrimento, eu assisti de alguma forma o sofrimento da minha avó, eu assisto 

o sofrimento da minha mãe. 

E eu acho que já que a minha dor é um pouco menor que a deles eu espero um 

dia poder reconstruir. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você conheceu a sua avó? 

 

A SRA. TATIANA DE AQUINO MASCARENHAS - Eu conheci, ela morreu 

eu tinha 5 anos, não é mãe? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela morreu lá em Lorena ou 

morreu aqui em São Paulo? 

 

A SRA. TATIANA DE AQUINO MASCARENHAS - Os 2 morreram em 

Lorena. O meu avô acho que morreu eu devia ter uns 4 e a minha avó acho que uns 5 ou 

6. Era muito novinha, mas até por causa dessa história das tentativas de suicídio eu 

tenho muito viva a lembrança desse período. 

Então, é difícil esquecer, mesmo eu que não vivi este período a gente não 

esquece algumas coisas. Então é uma história que fica marcada na gente, não é?  É a 

história da minha família. Eu, como a minha mãe, acho importante que isso seja 

descoberto. Acho que todo mundo tem de saber, a gente tem de saber, as famílias tem 

de saber. É uma história que não pode ser destruída, a gente tem que entender. 
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Tanto para o lado pessoal da gente, para a gente reconstruir como história de ser 

humano, como história do país. Isso tem que ser arquivado, tem que ter documentos 

sobre isso. É muito triste a gente não ter isso escrito. 

Acho que até para você lembrar os fatos fica difícil porque junta com a memória 

vivida e fica embaralhado e a gente não tem onde buscar estas fontes, então é muito 

complicado. Então a gente tem que refazer esta história aí. É isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Há quanto tempo você 

conhece a Amelinha? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não 

sei.(Risos). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você sabe que ela 

dedicou a vida a isso. Você nunca tinha contado isso para ela? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. Então, 

quando a Maria do Rosário esteve aqui com o negócio da Comissão da Verdade que eu 

fiz o artigo para o Jornal que, sobre o meu pai e da vergonha que ele sentia 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual Jornal? 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Jornal 

“Centro em Foco”, eu escrevo para este jornal sobre Saúde. Isso, SUS, e aí eu falei 

sobre a história do meu pai, as consequências dessas coisas na vida gente, 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso quando? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Tem uns 3 

anos que eu escrevi. Aí, com você que eu tive. Eu falei, ah! Vou procurar o Adriano 

Diogo e falei com você, mas acho que um pouco de covardia, não querendo fuçar muito 

aí fui me esquivando até a hora que eu peguei firme e aí a Amelinha me ligou, a gente 

conversou. Eu enrolei bastante também, não é Amelinha? (Risos) 

Eu enrolei bastante, porque assim, você tem que, é uma história que não é uma 

coisa clara assim. Assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquilo. Eu não posso 

perguntar para um tio, não tem. 

Nós não vivemos com os tios, não vivemos com avós, não vivemos. Minha mãe 

e meu pai morreram, morreu a história. Só ficou estes pedacinhos comigo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você nunca mais voltou 

para São João del-Rei? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Volto, 

volto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você acha esta turma lá? 

Você acha? 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não, não. 

Assim, meus primos, os primos do meu pai estão dizendo que tem histórias e eles vão 

começar a procurar as coisas que eles têm. Fazer o levantamento que eu fiz, eles vão 

fazer também, mas aí, até então a gente precisa de ajuda de alguma forma dentro do 

Exército. Tem que ter um levantamento dentro lá, de São João del-Rei, do quartel de 

São João del-Rei do que aconteceu, não é? 

Eu lembro que nós estudamos em uma escola chamada Maria Tereza, lá em São 

João del-Rei, eu tinha uns 6, 7 anos. No período que antecedeu o Golpe Militar nós, o 

quartel começou a atuar ali, naquela escola. Fechou a escola e era, o Exército estava ali 

dentro. Umas coisas assim que a gente, porquê? Porque São João del-Rei? Porque que 

foi tão sério lá? Não é? Eu queria saber isso também. Coisa que você não acha se for 

pesquisar. 

É uma linha aqui, outra ali. Eu, por exemplo, peguei a história de Conceição da 

Barra de Minas. Engraçado que Conceição da Barra de Minas foi fundada por 

Taubateanos. São João del-Rei também era de gente 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tancredo era de São João 

del-Rei? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Tancredo 

era. E aí assim, é, nessa história que eu recebi lá de Conceição da Barra que meu irmão 

foi morar lá agora, eles mandaram para mim que tem na Casa da Cultura lá essa história, 

de como foi fundada, como que eram os jovens dali, e tudo. Aí meu avô é citado como o 

grande músico que ensinou para esses jovens. Aí que eu fiquei sabendo, eu não sabia. 

Que você descobre que seu avô tirou da miséria e da pobreza e da..., não é? Vários 

jovens com a música que foram para São João del-Rei. 

E aí, são pedaços que a gente não consegue saber quem que pode contar isso 

para mim? Não sei quem pode contar isso para mim. Então eu fiz um levantamento que 

eu trouxe aqui hoje. É o que eu consegui entender, mas eu acho que tem coisas muito 

profundas que aconteceram, que tem que ser investigado, deveria ser investigado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a partir da época que 

você tomou conhecimento da história política do Brasil, da história militar do Brasil, 

você começou também a se aprofundar, ver outros casos, assuntos, documentários? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Sim. É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você começou, você é uma 

pessoa que lê muito, não é? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem acesso fácil? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Fácil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você começou a ver 

revistas, jornais, material...inaudível  

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É, na minha 

casa é muito engraçado. Na minha casa tem, a gente discutia muito política. Era muito 

interessante. Minha mãe era uma mulher muito politizada, meu pai tinha medo e ele 

falava assim, “as paredes têm ouvidos! Não pode falar qualquer coisa”. E a gente falava 

“que parede tem ouvido”? O soldado está lá fora protegendo a gente. 
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Eu não sabia porque um soldado lá fora, a gente morava na Vila Militar em 

Cuiabá, não é? Ah! O soldado está lá fora, mas aí as paredes têm ouvidos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês não moravam na 

cidade, moravam dentro da Vila Militar? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Morava na 

Vila Militar, na Cidade de Cuiabá, era.. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na vila em Cuiabá e em 

São João del-Rei morava na 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. 

Morava na cidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na cidade? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Tinha a vila 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em Cuiabá vocês já 

estavam em vila 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Vila 

Militar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Era Vila 

Militar. Dava costas para o quartel, a gente passava o domingo no quartel com os 

índios. Eles iam para lá, eles eram acho que doutrinados, não é? Então eles ficavam lá 

fazendo os arcos e flechas deles e a gente brincava no domingo muito tempo, almoçava 

por lá. 

Então assim, a gente, eu tenho um entendimento de tudo isso, sempre tive. Mas 

eu nunca levei para a minha família. O que aconteceu com a minha família? Até então 

eu achei que era natural meu pai ter sido preso, ter sido mandado embora. Mas eu não 

entendia o porquê que, porque sargento? Porque não aconteceu o mesmo com os 

tenentes? E porque falam tanto de generais? Porque os sargentos sofreram tanto? 

Aí a gente vai olhando, lê esta folha aqui, esta 20ª aqui, para mim foi assim, 

clareou algumas coisas. Depois os documentos que eu fui pegando, algumas coisas em 

Cuiabá, algumas coisas, em Cuiabá... Algumas coisas em São João del-Rei, algumas 

coisas em Conceição da Barra quando eu voltei para lá. E assim você vai fazendo alguns 

resgates, mas não tem gente tão mais velha que possa me dizer o que aconteceu. 

Assim, da turma do meu pai que possa me dizer, “olha, aconteceu isso”, não é? 

Porque eu estou contando, quando a Amelinha falou sobre isso que fica meio confuso, 

porque a gente nunca sabe, é essa a verdade? Foi no dia 31? Aconteceu assim? Eu não 

posso afirmar com toda certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, seria 

interessante se a gente pudesse gravar a Carmen fazendo um testemunhal na primeira 

pessoa falando do pai dela, entendeu?  

 

A SRA. AMELINHA TELES - Fazer um texto e gravar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fazer um texto e ela falava 

como se fosse o pai, não é? Não tem problema que.. 

A Fernanda Montenegro fez uma vez fez esta experiência falando, mesmo uma 

mulher falando de um homem. Podia ver, não é? Que é muito bonito, muito forte o 

depoimento dela. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - É muita força, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Ou falando naturalmente 

como filha, não é? Para não ficar uma cosa muito chocante. Então, o que a gente queria 

ver se você, se a gente podia fazer um texto e você pudesse gravar para a televisão, um 

vídeo, aí a gente mostra as experiências, que você contasse a sua história familiar em 10 

minutos. Faz um texto, a gente ajuda a dar umas amarrações, aí você grava para a gente 

ter isso como memória. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Agora eu 

queria falar da consequência de tudo isso para a minha vida pessoal, não é? Eu sempre 

fui uma pessoa muito indignada, muito indignada. Mesmo não entendendo tudo isso, 

nem sabia que estava acontecendo uma ditadura. A Cidade de Lorena era uma cidade 

militar, então as coisas não chegam. 

E eu tive o prazer de ter vários professores de educação Cívica, Social e Cívica, 

como é que é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Educação Moral e Cívica. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Moral e 

Cívica que eram bons demais. Eles falavam a verdade para a gente assim, do que estava 
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acontecendo, sabe? E para nós, para mim era sempre muito emocionante escutar coisas 

que a gente nem adivinhava, não é? Mesmo que a minha mãe conversasse com a gente 

na hora do almoço, na mesa em que, ela era sempre muito indignada. 

Então, essa indignação sempre me fez uma pessoa de luta. Eu vou para cima em 

tudo o que eu acho que está, que é, vai contra os direitos humanos. Aquele que não tem 

moradia, aquele que não tem emprego, aquele que não tem teto, não tem nada seu. As 

pessoas em situação de ruas, me incomoda muito, não é? Então eu sempre vou para 

estes lados. 

Muita gente não entende. “Carmen, como que você defende isso?”. Eu defendo, 

eu tenho que defender porque eu me sinto como eles, não é? Eu posso ter algumas 

coisas, mas eu me sinto como eles. Nós fomos abandonados. Nós fomos deixados de 

lado, assim, excluídos mesmo. E, aí eu me tornei assim.  

Sempre na luta, por exemplo, eu nunca fiz, eu planto árvores, mas eu fiz um 

jardim. E este jardim quando nós fizemos, eu estava no ginásio, um professor, eu 

lembro que ele falou “nosso jardim está muito ruinzinho, a gente precisava cuidar e 

tudo. Então vamos fazer um baile”, 

Fizemos uma comissão, vamos fazer um baile. Eu fui lá no coronel. Quero o 

salão, lá em Lorena, eu devia ter uns 16, 17 anos. Aí eu quero que ceda o salão militar 

para a gente fazer um baile. Aí eles “para que este baile?”. Eu, porque vamos arrecadar 

fundos para a gente fazer o jardim da escola. 

Aí, não sei quem estava comigo. Aí ele pegou e falou assim “está bom”. Eu 

falei, quanto vai custar? “Não vai custar nada. A gente dá, vocês dão umas latas de cera 

para encerar o salão depois que acabar o baile”. Está bom. 

Aí a gente separou o dinheiro que a gente fez a festa. Tinha que cobrar, não é? 

Vendemos ingresso, tudo. Fizemos dois bailes desse. Arrecadamos o dinheiro para as 

latas de cera. As latas de cera para encerar o salão e (risos) e fizemos uma, um jardim 

lindo na minha escola. Várias árvores no fundo, jardim de frente, plantamos muita 

árvore e até hoje eu planto árvore, não é Amelinha? 

A Rua Rocha toda plantada, a Rua Marques Leão, Cardeal Leme, sempre 

plantando árvore que. Aí eu não quis escrever um livro, eu quis fazer uma biblioteca. Aí 
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fui atrás da biblioteca para implantar na nossa região e lutei, lutei e ganhei o acervo. 

Ganhei o acervo e não tinha para onde pôr porque não consegui o espaço para colocar 

essa biblioteca, não é Tati? Ficaram os livros guardados comigo anos e anos. Aí eu doei 

para a Achiropita, que até hoje não colocou na biblioteca. 

É, para, mas eu falei para o Padre, olha está erado isso aí, vocês alimentam a 

miséria e a ignorância e depois reclama que tem lixo na rua, reclama que não tem, que 

tem uso de droga, cadê a biblioteca? Eu falei para o Padre assim, na hora que ele estava 

rezando a missa dele lá. Eu cheguei e falei, Padre, e aí? Sai ou não sai esta biblioteca? 

Está lá, tudo empilhado. Se já não venderam. 

Então é assim, eu sou uma pessoa totalmente indignada, uma pessoa difícil de 

obedecer ordens, não tenho facilidade para obedecer ordens. E cada vez fico pior. Eu 

não melhoro nada, eu... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deu certo o baile? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – O baile foi 

ótimo, nossa! E teve elogios. O baile foi maravilhoso. Eu não tinha voz, porque fiquei 

sem voz de tanto que eu trabalhei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lorena era Vila Militar 

também? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Lorena 

tinha Vila Militar, mas era uma Vila Militar dentro do quartel que era só para os 

tenentes para cima. Sargento, não. Tinha casa própria lá em Lorena, meu pai comprou e 

a gente morava em um bairro chamado Cabelinha. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Cabelinha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cabelinha? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. 

Moramos até eu casar em 85. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você casou lá em Lorena? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. Meu 

marido é... 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A menina nasceu lá? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. Não, ela 

é daqui, da Rua Rocha. Ela é produto interno (risos). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bela Vista. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Na Bela 

Vista. Ela é Bixiguenta. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bixiguenta. Agora, me diga 

uma coisa Carmen. Quando vai ser a nossa audiência sobre os militares? Vai ter uma 

audiência? 

 

A SRA. AMÉLIA TELES– Vai ser em novembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Novembro. Vai ter, mas é 

mais força pública e guarda civil, não é? Ou pega a militar também, do Exército. 

A SRA. -  São os perseguidos, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Perseguidos, não é? Vai ter 

uma geral, não é? 

 

A SRA. – Inaudível...  mortos e desaparecidos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Vai ter uma específica e 

você volta com a gente. Carmen, muito obrigado. Muito obrigado. Tem um senhor aqui 

nesta sala que serviu lá em Jundiaí, ele até trouxe, é sobrinho-neto do Jânio Quadros. 

Ele trouxe até uma pessoa que escreve sobre Jânio Quadros, tudo. 

E é uma pessoa muito querida, muito amiga da gente. Então ele quer mostrar, 

trazer uma contribuição trazendo a origem do Golpe, não é? O Jânio assumindo a 

Presidência, a deposição e aí o resto da história. Ele nos ajuda muito aqui. Eu agradeço 

a presença dele. 

Então Carmen, vamos lá, com as suas considerações finais. 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Eu queria 

que passasse. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Tem mais um? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. Eu 

queria que passasse de novo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Ah! De novo? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Passaremos quantas vezes, 

só precisa. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Olha, eu 

estou satisfeita de estar aqui hoje, porque assim, além de trazer alguma coisinha que 

estava na sombra e pedir pela limpeza, limpar o nome do meu pai deste dano que foi 

feito a ele, que sempre mexeu muito com ele e também dos seus companheiros daquela 

época que devem ter sofrido muito, porque muitos sumiram. Não soube mais deles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não tem a lista dos 

sargentos que foram presos? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não tenho. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí é uma lição de casa 

que você poderia fazer. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Poderia 

fazer, não é? Tá, eu vou pedir para o meu irmão ir no quartel lá e tentar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Fazer o 

levantamento desses sargentos todos. Então assim, tirar essa mácula, esta coisa triste 

que ficou na vida deles. 

Porque só é capaz de sentir vergonha de uma coisa dessa alguém que é muito 

correto, não é? Tem gente que, isso aqui não é nada. Para o meu pai foi uma coisa muito 

triste, para os amigos dele também. 

Então, estar aqui hoje para mim foi muito difícil, Adriano. Muito difícil. É, foi 

avançar, regredir, avançar, regredir e foram dois meses assim, desde que eu vim, um 

mês e meio? De muito sofrimento. De muita dificuldade. Mas graças a Deus eu 

consegui, agradeço a você demais, demais. Você e Amelinha, essa grande companheira 

que a gente tem que admirar muito o tempo todo. E a todos os que estão aqui comigo, 

carregaram esse pesinho aí comigo. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que bom. 

 

(Aplausos.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só queria te dar uma 

explicação, uma justificativa. Quando você mandou o primeiro e-mail pedindo, 

mostrando, não foi desatenção nem minha, nem da Amelinha. É que nós tínhamos um 

enquadramento que nós estávamos vendo como é que... Primeiro que a gente trata aqui 

de São Paulo. Mas lógico que a gente queria te ouvir. Aí nós estávamos com esta 

audiência sobre os militares punidos era para ter ocorrido já há muito tempo. E aí como 

vai fazer junto com a Nacional é uma dificuldade enorme. 

Então, embora eu e a Amelinha já tivéssemos conversado, lido e por termos esta 

afinidade grande com você, nós estávamos procurando a data, porque a gente achava 

que teria que ser incluída na audiência. Vai ter uma audiência grande sobre os militares 

de São Paulo que foram punidos e depende de um monte de associações de sargento, 

entendeu? 

Então não foi desatenção, foi, eu queria deixar bem claro que a gente ficou 

primeiro, sentimos a importância de uma pessoa como você vir depor, ter uma história 

tão próxima, uma pessoa tão próxima que a gente não sabia nada. 

Mas é que tem uma, tem assim uma ordem de audiência, tem tanta audiência 

para fazer e a gente estava tentando ver em que grupo a gente queria enquadrar no grupo 

dos militares presos e mortos, desaparecidos e de seus familiares, entendeu? 

Então eu quero deixar claro que não foi nenhuma desatenção, foi um problema 

de como a gente ia fazer com os outros companheiros que a gente queria fazer junto. 

Mas foi bom porque você veio antes, até a gente se prepara melhor e o dia que tiver esta 

grande audiência você vem para depor, mas o maior, além deste depoimento, a coisa 

mais legal que a gente podia te oferecer é se você pudesse gravar um depoimento de 10 

minutos. 

Você vai fazendo um texto sobre a vida do seu pai, da sua família, contar esta 

história que é muito bonita, está bom? E, falta alguma coisa para falar? Ah! Vai passar o 

vídeo de novo, isso. 

 

A SRA. -  Não tem ninguém lá para apagar a luz. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas só um pouco, não vai 

dar tanto contraste, vamos lá. 

 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Meu pai 

Ângelo Miguel de Aquino na bicicleta dele. (Risos.) 

Meu pai, Ângelo Miguel de Aquino com a sua bicicleta que ele andava em São 

João del-Rei o tempo todo. Aí ele tocando em baile de carnaval em São João. Todos 

eles foram presos. 

Meu pai tocava com a alma porque fechava os olhos. Aqui é o baile de carnaval. 

Deve ter sido em 1953 isso, antes de eu nascer. Aí a banda do quartel lá de São João 

del- Rei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer direito, espera 

um pouquinho. Vamos interromper, já que vai falar. 

Tarcísio, me faz um favor? Vai no andar de cima, eles fecham a porta lá, não é? 

 

A SRA. -  Está aberta a porta 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está aberta? Tarcísio, faz 

um favor, sobe no andar de cima, tem que subir um andar. Vai lá na casinha e apaga a 

luz, lá. Isso aqui vai ser salvo, este vídeo, não é Vivian? 

 

A SRA. VIVIAN -  Eu já perguntei, disseram que sim. Está automático. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, a gente não pode 

salvar em um pen drive? 

 

A SRA. VIVIAN - Ah! Isso aí pode. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Salva. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES - Salvar pode. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou pedir para o Danilo 

descer. Pede para o Danilo trazer um pen drive aqui pra gente salvar o vídeo. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Começa 

tudo? Posso falar? 

 

A SRA. -  Pode. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Meu pai 

Ângelo Miguel de Aquino, servia em São João del-Rei, ainda era cabo. Aqui ele 

tocando nos bailes de carnaval, a data que aparece eu não sei se é 58 ou 53 que é a data 

que está ali do lado coma letra dele. 

Esse também pode, esses dois também foram presos junto com ele, eu não me 

lembro o nome, pode passar. Aí o baile de carnaval, as marchinhas, pode passar. Aí a 

banda lá do Regimento de Tiradentes. As bandas lá são muito famosas, fazem 

apresentação no Teatro Municipal e tocam muito bem. Meu pai era um pistonista. Pode 

passar.  
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A banda, em São João del-Rei, tudo isso aí em São João del-Rei, pode passar. Aí 

deve ser na frente de alguma igreja. Meu pai era muito católico, deixou de ser muito 

fervoroso depois que o Bispo dedou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como que é? 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Ele sempre 

foi muito católico, muito fervoroso, muito. Mas ele passou, a fé dele balançou muito na 

hora que eles descobriram que muitos companheiros deles sumiram depois de terem se 

confessado com este Bispo. Os que não tinham, não sabiam de nada foram liberados, 

foram mandados para a fronteira, mas muitos não foram para lugar nenhum, ninguém 

sabe o que aconteceu.  

Foram para Ilha Grande tudo, mas foi a denúncia deste Bispo. Eles confessaram 

em confessionário e este Bispo entregou para, no Exército aqueles que tinham alguma 

coisa com a revolução, com a revolução, com o Golpe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você ainda chama de 

revolução, não é? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não é 

revolução, é Golpe. (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Você lembra o nome deste 

Bispo? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não 

lembro. Ele era de Juiz de Fora. Nesta época 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pode fazer uma 

pesquisinha. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Pode 

também, não é? 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí tem 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Tá bom. 

Vamos tentar. 

 

A SR. AMÉLIA TELES -  Os superiores também do padre. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Aí tem o 

nome de um dos superiores dele. Aí meu pai, lá em São João del-Rei também. É, não, 

pode ir, pode ir. Meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei qual é, o seu pai 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É o 

segundo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O segundo, de paletó. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É, de 

paletó, é. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Jaquetão. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – É. Aí a 

banda, essa aí é lá na rua principal, acho que é Juscelino Kubistchek, Avenida Getúlio 

Vargas, Getúlio Vargas. Pode passar. Aqui em frente da igreja São Francisco lá em São 

João, acho que é São Francisco. É, não vou lembrar, é uma das igrejas de São João. 

Aí também deve ter sido dentro do quartel. Eles saíam muito fora para fazer 

apresentação. Esse é um primo do meu pai, ele chegou a tenente, Erci. Serviu em Belo 

Horizonte, meu pai o primeiro ali, o segundo é o Erci, primo do meu pai que também 

aprendeu música com meu tio, já morreu. Pode passar. 

Aí meu pai passeando nas suas lá de bicicleta, meu pai nunca teve carro, sempre 

gostou de uma bicicleta (risos). Aí, pode passar. Aí meu pai, isso aí deve ter sido lá em 

Conceição da Barra de Minas, ele está civil. Pode passar. 

Aí meu pai e minha mãe, eles iam muito em bailes, viu Adriano? Eles iam para 

baile, chegavam de manhã e a gente acordava como sempre com um bombom sonho de 

valsa debaixo do travesseiro, porque eles, depois que acabava o baile cada filho ganhava 

um bombom. 

 

(Risos.) 
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Já sabia que no outro dia ia ter um bombom debaixo do travesseiro. Minha mãe 

chama Edna, chamava-se Edna. Pode passar. Aí, todos esses aí foram presos. Um desses 

aqui serviu na Guerra, foi para a Guerra, o Alvacir. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para a Segunda Guerra? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Segunda 

Guerra, o Avalcir, este, o segundo aqui de costas, é primo do meu pai também. Ele está 

em uma placa que eu vou mostrar depois. Pode passar. 

Dizem que ele jogava futebol, se fosse perna de pau igual meus irmãos, não 

devia jogar muito bem, não. Pode passar. Pode passar. Aí é a minha família. Então, meu 

irmão Carlos Miguel, eu, meu vestido era vermelho. Minha mãe Edna, meu irmão Beto 

que nasceu em Cuiabá, ele foi fabricado em Minas, mas ele nasceu em 65 lá em Cuiabá. 

Meu pai, a Cleusa, a Ana, a Mara e o Raimundo que agora mora lá em Conceição da 

Barra de Minas. Casou com uma moça lá e está morando lá há uns 4 anos. Pode passar. 

Aí meu pai, minha mãe, o Beto e a Mara e essa senhora eu não sei quem é, no 

Clube Militar de Lorena. Pode passar. Meu pai e minha mãe quando eles fizeram 25 

anos de casados. Minha mãe casou com 16 anos, meu pai tinha 26, ele era cabo. Aí ele 

já era aposentado, minha mãe tinha o cabelo branco assim, mas ela não tinha 50 anos, 

não, não tinha nem 40 e pouco. Ela teve sempre o cabelo branquinho. Pode passar. 

Essa é a entrada de Conceição da Barra, Conceição da Barra de Minas é uma 

cidade que está na estrada de Minas que é região turística, não é? E todas as entradas 

das cidades de Minas que são famosas que têm toda uma história, têm esse portal. Eu fiz 

questão de tirar porque é uma marca ali, quando a gente entra na cidade. Pode passar. 

Aqui é a estrada de Minas que tem, aparece no mapa lá, mapa da estrada real, é 

onde tem todos os lugares que têm o turismo. Pode passar. Esse monumento aqui fica 

no centro da cidade de Conceição da Barra de Minas e aí estão todos os militares que 

serviram na FEB, Força Aérea Expedicionária. E entre eles dois primos do meu pai, 

estão aí nessa placa, pode passar. 
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Aqui, João Satil das Mercês Filho e Alvacir Trindade, o Alvacir esteve, os dois 

estiveram na Segunda Guerra. O João Satil ele é engraçado, eu estava no Facebook, eu 

encontrei uma prima minha que mora em Santos, e aí outro dia eu falei para ela, tem o 

nome de um João Satil das Mercês Filho em uma placa comemorativa lá em Conceição 

da Barra. Aí ela mandou para mim, “Carmen, é meu pai e eu não conheço nada da 

história dele”. Quando ele morreu ela tinha 6 anos. É uma que nós vamos começar a 

resgatar para ela vai ser muito importante, a história do meu pai para levantar a história 

do pai dela. 

Pode passar. Essa casa que meu pai nasceu, ou nasceu ou, é a casa que ele vivia 

até casar com a minha mãe. Eu voltei várias vezes só que não era feia assim não, gente. 

Ela era linda. Ela tinha janelas de madeira tipo colonial, a porta era de madeira colonial, 

o teto ficou e aqui era tudo grama. Tinha esse degrau, a gente abria aquelas portas 

enormes que a gente abria por uma cordinha, não é? Uma casa muito grande que eu 

lembro muito da minha infância. 

Eu tirei essa foto aí porque hoje funciona a APAE nesse lugar. E, dá tempo de 

contar uma historinha? Quando eu vi esta casa deste jeito eu fiquei indignada. Eu voltei 

em São João del-Rei uns 3 anos atrás, 4, e aí lá em Conceição da Barra. Quando eu 

cheguei e vi a casa eu falei, o que fizeram com a casa do meu avô, mas que coisa mais 

feia. Tiraram as portas e janelas de madeira maciça e puseram esta porcaria de alumínio. 

Gente que coisa horrível! Eu queria saber quem foi o “desgraçado” que fez isso! 

Falando sozinha. 

Minha irmã escutando, meu irmão escutando. A gente estava sentado aqui mais 

ou menos. Aí eu fui falando, falando, falei eu queria conhecer essa pessoa que fez essa 

porcaria. Onde já se viu fazer isso com a casa do meu avô? Se eu pudesse abria essa 

porta entrava lá para ver o que que tem lá dentro. E fiquei indignada. 

Isso em Conceição da Barra. No outro dia seguinte, foi para São João del-Rei, 

dormimos, tomamos café da manhã e saímos para passear. Eu, minha irmã, meu irmão e 

o meu cunhado. Paramos o carro em frente da Igreja das Mercês, é uma igreja que fica 

lá no alto, o meu cunhado parou o carro e eu desci. Aí eu falei, eu vou lá na igreja. 

Minha irmã falou assim, “Carmen, você vai subir todos esses degraus, todos, chega lá a 

igreja está fechada”. 
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Eu falei, você já viu igreja fechada? Não? “Deve estar fechada, Carmen. 

Pergunta para aquele senhor que vem vindo ali”. Vinha vindo um senhorzinho, era um 

domingo de manhã, a rua vazia, só tinha aquele senhorzinho. Aí eu falei, moço, a igreja 

está aberta? Ele falou “não senhora, está fechado. As igrejas aqui são muito assaltadas, 

não é? Por causa, então elas ficam fechadas” 

Eu falei, que absurdo, não é? “Vocês não são daqui?” Eu falei, não, a gente é de 

São Paulo. Aí a minha irmã falou “que São Paulo? A gente é daqui, nascemos aqui 

sim.” Aí ele falou, “vocês são daqui?” Ah, é! Nós somos daqui. “Quem é seu pai?” Ah, 

não deve conhecer meu pai, meu pai foi preso na revolução de 64, fomos embora de lá, 

mas meu avô era de Conceição da Barra. 

“Ah! Eu sou de Conceição da Barra. Eu comprei a casa do seu avô”. Eu falei, 

comprou a casa do meu avô? “É, eu comprei. Seu avô estava com uma situação 

financeira muito ruim e aí ele não tinha dinheiro para ir embora, ele queria ir embora 

para São João del-Rei para ficar mais perto dos médicos e tudo. Então eu peguei e 

comprei dele para ajudar ele. Aí eu tive que reformar a casa porque todas as janelas”. 

E eu não perguntei mais nada, eu fiz as perguntas que eu tinha feito um dia 

antes, 24 horas antes. E ele respondeu tudo para mim. Ele falou assim, “eu tirei todas as 

janelas e todas as portas porque elas estavam com cupim. Porque você não abriu a porta 

e não entrou? A minha filha mora lá”. 

Eu não falei mais “a”, 24 horas depois todas as perguntas que eu fiz lá em 

Conceição da Barra foram respondidas lá em São João del-Rei. Então eu acho que o 

mundo é bem pequenininho e a gente vai saber lá o que aconteceu que o cara respondeu 

as minhas questões. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carmen, você tem que ir 

para Minas Gerais ensinar aqueles caras fazer Comissão da Verdade. 

 

(Risos.) 
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A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Então é 

isso. A casa ficou assim, vamos passar, passar. Essa igreja que eu, que a gente, eu ficava 

muito lá na porta da igreja porque eu voltei anos e anos para lá, mesmo depois que a 

gente voltou de Cuiabá, em Lorena, todo ano eu ia para Conceição da Barra para passar 

a Semana Santa com a minha avó. Passa. 

Ah! Volta um pouquinho. Ali atrás era a rua que João Paulo VI e agora é a rua 

Hilarino Rodrigues de Aquino. Só isso, obrigada. 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns! Carmen, posso 

pedir uma coisa? Você vai falar para o Neder contar a história da família dele? Ou 

arrumar alguém da família dele que conta a história? O pai dele. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Falo! Tem 

que ter coragem, rapaz. Não, o Neder chora muito. (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estou falando, está bom. 

Foi maravilhosa a sua exposição. Muito legal e se você quiser nos ajudar aqui em São 

Paulo, aqui na Comissão, ajudar a pegar este capítulo dos militares de São Paulo, 

paulistas ou que por aqui passaram. Não militares necessariamente das Forças Armadas, 

mas da força pública, da Guarda Civil. 

O Tenente Paes da Associação dos Cabos e Soldados é uma das pessoas que 

mais nos ajuda, não é? Mas acho que vai vir o Pedro Lobo, nesse dia vai ser uma sessão 

muito forte. Então eu queria que você se organizasse para isso. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Está bom. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



56 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, quero agradecer, não 

é? A presença de todo e todas dessa história tão bonita e você. Além da história, porque 

às vezes a história é bonita, mas a pessoa não sabe contar, não sabe transmitir. A gente 

já fez coisas assim de gente tão, assim até dos “mortos e desaparecidos”, mas as pessoas 

que vem aqui não sabem nem reproduzir a grandeza do personagem. E acho que esse 

trabalho de pesquisa com todas as dificuldades que você fez, muito, muito bonito. 

Muito mesmo. Parabéns! 

Por isso que você é uma pessoa tão importante em dar uma contribuição, não é? 

Então, acho que foi uma sessão que para todos nós, nós também estamos aprendendo a 

fazer esta metodologia desse lado que para nós é um lado desconhecido, não é? 

Queríamos que você realmente aprofundasse quem era o pessoal do Comando lá na 

época das autoridades militares. Pegar essa história deste Bispo aí, e como é que era a 

hierarquia da Igreja Católica. Isso aí nos ajudaria bastante e principalmente quais foram 

os sargentos que foram punidos neste lote. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só queria perguntar, você 

veio assistir aquela exposição da Daniela Arbex, aquela menina que falou sobre os 

manicômios de Minas Gerais? 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No período da ditadura? 

Ah! Você não viu. Está bom. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Aquele lá 

de... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Barbacena. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Barbacena. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. 

 

A SRA. CARMEN ÂNGELA DE AQUINO MASCARENHAS – Estou com 

o papel dentro da minha bolsa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois eu vou te dar um 

livro daquele de presente. Está bom. Pessoal, Amelinha quer falar alguma coisa? Nada, 

tudo bem? Podemos encerrar? 

Então, agradecendo a presença de todos e todas, agradecendo o pessoal da TV 

Assembleia, o pessoal da audiofonia, o pessoal da Casa, Douglas Mansur, muito 

obrigado. A sessão está encerrada. 

 

*      *      * 

 

(Aplausos.) 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/3/2013 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo.  

Audiência com depoimentos de mulheres sobreviventes.  

São Paulo, 14 de março de 2013, Auditório Teotônio Vilela.  

Instalação. Está instalada a 22ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 14 de março de 2013, Assembleia 

Legislativa, Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos de mulheres 

sobreviventes, Elza Lobo e Ieda de Seixas.  

Antes de constituir a Mesa, eu só queria pedir para dar oficialmente.  

Podemos ficar aqui nesse canto, para efeito de gravação? Podemos ficar? Elza, 

senta aqui, por favor. Ieda, vem para cá.  

Antes de começar os depoimentos, eu queria dar uma notícia, que é importante, 

que se conceitua na literatura no campo que nós estamos trabalhando, como sítios da 

memória. Então, ontem, o governo federal, através do Serviço de Patrimônio da União, 

divulgou a seguinte nota, transcrita pelo jornalista Bruno Paes Manso: 

 “O prédio amarelo e marrom de arquitetura eclética, que por 72 anos abrigou o 

Tribunal da Justiça Militar, na avenida Brigadeiro Luís Antônio, zona sul de São Paulo, 

vai receber o Memorial dos Advogados e Presos Políticos Contra a Censura, além de 

funcionar como sede das Comissões Nacional e Estadual da Verdade.  

Durante a ditadura militar, no local foram julgados o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, a atual, Dilma Rousseff, além de ser palco de inúmeros episódios da 

história política brasileira. Há dois anos, o imóvel, que pertence à União, aguardava a 

definição de seu destino.  
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Os moradores da Bela Vista pediam para que ele fosse transformado em uma 

Companhia da Polícia Militar.  

A Superintendência do Patrimônio da União chegou a oferecê-lo para a Guarda 

Civil Metropolitana. 

No fim de fevereiro, o prédio chegou a ser invadido por movimentos sociais que 

cobravam uma definição sobre o destino do edifício.  

Tivemos, na sexta-feira, uma reunião com o prefeito Fernando Haddad, que 

liberou o imóvel para ser cedido à Comissão da Verdade, disse a superintendente do 

Patrimônio da União em São Paulo, Ana Lúcia dos Anjos. 

 O deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual da Verdade, 

comemorou a decisão. Agora só falta o DOI-CODI, disse, em referência aos fundos do 

36º Distrito Policial, no Paraíso, zona Sul, um dos centros de tortura durante a ditadura 

militar.  

A Comissão da Verdade também quer transformar o prédio em um museu, como 

aconteceu com a antiga sede do DOPS, próximo da estação da Luz, no centro.  

Absurdo. Quem não gostou da decisão foram os moradores da região, que 

brigavam para ter uma base da Polícia Militar atuando na área. Eles afirmam que há 

muitos furtos e roubos na região, por causa da grande quantidade de universidades nos 

arredores. Os estudantes são muito visados. A comunidade queria uma base da PM para 

aumentar a segurança do bairro, afirma o vice-presidente do Conseg, Flávio Guarniero”.  

Ainda bem que o Bruno Paes Manso tem juízo e pôs como subtítulo, “Absurdo”, 

não é? 

 “O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-SP, Marcos da Costa, 

afirma que o Memorial será fundamental para contar a história da luta pelos direitos. 

Ainda estamos discutindo como montaremos o Memorial, mas mostraremos fatos que 

ajudam a saber mais sobre a cidadania no Brasil”. 

Então acho que é um importante passo para a democracia e para contar a história 

que essas mulheres vão contar hoje aqui, a Elza Lobo e a Ieda de Seixas, irmã do nosso 

companheiro Ivan Seixas.  
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Ainda para terminar eu quero dizer o seguinte, quem quiser assistir ao filme que 

o Alípio fez, junto com o Núcleo da Memória, pode confirmar pelo endereço eletrônico 

andresa@pjsp.org.br ou contato@nucleomemoria.org.br. Sem mais delongas, vamos 

passar aos depoimentos das nossas companheiras.  

Quem começa? Elza? Vamos lá. Com a palavra, Ieda de Seixas. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS - Meu nome é Ieda Akselrud de Seixas. Eu sou 

filha de Joaquim Alencar de Seixas e Fanny Akselrud de Seixas.  

No dia 16 de abril de 1971, eu, a minha mãe e a minha irmã fomos presas à noite 

na casa em que morávamos. Meu pai e meu irmão, Ivan, porque eu tenho mais um 

irmão chamado Irineu, que é o caçula... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá uma água para ela.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Que raiva. Eu não sou assim. Estou com raiva 

agora.  

Bom, nós fomos as três, meu irmão foi levado para minha casa, o Ivan, ele 

estava ensanguentado, andando com dificuldade, algemado, aí nos prenderam. Eu ainda, 

não por coragem nem por nenhum tipo de bravura, eu tentei resistir, tentei pegar uma 

metralhadora, que estava acima do sofá, em ato de loucura, porque eu não estava 

normal. Eu realmente, na hora da prisão, acho que eu saí do ar.  

Aí nós fomos levados para o DOI-CODI, onde eu fui separada da minha mãe e 

da minha irmã, fui levada para um banheiro. Primeiro fui interrogada e eu não estava 

normal. Aí me trancaram em um banheiro que era um banheiro cumprido, que tinha 

uma pia, um chuveiro em cima da pia e um vaso sanitário, e depois uma cama que era 

só uma tela com um cobertor em cima.  

Ai eu fiquei ali, entravam homens toda hora, uns davam tapa na cara, pegaram, 

tiravam o cigarro da minha mão, enfim, de repente eu ouvi gritar assim: “Traz o Ivan”, 
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todas as luzes se apagaram do prédio e uma rajada de metralhadora e eu ouvi os gritos 

da minha mãe, naturalmente.  

Depois eu fiquei nesse banheiro, aí, entrou, de repente entraram, acho que 

entraram uns 10 homens, eu não lembro o nome de todos, mas, com certeza eu lembro o 

nome de um que é Davi dos Santos Araújo, foi um delegado de polícia, conhecido lá 

como capitão Lisboa, como, ele tinha vários nomes.  

Era um sujeito asqueroso, parecia um ogro, de chapeuzinho assim. Ele usava um 

maldito chapéu. E aí, eu estava sentada nessa cama, aí um outro sujeito sentou aqui do 

meu lado e começou me pressionar, e ele daqui me pressionou também, tirou o sapato e 

ele abusou sexualmente de mim. E o meu desespero foi muito grande, eu pedia para ser 

torturada. Uma coisa meio estúpida, eu dizia, “Me dá choque, me bate, mas não faz isso 

comigo”. 

Aí aquilo durou algum tempo, depois me tiraram, de madrugada, já estava 

amanhecendo o dia, um carro também cheio de homens, eu também não sei o que eles 

queriam nem aonde eles me levaram. Eu fiquei sabendo depois que me levaram para o 

Parque do Estado, que parece que era o estradão, o famoso estradão do Esquadrão da 

Morte.  

 

Não me causou um medo pelo seguinte, porque eu não tinha noção de onde eu 

estava e eu achei que iam me matar. O meu irmão foi levado em um outro carro, uma 

hora eles pararam acho que para tomar café, sei lá o que, em uma banca de jornal, e eu 

vi estampada a notícia da morte do meu pai.  

Mas, cabe salientar que meu pai estava vivo ainda. Noticiaram a morte do meu 

pai no dia 17, de manhã, mas o meu pai só foi morto no 17, à noite. E durante todo esse 

tempo, que eu estive dentro desse carro, novamente esse Davi dos Santos de Araújo, 

porque tinha um que me pressionava, me imobilizava com o corpo, e o Davi dos Santos 

de Araújo novamente abusou de mim.  

Depois, bom, enfim, voltamos para OBAN, e estar na OBAN, você não precisa, 

não precisam botar a mão em você, porque eu tenho os gritos na minha cabeça até hoje, 
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porque a sala que as mulheres ficavam, a cela, eram duas celas, eram umas salas 

improvisadas, em cima ficava a sala do pau.  

E uma vez, que não precisa descrever aqui, acho que outras pessoas já fizeram, o 

cotidiano da Operação Bandeirante, do DOI-CODI. E eu não sei até hoje, por que é que 

eu fiquei um ano e meio presa, e fiquei quase um mês, 27 dias na Operação Bandeirante 

se eu nem era militante, eu era apenas filha do meu pai.  

Aí um dia chegaram para nós, estávamos eu, a minha irmã, a Tânia Maria 

Mendes, uma jornalista da Ala Vermelha, e uma moça chamada Beatrice, que eu não sei 

o sobrenome e nem sei quem, porque aquela figura era muito estranha, não era 

militante, eu não sei como é que aquela mulher apareceu.  

Na outra cela estava a minha mãe, a Joana D’Arc Gontijo, a Márcia Neli e tinha 

mais umas duas meninas do Espírito Santo, a Pedrina e a Maria Helena, que eram 

mulheres, uma mulher do Henrique e a outra mulher do Rei, Dimas Antônio Casemiro.  

Aí eles chegaram e disseram assim, “Pedrina, Maria Helena e Fanny para 

trabalhar na cozinha”. E eu e a minha irmã, na mesma hora, assim, óbvio, porque nós 

não iríamos permitir, porque eles queriam, a gente viu naquilo um ato de querer quebrar 

a minha mãe, porque a minha mãe era mulher do Joaquim Alencar de Seixas, que eles 

mataram, porque eles tinham uma gana, não sei até hoje por quê, e que eles queriam 

humilhar.  

Então nós duas dissemos, “Nós vamos”. E sem que nada tivesse sido falado. Foi 

um troço absolutamente espontâneo, a Tânia Maria Mendes, a Joana Gontijo e a Márcia 

Neli, “Nós também”. Então nós fomos para a cozinha. Eu falo questão de registrar isso, 

porque eu sei que para muita gente da Esquerda pode constar que nós estávamos 

colaborando, mas nós não estávamos colaborando. Foi uma atitude política, porque ou a 

gente fazia assim ou a minha mãe, a Maria Helena, a Pedrina, iriam apanhar e iam 

acabar tendo que ir. 

E nós aproveitamos essa situação para o quê? Para começar a mandar comida, 

porque vocês devem saber muito bem, se vocês não sabem, é o seguinte, a hierarquia da 

comida era: os oficiais, delegados, toda a rapinagem, os cachorros, as mulheres e depois 
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vocês. E nós começamos a esconder comida. A comida chegava à gente escondia ovo, 

carne, que todo mundo estranhou quando começou a comer carne.  

Foi uma atitude política. Pode constar para o resto da esquerda que a gente 

estava colaborando, mas eu faço questão de esclarecer isso. E em uma das vezes que a 

gente estava, quando a gente estava nessa cozinha... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que uma vez, eu 

não queria nunca interromper, mas essa, vocês sabem que uma vez eles chegaram com 

um latão, eu estava lá fora, eles puseram o cachorro para comer a nossa comida, antes 

no latão.  

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas era isso mesmo. E tinha uma coisa, aqueles 

bestas, tinha um sujeito que enfiava, como é que se diz, bife no bolso e a ordem era 

essa, para servir assim: os oficiais, os delegados, depois vinha a rapinagem menor, 

depois o cachorro, depois as mulheres e vocês eram os últimos. Então a gente resolveu 

assim, que a gente disse assim, “Os caras têm que estar fortinhos, pelo menos para 

apanhar mais forte”.  

Então a gente levava ovo, fruta, escondíamos, que não era permitido, para vocês. 

Isso era uma coisa para vocês, não era para ir carne e nem ovo. A gente botava embaixo 

do arroz, carne e ovo.  

Enfim, mas a atitude política era o seguinte, ou a gente cedia indo para cozinha 

ou ia apanhar todo mundo e ia para a cozinha de qualquer maneira. Ou não?  

Aí, quando nós estávamos na cozinha... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Tânia Maria Mendes qual 

que era? 
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – A Tânia Maria Mendes era uma jornalista da Ala 

Vermelha. A mulher do Fernando Marcelo. E a outra é a Márcia Neli, não sei, não me 

lembro do sobrenome dela. Ela é uma professora de Geografia, que mora agora em 

Minas Gerais.  

Aí uma das vezes, quando nós estávamos na cozinha, chegou preso, quem 

conhece, lembra da Operação Bandeirante, você tinha algumas alternativas de entrar 

direto, ou se não, entrava e sentava em um bendito banco bem perto da cozinha. E ali 

tinha um menino sentado, que eu acredito, ele era extremamente franzino, um garoto 

louro, de cabelo muito claro, estava extremamente assustado, claro, e ele estava assim 

com uma camisa social, e eu me lembro do detalhe que ele dobrou aqui a manga, a 

manga era dobrada assim, mas ele era muito franzino.  

Eu olhei, esse guri deve ter uns 13 anos. Ele devia ter mais, é claro. A Joana teve 

a oportunidade, chegou perto dele e perguntou se ele queria água. Ela não atinou, nem 

ele falou o nome, nem nada. Claro que deram um safanão na Joana e levaram o garoto e 

os recolheram imediatamente. Porque uma das tarefas nossa era lavar louça, mas nesse 

dia não mandaram lavar louça.  

E aí começaram a torturar esse garoto e por volta, sei lá, de umas 14h30, 15h, e 

ele foi torturado até o anoitecer. E ele morreu. E eu não sei quem é esse garoto. Eu não 

sei. A única, a referência que eu me lembro de falarem qualquer coisa Santos, mas eu 

não sei se era a cidade, se era o sobrenome, e esse garoto só dizia, “Pelo amor de Deus, 

eu não sei do que é que vocês estão falando”. 

E aí ele foi torturado, e aí uma hora, de repente silenciou e um dos diabos lá 

falou assim, uma coisa como, não é se excedeu, eu vou usar uma palavra, uma 

expressão chula, “Deu merda porque não era para acontecer isso”. 

Aí eles apagaram todas as luzes e a gente ouviu, descendo as escadas e jogaram 

o corpo do garoto em uma perua, lá naquelas C14. Depois as luzes foram acesas e um, 

eu não sei o nome verdadeiro do sujeito, um tal de major Edgar, apareceu lá, abriu a 

porta e perguntou assim, “E aí, como é que estão as coisas? ”. Uma pergunta 

absolutamente imbecil, mas ele costumava fazer. E a gente começou a falar, nós 
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estávamos assustadas, ele disse, “Não, isso nunca existiu. Vocês estão loucas. Nunca 

existiu”. 

Ele queria nos convencer que nós, sete mulheres, sei lá, se eu fizer a conta talvez 

seja mais, não tínhamos ouvido nada. E eu não sei quem é esse garoto. Eu já tentei, 

agora me ocorreu, que eu procurei na documentação, quando a Luiza Erundina era 

prefeita ela conseguiu para a gente os livros tudo de Perus. Mas esse garoto pode estar 

enterrado em Quarta Parada, Vila Formosa. Eu não sei quem é esse garoto. Não sei. Não 

tenho a menor, e eu fico assim, alguma família está procurando por ele, mas eu não sei o 

nome dele, não sei, não sei, não sei, realmente não, e para todo mundo que eu pergunto, 

todo mundo diz que não sabe quem é. O que é que tem Santos com isso, também não 

sei. Se era José dos Santos ou se era cidade de Santos ou coisa que o valha, eu não sei 

realmente.  

Depois desse, eu estou colocando essa questão desse garoto, porque eu acho que 

cabe, de qualquer maneira, vocês talvez tenham mais condição, de investigar quem é 

essa pessoa. Porque não é, ele era um menino do biótipo desse moço aí, só que o cabelo 

dele era louro. Louro, louro. Clarinho mesmo. Um sujeito branquinho, mais franzino. E 

eu não sei, e o garoto, acho que foi torturado durante umas duas ou três horas, de 

repente, ele apagou. E os caras disseram, “Houve excesso, deu merda”, enfim, mataram 

o garoto e ele desapareceu, porque ele não foi levado lá junto com os homens. Não. Ele 

desapareceu. Ela não saiu com as perninhas dele, ele desapareceu.  

Depois da Operação Bandeirante, aí nós fomos levadas, eu e minha irmã 

primeiro, para o DOPS, onde nós ficamos, eu fui para o DOPS, eu acho que dia 10 de 

maio, uma coisa assim, eu acho que foi isso, e aí nós permanecemos até 9 de julho.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabia o que tinha 

acontecido com o seu pai, já? 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não. Eu só... Aí é que está. Exatamente, porque é 

o seguinte, eu vi a notícia da morte do meu pai, depois eles nos tiraram, a mim e a 

minha irmã, enfim, para buscar, procurar a casa do Rei e aquelas coisas todas, e depois a 
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gente trouxe, voltou, quando a gente voltou para o DOI-CODI, a minha irmã não ficou 

mais com a minha mãe, foi trancada no banheiro lá em cima comigo.  

E eu me lembro que tinha uma cama, de repente, montaram uma cama, e a gente 

entrou no banheiro, estava bem perto da porta assim, aí eles vieram com um copo desse 

tamanho com leite morno, e eu não gosto de leite morno, e eles me obrigaram a beber E 

era um leite extremamente doce. Eu tenho essa sensação até hoje, era um copo grande, 

“Toma tudo”. 

E eu me lembro assim da mão do sujeito falando isso, depois eu apaguei, não 

lembro mais nada. Eu só acordei no outro dia, com uma sensação de estar muito 

relaxada. Eu levei anos para entender que eu fui dopada, porque não tem outra 

explicação. Um leite com açúcar não vai lhe fazer isso. E eu acordei no outro dia assim 

espreguiçando, sem saber onde eu estava, e eu me lembro do tal de major Edgar 

entrando e perguntando como eu estava, eu e a minha irmã.  

E as duas, assim, sabe, a gente caiu do caminhão naquela hora. E aí, depois eles 

nos tiraram de lá e nos levaram para baixo, para essa sala, que ficava uma sala aqui, a 

vizinha, uma outra cela, aí nos levaram, aí ficamos ali e nós não sabíamos.  

E minha irmã me contou, porque quando ela voltou da história da casa do Rei 

ela se abraçou na minha mãe e ela não sabe até agora, ela não sabe inglês, mas, por que 

ela falou, “The father is dead”, porque ela tinha visto a notícia também. Até hoje, eu não 

sei, ela não sabe, ela nem fala inglês, mas por que é que ela falou isso.  

E a minha mãe disse, “Eu sei. Eu vi”. E eu não vi. Eu suponho que a gente tenha 

sido dopada, que foi a hora que retiraram o corpo do meu pai, porque esse banheiro 

ficava bem no andar da sala do pau. A minha mãe é que presenciou, porque ela ouviu, a 

tarde inteira, ele ser torturado, e isso qualquer, a Joana D’Arc, a Pedrina, qualquer uma 

delas vai lembrar desse fato, porque elas estavam lá. 

E ela dizendo, “Esse é o meu marido”. E ela depois presenciou, quando jogaram 

o corpo dele na C14, com a cabeça envolta em um jornal, porque tinha muito sangue, e 

ela reconheceu, e ela viu um tira perguntar para o outro, “De quem é o presunto?”, ele 

disse, “É do Roque”. Mas eu não vi o meu pai morto, não vi. Efetivamente não vi.  
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Aí, depois nós fomos tomar, eles inventaram um banho de sol no meio dos 

carros ali, e eu não lembro, eu tenho lembrança só do banho de sol, a Tânia Maria 

Mendes é que lembra que cantamos o Hino Nacional ou o Hino da Independência, eu 

não tenho a menor ideia disso. E aí a gente comentou, minha mãe disse, “Não, o pai foi 

morto assim, assim, assim”, porque ela ouviu tudo, viu, ouviu e viu quando jogaram o 

corpo dele.  

E eu volto a dizer, o DOI-CODI não era só uma questão de você ser torturada. 

Era, o que você presenciava e o clima. Os gritos ficam na sua cabeça, não tem jeito. Não 

precisa botar a mão em você. Você fica ali e você tem uma coisa de, que eu ainda digo 

para a Tânia Maria Mendes, “Ainda bem que você foi presa”, porque houve uma 

afinidade entre nós três, que é uma outra moça, a tal de Beatrice, que era uma belga, que 

eu não sei o que é que fazia ali. A mulher, ela queria nos enlouquecer e era louca ao 

mesmo tempo. Uma pessoa estranha. E ela era anticomunista, ela não sabia por que é 

que ela estava ali. Eu não sei até hoje.  

Mas, enfim, a gente para manter a sanidade mental, porque você precisa, porque 

se você não tentar manter a sanidade mental, você entra na dos caras. Você vai, você 

entra na loucura. Então nós cantávamos, mesmo sendo proibido, e é uma coisa estranha, 

porque para quem não passou, mas no centro de tortura você cantar. A música tinha 

uma importância muito grande para a gente porque, quando o Merlino estava sendo 

torturado, na hora que parava a tortura, o Paulinho Vannucchi e o Ivan disseram assim, 

começaram a cantar a Internacional.  

E sempre foi uma coisa quase que instintiva essa coisa de cantar para sinalizar 

para quem está sendo torturado, “Estamos contigo”. Não na hora que o cara estava 

gritando, nas na hora que, era quase que um sinal de que você não está sozinho. Porque 

eu acho que a questão da solidão nessa hora é muito importante. Se sentir sozinho nisso 

é terrível.  

Então a gente fazia jogral com revista de fotonovela velha, cada uma dizendo 

uma frase que não tinha sentido, para poder manter a sanidade mental, que isso quem 

passou por lá sabe muito bem, é ou não é, Dona Elza?  

A senhora primeiro foi jogada em um buraco, não é? A senhora não tinha, 

quando você tem uma outra pessoa que você chega na cela e a outra pessoa o consola ou 
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diz “Estou contigo”, ou bota, como a Marlene Sócrates, que a portuguesa descascou 

uma bergamota e tirou toda pele, porque ela não podia, não conseguia beber por causa 

do choque na língua, ela botava dentro da garganta para a Marlene poder se hidratar. 

Então isso tudo é muito importante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan, vocês sabiam dele? 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – O Ivan, sabia. Sabia que o Ivan estava do outro 

lado. E tem uma coisa, assim como tem a história de quem matou Odete Roitman, tinha 

a história de quem matou o maldito Henning Boilesen. Eu não sei, não conheço, não sei 

quem foi. Então eles mataram meu pai e disseram que foi meu pai. Aí, eles mataram o 

Rei e disseram que foi o Rei, aí eles queriam arranjar, porque tinha um número que eles 

disseram lá e eu não sei quantas pessoas. Mas deveria ser cinco ou seis, porque estava 

faltando.  

Então eles cismaram que tinha sido o Ivan, então começou uma pressão, e eu 

vou esclarecer, todo mundo que foi preso sozinho, sabe como é que é, a história é uma, 

quando você é preso com a família, você está danado, porque você não cuida de você, é 

ou não é, Amelinha? A Amelinha sabe. Porque eu tinha minha mãe, a minha irmã, o 

Ivan, meu pai já tinham matado, eu não tive tempo de chorar a morte do meu pai, mas aí 

tinha a história, então traziam o Ivan, o tempo inteiro a pressão era o seguinte, não sei o 

que não sei o que vão matar a sua mãe e o seu irmão. Porque minha mãe também. 

E a coisa pode parecer maluquice, eu do alto dos meus 65, minha mãe tinha 53, 

mas era de uma outra época. Ela era uma pessoa doente, ela tinha 28 de pressão, certo. 

Tanto que os vagabundos lá chamavam ela de dona. Irônico. Menos o Carlos Alberto, o 

Brilhante Ustra que chama minha mãe de velha assassina.  

Então a pressão era o seguinte, eu via o Ivan, mas era sempre naquela pressão do 

seguinte: “Olha, é melhor vocês falarem senão não sei o que com o Ivan. Melhor vocês 

falarem senão não sei o que com o Ivan”. Então, desde contar piada ou falar coisa que 
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não tinha nada a ver a gente fez para poder desviar o foco.  Porque eles cismaram, e eles 

sabiam que o ponto fraco era o Ivan, porque o Ivan era um menino e eu e a minha irmã, 

eu tenho certeza que eles sabiam que nós não éramos militantes. Eu sou comunista de 

carteirinha desde que eu nasci. Eu fui criada, o vovô Stalin estava ali na parede, mas eu 

nunca militei em organização alguma, nem no movimento estudantil. Não militei 

porque eu vim para cá militar e me prenderam, também eu não posso fazer nada.  

Mas tinha uma questão, eu acho que devia ser atávica, porque a gana em relação 

ao meu pai, meu pai foi torturado durante dois dias, o atestado de óbito, toda 

documentação consta que ele morreu no dia 16, mas ele não morreu no dia 16. Ele 

morreu no dia 17. Agora por que não pergunta, porque eu também não sei a lógica da 

repressão. Nunca vou saber. Nunca.  

E o Ivan parecia muito assim nessas situações, traziam o Ivan para dar uma, 

como dizem os malandros, para dar uma congesta na gente para ver se a gente falava 

alguma coisa. Mas eu não sabia. A minha irmã chegou a fazer um raciocínio 

absolutamente maluco, os caras chegaram, acuaram ela em um canto assim, ela não 

lembra, acho que uns sete homens, “Agora você vai falar, agora você vai falar”. E ela 

disse, o que é que, porque a minha irmã tinha um comportamento diferente do meu, eu 

fiquei louca, então eu gritava, ela disse, “Falar o quê? ”. 

“Quem matou o Boilesen? ”. Ela disse, “Vamos raciocinar, vocês disseram que 

era cinco”, eu sei lá se eles disseram. Então ela fez um raciocínio que do RNT só podia 

ser dois, porque a organização era pequena, o resto devia ser tudo da ALN. Ela não 

conhecia ninguém da ALN, então não tinha compromisso. Aí eles disseram, “Ah, bom”.  

Para parar de, porque a pressão toda era em cima da coisa do Ivan, porque eles 

queriam porque queriam que o Ivan tivesse feito sei lá o quê. Ele não matou Jesus e 

coisa que o valha. Ele é só judeu, mas não matou Jesus.  

Bom, eu acho que a OBAN, o DOI-CODI é isso e quem passou por lá sabe que, 

e eu não sei até hoje, volto a dizer, não era militante, por que é que eu permaneci tanto 

tempo no DOI-CODI. Vinte e tantos dias.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo? 
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – Vinte e tantos dias. Não chegou a completar um 

mês, porque eu fui presa dia 16 de abril, dia 10 de maio, eu fui para o DOPS. Quer 

dizer, eu fiquei 20 e tantos dias. Mas, quem era eu? Eu não era nada no frigir dos ovos. 

Não tinha importância. Eu não sei, eu acho que eles acharam estranho, pelo fato de ser 

universitária, filha de quem eu era, a minha família, do lado da minha mãe, tem a mania 

de lutar contra a ditadura porque tem tia que cumpriu dois anos no Tiradentes, tio que 

ficou durante todo o Estado Novo ficou preso na Ilha Grande, enfim, Fernando de 

Noronha.  

É que a família decerto tem mania, por isso, porque não tem lógica eu ficar, nem 

eu nem a minha irmã, um ano e meio, presas, para depois ser absolvida por falta de 

provas e a minha irmã, o que é pior, por não provado crime. Como é que alguém fica 

um ano e meio preso, se não conseguiram provar que tinha crime? Isso é que é pior, não 

é?  

Depois nós fomos para o DOPS, onde a gente ficou do dia 10 de maio até 9 de 

julho, aí, estando no DOPS eu vi, outra pessoa desapareceu, também não sei quem é, 

uma madrugada, eu vi duas coisas que eu acho que cabe anotar. 

Primeiro lugar, a prisão do tal cabo Anselmo, eu vi. Ele passou no corredor, 

quando ele me viu, ele se fingiu de quebrado, e eu conhecia ele da televisão, dos 

comícios dos marinheiros. Falei para todo mundo dentro da cela, mas eu acho que 

ninguém prestou atenção no que eu falei. Isso eu vi. Depois ele desapareceu, porque, é 

muito estranho, tem umas coisas que a prisão, o DOI-CODI era uma coisa, o DOPS, a 

gente, a não ser quem fosse preso pelo DOPS, você, quando ficava lá embaixo, lá na 

geladeira, você tinha maneiras de manobrar algumas coisas. 

Por exemplo, quem ficava no corredor, que eram dois presos políticos, que 

ficavam acendendo o cigarro da gente, a relação com alguns carcereiros, que é estranho, 

você esteve lá, vocês estiveram lá, sabe que é estranho, sei lá, o Sr. Maurílio, o Adão, 

tinham caras que a gente estabelecia uma relação melhor. Então cada vez que chegava 

alguém, que era levado para o fundão a gente dava um jeito de pedir para alguém ir lá 

no fundão para ver quem era.  
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E tinha forma de saber. Esse cabo Anselmo foi naquele dia, e depois eu pedi, e 

sumiu, sumiu. E um outro homem, que era um rapaz negro, um cafuzo talvez, mestiço, 

alto, magro, eu lembro do cabelo dele, e ele passou muito quebrado e levado para o 

fundão. Nesse dia, quem estava de guarda no corredor era um cabo da PM, de cabelo 

grisalho que ele era harpista, tocava harpa. Uma figura completamente diferente de 

tudo.  

Ele chegou para mim na cela e disse assim, “Vocês têm Beserol?”. Porque era o 

relaxante muscular da época. E a gente deu Beserol. Ele disse, “O que fizeram com esse 

rapaz não tem sentido, eu não me conformo”, não sei o quê. E levou. Eu disse, “Então 

pergunta quem é”. Ele voltou e se ele disse o nome do rapaz, eu não lembro. Realmente 

eu acho que a minha memória ainda está muito boa, mas tem coisas que eu bloqueei. Só 

que ele era do PRT. Isso eu guardei.  

Eu já falei com a Lenira. Não, não, era um homem alto, um rapaz... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O Manezinho? 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não. O Manezinho era Manezinho. Manezinho 

era um anãozinho como eu. Não, não era o Manezinho não. É um homem alto, a Lenira 

acha que, pela descrição física, que é um cobrador do Sindicato dos Motoristas, enfim, 

de ônibus. Ela acha, ela sabe, ela acha que é esse até, porque eu não sei quem era.  

Se ele disse o nome, eu realmente, ele deve ter dito, mas eu, ele desapareceu. Ele 

apareceu nessa noite, quando foi no outro dia, que esse soldado veio pedir o Beserol, no 

outro dia, o Waldemar Andreu foi até o fundão para ver quem era, já não tinha mais 

ninguém lá, ele desapareceu. Então suponho, eu suponho que seja esse moço, seja esse 

cobrador de ônibus, mas ele desapareceu também.  

Aí a gente permaneceu no DOPS até o dia 9 de julho, fomos levados para o 

Tiradentes, aí no Tiradentes nós ficamos uma semana, quando chegou em uma, vocês 

podem achar que eu tenho mania de perseguição, paranoia, mas, é o seguinte: no DOPS 
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foi quebrada nossa incomunicabilidade de maneira mais surreal, uma prima do meu pai 

conseguiu quebrar, enfim, a nossa incomunicabilidade.  

E quando ela iria nos visitar no outro dia, eles nos retiraram e nos levaram para o 

Tiradentes. Chegando no Tiradentes, nós chegamos em uma terça ou quarta-feira, sei lá, 

então tinha quinta e sexta-feira, nós receberíamos visita no sábado. A Edite foi até o 

Tiradentes e a Maria Antônia, que era chefe da carceragem permitiu que ela se avistasse 

com a minha mãe meia hora, porque não tinha autorização, nós estávamos 

incomunicáveis ainda. Então ela disse, “Eu vou à Auditoria Militar para pedir 

autorização”. 

Aí na sexta-feira, à noite, nos tiraram da, eu acho que era sexta-feira. É. Nos 

tiraram do Tiradentes e nos levaram para o DOI-CODI, não dizendo o que ia acontecer 

com a gente. Foi à noite que a gente chegou lá e o Luiz Eduardo Merlino estava sendo, 

tinha sido preso e estava sendo torturado. Ele foi torturado a noite inteira e no outro dia 

de manhã, ele não estava, a pernas dele, ele não conseguia mais andar. 

De lá nós fomos levados para o Sul, e cabe salientar de novo, é tudo diferente. 

Nós éramos sete presos e não tínhamos ligação entre nós, à exceção eu, minha mãe, 

minha irmã e o Ivan, o resto, eu não conhecia o Job que era do MRM, não conhecia o 

Diniz, que era da Ala Vermelha, o Jorge Abraão, que parece que era do MRT, mas eu 

não conhecia e tinha um menino que eu não sei de que, Raul qualquer coisa, que é do 

Rio Grande do Sul, eu nunca sei se é o Ponte ou o outro. É um dos dois Raul, que 

também estava junto.  

 

A SRA. AMELINHA TELES - (ininteligível: 00:37:20). 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não tenho noção. Eu não conhecia a AP. A 

minha irmã, quase deram uma pancada na cabeça dela, perguntaram se ela tinha AP. Ela 

falou, “Eu morava em apartamento”. Porque a gente não sabia nome de organização 

nenhuma. Ela dizia, “eu não tenho, eu alugo”, certo. Não é brincadeira, é verdade isso.  
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E a gente conhecia no máximo a ALN e VPR, que a gente sabia que existia. Aí 

nós fomos levados, e para se levar esses sete presos era, foi toda cúpula do DOI-CODI, 

inclusive o Sr. Carlos Alberto Brilhante Ustra, todos, fardado ainda. Ele foi fardado. 

Todo becado.  

E toda cúpula do DOPS menos o Fleury. O único que não foi o Fleury. Mas 

todos, Carlinhos Metralha, o Finos, todo mundo. E nós éramos só sete presos, sendo que 

eu, a Iara e a minha mãe nós éramos assim, nós éramos muito frias, a gente não tinha 

nada. Eles já tinham matado meu pai, tomado tudo que era nosso, porque nós estávamos 

com a roupa do corpo, foi assim que nós saímos da cadeia, nós saímos sem casa, sem 

nada, sem dinheiro, sem coisa nenhuma, com a roupa do corpo. Foi isso.  

Ganhamos algumas peças na prisão, que as pessoas deram, não é? Mas a gente 

não tinha nada. Não tinha mais nada. Não tinha militância. E nós fomos levados para o 

Sul.  

Suponho, isso depois de muitas conjecturas, que tenha sido uma reunião, que 

eles foram, que desceu a cúpula da repressão para discutir a questão da Operação 

Condor, que foi bem na mesma época que ela foi criada, o delegado do DOPS de Porto 

Alegre estava por fora do que estava rolando, porque ele perguntava para a gente, “O 

que é que vocês vieram fazer aqui?”, “Bom, eu não vim aqui. Me trouxeram”.  

Ficamos 60 dias em uma cela improvisada, porque era um corredor, então eles 

botaram umas madeiras assim e fecharam e botaram porta. Eram três celas, a nossa; e o 

espaço era exíguo demais e era, tinha um beliche aqui, você não podia dormir na parte 

de cima porque a lâmpada de 200 ficava na sua cara a noite inteira, porque aquilo era 

um corredor do departamento de uma coisa pública.  

Então eu e minha irmã dormíamos aqui e tinha uma caminha de armar da minha 

mãe. Eu, por conta disso, porque era uma cama, um colchão de crina, duro assim, eu de 

ficar sentada em posição de lótus, vamos chamar assim, com as pernas cruzadas em 

cima daquela coisa, eu tive prolapso do reto. Meu reto saiu para fora, pelo fato dessa 

posição e da coisa ser dura. Para, o banheiro, não tinha, naturalmente. Para a gente ir ao 

banheiro, a gente precisava de escolta, a gente saia e era o banheiro público que a gente 

ia.  
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E ali tinha que ter um guarda na porta para a gente usar o banheiro. Era assim 

que era. Era tudo muito estranho. E nós ficamos 60 dias lá, foi quando caiu o pessoal do 

POC, foi quando a gente viu de novo toda a coisa da tortura. Por quê? Nós já estávamos 

no Tiradentes, a gente já estava assim mais livre dos gritos, e aí prenderam todo o POC. 

Todo. Eles trouxeram as pessoas de ônibus. Não é brincadeira.  

E o estranho da história é o seguinte, a minha irmã, a minha mãe, Luiz Eron, 

irmão do Carlos Franklin da Paixão, que foi marido da Dilma, ele estava preso na cela 

vizinha, aí ele foi ao banheiro, depois ele voltou e a gente conseguia se comunicar 

porque, era tudo muito louco, tinha um beliche, então ele subia no beliche por cima da 

tábua, ele falava com a gente. Ele disse assim: “O Hélio Minuto, que é um sujeito do 

Partido Comunista Brasileiro, que é conhecido, ele está aí na carceragem”. Minha mãe 

disse, “Não é possível”. E ele tem uma característica, porque ele é deficiente físico, ele 

usa uma bota, usava, deve ter morrido já, usava uma bota de sei lá quantos centímetros. 

A minha mãe foi, e quando a minha mãe voltou ela disse assim: “Se o Hélio Minuto 

está aí é porque vai cair gente”. 

E eu não estou fazendo juízo de valor, estou só contando um fato. Foi dito e 

feito, poucos minutos depois passou aquele, foi um ônibus, eles prenderam gente de 

ônibus, de ônibus. Foi muita gente presa pelo POC.  

Aí nós ficamos acho que cerca de 60 dias lá, no final da história, nos fizeram 

fazer um depoimento de próprio punho para poder constar do que se tratava. Nós 

fizemos o depoimento de próprio punho, não tinha nada para contar, eu não tinha nada a 

ver. Depois nós voltamos para São Paulo, aí ficamos no Tiradentes. É, aí teve greve de 

fome, sempre tem as peripécias, houve uma greve de fome da qual eu me arrependo de 

ter feito, porque os homens tiveram uma atitude muito machista. 

A Márcia Mafra que me lembrou isso, porque eu fiz, não era meu irmão, mas 

eram os companheiros, eles decidiram terminar a greve sem nos avisar e nós isolados, 

porque tinha uma parte na penitenciária e outra parte no Hospital Militar, eu estava no 

Hospital Militar, ali no Cambuci, porque eles acharam que eu estava muito fraca, enfim. 

Aí houve essa greve de fome, aí nós fomos todos para a penitenciária, ficamos 

na penitenciária, que aí é um outro tipo de experiência muito louca, porque a 

penitenciária feminina era assim, ela era administrada pelas freiras, e é uma coisa 
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maluca aquilo. Para o lado, não sei se hoje ainda é, para o lado que você olhasse, tinha 

uma pessoa te olhando. Sempre tinha uma carcereira. Era a coisa mais maluca. Não sei 

quantas mulheres que eram. A gente olhava assim, “Vamos para não sei onde”, estava a 

mulher ali. Mas nos respeitaram, nos respeitaram as freiras nos respeitaram, permitiram 

que a gente ficasse juntas, porque presa comum não ficava junta por causa das brigas, 

do homossexualismo, sei lá do quê.  

Enfim, aí depois, eu, a gente voltou para o Tiradentes, quando nós saímos nós só 

tínhamos a roupa do corpo, como eu já disse, e não é força de expressão, é literal, só 

tínhamos a roupa do corpo. Aliás, para ser verdadeira, porque a gente pediu, na OBAN 

para que trouxessem roupa para a gente, e eles trouxeram casaco de pelo de chinchila da 

década de 40, mas não trouxeram nem um vestido, nem uma calcinha. Esse casaco de 

pele era de uma prima rica da minha mãe, naturalmente, porque meu pai era operário, a 

gente não tinha dinheiro para comprar casaco de pele da Casa Canadá. Então a gente 

estava com a roupa do corpo.  

Aí nós saímos, a minha tia, irmã da minha mãe, e a minha... 

E uma coisa que eu faço questão de contar, um dos problemas no DOI-CODI foi 

que eles souberam por alguém que existia um outro filho, além de eu, Iara e Ivan, que 

existia uma outra pessoa. E a minha mãe não queria, porque minha mãe tinha medo que 

fizessem alguma coisa, quando ele tinha só 10 anos, e aí minha mãe fez um acordo com 

eles, porque ela se sentiu tão pressionada. Porque esse meu irmão ele estava na casa da 

minha tia Anita Axelrud Gouveia, que tinha estado presa, cumpriu dois anos durante o 

Estado Novo, era membro do Partido Comunista.  

Então ela dizia assim, “Se descobrirem quem é a Anita”, o meu tio Gouveia já 

tinha morrido, que também esse ficou, todo Estado Novo, depois ele ficou preso em 

Fernando de Noronha, Ilha Grande, aquelas coisas. Então ela tinha, aí eles começaram a 

pressionar. E é muito difícil para você, porque a gente é criado, infelizmente, ou 

felizmente, sei lá, para dizer a verdade, não é assim? A mãe diz, não pode dizer mentira. 

E na hora que você tem que mentir a sua cabeça dá um nó.  

Então, como é que você vai mentir eu você não tem um irmão, que era uma 

criança? Foi muito difícil. Até que minha mãe fez um acordo, “Se vocês me 

prometerem, eu vou confiar, eu sei que vocês não são de confiança, mas eu vou ter que 
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confiar em vocês”. Porque a pressão era muita. E a minha mãe tinha um problema, que 

a pressão dela subia, ela teve um infarto na prisão. A minha mãe enfartou na prisão, que 

é um outro episódio.  

E aí, eu sei que ela acabou dizendo onde estava o Irineu. E aí, quando eles 

voltaram disseram, “A senhora fica tranquila porque ele está lá”, eles sabiam os 

horários, ele foi vigiado o tempo que nós tivemos preso, e o meu irmãozinho de 10 anos 

foi vigiado. Porque quando nós saímos da prisão, naturalmente que nós fomos vigiados 

também diuturnamente, já nem ligávamos mais de encontrar aqueles caras parados na 

porta do prédio, ou quando minha mãe ia visitar o túmulo do meu pai em Perus, que é 

uma subida assim, não tinha ônibus na época, era minha mãe e minha irmã andando e os 

caras na C14.  

Um calor, minha mãe dizia, “Acho que vou pedir uma carona para esses caras, 

porque já que eles vão até lá em cima com a gente mesmo”, porque aquilo a gente foi 

seguida o tempo todo. Eu tenho um problema, até hoje eu não sento de costas para a 

porta, porque a sensação de estar sendo vigiada ela permaneceu.  

Depois que a gente saiu da prisão, a gente conseguiu, a minha tia e a minha 

prima, a gente conseguiram a pensão de viúva, porque meu pai trabalhava. Ele era 

operário e ele quando foi preso, ele tinha parado de trabalhar fazia pouco tempo. Aí nós 

tivemos que reconstruir a vida. E eu costumo dizer o seguinte, eu não fiquei presa um 

ano e meio, eu fiquei cinco anos e meio, porque como eu fiquei lá dentro do Tiradentes, 

enfim, mas depois que eu saí eu permaneci presa, porque o Ivan estava preso.  

E o Ivan, como era menor de idade, porque ninguém faz nada na minha família 

pela metade, faz tudo com muito apuro, esse cara foi levado para todos os lugares que 

vocês imaginam, inclusive para o DEIC. A minha irmã foi visitá-lo na Casa de Custódia 

de Taubaté e ele tinha sido levado para o DEIC. E aí, minha irmã resolveu tentar visita-

lo no DEIC. O que aconteceu que tentaram levar ela lá para cima em uma sala e 

interrogaram ela tudo de novo, e ela em um domingo à tarde ela só pensou assim, “Eu 

não vou sair com vida dessa”. 

Porque em um domingo à tarde, em uma repartição pública, você pode 

desaparecer mais fácil que qualquer outra coisa. A sorte é que ela conseguiu convencer 

os caras de que, que eles eram apenas policiais e que eles eram cães de guarda do 
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dinheiro dos outros. Ela botou os caras em conflito. Ela tem essa, ela não é uma pessoa 

destrambelhada que nem eu. Ela ficou calma na prisão, porque eu era calma e fiquei 

louca.  

Mas ela conseguiu. Não, mas é uma verdade, eu era uma pessoa assim, muito 

pacifista, mas depois disso, eu sei que eu sou uma pessoa destrambelhada e agressiva. 

Eu sei que sou e não tem problema nenhum. Mas ela ficou.  

E o Ivan então era levado, nós estávamos em casa, vendo televisão e daqui a 

pouco tinha a notícia, lista de desaparecidos, fulano, beltrano, Ivan Akselrud Seixas. E 

sem telefone tudo, porque a desgraça nessa situação é não ter telefone nem dinheiro. É 

complicada a coisa.  

Aí íamos conseguir, íamos chegar até a casa do general Altino Rodrigues 

Dantas, que foi a única pessoa que nos deu guarida, quando a gente saiu da prisão, era 

um general pai de um militante, de um preso também, do Altino Rodrigues Dantas, 

sogro da Lenira na época, Lenira Machado Dantas. Aí íamos até lá para conseguir o 

telefone para ligar para Taubaté para perguntar, aí caras diziam, “Não, ele está aqui”.  

Porque desapareciam com o Ivan toda hora, então nós ficamos presos cinco anos 

e meio também. Não foi só o Ivan não. Nós não fizemos mais nada da vida a não ser 

correr atrás do Ivan.  

Bom, aí, depois da saída da cadeia a gente conseguiu renascer das cinzas porque, 

primeiro lugar, nós somos mulheres, não somos mulherzinhas, somos brasileiras e tem 

uma pitada da coisa estoica do judaísmo nessa história, do não se deixar abater. 

Judaísmo, não tem nada a ver com o Estado de Israel, eu faço questão de registrar, dizer 

isso. 

Enfim, então a gente conseguiu sobreviver. Aquela moça me perguntou a 

respeito do luto. O luto permanece. O luto permanece. Mas uma coisa que tudo isso não 

conseguiu me tirar foi a alegria, embora eu esteja chorando, é uma contradição, a 

alegria, a minha dignidade jamais, e nunca me humilharam, porque aqueles caras não 

eram pessoas, eram seres, então, como é que, você pode me humilhar, porque você é 

uma pessoa, agora, deles eu tenho ódio, não tenho mágoa, porque mágoa eu tenho dos 
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amigos que me sacanearam. Dos inimigos eu tenho só ódio. E não ocupa meu 

pensamento.  

Não, mas é, eu acho que foi o Ho Chi Minh que falou que todo revolucionário 

tem que ser um otimista. E quando nós estávamos no Instituto Médico Legal, fazendo 

um trabalho, eu, Amelinha e Iara, aí chegou o ano novo nós resolvemos abrir um vinho, 

aí a Amelinha disse, “Não, mas todos esses que estão aqui dentro com nós, eles devem 

estar dando risada”, e é verdade, porque eu nunca me senti vítima. 

Não, porque para me sentir vítima eu tinha que levar em consideração que 

aqueles caras eram alguma coisa. Não era. Eu fui vítima, talvez eu tenha sido vítima, 

criaram uma ditadura só para mim, porque eu sou paranoica em relação a isso. Eu acho 

que o golpe de tudo foi isso.  

Mas, enfim, eu sobrevivi, não sou vítima, não me senti humilhada, nem quando 

o cara estava com a mão, passando a mão dentro de mim eu não me senti, é claro que 

foi um horror, mas era coisa que a gente, como diz o outro, é coisa que a gente tem que 

passar na vida, talvez, não sei.  

Eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais nada para dizer não. (Palmas.) 

Não precisa bater palma, pelo amor de Deus. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Elza Lobo. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Bom, gente, eu fui presa em 10 de novembro de 1969, 

pela equipe do capitão Maurício. Eu trabalhava na Secretaria do Estado na Fazenda, no 

setor de treinamento de pessoal. Meu pai estava internado no Beneficência Portuguesa, 

que tinha sofrido um derrame e minha mãe estava acompanhando-o no hospital. 

E eu, voltando do trabalho, tinha passado na casa de um amigo que a gente fazia 

algumas atividades profissionais também juntos, e quando cheguei à minha casa, por 

volta de umas 22h, quando fui abrir a porta, a porta estava encostada e estava sentado, 

na escada o capitão Maurício, da OBAN.  
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E meus dois irmãos estavam já também sentados, esperando que eu chegasse e 

eu, como tinha, estava cuidando da casa, porque minha mãe estava no hospital com meu 

pai, eu estava entrando com um litro de leite e, de repente, quando vou abrir a porta a 

porta estava aberta e o capitão Maurício sentado na escada de casa.  

Foi aquele choque, imediatamente ele põe as algemas e põe dentro do carro para 

levar para a OBAN.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele não deu nem boa noite? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não. Nem quem é. Ele estava lá já de plantão.  

Chegando lá na OBAN. Eles levaram para aquele quarto que ficava, não tinha 

nada, era vazio, dali, queriam que, puseram um capuz e o que eu me lembro, que outras 

pessoas não lembram, é que eles me levaram para o térreo, no térreo, eu lembro de ter 

atravessado um espaço de ar, que você percebia que você estava em área externa, e 

entro em um tipo de um túnel, que escorria água pela parede.  

Então, até hoje parece que a única pessoa que passou por esse local fui eu, 

porque ninguém lembra de ter passado por esse local da água que corria pela parede, era 

escuro, me deixaram lá algum tempo e depois de um tempo começaram, “Não vai falar? 

Tem que dizer onde é que estava, o que é que fazia, qual era a organização que 

participa”, enfim, toda aquela pressão. 

Saio desse local e vai para sala, direto, de tortura. Então teve tortura da cadeira 

do dragão, teve os choquinhos em todos os dedos da mão, teve na vagina, teve no seio, 

enfim, tudo o que vocês possam estar imaginando foi executado.  

E eu, depois de todas essas situações, fico jogada, naquela época era um cômodo 

em que você ficava no chão porque não tinha nada, não tinha colchonete, não tinha 

nada. Era no chão, com a porta trancada e se você queria ou tinha necessidade de 
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toalete, você tinha que bater na porta e o que cuidava, se ele queria abria, se ele não 

queria não abria, você que se virasse. Então, era uma forma agressiva. 

No dia seguinte, eles prenderam, eles ficaram de campana na minha casa e 

prenderam o Diógenes de Arruda Câmara, que era um dirigente do PCdoB. Na medida 

em que o Diógenes foi preso, ele ficou associado a mim no processo como se eu fosse 

do PCdoB, coisa que não era.  

Então era... 

 

A SRA. AMELINHA TELES– Você passou a ser muito quente.  

 

A SRA. ELZA LOBO – É lógico. Eu passei a ser a figura perigosa que está 

junto com o dirigente de uma organização, que eles estavam querendo detonar, 

querendo ter dados. Então foi uma situação bastante violenta.  

Eu não sei se, que como você foi depois, se ainda existia, tinha um tipo de 

interrogatório de um sujeito que tentava se passar como se fosse um religioso.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ah, sempre tem. 

 

A SRA. ELZA LOBO – E ele vinha então tentar, como se ele fosse o bonzinho, 

tentar conversar com você, que você tinha que dizer a verdade. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Conselheiro. 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Um tipo conselheiro. E ele vinha, inclusive trazia 

livrinho religioso, achando que você ia entrar na história dele.  
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A SRA. AMELINHA TELES – Às vezes, ele fazia papel de enfermeiro 

também. 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Às vezes ele também fazia. E eu não lembro mais o 

nome dele, só lembro da figura.  

E você para poder fazer as suas necessidades você tinha que bater na porta, e se 

eles quisessem abrir ou se não quisessem você que se virasse onde você estava, fizesse 

aí as suas necessidades.  

Eu não tenho claro até onde eles tinham informações mais detalhadas de 

militância, mas como eu tinha sido ligada à Ação Popular Marxista-Leninista, eles 

trouxeram um sujeito que se apresentava como da Marinha, e tinha, naquele período 

tinha tido toda aquela história de cabo Anselmo, junto com a AP no Rio, então tinha 

uma história assim, que você deduzia que por essa razão eles tivessem trazendo alguém 

ligado a essa área para saber se você estava vinculado, se não estava, para tentar tirar 

informações. 

Não conseguiram nada, porque eu não tinha nada, eu não sabia nem quem era o 

cidadão que estava lá se apresentando. Agora, da saleta onde ficávamos, tinha jornais, 

você ficava em cima dos jornais e o que deu para ouvir foi que, dois dias depois, eles 

prenderam a Therezinha Zerbini. E a Therezinha Zerbini, eu conheci ela de imediato, 

porque tinha estado com ela várias vezes, a voz.  

Mas ela conseguiu naquele primeiro momento driblá-los, que era mulher do 

general, e ela conseguiu não ficar. Ela foi interrogada horas a fio, mas foi liberada. 

Meses depois é que ela voltou outra vez, porque aí já foi por causa de Ibiúna, lá vem ela 

de novo para...  

Então eu acho assim, como marcas daquela situação.  

Agora, as torturas foram intermináveis, e todas, desde tortura na vagina, tortura 

nos dedos, botava o choque nos dedos da mão e punha a máquina para rodar, punha na 
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orelha, punha todos para que você falasse o que você não tinha para falar, porque não 

tinha nenhuma contribuição do que eles estavam procurando, mas era aquela situação.  

E veio inclusive um cidadão que era da Marinha. Eu não consegui nunca 

entender por que é que aquele cidadão apareceu, o que é que tinha a ver a Marinha com 

a Ação Popular. A Marinha tentando trazer outro tipo de informação, mas aconteceu 

essa postura naquele momento.  

E tinha um cidadão, que era uma figura assim bem asquerosa, não sei se ainda 

estava na época de vocês, que era esse que se passava por religioso.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que ele fez o papel de enfermeiro. 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Então ele trazia a bíblia, outra hora ele trazia um 

santinho, outra hora ele trazia alguma outra coisa para que você... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Para consolar.  

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Ou consolar ou você achava que ele era um bom 

cidadão e você ia abrir sua alma para ele, alguma coisa assim. Então, acho que assim, 

essa situação era uma situação conflitiva.  

Então, por exemplo, para você ir ao toalete você tinha que bater na porta para ele 

se quisesse vinha abrir ou não para você ir ao toalete. Para tomar banho você, tomei 

acho que duas vezes, mas eu fiquei lá 15 dias, então, imagina você ter tão pouco tempo. 

Agora, nesse caminhar você ouvia as vozes de quem estava sendo torturado em 

outras salas e você tinha também a forma de que, por exemplo, em um dos depoimentos 

lá, o que eu vi é que eu reconheci o nome de uma pessoa que tinha sido de época de 

militância de universidade e que trabalhava ligado também a um dos órgãos de 

repressão. 
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Aí fiquei, já que ouvi o nome eu tratei de detonar a pessoa, lógico. Então falei, 

não, e eles não perceberam que o nome estava atrás porque ele estava com a fichinha e 

eu vi o nome. Tem o fulano, imagina, que ele trabalhou conosco no mutirão de 

alfabetização lá em Osasco, era uma pessoa que estava sempre ligado ao grupo, nós 

estávamos alfabetizando a população que não tinha conhecimento. Então foi todo um 

lado de você estar trazendo essa figura.  

Agora, as torturas eram constantes. Então, era a cadeira do dragão, era o choque 

nos dedos, no ovário, nas orelhas, enfim.  

E naquele momento também, além de eles terem prendido o Diógenes de Arruda 

Câmara, e queriam vincular como militância e não como alguém que nem trabalhava na 

mesma área profissional que eu e que não estava militando no PCdoB, nada disso. Mas 

a forma era de te pressionar em relação a isso. E torturaram barbaramente o Diógenes.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Dito pelos próprios torturadores.  

 

A SRA. ELZA LOBO – Dito pelos próprios torturadores, que nunca tinham 

atuado de uma maneira tão violenta contra alguém.  

E vinculou então a minha prisão ao Diógenes. E naquele momento eles 

prenderam também um dominicano, da igreja dos dominicanos e esse dominicano 

também foi, então tentavam jogar no mesmo processo. Eu só dizia assim, “E conheço os 

dominicanos porque, inclusive com Morte e Vida Severina, nós fizemos ensaios dentro 

do convento dos dominicanos, porque a PUC, o teatro ainda não estava pronto”.  

Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, a forma de jogar 

era com tudo. Então, se está jogando em relação à militância, à vinculação dos 

religiosos para junto do mesmo processo, o militante que era de uma atividade 

profissional, mas joga também no mesmo pacote. E foi essa postura o tempo todo.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



27 

 

Eu fiquei bem uns 15 dias na OBAN. Quando chegou a menina lá de Santa 

Catarina, a Derlei Catarina de Luca, que também tinha sido da mesma organização de 

Ação Popular, mas eu não conhecia a Derlei.  

Vim conhecer a Derlei dentro da cela. E ela também foi barbaramente torturada, 

a ponto de ficar gritando para que ela pudesse ter pelo menos o mínimo de socorro. Aí 

tinha um médico que estava também detido e ele pressionou de que ela precisava de 

tratamento, eles levaram então para o Hospital Militar e ela ficou lá vários dias.  

Bom, como eles não conseguiam nesse contexto todo ter nada mais efetivo, mais 

claro, mais nada, depois dos, acho que foram 8 ou 10 dias, então eles transferiram para o 

DOPS, e aí no DOPS não teve tortura, teve só interrogatório, mas eles sempre jogavam 

dentro da cela pessoas que você não sabia quem eram, que tipo de pressão eles estavam 

para ver se conversava, se não conversava.  

E foi o momento em que tinha inclusive muita gente ligada à imprensa. Estava a 

Rose Nogueira, estava a Edith Negraes.  

Então você tinha uma outra possibilidade de tentar entender onde você estava, 

mas ao mesmo tempo, sem nenhum outro tipo de contato maior e nem de depoimento, 

nada. Depoimento começou muito tempo depois, e aí o depoimento foi todo em cima de 

duas pessoas que, segundo depois ficamos sabendo, eram especialistas em atividades 

partidárias, e que então essas pessoas vinham para tentar fazer um tipo de interrogatório 

para ver se você caia em contradição, de que você era ou não ligada àquele grupo ou a 

outro. Então, no fundo era toda uma forma muito pesada de você se comunicar.  

Por outro lado eles também tentavam, naquele fundão lá do DOPS, de colocar 

pessoas que você sabia que não eram de militância política, mas que não sabia por que é 

que tinham jogado ali, se era para a pessoa ouvir se você conversava com alguém das 

outras celas, se era para ver qual era o pensamento, não é, que estava circulando e era 

uma forma assim, você percebia, inclusive, uma das vezes, sem nenhum 

constrangimento de presença, nada, mas chegavam a pegar as prostitutas da rua e jogar 

dentro da cela com a gente. Eu acho que aconteceu isso também no seu período.  

Não, no nosso sim. 
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Então você ficava em uma dúvida de quem são essas pessoas, o que é que elas 

estão fazendo aqui, o que é que elas estão ouvindo. Então você não falava com ninguém 

dos que estavam nas celas ao lado para não chamar a atenção para nada. Ficava só em 

uma escuta.  

A gente teve momentos também, aquele momento no DOPS estava lotado, então 

era a quantidade de gente que estava nas várias celas, e naquele momento também, foi a 

forma assim, estava aquele deputado do Rio, que tinha tido envolvimento com uma 

“socialite”, então era uma coisa de chamar a atenção, eles queriam.  

Mas ele quando saiu ele saiu tão tocado que ele botou a boca no trombone, 

denunciou tudo o que ele tinha assistido dentro do DOPS.  

Eu estou tentando agora lembrar o nome dele e não estou conseguindo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não era o Brandão 

Monteiro, era? 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não. É um do Rio de Janeiro. Mas depois eu lembro o 

nome, tenho anotado em casa, depois eu lhe passo.  

Mas o que eu acho é assim, foi esse período todo muito de você sentir que, a 

todo o momento, você tinha pressões. Ou era alguém que estava colocado ali para saber 

o que as pessoas estavam conversando, no outro momento, era de ver o que é que eles 

poderiam jogar mais para cima das pessoas.  

Mas o que existiu desse período todo é que se conseguiu criar um clima de muita 

confiança entre os diferentes militantes que estavam dentro do DOPS. Então, mesmo 

com as celas ultra lotadas você conseguia ter uma forma de acompanhar mais de perto, e 

eu consegui, junto com um outro militante também, de que a gente começasse a fazer os 

pratos para levar nas celas, que era uma forma também da gente ver o que é que estava 

acontecendo em cada lugar e, ao mesmo tempo poder ter uma forma mais, como é que 

eu poderia dizer, mais digna, ao invés de passar aquele latão e fazer o prato, a gente 

preparar o prato e entregar para cada um dos companheiros. 
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E isso o carcereiro da época conseguiu pelo menos entender e abriu espaço para 

que se fizesse isso. Acho que naquele momento também, uma outra coisa que foi muito 

forte, foi que já tinha o padre Augusto que estava detido, mas, imediatamente chegaram 

vários dos dominicanos, o frei Betto, o frei Jorge, e a gente conseguiu fazer uma 

celebração de que se tivesse uma maneira de na hora da celebração a gente passar 

mensagens, através dos religiosos que estavam fazendo a celebração.  

Então esse foi um caminho importante para que as pessoas ficassem mais a par 

do que estava acontecendo e houvesse uma grande solidariedade nesse relacionamento.  

Terrível foi também o interrogatório, porque estava à frente do DOPS lá, era o 

que morreu lá em Santos, o Fleury. Ele fazia sempre aquela apologia na hora dos 

interrogatórios, mas você não tinha nenhuma coisa muito clara do que é que ele queria 

saber ou se era só para fazer teatro, o que acontecia.  

E teve uma pessoa que eles chamaram de fora, agora eu não lembro o nome, era 

um que era especialista em Partido Comunista, e ele veio fazer interrogatório comigo e 

fez o interrogatório também com o Diógenes de Arruda Câmara para recuperar a 

militância histórica de tudo. Então era uma loucura porque você passava horas lá com o 

cidadão falando da caminhada histórica do partido e você ficava na sua.  

Como naquele período também tinha dois dominicanos que também tinham 

estado presos, eles queriam saber se conhecia ou não conhecia os dominicanos. Como 

eu era da PUC, a PUC os ensaios do “Morte e Vida Severina” foram em um convento 

dos dominicanos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só um minutinho, está 

dando interferência, entrando uma rádio no som do microfone. Só um minuto, ele já 

tira. 

Continua, Elza, por favor. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Então tinha essas situações assim, que você achava até 

ilógicas. Quer dizer, você está dentro de um contexto, você está vendo o que está 
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acontecendo com as pessoas, a forma como as pessoas voltavam da tortura arrebentadas 

e de repente você tem um outro quadro que parece que tudo.... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Vinha um grupo de policiais para saber, falar o 

que ela achava da situação do país.  

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Que era uma coisa descolada do momento onde 

você estava.  

Então o que se conseguiu foi criar, naquele contexto todo, um relacionamento 

com as pessoas muito bom, muito próximo e que as pessoas de solidarizavam muito de 

um ajudar o outro na medida do contexto todo.  

Agora, por outro lado, você não tinha um quadro completo de tudo o que estava 

acontecendo e você ficava com, por exemplo, quando vinham pessoas que também 

estavam ligadas à prostituição e que eles jogavam no mesmo lugar... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Teve um tempo que não tinha mais lugar na cela, 

eram 30 mulheres ali, não cabia. 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Não cabia ali, mas eles colocavam e você ficava em 

uma situação de não saber se você conversava ou se não conversava.  

Bom, aí teve também mãe que venho com recém-nascido. E aí, o que é que você 

fazia com o recém-nascido que estava ali com a mãe? A mãe com o peito duro porque 

não tinha conseguido tirar o leite. Ali já vai a dona Elza a ajudar, a fazer massagem, a 

botar água quente, mas era uma forma de você ser solidário com que estava nessa 

circunstância.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Elza, deixa eu perguntar 

uma coisa, para montar essa cronologia, que é tanta coisa que eu fico até passado, você 

foi muito para Cuba montar grupos de solidariedade, saúde. Isso é tudo depois da sua 

prisão? 

 

A SRA. ELZA LOBO – É depois. Nada disso foi antes. Tinha antes só a 

amizade, mas o relacionamento todo esse foi depois da prisão.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Você já tinha cumprido toda pena mesmo, o 

que é que você ia fazer.  

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não. Não, e foi interessante, porque a gente fez 

muitos, a gente teve também muito esse outro lado de tentar, dentro do próprio espaço 

do DOPS, da gente tentar trocar ideias sobre alguns temas, aprofundar mais.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso é 1969, não é, que 

você está falando? 

 

A SRA. ELZA LOBO – É 1969.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só perguntar uma 

coisa, que a Amelinha já vai começar a fazer perguntas. 

Amelinha, os relatórios do Araguaia, que vocês leram aqui, era tudo do Arruda 

também? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, não.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não era do Diógenes? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quem fez relatório do Araguaia é Ângelo 

Arroyo, que foi assassinado na chacina da Lapa em 1976. Foi ele que fez o relatório.  

 

A SRA. ELZA LOBO – É, foi da Lapa. 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele que fez o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, aproveita que você 

já está com a palavra. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria fazer uma pergunta para Ieda... Eu 

cortei sua palavra? Não porque ele passou para mim, eu não queria... 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não. Pode... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amélia Teles com a 

palavra.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria fazer uma pergunta para a Ieda que é 

a seguinte, ela fala de um adolescente que é torturado até a morte dentro da Operação 

Bandeirante, que era um adolescente loiro... 
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – É. Ele não era adolescente, ele era um menino 

muito franzino, parecia ser adolescente, mas ele provavelmente não era um adolescente. 

A impressão... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas ele não poderia ter 15 anos de idade? 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Poderia ter 15, 16, 13. Porque ele era muito 

franzino, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas 15 anos de idade hoje é adolescente. Pode 

ser que naquele tempo não, mas agora.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Ah, mas eu estou falando daquele tempo.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, naquele tempo não, mas hoje é 

adolescente. É o seguinte, pela data, é abril. Você é presa no dia 16 de abril de 1971. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Isso.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Em São Paulo, Operação Bandeirante. E quem 

desaparece nesse período, nós temos dois desaparecidos desse período. Um é Abílio 

Clemente Filho... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas esse menino é mestiço.  
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A SRA. AMELINHA TELES – Que é negro.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – É. É um negro.  

A SRA. AMELINHA TELES – Que é um negro e já teve Audiência aqui sobre 

o caso dele. Não temos informações, mas tem muita informação da militância dele, do 

desaparecimento dele, pelo deputado Antonio Mentor, que é daqui da Casa.  

Agora, eu estou pensando assim, em levantar por hipótese, não seria o Marco 

Antônio Dias Baptista?  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não tenho a menor ideia, não conheço.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Porque o Marco Antônio Dias Baptista, ele 

tem 15 anos quando ele desaparece. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas tem, alguém tem fotografia desse rapaz? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tem. Tem no livro, no dossiê. Eu vou buscar o 

dossiê lá para você.  

Você busca, Renan? Vamos buscar o dossiê porque você vai ver, tem a foto dele. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Esse menino, eu procurei depois no cemitério e 

não achei o enterro dele.   
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A SRA. AMELINHA TELES – Não. Ele é desaparecido. A família procura 

desde 1971, justamente essa época que você está levantando, até hoje.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Acho que por volta dos vinte e poucos... 

A SRA. AMELINHA TELES – E os irmãos, hoje, a família vai diminuindo. A 

mãe morreu em um acidente de carro, lá em, de Brasília para Goiânia, em uma atividade 

de busca. Foi em uma atividade de busca de informação sobre o filho, ela volta para 

casa, que ela morava em Goiânia, e morreu.  

Mas tem dois irmãos, o Wladimir e o Renato Dias, um até escreveu um livro 

sobre a Maria Augusta Thomaz e o Márcio Beck, sobre a morte deles, o 

desaparecimento deles, foi até mencionado esse livro aqui outro dia, em uma audiência, 

da Maria Augusta Thomaz.  

Ele era loiro, a família é loira, a família é branca, loira, de olho azul, então, 

quando você falou desse caso eu fiquei pensando se não seria esse caso.  

O Renan foi buscar o livro, vamos mostrar a foto dele, vamos ver se você... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Ele era uma pessoa muito franzina.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele tinha 15 anos. Pela história dele, tinha 15 

anos. E ele era um militante do Movimento Secundarista, em plena repressão, o que 

pode ter caído nas garras da repressão, porque era um momento de ditadura, ser 

secundarista, do Movimento Estudantil, é complicado mesmo.  

Isso que eu queria te perguntar, então nós vamos esperar a foto. 

Queria lembrar o seguinte, que eu acho, tem estudos na Argentina, eu não 

cheguei a ver aqui no Brasil, estudos mais detalhados sobre esse assunto. Se os centros 

clandestinos de tortura aqui no Brasil são considerados campos de concentração ou não. 

Isso é uma discussão teórica, muito teórica, mas nos interessa de uma certa forma 
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porque o campo de concentração, ele é clandestino, ele tem certas características, que os 

nazistas montaram campo de concentração, evidentemente que os nosso não vão ser 

iguais, mas... 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Guardadas as devidas proporções... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – As proporções e as distâncias e os aspectos 

culturais, mas seria, a Operação Bandeirante, isso para tese, mas é uma discussão que a 

gente faz e que a gente deve prestar atenção aqui nas audiências porque seria, a 

Operação Bandeirante, ou Bandeirantes, ou DOI-CODI, ele é um centro clandestino de 

tortura, nós nem chamamos de centro clandestino de tortura porque... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Centro legal de tortura não existe.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, não existe também. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Nem a ditadura é aceita, legalmente é... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, um centro legal de tortura nós não vamos 

ver. Então, é que quando a gente fala os centros clandestinos de tortura nós estamos 

pensando nos sítios, naquelas casas da morte, que são fora das instituições.  

A OBAN ela é um híbrido, porque ele tem uma parte que é a delegacia, 36ª, e 

outra parte que ninguém nunca esclareceu, que é aquela outra parte. Ela funciona nos 

dois prédios como centro de tortura, de assassinado, de desaparecimento. Funciona nos 

dois prédios, mas isso é bastante, eu acho que tem que ser bem esclarecido aqui durante 
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essas audiências, porque nós estamos pleiteando recuperar, ali ter um centro de 

memória, fazer um centro de memória na Operação Bandeirante, onde foi a Operação 

Bandeirante, que é a 36ª.  

Porque não é só lá atrás, você acha que ficou lá atrás, naquela parte, você ficou 

na frente. Mas, por exemplo, na minha época, muitas pessoas foram torturadas, eu 

mesma fui torturada e vi um assassinado, sou testemunha ocular de um assassinato 

dentro da 36ª Delegacia, do Carlos Nicolau Danielli, ele era um dirigente comunista, ele 

é assassinado dentro da 36ª Delegacia, não é lá atrás.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não, mas eu não... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, estou só esclarecendo. Não, não estou 

esclarecendo para você, Ieda, que você é da minha luta, você já sabe. Mas eu estou 

colocando aqui porque isso, às vezes vai pleitear, hoje outras pessoas entram nessa luta 

e não conhece essa história, então é bom a gente reforçar isso.  

Agora, o campo de concentração, uma característica dele que nós sempre 

ficamos na dúvida se a gente chamaria os nossos de campo de concentração, é o 

trabalho. E quando você fala eu você está trabalhando na cozinha isto é campo de 

concentração.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não fosse eu judia, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, sim, ainda pega a judia e põe, as 

características, isso fica muito acentuado, para mim, porque é uma preocupação que eu 

tenho em definir o campo de contração, isso é uma questão conceitual, mas que eu acho 

importante.  
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas a sensação, se você pensar, chega 

determinada altura que você está ali, eu estava me sentindo personagem de filme de 

campo, você fica... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu entendi. Mas eu acho que essa questão do 

campo de concentração fica uma característica forte essa questão do trabalho, porque se 

a gente for pegar lá a ESMA, que é a Escola Mecânica Armada, lá em Buenos Aires, lá 

hoje é um centro de memória, de direitos humanos, mas é um local onde nós vamos ter 

o trabalho como uma atividade... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Como forma de dominação.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Como uma atividade permanente dos presos 

que ali se encontram. Trabalho assim, eles eram obrigados a fazer passaporte falso para 

os próprios policiais, que atuavam ali e outras coisas mais.  

Então, quando você falou do trabalho o que me impressionou foi isso, se 

poderíamos caracterizar a Operação Bandeirante como um campo de concentração? 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Guardadas as devidas proporções, com certeza.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Poderíamos? Pois é. Fica essa questão.  

Agora o livro chegou. Você marcou aqui ou não? Não. Então eu vou procurar, 

mas eu queria. Você vai falar, que eu vou procurar aqui no livro aí você fala.  

É o seguinte, Elza, eu queria saber se o Diógenes Arruda, porque o Diógenes 

Arruda foi companheiro do meu Partido, ele era do meu partido quando eu era daquele 

Partido, que era o Partido Comunista do Brasil, e ele foi torturado e denunciou essa 

tortura e ele era uma pessoa que se, e ele foi torturado mas ele também denunciou 
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bastante a tortura, e eu tinha a impressão, e eu vivia clandestina, quando ele foi preso, 

então eu não podia visitá-lo.  

Eu tinha informações que eram, chegavam até a mim, vindas de vários lugares 

até, então você perde muitos elementos dessa informação. Mas eu tinha a impressão que 

ele foi torturado também dentro do quartel, porque sempre isso era muito comentado no 

Partido, que ele tinha sido preso, que ele foi torturado na OBAN, mas que ele foi 

torturado no quartel.  

 

A SRA. ELZA LOBO – Ele foi torturado no DOPS também. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sim, no DOPS, claro, porque o Fleury não 

suportava o Diógenes Arruda, imagina. Isso quem conheceu o Diógenes Arruda sabia. 

Ele era uma pessoa que não, ele não fazia concessão de jeito nenhum, ele foi muito 

digno, ele era um comunista e ele falava, “Eu sou comunista”. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Da esquerda para a direita, da direita para esquerda, de 

cima para baixo... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Isso. “E não vou falar”. E não vai falar. E ele 

falava para os caras mesmo, “Eu não vou falar. Comunista não fala”. E ele se manteve.  

 

A SRA. ELZA LOBO – O Gaeta, na OBAN, quando o torturado falando do 

Luiz Eduardo Merlino falou, esse cara parece o Arrudão.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Está parecendo o Arrudão.  
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A SRA. ELZA LOBO – “(ininteligível 1:32:00) relógio torturando ele e o 

desgraçado não falou. Esse aqui também não quer falar”.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pois é. E o Arrudão ele foi, comportamento 

dele foi o tempo todo assim. Felizmente, isso eu vi, porque o Arrudão tinha várias 

características, mas essa da firmeza, da dignidade, essa, ninguém, da dignidade na 

prisão, ninguém critica.  

Porque às vezes a gente, e aí eu queria saber se ele passou pelo quartel, porque 

para nós é importante a gente saber, porque nós estamos procurando como é que foram 

mortos, como é que foram desaparecidos, aonde é que eles passaram, e ainda nós temos 

poucos elementos para esclarecer isso, mas... 

 

A SRA. ELZA LOBO – O que eu me lembro é que ele também foi levado para 

o Rio de Janeiro, não ficou só em São Paulo, então, quando a gente estava em São Paulo 

e ele foi levado para depoimento no Rio de Janeiro.  

E foi realmente uma pessoa assim muito correta, muito digna de estar sempre 

com a defesa dos princípios que ele acreditava. Então eu acho que assim, a gente pode 

ter diferenças de outra natureza, mas em relação a postura dele não. Quer dizer, é uma 

pessoa muito correta, muito digna em relação ao que ele acreditava, não é.  

Agora, o que eu estava lembrando também é assim, até algum tempo atrás, 

aquele pessoal ligado à Record, que estava fazendo também um levantamento dos locais 

de sítios de tortura, um dos locais é ali perto de Carapicuíba. E eu me lembro de, na 

minha época de acadêmica, de estar mais em contato com essas festas populares e tudo 

e a gente fazia a festa de Santa, Cruzinha perto de Carapicuíba, e quando, passada 

prisão, passado o exílio, quando voltei que voltei lá no local, fiquei sabendo que lá tinha 

um local de tortura, onde várias pessoas foram para lá.  

E aí, como a pessoa que comentou era morador, então deveria saber o que estava 

acontecendo, com aquele pessoal da Record que estava fazendo também aquele 
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levantamento, eu passei para eles a informação. Agora, nunca soube realmente depois se 

chegou, se confirmaram ou não. 

Mas, eu acho que assim, em um momento, você tem esses locais como locais de 

festa, de tudo, e em um outro momento, aquele local se transforma em um local de 

tortura.  

 

A SRA IEDA DE SEIXAS – Quem desapareceu foi o Mariano Joaquim. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, ele é 1970. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS -  Em 1970. Poderia até ser, mas foi em 1971, por 

volta de 28...O Antônio foi preso dia 21, foi uma semana eu acho. Deixa eu ver, 21, 23, 

24, 25... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não. Não pode ser. Esse levantamento que o, 

essa pergunta que eu fiz aqui para ela sobre o Marco Antônio Dias Batista, se ele é a 

mesma pessoa que ela viu sendo morta na Operação Bandeirante, não pode ser a mesma 

pessoa por causa do ano.  

Eu me confundi. Eu achei que era 1971, mas é 1970. Ele é 1970. Então é um ano 

de diferença. Não é.  

 

A SRA. ELZA LOBO – Ele é biótipo desse moço que está do lado do Adriano.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não é. Por causa do ano, não é possível. Em 

1971, ele já tinha desaparecido. Ele não ia ficar um ano lá... 
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A SRA. ELZA LOBO – Não. Só o Edgard... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Só o Edgard Aquino Duarte que ficou dois 

anos. Mas a gente não sabe de outro caso que tenha ficado ali na Operação Bandeirante.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não. Ele chegou na Operação Bandeirantes. 

A SRA. AMELINHA TELES – E eu acho que fica descartada essa hipótese. 

Nesse momento fica descartada essa hipótese. Eu estava tentando lembrar... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – A sensação que eu tenho, Amelinha, é que esse 

menino ele não tinha... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT- Amelinha, fala o nome da 

pessoa que vai falar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quem vai falar agora é a Ieda de Seixas.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – De novo? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Você não está falando? 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Estou tecendo comentário. Não, que é o seguinte, 

esse menino, a sensação que eu tenho é que, pelo comportamento dele durante a tortura, 

é que eles queriam saber de alguém e esse menino não tinha a menor ideia. Tanto que 

surge a palavra Santos, eu não sei se era José Santos, cidade de Santos, e era um menino 
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que ele não, todo, tudo, não é a questão de ele responder simplesmente “Não sei” para 

se livrar da tortura ou porque era um cara muito firme.  

Ele, efetivamente, ninguém, acho meio difícil alguém usar uma expressão, “Pelo 

amor de Deus, eu não sei do que vocês estão falando”. Isso não me parece, não me 

parece, eu posso estar enganada, de um militante na tortura pode dizer não sei, não sei, 

não sei. Mas esse “Pelo amor de Deus” me parecia uma pessoa que não pertencia aquele 

mundo, entendeu? 

É isso. Mas é. Tanto que ele estava meio assustado na hora que chegou, porque 

sentaram ele, eu lembro da camisa do garoto, era uma camisa clara com risquinho azul e 

a manga da camisa, que ela era curta aqui, e estava frio, gozado. Isso foi em abril, 

estava, mas ele estava de manga de camisa. Que estranho. Aquele garoto deve ter vindo 

de algum lugar que era quente, provavelmente.  

Ele estava com o cabelo parecia que molhado, sei lá se era gel, gomex, 

provavelmente, porque o cabelo dele era liso, e ele estava com uma calça social meio 

bege e eu lembro que a camisa era branca com uns risquinhos azuis ou cinza, sei lá, uma 

coisa assim, e o comportamento dele era uma coisa do tipo, “Pelo amor de Deus, mas eu 

não sei o que é que vocês estão dizendo”. 

Era a única coisa que a gente ouvia. E foi até o fim. E esse menino efetivamente 

desapareceu, porque ele não foi levado junto, para baixo, junto com os meninos. O 

corpo dele, eles apagaram as luzes e a gente ouviu aquele, os caras correndo pela 

escada, descendo, o barulho, e nunca mais, e depois a reação daquele demônio lá, do tal 

do major Edgar entrar e dizer assim, “Não, não aconteceu isso, vocês estão loucas”. 

“Como não aconteceu se nós...”. “Não, não, não. Vocês estão loucas. Isso não 

aconteceu”. 

Nem apagou a luz. Então uma coisa muito estranha. A sensação que eu tenho é 

que esse menino ele foi preso porque queriam, assim, aquelas coisas de querer saber 

quem é, e eles exageraram na mão e o rapaz morreu.  

 

A SRA. ELZA LOBO – Então, nesse exagero de mão, eu acho que assim, era 

uma das posturas que eles faziam questão de colocar.  
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Por exemplo, quando eu fui levada junto com a Cidinha Santos, de Ribeirão, do 

DOPS para o presídio Tiradentes, eles nos colocaram, primeiro a saída dali, onde hoje é 

o Memorial da Resistência, que ali era o presídio, o presídio maior do outro lado, mas 

ali você tinha as celas, tinha tudo. Quando a gente saiu dali eles tinham a população, do 

lado de fora, ficava esperando quem ia sair, e eles faziam questão de deixar juntar 

público para ver os terroristas que estavam saindo.  

Então o que é que eles faziam? Eles punham o pessoal todo com metralhadora, 

você entrava dentro da caminhonete, do carro, e aí vinha um policial atrás com a arma 

na tua cabeça, estava eu e a Cidinha no banco de trás, e o Paulo de Tarso Venceslau na 

frente.  

Então, no Paulo de Tarso, eles punham a arma na testa e, na Cidinha e em mim 

nas costas, porque eles estavam atrás de nós. E iam ali do presídio, para o Presídio 

Tiradentes dali do DOPS, até lá, com a maior velocidade que era para você levar susto, 

para você achar que ia desequilibrar, que você podia estar sendo, enfim, era realmente 

psicológico.  

E quando você chegava no presídio, eles faziam você ficar nu e ficar fazendo 

movimento para ver se não tinha nada na vagina, para ver se não tinha escondido nada, 

aquele agachamento para poder estar... Então, era uma forma de desestruturar a pessoa 

na sua intimidade, na sua forma e ser.  

Então, essas nuances todas elas acabam não sendo muito difundidas porque as 

pessoas recatam a sua dignidade, não querem que a família fique sabendo que aconteceu 

isso e tudo, mas foram situações que eram comuns no dia a dia.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – No dia a dia.  

Mas, eu posso fazer uma outra pergunta para a Ieda? Porque, quando você, a 

Ieda. Porque a Ieda, ontem nós ouvimos um agente, um agente. 

Eu sou Amelinha Teles, da Comissão da Verdade, e eu quero fazer uma pergunta 

para Ieda de Seixas. 
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Ontem nós ouvimos um agente, um ex-sargento do Exército que trabalhou com 

os torturadores e demais funcionários, ali da Operação Bandeirante, que trabalhou no 

DOI-CODI, e ele falou que tinha quatro mulheres que atuavam junto com os 

torturadores e com os demais funcionários ali da Operação Bandeirante. E uma delas era 

Beatriz ou Bia e era loira. Por isso que quando você... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não, não, essa menina era Beatrice. A história 

dela... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E não era loira não? Ieda de Seixas. 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não. A história dessa moça é uma história meio 

louca porque ela apareceu na Operação Bandeirante. É uma história louca. Não, não. 

Ela apareceu e eu vou dizer o quê. A gente estava no banheiro e a Iara já viu ela sendo 

interrogada. Os caras não sabiam que a Iara estava vendo.  

Os próprios caras da OBAN não sabiam quem era a moça, porque ela apareceu 

assim da madrugada para manhã, com fita nos olhos e na boca e nos braços. Alguém 

colocou ela ali.  

Quer dizer, existem várias teorias. Algum daqueles diabos ali veio de noite, o 

cara tinha livre acesso, largou a mulher e foi embora. Ela estava, como é que se diz? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Amordaçada. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Amordaçada. Porque ela tinha uma fita na boca. 

E essa moça ela era estudante de Arquitetura, tinha um comportamento estranho e ela 

permaneceu muito tempo no DOI-CODI, porque ela não perguntava, não queria saber 

nada, mas ela tinha umas coisas assim, “Ai, meus dedos estão enferrujando porque eu 

não posso tocar piano”. E uma pessoa sendo torturada. O que é que você faz com uma 

pessoa dessa? Você quer bater, não é? Mais uma vez.  
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Ela tinha um comportamento, tanto que a gente alijou ela. A gente não deixava 

ela participar de nada, porque ela era estranha. E ela permaneceu muito tempo. Depois 

que a gente saiu do DOPS, nós fomos para o DOPS, elas voltaram, ela com a minha 

mãe e o Tibiriçá, o Brilhante Ustra disse, “Bota junto para ver se ela enlouquece a 

velha”.  

Só que minha mãe enlouqueceu a moça, porque ela começou a contar umas 

histórias de círculo do fogo, enfim, umas histórias lá e a moça teve que entrar na da 

minha mãe. Mas o nome dela era Beatrice, ela era belga, tinha sotaque, tinhas umas 

históricas malucas de que ela era sobrinha do Rei Carol e que ela fugiu da Romênia, 

mas ao mesmo tempo, não sei o que tinha, belga, e que chegou em um porto e não tinha 

luz, incendiaram o irmão dela de 9 anos, para poder iluminar o porto, os comunistas 

fizeram isso.  

Quer dizer, aí eu disse, “Seu irmão devia ser muito grande, não é? Porque como 

é que você vai incendiar uma pessoa para iluminar um porto, o gurizinho tinha só 9 

anos”. A mulher eu não sei até hoje qual é a dela, porque se você perguntar para a 

Lenira, para qualquer uma que foi, mas é verdade. Eu acho que ela foi colocada ali para 

enlouquecer a gente, só que a gente deu um nó nela, porque nós, eu e a minha irmã e aí 

aparece a Tânia Mendes e a gente diz, “olha, não fala com ela”. 

Mas era Beatrice e ela permaneceu presa, eu não sei o sobrenome dela, ela tinha 

um sobrenome e falava francês, ela era belga, porque ela tinha sotaque inclusive. Ela 

tinha ligação com o pessoal da AP, porque foi presa uma moça da AP, na hora que a 

moça chegou na cela do lado, essa mulher ficou tão nervosa que ela quase que arrombou 

a parede para poder falar com essa pessoa, que eu não lembro quem era a moça. Mas era 

Beatrice, não era Beatriz, e não era loira, era morena.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho assim, eu queria fazer uma proposta 

de resolução, encaminhamento da Comissão da Verdade. Tem que ser convocado aqui o 

delegado de polícia Davi dos Santos Araújo, pela denúncia, outras denúncias que foram 

feitas aqui a respeito da atuação dele, aquele que diz que não tortura mulher feia.  
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – O pior é ser abusada por um ogro daqueles. Se 

fosse um cara bonito ainda vá lá, mas pelo amor de Deus.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Então é necessário que ele preste depoimento, 

que ele preste esclarecimentos sobre os crimes que ele cometeu.  

Porque aqui ele já apareceu no caso do Aylton Mortati, tem um exame, um 

pedido de exame, uma requisição de exame de laudo necroscópico assinado por ele, 

dizendo que encontrou um cadáver bem no dia, nos dias que o Aylton Mortati teria sido 

preso, porque o Aylton Mortati deveria ter sido preso no dia 4 de novembro de 1971 e 

morre, quer dizer, a gente nunca sabe o final, que ele é um desaparecido, mas lá nesse 

documento do Davi dos Santos, assinado pelo Davi dos Santos Araújo, ele teria, ele, 

Davi, encontrou um cadáver debaixo do Viaduto Bresser.  

Quer dizer, é estranho um delegado de polícia estar andando na rua e encontra 

um cadáver debaixo do Viaduto Bresser, no dia 14 de novembro de 1971  

Não, era o Mortati. Era o Mortati. E está escrito 36ª delegacia, que a 36ª é aqui 

no Paraíso. 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Que é a OBAN. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não. Sim. Claro. A 36ª aqui no Paraíso e e ele 

acha lá na Bresser, que não é nem função dele estar ali vasculhando o Bresser.  

E ele risca, tem dois x, não é risca, bate, naquele tempo que tinha máquina de 

datilografia tinha o x, quando você errava você não punha x? Então ele põe x em cima 

do 36ª e põe em cima 25, 25ª.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Ah, ele pegou um negócio da 36ª... 
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A SRA. AMELINHA TELES – É, mas ele esqueceu que ele assinou, está 

assinado Davi dos Santos Araújo, então eu acho que ele tem que ser ouvido aqui por 

essa Comissão, esse é um dos assassinos do seu pai, que é o Joaquim Alencar de Seixas, 

que foi assassinado no dia 17 de abril de 1971, aqui em São Paulo, na Operação 

Bandeirante, e ele foi o cara que a estuprou, não é, Ieda? 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – É. É considerado estupro. Fundo de garrafa. A 

minha violação foi manual.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – É. Mas é estupro.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – É estupro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É estupro. Então isso aqui tem que ser 

registrada essa denúncia e ele tem que esclarecer para a Comissão da Verdade, tanto a 

Comissão Estadual, como a Comissão Nacional da Verdade.  

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Ele disse que não torturava mulher feia. O duro é 

ser abusada sexualmente por um ogro.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, Elza, quer falar mais 

alguma coisa para concluir? Chega de sofrimento não é?  

Bom, eu queria agradecer a presença de todos e todas, e até fazer esse 

encaminhamento que você falou, Amelinha, tem que aprovar, esse encaminhamento tem 

que aprovar.  
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O pessoal da Agência Brasil está aqui hoje não é? Eu vou fazer uma solicitação 

no ar, como a TV Assembleia tem as imagens via internet, a gente gostaria de saber se a 

TV Brasil não poderia retransmitir ou pelo menos aproveitar, pedir as imagens. Isso é 

importante para a gente.  

Está bom. Então hoje nós estamos encerrando nossos depoimentos.  Amanhã não 

vai haver sessão, não é Amélia? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Certo. Então amanhã ao 

meio-dia lá na Geologia na ESP vai ter a Caravana da Anistia, com reconhecimento da 

morte do Alexandre, o Queiroz ainda vai ficar para uma outra oportunidade, as 18h, na 

Catedral, tem a missa do Vannucchi, na Catedral, hoje à noite tem o show, às 19h, no 

Centro Cultural Vergueiro, do Sérgio Ricardo, que ele vai falar do calabouço. 

Amanhã, sábado as 15h, 3º edição do Projeto Cine Bijou, Cine Memória, com o 

Núcleo da Memória, exibição do documentário “1964, Um Golpe Contra o Brasil”, de 

Alípio Freire, na Praça Roosevelt, 184. Quem quiser confirmar são dois e-mails, 

andresa@pjsp.org.br ou contato@nucleomemoria.org.br.  

E, finalmente, domingo, às 19h, mudança do nome do Studio 184 para Teatro 

Studio Heleny Guariba, Praça Roosevelt, 184. 

Agradecer as companheiras, Elza Lobo e Ieda de Seixas, pela coragem, pela 

força do depoimento. Queria fazer um requerimento, que a TV Assembleia editasse a 

gravação do Merlino para a gente poder, para a gente entregar para a família, em 

primeiro lugar, a gravação do Merlino para a gente começar a utilizar, talvez a gente 

possa até usar lá no Bijou, porque a Dulce vai anunciar lá o Projeto.  

Ninguém quer falar nada mais não?  
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Bom, não havendo mais nada declarar, nada a ser dito, damos por encerrada a 

presente Sessão.  

Obrigado.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia a todos. Está 

instalada a 21ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva.  

Audiência sobre os casos de Heleny Telles Ferreira Guariba e Paulo de Tarso 

Celestino, 14 de março de 2013, auditório Teotônio Vilela. 

Nesta sessão, dia 14 de março, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio 

Vilela, para a oitiva dos depoimentos sobre os casos de Heleny Telles Ferreira Guariba 

e Paulo de Tarso Celestino, desaparecidos em 12 de julho de 1971.   

Uma apresentação das atrizes, Dulce Muniz, Egle Monteiro, Leandro Lago e 

Beto Capeta, uma pequena dramatização lembrando a memória e a obra da nossa 

querida Heleny.  

Dulce Muniz.  

 

 

*      *      * 

- É feita a dramatização. 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ricardo Kobayashi vai 

fazer a leitura do memorial da Heleny e do Paulo de Tarso. Em seguida nós vamos 

passar para a composição da Mesa.  

Faz só o contexto, a Tatiana Merlino vai ler.  

Então, com a leitura de Tatiana Merlino, os dados biográficos de Heleny Telles 

Guariba.  

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Heleny Telles Ferreira Guariba, desaparecida 

em 12 de julho de 1971. Dados pessoais Heleny Telles Ferreira Guariba. Data de 

nascimento, 17 de março de 1941. Local de nascimento: Bebedouro, São Paulo, Brasil. 

Organização política: Vanguarda Popular Revolucionária, VPR.  

Dados biográficos, Heleny Telles Ferreira Guariba, que também era 

carinhosamente chamada pela família de Lenita, era filha de Isaac Ferreira Caetano e 

Paschoalina Ferreira. Em 1946, seu pai veio a falecer, tendo sido criada então pela mãe 

e uma tia. Foi casada com o professor universitário Ulysses Telles Guariba, ela o 

conheceu quando estudavam Filosofia na USP. Casaram-se em 1962 e separaram-se em 

fins de 1969. Tiveram dois filhos, Francisco e João Vicente. Heleny sempre se voltou 

aos estudos e as atividades culturais. Depois de estudar Teatro, passou a lecionar Teoria 

Teatral na EAD, Escola de Artes Dramáticas. Em 1965 recebeu bolsa de estudos do 

Consulado da França em São Paulo, especializando-se na Europa, onde ficou com o 

marido até 1967.  

No velho continente fez doutorado em Teatro em Paris e estagiou no Berliner 

Ensemble, de Bertold Brecht, no teatro The City, de Roger Blanchon e no teatro Peter 

Brook, em Londres. Ao voltar ao Brasil, foi contratada pela Prefeitura de Santo André, 

onde se tornou a diretora do grupo de teatro da cidade, que reunia operários e 

estudantes. A montagem, que realizou com o grupo de George Dandin, de Molière, foi 

premiada em 1968 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte.  

Com a edição do AI-5, seu trabalho foi interrompido.  
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Em março de 1970, foi presa em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Já separada 

do seu marido, foi localizada no DOPS, São Paulo por ele e seu sogro, o general da 

Reserva, Francisco Mariani Guariba. Tinha marcas roxas nas mãos e nos braços 

provocadas por choques elétricos. Na OBAN, foi torturada pelos capitães Albernaz e 

Homero, tendo sido internada no Hospital Militar durante dois dias, em função de 

hemorragia provocada pelas torturas.  

Durante um ano, Heleny cumpriu pena no Presídio Tiradentes, sendo assistida 

por seu advogado José Carlos Dias, que depois se tornou presidente da CJ São Paulo e 

posteriormente ministro da Justiça.  

Em abril de 1971, conseguiu a liberdade quando passou algum tempo com a mãe 

e a tia. Retornou às suas atividades profissionais, dando aulas de Teatro, mas foi 

novamente presa três meses depois.  

Paulo de Tarso Celestino da Silva, desaparecido em 12 de julho de 1971. Dados 

pessoais. Nome: Paulo de Tarso Celestino da Silva. Data de nascimento: 26 de maio de 

1944. Local de nascimento, Morrinhos, Brasil. Organização política: ALN.  

Estudou no Colégio Universitário da UFG, onde concluiu o curso de 

Humanidades em 1962 e foi escolhido orador da turma. Ingressou na Faculdade de 

Direito da UNB, onde se formou aos 23 anos em 1967. Foi Presidente da FEUB. 

Exerceu advocacia em Goiânia e chegou a fazer sustentação oral no STF. Em 1968, 

viajou para a França e fez pós-graduação na Sorbonne.  

Segundo o documento do DOPS São Paulo, de 10 de janeiro de 1972, baseado 

em relatório da Aeronáutica, esteve em Cuba, onde fez curso de guerrilha rural e 

urbana, entre julho de 1969 e janeiro de 1970. Retornou ao Brasil em março de 1971 e, 

em 24 de março do mesmo ano, foi julgado e condenado à revelia a pena de dois anos e 

seis meses de reclusão. Poucos meses, depois foi preso, vindo a desaparecer.  

Dados sobre o desaparecimento de Heleny Telles Ferreira Guariba e Paulo de 

Tarso Celestino da Silva.  

Heleny e Paulo de Tarso foram presos por agentes do DOI-CODI Rio de Janeiro, 

em 12 de julho de 1971, no Rio de Janeiro e nunca mais foram vistos. O relatório do 

Ministério da Aeronáutica, encaminhado ao ministro da Justiça, em 1993, afirma que 
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Heleny foi presa em 20 de outubro de 1970, em Poços de Caldas, sendo liberada em 1º 

de abril de 1971.  

O relatório do Ministério do Exército informa que foi presa em 24 de abril de 

1970, durante a Operação Bandeirantes, e libertada em 1º de abril de 1971.  

Conforme depoimento de seu ex-marido, Ulysses Telles Guariba Neto, Heleny 

foi solta em fim de janeiro de 1971 por decisão da própria Justiça Militar. Ao ser 

libertada, desejava viajar para o exterior. Ela tinha também a intenção de ajudar 

familiares de perseguidos e mortos. Ficou uns tempos na casa da mãe e na casa de 

amigos, enquanto se preparava para tal viagem. Por volta do dia 25 de julho, recebeu 

um telefonema em casa informando que Heleny havia sido presa no Rio de Janeiro. 

“Meu pai foi para Brasília, bem como ao comando do 1º Exército, no Rio de Janeiro, 

procurando autoridades e amigos. Todas as informações foram no sentido de que 

Heleny não havia sido presa, e que provavelmente havia embarcado para o exterior”.  

Com a segunda prisão, não foi dada mais nenhuma informação da polícia sobre 

Heleny e Paulo. Nem o general Guariba conseguiu respostas. Foi ao Ministério do 

Exército, ao SNI, ao Comando do 1º Exército, em todos os lugares possíveis na busca 

de autoridades e amigos que pudessem dar informações sobre o paradeiro de Heleny. 

Inês Etienne Romeu, em seu relatório sobre sua prisão no centro clandestino do 

CIE em Petrópolis, no Rio de Janeiro, conhecido como Casa da Morte, testemunhou que 

durante o período em que esteve sequestrada naquele local, dentre outros desaparecidos, 

ali estiveram no mês de julho, Walter Ribeiro Novaes, Paulo de Tarso e uma moça que 

acredita ser Heleny.  

Nesse cárcere clandestino, Heleny teria sido torturada durante três dias, inclusive 

com choques elétricos na vagina. Paulo de Tarso foi torturado durante 48 horas pelos 

carcereiros conhecidos por Inês como Dr. Roberto, Laecato, Dr. Guilherme, Dr. 

Teixeira, Zé Gomes e Camarão. Ele foi colocado no pau de arara, quando lhe deram 

choques elétricos e o obrigaram a ingerir grande quantidade de sal. Durante muitas 

horas Inês o ouviu suplicar por um pouco de água. 

Em dezembro de 1971, como resposta a solicitação da Seccional de Brasília da 

OAB, o Ministério do Exército informou que Paulo de Tarso fora preso por autoridades 
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militares, mas seria entregue a Polícia Federal, devendo o Ministério da Justiça prestar 

informações.  

A OAB encaminhou então ofício ao presidente da República, assinado por seu 

presidente, o advogado Moacir Belchior, em 28 de janeiro de 1972, no qual afirmava ter 

razões para preocupar-se com o silêncio do Ministério da Justiça a respeito do destino 

do advogado Paulo de Tarso Celestino da Silva e estar temerosa por sua integridade 

física, já que são decorridos mais de seis meses do seu desaparecimento.  

No Ministério do Exército, através do seu chefe de gabinete, obteve informação 

de que Paulo de Tarso Celestino da Silva fora preso por autoridades militares, mas que 

havia sido entregue a Polícia Federal, e que somente no Ministério da Justiça poderia se 

colher esclarecimentos nesse sentido.  

Tempos depois o Ministério do Exército desmentiu o fato alegando o erro. Seu 

pai, Pedro Celestino era advogado e fora deputado federal pelo PSD por Goiás, de 1963 

a 1967, e pelo MDB de 1967 a 1969, ano em que foi cassado em 14 de março.  

Pedro Celestino enviou uma carta ao general Golbery do Couto e Silva, então 

chefe da Casa Civil da Presidência da República, em 12 de julho de 1974.  

“Como cidadão e chefe de família é que dirijo-me a Vossa Excelência, rogando 

fazer chegar ao presidente da República o meu apelo extremo, depois de ver frustrados 

todos os recursos judiciais e extrajudiciais permitidos pela ordem jurídica vigente no 

país para encontrar meu filho.  

Não venho pedir-lhe que o solte, mas o mínimo que se deve garantir à pessoa 

humana, isto é, seja processado oficialmente, com o direito de sua família dar-lhe 

assistência jurídica e principalmente humana”.   

Não obteve resposta. Em 20 de fevereiro de 1975, o ministro da Justiça 

Armando Falcão fez esclarecimento público sobre 22 desaparecidos políticos, entre os 

quais constavam o nome de Paulo de Tarso, alegando que todos estavam foragidos.  

Em resposta, seu pai redigiu uma carta aberta a Armando Falcão, publicada no 

“Jornal do Brasil” em 21 de fevereiro de 1975 e em outros jornais do país, na qual 
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apontava contradição entre as respostas do ministro da Justiça e a do Ministério do 

Exército.  

Apesar do silêncio e das negativas das autoridades, as provas sobre a prisão e o 

desaparecimento dos dois militantes foram, aos poucos, sendo coletadas. Em 8 de abril 

de 1987 a revista “Isto É” publicou na reportagem ‘Longe do ponto final’, declarações 

do ex-médico Amílcar Lobo, então lotado no DOI-CODI Rio de Janeiro, na qual 

reconheceu ter atendido Paulo de Tarso, quando ele esteve preso nas dependências do 

DOI-CODI Rio de Janeiro. Sem, no entanto, precisar a data.  

Segundo entrevista do sargento Marival Chaves Dias do Canto, então membro 

do DOI-CODI São Paulo, à revista “Veja” em 18 de novembro de 1982, eles matavam e 

esquartejavam. 

“Agentes que estiveram em uma casa mantida pelo Centro de Informações do 

Exército em Petrópolis, Rio de Janeiro, me contaram que os cadáveres eram 

esquartejados ás vezes até em 14 pedaços como se faz com um boi em um matadouro. 

Era um negócio terrível, eles faziam isso para dificultar a descoberta e a identificação 

do morto. Cada membro decepado era colocado em um saco e enterrado em um local 

diferente. A Casa de Petrópolis foi onde o Centro de Informações do Exército mais 

matou presos e ocultou cadáveres. Os militantes detidos em diversas regiões do país 

eram enviados dos estados diretamente para Petrópolis”.  

Conforme o ex-médico e colaborador da repressão Amilcar Lobo em seu livro 

“A hora do lobo, a hora do carneiro”, os mortos eram enterrados nas cercanias atrás da 

casa. Os nomes de Heleny Telles Ferreira Guariba e Paulo de Tarso Celestino da Silva 

consta da lista de desaparecidos políticos do anexo um da Lei 9140/95.  

Na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, os 

requerimentos foram protocolados com número 293/93, de Heleny, e 151/96 de Paulo 

de Tarso.  

Em homenagem aos dois, a cidade do Rio de Janeiro deu seus nomes às ruas. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, concluído o 

depoimento vou pedir para suspender a tela, por favor, para a gente constituir a Mesa.  

Chico Guariba, filho da Heleny. Candinha Guariba, neta. Ulysses, companheiro 

da Heleny, Elza Lobo, a vida continua.  

Senta aqui, Ulysses. O Chico senta aqui. Elza, Dulce Muniz. Está formada. 

Então, vamos começar, está composta a Mesa. Candinha Guariba, Chico, filho 

de Heleny, Ulysses ex-companheiro, Elza Lobo, amiga, e Dulce, sua amiga, discípula. E 

a outra netinha, como é o nome? Olivia Guariba.  

Senta lá do lado da Dulce, Olívia.  

Então está composta a Mesa. 

Não tem nenhum familiar do Paulo? Está bom. Vamos lá, criar coragem e 

começar. 

Ulysses Guariba, bom dia, com a palavra.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Bom dia. Deputado, eu nem sei o que deveria 

depor. Mas eu acho que o relato feito é bem correto, exatamente aquilo que ocorreu.  

Desapareceram juntos Paulo de Tarso e Heleny naqueles anos, e a informação 

que se teve na época foi, alguns anos depois, foi com a Etienne Romeu, que esteve presa 

lá na casa de Petrópolis, e nós estivemos lá em acho que em 1980, 1977 ou 1978, foi 

feita uma caravana, o pessoal de São Paulo e o pessoal do Rio de Janeiro, nós subimos a 

serra e fomos até a casa, onde morava naquela época um, o proprietário era descendente 

de europeu, não sei bem o que era.  

Nós estivemos lá, visitamos a casa, fotografamos, foi publicado amplamente na 

imprensa. E foi daí que tivemos esse relato mais preciso da morte dela, que foi através 

da Inês Etienne Romeu.  

O que que eu posso dizer? No... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu ajudá-lo um 

pouco. Vamos começar do início.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Do começo, né? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do início. Vocês se 

conheceram e se casaram em 1962, não é? Se eu não me engano, você é o filho do 

general Guariba.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Isso. Exato.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vai, vamos lá. 

Começa.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Bom, nós estudamos no Caetano de Campos, 

onde nos conhecemos em 1956, e não em 1962 na USP como foi relatado. Namoramos 

muitos anos e nos casamos logo que entramos na faculdade. E fomos estudar Filosofia.  

Meu pai nessa época era, foi eleito, tinha passado para a Reserva e foi eleito 

vereador de São Paulo. Meu pai é o único vereador cassado da Câmara Municipal de 

São Paulo. Ele foi cassado em 1969, no segundo mandato dele. Naquele período, depois 

do AI-5, portanto, nunca foi um militar. Sempre foi do grupo chamado Nacionalista, 

ele, o Zerbini e diversos outros que faziam, que se opuseram ao golpe de 1964 e mais 

ainda depois ao golpe de 1968.  

Me lembro que em 1964 o dia 1º de abril foi feita uma sessão, na Câmara 

Municipal de São Paulo, onde deveriam os vereadores prestar homenagem ao golpe. 

Meu pai, que era 1º secretário da Câmara Municipal, fez um discurso contra o golpe. No 
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final do discurso dele, não tinha um, eu estava lá e não ficou um vereador no Plenário, 

todos fugiram. Quer dizer que a oposição vinha de longe.  

Ele não foi cassado logo de início, porque era amigo do Castelo Branco, com 

quem tinha servido há muitos anos em Minas Gerais, em vários lugares, era um pouco 

mais velho que ele. Toda vez que levava ao Castelo a cassação dele, ele impedia de ir 

para frente. Depois com a queda do Costa e Silva, ele acabou sendo cassado.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu interrompê-lo. 

Está dando um eco. O microfone está vibrando. Não sei se é lá na casinha, está dando... 

parece que tem alguém falando ao mesmo tempo. Fica ruim para chuchu.  

Senão, tira toda a concentração, tudo bem? Pode voltar, volta nisso que você 

estava falando, que era importante, por favor.  

Teve o discurso na Câmara e era para fazer uma saudação ao golpe, ele vai para 

a tribuna...  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – E fala contra o golpe. Não sobrou um vereador 

na Câmara Municipal.  

Depois, muitos dos vereadores que começaram a ser cassados em 1964, 

estiveram escondidos na minha casa, morava na Vila Mariana. Vários deles estiveram, 

passaram muito tempo em casa morando lá, fugindo da repressão de 1964.  

Depois ele foi reeleito... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você estava falando da 

convivência com o Castelo Branco, ele tinha servido com o Castelo Branco.  
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O SR. ULYSSES GUARIBA – É, ele tinha servido muito tempo com o Castelo 

Branco, e todas as vezes que tentavam cassá-lo, o Castelo impedia.  

Depois com a queda, a morte do Castelo e subiu o Costa e Silva, aí veio o 

ministro da, o nosso emérito paulista e canalha, que assumiu o Ministério da Justiça, 

esse grupo todo que acabou provocando as cassações depois do AI-5.  

Então, meu pai sempre foi de oposição, mas nunca foi militante de esquerda, ele 

era um, da linha nacionalista, achava que o golpe era uma violação das liberdades 

democráticas, era contra a constituição. Tinha toda uma posição progressista, 

nacionalista e liberal.  

E ele durante, depois de certa forma ficou afastado. Nessa época, eu tinha 

conhecido a Heleny no secundário, 1956, namoramos durante todo o período.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Caetano era na Praça 

da República.  

 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Era na Praça da República.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Ela morava em Moema e eu morava na Vila 

Mariana. Quando entramos na faculdade nos casamos, em 1962. Nós não nos 

conhecemos na faculdade. Nós nos conhecíamos já há vários anos. E daí trabalhávamos 

e dávamos aula em cursinho.  

Em 1964, terminando a faculdade eu fui fazer seminários no curso de Filosofia 

para ser contratado na área de Filosofia. Mas Filosofia naquele tempo não estava 

contratando, porque o João Cruz Costa não era figura bem-quista do governador, e a 
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relação naqueles anos entre a universidade e o poder do Estado eram relações muito 

pessoais, não era. Hoje é mais institucionalizada, as relações são mais formais e mais 

definidas pela instituição. Naquele tempo não. Havia uma espécie de promiscuidade 

muito grande entre o Poder Executivo e a universidade, e o João Cruz Costa não era 

bem-visto e não saía contrato de ninguém para Filosofia.  

E eu acabei recebendo uma bolsa, naquele ano três professores, que era uma 

exceção na época, foram mandados para a França, três indicados para Filosofia. Um 

indicado pelo Michel Le Blanc, que era um professor francês que tinha aqui, fui eu, o 

Le Blanc indicou o Quartim de Moraes e o outro foi o Salinas, que foi indicado pelo 

Porchat, que acabou sendo preso e faleceu, o Quartim também acabou envolvido com 

VPR e nós três fomos para a França naquele ano. E a Heleny foi junto.  

E ela foi lá, ela já era professora da Escola de Arte Dramática do Alfredo 

Mesquita, que era uma escola particular, mas que formou praticamente, acho que toda, 

várias gerações de atores que nós temos aí...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde funcionava a 

escola? 

 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Funcionava no subsolo ali da Tiradentes, na 

Pinacoteca, era na parte de baixo.  

Ela funcionava sempre a partir das 18h, tinha a famosa sopa que era servida para 

os alunos, e vinham estudantes, sopa do Dr. Alfredo que era por sinal muito boa, e os 

professores também eram quase que voluntários. E era uma escola muito boa, formou 

várias gerações. Praticamente todo mundo que se conhece na televisão e no teatro, 

passou pela escola. Os mais famosos, o Cuoco, o Juca de Oliveira.  
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A SRA. – Aracy Balabanian.  

O SR. ULYSSES GUARIBA - O Ney Latorraca na época foi aluno da Heleny, 

e vários outros. Era toda uma geração de jovens. Ela começou a se especializar em 

dramaturgia, especialmente... 

Teve um rapaz que eu dei um depoimento, ele escreveu um livro sobre a Heleny, 

uma tese, e o primeiro capítulo dele foi...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você escreveu um livro? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Não, não fui eu. Foi um rapaz que defendeu 

essa tese em Santo André.  

E esse primeiro capítulo é onde tem essa discussão toda sobre o Brecht, o teatro 

pós-brechtiano, como era visto na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, quer dizer, a 

Heleny praticamente trabalhou sobre isso durante o período todo que nós estivemos na 

Europa. Foi citado lá o Planchon, com vários teatros.  

E preocupada com uma questão que era fundamental na época, que era como 

fazer, como organizar um centro cultural, e como deveria funcionar esse centro cultural 

e como fazer um teatro que era um teatro popular, que significava enfim, fazer teatro 

popular na época. E queria evidentemente fazer um trabalho, escrever tese sobre esse 

tema.  

Voltamos para cá, eu voltei, fomos morar ali em Moema, em Moema não, no 

Brooklin, na Rua das Acácias, e eu fui dar aula na USP, que eu era contratado da 

universidade e ela foi dar aula na EAD de novo, na Escola de Arte Dramática, e eu fui 

também, acumulei aulas na atual Unesp, na atual Unesp, que naquela época era 

Faculdade de Filosofia de Assis, e estava montando um curso de Filosofia lá no interior, 

Assis, onde eu moro hoje.  
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E eu fui para lá, em 1968, para ajudar a montar, com outros amigos, o curso de 

Filosofia. Esse curso hoje está em Marília. Na Unesp, em 1976 ele foi transferido de 

Assis para Marília e é um curso importante na estrutura da Unesp.  

Como se deu a questão do envolvimento? A gente era típico herdeiro do ensino 

público.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês se separaram? 

Você foi para Assis? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Eu fiquei viajando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês se separaram 

quando?  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Nós nos separamos no fim de 1969.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, em 1969. Ela já 

estava no Teatro de Arena?  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – É. Durante o período de 1968 nós tínhamos um, 

a Maria Antonia era uma comunidade, onde todo mundo se relacionava muito 

intimamente, nós tínhamos muitos amigos, e uma dessas amigas era Iara Iavelberg, 

amigo dela, do irmão dela que dirigia o curso aqui.  

E a Iara que nos pediu em um determinado momento de 1968, para hospedar o 

Lamarca em casa.  
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E ele esteve uma primeira vez hospedado lá nas Acácias, onde ficamos amigos, 

foi cerca de um mês em 1968. E depois voltou novamente no final de 1968. Essa 

primeira vez foi logo depois que ele saiu do 4º RI, depois daquele episódio trágico de 

Itapecerica, eles seriam presos, evidentemente. Ele fugiu e passou para a 

clandestinidade. E não tinha, ele reclamava muito que não tinha aonde ir e tal, e acabou 

ficando quatro meses em casa, voltou, depois hospedou-se mais um mês e meio.  

E o contato dele era a Iara. Era a Iara e um outro rapaz chamado Espinosa, 

parece que hoje está em Santo André. Eu tenho até o e-mail dele, mas não voltei a falar. 

O Espinosa ia sempre porque ele era o contato entre o comando lá. E depois esteve em 

casa, hospedado também, um outro dirigente, que era de Santo André, que era o Valdir.  

Então, esse envolvimento era no fundo um sistema de apoio, a gente dava um 

apoio estratégico ao grupo.  

E depois ficou um pouco mais orgânico quando o Krugman também, um outro 

companheiro da Filosofia, nós nos reuníamos para passar avaliações da conjuntura. Não 

se esqueçam que nessa época, apesar de um brutal fechamento político, você tinha uma 

grande expansão da economia.  

Era o período do milagre econômico, e a gente passava sempre dizendo que 

passar de um grupo de ação de um movimento popular e de massa que pudesse ter 

algum efeito, passa por uma, um discurso revolucionário se encarnar no trabalhador e na 

sociedade. E está muito difícil, tudo apontava para que houvesse um isolamento dos 

grupos e o Estado estava se organizando.  

Primeiro OBAN, depois DOI-CODI quer dizer, era muito improvisado também, 

a repressão era uma coisa de louco. Não é? Ela foi se estruturando no decorrer dos anos 

1970 e 1971. A repressão do Estado também era precária. Os movimentos também 

tinham sua fragilidade. Eu me lembro que nesses anos, teve aqui, nós fizemos um 

seminário e veio um grande professor, especialista na Revolução Francesa, chamava 

Albert Soboul.  

Albert Soboul era um “orphelin” da Primeira Guerra Mundial e foi criado pelo 

Estado. E virou professor titular de História. Ele era colega nosso, nós fizemos um 

seminário com ele na USP e depois fomos jantar, e relatamos a ele o que estava 
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ocorrendo, do ponto de vista dos grupos, se organizando contra o Estado, pela luta 

armada e etc. e ele me perguntou: “Me diz uma coisa, quantos militantes que vocês 

têm? ”, eu disse: “Olha, a variação que nós temos hoje acredito que são de uns 200 e 

pouco”. E ele disse, “Vocês são absolutamente todos loucos no Brasil. Isso não existe 

em processo político”. 

Quer dizer, como é que 280 pessoas vão querer derrubar um Estado e implantar 

um novo regime ou alterar as formas? 

Quer dizer, no fundo havia muita improvisação, mas também havia a certeza de 

que a revolta era contra o fechamento político do regime. Não dava para engolir os 

militares mandando, o atropelamento da ordem constitucional, da ordem legal. O AI-5 

então foi o, foi a, quando transbordou.  

E aí as coisas acabaram sendo, dava, portanto uma espécie, os grupos que se 

reuniam davam uma espécie de assistência, assessoria, se pudesse chamar, um apoio 

nesse período. Depois, no final de 1969 e isso foi durante todo o ano de 1968 e 1969.  

Primeira vez que me chamaram lá, que foi uma coisa muito suspeita, não existia 

ainda Bandeirantes. Era o Rec-Mec. Um dia chegaram uns delegados do DOPS, 

cercaram a casa, minha casa e revistaram tudo. Quer dizer, até hoje não sei como é que 

chegaram lá, o que é que pode ter havido. Mas houve uma, que a casa era absolutamente 

isenta. Alguém que esteve lá que entregou, vamos dizer assim.  

Eles cercaram e disseram, “Você está intimado e vai depor no Rec-Mec”. Eu 

vim aqui e depus aqui no Rec-Mec. Um capitão me colocou em um carro, ligou o 

gravador e ficamos conversando por várias horas.  

Eles diziam que eu tinha ligações com os terroristas, eu digo, “Não tenho, não 

vou participar, não concordo com a coisa, com a forma como está sendo levada. Agora 

sou contra os ‘milicos’ no poder, todo esse processo que vocês estão conduzindo, 

autoritário. Isso pode registrar”. 

“Ah, mas seu pai foi cassado e você deve estar revoltado por causa disso”. 

“Não tem nada de revoltado, isso é uma convicção política, não é por causa do 

meu pai”.  
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Essa foi à primeira vez, daí me liberaram. É claro que a causa passou a ser mais 

segura, o pessoal como o Lamarca, o comando...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi essa prisão? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Essa prisão foi 1969, meados de 1969, talvez 

agosto.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só você, a Heleny não? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Só eu. Não foi bem uma prisão, foi uma revista 

geral e uma intimação do delegado, para ir lá depor. Fui depor, tomaram o depoimento, 

e a coisa se encerrou e também encerramos. A casa passa a ser impossível de ser 

utilizada para qualquer outra finalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Lamarca já tinha 

estado lá duas vezes? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Duas vezes.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi depor, o 

Lamarca já tinha estado? 
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O SR. ULYSSES GUARIBA – Já tinha estado. Já tinha estado ele, o Espinosa, 

o Valdir, todos do comando do VPR.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Iara era... 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – A Iara era nosso...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda estava legal? A 

Iara não estava clandestina? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – A Iara já estava na clandestinidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, já estava na 

clandestinidade. 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Já. Ela já estava há bastante tempo na 

clandestinidade. E tinha... 

Bom, isso é o que aconteceu.  

Nesse final de ano nos resolvemos nos separar, porque a Heleny tinha conhecido 

outras pessoas. Estava...não dava mais certo o relacionamento. Daí saímos de lá, ela 

mudou para Perdizes e eu mudei para Maria Antônia.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês tinham dois filhos? 
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O SR. ULYSSES GUARIBA – Nós tínhamos dois filhos. Nessa época o 

Francisco devia ter uns 7 anos e o João era menorzinho, tinha uns 4 anos. Mudamos 

para lá, era uma casa legal ali em Perdizes, ela ficaria com eles. E eu fiquei na Maria 

Antônia.  

Um dia, quando foi no fim de 1969, ela passou em casa e falou, “O José Olavo 

foi preso”. E eu digo, “Como? Foi preso por quê? ”. “Ah, porque prenderam ele. Peça 

ao seu pai para ajudar para ver se ele pode fazer alguma coisa”. E eu disse, “Vamos 

tentar”.  

Falei com o meu pai. Ele foi na OBAN, evidentemente era atendido pelo coronel 

comandante, mas não dava nenhuma informação. “Não, não tenho” e tal. E eu fui atrás 

de um velho amigo meu, velho amigo de infância, que era, depois ficou conhecido, 

famoso, que era o capitão Maurício. O Maurício tinha sido, a família dele era amiga da 

minha família, nós tínhamos crescido juntos. Ele era mais velho que eu, muitos anos 

que eu não vejo, naquela época nós passamos os anos 1950 e os anos 1960...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maurício tinha feito 

Geografia, não fez? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Ele fez... não, ele fez, ele fez Escola 

Preparatória de Cadetes, na época que começou a namorar minha irmã.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E Maurício era o nome 

dele mesmo, capitão Mauricio?  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Maurício Lopes Lima. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, Lopes Lima. 
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O SR. ULYSSES GUARIBA – Ele fez a Escola Preparatória de Cadetes aqui, 

depois fez a Aman, e como ele ficou um ano fora, porque ele andou dando uns trotes em 

calouros e ficou um ano fora da Escola Preparatória, ele ficou atrasado. Quando ele saiu 

da Aman, ele foi para o Batalhão Suez. O Batalhão Suez lá em Suez, na guerra.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível 46:08) 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Depois foi guerra, ele fez guerra de selva, era 

um rapaz bem preparado.  

Agora, ele foi namorado da minha irmã e nós fomos a todos os bailes nessa 

cidade juntos, sei lá, desde 1956 até 1966, uns 10 anos de convivência próxima. Fui 

procurá-lo e ele já estava na OBAN, fiquei sabendo que ele estava na Operação 

Bandeirante, mas ele era, ele tinha, morava em uma vila aqui na Tutóia, tinha uma 

segurança especial, conversei com ele e ele disse. “Está preso mesmo, mas não tenho 

informação, não tem condições”. 

Foi só o que foi feito. Esse grupo do José Olavo, foi a época que também foi 

presa a Dilma, acho até que pelo mesmo, se reuniam. A Dilma estava aqui em São 

Paulo e fazia parte do mesmo grupo do José Olavo, Heleny.   

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era a VAR-Palmares? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Era, era da época que era a VAR. Não, já era 

VPR.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era VPR? 
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O SR. ULYSSES GUARIBA – Era VPR. A VAR-Palmares já tinha juntado 

com o pessoal da Colina e tal. Tinha feito aquele congresso lá na Serra da Mantiqueira. 

Serra da Mantiqueira não, foi lá em Petrópolis, e foi um congresso muito louco.  

O Lamarca contou do congresso e ele dizia, “Meu deus do céu, é um desastre, do 

jeito que nós estamos organizados, não vamos em lugar nenhum longe”. Sabia muito 

claramente disso. O Lamarca tinha plena consciência de que estava pisando...era uma 

grande aventura que não tinha muita chance de ter sucesso. Tinha muita consciência 

disso. Nós conversamos várias vezes, várias noites, a gente conversava. Então, já era a 

fusão da VPR com as outras para virar um organismo só. Mas era pouquíssima gente.  

Nesse, nessa, voltando a, nesse período, então fui procurar, atrás do José Olavo 

para ver onde ele tinha sido preso. Então, foi na mesma época, onde que a Dilma foi 

presa, a Heleny foi presa e um dia chega, foi à primeira prisão dela. Ela não foi presa 

em Campos do Jordão, em Poços de Caldas não, ela foi presa em Serra Negra, ela 

estava na casa da, em uma casa de veraneio lá da família do José Olavo, e ela foi presa 

lá. 

O José Olavo estava, eles prenderam, torturaram ele, ameaçaram a família, o pai 

ficou apavorado, a mãe mais apavorada ainda, porque não tinha nenhuma outra 

formação política.  

E um dia chegou o pai do José Olavo em casa, eu já tinha mudado, eu já tinha 

mudado para Maria Antônia, avisando, dizendo que a Heleny tinha sido presa em Serra 

Negra.  

Aí fomos atrás, fomos atrás na Operação Bandeirante. Meu pai ficou lá, tal, tal, 

tal, quer dizer, a bronca, mas um certo respeito, mas também, meu pai já estava na 

Reserva, e mas não havia acesso. Foi falar com o comandante do 2º Exército, que 

também não era, não era fã do meu pai.  

Então, a procura foi mais ou menos inútil. Até que conseguimos contato com o 

delegado-chefe do DOPS que era o nosso senador aqui, o Tuma. O Tuma diz, “Bom, eu 

vou eu vou, ela parece que vem para cá”.  
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O que aconteceu? Ela estava no DOPS, ela estava na Operação Bandeirante, foi 

torturada por esse Homero e Albernaz, o Albernaz no fundo era um facínora. Esse 

Homero não, acabou tendo uma crise psicológica. Era loiro, alto.  

 

A SRA. – Era o Albernaz e o Maurício.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – E o Albernaz que era o sádico do time. Ela foi 

torturada, estava com as mãos todas roxas e parece que teve uma hemorragia, na época 

de menstruação, etc. Eles ficaram assustados e levaram ela para o Hospital Militar.  

Ela ficou lá dois dias. Daí, ficamos sabendo, fomos lá no Hospital Militar, meu 

pai conseguiu falar com ela e eu não consegui, e ela foi mandada para o DOPS. E o 

Tuma nos autorizou um dia, à noite, ir lá conversar com ela. Ela saiu e tal, disse o que 

tinha acontecido, contou todas as coisas, e, de lá, ela foi mandada para o Presídio 

Tiradentes.  

Ela ficou praticamente de 1970 até 1971, até abril de 1971, ela ficou no Presídio 

Tiradentes. Durante o período do Presídio Tiradentes houve um profundo envolvimento 

dela com os presos, com a organização, etc., como eu fiz no depoimento, e isso de fato 

ocorreu. Houve uma, quer dizer, ficava sabendo todos os dias, mulher foi morta, o 

marido foi morto, o outro foi, coisa. E houve um envolvimento muito grande dela com o 

pessoal da VPR.  

E o advogado era o José Carlos Dias, tentava várias vezes um “ménage”. 

“Ménage” era, você, tendo filho menor e etc., então tinha chance. E era sempre negado 

até que em um, meu pai ia lá e conversar com os membros, quem voltava, era sempre 

três, e numa dessas convocações, porque eles eram convocados, numa dessas 

convocações, tinham duas pessoas que meu pai tinha acesso, tinha sido, tinha trabalhado 

dentro do Exército e etc., e eles votaram dois a um e ela saiu para, com o “ménage”, em 

abril para ir.  

Voltou, ficou um pouco na casa da mãe... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava indo em São 

Paulo, Assis, São Paulo, São Paulo, Assis. E as crianças ficaram com quem? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Ficaram comigo. Eu mudei para a casa do meu 

pai, que era uma casa grande, fiquei morando no anexo e o Francisco e o João ficaram 

comigo durante esse período. 

Em 1971, eu mudei para Assis, mas nessa fase que ela esteve presa, aí houve o 

envolvimento. Ela saindo, ela voltou a militar. Daí não havia jeito de convencê-la. “Eu 

tenho que passar as informações, tenho que mobilizar, não há mais chance de continuar 

o tipo de coisa”. E ficou na casa da tia, da mãe. Não queria ficar lá de jeito nenhum.  

Ficou na casa de um amigo, e depois de uma outra amiga, e um dia esse amigo 

diz, “Olha, ela saiu de casa”. E de repente encontro ela no ponto de ônibus com uma 

peruca loira, mas como, não disfarça de ninguém. E não havia jeito. Tentei várias vezes 

conversar com ela e a ideia era de que ela saísse do Brasil. Estava exatamente vendo 

como é que ela poderia sair.  

Em julho, eu recebi um telefonema de que ela, “Procurem a Heleny, que ela foi 

presa”. Recebi um telefonema à noite, em casa. “Procura ela que ela foi presa”. 

Repetiram o telefonema no dia seguinte e mais nada. 

Nós fomos atrás. E aí ficamos sabendo alguns meses depois que uma amiga 

nossa que tinha sido colega do ginásio diz, “Olha, eu encontrei a Heleny 18h no hotel 

Glória, no Rio de Janeiro, eu estava saindo para pegar o avião e ela estava chegando no 

Rio de Janeiro, nós cruzamos na porta. Conversamos, ela disse que tinha ido lá ver 

alguma coisa de teatro, e que estava chegando. Mas eu a encontrei lá no Rio de 

Janeiro”.  Eu acho que esse encontro foi, isso deve ter sido no mês, fim do mês de julho. 

Então, de fato, ela foi para o Rio de Janeiro e lá foi presa. E desapareceu nessa 

circunstância. A partir daí não se teve notícia, se foi a todos lugar possível. Não se tinha 

notícia, e dizia, a mesma resposta que davam é que ela tinha saído para o exterior e etc.  

E até hoje não tivemos nenhuma notícia, a não ser depois a Etienne Romeu, que 

foi a única...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí você nem procurou o 

Maurício, o capitão Maurício para saber? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Procurei, procurei o Maurício. Ah, durante a 

prisão, quando eu estava, é até bom que se diga isso porque esclarece. Durante a prisão 

dela no Tiradentes, ela me pedia, às vezes, para eu levar algumas mensagens para 

amigos nossos. E digo, “Eu levo com a seguinte condição, eu leio o que eu vou levar”. 

E aí me davam um pacotinho, como é que chama, enrolado em durex, enfiava na boca e 

saía lá do Presídio Tiradentes com a notícia, abria, eu digo, “Eu abro, se eu não puder 

abrir, não me deem”.  

“Então pode”. Faziam uma consulta lá e uma das vezes era para avisar uma 

amiga nossa que aqueles dois arquitetos, o Sérgio Ferro e o, que foi preso também, 

torturado, o Rodrigo Lefèvre, “Avisar os dois que eles vão ser presos e tal. Entregaram 

eles na tortura e eles têm que sumir”. Parece que o Sérgio saiu e o Rodrigo foi preso.  

Outra vez foi para avisar o Salinas. “Salinas, você vai ser preso de novo”. Fui lá. 

“Salinas, você vai ser preso de novo”. E ele disse, “Outra vez? Mas eu não estou 

militando”.  

Até, bom, o que aconteceu? No caso do Maurício, numa dessas entregas dessas 

entregas que eu fiz avisando uma pessoa, que era muito amiga nossa, que eu não vou 

falar o nome, entreguei a ela, “Avisa o Rodrigo, avisa o Sérgio Ferro que vão ser presos. 

É a notícia que eu recebi”.  

Essa pessoa, Rodrigo acabou preso e falou no nome dela. E ela foi detida no 

DOPS, disse que eu que tinha levado a mensagem para ela. E eu fui preso. Sorte que fui 

preso, e quem estava na, um que estava na captura era o Maurício. E ele chegou lá e 

disseram, “Olha, ele está sendo preso porque levava notícias de coisas e tal”. E teve uma 

encrenca grossa lá do Maurício que disse, avisou o delegado lá que não era para me 

torturar. “Esse você não tortura porque não quero que ponha a mão nele”.  
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E aí tiveram lá um desentendimento que eu soube, o Maurício enfiou um 45 no 

peito do delegado para ele abrandar. Tanto é quando eu fui ouvido, fui preso, eu fiquei 

um dia, fiquei à tarde, à noite, na mesma época em que o Boal foi preso, foi dia, eu 

fiquei com ele lá no DOPS e tinha mais sete na cela. E foi um dia, foi até, tem até a 

curiosidade. Tinha um rapaz que era um assaltante de banco, não era terrorista nem 

nada. Assaltante de banco, normal. E ele tinha habilidade de abrir os cofres dos bancos 

do interior, e tinha sido preso pelo Fleury.  

Eu cheguei na cela e falei, “Ó, o Fleury acaba de ser destituído”, e ele ouviu e 

disse, “Como destituído?”. 

“Não, não está mais aqui, ele não vai ficar mais aqui”. E ele fez uma grande 

festa, me abraçou, me jogou para cima e etc. Ele ia ser interrogado no dia seguinte pelo 

Fleury. Tamanho pavor que provocava não só nos militantes, mas também nos presos 

comuns a figura maléfica do Fleury.  

Daí eu fiquei preso, depus durante uma noite, dizendo que não tinha levado, 

tinha levado um presente da presa para essa pessoa, e no meio dos presentes da presa 

tinha uma informação, que era um negócio da prisão do Rodrigo, Sérgio Ferro, e de fato 

ela abriu o pacote e lá dentro tinha um papel dizendo.  

O tal do delegado aceitou essa explicação absolutamente idiota e me liberou no 

fim da tarde. Você vê que as influências, a forma... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi na OBAN? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Foi na, foi no DOPS. No DOPS ali. Então eu 

fiquei preso lá quase dois dias.  

Mas para ter uma ideia de como as coisas funcionavam também.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Maurício foi lá no 

DOPS? 
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O SR. ULYSSES GUARIBA – O Maurício estava no DOPS. Ele que me 

impediu de ser torturado e preso. Eu podia ter sido indiciado. A pessoa também que 

noticiou era muito famosa demais. Então, também isso ajudou a não virar processo, mas 

esse período foi o período de prisão.  

Quando ela sai, ela vai militar e foi questão de um mês. Foi maio e junho e foi 

para o Rio de Janeiro e desapareceu. Em linhas gerais foi isso.  

Aí procuramos em tudo quanto foi canto. Meu pai, era um pouco mais antigo, 

tinha mania de escrever cartas. Mandava cartas para os amigos dele no Ministério e 

todos os cantos, e fomos a Brasília, ao Rio de Janeiro, a todos os cantos e não havia 

notícia dela.  

Então, ficamos sabendo depois que ela teria sido torturada e morta. E conversei 

com o José Carlos Dias várias vezes, “Então, isso não dá base para a gente fazer o 

processo? ”. 

“Não, não dá base porque ela diz que ouviu pelo, pelo contexto, ela supõe que 

tenha sido Heleny”. 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Inês Etienne não é? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA - A Inês Etienne. Que o José Carlos não achava 

que era possível abrir um processo apenas com essa prova. Era muito vaga na época.  

Então, não sei se expliquei tudo, mas em linhas gerais as coisas aconteciam 

dessa forma. Agora, que a tortura na Operação Bandeirante era regra, todo mundo sabe.  

Ela fica mais ativa, eles se organizam melhor. A repressão vai se organizando 

também. Porque primeiro momento era tudo muito improvisado. Depois acaba se 

estruturando, a partir, a partir de 1971. Daí, passa a ter uma ação menos...  

Eu vi uma vez, por exemplo, na casa do, eles tinham um, sabe papel quando 

você cola aquele papel de embrulho na parede, e vai fazendo os graficozinhos de tudo. 

E os gráficos vazios.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Organograma. 

 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Aqui está fulano, aqui tem um gráfico vazio, 

aqui tem outro gráfico. Era tudo desenhado dessa maneira.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso onde? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA - Isso na OBAN. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, na OBAN. 

O SR. ULYSSES GUARIBA -  Era um painel, você vê que tinha os nomes, 

você reconhecia, tinham outros, sabiam que existiam, mas não sabiam quem era. 

Tinham os nomes de guerra. Eram, eles iam fazendo, aqui estava a VPR, aqui a ALN, 

ali era VRP, tinham vários gráficos desses com nomes preenchidos e outros não. Quer 

dizer, era artesanal, era uma repressão artesanal quando começou.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me mata uma 

curiosidade. O capitão Lamarca era do Batalhão de Suez. 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Ele foi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi. O Maurício serviu 

com ele lá? 
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O SR. ULYSSES GUARIBA – Não sei se serviu com ele não. Nunca perguntei 

de um para o outro. Ele, o Lamarca era, aquele episódio do Lamarca, de Ita... aquilo 

tirou ele de foco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O episódio da pintura do 

caminhão, do Pedro Lobo, quando ele teve que sair com as armas.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – É teve que sair com as armas. A ideia, a 

estratégia todo mundo sabia muito bem na VPR. A ideia era, ele sairia com caminhão, 

com todo o material, com os morteiros 90. Sairiam com mais de um caminhão, eram 

vários caminhões, pelo menos três, sairiam com os morteiros 90; pelo menos isso me foi 

contado na época, antes de acontecer. Sairiam com o morteiro 90, com armamento, 

avisariam todo mundo e explodiria o painel do 2º Exército.  

Sairia com todos os caminhões, iam atirar em cima do Palácio dos Bandeirantes, 

iam atirar em cima do Ibirapuera, no CPOR, e na Estação da Luz. Quer dizer, era para 

fazer um foguetório numa noite e tinha os grupos que estavam se organizando para fazer 

isso, e na saída explodiriam o arsenal do GQ90, porque fica entre o 4ªRI e o GQ90.  

A explosão daquilo seria um terremoto em São Paulo. E depois fariam esse tipo 

de ação. A ideia era fazer uma ação desse tipo e todo mundo desaparecer por ano, um 

ano e pouco. Desaparecer para, era uma forma de contestar violentamente o Estado e o 

regime.  

Quer dizer, o projeto era esse, só que não deu certo. Então, tiveram que sair, daí 

saíram com as FALs mesmo, separados dos percussores, do fuzil, um desses FALs, uma 

mala desses FALs estava escondida com a Heleny lá. Pegaram na casa dela, que estava 

até na casa de uma amiga nossa, que era a Maria do Carmo Campello, professora lá da 

USP, ela tinha deixado na casa da Carmute. 
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Mas isso rodou depois, nunca se juntaram esses fuzis com os percussores, os 

percussores acabaram sendo apreendidos aqui e ali e mesmo o armamento que saiu foi 

muito pequeno.  

E o Lamarca tinha consciência disso. Ele dizia, “Não tenho estrutura nenhuma. 

Eu estou andando de casa em casa aqui, sem beira, nem, me prometeram que tinha uma 

organização forte, articulada, quer dizer, eu estou indo, fui para uma fazenda no 

interior”, ele esteve lá no interior, na fazenda dos Toledo, depois voltou e aí estavam 

pensando em fazer uma guerrilha no Vale da Ribeira.  

“E vocês estão ficando todos loucos”, falei 500 vezes para o Espinosa, 

“Espinosa, isso é uma falta de juízo tão grande que não vai levar nem 24 horas para 

vocês estarem todos presos e fuzilados. É um absurdo. Não dá para fazer uma guerrilha 

na encosta de Juquiá”.  

Quer dizer, não tinha nem ideia do que era o Vale da Ribeira, nem o que era a 

capacidade de ação. Era muito improvisado tudo. E o Lamarca tinha plena consciência 

disso. Eu achei que depois de um certo tempo, num primeiro momento ele estava em 

uma situação bem... A Iara deu uma levantada, porque depois eles começaram e 

namoravam na minha casa lá.  

E na segunda fase que ele teve lá, ele já estava passando por um processo de se 

acreditar um pouco que era líder. E eu digo, “Lamarca, juízo, que líder de quê? ”  

“Não, eu tenho que fazer”. Já estava em uma fase missionária, vamos dizer 

assim, acreditando em fantasias.  

Mas isso para mim ficou bem claro nesse ano de 1968 e 1969, isso tinha, estava 

ocorrendo, e pensando que escrevia os textos para a Iara, dizendo estava realizando uma 

missão heroica e tal, que era preciso...  

Mas enfim, foi trágico o final dela e dele, no sertão e em Salvador. Não sei se 

esclareço ou ajudo em alguma coisa.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado.  

Você pode ficar mais um pouco conosco? Você pode ficar mais um pouco? 

Descansa um pouco. Vamos passar a diante. Vamos ouvir então, quem começa? Elza 

Lobo ou Dulce? 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu posso começar? Depois eu tenho que levar 

minha neta. Eu posso ficar mais um pouco, mas se eu precisar sair. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então começa a Dulce. 

Pega esse microfone para você ficar com mais autonomia.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Está bom.  

Eu ouvi falar de Heleny Guariba nos fins de 1968, quando ela dirigiu o George 

Dandin, com o grupo da cidade de Santo André, de teatro de Santo André, e depois no 

fim do ano ela ganhou o prêmio de revelação de diretor.  

Em 1696, no começo do ano, o Teatro de Arena de São Paulo abriu um curso de 

interpretação que era coordenado por Heleny Guariba, Cecília Thumim, que agora é 

também é conhecida como Cecília Thumin Boal, ou só Cecília Boal, que é a viúva do 

Boal e por um professor de canto, que era lá de Santo André, São Caetano, que era o 

professor Baldu, Dra. Rose Marie e a bailarina Mercedes Baptista. 

E em 1969, eu tinha 21 anos de idade. E nós tínhamos um grupo, já fazia parte 

de um grupo de teatro, porque eu vim para São Paulo em 1968, e nós fomos nos 

inscrever neste curso, porque nós tínhamos lido muito sobre George Dandin, havia 

críticas muito significativas.  
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E lá no teatro, então eu conheci a Heleny, fui aluna dela e discípula, como disse 

o Adriano Diogo, porque a Heleny Guariba era uma das pessoas mais inteligentes que 

eu conheci. Uma das pessoas mais éticas e íntegras, porque ela tinha lá no Teatro de 

Arena mais ou menos uns 20 jovens e ela nunca falou sobre nenhuma possibilidade de 

cooptação, que isso era uma coisa muito comum. Havia lugar de jovem, pessoa que 

pertencia a uma ou outra organização sempre faziam um movimento para que fossem 

para as suas organizações.  

Eu já pertencia ao glorioso PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista, 

que alguns zombam, dizendo que a gente fazia congresso em uma Kombi, era verdade 

talvez, um fusquinha.  

E a Heleny foi uma professora extraordinária. Ela tinha uma profundidade ao 

abordar os assuntos. E essa integridade, essa ética da Heleny era uma coisa que saltava, 

a gente via, ela não era uma pessoa dividida, ela era uma pessoa inteira, ela fazia o que 

ela pensava, e ela pensava o que ela fazia.  

E ela tinha planos de fazer uma grande montagem do “Casamento do Fígaro” do 

Beaumarchais, com palco giratório, com os atores mais tarimbados, como Myriam 

Muniz, Juca, fazendo os papéis mais velhos. Flávio Império era o cenógrafo. Música 

Antiga faria a música.  

Mas a maioria dos que faziam aquele curso já eram comprometidos também. 

Então havia dois, um que pertencia à Ala Vermelha do PC do B, um outro não sei o que, 

todo mundo era meio comprometido. E a Heleny, nos fins de 1969, a Heleny começou a 

faltar nos ensaios e daí, claro, eu me tornei grande amiga de Heleny.  

De certa forma, eu era confidente de Heleny. E aí ela começou a faltar nos 

ensaios. O Boal assumiu a direção do “Casamento do Fígaro”, porque havia um 

compromisso da Associação Estadual de Teatro que daria uma verba para que o Arena 

pudesse viajar a Nova Iorque para apresentar o Arena Conta Bolívar e o Arena Conta 

Zumbi, no La MaMa de Nova Iorque, e nós fizemos então esse espetáculo.  

Uma das últimas vezes que eu a vi, nesse ano de 1969, nós fomos fazer uma 

apresentação em São José dos Campos e ela tinha ficado de ir fazer a palestra, e ela 

claro não conseguiu chegar na hora. Chegou atrasada, já tinha terminado. Nós todos 
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chamamos muito a atenção dela. Ficamos muito bravos com ela. “Heleny, você...”Aí eu 

falei, “Vamos com calma, porque sabemos o que está acontecendo”, embora ela nunca 

tenha falado.  

Depois, nós ficamos sabendo, em que nesse período em que nós fazíamos aula 

com ela, ela abrigava na casa dela com o Ulysses e os dois meninos, na Rua das 

Acácias, o homem mais procurado do Brasil, que era o capitão Lamarca. Porque em 

janeiro de 1969, quando ele sai do quartel, ele se torna o alvo mais procurado naquele 

momento.  

E no começo de 1970, então realmente, ela desaparece da nossa vista, então, nós 

não sabemos onde Heleny está. Eu fui presa no dia 1º de maio de 1970, no estádio Vila 

Maria Zélia, e estava no grupo que eu fui presa, o dirigente Olavo Hansen, que depois 

veio a ser morto pela ditadura.  

E quando eu cheguei dia 1º de maio de 1970, eu tinha feito muita coisa, saído 

muito cedo de casa para fazer panfletagem e aquelas coisas todas que se fazia naquela 

época, e eu desmaiei no DOPS. Tinha passado pelo QG da Polícia Militar, pelo 

Batalhão Tobias de Aguiar, pela Operação Bandeirantes, levada para o DOPS.  

No DOPS, a gente chegou por volta das 16h e eu acho que tive um desmaio. 

Buscaram o Dr. Waldemar Tebaldi, que era preso àquela época, depois ele foi prefeito 

de Americana, e ele me disse que eu tinha tido uma baixa violenta de pressão.  

Então, eu fui levada primeiro para a carceragem. Estava amanhecendo, aquele 

lusco fusco, aquela coisa. Tinham muitas mulheres, acho que éramos mais ou menos 14 

mulheres naquela cela. De repente pela janelinha eu vi que passou a Carmute, e a 

Carmute olhou para dentro da cela e saiu correndo.  E eu falei, “Ué, por que a Carmute, 

o que que foi? ” 

Daí um segundo, quem está a carinha na portinhola? A Heleny. Chorando e 

dizendo para mim, eu corri para a portinhola claro para falar com ela, e ela disse, “Puxa, 

quando falaram que tinha um grupo de não sei quê e ex-bancários presos, eu pensei em 

você e no Hélio”, que era o meu ex-marido.  
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E aí, eu tive um transtorno hormonal, eu fiquei menstruada com, sei lá, 20 dias 

de adiantamento. E eu falo isso porque acho que são peculiaridades. Ela me deu uma 

calcinha azul com uma rendinha, e ela falava, falou para mim, “Para você guardar”.  

E como eu tinha passado mal, os companheiros da cela e mesmo os outros, eles 

me orientavam que eu devia passar mal todos os dias, para eu poder sair, e falar e dar 

recados e fazer uma coisa, que era chamada a época, quem foi preso sabe, que era o 

pombo- correio. E todos os dias, eu tinha condições de conversar um pouco com a 

Heleny. Como o Olavo Hansen tinha que ser tirado do DOPS, porque ele estava 

morrendo, nós também fomos libertados aos 15 dias de prisão. E ficamos assinando 

aquilo que o Ulysses falou aqui, aquela tal de ménage. E o Olavo foi realmente 

encontrado morto.  

Em abril, fim de março a Heleny é libertada. Ah, durante esse período, meu 

irmão também estava preso no Presídio Tiradentes, então eu ia, segunda-feira levar 

roupa, terça-feira buscar roupa, quarta-feira era a visita do 1º pavilhão, quinta-feira ia 

levar material para fazer artesanato, sexta-feira alguma outra coisa e sábado, visitava.  

E nesse sábado que eu visitava, eu conversava pelo portão que dividia a parte 

feminina da masculina com a Heleny, ela vinha. E eu voltava para casa com o pai e a 

mãe do José Olavo, o Sr. José e a Dona Anita. E a Heleny vinha e ela fazia a mesma 

coisa que ela fazia com o Ulysses, ela pedia que eu levasse coisas.  

E eu levava. Só que ao contrário do Ulysses, eu não queria abrir nada. Eu queria 

me ver livre daquele negócio logo. Falava onde eu tinha que levar, quem ia buscar, e 

pronto, já ia.  

Então, o meu contato, meu amor, meu afeto e minha admiração por ela foram 

aumentando.  

Quando foi então no fim de março de 1971 e comecinho de abril, a Heleny foi 

libertada como relatou o Ulysses. E nós estávamos com a viagem marcada para Nancy, 

o Festival de Teatro que nós íamos participar com o “Teatro Jornal 1ª Edição” e o 

“Arena Conta Zumbi”.  

Heleny foi libertada e durante todos os dias até a gente embarcar para a Europa, 

no dia 15 de abril, Heleny foi todos os dias ao teatro. E ela conversava comigo... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No dia 15 de abril de? 

 

A SR. DULCE MUNIZ – De 1971. No dia em que aparece o Boilesen morto. 

Quando a gente estava indo para o aeroporto a gente viu o “Jornal da Tarde”, “Terror 

mata Boilesen”, aquele homem que não só financiava, como também torturava na 

Operação Bandeirante. 

E daí nós fomos para, um pouco antes de viajar eu perguntei para a Heleny, 

porque como ela tinha sido nossa professora, ela era do Arena, talvez fosse fácil 

conseguir alguma coisa. Ela disse que não. Que ela não queria ir.  

Bom, voltamos. Fizemos o espetáculo em Nancy, depois viajamos a França 

inteira, nos juntamos com Enrique Boaventura, do Teatro Experimental de Cali e com 

Santiago García, do La Candelaria, e o Boal também conseguiu a liberdade e ele viajou.  

Ele foi nos encontrar em Paris, que a gente estava fazendo apresentação do 

espetáculo lá. E o Boal ia ficar. Ele ficou mesmo e de lá, voltou para a Argentina, 

depois voltou para a Europa novamente. Enfim, vocês todos sabem mais ou menos a 

trajetória que o Boal desenvolveu.  

E nós então voltamos para o Brasil. Embora muita gente tenha dito que a gente 

falasse que a gente não devia voltar, porque a gente fazia um espetáculo muito violento, 

a gente denunciava demais a tortura. A Dra. Nina, a falecida Dra. Nina, ela me 

abraçava, porque eu a conhecia daqui, ela falava, “Não volte, Dulce, eles vão enquadrar 

você na Lei de Segurança Nacional no Artigo Um, Dois, Três, Quatro, sei lá quantos 

mil” ela falava. E eu falava, “Não Nina, temos que salvar o Teatro de Arena”. Imagina, 

tinha 23 anos. E voltamos para o Arena. Chegamos ao Brasil de volta, por volta do dia 7 

ou 8 de junho, alguma coisa assim.  

Também neste período, até o último dia em que a vi, ela foi todos os dias no 

Teatro de Arena. E ela falava comigo.  

E daí eu falo, a Heleny pôs para ela a tarefa de reagrupar, de reconstruir a VPR. 

Ela me dizia, “Dulce, eu vou à Mooca encontrar um comando, assim, assim assado. Se 
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eu não voltar até tal hora, por favor, você faça isso, isso e isso”. “Eu vou até não sei 

onde fazer...” E um dia ela me disse, “Estou muito preocupada. Se a Iara foi presa, eu 

estou complicada”.  

E daí foi à primeira vez, em 1971, que começamos a saber, porque a gente não 

sabia. Ela nunca tinha falado para a gente as verdadeiras atividades que ela vinha 

desenvolvendo e o perigo que de fato vocês todos tinham corrido, ao abrigar o Lamarca, 

a fazer tudo que vocês fizeram naquela casa. E aí ela falou não, “Heleny, você está 

correndo perigo”. E ela falava, “Não, não. Eu tenho que reconstruir a VPR”. 

Um dia ela me convidou para jantar aqui, eu não sei se ainda existe é uma, agora 

é um teatro, era uma pizzaria chamada “La Pizzanina”. E eu fui jantar e quem estava 

com ela? Paulo de Tarso Celestino. E ele estava de terno, porque ele era advogado. E eu 

brinquei muito com ele, e falava, “Cuidado, hein, Paulo. Você de terno aí, você parece 

outra coisa”. Brincamos muito, conversamos muito, mas claro que nas entrelinhas e nas 

entreconversas, a gente percebia que alguma coisa ali estava sendo conversada.  

E eu vou contar também, desculpem, uma coisa bem pessoal, mas eu tenho que 

contar. A Heleny engravidou, e ela então quis fazer um aborto. E quem é que fazia os 

abortos da juventude de esquerda. Das mulheres de esquerda naquela época? Isaac 

Abramovitc, que tem uma clínica de esquina na Rua João Moura. Está lá até hoje, 

embora hoje ele tenha morrido.  

E fui com Heleny. Fez o que tinha que fazer, ela subiu, e nós pegamos um 

ônibus, era aquele Aeroporto-Perdizes. Que ainda tem, mas não sei se ele ainda chama 

Aeroporto-Perdizes, mas Aeroporto ele chama. E o Caetano de Campos ainda era 

Caetano de Campos. Ainda não tinha fechado tudo aquilo, aquilo não era uma praça. 

Então, o ônibus passava em frente ao Caetano de Campos. Isso devia ser 8, 9 de julho.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De 1970? 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – De 1971.  
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Aí nós conversamos um pouco. Ela tinha pedido algumas coisas que eu devia 

providenciar, enfim para ajudar, para fazer algumas coisas. Eu desci no ponto do 

Caetano de Campos, porque eu morava essa época, quando a gente voltou no festival de 

Nancy, a gente passou a morar no Teatro de Arena. E ela continuou no ônibus e pós a 

cabecinha, aquela cabecinha, aquela cabecinha com aquele cabelinho a “la garçonne”, 

francesinha que ela era, e ela pós a cabeça e gritou, “Dulce, liga para a tia Irma e fala 

que eu vou voltar na 2ª quinzena de julho, para levar o Chico e o João para a praia”. 

Eu, fiz o que eu tinha que fazer.  

Quando foi por volta do dia 13, 15, 18, é entre 12 e 18 de julho, nós estávamos 

ensaiando no Teatro de Arena o “Doce América, Latino América”, um painel que nós 

fizemos sobre toda a história de colonização e depois de revolta, e depois da tentativa de 

construir um mundo diferente da América Latina. Também como o Ulysses, um 

telefonema que não falou quem era, me chamaram, a Maria era nossa bilheteira, ela me 

chamou, “Dulce, telefone para você”.  

E eu, “Alô”. A pessoa, uma voz masculina. “É Dulce Muniz? ”. E eu falei, “Sim, 

sou eu”. Ele disse, “Estou telefonando para avisar que a Heleny Guariba foi presa no 

Rio de Janeiro, mas ela está bem”. E eu falei, “Quem está falando? ”, a pessoa desligou.  

Depois também como o Ulysses, acho que daí uns dois ou três dias, de novo 

outro telefonema, e aí nunca mais nós vimos a Heleny.  

Vinham às versões mais disparatadas, que tinha sido vista na Galeria Alvear em 

Buenos Aires, que tinha sido encontrada em rua da Argélia, que estava internada em um 

manicômio, enfim. E nós tínhamos notícia de que o general, que na minha peça eu pus 

Mariano, mas a gente chamava de general Guariba, ele estava indo procurar a Heleny 

em todos os departamentos que ele pudesse. E infelizmente, desgraçadamente, ela não 

foi encontrada pelas razões que ela não podia ser encontrada.  

Em 1976, eu conheci pessoalmente Inês Etienne Romeu, que já também relatou 

Ulysses, que ela deu uma grande entrevista relatando todos os sofrimentos que ela 

presenciou e pelos quais ela passou, Inês, lá na Casa da Morte.  
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E Inês também se torna muito minha amiga, por quê? Porque eu tinha sido muito 

amiga e aluna da Heleny. Inês passa a frequentar minha casa. Ela me fornece muitas das 

informações para eu escrever as duas peças, uma sobre a Iara e outra sobre a Heleny.  

E ela me disse um dia, na época que eu dei a entrevista, eu fiquei meio, estava 

meio abalada, todo mundo conhece o sofrimento, a via crucis que a Inês Etienne passou 

na Casa da Morte. E ela me falava, “Eu tenho certeza que era a Heleny. Eu ouvi as 

vozes, eu sei que era a Heleny”. E ela conta, ela relata a morte do Celestino e da Heleny. 

E depois que a Heleny desapareceu.  

Em 1974, eu tive a minha filha, dei a ela, eu queria só Heleny, mas o pai dela 

queria também outro nome, então virou Ana Heleny. Eu escrevi em 1993, 1994 a peça 

“Heleny, Heleny doce colibri”, tenho feito, de todas as formas, um trabalho de 

colaboração com todas as organizações que buscam os desaparecidos.  

E por último, esse é um relato muito pessoal, eu não tenho nenhuma grande 

revelação para fazer, mas eu tenho tentado, através disso, fazer viva a imagem dela e 

também na tentativa de poder, um dia, saber pelo menos onde está o corpo, o que foi 

feito e o que não foi.  

Então, escrevi um pequeno artigo para a revista “aParte” do TUSP, que vai sair 

agora, escrevi um outro para a revista “Traulito”, eu acho que é isso que chama, de uma 

companhia de teatro chamada Companhia do Latão, e no domingo agora, dia 17, a 

Heleny se viva estivesse completaria 72 anos.  

E nós vamos então transformar o nosso pequeno espaço, que se chama Teatro 

Studio 184, em Teatro Studio Heleny Guariba. Nós vamos descerrar uma plaquinha que 

nós fizemos com a carinha dela e o nome do teatro, depois nós vamos apresentar um 

pequeno texto de um documentário que foi feito pela TVT e vamos também, aqui a 

Comissão da Verdade está organizando, além desses depoimentos todos, também 

haverá uma espécie de dramatização de depoimentos feitos por atores, por atrizes, e a 

Comissão da Verdade com Amelinha, com Adriano, com o Ivan, eles me convidaram 

para coordenar esse trabalho e graças a muitos esforços nós conseguimos realizar a 

primeira gravação que foi a do Merlino. O Celso Frateschi é que fez, e ficou muito boa, 

ficou muito forte. 
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E domingo a gente vai lançar também esse pequeno projeto. É a primeira leva de 

12 atores e atrizes que vão gravar os primeiros depoimentos, e é isso.  

Eu sempre entro em contato com o Chico, sempre tentei como João também, 

eventualmente eu consigo alguma coisa. Em 1995, o Alípio era diretor lá de Diadema, 

então foi dado o nome da Heleny para uma Casa de Cultura, e nesse dia, nós 

conseguimos juntar todos que já estavam. A Tita, a mãe, a Irma, o Moacir, com, como 

chama a mulher dele? A Marli, o Chico foi, a Cândida era pequenininha, o general 

Guariba foi, o Francisquinho, filho do general foi, e tinha uma menina também que era 

filha. Eu tentei falar com o Ulysses, não sei se consegui, mas o Ulysses não veio. Mas 

todo mundo foi.  

Foi um dia muito bonito de celebração, da vida íntegra que ela teve, enfim, 

dedicado à causa do coletivo e por último também em 1996 nós fizemos lá no TUSP, 

porque o TUSP hoje funciona onde funcionou a FFLCH, lugar onde ela estudou com a 

Iara, nós fizemos então uma exposição de fotografias, uma amostra de uns curtas-

metragens, palestras e ficou lá durante um mês a exposição. 

Lemos as três peças, “A rosa vermelha”, sobre a Rosa Luxemburgo e a “Iara 

camarada e amante”, sobre Iara Iavelberg e a “Heleny, Heleny doce colibri”. A Inês foi, 

o general Guariba foi, o Chico foi e até me ajudou nessa época.  

Enfim, quero dizer isso para vocês, não sou evidentemente a mesma pessoa que 

eu teria sido, se a Heleny não tivesse sido assassinada. Então, devo a ela o pouco que eu 

sei, o pouco que eu tento ser íntegra, que eu tento ter ética e ser solidária, eu tenho 

certeza que uma grande parte, eu devo a minha querida professora e mestra Heleny 

Guariba. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora Elza Lobo.  

 

A SRA. ELZA LOBO – Bom, em 1965, na Universidade Católica, nós criamos 

o grupo de teatro, TUCA, Teatro dos Universitários da Católica. E nesse momento, a 
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gente buscando os diferentes textos, a gente assumiu o texto do João Cabral de Melo 

Neto, “Morte e Vida Severina”.  

Quando da apresentação do espetáculo, a gente foi muito aplaudida, foi um 

sucesso muito grande e fomos convidados para o festival de teatro de Nancy, o mesmo 

que vocês estiveram depois, nós estivemos antes.  

Então fomos para Nancy para representar “Morte e vida Severina” e nesse 

momento então, da chegada a Paris para ir para Nancy, eu tive oportunidade de 

conhecer a Heleny, porque vocês estavam, naquela época, em Paris e a Heleny passou a 

ser a nossa interlocutora com os diferentes espaços em Paris ligados a teatro. E tivemos 

a oportunidade de ganhar o 1º lugar do Festival Mundial de Teatro Universitário de 

Nancy e, com isso, fomos convidados para fazer apresentação em Paris.  

E em Paris, a Heleny foi a nossa mediadora, a nossa interlocutora que nos 

ajudou tanto nos contatos tanto com imprensa, como com universidades para que a 

gente tivesse debates fora das apresentações teatrais.  

Ficamos um período longo nesses debates, nessas reuniões, e quando voltamos, 

porque tivemos oportunidade também, de depois de Paris, sermos convidados para 

apresentar o espetáculo em Portugal, e em Portugal fizemos as apresentações em 

Lisboa, no Porto e em Coimbra, e tivemos um sucesso muito grande.  

A Heleny, nesse momento em Paris, estava como aluna do Planchon, e estava, 

que era à época diretor do Teatro Popular Nacional Francês. Então, essa relação também 

foi muito intensa com o grupo do TUCA de São Paulo.  

Isso foi na década de 1960, porque fomos premiados em 1966. E quando do 

período mais intenso, autoritário, que estávamos em várias pessoas, que tínhamos sido 

do grupo de Teatro primeiro da Operação Bandeirante, DOI-CODI, fui presa na minha 

casa pelo capitão Mauricio. E a equipe toda do Albernaz, Homero, que eram as figuras 

centrais lá da Operação Bandeirante, que eram os torturadores e interrogadores da 

época. 

Toda essa caminhada fez com que a gente se aproximasse cada vez mais 

internamente, entre as pessoas que estavam detidas. E quando a Heleny estava voltando 

de Paris, ela faz todo um trabalho na região de Santo André, com grupos de teatro, 
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fazendo tudo em uma caminhada muito intensa. E nos encontramos, não no Centro, mas 

sim no Presídio Tiradentes, e convivemos então um período grande, onde outra vez 

também, para que a gente tivesse uma inserção maior entre as várias pessoas, o teatro 

foi o nosso eixo central.  

E fizemos toda uma representação teatral dentro do presídio na ala feminina, 

mas dando destaque com a voz bem alta para que a ala masculina pudesse estar 

acompanhando o que nós estávamos denunciando naquele momento. E conseguimos 

que as várias celas fossem abertas para que a gente fizesse o trabalho em conjunto.  

Então, essa caminhada foi muito intensa, muito forte, e sempre quando se faz o 

resgate dessa caminhada, a gente tem a presença da Heleny muito forte porque foi ela 

que comandou toda a organização da representação. E isso trouxe para fora do presídio 

também, de não só os familiares, mas dos amigos todos de estarem sabendo o que 

estava acontecendo.  

Acho que foi importante toda essa caminhada, e daí eu faço um resgate muito 

grande a você por estar trazendo essa memória teatral e continuar firme, porque vários 

dos grupos da nossa época desapareceram. As pessoas ou não continuaram ou tiveram 

dificuldades, mas assim a persistência sua tem nos dado muita força no sentido de que a 

gente tem que estar continuando e caminhando. 

Acho que assim, desse resgate do que foi a apresentação em Paris, no festival, 

foi naquele momento, como nós fomos os primeiros foi uma loucura, os jornais todos 

fizeram publicação, trouxeram à tona o que havia ocorrido. E a gente caminhou cada 

vez mais no sentido de não estar perdendo o pique em relação a estar denunciando o que 

ocorre.  

Acho que assim, o depoimento que foi feito pela Inês Etienne foi importante 

quando ela dá o relato todo do que ocorreu e que pouca gente tinha noção de que isso 

estava acontecendo no país. Acho que...  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      40 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe interromper, 

mas todo mundo vem e fala assim, Casa da Morte de Petrópolis... 

Dá uma situadinha, aproveita para situar o que foi essa Casa da Morte, quem que 

é Inês Etienne, por que que ela tem, eu sei que vai interromper, mas depois, lá na frente 

você dá uma amarrada nisso para o depoimento ter uma amarração, ficar mais lógico. 

Desculpe, professora. 

  

A SRA. ELZA LOBO – Acho que assim, a caminhada toda nossa foi muito 

forte trazendo não só a questão da, você já falou, do Dandin, a gente já falou também do 

“Marido Traído”, do Molière, a “Ópera dos Três Vinténs”, o papel todo do Brecht e o 

papel da Heleny trazendo toda essa caminhada também, não só na história dela como, 

na área teatral, mas dentro do presídio e na contribuição inclusive das leituras do que se 

foi conseguindo para que se tivesse debates internos, que fizesse com que as pessoas 

crescessem e não ficassem só na perspectiva do sofrimento, da tortura do que vinha 

ocorrendo.  

Então, eu acho que esse lado foi muito importante, acho que quando ela foi solta 

teve o depoimento, esse importante do que foi, da menina do Rio de Janeiro que faz a 

denúncia. E acho que uma das coisas que foi muito interessante foi todo o relato 

também mais recente, do próprio frei Betto sobre a Heleny, que ele apontava que “Do 

jeito alegre, cativante, pequena, arisca e bonita, beleza que a gente percebe que vem de 

dentro para fora. Enraizada do espírito ágil que lhe conservava no corpo o jeito de 

menina”.  

Então, eu acho que esse trecho do Betto também é muito forte, e acho que a 

coragem, a fibra, ela sempre miudinha, a nossa menina lembra muito a Heleny, que não 

se importava de estar sempre batalhando e lutando por mudanças. É uma pessoa que não 

aceitava o que acontecia, mas sim a luta dela constante era de estar transformando.  

Eu acho que o fato da gente ter se conhecido rapidamente na época do festival, 

depois do Festival de Nancy em Paris, com o Jack Lang como responsável, depois ele 

passou a ser ministro, depois teve toda uma atuação e nas vezes que ele esteve aqui no 
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Brasil, ele sempre fez questão de estar reencontrando o grupo do TUCA, de estar 

relembrando todas as questões que foram de batalhas naquele momento.  

Acho que assim, você fala do lado da Heleny, eu acho que assim, ela foi uma, 

além de produtora teatral, ela foi realmente uma grande guerrilheira, integrante da luta 

armada, ex-estudante da faculdade de Filosofia, foi professora universitária, trabalhou 

com o Boal, fez parte do grupo de Teatro das Cidades, organizou aquele trabalho 

maravilhoso em Santo André e, entre 1965 e 1967, que foi o período que a gente a 

conheceu na França, ela deu aulas de dramaturgia, participou muito intensamente do 

Teatro de Arena também, e casou-se em 1962 e tiveram os filhos e que hoje eu acho que 

para eles de um lado é difícil acompanhar toda essa trajetória, mas é importante para 

que cada vez mais, toda essa história dessa família seja trazida à tona para que a 

sociedade saiba e reconheça o que foi a batalha desses jovens, que deram a vida em 

função de transformar a realidade do nosso país.  

Obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Dulce já foi? 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Não, estou aqui ainda.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. 

Deixa eu ver. As meninas vão falar? Candinha vai falar? Vão falar. 

Candinha Guariba.  

Espera aí, Candinha. Depois Dulce, eu queria que vocês duas falassem um 

pouquinho, porque, quando, em 1968 lá no Arena, até antes, 1966, 1967, tinha Boal, 
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tinha Guarnieri, tinha Edu Lobo, tinha Plínio Marcos, tinha toda aquela loucura toda lá. 

Depois conta como a Heleny transitava em todas essas tribos lá.  

Candinha Guariba com a palavra.  

 

A SRTA. CÂNDIDA GUARIBA – Mas não quer falar antes isso? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, é bom você falar 

antes. Elas já falaram tanto. É bom um pouquinho, é bom ver uma outra visão, depois, 

só para... 

 

A SRTA. CÂNDIDA GUARIBA – (inaudível 1:51:40) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, Candinha, porque 

todo mundo quando a conhece fala assim, “Ô, Candinha”, depois fala assim, “Ela é 

neta”, aí cai toda uma herança, uma responsabilidade. Então, eu queria saber como você 

convive com a Candinha, e com a Candinha Guariba.  

Entendeu a diferença? 

 

A SRTA. CÂNDIDA GUARIBA – Entendi. Oi. Eu não sei direito o que falar, 

mas então eu acho que eu vou começar por uma coisa que eu acho que é mais fácil de 

falar, que eu acho que é de dados, porque um desses dias que me ligaram para dar 

entrevista, uma moça falou, uma jornalista me ligou, falando que tinha descoberto uma 

lista nesses novos documentos que tinham sido liberados. E que queria falar para mim 

antes que saísse no jornal a notícia que ela ia dar, e essa lista seria, segundo o que ela 

pesquisou, uma lista das datas das mortes de uma série de pessoas.  

Eu não sei se isso foi... ah, é você? Não. Não. E aí, ela chegou a essa conclusão 

porque tinha várias pessoas que eram conhecidas e a data da morte dessas pessoas eram 
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conhecidas, e batia a data da morte com essas datas significavam as datas das mortes 

dessas pessoas que eram conhecidas.  

E então, o nome da minha avó estaria lá, está nessa lista que ela me mandou, 

depois eu posso mandar para vocês, e que então ela teria morrido dia... Ela foi presa em 

julho, eu não me lembro agora se é dia 21 ou dia 22, mas o que quer dizer que ela ficou 

pouco tempo nessa última prisão. Eu não sei, acho que essa é uma informação 

importante, talvez em termos documentais.  

E a segunda coisa é sobre, não sei, ultimamente com toda essa coisa da 

Comissão da Verdade, e um pouco de militância também, eu tenho percebido que muda. 

O impacto de ter a minha avó tem me feito pensar, tem me colocado com uma 

identidade diferente, tem me feito pensar um pouco nisso. Porque as pessoas sempre 

perguntam se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, nas militâncias que eu estou 

fazendo, o quão ela influenciou, o quão isso tem a ver. E eu não sei. Eu acho que, eu 

entendo que a luta que ela fazia era muito do que devia ser feito.  

O que o meu avô estava falando não dava, ao mesmo tempo em que podia 

aparecer uma coisa de muito pouca organização, podia parecer uma insanidade assim 

entrar nessa. Mas ao mesmo tempo esse o sentimento de que não dava para aceitar, 

então alguma coisa precisava ser feita, não dava para ficar parado.  E eu penso que é 

mais ou menos a mesma coisa que eu sinto hoje em dia, de todos os absurdos que não 

dá nem para citar.  

E aí, e aí esses dias eu também estava pensando nisso; que meu pai, sei lá, 

sempre que eu fazia alguma coisa, tipo ir bem na escola, ele falava, meio brincando, 

mas ele falava, “Você não fez mais que sua obrigação”. E, sei lá, essa é uma frase que 

sempre ficou, meio que participou da minha vida. E eu estava pensando nela esses dias, 

conversando com a minha mãe e a gente pensou que isso pudesse ter a ver com essa 

história, porque para se enfrentar o fato de ter uma mãe que desapareceu e que fica em 

uma vida dividida entre reorganizar uma organização que precisa ser organizada, porque 

alguma coisa precisa ser feita, porque não dá para não fazer nada, e um pouco cuidar 

dos filhos, então acho que talvez tenha sido uma coisa que ele colocou dentro dele.  

Tipo, ela precisava fazer isso porque era obrigação dela. Porque era obrigação 

dela, de todo mundo, mas também dela. Enfim, sabe, meio que uma coisa de, sei lá, uma 
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coisa que tem a ver com essa frase de não ter feito mais que sua obrigação. Você precisa 

fazer isso, porque está tudo errado, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém é a gente 

também. Não sei, estava pensando nisso que eu acho que tem a ver. Não sei. Ajuda a 

superar isso talvez. Não sei. Não sei mais o que falar.  

Uma das militâncias que eu participo mais ativamente é a Frente do Esculacho 

Popular, que surgiu com, um pouco porque a gente conhecia a história dos escrachos em 

outros países, e aí eu conheci uma moça, que ficou muito minha amiga agora que é a 

Paula Sacchetta, que não pode vir aqui hoje.  

E aí a gente se conheceu, e começou a falar sobre isso e a gente tinha meio na 

cabeça que isso era algo que precisava ser feito, porque a Comissão da Verdade ainda 

não tinha saído, estava ainda tramitando, e a gente percebia, conversando com todo 

mundo, que as pessoas nem sabiam o que era Comissão da Verdade, nem sabia o que 

era torturador, nem sabia que hoje em dia existe tortura, nada disso, enfim, as pessoas 

não sabem de nada.  

E aí a gente achava que era isso que a gente tinha que fazer. Daí a gente foi 

conversando com várias pessoas, juntando um monte de gente. Até que teve no Roda 

Viva, foi convidado o cabo Anselmo para ir ao programa. E ela ficou, não sei, ela ficou 

muito assustada com o fato de que ele podia ir lá, falar o que ele tinha para falar, e 

ninguém fazer nada. Ela ficou assustada.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela, Paulinha Sacchetta, 

não é? E?  

 

A SRTA. CÂNDIDA GUARIBE - E aí ela falou, “Bom, acho que agora é o 

momento, vamos marcar uma reunião com todas as pessoas que a gente está 

conversando”.  

Aí a gente marcou e começou a pensar nisso, em como se organizar, como fazer 

isso, que é uma forma de denúncia de que essas pessoas, que são torturadores ou que 

fizeram parte desse sistema, tanto como talvez financiadores, médicos, enfim uma 
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engrenagem muito grande, para as pessoas saberem que elas existiram, que elas não 

foram punidas, que elas estão aí. Porque também quando você conversa com as pessoas 

nas ruas, e você fala que isso existiu e que as pessoas não foram punidas elas falam, 

“Nossa, mas como? Como assim, essas pessoas não foram punidas? ”. 

Sei lá. Quando você vai conversar com alguém que está tirando xerox de alguma 

coisa do gênero, a pessoa fala, “O que você está fazendo”, aí você fica meio assim, 

explica por cima e a pessoa fala “Nossa. Mas essas pessoas estão aí? Tipo, elas moram 

aqui? ”. 

E aí a gente fez, é a gente fez o primeiro escracho que foi do Chibata, que era 

um médico que participava dessa estrutura e realmente o que a gente percebeu que foi 

muito legal, quer dizer, a gente não, o que eu achei mais legal é que a gente colocava 

cartazes nas ruas e na vizinhança, em volta das casas.  

E as pessoas realmente percebiam que sei lá, essa pessoa que está aí podia ser 

vizinha dela, podia ser, sei lá, cliente na farmácia dela. Faz as pessoas terem uma visão 

diferente da coisa, sabe? Não fica estigmatizado, sabe? Só, meu Deus, tem uns 

militantes que ficam falando de uma coisa do passado e que saco, que não sei o quê.  

E de repente não. De repente, tipo a pessoa que você encontra no elevador é um 

torturador. E sei lá, fazer as pessoas tomarem mais consciência disso, conhecerem 

melhor a história e o que eu gosto mais dessa ação não é essa parte pequenininha que é, 

nessa pequena vizinhança, nesse pequeno prédio todo mundo vai saber que no seu 

prédio existe um cara que foi torturador na ditadura e que está livre, que está aí.  

E que a gente ainda não fez nada, que a gente, enquanto país, não fez nada em 

relação a isso. E é isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A outra netinha. Não. 

Está bom. Então vai. Depois, ah, filha do João, legal. 

Outro dia que eu soube, Amelinha, que o João é o irmão do Chico, eu não sabia. 

Como o João é mais bravo que o Chico, assim, e está sempre do lado do Aloysio, o que 
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o leva sempre a estar à beira de um ataque de nervos, aí até ia lhe contar, Candinha, mas 

vamos terminar isso aqui.  

É super mal-humorado e aí eu descobri o porquê, a fonte. 

Então vamos lá. 

Dulce, fala um pouco. Porque como aquele Teatro de Arena era aquela loucura 

toda, acontecia de tudo principalmente, fala um pouco de como a Heleny transitava 

naquilo tudo lá, Plínio... 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Bom, eu vou tentar ser bem rápida. E para 

confirmar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque vocês falaram 

assim, quando fala da Heleny, todo mundo que fala da Heleny associa muito com o 

Boal, com Boal, com Boal. Então pegou esse lado da...  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O Ulysses quer falar uma coisa. Fala, Ulysses.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai lá, é importante, é 

importante. Só fala o seu nome. Fala aqui, senão você fica desconfortável, para 

recuperar a gravação.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Nesses anos 1960, a ligação pessoal da 

Filosofia com o Arena era muito próxima. Tinha ali o Bar do Redondo, e praticamente a 

gente vivia ali na Maria Antônia, na esquina. E na formação da Heleny e o interesse 

dela por teatro veio fundamentalmente do Boal. O Boal é que, de certa forma, 

estimulou, orientou, ela fez uma assistência, se não me engano foi na Mandrágora, 

quando foi montada a Mandrágora em 1965 ou 1966 acho, até tinha um rapaz que era 
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muito ágil e tal, e o Boal dizia, “Esse camarada vai fazer sucesso” e tal, é o, qual o 

nome dele?  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – De quem você está falando? 

O SR. ULYSSES GUARIBA - Que fazia Mandrágora.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Ah, que fazia Mandrágora. Era o Juca, não era? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Não, não era. Era o, esse famoso da televisão 

aí. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – A Mandrágora? Ah, o Lima? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA - Lima Duarte? Não. O Lima Duarte chegava no 

Arena, ele era trabalhador. Então ele chegava no Arena, nesses anos 1960, com um 

capote fechado, não falava com ninguém, tinha aquela cara de mau, entrava no Arena, 

se trocava lá para representar e aí ele virava uma outra pessoa. Depois saía também 

sorrateiramente, era uma figura.  

O Fagundes, era o molecão que apareceu lá no Mandrágora. Então toda, ela, a 

Heleny começou a aprender essas coisas de teatro e daí, na faculdade, se interessar por 

dramaturgia.  

Quer dizer, com uma série de cursos de Estética, ela se voltou para a leitura do 

Bretch e dos pós-bretchianos. E essa ligação do Arena, eram dois lugares que você 

podia ir que eram saudáveis culturalmente. Era o Arena e o Oficina e do José Celso, de 

todos eles, era outro local, onde foi lá que afinal de contas o Boal ensinou as coisas 

básicas de espetáculo e depois, ela foi aprender com o José Celso lá no Oficina.  
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Todas as montagens que ele fez, o Augusto, as montagens todas que ele fez dos 

bretchianos, eram montagens que ele pegava, ele recebia do Berliner Ensemble, lá da 

Alemanha as fotografias inteiras do Brecht, das montagens do Brecht, e adaptava para o 

Oficina, então o grupo lá era um grupo muito vivo, quer dizer, e aos poucos foi 

ganhando autonomia, se individualizando, e eram os dois centros, que se discutiam as 

questões,  questões nacionais, faziam parte daquela movimentação toda de se discutir a 

tal realidade brasileira dos anos 1950 dizendo início dos anos 1960. E era o Oficina e o 

Arena. Foram os dois lugares que levaram à formação dela e a procura de se 

especializar a além.  

Porque a grande discussão do José Celso foi como ser pós-brechtiano, e a do 

Boal também foi como se exprimir.  

Agora, uma coisa que eu queria deixar registrado aqui foi que, aí a organização, 

quando ela estava na EAD se surgiu à ideia de fazer um grupo de teatro lá.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na EAD? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – EAD, Escola de Arte Dramática. E esse grupo, 

isso começou porque haviam vários, vários atores que tinham feito teatro amador em 

Santo André. A Sônia, o Petrin, e tinha um grupo. Quando nós organizamos era para 

fazer a experiência de um teatro popular em Santo André. Montar um grupo que tinha a 

experiência de amador para mais profissional e ocuparia com a inauguração do teatro 

Rino Levi. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ - O Miller era o secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está alternando a fala do 

Ulysses com a Dulce, para efeito de gravação.  
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O SR. ULYSSES GUARIBA – O que possibilitou tudo isso foram duas figuras 

que merecem, eu vejo pouco falar. Um deles era o Miller, que o diretor de cultura do 

Brandão, de Santo André. Brandão era um prefeito da Arena, de Santo André. E no 

entanto, ele diz “Eu quero”, dava autonomia ao Miller para ele organizar um teatro 

popular. E montar um grupo, fazer o grupo se profissionalizar, deu toda a sustentação 

até financeira, dava uns cobres de vez em quando para a turma tomar lanche.  

Nós passamos lá seis meses ensaiando, teve uma participação muito grande na 

montagem do George Dandin, que foram os cenários, o cenário foi todo feito pelo 

Flávio Império, que montou o cenário.  O espetáculo foi muito bonito, fez muito 

sucesso.  

Naquela época para se ter uma ideia, o Roda Viva, aqui em São Paulo, que era o 

espetáculo maior aqui em São Paulo, foi um sucesso extraordinário. Foram 80 mil 

pessoas que assistiram o Roda Viva em São Paulo. Depois foi, os militares ameaçavam 

provocar, invadir.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O CCC invadiu, o CCC - Comando de Caça aos 

Comunistas invadiu o teatro, bateu nos atores, nas atrizes e teve um que morreu afogado 

em uma das caixas d’água do teatro.  

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Mas foi um sucesso o Roda Viva. Oitenta mil 

pessoas assistiram em São Paulo. O de Santo André, assistiram 40 mil pessoas. Porque 

era um programa que se fazia assim, nós tínhamos, tinha um grupo grande, eu fui 

produtor lá e organizei o trabalho. Mas tinha um grupo grande, que a gente pegava o 

pessoal das escolas. Todas as escolas de Santo André foram ao espetáculo. 

O espetáculo, passava o espetáculo e depois tinha um longo debate, um debate 

onde todo mundo participava, se lembrava coisas do espetáculo, era, a ideia era essa 

coisa que é fundamental. Você não faz cultura sem ter público. O problema era a 

formação desse público. Essa era a grande discussão, de como isso poderia ser 

desenvolvido no Rino Levi. 
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Agora, o que acabou com a experiência foi o AI-5. No dia do AI-5, nós 

estávamos fazendo uma apresentação do espetáculo em São Caetano, no ginásio lá de 

São Caetano, e paramos às 18h para escutar a leitura do Ato Institucional No. 5. A partir 

daí fizemos o espetáculo e praticamente encerrou o grupo. Porque cada um, de alguma 

forma, foi protestar em algum lugar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A leitura foi às 20h, não 

foi a leitura? 

 

O SR. ULYSSES GUARIBA – Exatamente. Foi no fim da tarde. Eu vi que 

estava escurecendo, quando foi anunciado o AI-5. A partir daí, o pessoal, cada um foi 

para um caminho, inclusive político. Ali era um grupo grande. Porque tinha, tinha de 

tudo ali. Tinha desde o Grupo dos Onze, o pessoal do Partido Comunista, o pessoal 

trotskista, o pessoal da tradição, o pessoal da vida cultural de Santo André, que sempre 

teve uma atividade, tinha atores, tinha diretores. Então, era um grupo todo que se reunia 

em função de um projeto cultural e político importante, que era, de certa forma, você 

debater a cultura com a comunidade.  

Isso só foi possível, precisa se registrar, devido a esse prefeito que foi da Arena e 

ao Miller, foi o diretor de cultura.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu queria falar uma coisa que o Ulysses falou aí, 

que o Arena tinha muita gente, é uma questão de curiosidade, acho até que muita gente 

sabe. Mas um dos secretários do Teatro de Arena nos anos, não sei de 1967, 1966, foi o 

José Dirceu. Está lá no programinha, secretário, José Dirceu de Oliveira e Silva.  

Então, para tentar rapidamente falar sobre como a Heleny transitava, como eu 

disse naquele depoimento, a Heleny era uma das inteligências mais brilhantes que a 

gente podia ter. Por isso é mais terrível ainda pensar que uma cabeça daquelas foi 

embora com 30 anos. É uma verdadeira tragédia.  
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E a Heleny tinha essa capacidade. Você vê que o frei Betto fala, eu falo na peça, 

era miúda, era pequena. Ela tinha uma capacidade de aliar aquela brilhante inteligência 

que ela tinha a uma refinada sensibilidade. Ela era capaz de perceber coisas, e ela era 

uma articuladora.  

Então, a Heleny transitava bem. Por exemplo, o Boal é um grande articulador, 

um gênio, uma das maiores inteligências do mundo, e ele é quem chama a Heleny para 

dar aula na EAD.  E depois ela conhece, claro, quando o Boal se casa com a Cecília, ela, 

também com a Cecília, cria esse curso de interpretação do Arena. E a Heleny, na curta 

vida profissional que ela teve, porque na verdade profissional mesmo, ela só fez o 

George Dandin, e que ela ganhou o prêmio de revelação.  

Ela teve uma montagem que não era profissional, lá no Instituto de Artes, 

Decoração na EAD, pequena, e lá quando ela dava aula no curso da Aliança Francesa. 

Ela tinha planos de montar com o Teatro da Cidade, o “Rocco e Seus Irmãos”, o 

“Ricardo III” e fez, a última tentativa dela de montar com a gente, de montar então “O 

Casamento do Fígaro”. E ela tinha a comunidade teatral da época, tanto que você vê, o 

Ulysses fala que tinham dois centros de cultura e de arte que era o Oficina e o Arena.  

Hoje a gente tem, graças a Deus e aos nossos esforços, muitos grupos, muitos 

centros e tal. Então, ela era respeitadíssima pela comunidade teatral daquela época, que 

era bem pequena, e nós todos nos reconhecíamos. Eu, por exemplo, que era uma jovem 

aluna do Teatro de Arena, em algumas vezes eu me vi em restaurante, porque era uma 

prática, terminava o espetáculo e a gente ia aos restaurantes, sentada na mesma mesa em 

que estava a Heleny e do outro lado, por exemplo, o Walmor, Walmor Chagas. E a 

gente tinha, e todo mundo tratava a gente com muita delicadeza.  

Então, a Heleny, por exemplo, quando ela dava aula na EAD, ela fez uma 

montagem extraordinária, eu não gosto e nem ela gostava, do Nelson Rodrigues, mas 

ela fez como desafio, ela fez uma montagem extraordinária do Nelson Rodrigues, 

Dorotéia. “O Globo” estampou em manchete, um escândalo, não sei quê. Então, ela 

tinha essa capacidade de mexer com aquilo que era mais ou menos estabelecido.  

Ela era uma viva tentativa de transformação. Ela, a pessoa. E ela fazia isso em 

todas as coisas que ela fazia para a gente. Ela teve muitos alunos lá na EAD. Ela foi 
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professora de muita gente, formou o grupo lá na EAD com Petrin, Sônia Guedes, com 

Anibal Guedes. 

E no Teatro de Arena, só para citar algumas pessoas para ver a capacidade que 

ela tinha de formação, tem vários nomes que tem por aí, mas, por exemplo, o Celso 

Frateschi. O Celso Frateschi começou a fazer aula no Teatro de Arena com a Heleny. 

Ele tinha 16 anos, e hoje o Celso não é só um ator reconhecido, festejado, mas também 

é um homem que participa das elaborações das culturas. É um pensador de teatro.  

A Denise Del Vecchio, também foi aluna. Era menininha também, tinha 17 anos, 

começou com a Heleny. Então, a Isa Kopelman, hoje é uma doutora, lá na Unicamp, a 

Lilita de Oliveira Lima, a Maria Sílvia infelizmente morreu, também, uma aluna que 

ficou muito, fez muito cinema nacional, na época que o cinema não tinha essa coisa 

toda, mas cinema de grande qualidade. A Maura Arantes que também infelizmente se 

matou. Mas enfim, a capacidade que a Heleny tinha de ir entre todos, era a capacidade 

de uma articuladora e de uma transformadora.  

E quero frisar bem, Heleny sempre fazia tudo com muito respeito a todos, com 

muita ética e com muita integridade. Ela não era do tipo que vai para cima como trator. 

Nunca foi. Ela era uma argumentadora, ela era uma pesquisadora e uma estudiosa.  

Então, é o que eu falo para vocês todos. A Heleny, a ditadura roubou muitas 

coisas do povo em geral. Mas nós em particular do Teatro, roubou uma possibilidade 

que o Teatro poderia ter tido de ser um pouco diferente do que é. Ela poderia ter 

colaborado muito. Então, e particularmente mesmo, pessoalmente uma perda para mim 

absolutamente devastadora.  

Eu sei que quando ela desapareceu, fez um corte na minha alma e no meu corpo. 

Eu sei que esse depoimento hoje aqui, por exemplo, penso que é retratar, claro que, por 

exemplo, uma pessoa que eu senti falta aqui, o Izaías Almada, porque o Izaías tem um 

depoimento muito lindo, porque o Izaías... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Izaías Almada. 
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A SRA. DULCE MUNIZ – É. O diretor, ator, que também foi do Arena. O 

Izaías, hoje um jornalista, um grande escritor, maravilhoso escritor, tem um livro 

belíssimo que acabou de sair que é o “Sucursal do Inferno”.  

Ele faz um depoimento, e é a última coisa que eu vou falar então, que ele 

tinha optado por não ficar mais na luta armada. Mas a Heleny não. E ela foi 

encontrar com ele no Arena, ali no Redondo, e ela tentou argumentar com ele, 

mas logo eles perceberam que ele não iria mais, mas que ela iria.  

E ele termina o depoimento falando, “E ela se afastou e eu fiquei olhando para 

ela e pensando”.  

Então, essa é a Heleny Guariba.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, no teatro, sábado à 

noite.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Domingo à noite. Às 19h.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O filme quando é? 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O filme do Alípio é no sábado, às 15h.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisa confirmar? 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Não. Está confirmado. Só se... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, confirmar a 

presença, porque tem limitação.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Ah, sim, tem que registrar, sabe por quê? Lá no 

Memorial esperavam 120, 180, alguma coisa assim, 400 pessoas. E lá no nosso 

teatrinho o telefone não para de gente que quer.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só uma coisa. O Chico se 

animou, vai dar uma palavrinha.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Ah, que ótimo, Chico. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a nossa inspiradora 

aqui, Amelinha, dá o fechamento. 

 

O SR. FRANCISCO GUARIBA – Bom, quando minha mãe morreu, eu e meu 

irmão a gente era muito criança. A gente tinha 7 anos eu, 4 anos, ele. E para nós é muito 

difícil, assim, principalmente falar sobre o assunto. Principalmente participar dessas 

questões. Foi sempre um processo muito difícil. Sobrevivemos graças ao meu pai que 

nos cuidou efetivamente muito bem, nos educou.  

Eu queria agradecer muito esses depoimentos, esses trabalhos que é de profundo 

depoimento de quem viveu com ela, quem sabe da importância dela.  

Pela minha dificuldade, até de tratar dessas questões, eu tive, até participei um 

pouco, né, Amelinha, muito pouco. A gente se conheceu lá pelo começo dos anos 1990. 

Mas daí eu tive minha filha mais velha, a Cândida. E a Cândida, a gente sempre foi 

muito próximos um do outro. A gente sempre teve uma afinidade muito grande de 

princípios, de...  
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E aí quando a Cândida estava ainda adolescente, que ela tinha 15, 16 anos, ela 

estava trabalhando comigo já, ela foi minha assistente dos documentários. Eu faço 

documentários, documentários policiais, documentários ambientais. E a Cândida era 

muito responsável, ela com 16 anos foi minha assistente.  

E aí eu falei, “Filha, quero te pedir uma coisa. Eu tenho muita dificuldade de 

trabalhar a questão da memória da sua avó. E que não é só a memória da sua avó que 

precisa ser trabalhada, mas é a memória do país”.  

Oque aconteceu? Hoje a gente ainda sofre profundamente as desigualdades, as 

violências, está na raiz do país, mas que teve períodos muito mais fortes, que foi na 

época da ditadura. E que a gente sofre muito com isso e uma série de questões.  

E eu pedi para a minha filha, “Filha, será que você não pode assumir um pouco 

essa questão da memória da sua avó? Mas a memória da sua avó não, enquanto pessoa, 

não como querendo trazer um benefício para ela ou para a família, nada disso, sempre 

pensando no coletivo. Gostaria muito que você participasse das Comissões, que 

participasse disso, mas sempre pensando no coletivo, no coletivo das pessoas que 

sofreram. Não para nós, porque o que nós sofremos pessoalmente, a gente sofreu, já está 

na carne esse tipo de processo. Então, como você tem esse distanciamento, eu queria 

que você participasse dessa luta, mas sempre pensando, nunca, sempre pensando no 

coletivo das pessoas, no resgate da memória do coletivo. Porque é isso, até sua própria 

avó pensava todas as questões na transformação do país. Então, vamos fazer esse 

trabalho, faça esse trabalho pensando um pouco, sempre no coletivo”.  

Então, eu queria na verdade agradecer, dizer que eu tenho muito orgulho da 

minha mãe, agradecer todos os depoimentos, o meu pai, e agradecer também muito a 

minha filha, eu também tenho muito orgulho dela. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha. Amelinha 

Teles. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      56 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom dia ou boa tarde. Eu quero também 

agradecer a todas as pessoas que vieram nessa audiência, viu, Chico? Antes, eu quero 

falar umas palavrinhas para você e para a Cândida. Mas antes eu quero dar uns avisos 

aqui.  

A Marilena Chauí pediu para avisar que gostaria muito de estar aqui hoje nessa 

audiência, porque ela também foi amiga, companheira da Heleny Guariba. Mas ela não 

pode estar aqui hoje. Mas ela se dispõe a vir em qualquer momento para dar um 

depoimento também.  

E é bom que a gente esclareça o seguinte, nós temos uma programação de 

audiências, mas essas audiências podem se desdobrar em outras audiências ou podem 

ser adiadas, ou duplicadas, porque aqui o espaço, eu acho que esse espaço das 

audiências é para, de uma certa forma, recompor a história do país, a história do país, e 

trazer a memória, a verdade, e é uma forma também de fazer justiça a essas pessoas.  

Queria dizer também que o Paulo Celestino, ele foi pouco mencionado aqui 

nessa audiência porque nós, todos os esforços que nós fizemos não foram suficientes 

para trazer nenhuma pessoa da família ou vinculada com conhecimento dele. Mas nós 

continuamos fazendo os esforços e provavelmente vai ter uma audiência do Paulo 

Celestino.  

Talvez a gente consiga, em uma próxima audiência, trazer familiares ou amigos 

do Paulo Celestino, porque ele estudou na Universidade de Brasília, lá tem uma 

Comissão da Verdade, e nós queremos trazer as pessoas da Comissão da Verdade, que 

estão investigando lá para trazer as informações aqui e quem sabe, se a Marilena Chauí 

possa vir nesse dia também para novamente trazer a público, trazer nesse espaço a 

Heleny Guariba.  

Mas então, eu vejo assim que a Heleny Guariba é uma pessoa, ela cresce todo 

dia. Cada vez que eu tomo conhecimento, porque é uma pessoa que eu não conheci. As 

nossas militâncias eram muito...A minha militância era totalmente clandestina. Então, 

eu tenho inveja desse pessoal que foi para o teatro, que conheceu essa vida cultural 

mesmo que reprimida do país, porque eu não tive essa oportunidade. E aí, quando eu 

tomo conhecimento da Heleny Guariba, nessa luta nossa, que são quantos anos, teria 
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que ter muitas mãos para contar quantos anos, não é, Ivan? Eu vejo que essa Heleny 

Guariba é uma figura, ela vai crescendo aqui, diante de nós, porque é mulher do teatro.  

Nós temos assim, pelo menos 56 mulheres mortas e desaparecidas políticas, as 

quais nós temos que estar sempre lembrando. Aqui no Estado de São Paulo nós estamos 

trabalhando com um universo de 154 casos de mortos e desaparecidos políticos, sendo 

que 11%, desses 154, são mulheres. Talvez aqui tenha mais mulheres do que em outro. 

Tem Estado que só homens são lembrados, não tem nenhum nome de mulher. Aqui tem 

essas mulheres. 

Então, dessas mulheres, eu acho que a Heleny Guariba, ela se destaca pelo que 

ela fez pelo Teatro em tão pouco tempo de vida. O que ela fez pelo Teatro, nós não 

vamos ter nenhuma outra com todas, porque todas têm uma dimensão muito grande. 

Então, quando se fala em cada morto, cada desaparecido, aqui parece que ele nasce de 

novo, porque você vê, quer dizer, a ditadura ceifou as vidas com um potencial enorme 

para uma transformação social, política desse país. Ela foi uma ditadura muito seletiva. 

Ela escolheu quem ela deveria cortar a cabeça.  

Agora, do teatro é a Heleny Guariba. Eu acho que o Ministério da Cultura, todo 

o Estado brasileiro devia ter uma, trazer, fazer um trabalho assim, um memorial e trazer 

a público essa figura e a participação.  

Eu vendo vocês falarem, cada um que falou aqui, que também é do Teatro, até a 

Elza Lobo, que eu conhecia mais como uma militante política, do que como uma 

mulher do Teatro, não sabia. Fiquei assim. Quer dizer, são surpresas na vida que a gente 

sempre tem. E surpresas muito boas.  

Então, eu acho que tinha que ter um memorial assim da cultura, e até ter um 

prêmio da cultura que chamasse Heleny Guariba, que tivesse seminários, fossem feitos 

seminários aí no meio teatral, no meio cultural, que a Comissão da Verdade do Teatro 

traga Heleny Guariba como uma figura central, porque essa mulher tem uma 

contribuição, eu, francamente, o Chico sabe quantos anos nós falamos dessa mulher.  

Agora, ela cresce a cada momento que eu vejo vocês falando dela.  

Agora, Chico, você sabe que você é um filho meu. Então, quando você fala, eu 

vejo o João e o Chico, vocês podem estar onde estiver, estão longe de mim, não tem 
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problema, filho é assim mesmo, fica longe, mas eu vejo você falar, eu fico muito 

emocionada porque meus filhos podiam estar aí no seu lugar também. Sabe como? 

Você está entendendo o que eu estou falando? Eu podia ser lembrada, pouco lembrada, 

mais ou menos lembrada. Mas meus filhos estariam aqui, como você, você e o João. 

Então, eu vejo, é muito forte isso.  

O Chico, não sei. O Chico olha para a cara da gente, não é, Chico? Tem hora que 

você chega, olha, não fala, mas eu sinto. É o sentir. É muito forte.  

A Cândida, o dia que ela apareceu nesse movimento, eu acho que essa menina, 

eu tenho muito orgulho de ver a Cândida nesse movimento. Eu acho que ela trouxe 

muita emoção para nós, muita força. Revigorou. Sabe? Eu vejo assim, eu sempre falo 

que a ditadura, ela atinge, antes eu falava que ela atingia três gerações. Hoje eu falo que 

ela atinge a quatro. Porque ela atingiu meus pais, ela atingiu minha geração, ela atingiu 

meus filhos e agora eu vejo que ela atingiu os netos, que é a quarta geração. Porque a 

Cândida vive isso de uma outra forma, ela vive isso e traz isso e ela transforma isso em 

luta, em política, em manifestação.  

E já aproveito e dou um recado para frente, do esculacho, do escracho, ou 

popular como chama, faz mais escracho, faz mais escracho, gente. Porque a Comissão 

da Verdade, se ela não sair para a rua, se não tiver a rua pressionando, aqui não acontece 

nada. E nós temos que avançar, porque o trabalho dessa Comissão da Verdade também 

é de investigação, também é trazer informações, esclarecer. Então, faz mais escracho. 

Está faltando escracho popular por aí afora. Não interessa se convida ou não, mas que 

faça o escracho, que faça o escracho.  

Eu acho tão, eu fico muito orgulhosa, quando eu passo ali na Brigadeiro, até hoje 

o escracho do Homero está lá. Então, está lá a Sônia, a fotinho Sônia de Moraes, do 

Antônio Carlos Bicalho Lana e do Virgílio, que é os três que ele matou. Eles estão lá no 

cartaz. Isso eu acho importante.  

E agora, deixa eu ver o que que é. Pediu para, ah, já entendi. A Maria Luiza 

Bierrenbach, que está ali, ela está representando o José Carlos Dias, que foi o advogado 

da Heleny Guariba, então aqui representado, que a gente não tinha mencionado.  
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E queria dizer, que esse mês a gente gostaria de estar falando das mulheres, 

porque é o mês, a gente se organizou para isso, dar ênfase às mulheres. E no dia 25 de 

março, vai ter um debate, uma mesa de debate sobre Verdade e Gênero, com uma 

pessoa muito importante que estuda isso, uma filósofa, teóloga, que é a Ivone Gebara, e 

nesse dia nós vamos estar fazendo uma homenagem a Inês Etienne.  

Porque Inês Etienne é outra figura também que tem a história dela, e ela tem, é a 

única sobrevivente da Casa da Morte, então ela traz informações que se não fosse por 

ela nós não saberíamos, por exemplo, que, a Inês afirma que a Heleny Guariba esteve na 

Casa da Morte, e que se não fosse essa informação, nós não poderíamos ter mais 

informação dela. Ela desaparece. O que acontece? A Inês fala.  

Então, aqui tem um depoimento, um trecho do depoimento que a Inês Etienne, 

que ela faz na Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Federal, no Rio de 

Janeiro, ela faz esse depoimento, em 1983, parece que em 1983. Eu vou ler só um 

trechinho. Isso é a Inês, o depoimento dela. 

“No mês de julho, estiveram na Casa dois militantes da VPR e um da ALN. O 

primeiro penso ser Walter Ribeiro Novaes, ex-salva-vidas de Copacabana. Márcio me 

afirmou que o mataram inclusive na época, 8 a 14 de julho de 1971, houve uma ruidosa 

comemoração em virtude de sua morte. O segundo é uma moça, que acredito ser Heleny 

Guariba. Foi barbaramente torturada durante três dias, inclusive com choques elétricos 

na vagina.  

O terceiro é Paulo de Tarso Celestino da Silva, que foi torturado durante 48 

horas por Dr. Roberto Laecato, Dr. Guilherme e Dr. Teixeira, José Gomes e Camarão”, 

que já foram denunciados aqui, já hoje. “Colocaram no pau de arara, deram-lhe choques 

elétricos, obrigaram-no a ingerir uma grande quantidade de sal. Durante muitas horas eu 

o ouvi suplicando por um pouco de água”.  

Esse depoimento a gente está reforçando, ele foi lido aqui, ele consta no dossiê 

de mortos e desaparecidos políticos, mas é importante a gente lembrar que se não 

houvesse esse depoimento nós não saberíamos por que até hoje o Estado brasileiro não 

deu nenhum esclarecimento de como foi sequestrada, torturada, assassinada e o 

ocultamento dos cadáveres da Heleny e do Paulo Celestino. 
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Obrigada.  

 

A SRA. – (ininteligível 02:39:22).  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem. Você quer 

fazer uma encenação, uma fala, um monólogo, o que é? 

 

 

A SRA. – (ininteligível 02:39:27).  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos. Você quer 

o microfone? Se apresenta, fala seu nome. 

 

A SRA. FERNANDA – Eu sou Fernanda, sou da Kiwi Companhia de Teatro, 

nós estamos com um trabalho também que pretende no mínimo desvelar a história do 

nosso país para que a gente possa pensar criticamente sobre o país que a gente tem hoje. 

E a gente trabalha a partir de vários depoimentos de ex-presos e presas políticas e 

pessoas também que desapareceram. O trabalho chama “Morro como um país” e a gente 

queria trazer um pequeno trecho em homenagem há esse dia e a todos os grupos de 

teatro que é muito importante, que é assim: 

“Quando os presos políticos queriam fazer Teatro, eles o reduziam a uma 

expressão estática, só falada, sem gestos. A imaginação dos espectadores fazia o resto. 

O narrador fala baixo. Sua voz apenas mais alta que um sussurro desliza e abarca todo o 

recinto. Baixa, para evitar que os guardas o escutem. Assim o homem, encostado na 

parede vai falando, descrevendo. Os outros, os homens sentados no chão, têm os olhos 

fechados e imaginam um cenário, uma situação.  
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A voz que fala agora muda. Começa com eu. Fica mais grave. É outro. Alguns 

dos sentados, os que imaginam contraem os rostos com a emoção. Quando se abre a 

porta no fundo do corredor e aparece o guarda da prisão, já no mesmo instante a 

situação é outra, os homens falam banalidades.  

O carcereiro não poderá saber nunca que aí, onde quase tudo é proibido, debaixo 

do seu nariz os prisioneiros estavam fazendo uma obra de Teatro. O guarda sai. O 

narrador volta a falar e então termina a sua fala. Os homens, as mãos dos homens, que 

estavam sentados, se elevam e começa um aplauso silencioso, aplauso sem juntar as 

mãos, apenas abrindo e fechando os dedos das mãos. Altas. Separadas”.  

Esse é um trecho do livro do Flavio Kusti, em que ele fala sobre diversas formas 

de resistência nas prisões, e o Teatro era uma das formas de resistência. E o Teatro tem 

que ser uma das formas de resistência ainda hoje. O Teatro tem que responder ao perigo 

de uma época. E é isso que a gente tem que fazer. Essa nossa missão mínima. Nossa 

obrigação.  

Parabéns, obrigada pelo depoimento de todos vocês.  

Obrigada, Heleny Guariba. Obrigada, Dulce, pelo trabalho que vocês fazem no 

184 que também é muito importante para a gente.  

E estão todos e todas convidadas para assistir, estar com a gente também no 

“Morro como um país”. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então eu vou 

antes de fazer os agradecimentos finais aos familiares, deixa eu só dar uma amarrada em 

tudo que eu tenho para falar aqui, para não me perder.  

Primeiro, hoje à tarde aqui, a partir das 14h nós vamos ter dois depoimentos 

importantíssimos, a Elza volta. Aí é o dela, da vida dela. E da irmã do Ivan, a Ieda de 

Seixas, falando da vida da família Seixas. Então, duas mulheres, hoje à tarde, ainda 

nessa programação do mês de março, que prioriza a vida e a história das mulheres aqui 

na Comissão da Verdade.  
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Segunda coisa é o seguinte, vai ter uma coisa muito importante, além da 

mudança do nome do teatro, lá do 184, que vai passar a chamar Heleny Guariba. Isso 

vai ocorrer no domingo, dia 17 de março, às 19h. E no sábado, no sábado, um trabalho 

da produção do Núcleo da Memória, um documentário dirigido pelo Alípio, que tem 

que fazer a reserva pelo, porque têm poucas vagas, eu estava procurando o e-mail de 

confirmação, o Leandro poderia me ajudar, que tem que falar, tem que marcar que é 

uma coisa muito importante, que vai ocorrer, no sábado. Me ajuda, Dulce, no sábado, às 

15h e tem que confirmar, com que e-mail?  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Não, o Teatro 184, que ainda tem esse nome. 

 

O SR. PRESIDENTE –ADRIANO DIOGO – PT – Não mais, eu sei, mas o 

professor Berlintani, por favor, vamos fazer direito. Se não vocês esticam e a gente não 

damos o aviso fundamental. Tem que mandar, está bom, eu tenho, depois a gente dá.  

Hoje à noite, no Centro Cultural São Paulo, vai ter um show do Sérgio Ricardo, 

importantíssimo, lembrando um show que ele deu na Poli, há 40 anos atrás quando da 

morte do Alexandre Vannucchi e do Queiroz, um show chamado “Calabouço”.  

Evidente que não vai ser só o Sérgio Ricardo, vão ter jovens músicos, cantores, 

vai ser um show gratuito, importante nessa comemoração, nessa comemoração não, 

nessa lembrança da memória histórica do assassinato dos dois companheiros da 

Geologia, o Alexandre Vannucchi e o Ronaldo Queiroz. Hoje à noite no Centro Cultural 

São Paulo.  

E amanhã, ao meio-dia, lá no prédio da Geologia da USP, vai ter uma caravana 

da anistia relembrando o assassinato desses dois companheiros, do meio-dia às 14h lá 

na Geologia da USP. Alexandre Vannucchi Leme e Ronaldo Mouth Queiroz, 40 anos 

do assassinato dos dois.  

E na Catedral, como ocorreu há 40 anos atrás, na sexta-feira à noite às 18h, Dom 

Paulo Evaristo não vai poder celebrar, porque foi ele que celebrou a época, mas vai ser 

o bispo auxiliar do Dom Paulo, o Dom Angélico Sândalo Bernardino vai presidir uma 
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cerimônia ecumênica fortíssima, a partir das 18h até às 20h, relembrando esse período 

da ditadura, que vai ocorrer na Catedral na sexta-feira, à noite, das 18h às 20h.  

Para concluir, o filme é às 15h lá no Teatro da Dulce, lá no teatro que vai ter o 

nome da Heleny Guariba. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Teatro Studio 184.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É. Qual é o contato lá?  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O telefone não é? 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O telefone, pronto.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – 3259-6940.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Mas a gente, quem tem o controle das presenças é o 

Núcleo. Mas a gente vai, quem telefonar é claro, a gente vai anotar para falar para eles. 

Mas tem poucos lugares e a gente sabe que houve um tumulto lá no outro dia, então a 

gente pede para quem quiser ir mesmo, telefona e a gente tenta reservar o lugar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo.  

Eu nunca falo na primeira pessoa, mas esses atos do Alexandre Vannucchi e do 

Ronaldo Mouth Queiroz, houve um empenho muito grande em organizar essas duas 

cerimônias, é a primeira vez que se consegue fazer uma caravana da anistia lá na USP, 

apesar do Rodas.  
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E vai ser uma coisa muito forte, a primeira comemoração efetiva de rompimento 

do silêncio da ditadura, que lá na USP nem se conseguiu formar uma Comissão da 

Verdade até agora tais as dificuldades. E lógico que na Catedral, vai ser um ajuntamento 

importante e a gente está esperando reunir mais de mil, 1500 pessoas, como um protesto 

ainda por conta dessa situação da ditadura não estar sendo revelada, não estar sendo 

punida e os ditadores estão impunes.  

Então, agradecemos a presença de todos vocês. Chico, Candinha, companheiro, 

belíssimo depoimento. Elza Lobo, Dulce, a outra netinha, como é o nome da outra 

netinha? Olívia, e todo mundo que se dispôs, os atores que vieram aqui.  

Então, tem gente que acha que cultura não faz a revolução, só conta a revolução. 

Esse é um grande equívoco da História.  

Sem cultura, sem ideologia, sem sentimento o mundo não se transforma.  

Viva a revolução, viva o Teatro, viva Heleny Guariba! (Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 14 de março 

de 2013. Assembleia Legislativa, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 21ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva no dia 14/03/2013 na Assembleia Legislativa no auditório Teotônio 

Vilela para oitiva de depoimento sobre os casos de Heleny Telles Ferreira Guariba e 

Paulo de Tarso Celestino, desaparecidos em 12 de julho de 1971.   

Uma apresentação das atrizes, Dulce Muniz, Egle Monteiro, Leandro Lago e 

Beto Capeta, uma pequena dramatização lembrando a memória e a obra da nossa 

querida Heleny. Dulce Muniz.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A DRAMATIZAÇÃO. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ricardo Kobayashi vai 

fazer a leitura do memorial da Heleny e do Paulo de Tarso. Em seguida nós vamos 
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passar para a composição da mesa. Faz o contexto e a Tatiana Merlino vai ler. Então, 

com a leitura de Tatiana Merlino, os dados biográficos de Heleny Telles Guariba.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Heleny Telles Ferreira Guariba, desaparecida 

em 12 de julho de 1971. Dados pessoais Heleny Telles Ferreira Guariba. Data de 

nascimento, 17 de março de 1941. Local de nascimento, Bebedouro, São Paulo, Brasil. 

organização Política, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR.  

Dados biográficos, Heleny Telles Ferreira Guariba, que também era 

carinhosamente chamada pela família de Lenita era filha de Isac Ferreira Caetano e 

Pasqualina Ferreira. Em 1946 seu pai veio a falecer, tendo sido criada então pela mãe e 

uma tia. Foi casada com o professor universitário Ulisses Telles Guariba, ela o 

conheceu quando estudavam filosofia na USP. Casaram-se em 1972 e separaram-se em 

fins de 1969. Tiveram dois filhos, Francisco e João Vicente. Heleny sempre se voltou 

aos estudos e as atividades culturais. Depois de estudar Teatro passou a lecionar teoria 

teatral na EAD, Escola de Artes Dramáticas. Em 1965 recebeu bolsa de estudos do 

Consulado da Franca em São Paulo, especializando-se na Europa, onde ficou com o 

marido até 1967.  

No velho continente fez doutorado de Teatro em Paris e estagiou no 

(ininteligível – palavras em língua estrangeira) em Londres. Ao voltar ao Brasil foi 

contratada pela Prefeitura de Santo Andre onde se tornou a diretora do grupo de Teatro 

da cidade, que reunia operários e estudantes. A montagem que realizou com o grupo de 

George Dandin, de Molière, foi premiado em 1968 pela Associação Paulista dos 

Críticos de Arte. Com a edição do ai5 seu trabalho foi interrompido. Em março de 1970 

foi presa em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Já separada do seu marido, foi 

localizada no Dops São Paulo por ele e seu sogro, o General da Reserva, Francisco 

Mariani Guariba. Tinha marcas roxas nas mãos e nos braços provocadas por choques 

elétricos. Na Oban foi torturada pelos Capitães Albernáz e Homero, tendo sido 

internada no Hospital Militar durante dois dias em função de hemorragia provocada 

pelas torturas.  
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Durante um ano Heleny cumpriu pena no Presídio Tiradentes, sendo assistida 

por seu advogado José Carlos Dias, que depois se tornou Presidente da CJ São Paulo e 

posteriormente Ministro da Justiça. Em abril de 1971 conseguiu a liberdade quando 

passou algum tempo com a mãe e a tia. Seguiu algum tempo com suas atividades 

profissionais, dando aula de Teatro, mas seguiu ainda presa três meses depois.  

Paulo de Tarso Celestino da Silva, desaparecido em 12 de julho de 1971. Dados 

pessoais, nome, Paulo de Tarso Celestino da Silva. Data de nascimento, 26/05/1944. 

Local de nascimento, Morrinhos, Brasil. organização Política, ALN.  

Estudou no Colégio Universitário da UFG onde concluiu o curso de 

humanidades em 1962 e foi escolhido orador da turma. Ingressou na Faculdade de 

Direito da UNB onde se formou com 23 anos em 1967. Foi Presidente da FEUB. 

Exerceu advocacia em Goiânia e chegou a fazer sustentação oral no STF. Em 1968 

viajou para a Franca e fez Pós Graduação na Sorbonne.  

Segundo o documento do Dops São Paulo, de 10 de janeiro de 1972, baseado em 

relatório da Aeronáutica esteve em cuba onde fez curso de guerrilha rural e urbana entre 

julho de 1969 e janeiro de 1970. Retornou ao Brasil em março de 1971 e em 24 de 

março do mesmo ano foi julgado e condenado à revelia a pena de dois anos e seis meses 

de reclusão. Poucos meses depois foi preso, vindo a desaparecer.  

Dados sobre o desaparecimento de Heleny Telles Ferreira Guariba e Paulo de 

Tarso Celestino da Silva.  

Heleny e Paulo de Tarso foram presos por agentes do DOI-CODI Rio de Janeiro, 

em 12 de julho de 1971 no Rio de Janeiro e nunca mais foram vistos. O relatório do 

Ministério da Aeronáutica encaminhado ao Ministro da Justiça em 1943 afirma que 

Heleny foi presa em 20 de outubro de 1970 em Poços de Caldas, sendo liberada em 

primeiro de abril de 1971. O relatório do Ministério do Exército informa que foi presa 

em 24/04/1970 durante a Operação Bandeirantes, e libertada em 01/04/1971.  

Conforme depoimento de seu ex-marido, Ulisses Telles Guariba Neto, Heleny 

foi solta em fim de janeiro de 1971 por decisão da própria Justiça Militar. Ao ser 

libertada desejava viajar para o interior. Ela tinha intenção também de ajudar familiares 

de perseguidos e mortos. Ficou uns tempos na casa da mãe e na casa de amigos 
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enquanto se preparava para tal viagem. Por volta do dia 25 de julho recebeu um 

telefonema em casa informando que Heleny havia sido presa no Rio de Janeiro. Meu pai 

foi para Brasília bem como ao comando do Primeiro Exército no Rio de Janeiro 

procurando autoridades e amigos. Todas as informações foram no sentido de que 

Heleny não havia sido presa, e que provavelmente havia embarcado para o exterior.  

Com a segunda prisão, não foi dada mais nenhuma informação da polícia sobre 

Heleny e Paulo. Nem o General Guariba conseguiu respostas. Foi ao Ministério do 

Exército, ao SNI, ao comando do 1º Exército, em todos os lugares possíveis na busca de 

autoridades e amigos que pudessem dar informações sobre o paradeiro de Heleny. Inês 

Etienne Romeu, em seu relatório sobre sua prisão no centro clandestino do CIE em 

Petrópolis, no Rio de Janeiro conhecido como Casa da Morte testemunhou que durante 

o período em que esteve sequestrada naquele local dentre outros desaparecidos, ali 

estiveram no mês de julho Valter Ribeiro Novais, Paulo de Tarso e uma moça que 

acredita-se ser Heleny.  

Nesse cárcere clandestino Heleny teria sido torturada durante três dias, inclusive 

com choques elétricos na vagina. Paulo de Tarso foi torturado durante 48 horas pelos 

carcereiros conhecidos por Inês como Dr. Roberto, Laicato, Dr. Guilherme, Dr. 

Teixeira, Zé Gomes e Camarão. Ele foi colocado no pau de arara quando lhe deram 

choques elétricos e o obrigaram a ingerir grande quantidade de sal. Durante muitas 

horas Inês o ouviu suplicar por um pouco de água. 

Em dezembro de 1971 como resposta a solicitação da Seccional de Brasília da 

OAB, o Ministério do Exército informou que Paulo de Tarso fora presa por autoridades 

militares, mas seria entregue a Polícia Federal devendo ao Ministério da Justiça prestar 

informações. A OAB encaminhou então ofício ao Presidente da República, assinado por 

seu Presidente, o advogado Moacir Belchior em 28 de janeiro de 1972 no qual afirmava 

ter razoes para preocupar-se com o silêncio do Ministério da Justiça a respeito do 

destino do advogado por várias horas por Paulo de Tarso Celestino da Silva e estar 

temerosa por sua integridade física, já que são decorridos mais de seis meses do seu 

desaparecimento.  

No Ministério do Exército através do seu Chefe de Gabinete obtera informação 

de que Paulo de Tarso Celestino da Silva fora preso por militares, mas que havia sido 
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entregue a Polícia Federal e que somente no Ministério da Justiça poderia se colher 

esclarecimentos nesse sentido. Tempos depois o Ministério do Exército desmentiu o 

fato alegando o erro. Seu pai, Pedro Celestino era advogado e fora Deputado Federal 

pelo PSD por Goiás de 1973 a 1967, e pelo MDB de 1967 a 1969, ano em que foi 

cassado em 14 de março.  

Pedro Celestino enviou uma carta ao General Goberildo Couto e Silva então 

Chefe da Casa Civil da Presidência da República em 12 de julho de 1974.  

“Como cidadão e chefe de família é que dirijo-me a Vossa Excelência, rogando 

fazer chegar ao presidente da República o meu apelo extremo, depois de ver frustrados 

todos os recursos judiciais e extrajudiciais permitidos pela ordem jurídica vigente no 

país para encontrar meu filho. Não venho pedir-lhe que o solte, mas o mínimo que se 

deve garantir à pessoa humana, isto é, seja processado oficialmente, com o direito de 

sua família dar-lhe assistência jurídica e principalmente humana”.   

Não obteve resposta. Em 20 de fevereiro de 1975 o Ministro da Justiça Armando 

Falcão fez esclarecimento público sobre 22 desaparecidos políticos entre os quais 

constavam o nome de Paulo de Tarso, alegando que todos estavam foragidos. Em 

resposta, seu pai redigiu uma carta aberta a Armando Falcão, publicada no Jornal do 

Brasil em 21 de fevereiro de 1975 e em outros jornais do país, na qual apontavam 

contradição em resposta ao Ministro da Justiça e a do Ministério do Exército. Apesar do 

silêncio e das negativas das autoridades, as provas sobre a prisão e o desaparecimento 

dos dois militantes foram aos poucos sendo coletadas. Em oito de abril de 1987 a 

Revista Isto É publicou na reportagem ‘Longe do ponto final’, declarações do ex-

médico Amilcar Lobo, então lotado no DOI-CODI no Rio de Janeiro na qual 

reconheceu ter atendido Paulo de Tarso quando ele esteve preso nas dependências do 

DOI-CODI Rio de Janeiro. Sem, no entanto, precisar a data. Segundo entrevista do 

Sargento Marival Chaves Dias do Canto, o então membro do DOI-CODI São Paulo a 

revista Veja em 18 de novembro de 1982, eles matavam e esquartejavam, agentes que 

estiveram em uma casa mantida pelo Centro de Informações do Exército em Petrópolis, 

Rio de Janeiro, me contaram que os cadáveres eram esquartejados ás vezes até em 14 

pedaços como se faz com um boi em um matadouro. Era um negócio terrível, eles 

faziam isso para dificultar a descoberta e a identificação do morto. Cada membro 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      6 

 

decepado era colocado em um saco e enterrado em um local diferente. A Casa de 

Petrópolis foi onde o Centro de Informações do Exército mais matou presos e ocultou 

cadáveres. Os militantes detidos em diversas regiões do país eram enviados dos Estados 

para Petrópolis. Conforme o ex-médico e colaborador da repressão Amilcar Lobo em 

seu livro ‘A hora do lobo, a hora do carneiro’, os mortos eram enterrados nas cercanias 

atrás das casas. Os nomes de Heleny Telles Ferreira Guariba e Paulo de Tarso Celestino 

da Silva consta da lista de desaparecidos políticos do anexo um da Lei 9140 de 95. Na 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos os requerimentos foram 

protocolados com número 293/93 de Heleny e 151/96 de Paulo de Tarso.  

Em homenagem aos dois, a cidade do Rio de Janeiro deu seus nomes às ruas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Concluído o depoimento 

vou pedir para suspender a tela para a gente constituir a mesa. Chico Guariba, filho da 

Heleny. Candinha Guariba, neta. Ulisses, companheiro da Heleny, Elza Lobo, a vida 

continua. Então, vamos começar, está composta a mesa. Candinha Guariba, Chico filho 

de Heleny, Ulisses ex-companheiro, Leninha amiga, e Dulce, sua amiga discípula. E a 

outra netinha, Olivia Guariba.  

Não tem nenhum familiar do Paulo? Está bom. Ulisses Guariba, com a palavra.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Bom dia. Deputado, eu nem sei o que deveria 

depor. Mas eu acho que o relato feito é bem correto, exatamente aquilo que ocorreu, 

desapareceram juntos Paulo de Tarso e Heleny naqueles anos, e a informação que se 

teve na época, alguns anos depois, foi com a Etienne Romeu que esteve presa lá na Casa 

de Petrópolis, e nós estivemos lá em 77, 78, nós fizemos uma caravana, o pessoal de 

São Paulo e de Rio de Janeiro, subimos a Serra e localizamos a casa. O proprietário era 

descendente de europeu, não sei o que era. Nós fomos lá, visitamos a casa, foi publicado 
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até na imprensa. E foi daí que tivemos esse relato mais preciso da morte dela, que foi 

através da Inês Etienne Romeu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te ajudar um 

pouco. Vamos começar do início. Vocês se conheceram e se casaram em 62, não é? 

Você é o filho do General Guariba.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Exato. Nós estudamos no Caetano de Campos, 

onde nos conhecemos em 56, e não em 62 na USP como foi relatado. Namoramos 

muitos anos e nos casamos logo que entramos na faculdade. E fomos estudar filosofia. 

Meu pai nessa época foi eleito, tinha passado para a Reserva e foi eleito Vereador de 

São Paulo. Meu pai é o único Vereador cassado da Câmara Municipal de São Paulo. Ele 

foi cassado em 69, no segundo mandato dele. Naquele período, depois do ai5, portanto, 

nunca foi um militar. Sempre foi do grupo chamado Nacionalista, ele, o Zerbini e vários 

outros que se opuseram ao golpe de 64 e mais ainda ao golpe de 68. Me lembro que 

ainda em 64 o dia 01/04 foi feita uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo, onde 

deveriam os Vereadores prestar homenagem ao golpe. Meu pai, que era Primeiro 

Secretário da Câmara Municipal, fez um discurso contra o golpe. No final do discurso 

dele, não tinha um, eu estava lá e não ficou um Vereador no plenário, todos fugiram. 

Quer dizer que a oposição vinha de longe.  

Ele não foi cassado logo de início porque era amigo do Castelo Branco, a quem 

tinha servido há muitos anos em Minas Gerais, em vários lugares, era um pouco mais 

velho que ele. Toda vez que levava o Castelo a cassação dele, ele impedia de ir para 

frente. Depois da...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te interromper. 

Está dando um eco. Eu não sei onde. Fica ruim para chuchu. Volta nisso que você 

estava falando, por favor. Teve o discurso na Câmara Municipal e era para fazer uma 

saudação ao golpe, ele vai para a tribuna...  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – E fala contra o golpe. Não sobrou um Vereador 

na Câmara Municipal. Depois, muitos Vereadores que eram para serem cassados em 64 

tiveram escondidos na minha casa, a gente morava na Vila Mariana. Vários deles 

passaram muito tempo em casa morando lá, fugindo da repressão de 64.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você estava falando 

da convivência com o Castelo Branco.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ele tinha servido muito tempo com o Castelo 

Branco, e todas as vezes que tentavam cassá-lo, o Castelo impedia. Depois com a morte 

do Castelo e subiu o Costa e Silva, aí veio o nosso emérito paulista canalha que assumiu 

o Ministério da Justiça, esse grupo todo que acabou formando o AI 5.  

Então, meu pai sempre foi de oposição, mas nunca foi militante de esquerda, ele 

era da linha nacionalista, achava que o golpe era uma ação da liberdade democrática, era 

contra repressão. Tinha toda uma posição progressista, nacionalista e liberal.  

Depois de certa forma ficou afastado. Nessa época tinha conhecido a Heleny no 

secundário.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Caetano era na Praça 

da República.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Sim, na Praça da República.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ela morava em Moema e eu morava na Vila 

Mariana. E quando entramos na faculdade nos casamos. Nós não nos conhecemos na 

faculdade. Nós nos conhecíamos há vários anos. E daí trabalhávamos, dávamos aula em 

cursinho. Em 64 terminando a faculdade eu fui fazer seminário no curso de filosofia 

para ser contratado na área de filosofia. Mas filosofia naquele tempo não estava 

contratando, porque o João Cruz Costa não era figura bem quista do Governador, e a 

relação naqueles anos entre a universidade e o poder do Estado eram relações muito 

pessoais. Hoje é mais institucionalizada, as relações são mais formais e mais definidas 

pela instituição. Naquele tempo não. Havia uma espécie de promiscuidade muito grande 

entre o Poder Executivo e a universidade, e o João Cruz Costa não era bem visto e não 

saía contrato de ninguém para filosofia. E eu acabei recebendo uma bolsa, naquele ano 

três Professores que era uma exceção na época, forma mandados para a França, três 

indicados para filosofia. Um indicado pelo Michel Le Blanc que era um Professor 

Frances que tinha aqui, o Le Blanc indicou o Quartim de Moraes e o outro foi o Salinas, 

que foi indicado pelo Porchat, que acabou sendo preso e faleceu, o Quartim também 

acabou envolvido com VPR e nós fomos para a França naquele ano. E a Heleny foi 

junto. Ela já era Professora da Escola de Arte Dramática do Alfredo Mesquita, que era 

uma escola particular, mas que formou praticamente, acho que todas as várias gerações 

de atores que nós temos aí...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde funcionava a 

escola? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Funcionava no subsolo da Pinacoteca, naquela 

parte de baixo. Ela funcionava sempre a partir das seis horas, tinha a famosa sopa que 

era servida para os alunos, sopa do Dr. Alfredo que era por sinal muito boa, e os 

Professores também eram quase que voluntários. E era uma escola muito boa. 

Praticamente todo mundo que se conhece na TV e no Teatro, passou pela escola. O Juca 

de Oliveira, o Nei Latorraca na época foi aluno da Heleny, e vários outros. Era toda uma 

geração de jovens. Ela começou a se especializar em dramaturgia. 

Teve um rapaz que eu dei um depoimento, ele escreveu um livro sobre a Heleny, 

uma tese, e o primeiro capítulo dele foi...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você escreveu um livro? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Não fui eu. Foi um rapaz que defendeu essa tese 

em Santo Andre. E esse primeiro capítulo é onde tem essa discussão toda sobre o 

Brecht, o Teatro pós brechtiano, como era visto na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, 

quer dizer, a Heleny praticamente trabalhou sobre isso no período todo que nós 

estivemos na Europa. E preocupada com uma questão que era fundamental na época, 

que era como organizar um centro cultural, como fazer esse centro cultural e como fazer 

um Teatro que era um Teatro popular, que significava enfim, fazer Teatro popular na 
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época. E queria evidentemente fazer um trabalho, escrever tese sobre esse tema. 

Voltamos para cá, fomos morar ali no Brooklin, na Rua das Acácias, e eu fui dar aula na 

USP que eu era contratado da universidade e ela foi dar aula na EAD de novo, e eu fui 

também, como dei aulas na atual UNESP, que naquela época era Faculdade de Filosofia 

de Assis, e estava montando um curso de filosofia lá no interior, Assis, onde eu moro 

hoje. E eu fui para lá ajudar a montar o curso de filosofia. E esse curso hoje está na 

UNESP de Marília. Em 76 ele foi transferido de Assis para Marília e é um curso 

importante na UNESP.  

Como se deu a questão do envolvimento? A gente era típico herdeiro do ensino 

público.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para Assis? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Eu fiquei viajando. Nós nos separamos no fim 

de 69. Durante o período de 68 nós tínhamos um, a Maria Antonia era uma comunidade 

onde todo mundo se relacionava intimamente, nós tínhamos muitos amigos, e uma 

dessas amigas era iara Iavelberg, amiga dela, do irmão dela que dirigia o curso aqui. E a 

iara que nos pediu em um determinado momento de 68, para hospedar o Lamarca em 

casa. E ele teve uma primeira vez hospedado lá nas Acácias, onde ficamos amigos, foi 

cerca de um mês em 68. E depois voltou novamente no final de 68. Essa primeira vez 

foi logo depois que ele saiu da 4ª (ininteligível) depois daquele episódio trágico de 

Itapecerica, eles iam presos, evidentemente. Ele fugiu e passou para a clandestinidade. E 

ele reclamava muito porque não tinha aonde ir e tal, e acabou ficando quatro meses em 

casa, voltou, depois hospedou-se mais um mês e meio. E o contato dele era a iara e um 

rapaz chamado Spinoza, parece que hoje está em Santo Andre. Eu tenho o email dele, 

mas não voltei a falar. O Spinoza ia sempre porque ele era o contato do comando lá. E 

depois esteve em hospedado em casa outro diligente que era de Santo Andre, que era o 

Valdir. Então, esse envolvimento era no fundo um sistema de apoio, se dava um apoio 
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estratégico ao grupo. E depois ficava um pouco mais orgânico quando o (ininteligível) o 

companheiro da filosofia, nós nos reuníamos para passar avaliações da conjuntura. Não 

se esqueça que nessa época, apesar de um brutal fechamento político você tinha uma 

grande expansão da economia. Não era o período do milagre econômico, e a gente 

passava sempre dizendo que passar de um grupo de ação de um movimento popular e de 

massa que pudesse ter algum efeito, passa por discurso revolucionário de encarnar no 

trabalhador e na sociedade. E está muito difícil, tudo apontava para que houvesse um 

isolamento dos grupos e o Estado estava se organizando. Primeiro Oban, depois DOI-

CODI quer dizer, era muito improvisado também, a repressão era uma coisa de louco. 

Ela foi se estruturando no decorrer dos anos 70 e 71. A repressão do Estado também era 

precária. Os movimentos também tinham sua fragilidade. Eu me lembro que nos 

últimos anos, nós fizemos um seminário e veio um Professor da revolução francesa que 

chamava (ininteligível) da primeira guerra mundial e foi criado pelo Estado. Virou 

Professor titular de história. Ele era colega nosso, fizemos um seminário com ele na 

USP e depois fomos jantar, e contamos o que estava ocorrendo do ponto de vista dos 

grupos, se organizando com outro Estado pela luta armada e etc. e ele me perguntou. 

Me diz uma coisa, quantos militantes que vocês têm? E dissemos, a variação que nós 

temos hoje é de 200 e pouco. E ele disse, vocês são absolutamente todos loucos no 

Brasil. isso não existe em processo político. Como é que 280 pessoas vão querer 

derrubar um Estado e implantar um novo regime ou alterar as formas? 

Quer dizer, no fundo havia muita improvisação, mas havia a certeza de que a 

revolta era contra o fechamento político do regime. Não dava para engolir os militares 

mandando, o atropelamento da ordem constitucional, da ordem legal. O ai5 foi quando 

transbordou. E aí as coisas, davam, portanto os grupos que se reuniam dava uma espécie 

de assistência, um apoio nesse período. Depois, no final de 69 e isso foi durante todo o 

ano de 68 e 69. Primeira vez que me chamaram lá, que foi uma coisa muito suspeita, 

não existia ainda Bandeirantes. Um dia chegaram os delegados do Dops, cercaram 

minha casa, revistaram tudo. Quer dizer, até hoje não sei como é que chegaram lá, o que 

é que pode ter havido. Quer dizer, a casa era absolutamente isenta. Alguém que esteve 

lá que e entregou, vamos dizer assim. Eles cercaram e disseram, você está intimado e 

vai depor no REC MEC. Um Capitão me colocou no carro, ligou o gravador e ficamos 

conversando por várias horas. Eles diziam que tinha ligações com os terroristas, não 
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tenho, não vou participar, não concordo como foi levado a coisa, e todo esse processo 

que vocês estão conduzindo como autoritários. Seu pai foi cassado e você deve estar 

revoltado, e não tinha nada de revoltado, era uma convicção política por causa do meu 

pai. Essa foi à primeira vez e me liberaram. É claro que a causa passou a ser mais 

segura, o pessoal como o Lamarca, o comando...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi essa prisão? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Essa prisão foi em meados de 69, talvez agosto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só você, a Heleny não? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Só eu. Não foi bem uma prisão, foi uma revista 

do delegado, uma intimação geral para ir lá depor. Fui depor, tomaram depoimento, a 

coisa se encerrou e também encerramos. A casa passa a ser impossível de ser utilizada 

para qualquer outra finalidade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Lamarca já tinha estado 

lá duas vezes? 
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O SR. ULISSES GUARIBA – Duas vezes. Já tinha estado ele, o Spinoza, o 

Valdir, eram todos do comando do VPR.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Iara ainda estava 

legal, não estava na clandestinidade? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ela já estava há bastante tempo na 

clandestinidade. Isso é o que aconteceu. Nesse final de ano nos resolvemos nos separar, 

porque a Heleny tinha conhecido outras pessoas. Não dava mais certo o relacionamento. 

Daí saímos de lá, ela mudou para Perdizes e eu mudei para Maria Antonia. Nós 

tínhamos dois filhos. Nessa época o Francisco devia ter uns sete anos e o João era 

menorzinho, tinha uns quatro anos. Mudamos para lá, era uma casa legal em Perdizes, 

ela ficaria com eles. E eu fiquei na Maria Antonia.  

Um dia, quando foi no fim de 69 ela passou em casa e falou, o José Olavo foi 

preso. E eu digo, foi preso por quê? Porque prenderam ele. Peça ao seu pai para ajudar 

para ver se ele pode fazer alguma coisa. E eu disse, vamos tentar.  

Falei com o meu pai. Ele foi na Oban, evidentemente era atendido pelo Coronel 

Comandante, mas não dava nenhuma informação. E eu fui atrás de um velho amigo 

meu, velho amigo de infância que depois ficou conhecido, famoso, que era o Capitão 

Mauricio. A família dele era amiga da minha família, nós tínhamos crescido juntos. Ele 

era mais velho que eu, muitos anos que eu não vejo, e naquela época nós passamos os 

anos 50 e os anos 60...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mauricio tinha feito 

Geografia, não fez? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ele fez escola preparatória de Cadetes na época 

que começou a namorar minha irmã.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era o nome dele mesmo, 

Capitão Mauricio?  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Mauricio Lopes Lima. Ele fez a escola 

preparatória de Cadetes aqui, depois fez a AMA, e como ele ficou um ano fora porque 

ele andou dando uns trotes em calouros e ficou um ano fora da escola preparatória, ele 

ficou atrasado. Quando ele saiu da AMA ele foi para o Batalhão Suez. Depois foi guerra 

de selva, era um rapaz bem preparado. Agora, ele foi namorado da minha irmã e nós 

fomos a todos os bailes dessa cidade juntos de 56 até 66, uns 10 anos de convivência 

próxima. Fui procurá-lo e ele já estava na Oban, mas ele morava em uma vila aqui na 

Tutóia, tinha uma segurança especial, conversei com ele e ele disse, está preso mesmo, 

não tem condições, foi só o que foi feito. Esse grupo do José Olavo, foi na época que 

também foi presa a Dilma, acho até que pelo menos (ininteligível). A Dilma estava aqui 

em São Paulo e (ininteligível).  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era a VAR Palmares? 
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O SR. ULISSES GUARIBA – Não. Nessa época ainda era a VPR, passando 

pela VAR Palmares que já tinha juntado com o pessoal da Colina e tal. Tinha feito 

aquele congresso lá em Petrópolis, e foi um congresso muito louco. O Lamarca contou 

do congresso e ele dizia, meu deus do céu, é um desastre, do jeito que nós estamos 

organizados nós não vamos longe. Estava consciente disso o Lamarca. Sabia que do 

jeito que estava, estava pisando em ovos. Era uma grande aventura que não tinha muita 

chance de ter sucesso. A gente tinha muita consciência disso. Nós conversamos várias 

noites. Já era a fusão da VPR para virar um organismo só. Mas era pouquíssima gente. 

Voltando, nesse período, fui procurar o José Olavo para ver onde ele tinha sido preso. 

Então, foi na mesma época que a Dilma tinha sido presa, a Heleny foi presa e um dia 

chega, foi à primeira prisão dela. Ela não foi presa em Poços de Caldas, ela foi presa em 

Serra Negra, ela estava em uma casa de veraneio da família do José Olavo, e ele estava 

lá. Prenderam, ameaçaram ele, torturaram a família, o pai ficou apavorado, a mãe mais 

apavorada ainda, porque não tinha nenhuma formação política. E um dia chegou o pai 

do José Olavo em casa, eu já tinha mudado para Maria Antonia, avisando que a Heleny 

tinha sido presa em Serra Negra. Aí fomos atrás, na Oban. Meu pai ficou lá na bronca, 

um certo respeito, meu pai já estava na Reserva, mas não havia acesso. Foi falar com o 

comandante do 2º Exército que também não era fã do meu pai, então, a procura foi mais 

ou menos inútil. Até que conseguimos contato com o delegado chefe do Dops que era o 

Senador Tuma. E ele diz, parece que vem para cá. O que aconteceu?  

Ela estava na Oban, foi torturada por esse Homero e Albernáz, o Albernáz no 

fundo era um facínora. Esse Homero não, ele acabou tendo uma crise psicológica. Era 

loiro, alto e tal. E o Albernáz que era o sádico do time. Ela foi torturada, estava com as 

mãos todas roxas e parece que teve uma hemorragia de menstruação, etc. eles ficaram 

assustados e levaram ela para o Hospital Militar. Ela ficou lá dois dias. Ficamos 

sabendo, fomos lá no Hospital Militar, meu pai conseguiu falar com ela e eu não 

consegui, e ela foi mandada para o Dops. E o Tuma nos autorizou um dia a noite a ir lá 

conversar com ela. Ela saiu um dia, e tal, conversou, contou todas as coisas e de lá ela 

foi mandada para o Presídio Tiradentes. Ela ficou praticamente de 70 até 71, abril de 71 

ela ficou no Presídio Tiradentes. Durante o período do Presídio Tiradentes houve um 

profundo envolvimento dela com os presos, com a organização e etc. e isso de fato 
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ocorreu. Houve uma, nós ficávamos sabendo todos os dias, mulher foi morta, marido foi 

morto, e tal e coisa. E houve um envolvimento muito grande dela com o pessoal da 

VPR.  

E o advogado era o José Carlos Dias, tentava várias vezes ménage. Ménage era, 

você tinha filho menor e etc. então tinha chance. E era sempre negado até que em um, 

meu pai ia lá e conversávamos menos, quem (ininteligível) e em uma dessas 

convocações, que eles eram convocados, em uma dessas convocações tinham duas 

pessoas que meu pai tinha acesso, tinha trabalhado com eles dentro do Exército e etc. e 

eles votaram dois a um e ela saiu para, com o ménage em abril para ir.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava indo Assis, 

São Paulo, São Paulo, Assis. E as crianças ficaram com quem? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ficaram comigo. Eu mudei para a casa do meu 

pai que era uma casa grande, fiquei morando no anexo e o Francisco e o João ficaram 

comigo durante esse período. Em 71 eu mudei para Assis, mas nessa fase que ela esteve 

presa, aí houve o envolvimento. Ela saindo, ela voltou a militar. Daí não havia jeito de 

convencê-la. Eu tenho que passar as informações, tenho que mobilizar, não há mais 

chance de voltar esse tipo de coisa. E ficou na casa da mãe. Não queria ficar lá de jeito 

nenhum. Ficou na casa de um amigo, e depois de uma outra amiga, e um dia esse amigo 

diz, ela saiu de casa e de repente encontro ela no ponto de ônibus com uma peruca loira, 

quer dizer, não disfarça de ninguém. Não havia jeito. Tentei várias vezes conversar com 

ela e a ideia era que ela saísse do Brasil. e ia vendo exatamente como ela poderia sair. 

Em julho eu recebi um telefonema de que ela foi presa. Repetiram o telefonema no dia 

seguinte e mais nada. Aí fomos atrás.  

E aí ficamos sabendo alguns meses depois que uma amiga nossa que tinha sido 

colega do ginásio diz, eu encontrei a Heleny seis horas da manhã no hotel Gloria no Rio 
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de Janeiro, eu estava saindo para pegar o avião e ela estava chegando ao Rio de Janeiro, 

nós cruzamos na porta. Conversamos, ela disse que tinha ido lá ver alguma coisa de 

Teatro, mas ela estava chegando. Eu acho que esse encontro deve ter sido fim do mês de 

julho. Então, de fato ela foi para o Rio de Janeiro e lá foi presa. E desapareceu nessa 

circunstancia. A partir daí não se teve notícia, se foi a todos lugar possível. E dizia, a 

mesma resposta que davam é que ela tinha saído para o exterior e etc. e até hoje não 

tivemos nenhuma notícia a não ser depois a Etienne Romeu, que foi a única...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí você nem procurou o 

Capitão Mauricio para saber? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Procurei. Quando eu estava, é até bom que se 

diga isso porque esclarece. Durante a prisão dela no Tiradentes, ela me pedia para levar 

algumas mensagens para amigos nossos. E eu dizia, eu levo com a seguinte condição, 

eu leio o que eu vou levar. E aí me davam um pacotinho enrolado em durex, enfiava na 

boca e saía do Presídio Tiradentes com a notícia, abria, eu dizia se eu não puder abrir, 

não me dê. Fazia uma consulta lá e uma das vezes era para avisar uma amiga nossa que 

aqueles dois arquitetos, o Sergio Ferri e o Rodrigo Lefer. Avisar os dois que eles vão ser 

presos e tal. Entregaram ele na tortura e ele tem que sumir. Parece que o Sergio saiu e o 

Rodrigo foi preso. Outra vez foi para avisar o Salinas. Salinas, você vai ser preso de 

novo. E ele disse, outra vez? Mas eu não estou militando.  

E no caso do Mauricio o que aconteceu foi, em uma dessas entregas que eu fiz 

avisando uma pessoa que era muito amiga nossa que eu não vou falar o nome, entreguei 

a ela, avisa o Rodrigo e o Sergio Lefer que vão ser presos. É a notícia que eu recebi. 

Essa pessoa, Rodrigo, acabou preso e falando o nome dela. E ela foi detida no Dops, 

disse que eu que tinha levado a mensagem para ela. E eu fui preso. Sorte que fui preso, 

e quem estava, um que estava na captura era o Mauricio. E ele chegou lá e disseram que 

ele estava sendo preso porque levava notícias de coisas e tal. E teve uma encrenca 
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grossa lá do Mauricio que avisou o delegado lá que não era para me torturar. Esse você 

não tortura porque não quero que ponha a mão nele. E aí tiveram lá um 

desentendimento que eu soube, e o Mauricio enfiou um 45 no peito do delegado para 

ele abrandar. Tanto que quando eu fui preso eu fiquei um dia, fiquei à tarde, à noite, na 

mesma época que o (ininteligível) foi preso, eu fiquei com ele lá no Dops e eu fiquei 

com mais sete na cela. E tinha um rapaz que era um assaltante de banco, não era 

terrorista nem nada. Era assaltante de banco normal. E ele tinha habilidade de abrir os 

cofres dos bancos do interior, e tinha sido preso pelo Fleury. Eu cheguei à cela e falei, o 

Fleury acaba de ser destituído, e ele perguntou, como destituído? E eu falei, não vai 

ficar mais aqui. E ele fez uma grande festa, me abraçou, me jogou para cima e etc. ele ia 

ser interrogado no dia seguinte pelo Fleury. Tamanho pavor que provocava não só nos 

militantes, mas também nos presos comuns a figura maléfica do Fleury. Daí eu fiquei 

preso, depus durante uma noite dizendo que não tinha levado, tinha levado um presente 

da presa para essa pessoa, e no meio do presente da presa tinha um (ininteligível) e de 

fato ela abriu o pacote e lá dentro tinha um papel dizendo. E o tal do delegado aceitou 

essa explicação absolutamente idiota e me liberou no fim da tarde. Foi no Dops. E 

fiquei preso lá quase dois dias.  

Mas para ter uma ideia de como as coisas funcionavam também. O Mauricio 

estava no Dops. Ele que me impediu de ser torturado e preso. Eu podia ter sido 

indiciado. A pessoa também que noticiou era muito famosa demais. Então, isso também 

ajudou a não virar processo, mas esse período foi o período de prisão. Quando ela sai, 

ela vai militar e foi questão de um mês. Foi maio, junho, foi para o Rio de Janeiro e 

desapareceu. Em linhas gerais foi isso. Aí procuramos em tudo quanto foi canto. Meu 

pai, mais antigo, tinha mania de escrever cartas. Mandava cartas para os amigos dele no 

Ministério e todos os cantos, e fomos a Brasília, ao Rio de Janeiro, a todos os cantos e 

não havia notícia dela. E ficamos sabendo depois que ela teria sido torturada e morta. E 

conversei com o Jose Carlos nos outros dias, perguntando se isso não dava base para 

abrir um processo. E ele afirma que não porque ela pelo contexto, supõe que havia sido 

a Heleny. Quer dizer, isso é uma conversa da Inês Etienne. E o José Carlos achava que 

não era possível abrir um processo apenas com essa prova. Era muito vaga. Então, não 

sei se expliquei tudo, mas em linhas gerais as coisas aconteciam dessa forma. Agora, 

que a tortura na Oban era regra, todo mundo sabe.  
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Ela fica mais ativa, eles se organizam melhor. A repressão vai se organizando 

também. No primeiro momento era tudo muito organizado. Depois que vai se 

estruturando a partir de 71. Aí passa a ter uma ação menos... Eu vi uma vez na casa do, 

eles tinham um, sabe papel quando você cola aquele papel de embrulho na parede, e vai 

fazendo os graficozinhos em tudo. E os gráficos vazios. Era tudo desenhado dessa 

maneira. Isso na Oban. Era um painel, você vê que tinha os nomes, você reconhecia, 

tinham outros, sabiam que existiam, mas não sabiam quem era. Tinham os nomes de 

guerra. Aqui estava a VPR, aqui a ALN, tinham vários gráficos desses com nomes 

preenchidos. Era uma repressão artesanal quando começou.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me mata uma 

curiosidade. O Capitão Lamarca era do batalhão de SUEZ, o Mauricio serviu com ele 

lá? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Nunca perguntei de um para o outro. O 

Lamarca, aquele episodio do Lamarca, aquilo tirou ele de foco. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O episodio da pintura do 

caminhão, do Pedro Lobo, de quando ele teve que sair com as armas.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – A ideia, a estratégia todo mundo sabia muito 

bem na VPR. Ele sairia com caminhão, com todo o material, com os morteiros, 90. 

Sairia com mais de um caminhão, eram vários caminhões, sairiam com morteiro, 90 e 
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foi contado na época, antes de acontecer. Sairia com o morteiro 90, com os armamentos, 

avisaria todo mundo e explodiria o painel do 2º Exército. Sairia com todos os 

caminhões, iam atirar em cima do Palácio Bandeirantes, iam atirar em cima do 

Ibirapuera, no CPOR, e na Estação da Luz. Quer dizer, era para fazer um foguetório em 

uma noite e tinha os grupos que estavam se organizando para fazer isso, e na saída 

explodiriam o arsenal do gk90, porque fica entre (ininteligível).  

Uma explosão daquela seria um terremoto em São Paulo. E depois fariam esse 

tipo de ação. A ideia era fazer uma ação desse tipo e todo mundo desaparecer em um 

ano, um ano e pouco. Era uma forma de contestar violentamente o Estado e o regime. O 

projeto era esse só que não deu certo. Aí saíram com as FALS do fuzil, e um desses 

FALS estava escondido com a Heleny. Pegaram na casa dela que estava até na casa de 

uma amiga nossa, Professora Maria do Carmo Pampelo da USP, ela tinha deixado na 

casa da Carmuti. Mas isso rodou depois, nunca se juntaram esses fuzis com os 

precursores, os percussores acabaram sendo apreendidos aqui e ali e o armamento que 

saiu foi muito pequeno, e o Lamarca tinha consciência de que não tínhamos estrutura 

nenhuma. Eu estou andando de casa em casa aqui sem beira, me prometeram que tem 

uma organização forte, articulada, fui para uma fazenda – ele esteve lá no interior, na 

fazenda dos Toledo, depois voltou e aí estavam pensando em fazer uma guerrilha no 

Vale da Ribeira. E vocês estão ficando todos loucos, falei 500 vezes para o Spinoza, 

isso é uma falta de juízo tão grande que não vai levar nem 24 horas para vocês estarem 

todos presos e fuzilados. É um absurdo. Não dá para fazer uma guerrilha na encosta de 

Juquiá. Quer dizer, não tinha nem ideia do que era o Vale da Ribeira e o que era a 

capacidade de ação. Era muito improvisado tudo. E o Lamarca tinha plena consciência 

disso. Eu achei que depois de um certo tempo, o Lamarca tinha uma consciência bem... 

A iara deu uma levantada porque depois eles começaram a namorar a minha casa lá. E 

na segunda fase que ele teve lá, ele já estava passando por um processo de acreditar um 

pouco que era líder. E eu digo, Lamarca, juízo, líder de que? E ele dizia que tinha que 

fazer. Já estava em uma fase meio de missionário, já acreditando em fantasias.  

Mas isso para mim ficou bem claro nesse ano de 68 e 69 estava ocorrendo, e 

pensando que escrevia os textos, a iara dizendo que ele estava realizando uma missão 

heroica e tal, que era preciso... Mas enfim, foi trágico o final dela e dele, no sertão e em 

Salvador. Não sei se esclareço ou ajudo em alguma coisa.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado.  

Você pode ficar mais um pouco conosco? Descansa um pouco. Vamos passar a 

diante. Vamos ouvir então, quem começa? Zé Logo ou Dulce? 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu posso começar? Porque vou ter que levar minha 

neta.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então começa a Dulce. 

Pega esse microfone para você ficar com mais autonomia.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu ouvi falar de Heleny Guariba nos fins de 68 

quando ela dirigiu o Jorge Dandin com o grupo da cidade de Santo Andre, e depois no 

fim do ano ela ganhou o premio de revelação de diretor. Em 1696 no começo do ano, o 

Teatro Arena de São Paulo abriu um curso de interpretação que era coordenado por 

Heleny Guariba, Cecília Thumin, que agora é conhecida como Cecília Thumin Boal, ou 

só Cecília Boal que é a viúva do Boal e por um Professor de canto que era lá de Santo 

Andre, São Caetano, que é o Professor Baldu, Dra. Rose Marie e a bailarina Mercedes 

Batista. E em 69 eu tinha 21 anos de idade. Nós tínhamos um grupo, já fazia parte de 

um grupo de Teatro porque eu vim para São Paulo em 68 e nós fomos nos inscrever 

nesse curso, porque nós tínhamos lido muito sobre George Dandin, havia críticas muito 

significativas. E lá no Teatro eu conheci a Heleny, fui aluna dela e discípula como disse 

o Adriano Diogo, porque a Heleny Guariba era uma das pessoas mais inteligentes que 
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conheci. Uma das pessoas mais éticas e íntegras porque ela tinha lá no Teatro de Arena 

mais ou menos uns 20 jovens e ela nunca falou sobre nenhuma possibilidade de 

cooptação. E isso era uma coisa muito comum.  

Havia lugar de jovem, pessoa que pertencia a uma ou outra organização sempre 

faziam um movimento para que fossem para as suas organizações. Eu já pertencia ao 

glorioso PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista, que alguns zombam 

dizendo que a gente fazia congresso em uma Kombi, era verdade talvez. Em um 

fusquinha.  

E a Heleny foi uma professora extraordinária. Ela tinha uma integridade ao 

abordar os assuntos! E essa integridade, essa ética da Heleny era uma coisa que saltava, 

a gente via, ela não era uma pessoa dividida, ela era uma pessoa inteira, ela fazia o que 

ela pensava, e ela pensava o que ela fazia. E ela tinha planos de fazer uma grande 

montagem do Casamento do Fígaro do Bom Marché, com palco giratório, com os atores 

carimbados como (ininteligível). E nos fins de 69 a Heleny começou a faltar nos ensaios 

e eu me tornei grande amiga de Heleny. De certa forma, eu era confidente de Heleny. E 

aí ela começou a faltar nos ensaios. O Boal assumiu a direção do casamento do Fígaro 

porque havia um compromisso da Associação Estadual de Teatro que daria uma verba 

para que o Arena pudesse viajar a Nova Iorque para apresentar o Arena (ininteligível) 

no La Mama de Nova Iorque, e nós fizemos então esse espetáculo.  

Uma das últimas vezes que eu a vi nesse ano de 69, nós fomos fazer uma 

apresentação em São José dos Campos e ela tinha ficado de ir fazer a palestra, e ela 

claro não conseguiu chegar na hora. Chegou, já tinha terminado. Nós todos chamamos 

muito a atenção dela. Todos nós ficamos muito bravos com ela. Aí eu falei, vamos com 

calma porque sabemos o que está acontecendo, embora ela nunca tenha falado.  

Depois, nós ficamos sabendo que nesse período em que nós fazíamos aula com 

ela, ela abrigava na casa dela com o Ulisses e os dois meninos na Rua das Acácias, o 

homem mais procurado do Brasil, que era o Capitão Lamarca. Porque em janeiro de 69 

quando ele sai do quartel, ele se torna o alvo mais procurado naquele momento. E no 

começo de 70, então realmente ela desaparece da nossa vista, então, nós não sabemos 

onde Heleny está. Eu fui presa no dia 01/05/1970, no Estado de Vila Maria Zélia, e 

estava no grupo que eu fui presa o dirigente Olavo Hansen, que depois veio a ser morto 
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pela ditadura. E quando eu cheguei dia 01/05/1970 eu tinha feito muita coisa, saído 

muito cedo de casa para fazer panfletagem e aquelas coisas todas que se fazia naquela 

época, e eu desmaiei no Dops. Tinha passado pelo QG da Polícia Militar, pelo Batalhão 

Tobias de Aguiar, pela Oban, levada para o Dops. No Dops a gente chegou por volta 

das quatro horas da manhã e eu acho que tive um desmaio. Buscaram o Dr. Valdemar 

Tebaldi que era preso àquela época, depois ele foi Prefeito de Americana, e ele me disse 

que eu tinha tido uma baixa violenta de pressão.  

Então, eu fui levada primeiro para a carceragem. Estava amanhecendo, aquele 

lusco fusco, aquela coisa. Tinham muitas mulheres, mais ou menos 14 mulheres naquela 

cela, e de repente pela janelinha eu vi que passou a Carmuti, e a Carmuti olhou para 

dentro da cela e saiu correndo.  E eu falei, o que foi? Daí um segundo, quem está à 

carinha na portinhola? A Heleny chorando e dizendo para mim, eu corri para a 

portinhola claro para falar com ela, e ela disse, puxa, quando disseram que tinha um 

grupo de ex-bancários presos eu pensei em você e no Helio, que era o meu ex-marido. E 

aí eu tive um transtorno hormonal, eu fiquei menstruada com 20 dias de adiantamento. 

E eu falo isso porque acho que são peculiaridades. Ela me deu uma calcinha azul com 

uma rendinha, e ela falava para mim, para você guardar.  

E como eu tinha passado mal, os companheiros da cela e mesmo os outros, eles 

me orientavam que eu devia passar mal todos os dias, para eu poder sair, e falar. Dar 

recados e fazer, uma coisa que era chamada a época, quem foi preso sabe, que era o 

pombo correio. E todos os dias eu tinha condições de conversar um pouco com a 

Heleny. Como o Olavo Hansen tinha que ser tirado do Dops porque ele estava 

morrendo, nós também fomos libertados aos 15 dias de prisão. E ficamos assinando 

aquilo que o Ulisses falou aqui, aquela tal de ménage. E o Olavo foi realmente 

encontrado morto.  

Em abril, fim de março a Heleny... Durante esse período meu irmão também 

estava preso no Presídio Tiradentes, então eu ia, segunda levar roupa, terça buscar 

roupa, quarta era a visita do primeiro pavilhão, quinta ia levar material para fazer 

artesanato, sexta alguma outra coisa e sábado visitava. E nesse sábado que eu visitava, 

eu conversava pelo portão que dividia a parte feminina da masculina com a Heleny, ela 

vinha. E eu voltava para casa com o pai e a mãe do José Olavo, o Sr. José e a Dona 
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Anita. E a Heleny vinha e ela fazia a mesma coisa que ela fazia com o Ulisses, ela pedia 

que eu levasse coisas. E eu levava. Só que ao contrário do Ulisses, eu não queria abrir 

nada. Eu queria me ver livre daquele negócio logo. Falava onde eu tinha que levar, 

quem ia buscar, e pronto. Eu ia.  

Então, o meu contato, meu amor, meu afeto e minha admiração por ela foram 

aumentando. Quando foi então no fim de março de 71 e comecinho de abril a Heleny foi 

libertada como citou Ulisses. E nós estávamos com a viagem marcada para Nancy, o 

festival de Teatro que nós íamos participar com o Teatro Jornal Primeira Edição e o 

Arena Conta Zumbi. Heleny foi libertada e durante todos os dias até a gente embarcar 

para a Europa no dia 15 de abril de 71, Heleny foi todos os dias ao Teatro. E ela 

conversava comigo no dia que aparece o Boris morto. Quando a gente estava indo para 

o aeroporto a gente viu o Jornal da Tarde. Terror mata Boris, aquele homem que não só 

financiava, mas também torturava na Oban.  

E aí nós fomos para, um pouco antes de viajar eu perguntei para a Heleny, 

porque como ela tinha sido nossa Professora, ela era do Arena, talvez fosse fácil 

conseguir alguma coisa. Ela disse que não. Que ela não queria ir. Bom, fizemos o 

espetáculo em Nancy, depois viajamos a Franca inteira, nos juntamos com Henrique 

Bonaventura do Teatro Experimental de Cali e com Santiago Garcia do La Candelária, e 

o (ininteligível) também conseguiu a liberdade. Ele viajou. Ele foi nos encontrar em 

Paris que ele estava fazendo apresentação do espetáculo lá. E o (ininteligível) enfim, 

vocês todos sabem mais ou menos a trajetória que o Boal desenvolveu. E nós então 

voltamos para o Brasil. Embora muita gente tenha dito que a gente não devia voltar, 

porque nós fazíamos um espetáculo muito violento, a gente denunciava demais a 

tortura. A falecida Dra. Nina me abraçava e dizia, não volte Dulce, eles vão enquadrar 

você na Lei de Segurança Nacional no Artigo Um, Dois, Três, Quatro, sei lá quantos 

mil ela falava. E eu falava, não Nina, temos que salvar o Teatro de Arena. Tinha 23 

anos. E voltamos para o Arena. Chegamos ao Brasil de volta por volta do dia 08/06 ou 

alguma coisa assim.  

Também nesse período, que foi a última vez que a vi, ela foi todos os dias no 

Teatro de Arena. E ela falava comigo. E daí eu falo, a Heleny pós para ela a tarefa de 

reagrupar, de reconstruir a VPR. Ela me dizia, Dulce, eu vou a Mooca encontrar um 
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comando, assim, assim assado. Se eu não voltar até tal hora, por favor, você faça isso, 

isso e isso. Eu vou até não sei onde fazer... E um dia ela me disse, estou muito 

preocupada. Se a iara foi presa eu estou ‘complicada’. E daí foi à primeira vez em 71 

que nós começamos, a saber, porque a gente não sabia. Ela nunca tinha falado para a 

gente as verdadeiras atividades que ela vinha desenvolvendo e o perigo que de fato 

vocês todos tinham corrido ao abrigar o Lamarca, a fazer tudo que vocês fizeram 

naquela casa. E aí eu falava, Heleny, você está correndo perigo. E ela falava, não, eu 

estou reconstruindo a VPR.  

Um dia ela me convidou para jantar aqui, eu não sei se ainda existe, agora é um 

Teatro, antes era uma pizzaria chamada ‘La Venceslina’. Eu fui lá jantar e quem estava 

com ela? Paulo de Tarso Celestino. E ele estava de terno porque ele era advogado. E eu 

brinquei muito com ele, e falava, cuidado Paulo. Você de terno parece outra coisa.  

Brincamos muito, conversamos muito, mas claro que nas entrelinhas e nas entre 

conversas, a gente percebia que alguma coisa ali estava sendo conversada. E eu vou 

contar também, desculpem, uma coisa bem pessoal, mas eu tenho que contar. A Heleny 

engravidou, e ela então quis fazer um aborto. E quem é que fazia o aborto da juventude 

de esquerda. Das mulheres de esquerda naquela época? Isaac Abramovich, que tem uma 

clínica de esquina na rua (ininteligível). Está lá até hoje, embora hoje ele tenha morrido. 

E fui com a Heleny. Fez o que tinha que fazer, ela subiu, e nós pegamos um ônibus, era 

aquele Aeroporto Perdizes. Eu não sei se ele ainda chama Aeroporto Perdizes, mas 

Aeroporto ele ainda chama. E o Caetano de Campos ainda era Caetano de Campos. 

Ainda não tinha fechado tudo aquilo, aquilo não era uma praça. Então, o ônibus passava 

em frente ao Caetano de Campos. Isso devia ser oito ou nove de julho de 1971. Aí nós 

conversamos um pouco. Ela tinha pedido algumas coisas que eu devia providenciar para 

ajudar, para fazer algumas coisas. Eu desci no ponto do Caetano de Campos nessa 

época, porque eu morava quando a gente voltou no festival de Nancy, a gente passou a 

morar no Teatro de Arena. E ela continuou no ônibus e pós a cabecinha, aquela 

cabecinha com aquele cabelinho a la garconne, francesinha que ela era, e ela pós a 

cabeça e gritou, Dulce, liga para a tia Irma e fala que eu vou voltar na 2ª quinzena de 

julho para levar o Chico e o João para a praia. Eu, fiz o que eu tinha que fazer.  
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Quando foi por volta do dia 13, 15, 18, entre 15 e 18 de julho nós estávamos 

ensaiando no Teatro de Arena o Doce América Latino América, um painel que nós 

fizemos sobre toda a história de colonização e depois de revolta, e depois da tentativa de 

construir um mundo diferente da América Latina. Também com o Ulisses, um 

telefonema que não falou quem era, me chamaram, a Maria era nossa bilheteira, ela me 

chamou, Dulce, telefone para você.  

E eu, alô. A pessoa, uma voz masculina. É Dulce Muniz? E eu falei, sim, sou eu. 

Ele disse, estou telefonando para avisar que a Heleny Guariba foi presa no Rio de 

Janeiro, mas ela está bem. E eu falei, quem está falando? E a pessoa desligou. Depois 

também como o Ulisses, uns dois ou três dias, de novo outro telefonema, e aí nunca 

mais nós vimos a Heleny.  

Vinham às versões mais disparatadas, que tinha sido vista na Galeria Alvear em 

Buenos Aires, que tinha sido vista em uma Rua na Argélia, que estava internada em um 

manicômio, enfim, e nós tínhamos notícia que o General, que na minha peça eu pus 

Mariano, mas a gente chamava de General Guariba, ele estava indo procurar a Heleny 

em todos os departamentos que ele pudesse. E infelizmente, desgraçadamente ela não 

foi encontrada pelas razoes que ela não podia ser encontrada. Em 1976 eu conheci 

pessoalmente Inês Etienne Romeu que já relatou, ela deu uma grande entrevista 

relatando todos os sofrimentos que ela presenciou e pelos quais ela passou, Inês, lá na 

Casa da Morte. E Inês também se torna muito minha amiga porque eu tinha sido muito 

amiga e aluna da Heleny. Inês passa a frequentar minha casa. Ela me fornece muitas das 

informações para eu escrever as duas peças, uma sobre a iara e outra sobre a Heleny. e 

ela me disse um dia, na época que eu dei a entrevista, eu fiquei meio, estava meio 

abalada, todo mundo conhece a via crucis que a Inês Etienne passou na Casa da Morte. 

E ela me falava, eu sei que era a Heleny. Eu ouvi as vozes, eu sei que era a Heleny. E 

ela conta, ela relata a morte do Celestino e da Heleny. E depois que a Heleny 

desapareceu. Em 74 eu tive a minha filha, eu queria achar o pai dela, mas o pai dela 

queria outro nome, então virou Ana Heleny. Eu escrevi em 93,94 a peça ‘Heleny 

Heleny doce colibri’, tenho feito de todas as formas um trabalho de colaboração com 

todas as organizações que buscam os desaparecidos e por último, esse é um relato muito 

pessoal, eu não tenho nenhuma grande revelação para fazer, mas eu tenho tentado 
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através disso fazer viva a imagem dela e também na tentativa de poder um dia saber 

pelo menos enterrar o corpo, o que foi feito e o que não foi.  

Então, escrevi um pequeno artigo para a revista ‘A Parte do Trotsky’ que vai sair 

agora, escrevi um outro para a revista ‘Traulito’, eu acho que é isso que chama, de uma 

companhia de Teatro chamada Companhia do Latão, e no domingo agora, dia 17 a 

Heleny se viva estivesse completaria 72 anos. E nós vamos então transformar o nosso 

pequeno espaço que se chama Teatro Studio 184 em Teatro Studio Heleny Guariba. Nós 

vamos descerrar uma plaquinha que nós fizemos com a carinha dela e o nome do 

Teatro, depois nós vamos apresentar um pequeno texto de um documentário que foi 

feito pela TVT e vamos também, aqui a Comissão da Verdade está organizando, além 

de ter esses depoimentos todos, também haverá uma espécie de dramatização de 

depoimentos feitos por atores, por atrizes, e a Comissão da Verdade com Amelinha, 

Adriano, Ivan, eles me convidaram para coordenar esse trabalho e graças a muitos 

esforços nós conseguimos realizar a primeira gravação que foi a do Merlino. O Celso 

Frateschi que fez, e ficou muito boa, ficou muito forte. E domingo a gente vai lançar 

também esse pequeno projeto. É a primeira leva de 12 atores e atrizes que vão gravar os 

primeiros depoimentos, e é isso.  

Eu sempre entrei em contato com o Chico, sempre tentei como João também, 

eventualmente eu consigo alguma coisa. Em 95 o Alípio era diretor lá de Diadema, 

então foi dado o nome da Heleny para uma casa de cultura, e nesse dia nós conseguimos 

juntar todos que já estavam. A Tita, a mãe, o Moacir, a Marli, o Chico foi, a Cândida era 

pequenininha, o General Guariba foi, o Francisquinho filho do Chico foi, e uma menina 

também que era filha. Eu tentei falar com o Ulisses, não sei se consegui, mas o Ulisses 

não veio. Mas todo mundo foi. Foi um dia muito bonito de celebração, da vida íntegra 

que ela teve, enfim, dedicado à causa do coletivo e por último também em 96 nós 

fizemos lá no TUSP, que o TUSP hoje funciona onde funcionou a FEFELESTE, lugar 

onde ela estudou com a iara, nós fizemos então uma exposição de fotografias, uma 

amostra de uns curta metragens, palestras e ficou lá durante um mês a exposição, lemos 

as três peças, ‘A rosa vermelha’, sobre a rosa Luxemburgo e a ‘Iara camarada e amante’ 

sobre Iara Iavelberg e a ‘Heleny Heleny doce colibri’. A Inês foi, o General Guariba foi, 

o Chico foi e até me ajudou nessa época. Enfim, quero dizer isso para vocês, não sou 

evidentemente a mesma pessoa que eu teria sido se a Heleny não tivesse sido 
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assassinada. Devo a ela o pouco que eu sei, o pouco que eu tento ser íntegra, ética e 

solidária, uma boa parte eu devo a minha querida Professora e mestra Heleny Guariba.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elza Lobo.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Em 1965 na Universidade Católica nós criamos o 

grupo de Teatro, o TUCA, Teatro dos Universitários da Católica. E nesse momento, a 

gente buscando os diferentes textos a gente assumiu o texto do João Cabral de Melo 

Neto, ‘Morte e vida Severina’. Quando da apresentação do espetáculo, a gente foi muito 

aplaudido, foi um sucesso muito grande e fomos convidados para o festival de Teatro de 

Nancy. O mesmo que vocês foram, nós fomos antes. E fomos para Nancy apresentar 

‘Morte e vida Severina’ e nesse momento da chegada a Paris para ir para Nancy eu tive 

oportunidade de conhecer a Heleny, porque vocês estavam naquela época em Paris e a 

Heleny passou a ser a nossa interlocutora com diferentes espaços em Paris ligados a 

Teatro. E tivemos a oportunidade de ganhar com o festival mundial de Teatro 

universitário em si, e com isso fomos convidados para fazer apresentação em Paris. E 

em Paris a Heleny foi a nossa intermediadora, a nossa interlocutora que nos ajudou 

tanto nos contatos de imprensa como de cidades para que a gente tivesse debates fora 

das apresentações teatrais. Ficamos um período longo nesses debates, nessas reuniões, e 

quando voltamos, porque tivemos oportunidade também depois de Paris sermos 

convidados para apresentar o espetáculo em Portugal, e em Portugal fizemos as 

apresentações no Porto, Lisboa e Coimbra, e tivemos um sucesso muito grande. A 

Heleny nesse ponto estava como aluna do (ininteligível) que era a época diretor do 

Teatro Popular Nacional Francês. Então, essa relação também foi muito intensa com o 

grupo do TUCA em São Paulo. Isso foi na década de 60, porque fomos premiados em 

66. E quando do período mais intenso autoritário porque estávamos em várias pessoas 

que tínhamos sido do grupo de Teatro primeiro da Oban, fui presa na minha casa pelo 

Capitão Mauricio. A equipe toda do Albernáz, Homero, que eram as figuras centrais da 
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Oban que eram os torturadores e interrogadores da época. Toda essa caminhada fez com 

que a gente se aproximasse cada vez mais internamente, entre as pessoas que estavam 

detidas. E quando a Heleny estava voltando de Paris, ela faz todo um trabalho na região 

de Santo Andre em uma caminhada muito intensa. E nos encontramos, não no centro, 

mas sim no presídio Tiradentes, e convivemos então um período grande, onde outra vez 

também para que a gente tivesse uma inserção maior entre as outras pessoas, o Teatro 

foi o nosso eixo central. E fizemos toda uma representação teatral dentro do presídio na 

ala feminina, mas dando destaque com a voz bem alta para que a ala masculina pudesse 

estar acompanhando o que nós estávamos denunciando naquele momento, e 

conseguimos que as várias celas fossem abertas para que a gente fizesse o trabalho em 

conjunto. Então, essa caminhada foi muito intensa, muito forte, e sempre quando se faz 

o resgate dessa caminhada à gente tem a presença da Heleny muito forte porque foi ela 

que comandou toda a organização da representação. E isso trouxe para fora do presídio 

também, de não só os familiares, mas dos amigos todos de estarem sabendo o que 

estava acontecendo. Acho que foi importante toda essa caminhada, e daí eu faço um 

resgate muito grande a você por estar trazendo essa memória teatral, porque vários dos 

grupos da nossa época foram desaparecendo. As pessoas ou não continuaram ou tiveram 

dificuldades, mas a persistência sua tem nos dado muita força no sentido de que a gente 

tem que estar continuando e caminhando. Esse resgate do que foi a apresentação em 

Paris e no festival, foi naquele momento, como nós fomos os primeiros foi uma loucura, 

os jornais todos fizeram publicação e trouxeram a tona o que tinha ocorrido. E a gente 

estava correndo cada vez mais no sentido de não perder o pique em relação a estar 

denunciando o que ocorre.  

Acho que esse depoimento que foi feito pela Inês Etienne foi importante quando 

ela dá o relato todo do que ocorreu e que pouca gente tinha noção de que isso estava 

acontecendo no país. Acho que...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe interromper, 

mas todo mundo vem e fala assim, Casa da Morte de Petrópolis, dá uma situadinha, 

aproveita para situar o que foi essa Casa da Morte, quem é Inês Etienne, eu sei que vai 
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interromper, mas depois, lá na frente você dá uma amarrada nisso para o depoimento 

ficar mais...  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – A caminhada toda nossa foi muito forte trazendo não 

só a questão do que você já falou, do Dandin, a gente já falou também do marido traído 

do Molière, a opera dos três vinténs, o papel todo do Debret e o papel da Heleny 

trazendo toda essa caminhada também não só na história dela na área teatral, mas dentro 

do presídio e na contribuição inclusive das leituras que se foi conseguindo para que se 

tivesse debates internos que fizesse com que as pessoas crescessem e não ficassem só na 

perspectiva do sofrimento, da tortura do que vinha ocorrendo.  

Então, eu acho que esse lado foi muito importante, acho que quando ela foi solta 

teve o depoimento importante do que foi a menina do Rio de Janeiro que faz a denúncia 

e acho que uma das coisas que foi muito interessante foi todo o relato também, mais 

recente do próprio Frei Beto sobre a Heleny, que ele apontava que do jeito alegre, 

cativante, pequena, arisca e bonita, beleza que a gente percebe que vem de dentro para 

fora. Enraizada do espírito ágil que lhe conservava no corpo o jeito de menina. Então, 

eu acho que esse trecho do Beto também é muito forte, e acho que a coragem, a fibra, 

ela sempre miudinha, nossa menina lembra muito a Heleny que não se importava de 

estar sempre batalhando e lutando por mudanças. É uma pessoa que não aceitava o que 

acontecia, mas sim a luta dela constante era de estar transformando. Eu acho que o fato 

de a gente ter se conhecido rapidamente na época do festival, depois do festival de 

Nancy em Paris, com o Jack Lang como Ministro, depois teve toda uma atuação e nas 

vezes que ele esteve aqui no Brasil, ele sempre fez questão de estar reencontrando o 

grupo do TUCA e estar relembrando todas as questões que foram de batalha naquele 

momento. Eu acho que você fala do lado da Heleny, eu acho que ela foi uma além de 

produtora teatral, ela foi realmente uma grande guerrilheira, integrante da luta armada, 

ex-estudante da faculdade de Filosofia, foi Professora universitária, trabalhou com o 

Boal, fez parte do grupo de Teatro das cidades, organizou aquele trabalho maravilhoso 

em Santo Andre e entre 65 e 67 que foi o período que a gente a conheceu na França, ela 

deu aulas de dramaturgia, participou muito intensamente do Teatro de Arena, e casou-se 
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em 62 e tiveram os filhos que hoje eu acho que para eles de um lado é difícil 

acompanhar toda essa trajetória, mas é importante para que cada vez mais, toda essa 

história dessa família seja trazida a tona para que a sociedade saiba e reconheça o que 

foi a batalha desses jovens que deram a vida em função de transformar a realidade do 

nosso país. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Candinha Guariba. 

Depois Dulce, eu queria que vocês duas falassem um pouquinho, porque quando em 68 

lá no Arena, até antes, em 66, 67, tinha Boal, tinha Guarnier, tinha Edu Lobo, tinha 

Plínio Marcos e toda aquela loucura lá. Conta como a Heleny transitava em todas essas 

tribos. Candinha Guariba com a palavra.  

Porque todo mundo quando te conhece fala assim, ela é neta, aí cai toda uma 

herança, uma responsabilidade. Então, eu queria saber como você convive com a 

Candinha, e com a Candinha Guariba. Entendeu a diferença? 

 

 

A SRTA. CÂNDIDA GUARIBA – Entendi. Oi. Eu não sei direito o que falar, 

mas então eu acho que eu vou começar por uma coisa que eu acho que é mais fácil de 

falar, que eu acho que é de dados, porque em um desses dias que me ligaram para dar 

entrevista, uma moça falou, uma jornalista me ligou falando que tinha descoberto uma 

lista nesses novos documentos que tinha sido liberado. E que queria falar para mim 

antes que saísse no jornal a notícia que ela ia dar, e essa lista seria, segundo o que ela 

pesquisou, uma lista das datas das mortes de uma série de pessoas.  

E aí ela chegou a essa conclusão porque tinha várias pessoas que eram 

conhecidas e a data da morte dessas pessoas eram conhecidas, e batia a data da morte 

com essas datas significavam as datas das mortes dessas pessoas que eram conhecidas. 

E então, o nome da minha avó estaria lá, está nessa lista que ela me mandou, depois eu 

posso mandar para vocês, e que então ela teria morrido, ela foi presa em julho, eu não 
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me lembro agora se é dia 21 ou dia 22, mas o que significa que ela ficou pouco tempo 

nessa última prisão. Eu não sei, acho que essa é uma informação importante, talvez em 

termos documentais.  

E a segunda coisa é sobre, não sei, ultimamente com toda essa coisa da 

Comissão da Verdade, e um pouco de militância também eu tenho percebido que muda. 

O impacto de ter a minha avó tem me colocado com uma identidade diferente, tem me 

feito pensar um pouco sobre isso. Porque as pessoas sempre perguntam se eu estou 

fazendo o que eu estou fazendo, nas militâncias que eu estou fazendo, o quão ela 

influenciou, o quanto isso tem a ver. E eu não sei. Eu entendo que a luta que ela fazia 

era muito do que devia ser feito. O que o meu avo estava falando, ao mesmo tempo em 

que podia aparecer uma coisa de muito pouca organização, podia parecer uma 

insanidade entrar nessa. Mas ao mesmo tempo tem o sentimento de que não dava para 

aceitar. Não dava para ficar parado.  E eu penso que é a mesma coisa que eu sinto hoje 

em dia, de todos os absurdos que não dá nem para citar.  

E nesses dias eu também estava pensando nisso. Sempre que eu fazia alguma 

coisa, tipo ir bem na escola, ele falava, meio brincando, mas ele falava, você não fez 

mais que sua obrigação. E essa é uma frase que sempre meio que participou da minha 

vida. E eu estava pensando nisso, conversando um pouco com a minha mãe e a gente 

pensou que isso pudesse ter a ver com essa história porque para eles enfrentarem o fato 

de ter uma mãe que desapareceu e fica em uma vida dividida entre reorganizar uma 

organização que precisa ser organizada, porque alguma coisa precisa ser feita, porque 

não dá para não fazer nada, e um pouco cuidar dos filhos, então talvez tenha sido uma 

coisa que ele colocou dentro dele. Tipo, ela precisava fazer isso porque era obrigação 

dela. Porque era obrigação dela, de todo mundo, mas também dela. Sei lá, uma coisa 

que tem a ver com essa frase de não ter feito mais que sua obrigação. Você precisa fazer 

isso, porque está tudo errado, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém, a gente 

também. E não sei, estava pensando nisso que eu acho que tem a ver. Não sei. Ajuda a 

superar isso talvez. Não sei. Não sei mais o que falar.  

Uma das militâncias que eu participo mais ativamente é a Frente do Esculacho 

Popular, que surgiu com um pouco porque a gente conhecia a história dos escrachos em 

outros países, aí eu conheci uma moça que ficou muito minha amiga agora que é a Paula 
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Saqueta, que não pode vir aqui hoje. E aí tinha meio na cabeça que isso era algo que 

precisava ser feito, porque a Comissão da Verdade ainda não tinha saído, estava ainda 

tramitando, e a gente percebia,conversando com todo mundo, que as pessoas nem 

sabiam o que era Comissão da Verdade, nem sabia o que era torturador, nem sabia que 

hoje em dia existe tortura, nada disso, enfim, as pessoas não sabem de nada. E aí a gente 

achava que era isso que a gente tinha que fazer. Aí a gente foi conversando com várias 

pessoas, juntando um monte de gente. Até que no Roda Viva foi convidado o Cabo 

Anselmo para ir ao programa. E ela ficou muito assustada com o fato de que ele podia ir 

lá, falar o que ele tinha para falar, e ninguém fazer nada. Ela ficou assustada. E aí ela 

falou, bom, agora acho que é o momento, vamos marcar uma reunião com todas as 

pessoas que a gente está conversando. Aí a gente marcou e pensou como se organizar, 

como fazer isso, que é uma forma de denúncia de que essas pessoas que são torturadores 

ou que fizeram parte desse sistema, tanto como talvez financiadores, médicos, uma 

engrenagem muito grande. Para as pessoas saberem que elas existiram, que elas não 

foram punidas, que elas estão aí. Porque também quando você conversa com as pessoas 

nas ruas, que isso existiu e que as pessoas não foram punidas elas falam, nossa, mas 

como? Como assim, essas pessoas não foram punidas? Sei lá. Quando você vai 

conversar com alguém que está tirando xerox de alguma coisa que você está fazendo e a 

pessoa pergunta, o que você está fazendo? Aí você fica meio assim, explica e a pessoa 

fala, nossa. Mas essas pessoas estão aí? Tipo, elas moram aqui? E aí a gente fez o 

primeiro escracho que foi do Chibata, que era um médico que participava dessa 

estrutura e o que a gente percebeu que foi muito legal, a gente não, o que eu achei mais 

legal é que a gente colocava cartazes nas ruas e nas vizinhanças, em volta das casas. E 

as pessoas realmente percebiam que sei lá, essa pessoa que está aí podia ser vizinha 

dela, podia ser cliente na farmácia dela. Tipo, faz as pessoas terem uma visão diferente 

da coisa, sabe? Não fica estigmatizado, só, meu deus, tem uns militantes que ficam 

falando de uma coisa do passado, que saco.  

E de repente não. De repente a pessoa que você encontra no elevador é um 

torturador. E sei lá, fazer as pessoas tomarem mais consciência disso, conhecerem mais 

a história e o que eu gosto mais dessa ação não é essa parte pequenininha que é, nesse 

pequeno prédio todo mundo vai saber que no seu prédio existe um cara que foi 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      35 

 

torturador na ditadura e que está livre, que está aí. E que a gente enquanto país, não fez 

nada em relação a isso. E é isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A outra netinha. Não. 

Está bom. Então vai. Outro dia que eu soube que o João é o irmão do Chico, eu não 

sabia. Como o João é mais bravo que o Chico e está sempre do lado do Aluisio, o que o 

leva sempre a estar à beira de um ataque de nervos, aí até ia te contar, Candinha, mas 

vamos terminar isso aqui. Dulce, fala um pouco. Porque como aquele Teatro de Arena 

era aquela loucura toda, acontecia de tudo principalmente, fala um pouco de como a 

Heleny transitava naquilo tudo lá.  

O Assis falou assim, como fala da Heleny, todo mundo que fala da Heleny 

associa muito com o Boal. Então pegou esse lado.  

Fala Ulisses. Fala aqui senão você fica desconfortável.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Nesses anos 60 a ligação pessoal da filosofia 

com a Arena era muito próxima. Tinha ali o Bar do Redondo, e praticamente a gente 

vivia na esquina da Maria Antonia. E na formação da Heleny e o interesse dela por 

Teatro veio fundamentalmente do Boal. O Boal é que de certa forma estimulou, 

orientou, ela fez uma assistência, se não me engano foi na Mandrágora, quando foi 

montada a Mandrágora em 65 ou 66 acho, até tinha um rapaz que era muito ágil e tal, e 

o Boal dizia, esse camarada vai fazer sucesso e tal, é o, qual o nome dele? Que fazia 

Mandrágora.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Lima Duarte? 
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O SR. ULISSES GUARIBA – Não. O Lima Duarte chegava no Arena, ele era 

trabalhador. Então ele chegava no Arena nesses anos 60 com um capote fechado, não 

falava com ninguém, tinha aquela cara de mau, se trocava no Arena para representar e aí 

ele era uma outra pessoa. Depois saía também sorrateiramente, era uma figura. O 

Fagundes, era o molecão que apareceu lá no Mandrágora. Então, a Heleny começou a 

aprender essas coisas de Teatro e daí na faculdade se interessar por dramaturgia. Quer 

dizer, com uma série de cursos (ininteligível) ela se voltou para a leitura do Bretch e dos 

pós bretcheanos. E essa ligação do Arena eram dois lugares que você podia ir que eram 

saudáveis culturalmente. Era o Arena e o Oficina e do José Celso, de todos eles era um 

outro local e foi lá que afinal de contas o Boal ensinou as coisas todas de espetáculo, e 

depois ela foi aprender com o José Celso lá no Oficina. Todas as montagens que ele fez 

do Augusto, as montagens todas que ele fez dos Bretchianos, eram montagens que ele 

pegava, ele recebia do (ininteligível) da Alemanha as fotografias inteiras do Brecht e a 

montagem para o Oficina, então o grupo lá era um grupo muito vivo, e aos poucos foi 

ganhando autonomia, se individualizando, e eram os dois centros, se discutiam questões 

nacionais que faziam parte daquela movimentação toda de se discutir a realidade 

brasileira dos anos 50 dizendo início dos anos 60. E era o Oficina e o Arena. Foram os 

dois lugares que levaram à formação dela e a procura de se especializar a além.  

A grande discussão do José Celso foi como ser pré brechtianos, e a do Boal 

também foi como se exprimir. Agora, uma coisa que eu queria deixar registrado aqui foi 

que, aí a organização, quando ela estava na EAD se surgiu à ideia de fazer um grupo de 

Teatro lá. E esse grupo, isso começou porque haviam vários atores que tinham feito 

Teatro amador em Santo Andre. O Petrin, a Sonia e tinha um grupo. Quando nós 

organizamos era para fazer a experiência de um Teatro popular em Santo Andre. Montar 

um grupo que tinha a experiência de amador para mais profissional e ocuparia com a 

inauguração do Teatro (ininteligível) o Miller era o Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está alternando a fala do 

Ulisses com a Dulce, para efeito de gravação.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – O que possibilitou tudo isso foram duas figuras 

que eu vejo pouco falarem. Um deles era o Miller, que o diretor de cultura era o 

Brandão, de Santo Andre. Ele dava autonomia ao Miller para ele organizar um Teatro 

popular. E montar um grupo, fazer o grupo se profissionalizar, deu toda a sustentação 

até financeira, dava uns cobres de vez em quando para a turma tomar lanche. Nós 

passamos seis meses ensaiando, teve uma participação muito grande na montagem do 

Jorge Dandin que foi o cenário que foi montado pelo Flavio Império. O espetáculo foi 

muito bonito, fez muito sucesso.  

Naquela época para se ter uma ideia, o Roda Viva aqui em São Paulo, que era o 

espetáculo maior aqui em São Paulo, foi um sucesso extraordinário. Foram 80 mil 

pessoas que assistiram o Roda Viva em São Paulo. Depois foi, os militares ameaçavam 

invadir.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O CCC invadiu o Comando de Caça aos 

Comunistas invadiu o Teatro, bateu nos atores, nas atrizes e teve um que morreu 

afogado em uma das caixas d’água do Teatro.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Mas foi um sucesso o Roda Viva. 80 mil 

pessoas assistiram em São Paulo. O de Santo Andre, assistiram 40 mil pessoas. Porque 

era um programa que se fazia assim, nós tínhamos um grupo grande, eu fui produtor lá e 

organizei o trabalho. Mas tinha um grupo grande. A gente pegava o pessoal das escolas. 

Todas as escolas de Santo Andre foram ao espetáculo. Ele passava o espetáculo e depois 
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tinha um longo debate. Um espetáculo onde todos participavam, e depois passava o 

debate, a ideia era essa coisa que é fundamental. Você não faz cultura sem ter público. 

O problema era a formação desse público. Essa era a grande discussão de como isso 

poderia ser desenvolvido no (ininteligível). Agora, o que acabou com a experiência foi o 

ai5. No dia do AI5 nós estávamos fazendo uma apresentação do espetáculo em São 

Caetano, no Ginásio de São Caetano, e paramos às seis horas da tarde para escutar a 

leitura do Ato Institucional número Cinco. A partir daí fizemos o espetáculo 

praticamente encerrou o grupo. Porque cada um de alguma forma foi se (ininteligível) 

em algum lugar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A leitura foi às oito horas 

da noite, não foi? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Exatamente. Foi no fim da tarde. Eu vi que 

estava escurecendo quando foi anunciado o AI5. A partir daí, cada um foi para um 

caminho inclusive político. Ali era um grupo grande. Tinha de tudo ali. Tinha desde o 

Grupo dos 11, o pessoal do Partido Comunista, o pessoal Trotskista, o pessoal da 

tradição, da vida cultural de Santo Andre que sempre teve (ininteligível), tinham atores, 

tinham diretores, então, era um grupo todo que se reunia em função de um projeto 

cultural e político importante, que era de certa forma você debater a cultura com a 

comunidade.  

E isso só foi possível, precisa se registrar, devido a esse Prefeito que foi da 

Arena e ao Geraldo Miller que foi o diretor de cultura.  
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A SRA. DULCE MUNIZ – Eu queria falar uma coisa que o Ulisses falou aí, 

que o Arena tinha muita gente, era uma questão de curiosidade, acho até que muita 

gente sabe. Mas um dos Secretários do Teatro de Arena nos anos de 67, 66, foi o José 

Dirceu. Está lá no programinha, Secretário, José Dirceu de Oliveira e Silva.  

Então, para tentar rapidamente falar sobre como a Heleny transitava, como eu 

disse naquele depoimento, a Heleny era uma das inteligências mais brilhantes que a 

gente poderia ter. Por isso é mais terrível ainda pensar que uma cabeça daquelas foi 

embora com 30 anos. É uma verdadeira tragédia. E a Heleny tinha essa capacidade. 

Você vê que o Frei Beto fala, eu falo na peça, era miúda, era pequena. Ela tinha a 

capacidade de aliar aquela brilhante inteligência que ela tinha a uma refinada 

sensibilidade. Ela era capaz de perceber coisas, e ela era uma articuladora. Então, por 

exemplo, o Boal. Ele é um grande articulador, um gênio, uma das maiores inteligências 

do mundo, e ele é quem chama a Heleny para dar aula na EAD.  E depois ela conhece, 

quando o Boal se casa com a Cecília, ela também com a Cecília cria esse curso de 

interpretação do Arena. E a Heleny na curta vida profissional que ela teve, porque na 

verdade profissional mesmo, ela só fez o Jorge Dandin que ela ganhou uma adaptação. 

Ela ganhou uma montagem lá no curdo de artes da EAD, pequena, e lá quando ela dava 

aula no curso da aliança francesa. Ela tinha planos de montar com o Teatro da cidade o 

Rocco e seus irmãos, o Ricardo III e fez a última tentativa dela de montar com a gente o 

Casamento do Fígaro. E ela tinha a comunidade teatral da época, tanto que você vê, o 

Ulisses fala que tinham dois centros de cultura e de arte que era o Oficina e o Arena. 

Hoje a gente tem graças a deus e aos nossos esforços, muitos grupos, muitos centros e 

tal. Então, ela era respeitadíssima pela comunidade teatral daquela época que era bem 

pequena e nós todos nos reconhecíamos. Eu que era uma jovem aluna do Teatro de 

Arena, em algumas vezes eu me vi em restaurante porque era uma prática, terminava o 

espetáculo e a gente ia a restaurantes, sentada na mesma mesa em que estava a Heleny e 

do outro lado, por exemplo, o Valmor Chagas. E a gente tinha, e todo mundo tratava a 

gente com muita delicadeza.  

Então, a Heleny, por exemplo, quando ela dava aula na EAD, ela fez uma 

montagem extraordinária, eu não gosto e nem ela gostava, do Nelson Rodrigues, mas 

ela fez como desafio, ela fez uma montagem extraordinária do Nelson Rodrigues que 
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era Dorotéia. A Globo estampou, foi manchete, um escândalo então, ela tinha essa 

capacidade de mexer com aquilo que era mais ou menos estabelecido.  

Ela era uma viva tentativa de transformação. Ela a pessoa. E ela fazia isso em 

todas as coisas que ela fazia para a gente. Ela teve muitos alunos lá na EAD. Ela foi 

Professora de muita gente, formou grupo lá na EAD com Petrin, Sonia Guedes, e no 

Teatro de Arena, só para citar algumas pessoas para ver a capacidade que ela tinha de 

formação, tem vários nomes que tem por aí, mas, por exemplo, o Celso Frateschi. Ele 

começou a fazer aula no Teatro de Arena com a Heleny. Ele tinha 16 anos e hoje o 

Celso não é só um ator reconhecido, festejado, mas também é um homem que participa 

das elaborações das culturas. É um colaborador de Teatro.  

A Denise Del Vecchio, também foi aluna. Era menininha também 17 anos, 

começou com a Heleny. Então, a Isa (ininteligível) a Maura Arantes que também 

infelizmente se matou. Mas a capacidade que a Heleny tinha de ir entre todos, era a 

capacidade de uma articuladora e de uma transformadora. E quero frisar bem, Heleny 

sempre fazia tudo com muito respeito a todos, com muita ética e com muita integridade. 

Ela não era do tipo que vai para cima como trator. Ela era uma pesquisadora, uma 

estudiosa.  

Então, é o que eu falo para vocês todos. A ditadura roubou muitas coisas do 

povo em geral. Mas nós em particular do Teatro, roubou uma possibilidade que o Teatro 

poderia ter tido de ser um pouco diferente do que é. Ela poderia ter colaborado muito. E 

particularmente mesmo, pessoalmente uma perda para mim absolutamente devastadora.  

Eu sei que quando ela desapareceu fez um corte na minha alma e no meu corpo. 

Eu sei que esse depoimento hoje aqui, é retratar, por exemplo, uma pessoa que eu sei 

que eu não vou sentir falta aqui, o Izaías Almada, o diretor, ator que também foi do 

Arena. Hoje um jornalista, um maravilhoso escritor, tem um livro belíssimo que acabou 

de sair que é o ‘Sucursal do Inferno’. Ele faz um depoimento, e é a última coisa que eu 

vou falar então, que ele tinha optado por não ficar mais na luta armada. Mas a Heleny 

não. E ela foi encontrar com ele no Arena, no redondo, e ela tentou argumentar com ele, 

mas logo eles perceberam que ele não iria mais, mas que ela iria.  

E ele termina o depoimento falando, e ela se afastou e eu fiquei olhando para ela 

e pensando...  
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Então, essa é a Heleny Guariba.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sábado à noite.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Domingo à noite. Às 19 horas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O filme quando é? 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O filme do Alípio é no sábado às 15 horas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisa confirmar a 

presença, certo? 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Sim, tem que registrar porque lá no Memorial 

esperavam 120, 150, alguma coisa assim, 400 pessoas. E lá no nosso teatrinho o 

telefone não para de gente que quer.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só uma coisa. O Chico se 

animou, vai dar uma palavrinha.  

 

 

O SR. FRANCISCO GUARIBA – Bom, quando minha mãe morreu, eu e meu 

irmão a gente era muito criança. A gente tinha sete anos eu, quatro anos ele. E para nós 

é muito difícil, assim, principalmente falar sobre o assunto. Principalmente participar 

dessas questões. Foi sempre um processo muito difícil. Sobrevivemos graças ao meu pai 

que nos cuidou efetivamente muito bem.  

Eu queria agradecer muito esses depoimentos, esses trabalhos que é de profundo, 

depoimento de quem viveu com ela, quem sabe da importância dela.  

Pela minha dificuldade até de tratar dessas questões, eu tive, até participei um 

pouco, muito pouco. A gente se conheceu lá pelo começo dos anos 90. Mas aí eu tive 

minha filha mais velha, a Cândida. E eu e a Cândida a gente sempre foi muito próximos 

um do outro. A gente sempre teve uma afinidade muito grande de princípios, de...  

E aí quando a Cândida estava ainda adolescente, ela tinha 15, 16 anos, ela estava 

trabalhando comigo já, ela foi minha assistente dos documentários. Eu faço 

documentários policiais, documentários ambientais. E a Cândida era muito responsável, 

ela com 16 anos foi minha assistente. E aí eu falei, filha, quero te pedir uma coisa. Eu 

tenho muita dificuldade de trabalhar a questão da memória da sua avó. E que não é só a 

memória da sua avó que precisa ser trabalhada, mas é a memória do país. E o que 

aconteceu? Hoje a gente ainda sofre profundamente as desigualdades, as violências, está 

na raiz do país, mas que teve períodos muito mais fortes, que foi na época da ditadura. E 

que a gente sofre muito com isso e uma série de questões.  

E eu pedi para a minha filha, será que você não pode assumir um pouco essa 

questão da memória da sua avó? Mas a memória da sua avó não enquanto pessoa, 

querendo trazer um benefício para ela ou para a família, nada disso, sempre pensando 

no coletivo. Gostaria muito que você participasse das comissões, que participasse disso, 
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mas sempre pensando nos coletivos, nos coletivos das pessoas que sofreram. Não para 

nós, porque o que nós sofremos pessoalmente, a gente já sofreu, já está na carne esse 

tipo de processo. Então, como você tem esse distanciamento, eu queria que você 

participasse dessa luta, mas sempre pensando no coletivo das pessoas, no resgate da 

memória do coletivo. Porque isso, até sua própria avó pensava nas questões de 

transformação desse país. Então, vamos fazer esse trabalho, faça esse trabalho pensando 

sempre no coletivo.  

Então, eu queria na verdade agradecer, dizer que eu tenho muito orgulho da 

minha mãe, agradecer todos os depoimentos, meu pai, e agradecer também muito a 

minha filha, eu também tenho muito orgulho dela.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia ou boa tarde. 

Eu quero também agradecer a todas as pessoas que vieram nessa audiência pública. 

Antes, eu quero falar umas palavrinhas para você e para a Cândida. Mas antes eu quero 

dar uns avisos aqui. A Marilena Chauí pediu para avisar que gostaria muito de estar 

aqui hoje nessa audiência pública, porque ela também foi amiga e companheira da 

Heleny Guariba. Mas ela não pode estar aqui hoje. Então, ela se dispõe a vir em 

qualquer momento dar um depoimento também. E é bom que a gente esclareça o 

seguinte, nós temos uma programação de audiências, mas essas audiências podem se 

desdobrar em outras audiências, podem ser adiadas, duplicadas, eu acho que esse espaço 

das audiências é para de uma certa forma, recompor a história do país, trazer a memória, 

a verdade, e fazer justiça a essas pessoas.  

Queria dizer também que o Paulo Celestino, ele foi pouco mencionado aqui 

nessa audiência porque nós, todos os esforços que nós fizemos não foram suficientes 

para trazer nenhuma pessoa da família ou vinculada com esse conhecimento dele. Mas 

nós continuamos fazendo os esforços e provavelmente vai ter uma audiência do Paulo 

Celestino. Talvez em uma próxima audiência a gente consiga trazer familiares, amigos 

do Paulo Celestino porque ele estudou na Universidade de Brasília, lá tem uma 

Comissão da Verdade, e nós queremos trazer as pessoas da Comissão da Verdade que 
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estão investigando lá para trazer as informações aqui e quem sabe se a Marilena Chauí 

possa vir também para trazer a público, trazer aqui nesse espaço a Heleny Guariba.  

Mas então, eu vejo que a Heleny Guariba é uma pessoa, ela cresce todo dia. 

Cada vez que eu tomo conhecimento, porque ela é uma pessoa que eu não conheci. A 

minha militância, eu era totalmente clandestina. Então, eu tenho inveja que esse pessoal 

que foi para o Teatro, que conheceu essa vida cultural mesmo que reprimida do país, 

porque eu não tive essa oportunidade. Aí quando eu tomo conhecimento da Heleny 

Guariba nessa luta nossa que são quantos anos, teria que ter muitas mãos para contar 

quantos anos, eu vejo que essa Heleny Guariba é uma figura que vai crescendo diante de 

nós, porque era uma mulher do Teatro.  

Nós temos pelo menos 56 mulheres mortas e desaparecidas políticas as quais nós 

temos que estar sempre lembrando. Aqui no Estado de São Paulo nós estamos 

trabalhando com um universo de 154 casos de mortos e desaparecidos políticos, sendo 

que 11% desses 154 são mulheres. Talvez aqui tenha mais mulheres do que os outros. 

Tem Estados que são mais lembrados homens, não tem nomes de mulheres. Então, eu 

acho que essas mulheres, essa Heleny Guariba se destaca pelo que ela fez pelo Teatro 

em tão pouco tempo de vida. O que ela fez pelo Teatro nós não vamos ter nenhuma 

outra, porque todas tem uma dimensão muito grande. Então, quando se fala em cada 

morto, cada desaparecido, aqui eles se tornam muito grandes. A ditadura ceifou as vidas 

com um potencial enorme, uma transformação social política desse país. Ela foi uma 

ditadura muito seletiva. Ela escolheu de quem ela devia cortar a cabeça.  

Agora, do Teatro é a Heleny Guariba. Eu acho que o Ministério da Cultura, todo 

o Estado brasileiro devia trazer, fazer um trabalho, um memorial e trazer a público essa 

figura e essa participação. Cada um que falou aqui do Teatro, até a Elza Lobo que eu 

conhecia mais como uma militante política do que como uma mulher do Teatro. São 

surpresas que a gente tem na vida. E surpresas muito boas. Então, eu acho que tinha que 

ter um memorial da cultura, e até ter um prêmio da cultura que chamasse Heleny 

Guariba, que tivesse seminários no meio teatral, no meio cultural, que a Comissão da 

Verdade do Teatro traga Heleny Guariba como uma figura central, porque essa mulher 

tem uma contribuição, o Chico sabe quantos anos nós falamos dessa mulher.  

Agora, ela cresce a cada momento que eu vejo vocês falando dela.  
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Agora, Chico, você sabe que você é um filho meu. Então, quando você fala, eu 

vejo o João e o Chico, vocês podem estar onde estiver, longe de mim, não tem 

problema, filho é assim mesmo, fica longe, mas eu vejo você falar, eu fico muito 

emocionada porque meus filhos podiam estar aí no seu lugar também. Você está 

entendendo o que eu estou falando? Eu podia ser lembrada, mais ou menos lembrada. 

Mas meus filhos estariam aqui como você e o João. Então, é muito forte isso.  

O Chico olha para a cara da gente, tem hora que você chega, olha, não fala, mas 

eu sinto. É o sentir. É muito forte. A Cândida, o dia que ela apareceu nesse movimento, 

eu acho que essa menina, eu tenho muito orgulho de ver a Cândida nesse movimento. 

Eu acho que ela trouxe muita emoção para a gente. Revigorou. Eu sempre falo que a 

ditadura atinge, antes eu falava que ela atingia três gerações. Hoje eu falo que ela atinge 

a quatro. Porque ela atingiu meus pais, atingiu minha geração, atingiu meus filhos e 

agora eu vejo que ela atingiu os netos, que é a quarta geração. A Cândida vive isso de 

uma outra forma. Ela transforma isso em luta, em política.  

E eu aproveito e dou um recado para frente, do esculacho, do escracho, ou 

popular como chama, faz mais escracho, porque a Comissão da Verdade, se ela não sair 

para a rua, se não tiver a rua pressionando aqui não acontece nada. E nós temos que 

avançar, porque o trabalho dessa Comissão da Verdade aqui também é de investigação, 

também é trazer informações, esclarecer. Então, faz mais escracho. Está faltando 

escracho popular por aí afora. Não interessa se convida ou não, mas que faça o 

escracho.  

Eu fico muito orgulhosa, quando eu passo na Brigadeiro até hoje o escracho do 

Homero está lá. Então, está lá a foto da Sonia Morais, do Antonio Carlos Bicalho Lana 

e do Virgilio, que é os três que ele matou. Eles estão lá no cartaz. Eu acho importante.  

A Maria Luiza Benraba que está lá, ela está representando o José Carlos Dias 

que foi o advogado da Heleny Guariba, então aqui representado, que a gente não tinha 

mencionado. Então, quero dizer que este mês a gente gostaria de estar falando das 

mulheres, porque a gente se organizou para isso, para dar ênfase às mulheres. E no dia 

25 vai ter uma mesa de debates sobre verdade e gênero com uma pessoa muito 

importante que estuda isso, uma filosofa, escritora que é a Inês Gebara, e nesse dia nós 

vamos estar fazendo uma homenagem a Inês Etienne. Porque Inês Etienne é outra figura 
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que tem a história dela, e ela é a única sobrevivente da Casa da Morte, então ela traz 

informações que se não fosse por ela nós não saberíamos, por exemplo, a Inês afirma 

que a Heleny esteve na Casa da Morte, e que se não fosse essa informação, nós não 

poderíamos ter mais informação dela. Ela desaparece. O que acontece? A Inês fala. 

Então, aqui tem um trecho do depoimento que a Inês Etienne faz na OAB no Conselho 

Federal no Rio de Janeiro, ela faz esse depoimento parece que em 1983. Eu vou ler só 

um trechinho.  

‘No mês de julho estiveram na Casa dois militantes da VPR e um da ALN. O 

primeiro, penso ser Valter Ribeiro Novais, ex-salva vidas de Copacabana. Márcio me 

informou que o mataram inclusive na época, oito a 14 de julho de 1971, houve uma 

ruidosa comemoração em virtude de sua morte. O segundo é uma moça que acredito ser 

Heleny Guariba. Foi barbaramente torturada durante três dias, inclusive com choques 

elétricos na vagina. O terceiro é Paulo de Tarso Celestino da Silva que foi torturado 

durante 48 horas por Dr. Roberto Laicato, Dr. Guilherme e Dr. Teixeira, José Gomes e 

Camarão. Colocaram no pau de arara, deram choques elétricos, obrigaram-no a ingerir 

uma grande quantidade de sal. Durante muitas horas eu o ouvi suplicando por um pouco 

de água’. Esse depoimento a gente está reforçando, ele foi lido aqui, ele consta no 

dossiê de mortos e desaparecidos políticos, mas é importante a gente lembrar que se não 

houvesse esse depoimento nós não saberíamos por que até hoje o Estado brasileiro não 

deu nenhum esclarecimento de como foi sequestrada, torturada, assassinada e o 

ocultamento dos cadáveres da Heleny e do Paulo Celestino. Obrigada.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem. Você quer 

fazer uma encenação, uma fala, um monólogo, o que é? 
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A SRA. FERNANDA – Eu sou Fernanda, sou da Kiwi Companhia de Teatro, 

nós estamos com um trabalho também que pretende no mínimo desvelar a história do 

nosso país para que a gente possa pensar criticamente sobre o país que a gente tem hoje, 

e a gente trabalha a partir de vários depoimentos de ex-presos e presas políticas e 

pessoas também que desapareceram. O trabalho chama ‘O morro como um país’ e a 

gente queria trazer um pequeno trecho em homenagem há esse dia e a todos os grupos 

de Teatro que é muito importante, que é assim: 

‘Quando os presos políticos queriam fazer Teatro, eles o reduziam a uma 

expressão estática, só falada, sem gestos. A imaginação dos espectadores fazia o resto. 

O narrador fala baixo. Sua voz apenas mais alta que um sussurro desliza e abarca todo o 

recinto. Baixa, para evitar que os guardas o escutem. Assim o homem, encostado na 

parede vai falando, descrevendo. Os outros, os homens sentados no chão têm os olhos 

fechados e imaginam um cenário, uma situação. A voz que fala agora muda. Começa 

com eu. Fica mais grave. É outro. Alguns dos sentados, os que imaginam contraem os 

rostos com a emoção. Quando se abre a porta no fundo do corredor e aparece o guarda 

da prisão, já no mesmo instante a situação é outra, os homens falam banalidades. O 

carcereiro não poderá saber nunca que ali, onde quase tudo é proibido, debaixo do seu 

nariz os prisioneiros estavam fazendo uma obra de Teatro. O guarda sai. O narrador 

volta a falar então termina a sua fala. Os homens, as mãos dos homens que estavam 

sentados se elevam e começa um aplauso silencioso, aplauso sem juntar as mãos, apenas 

abrindo e fechando os dedos das mãos. Altas. Separadas’.  

Esse é um trecho do livro do Flavio Kusti em que ele fala sobre diversas formas 

de resistência nas prisões, e o Teatro era uma das formas de resistência. E o Teatro tem 

que ser uma das formas de resistência ainda hoje. O Teatro tem que responder ao perigo 

de uma época. E é isso que a gente tem que fazer. Essa nossa missão mínima. Nossa 

obrigação.  

Parabéns, obrigada pelo depoimento de todos vocês. Obrigada Heleny Guariba. 

Obrigada Dulce pelo trabalho que vocês fazem no 184 que também é muito importante 

para a gente. E estão todos e todas convidadas para assistir, estar com a gente também 

no ‘Morro como um país’.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então eu vou 

antes de fazer os agradecimentos finais aos familiares, deixa eu só dar uma amarrada em 

tudo que eu tenho que falar aqui, para não me perder. Primeiro, hoje à tarde aqui a partir 

das 14 horas nós vamos ter dois depoimentos importantíssimos, a Elza Lobo volta. E da 

irmã do Ivan, a Ieda de Seixas falando da vida da família Seixas. Então, duas mulheres 

hoje à tarde ainda nessa programação do mês de março que prioriza a vida e a história 

das mulheres aqui na Comissão da Verdade.  

Segunda coisa é o seguinte, vai ter uma coisa muito importante, além da 

mudança do nome do Teatro lá do 184, que vai passar a chamar Heleny Guariba. Isso 

vai ocorrer no domingo, dia 17/03 às 19 horas. E no sábado um trabalho da produção do 

núcleo da memória, um documentário dirigido pelo Alípio que tem que fazer a reserva 

pelo, porque têm poucas vagas, eu estava procurando o email de confirmação, às 15 

horas e tem que confirmar, o email depois a gente dá.  

Hoje à noite, no Centro Cultural São Paulo vai ter um show do Sérgio Ricardo 

importantíssimo lembrando um show que ele deu na Poli há 40 anos atrás quando da 

morte do Alexandre Vannucchi e do Queiroz, um show chamado ‘Calabouço’. Evidente 

que não vai ser só o Sérgio Ricardo, vão ter jovens músicos, cantores, importantes nessa 

lembrança da memória histórica do assassinato dos dois companheiros da Geologia, o 

Alexandre Vannucchi e o Reinaldo Queiroz. Hoje à noite no Centro Cultural São Paulo.  

E amanha ao meio dia no prédio da Geologia da USP vai ter uma caravana da 

anistia relembrando o assassinato desses dois companheiros do meio dia as duas, 

Alexandre Vannucchi Leme e Reinaldo Monte Queiroz, 40 anos do assassinato dos 

dois.  

E na Catedral como ocorreu há 40 anos atrás, na sexta feira à noite às 18 horas, 

Dom Paulo Evaristo não vai poder celebrar porque foi ele que celebrou a época, mas vai 

ser o Bispo Auxiliar, o Dom Angelico Sândalo Bernardino vai presidir uma cerimônia 

ecumênica fortíssima a partir das seis horas da tarde até às 20 horas relembrando esse 

período da ditadura que vai ocorrer na Catedral na sexta à noite das seis as oito.  
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Para concluir, o filme é às 15 horas lá no Teatro da Dulce, lá no Teatro Studio 

184. O telefone é 3259-6940.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Mas a gente, quem tem o controle das presenças é o 

Núcleo. Quem ligar para a gente, nós vamos anotar para falar para eles. Mas tem poucos 

lugares e a gente sabe que houve um tumulto lá em outro dia, então a gente pede para 

quem quiser ir mesmo, telefona e a gente tenta reservar o lugar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Eu nunca falo na 

primeira pessoa, mas esses atos do Alexandre Vannucchi e do Reinaldo Monte Queiroz, 

houve um empenho muito grande em organizar essas duas cerimônias, é a primeira vez 

que se consegue fazer uma caravana da anistia lá na USP, apesar do Rodas. E vai ser 

uma comemoração muito forte. É o rompimento do silêncio da ditadura, que lá na USP 

nem se conseguiu formar uma Comissão da Verdade até agora tais as dificuldades. E 

lógico que na Catedral vai ser um ajuntamento importante e a gente está esperando 

reunir mais de mil, 1500 pessoas como um protesto ainda por conta dessa situação da 

ditadura não estar sendo revelada, não estar sendo punida e os ditadores estão impunes. 

Então, agradecemos a presença de todos vocês. Chico, Candinha, companheiro, 

belíssimo depoimento, Elza Lobo, Dulce, a outra netinha, Olívia, e todo mundo que se 

dispôs, os atores que vieram aqui. Então, tem gente que acha que cultura não faz a 

revolução, só conta a revolução. Esse é um grande equívoco da história. Sem cultura, 

sem ideologia, sem sentimento o mundo não se transforma. Viva a revolução, viva o 

Teatro, viva Heleny Guariba!  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 14 de março 

de 2013. Assembleia Legislativa, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 21ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva no dia 14/03/2013 na Assembleia Legislativa no auditório Teotônio 

Vilela para oitiva de depoimento sobre os casos de Heleny Telles Ferreira Guariba e 

Paulo de Tarso Celestino, desaparecidos em 12 de julho de 1971.   

Uma apresentação das atrizes, Dulce Muniz, Egle Monteiro, Leandro Lago e 

Beto Capeta, uma pequena dramatização lembrando a memória e a obra da nossa 

querida Heleny. Dulce Muniz.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A DRAMATIZAÇÃO. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ricardo Kobayashi vai 

fazer a leitura do memorial da Heleny e do Paulo de Tarso. Em seguida nós vamos 
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passar para a composição da mesa. Faz o contexto e a Tatiana Merlino vai ler. Então, 

com a leitura de Tatiana Merlino, os dados biográficos de Heleny Telles Guariba.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Heleny Telles Ferreira Guariba, desaparecida 

em 12 de julho de 1971. Dados pessoais Heleny Telles Ferreira Guariba. Data de 

nascimento, 17 de março de 1941. Local de nascimento, Bebedouro, São Paulo, Brasil. 

organização Política, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR.  

Dados biográficos, Heleny Telles Ferreira Guariba, que também era 

carinhosamente chamada pela família de Lenita era filha de Isac Ferreira Caetano e 

Pasqualina Ferreira. Em 1946 seu pai veio a falecer, tendo sido criada então pela mãe e 

uma tia. Foi casada com o professor universitário Ulisses Telles Guariba, ela o 

conheceu quando estudavam filosofia na USP. Casaram-se em 1972 e separaram-se em 

fins de 1969. Tiveram dois filhos, Francisco e João Vicente. Heleny sempre se voltou 

aos estudos e as atividades culturais. Depois de estudar Teatro passou a lecionar teoria 

teatral na EAD, Escola de Artes Dramáticas. Em 1965 recebeu bolsa de estudos do 

Consulado da Franca em São Paulo, especializando-se na Europa, onde ficou com o 

marido até 1967.  

No velho continente fez doutorado de Teatro em Paris e estagiou no 

(ininteligível – palavras em língua estrangeira) em Londres. Ao voltar ao Brasil foi 

contratada pela Prefeitura de Santo Andre onde se tornou a diretora do grupo de Teatro 

da cidade, que reunia operários e estudantes. A montagem que realizou com o grupo de 

George Dandin, de Molière, foi premiado em 1968 pela Associação Paulista dos 

Críticos de Arte. Com a edição do ai5 seu trabalho foi interrompido. Em março de 1970 

foi presa em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Já separada do seu marido, foi 

localizada no Dops São Paulo por ele e seu sogro, o General da Reserva, Francisco 

Mariani Guariba. Tinha marcas roxas nas mãos e nos braços provocadas por choques 

elétricos. Na Oban foi torturada pelos Capitães Albernáz e Homero, tendo sido 

internada no Hospital Militar durante dois dias em função de hemorragia provocada 

pelas torturas.  
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Durante um ano Heleny cumpriu pena no Presídio Tiradentes, sendo assistida 

por seu advogado José Carlos Dias, que depois se tornou Presidente da CJ São Paulo e 

posteriormente Ministro da Justiça. Em abril de 1971 conseguiu a liberdade quando 

passou algum tempo com a mãe e a tia. Seguiu algum tempo com suas atividades 

profissionais, dando aula de Teatro, mas seguiu ainda presa três meses depois.  

Paulo de Tarso Celestino da Silva, desaparecido em 12 de julho de 1971. Dados 

pessoais, nome, Paulo de Tarso Celestino da Silva. Data de nascimento, 26/05/1944. 

Local de nascimento, Morrinhos, Brasil. organização Política, ALN.  

Estudou no Colégio Universitário da UFG onde concluiu o curso de 

humanidades em 1962 e foi escolhido orador da turma. Ingressou na Faculdade de 

Direito da UNB onde se formou com 23 anos em 1967. Foi Presidente da FEUB. 

Exerceu advocacia em Goiânia e chegou a fazer sustentação oral no STF. Em 1968 

viajou para a Franca e fez Pós Graduação na Sorbonne.  

Segundo o documento do Dops São Paulo, de 10 de janeiro de 1972, baseado em 

relatório da Aeronáutica esteve em cuba onde fez curso de guerrilha rural e urbana entre 

julho de 1969 e janeiro de 1970. Retornou ao Brasil em março de 1971 e em 24 de 

março do mesmo ano foi julgado e condenado à revelia a pena de dois anos e seis meses 

de reclusão. Poucos meses depois foi preso, vindo a desaparecer.  

Dados sobre o desaparecimento de Heleny Telles Ferreira Guariba e Paulo de 

Tarso Celestino da Silva.  

Heleny e Paulo de Tarso foram presos por agentes do DOI-CODI Rio de Janeiro, 

em 12 de julho de 1971 no Rio de Janeiro e nunca mais foram vistos. O relatório do 

Ministério da Aeronáutica encaminhado ao Ministro da Justiça em 1943 afirma que 

Heleny foi presa em 20 de outubro de 1970 em Poços de Caldas, sendo liberada em 

primeiro de abril de 1971. O relatório do Ministério do Exército informa que foi presa 

em 24/04/1970 durante a Operação Bandeirantes, e libertada em 01/04/1971.  

Conforme depoimento de seu ex-marido, Ulisses Telles Guariba Neto, Heleny 

foi solta em fim de janeiro de 1971 por decisão da própria Justiça Militar. Ao ser 

libertada desejava viajar para o interior. Ela tinha intenção também de ajudar familiares 

de perseguidos e mortos. Ficou uns tempos na casa da mãe e na casa de amigos 
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enquanto se preparava para tal viagem. Por volta do dia 25 de julho recebeu um 

telefonema em casa informando que Heleny havia sido presa no Rio de Janeiro. Meu pai 

foi para Brasília bem como ao comando do Primeiro Exército no Rio de Janeiro 

procurando autoridades e amigos. Todas as informações foram no sentido de que 

Heleny não havia sido presa, e que provavelmente havia embarcado para o exterior.  

Com a segunda prisão, não foi dada mais nenhuma informação da polícia sobre 

Heleny e Paulo. Nem o General Guariba conseguiu respostas. Foi ao Ministério do 

Exército, ao SNI, ao comando do 1º Exército, em todos os lugares possíveis na busca de 

autoridades e amigos que pudessem dar informações sobre o paradeiro de Heleny. Inês 

Etienne Romeu, em seu relatório sobre sua prisão no centro clandestino do CIE em 

Petrópolis, no Rio de Janeiro conhecido como Casa da Morte testemunhou que durante 

o período em que esteve sequestrada naquele local dentre outros desaparecidos, ali 

estiveram no mês de julho Valter Ribeiro Novais, Paulo de Tarso e uma moça que 

acredita-se ser Heleny.  

Nesse cárcere clandestino Heleny teria sido torturada durante três dias, inclusive 

com choques elétricos na vagina. Paulo de Tarso foi torturado durante 48 horas pelos 

carcereiros conhecidos por Inês como Dr. Roberto, Laicato, Dr. Guilherme, Dr. 

Teixeira, Zé Gomes e Camarão. Ele foi colocado no pau de arara quando lhe deram 

choques elétricos e o obrigaram a ingerir grande quantidade de sal. Durante muitas 

horas Inês o ouviu suplicar por um pouco de água. 

Em dezembro de 1971 como resposta a solicitação da Seccional de Brasília da 

OAB, o Ministério do Exército informou que Paulo de Tarso fora presa por autoridades 

militares, mas seria entregue a Polícia Federal devendo ao Ministério da Justiça prestar 

informações. A OAB encaminhou então ofício ao Presidente da República, assinado por 

seu Presidente, o advogado Moacir Belchior em 28 de janeiro de 1972 no qual afirmava 

ter razoes para preocupar-se com o silêncio do Ministério da Justiça a respeito do 

destino do advogado por várias horas por Paulo de Tarso Celestino da Silva e estar 

temerosa por sua integridade física, já que são decorridos mais de seis meses do seu 

desaparecimento.  

No Ministério do Exército através do seu Chefe de Gabinete obtera informação 

de que Paulo de Tarso Celestino da Silva fora preso por militares, mas que havia sido 
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entregue a Polícia Federal e que somente no Ministério da Justiça poderia se colher 

esclarecimentos nesse sentido. Tempos depois o Ministério do Exército desmentiu o 

fato alegando o erro. Seu pai, Pedro Celestino era advogado e fora Deputado Federal 

pelo PSD por Goiás de 1973 a 1967, e pelo MDB de 1967 a 1969, ano em que foi 

cassado em 14 de março.  

Pedro Celestino enviou uma carta ao General Goberildo Couto e Silva então 

Chefe da Casa Civil da Presidência da República em 12 de julho de 1974.  

“Como cidadão e chefe de família é que dirijo-me a Vossa Excelência, rogando 

fazer chegar ao presidente da República o meu apelo extremo, depois de ver frustrados 

todos os recursos judiciais e extrajudiciais permitidos pela ordem jurídica vigente no 

país para encontrar meu filho. Não venho pedir-lhe que o solte, mas o mínimo que se 

deve garantir à pessoa humana, isto é, seja processado oficialmente, com o direito de 

sua família dar-lhe assistência jurídica e principalmente humana”.   

Não obteve resposta. Em 20 de fevereiro de 1975 o Ministro da Justiça Armando 

Falcão fez esclarecimento público sobre 22 desaparecidos políticos entre os quais 

constavam o nome de Paulo de Tarso, alegando que todos estavam foragidos. Em 

resposta, seu pai redigiu uma carta aberta a Armando Falcão, publicada no Jornal do 

Brasil em 21 de fevereiro de 1975 e em outros jornais do país, na qual apontavam 

contradição em resposta ao Ministro da Justiça e a do Ministério do Exército. Apesar do 

silêncio e das negativas das autoridades, as provas sobre a prisão e o desaparecimento 

dos dois militantes foram aos poucos sendo coletadas. Em oito de abril de 1987 a 

Revista Isto É publicou na reportagem ‘Longe do ponto final’, declarações do ex-

médico Amilcar Lobo, então lotado no DOI-CODI no Rio de Janeiro na qual 

reconheceu ter atendido Paulo de Tarso quando ele esteve preso nas dependências do 

DOI-CODI Rio de Janeiro. Sem, no entanto, precisar a data. Segundo entrevista do 

Sargento Marival Chaves Dias do Canto, o então membro do DOI-CODI São Paulo a 

revista Veja em 18 de novembro de 1982, eles matavam e esquartejavam, agentes que 

estiveram em uma casa mantida pelo Centro de Informações do Exército em Petrópolis, 

Rio de Janeiro, me contaram que os cadáveres eram esquartejados ás vezes até em 14 

pedaços como se faz com um boi em um matadouro. Era um negócio terrível, eles 

faziam isso para dificultar a descoberta e a identificação do morto. Cada membro 
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decepado era colocado em um saco e enterrado em um local diferente. A Casa de 

Petrópolis foi onde o Centro de Informações do Exército mais matou presos e ocultou 

cadáveres. Os militantes detidos em diversas regiões do país eram enviados dos Estados 

para Petrópolis. Conforme o ex-médico e colaborador da repressão Amilcar Lobo em 

seu livro ‘A hora do lobo, a hora do carneiro’, os mortos eram enterrados nas cercanias 

atrás das casas. Os nomes de Heleny Telles Ferreira Guariba e Paulo de Tarso Celestino 

da Silva consta da lista de desaparecidos políticos do anexo um da Lei 9140 de 95. Na 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos os requerimentos foram 

protocolados com número 293/93 de Heleny e 151/96 de Paulo de Tarso.  

Em homenagem aos dois, a cidade do Rio de Janeiro deu seus nomes às ruas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Concluído o depoimento 

vou pedir para suspender a tela para a gente constituir a mesa. Chico Guariba, filho da 

Heleny. Candinha Guariba, neta. Ulisses, companheiro da Heleny, Elza Lobo, a vida 

continua. Então, vamos começar, está composta a mesa. Candinha Guariba, Chico filho 

de Heleny, Ulisses ex-companheiro, Leninha amiga, e Dulce, sua amiga discípula. E a 

outra netinha, Olivia Guariba.  

Não tem nenhum familiar do Paulo? Está bom. Ulisses Guariba, com a palavra.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Bom dia. Deputado, eu nem sei o que deveria 

depor. Mas eu acho que o relato feito é bem correto, exatamente aquilo que ocorreu, 

desapareceram juntos Paulo de Tarso e Heleny naqueles anos, e a informação que se 

teve na época, alguns anos depois, foi com a Etienne Romeu que esteve presa lá na Casa 

de Petrópolis, e nós estivemos lá em 77, 78, nós fizemos uma caravana, o pessoal de 

São Paulo e de Rio de Janeiro, subimos a Serra e localizamos a casa. O proprietário era 

descendente de europeu, não sei o que era. Nós fomos lá, visitamos a casa, foi publicado 
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até na imprensa. E foi daí que tivemos esse relato mais preciso da morte dela, que foi 

através da Inês Etienne Romeu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te ajudar um 

pouco. Vamos começar do início. Vocês se conheceram e se casaram em 62, não é? 

Você é o filho do General Guariba.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Exato. Nós estudamos no Caetano de Campos, 

onde nos conhecemos em 56, e não em 62 na USP como foi relatado. Namoramos 

muitos anos e nos casamos logo que entramos na faculdade. E fomos estudar filosofia. 

Meu pai nessa época foi eleito, tinha passado para a Reserva e foi eleito Vereador de 

São Paulo. Meu pai é o único Vereador cassado da Câmara Municipal de São Paulo. Ele 

foi cassado em 69, no segundo mandato dele. Naquele período, depois do ai5, portanto, 

nunca foi um militar. Sempre foi do grupo chamado Nacionalista, ele, o Zerbini e vários 

outros que se opuseram ao golpe de 64 e mais ainda ao golpe de 68. Me lembro que 

ainda em 64 o dia 01/04 foi feita uma sessão na Câmara Municipal de São Paulo, onde 

deveriam os Vereadores prestar homenagem ao golpe. Meu pai, que era Primeiro 

Secretário da Câmara Municipal, fez um discurso contra o golpe. No final do discurso 

dele, não tinha um, eu estava lá e não ficou um Vereador no plenário, todos fugiram. 

Quer dizer que a oposição vinha de longe.  

Ele não foi cassado logo de início porque era amigo do Castelo Branco, a quem 

tinha servido há muitos anos em Minas Gerais, em vários lugares, era um pouco mais 

velho que ele. Toda vez que levava o Castelo a cassação dele, ele impedia de ir para 

frente. Depois da...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te interromper. 

Está dando um eco. Eu não sei onde. Fica ruim para chuchu. Volta nisso que você 

estava falando, por favor. Teve o discurso na Câmara Municipal e era para fazer uma 

saudação ao golpe, ele vai para a tribuna...  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – E fala contra o golpe. Não sobrou um Vereador 

na Câmara Municipal. Depois, muitos Vereadores que eram para serem cassados em 64 

tiveram escondidos na minha casa, a gente morava na Vila Mariana. Vários deles 

passaram muito tempo em casa morando lá, fugindo da repressão de 64.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você estava falando 

da convivência com o Castelo Branco.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ele tinha servido muito tempo com o Castelo 

Branco, e todas as vezes que tentavam cassá-lo, o Castelo impedia. Depois com a morte 

do Castelo e subiu o Costa e Silva, aí veio o nosso emérito paulista canalha que assumiu 

o Ministério da Justiça, esse grupo todo que acabou formando o AI 5.  

Então, meu pai sempre foi de oposição, mas nunca foi militante de esquerda, ele 

era da linha nacionalista, achava que o golpe era uma ação da liberdade democrática, era 

contra repressão. Tinha toda uma posição progressista, nacionalista e liberal.  

Depois de certa forma ficou afastado. Nessa época tinha conhecido a Heleny no 

secundário.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Caetano era na Praça 

da República.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Sim, na Praça da República.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ela morava em Moema e eu morava na Vila 

Mariana. E quando entramos na faculdade nos casamos. Nós não nos conhecemos na 

faculdade. Nós nos conhecíamos há vários anos. E daí trabalhávamos, dávamos aula em 

cursinho. Em 64 terminando a faculdade eu fui fazer seminário no curso de filosofia 

para ser contratado na área de filosofia. Mas filosofia naquele tempo não estava 

contratando, porque o João Cruz Costa não era figura bem quista do Governador, e a 

relação naqueles anos entre a universidade e o poder do Estado eram relações muito 

pessoais. Hoje é mais institucionalizada, as relações são mais formais e mais definidas 

pela instituição. Naquele tempo não. Havia uma espécie de promiscuidade muito grande 

entre o Poder Executivo e a universidade, e o João Cruz Costa não era bem visto e não 

saía contrato de ninguém para filosofia. E eu acabei recebendo uma bolsa, naquele ano 

três Professores que era uma exceção na época, forma mandados para a França, três 

indicados para filosofia. Um indicado pelo Michel Le Blanc que era um Professor 

Frances que tinha aqui, o Le Blanc indicou o Quartim de Moraes e o outro foi o Salinas, 

que foi indicado pelo Porchat, que acabou sendo preso e faleceu, o Quartim também 

acabou envolvido com VPR e nós fomos para a França naquele ano. E a Heleny foi 

junto. Ela já era Professora da Escola de Arte Dramática do Alfredo Mesquita, que era 

uma escola particular, mas que formou praticamente, acho que todas as várias gerações 

de atores que nós temos aí...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde funcionava a 

escola? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Funcionava no subsolo da Pinacoteca, naquela 

parte de baixo. Ela funcionava sempre a partir das seis horas, tinha a famosa sopa que 

era servida para os alunos, sopa do Dr. Alfredo que era por sinal muito boa, e os 

Professores também eram quase que voluntários. E era uma escola muito boa. 

Praticamente todo mundo que se conhece na TV e no Teatro, passou pela escola. O Juca 

de Oliveira, o Nei Latorraca na época foi aluno da Heleny, e vários outros. Era toda uma 

geração de jovens. Ela começou a se especializar em dramaturgia. 

Teve um rapaz que eu dei um depoimento, ele escreveu um livro sobre a Heleny, 

uma tese, e o primeiro capítulo dele foi...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você escreveu um livro? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Não fui eu. Foi um rapaz que defendeu essa tese 

em Santo Andre. E esse primeiro capítulo é onde tem essa discussão toda sobre o 

Brecht, o Teatro pós brechtiano, como era visto na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, 

quer dizer, a Heleny praticamente trabalhou sobre isso no período todo que nós 

estivemos na Europa. E preocupada com uma questão que era fundamental na época, 

que era como organizar um centro cultural, como fazer esse centro cultural e como fazer 

um Teatro que era um Teatro popular, que significava enfim, fazer Teatro popular na 
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época. E queria evidentemente fazer um trabalho, escrever tese sobre esse tema. 

Voltamos para cá, fomos morar ali no Brooklin, na Rua das Acácias, e eu fui dar aula na 

USP que eu era contratado da universidade e ela foi dar aula na EAD de novo, e eu fui 

também, como dei aulas na atual UNESP, que naquela época era Faculdade de Filosofia 

de Assis, e estava montando um curso de filosofia lá no interior, Assis, onde eu moro 

hoje. E eu fui para lá ajudar a montar o curso de filosofia. E esse curso hoje está na 

UNESP de Marília. Em 76 ele foi transferido de Assis para Marília e é um curso 

importante na UNESP.  

Como se deu a questão do envolvimento? A gente era típico herdeiro do ensino 

público.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para Assis? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Eu fiquei viajando. Nós nos separamos no fim 

de 69. Durante o período de 68 nós tínhamos um, a Maria Antonia era uma comunidade 

onde todo mundo se relacionava intimamente, nós tínhamos muitos amigos, e uma 

dessas amigas era iara Iavelberg, amiga dela, do irmão dela que dirigia o curso aqui. E a 

iara que nos pediu em um determinado momento de 68, para hospedar o Lamarca em 

casa. E ele teve uma primeira vez hospedado lá nas Acácias, onde ficamos amigos, foi 

cerca de um mês em 68. E depois voltou novamente no final de 68. Essa primeira vez 

foi logo depois que ele saiu da 4ª (ininteligível) depois daquele episódio trágico de 

Itapecerica, eles iam presos, evidentemente. Ele fugiu e passou para a clandestinidade. E 

ele reclamava muito porque não tinha aonde ir e tal, e acabou ficando quatro meses em 

casa, voltou, depois hospedou-se mais um mês e meio. E o contato dele era a iara e um 

rapaz chamado Spinoza, parece que hoje está em Santo Andre. Eu tenho o email dele, 

mas não voltei a falar. O Spinoza ia sempre porque ele era o contato do comando lá. E 

depois esteve em hospedado em casa outro diligente que era de Santo Andre, que era o 

Valdir. Então, esse envolvimento era no fundo um sistema de apoio, se dava um apoio 
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estratégico ao grupo. E depois ficava um pouco mais orgânico quando o (ininteligível) o 

companheiro da filosofia, nós nos reuníamos para passar avaliações da conjuntura. Não 

se esqueça que nessa época, apesar de um brutal fechamento político você tinha uma 

grande expansão da economia. Não era o período do milagre econômico, e a gente 

passava sempre dizendo que passar de um grupo de ação de um movimento popular e de 

massa que pudesse ter algum efeito, passa por discurso revolucionário de encarnar no 

trabalhador e na sociedade. E está muito difícil, tudo apontava para que houvesse um 

isolamento dos grupos e o Estado estava se organizando. Primeiro Oban, depois DOI-

CODI quer dizer, era muito improvisado também, a repressão era uma coisa de louco. 

Ela foi se estruturando no decorrer dos anos 70 e 71. A repressão do Estado também era 

precária. Os movimentos também tinham sua fragilidade. Eu me lembro que nos 

últimos anos, nós fizemos um seminário e veio um Professor da revolução francesa que 

chamava (ininteligível) da primeira guerra mundial e foi criado pelo Estado. Virou 

Professor titular de história. Ele era colega nosso, fizemos um seminário com ele na 

USP e depois fomos jantar, e contamos o que estava ocorrendo do ponto de vista dos 

grupos, se organizando com outro Estado pela luta armada e etc. e ele me perguntou. 

Me diz uma coisa, quantos militantes que vocês têm? E dissemos, a variação que nós 

temos hoje é de 200 e pouco. E ele disse, vocês são absolutamente todos loucos no 

Brasil. isso não existe em processo político. Como é que 280 pessoas vão querer 

derrubar um Estado e implantar um novo regime ou alterar as formas? 

Quer dizer, no fundo havia muita improvisação, mas havia a certeza de que a 

revolta era contra o fechamento político do regime. Não dava para engolir os militares 

mandando, o atropelamento da ordem constitucional, da ordem legal. O ai5 foi quando 

transbordou. E aí as coisas, davam, portanto os grupos que se reuniam dava uma espécie 

de assistência, um apoio nesse período. Depois, no final de 69 e isso foi durante todo o 

ano de 68 e 69. Primeira vez que me chamaram lá, que foi uma coisa muito suspeita, 

não existia ainda Bandeirantes. Um dia chegaram os delegados do Dops, cercaram 

minha casa, revistaram tudo. Quer dizer, até hoje não sei como é que chegaram lá, o que 

é que pode ter havido. Quer dizer, a casa era absolutamente isenta. Alguém que esteve 

lá que e entregou, vamos dizer assim. Eles cercaram e disseram, você está intimado e 

vai depor no REC MEC. Um Capitão me colocou no carro, ligou o gravador e ficamos 

conversando por várias horas. Eles diziam que tinha ligações com os terroristas, não 
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tenho, não vou participar, não concordo como foi levado a coisa, e todo esse processo 

que vocês estão conduzindo como autoritários. Seu pai foi cassado e você deve estar 

revoltado, e não tinha nada de revoltado, era uma convicção política por causa do meu 

pai. Essa foi à primeira vez e me liberaram. É claro que a causa passou a ser mais 

segura, o pessoal como o Lamarca, o comando...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi essa prisão? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Essa prisão foi em meados de 69, talvez agosto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só você, a Heleny não? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Só eu. Não foi bem uma prisão, foi uma revista 

do delegado, uma intimação geral para ir lá depor. Fui depor, tomaram depoimento, a 

coisa se encerrou e também encerramos. A casa passa a ser impossível de ser utilizada 

para qualquer outra finalidade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Lamarca já tinha estado 

lá duas vezes? 
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O SR. ULISSES GUARIBA – Duas vezes. Já tinha estado ele, o Spinoza, o 

Valdir, eram todos do comando do VPR.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Iara ainda estava 

legal, não estava na clandestinidade? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ela já estava há bastante tempo na 

clandestinidade. Isso é o que aconteceu. Nesse final de ano nos resolvemos nos separar, 

porque a Heleny tinha conhecido outras pessoas. Não dava mais certo o relacionamento. 

Daí saímos de lá, ela mudou para Perdizes e eu mudei para Maria Antonia. Nós 

tínhamos dois filhos. Nessa época o Francisco devia ter uns sete anos e o João era 

menorzinho, tinha uns quatro anos. Mudamos para lá, era uma casa legal em Perdizes, 

ela ficaria com eles. E eu fiquei na Maria Antonia.  

Um dia, quando foi no fim de 69 ela passou em casa e falou, o José Olavo foi 

preso. E eu digo, foi preso por quê? Porque prenderam ele. Peça ao seu pai para ajudar 

para ver se ele pode fazer alguma coisa. E eu disse, vamos tentar.  

Falei com o meu pai. Ele foi na Oban, evidentemente era atendido pelo Coronel 

Comandante, mas não dava nenhuma informação. E eu fui atrás de um velho amigo 

meu, velho amigo de infância que depois ficou conhecido, famoso, que era o Capitão 

Mauricio. A família dele era amiga da minha família, nós tínhamos crescido juntos. Ele 

era mais velho que eu, muitos anos que eu não vejo, e naquela época nós passamos os 

anos 50 e os anos 60...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mauricio tinha feito 

Geografia, não fez? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ele fez escola preparatória de Cadetes na época 

que começou a namorar minha irmã.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era o nome dele mesmo, 

Capitão Mauricio?  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Mauricio Lopes Lima. Ele fez a escola 

preparatória de Cadetes aqui, depois fez a AMA, e como ele ficou um ano fora porque 

ele andou dando uns trotes em calouros e ficou um ano fora da escola preparatória, ele 

ficou atrasado. Quando ele saiu da AMA ele foi para o Batalhão Suez. Depois foi guerra 

de selva, era um rapaz bem preparado. Agora, ele foi namorado da minha irmã e nós 

fomos a todos os bailes dessa cidade juntos de 56 até 66, uns 10 anos de convivência 

próxima. Fui procurá-lo e ele já estava na Oban, mas ele morava em uma vila aqui na 

Tutóia, tinha uma segurança especial, conversei com ele e ele disse, está preso mesmo, 

não tem condições, foi só o que foi feito. Esse grupo do José Olavo, foi na época que 

também foi presa a Dilma, acho até que pelo menos (ininteligível). A Dilma estava aqui 

em São Paulo e (ininteligível).  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era a VAR Palmares? 
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O SR. ULISSES GUARIBA – Não. Nessa época ainda era a VPR, passando 

pela VAR Palmares que já tinha juntado com o pessoal da Colina e tal. Tinha feito 

aquele congresso lá em Petrópolis, e foi um congresso muito louco. O Lamarca contou 

do congresso e ele dizia, meu deus do céu, é um desastre, do jeito que nós estamos 

organizados nós não vamos longe. Estava consciente disso o Lamarca. Sabia que do 

jeito que estava, estava pisando em ovos. Era uma grande aventura que não tinha muita 

chance de ter sucesso. A gente tinha muita consciência disso. Nós conversamos várias 

noites. Já era a fusão da VPR para virar um organismo só. Mas era pouquíssima gente. 

Voltando, nesse período, fui procurar o José Olavo para ver onde ele tinha sido preso. 

Então, foi na mesma época que a Dilma tinha sido presa, a Heleny foi presa e um dia 

chega, foi à primeira prisão dela. Ela não foi presa em Poços de Caldas, ela foi presa em 

Serra Negra, ela estava em uma casa de veraneio da família do José Olavo, e ele estava 

lá. Prenderam, ameaçaram ele, torturaram a família, o pai ficou apavorado, a mãe mais 

apavorada ainda, porque não tinha nenhuma formação política. E um dia chegou o pai 

do José Olavo em casa, eu já tinha mudado para Maria Antonia, avisando que a Heleny 

tinha sido presa em Serra Negra. Aí fomos atrás, na Oban. Meu pai ficou lá na bronca, 

um certo respeito, meu pai já estava na Reserva, mas não havia acesso. Foi falar com o 

comandante do 2º Exército que também não era fã do meu pai, então, a procura foi mais 

ou menos inútil. Até que conseguimos contato com o delegado chefe do Dops que era o 

Senador Tuma. E ele diz, parece que vem para cá. O que aconteceu?  

Ela estava na Oban, foi torturada por esse Homero e Albernáz, o Albernáz no 

fundo era um facínora. Esse Homero não, ele acabou tendo uma crise psicológica. Era 

loiro, alto e tal. E o Albernáz que era o sádico do time. Ela foi torturada, estava com as 

mãos todas roxas e parece que teve uma hemorragia de menstruação, etc. eles ficaram 

assustados e levaram ela para o Hospital Militar. Ela ficou lá dois dias. Ficamos 

sabendo, fomos lá no Hospital Militar, meu pai conseguiu falar com ela e eu não 

consegui, e ela foi mandada para o Dops. E o Tuma nos autorizou um dia a noite a ir lá 

conversar com ela. Ela saiu um dia, e tal, conversou, contou todas as coisas e de lá ela 

foi mandada para o Presídio Tiradentes. Ela ficou praticamente de 70 até 71, abril de 71 

ela ficou no Presídio Tiradentes. Durante o período do Presídio Tiradentes houve um 

profundo envolvimento dela com os presos, com a organização e etc. e isso de fato 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      17 

 

ocorreu. Houve uma, nós ficávamos sabendo todos os dias, mulher foi morta, marido foi 

morto, e tal e coisa. E houve um envolvimento muito grande dela com o pessoal da 

VPR.  

E o advogado era o José Carlos Dias, tentava várias vezes ménage. Ménage era, 

você tinha filho menor e etc. então tinha chance. E era sempre negado até que em um, 

meu pai ia lá e conversávamos menos, quem (ininteligível) e em uma dessas 

convocações, que eles eram convocados, em uma dessas convocações tinham duas 

pessoas que meu pai tinha acesso, tinha trabalhado com eles dentro do Exército e etc. e 

eles votaram dois a um e ela saiu para, com o ménage em abril para ir.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava indo Assis, 

São Paulo, São Paulo, Assis. E as crianças ficaram com quem? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Ficaram comigo. Eu mudei para a casa do meu 

pai que era uma casa grande, fiquei morando no anexo e o Francisco e o João ficaram 

comigo durante esse período. Em 71 eu mudei para Assis, mas nessa fase que ela esteve 

presa, aí houve o envolvimento. Ela saindo, ela voltou a militar. Daí não havia jeito de 

convencê-la. Eu tenho que passar as informações, tenho que mobilizar, não há mais 

chance de voltar esse tipo de coisa. E ficou na casa da mãe. Não queria ficar lá de jeito 

nenhum. Ficou na casa de um amigo, e depois de uma outra amiga, e um dia esse amigo 

diz, ela saiu de casa e de repente encontro ela no ponto de ônibus com uma peruca loira, 

quer dizer, não disfarça de ninguém. Não havia jeito. Tentei várias vezes conversar com 

ela e a ideia era que ela saísse do Brasil. e ia vendo exatamente como ela poderia sair. 

Em julho eu recebi um telefonema de que ela foi presa. Repetiram o telefonema no dia 

seguinte e mais nada. Aí fomos atrás.  

E aí ficamos sabendo alguns meses depois que uma amiga nossa que tinha sido 

colega do ginásio diz, eu encontrei a Heleny seis horas da manhã no hotel Gloria no Rio 
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de Janeiro, eu estava saindo para pegar o avião e ela estava chegando ao Rio de Janeiro, 

nós cruzamos na porta. Conversamos, ela disse que tinha ido lá ver alguma coisa de 

Teatro, mas ela estava chegando. Eu acho que esse encontro deve ter sido fim do mês de 

julho. Então, de fato ela foi para o Rio de Janeiro e lá foi presa. E desapareceu nessa 

circunstancia. A partir daí não se teve notícia, se foi a todos lugar possível. E dizia, a 

mesma resposta que davam é que ela tinha saído para o exterior e etc. e até hoje não 

tivemos nenhuma notícia a não ser depois a Etienne Romeu, que foi a única...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí você nem procurou o 

Capitão Mauricio para saber? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Procurei. Quando eu estava, é até bom que se 

diga isso porque esclarece. Durante a prisão dela no Tiradentes, ela me pedia para levar 

algumas mensagens para amigos nossos. E eu dizia, eu levo com a seguinte condição, 

eu leio o que eu vou levar. E aí me davam um pacotinho enrolado em durex, enfiava na 

boca e saía do Presídio Tiradentes com a notícia, abria, eu dizia se eu não puder abrir, 

não me dê. Fazia uma consulta lá e uma das vezes era para avisar uma amiga nossa que 

aqueles dois arquitetos, o Sergio Ferri e o Rodrigo Lefer. Avisar os dois que eles vão ser 

presos e tal. Entregaram ele na tortura e ele tem que sumir. Parece que o Sergio saiu e o 

Rodrigo foi preso. Outra vez foi para avisar o Salinas. Salinas, você vai ser preso de 

novo. E ele disse, outra vez? Mas eu não estou militando.  

E no caso do Mauricio o que aconteceu foi, em uma dessas entregas que eu fiz 

avisando uma pessoa que era muito amiga nossa que eu não vou falar o nome, entreguei 

a ela, avisa o Rodrigo e o Sergio Lefer que vão ser presos. É a notícia que eu recebi. 

Essa pessoa, Rodrigo, acabou preso e falando o nome dela. E ela foi detida no Dops, 

disse que eu que tinha levado a mensagem para ela. E eu fui preso. Sorte que fui preso, 

e quem estava, um que estava na captura era o Mauricio. E ele chegou lá e disseram que 

ele estava sendo preso porque levava notícias de coisas e tal. E teve uma encrenca 
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grossa lá do Mauricio que avisou o delegado lá que não era para me torturar. Esse você 

não tortura porque não quero que ponha a mão nele. E aí tiveram lá um 

desentendimento que eu soube, e o Mauricio enfiou um 45 no peito do delegado para 

ele abrandar. Tanto que quando eu fui preso eu fiquei um dia, fiquei à tarde, à noite, na 

mesma época que o (ininteligível) foi preso, eu fiquei com ele lá no Dops e eu fiquei 

com mais sete na cela. E tinha um rapaz que era um assaltante de banco, não era 

terrorista nem nada. Era assaltante de banco normal. E ele tinha habilidade de abrir os 

cofres dos bancos do interior, e tinha sido preso pelo Fleury. Eu cheguei à cela e falei, o 

Fleury acaba de ser destituído, e ele perguntou, como destituído? E eu falei, não vai 

ficar mais aqui. E ele fez uma grande festa, me abraçou, me jogou para cima e etc. ele ia 

ser interrogado no dia seguinte pelo Fleury. Tamanho pavor que provocava não só nos 

militantes, mas também nos presos comuns a figura maléfica do Fleury. Daí eu fiquei 

preso, depus durante uma noite dizendo que não tinha levado, tinha levado um presente 

da presa para essa pessoa, e no meio do presente da presa tinha um (ininteligível) e de 

fato ela abriu o pacote e lá dentro tinha um papel dizendo. E o tal do delegado aceitou 

essa explicação absolutamente idiota e me liberou no fim da tarde. Foi no Dops. E 

fiquei preso lá quase dois dias.  

Mas para ter uma ideia de como as coisas funcionavam também. O Mauricio 

estava no Dops. Ele que me impediu de ser torturado e preso. Eu podia ter sido 

indiciado. A pessoa também que noticiou era muito famosa demais. Então, isso também 

ajudou a não virar processo, mas esse período foi o período de prisão. Quando ela sai, 

ela vai militar e foi questão de um mês. Foi maio, junho, foi para o Rio de Janeiro e 

desapareceu. Em linhas gerais foi isso. Aí procuramos em tudo quanto foi canto. Meu 

pai, mais antigo, tinha mania de escrever cartas. Mandava cartas para os amigos dele no 

Ministério e todos os cantos, e fomos a Brasília, ao Rio de Janeiro, a todos os cantos e 

não havia notícia dela. E ficamos sabendo depois que ela teria sido torturada e morta. E 

conversei com o Jose Carlos nos outros dias, perguntando se isso não dava base para 

abrir um processo. E ele afirma que não porque ela pelo contexto, supõe que havia sido 

a Heleny. Quer dizer, isso é uma conversa da Inês Etienne. E o José Carlos achava que 

não era possível abrir um processo apenas com essa prova. Era muito vaga. Então, não 

sei se expliquei tudo, mas em linhas gerais as coisas aconteciam dessa forma. Agora, 

que a tortura na Oban era regra, todo mundo sabe.  
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Ela fica mais ativa, eles se organizam melhor. A repressão vai se organizando 

também. No primeiro momento era tudo muito organizado. Depois que vai se 

estruturando a partir de 71. Aí passa a ter uma ação menos... Eu vi uma vez na casa do, 

eles tinham um, sabe papel quando você cola aquele papel de embrulho na parede, e vai 

fazendo os graficozinhos em tudo. E os gráficos vazios. Era tudo desenhado dessa 

maneira. Isso na Oban. Era um painel, você vê que tinha os nomes, você reconhecia, 

tinham outros, sabiam que existiam, mas não sabiam quem era. Tinham os nomes de 

guerra. Aqui estava a VPR, aqui a ALN, tinham vários gráficos desses com nomes 

preenchidos. Era uma repressão artesanal quando começou.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me mata uma 

curiosidade. O Capitão Lamarca era do batalhão de SUEZ, o Mauricio serviu com ele 

lá? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Nunca perguntei de um para o outro. O 

Lamarca, aquele episodio do Lamarca, aquilo tirou ele de foco. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O episodio da pintura do 

caminhão, do Pedro Lobo, de quando ele teve que sair com as armas.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – A ideia, a estratégia todo mundo sabia muito 

bem na VPR. Ele sairia com caminhão, com todo o material, com os morteiros, 90. 

Sairia com mais de um caminhão, eram vários caminhões, sairiam com morteiro, 90 e 
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foi contado na época, antes de acontecer. Sairia com o morteiro 90, com os armamentos, 

avisaria todo mundo e explodiria o painel do 2º Exército. Sairia com todos os 

caminhões, iam atirar em cima do Palácio Bandeirantes, iam atirar em cima do 

Ibirapuera, no CPOR, e na Estação da Luz. Quer dizer, era para fazer um foguetório em 

uma noite e tinha os grupos que estavam se organizando para fazer isso, e na saída 

explodiriam o arsenal do gk90, porque fica entre (ininteligível).  

Uma explosão daquela seria um terremoto em São Paulo. E depois fariam esse 

tipo de ação. A ideia era fazer uma ação desse tipo e todo mundo desaparecer em um 

ano, um ano e pouco. Era uma forma de contestar violentamente o Estado e o regime. O 

projeto era esse só que não deu certo. Aí saíram com as FALS do fuzil, e um desses 

FALS estava escondido com a Heleny. Pegaram na casa dela que estava até na casa de 

uma amiga nossa, Professora Maria do Carmo Pampelo da USP, ela tinha deixado na 

casa da Carmuti. Mas isso rodou depois, nunca se juntaram esses fuzis com os 

precursores, os percussores acabaram sendo apreendidos aqui e ali e o armamento que 

saiu foi muito pequeno, e o Lamarca tinha consciência de que não tínhamos estrutura 

nenhuma. Eu estou andando de casa em casa aqui sem beira, me prometeram que tem 

uma organização forte, articulada, fui para uma fazenda – ele esteve lá no interior, na 

fazenda dos Toledo, depois voltou e aí estavam pensando em fazer uma guerrilha no 

Vale da Ribeira. E vocês estão ficando todos loucos, falei 500 vezes para o Spinoza, 

isso é uma falta de juízo tão grande que não vai levar nem 24 horas para vocês estarem 

todos presos e fuzilados. É um absurdo. Não dá para fazer uma guerrilha na encosta de 

Juquiá. Quer dizer, não tinha nem ideia do que era o Vale da Ribeira e o que era a 

capacidade de ação. Era muito improvisado tudo. E o Lamarca tinha plena consciência 

disso. Eu achei que depois de um certo tempo, o Lamarca tinha uma consciência bem... 

A iara deu uma levantada porque depois eles começaram a namorar a minha casa lá. E 

na segunda fase que ele teve lá, ele já estava passando por um processo de acreditar um 

pouco que era líder. E eu digo, Lamarca, juízo, líder de que? E ele dizia que tinha que 

fazer. Já estava em uma fase meio de missionário, já acreditando em fantasias.  

Mas isso para mim ficou bem claro nesse ano de 68 e 69 estava ocorrendo, e 

pensando que escrevia os textos, a iara dizendo que ele estava realizando uma missão 

heroica e tal, que era preciso... Mas enfim, foi trágico o final dela e dele, no sertão e em 

Salvador. Não sei se esclareço ou ajudo em alguma coisa.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      22 

 

 

 

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

Você pode ficar mais um pouco conosco? Descansa um pouco. Vamos passar a 

diante. Vamos ouvir então, quem começa? Zé Logo ou Dulce? 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu posso começar? Porque vou ter que levar minha 

neta.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então começa a Dulce. 

Pega esse microfone para você ficar com mais autonomia.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu ouvi falar de Heleny Guariba nos fins de 68 

quando ela dirigiu o Jorge Dandin com o grupo da cidade de Santo Andre, e depois no 

fim do ano ela ganhou o premio de revelação de diretor. Em 1696 no começo do ano, o 

Teatro Arena de São Paulo abriu um curso de interpretação que era coordenado por 

Heleny Guariba, Cecília Thumin, que agora é conhecida como Cecília Thumin Boal, ou 

só Cecília Boal que é a viúva do Boal e por um Professor de canto que era lá de Santo 

Andre, São Caetano, que é o Professor Baldu, Dra. Rose Marie e a bailarina Mercedes 

Batista. E em 69 eu tinha 21 anos de idade. Nós tínhamos um grupo, já fazia parte de 

um grupo de Teatro porque eu vim para São Paulo em 68 e nós fomos nos inscrever 

nesse curso, porque nós tínhamos lido muito sobre George Dandin, havia críticas muito 

significativas. E lá no Teatro eu conheci a Heleny, fui aluna dela e discípula como disse 

o Adriano Diogo, porque a Heleny Guariba era uma das pessoas mais inteligentes que 
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conheci. Uma das pessoas mais éticas e íntegras porque ela tinha lá no Teatro de Arena 

mais ou menos uns 20 jovens e ela nunca falou sobre nenhuma possibilidade de 

cooptação. E isso era uma coisa muito comum.  

Havia lugar de jovem, pessoa que pertencia a uma ou outra organização sempre 

faziam um movimento para que fossem para as suas organizações. Eu já pertencia ao 

glorioso PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista, que alguns zombam 

dizendo que a gente fazia congresso em uma Kombi, era verdade talvez. Em um 

fusquinha.  

E a Heleny foi uma professora extraordinária. Ela tinha uma integridade ao 

abordar os assuntos! E essa integridade, essa ética da Heleny era uma coisa que saltava, 

a gente via, ela não era uma pessoa dividida, ela era uma pessoa inteira, ela fazia o que 

ela pensava, e ela pensava o que ela fazia. E ela tinha planos de fazer uma grande 

montagem do Casamento do Fígaro do Bom Marché, com palco giratório, com os atores 

carimbados como (ininteligível). E nos fins de 69 a Heleny começou a faltar nos ensaios 

e eu me tornei grande amiga de Heleny. De certa forma, eu era confidente de Heleny. E 

aí ela começou a faltar nos ensaios. O Boal assumiu a direção do casamento do Fígaro 

porque havia um compromisso da Associação Estadual de Teatro que daria uma verba 

para que o Arena pudesse viajar a Nova Iorque para apresentar o Arena (ininteligível) 

no La Mama de Nova Iorque, e nós fizemos então esse espetáculo.  

Uma das últimas vezes que eu a vi nesse ano de 69, nós fomos fazer uma 

apresentação em São José dos Campos e ela tinha ficado de ir fazer a palestra, e ela 

claro não conseguiu chegar na hora. Chegou, já tinha terminado. Nós todos chamamos 

muito a atenção dela. Todos nós ficamos muito bravos com ela. Aí eu falei, vamos com 

calma porque sabemos o que está acontecendo, embora ela nunca tenha falado.  

Depois, nós ficamos sabendo que nesse período em que nós fazíamos aula com 

ela, ela abrigava na casa dela com o Ulisses e os dois meninos na Rua das Acácias, o 

homem mais procurado do Brasil, que era o Capitão Lamarca. Porque em janeiro de 69 

quando ele sai do quartel, ele se torna o alvo mais procurado naquele momento. E no 

começo de 70, então realmente ela desaparece da nossa vista, então, nós não sabemos 

onde Heleny está. Eu fui presa no dia 01/05/1970, no Estado de Vila Maria Zélia, e 

estava no grupo que eu fui presa o dirigente Olavo Hansen, que depois veio a ser morto 
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pela ditadura. E quando eu cheguei dia 01/05/1970 eu tinha feito muita coisa, saído 

muito cedo de casa para fazer panfletagem e aquelas coisas todas que se fazia naquela 

época, e eu desmaiei no Dops. Tinha passado pelo QG da Polícia Militar, pelo Batalhão 

Tobias de Aguiar, pela Oban, levada para o Dops. No Dops a gente chegou por volta 

das quatro horas da manhã e eu acho que tive um desmaio. Buscaram o Dr. Valdemar 

Tebaldi que era preso àquela época, depois ele foi Prefeito de Americana, e ele me disse 

que eu tinha tido uma baixa violenta de pressão.  

Então, eu fui levada primeiro para a carceragem. Estava amanhecendo, aquele 

lusco fusco, aquela coisa. Tinham muitas mulheres, mais ou menos 14 mulheres naquela 

cela, e de repente pela janelinha eu vi que passou a Carmuti, e a Carmuti olhou para 

dentro da cela e saiu correndo.  E eu falei, o que foi? Daí um segundo, quem está à 

carinha na portinhola? A Heleny chorando e dizendo para mim, eu corri para a 

portinhola claro para falar com ela, e ela disse, puxa, quando disseram que tinha um 

grupo de ex-bancários presos eu pensei em você e no Helio, que era o meu ex-marido. E 

aí eu tive um transtorno hormonal, eu fiquei menstruada com 20 dias de adiantamento. 

E eu falo isso porque acho que são peculiaridades. Ela me deu uma calcinha azul com 

uma rendinha, e ela falava para mim, para você guardar.  

E como eu tinha passado mal, os companheiros da cela e mesmo os outros, eles 

me orientavam que eu devia passar mal todos os dias, para eu poder sair, e falar. Dar 

recados e fazer, uma coisa que era chamada a época, quem foi preso sabe, que era o 

pombo correio. E todos os dias eu tinha condições de conversar um pouco com a 

Heleny. Como o Olavo Hansen tinha que ser tirado do Dops porque ele estava 

morrendo, nós também fomos libertados aos 15 dias de prisão. E ficamos assinando 

aquilo que o Ulisses falou aqui, aquela tal de ménage. E o Olavo foi realmente 

encontrado morto.  

Em abril, fim de março a Heleny... Durante esse período meu irmão também 

estava preso no Presídio Tiradentes, então eu ia, segunda levar roupa, terça buscar 

roupa, quarta era a visita do primeiro pavilhão, quinta ia levar material para fazer 

artesanato, sexta alguma outra coisa e sábado visitava. E nesse sábado que eu visitava, 

eu conversava pelo portão que dividia a parte feminina da masculina com a Heleny, ela 

vinha. E eu voltava para casa com o pai e a mãe do José Olavo, o Sr. José e a Dona 
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Anita. E a Heleny vinha e ela fazia a mesma coisa que ela fazia com o Ulisses, ela pedia 

que eu levasse coisas. E eu levava. Só que ao contrário do Ulisses, eu não queria abrir 

nada. Eu queria me ver livre daquele negócio logo. Falava onde eu tinha que levar, 

quem ia buscar, e pronto. Eu ia.  

Então, o meu contato, meu amor, meu afeto e minha admiração por ela foram 

aumentando. Quando foi então no fim de março de 71 e comecinho de abril a Heleny foi 

libertada como citou Ulisses. E nós estávamos com a viagem marcada para Nancy, o 

festival de Teatro que nós íamos participar com o Teatro Jornal Primeira Edição e o 

Arena Conta Zumbi. Heleny foi libertada e durante todos os dias até a gente embarcar 

para a Europa no dia 15 de abril de 71, Heleny foi todos os dias ao Teatro. E ela 

conversava comigo no dia que aparece o Boris morto. Quando a gente estava indo para 

o aeroporto a gente viu o Jornal da Tarde. Terror mata Boris, aquele homem que não só 

financiava, mas também torturava na Oban.  

E aí nós fomos para, um pouco antes de viajar eu perguntei para a Heleny, 

porque como ela tinha sido nossa Professora, ela era do Arena, talvez fosse fácil 

conseguir alguma coisa. Ela disse que não. Que ela não queria ir. Bom, fizemos o 

espetáculo em Nancy, depois viajamos a Franca inteira, nos juntamos com Henrique 

Bonaventura do Teatro Experimental de Cali e com Santiago Garcia do La Candelária, e 

o (ininteligível) também conseguiu a liberdade. Ele viajou. Ele foi nos encontrar em 

Paris que ele estava fazendo apresentação do espetáculo lá. E o (ininteligível) enfim, 

vocês todos sabem mais ou menos a trajetória que o Boal desenvolveu. E nós então 

voltamos para o Brasil. Embora muita gente tenha dito que a gente não devia voltar, 

porque nós fazíamos um espetáculo muito violento, a gente denunciava demais a 

tortura. A falecida Dra. Nina me abraçava e dizia, não volte Dulce, eles vão enquadrar 

você na Lei de Segurança Nacional no Artigo Um, Dois, Três, Quatro, sei lá quantos 

mil ela falava. E eu falava, não Nina, temos que salvar o Teatro de Arena. Tinha 23 

anos. E voltamos para o Arena. Chegamos ao Brasil de volta por volta do dia 08/06 ou 

alguma coisa assim.  

Também nesse período, que foi a última vez que a vi, ela foi todos os dias no 

Teatro de Arena. E ela falava comigo. E daí eu falo, a Heleny pós para ela a tarefa de 

reagrupar, de reconstruir a VPR. Ela me dizia, Dulce, eu vou a Mooca encontrar um 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      26 

 

comando, assim, assim assado. Se eu não voltar até tal hora, por favor, você faça isso, 

isso e isso. Eu vou até não sei onde fazer... E um dia ela me disse, estou muito 

preocupada. Se a iara foi presa eu estou ‘complicada’. E daí foi à primeira vez em 71 

que nós começamos, a saber, porque a gente não sabia. Ela nunca tinha falado para a 

gente as verdadeiras atividades que ela vinha desenvolvendo e o perigo que de fato 

vocês todos tinham corrido ao abrigar o Lamarca, a fazer tudo que vocês fizeram 

naquela casa. E aí eu falava, Heleny, você está correndo perigo. E ela falava, não, eu 

estou reconstruindo a VPR.  

Um dia ela me convidou para jantar aqui, eu não sei se ainda existe, agora é um 

Teatro, antes era uma pizzaria chamada ‘La Venceslina’. Eu fui lá jantar e quem estava 

com ela? Paulo de Tarso Celestino. E ele estava de terno porque ele era advogado. E eu 

brinquei muito com ele, e falava, cuidado Paulo. Você de terno parece outra coisa.  

Brincamos muito, conversamos muito, mas claro que nas entrelinhas e nas entre 

conversas, a gente percebia que alguma coisa ali estava sendo conversada. E eu vou 

contar também, desculpem, uma coisa bem pessoal, mas eu tenho que contar. A Heleny 

engravidou, e ela então quis fazer um aborto. E quem é que fazia o aborto da juventude 

de esquerda. Das mulheres de esquerda naquela época? Isaac Abramovich, que tem uma 

clínica de esquina na rua (ininteligível). Está lá até hoje, embora hoje ele tenha morrido. 

E fui com a Heleny. Fez o que tinha que fazer, ela subiu, e nós pegamos um ônibus, era 

aquele Aeroporto Perdizes. Eu não sei se ele ainda chama Aeroporto Perdizes, mas 

Aeroporto ele ainda chama. E o Caetano de Campos ainda era Caetano de Campos. 

Ainda não tinha fechado tudo aquilo, aquilo não era uma praça. Então, o ônibus passava 

em frente ao Caetano de Campos. Isso devia ser oito ou nove de julho de 1971. Aí nós 

conversamos um pouco. Ela tinha pedido algumas coisas que eu devia providenciar para 

ajudar, para fazer algumas coisas. Eu desci no ponto do Caetano de Campos nessa 

época, porque eu morava quando a gente voltou no festival de Nancy, a gente passou a 

morar no Teatro de Arena. E ela continuou no ônibus e pós a cabecinha, aquela 

cabecinha com aquele cabelinho a la garconne, francesinha que ela era, e ela pós a 

cabeça e gritou, Dulce, liga para a tia Irma e fala que eu vou voltar na 2ª quinzena de 

julho para levar o Chico e o João para a praia. Eu, fiz o que eu tinha que fazer.  
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Quando foi por volta do dia 13, 15, 18, entre 15 e 18 de julho nós estávamos 

ensaiando no Teatro de Arena o Doce América Latino América, um painel que nós 

fizemos sobre toda a história de colonização e depois de revolta, e depois da tentativa de 

construir um mundo diferente da América Latina. Também com o Ulisses, um 

telefonema que não falou quem era, me chamaram, a Maria era nossa bilheteira, ela me 

chamou, Dulce, telefone para você.  

E eu, alô. A pessoa, uma voz masculina. É Dulce Muniz? E eu falei, sim, sou eu. 

Ele disse, estou telefonando para avisar que a Heleny Guariba foi presa no Rio de 

Janeiro, mas ela está bem. E eu falei, quem está falando? E a pessoa desligou. Depois 

também como o Ulisses, uns dois ou três dias, de novo outro telefonema, e aí nunca 

mais nós vimos a Heleny.  

Vinham às versões mais disparatadas, que tinha sido vista na Galeria Alvear em 

Buenos Aires, que tinha sido vista em uma Rua na Argélia, que estava internada em um 

manicômio, enfim, e nós tínhamos notícia que o General, que na minha peça eu pus 

Mariano, mas a gente chamava de General Guariba, ele estava indo procurar a Heleny 

em todos os departamentos que ele pudesse. E infelizmente, desgraçadamente ela não 

foi encontrada pelas razoes que ela não podia ser encontrada. Em 1976 eu conheci 

pessoalmente Inês Etienne Romeu que já relatou, ela deu uma grande entrevista 

relatando todos os sofrimentos que ela presenciou e pelos quais ela passou, Inês, lá na 

Casa da Morte. E Inês também se torna muito minha amiga porque eu tinha sido muito 

amiga e aluna da Heleny. Inês passa a frequentar minha casa. Ela me fornece muitas das 

informações para eu escrever as duas peças, uma sobre a iara e outra sobre a Heleny. e 

ela me disse um dia, na época que eu dei a entrevista, eu fiquei meio, estava meio 

abalada, todo mundo conhece a via crucis que a Inês Etienne passou na Casa da Morte. 

E ela me falava, eu sei que era a Heleny. Eu ouvi as vozes, eu sei que era a Heleny. E 

ela conta, ela relata a morte do Celestino e da Heleny. E depois que a Heleny 

desapareceu. Em 74 eu tive a minha filha, eu queria achar o pai dela, mas o pai dela 

queria outro nome, então virou Ana Heleny. Eu escrevi em 93,94 a peça ‘Heleny 

Heleny doce colibri’, tenho feito de todas as formas um trabalho de colaboração com 

todas as organizações que buscam os desaparecidos e por último, esse é um relato muito 

pessoal, eu não tenho nenhuma grande revelação para fazer, mas eu tenho tentado 
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através disso fazer viva a imagem dela e também na tentativa de poder um dia saber 

pelo menos enterrar o corpo, o que foi feito e o que não foi.  

Então, escrevi um pequeno artigo para a revista ‘A Parte do Trotsky’ que vai sair 

agora, escrevi um outro para a revista ‘Traulito’, eu acho que é isso que chama, de uma 

companhia de Teatro chamada Companhia do Latão, e no domingo agora, dia 17 a 

Heleny se viva estivesse completaria 72 anos. E nós vamos então transformar o nosso 

pequeno espaço que se chama Teatro Studio 184 em Teatro Studio Heleny Guariba. Nós 

vamos descerrar uma plaquinha que nós fizemos com a carinha dela e o nome do 

Teatro, depois nós vamos apresentar um pequeno texto de um documentário que foi 

feito pela TVT e vamos também, aqui a Comissão da Verdade está organizando, além 

de ter esses depoimentos todos, também haverá uma espécie de dramatização de 

depoimentos feitos por atores, por atrizes, e a Comissão da Verdade com Amelinha, 

Adriano, Ivan, eles me convidaram para coordenar esse trabalho e graças a muitos 

esforços nós conseguimos realizar a primeira gravação que foi a do Merlino. O Celso 

Frateschi que fez, e ficou muito boa, ficou muito forte. E domingo a gente vai lançar 

também esse pequeno projeto. É a primeira leva de 12 atores e atrizes que vão gravar os 

primeiros depoimentos, e é isso.  

Eu sempre entrei em contato com o Chico, sempre tentei como João também, 

eventualmente eu consigo alguma coisa. Em 95 o Alípio era diretor lá de Diadema, 

então foi dado o nome da Heleny para uma casa de cultura, e nesse dia nós conseguimos 

juntar todos que já estavam. A Tita, a mãe, o Moacir, a Marli, o Chico foi, a Cândida era 

pequenininha, o General Guariba foi, o Francisquinho filho do Chico foi, e uma menina 

também que era filha. Eu tentei falar com o Ulisses, não sei se consegui, mas o Ulisses 

não veio. Mas todo mundo foi. Foi um dia muito bonito de celebração, da vida íntegra 

que ela teve, enfim, dedicado à causa do coletivo e por último também em 96 nós 

fizemos lá no TUSP, que o TUSP hoje funciona onde funcionou a FEFELESTE, lugar 

onde ela estudou com a iara, nós fizemos então uma exposição de fotografias, uma 

amostra de uns curta metragens, palestras e ficou lá durante um mês a exposição, lemos 

as três peças, ‘A rosa vermelha’, sobre a rosa Luxemburgo e a ‘Iara camarada e amante’ 

sobre Iara Iavelberg e a ‘Heleny Heleny doce colibri’. A Inês foi, o General Guariba foi, 

o Chico foi e até me ajudou nessa época. Enfim, quero dizer isso para vocês, não sou 

evidentemente a mesma pessoa que eu teria sido se a Heleny não tivesse sido 
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assassinada. Devo a ela o pouco que eu sei, o pouco que eu tento ser íntegra, ética e 

solidária, uma boa parte eu devo a minha querida Professora e mestra Heleny Guariba.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elza Lobo.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Em 1965 na Universidade Católica nós criamos o 

grupo de Teatro, o TUCA, Teatro dos Universitários da Católica. E nesse momento, a 

gente buscando os diferentes textos a gente assumiu o texto do João Cabral de Melo 

Neto, ‘Morte e vida Severina’. Quando da apresentação do espetáculo, a gente foi muito 

aplaudido, foi um sucesso muito grande e fomos convidados para o festival de Teatro de 

Nancy. O mesmo que vocês foram, nós fomos antes. E fomos para Nancy apresentar 

‘Morte e vida Severina’ e nesse momento da chegada a Paris para ir para Nancy eu tive 

oportunidade de conhecer a Heleny, porque vocês estavam naquela época em Paris e a 

Heleny passou a ser a nossa interlocutora com diferentes espaços em Paris ligados a 

Teatro. E tivemos a oportunidade de ganhar com o festival mundial de Teatro 

universitário em si, e com isso fomos convidados para fazer apresentação em Paris. E 

em Paris a Heleny foi a nossa intermediadora, a nossa interlocutora que nos ajudou 

tanto nos contatos de imprensa como de cidades para que a gente tivesse debates fora 

das apresentações teatrais. Ficamos um período longo nesses debates, nessas reuniões, e 

quando voltamos, porque tivemos oportunidade também depois de Paris sermos 

convidados para apresentar o espetáculo em Portugal, e em Portugal fizemos as 

apresentações no Porto, Lisboa e Coimbra, e tivemos um sucesso muito grande. A 

Heleny nesse ponto estava como aluna do (ininteligível) que era a época diretor do 

Teatro Popular Nacional Francês. Então, essa relação também foi muito intensa com o 

grupo do TUCA em São Paulo. Isso foi na década de 60, porque fomos premiados em 

66. E quando do período mais intenso autoritário porque estávamos em várias pessoas 

que tínhamos sido do grupo de Teatro primeiro da Oban, fui presa na minha casa pelo 

Capitão Mauricio. A equipe toda do Albernáz, Homero, que eram as figuras centrais da 
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Oban que eram os torturadores e interrogadores da época. Toda essa caminhada fez com 

que a gente se aproximasse cada vez mais internamente, entre as pessoas que estavam 

detidas. E quando a Heleny estava voltando de Paris, ela faz todo um trabalho na região 

de Santo Andre em uma caminhada muito intensa. E nos encontramos, não no centro, 

mas sim no presídio Tiradentes, e convivemos então um período grande, onde outra vez 

também para que a gente tivesse uma inserção maior entre as outras pessoas, o Teatro 

foi o nosso eixo central. E fizemos toda uma representação teatral dentro do presídio na 

ala feminina, mas dando destaque com a voz bem alta para que a ala masculina pudesse 

estar acompanhando o que nós estávamos denunciando naquele momento, e 

conseguimos que as várias celas fossem abertas para que a gente fizesse o trabalho em 

conjunto. Então, essa caminhada foi muito intensa, muito forte, e sempre quando se faz 

o resgate dessa caminhada à gente tem a presença da Heleny muito forte porque foi ela 

que comandou toda a organização da representação. E isso trouxe para fora do presídio 

também, de não só os familiares, mas dos amigos todos de estarem sabendo o que 

estava acontecendo. Acho que foi importante toda essa caminhada, e daí eu faço um 

resgate muito grande a você por estar trazendo essa memória teatral, porque vários dos 

grupos da nossa época foram desaparecendo. As pessoas ou não continuaram ou tiveram 

dificuldades, mas a persistência sua tem nos dado muita força no sentido de que a gente 

tem que estar continuando e caminhando. Esse resgate do que foi a apresentação em 

Paris e no festival, foi naquele momento, como nós fomos os primeiros foi uma loucura, 

os jornais todos fizeram publicação e trouxeram a tona o que tinha ocorrido. E a gente 

estava correndo cada vez mais no sentido de não perder o pique em relação a estar 

denunciando o que ocorre.  

Acho que esse depoimento que foi feito pela Inês Etienne foi importante quando 

ela dá o relato todo do que ocorreu e que pouca gente tinha noção de que isso estava 

acontecendo no país. Acho que...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe interromper, 

mas todo mundo vem e fala assim, Casa da Morte de Petrópolis, dá uma situadinha, 

aproveita para situar o que foi essa Casa da Morte, quem é Inês Etienne, eu sei que vai 
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interromper, mas depois, lá na frente você dá uma amarrada nisso para o depoimento 

ficar mais...  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – A caminhada toda nossa foi muito forte trazendo não 

só a questão do que você já falou, do Dandin, a gente já falou também do marido traído 

do Molière, a opera dos três vinténs, o papel todo do Debret e o papel da Heleny 

trazendo toda essa caminhada também não só na história dela na área teatral, mas dentro 

do presídio e na contribuição inclusive das leituras que se foi conseguindo para que se 

tivesse debates internos que fizesse com que as pessoas crescessem e não ficassem só na 

perspectiva do sofrimento, da tortura do que vinha ocorrendo.  

Então, eu acho que esse lado foi muito importante, acho que quando ela foi solta 

teve o depoimento importante do que foi a menina do Rio de Janeiro que faz a denúncia 

e acho que uma das coisas que foi muito interessante foi todo o relato também, mais 

recente do próprio Frei Beto sobre a Heleny, que ele apontava que do jeito alegre, 

cativante, pequena, arisca e bonita, beleza que a gente percebe que vem de dentro para 

fora. Enraizada do espírito ágil que lhe conservava no corpo o jeito de menina. Então, 

eu acho que esse trecho do Beto também é muito forte, e acho que a coragem, a fibra, 

ela sempre miudinha, nossa menina lembra muito a Heleny que não se importava de 

estar sempre batalhando e lutando por mudanças. É uma pessoa que não aceitava o que 

acontecia, mas sim a luta dela constante era de estar transformando. Eu acho que o fato 

de a gente ter se conhecido rapidamente na época do festival, depois do festival de 

Nancy em Paris, com o Jack Lang como Ministro, depois teve toda uma atuação e nas 

vezes que ele esteve aqui no Brasil, ele sempre fez questão de estar reencontrando o 

grupo do TUCA e estar relembrando todas as questões que foram de batalha naquele 

momento. Eu acho que você fala do lado da Heleny, eu acho que ela foi uma além de 

produtora teatral, ela foi realmente uma grande guerrilheira, integrante da luta armada, 

ex-estudante da faculdade de Filosofia, foi Professora universitária, trabalhou com o 

Boal, fez parte do grupo de Teatro das cidades, organizou aquele trabalho maravilhoso 

em Santo Andre e entre 65 e 67 que foi o período que a gente a conheceu na França, ela 

deu aulas de dramaturgia, participou muito intensamente do Teatro de Arena, e casou-se 
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em 62 e tiveram os filhos que hoje eu acho que para eles de um lado é difícil 

acompanhar toda essa trajetória, mas é importante para que cada vez mais, toda essa 

história dessa família seja trazida a tona para que a sociedade saiba e reconheça o que 

foi a batalha desses jovens que deram a vida em função de transformar a realidade do 

nosso país. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Candinha Guariba. 

Depois Dulce, eu queria que vocês duas falassem um pouquinho, porque quando em 68 

lá no Arena, até antes, em 66, 67, tinha Boal, tinha Guarnier, tinha Edu Lobo, tinha 

Plínio Marcos e toda aquela loucura lá. Conta como a Heleny transitava em todas essas 

tribos. Candinha Guariba com a palavra.  

Porque todo mundo quando te conhece fala assim, ela é neta, aí cai toda uma 

herança, uma responsabilidade. Então, eu queria saber como você convive com a 

Candinha, e com a Candinha Guariba. Entendeu a diferença? 

 

 

A SRTA. CÂNDIDA GUARIBA – Entendi. Oi. Eu não sei direito o que falar, 

mas então eu acho que eu vou começar por uma coisa que eu acho que é mais fácil de 

falar, que eu acho que é de dados, porque em um desses dias que me ligaram para dar 

entrevista, uma moça falou, uma jornalista me ligou falando que tinha descoberto uma 

lista nesses novos documentos que tinha sido liberado. E que queria falar para mim 

antes que saísse no jornal a notícia que ela ia dar, e essa lista seria, segundo o que ela 

pesquisou, uma lista das datas das mortes de uma série de pessoas.  

E aí ela chegou a essa conclusão porque tinha várias pessoas que eram 

conhecidas e a data da morte dessas pessoas eram conhecidas, e batia a data da morte 

com essas datas significavam as datas das mortes dessas pessoas que eram conhecidas. 

E então, o nome da minha avó estaria lá, está nessa lista que ela me mandou, depois eu 

posso mandar para vocês, e que então ela teria morrido, ela foi presa em julho, eu não 
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me lembro agora se é dia 21 ou dia 22, mas o que significa que ela ficou pouco tempo 

nessa última prisão. Eu não sei, acho que essa é uma informação importante, talvez em 

termos documentais.  

E a segunda coisa é sobre, não sei, ultimamente com toda essa coisa da 

Comissão da Verdade, e um pouco de militância também eu tenho percebido que muda. 

O impacto de ter a minha avó tem me colocado com uma identidade diferente, tem me 

feito pensar um pouco sobre isso. Porque as pessoas sempre perguntam se eu estou 

fazendo o que eu estou fazendo, nas militâncias que eu estou fazendo, o quão ela 

influenciou, o quanto isso tem a ver. E eu não sei. Eu entendo que a luta que ela fazia 

era muito do que devia ser feito. O que o meu avo estava falando, ao mesmo tempo em 

que podia aparecer uma coisa de muito pouca organização, podia parecer uma 

insanidade entrar nessa. Mas ao mesmo tempo tem o sentimento de que não dava para 

aceitar. Não dava para ficar parado.  E eu penso que é a mesma coisa que eu sinto hoje 

em dia, de todos os absurdos que não dá nem para citar.  

E nesses dias eu também estava pensando nisso. Sempre que eu fazia alguma 

coisa, tipo ir bem na escola, ele falava, meio brincando, mas ele falava, você não fez 

mais que sua obrigação. E essa é uma frase que sempre meio que participou da minha 

vida. E eu estava pensando nisso, conversando um pouco com a minha mãe e a gente 

pensou que isso pudesse ter a ver com essa história porque para eles enfrentarem o fato 

de ter uma mãe que desapareceu e fica em uma vida dividida entre reorganizar uma 

organização que precisa ser organizada, porque alguma coisa precisa ser feita, porque 

não dá para não fazer nada, e um pouco cuidar dos filhos, então talvez tenha sido uma 

coisa que ele colocou dentro dele. Tipo, ela precisava fazer isso porque era obrigação 

dela. Porque era obrigação dela, de todo mundo, mas também dela. Sei lá, uma coisa 

que tem a ver com essa frase de não ter feito mais que sua obrigação. Você precisa fazer 

isso, porque está tudo errado, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém, a gente 

também. E não sei, estava pensando nisso que eu acho que tem a ver. Não sei. Ajuda a 

superar isso talvez. Não sei. Não sei mais o que falar.  

Uma das militâncias que eu participo mais ativamente é a Frente do Esculacho 

Popular, que surgiu com um pouco porque a gente conhecia a história dos escrachos em 

outros países, aí eu conheci uma moça que ficou muito minha amiga agora que é a Paula 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      34 

 

Saqueta, que não pode vir aqui hoje. E aí tinha meio na cabeça que isso era algo que 

precisava ser feito, porque a Comissão da Verdade ainda não tinha saído, estava ainda 

tramitando, e a gente percebia,conversando com todo mundo, que as pessoas nem 

sabiam o que era Comissão da Verdade, nem sabia o que era torturador, nem sabia que 

hoje em dia existe tortura, nada disso, enfim, as pessoas não sabem de nada. E aí a gente 

achava que era isso que a gente tinha que fazer. Aí a gente foi conversando com várias 

pessoas, juntando um monte de gente. Até que no Roda Viva foi convidado o Cabo 

Anselmo para ir ao programa. E ela ficou muito assustada com o fato de que ele podia ir 

lá, falar o que ele tinha para falar, e ninguém fazer nada. Ela ficou assustada. E aí ela 

falou, bom, agora acho que é o momento, vamos marcar uma reunião com todas as 

pessoas que a gente está conversando. Aí a gente marcou e pensou como se organizar, 

como fazer isso, que é uma forma de denúncia de que essas pessoas que são torturadores 

ou que fizeram parte desse sistema, tanto como talvez financiadores, médicos, uma 

engrenagem muito grande. Para as pessoas saberem que elas existiram, que elas não 

foram punidas, que elas estão aí. Porque também quando você conversa com as pessoas 

nas ruas, que isso existiu e que as pessoas não foram punidas elas falam, nossa, mas 

como? Como assim, essas pessoas não foram punidas? Sei lá. Quando você vai 

conversar com alguém que está tirando xerox de alguma coisa que você está fazendo e a 

pessoa pergunta, o que você está fazendo? Aí você fica meio assim, explica e a pessoa 

fala, nossa. Mas essas pessoas estão aí? Tipo, elas moram aqui? E aí a gente fez o 

primeiro escracho que foi do Chibata, que era um médico que participava dessa 

estrutura e o que a gente percebeu que foi muito legal, a gente não, o que eu achei mais 

legal é que a gente colocava cartazes nas ruas e nas vizinhanças, em volta das casas. E 

as pessoas realmente percebiam que sei lá, essa pessoa que está aí podia ser vizinha 

dela, podia ser cliente na farmácia dela. Tipo, faz as pessoas terem uma visão diferente 

da coisa, sabe? Não fica estigmatizado, só, meu deus, tem uns militantes que ficam 

falando de uma coisa do passado, que saco.  

E de repente não. De repente a pessoa que você encontra no elevador é um 

torturador. E sei lá, fazer as pessoas tomarem mais consciência disso, conhecerem mais 

a história e o que eu gosto mais dessa ação não é essa parte pequenininha que é, nesse 

pequeno prédio todo mundo vai saber que no seu prédio existe um cara que foi 
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torturador na ditadura e que está livre, que está aí. E que a gente enquanto país, não fez 

nada em relação a isso. E é isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A outra netinha. Não. 

Está bom. Então vai. Outro dia que eu soube que o João é o irmão do Chico, eu não 

sabia. Como o João é mais bravo que o Chico e está sempre do lado do Aluisio, o que o 

leva sempre a estar à beira de um ataque de nervos, aí até ia te contar, Candinha, mas 

vamos terminar isso aqui. Dulce, fala um pouco. Porque como aquele Teatro de Arena 

era aquela loucura toda, acontecia de tudo principalmente, fala um pouco de como a 

Heleny transitava naquilo tudo lá.  

O Assis falou assim, como fala da Heleny, todo mundo que fala da Heleny 

associa muito com o Boal. Então pegou esse lado.  

Fala Ulisses. Fala aqui senão você fica desconfortável.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Nesses anos 60 a ligação pessoal da filosofia 

com a Arena era muito próxima. Tinha ali o Bar do Redondo, e praticamente a gente 

vivia na esquina da Maria Antonia. E na formação da Heleny e o interesse dela por 

Teatro veio fundamentalmente do Boal. O Boal é que de certa forma estimulou, 

orientou, ela fez uma assistência, se não me engano foi na Mandrágora, quando foi 

montada a Mandrágora em 65 ou 66 acho, até tinha um rapaz que era muito ágil e tal, e 

o Boal dizia, esse camarada vai fazer sucesso e tal, é o, qual o nome dele? Que fazia 

Mandrágora.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Lima Duarte? 
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O SR. ULISSES GUARIBA – Não. O Lima Duarte chegava no Arena, ele era 

trabalhador. Então ele chegava no Arena nesses anos 60 com um capote fechado, não 

falava com ninguém, tinha aquela cara de mau, se trocava no Arena para representar e aí 

ele era uma outra pessoa. Depois saía também sorrateiramente, era uma figura. O 

Fagundes, era o molecão que apareceu lá no Mandrágora. Então, a Heleny começou a 

aprender essas coisas de Teatro e daí na faculdade se interessar por dramaturgia. Quer 

dizer, com uma série de cursos (ininteligível) ela se voltou para a leitura do Bretch e dos 

pós bretcheanos. E essa ligação do Arena eram dois lugares que você podia ir que eram 

saudáveis culturalmente. Era o Arena e o Oficina e do José Celso, de todos eles era um 

outro local e foi lá que afinal de contas o Boal ensinou as coisas todas de espetáculo, e 

depois ela foi aprender com o José Celso lá no Oficina. Todas as montagens que ele fez 

do Augusto, as montagens todas que ele fez dos Bretchianos, eram montagens que ele 

pegava, ele recebia do (ininteligível) da Alemanha as fotografias inteiras do Brecht e a 

montagem para o Oficina, então o grupo lá era um grupo muito vivo, e aos poucos foi 

ganhando autonomia, se individualizando, e eram os dois centros, se discutiam questões 

nacionais que faziam parte daquela movimentação toda de se discutir a realidade 

brasileira dos anos 50 dizendo início dos anos 60. E era o Oficina e o Arena. Foram os 

dois lugares que levaram à formação dela e a procura de se especializar a além.  

A grande discussão do José Celso foi como ser pré brechtianos, e a do Boal 

também foi como se exprimir. Agora, uma coisa que eu queria deixar registrado aqui foi 

que, aí a organização, quando ela estava na EAD se surgiu à ideia de fazer um grupo de 

Teatro lá. E esse grupo, isso começou porque haviam vários atores que tinham feito 

Teatro amador em Santo Andre. O Petrin, a Sonia e tinha um grupo. Quando nós 

organizamos era para fazer a experiência de um Teatro popular em Santo Andre. Montar 

um grupo que tinha a experiência de amador para mais profissional e ocuparia com a 

inauguração do Teatro (ininteligível) o Miller era o Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está alternando a fala do 

Ulisses com a Dulce, para efeito de gravação.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – O que possibilitou tudo isso foram duas figuras 

que eu vejo pouco falarem. Um deles era o Miller, que o diretor de cultura era o 

Brandão, de Santo Andre. Ele dava autonomia ao Miller para ele organizar um Teatro 

popular. E montar um grupo, fazer o grupo se profissionalizar, deu toda a sustentação 

até financeira, dava uns cobres de vez em quando para a turma tomar lanche. Nós 

passamos seis meses ensaiando, teve uma participação muito grande na montagem do 

Jorge Dandin que foi o cenário que foi montado pelo Flavio Império. O espetáculo foi 

muito bonito, fez muito sucesso.  

Naquela época para se ter uma ideia, o Roda Viva aqui em São Paulo, que era o 

espetáculo maior aqui em São Paulo, foi um sucesso extraordinário. Foram 80 mil 

pessoas que assistiram o Roda Viva em São Paulo. Depois foi, os militares ameaçavam 

invadir.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O CCC invadiu o Comando de Caça aos 

Comunistas invadiu o Teatro, bateu nos atores, nas atrizes e teve um que morreu 

afogado em uma das caixas d’água do Teatro.  

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Mas foi um sucesso o Roda Viva. 80 mil 

pessoas assistiram em São Paulo. O de Santo Andre, assistiram 40 mil pessoas. Porque 

era um programa que se fazia assim, nós tínhamos um grupo grande, eu fui produtor lá e 

organizei o trabalho. Mas tinha um grupo grande. A gente pegava o pessoal das escolas. 

Todas as escolas de Santo Andre foram ao espetáculo. Ele passava o espetáculo e depois 
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tinha um longo debate. Um espetáculo onde todos participavam, e depois passava o 

debate, a ideia era essa coisa que é fundamental. Você não faz cultura sem ter público. 

O problema era a formação desse público. Essa era a grande discussão de como isso 

poderia ser desenvolvido no (ininteligível). Agora, o que acabou com a experiência foi o 

ai5. No dia do AI5 nós estávamos fazendo uma apresentação do espetáculo em São 

Caetano, no Ginásio de São Caetano, e paramos às seis horas da tarde para escutar a 

leitura do Ato Institucional número Cinco. A partir daí fizemos o espetáculo 

praticamente encerrou o grupo. Porque cada um de alguma forma foi se (ininteligível) 

em algum lugar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A leitura foi às oito horas 

da noite, não foi? 

 

 

O SR. ULISSES GUARIBA – Exatamente. Foi no fim da tarde. Eu vi que 

estava escurecendo quando foi anunciado o AI5. A partir daí, cada um foi para um 

caminho inclusive político. Ali era um grupo grande. Tinha de tudo ali. Tinha desde o 

Grupo dos 11, o pessoal do Partido Comunista, o pessoal Trotskista, o pessoal da 

tradição, da vida cultural de Santo Andre que sempre teve (ininteligível), tinham atores, 

tinham diretores, então, era um grupo todo que se reunia em função de um projeto 

cultural e político importante, que era de certa forma você debater a cultura com a 

comunidade.  

E isso só foi possível, precisa se registrar, devido a esse Prefeito que foi da 

Arena e ao Geraldo Miller que foi o diretor de cultura.  
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A SRA. DULCE MUNIZ – Eu queria falar uma coisa que o Ulisses falou aí, 

que o Arena tinha muita gente, era uma questão de curiosidade, acho até que muita 

gente sabe. Mas um dos Secretários do Teatro de Arena nos anos de 67, 66, foi o José 

Dirceu. Está lá no programinha, Secretário, José Dirceu de Oliveira e Silva.  

Então, para tentar rapidamente falar sobre como a Heleny transitava, como eu 

disse naquele depoimento, a Heleny era uma das inteligências mais brilhantes que a 

gente poderia ter. Por isso é mais terrível ainda pensar que uma cabeça daquelas foi 

embora com 30 anos. É uma verdadeira tragédia. E a Heleny tinha essa capacidade. 

Você vê que o Frei Beto fala, eu falo na peça, era miúda, era pequena. Ela tinha a 

capacidade de aliar aquela brilhante inteligência que ela tinha a uma refinada 

sensibilidade. Ela era capaz de perceber coisas, e ela era uma articuladora. Então, por 

exemplo, o Boal. Ele é um grande articulador, um gênio, uma das maiores inteligências 

do mundo, e ele é quem chama a Heleny para dar aula na EAD.  E depois ela conhece, 

quando o Boal se casa com a Cecília, ela também com a Cecília cria esse curso de 

interpretação do Arena. E a Heleny na curta vida profissional que ela teve, porque na 

verdade profissional mesmo, ela só fez o Jorge Dandin que ela ganhou uma adaptação. 

Ela ganhou uma montagem lá no curdo de artes da EAD, pequena, e lá quando ela dava 

aula no curso da aliança francesa. Ela tinha planos de montar com o Teatro da cidade o 

Rocco e seus irmãos, o Ricardo III e fez a última tentativa dela de montar com a gente o 

Casamento do Fígaro. E ela tinha a comunidade teatral da época, tanto que você vê, o 

Ulisses fala que tinham dois centros de cultura e de arte que era o Oficina e o Arena. 

Hoje a gente tem graças a deus e aos nossos esforços, muitos grupos, muitos centros e 

tal. Então, ela era respeitadíssima pela comunidade teatral daquela época que era bem 

pequena e nós todos nos reconhecíamos. Eu que era uma jovem aluna do Teatro de 

Arena, em algumas vezes eu me vi em restaurante porque era uma prática, terminava o 

espetáculo e a gente ia a restaurantes, sentada na mesma mesa em que estava a Heleny e 

do outro lado, por exemplo, o Valmor Chagas. E a gente tinha, e todo mundo tratava a 

gente com muita delicadeza.  

Então, a Heleny, por exemplo, quando ela dava aula na EAD, ela fez uma 

montagem extraordinária, eu não gosto e nem ela gostava, do Nelson Rodrigues, mas 

ela fez como desafio, ela fez uma montagem extraordinária do Nelson Rodrigues que 
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era Dorotéia. A Globo estampou, foi manchete, um escândalo então, ela tinha essa 

capacidade de mexer com aquilo que era mais ou menos estabelecido.  

Ela era uma viva tentativa de transformação. Ela a pessoa. E ela fazia isso em 

todas as coisas que ela fazia para a gente. Ela teve muitos alunos lá na EAD. Ela foi 

Professora de muita gente, formou grupo lá na EAD com Petrin, Sonia Guedes, e no 

Teatro de Arena, só para citar algumas pessoas para ver a capacidade que ela tinha de 

formação, tem vários nomes que tem por aí, mas, por exemplo, o Celso Frateschi. Ele 

começou a fazer aula no Teatro de Arena com a Heleny. Ele tinha 16 anos e hoje o 

Celso não é só um ator reconhecido, festejado, mas também é um homem que participa 

das elaborações das culturas. É um colaborador de Teatro.  

A Denise Del Vecchio, também foi aluna. Era menininha também 17 anos, 

começou com a Heleny. Então, a Isa (ininteligível) a Maura Arantes que também 

infelizmente se matou. Mas a capacidade que a Heleny tinha de ir entre todos, era a 

capacidade de uma articuladora e de uma transformadora. E quero frisar bem, Heleny 

sempre fazia tudo com muito respeito a todos, com muita ética e com muita integridade. 

Ela não era do tipo que vai para cima como trator. Ela era uma pesquisadora, uma 

estudiosa.  

Então, é o que eu falo para vocês todos. A ditadura roubou muitas coisas do 

povo em geral. Mas nós em particular do Teatro, roubou uma possibilidade que o Teatro 

poderia ter tido de ser um pouco diferente do que é. Ela poderia ter colaborado muito. E 

particularmente mesmo, pessoalmente uma perda para mim absolutamente devastadora.  

Eu sei que quando ela desapareceu fez um corte na minha alma e no meu corpo. 

Eu sei que esse depoimento hoje aqui, é retratar, por exemplo, uma pessoa que eu sei 

que eu não vou sentir falta aqui, o Izaías Almada, o diretor, ator que também foi do 

Arena. Hoje um jornalista, um maravilhoso escritor, tem um livro belíssimo que acabou 

de sair que é o ‘Sucursal do Inferno’. Ele faz um depoimento, e é a última coisa que eu 

vou falar então, que ele tinha optado por não ficar mais na luta armada. Mas a Heleny 

não. E ela foi encontrar com ele no Arena, no redondo, e ela tentou argumentar com ele, 

mas logo eles perceberam que ele não iria mais, mas que ela iria.  

E ele termina o depoimento falando, e ela se afastou e eu fiquei olhando para ela 

e pensando...  
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Então, essa é a Heleny Guariba.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sábado à noite.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Domingo à noite. Às 19 horas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O filme quando é? 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O filme do Alípio é no sábado às 15 horas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisa confirmar a 

presença, certo? 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Sim, tem que registrar porque lá no Memorial 

esperavam 120, 150, alguma coisa assim, 400 pessoas. E lá no nosso teatrinho o 

telefone não para de gente que quer.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só uma coisa. O Chico se 

animou, vai dar uma palavrinha.  

 

 

O SR. FRANCISCO GUARIBA – Bom, quando minha mãe morreu, eu e meu 

irmão a gente era muito criança. A gente tinha sete anos eu, quatro anos ele. E para nós 

é muito difícil, assim, principalmente falar sobre o assunto. Principalmente participar 

dessas questões. Foi sempre um processo muito difícil. Sobrevivemos graças ao meu pai 

que nos cuidou efetivamente muito bem.  

Eu queria agradecer muito esses depoimentos, esses trabalhos que é de profundo, 

depoimento de quem viveu com ela, quem sabe da importância dela.  

Pela minha dificuldade até de tratar dessas questões, eu tive, até participei um 

pouco, muito pouco. A gente se conheceu lá pelo começo dos anos 90. Mas aí eu tive 

minha filha mais velha, a Cândida. E eu e a Cândida a gente sempre foi muito próximos 

um do outro. A gente sempre teve uma afinidade muito grande de princípios, de...  

E aí quando a Cândida estava ainda adolescente, ela tinha 15, 16 anos, ela estava 

trabalhando comigo já, ela foi minha assistente dos documentários. Eu faço 

documentários policiais, documentários ambientais. E a Cândida era muito responsável, 

ela com 16 anos foi minha assistente. E aí eu falei, filha, quero te pedir uma coisa. Eu 

tenho muita dificuldade de trabalhar a questão da memória da sua avó. E que não é só a 

memória da sua avó que precisa ser trabalhada, mas é a memória do país. E o que 

aconteceu? Hoje a gente ainda sofre profundamente as desigualdades, as violências, está 

na raiz do país, mas que teve períodos muito mais fortes, que foi na época da ditadura. E 

que a gente sofre muito com isso e uma série de questões.  

E eu pedi para a minha filha, será que você não pode assumir um pouco essa 

questão da memória da sua avó? Mas a memória da sua avó não enquanto pessoa, 

querendo trazer um benefício para ela ou para a família, nada disso, sempre pensando 

no coletivo. Gostaria muito que você participasse das comissões, que participasse disso, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      43 

 

mas sempre pensando nos coletivos, nos coletivos das pessoas que sofreram. Não para 

nós, porque o que nós sofremos pessoalmente, a gente já sofreu, já está na carne esse 

tipo de processo. Então, como você tem esse distanciamento, eu queria que você 

participasse dessa luta, mas sempre pensando no coletivo das pessoas, no resgate da 

memória do coletivo. Porque isso, até sua própria avó pensava nas questões de 

transformação desse país. Então, vamos fazer esse trabalho, faça esse trabalho pensando 

sempre no coletivo.  

Então, eu queria na verdade agradecer, dizer que eu tenho muito orgulho da 

minha mãe, agradecer todos os depoimentos, meu pai, e agradecer também muito a 

minha filha, eu também tenho muito orgulho dela.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia ou boa tarde. 

Eu quero também agradecer a todas as pessoas que vieram nessa audiência pública. 

Antes, eu quero falar umas palavrinhas para você e para a Cândida. Mas antes eu quero 

dar uns avisos aqui. A Marilena Chauí pediu para avisar que gostaria muito de estar 

aqui hoje nessa audiência pública, porque ela também foi amiga e companheira da 

Heleny Guariba. Mas ela não pode estar aqui hoje. Então, ela se dispõe a vir em 

qualquer momento dar um depoimento também. E é bom que a gente esclareça o 

seguinte, nós temos uma programação de audiências, mas essas audiências podem se 

desdobrar em outras audiências, podem ser adiadas, duplicadas, eu acho que esse espaço 

das audiências é para de uma certa forma, recompor a história do país, trazer a memória, 

a verdade, e fazer justiça a essas pessoas.  

Queria dizer também que o Paulo Celestino, ele foi pouco mencionado aqui 

nessa audiência porque nós, todos os esforços que nós fizemos não foram suficientes 

para trazer nenhuma pessoa da família ou vinculada com esse conhecimento dele. Mas 

nós continuamos fazendo os esforços e provavelmente vai ter uma audiência do Paulo 

Celestino. Talvez em uma próxima audiência a gente consiga trazer familiares, amigos 

do Paulo Celestino porque ele estudou na Universidade de Brasília, lá tem uma 

Comissão da Verdade, e nós queremos trazer as pessoas da Comissão da Verdade que 
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estão investigando lá para trazer as informações aqui e quem sabe se a Marilena Chauí 

possa vir também para trazer a público, trazer aqui nesse espaço a Heleny Guariba.  

Mas então, eu vejo que a Heleny Guariba é uma pessoa, ela cresce todo dia. 

Cada vez que eu tomo conhecimento, porque ela é uma pessoa que eu não conheci. A 

minha militância, eu era totalmente clandestina. Então, eu tenho inveja que esse pessoal 

que foi para o Teatro, que conheceu essa vida cultural mesmo que reprimida do país, 

porque eu não tive essa oportunidade. Aí quando eu tomo conhecimento da Heleny 

Guariba nessa luta nossa que são quantos anos, teria que ter muitas mãos para contar 

quantos anos, eu vejo que essa Heleny Guariba é uma figura que vai crescendo diante de 

nós, porque era uma mulher do Teatro.  

Nós temos pelo menos 56 mulheres mortas e desaparecidas políticas as quais nós 

temos que estar sempre lembrando. Aqui no Estado de São Paulo nós estamos 

trabalhando com um universo de 154 casos de mortos e desaparecidos políticos, sendo 

que 11% desses 154 são mulheres. Talvez aqui tenha mais mulheres do que os outros. 

Tem Estados que são mais lembrados homens, não tem nomes de mulheres. Então, eu 

acho que essas mulheres, essa Heleny Guariba se destaca pelo que ela fez pelo Teatro 

em tão pouco tempo de vida. O que ela fez pelo Teatro nós não vamos ter nenhuma 

outra, porque todas tem uma dimensão muito grande. Então, quando se fala em cada 

morto, cada desaparecido, aqui eles se tornam muito grandes. A ditadura ceifou as vidas 

com um potencial enorme, uma transformação social política desse país. Ela foi uma 

ditadura muito seletiva. Ela escolheu de quem ela devia cortar a cabeça.  

Agora, do Teatro é a Heleny Guariba. Eu acho que o Ministério da Cultura, todo 

o Estado brasileiro devia trazer, fazer um trabalho, um memorial e trazer a público essa 

figura e essa participação. Cada um que falou aqui do Teatro, até a Elza Lobo que eu 

conhecia mais como uma militante política do que como uma mulher do Teatro. São 

surpresas que a gente tem na vida. E surpresas muito boas. Então, eu acho que tinha que 

ter um memorial da cultura, e até ter um prêmio da cultura que chamasse Heleny 

Guariba, que tivesse seminários no meio teatral, no meio cultural, que a Comissão da 

Verdade do Teatro traga Heleny Guariba como uma figura central, porque essa mulher 

tem uma contribuição, o Chico sabe quantos anos nós falamos dessa mulher.  

Agora, ela cresce a cada momento que eu vejo vocês falando dela.  
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Agora, Chico, você sabe que você é um filho meu. Então, quando você fala, eu 

vejo o João e o Chico, vocês podem estar onde estiver, longe de mim, não tem 

problema, filho é assim mesmo, fica longe, mas eu vejo você falar, eu fico muito 

emocionada porque meus filhos podiam estar aí no seu lugar também. Você está 

entendendo o que eu estou falando? Eu podia ser lembrada, mais ou menos lembrada. 

Mas meus filhos estariam aqui como você e o João. Então, é muito forte isso.  

O Chico olha para a cara da gente, tem hora que você chega, olha, não fala, mas 

eu sinto. É o sentir. É muito forte. A Cândida, o dia que ela apareceu nesse movimento, 

eu acho que essa menina, eu tenho muito orgulho de ver a Cândida nesse movimento. 

Eu acho que ela trouxe muita emoção para a gente. Revigorou. Eu sempre falo que a 

ditadura atinge, antes eu falava que ela atingia três gerações. Hoje eu falo que ela atinge 

a quatro. Porque ela atingiu meus pais, atingiu minha geração, atingiu meus filhos e 

agora eu vejo que ela atingiu os netos, que é a quarta geração. A Cândida vive isso de 

uma outra forma. Ela transforma isso em luta, em política.  

E eu aproveito e dou um recado para frente, do esculacho, do escracho, ou 

popular como chama, faz mais escracho, porque a Comissão da Verdade, se ela não sair 

para a rua, se não tiver a rua pressionando aqui não acontece nada. E nós temos que 

avançar, porque o trabalho dessa Comissão da Verdade aqui também é de investigação, 

também é trazer informações, esclarecer. Então, faz mais escracho. Está faltando 

escracho popular por aí afora. Não interessa se convida ou não, mas que faça o 

escracho.  

Eu fico muito orgulhosa, quando eu passo na Brigadeiro até hoje o escracho do 

Homero está lá. Então, está lá a foto da Sonia Morais, do Antonio Carlos Bicalho Lana 

e do Virgilio, que é os três que ele matou. Eles estão lá no cartaz. Eu acho importante.  

A Maria Luiza Benraba que está lá, ela está representando o José Carlos Dias 

que foi o advogado da Heleny Guariba, então aqui representado, que a gente não tinha 

mencionado. Então, quero dizer que este mês a gente gostaria de estar falando das 

mulheres, porque a gente se organizou para isso, para dar ênfase às mulheres. E no dia 

25 vai ter uma mesa de debates sobre verdade e gênero com uma pessoa muito 

importante que estuda isso, uma filosofa, escritora que é a Inês Gebara, e nesse dia nós 

vamos estar fazendo uma homenagem a Inês Etienne. Porque Inês Etienne é outra figura 
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que tem a história dela, e ela é a única sobrevivente da Casa da Morte, então ela traz 

informações que se não fosse por ela nós não saberíamos, por exemplo, a Inês afirma 

que a Heleny esteve na Casa da Morte, e que se não fosse essa informação, nós não 

poderíamos ter mais informação dela. Ela desaparece. O que acontece? A Inês fala. 

Então, aqui tem um trecho do depoimento que a Inês Etienne faz na OAB no Conselho 

Federal no Rio de Janeiro, ela faz esse depoimento parece que em 1983. Eu vou ler só 

um trechinho.  

‘No mês de julho estiveram na Casa dois militantes da VPR e um da ALN. O 

primeiro, penso ser Valter Ribeiro Novais, ex-salva vidas de Copacabana. Márcio me 

informou que o mataram inclusive na época, oito a 14 de julho de 1971, houve uma 

ruidosa comemoração em virtude de sua morte. O segundo é uma moça que acredito ser 

Heleny Guariba. Foi barbaramente torturada durante três dias, inclusive com choques 

elétricos na vagina. O terceiro é Paulo de Tarso Celestino da Silva que foi torturado 

durante 48 horas por Dr. Roberto Laicato, Dr. Guilherme e Dr. Teixeira, José Gomes e 

Camarão. Colocaram no pau de arara, deram choques elétricos, obrigaram-no a ingerir 

uma grande quantidade de sal. Durante muitas horas eu o ouvi suplicando por um pouco 

de água’. Esse depoimento a gente está reforçando, ele foi lido aqui, ele consta no 

dossiê de mortos e desaparecidos políticos, mas é importante a gente lembrar que se não 

houvesse esse depoimento nós não saberíamos por que até hoje o Estado brasileiro não 

deu nenhum esclarecimento de como foi sequestrada, torturada, assassinada e o 

ocultamento dos cadáveres da Heleny e do Paulo Celestino. Obrigada.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem. Você quer 

fazer uma encenação, uma fala, um monólogo, o que é? 
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A SRA. FERNANDA – Eu sou Fernanda, sou da Kiwi Companhia de Teatro, 

nós estamos com um trabalho também que pretende no mínimo desvelar a história do 

nosso país para que a gente possa pensar criticamente sobre o país que a gente tem hoje, 

e a gente trabalha a partir de vários depoimentos de ex-presos e presas políticas e 

pessoas também que desapareceram. O trabalho chama ‘O morro como um país’ e a 

gente queria trazer um pequeno trecho em homenagem há esse dia e a todos os grupos 

de Teatro que é muito importante, que é assim: 

‘Quando os presos políticos queriam fazer Teatro, eles o reduziam a uma 

expressão estática, só falada, sem gestos. A imaginação dos espectadores fazia o resto. 

O narrador fala baixo. Sua voz apenas mais alta que um sussurro desliza e abarca todo o 

recinto. Baixa, para evitar que os guardas o escutem. Assim o homem, encostado na 

parede vai falando, descrevendo. Os outros, os homens sentados no chão têm os olhos 

fechados e imaginam um cenário, uma situação. A voz que fala agora muda. Começa 

com eu. Fica mais grave. É outro. Alguns dos sentados, os que imaginam contraem os 

rostos com a emoção. Quando se abre a porta no fundo do corredor e aparece o guarda 

da prisão, já no mesmo instante a situação é outra, os homens falam banalidades. O 

carcereiro não poderá saber nunca que ali, onde quase tudo é proibido, debaixo do seu 

nariz os prisioneiros estavam fazendo uma obra de Teatro. O guarda sai. O narrador 

volta a falar então termina a sua fala. Os homens, as mãos dos homens que estavam 

sentados se elevam e começa um aplauso silencioso, aplauso sem juntar as mãos, apenas 

abrindo e fechando os dedos das mãos. Altas. Separadas’.  

Esse é um trecho do livro do Flavio Kusti em que ele fala sobre diversas formas 

de resistência nas prisões, e o Teatro era uma das formas de resistência. E o Teatro tem 

que ser uma das formas de resistência ainda hoje. O Teatro tem que responder ao perigo 

de uma época. E é isso que a gente tem que fazer. Essa nossa missão mínima. Nossa 

obrigação.  

Parabéns, obrigada pelo depoimento de todos vocês. Obrigada Heleny Guariba. 

Obrigada Dulce pelo trabalho que vocês fazem no 184 que também é muito importante 

para a gente. E estão todos e todas convidadas para assistir, estar com a gente também 

no ‘Morro como um país’.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então eu vou 

antes de fazer os agradecimentos finais aos familiares, deixa eu só dar uma amarrada em 

tudo que eu tenho que falar aqui, para não me perder. Primeiro, hoje à tarde aqui a partir 

das 14 horas nós vamos ter dois depoimentos importantíssimos, a Elza Lobo volta. E da 

irmã do Ivan, a Ieda de Seixas falando da vida da família Seixas. Então, duas mulheres 

hoje à tarde ainda nessa programação do mês de março que prioriza a vida e a história 

das mulheres aqui na Comissão da Verdade.  

Segunda coisa é o seguinte, vai ter uma coisa muito importante, além da 

mudança do nome do Teatro lá do 184, que vai passar a chamar Heleny Guariba. Isso 

vai ocorrer no domingo, dia 17/03 às 19 horas. E no sábado um trabalho da produção do 

núcleo da memória, um documentário dirigido pelo Alípio que tem que fazer a reserva 

pelo, porque têm poucas vagas, eu estava procurando o email de confirmação, às 15 

horas e tem que confirmar, o email depois a gente dá.  

Hoje à noite, no Centro Cultural São Paulo vai ter um show do Sérgio Ricardo 

importantíssimo lembrando um show que ele deu na Poli há 40 anos atrás quando da 

morte do Alexandre Vannucchi e do Queiroz, um show chamado ‘Calabouço’. Evidente 

que não vai ser só o Sérgio Ricardo, vão ter jovens músicos, cantores, importantes nessa 

lembrança da memória histórica do assassinato dos dois companheiros da Geologia, o 

Alexandre Vannucchi e o Reinaldo Queiroz. Hoje à noite no Centro Cultural São Paulo.  

E amanha ao meio dia no prédio da Geologia da USP vai ter uma caravana da 

anistia relembrando o assassinato desses dois companheiros do meio dia as duas, 

Alexandre Vannucchi Leme e Reinaldo Monte Queiroz, 40 anos do assassinato dos 

dois.  

E na Catedral como ocorreu há 40 anos atrás, na sexta feira à noite às 18 horas, 

Dom Paulo Evaristo não vai poder celebrar porque foi ele que celebrou a época, mas vai 

ser o Bispo Auxiliar, o Dom Angelico Sândalo Bernardino vai presidir uma cerimônia 

ecumênica fortíssima a partir das seis horas da tarde até às 20 horas relembrando esse 

período da ditadura que vai ocorrer na Catedral na sexta à noite das seis as oito.  
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Para concluir, o filme é às 15 horas lá no Teatro da Dulce, lá no Teatro Studio 

184. O telefone é 3259-6940.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Mas a gente, quem tem o controle das presenças é o 

Núcleo. Quem ligar para a gente, nós vamos anotar para falar para eles. Mas tem poucos 

lugares e a gente sabe que houve um tumulto lá em outro dia, então a gente pede para 

quem quiser ir mesmo, telefona e a gente tenta reservar o lugar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Eu nunca falo na 

primeira pessoa, mas esses atos do Alexandre Vannucchi e do Reinaldo Monte Queiroz, 

houve um empenho muito grande em organizar essas duas cerimônias, é a primeira vez 

que se consegue fazer uma caravana da anistia lá na USP, apesar do Rodas. E vai ser 

uma comemoração muito forte. É o rompimento do silêncio da ditadura, que lá na USP 

nem se conseguiu formar uma Comissão da Verdade até agora tais as dificuldades. E 

lógico que na Catedral vai ser um ajuntamento importante e a gente está esperando 

reunir mais de mil, 1500 pessoas como um protesto ainda por conta dessa situação da 

ditadura não estar sendo revelada, não estar sendo punida e os ditadores estão impunes. 

Então, agradecemos a presença de todos vocês. Chico, Candinha, companheiro, 

belíssimo depoimento, Elza Lobo, Dulce, a outra netinha, Olívia, e todo mundo que se 

dispôs, os atores que vieram aqui. Então, tem gente que acha que cultura não faz a 

revolução, só conta a revolução. Esse é um grande equívoco da história. Sem cultura, 

sem ideologia, sem sentimento o mundo não se transforma. Viva a revolução, viva o 

Teatro, viva Heleny Guariba!  

 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo. Audiência com depoimentos de mulheres sobreviventes. São 

Paulo, 14 de março de 2013, Auditório Teotônio Vilela. Instalação. Está instalada a 22ª 

Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 14 de março de 2013, Assembleia Legislativa, Auditório Teotônio Vilela para oitiva 

de depoimentos de mulheres sobreviventes, Elza Lobo e Ieda Seixas.  

Antes de constituir a mesa eu só queria pedir para dar oficialmente. Podemos 

ficar aqui nesse canto, para efeito de gravação? Podemos ficar? Elza, senta aqui. Ieda, 

vem para cá.  

Antes de começar os depoimentos eu queria dar uma notícia que é importante, 

que se conceitua na literatura no campo que nós estamos trabalhando como sítios da 

memória. Então ontem o Governo Federal, através do Serviço de Patrimônio da União, 

divulgou a seguinte nota, transcrita pelo jornalista Bruno Paes Manso: O prédio amarelo 

e marrom de arquitetura eclética, que por 72 anos abrigou o Tribunal da Justiça Militar, 

na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, zona sul de São Paulo, vai receber o Memorial 

dos Advogados e Presos Políticos contra a censura, além de funcionar como sede das 

Comissões Nacional e Estadual da Verdade. Durante a ditadura militar, no local foram 

julgados o Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a atual, Dilma Rousseff, além de 

ser palco de inúmeros episódios da história política brasileira. Há dois anos, o imóvel, 

que pertence à União, aguardava a definição de seu destino. Os moradores da Bela Vista 

pediam para que ele fosse transformado em uma Companhia da Polícia Militar. A 

Superintendência do Patrimônio da União chegou a oferecê-lo para a Guarda Civil 

Metropolitana. 

No fim de fevereiro, o prédio chegou a ser invadido por movimentos sociais que 

cobravam uma definição sobre o destino do edifício. Tivemos na sexta- feira uma 

reunião com o prefeito Fernando Haddad, que liberou o imóvel para ser cedido à 

Comissão da Verdade, disse a superintendente do Patrimônio da União em São Paulo, 

Ana Lúcia dos Anjos. 
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 O Deputado Adriano Diogo, Presidente da Comissão Estadual da Verdade, 

comemorou a decisão. Agora só falta o prédio do DOI-CODI, disse, em referência aos 

fundos do 36º Distrito Policial, no Paraíso, zona Sul, um dos centros de tortura durante a 

ditadura militar. A Comissão da Verdade também quer transformar o prédio em um 

museu, como já aconteceu com a antiga sede do Departamento de Ordem Política e 

Social, DOPS, próximo da estação da Luz, no centro. Absurdo. Quem não gostou da 

decisão foram os moradores da região que brigavam para ter uma base da Polícia Militar 

atuando na área. Eles afirmam que há muitos furtos e roubos na região, por causa da 

grande quantidade de universidades nos arredores. Os estudantes são muito visados. A 

comunidade queria uma base da PM para aumentar a segurança do bairro, afirma o vice- 

Presidente do Conseg, Flávio Guarniero. Ainda bem que o Bruno Paes Manso tem juízo 

e pôs como subtítulo, absurdo. 

  

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-SP, Marcos da Costa, 

afirma que o memorial será fundamental para contar a história da luta pelos direitos. 

Ainda estamos discutindo como montaremos o memorial, mas mostraremos fatos que 

ajudam a saber mais sobre a cidadania no Brasil. 

Então acho que é um importante passo para a democracia e para contar a história 

que essas mulheres vão contar hoje aqui, a Elza Lobo e a Ieda Seixas, irmã do nosso 

companheiro Ivan Seixas. Ainda para terminar eu quero dizer o seguinte, quem quiser 

assistir o filme que o Alípio fez junto com o núcleo da memória pode confirmar pelo 

endereço eletrônico andresa@pjsp.org.br ou contato@nucleomemoria.org.br. Sem mais 

delongas, vamos passar aos depoimentos das nossas companheiras. Quem começa? 

Elza? Vamos lá. Com a palavra, Ieda Seixas. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS - Meu nome é Ieda Axelrud Seixas. Eu sou filha de 

Joaquim Alencar de Seixas e Fanny Axelrud Seixas. No dia 16 de abril de 1971, eu a 

minha mãe e a minha irmã fomos presas à noite na casa onde morávamos. Meu pai e 

meu irmão, o Ivan, porque eu tenho mais um irmão chamado Irineu, que é o caçula... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá uma água para ela.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Que raiva. Eu não sou assim. Estou com raiva agora. 

Bom, nós fomos as três, meu irmão foi levado para minha casa, o Ivan, ele estava 

ensanguentado, andando com dificuldade, algemado, aí nos prenderam. Eu ainda, não 

por coragem nem por nenhum tipo de bravura, eu tentei resistir, tentei pegar uma 

metralhadora que estava acima do sofá, em ato de loucura, porque eu não estava normal. 

Eu realmente, na hora da prisão eu acho que eu saí do ar. Aí nós fomos levados para o 

DOI-CODI, onde eu fui separada da minha mãe e da minha irmã, fui levada para um 

banheiro, primeiro fui interrogada, eu não estava normal. Aí me trancaram em um 

banheiro que era um banheiro cumprido, que tinha uma pia, o chuveiro em cima da pia e 

um vaso sanitário, e depois uma cama que era só uma tela com um cobertor em cima. Ai 

eu fiquei ali, entravam homens toda hora, uns davam tapa na cara, pegaram, tiravam o 

cigarro da minha mão ou, enfim, de repente eu ouvi gritar assim, traz o Ivan, todas as 

luzes se apagaram do prédio e uma rajada de metralhadora e eu ouvi os gritos da minha 

mãe, naturalmente. Depois eu fiquei nesse banheiro, aí de repente entraram acho que 

entraram uns 10 homens, eu não lembro o nome de todos, mas, com certeza eu lembro o 

nome de um que é Davi dos Santos Araújo, foi um Delegado de polícia, conhecido lá 

como capitão Lisboa, como, ele tinha vários nomes. Era um sujeito asqueroso, parecia 

um ogro, de chapeuzinho assim. Ele usava um maldito chapéu. E aí eu estava sentada 

nessa cama, aí um outro sujeito sentou aqui do meu lado e começou me pressionar e ele 

daqui me pressionou também, tirou o sapato e ele abusou sexualmente de mim. E o meu 

desespero foi muito grande que eu pedia para ser torturada. Uma coisa meio estúpida, eu 

dizia, me dá choque, mas não faz isso comigo. Aí aquilo durou algum tempo, depois me 

tirar, de madrugada, já estava amanhecendo o dia, um carro também cheio de homens, 

eu também não sei o que eles queriam nem aonde eles me levaram. Eu fiquei sabendo 

depois que me levaram para o Parque do Estado, que parece que era o estradão, o 

famoso estradão do esquadrão da morte. E me causou um medo pelo seguinte, porque 
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eu não tinha noção de onde eu estava e eu achei que iam me matar. O meu irmão foi 

levado em um outro carro, uma hora eles pararam acho que para tomar café, não sei o 

que, em uma banca de jornal, e eu vi estampada a notícia da morte do meu pai. Mas, 

cabe salientar que meu pai estava vivo ainda. Noticiaram a morte do meu pai no dia 27 

de manhã, mas o meu pai só foi morto no 17 a noite. E durante todo esse tempo que eu 

estive dentro desse carro, novamente esse Davi dos Santos de Araújo, porque tinha um 

que me pressionava, me imobilizava com o corpo, e o Davi dos Santos de Araújo 

novamente abusou de mim. Depois, bom, enfim, voltamos para OBAN, estar na OBAN 

não precisam botar a mão em você, porque eu tenho os gritos na minha cabeça até hoje, 

porque a sala que as mulheres ficavam, a cela, eram duas celas, eram duas salas 

improvisadas, em cima ficava a sala do pau. Uma vez, que não precisa descrever aqui, 

acho que outras pessoas já fizeram, o cotidiano da Operação Bandeirante, do DOI-

CODI. E eu não sei até hoje por que é que eu fiquei um ano e meio presa e fiquei quase 

um mês, 27 dias na Operação Bandeirante se eu nem era militante, eu era apenas filha 

do meu pai.  

Aí um dia chegaram para nós e disseram, estava eu, a minha irmã, a Tania Maria 

Mendes, uma jornalista da Ala Vermelha, e uma moça chamada Beatrice, que eu não sei 

o sobrenome e nem sei quem é porque essa mulher era uma figura muito estranha, ela 

era militante, eu não sei como é que aquela mulher apareceu.  

Na outra cela estava a minha mãe, a Joana D’Arc Gontijo, a Márcia Neli e tinha 

mais umas duas meninas do Espírito Santo, a Pedrina e a Maria Helena, que eram 

mulheres, uma mulher do Henrique e a outra mulher do Rei, Dimas Antônio Casemiro. 

Aí eles chegaram e disseram assim, Pedrina, Maria Helena e Fanny para trabalhar na 

cozinha. E eu e a minha irmã, na mesma hora, assim, óbvio, porque nós não iríamos 

permitir, porque eles queriam, a gente viu naquilo um ato de querer quebrar a minha 

mãe, porque a minha mãe era mulher do Joaquim Alencar de Seixas, que eles mataram, 

porque eles tinham uma gana, não sei até hoje por que, que eles queriam humilhar. 

Então nós duas dissemos, nós vamos. E sem que nada tivesse sido falado. Foi um troço 

absolutamente espontâneo, a Tânia Maria Mendes, a Joana Gontijo e a Márcia Neli, nós 

também. Então nós fomos para a cozinha. Eu falo questão de registrar isso porque eu sei 

que para muita gente da esquerda pode constar que nós estávamos colaborando, mas nós 

não estávamos colaborando. Foi uma atitude política porque ou a gente fazia assim ou a 
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minha mãe, a Maria Helena, a Pedrina iam apanhar e iam acabar tendo que ir. E nós 

aproveitamos essa situação para o que? Para começar a mandar comida, porque vocês 

devem saber muito bem, se vocês não sabem, é o seguinte, a hierarquia da comida eram 

os oficiais, Delegados, toda a rapinagem, os cachorros, as mulheres e depois vocês. E 

nós começamos a esconder comida. A comida chegava à gente escondia ovo, carne, que 

todo mundo estranhou quando começou a comer carne. Foi uma atitude política. Pode 

constar para o resto da esquerda que a gente estava colaborando, mas eu faço questão de 

esclarecer isso. E em uma das vezes quando a gente estava nessa cozinha... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que uma vez, eu 

não queria nunca interromper, mas essa, vocês sabem que uma vez eles chegaram com 

um latão, eu estava lá fora, eles puseram o cachorro para comer a nossa comida antes no 

latão.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas era isso mesmo. E tinha uma coisa, aqueles 

bestas, tinha um sujeito que enfiava bife no bolso e a ordem era essa, para servir assim, 

os oficiais, os Delegados, depois vinha à rapinagem menor, depois os cachorros, depois 

as mulheres e vocês eram os últimos. Então a gente resolveu assim, os caras tem que 

estar fortinhos pelo menos para apanhar mais forte. Então a gente levava ovo, fruta, 

escondíamos, que não era permitido. Isso era uma coisa para vocês, não era para ir carne 

e nem ovo. A gente botava embaixo do arroz carne e ovo. Mas a atitude política era o 

seguinte, ou a gente cedia indo para cozinha ou ia apanhar todo mundo e ia para a 

cozinha de qualquer jeito. Ou não? Aí, quando nós estávamos na cozinha... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Maria Mendes qual que 

era? 
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A SRA. IEDA SEIXAS – A Tânia Maria Mendes era uma jornalista da Ala 

Vermelha. A mulher do Fernando Marcelo. E a outra é a Márcia Neli, não sei, não me 

lembro do sobrenome dela. Ela é uma professora de Geografia que mora agora em 

Minas Gerais.  

Aí uma das vezes, quando nós estávamos na cozinha, chegou preso, quem 

conhece, lembra da Operação Bandeirante, você tinha algumas alternativas de entrar 

direto ou então entrava e sentava em um bendito banco bem perto da cozinha. E ali 

tinha um menino sentado que eu acredito, ele era extremamente franzino, um garoto 

louro, de cabelo muito claro, estava extremamente assustado, claro, e ele estava assim 

com uma camisa de manga social, e eu me lembro do detalhe que ele dobou aqui a 

manga, a manga era dobrada assim, mas ele era muito franzino. Eu olhei para ele e falei 

assim, esse menino deve ter uns 13 anos. Ele devia ter mais, é claro. A Joana teve a 

oportunidade, chegou perto dele e perguntou se ele queria água. Ela não atinou, nem ele 

falou o nome nem nada. Claro que deram um safanão na Joana e levaram o garoto e os 

recolheram imediatamente. Porque uma das tarefas nossa era lavar louça, mas nesse dia 

não mandaram lavar louça. E aí começaram a torturar esse garoto e por volta, sei lá, de 

umas duas e meia, três horas da tarde, e ele foi torturado até o anoitecer. E ele morreu. E 

eu não sei quem é esse garoto. Eu não sei. A única referência que eu me lembro de 

falarem qualquer coisa Santos, mas eu não sei se era a cidade, se era o sobrenome, e 

esse garoto só dia, pelo amor de Deus, eu não sei do que é que vocês estão falando. E aí 

ele foi torturado, de repente silenciou e um dos diabo lá falou assim, uma coisa como, 

não é se excedeu, eu vou usar uma expressão chula, deu merda porque não era para 

acontecer isso. Aí eles apagaram todas as luzes e a gente ouviu descendo as escadas e 

jogaram o corpo do garoto em uma perua, lá naquelas C14. Depois as luzes foram 

acesas e um, eu não sei o nome verdadeiro do sujeito, um tal de Major Edgar, apareceu 

lá, abriu a porta e perguntou assim, e aí, como é que estão as coisas? Uma pergunta 

absolutamente imbecil, mas ele costumava fazer. E a gente começou a falar, nós 

estávamos assustadas, ele disse, não, isso nunca existiu. Vocês estão loucas. Nunca 

existiu. Ele queria nos convencer que nós, sete mulheres, se fizer a conta talvez seja 
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mais, não tínhamos ouvido nada. E eu não sei quem é esse garoto. Eu já tentei, agora me 

ocorreu que eu procurei na documentação, quando a Luiza Erundina era prefeita ela 

conseguiu para a gente os livros tudo de Perus. Mas esse garoto pode estar enterrado em 

Quarta Parada, Vila Formosa. Eu não sei quem é esse garoto. Não sei. Não tem a menor, 

e eu fico assim, alguma família está procurando por ele, mas eu não sei, realmente não, 

e para todo mundo que eu pergunto todo mundo diz que não sabe quem é. O que é que 

tem Santos com isso também não sei. Se era José dos Santos ou se era cidade de Santos 

ou coisa que o valha, eu não sei realmente.  

Depois desse, eu estou colocando essa questão desse garoto porque eu acho que 

cabe, de qualquer maneira, vocês talvez tenham mais condição, de investigar quem é 

essa pessoa. Porque não e, ele era um menino do biótipo desse moço aí, só que o cabelo 

dele era louro. Louro, louro. Clarinho mesmo. Um sujeito branquinho, mais franzino. E 

eu não sei, esse garoto acho que foi torturado durante umas duas ou três horas, de 

repente ele apagou. E os caras disseram, houve excesso, deu merda, enfim, mataram o 

garoto e ele desapareceu, porque ele não foi levado lá junto com os homens. Não. Ele 

desapareceu. Ela não saiu com as perninhas dele, ele desapareceu.  

Depois da Operação Bandeirante, aí nós fomos levadas, eu e minha irmã 

primeiro, para o DOPS, onde nós ficamos, eu fui para o DOPS eu acho que dia 10 de 

maio, uma coisa assim, eu acho que foi isso, e aí nós permanecemos até nove de julho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabia o que tinha 

acontecido com o eu pai já? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Aí é que está. Eu só, exatamente, porque é o 

seguinte, eu vi a notícia da morte do meu pai, depois eles nos tiraram a mim e a minha 

irmã, enfim, para procurar a casa do Rei e aquelas coisas todas, depois a gente trouxe, 

voltou, quando a gente voltou para o DOI-CODI a minha irmã não ficou mais com a 
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minha mãe, foi trancada no banheiro lá em cima comigo. E eu me lembro que tinha uma 

cama, de repente montaram uma cama, e a gente entrou no banheiro, estava bem perto 

da porta assim, aí eles vieram com um copo desse tamanho com leite morno, e eu não 

gosto de leite morno, e eles me obrigaram a beber E era um leite extremamente doce. Eu 

tenho essa sensação até hoje, era um copo grande, toma tudo. E eu me lembro assim da 

mão do sujeito falando isso, depois eu apaguei, não lembro mais nada. Eu só acordei no 

outro dia com uma sensação de estar muito relaxada. Eu levei anos para entender que eu 

fui dopada, porque não tem outra explicação. Um leite com açúcar não vai te fazer isso. 

E eu acordei no outro dia assim espreguiçando, sem saber onde eu estava, e eu me 

lembro do tal de Major Edgar entrando e perguntando como eu estava, eu e a minha 

irmã. E as duas, assim, sabe, a gente caiu do caminhão naquela hora. Depois eles nos 

tiraram de lá e nos levaram para baixo, para uma sala que ficava uma sala aqui, a 

vizinha, uma outra cela aí nos levaram, aí veio, ficamos ali e nos não sabíamos, a minha 

irmã me contou, porque quando ela voltou da história da cada do Rei ela se abraçou na 

minha mãe e ela não sabe até agora, ela não sabe inglês, mas, por que ela falou, the 

father is dad, porque ela tinha visto a notícia também. Até hoje ela não sabe, ela nem 

fala inglês, mas por que é que ela falou isso. E a minha mãe disse, eu sei. Eu vi. E eu 

não vi. Eu suponho que a gente tenha sido dopada que foi a hora que retiraram o corpo 

do meu pai, porque esse banheiro ficava bem no banheiro da sala do pau. A minha mãe 

é que presenciou, porque ela ouviu a tarde inteira ele ser torturado, e isso te, qualquer, a 

Joana D’Arc, a Pedrina, qualquer uma delas vai lembrar desse fato porque elas estavam 

lá, e ela dizendo, esse é o meu marido. E ela depois presenciou quando jogaram o corpo 

dele na C14, com a cabeça envolta em um jornal, porque tinha muito sangue, e ela 

reconheceu, e ela viu um tira perguntar para o outro, de quem é o presunto? É do Roque. 

Mas eu não vi o meu pai morto. Efetivamente não vi.  

Depois nós fomos tomar, eles inventaram um banho de sol no meio dos carros 

ali, e eu não lembro, eu tenho lembrança só do banho de sol, mas a Tânia Maria Mendes 

lembra que cantamos o Hino Nacional ou o Hino da Independência, eu não tenho a 

menor ideia disso. E aí a gente comentou, ela disse, não, o pai foi morto assim, assim, 

assim, porque ela ouviu tudo, viu, ouviu e viu quando jogaram o corpo dele. E eu volto 

a dizer, o DOI-CODI não era só uma questão de você ser torturada. Era, o que você 

presenciava e o clima. Os gritos ficam na sua cabeça, não tem jeito. Não precisa botar a 
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mão em você. Você fica ali e você tem uma coisa de, que eu ainda digo para a Tânia 

Maria Mendes, ainda bem que você foi presa, porque houve uma afinidade entre nós 

três que é uma outra moça, a tal de Beatrice, que era uma belga, que eu não sei o que é 

que fazia ali. A mulher era, ela queria nos enlouquecer e era louca ao mesmo tempo. 

Uma pessoa estranha. E ela era anticomunista, ela não sabia por que é que ela estava ali. 

Eu não sei até hoje. Mas, enfim, a gente para manter a sanidade mental, porque se você 

não tentar manter a sanidade mental você entra na dos caras. Você vai, você entra na 

loucura. Então nós cantávamos, mesmo sendo proibido, e é uma coisa estranha, porque 

para quem não passou, mas no centro de tortura você cantar. A música tinha uma 

importância muito grande para a gente porque, quando o Merlino estava sendo 

torturado, na hora que parava a tortura o Paulinho Vannucchi e o Ivan disseram assim, 

começaram a cantar a internacional. E sempre foi uma coisa quase que instintiva essa 

coisa de cantar para sinalizar para quem está sendo torturado, estamos contigo. Não na 

hora que o cara estava gritando, nas na hora que, era quase que um sinal de, você não 

está sozinho. Porque eu acho que a questão da solidão nessa hora é muito importante. Se 

sentir sozinho nisso é terrível.  

Então a gente fazia jogral com revista de fotonovela velha, cada uma dizendo 

uma frase que não tinha sentido, para poder manter a sanidade mental, que isso quem 

passou por lá sabe muito bem, é ou não é, Dona Elza? A senhora primeiro foi jogada em 

um buraco não é? A senhora não tinha, quando você tem uma outra pessoa que você 

chega na cela e a outra pessoa te consola ou diz estou contigo, ou bota, como a Marlene 

Sócrates, que a portuguesa descascou uma bergamota e tirou toda pele, porque ela não 

conseguia beber por causa do choque na língua, ela botava dentro da garganta para a 

Marlene poder se hidratar. Então isso tudo é muito importante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan, vocês sabiam dele? 
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A SRA. IEDA SEIXAS – O Ivan, sabia. Sabia que o Ivan estava do outro lado. 

E tem uma coisa, assim como tem a história de quem matou Odete Roitman, tinha a 

história de quem matou o maldito (ininteligível). Eu não sei, não conheço, não sei quem 

foi. Então eles mataram meu pai, mataram o Rei e disseram que foi o Rei, aí eles 

queriam arranjar, porque tinha um número que eles disseram lá e eu não sei quantas 

pessoas. Devia ser cinco ou seis que estava faltando. Então eles cismaram que tinha sido 

o Ivan, então começou uma pressão, e eu vou esclarecer, quando você é preso sozinho a 

história é uma, quando você é preso com a família você está danado, porque você não 

cuida de você, é ou não é, Amelinha? A Amelinha sabe. Porque eu tinha minha mãe, 

minha irmã, o Ivan, meu pai já tinham matado, eu não tive tempo de chorar a morte do 

meu pai, mas aí tinha a história, então traziam o Ivan, o tempo inteiro a pressão era o 

seguinte, não sei o que não sei o que vão matar a tua mãe e o teu irmão. E a minha mãe 

também, e a coisa pode parecer maluquice, eu do alto dos meus 65, minha mãe tinha 53, 

mas ela era de uma outra época. Ela era uma pessoa doente, ela tinha 28 de pressão, 

certo. Tanto que os vagabundos lá chamavam ela de dona. Irônico. Menos o Brilhante 

Ustra que chama minha mãe de velha assassina. Então a pressão era o seguinte, eu via o 

Ivan, mas era sempre naquela pressão do seguinte, olha, é melhor vocês falarem senão 

não sei o que com o Ivan. Melhor vocês falarem senão não sei o que com o Ivan. Então, 

desde contar piada ou falar coisa que não tinha nada a ver a gente fez para poder desviar 

o foco.  Porque eles cismaram, e eles sabiam que o ponto fraco era o Ivan, porque o 

Ivan era um menino e eu e a minha irmã eu tenho certeza que eles sabiam que nós não 

éramos militantes. Eu sou comunista de carteirinha desde que eu nasci. Eu fui criada, o 

vovô Stalin estava ali na parede, mas eu nunca militei em organização alguma, nem no 

Movimento Estudantil. Não militei porque eu vim para cá militar e me prenderam, 

também eu não posso fazer nada.  

Mas tinha uma questão, eu acho que devia ser atávica porque, em relação ao 

meu pai, porque meu pai foi torturado durante dois dias, o atestado de óbito, toda 

documentação consta que ele morreu no dia 16, mas ele não morreu no dia 16. Ele 

morreu no dia 17. Agora por que também não me pergunta porque eu também não sei a 

lógica da repressão. Nunca vou saber. Nunca. E o Ivan parecia muito nessas situações, 

traziam o Ivan para dar uma, como dizem os malandros, para dar uma congesta na gente 

para ver se a gente falava alguma coisa. Mas eu não sabia. A minha irmã chegou a fazer 
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um raciocínio absolutamente maluco, os caras chegaram, acuaram ela em um canto 

assim, ela não lembra, acho que uns sete homens, agora você vai falar, agora você vai 

falar. E ela disse, o que é que, porque a minha irmã tinha um comportamento diferente 

do meu, eu fiquei louca, então eu gritava, ela disse, falar o que? Quem matou o 

(ininteligível). Ela disse, vamos raciocinar, vocês disseram que era cinco, eu sei lá se 

eles disseram. Então ele fez um raciocínio que do RNT só podia ser porque a 

organização era pequena, o resto devia ser tudo da ALN. Ela não conhecia ninguém da 

ALN, então não tinha compromisso. Aí eles disseram, ah bom. Para parar de, porque a 

pressão toda era em cima da coisa do Ivan, porque eles queriam porque queriam que o 

Ivan tivesse feito sei lá o que. Ele não matou Jesus e coisa que o valha. Ele é só judeu, 

mas não matou Jesus.  

Bom, eu acho que a OBAN, o DOI-CODI é isso e quem passou por lá sabe que, 

e eu não sei até hoje, volto a dizer, não era militante, por que é que eu permaneci tanto 

tempo no DOI-CODI. 20 e tantos dias. Não chegou a completar um mês, porque eu fui 

presa dia 16 de abril, dia 10 de maio eu fui para o DOPS. Quer dizer, eu fiquei 20 e 

tantos dias. Mas, quem era eu? Eu não era nada no frigir dos ovos. Não tinha 

importância. Eu não sei, eu acho que eles acharam, por eu ser universitária, filha de 

quem eu era, a minha família do lado da minha mãe tem a mania de lutar contra a 

ditadura porque tem tia que cumpriu dois anos no Tiradentes, tio que ficou durante totó 

o Estado Novo ficou preso na Ilha Grande, enfim, Fernando de Noronha. É que a 

família decerto tem mania, por isso, porque não tem lógica eu ficar, nem eu nem a 

minha irmã, um ano e meio presas para depois ser absolvida por falta de provas e a 

minha irmã, o que é pior, por não provado crime. Como é que alguém fica um ano e 

meio preso se não conseguiram provar que tinha crime? Isso é que é pior.  

Depois nós fomos para o DOPS, onde a gente ficou do dia 10 de maio até nove 

de julho, aí, estando no DOPS eu vi, outra pessoa desapareceu, não sei quem é, uma 

madrugada, eu vi duas coisas que eu acho que cabe anotar. Primeiro lugar prisão do tal 

cabo Anselmo, eu vi. Ele passou no corredor, quando ele me viu ele se fingiu de 

quebrado, e eu conhecia ele da televisão, dos comícios dos marinheiros. Falei para todo 

mundo dentro da cela, mas eu acho que ninguém prestou atenção no que eu falei. Isso 

eu vi. Depois ele desapareceu porque é muito estranho, tem umas coisas que a prisão, o 

DOI-CODI era uma coisa, o DOPS a gente, a não ser quem fosse preso pelo DOPS, 
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você quando ficava lá embaixo, lá na geladeira, você tinha maneira de manobrar 

algumas coisas. Por exemplo, quem ficava no corredor, que eram dois presos políticos 

que ficavam acendendo o cigarro da gente, a relação com alguns carcereiros, que é 

estranho, você esteve lá, vocês estiveram lá, sabe que é estranho, sei lá, o seu Maurílio, 

o Adão, tinham caras que a gente estabelecia uma relação melhor. Então cada vez que 

chegava alguém que era levado para o fundão a gente dava um jeito de pedir para 

alguém ir lá no fundão para ver quem era. E tinha forma de saber. Esse cabo Anselmo 

foi naquele dia, eu pedi, e sumiu, sumiu. E um outro homem, que era um rapaz negro, 

um cafuso talvez, mestiço, alto, magro, eu lembro do cabelo dele, e ele passou muito 

quebrado e levado para o fundão. Nesse dia quem estava de guarda no corredor era um 

cabo da PM de cabelo grisalho que ele era harpista, tocava harpa. Uma figura 

completamente diferente de tudo. Ele chegou para mim na cela e disse assim, vocês têm 

Deserol? Porque era o relaxante muscular da época. Ele disse, o que fizeram com esse 

rapaz não tem sentido, eu não me conformo, não sei o que. E levou. Eu disse, então 

pergunta quem é. Ele voltou e se ele disse o nome do rapaz eu não lembro. Realmente 

eu acho que a minha memória ainda está muito boa, mas tem coisas que eu bloqueei. Só 

que ele era do PRT. Isso eu guardei. Eu já falei com a Lenira, era um homem alto... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O Manezinho? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Era um homem alto. Manezinho era um 

anãozinho como eu. Não, não era o Manezinho não. É um homem alto, a Lenira acha 

que, pela descrição física, que é um cobrador do Sindicato dos Motoristas, enfim, de 

ônibus. Ela acha que é esse até, porque eu não sei quem era. Se ele disse o nome eu 

realmente, ele deve ter dito, mas eu, ele desapareceu. Ele apareceu nessa noite, quando 

foi no outro dia, que esse soldado veio pedir o Deserol, no outro dia o Waldemar 

Andreu foi até o fundão para ver quem era, já não tinha mais ninguém lá, ele 
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desapareceu. Então eu suponho quer esse moço seja esse cobrador de ônibus, mas ele 

desapareceu também.  

Aí a gente permaneceu no DOPS até o dia nove de julho, fomos levados para o 

Tiradentes, aí no Tiradentes nós ficamos uma semana, quando chegou na, vocês podem 

achar que eu tenho mania de perseguição, paranoia, mas, é o seguinte, no DOPS foi 

quebrada nossa incomunicabilidade de maneira mais surreal, uma prima do meu pai 

conseguiu quebrar a nossa incomunicabilidade. Ela iria nos visitar no outro dia e eles 

nos retiraram e nos levaram para o Tiradentes. Chegando no Tiradentes, nós chegamos 

em uma terça ou quarta, sei lá, então tinha quinta e sexta nós receberíamos visita no 

sábado. A Edite foi até a Tiradentes e a Maria Antônia, que era chefe da carceragem 

permitiu que ela se avistasse com a minha mãe meia hora porque não tinha autorização, 

nós estávamos incomunicáveis ainda. Então ela disse, eu vou à Auditoria Militar para 

pedir autorização. Aí na sexta feira à noite nos tiraram da, eu acho que era sexta. É. Nos 

tiraram do Tiradentes e nos levaram para o DOI-CODI não dizendo o que ia acontecer 

com a gente. Foi à noite que a gente chegou lá e o Luiz Eduardo Merlino estava sendo, 

tinha sido preso e estava sendo torturado. Ele foi torturado a noite inteira e no outro dia 

de manhã ele não estava, a pernas deles, ele não conseguia mais andar. 

De lá nós fomos levados para o Sul, e cabe salientar de novo, é tudo diferente. 

Nós éramos sete presos e não tinha nenhuma ligação entre nós, à exceção eu, minha 

mãe, minha irmã e o Ivan, o resto eu não conhecia o Job que era do MRM, não conhecia 

o Diniz, que era da Ala Vermelha, o Jorge Abraão, que parece que era do MRT, mas eu 

não conhecia e tinha um menino que eu não sei de que, Raul qualquer coisa, que é do 

Rio Grande do Sul, eu nunca sei se é o Pontes ou o outro. É um dos dois Raul, que 

também estava junto.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES - (ininteligível: 00:37:38). 
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A SRA. IEDA SEIXAS – Não tenho noção. Eu não conhecia a AP. A minha 

irmã, quase deram uma pancada na cabeça dela, perguntaram se ela tinha AP. Ela falou, 

eu morava em apartamento. Porque a gente não sabia nome de organização nenhuma. 

Ela dizia, eu não tenho, eu alugo, certo. Não é brincadeira, é verdade isso. E a gente 

conhecia no máximo a ALN e VPR, que a gente sabia que existia. Aí nós fomos 

levados, e para se levar esses sete presos era, foi toda cúpula do DOI-CODI, inclusive o 

senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra, todos, fardado ainda. Ele foi fardado. Todo 

becado. E toda cúpula do DOPS menos o Fleury. O único que não foi o Fleury. Mas 

todos, Carlinhos Metralha, os Fini, todo mundo. E nós éramos só sete presos, sendo que 

eu, a Iara e a minha mãe nós éramos muito fria, a gente não tinha nada. Eles já tinham 

matado meu pai, tomado tudo que era nosso, porque nós estávamos com a roupa do 

corpo, foi assim que nós saímos da cadeia, nós saímos sem casa, sem nada, sem 

dinheiro, sem coisa nenhuma, com a roupa do corpo. Foi isso. Ganhamos algumas peças 

na prisão, que as pessoas deram, mas a gente não tinha nada. Não tinha mais nada. Não 

tinha militância. E nós fomos levados para o Sul. Suponho, isso depois de muitas 

conjecturas, que tenha sido uma reunião que desceu a cúpula da repressão para discutir 

a questão da Operação Condor, porque foi bem na mesma época que ela foi criada, o 

Delegado do DOPS de Porto Alegre ele estava por fora do que estava rolando, porque 

ele perguntava apara a gente, o que é que vocês vieram fazer aqui? Bom, eu não vim 

aqui. Me trouxeram.  

Ficamos 60 dias em uma cela improvisada, porque era um corredor, então eles 

botaram umas madeiras assim e fecharam e botaram porta. Eram três celas, a nossa, e o 

espaço era exíguo demais e era, tinha um beliche aqui, você não podia dormir na parte 

de cima porque a lâmpada de 200 ficava na sua cara a noite inteira porque aquilo era um 

corredor do departamento de uma coisa pública. Então eu e minha irmã dormíamos aqui 

e tinha uma caminha de armar da minha mãe. Eu, por conta disso, porque era um 

colchão de crina, duro assim, eu de ficar sentada em posição de lótus, vamos chamar 

assim, com as pernas cruzadas em cima daquela coisa, eu tive prolapso do reto. Meu 

reto saiu para fora pelo fato dessa posição e da coisa ser dura. Para o banheiro, não 

tinha, naturalmente. Para a gente ir ao banheiro a gente precisava de escolta, a gente saia 

e era o banheiro público que a gente ia. E ali tinha que ter um guarda na porta para a 

gente usar o banheiro. Era assim que era. Era tudo muito estranho. E nós ficamos 60 
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dias lá, foi quando caiu o pessoal do POC, foi quando a gente viu de novo toda a coisa 

da tortura. Por quê? Nós já estávamos no Tiradentes a gente já estava assim mais livre 

dos gritos, e aí prenderam todo o POC. Todo. Eles trouxeram as pessoas de ônibus. Não 

é brincadeira. E o estranho da história é o seguinte, a minha mãe, Luiz Heron, irmão do 

Carlos Franklin da Paixão, que foi marido da Dilma, ele estava preso na cela vizinha, aí 

ele foi ao banheiro, depois ele voltou e a gente conseguia se comunicar porque, era tudo 

muito louco, tinha um beliche, então ele subia no beliche por cima da tábua ele falava 

com a gente. Ele disse assim, o Hélio Minuto, que é um sujeito do Partido Comunista 

Brasileiro, que é conhecido, ele está aí na carceragem. Minha mãe falou, não é possível. 

E ele tem uma característica porque ele é deficiente físico, ele usa uma bota, usava, deve 

ter morrido já, usava uma bota de não sei quantos centímetros. A minha mãe foi, e 

quando a minha mãe voltou ela disse assim, se o Hélio Minuto está aí é porque vai cair 

gente. E eu não estou fazendo juízo de valor, estou só contando um fato. Foi dito e feito, 

poucos minutos depois passou aquele, foi um ônibus, eles prenderam gente de ônibus. 

Foi muita gente presa pelo POC.  

Aí nós ficamos acho que cerca de 60 dias lá, no final da história nos fizeram 

fazer um depoimento de próprio punho para poder constar do que se tratava. Nós 

fizemos o depoimento de próprio punho, não tinha nada para contar, eu não tinha nada a 

ver. Depois nós voltamos para São Paulo, aí ficamos no Tiradentes, aí teve greve de 

fome, sempre tem as peripécias, teve uma greve de fome da qual eu me arrependo de ter 

feito porque os homens tiveram uma atitude muito machista, a Márcia Mafra que me 

lembrou isso, porque eu fiz, não era meu irmão, mas eram os companheiros, eles 

decidiram terminar a greve sem nos avisar e nós isolados, porque tinha uma parte na 

penitenciária e outra parte no Hospital Militar, eu estava no Hospital Militar ali no 

Cambuci porque eles acharam que eu estava muito fraca, enfim, aí houve essa greve de 

fome, aí nós fomos todos para a penitenciária, ficamos na penitenciária, que aí é um 

outro tipo de experiência muito louca porque a penitenciária feminina era assim, ela era 

administrada pelas freiras, e é uma coisa maluca aquilo, não sei se hoje ainda é, para o 

lado que você olhasse tinha uma pessoa te olhando. Sempre tinha uma carcereira. Não 

sei quantas mulheres que eram. Era uma coisa maluca, a gente olhava assim, vãos para 

não sei onde, estava a mulher ali. Mas nos respeitaram, nos respeitaram as freiras nos 
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respeitaram, permitiram que a gente ficasse juntas, porque presa comuna não ficava 

junta por causa das brigas, do homossexualismo, sei lá do que.  

Enfim, aí depois a gente voltou para o Tiradentes, quando nós saímos nós só 

tínhamos a roupa do corpo, como eu já disse, e não é força de expressão, é literal, só 

tínhamos a roupa do corpo. Aliás, para ser verdadeira, porque nós pedimos na OBAN 

para que trouxessem roupa para a gente, e eles trouxeram casaco de pelo de chinchila da 

década de 40, mas não trouxeram nem um vestido, nem uma calcinha. Esse casaco de 

pele era de uma prima rica da minha mãe, naturalmente, porque meu pai era operário, 

não tinha dinheiro para comprar casaco de pele da Casa Canadá. Então a gente estava 

com a roupa do corpo.  

Aí nós saímos, a minha tia, irmã da minha mãe, e uma coisa que eu faço questão 

d contar, um dos problemas no DOI-CODI foi que eles souberam por alguém que 

existia um outro filho, além de eu, Iara e Ivan, que existia uma outra pessoa. E a minha 

mãe não queria, porque minha mãe tinha medo que fizessem alguma coisa, ele tinha só 

10 anos, e aí minha mãe fez um acordo com ele, porque ela se sentiu tão pressionada, 

porque esse meu irmão ele estava na casa da minha tia Anita Axelrud Gouveia, que 

tinha estado presa, cumpriu dois anos durante o Estado Novo, era membro do Partido 

Comunista. Então ela dizia assim, se descobrirem quem é a Anita, o meu tio Gouveia já 

tinha morrido, que esse também ficou todo Estado Novo depois ele ficou preso em 

Fernando de Noronha, Ilha Grande, aquelas coisas. Então ela tinha, aí eles começaram a 

pressionar. E é muito difícil para você, porque a gente é criado, infelizmente, ou 

felizmente, sei lá, para dizer a verdade, não é assim? A mãe diz, não pode dizer mentira. 

E na hora que você tem que mentir a tua cabeça dá um nó. Então, como é que você vai 

mentir eu você não tem um irmão, que era uma criança? Foi muito difícil. Até que 

minha mãe fez um acordo, se vocês me prometerem, eu vou confiar, eu sei que vocês 

não são de confiança, mas eu vou ter que confiar em vocês. Porque a pressão era muita. 

E a minha mãe tinha um problema, que a pressão dela subia, ela teve um infarto na 

prisão. A minha mãe enfartou na prisão, que é um outro episódio. E aí eu sei que ela 

acabou dizendo onde estava o Irineu. E aí, quando eles voltaram disseram, a senhora 

fica tranquila porque ele está lá, eles sabiam os horários, ele foi vigiado o tempo que nós 

tivemos preso o meu irmãozinho de 10 anos foi vigiado. Porque quando nós saímos da 

prisão, naturalmente que nós fomos vigiados também diuturnamente, já nem ligávamos 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      66 

 

mais de encontrar aqueles caras parados na porta do prédio ou quando minha mãe ia 

visitar o túmulo do meu pai em Perus, que é uma subida assim, não tinha ônibus na 

época, era minha mãe e minha irmã andando e os caras na C14. Um calor, minha mãe 

dizia, acho que vou pedir uma carona para esses caras, porque já que eles vão até lá em 

cima com a gente mesmo, porque aquilo a gente foi seguido o tempo todo. Eu tenho um 

problema, até hoje eu não sento de costas para a porta, porque a sensação de estar sendo 

vigiada ela permaneceu.  

Depois que a gente saiu da prisão, a gente conseguiu, a minha tia e a minha 

prima, a gente conseguiu a pensão da minha mãe de viúva, porque meu pai trabalhava. 

Meu pai era operário e quando ele foi preso ele tinha parado de trabalhar fazia pouco 

tempo. Aí nós tivemos que reconstruir a vida. E eu costumo dizer o seguinte, eu não 

fiquei presa um ano e meio, eu fiquei cinco anos e meio, porque como eu fiquei lá 

dentro do Tiradentes, enfim, mas depois que eu saí eu permaneci presa porque o Ivan 

estava preso. E o Ivan, como era menor de idade, porque ninguém faz nada na minha 

família pela metade, faz tudo com muito apuro, esse cara foi levado para todos os 

lugares que vocês imagina, inclusive para o DEIC. A minha irmã foi visitá-lo na Casa 

de Custódia de Taubaté e ele tinha sido levado para o DEIC e aí minha irmã resolveu 

tentar visita-lo no DEIC. O que aconteceu que tentaram levar ela lá para cima em uma 

sala e interrogaram ela tudo de novo, e ela em um domingo a tarde ela só fez assim, eu 

não vou sair com vida dessa. Porque em um domingo à tarde em uma repartição pública 

você pode desaparecer mais fácil que qualquer outra coisa. A sorte é que ela conseguiu 

convencer os caras de que eles eram apenas policiais e que eles eram cães de guarda do 

dinheiro dos outros. Ela botou os caras em conflito. Ela não é uma pessoa 

destrambelhada como eu. Ela ficou calma, porque eu era calma e fiquei louca. Não, mas 

é uma verdade, eu era uma pessoa assim, muito pacifista, mas depois disso eu sei que eu 

sou uma pessoa destrambelhada e agressiva. Eu sei que sou e não tem problema 

nenhum. E o Ivan então era levado, nós estávamos em casa vendo televisão e daqui a 

pouco tinha a notícia, lista de desaparecidos, fulano, beltrano, Ivan Axelrud Seixas. E 

sem telefone, porque a desgraça nessa situação é não ter telefone nem dinheiro. É 

complicada a coisa. Aí íamos conseguir chegar até a casa do General Altino Rodrigues 

Dantas, que foi a única pessoa que nos deu guarida quando a gente saiu da prisão, era 

um general pai de um preso também, do Altino Rodrigues Dantas, sogro da Lenira na 
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época, Lenira Machado Dantas, aí íamos até lá para conseguir o telefone para ligar para 

Taubaté para perguntar, aí caras diziam, ele está aqui. Porque desapareciam com o Ivan 

toda hora, então nós ficamos presos cinco anos e meio também. Não foi só o Ivan não. 

Nós não fizemos mais nada da vida a não ser correr atrás do Ivan.  

Bom, depois da saída da cadeia a gente conseguiu renascer das cinzas porque, 

primeiro lugar nós somos mulheres, não somos mulherzinhas, somos brasileiras e tem 

uma pitada da coisa estoica do judaísmo nessa história, do não se deixar abater. 

Judaísmo, não tem nada a ver com o Estado de Israel, eu faço questão de registrar, de 

dizer isso. 

Enfim, a gente conseguiu sobreviver. Aquela moça me perguntou a respeito do 

luto. O luto permanece. O luto permanece. Mas uma coisa que tudo isso não conseguiu 

me tirar foi a alegria, embora eu esteja chorando, é uma contradição, a alegria, a minha 

dignidade jamais, e nunca me humilharam, porque aqueles caras não eram pessoas, 

eram seres, então, como é que, você pode me humilhar porque você é uma pessoa, 

agora, deles eu tenho ódio, não tenho mágoa porque mágoa eu tenho dos amigos que me 

sacanearam. Dos inimigos eu tenho só ódio. E não ocupa meu pensamento. Eu acho que 

foi o (ininteligível) que falou que todo revolucionário tem que ser um otimista. E 

quando nós estávamos no Instituto Médico Legal fazendo um trabalho, eu, Amelinha e 

Iara, aí chegou o ano novo nós resolvemos abrir um vinho, aí a Amelinha disse, não, 

mas todos esses que estão aqui dentro com nós, eles devem estar dando risada, e é 

verdade, porque eu nunca me senti vítima, não, porque para me sentir vítima eu tinha 

que levar em consideração que aqueles caras eram alguma coisa. Não era. Eu fui vítima, 

talvez eu tenha sido vítima, criaram uma ditadura só para mim, porque eu sou paranoica 

em relação a isso. Eu acho que o golpe de tudo foi isso. Mas, enfim, eu sobrevivi, não 

sou vítima, não me senti humilhada, nem quando o cara estava passando a mão dentro 

de mim eu não me senti, é claro que foi um horror, mas era coisa que a gente, como diz 

o outro, é coisa que a gente tem que passar na vida, não sei. Eu acho que é isso. Eu acho 

que não tem mais nada para dizer não. Não precisa bater palma, pelo amor de Deus. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Elza Lobo. 
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A SRA. ELZA LOBO – Bom, gente, eu fui presa em 10 de novembro de 1969 

pela equipe do capitão Maurício. Eu trabalhava na Secretaria do Estado na Fazenda, no 

setor de treinamento de pessoal. Meu pai estava internado na Beneficência Portuguesa, 

que tinha sofrido um derrame e minha mãe estava acompanhando-o no hospital. E eu, 

voltando do trabalho, tinha passado na casa de um amigo que a gente fazia algumas 

atividades profissionais também juntos, e quando cheguei à minha casa por volta de 

umas 10 horas da noite, quando fui abrira porta a porta estava encostada e estava 

sentado na escada o capitão Maurício, da OBAN. E meus dois irmãos estavam já 

também sentados esperando que eu chegasse e eu, como estava cuidando da casa porque 

minha mãe estava no hospital com meu pai eu estava entrando com um litro de leite e de 

repente, quando vou abrir a porta a porta estava aberta e o capitão Maurício sentado na 

escada de casa. Foi aquele choque, imediatamente ele põe as algemas e põe dentro do 

carro para levar para a OBAN.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele não deu nem boa 

noite? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não. Nem quem é. Ele estava lá já de plantão. 

Chegando lá na OBAN. Eles levaram para aquele quarto que ficava, não tinha nada, era 

vazio, ali puseram um capuz e o que eu me lembro, que outras pessoas não lembra, é 

que eles me levaram para o térreo, no térreo eu lembro de ter atravessado um espaço de 

ar, que você percebia que você estava em área externa, e entro dentro de um túnel que 

escorria água pela parede. Então, até hoje parece que a única pessoa que passou por esse 

local fui eu porque ninguém lembra de ter passado por esse local d água que corria pela 

parede, era escuro, me deixaram lá algum tempo e depois de um tempo começaram, não 
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vai falar? Tem que dizer onde é que estava, o que é que fazia, qual era a organização 

que participa, enfim, toda aquela pressão. 

Saio desse local e vai para sala, direto, de tortura. Então teve tortura da cadeira 

do dragão, teve os choquinhos em todos os dedos na mão, teve na vagina, teve no seio, 

enfim, tudo o que vocês possam estar imaginando foi executado. E eu, depois de todas 

essas situações fica jogado, naquela época era um cômodo em que você ficava no chão 

porque não tinha nada, não tinha colchonete, não tinha nada. Era no chão, com a porta 

trancada e se você queria ou tinha necessidade de toalete você tinha que bater na porta e 

o que cuidava, se ele queria abria, se ele não queria não abria, você que se virasse. Era 

uma forma agressiva. 

No dia seguinte eles prenderam, eles ficaram de campana na minha casa e 

prenderam o Diógenes de Arruda Câmara, que era um dirigente do PCdoB. Na medida 

que o Diógenes foi preso ele ficou associado a mi no processo como se eu fosse do 

PCdoB, coisa que não era.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES– Você passou a ser muito quente.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É lógico. Eu passei a ser a figura perigosa que está 

junto com o dirigente de uma organização que eles estavam querendo detonar, querendo 

ter dados. Então foi uma situação bastante violente. Eu não sei se, que como você foi 

depois, eu não sei se existia, tinha um tipo de interrogatório de um sujeito que tentava se 

passar como se fosse um religioso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sempre tem. 
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A SRA. ELZA LOBO – E ele vinha então tentar, como se ele fosse o bonzinho, 

tentar conversar com você que você tinha que dizer a verdade. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Conselheiro. 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Como se fosse um conselheiro. E ele vinha, 

inclusive trazia livrinho religioso achando que você ia entrar na história dele.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Às vezes ele fazia papel 

de enfermeiro também. 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Às vezes ele também fazia. E eu não lembro mais o 

nome dele, só lembro da figura. E você para poder fazer as suas necessidades você tinha 

que bater na porta, e se eles quisessem abrir e se não quisessem você que se virasse 

onde você estava, fizesse aí as suas necessidades.  

Eu não tenho claro até onde eles tinham informações mais detalhadas de 

militância, mas como eu tinha sido ligada à ação popular Marxista-Leninista, eles 

trouxeram um sujeito que se apresentava como da Marinha, e tinha, naquele período 

tinha tido toda aquela história de cabo Anselmo junto com a AP do Rio, então tinha uma 

história que você deduzia que por essa razão eles tivessem trazendo alguém ligado à 
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essa área para saber se você estava vinculado, se não estava, para tentar tirar 

informações. Não conseguiram nada porque eu não tinha nada, eu não sabia nem quem 

era o cidadão que estava lá se apresentando. Agora, da saleta onde ficávamos, tinha 

jornais, você ficava em cima dos jornais e o que deu para ouvir é que dois dias depois 

eles prenderam a Terezinha Zerbini. E a Terezinha Zerbini eu conheci ela de imediato, 

porque tinha estado com ela várias vezes, a voz. Mas ela conseguiu naquele primeiro 

momento driblá-los, que era mulher do general, e ela conseguiu não ficar. Ela foi 

interrogada horas a fio, mas foi liberada. Meses depois é que ela voltou, mas aí já foi 

por causa de Ibiúna, lá vem ela de novo para... Então eu acho assim, como marcas 

daquela situação.  

Agora, as torturas foram intermináveis, e toas, desde tortura na vagina, tortura 

nos dedos, botava o choque nos dedos da mão e punha a máquina para rodar, punha na 

orelha, punha todos para você falasse o que você não tinha para falar porque não tinha 

nenhuma contribuição do que eles estavam procurando, mas era aquela situação. E veio 

inclusive um cidadão que era da Marinha. Eu não consegui nunca entender por que é 

que aquele cidadão pareceu, o que é que tinha a ver a Marinha com a Ação Popular. A 

Marinha tentando trazer outro tipo de informação, mas aconteceu essa postura naquele 

momento. E tinha um cidadão, que era uma figura bem asquerosa, não sei se era o que 

ainda estava na época de vocês, que era esse que se passava por religioso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que ele fez o 

papel de enfermeiro. 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Então ele trazia a bíblia, outra hora ele trazia um 

santinho, outra hora ele trazia alguma outra coisa para que você... 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Para consolar.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Ou consolava ou você achava que ele era um bom 

cidadão e você ia abrir sua alma para ele, alguma coisa assim. Então eu acho que assim, 

essa situação era uma situação conflitiva. Então, para você ir ao toalete você tinha que 

bater na porta para ele se quisesse vinha abrir ou não para você ir ao toalete. Para tomar 

banho você, tomou acho que duas vezes, mas eu fiquei lá 15 dias, então, imagina você 

ter tão pouco tempo. Agora, nesse caminhar você ouvia as vozes de quem estava sendo 

torturado em outras salas e você tinha também a forma de que, por exemplo, em um dos 

depoimentos lá, o que eu vi é que eu reconheci o nome de uma pessoa que tinha sido de 

época de militância de universidade e que trabalhava ligado também a um dos órgãos de 

repressão. Aí fiquei, já que ouvi o nome eu tratei de retornar a pessoa, lógico. Então 

falei, não, e eles não perceberam que o nome estava atrás porque ele estava com a 

fichinha e eu vi o nome. Tem o fulano, imagina, que ele trabalhou conosco no mutirão 

de alfabetização lá em Osasco, era uma pessoa que estava sempre ligado ao grupo, nós 

estávamos alfabetizando a população que não tinha conhecimento, então foi todo um 

lado de você estar trazendo essa figura.  

Agora, as torturas eram constantes. Era a cadeira do dragão, era o choque nos 

dedos, no ovário, nas orelhas, enfim, e naquele momento também, além de eles terem 

prendido o Diógenes de Arruda Câmara, e queriam vincular como militância e não 

como alguém que também trabalhava na mesma área profissional que eu e que não 

estava militando no PCdoB, nada disso. Mas a forma era de te pressionar em relação a 

isso. E torturaram barbaramente o Diógenes.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES –  Dito pelos próprios 

torturadores.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      73 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Dito pelos próprios torturadores, que nunca tinham 

atuado de uma maneira tão violenta contra alguém. E vinculou então a minha prisão ao 

Diógenes. E naquele momento eles prenderam também um dominicano da igreja dos 

dominicanos e esse dominicano também foi então tentavam jogar no mesmo processo. 

Eu só dizia assim, eu conheço os dominicanos porque, inclusive com Morte e Vida 

Severina, nós fizemos ensaios dentro do convento dos dominicanos, porque a PUC o 

teatro ainda não estava pronto. Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas 

assim, a forma de jogar era com tudo. Então, se está jogando em relação à militância, a 

vinculação dos religiosos para junto do mesmo processo, o militante que tinha uma 

atividade profissional, mas joga também no mesmo pacote. E foi essa postura o tempo 

todo.  

Eu fiquei bem uns 15 dias na OBAN. Quando chegou a menina lá de Santa 

Catarina, a Derlei Catarina de Luca, que também tinha sido da mesma organização de 

Ação Popular, mas eu não conhecia a Derlei. Vim conhecer a Derlei dentro da cela. E 

ela também foi barbaramente torturada, a ponto de ficar gritando para que ela pudesse 

ter pelo menos o mínimo de socorro. Aí tinha um médico que estava também detido e 

ele pressionou de que ela precisava de tratamento, eles levaram então para o Hospital 

Militar e ela ficou lá vários dias. Como eles não conseguiam nesse contexto todo ter 

nada mais efetivo, mais claro, mais nada, depois dos, acho que foram oito ou 10 dias, 

então eles transferiram para o DOPS, e aí no DOPS não teve tortura, teve só 

interrogatório, mas eles sempre jogavam dentro da cela pessoas que você não sabia 

quem eram, que tipo de pressão eles estavam para ver se conversava, se não conversava. 

E foi o momento em que tinha inclusive muita gente ligada à imprensa. Estava a Rose 

Nogueira, estava a Edite Negrais, então você tinha uma outra possibilidade de tentar 

entender onde você estava, mas ao mesmo tempo sem nenhum outro tipo de contato 

maior e nem de, depoimento, nada. Depoimento começou muito tempo depois, e aí o 

depoimento foi todo em cima de duas pessoas que, segundo depois ficamos sabendo, 

eram especialistas em atividades partidárias, e que então essas pessoas vinham para 

tentar fazer um tipo de interrogatório para ver se você caia em contradição de que você 

era ou não ligada àquele grupo ou a outro. No fundo era toda uma forma muito pesada 

de você se comunicar. Por outro lado eles também tentavam, naquele fundão lá do 
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DOPS, de colocar pessoas que você sabia que não era de militância política, mas que 

não sabia por que é que tinham jogado ali, se era para a pessoa ouvir se você conversava 

com alguém das outras celas, se era para ver qual era o pensamento que estava 

circulando e era uma forma assim, você percebia, inclusive, uma das vezes, sem 

nenhum constrangimento de presença, nada, mas chegavam a pegar as prostitutas da rua 

e jogar dentro da cela com a gente. Eu acho que aconteceu isso também no seu período. 

Então você ficava em uma dúvida de quem são essas pessoas, o que é que elas estão 

fazendo aqui, o que é que elas estão ouvindo. Então você não falava com ninguém dos 

que estavam nas celas ao lado para não chamar a atenção para nada. Ficava só em uma 

escuta. A gente teve momentos também, aquele momento no DOPS estava lotado, então 

era a quantidade de gente que estava nas várias celas, e naquele momento também foi a 

forma assim, estava aquele deputado do Rio que tinha tido envolvimento com uma 

socialite, então era uma coisa de chamar a atenção, eles queriam, mas ele quando saiu 

ele saiu tão tocado que ele botou a boca no trombone, denunciou tudo o que ele tinha 

assistido dentro do DOPS. Eu estou tentando agora lembrar o nome dele e não estou 

conseguindo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não era o Brandão 

Monteiro, era? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não. É um do Rio de Janeiro. Mas depois eu lembro o 

nome, eu tenho anotado em casa, depois eu te passo. Mas o que eu acho é assim, foi 

esse período todo muito de você sentir que a todo o momento você tinha pressões. Ou 

era alguém que estava colocado ali para saber o que as pessoas estavam conversando, 

no outro momento era de ver o que é que eles poderiam jogar mais para cima das 

pessoas. Mas o que existiu desse período todo é que se conseguiu criar um clima de 

muita confiança entre os diferentes militantes que estavam dentro do DOPS. Então, 

mesmo com as celas ultra lotadas você conseguia ter uma forma de acompanhar mais de 
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perto, e eu consegui, junto com um outro militante também, de que a gente começasse a 

fazer os pratos para levar nas celas, que era uma forma também da gente ver o que é que 

estava acontecendo em cada lugar e, ao mesmo tempo poder ter uma forma mais, como 

é que eu podia dizer, mais digna, ao invés de passar aquele latão e fazer o prato, a gente 

preparar o prato e entregar para cada um dos companheiros, e isso o carcereiro da época 

conseguiu pelo menos entender e abriu espaço para que se fizesse isso. Acho que 

naquele momento também, uma outra coisa que foi muito forte, foi que já tinha o Padre 

Augusto que estava detido, mas, imediatamente chegaram vários dos dominicanos, o 

Frei Beto, o Frei Jorge, e a gente conseguiu fazer uma celebração de que se tivesse uma 

maneira de na hora da celebração a gente passar mensagens através dos religiosos que 

estavam fazendo a celebração. Então esse foi um caminho importante para que as 

pessoas ficassem mais a par do que estava acontecendo e houvesse uma grande 

solidariedade nesse relacionamento.  

Terrível foi também o interrogatório, porque estava à frente do DOPS era o que 

morreu lá em Santos, o Fleury. Ele fazia sempre aquela apologia na hora dos 

interrogatórios, mas você não tinha uma coisa muito clara do que é que ele queria saber 

ou se era só para fazer teatro, o que acontecia. E teve uma pessoa que eles chamaram de 

fora, agora eu não lembro o nome, era um que era especialista em Partido Comunista, e 

ele veio fazer interrogatório comigo e fez o interrogatório também com o Diógenes de 

Arruda Câmara para recuperar a militância histórica de tudo. Então era uma loucura 

porque você passava horas lá com o cidadão falando da caminhada histórica do partido 

e você ficava na sua. Como naquele período também tinha dois dominicanos que 

também tinham estado presos, eles queriam saber se conhecia ou não conhecia os 

dominicanos. Como eu era da PUC, a PUC os ensaios do Morte e Vida Severina foram 

em um convento dos dominicanos, então tinha essas situações que você achava até 

ilógica. Quer dizer, você está dentro de um contexto, você está vendo o que está 

acontecendo com as pessoas, a forma como as pessoas voltavam da tortura arrebentadas 

e de repente você tem um outro quadro que parece que tudo.... 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES –  (ininteligível) falar o 

que ela achava da situação do País.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Que era uma coisa descolada do momento onde 

você estava. Então o que se conseguiu foi criar naquele contexto todo um 

relacionamento com as pessoas muito bom, muito próximo e que as pessoas de 

solidarizavam muito de um ajudar o outro na medida do contexto todo.  

Agora, por outro lado você não tinha um quadro completo de tudo o que estava 

acontecendo e você ficava com, por exemplo, quando vinham pessoas que também 

estavam ligadas à prostituição e que eles jogavam no mesmo lugar... 

 

 

A SRA.  – Teve um tempo que não tinha mais lugar na cela, eram 30 mulheres 

ali... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Não cabia ali, mas eles colocavam e você ficava em 

uma situação de não saber se você conversava ou se não conversava. Aí teve também 

Mae que venho com recém-nascido. E aí, o que é que você fazia com o recém-nascido 

que estava ali com a mãe? A mãe com o peito duro porque não tinha conseguido tirar o 

leite. Ali já vai a Dona Elza a ajudar, a fazer massagem, a botar água quente, mas era 

uma forma de você ser solidário com que estava nessa circunstância.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Elza, deixa eu perguntar 

uma coisa, para montar essa cronologia, que é tanta coisa que eu fico até passado, você 
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foi muito para Cuba montar grupos de solidariedade, saúde. Isso é tudo depois da sua 

prisão? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É depois. Nada disso foi antes. Tinha antes só a 

amizade, mas o relacionamento todo esse foi depois da prisão.  

 

 

 A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Você já tinha cumprido 

toda pena mesmo, o que é que você ia fazer.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Já. Não, e foi interessante porque a gente fez muitos, a 

gente teve também muito esse outro lado de tentar dentro do próprio espaço do DOPS, 

da gente tentar trocar ideias sobre alguns temas, aprofundar mais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso é 69 não é? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É 69.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Deixa eu só perguntar uma 

coisa, que a Amelinha já vai começar a fazer perguntas, Amelinha, os relatórios do 

Araguaia que vocês leram aqui era tudo do Arruda também? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não, não. Quem fez 

relatório do Araguaia é Ângelo Arroyo, que foi assassinado na chacina da Lapa em 

1976. Foi ele que fez o relatório.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Foi o Ângelo Arroyo. 

Então, aproveita que você já está com a palavra. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria fazer uma 

pergunta para Ieda... Eu cortei sua palavra? É que ele passou para mim... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não. Pode... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Amélia Teles com a 

palavra.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria fazer uma 

pergunta para a Ieda que é o seguinte, ela fala de um adolescente que é torturado até a 

morte dentro da Operação Bandeirante, que era um adolescente loiro... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – É. Ele não era adolescente, ele era um menino muito 

franzino, parecia ser adolescente, mas ele provavelmente não era um adolescente.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Mas ele não poderia ter 

15 anos de idade? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Poderia ter 15, 16, 13.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Mas 15 anos de idade 

hoje é adolescente. Pode ser que naquele tempo não, mas agora. Naquele tempo não, 

mas hoje e adolescente. É o seguinte, pela data, você é presa no dia 16 de abril de 1971. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Isso.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Em São Paulo, 

Operação Bandeirante. E quem desaparece nesse período, nós temos dois desaparecidos 

desse período. Um é Abílio Clemente Filho... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas esse menino é mestiço.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Que é negro. Que é um 

negro e já teve Audiência aqui sobre o caso dele. Não temos informações, mas tem 

muita informação da militância dele, do desaparecimento dele pelo Deputado Antonio 

Mentor, que é daqui da casa. Agora, eu estou pensando assim em levantar por hipótese, 

não seria o Marco Antonio Batista Dias?  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não tenho a menor ideia, não conheço.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Porque o Marco 

Antonio Batista Dias ele tem 15 anos quando ele desaparece. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas alguém tem fotografia desse rapaz? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Tem. Tem no livro, no 

dossiê. Eu vou buscar o dossiê lá para você. Você busca, Renan? Vamos buscar o dossiê 

porque você vai ver, tem a foto dele. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Esse menino eu procurei depois no cemitério e não 

achei o enterro dele.   

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não. Ele é desaparecido. 

A família procura ele desde 1971, justamente essa época que você está levantando, até 

hoje. E os irmãos, hoje, a família vai diminuindo, a mãe morreu em um acidente de 

carro lá em de Brasília para Goiânia em uma atividade de busca, foi em uma atividade 

de busca de informação sobre o filho, ela volta para casa, que ela morava em Goiânia, e 

morreu. Mas tem dois irmãos, o Vladimir e o Renato Dias, um até escreveu um livro 

sobre a Maria Augusta Thomaz e o Márcio Beck, sobre a morte deles, o 

desaparecimento deles, foi até mencionado esse livro aqui outro dia, em uma Audiência, 

da Maria Augusta Thomaz. Ele era loiro, a família é loira, a família é branca de olho 

azul, então, quando você falou desse caso eu fiquei pensando se não seria esse caso. O 

Renan foi buscar o livro, vamos mostrar a foto dele, vamos ver se você... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Ele era uma pessoa muito franzina.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele tinha 15 anos. Pela 

história dele, tinha 15 anos. E ele era um militante do Movimento Secundarista em 
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plena repressão, o que pode ter caído nas garras da repressão porque era um momento 

de ditadura, esse Secundarista, do Movimento Estudantil, é complicado mesmo. Isso 

que eu queria te perguntar, então nós vamos esperar a fot. 

Queria lembrar o seguinte, que eu acho, tem estudos na Argentina, eu não 

cheguei a ver aqui no Brasil estudos mais detalhados sobre esse assunto, se os sítios 

clandestinos de tortura aqui no Brasil são considerados campos de concentração ou não. 

Isso é uma discussão muito teórica, mas nos interessa de uma certa forma porque o 

campo de concentração ele é clandestino, ele em certas características, que os nazistas 

montaram campo de concentração, evidentemente que os nosso não vão ser iguais, 

mas... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Guardadas as devidas proporções... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – As proporções e as 

distâncias e os aspectos culturais, mas seria, isso para tese, mas é uma discussão que a 

gente faz e que a gente deve prestar atenção aqui nas Audiências porque seria, a 

Operação Bandeirante ou DOI-CODI, ele é um centro clandestino de tortura, nós nem 

chamamos de centro clandestino de tortura porque... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Centro legal de tortura não existe.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É, um centro legal de 

tortura nós não vamos ver. Então, é que quando a gente fala os centros clandestinos de 
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tortura nós estamos pensando nos sítios, naquelas casas da morte, que fora das 

instituições. A OBAN ela é um híbrido, porque ele tem uma parte que é a delegacia, o 

36ª, e outra parte que ninguém nunca esclareceu, que é aquela outra parte. Ela funciona 

nos dois prédios como centro de tortura, de assassinado, de desaparecimento. Funciona 

nos dois prédios, mas isso é bastante, eu acho que tem que ser bem esclarecido aqui 

durante as Audiências, porque nós estamos pleiteando recuperar, ali ter um centro de 

memória, fazer um centro de memória na Operação Bandeirante, onde foi a Operação 

Bandeirante, que é a 36ª. Porque não é só lá atrás, você acho que ficou lá atrás, naquela 

parte, você ficou na frente. Mas, por exemplo, na minha época muitas pessoas foram 

torturadas, eu mesma fui torturada e vi um assassinado, sou testemunha ocular de um 

assassinato dentro da 36ª Delegacia, do Carlos Nicolau Danielli, ele era um dirigente 

comunista, ele é assassinado dentro da 36ª Delegacia, não é lá atrás.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não, mas eu não... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Estou só esclarecendo. 

Não, não estou esclarecendo para você, Ieda, que você é da minha luta, você já sabe, 

mas eu estou colocando aqui porque isso, às vezes vai pleitear, hoje outras pessoas 

entram nessa luta e não conhece essa história, então é bem a gente reforçar isso.  

Agora, o campo de concentração, uma característica dele que nós sempre 

ficamos na dúvida se a gente chamaria os nossos de campo de concentração, é o 

trabalho. E quando você fala eu você está trabalhando na cozinha é campo de 

concentração.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não fosse eu judia, não é? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sim, ainda pega a judia 

e põe, as características, isso fica muito acentuado, para mim, porque é uma 

preocupação que eu tenho em definir o campo de contração, isso é uma questão 

conceitual, mas que eu acho importante.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas, se você pensar, chega determinada altura que 

você está ali, eu estava me sentindo personagem de filme, você fica... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu entendi. Mas eu acho 

que essa questão do campo de concentração fica uma característica forte essa questão do 

trabalho, porque se a gente for pegar lá a ESMA, que é a Escola Mecânica Armada, lá 

em Buenos Aires, lá hoje é um centro de memória, de direitos humanos, mas é um local 

onde nós vamos ter o trabalho como uma atividade... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Como forma de dominação.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Como uma atividade 

permanente dos presos que ali se encontram. Trabalho assim, eles eram obrigados a 

fazer passaporte falso para os próprios policiais que atuavam ali e outras coisas mais. 
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Então, quando você falou do trabalho o que me impressionou foi isso, se poderíamos 

caracterizar a Operação Bandeirante como um campo de concentração? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Guardadas as devidas proporções, com certeza.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Poderíamos? Pois é. 

Fica essa questão. Agora o livro chegou. Você marcou aqui ou não? Não. Então eu vou 

procurar. Você vai falar, que eu vou procurar aqui no livro aí você fala. É o seguinte, 

Elza, eu queria saber se o Diógenes Arruda, porque o Diógenes Arruda foi companheiro 

do meu partido, ele era do meu partido quando eu era daquele partido, que era o Partido 

Comunista do Brasil, e ele foi torturado e denunciou essa tortura e ele era uma pessoa 

que, ele foi torturado mas ele também denunciou bastante a tortura, e eu tinha a 

impressão, e eu vivia clandestina quando ele foi preso, então eu não podia visitá-lo. Eu 

tinha informações que eram, chegavam até a mim vindas de vários lugares até, então 

você perde muitos elementos dessa informação. Mas eu tinha a impressão que ele foi 

torturado também dentro do quartel, porque sempre isso era muito comentado no 

partido, que ele tinha sido preso, que ele foi torturado na OBAN, mas que ele foi 

torturado no quartel.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Ele foi no DOPS... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sim, no DOPS, claro, 

porque o Fleury não suportava o Diógenes Arruda, imagina. Isso quem conheceu o 
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Diógenes Arruda sabia. Ele era uma pessoa que ele não fazia concessão de jeito 

nenhum, ele foi muito digno, ele era um comunista e ele falava, eu sou comunista... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Da esquerda para a direita, da direita para esquerda, de 

cima para baixo... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Isso. E não vou falar. E 

não vai falar. E ele falava para os caras mesmo, eu não vou falar. Comunista não fala. E 

ele se manteve.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – O Gaeta, na OBAN, quando o torturado falando do 

Luiz Eduardo Merlin falou, esse cara parece o Arrudão.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Está parecendo o 

Arrudão.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – (ininteligível) torturando ele e o desgraçado não falou. 

Esse aqui também não quer falar.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Pois é. E o Arrudão ele 

foi, comportamento dele foi o tempo todo assim. Felizmente, isso eu vi, porque o 

Arrudão tinha várias características, mas essa da firmeza, da dignidade, essa ninguém, 

da dignidade na prisão ninguém critica. Porque às vezes a gente, e aí eu queria saber se 

ele passou pelo quartel, porque para nós é importante a gente saber porque nós estamos 

procurando como é que foram mortos, como é que foram desaparecidos, aonde é que 

eles passaram, e ainda nós temos poucos elementos para esclarecer isso, mas... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – O que eu me lembro é que ele também foi levado para 

o Rio, não ficou só em São Paulo, então, quando a gente estava em São Paulo e ele foi 

levado para depoimento no Rio. E foi realmente uma pessoa assim muito correta, muito 

digna de estar sempre à defesa dos princípios que ele acreditava. Então eu acho que 

pode ter diferenças de outra natureza, mas em relação a postura dele não. Quer dizer, é 

uma pessoa muito correta, muito digna em relação ao que ele acreditava. Agora, o que 

eu estava lembrando também é assim, até algum tempo atrás, aquele pessoal ligado à 

Record, que estava fazendo também um levantamento dos locais de sítios de tortura, um 

dos locais é ali perto de Carapicuíba. E eu me lembro de, na minha época acadêmica, de 

estar mais em contato com essas festas populares e tudo e a gente fazia a festa de santa 

cruzinha perto de Carapicuíba, e quando, passado prisão, passado o exílio, quando 

voltei que voltei lá no local fiquei sabendo que lá tinha um local de tortura onde várias 

pessoas foram para lá. E aí, como a pessoa que comentou era morador, então devia 

saber o que estava acontecendo, com aquele pessoal da Record que estava fazendo 

também aquele levantamento, eu passei para eles a informação. Agora, nunca soube 

realmente depois se chegou, se confirmaram ou não. 

Mas, eu acho que assim, em um momento você tem esses locais como locais de 

festa, de tudo, e em um outro momento aquele local se transforma em um local de 

tortura.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      88 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não. Não pode ser. Esse 

levantamento que o, essa pergunta que eu fiz aqui para ela sobre o Marco Antonio 

Batista Dias, se ele é a mesma pessoa que ela viu sendo morta na Operação Bandeirante, 

não pode ser a mesma pessoa por causa do ano. Eu me confundi. Eu achei que era 1971, 

mas é 1970. Ele é 1970. Então é um ano de diferença. Não é.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Ele é biótipo desse moço que está do lado do Adriano.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não é. Por causa do ano, 

não é possível. Em 1971 ele já tinha desaparecido. Ele não ia ficar um ano lá... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não. Só o Edgar... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Só o Edgar Aquino 

Duarte que ficou dois anos. Mas a gente não sabe de outro caso que tenha ficado ali na 

Operação Bandeirante. E eu acho que fica descartada essa hipótese. Nesse momento fica 

descartada essa hipótese. Eu estava tentando lembrar... 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – A sensação que eu tenho, Amelinha, é que esse 

menino ele não tinha... 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Quem vai falar agora é a 

Ieda de Seixas.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – De novo? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Você não está falando? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – É o seguinte, esse menino, a sensação que eu tenho é 

que pelo comportamento dele durante a tortura é que eles queriam saber de alguém e 

esse menino não tinha a menor ideia. Tanto que surge a palavra Santos, eu não sei se era 

José Santos, cidade de Santos, e era um menino que ele não, tudo, tudo, não é a questão 

de ele responder simplesmente não sei para se livrar da tortura ou porque era um cara 

muito firme. Efetivamente ninguém, acho meio difícil alguém usar uma expressão, pelo 

amor de Deus, eu não sei do que vocês estão falando. Isso não me parece, eu posso estar 

enganada, de um militante na tortura pode dizer não sei, não sei, não sei. Mas esse pelo 

amor de Deus me parecia uma pessoa que não pertencia aquele mundo, entendeu. É 

isso. Tanto que ele estava meio assustado na hora que chegou, porque sentaram ele, eu 

lembro da camisa do garoto, era uma camisa clara com risquinho azul e a manga da 

camisa, que ela era curta aqui, e estava frio, gozado. Isso foi em abril, estava, mas ele 

estava de manga de camisa. Que estranho. Aquele garoto deve ter vindo de algum lugar 

que era quente, provavelmente. Ele estava com o cabelo parecia que molhado, sei lá se 

era gel, gomex, provavelmente, porque o cabelo dele era liso, e ele estava com um calça 

social meio bege e eu lembro que a camisa era branca com uns risquinhos azuis ou 
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cinza, sei lá, uma coisa assim, e o comportamento dele era uma coisa do tipo, pelo amor 

de Deus, mas eu não sei o que é que vocês estão dizendo. Era a única coisa que a gente 

ouvia. E foi até o fim. E esse menino efetivamente desapareceu porque ele não foi 

levado junto, para baixo, junto com os meninos. O corpo dele, eles apagaram as luzes e 

a gente ouvia aquela movimentação, os caras correndo pela escada, descendo, o barulho, 

e nunca mais, e depois a reação daquele demônio lá, do tal do Major Edgar entrar e 

dizer assim, não, não aconteceu isso, vocês estão loucas. Como não aconteceu se nós... 

Não, não, não. Vocês estão loucas. Isso não aconteceu. Nem apagou a luz. Então uma 

coisa muito estranha. A sensação que eu tenho é que esse menino ele foi preso porque 

queriam, assim, aquelas coisas de querer saber quem é, e eles exageraram na mão e o 

rapaz morreu.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Então, nesse exagero de mão eu acho que assim, era 

uma das posturas que eles faziam questão de colocar. Por exemplo, quando eu fui 

levada junto com a Cidinha Santos, de Ribeirão, do DOPS para o Presídio Tiradentes, 

eles nos colocaram, primeiro a saída dali onde hoje é o Memorial da Resistência, que ali 

era o presídio, o presídio maior do outro lado, mas ali você tinha as celas, tinha tudo. 

Quando a gente saiu dali eles tinham a população do lado de fora ficava esperando 

quem ia sair, e eles faziam questão de deixar juntar público para ver os terroristas que 

estavam saindo. Então o que é que eles faziam? Eles punham o pessoal todo com 

metralhadora, você entrava dentro da caminhonete, do carro, e aí vinha um policial atrás 

com a arma na tua cabeça, estava eu e a Cidinha no banco de trás, e o Paulo de Tarso 

Venceslau na frente. Então, no Paulo de Tarso eles punham a arma na testa e na Cidinha 

e em mim nas costas, porque eles estavam atrás de nós. E iam ali do presídio, para o 

Presídio Tiradentes dali do DOPS até lá com a maior velocidade que era para você levar 

susto, para você achar que ia desequilibrar, que você podia estar sendo, enfim, era 

realmente psicológico. E quando você chegava no presídio eles faziam você ficar nu e 

ficar fazendo movimento para ver se não tinha nada na vagina, para ver se não tinha 

escondido nada, aquele agachamento para poder estar... Então, era uma forma de 

desestruturar a pessoa na sua intimidade, na sua forma e ser. Então, essas nuances todas 
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elas acabam não sendo muito difundidas porque as pessoa recatam a sua dignidade, não 

querem que a família fique sabendo que aconteceu isso e tudo, mas foram situações que 

eram comuns no dia a dia.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – No dia a dia. Mas, eu 

posso fazer uma outra pergunta para a Ieda? Porque a Ieda, ontem nós ouvimos um 

agente, um Ex-Sargento do Exército que trabalhou na Operação Bandeirante, que 

trabalhou no DOI-CODI, e ele falou que tinha quatro mulheres que atuavam junto com 

os torturadores e com os demais funcionários ali da Operação Bandeirante. E uma delas 

era Beatriz ou Bia e era loira. Por isso que quando você... 

 

 

A SRA. IEDA  SEIXAS – Essa era Beatrice. A história dela... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – E não era loira? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. A história dessa moça é uma história muito 

louca porque ela apareceu na Operação Bandeirante. Ela apareceu e eu vou dizer o que. 

A gente estava no banheiro e a Iara já viu ela sendo interrogada. Os caras não sabiam 

que a Iara estava vendo. Os próprios caras da OBAN não sabiam quem era a moça, 

porque ela apareceu assim da madrugada para manhã com fita nos olhos e na boca e nos 

braços. Alguém colocou ela ali. Quer dizer, existem várias teorias. Algum daqueles 

diabos ali veio de noite, o cara tinha livre acesso, largou a mulher e foi embora. Ela 

estava, como é que se diz? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Amordaçada. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Amordaçada. Porque ela tinha uma fita na boca. E 

essa moça ela era estudante de arquitetura, tinha um comportamento estranho e ela 

permaneceu muito tempo no DOI-CODI, porque ela não perguntava, não queria saber 

nada, mas ela tinha umas coisas assim, ai, meus dedos estão enferrujando porque eu não 

posso tocar piano. E uma pessoa sendo torturada. O que é que você faz com uma pessoa 

dessa? Você quer bater, não é? Mais uma vez. Ela tinha um comportamento, tanto que a 

gente alijou ela. A gente não deixava ela participar de nada porque ela era estranha. E 

ela permaneceu muito tempo. Depois que a gente saiu do DOPS, nós fomos para o 

DOPS, elas voltaram, ela com a minha mãe e o Tibiriçá, o Brilhante Ustra, bota junto 

para ver se ela enlouquece a velha. Só que minha mãe enlouqueceu a moça porque 

minha mãe começou a contar umas histórias de círculo do fogo, enfim, umas histórias lá 

e a moça teve que entrar na da minha mãe. Mas o nome dela era Beatrice, ela era belga, 

tinha sotaque, tinhas umas históricas malucas de que ela era sobrinha do Rei Carol e que 

ela fugiu da Romênia, mas ao mesmo tempo era Belga, e que chegou em um Porto e não 

tinha luz incendiaram o irmão dela de nove anos para poder iluminar o Porto, os 

comunistas fizeram isso. Quer dizer, aí eu disse, teu irmão devia ser muito grande, não 

é? Porque como é que você vai incendiar uma pessoa para iluminar um Porto, o 

gurizinho tinha só nove anos. A mulher eu não sei até hoje qual é a dela, porque se você 

perguntar para a Lenira, para qualquer uma que foi, mas é verdade. Eu acho que ela foi 

colocada ali para enlouquecer a gente, só que a gente deu um nó nela, porque nós, eu e a 

minha irmã e aí aparece a Tânia Mendes e a gente diz, olha, não fala com ela. Mas era 

Beatrice e ela permaneceu presa, eu não sei o sobrenome dela, ela tinha um sobrenome 

e falava francês, ela era belga porque ela tinha sotaque inclusive. Ela tinha ligação com 

o pessoal da AP porque foi presa uma moça da AP, na hora que a moça chegou na cela 

do lado essa mulher ficou tão nervosa que ela quase que arrombou a parede para poder 
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falar com essa pessoa, que eu não lembro quem era a moça. Mas era Beatrice, não era 

Beatriz, e era loira não era morena.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que, eu queria 

fazer uma proposta de resolução, encaminhamento da Comissão da Verdade. Tem que 

ser convocado aqui o Delegado de Polícia Davi Araújo dos Santos pela denúncia, outras 

denúncias que foram feitas aqui a respeito da atuação dele, aquele que diz que não 

tortura mulher feia.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O pior é ser abusada por um ogro daqueles. Se fosse 

um cara bonito ainda vá lá, mas pelo amor de Deus.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Então é necessário que 

ele preste depoimento, que ele preste esclarecimentos sobre os crimes que ele cometeu, 

porque aqui ele já apareceu no caso do Aylton Mortati, tem um exame, um pedido de 

exame, uma requisição de exame de laudo necroscópico assinado por ele dizendo que 

encontrou um cadáver bem no dia, nos dias que o Aylton Mortati teria sido preso, 

porque o Aylton Mortati deveria ter sido preso no dia quatro de novembro de 1971 e 

morre, quer dizer, a gente nunca sabe o final, que ele é um desaparecido, mas lá nesse 

documento do Davi dos Santos, assinado pelo Davi dos Santos Araújo, ele teria, ele, 

Davi, encontrou um cadáver debaixo do Viaduto Bresser. Quer dizer, é estranho um 

Delegado de polícia estar andando na rua e encontra um cadáver debaixo do Viaduto 

Bresser no dia 14 de novembro de 1971 e está escrito 36ª Delegacia, que a 36ª é aqui no 

Paraíso e ele acha lá na Bresser, que não é nem função dele estar ali vasculhando o 

Bresser. E ele risca, não é risca, bate, naquele tempo que tinha máquina de datilografia 

tinha o x, quando você errava você não punha x? Então ele põe x em cima do 36ª e põe 
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em cima 25, 25ª. Mas ele esqueceu que ele assinou, está assinado Davi dos Santos 

Araújo, então eu acho que ele tem que ser ouvido aqui por essa Comissão, esse é um 

dos assassinos do seu pai, que é o Joaquim Alencar de Seixas, que foi assassinado no 

dia 17 de abril de 1971 aqui em São Paulo, na Operação Bandeirante, e ele foi o cara 

que te estuprou, não é, Ieda? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – É. É considerado estupro. Fundo de garrafa. A minha 

violação foi manual.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É. Mas é estupro. É 

estupro. Então isso aqui tem que ser registrada essa denúncia e ele tem que esclarecer 

para a Comissão da Verdade, tanto a Comissão Estadual como a Comissão Nacional da 

Verdade.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O duro é ser abusada sexualmente por um ogro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, Elza, quer falar mais 

alguma coisa para concluir? Chega de sofrimento não é? Bom, eu queria agradecer a 

presença de todos e todas, e até fazer esse encaminhamento que você falou, Amelinha, 

tem que aprovar, esse encaminhamento tem que aprovar. O pessoal da Agência Brasil 

está aqui hoje não é? Eu vou fazer uma solicitação no ar, como a TV Assembleia tem as 

imagens via internet, a gente gostaria de saber se a TV Brasil não poderia retransmitir 

ou pelo menos aproveitar, pedir as imagens. Isso é importante para a gente. Então hoje 
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nós estamos encerrando nossos depoimentos. Amanhã não vai haver sessão, não é 

Amélia? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Certo. Então amanhã ao 

meio dia lá na Geologia na ESP vai ter a Caravana da Anistia, com reconhecimento da 

morte do Alexandre, o Queiroz ainda vai ficar para uma outra oportunidade, as seis 

horas da tarde, na Catedral, tem a missa do Vannucchi, na Catedral, hoje a noite tem o 

show, as 19 horas, no Centro Cultural Vergueiro, do Sérgio Ricardo, que ele vai falar do 

calabouço, amanhã, sábado as 15 horas terceira edição do Projeto Cine Biju, Cine 

Memória, com o Núcleo da Memória, exibição do documentário, 1964, Um Golpe 

Contra o Brasil, de Alípio Freire, na Praça Roosevelt, 184. Quem quiser confirmar são 

dois e-mails, andresa@pjsp.org.br ou contato@nucleomemoria.org.br. E, finalmente, 

domingo as 19 horas mudança do nome do Studio 184 para Teatro Studio Heleny 

Guariba, Praça Roosevelt, 184. 

Agradecer as companheiras Elza Lobo e Ieda de Seixas pela coragem, pela força 

do depoimento. Queria fazer um requerimento, que a TV Assembleia editasse a 

gravação do Merlino para a gente poder, para a gente entregar para a família, em 

primeiro lugar, a gravação do Merlino para a gente começar a utilizar, talvez a gente 

possa até usar lá no Biju, porque a Dulce vai anunciar lá o Projeto. Ninguém quer falar 

nada mais não?  

Bom, não havendo mais nada declarar, nada a ser dito, damos por encerrada a 

presente Sessão. Obrigada.  

 

*      *      * 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      96 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE  

 

PRESIDENTE  

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

 

14/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      1 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/03/2013 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo. Audiência com depoimentos de mulheres sobreviventes. São 

Paulo, 14 de março de 2013, Auditório Teotônio Vilela. Instalação. Está instalada a 22ª 

Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 14 de março de 2013, Assembleia Legislativa, Auditório Teotônio Vilela para oitiva 

de depoimentos de mulheres sobreviventes, Elza Lobo e Ieda Seixas.  

Antes de constituir a mesa eu só queria pedir para dar oficialmente. Podemos 

ficar aqui nesse canto, para efeito de gravação? Podemos ficar? Elza, senta aqui. Ieda, 

vem para cá.  

Antes de começar os depoimentos eu queria dar uma notícia que é importante, 

que se conceitua na literatura no campo que nós estamos trabalhando como sítios da 

memória. Então ontem o Governo Federal, através do Serviço de Patrimônio da União, 

divulgou a seguinte nota, transcrita pelo jornalista Bruno Paes Manso: O prédio amarelo 

e marrom de arquitetura eclética, que por 72 anos abrigou o Tribunal da Justiça Militar, 

na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, zona sul de São Paulo, vai receber o Memorial 

dos Advogados e Presos Políticos contra a censura, além de funcionar como sede das 

Comissões Nacional e Estadual da Verdade. Durante a ditadura militar, no local foram 

julgados o Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a atual, Dilma Rousseff, além de 

ser palco de inúmeros episódios da história política brasileira. Há dois anos, o imóvel, 

que pertence à União, aguardava a definição de seu destino. Os moradores da Bela Vista 

pediam para que ele fosse transformado em uma Companhia da Polícia Militar. A 

Superintendência do Patrimônio da União chegou a oferecê-lo para a Guarda Civil 

Metropolitana. 

No fim de fevereiro, o prédio chegou a ser invadido por movimentos sociais que 

cobravam uma definição sobre o destino do edifício. Tivemos na sexta- feira uma 

reunião com o prefeito Fernando Haddad, que liberou o imóvel para ser cedido à 
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Comissão da Verdade, disse a superintendente do Patrimônio da União em São Paulo, 

Ana Lúcia dos Anjos. 

 O Deputado Adriano Diogo, Presidente da Comissão Estadual da Verdade, 

comemorou a decisão. Agora só falta o prédio do DOI-CODI, disse, em referência aos 

fundos do 36º Distrito Policial, no Paraíso, zona Sul, um dos centros de tortura durante a 

ditadura militar. A Comissão da Verdade também quer transformar o prédio em um 

museu, como já aconteceu com a antiga sede do Departamento de Ordem Política e 

Social, DOPS, próximo da estação da Luz, no centro. Absurdo. Quem não gostou da 

decisão foram os moradores da região que brigavam para ter uma base da Polícia Militar 

atuando na área. Eles afirmam que há muitos furtos e roubos na região, por causa da 

grande quantidade de universidades nos arredores. Os estudantes são muito visados. A 

comunidade queria uma base da PM para aumentar a segurança do bairro, afirma o vice- 

Presidente do Conseg, Flávio Guarniero. Ainda bem que o Bruno Paes Manso tem juízo 

e pôs como subtítulo, absurdo. 

  

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-SP, Marcos da Costa, 

afirma que o memorial será fundamental para contar a história da luta pelos direitos. 

Ainda estamos discutindo como montaremos o memorial, mas mostraremos fatos que 

ajudam a saber mais sobre a cidadania no Brasil. 

Então acho que é um importante passo para a democracia e para contar a história 

que essas mulheres vão contar hoje aqui, a Elza Lobo e a Ieda Seixas, irmã do nosso 

companheiro Ivan Seixas. Ainda para terminar eu quero dizer o seguinte, quem quiser 

assistir o filme que o Alípio fez junto com o núcleo da memória pode confirmar pelo 

endereço eletrônico andresa@pjsp.org.br ou contato@nucleomemoria.org.br. Sem mais 

delongas, vamos passar aos depoimentos das nossas companheiras. Quem começa? 

Elza? Vamos lá. Com a palavra, Ieda Seixas. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS - Meu nome é Ieda Axelrud Seixas. Eu sou filha de 

Joaquim Alencar de Seixas e Fanny Axelrud Seixas. No dia 16 de abril de 1971, eu a 
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minha mãe e a minha irmã fomos presas à noite na casa onde morávamos. Meu pai e 

meu irmão, o Ivan, porque eu tenho mais um irmão chamado Irineu, que é o caçula... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá uma água para ela.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Que raiva. Eu não sou assim. Estou com raiva agora. 

Bom, nós fomos as três, meu irmão foi levado para minha casa, o Ivan, ele estava 

ensanguentado, andando com dificuldade, algemado, aí nos prenderam. Eu ainda, não 

por coragem nem por nenhum tipo de bravura, eu tentei resistir, tentei pegar uma 

metralhadora que estava acima do sofá, em ato de loucura, porque eu não estava normal. 

Eu realmente, na hora da prisão eu acho que eu saí do ar. Aí nós fomos levados para o 

DOI-CODI, onde eu fui separada da minha mãe e da minha irmã, fui levada para um 

banheiro, primeiro fui interrogada, eu não estava normal. Aí me trancaram em um 

banheiro que era um banheiro cumprido, que tinha uma pia, o chuveiro em cima da pia e 

um vaso sanitário, e depois uma cama que era só uma tela com um cobertor em cima. Ai 

eu fiquei ali, entravam homens toda hora, uns davam tapa na cara, pegaram, tiravam o 

cigarro da minha mão ou, enfim, de repente eu ouvi gritar assim, traz o Ivan, todas as 

luzes se apagaram do prédio e uma rajada de metralhadora e eu ouvi os gritos da minha 

mãe, naturalmente. Depois eu fiquei nesse banheiro, aí de repente entraram acho que 

entraram uns 10 homens, eu não lembro o nome de todos, mas, com certeza eu lembro o 

nome de um que é Davi dos Santos Araújo, foi um Delegado de polícia, conhecido lá 

como capitão Lisboa, como, ele tinha vários nomes. Era um sujeito asqueroso, parecia 

um ogro, de chapeuzinho assim. Ele usava um maldito chapéu. E aí eu estava sentada 

nessa cama, aí um outro sujeito sentou aqui do meu lado e começou me pressionar e ele 

daqui me pressionou também, tirou o sapato e ele abusou sexualmente de mim. E o meu 

desespero foi muito grande que eu pedia para ser torturada. Uma coisa meio estúpida, eu 

dizia, me dá choque, mas não faz isso comigo. Aí aquilo durou algum tempo, depois me 

tirar, de madrugada, já estava amanhecendo o dia, um carro também cheio de homens, 
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eu também não sei o que eles queriam nem aonde eles me levaram. Eu fiquei sabendo 

depois que me levaram para o Parque do Estado, que parece que era o estradão, o 

famoso estradão do esquadrão da morte. E me causou um medo pelo seguinte, porque 

eu não tinha noção de onde eu estava e eu achei que iam me matar. O meu irmão foi 

levado em um outro carro, uma hora eles pararam acho que para tomar café, não sei o 

que, em uma banca de jornal, e eu vi estampada a notícia da morte do meu pai. Mas, 

cabe salientar que meu pai estava vivo ainda. Noticiaram a morte do meu pai no dia 27 

de manhã, mas o meu pai só foi morto no 17 a noite. E durante todo esse tempo que eu 

estive dentro desse carro, novamente esse Davi dos Santos de Araújo, porque tinha um 

que me pressionava, me imobilizava com o corpo, e o Davi dos Santos de Araújo 

novamente abusou de mim. Depois, bom, enfim, voltamos para OBAN, estar na OBAN 

não precisam botar a mão em você, porque eu tenho os gritos na minha cabeça até hoje, 

porque a sala que as mulheres ficavam, a cela, eram duas celas, eram duas salas 

improvisadas, em cima ficava a sala do pau. Uma vez, que não precisa descrever aqui, 

acho que outras pessoas já fizeram, o cotidiano da Operação Bandeirante, do DOI-

CODI. E eu não sei até hoje por que é que eu fiquei um ano e meio presa e fiquei quase 

um mês, 27 dias na Operação Bandeirante se eu nem era militante, eu era apenas filha 

do meu pai.  

Aí um dia chegaram para nós e disseram, estava eu, a minha irmã, a Tania Maria 

Mendes, uma jornalista da Ala Vermelha, e uma moça chamada Beatrice, que eu não sei 

o sobrenome e nem sei quem é porque essa mulher era uma figura muito estranha, ela 

era militante, eu não sei como é que aquela mulher apareceu.  

Na outra cela estava a minha mãe, a Joana D’Arc Gontijo, a Márcia Neli e tinha 

mais umas duas meninas do Espírito Santo, a Pedrina e a Maria Helena, que eram 

mulheres, uma mulher do Henrique e a outra mulher do Rei, Dimas Antônio Casemiro. 

Aí eles chegaram e disseram assim, Pedrina, Maria Helena e Fanny para trabalhar na 

cozinha. E eu e a minha irmã, na mesma hora, assim, óbvio, porque nós não iríamos 

permitir, porque eles queriam, a gente viu naquilo um ato de querer quebrar a minha 

mãe, porque a minha mãe era mulher do Joaquim Alencar de Seixas, que eles mataram, 

porque eles tinham uma gana, não sei até hoje por que, que eles queriam humilhar. 

Então nós duas dissemos, nós vamos. E sem que nada tivesse sido falado. Foi um troço 

absolutamente espontâneo, a Tânia Maria Mendes, a Joana Gontijo e a Márcia Neli, nós 
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também. Então nós fomos para a cozinha. Eu falo questão de registrar isso porque eu sei 

que para muita gente da esquerda pode constar que nós estávamos colaborando, mas nós 

não estávamos colaborando. Foi uma atitude política porque ou a gente fazia assim ou a 

minha mãe, a Maria Helena, a Pedrina iam apanhar e iam acabar tendo que ir. E nós 

aproveitamos essa situação para o que? Para começar a mandar comida, porque vocês 

devem saber muito bem, se vocês não sabem, é o seguinte, a hierarquia da comida eram 

os oficiais, Delegados, toda a rapinagem, os cachorros, as mulheres e depois vocês. E 

nós começamos a esconder comida. A comida chegava à gente escondia ovo, carne, que 

todo mundo estranhou quando começou a comer carne. Foi uma atitude política. Pode 

constar para o resto da esquerda que a gente estava colaborando, mas eu faço questão de 

esclarecer isso. E em uma das vezes quando a gente estava nessa cozinha... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que uma vez, eu 

não queria nunca interromper, mas essa, vocês sabem que uma vez eles chegaram com 

um latão, eu estava lá fora, eles puseram o cachorro para comer a nossa comida antes no 

latão.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas era isso mesmo. E tinha uma coisa, aqueles 

bestas, tinha um sujeito que enfiava bife no bolso e a ordem era essa, para servir assim, 

os oficiais, os Delegados, depois vinha à rapinagem menor, depois os cachorros, depois 

as mulheres e vocês eram os últimos. Então a gente resolveu assim, os caras tem que 

estar fortinhos pelo menos para apanhar mais forte. Então a gente levava ovo, fruta, 

escondíamos, que não era permitido. Isso era uma coisa para vocês, não era para ir carne 

e nem ovo. A gente botava embaixo do arroz carne e ovo. Mas a atitude política era o 

seguinte, ou a gente cedia indo para cozinha ou ia apanhar todo mundo e ia para a 

cozinha de qualquer jeito. Ou não? Aí, quando nós estávamos na cozinha... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Maria Mendes qual que 

era? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – A Tânia Maria Mendes era uma jornalista da Ala 

Vermelha. A mulher do Fernando Marcelo. E a outra é a Márcia Neli, não sei, não me 

lembro do sobrenome dela. Ela é uma professora de Geografia que mora agora em 

Minas Gerais.  

Aí uma das vezes, quando nós estávamos na cozinha, chegou preso, quem 

conhece, lembra da Operação Bandeirante, você tinha algumas alternativas de entrar 

direto ou então entrava e sentava em um bendito banco bem perto da cozinha. E ali 

tinha um menino sentado que eu acredito, ele era extremamente franzino, um garoto 

louro, de cabelo muito claro, estava extremamente assustado, claro, e ele estava assim 

com uma camisa de manga social, e eu me lembro do detalhe que ele dobou aqui a 

manga, a manga era dobrada assim, mas ele era muito franzino. Eu olhei para ele e falei 

assim, esse menino deve ter uns 13 anos. Ele devia ter mais, é claro. A Joana teve a 

oportunidade, chegou perto dele e perguntou se ele queria água. Ela não atinou, nem ele 

falou o nome nem nada. Claro que deram um safanão na Joana e levaram o garoto e os 

recolheram imediatamente. Porque uma das tarefas nossa era lavar louça, mas nesse dia 

não mandaram lavar louça. E aí começaram a torturar esse garoto e por volta, sei lá, de 

umas duas e meia, três horas da tarde, e ele foi torturado até o anoitecer. E ele morreu. E 

eu não sei quem é esse garoto. Eu não sei. A única referência que eu me lembro de 

falarem qualquer coisa Santos, mas eu não sei se era a cidade, se era o sobrenome, e 

esse garoto só dia, pelo amor de Deus, eu não sei do que é que vocês estão falando. E aí 

ele foi torturado, de repente silenciou e um dos diabo lá falou assim, uma coisa como, 

não é se excedeu, eu vou usar uma expressão chula, deu merda porque não era para 

acontecer isso. Aí eles apagaram todas as luzes e a gente ouviu descendo as escadas e 

jogaram o corpo do garoto em uma perua, lá naquelas C14. Depois as luzes foram 

acesas e um, eu não sei o nome verdadeiro do sujeito, um tal de Major Edgar, apareceu 

lá, abriu a porta e perguntou assim, e aí, como é que estão as coisas? Uma pergunta 
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absolutamente imbecil, mas ele costumava fazer. E a gente começou a falar, nós 

estávamos assustadas, ele disse, não, isso nunca existiu. Vocês estão loucas. Nunca 

existiu. Ele queria nos convencer que nós, sete mulheres, se fizer a conta talvez seja 

mais, não tínhamos ouvido nada. E eu não sei quem é esse garoto. Eu já tentei, agora me 

ocorreu que eu procurei na documentação, quando a Luiza Erundina era prefeita ela 

conseguiu para a gente os livros tudo de Perus. Mas esse garoto pode estar enterrado em 

Quarta Parada, Vila Formosa. Eu não sei quem é esse garoto. Não sei. Não tem a menor, 

e eu fico assim, alguma família está procurando por ele, mas eu não sei, realmente não, 

e para todo mundo que eu pergunto todo mundo diz que não sabe quem é. O que é que 

tem Santos com isso também não sei. Se era José dos Santos ou se era cidade de Santos 

ou coisa que o valha, eu não sei realmente.  

Depois desse, eu estou colocando essa questão desse garoto porque eu acho que 

cabe, de qualquer maneira, vocês talvez tenham mais condição, de investigar quem é 

essa pessoa. Porque não e, ele era um menino do biótipo desse moço aí, só que o cabelo 

dele era louro. Louro, louro. Clarinho mesmo. Um sujeito branquinho, mais franzino. E 

eu não sei, esse garoto acho que foi torturado durante umas duas ou três horas, de 

repente ele apagou. E os caras disseram, houve excesso, deu merda, enfim, mataram o 

garoto e ele desapareceu, porque ele não foi levado lá junto com os homens. Não. Ele 

desapareceu. Ela não saiu com as perninhas dele, ele desapareceu.  

Depois da Operação Bandeirante, aí nós fomos levadas, eu e minha irmã 

primeiro, para o DOPS, onde nós ficamos, eu fui para o DOPS eu acho que dia 10 de 

maio, uma coisa assim, eu acho que foi isso, e aí nós permanecemos até nove de julho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabia o que tinha 

acontecido com o eu pai já? 
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A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Aí é que está. Eu só, exatamente, porque é o 

seguinte, eu vi a notícia da morte do meu pai, depois eles nos tiraram a mim e a minha 

irmã, enfim, para procurar a casa do Rei e aquelas coisas todas, depois a gente trouxe, 

voltou, quando a gente voltou para o DOI-CODI a minha irmã não ficou mais com a 

minha mãe, foi trancada no banheiro lá em cima comigo. E eu me lembro que tinha uma 

cama, de repente montaram uma cama, e a gente entrou no banheiro, estava bem perto 

da porta assim, aí eles vieram com um copo desse tamanho com leite morno, e eu não 

gosto de leite morno, e eles me obrigaram a beber E era um leite extremamente doce. Eu 

tenho essa sensação até hoje, era um copo grande, toma tudo. E eu me lembro assim da 

mão do sujeito falando isso, depois eu apaguei, não lembro mais nada. Eu só acordei no 

outro dia com uma sensação de estar muito relaxada. Eu levei anos para entender que eu 

fui dopada, porque não tem outra explicação. Um leite com açúcar não vai te fazer isso. 

E eu acordei no outro dia assim espreguiçando, sem saber onde eu estava, e eu me 

lembro do tal de Major Edgar entrando e perguntando como eu estava, eu e a minha 

irmã. E as duas, assim, sabe, a gente caiu do caminhão naquela hora. Depois eles nos 

tiraram de lá e nos levaram para baixo, para uma sala que ficava uma sala aqui, a 

vizinha, uma outra cela aí nos levaram, aí veio, ficamos ali e nos não sabíamos, a minha 

irmã me contou, porque quando ela voltou da história da cada do Rei ela se abraçou na 

minha mãe e ela não sabe até agora, ela não sabe inglês, mas, por que ela falou, the 

father is dad, porque ela tinha visto a notícia também. Até hoje ela não sabe, ela nem 

fala inglês, mas por que é que ela falou isso. E a minha mãe disse, eu sei. Eu vi. E eu 

não vi. Eu suponho que a gente tenha sido dopada que foi a hora que retiraram o corpo 

do meu pai, porque esse banheiro ficava bem no banheiro da sala do pau. A minha mãe 

é que presenciou, porque ela ouviu a tarde inteira ele ser torturado, e isso te, qualquer, a 

Joana D’Arc, a Pedrina, qualquer uma delas vai lembrar desse fato porque elas estavam 

lá, e ela dizendo, esse é o meu marido. E ela depois presenciou quando jogaram o corpo 

dele na C14, com a cabeça envolta em um jornal, porque tinha muito sangue, e ela 

reconheceu, e ela viu um tira perguntar para o outro, de quem é o presunto? É do Roque. 

Mas eu não vi o meu pai morto. Efetivamente não vi.  

Depois nós fomos tomar, eles inventaram um banho de sol no meio dos carros 

ali, e eu não lembro, eu tenho lembrança só do banho de sol, mas a Tânia Maria Mendes 

lembra que cantamos o Hino Nacional ou o Hino da Independência, eu não tenho a 
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menor ideia disso. E aí a gente comentou, ela disse, não, o pai foi morto assim, assim, 

assim, porque ela ouviu tudo, viu, ouviu e viu quando jogaram o corpo dele. E eu volto 

a dizer, o DOI-CODI não era só uma questão de você ser torturada. Era, o que você 

presenciava e o clima. Os gritos ficam na sua cabeça, não tem jeito. Não precisa botar a 

mão em você. Você fica ali e você tem uma coisa de, que eu ainda digo para a Tânia 

Maria Mendes, ainda bem que você foi presa, porque houve uma afinidade entre nós 

três que é uma outra moça, a tal de Beatrice, que era uma belga, que eu não sei o que é 

que fazia ali. A mulher era, ela queria nos enlouquecer e era louca ao mesmo tempo. 

Uma pessoa estranha. E ela era anticomunista, ela não sabia por que é que ela estava ali. 

Eu não sei até hoje. Mas, enfim, a gente para manter a sanidade mental, porque se você 

não tentar manter a sanidade mental você entra na dos caras. Você vai, você entra na 

loucura. Então nós cantávamos, mesmo sendo proibido, e é uma coisa estranha, porque 

para quem não passou, mas no centro de tortura você cantar. A música tinha uma 

importância muito grande para a gente porque, quando o Merlino estava sendo 

torturado, na hora que parava a tortura o Paulinho Vannucchi e o Ivan disseram assim, 

começaram a cantar a internacional. E sempre foi uma coisa quase que instintiva essa 

coisa de cantar para sinalizar para quem está sendo torturado, estamos contigo. Não na 

hora que o cara estava gritando, nas na hora que, era quase que um sinal de, você não 

está sozinho. Porque eu acho que a questão da solidão nessa hora é muito importante. Se 

sentir sozinho nisso é terrível.  

Então a gente fazia jogral com revista de fotonovela velha, cada uma dizendo 

uma frase que não tinha sentido, para poder manter a sanidade mental, que isso quem 

passou por lá sabe muito bem, é ou não é, Dona Elza? A senhora primeiro foi jogada em 

um buraco não é? A senhora não tinha, quando você tem uma outra pessoa que você 

chega na cela e a outra pessoa te consola ou diz estou contigo, ou bota, como a Marlene 

Sócrates, que a portuguesa descascou uma bergamota e tirou toda pele, porque ela não 

conseguia beber por causa do choque na língua, ela botava dentro da garganta para a 

Marlene poder se hidratar. Então isso tudo é muito importante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan, vocês sabiam dele? 
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A SRA. IEDA SEIXAS – O Ivan, sabia. Sabia que o Ivan estava do outro lado. 

E tem uma coisa, assim como tem a história de quem matou Odete Roitman, tinha a 

história de quem matou o maldito (ininteligível). Eu não sei, não conheço, não sei quem 

foi. Então eles mataram meu pai, mataram o Rei e disseram que foi o Rei, aí eles 

queriam arranjar, porque tinha um número que eles disseram lá e eu não sei quantas 

pessoas. Devia ser cinco ou seis que estava faltando. Então eles cismaram que tinha sido 

o Ivan, então começou uma pressão, e eu vou esclarecer, quando você é preso sozinho a 

história é uma, quando você é preso com a família você está danado, porque você não 

cuida de você, é ou não é, Amelinha? A Amelinha sabe. Porque eu tinha minha mãe, 

minha irmã, o Ivan, meu pai já tinham matado, eu não tive tempo de chorar a morte do 

meu pai, mas aí tinha a história, então traziam o Ivan, o tempo inteiro a pressão era o 

seguinte, não sei o que não sei o que vão matar a tua mãe e o teu irmão. E a minha mãe 

também, e a coisa pode parecer maluquice, eu do alto dos meus 65, minha mãe tinha 53, 

mas ela era de uma outra época. Ela era uma pessoa doente, ela tinha 28 de pressão, 

certo. Tanto que os vagabundos lá chamavam ela de dona. Irônico. Menos o Brilhante 

Ustra que chama minha mãe de velha assassina. Então a pressão era o seguinte, eu via o 

Ivan, mas era sempre naquela pressão do seguinte, olha, é melhor vocês falarem senão 

não sei o que com o Ivan. Melhor vocês falarem senão não sei o que com o Ivan. Então, 

desde contar piada ou falar coisa que não tinha nada a ver a gente fez para poder desviar 

o foco.  Porque eles cismaram, e eles sabiam que o ponto fraco era o Ivan, porque o 

Ivan era um menino e eu e a minha irmã eu tenho certeza que eles sabiam que nós não 

éramos militantes. Eu sou comunista de carteirinha desde que eu nasci. Eu fui criada, o 

vovô Stalin estava ali na parede, mas eu nunca militei em organização alguma, nem no 

Movimento Estudantil. Não militei porque eu vim para cá militar e me prenderam, 

também eu não posso fazer nada.  

Mas tinha uma questão, eu acho que devia ser atávica porque, em relação ao 

meu pai, porque meu pai foi torturado durante dois dias, o atestado de óbito, toda 

documentação consta que ele morreu no dia 16, mas ele não morreu no dia 16. Ele 

morreu no dia 17. Agora por que também não me pergunta porque eu também não sei a 
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lógica da repressão. Nunca vou saber. Nunca. E o Ivan parecia muito nessas situações, 

traziam o Ivan para dar uma, como dizem os malandros, para dar uma congesta na gente 

para ver se a gente falava alguma coisa. Mas eu não sabia. A minha irmã chegou a fazer 

um raciocínio absolutamente maluco, os caras chegaram, acuaram ela em um canto 

assim, ela não lembra, acho que uns sete homens, agora você vai falar, agora você vai 

falar. E ela disse, o que é que, porque a minha irmã tinha um comportamento diferente 

do meu, eu fiquei louca, então eu gritava, ela disse, falar o que? Quem matou o 

(ininteligível). Ela disse, vamos raciocinar, vocês disseram que era cinco, eu sei lá se 

eles disseram. Então ele fez um raciocínio que do RNT só podia ser porque a 

organização era pequena, o resto devia ser tudo da ALN. Ela não conhecia ninguém da 

ALN, então não tinha compromisso. Aí eles disseram, ah bom. Para parar de, porque a 

pressão toda era em cima da coisa do Ivan, porque eles queriam porque queriam que o 

Ivan tivesse feito sei lá o que. Ele não matou Jesus e coisa que o valha. Ele é só judeu, 

mas não matou Jesus.  

Bom, eu acho que a OBAN, o DOI-CODI é isso e quem passou por lá sabe que, 

e eu não sei até hoje, volto a dizer, não era militante, por que é que eu permaneci tanto 

tempo no DOI-CODI. 20 e tantos dias. Não chegou a completar um mês, porque eu fui 

presa dia 16 de abril, dia 10 de maio eu fui para o DOPS. Quer dizer, eu fiquei 20 e 

tantos dias. Mas, quem era eu? Eu não era nada no frigir dos ovos. Não tinha 

importância. Eu não sei, eu acho que eles acharam, por eu ser universitária, filha de 

quem eu era, a minha família do lado da minha mãe tem a mania de lutar contra a 

ditadura porque tem tia que cumpriu dois anos no Tiradentes, tio que ficou durante totó 

o Estado Novo ficou preso na Ilha Grande, enfim, Fernando de Noronha. É que a 

família decerto tem mania, por isso, porque não tem lógica eu ficar, nem eu nem a 

minha irmã, um ano e meio presas para depois ser absolvida por falta de provas e a 

minha irmã, o que é pior, por não provado crime. Como é que alguém fica um ano e 

meio preso se não conseguiram provar que tinha crime? Isso é que é pior.  

Depois nós fomos para o DOPS, onde a gente ficou do dia 10 de maio até nove 

de julho, aí, estando no DOPS eu vi, outra pessoa desapareceu, não sei quem é, uma 

madrugada, eu vi duas coisas que eu acho que cabe anotar. Primeiro lugar prisão do tal 

cabo Anselmo, eu vi. Ele passou no corredor, quando ele me viu ele se fingiu de 

quebrado, e eu conhecia ele da televisão, dos comícios dos marinheiros. Falei para todo 
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mundo dentro da cela, mas eu acho que ninguém prestou atenção no que eu falei. Isso 

eu vi. Depois ele desapareceu porque é muito estranho, tem umas coisas que a prisão, o 

DOI-CODI era uma coisa, o DOPS a gente, a não ser quem fosse preso pelo DOPS, 

você quando ficava lá embaixo, lá na geladeira, você tinha maneira de manobrar 

algumas coisas. Por exemplo, quem ficava no corredor, que eram dois presos políticos 

que ficavam acendendo o cigarro da gente, a relação com alguns carcereiros, que é 

estranho, você esteve lá, vocês estiveram lá, sabe que é estranho, sei lá, o seu Maurílio, 

o Adão, tinham caras que a gente estabelecia uma relação melhor. Então cada vez que 

chegava alguém que era levado para o fundão a gente dava um jeito de pedir para 

alguém ir lá no fundão para ver quem era. E tinha forma de saber. Esse cabo Anselmo 

foi naquele dia, eu pedi, e sumiu, sumiu. E um outro homem, que era um rapaz negro, 

um cafuso talvez, mestiço, alto, magro, eu lembro do cabelo dele, e ele passou muito 

quebrado e levado para o fundão. Nesse dia quem estava de guarda no corredor era um 

cabo da PM de cabelo grisalho que ele era harpista, tocava harpa. Uma figura 

completamente diferente de tudo. Ele chegou para mim na cela e disse assim, vocês têm 

Deserol? Porque era o relaxante muscular da época. Ele disse, o que fizeram com esse 

rapaz não tem sentido, eu não me conformo, não sei o que. E levou. Eu disse, então 

pergunta quem é. Ele voltou e se ele disse o nome do rapaz eu não lembro. Realmente 

eu acho que a minha memória ainda está muito boa, mas tem coisas que eu bloqueei. Só 

que ele era do PRT. Isso eu guardei. Eu já falei com a Lenira, era um homem alto... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O Manezinho? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Era um homem alto. Manezinho era um 

anãozinho como eu. Não, não era o Manezinho não. É um homem alto, a Lenira acha 

que, pela descrição física, que é um cobrador do Sindicato dos Motoristas, enfim, de 

ônibus. Ela acha que é esse até, porque eu não sei quem era. Se ele disse o nome eu 

realmente, ele deve ter dito, mas eu, ele desapareceu. Ele apareceu nessa noite, quando 
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foi no outro dia, que esse soldado veio pedir o Deserol, no outro dia o Waldemar 

Andreu foi até o fundão para ver quem era, já não tinha mais ninguém lá, ele 

desapareceu. Então eu suponho quer esse moço seja esse cobrador de ônibus, mas ele 

desapareceu também.  

Aí a gente permaneceu no DOPS até o dia nove de julho, fomos levados para o 

Tiradentes, aí no Tiradentes nós ficamos uma semana, quando chegou na, vocês podem 

achar que eu tenho mania de perseguição, paranoia, mas, é o seguinte, no DOPS foi 

quebrada nossa incomunicabilidade de maneira mais surreal, uma prima do meu pai 

conseguiu quebrar a nossa incomunicabilidade. Ela iria nos visitar no outro dia e eles 

nos retiraram e nos levaram para o Tiradentes. Chegando no Tiradentes, nós chegamos 

em uma terça ou quarta, sei lá, então tinha quinta e sexta nós receberíamos visita no 

sábado. A Edite foi até a Tiradentes e a Maria Antônia, que era chefe da carceragem 

permitiu que ela se avistasse com a minha mãe meia hora porque não tinha autorização, 

nós estávamos incomunicáveis ainda. Então ela disse, eu vou à Auditoria Militar para 

pedir autorização. Aí na sexta feira à noite nos tiraram da, eu acho que era sexta. É. Nos 

tiraram do Tiradentes e nos levaram para o DOI-CODI não dizendo o que ia acontecer 

com a gente. Foi à noite que a gente chegou lá e o Luiz Eduardo Merlino estava sendo, 

tinha sido preso e estava sendo torturado. Ele foi torturado a noite inteira e no outro dia 

de manhã ele não estava, a pernas deles, ele não conseguia mais andar. 

De lá nós fomos levados para o Sul, e cabe salientar de novo, é tudo diferente. 

Nós éramos sete presos e não tinha nenhuma ligação entre nós, à exceção eu, minha 

mãe, minha irmã e o Ivan, o resto eu não conhecia o Job que era do MRM, não conhecia 

o Diniz, que era da Ala Vermelha, o Jorge Abraão, que parece que era do MRT, mas eu 

não conhecia e tinha um menino que eu não sei de que, Raul qualquer coisa, que é do 

Rio Grande do Sul, eu nunca sei se é o Pontes ou o outro. É um dos dois Raul, que 

também estava junto.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES - (ininteligível: 00:37:38). 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      14 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não tenho noção. Eu não conhecia a AP. A minha 

irmã, quase deram uma pancada na cabeça dela, perguntaram se ela tinha AP. Ela falou, 

eu morava em apartamento. Porque a gente não sabia nome de organização nenhuma. 

Ela dizia, eu não tenho, eu alugo, certo. Não é brincadeira, é verdade isso. E a gente 

conhecia no máximo a ALN e VPR, que a gente sabia que existia. Aí nós fomos 

levados, e para se levar esses sete presos era, foi toda cúpula do DOI-CODI, inclusive o 

senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra, todos, fardado ainda. Ele foi fardado. Todo 

becado. E toda cúpula do DOPS menos o Fleury. O único que não foi o Fleury. Mas 

todos, Carlinhos Metralha, os Fini, todo mundo. E nós éramos só sete presos, sendo que 

eu, a Iara e a minha mãe nós éramos muito fria, a gente não tinha nada. Eles já tinham 

matado meu pai, tomado tudo que era nosso, porque nós estávamos com a roupa do 

corpo, foi assim que nós saímos da cadeia, nós saímos sem casa, sem nada, sem 

dinheiro, sem coisa nenhuma, com a roupa do corpo. Foi isso. Ganhamos algumas peças 

na prisão, que as pessoas deram, mas a gente não tinha nada. Não tinha mais nada. Não 

tinha militância. E nós fomos levados para o Sul. Suponho, isso depois de muitas 

conjecturas, que tenha sido uma reunião que desceu a cúpula da repressão para discutir 

a questão da Operação Condor, porque foi bem na mesma época que ela foi criada, o 

Delegado do DOPS de Porto Alegre ele estava por fora do que estava rolando, porque 

ele perguntava apara a gente, o que é que vocês vieram fazer aqui? Bom, eu não vim 

aqui. Me trouxeram.  

Ficamos 60 dias em uma cela improvisada, porque era um corredor, então eles 

botaram umas madeiras assim e fecharam e botaram porta. Eram três celas, a nossa, e o 

espaço era exíguo demais e era, tinha um beliche aqui, você não podia dormir na parte 

de cima porque a lâmpada de 200 ficava na sua cara a noite inteira porque aquilo era um 

corredor do departamento de uma coisa pública. Então eu e minha irmã dormíamos aqui 

e tinha uma caminha de armar da minha mãe. Eu, por conta disso, porque era um 

colchão de crina, duro assim, eu de ficar sentada em posição de lótus, vamos chamar 

assim, com as pernas cruzadas em cima daquela coisa, eu tive prolapso do reto. Meu 

reto saiu para fora pelo fato dessa posição e da coisa ser dura. Para o banheiro, não 

tinha, naturalmente. Para a gente ir ao banheiro a gente precisava de escolta, a gente saia 

e era o banheiro público que a gente ia. E ali tinha que ter um guarda na porta para a 
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gente usar o banheiro. Era assim que era. Era tudo muito estranho. E nós ficamos 60 

dias lá, foi quando caiu o pessoal do POC, foi quando a gente viu de novo toda a coisa 

da tortura. Por quê? Nós já estávamos no Tiradentes a gente já estava assim mais livre 

dos gritos, e aí prenderam todo o POC. Todo. Eles trouxeram as pessoas de ônibus. Não 

é brincadeira. E o estranho da história é o seguinte, a minha mãe, Luiz Heron, irmão do 

Carlos Franklin da Paixão, que foi marido da Dilma, ele estava preso na cela vizinha, aí 

ele foi ao banheiro, depois ele voltou e a gente conseguia se comunicar porque, era tudo 

muito louco, tinha um beliche, então ele subia no beliche por cima da tábua ele falava 

com a gente. Ele disse assim, o Hélio Minuto, que é um sujeito do Partido Comunista 

Brasileiro, que é conhecido, ele está aí na carceragem. Minha mãe falou, não é possível. 

E ele tem uma característica porque ele é deficiente físico, ele usa uma bota, usava, deve 

ter morrido já, usava uma bota de não sei quantos centímetros. A minha mãe foi, e 

quando a minha mãe voltou ela disse assim, se o Hélio Minuto está aí é porque vai cair 

gente. E eu não estou fazendo juízo de valor, estou só contando um fato. Foi dito e feito, 

poucos minutos depois passou aquele, foi um ônibus, eles prenderam gente de ônibus. 

Foi muita gente presa pelo POC.  

Aí nós ficamos acho que cerca de 60 dias lá, no final da história nos fizeram 

fazer um depoimento de próprio punho para poder constar do que se tratava. Nós 

fizemos o depoimento de próprio punho, não tinha nada para contar, eu não tinha nada a 

ver. Depois nós voltamos para São Paulo, aí ficamos no Tiradentes, aí teve greve de 

fome, sempre tem as peripécias, teve uma greve de fome da qual eu me arrependo de ter 

feito porque os homens tiveram uma atitude muito machista, a Márcia Mafra que me 

lembrou isso, porque eu fiz, não era meu irmão, mas eram os companheiros, eles 

decidiram terminar a greve sem nos avisar e nós isolados, porque tinha uma parte na 

penitenciária e outra parte no Hospital Militar, eu estava no Hospital Militar ali no 

Cambuci porque eles acharam que eu estava muito fraca, enfim, aí houve essa greve de 

fome, aí nós fomos todos para a penitenciária, ficamos na penitenciária, que aí é um 

outro tipo de experiência muito louca porque a penitenciária feminina era assim, ela era 

administrada pelas freiras, e é uma coisa maluca aquilo, não sei se hoje ainda é, para o 

lado que você olhasse tinha uma pessoa te olhando. Sempre tinha uma carcereira. Não 

sei quantas mulheres que eram. Era uma coisa maluca, a gente olhava assim, vãos para 

não sei onde, estava a mulher ali. Mas nos respeitaram, nos respeitaram as freiras nos 
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respeitaram, permitiram que a gente ficasse juntas, porque presa comuna não ficava 

junta por causa das brigas, do homossexualismo, sei lá do que.  

Enfim, aí depois a gente voltou para o Tiradentes, quando nós saímos nós só 

tínhamos a roupa do corpo, como eu já disse, e não é força de expressão, é literal, só 

tínhamos a roupa do corpo. Aliás, para ser verdadeira, porque nós pedimos na OBAN 

para que trouxessem roupa para a gente, e eles trouxeram casaco de pelo de chinchila da 

década de 40, mas não trouxeram nem um vestido, nem uma calcinha. Esse casaco de 

pele era de uma prima rica da minha mãe, naturalmente, porque meu pai era operário, 

não tinha dinheiro para comprar casaco de pele da Casa Canadá. Então a gente estava 

com a roupa do corpo.  

Aí nós saímos, a minha tia, irmã da minha mãe, e uma coisa que eu faço questão 

d contar, um dos problemas no DOI-CODI foi que eles souberam por alguém que 

existia um outro filho, além de eu, Iara e Ivan, que existia uma outra pessoa. E a minha 

mãe não queria, porque minha mãe tinha medo que fizessem alguma coisa, ele tinha só 

10 anos, e aí minha mãe fez um acordo com ele, porque ela se sentiu tão pressionada, 

porque esse meu irmão ele estava na casa da minha tia Anita Axelrud Gouveia, que 

tinha estado presa, cumpriu dois anos durante o Estado Novo, era membro do Partido 

Comunista. Então ela dizia assim, se descobrirem quem é a Anita, o meu tio Gouveia já 

tinha morrido, que esse também ficou todo Estado Novo depois ele ficou preso em 

Fernando de Noronha, Ilha Grande, aquelas coisas. Então ela tinha, aí eles começaram a 

pressionar. E é muito difícil para você, porque a gente é criado, infelizmente, ou 

felizmente, sei lá, para dizer a verdade, não é assim? A mãe diz, não pode dizer mentira. 

E na hora que você tem que mentir a tua cabeça dá um nó. Então, como é que você vai 

mentir eu você não tem um irmão, que era uma criança? Foi muito difícil. Até que 

minha mãe fez um acordo, se vocês me prometerem, eu vou confiar, eu sei que vocês 

não são de confiança, mas eu vou ter que confiar em vocês. Porque a pressão era muita. 

E a minha mãe tinha um problema, que a pressão dela subia, ela teve um infarto na 

prisão. A minha mãe enfartou na prisão, que é um outro episódio. E aí eu sei que ela 

acabou dizendo onde estava o Irineu. E aí, quando eles voltaram disseram, a senhora 

fica tranquila porque ele está lá, eles sabiam os horários, ele foi vigiado o tempo que nós 

tivemos preso o meu irmãozinho de 10 anos foi vigiado. Porque quando nós saímos da 

prisão, naturalmente que nós fomos vigiados também diuturnamente, já nem ligávamos 
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mais de encontrar aqueles caras parados na porta do prédio ou quando minha mãe ia 

visitar o túmulo do meu pai em Perus, que é uma subida assim, não tinha ônibus na 

época, era minha mãe e minha irmã andando e os caras na C14. Um calor, minha mãe 

dizia, acho que vou pedir uma carona para esses caras, porque já que eles vão até lá em 

cima com a gente mesmo, porque aquilo a gente foi seguido o tempo todo. Eu tenho um 

problema, até hoje eu não sento de costas para a porta, porque a sensação de estar sendo 

vigiada ela permaneceu.  

Depois que a gente saiu da prisão, a gente conseguiu, a minha tia e a minha 

prima, a gente conseguiu a pensão da minha mãe de viúva, porque meu pai trabalhava. 

Meu pai era operário e quando ele foi preso ele tinha parado de trabalhar fazia pouco 

tempo. Aí nós tivemos que reconstruir a vida. E eu costumo dizer o seguinte, eu não 

fiquei presa um ano e meio, eu fiquei cinco anos e meio, porque como eu fiquei lá 

dentro do Tiradentes, enfim, mas depois que eu saí eu permaneci presa porque o Ivan 

estava preso. E o Ivan, como era menor de idade, porque ninguém faz nada na minha 

família pela metade, faz tudo com muito apuro, esse cara foi levado para todos os 

lugares que vocês imagina, inclusive para o DEIC. A minha irmã foi visitá-lo na Casa 

de Custódia de Taubaté e ele tinha sido levado para o DEIC e aí minha irmã resolveu 

tentar visita-lo no DEIC. O que aconteceu que tentaram levar ela lá para cima em uma 

sala e interrogaram ela tudo de novo, e ela em um domingo a tarde ela só fez assim, eu 

não vou sair com vida dessa. Porque em um domingo à tarde em uma repartição pública 

você pode desaparecer mais fácil que qualquer outra coisa. A sorte é que ela conseguiu 

convencer os caras de que eles eram apenas policiais e que eles eram cães de guarda do 

dinheiro dos outros. Ela botou os caras em conflito. Ela não é uma pessoa 

destrambelhada como eu. Ela ficou calma, porque eu era calma e fiquei louca. Não, mas 

é uma verdade, eu era uma pessoa assim, muito pacifista, mas depois disso eu sei que eu 

sou uma pessoa destrambelhada e agressiva. Eu sei que sou e não tem problema 

nenhum. E o Ivan então era levado, nós estávamos em casa vendo televisão e daqui a 

pouco tinha a notícia, lista de desaparecidos, fulano, beltrano, Ivan Axelrud Seixas. E 

sem telefone, porque a desgraça nessa situação é não ter telefone nem dinheiro. É 

complicada a coisa. Aí íamos conseguir chegar até a casa do General Altino Rodrigues 

Dantas, que foi a única pessoa que nos deu guarida quando a gente saiu da prisão, era 

um general pai de um preso também, do Altino Rodrigues Dantas, sogro da Lenira na 
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época, Lenira Machado Dantas, aí íamos até lá para conseguir o telefone para ligar para 

Taubaté para perguntar, aí caras diziam, ele está aqui. Porque desapareciam com o Ivan 

toda hora, então nós ficamos presos cinco anos e meio também. Não foi só o Ivan não. 

Nós não fizemos mais nada da vida a não ser correr atrás do Ivan.  

Bom, depois da saída da cadeia a gente conseguiu renascer das cinzas porque, 

primeiro lugar nós somos mulheres, não somos mulherzinhas, somos brasileiras e tem 

uma pitada da coisa estoica do judaísmo nessa história, do não se deixar abater. 

Judaísmo, não tem nada a ver com o Estado de Israel, eu faço questão de registrar, de 

dizer isso. 

Enfim, a gente conseguiu sobreviver. Aquela moça me perguntou a respeito do 

luto. O luto permanece. O luto permanece. Mas uma coisa que tudo isso não conseguiu 

me tirar foi a alegria, embora eu esteja chorando, é uma contradição, a alegria, a minha 

dignidade jamais, e nunca me humilharam, porque aqueles caras não eram pessoas, 

eram seres, então, como é que, você pode me humilhar porque você é uma pessoa, 

agora, deles eu tenho ódio, não tenho mágoa porque mágoa eu tenho dos amigos que me 

sacanearam. Dos inimigos eu tenho só ódio. E não ocupa meu pensamento. Eu acho que 

foi o (ininteligível) que falou que todo revolucionário tem que ser um otimista. E 

quando nós estávamos no Instituto Médico Legal fazendo um trabalho, eu, Amelinha e 

Iara, aí chegou o ano novo nós resolvemos abrir um vinho, aí a Amelinha disse, não, 

mas todos esses que estão aqui dentro com nós, eles devem estar dando risada, e é 

verdade, porque eu nunca me senti vítima, não, porque para me sentir vítima eu tinha 

que levar em consideração que aqueles caras eram alguma coisa. Não era. Eu fui vítima, 

talvez eu tenha sido vítima, criaram uma ditadura só para mim, porque eu sou paranoica 

em relação a isso. Eu acho que o golpe de tudo foi isso. Mas, enfim, eu sobrevivi, não 

sou vítima, não me senti humilhada, nem quando o cara estava passando a mão dentro 

de mim eu não me senti, é claro que foi um horror, mas era coisa que a gente, como diz 

o outro, é coisa que a gente tem que passar na vida, não sei. Eu acho que é isso. Eu acho 

que não tem mais nada para dizer não. Não precisa bater palma, pelo amor de Deus. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Elza Lobo. 
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A SRA. ELZA LOBO – Bom, gente, eu fui presa em 10 de novembro de 1969 

pela equipe do capitão Maurício. Eu trabalhava na Secretaria do Estado na Fazenda, no 

setor de treinamento de pessoal. Meu pai estava internado na Beneficência Portuguesa, 

que tinha sofrido um derrame e minha mãe estava acompanhando-o no hospital. E eu, 

voltando do trabalho, tinha passado na casa de um amigo que a gente fazia algumas 

atividades profissionais também juntos, e quando cheguei à minha casa por volta de 

umas 10 horas da noite, quando fui abrira porta a porta estava encostada e estava 

sentado na escada o capitão Maurício, da OBAN. E meus dois irmãos estavam já 

também sentados esperando que eu chegasse e eu, como estava cuidando da casa porque 

minha mãe estava no hospital com meu pai eu estava entrando com um litro de leite e de 

repente, quando vou abrir a porta a porta estava aberta e o capitão Maurício sentado na 

escada de casa. Foi aquele choque, imediatamente ele põe as algemas e põe dentro do 

carro para levar para a OBAN.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele não deu nem boa 

noite? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não. Nem quem é. Ele estava lá já de plantão. 

Chegando lá na OBAN. Eles levaram para aquele quarto que ficava, não tinha nada, era 

vazio, ali puseram um capuz e o que eu me lembro, que outras pessoas não lembra, é 

que eles me levaram para o térreo, no térreo eu lembro de ter atravessado um espaço de 

ar, que você percebia que você estava em área externa, e entro dentro de um túnel que 

escorria água pela parede. Então, até hoje parece que a única pessoa que passou por esse 

local fui eu porque ninguém lembra de ter passado por esse local d água que corria pela 

parede, era escuro, me deixaram lá algum tempo e depois de um tempo começaram, não 
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vai falar? Tem que dizer onde é que estava, o que é que fazia, qual era a organização 

que participa, enfim, toda aquela pressão. 

Saio desse local e vai para sala, direto, de tortura. Então teve tortura da cadeira 

do dragão, teve os choquinhos em todos os dedos na mão, teve na vagina, teve no seio, 

enfim, tudo o que vocês possam estar imaginando foi executado. E eu, depois de todas 

essas situações fica jogado, naquela época era um cômodo em que você ficava no chão 

porque não tinha nada, não tinha colchonete, não tinha nada. Era no chão, com a porta 

trancada e se você queria ou tinha necessidade de toalete você tinha que bater na porta e 

o que cuidava, se ele queria abria, se ele não queria não abria, você que se virasse. Era 

uma forma agressiva. 

No dia seguinte eles prenderam, eles ficaram de campana na minha casa e 

prenderam o Diógenes de Arruda Câmara, que era um dirigente do PCdoB. Na medida 

que o Diógenes foi preso ele ficou associado a mi no processo como se eu fosse do 

PCdoB, coisa que não era.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES– Você passou a ser muito quente.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É lógico. Eu passei a ser a figura perigosa que está 

junto com o dirigente de uma organização que eles estavam querendo detonar, querendo 

ter dados. Então foi uma situação bastante violente. Eu não sei se, que como você foi 

depois, eu não sei se existia, tinha um tipo de interrogatório de um sujeito que tentava se 

passar como se fosse um religioso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sempre tem. 
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A SRA. ELZA LOBO – E ele vinha então tentar, como se ele fosse o bonzinho, 

tentar conversar com você que você tinha que dizer a verdade. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Conselheiro. 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Como se fosse um conselheiro. E ele vinha, 

inclusive trazia livrinho religioso achando que você ia entrar na história dele.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Às vezes ele fazia papel 

de enfermeiro também. 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Às vezes ele também fazia. E eu não lembro mais o 

nome dele, só lembro da figura. E você para poder fazer as suas necessidades você tinha 

que bater na porta, e se eles quisessem abrir e se não quisessem você que se virasse 

onde você estava, fizesse aí as suas necessidades.  

Eu não tenho claro até onde eles tinham informações mais detalhadas de 

militância, mas como eu tinha sido ligada à ação popular Marxista-Leninista, eles 

trouxeram um sujeito que se apresentava como da Marinha, e tinha, naquele período 

tinha tido toda aquela história de cabo Anselmo junto com a AP do Rio, então tinha uma 

história que você deduzia que por essa razão eles tivessem trazendo alguém ligado à 
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essa área para saber se você estava vinculado, se não estava, para tentar tirar 

informações. Não conseguiram nada porque eu não tinha nada, eu não sabia nem quem 

era o cidadão que estava lá se apresentando. Agora, da saleta onde ficávamos, tinha 

jornais, você ficava em cima dos jornais e o que deu para ouvir é que dois dias depois 

eles prenderam a Terezinha Zerbini. E a Terezinha Zerbini eu conheci ela de imediato, 

porque tinha estado com ela várias vezes, a voz. Mas ela conseguiu naquele primeiro 

momento driblá-los, que era mulher do general, e ela conseguiu não ficar. Ela foi 

interrogada horas a fio, mas foi liberada. Meses depois é que ela voltou, mas aí já foi 

por causa de Ibiúna, lá vem ela de novo para... Então eu acho assim, como marcas 

daquela situação.  

Agora, as torturas foram intermináveis, e toas, desde tortura na vagina, tortura 

nos dedos, botava o choque nos dedos da mão e punha a máquina para rodar, punha na 

orelha, punha todos para você falasse o que você não tinha para falar porque não tinha 

nenhuma contribuição do que eles estavam procurando, mas era aquela situação. E veio 

inclusive um cidadão que era da Marinha. Eu não consegui nunca entender por que é 

que aquele cidadão pareceu, o que é que tinha a ver a Marinha com a Ação Popular. A 

Marinha tentando trazer outro tipo de informação, mas aconteceu essa postura naquele 

momento. E tinha um cidadão, que era uma figura bem asquerosa, não sei se era o que 

ainda estava na época de vocês, que era esse que se passava por religioso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que ele fez o 

papel de enfermeiro. 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Então ele trazia a bíblia, outra hora ele trazia um 

santinho, outra hora ele trazia alguma outra coisa para que você... 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Para consolar.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Ou consolava ou você achava que ele era um bom 

cidadão e você ia abrir sua alma para ele, alguma coisa assim. Então eu acho que assim, 

essa situação era uma situação conflitiva. Então, para você ir ao toalete você tinha que 

bater na porta para ele se quisesse vinha abrir ou não para você ir ao toalete. Para tomar 

banho você, tomou acho que duas vezes, mas eu fiquei lá 15 dias, então, imagina você 

ter tão pouco tempo. Agora, nesse caminhar você ouvia as vozes de quem estava sendo 

torturado em outras salas e você tinha também a forma de que, por exemplo, em um dos 

depoimentos lá, o que eu vi é que eu reconheci o nome de uma pessoa que tinha sido de 

época de militância de universidade e que trabalhava ligado também a um dos órgãos de 

repressão. Aí fiquei, já que ouvi o nome eu tratei de retornar a pessoa, lógico. Então 

falei, não, e eles não perceberam que o nome estava atrás porque ele estava com a 

fichinha e eu vi o nome. Tem o fulano, imagina, que ele trabalhou conosco no mutirão 

de alfabetização lá em Osasco, era uma pessoa que estava sempre ligado ao grupo, nós 

estávamos alfabetizando a população que não tinha conhecimento, então foi todo um 

lado de você estar trazendo essa figura.  

Agora, as torturas eram constantes. Era a cadeira do dragão, era o choque nos 

dedos, no ovário, nas orelhas, enfim, e naquele momento também, além de eles terem 

prendido o Diógenes de Arruda Câmara, e queriam vincular como militância e não 

como alguém que também trabalhava na mesma área profissional que eu e que não 

estava militando no PCdoB, nada disso. Mas a forma era de te pressionar em relação a 

isso. E torturaram barbaramente o Diógenes.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES –  Dito pelos próprios 

torturadores.  
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A SRA. ELZA LOBO – Dito pelos próprios torturadores, que nunca tinham 

atuado de uma maneira tão violenta contra alguém. E vinculou então a minha prisão ao 

Diógenes. E naquele momento eles prenderam também um dominicano da igreja dos 

dominicanos e esse dominicano também foi então tentavam jogar no mesmo processo. 

Eu só dizia assim, eu conheço os dominicanos porque, inclusive com Morte e Vida 

Severina, nós fizemos ensaios dentro do convento dos dominicanos, porque a PUC o 

teatro ainda não estava pronto. Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas 

assim, a forma de jogar era com tudo. Então, se está jogando em relação à militância, a 

vinculação dos religiosos para junto do mesmo processo, o militante que tinha uma 

atividade profissional, mas joga também no mesmo pacote. E foi essa postura o tempo 

todo.  

Eu fiquei bem uns 15 dias na OBAN. Quando chegou a menina lá de Santa 

Catarina, a Derlei Catarina de Luca, que também tinha sido da mesma organização de 

Ação Popular, mas eu não conhecia a Derlei. Vim conhecer a Derlei dentro da cela. E 

ela também foi barbaramente torturada, a ponto de ficar gritando para que ela pudesse 

ter pelo menos o mínimo de socorro. Aí tinha um médico que estava também detido e 

ele pressionou de que ela precisava de tratamento, eles levaram então para o Hospital 

Militar e ela ficou lá vários dias. Como eles não conseguiam nesse contexto todo ter 

nada mais efetivo, mais claro, mais nada, depois dos, acho que foram oito ou 10 dias, 

então eles transferiram para o DOPS, e aí no DOPS não teve tortura, teve só 

interrogatório, mas eles sempre jogavam dentro da cela pessoas que você não sabia 

quem eram, que tipo de pressão eles estavam para ver se conversava, se não conversava. 

E foi o momento em que tinha inclusive muita gente ligada à imprensa. Estava a Rose 

Nogueira, estava a Edite Negrais, então você tinha uma outra possibilidade de tentar 

entender onde você estava, mas ao mesmo tempo sem nenhum outro tipo de contato 

maior e nem de, depoimento, nada. Depoimento começou muito tempo depois, e aí o 

depoimento foi todo em cima de duas pessoas que, segundo depois ficamos sabendo, 

eram especialistas em atividades partidárias, e que então essas pessoas vinham para 

tentar fazer um tipo de interrogatório para ver se você caia em contradição de que você 

era ou não ligada àquele grupo ou a outro. No fundo era toda uma forma muito pesada 

de você se comunicar. Por outro lado eles também tentavam, naquele fundão lá do 
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DOPS, de colocar pessoas que você sabia que não era de militância política, mas que 

não sabia por que é que tinham jogado ali, se era para a pessoa ouvir se você conversava 

com alguém das outras celas, se era para ver qual era o pensamento que estava 

circulando e era uma forma assim, você percebia, inclusive, uma das vezes, sem 

nenhum constrangimento de presença, nada, mas chegavam a pegar as prostitutas da rua 

e jogar dentro da cela com a gente. Eu acho que aconteceu isso também no seu período. 

Então você ficava em uma dúvida de quem são essas pessoas, o que é que elas estão 

fazendo aqui, o que é que elas estão ouvindo. Então você não falava com ninguém dos 

que estavam nas celas ao lado para não chamar a atenção para nada. Ficava só em uma 

escuta. A gente teve momentos também, aquele momento no DOPS estava lotado, então 

era a quantidade de gente que estava nas várias celas, e naquele momento também foi a 

forma assim, estava aquele deputado do Rio que tinha tido envolvimento com uma 

socialite, então era uma coisa de chamar a atenção, eles queriam, mas ele quando saiu 

ele saiu tão tocado que ele botou a boca no trombone, denunciou tudo o que ele tinha 

assistido dentro do DOPS. Eu estou tentando agora lembrar o nome dele e não estou 

conseguindo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Não era o Brandão 

Monteiro, era? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não. É um do Rio de Janeiro. Mas depois eu lembro o 

nome, eu tenho anotado em casa, depois eu te passo. Mas o que eu acho é assim, foi 

esse período todo muito de você sentir que a todo o momento você tinha pressões. Ou 

era alguém que estava colocado ali para saber o que as pessoas estavam conversando, 

no outro momento era de ver o que é que eles poderiam jogar mais para cima das 

pessoas. Mas o que existiu desse período todo é que se conseguiu criar um clima de 

muita confiança entre os diferentes militantes que estavam dentro do DOPS. Então, 

mesmo com as celas ultra lotadas você conseguia ter uma forma de acompanhar mais de 
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perto, e eu consegui, junto com um outro militante também, de que a gente começasse a 

fazer os pratos para levar nas celas, que era uma forma também da gente ver o que é que 

estava acontecendo em cada lugar e, ao mesmo tempo poder ter uma forma mais, como 

é que eu podia dizer, mais digna, ao invés de passar aquele latão e fazer o prato, a gente 

preparar o prato e entregar para cada um dos companheiros, e isso o carcereiro da época 

conseguiu pelo menos entender e abriu espaço para que se fizesse isso. Acho que 

naquele momento também, uma outra coisa que foi muito forte, foi que já tinha o Padre 

Augusto que estava detido, mas, imediatamente chegaram vários dos dominicanos, o 

Frei Beto, o Frei Jorge, e a gente conseguiu fazer uma celebração de que se tivesse uma 

maneira de na hora da celebração a gente passar mensagens através dos religiosos que 

estavam fazendo a celebração. Então esse foi um caminho importante para que as 

pessoas ficassem mais a par do que estava acontecendo e houvesse uma grande 

solidariedade nesse relacionamento.  

Terrível foi também o interrogatório, porque estava à frente do DOPS era o que 

morreu lá em Santos, o Fleury. Ele fazia sempre aquela apologia na hora dos 

interrogatórios, mas você não tinha uma coisa muito clara do que é que ele queria saber 

ou se era só para fazer teatro, o que acontecia. E teve uma pessoa que eles chamaram de 

fora, agora eu não lembro o nome, era um que era especialista em Partido Comunista, e 

ele veio fazer interrogatório comigo e fez o interrogatório também com o Diógenes de 

Arruda Câmara para recuperar a militância histórica de tudo. Então era uma loucura 

porque você passava horas lá com o cidadão falando da caminhada histórica do partido 

e você ficava na sua. Como naquele período também tinha dois dominicanos que 

também tinham estado presos, eles queriam saber se conhecia ou não conhecia os 

dominicanos. Como eu era da PUC, a PUC os ensaios do Morte e Vida Severina foram 

em um convento dos dominicanos, então tinha essas situações que você achava até 

ilógica. Quer dizer, você está dentro de um contexto, você está vendo o que está 

acontecendo com as pessoas, a forma como as pessoas voltavam da tortura arrebentadas 

e de repente você tem um outro quadro que parece que tudo.... 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES –  (ininteligível) falar o 

que ela achava da situação do País.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Que era uma coisa descolada do momento onde 

você estava. Então o que se conseguiu foi criar naquele contexto todo um 

relacionamento com as pessoas muito bom, muito próximo e que as pessoas de 

solidarizavam muito de um ajudar o outro na medida do contexto todo.  

Agora, por outro lado você não tinha um quadro completo de tudo o que estava 

acontecendo e você ficava com, por exemplo, quando vinham pessoas que também 

estavam ligadas à prostituição e que eles jogavam no mesmo lugar... 

 

 

A SRA.  – Teve um tempo que não tinha mais lugar na cela, eram 30 mulheres 

ali... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É. Não cabia ali, mas eles colocavam e você ficava em 

uma situação de não saber se você conversava ou se não conversava. Aí teve também 

Mae que venho com recém-nascido. E aí, o que é que você fazia com o recém-nascido 

que estava ali com a mãe? A mãe com o peito duro porque não tinha conseguido tirar o 

leite. Ali já vai a Dona Elza a ajudar, a fazer massagem, a botar água quente, mas era 

uma forma de você ser solidário com que estava nessa circunstância.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Elza, deixa eu perguntar 

uma coisa, para montar essa cronologia, que é tanta coisa que eu fico até passado, você 
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foi muito para Cuba montar grupos de solidariedade, saúde. Isso é tudo depois da sua 

prisão? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É depois. Nada disso foi antes. Tinha antes só a 

amizade, mas o relacionamento todo esse foi depois da prisão.  

 

 

 A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Você já tinha cumprido 

toda pena mesmo, o que é que você ia fazer.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Já. Não, e foi interessante porque a gente fez muitos, a 

gente teve também muito esse outro lado de tentar dentro do próprio espaço do DOPS, 

da gente tentar trocar ideias sobre alguns temas, aprofundar mais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso é 69 não é? 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – É 69.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Deixa eu só perguntar uma 

coisa, que a Amelinha já vai começar a fazer perguntas, Amelinha, os relatórios do 

Araguaia que vocês leram aqui era tudo do Arruda também? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não, não. Quem fez 

relatório do Araguaia é Ângelo Arroyo, que foi assassinado na chacina da Lapa em 

1976. Foi ele que fez o relatório.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Foi o Ângelo Arroyo. 

Então, aproveita que você já está com a palavra. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria fazer uma 

pergunta para Ieda... Eu cortei sua palavra? É que ele passou para mim... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não. Pode... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Amélia Teles com a 

palavra.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria fazer uma 

pergunta para a Ieda que é o seguinte, ela fala de um adolescente que é torturado até a 

morte dentro da Operação Bandeirante, que era um adolescente loiro... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – É. Ele não era adolescente, ele era um menino muito 

franzino, parecia ser adolescente, mas ele provavelmente não era um adolescente.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Mas ele não poderia ter 

15 anos de idade? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Poderia ter 15, 16, 13.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Mas 15 anos de idade 

hoje é adolescente. Pode ser que naquele tempo não, mas agora. Naquele tempo não, 

mas hoje e adolescente. É o seguinte, pela data, você é presa no dia 16 de abril de 1971. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Isso.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Em São Paulo, 

Operação Bandeirante. E quem desaparece nesse período, nós temos dois desaparecidos 

desse período. Um é Abílio Clemente Filho... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas esse menino é mestiço.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Que é negro. Que é um 

negro e já teve Audiência aqui sobre o caso dele. Não temos informações, mas tem 

muita informação da militância dele, do desaparecimento dele pelo Deputado Antonio 

Mentor, que é daqui da casa. Agora, eu estou pensando assim em levantar por hipótese, 

não seria o Marco Antonio Batista Dias?  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não tenho a menor ideia, não conheço.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Porque o Marco 

Antonio Batista Dias ele tem 15 anos quando ele desaparece. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas alguém tem fotografia desse rapaz? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Tem. Tem no livro, no 

dossiê. Eu vou buscar o dossiê lá para você. Você busca, Renan? Vamos buscar o dossiê 

porque você vai ver, tem a foto dele. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Esse menino eu procurei depois no cemitério e não 

achei o enterro dele.   

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não. Ele é desaparecido. 

A família procura ele desde 1971, justamente essa época que você está levantando, até 

hoje. E os irmãos, hoje, a família vai diminuindo, a mãe morreu em um acidente de 

carro lá em de Brasília para Goiânia em uma atividade de busca, foi em uma atividade 

de busca de informação sobre o filho, ela volta para casa, que ela morava em Goiânia, e 

morreu. Mas tem dois irmãos, o Vladimir e o Renato Dias, um até escreveu um livro 

sobre a Maria Augusta Thomaz e o Márcio Beck, sobre a morte deles, o 

desaparecimento deles, foi até mencionado esse livro aqui outro dia, em uma Audiência, 

da Maria Augusta Thomaz. Ele era loiro, a família é loira, a família é branca de olho 

azul, então, quando você falou desse caso eu fiquei pensando se não seria esse caso. O 

Renan foi buscar o livro, vamos mostrar a foto dele, vamos ver se você... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Ele era uma pessoa muito franzina.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele tinha 15 anos. Pela 

história dele, tinha 15 anos. E ele era um militante do Movimento Secundarista em 
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plena repressão, o que pode ter caído nas garras da repressão porque era um momento 

de ditadura, esse Secundarista, do Movimento Estudantil, é complicado mesmo. Isso 

que eu queria te perguntar, então nós vamos esperar a fot. 

Queria lembrar o seguinte, que eu acho, tem estudos na Argentina, eu não 

cheguei a ver aqui no Brasil estudos mais detalhados sobre esse assunto, se os sítios 

clandestinos de tortura aqui no Brasil são considerados campos de concentração ou não. 

Isso é uma discussão muito teórica, mas nos interessa de uma certa forma porque o 

campo de concentração ele é clandestino, ele em certas características, que os nazistas 

montaram campo de concentração, evidentemente que os nosso não vão ser iguais, 

mas... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Guardadas as devidas proporções... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – As proporções e as 

distâncias e os aspectos culturais, mas seria, isso para tese, mas é uma discussão que a 

gente faz e que a gente deve prestar atenção aqui nas Audiências porque seria, a 

Operação Bandeirante ou DOI-CODI, ele é um centro clandestino de tortura, nós nem 

chamamos de centro clandestino de tortura porque... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Centro legal de tortura não existe.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É, um centro legal de 

tortura nós não vamos ver. Então, é que quando a gente fala os centros clandestinos de 
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tortura nós estamos pensando nos sítios, naquelas casas da morte, que fora das 

instituições. A OBAN ela é um híbrido, porque ele tem uma parte que é a delegacia, o 

36ª, e outra parte que ninguém nunca esclareceu, que é aquela outra parte. Ela funciona 

nos dois prédios como centro de tortura, de assassinado, de desaparecimento. Funciona 

nos dois prédios, mas isso é bastante, eu acho que tem que ser bem esclarecido aqui 

durante as Audiências, porque nós estamos pleiteando recuperar, ali ter um centro de 

memória, fazer um centro de memória na Operação Bandeirante, onde foi a Operação 

Bandeirante, que é a 36ª. Porque não é só lá atrás, você acho que ficou lá atrás, naquela 

parte, você ficou na frente. Mas, por exemplo, na minha época muitas pessoas foram 

torturadas, eu mesma fui torturada e vi um assassinado, sou testemunha ocular de um 

assassinato dentro da 36ª Delegacia, do Carlos Nicolau Danielli, ele era um dirigente 

comunista, ele é assassinado dentro da 36ª Delegacia, não é lá atrás.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não, mas eu não... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Estou só esclarecendo. 

Não, não estou esclarecendo para você, Ieda, que você é da minha luta, você já sabe, 

mas eu estou colocando aqui porque isso, às vezes vai pleitear, hoje outras pessoas 

entram nessa luta e não conhece essa história, então é bem a gente reforçar isso.  

Agora, o campo de concentração, uma característica dele que nós sempre 

ficamos na dúvida se a gente chamaria os nossos de campo de concentração, é o 

trabalho. E quando você fala eu você está trabalhando na cozinha é campo de 

concentração.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não fosse eu judia, não é? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sim, ainda pega a judia 

e põe, as características, isso fica muito acentuado, para mim, porque é uma 

preocupação que eu tenho em definir o campo de contração, isso é uma questão 

conceitual, mas que eu acho importante.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas, se você pensar, chega determinada altura que 

você está ali, eu estava me sentindo personagem de filme, você fica... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu entendi. Mas eu acho 

que essa questão do campo de concentração fica uma característica forte essa questão do 

trabalho, porque se a gente for pegar lá a ESMA, que é a Escola Mecânica Armada, lá 

em Buenos Aires, lá hoje é um centro de memória, de direitos humanos, mas é um local 

onde nós vamos ter o trabalho como uma atividade... 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Como forma de dominação.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Como uma atividade 

permanente dos presos que ali se encontram. Trabalho assim, eles eram obrigados a 

fazer passaporte falso para os próprios policiais que atuavam ali e outras coisas mais. 
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Então, quando você falou do trabalho o que me impressionou foi isso, se poderíamos 

caracterizar a Operação Bandeirante como um campo de concentração? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Guardadas as devidas proporções, com certeza.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Poderíamos? Pois é. 

Fica essa questão. Agora o livro chegou. Você marcou aqui ou não? Não. Então eu vou 

procurar. Você vai falar, que eu vou procurar aqui no livro aí você fala. É o seguinte, 

Elza, eu queria saber se o Diógenes Arruda, porque o Diógenes Arruda foi companheiro 

do meu partido, ele era do meu partido quando eu era daquele partido, que era o Partido 

Comunista do Brasil, e ele foi torturado e denunciou essa tortura e ele era uma pessoa 

que, ele foi torturado mas ele também denunciou bastante a tortura, e eu tinha a 

impressão, e eu vivia clandestina quando ele foi preso, então eu não podia visitá-lo. Eu 

tinha informações que eram, chegavam até a mim vindas de vários lugares até, então 

você perde muitos elementos dessa informação. Mas eu tinha a impressão que ele foi 

torturado também dentro do quartel, porque sempre isso era muito comentado no 

partido, que ele tinha sido preso, que ele foi torturado na OBAN, mas que ele foi 

torturado no quartel.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Ele foi no DOPS... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sim, no DOPS, claro, 

porque o Fleury não suportava o Diógenes Arruda, imagina. Isso quem conheceu o 
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Diógenes Arruda sabia. Ele era uma pessoa que ele não fazia concessão de jeito 

nenhum, ele foi muito digno, ele era um comunista e ele falava, eu sou comunista... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Da esquerda para a direita, da direita para esquerda, de 

cima para baixo... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Isso. E não vou falar. E 

não vai falar. E ele falava para os caras mesmo, eu não vou falar. Comunista não fala. E 

ele se manteve.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – O Gaeta, na OBAN, quando o torturado falando do 

Luiz Eduardo Merlin falou, esse cara parece o Arrudão.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Está parecendo o 

Arrudão.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – (ininteligível) torturando ele e o desgraçado não falou. 

Esse aqui também não quer falar.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      38 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Pois é. E o Arrudão ele 

foi, comportamento dele foi o tempo todo assim. Felizmente, isso eu vi, porque o 

Arrudão tinha várias características, mas essa da firmeza, da dignidade, essa ninguém, 

da dignidade na prisão ninguém critica. Porque às vezes a gente, e aí eu queria saber se 

ele passou pelo quartel, porque para nós é importante a gente saber porque nós estamos 

procurando como é que foram mortos, como é que foram desaparecidos, aonde é que 

eles passaram, e ainda nós temos poucos elementos para esclarecer isso, mas... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – O que eu me lembro é que ele também foi levado para 

o Rio, não ficou só em São Paulo, então, quando a gente estava em São Paulo e ele foi 

levado para depoimento no Rio. E foi realmente uma pessoa assim muito correta, muito 

digna de estar sempre à defesa dos princípios que ele acreditava. Então eu acho que 

pode ter diferenças de outra natureza, mas em relação a postura dele não. Quer dizer, é 

uma pessoa muito correta, muito digna em relação ao que ele acreditava. Agora, o que 

eu estava lembrando também é assim, até algum tempo atrás, aquele pessoal ligado à 

Record, que estava fazendo também um levantamento dos locais de sítios de tortura, um 

dos locais é ali perto de Carapicuíba. E eu me lembro de, na minha época acadêmica, de 

estar mais em contato com essas festas populares e tudo e a gente fazia a festa de santa 

cruzinha perto de Carapicuíba, e quando, passado prisão, passado o exílio, quando 

voltei que voltei lá no local fiquei sabendo que lá tinha um local de tortura onde várias 

pessoas foram para lá. E aí, como a pessoa que comentou era morador, então devia 

saber o que estava acontecendo, com aquele pessoal da Record que estava fazendo 

também aquele levantamento, eu passei para eles a informação. Agora, nunca soube 

realmente depois se chegou, se confirmaram ou não. 

Mas, eu acho que assim, em um momento você tem esses locais como locais de 

festa, de tudo, e em um outro momento aquele local se transforma em um local de 

tortura.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não. Não pode ser. Esse 

levantamento que o, essa pergunta que eu fiz aqui para ela sobre o Marco Antonio 

Batista Dias, se ele é a mesma pessoa que ela viu sendo morta na Operação Bandeirante, 

não pode ser a mesma pessoa por causa do ano. Eu me confundi. Eu achei que era 1971, 

mas é 1970. Ele é 1970. Então é um ano de diferença. Não é.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Ele é biótipo desse moço que está do lado do Adriano.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não é. Por causa do ano, 

não é possível. Em 1971 ele já tinha desaparecido. Ele não ia ficar um ano lá... 

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não. Só o Edgar... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Só o Edgar Aquino 

Duarte que ficou dois anos. Mas a gente não sabe de outro caso que tenha ficado ali na 

Operação Bandeirante. E eu acho que fica descartada essa hipótese. Nesse momento fica 

descartada essa hipótese. Eu estava tentando lembrar... 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – A sensação que eu tenho, Amelinha, é que esse 

menino ele não tinha... 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Quem vai falar agora é a 

Ieda de Seixas.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – De novo? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Você não está falando? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – É o seguinte, esse menino, a sensação que eu tenho é 

que pelo comportamento dele durante a tortura é que eles queriam saber de alguém e 

esse menino não tinha a menor ideia. Tanto que surge a palavra Santos, eu não sei se era 

José Santos, cidade de Santos, e era um menino que ele não, tudo, tudo, não é a questão 

de ele responder simplesmente não sei para se livrar da tortura ou porque era um cara 

muito firme. Efetivamente ninguém, acho meio difícil alguém usar uma expressão, pelo 

amor de Deus, eu não sei do que vocês estão falando. Isso não me parece, eu posso estar 

enganada, de um militante na tortura pode dizer não sei, não sei, não sei. Mas esse pelo 

amor de Deus me parecia uma pessoa que não pertencia aquele mundo, entendeu. É 

isso. Tanto que ele estava meio assustado na hora que chegou, porque sentaram ele, eu 

lembro da camisa do garoto, era uma camisa clara com risquinho azul e a manga da 

camisa, que ela era curta aqui, e estava frio, gozado. Isso foi em abril, estava, mas ele 

estava de manga de camisa. Que estranho. Aquele garoto deve ter vindo de algum lugar 

que era quente, provavelmente. Ele estava com o cabelo parecia que molhado, sei lá se 

era gel, gomex, provavelmente, porque o cabelo dele era liso, e ele estava com um calça 

social meio bege e eu lembro que a camisa era branca com uns risquinhos azuis ou 
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cinza, sei lá, uma coisa assim, e o comportamento dele era uma coisa do tipo, pelo amor 

de Deus, mas eu não sei o que é que vocês estão dizendo. Era a única coisa que a gente 

ouvia. E foi até o fim. E esse menino efetivamente desapareceu porque ele não foi 

levado junto, para baixo, junto com os meninos. O corpo dele, eles apagaram as luzes e 

a gente ouvia aquela movimentação, os caras correndo pela escada, descendo, o barulho, 

e nunca mais, e depois a reação daquele demônio lá, do tal do Major Edgar entrar e 

dizer assim, não, não aconteceu isso, vocês estão loucas. Como não aconteceu se nós... 

Não, não, não. Vocês estão loucas. Isso não aconteceu. Nem apagou a luz. Então uma 

coisa muito estranha. A sensação que eu tenho é que esse menino ele foi preso porque 

queriam, assim, aquelas coisas de querer saber quem é, e eles exageraram na mão e o 

rapaz morreu.  

 

 

A SRA. ELZA LOBO – Então, nesse exagero de mão eu acho que assim, era 

uma das posturas que eles faziam questão de colocar. Por exemplo, quando eu fui 

levada junto com a Cidinha Santos, de Ribeirão, do DOPS para o Presídio Tiradentes, 

eles nos colocaram, primeiro a saída dali onde hoje é o Memorial da Resistência, que ali 

era o presídio, o presídio maior do outro lado, mas ali você tinha as celas, tinha tudo. 

Quando a gente saiu dali eles tinham a população do lado de fora ficava esperando 

quem ia sair, e eles faziam questão de deixar juntar público para ver os terroristas que 

estavam saindo. Então o que é que eles faziam? Eles punham o pessoal todo com 

metralhadora, você entrava dentro da caminhonete, do carro, e aí vinha um policial atrás 

com a arma na tua cabeça, estava eu e a Cidinha no banco de trás, e o Paulo de Tarso 

Venceslau na frente. Então, no Paulo de Tarso eles punham a arma na testa e na Cidinha 

e em mim nas costas, porque eles estavam atrás de nós. E iam ali do presídio, para o 

Presídio Tiradentes dali do DOPS até lá com a maior velocidade que era para você levar 

susto, para você achar que ia desequilibrar, que você podia estar sendo, enfim, era 

realmente psicológico. E quando você chegava no presídio eles faziam você ficar nu e 

ficar fazendo movimento para ver se não tinha nada na vagina, para ver se não tinha 

escondido nada, aquele agachamento para poder estar... Então, era uma forma de 

desestruturar a pessoa na sua intimidade, na sua forma e ser. Então, essas nuances todas 
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elas acabam não sendo muito difundidas porque as pessoa recatam a sua dignidade, não 

querem que a família fique sabendo que aconteceu isso e tudo, mas foram situações que 

eram comuns no dia a dia.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – No dia a dia. Mas, eu 

posso fazer uma outra pergunta para a Ieda? Porque a Ieda, ontem nós ouvimos um 

agente, um Ex-Sargento do Exército que trabalhou na Operação Bandeirante, que 

trabalhou no DOI-CODI, e ele falou que tinha quatro mulheres que atuavam junto com 

os torturadores e com os demais funcionários ali da Operação Bandeirante. E uma delas 

era Beatriz ou Bia e era loira. Por isso que quando você... 

 

 

A SRA. IEDA  SEIXAS – Essa era Beatrice. A história dela... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – E não era loira? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. A história dessa moça é uma história muito 

louca porque ela apareceu na Operação Bandeirante. Ela apareceu e eu vou dizer o que. 

A gente estava no banheiro e a Iara já viu ela sendo interrogada. Os caras não sabiam 

que a Iara estava vendo. Os próprios caras da OBAN não sabiam quem era a moça, 

porque ela apareceu assim da madrugada para manhã com fita nos olhos e na boca e nos 

braços. Alguém colocou ela ali. Quer dizer, existem várias teorias. Algum daqueles 

diabos ali veio de noite, o cara tinha livre acesso, largou a mulher e foi embora. Ela 

estava, como é que se diz? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Amordaçada. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Amordaçada. Porque ela tinha uma fita na boca. E 

essa moça ela era estudante de arquitetura, tinha um comportamento estranho e ela 

permaneceu muito tempo no DOI-CODI, porque ela não perguntava, não queria saber 

nada, mas ela tinha umas coisas assim, ai, meus dedos estão enferrujando porque eu não 

posso tocar piano. E uma pessoa sendo torturada. O que é que você faz com uma pessoa 

dessa? Você quer bater, não é? Mais uma vez. Ela tinha um comportamento, tanto que a 

gente alijou ela. A gente não deixava ela participar de nada porque ela era estranha. E 

ela permaneceu muito tempo. Depois que a gente saiu do DOPS, nós fomos para o 

DOPS, elas voltaram, ela com a minha mãe e o Tibiriçá, o Brilhante Ustra, bota junto 

para ver se ela enlouquece a velha. Só que minha mãe enlouqueceu a moça porque 

minha mãe começou a contar umas histórias de círculo do fogo, enfim, umas histórias lá 

e a moça teve que entrar na da minha mãe. Mas o nome dela era Beatrice, ela era belga, 

tinha sotaque, tinhas umas históricas malucas de que ela era sobrinha do Rei Carol e que 

ela fugiu da Romênia, mas ao mesmo tempo era Belga, e que chegou em um Porto e não 

tinha luz incendiaram o irmão dela de nove anos para poder iluminar o Porto, os 

comunistas fizeram isso. Quer dizer, aí eu disse, teu irmão devia ser muito grande, não 

é? Porque como é que você vai incendiar uma pessoa para iluminar um Porto, o 

gurizinho tinha só nove anos. A mulher eu não sei até hoje qual é a dela, porque se você 

perguntar para a Lenira, para qualquer uma que foi, mas é verdade. Eu acho que ela foi 

colocada ali para enlouquecer a gente, só que a gente deu um nó nela, porque nós, eu e a 

minha irmã e aí aparece a Tânia Mendes e a gente diz, olha, não fala com ela. Mas era 

Beatrice e ela permaneceu presa, eu não sei o sobrenome dela, ela tinha um sobrenome 

e falava francês, ela era belga porque ela tinha sotaque inclusive. Ela tinha ligação com 

o pessoal da AP porque foi presa uma moça da AP, na hora que a moça chegou na cela 

do lado essa mulher ficou tão nervosa que ela quase que arrombou a parede para poder 
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falar com essa pessoa, que eu não lembro quem era a moça. Mas era Beatrice, não era 

Beatriz, e era loira não era morena.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que, eu queria 

fazer uma proposta de resolução, encaminhamento da Comissão da Verdade. Tem que 

ser convocado aqui o Delegado de Polícia Davi Araújo dos Santos pela denúncia, outras 

denúncias que foram feitas aqui a respeito da atuação dele, aquele que diz que não 

tortura mulher feia.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O pior é ser abusada por um ogro daqueles. Se fosse 

um cara bonito ainda vá lá, mas pelo amor de Deus.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Então é necessário que 

ele preste depoimento, que ele preste esclarecimentos sobre os crimes que ele cometeu, 

porque aqui ele já apareceu no caso do Aylton Mortati, tem um exame, um pedido de 

exame, uma requisição de exame de laudo necroscópico assinado por ele dizendo que 

encontrou um cadáver bem no dia, nos dias que o Aylton Mortati teria sido preso, 

porque o Aylton Mortati deveria ter sido preso no dia quatro de novembro de 1971 e 

morre, quer dizer, a gente nunca sabe o final, que ele é um desaparecido, mas lá nesse 

documento do Davi dos Santos, assinado pelo Davi dos Santos Araújo, ele teria, ele, 

Davi, encontrou um cadáver debaixo do Viaduto Bresser. Quer dizer, é estranho um 

Delegado de polícia estar andando na rua e encontra um cadáver debaixo do Viaduto 

Bresser no dia 14 de novembro de 1971 e está escrito 36ª Delegacia, que a 36ª é aqui no 

Paraíso e ele acha lá na Bresser, que não é nem função dele estar ali vasculhando o 

Bresser. E ele risca, não é risca, bate, naquele tempo que tinha máquina de datilografia 

tinha o x, quando você errava você não punha x? Então ele põe x em cima do 36ª e põe 
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em cima 25, 25ª. Mas ele esqueceu que ele assinou, está assinado Davi dos Santos 

Araújo, então eu acho que ele tem que ser ouvido aqui por essa Comissão, esse é um 

dos assassinos do seu pai, que é o Joaquim Alencar de Seixas, que foi assassinado no 

dia 17 de abril de 1971 aqui em São Paulo, na Operação Bandeirante, e ele foi o cara 

que te estuprou, não é, Ieda? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – É. É considerado estupro. Fundo de garrafa. A minha 

violação foi manual.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É. Mas é estupro. É 

estupro. Então isso aqui tem que ser registrada essa denúncia e ele tem que esclarecer 

para a Comissão da Verdade, tanto a Comissão Estadual como a Comissão Nacional da 

Verdade.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O duro é ser abusada sexualmente por um ogro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, Elza, quer falar mais 

alguma coisa para concluir? Chega de sofrimento não é? Bom, eu queria agradecer a 

presença de todos e todas, e até fazer esse encaminhamento que você falou, Amelinha, 

tem que aprovar, esse encaminhamento tem que aprovar. O pessoal da Agência Brasil 

está aqui hoje não é? Eu vou fazer uma solicitação no ar, como a TV Assembleia tem as 

imagens via internet, a gente gostaria de saber se a TV Brasil não poderia retransmitir 

ou pelo menos aproveitar, pedir as imagens. Isso é importante para a gente. Então hoje 
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nós estamos encerrando nossos depoimentos. Amanhã não vai haver sessão, não é 

Amélia? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Certo. Então amanhã ao 

meio dia lá na Geologia na ESP vai ter a Caravana da Anistia, com reconhecimento da 

morte do Alexandre, o Queiroz ainda vai ficar para uma outra oportunidade, as seis 

horas da tarde, na Catedral, tem a missa do Vannucchi, na Catedral, hoje a noite tem o 

show, as 19 horas, no Centro Cultural Vergueiro, do Sérgio Ricardo, que ele vai falar do 

calabouço, amanhã, sábado as 15 horas terceira edição do Projeto Cine Biju, Cine 

Memória, com o Núcleo da Memória, exibição do documentário, 1964, Um Golpe 

Contra o Brasil, de Alípio Freire, na Praça Roosevelt, 184. Quem quiser confirmar são 

dois e-mails, andresa@pjsp.org.br ou contato@nucleomemoria.org.br. E, finalmente, 

domingo as 19 horas mudança do nome do Studio 184 para Teatro Studio Heleny 

Guariba, Praça Roosevelt, 184. 

Agradecer as companheiras Elza Lobo e Ieda de Seixas pela coragem, pela força 

do depoimento. Queria fazer um requerimento, que a TV Assembleia editasse a 

gravação do Merlino para a gente poder, para a gente entregar para a família, em 

primeiro lugar, a gravação do Merlino para a gente começar a utilizar, talvez a gente 

possa até usar lá no Biju, porque a Dulce vai anunciar lá o Projeto. Ninguém quer falar 

nada mais não?  

Bom, não havendo mais nada declarar, nada a ser dito, damos por encerrada a 

presente Sessão. Obrigada.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, Quadragésima Primeira Audiência Pública, 14 de 

maio de 2013, Auditório Teotônio Vilela. 

Instalação. Está instalada a 41ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 14 de maio de 2013, na Assembleia 

Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos de Idibal 

Pivetta e Nádia Lúcia Nascimento, sobreviventes da repressão durante a ditadura militar 

no Brasil. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende 

realizar todas as audiências abertas ao público. 

Vai ter a leitura do memorial, das fotos do Idibal Pivetta. O advogado Idibal 

Pivetta também usa o pseudônimo de César Vieira como autor e diretor teatral em suas 

obras da resistência. 

Inicialmente, nós vamos ver uma sequência de fotos e imagens, uma 

retrospectiva da vida do Idibal Pivetta e do teatrólogo, dramaturgo e diretor teatral, 

César Vieira. 

Tem a palavra Idibal Pivetta. 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Idibal Pivetta, advogado, autor teatral. 

Eu só queria dizer que ficou um negócio de culto da personalidade, mas é coisa 

do Cícero e da Graciela. Não fui eu que fiz. Eu agradeço a homenagem, mas tudo bem. 

Isso é lá na Olho Vivo, um papo com o pessoal dos bairros populares, quando 

vão assistir espetáculo do Olho Vivo, normalmente a gente vai para os bairros. 
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Excepcionalmente, eles vão lá e tem um grupo de bairro batendo papo após a 

apresentação de um espetáculo dirigido especialmente para esse pessoal de um bairro 

popular. 

Isso é no mesmo local, se não me engano lá no Olho Vivo ou não? Não. É uma 

foto minha falando.  

 

 

A SRA. – (inaudível)  

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Secretaria da Justiça. Memorial da América 

Latina. É na América Latina ou não? Esse atual memorial como chama? 

 

 

A SRA. – Memorial da Resistência. 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Memorial da Resistência. Nós cantamos aí o Olho 

Vivo, a “Internacional” e o “Hino Nacional” em ritmo de samba. 

Aí é uma foto minha mais recente, não da época que eu fui presidente da UNE, 

dando a data: 1958. Aonde tinha sede na Praia do Flamengo, 118, Rio de Janeiro, que 

depois foi incendiada e destruída pela ditadura militar. 

Aí embaixo: eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, em 

1995. Na época da repressão, o teatro brasileiro teve 732 peças proibidas. Setecentas e 

trinta e duas peças teatrais proibidas. 

Essa é a capa da segunda edição do “Em busca de um teatro popular”, que conta 

a trajetória do Grupo União e Olho Vivo. Um deles conta quando o grupo tinha 20 anos, 

outro quando tinha 30 e, agora, o último quando tem 47. Quando o livro foi publicado 

eram 40 anos. 

Isso é uma pessoa que vocês devem conhecer, chamada Luiz Carlos Prestes, 

assistindo o espetáculo do Grupo União e Olho Vivo, no Rio de Janeiro, e batendo um 

papo e explicando, porque o espetáculo é passado no Rio Grande do Sul, e conta a 

história dos Sete Povos Das Missões e de um líder índio guarani, chamado Sepé Tiaraju, 

do qual Prestes era um grande admirador.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 3

Essa data aí, quando nós estivemos em Cuba estivemos com o Prestes e ele fez 

uma revelação que ele não gostava de ver futebol metido em política. Mas, depois que 

ele tinha lido “Corinthians, Meu Amor”, ele estava mudando de opinião e achando que 

o Corinthians, de uma forma ou de outra, estaria colaborando com a revolução 

brasileira. Eu também concordo com isso. 

Uma visão do elenco do “Rei Momo”, 1977, tinha umas 30 pessoas percorrendo 

sempre os bairros populares de São Paulo, gratuitamente. 

Ainda o espetáculo mais representativo do grupo, chama “Bumba, Meu 

Queixada”, e conta a história de várias greves ocorridas no Brasil, ficou 11 anos em 

cartaz sempre em igrejas, bairros populares, escolas e praças e ruas públicas de São 

Paulo falando da greve, desde a greve de Minas Gerais, de Contagem, à greve de Perus, 

em São Paulo, passando pela greve do Ibrahim, em Osasco, e já descambando no 

finzinho, no início da greve dos sindicalistas do ABC.  

Nós fizemos uns quinze espetáculos no ABC, sendo que o último foi num 

domingo e, na quinta-feira, toda liderança, coincidentemente, foi detida, que tinha 

participado inclusive do debate, no domingo, sobre o “Bumba, Meu Queixada”. O Lula 

ainda era, na época, diretor social do sindicato, não era presidente ainda. 

Isso é em Buenos Aires, um encontro com estudantes de teatro que tinha mais ou 

menos a nossa linha, “Para uma pátria...” Não dá para ler o que está escrito... “Para uma 

pátria liberada, um ator popular”. 

Elenco da peça “Barbosinha Futebó Crubi”, que conta a história do Adoniran 

Barbosa. Lucas Cesar, que está presente ali, é esse onde a luzinha está ali, atrás dele 

Neriney Moreira, que é um ator popular, está com 47 anos de Grupo União e Olho 

Vivo, e a Graciela Rodrigues, aqui, à esquerda. 

Esse é o nosso atual espetáculo “A cobra vai fumar”, que conta a história da 

Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar, na Itália, em 1944, 1945. Essa está 

começando a carreira, no dia 18, agora, sexta-feira, às 18h, na Praça do Patriarca, nós 

vamos estar apresentando esse espetáculo e vocês estão todos convidados, sábado, dia 

18, às 18h. 

Isso são prêmios aí que a gente ganhou. Muito mais prêmios do Olho Vivo do 

que meus. Os prêmios são dirigidos quase que especificamente para advogado de preso 

político, que eu transfiro para todos os outros que advogaram durante esse período aí 

terrível e também dirigido, principalmente, ao Teatro União e Olho Vivo que conseguiu, 

na época, se apresentar no Barro Branco para prisioneiros políticos, inclusive com os 
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guardas também assistindo e, por incrível que pareça, gostaram muito do espetáculo, os 

guardas lá do Barro Branco. 

Esse é Neriney Moreira, um dos fundadores do grupo, no espetáculo “O 

Evangelho Segundo Zebedeu”, e que está no grupo há 47 anos. “O Evangelho Segundo 

Zebedeu” foi o primeiro espetáculo do Grupo União e Olho Vivo. Esteve na França e na 

Europa representando o Brasil em vários festivais, inclusive no mais importante do 

mundo, que é o Festival de Nancy, na França, onde foi considerado o melhor 

espetáculo. 

É a nossa magnífica e suntuosa sede no Bom Retiro, do lado da Gaviões da Fiel, 

não poderia deixar de ser. Em frente há um estádio de coreanos, um estádio de baseball 

de coreanos, é um terreno que a gente conseguiu lá, a duras penas, e agora conseguimos 

a prorrogação por 30 anos do uso desse terreno, o que já é uma coisa bastante 

importante. 

É da peça “João Cândido Brasil”, o hospício, na Praia Vermelha, no Rio de 

Janeiro, é onde se passa esse espetáculo, chamado “João Cândido Brasil – A Revolta da 

Chibata”. 

Isso é quando eu pedi a devolução do revólver que eles dizem que apreenderam 

na minha cintura, quando foi apreendido em casa, é um calibre 32, depois de vários anos 

eu fiz questão de ir buscar esse revólver e foi-me entregue, por incrível que pareça, está 

lá em casa, até hoje, nunca foi usado, mas eles colocaram no processo como se eu 

andasse com o revólver, na cintura, na época, o que é uma piada. 

Isso é etiqueta do material apreendido pelo DOPS depois de um espetáculo 

nosso, num bairro popular. Na outra folha que viria a seguir tem uma assinatura falsa 

minha feita pela própria repressão, na qual eu solicito autorização para o juiz para viajar 

para a Europa para fazer espetáculos e conferências teatrais, o que não aconteceu.  

O que eles queriam comprovar com isso é que eu estava preparando a minha 

fuga e por isso que eu estava, inteligentemente, pedindo autorização para viajar. A 

assinatura não é minha, é falsificada e isso foi provado no próprio processo onde eu fui 

absolvido, na 2ª Auditoria de Guerra, onde os companheiros aqui presentes muitos deles 

também passaram pelas mãos ou pela cabeça do Dr. Nelson, um juiz auditor da 2ª 

Auditoria de Guerra, de São Paulo. 

Isso é o material do grupo apreendido. Estava no porta-malas do meu carro e 

eles colocaram uma porção de coisas juntas: panfletos convocando para reuniões etc., 

“O Capital”, de Marx, eu não iria andar com isso no porta-malas, mas eles colocaram 
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tudo que quiseram lá visando a me incriminar, tendo em vista que na acusação que eles 

fazem eu estava tentando... essa acusação é uma piada, que eu estava tentando fazer a 

união das Esquerdas no Brasil, o que seria ótimo, se fosse verdade.  

E por que eles falam isso? Porque, no meu escritório, se reuniam pessoas para 

saber notícias dos seus parentes, o pessoal querendo saber do seu namorado, do seu 

irmão, do seu pai, do seu filho, e iam ao escritório e então ficavam representantes da 

ALN, da AVPR, do Molipo, todos conversando, e eles colocaram aquilo como reuniões 

para se realizar a união das Esquerdas, em todo país, coisa que, infelizmente, não era 

verdade. 

DOPS. A acusação. Isso é do inquérito do DOPS, 1973. Eu fui preso no dia 05 

de maio de 1973. 

Isso é o carro apreendido pelo Deops. Corcel. Eu acho que o rapaz que dirige o 

museu aqui da Assembleia, fazia parte do Olho Vivo, na época, e tem a Tânia Mendes, 

que trabalha aqui até hoje também foi uma das que foram detidas com a gente. 

Essa é a Maria, mãe do Carlos Eugênio, hoje é professor de Música, no Rio de 

Janeiro, foi um dos meus clientes e saindo, eu não sei de onde, acho que do consulado 

francês, eu acho que ele ficou exilado, escondido lá, durante algum tempo, em Brasília. 

Isso já era abertura, porque tem fotos de jornais. Início da abertura. 

É nossa sede lá no Bom Retiro onde tem uma homenagem a um dos grandes 

dramaturgos, diretores de teatro, e ligado à causa popular, à causa revolucionária, 

Augusto Boal, para quem nós tivemos a oportunidade de tirar o passaporte dele retido 

pelo governo, ele não podia sair de Buenos Aires se não revalidasse seu passaporte.  

Na época, a gente entrou com um mandado de segurança, em Brasília, no 

Supremo Tribunal, e conseguimos a primeira grande vitória nesse setor de passaportes. 

E, depois, nosso escritório tirou aproximadamente 550 passaportes para pessoas que se 

encontravam refugiadas em mais de 20 países, pelo mundo todo. Entramos com outros 

mandados de segurança, na esteira deste do Boal. 

Alguns prêmios da época, crítica teatral etc. 

“Franz de Castro”, da OAB, que é o prêmio mais importante da OAB. Eu nem 

sabia que estava isso aí, porque eu não tinha visto esse slide. 

Memorial da Resistência. É o grupo cantando o “Hino Nacional” em ritmo de 

samba. Amelinha é uma das grandes convidantes nossa e leva o Olho Vivo. Todo 

mundo: Quem é esse grupo aí? Não conhece o Olho Vivo, mas conhece o grupo que 
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canta o “Hino Nacional” em ritmo de samba e canta “A Internacional”, canta 

internacional há 20 anos, quando era totalmente proibido.  

E, às vezes, dizendo, por exemplo, para o padre da Igreja da Sé, a gente disse 

que iria cantar uma música religiosa, que seria o hino dos povos, seria “A 

Internacional”, com outro nome, e, de fato, “A Internacional” tem uns acordes assim 

que lembram uma coisa religiosa e o padre gostou muito daquela música religiosa, 

chamada “A Internacional”. 

Esse é um dos slogans do Olho Vivo, que tem aqui presente a Graciela, o Cícero, 

outros amigos e mentores espirituais, é o nosso slogan: “Desfraldando a bandeira da 

utopia, cruzando os mares da fantasia”. Isso na comemoração dos 40 anos do Olho 

Vivo. 

Esse é um espetáculo num bairro popular. Não... Onde é isso aí, Cícero? É o 

“Arsenal da Esperança”. São pessoas, moradores de rua em sua maioria, onde a gente 

costuma realizar vários espetáculos. 

Isso é na Praça da Sé, o espetáculo “João Cândido do Brasil”, na primeira frente 

aqui, o Cícero e acho que do lado ali é o Lucas. Não é? Pensei que... 

Debate sempre após as apresentações, com público de bairro na sede do Olho 

Vivo. Eles normalmente vão para lá, de manhã, chegam às 11h e saem às 19h, tomam 

lanche com a gente, debatem, assistem à peça e, normalmente, acontece de serem 

criados grupos de teatro nos bairros populares, através desses espetáculos e dessas 

colocações. 

Alguns prêmios que são mais... Milton Campos, por exemplo, Santos, totalmente 

dirigido para o Olho Vivo. 

Isso é do atual espetáculo, “A cobra vai fumar”. É o folder do espetáculo. Está 

convidando já para a reunião. 

Isso aí onde é? América Latina. Memorial da América... da América Latina, não. 

Memorial da Resistência. 

 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – É? Então é outro espetáculo no outro Memorial da 

América Latina. 
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Essa é uma frase do espetáculo “O Evangelho Segundo Zebedeu”, o conselheiro 

da Guerra de Canudos com uma frase dele falando da imortalidade daqueles que lutam 

pela liberdade e justiça social: “Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço 

sempre”. (Palmas.) 

Eu furei tudo isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos organizar a Mesa. 

Idibal e Lucas aqui, a Nádia e a filha dela ali e a Amelinha, entre a gente aqui. Idibal, 

Lucas e Cícero. Nádia e a filha, Eliza. Graci vem para cá. Vamos fazer os dois lados. 

Vamos começar pela Nádia. Façam uma placa de identificação para o Lucas e 

para a Graciela. Eliza. Cícero Almeida sinta-se convidado à bancada. 

Podemos começar. 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Apresento o companheiro Danilo, que é o 26º 

cidadão no mundo a fazer tese sobre o grupo União e Olho Vivo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nádia Lúcia Nascimento, 

bom-dia. 

Você poderia falar um pouquinho? Eu vou te dar esse microfone e daí você fica 

mais à vontade. Você nasceu em São Paulo? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não. Nasci no Rio de Janeiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu em São 

Paulo? Repetindo. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Nasci no Rio de Janeiro. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você nasceu, no 

Rio de Janeiro? Em que data? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Dois de julho de 1950. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi presa política? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Eu fui. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi presa? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Dia 4 de abril de 1974. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Em São Paulo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que lugar, aqui em 

São Paulo? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Em Pinheiros. Fui para o DOI-

Codi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete a data, por favor. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 9

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Quartro de abril de 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era ligada a alguma 

organização política da resistência? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ao MR-8. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode contar um 

pouco sobre a sua vida, sua trajetória? E como era? Nascida no Rio, como você foi 

presa aqui em São Paulo? Conta um pouquinho quem é você, um pouco da sua história. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – A minha família sempre teve esse 

lado da Esquerda. Meu pai era do Partido, durante muitos anos, e a gente, meu irmão 

mais velho, em Brasília, que nós moramos um tempo lá.  

E desde pequena eu me interessei por esse trabalho. E depois de alguns anos me 

casei, fui companheira de José Roberto Monteiro, que hoje é falecido, e começamos um 

trabalho, ele estava preso, no Rio, eu o conheci na cadeia, começamos a namorar e 

continuamos a levar o trabalho à frente. 

Na época, começou muita prisão no Rio de Janeiro e nós viemos para São Paulo. 

Foi quando Fernando, Eduardo Collier e uma série de companheiros estavam sendo 

perseguidos lá no Rio de Janeiro, e nós viemos para cá. E constituímos tudo dentro do 

correto. Ninguém na clandestinidade. Eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisas 

Econômicas, da USP, e ele foi trabalhar na Sudelpa, a Superintendência de Pescado. 

Depois de alguns anos, em 1974, quando começou essa coisa toda, essa 

perseguição, muita gente caindo de outras organizações, esse dia, dia 4, chegaram à 

minha casa. Eu estava com uma amiga que morava comigo, que era companheira 

também, que ajudava numa série de coisas e a polícia chegou, a Oban chegou, pessoal 

de lá do 2º Exército, junto com o pessoal do 2º Exército. 

A partir dali a gente viveu... porque a gente sabia que guerra é guerra, mas foi 

um inferno. Um inferno que até hoje é complicado, porque não só os sobreviventes, mas 

muita gente que foi embora, que não está mais aqui e que não pode ter esta 

oportunidade de estar colocando tudo que se viveu neste país. 
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Eu estava grávida de cinco meses quando eu fui presa e não foi fácil. Não foi 

fácil porque a gente sabia que o mínimo de... como se diz... O que a gente escorregasse, 

outras pessoas viveriam aquilo tudo, aquele inferno que a gente estava vivendo. Então, 

foi muito brutal, eu fui muito torturada, meu companheiro e outros que estavam lá. Eu 

era... Tinha... Tinha... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Peguem um pouco de 

água para ela dar uma respirada. 

Sexta-feira, lá em Brasília, o atual general reformado Carlos Alberto Brilhante 

Ustra deu uma entrevista, fez uma audiência lá na Comissão Nacional da Verdade. 

Quando você foi presa, quem era o presidente da Oban. Você lembra? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Eu lembro muito bem, essa pessoa 

nunca mais eu vou esquecer. O capitão Ubirajara, que o nome dele é Aparecido 

Calandra. E ele era um dos chefes das equipes e foi o cara mais, um dos caras mais 

terríveis que eu tive que estar. Foi uma pessoa totalmente fria, calculista, má, má. Então, 

fica um pouquinho difícil, porque é assim, passam os anos, a gente já viveu um monte 

de coisas, a gente hoje vive outras, mas tem horas que, realmente, é muito difícil, muito 

difícil você relembrar a quantidade de absurdos que os serem humanos passaram dentro, 

principalmente, do DOI-Codi e no DOPS. Então, é complicado. 

É complicado para mim, por mais que eu queira contar a história, porque meus 

netos já sabem – hoje eu tenho dois netos, uma vai fazer 18 anos, agora, e o outro vai 

fazer 14, mas sabem dessa história do Brasil que a maioria, mas a maioria não sabe, 

essas crianças que tem aí, mas meus netos estão sendo privilegiados por saber o que 

aconteceu neste país. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você se emocionou, 

interrompeu. Você estava falando que à época da sua prisão você estaria grávida de 

cinco meses. O processo de tortura teve alguma influência? Como foi? Vocês foram 

presos em quantos? Quantas pessoas? Você se referiu ao partido, você era do Partido 

Comunista. 
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A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não. O partido que meu pai era. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai era do partido 

comunista? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É, era simpatizante. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conta um pouco da sua 

história política, da sua prisão e da repressão, da tortura. Conta esse contexto onde você 

se emocionou e interrompeu o depoimento. 

 

 

SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É que, no dia minha prisão, eu estava 

com uma companheira, a gente estava trabalhando, e o meu companheiro já tinha sido 

preso, e a gente tinha aquele tempo para que a gente tivesse como sair correndo, depois 

daquele horário, se não chegasse. E não deu tempo. Então, eu fui levada para a Oban 

junto com uma companheira e, imediatamente, quer dizer, o Zé Roberto já estava sendo 

torturado e me levaram para vê-lo e começaram as minhas torturas. A me colocar 

completamente despida, com choques elétricos e cadeira do dragão. E intimidações de 

estupro, de sevícia e essas coisas que a gente já está cansada de saber, mas que têm de 

ser repetidas a toda hora. 

Meu companheiro ficou preso muito tempo. Eu fiquei dois meses na Oban que 

para mim são dois anos, porque dois meses naquele lugar, realmente, era... Não sei. Não 

sei até hoje como muitos de nós estamos aqui. 

É isso aí. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente vai começar a 

conversar com o Idibal Pivetta e aí, Nádia, na medida que você tiver força, vontade e 
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disposição você pode interromper para poder acrescentar qualquer coisa que você possa 

e queira. 

Idibal, com quantos anos você está hoje? 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Acho que 82. De 1931 até hoje, 82 anos. Aparento 

18, mas são 82. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Idibal, quando você assumiu 

essa outra identidade de César Vieira? 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Antes eu queria fazer uma saudação a você, 

Adriano, nosso companheiro de cela, à Nádia, a todos os companheiros aqui presentes, 

Graciela, Lucas, Amelinha, Cícero. 

E dizer que algumas vezes eu fui levar material para a Nádia, material 

considerado por outras pessoas subversivo, e que chegavam de Cuba e a gente era porta-

voz e eu fui entregar para ela ali na Henrique Schaumann, perto da Praça Benedito 

Calixto, se não me engano, por ali. Então, foi uma das tarefas que nos incumbiram para 

participar de uma coisa que se chamou a luta armada pela libertação do Brasil e retorno 

à democratização neste país.  

Eu lembro perfeitamente, porque esses encontros aconteciam muito, os 

advogados, alguns deles eram participantes à sua maneira da busca de melhores dias e 

de um futuro melhor para este país. 

Sua pergunta é? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu tinha uma curiosidade. 

Quando você assumiu a sua outra identidade, que você assume César Vieira. Começa a 

contar um pouco da sua história política, da sua trajetória até sua prisão. 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Eu fiz uma separação aqui, na primeira parte, sei 

lá, uns 10 minutos, mais ou menos, eu vou falar como se fosse Idibal Pivetta, advogado 

de preso político, e, na segunda parte, eu vou falar do César Vieira, autor teatral, um dos 

mais proibidos neste país em todos os tempos. 
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Existem 732 textos teatrais proibidos no Brasil, de 1964 até 1980, o que é um 

recorde absolutamente mundial, a cultura nossa aqui se perdeu porque foi castrado, há o 

laudo de censuras também nas artes plásticas, na literatura, no cinema e na televisão. 

Por quê? Primeiro é uma pergunta sempre feita.  

O Danilo abriu nosso papo aí pela Getúlio Vargas, que está fazendo uma tese, 

perguntando por que eu escolhi ser advogado de preso político.  

Eu estudei no Colégio Bandeirantes, fui presidente do Centro Estudantil do 

Colégio Bandeirantes, aqui na Rua Estela.  

Depois, já na academia, fui presidente do Centro Acadêmico XXII de Agosto, da 

Faculdade de Direito Católica, e também estava fazendo concomitantemente Direito e 

Jornalismo, na Cásper Líbero, então, fui presidente também do Centro Acadêmico 

Cásper Líbero e terminei minha carreira, por assim dizer, nos meios estudantis, sendo 

presidente nacional da União Nacional dos Estudantes, em 1958. Essa mais ou menos 

uma trajetória cronológica. 

Por que eu uso o nome de César Vieira? Porque existia, no Brasil, uma coisa 

terrível, que é a chamada censura institucional. Eu vou falar especificamente de teatro. 

Um autor de teatro escrevia uma peça e para essa peça ser montada ele era 

obrigado a mandar esse texto para Brasília. Lá havia o departamento de censura federal 

que o liberava totalmente, ou liberava com cortes ou proibia totalmente, coisa que era 

mais fácil eles proibirem totalmente. 

Eu, como advogado militante de presos perseguidos políticos, não conseguia 

jamais que uma peça minha fosse aprovada. Chegava uma peça de autoria de Idibal 

Pivetta, eles imediatamente sem ler proibiam, jogavam no lixo etc.  

Então, eu adotei um nome artístico de César Vieira, mais ou menos a olho, e 

enviei textos então para apreciação da censura e, durante dois anos, eles aprovaram e a 

gente pôde, então, ter cinco ou seis espetáculos aprovados.  

Daí eles descobriram, posteriormente, que o Idibal era o César Vieira e 

proibiram todas as peças minhas em cartaz ou que iriam entrar em cartaz, só impressas 

ou não.  

Isso tudo fez com que a gente passasse a adotar, em teatro, quando vou fazer um 

papo sobre teatro eu vou com o nome de César Vieira e quando vou fazer um papo 

sobre direitos humanos, vou como Idibal Pivetta, advogado de perseguidos políticos. 

Então, esse nome foi adotado assim, mas eu vou começar falando da minha 

atividade, como advogado, como Idibal Pivetta. 
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Ela começa como defensor de estudantes detidos no congresso nacional da 

União Nacional dos Estudantes, em Ibiúna, aqui perto, uma cidade perto de São Paulo, 

em 1968.  

Foram detidos, aproximadamente, 1.100, 1.200 estudantes, dos quais o nosso 

escritório ficou como defensor de, aproximadamente, 600 desses estudantes.  

De 600 dos estudantes detidos ali nós que entramos com, na época, ainda existia 

uma tênue possibilidade de habeas corpus, nós que contatamos e depois defendemos 

esse pessoal todo da União Nacional dos Estudantes. Assim começou a nossa carreira, 

como advogado de presos políticos. 

Eu já tinha sido preso uma vez, anteriormente, logo no início da revolta, da 

quartelada de 1964, eu tomo muito cuidado para não falar a revolução de 1964, e a 

gente conseguiu falar, o que eu estava me perdendo um pouco, sobre as prisões. 

A primeira prisão minha foi quando eu recebi uma intimação para ser mesário de 

uma das eleições de fancaria feitas pela ditadura e eu, quando recebi desse oficial de 

Justiça, era apenas uma notificação para ser mesário e eu falei para o cara: “Eu não vou 

ser mesário dessa merda nenhuma! Isso é uma puta de uma falcatrua e tal”. E o cara 

transmitiu lá na Justiça Eleitoral que eu tinha falado isso, aí eles me intimaram, naquele 

tempo existia intimação ainda, você recebia intimação, fui lá, contei o que tinha sido e 

daí o juiz falou: “Pô! Você tem toda razão, mas eu não posso colocar isso aqui. Eu vou 

te dar uma multinha aí, para ficar por isso mesmo”. Daí me deu uma multa, sei lá, na 

época nem sei qual era a moeda, correspondente a R$200, eu paguei essa multa e fui 

absolvido, entre aspas, desse processo, por ter desrespeitado a indicação para ilustre 

mesário em uma das eleições. 

Depois disso eu fui preso três ou quatro vezes, já quando eu tinha escritório na 

Senador Paulo Egídio, trabalhava com o Airton Soares e nós fomos, por duas vezes, 

intimados a depor por cinco ou seis pessoas que entraram no escritório, com 

metralhadora na mão, e nos levaram para a Rua Tutóia, onde fomos questionados 

especificamente sobre a coisa que eles mais gostavam de falar, que é uma coisa 

dolorosa de ser citada: quanto você estava ganhando.  

Se você estivesse ganhando muito, você era um ladrão; se não estivesse 

ganhando pouco ou quase nada, seria o ouro de Moscou. Então, eles queriam saber. 

Quando eles invadiram depois a minha casa eles estavam atrás de documentos para 

mostrar dinheiro, onde entrava o dinheiro; quando invadiram meu escritório, 

depredando tudo, também eles estavam a fim de saber quanto a gente ganhava, pegavam 
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os livros-caixas e praticamente 98% dessa nossa clientela nunca pagou nada, o máximo 

que conseguia era levantar fundos para a gente ir até Brasília. 

Essas prisões aconteceram em função disso. De depoimentos pequenos, que eu 

diria, que fiquei um dia uma vez detido, o outro, dois dias, nessa segunda vez foram 

detidos também o Iberê Bandeira de Mello, Airton Soares, Belisário, Luiz Eduardo 

Greenhalgh também fomos todos detidos lá, o que eu chamo de prisão menores.  

Depois eu sofri uma prisão grande, que eu chamaria, no dia 5 de maio de 1973, 

quando, na saída de um espetáculo do Grupo União e Olho Vivo, nós fomos seguidos, 

eu e Roberto Cunha Aze, que depois veio ser conselheiro da OAB, Tânia Mendes que 

trabalha nesta Casa e foi atriz do Olho Vivo. Está aqui. Posso contar essa história da sua 

prisão? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Pode. (ininteligível) 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Não estamos. Mas queria te chamar para a Mesa. 

Claro. Por que não? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tânia Mendes. 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Então, o que eles queriam saber era quanto você 

ganhava e quanto você não ganhava. Primeira pergunta que eles te faziam. Depois qual 

era o próximo ponto, onde você teria encontro com companheiros ditos da subversão. 

Segundo onde ficava o aparelho, que era o local em que a gente, em tese, residia. Então, 

queriam saber de dinheiro, queriam saber quando você ia se encontrar com o 

companheiro e onde você morava, onde aconteciam as reuniões. 

E também eles perguntavam um negócio escabroso, que era da cabeça deles: 

quem você comeu? Isso era invariável na mentalidade de um cara que trabalhava no 

DOI-Codi, de outro cara que nem se conhecia e que trabalhava no DOPS, primeira 

pergunta. “O cara é de teatro, teatro só tem p***, o cara comeu todo mundo”. Então, a 
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pergunta era: quem você comeu? Fulana de tal, que trabalhou na tua peça, uma grande 

atriz, já comeu?  

Então, era aquela conversa que era dinheiro e comer, que mostra bem a 

perspicácia dos caras, o que eles tinham na cabeça, o que eles estavam fazendo ali, por 

que eles faziam esse tipo de pergunta dirigida, porque eram os valores que significavam 

tudo para eles. Uma coisa terrível esse tipo de coisa. 

Eu estou anotando para não perder algumas coisas que eu acho importantes. São 

raros, agora nem tanto, com esta Comissão aqui de São Paulo e com a Comissão 

Nacional está se podendo recolocar a verdade no seu devido lugar, para que ela possa 

alicerçar futuras ações, não de vingança, não de vendeta, mas, sim, para se colocar 

perante a juventude estudantil, para se colocar perante este país, que hoje traz meia 

página sobre o que aconteceu, sobre essas torturas, se colocar o que, de fato, aconteceu 

e, se for o caso, processar com base em uma nova lei, discutir por que aquela lei naquela 

época foi feita daquele modo.  

Hoje é fácil falar: “P***! Fizeram uma lei que protegeu os criminosos, p***!” 

Antes a gente queria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ninguém pensou que aquela 

lei, num momento x, ia se beneficiar Ustra. Eram outros os caminhos naquele momento, 

era outra a prioridade naquele momento. E se a lei veio com falhas ou com acertos, foi 

um passo a mais. Sem dúvida, foi um passo. E às vezes é melhor dar um passo só, do 

que ser obrigado a dar três para trás. 

Eu entrei na lei, mas é uma coisa que eu estava meio engasgado e a gente gosta 

de colocar mesmo por que a Lei de Anistia surgiu com alguns defeitos que, 

posteriormente, foram descobertos e colocados? Porque o objetivo era outro. E existia 

um Congresso, um Congresso lacaio, um Congresso de joelhos que teria de votar, então, 

a gente não conseguiria avançar mais com aquele Congresso.  

Como hoje, eu não sei se com esse Congresso evangélico se consegue grandes 

avanços, infelizmente, numa época em que o senhor Afif Domingues é vice-governador, 

p****, e é ministro do governo. Isso é um negócio maluco, também imprevisível e 

acontece a preço de uma coisa chamada governabilidade. 

Então, nós gomos presos na saída desse espetáculo do Grupo União e Olho 

Vivo, fomos levados para o DOI-Codi. Eles não sabiam que o cara que estava chegando 

ali embaixo de pernadas na Perua Veraneio, que depois eu tive oportunidade de sair 

algemado com Adriano Diogo, uma noite sendo levados para o Deops, vendo depois de 

40 dias a lua ali, p****, a gente até com ar até de felicidade, por incrível que pareça, e 
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jogado na Perua Veraneio, vendo o mundo de novo, porque a gente não sabia se poderia 

ver de novo. Várias vezes eu escutei o Adriano obrigado a gritar certas palavras de 

ordem, p****, obrigado a gritar certas palavras de ordem para que se intimidasse a ele e 

a todos nós que falassem coisas ou não falassem coisas ou deixassem de falar coisas, 

sem ser heróis, usando até a cabeça. 

Para mim eles perguntaram: “Você só dá nome de morto, p****!”. Quer dizer, 

era um negócio terrível e, de fato, eu só tinha escolhido... Fulano de tal estava numa 

reunião, um aniversário, no Rio de Janeiro, de uma crítica de teatro, chamada Luiza 

Barreto Leite e o aniversário dela foi colocado como uma grande reunião das Esquerdas, 

porque tinham estado determinadas pessoas lá tomando um negocinho e conversando. 

Mas isso era o que acontecia. 

Eu não poderia deixar de citar uma coisa que sempre foi esquecida, não se sabe 

por quê. Os advogados deste país. Os advogados deste país que durante 20 anos, sem 

visar ao lucro, sem visar à fama, lutaram em defesa de perseguidos políticos e 

compatriotas, de revolucionários, podendo fazer aquilo que a lei permitia, o que a Lei de 

Segurança permitia, o que era muito pouco, mas podemos fazer isso, sim. 

Eu andava com uma máquina de escrever, uma Lettera 22, no porta-malas do 

carro, não existia o celular, mas você tinha encontros e tinha telefonemas a serem dados 

para tal número, em determinado lugar, em determinada época, e você recebia 

informações de pessoas que tinham sido recentemente presas.  

Então, já estariam correndo o risco de serem torturados, serem mortos, serem 

assassinados, aqui na Rua Tutóia, aqui pertinho, na base do DOI-Codi. E a gente 

recebendo essa comunicação de que, por exemplo, o Adriano tinha acabado de ser 

detido, você entrava com uma petição lá e jamais existia o habeas corpus, entrava com 

uma petição pedindo averiguações e se encaminhava para o juiz auditor, no caso, o 

Nelson, informando que fulano de tal, segundo consta, tinha sido detido em tal hora e 

em tal lugar e nós queríamos informações sobre isso.  

Por que se andava com tal máquina? Porque rapidamente pelo telefone se 

conseguia isso e se levava para a auditoria de guerra ou na Brigadeiro Luiz Antonio, um 

prédio que deve e precisa ser tombado, se levava essa petição e se recebia um protocolo 

que era cópia dessa petição. 

Ao mesmo tempo, a gente ia à porta do DOI-Codi, na Rua Tutóia, tem aquela 

ruazinha que eu esqueci o nome, ao lado da igreja ali, e ficava um soldadinho na guarita 

e você levava a mesma petição, só que uma era dirigida ao juiz auditor e a outra era 
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dirigida ao comandante do DOI-Codi, sem nominar o cara. E se chegava, batia na porta, 

já aquilo datilografado, não existia digitação e aparecia o guardinha: “Queremos falar 

com o oficial de dia”. Daí ele deixava a gente esperando uns 10 minutos, voltava: “O 

oficial de dia não vai recebê-los”. Então, está aqui, nós queremos entregar uma petição. 

O guardinha, na sua santa ingenuidade, recebia aquilo. Então, duas entidades ficavam 

sabendo das prisões – a auditoria de guerra e o próprio DOI-Codi na boca do lobo, 

porque aquele papel subia e ia para o oficial de dia e ia para o comandante do DOI-

Codi. 

Isso evitou, porque, com isso, se passava para a anistia internacional, se passava 

para Dom Paulo Evaristo Arns, uma figura importantíssima na existência democrática 

neste país, e se evitava em, muitas vezes, que por acidente de trabalho, como eles 

dizem, algumas pessoas fossem assassinadas e talvez até se diminuísse a tortura de 

algumas pessoas. Era muito importante fazer essa comunicação. E era feita. Não existia 

habeas corpus, mas isso funcionava como um habeas corpus. Eles recebiam aquilo e 

sabiam o que estava acontecendo.  

O representante da anistia internacional no Brasil, na época, era Gerald Thomas, 

diretor de teatro, que, naquela época, não era diretor de teatro, a menos que tivesse feito 

algumas peças na casa dele e tal, aqui ele era o representante da anistia e ele que 

encaminhava por meios próprios essa comunicação lá para fora, não só para países 

socialistas, para países democráticos e até para os Estados Unidos. Ia para todo lugar e 

era noticiado: o Adriano Diogo foi detido, e isso talvez evitasse que o Adriano Diogo, 

além de sofrer para cacete, fosse assassinado ali, porque já se sabia o nome dessa 

pessoa. Isso era muito importante e era o nosso habeas corpus. 

Eu estava falando dos advogados. No nosso escritório, no nosso escritório e de 

várias pessoas, trabalharam Airton Soares, Belisário dos Santos Junior, Luiz Eduardo 

Greenhalgh, Joaquim Cerqueira César, Paulo Gerab, Felipe Pugliese, José Carlos 

Roston, Miguel Aldrovando Aith, já falecido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por falar nos advogados, 

depois a gente volta para a sua prisão na Oban, mas você lembra de um advogado do 

Rio de Janeiro que estava preso no DOPS que você conversava muito com ele, que ele 

estava preso por conta de atrair um cliente, você lembra dessa história? 
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O SR. IDIBAL PIVETTA – Lembro. Ele era o Monteiro, Brandão Monteiro, 

ele era do Partidão, tinha sido deputado estadual e deputado federal e ele foi preso no 

Rio de Janeiro e trazido para ficar mais aqui mais em garantia deles e ser interrogado 

aqui. 

Nem ele estava atinando por que ele já sabia que estava em São Paulo, 

normalmente nem saberia pelo trajeto, mas ele já sabia, e não estava atinando por que 

ele não foi morto, pelo que me consta, da repressão, mas sofreu muito, porque, naquela 

época ainda o partidão não era o objeto deles. Durante a luta armada para valer, eles 

combateram os companheiros revolucionários que estavam se dedicando à luta armada. 

E outros partidos, outros companheiros, com o maior dos respeitos, não estavam de 

acordo com a luta armada. No caso do Brandão Monteiro, que não era de luta armada, 

mas era um representante do Partido Comunista, se não me engano. E era uma pessoa 

muito afável, não sei o âmago da questão, ficou preso com a gente. Daí, fazendo um 

pouco de folclore, ficamos presos com aquele menino que a irmã foi assassinada no 

Recife, Jorginho, ficou conosco na mesma cela, eu, Adriano, Jorginho e mais quem? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele japonês que foi 

morto pelo Esquadrão da Morte, o Brandão Monteiro e, ao lado, Paulo Frateschi. 

  

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Isso. Então, o lado folclórico.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Edgar de Aquino. 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – E o Edgar de Aquino que foi assassinado 

posteriormente. 

Um dado folclórico, depois de um certo tempo, por incrível que pareça, a gente 

vai se acostumando até com tudo, até com os gritos, embora, naquela altura, a saída para 

o DOPS era até um avanço. E nessas conversas... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou 

na Oban? 
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O SR. IDIBAL PIVETTA – Eu calculo que uns 35 dias, praticamente todos 

incomunicáveis. No DOI-Codi eu não lembro de não ter ficado incomunicável. Fui 

muito pouco torturado, só no primeiro dia, mas fui interrogado psicologicamente, de 

interrogatórios que começavam às 15h e acabavam à meia-noite. Eu digo que você não 

tinha relógio, mas podia saber disso. Por quê? Porque quando você era levado e te 

davam um capuz para você pôr e ser levado para o interrogatório, quando você passava 

tinha um guardinha escutando jogo de futebol. Daí, o jogo de futebol falava Ademir da 

Guia, pá-pá-pá. Depois de você ser interrogado durante horas você era trazido de volta e 

talvez o mesmo rádio estivesse dando um programa de futebol, chamado A Record 

filmando a rodada, onde contava o resultado do jogo. A gente podia aquilatar: se eu 

entrei aqui no início do futebol e estou vendo o final, à noite, é porque eu fiquei sendo 

interrogado durante cinco ou seis horas, com substituição de turmas de interrogatório. 

Eu estou falando muito genericamente porque eu acho que todo mundo é mais 

ou menos entendido. Tinha a equipe de busca e apreensão, tinha a equipe de 

interrogatório e tinha a equipe de análise do que você depunha que ia e voltava, era mais 

ou menos isso. 

No geral, eu também queria falar de advogados militantes, Mário Simas, José 

Carlos Dias, Iberê Bandeira de Mello, Rosa – que é da Comissão Nacional da Verdade, 

atualmente. Entre nossos clientes também queria citar, num total de 1.100 clientes, 

foram 500 de Ibiúna e 500 no caso do passaporte.  

O que é o caso do passaporte? Augusto Boal, um dos mais importantes nomes do 

teatro brasileiro em todos os tempos, participou, sim, por opção, da luta armada, foi 

preso, foi muito torturado, depois conseguiu se refugiar em vários países, especialmente 

na Argentina, e seu passaporte estava vencendo e ele queria tirar novo passaporte. Foi à 

Embaixada brasileira, na Argentina, e a Embaixada falou: Não vamos te dar o 

passaporte, você não vai ter o passaporte. Daí o Boal tinha sido meu professor na escola 

de arte dramática e depois eu vim a ser advogado dele. São coisas da vida. Ele foi meu 

professor e depois eu fui advogado dele. 

Por telefone a gente conversou: Eles não vão te dar o passaporte. Ele falou: Tem 

saída jurídica? Eu falei: Saída Jurídica legal não tem, mas podemos dar uma de p**** 

louca. Vamos entrar com mandado de segurança pedindo seu passaporte. Ele falou: Tem 

chance? Eu falei: Tem uma em mil. Eu tinha de ser honesto com ele. Ele falou: Então, 
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entra. Contra uma porrada de opiniões de juristas com opiniões respeitáveis, “Isso não 

vai dar certo, vai ser uma provocação”.  

Nós entramos no Supremo com mandado de segurança pedindo a revalidação do 

passaporte de Augusto Boal. Por incrível que pareça, o Supremo totalmente dominado, 

na época, totalmente dominado pelo sistema vigente, deu autorização para o senhor 

Augusto Boal ter um novo passaporte. Isso abriu um flanco no mundo inteiro e o nosso 

escritório, além dos 500 de Ibiúna, tirou mais de 500 passaportes, muito mais, inclusive 

de crianças de 4 ou 5 anos que o Governo brasileiro negava o passaporte dessa criança. 

Um caso que ficou muito conhecido, uma menina chamada Micaela Bastidas, 

cujos pais estavam exilados no Peru. Em homenagem a uma determinada pessoa, eles 

colocaram o nome na menininha, de quatro anos, de Micaela Bastidas. Quem foi 

Micaela Bastidas, que até hoje, com 4 anos, assustava os caras? Micaela Bastidas foi 

esposa, companheira de Túpac Amaru, que é um índio peruano que reivindicou o trono 

para ele, o trono contra os espanhóis, e passou a ser um nome significativo de liberdade 

e de justiça social, Túpac Amaru, e esse pessoal colocou o nome da menina de Micaela 

Bastidas. Quando algum brasileiro mais culto ficou vendo aquilo, da Embaixada, falou: 

“Proíbe”. Daí eles proibiram o passaporte para uma garotinha de 4 anos e nós 

conseguimos depois tirar o passaporte para ela também, que hoje deve estar com seus 

20 e poucos anos, talvez mais. 

Citando o caso do Boal, no qual atrás vieram mais de 500, o nosso escritório 

teve nesse total – 500 de Ibiúna, 500 do caso do passaporte e uns 300 que eram 

acusados de organizarem entidades subversivas, que eram acusados de assalto de banco 

etc. etc. Dá um total de 1.100, 1.200 clientes. Dentre os quais eu vou citar alguns: 

Augusto Boal, Ricardo Zarattini, Ivan Valente, José Dirceu, Luiz Inácio Lula da Silva, 

José Cicote, José Maria de Almeida, Sebastião Salgado, Cajá – no Nordeste, em 

Pernambuco. Eu ficaria uma hora citando aqui. 

Outro dado. A gente também se perde um pouco quando tem de contar algumas 

coisas, mas que mostram o que era o Brasil, na época. Na época da minha prisão, por 

exemplo, eles me prenderam em Pinheiros, na saída de um restaurantezinho, depois de 

ter feito um espetáculo na Rua Pinheiro, chama O Cordeirinho, acho que existe até hoje, 

eles me prenderam, depois foram invadir a minha casa, pegar material e invadir meu 

escritório, pegar material. 

Quando eu escrevo para teatro, eu procuro me localizar – para teatro e para 

qualquer outra coisa, me localizar na época em que acontecia a coisa e o local em que 
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acontecia a coisa. E eu estava escrevendo uma peça sobre um líder guarani, (inaudível), 

chamado Sepé Tiaraju, que fala dos Sete Povos Das Missões que foram entidades 

comunitárias de índios guaranis e padres jesuítas que conseguiram um arremedo de uma 

civilização comunitária no Brasil, em 1750. Então, para me facilitar a leitura eu pego 

um percevejo e ponho na parede o mapa do Brasil, especificamente o mapa do Rio 

Grande do Sul e ponho embaixo um percevejo vermelho e ponho cinco mil soldados, do 

outro lado eu ponho 30 mil índios, do outro lado eu ponho não sei o quê. E os caras me 

encheram o saco, tremendamente, p****, porque onde é que estavam esses 30 mil caras, 

p****?! Aí num momento com a coisa mais tranquila eu falei para o interrogador: 

p****, você acha que se tivesse 30 mil índios com a gente, p****, eu estaria aqui 

sentando? Eu acho que não, né, p****? E o cara até riu. De vez em quando eles riam. 

O outro que veio um dia me pedir para jogar xadrez com ele e eu não sei jogar 

xadrez, aí o cara falou: “P****! Não joga xadrez com a repressão”. Eu falei: “P****! 

Eu não sei jogar xadrez? Como é que eu vou jogar xadrez? Eu não sei jogar xadrez”. 

Não joguei xadrez com o cara e era absolutamente verdade. Não sabia jogar xadrez. 

Eu vou entrar um pouquinho, agora, no negócio de teatro. A gente continua 

advogando para perseguidos políticos. Dois anos atrás, advogamos para dois ou três 

alunos da FAU, que foram processados – dois anos atrás, 2011, 2010, processados por 

escrevem no chão da USP: Assembleia em Brasília, dia tal. Foram processados por 

terem escrito no chão uma convocatória para uma reunião em Brasília, pô! Dois deles 

nós conseguimos absolver, foram absolvidos, mas significa que o aparato repressivo 

ainda existe, p****! Existe, hoje! E é terrível que isso exista até hoje. 

Eu tenho ido de lugar em lugar, de casa em casa, de momento em momento, 

falando uma coisa que até foi citada, há alguns dias, no jornal. Chama: Agência 

Brasileira de Inteligência – Abin. Foi fundada no Governo de Itamar Franco e está 

vigorando até hoje, funciona no Palácio do Planalto, com todo respeito a pessoas em 

quem votamos e votamos sempre, sabem que existe no Palácio do Planalto uma 

entidade chamada Abin, que é encarregada de fornecer dados ao Governo sobre 

possibilidades de atividades subversivas. É só pegar no Google aí – Abin e ver o que 

está escrito lá, qual é o projeto, qual é a obrigação que existe de dar e receber dessa 

entidade. 

É muito importante que a gente discuta que, neste ano de 2013, um agente do 

governo tenha direito de escutar o seu telefonema, de ver a sua correspondência, de 

segui-lo pela rua, porque isso faz parte do seu aparato policial, isso faz parte daquilo 
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que ele tem de dizer para os seus superiores, porque ele ganha para isso. E essa verba é 

nossa, é de imposto. Ele ganha para isso, p****! 

Ao mesmo tempo em que o Governo dá um passo para frente, ótimo! Comissão 

da Verdade Nacional é maravilhoso! Também tem de ter. Não há um deputado federal 

ou um governador, um executivo federal que não saiba que a Abin existe. E nada 

impede que com muitos bons modos, com muita deferência, com muita referência se vá 

à presidente da República e fala: No quarto ao lado estão conspirando contra o seu 

governo, p****! Embora pareça que estão conspirando a favor. Isso tem de ser 

discutido, sim. Não foi ela que criou isso. Não foi o Lula que criou isso. Inclusive não 

foi Fernando Henrique. Mas isso percorreu todo esse tempo. Eram generais que 

comandavam, agora são advogados. 

Eu saí do que eu ia falar. São 732 peças proibidas, das quais eu tive Os Sinceros 

– é o nome da peça, que passa na União Nacional dos Estudantes, “O Transplante”, 

“Um uísque para o Rei Saul”, “O Evangelho Segundo Zebedeu”, “Rei Momo” e “Morte 

aos Brancos”. Todas elas proibidas quase que totalmente ou com cortes imensos. 

É uma coisa bem interessante quando um regime totalitário assume, desde os 

gregos, desde os gregos, ele nomeia prioridades, ele escolhe prioridades. O que pode 

lutar mais contra nós que queremos liberdade, que queremos justiça social? E daí ele 

tinha rol de coisas bacanas, ótimas! Tinha literatura, tinha TV, tinha cinema, tinha o 

circo. Mas estes caras, que têm cabeça, se dirigiram em todo o mundo: na Alemanha 

nazista de Hitler, na Itália fascista de Mussolini, na época napoleônica com o célebre 

código napoleônico feito por Napoleão Bonaparte. Eles conseguiram fazer esse tipo de 

coisa. E está fazendo esse tipo de coisa. 

Eu queria terminar, como a gente já deu uma colocação que não é dirigida para a 

atual presidente da República, porque a gente sabe até onde ela pode caminhar para não 

virar um Jango Goulart de saias. Então, se o Afif está no ministério, está no governo, 

possivelmente são conjunturas que levaram a isso.  

A gente espera que no próximo mandato dela, talvez, essa Abin seja esmiuçada, 

seja discutida e seja fechada, p****! É dinheiro nosso! É imposto nosso! P****! Pagar 

para seguir outro cidadão brasileiro? Pagar para fiscalizar o telefone de outro cidadão 

brasileiro? A correspondência de outro cidadão brasileiro? Quanto fica isso? De onde 

vem esse dinheiro? 

Com relação à pergunta até que o Danilo me fez: O que você acha da atual 

Comissão Nacional da Verdade? Eu acho maravilhoso, p****! Não se pôde avançar 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 24

mais, mas se avançou, como com a Lei da Anistia, naquela época, se avançava tanto, 

não podia avançar mais. Se por uma discussão talvez mal conduzida na época resultou 

20 anos depois em proteção para alguns torturadores, p****! 

Vamos corrigir isso! Talvez o Feliciano tenha um momento de lucidez, pô! 

Quem sabe o Feliciano tenha um momento de lucidez, p****!  Podemos chegar a ele, 

então. Feliciano, p****! Você é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem 12 

caras presos corintianos, pô! É importante. Mas também tem isso aqui, p****! Tem a 

Abin. São direitos humanos. Fala, Feliciano! Fala! Não sei se ele vai falar, mas o apelo 

pode ser feito. 

Eu acho importantíssima a Comissão Nacional da Verdade. Ela propiciou que 

esta aqui da Assembleia seja uma das primeiras importantíssima, que a própria OAB 

tem a sua comissão, em São Paulo, da Verdade. Que no país inteiro, nas universidades e 

nos sindicatos estão nascendo essas comissões de verdade. Não para punir, p****! Não 

para se vingar, mas para que as gerações atuais saibam o que aconteceu, p****, nesse 

período cinzento, p****! E que é citado por três linhas, quatro linhas.  

E se respingar para algum lado, porque a tortura é imprescritível, é crime 

hediondo, p****! Que os caras sejam processados, e com todo direito de defesa, e que 

sejam absolvidos, se não fizeram p**** nenhuma, senão, que sejam condenados. Na 

Argentina foi assim, no Chile foi assim, até no Paraguai foi assim, no Uruguai foi assim. 

O que é o Brasil? É o reboque do mundo? 

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Idibal, antes de a gente 

voltar a ouvir a Nádia, eu queria que você contasse uma das passagens que eu considero 

uma das mais malucas da sua existência, em que você estava preso no Presídio do 

Hipódromo e o diretor do presídio jogava futebol com você lá na Vila Mariana e 

resolveu abrir um escritório de advocacia para você advogar dentro do presídio para 

aquela legião de estrangeiros que estavam lá, bem jovens, que não falavam português e 

não tinham nem processo, e tinha muitos árabes, africanos, latino-americanos. E você 

montou um escritório de advocacia e começou a advogar e a tentar formalizar e 

legalizar. Eu sei que se passaram tantos anos. Você tem alguma imagem, alguma coisa 

ainda sua memória para falar dessa sua experiência aí de advogado dentro de um 

presídio para estrangeiro que não falava português? (O deputado tem um frouxo de riso) 

É lógico que a gente poderia ficar falando aqui meses das suas maluquices, mas conta 
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essa como advogado de preso, de mula, aquela molecada toda que não falava português. 

Você se lembra disso? 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – O que eu talvez pudesse contar é que quando eu 

chego de camburão no Presídio do Hipódromo, eu estou descendo e dou de cara com 

um cara engravatado e tal, eu olho para o cara: P****! Quem é? É o Orlandinho, que 

jogava bola comigo, quando eu era moleque, na Rua Diogo de Faria, ali na Vila 

Mariana. Ele olha para mim e fala: “O que você está fazendo aqui?”. Eu olhei para ele e 

falei: “P****! E você o que está fazendo aqui?”. Ele falou: “Eu sou diretor disto aqui, 

mas não tenho nada com isso”. Quer dizer, nada com isso é porque tinha uma p****da 

de presos torturados, tinha os torturados que estavam ali etc. Então, era um cara que 

jogou futebol comigo. Era um burocrata, pô!  

Daí ele falou: “Você não vai subir”. Eu falei: “Como eu não vou subir?”. Não 

estava nem entendendo direito o que era. Subir era ficar com os presos políticos lá em 

cima. Estavam de um lado de cá as mulheres – e a Amelinha que me corrija, e do outro, 

os outros. Eu falei: “Você está querendo me fazer um favor, mas isso para mim não é 

bom. Então, você me dá uma autorização e eu vou conversar com o pessoal lá em cima 

e daí ver se vale a pena o que você está me propondo”.  

Aí subi para conversar com o pessoal lá em cima, Genoíno, uma porrada de 

gente, o César eu acho que estava também nessa reunião. Daí eu falei: “O cara está 

propondo que eu fique lá, mas me deu até a opção de eu vir para cá. Vocês que sabem. 

Se for interessante”. Daí, acharam que era interessante eu estar na portaria, porque eu 

fiquei na portaria, junto com um médico, drogado, coitado, e um jornalista também que 

tirou essa fotografia minha lá e me deu, dois anos depois, o Nelson (inaudível), 

jornalista.  

Aí, se vocês quiserem, eu fico lá embaixo e posso servir, até avisar vocês, 

porque eles tinham um meio de passar alguma coisa, no fim de semana, na hora da 

visita, para passar alguma coisa para as pessoas também, e eu fico lá para esse tipo de 

coisa. Tinha um relativo acesso até ao telefone, porque o cara não era um carcereiro de 

presos políticos. Ele era um bosta de um delegado que foi colocado lá, jogava bem 

futebol, era um bom cara de futebol. 

Outro filho da p*** que jogava futebol com a gente, contra a gente, era o Fleury, 

p****. Ali do lado onde é o Hospital São Paulo tinha um campo de futebol. O Fleury 
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batia bola ali, jogava bola num time chamado “Onze Unidos”. Você vê o destino como 

é? “Onze Unidos” – chamava o time de futebol. 

Eu me perdi. O que era mesmo? Ah! O negócio que o Plínio Marcos criou da 

fantasia do grande gênio do teatro popular, Plínio Marcos, quando soube que eu e o 

Adriano estávamos presos no DOPS, com outros presos também e tal e tínhamos ficado 

15, 20 dias juntos, daí o Plínio perguntou: “E nenhum comeu o outro?”. (Risos.) Aí não 

sei quem que estava escutando a conversa, disse: “Não, mas por enquanto!”. (Risos.) Aí 

ficou um silêncio sepulcral. Eu tinha prometido, mas não fui eu que contei. Eu estou 

transmitindo o que o Plínio Marcos contou, porque não se pode censurar o Plínio 

Marcos. 

O que você contou eu acho mais consentâneo quando a gente ia falar com os 

companheiros perseguidos políticos, por exemplo, em Havana, p****, a gente saía 

daqui, parava em Lima, tinha todo um contato com a Elza Lobo, uma porrada, o pai 

dessa menina chamada Micaela Bastidas, e ia para Cuba. E lá em Cuba tinha vindo 100, 

200 brasileiros para se consultar com o seu advogado, eles vieram de seus países, um 

veio da Alemanha, outro veio da França, outro da Espanha, para Cuba para consultar 

com o seu advogado: o que podia fazer, se tinha ação para fazer, como estava o 

processo deles e tal e você ficava respondendo a isso tudo. 

Depois de três, quatro dias, eu estava completamente esbagaçado, porque é uma 

puta responsabilidade o cara, p****, que está lá fora te contar isso e pedir uma 

providência. Daí eu falei para o encarregado de lá que até era do Partidão, amicíssimo 

do Prestes, chamado Hércules, eu falei: “Pô, Hércules! Não dá para fazer uma coisa? Eu 

estou aqui neste hotel, p****, uma p*** piscina lá, atendendo os caras, não dá para pôr 

uma garrafinha de rum, um mojito que é a bebida típica? P****! Eu fico atendendo, 

p****, e tomo um negócio e tomo um pouco de sol, p****! Estou aqui faz uma 

semana!”. Daí foi colocada uma mesinha, uma máquina de escrever que a gente não 

deixava de levar, o mojito lá que é erva-doce, gelo e limão. Como é o mojito mesmo? 

 

O SR. – (initeligível) 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Soda. É uma bebida. Hortelã que é esmagadinha. 

Então, eu fiquei tomando, atendendo os caras todos. O Zaratini, Zé Dirceu, o cacete e a 

gente atendendo todos esses caras lá. É que eu não estou lembrando essa direito do 

Hipódromo, mas dessa de Cuba eu lembro. E quando algum cara também mais esperto 
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dos que estavam por ali: “P****, não dá para tomar um mojitinho?”. Daí ficava. Aí os 

outros: P****! Você vai ficar tomando mojito aí? Como diria Adoniran: Vocês vieram 

aqui para beber ou para trabalhar? (Risos.) 

Eu acho que agora as perguntas são para a Nádia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aleminha, ajuda a gente 

aí nessa última fase com a Nádia. Dá um microfone para a Nádia. Obrigado. 

Vamos lá, Amelinha, comanda aí. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Antes de falar com a Nádia, eu queria lembrar 

o Idibal, porque o Idibal foi meu quase advogado. E eu estava presa, incomunicável, eu 

fiquei seis meses, mas sempre eu lembrava uma recomendação que a Nadine Habert fez 

para mim. “Quando eu sair daqui eu vou falar com Idibal Pivetta e você vai ter um 

advogado. Excelente”. Eu não conhecia, eu vivia na clandestinidade, não conhecia 

ninguém na vida, conheci na cadeia, como a Tânia também eu conheci na cadeia. Aí eu 

estou assim ali sem saber se vou ser morta, se vou ficar viva, mas com esperança de que 

o Idibal ia me defender. E quando eu estava num determinado momento lá do DOPS, 

alguém fala: Foi um advogado de preso político que está preso. Eu falei: “Eu queria 

saber o nome”. “Idibal Pivetta”. Eu falei: “Então, eu estou sem advogado’. Minha 

primeira lembrança assim do Idibal é essa, fiquei sem advogado, meu advogado preso. 

E, depois, lá no Hipódromo, porque quando o Idibal estava no Hipódromo, ele 

ficou um pouco mais livre do que nós, como ele falou aí, e eu me lembro disso. Foi 

ótimo para nós o que ele fazia, era a nossa internet ali, não é, Idibal? Porque naquela 

época não tinha internet, então, o Idibal fazia esse papel um pouco. E aí eu me lembro 

do primeiro dia que ele foi lá à cela das mulheres, na ala das presas políticas. Eu 

levantava mais cedo, eu sempre tive essa característica, eu levanto muito cedo, e aí o 

Idibal chegou, e eu não sabia que era o Idibal, não conhecia, chegou lá dizendo que 

queria procurar a Márcia Mafra. Até vou lembrar aqui da Márcia Mafra, que foi uma 

companheirona nossa. Eu pensei: Esse aí é polícia que está querendo pegar a Márcia 

Mafra, porque um homem chegar ali na área das mulheres! Foi o Idibal, o Idibal chegou 

lá. Aí ele falou: “Não! Eu sou o Idibal Pivetta, eu estou preso aqui. Aí eu fui correndo 

acordar a Márcia, porque ela ficava nervosa quando acordava cedo, mas eu falei: 
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Márcia, você precisa me falar. Confirma aqui, o Idibal Pivetta, ele disse que está aqui. 

Ela falou: “Deixa eu correr lá para ver se é ele”. Quando ela viu, nossa! Quando ela deu 

aquele pulo de alegria, eu falei: “Nossa! Que ótimo!”. Aí confirmou que era, porque eu 

fiquei na dúvida. Ali na cadeia você ficava sempre em dúvida. 

Outra coisa, Idibal, que eu acho que você, eu não sei se você se lembra, mas o 

César ficou com você na prisão, o César Peres, meu companheiro, e ele sempre foi 

diabético, ele usava uma seringa, uma seringa de vidro que tinha de ferver para você 

tomar a insulina. E naquele tempo já tinha a tal da seringa descartável que você parece 

que usava para a sua cachorrinha que era diabética. Eu fiquei sabendo que existia a 

seringa descartável via Idibal Pivetta, porque a gente não conhecia isso. Era uma seringa 

de vidro, depois a descartável, até hoje, é uma coisa que facilita a vida, enfim, hoje já 

desenvolveu muito, mas eu me lembro de você nesses momentos. Eu acho importante 

você estar aqui, hoje, trazendo essa história, essa sua contribuição. 

Agora, eu acho que o lado difícil, o lado que eu compartilho muito com a Nádia, 

porque eu conheci muito a Nádia, nós convivemos muito naqueles tempos, juntas, 

inclusive nossos filhos. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Nossos filhos. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Nádia é um pouquinho mãe dos meus filhos. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Porque a Janaína e o Edson, e até o Joca 

chegou a ir. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Até o Joca. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Até o Joca ia lá para ficar com a Nádia. E a 

Fernandinha, a filha dela. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Que é a minha filha mais velha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A filha dela mais velha. 

Eu vi que o depoimento da Nádia foi um depoimento aqui difícil, difícil, ele 

parou no meio e eu sei que é muito difícil, porque você falar da violência sexual, você 

falar daqueles estupradores, daqueles assassinos, daqueles torturadores é muito difícil 

para nós. Eu mesma fiquei 40 anos sem falar de muita coisa que eu passei ali na 

operação Bandeirantes ou no DOI-Codi, do Segundo Exército. Mas eu acho que quando 

você fala do Calandra, o capitão Ubirajara que tem um nome, Aparecido Laércio 

Calandra, que lá ele vivia com codinome e era um dos mandantes ali. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Executores. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Executor e mandante nas sessões de tortura. 

Então, não sei se você vai colocar. Eu acho que é importante você colocar aqui, neste 

momento, eu sei que é difícil, mas eu me proponho aqui a te ajudar a colocar, porque eu 

sei que é difícil. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É bastante, até hoje, 40 anos 

depois. Mas, como eu falei no começo, eu estava grávida de cinco meses e perdi meu 

filho lá dentro, no DOI-Codi e foi muito complicado, porque não tive uma assistência, 

continuei sendo torturada, colocada na cadeira do dragão, levando choques e, realmente, 

a única coisa que de tratamento era esse.  

E, no final, como eu fiquei muito mal, muito mal, alguns daqueles queriam me 

levar para o Hospital das Clínicas, e o Ubirajara não deixou, me levou para aquela 

enfermaria em que ficava o Índio e o... Esqueci o nome do outro. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Ele chamava Dr. Paulo, aquele mais alto. Eles 

falavam Dr. Paulo e Índio. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É. Dr. Paulo e o Índio. Mas o índio 

era bem característico. E me deram aquele remédio que você toma pós-parto, quando 

você tem um parto normal, eu ainda com pedaços, e me deram para que eu expelisse. 

Então, isso aí é uma coisa que esse Calandra... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele é responsável. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ele é responsável por isso. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele é responsável pelo aborto que você sofreu. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ele é responsável pelo aborto e 

pelo que eu passei a partir dessa coisa toda, que foi ele que fez. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – – Um aborto de cinco meses. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Cinco para seis meses. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E eles sabiam que quando colocava uma 

mulher grávida na cadeira do dragão, nua, levando choque no corpo inteiro, você ia 

abortar. Não tinha como. 
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A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não tinha jeito. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eles sabiam que isso era um método abortivo, 

além de ser um método de tortura. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – E que não tinha que nascer 

mesmo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eles tinham plena consciência disso, porque 

eles comentavam isso dentro da Oban. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Então, isso eu queria que ficasse, 

mais uma vez, documentado. O nome dessa pessoa que está aí e continua aí. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixem eu perguntar, 

para efeito documental de registro. 

Quando você engravidou, você guardou alguma coisa de algum laboratório, 

alguma coisa que a gente consiga recuperar, hoje. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Olha, na época o meu médico era o 

Cezarino, Dr. Cezarino, ginecologista. Quer dizer, ele era meu psiquiatra e meu... Agora 

fiz confusão. Meu obstetra se propôs a dar a declaração de que eu estava grávida. Ainda 

não havia ultrassonografia, estava no começo, e esse médico, Dr. Décio Noronha, era o 

meu ginecologista, na época. Décio Noronha. Ele foi a pessoa. Eu não sei, hoje, se ele 

ainda vive. Ele era bem mais velho. Mas foi uma pessoa muito importante nessa época. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era amigo do 

Cezarino? 
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A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ele era amigo do Cezarino. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Cezarino conhecia esse 

médico? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Conhecia também. 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Foi presidente da UEE – União Estadual dos 

Estudantes. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem? 

 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – O Cezarino. 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – O Cezarino, mas o Décio Noronha 

foi um obstetra, um ginecologista muito importante nessa época, ele atendeu muita 

gente. Quer dizer, ele já era meu médico e, na época, ele poderia. Quer dizer, hoje, eu 

acho que se ele estiver vivo, ele não teria nenhum problema de confirmar tudo que eu 

estou falando. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você gostaria de 

completar o seu depoimento? 

 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não. Eu acho que já está... O 

Idibal falou um monte de coisas que eu participei. Eu acho que já está colocado. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. 

Tânia Mendes. A Taninha quer falar um pouco. 

A SRA. TÂNIA MENDES – Primeiro, desculpe o atraso e a saída, mas como 

eu trabalho nesta Casa de Leis, tem uma eleição dos Presidentes de Comissões, agora. 

Eu sou secretária de comissão, então, a gente tem de começar a convocar os 

parlamentares com um prazo determinado pelo Regimento. 

Mas eu queria registrar que o Idibal ou o César Vieira eu tenho o privilégio de 

ter trabalhado e me relacionado com o advogado, brilhante advogado e, além de 

brilhante, aquela pessoa que procura todos os caminhos para realmente fazer com que a 

democracia e a liberdade – continua procurando todos os caminhos para fazer com que a 

democracia e a liberdade e crescimento humanos aconteçam de uma forma sempre 

plena. Eu trabalhei com ele como atriz, no “Rei Momo” e foram experiências 

extraordinárias. 

Lembra aquele dia que nós fomos ao Barro do Limão para fazer o espetáculo em 

cima de umas mesinhas de pré-escola e a gente dançava em cima das mesinhas e as 

mesinhas dançavam também e nós saímos por um lado para poder entrar pelo outro e, 

de repente, nós saímos pelo portão da escola e tivemos de pular o muro do outro lado, 

porque não tinha outra entrada para entrar em cena, mas aquilo tinha uma força 

impressionante. Isso era importantíssimo para que as pessoas continuassem tendo algum 

tipo de vida, de debate, de liberdade, enfim, com toda essa discussão que se fazia nos 

bairros de São Paulo. 

Isso, pela descrição que ele faz da cabeça dos torturadores, ainda bem que era 

invisível. Quer dizer, essa capacidade de você contaminar positivamente a discussão 

com a população é que dava força para a gente. E aí eu tive o privilégio de ser uma 

pessoa que foi presa junto com seu advogado, porque ele já era nosso advogado. Ele foi 

meu advogado até no momento da prisão, porque ele foi o advogado do Gabriel, na sua 

primeira prisão, em 1968, 1969, que foi aquela prisão do pessoal da LN, ali na 

Liberdade, com Rafael De Falco e tal. 

Eu queria deixar e, principalmente, eu queria concordar com ele, que no meu 

depoimento foi um pouco truncado e curto, que eu me referi, eu acho que a gente, ainda, 

primeiro a gente não pode ser presentista e imaginar, com as condições de hoje, o que 

acontecia naquela situação. Como a Amelinha lembra, a gente não tinha as fontes de 
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informação que, hoje, qualquer criança de 2 anos tem. Era tudo muito difícil de se saber 

o que se passava. 

E, segundo, que nós estamos vivendo numa situação em que o entulho 

autoritário permanece. Ele permanece aí ainda. Ainda não resolvemos o que fazer com 

esse, uma forma mais consistente de tratar com esse viés autoritário, com essa coisa que 

permanece dificultando, principalmente, porque ele é um homem da cultura. Até hoje 

essa batalha cultural permanece até hoje. E acho que ela nunca foi tão necessária, ou é 

tão necessária hoje, quanto foi na época dos anos de chumbo, porque a sociedade 

brasileira, antes de 1964, vinha num crescimento de um enriquecimento cultural, 

político, acadêmico, científico, literário impressionante. Então, não foi só o corte 

político da democracia. Foi o corte da educação, foi o corte da cultura, que nós estamos 

assistindo, hoje, numa coisa um pouco árida de carência de crescimento cultural. Quer 

dizer, hoje, nós estamos assistindo o resultado desses 21 anos. 

Então, eu queria prestar minhas homenagens ao Idibal que nunca desistiu, nem 

de defender, pelas maneiras, às vezes, mais... Como ele diz assim, loucas e p****-

loucas e que davam certo, nunca deixou de acreditar em um milímetro de possibilidade 

de que algum tipo de justiça ou de defesa pudesse ser feito, da mesma maneira que 

nunca deixou de acreditar que a mobilização cultural e a mobilização do conhecimento 

da população é que, efetivamente, vai fazer a gente chegar na sociedade justa que a 

gente quer. 

Vocês me desculpem, eu tenho, realmente, de sair para convocar. O deputado 

Adriano sabe disto. Mas eu agradeço e me desculpo por ter chegado atrasada. 

Obrigada, Idibal; obrigada, Nádia. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Taninha. 

Quantas vezes você quiser vir depois, se você considerou que o seu depoimento 

foi muito truncado e curto, mas você é parte integrante desta Comissão e é muito 

importante o seu trabalho que você está fazendo no portal, divulgando. Muito obrigado. 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – O portal vai ficar melhor ainda a hora em que a 

gente conseguir registrar as imagens. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Obrigado, 

Taninha. 

Eu acho que nós vamos caminhando... 

O Cajá, Idibal, mandou uma mensagem lá do Recife e a Vivian acabou de 

receber essa mensagem. O Cajá, sabedor que você vinha depor aqui, e nós não 

conseguimos fazer uma gravação pela internet, mas ele mandou um texto que a Vivian 

vai fazer a leitura. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES DA SILVA – É uma carta enviada pelo Edival 

Nunes Cajá, lá de Pernambuco, hoje:  

“Idibal Pivetta, querido irmão e companheiro de jornada por um Brasil livre da 

fome e da exploração do homem pelo homem. Nesta hora feliz, ainda que tardia, de 

início do acerto de contas com a história, com a verdade e com a justiça, no Brasil, sinto 

a necessidade de resgatar dois momentos marcantes da sua bravura, como advogado dos 

presos políticos do Brasil, especialmente no tocante a dois dirigentes do Partido 

Comunista Revolucionário.  

A primeira foi em 1969, há 45 anos, quando você se apresentou à Oban, como 

advogado, para defender, graciosamente, Amaro Luiz de Carvalho, conhecido como 

Palmeira ou Capivara. Então, o homem mais procurado na zona canavieira do nordeste 

e recém-capturado nas cercanias da cidade de Palmares, em Pernambuco, 

selvagemmente torturado em Recife. E, por nada informar, foi em seguida levado a São 

Paulo para ser entregue às mãos de tintas de sangue do Delegado Sérgio Paranhos 

Fleury, encontrando-se, portanto, novamente torturado e sem advogado.  

O outro momento foi em 1978, há, exatamente, 35 anos, quando o governo da 

ditadura militar fascista me sequestrou e me torturava terrivelmente, com o objetivo de 

fazer recuar a ofensiva do PCR, da igreja rebelde de Dom Helder Câmara, do grupo 

autêntico do MDB e do movimento estudantil que avançava rumo à organização do 31º 

Congresso da UNE, em Salvador. E Dom Helder Câmara resolveu lhe convocar para 

fazer a minha defesa e a sustentação oral diante do Tribunal Militar da 7ª Auditoria, 

marcada pela prepotência em resposta ao clima de acirramento da luta de massas e do 

visível início do declínio do famigerado regime militar.  

E você, o Dr. Idibal, a pedra no caminho das auditorias militares e o leal 

companheiro da causa da democracia das massas, disse mais uma vez, de forma 
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eloquente e sempre tendo como princípio a defesa, o ataque disse: “Presente!”. Por isso, 

Amaro Luiz de Carvalho, Dom Helder Câmara e eu lhe dizemos com gratidão 

revolucionária: Muito obrigado, Idibal Pivetta.  

Recife, Pernambuco, 14 de maio de 2013. Edival Nunes Cajá”. (Palmas.) 

Obrigada, Edival. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria agradecer à 

Nádia que veio aqui, hoje. Veio de Niterói conversar com a gente, abrir sua intimidade, 

a sua dor mais profunda, trazer aqui para a Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo o período que ela viveu aqui em São Paulo, acompanhada da sua filha. E foi 

muito importante seu depoimento. Acho que o seu depoimento vai contribuir e você foi 

muito clara. Quer dizer, você identificou as circunstâncias em que ocorreu a sua prisão, 

a sua tortura, quem foram os responsáveis, de que forma, até os enfermeiros 

torturadores lá que agiram para dar medicação para complementar seu aborto e essas 

coisas terríveis que ocorreram lá na Operação Bandeirantes. Embora o chefe-mor 

comandante dessas equipes de tortura tenha ido a Brasília afrontado a todos nós e ao 

povo brasileiro naquela malfadada audiência da Comissão Nacional da Verdade. 

Idibal, eu acho que qualquer exagero, elogio, eu acho que você deveria, igual no 

Museu da Imagem e Som, ter o tempo que você tivesse possível e necessário para contar 

sua experiência, porque na medida em que a sua atividade, como advogado, até foi 

preso, como advogado, através das suas peças, cada uma delas na sequência foi 

contando a ditadura e organizando uma forma de resistência contra a ditadura.  

É uma pena que a Comissão Nacional da Verdade não aproveita a sua 

experiência, os seus ensinamentos, assim como os outros advogados aqui de São Paulo. 

O Renan estava lutando para criar uma comissão com outros companheiros lá na USP, 

de repente, o reitor impôs uma comissão da verdade completamente extemporânea. 

Então, para não alongar muito, nós aqui de São Paulo, Idibal, precisamos da sua 

experiência, precisamos da sua trajetória. É muito importante para mim, para a 

Amelinha, o Ivan, para o Renan, para a Tatiana, para a Taís, para a Vivian, para o Koba, 

toda essa nova geração que vem aí na Comissão da Verdade e, agora, na Comissão da 

Verdade da OAB, que você continue nos orientando, conversando conosco. Nós 

precisamos do seu conhecimento e da sua experiência. A Comissão da Verdade. Você é 

uma pessoa importantíssima nessa formação da Comissão da Verdade. E as novas 

gerações que você já está formando aí, como Cícero e outros companheiros. 
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Muito obrigado, Nádia; muito obrigado, Graciela; a menina da Nádia, Elisa; 

Lucas. Muito obrigado. E vamos continuar com a Comissão da Verdade, erguendo a 

cabeça. 

O Cajá, seu fá número 1 de carteirinha lá do Recife, mandou essa mensagem 

bonita. E vamos continuar com a Comissão da Verdade. Ela é importante e 

fundamental. Nós esperamos que a Comissão da Verdade, agora, faça uma correção de 

rumo, uma correção de rota, nesses três meses que a Rosa Cardoso vai assumir a 

coordenação, sua colega. Você falou do Virgílio aqui, marido dela. Virgílio Lopes Enei. 

Está bom. 

Muito obrigado. Obrigado a todos. 

A sessão está encerrada. (Palmas.) 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, Quadragésima Primeira Audiência Pública, 14 de 

maio de 2013, Auditório “Teotônio Vilela”. 

Instalação. Está instalada a 41ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 14 de maio de 2013, na Assembleia 

Legislativa, no Auditório “Teotônio Vilela”, para a oitiva de depoimentos de Idibal 

Piveta e Nádia Lúcia Nascimento, sobreviventes da repressão durante a ditadura militar 

no Brasil. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende 

realizar todas as audiências abertas ao público. 

Vai ter a leitura do memorial, das fotos do Idibal Piveta. O advogado Idibal 

Piveta também usa o pseudônimo de César Vieira como autor e diretor teatral em suas 

obras da resistência. 

Inicialmente, nós vamos ver uma sequência de fotos e imagens, uma 

retrospectiva da vida do Idibal Piveta e do teatrólogo, dramaturgo e diretor teatral, César 

Vieira. 

Tem a palavra Idibal Piveta. 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Idibal Piveta, advogado, autor teatral. 

Eu só queria dizer que ficou um negócio de culto da personalidade, mas é coisa 

do Cícero e da Graciela. Não fui eu que fiz. Eu agradeço a homenagem, mas tudo bem. 

Isso é lá na Olho Vivo, um papo com o pessoal dos bairros populares, quando 

vão assistir espetáculo do Olho Vivo, normalmente a gente vai para os bairros. 

Excepcionalmente, eles vão lá e tem um grupo de bairro batendo papo após a 
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apresentação de um espetáculo dirigido especialmente para esse pessoal de um bairro 

popular. 

Isso é no mesmo local, se não me engano lá no Olho Vivo ou não? Não. É uma 

foto minha falando. Secretaria da Justiça. Memorial da América Latina. É na América 

Latina ou não? Esse atual memorial como chama? 

 

A SRA. – Memorial da Resistência. 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Memorial da Resistência. Nós cantamos aí o Olho 

Vivo a internacional e o Hino Nacional em ritmo de samba. 

Aí é uma foto minha mais recente, não da época que eu fui presidente da UNE, 

dando a data: 1958. A (inaudível) tinha sede na Praia do Flamengo, 118, Rio de Janeiro, 

que depois foi incendiada e destruída pela ditadura militar. 

Aí embaixo: eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, em 

1995. Na época da repressão, o teatro brasileiro teve 732 peças proibidas. 732 peças 

teatrais proibidas. 

Essa é a capa da segunda edição do Em busca de um teatro popular, que conta a 

trajetória do Grupo União e Olho Vivo. Um deles conta quando o grupo tinha 20 anos, 

outro quando tinha 30 e, agora, o último quando tem 47. Quando o livro foi publicado 

eram 40 anos. 

Isso é uma pessoa que vocês devem conhecer, chamada Luiz Carlos Prestes, 

assistindo o espetáculo do Grupo União e Olho Vivo, no Rio de Janeiro, e batendo um 

papo e explicando, porque o espetáculo é passado no Rio Grande do Sul, e conta a 

história dos sete povos das missões e de um líder índio guarani, chamado Sepé Tiaraju, 

do qual Prestes era um grande admirador. Essa data aí, quando nós estivemos em Cuba 

estivemos com o Prestes e ele fez uma revelação que ele não gostava de ver futebol 

metido em política. Mas, depois que ele tinha lido Corinthians, Meu Amor ele estava 

mudando de opinião e achando que o Corinthians, de uma forma ou de outra, estaria 

colaborando com a revolução brasileira. Eu também concordo com isso. 

Uma visão do elenco do Rei Momo, 1977, tinha umas 30 pessoas percorrendo 

sempre os bairros populares de São Paulo, gratuitamente. 

Ainda o espetáculo mais representativo do grupo, chama Bumba, Meu Queixada 

e conta a história de várias greves ocorridas no Brasil, ficou 11 anos em cartaz sempre 

em igrejas, bairros populares, escolas e praças e ruas públicas de São Paulo falando da 
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greve, desde a greve de Minas Gerais, de Contagem, à greve de Perus, em São Paulo, 

passando pela greve do Ibrahim, em Osasco, e já descambando no finzinho, no início da 

greve dos sindicalistas do ABC. Nós fizemos uns 15 espetáculos no ABC, sendo que o 

último foi num domingo e, na quinta-feira, toda liderança, coincidentemente, foi detida, 

que tinha participado inclusive do debate, no domingo, sobre o Bumba, Meu Queixada. 

O Lula ainda era, na época, diretor social do sindicato, não era presidente ainda. 

Isso é em Buenos Aires, um encontro com estudantes de teatro que tinha mais ou 

menos a nossa linha, Para uma pátria... Não dá para ler o que está escrito... Para uma 

pátria liberada, um ator popular. 

Elenco da peça Barbosinha Futebó Crubi, que conta a história do Adoniran 

Barbosa. Lucas Cesar, que está presente ali, é esse onde a luzinha está ali, atrás dele 

Neriney Moreira, que é um ator popular, está com 47 anos de Grupo União e Olho 

Vivo, e a Graciela Rodrigues, aqui, à esquerda. 

Esse é o nosso atual espetáculo A cobra vai fumar que conta a história da Força 

Expedicionária Brasileira, que foi lutar, na Itália, em 1944, 1945. Essa está começando a 

carreira, no dia 18, agora, sexta-feira, às 18:00h, na Praça do Patriarca, nós vamos estar 

apresentando esse espetáculo e vocês estão todos convidados, sábado, dia 18, às 18:00h. 

Isso são prêmios aí que a gente ganhou. Muito mais prêmios do Olho Vivo do 

que meus. Os prêmios são dirigidos quase que especificamente para advogado de preso 

político, que eu transfiro para todos os outros que advogaram durante esse período aí 

terrível e também dirigido, principalmente, ao Teatro União e Olho Vivo que conseguiu, 

na época, se apresentar no Barro Branco para prisioneiros políticos, inclusive com os 

guardas também assistindo e, por incrível que pareça, gostaram muito do espetáculo, os 

guardas lá do Barro Branco. 

Esse é Neriney Moreira, um dos fundadores do grupo, no espetáculo O 

Evangelho Segundo Zebedeu e que está no grupo há 47 anos. O Evangelho Segundo 

Zebedeu foi o primeiro espetáculo do Grupo União e Olho Vivo. Esteve na França e na 

Europa representando o Brasil em vários festivais, inclusive no mais importante do 

mundo, que é o Festival de Nancy, na França, onde foi considerado o melhor 

espetáculo. 

É a nossa magnífica e suntuosa sede no Bom Retiro, do lado da Gaviões da Fiel, 

não poderia deixar de ser. Em frente há um estádio de coreanos, um estádio de baseball 

de coreanos, é um terreno que a gente conseguiu lá, a duras penas, e agora conseguimos 
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a prorrogação por 30 anos do uso desse terreno, o que já é uma coisa bastante 

importante. 

É da peça João Cândido Brasil, o hospício, na Praia Vermelha, no Rio de 

Janeiro, é onde se passa esse espetáculo, chamado João Cândido Brasil – A Revolta da 

Chibata. 

Isso é quando eu pedi a devolução do revólver que eles dizem que apreenderam 

na minha cintura, quando foi apreendido em casa, é um calibre 32, depois de vários anos 

eu fiz questão de ir buscar esse revólver e foi-me entregue, por incrível que pareça, está 

lá em casa, até hoje, nunca foi usado, mas eles colocaram no processo como se eu 

andasse com o revólver, na cintura, na época, o que é uma piada. 

Isso é etiqueta do material apreendido pelo DOPS depois de um espetáculo 

nosso, num bairro popular. Na outra folha que viria a seguir tem uma assinatura falsa 

minha feita pela própria repressão, na qual eu solicito autorização para o juiz para viajar 

para a Europa para fazer espetáculos e conferências teatrais, o que não aconteceu. O que 

eles queriam comprovar com isso é que eu estava preparando a minha fuga e por isso 

que eu estava, inteligentemente, pedindo autorização para viajar. A assinatura não é 

minha, é falsificada e isso foi provado no próprio processo onde eu fui absolvido, na 

Segunda Auditoria de Guerra, onde os companheiros aqui presentes muitos deles 

também passaram pelas mãos ou pela cabeça do Dr. Nelson, um juiz auditor da Segunda 

Auditoria de Guerra, de São Paulo. 

Isso é o material do grupo apreendido. Estava no porta-malas do meu carro e 

eles colocaram uma porção de coisas juntas – panfletos convocando para reuniões etc., 

O Capital, de Marx, eu não iria andar com isso no porta-malas, mas eles colocaram tudo 

que quiseram lá visando a me incriminar, tendo em vista que na acusação que eles 

fazem eu estava tentando – essa acusação é uma piada, que eu estava tentando fazer a 

união das esquerdas no Brasil, o que seria ótimo, se fosse verdade. E por que eles falam 

isso? Porque, no meu escritório, se reuniam pessoas para saber notícias dos seus 

parentes, o pessoal querendo saber do seu namorado, do seu irmão, do seu pai, do seu 

filho, e iam ao escritório e então ficavam representantes da ALN, da AVPR, do Molipo, 

todos conversando, e eles colocaram aquilo como reuniões para se realizar a união das 

esquerdas, em todo país, coisa que, infelizmente, não era verdade. 

DOPS. A acusação. Isso é do inquérito do DOPS, 1973. Eu fui preso no dia 05 

de maio de 1973. 
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Isso é o carro apreendido pelo Deops. Corcel. Eu acho que o rapaz que dirige o 

museu aqui da Assembleia fazia parte do Olho Vivo, na época, e tem a Tânia Mendes, 

que trabalha aqui até hoje também foi uma das que foram detidas com a gente. 

Essa é a Maria, mãe do Carlos Eugênio, hoje é professor de Música, no Rio de 

Janeiro, foi um dos meus clientes e saindo, eu não sei de onde, acho que do Consulado 

Francês, eu acho que ele ficou exilado, escondido lá, durante algum tempo, em Brasília. 

Isso já era abertura, porque tem fotos de jornais. Início da abertura. 

É nossa sede lá no Bom Retiro onde tem uma homenagem a um dos grandes 

dramaturgos, diretores de teatro, e ligado à causa popular, à causa revolucionária, 

Augusto Boal, para quem nós tivemos a oportunidade de tirar o passaporte dele retido 

pelo Governo, ele não podia sair de Buenos Aires se não revalidasse seu passaporte. Na 

época, a gente entrou com um mandado de segurança, em Brasília, no Supremo 

Tribunal, e conseguimos a primeira grande vitória nesse setor de passaportes. E, depois, 

nosso escritório tirou aproximadamente 550 passaportes para pessoas que se 

encontravam refugiadas em mais de 20 países, pelo mundo todo. Entramos com outros 

mandados de segurança, na esteira deste do Boal. 

Alguns prêmios da época, crítica teatral etc. Franz de Castro, da OAB, que é o 

prêmio mais importante da OAB. Eu nem sabia que estava isso aí, porque eu não tinha 

visto esse slide. 

Memorial da Resistência. É o grupo cantando o Hino Nacional em ritmo de 

samba. Amelinha é uma das grandes convidantes nossa e leva o Olho Vivo. Todo 

mundo: Quem é esse grupo aí? Não conhece o Olho Vivo, mas conhece o grupo que 

canta o Hino Nacional em ritmo de samba e canta internacional, canta internacional há 

20 anos, quando era totalmente proibido. E, às vezes, dizendo, por exemplo, para o 

padre da Igreja da Sé, a gente disse que iria cantar uma música religiosa, que seria o 

hino dos povos, seria internacional com outro nome, e, de fato, a internacional tem uns 

acordes assim que lembram uma coisa religiosa e o padre gostou muito daquela música 

religiosa, chamada internacional. 

Esse é um dos slogans do Olho Vivo, que tem aqui presente a Graciela, o 

Cícero, outros amigos e mentores espirituais, é o nosso slongan – Desfraldando a 

bandeira da utopia, cruzando os mares da fantasia. Isso na comemoração dos 40 anos 

do Olho Vivo. 
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Esse é um espetáculo num bairro popular. Não... Onde é isso aí, Cícero? É o 

Arsenal da Esperança. São pessoas, moradores de rua em sua maioria, onde a gente 

costuma realizar vários espetáculos. 

Isso é na Praça da Sé, o espetáculo João Cândido do Brasil, na primeira frente 

aqui, o Cícero e acho que do lado ali é o Lucas. Não é? Pensei que... 

Debate sempre após as apresentações, com público de bairro na sede do Olho 

Vivo. Eles normalmente vão para lá, de manhã, chegam às onze horas e saem às sete da 

noite, tomam lanche com a gente, debatem, assistem à peça e, normalmente, acontece de 

serem criados grupos de teatro nos bairros populares, através desses espetáculos e 

dessas colocações. 

Alguns prêmios que são mais... Milton Campos, por exemplo, Santos, totalmente 

dirigido para o Olho Vivo. 

Isso é do atual espetáculo, A cobra vai fumar. É o folder do espetáculo. Está 

convidando já para a reunião. 

Isso aí onde é? América Latina. Memorial da América... da América Latina, não. 

Memorial da Resistência. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – É? Então é outro espetáculo no outro Memorial da 

América Latina. 

Essa é uma frase do espetáculo O Evangelho Segundo Zebedeu, o conselheiro da 

Guerra de Canudos com uma frase dele falando da imortalidade daqueles que lutam pela 

liberdade e justiça social: Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre. 

(Palmas.) 

Eu furei tudo isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos organizar a Mesa. 

Idibal e Lucas aqui, a Nádia e a filha dela ali e a Amelinha entre a gente aqui. Idibal, 

Lucas e Cícero. Nádia e a filha, Eliza. Graci vem para cá. Vamos fazer os dois lados. 

Vamos começar pela Nádia. Façam uma placa de identificação para o Lucas e 

para a Graciela. Eliza. Cícero Almeida sinta-se convidado à bancada. 

Podemos começar. 
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O SR. IDIBAL PIVETA – Apresento o companheiro Danilo que é o vigésimo 

sexto cidadão no mundo a fazer tese sobre União e Olho Vivo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nádia Lúcia Nascimento, 

bom-dia. 

Você poderia falar um pouquinho? Você nasceu em São Paulo? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não. Nasci no Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu em São 

Paulo? Repetindo. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Nasci no Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você nasceu, no 

Rio de Janeiro? Em que data? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – 02 de julho de 1950. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi presa política? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Eu fui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi presa? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Dia 04 de abril de 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que lugar, aqui em 

São Paulo? 
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A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Em Pinheiros. Fui para o DOI-

Codi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete a data, por favor. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – 04 de abril de 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era ligada a alguma 

organização política da resistência? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ao MR-8. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode contar um 

pouco sobre a sua vida, sua trajetória? E como era? Nascida no Rio, como você foi 

presa aqui em São Paulo? Conta um pouquinho quem é você, um pouco da sua história. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – A minha família sempre teve esse 

lado da esquerda. Meu pai era do partido, durante muitos anos, e a gente, meu irmão 

mais velho, em Brasília, que nós moramos um tempo lá. E desde pequena eu me 

interessei por esse trabalho. E depois de alguns anos me casei, fui companheira de José 

Roberto Monteiro, que hoje é falecido, e começamos um trabalho, ele estava preso, no 

Rio, eu o conheci na cadeia, começamos a namorar e continuamos a levar o trabalho à 

frente. 

Na época, começou muita prisão no Rio de Janeiro e nós viemos para São Paulo. 

Foi quando Fernando, Eduardo Collier e uma série de companheiros estavam sendo 

perseguidos lá no Rio e nós viemos para cá. E constituímos tudo dentro do correto. 

Ninguém na clandestinidade. Eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisas Econômicas, da 

USP, e ele foi trabalhar na Sudelpa, a Superintendência de Pescado. 

Depois de alguns anos, em 1974, quando começou essa coisa toda, essa 

perseguição, muita gente caindo de outras organizações, esse dia, dia 04, chegaram à 

minha casa. Eu estava com uma amiga que morava comigo, que era companheira 

também, que ajudava numa série de coisas e a polícia chegou, a Oban chegou, pessoal 

de lá do Segundo Exército, junto com o pessoal do Segundo Exército. 
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A partir dali a gente viveu – porque a gente sabia que guerra é guerra, mas foi 

um inferno. Um inferno que até hoje é complicado, porque não só os sobreviventes, mas 

muita gente que foi embora, que não está mais aqui e que não pode ter esta 

oportunidade de estar colocando tudo que se viveu neste país. 

Eu estava grávida de cinco meses quando eu fui presa e não foi fácil. Não foi 

fácil porque a gente sabia que o mínimo de – como se diz, o que a gente escorregasse 

outras pessoas viveriam aquilo tudo, aquele inferno que a gente estava vivendo. Então, 

foi muito brutal, eu fui muito torturada, meu companheiro e outros que estavam lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Peguem um pouco de 

água para ela dar uma respirada. 

Sexta-feira, lá em Brasília, o atual general reformado Carlos Alberto Brilhante 

Ustra deu uma entrevista, fez uma audiência lá na Comissão Nacional da Verdade. 

Quando você foi presa, quem era o presidente da Oban. Você lembra? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Eu lembro muito bem, essa pessoa 

nunca mais eu vou esquecer. O Capitão Ubirajara, que o nome dele é Aparecido 

Calandra. E ele era um dos chefes das equipes e foi o cara mais, um dos caras mais 

terríveis que eu tive que estar. Foi uma pessoa totalmente fria, calculista, má, má. Então, 

fica um pouquinho difícil, porque é assim, passam os anos, a gente já viveu um monte 

de coisas, a gente hoje vive outras, mas tem horas que, realmente, é muito difícil, muito 

difícil você relembrar a quantidade de absurdos que os serem humanos passaram dentro, 

principalmente, do DOI-Codi e no DOPS. Então, é complicado. 

É complicado para mim, por mais que eu queira contar a história, porque meus 

netos já sabem – hoje eu tenho dois netos, uma vai fazer 18 anos, agora, e o outro vai 

fazer 14, mas sabem dessa história do Brasil que a maioria, mas a maioria não sabe, 

essas crianças que tem aí, mas meus netos estão sendo privilegiados por saber o que 

aconteceu neste país. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você se emocionou, 

interrompeu. Você estava falando que à época da sua prisão você estaria grávida de 

cinco meses. O processo de tortura teve alguma influência? Como foi? Vocês foram 

presos em quantos? Quantas pessoas? Você se referiu ao partido, você era do Partido 

Comunista. 
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A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não. O partido que meu pai era. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai era do partido 

comunista? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É, era simpatizante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conta um pouco da sua 

história política, da sua prisão e da repressão, da tortura. Conta esse contexto onde você 

se emocionou e interrompeu o depoimento. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É que, no dia minha prisão, eu 

estava com uma companheira, a gente estava trabalhando, e o meu companheiro já tinha 

sido preso, e a gente tinha aquele tempo para que a gente tivesse como sair correndo, 

depois daquele horário, se não chegasse. E não deu tempo. Então, eu fui levada para a 

Oban junto com uma companheira e, imediatamente, quer dizer, o Zé Roberto já estava 

sendo torturado e me levaram para vê-lo e começaram as minhas torturas. A me colocar 

completamente despida, com choques elétricos e cadeira do dragão. E intimidações de 

estupro, de sevícia e essas coisas que a gente já está cansada de saber, mas que têm de 

ser repetidas a toda hora. 

Meu companheiro ficou preso muito tempo. Eu fiquei dois meses na Oban que 

para mim são dois anos, porque dois meses naquele lugar, realmente, era... Não sei. Não 

sei até hoje como muitos de nós estamos aqui. 

É isso aí. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente vai começar a 

conversar com o Idibal Piveta e aí, Nádia, na medida que você tiver força, vontade e 

disposição você pode interromper para poder acrescentar qualquer coisa que você possa 

e queira. 

Idibal, com quantos anos você está hoje? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Acho que 82. De 1931 até hoje, 82 anos. Aparento 

18, mas são 82. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Idibal, quando você 

assumiu essa outra identidade de César Vieira? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Antes eu queria fazer uma saudação a você, 

Adriano, nosso companheiro de cela, à Nádia, a todos os companheiros aqui presentes – 

Graciela, Lucas, Amelinha, Cícero. 

E dizer que algumas vezes eu fui levar material para a Nádia, material 

considerado por outras pessoas subversivo e que chegavam de Cuba e a gente era porta-

voz e eu fui entregar para ela ali na Henrique Schaumann, perto da Praça Benedito 

Calixto, se não me engano, por ali. Então, foi uma das tarefas que nos incumbiram para 

participar de uma coisa que se chamou a luta armada pela libertação do Brasil e retorno 

à democratização neste país. Eu lembro perfeitamente, porque esses encontros 

aconteciam muito, os advogados, alguns deles eram participantes na sua maneira da 

busca de melhores dias e de um futuro melhor para este país. 

Sua pergunta é? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu tinha uma curiosidade. 

Quando você assumiu a sua outra identidade, que você assume César Vieira. Começa a 

contar um pouco da sua história política, da sua trajetória até sua prisão. 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Eu fiz uma separação aqui, na primeira parte, sei lá, 

uns 10 minutos, mais ou menos, eu vou falar como se fosse Idibal Piveta, advogado de 

preso político, e, na segunda parte, eu vou falar do César Vieira, autor teatral, um dos 

mais proibidos neste país em todos os tempos. 

Existem 732 textos teatrais proibidos no Brasil, de 1964 até 1980 e pouco, o que 

é um recorde absolutamente mundial, a cultura nossa aqui se perdeu porque foi 

castrado, há o laudo de censuras também nas artes plásticas, na literatura, no cinema e 

na televisão. 

Por quê? Primeiro é uma pergunta sempre feita. O Danilo abriu nosso papo aí 

pela Getúlio Vargas, que está fazendo uma tese, perguntando por que eu escolhi ser 

advogado de preso político. Eu estudei no Colégio Bandeirantes, fui presidente do 

Centro Estudantil do Colégio Bandeirantes, aqui na Rua Estela. Depois, já na academia, 

fui presidente do Centro Acadêmico XXII de Agosto, da Faculdade de Direito Católica, 
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e também estava fazendo concomitantemente Direito e Jornalismo, na Cásper Líbero, 

então, fui presidente também do Centro Acadêmico Cásper Líbero e terminei minha 

carreira, por assim dizer, nos meios estudantis, sendo presidente nacional da União 

Nacional dos Estudantes, em 1958. Essa mais ou menos uma trajetória cronológica. 

Por que eu uso o nome de César Vieira? Porque existia, no Brasil, uma coisa 

terrível, que é a chamada censura institucional. Eu vou falar especificamente de teatro. 

Um autor de teatro escrevia uma peça e para essa peça ser montada ele era obrigado a 

mandar esse texto para Brasília. Lá havia o departamento de censura federal que o 

liberava totalmente, ou liberava com cortes ou proibia totalmente, coisa que era mais 

fácil eles proibirem totalmente. 

Eu, como advogado militante de presos perseguidos políticos, não conseguia 

jamais que uma peça minha fosse aprovada. Chegava uma peça de autoria de Idibal 

Piveta, eles imediatamente sem ler proibiam, jogavam no lixo etc. Então, eu adotei um 

nome artístico de César Vieira, mais ou menos a olho, e enviei textos então para 

apreciação da censura e, durante dois anos, eles aprovaram e a gente pôde, então, ter 

cinco ou seis espetáculos aprovados. Daí eles descobriram, posteriormente, que o Idibal 

era o César Vieira e proibiram todas as peças minhas em cartaz ou que iriam entrar em 

cartaz, só impressas ou não. Isso tudo fez com que a gente passasse a adotar, em teatro, 

quando vou fazer um papo sobre teatro eu vou com o nome de César Vieira e quando 

vou fazer um papo sobre direitos humanos, vou como Idibal Piveta, advogado de 

perseguidos políticos. Então, esse nome foi adotado assim, mas eu vou começar falando 

da minha atividade, como advogado, como Idibal Piveta. 

Ela começa como defensor de estudantes detidos no congresso nacional da 

União Nacional dos Estudantes, em Ibiúna, aqui perto, uma cidade perto de São Paulo, 

em 1968. Foram detidos, aproximadamente, 1.100, 1.200 estudantes, dos quais o nosso 

escritório ficou como defensor de, aproximadamente, 600 desses estudantes. De 600 dos 

estudantes detidos ali nós que entramos com, na época, ainda existia uma tênue 

possibilidade de habeas corpus, nós que contatamos e depois defendemos esse pessoal 

todo da União Nacional dos Estudantes. Assim começou a nossa carreira, como 

advogado de presos políticos. 

Eu já tinha sido preso uma vez, anteriormente, logo no início da revolta, da 

quartelada de 1964, eu tomo muito cuidado para não falar a Revolução de 64, e a gente 

conseguiu falar, o que eu estava me perdendo um pouco, sobre as prisões. 
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A primeira prisão minha foi quando eu recebi uma intimação para ser mesário de 

uma das eleições de fancaria feitas pela ditadura e eu, quando recebi desse oficial de 

Justiça, era apenas uma notificação para ser mesário e eu falei para o cara: eu não vou 

ser mesário dessa merda nenhuma! Isso é uma puta de uma falcatrua e tal. E o cara 

transmitiu lá na Justiça Eleitoral que eu tinha falado isso, aí eles me intimaram, naquele 

tempo existia intimação ainda, você recebia intimação, fui lá, contei o que tinha sido e 

daí o juiz falou: Pô! Você tem toda razão, mas eu não posso colocar isso aqui. Eu vou te 

dar uma multinha aí, para ficar por isso mesmo. Daí me deu uma multa, sei lá, na época 

nem sei qual era a moeda, correspondente a R$200, eu paguei essa multa e fui 

absolvido, entre aspas, desse processo, por ter desrespeitado a indicação para ilustre 

mesário em uma das eleições. 

Depois disso eu fui preso três ou quatro vezes, já quando eu tinha escritório na 

Senador Paulo Egídio, trabalhava com o Airton Soares e nós fomos, por duas vezes, 

intimados a depor por cinco ou seis pessoas que entraram no escritório, com 

metralhadora na mão, e nos levaram para a Rua Tutóia, onde fomos questionados 

especificamente sobre a coisa que eles mais gostavam de falar, que é uma coisa 

dolorosa de ser citada: quanto você estava ganhando. Se você estivesse ganhando muito, 

você era um ladrão; se não estivesse ganhando pouco ou quase nada, seria o ouro de 

Moscou. Então, eles queriam saber. Quando eles invadiram depois a minha casa eles 

estavam atrás de documentos para mostrar dinheiro, onde entrava o dinheiro; quando 

invadiram meu escritório, depredando tudo, também eles estavam a fim de saber quanto 

a gente ganhava, pegavam os livros-caixas e praticamente 98% dessa nossa clientela 

nunca pagou nada, o máximo que conseguia era levantar fundos para a gente ir até 

Brasília. 

Essas prisões aconteceram em função disso. De depoimentos pequenos, que eu 

diria, que fiquei um dia uma vez detido, o outro, dois dias, nessa segunda vez foram 

detidos também o Iberê Bandeira de Mello, Airton Soares, Belisário, Luiz Eduardo 

Greenhalgh também fomos todos detidos lá, o que eu chamo de prisão menores. Depois 

eu sofri uma prisão grande, que eu chamaria, no dia 05 de maio de 1973, quando, na 

saída de um espetáculo do Grupo União e Olho Vivo, nós fomos seguidos, eu e Roberto 

Cunha Aze, que depois veio ser conselheiro da OAB, Tânia Mendes que trabalha nesta 

Casa e foi atriz do Olho Vivo. Está aqui. Posso contar essa história da sua prisão? 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Pode. (Inaudível.) 
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O SR. IDIBAL PIVETA – Não estamos. Mas queria te chamar para a Mesa. 

Claro. Por que não? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tânia Mendes. 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Então, o que eles queriam saber era quanto você 

ganhava e quanto você não ganhava. Primeira pergunta que eles te faziam. Depois qual 

era o próximo ponto, onde você teria encontro com companheiros ditos da subversão. 

Segundo onde ficava o aparelho, que era o local em que a gente, em tese, residia. Então, 

queriam saber de dinheiro, queriam saber quando você ia se encontrar com o 

companheiro e onde você morava, onde aconteciam as reuniões. 

E também eles perguntavam um negócio escabroso, que era da cabeça deles: 

quem você comeu? Isso era invariável na mentalidade de um cara que trabalhava no 

DOI-Codi, de outro cara que nem se conhecia e que trabalhava no DOPS, primeira 

pergunta. O cara é de teatro, teatro só tem puta, o cara comeu todo mundo. Então, a 

pergunta era: quem você comeu? Fulana de tal, que trabalhou na tua peça, uma grande 

atriz, já comeu? Então, era aquela conversa que era dinheiro e comer, que mostra bem a 

perspicácia dos caras, o que eles tinham na cabeça, o que eles estavam fazendo ali, por 

que eles faziam esse tipo de pergunta dirigida, porque eram os valores que significavam 

tudo para eles. Uma coisa terrível esse tipo de coisa. 

Eu estou anotando para não perder algumas coisas que eu acho importantes. São 

raros, agora nem tanto, com esta Comissão aqui de São Paulo e com a Comissão 

Nacional está se podendo recolocar a verdade no seu devido lugar, para que ela possa 

alicerçar futuras ações, não de vingança, não de vendeta, mas, sim, para se colocar 

perante a juventude estudantil, para se colocar perante este país, que hoje traz meia 

página sobre o que aconteceu, sobre essas torturas, se colocar o que, de fato, aconteceu 

e, se for o caso, processar com base em uma nova lei, discutir por que aquela lei naquela 

época foi feita daquele modo. Hoje é fácil falar: Porra! Fizeram uma lei que protegeu os 

criminosos, porra! Antes a gente queria uma anistia ampla, geral e irrestrita. Ninguém 

pensou que aquela lei, num momento x, ia se beneficiar Ustra. Eram outros os caminhos 

naquele momento, era outra a prioridade naquele momento. E se a lei veio com falhas 

ou com acertos, foi um passo a mais. Sem dúvida, foi um passo. E às vezes é melhor dar 

um passo só, do que ser obrigado a dar três para trás. 
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Eu entrei na lei, mas é uma coisa que eu estava meio engasgado e a gente gosta 

de colocar mesmo por que a lei de anistia surgiu com alguns defeitos que, 

posteriormente, foram descobertos e colocados? Porque o objetivo era outro. E existia 

um Congresso, um Congresso lacaio, um Congresso de joelhos que teria de votar, então, 

a gente não conseguiria avançar mais com aquele Congresso. Como hoje, eu não sei se 

com esse Congresso evangélico se consegue grandes avanços, infelizmente, numa época 

em que o senhor Afif Domingues é vice-governador, porra, e é Ministro do Governo. 

Isso é um negócio maluco, também imprevisível e acontece a preço de uma coisa 

chamada governabilidade. 

Então, nós gomos presos na saída desse espetáculo do Grupo União e Olho 

Vivo, fomos levados para o DOI-Codi. Eles não sabiam que o cara que estava chegando 

ali embaixo de pernadas na perua veraneio, que depois eu tive oportunidade de sair 

algemado com Adriano Diogo, uma noite sendo levados para o Deops, vendo depois de 

40 dias a lua ali, porra, a gente até com ar até de felicidade, por incrível que pareça, e 

jogado na perua veraneio, vendo o mundo de novo, porque a gente não sabia se poderia 

ver de novo. Várias vezes eu escutei o Adriano obrigado a gritar certas palavras de 

ordem, porra, obrigado a gritar certas palavras de ordem para que se intimidasse a ele e 

a todos nós que falassem coisas ou não falassem coisas ou deixassem de falar coisas, 

sem ser heróis, usando até a cabeça. 

Para mim eles perguntaram: você só dá nome de morto, porra! Quer dizer, era 

um negócio terrível e, de fato, eu só tinha escolhido... Fulano de tal estava numa 

reunião, um aniversário, no Rio de Janeiro, de uma crítica de teatro, chamada Luiza 

Barreto Leite e o aniversário dela foi colocado como uma grande reunião das esquerdas, 

porque tinham estado determinadas pessoas lá tomando um negocinho e conversando. 

Mas isso era o que acontecia. 

Eu não poderia deixar de citar uma coisa que sempre foi esquecida, não se sabe 

por quê. Os advogados deste país. Os advogados deste país que durante 20 anos, sem 

visar ao lucro, sem visar à fama, lutaram em defesa de perseguidos políticos e 

compatriotas, de revolucionários, podendo fazer aquilo que a lei permitia, o que a Lei de 

Segurança permitia, o que era muito pouco, mas podemos fazer isso, sim. 

Eu andava com uma máquina de escrever, uma Lettera 22, no porta-malas do 

carro, não existia o celular, mas você tinha encontros e tinha telefonemas a serem dados 

para tal número, em determinado lugar, em determinada época, e você recebia 

informações de pessoas que tinham sido recentemente presas. Então, já estariam 
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correndo o risco de serem torturados, serem mortos, serem assassinados, aqui na Rua 

Tutóia, aqui pertinho, na base do DOI-Codi. E a gente recebendo essa comunicação de 

que, por exemplo, o Adriano tinha acabado de ser detido, você entrava com uma petição 

lá e jamais existia o habeas corpus, entrava com uma petição pedindo averiguações e se 

encaminhava para o juiz auditor, no caso, o Nelson, informando que fulano de tal, 

segundo consta, tinha sido detido em tal hora e em tal lugar e nós queríamos 

informações sobre isso. Por que se andava com tal máquina? Porque rapidamente pelo 

telefone se conseguia isso e se levava para a auditoria de guerra ou na Brigadeiro Luiz 

Antonio, um prédio que deve e precisa ser tombado, se levava essa petição e se recebia 

um protocolo que era cópia dessa petição. 

Ao mesmo tempo, a gente ia à porta do DOI-Codi, na Rua Tutóia, tem aquela 

ruazinha que eu esqueci o nome, ao lado da igreja ali, e ficava um soldadinho na guarita 

e você levava a mesma petição, só que uma era dirigida ao juiz auditor e a outra era 

dirigida ao comandante do DOI-Codi, sem nominar o cara. E se chegava, batia na porta, 

já aquilo datilografado, não existia digitação e aparecia o guardinha: Queremos falar 

com o oficial de dia. Daí ele deixava a gente esperando uns 10 minutos, voltava: O 

oficial de dia não vai recebê-los. Então, está aqui, nós queremos entregar uma petição. 

O guardinha, na sua santa ingenuidade, recebia aquilo. Então, duas entidades ficavam 

sabendo das prisões – a auditoria de guerra e o próprio DOI-Codi na boca do lobo, 

porque aquele papel subia e ia para o oficial de dia e ia para o comandante do DOI-

Codi. 

Isso evitou, porque, com isso, se passava para a anistia internacional, se passava 

para Dom Paulo Evaristo Arns, uma figura importantíssima na existência democrática 

neste país, e se evitava em, muitas vezes, que por acidente de trabalho, como eles 

dizem, algumas pessoas fossem assassinadas e talvez até se diminuísse a tortura de 

algumas pessoas. Era muito importante fazer essa comunicação. E era feita. Não existia 

habeas corpus, mas isso funcionava como um habeas corpus. Eles recebiam aquilo e 

sabiam o que estava acontecendo. O representante da anistia internacional no Brasil, na 

época, era Gerald Thomas, diretor de teatro, que, naquela época, não era diretor de 

teatro, a menos que tivesse feito algumas peças na casa dele e tal, aqui ele era o 

representante da anistia e ele que encaminhava por meios próprios essa comunicação lá 

para fora, não só para países socialistas, para países democráticos e até para os Estados 

Unidos. Ia para todo lugar e era noticiado: o Adriano Diogo foi detido, e isso talvez 
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evitasse que o Adriano Diogo, além de sofrer para cacete, fosse assassinado ali, porque 

já se sabia o nome dessa pessoa. Isso era muito importante e era o nosso habeas corpus. 

Eu estava falando dos advogados. No nosso escritório, no nosso escritório e de 

várias pessoas, trabalharam Airton Soares, Belisário dos Santos Junior, Luiz Eduardo 

Greenhalgh, Joaquim Cerqueira César, Paulo Gerab, Felipe Pugliesi e José Carlos 

Roston, Miguel Aldrovando Aith, já falecido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por falar nos advogados, 

depois a gente volta para a sua prisão na Oban, mas você lembra de um advogado do 

Rio de Janeiro que estava preso no DOPS que você conversava muito com ele, que ele 

estava preso por conta de atrair um cliente, você lembra dessa história? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Lembro. Ele era o Monteiro, Brandão Monteiro, ele 

era do partidão, tinha sido deputado estadual e deputado federal e ele foi preso no Rio 

de Janeiro e trazido para ficar mais aqui mais em garantia deles e ser interrogado aqui. 

Nem ele estava atinando por que ele já sabia que estava em São Paulo, normalmente 

nem saberia pelo trajeto, mas ele já sabia, e não estava atinando por que ele não foi 

morto, pelo que me consta, da repressão, mas sofreu muito, porque, naquela época ainda 

o partidão não era o objeto deles. Durante a luta armada para valer, eles combateram os 

companheiros revolucionários que estavam se dedicando à luta armada. E outros 

partidos, outros companheiros, com o maior dos respeitos, não estavam de acordo com a 

luta armada. No caso do Brandão Monteiro, que não era de luta armada, mas era um 

representante do Partido Comunista, se não me engano. E era uma pessoa muito afável, 

não sei o âmago da questão, ficou preso com a gente. Daí, fazendo um pouco de 

folclore, ficamos presos com aquele menino que a irmã foi assassinada no Recife, 

Jorginho, ficou conosco na mesma cela – eu, Adriano, Jorginho e mais quem? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele japonês que foi 

morto pelo Esquadrão da Morte, o Brandão Monteiro e, ao lado, Paulo Frateschi. 

  

O SR. IDIBAL PIVETA – Isso. Então, o lado folclórico.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Edgar de Aquino. 
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O SR. IDIBAL PIVETA – E o Edgar de Aquino que foi assassinado 

posteriormente. 

Um dado folclórico, depois de um certo tempo, por incrível que pareça, a gente 

vai se acostumando até com tudo, até com os gritos, embora, naquela altura, a saída para 

o DOPS era até um avanço. E nessas conversas... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou 

na Oban? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Eu calculo que uns 35 dias, praticamente todos 

incomunicáveis. No DOI-Codi eu não lembro de não ter ficado incomunicável. Fui 

muito pouco torturado, só no primeiro dia, mas fui interrogado psicologicamente, de 

interrogatórios que começavam às três da tarde e acabavam à meia-noite. Eu digo que 

você não tinha relógio, mas podia saber disso. Por quê? Porque quando você era levado 

e te davam um capuz para você pôr e ser levado para o interrogatório, quando você 

passava tinha um guardinha escutando jogo de futebol. Daí, o jogo de futebol falava 

Ademir da Guia, pá-pá-pá. Depois de você ser interrogado durante horas você era 

trazido de volta e talvez o mesmo rádio estivesse dando um programa de futebol, 

chamado A Record filmando a rodada, onde contava o resultado do jogo. A gente podia 

aquilatar: se eu entrei aqui no início do futebol e estou vendo o final, à noite, é porque 

eu fiquei sendo interrogado durante cinco ou seis horas, com substituição de turmas de 

interrogatório. Eu estou falando muito genericamente porque eu acho que todo mundo é 

mais ou menos entendido. Tinha a equipe de busca e apreensão, tinha a equipe de 

interrogatório e tinha a equipe de análise do que você depunha que ia e voltava, era mais 

ou menos isso. 

No geral, eu também queria falar de advogados militantes, Mário Simas, José 

Carlos Dias, Iberê Bandeira de Mello, Rosa – que é da Comissão Nacional da Verdade, 

atualmente. Entre nossos clientes também queria citar, num total de 1.100 clientes, 

foram 500 de Ibiúna e 500 no caso do passaporte. O que é o caso do passaporte? 

Augusto Boal, um dos mais importantes nomes do teatro brasileiro em todos os tempos, 

participou, sim, por opção, da luta armada, foi preso, foi muito torturado, depois 

conseguiu se refugiar em vários países, especialmente na Argentina, e seu passaporte 

estava vencendo e ele queria tirar novo passaporte. Foi à Embaixada brasileira, na 

Argentina, e a Embaixada falou: Não vamos te dar o passaporte, você não vai ter o 
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passaporte. Daí o Boal tinha sido meu professor na escola de arte dramática e depois eu 

vim a ser advogado dele. São coisas da vida. Ele foi meu professor e depois eu fui 

advogado dele. 

Por telefone a gente conversou: Eles não vão te dar o passaporte. Ele falou: Tem 

saída jurídica? Eu falei: Saída Jurídica legal não tem, mas podemos dar uma de porra 

louca. Vamos entrar com mandado de segurança pedindo seu passaporte. Ele falou: Tem 

chance? Eu falei: Tem uma em mil. Eu tinha de ser honesto com ele. Ele falou: Então, 

entra. Contra uma porrada de opiniões de juristas com opiniões respeitáveis, isso não 

vai dar certo, vai ser uma provocação. Nós entramos no Supremo com mandado de 

segurança pedindo a revalidação do passaporte de Augusto Boal. Por incrível que 

pareça, o Supremo totalmente dominado, na época, totalmente dominado pelo sistema 

vigente, deu autorização para o senhor Augusto Boal ter um novo passaporte. Isso abriu 

um flanco no mundo inteiro e o nosso escritório, além dos 500 de Ibiúna, tirou mais de 

500 passaportes, muito mais, inclusive de crianças de quatro ou cinco anos que o 

Governo brasileiro negava o passaporte dessa criança. 

Um caso que ficou muito conhecido, uma menina chamada Micaela Bastidas, 

cujos pais estavam exilados no Peru. Em homenagem a uma determinada pessoa, eles 

colocaram o nome na menininha, de quatro anos, de Micaela Bastidas. Quem foi 

Micaela Bastidas, que até hoje, com quatro anos, assustava os caras? Micaela Bastidas 

foi esposa, companheira de Túpac Amaru, que é um índio peruano que reivindicou o 

trono para ele, o trono contra os espanhóis, e passou a ser um nome significativo de 

liberdade e de justiça social, Túpac Amaru, e esse pessoal colocou o nome da menina de 

Micaela Bastidas. Quando algum brasileiro mais culto ficou vendo aquilo, da 

Embaixada, falou: Proíbe. Daí eles proibiram o passaporte para uma garotinha de quatro 

anos e nós conseguimos depois tirar o passaporte para ela também, que hoje deve estar 

com seus 20 e poucos anos, talvez mais. 

Citando o caso do Boal, no qual atrás vieram mais de 500, o nosso escritório 

teve nesse total – 500 de Ibiúna, 500 do caso do passaporte e uns 300 que eram 

acusados de organizarem entidades subversivas, que eram acusados de assalto de banco 

etc. etc. Dá um total de 1.100, 1.200 clientes. Dentre os quais eu vou citar alguns: 

Augusto Boal, Ricardo Zarattini, Ivan Valente, José Dirceu, Luiz Inácio Lula da Silva, 

José Cicote, José Maria de Almeida, Sebastião Salgado, Cajá – no Nordeste, em 

Pernambuco. Eu ficaria uma hora citando aqui. 
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Outro dado. A gente também se perde um pouco quando tem de contar algumas 

coisas, mas que mostram o que era o Brasil, na época. Na época da minha prisão, por 

exemplo, eles me prenderam em Pinheiros, na saída de um restaurantezinho, depois de 

ter feito um espetáculo na Rua Pinheiro, chama O Cordeirinho, acho que existe até hoje, 

eles me prenderam, depois foram invadir a minha casa, pegar material e invadir meu 

escritório, pegar material. 

Quando eu escrevo para teatro, eu procuro me localizar – para teatro e para 

qualquer outra coisa, me localizar na época em que acontecia a coisa e o local em que 

acontecia a coisa. E eu estava escrevendo uma peça sobre um líder guarani, (inaudível), 

chamado Sepé Tiaraju, que fala dos sete povos das missões que foram entidades 

comunitárias de índios guaranis e padres jesuítas que conseguiram um arremedo de uma 

civilização comunitária no Brasil, em 1750. Então, para me facilitar a leitura eu pego 

um percevejo e ponho na parede o mapa do Brasil, especificamente o mapa do Rio 

Grande do Sul e ponho embaixo um percevejo vermelho e ponho cinco mil soldados, do 

outro lado eu ponho 30 mil índios, do outro lado eu ponho não sei o quê. E os caras me 

encheram o saco, tremendamente, porque onde é que estavam esses 30 mil caras?! Aí 

num momento com a coisa mais tranquila eu falei para o interrogador: Porra, você acha 

que se tivesse 30 mil índios com a gente, porra, eu estaria aqui sentando? Eu acho que 

não, né, porra? E o cara até riu. De vez em quando eles riam. 

O outro que veio um dia me pedir para jogar xadrez com ele e eu não sei jogar 

xadrez, aí o cara falou: Porra! Não joga xadrez com a repressão. Eu falei: Porra! Eu não 

sei jogar xadrez? Como é que eu vou jogar xadrez? Eu não sei jogar xadrez. Não joguei 

xadrez com o cara e era absolutamente verdade. Não sabia jogar xadrez. 

Eu vou entrar um pouquinho, agora, no negócio de teatro. A gente continua 

advogando para perseguidos políticos. Dois anos atrás, advogamos para dois ou três 

alunos da FAU, que foram processados – dois anos atrás, 2011, 2010, processados por 

escrevem no chão da USP: Assembleia em Brasília dia tal. Foram processados por 

terem escrito no chão uma convocatória para uma reunião em Brasília, pô! Dois deles 

nós conseguimos absolver, foram absolvidos, mas significa que o aparato repressivo 

ainda existe, porra! Existe, hoje! E é terrível que isso exista até hoje. 

Eu tenho ido de lugar em lugar, de casa em casa, de momento em momento, 

falando uma coisa que até foi citada, há alguns dias, no jornal. Chama: Agência 

Brasileira de Inteligência – Abin. Foi fundada no Governo de Itamar Franco e está 

vigorando até hoje, funciona no Palácio do Planalto, com todo respeito a pessoas em 
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quem votamos e votamos sempre, sabem que existe no Palácio do Planalto uma 

entidade chamada Abin que é encarregada de fornecer dados ao Governo sobre 

possibilidades de atividades subversivas. É só pegar no Google aí – Abin e ver o que 

está escrito lá, qual é o projeto, qual é a obrigação que existe de dar e receber dessa 

entidade. 

É muito importante que a gente discuta que, neste ano de 2013, um agente do 

Governo tenha direito de escutar o seu telefonema, de ver a sua correspondência, de 

segui-lo pela rua, porque isso faz parte do seu aparato policial, isso faz parte daquilo 

que ele tem de dizer para os seus superiores, porque ele ganha para isso. E essa verba é 

nossa, é de imposto. Ele ganha para isso, pô! 

Ao mesmo tempo em que o Governo dá um passo para frente, ótimo! Comissão 

da Verdade Nacional é maravilhoso! Também tem de ter. Não há um deputado federal 

ou um governador, um executivo federal que não saiba que a Abin existe. E nada 

impede que com muitos bons modos, com muita deferência, com muita referência se vá 

à Presidente da República e fala: No quarto ao lado estão conspirando contra o seu 

governo, porra! Embora pareça que estão conspirando a favor. Isso tem de ser discutido, 

sim. Não foi ela que criou isso. Não foi o Lula que criou isso. Inclusive não foi 

Fernando Henrique. Mas isso percorreu todo esse tempo. Eram generais que 

comandavam, agora são advogados. 

Eu saí do que eu ia falar. São 732 peças proibidas, das quais eu tive Os Sinceros 

– é o nome da peça, que passa na União Nacional dos Estudantes, O Transplante, Um 

uísque para o Rei Saul, O Evangelho Segundo Zebedeu, Rei Momo e Morte aos 

Brancos. Todas elas proibidas quase que totalmente ou com cortes imensos. 

É uma coisa bem interessante quando um regime totalitário assume, desde os 

gregos, desde os gregos, ele nomeia prioridades, ele escolhe prioridades. O que pode 

lutar mais contra nós que queremos liberdade, que queremos justiça social? E daí ele 

tinha rol de coisas bacanas, ótimas! Tinha literatura, tinha TV, tinha cinema, tinha o 

circo. Mas estes caras que têm cabeça se dirigiram em todo o mundo: na Alemanha 

nazista de Hitler, na Itália fascista de Mussolini, na época napoleônica com o célebre 

código napoleônico feito por Napoleão Bonaparte. Eles conseguiram fazer esse tipo de 

coisa. E está fazendo esse tipo de coisa. 

Eu queria terminar, como a gente já deu uma colocação que não é dirigida para a 

atual Presidente da República, porque a gente sabe até onde ela pode caminhar para não 

virar um Jango Goulart de saias. Então, se o Afif está no ministério, está no governo, 
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possivelmente são conjunturas que levaram a isso. A gente espera que no próximo 

mandato dela, talvez, essa Abin seja esmiuçada, seja discutida e seja fechada, porra! É 

dinheiro nosso! É imposto nosso! Porra! Pagar para seguir outro cidadão brasileiro? 

Pagar para fiscalizar o telefone de outro cidadão brasileiro? A correspondência de outro 

cidadão brasileiro? Quanto fica isso? De onde vem esse dinheiro? 

Com relação à pergunta até que o Danilo me fez: O que você acha da atual 

Comissão Nacional da Verdade? Eu acho maravilhoso, pô! Não se pôde avançar mais, 

mas se avançou, como com a Lei da Anistia, naquela época, se avançava tanto, não 

podia avançar mais. Se por uma discussão talvez mal conduzida na época resultou 20 

anos depois em proteção para alguns torturadores, pô! 

Vamos corrigir isso! Talvez o Feliciano tenha um momento de lucidez, pô! 

Quem sabe o Feliciano tenha um momento de lucidez! Podemos chegar a ele, então. 

Feliciano, porra! Você é o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem 12 caras 

presos corintianos, pô! É importante. Mas também tem isso aqui, porra! Tem a Abin. 

São direitos humanos. Fala, Feliciano! Fala! Não sei se ele vai falar, mas o apelo pode 

ser feito. 

Eu acho importantíssima a Comissão Nacional da Verdade. Ela propiciou que 

esta aqui da Assembleia seja uma das primeiras importantíssima, que a própria OAB 

tem a sua comissão, em São Paulo, da verdade. Que no país inteiro, nas universidades e 

nos sindicatos estão nascendo essas comissões de verdade. Não para punir, porra! Não 

para se vingar, mas para que as gerações atuais saibam o que aconteceu, porra, nesse 

período cinzento, porra! E que é citado por três linhas, quatro linhas. E se respingar para 

algum lado, porque a tortura é imprescritível, é crime hediondo, porra! Que os caras 

sejam processados, e com todo direito de defesa, e que sejam absolvidos, se não fizeram 

porra nenhuma, senão, que sejam condenados. Na Argentina foi assim, no Chile foi 

assim, até no Paraguai foi assim, no Uruguai foi assim. O que é o Brasil? É o reboque 

do mundo? 

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Idibal, antes de a gente 

voltar a ouvir a Nádia, eu queria que você contasse uma das passagens que eu considero 

uma das mais malucas da sua existência, em que você estava preso no Presídio do 

Hipódromo e o diretor do presídio jogava futebol com você lá na Vila Mariana e 

resolveu abrir um escritório de advocacia para você advogar dentro do presídio para 
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aquela legião de estrangeiros que estavam lá, bem jovens, que não falavam português e 

não tinham nem processo, e tinha muitos árabes, africanos, latino-americanos. E você 

montou um escritório de advocacia e começou a advogar e a tentar formalizar e 

legalizar. Eu sei que se passaram tantos anos. Você tem alguma imagem, alguma coisa 

ainda sua memória para falar dessa sua experiência aí de advogado dentro de um 

presídio para estrangeiro que não falava português? É lógico que a gente poderia ficar 

falando aqui meses das suas maluquices, mas conta essa como advogado de preso, de 

mula, aquela molecada toda que não falava português. Você se lembra disso? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – O que eu talvez pudesse contar é que quando eu 

chego de camburão no Presídio do Hipódromo, eu estou descendo e dou de cara com 

um cara engravatado e tal, eu olho para o cara: Porra! Quem é? É o Orlandinho, que 

jogava bola comigo, quando eu era moleque, na Rua Diogo de Faria, ali na Vila 

Mariana. Ele olha para mim e fala: O que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele e 

falei: Porra! E você o que está fazendo aqui? Ele falou: Eu sou diretor disto aqui, mas 

não tenho nada com isso. Quer dizer, nada com isso é porque tinha uma porrada de 

presos torturados, tinha os torturados que estavam ali etc. Então, era um cara que jogou 

futebol comigo. Era um burocrata, pô! Daí ele falou: Você não vai subir. Eu falei: Como 

eu não vou subir? Não estava nem entendendo direito o que era. Subir era ficar com os 

presos políticos lá em cima. Estavam de um lado de cá as mulheres – e a Amelinha que 

me corrija, e do outro, os outros. Eu falei: Você está querendo me fazer um favor, mas 

isso para mim não é bom. Então, você me dá uma autorização e eu vou conversar com o 

pessoal lá em cima e daí ver se vale a pena o que você está me propondo. Aí subi para 

conversar com o pessoal lá em cima, Genoíno, uma porrada de gente, o César eu acho 

que estava também nessa reunião. Daí eu falei: O cara está propondo que eu fique lá, 

mas me deu até a opção de eu vir para cá. Vocês que sabem. Se for interessante. Daí, 

acharam que era interessante eu estar na portaria, porque eu fiquei na portaria, junto 

com um médico, drogado, coitado, e um jornalista também que tirou essa fotografia 

minha lá e me deu, dois anos depois, o Nelson (inaudível), jornalista. Aí, se vocês 

quiserem, eu fico lá embaixo e posso servir, até avisar vocês, porque eles tinham um 

meio de passar alguma coisa, no fim de semana, na hora da visita, para passar alguma 

coisa para as pessoas também, e eu fico lá para esse tipo de coisa. Tinha um relativo 

acesso até ao telefone porque o cara não era um carcereiro de presos políticos. Ele era 
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um bosta de um delegado que foi colocado lá, jogava bem futebol, era um bom cara de 

futebol. 

Outro filho da puta que jogava futebol com a gente, contra a gente, era o Fleury, 

porra. Ali do lado onde é o Hospital São Paulo tinha um campo de futebol. O Fleury 

batia bola ali, jogava bola num time chamado Onze Unidos. Você vê o destino como é? 

Onze Unidos – chamava o time de futebol. 

Eu me perdi. O que era mesmo? Ah! O negócio que o Plínio Marcos criou da 

fantasia do grande gênio do teatro popular, Plínio Marcos, quando soube que eu e o 

Adriano estávamos presos no DOPS, com outros presos também e tal e tínhamos ficado 

15, 20 dias juntos, daí o Plínio perguntou: E nenhum comeu o outro? (Risos.) Aí não sei 

quem que estava escutando a conversa, disse: Não, mas por enquanto! (Risos.) Aí ficou 

um silêncio sepulcral. Eu tinha prometido, mas não fui eu que contei. Eu estou 

transmitindo o que o Plínio Marcos contou, porque não se pode censurar o Plínio 

Marcos. 

O que você contou eu acho mais consentâneo quando a gente ia falar com os 

companheiros perseguidos políticos, por exemplo, em Havana, porra, a gente saía daqui, 

parava em Lima, tinha todo um contato com a Elza Lobo, uma porrada, o pai dessa 

menina chamada Micaela Bastidas e ia para Cuba. E lá em Cuba tinha vindo 100, 200 

brasileiros para se consultar com o seu advogado, eles vieram de seus países, um veio 

da Alemanha, outro veio da França, outro da Espanha, para Cuba para consultar com o 

seu advogado: o que podia fazer, se tinha ação para fazer, como estava o processo deles 

e tal e você ficava respondendo a isso tudo. 

Depois de três, quatro dias, eu estava completamente esbagaçado, porque é uma 

puta responsabilidade o cara, porra, que está lá fora te contar isso e pedir uma 

providência. Daí eu falei para o encarregado de lá que até era do partidão, amicíssimo 

do Prestes, chamado Hércules, eu falei: Pô, Hércules! Não dá para fazer uma coisa? Eu 

estou aqui neste hotel, porra, uma puta piscina lá, atendendo os caras, não dá para pôr 

uma garrafinha de rum, um mojito que é a bebida típica? Porra! Eu fico atendendo, 

porra, e tomo um negócio e tomo um pouco de sol, porra! Estou aqui faz uma semana. 

Daí foi colocada uma mesinha, uma máquina de escrever que a gente não deixava de 

levar, o mojito lá que é erva-doce, gelo e limão. Como é o mojito mesmo? 

 

(Manifestação fora do microfone.) 
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O SR. IDIBAL PIVETA – Soda. É uma bebida. Hortelã que é esmagadinha. 

Então, eu fiquei tomando, atendendo os caras todos. O Zaratini, Zé Dirceu, cacete e a 

gente atendendo todos esses caras lá. É que eu não estou lembrando essa direito do 

Hipódromo, mas dessa de Cuba eu lembro. E quando algum cara também mais esperto 

dos que estavam por ali: Porra, não dá para tomar um mojitinho? Daí ficava. Aí os 

outros: Porra! Você vai ficar tomando mojito aí? Como diria Adoniran: Vocês vieram 

aqui para beber ou para trabalhar? (Risos.) 

Eu acho que agora as perguntas são para a Nádia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aleminha, ajuda a gente 

aí nessa última fase com a Nádia. Dá um microfone para a Nádia. Obrigado. 

Vamos lá, Amelinha, comanda aí. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Antes de falar com a 

Nádia, eu queria lembrar o Idibal, porque o Idibal foi meu quase advogado. E eu estava 

presa, incomunicável, eu fiquei seis meses, mas sempre eu lembrava uma recomendação 

que a Nadini Habert fez para mim. Quando eu sair daqui eu vou falar com Idibal Piveta 

e você vai ter um advogado. Excelente. Eu não conhecia, eu vivia na clandestinidade, 

não conhecia ninguém na vida, conheci na cadeia, como a Tânia também eu conheci na 

cadeia. Aí eu estou assim ali sem saber se vou ser morta, se vou ficar viva, mas com 

esperança de que o Idibal ia me defender. E quando eu estava num determinado 

momento lá do DOPS, alguém fala: Foi um advogado de preso político que está preso. 

Eu falei: Eu queria saber o nome. Idibal Piveta. Eu falei: Então, eu estou sem advogado. 

Minha primeira lembrança assim do Idibal é essa, fiquei sem advogado, meu advogado 

preso. 

E, depois, lá no Hipódromo, porque quando o Idibal estava no Hipódromo, ele 

ficou um pouco mais livre do que nós, como ele falou aí, e eu me lembro disso. Foi 

ótimo para nós o que ele fazia, era a nossa internet ali, não é, Idibal? Porque naquela 

época não tinha internet, então, o Idibal fazia esse papel um pouco. E aí eu me lembro 

do primeiro dia que ele foi lá à cela das mulheres, na ala das presas políticas. Eu 

levantava mais cedo, eu sempre tive essa característica, eu levanto muito cedo, e aí o 

Idibal chegou, e eu não sabia que era o Idibal, não conhecia, chegou lá dizendo que 

queria procurar a Márcia Mafra. Até vou lembrar aqui da Márcia Mafra, que foi uma 

companheirona nossa. Eu pensei: Esse aí é polícia que está querendo pegar a Márcia 
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Mafra, porque um homem chegar ali na área das mulheres! Foi o Idibal, o Idibal chegou 

lá. Aí ele falou: Não! Eu sou o Idibal Piveta, eu estou preso aqui. Aí eu fui correndo 

acordar a Márcia, porque ela ficava nervosa quando acordava cedo, mas eu falei: 

Márcia, você precisa me falar. Confirma aqui, o Idibal Piveta, ele disse que está aqui. 

Ela falou: Deixa eu correr lá para ver se é ele. Quando ela viu, nossa! Quando ela deu 

aquele pulo de alegria, eu falei: Nossa! Que ótimo! Aí confirmou que era, porque eu 

fiquei na dúvida. Ali na cadeia você ficava sempre em dúvida. 

Outra coisa, Idibal, que eu acho que você, eu não sei se você se lembra, mas o 

César ficou com você na prisão, o César Peres, meu companheiro, e ele sempre foi 

diabético, ele usava uma seringa, uma seringa de vidro que tinha de ferver para você 

tomar a insulina. E naquele tempo já tinha a tal da seringa descartável que você parece 

que usava para a sua cachorrinha que era diabética. Eu fiquei sabendo que existia a 

seringa descartável via Idibal Piveta, porque a gente não conhecia isso. Era uma seringa 

de vidro, depois a descartável, até hoje, é uma coisa que facilita a vida, enfim, hoje já 

desenvolveu muito, mas eu me lembro de você nesses momentos. Eu acho importante 

você estar aqui, hoje, trazendo essa história, essa sua contribuição. 

Agora, eu acho que o lado difícil, o lado que eu compartilho muito com a Nádia, 

porque eu conheci muito a Nádia, nós convivemos muito naqueles tempos, juntas, 

inclusive nossos filhos. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Nossos filhos. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – A Nádia é um 

pouquinho mãe dos meus filhos. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É. 

 

A SRA. A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Porque a 

Janaína e o Edson, e até o Joca chegou a ir. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Até o Joca. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Até o Joca ia lá para 

ficar com a Nádia. E a Fernandinha, a filha dela. 
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A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Que é a minha filha mais velha. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – A filha dela mais velha. 

Eu vi que o depoimento da Nádia foi um depoimento aqui difícil, difícil, ele 

parou no meio e eu sei que é muito difícil, porque você falar da violência sexual, você 

falar daqueles estupradores, daqueles assassinos, daqueles torturadores é muito difícil 

para nós. Eu mesma fiquei 40 anos sem falar de muita coisa que eu passei ali na 

operação Bandeirantes ou no DOI-Codi, do Segundo Exército. Mas eu acho que quando 

você fala do Calandra, o capitão Ubirajara que tem um nome, Aparecido Laércio 

Calandra, que lá ele vivia com codinome e era um dos mandantes ali. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Executores. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Executor e mandante 

nas sessões de tortura. Então, não sei se você vai colocar. Eu acho que é importante 

você colocar aqui, neste momento, eu sei que é difícil, mas eu me proponho aqui a te 

ajudar a colocar, porque eu sei que é difícil. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É bastante, até hoje, 40 anos 

depois. Mas, como eu falei no começo, eu estava grávida de cinco meses e perdi meu 

filho lá dentro, no DOI-Codi e foi muito complicado, porque não tive uma assistência, 

continuei sendo torturada, colocada na cadeira do dragão, levando choques e, realmente, 

a única coisa que de tratamento era esse. E, no final, como eu fiquei muito mal, muito 

mal, alguns daqueles queriam me levar para o Hospital das Clínicas e o Ubirajara não 

deixou, me levou para aquela enfermaria em que ficava o índio e o... Esqueci o nome do 

outro. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele chamava Dr. Paulo, 

aquele mais alto. Eles falavam Dr. Paulo e índio. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – É. Dr. Paulo e o índio. Mas o índio 

era bem característico. E me deram aquele remédio que você toma pós-parto, quando 
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você tem um parto normal, eu ainda com pedaços, e me deram para que eu expelisse. 

Então, isso aí é uma coisa que esse Calandra... 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele é responsável. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ele é responsável por isso. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele é responsável pelo 

aborto que você sofreu. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ele é responsável pelo aborto e 

pelo que eu passei a partir dessa coisa toda, que foi ele que fez. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Um aborto de cinco 

meses. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Cinco para seis meses. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – E eles sabiam que 

quando colocava uma mulher grávida na cadeira do dragão, nua, levando choque no 

corpo inteiro, você ia abortar. Não tinha como. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não tinha jeito. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eles sabiam que isso era 

um método abortivo, além de ser um método de tortura. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – E que não tinha que nascer 

mesmo. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eles tinham plena 

consciência disso, porque eles comentavam isso dentro da Oban. 
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A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Então, isso eu queria que ficasse, 

mais uma vez, documentado. O nome dessa pessoa que está aí e continua aí. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixem eu perguntar, 

para efeito documental de registro. 

Quando você engravidou, você guardou alguma coisa de algum laboratório, 

alguma coisa que a gente consiga recuperar, hoje. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Olha, na época o meu médico era o 

Cezarino, Dr. Cezarino, ginecologista. Quer dizer, ele era meu psiquiatra e meu... Agora 

fiz confusão. Meu obstetra se propôs a dar a declaração de que eu estava grávida. Ainda 

não havia ultrassonografia, estava no começo, e esse médico, Dr. Décio Noronha, era o 

meu ginecologista, na época. Décio Noronha. Ele foi a pessoa. Eu não sei, hoje, se ele 

ainda vive. Ele era bem mais velho. Mas foi uma pessoa muito importante nessa época. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era amigo do 

Cezarino? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Ele era amigo do Cezarino. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Cezarino conhecia esse 

médico? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Conhecia também. 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – Foi presidente da UEE – União Estadual dos 

Estudantes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem? 

 

O SR. IDIBAL PIVETA – O Cezarino. 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – O Cezarino, mas o Décio Noronha 

foi um obstetra, um ginecologista muito importante nessa época, ele atendeu muita 
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gente. Quer dizer, ele já era meu médico e, na época, ele poderia. Quer dizer, hoje, eu 

acho que se ele estiver vivo, ele não teria nenhum problema de confirmar tudo que eu 

estou falando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você gostaria de 

completar o seu depoimento? 

 

A SRA. NÁDIA LÚCIA NASCIMENTO – Não. Eu acho que já está... O 

Idibal falou um monte de coisas que eu participei. Eu acho que já está colocado. 

 

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

Tânia Mendes. A Taninha quer falar um pouco. 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Primeiro, desculpe o atraso e a saída, mas como 

eu trabalho nesta Casa de Leis, tem uma eleição dos Presidentes de Comissões, agora. 

Eu sou secretária de comissão, então, a gente tem de começar a convocar os 

parlamentares com um prazo determinado pelo Regimento. 

Mas eu queria registrar que o Idibal ou o César Vieira eu tenho o privilégio de 

ter trabalhado e me relacionado com o advogado, brilhante advogado e, além de 

brilhante, aquela pessoa que procura todos os caminhos para realmente fazer com que a 

democracia e a liberdade – continua procurando todos os caminhos para fazer com que a 

democracia e a liberdade e crescimento humanos aconteçam de uma forma sempre 

plena. Eu trabalhei com ele como atriz, no Rei Momo e foram experiências 

extraordinárias. 

Lembra aquele dia que nós fomos ao Barro do Limão para fazer o espetáculo em 

cima de umas mesinhas de pré-escola e a gente dançava em cima das mesinhas e as 

mesinhas dançavam também e nós saímos por um lado para poder entrar pelo outro e, 

de repente, nós saímos pelo portão da escola e tivemos de pular o muro do outro lado, 

porque não tinha outra entrada para entrar em cena, mas aquilo tinha uma força 

impressionante. Isso era importantíssimo para que as pessoas continuassem tendo algum 

tipo de vida, de debate, de liberdade, enfim, com toda essa discussão que se fazia nos 

bairros de São Paulo. 

Isso, pela descrição que ele faz da cabeça dos torturadores, ainda bem que era 

invisível. Quer dizer, essa capacidade de você contaminar positivamente a discussão 
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com a população é que dava força para a gente. E aí eu tive o privilégio de ser uma 

pessoa que foi presa junto com seu advogado, porque ele já era nosso advogado. Ele foi 

meu advogado até no momento da prisão, porque ele foi o advogado do Gabriel, na sua 

primeira prisão, em 1968, 1969, que foi aquela prisão do pessoal da LN, ali na 

Liberdade, com Rafael De Falco e tal. 

Eu queria deixar e, principalmente, eu queria concordar com ele, que no meu 

depoimento foi um pouco truncado e curto, que eu me referi, eu acho que a gente, ainda, 

primeiro a gente não pode ser presentista e imaginar, com as condições de hoje, o que 

acontecia naquela situação. Como a Amelinha lembra, a gente não tinha as fontes de 

informação que, hoje, qualquer criança de dois anos tem. Era tudo muito difícil de se 

saber o que se passava. 

E, segundo, que nós estamos vivendo numa situação em que o entulho 

autoritário permanece. Ele permanece aí ainda. Ainda não resolvemos o que fazer com 

esse, uma forma mais consistente de tratar com esse viés autoritário, com essa coisa que 

permanece dificultando, principalmente, porque ele é um homem da cultura. Até hoje 

essa batalha cultural permanece até hoje. E acho que ela nunca foi tão necessária, ou é 

tão necessária hoje, quanto foi na época dos anos de chumbo, porque a sociedade 

brasileira, antes de 1964, vinha num crescimento de um enriquecimento cultural, 

político, acadêmico, científico, literário impressionante. Então, não foi só o corte 

político da democracia. Foi o corte da educação, foi o corte da cultura, que nós estamos 

assistindo, hoje, numa coisa um pouco árida de carência de crescimento cultural. Quer 

dizer, hoje, nós estamos assistindo o resultado desses 21 anos. 

Então, eu queria prestar minhas homenagens ao Idibal que nunca desistiu, nem 

de defender, pelas maneiras, às vezes, mais – como ele diz assim, loucas e porra-loucas 

e que davam certo, nunca deixou de acreditar em um milímetro de possibilidade de que 

algum tipo de justiça ou de defesa pudesse ser feito, da mesma maneira que nunca 

deixou de acreditar que a mobilização cultural e a mobilização do conhecimento da 

população é que, efetivamente, vai fazer a gente chegar na sociedade justa que a gente 

quer. 

Vocês me desculpem, eu tenho, realmente, de sair para convocar. O Deputado 

Adriano sabe disto. Mas eu agradeço e me desculpo por ter chegado atrasada. 

Obrigada, Idibal; obrigada, Nádia. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Taninha. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 32

Quantas vezes você quiser vir depois, se você considerou que o seu depoimento 

foi muito truncado e curto, mas você é parte integrante desta Comissão e é muito 

importante o seu trabalho que você está fazendo no portal, divulgando. Muito obrigado. 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – O portal vai ficar melhor ainda a hora em que a 

gente conseguir registrar as imagens. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Obrigado, 

Taninha. 

Eu acho que nós vamos caminhando... 

O Cajá, Idibal, mandou uma mensagem lá do Recife e a Vivian acabou de 

receber essa mensagem. O Cajá, sabedor que você vinha depor aqui, e nós não 

conseguimos fazer uma gravação pela internet, mas ele mandou um texto que a Vivian 

vai fazer a leitura. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES DA SILVA – É uma carta enviada pelo Edival 

Nunes Cajá, lá de Pernambuco, hoje: Idibal Piveta, querido irmão e companheiro de 

jornada por um Brasil livre da fome e da exploração do homem pelo homem. Nesta hora 

feliz, ainda que tardia, de início do acerto de contas com a história, com a verdade e 

com a justiça, no Brasil, sinto a necessidade de resgatar dois momentos marcantes da 

sua bravura, como advogado dos presos políticos do Brasil, especialmente no tocante a 

dois dirigentes do Partido Comunista Revolucionário. A primeira foi em 1969, há 45 

anos, quando você se apresentou à Oban, como advogado, para defender, 

graciosamente, Amaro Luiz de Carvalho, conhecido como Palmeira ou Capivara. Então, 

o homem mais procurado na zona canavieira do nordeste e recém-capturado nas 

cercanias da cidade de Palmares, em Pernambuco, selvagemmente torturado em Recife. 

E, por nada informar, foi em seguida levado a São Paulo para ser entregue às mãos de 

tintas de sangue do Delegado Sérgio Paranhos Fleury, encontrando-se, portanto, 

novamente torturado e sem advogado. O outro momento foi em 1978, há, exatamente, 

35 anos, quando o governo da ditadura militar fascista me sequestrou e me torturava 

terrivelmente, com o objetivo de fazer recuar a ofensiva do PCR, da igreja rebelde de 

Dom Helder Câmara, do grupo autêntico do MDB e do movimento estudantil que 

avançava rumo à organização do 31º Congresso da UNE, em Salvador. E Dom Helder 

Câmara resolveu lhe convocar para fazer a minha defesa e a sustentação oral diante do 
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Tribunal Militar da 7ª Auditoria, marcada pela prepotência em resposta ao clima de 

acirramento da luta de massas e do visível início do declínio do famigerado regime 

militar. E você, o Dr. Idibal, a pedra no caminho das auditorias militares e o leal 

companheiro da causa da democracia das massas, disse mais uma vez, de forma 

eloquente e sempre tendo como princípio a defesa, o ataque disse: presente! Por isso, 

Amaro Luiz de Carvalho, Dom Helder Câmara e eu lhe dizemos com gratidão 

revolucionária: Muito obrigado, Idibal Piveta. Recife, Pernambuco, 14 de maio de 2013. 

Edival Nunes Cajá. (Palmas.) 

Obrigada, Edival. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria agradecer à 

Nádia que veio aqui, hoje. Veio de Niterói conversar com a gente, abrir sua intimidade, 

a sua dor mais profunda, trazer aqui para a Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo o período que ela viveu aqui em São Paulo, acompanhada da sua filha. E foi 

muito importante seu depoimento. Acho que o seu depoimento vai contribuir e você foi 

muito clara. Quer dizer, você identificou as circunstâncias em que ocorreu a sua prisão, 

a sua tortura, quem foram os responsáveis, de que forma, até os enfermeiros 

torturadores lá que agiram para dar medicação para complementar seu aborto e essas 

coisas terríveis que ocorreram lá na Operação Bandeirantes. Embora o chefe-mor 

comandante dessas equipes de tortura tenha ido a Brasília afrontado a todos nós e ao 

povo brasileiro naquela malfadada audiência da Comissão Nacional da Verdade. 

Idibal, eu acho que qualquer exagero, elogio, eu acho que você deveria, igual no 

Museu da Imagem e Som, ter o tempo que você tivesse possível e necessário para contar 

sua experiência, porque na medida em que a sua atividade, como advogado – até foi 

preso, como advogado, através das suas peças, cada uma delas na sequência foi 

contando a ditadura e organizando uma forma de resistência contra a ditadura. É uma 

pena que a Comissão Nacional da Verdade não aproveita a sua experiência, os seus 

ensinamentos, assim como os outros advogados aqui de São Paulo. O Renan estava 

lutando para criar uma comissão com outros companheiros lá na USP, de repente, o 

reitor impôs uma comissão da verdade completamente extemporânea. 

Então, para não alongar muito, nós aqui de São Paulo, Idibal, precisamos da sua 

experiência, precisamos da sua trajetória. É muito importante para mim, para a 

Amelinha, o Ivan, para o Renan, para a Tatiana, para a Taís, para a Vivian, para o Koba, 

toda essa nova geração que vem aí na Comissão da Verdade e, agora, na Comissão da 
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Verdade da OAB, que você continue nos orientando, conversando conosco. Nós 

precisamos do seu conhecimento e da sua experiência. A Comissão da Verdade. Você é 

uma pessoa importantíssima nessa formação da Comissão da Verdade. E as novas 

gerações que você já está formando aí, como Cícero e outros companheiros. 

Muito obrigado, Nádia; muito obrigado, Graciela; a menina da Nádia, Elisa; 

Lucas. Muito obrigado. E vamos continuar com a Comissão da Verdade, erguendo a 

cabeça. 

O Cajá, seu fá número 1 de carteirinha lá do Recife, mandou essa mensagem 

bonita. E vamos continuar com a Comissão da Verdade. Ela é importante e 

fundamental. Nós esperamos que a Comissão da Verdade, agora, faça uma correção de 

rumo, uma correção de rota, nesses três meses que a Rosa Cardoso vai assumir a 

coordenação, sua colega. Você falou do Virgílio aqui, marido dela. Virgílio Lopes Enei. 

Está bom. 

Muito obrigado. Obrigado a todos. 

A sessão está encerrada. (Palmas.) 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –... Lá no Anfiteatro de 

História vai ter a cerimônia do rebatismo do Auditório do Caism, que vai se chamar Luiz 

Eduardo da Rocha Merlino, dia 19 às 18h, lá na USP.  

Então, vamos constituir a Mesa. A Celeste. Senta aqui, Celeste. Ana Maria e a Ieda 

Reis, fica uma de cada lado, senão...A Ieda fica aqui do meu lado direito, e a Ana, isso. 

Eu queria mais uma pessoa para compor a Mesa para dar um balanço bom na 

imagem. Quer vir para cá, Ângela? Aqui ao lado.  

 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Eu gostaria que a Angela viesse, 

porque ela pode dar uma colaboraçãozinha. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Pronto. Senta aqui. 

Então, está dando para pegar na lente? Está? Está dando? Ótimo. Obrigado. Vamos lá. 

Tem sessão de cinema nesse final de semana? “Braços Cruzados”, a que horas, 

Jorge? Às 23h, TV Assembleia Legislativa. “Braços Cruzados, Máquinas Paradas”.  

Quinquagésima segunda audiência pública, 14 de junho de 2013, Auditório 

Teotônio Vilela. Instalação da 52ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 14 de junho de 2013, às 14h, na Assembleia Legislativa no 

Auditório Teotônio Vilela, “Mulheres que Viveram no Exílio”.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Formação da Mesa, à esqueda: Maria Celeste Marcondes, Ieda Reis, 

Ana Maria Gomes, e a Angela Mendes de Almeida.  
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Vamos lá. “Mulheres que Viveram no Exílio”. Vamos lá. Maria Celeste Marcondes 

com a palavra.  

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Olha, as três aqui viveram no 

exílio a partir de coisas diferentes. Eu achei muito legal isso porque assim, eu não fui presa, 

fiquei clandestina e depois fui para o exílio. 

 A Ieda foi presa, foi barbaramente torturada, tem muito a contar para a Comissão 

da Verdade e depois ela foi trocada, em um sequestro, por um embaixador. E aí viveu no 

exílio. Quer dizer, ela foi banida.  

E a Ana é trabalhadora, operária, foi presa. Ela foi presa outra vez e depois que 

cumpriu a pena ela saiu e foi para o exílio. Então, são três qualidades de chegada ao exílio.  

A Angela foi para o exílio. A Angela teve prisões aqui também, mas depois ela foi 

para o exílio. Ela estava fazendo uma formação na França com o Merlino, quando ele veio 

para cá e foi morto.  

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Celeste, eu contei outro dia que eu 

fiquei cinco anos militando clandestinamente na Argentina e no Chile, só depois eu fui para 

o exílio, em 1975.  

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – É legal porque tem quatro 

diferentes qualidades aqui de atuação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ontem à noite, no meio da 

manifestação da juventude eu encontrei um senhor que faz a transcrição de toda a Comissão 

da Verdade. Ele ficou emocionado, nos cumprimentou, e falou: “Mas vocês falem o nome 

da pessoa que está falando antes porque senão eu não consigo transcrever”. Então, vamos 

lá.  
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A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – As origens. Eu sou filha de uma 

brilhante costureira e de um pai que nunca acertava bem algum trabalho, mas que tinha uma 

formação intelectual de primeira categoria, porque ele foi colocado, com 8 anos de idade no 

Colégio São Bento, e saiu de lá com 24 anos. Ele dizia que foi prisão, tortura, tudo. A 

família queria que ele fosse padre, então, ele foi posto lá com 8 anos, saiu com 24, sem 

nenhum sentido prático da vida. Uma belíssima formação em latim, português, francês, 

filosofia, política, mas ele não conseguia se estabelecer em uma coisa.  

O que deu certo para ele foi duas vezes ser zelador de prédio, porque tinha o 

apartamento que não precisava pagar aluguel, a minha mãe costurava, fazia alguns reparos, 

e quando ele estava bem, ele dava aula particular de latim, de português para alunos que 

estavam atrasados, coisas desse tipo. Ele era uma pessoa muito interessante. Ele lia, lia, lia. 

Quem não fosse na biblioteca Mario de Andrade todo sábado pegar livro para ler toda noite, 

levava cada bronca, e só o livro ia resolver a vida da gente. E resolveu, todos os quatro 

filhos estudaram, todos os quatro fizeram faculdade, com nenhum dinheiro. Nada, nada, 

nada.  

Ler, ler, ler era fundamental e fica muito interessante você ter filha, a minha irmã 

ganhou um Jabuti, o meu irmão foi um “puta” profissional e sendo de origem tão pobre. Aí 

a gente vê que a educação, depois ela vai falar da educação, que a educação é tudo. Aquela 

coisa de ele fazer a gente ler, ler, ler, sentar na mesinha da cozinha, fazer lição com a gente 

etc., e tal, dentro da pobreza, fez da gente, gente que fez faculdade. Era um negócio 

impressionante.  

São Paulo. Nós nascemos no Rio de Janeiro e depois viemos para São Paulo. Isso aí 

é a marca da nossa vida, e tem coisas que marcaram também, por exemplo, a minha mãe 

sumiu 15 dias, a gente era criança, não sabia, em 1948, eu tinha 10 anos. Ela sumiu 15 dias 

e a única coisa que eu lembro era a palavra êmbolo. Sabe aquela parte que entra na seringa? 

Chama êmbolo. Eu lembro que foi um homem lá em casa, levou uma caixa deste tamanho e 

falou para ela, “Não se esqueça de puxar o êmbolo”. E ela viajou. Sabe onde ela tinha ido?  

Em 1948. Ela foi encontrar um monte de gente do Partido Comunista em Mato 

Grosso e tinha alguém doente lá, e tinha que levar a recém-descoberta penicilina, que era 
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dificílima de aplicar, tinha que puxar o êmbolo. Então, eu era criança e não sabia o que era 

essa palavra, a gente ouviu o cara falar para ela. Então, ela foi viajar, ficou 14 dias fora com 

todas as costuras todas atrasadas, aí a gente ficou sabendo mais tarde que o irmão dela era 

farmacêutico, comunista e estava na Coluna Prestes.  

Era tudo muito louco. Você sabia que tinha alguma coisa errada, e ela foi levar essa 

caixa com a penicilina, não tinha então naquela época, você imagina, tinha acabado de ser 

descoberta. Então esse grupo de comunistas estava lá em Mato Grosso e tinha alguém 

doente. E tinha alguém doente. Mas isso eu só fiquei sabendo depois que fiz 18 anos. Eles 

não contavam. Eles tinham as posições políticas e não falavam. Por isso agora, vendo a 

minha ficha política no SNI, que eu pedi, a primeira coisa que está marcada, eu tinha 18 

anos. Eu tenho 76, faz tempo para caramba.  

Ele com 18 anos, já tinha lá a minha marca, o meu endereço, o número do meu RG, 

da minha irmã também, que é gêmea, tinha o nome igual etc. e tal. E eles faziam tudo 

escondido. O meu pai, eu lembro que, quando o Getúlio morreu, eles também foram para o 

Rio de Janeiro. Eu não entendi. A gente era pobre, não tinha dinheiro para nada, mas eles 

foram correndo para o Rio de Janeiro para o enterro do Getúlio.  

Eles eram assim, getulistas. Então, isso era coisa de política e com 18 anos, eu 

entrei, fiz um concurso, entrei para o Iapi, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários, e tinha comunista lá dentro que era uma coisa impressionante. Esses institutos 

de aposentadoria, isso um pedaço do Brasil. Tinha um monte de comunista. O Partido 

Comunista, todo mundo estava nesses institutos de aposentadoria. Aí foi fácil. Uma força 

enorme. Aí foi fácil me integrar com eles, etc. e tal.  

Aí eu entrei para Ciências Sociais, na USP, e aí foi fácil. Depois na USP, foi que eu 

conheci, aí já tinha, eu conheci a Angela, o Éder Sader começou a frequentar a minha casa, 

eu era casada com um engenheiro da Univesp, nós começamos a fazer uma coisinha aqui e 

outra ali, e depois a Angela e o Éder organizavam um negócio muito interessante, que 

chamava OPP, que eu penso muito nessa OPP, Organização Para Partidária.  

Essa chamava três quadros, de preferência operários, e dava cursos baseados 

naquelas apostilas que eram feitas ali no mimeógrafo a álcool e eu lembro que a Angela 

escrevia umas coisas muito difíceis, e eu reclamava, quando eu ia rodar e falava, “Essa 

palavra está muito difícil”. Eu mal conhecia ela e me metia no texto dela. Mais tarde, agora 
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nos anos 2000, eu fiquei 8 anos nos Sindicato dos Vidreiros, fazendo o jornal deles, e me 

lembrava sempre desses textos da OPP, então foi uma coisa que me marcou tanto, que era 

um contato assim, quem quisesse entrar para o Partido, no POC, primeiro tinha que passar 

por essa fase, eu não sei se os outros Partidos fizeram isso também, não sei, mas era muito 

interessante, muito mesmo. Grandes discussões.  

Eu lembro que uma dessas apostilas era sobre mais valia. E o meu ex-marido, como 

ele era engenheiro, sabe o que ele fez? Ele fez um exemplo de mais valia. Como ele era 

engenheiro, ele pegou desde o primeiro parafuso até o valor, tudo. Ele fez exatamente uma 

forma de você explicar a mais valia. Era muito interessante, nossa. O Seicy, vocês 

conhecem o Seicy? Ele ficou entusiasmado com essa fórmula, que mostrava que você está 

aí na máquina fazendo isso, e isso vale tanto, tanto, tanto. Do seu trabalho tem isso, isso e 

isso. Nossa, era uma maravilha, muito interessante.  

Outra coisa que eu quero deixar bem claro. No exílio, eu convivi com muita pessoa 

que foi torturada, muita pessoa que não foi, um conjunto de pessoas diferenciadas, gente 

muito bacana, mas muito desequilibradas, mas muitos jovens ainda, é que o fato de você 

morar em um negocinho pequenininho, ser pobre, ter que se virar, ter que trabalhar, ter que 

ir a pé para a escola, ter que ir até o Caetano de Campos e morava nas Perdizes, imagina, 

tinha que trabalhar e ir a pé porque não tinha para pagar ônibus. Então, ir a pé lá para o 

Caetano de Campos de Perdizes, não tinha ônibus, todas essas dificuldades de vida, mas 

vida inteligente. Era vida pobre, inteligente. Não é vida pobre ligada nessas coisas de 

televisão horrível. Não é isso. É vida pobre obrigada a ir na biblioteca Mário de Andrade.  

Eu lembro que, na Mário de Andrade, eu conheci uma professora que gostou muito 

de mim, era uma professora de francês. Eu ia na casa dela, limpava tudo, ela me dava uma 

hora de aula de francês. Eu dava uma limpada na cozinha, tudo. Eu sabia fazer essas coisas. 

Na casa da minha mãe era assim, era pobreza com estudos. O que aqui no Brasil não 

fizemos.  

Toda a minha atuação, a minha maneira de ser, a minha capacidade de fugir da 

polícia e ser tida como presa, eu acho que é essa a capacidade de desde 11 anos trabalhar. 

Em francês tem uma palavra incrível para isso que não tem em português, em francês uma 

pessoa que... chama “dermedeux”. É “de” e “merda”. “Dermedeux” é uma pessoa que se 
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vira, que sai da merda. É uma palavra muito usada em filme, tem até em texto. O 

“dermedeux” é uma pessoa que se vira, que na hora “do pega para capar”, ela sabe sair fora. 

E a polícia era um horror. Polícia na minha casa, eu já tinha tido a experiência, 

porque não pagava aluguel, era despejado, vinha polícia, entrava um, isso para mim não era 

nada. E como eu não caí, tinha um detalhe, essa minha capacidade de fazer as coisas rápido, 

de resolver, acabou que eu recebi umas atribuições do POC e também de outras 

organizações. De guardar fulano, guardar beltrano, onde põe esse, onde põe aquele, como é 

que arruma passaporte falso para sair do país. Ir na Bahia. 

E outra coisa, dirigia, tinha carro. E na Bahia buscar não sei quem que está lá. Ir no 

Rio Grande do Sul buscar não sei quem que ia passar para o Uruguai. Eu comecei a ter 

contato com muita gente, e isso era muito perigoso, um absurdo, mas não tinha como dizer 

não. Estava uma pessoa em perigo e você ia dizer “Não, não vai ficar na casa de fulano?”. 

Eu utilizava todas as coisas que eu podia.  

E eu tinha uma irmã, tenho ainda, e ela tinha uma escola e tinha muitos amigos 

judeus, vocês não calculam como eles são ótimos para pegar as pessoas, proteger as 

pessoas. Talvez por causa da história deles, então, eu tinha, vai ficar na casa de fulano, na 

casa de fulano, e isso aí me botou na cabeça que eu não podia ser presa em hipótese 

alguma, eu não podia ser presa porque eu conhecia, eu tinha essas tarefas que eu fui 

assumindo durante três, quatro anos, não é que eu fosse direção, ou que eu fosse 

importante, não era nada disso, era pior que isso. 

Era o fato de conhecer um monte de coisas. Teve uns azares. Os meus filhos 

frequentavam grupo escolar suplementar, cuja diretora era irmã do Paulo de Tarso 

Venceslau. Quando eu caí, eu nunca mais pude ver meus filhos, fiquei um ano sem ver 

porque nem pensar passar perto da escola deles. A polícia ficava o tempo inteiro lá atrás da 

irmã do Paulo de Tarso, era uma coisa impressionante. Então, eu fiquei um ano sem ver 

meus filhos. Foi à coisa pior do exílio, porque em cinco minutos eu me afastei deles e vou 

explicar porque eu não caí.  

O Silvio Tendler, aquele cineasta, me entrevistou uma vez, ele era muito meu 

amigo, no Chile e na França, e ele falou, “Grava aqui, como você conseguiu ir presa?”. Eu 

peguei e falei para ele, “Porque eu sou superinteligente e sapeca”. Aí ele veio entrevistar a 

Dilma agora e ele perguntou, “Como você foi presa, mulher?”. Aí ela falou, “Porque eu sou 
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superburra. Eu fui em um ponto, a pessoa não estava e eu voltei no ponto atrás”. Aí ele 

morreu de rir e contou para ela, “Eu já tinha visto gente que fala que era inteligente. Aí 

você vem falar que está burra?”. Foi em dois pontos. Eu nunca iria no segundo ponto.  

E eu atribuo tudo isso à minha vivência de criança pobre que ia entregar vestido, 

entrava pela entrada de serviço da casa, ficava tremendo de medo que a pessoa não pagasse 

a costura e, chegando em casa, a mãe ia dar a maior bronca. Eu tinha medo daquelas 

pessoas, tudo ali Higienópolis, por ali. Eu tinha medo de ficar na cozinha daquelas pessoas, 

umas vivências muito malucas que faz a gente ser “guerrier”, falar em francês. Foi por isso 

que eu não fui presa.  

A Aeronáutica cercou a fábrica da Olivetti em Guarulhos, onde meu marido era um 

dos diretores, era engenheiro. Ele também de origem muito pobre, a mãe dele era 

telefonista e a irmã era manicure, sabe assim? Cercaram a Olivetti e para a cultura geral do 

Brasil, a Olivetti, 51% das ações da Olivetti pertenciam ao Partido Comunista Italiano, 20% 

pertenciam a funcionários da Olivetti que compraram ações, e o resto vendia.  

Então, o diretor da Olivetti do Brasil, chamava-se Demarchi e ele passeava pela 

fábrica com uma medalha de ouro partigiani, ele era herói da resistência italiana. Ele 

andava assim. A polícia cercou a Olivetti, ele estava lá, graças a deus. Ele recebeu a polícia 

assim, “O que é?”. “O engenheiro Marcos não sei o que lá”. “Ele é engenheiro, mas ele não 

está aqui. Vocês deveriam ter telefonado antes”, começou brincando.  

Aí chamou o chefe da polícia para ir para a sala dele, ofereceu café, a sala do 

Marcos era pegada, ele sabia que o Marcos estava lá dentro, ele falou, “Olha, ele está na 

sede da Olivetti na Rua Líbero Badaró, eu vou ligar para a Olivetti para segurar ele lá”. 

Ligou. 

Ele mandou a polícia para a Líbero Badaró, a polícia foi, enquanto isso tiraram o 

Marcos de lá, eles me telefonaram, eu atendi o telefone, em quatro minutos, em menos de 

cinco minutos, eu botei três crianças dentro do carro. A gente já tinha as malas, eu tinha 

todos, por exemplo, o mimeógrafo, a papelada era dentro de uma mala, os documentos da 

gente dentro de outra, as coisas da criança dentro de outra, tudo arrumadinho. Isso eu li em 

um livro francês, de guerra da Argélia, uma coisa assim, deixar tudo pronto para sair 

correndo. Botei dentro do carro e caí fora em cinco minutos. Porque em 20 minutos, eles 

estavam lá.  
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Eles foram na sede da Olivetti e não acharam o Marcos, e lá eles deram, eles 

pegaram o endereço de casa. Em cinco minutos eu estava fora. Eu fui para a Editora Abril, 

onde eu trabalhava, deixei as crianças com a depois companheira Irene Cardoso, que nessa 

altura, não entendia nada de política, mais nada, nada, nada. Ela trabalhava na Editora Abril 

no D-DOC, era minha amiga, desceu o Roger Karman, que uma das crianças era filha dele, 

o Roger Karman e a Irene pegaram as três crianças e foram levar na casa da minha mãe 

depois. Depois que eles viram que não tinha acontecido nada na casa da minha mãe, aí eles 

foram levar. E a Irene passou a a ser a minha fonte, por onde eu ficava sabendo como é que 

estavam as crianças, como é que não estavam, e onde eu estivesse, eu ligava para ela. 

Ligava para a Editora Abril, eram esses os telefonemas, o número de telefones. Isso, eu 

nunca liguei para a casa da minha mãe, nada. 

E o meu marido saiu do Brasil, uma semana depois, porque ele tinha um passaporte 

maravilhoso, ele pegou um avião e foi para a Itália e eu, meu passaporte eu tinha, mas eu 

emprestei para uma pessoa sair do Brasil, eu estava sem passaporte. 

Depois, a própria Olivetti mesmo me mandou um passaporte assim, com outro 

nome etc. e tal, mas muito legal, e com o passaporte, primeiro fiquei em várias casas, e saí 

do Brasil, saí do Brasil sem ser presa, graças a Deus.  

E eu tinha muito medo do que pudesse...não de tortura, engraçado, eu tinha medo de 

falar esses endereços que eu sabia. Aliás, nos primeiros quinze dias que eu estive 

clandestina, e nossa, eu encontrei várias vezes o Seicy, que ele foi várias vezes de local em 

local que eu sabia, para as pessoas mudarem e saírem. Foi assim, mesmo que ele não 

soubesse os endereços, eu passei para ele, ele foi de local em local, avisou todo mundo, 

para me liberar daquela coisa, daqueles endereços que eu sabia. Eram 32. Era demais. 

Aí, quando eu saí do Brasil, tem uma coisa muito interessante também. Fui comprar 

passagem em uma agência em Santos. Fui comprar passagem em uma agência em Santos e 

lá tinha uma coisa assim: “Congresso de Passarinhos, Diamantes e Passarinhos em Santiago 

no Chile”. Congresso. Estava vendendo passagem para o Congresso de Passarinhos. Como 

é que chama a pessoa? Orto qualquer coisa. Um orto qualquer coisa assim. Ornitólogo, 

qualquer coisa assim. 

Aí, eu falei: “Ah, eu vou nesse congresso”. Comprei passagem no mesmo dia. Foi 

ótimo, na saída de Viracopos, a moça da Varig, veio, pegou o passaporte de todo mundo 
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que ia para o tal do congresso de passarinho, pegou assim junto e não passou lá de abrir um 

por um. Meu passaporte era falso, a fotografia estava horrorosa, se eles pedissem minha 

carteira de identidade, eu não tinha, mas como eu tive essa ideia de viajar junto com os 

caras do congresso de passarinho, eles pegaram, “Todo mundo do congresso de passarinho 

dá aqui o passaporte”, pegaram o passaporte e assim foi todo mundo para o avião. Foi a 

primeira vez que eu não tive medo de avião.  

Eu entrei, ria tanto, mas tanto, com a história do passarinho. Porque é fantástica essa 

história. É fantástica. 

E aí cheguei no Chile e aí é um horror. Quando você vê que está em outro país, que 

você não está no seu, que seus filhos estão no outro, é uma coisa, vocês não acreditam. Eu 

tinha o endereço de gente em Santiago, de pessoas que tinham até morado na minha casa, 

que era o Manu e a (ininteligível) da Bahia, eles estavam no Chile já, eu tinha o endereço 

deles, quer dizer, isso não era problema, era pegar um ônibus e ir para a casa deles. Mas era 

um horror, porque eu não via as minhas crianças.  

Eu vi só naqueles quatro minutos que eu botei dentro do carro. Depois eu não vi 

mais. Foram 10 meses sem ver. Eu não arriscava a ir marcar encontro e vê-las em algum 

lugar. Eu sei que elas estavam bem com a minha irmã, que tinha uma escola, a minha irmã 

é uma pedagoga maravilhosa, então elas estavam bem, mas mesmo assim quando eu 

cheguei no Chile, a primeira coisa que eu fiz foi telefonar, e eu falei para a minha filha, “Aí 

que saudade”, e ela falou, “Ih, mãe, vai dar bode. Porque eu também estou com saudade“. 

Como é que vai fazer? Coitadinha, ela era um amor.  

Eles sofreram muito com esse ano de ausência, porque estava tudo certinho e foi um 

negócio assim... Quem conheceu bem eles como criança foi a Liane, que deu depoimento 

aqui, que morou um ano na minha casa e ela cuidava muito deles, gostava muito deles. Tem 

histórias fantásticas das pessoas que conviveram com eles, depois as pessoas iam embora e 

eles ficavam com muita saudade.  

Aquele rapaz que agora saiu um livro dele. Ele passou por aqui, como é que é o 

nome dele? Um rapaz de Minas, ele é mineiro. Carlos Alberto, ele ficou muito tempo na 

minha casa, porque ele teve problemas, se deslocou da Polop, ele ficou na minha casa, e eu 

não sabia o nome dele e nem nada. Mas ele era uma pessoa tão doce, tão maravilhosa, mas 

tão maravilhosa que ele falou, “A sua filha está mal cuidada, você só corre, você não faz 
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uma comida gostosa para ela, você não conta uma história, que horror”. Aí ele assumiu 

isso. Como ele não podia sair na rua, ele fazia comidinha para ela. Ela engordou. 

Ele me amolou até que eu levei ela no médico para operar a garganta, porque ela 

tinha um foco aqui, ele cuidou dela, olha que coisa linda. Ele é um dos desaparecidos. Aí 

quando ele foi embora, depois de três meses, ele foi embora e esqueceu o sapato dele lá. Ela 

pegava o sapato dele, abraçava e falava assim, “O sapato do titio”, e ela já tinha engordado, 

ela engordou.  

Olha que coisa bonita de relacionamento. Eu não me sinto muito vítima, por causa 

disso, da ditadura. Da ditadura não, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Ele foi ótimo, 

depois eu nunca mais o vi, depois eu soube que ele estava desaparecido, tudo, mas ele foi 

muito importante na vida dos meus filhos. Ele começou a ensinar meu filho a ler. Meu filho 

tinha 6 anos e ele começou a ensinar meu filho a ler. Ele era maravilhoso. E agora 

conversando com as pessoas que conheceram ele, dizem que ele era uma pessoa muito 

doce, e tudo isso aí. Bom, e eu já expliquei, porque eu não fui presa, então eu não fui 

torturada.  

Aí eu fui para o exílio, e é um horror. Exílio é um horror. Eu já li tudo que 

escreveram sobre exílio. Gregos, troianos, americanos, todos. Eu acho tudo é um horror. 

Porque a vida vai acontecendo, você vai ter que enfrentar aquela vida lá, e ao mesmo tempo 

não é a sua vida lá. Você não tem futuro, não tem passado, o passado ficou lá. O futuro, 

você não tem nenhum. O presente é sempre quebra galho. O presente é sempre quebra 

galho. Você faz uma coisa para quebrar um galho, você faz outra coisa lá.  

Eu tive sorte, porque eu fazia muita tradução, no Chile, eu fazia muita tradução, 

mandava para o Brasil, mas na França foi um horror. Na França, eu peguei nossa. Eu e o 

Toshio, nós ficamos assim, é o horror. E um horror. Eu fiquei 9 anos fora do Brasil, a 

cabeça fica dividida, parece que você tem a sensação de que a cabeça fica dividida. Aqui 

tem onde você está vivendo. E aqui tem outras coisas. Tem louco que tem isso, mas eu 

perguntei a várias pessoas que estão no exílio essa síndrome da cabeça dividida, um monte 

de gente tem. É impressionante.  

Depois que eu voltei lá agora para ver a minha filha, eu fiz assim, a cabeça estava 

inteira, era uma coisa impressionante. E tem sacanagens que o Brasil fez com quem estava 

exilado, sacanagens terríveis, terríveis.  
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Por causa do meu pai, do curso clássico que eu fiz no Caetano de Campos, eu falava 

francês. Eu cheguei da França, eu já estava há 5 anos lá e falava correntemente francês, 

palavrão, tudo. Eu estava no meu trabalho, que era na Febem e eu tive uma hemorragia, 

uma hemorragia enorme. E aí lá tinha ambulância e me levaram para um grande hospital 

em Paris, um ótimo hospital. Dia 11 de novembro de 1976. 

No dia 16 de novembro de 1976, ia ser votado na França o direito ao aborto. Dentro 

dos hospitais a briga estava assim, quem era a favor do aborto trabalhava em um dia, a 

equipe que era contra trabalhava em outro dia, a que era a favor, trabalhava no outro dia. Eu 

caí morrendo com uma hemorragia, em choque, feriado, dia 11 de novembro, que é o dia do 

fim da guerra, feriado, na equipe que era contra aborto.  

Até aí tudo bem, eu sabia francês. Em francês, aborto espontâneo, que nem era o 

meu, era “faux couche”, falso parto, aborto espontâneo. Eu tinha que ter chegado lá, e ter 

falado, é “faux couche”, é um aborto espontâneo. Tudo bem, eu cheguei à equipe contra o 

aborto e falei, “Est avortement”, “avortement” em francês é aborto criminoso provocado”. 

Quando eu falei que era aborto criminoso, sabe o que os caras fizeram? Me deixaram 

abandonada lá com o sangue, e completamente abandonada. Não falaram comigo, não 

fizeram minha ficha, nada. Como uma pessoa que provocou o aborto vai cair na equipe 

contra o aborto?  

“Que fique para amanhã, que tem os favoráveis ao aborto”. Mas nisso eu estava 

morrendo. Durante a noite chegou uma enfermeira mais ou menos e eu pedi para ela pegar 

na minha bolsa minha agenda, e ela ligou para mim para a médica que eu ia, que a Angela 

tinha me indicado, que era a irmã do Crivini, uma senhora maravilhosa.  

A enfermeira falou com ela, falou o que eu estava tomando e a médica ficou furiosa. 

Imagine, ela não fez aborto. É “faux couche”. Aí a enfermeira foi lá falar para a equipe. 

“Não, a Dra. Crivini quer falar com vocês”.  

Aí um cara da equipe ficou morrendo de vergonha falou com ela por telefone. Eu 

não sei o que ela falou, uma hora da madrugada veio todo mundo lá, “Você não é 

portuguesa?”. E eu falei, “Não sou portuguesa, sou brasileira”. Mas como, “Brasileira 

usando serviço do Sistema Único de Saúde?”. E eu falei, “Sou refugiada política”. Eles não 

tinham pego meu documento ainda. Eles pegaram documento a 1h30. Eu tinha chegado lá 
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às 9h. Eles viram que eu era refugiada política e eles ficaram com o “cu” na mão. Ficaram 

apavorados, porque a Crivini deu uma bronca, falou que de manhã ia lá.  

E aí eu fui para a cirurgia. Eu fiquei com tanto ódio da ditadura nesse dia, mas com 

tanto ódio da ditadura. Primeiro porque eu pensava que aqui no Brasil devia acontecer mil 

coisas com mulheres desse tipo ou pior. A primeira coisa que eu pensei, no Brasil não tem 

aborto, no Brasil deve ser pior que aqui. Eu só pensava nisso, que era pior aqui.  

E eu estava passando tudo aquilo, porque eu estava lá. Porque eu tinha falado uma 

palavra errada, o cara me deu um safanão. “Por que você falou que era ‘avortement’ e não 

‘faux couche’? Sua idiota. Portuguesa”. E eu falei, “Eu não sou portuguesa”.  

Quando eles viram que eu era refugiada, eles ficaram apavorados. Aí de manhã, já 

tinha feito, a cirurgia foi feita às 3h, já estava lá dormindo, e a Dra. Crivini passou lá e aí já 

estava a equipe que era a favor do aborto. 

Isso a ditadura me deve, porque foi um terror. E tem um detalhe, não é só comigo 

não, quando você está no exílio e você acorda...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celeste, deixa, vamos fazer 

uma cronologia, quando você chegou lá? 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Depois do Golpe do Chile. 

Primeiro eu passei pelo Chile e depois, em 1973, eu fui para a França.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava como refugiada 

no Chile, aí você foi para França. Você ficou no Chile quanto tempo e na França quanto 

tempo? 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Fiquei dois anos e meio no Chile e 

até 1979, até a anistia, na França.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quais as atividades 

políticas que você teve no período com relação ao Brasil? Você estava organizada? 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Não, era diferente. O Toshio, eu, o 

Zé Luizão, Ibrahim, o Frate, meu querido Frate, maravilhosa criatura, já morreu. A gente 

organizou o negócio da oposição sindical aqui no Brasil, a gente ia voltar para cá e fizemos 

isso. Nós íamos voltar para cá e cair na oposição, inclusive quem foi lá? Tinha gente daqui 

de São Bernardo que ia lá encontrar com a gente. Tinha mais gente. Organizamos um 

negócio de pegar dinheiro com os sindicatos lá tudo para trazer para cá, para montar 

oposições aqui.  

Tanto que em 1980 eu já estava na oposição metalúrgica com o Waldemar Rossi, 

com o Neto, com um monte de coisa. Até tirar todos os pelegos de todos os sindicatos que 

tinham no Brasil, eu fiquei viajando pelo Brasil inteiro e trabalhando nas eleições, mesária, 

apuração, eu e o Toshio. Foi isso aí.  

Agora, na França, eu tive uma oportunidade muito bonita em termos de 

companheiros. Sabe o Mariane, o cabo Mariane? Ele nunca tinha trabalhado na vida. Tinha 

sido cabo militar. Trabalho, trabalho ele nunca tinha tido. Pois não é que eu arranjei um 

emprego para ele? Ele queria me matar. Eu trabalhava, fiz um concurso, fiz um ano de 

formação, fiz um concurso dificílimo, passei para ser educadora no que corresponde a 

Febem de lá. A seleção é incrível. 

 E aí tinha uma outra residência, não era (ininteligível), era outra residência, não era 

de adolescente, era de ex-presos comuns que tinham liberdade provisória e moravam nesse 

centro de reeducação, eles estavam precisando de uma pessoa urgente para trabalhar. Aí eu 

pensei no Mariane.  

Acontece que o Mariane não tinha nível universitário, falava mal francês para 

caramba, mas como fazia um ano que eu estava trabalhando com a equipe da comunidade 

terapêutica lá e eles gostavam muito de mim, eu ofereci o Mariane para trabalhar lá e tinha 
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fama já, que é DASS – Departamento de Assistência e Serviço Social, que é um organismo 

do sistema francês. 

Eu tinha fama de ser muito boa, quando eu apresentei o Mariane, embora ele não 

tivesse nível universitário, nunca tivesse chegado perto de psicologia, mas era um psicólogo 

para lidar com criança e adolescente, era maravilhoso. O jeito que deu foi. De ele ser 

nomeado também para o outro local e era como se eu recebesse o pagamento meu e do 

Mariane e o Mariane trabalhava lá. 

E o Mariane foi tão excelente, mas tão excelente com os ex-presos adolescentes e 

tudo, ele era maravilhoso, ele não ia para casa, ele dormia lá, morava lá. Você não acredita, 

e o nosso sonho era voltar para cá, nós dois, e trabalhar na Febem. “A gente, quando chegar 

lá, a gente vai fazer isso que a gente faz aqui”. E foi o primeiro trabalho que ele teve na 

vida, foi investir toda a sensibilidade dele, todo o sentimento dele, porque era um trabalho 

de sentimento. O trabalho do terapeuta não é outro que não sentimento, de envolver 

sentimento das pessoas que tratava lá. 

Depois, quando eu tive que ir embora, eles aceitaram que o Mariane, que o meu 

papel, fosse nomeado para lá, porque aí ele passou a receber as coisas lá e a nossa amizade 

ficou muito bonita, porque: “Você recebeu meu dinheiro?”. “Ainda não, só amanhã”. “Vai 

buscar”, coisas assim. Ele era o melhor educador, psicólogo, que eles tinham nesse centro 

que tinha 90 pessoas. Noventa pessoas, todos homens. 

E ele partia para o pau, hein? Se os caras estivessem muito agressivos, ele brigava 

com os caras. “Agora vai para o médico tomar remédio”, ele não era assim, que deixava 

fazer tudo não. Obrigava a ler. Um negócio muito, muito interessante, companheiro que 

morreu aqui, em um desastre de carro estúpido, que Deus ainda não explicou para mim. 

Mas essas coisas do exílio, essas dores do exílio. Agora tem a relação com os 

companheiros. Eu, a Ana e a Ieda, nossa senhora, trilogia, não é? A gente era uma trilogia 

do cão. A Ana morou comigo. A Ieda.  

Aí eu fui, o tal passaporte de refugiado político, essa grande sacanagem. Todos os 

refugiados africanos, os refugiados africanos com quem eu convivi lá no meu lugar, que eu 

trabalhei, tinha médico refugiado africano, onde eu trabalhava, o governo deles dava 

passaporte. Era com um carimbo de refugiado, mas era passaporte do seu país e com um 
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carimbo que a França carimbava como refugiado. O Brasil rolava grana, gente rica, pai que 

deu R$100 mil para um passaporte para o filho e o filho voltou bonzinho para o Brasil. 

Ou R$10 mil, dependendo do lugar era R$10 mil e era um horror. O Brasil era um 

horror em matéria de... esses caras, esses diplomatas têm de ser denunciados para a 

Comissão de Anistia, eles eram tão bandidos, quanto os militares daqui. Para começar, a 

nomeação deles era toda feita através da ditadura. Eles eram nomeados, não tinha concurso, 

não tinha nada e eles eram uns grandessíssimos... um horror, corruptos, corruptos, rodeados 

de polícia, sempre rodeados de polícia, ameaçando a gente, e etc. e tal. Um negócio terrível. 

O meu passaporte, eu ganhei um passaporte de refugiado político, porque a ONU 

dava. Daí, muito idiota, fui para Portugal, em um encontro da anistia e levei três crianças, aí 

que foi o erro. Como eu não tinha grana, todo mundo ia de avião, eu fui de trem, aquele 

trem de imigrante, que é bem baratinho. Você vai lá na terceira classe, leva comida, bem 

baratinho. 

Fui com as crianças e passei, tudo bem. Na volta, quando eu estava voltando com a 

criança, que o trem sai de Portugal e entra na Espanha, o trem parou e entrou um monte de 

militar, daquele fascista espanhol, com aqueles chapéus assim, todos cheirando a álcool, 

porque tinham bebido muito, na fronteira, e começam a pegar o passaporte de todo mundo 

e pegam o meu passaporte de refugiada e eu sou presa, com três crianças dentro do trem. 

Graças a Deus, elas estavam longe de mim, estavam duas cadeiras para lá, e eles 

não perceberam que elas estavam comigo, e um casal de franceses, que eu nunca tinha visto 

na vida, na hora percebeu. A moça falou para mim, em francês: “Nem olhe para as crianças, 

que eu fico com elas”. E os dois foram lá e ficaram com as crianças, o casal de franceses. E 

eu fui presa. 

Isso, meu Deus, o cara estava completamente bêbado, bêbado, você sentia, botava a 

metralhadora aqui na minha cabeça e me levou embora. O trem foi embora com as minhas 

crianças. E eles me levaram, me levaram. Aí, ficaram dois dias comigo... um dia, Ieda? Foi 

um dia? É, um dia e uma noite, eles ficaram comigo. Eu não sei por que o cara não tirava... 

eu acho que ele nunca tinha pego uma metralhadora e ele estava gostando daquela 

brincadeira, ele ficava assim, com a metralhadora e bêbado e bebendo. Ele nem queria 

matar, mas ele poderia ter me matado.  
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Era um postinho de fronteira, eles me deixaram lá. Quando as crianças chegaram em 

Paris, a Patrícia, uma das crianças, já ligou para o pai dela, que era o José Maria Rabelo, o 

José Maria Rabelo era muito, muito amigo do pessoal de Portugal. O primeiro-ministro de 

Portugal tinha sido sócio dele na livraria. O José Maria ligo para ele, eles ligaram 

imediatamente para a Espanha, dizendo para me soltarem, fizeram um contato lá, eu sei que 

o cara da metralhadora recebeu um telefonema e fez assim com a metralhadora, botou a 

metralhadora assim, alguém mandou, “Larga essa metralhadora aí”. 

Aí, eles me deixaram no escuro, no escuro, durante a noite, na fronteira da Espanha 

com Portugal, que era um nada, que eu não via nada, nada. Aí, eu fiquei paradinha, de tanto 

ler romance policial, eu pensei: “Não vou dar um passo, que eu posso dar um passo e cair 

em um buraco”. Aí eu fiquei paradinha assim, sem me mexer. Quando começou a clarear, 

clarear, eu vi uma luzinha lá longe, e vi o caminho que eu poderia pisar. Era uma queda 

assim de mato, eu fui descendo, fui na luzinha, era um barzinho, lá em Portugal. Já era 

Portugal. 

Desse barzinho eu consegui ligar para um telefone que eu sabia de cor. E essa 

pessoa avisou a Ieda, não é? Avisou a Ieda, avisou a Maria José, na casa de quem eu tinha 

ficado, avisou todo mundo em Portugal. E aí, a polícia portuguesa me pegou, também, que 

não era boazinha, nem nada, já tinha tido a Revolução dos Cravos, a polícia lá da fronteira, 

Deus me livre, me revistaram inteirinha, me “encheram o saco”, não me deram nada, nada 

para comer, nem um copo de água. E eu fiquei lá até que passou um trem, eles me puseram 

dentro do trem, dentro de uma cabine fechada, que não tinha banheiro, não tinha água, não 

tinha nada. 

Aí toca eu voltar para Lisboa, mas aí a Ieda já estava esperando lá na estação. 

Adivinha o que ela levou para mim? Um pacote de bolinho de bacalhau. Pode ser uma 

amizade dessa? Dá para esquecer? Nunca, não é? Nunca esqueci um negócio desse. A 

solidariedade, essa solidariedade que na cadeia cria e que cria no exílio também é... 

Olha, a ditadura, a gente tem que agradecer, “Obrigada ditadura, nós criamos um 

bando de gente muito bacana, amizades muito bacanas”, e eu penso assim, o preso comum 

cria suas amizades também dentro da cadeia de preso comum, e ele nunca se esquece da 

tortura que ele recebe. Ele nunca vai se recuperar. Ele sempre vai ser amigo daqueles 

presos que estão com ele, que apanham e etc. e tal.  
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Agora, eu queria falar um pouco dos meus filhos, mas eu não aguento. Tem um 

texto que ela escreveu aqui, Deus me livre, eu não consigo ler. Eles estão bem, mas eles 

sofreram muito, muito, muito. Eles viram, quando eu fui presa na Espanha, a minha filha 

diz que foi a pior coisa que ela passou na vida. Nem quando ela foi operada, nem quando 

ela foi atropelada.  

E a Patrícia Rabelo, a filha do José Maria Rabelo que estava comigo, ela é bem mais 

velha que a minha filha, mas ela é até hoje uma pessoa frágil. Ela ficou muito abalada, ela 

gritava muito. Ela gritava para eu voltar. Os soldados ficavam olhando para ela assim. Ela 

ficou muito, muito abalada. Quando nós chegamos à França, nós a levamos ao psicólogo, 

ele deu um remedinho para dormir. Para a Patrícia foi um horror, um horror, um horror. 

Quando pediram anistia, os sete irmãos pediram anistia, a Rita me disse que ela 

falou disso, a anistia dela aqui, ela já está com 40 anos. E ela falou que a pior coisa foi 

quando ela ficou sozinha no trem. Porque ela se viu sozinha no trem. Ela tinha quanto? Dez 

anos, 11 anos. E foi muito ruim para ela. Nossa senhora, uma coisa terrível.  

E assim, eu fui muito maluca, eu trabalhei muito. Eu acho que eu trabalhava demais. 

Eu tinha contato com os brasileiros, porque eu trabalhava das 18h às 6h. Eu fazia a noite, 

porque a noite se ganhava o dobro do que ganhava de dia, então, de tarde dava para eu ir 

tomar um cafezinho na casa de um, ir na Casa do Brasil, porque a Ana trabalhava no café 

da Casa do Brasil, eu ia muito na Livraria Brasileira pegar “Jornal do Brasil”, porque você 

lia sem comprar, não precisava gastar dinheiro. Você chegava lá e lia. Era muito bom. 

E até ás vezes eu trabalhei um pouquinho lá, era muito bom. Agora, essa cirurgia 

que eu fiz de emergência lá, eu fiquei 27 dias internada, tal a gravidade do meu estado. A 

perda de sangue foi tão violenta, que saí de lá pesando 37 quilos. Quer dizer, porque eu 

errei uma palavra, porque eu errei uma palavra eu quase morri. Dá para entender o que foi o 

exílio? Eu errei uma palavra...  

Mas muito azar também, poderia ter caído no dia da equipe que era a favor do 

aborto. Cai no dia que era feriado, e na equipe que era contra. Foi muito azar. Eu saí com 

37 quilos, fiquei muito magrinha. Eu tive dois meses de licença do meu trabalho, eles foram 

muito bacanas, eram umas freiras maravilhosas. E trabalhar também com essas meninas na 

Febem era um aporte afetivo muito grande, porque no exílio você fica zerada, a vida afetiva 

fica zerada. Eu não acredito em gente equilibrada no exílio.  
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Não existe isso. Zera. É saudade da mãe, do pai, do irmão, do namorado, do patrão, 

de tudo. É um negócio... De comida. É um negócio impressionante. Você pegava metade do 

seu salário para comprar dois abacates. Era um negócio maluco. Mas trabalhar com essas 

meninas, elas eram casos sociais, eram crianças problemas que estavam em tratamento 

psiquiátrico, psicológico, sob guarda do Juizado de Menores e a gente se identificava. Foi o 

caso do Mariane também, ele se identificou com um ex-preso, a gente se identificava com 

essas meninas e era muito legal.  

Em relação a convívio... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos dando o fechamento.  

 A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Vou fechar com uma coisa bonita, 

três anos seguidos na França o Toshio, o Zé Ibrahim, o Luizão, o Frate organizavam fim de 

anos na minha casa, lá na cidadezinha que eu morava. Vinham mais de 50 brasileiros, que 

sambavam até o dia seguinte. E ficavam sexta-feira, sábado, domingo, ficavam três dias lá. 

A gente pedia autorização para a polícia para poder fazer barulho no prédio. O prédio 

deixava a gente fazer barulho.  

Chegou um ano que eu fui ao Juizado de Menores pedir autorização para eu levar 

três meninas na minha festa, quer dizer, além, vinha gente da Suécia. Os exilados que 

estavam na Suécia vinham passar o fim de ano na minha casa com a gente. Essa foi a 

capacidade de organização do Toshio, que até hoje ele tem. Quando ele quer juntar gente, 

cuidado com ele que ele junta.  

Ele e o Frate, juntaram todo esse pessoal lá três anos seguidos, teve festa com gente 

que vinha de Portugal, gente que vinha da Suécia, veio muita gente, da Bélgica, muita gente 

vinha na nossa festa de fim de ano, que era carnaval a noite inteira. 

 Sabe o Carlos Ming? O que é secretário lá no Rio de Janeiro? A mãe dele, ele é 

filho único, a mãe dele mandava caixa de doces, brigadeiro, de doces para essa festa. Teve 

um ano que mandou 12 camisas do Flamengo para ele montar um time do Flamengo para ir 

na festa com um time do Flamengo. Era uma loucura. Era tudo ligado com o Brasil. A 

música era brasileira, a comida era brasileira. Quem contribuía também de tocar música, 
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botar música, sambar, era o Gabeira. Como ele não era muito próximo dos organizadores, 

ele ficava perto do som tocando músicas.  

Mas olha, exílio era um castigo. Eu não consegui estudar, o Toshio estudou, fez 

doutorado e tudo porque ele tinha um tipo de trabalho que permitia. Eu, não dava. Eu 

trabalhei cinco anos na França, Febem, eu chegava morta. Mas eu li tudo que podia ler na 

vida.  

Eu tenho ódio de ditadura, qualquer coisa que lembre a ditadura é um negócio tão 

forte, tão forte que é impressionante. Ontem eu perdi o meu rebolado. As polícias militares 

são os braços armados da ditadura, e isso tem que ser denunciado.  

Tchau, gente. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Celeste. Não, não 

fala tchau, fica na Mesa. 

Ieda. Vamos lá, Ieda. 

 

 

A SRA. IEDA REIS – Olha, gente, eu quero pedir desculpas a vocês por não ter 

vindo preparada para fazer esse tipo de depoimento. Na verdade, eu não entendi direito o 

convite que me foi feito, então, eu vim muito mais até com uma relação de fatos referentes 

à Celeste, a família da Ana, às perseguições sofridas por essas famílias do que para falar da 

minha situação. Então, eu vou fazer um relato rápido.  

Eu peço que vocês me desculpem as minhas falhas que vão acontecer, então, eu já 

antecipo a situação. 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, fala seu nome no 

início, por favor.  
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A SRA. IEDA DOS REIS – Meu nome é Ieda dos Reis, eu nasci em Araçatuba, 

interior do estado de São Paulo, uma cidade que foi bastante afetada pela perseguição da 

ditadura. Como havia uma efervescência política muito grande, muitos jovens, estudantes e 

operários, Partido Comunista, que era organizado na região, essa efervescência acabou 

desembocando em todos os movimentos contra a ditadura que aconteceram no país, não só 

as organizações armadas, mas todo tipo de resistência que foi feito.  

A situação começa a se complicar, quando em 1969, no final de janeiro, parte da 

minha família foi denunciada, meu ex-marido, meu cunhado foram, e mais o Otacílio e 

mais pessoas da família foram presas em Paranaíba, onde meu sogro tinha fazenda, e foi 

enviado um caminhão tanque que levaram os militares na cidade e eles caíram pela 

denúncia do Hermes Camargo Batista, cujo depoimento cada vez que eu leio na 

documentação do DOPS, é um roteiro perfeito de um trabalho planejado de infiltração.  

Eu não posso fazer essa denúncia, ele está morto, não é? Eu nunca o conheci, mas 

ao ler aquele roteiro eu penso, porque ele começa como, introdução, explanação do assunto 

e conclusão. Infelizmente isso levou a queda de muita gente da VPR. E eu fui denunciada 

no mesmo depoimento em que ele denunciou, não só a família Chaves, mas denunciou 

todos os outros militantes, até quem não tinha vinculação partidária em Araçatuba, e foi 

realmente um estrago.  

Essa denúncia, a partir disso aí eu estava em São Paulo quando aconteceu isso, e eu 

fui presa no apartamento do meu cunhado, e eu fui tratar detalhes com ele, saber como é 

que ele estava, se estava vivo, o que tinha acontecido, como ele estava. E o pessoal me 

pegou no DOPS e me levou para a Polícia do Exército, me perguntavam o que eu estava 

fazendo, ele morava em um apartamentinho da residência médica do HC e me levaram para 

a Polícia do Exército da Barão de Mesquita, quando eu fui confrontada com alguns 

companheiros. Eu não conhecia o Hermes, a única pessoa que eu reconheci no meio dos 

homens que me apresentaram foi o José Ibrahim. E mas eu não reconhecendo, me levaram 

para o DOPS.  

No DOPS, eu tive uma conversa com uma pessoa que eu conhecia. Ele tinha sido 

delegado de Araçatuba em 1964, Dr. Vanderico, que talvez muitos de vocês tenham 

conhecido. E aí o Dr. Vanderico, “Você é de Araçatuba, então você é a mulher dele? O que 
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você estava fazendo lá?”. E eu falei, “Eu fui saber do meu marido, eu quero notícia dele, 

porque eu tenho um filho para criar e eu quero saber como fica agora. Ele não está pagando 

pensão”, saí com essa conversa.  

Aí ele me liberou, porque ele conhecia minha família, conhecia meu sogro, todo 

mundo. E ele me perguntou, “Onde você está morando?”. “Eu estou morando aqui em São 

Paulo, na casa da minha irmã”. Essa minha irmã era casada com um espanhol, que vivia de 

forma clandestina, não havia refúgio político para espanhol no Brasil. O espanhol que 

participou da guerra civil, participou da 2ª Guerra Mundial no (ininteligível) e ele com a 

minha irmã moravam no bairro do Jabaquara.  

Eu estava na casa deles. Aí eu cheguei, encontrei na rua e falei, “Olha, vai ferver. Aí 

vocês se preparem, diga que não me conhecem, que não sabem onde eu estou, que eu só 

dou trabalho, que eu sou uma encrenca na vida de vocês, mas não se vinculem a mim por 

favor”. E aí começou a perseguição à minha família.  

Esse meu cunhado Gabriel e a minha irmã tiveram a casa invadida. Ele foi levado 

para o DOPS, ficou a madrugada inteira prestando depoimento, mas foi liberado. Depois a 

casa deles ficou sob vigilância durante um bom tempo. Morava lá perto do Jabaquara e 

foram alguns anos, até pelo menos um certo tempo depois de eu sair do Brasil, ficaram 

vigiados.  

Foram também procurar uma outra irmã minha que trabalhava aqui em São Paulo e 

morava na zona leste, e trabalhava na Praça da Bandeira. Foram ao escritório, onde ela 

trabalhava e a avisaram de uma maneira tão brutal, que isso teve uma consequência muito 

séria para ela. Falaram assim, “Nós viemos te buscar aqui para reconhecer o cadáver da sua 

irmã”.  

Nisso ela foi levada para o DOPS também, passou uma tarde inteira lá, voltou para 

casa durante a noite e sofreu um aborto. O impacto emocional foi tão forte que ela sentia 

tantas contrações no corpo que passou por isso. E teve a vida dela também bastante, 

bastante vigiada.  

A outra irmã, Teresa dos Reis, que era professora na cidade de Murutinga, ela foi 

presa em Murutinga porque um agente policial de Araçatuba disse que ela era eu, então, ela 

teve que provar que ela não era eu. Ela foi presa lá em Murutinga, que são uns 90 

quilômetros até Araçatuba, foi um comboio de carros policiais e botaram ela em um táxi. 
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Ela não veio no carro policial, ela veio no táxi, junto com o policial. Ficou um dia inteiro 

dando depoimentos para provar que ela não era eu, e também teve a vida e a casa dela 

vigiadas.  

Meu irmão mais novo, o Henrique, esse daí também teve a vida bastante afetada, 

porque até os dois primeiros anos da faculdade de medicina, ele foi vigiado dentro da 

faculdade. Meus pais tiveram a casa vigiada durante todos os anos em que eu estive na 

clandestinidade e no exílio.  

Quando eu saí, quando eu, deixa eu ver, porque eu já estou me perdendo. Comecei 

já. 

A partir de fevereiro de 1969, eu não tive mais chance de voltar para a casa, então, 

vivi clandestinamente e o meu trabalho junto à VPR era de criar estrutura de apoio para as 

pessoas que estavam sendo perseguidas, para os militantes que precisavam de aparelhos, 

carros, documentação, e passei a fazer esse trabalho.  

Daí eu em setembro, não, no meio do ano a minha situação já tinha ficado 

periclitante por causa das perseguições à minha família, e a Organização decide me trazer 

para o Rio de Janeiro onde não tinha vínculos e poderia sobreviver mais um tempo, porque 

a vida de clandestinidade era de curta durabilidade. Então, no Rio de Janeiro, eu fui presa 

em abril de 1970, quando houve uma queda generalizada na VPR.  

Quando Juarez de Brito teve aquele confronto, em que ele se suicidou e foram 

presos o Lungaretti e uma série de outras pessoas. Essa pessoa, o Lungaretti eu tenho uma 

referência especial a fazer, porque ele foi uma pessoa que participou das minhas sessões de 

tortura, era incitado sempre pelos policiais a me dar o choque.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Repete isso, 

por favor. 
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A SRA. IEDA DOS REIS – O Lungaretti, ele participava das sessões de tortura de 

vários outros companheiros. Normalmente eram sempre homens. Quando eles punham uma 

mulher dentro da roda era só uma para ser bem humilhada diante de todo mundo. Dos 

torturadores que eu me lembro do Rio de Janeiro, mais o agente Timóteo que é um monstro 

sanguinário e o capitão Guimarães, eu não lembro o nome dele. Acho que era Guimarães, 

que era também um dos chefes do DOI-CODI da Barão de Mesquita, eu fui presa em 14 de 

abril e passei por um período de torturas, solitária, violência.  

E depois eu fui transferida uma semana antes de acontecer o sequestro do 

Embaixador alemão, eu tinha sido transferida para o DOPS, quando eu chego, fico um 

período lá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – DOPS São Paulo? 

 

 

A SRA. IEDA REIS – DOPS - Rio de Janeiro, que era gerido...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Lungaretti estava lá no 

Rio de Janeiro ou estava aqui em São Paulo? 

 

 

A SRA. IEDA REIS – O Lungaretti foi transportado para vários lugares. Ele tanto 

fez estrago lá, quanto aqui em São Paulo. Aí depois disso que ele se passa para a repressão, 

vai à imprensa e começam também. Ele era uma pessoa, porque eu faço questão de dizer 

aqui que ele era uma pessoa totalmente fragilizada, ele apresentava ataques epiléticos, era 

uma pessoa totalmente descontrolada, ele possuía um acentuado descontrole psicomotor. 

Ele não conseguia nem segurar as coisas.  

Então, ele foi uma pessoa doente que foi levada aos extremos que aconteceu na vida 

dele. Então, eu fui presa no Rio de Janeiro, passei esse período até junho, quando aconteceu 
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o sequestro do embaixador alemão e o meu nome foi colocado na lista e nós fomos levados 

para a Argélia.  

 

 

 A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Era a menina do dedinho.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, pessoal, vamos 

preservar o depoimento, por favor.  

 

 

A SRA. IEDA REIS – Essa história do dedinho foi engraçada, porque nós tivemos 

na base aérea do Galeão e tivemos um longo tempo porque os presos foram trazidos aos 

poucos, e aí na hora que, eles falaram, “Vocês vão ter que ficar aqui em organização para 

tirar uma fotografia, porque isso é uma exigência”. E a gente já sabia que era uma 

exigência, que as notícias chegaram. Então, todo mundo levantava o braço e fazia isso. Aí, 

“Baixa esses braços, seus não sei o que”, e já vinham de porrete, aí a gente baixava os 

braços. Na hora em que iam tirar a foto, a gente fazia assim. Aí, “Baixa esses braços”, até 

que enfim, a gente conseguiu botar aqui, a gente não conseguia levantar o braço, o punho, a 

gente não estava contando com a vitória.  

Mas também a gente tinha uma incerteza tão grande se a gente iria sair vivo dali, 

mas não dava para abaixar a cabeça para nada naquele momento, então, era fazer um gesto, 

o punho de luta, ou fazer o V da vitória, porque no fundo, o fato de a gente ter chegado ali 

já era uma vitória dos companheiros que lutaram por nós, pela nossa vida, pela nossa 

liberdade, não é? 

Daí nós fomos levados para a Argélia. Na Argélia tivemos uma excelente acolhida, 

mas a gente tinha um compromisso com a revolução, com as nossas crenças, daí a gente foi 

para Cuba, para fazer o nosso treinamento militar. Em Cuba, eu me desvinculei da VPR, 

por motivos que não vale a pena falar aqui e depois da morte do Lamarca, que estava tudo 
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desmantelado no país, os cubanos ofereceram um passaporte para a gente sair, mas também 

nos ofereceram, se quiséssemos ficar, a gente teria casa, estudo, menos documento. 

Saímos, fomos para o Chile, pedimos asilo no Chile. Foi concedido um provisório, 

depois veio o Golpe. No Chile, eu pude ter uma participação política muito interessante, 

porque a maioria das pessoas com quem eu trabalhava, que era um órgão do governo, de 

assistência às Caiampas, às favelas e assistência aos acampamentos de pessoas, 

principalmente de sem-teto e sem-terra que se juntavam e que precisavam de todo um apoio 

institucional, que o governo Allende estava dando nesse momento. 

E eu tive um prazer enorme de trabalhar nisso daí, foi uma experiência muito feliz 

na minha vida, me vinculei muito ao Partido Socialista, ao MIR e, quando ocorreu o Golpe, 

no Chile, todo o nosso setor, que se chamava Direção de Assistência Social do Ministério 

do Interior foi varrido, mataram vários companheiros, inclusive o primeiro cadáver que 

apareceu em uma (ininteligível) foi o do (ininteligível), que foi um companheiro nosso, do 

setor de contabilidade do serviço.  

Sem chance, tentamos sobreviver no Chile, não teve jeito, fomos para a Embaixada. 

Conseguimos entrar, miraculosamente, na Embaixada da Suécia, graças a um ato de 

bravura do embaixador Harold Eder Stamb, que fez 100 anos, esse ano e foi comemorado 

lá no Chile, até mandei um depoimento para eles. Ele enfrentou a patrulha, nos colocou na 

antiga Embaixada de Cuba, que estava sob a custódia da Suécia e conseguiu muito 

rapidamente, era muito lutador, que a gente fosse transferida para outro país.  

Ele conseguiu que o México nos recebesse, quando o avião está chegando, em cima 

do México, tem uma ordem de voltar, porque não iria mais nos receber. Tivemos que 

descer no Panamá, aí ficamos presos uma semana em um hotel lá, até que, adivinha quem? 

O famoso, na época ele era coronel, o Noriega, vai lá nos receber em nome do general 

Torrijos e oferece a oportunidade de a gente permanecer no país, com visto provisório. 

Quando chega no final do ano, eles nos avisam que a gente iria ter de sair, a direita 

estava meio furiosa com aquele bando de exilados lá e ameaçava o presidente Torrijos. Aí 

nós fomos procurar, de novo conseguimos auxílio da Embaixada da Suécia, o voo para a 

Suécia, nós fomos em grupos, depois, para a Suécia, em voos individuais. O meu voo parou 

na Espanha, aí eu fui informada que não iria ter voo para a Suécia. Teria que trocar de 

avião, mas não iria para a Suécia. 
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A gente vivia com o fantasma da perseguição na cabeça, porque nós éramos banidos 

e corria o risco de cair em um tratado de extradição, e ficava na mão. Daí, eles me deram a 

oportunidade, disseram: “Você quer sair daqui? Então, tem um voo para a Bélgica. Pode 

ir”. Mandaram-me para um aviãozinho, fui parar na Bélgica. Lá encontrei o Marco Aurélio 

Garcia, que já participava do grupo de anistia e me fez acolhida e eu fiquei na Bélgica, até 

um pouco tempo depois da Revolução dos Cravos em Portugal, aí eu me mudei, pela 

Revolução dos Cravos, pelo fim do fascismo, por ser filha de português e por respirar um ar 

de liberdade. 

E, em Portugal, foram momentos emocionantes, em que todos nós pudemos ter uma 

participação política naquela sociedade, que estava saindo...eram 40 anos de ditadura, e foi 

emocionante, foi um rico aprendizado político. E de Portugal, eu consegui, eu consegui 

asilo político oficial pela ONU na Bélgica só. Todos esses anos com documento provisório. 

Aí me roubaram esse documento em Portugal, junto com o meu dinheiro, mas eu consegui 

um documento provisório português e aí, quando a situação estava se democratizando no 

Brasil, eu pedi para vir, porque não estava aguentando mais. Eu estava enlouquecendo. 

Quando eu saí, meu filho tinha... quando comecei a ser perseguida e minha família 

também, meu filho tinha 6 meses. Eu pedi, eu fui, eu tive tempo de ir na minha cidade 

conversar com meus pais, eles já sabiam, a violência já tinha atingido várias famílias de 

amigos deles também, e meu pai e minha mãe falaram assim: “Olha, foge. A gente cuida do 

Camilo, porque se você tiver que morrer, pelo menos, ele vai ficar a salvo”.  

Porque a situação foi muito grave. Naquele período em que a gente não tinha 

certeza do dia de amanhã e meus pais foram sensacionais, tiveram a casa vigiada, durante 

todo o período que eu fiquei fora. E, quando eu estava no Chile, eles tentaram, minha mãe 

tentou levar meu filho para eu ver, não conseguiu autorização. Quando eu estava em 

Portugal, eu tinha conseguido o dinheiro da passagem, e tudo, ela tinha conseguido o 

passaporte, eles vieram com aquela taxação dos mil dólares, porque eu não tinha mil 

dólares para ver meu filho. Eu fiquei de 1969 a 1979 sem ver meu filho.  

Então, isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, marcou a vida dele até 

hoje com sequelas, que é difícil você passar uma borracha em cima disso. Mas a vida 

continua e o que importa é você estar conseguindo manter a dignidade, a autonomia, 
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independência de pensar, optar, decidir tudo sobre nossa vida, apesar dessa violência que 

foi perpetrada contra nós e contra as nossas famílias.  

Na verdade, eu vim aqui também, porque eu não estou habituada com as sessões 

daqui. Eu frequento mais lá na municipal, porque não dá tempo e eu estou com muito 

problema de saúde. Mas eu falei assim, “Se a Ana vai depor, eu se tiver oportunidade, eu 

quero falar da família da Ana, porque foi outra família que sofreu uma violência enorme”, e 

as consequências que eles enfrentaram também foi marcante para a vida das pessoas.  

Deixa eu ver se esqueci alguma coisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te perguntar uma 

coisa, quando da queda de vocês, aquela queda grande da VPR, foi nesse período que caiu 

o Roberto Baccarini, amigo do Celso Lungaretti, caiu nesse período? Lembra disso? 

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Não. Esse eu não conheci.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Roberto Baccarini não? 

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Eu sei que caiu o Juarez, que se suicidou, a Maria do 

Carmo, o major Cerveira, estava lá na cadeia também, aquele que era o infiltrado que foi 

denunciado recentemente, no ano passado ou ano retrasado pela revista “Época”, que tinha 

o codinome de Luciano que era um infiltrado, ele infiltrou pela ALN, o Wellington Moreira 

Diniz, o Lungaretti, e também fui torturada, não sabia nem que tinha sido presa com o 

Roberto Gordo, o Ronaldo Lira Tavares, e as pessoas do Rio de Janeiro, que eu 

praticamente não conhecia, porque só conhecia mais pessoas de São Paulo e esses que eu 

estou falando que conhecia de lá.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quando você foi para a 

Suécia, você foi no mesmo voo com o Bernardino Figueiredo e com a esposa? 

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Não. Eu não cheguei a ir para a Suécia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você parou no Panamá? 

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Eu fui para o asilo, aí da Espanha me mandaram para a 

Bélgica e eu pedi asilo na Bélgica, não fui para a Suécia. Eu guardei o bilhete da passagem, 

até se quisesse dar um passeio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você iria concluir, falar mais 

alguma coisa, fique à vontade.  

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Uma das coisas que eu acho que são significativas, é o 

poder destrutivo da ação repressora sobre as pessoas, ele não fica só na pessoa, afeta toda a 

família. E pelo fato de eu ter toda essa dificuldade de comunicação, a minha 

correspondência era censurada.  

Eu tinha amigos que triangulavam a correspondência de um país para o outro, gente 

legal, gente que tinha vida legal no Brasil que as cartas chegavam na minha casa, mas de 

vez em quando eu mandava para a censura, e minha mãe guardou essas cartas. São muito 

engraçadas, porque prova mesmo o quanto eles violavam até o mais fundo da intimidade da 

vida familiar das pessoas. E isso acaba afetando a gente na reorganização da vida, Celeste 

falou sobre isso.  

O exílio não é fácil. Mesmo para quem tinha uma família mais abastada, tinha 

condições de viver bem, sofreu também as consequências da solidão e da frustração. Para 

quem não tinha como eu, que tinha que trabalhar para sobreviver no dia a dia, todas as 
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oportunidades de frequentar uma universidade, cuidar do futuro profissional, não se 

realizavam, porque o nível de bloqueios sentia e impedia de progredir na vida. 

Até quando estava em Portugal, em final de 1978, eu achei que ia enlouquecer e 

comecei a escrever para o Brasil para tudo quanto era advogado, e tinha a equipe de 

advogados, o Airton Soares, o Pivetta, que foram lá discutir com a gente como estava o 

movimento pela anistia no Brasil. e aí eu sabendo que não havia mais o risco de prisão e 

tortura, que eu podia responder em liberdade tanto o processo de São Paulo, como da 

Marinha no Rio de Janeiro como no Exército no Rio de Janeiro , aí eu vim, voltei e 

respondi os processos em liberdade, porque eu estava absolutamente desestruturada. 

Agora, voltar antes da promulgação da Lei de Anistia foi um passo penoso, porque a 

gente parecia leproso, ninguém queria chegar perto. Daí a grande dificuldade de reinserção 

na sociedade. Como eu perdi a possibilidade também de me qualificar profissionalmente e 

do ponto de vista acadêmico, eu tive que começar a minha vida, prestar vestibular, fazer 

faculdade, começar tudo de novo.  

Nós prestamos vestibular juntas em 1980, na Faculdade São Marcos, e passamos as 

duas. Aí ela não foi fazer o curso, mas eu fiz. Aí me dediquei ao magistério e o meu 

trabalho, desde o meu retorno ao Brasil sempre foi na área da Educação. Eu trabalhei no 

ensino fundamental I e II, educação de jovens e adultos e direção de creche. Conheci a 

Amelinha, que era uma batalhadora do movimento de luta por creche na época. 

Trabalhamos na mesma regional lá em Santo Amaro.  

E então o meu trabalho sempre foi voltado para a educação, porque eu não me 

sentia em condições pessoais de ter uma vida política partidária organizada. A minha opção 

foi de fazer da sala de aula o meu espaço de trabalho que foi o que eu fiz até dois anos 

atrás. Agora eu estou aposentada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o seu filho? 

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – O meu filho. O pai, preso e exilado. A mãe presa e 

exilada, os tios presos e exilados, a família dos avós paternos vigiada, a família dos avós 
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maternos vigiada. Ele cresceu em um clima de medo. E ele mesmo foi vigiado, tanto que 

ele era acompanhado diretamente na escola até o ensino fundamental, porque ele já tinha 

sido abordado na rua, várias vezes, por homens, por adultos, porque a escola era muito 

próxima de casa, a minha família tomou a decisão de não, ele viveu sob a égide do medo. E 

da insegurança, e da desconfiança.  

Isso afetou muito a ele, como pessoa, como homem que luta bravamente para 

superar todos os traumas. Quando eu voltei, ele já era um adolescente. Tivemos que 

reconstruir, na verdade, construir uma relação, que existia somente no meu coração e nas 

lembrancinhas que a minha família punha na cabeça dele, porque nós éramos estranhos e 

não somente por que houve dificuldades da minha família ter se encontrado, era porque a 

repressão realmente fez de tudo para impedir que houvesse esse encontro.  

E eu estou nessa luta de construir essa relação, porque felizmente vai dentro dos 

limites da normalidade, com todos os limites que as pessoas têm, mas deixou o meu filho 

extremamente recalcado a ponto de não querer saber de participação política. Eu tenho um 

certo público, que são meus netos, e que felizmente, um aos 19 e outro aos 13 anos, já estão 

trabalhando e estudando.  

E a gente consegue superar todas essas dificuldades porque a violência que nós 

sofremos não foi uma violência casual. A violência foi instituída na colônia, foi terrível na 

escravidão, a violência foi violenta no Império, violenta, violenta. Nossa, que coisa feia. A 

violência foi muito forte no Império, com massacre a todos os movimentos autonomistas, 

movimentos de independência. A violência se instaurou também na República. Nós não 

tivemos exercício de vida republicana no nosso país.  

Muito pouco, aquele pequeno intervalo que foi intervalo da minha juventude, 

período de Juscelino e Jango, que foi um período em que o povo conseguiu soltar um pouco 

daquele grito que estava calado na garganta de todo mundo, desde que esse país existe, e 

esse período marcou profundamente as pessoas, e essa geração continua lutando até hoje. 

Mas infelizmente nós temos ainda forças reacionárias arraigadas ao poder, nós não temos 

tido a capacidade ainda, mas os movimentos sociais estão se organizando.  

E eu estou achando muito, muito importante esse movimento político que nós 

estamos vivendo, em que o povo está começando a entender que tem o direito a falar, e tem 

o direito a discordar, mesmo com toda a repressão policial que acontece. Ainda hoje, eu não 
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gosto de falar de tortura porque eu já morei muitas vezes perto de delegacia e quartel, e os 

gritos de tortura são uma constante nas delegacias de polícia. Até nos próprios quartéis e os 

próprios militares exercem um poder de repressão nas suas tropas por meio do desrespeito e 

da humilhação, seja nas tropas de convocação de serviço militar ou nas tropas regulares. 

Então, eu acho que o nosso papel hoje é denunciar a violência da ditadura e criar 

uma perspectiva para que nós possamos ter o direito do cidadão brasileiro respeitado. Eu 

acho que é só isso. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Preciso fazer essa pergunta. 

E o seu companheiro, você reencontrou ele? 

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Eu já era separada do meu ex-marido e depois, quando 

eu saí, um pouco antes de eu ser presa, eu conheci um outro companheiro, com quem eu me 

juntei. Isso foi em 1969, vivemos juntos até 1973, de 1974 em diante, eu sempre vivi 

sozinha. E uma das coisas que eu acho importante dizer é que a mulher sozinha no exílio, 

ela teve uma condição diferenciada, porque infelizmente o machismo predominante no 

exílio fez com que muitas de nós não tivéssemos espaço, não tivéssemos o devido respeito 

na esfera política por ser mulher sozinha.  

Poucas pessoas, casos extraordinários como o da Zuleika Alambert, que já era uma 

militante histórica e de outras mulheres, que já tinham o seu espaço político garantido. 

Agora, a “frangaiada”, como a gente era ainda não. Foi realmente um fator de limitação e 

de um engajamento político maior fora do Brasil.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Vamos lá. 

Fala seu nome, se apresenta, por favor.  

Está ligado esse aqui? Está.  
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Bem, agora é minha vez. Meu nome é Ana 

Maria Gomes. Nasci em Tatuí, interior de São Paulo, e fui criada em Osasco, que é uma 

cidade que as pessoas normalmente conhecem por causa da greve. Quero dizer que eu falo 

aqui não só em meu nome, mas eu falo também em nome do meu irmão, Osni Geraldo 

Gomes, que não pode estar aqui dando depoimento, que em alguns aspectos eu considero 

muito mais importante que o meu, mas tenho autorização dele, recebi hoje de manhã 

algumas palavras lindas dele, a Celeste leu.  

Eu acho importante situar quem nós somos, social e historicamente. Porque as 

nossas opções são frutos disso, e nossas reações e nossos engajamentos. São frutos disso. 

Então, eu sou filha de uma mulher, que aos 7 anos de idade estava colhendo café, como 

trabalhadora rural. Aos 14 anos, como aconteceu com muita gente nesse país, a minha mãe, 

irmãs, minha avó se transladam para uma cidade do interior, justamente na cidade onde eu 

nasci, para serem operárias têxteis. Meu pai era filho de um pequeno proprietário, ele e os 

irmãos trabalhavam na roça e na medida em que a família vai aumentando, isso se torna 

impossível o sustento naquela pequena propriedade.  

Então, meus pais depois de casados, vão para São Paulo. Eu tinha 2 anos. Meu 

irmão, o Osni, já era nascido também. Ele tinha seis meses de idade. Lá o meu pai começa 

carregando saco, a minha mãe costurando em casa para confecções, por causa das crianças, 

e o meu pai de carregador de sacos, ele ascende a motorista de caminhão. Maneira pela qual 

ele criou os quatro filhos, porque nós somos quatro. E os dois mais novos, existe uma 

diferença bem grande.  

E por isso, eu, aos 7 anos, já estava lavando fraldas, fazendo mamadeiras, já estava 

partilhando com minha mãe os trabalhos domésticos. Isso não é uma realidade minha, mas 

é uma realidade das famílias pobres. As mães partilham os trabalhos domésticos com as 

filhas mais velhas. E bom, quando eu faço 11 anos, a minha mãe volta à fábrica, só que 

dessa vez ela não era tão jovem, ela vai ser faxineira, e quando eu completo 14 anos, eu 

troco de lugar com ela. Ela vai cuidar dos mais novos, que era tarefa minha até então, eu 

praticamente dos 11 aos 14 criei os meus irmãos, e aos 14 eu também vou para a fábrica.  

Nessa fábrica é que eu começo a ter consciência das desigualdades. Não das 

desigualdades, porque em uma família pobre, você já sente que alguma coisa está errada, 

que as coisas não são muito justas. Mas em 1966 e 1967, eu trabalhava na Osram, uma 
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fábrica de lâmpadas. Eu trabalhava na fábrica durante o dia e a noite eu era secundarista. 

Em 1966 e 1967, essa era a realidade de muitos jovens de Osasco. Não era uma realidade 

particular minha ou do meu irmão. Ela era realidade de muitos outros jovens.  

Do Stan, Roque, Ibrahim, recém-falecido, enfim, muita gente, o Barreto. E nesse 

momento, já havia um descontentamento, jovens que começavam a se organizar, que 

começavam a discutir e eu e meu irmão nos unimos a esse grupo, que mais tarde vai ser 

chamado de grupo de Osasco, que mais tarde vai fazer parte da organização da VPR. Aqui 

já deve ter sido dito como é que essas organizações todas se formaram.  

E bom, então eu era do grupo de Osasco. Nós participamos junto com os outros 

companheiros, então da organização e da eclosão de Osasco. A greve foi, já deve ter sido 

dito aqui, foi barbaramente, ainda para aquele momento, reprimida. A cidade foi tomada 

pelo Exército, o Barreto e vários outros companheiros são presos e os outros são 

perseguidos. Meu irmão que tinha, junto com o Manoel Dias do Nacismento, liderado a na 

Lonaflex, passam a ser procurados. 

Eu, minha fábrica não entrou em greve por ser uma fábrica de mulheres, então não 

se centrava tanto o trabalho lá, e também as mulheres mais tímidas. Eu participei da greve e 

quando o sindicato foi invadido, eu estava dentro do sindicato. Eu fui uma das três 

mulheres presas na greve de Osasco. 

Ficamos o dia inteiro no DOPS, e as coisas ainda eram bastante suaves entre aspas. 

E nós fomos depois de um dia inteiro sem comer no DOPS, nós fomos despedidas com um 

conselho, e aí é muito interessante, como a gente vê a ditadura, ela não era só repressão, ela 

não era só em cima do arrocho salarial e todas essas coisas. A ditadura, ela era a 

reafirmação de valores. De valores conservadores.  

Então, como nós fomos despedidas, as três mulheres? “Vocês são mulheres, vocês 

são jovens e querem casar como todas as mulheres. E se vocês ficam aí frequentando 

sindicatos e no meio dessa gente vocês vão acabar não casando, não conseguindo marido 

para casar”. Imagina, era a reafirmação. E isso a gente vai ver durante todo esse processo. 

A diferença que era tratado. Ás vezes a gente até se aproveitava disso, mas era a 

reafirmação desses valores.  

Então, a minha casa é cercada, porque estavam atrás do meu irmão e toda a 

liderança do movimento é obrigado a entrar para a clandestinidade. Eu fiquei no que 
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chamava semiclandestinidade. Não podia aparecer nos lugares que era conhecida, mas 

ainda podia circular, aí eu fui demitida da Osram por ter participado da greve, porque aí 

ficou conhecido na cidade inteira.  

Aqui tem as anotaçõezinhas para não esquecer. 

Então, a casa dos meus pais que era, e aí eu tenho que contar a história deles 

também, a casa dos meus pais era o centro desses companheiros todos, porque o Sindicato 

dos Metalúrgicos ficava muito perto da casa deles.  

Não estou falando no microfone, mas eu vivo fazendo isso. Mas eu falo alto, né? 

Então, a casa dos meus pais era assim, a minha mãe fazia o almoço e meu irmão 

mais novo ia lá no sindicato chamar o pessoal que estava com fome almoçar, para depois 

continuar.  

Então, o Barreto, quantas vezes ele foi almoçar em casa, e pouco antes de ele ser preso, ele 

passou lá e deixou, essa é uma coisa, deixou o violão dele para a minha mãe guardar que 

depois ele pegava. Você deve conhecer a história. E a minha mãe guardou. Ela vai guardar 

durante mais de 30 anos esse violão. Violão que ela entregou para o irmão do Barreto, 

pouquíssimos meses antes de ela morrer. Ela devolveu, ela guardou esse violão e devolveu 

em maio, em um ato que o Toshio organizou.  

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – A Ieda fez uma coisa lindíssima. o 

O Toshio organizou o ato. A gente chamou o sindicato para ajudar e a Ieda fez uma 

intervenção lá. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – Celeste, pelo amor de Deus, vamos 

falar assim: Vai falar a Celeste, então deixa ela falar. Celeste fala, fala, Celeste. 

 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – A intervenção que a Ieda fez nessa 

cerimônia de entregar o violão para a família do Barreto, quando a mãe da Ana já estava 
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bem doentinha, bem pequenininha com aquele violão, o irmão dele é a cara dele, alto, e a 

Ieda fez uma intervenção e a gente perdeu, não sei, a gente não tem. Estou cobrando dela 

aqui que ela vai ter que repetir para a gente a intervenção que ela fez lá. Ela fez uma análise 

da vida política do Brasil, foi uma coisa muito bonita que ela fez lá. E a gente não filmou, 

não gravou. Pode um negócio desses? O Toshio que organizou.  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Nós temos as fotos. Então, o que acontece? Com 

a repressão em Osasco, tanto o movimento estudantil e o movimento operário, que eles 

eram articulados, eles se desarticulam completamente com a repressão toda, o pessoal na 

clandestinidade, todos os locais onde nos reunimos não era mais possível, até a paróquia da 

igreja, a casa paroquial foi invadida, e então esse sumiço de todo mundo.  

Aí para nós o que se colocava? Novas formas de enfrentamento da ditadura e todo 

grupo passa a fazer parte da VPR. E para os meus pais se colocava...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz essa passagem, por que 

sempre falam assim: “Mas é por que o pessoal da VPR já estava no quartel, e os operários 

começaram a ter contato com o pessoal do quartel”. 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Não exatamente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então conta, como é que 

você lembra? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Não exatamente. Na realidade se tratava de um 

movimento operário e não sindical. Movimento operário, juntamente estudantil, como eu 

disse. E esse grupo começa a procurar contatos. Contatos em São Paulo, entre enfim, uma 
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gama de pessoas e organizações que ainda existiam, mas a VPR ainda não existe, não com 

esse nome. E até onde eu sei, pode não ser exatamente isso, o pessoal do quartel também 

tinham esses contatos. 

Pelo que eu sei a VPR foi formada por dissidência da Polop, remanescentes do 

MNR, e o grupo de Osasco, se não estou esquecendo de ninguém. Então, o quartel também 

fazia parte dos contatos de toda essa gente.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Só um parêntese, meu nome é Thaís Barreto, eu li 

um pouco sobre isso... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís, então vem depor aqui 

para a gente ver, por causa dele. Ele está te vendo, ele está pedindo.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É essa é uma passagem muito curiosa que eu acho 

da formação, porque é quando você consegue se situar dos contatos. E como o Zequinha 

ficou 98 dias preso, foi o único operário que ficou 98 dias, que eu saiba, eu sei que havia o 

contato dentro dos quartéis, exatamente dessa forma que você está falando, mas ficou 

durante um tempo chamado só organização, não é isso? Chamavam só de organização, é 

isso mesmo? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela falou o seguinte...repete. 

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Antes de nomear VPR. Antes de ganhar esse nome, 

VPR, que era o momento que estavam fazendo os contatos de quem estava na 

clandestinidade. O que eu entendi é que nesse momento dos contatos, antes de ir para 

aquela casa que ganhou esse nome, Vanguarda Popular Revolucionária, que antes se 
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chamava organização, que era esse período que vai capitalizando as pessoas, não era isso, 

Ieda, você confirma isso? Eu tenho essa dúvida também.  

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Eu poderia dizer o seguinte, o movimento de oposição 

sindical em Osasco, ele surge devido àquela reestruturação da resistência do movimento 

operário do movimento sindical que foi reprimido em 1964 e foram colocados pelegos na 

direção do sindicato. Então, a vitória do José Ibrahim e dos metalúrgicos foi uma coisa 

muito importante, porque era jovem ainda e liderava, foi delegada a ele essa liderança do 

movimento sindical.  

Paralelamente a isso os remanescentes da Polop, membros majoritariamente 

intelectuais e estudantes, e poucas pessoas ligadas à produção, esse grupo na cisão da Polop 

cria um embrião que vai se unir ao Colina, porque o mesmo processo que acontece em São 

Paulo acontece em Minas Gerais e o Colina, e nesse processo de negociação a VPR não 

existia e se chamava Organização, e para simplificar a gente chamava de O. Aí é que surge 

essa...E depois tem a fusão, depois era criada a VPR, depois tem a fusão, que fica VARP e 

depois volta tudo a VAR e VPR.  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Pois é, a Ieda faz parte de outro grupo da 

história, porque em Osasco nós éramos o grupo de Osasco e pronto. Até justamente a 

nossa... até nos juntarmos a essa gente, e na formação da VPR. E acho que uma coisa que 

precisa ser dita também. A eleição do Ibrahim para o sindicato, ela foi naquele processo de 

retomada, ela foi toda articulada anteriormente, e eu acho importante a gente aqui frisar 

bem o papel dos movimentos sociais. Que o sindicato foi uma consequência do movimento 

operário e estruturado como você disse, exatamente, que retoma de 1964.  

Bom, todas nós aqui, vai dar para perceber, temos um ex-marido. Então, em outubro 

de 1968, eu me caso com o Roque Aparecido da Silva e nós vamos morar em um aparelho. 

Até existiam algumas piadinhas, porque foi uma leva de casamentos, o principal não era o 

casamento, mas era a montagem do aparelho para a organização.  
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E aos meus pais o que se coloca nesse momento? Continuar na vidinha deles, 

romper completamente com os filhos, eu e meu irmão e todos os outros, que para eles eram 

meninos, ou eles também aderirem. E eles aderem também, e se vinculam a VPR como 

apoio, e vão morar em um aparelho. Meus pais. E foi incrível a forma com que eles 

compreenderam aquilo que a gente queria. A maneira com que eles entraram na mesma 

sintonia que a gente.  

E os meus irmãos, e aí vem o problema das crianças, que eu acho que foi também 

algo assim que não foi bem discutido ainda, quando se fala na ditadura. O meu irmão 

menor com 11 anos e minha irmã com 13, eles vão morar em um aparelho, vivendo naquele 

cotidiano que nós mesmos não sabíamos, como a Ieda disse, quantos dias mais íamos ter de 

vida, além disso, eles vendo aquelas pessoas que eles se ligavam afetivamente, ou presas 

torturadas ou simplesmente desapareciam da vida deles. E isso eu considero que marcou a 

vida dos meus irmãos mais novos.  

Então, em janeiro de 1969, quatro meses depois do meu casamento, que foi feito 

clandestinamente, toda uma confusão e essas coisas, o Roque cai com, justamente 

consequência das quedas, que a Ieda já relatou. Eu conheci o Hermes, eu conheci. Ele 

circulava por Osasco e chegou a dar treinamento de tiro para a gente. E bom, foi o Hermes 

que entregou o Roque, ele sabia, ele não sabia exatamente o endereço, mas ele sabia onde 

ficava a casa, e esse dia, eu e o Ibrahim, que morava eu e o Ibrahim, o Barreto ficou um 

tempo também, nessa casa, só que o Barreto já tinha saído para outro canto, esperamos o 

Roque o dia inteiro. 

Ele tinha um ponto pela manhã e a gente era bem rigoroso nisso. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era em São Paulo a casa, ou 

era em Osasco?  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Era em São Paulo. Na vila Sônia, não me 

lembro do endereço, mas tem aí. Nós esperamos, a gente era bem rígido, inclusive 
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esquemas de segurança, se olhar da rua a luz estiver acesa na sala, não entra, e o Roque 

aguentou. 

Ele foi preso pela manhã, e ele aguentou até a noite. E era uma questão de 

momentos eles chegarem exatamente na casa, uma vez que Hermes sabia onde se 

localizava, só não sabia a rua e o número. O Roque, considerando que já tinha passado um 

tempo grande, a gente tinha que ter saído do aparelho, o Ibrahim saiu para cobrir um ponto, 

e quando foi a noite o Roque chegou. 

Chegou com a polícia, a polícia, a repressão era bem, eles não chegavam, cercavam 

tudo, era bem, ainda eles estavam, não estavam organizados, como ficaram mais tarde. As 

costas do Roque estavam com vergões, ele e todos os companheiros que caíram, nessa 

época, foram barbaramente torturados. Enfim, eles já devem ter contado aqui, muito deles, 

como é que foi, bom e o Ibrahim, não respeitando as normas de segurança, também foi 

preso.  

Eu escapei assim por pouco. Eu tinha 20 anos, mas tinha uma cara de 13, quem me 

conheceu, e escapei. O Roque entrou dando um monte de dicas sobre o que eles já sabiam, 

o que não sabiam e eu escapei por pouco e entrei, a partir daí, para a clandestinidade, 

porque já não era mais aquele pessoalzinho que participou da greve de Osasco, mas era 

gente que estava vinculada a uma organização que pregava a luta armada. 

Bom, em, não me lembro exatamente, foi no meio, a Ieda talvez lembre, meu 

cunhado, irmão do Roque, João Domingos da Silva, foi baleado na rua, foi junto com o 

Fernando Ruivo, não sei, não me lembro do nome dele. E bom, o João foi baleado, ele não 

tinha para onde ir, isso deve ser relatado aqui, isso tem que ser relatado, eu não sei, já foi 

relatado? 

Porque eu não quero repetir as histórias. 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não precisa se 

preocupar, você fala exatamente o que você quer falar. 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Bom, o João, isso era um pânico para a gente, 

que era ficar sem ter para onde ir. Porque normalmente a gente ia para os aparelhos, sem 
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saber qual era o endereço. Sem saber o endereço. Eu até hoje tenho sonhos de que eu estou 

procurando a casa onde eu moro, e eu não sei onde ela fica, enfim. 

Para ver como isso aterrorizava a gente. E justamente isso aconteceu com o João. 

Ele não tinha para onde ir. Ele foi para o único lugar que ele conhecia, que era a casa da 

irmã dele, a Iracema. E lá, o guarda noturno viu ele sair ensanguentado de um carro, eu não 

me lembro, a Ieda talvez lembre exatamente, ele pegou, não sei se obrigou o motorista a 

levar ele, ou ele pegou o carro, deixou o motorista e levou o carro. Eu sei que o guarda 

noturno viu ele descendo, e chamou a polícia. 

A casa foi cercada, foram presos a Iracema, o marido da Iracema, o pai dela, o 

irmão deles, que era adolescente também na época, o irmão mais novo, do Roque e do João, 

o José e foram todos levados vão para o DOPS, lá foram ameaçados, lá enfim, todas as 

sevícias de sempre.  

E é uma coisa muito, a gente vê como a repressão atingiu pessoas. Como o marido 

da Iracema era uma pessoa ainda não vinculada a nada, um trabalhador, imigrante 

nordestino, uma pessoa que estava na dele. Depois que a polícia chegou, para ele foi uma 

vergonha tão grande ele ter sido preso, que ele vendeu a casa, onde eles moravam e olha 

que para pessoas daquele nível econômico não é fácil adquirir uma casa, não era e não é 

fácil, ele vendeu e foi morar em outro lugar.  

Então, veja como isso vai afetar não só aqueles que estavam diretamente 

vinculados.  

E o João é levado ferido. Eu volto ao caso do João para ter coerência no meu relato.  

Eu fico na clandestinidade durante todo o ano de 1969, sempre vinculada à VPR. 

Quando a VPR se une a Colina e se torna Var-Palmares eu também continuo vinculada. E 

quando a cisão, que uma parte foi ser VPR, não necessariamente com os mesmos 

militantes, e a Var-Palmares continua, eu fico vinculada da Ieda, eu fico vinculada a VAR-

Palmares. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma pergunta, 

em caráter bem pessoal da época. Muitas organizações contribuíram com a greve de 

Osasco, vamos voltar um pouquinho para greve, o POC inclusive, aproveitando a presença 
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da Angela, teve uma presença grande na greve. Até o pessoal da AP ajudou, o pessoal de 

Osasco estavam lá. Já tinha trabalho.  

A AP jogou peso. Agora, me diz uma coisa, como aparece o Lungaretti aqui nessa 

história, entrou quase uma coluna de secundaristas da organização que o Celso, o 

(ininteligível), (ininteligível), vieram. Por qual porta eles vieram? Você lembra disso? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu não sei, porque eu o conhecia de vista o 

Massafumi e o Marcos. Eu conhecia de vista porque eles eram secundaristas também. Mas 

eles, foi por um outro lado que eles entraram, não foi pelo nosso grupo. O nosso grupo 

eram fundamentalmente os operários e estudantes de Osasco.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque eles se aproximaram 

de vocês a partir da greve. Isso eu lembro.  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Isso eu já não sei. 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Sabe o que aconteceu? Em Osasco 

tinha o ITE, Instituto Tecnológico Educacional, que tinha uma professora maravilhosa, 

marxista, que era a mãe do Marcos. E vários alunos, que faziam colegial nessa escola, em 

Osasco, fizeram grupo e depois foram lá na greve, que era o Marcos, o (ininteligível), que 

era desse grupinho dessa professora maravilhosa de português, eu a conheci, ela era 

interessantíssima, e ela pegava os moleques, o Stan também entrou nessa aula aí, e ela 

botava eles para conversarem depois da aula, sábado, dava livro e dava esse empurrão.  

Depois que esses alunos se juntaram ao sindicato e a VPR.  
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A SRA. ANA MARIA GOMES – De qualquer maneira, são pessoas que nós não 

conhecíamos.  

Bom, o Roque ficou preso, ele e todos os companheiros daquela época. Aí, em 

janeiro de 1969 eu cometi a mesma burrice da Dilma. Foi aparecer em um ponto, aliás, foi a 

mesma pessoa que me entregou. Eu caí talvez uma hora, meia hora antes da Dilma, 1970, 

1969 para 1970. Ainda bem que tem gente para lembrar. 

Em janeiro de 1970, eu também sou presa. Não cabe aqui dizer o nome, porque isso 

de você dizer, abrir ou não é muito pessoal, mas enfim, e foi presa toda a direção regional 

da Var-Palmares. A prisão é efetuada pela Operação Bandeirantes, fomos todos parar na 

Operação Bandeirantes e eu acho que aqui cabe uma pequena reflexão. Por que a tortura e 

qual a intensidade, e por que da intensidade.  

Era fundamentalmente para descobrir novos companheiros, chegar a novos 

militantes e dependendo do nível de periculosidade que a repressão considerava que essa 

organização tinha. No nosso caso já caiu de cara toda a direção. Teve, eu não me lembro do 

nome, bom, teve esse companheiro que abriu os militantes. E aí teve uma pessoa, era 

Antônio o nome dele, se não me engano. Ele fez um papel assim, ele entregou o vizinho 

dele, com quem ele teve uma conversa quem sabe mais ou menos de esquerda.  

Foi, sabe assim, um horror. Tudo aqui em São Paulo. E então caiu muita e muita 

gente. A Var-Palmares era considerada uma organização, depois que a VPR saiu, uma 

organização muito mais de intelectuais. E nós tivemos que ouvir isso do capitão Homero. 

“Vocês, o que é isso, vocês deviam ser do Partido Comunista Italiano que tem 50 anos de 

tradição”. Eu fazia questão de ter uma compostura, usava aliança.  

“Essa menina aqui, os valores dela são todos burgueses. Usa aliança, não é casada”. 

Então, assim, eram umas coisas assim. Então, eu acho que isso, esse tipo de coisa 

determina, determinava o nível de sevícias e tortura que os militantes sofriam. Isso não quer 

dizer que não houve. Teve choque elétrico, teve pau de arara.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturada? 
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu levei choques elétricos Levei choque. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Oban? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Na Oban. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você chegou? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Foi em seguida eu cheguei. Em seguida que eu 

cheguei. Mas em seguida começaram a chegar pessoas muito mais importantes que eu. 

Então, a tortura que eu sofri, ela foi principalmente psicológica.  

Durante muito tempo, eu não conseguia deixar a porta aberta dando assim para 

espaços que circulava gente, porque a porta da sala onde estávamos, nós éramos em três 

mulheres, tinha que permanecer aberta e aí eles passavam. “Daqui a pouco vamos te pegar, 

daqui a pouco a gente volta. Às 19h. Hoje vai ser você aqui. Você vai ver a noite que você 

vai ter”.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês ficavam naquele 

predinho? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – É. Ali na Rua Tutóia. Ouvimos, a primeira coisa 

quando a gente entrava era mostrar o sangue do Jonas, o Virgílio Gomes da Silva, que 

ainda estava na parede, mostrando como íamos todos nós ficar se não falássemos. Ouvimos 

durante várias noites gritos de companheiros sendo torturados. E assim, dá até um branco 
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na cabeça da gente, porque muitos de nós tivemos até uma perda momentânea, eu não sei 

como chamaria isso clinicamente, mas a gente não lembra mais, não é, Ieda?  

A gente não lembra mais de endereço, a gente não lembra mais de coisas 

elementares. O meu pai também foi preso, não pela minha queda, mas pela queda de outros 

companheiros que chegaram até ele. Ficou uma semana e depois foi liberado. Sendo 

considerado um matuto que não consegue nem pensar direito.  

Isso eu acho uma homenagem ao meu pai, que já morreu. Então, quando ele foi 

interrogado, o capitão Homero, que era quem dirigia os interrogatórios, perguntou ao meu 

pai: “O senhor já foi processado?”, ele disse: “Já”, aí ele pensou, velho militante de partido 

comunista, papai falou: “Já”. Ele falou: “Quando o senhor foi processado?”. “Eu uma vez, 

eu sou motorista, uma vez eu atravessei no farol vermelho”. E naquela época, as pessoas 

eram processadas por atravessarem um farol vermelho. E realmente foi o único processo do 

meu pai. Então, ele foi considerado um matuto, que não merecia maiores atenções e foi 

dispensado.  

A partir daí, a minha família volta para Osasco, afinal de contas, já estava todo 

mundo preso mesmo, então volta, e com todas as dificuldades de reinserção, depois de um 

período, na clandestinidade. 

Bom, eu da Operação Bandeirantes, como todo mundo, fui levada para o DOPS, 

sendo deparada assim de cara com o Fleury, éramos umas quinze pessoas, que pegou as 

fichas e olhou, perguntou quem era Ana Maria Gomes, na época, eu era da Silva também e 

disse: “Ah, quer dizer que chegamos a você, quer dizer, está o marido preso, o cunhado”, 

nessa época já estava morto, “e agora é a sua vez”. Quer dizer, aquilo já era, não precisava 

uma tortura de fato.  

Uma coisa que eu quero dizer, uma das formas, no DOPS, era mais ou menos praxe 

a gente não ser torturado quando ia da Operação Bandeirantes, e, quando eu cheguei, e 

assim, tinha um tempo em que a gente era esquecido, depois chamavam, prestava o 

depoimento, ia para o Presídio Tiradentes. Eu fui chamada no dia seguinte.  

No dia seguinte. E fui interrogada pelo mesmo investigador, que tinha me 

interrogado quando o Roque foi preso, na minha casa ainda e me deixaram. Mais uma vez 

ainda, a gente tem o lugar que nos colocam, a nós mulheres, mas que você pode reverter 

essa situação ao seu favor, como fizeram as mulheres pela anistia, as mães da Praça de 
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Maio, que você usa aquele lugar que lhe dão na sociedade em seu benefício, e era 

justamente o mesmo investigador, e a primeira coisa que ele me disse foi: “Eu não acreditei 

que você tinha sido presa. Eu pensei comigo, será que aquela menina conseguiu me 

enganar?”. 

Bom, aí, eu comecei a contar minha história, de que maneira nenhuma eu tinha 

enganado, que na época, eu era, tinha contatos, enfim, tudo era muito... o que eu ia fazer? E 

uma das formas, a pressão era psicológica, eles queriam fundamentalmente, que eu 

entregasse meu irmão e uma das torturas psicológicas a que eu fui submetida foi esse 

investigador narrar com pormenores como o João tinha morrido.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode falar sobre isso? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu posso falar. Eu faço questão de falar, grande 

parte, foi longa a conversa, foi muito longa. Mas ele narrou pormenorizadamente a agonia 

dele. E eu me lembro, com detalhes que ele disse, “Ele morreu lá jogado, apodrecendo”. 

Alguém que fica acho que foi em julho a setembro em um hospital não morre apodrecendo 

se isso não tenha sido de propósito. E eu acho que ainda deve existir formas de se fazer 

uma investigação minuciosa de como o João foi assassinado, eu não tenho dúvidas, ele não 

morreu de um tiro. Foi muito mais que isso.  

 

 

A SRA. IEDA DOS REIS – Eu gostaria de fazer uma intervenção sobre o papel da 

Iracema. A Iracema, que é irmã deles, eu esqueci de desligar essa coisa. O João foi preso na 

casa dela, depois eu mantinha contato com ela nessa época, eu mantinha contato com 

Iracema e a gente tentava saber por ela, onde o João estava, para saber se é possível uma 

ação de resgate, e ela ia relatando aos poucos.  

A Iracema tinha também um professor. Ela era agente escolar, eu não me lembro, 

ela tinha uma função em uma escola estadual e esse professor era agente infiltrado, também 
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que seguia os passos da Iracema o tempo todo. Então, tinha que tomar muito cuidado nos 

encontros com ela, porque ela era também seguida.  

Então, quando ele foi preso e a Iracema também, ele foi levado ao Hospital das 

Clínicas. Então, foi feito sutura, ela conseguiu, ela tem um depoimento muito importante, 

muito esclarecedor, e eu acho que seria importante se ela viesse prestar depoimento. Ela é 

uma pessoa que sofre e se emociona muito. Ela inclusive sofre muito com isso, porque ela 

viu o irmão definhar lentamente. Ele foi tirado das Clínicas, aí foi levado ao Hospital 

Militar e lá ele sofreu até a morte. Eu sugiro que chamem a Iracema para depor sobre isso 

que pode ser esclarecedor.  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – No início do João, ele me mandou da mesma 

forma, nós tínhamos, eu também tinha contato com a Iracema e ele me mandou recado 

dizendo que estava bem. Não é possível uma pessoa morrer depois disso.  

Eu sou levada para a Operação Bandeirantes. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe o nome dele? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Não sei o nome dele, mas isso foi no DOPS. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso foi no DOPS, ele era a 

equipe do Fleury, no DOPS? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu não sei se ele era da equipe do Fleury. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era do DOPS? 
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Ele era do DOPS e o Fleury estava, quando eu 

cheguei à noite. Quando o grupo nosso chegou à noite. E isso foi no dia seguinte, então, eu 

não posso, não sei qual foi à equipe.  

Nesse momento meu irmão que tinha ido para o Rio de Janeiro por causa de ser 

procurado em São Paulo e tudo mais, o Osni, ele está em uma situação por causa das 

quedas de não ter onde ficar, perdeu o contato com as organizações, e contando com a 

ajuda de amigos, ele sai do Brasil e vai para a Bolívia onde ele tinha conhecidos.  

É toda uma história, ele atravessando a fronteira, ele indo no trem depois da morte, 

indo naquele chamado trem da morte na Bolívia. Ele conseguindo atravessar, não tinha 

nenhum documento e isso foi pego na casa dos meus pais, foi destruído, ele sai com uma 

identidade falsa e ele atravessa junto com um grupo de trabalhadores bolivianos que, por 

alguma razão, estava de um lado, ele se mete no meio sempre através dessas amizades, de 

apoios desses amigos, ele entra dentro da caminhonete e passa pela fronteira com o chapéu 

passando por boliviano.  

E aí ele vive em La Paz, é toda uma história, tem coisas lindas de solidariedade, de 

divisão de dinheiro entre outras pessoas inclusive não brasileiros, mas também refugiadas, 

enfim, são coisas assim boas que a gente tem que guardar dessa história toda de 

solidariedade.  

Ele fica então de começo de 1970 até primeiro semestre de 1971, que ele consegue, 

junto com outros dois companheiros, um equatoriano e um brasileiro. Um deles recebe o 

dinheiro e eles repartem o dinheiro para poder sair, isso é lindo, e eles chegam em Santiago. 

A decisão dele, é porque lá já começa a se concentrar todos os refugiados 

brasileiros. Eu fico presa até setembro de 1970 sem processo, sem coisíssima nenhuma. E 

como era mais ou menos praxe, o pessoal que foi preso sabe disso, eles pegavam um 

punhado de cada processo e soltavam. Eu sou solta, tendo que aparecer uma vez por 

semana na auditoria e três dias depois que eu sou solta, eu sou levada novamente para a 

Operação Bandeirantes. Eles vão novamente até minha casa. Novamente. E essa é... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi torturada de novo ou 

não? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – É uma história, eu considero mais complicada 

até do que isso. Eu sou levada para a Operação Bandeirantes e o que queriam de mim? Um 

dirigente da VAR tinha sido preso, e a repressão queria que ele desse o endereço de um 

apartamento no centro de São Paulo. Ele dizia que ele não sabia. E que quem sabia esse 

endereço era a Ana, que estava no Presídio Tiradentes. Ele não sabia que eu tinha sido 

solta. Aí o capitão de plantão colocou nós dois, um de frente ao outro e disse, “Um de 

vocês dois vai contar qual era esse endereço”.  

Era um endereço antigo. Não deveria ter mais ninguém e eu tinha muito receio de 

chegar outras pessoas, com nomes verdadeiros, e ele disse “Então, você, um dos dois vai 

contar senão vocês dois vão ser pendurados no pau de arara e vamos ver quem resiste 

mais”. E saiu. Aí esse companheiro disse para mim, “Por favor, dê esse endereço. Eu não 

aguento mais ser torturado”.  

Eu disse o endereço, foi horrível pela pena que eu senti do companheiro, chegar a 

um estado, um homem, em toda a sua juventude, a sua força chegar a esse ponto e me senti 

culpada durante anos também por ter dado esse endereço. O pessoal tinha saído deveria ter 

mais de um ano, parecia não ter consequência. Eu achava que todo mundo me detestava, 

felizmente, eu encontrei o casal que morava, porque eles tinham me abrigado durante um 

certo tempo. E eu voltei a encontrá-los no Chile.  

E aí eles não tinham tentado absolutamente nada o fato de eu ter aberto o endereço. 

Tinha uma menina bem jovenzinha, fiquei na mesma sala que ela, com o tornozelo em 

carne viva de tortura, em carne viva de ser torturada. Aquela etapa que já tinha quase todo 

mundo sido preso ou sido morto. Nós éramos jovens, era uma juventude mais jovem ainda 

que a gente, e a menina lá. Assim.  

Eu fui solta em seguida. Provavelmente, provavelmente. Fiquei três dias presa e fui 

solta. Fui solta, porque eu tinha que me apresentar na auditoria e passei a ser seguida 24 

horas por dia. Nesse momento eu já tinha muita divergência a Var-Palmares e já estava 

vinculada ao pessoal originário da VPR, que estava no Presídio Tiradentes. E eles decidem 
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que eu tinha que sair do país. E aí, a minha história era realmente uma história montada. E 

eu tive a sorte de ninguém ser preso durante aquele tempo.  

Então, uma pessoa perigosíssima para mim era a Ieda. Eu fazia exercício o tempo 

inteiro para aguentar a tortura, na hora que descobrissem mais coisas ao meu respeito. E a 

Ieda, a gente se conhecia, e ela foi presa no Rio de Janeiro. E bastava que ela dissesse 

alguma coisinha sem querer, porque as nossas histórias eram montadas, não é, Ieda, 

visando dar o mínimo possível a repressão. Então, qualquer companheiro ou companheira 

podia montar essa história.  

Eu saio do Brasil, eu nunca tinha saído de São Paulo. Eu era uma menina, nunca 

tinha feito um monte de coisas até pela minha condição social e vou bater no Chile. Fiz 

uma viagem, ninguém sabia direito como sair. Contei com a solidariedade de companheiros 

e pessoas amigas de Osasco, que juntaram dinheiro e me mandaram e me deram uma 

pessoa que era professor na escola em que eu estudava. Me pôs no carro e eu tive que sair 

absolutamente clandestina, porque me seguiam dia e noite.  

Meu irmãozinho, às vezes, ia comprar leite no bar para ver se aquela pessoa que 

estava lá desde de manhã ainda continuava lá. Que era um bar que tinha bem na esquina. E 

essas pessoas me ajudaram, uma solidariedade de gente anônima. E aí eu fiz uma viagem, 

fiz por Foz do Iguaçu, fui até Buenos Aires, de Buenos Aires, eu fui até Bariloche, e de 

Bariloche eu passei, depois de muitas peripécias, para Puerto Varas no Chile, e aí eu fiz 

isso até Santiago. É uma viagem absolutamente louca de ter sido feita assim. Demorou 10 

dias.  

E aí também pessoas que conheci no trem, jovens com quem eu começava a 

conversar, sabe assim? Me abrigar na casa. É de uma solidariedade, porque sacou o que 

estava acontecendo comigo. Eu vou parar no Chile, o meu contato lá era o Teotônio dos 

Santos e aí tem aquelas peripécias que parecem filmes que eu chego, o único lugar que eu 

tinha era a universidade, nem me lembro mais aquelas siglas todas do Chile, e quando eu 

chego lá dizem “Ele está viajando, e só volta daqui a três meses”.  

Não tinha, mas acabei contatando companheiros, falei com a mulher do Teotônio 

dos Santos, a Vânia Bambirra, que também era uma intelectual conhecida e ela rapidamente 

me pôs em contato com o pessoal, os exilados que já estavam lá. A grande surpresa para 

mim foi a liberdade, foi a liberdade no Chile. A Vânia me diz assim, “Qual é o hotel que 
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você está que daqui a pouco eu mando uns companheiros lá para te buscar.” E eu, “O que é 

isso, chamando assim de companheiro em público?”. 

Eu cheguei em outubro antes da posse do Allende. E aquilo para mim foi assim, 

como? Existe democracia aqui no nosso lado do planeta? E existia. Existia, eu fico em 

janeiro, quem lembra? O Roque e todos esses companheiros a quem eu estava vinculada 

chegam no Chile trocados pelo embaixador em 1970, trocado pelo embaixador suíço em 

1971.  

Bom, então chegam e era o grupo político a quem eu estava ligada, porque 

justamente saiu todo aquele pessoal, o pessoal de Araçatuba. E a gente retoma então 

discussões, e eu vou dizer isso para mostrar como a ditadura monitorava todos os nossos 

passos. Parte desse grupo faz uma ida à China, nós ficamos quatro meses na China e fomos 

o primeiro grupo, não vinculado ao PCdoB ou a qualquer Partido pró-chinês, que visitou a 

China.  

E quando a gente saiu da China, já sabiam exatamente quem tinha ido, quanto 

tempo tinha ficado e tanto que tem toda uma história que nós fomos detidos na volta, em 

Orly, no aeroporto de Orly, enganando a gente fazendo um tipo de pressão, porque nós 

tivemos em Paris e a gente queria passar de novo por Paris, e era uma exigência que a gente 

pegasse um voo que não fizesse escala no Brasil. e sofremos toda uma pressão psicológica, 

“Não vocês não podem entrar, não sei o que, não tem voo”.  

Até que a gente aceitou tomar um voo para Santiago, afirmando que nós não 

podíamos passar pelo Brasil. “Não esse voo não passa pelo Brasil”, só que tinha uma 

companheira, a Bia, e eu literalmente pentelhando, porque naquela tensão toda você nem 

percebe direito as coisas. E aí vamos ver, vamos ver, eu não confiei que o avião não 

passava.  

Aí nós chegamos na porta do avião, a Bia perguntou, “Qual é a rota desse avião? 

Era Dakar Rio de Janeiro e Santiago, quer dizer, a gente seria, em conluio, exatamente, 

depois de torturados, morto. Então, dá para ver como a repressão tinha tentáculos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos eram? 
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Todo mundo sabe. Vou começar pela família. O 

Roque, eu, meu irmão, a Bia e o Marujo, Otacílio. E tinha mais algum? Não. Porque  

a gente se dividiu. O grupo era bem maior, mas a gente se dividiu.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Isso foi em 1971, final de 1971. 

  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, todo mundo que está 

nessa sala não acredita que a ditadura acabou, mas conta o que vocês foram fazer na China.  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – A gente foi conhecer a experiência da revolução 

chinesa. Depois mais tarde vai ter consequências sérias para o meu irmão isso. A gente vai 

parar na Argélia, solidariedade, aí claro, nós destacamos pelo “Não vamos”, inclusive, o 

comandante vai ver o que está acontecendo, dissemos, “Nós somos refugiados políticos no 

Chile, não podemos passar pelo Rio de Janeiro”. E aí ele diz, “Não, vocês não podem entrar 

mesmo, vocês não podem”.  

Aí o próprio comandante não aceitou. Voltamos, foram mais de 24 horas, o pessoal 

brasileiro em Paris fazendo contato com a Argélia, com o governo argelino para receber a 

gente.  

Bom, finalmente fomos para a Argélia. E foi a única vez que eu caí no sofá e dormi, 

ninguém conseguia me acordar, depois de mais de 24 horas nessa tensão, talvez agora o 

meu companheiro de quase 30 anos entenda por que, de vez em quando, eu fico nervosa em 

chegar o aeroporto e passar pela polícia no aeroporto.  
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A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Olha, eu tenho que falar a situação, 

cadê o Alípio? A gente com relação à família, um monte de coisas que a gente passou era 

tão difícil, que a companheira Bia faleceu, e eu e o Alípio fomos no enterro. Chegou lá, a 

irmã dela, no enterro ali me pegou em um canto e me falou assim, “É verdade que a Bia foi 

para a China?”. E eu falei, “Não só ela foi para a China como ela salvou um monte de gente 

pelo conhecimento que ela tinha de francês”. Aí ela falou, “Eu nunca acreditei”.  

A menina estava morta ali e a família não tinha acreditado que ela tinha ido para a 

China. Você entende o que a ditadura destruiu ali de família, de gente, eu chorei, depois eu 

desci com o Alípio e chorei por ela. Como ela sofreu todos esses anos da família me 

perguntar ali: “Ela foi para a China? Tem uma história da China”.  

Tudo isso é ditadura. No caso do João, o irmão, eu não consigo nem contar. É o 

seguinte, a morte dele foi tão terrível para o irmão e tem que ser averiguada na Comissão da 

Verdade, porque ele não consegue falar no irmão, o Roque não fala. É como se o irmão 

dele não tivesse morrido.  

É uma coisa, um negócio tão terrível para ele. Eu tenho detalhes da relação dele 

com o irmão, porque lá no Chile nós morávamos juntos na casa, e nós dois levantávamos 

cedinho e nós que limpávamos tudo, deixava a casa... Quando eles acordavam já estava 

tudo... Eu e o Roque, limpávamos tudo, não sei o que lá. Um dia ele acordou e disse assim, 

“Ai, eu quero tomar leite”. E eu falei, “Espera aí que eu te arrumo leite”. E aí ele me contou 

uma história que eu acho que ele nunca tinha contado para ninguém, que era o João.  

Ele não conseguia falar no irmão. Quando eles eram crianças, eles moravam em 

uma fazenda que tinha gado com leite. O “filho da puta” do dono da fazenda não dava leite 

para eles, eles não tomavam leite. E sabe o que o João fazia? Porque disse que ele era um 

capeta, lindo maravilhoso, esperto, eles levantavam de madrugada e iam lá onde estavam a 

vaca e tomavam o leite na teta da vaca. E sabe o que aconteceu? Um dia a vaca caiu em 

cima do João.  

Aí o Roque teve que ir correndo chamar o pai para levantar a vaca, porque podia ter 

matado o João, e é claro que o dono da fazenda mandou eles irem embora, por causa da 

vaca que quase matou o João. E eu quieta. Eu ia perguntar, Meu Deus, e ele não morreu 

com a vaca, mas ele morreu nas mãos da operação da ditadura. E nós choramos o dia 

inteiro e nunca mais ele fala nesse irmão.  
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Eu sou privilegiada de ter ficado sentada ali, ele no sofá e eu trouxe um café com 

leite para ele e ele ter contado essa história da vaca, que não matou o irmão, para depois o 

irmão morrer nas mãos da ditadura. A Comissão da Verdade tem que ir atrás de como 

morreu o João, que não foi morto pela vaca.  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Então eu vivo no Chile até o Golpe, ah, sim, na 

Argélia nós nos ligamos ao PCBR. Nós nos ligamos ao PCBR, e voltamos para o Chile já 

vinculados a essa organização. Vivemos meu irmão, eu, esse que depois se torna meu ex-

marido, vivemos no Chile até o Golpe. No Golpe é reconhecida a repressão. Toda a 

repressão que foi desencadeada contra os estrangeiros. Vários companheiros desaparecem. 

Ninguém conseguia ter contato com eles, companheiros amigos que conhecíamos e 

companheiros do próprio PCBR e o meu irmão também.  

Nós ficamos 11 dias tentando sair do Chile por algum meio, que não fossem as 

Embaixadas e não conseguimos. No fim do 11º dia contando, contando novamente com a 

solidariedade de democratas cristãos do Chile que esconderam a gente no apartamento, 

assim a gente não podia nem se mexer porque era um condomínio e ninguém podia saber 

que tinha mais gente do que o casal e os filhos lá dentro.  

E aí a própria organização decide, bom, metade estava presa lá dentro, e soubemos 

depois que estavam presos. E aí os que ficaram decidimos que a gente tinha que entrar em 

uma Embaixada. Eu e o Roque entramos na Embaixada da Argentina, com o carabineiro 

atirando atrás da gente, aquele negócio, não acertou porque não acertou, mas carabineiro 

atirando, e é importante que seja, enfim, eu vou dizer isso daqui a pouco. Daqui a pouco 

não, eu estou apressando.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês já estavam vinculados 

ao BR ou só pediram solidariedade ao BR?  
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Nós estávamos vinculados desde o começo de 

1972 ao PCBR.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E nessa leva da Embaixada o 

Ricardinho Azevedo estava? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Não me lembro. Me lembro de vários 

companheiros. O Gabeira estava lá, a Vera Sílvia estava lá, outros companheiros, realmente 

não lembro, outros aí que se eu puxar pela memória eu vou lembrar. O Ziga, a Angélica 

estavam lá.  

Aí depois disso nós fomos levados por um golpe do secretário do Consulado, da 

Embaixada, que era um peronista de esquerda, após vários, não me lembro, a gente perde a 

noção do tempo, mas ele preparou um avião que teve um pouco de cada nacionalidade 

refugiada na Embaixada da Argentina. O Gabeira, por exemplo, ficou, Vera Sílvia foi, eles 

eram casados nessa época. Então, era assim, uma questão de sorte. A fila estava lá, de 

repente aqui para a fila e acabou.  

E fomos levados para a Argentina, em um avião militar desses de combate, com 

água caindo dentro. Nós realmente tínhamos quase certeza de que o avião não ia passar a 

Cordilheira. E fomos. Passamos a noite inteira interrogados pela polícia argentina e depois 

ficamos presos no Hotel Essência, presos com soldado armado na porta. Ficamos um mês 

no Hotel Essência foi graças a um mandado de segurança, um habeas corpus do, na época, 

senador Alfonsin que nós fomos liberados. Fomos liberados depois de assinarmos um 

papel, com três possibilidades de países que nós aceitávamos ir. 

Eu quero dizer isso: foi uma política articulada dos governos latino-americanos de 

não aceitar refugiados. A ideia era a gente ser empurrado todos para o mais longe possível. 

Onde que era? A Europa, que foi, como a Ieda disse, de uma solidariedade, a maioria dos 

países foram de uma solidariedade assim incrível e a ideia era que todo mundo fosse parar o 

mais longe que desse. 
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Então, eles nos liberaram, depois de a gente ter assinado esse papel com três 

possibilidades de países, por um, também por acaso, a gente olhava e dizia: “A gente não 

conhecia nada”. Grande parte dos brasileiros tinha posto Suécia, e a Suécia ofereceu vinte e 

poucas vagas de refúgio e nós vamos parar na Suécia. 

Bom, eu não sei porque agora vem uma parte. Bom, vamos todos parar na Suécia, 

na Suécia enfim, passamos por todas as etapas do refúgio. Lá, a maioria dos casamentos se 

esfacelaram, junto com o Golpe, era um fenômeno muito interessante, e eu entro em 

contato com uma coisa, que era muito novidade para nós brasileiras, movimento de 

mulheres, movimento feminista. Aí na Suécia, a Jeni Vaitsman e eu fundamos o Grupo de 

Mulheres de Estocolmo, brasileiras de Estocolmo. Iniciamos discussões, que hoje são 

absolutamente superadas, mas para a gente era muito novidade. 

E aí em final de 1975, estou esquecendo, que nesse meio tempo, em 1974, todo um 

grupo se desvincula do PCBR, por justamente considerar que as propostas não já 

contemplavam aquilo que a gente pensava como transformação da sociedade. Daí para 

mim, esse conhecimento de mulheres foi muito importante para essa opção. Aí, em 1975, 

eu vou para a França, para estudar, e lá eu estudo, fazendo uns trabalhos que todo estudante 

estrangeiro fazia e refugiado: cuidar de criança, lavar prato, trabalhar em hotel no domingo, 

essas coisas. 

E eu fico lá até 1979. Em 1979, eu volto para o Brasil, enfrento uma barra muito 

pesada, com dois irmãos desempregados, meu pai sustentando todo mundo e ganhando 

muito pouco. Eu acho importante dizer isso, porque a volta não foi igual para todo mundo, 

não foi igual para todo mundo, e eu me vejo em uma situação de voltar para Paris e 

terminar os estudos que eu estava fazendo. Como uma estudante qualquer. 

Quero dizer, relatar uma outra coisa, porque a minha mãe, depois do Golpe, ela não 

acreditava que a gente estivesse vivo, então, ela trabalha, ela já trabalhava sempre, mas ela 

trabalha exclusivamente para isso, como empregada doméstica, para juntar dinheiro para 

ver os filhos e ela vai. Contando assim com um amigo em Paris, que recebeu, depois outro 

botou no trem, depois outro e ela chega até Estocolmo.  

Mas a repressão não poderia dar essa satisfação para ela. Em São Paulo, a minha 

irmã, que na época estava com uns 20 anos e meu pai são presos, porque eles queriam saber 

como é que uma família pobre, como aquela, tinha dinheiro para ir para a Europa, então 
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que eles tinham que explicar isso, só poderia ser contato com alguma organização. A minha 

irmã, foi uma policial pegou ela, na fábrica que ela trabalhava e começou esbofeteando o 

rosto dela na frente de todas as colegas de trabalho. 

A delegacia, que pegou eles, está em um depoimento, está junto com os papéis, no 

arquivo histórico, junto com os depoimentos do Roque, não sei por que foi parar lá, mas a 

delegacia onde ela esteve. Minha mãe, mais tarde, contava que meu pai, quando ele voltou, 

ele tinha marcas de cigarro apagado nas costas. A minha irmã, eu não tive coragem nunca 

de perguntar para ela o que aconteceu com ela na delegacia. E ela nunca tocou no assunto 

também. 

Então, esse é o braço longo da ditadura, que vai, que não se conformava em só 

prender, torturar, matar. 

Bom, agora eu quero voltar. Bom, depois que eu voltei para o Brasil, eu continuei 

movimento de mulheres, eu coordeno hoje um grupo na universidade federal, onde eu sou 

professora, fui a primeira pessoa a chegar lá falando em relações de gênero, enfim, acho 

que dei uma contribuição. Devo muito essa minha inserção no Brasil, ao meu companheiro 

de quase 30 anos, que me ajudou, me respeitando como mulher, como companheira, como 

intelectual e o, também, me ajudou com um filho.  

Mas agora vem uma outra questão que eu quero voltar, e agora eu vou, que foi então 

a história do meu irmão. Ele, deixamos ele desaparecido.  

Quando eu estava no Hotel Essência, circulavam listas e a gente sabia que todo 

mundo ali estava procurando alguém. E essas listas chegaram até o Hotel Essência, e eu, na 

lista, vi que não só meu irmão, mas outros companheiros estavam presos no Estádio 

Nacional. Era um medo muito grande, porque a gente sabia que a polícia brasileira estava 

no Chile. E meu irmão estava com documento falso. Até aí a gente achava que era só isso.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Osni estava preso no 

Estádio Nacional? 
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A SRA. ANA MARIA GOMES –  O Osni Geraldo Gomes preso no Estádio 

Nacional e com ele aconteceu o seguinte, eu vou ler parte do depoimento que ele fez para a 

Comissão de Anistia, aliás, processo que está parado até agora. Ele só teve coragem de 

fazer...Esse ano fazem 40 anos do Golpe do Chile.  

Ele só teve coragem de relatar a história dele há dois anos e meio atrás. Não foi falta 

de vontade de voltar para o Brasil, não foi nada, foi ele não conseguia por essa história para 

fora. Então, eu vou ler a parte do Estádio Nacional.  

“Após o Golpe de Estado que depôs o governo da Unidade Popular do Chile, fui 

preso no centro de Santiago pela força de carabineiros no dia 13 de setembro de 1973, 3º 

dia do golpe militar pelo único motivo de ser estrangeiro e estar no apartamento alugado 

por estrangeiros.  

Estava no Chile vivendo sob o nome de Edson Campos Rodrigues. De lá fui levado 

ao Estádio Nacional de Santiago, passando primeiro por uma comissaria de carabineiros 

onde passei horas deitado de bruços no pátio da comissária, junto a outros detidos. Essa 

espera só foi interrompida por uma simulação de fuzilamento.  

Por volta do que calculo que tenha sido final de outubro, foi percebida pelos detidos 

brasileiros no Estado Nacional a presença da polícia brasileira, eram chamados os 

brasileiros em pequenos grupos somente de presos brasileiros. Passavam horas de espera 

sem se preocupar uns com os outros e eram chamados individualmente a um interrogatório, 

onde militares chilenos faziam perguntas lidas de papeizinhos que lhes eram passados por 

homens que se mantinham calados no fundo da sala.  

As perguntas versavam exclusivamente sobre atividades no Brasil, tanto individuais 

quanto da oposição da esquerda organizada. A procedência dos autores das perguntas era 

evidente, tanto pela aparência física deles, um deles era mulato e no Chile não tem negros. 

Outro claro demais para o tipo chileno. Como pelo trôpego das perguntas, visivelmente 

traduzidas direto do português.  

A mim me coube o segundo dia de interrogatórios, fui levado pela manhã, 

provavelmente entre 7h e 8h, juntamente com outros companheiros. Depois o interrogatório 

confuso, onde me faziam perguntas sobre a minha suposta ligação com Partidos da 

esquerda brasileira, sobre minha identidade e sobre outros militantes fui novamente levado 
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à antessala onde nos forçavam a esperar imóveis, voltados para a parede sem comunicação 

qualquer.  

Depois de uma espera que me pareceu longa, impossível de avaliar o tempo que me 

encontrava, sem relógios e janelas, depois que todos os chamados tinham entrado e saído da 

sala de interrogatórios, fui levado por vários sentinelas armados, através de corredores a 

uma salinha, onde já estava instalado o famoso pau de arara, invenção indiscutivelmente 

brasileira, até então, desconhecida dos chilenos.  

A salinha se comunicava através de janelas de vidro, com espaço circular. Na 

salinha, estavam presentes os três homens, que já havia visto antes, passando as perguntas 

aos militares chilenos. Enquanto os brasileiros me preparavam para o pau de arara, 

amarrando as minhas mãos e pés, pude observar a entrada apressada, no espaço exterior, de 

um pequeno grupo de oficiais chilenos. 

Através das janelas, pude ouvir um deles comentar com o outro: “Esses sabem 

como fazer, são profissionais no assunto”. Então fui pendurado no pau de arara, tendo um 

polo elétrico atado ao pênis e outro introduzido no ânus. Durante um tempo, que me 

pareceu infinito, fui submetido à corrente elétrica, de potência constantemente elevada, 

produzido pela maquineta de um dos brasileiros. 

Ao mesmo tempo que os outros dois faziam as perguntas em português. O qual, 

aparentemente era o chefe do trio, era um homem de pele e cabelos claros, quase loiro, era 

chamado de doutor pelos outros dois. Em algumas das pausas da tortura, eles controlavam a 

minha garganta, possivelmente para ver meu estado e o efeito da tortura. Todo o processo 

foi presenciado pelos oficiais sentados, no pequeno auditório e pelos sentinelas, pela 

aparência do uniforme, também oficiais do exército chileno”. 

Eu quero dizer aqui que as perguntas versavam fundamentalmente sobre a guerrilha 

do Araguaia. Por quê? Pelo fato de ter estado na China, o meu irmão era considerado como 

militante do PCdoB e tinha contatos no Brasil e eles queriam era a guerrilha do Araguaia. 

Foi essa a razão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O quê? Desculpa, repete uma 

palavra. Pequeno auditório que você falou? 
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A SRA. ANA MARIA GOMES – Era um pequeno auditório.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Desculpa. 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Era uma aula de tortura para os militares 

chilenos. Sim, a última coisa que eu disse... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Volta, volta no que você 

estava falando, no PCdoB, na guerrilha. 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Bom, o que ele diz aqui é “que todo o processo 

foi presenciado pelos oficiais sentados, no pequeno auditório, e pelos sentinelas, eram 

também oficiais do exército chileno. Dois torturadores controlavam seus relógios, de 

tempos em tempos, e se olhavam entre si. Em um determinado momento, pareciam afoitos 

em encerrar a sessão. Fizeram mais algumas perguntas, tendo um deles, terminado com a 

observação: ‘Sabe que nós vamos levar você com a gente para o Brasil, você quer?” e deu 

um risinho irônico. Meu comentário foi, se for para viver em liberdade, quero.  

Depois com novo risinho ele ajuntou: ‘Isso eu já não sei”. Em dado momento os 

dois interrogadores abandonaram a sala deixando o operador da maquineta, que já havia 

guardado o equipamento na bolsa sozinho comigo.  

Depois iam fazer umas das perguntas e fazendo anotações, ele agradeceu aos 

oficiais sentinelas que nos haviam acompanhado e se retirou. Depois disso foi levado de 

volta onde os outros interrogados continuaram esperando.  

Estava com dificuldade de andar e me manter em pé, após a tortura. Temia pelo 

desdobramento da ameaça de ser levado de volta ao Brasil pelos torturadores. Pouco tempo 
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depois quando aparentemente a guarda estava sendo trocada, os outros presos foram 

levados embora ficando apenas eu e o outro companheiro com a nova guarda.  

Depois de algum tempo fomos levados a uma zona retirada do estádio, próxima aos 

portões de saída onde estavam localizados presos considerados perigosos. Nos fizeram 

sentar no chão em um canto do corredor, onde passamos a noite. Durante a noite, esse 

companheiro me contou que havia sido preso e torturado no Rio de Janeiro por uma equipe 

comandada pelo mesmo indivíduo, que comandava os torturadores brasileiros no estádio e 

que chamavam de Doutor. Esse o havia reconhecido e havia prometido continuar aquela 

conversa no Rio de Janeiro. Segundo esse, era oficial do Cenimar”.  

Eu acho que não me cabe aqui dizer o nome desse oficial do Cenimar. Esse nome 

está no processo do meu irmão, que está lá na Comissão de Anistia juntamente com um 

laudo médico, de companheiro médico, que atendeu o meu irmão depois da tortura, está lá, 

o laudo e está cartas de outros companheiros atestando essa tortura e pelo menos, no 

mínimo uns 15 brasileiros, que estavam junto com o meu irmão conhecem o nome desse 

oficial.  

É só chamar esse pessoal. A maioria do pessoal que esteve no Estádio Nacional 

conhece o nome desse torturador. “Todos esses fatores mais o fato de estarmos isolados...” 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora não pode...Ele pôs 

no depoimento?  

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Ele pôs no depoimento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora poderia dizer o 

nome? Estou pedindo. 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Alfredo Poeck.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete, por favor. 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Alfredo Poeck. É. Salvo algum engano, de 

qualquer maneira ainda tem, ainda está vivo o companheiro, que tinha sido torturado no 

Brasil pela mesma pessoa. Eu sei que ele está em péssimo estado de saúde, mas ele ainda 

está vivo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sabe quem é? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – José Carlos Guimarães? Ele estava no Chile 

com o nome de Pedro Paulo, não me lembro do sobrenome. E foi ele que reconheceu e 

disse qual era o nome. Eu posso inclusive ter me equivocado em uma ou outra letra do 

nome. Por isso que o depoimento do meu irmão diz, e o José Carlos Guimarães tem esse 

nome.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O José Carlos Guimarães, 

quando ele foi torturado, a senhora lembra para facilitar a procura, que organização que ele 

estava sendo processado? 

 

 

 A SRA. ANA MARIA GOMES – Não sei, mas é fácil de saber, eu sei que ele é 

do Rio de Janeiro, não é de São Paulo. Ele é do Rio de Janeiro.  

“Todos esses fatores e mais o fato de estarmos isolados sob vigilância de sentinelas 

levaram-nos a crer, porque o José Carlos também ia ser devolvido para o Brasil, porque ele 

reconheceu o oficial. Na manhã seguinte, porém em função de instruções da direção, 
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através dos autofalantes do campo, de que todos os estrangeiros deveriam ser conduzidos a 

um determinado setor, conseguimos convencer as nossas sentinelas de que isso se aplicava 

também a nós dois, e logramos voltar ao grande grupo. 

Fui então retirado do Estádio Nacional” para dizer que depois tinham companheiros 

de todas as nacionalidades, com o nome do meu irmão escrito com casca de laranja, escrito 

com tudo para poder denunciar, caso ele ainda fosse devolvido para o Brasil.  

“Fui então, retirado do Estado nacional pela Cruz Vermelha Internacional e 

transferido para um refúgio sob a proteção da Suíça, e de lá fui para a Suécia” - foi puro 

acaso, ele não sabia que nós estávamos lá. “Em 15 de novembro de 1973, onde fui recebido 

como exilado político. O sofrimento, as privações e as torturas que fui recebido nesse 

período perduram até hoje na minha vida.  

A minha capacidade de adaptação física e psíquica foi profundamente afetada”. O 

companheiro médico fala sobre isso porque eles eram amigos e conheceu ele antes e 

depois. “Afetada e têm convivido durante esses 40 anos após o ocorrido com instabilidade 

psíquica, emocional e afetiva.  

Essas instabilidades não permitiram o desenvolvimento profissional normal em toda 

a minha vida na Suécia”. O meu irmão saiu do Estádio Nacional com metade da mão 

completamente insensível. Ele depois recuperou. Ele até hoje tem problemas nas pernas por 

causa do tempo que ele deve ter ficado, quase que uma noite inteira pendurado no pau de 

arara. Até hoje ele tem dores.  

“Em 1979, com anistia política tentei retornar ao Brasil e busquei em vão uma 

reintegração ao país a necessidade de trabalhar para garantir a minha subsistência em um 

país estrangeiro, embora acolhedor, não me permitiu obter uma qualificação”, que é o que a 

Ieda e a Celeste falaram. As dificuldades que muitas pessoas tiveram até para obter uma 

qualificação profissional. Por isso eu me considero uma das felizardas.  

Eu consegui fazer isso – “que facilitasse a minha reinserção profissional no Brasil e 

garantir uma subsistência aceitável. Retornei à Suécia, onde vivo até esse momento. 

Somente hoje, após todo esse tempo é que está sendo possível reviver e aceitar a minha 

história com equilíbrio suficiente para conter a indignação, a raiva e o ódio. Sem deixar de 

ser totalmente tomado por esses sentimentos.  
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A inconsciente recusa de pensar em qualquer evento relacionado a esse período foi 

sintomática dessa minha condição e que só hoje está sendo possível recuperar. Hoje tenho 

clareza de que o sentimento latente de que a qualquer momento eu poderia ser novamente 

vítima de um aparelho repressor capaz de ultrapassar fronteiras, desrespeitando a soberania 

de outros países estava na raiz da minha capacidade de adaptação, não só no Brasil, mas em 

qualquer lugar em que eu vivesse.  

Infelizmente esse sentimento era e é até hoje reforçado pelo fato de que aqueles que 

me torturaram vivem ainda impunemente nesse país e que talvez eu seja a única testemunha 

viva das atrocidades por eles cometidas.  

Osni Geraldo Gomes”. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quando é esse 

depoimento? A senhora tem a data de quando ele fez esse depoimento? Ele se fez para a 

Comissão Brasileira de Anistia? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Foi em 2010. Foi janeiro, fevereiro de 2010. 

Meu companheiro talvez lembre. Foi início de 2010.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Início de 2010. Professora, a 

senhora é professora? Onde? 

 

 

A SRA. ANA MARIA GOMES – Eu sou professora na Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul desde 1990, acho. Estou finalizando a minha carreira acadêmica, mas 

não de militante do movimento social.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Cumprimos 

mais uma. Só lembrar do Cahis, dia 19, 18h. Quer dar uma palavrinha, Angela? Angela 

Mendes de Almeida.  

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu fui chamada um pouco para, a 

expressão que você usou foi equilibrar a Mesa. Mas aqui está um maravilhoso deputado e 

mulheres. Eu acho que o equilíbrio vem daí. Eu acho que cada experiência é uma 

experiência.  

A minha é muito diferente. Outro dia, eu relatei a parte da minha experiência 

militante clandestina fora do Brasil e em organizações ligadas a Quarta Internacional. 

Quando eu peço, eu saio da clandestinidade é que começa o meu exílio. E talvez, por causa 

dessa militância internacional e também por sorte e também porque quando eu saio do 

Brasil, eu tinha terminado Ciências Sociais, eu tive um exílio, com esses problemas de 

documentos. Aqui você tem um documento, lá você tem outro. 

Mas um exílio que para mim foi muito aproveitável, eu consegui fazer no fim o meu 

doutorado e chegar aqui com doutorado. Eu consegui logo o emprego em Portugal na 

universidade, e tenho lembranças muito boas desse período. Particularmente um enorme 

orgulho de ter participado do fim do que em Portugal se chama Prec, que é o processo 

revolucionário em curso, e ter vivido em Portugal, onde eu fui admitida em duas 

universidades por decisão de uma assembleia geral de professores e alunos e funcionários, 

era assim que os professores eram contratados.  

Então, eu acho que eu aproveitei bem. Mas eu compreendo muito bem, mas muito 

bem a situação do seu irmão, porque a volta ao Brasil foi terrível e continua doendo, porque 

continua doendo nas costas dos 190 presos de ontem, não sei quantos presos de dois dias 

atrás que tem que pagar fiança de R$ 20 mil por todos os 200 e tantos mortos, jovens da 

periferia no semestre passado e daí por diante. Porque eu acho que o Brasil já estava mal, 

quando eu cheguei, e anda muito mal, ao contrário de visões otimistas.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Angela, queria te fazer uma 

pergunta na sessão. Você tem algum grau de parentesco com o Cândido Mendes de 

Almeida ou Luciano Mendes de Almeida? 

 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Tenho. Quer que eu conte a 

história da minha família? Eles vieram de Portugal, esses Mendes de Almeida, foram para o 

Maranhão, daí o que seria irmão do meu avô Candido Mendes de Almeida foi para o Rio de 

Janeiro, a família se instalou lá e ficaram milionários. 

E depois, o meu bisavô, que é o João Mendes de Almeida, veio para cá, eles 

moravam na Praça João Mendes, em uma casa que hoje é uma padaria, Santa Teresa se não 

me equivoco, mas sempre ficaram pobres. E advogados todos, foram professores da 

faculdade, juristas.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Como não é pobre? Não é pobre, 

não tem propriedade. Eles eram pobres, porque eles tinham a propriedade dessa casa e só. 

Eu estou comparando com o Cândido Mendes de Almeida.  

 

 

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

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – A história da padaria. Eu trabalhei 

na França em um lugar chamado Villepinte, que é uma favela, hoje é o maior lugar de 

índice de tudo. Eu trabalhei em uma organização da Febem lá, de crianças pequenas, e não 

dava para ir de carro porque era perigoso. Então, eu ia a pé.  
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Um dia, estou saindo a pé lá, tão cansada, e vejo uma casa cheia de couve. Um 

jardim cheio de couve. Não existe couve na França, na Europa. E eu vi aquele monte de 

couve. E eu toquei a campainha e veio uma portuguesa. Aí eu perguntei “Isso é couve?”. E 

ela disse, “É couve que eu trouxe do Brasil”. Aí eu expliquei para ela que tinha um bando 

de exilados em Paris que ia adorar comer aquela couve. E comecei a chorar. A moça ficou 

toda: “Não, não precisa chorar, eu dou a couve para quem quiser”. 

Aí ela me deu uma sacolona de couve. Aí eu perguntei, “Mas onde que você morava 

no Brasil?”. Ela falou, eu morava em São Paulo e eu e o meu marido a gente trabalhava em 

uma padaria na Praça João Mendes, que é a padaria que a Angela falou agora. Aí eu 

chorava mais ainda, porque meu Deus, era a padaria dos parentes da Angela.  

“Meu Deus, como eu fui cair em uma mulher que trabalhava na padaria dos parentes 

da Ângela e está dando couve para fazer uma feijoada com couve para todos os 

brasileiros?” Saí com duas sacolonas de couve. É coisa que aqui não tem significado 

nenhum, mas lá, na miséria emotiva que a gente vivia, era um negócio tão grande, de ir 

para livro, de chorar um negócio desses, dessa coisa da ditadura que obrigou a gente a fazer 

de tão pouco uma emoção tão grande.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Celeste. Eu estou 

um pouco apavorado, porque eu tenho que ir para a abertura do Congresso da UE, em 

Ibiúna. Peço desculpas. Você quer fazer uma retificação, certo? 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE MARCONDES – Sim. Como isso vai constar em ata 

nessa reunião, eu tenho muitos lapsos de memória. Quando eu me referi aos meus 

torturadores, os quais eu me lembrava o nome, o mais presente de todos era o agente 

Timóteo, que ainda está vivo no Rio de Janeiro, e ao capitão Gomes Carneiro.  

Eu acho que eu me referi ao Guimarães. Mas o Gomes Carneiro também era o mais 

cruel de todos. Como foi no Rio de Janeiro, não compete a essa Comissão, mas eu não 

queria falhar na informação.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a ver. Muito obrigado. 

Queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes hoje. A todas as pessoas que 

acompanharam. A sessão está encerrada. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 15 de outubro de 

2013. Octogésima sexta sessão da Comissão da Verdade, Auditório Dom Pedro. O caso 

de hoje é para ouvir o subgrupo dos trabalhadores. Nós vamos ouvir hoje, o depoente 

hoje é Firmino Cardoso dos Santos, 86 anos, ex-motorista da extinta CMTC. Foi diretor 

do Sindicato dos Motoristas de São Paulo nos cargos de secretário geral e vice-

presidente. 

Essa sessão, este é o Sr. Firmino Cardoso dos Santos que vai depor, e ao meu 

lado Sebastião Neto, da Comissão Nacional da Verdade, subgrupo dos trabalhadores. 

Eu passo a palavra ao Sebastião Neto, passo a palavra ao Sebastião Neto para que ele 

comande, coordene os trabalhos e esta oitiva. Com a palavra Sebastião Neto. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É, este trabalho é baseado neste questionário do 

Grupo 13 da Comissão Nacional da Verdade, ou seja, o grupo dos trabalhadores sobre 

ditadura e repressão aos trabalhadores e às trabalhadoras e ao Movimento Sindical. 

Nós temos 11 pontos de objetivo de trabalho, então a ideia aqui, Firmino, a ideia 

Firmino é ver o período em que houve uma violência, ou que houve uma intromissão 

das polícias da repressão no sindicato. 

Então, talvez você pudesse falar para a gente, primeiro, quem você é, seu nome, 

quando você entrou lá na Leopoldina, na CMTC, e depois a gente vai falar de quando 

você era Diretor. Se você se apresentar para a gente. 
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O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Olhe. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só fale seu nome, o resto, 

fale o que o senhor quiser e como o senhor quiser. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Eu sou o Firmino Cardoso Santos, 

ex-cobrador da CMTC, aliás, da Lapa Auto-ônibus Sociedade Anônima, localizada na 

avenida Leopoldina 700, o número não me recordo, era Lapa Auto-ônibus Sociedade 

Anônima. Depois, em 1947, veio a CMTC e encampou todas as demais empresas, 

menos a empresa Alto do Pari e a Rede Gatti então, ficou a CMTC dona de todo o 

transporte coletivo na Capital de São Paulo. 

Em 1947, A CMTC tomando conta de todas as empresas, eu tinha tirado a carta 

de motorista e passei a ser motorista. Então a CMTC me deu a chance de eu fazer 

exames e passar para ser motorista na CMTC. Então, fiquei na CMTC até 1981, então, 

trabalhei entre Lapa Auto-ônibus e CMTC, 36 anos. 

Nesses períodos aí, houve eleições no Sindicato dos Condutores de Veículos de 

São Paulo, na rua Pirapitingui 75, onde nós construímos aquele prédio que está lá, na 

sede central, e continuamos ali. Veio a intervenção, depois, que nós fomos detidos e 

fomos para o DOI-CODI, ficando no DOI-CODI, lá, 4 ou 5 dias. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Foi em 1975, não é? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Foi, em 1975. 

E depois, nós retornamos ao sindicato, aí nós tínhamos sido cassados pelo 

Ministério do Trabalho. Entramos depois que fomos absolvidos, entramos com recurso 

e o sindicato disse que nós não participávamos mais. Então, veio a intervenção do 

sindicato e passou por uma porção de diretorias, lá. 

Também não voltamos mais a exigir volta ao sindicato, mas continuamos 

trabalhando na CMTC até 1981, a nossa diretoria. O Presidente era o Alcídio Buono e 
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eu, naquela altura já estava como Vice-Presidente, fui o Secretário Geral do Sindicato e 

depois o Vice-Presidente, onde terminou o mandato. Terminou o mandato com 

cassação, né? Cassaram nosso direito. 

Depois, a Justiça também nos deu o retorno dos direitos políticos, sindical, né? 

Mas aí nós não retornamos mais. Não retornamos e não nos interessamos mais, tanto eu 

como o Alcides Buono que era o Presidente, e eu era o Vice-Presidente. Isso é o 

depoimento que a gente tem a dar, e continuei trabalhando na CMTC até ela terminar 

quando o Maluf veio e cassou a empresa. É o que eu tenho a declarar. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Fale para a gente 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fale no microfone, por 

favor. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quando vocês, como foi a intervenção? Vocês 

foram presos? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Nós fomos presos. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Para onde vocês foram levados? O que 

aconteceu? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Estivemos no DOI-CODI, 5 ou 6 

dias e depois fomos lá para o DOPS, do DOPS fomos lá para, lá no Brás, na rua do 

Hipódromo, ficamos lá para terminar o mandato, aí a Justiça determinou a soltura nossa 

e voltamos a trabalhar. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, mas o que aconteceu no DOI-CODI? Vocês 

foram bem tratados, foram torturados? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – No DOI-CODI fomos torturados, 

pau de arara, torturado de tudo quanto foi jeito, e era para mim, principalmente, que não 

queria confessar que participava do Partido Comunista, aí, me mandaram, disseram que 

iam mandar me jogar no Rio Tietê, mas isso não aconteceu.  

Graças a Deus estou vivo ainda, já completei 86 anos esse mês passado, esse 

mês agora que nós estamos, dia 08 de outubro. Completei 86 anos e estou vivo, ainda 

estou trabalhando, fazendo alguma coisa daquilo que eu preciso fazer para poder 

sobreviver.  

É isso que eu tenho a declarar para os senhores e nada mais que eu queria 

lembrar. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas a acusação, quando vocês foram presos, 

qual era a organização que você estava ligado e qual era a acusação que eles tinham 

sobre isso? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – A alegação que eu tenho a alegar é 

de que eu era dirigente sindical, porque os companheiros que me indicaram me deram 

os postos do sindicato para eu funcionar como secretário, como vice-presidente, como 

procurador de aposentadoria para os trabalhadores, entende? Então, eu fazia aquilo que 

era necessário, 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, mas quando vocês foram presos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espere um pouquinho, 

Neto, deixe um pouco mais, parece um interrogatório, vamos falar mais normal. Conte 

um pouco da sua vida, como que o senhor começou com a consciência política, como o 

senhor entrou para a CMTC, comece a contar quem é o Firmino, de onde nasceu, 

quando veio para São Paulo, comece a contar um pouco da sua vida. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Eu nasci no Estado de Sergipe, no 

município de Nossa Senhora das Dores, vim para São Paulo em 1945, inclusive para 

sair de Aracaju para pegar o trem para vir para cá, precisei tirar atestado de 

antecedentes, vim para o interior de São Paulo, Santo Anastácio, trabalhei em Santo 

Anastácio na roça muito tempo. 

O meu procedimento sempre foi de honestidade com tudo, sabe? Nunca 

participei de partido político nenhum, antes, mas aqui no sindicato, entende? Onde fui 

ser Secretário Geral e depois Vice-Presidente, então, eu passei a funcionar como os 

companheiros que já estavam, entende? E participava também, não é? Reunia com os 

organizadores, entende? Para poder ter condições de conversar com o trabalhador no 

seu setor do trabalho. E assim, 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando o senhor veio para 

São Paulo? O senhor lembra? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Eu vim em 1945. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois da guerra? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Como é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando terminou a guerra? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – É, quando terminou a guerra. Fim 

da guerra, inclusive, precisava ter salvo-conduto para poder viajar de Sergipe para cá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí, quando terminou a 

guerra o senhor foi para Santo Anastácio? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Aí fui para Santo Anastácio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos o senhor 

tinha? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Eu tinha de 17 a 18 anos, por aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Veio só ou veio com a 

família? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Eu vim com um cunhado meu que 

tinha casado há pouco tempo. Ele veio para cá e eu vim de companhia dele, para São 

Paulo. Fui trabalhar na roça, trabalhava, tocava 2 alqueires de roça, plantava algodão 

naquela ocasião. Então, não participava de partido político nenhum. 

E aqui, no meio dos companheiros eu tinha que estar aliado a eles, entende? Seja 

nesse partido ou naquele, entende? Mas eu não me declarava que era do Partido 

Comunista, eu participava, a turma gostava de mim, me elegia, continuei. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando o senhor veio para 

São Paulo? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Em 1945. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não em Santo Anastácio, 

aqui em São Paulo. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – De Santo Anastácio para cá eu 

fiquei dois anos na roça. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dois anos, e aí veio aqui e 

já entrou de cobrador? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Entrei de cobrador de ônibus na 

Lapa Auto-ônibus Sociedade Anônima, depois passei para motorista, trabalhei em todos 

os setores da CMTC. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi criada a 

CMTC? Quando o senhor entrou na CMTC, o senhor lembra? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Em 14 de dezembro de 1946, aliás, 

na Lapa Auto-ônibus Sociedade Anônima. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E na CMTC? 
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O SR. FIRMINO CARDOSO SANTOS – Na avenida Leopoldina que não me 

recordo agora do número. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Em 1947, ela ficou pouco. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Acabou a Lapa Auto-ônibus 

porque a CMTC encampou, então, fiquei como empregado da CMTC e fiquei até 1981, 

em 1981 eu saí. Saí porque quis, entende? Não porque a empresa me mandasse embora. 

Então... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor trabalhou na 

CMTC entre 1947...? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – De 1947, da CMTC, eu era 

empregado da Lapa Auto-ônibus, de 1947 para cá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E quando foi a 

data da sua prisão? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – A data da minha prisão agora 

eu não recordo, entende? Não me recordo agora. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O mês, o ano, assim, não 

lembra? Que mês foi? 
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O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O ano? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Fiquei 6 meses, 6 meses tudo, 

depois fui absolvido. Fui absolvido lá na... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando o senhor foi para o 

Hipódromo? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – “heim?” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando o senhor foi para o 

Hipódromo? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Para o Hipódromo, eu também 

não tenho a data, não. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O ano, que ano foi? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Ah! O ano foi 1975 para 1976, 

uma coisa assim. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De 1975 para 1976? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – É, por aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E quantos companheiros do 

senhor lá do sindicato da CMTC foram lá para o DOI-CODI? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – DOI-CODI, primeiro foi o 

Buono, Alcídio Buono que era o presidente do sindicato. Depois fui eu que era o 

secretário, e assim, depois tinha o Baeza, também estava lá no DOI-CODI. Então todos 

nós passamos por essa tortura aí, entende? Lá fomos torturados, lá no Hipódromo não 

fomos torturados, no DOPS também não fomos torturados. Mas, estava preso assim, a 

mesma coisa. Eu não gosto nem de lembrar dessas notícias, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não vou ficar, eu já 

percebi que o senhor está evitando. Eu não vou ficar torturando o senhor aqui de novo 

com esta lembrança. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não. Não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o senhor foi lá para o 

DOI-CODI em 1976? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Em 1976, né? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Foi em 1976. Não tenho 

lembrança também, não tenho lembrança mais. Se foi 1976, eu já estou com 86 anos, 

entende? Então estou veterano. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Firmino, o que eles queriam saber de vocês lá no 

DOI-CODI? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – No DOI-CODI? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, o que eles queriam? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Se nós era comunista. 

Enquanto não confirmava, entende? Era cacetada, perturbação. Fazer o que, né? Está na 

mão tem que sofrer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor viu, além do seu 

grupo, o senhor viu mais alguém lá preso sendo torturado? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não, não. Era isolado, era 

levado para uma sala isolado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor ficou naquela 

salinha lá de cima? Foi para a solitária ou não? 
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O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não. Solitária não. Não fui 

para a solitária, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi para a cela forte? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Tinha promessa de me 

liquidarem comigo e jogar no Rio Tietê. Que eu já conheço aquela água podre dali do 

rio, atravessava naquela ponte quando era ainda de madeira, entende? Depois o Jânio 

Quadros veio construiu aquelas estradas lá do dois lados que hoje é 4, 5 vias de cada 

lado, né? E assim a gente sofreu. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Vocês quando chegam no DOI-CODI ficam 

presos juntos o senhor o Buono? Ou foi separado? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não, foi separado. O Buono 

foi primeiro, depois eu fui eu. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O Baeza foi preso também junto? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – O Baeza estava lá também já, 

mas eu não sei se ele foi primeiro ou foi por último, entende? Eu fiquei isolado lá no 

DOI-CODI. Numa sala isolada. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Alguns dias? 
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O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – É, alguns dias que eu fiquei lá 

no DOI-CODI, fiquei isolado. Não tinha contato com meus companheiros, não. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Aí o senhor vai encontrar de novo o Buono e o 

Baeza onde? Na cadeia? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Na cadeia. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas onde? Lá no próprio DOI-CODI? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Lá no DOPS e depois no DOI-

CODI. E depois lá no Brás. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – No Hipódromo? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – No Hipódromo, rua do 

Hipódromo. Ali foi, era tratado lá, não tinha tortura lá. Ali não tinha tortura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí o senhor volta a 

trabalhar ou ficou um período desempregado? Quando que o senhor foi readmitido? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Quando eu retornei, voltei a 

trabalhar. Fiquei até 1981 na empresa. Porque eu era, eu tinha direito no sindicato, 

entende? Era representante do sindicato, então me retornaram à empresa, retornei à 
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empresa e fui trabalhar. Fiquei até 81, saí quando eu quis, quando eu quis sair da 

CMTC. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É, mas nessa, e nessa época, porque o senhor 

tinha falado que algumas pessoas orientavam vocês. O senhor falou Moisés. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – É, já faleceu faz tempo. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ele era um dirigente do partido, é isso? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Ele era dirigente do partido, 

mas ele que orientava os procedimentos nossos, né? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sei. E quando vocês são presos tem prisão de 

outras pessoas do partido acusadas junto com vocês ou só os motoristas? Só os 

condutores? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Que eu conheça não. Nós 

éramos separados, não é? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Foi uma prisão contra vocês lá do Sindicato dos 

motoristas? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Contra nós e o sindicato para 

poder cassar o nosso mandato, e nós. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – e a DRT teve algum papel nisso? Delegacia 

Regional do Trabalho? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Teve. DRT depois devolveu 

os direitos políticos nossos. DRT devolveu. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, mas quem é que afasta vocês do sindicato? 

Vocês são presos? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Somos. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quem que diz “vocês não são mais diretores”? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Bom, agora isso aí eu não sei 

lhe explicar quem é que afasta. Eu sei que é a Delegacia, a Delegacia Regional do 

Trabalho na época é quem comandou o pessoal do sindicato. Na época eram eles, 

entende? Agora, se tem outros caminhos eu não sei. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas aí colocaram outros diretores, lá? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Colocaram interventores. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O senhor lembra o nome do interventor, não? 
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O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não. Agora eu não me 

recordo, já faz muito tempo, entende? Eu não me recordo quem foram os interventores 

mais. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A gente consegue, a gente consegue recuperar. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – É o que eu tenho a dizer. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – E você lembra, você lembra Firmino se tinha 

assim às vezes policiais circulando dentro do sindicato, ou 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Se tinha eu não sei. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sei. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Se tinha eu não sei porque 

nesse mundo aqui as coisas é tudo escondida, né? (Risos) Não sei se ainda continua, 

entende? Bom, eu não estou participando mais de política sindical. Não estou, cuidei só 

de viver agora tranquilo entende? Ir para a roça. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sr. Firmino, nós queremos 

respeitar a sua, o seu sofrimento aí, mas para o sindicato o senhor nunca mais voltou 

como dirigente? 
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O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não. Como dirigente, não. 

Nunca pretendi voltar mais como dirigente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nem pensou mais? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – E nem pensei mais. Às vezes 

eu ia lá, ia no dentista, mas fazer alguma coisa assim, não. Tinha título de sócio remido, 

porque 20 anos parava de pagar. Eu tenho título de sócio remido do sindicato. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O senhor, porque depois vai ter eleição no 

sindicato só em 1979 se não me engano. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Era de 2 em 2 anos. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, mas aí fica o sindicato sob intervenção acho 

que 4 anos, se não me engano. Só vai ter eleição em 1979, se não me engano. Nessa 

época, que o senhor sai da cadeia até ter a primeira eleição, o senhor... 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Não participamos mais. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não participou mais? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Nem eu e nem o Buono, que 

era o presidente, não participamos mais.  
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Vem outro pessoal em 1979? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – É, vem outro pessoal em 

1979. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Que é quando vai ter eleição? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – É. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Está bem. Acho que é isso, tranquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor podia usar a 

palavra para fazer a sua despedida, as suas considerações finais. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O que o senhor quiser dizer para o pessoal aí, 

fique à vontade. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Eu agradeço o pessoal aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor fale o que o 

senhor quiser. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Ao senhor, aos que estão nos 

assistindo. E só posso agradecer, saí de casa e deixei um rapaz lá que estava ajudando 
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ele a fazer uma pintura lá na minha casa que está danificada, e vou ter que voltar para 

casa para trabalhar. Tá? 

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

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Muito obrigado os senhores, a 

gente agradece pela gentileza que vocês têm prestado à gente, né? O Buono já depôs, 

né? Então, estamos aí. Se precisar de mais alguma coisa a gente virá, ou... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O senhor lembra o número do seu prontuário na 

CMTC? 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Eu lembro, os meus 

prontuários da CMTC eu passei para um moço aqui hoje, era, primeiro prontuário era 

172, eu era cobrador, depois veio a CMTC passou para 6468, depois mudou para 9119 

que foi o último prontuário, chapa, né? Era chapa. E o número do prontuário era 2309, 

eu lembro, disso aí eu não esqueço. Era 2309 o meu prontuário na CMTC, primeiro era 

chapa e depois ia transferindo de função, eu fui uma pessoa... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sr. Firmino, a gente foi no arquivo lá e vamos 

pegar cada um desses prontuários, vamos ver o que a empresa anotava sobre vocês. 

Então, talvez a gente volte a precisar de sua ajuda, porque o senhor vendo no 

documento e vai dizer, Ah! Isso aqui eu lembro, porque vai dizer lá foi afastado por tal 

ciosa, tem tal coisa. E parece que tem, já o Bira foi lá no arquivo do estado, já localizou 

que a CMTC pede ajuda ao DOPS para controlar as coisas lá dentro.  

Já achamos este documento, a gente quer mostrar depois para você e contar com 

a sua cooperação naquilo que for possível, mostrando os documentos para você. 
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O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Tudo bem, se eu estiver vivo 

eu estou disposto a fazer. 

(Risos.) 

 

É, porque 86 anos já completei, né meu amigo? Mas estou trabalhando, entende? 

Não paro. Eu acho que ainda estou perfeito, entende? Para ter lembrança de tudo isso, 

entende? Inclusive coisas do passado, entende? Dentro da garagem da Leopoldina, na 

ocasião, eu fui eleito lá a um cargo não sei de que que foi também. A categoria gostava 

de mim e eu me sinto honrado com isso, entende? 

 

O SR. – A queima dos quepes. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – O quepe? O quepe foi nós que 

derrubamos. O quepe, a gravata queimamos no Jardim da Aclimação. Queimamos, 

fizemos fogo lá, uma fogueira e botamos o boné, chamamos a categoria para assistir e 

queimamos lá o quepe e o boné. Tá. 

 

(Risos.) 

 

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

obrigado. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Obrigado os senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. 
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O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – A senhorinha aí também. 

(Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Encerramos mais uma 

sessão da Comissão da Verdade, Octogésima Sexta, hoje do grupo dos trabalhadores 

com o Firmino Cardoso dos Santos. Muito obrigado. A sessão está encerrada. 

 

O SR. FIRMINO CARDOSO DOS SANTOS – Eu que agradeço aos senhores. 

 

*      *      * 

 

(Aplausos.) 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

15/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vamos lá. Qual é o roteiro 

de hoje?  

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.. Quinquagésima 

Quinta Audiência Pública, 15 de julho de 2013. 

Instalação. Está instalada a 55ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 15 de julho de 2013, na Assembleia 

Legislativa no Auditório Dom Pedro, para a oitiva dos depoimentos sobre caso 

Raimundo Eduardo da Silva. 

Está tendo internet ou não? Está? Então vai ser o Auditório Dom Pedro, mas 

para a pessoa poder procurar. 

Formação da Mesa. Queria convidar para compor a Mesa o Hélio Jerônimo da 

Silva e a Magda Aparecida da Silva, por favor. (Palmas.) 

Hélio sente aqui e a Magda aqui. Hélio Jerônimo da Silva e Magda Aparecida da 

Silva. Não deu para fazer a credencial de Mesa, não é? 

Vamos lá, venha cá Magda, por favor. Vai passar memorial? Vai escurecer? 

Veja com ele como é que fica a imagem, para ele poder transmitir. Apaga lá em cima? 

Tem que subir lá? A menina ajuda a gente, lá da web, ótimo. Dá contraste suficiente 

para você ler? Então vamos lá.  
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A SRA. -  Raimundo Eduardo da Silva, assassinado em 5 de janeiro de 1971. 

Nasceu dia 23 de março de 1948 em Formiga - MG,  e militava na ação popular. 

Dados biográficos. Nasceu em 23 de março de 1948, natural de Formiga, filho 

de Pedro Eduardo e Maria Francisca de Jesus. Foi morto em 5 de janeiro de 1971, 

militante da AP. Era estudante, negro e trabalhava como operário metalúrgico na cidade 

de Mauá na Grande São Paulo.  

Estudou no Colégio Estadual Visconde Mauá, atuava junto ao grupo de jovens 

da Igreja no Jardim Zaíra, onde foi presidente da Sociedade Amigos do Bairro. Entre 

1967 e 1970, trabalhou nas empresas Fertilizantes Capuava, Laminação Nacional de 

Metais e IBRAPE.    

Dados sobre a sua prisão: Sua morte alcançou repercussão na imprensa quando o 

padre Giuliano Vicini e a assistente social Yara Spadini foram presos e torturados 

porque portava a matriz de impressão de um panfleto denunciando a morte sob tortura 

de Raimundo.  

O Arcebispo Metropolitano de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arns os visitou na 

prisão e procurou o governador Abreu Sodré a fim de obter autorização para dar 

assistência médica aos dois. Em 4 de fevereiro, após o fracasso do encontro com o 

governador, redigiu um aviso distribuído em todas as paróquias denunciando as torturas 

sofridas pelos dois e exigindo um inquérito para apurar os fatos e aplicação de punição.  

Na apelação de número 38.650 do STM, a página 308 referente à defesa de 

padre Giulio e da assistente social Yara pode ser recuperada a parte dos fatos, a saber, 

abre aspas, Apurou que no dia 23 de novembro de 1970 o operário Raimundo fora 

golpeado por um pontaço de faca em uma briga comum. Fora operado e estava 

internado em uma Casa de Saúde, a sentença fala em SAMCIL, sendo retirado do leito 

hospitalar por investigadores quando ainda necessitava de tratamento médico. Apurou 

mais que o rapaz morrera cerca de um mês e meio depois de haver recebido a facada no 

dia 5 de janeiro no Hospital do Exército em São Paulo onde se encontrava a disposição 

do CODI conforme documentos oferecidos pelo DEOPS e que se encontram as folhas 

138 e 141.  
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Seu irmão, Hélio Jerônimo da Silva contestou essa versão. Segundo ele, 

Raimundo foi retirado da clínica aonde se convalescia de cirurgia, levado para o DOI-

CODI em São Paulo, a antiga OBAN e não para o Hospital do Exército localizado no 

bairro do Cambucí. No Hospital do Exército, quando procurava saber notícias do irmão, 

Hélio sobe por um oficial, o qual não quis se identificar, que Raimundo estava no DOI-

CODI em São Paulo.  

Hélio esclareceu que durante este período sua mãe levava roupas e alimentos 

para serem entregues para Raimundo já que as visitas não eram permitidas. Finalmente 

em 4 de janeiro de 1971, um dos policiais se recusou a receber os alimentos alegando 

que a pessoa a quem eram destinados já estava fedendo há muito tempo, entre aspas. Os 

familiares foram então procurar Raimundo no IML, onde foram informados que o 

mesmo já havia sido enterrado como indigente no Cemitério de Perus. O atestado de 

óbito só foi fornecido à família um mês depois. 

Apenas Três anos mais tarde, os restos mortais de Raimundo puderam ser 

exumados e sepultados em local escolhido pela família. A necropsia foi feita no IML de 

São Paulo em 22 de janeiro de 1971 pelos legistas João Gregorian e Orlando José 

Bastos Brandão, que não relataram as torturas sofridas por Raimundo e deram como 

causa mortis peritonite.  

Os relatórios dos Ministérios da Marinha e Aeronáutica, encaminhados ao 

Ministro da Justiça em 1993, afirmam que ele, entre aspas, faleceu em 5 de janeiro de 

1971, em virtude de agressão a faca por parte de outro peso, fecha aspas. 

Na documentação do IML, no exame necroscópico, foi encontrada a prova que 

estabeleceu a morte e independência policial ou assemelhada, abre aspas, vítima de 

agressão à faca, arma branca, em data de 23 de novembro de 1970, às 15h, sendo 

socorrido pela SAMCIL e posteriormente encaminhado ao Hospital Central do Exército 

aonde veio a falecer às 2h45, de 5 de janeiro de 1971. 

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o Relator do caso 

general Osvaldo Pereira Gomes votou pelo deferimento do caso aprovado por 

unanimidade em 14 de maio de 1996.  
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Esses dados foram extraídos do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil, de 1964 a 1985 produzido pelo IEVE, Instituto de Estudos Sobre a 

Violência do Estado, Imprensa Oficial de São Paulo de 2009.    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Koba vai ler um 

documento, né? Eu queria pedir para o Carlão e para o Pereirinha sentarem aqui junto 

aos microfones, que depois que os familiares depuserem, eu gostaria de ouvi-los 

também, o Carlão e o Pereirinha, por favor, companheiros, Koba com a palavra.  

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas, eu vou ler agora 

uma carta que foi escrita em homenagem ao Raimundo pelos companheiros dele de AP 

no mesmo mês da morte dele em janeiro de 1971.  

“Ao companheiro Raimundo Eduardo da Silva. Dias antes de receber a notícia 

de sua retirada do Hospital de Santo André pela OBAN, te enviei uma poesia e depois 

soube que você não havia recebido. Era uma poesia de Paul Éluard que dizia o seguinte.  

‘A noite que precedeu a sua morte foi a mais curta de sua vida, a ideia que ainda 

existia queimava lhe o sangue nos pulsos, o peso de seu corpo esmagava, sua força o 

fazia gemer e bem no fundo desse horror foi que começou a sorrir, pois não tinha só um 

companheiro, tinha milhões e mais milhões para vingá-lo e ele o sabia. E o dia nasceu 

para ele’.  

Eu estava também de cama doente e não pude te visitar, mas sabia de você todos 

os dias. Soube quando a DOPS de São Bernardo que desencadeou uma repressão em 

massa contra os operários e suas famílias em Mauá e Santo André tentou te tirar do 

hospital e da tua tranquilidade mesmo diante dessa situação. 

Depois, no dia 22 de dezembro a OBAN te arrancou da cama, onde você ainda 

tomava soro, soube onde de tua morte. Soube ontem que seus pais souberam de tua 

morte quando o Hospital Militar lhes entregou teu atestado de óbito com um cínico 

diagnóstico, edema pulmonar agudo.  
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Mesmo assim não consigo te imaginar morto, não consigo acompanhar mesmo 

na imaginação o que fizeram contigo, desde o momento em que te arrancaram da cama, 

indefeso e em estado grave para te prender e depois te assassinar. É extremamente 

doloroso imaginar a tua agonia e morte em mãos tão frias e sordidamente assassinas, e o 

teu enterro clandestino realizado às escondidas por teus próprios torturadores e 

carrascos.  

Você tinha 22 anos, uma bondade sem limites, um sorriso manso, uma paciência 

de quem sempre sabia ouvir e entender. Uma inteligência que permitia sempre avançar 

no rumo certo com passos às vezes lentos, porem seguros. Mesmo às vésperas de tua 

morte, você soube se lembrar e cuidar de avisar a tua mãe, de tranquilizá-la dizendo, -

‘Avise mamãe que estou bem e que tudo se resolverá bem’.  

Você sabia que não era bem assim, a polícia cercava o teu leito e te ameaçava 

pressionado um moribundo para que pagasse ainda o preço do silêncio.  

Você ainda estava chocado com o acidente que lhe levara ao hospital e com sua 

sorte.  

Em teus poucos dias de vida, muito sofrimento e muita miséria te fizeram curtir 

e acumular uma grande força. Se somarem você àquela tranquilidade de teu pai operário 

com a energia e determinação de tua mãe, mas mesmo assim a faca da morte sempre 

espanta e nos faz mais velhos, maiores. 

Os amigos que te viram, diziam de tua magreza impressionante, de tua 

tranquilidade mesmo assim.  

Meu irmão, Raimundo, não consigo te imaginar morto, assassinado de forma tão 

infame e covarde. E há uma razão profunda para isso, o que você foi, o que você fez e 

representa não morre nunca, é eterno. A inteligência não morre, o terror é impotente 

para mata-la, você sabia onde devia ir, como e com quem.  

O teu amor a teus familiares, aos amigos e companheiros, à classe operária, ao 

povo e ao Brasil, ninguém e de nenhuma forma conseguirão apagar e matar. Este amor 

que te fez amado de todos e odiado pelos que odeiam a classe operária, o povo 

brasileiro e o Brasil, esta ditadura de traição nacional.  
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Como poderiam eles, arrancar de teu corpo magro, recém-operado e tua agonia 

tão dolorosa essa força imensa, invencível e eterna com apenas as armas nas mãos 

assassinas, a tua dedicação à causa da classe operária e de todo o povo.  

A sua luta pela libertação não morreu e nem morrerá jamais, renasceu com mais 

força ainda em todos nós. Quem poderia apagar essa chama, se cada morte desperta 

milhões para uma nova vida? Se cada um que tomba como você que provoca o 

despertar de milhões que vem ocupar o seu lugar com os olhos voltados para o teu 

exemplo e o coração pulsando por segui-lo fielmente. 

O teu sentido proletário de solidariedade, de amor aos companheiros e dedicação 

sem honrarias, de servir ao povo sem retribuições, de lutas sem vanglorias, de decisão 

de ir até o fim sem a angústia dos inseguros, tudo isso, meu irmão Raimundo, não pode 

morrer jamais e ninguém será capaz de matar.  

Quem morre por isso vive eternamente. Assassinaram em você um corpo mau 

tratado, doente, dolorido e libertaram em nós forças que se somaram as tuas e que irão 

despertar milhões de jovens como você, que lutarão por tua classe, teu povo e tua pátria. 

Milhões de jovens negros como você que lutarão contra a desigualdade social e a 

discriminação racial, milhões de operários como você que lutarão contra a dominação 

de classes, a repressão política e a repressão contra as classes dominadas com a certeza 

que construiremos um novo mundo, o das classes trabalhadoras. 

Milhões de brasileiros como você que lutarão pela libertação do Brasil e o início 

de um novo tempo de Brasil livre, democrático, soberano e realmente para os 

brasileiros.  

Vê, meu irmão Raimundo, como você não morreu, vê porque eu não posso te 

imaginar morto se você nos faz mais vivos e fortes lutando pela vida contra o terror de 

uma ditadura assassina. 

Te vejo portanto sorrindo, aquele mesmo sorriso e concordando conosco, te vejo 

de novo tranquilo e descansando um pouco, depois de um grande sofrimento, te vejo de 

novo entre nós com tua força, tua presença nos ajudando a cada passo e em todos os 

lugares e tarefas.  
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Te vejo sendo levado com teu exemplo a milhões de nomes amigos, lembra-se 

do Edson Luiz? De tantos outros?  

Te vejo de novo sorrindo e inclusive com justo orgulho por ampliar de forma tão 

heroica e inesperada a tua própria história pra entrar para a historia dos moradores de 

teu querido bairro Zaíra, em Mauá, dos operários de são Paulo e do Brasil, e de teus 

irmãos de todas as classes oprimidas.  

Eu fui teu irmão branco e nós fundimos hoje com o vermelho de teu sangue 

derramado por um futuro de liberdade que será conquistado pela luta de milhões no 

Brasil e em todo o mundo. 

Agora que cumpri esta tarefa, estou também tranquilo e livre para cumprir outras 

a começar pela denúncia do crime cometido contra a tua vida, tua classe e nosso povo. 

Um grande e fraternal abraço de teus milhões de amigos, companheiros e irmãos. 

São Paulo, 16 de janeiro de 1971” 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pereirinha, Carlão, venham 

para a Mesa. Venham compor a Mesa, Carlão sente aqui, Pereira sente aqui. Arrumem 

uma cadeira mais confortável para o Pereirinha. Carlão senta aqui do lado do irmão e o 

Pereira senta para cá.  

Bom, então vamos organizar a Mesa direito. Essa Mesa está composta aqui além 

dos dois familiares, o Carlão Gilberto, é Pereira também? Vamos lá, o Carlão Gilberto 

Pereira e o Pedro Pereira Nascimento, o Pereirinha, o nosso companheiro para fazer o 

testemunhal de hoje. Então vamos começar primeiro pelo Hélio. Hélio dá o microfone 

para ele. Pronto, você começa o depoimento.  

Então com a palavra o Hélio Jerônimo Da Silva, o irmão do nosso companheiro 

da audiência de hoje, então com a palavra, do Raimundo, com a palavra o Hélio. 
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O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Olha pessoal, é até difícil de falar 

hoje, é a primeira vez que eu estou falando perante público, já falei em escola, inclusive 

em Mauá onde era o berço do Raimundo.  

Então talvez lá era mais fácil de falar, pelo pessoal que conhecia muito o 

Raimundo, porque ele foi ali da redondeza, foi presidente da Sociedade Amigos do 

Bairro, tinha bastante amigos, então falar dele era muito fácil, mas para falar a historia 

dele aqui mais ou menos aqui perto de vocês eu me sinto meio acanhado, mas eu vou 

passar para vocês mais ou menos o que representou o Raimundo para nós. 

Ele foi além de um irmão, ele foi um filho, a gente se respeitava muito, e tanto é 

que eu na época, eu participava, eu era um dos membros do PCB e em Mauá, estava 

todo mundo para lá e estava começando a crescer aquela juventude, era uma juventude 

bastante sadia, mas interessante também que eles tinham o lado social um pouquinho na 

época meio baixo, precisava melhorar um pouco. 

Aí juntou-se o Raimundo Eduardo da Silva, o Olivier Negri Filho e um grupo de 

pessoas lá e inclusive o nosso amigo que está presente aqui, o Pereirinha, também que 

esteve morando lá, ele o Betinho e começamos aquele movimento e aí eu fui e me 

entreguei também na AP, Ação Popular. Bom, isso foi, várias lutas, teve, tanto contra o 

regime como também contra o atual da época, as administrações que existiam ali. E 

aquilo começou a mexer muito com o pessoal, começou e o pessoal aí está forte.  

O Jardim Zaíra, um lugar onde era uma fazendinha, hoje criando pessoas assim, 

como o Olivier, o Raimundo, já veio o Pereirinha, já vem o Gil, a Jô, a Julia e a Gilda e 

um monte, tudo garotada. Bom, e aquilo foi crescendo.  

Aí, um determinado momento, uma das pessoas quis pegar a Sociedade Amigos 

de Bairro, mas essa pessoa, ele era um militar. Pouca gente, talvez a gente não fale 

muito disso aí, porque o pessoal pôs um paninho em cima e tal, mas esse militar 

chamava João Guarda, é a primeira vez que eu estou falando aqui esse nome, eu não sei 

o sobrenome dele. 

Então, o que ele me pega? Ele pega todas as fotografias das pessoas que estavam 

lá na sociedade e levou, deve ter levado para a repressão, porque ele trabalhava aqui em 

São Paulo, e deve ter trazido para cá e daí por diante começou a ter perseguição, daí por 
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diante começou a prender pessoas, ir lá buscar na casa de um, na casa de outro e o 

primeiro que foi preso, foi o Olivier. Aí ficaram atrás do Raimundo e do Betinho, e do 

Pereirinha também, esse menino que está aqui.  

E foi aquele movimento e tal, e o que aconteceu? Nós tínhamos que darmos um 

jeito, nós tínhamos que pôr esse pessoal para saírem fora. E na minha casa, de vez em 

quando eles vinham procurar, “E o seu irmão, o Raimundo, onde anda?”.  Eu falei,”O 

meu irmão, ele deve estar por aí, eu não sei do paradeiro dele”. Sabemos que o Betinho 

já saiu fora, né, agora nós precisávamos ver esse outro pessoal aí. Aquela conversinha, 

sabe, de investigador, aquela coisinha assim para endossar a gente.  

Bom, acabou. Aí, nessa saída do Raimundo, que veio para o município de Santo 

André, o que aconteceu? Ele foi morar em uma pensão. Nessa pensão em que ele estava, 

era um prostibulo lá, mas não tinha outro lugar, ele tinha que ficar ali, se ele fosse 

(ininteligível), ou por qualquer coisa, era fácil para o pessoal segurar ele, então ele ficou 

ali.  

Aí, tinha um amigo dele que estava até morando com ele, os dois juntos que 

tinham saído de Mauá, que essa pessoa é o Getúlio, que estava junto. Aí começou a 

olhar para uma pessoa que passou junto com um casal, aí esse casal achou que esse 

menino tinha mexido com a esposa dele lá, ou sei lá quem era namorada, né?  

Então o que aconteceu? Esse cara volta, puxa de uma faca e entra para dentro. O 

Raimundo estava escrevendo como sempre, ele estava ali, e o Raimundo falou, ei gente, 

para, para, para isso e o cara veio e falou, você é amigo dele? Então, tá, meteu a facada 

nele.  

Bom, aí todos me procuraram, correram e falaram, olha, o Raimundo foi 

acidentado. Aonde ele esta? Ah, ele está no Hospital Santo André. Bom, mas tem uma 

coisa, tem que limpar tudo o que está lá, porque estava lá silk screen, tinha um monte de 

coisa de silk screen e nós fomos lá e limpamos tudo lá e fomos lá para o hospital. 

Chegou lá, o Raimundo tinha sofrido uma cirurgia, aí eu falei assim, e agora, como é 

que fazer? Vão descobrir que ele está aqui. Aí, o que aconteceu? Não deu dois dias, 

realmente descobriram que ele estava lá.  
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Aí eles foram lá buscar ele. Chegou lá para pegar o Raimundo, os médicos, os 

enfermeiros, porque ele era um pouco querido, apesar do pouco tempo que ele estava 

ali, ficou querido pelo pessoal e ele estava muito enfermo, tinha inclusive tirado uma 

parte do baço. Aí os investigadores no momento, depois mais tarde foi o exército inteiro 

buscar ele. Aí pegaram ele, e o doutor não quis deixar, falou não, ele não pode sair a não 

ser com a autorização.  

Aí, eles voltaram aqui em São Paulo, pegaram a autorização e voltaram lá. Mas 

nesse meio, eu estava junto com o Pedrinho aqui, aí nós falamos assim, o Pedrinho 

falou para mim, “Se caso levarem ele, ele não vai voltar. Eles vão matar ele”. E eu falei, 

quase que com certeza. Aí, nós formamos um grupo para a retirada dele, mas como que 

nós iriamos retirar ele lá de dentro, já que estava com o comando lá dentro?  

Nós pretendíamos tira-lo pela janela, arrumava uma funerária, fazia de conta que  

iria pegar uma outra pessoa qualquer ou um cadáver, mas era ele, a gente tinha que tirar 

ele, mas não deu tempo.  

Quando nós chegamos lá, não sei se vocês conhecem Santo André, a principal 

avenida ali que chama Dom Pedro II, já tinha ali o exército quase inteiro ali, fecharam 

desde o Duque de Caxias, que hoje chama Celso Daniel, Clube Celso Daniel né, 

Magda? O Parque Celso Daniel até o hospital, mais ou menos um quilômetro estava 

fechado, não passava ninguém, trânsito nenhum passava ali.  

Aí, chegaram com camburão, camburão nada, aquele jipão, aquele jipão lá, 

jogaram ele lá dentro desse jipão e levaram ele. Aí a gente mais tarde foi atrás, disseram 

que tinham levado para o Hospital Cambuci e aí chegamos lá e ninguém sabia de nada e 

perguntaram para mim, ele era militar? Não. Então ele não está aqui. Aí mandaram 

irmos ao DOI-CODI e chegamos lá também não estava, fomos na OBAN e também não 

estava. Aí ficamos a noite inteira andando para lá e para cá. 

Bom, o que aconteceu? Depois de mais ou menos, foi no dia, nós achamos ele 

no dia 4 de janeiro, ele foi preso no dia 22 para o dia 23, nós achamos ele no Instituto 

Médico Legal, ele não, escrito lá Raimundo Eduardo da Silva, enterrado como indigente 

no hospital, só que falaram que não era em Perus não, era em Guaianazes. Daí nós 

fomos à Guaianazes, na época quem foi com a gente foi o deputado Dr. Luiz 

Greenhalgh, isso, em 1971, aí nós fomos lá para Guaianazes e chegamos lá, foi 
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constatado um livro realmente que, foi o Greenhalgh, né, que ele tinha sido enterrado 

ali.  

Aí depois mais tarde, nós tiramos ele de lá, foi feita a exumação e vimos que ele 

tinha entupido aquela sonda que ele tinha, foi entupida com uma rolha, com papel e por 

isso que deu aquele problema nele.  

Mas segundo os presos que estavam lá, disseram assim, o Raimundo no dia em 

que chegou aqui, já mataram ele. No mesmo dia, no dia 22 para o 23 ele já foi 

assassinado dentro da OBAN, que eles disseram assim, que ele já oito dias depois, 

falaram que o corpo dele já estava fedendo, uma das pessoas que atendeu a minha mãe 

lá e a minha mãe veio até depois desmaiar e depois levaram ela para casa e foi assim, 

essa foi a história dele.  

E depois disso, foi a perseguição toda que a família teve. Essa menina aqui é 

minha filha, ela era pequena, é a mais velha, e tenho mais quatro. O que acontecia? Eles 

entravam na minha casa do jeito que eles queriam entrar, a qualquer hora para saber, 

procurar, para saber se tinha material, revistavam o terreno todo, olhava toda a área para 

ver se tinha, e depois eu fiquei muito tempo na perseguição até que um dia vieram e 

falei, “Vocês falaram que eu sou terrorista, não sou, mas eu sei fazer bomba, eu aprendi. 

E aqueles carros que ficam em volta da minha casa me perseguindo, perseguindo a 

minha irmã, que era a Cida, e a minha família, eu vou estourar tudo. Esses carros, eu 

vou estourar”. Foi em um momento e passou mais ou menos uns dois dias e depois eles 

desapareceram, mas sempre assim por cima perseguindo a nossa família. Foi dessa 

forma. O que eu podia passar para vocês, além de torturas e depois, né, e foi desse jeito 

a história do Raimundo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você chegou a ser preso? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Não, eu não cheguei a ser preso. Eu 

trabalhava na Volkswagen na época e eu fui chamado para depor na seccional em São 

Bernardo do Campo. Eu cheguei lá e fiquei dois dias só depondo, falando o que eu 

fazia, o que eu não fazia e foi daí por diante que eles começaram a minha perseguição 
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também, direto porque eles achavam sempre que eu tinha alguma coisa, que alguns 

lugares ficaram sabendo que eu era do Partido Comunista, e depois eu passei para a AP 

e foi indo assim a história, mas foi dessa forma que a família inteira, a minha mãe veio 

até depois a falecer, faleceu o meu pai também e tudo assim, horrorizado com a situação 

que houve com a família. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você era o mais velho, do 

que o... 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Eu sou assim, deixa eu explicar para 

vocês  mais ou menos. A minha mãe morreu quando eu tinha um ano e meio. A minha 

mãe que eu falo é a minha irmã de criação, que é a mãe do Raimundo e como eu era 

criança, eu era neném, aí eu vim morar, minha mãe morreu e eu vim morar com a minha 

irmã que já tinha casado, a minha irmã mais velha, ela casou e eu vim morar com ela. 

Como dizem que eu chorava muito, chorava muito e queria mamar e tal, aí a 

minha madrinha, a minha tia falou, “Não, por que, Maria, por que você não fala, 

responde como se fosse a mãe dele, responde?”. Aí a mãe começou, a minha irmã 

começou a responder como se fosse a minha mãe e aí logo depois nasceu o Raimundo e 

nasceu o Pedrinho, nasceu a Cida e a gente sempre nos tratamos como irmãos, sempre 

fomos irmãos, porque sempre convivíamos juntos. Por isso às vezes falam, olha, ele era 

seu irmão ou era seu sobrinho? Eu digo assim, é os dois, irmão e sobrinho, porque a 

gente se considerava como irmãos, assim mesmo pelos trajetos, as lutas que a gente 

participava juntos. Era assim, desse jeito.  

Então a minha mãe verdadeira não conheci, conheci a mãe do Raimundo que é a 

Maria Francisca de Jesus, como se fosse a minha mãe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas e quando ele foi preso, 

ele morreu e quantos anos ele tinha? 
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O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Vinte e dois anos, eu tinha 24anos. 

Vinte e Dois anos ele tinha e eu com Vinte e Quatro anos e a Magda hoje, quantos anos 

você tem Magda? 50, né, não fala não, 50 anos, então ela era criança.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, vamos então 

continuar. Eu vou deixar a Magda por último, eu queria ouvir o Carlão e o Pereirinha, 

porque eu fui lá para Mauá, quando teve um grupo que fez, lembrou do seu irmão e 

estava o Olivier e todo mundo que foi preso naquela época, viu pessoal, foi feito até um 

filme lá em Mauá sobre a história desse grupo aí, o grupo da AP e era bom a gente pedir 

lá para o Olivier, lá do pessoal do grupo de memória de Mauá, porque eles têm um 

documentário. 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Inclusive eu sou vice-presidente do 

centro de memória dos presos políticos da região, Mauá e região. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, então vamos, eu vou 

ouvir o Carlão, o Pereirinha e depois a gente encerra com ela, tudo bem? Pereirinha? 

Então vamos começar pelo Pereirinha. Dê esse microfone sem fio. Grande Pereirinha, 

esse é um personagem. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Olha pessoal, para mim é muito 

difícil falar sobre o que aconteceu com o Raimundo Eduardo da Silva.  

Evidente que relembrar o que aconteceu com aquele companheiro, para mim 

significa relembrar a morte de tantos outros companheiros que se foram em situações 

parecidas. Companheiros que participavam de ações populares e que foram presos e 

assassinados.  

Eu queria pedir permissão para levantar o nome de um companheiro que eu tive 

o privilegio dele me trazer para a Ação Popular que foi o companheiro Jorge Leal lá de 

Salvador, que foi também companheiro lá em Salvador, que foi também assassinado, 

preso e torturado e assassinado. 
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Mas companheiros, falar de Raimundo Eduardo no meu caso é pouca coisa.  

O significado do Raimundo Eduardo para mim, que cheguei a São Paulo 

também fugindo da repressão, porque eu não tinha mais onde me esconder em Salvador, 

não é contar a minha história, para dizer alguns aspectos, por duas vezes eu tive minha 

casa tomada pela repressão, assumir, ficar lá dentro, isso em Salvador ainda. Aqui em 

São Paulo também eu tive esse privilégio de né, porque na verdade eu me considero, 

nós, nós consideramos privilegiados por estarmos aqui contando a história do que a 

gente viveu no período da repressão a partir de 1964. 

Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tive novamente o que aconteceu em 

Salvador, eu tive novamente a repressão. Tomaram a minha casa e eu trabalhava em 

Diadema na época, na Resil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando você chegou lá, 

você lembra? 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Aqui em São Paulo? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Em Diadema, quando você 

chegou? 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Em São Paulo eu cheguei em 

1968.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Chegou em 1968? 
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O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Em 68. Fui trabalhar no ABC. 

Na época em que eu tive minha casa ocupada pela repressão, eu trabalhava na Resil, 

uma fábrica de Diadema e que felizmente a gente aprendeu dentro de AP, dentro de 

Ação Popular, aprendemos a nos comunicar bem e se relacionar muito bem com a 

população.  

E em que pese, eu morava no ABC, em Diadema, muitas pessoas já sabiam que 

eu era um perseguido político, que eu era um perseguido político.  

E aí, vou pedir para abrir, para dizer um aspecto que eu acho importante e isso 

faz parte da história da repressão que sofremos muitos de nós que ainda estamos vivos 

no período da ditadura, questão assim muito viva, muito direta. 

Quando eu morava em Diadema, que trabalhava na Resil, isso foi a última vez 

que foi uma coisa muito dura para os companheiros que lutavam contra a repressão 

naquela época, é que foram me pegar, descobriram, a repressão DOI-CODI, sei lá o que, 

não adiantava aonde quer que a gente fosse que eles descobriam. E eu fui descoberto, 

que eu estava em São Paulo, em Diadema e trabalhava na Resil. Não, não descobriram 

que eu trabalhava na Resil, descobriram o meu endereço em Diadema e foram na minha 

casa. 

Chegaram lá, tal, é minha companheira, dois filhos, chegou e eles queriam me 

pegar. Procuraram o meu nome, Pedro Pereira Nascimento, Pereirinha, tal, aí minha 

mulher disse, “Ele está trabalhando”. E neste dia, eu troquei de roupa e esqueci todos os 

documentos no bolso da camisa e aí eu fui para a fábrica sem nenhum documento. E 

como eles tomaram conta da casa em Diadema, ali no Bairro do Parque Real, eu troco, 

porque aqui em São Paulo tem também um, é Real Parque e lá é Parque Real, eu 

morava no Parque Real em Diadema.  

Aí eles pegaram todos os meus documentos e foi fácil, pela carteira de trabalho 

descobrir que eu trabalhava na Resil. Mas eles não olharam os documentos em casa, 

eles pegaram os documentos e voltaram, perguntou para a minha companheira, onde é 

que ele está? Ela disse, “Ele foi trabalhar”. “Qual é o nome da fábrica?”. E ela também 

já com uma certa experiência, ela disse, “Olha meu senhor, tem pouco tempo que ele 

entrou nessa empresa e realmente eu não sei o nome, eu sei que ele trabalha em uma 
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fábrica e não é longe daqui. Se vocês quiserem, podem vir de noite que ele está em 

casa”.  

Aí ela deu segurança, “Pode vir que ele vem para casa”. O que ocorreu, é que 

eles foram embora e então mais tarde a gente volta. Quando eles foram embora, ela 

correu e foi na Resil e disse, olha, a repressão já te descobriu, estiveram lá em casa e 

vão voltar de noite. Bom, mas aí é uma outra história. É claro que eu não voltei para 

casa, é claro que eu procurei os companheiros que faziam parte da luta contra a 

repressão e aí foi um período também que eu tive que mais uma vez cair na 

clandestinidade e sair de São Paulo e, fui para o Paraná, né. agora a gente pode falar 

abertamente, eu fui para o Paraná e fiquei quebrando pedra lá nas pedreiras, mas feche 

esse parêntese. 

Queria dar, agradecer, dar os parabéns e agradecer de maneira muito 

emocionada, essa homenagem que vocês estão prestando ao companheiro Raimundo 

Eduardo da Silva (chorando), porque foi um jovem tirado do nosso meio, um 

companheiro que tinha todas as qualidades de ser um dos mais altos, um dos melhores 

revolucionários que se pensava na época. Para nós, o que era ser revolucionário? O que 

é que significava lutar contra a repressão por um sistema justo de distribuição de renda 

mais justa? Era exatamente aquelas pessoas que tinha a capacidade de viver na 

clandestinidade e trabalhando, morando com endereço fixo, se relacionando com a 

população, compreendeu? E que passava pela repressão e ela não descobria, porque 

ninguém tem o recado na testa.  

Quantas vezes muitos de nós e isso aconteceu comigo, eu sabia, eu via, 

disfarçava, descia do ônibus e ia embora. Os caras não me conheciam, não me 

conheciam. Tinha o nome, tinha fotografia, mas era diferente de quem está trabalhando, 

de quem está aparentemente com a vida normal.  

Mas voltando ao companheiro Raimundo Eduardo, era um jovem finíssimo, 

educado, civilizado, falava baixo, conquistador. Era uma pessoa que você ao conversar 

com ele alguns minutos, você ficava encantado com a maneira como ele se expressava, 

a tranquilidade e a segurança.  
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Portanto companheiros e companheiras permitam-me assim tratar, eu fico muito 

emocionado, repito a dificuldade que tenho de contar a história do nosso relacionamento 

e da nossa militância junto ao companheiro Raimundo Eduardo.  

Gostaria que vocês compreendessem esse momento e aceitassem a minha 

história com o companheiro Raimundo Eduardo, que é a história que parte dela já foi 

contada pelo companheiro Hélio. Obrigado gente. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pereirinha, espere um 

pouquinho, deixa o, eu queria pedir para você contextualizar melhor do geral para o 

particular.  

Lá nessa região de Mauá, Santo André e Diadema, a PEI criou uma organização 

enorme, uma organização operária. Pelo pouco que eu sei e sei muito pouco realmente, 

como é que foi a vinda do Betinho para a região, como é que se articulou essa enorme 

organização, como é que, porque você veio da Bahia deslocado do processo de 

repressão e então eu queria perguntar, quando você veio da Bahia, você veio da Bahia, 

da AP, pela AP e aí você já foi direto para o ABC, hoje já pode contar, então aqui como 

é Comissão da Verdade, essas histórias que sempre foram contadas pela metade, queria 

ver se você poderia fazer um esforço, você que é um companheiro que resistiu e 

sobreviveu todos esses anos, se você podia fazer essa costura, alinhavar toda essa 

história, por favor. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  A minha vinda de Salvador para 

São Paulo, ela se dá e acho necessário abrir um pouco mais, se pegar um pouco antes da 

minha vinda para Salvador, para São Paulo, desculpe, da minha vinda para são Paulo.  

Eu como sempre fui operário, trabalhando, eu tive algumas dificuldades, por 

exemplo, não obstante ser militante de AP, organizado com células e participando de 

encontros nacionais e etc., eu não mudei meu nome para a população, todo mundo me 

conhecia como meu nome real, em que pese à clandestinidade para a repressão. 
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Em Salvador, tem um episódio interessante que foi o que me obrigou a vir para 

São Paulo, eu trabalhava certamente muitos de vocês conheceram, nem sei se ainda 

existe, a Magirus Deutz, uma fábrica montadora de caminhão, motores de caminhão, eu 

trabalhava na Magirus Deutz no centro industrial de Aratu. Pensava eu que ali morava 

em um bairro, saída do centro da cidade, Ribeira onde eu morava e fui morar em um 

bairro culto que é periférico de Salvador e fiquei ali, achava que ali eu estava escondido 

aqui, ninguém me conhece.  

Entrei na Magirus e eu estava trabalhando lá bem tranquilo e aí de repente eu fui 

chamado pelo departamento pessoal, não fui chamado, o cara do departamento pessoal, 

chefe do departamento pessoal que era um pessoal que gostava muito de mim, disse, 

“Olha, você vai ter que ir até o departamento pessoal comigo, que tem algumas coisas 

para você”. Mas ele estava tão nervoso, e aí eu disse, “Mas Oscar, o que está 

acontecendo? Por que eu tenho que ir lá? Fale rapaz, você é o chefe do departamento 

pessoal”. Aí ele disse, “Você sabe que as coisas são difíceis e tal e eu não vou poder 

falar”.  

Aí eu fui até o departamento pessoal. Chegou lá tinha uma caminhonete, não 

estava escrito DOPS, mas era essa caminhonete C10, uma Chevrolet C10. Aí um cara 

chegou, ah, você lá em Salvador é Pedrinho, o pessoal me conhece mais por Pedrinho, 

“Você é o Pedrinho, oi e aí, tudo bem?”, “Ah, tudo bem”. Os caras assim com a se 

mostrando como se fossem amigos. Ele disse, “É o seguinte, nós vamos precisar te 

ouvir e você vai sair comigo agora”, e eu disse, “Mas eu estou em horário de serviço”. 

Aí eles se apresentaram, que eram do DOPS e tal, estavam à paisana, não estavam 

fardados, que era do DOPS, polícia civil e tal. 

“Existem umas denúncias contra você e nós queremos te ouvir”. Não tive o 

direito nem de ir, mau o cara me acompanhou para eu tirar a roupa, o macacão da 

oficina e vestir a minha roupa. Aí eu entrei na caminhonete fechada com eles e do 

centro industrial de Aratu para cidade e quando chegou, eles passaram em um bairro 

que se chama Irajá, acho que é Irajá, é Irajá. Aí eles não foram para o centro da cidade, 

entraram para a periferia, para o bairro do Irajá e chegaram em um lugar assim meio, 

não tinha casa, nada e pararam e disse, “Olha, nós temos duas coisas, você quer sumir 

ou você quer morrer agora? Se a gente te soltar, você tem condições e pode ser que 

escape por aí. Eu estou vendo que você é um menino bom, não sei o que”, os caras me 
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elogiaram assim, “Você é um menino bom, é jovem”, e já tinha perguntado tudo, se eu 

era casado, digo, eu sou casado, tenho mulher, tenho filho. Meu endereço, eu dei tudo e 

tal. Eu morava em um bairro de Salvador, na época, alguém conhece Salvador? 

Capelinha de São Caetano, eu morava nesse bairro, era também escondido, né? Ele 

disse, “Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos levar você”, eu tinha certeza 

de que eles iriam me matar se me levassem. O Jorge já tinha ido, já tinha sido 

assassinado e outros. Ele disse, “Olha, suma e não deixe que a gente te encontre mais”. 

Aí me soltaram nesse bairro do Irajá e foram embora. 

Aí eu fui para casa, fui para o bairro de Colto, era Colto que eu morava e aí eu 

cheguei e falei para a minha mulher e contei o que tinha acontecido, também estava 

casado de novo e fui para um bairro de Salvador, chamado Brotas, lá tinha a tia da 

minha mulher e passei uns oito dias lá debaixo da cama, né. qualquer pessoa que 

chegasse, qualquer coisa eu entrava debaixo da cama porque a casa era pequenininha, 

era quarto, sala, cozinha e banheiro, só tinha um quarto. E essa tia dela me acolheu, da 

minha ex-esposa, me acolheu com muito carinho, com muito cuidado.  

É daí que eu cheguei à conclusão que não dava mais para continuar em Salvador, 

porque eu tentei trabalhar na Moma, não deu, soube que o pessoal estava me 

procurando, o pessoal me avisava, “Olha pessoal, está aqui, então estão procurando 

gente, estão procurando terrorista”, eles chamavam de terrorista. “A gente sabe que 

você não é terrorista”, e eu saia para outra fábrica. Trabalhei na Moma, trabalhei na 

Brasquip, mas era assim, trabalho de três semanas, quinze dias, o chefe do departamento 

pessoal chegava, “Olha, vai embora porque a coisa vem para seu lado”. A última firma 

que eu trabalhei em Salvador, foi na Brasquip no bairro lá em Salvador chamado Retiro 

e os caras foram e levaram os meus documentos, pegaram, eles pegavam, chegavam no 

departamento pessoal, pegavam assim, um monte de documento e levavam para análise.  

Aí o chefe do departamento pessoal foi e me avisou, disse: “Olha cara, você tem 

que sumir mesmo, vai para o sertão, você não nasceu no sertão? Vai para o sertão”, e 

me aconselhou e aí que eu não tive outra saída e eu decidi vir para São Paulo, mas de 

maneira organizada. Aí eu conversei com os companheiros, o pessoal acompanhava, 

sabia que era a minha situação e naquela época, quem sabe, pelo menos vocês 

conheceram, uma pessoa que me dava muito apoio, orientação e segurança, era o Jair 
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Ferreira de Sá, um deles era o Jair Ferreira de Sá que também já se foi, era companheiro 

de AP. 

Aí eu vim para São Paulo, vim eu, a mulher e dois filhos na época. Mas eu vim 

de maneira organizada, não é à toa que eu cheguei e fui morar, fui direto para o, não, 

primeiro eu fui para Ermelino Matarazzo, para a casa de um parente meu, mas eu 

também não podia ficar lá porque eles não eram políticos, como a gente chamava, eles 

não eram políticos, eram pessoas inteiramente fora, inclusive, ele e a mulher eram 

evangélicos, aí, podem ficar aqui. Aí eu vim direto para a casa de meu primo em 

Ermelino Matarazzo, depois é que eu fui para o Jardim Zaíra. Aí no Jardim Zaíra eu fui 

morar na casa de um companheiro, vizinho do Hélio que era. 

 

O SR. – O Olivier. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Não, não era o Olivier, era o 

Gilvan, era um que tinha. 

 

O SR. – Era o Gilvan. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Era o Gilvan? O Gilvan. Então, 

eu fiquei um tempo lá e aí eu passei a ter a vida normal aqui em São Paulo, eu passeia a 

ter a vida como se eu não fosse clandestino.  

Então eu me apresentei nas fábricas para trabalhar, com o documento legal e 

tudo direitinho, e então como é que eu vim? Eu vim, respondendo a sua pergunta, eu 

vim de maneira organizada com o apoio de Ação Popular e enquanto eu não me 

empregava, eu tinha todo o apoio, logística, o pessoal me dava apoio para me manter e 

manter a minha família.  

Além do apoio direto que eu tinha dos companheiros de AP aqui em São Paulo e 

o destaque se dá ao companheiro Gilvan, para o companheiro Hélio e companhia, seu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



21 

 

Pedro e a sua mãe que era uma pessoa maravilhosa que sabia da nossa história, tinha o 

Olivier, o pai do Olivier. O Olivierzinho e o pai dele que dava todo o apoio para a gente 

e eles sabiam, era a população que sabe quem é você, mas não diz para ninguém quem é 

você.  

Nós vivemos essa experiência, eu vivi essa experiência e escapei lá de Salvador 

dessa maneira que eu contei a vocês, porque na época, antes disso, não me lembro, 

desculpem a minha memória, seu Jorge Leal já tinha sido assassinado. Nós tivemos Seu 

Jorge Leal assassinado. 

 

A SRA. – Em 1971. Jorge Leal foi assassinado em 1971. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Então ele ainda, mas já estava 

preso.  

 

A SRA. – (inaudível) 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Ele ficou desaparecido, pois é, e 

foi um dos companheiros e outros companheiros que está aí, vivo que na época também 

me ajudou muito na minha formação política principalmente nos cursos de Maxíssimo, 

Leninismo e etc., luta de classes, luta de massas.  

O Haroldo Lima, que foi Ministro recentemente até pouco tempo né, Haroldo 

Lima e era o pessoal lá em Salvador e outras pessoas, muitos outros com quem eu tinha 

ligação direta e apoio direto que me deu orientação, e a orientação era o seguinte, 

operário não pode ser preso, se for preso, mata. 

Aí, veja bem, se isso não é justo, se era apenas insegurança, mas na verdade nós 

tínhamos essa orientação. Nós os operários que pertencíamos à AP, a gente era 

orientado para fazer tudo para não ser preso, porque com os operários não tinha 

conversa, operários e camponeses não tinha conversa, se fosse preso havia o problema e 
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morria mesmo. Então, o gancho meu querido, vereador, foi exatamente assim que eu 

vim. Eu vim de maneira organizada e estou aqui contando a história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Carlão quer falar? Vamos 

lá. Esse aqui não é o Pereirinha, é o Pereirão.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Bom, meu nome é Carlos Gilberto 

Pereira, não é Carlão Pereira como ele está falando, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O seu nome é Carlos 

Gilberto Pereira. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Exatamente. E aí eu sou o 

metalúrgico também de profissão com curso formado no SENAI, mil novecentos e 

sessenta e pouco e sou de Goiás. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  De que cidade? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA - Cidade de Anápolis, estado de 

Goiás, terra do Antônio Arantes, de todo esse pessoal e sempre trabalhei ali como 

operário e o trabalho, eu militava no PCB, na juventude comunista antes de 64. 

Posteriormente em 1965, eu entrei para a Ação Popular, logo na reorganização e fui 

participar do CSB, que era a Coordenação Sindical Brasileira, que era a reorganização. 

E fizemos um congresso que era em Belo Horizonte, voltei para Goiás e na 

discussão com a coordenação eu tinha uma experiência na área de cooperativismo e aí 

fui trabalhar no campo, fui deslocado para ir para o Maranhão ajudar na organização do 

movimento camponês lá.  
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Era aquele discurso que a força principal era os camponeses, na força diligente  

ao proletariado e aí de repente, eu que que não tinha nenhuma experiência, de repente 

vira força diligente, mas era o discurso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso, que ano era, Carlão? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Mil novecentos e sessenta e seis.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E que era o seu contato lá 

no Maranhão?   

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Manoel da Conceição.  

E aí fui organizar o trabalho, passei um tempo lá discutindo com os 

companheiros, já tinha o inicio da cooperativa, uma cooperativa relativamente grande 

com quase 10.000 pessoas, na cooperativa e dentro de um processo de organização para 

o sindicato. Aí eu passei um tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos você tinha de 

idade, você lembra? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Eu tinha 19 anos. Em 1967, eu saí 

do Maranhão, voltei para Goiânia e fui deslocado para o sudoeste de Goiás também com 

o objetivo de organizar o trabalho naquela região do sudoeste de Goiás, que era uma 

monstruosidade, umas 30 cidades, 40 cidades e ali eu era um profissional organizando o 

pessoal no campo.  
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Em 1968 a organização achou que eu tinha que vir para São Paulo, precisava de 

um quadro operário para entrar para produção na região de Osasco, aí eu vim, eu era 

metalúrgico e então voltei, fiz uns testes na Cobrasma, na Braseixos e estava em Osasco 

e fui preso em Osasco, logo depois de uns 15 dias no Estado de São Paulo. E aí, naquela 

época, coincidentemente o Lamarca tinha saído do quartel de Quitaúna. Então imagina, 

o pessoal do exército, da polícia estavam babando atrás de qualquer livro para eles 

recuperarem qualquer garrucha, não é nem os fuzis.  

E ali, chegou, me vê o tamanho, eu pesava 85 quilos, era um atleta e praticava 

artes marciais, então viram esse cara, era o próprio, é onde está as armas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem era o seu contato lá, 

era o Zé Pedro?  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Não, o Zé Pedro vem depois, mas 

então, o Novaes, existia a cooperativa dos trabalhadores na indústria de Osasco que era 

o Norvino e eu fui, o meu contato lá por conta da experiência do cooperativismo, 

Mourão que também era dirigente da cooperativa e assim fomos lá para participar do 

processo de organização ali. Fui preso e naquela época, a prisão e a tortura eram aqui ao 

lado no chamado PE, ou seja, não existia essa história de chegar o DOPS e tal.  

Preso, eu sai e fui preso em Osasco, fui para Quitauna, então já levei um pau em 

Quitauna, fui para o QG da Força Pública de Osasco e em Osasco outro pau, aí vim para 

o QG da Força Pública, que na época não era PM, aqui na Avenida Tiradentes, outro 

pau, aí vim para a PE, e falou, agora você vai ver o que é bom para tosse. Aí realmente 

foi aquilo que todo mundo já sabe. Sendo torturado ali, não tinha brincadeira, porque os 

negos, era pau cedo, à tarde e à noite e saí dali e depois de 17 dias, eu neguei, eu estava 

acabando de chegar de Goiás e ninguém me conhecia, então só cheguei de Goiás e não 

sei de nada.  

E ali fiquei 17 dias sendo torturado aqui e fui mandado para ao lado aqui da 

coisa, tinha um quartel chamado Quarto Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, R 

C MEC, e lá era um hospital para recuperar o pessoal que saia, depois de 40 dias junto 
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com os companheiros de Osasco que estavam presos lá e depois é que eu fui para o 

Tiradentes. Saí, passei nessa prisão, fiquei oito meses e quando saí da prisão fui até 

Goiás, porque eu tinha uma passagem até lá e voltei em seguida para voltar para a 

produção aqui dentro da organização e foi aonde eu encontrei o Raimundo. Porque 

cheguei ferramenteiro e falei, vou entrar, vamos lá para o ABC.  

E fui trabalhar, para trabalhar lá, mas infelizmente surgiu uma oportunidade de 

trabalhar na Philco do Brasil aqui no Tatuapé e eu deixei, então eu tive um contato 

rápido lá com ele, com o pessoal do Olivier que estavam ali no processo de 1970.  

Então o meu conhecimento com o do ABC foi muito pouco e nós sabíamos que 

tinha uma base de trabalho relativamente grande com dezenas ou centenas de pessoas 

ali organizadas naquela região, mas infelizmente eu não pude trabalhar naquela região 

porque surgiu essa oportunidade de trabalhar na Philco do Brasil. 

Então o meu contato com Raimundo foi muito pequeno, por isso que eu pedi 

para falar o Pereirinha e fui em função desse trabalho organizado do movimento 

operário sindical. Então, logo em seguida soube da prisão dele, porque eu fui preso em 

1970, no fim de 1969 é que eu fui lá ter contato com o pessoal do ABC. Em 1970, em 

maio 1970, eu logo em seguida da prisão do Olavo Hansen, fui preso novamente.  

Aí já junto com o pessoal da rede que é o Bacuri, porque eu era o contato de 

Ação Popular com o pessoal militarista como eles chamavam e era exatamente o 

momento que eles viviam uma situação extremamente crítica porque todos sabem que 

naquele período de 1970, eles estavam assim, caindo que nem paraquedas, não tinha 

local para ficar e aí eles pediram contato e foi eu o contato de AP com esse pessoal. 

Fui preso mais ou menos na época que o Olavo Hansen, tinha estado no estádio 

lá onde ele foi preso, mas eu não fui preso ali, fui preso oito dias depois. Então, hoje em 

meu depoimento aqui, ele tem a ver com a questão do companheiro Raimundo, mas o 

importante é de estar sabendo o seguinte, havia uma luta naquele momento.  

O movimento operário estava em um processo de reorganização, havia um 

trabalho e isso é questão também de registrar não só na região de Mauá, na região de 

Osasco e todas as regiões, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, havia um 
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embrião, um trabalho, Piracicaba, todo um processo, onde havia um processo de 

reorganização do movimento operário sindical. 

Eu quando cheguei aqui em 1970, saí da prisão em 1969 para 1970, eu fui ajudar 

na organização da oposição sindical junto com o Waldemar Rossi, o Vito Giannotti e 

outros companheiros, mas como minha vida era sair da prisão e continuar no trabalho 

clandestino, então tive uma participação não na linha de frente, eu era um sindicalizado 

tanto é que quando em 1970 fui preso, estava com a carteirinha do sindicato e o 

sindicato me negou o apoio.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Por que? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  O Sindicato dos Metalúrgicos, 

estava na campanha salarial e enquanto estavam na campanha salarial o pessoal colocou 

dentro da pauta a questão de dar um apoio à minha família no ponto de vista de 

advogado e eu estava no presidio Tiradentes e eu tinha passado pela Operação 

Bandeirantes, eu passei 30 dias na Operação Bandeirantes e depois fui lá para o DOPS. 

Passei também lá três meses porque que cuidava dos presos de ação popular era 

o pessoal do CENIMAR. Então vinha o pessoal do CENIMAR, que era o pessoal de 

ação popular do PCdoB, aí eles vinham aqui, me torturavam e olhavam o meu tamanho 

e, esse cara não dá para ir de carro, tem que ir de avião ou sei lá o que. Aí, voltava e aí 

mandaram para o Fleury. Então, foi aquela recepção maravilhosa e passei três meses lá 

no DOPS quase que semanalmente eles me torturavam lá, não foi como aqui na 

Operação Bandeirantes, porque naquela época não era o DOI-CODI, foi a paz inicial, aí 

lá no DOPS era o Fleury, aí pelo menos era uma vez por semana me chamavam para ter 

uma conversa no pau-de-arara e na cadeira do dragão. 

Então, essa aí é a história da construção do movimento operário daquela época, a 

história do Raimundo que participava desse processo todo, então foi isso aí. Eu fui 

preso naquela e fui absolvido por unanimidade porque o mesmo depoimento meu lá na 

Operação Bandeirantes, o mesmo depoimento meu no DOPS e lá na auditoria eram 

exatamente iguais.  
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Então o advogado levou e informou, está aqui os depoimentos e são todos iguais, 

não existe dúvida e aí eu fui absolvido, entenderam por falta de prova, por falta de 

motivo para eles me manterem. Saí, estava saindo, o juiz auditor, o Nelson, ele fez 

questão de me chamar na frente de todo mundo para informar o seguinte, que quando eu 

fui preso, tinha uma carta que chama “Refrescando a Memória de um Moralista de 

Hoje”, que era o seguinte, que todos os processos do Médici por peculato e que estavam 

no Diário Oficial. 

Então tinha uma carta em todas aquelas, colados todos os processos que havia 

contra o Médici por peculato. Então a carta “Refrescando a Memória de um Moralista 

de Hoje” que se dizia o homem mais honesto do mundo, né?  E aí, quando eu fui preso, 

o juiz disse, olha você chegar com outra carta do Marighella ou do Lamarca você pode 

morrer.  

E aí eu saí e fui solto e absolvido por unanimidade. Não fui lá, não aceitei e é 

bom que se diga o seguinte, não sei se já foi dito aqui, muitos advogados tinham hábitos 

de chegar lá e desqualificar os presos políticos na auditoria.  

Chamar os negos de incompetentes, olha, como um coitado como esse pode ter 

algum tipo de ameaça? Como essa pessoa, olha aí, pode botar e ameaçar a segurança 

nacional? Um cara que não tem valor nenhum, não sabe nada da vida?  

E isto se fazia por quem? Pelo escritório do Vergílio, pelo escritório dessa 

menina da Comissão da Verdade, que ela fazia parte do mesmo escritório e lá na 

auditoria.  

Então, o seguinte, não quero dizer hoje ela não tem valor, acho uma pessoa de 

valor, mas só que naquele momento me recusei. Eles foram lá oferecer o trabalho deles 

e eu recusei. Não, não quero vocês como meus advogados, e peguei um advogado e 

chamei ele para informar o seguinte, olha, a sua função é me defender juridicamente 

porque lá na prisão eu tive assim, vários companheiros, o Diógenes Arruda Câmara e 

tive muitos outros companheiros ali, no qual o seguinte, a gente discutiu muito essa 

parte, a função do advogado é defender o preso no ponto de vista jurídico, a defesa 

política do próprio preso e aí a experiência do (ininteligível) é muito importante. 
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E aí foi dessa forma que eu me relacionei com os advogados, chamei ele e fale, 

se você chegar lá e fizer qualquer menção para tentar me desqualificar, para me 

defender, vou te desautorizar e te destituo no ato. Então, ele fez uma defesa 

extremamente jurídica e eu fui o único do processo da rede do pessoal do Bacuri que foi 

absolvido por unanimidade. Então, essa é a história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Carlão. (Palmas.) 

 

Eu queria aproveitar a deixa do Carlão e dizer o seguinte, dia 5 de agosto, às 

14h, vai ter uma reocupação do prédio da auditoria, viu Pereirinha, então vai ter um ato 

simbólico da retomada do prédio da auditoria lá na Brigadeiro, viu Carlão, e vocês, 

familiares aqui do nosso companheiro Raimundo. Então estou convidando a todo 

mundo, vai ser um ato simbólico com aquela casa onde funcionava a Auditoria, vai ser 

o memorial da resistência dos advogados e das pessoas que por lá passaram e foram 

julgadas. Então dia 5 de agosto às 14h. E no dia 8 de agosto, lá na Faculdade de Direito 

do Largo São Francisco, vai ter o julgamento da Lei da Anistia no salão nobre. 

Bom, vamos voltar então, eu sei que para você, Carlão e para você, Pereirinha, 

hoje é um dia também muito especial, mas eu queria ver, agora vamos ouvir a filha do 

Hélio Jerônimo, a Magda, mas eu queria que depois a gente desse uma convergida para 

tanto do ponto de vista familiar, que são os dois familiares que estão aqui, com vocês 

dois que foram companheiros da época, convergir para o caso do Raimundo, porque 

esse texto aqui que o Koba leu, quem escreveu este texto?  

 

A SRA. – Foram os companheiros da AP. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os companheiros da AP, 

mas não tem ninguém que assina, não é? Não tem assinatura, não é? Então, o texto que 

o Koba leu, a respeito do raimundo, está na página 11, que tem o Ernestino, o Paulo 

Wright, Humberto de Albuquerque Câmara, este texto que está aqui o Raimundo. Está 
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aqui o pessoal do EDUCAFRO, viu Costa, foi importante você trazer o pessoal do 

EDUCAFRO hoje, tem um texto, vocês chegaram agora, eu sei que vocês vão 

acompanhar todas as audiências dos companheiros negros assassinados, depois eu 

queria passar uma cópia para vocês desse livrinho aqui que foi lido um texto em 

homenagem ao Raimundo aqui.  

Queria passar para vocês terem naquele trabalho que vocês estão fazendo dos 

negros que eles tinham na ditadura. Então vamos lá.  

Magda, vamos falar um pouquinho? Dá o microfone sem fio para a Magda.  

 

A SRA. MAGDA APARECIDA DA SILVA – Bom eu tenho assim, 

acompanhado desde pequena os tios, eram tudo tio que não queriam dar os nomes, 

pouco assim, do sofrimento da minha família, me lembro dele muito pouco, muito por 

foto desde pequena, conheci o tio Raimundo e desde então venho participando de tudo 

isso que é feito para ele, o reconhecimento, isso é muito bom, apesar do sofrimento 

muito grande que teve os meus pais, os meus avós, primos, tios e poucos hoje se 

encontram até vivos. 

Então é isso, eu vejo desde pequena esses depoimentos de todos os 

companheiros, o Pereirinha era um que ia em casa que eu me lembro, e eu perguntava, o 

seu nome?”. “É tio”. “Onde você mora?”. “Não posso falar”. “Mas onde você mora?”. 

“Não posso falar”. Isso foi um tempão e com a mesma cara, eu conheci ele e ele não me 

conheceu, eu conheci e continua do mesmo jeito. Os meus tios, não sabia onde 

moravam, de vez em quando você pensava, não, não vai aparecer mais, sumiu e 

aparecia.  

Até um dia quando eu estava maiorzinha, que ele falou que eu podia chamar ele 

de Pereirinha, mas era tio, se lembra? E a gente cobrava, mas e o seu nome? Então são 

assim, histórias, sofrimento, depoimento que eu venho acompanhando desde essa época 

dos 9 anos, 8 anos, esse sofrimento dos companheiros e não só do meu tio como do 

pessoal de Mauá. Porque eu acompanho com o meu pai, então eu sou assessora dele, eu 

nunca falo, eu sou assessora, só assino embaixo. 
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Mas é isso, não tenho muito o que falar. O que eu vejo falar é isso, de 

depoimento muito triste por coisas que hoje acontecem e ninguém faz nada. Só isso. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria voltar a palavra 

para você Hélio, porque o processo de Mauá foi muito grande, muita gente foi presa, 

muita gente foi torturada, eu fui naquela, o Martinelli ajudou no processo como 

advogado na reparação. 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – O Martinelli, o Dr. Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, queria que você 

desse, voltar. 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – O que eu queria dizer para você, é 

que eu devo muito ao Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, que na época a gente não sabia o 

que fazer, nós estávamos perdidos numa situação daquela e foi quando falaram para 

mim, olha, procura o Dr. Eduardo, aliás, eu nem procurei ele, ele me procurou e 

acompanhou todo movimento e o necrotério, foi no necrotério de lá nós fomos até o 

Cemitério de Guaianazes, lá ele fez, olhou bastante coisa lá e achamos até que não foi 

só o Raimundo naquele dia. Tinha um depoimento de coveiro que ele falou, no dia em 

que o Raimundo foi enterrado aqui, trouxeram ele naquele caixão só escrito Raimundo 

Eduardo da Silva e mais outras pessoas, outros companheiros que estava, lá também, só 

que a gente não sabe quem foi na época.  

Foi muita gente, praticamente, aquele caminhão baú, mais ou menos foi uns 10 a 

15 caixões como indigente naquela época, agora não sei explicar se todos eram presos 

políticos que foram assassinados ou não, mas naquele dia que chegou o caminhão lá, 

chegou o Raimundo, também. Foi no dia, ele ficou no IML do dia 3 até o dia 4 de 
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janeiro. Dia 3 de 1970 até o dia 4 de Janeiro de 1971, foi mais ou menos isso aí, mais ou 

menos não, foi isso. Isso que nós fomos informados. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do grupo dele, você lembra 

quantas pessoas foram presas?  

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Do grupo dele, olha, eu posso até 

falar até os nomes das pessoas, lembro, primeiro foi o Olivier, o Josemar Alves Lobo, 

Gilda, José Carlos, é falecido também, a Jô, a Julia, o seu Olivier, as duas filhas dele, o 

seu Olivier pai, as duas filhas, o Gil Gonçalves que hoje era para estar aqui, mas houve 

um desencontro e não pode chegar, a Jô também e vários outros companheiros que 

foram presos. Lá mais ou menos, de mais ou menos, de umas 30 para cima foi preso lá. 

Porque foi assim, pegava um, aí um vinha buscar o outro e outro vinha buscar, porque 

ninguém aguentava, a parte operária era complicada.  

Eu até entendo que os caras chegavam lá e já ia para o pau de arara e chegava ali 

e eles perguntavam, onde é que está fulano? Ah, fulano eu não sei. Ah, você sabe sim, e 

como era tudo família, morava tudo no mesmo bairro ou em outro bairro mais vizinho, 

mas normalmente às vezes falava sim, a gente não condena, eu não condeno nenhum 

daqueles que até que falaram onde o Raimundo estava, onde estava o Gil, aonde estava 

esse, onde estava aquele, eu não condeno porque era, a tortura era muito, era demais. 

Não cheguei a ser torturado, mas sei pelos companheiros que estavam presos lá, 

como era a tortura.  

Tem algumas companheiras que já morreram de tanta tortura, eram solteiras, 

depois que casaram, não puderam ter filhos. A gente tem esse depoimento também de 

algumas moças da época, né, que não puderam ter filhos e algumas até já faleceram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você, lá no centro de 

memória, você tem esses depoimentos? Ou eles estão com o Martinelli? Onde estão 

esses depoimentos?  
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O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Alguns estão com Martinelli e 

alguns devem estar com o Olivier, que é o presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Olivier, não é? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Alguns estão com ele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É verdade. O Olivier é 

professor até hoje, não é? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Professor e diretor de escola. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Diretor de escola? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – É isso e ele não está presente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ele foi convidado para 

essa Sessão?  

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Ele foi convidado, mas ele não está 

presente porque a esposa dele está com, que inclusive está internada aqui no Hospital do 

Servidor Público há 35 dias e está muito mal.  
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Ontem nós estivemos conversando, e ele está diretamente aqui, além dos 

compromissos de escola, ele está aqui, mas ele pediu, ele, a Jô, o Gil, que se tivesse uma 

outra reunião aqui na Assembleia, ele estaria presente. E meu irmão também, o 

Pedrinho, que também está faltando hoje aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Quem gostaria 

de, Koba, quer falar? Koba com a palavra. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Meu nome é Ricardo Kobayashi, eu sou 

assessor técnico aqui da Comissão da Verdade, eu queria perguntar, uma dificuldade 

que a gente tem aqui, Carlos, é de identificar os agentes de repressão que participaram 

diretamente dos atos de torturas e outras pessoas também da cadeia de comando. 

Gostaria, se você pode, se você puder e tiver a disposição para falar e se você 

consegue identificar nomes de pessoas que participaram dessas prisões na Força Pública 

na OBAN e depois no DOPS, direta ou indiretamente, se tinha algum aspecto que 

chamasse a atenção, alguém falando alguma outra língua ou se davam treinamento ali 

dentro, tudo isso. 

Isso é importante e é uma dificuldade que a gente tem na hora de montar os 

relatórios e identificar essas pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carlão com a palavra. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Eu fui preso três vezes, passei três 

anos e pouco de prisão.  

A primeira vez em que fui preso, a repressão ainda não estava organizada da 

forma em que a gente viu posteriormente e a tortura era uma violência gratuita absurda, 

tanto é que quando eu fui preso pela segunda vez, fui lá para a Operação Bandeirante. 

Todo mundo estava reclamando e eu achava que estava no paraíso, porque aqui na PE 
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enlouquecia a pessoa. Está aí o (ininteligível), Antônio Alberto (ininteligível), nunca 

(ininteligível) no Hospital das Clínicas, foi torturado também, louco. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espere aí, fale devagar aí, 

explica melhor, não deu para ouvir direito. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Em 1969, a repressão estava 

começando a se organizar, loco após o AI-5. E aqui, o inicio dela aonde ela concentrava 

o trabalho da repressão, era aqui na PE e eles eram um pessoal completamente 

enlouquecido.  

Nós tínhamos aqui um sargento Braga que era um sádico, tinha um cabo, um 

Passarinho, não sei, deve ter o nome dele em algum lugar, também completamente 

enlouquecido e tinha o capitão Maurício, que posteriormente encontrei com ele lá na 

Operação Bandeirante, que também era um cara completamente desiquilibrado.  

Tinha o pessoal que estava chegando ali na repressão, que estava sendo puxado 

para cá, que era o pessoal do Fleury. Então tinha gente da polícia civil chegando e o 

pessoal da polícia militar. Então esse pessoal já era acostumado a torturar, era diferente 

do pessoal da PE que torturavam e que quebravam o nego, queriam, o negócio era no 

pau mesmo. Então, tanto é que após 17 dias de tortura eu fiquei 40 dias na enfermaria, 

quando eu cheguei no presidio da Tiradentes, o pessoal achou que eu tinha passado pela 

tortura naquele dia, tal foi a violência da tortura. 

Os nomes aqui dessa primeira leva, eram basicamente isso. Posteriormente fui 

até o DOPS no final que eu saí do Tiradentes e ali tinha lá o (ininteligível), o Fleury 

ainda não existia. O Fleury foi recrutado para a repressão posteriormente porque ele 

fazia parte do esquadrão da morte e o pessoal do esquadrão da morte veio para a tortura 

porque os militares negociaram a impunidade para esses caras do esquadrão da morte, já 

que o Hélio Bicudo tinha denunciado eles em 1968 para 1969, inclusive com 

depoimento do padre Geraldo lá da avenida Guarulhos ali, que documentou 

fotograficamente a prisão do (ininteligível), onde o Fleury e o pessoal dele prendeu eles. 

Então, veja o seguinte, esse pessoal sanguinário veio depois.  
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Bom, quando eu fui preso pela segunda vez, aí eu já cheguei lá na Operação 

Bandeirante, já fui recepcionado pelo capitão Maurício. Aí já estava ele, estava o Gaeta, 

estava o Albernaz, e outros torturadores que eu me lembro aqui o nome. Então, todos 

esses elementos torturadores, quando me viu lá, “Olha Goiano, agora você não vai me 

dizer aqui que você é inocente, que você não sabe de nada”, e eu falei, “Pois é e 

infelizmente sou sindicalista e não sei de nada. Não sei, por quê?”. E assim friamente, 

sabe, o meu depoimento é uma pagina e ficou nisso. 

Depois de quatro meses de tortura me mandaram lá para o presídio de Tiradentes 

e aí o seguinte, a grande coisa é o seguinte, em 1970 quando eu fui preso, esse pessoal 

já não era aqueles elementos enlouquecidos da ditadura, já tinha um pessoalzinho que 

vinha lá, um dava um pau o outro chegava para passar a mão na cabeça, não, você está 

vendo esse cara violento, mas eu não sou assim, aquela conversa toda de tentar 

confortar e amaciar as pessoas. E aí, muita gente caiu, está lá o Celso Lungaretti que 

estava preso lá, tinha muitos outros elementos ali na minha cela, tinha o Darcy que 

estava torturado, sendo torturado lá também, então era uma situação diferente porque 

eles já tinham muita informação coletada, então mais ou menos quando eles pegavam 

alguém, eles juntavam aquelas informações e a tortura já era diferente, era mais pontual 

para saber. 

No meu caso, o elemento que me levou para a polícia, lá para o ponto de 

encontrar com eles, que era o Fernando (ininteligível), ele era o braço direito do Bacuri, 

então ele já disse, não, esse cara é da Ação Popular, não é da rede, nunca teve uma ação 

armada aqui. Então de certa forma a questão já passou a ser, não, você é de ação 

popular, então é do CENIMAR, não é com nós. Então foi esta a coisa e já na terceira 

vez não, aí já fui recepcionado pelo Ustra e por toda aquela equipe que tinha ali e o 

Bernázio continuava lá, o Maurício em 1974, quando fui preso novamente, então era o 

tratamento de choque, mas não era igual. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hélio, deixa eu te fazer uma 

pergunta, é uma história muito interessante que a partir de uma liderança local que seu 

irmão exercia e em uma disputa assim bem local, aquele sujeito era o José Guarda, não 

é? É esse nome, João Guarda ou José Guarda, João Guarda, a partir de uma disputa 
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territorial local, foi feita uma ligação depois o exército tomou lá, Santo André quando 

ele estava hospitalizado. O João Guarda ainda era Força Pública ou já era PM?  

Depois, deixa eu fazer as perguntas.  

A partir dessa denúncia local, o Raimundo vai morar... e vocês moravam em 

Mauá, e ele foi morar na clandestinidade... semiclandestinidade em uma pensão em 

Santo André e aí por causa de uma ocorrência local, ele acabou sendo esfaqueado e foi 

internado no hospital da região e aí vocês limparam o quarto dele, tiraram toda a 

documentação e aí, como é que descobriram, porque o Raimundo deu entrada no 

hospital, aí a polícia descobriu o Raimundo que estava hospitalizado, era o Raimundo 

que estava sendo procurado, denunciado então pelo João Guarda.  

E aí, mas como teve muita queda lá de toda a AP, que estava todo mundo 

procurando aquela célula da AP, e aí, conte mais devagar esses últimos dias, esses 

últimos momentos de ele estar preso no hospital, quem foi o grupo que, pelo que eu 

entendi, o Pereirinha também estava tentando fazer o resgate lá.  

Como é que foi o grupo que vocês organizaram para tentar resgatar ele do 

hospital, aí já chegou o exército, dentro dessa visão que o Koba pediu para a gente falar, 

faz a rememoração, quer dizer, nasce de um conflito local do João Guarda, ele vai para 

a clandestinidade, se você lembra o tempo que demorou, ele sair de casa no convívio de 

seus pais, porque ele tinha uma vida muito normal, muito legal assim do convívio 

familiar, do convívio da fábrica, de repente, lógico ele deve ter recebido uma orientação 

da organização para passar para uma semiclandestinidade e mudar para uma pensão, 

então faça essa trajetória com um pouco mais de calma do que você lembra 

evidentemente, teça para a gente poder entender melhor esses últimos dias, essas 

últimas passagem.  

Depois você fala do Raimundo, que eu acho importante, fala como esse negócio 

se desencadeou para cair todo aquele povo lá de Mauá, foi uma prisão em massa. O 

Pitoli quer falar? Então deixa o Pitoli fazer a pergunta antes. Capitão Pitoli, grande 

companheiro de Bauru. O Pitoli vai falar um pouquinho. 
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O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Duas correções se me permitem, eu 

era sargento da PE da Segunda Companhia aqui de São Paulo, aqui na Avenida Soares e 

fiquei preso no 2º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado na Nobrega, atrás, e não 

4º como eu acho que o Carlão quem falou, porque há esses erros, por uma questão até 

geriátrica. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só fala as datas para a 

gente. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI - Começo de 1969, nós ficamos presos 

no 2º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado. Com relação à Força Pública, em 

1967 o comandante era o major João Luiz Barcelos Lessa de Azevedo que foi o último 

chefe da Guarda Civil do Estado de São Paulo, que tinha a Força Pública e a Guarda 

Civil. O Lessa foi o último chefe, ele e mais o comando aqui em São Paulo, ele foi 

designado para isso, eles prepararam a fusão da Força Pública com a Guarda Civil 

surgindo a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Polícia Civil Judiciária em 1968. 

Essas informações técnicas.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, já que você está com 

a palavra, antes do irmão do Raimundo voltar, porque o Carlão, ele descreveu com 

muita propriedade o que era um ambiente de quartel, de tortura de quartel, que era um 

pau generalizado com a tortura de retirada de informações, que era uma coisa que não 

dá para ficar qualificando o que é uma e o que é outra.  

Você que era, imagina, você era militar e foi preso como militar com todos 

aqueles agravantes que o agrupamento que o CP. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI - Era VPR. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você era PE, não é? 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI - Eu era PE e da VPR. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E era da VPR. Desculpa. 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI - A tortura, o pau no começo de fato, até 

surgir efetivamente um trabalho que vem surgir a OBAN, nos quarteis em geral, 

pancada não tinha muito significado porque não visava muita coisa, eles não tinham 

também muitas informações.  

Quando eu fui torturado, na noite em que eu fui torturado já final de fevereiro, 

eu estava preso há um mês e eles não conseguiam me pegar, achar coisa.  

Aí quando caiu o Onofre Pinto que falou de mim, mas abriram mais coisas, aí eu 

fui para a escolinha. Escolinha era um predinho com andar superior, em baixo alguma 

coisa e em cima uma sala grande, dava instrução, técnica para soldado ou orientações e 

tal. E lá era a sala da tortura.  

Nessa época que eu fui, a tortura já não era mais de qualquer forma, estavam 

presentes lá o Fleury, Fininho mais um pessoal dele do DOPS ensinando o pessoal da 

PE que dormia no mesmo alojamento que eu e que comia na mesma mesa que eu, me 

torturando e ele falou, “Não é assim que faz. É assado, bate tal e não sei o quê”.  

Aí o pau é diferente e mais diferente do que antes, por quê? Porque antes eles 

não tinham muitos objetivos para questionar, aí a partir daí surgiu a OBAN e melhora 

muito o sistema de tortura, um negócio maravilhoso o sistema de tortura com a criação 

do DOI-CODI, o Ustra que faz o que? “Eu não quero saber a cor da tua cueca, eu quero 

saber o que você fez nesse dia, nessa hora com fulano”, e pau e só vai perguntar aquilo. 

Não pergunta, “Mas fala de você”, não tem mais isso. Não tem, o negócio é técnico 

mesmo e é para matar. Então é isso, mas eu só queria retificar, o esquadrão que era o 2º  

e não o 4º e a Polícia Militar, só esses fatos.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, o Carlão. O 

microfone, Carlão.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Olha, desde essa época, Pitoli, 

mudou, porque o cara era magrinho, simpático, né? E agora esse cara barrigudo, careca, 

feio, está entendendo? Mas é meu amigo, não tem problema não, 40 anos que a gente 

não se vê e foi exatamente isso aí, ele estava lá no R C MEC e eu cheguei todo 

estourado e fiquei... E foi muito interessante, na minha lembrança é que um ano e pouco 

depois eu estava saindo do DOPS e estava indo, em agosto de 1970, indo para o 

presídio de Tiradentes e você estava lá em cima me chamando, foi a última vez que eu 

me lembro assim, da sua figura, está entendendo? Porque eu estava chegando do DOPS, 

lá para o Presidio Tiradentes, então eu quero depois dar um abraço nesse meu amigo aí, 

infortúnio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Pitoli, essa 

semana tem Eremias Delizoicov, quando o Eremias. 

 

A SRA. – (inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desmarcou o Eremias? Está 

bom. Então vamos voltar ao caso do... 

 

O SR. – (inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pitoli.  
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Vamos lá, deixa eu me reorganizar aqui, senão.  

Hélio, queria te pedir o seguinte, como você vê tem assim, essas duas visões não 

é?  

O Carlão que é um cara que era Goiano, foi para o Maranhão, foi para Goiás, 

veio para Osasco, foi parar no ABC, era o cara da política assim, da organização.  

O Pereirinha veio, profissional, profissional da organização. O Pereirinha, 

embora um quadro operário, veio deslocado da Bahia, veio organizado para São Paulo, 

foi lá para o ABC, embora sempre na militância operária, era um quadro da 

organização. 

E aí, nós temos um caso da liderança local, que é o seu irmão.  

Então faz esse...quer dizer, aí pega uma família que embora você tivesse uma 

iniciação política no PCB e tal, seu irmão que também era uma pessoa da legalidade, 

mas que tinha contato com a organização, que era uma organização grande, era uma 

célula grande, então, aí a repressão bate e vocês nem entendiam direito o tamanho da 

encrenca, acharam que era um problema local lá com o policial local e não imaginavam 

o tamanho e a dimensão e o desdobramento e quanta gente foi presa, torturada e aquelas 

quedas todas. 

Então, eu queria que você como irmão, como familiar que viveu esse desespero 

todo, aí conheceu o Luiz Eduardo que já era um cara que tinha uma noção do que era 

um processo de queda, mas que você disse isso da ótica familiar.  

Você que nunca tinham ido à uma delegacia de polícia, de repente tiveram que 

se relacionar para saber o que era DOPS, o que era OBAN, o que era exército, o que era 

hospital militar e afinal, seu irmão foi para o hospital militar, não foi, ficou apodrecendo 

na OBAN com todas aquelas sondas, com tudo aquilo que ele estava, fala mais um 

pouquinho para a gente agora focado mais nesses últimos dias. 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Bom, Doutor, vamos começar então 

pela primeira prisão que acontece pela AP.  
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A primeira prisão foi feito com o Olivier Negri Filho. Primeiro foi preso por 

quê? Na época, o Olivier estava para servir o exército, quase para servi-lo, só que Mauá 

é muito difícil uma pessoa servir o exército e nem outro, como se fosse, qualquer outro 

que tenha sido do Governo que teria que ser servido.  

Então, chamaram o Olivier lá na delegacia para um depoimento, não, falaram 

que era para ele ir lá e ele achou que era para ele servir o exército, essa é a história, 

começo, aí ele foi, e quando chegou lá não era nada disso. Já algemaram ele, já puseram 

ele em um lugar, levaram ele para uma área lá e já começaram a torturar ele.  

Daí para ele dar o nome das pessoas que estavam envolvidas naquele movimento 

da época, aquele movimento. O Olivier disse que sofreu tortura e tal, mas não citou, 

mas aí quem entra, esse tal de João Guarda.  

Como ele foi o primeiro presidente da, primeiro não, era um grupo que se 

formou e ele queria ser o presidente da sociedade, mas a sociedade estava no nome 

desses meninos, do Olivier, do Raimundo e etc., ele, isso eu estou dizendo, que ele deve 

ter ficado com raiva e isso ele falou para mim também, pegou as fotografias elevou lá 

para, ou levou para a delegacia de Mauá ou trouxe aqui para São Paulo onde passou a 

serem reconhecidos todos aqueles que estavam envolvidos, todos aqueles, no caso era o 

Raimundo, o Josemar Alves Lobo e daí por diante, mais ou menos uns 15 garotos que 

estavam envolvidos. 

Bom, a primeira prisão foi do Olivier como eu acabei de falar e depois o 

sequente, veio o Josemar, veio esse, veio esse, veio esse. Bom, o que aconteceu? A 

direção da AP pediu que o pessoal despertasse, vamos saindo e etc. e tal, inclusive o 

próprio Betinho que estava lá com a gente ainda, que estava lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você conheceu o Betinho? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Conheci pessoalmente, o Betinho 

passou uns dois ou três dias na minha casa também e ficou na casa do, ele o, morava 
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junto com o, eles moravam na casa junto ali na casa do Olivier, nos fundos da casa do 

Olivier. O Betinho ficou lá, por que o Betinho ficou lá?  

O Betinho, a função do Betinho, quando ele veio para Mauá, era entrar dentro de 

uma empresa e ali conscientizar as pessoas dos trabalhos do operário, entendeu? A 

função dele era essa, então o Betinho morava lá junto com a gente também, e eu 

participava dos movimentos, e aí quando começou a surgir as prisões o que ocorreu? O 

pessoal teve que falar, Betinho vai embora, Raimundo vai embora e tal, e o Raimundo 

foi até a minha casa, ficou uns dias lá em casa porque eu saí do Jardim Zaíra, que eu já 

estava casado e fui morar num outro bairro, no Parque São Vicente e aí o Raimundo 

ficou para lá, ficou em casa uns dias, uns cinco dias, mas aí pediram para mim, olha, 

fala para o Raimundo sair que o pessoal está beirando, estão procurando ele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Olivier estava preso? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – O Olivier já estava preso, estavam 

presos todos, só faltava o Raimundo ser preso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Betinho ainda estava 

lá? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – O Betinho já tinha saído. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí quando o Olivier foi 

preso, mandaram o Betinho. 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Isso, o Betinho já saiu fora, já vazou 

e saiu. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Saiu da região, não ficou 

nem no ABC? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Saiu da região.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Betinho era dirigente 

nacional da AP. 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E estava morando lá? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Estava morando lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá com o Pereirinha? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Isso, o Pereirinha, o Olivier, o 

pessoal lá, né? E dai o que ocorreu? Houve a saída do Raimundo, quando ele saiu da 

minha casa e foi para essa pensão ali em Santo André, o bairro chamado Santa Cecília? 

Não, eu esqueci o nome do bairro e aí ele foi para esse bairro, não me lembro 

agora o nome e quando eu estava em casa e chegou o Gil, o Gil chegou e falou para 

mim, Hélio, o Raimundo aconteceu um incidente com ele e ele está assim, assim, assim, 

e nós precisamos ir lá agora. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele foi esfaqueado. 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – É, aí nós fomos para lá e o 

Raimundo já não estava mais. Aí conversamos com o proprietário estabelecimento, ele 

disse, olha, aconteceu isso, eu ajudei a socorrer ele e etc. e tal e ele foi para o hospital 

Santo André.. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que horas o Raimundo foi 

esfaqueado? Você lembra?   

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Isso foi mais ou menos acho que 

umas Duas horas da tarde, por aí, mais ou menos, que eu fiquei sabendo era umas 14h... 

umas 17h. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi esfaqueado e ficou 

sangrando das duas às cinco até o senhor chegar, ou quando o senhor chegou ele já tinha 

ido para o hospital? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Não, não. Quando eu cheguei, ele já 

estava no hospital. Quando eu cheguei lá na casa onde aconteceu esse incidente, ele 

estava, já estava internado no hospital Santo André.  

Foi só a única coisa que nós fizemos lá, foi uma limpeza de pegar tudo o que 

tinha lá que era material que não podia ficar porque naturalmente que a polícia ia chegar 

lá e ia ver que tinha que fazer o acompanhamento do que houve, então evidentemente 

que não podia estar aquele material.  

Era “silk screen”, era o material que era para ser distribuído nas empresas, era 

um monte de coisa. 
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Então não podia, limpamos e logo depois eu fui até o hospital e ele estava sendo 

operado quando chegamos lá, né, aí mais tarde ele veio para a cama, para o leito e foi 

explicado que a situação dele estava bem, estava bom, a cirurgia foi boa, não atingiu um 

órgão assim que pudesse dar maiores problemas e etc.  

Foi dessa forma e quando passou uns dois ou três dias e que veio a calhar que o 

pessoal da repressão veio até o hospital, veio até o hospital e tinha sido denunciado que 

ele estava lá.  

Foi quando eles prepararam para levar ele que até hoje não se sabe se ele foi 

para o hospital, se sabe sim, pelos companheiros que estavam presos que ele foi direto 

naquele mesmo dia, em vez de ir para o hospital militar, ele foi para a OBAN e que 

chegou na OBAN claro, evidentemente que na situação que ele estava, inclusive que 

eles interromperam aquela sonda que ele tinha, tamparam, aquilo deve ter gangrenaram 

ou fazer coisa ali que ele não resistiu, além das torturas que ele sofreu, que sofreu muito 

choque, pessoas que estavam lá, diz que ele gritava muito, sofria choque onde ele tinha 

feito a cirurgia, e até disseram, podem, “Me mata, me mata que eu estou sofrendo 

muito”, diz que ele falava até isso, né, e naquele mesmo dia que ele saiu do hospital 

Santo André, disseram que ele tinha morrido. 

Pessoal que estavam junto com ele na prisão lá dentro. Mas não se falaram nada, 

porque daquele dia que levaram lá para o Instituto Médico Legal, o corpo dele ficou lá. 

Com oito ou nove dias que nós fomos, que avisaram para nós, que eu cheguei ali 

na Operação Bandeirante, um senhor me chamou, me chamou não, porque eu já estava 

lá e eu falei, “Eu quero saber onde o Raimundo está”. Ele pegou um bilhetinho assim, 

um bilhetinho qualquer escrito assim, “Procurar no Instituto Médico Legal”. Aí foi 

naquela hora mesmo que eu fui até em casa, peguei meu pai e nós dois fomos lá para o 

Instituto Médico Legal. 

Aí ficamos a noite toda lá, porque chegamos lá por volta de umas Dez horas da 

noite e aí já estava tudo fechado, ainda pedi para a pessoa que estava ali como guarda, 

né, o segurança. Ai ele viu o nosso sofrimento e ele pegou e abriu, ele falou, eu não vou 

ascender a luz, mas eu vou com farolete, aí ele foi apontando todos os cadáveres que 

estavam no chão. “É esse?”. Eu falei “Não”. “É esse?”. “Não”. “É esse?”. “Não”. Aí 
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não tinha, não estava o corpo dele lá. Aí fomo lá, ele falou, vou abrir lá a escrivaninha e 

vou dar uma olhada no relatório. 

Ai ele foi lá, abriu o relatório, aí estava lá uma pagina bem lá distante o nome do 

Raimundo Eduardo da Silva, enterrado como indigente em Guaianazes. Estava só 

assim. Aí de lá, nós fomos para o Guaianazes, aí ficamos lá e ficamos desamparados, 

como é que nós vamos procurar?  

Aquele tempo tinha um advogado, não sei se o senhor lembra, Oscar Pedro 

Horta? A gente procuramos ele, mas foi impedido da gente falar com ele também, que 

era um advogado. Então. 

 

O SR. - (inaudível) 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Isso, Oscar Pedroso Horta, aí ele 

não deu certo para a gente conversar com ele, daí procuramos outro que foi o Dr. Pedro 

Greenhalgh, o Eduardo Greenhalgh que foi quem deu assistência maior para a gente e 

fez desde o começo, desde essa data até o dia da exumação dele que foi em 1983, que 

ele acompanhou esse processo todo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi exumado de 

Guaianazes? 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Exumado de Guaianazes e 

trouxemos ele aqui a pedido do Dr. Paulo Evaristo, trouxemos ele aqui para Assembleia 

Legislativa, trouxemos ele aqui, os restos mortais dele, e porque na época, uma coisa 

muito boa que aconteceu em Mauá, o prefeito de Mauá, ele liberou duas viaturas e um 

carro daqueles, isso, como é o nome?  
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O SR. - (inaudível) 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Isso, de Giroflex, isso mesmo. E o 

que a gente fez? Nós fomos até Guaianazes, fizemos a exumação com pedido do... 

 

O SR. - (inaudível) 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Isso, do Dom Paulo Evaristo, eu 

fico meio emocionado e esqueço tudo, e nós trouxemos aqui para a Assembleia. Aqui 

na Assembleia vieram vários companheiros, famílias de companheiros que estavam, que 

já tinham sido assassinados também pela repressão e foi feita uma missa aqui na 

Assembleia.  

Quando pediram para eu falar, eu não quis falar, meu irmão que é o Pedro 

Eduardo falou em nome da família, mas aquele dia teve muita gente acompanhando.  

Aí daqui saímos e fizemos um cortejo até Mauá, fomos até a igreja onde ele era 

coroinha, aonde começou os movimentos com o padre Praxedes, aquela coisa toda.  

Levamos ele para lá, de lá nós fomos até, já tinha um nome, iam dar o nome de 

uma rua para ele, avenida Raimundo Eduardo da Silva, não é rua, que tem até hoje, aí 

passamos com os restos mortais dele naquela rua toda e depois nós fomos fazer o 

enterro dele no cemitério Santa Lídia em Mauá.  

Foi isso, é o histórico que se deu. O que foi muito importante, foi o apoio geral 

dado pelo povo de Mauá, de Santo André e o povo de São Bernardo do Campo também 

e que esse pessoal que está aqui, o Pedrinho, tudo participou disso aí também. Essa foi a 

historia que a gente teve em Mauá, vida e morte de Raimundo Eduardo da Silva. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (muito emocionado) Muito 

bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Amelinha queria falar alguma coisa? 

Pereirinha? Espere aí Pereirinha, fale aqui. Fale Pereirinha. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – É um caso, um 

acontecimento assim meio, daria para se dizer um pouco pitoresco. Eu estava com o 

companheiro Jair Ferreira de Sá, veio do Rio para gente se encontrar para conversar 

evidentemente sobre a organização, a gente estava rearticulando a AP. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Localiza melhor. O Jair, 

localiza o Jair. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – Jair Ferreira de Sá, veio do 

Rio de Janeiro, ele se encontrava aqui comigo, porque nós estávamos articulados 

procurando reorganizar a AP e nós estravamos caminhando na avenida da Liberdade, a 

gente se encontrava, a gente não ficava parado, a gente estava caminhando e 

conversando, trocando as informações.  

Aí quando a gente chegou ali no, perto já, no Paraíso, aí nós fomos interceptados 

por um carro da, uma viatura da polícia. Aí, seus documentos. Aí pegou os documentos 

de Jair, jornalista, tal e tal, estou passeando aqui em São Paulo. Pegou os meus 

documentos, meu nome todo, pegou a carteira profissional, Pedro Pereira Nascimento, 

estava desempregado na época, aí ele perguntou e eu tinha saído, não me lembro qual 

foi a empresa, mas sempre tive um salario razoável pela minha profissão, torneiro 

mecânico. 

Aí o cara perguntou assim, por que você não está trabalhando? Você com uma 

profissão dessa, com um salario desse saiu da empresa, por que não está trabalhando? 

Eu disse, eu saí da empresa, e aí eu contei a minha história, fui visitar a minha família 

na Bahia, tal, e voltei e tenho achado vaga, mas eu não acho o salário que eu quero 
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ganhar, por isso que eu estou desempregado e nos encontramos aqui e estamos 

conversando um pouco. 

Aí eles me levaram aqui para o Ibirapuera, não tem uma seção aí, o que é aquilo 

ali? É DOPS? É exército? O que é aquilo ali, Carlão? É DOI-CODI ali, né? Aí eles me 

levaram para lá e eu fiquei o dia inteiro em uma salinha lá isolado, isso foi, a gente se 

encontrou devia ser umas oito ou nove horas da manhã e eu fiquei até umas quatro horas 

da tarde sentado lá. Jair, eles liberaram, na hora liberaram o Jair, a mim ficou lá, disse 

ele que eu precisava ser ouvido pelo delegado. 

O pitoresco, é que eles estavam me procurando, estiveram comigo e depois me 

liberaram porque não encontraram nada. Eles achavam que era malandro, que devia ser 

droga, eu e o Jair conversando, devia ser essas coisas. Então eles procuraram em todo os 

lugares e não tinha o meu nome como um, não encontraram nada contra mim e me 

liberaram. Então, quer dizer, o pessoal, não sei se o Carlão lembra desse episódio, teve 

uns companheiros, o Suave e outros, já tinha ligado para todos os esses, o baixinho foi 

preso e agora o que a gente faz?  

Eu acho que eu tinha conseguido passar uma ligação de lá da delegacia que eu 

pedi, e eu consegui falar não me lembro com quem, publicou, sai em vários lugares, 

publicou não, comunicou que eu estava preso e o que iam, se eu ia ser assassinado. Aí 

quando foi às quatro horas da tarde, eles me liberaram e não acharam nada contra mim e 

me liberaram.  

Quando eu apareci, foi uma coisa muito emocionante, que o pessoal chorando, 

achava que eu ia ser morto e eu voltei, não, estou aqui pessoal, me soltou, sou um cara 

livre. Não aguentou comigo não, lutei lá dentro, derrubei o cara e saí. Eu queria contar 

isso, porque foi uma coisa assim, angustiante para muitos companheiros e companheiras 

e depois foi uma festa e foi uma alegria extraordinária que eu nem fiquei preso, porque 

ele não encontrou nada, quer dizer, ele procurou nada sobre político, procurou sobre 

bandido e tal, droga, ladrão e não sei o quê. Que procura nas delegacias, não tinha nada 

contra mim. Obrigado, viu. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Pereirinha, ainda 

bem. Vamos lá. Bom, acho que. Fale, espere aí que precisa gravar. Fala só o teu nome.  

 

O SR. FORTALEZA – Pessoal boa tarde, eu sou o Fortaleza, voluntário do 

EDUCAFRO e eu queria perguntar para o Pereirinha, se o Jair era branco ou negro? 

Porque eu não entendi, porque naquele momento estavam os dois batendo papo, 

foi isso que eu entendi e levaram só ele e deixaram o Jair e aí eu precisava entender 

porque levaram ele e deixaram o Jair? Se o Jair era branco ou se o Jair era negro igual a 

nós?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pereirinha. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – Jair, o companheiro Jair que 

já se foi, fora do combinado, era, ele devia ter em torno de 1,70 metros, era baixo, era 

magro e moreno.  

Ele não era branco, ele era moreno, ele era assim, quase que tipo o Hélio, mais 

claro do que o Hélio, mas era essa cor chamada, como é que é? Queimadinho do sol, 

não porque negro é, o próprio negro, não aceita ser negro, então diz que é moreno. 

Então o Jair não era branco e não era um negro, era moreno claro. Deixa eu ver, 

ele tinha a cor assim, mais claro, talvez da sua cor Adriano, ele era assim da sua cor e 

era baixo, era um pessoa muito simples. Ninguém dizia que ele era o que ele era no grau 

de formação que ele tinha, que ele era muito simples. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal, Pereirinha. Então 

vamos lá. Bom, eu agradeço aos familiares aqui que vieram, foi importantíssimo vocês 

terem se deslocado aqui, vir aqui e a gente podia, um dia queria sugerir, fazer uma 

sessão especial ampliada por todo esse grupo de Mauá, que foi um grupo muito 
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importante, muitas mulheres, muitas mulheres operárias, a Jô, está bom? Então, 

agradeço a todos, pode falar Carlão.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA – Em Mauá tinha um grande 

incentivador do movimento lá que era o padre Rubens e está agora no fim da vida e 

seria muito importante ouvi-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está vivo? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Está vivo, foi preso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está morando aonde? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Perseguido por várias vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está morando aonde? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Mora em Mauá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mora em Mauá? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Mora em Mauá. Mora aonde? 
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O SR. – Mora em Palmares. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Palmares, Vila Palmares. 

Você poderia ajudar achá-lo para a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu, o companheiro, ele tem 

contato lá, eu moro em Taboão da Serra e é meio distante, mas o pessoal ajuda e eu 

estou aqui com vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Padre Rubens.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Isso é muito importante, uma 

pessoa de muito valor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, e esse padre que vocês 

falam, como era, Praxedes? Ele está por ali ainda?  

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Ele está em Santo André. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está em Santo André? 

Então vamos localizar. 

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Ele está em Santo André, o padre 

Praxedes. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, está bom. Vocês 

conheciam o Olavo Hansen já?  

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Conheci, conhecia e conheci a 

família toda dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da época?  

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Da época. Estando inclusive os 

irmãos dele, todos moram em Mauá, irmão, cunhado, um dos cunhados dele é 

presidente da associação amigos de bairro, também lá. Também a gente pode fazer um 

convite se assim precisar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pereirinha, você deixa o 

pessoal do EDUCAFRO, não entendeu, eu acho que você poderia situar, a maioria das 

pessoas não sabem quem era o Jair. Só dá uma contextualizada, porque o pessoal do 

EDUCAFRO vai acompanhar os negros que resistiram à ditadura, entendeu? E isso, 

porque para nós, da nossa cultura do dia a dia de falar, situa um pouco, fala um 

pouquinho, um minuto que seja do Jair para eles entenderem direito, porque você se 

refere dessa forma tão reverencial e tão importante.  

 

O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – Na AP, quando eu entrei, 

teve alguns companheiros que tiveram assim, um papel muito importante para a minha 

entrada em ação popular. Eu era operário e estudante em Salvador, trabalhava de dia e 

estudava de noite e eu tive algumas pessoas que tiveram um papel muitíssimo 

importante para me trazerem para a AP. o primeiro deles foi Haroldo Lima, quem sabe, 

muitos de vocês devem conhecer, foi Ministro recente, da Bahia. O segundo foi Jorge 

Leal, companheiro que foi assassinado, vocês viram aí no livro e o terceiro, o Jair 
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Ferreira de Sá, ele não era da Bahia, mas nos encontros mais importantes realizados por 

AP, o Jair se fazia presente porque ele era do comitê central de Ação Popular.  

Ele era de Goiás, se não me falhe a memória. 

 

(inaudível) 

 

Minas, Minas, né, ele era de Minas, mas ele era do comitê central e ele tinha a 

responsabilidade de em encontros mais significativos nas regiões, nos estados, ele 

sempre estava presente como membro, como dirigente de Ação Popular. Ele participava 

do comitê nacional de Ação Popular. Tudo bem?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carlão, para concluir. Fale 

aí, Carlão. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  É importante, só complementando 

o que o Pereirinha falou, realmente o Jair, ele trabalhou foi o primeiro trabalho dele 

antes de 1964 já foi ligado às ligas camponesas, que é importante realçar, e tive um 

papel destacado com um companheiro muito inteligente e foi o principal dirigente de 

Ação Popular. Então naquele período e mesmo antes, ele era um cara sempre destacado 

e eu tive, não sei, não foi um desprazer, mas eu tive oportunidade de conviver também 

com ele inclusive ele teve um infarto e eu fui ter que socorrê-lo e isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele enfartou, você 

que o socorreu? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Exatamente. Nós estávamos em 

uma reunião. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi aqui em São Paulo?  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Não, foi na região de Piracicaba e 

aí levamos ele para o hospital, eu levei e garantir que o nome de guerra dele ficar lá, 

para tirá-lo de lá.  

Então foi uma coisa assim meio, é triste a gente ter que falar de um 

companheiro, né? E ele era um cara muito resistente a dor, tanto é que o médico, o 

Pereirinha também estava na reunião na época, o médico falou para mim, ele falou, 

“Olha esse cara parece um cavalo, já apliquei duas doses de morfina e a dor continua”, 

ou seja, ele estava tendo um infarto violento, aí levei para Piracicaba para um hospital e 

ele chegou lá desmaiando, e foi para a UTI, aí eu acompanhei ele e quando cheguei lá 

falou, “Companheiro, dá um quadro da situação”, “O que é isso rapaz? Para com essa 

conversa. Eu vou ter que sair para tirar você daqui”. 

Aí foi quando nós saímos para organizar ambulância, médicos nos mais variados 

lugares para ir para lá, para poder tirar ele do hospital se houvesse qualquer dúvida, 

qualquer mudanças significativas no cenário.  

Felizmente não houve necessidade, ele ficou lá se curou, mas nós colocamos um 

plantão médico ali ao lado e mais uns dez companheiros para poder tira-lo a qualquer 

momento do hospital. Mas não foi preciso e o Jair, um grande camarada, morreu na 

porta de um quartel, um ataque fulminante também do coração. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Me responde a pergunta, o 

Fortaleza perguntou, o Pereirinha deu uma enrolada no Fortaleza que até eu fiquei torto 

aqui, o Fortaleza quer saber o seguinte, esse companheiro aí, o Sá, afinal o que o 

Fortaleza quer saber o seguinte, ele era um afrodescendente ou não? Ele era um 

descendente de negro? Independente se a cor dele era mais pálida, ele era, é isso que ele 

queria saber. 
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O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – Eu não fiz essa triagem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, mas está bom, 

desculpa. Pessoal, então um dia vocês vão contar essa, todo mundo imagina que essa 

grande organização da resistência é o PCB e a Ação Popular era um mar de gente, uma 

organização... 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Tiveram 65.000 militantes no 

Brasil inteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, como aqui a gente 

não faz por organização, a gente faz por, a nossa metodologia por caso, pelos mortos e 

desaparecidos, aí começa a criar esse elo, mas um dia, vocês precisavam vir falar um 

pouco pelo menos aquele companheiro da Bahia lançou um livro, Emiliano José, lançou 

um livro essa semana do caso contando várias coisas da AP da Bahia, inclusive o 

companheiro da Marluci, é o livro sobre uma fase e também fala do Marighella e fala de 

outros, mas então...  

E viu Pereirinha, independente... eu queria falar para vocês que é muito 

importante, eu queria situar antes do companheiro aqui fazer as últimas considerações, é 

muito importante o pessoal de uma organização como o EDUCAFRO, estar se 

vinculando a esse trabalho da Comissão da Verdade.  

Porque eles são uma organização muito nacional, muito grande de jovens, 

negros e essa cultura da ditadura, o frei Davi agora está tentando introduzir 

principalmente porque lá em Recife, a Comissão da Verdade, tem o nome do Dom 

Hélder, então eles estão aqui hoje e vão acompanhar, porque eles querem fazer, porque 

o registro dos negros que resistiram à ditadura, é muito fraco, é subnotificado. 

Então eles vão fazer um contato, o trabalho do EDUCAFRO, é um trabalho 

eminentemente educacional, e voltado para a população negra e para os jovens negros e 

tal. Então, eles vão recuperar esse capítulo, então toda vez que tiver um negro aqui 
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tirando testemunhal, eles vão acompanhar e eles vão repassar para os grupos desses 

cursinhos que fazem na rede EDUCAFRO.  

É um trabalho muito importante, então era até bom, depois que acabar essa 

Sessão, que eles pudessem conversar com vocês e tal, porque isso é um trabalho que vai 

multiplicar para o Brasil inteirinho, entendeu? Então só queria pedir que vocês também 

tivessem esse entendimento, dar essa abertura. Você faz as considerações finais para a 

gente ir para o encerramento?  

 

O SR. HÉLIO JERÔNIMO DA SILVA – Eu quero agradecer aqui aos 

membros da Comissão da Verdade por esse grande trabalho que vocês estão fazendo, 

que é resgatar a história que há um tempo atrás, eu achava que tinha sido esquecido. 

Hoje eu não chorei não, mas eu costumo chorar quando eu falo e estou 

emocionado por esse trabalho de vocês, de vocês que estão aqui, o pessoal ali e o seu 

trabalho, filho, o seu trabalho é muito bonito.  

Eu digo assim que você é a pessoa que como muito comunicador, normalmente 

às vezes eu assisto a Assembleia, a Comissão da Verdade em casa, quando estou à 

vontade, então eu vejo o depoimento e vejo essas perguntas que você fez para mim e fez 

as perguntas que eu acho que é fundamental, porque a gente esquece alguma coisa de 

falar. A gente fala algumas coisas assim que está no momento, depois e depois da 

reprise que você fala, que a gente fazer, a gente falar, e a gente lembra de alguma coisa 

que a gente esqueceu. 

Mas eu deixo aqui, o meu agradecimento por todos vocês da Comissão da 

Verdade em nome meu e do pessoal da minha família e do pessoal do Jardim Zaíra e 

digo daqueles todos que participaram desse movimento, 1964 até 1979 e depois 

continuaram como estão continuando hoje. Essas são minhas considerações a todos 

vocês aqui. O meu muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Então a Sessão 

está encerrada, muito obrigado. 
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

15/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vamos lá. Qual é o roteiro 

de hoje?  

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Quinquagésima 

Quinta Audiência Pública, 15 de Julho de 2013. 

Instalação. Está instalada a Quinquagésima Quinta Audiência Pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 15 de Julho de 

2013, na Assembleia Legislativa no Auditório Dom Pedro, para a oitiva dos 

depoimentos sobre caso Raimundo Eduardo da Silva. 

Está tendo internet ou não? Está? Então vai ser o Auditório Dom Pedro, mas 

para a pessoa poder procurar. 

Formação da Mesa. Queria convidar para compor a Mesa o Hélio Gerônimo da 

Silva e a Magda Aparecida da Silva, por favor. 

 

(Aplausos) 

 

Hélio sente aqui e a Magda aqui. Hélio Gerônimo da Silva e Magda Aparecida 

da Silva. Não deu para fazer a credencial de Mesa, não é? 

Vamos lá, venha cá Magda, por favor. Vai passar memorial? Vai escurecer? 

Veja com ele como é que fica a imagem, para ele poder transmitir. Apaga lá em cima? 

Tem que subir lá? A menina ajuda a gente, lá da web, ótimo. Dá contraste suficiente 

para você ler? Então vamos lá.  
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A SRA. -  Raimundo Eduardo da Silva, assassinado em Cinco de Janeiro de 

1971. Nasceu dia 23 de Março de 1948 em Formiga - MG,  e militava na ação popular. 

Dados biográficos. Nasceu em 23 de Março de 1948, natural de Formiga, filho 

de Pedro Eduardo e Maria Francisca de Jesus. Foi morto em Cinco de Janeiro de 1971, 

militante da AP. Era estudante, negro e trabalhava como operário metalúrgico na cidade 

de Mauá na Grande São Paulo. Estudou no Colégio Estadual Visconde Mauá, atuava 

junto ao grupo de jovens da Igreja no Jardim Zaíra, onde foi Presidente da Sociedade 

Amigos do Bairro. Entre 1967 e 1970, trabalhou nas empresas Fertilizantes Capuava, 

Laminação Nacional de Metais e IBRAPE.    

Dados sobre a sua prisão. Sua morte alcançou repercussão na imprensa quando o 

Padre Giuliano Vicini e a assistente social Yara Spadini foram presos e torturados 

porque portava a matriz de impressão de um panfleto denunciando a morte sob tortura 

de Raimundo. O Arcebispo Metropolitano de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arns os 

visitou na prisão e procurou o Governador Abreu Sodré a fim de obter autorização para 

dar assistência médica aos dois. Em Quatro de Fevereiro, após o fracasso do encontro 

com o Governador, redigiu um aviso distribuído em todas as paróquias denunciando as 

torturas sofridas pelos dois e exigindo um inquérito para apurar os fatos e aplicação de 

punição.  

Na apelação de número 38.650 do STM, a página 308 referente à defesa de 

Padre Giulio e da assistente social Yara pode ser recuperada a parte dos fatos, a saber, 

abre aspas, Apurou que no dia 23 de Novembro de 1970 o operário Raimundo fora 

golpeado por um pontaço de faca em uma briga comum. Fora operado e estava 

internado em uma Casa de Saúde, a sentença fala em SAMCIL, sendo retirado do leito 

hospitalar por investigadores quando ainda necessitava de tratamento médico. Apurou 

mais que o rapaz morrera cerca de um mês e meio depois de haver recebido a facada no 

dia Cinco de Janeiro no Hospital do Exército em São Paulo onde se encontrava a 

disposição do CODI conforme documentos oferecidos pelo DEOPS e que se encontram 

as folhas 138 e 141.  

Seu irmão, Hélio Gerônimo da Silva contestou essa versão. Segundo ele, 

Raimundo foi retirado da clínica aonde se convalescia de cirurgia, levado para o DOI-
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CODI em São Paulo, a antiga OBAN e não para o Hospital do Exército localizado no 

bairro do Cambucí. No Hospital do Exército, quando procurava saber notícias do irmão, 

Hélio sobe por um oficial, o qual não quis se identificar, que Raimundo estava no DOI-

CODI em São Paulo.  

Hélio esclareceu que durante este período sua mãe levava roupas e alimentos 

para serem entregues para Raimundo já que as visitas não eram permitidas. Finalmente 

em Quatro de Janeiro de 1971, um dos policiais se recusou a receber os alimentos 

alegando que a pessoa a quem eram destinados já estava fedendo há muito tempo, entre 

aspas. Os familiares foram então procurar Raimundo no IML, onde foram informados 

que o mesmo já havia sido enterrado como indigente no Cemitério de Perus. O atestado 

de óbito só foi fornecido à família um mês depois. 

Apenas Três anos mais tarde, os restos mortais de Raimundo puderam ser 

exumados e sepultados em local escolhido pela família. A necropsia foi feita no IML de 

São Paulo em 22 de Janeiro de 1971 pelos legistas João Gregorian e Orlando José 

Bastos Brandão, que não relataram as torturas sofridas por Raimundo e deram como 

Causa Mortis Peritonite. Os relatórios dos Ministérios da Marinha e Aeronáutica, 

encaminhados ao Ministro da Justiça em 1993, afirmam que ele, entre aspas, faleceu em 

Cinco de Janeiro de 1971, em virtude de agressão a faca por parte de outro peso, fecha 

aspas. 

Na documentação do IML, no exame necroscópico, foi encontrada a prova que 

estabeleceu a morte e independência policial ou assemelhada, abre aspas, vítima de 

agressão à faca, arma branca, em data de 23 de Novembro de 1970, às Quinze Horas, 

sendo socorrido pela SAMCIL e posteriormente encaminhado ao Hospital Central do 

Exército aonde veio a falecer às Duas Horas e Quarenta e Cinco Minutos de Cinco de 

Janeiro de 1971. 

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o Relator do caso 

General Osvaldo Pereira Gomes votou pelo deferimento do caso aprovado por 

unanimidade em 14 de Maio de 1996. Esses dados foram extraídos do dossiê Ditadura, 

Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 1964 a 1985 produzido pelo IEVE, 

Instituto de Estudos Sobre a Violência do Estado, Imprensa Oficial de São Paulo de 

2009.    
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Cuba vai ler um 

documento, né? Eu queria pedir para o Carlão e para o Pereirinha sentarem aqui junto 

aos microfones, que depois que os familiares depuserem, eu gostaria de ouvi-los 

também, o Carlão e o Pereirinha, por favor, companheiros, Cuba com a palavra.  

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas, eu vou ler agora 

uma carta que foi escrita em homenagem ao Raimundo pelos companheiros dele de AP 

no mesmo mês da morte dele em Janeiro de 1971.  

Ao companheiro Raimundo Eduardo da Silva. Dias antes de receber a notícia de 

sua retirada do Hospital de Santo André pela OBAN, te enviei uma poesia e depois 

soube que você não havia recebido. Era uma poesia de Paul Éluard que dizia o seguinte.  

A noite que precedeu a sua morte foi a mais curta de sua vida, a ideia que ainda 

existia queimava lhe o sangue nos pulsos, o peso de seu corpo esmagava, sua força o 

fazia gemer e bem no fundo desse horror foi que começou a sorrir, pois não tinha só um 

companheiro, tinha milhões e mais milhões para vinga-lo e ele o sabia. E o dia nasceu 

para ele. Eu estava também de cama doente e não pude te visitar, mas sabia de você 

todos os dias. Soube quando a DOPS de São Bernardo que desencadeou uma repressão 

em massa contra os operários e suas famílias em Mauá e Santo André tentou te tirar do 

hospital e da tua tranquilidade mesmo diante dessa situação. 

Depois, no dia 22 de Dezembro a OBAN te arrancou da cama, onde você ainda 

tomava soro, soube onde de tua morte. Soube ontem que seus pais souberam de tua 

morte quando o Hospital Militar lhes entregou teu atestado de óbito com um cínico 

diagnóstico, edema pulmonar agudo. Mesmo assim não consigo te imaginar morto, não 

consigo acompanhar mesmo na imaginação o que fizeram contigo, desde o momento 

em que te arrancaram da cama, indefeso e em estado grave para te prender e depois te 

assassinar. É extremamente doloroso imaginar a tua agonia e morte em mãos tão frias e 

sordidamente assassinas e o teu enterro clandestino realizado às escondidas por teus 

próprios torturadores e carrascos.  
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Você tinha 22 anos, uma bondade sem limites, um sorriso manso, uma paciência 

de quem sempre sabia ouvir e entender. Uma inteligência que permitia sempre avançar 

no rumo certo com passos às vezes lentos, porem seguros. Mesmo às vésperas de tua 

morte, você soube se lembrar e cuidar de avisar a tua mãe, de tranquiliza-la dizendo, -

“avise mamãe que estou bem e que tudo se resolverá bem”. Você sabia que não era bem 

assim, a polícia cercava o teu leito e te ameaçava pressionado um moribundo para que 

pagasse ainda o preço do silêncio. Você ainda estava chocado com o acidente que lhe 

levara ao hospital e com sua sorte. Em teus poucos dias de vida, muito sofrimento e 

muita miséria te fizeram curtir e acumular uma grande força. Se somarem você àquela 

tranquilidade de teu pai operário com a energia e determinação de tua mãe, mas mesmo 

assim a faca da morte sempre espanta e nos faz mais velhos, maiores. 

Os amigos que te viram, diziam de tua magreza impressionante, de tua 

tranquilidade mesmo assim.  

Meu irmão Raimundo,  não consigo te imaginar morto, assassinado de forma tão 

infame e covarde. E há uma razão profunda para isso, o que você foi, o que você fez e 

representa não morre nunca, é eterno. A inteligência não morre, o terror é impotente 

para mata-la, você sabia onde devia ir, como e com quem. O teu amor a teus familiares, 

aos amigos e companheiros, à classe operária, ao povo e ao Brasil, ninguém e de 

nenhuma forma conseguirão apagar e matar. Este amor que te fez amado de todos e 

odiado pelos que odeiam a classe operária, o povo brasileiro e o Brasil, esta ditadura de 

traição nacional. Como poderiam eles, arrancar de teu corpo magro, recém-operado e 

tua agonia tão dolorosa essa força imensa, invencível e eterna com apenas as armas nas 

mãos assassinas, a tua dedicação à causa da classe operária e de todo o povo.  

A sua luta pela libertação não morreu e nem morrerá jamais, renasceu com mais 

força ainda em todos nós. Quem poderia apagar essa chama, se cada morte desperta 

milhões para uma nova vida? Se cada um que tomba como você que provoca o 

despertar de milhões que vem ocupar o seu lugar com os olhos voltados para o teu 

exemplo e o coração pulsando por segui-lo fielmente. 

O teu sentido proletário de solidariedade, de amor aos companheiros e dedicação 

sem honrarias, de servir ao povo sem retribuições, de lutas sem vanglorias, de decisão 

de ir até o fim sem a angústia dos inseguros, tudo isso, meu irmão Raimundo, não pode 
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morrer jamais e ninguém será capaz de matar. Quem morre por isso vive eternamente. 

Assassinaram em você um corpo mau tratado, doente, dolorido e libertaram em nós 

forças que se somaram as tuas e que irão despertar milhões de jovens como você, que 

lutarão por tua classe, teu povo e tua pátria. 

Milhões de jovens negros como você que lutarão contra a desigualdade social e a 

discriminação racial, milhões de operários como você que lutarão contra a dominação 

de classes, a repressão política e a repressão contra as classes dominadas com a certeza 

que construiremos um novo mundo, o das classes trabalhadoras. 

Milhões de brasileiros como você que lutarão pela libertação do Brasil e o início 

de um novo tempo de Brasil livre, democrático, soberano e realmente para os 

brasileiros. Vê, meu irmão Raimundo, como você não morreu, vê porque eu não posso 

te imaginar morto se você nos faz mais vivos e fortes lutando pela vida contra o terror 

de uma ditadura assassina. 

Te vejo portanto sorrindo, aquele mesmo sorriso e concordando conosco, te vejo 

de novo tranquilo e descansando um pouco, depois de um grande sofrimento, te vejo de 

novo entre nós com tua força, tua presença nos ajudando a cada passo e em todos os 

lugares e tarefas. Te vejo sendo levado com teu exemplo a milhões de nomes amigos, 

lembra-se do Edson Luiz? De tantos outros?  

Te vejo de novo sorrindo e inclusive com justo orgulho por ampliar de forma tão 

heroica e inesperada a tua própria história pra entrar para a historia dos moradores de 

teu querido bairro Zaíra em Mauá, dos operários de são Paulo e do Brasil, e de teus 

irmãos de todas as classes oprimidas. Eu fui teu irmão branco e nós fundimos hoje com 

o vermelho de teu sangue derramado por um futuro de liberdade que será conquistado 

pela luta de milhões no Brasil e em todo o mundo. 

Agora que cumpri esta tarefa, estou também tranquilo e livre para cumprir outras 

a começar pela denúncia do crime cometido contra a tua vida, tua classe e nosso povo. 

Um grande e fraternal abraço de teus milhões de amigos, companheiros e irmãos. 

São Paulo, 16 de Janeiro de 1971. 
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(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pereirinha, Carlão, venham 

para a Mesa. Venham compor a Mesa, Carlão sente aqui, Pereira sente aqui. Arrumem 

uma cadeira mais confortável para o Pereirinha. Carlão senta aqui do lado do irmão e o 

Pereira senta para cá.  

Bom, então vamos organizar a Mesa direito. Essa Mesa está composta aqui além 

dos dois familiares, o Carlão Gilberto, é Pereira também? Vamos lá, o Carlão Gilberto 

Pereira e o Pedro Pereira Nascimento, o Pereirinha, o nosso companheiro para fazer o 

testemunhal de hoje. Então vamos começar primeiro pelo Hélio. Hélio dá o microfone 

para ele. Pronto, você começa o depoimento.  

Então com a palavra o Hélio Gerônimo da Silva, o irmão do nosso companheiro 

da audiência de hoje, então com a palavra, do Raimundo, com a palavra o Hélio. 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Olha pessoal, é até difícil de falar 

hoje, é a primeira vez que eu estou falando perante público, já falei em escola, inclusive 

em Mauá onde era o berço do Raimundo. Então talvez lá era mais fácil de falar, pelo 

pessoal que conhecia muito o Raimundo, porque ele foi ali da redondeza, foi Presidente 

da Sociedade Amigos do Bairro, tinha bastante amigos, então falar dele era muito fácil, 

mas para falar a historia dele aqui mais ou menos aqui perto de vocês eu me sinto meio 

acanhado, mas eu vou passar para vocês mais ou menos o que representou o Raimundo 

para nós. 

Ele foi além de um irmão, ele foi um filho, a gente se respeitava muito, e tanto é 

que eu na época, eu participava, eu era um dos membros do PCB e em Mauá, estava 

todo mundo para lá e estava começando a crescer aquela juventude, era uma juventude 

bastante sadia, mas interessante também que eles tinham o lado social um pouquinho na 

época meio baixo, precisava melhorar um pouco. 

Aí juntou-se o Raimundo Eduardo da Silva, o Olivier Negri Filho e um grupo de 

pessoas lá e inclusive o nosso amigo que está presente aqui, o Pereirinha, também que 
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esteve morando lá, ele o Betinho e começamos aquele movimento e aí eu fui e me 

entreguei também na AP, Ação Popular. Bom, isso foi, várias lutas, teve, tanto contra o 

regime como também contra o atual da época, as administrações que existiam ali. E 

aquilo começou a mexer muito com o pessoal, começou e o pessoal aí está forte.  

O Jardim Zaíra, um lugar onde era uma fazendinha, hoje criando pessoas assim, 

como o Olivier, o Raimundo, já veio o Pereirinha, já vem o Gil, a Jô, a Julia e a Gilda e 

um monte, tudo garotada. Bom, e aquilo foi crescendo. Aí um determinado momento, 

uma das pessoas quis pegar a Sociedade Amigos de Bairro, mas essa pessoa, ele era um 

militar. Pouca gente, talvez a gente não fale muito disso aí, porque o pessoal pôs um 

paninho em cima e tal, mas esse militar chamava João Guarda, é a primeira vez que eu 

estou falando aqui esse nome, eu não sei o sobrenome dele. 

Então, o que ele me pega? Ele pega todas as fotografias das pessoas que estavam 

lá na sociedade e levou, deve ter levado para a repressão, porque ele trabalhava aqui em 

São Paulo e deve ter trazido para cá e daí por diante começou a ter perseguição, daí por 

diante começou a prender pessoas, ir lá buscar na casa de um, na casa de outro e o 

primeiro que foi preso, foi o Olivier. Aí ficaram atrás do Raimundo e do Betinho e do 

Pereirinha também, esse menino que está aqui.  

E foi aquele movimento e tal, e o que aconteceu? Nós tínhamos que darmos um 

jeito, nós tínhamos que pôr esse pessoal para saírem fora. E na minha casa, de vez em 

quando eles vinham procurar, e o seu irmão, o Raimundo, onde anda?  Eu falei, o meu 

irmão, ele deve estar por aí, eu não sei do paradeiro dele. Sabemos que o Betinho já saiu 

fora, né, agora nós precisávamos ver esse outro pessoal aí. Aquela conversinha, sabe, de 

investigador, aquela coisinha assim para endossar a gente.  

Bom, acabou. Aí, nessa saída do Raimundo, que veio para o município de Santo 

André, o que aconteceu? Ele foi morar em uma pensão. Nessa pensão em que ele estava, 

era um prostibulo lá, mas não tinha outro lugar, ele tinha que ficar ali, se ele fosse 

(ininteligível), ou por qualquer coisa, era fácil para o pessoal segurar ele, então ele ficou 

ali. Aí, tinha um amigo dele que estava até morando com ele, os dois juntos que tinham 

saído de Mauá, que essa pessoa é o Getúlio, que estava junto. Aí começou a olhar para 

uma pessoa que passou junto com um casal, aí esse casal achou que esse menino tinha 

mexido com a esposa dele lá, ou sei lá quem era namorada, né? Então o que aconteceu? 
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Esse cara volta, puxa de uma faca e entra para dentro. O Raimundo estava escrevendo 

como sempre, ele estava ali, e o Raimundo falou, ei gente, para, para, para isso e o cara 

veio e falou, você é amigo dele? Então, tá, meteu a facada nele.  

Bom, aí todos me procuraram, correram e falaram, olha, o Raimundo foi 

acidentado. Aonde ele esta? Ah, ele está no Hospital Santo André. Bom, mas tem uma 

coisa, tem que limpar tudo o que está lá, porque estava lá silk screen, tinha um monte de 

coisa de silk screen e nós fomos lá e limpamos tudo lá e fomos lá para o hospital. 

Chegou lá, o Raimundo tinha sofrido uma cirurgia, aí eu falei assim, e agora, como é 

que fazer? Vão descobrir que ele está aqui. Aí, o que aconteceu? Não deu dois dias, 

realmente descobriram que ele estava lá.  

Aí eles foram lá buscar ele. Chegou lá para pegar o Raimundo, os médicos, os 

enfermeiros, porque ele era um pouco querido, apesar do pouco tempo que ele estava 

ali, ficou querido pelo pessoal e ele estava muito enfermo, tinha inclusive tirado uma 

parte do baço. Aí os investigadores no momento, depois mais tarde foi o exército inteiro 

buscar ele. Aí pegaram ele, e o doutor não quis deixar, falou não, ele não pode sair a não 

ser com a autorização. Aí, eles voltaram aqui em São Paulo, pegaram a autorização e 

voltaram lá. Mas nesse meio, eu estava junto com o Pedrinho aqui, aí nós falamos 

assim, o Pedrinho falou para mim, se caso levarem ele, ele não vai voltar. Eles vão 

matar ele. E eu falei, quase que com certeza. Aí, nós formamos um grupo para a retirada 

dele, mas como que nós iriamos retirar ele lá de dentro, já que estava com o comando lá 

dentro?  

Nós pretendíamos tira-lo pela janela, arrumava uma funerária, fazia de conta que  

iria pegar uma outra pessoa qualquer ou um cadáver, mas era ele, a gente tinha que tirar 

ele, mas não deu tempo. Quando nós chegamos lá, não sei se vocês conhecem Santo 

André, a principal avenida ali que chama Dom Pedro II, já tinha ali o exército quase 

inteiro ali, fecharam desde o Duque de Caxias, que hoje chama Celso Daniel, Clube 

Celso Daniel né, Magda? O Parque Celso Daniel até o hospital, mais ou menos um 

quilômetro estava fechado, não passava ninguém, trânsito nenhum passava ali.  

Aí, chegaram com camburão, camburão nada, aquele Jeepão, aquele Jeepão lá, 

jogaram ele lá dentro desse Jeepão e levaram ele. Aí a gente mais tarde foi atrás, 

disseram que tinham levado para o Hospital Cambuci e aí chegamos lá e ninguém sabia 
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de nada e perguntaram para mim, ele era militar? Não. Então ele não está aqui. Aí 

mandaram irmos ao DOI-CODI e chegamos lá também não estava, fomos na OBAN e 

também não estava. Aí ficamos a noite inteira andando para lá e para cá. 

Bom, o que aconteceu? Depois de mais ou menos, foi no dia, nós achamos ele 

no dia Quatro de Janeiro, ele foi preso no dia 22 para o dia 23, nós achamos ele no 

Instituto Médico Legal, ele não, escrito lá Raimundo Eduardo da Silva, enterrado como 

indigente no hospital, só que falaram que não era em Perus não, era em Guaianazes. Daí 

nós fomos à Guaianazes, na época quem foi com a gente foi o Deputado Dr. Luiz 

Greenhalgh, isso, em 71, aí nós fomos lá para Guaianazes e chegamos lá, foi constatado 

um livro realmente que, foi o Greenhalgh né, que ele tinha sido enterrado ali.  

Aí depois mais tarde, nós tiramos ele de lá, foi feita a exumação e vimos que ele 

tinha entupido aquela sonda que ele tinha, foi entupida com uma rolha, com papel e por 

isso que deu aquele problema nele. Mas segundo os presos que estavam lá, disseram 

assim, o Raimundo no dia em que chegou aqui, já mataram ele. No mesmo dia, no dia 

22 para o 23 ele já foi assassinado dentro da OBAN, que eles disseram assim, que ele já 

oito dias depois, falaram que o corpo dele já estava fedendo, uma das pessoas que 

atendeu a minha mãe lá e a minha mãe veio até depois desmaiar e depois levaram ela 

para casa e foi assim, essa foi a história dele.  

E depois disso, foi a perseguição toda que a família teve. Essa menina aqui é 

minha filha, ela era pequena, é a mais velha e tenho mais quatro. O que acontecia? Eles 

entravam na minha casa do jeito que eles queriam entrar, a qualquer hora para saber, 

procurar, para saber se tinha material, revistavam o terreno todo, olhava toda a área para 

ver se tinha e depois eu fiquei muito tempo na perseguição até que um dia vieram e 

falei, vocês falaram que eu sou terrorista, não sou, mas eu sei fazer bomba, eu aprendi. 

E aqueles carros que ficam em volta da minha casa me perseguindo, perseguindo 

a minha irmã, que era a Cida, e a minha família, eu vou estourar tudo. Esses carros, eu 

vou estourar. Foi em um momento e passou mais ou menos uns dois dias e depois eles 

desapareceram, mas sempre assim por cima perseguindo a nossa família. Foi dessa 

forma. O que eu podia passar para vocês, além de torturas e depois, né, e foi desse jeito 

a história do Raimundo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você chegou a ser preso? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Não, eu não cheguei a ser preso. Eu 

trabalhava na Volkswagen na época e eu fui chamado para depor na seccional em São 

Bernardo do Campo. Eu cheguei lá e fiquei dois dias só depondo, falando o que eu 

fazia, o que eu não fazia e foi daí por diante que eles começaram a minha perseguição 

também, direto porque eles achavam sempre que eu tinha alguma coisa, que alguns 

lugares ficaram sabendo que eu era do Partido Comunista e depois eu passei para a AP e 

foi indo assim a história, mas foi dessa forma que a família inteira, a minha mãe veio até 

depois a falecer, faleceu o meu pai também e tudo assim, horrorizado com a situação 

que houve com a família. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você era o mais velho, do 

que o. 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Eu sou assim, deixa eu explicar 

para vocês  mais ou menos. A minha mãe morreu quando eu tinha Um ano e Meio. A 

minha mãe que eu falo é a minha irmã de criação, que é a mãe do Raimundo e como eu 

era criança, eu era neném, aí eu vim morar, minha mãe morreu e eu vim morar com a 

minha irmã que já tinha casado, a minha irmã mais velha, ela casou e eu vim morar com 

ela. Como dizem que eu chorava muito, chorava muito e queria mamar e tal, aí a minha 

madrinha, a minha tia falou, não, por que, Maria, por que você não fala, responde como 

se fosse a mãe dele, responde? Aí a mãe começou, a minha irmã começou a responder 

como se fosse a minha mãe e aí logo depois nasceu o Raimundo e nasceu o Pedrinho, 

nasceu a Cida e a gente sempre nos tratamos como irmãos, sempre fomos irmãos, 

porque sempre convivíamos juntos. Por isso às vezes falam, olha, ele era seu irmão ou 

era seu sobrinho? Eu digo assim, é os dois, irmão e sobrinho, porque a gente se 

considerava como irmãos, assim mesmo pelos trajetos, as lutas que a gente participava 

juntos. Era assim, desse jeito.  
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Então a minha mãe verdadeira não conheci, conheci a mãe do Raimundo que é a 

Maria Francisca de Jesus, como se fosse a minha mãe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas e quando ele foi 

preso, ele morreu e quantos anos ele tinha? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Vinte e Dois anos, eu tinha Vinte e 

Quatro anos. Vinte e Dois anos ele tinha e eu com Vinte e Quatro anos e a Magda hoje, 

quantos anos você tem Magda? 50, né, não fala não, 50 anos, então ela era criança.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom, vamos então 

continuar. Eu vou deixar a Magda por último, eu queria ouvir o Carlão e o Pereirinha, 

porque eu fui lá para Mauá, quando teve um grupo que fez, lembrou do seu irmão e 

estava o Olivier e todo mundo que foi preso naquela época, viu pessoal, foi feito até um 

filme lá em Mauá sobre a história desse grupo aí, o grupo da AP e era bom a gente pedir 

lá para o Olivier, lá do pessoal do grupo de memória de Mauá, porque eles têm um 

documentário. 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Inclusive eu sou Vice-Presidente 

do centro de memória dos presos políticos da região, Mauá e região. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, então vamos, eu vou 

ouvir o Carlão, o Pereirinha e depois a gente encerra com ela, tudo bem? Pereirinha? 

Então vamos começar pelo Pereirinha. Dê esse microfone sem fio. Grande Pereirinha, 

esse é um personagem. 
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O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Olha pessoal, para mim é muito 

difícil falar sobre o que aconteceu com o Raimundo Eduardo da Silva. Evidente que 

relembrar o que aconteceu com aquele companheiro, para mim significa relembrar a 

morte de tantos outros companheiros que se foram em situações parecidas. 

Companheiros que participavam de ações populares e que foram presos e assassinados. 

Eu queria pedir permissão para levantar o nome de um companheiro que eu tive o 

privilegio dele me trazer para a Ação Popular que foi o companheiro Jorge Leal lá de 

Salvador, que foi também companheiro lá em Salvador que foi também assassinado, 

preso e torturado e assassinado. 

Mas companheiros, falar de Raimundo Eduardo no meu caso é pouca coisa. O 

significado do Raimundo Eduardo para mim, que cheguei a São Paulo também fugindo 

da repressão, porque eu não tinha mais onde me esconder em Salvador, não é contar a 

minha história, para dizer alguns aspectos, por duas vezes eu tive minha casa tomada 

pela repressão, assumir, ficar lá dentro, isso em Salvador ainda, aqui em São Paulo 

também eu tive esse privilégio de né, porque na verdade eu me considero, nós, nós 

consideramos privilegiados por estarmos aqui contando a história do que a gente viveu 

no período da repressão a partir de 1964. 

Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tive novamente o que aconteceu em 

Salvador, eu tive novamente a repressão. Tomaram a minha casa e eu trabalhava em 

Diadema na época, na Resil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando você chegou lá, 

você lembra? 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Aqui em São Paulo? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Em Diadema, quando você 

chegou? 
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O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Em São Paulo eu cheguei em 

1968.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Chegou em 68? 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Em 68. Fui trabalhar no ABC. 

Na época em que eu tive minha casa ocupada pela repressão, eu trabalhava na Resil, 

uma fábrica de Diadema e que felizmente a gente aprendeu dentro de AP, dentro de 

Ação Popular, aprendemos a nos comunicarmos bem e se relacionar muito bem com a 

população. E em que pese, eu morava no ABC, em Diadema, muitas pessoas já sabiam 

que eu era um perseguido político, que eu era um perseguido político. E aí, vou pedir 

para abrir, para dizer um aspecto que eu acho importante e isso faz parte da história da 

repressão que sofremos muitos de nós que ainda estamos vivos no período da ditadura, 

questão assim muito viva, muito direta. 

Quando eu morava em Diadema, que trabalhava na Resil, isso foi a última vez 

que foi uma coisa muito dura para os companheiros que lutavam contra a repressão 

naquela época, é que foram me pegar, descobriram, a repressão DOI-CODI, sei lá o que, 

não adiantava aonde quer que a gente fosse que eles descobriam. E eu fui descoberto, 

que eu estava em São Paulo, em Diadema e trabalhava na Resil. Não, não descobriram 

que eu trabalhava na Resil, descobriram o meu endereço em Diadema e foram na minha 

casa. 

Chegaram lá, tal, é minha companheira, dois filhos, chegou e eles queriam me 

pegar. Procuraram o meu nome, Pedro Pereira Nascimento, Pereirinha, tal, aí minha 

mulher disse, ele está trabalhando. E neste dia, eu troquei de roupa e esqueci todos os 

documentos no bolso da camisa e aí eu fui para a fábrica sem nenhum documento. E 

como eles tomaram conta da casa em Diadema, ali no Bairro do Parque Real, eu troco, 

porque aqui em São Paulo tem também um, é Real Parque e lá é Parque Real, eu 

morava no Parque Real em Diadema.  

Aí eles pegaram todos os meus documentos e foi fácil, pela carteira de trabalho 

descobrir que eu trabalhava na Resil. Mas eles não olharam os documentos em casa, 
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eles pegaram os documentos e voltaram, perguntou para a minha companheira, onde é 

que ele está? Ela disse, ele foi trabalhar. Qual é o nome da fábrica? E ela também já 

com uma certa experiência, ela disse, olha meu senhor, tem pouco tempo que ele entrou 

nessa empresa e realmente eu não sei o nome, eu sei que ele trabalha em uma fábrica e 

não é longe daqui. Se vocês quiserem, podem vir de noite que ele está em casa.  

Aí ela deu segurança, pode vir que ele vem para casa. O que ocorreu, é que eles 

foram embora e então mais tarde a gente volta. Quando eles foram embora, ela correu e 

foi na Resil e disse, olha, a repressão já te descobriu, estiveram lá em casa e vão voltar 

de noite. Bom, mas aí é uma outra história. É claro que eu não voltei para casa, é claro 

que eu procurei os companheiros que faziam parte da luta contra a repressão e aí foi um 

período também que eu tive que mais uma vez cair na clandestinidade e sair de São 

Paulo e, fui para o Paraná, né. agora a gente pode falar abertamente, eu fui para o 

Paraná e fiquei quebrando pedra lá nas pedreiras, mas feche esse parêntese. 

Queria dar, agradecer, dar os parabéns e agradecer de maneira muito 

emocionada, essa homenagem que vocês estão prestando ao companheiro Raimundo 

Eduardo da Silva, porque foi um jovem tirado do nosso meio, um companheiro que 

tinha todas as qualidades de ser um dos mais altos, um dos melhores revolucionários 

que se pensava na época. Para nós, o que era ser revolucionário? O que é que 

significava lutar contra a repressão por um sistema justo de distribuição de renda mais 

justa? Era exatamente aquelas pessoas que tinha a capacidade de viver na 

clandestinidade e trabalhando, morando com endereço fixo, se relacionando com a 

população, compreendeu? E que passava pela repressão e ela não descobria, porque 

ninguém tem o recado na testa.  

Quantas vezes muitos de nós e isso aconteceu comigo, eu sabia, eu via, 

disfarçava, descia do ônibus e ia embora. Os caras não me conheciam, não me 

conheciam. Tinha o nome, tinha fotografia, mas era diferente de quem está trabalhando, 

de quem está aparentemente com a vida normal.  

Mas voltando ao companheiro Raimundo Eduardo, era um jovem finíssimo, 

educado, civilizado, falava baixo, conquistador. Era uma pessoa que você ao conversar 

com ele alguns minutos, você ficava encantado com a maneira como ele se expressava, 

a tranquilidade e a segurança.  
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Portanto companheiros e companheiras permitam-me assim tratar, eu fico muito 

emocionado, repito a dificuldade que tenho de contar a história do nosso relacionamento 

e da nossa militância junto ao companheiro Raimundo Eduardo. Gostaria que vocês 

compreendessem esse momento e aceitassem a minha história com o companheiro 

Raimundo Eduardo, que é a história que parte dela já foi contada pelo companheiro 

Hélio. Obrigado gente.  

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Pereirinha, espere um 

pouquinho, deixa o, eu queria pedir para você contextualizar melhor do geral para o 

particular. La nessa região de Mauá, Santo André e Diadema, a PEI criou uma 

organização enorme, uma organização operária. Pelo pouco que eu sei e sei muito 

pouco realmente, como é que foi a vinda do Betinho para a região, como é que se 

articulou essa enorme organização, como é que, porque você veio da Bahia deslocado 

do processo de repressão e então eu queria perguntar, quando você veio da Bahia, você 

veio da Bahia, da AP, pela AP e aí você já foi direto para o ABC, hoje já pode contar, 

então aqui como é Comissão da Verdade, essas histórias que sempre foram contadas 

pela metade, queria ver se você poderia fazer um esforço, você que é um companheiro 

que resistiu e sobreviveu todos esses anos, se você podia fazer essa costura, alinhavar 

toda essa história, por favor. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  A minha vinda de Salvador para 

São Paulo, ela se dá e acho necessário abrir um pouco mais, se pegar um pouco antes da 

minha vinda para Salvador, para São Paulo, desculpe, da minha vinda para são Paulo.  

Eu como sempre fui operário, trabalhando, eu tive algumas dificuldades, por 

exemplo, não obstante ser militante de AP, organizado com células e participando de 

encontros nacionais e etc., eu não mudei meu nome para a população, todo mundo me 

conhecia como meu nome real, em que pese à clandestinidade para a repressão. 
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Em Salvador, tem um episódio interessante que foi o que me obrigou a vir para 

São Paulo, eu trabalhava certamente muitos de vocês conheceram, nem sei se ainda 

existe, a Magirus Deutz, uma fábrica montadora de caminhão, motores de caminhão, eu 

trabalhava na Magirus Deutz no centro industrial de Aratu. Pensava eu que ali morava 

em um bairro, saída do centro da cidade, Ribeira onde eu morava e fui morar em um 

bairro culto que é periférico de Salvador e fiquei ali, achava que ali eu estava escondido 

aqui, ninguém me conhece. Entrei na Magirus e eu estava trabalhando lá bem tranquilo 

e aí de repente eu fui chamado pelo departamento pessoal, não fui chamado, o cara do 

departamento pessoal, chefe do departamento pessoal que era uma pessoal que gostava 

muito de mim, disse, olha, você vai ter que ir até o departamento pessoal comigo, que 

tem algumas coisas para você. Mas ele estava tão nervoso, e aí eu disse, mas Oscar, o 

que está acontecendo? Por que eu tenho que ir lá? Fale rapaz, você é o chefe do 

departamento pessoal. Aí ele disse, você sabe que as coisas são difíceis e tal e eu não 

vou poder falar.  

Aí eu fui até o departamento pessoal. Chegou lá tinha uma caminhonete, não 

estava escrito DOPS, mas era essa caminhonete C10, uma Chevrolet C10. Aí um cara 

chegou, ah, você lá em Salvador é Pedrinho, o pessoal me conhece mais por Pedrinho, 

você é o Pedrinho, oi e aí, tudo bem? Ah, tudo bem. Os caras assim com a se mostrando 

como se fossem amigos. Ele disse, é o seguinte, nós vamos precisar te ouvir e você vai 

sair comigo agora, e eu disse, mas eu estou em horário de serviço. Aí eles se 

apresentaram, que eram do DOPS e tal, estavam à paisana, não estavam fardados, que 

era do DOPS, polícia civil e tal. 

Existem umas denúncias contra você e nós queremos te ouvir. Não tive o direito 

nem de ir, mau o cara me acompanhou para eu tirar a roupa, o macacão da oficina e 

vestir a minha roupa. Aí eu entrei na caminhonete fechada com eles e do centro 

industrial de Aratu para cidade e quando chegou, eles passaram em um bairro que se 

chama Irajá, acho que é Irajá, é Irajá. Aí eles não foram para o centro da cidade, 

entraram para a periferia, para o bairro do Irajá e chegaram em um lugar assim meio, 

não tinha casa, nada e pararam e disse, olha, nós temos duas coisas, você quer sumir ou 

você quer morrer agora? Se a gente te soltar, você tem condições e pode ser que escape 

por aí.  
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Eu estou vendo que você é um menino bom, não sei o que, os caras me 

elogiaram assim, você é um menino bom, é jovem e já tinha perguntado tudo, se eu era 

casado, digo, eu sou casado, tenho mulher, tenho filho. Meu endereço, eu dei tudo e tal. 

Eu morava em um bairro de Salvador, na época, alguém conhece Salvador? Capelinha 

de São Caetano, eu morava nesse bairro, era também escondido, né? Ele disse, olha, nós 

vamos fazer o seguinte, nós não vamos levar você, eu tinha certeza de que eles iriam me 

matar se me levassem. O Jorge já tinha ido, já tinha sido assassinado e outros. Ele disse, 

olha, suma e não deixe que a gente te encontre mais. Aí me soltaram nesse bairro do 

Irajá e foram embora. 

Aí eu fui para casa, fui para o bairro de Colto, era Colto que eu morava e aí eu 

cheguei e falei para a minha mulher e contei o que tinha acontecido, também estava 

casado de novo e fui para um bairro de Salvador chamado Brotas, lá tinha a tia da minha 

mulher e passei uns oito dias lá e debaixo da cama, né. qualquer pessoa que chegasse, 

qualquer coisa eu entrava debaixo da cama porque a casa era pequenininha, era quarto, 

sala, cozinha e banheiro, só tinha um quarto. E essa tia dela me acolheu, da minha ex-

esposa, me acolheu com muito carinho, com muito cuidado.  

É daí que eu cheguei à conclusão que não dava mais para continuar em salvador, 

porque eu tentei trabalhar na Moma, não deu, soube que o pessoal estava me 

procurando, o pessoal me avisava, olha pessoal, está aqui, então estão procurando gente, 

estão procurando terrorista, eles chamavam de terrorista. A gente sabe que você não é 

terrorista e eu saia para outra fábrica. Trabalhei na Moma, trabalhei na Brasquip, mas 

era assim, trabalho de três semanas, quinze dias, o chefe do departamento pessoal 

chegava, olha, vai embora porque a coisa vem para seu lado. A última firma que eu 

trabalhei em Salvador, foi na Brasquip no bairro lá em Salvador chamado Retiro e os 

caras foram e levaram os meus documentos, pegaram, eles pegavam, chegavam no 

departamento pessoal, pegavam assim, um monte de documento e levavam para análise.  

Aí o chefe do departamento pessoal foi e me avisou, disse olha cara, você tem 

que sumir mesmo, vai para o sertão, você não nasceu no sertão? Vai para o sertão, e me 

aconselhou e aí que eu não tive outra saída e eu decidi vir para São Paulo, mas de 

maneira organizada. Aí eu conversei com os companheiros, o pessoal acompanhava, 

sabia que era a minha situação e naquela época, quem sabe, pelo menos vocês 

conheceram, uma pessoa que me dava muito apoio, orientação e segurança, era o Jair 
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Ferreira de Sá, um deles era o Jair Ferreira de Sá que também já se foi, era companheiro 

de AP. 

Aí eu vim para São Paulo, vim eu, a mulher e dois filhos na época. Mas eu vim 

de maneira organizada, não é à toa que eu cheguei e fui morar, fui direto para o, não, 

primeiro eu fui para Ermelino Matarazzo, para a casa de um parente meu, mas eu 

também não podia ficar lá porque eles não eram políticos, como a gente chamava, eles 

não eram políticos, eram pessoas inteiramente fora, inclusive, ele e a mulher eram 

evangélicos, aí, podem ficar aqui. Aí eu vim direto para a casa de meu primo em 

Ermelino Matarazzo, depois é que eu fui para o Jardim Zaíra. Aí no Jardim Zaíra eu fui 

morar na casa de um companheiro, vizinho do Hélio que era. 

 

O SR. – O Olivier. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Não, não era o Olivier, era o 

Gilvan, era um que tinha. 

 

O SR. – Era o Gilvan. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Era o Gilvan? O Gilvan. Então, 

eu fiquei um tempo lá e aí eu passei a ter a vida normal aqui em São Paulo, eu passeia a 

ter a vida como se eu não fosse clandestino. Então eu me apresentei nas fábricas para 

trabalhar, com o documento legal e tudo direitinho, e então como é que eu vim? Eu vim, 

respondendo a sua pergunta, eu vim de maneira organizada com o apoio de Ação 

Popular e enquanto eu não me empregava, eu tinha todo o apoio, logística, o pessoal me 

dava apoio para me manter e manter a minha família. Além do apoio direto que eu tinha 

dos companheiros de AP aqui em São Paulo e o destaque se dá ao companheiro Gilvan, 

para o companheiro Hélio e companhia, Seu Pedro e a sua mãe que era uma pessoa 

maravilhosa que sabia da nossa história, tinha o Olivier, o pai do Olivier. O 
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Olivierzinho e o pai dele que dava todo o apoio para a gente e eles sabiam, era a 

população que sabe quem é você, mas não diz para ninguém quem é você.  

Nós vivemos essa experiência, eu vivi essa experiência e escapei lá de Salvador 

dessa maneira que eu contei a vocês, porque na época, antes disso, não me lembro, 

desculpem a minha memória, Seu Jorge Leal já tinha sido assassinado. Nós tivemos Seu 

Jorge Leal assassinado. 

 

A SRA. – Em 71. Jorge Leal foi assassinado em 71. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Então ele ainda, mas já estava 

preso.  

 

(inaudível) 

 

O SR. PEDRO PEREIRA NASCIMENTO -  Ele ficou desaparecido, pois é, e 

foi um dos companheiros e outros companheiros que está aí, vivo que na época também 

me ajudou muito na minha formação política principalmente nos cursos de Maxíssimo, 

Leninismo e etc., luta de classes, luta de massas. O Haroldo Lima, que foi Ministro 

recentemente até pouco tempo né, Haroldo Lima e era o pessoal lá em Salvador e outras 

pessoas, muitos outros com quem eu tinha ligação direta e apoio direto que me deu 

orientação, e a orientação era o seguinte, operário não pode ser preso, se for preso, mata. 

Aí, veja bem, se isso não é justo, se era apenas insegurança, mas na verdade nós 

tínhamos essa orientação. Nós os operários que pertencíamos à AP, a gente era 

orientado para fazer tudo para não ser preso, porque com os operários não tinha 

conversa, operários e camponeses não tinha conversa, se fosse preso havia o problema e 

morria mesmo. Então, o gancho meu querido, vereador, foi exatamente assim que eu 

vim. Eu vim de maneira organizada e estou aqui contando a história. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Carlão quer falar? Vamos 

lá. Esse aqui não é o Pereirinha, é o Pereirão.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Bom, meu nome é Carlos Gilberto 

Pereira, não é Carlão Pereira como ele está falando, mas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O seu nome é Carlos 

Gilberto Pereira. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Exatamente. E aí eu sou o 

metalúrgico também de profissão com curso formado no SENAI, Mil Novecentos e 

Sessenta e pouco e sou de Goiás. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  De que cidade? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA - Cidade de Anápolis, Estado de 

Goiás, terra do Antônio Arantes, de todo esse pessoal e sempre trabalhei ali como 

operário e o trabalho, eu militava no PCB, na juventude comunista antes de 64. 

Posteriormente em 65, eu entrei para a Ação Popular, logo na reorganização e fui 

participar do CSB, que era a Coordenação Sindical Brasileira, que era a reorganização. 

E fizemos um congresso que era em Belo Horizonte, voltei para Goiás e na discussão 

com a coordenação eu tinha uma experiência na área de cooperativismo e aí fui 

trabalhar no campo, fui deslocado para ir para o Maranhão ajudar na organização do 

movimento camponês lá.  

Era aquele discurso que a força principal era os camponeses na força diligente  

ao proletariado e aí de repente, eu que que não tinha nenhuma experiência, de repente 

vira força diligente, mas era o discurso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Isso, que ano era, Carlão? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Mil Novecentos e Sessenta e Seis.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E que era o seu contato lá 

no Maranhão?   

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Manoel da Conceição. E aí fui 

organizar o trabalho, passei um tempo lá discutindo com os companheiros, já tinha o 

inicio da cooperativa, uma cooperativa relativamente grande com quase 10.000 pessoas, 

na cooperativa e dentro de um processo de organização para o sindicato. Aí eu passei 

um tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos anos você tinha de 

idade, você lembra? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Eu tinha 19 anos. Em 1967, eu saí 

do Maranhão, voltei para Goiânia e fui deslocado para o sudoeste de Goiás também com 

o objetivo de organizar o trabalho naquela região do sudoeste de Goiás, que era uma 

monstruosidade, umas 30 cidades, 40 cidades e ali eu era um profissional organizando o 

pessoal no campo.  

Em 1968 a organização achou que eu tinha que vir para São Paulo, precisava de 

um quadro operário para entrar para produção na região de Osasco, aí eu vim, eu era 

metalúrgico e então voltei, fiz uns testes na Cobrasma, na Braseixos e estava em Osasco 

e fui preso em Osasco, logo depois de uns 15 dias no Estado de São Paulo. E aí, naquela 

época, coincidentemente o Lamarca tinha saído do quartel de Quitauna. Então imagina, 
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o pessoal do exército, da polícia estavam babando atrás de qualquer livro para eles 

recuperarem qualquer garrucha, não é nem os fuzis.  

E ali, chegou, me vê o tamanho, eu pesava 85 quilos, era um atleta e praticava 

artes marciais, então viram esse cara, era o próprio, é onde está as armas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quem era o seu contato lá, 

era o Zé Pedro?  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Não, o Zé Pedro vem depois, mas 

então, o Novaes, existia a cooperativa dos trabalhadores na indústria de Osasco que era 

o Norvino e eu fui, o meu contato lá por conta da experiência do cooperativismo, 

Mourão que também era dirigente da cooperativa e assim fomos lá para participar do 

processo de organização ali. Fui preso e naquela época, a prisão e a tortura eram aqui ao 

lado no chamado PE, ou seja, não existia essa história de chegar o DOPS e tal.  

Preso, eu sai e fui preso em Osasco, fui para Quitauna, então já levei um pau em 

Quitauna, fui para o QG da Força Pública de Osasco e em Osasco outro pau, aí vim para 

o QG da Força Pública, que na época não era PM, aqui na Avenida Tiradentes, outro 

pau, aí vim para a PE, e falou, agora você vai ver o que é bom para tosse. Aí realmente 

foi aquilo que todo mundo já sabe. Sendo torturado ali, não tinha brincadeira, porque os 

negos, era pau cedo, à tarde e à noite e saí dali e depois de 17 dias, eu neguei, eu estava 

acabando de chegar de Goiás e ninguém me conhecia, então só cheguei de Goiás e não 

sei de nada.  

E ali fiquei 17 dias sendo torturado aqui e fui mandado para ao lado aqui da 

coisa, tinha um quartel chamado Quarto Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado,     

R C MEC, e lá era um hospital para recuperar o pessoal que saia, depois de 40 dias 

junto com os companheiros de Osasco que estavam presos lá e depois é que eu fui para 

o Tiradentes. Saí, passei nessa prisão, fiquei Oito meses e quando saí da prisão fui até 

Goiás, porque eu tinha uma passagem até lá e voltei em seguida para voltar para a 

produção aqui dentro da organização e foi aonde eu encontrei o Raimundo. Porque 

cheguei ferramenteiro e falei, vou entrar, vamos lá para o ABC.  
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E fui trabalhar, para trabalhar lá, mas infelizmente surgiu uma oportunidade de 

trabalhar na Philco do Brasil aqui no Tatuapé e eu deixei, então eu tive um contato 

rápido lá com ele, com o pessoal do Olivier que estavam ali no processo de 1970. Então 

o meu conhecimento com o do ABC foi muito pouco e nós sabíamos que tinha uma 

base de trabalho relativamente grande com dezenas ou centenas de pessoas ali 

organizadas naquela região, mas infelizmente eu não pude trabalhar naquela região 

porque surgiu essa oportunidade de trabalhar na Philco do Brasil. 

Então o meu contato com Raimundo foi muito pequeno, por isso que eu pedi 

para falar o Pereirinha e fui em função desse trabalho organizado do movimento 

operário sindical. Então, logo em seguida soube da prisão dele, porque eu fui preso em 

70, no fim de 69 é que eu fui lá ter contato com o pessoal do ABC. Em 1970, em Maio 

70, eu logo em seguida da prisão do Olavo Hansen, fui preso novamente. Aí já junto 

com o pessoal da rede que é o Bacurí, porque eu era o contato de Ação Popular com o 

pessoal militarista como eles chamavam e era exatamente o momento que eles viviam 

uma situação extremamente crítica porque todos sabem que naquele período de 70, eles 

estavam assim, caindo que nem paraquedas, não tinha local para ficar e aí eles pediram 

contato e foi eu o contato de AP com esse pessoal. 

Fui preso mais ou menos na época que o Olavo Hansen, tinha estado no estádio 

lá onde ele foi preso, mas eu não fui preso ali, fui preso oito dias depois. Então, hoje em 

meu depoimento aqui, ele tem a ver com a questão do companheiro Raimundo, mas o 

importante é de estar sabendo o seguinte, havia uma luta naquele momento. O 

movimento operário estava em um processo de reorganização, havia um trabalho e isso 

é questão também de registrar não só na região de Mauá, na região de Osasco e todas as 

regiões, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, havia um embrião, um trabalho, 

Piracicaba, todo um processo, onde havia um processo de reorganização do movimento 

operário sindical. 

Eu quando cheguei aqui em 1970, saí da prisão em 69 para 70, eu fui ajudar na 

organização da oposição sindical junto com o Waldemar Rossi, o Vito Giannotti e 

outros companheiros, mas como minha vida era sair da prisão e continuar no trabalho 

clandestino, então tive uma participação não na linha de frente, eu era um sindicalizado 

tanto é que quando em 70 fui preso, estava com a carteirinha do sindicato e o sindicato 

me negou o apoio.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Por que? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  O sindicato dos metalúrgicos, 

estava na campanha salarial e enquanto estavam na campanha salarial o pessoal colocou 

dentro da pauta a questão de dar um apoio à minha família no ponto de vista de 

advogado e eu estava no presidio Tiradentes e eu tinha passado pela Operação 

Bandeirantes, eu passei 30 dias na Operação Bandeirantes e depois fui lá para o DOPS. 

Passei também lá três meses porque que cuidava dos presos de ação popular era o 

pessoal do CENIMAR. Então vinha o pessoal do CENIMAR, que era o pessoal de ação 

popular do PCdoB, aí eles vinha aqui, me torturavam e olhavam o meu tamanho e, esse 

cara não dá para ir de carro, tem que ir de avião ou sei lá o que. Aí, voltava e aí 

mandaram para o Fleury. Então, foi aquela recepção maravilhosa e passei três meses lá 

no DOPS quase que semanalmente eles me torturavam lá, não foi como aqui na 

Operação Bandeirantes, porque naquela época não era o DOI-CODI, foi a paz inicial, aí 

lá no DOPS era o Fleury, aí pelo menos era uma vez por semana me chamavam para ter 

uma conversa no pau-de-arara e na cadeira do dragão. 

Então, essa aí é a história da construção do movimento operário daquela época, a 

história do Raimundo que participava desse processo todo, então foi isso aí. Eu fui 

preso naquela e fui absolvido por unanimidade porque o mesmo depoimento meu lá na 

Operação Bandeirantes, o mesmo depoimento meu no DOPS e lá na auditoria eram 

exatamente iguais. Então o advogado levou e informou, está aqui os depoimentos e são 

todos iguais, não existe dúvida e aí eu fui absolvido, entenderam por falta de prova, por 

falta de motivo para eles me manterem. Saí, estava saindo, o Juiz auditor, o Nelson, ele 

fez questão de me chamar na frente de todo mundo para informar o seguinte, que 

quando eu fui preso, tinha uma carta que chama Refrescando a Memória de um 

Moralista de Hoje, que era o seguinte, que todos os processos do Médici por peculato e 

que estavam no Diário Oficial. 

Então tinha uma carta em todas aquelas, colados todos os processos que havia 

contra o Médici por peculato. Então a carta Refrescando a Memória de um Moralista de 

Hoje que se dizia o homem mais honesto do mundo, né?  E aí, quando eu fui preso, o 
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Juiz disse, olha você chegar com outra carta do Marighella ou do Lamarca você pode 

morrer. E aí eu saí e fui solto e absolvido por unanimidade. Não fui lá, não aceitei e é 

bom que se diga o seguinte, não sei se já foi dito aqui, muitos advogados tinham hábitos 

de chegar lá e desqualificar os presos políticos na auditoria. Chamar os negos de 

incompetentes, olha, como um coitado como esse pode ter algum tipo de ameaça? 

Como essa pessoa, olha aí, pode botar e ameaçar a segurança nacional? Um cara que 

não tem valor nenhum, não sabe nada da vida?  

E isto se fazia por quem? Pelo escritório do Vergílio, pelo escritório dessa 

menina da Comissão da Verdade, que ela fazia parte do mesmo escritório e lá na 

auditoria. Então o seguinte, não quero dizer hoje ela não tem valor, acho uma pessoa de 

valor, mas só que naquele momento me recusei. Eles foram lá oferecer o trabalho deles 

e eu recusei. Não, não quero vocês como meus advogados, e peguei um advogado e 

chamei ele para informar o seguinte, olha, a sua função é me defender juridicamente 

porque lá na prisão eu tive assim, vários companheiros, o Diógenes Arruda Câmara e 

tive muitos outros companheiros ali, no qual o seguinte, a gente discutiu muito essa 

parte, a função do advogado é defender o preso no ponto de vista jurídico, a defesa 

política do próprio preso e aí a experiência do De Mitler, Jorge Mitler é muito 

importante. 

E aí foi dessa forma que eu me relacionei com os advogados, chamei ele e fale, 

se você chegar lá e fizer qualquer menção para tentar me desqualificar, para me 

defender, vou te desautorizar e te destituo no ato. Então, ele fez uma defesa 

extremamente jurídica e eu fui o único do processo da rede do pessoal do Bacuri que foi 

absolvido por unanimidade. Então, essa é a história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigado Carlão.  

 

(Aplausos) 
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Eu queria aproveitar a deixa do Carlão e dizer o seguinte, dia Cinco de Agosto, 

às Duas Horas da tarde, vai ter uma reocupação do prédio da auditoria, viu Pereirinha, 

então vai ter um ato simbólico da retomada do prédio da auditoria lá na Brigadeiro, viu 

Carlão e vocês, familiares aqui do nosso companheiro Raimundo. Então estou 

convidando a todo mundo, vai ser um ato simbólico com aquela casa onde funcionava a 

auditoria, vai ser o memorial da resistência dos advogados e das pessoas que por lá 

passaram e foram julgadas. Então dia Cinco de Agosto às Duas Horas da tarde. E no dia 

Oito de Agosto, lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, vai ter o 

julgamento da lei da anistia no salão nobre. 

Bom, vamos voltar então, eu sei que para você, Carlão e para você, Pereirinha, 

hoje é um dia também muito especial, mas eu queria ver, agora vamos ouvir a filha do 

Hélio Gerônimo, a Magda, mas eu queria que depois a gente desse uma convergida para 

tanto do ponto de vista familiar, que são os dois familiares que estão aqui, com vocês 

dois que foram companheiros da época, convergir para o caso do Raimundo porque esse 

texto aqui que o Cuba leu, quem escreveu este texto?  

 

A SRA. – Foram os companheiros da AP. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Os companheiros da AP, 

mas não tem ninguém que assina, não é? Não tem assinatura, não é? Então, o texto que 

o Cuba leu, a Respeito do Raimundo, está na página 11, que tem o Ernestino, o Paulo 

Wright, Humberto de Albuquerque Câmara, este texto que está aqui o Raimundo. Está 

aqui o pessoal do EDUCAFRO, viu Costa, foi importante você trazer o pessoal do 

EDUCAFRO hoje, tem um texto, vocês chegaram agora, eu sei que vocês vão 

acompanhar todas as audiências dos companheiros negros assassinados, depois eu 

queria passar uma cópia para vocês desse livrinho aqui que foi lido um texto em 

homenagem ao Raimundo aqui.  

Queria passar para vocês terem naquele trabalho que vocês estão fazendo dos 

negros que eles tinham na ditadura. Então vamos lá. Magda, vamos falar um 

pouquinho? Dá o microfone sem fio para a Magda.  
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A SRA. MAGDA APARECIDA DA SILVA – Bom eu tenho assim, 

acompanhado desde pequena os tios, eram tudo tio que não queriam dar os nomes, 

pouco assim, do sofrimento da minha família, me lembro dele muito pouco, muito por 

foto desde pequena, conheci o tio Raimundo e desde então venho participando de tudo 

isso que é feito para ele, o reconhecimento, isso é muito bom, apesar do sofrimento 

muito grande que teve os meus pais, os meus avós, primos, tios e poucos hoje se 

encontram até vivos. 

Então é isso, eu vejo desde pequena esses depoimentos de todos os 

companheiros, o Pereirinha era um que ia em casa que eu me lembro, e eu perguntava, o 

seu nome? É tio. Onde você mora? Não posso falar. Mas onde você mora? Não posso 

falar. Isso foi um tempão e com a mesma cara, eu conheci ele e ele não me conheceu, eu 

conheci e continua do mesmo jeito. Os meus tios, não sabia onde moravam, de vez em 

quando você pensava, não, não vai aparecer mais, sumiu e aparecia.  

Até um dia quando eu estava maiorzinha, que ele falou que eu podia chamar ele 

de Pereirinha, mas era tio, se lembra? E a gente cobrava, mas e o seu nome? Então são 

assim, histórias, sofrimento, depoimento que eu venho acompanhando desde essa época 

dos Nove anos, Oito anos, esse sofrimento dos companheiros e não só do meu tio como 

do pessoal de Mauá. Porque eu acompanho com o meu pai, então eu sou assessora dele, 

eu nunca falo, eu sou assessora, só assino embaixo. 

Mas é isso, não tenho muito o que falar. O que eu vejo falar é isso, de 

depoimento muito triste por coisas que hoje acontecem e ninguém faz nada. Só isso.  

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eu queria voltar a palavra 

para você Hélio, porque o processo de Mauá foi muito grande, muita gente foi presa, 

muita gente foi torturada, eu fui naquela, o Martineli ajudou no processo como 

advogado na reparação. 
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O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – O Martineli, o Doutor Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então, queria que você 

desse, voltar. 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – O que eu queria dizer para você, é 

que eu devo muito ao Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, que na época a gente não sabia o 

que fazer, nós estávamos perdidos numa situação daquela e foi quando falaram para 

mim, olha, procura o Dr. Eduardo, aliás, eu nem procurei ele, ele me procurou e 

acompanhou todo movimento e o necrotério, foi no necrotério de lá nós fomos até o 

Cemitério de Guaianazes, lá ele fez, olhou bastante coisa lá e achamos até que não foi 

só o Raimundo naquele dia. Tinha um depoimento de coveiro que ele falou, no dia em 

que o Raimundo foi enterrado aqui, trouxeram ele naquele caixão só escrito Raimundo 

Eduardo da Silva e mais outras pessoas, outros companheiros que estava, lá também, só 

que a gente não sabe quem foi na época.  

Foi muita gente, praticamente, aquele caminhão baú, mais ou menos foi uns 10 a 

15 caixões como indigente naquela época, agora não sei explicar se todos eram presos 

políticos que foram assassinados ou não, mas naquele dia que chegou o caminhão lá, 

chegou o Raimundo também. Foi no dia, ele ficou no IML do dia Três até o dia Quatro 

de Janeiro. Dia Três de 1970 até o dia Quatro de Janeiro de 71, foi mais ou menos isso 

aí, mais ou menos não, foi isso. Isso que nós fomos informados. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Do grupo dele, você 

lembra quantas pessoas foram presas?  

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Do grupo dele, olha, eu posso até 

falar até os nomes das pessoas, lembro, primeiro foi o Olivier, o Josemar Alves Lobo, 
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Gilda, José Carlos, é falecido também, a Jô, a Julia, o Seu Olivier, as duas filhas dele, o 

Seu Olivier pai, as duas filhas, o Gil Gonçalves que hoje era para estar aqui, mas houve 

um desencontro e não pode chegar, a Jô também e vários outros companheiros que 

foram presos. Lá mais ou menos, de mais ou menos, de umas 30 para cima foi preso lá. 

Porque foi assim, pegava um, aí um vinha buscar o outro e outro vinha buscar, porque 

ninguém aguentava, a parte operária era complicada.  

Eu até entendo que os caras chegavam lá e já ia para o pau de arara e chegava ali 

e eles perguntavam, onde é que está fulano? Ah, fulano eu não sei. Ah, você sabe sim, e 

como era tudo família, morava tudo no mesmo bairro ou em outro bairro mais vizinho, 

mas normalmente às vezes falava sim, a gente não condena, eu não condeno nenhum 

daqueles que até que falaram onde o Raimundo estava, onde estava o Gil , aonde estava 

esse, onde estava aquele, eu não condeno porque era, a tortura era muito, era de mais. 

Não cheguei a ser torturado, mas sei pelos companheiros que estavam presos lá, 

como era a tortura. Tem algumas companheiras que já morreram de tanta tortura, eram 

solteiras, depois que casaram, não puderam ter filhos. A gente tem esse depoimento 

também de algumas moças da época, né, que não puderam ter filhos e algumas até já 

faleceram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você, lá no centro de 

memória, você tem esses depoimentos? Ou eles estão com o Martineli? Onde estão 

esses depoimentos?  

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Alguns estão com Martineli e 

alguns devem estar com o Olivier que é o presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Olivier, não é? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Alguns estão com ele. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  É verdade. O Olivier é 

professor até hoje, não é? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Professor e diretor de escola. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Diretor de escola? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – É isso e ele não está presente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E ele foi convidado para 

essa Sessão?  

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Ele foi convidado, mas ele não está 

presente porque a esposa dele está com, que inclusive está internada aqui no Hospital do 

Servidor Público há 35 dias e está muito mal. Ontem nós estivemos conversando e ele 

está diretamente aqui, além dos compromissos de escola, ele está aqui, mas ele pediu, 

ele, a Jô, o Gil, que se tivesse uma outra reunião aqui na Assembleia, ele estaria 

presente. E meu irmão também, o Pedrinho, que também está faltando hoje aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom. Quem gostaria 

de, Cuba, quer falar? Cuba com a palavra. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Meu nome é Ricardo Kobayashi, eu sou 

assessor técnico aqui da Comissão da Verdade, eu queria perguntar, uma dificuldade 

que a gente tem aqui, Carlos, é de identificar os agentes de repressão que participaram 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 

 

 

diretamente dos atos de torturas e outras pessoas também da cadeia de comando. 

Gostaria, se você pode, se você puder e tiver a disposição para falar e se você consegue 

identificar nomes de pessoas que participaram dessas prisões na Força Pública na 

OBAN e depois no DOPS, direta ou indiretamente, se tinha algum aspecto que 

chamasse a atenção, alguém falando alguma outra língua ou se davam treinamento ali 

dentro, tudo isso. Isso é importante e é uma dificuldade que a gente tem na hora de 

montar os relatórios e identificar essas pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Carlão com a palavra. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Eu fui preso três vezes, passei três 

anos e pouco de prisão. A primeira vez em que fui preso, a repressão ainda não estava 

organizada da forma em que a gente viu posteriormente e a tortura era uma violência 

gratuita absurda, tanto é que quando eu fui preso pela segunda vez, fui lá para a 

Operação Bandeirante. Todo mundo estava reclamando e eu achava que estava no 

paraíso porque aqui na PE enlouquecia a pessoa. Está aí o (ininteligível) Antônio 

Alberto, nunca (ininteligível) no Hospital das Clínicas, foi torturado também, louco. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Espere aí, fale devagar aí, 

explica melhor, não deu para ouvir direito. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Em 1969, a repressão estava 

começando a se organizar, loco após o AI-5. E aqui, o inicio dela aonde ela concentrava 

o trabalho da repressão, era aqui na PE e eles eram um pessoal completamente 

enlouquecido. Nós tínhamos aqui um Sargento Braga que era um sádico, tinha um 

Cabo, um Passarinho, não sei, deve ter o nome dele em algum lugar, também 

completamente enlouquecido e tinha o Capitão Maurício que posteriormente encontrei 

com ele lá na Operação Bandeirante que também era um cara completamente 

desiquilibrado.  
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Tinha o pessoal que estava chegando ali na repressão, que estava sendo puxado 

para cá, que era o pessoal do Fleury. Então tinha gente da polícia civil chegando e o 

pessoal da polícia militar. Então esse pessoal já era acostumado a torturar, era diferente 

do pessoal da PE que torturavam e que quebravam o nego, queriam, o negócio era no 

pau mesmo. Então, tanto é que após 17 dias de tortura eu fiquei 40 dias na enfermaria, 

quando eu cheguei no presidio da Tiradentes, o pessoal achou que eu tinha passado pela 

tortura naquele dia, tal foi a violência da tortura. 

Os nomes aqui dessa primeira leva, era basicamente isso. Posteriormente fui até 

o DOPS no final que eu saí do Tiradentes e ali tinha lá o Singilo, o Fleury ainda não 

existia. O Fleury foi recrutado para a repressão posteriormente porque ele fazia parte do 

esquadrão da morte e o pessoal do esquadrão da morte veio para a tortura porque os 

militares negociaram a impunidade para esses caras do esquadrão da morte, já que o 

Hélio Bicudo tinha denunciado eles em 1968 para 1969, inclusive com depoimento do 

Padre Geraldo lá da avenida Guarulhos ali, que documentou fotograficamente a prisão 

do (ininteligível), onde o Fleury e o pessoal dele prendeu eles. Então, veja o seguinte, 

esse pessoal sanguinário veio depois.  

Bom, quando eu fui preso pela segunda vez, aí eu já cheguei lá na Operação 

Bandeirante, já fui recepcionado pelo Capitão Maurício. Aí já estava ele, estava o 

Gaeta, estava o Albernáz e outros torturadores que eu me lembro aqui o nome. Então 

todos esses elementos torturadores, quando me viu lá, olha Goiano, agora você não vai 

me dizer aqui que você é inocente, que você não sabe de nada, e eu falei, pois é e 

infelizmente sou sindicalista e não sei de nada. Não sei por quê? E assim friamente, 

sabe, o meu depoimento é uma pagina e ficou nisso. 

Depois de quatro meses de tortura me mandaram lá para o presídio de Tiradentes 

e aí o seguinte, a grande coisa é o seguinte, em 1970 quando eu fui preso, esse pessoal 

já não era aqueles elementos enlouquecidos da ditadura, já tinha um pessoalzinho que 

vinha lá, um dava um pau o outro chegava para passar a mão na cabeça, não, você está 

vendo esse cara violento, mas eu não sou assim, aquela conversa toda de tentar 

confortar e amaciar as pessoas. E aí, muita gente caiu, está lá o Celso Lungarete que 

estava preso lá, tinha muitos outros elementos ali na minha cela, tinha o Darcí que 

estava torturado, sendo torturado lá também, então era uma situação diferente porque 

eles já tinham muita informação coletada, então mais ou menos quando eles pegavam 
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alguém, eles juntavam aquelas informações e a tortura já era diferente, era mais pontual 

para saber. 

No meu caso, o elemento que me levou para a polícia, lá para o ponto de 

encontrar com eles, que era o Fernando (ininteligível), ele era o braço direito do Bacurí, 

então ele já disse, não, esse cara é da Ação Popular, não é da rede, nunca teve uma ação 

armada aqui. Então de certa forma a questão já passou a ser, não, você é de ação 

popular, então é do CENIMAR, não é com nós. Então foi esta a coisa e já na terceira 

vez não, aí já fui recepcionado pelo Ustra e por toda aquela equipe que tinha ali e o 

Bernázio continuava lá, o Maurício em 1974, quando fui preso novamente, então era o 

tratamento de choque, mas não era igual. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Hélio, deixa eu te fazer 

uma pergunta, é uma história muito interessante que a partir de uma liderança local que 

seu irmão exercia e em uma disputa assim bem local, aquele sujeito era o José Guarda, 

não é? É esse nome, João Guarda ou José Guarda, João Guarda, a partir de uma disputa 

territorial local, foi feita uma ligação depois o exército tomou lá, Santo André quando 

ele estava hospitalizado. O João Guarda ainda era Força Pública ou já era PM?  

Depois, deixa eu fazer as perguntas. A partir dessa denúncia local, o Raimundo 

vai morar e vocês moravam em Mauá, ele foi morar na clandestinidade, sempre 

clandestinidade em uma pensão em Santo André e aí por causa de uma ocorrência local, 

ele acabou sendo esfaqueado e foi internado no hospital da região e aí vocês limparam o 

quarto dele, tiraram toda a documentação e aí, como é que descobriram, porque o 

Raimundo deu entrada no hospital, aí a polícia descobriu o Raimundo que estava 

hospitalizado, era o Raimundo que estava sendo procurado, denunciado então pelo João 

Guarda.  

E aí, mas como teve muita queda lá de toda a AP, que estava todo mundo 

procurando aquela célula da AP, e aí, conte mais devagar esses últimos dias, esses 

últimos momentos de ele estar preso no hospital, quem foi o grupo que, pelo que eu 

entendi, o Pereirinha também estava tentando fazer o resgate lá. Como é que foi o grupo 

que vocês organizaram para tentar resgatar ele do hospital, aí já chegou o exército, 

dentro dessa visão que o Cuba pediu para a gente falar, faz a rememoração, quer dizer, 
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nasce de um conflito local do João Guarda, ele vai para a clandestinidade, se você 

lembra o tempo que demorou, ele sair de casa no convívio de seus pais, porque ele tinha 

uma vida muito normal, muito legal assim do convívio familiar, do convívio da fábrica, 

de repente, lógico ele deve ter recebido uma orientação da organização para passar para 

uma semiclandestinidade e mudar para uma pensão, então faça essa trajetória com um 

pouco mais de calma do que você lembra evidentemente, teça para a gente poder 

entender melhor esses últimos dias, essas últimas passagem. Depois você fala do 

Raimundo, que eu acho importante, fala como esse negócio se desencadeou para cair 

todo aquele povo lá de Mauá, foi uma prisão em massa. O Pitóli quer falar? Então deixa 

o Pitóli fazer a pergunta antes. Capitão Pitóli, grande companheiro de Bauru. O Pitólio 

vai falar um pouquinho. 

 

O SR. PITÓLI – Duas correções se me permitem, eu era Sargento da PE da 

Segunda Companhia aqui de São Paulo, aqui na Avenida Soares e fiquei preso no 

Segundo Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado na Nobrega, atrás, e não Quarto 

como eu acho que o Carlão quem falou, porque há esses erros, por uma questão até 

geriátrica. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Só fala as datas para a 

gente. 

 

O SR. PITÓLI – Começo de 1969 nós ficamos presos no Segundo Esquadrão 

de Reconhecimento Mecanizado. Com relação à Força Pública, em 1967 o comandante 

era o Major João Luiz Barcelos Lessa de Azevedo que foi o último chefe da guarda civil 

do Estado de São Paulo, que tinha a Força Pública e a Guarda Civil. O Lessa foi o 

último chefe, ele e mais o comando aqui em São Paulo, ele foi designado para isso, eles 

prepararam a fusão da Força Pública com a Guarda Civil surgindo a Polícia Militar do 

Estado de São Paulo e a Polícia Civil Judiciária em 1968. Essas informações técnicas.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Então, já que você está 

com a palavra, antes do irmão do Raimundo voltar, porque o Carlão, ele descreveu com 

muita propriedade o que era um ambiente de quartel, de tortura de quartel, que era um 

pau generalizado com a tortura de retirada de informações, que era uma coisa que não 

dá para ficar qualificando o que é uma e o que é outra.  

Você que era, imagina, você era militar e foi preso como militar com todos 

aqueles agravantes que o agrupamento que o CP. 

 

O SR. PITÓLI – Era VPR. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você era PE, não é? 

 

O SR. PITÓLI – Eu era PE e da VPR. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E era da VPR. Desculpa. 

 

O SR. PITÓLI – A tortura, o pau no começo de fato, até surgir efetivamente um 

trabalho que vem surgir a OBAN, nos quarteis em geral, pancada não tinha muito 

significado porque não visava muita coisa, eles não tinham também muitas informações.  

Quando eu fui torturado, na noite em que eu fui torturado já final de Fevereiro, 

eu estava preso há um mês e eles não conseguiam me pegar, achar coisa. Aí quando caiu 

o Onofre Pinto que falou de mim, mas abriram mais coisas, aí eu fui para a escolinha. 

Escolinha era um predinho com andar superior, em baixo alguma coisa e em cima uma 

sala grande, dava instrução, técnica para soldado ou orientações e tal. E lá era a sala da 

tortura. Nessa época que eu fui, a tortura já não era mais de qualquer forma, estavam 

presentes lá o Fleury, fininho mais um pessoal dele do DOPS ensinando o pessoal da PE 
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que dormia no mesmo alojamento que eu e que comia na mesma mesa que eu, me 

torturando e ele falou, não é assim que faz. É assado, bate tal e não sei o que.  

Aí o pau é diferente e mais diferente do que antes, por quê? Porque antes eles 

não tinham muitos objetivos para questionar, aí a partir daí surgiu a OBAN e melhora 

muito o sistema de tortura, um negócio maravilhoso o sistema de tortura com a criação 

do DOI-CODI, o Ustra que faz o que? Eu não quero saber a cor da tua cueca, eu quero 

saber o que você fez nesse dia, nessa hora com fulano, e pau e só vai perguntar aquilo. 

Não pergunta, mas fala de você, não tem mais isso. Não tem, o negócio é técnico 

mesmo e é para matar. Então é isso, mas eu só queria retificar, o esquadrão que era o 

Segundo e não o Quarto e a Polícia Militar, só esses fatos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom, o Carlão. O 

microfone, Carlão.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Olha, desde essa época, Pitóli, 

mudou, porque o cara era magrinho, simpático, né? E agora esse cara barrigudo, careca, 

feio, está entendendo? Mas é meu amigo, não tem problema não, 40 anos que a gente 

não se vê e foi exatamente isso aí, ele estava lá no R C MEC e eu cheguei todo 

estourado e fiquei e foi muito interessante, na minha lembrança é que um ano e pouco 

depois eu estava saindo do DOPS e estava indo, em Agosto de 1970, indo para o 

presídio de Tiradentes e você estava lá em cima me chamando, foi a última vez que eu 

me lembro assim, da sua figura, está entendendo? Porque eu estava chegando do DOPS,  

lá para o Presidio Tiradentes, então eu quero depois dar um abraço nesse meu amigo aí, 

infortúnio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigado Pitóli, essa 

semana tem Eremias Delizoicov, quando o Eremias. 

 

A SRA. – (inaudível) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Desmarcou o Eremias? 

Está bom. Então vamos voltar ao caso do. 

 

O SR. – (inaudível ) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Pitólio. Vamos lá, deixa eu 

me reorganizar aqui, senão. Hélio, queria te pedir o seguinte, como você vê tem assim, 

essas duas visões não é? O Carlão que é um cara que era Goiano, foi para o Maranhão, 

foi para Goiás, veio para Osasco, foi parar no ABC, era o cara da política assim, da 

organização. O Pereirinha veio, profissional, profissional da organização. O Pereirinha 

embora um quadro operário, veio deslocado da Bahia, veio organizado para São Paulo, 

foi lá para o ABC, embora sempre na militância operária, era um quadro da 

organização. 

E aí, nós temos um caso da liderança local, que é o seu irmão. Então faz esse, 

quer dizer, aí pega uma família que embora você tivesse uma iniciação política no PCB 

e tal, seu irmão que também era uma pessoa da legalidade, mas que tinha contato com a 

organização, que era uma organização grande, era uma célula grande, então, aí a 

repressão bate e vocês nem entendiam direito o tamanho da encrenca, acharam que era 

um problema local lá com o policial local e não imaginavam o tamanho e a dimensão e 

o desdobramento e quanta gente foi presa, torturada e aquelas quedas todas. 

Então, eu queria que você como irmão, como familiar que viveu esse desespero 

todo, aí conheceu o Luiz Eduardo que já era um cara que tinha uma noção do que era 

um processo de queda, mas que você disse isso da ótica familiar. Você que nunca 

tinham ido à uma delegacia de polícia, de repente tiveram que se relacionar para saber o 

que era DOPS, o que era OBAN, o que era exército, o que era hospital militar e afinal, 

seu irmão foi para o hospital militar, não foi, ficou apodrecendo na OBAN com todas 

aquelas sondas, com tudo aquilo que ele estava, fala mais um pouquinho para a gente 

agora focado mais nesses últimos dias. 
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O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Bom, Doutor, vamos começar 

então pela primeira prisão que acontece pela AP. a primeira prisão foi feito com o 

Olivier Negri Filho. Primeiro foi preso por quê? Na época, o Olivier estava para servir o 

exército, quase para servi-lo, só que Mauá é muito difícil uma pessoa servir o exército e 

nem outro, como se fosse, qualquer outro que tenha sido do Governo que teria que ser 

servido. Então chamaram o Olivier lá na delegacia para um depoimento, não, falaram 

que era para ele ir lá e ele achou que era para ele servir o exército, essa é a história, 

começo, aí ele foi e quando chegou lá não era nada disso. Já algemaram ele, já puseram 

ele em um lugar, levaram ele para uma área lá e já começaram a torturar ele.  

Daí para ele dar o nome das pessoas que estavam envolvidas naquele movimento 

da época, aquele movimento. O Olivier disse que sofreu tortura e tal, mas não citou, 

mas aí quem entra, esse tal de João Guarda. Como ele foi o primeiro presidente da, 

primeiro não, era um grupo que se formou e ele queria ser o presidente da sociedade, 

mas a sociedade estava no nome desses meninos, do Olivier, do Raimundo e etc., ele, 

isso eu estou dizendo, que ele deve ter ficado com raiva e isso ele falou para mim 

também, pegou as fotografias elevou lá para, ou levou para a delegacia de Mauá ou 

trouxe aqui para São Paulo onde passou a serem reconhecidos todos aqueles que 

estavam envolvidos, todos aqueles, no caso era o Raimundo, o Josemar Alves Lobo e 

daí por diante, mais ou menos uns 15 garotos que estavam envolvidos. 

Bom, a primeira prisão foi do Olivier como eu acabei de falar e depois o 

sequente, veio o Josemar, veio esse, veio esse, veio esse. Bom, o que aconteceu? A 

direção da AP pediu que o pessoal despertasse, vamos saindo e etc. e tal, inclusive o 

próprio Betinho que estava lá com a gente ainda, que estava lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Você conheceu o Betinho? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Conheci pessoalmente, o Betinho 

passou uns dois ou três dias na minha casa também e ficou na casa do, ele o, morava 

junto com o, eles moravam na casa junto ali na casa do Olivier, nos fundos da casa do 
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Olivier. O Betinho ficou lá, por que o Betinho ficou lá? O Betinho, a função do Betinho, 

quando ele veio para Mauá, era entrar dentro de uma empresa e ali conscientizar as 

pessoas dos trabalhos do operário, entendeu? A função dele era essa, então o Betinho 

morava lá junto com a gente também, e eu participava dos movimentos, e aí quando 

começou a surgir as prisões o que ocorreu? O pessoal teve que falar, Betinho vai 

embora, Raimundo vai embora e tal, e o Raimundo foi até a minha casa, ficou uns dias 

lá em casa porque eu saí do Jardim Zaíra, que eu já estava casado e fui morar num outro 

bairro, no Parque São Vicente e aí o Raimundo ficou para lá, ficou em casa uns dias, 

uns cinco dias, mas aí pediram para mim, olha, fala para o Raimundo sair que o pessoal 

está beirando, estão procurando ele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Olivier estava preso? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – O Olivier já estava preso, estavam 

presos todos, só faltava o Raimundo ser preso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E o Betinho ainda estava 

lá? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – O Betinho já tinha saído. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Aí quando o Olivier foi 

preso, mandaram o Betinho. 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Isso, o Betinho já saiu fora, já 

vazou e saiu. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



41 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Saiu da região, não ficou 

nem no ABC? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Saiu da região.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Betinho era dirigente 

nacional da AP. 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E estava morando lá? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Estava morando lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Lá com o Pereirinha? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Isso, o Pereirinha, o Olivier, o 

pessoal lá, né? E dai o que ocorreu? Houve a saída do Raimundo, quando ele saiu da 

minha casa e foi para essa pensão ali em Santo André, o bairro chamado Santa Cecília? 

Não, eu esqueci o nome do bairro e aí ele foi para esse bairro, não me lembro agora o 

nome e quando eu estava em casa e chegou o Gil, o Gil chegou e falou para mim, Hélio, 

o Raimundo aconteceu um incidente com ele e ele está assim, assim, assim, e nós 

precisamos ir lá agora. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando ele foi esfaqueado. 
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O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – É, aí nós fomos para lá e o 

Raimundo já não estava mais. Aí conversamos com o proprietário estabelecimento, ele 

disse, olha, aconteceu isso, eu ajudei a socorrer ele e etc. e tal e ele foi para o hospital 

Santo André.. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Que horas o Raimundo foi 

esfaqueado? Você lembra?   

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Isso foi mais ou menos acho que 

umas Duas horas da tarde, por aí, mais ou menos, que eu fiquei sabendo era umas Cinco 

horas, umas Cinco horas da tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ele foi esfaqueado e ficou 

sangrando das duas às cinco até o senhor chegar, ou quando o senhor chegou ele já tinha 

ido para o hospital? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Não, não. Quando eu cheguei, ele 

já estava no hospital. Quando eu cheguei lá na casa onde aconteceu esse incidente, ele 

estava, já estava internado no hospital Santo André. Foi só a única coisa que nós 

fizemos lá, foi uma limpeza de pegar tudo o que tinha lá que era material que não podia 

ficar porque naturalmente que a polícia ia chegar lá e ia ver que tinha que fazer o 

acompanhamento do que houve então evidentemente que não podia estar aquele 

material. Era Silk Screen, era o material que era para ser distribuído nas empresas, era 

um monte de coisa. 

Então não podia, limpamos e logo depois eu fui até o hospital e ele estava sendo 

operado quando chegamos lá, né, aí mais tarde ele veio para a cama, para o leito e foi 

explicado que a situação dele estava bem, estava bom, a cirurgia foi boa, não atingiu um 
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órgão assim que pudesse dar maiores problemas e etc. Foi dessa forma e quando passou 

uns dois ou três dias e que veio a calhar que o pessoal da repressão veio até o hospital, 

veio até o hospital e tinha sido denunciado que ele estava lá. Foi quando eles 

prepararam para levar ele que até hoje não se sabe se ele foi para o hospital, se sabe sim, 

pelos companheiros que estavam presos que ele foi direto naquele mesmo dia, em vez 

de ir para o hospital militar, ele foi para a OBAN e que chegou na OBAN claro, 

evidentemente que na situação que ele estava, inclusive que eles interromperam aquela 

sonda que ele tinha, tamparam, aquilo deve ter engreguenar ou fazer coisa ali que ele 

não resistiu, além das torturas que ele sofreu, que sofreu muito choque, pessoas que 

estavam lá, diz que ele gritava muito, sofria choque onde ele tinha feito a cirurgia, e até 

disseram, podem, me mata, me mata que eu estou sofrendo muito, diz que ele falava até 

isso, né, e naquele mesmo dia que ele saiu do hospital Santo André, disseram que ele 

tinha morrido. 

Pessoal que estavam junto com ele na prisão lá dentro. Mas não se falaram nada, 

porque daquele dia que levaram lá para o Instituto Médico Legal, o corpo dele ficou lá. 

Com oito ou nove dias que nós fomos, que avisaram para nós, que eu cheguei ali na 

Operação Bandeirante, um senhor me chamou, me chamou não, porque eu já estava lá e 

eu falei, eu quero saber onde o Raimundo está. Ele pegou um bilhetinho assim, um 

bilhetinho qualquer escrito assim, procurar no Instituto Médico Legal, aí foi naquela 

hora mesmo que eu fui até em casa, peguei meu pai e nós dois fomos lá para o Instituto 

Médico Legal. 

Aí ficamos a noite toda lá, porque chegamos lá por volta de umas Dez horas da 

noite e aí já estava tudo fechado, ainda pedi para a pessoa que estava ali como guarda, 

né, o segurança. Ai ele viu o nosso sofrimento e ele pegou e abriu, ele falou, eu não vou 

ascender a luz, mas eu vou com farolete, aí ele foi apontando todos os cadáveres que 

estavam no chão. É esse? Eu falei não. É esse? Não. É esse? Não. Aí não tinha, não 

estava o corpo dele lá. Aí fomo lá, ele falou, vou abrir lá a escrivaninha e vou dar uma 

olhada no relatório. 

Ai ele foi lá, abriu o relatório, aí estava lá uma pagina bem lá distante o nome do 

Raimundo Eduardo da Silva, enterrado como indigente em Guaianazes. Estava só 

assim. Aí de lá, nós fomos para o Guaianazes, aí ficamos lá e ficamos desamparados, 

como é que nós vamos procurar?  
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Aquele tempo tinha um advogado, não sei se o senhor lembra, Oscar Pedro 

Horta? A gente procuramos ele, mas foi impedido da gente falar com ele também, que 

era um advogado. Então. 

 

(inaudível) 

 

Isso, Oscar Pedroso Horta, aí ele não deu certo para a gente conversar com ele, 

daí procuramos outro que foi o Dr. Pedro Greenhalgh, o Eduardo Greenhalgh que foi 

quem deu assistência maior para a gente e fez desde o começo, desde essa data até o dia 

da exumação dele que foi em 83, que ele acompanhou esse processo todo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Foi exumado de 

Guaianazes? 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Exumado de Guaianazes e 

trouxemos ele aqui a pedido do Dr. Paulo Evaristo, trouxemos ele aqui para Assembleia 

Legislativa, trouxemos ele aqui, os restos mortais dele e porque na época, uma coisa 

muito boa que aconteceu em Mauá, o Prefeito de Mauá, ele liberou duas viaturas e um 

carro daqueles, isso, como é o nome?  

 

(inaudível) 

 

Isso, de giroflex, isso mesmo. E o que a gente fez? Nós fomos até Guaianazes, 

fizemos a exumação com pedido do. 

 

(inaudível) 
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Isso, do Dom Paulo Evaristo, eu fico meio emocionado e esqueço tudo e nós 

trouxemos aqui para a Assembleia. Aqui na Assembleia vieram vários companheiros, 

famílias de companheiros que estavam, que já tinham sido assassinado também pela 

repressão e foi feita uma missa aqui na Assembleia e quando pediram para eu falar, eu 

não quis falar, meu irmão que é o Pedro Eduardo falou em nome da família, mas aquele 

dia teve muita gente acompanhando. Aí daqui saímos e fizemos um cortejo até Mauá, 

fomos até a igreja onde ele era coroinha, aonde começou os movimentos com o Padre 

Praxedes, aquela coisa toda.  

Levamos ele para lá, de lá nós fomos até, já tinha um nome, iam dar o nome de 

uma rua para ele, Avenida Raimundo Eduardo da Silva, não é rua, que tem até hoje, aí 

passamos com os restos mortais dele naquela rua toda e depois nós fomos fazer o 

enterro dele no cemitério Santa Lídia em Mauá. Foi isso, é o histórico que se deu. O que 

foi muito importante, foi o apoio geral dado pelo povo de Mauá, de Santo André e o 

povo de São Bernardo do Campo também e que esse pessoal que está aqui, o Pedrinho, 

tudo participou disso aí também. Essa foi a historia que a gente teve em Mauá, vida e 

morte de Raimundo Eduardo da Silva. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Muito bom. Alguém quer 

falar mais alguma coisa? Amelinha queria falar alguma coisa? Pereirinha? Espere aí 

pereirinha, fale aqui. Fale Pereirinha. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – É um caso, um 

acontecimento assim meio, daria para se dizer um pouco pitoresco. Eu estava com o 

companheiro Jair Ferreira de Sá, veio do Rio para gente se encontrar para conversar 

evidentemente sobre a organização, a gente estava rearticulando a AP. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Localiza melhor. O Jair, 

localiza o Jair. 
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O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – Jair Ferreira de Sá, veio do 

Rio de Janeiro, ele se encontrava aqui comigo, porque nós estávamos articulados 

procurando reorganizar a AP e nós estravamos caminhando na Avenida da Liberdade, a 

gente se encontrava, a gente não ficava parado, a gente estava caminhando e 

conversando, trocando as informações. Aí quando a gente chegou ali no, perto já, no 

Paraíso, aí nós fomos interceptados por um carro da, uma viatura da polícia. Aí, seus 

documentos. Aí pegou os documentos de Jair, jornalista, tal e tal, estou passeando aqui 

em São Paulo. Pegou os meus documentos, meu nome todo, pegou a carteira 

profissional, Pedro Pereira Nascimento, estava desempregado na época, aí ele perguntou 

e eu tinha saído, não me lembro qual foi a empresa, mas sempre tive um salario razoável 

pela minha profissão, torneiro mecânico. 

Aí o cara perguntou assim, por que você não está trabalhando? Você com uma 

profissão dessa, com um salario desse saiu da empresa, por que não está trabalhando? 

Eu disse, eu saí da empresa, e aí eu contei a minha história, fui visitar a minha família 

na Bahia, tal, e voltei e tenho achado vaga, mas eu não acho o salário que eu quero 

ganhar, por isso que eu estou desempregado e nos encontramos aqui e estamos 

conversando um pouco. 

Aí eles me levaram aqui para o Ibirapuera, não tem uma seção aí, o que é aquilo 

ali? É DOPS? É exército? O que é aquilo ali, Carlão? É DOI-CODI ali, né? Aí eles me 

levaram para lá e eu fiquei o dia inteiro em uma salinha lá isolado, isso foi, a gente se 

encontrou devia ser umas oito ou nove horas da manhã e eu fiquei até umas quatro horas 

da tarde sentado lá. Jair, eles liberaram, na hora liberaram o Jair, a mim ficou lá, disse 

ele que eu precisava ser ouvido pelo delegado. 

O pitoresco, é que eles estavam me procurando, estiveram comigo e depois me 

liberaram porque não encontraram nada. Eles achavam que era malandro, que devia ser 

droga, eu e o Jair conversando, devia ser essas coisas. Então eles procuraram em todo os 

lugares e não tinha o meu nome como um, não encontraram nada contra mim e me 

liberaram. Então, quer dizer, o pessoal, não sei se o Carlão lembra desse episódio, teve 

uns companheiros, o Suave e outros, já tinha ligado para todos os esses, o baixinho foi 

preso e agora o que a gente faz?  
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Eu acho que eu tinha conseguido passar uma ligação de lá da delegacia que eu 

pedi, e eu consegui falar não me lembro com quem, publicou, sai em vários lugares, 

publicou não, comunicou que eu estava preso e o que iam, se eu ia ser assassinado. Aí 

quando foi às quatro horas da tarde, eles me liberaram e não acharam nada contra mim e 

me liberaram. Quando eu apareci, foi uma coisa muito emocionante, que o pessoal 

chorando, achava que eu ia ser morto e eu voltei, não, estou aqui pessoal, me soltou, sou 

um cara livre. Não aguentou comigo não, lutei lá dentro, derrubei o cara e saí. Eu queria 

contar isso, porque foi uma coisa assim, angustiante para muitos companheiros e 

companheiras e depois foi uma festa e foi uma alegria extraordinária que eu nem fiquei 

preso, porque ele não encontrou nada, quer dizer, ele procurou nada sobre político, 

procurou sobre bandido e tal, droga, ladrão e não sei o que. Que procura nas delegacias, 

não tinha nada contra mim. Obrigado, viu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigado Pereirinha, ainda 

bem. Vamos lá. Bom, acho que. Fale, espere aí que precisa gravar. Fala só o teu nome.  

 

O SR. FORTALEZA – Pessoal boa tarde, eu sou o Fortaleza, voluntário do 

EDUCAFRO e eu queria perguntar para o Pereirinha, se o Jair era branco ou negro? 

Porque eu não entendi, porque naquele momento estavam os dois batendo papo, foi isso 

que eu entendi e levaram só ele e deixaram o Jair e aí eu precisava entender porque 

levaram ele e deixaram o Jair? Se o Jair era branco ou se o Jair era negro igual a nós?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Pereirinha. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – Jair, o companheiro Jair que 

já se foi, fora do combinado, era, ele devia ter em torno de 1,70 metros, era baixo, era 

magro e moreno. Ele não era branco, ele era moreno, ele era assim, quase que tipo o 

Hélio, mais claro do que o Hélio, mas era essa cor chamada, como é que é? 

Queimadinho do sol, não porque negro é, o próprio negro, não aceita ser negro, então 
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diz que é moreno. Então o Jair não era branco e não era um negro, era moreno claro. 

Deixa eu ver, ele tinha a cor assim, mais claro, talvez da sua cor Adriano, ele era assim 

da sua cor e era baixo, era um pessoa muito simples. Ninguém dizia que ele era o que 

ele era no grau de formação que ele tinha, que ele era muito simples. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Legal, Pereirinha. Então 

vamos lá. Bom, eu agradeço aos familiares aqui que vieram, foi importantíssimo vocês 

terem sidos deslocados aqui, vir aqui e a gente podia, um dia queria sugerir, fazer uma 

sessão especial ampliada por todo esse grupo de Mauá, que foi um grupo muito 

importante, muitas mulheres, muitas mulheres operárias, a Jô, está bom? Então, 

agradeço a todos, pode falar Carlão.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA – Em Mauá tinha um grande 

incentivador do movimento lá que era o Padre Rubens e está agora no fim da vida e 

seria muito importante ouvi-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está vivo? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Está vivo, foi preso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está morando aonde? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Perseguido por várias vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está morando aonde? 
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O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Mora em Mauá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mora em Mauá? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Mora em Mauá. Mora aonde? 

 

O SR. – Mora em Palmares. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Palmares, Vila Palmares. 

Você poderia ajudar acha-lo para a gente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu, o companheiro, ele tem 

contato lá, eu moro em Taboão da Serra e é meio distante, mas o pessoal ajuda e eu 

estou aqui com vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Padre Rubens.  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Isso é muito importante, uma 

pessoa de muito valor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, e esse padre que vocês 

falam, como era, Praxedes? Ele está por ali ainda?  

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA –  Ele está em Santo André. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está em Santo André? 

Então vamos localizar. 

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA– Ele está em Santo André, o padre 

Praxedes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, está bom. Vocês 

conheciam o Olavo Hansen já?  

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Conheci, conhecia e conheci a 

família toda dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da época?  

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Da época. Estando inclusive os 

irmãos dele, todos moram em Mauá, irmão, cunhado, um dos cunhados dele é 

presidente da associação amigos de bairro, também lá. Também a gente pode fazer um 

convite se assim precisar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pereirinha, você deixa o 

pessoal do EDUCAFRO, não entendeu, eu acho que você poderia situar, a maioria das 

pessoas não sabem quem era o Jair. Só dá uma contextualizada, porque o pessoal do 

EDUCAFRO vai acompanhar os negros que resistiram à ditadura, entendeu? E isso, 

porque para nós, da nossa cultura do dia a dia de falar, situa um pouco, fala um 

pouquinho, um minuto que seja do Jair para eles entenderem direito, porque você se 

refere dessa forma tão reverencial e tão importante.  
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O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – Na AP, quando eu entrei, 

teve alguns companheiros que tiveram assim, um papel muito importante para a minha 

entrada em ação popular. Eu era operário e estudante em Salvador, trabalhava de dia e 

estudava de noite e eu tive algumas pessoas que tiveram um papel muitíssimo 

importante para me trazerem para a AP. o primeiro deles foi Haroldo Lima, quem sabe, 

muitos de vocês devem conhecer, foi Ministro recente, da Bahia. O segundo foi Jorge 

Leal, companheiro que foi assassinado, vocês viram aí no livro e o terceiro, o Jair 

Ferreira de Sá, ele não era da Bahia, mas nos encontros mais importantes realizados por 

AP, o Jair se fazia presente porque ele era do comitê central de Ação Popular.  

Ele era de Goiás, se não me falhe a memória. 

 

(inaudível) 

 

Minas, Minas, né, ele era de Minas, mas ele era do comitê central e ele tinha a 

responsabilidade de em encontros mais significativos nas regiões, nos estados, ele 

sempre estava presente como membro, como dirigente de Ação Popular. Ele participava 

do comitê nacional de Ação Popular. Tudo bem?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carlão, para concluir. Fale 

aí, Carlão. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  É importante, só complementando 

o que o Pereirinha falou, realmente o Jair, ele trabalhou foi o primeiro trabalho dele 

antes de 64 já foi ligado às ligas camponesas, que é importante realçar, e tive um papel 

destacado com um companheiro muito inteligente e foi o principal dirigente de Ação 

Popular. Então naquele período e mesmo antes, ele era um cara sempre destacado e eu 
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tive, não sei, não foi um desprazer, mas eu tive oportunidade de conviver também com 

ele inclusive ele teve um infarto e eu fui ter que socorrê-lo e isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele enfartou, você 

que o socorreu? 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Exatamente. Nós estávamos em 

uma reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi aqui em São Paulo?  

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Não, foi na região de Piracicaba e 

aí levamos ele para o hospital, eu levei e garantir que o nome de guerra dele ficar lá, 

para tirá-lo de lá. Então foi uma coisa assim meio, é triste a gente ter que falar de um 

companheiro, né? E ele era um cara muito resistente a dor, tanto é que o médico, o 

Pereirinha também estava na reunião na época, o médico falou para mim, ele falou, 

olha, esse cara parece um cavalo, já apliquei duas doses de morfina e a dor continua, ou 

seja, ele estava tendo um infarto violento, aí levei para Piracicaba para um hospital e ele 

chegou lá desmaiando e foi para a UTI, aí eu acompanhei ele e quando cheguei lá falei, 

companheiro, dá um quadro da situação, o que é isso rapaz? Para com essa conversa. Eu 

vou ter que sair para tirar você daqui. 

Aí foi quando nós saímos para organizar ambulância, médicos nos mais variados 

lugares para ir para lá, para poder tirar ele do hospital se houvesse qualquer dúvida, 

qualquer mudanças significativas no cenário. Felizmente não houve necessidade, ele 

ficou lá se curou, mas nós colocamos um plantão médico ali ao lado e mais uns dez 

companheiros para poder tira-lo a qualquer momento do hospital. Mas não foi preciso e 

o Jair, um grande camarada morreu na porta de um quartel, um ataque fulminante 

também do coração. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Me responde a pergunta, o 

Fortaleza perguntou, o Pereirinha deu uma enrolada no Fortaleza que até eu fiquei torto 

aqui, o Fortaleza quer saber o seguinte, esse companheiro aí, o Sá, afinal o que o 

Fortaleza quer saber o seguinte, ele era um afrodescendente ou não? Ele era um 

descendente de negro? Independente se a cor dele era mais pálida, ele era, é isso que ele 

queria saber. 

 

O SR. PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO – eu não fiz essa triagem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, mas está bom, 

desculpa. Pessoal, então um dia vocês vão contar essa, todo mundo imagina que essa 

grande organização da resistência é o PCB e a Ação Popular era um mar de gente, uma 

organização. 

 

O SR. CARLOS GILBERTO PEREIRA -  Tiveram 65.000 militantes no 

Brasil inteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, como aqui a gente 

não faz por organização, a gente faz por, a nossa metodologia por caso, pelos mortos e 

desaparecidos, aí começa a criar esse elo, mas um dia, vocês precisavam vir falar um 

pouco pelo menos aquele companheiro da Bahia lançou um livro, Emiliano José lançou 

um livro essa semana do caso contando várias coisas da AP da Bahia, inclusive o 

companheiro da Marluci, é o livro sobre uma fase e também fala do Marighella e fala de 

outros, mas então, e viu Pereirinha, independente, eu queria falar para vocês que é muito 

importante, eu queria situar antes do companheiro aqui fazer as últimas considerações, é 

muito importante o pessoal de uma organização como o EDUCAFRO, estar se 

vinculando a esse trabalho da Comissão da Verdade.  
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Porque eles são uma organização muito nacional, muito grande de jovens, 

negros e essa cultura da ditadura, o frei Davi agora está tentando introduzir 

principalmente porque lá em Recife, a Comissão da Verdade, tem o Nome do Dom 

Hélder, então eles estão aqui hoje e vão acompanhar, porque eles querem fazer, porque 

o registro dos negros que resistiram à ditadura, é muito fraco, é subnotificado. 

Então eles vão fazer um contato, o trabalho do EDUCAFRO, é um trabalho 

eminentemente educacional e voltado para a população negra e para os jovens negros e 

tal. Então, eles vão recuperar esse capítulo, então toda vez que tiver um negro aqui 

tirando ou testemunhando, eles vão acompanhar e eles vão repassar para os grupos 

desses cursinhos que fazem na rede EDUCAFRO. É um trabalho muito importante, 

então era até bom, depois que acabar essa Sessão, que eles pudessem conversar com 

vocês e tal, porque isso é um trabalho que vai multiplicar para o Brasil inteirinho, 

entendeu? Então só queria pedir que vocês também tivessem esse entendimento, dar 

essa abertura. Você faz as considerações finais para a gente ir para o encerramento?  

 

O SR. HÉLIO GERÔNIMO DA SILVA – Eu quero agradecer aqui aos 

membros da Comissão da Verdade por esse grande trabalho que vocês estão fazendo, 

que é resgatar a história que há um tempo atrás, eu achava que tinha sido esquecido. 

Hoje eu não chorei não, mas eu costumo chorar quando eu falo e estou emocionado por 

esse trabalho de vocês, de vocês que estão aqui, o pessoal ali e o seu trabalho filho, o 

seu trabalho é muito bonito. Eu digo assim que você é a pessoa que como muito 

comunicador, normalmente às vezes eu assisto a Assembleia, a Comissão da Verdade 

em casa, quando estou à vontade, então eu vejo o depoimento e vejo essas perguntas 

que você fez para mim e fez as perguntas que eu acho que é fundamental, porque a 

gente esquece alguma coisa de falar. A gente fala algumas coisas assim que está no 

momento, depois e depois da reprise que você fala, que a gente fazer, a gente falar, e a 

gente lembra de alguma coisa que a gente esqueceu. 

Mas eu deixo aqui, o meu agradecimento por todos vocês da Comissão da 

Verdade em nome meu e do pessoal da minha família e do pessoal do Jardim Zaíra e 

digo daqueles todos que participaram desse movimento, 64 até 79 e depois continuaram 
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como estão continuando hoje. Essas são minhas considerações a todos vocês aqui. O 

meu muito obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Então a Sessão 

está encerrada, muito obrigado. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16.10.2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a 87ª 

Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, dia 

16 de outubro de 2013, 14h00, Assembleia Legislativa, Auditório Paulo Kobayashi, 

para oitiva de depoimento do caso Eremias Delizoicov. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Hoje a composição da Mesa é, à esquerda, Amelinha Teles e o depoente 

Demétrio Delizoicov, irmão de Eremias. 

Antes de dar início aos trabalhos, eu quero deixar registrado nosso pesar pelo 

que está acontecendo hoje na TV Assembleia. Nós todo dia falamos dos resquícios da 

Ditadura, das coisas horríveis que sobraram da Ditadura e o que está acontecendo na TV 

Assembleia é um atentado contra a democracia. Noventa profissionais receberam seu 

pedido de demissão e a direção da TV, Laerte Mangini, Bernardi, Dantas, José Paulo 

Dantas, José Carlos Bernardi e o Chico Alécio foram demitidos e a todos os outros 

profissionais foi oferecido, como resignação, um PDV. PDV é um plano de demissão 

involuntária, não tem nada de voluntária. 

Já que estamos instalando a Comissão da Verdade, hoje, nós estamos registrando 

esse voto de pesar por esse ato ditatorial por uma TV que dignificava a imagem de 

deputados, fazia, espero que continue fazendo, a transmissão das sessões, a TV 

Assembleia. Abaixo a ditadura, abaixo essa mudança de orientação absurda que está 

ocorrendo na TV Assembleia e a nossa solidariedade. 

Vamos entrar no assunto do dia. Vai haver a leitura do memorial mais o atestado 

de óbito, leitura do depoimento enviado por escrito pelo José Araújo Nóbrega e a leitura 
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dos votos da Comissão de Mortos e Desaparecidos de Luís Francisco de Carvalho e da 

Suzana Lisbôa. Finalmente o depoimento do Demétrio. 

Já vamos deixar, não sei se está transmitindo ao vivo, hoje à noite lá na Escola 

Técnica Federal de São Paulo lá no Canindé, na Armênia, haverá uma homenagem. O 

Eremias estudava lá e seus professores, seus amigos, seus contemporâneos farão uma 

homenagem a Eremias Delizoicov. Se alguém estiver assistindo a TV nesse momento, 

seus companheiros, seus colegas, o M.M.D.C. lá na Mooca, família Delizoicov convida 

para uma homenagem importantíssima que vai haver, organizada pelo Renan e pela 

Vivian Mendes, uma homenagem ao Eremias hoje à noite na Escola Técnica Federal, lá 

do Canindé. 

Com a palavra o Renan Quinalha. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – O Eremias nasceu em 27 de março de 1951, em 

São Paulo, filho de Jorge Delizoicov e Liubov Gradinar Delizoicov, morto em 16 de 

outubro de 1969, militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). 

Demétrio Delizoicov Neto, irmão de Eremias escreveu um testemunho sobre sua 

vida: “Eremias viveu toda a sua infância e boa parte da sua curta adolescência na 

Mooca. Completou o curso primário, em 1961, no Grupo Escolar Pandia Calógeras e o 

ginasial em 1965, no Colégio Estadual M.M.D.C. Neste mesmo colégio iniciou, em 

1966, o curso clássico. Em 1967 foi aprovado no exame de seleção da Escola Técnica 

Federal de São Paulo e cursou, simultaneamente com o clássico, o curso de mecânica. 

Sensível e criativo destinava suas horas de lazer ao esporte e à música. Tocava 

violão várias horas por dia. Estudou música clássica e, a partir de 1966, imbuído de um 

‘espírito nacionalista’, começou a expressar seus sentimentos interpretando músicas 

nacionais, notadamente aquelas enquadradas como ‘Bossa Nova’. Tentou, com um 

colega pianista e outro baterista, formar um trio. 

Como esportista, em 1962 disputou o torneio paulista de judô, tendo tirado a 

primeira colocação na sua categoria. Treinou natação durante 1965 e 1966 e participou 

de algumas competições. Em 1967, integrou a equipe de remadores do Corinthians e 

começou a treinar capoeira. 
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Organizava seus horários de tal modo a, paralelamente, auxiliar o pai nas 

atividades do comércio. 

Iniciou a leitura das obras de Aluísio de Azevedo, Jorge Amado e Graciliano 

Ramos. Ficou particularmente sensibilizado com as poesias de Augusto dos Anjos e 

passou a questionar a realidade brasileira ao ler “Geopolítica da Fome”, de Josué de 

Castro. Em 1967, no Colégio Estadual M.M.D.C., articulou-se com outros colegas para 

formar uma chapa que disputaria as eleições para o grêmio estudantil, iniciando sua 

militância política. 

Ficou conhecendo detalhes do acordo MEC-USAID e engajou-se no movimento 

estudantil contra tal acordo. Passou a interagir com estudantes de outras escolas 

secundárias e articularam uma chapa para disputar, em 68, as diretorias da União 

Paulista de Estudantes Secundaristas e a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. 

Organizou, juntamente com o grupo, o movimento estudantil secundarista nas escolas 

da zona leste de São Paulo. 

Eremias, em 1968, passou a liderar um movimento reivindicatório de alunos no 

Colégio Estadual M.M.D.C., organizando uma greve e comícios. Em virtude disso, foi 

transferido compulsoriamente, juntamente com alguns colegas, pela direção do Colégio, 

contestada por alguns professores. Conseguiu matricular-se no Colégio Estadual 

Firmino de Proença, terminando o ano. Paralelamente continuou seu curso técnico. 

Durante as greves operárias de 1968, em Osasco, assistiu a algumas assembleias 

sindicais com outros colegas que levavam o apoio dos estudantes aos operários em 

greve. Engajou-se na campanha para obter fundos de greve. 

No início de 1969 entrou para a VPR. Simulou uma discordância com os pais e 

passou a morar fora de casa, mas visitava-os semanalmente. Confidenciava comigo, seu 

único irmão, um ano mais velho, e, então, estudante universitário, com quem mantinha 

uma estreita ligação e com quem discutia posições políticas. 

Em meados de julho de 1969, os órgãos de repressão já sabiam da sua 

militância. Dias antes, Eremias, sabendo do inevitável, reuniu-se com os pais e os pôs a 

par da sua real situação. Estes se esforçaram para uma saída segura: enviá-lo ao exterior, 

mas Eremias optou pelo Brasil e pela clandestinidade. Nunca mais o viram, vivo ou 

morto. 
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Seu pai foi detido duas vezes no Q.G. do II Exército para prestar depoimentos. 

Os prontuários das escolas onde estudara foram vasculhados. Junto com os demais 

companheiros, sua foto foi exposta em cartazes de pessoas procuradas pelos órgãos de 

repressão. 

No início de 1970, o pai foi convocado ao DOPS, em São Paulo, pelo Delegado 

Sérgio Fleury. Enquanto aguardava na antessala daquele policial percebeu que Fleury 

pressionava a mãe de um cidadão procurado, dizendo que deveria fornecer o paradeiro 

de seu filho. A certa altura, meu pai, que a tudo ouvia, pois a porta do delegado estava 

aberta, ouviu-o dizer alguma coisa como: ‘É uma questão de tempo, ou ele é preso ou 

morto como o filho daquele senhor’, referindo-se a meu pai, que nesse momento 

inteirou-se do falecimento do Eremias. 

Em seguida, Fleury explicou-lhe o ocorrido na Vila Kosmos, agregando que o 

Nóbrega estava vivo. O corpo de Eremias foi enterrado com o nome de José Araújo 

Nóbrega, o Sargento Nóbrega, militante da VPR. E havia sido preso dias antes, e que, 

portanto, o morto em outubro de 1969 era Eremias. 

Fleury descartou qualquer possibilidade de ajuda em relação ao esclarecimento 

oficial dos fatos, alegando que se algo pudesse ser feito, seria no Rio de Janeiro, junto 

ao I Exército. Dias após a ida de meu pai ao DOPS, a imprensa toda noticiaria que 

Nóbrega havia sido preso e que a pessoa morta no confronto com o Exército, em 

outubro de 1969, era Eremias. 

Enquanto durou a clandestinidade de Eremias, principalmente nos meses de 

junho a agosto de 1969, a casa de meus pais era constantemente visitada e vigiada por 

agentes policiais ou militares. Diante do clima de repressão reinante à época, meu pai 

entendeu não ser possível iniciar o esclarecimento dos fatos. 

Em 1975 ou 1976, meus pais foram ao Rio de Janeiro para tentar obter mais 

informações e localizaram uma vizinha da casa onde Eremias fora morto. Segundo a 

vizinha, a repressão montou um grande aparato, interditando o quarteirão onde se 

situavam as casas. Pessoas que se diziam militares do Exército pediam que os 

moradores das vizinhanças permanecessem quietos em suas casas. Contra a casa em que 

morava Eremias foram disparados inúmeros tiros, inclusive de metralhadora e bombas 
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e, de dentro da casa partiram também vários tiros. A vizinha acrescentou que parte do 

efetivo militar utilizou-se de sua casa para invadir a casa onde estava Eremias. 

Em 1979, após a edição da Lei de Anistia, meus pais iniciaram a tramitação 

jurídica para obtenção do atestado de óbito.” 

Eremias foi assassinado em 16 de outubro de 69 na Rua Tocopi, 59, em Vila 

Kosmos, Rio de Janeiro, quando teria reagido ao cerco montado pelos agentes do DOI-

CODI/RJ que tentavam prendê-lo. Sua casa foi cercada pela Polícia do Exército, 

comandada pelo então Major Enio de Albuquerque Lacerda. 

Seu corpo entrou no IML/RJ pela Guia 471, da 27ª D.P., em 17 de outubro de 

1969, como desconhecido. 

A necropsia foi feita pelos médicos Elias Freitas e Hygino de Carvalho Hércules, 

que confirmaram sua morte em tiroteio. Esta necropsia foi enviada ao Tenente-Coronel 

Ary Pereira de Carvalho, do 1º Exército, em 04 de novembro de 1969, respondendo ao 

ofício 164 IPM, de 21 de outubro de 1969, com o seguinte teor: 

A fim de instruir os autos do IPM de que sou encarregado pelo Exmo. Sr. 

General Syzeno Sarmento, Comandante do 1º Exército, solicito V. Sa. determinar o 

atendimento dos seguintes quesitos: 

a) termo de necropsia do cidadão José Araújo de Nóbrega, morto em ação 

policial, ocorrida cerca das 11h do dia 16 corrente, na Rua Tocopi, 59, Vila Kosmos, no 

Estado da Guanabara; 

b) comparecimento ao Hospital da Guarnição da Vila Militar de médicos 

legistas, a fim de procederem a exames de corpo de delito nos militares: major Enio de 

Albuquerque Lacerda, Capitão Ailton Guimarães Jorge e Cabo Mário Antônio Povaleri, 

feridos na mesma ação. 

O óbito foi lavrado em nome de José Araújo de Nóbrega, tendo o cadáver um 

reconhecimento forçado feito pelo irmão de José Araújo, Francisco Araújo de Nóbrega, 

preso à época. 

Eremias foi enterrado no Cemitério São Francisco Xavier, em 21 de outubro de 

1969, na cova 59.262, quadra 45. 
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Os órgãos de repressão aparentemente pareciam confusos e não sabiam qual a 

verdadeira identidade daquele cadáver. No entanto, era pura encenação para, mais uma 

vez, cometerem um crime de ocultação de cadáver. 

De fato, as impressões digitais de Eremias Delizoicov já estavam confirmadas 

pelo datiloscopista da Delegacia de Crimes contra Pessoa de São Paulo, em 11 de 

dezembro de 1969, conforme comunicado nº 76/69, da Secretaria de Segurança Pública. 

Ou seja, ao enterrarem aquele cadáver sabiam que era de Eremias Delizoicov. 

A perícia registra que Eremias foi atingido por disparos de armas de fogo e 

apresentava ferimentos lácero-contusos, cuja procedência seria verificada na necropsia. 

Os legistas Elias Freitas e Hygino de Carvalho Hércules atestaram ferimento 

transfixante da cabeça com dilaceração do encéfalo e, para facilitar o trabalho, passaram 

a identificar os orifícios de forma agrupada. Ao todo, são descritas 19 lesões de entrada 

e 14 de saída de projéteis no corpo de Eremias. Citaram ainda pelo menos 29 disparos 

nas paredes da casa. 

O relatório do Ministério da Aeronáutica encaminhado ao Ministro da Justiça 

Maurício Corrêa, em 1993, afirma que foi morto em 16 de outubro de 1969 em tiroteio 

com membros dos órgãos de segurança. 

O relatório da Marinha atesta que Eremias morreu ao resistir ao cerco da Polícia 

do Exército, em Vila Kosmos, Rio de Janeiro. 

Somente em 1993, após ação judicial, a família conseguiu o atestado de óbito de 

Eremias, além da necropsia e 31 fotos de perícia do local (ICE 658/69). 

O longo laudo da perícia de local encontrado no ICE do Rio de Janeiro, 

contendo 10 páginas, descreve o desalinho em que se encontrava a casa onde Eremias 

foi morto, testemunhando uma verdadeira operação de guerra. 

Documento da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro afirma que, em 25 

de maio de 1975, os restos mortais de Eremias foram incinerados como era de “praxe”, 

entre aspas. 

No Arquivo do DOPS, Rio de Janeiro, consta documento do CENIMAR, de n° 

189, de 23 de julho de 1970, que traz uma relação de militantes do COLINA, VAR-
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PALMARES e VPR e sua situação em 15 de junho de 1970, em que estão registrados os 

nomes de José Araújo Nóbrega, como banido e o de Eremias Delizoicov, como morto. 

A versão oficial sobre a morte de Eremias foi publicada no “Diário da Noite”, 

em 21 de outubro de 1969: “Um morto e três feridos foi o saldo trágico de uma 

diligência feita pelas autoridades da PE na Vila Militar no bairro da Vila Kosmos, na 

Zona Norte, visando deter um grupo de subversivos que se homiziava num aparelho 

descoberto pela Polícia. 

Agentes da PE, comandados pelo major Lacerda, quando chegaram próximos ao 

aparelho, jogaram uma granada dentro da casa para obrigar os que lá estivessem a sair e 

se entregarem. 

Após a explosão, quando o Comandante Lacerda entrou no imóvel, 

acompanhado do Capitão Ailton Guimarães e do cabo Mario Antonio Poverolli, foram 

baleados. O major foi ferido na perna esquerda, o Capitão na coxa esquerda e o Cabo no 

braço esquerdo, com fratura exposta. 

O elemento, após ferir os militares, foi fuzilado e morto por agentes que 

participavam da diligência. O aparelho foi denunciado por um jovem de uns 20 anos 

presumíveis que se encontrava preso na Vila Militar e sua identidade está sendo mantida 

em sigilo.” 

O jornal “O Estado de São Paulo”, de 21 de outubro, publicou que o morto 

naquele tiroteio fora identificado como sargento José de Araújo Nóbrega, militante da 

VPR e que o corpo fora reconhecido por seu irmão no IML, levando ao reconhecimento 

após permanecer preso por 48 horas. 

Em 6 de fevereiro de 1970, o “Diário da Noite” publicou que o DOPS São Paulo 

esclarecera que o morto não era o sargento Nóbrega e sim “Jeremias Dezoicov”, como 

estava escrito. 

Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso levou 

mais de um ano para ser votado após o indeferimento apresentado pelo Relator Paulo 

Gustavo Gonet Branco, em 18 de março de 1996, quando Suzana Lisbôa pediu vistas. 
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A discussão que se estabeleceu fez com que, sob orientação do Presidente 

Miguel Reale Júnior,fosse feito o primeiro dos muitos pedidos de vistas que se 

sucederam nos trabalhos da Comissão. 

Suzana Lisbôa apresentou seu relatório em 02 de outubro de 1997, do qual fez 

parte o parecer do perito Celso Nenevê. 

Luís Francisco Carvalho Filho que, não participara da primeira discussão, 

também pediu vistas e, em dezembro, o caso foi finalmente votado. 

Paulo Gustavo Gonet Branco votou pelo indeferimento por considerar que as 

informações constantes dos autos levavam a crer que a morte de Eremias ocorrera em 

função de tiroteio com as forças de segurança. 

Reconheceu ataque maciço e o emprego de potente material de destruição, mas 

concluiu não ser possível afirmar que a morte se dera quando os agentes dominavam, 

sem resistência, o local. 

Suzana Lisbôa questionou se estariam realmente os órgãos de segurança 

confusos em relação à identidade do morto, conforme demonstram as muitas matérias 

divulgadas na imprensa, ressaltando parecer impossível que a diferença de mais de 10 

anos entre Eremias e o Sargento Nóbrega não tenha sido notada pelos legistas que 

examinaram o corpo. E, ainda, que não tenham os órgãos de segurança providenciado a 

retificação dos registros de óbito e tampouco possibilitado que o corpo fosse entregue à 

família. 

O parecer do perito Celso Nenevê, feito a pedido da Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, analisa os laudos de perícia e de exame cadavérico 

comparando-os com as fotos. Nenevê identificou ferimentos não descritos no laudo e se 

deteve na análise dos ferimentos lácero-contusos, já que das 19 lesões produzidas por 

projéteis de arma de fogo, nada pôde afirmar quanto à reação vital, em virtude da 

qualidade e distância em que foram feitas as fotos. 

Os peritos descrevem 29 impactos de projéteis nos diversos cômodos da 

residência, mas estranhamente não verificaram ou não descreveram os disparos feitos no 

interior para o exterior. Ressalta que a posição do corpo, pela foto, não é compatível 

com sua posição de repouso final, nem tampouco é condizente com a mancha de sangue 
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que aparece na parede. A descrição de tiros nas janelas e até o ponto de repouso final 

dos fragmentos de vidro oriundos desses tiros permitem concluir que ali não houve 

explosão capaz de causar as lesões descritas. 

Pelos documentos apresentados, portanto, não foi possível ao perito entender a 

dinâmica do ocorrido, pois se a explosão que mutilou o cérebro e grande parte do corpo 

de Eremias não ocorreu na casa, mas teria lhe causado morte cerebral, isso o 

impossibilitaria de efetuar qualquer disparo. 

O perito concluiu que “a vítima apresenta contusões profundas com rupturas de 

órgãos, dilacerações do tecido muscular e fragmentação de tecidos ósseos em diversas 

regiões anatômicas do corpo, com características daquelas produzidas por onda de 

choque, oriunda da detonação de artefato explosivo. 

Dada ausência de fragmentos do invólucro ou de outros elementos componentes 

deste artefato no interior do cômodo ou da residência, ou ainda no interior do corpo, é 

indicativo que o artefato que gerou as lesões com sua explosão não seja do tipo 

fragmentável, salientando-se que as granadas, quer do tipo ofensiva ou defensiva, salvo 

melhor juízo, iriam gerar fragmentação. 

Pelo descrito e, pelo que pode ser observado nas fotografias do local, a 

residência em apreço não porta características que em seu interior tenha ocorrido uma 

explosão, uma vez não ter sido verificado o quebramento das vidraças, ausência da 

descrição de um epicentro dessa explosão no local ou danos no piso, paredes ou demais 

estruturas, bem como a presença de fragmentos de terra no interior do pescoço da 

vítima, muito provavelmente levados pela onda de choque, sendo que terra é um 

elemento que não é comum no interior de uma residência. 

Dada a grande intensidade das lesões que experimentou a vítima em função da 

onda de choque é praticamente certo o estado de, no mínimo, morte cerebral na vítima, 

o que após as suas produções impediram que ele apresentasse condições de ataque, 

defesa ou fuga. 

Isto posto e tendo acontecido as lesões pela onda de choque em primeiro lugar, 

as quais mutilaram o cérebro e grande parte do corpo, seria praticamente impossível que 

ele tivesse efetuado algum disparo e, conclui o perito, onde estas lesões se produziram, 

já que a residência não foi este o local. E ainda, como foi ter naquele local após a 
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explosão, estes são questionamentos que não puderam ser esclarecidos, pela falta de 

elementos materiais no caso.” 

Apontando a falsidade da versão oficial, a Conselheira Suzana Lisbôa respondeu 

ao questionamento feito por Paulo Gustavo Gonet Branco, ressaltando que, segundo a 

perícia, teriam sido disparados três tiros da arma encontrada junto a Eremias, e foram 

três os policiais feridos. 

Pergunta a Conselheira: “teria Eremias, com cada um dos tiros, cercado e sob 

cerrado tiroteio, granada detonada na casa, conseguido a extrema proeza de acertar os 

policiais, um na perna esquerda, outro na coxa esquerda e outro no braço esquerdo? E 

mesmo que tivesse Eremias, mais do que exímio atirador, acertado os três policiais, o 

que examina a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos são as 

circunstâncias da morte dos militantes. A violência extrema que se evidencia nas fotos e 

no laudo falam por si”, concluiu, ao pedir aprovação no requerimento. 

O Conselheiro Luís Francisco Carvalho Filho acompanhou o voto de Suzana 

Lisbôa ressaltando as evidências demonstradas pelo laudo de Nenevê e que: “Mesmo 

admitindo, em tese, que o militante resistira armado ao cerco da Polícia Política, a prova 

dos autos aponta para uma execução e não para imobilização e detenção do infrator, 

como autoriza e autorizava a lei em vigor.” 

Destacou que a versão oficial não merece credibilidade, pois os fatos não 

aconteceram como relatados pelas autoridades militares. Agregou que: “A prova 

material indica intenção nítida de eliminar e não de dominar e conter, ainda que em 

virtude da alegada reação da vítima, capaz de atingir três agentes. O excesso é 

inquestionável e injustificável.” 

O caso foi finalmente deferido em 2 de dezembro de 1997, por quatro votos a 

favor e dois contra, os do Relator Paulo Gustavo Gonet Branco e o do General Oswaldo 

Pereira Gomes. 

Os familiares de Eremias, ao receberem a indenização, doaram o valor para 

criação do site www.desaparecidospoliticos.org.br, organizado pela Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A Comissão passou a denominar o 

acervo custodiado de Centro de Documentação Eremias Delizoicov. 
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Seus companheiros da VPR homenagearam-no dando seu nome a um dos 

campos de treinamento de guerrilha, no Vale do Ribeira, em São Paulo. 

Essas informações foram retiradas do “Dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos 

no Brasil, de 1964 a 1985”, do IEVE. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor queria falar 

antes de a gente começar os depoimentos? Que, embora hoje à noite a Mesa é muito 

grande, tem muita gente para falar, talvez fosse interessante fazer a leitura desse 

documento antes de começar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria dizer que agora está sendo 

apresentado ali no power point dois documentos, o primeiro documento é a certidão de 

óbito, quer dizer, aqui que começa a farsa da Ditadura, mais uma vez. Na certidão de 

óbito coloca o nome de José Araújo de Nóbrega. Cronologicamente, esse é o primeiro 

documento que é produzido pela Ditadura. A Ditadura não assume o assassinato, a 

execução de Eremias Delizoicov e então coloca o nome de José Araújo de Nóbrega, que 

é um militante da VPR, na época, e que é vivo até hoje, ele não foi morto. Quer dizer, a 

farsa começa aí. 

O Sr. Jorge Delizoicov, que é o pai do Eremias, e que muito lutou para que essa 

memória hoje tivesse viva, hoje está aí no livro, hoje está na história deste País graças 

muito a ele, à atuação dele, ele entra com uma ação na justiça para pedir a retificação do 

atestado de óbito, porque na verdade a repressão já sabia que era o Eremias Delizoicov 

que tinha sido morto e não o José Nóbrega. E aí vai conseguir essa certidão de óbito, 

que é o segundo documento, está lá: Eremias Delizoicov, morto em 16 de outubro de 

1969. Ele vai conseguir isso em 1993. Portanto, a família Delizoicov só consegue um 

atestado de óbito que reconheça o assassinato, a morte do Eremias Delizoicov, 24 anos 

depois do fato. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele é enterrado onde? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Ele é enterrado no Cemitério São Francisco 

Xavier, lá no Rio de Janeiro e é enterrado com nome falso. 

Em seguida, a própria Polícia descobre, a própria Polícia sabe da farsa, a Polícia 

tem medo de apresentar aquele corpo como sendo do Eremias, porque era uma 

desmoralização muito grande para a Ditadura apresentar aquilo para os jornalistas. Por 

quê? Eremias era um rapaz de 18 anos, quer dizer, um adolescente de 18 anos, um 

menino, não chegava nem ser um adulto, com o corpo crivado de balas, quer dizer, o 

corpo dele virou uma peneira de tantas balas e a Ditadura montou um verdadeiro 

aparato para matar um adolescente. Quer dizer, foi major, foi coronel, foi tenente, foi 

sargento, todo mundo fazendo cerco lá na Vila Kosmos para matar um garoto. Eles não 

tiveram coragem de dizer que era um garoto, então o José de Araújo Nóbrega, na época, 

tinha 30 anos, então já era uma pessoa adulta. E todo mundo sabia que na escala da 

VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) o primeiro chefe era o Carlos Lamarca, o 

segundo era o Nóbrega. Então justificava ter tanto aparato repressivo militar ali fazendo 

cerco ao Eremias. 

O Sr. Jorge vai conseguir, como eu disse, a certidão de óbito 24 anos depois, não 

está explicando aqui qual foi a causa mortis, porque explica o que não se explica. Aqui 

tem um dizer, eles repetem os dizeres de 69, que a causa morte é ferimentos 

transfixantes da cabeça com dilaceração do encéfalo. Por que acontece isso? Não 

explica. 

E tem outro detalhe que acho importante destacar aqui, é que o Sr. Jorge, a 

família, a mãe e o Demétrio, a família nunca pôde sepultar o Eremias, nunca foi 

entregue o corpo. Ele é um Desaparecido Político, embora tenha foto dele assassinado, 

tem a foto no Dossiê, e tem uma certidão de óbito feita nesses termos, muito aquém da 

realidade. Ele é um caso emblemático, porque nós temos mortos com corpos e uma 

grande quantidade desses mortos foi entregue para os familiares. Nós temos 

desaparecidos, aquela classificação Desaparecidos Políticos que jamais foram 

sepultados. As famílias reclamam até hoje onde estão os desaparecidos, porque nunca se 

deu essa resposta. Mas o caso do Eremias é igual ao do das famílias dos Desaparecidos 

Políticos, porque o Eremias nunca foi sepultado. 
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Quando o pai insistiu em buscar o corpo, eles falaram então que tinha sido 

cremado, quer dizer, como que crema um corpo que, primeiro, era um nome, depois é 

outro nome? Isso tudo está tramitando na justiça, naquele período, porque ele está 

pedindo uma certidão de óbito, ele quer uma certidão de óbito do filho. E ele demora 24 

anos para obter uma certidão de óbito. 

Então esses dois documentos são integrados a essa audiência, a esse caso 

Eremias Delizoicov para a Comissão da Verdade do Estado e também para a Comissão 

Nacional da Verdade, que deve receber essa documentação. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos, meu nome é Thaís Barreto. Eu 

vou ler aqui um documento enviado por José Araújo de Nóbrega à Comissão para essa 

audiência. 

“Um pouco da história do jovem Eremias Delizoicov. Era o mês de março de 

1969, haviam já passados cinco anos da instalação da Ditadura Militar e nenhuma 

perspectiva de se vislumbrar para o futuro. Os partidos haviam sido extintos por força 

de ato institucional, a classe política, a classe estudantil e a intelectualidade aspiravam 

alguma abertura política que propiciasse a participação nos destinos do País. Mas nada 

de nada, somente mortes e torturas, repressão e arbitrariedade. O País estava sem 

representação política. 

Meu nome é José Araújo de Nóbrega. Até janeiro de 1969 servi ao Quartel do 

Exército de São Paulo, havia estado à disposição da Polícia Federal, porém, por opção, 

estava participando clandestinamente e ativamente na luta contra a Ditadura Militar 

desde 1964. Fazia parte da organização denominada Vanguarda Popular 

Revolucionária, a VPR. 

Naquele mês de janeiro de 1969, por ocasião da deserção do Capitão Carlos 

Lamarca do 4º Regimento de Infantaria, nossas identidades foram reveladas e tivemos 

que passar para a mais dura e absoluta clandestinidade. Desde o mês de fevereiro 

tivemos as primeiras baixas, a primeira vítima foi o jovem Hamilton, na Gráfica 

Urupês. A partir de então, a maioria dos nossos mais experientes quadros 

revolucionários começaram a ser presos. Alguns de nós, os que restaram e os mais 

experientes, tivemos a incumbência de reorganizar a VPR. E foi nessa época, no mês de 
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março de 1969, que conheci o jovem Eremias Delizoicov, entre outros, que também 

vieram a dar a vida na luta contra a Ditadura. 

Ele fazia parte de um grupo de estudantes secundaristas, o qual também 

pertencia o jovem Celso Lungaretti. Os primeiros contatos que tive com Eremias, esse 

se mostrava, apesar da idade, com muito bom nível de conhecimento político e disposto 

a lutar contra a Ditadura. Entre esses jovens se destacaram também Gerson Theodoro de 

Oliveira e Carlos Roberto Zanirato. 

Quero dizer que me foi dada a incumbência de formar um Grupo de Combate, 

CG, com esses quatro jovens, inexperientes na tarefa que nos propúnhamos. Desse 

grupo fazia parte a então jovem Tereza Ângelo, companheira de Gerson Theodoro. 

Na ocasião eu tinha 31 anos de idade, era militar há 13 anos e tinha experiência 

em várias ações armadas na luta contra a Ditadura e, por isso, fui obrigado a transmitir, 

como da noite para o dia, experiência militar e luta clandestina. Fizemos juntos algumas 

ações armadas com bastante êxito. Na verdade era muito difícil compactuar a 

inexperiência com a forma afoita dos jovens. 

Primeiramente levei para morar comigo o jovem Zanirato, em Santo André. 

Passado algum tempo verifique que Zanirato havia marcado com os pais para vê-los. 

Tivemos que montar um esquema de segurança bastante complexo para que ele o 

fizesse com segurança. 

Certo dia, sem nosso conhecimento, Zanirato marcou um encontro com sua 

namorada e esta, no salão de cabeleireiro, alardeou que iria encontrar o namorado. A 

esposa de um militar que a conhecia denunciou o fato e essa atitude veio a custar a vida 

de Zanirato. 

Alguns dias antes ou naquele período, Eremias Delizoicov foi mais prudente e 

me disse que queria ver seu pai, que me parece possuía loja de calçados na Mooca. Eu 

lhe disse que faríamos isso juntos, somente eu e ele, sem ninguém mais saber. E fomos 

juntos de improviso e na incerteza. Felizmente correu tudo bem. 

Passado aquele período que foram seguidos da prisão e morte de Zanirato, fomos 

deslocados para o Rio de Janeiro. Lá pelo mês de agosto me foi novamente dada a tarefa 

de formar um novo grupo de combate, CG, no Rio de Janeiro. Ali foram designados os 
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companheiros Gerson Theodoro, Tereza Ângelo, Eremias Delizoicov e Sônia Lafoz. 

Fomos incumbidos de algumas tarefas de cunho militar com resultados positivos. Eu, 

Eremias e Sônia Lafoz passamos a morar juntos numa casa alugada, na Rua Toropi, nº 

59, Vila Kosmos, no Rio de Janeiro. 

Eremias era um jovem bem educado e comecei a me afeiçoar a ele. Senti que 

tinha um filho para cuidar, mas no mês de outubro de 1969 fui designado para compor a 

segurança de um congresso de grande importância para a luta contra a Ditadura, tratava-

se da coalizão da Colina e VPR, na verdade esse congresso terminou pior de quando 

começou e foi abortado. 

Quando regressava a minha casa, onde residia com Eremias, verifiquei um 

enorme aparato militar. Logo tive certeza de que passara algo. Como havia entrado no 

grande cerco feito no bairro tive que sair dirigindo meu carro em alta velocidade, sendo 

perseguido, mas logrei escapar ileso. 

À noite, pelo noticiário, foi dada a notícia de minha morte ao invés de Eremias, 

isso porque os documentos pessoais que se encontravam na casa eram meus e Eremias 

tinha o mesmo porte físico meu. Ele havia reagido à investida dos militares do Exército 

e fora morto com grande quantidade de tiros, ficando quase que impossível seu 

reconhecimento facial. 

Meu irmão Francisco, quando chamado a conhecer o corpo chegou a confundir-

se com o meu. Por essa razão, Eremias foi enterrado com meu nome no Cemitério do 

Caju, no Rio de Janeiro. 

Eremias Delizoicov, Carlos Alberto Zanirato e Gerson Theodoro de Oliveira, 

entre outros, foram jovens destemidos que não hesitaram em dar suas vidas em prol da 

liberdade contra a Ditadura Militar, eles devem ser vistos como exemplos e como 

heróis. 

José Araújo de Nóbrega”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar. Faz a 

leitura dos votos. 
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O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas. Meu nome é 

Ricardo Kobayashi, vou ler voto do Luís Francisco Carvalho Filho. 

Voto: Solicitei vista dos autos após o voto do ilustre Relator Paulo Gustavo 

Gonet Branco pelo indeferimento do pedido dos familiares de Eremias Delizoicov e de 

Suzana Lisbôa, favorável ao reconhecimento. Entendo que estão preenchidos os 

requisitos legais, mesmo admitindo, em tese, que o militante resistiu armado ao cerco da 

Polícia Política. A imprensa da época relata que três agentes militares foram feridos 

levemente (Fls. 89). 

A prova dos autos aponta para uma execução, não para imobilização e detenção 

do infrator, como autoriza e autorizava a lei em vigor. Com efeito, a relação de 

ferimentos sofridos pela vítima é impressionante. Entre outras lesões constatadas, os 

peritos se utilizaram de todo alfabeto de A a Z, para identificação dos orifícios de 

entrada e de saída dos projéteis de armas de fogo. Sendo insuficiente o número de letras, 

os peritos iniciaram uma nova série de A a F, com acréscimo do símbolo linha e, 

possivelmente, para facilitar o trabalho, passaram a identificar os orifícios de forma 

agrupada, assim três orifícios de saída estão identificados pela letra E. Em síntese, são 

19 lesões de entrada, 14 de saída, tendo sido localizados 5 projéteis num exame interno 

do cadáver. 

Os peritos que estiveram no local citam pelo menos 29 impactos de disparo de 

arma de fogo nas paredes do cômodo. Por outro lado, a vítima apresentava contusões 

profundas que, pelas suas características, o perito Celso Nenevê afirma terem sido 

produzidas por onda de choque, oriunda da detonação de artefato explosivo. 

A versão oficial afirma que, quando se aproximaram do aparelho, os agentes 

militares lançaram uma granada no interior da casa para obrigar os que lá estivessem a 

sair. 

Após a explosão, os policiais entraram na casa e foram feridos, sendo que então 

o elemento foi fuzilado. O excesso, portanto, já consta do próprio noticiário da época. 

Autoridade militar que presidiu o respectivo IPM e formulou quesitos aos peritos 

de local faz expressa referência a “Ferimentos provocados por estilhaços de granada.” 
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Admitindo como verdadeira a versão descrita pela imprensa, a vítima já estaria 

mortalmente atingida quando da entrada dos agentes no recinto, tornando-se 

desnecessário, inútil mesmo, o fuzilamento que se seguiu. Contudo, estranhamente, não 

foram encontrados ou descritos pelos peritos vestígios de explosão no interior da 

residência. A explosão que causou os ferimentos deixaria, obviamente, vestígios, o que 

é confirmado pela informação técnica de Celso Nenevê. 

Por outro lado, nas partes dilaceradas do cadáver foram encontrados vestígios de 

terra, o que também é descrito diante da informação de que a explosão teria ocorrido no 

interior da residência. 

Celso Nenevê esclarece: ainda que, pelo exame da fotografia, a posição do 

cadáver não é compatível com sua posição de repouso final, o fato é que não se sabe 

como ocorreram as lesões decorrentes da explosão nem se antecederam o fuzilamento. 

Outra circunstância em princípio desfavorável à versão oficial difundida na 

época, a nota militar informava apreensão de grande quantidade de armamento, 

munição, bombas caseiras, etc., mas nada foi registrado, além do revólver encontrado ao 

lado do cadáver, pelos peritos que realizaram o levantamento de local. 

Registra-se, finalmente, que a verdadeira identidade da vítima permaneceu 

oculta durante anos. O cadáver foi identificado como José Araújo de Nóbrega, outro 

militante procedente das Forças Armadas e ligado a Lamarca. O nome da vítima poderia 

estar, portanto, integrando a lista dos desaparecidos, sendo que as evidências indicam 

que os agentes da repressão tinham conhecimento da verdadeira identidade do morto. 

Por todo exposto, verifica-se que a versão oficial não merece credibilidade. Os 

fatos não aconteceram da maneira como foram relatados pelas autoridades militares. A 

prova material indica uma intenção nítida de eliminar, não de dominar e conter, ainda 

que em virtude da alegada reação armada da vítima, capaz de atingir três agentes. O 

excesso é inquestionável e injustificável, a autoridade não pode optar entre a eliminação 

e a detenção do infrator. 

Por esse motivo, acompanho o voto de Suzana Lisbôa, pelo reconhecimento do 

nome de Eremias Delizoicov para fins da Lei 9140/1995. 

Luís Francisco Carvalho Filho. 
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VIVIAN MENDES – Agora, por último, sou Vivian Mendes, da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo e vou ler o voto da Suzana Lisbôa, também sobre o 

caso do Eremias, na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 

O requerimento apresentado pelos pais Jorge e Liubov Delizoicov, que pedem a 

inclusão do nome do filho no anexo 1, da Lei 9140 e a entrega do corpo ou a 

confirmação de que seus restos mortais foram cremados, o que a Comissão Especial 

tratará oportunamente. 

O processo de Eremias Delizoicov foi relatado pelo Dr. Paulo Gonet que negou 

pedido considerando que: “As informações constantes dos autos conduzem a crer que a 

morte de Eremias ocorreu durante tiroteio com forças de segurança, exceto que se fale 

em ataque maciço dos agentes de segurança com emprego de potente material de 

destruição. 

Não se pode, todavia, afirmar que o falecimento se deu quando os agentes 

estatais dominavam, sem resistência, o local, mantendo detido sob controle insuscetível 

de desafio. Hipótese que, se positivada, permitiria falar da dependência policial por 

assemelhação, nos termos do art. 4º e 1b da Lei 9140/95. 

A circunstância de ter havido resposta ao ataque das forças de segurança 

impedem que se veja presente aqui o pressuposto previsto na lei de 1995, para que a 

morte nela se enquadre.” 

Em agosto de 1996, após meu pedido de vistas, o processo foi enviado ao perito 

Celso Nenevê para elaboração de laudo que acompanha o presente relatório. Examino 

anteriormente outros documentos anexados e o histórico do caso. 

A morte de Eremias, militante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), 

descrita no Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos, às Fls. 63 a 66, deu-se em 16 

de outubro de 69, na Rua Tocopi, 59, Vila Kosmos, Rio de Janeiro, tendo sido enterrado 

com o nome de José de Araújo Nóbrega, também militante da VPR e vivo até hoje. 

A versão oficial dos órgãos de segurança, publicada pela imprensa, informou 

que: “Um morto e três feridos foi o saldo trágico de uma diligência feita pelas 

autoridades da Polícia do Exército da Vila Militar no Bairro da Vila Kosmos, na Zona 
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Norte, visando deter um grupo de subversivos que se homiziava num aparelho 

descoberto pela Polícia. 

Agentes da Polícia do Exército, comandados pelo major Lacerda, quando 

chegaram próximos ao aparelho ,jogaram uma granada dentro da casa para obrigar os 

que lá estivessem a sair e a se entregarem. 

Após a explosão, quando o Comandante Lacerda entrou no imóvel acompanhado 

do Capitão Ailton Guimarães e do Cabo Povoleri foram baleados, o Major foi ferido na 

perna esquerda, o Capitão na coxa esquerda e o Cabo no braço esquerdo, com fratura 

exposta. O elemento, após ferir os militares foi fuzilado e morto por agentes que 

participavam da diligência. 

O aparelho foi denunciado por um jovem de uns 20 anos, presumíveis, que se 

encontrava preso na Vila Militar e sua identidade está sendo mantida em sigilo. Diário 

da Noite, Fls. 90 e 91.” 

Quatro dias depois, o jornal de “O Estado de São Paulo”, de 21 de outubro, 

publicou: “O terrorista morto em tiroteio, quinta-feira passada, com a Polícia do 

Exército, na Vila Cosmos, no Rio, foi identificado ontem pelo seu irmão, no IML, como 

sendo José de Araújo Nóbrega. Francisco de Araújo Nóbrega foi preso logo que chegou 

à Guanabara para identificar o corpo do irmão. O corpo deverá ser sepultado, ainda 

hoje, na Guanabara, já que as autoridades militares não permitiram o traslado para São 

Paulo, como era intenção de seu irmão.” 

Eremias foi então identificado e enterrado como José de Araújo Nóbrega. 

Francisco foi levado ao reconhecimento após permanecer preso por 48 horas. 

Informou o “Jornal da Tarde”, em 20 de outubro, conforme reportagem da 

revista “ISTO É”, de 7 de novembro de 1990, às Fls. 77 a 80: “A Polícia acha que esse 

terrorista morto é o Sargento José de Araújo Nóbrega, membro da cúpula da 

organização dirigida por Carlos Lamarca, que também estaria lá e teria conseguido fugir 

em um Galaxie azul.” 

Conforme declarou Nóbrega, que era considerado braço direito de Lamarca, na 

mesma reportagem: “A Polícia achou que o Lamarca estaria na casa, mas ele não estava 

nem eu. O Lamarca estava em uma reunião em Teresópolis, no Rio de Janeiro.” 
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Apesar de não haver registros oficiais, é de se supor o porte do cerco montado 

pelos órgãos de segurança, que pensavam estar cercando o legendário Capitão Lamarca 

e seu lugar-tenente. 

O “Diário do Norte”, de 6 de janeiro de 1970, afirmou: “O ex-sargento José de 

Araújo Nóbrega, considerado elemento de confiança do ex-Capitão Carlos Lamarca não 

foi morto no tiroteio para estourar o aparelho da Rua Tocopi, 59, na Vila Kosmos, em 

outubro do ano passado, quando soldados da Polícia do Exército, recebendo denúncia 

de um subversivo preso, foi procurar o ex-Capitão Lamarca. 

A informação é das autoridades de segurança da Guanabara, baseando-se em 

dados concretos, fornecidos pelo DOPS de São Paulo, que examinou as fichas 

datiloscópicas do homem morto naquele tiroteio. O subversivo morto pelo Exército, 

naquela ocasião, foi Jeremias Dezoicov (escrito errado).” 

E mais adiante acrescentou: “O corpo do morto foi removido pelo IML, onde 

Francisco Nóbrega, mesmo sem olhar para o rosto do cadáver, identificou como sendo 

seu irmão José. Na ocasião Francisco estava muito nervoso e as autoridades aceitaram o 

rápido reconhecimento do corpo e providenciaram o sepultamento.” 

Estariam realmente os órgãos de segurança confusos em relação à identidade do 

morto? Ou seria uma estratégia para causar um golpe na VPR, informando da morte de 

Nóbrega? Ou, ainda, seria um ardil para que ele baixasse a guarda e andasse mais 

livremente, podendo ser mais facilmente capturado? Por que o reconhecimento forçado 

ao irmão, preso que estava há dois dias? Difícil responder, mas mais difícil ainda é 

constatar que os legistas, em laudo de 22 páginas e, ainda mais, os órgãos de segurança, 

pudessem confundir um jovem loiro, de 18 anos, com um homem adulto, militar, de 30 

anos, que teria, segundo o laudo: “cabelos castanhos escuros, deixando ver vestígios de 

tintura para colorir artificialmente os cabelos de louro.” 

Mesmo exame de um corpo mutilado não justificaria uma confusão tão grande, 

capaz de encobrir uma diferença de idade de mais de 10 anos, sem se falar nas 

impressões digitais. 

Eremias estava na clandestinidade desde junho de 1969, conforme relato do 

Dossiê dos Mortos e Desaparecidos e a reportagem referida na revista “ISTO É”, seu 

pai foi detido por duas vezes no QG do 2º Exército para prestar depoimento. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



21 

 

 

Por que então, somente no início de 1970, o pai foi convocado ao DOPS São 

Paulo pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury para ser informado da morte do filho, se já 

desde 11 de dezembro, conforme documento encontrado no arquivo do DOPS, os 

órgãos de segurança já distribuíam a informação de identificação de Eremias? E se o 

haviam identificado em 11 de dezembro, por que somente em 6 janeiro divulgavam a 

verdadeira identidade do morto? Por que não procederam a retificação dos registros de 

óbito, só obtida pela família através de ação judicial, em 1993, após passarem 24 anos 

convivendo com a incerteza da morte, a inexistência para sempre dos restos mortais do 

filho? Por que não entregaram ao pai o corpo identificado de Eremias, sepultado como 

José de Araújo Nóbrega, em cova rasa, no Cemitério São Francisco Xavier, em 1975, 

recolhido ao ossário geral para ser incinerado, “como era de praxe?” 

Tivesse a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, previsto à Lei 

9140, certamente o nome de Eremias Delizoicov continuaria a constar na lista dos 

Desaparecidos Políticos, morto que foi com atestado de óbito em outro nome e sem seu 

corpo ter sido entregue, estando desaparecido até hoje. 

A morte, segundo o óbito, deu-se às 10h30 da manhã. Por que então, segundo o 

mesmo óbito, o corpo somente deu entrada no IML às 18h00? Onde permaneceu 

durante essas longas oito horas? 

Passemos à leitura do laudo. Provado está pelo laudo do perito que a versão 

oficial para a morte de Eremias é falsa, não foi na Rua Tocopi que o explodiram, não foi 

com aquela camisa que o explodiram. É evidente a arrumação e o arranjo da posição do 

corpo para as fotos. Houve sim a intenção de mutilar, de matar e, houve ainda, a 

intenção deliberada de, ao ser comprovada a identidade, manter o registro de óbito sob 

nome falso, impedindo aos familiares o acesso ao corpo. 

Não foi possível saber-se a ordem dos fatos, nem tampouco comprovar se 

realmente Eremias enfrentou os policiais, como disse uma vizinha aos pais, em 75, 

informando que tiros vinham também de dentro da casa. Teriam sido disparados, 

segundo o relatório da perícia, três tiros de arma, encontrada junto ao seu corpo, mas os 

mesmos peritos não conseguem responder quem disparou. 

Teria Eremias, com cada um dos tiros, cercado e sob cerrado tiroteio conseguido 

a extrema proeza de acertar os policiais citados, um na perna esquerda, outro na coxa 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



22 

 

 

esquerda e outro no braço esquerdo? E por que não mencionaram, os peritos, os tiros 

dados do interior para o exterior da casa? Porque não havia, porque não puderam 

determinar, afirmam: “A arma encontrada junto ao cadáver apresentava indícios de ter 

sido disparada por três vezes, não se tendo elementos técnicos para determinar o autor 

dos mesmos.” 

E mesmo que tivesse Eremias disparado os três tiros e, mais do que um exímio 

atirador, acertado os três policiais, o que se examina nessa Comissão Especial são as 

circunstâncias em que ocorreu a sua morte. Quem pode garantir que o sangue gotejado 

em direção à calçada, a que se referem os peritos, não seria do próprio Eremias, retirado 

que foi do local talvez já ferido para ser novamente ali colocado para ser fotografado 

depois de ter sido explodido e morto? E se não foi na Rua Tocopi que ocorreu a 

explosão que lhe dilacerou o corpo, onde terá sido? E qual explosivo exatamente 

provocou a mutilação, se não foram constatados vestígios de granada? A violência 

extrema que se evidencia nas fotos e no laudo fala por si. Os próprios peritos, acuados 

ao que parece, registram que a cena fora modificada, a casa intacta fala por si. Talvez o 

espaço de 8 horas entre o alegado horário da morte e entrada no IML traga em si a 

explicação que se busca, como em tantos casos já examinados por esta Comissão 

Especial. 

Voto: voto pela inclusão do nome de Eremias Delizoicov dentre os beneficiários 

da Lei 9140/95, devendo seus pais serem notificados do fato para, se assim o desejarem, 

requererem a indenização devida. 

Suzana Keniger Lisbôa, Comissão Especial, em 2 de outubro de 1995. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar. 

Demétrio, vocês são de origem bessarabiana, né? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Isso, meus avós são bessarabianos. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sua mãe veio do 

Uruguai. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Minha mãe não tinha um ano ainda 

quando meus avós imigraram para cá. Ela nasceu, portanto, na Europa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela nasceu na Europa? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim e meu pai também. Meu pai era um 

pouco mais velho, chegou no Brasil creio que com quatro anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas os dois são 

bessarabianos? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Os dois se naturalizaram brasileiros, 

mas nasceram na Bessarábia. Bessarábia hoje é atual Moldávia, o sul da Ucrânia. 

Documento de imigração deles na época, o espaço geográfico onde viviam estava sob o 

domínio da Romania. Então, do ponto de vista oficial, a documentação diz que eles são 

romenos, mas não pertence à cultura romena, não fala a língua romena, enfim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E os dois moravam na 

Mooca? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. Sempre moraram na Mooca. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



24 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Numa comunidade 

bessarabiana lá na Mooca, né? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Numa comunidade grande de 

bessarabianos da Mooca, nos bairros próximos também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vila Zelina também tinha 

bessarabianos? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Mais lituanos, mas também alguns 

bessarabianos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Eremias, Demétrio, 

você também estudava no M.M.D.C. lá embaixo, não é, os dois? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim, o M.M.D.C., em relação ao prédio 

onde existe hoje a escola, aquele é o terceiro prédio. Inicialmente o M.M.D.C. começou 

onde hoje é o Colégio Pandia Calógeras, na época, como ainda é hoje, segmento de 1ª a 

4ª Séries, atual ensino fundamental, na época era o primário. E o chamado ginásio, ele 

foi instituído no M.M.D.C. nesse período e o Pandia Calógera então emprestava o 

prédio. 

Alguns anos depois, creio que já em 1964 talvez 1965, mudou para outro prédio, 

hoje é uma outra escola e, atualmente em uma rua que não me lembro o nome, ali na 

Mooca também, o prédio definitivo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Demétrio, você viu essa 

reportagem de “O Globo”, que fala da repressão ao jogo do bicho, do dia 6/10/2013? 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Não vi essa reportagem. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha aqui. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Ah sim, reconheço aqui pela fotografia e 

pelo nome um dos militares, estou vendo aqui a fotografia do meio, chamado Capitão 

Guimarães, é uma das pessoas que a imprensa, inclusive toda documentação diz, que 

participou do assassinato do Eremias, né? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marco Antônio Povoleri? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Esse eu não saberia confirmar, há nos 

autos escrito, mas o Capitão Guimarães era o mais conhecido e inclusive em várias 

matérias, reportagens, já anunciavam o Capitão Guimarães, né? E hoje é um pessoal que 

está envolvido com a contravenção. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT (Fora do microfone) – 

Com o crime, né? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eles estão envolvidos com o crime mesmo, 

inclusive nessa matéria tem uma pessoa que desapareceu em Niterói pelo Povoleri e 

pelo Guimarães. 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – O Guimarães foi bastante conhecido 

nesse período e, mesmo posteriormente, porque várias reportagens o associavam 

também ao jogo do bicho e contrabando também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Nóbrega fala nessa 

carta que ele mandou para a gente que não estava na casa, ele estava fazendo a 

segurança do famoso congresso entre a VPR e a COLINA, que estava ocorrendo 

inclusive fora do Município do Rio de Janeiro. Mas nas descrições, diz que um jovem 

que estava sendo torturado, abriu a casa que o Eremias estava. Você pode dizer quem 

foi esse jovem que abriu a casa lá do Eremias? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Tem uma história muito comprida para 

que a gente saiba disso. Essa história primeiramente foi obtida quando meus pais, nos 

anos de 1975 ou 1976, no calvário de melhor esclarecer a morte e desaparecimento, 

fizeram a trajetória toda de São Paulo até o Rio, onde o Eremias viveu. E localizaram, 

como está escrito em alguns dos documentos, localizaram a vizinha da casa onde o 

Eremias foi morto. Ela já não morava naquela casa, mas através de informações meus 

pais localizaram. E esse dado que haveria um jovem ensanguentado numa viatura, foi a 

primeira vez que nós soubemos, foi por essa informação da vizinha, que haveria alguém 

então que estaria apontando a casa. O que supusemos, um companheiro que, preso, sob 

tortura precisou fazer isso. 

Dez anos depois o Sargento Nóbrega já retorna do exílio e contata meus pais. 

Foi uma situação muito interessante, muito emocionante, boa parte disso que está 

escrito no depoimento ele relatou para meus pais. Essa história que ele teria levado meu 

irmão para ter um encontro com meu pai foi um encontro, mas um encontro que meu 

pai nunca soube, foi um encontro que na verdade foi simplesmente para meu irmão ver 

meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Um encontro para que meu irmão 

pudesse ver meu pai, na verdade não houve uma conversa entre eles. O Eremias já 

estava clandestino, ainda em São Paulo, já morando com o Nóbrega. Esse é o relato do 

Nóbrega, em 1985, quando procura minha família para relatar, enfim, a situação toda, e 

ele descreve isso, que esse episódio no qual ele se refere aqui, que o Eremias estava com 

muitas saudades e que então os dois, o Eremias deitado no carro, escondido, para ver 

meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando, Demétrio? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Isso o Nóbrega informa para a gente em 

1985. Ele volta do exílio um pouco antes... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando ocorreu esse 

fato? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Entre março, quando o Eremias se 

despede de casa e outubro, quer dizer, até a data da morte. Penso que isso deva ter 

ocorrido entre março e junho, porque em junho eu ainda encontrava com Eremias em 

São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Efetivamente ocorreu 

esse encontro ou furou alguma coisa? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Nós não sabíamos, e o que o Nóbrega 

informa para meu pai é que ele levou o Eremias para ver meu pai, mas de longe, não 

houve encontro entre os dois. Pelo menos meu pai não relatou isso. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui em São Paulo? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Foi em São Paulo. Por esse motivo que, 

em 1985, no retorno do Nóbrega do exílio, da Europa, da Suécia, ele encontra meus 

pais, ele sabia o local por conta disso, a informação é que ele procura na lista telefônica, 

liga para o telefone e a pessoa com quem ele fala já não era mais, era outro parente que 

informou onde é que meus pais estavam morando. Então é um pouco essa história. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não sei se você pode 

responder, quem abriu o aparelho lá do Eremias? Foi o Nóbrega? Estava fora da cidade? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – A história toda do Nóbrega que reportei 

é exatamente para dar essa resposta. O Nóbrega informa naquela reunião que teve em 

1985 com meus pais, eu estava presente, que a pessoa que teria informado o local teria 

sido o Carlos Minc. 

Conheci o Carlos Minc fora do Brasil, ele estava exilado. Nesse período onde eu 

o encontrei, eu trabalhava na África, na Guiné-Bissau e Carlos Minc, junto com uma 

equipe de Portugal que estava pensando como ocorreria a reforma agrária em Portugal, 

se deslocou para a Guiné-Bissau provavelmente para uma missão, uma missão junto 

com os portugueses, e o recebi na minha casa na Guiné-Bissau. Eu era um cooperante, 

minha esposa e eu éramos um cooperante a serviço de uma instituição francesa que 

formava professores, e conhecemos o Carlos Minc naquela ocasião, isso em 1980. E 

sabíamos que Carlos Minc era um exilado e relatei o caso. 

O Carlos Minc, uma pessoa de personalidade muito interessante, muito 

simpática. Relatei o caso e ele comentou comigo: “Demétrio, aquele período nós 

fazíamos tantos erros que isso pode ter acontecido mesmo, mas não lembro o caso”. Ele 

não teve coragem de me relatar, eu compreendo isso. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Demétrio, começa então a 

recuperar o clima da época. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Tem tantas, qual delas? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque o grupo que o 

Nóbrega se refere aqui... 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Eram jovens. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ...o Gerson,... 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Conheci o Gerson. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ...o Zanirato. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – O Zanirato não conheci pessoalmente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tereza, a companheira do 

Gerson. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – A Tereza eu conheci também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tinha o Edmauro. 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Edmauro também, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá do Tatuapé. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fala um pouco do 

clima da época, diz que o Eremias era diferenciado, né? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esportista. Como é que 

eles foram parar lá na greve de Osasco? Eles conheceram o pessoal do 4º RI? Vamos 

começar a lembrar tudo isso dessa geração fantástica. O Eremias participou da 

colocação da gravação da Rádio Nacional, da gravação do Marighella? Lembra aquela 

que foi ao ar? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai lembrando. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Não teria informação precisa se ele 

esteve presente ou não, eu ouvi histórias que isso teria ocorrido. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ouviu a gravação, 

né? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Ouvi a gravação, eu não tenho dados se 

ele esteve presente nessa ação, há informações que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A repressão informou que 

ele foi um dos que participou da ação na época, lembra? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fala o que você 

quiser, agora a palavra é sua. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Rapidamente, quer dizer, vivíamos 

então o período em que você está se referindo, 1966, 1967, três anos depois do golpe 

militar. E no golpe militar Eremias tinha 13 anos, nasceu em 51, mas já desde os anos 

1960 ele gostava muito de música e já estava estudando violão clássico. 

Eu o acompanhava muito, estudávamos juntos no mesmo conservatório e, avalio 

hoje, na época já sentia isso, mas hoje avalio que ele tinha uma habilidade para tocar 

instrumento muito grande, então tocava muito bem violão clássico, mas também 

popular. E por conta disso, então eu relato um pouco em uma das biografias que escrevi, 

ele começa a se organizar junto com outros colegas e adepto mais da música popular 

brasileira do que outras. Esse período havia uma influência bastante grande também de 

música americana, então ele se dizia muito nacionalista, enfim. Nas horas vagas se 

dedicava também ao esporte, como foi dito aqui, e à música. 

Em 1966, já pré-adolescente, as meninas gostavam muito dele, não é por ser 

meu irmão, mas era tido como bastante namorador. Então, com essas habilidades todas: 
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exímio tocador de violão, cantava, enfim, junto com os colegas da escola, no M.M.D.C., 

começa a se sensibilizar pelas questões nacionais através de leituras, como foi dito aqui, 

leu Josué de Castro, gostava muito de poesia. Tanto é que um dos nomes que ele adotou 

enquanto militante, não clandestino, mas como se dizia na época, 1966, 1967, “nome de 

guerra”, ele adotou o nome de Augusto, em homenagem a Augusto dos Anjos, porque 

ele se sensibilizou muito com as poesias do Augusto dos Anjos. 

Organiza-se então com um grupo de colegas, esse que você se referiu, da Zona 

Leste, se organizam para militar no movimento estudantil, onde naquele período havia 

toda a bandeira de luta, tanto dos estudantes secundaristas como universitários, eram 

contra o acordo MEC-USAID. E se organizam então em grupos de tal forma a levar 

uma chapa para a União Paulista de Estudantes Secundaristas e União Brasileira. Mas já 

havia um contato muito grande com o movimento estudantil, uma articulação tanto com 

estudantes universitários quanto com outros estágios. Nesse período eu já frequentava 

universidade, enfim, há toda uma trajetória de formação política. 

Quando o Nóbrega diz que ele era jovem, mas com formação política, é porque 

desde os 16 anos ele já se debruçava sobre textos que procuravam aprofundar alguns 

aspectos de formação política. 

Daí para a opção pela luta armada, enfim, ocorre por uma série de 

circunstâncias, uma cisão, digamos assim, na compreensão do que estava ocorrendo no 

movimento estudantil, já em 1968, próximo do AI-5. 

Em 1969, o aumento da repressão, então esse grupo originário da Zona Leste se 

afasta cada vez mais daquele grupo que pretendeu um dia coordenar a UBES e a UBES, 

então começam então a pensar em ações um pouco mais não só de massa, mas como 

eles chamavam, ações armadas e daí os primeiros contatos com a VPR. Isso já estamos 

em março. Então a trajetória de militância política dele inicia em 1966, no M.M.D.C., 

continua no movimento estudantil até 68. 

Em 1968 há o contato inclusive com as greves de Osasco e aí então começar a 

dar uma outra visão do tipo de atuação política que esse grupo poderia ter para além do 

movimento estudantil. Acredito é que essa trajetória que o faz cada vez mais se 

envolver com uma atuação política para além do movimento estudantil. 
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Nesse momento eu também militava no movimento estudantil, conheci vários 

desses colegas, alguns já estão mortos. Por opção também, ou por não opção talvez, 

preferi não me engajar nesse mesmo grupo. 

Eu lembro até hoje, quando meu irmão conversa comigo e diz que pretendia 

fazer isso, falei: olha, acho que não tenho a coragem que você tem de fazer isso. Ele 

falou assim: “você fica e cuida dos velhos”, ele falou assim mesmo para mim: “eu vou”. 

E foi. 

Penso que, um aspecto que queria destacar com o surgimento da Comissão da 

Verdade é o papel que ela pode ter no resgate de muito do que ocorreu durante o 

período da Ditadura Militar, particularmente da repressão, mas também o que ela pode 

contribuir em alguns aspectos particulares de Mortos e Desaparecidos Políticos que a 

família não conseguiu. Eu acho que esse é um papel importante que a Comissão pode 

ter. 

Quer dizer, todo trabalho de cerca de 25 anos, trajetória dos meus pais para 

elucidar o desaparecimento e a morte do Eremias culminou com o que foi parcialmente 

relatado aqui, a oficialização da morte, a emissão do atestado de óbito. 

Quer dizer, a inserção dos meus pais como, o nome é beneficiário, não sei se 

foram beneficiados, mas de qualquer forma, como contemplados com a lei de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, Lei 9140/95. Mas há algo que eles não conseguiram fazer, e 

que me parece que a Comissão poderia, pelos meios legais e políticos, talvez conseguir 

o que eles não conseguiram, que tem a ver com dois pontos, me parece que um deles é o 

primeiro objetivo da Comissão, que é superar alegação oficial das atrocidades 

cometidas. 

O atestado de óbito que meus pais conseguiram em 1993, 24 anos depois do 

assassinato dele, não faz nenhuma menção, aliás, da verdadeira selvageria, podemos 

dizer assim, que a repressão cometeu. Ainda que restam dúvidas quanto ao que de fato 

aconteceu no episódio, como aqui foi relatado, não há dúvida da materialidade, da 

objetividade quanto às 19 perfurações. Isso não está registrado no atestado de óbito, o 

que está registrado que é “ferimentos transfixantes da cabeça com dilaceração do 

encéfalo”. Há ausência aqui na certidão de óbito, não há nenhuma referência quanto às 

19 perfurações. 
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Penso que isso é algo que é algo que eu reivindicaria, se possível, que a 

Comissão resgatasse isso, que é o objetivo dela, superar a negação oficial das 

atrocidades. É pouco provável que isso não seja julgado como uma atrocidade. Eu julgo 

uma selvageria. Havendo ou não necessidade de enfrentamento, como diz a repressão, 

não se justifica esse nível, essa quantidade de tiros. Isso está dito aí pelos peritos. 

Esse é um ponto que eu acho que meus pais, minha mãe, meu pai faleceu em 

novembro de 2010, e nunca abandonou esse propósito de esclarecer totalmente o que 

aconteceu dentro das possibilidades, sobretudo legais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por quantos anos, depois 

a gente volta. Viu, Renan, o atestado de óbito é de São Cristóvão, é do Rio, vamos ver 

como vamos resolver isso aqui com aquele negócio dos assentos. Aqui em São Paulo já 

foi acertado que vai mudar. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Há um carimbo aqui do Cartório da 

Mooca. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É só pra efeito 

documento. Essa é uma coisa interna nossa, em São Paulo já acertou que vai mudar. 

Agora, esse aqui, embora ele seja de São Paulo, o atestado é lá do Rio, vai dar outro tipo 

de encaminhamento. 

Demétrio, sua mãe está viva e o seu pai morreu. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como tinha essa confusão 

do Nóbrega e tal, por quantos anos, se é que isso terminou, ficou a esperança da sua mãe 

e do seu pai, quando estava vivo, que o Eremias voltaria um dia? 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Acho que até hoje, né? Minha mãe, né? 

O fato de não ter, objetivamente, visto o corpo, acho que isso deve... Bom, eu me sinto 

assim. É verdade que um pouco mais convencido pela história, pelos dados, ou seja, do 

ponto de vista material, objetivo, eu penso que superei, mas no fundinho, no fundinho 

sempre resta essa dúvida e acredito que com os meus pais também. 

E esse tem a ver com o segundo ponto que eu penso que a Comissão poderia 

contribuir, coisa que eles não conseguiram, mesmo tendo ido no cemitério São 

Francisco. A trajetória toda que eles fizeram para reconstituir o episódio, desde o local 

onde ocorreu o fuzilamento até o funeral, eles percorreram tudo. Então eles visitaram 

inclusive, a tumba, a cova onde ele teria sido enterrado e continuava lá o registro que a 

cova 59.262, da quadra 45 ainda constava o nome do Nóbrega. Isso em 1975, 1976, 

quando eles foram pela primeira vez, já sabia isso desde 1970, oficialmente, que o 

morto era o Eremias, o Nóbrega inclusive estava vivo. 

Essa informação era oficial, meu pai foi informado logo no início de janeiro pelo 

próprio Fleury, que a repressão tinha feito essa confusão, essa atrapalhada. O Nóbrega 

foi preso no campo de treinamento de guerrilha do Ribeira, no Vale do Ribeira, no 

início de janeiro e esta confusão então foi solucionada desta forma, quase 40 anos 

depois ainda permanece a ausência do corpo. Mas de qualquer forma já se sabia em 

1975, 1976, que a pessoa enterrada não era o Nóbrega. 

De qualquer forma, constava ali no registro do Cemitério São Francisco de Assis 

o nome dele. E não constava mais, nem a ossada, nesse período, ou seja, nenhum 

resquício mais da pessoa que tinha sido enterrada naquela cova. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso que eu queria 

entender, porque tem uma descrição de que depois da retirada dos ossos foi para o 

ossário e depois foi incinerado, é isso? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – É essa a informação que foi dada para os 

meus pais naquele período e que vem depois de todo o resgate do processo, o resgate 
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jurídico, legal. Parece que quanto a isto não existe dúvida que tenha ocorrido isso. Quer 

dizer, após 5 anos a ossada foi retirada e incinerada. 

A questão que fica é se este tipo de procedimento ele é arbitrário, se não há 

formas de registro. E se este procedimento, sobretudo quando oficialmente já se sabe 

que a pessoa enterrada foi o Eremias, se a família não deveria ser pelo menos informada 

que a ossada havia sido retirada, antes de incinerar. Penso que esse também é um 

aspecto importante que talvez ajudasse a atender que eventualmente existe algo material 

que poderia ser associado ao corpo do Eremias. Mas nem essa oportunidade foi dado 

para os meus pais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando que ocorreu a 

exumação? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – A informação, meus pais foram em 1975 

ou 1976, já havia essa informação e os dados oficiais parece que é esse período, em 

1975 foi exumada a ossada e incinerada. Talvez a Comissão pudesse seguir a 

tramitação, digamos, administrativa, burocrática desse procedimento junto ao Cemitério 

São Francisco Xavier. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Demétrio, nessa edição de 

“O Globo”, de 6/10/2013, tem um pequeno resumo da trajetória desse Capitão 

Guimarães, que por muitos anos foi um menino prodígio da Globo, que comandava os 

desfiles das escolas. Então diz assim: “Oficial de Intendência, serviu na PL da Vila 

Militar do Rio de Janeiro e no DOI-CODI até 1974. Era conhecido nos porões pelo 

codinome de Dr. Roberto. Recebeu a Medalha do Pacificador, com palma, em 1969, 

depois de matar um integrante da VPR”. A Medalha do Pacificador é a comenda 

máxima que um Militar pode receber, só perde para o Cruzeiro do Sul. 

Depois diz: “Continuando na sua brilhante trajetória, pouco depois envolveu-se 

com o contrabando, cooptado por policiais corruptos e se demitiu em 1981. Tornou-se 
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banqueiro de bicho em Niterói, apadrinhado por Ângelo Maria Longa, o Tio Patinhas, e 

chegou à cúpula em 4 anos. 

Para controlar o jogo em Niterói, na região dos Lagos e no Espírito Santo, 

deixando um rastro de violência. Presidiu a Unidos de Vila Isabel e a LIESA. Foi preso 

na operação Marselha, em 1989, no processo presidido pela juíza Denise Frossard em 

1993 e na Operação Furacão em 2007”. 

Esse rastro de violência que a matéria diz, é que ele matou todo o comando do 

jogo do bicho e da contravenção para assumir o comando na região de Niterói. 

Eu queria fazer mais uma pergunta, Demétrio. Como a gente aqui trata das 

pessoas, dos familiares e hoje tem vários familiares aqui de vocês, eu queria ver se você 

poderia falar um pouquinho mais daquele grupo da época, que você também fazia parte, 

não na mesma intensidade, mas que teve coisa para o bem e para o mal, teve desde o 

Lungaretti, que aconteceu aquela tragédia, depois o Massafumi, mas teve gente muito 

interessante, o Edmauro, o irmão dele. 

Eu queria que você retratasse, eu até tenho uma dúvida, daquele menina do 

Colégio Canadá, de Santos, a Baiana, tinha também o Macarini, que é desse grupo e foi 

assassinado, tinha o Macarini, que foi assassinado de uma forma absurda, cruel, até hoje 

também ainda não esclarecido e nós não fizemos, tinha o Mané Baiano. 

Queria que se você pudesse dar uma contribuição, eu sei que é muito duro, 

lembrar, eu sei que você não era bem daquele núcleo todo, mas você convivia, convivia 

muito e falasse mais um pouco dessa geração do M.M.D.C., o Prof. Mário Hato. Que 

você pudesse, porque eu era mais distante de vocês, você devia ter essa convivência. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu era mais distante de 

vocês. Eu queria que você falasse. E também dessa origem maravilhosa que vocês têm, 

educativa, educacional, dessa cultura quase dos russos, dos bessarabianos, daquela 

formação intelectual, política que vocês tiveram desde criança. Desse ambiente da 
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Mooca, a Mooca ser a sede o Partido Comunista, era um lugar muito interessante da 

atuação dos operários, do dentista, enfim, do comunismo, a Praça Vermelha, das greves, 

dos clubes dos espanhóis, do Crespo. 

Enfim, toda essa história, esse clima, porque hoje à noite, lá na escola federal 

onde o Eremias será homenageado será um outro, e aqui você tem oportunidade de falar 

toda essa formação da sua família e todo o processo de ameaças que vocês foram 

vítimas. Enfim, que você pudesse reproduzir um pouco o clima da época. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Você pede para que a gente retroaja aí 

quase 50 anos atrás. Se pensar neste período mais localizado na atuação desse grupo que 

você está dizendo, um pouco mais de 40 anos, não exatamente 50. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque todo familiar que 

vem aqui, vem na esperança que tenha justiça. Então pelo menos vamos fazer a nossa 

parte da memória, porque tem gente procurando onde estão seus torturadores, quem 

foram, está aqui nas páginas policiais. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Quanto a isso está em todo quanto é 

lugar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem gente procurando, é 

aquele negócio do questionário de pesquisa. Então vamos dar a nossa contribuição 

contando a verdade. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – No caso do Eremias já não há dúvida 

das pessoas envolvidas na selvageria. Está registrado isso em vários locais. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para ficar registrado 

que no mesmo documento aqui de “O Globo” está o “Marco Antônio Povoleri, braço 

direito do Capitão Guimarães na repressão foi expulso do Exército”, estava no cerco da 

casa e depois virou segurança do bicheiro. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Então retroagindo um pouco antes 

desses anos 1960, que vai do Golpe Militar, essa trajetória, como disse, bastante 

sintética desse grupo, talvez um pouco antes, a Mooca, para quem não sabe foi nos anos 

1920 e 1930 um local de pessoas com origem espanhola e italiana. Então o 

anarcossindicalismo era algo que fazia um pouco parte da história de algumas das 

pessoas daquele bairro. 

Na família, na verdade, as pessoas mais velhas, as discussões políticas eram de 

cunho mais, não diria nem partidário, mais de candidatos, mas havia uma discussão 

bastante intensa de defesa de posições, candidato a, b, c para governador, para prefeito e 

etc. Então esse tipo de coisa era bastante intensa, desde a nossa infância e juventude nós 

lembrávamos, meus avós, meus tios tinham esse tipo de discussão. Hoje eu vejo que não 

diretamente envolvida com questões político-partidárias e etc. 

Alguns dos imigrantes, que eu vim a saber depois, teriam tido algum nível de 

relação com movimentos revolucionários da Europa quando surgiram. Isso talvez 

tivesse dado um pouco mais de lastro para os parentes mais velhos, os primos inclusive, 

que tinham um pouco mais de história, conheciam um pouco mais de história, portanto, 

um pouco mais de lucidez na militância política. 

Tem aqui o meu primo João Delijaicov, um dos primos mais velhos, que neste 

período dos anos 1960 já não era mais um adolescente, nós éramos crianças, quase pré-

adolescentes e o João aqui presente já era, eu o olhava assim não como um senhor, mas 

já era uma pessoa de bastante idade, bastante madura e penso que era, dos familiares, a 

pessoa que tinha uma visão política bastante esclarecida naquele período. Estou me 

referindo ao início dos anos 1960. Creio que de alguma forma deve ter contribuído para 

que alguns dos primos menores ficassem um pouco mais alerta para esse tipo de olhar, 

de avaliação política. Não saberia dizer o quanto, como e se, o Eremias chegou a 
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conversar ou se aconselhar com o João. Penso que talvez indiretamente isso deve ter 

tido alguma, não diria influência, mais algum impacto. 

Esse grupo que o Adriano conheceu bem, porque ele também era da Mooca, do 

pedaço, muito embora estudasse em outro colégio, não no mesmo, também se articulava 

com os estudantes secundaristas, na época éramos todos secundaristas, o Adriano um 

pouquinho mais velho, logo depois entra para a universidade, como eu, esses outros 

colegas ainda eram secundaristas, o envolvimento vinha sim pela situação de opressão 

em que se vivia na época e a forma como ocorre essa formação política desses jovens. 

Não é simplesmente uma influência de grupos, digamos assim, de formação do grupo, 

mas é isso associado à realidade na qual vivíam. 

No caso específico do meu irmão ele começa a conhecer essa realidade via as 

músicas, as músicas de bossa nova e músicas de denúncia da época de 1965, 1966 e 

1967 e leituras de alguns livros. Eu lembro que a gente conversava muito o livro 

“Geopolítica da Fome”, “Geografia da Fome” foi um livro que marcou muito, livro de 

Josué de Castro. Ele leu esse livro com 16 anos, muito provavelmente indicado por 

algum professor ou mesmo pelo João, meu primo, ele poderia confirmar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar, João, tem a 

palavra. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – O Eremias e o Demétrio (Demetrinho), quando 

eram pequenos faziam mil e umas, subiam no telhado, mais o Eremias. Nunca das 

ocasiões, eles ficavam em casa, os pais trabalhavam e fizeram uma bombinha, e aí 

ficaram preocupados, ele era maior um pouco, ficaram com medo e colocaram dentro 

do armário, na gaveta do criado mudo, alguma coisa assim, mas existiam muitos lápis lá 

e explodiu, tanto que atingiu o olho. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Esse é o meu caso, nesse período 

éramos todos crianças ainda, não éramos nem adolescentes ainda. 
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O SR. JOÃO DELIJAICOV – O Eremias gostava de teatro também, tínhamos 

um matador avícola na Vila Formosa, um dia ele apareceu lá, ele estava careca, deveria 

ter uns 16 anos. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Penso que ele havia entrada na escola 

técnica nesse período, um trote, provavelmente, ou não? 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Na escola não, ele apareceu no matador e falou: 

Você quer ver que vão me dar esmola? E ele começou a pedir e o pessoal dava dinheiro 

para ele mesmo. 

Em outra ocasião encontrei com ele num ônibus, ele ia para Osasco, mas ele 

tinha amiga dele, uma japonesa, nissei, não sei o que aconteceu com ela, mas o Eremias 

já estava sendo procurado pela repressão. A minha tia, a Lourdes, ela ia dar aula de 

Yoga e a repressão seguia ela também, ele já não podia voltar quase para a casa. 

Um dia cercaram todo o quarteirão, que meu tio tinha o mesmo nome de 

Eremias, cercaram o quarteirão, prenderam de manhã, o Exército e todos, ele falou: 

“estou com 50 anos, meu sobrinho tem 17, 18 anos, não sou eu, só o mesmo nome”. 

Esses fatos aconteciam na Mooca. 

O problema é o seguinte, Diogo. Eu fazia parte do movimento de leve, um dia eu 

encontrei com ele no ônibus, na Praça da Sé, ele falou: João, você poderia fazer um 

negócio. Tinha aquele problema que era da Biafra, ele queria que fizesse um trabalho 

para colocar no Juca Pato. Na Praça da Sé, antes do Metrô, tinha um prédio muito alto, 

Juca Pato, tinha o Santa Helena, eu trabalho com arte, ele queria um artista que pintasse 

um retrato grande para ele soltar de madrugada, colocar lá em cima. Eu falei que iam 

tirar, mas ele falou: Desde que fique à noite, até de manhã já basta. Ele era um 

revolucionário, queria provocar. 

Eu vou falar um fato que vocês não sabem. Ele queria que eu procurasse alguém 

que fizesse o retrato de Stalin. 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – O João trabalha com artes, ele tinha 

envolvimento com os artistas. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Isso. Eu falei: vão descobrir. Eu acabei 

desistindo disso. 

Numa das viagens depois ele me trouxe uma, aquele repressão de escravos que 

colocavam antigamente e uma cabeça de um boi, porque eu gostava de arte. 

E toda família nossa estávamos sendo seguidos. Eu trabalhei em São Bernardo, 

tinha os movimetos sociais, desconfiavam de todo mundo, de quem estava perto de 

mim, não falava com ninguém. 

Eu soube do falecimento dele e eu não falei com ninguém, eu e o José Demétrio, 

um colega, um companheiro que foi um dia, meu tio tinha um bar, fui tomar café e 

encostou um rapaz novinho, pedi um café, falou baixinho: “não olha para mim, o 

Exército vai anunciar que morreu o Nóbrega, mas quem morreu foi Eremias, como 

herói e tal”. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – É o mesmo companheiro que deu a 

notícia para mim, o Diego. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – E eu não podia falar com ninguém, eu e o José 

Demétrio não podíamos falar com ninguém, depois foi desvendada a confusão toda. E a 

minha mãe, ela faleceu, ela chorava preocupada e tal. E eu falei: ele morreu como herói 

e tal. Com aquela idade, com 17, 18 anos, qual o garoto que tinha um pensamento 

revolucionário para mudar? 

Eu me lembro que a tia Lourdes... 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Tia Lourdes é minha mãe. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV –...e o tio, ele que faleceu, aliás a tia Lourdes e o 

tio Gette foram padrinhos da minha filha Dimítra, está aí também. A minha mãe estava 

chateada e eu falava que ele morreu como herói, com aquela idade, com aquelas ideias. 

Agora, a tia Lourdes, ela consegui segurar, e o tio também, pela maneira heroica 

dele. Ela sempre falava: “mão foi um viciado, maconheiro, um mau elemento, ele não 

prejudicou ninguém”, só contra a repressão, só contra a Ditadura. Um exemplo que não 

tem, na molecada de hoje você não encontra mais isso, não tinha esses vícios 

antigamente. Ele foi um exemplo, com aquela idade. 

Eu fiz uma faculdade de direito, fiz até o quarto ano, desisti, nunca terminei, 

FMU, em São Paulo e encontrei no jornal aquela época, “Diretório Acadêmico”, de 

direito e um dia anunciaram, tenho esses papéis comigo, de repente convocaram todos 

os alunos para uma reunião no auditório. Ninguém sabia o que era, era convocação. 

Entramos lá e vimos um japonês baixinho e mais um outro todo machucado, estava o 

Fleury, esse pessoal todo, o Exército e mostrando: “está vendo o que vai acontecer com 

vocês se vocês entrarem nessa loucura?”. O Fininho estava junto, que faz parte do 

esquadrão da morte. Esse grupo era acobertado pelos dirigentes da FMU também. Eram 

muitos perigosos. Eu ia em São Bernardo, fazia parte de uma sessão de artes, eu não 

conversava com as pessoas, em casa a gente não podia falar: de onde você soube a 

informação? As pessoas, você duvidava dos outros. E até que começaram a esclarecer 

as coisas. Foi muito difícil. 

Agora, como eu falei, ele era um brincalhão, como ele fez, as pessoas deram 

esmola. E eu sabia também de Osasco, movimento, ele chorou lá defendendo os 

trabalhadores, e falou: “vocês estão enganados”. Com aquela idade, acho que ele tinha 

17, 18 anos. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Em 1967, na greve de 1967. 
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O SR. JOÃO DELIJAICOV – São fatos assim que marcaram bastante. E 

também essa omissão, que você não pode falar nada e ficar quieto. 

E a gente, hoje, nós fazemos parte do mesmo partido, Diogo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Macarini era do grupo 

do Eremias? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Isso, era do mesmo grupo. 

Vou pegar o gancho dessa fala do meu primo com a pessoa que deu a 

informação da morte do Eremias, foi a mesma que deu a informação para mim, era o 

Diego, era um colega também do mesmo grupo, junto com o Macarini. Cerca de uma 

dezenas de colegas do M.M.D.C., alguns também do Cepam, o Macarini acho que era 

do Cepam. Você também estudava no Cepam naquele período e alguns que estudavam 

no Sarmiento, como é o caso do Edmauro. O irmão do Edmauro, médico, que faleceu 

num desastre. 

De modo que era um grupo ao militar, começa militar no movimento estudantil, 

cada um com sua personalidade, o João traçou um pouco a personalidade do Eremias, 

além de namorador ele tinha esse jeitão bastante brincalhão, bastante gozador. Mas o 

Diego é uma das pessoas que junto com o Macarini, que também morreu na mão da 

repressão, o Gerson também morreu na mão da repressão, o Gerson é de São Miguel, o 

Gerson também no Rio de Janeiro, o Nóbrega menciona isso no depoimento dele, era o 

mesmo grupo. 

O Diego, que veio do Rio de Janeiro avisar, uma semana, pouco menos de uma 

semana depois, a mesma informação, esse depoimento que o João deu, ele deu para 

mim. Era uma pessoa que era vizinha dos meus pais, éramos amigos, colegas e também 

vizinhos, um quarteirão distante e uma das manhãs em que eu estava levando minha 

mãe para o instituto de Yoga, o Diego sabia disso, ficou aguardando, me viu, fez o sinal 

para que eu o encontrasse, no mesmo local, perto da casa dele. Ele era um militante que 

também estava no Rio de Janeiro, ele ainda não era clandestino, ou seja, não tinha sido 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



45 

 

 

denunciado ainda e, portanto, ele conseguia se deslocar de forma um pouco mais 

tranquila. 

Aí foi uma ação que ele havia passado, que ele estava ali à revelia, os colegas da 

VPR, por questão de segurança não autorizaram que ele viesse para São Paulo para 

avisar, ele disse que tinha vindo à revelia, que tinha que fazer pela família, por mim, 

enfim, e deu a notícia. 

Eu já havia lido a notícia há uma semana nos jornais, naquela época talvez o 

“Diário da Noite”, sobre estouro do aparelho na Vila Kosmos, onde havia sido, essas 

notícias todas, detonado o aparelho, morto o sargento Nóbrega e eu senti assim: algo 

não está bem. E alguns dias depois o Diego vem e me informa. 

Eu perguntei: Tudo bem? Ele falou: “não”. Então já olhei e falei: É o caso do 

Nóbrega? Ele falou: “é”. Não precisou mais nada, aquele momento eu já soube o morto 

era o Eremias. 

Ele deu detalhes, a parte do que ele soube e a forma como ele soube dessa 

notícia foi interessante, emocionante, a forma como os colegas, os companheiros 

preparam essa notícia. Como eles militaram muito tempo juntos e saíram todos eles para 

esse mesmo grupo da VPR, havia essa afinidade, além de política, afetiva também. E a 

história que esse companheiro informou é que eles viviam em aparelhos, como se dizia 

na época, distintos, mas mantinham sim contatos, ponto também, como se chamava na 

época, para, enfim, traçar as estratégias das ações. 

E esse colega, esse companheiro informa que um dos encontros que deveria 

ocorrer numa determinada manhã o Eremias furou, não encontrou com ele e segundo a 

orientação de segurança esperar não mais do que dois, três minutos e evadir-se do local. 

Foi o que ele fez. E ao chegar no aparelho comentou com os colegas que achava 

estranho, que algo podia ter acontecido, porque o Eremias não compareceu no encontro 

do ponto. 

Ao meio-dia dois dos colegas vieram com a informação, dizendo: “olha, parece 

que o ponto onde estaria o Eremias foi estourado. Vamos aguardar, verificar isso”. E 

quando foi à noite eles confirmaram sim que o ponto havia sido estourado e que havia 

uma pessoa morta e que provavelmente era o Eremias. Ele era um pouquinho mais 
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velho que o Eremias, talvez um ano, minha idade tinha no período. Ele toma então a 

posição de ver assim que possível essa informação. 

E vem de fato pouco antes do, uma semana depois ele vem e me informa, 

provavelmente o mesmo período em que ele informou os meus outros dois primos. E foi 

um período bastante difícil, porque entre outras coisas que ele comentou, foi: 

“Demétrio, eu não sei o que faria no seu lugar, você está numa situação muito difícil, 

não tenho sequer uma orientação para te dar. Espero que você pense o seguinte: 

qualquer informação que você possa dar para seus pais, pensa no que isso vai ajudar. 

Estamos numa situação de repressão, vai haver um envolvimento tão grande, primeiro, 

como é que se soube? Como é que eles souberam e o que fazer, etc.?”. Então isso fez 

com que eu demorasse algum tempo para conversar com meus pais. 

Eu conversei com outros colegas, inclusive com um amigo, na época eu era 

professor, ele era estudante, mas era um professor de escola pública, me aconselhei com 

um colega professor, que era advogado também e ele também me orientou para que 

talvez fosse melhor guardar um pouco mais a situação. 

Eu aguardei, não por muito mais do que dois meses, essa informação que eu tive 

ocorreu em torno do dia 20, 20 e pouco de outubro e no início de janeiro veio a 

informação que o Fleury passou para o meu pai, de uma forma muito interessante. 

Nesse período meu pai ainda tinha o comércio, período das minhas férias e de alguma 

forma eu contribuía. 

Eu estava nesse dia no local, meu pai atendeu ao telefone e pede: “olha, você 

fica aqui que eu vou até o DOPS porque o Fleury tem alguma notícia sobre o seu 

irmão”. Eu falei: já sei qual é a notícia, pensei comigo, não falei nada. 

E de fato, a forma como o Fleury deu a notícia é algo assim também outro nível 

de selvageria. Quer dizer, não basta a repressão ter feito o que fez, mas mesmo as 

pessoas envolvidas indiretamente, no caso os pais, também tinham que ser punidos, 

segundo a repressão, igualmente. 

A forma como ele dá essa informação é algo assim, meu pai estava na ante-sala 

do Fleury aguardando, porque o Fleury estava atendendo, “atendendo”, estava 

pressionando outra pessoa, que era a mãe de um outro companheiro e parte da conversa 

que meu pai ouve, porta aberta, pensou que até de propósito o Fleury deve ter feito isso, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



47 

 

 

pressionando a senhora, dizendo: “olha, você, se tiver contato com o seu filho é bom 

informar, é melhor dizer onde é que está, é melhor para ele, para a segurança dele, 

porque se não for isso pode acontecer o que aconteceu com o filho daquele senhor lá, 

vai ser morto”. Dessa forma que ele dá a notícia para o meu pai. 

Claro, depois de ter atendido a pessoa ele vai lá e dá as informações todas de 

como teria ocorrido toda a mudança de nome, o porquê e tudo mais, e não se prontificou 

a dar nenhuma ajuda para o meu pai. Perguntou que providência poderia tomar e a 

informação que ele dá é que tinha encerrado ali o papel dele e que se meu pai quisesse 

alguma coisa teria que ir ao Rio de Janeiro, junto ao 1º Exército, enfim, tomar as 

medidas cabíveis. 

Parte desse grupo, alguns morreram, outros foram presos, o Edmauro inclusive 

foi preso e foi solto com o sequestro de um dos embaixadores. Enfim, é uma história, 

como disse meu primo, bonita, mas ao mesmo tempo triste. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como morreu o Macarini, 

você sabe? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – O Macarini eu soube, por informações, 

primeiro pela imprensa, depois com alguns colegas comuns. Foi preso, torturado e o que 

a repressão alega é que ele teria se suicidado ao se jogar do Viaduto do Chá, num ponto 

que teria. Enfim, a história que montaram foi essa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Demétrio, o seu pai 

estava vivo quando o Celso Lungaretti foi visitar ou só sua mãe, quando ele foi levar 

esse livro que ele escreveu? Qual explicação que ele deu lá? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Estavam os dois vivos. Nesse período, o 

livro talvez uns 2 ou 3 anos, um pouquinho mais, esse último livro que você diz, 
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“Náufrago da Utopia”. Eu soube depois, meus pais moram em São Paulo, na Mooca, eu 

moro em Florianópolis e eu não sabia que Lungaretti visitaria os pais. 

Ele, um belo dia, liga, aparece de surpresa, leva o exemplar do livro que ele 

escreveu sobre a trajetória dele, do grupo e do Eremias, disse que era uma homenagem 

que estaria fazendo e que também estava explicando muita coisa da vida dele, que tinha 

havido muita mentira, muita confusão, etc. e meus pais o receberam. O lado emotivo 

também, o lado de pais também, que eu me lembre numa fizeram muita recriminação ao 

Celso, ou seja, compreendiam a situação, não sei até que ponto, mas compreendiam a 

situação dele e a informação que deram é que o Celso, além de entregar o livro, 

solicitou uma ajuda, porque estaria sem emprego, ou seja, cobrou o livro dos meus pais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um dia explico por que 

fiz essa pergunta. Acho que vamos indo para os finalmente. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Eu nunca mais vi o Diego depois desse 

episódio. Eu penso que meu pai e minha mãe acho que algum dia deve ter cruzado com 

os pais do Diego, que não moram mais no local. Eu gostaria de ver o Diego. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conhece o Ivan 

Seixas? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Ah, tá! Ele está mais careca ou menos 

do que eu? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que aqui na 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo temos dois arquivos. 
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O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, você vai falar 

ao microfone, deixe contar minha piada para descontrair. A Amelinha é o arquivo vivo 

da Revolução e o Ivan o arquivo morto. (Risos.) João, com a palavra. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Meu tio, aquela hora que estava feia a situação, 

verificar a repressão, cercaram o quarteirão todo, o tio Gette falou para ele, estava a tia 

junto, ele falou: “Eremias, vai embora do Brasil, se não vão te pegar. Vai para Cuba, o 

pessoal já está saindo, vai para Cuba”. Ele falou:” o que vou fazer em Cuba? Tem que 

melhorar o Brasil. Fazer o que lá?”. Com aquela idade, com esse pensamento, ele ficou 

aqui. Todo mundo saiu espontaneamente, uns auto-exilados, que foram governadores 

por aí, e ele falou dessa forma e ficou falando por aí. Isso é importante, eu não sei se 

vocês já comentaram alguma vez.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fechar?  

Demétrio, suas considerações finais. Então, convidar todos, que hoje à noite, às 

19h00, nós vamos lá para a Escola Técnica Federal, do Canindé, do Pari, até agora não 

assimilei. Tem o endereço dessa Escola Técnica? Avenida Cruzeiro do Sul, 1100. 

Vamos todos lá porque vai ser feita uma homenagem ao Eremias. 

Então, Demétrio, fala um pouquinho da sua mãe e vamos fechar. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Minha mãe lamenta não estar presente 

aqui, mas conversei bastante com ela sobre se gostaria ou não de estar presente. Ela 

disse não, dado o envolvimento emocional, uma senhora que já está com 84 anos e ela 

preferiu não estar presente. 

De qualquer forma ela entende o papel desta Comissão, da mesma forma que eu. 

Quer dizer, da mesma forma que hoje estamos discutindo o caso de Eremias, eu penso 
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que outros talvez um pouco mais nebulosos do que do Eremias. Sei de casos de colegas 

cuja história ainda não foi resgatada, do Eremias está parte resgatada. Eu penso que esse 

é o papel da Comissão e também creio que vale a pena ficarmos alertas, acho que não só 

a Comissão, mas que a repressão que foi sintetizada e simbolizada pela atuação da 

repressão policial e militar, eu penso que é só a ponta do iceberg. 

Quer dizer, é um envolvimento que eu não saberia dizer se é muito grande, 

pouco grande, se é a parte do iceberg que não está totalmente visível, que é parte da 

sociedade civil organizada. Nós temos aí a OBAN que era mantida por parte da 

sociedade civil, quer dizer, muito do que acontecia na época, quer dizer, havia uma 

parte da sociedade que não só não fazia resistência, não só não sabia, por que não sabia 

mesmo, mas havia pessoas que não só sabiam, como compactuavam com isso. Então 

isso também tem um relativo peso na história, parte da mídia que sabia disso se omitia 

do ponto de vista de passar informação de algum nível de resistência ao que acontecia 

na época. Não adianta simplesmente dar receita de bolo para dizer não posso informar, 

né? É o que acontecia na época também. 

Quer dizer, você via jovens, como esse grupo ao qual meu irmão pertencia, 

fazendo o que fez, no depoimento do meu primo João e pessoas da sociedade civil, com 

poder político inclusive bastante grande, além de omissas, algumas compactuando com 

esse tipo de coisa. Quer dizer, o alerta para nós mesmos para que isso não ocorra de 

novo. Quer dizer, o papel dos fazedores de cabeça é bastante grande aqui no Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Demétrio, queria te 

agradecer realmente. Dizer que a sua vinda de Santa Catarina, seus familiares aqui hoje, 

daqui a um pouco nós vamos lá para a Escola Federal. 

E queria dizer que o Demétrio, além de irmão do Eremias, nunca deixou de lutar. 

Lutou no fim da Ditadura, na resistência à Ditadura, do jeito que ele achou forças, como 

disse o irmão dele, o Eremias: “você fica aqui com os velhos e continua contando a 

história”. Então, Demétrio hoje é professor lá na Universidade Federal de Santa 

Catarina e continua dando a sua grande contribuição para a luta do povo brasileiro. 

O João também, artista plástico, um companheirão que vive fazendo coisas 

seríssimas. 
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E eu queria só te pedir uma coisa. Como nós vamos ter que contar essa história 

desse grupo da VPR, o Ivan ainda tem contato com o Edmauro, a história do Macarini, 

que eu também era muito próximo dele, talvez se vocês, mesmo à distância, Demétrio, 

você pudesse ajudar a gente fazer uma reunião para tratar do Gerson. A menina não foi 

assassinada, mas tem uma menina, Mariana, né, que foi assassinada? Que era desse 

grupo também, era bem magrinha. Bom, recuperar a história desse grupo e a gente fazer 

a história do grupo. 

O “Sábado Resistente” outro dia fez com o pessoal mais da Velha Guarda, o 

pessoal da VPR fez todo um encontro nacional do pessoal, do Jamil, todo o pessoal 

mais velho, Pedro Lobo, Dulce Maia. Mas então já queria pegar esse setor jovem, 

desses meninos valorosos, desses heróis valorosos, porque essa história não foi contada, 

ela está toda fragmentada ainda e é uma história muito bonita, muito grande. 

Eu vou te lembrar de uma coisa que não sei se você me autoriza contar. Nós 

ouvimos juntos, na USP, a transmissão da Rádio Nacional do Marighella, nós 

estávamos juntos ouvindo no rádio de um carro. E quando acabou, a repressão 

imediatamente publicou uma nota oficial que o Eremias tinha participado da ação, não 

sei se diretamente, mas pelo menos na cobertura da ação. E você ficou muito, muito, 

muito... 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Já que estão falando em fragmentado, depois 

vai completando um pouco, né? Tem umas façanhas que o Eremias participou lá no Rio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está aqui nosso 

companheiro Dantas, filho de Audálio Dantas, que é um dos companheiros 

covardemente demitidos, intencionalmente demitidos para fechar com a democracia da 

TV Assembleia. Obrigado, viu Dantas. Você também? (Pausa.) Fala seu nome 

completo. (Pausa.) Ademir Abrahão Júnior. Também foi demitido? (Pausa.) É. Essa é a 

democracia da TV Assembleia. Parabéns, companheiros, vamos continuar na luta. 

Obrigado por tudo, viu Dantas, vocês dois deram toda a condição da gente trabalhar 

aqui na Comissão. Obrigado. 
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João, volta com a palavra. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Adriano, claro que já foi falado muitas vezes, 

uma das coisas que comento para todos meus amigos, aquela façanha que ele participou 

no roubo do cofre do Adhemar, o pessoal sabe, né? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Isso também dizem. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Hoje não foi falado sobre isso? 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Não foi falado. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Então, aquilo foi muito interessante, que 

estouraram o cofre no Rio, foram em diversos companheiros dele, e deu um alvoroço, 

que o Adhemar de Barros é o maior corrupto, ele foi demitido pelos próprios militares, 

porque estava estragando a imagem. Descobriu o cofre no Rio de Janeiro, U$200 mil 

dólares e mais documentos. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – U$2 milhões e 500 mil. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – E mais documentos. Foi aquela loucura e foi 

tudo para fora, para a França e lá começou desvendar aos pouquinhos a notícia. Ele fez 

parte, parece como oficial, com a roupa e tal. E me contaram que eles subiram numa 

casa antiga de um sítio, o cofre era muito pesado, arrebentou a corda e rolou o cofre 

todo. Depois estouraram lá fora, parece que a Presidenta fazia parte. 
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O SR. JOÃO DELIJAICOV – Não, mas espera um pouquinho, mas é um fato 

importante. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – João, esses episódios, quer dizer,... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, vamos 

esclarecer, que aqui é a Comissão da Verdade, aqui não é roda de cerveja, não tem 

nenhuma informação que a Dilma estivesse participado de nada que tivesse relação com 

esse assunto, não tem nenhuma história. Se vocês sabem histórias familiares, e tal, 

podemos falar, mas isso não tem vínculo nenhum com a Presidente Dilma. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Essa informação do cofre do Ademar 

rolou também, eu não tenho informação de viva-voz de colegas que conviveram com 

ele, dizer isso, mas é bem provável, parece que o cofre estava na Vila Kosmos. Então 

não tenho muito certeza. 

E eu peço desculpas para o Adriano, que eu penso que ao adiantado da minha 

idade, esse relato que você faz eu lembro agora, eu não lembrei no momento. Então, de 

fato, essa notícia que o Eremias teria participando da tomada da Rádio Nacional, ela 

surgiu de outras fontes também, mas dessa também. Então eu confirmo isso sim, foi dito 

que ele estava presente sim. É verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Podemos encaminhar? O 

que o João se referiu é o negócio chamado cofre do Dr. Rui, para tristeza da Laura 

Capriglione... 

 

- Fora do microfone: Tia dela, Ana Capriglione. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A tia dela, Ana 

Capriglione, era amante do Adhemar de Barros, que tinha o pseudônimo de Dr. Rui, não 

é isso, João? (Pausa.) Então, vamos lá. Agradecendo a presença do João Delizaicov. 

 

- Fora do microfone: Delijaicov. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Delijaicov. Imagina esses 

russos lá na Mooca, registrando nome de filho na década de 1930. Quando você nasceu? 

 

O SR. – Final de 20. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aqui, quando? 

 

. O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Ah, bom, ah, não, estou dizendo dos 

pais dele. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando você nasceu? 

Pode falar quando você nasceu. 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Eu nasci em 37, estou com 76 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi registrado em que 

cartório? 

 

O SR. JOÃO DELIJAICOV – Na Mooca. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



55 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Imagina aqueles 

bessarabianos lá, tudo atrapalhado. 

Bom, então, pessoal, muito obrigado, obrigado, Demétrio. João, você vai à noite 

à escola conosco? (Pausa.) Vamos todos, chama o Zé Demétrio, todo mundo. 

Pessoal, uma sessão muito importante, mais uma sessão homenageando um 

herói do povo brasileiro, Eremias Delizoicov. (Palmas.) 

A sessão está encerrada. 

      *** 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Boa noite! Vamos dar início 

a esta sessão da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Octogésima Sétima 

Audiência Pública, 16 de outubro de 2013, Auditório Aldo Ivo Vincenzo, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo. 

Está instalada a Octogésima Sétima Audiência Pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 16 de outubro de 2013, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no Auditório Aldo Ivo  

Vincenzo, para a oitiva de depoimentos e homenagem a Eremias Delizoicov. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. O que é a Comissão da Verdade? Comissão da Verdade é uma Lei 

Federal que tem por objetivo analisar todos os crimes cometidos durante a ditadura 

militar que se instalou no Brasil em 1964 e acabou em 1985. 

Nesse período, por motivação política, mais de 500 pessoas foram mortas e 

desaparecidas e 70 mil brasileiros foram presos. Esse é o objetivo do trabalho da 

Comissão da Verdade, por isso que estamos fazendo esta sessão hoje, aqui na Escola 

Técnica Federal, no Instituto Federal de Educação do ex-aluno Eremias Delizoicov. 

Vou passar a palavra para o Reitor do Instituto Federal de Educação, Professor Eduardo 

Antonio Modena, que faça a recepção como anfitrião. Com a palavra o Professor 

Eduardo. 

 

(Aplausos) 
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O SR. ANTONIO EDUARDO MODENA – Boa noite a todos. É uma honra 

poder ceder nossas humildes acomodações para tamanha importância, tamanha a 

envergadura do ato que se realiza neste momento. 

Nós nos envergonhamos de não conhecer a história do Eremias. Devemos 

confessar que, saber que um aluno nosso conseguiu se desvencilhar, se desvincular de 

sua vida cotidiana para assumir posturas políticas de tal envergadura é para nós, foi para 

nós uma surpresa. E, para que serve uma escola, não é? Afinal de contas o que uma 

escola faz na vida de uma pessoa?  

Será que é só para nos formarmos ou para a escola instrumentalizar nossos 

alunos para o mercado de trabalho? Ou será que é mais do que isso? Será que é para 

darmos cidadania, elementos vitais da vida de um país. Será que uma escola não serve 

para colocar valores, para evidenciar posturas? Para que serve a escola? 

Então quando nós nos vemos, num passado muito recente, que essa escola serviu 

de berço, ajudou a formar não apenas ótimos técnicos que se tornaram engenheiros, se 

tornaram arquitetos, não é? Tornaram-se engenheiros mecânicos, eletrotécnicos, num 

passado mais recente licenciados em turismo, matemática, física. Saber que a escola, 

essa escola, que tem tanta gente em lugares tão importantes da sociedade também serviu 

para formar, para dar substrato, para dar inspiração a tamanho ato de coragem desse 

então menino, um menino como qualquer um dos meninos que estão aqui na sala, ou 

que estão em sala de aula. 

Ou meninos que são professores hoje, mas que estiveram aqui como é o meu 

caso. Essa inspiração eu acho que é a tônica do que é o nosso dever como educador, 

dever como escola. É lançarmos sementes de cidadania, sementes de liberdade, 

sementes de coragem. Essa é a inspiração que eu acho que nós deveríamos cultuar.  

E saber que a gente fez isso no passado e, por algum motivo, nós deixamos de 

cultuar ou de lembrar, de fazer lembrança dessa memória tão viva como é o caso do 

Eremias. Isso ao mesmo tempo nos deixa alegre de sabermos que alunos tiveram este 

tipo de formação, mas também nos deixa um pouco tristes de não fazermos memória.  
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Então, isso não vai ficar assim. O Centro de Memória é uma das reivindicações 

que a gente descobriu em campanha. Em campanha recente Diogo, nós somos uma 

reitoria recém-empossada, esse Centro de Memória é uma das notícias que a gente 

gostaria de dar para que tudo o que de bom, tudo o que de importante e principalmente, 

tudo de corajoso que nós como ex-alunos, como ex-professores, ex-servidores, tudo o 

que a gente plantou que fique preservado. 

E, terminando, para que a gente cultue sempre a questão da história. A história, 

ela tem que servir para algumas coisas, mas principalmente para nós não deixarmos 

algumas arbitrariedades voltarem. 

Essa é uma das funções que eu vejo, e me perdoem os historiadores na sala, um 

engenheiro falando obviamente nós temos estas limitações, mas, pelo menos a gente 

tem que saber do que aconteceu para não deixar as coisas ruins, as coisas que nós não 

aceitamos voltarem. 

Então, eu espero que essa recepção que nós fazemos para a Comissão da 

Verdade sirva de inspiração não só aos professores, aos servidores, mas principalmente 

aos alunos para que este ato do Eremias em busca de defender a liberdade, defender a 

isonomia, defender o direito de se pensar, que isso fique como marca para toda a 

comunidade, para todos os alunos que estão aqui na sala e para que isso ecoe, para que 

esse ato de coragem que o Eremias teve de defender todos esses ideais, que isso se 

perpetue e que isso seja uma marca dessa escola, além de todas as outras boas marcas 

que nós temos tentado edificar. 

É isso, Diogo. É um prazer enorme receber a Comissão da Verdade e que os 

trabalhos aconteçam em bom termo e boa sorte a nós. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Obrigado. Bom, então agora 

a gente vai desfazer essa Mesa de Abertura e vamos fazer no telão uma retrospectiva da 

vida do Eremias. Aí a gente volta para a Mesa e começa o ato formal, está bom? 
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Então nós vamos fazer uma interrupção, uma breve, vai projetar toda a vida do 

Eremias aqui e a gente continua o ato. Vamos lá. 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa noite. Eu sou Renan Quinalha da 

Assessoria Técnica da Comissão da Verdade, ex-aluno aqui da escola também.  

Eu vou fazer então a leitura do memorial que contém os dados biográficos e os 

dados sobre a morte do Eremias. É um texto um pouco longo, mas é importante tanto 

como uma apresentação do caso, como também para ilustrar a luta e a busca que a 

família empreendeu durante todos estes anos para levantar as informações, por conta 

própri, sobre o que aconteceu com o Eremias. 

“O Eremias nasceu em 27 de março de 1951 em São Paulo. Filho de Jorge 

Delizoicov e Liubov Gradinar Delizoicov. Morto em 16 de outubro de 1969, militante 

da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. 

Eremias foi assassinado em 16 de outubro de 1969, na Rua Tocopi, 59 em Vila 

Kosmos, Rio de Janeiro, quando teria reagido ao cerco montado pelos agentes do DOI-

CODI do Rio de Janeiro que tentavam prendê-lo. Sua casa foi cercada pela polícia do 

Exército comandada pelo então Major Ênio de Albuquerque Lacerda. 

Seu corpo entrou no IML do Rio de Janeiro pela guia 471 da 27ª Distrito Policial 

em 17 de outubro de 1969 como desconhecido. A necropsia foi feita pelos médicos 

Elias Freitas e Hygino de Carvalho Hercules que confirmaram a sua morte em tiroteio. 

Essa necropsia foi enviada ao Tenente Coronel Ary Pereira de Carvalho, do Primeiro 

Exército em 04 de novembro de 1969, respondendo ao ofício 164 IPM de 21 de outubro 

de 1969 com o seguinte teor: 

“A fim de instruir os autos do IPM de que sou encarregado pelo Exmo. Sr. 

General Syzeno Sarmento, Comandante do Primeiro Exército, solicito a V. Sa., 

determinar o atendimento dos seguintes quesitos.  Termo de necropsia do cidadão José 

Araújo de Nóbrega, morto em ação policial ocorrida cerca das 11 horas do dia 16 do 

corrente, na Rua Tocopi, número 59, Vila Kosmos, no Estado da Guanabara. 

Comparecimento ao Hospital da Guarnição da Vila Militar de Médicos Legistas 

a fim de procederem a exames de corpo de delito nos militares, Major Ênio de 
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Albuquerque Lacerda, Capitão Ailton Guimarães Jorge e Cabo Mário Antônio Povoleri, 

feridos na mesma ação. 

O óbito foi lavrado em nome de José Araújo de Nóbrega, tendo o cadáver um 

reconhecimento forçado, feito pelo irmão de José Araújo, Francisco Araújo de Nóbrega, 

preso à época. Eremias foi enterrado no Cemitério São Francisco Xavier, em 21 de 

outubro de 1969, na cova 59.262, quadra 45. 

Os órgãos de repressão aparentemente pareciam confusos e não sabiam qual a 

verdadeira identidade daquele cadáver. No entanto, era pura encenação para, mais uma 

vez, cometerem o crime de ocultação de cadáver.  

De fato, as impressões digitais de Eremias Delizoicov já estavam confirmadas 

pelo datiloscopista da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, de São Paulo, em 11 de 

dezembro de 1969, conforme comunicado 76/69 da Secretaria de Segurança Pública. Ou 

seja, ao enterrarem aquele cadáver, sabiam que era de Eremias Delizoicov. 

A perícia registra que Eremias foi atingido por disparos de armas de fogo e 

apresentava ferimentos lácero-contusos, cuja procedência seria verificada na necropsia. 

Os legistas Elias Freitas e Hygino de Carvalho Hércules atestaram ferimento 

transfixante da cabeça com dilaceração do encéfalo e, para facilitar o trabalho, passaram 

a identificar os orifícios de forma agrupada. Ao todo, são descritas 19 lesões de entrada 

e 14 de saída de projéteis no corpo de Eremias. Citaram, ainda, pelo menos 29 disparos 

nas paredes da casa. 

O relatório do Ministério da Aeronáutica, encaminhado ao Ministro da Justiça 

Maurício Corrêa em 1993, afirma que foi “morto em 16 de outubro de 1969, em tiroteio 

com membros dos Órgãos de Segurança”. O relatório da Marinha atesta que Eremias 

“morreu ao resistir ao cerco da Polícia do Exército, em Vila Kosmos/Rio de Janeiro”. 

Somente em 1993, após ação judicial, a família conseguiu o atestado de óbito de 

Eremias, além da necropsia e 31 fotos de perícia do local no ICE 658/69. 

O longo laudo de perícia de local encontrado no ICE do Rio de Janeiro contendo 

dez páginas, descreve o desalinho em que se encontrava a casa onde Eremias foi morto, 

testemunhando uma verdadeira operação de guerra. Documento da Santa Casa de 
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Misericórdia do Rio de Janeiro afirma que, em 25 de maio de 1975, os restos mortais de 

Eremias foram incinerados “como era de praxe”.  

No Arquivo do DOPS do Rio de Janeiro consta documento do Cenimar de nº 

189, de 23 de julho de 1970, que traz uma relação de militantes do COLINA, VAR-

Palmares e VPR e sua situação em 15 de junho de 1970, em que estão registrados os 

nomes de José Araújo Nóbrega como banido, e o de Eremias Delizoicov como morto. 

A versão oficial sobre a morte de Eremias foi publicada no “Diário da Noite”, de 

21 de outubro de 1969, abre aspas. 

“Um morto e três feridos foi o saldo trágico de uma diligência feita pelas 

autoridades da PE da Vila Militar, no bairro da Vila Kosmos, na zona norte, visando 

deter um grupo de subversivos que se homiziava num aparelho descoberto pela polícia. 

Agentes da PE, comandados pelo Major Lacerda, quando chegaram próximos ao 

aparelho jogaram uma granada dentro da casa, para obrigar os que lá estivessem a sair e 

se entregarem. Após a explosão, quando o Comandante Lacerda entrou no imóvel, 

acompanhado do Capitão Aílton Guimarães e do Cabo Mário Antônio Poveroli, foram 

baleados. O Major foi ferido na perna esquerda, o Capitão na coxa esquerda e o Cabo no 

braço esquerdo, com fratura exposta. O elemento, após ferir os militares, foi fuzilado e 

morto por agentes que participavam da diligência. O aparelho foi denunciado por um 

jovem de uns 20 anos presumíveis, que se encontrava preso na Vila Militar e sua 

identidade está sendo mantida em sigilo”. 

O jornal “O Estado de São Paulo” de 21 de outubro publicou que o morto 

naquele tiroteio fora identificado como o Sargento José de Araújo Nóbrega, militante da 

VPR, e que o corpo fora reconhecido por seu irmão no IML, levado ao reconhecimento 

após permanecer preso por 48 horas. Em 6 de fevereiro de 1970, o “Diário da Noite” 

publicou que o DOPS/São Paulo esclarecera que o morto não era o Sargento Nóbrega e 

sim Geremias Dezoiko, conforme escrito equivocadamente. 

Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso levou 

mais de um ano para ser votado após o indeferimento apresentado pelo relator Paulo 

Gustavo Gonet Branco, em 18 de março de 1996, quando Suzana Lisbôa pediu vistas. A 

discussão que se estabeleceu fez com que, sob a orientação do presidente Miguel Reale 
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Júnior, fosse feito o primeiro dos muitos pedidos de vistas que se sucederam nos 

trabalhos da Comissão. 

Suzana Lisbôa apresentou seu relatório em 2 de outubro de 1997, do qual fez 

parte o parecer do perito Celso Nenevê. Luis Francisco Carvalho Filho, que não 

participara da primeira discussão, também pediu vistas e, em dezembro, o caso foi 

finalmente votado. Paulo Gustavo Gonet Branco votou pelo indeferimento por 

considerar que as informações constantes dos autos levavam a crer que a morte de 

Eremias ocorrera em função de tiroteio com as forças de segurança. Reconheceu o 

ataque maciço e o emprego de potente material de destruição, mas concluiu não ser 

possível afirmar que a morte se dera quando os agentes dominavam, sem resistência, o 

local. 

Suzana Lisbôa questionou se estariam realmente os órgãos de segurança 

confusos em relação à identidade do morto, conforme demonstram as muitas matérias 

divulgadas na Imprensa, ressaltando parecer impossível que a diferença de mais de dez 

anos entre Eremias e o Sargento Nóbrega não tenha sido notada pelos legistas que 

examinaram o corpo. E, ainda, que não tenham os órgãos de segurança providenciado a 

retificação dos registros de óbito e tampouco possibilitado que o corpo fosse entregue à 

família. 

O parecer do perito Celso Nenevê, feito a pedido da Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, analisa os laudos de perícia e de exame cadavérico 

comparando-os com as fotos.  

Nenevê identificou ferimentos não descritos no laudo, e se deteve na análise dos 

ferimentos lácero-contusos, já que, das 19 lesões produzidas por projéteis de arma de 

fogo, nada pôde afirmar quanto à reação vital, em virtude da qualidade e distância em 

que foram feitas as fotos. Os peritos descrevem 29 impactos de projéteis nos diversos 

cômodos da residência, mas estranhamente não verificaram ou não descreveram os 

disparos feitos do interior para o exterior.  

Ressalta que a posição do corpo, pela foto, não é compatível com sua posição de 

repouso final, nem tampouco é condizente com a mancha de sangue que aparece na 

parede. A descrição de tiros nas janelas e, até, o ponto de repouso final dos fragmentos 

de vidro oriundos desses tiros, permitem concluir que ali não houve explosão capaz de 
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causar as lesões descritas. Pelos documentos apresentados, portanto, não foi possível ao 

perito entender a dinâmica do ocorrido, pois, se a explosão que mutilou o cérebro e 

grande parte do corpo de Eremias não ocorreu na casa, mas teria lhe causado morte 

cerebral, isso o impossibilitaria de efetuar qualquer disparo. O perito concluiu que, abre 

aspas. 

“A vítima apresenta contusões profundas com rupturas de órgãos, dilacerações 

do tecido muscular e fragmentação de tecidos ósseos, em diversas regiões anatômicas 

do corpo, com características daquelas produzidas por onda de choque, oriunda da 

detonação de artefato explosivo. 

Dada a ausência de fragmentos do invólucro, ou de outros elementos 

componentes deste artefato, no interior do cômodo ou da residência, ou ainda no interior 

do corpo, é indicativo que o artefato que gerou as lesões com sua explosão não seja do 

tipo fragmentável, salientando-se que as granadas, quer do tipo ofensiva ou defensiva, 

salvo melhor juízo, iriam gerar fragmentação. 

Pelo descrito, e pelo que pode ser observado nas fotografias do local, a 

residência em apreço não porta as características que em seu interior tenha ocorrido uma 

explosão, uma vez não ter sido verificado o quebramento das vidraças, ausência da 

descrição de um epicentro desta explosão no local, ou danos no piso, paredes ou demais 

estruturas, bem como a presença de fragmentos de terra no interior do pescoço da 

vítima, muito provavelmente levados pela onda de choque, sendo que terra é um 

elemento que não é comum no interior de uma residência. 

Dada a grande intensidade das lesões que experimentou a vítima em função da 

onda de choque, é praticamente certo o estado de, no mínimo, morte cerebral da vítima, 

o que, após as suas produções, impediram que ele apresentasse condições de ataque, 

defesa ou fuga. Isto posto, e tendo acontecido as lesões pela onda de choque em 

primeiro lugar, as quais mutilaram o cérebro e grande parte do corpo, seria praticamente 

impossível que ele tivesse efetuado algum disparo. E conclui o perito, onde estas lesões 

se produziram já que a residência não foi este local, e ainda como foi ter naquele local 

após a explosão, estes são questionamentos que não puderam ser esclarecidos pela falta 

de elementos materiais no caso.” 
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Apontando a falsidade da versão oficial, a conselheira Suzana Lisbôa respondeu 

ao questionamento feito por Paulo Gustavo Gonet Branco, ressaltando que, segundo a 

perícia, teriam sido disparados 3 tiros da arma encontrada junto a Eremias, e foram 3 os 

policiais feridos. Pergunta a conselheira, “teria Eremias com cada um dos tiros, cercado, 

sob cerrado tiroteio, granada detonada na casa, conseguido a extrema proeza de acertar 

os policiais, um na perna esquerda, outro na coxa esquerda e outro no braço esquerdo? 

E mesmo que tivesse Eremias, mais do que exímio atirador, acertado os 3 policiais, o 

que examina a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos são as 

circunstâncias da morte dos militantes. A violência extrema que se evidencia nas fotos e 

no laudo falam por si”, concluiu Suzana Lisbôa ao pedir a aprovação do requerimento. 

O conselheiro Luís Francisco Carvalho Filho acompanhou o voto de Suzana 

Lisbôa, ressaltando as evidências demonstradas pelo laudo de Nenevê e que, “mesmo 

admitindo, em tese, que o militante resistira armado ao cerco da polícia política, a prova 

dos autos aponta para uma execução e não para a imobilização e detenção do infrator, 

como autoriza e autorizava a lei então em vigor”. Destacou que a versão oficial não 

merece credibilidade, pois os fatos não aconteceram como relatados pelas autoridades 

militares. Agregou que “a prova material indica intenção nítida de eliminar, não de 

dominar e conter, ainda que em virtude da alegada reação da vítima, capaz de atingir 3 

agentes. O excesso é inquestionável e injustificável”. 

O caso foi finalmente deferido em 2 de dezembro de 1997, por 4 votos a favor e 

2 contrários sendo estes, os do relator Paulo Gustavo Gonet Branco e o do General 

Oswaldo Pereira Gomes. 

Os familiares de Eremias, ao receberem a indenização paga pelo Estado, doaram 

o valor para a criação do site www.desaparecidospoliticos.org.br, organizado pela 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A comissão passou a 

denominar o acervo custodiado de Centro de Documentação Eremias Delizoicov. 

Seus companheiros da VPR homenagearam-no dando seu nome a um dos 

campos de treinamento de guerrilha, no Vale do Ribeira no Estado de São Paulo. 

Essas informações foram retiradas do Dossiê feito pelo IEVE e pela Comissão 

de Familiares de Desaparecidos Políticos. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



10 

 

 

(Aplausos) 

A SRA. VIVIAN MENDES - A gente vai tentar mostrar as fotos do Eremias 

assassinado. Eu vou tentar trocar o computador e peço a paciência aí para a gente ver se 

vai dar certo. Só um minuto. 

Essas duas fotos aqui são do Eremias morto no dia 16 de outubro. Ali em cima e 

essa aqui embaixo, é isso não é, Amelinha? A gente só tem essas no livro, não é 

Amelinha? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Vamos formar a Mesa? Pela 

ordem da hierarquia, desculpem usar o termo convidar, porque na realidade nós é que 

estamos sendo convidados e muito bem tratados. Queria pedir para compor a Mesa o 

Professor Wilson de Andrade Matos que é pró-reitor do Instituto Federal. 

 

(Aplausos) 

 

Em seguida o Professor Luís Claudio de Matos Lima Junior, diretor-geral do 

campus de São Paulo do Instituto Federal. 

 

(Aplausos) 

 

Depois a professora Alice Reis de Souza, vice-diretora do campus de São Paulo. 

 

(Aplausos) 
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Em seguida, o professor Demétrio Delizoicov, irmão de Eremias. 

 

(Aplausos) 

 

Capitão Darci Rodrigues, ex-militar, não? Valdir de Oliveira, professor de 

Eremias desta instituição à época. 

 

(Aplausos) 

A companheira Guiomar Silva Lopes, ex-presa política, Comissão da Verdade, 

da UNIFESP Marcos Lindenberg, professora Guiomar. 

 

(Aplausos) 

 

Aline Bailo, presidente do Grêmio Charles Chaplin. 

 

(Aplausos) 

 

Então, vou passar a palavra para o pró-reitor, perdão, onde está aqui? Não está 

na minha lista, Paulo Bonfim, SINASEFE. Ah! É que está cortando... Paulo Bonfim. 

 

(Aplausos) 

 

Paulo, queria te pedir desculpas, é que quem viria para a Mesa era o Felipe 

Queiroz, aí riscaram o nome e não houve, vou pedir desculpas publicamente. O 
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importante é que você está aqui, Paulo Bonfim, está aqui, está escrito a mão. 

SINASEFE, São Paulo. 

Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Wilson de 

Andrade Matos para fazer a sua saudação, professor Wilson. 

 

O SR. WILSON DE ANDRADE MATOS – Boa noite a todos, boa noite à 

Mesa. Acho que o professor Eduardo Modena já falou que nós é que ficamos 

agradecidos por poder nesse dia fazer a memória do estudante Eremias. Nós que 

estamos à véspera dos 50 anos da ditadura militar, início da ditadura militar. No ano que 

vem faremos 50 anos, período nefasto da nossa história, mas que nós como já 

mencionado aqui, nós temos que remontar a memória. 

Eu acho que o professor Modena lembrou a questão do nosso Centro de 

Memória, a construção deste Centro de Memória é, tanto a questão da educação 

profissional, mas também destas pessoas que compuseram a instituição. 

Muitas vezes nós estamos preocupados com as pessoas que estão em postos, 

ocupado os postos, mas as pessoas que constroem essa sociedade quando a Educação 

adquire realmente este papel de transformação que é o papel da Educação. A gente tem 

realmente pessoas que possam como o Eremias, não é? Transformar, buscar a 

transformação da sociedade e este momento agora é um momento de reparação. 

Reparação da memória dele enquanto uma juventude ceifada como muitos 

outros naquele momento histórico, não é? Que, na maioria, a grande maioria, jovens, 

não é? Uma juventude interrompida, uma juventude que como muitos aqui presentes 

sonhavam e sonham, com um país melhor, não é? Infelizmente os aparelhos de 

repressão, como nós podemos ver nos relatos aí do Memorial, não é? Sempre 

escondendo, sempre na contrapartida dessa transformação. 

Eu quero agradecer a Comissão da Verdade pela, por nós podermos sediar isto 

aqui na nossa instituição, para tentar retomar a memória do Eremias, quero agradecer a 

presença de todos aqui na Mesa, toda Mesa que está aqui presente. O seu irmão, não é? 

O Demétrio, os professores, na figura do Valdir, não é? Os companheiros como, que 

estiveram com ele na luta, não é? Para a gente tentar, eu acho que este momento 
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realmente de recobrar a memória, de poder fazer esta reparação, que é o momento de 

desvelar. 

Desvelar no sentido realmente tirar os véus, não é? Tirar, desvelar na questão da 

vela que nós pensamos do luto, tudo o mais, então este é o momento de desvelar a 

verdade. Obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Queria passar a palavra para 

o professor Luís Claudio de Matos Lima Junior, diretor geral do campus São Paulo do 

Instituto Federal. 

 

O SR. LUÍS CLAUDIO DE MATOS LIMA JUNIOR – Obrigado. Boa noite 

a todos e a todas. Membros da Mesa, caro Demétrio, irmão do Eremias. 

A questão toda é simplesmente a seguinte, o que nós estamos fazendo aqui? 

Porque esta homenagem a uma pessoa que morreu há tanto tempo? Tudo bem, ele era 

aluno da Federal, mas porque fazer esta homenagem? A questão é que uma sociedade 

ela só evolui no momento em que ela olha para o seu passado, enxerga os seus erros e 

não os comete mais. 

Então, o Eremias, ele é um exemplo vivo daquilo que nós não podemos fazer, 

daquilo que nós temos que evitar. Então, este evento tem duas conotações. Primeiro 

para a sociedade como um todo para que saibamos quais foram os erros que cometemos 

no passado, quais foram os erros que nos fizeram chegar até aqui. Quantas vidas foram 

ceifadas, quantas famílias foram destruídas simplesmente porque as pessoas não 

pensavam da forma que os governantes pensavam. Queriam uma coisa diferente, 

lutavam para isso. 

Essas famílias foram destruídas, as vidas destas pessoas foram destruídas e nós 

não podemos deixar que isto caia no esquecimento. As nossas gerações e as gerações 
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futuras têm que constantemente estar lembrando os Eremias que passaram pelo nosso 

planeta. 

Para quê? Para que não cometamos o mesmo erro. Para nós o exemplo dele é 

muito importante porque mostra o quão dura é a realidade quando a gente enxerga ela 

de perto. Quando a gente vê as fotos do Eremias morto, e deve ser muito duro para a 

família até hoje ver isso, e as coisas que aconteceram. 

Porque a gente está falando isso? Porque vira e mexe a gente escuta gente 

falando isso “ah! Na época da ditadura é que era bom. As coisas eram controladas”. 

Mas a que preço? Controladas de forma artificial, controladas a ponto de você não 

poder abrir a boca senão você era acusado de terrorista, e muitas vezes assassinado sem 

a menor chance de defesa. 

Agora, isso é para nós e para a família? Eu não preciso explicar para a família o 

quão duro foi essa época. O quanto a gente sofreu. Eles sofreram muito mais do que 

todos nós. Eles foram ceifados de um membro de sua família. E aí? Então porque a 

presença deles aqui? Para mostrar que a vida do Eremias não foi em vão, a morte dele 

não foi em vão. 

Que apesar dele ter morrido, de ter sido duro e com certeza foi para todos os 

membros da família. Hoje nós estamos aqui nos reunindo para recordar o que se passou 

com ele para que nunca mais volte a acontecer. Para que nós não deixemos mais que 

isso seja uma mancha negra na nossa história. Para que a gente não aceite mais que isso 

possa acontecer. 

E aí vem a grande preocupação. No meu ponto de vista a ditadura ainda não 

terminou. 

 

(Aplausos) 

 

Basta a gente verificar os Amarildos da vida que desaparecem constantemente 

até hoje, e nós não podemos mais aceitar isso. Até quando nós vamos aceitar essa 

ditadura que continua nas delegacias da periferia com cenas de tortura, de choque, 
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coisas que quem já trabalhou junto com o pessoal da polícia sabe disso. Óbvio, não são 

todos os policiais, não são todas as pessoas. A maior parte deles são pessoas de bem, 

mas ainda existem aqueles que acham que a tortura é válida a qualquer custo. 

Então, nesse momento nós queremos agradecer aqui a presença de todos os 

membros da Comissão da Verdade, do Demétrio que é irmão do Eremias, tá? Sabemos 

o quanto é duro para eles reviverem esta história até hoje, mas por isso nós queremos 

passar para as mãos do Demétrio o, um exemplo da nossa, do nosso respeito ao 

Eremias. 

Nós estamos entregando aqui pessoalmente, Demétrio, o certificado de 

formatura do Eremias, tá? Como aluno formado, tá? Aqui no Instituto Federal de São 

Paulo. 

 

(Aplausos) 

 

Plateia: “Agora e sempre, Eremias presente! Agora e sempre!” 

 

Queremos passar também uma homenagem póstuma da escola, tá? Ao Eremias e 

também o dossiê de todo o histórico escolar dele para que a família tenha a recordação 

de que a vida e a morte dele não foram em vão. Ele nos ensinou muito. Obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Passar para o professor 

Valdir direto, professor. 
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O SR. VALDIR DE OLIVEIRA – Boa noite a todos e a todas que estão 

presentes nesta homenagem que está sendo feita para o nosso ex-aluno Eremias 

Delizoicov. 

Essa homenagem é muito merecida porque Eremias é um ex-aluno dessa escola, 

assim como eu também sou, da época de 1950. A partir de 1965 comecei a ministrar 

aulas nesta escola e cheguei a conviver com o nosso aluno Eremias. Conheci, ministrei 

aulas a ele, conversamos sobre diversos assuntos e causou muita estranheza para toda a 

escola, para todos os membros desta escola, funcionários, professores, enfim, todos 

aqueles que conviviam nesta casa de ensino. Quando tivemos notícia do 

desaparecimento de Eremias Delizoicov sem uma explicação plausível para este 

acontecimento houve uma revolta muito grande dentro da escola.  

A partir desse momento começamos a tomar, a adotar uma nova forma de 

convivência dentro desta escola. Infelizmente éramos obrigados a conversar só aqueles 

assuntos que eram permissíveis e os assuntos não permissíveis nós só conversávamos 

em locais em que houvesse a possibilidade de se conversar sem que houvesse ninguém 

para condenar aquilo que estivéssemos conversando ou fazendo.  

Felizmente, essa data, infelizmente esta data trouxe um transtorno muito grande 

para toda a coletividade desta escola. E a partir dessa época começamos a ter uma nova 

forma de trabalho procurando de todas as formas transmitir aos nossos alunos tudo 

aquilo que sentíamos dentro de nós em relação aos alunos e dávamos liberdade a eles de 

transmitirem também a nós tudo aquilo que eles sentiam. Só que essas nossas conversas 

precisavam ser muito reservadas para que as consequências funestas não ocorressem 

mais dentro desta escola.  

Sou agradecido imensamente por tudo o que essa escola me forneceu. Ensino, 

diplomas, emprego e principalmente a amizade de toda esta coletividade. Embora eu 

esteja afastado da docência, estou ainda ligado a essa escola dentro do nosso sindicato, 

SINASEFE. Espero ainda poder, de todas as formas possíveis, estar transmitindo a este 

pessoal, a esta coletividade tudo aquilo de bom que eu conheci dentro dessa escola. 

E aquelas coisas mais que aconteceram aqui devemos apagar totalmente da 

nossa memória. Sou agradecido a tudo que essa escola me forneceu. Sou agradecido 
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àquilo que eu recebi dessa escola e principalmente a consideração que eu sempre tive 

desta coletividade. 

Espero poder ainda, dentro daquelas atividades que eu exerço aqui, estar 

servindo a toda esta coletividade através do nosso trabalho sindical. Que todos levem 

em consideração que o sindicato é uma parte preponderante dentro dessa escola. É 

aquela parte que defende os nossos interesses como servidores públicos federais. 

Infelizmente aquilo que aconteceu naquela época, no militarismo, deixou marcas 

profundas, mas o que nós devemos fazer é esquecer este período negro e fazer com que 

sempre possamos, da melhor forma possível, atender principalmente a esses alunos que 

vêm procurar nesta escola o sentido de sua formação profissional, política. Enfim, que 

ele possa dizer mais tarde a mesma coisa que eu estou dizendo hoje, obrigado Escola 

Técnica Federal que hoje é IFE São Paulo. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Então vamos lá. Agora 

vamos passar a um texto do Urariano que era colega do Eremias à época aqui na escola 

e ele fez um texto sobre Eremias para Eremias, para a família do Eremias e para vocês, 

para a sessão de hoje. Vamos passar então à leitura do texto do Urariano. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa noite a todos e todas. Eu sou Vivian 

Mendes, assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.  

“Um depoimento sobre Eremias Delizoicov - Urariano Mota. 

De fato, as impressões digitais de Eremias Delizoicov já estavam confirmadas 

pelo datiloscopista da Delegacia de Crimes Contra a Pessoa de São Paulo, no dia 11 de 

dezembro de 1969. Olho uma foto do anexo 1 do livro “Dossiê dos mortos e 

desaparecidos a partir de 1964”.  
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Na foto, não reencontro Eremias. A imagem é de um cadáver de 18 anos 

perfurado de balas, o rosto irreconhecível porque só uma ferida, os cabelos, tão úmidos, 

tão grossos por coágulos de sangue, que fazem a impressão de Eremias flutuar no chão 

seco. Nada havia naquele cadáver que lembrasse o jovem que eu conhecera. O menino 

que eu vira em 1968 não anunciava aquele fim. Eremias não era aqueles olhos 

apertados, a boca aberta à procura de ar, a lembrar um afogamento. Um estranho peixe, 

com os cabelos a flutuar no seco. 

Essas fotos dos mortos da Polícia Técnica são bem falsas na sua chocante 

realidade. Das simulações pornográficas estas são as mais mentirosas. É impossível 

discutir aqui a perversão das lentes da câmera, a direção que a mente acostumada à 

perversão dá a estas lentes, a convergência do fotógrafo com a perversão. Ou mesmo 

discutir o defunto dessas fotos como uma perversão.  

Nessas fotos, defuntos se apresentam como a encarnação da morte, quando 

deveriam ser apenas o resultado natural da morte. Esses fotógrafos do Instituto da 

Polícia Técnica são homens bem medíocres. São amantes e diretores de filmes de terror 

de quinta categoria. “Vesti azul, minha sorte então mudou. Vesti azul, minha sorte então 

mudou”, não, não pensem que enlouqueci. Há uma coerência entre essas canções 

despretensiosas, alegres, leves, e os cadáveres dos que chamam “terroristas” no Instituto 

de Polícia Técnica. Não pensem jamais que vicejam hinos do Drácula em épocas 

sombrias, de repressão. Pelo contrário.  

Um ano antes daquelas fotos, eu conheci Eremias Delizoicov na Escola Técnica 

Federal de São Paulo. Um anos antes de ele virar um estranho peixe. Eremias era um 

menino que desejava ser homem, como todos os meninos da nossa idade. Ele foi a 

minha salvação no meio daqueles meninos burgueses, eu lembro. A Escola Técnica 

Federal de São Paulo daqueles anos possuía alunos da elite econômica do Brasil.  

Certo dia, percebi que um jovem gordo, que se vestia com blusões de couro tão 

natural como uma segunda pele, era filho do dono da Aços Villares. E eu então me 

encolhi mais em minha camisa de algodão, nos 10 graus do inverno paulistano. A 

conversa daqueles alunos toda era sobre carros, motos, motores, esportes.  
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Onde um amigo, uma alma, um leitor, um irmão que entendesse e falasse sobre 

Platão, Descartes, os grandes inventos da humanidade, a música de Chopin? Quando me 

perguntavam sobre máquinas, potências de motores, eu lhes respondia que mais me 

preocupava “O Discurso do Método”, de René Descartes. Um ridículo imenso caía 

então sobre o nordestino doído. “Pensam que a pobreza é lixo, e que rapaz pobre não 

tem coração”.  

Não, não pensem que enlouqueço ao lembrar essas canções melosas, adocicadas, 

daqueles férreos anos. “Estava na tristeza que dava dó, vivia amargamente e andava só”, 

lembro, tão nitidamente quanto lembro a diferença, o contraste dessa canção com a vida 

que não poderia brotar, de um mundo reprimido e coroado naqueles anos. “Que o azul é 

a cor do céu, e do seu olhar também. Então eu fiz charminho e acrescentei: Vesti azul, 

minha sorte então mudou”, cantava Simonal. Porra nenhuma mudava. “Porrrrrrrra 

nenhuma!!!” Então eu não dizia “porra”, porque isso significava manifestação de 

espírito inferior. “Vesti azul”, e por não ter camisa azul, procurava o azul do espírito. 

Uma coisinha estúpida, a procurar uma alternativa que não fosse pular da vida afora.  

“Você já leu Marx?” Eremias uma vez me perguntou. Eu me virei para o intruso 

nas minhas divagações, na hora do recreio, no pátio, porque à direita de Deus eu 

pensava andar, na mais torpe danação. Olho o intruso e vejo um jovem louro, baixinho, 

forte, com um ar permanente de sorriso na face. Aquilo não era bem uma pergunta, 

aquilo era uma provocação, de imediato percebi. Mas era bem melhor que ouvir falar do 

modelo do último carro. 

Já, claro. Quem não leu é estúpido, eu lhe respondi. “O Manifesto, você leu?” 

Eremias volta. Não, O Manifesto, não. “Então leu o quê?” Ah, ah, já li muito Marx, 

apresentado por Hegel. “Ah, muito interessante. Hegel nasceu antes de Marx, sabia?”  

1 x 0. O time da casa, que falava para vocês, perdeu de frente. Ao escrever 

agora, não resisto ao impulso de desejar o impossível, que fôssemos mais maduros em 

1968. Se não maduros, pelo menos profetas, leitores do futuro, videntes, para acabar 

com aquela discussão absurda, de competição, de dois jovens que gostavam de ler, e 

estavam condenados, o paulista, a um ano mais de vida, e o pernambucano a um vazio 

incapaz de completar esta frase.  
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Naquela altura, eu ainda não havia lido Politzer, que fazia uma revisão da 

filosofia a ponto de deixar os jovens com a impressão de que eram uma etapa superior a 

todos os filósofos. Eremias, talvez, sim. Politzer era um passaporte para a ação, uma 

etapa necessária para que os estudantes dissessem estar preparados para as tarefas 

práticas e teóricas do socialismo. Eremias já era um militante em 1968, aos 17 anos, sei 

hoje, pelos registros históricos. Daí que eu concluo, sim, com certeza, ele já passara por 

Politzer.  

É claro que eu sei, você não entendeu, eu lhe disse. E continuei, a gaguejar. 

Refiro-me a Marx apresentado por Huberto Rohden, você conhece? Ele contesta Marx 

com Hegel. “Que confusão! Quem é esse ilustre senhor? O quê?” 

O irmão de Eremias diria, anos depois, que ele passara a questionar a realidade 

brasileira ao ler a “Geopolítica da Fome”, de Josué de Castro. Isso quer dizer, vejo 

agora, que Eremias opunha questões mais substantivas às divagações metafísicas de um 

jovem na garoa paulistana.  

Naquela hora eu não via isso. Estava diante de mim um jovem a sorrir, que eu 

pensava estar a sorrir de mim, a zombar de uma pessoa que oferecia todos os motivos 

para a zombaria. Mas agora vejo diferente. Talvez a morte torne as pessoas mais 

virtuosas, mais razoáveis e transparentes à humanidade. Se não todas as mortes, pelo 

menos algumas dão um vulto a essas pessoas que antes não víamos.  

Eremias morreu como um herói, permitam-nos dizer. O aparelho onde estava 

caíra. O aparelho fora entregue por um outro jovem preso, que não suportara as torturas. 

Cercado por forças do Exército, Eremias sozinho resistiu. Resistiu à bala, sem nenhuma 

esperança. A distância nos permite dizer que ele, naquele tiroteio cerrado, chamava a 

atenção dos demais companheiros, que aquela casa havia sido denunciada. Que a casa 

não era mais segura, para ninguém.  

Outra hipótese que nos ocorre é a de ele saber que não havia mais saída, se 

caísse vivo. A saber, não haveria mais saída de continuar vivo, sem delatar, como ele 

próprio fora delatado. Mas não. A esperança é bêbada e louca. No meio da luta, ele 

poderia ter pensado, quem sabe? Eu sou mais esperto que a repressão, eu posso me 

entregar e sair vivo. E sair dali algemado, sob muitas porradas e pontapés e ferimentos, 
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mas sair algemado. Talvez, na esperança, ele poderia ter gritado, “não atirem! Eu me 

entrego”.  

E ser igualmente morto, sob torturas, nos centros especializados do Exército. 

Mas até chegar a esse ponto, ele possuiria uma esperança. No entanto, no lugar de se 

render, há testemunhas disto, ele passou a atirar com a força e a inexperiência da sua 

juventude.  Então o mais provável é mesmo a hipótese heroica, a hipótese do sacrifício 

pessoal aos 18 anos, para que outros companheiros não caíssem, como ele, alvejado 

como um peixe jamais visto. Um peixe estranho, a flutuar com os cabelos encharcados, 

escurecidos do sangue coagulado, com os olhos fechados a flutuar no chão seco. Por 

enquanto, na Escola Técnica, não. Eremias me olha, provocativo, e me questiona, 

enquanto discorro sobre o mundo metafísico, das mônadas e dos valores espirituais.  

“E Graciliano Ramos, que me diz?” Ele me pergunta, um ano antes da sua 

morte. 

Então se funda a unidade entre nossas pessoas. Não tanto por Graciliano ser um 

nordestino. Muito menos por Graciliano ser um clássico, mas porque passamos a falar 

sobre uma base comum, sobre uma admiração comum, sobre uma identidade que 

parecia impossível entre um imigrante de Pernambuco e um paulistano da metrópole.  

Eu dizia há pouco que talvez a morte fizesse as pessoas mais humanas, à 

distância. E que talvez por isso eu acreditasse que Eremias não zombasse de mim àquela 

hora. Mas não, a minha certeza agora vem de fatos da sua vida, anteriores à sua morte.  

Em um perfil desenhado dele, o seu irmão afirma que Eremias passou a devorar 

os livros de Aluísio de Azevedo, de Jorge Amado e Graciliano Ramos. E que ele se 

impressionara vivamente com a poesia de Augusto dos Anjos.  

Ora, um jovem que lê tão cedo e ama tais autores está longe de rir e fazer 

chacota de um adolescente com uma camisa de algodão fino, no inverno paulistano. Ele 

próprio já é uma diferença rara, em meio a outros jovens, de blusão de couro, forrados 

com pelo de urso, que contam vantagem dos modelos importados de carros e das 

viagens aos países que jamais alcançaremos. Se Lombroso fracassou na sua 
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investigação das pessoas a partir das características físicas, acredito que não 

fracassaremos nós em conhecer alguém pelas leituras e livros que ama.  

Então reconheço que Eremias já era grande antes do seu feito final. Mesmo que 

Eremias levantasse os braços e saísse gritando, “não me matem, eu me entrego!” Então 

ele seria uma coisinha estúpida a balançar sob os balanços nervosos numa câmara de 

tortura. Algo tão estúpido quanto. 

 Vitoriosa, a Revolução de 1964 nos assegurou perspectivas mais nítidas de 

convivência e a tolerância com limites. Ela nos passa a silente mensagem de que, a 

qualquer tempo, atentos e preparados, estaremos prontos para a defesa da democracia. 

Ao fim e por fim, esses comunicados querem nos fazer crer, Eremias Delizoicov, 

que a nossa sorte então mudou. Um autêntico “Vesti Azul” de primeiro de abril. Se vivo 

estivesse, você diria que Simonal cantava isto em melhor prosa. 

Por isso eu digo, porque intensa é a cobrança da memória, e tão intensa é a cobrança 

que faz do dever um direito. E por isso, ao fim, não serei inútil, deixando passar em vão a hora 

deste direito.  Eremias Delizoicov, presente”.  

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Demétrio Delizoicov, irmão 

de Eremias. 

 

O SR. DEMÉTRIO DELIZOICOV – Boa noite. Essa leitura da homenagem que 

é Uranir o nome do colega, não é? Vivian, Urariano? Essa leitura nos faz trazer à vida 

ao invés do episódio anterior que relatou a morte. Portanto, eu vou resgatar a vida do 

Eremias nessa fala bastante breve que eu pretendo fazer.  

Antes queria agradecer em nome, em meu nome e nome da minha mãe, meu pai 

é falecido, faleceu em 2010, do grande presente que o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia nos oferece. Penso que é uma homenagem bastante significativa. 
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Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui neste momento, nessa 

articulação da homenagem do Instituto Federal e da Comissão da Verdade. Nós tivemos 

uma sessão, uma sessão hoje à tarde bastante parecida como essa, onde algumas 

reivindicações da família foram feitas e espero que o encaminhamento da Comissão da 

Verdade do Estado do Estado São Paulo possa levar a reivindicação na articulação com 

a Comissão da Verdade Nacional. 

Como vocês viram, ao longo de 25 anos meus pais procuraram, digamos, 

regularizar, se esta palavra é conveniente, a situação da morte do Eremias. 

Mas mesmo assim, há 2 reinvindicações que pelos meios jurídicos estão 

disponíveis, os meus pais não conseguiram, um deles é o registro no atestado de óbito 

da selvageria cometida com o fuzilamento que ocorreu. 

E a segunda reivindicação é em relação ao corpo de Eremias que nunca pode ser 

visto após a morte, mesmo depois de que oficialmente foi dado ele como morto, toda a 

situação do cemitério onde a ossada foi incinerada não foi informada para a família. 

Então, essas duas situações ainda precisam ser esclarecidas. 

Bom, eu disse que não ia falar da morte, só para esclarecer falei, então vou falar 

um pouco da vida dele. Não sei se conseguirei ser tão brilhante quanto o colega que 

acabou de fazer a homenagem, muito embora ele tenha me citado em algumas situações, 

particularmente em relação ao interesse de Eremias na leitura e como a leitura dessas, 

desses livros mencionados influenciaram o modo de pensar dele e de atuar junto à 

sociedade e outros colegas, eu vou ousar então fazer uma breve fala. De longe sei que 

vou perder do que foi lido, né? 

De qualquer forma o Golpe Militar quando foi realizado em 1964, Eremias tinha 

13 anos, ele nasceu em 1951. Nesse período ele já era um estudante de música e um 

esportista com muitos predicados. Em 1962 ele era um judoca e venceu um campeonato 

paulista de judô na categoria dele, em primeiro lugar. 

Já nesse período ele estudava música havia 2 ou 3 anos. Ele estudou violão 

clássico e também tocava música popular. Na minha compreensão é que neste período 

através da música e da música popular surge um senso nacionalista muito grande. 
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As pessoas que se parecem fisicamente comigo, não é? Talvez recordem que nos 

anos 1960 havia uma certa, o mercado musical dava uma preferência muito grande para 

determinados tipos de música com alguma reserva, algum detrimento em relação à 

música popular brasileira, pois Eremias se engaja como um aficionado pela música 

popular brasileira. 

E, ao tocar violão, além do violão clássico, também se dedica à música popular 

brasileira. Aliás tem um violão aqui, que foi dele. Ele teve vários violões, e por vontade 

de meus pais eles gostariam que alguém tão virtuoso quanto ele pudesse tocar o violão. 

Então esse, faz 40 anos que este violão está guardado, eu não sei das condições 

dele. Esse violão não era o violão de concerto que ele utilizava, o de concerto já foi 

dado para um outro violonista, esse é o violão elétrico que ele utilizava no momento da 

vida em que ele, junto com um pianista e um baterista, procurou fazer um trio, as 

pessoas daquele período devem se recordar dos trios de música popular brasileira. 

Vários deles ocorriam. 

Então ele, 16 anos esse período, ele tinha então, organizou, se juntou com outros 

colegas, inclusive a casa dos meus pais onde havia ainda um piano era o piano onde o 

colega, onde se faziam os ensaios. 

Mas dizia, então, essa característica do Eremias fazia com que ele passasse a ter 

um nível de consciência ao começar a militar no movimento estudantil.  

Eu vou fazer um breve relato do que acontecia naquele período, um avanço para 

o período atual tendo em vista que muitos de vocês fazem cursos de licenciatura, serão 

professores nas áreas de, particularmente na área de Exatas, física, química, biologia. Eu 

sou um professor de física, ou fui, hoje atuo no programa de pós-graduação em 

Educação Científica Tecnológica. 

Neste período, no qual Eremias começa a militar no movimento estudantil, nós 

ainda tínhamos escola de poucos para poucos. O Estado era obrigado a fornecer 

simplesmente 4 anos de escolaridade para toda a população. Entendemos então o nível 

de analfabetismo que dominou e ainda domina grande parte da população brasileira há 

cerca de 50 anos. 
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O salto que pretendo dar é, neste momento, a escolaridade básica se constitui em 

12 anos. Essa situação é fruto de uma série de movimentos, de reivindicações onde 

muitas pessoas e organizações sociais e também o Estado interferiram. 

Parte disso tem a ver com o movimento estudantil que nos anos 1960 se 

organizava. Particularmente, o que chamou-se na época, no final dos anos 1960, o 

acordo MEC-USAID que entre outras coisas pretendia implementar, além de uma 

reforma na educação brasileira, a minimização, senão a eliminação da escola pública. 

É nesse momento então que a gente pode começar a entender dada essa 

sensibilidade artística e eu diria política, não é? Ainda em formação do Eremias o faz 

junto com outros colegas que também pensavam que a educação deveria ser, primeiro 

diferente do que era e segundo, uma oportunidade maior para aquelas pessoas que ainda 

não tinham e não tiveram acesso à escola. Portanto, muito diferente da situação de hoje. 

Hoje nós temos uma escola, um acesso democratizado, pela qualidade nem 

tanto. Então, este instituto tem um papel fundamental na formação de futuros 

professores para que a qualidade da educação que está sendo oferecida propicie 

transformações e não só empregos, não é? Ainda que sejam legítimos os empregos e o 

interesse dos jovens em se formar para ter empregos. 

Retomando então o período da ditadura, Eremias juntou-se com outros colegas, 

se envolve no movimento estudantil primeiramente motivado pelas questões 

educacionais quanto ao acordo MEC-USAID e se aglutina então neste período. 

Refiro-me a 1966/1967, estudantes secundaristas de várias escolas da região, 

particularmente da Zona Leste onde nós nos formamos, organizam, então, um 

movimento estudantil daquela região, entram em contato com estudantes secundaristas 

de outras regiões de São Paulo e resolvem então, organizar o movimento de tal forma 

que pudessem concorrer a uma chapa da União Paulista de Estudantes Secundaristas. 

A motivação básica ainda era as reivindicações estudantis, paralelamente a uma 

formação, eu diria política, no sentido que o colega dele chamou a atenção para a leitura 

daqueles livros. 

A picardia do Eremias em ter brincado, parece que seriamente com este colega, 

reflete bastante a personalidade dele. Ele era também um gozador. Além de ser sério nas 
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coisas que fazia, era um gozador e namorador também. As informações é que ele era o 

terror das meninas do pedaço.  

E um caso muito interessante nesta fase provavelmente em que ele estava 

questionando este colega, no primeiro dia ele aparece em casa com uma namoradinha 

nova, apresenta para mim, para os meus pais e fala, essa aqui, eu não me lembro mais, o 

nome da menina é tal, “filha de operário”. Menina com predicados, inclusive muito 

bonita, muito jeitosa. Adolescente como ele, talvez não mais do que 16 anos. 

E a noite conversando com ele, mas escuta, porque essa ênfase “filha de 

operário”? “Eu já estou com o saco cheio de gente da burguesia”, foi essa a palavra 

dele. “Quero conviver um pouco com proletários”. 

Passa então a ter um certo amadurecimento. Esta situação reflete um pouco isso 

de deixar de ler e melhor entender aspectos da sociedade brasileira. Via a leitura desses 

livros mencionados Josué de Castro, Aluísio Azevedo, e se aprofundar nas questões um 

pouco mais profundas de compreensão da realidade, daí a citação de Marx e outros. 

Estamos em 1966, ele, junto com outros colegas, organiza um movimento na 

escola em que estudava, o MMDC. Nesse momento ele fazia o curso clássico à noite, ao 

mesmo tempo que faz, na época, aquilo que chamava-se “vestibulinho” ou senão o 

sistema de ingresso para Escola Técnica e passa a cursar a Escola Técnica em 1967. 

Fazia o curso clássico à noite e durante o dia o Curso Técnico. 

Penso que foi “covardia” o que ele fez com o amigo porque essas leituras de 

filosofia, ele tivera a chance de estudar no curso clássico com os professores do MMDC 

e o curso técnico, penso que ainda hoje é assim, espero que tenha sido incluído em 

algum momento a disciplina de filosofia, estava longe, naquele período, desse tipo de 

reflexão. Se dizia que era um ensino não só tecnológico, mas com uma concepção de 

educação que tinha a ver com a tecnologia educacional. 

Quer dizer, não só o veículo, não só o conteúdo era de cunho tecnológico, mas o 

próprio veículo, a própria concepção de formação se resumia a uma concepção, na 

época, chamada de Tecnologia da Educação. 

Eremias então ao organizar junto com outros colegas este movimento no 

MMDC, um movimento grevista, ele é convidado, bastante autoritariamente, a ser 
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transferido do MMDC. Felizmente no Colégio Firmino de Proença havia pessoas um 

pouco mais lúcidas, iluminadas, não tão reacionárias e conservadoras como a grande 

maioria daquele período, 1966, no MMDC e aceitaram a transferência. 

Então Eremias continuou estudando o curso clássico à noite no Firmino de 

Proença. Para não cometer injustiças, o MMDC tinha sim, professores, quero crer, igual 

ao colega aqui que fez o depoimento enquanto professor de Eremias nesta escola, que 

também resistiam à ditadura militar. 

Havia professores sim, que também militavam dentro do possível, com apoio 

inclusive aos movimentos estudantis. Mas não com a intensidade que acabou ocorrendo 

no Firmino de Proença no período em que Eremias se transfere. 

Continua estudando, militando, tocando violão e praticando esportes. Acordava 

às 4 horas da manhã neste período para ser um remador do Corinthians. Acordava às 4 

horas da manhã, ia praticar o seu remo. Deslocava-se para frequentar aqui a escola, à 

tarde, durante o dia, se organizava politicamente nas reuniões com o seu grupo e à noite 

frequentava o MMDC. 

Nesse período já estava também em vias de profissionalização. Em que sentido? 

Já não era só um estudante, era um estudante que, por opção, militava no movimento 

político. 

Em 1968 com as grandes movimentações estudantis de São Paulo Eremias entra 

em contato também com as articulações do movimento estudantil, com as greves dos 

operários de Osasco. Este período um pouquinho antes ou neste período que ele então 

passa a ter a namoradinha que era filha de operários. E leva o apoio dos estudantes, dos 

estudantes da época o movimento dos operários de Osasco. 

Desta situação, para passar para algo de resistência mais organizado e mais 

ampla que não se limitasse não só ao movimento estudantil e também ao que se 

chamava na época Luta Operária, e com a edição do Ato Institucional número 5 de 

dezembro de 1968, Eremias e o grupo com o qual militava, que realizava este tipo de 

trabalho, pensam em fazer algo um pouco mais consistente na compreensão deles. 

A resistência já não poderia ser, na compreensão deles, simplesmente através de 

ações, discursos, passeatas e greve. Resolvem então este grupo, um grupo de cerca de 
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talvez 2 dezenas de estudantes secundaristas da Zona Leste, a integrar então a 

Vanguarda Popular Revolucionária, de tal modo a iniciar a luta armada de resistência no 

Brasil. O resto é história e parte delas vocês já ouviram aqui hoje. Era isso o que eu 

tinha para falar. 

 

(Aplausos) 

 

A SRA. VIVAN MENDES – Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer 

que a família do Eremias doou este violão para a Comissão da Verdade de São Paulo 

para que a gente possa restaurá-lo, cuidá-lo, e deixá-lo em um local onde as pessoas 

possam ter mais acesso a esta parte da história, não é? 

E a gente queria aproveitar e em nome da Comissão da Verdade agradecer 

imensamente à família do Eremias por mais um gesto de generosidade. Obrigada. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Eu queria só combinar o 

seguinte, são 21h04min e nós vamos encerrar o ato rigorosamente às 21h30min. Então, 

agora vai ter a parte sindical, a parte dos colegas, das entidades e então eu queria pedir o 

seguinte, que a gente, se vocês concordam, que a gente ficasse rigorosamente até 

21h30min, e ouvisse, porque também chegou a Delegação de Cubatão, viu Demétrio?  

O Centro, o Diretório Acadêmico lá de Cubatão tem o nome do Eremias. Queria 

até pedir para o Felipe Queiroz que viesse para a Mesa, que ele também está chegando 

lá com o pessoal de Cubatão, para que compusesse a Mesa e ficasse conosco aqui para a 

gente, para a fase final do ato. 

Então, para que todo mundo organize os tempos, é o seguinte, quem vai falar? A 

professora Guiomar pela Comissão da Verdade da UNIFESP, o Grêmio, o SINASEFE, 
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os dois companheiros do SINASEFE que estão aqui, e nós, aí nós vamos para a parte 

final. 

Então eu estou querendo fazer o agradecimento antes da parte final à Reitoria do 

Instituto Federal. O reitor tendo vindo nos receber, a diretoria geral do campus, os 

professores, agora a chegada do pessoal de Cubatão, do Diretório Acadêmico Eremias. 

O SINASEFE e o Grêmio Livre Charles Chaplin. Então, eu vou passar a palavra para a 

professora Guiomar, da Comissão da Verdade da UNIFESP. 

 

A SRA. GUIOMAR SILVA LOPES – Boa noite a todos e a todas. Quero 

cumprimentar à Mesa, ao familiar do companheiro Eremias Delizoicov. É uma honra 

participar deste evento mostrando que este companheiro teve uma vida tão intensa, se 

empenhou de uma forma tão, jogou toda a vida dele na luta revolucionária e foi, de uma 

forma tão brutal, assassinado. 

Mas hoje a gente pode estar aqui levantando toda esta história devido ao 

incansável esforço e o trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos e da Comissão 

da Verdade de São Paulo, de maneira que nós conseguimos ter essa aparência, trazer à 

tona todos os fatos. 

Eu não conheci pessoalmente o companheiro Eremias, mas eu sei que ele foi um 

militante muito importante que intensificou toda a sua, se empenhou na militância 

clandestina, na luta revolucionária e eu acho que a Comissão da Verdade da UNIFESP, 

Universidade Federal de São Paulo, quer compor, de forma que a gente possa alinhavar 

todos ao fragmentos e construir essa história em toda a sua dimensão. A gente construir 

este período e esclarecer todo este período em toda a sua dimensão. 

Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, de poder reverenciar este 

companheiro e agradecer a todos. Obrigada. 

 

(Aplausos) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Eu quero esclarecer que a 

professora Guiomar além de estar aqui nesta Mesa representando a Comissão da 

Verdade da UNIFESP, portanto uma instituição federal, ela foi presa política e foi uma 

das pessoas mais torturadas que houve que houve nesta terra. Inclusive ela nem ficou 

presa e torturada nas dependências oficiais do DOPS e DOI-CODI, ela foi transferida 

para um sítio da repressão em Parelheiros e ela foi torturada quase até a morte, mas ela 

continua como vocês vendo, resistindo e lutando para que estas coisas sejam 

esclarecidas.  

Então, eu vou passar a palavra para a companheira do Grêmio da UNIFESP, a 

companheira, perdão, Aline? Fala o seu nome, desculpe. 

 

A SRA. ALINE BAILO – Aline. (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Aline. 

 

A SRA. ALINE BAILO – Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Aline, 

hoje eu vou participar dessa atividade representando o Grêmio Estudantil Livre Charles 

Chaplin. A gestão “construção coletiva”, uma gestão recém-eleita também e 

representando a FENET que é uma Federação Nacional dos Estudantes do Ensino 

Técnico. 

Gostaria de saudar a todas as pessoas na Mesa, o irmão do Eremias e agradecer 

por esta atividade estar sendo organizada aqui, porque esta atividade, para nós da 

instituição e para o movimento estudantil, para todos os movimentos sociais, ela é muito 

importante porque mantém viva a história da nossa juventude que lutou no nosso país 

por um país mais democrático e justo. 

Então, para começar a minha fala, começar dizendo que na verdade o Eremias 

não foi o único estudante de Ensino Técnico que passou por isso. Teve o Osvaldão do 

que é hoje Instituto Federal, O CEFET/RJ, o José Montenegro de Lima que era da 
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escola que é hoje o Instituto Federal do Ceará, que se organizou politicamente para 

transformar a nossa sociedade. 

Em especial hoje que é o nosso homenageado, o Eremias, que foi um estudante 

deste campus como qualquer estudante que a gente tem hoje e que o seu diferencial foi 

principalmente ser engajado. Engajado não só nos esportes, mas na cultura, mais 

politicamente no movimento estudantil. 

E a sua motivação, como contaram a história dele, foi de ter uma grande 

indignação e senso de justiça em querer transformar a sociedade. Em lutar para derrubar 

a ditadura militar. 

E o que a gente do grêmio estudantil, a gente se reuniu para se preparar para esta 

atividade, a nossa opinião é que a gente precisa de mais estudantes como o Eremias que 

se dediquem, dediquem parte de sua vida a transformar uma sociedade, a transformar a 

nossa sociedade em algo mais justo. 

E é graças ao Eremias que hoje nós temos condições de não fazer só este debate, 

mas dos grêmios estudantis dos centros acadêmicos, do sindicato e de todos os outros 

movimentos sociais poderem se organizar e serem legítimos na nossa sociedade. 

Por isso que a nossa opinião é de que é muito importante nós participarmos das 

nossas entidades representativas que é nestes espaços, com estas ferramentas que todos 

nós temos melhores condições de resolver coletivamente, de conquistar coletivamente 

as injustiças que ainda faltam ser conquistadas na nossa sociedade, porque a nossa 

democracia ainda é muito limitada e faltam muitos direitos ainda para a gente garantir 

para os nossos estudantes e para todas as pessoas. 

Então, na nossa opinião, esta atividade da Comissão da Verdade, ela faz muito 

mais do que contar a história do Eremias, mas de 3 coisas principalmente. Em primeiro 

é o encontro da nossa juventude com a juventude do Eremias, com o encontro da nossa 

juventude com os seus contemporâneos de uma época não tão distante, mas que a mídia 

e que a história como é contada hoje faz questão de desvincular. Não mostra e não 

ensina que as reivindicações, as discordâncias e principalmente os sonhos dessas 

juventudes, elas são idênticas. Educação de qualidade, é moradia, é saúde, é direito, e 

com certeza a liberdade. 
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Em segundo lugar, a partir do momento que a gente conhece a nossa história a 

gente tem condições melhores de se cobrar uma justiça mais efetiva, porque a gente 

falar da história do Eremias não é suficiente. O Estado Brasileiro reconhece que 

cometeu estes crimes, mas a partir do momento em que a gente conhece a história, nós 

precisamos convencer as nossas instituições, as nossas organizações estudantis e 

políticas, todos os movimentos sociais a cobrar que o Estado Brasileiro puna as pessoas. 

Porque a gente precisa saber da história para punir esses responsáveis, os 

responsáveis que torturaram, aqueles que mandaram torturar, aqueles que esconderam 

os corpos e mostrar, porque gente, a gente está falando de uma época, de uma ditadura 

que já passou, mas existem muitas pessoas na nossa sociedade que ainda acham que este 

tipo de organização do Estado, que este tipo de atitude ainda é válida. Porque como o 

nosso diretor falou, existem muitos Amarildos por aí. 

A gente vê que a ditadura militar ela não deixou só resquícios, mas ela ensinou o 

Estado a reprimir as pessoas que como o Eremias, que como lutaram contra ditadura 

militar e que hoje lutam por outras coisas, também por direitos, são muito reprimidas. 

Então, em segundo lugar a gente precisa aprender a nossa história para a gente 

conseguir punir e para a gente não deixar que isso aconteça novamente. 

E em terceiro lugar, para educar a nossa geração não aceitar nunca mais um tipo 

de sociedade que destrói fisicamente os seus opositores e, principalmente, educar a 

nossa geração, os estudantes da nossa escola que a organização política das pessoas nas 

suas entidades é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para nunca mais deixar 

uma ditadura militar chegar no nosso país e para a gente conquistar todos os direitos que 

ainda faltam na nossa sociedade, na nossa educação e em todos os espaços. 

Então a gente precisa, nossa opinião do Grêmio, é de que nós precisamos ter 

muito mais, muitos mais Eremias na nossa escola e em toda a sociedade porque faltam 

muitos direitos e é com base no exemplo de vida e de atitude prática do Eremias que a 

gente vai ter condições de vencer e de conquistar o que ainda falta para todos nós. 

Obrigada. 

 

(Aplausos) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Então, para concluir, como 

o professor Valdir falou que a coisa que a gente tem que valorizar é a atividade sindical, 

2 dirigentes sindicais do SINASEFE, o Paulo Bonfim e o Felipe Queiroz. O Felipe 

Queiroz, diga-se de passagem é um dos proponentes e organizadores desta cerimônia. 

Com a palavra o Paulo Bonfim. 

O SR. PAULO BONFIM - Boa noite. Obrigado pelo convite. Agradeço aqui 

por participar da composição da Mesa, agradeço a todos vocês, boa noite a todos vocês, 

boa noite a todos os que estão aqui presentes. 

Na verdade ouvir todo este relato do Eremias é pensar em vários aspectos na 

fragilidade ainda como foi dito da nossa democracia. Há tanta coisa para a gente 

conquistar ainda. 

Por outro lado o sindicato ele tem como uma base muito forte e ele não poderia 

desistir sem pensar na luta de classes. Luta de classes que a ditadura militar eliminou, 

eliminou fisicamente, ela eliminou ideologicamente também. Fez com que todos 

acreditassem que a luta de classes, que reivindicar os nossos direitos eram coisas 

subversivas, eram coisas que deveriam ser postas para debaixo do tapete, eliminada, não 

é? 

No Brasil que até hoje a gente está tentando construir a nossa democracia, a 

gente tem um período muito longo, nós temos períodos muito longos de ausência de 

democracia, mas nada como, na minha opinião, nada como esse período triste da nossa 

história que foi a ditadura militar. É muito tocante para mim, ouvir uma história como a 

do jovem Eremias que, e tantos outros Eremias que tão cedo, não é? Perderam as suas 

vidas e de maneira tão brutal, por um Estado que se dizia onipotente, que se assumia 

como onipotente, que se dizia como dono da verdade. 

Quer dizer, as associações como a nossa associação sindical, associações 

estudantis, movimentos quaisquer que fossem, eles não existiriam naquele tempo, não 

é? Isso é muito importante para que vocês, jovens principalmente, mas jovens que estão 

aqui presentes, pensem nisso e entendam no movimento da história, no movimento das 

ciências humanas a questão principal que é entender como estas coisas aconteceram, 
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como estes tristes casos aconteceram, como eles jamais devem acontecer, mas jamais, 

desculpem, jamais esquecer destes fatos. 

A lembrança destes fatos é fundamental para quê? Para que nós nãos nos 

sintamos mais enganados, para que nós possamos nos anos seguintes, nos próximos 

anos, nos próximos tempos saber tomar as nossas decisões. Saber ir à frente, saber 

reivindicar, não esperar passivamente as coisas acontecerem também. 

Os movimentos aqui que o Brasil tem vivido nos últimos tempos mostram muito 

isso, não é? Mostrar que a gente deve fazer a nossa história e não deixar que outros 

façam porque os outros que vão fazer história podem ser outros como estes que fizeram 

esta história trágica da ditadura militar no Brasil. 

Então eu falo para o público mais jovem que está aqui, para os alunos 

principalmente, eu também sou docente, para que a gente pense isso, está nas nossas 

mãos, deve estar nas nossas mãos as decisões e as lutas. Lutar é algo muito importante, 

é muito corajoso também. Mas nós temos que ter esta coragem, esta coragem de lutar, 

de errar muitas vezes nas nossas lutas, de acertar em outras, não é? 

É com posições como estas que a gente vai conseguir construir melhor, alicerçar 

melhor a democracia no Brasil. Eu acredito nisso, de que a gente vai varrer para o lixo 

da história, mas sem esquecer disso, o que foi este período terrível da ditadura militar. 

Como eu falei, para mim é muito triste ouvir, foi a primeira vez que eu ouvi um 

relato como esse da história do Eremias. Para mim é muito tocante, deve ser tocante 

para todos nós, todo mundo deve se sentir sensibilizado, deve se sentir armado 

politicamente também para lutar por isso. Para que o que a gente já conquistou até agora 

nesse ano de 2013, a gente possa consolidar isso, falta isso: consolidar. E, a Comissão 

da Verdade tem feito esse papel assim, fundamental, eu diria, não é? Papel fundamental 

de trazer à tona essa, não propriamente essa história, não é? Mas toda essa, todo esse 

drama, não é? E as circunstâncias em que eles aconteceram e outros também que devem 

estar por aí, certamente engavetados e que a gente precisa saber. 

O Brasil precisa ter a coragem, principalmente alguns setores brasileiros, de 

assumir os seus erros do passado, falta esta coragem para várias instituições brasileiras. 
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E nós estamos aqui para dizer que tenhamos esta coragem, para fazer com que 

necessário seja finalmente resgatados e saído das gavetas das tristes memórias, não é? 

O Eremias era músico, então diria, se pudesse dizer algo, não é? Que numa das 

músicas que era muito daquela época, não é? É isso aí, sabe? Os sonhos devem 

continuar, os sonhos não envelhecem. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Felipe Queiroz, diretor de 

políticas sindicais do SINASEFE, servidor do campus de Cubatão. 

 

O SR. FELIPE QUEIROZ – Boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de me 

desculpar pelo atraso, apesar da culpa não ter sido verdadeiramente nossa, são vários 

outros fatores, principalmente para nós que viemos de longe. E aí são uns turbilhões de 

emoções e pelo que eu estou vendo eu sou o último a falar, mas vamos ver se vamos dar 

conta do treino. 

Eu vou começar a minha fala com o significado das palavras camarada e 

companheiro. Segundo a etimologia de cada uma das palavras, camarada quer dizer 

aquele que respira o mesmo ar e da mesma maneira, companheiro significa aquele que 

partilha do mesmo pão. 

O Eremias numa idade comparável aos nossos estudantes do Ensino Médio 

daqui, muitos vieram de Cubatão com a gente, se pode ver pela foto, era um menino. 

Ele na mais tenra idade ele escolheu lutar contra as injustiças de um regime nefasto e 

sombrio. Tão sombrio que muitas coisas que aconteceram não sabemos até hoje, ou 

estamos começando a saber agora. 

Uma ditadura que se inseriu em um mosaico internacional resultado de 

sucessivos golpes de estado engendrados pela hegemonia estadunidense em prol do 
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capital em detrimento dos trabalhadores. Alguns trabalhadores dos quais inclusive 

ajudamos a formar em nossa instituição. 

Pois bem, tal regime impôs consequência sofridas por nós até hoje, um exemplo 

são os acordos MEC-USAID já citados pela Mesa e nós como sindicato, como 

SINASEFE, estou falando como diretor de políticas sindicais, afirmo que somos uma 

expressão da questão social, a mais, o sindicato é a mais elementar organização da 

classe trabalhadora, daqueles que dispõem unicamente da força de trabalho para 

sobrevivência. 

Então temos assim, a obrigação de considerar Eremias Delizoicov um 

companheiro e camarada do mesmo jeito que outros como Osvaldo Orlando da Costa e 

Joelson Crispim que estudaram aqui também em nossa instituição, entre muitos outros, 

também estudantes da antiga escola técnica. 

E continuaremos nas mais variadas formas de resistência e luta para que o estado 

autocrático burguês aqui no Brasil nunca mais mate, pelo contrário, morra! Eremias 

Delizoicov, presente! 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Bom, vamos para o 

encerramento. Eu queria dizer Vivian, quando nós formos fazer, o Valério Arcary está 

conosco aqui. Ele acompanhou algumas sessões da Comissão da Verdade e da Memória 

da Convergência Socialista. Quando a Vivian e o Renan, o Renan foi aluno aqui, não é?, 

procuraram os professores e nós não imaginávamos que vocês iam organizar essa 

cerimônia à altura, embora jovem, da trajetória do Eremias, não é? 

Aqui o Eremias e os 2 primos dele, o Zé Demétrius e o Celso. E às vezes alguém 

pode perguntar porque nós estamos falando de um período político da história do Brasil 

e trazemos os familiares para tanto sofrimento, Takao Amano está lá no fundo, para 

tanto sofrimento. Porque aqui no Brasil se a gente não fizer recontar esta história do 

ponto de vista da vivificação das pessoas, tendo que trazer os familiares para fazer os 
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testemunhais, as pessoas não acreditam que a ditadura foi tão absurda ou tem que 

recorrer à ficção, à ficção. Como o Bernardo Kucinski fez para contar a história de sua 

irmã e de sua família. 

Então, esse ente fascista, essa concepção fascista do mundo, ela se materializou 

muito forte no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, e quando veio a ditadura isso 

aflorou como a expressão máxima da brutalidade, não é? Não são fenômenos 

ocasionais, esse sentimento de Direita, esse sentimento da impunidade, da crueldade, da 

tortura. 

E esse é o papel da Comissão da Verdade. Então, aprendi com o Renan, que nós 

temos 3 eixos, a verdade que é a história das vítimas, a memória que é a história das 

vítimas, a verdade que é a identificação dos assassinos, dos torturadores e a 

identificação dos mesmos e a justiça que é a possibilidade de puni-los através de 

julgamentos. 

No Brasil com essa mania da transição mansa e pacífica, vários protocolos foram 

feitos de silêncio. A Lei da Anistia e outros protocolos, o Colégio Eleitoral, outros 

protocolos foram feitos do pacto do silêncio. E hoje, os fatos que nós estamos 

discutindo aqui hoje ocorreram há 45 anos, 45 anos. E nós não conseguimos fazer com 

que esta verdade venha à tona. Quem foram aqueles militares que apareceram como 

feridos em combate? Um, Capitão Guimarães, que depois de agente da repressão se 

transformou no principal banqueiro do jogo de bicho do Rio de Janeiro, presidente das 

escolas de samba do Rio de Janeiro e uma das figuras mais importantes para a TV 

Globo na organização do carnaval carioca. 

Então, essa história precisa ser contada, precisa ser repetida para que não seja 

mais repetida e os torturadores, os assassinos têm que ser julgados pelos tribunais ou 

pela história. Ditadura nunca mais! Abaixo a ditadura, viva Eremias Delizoicov! Muito 

obrigado. 

 

(Aplausos) 
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A sessão está encerrada. 

 

*      *      * 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 107ª Audiência Pública, 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 16 de dezembro de 2013, 

Auditório Paulo Kobayashi.  

 Esta audiência é sobre o grupo de trabalho "Repressão no Campo no Estado de 

São Paulo 1948 – 1988", Comissão Nacional da Verdade. Está sendo instalada hoje, na 

107ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

dia 16 de dezembro de 2013, no Auditório Paulo Kobayashi, oitiva de depoimentos 

sobre a violência no campo no período da ditadura, a revolta dos boias-frias, os 

trabalhadores rurais e os conflitos da terra. Esclarecemos que a Comissão da Verdade 

pretende realizar todas as audiências abertas ao público. 

 Eu queria convidar para compor essa mesa, para iniciar os trabalhos o Clifford 

Andrew Welch e a Larissa Bombardi. O Cliff, da Unifesp, professor da Unifesp, 

pesquisador, e a Larissa Bombardi, da USP. Queria pedir para o Ivan Seixas, assessor 

da Comissão, que acompanhasse aqui na mesa os trabalhos.  

 Haverá praticamente quatro mesas e está aqui a Sonia Moraes, vice presidente da 

ABRA - Associação Brasileira de Reforma Agrária, a Carla Borges, representando o 

secretário municipal de direitos humanos, Rogério Sottilli. Então quem começa? Cliff 

com a palavra.  

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Obrigado. Boa tarde. Muito 

obrigado pela oportunidade de contribuir com os trabalhos da Comissão da Verdade 

Rubens Paiva. Eu queria... Como controla as imagens? 
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 Então, primeiro o título "Repressão e Resistência no Campo de São Paulo".  

O que eu quero fazer é apresentar os trabalhos que o grupo de trabalho da repressão no 

campo já começou a fazer nos últimos dois meses mais ou menos, que é baseado em 

vários trabalhos de muitos anos, de muitos pesquisadores. Mas, o grupo que participou 

muito nesse levantamento de dados eu queria agradecer todos eles, vários alunos meus e 

outros alunos de outras instituições e professores. Então é uma grande satisfação poder 

trabalhar com tanta gente comprometida com o trabalho de dar atenção para a situação 

no campo.  

 Então, a outra coisa que eu queria mostrar para começar, é essa foto aqui tirada 

por um querido colega meu, Douglas Mansur, que está aqui, não sabia que estaria, com 

certeza. E é uma imagem recente, é uma imagem de dois mundos em conflito. E quando 

a gente faz uma viagem hoje, nessas horas aqui, para o passado de 1946, para 1988 e, a 

colega Larissa vai falar sobre o século XXI também... Então tem essa relevância. É bom 

lembrar que realmente estamos falando sobre, pelo menos, duas possibilidades para o 

campo brasileiro e o campo com implicações para o mundo. De um lado algumas 

pessoas poderiam falar: “ah, tinha uma favela lá no campo”. Mas não, há uma diferença 

entre a ocupação do campo por pessoas, pessoas que moram, vivem e fazem uma 

existência e, além disso, para suas famílias no campo. E outra que é dedicada à 

produção de commodities para uso nas indústrias do Brasil, do mundo, que é o 

agronegócio. Então, um uso da terra que é totalmente ocupada para cana de açúcar e 

outro que é ocupado por gente.  

 O nosso trabalho sobre direitos humanos e as violações dos direitos humanos 

precisava formar um critério para analisar as violações para contribuir, porque são 

muitos tipos de pesquisa sobre conflito, sobre a vida social, sobre a agricultura, como 

está organizada, que cabe uma história do campo. A história das violações humanas, de 

direitos humanos, é um pouco mais recente, dada toda a atenção pelas comissões da 

verdade em vários locais no Brasil. Então, nesse sentido, a gente separou tipos de 

violações. E temos uma escala de tipos de violações para poder fazer um levantamento 

de dados sobre o que aconteceu de 1946 a 1988.  

 Na primeira tipologia temos as piores situações: assassinatos, ameaça de morte, 

graves ferimentos, intimidação, tortura, desaparecimento. Uma escala maior focada 
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numa pessoa que desaparece, é assassinada. No outro tipo, o tipo dois, temos também 

uma tendência que encontra na história do campo, das violações de direitos da 

liberdade, então: liberdade política, liberdade de expressão, cassação do voto, suspensão 

de direitos políticos, suspensão dos direitos sociais, no sentido de ser escravizado 

também. Isso é uma grande violação da liberdade. Deslocamento forçado feito de 

maneira perigosa; migração enganosa, pessoas a quem foi prometida uma vida no céu 

aqui em São Paulo, vieram aqui e acharam muita dificuldade; prisão em si. E a terceira 

categoria que a gente encontrou bastante...  

 Na verdade, o número maior de violações está nos direitos trabalhistas, em parte 

porque houve todo tipo de questionamentos sobre os direitos trabalhistas de 

camponeses, de trabalhadores rurais. Logo no final do período anterior à ditadura, foi 

decretado o Estatuto do Trabalhador Rural. Esta foi a primeira consolidação de leis que 

tratava a situação do trabalhador rural. E na letra da lei, o trabalhador rural e o pequeno 

agricultor ganharam quase os mesmos direitos trabalhistas que um operário na cidade. 

Mas na interpretação, implementação, aplicação dessas leis, principalmente com a 

entrada da ditadura, logo depois, em 1964, foi em 1963 esse estatuto, as dificuldades na 

interpretação foram grandes. Então, dezenas de milhares de trabalhadores rurais 

entraram na lei e caíram fora, já. Pouco tempo. Então a maioria dos casos que a gente 

encontrou são casos da violação de direitos trabalhistas. E a quarta categoria que a gente 

trabalhou também envolveu muitas pessoas. E isso vou mostrar num documentário, 

parte de um documentário que conta um pouco sobre essa interferência na vida privada 

das pessoas. Esses direitos são da Declaração Universal de Direitos Humanos.  

 Uma pessoa tem o direito da não interferência na vida privada, na vida pessoal, 

de ter uma casa, de ter um trabalho digno, de ter emprego, de ter um bem-estar. Isso faz 

parte dos direitos humanos. E o que ocorreu em São Paulo, no estado de São Paulo e em 

muitos outros lugares, foi uma tendência de convidar os camponeses a desmatar uma 

área fazendo um contrato boca a boca dizendo que eles podiam ficar lá por três anos, 

cinco anos, e aproveitar a terra com sua lavoura e assim ganhar uma vida. O dono da 

terra já ganhou com a madeira, a venda da madeira, e todo o trabalho de graça feito 

nessa área. Estamos falando de milhares de hectares.  E a tendência daí foi desmatar, 
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plantar e o fazendeiro mandar os jagunços, apoiado pela polícia e despejar o povo, o 

camponês. Isso ocorreu soltando o gado em cima da lavoura, queimando as casas...  

 Por tudo isso ele tem um direito, não só na Declaração Universal mas também 

em várias leis, inclusive no Estatuto da Terra, que foi aprovado no Brasil logo ali, 

durante a ditadura, protegendo a propriedade do camponês, os melhoramentos que ele 

fez na terra. Então, a casa dele... O Estado tinha que pagar uma indenização por essa 

destruição do trabalho que ele fez em cima da terra, além do estrago da situação da 

família dele, de todo o trabalho que foi feito que não foi pago e toda a luta que precisava 

fazer só para sobreviver, durante todo o processo de desmatamento. Então, essa 

categoria também tem dezenas de milhares de pessoas que sofreram essa violação, o 

conjunto de violações. Pode passar.  

 E para começar, realmente é um trabalho em progresso, porque a gente passou 

dois meses mais ou menos fazendo esse trabalho e não foi todos os dias, normalmente 

foi no final de semana em que juntamos várias pesquisadoras, nas listas do segundo 

slide lá, para preencher um formulário online, Google Docs. Isso possibilitou... Aqui na 

sala tem a ficha em papel, pode pegar, pode ver. Não vou gastar muito tempo aqui, mas 

a ideia foi de facilitar a possibilidade de fazer esse levantamento por todo mundo, pela 

internet, principalmente pelo nosso grupo, que podia fazer em casa, pegar um livro e ir 

trabalhando em seu tempo. Então pode passar, tem várias perguntas.  

 Eu não vou falar das questões por ter a ficha disponível na sala, mas produzimos 

uma tabela com 465 eventos. E são vários detalhes nos eventos sobre o que ocorreu, 

quem foi envolvido, quem sofreu, quem foi responsável... Tudo que a gente podia pegar 

de fontes primárias, de fontes mais próximas dos eventos, também fontes publicadas, 

que o historiador chama de fonte secundária. 465 casos representando mais que 300 mil 

pessoas no período de 1946 a 1988. E a gente privilegiou, trabalhou mais ou menos 

cronologicamente. Então temos mais confiança de que conseguimos relatar aqui a 

maioria dos casos disponíveis, porque poderia falar sobre a dificuldade de encontrar 

dados sobre violações de direitos humanos, porque o que acontece no campo some de 

vista. Por isso a importância dos depoimentos. Até que agora, para os anos 1940 e 1950, 

temos parentes das pessoas que sofreram que podem contar. É muito mais difícil 

encontrar as pessoas que passaram por tudo diretamente, todas as violações.  
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 Então, 465. Mas isso não seria o número de pessoas. E a partir dessa planilha 

organizamos mapas e gráficos para poder representar um pouco, de uma maneira mais 

bonita, mais eficiente, mais interessante que uma tabela, as violações. E nesse processo 

de enxugar os dados, você acaba perdendo muita coisa. Inclusive nos mapas e gráficos 

temos essencialmente quatro dados com os quais trabalhamos: o tipo de violação, o 

número de pessoas envolvidas, o local, município, e o quarto é a data, a cronologia. 

Obrigado, pode passar para o próximo slide.  

 Aqui uma representação dos dados que levantamos nesse período. Duas 

imagens: mapas do estado de São Paulo... (Discussão sobre ajustes técnicos da 

apresentação).  

 "A violação dos direitos humanos no estado de São Paulo de 1946 a 1988": 

então são mapas globais dos dados que a gente encontrou, só que separamos e eu vou 

explicar o porquê. Aqui em amarelo são as violações de tipo três, que são os direitos 

trabalhistas. E no período principalmente do final da ditadura e início da 

redemocratização tem muitas greves, vou falar sobre isso. Esse círculo aqui, dá para ver 

do outro lado um pouco, perceber? São de números de pessoas envolvidas. Então o 

círculo maior representa 65 mil pessoas. E nesse lado são 10 mil, o círculo maior são 10 

mil. E aqui, na cor vermelha, para ameaça de morte, assassinatos... Direitos violados 

contra a pessoa. O marrom são os do tipo dois, que são a questão da liberdade, trabalho 

escravo entre outras violações. E o tipo quatro são os de queimar a casa, forçar a pessoa 

fora da terra.  

 Então tem muitas coisas que a gente podia aproveitar nos mapas, por exemplo: 

os locais. Tem uma concentração de violações no período de 1946 a 1988 na região de 

Ribeirão Preto. Temos uma história lá e aqui de greves. Então vamos ver em outros 

mapas. Aqui tem um processo de despejar, expulsar os camponeses do campo durante o 

período da chamada "modernização", há expansão da cana nessa região e no anterior, 

expansão de gado, que está ocorrendo aqui. São muitos pontinhos menores, de número 

menor de pessoas, mas ainda são... O menor é 500. O menor pontinho mostrado aqui é 

500, mas vai menos. Então aqui são:  Santa Fé do Sul, aqui a Gleba Santa Rita, Pontal 

do Paranapanema, onde tem muitos assentamentos hoje em dia, uma região de bastante 

conflito por muito tempo. Esses aqui são bem interessantes porque são muito vinculados 
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com a expansão da ocupação da burguesia no litoral. É uma questão de construir 

estradas, de trazer o mercado de casas e prédios... É a ocupação que vai empurrar 

caiçaras, camponeses, povos indígenas, quilombolas, fora dessas regiões mais próximas 

do mar... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pequena... Eu queria fazer uma pergunta, desculpe interromper, por que que pegou esse 

período tão grande, de 1946 a 1988? Tem separação do que é depois de 1964 e antes?  

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Tem.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é uma curiosidade 

que eu tenho porque o Pontal teve um peso... Essa questão geográfica que eu acho 

importante que vocês fizeram... O Auro de Moura Andrade, que foi o artífice do golpe, 

é a chave do Pontal. Não é à toa que tem a cidade de Andradina, que é a porta de 

entrada do Pontal e o Auro de Moura Andrade, o Ranieri Mazzilli foram os caras que 

deram o golpe e empossaram o Castelo Branco mesmo na presença do João Goulart no 

território nacional. A questão do Pontal é uma questão... Porque você falou de um 

marco fundamental, não sei se foi como exemplo. O Pontal é um marco, lógico que a 

região de Ribeirão Preto, aquela região da cana é uma coisa muito... E mesmo aqui no 

sul... Mas o Pontal é um marco fundamental no trabalho de vocês ou é uma coisa mais 

recente, que é até pós-ditadura? 
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 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – É um ponto fundamental no nosso 

trabalho, eu acho. Eu acho que é difícil de evitar isso. Temos uma divisão de mapas por 

tempo. Aqui, 1946 a 1963; e tem o início de marcas de resistência no Pontal, que são... 

A gente acha, interpreta que a repressão, porque essas bolinhas representam a repressão, 

na verdade. Repressão é um sinal de resistência, muitas vezes. Vai gerar resistência. E 

aqui nessa Região de Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Jales, Franca, Ribeirão, alguns 

marcos aqui. Bastantes bolinhas em vários municípios do estado, muitos municípios do 

estado. Infelizmente não gravei o número. Mas você vai ver aqui na época da ditadura 

uma grande expansão nos números. E a gente talvez... Bom, isso foi o que o 

levantamento mostrou. E o Pontal tem muita representação aqui. Em parte porque foi, 

de novo, um foco de plantação de cana; de gado e depois de cana. E essa luta pela terra 

lá começa com uma expulsão... A destruição da floresta que estava lá, porque era ainda 

parque, inclusive foram indicados como parques de preservação e conservação, que 

foram cortados durante a noite, vamos dizer, foram desmatados.  

 E tem nesse período também o início dos megaprojetos: usinas hidrelétricas; e 

muitos trabalhadores foram lá para construir e daí não tinha para onde ir depois; e 

começam a entrar na luta pela terra. São várias fontes de luta nessa região e além de ser 

uma região que deu apoio para o golpe, para a sociedade rural brasileira, através da 

Sociedade Rural Brasileira, tinhas várias lideranças lá; também foi a casa, Presidente 

Prudente, do interventor da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, do José 

Rota, é dessa região também. Era um representante da ala conservadora da Igreja 

Católica que vai tomar conta pela ditadura da Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura, CONTAG, que acabou de ser estabelecida.  

 E essa concentração também no litoral. A maioria dessa luta pelo litoral ocorreu 

durante a ditadura. Vários locais no interior, Ribeirão Preto, como mencionamos. E no 

período mais recente a gente tem menos confiança sobre os dados aqui, mas acho que dá 

para levantar muito mais com facilidade, mas fomos trabalhando mais ou menos da 

Segunda Guerra para frente. E o motivo para isso foi que a gente trabalhava com o 

período indicado pela Comissão da Verdade, de 1946 a 1988, e depois a ditadura. 1963 

porque é o último ano inteiro do governo Goulart. Em 1964, já em março, no terceiro 

mês, final do terceiro mês, começa a ditadura. Então contamos isso como a ditadura e 
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todo o 1984 está dentro; e aqui, 1985, quando começa a redemocratização, a Nova 

República, a outra demarcação cronológica, em janeiro.  

 Pulei um gráfico que é outra maneira de dividir os dados. O amarelo representa 

as leis trabalhistas. Então, como eu falei, a maioria dos casos são violações de leis 

trabalhistas. O vermelho, que está por cima, são das violações, ameaças de morte, 

intimidação, morte, que eu falei no tipo um. O verde é o... Esqueci. De repente está ali 

do lado. Ah, do tipo quatro, que é o bem-estar, de ser despejado de casa, queimada, 

gado solto em cima de sua lavoura. Isso também tem uma linha de tempo embaixo. 

Então isso nos anos 1940, foram altíssimos os efeitos disso. E a questão da liberdade; se 

for claramente sobre a formação de um sindicato, e foi proibido organizar, a gente 

colocou isso nas leis trabalhistas, mas era necessário debater bastante, então 

trabalhamos muitas vezes em grupo para tentar definir e desenvolver a nossa 

metodologia. E quando foi a participação em um partido político vinculado geralmente 

com o Partido Comunista Brasileiro, a gente deixou na categoria de direitos da 

liberdade, violação da liberdade política. São linhas um pouco difíceis de delimitar bem.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essas ameaças de morte 

chegaram a gerar mortes no campo? Tem registros de morte? 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Temos, não ficou só nas ameaças.  

 Esse slide aqui mostra... Essas barras altas aqui contemplam o período do final 

da ditadura, por exemplo, a greve em Guariba, Bebedouro, os cortadores de cana e de 

laranja. O que representa uma greve? Por um lado representa um forte movimento de 

resistência. E no contexto da Nova República, os trabalhadores sentiram a possibilidade 

de levantar um movimento para melhorar sua situação. Isso geralmente no estado, ou 

cortadores de cana, grande número eram cortadores de cana, chamados boias-frias, ou 

apanhadores de laranja, que é outra grande indústria que toma conta de muita terra a 
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partir dos anos 1960. Importante agroindústria colocando, devem saber, São Paulo 

como o primeiro produtor de laranja para suco do mundo e criando grandes empresas, 

firmas que vão comprar esse negócio nos Estados Unidos, vão ser donos do negócio em 

parte nos Estados Unidos. 

  Mas aonde eu quero chegar? Tem significados um pouco diferente: aqui você 

pode dizer que são sinais de resistência mais que repressão. Mas acho que 110 mil 

trabalhadores não levantariam em greve sem motivo, então também é um sinal de 

repressão, de violações de direitos humanos. Agora, essas barras aqui em amarelo, que 

vão crescendo até 1984, são indicações do crescimento da laranja e cana no estado, e 

não tinha greves nesses momentos; essas não são greves, essas são trajetórias de 

crescimento no número de pessoas sendo exploradas como cortadoras e apanhadoras. A 

partir de 1984 você tem uma confirmação disso nas greves, mas o número de pessoas 

vai crescendo nessa época com a expansão da cana de açúcar. Ah, desculpa, da laranja. 

O amarelo começa a tomar conta de toda a imagem.   

 Por isso a gente queria deixar fora, porque são números tão altos nesse outro 

gráfico para ter uma base de comparação. E quando você tira as greves e só deixa os 

casos documentados aqui nessas barras menores; então são nos mesmos períodos, só 

que tiramos essas barras aqui, porque faz com que os outros casos quase desapareçam, 

os casos lá atrás. É uma questão de estatística que muda a representação da realidade, 

não a realidade.  

 Tirando as greves e deixando só os casos documentados de exploração mesmo... 

Porque muitos trabalhadores nesse período foram, por exemplo, levados a trabalho em 

caminhonetes, acidentes... Todo o transporte totalmente perigoso; acidente que mata 30 

cortadores de cana; eles não têm lugar para morar, então eles têm que morar no lugar 

onde morava cavalo, onde morava porco, onde morava vaca. São as condições terríveis  

que eles têm que enfrentar, que são violações importantes, significantes dos direitos 

humanos. E essas violações compõem um número grande mas a greve vai estar contra 

para salário, melhores condições de trabalho e levanta dezenas de milhares de pessoas.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O declínio do café, como 

grande produto de enriquecimento... A primeira substituição do café vem pela laranja? 

Quando começa o ciclo da laranja? 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Açúcar, cana de açúcar.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, já vem o açúcar 

direto? Algodão? 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – É.   

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o marco é o golpe de 

1964? 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Então, é muito importante essa 

época do início dos anos 1960 por dois ou mais, Larissa vai ajudar também, mas um 

grande motivo para a mudança de café para outros produtos foi a idade dos pés de café, 

não estavam produzindo tão bem. Outra: geada; então a danificação da produtividade 

dos pés de café; e outra é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana vai fazer com que 

os Estados Unidos redistribuam as cotas de compra no mercado para outros países, e 
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São Paulo, em particular, vai buscar estar dentro dessa cota, então é mais interessante de 

expandir a cana. Acho que foi em 1961, 1962 que isso começa a ter efeito, mas a cana já 

existia por séculos em São Paulo; mas vai crescer muito nos anos 1960 e de novo nos 

anos 1970 com o Proálcool. 

 

 

 A SRA. LARISSA BOMBARDI – Posso complementar?  

 Também houve a expansão do algodão nesse momento para a produção de óleo 

para cozinha, porque muda esse padrão de rural para urbano. Então as pessoas que 

costumavam cozinhar com banha de porco vão passar a cozinhar com óleo comestível. 

E algodão e amendoim são matérias-primas para esse óleo que vai ser consumido na 

grande cidade. Então uma boa parte das fazendas da região, porção oeste de São Paulo, 

Marília e região, que eram fazendas de produção de café, tem uma cidade chamada 

Cafelândia, vão ser cidades que nos anos 1960... Municípios em que já vai ter produção 

grande de oleaginosas para produção de óleo comestível, porque muda o padrão 

alimentar da população.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes do golpe...? E aí a 

Revolução Cubana de 1962... 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Os fazendeiros gostam de jogar a 

culpa nas leis trabalhistas, dizer que desde o Estatuto do Trabalhador Rural ficou caro 

demais para pagar os trabalhadores, para cuidar dos trabalhadores; então vão expulsá-

los das fazendas. Mas tinha muitos outros processos em andamento e não pode... É 

conveniente eles dizerem isso.  
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 Então a gente queria passar para os convidados e a Larissa falar. Eu só indiquei 

aqui um pouco do meu trabalho com a Comissão Camponesa Nacional, que está 

trabalhando com a Comissão da Verdade Nacional; indicar umas lutas emblemáticas do 

período e primeiro, a formação das Ligas Camponesas, organizadas pelo Partido 

Comunista Brasileiro no estado de São Paulo, na época, logo depois da Segunda Guerra 

Mundial. Essas Ligas Camponesas não são do Francisco Julião em Pernambuco, estão 

aqui em São Paulo com raízes na mobilização do Partido Comunista para tentar gerar 

apoio para seus candidatos. Eles tinham interesses políticos e ao mesmo tempo as ligas 

funcionaram como associações... Quase como sindicatos para os camponeses para 

defender os interesses deles, fazer pautas de colocar escola, melhorar as estradas, 

melhorar os preços dos produtos, melhorar as condições de vida e também apoiar 

candidatos para partidos aliados ao Partido Comunista ou do próprio Partido Comunista 

até o movimento ser reprimido, a partir da cassação do Partido Comunista, em 1947, 

quando foi feito clandestino.  

 Nestor Vera foi um camponês, temos aqui hoje um sobrinho dele, que está nesta 

imagem aqui, para falar sobre a longa luta do Nestor Vera como membro do Partido 

Comunista e o primeiro Presidente dessa Liga Camponesa de Santo Anastácio. O único 

presidente, porque foi reprimida. E tem umas citações aqui que eu acho bom... "O povo 

brasileiro precisa... O que o povo brasileiro precisa?". “Chicote e não de democracia”, 

falou um delegado de polícia naquela região.  

 E aqui é sobre a Guerra do Capim, às vezes chamada Arranca Capim. E tem um 

trecho de documentário que produzimos para mostrar, com entrevistas com... Jofre 

Correa Netto, nessa imagem aqui, o capitão camponês, e Paulo Vanzolini, que 

representava o Estado nessa luta. Vou passar rapidinho para frente... 

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS – Essa Liga Camponesa é a primeira que foi criada no 

Brasil? 
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 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Não, eu não posso afirmar isso, pelo 

menos. Tenho bastante interesse em achar a primeira Liga Camponesa, mas... São todas 

na mesma época, de 1946, que foram formadas em vários locais. O estado de São Paulo 

foi muito importante como local de formação das Ligas Camponesas por causa do peso 

político do PCB, que o PCB interpretou São Paulo de ter. E também pela organização 

dos fazendeiros no estado, então era um lugar para enfrentar o latifundiário, na lógica do 

PCB.  

 O PCB vai organizar a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do 

Brasil, depois das Ligas Camponesas, em 1954. Foi no Parque Ibirapuera que tinha o 

congresso de fundação com o apoio do governador da época. E essa União, ULTAB, vai 

fazer um trabalho, através dos militantes, de organização de associações de agricultores, 

Nestor Vera participou nessa luta, para organizar grupos e fazer uma transição para 

sindicatos. Então, por muito tempo a ideia de sindicalização dos trabalhadores rurais 

estava no ar. Mas só a partir de 1963 com o Estatuto do Trabalhador Rural, fica legal. 

Antecipou a formação de vários sindicatos. Anteciparam a lei, mas por poucos anos.  

 Essa Guerra do Capim é uma luta em Santa Fé do Sul, que eu mostrei nos 

mapas, que foi desse tipo de chamar os camponeses para desmatar a terra, plantar e 

mandar embora. Então são 800 famílias envolvidas nessa luta. A gente tem uma média, 

que é conservadora, que é de cinco pessoas por família. Então estamos falando de 

quatro mil pessoas ou mais.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pera aí, volta só pra eu 

fazer uma pergunta, por favor. Volta o slide. Esse interventor, que foi a mando do 

Governador Carvalho Pinto, Paulo Vanzolini, é o compositor, o músico? 
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 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – É o mesmo.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Ele foi o 

interventor...? 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Interventor para o Governador 

Carvalho Pinto, do Partido Democrata Cristão, e ele era um amigo pessoal do José 

Bonifácio Coutinho, que era secretário de Agricultura.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. O Plínio de 

Arruda Sampaio também fazia parte do governo Carvalho Pinto, né? 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Fez.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E deixa eu fazer outra 

pergunta: essa do Nestor Vera... Quer dizer, ele vai lá em Santo Anastácio, são fundadas 

as Ligas Camponesas... 
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 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – A Liga Camponesa. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ...No período em que o 

Partido Comunista vai para a clandestinidade.  

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – É anterior, tinha deputados na 

Constituinte.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E esses dois personagens 

que você cita aqui, vocês citam, tem o delegado Roque Calabrese e esse Coronel 

Marcondes Cabral, não é isso? A repressão, segunda tentativa em 1949, que acabou com 

a morte de um policial e 87 presos.  

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Isso.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, obrigado.  Jofre 

Correa Netto era do PCB? 
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 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Era do PCB.  

 (Pergunta inaudível de membro da plateia) 

  

 Então... Do Jofre? Registros em qual sentido? De nomes? 

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS– Registros se eles foram presos, foram incursos na Lei 

de Segurança Nacional... 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Ah sim, sim, sim... Mas acho que 

danificação e tudo isso não ocorreu. Quer dizer, registrada nos documentos do DOPS, 

registrado nos jornais e tal... 

 

 

 O SR.  IVAN SEIXAS – Era importante a gente ter esses nomes... 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Eu pessoalmente falei com várias 

pessoas que eu quero mostrar para você nos dez minutos de filme. Mas isso então é 

muito rápido, eu sei... Mas não quero tomar mais tempo.  

 Gleba Santa Rita, a luta no Pontal do Paranapanema, onde também foram 

convidados muitos camponeses para morar e desenvolver a terra. E quando virou 

interessante para a expansão da cana, tentaram expulsar. Mas eles resistiram bastante 
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durante um longo período; até o próprio lugar virou assentamento. Mas muitos 

desistiram nesse processo e muitas pessoas foram feridas.  

 No litoral sul, eu também falei um pouco sobre todo esse caso mas esse aqui é 

um caso específico de um grupo que resistiu por um tempo à sua expulsão desses locais, 

nos anos 1970, já. E aqui é uma imagem do Renê Parren, que está com a gente; porque a 

Igreja Católica é mais um muito importante participante na resistência dos camponeses 

no estado de São Paulo, para não falar do país. E Renê, como padre, trabalhou com a 

Comissão Pastoral da Terra e continuou depois trabalhando com o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra, trabalhadores rurais sem terra. Tem uma carta dele, acho que 

de 1982, apoiando os camponeses em Santa Rita com uma organização chamada 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Noroeste. Acho que foi antes da 

criação do MST.  

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS– Essa mortes têm registro de que foi assassinato?  

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Essas mortes não são assassinatos. 

Essas mortes são numerosas por morrer trabalhando ou morrer tentando chegar no 

trabalho. Acidentes, superexploração, trabalho escravo, que dá superexploração...  Então 

muitos trabalhadores nas condições do agronegócio, do complexo nos CAIs, complexos 

do agronegócio, morreram só por querer ganhar uma vida. Trabalhando... Daí a 

explosão de greves quando as condições, a oportunidade política foi maior. Tem um 

caso aqui, em Leme, de 1986, que são vários feridos, duas pessoas assassinadas no 

processo da repressão da greve e inspirando dezenas de milhares mais a entrar em greve 

depois, na ocasião, dias depois.  
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 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Eu só queria dizer, eu sou Sônia, da 

ABRA, que a ABRA foi a primeira instituição que fez um levantamento de mortes de 

boias-frias no estado de São Paulo. E esse levantamento, primeiro foi feito de uma 

forma muito difícil, porque nós não tínhamos dados, não tínhamos registros. Às vezes, 

quando íamos a alguma delegacia pra tentar registrar acidentes de automóvel com os 

caminhões muito péssimos nas estradas, eles simplesmente omitiam essas... E nós 

fizemos um levantamento quase que assim... Na raça mesmo. E foi o primeiro. Depois a 

CPT então é que tem u trabalho longo a partir desse primeiro, da ABRA, sobre a 

violência no campo, de trabalhar como o Cliff está falando. Então é só pra registrar isso. 

Está na revista da ABRA, nós temos todos... Toda essa pesquisa foi feita pelo Dr. José 

Gomes da Silva e a Vera, que era socióloga e eles foram nas estradas fazer 

levantamento. Então tem isso registrado na nossa revista da ABRA, que tem no site da 

ABRA. Obrigada.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquela revolta do 

Galdino está aí também, né? 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – E nos anos 1970, em parte inspirado 

pela formação da ABRA, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais começaram a 

participar mais na crítica das condições, de tentar conscientizar os trabalhadores mais. 

Então vai crescendo em força. Adriano? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois podia intercalar a 

fundação da ABRA e a importância que ela tem, pelo menos contar isso, registrar a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



19 

 

importância que a ABRA teve... Enfim, bom, façam a apresentação de vocês, desculpa. 

Tantas interrupções. 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Bom, eu... Agora podemos mostrar 

o vídeo? Como foi o roteiro? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês têm o controle 

total da audiência, o tempo é todinho de vocês hoje, fique tranquilo. Não tem nenhuma 

métrica... Só introduz, explica o que que é o vídeo, quem fez, do que que é... 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Esse documentário é um 

documentário que eu fiz baseado em pesquisas e entrevistas feitas em 1998, 1999, 2000, 

em Santa Fé do Sul e vários outros locais, inclusive da zoologia onde trabalhava Paulo 

Vanzolini. A entrevista é gravada no escritório dele, lá no Museu Paulista.  

 Eu selecionei duas partes. A primeira parte... Devo falar que quando eu fiz o 

trabalho eu trabalhava numa universidade nos Estados Unidos, então a preocupação foi 

um pouco mais com o espectador americano. Então por isso tem inglês em letras 

maiores e em português, letras menores. E tem um minuto de narração que não tem 

legenda, e as legendas que você vai ver estão em inglês, as pessoas falando em 

português. Então a primeira parte é sobre a tentativa de matar Jofre Correa Netto e como 

isso foi tratado, como foi visto e interpretado pela Cida, a Aparecida, que era uma 

camponesa lá e o Jofre Correa Netto que era o alvo do assassinato e uma arrendatária. 

Então essa é uma pessoa interessante na história de São Paulo. Uma arrendatária.  
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 Um fazendeiro comprava, ou falava que comprou terras, ficou com a escritura 

das terras, muitas vezes terras griladas, terras que não podiam ser vendidas e ele 

contratava outras, tipo gerentes, para arrendar porções de terra. Vamos supor, nesse caso 

são quase 10 mil hectares e ele arrenda. O fazendeiro Zico Diniz, o nome dele era Zico 

Diniz, ele arrendou dois mil hectares para um arrendatário e três mil para outro 

arrendatário. E Joaquim... Joaquim Nabuco, acredito, arrendou os três mil. E ele está 

entrevistado aqui também. Ele não é dono mas ele faz o papel de gerenciar a terra. 

Arrendou por quê? Arrendou para desmatar. E o arrendatário ganha dinheiro vendendo 

a madeira, processando a madeira. Normalmente tem uma pequena... Como chama? De 

usina... Máquina para cortar a madeira... Serraria! E fazendo aqueles blocos para apoiar 

estrada de ferro.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dormentes. 

 

 

 O SR. CLIFFORD ANDREW WELCH – Dormentes, obrigado. Então quem 

desmatou são os camponeses. Eles, na verdade, são subarrendatários, mas eles não 

ganham nada, só ganham a promessa de poder aproveitar a terra uma vez desmatada. 

Mas vamos ver nesse cenário a tentativa de reprimir Jofre Correa Netto, que... Ele foi, 

não é muito claro que ele foi lá pelo Partido Comunista. Eu, em toda a minha pesquisa, 

eu conheço ele; eu conhecia, ele morreu. Eu acho que ele não foi lá pelo Partido 

Comunista. Ele encontrou aquela briga lá e se inseriu. E ele tinha alguns talentos 

maiores que os outros, e vínculos e tal, que ele foi fazendo contato com o Partido 

Comunista e vem a representar o PCB lá, porque tinha comunistas, outros comunistas lá 

na região. Então há a tentativa de acabar com ele porque ele estimulou a formação de 

uma associação, tentar formar sindicato e tal, em 1959. E em agosto isso vai ocorrer... 

Agosto de 1959, a primeira cena. E a resolução, é a segunda parte do filme, que eu 

queria mostrar. Vai ver mais do Paulo Vanzolini. Como foi resolvida a luta nessa 

região.  
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Reprodução do documentário 

 

 

 - Lembro... Nessa avenida...Ele tomou um tiro na perna.  

 - Na perna e na boca. Uma bala parou na língua.  

 - E teve uma sorte incrível de não morrer, né? Porque o cara encostou o 

revólver. Mas ele fechou o olho ele deu o tiro. Ficou com uma bala na língua. Nunca vi 

isso.  

 - Quando eu fui atirado, eu saí Pensão Glória com uma caravana de 11 pessoas 

pra ir falar com o infeliz do Governador Carvalho Pinto, porque ele que estava no 

governo, para explicar a ele as nossas razões e o que nós queríamos aqui era 

pacificamente.  

 - O executor da tentativa de assassinato depois foi praticamente banido da 

região.  

(O vídeo é interrompido por problemas técnicos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho, Sonia, que você 

podia falar um pouco da ABRA antes de ir embora. (Discussão sobre ajustes técnicos 

para reproduzir o documentário). 

 Tudo bem, senão a Sonia não fala... Fala o nome, se apresenta, por favor.  
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 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Meu nome é Sônia Novaes Moraes, eu 

sou da ABRA desde os anos 1970, meados de 1970. Assim que me formei já fui 

trabalhar com o José Gomes na ABRA, como advogada, e começamos a nossa luta lá 

em Campinas. Falo rápido porque eu vou ter que sair, infelizmente, por causa do meu 

rodízio. Enfim, a ABRA nesse período estava em Campinas, já com uma luta muito 

grande com o pessoal do algodão sendo expulsos, arrendatários do algodão. Isso pela 

expansão da própria cidade mas também já pela expansão um pouco da cana,que hoje 

em dia é (inaudível).  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso quando? 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Isso em 1978, 1979, comecinho de 

1980. E as pesquisas nossas sobre conflitos pela possa da terra e também pelas mortes 

dos boias-frias, isso começa em seguida, no comecinho dos anos 1980, não tenho 

exatamente a data porque não tinha documento nenhum. Aliás, a ABRA, durante o 

período do regime militar foi a única revista publicada desde 1972 até hoje, vamos dizer 

assim, é o único documento sobre reforma agrária, esse tema. Aliás, todos os nossos 

exilados fora do Brasil, o único documento que eles recebiam sobre a violência no 

campo, sobre a reforma agrária, era a revistinha da ABRA, que antes chamava boletim, 

depois passou a ser uma revista. Então nós começamos a investir muito nessa área de 

levantar números, dados sobre conflitos pela posse da terra.  

 Tivemos uma pesquisa financiada pela Fundação Ford, que aliás foi um 

problema porque nós não queríamos receber dinheiro americano. Passamos quase dois 

anos preocupadíssimos com isso: o que que os nossos amigos campesinos iriam dizer? 

Mas acabamos recebendo e fizemos também uma pesquisa no Bico do Papagaio. Foi 

também uma das primeiras pesquisas sobre as mortes ali da região do Bico do Papagaio, 

que hoje é Tocantins, enfim. Foi uma das maiores tragédias esse levantamento que a 
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gente fez na década de 1980. E no estado de São Paulo, mais especificamente sobre esse 

assunto que nós estamos aqui falando, foi sobre as mortes dos boias-frias nas estradas, 

que como eu disse, foi muito difícil. Então a ABRA, na verdade, foi esse ponto. E por 

que que a ABRA conseguiu passar todo o regime militar falando de reforma agrária, 

denunciando as mortes dos trabalhadores, as expulsões, todo tipo de violações que já 

foram dadas? Porque no nosso estatuto, quando a ABRA foi criada, em 1967, havia o 

seguinte: a ABRA será criada para defender o Estatuto da Terra, que era de 1964. O 

José Gomes e o grupo que fundou a ABRA dizia o seguinte, eles participaram da 

elaboração do estatuto, isso é que é mais incrível. Eles fizeram parte do IPES. O IPES 

era um instituto financiado pelos americanos para ter uma política alternativa e 

combater as ligas camponesas. Então todo o Estatuto da Terra foi feito para ser uma 

resposta. 

 

 

 A SRA. LARISSA BOMBARDI – Me permite?  

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Claro. 

 

 

 A SRA. LARISSA BOMBARDI – Esse grupo que foi gestar, e de fato, 

planejar o Estatuto da Terra, estava no estado de São Paulo, é o grupo do José Bonifácio 

Coutinho Nogueira, que elaborou a Lei de Revisão Agrária de São Paulo. O Plínio era 

chefe da Casa Civil do governo Carvalho Pinto. Então era o grupo que já estava no 

governo do estado de São Paulo. De alguma forma dá pra gente dizer que o governo do 

estado de São Paulo protagonizou a reforma agrária no sentido legal, daquilo que viria a 

ser o Estatuto da Terra, né, Sônia? Uma resposta pra conter... 
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 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Foi uma das origens. Uma das origens 

foi realmente aqui o grupo do Carvalho Pinto. Esse grupo vai para o Rio... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 1962, né? 1962... 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – 1962. Ele vai para o Rio de Janeiro. No 

Rio de Janeiro, une-se ao pessoal, que era também... Como é que chamava? Você 

lembra o nome de um dos também ideólogos do Estatuto da Terra...? Paulo de Assis 

Ribeiro, que era um carioca também, era um economista ou agrônomo, não me lembro. 

E isso tudo, eles se juntam e em um mês eles redigem o Estatuto da Terra. E esse 

pessoal que redigiu já tinha feito cursos, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, no 

Banco Mundial... Tinha essa influência muito grande dessa reforma agrária que foi 

imposta para todos os países da América Latina.  

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Só uma pequena intervenção, a 

"Aliança para o Progresso".  

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Exatamente, essa que é a origem.  
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 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – O contexto foi uma resposta à 

Revolução Cubana chamada "Aliança para o Progresso". E a reforma agrária foi vista 

como essencial para combater as tendências revolucionárias... 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – A reforma agrária. O Mobral, foi outra 

revolução, e as casas populares. Foram os três, vamos dizer assim, substratos 

ideológicos do golpe militar. E o Estatuto da Terra, por incrível que pareça... Eu sou 

advogada, estudei isso, porque a minha formação é em direito agrário, é incrível. É 

assustador, é muito mais progressista... 

 

 

 O SR. RENÊ PARREN – Teve também a ascensão do movimento de 

(inaudível). É isso também. Foi um ascensão tempo de João Goulart. Então esse fluxo aí 

que contribuiu para ter uma elaboração mais progressista.  

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Claro, não só isso, padre Renê, como 

também... A gente tem pouco tempo aqui mas isso é uma história que a gente precisa 

contar, porque essa história do Brasil é fantástica. Eu tenho um orgulho muito grande de 

ter participado de parte disso. Mas o que é importante nisso é que esse movimento 

exatamente é o que faz com que o Estado tenha que ter alguma resposta. E o Carvalho 

Pinto, a Larissa, a tese dela é fantástica nisso; ele dá essa resposta.  

O medo das Ligas Camponesas aqui é que faz com que haja a Lei de Revisão Agrária, 

que na verdade só não chamou reforma agrária porque o bispo não quis. Achou que ia 

ser meio complicado.  
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 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Eu diria que no estado de São 

Paulo acho que foi medo do Partido Comunista, e não as ligas.   

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Sim, mas também das ligas porque na 

época o Julião tinha uma influência muito grande aqui. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

interrupção, porque quando o Jânio cai e o Tancredo Neves organiza o parlamentarismo, 

a Democracia Cristã, através do Montoro, de outros, fazia um enfrentamento aberto ao 

Partido Comunista. Tinha uma tensão muito grande nas relações entre os comunistas. 

Quer dizer, depois, isso na ditadura vai assumir outros contornos.  

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Muda completamente.  

 

 

O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – O ministro do Trabalho é o 

Montoro.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... O Stédile fala, naquele 

documentário, daquela aliança, da criação, pela Igreja Católica, através do padre... Bom, 

o confronto que teve da igreja, eu não me lembro o nome do padre... 

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Reforma agrária branca... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  A TV Assembleia passou 

o documentário. Então essa tensão da Igreja Católica, que era representada 

politicamente... Gerou uma confusão porque como é que o Plínio de Arruda Sampaio 

fazia parte do governo Carvalho Pinto, que houve uma intervenção quase 

anticomunista... contra as ligas então... Eu sei que a senhora precisa ir embora, tal, mas 

precisava ficar um pouco claro, porque... Aí o golpe vem em seguida e vem com força 

total.  

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Eu acho que a Larissa tem os 

levantamentos, ela vai poder dizer. Eu só vou terminar isso porque infelizmente eu... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque o Franco 

Montoro, pelo menos no período de parlamentarismo, ele era de um anticomunismo 

total...radical. 
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 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Completo. Mas exatamente por isso ele 

tinha medo das ligas e um dos discursos que se dizia internamente, que o Plínio até 

conta, dos discursos, por exemplo, do Julião, da época, lá no Nordeste. O Julião, 

inclusive nós não tínhamos lei de reforma agrária no Brasil. O Julião dizia mesmo: “eu 

vou à luta com o Código Civil na mão". Era o único jeito de pedir os direitos 

trabalhistas dos “escravos” das usinas, dos trabalhadores nas usinas do nordeste. Isso se 

refletia aqui também, esse medo desse comunismo. Então a resposta dessa legislação de 

São Paulo, ela vem através desse medo. Desapropriam, como a Larissa vai contar, cinco 

fazendas para assentar. Uma das fazendas tem um sucesso hoje fantástico, que é a 

Reforma Agrária aqui de Campinas. O bairro Reforma Agrária, que é altamente 

produtivo. É de pequenos proprietários que têm de dois a cinco hectares. É a tese da 

Larissa. Mas eu vou só terminar o papel da ABRA nisso.  

 A ABRA, quando em 1967 ela é criada, é porque todos aqueles que fundaram, 

escreveram o Estatuto da Terra estavam desolados, porque o Estatuto da Terra foi só um 

documento pra americano ver. Não era um documento pra ser efetivo. Então há uma 

saída desse grupo do governo militar, fundam a ABRA e o que o José Gomes dizia: a 

ABRA é uma lamparina da reforma agrária. E ela viveu todos esses anos. Várias vezes 

eu sabia do Dr. Gomes, algumas vezes eu cheguei a ir... Nós éramos chamados a depor 

no DOPS. "Por que que tinha essa revista? A troco de que essa associação? O que que 

fazia? Por que que estava ligada aos sindicatos...?" E o José Gomes dizia “não, não, mas 

a nossa associação está defendendo uma lei do Marechal Castelo Branco, está aqui o 

nosso estatuto”. Eles não tinham o que fazer com a ABRA... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas a ABRA é fundada 

em... 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – 1967.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



29 

 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, depois do golpe... 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Depois do Golpe Militar, mas na 

verdade, pelas pessoas que escreveram o Estatuto da Terra para o regime militar, 

entendeu? Foi o mesmo grupo.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas deixa eu... Pra mim é 

fundamental estabelecer a cronologia. Esse grupo que vai formar a ABRA, escreve o 

estatuto, era um grupo da Democracia Cristã, não era? 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Exatamente.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os Gomes da Silva, todo 

mundo... 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Os Grazianos, Gomes da Silva, tinha o 

Urbano...O Urbano era do PC, depois que foi da CONTAG. O Urbano foi um dos que...  
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 O SR. – Moacir Palmeira. 

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Moacir Palmeira, lógico. Era um 

grupo, o José Gomes ainda dizia: "o nosso ponto em comum é a reforma agrária. Não 

importa o partido aqui o partido lá, nós temos em comum a vontade de fazer a reforma 

agrária". Então, também o José Gomes, depois, quando ele vem para o governo 

Montoro, a única condição pra ele aceitar o cargo de secretário da Agricultura foi se ele 

pudesse fazer assentamento. Aí nós também trabalhamos com... O Plínio Sampaio nos 

ajudou muito. Eu estive com o José Gomes; nós fizemos a lei do Itesp, que hoje é o 

Itesp, na época. Aliás, foi o Plínio Sampaio que descobriu uma brecha na lei dizendo o 

seguinte: “O Estatuto da Terra não permite que os estados façam reforma agrária a não 

ser através de delegação, de convênio”. Só que o Estatuto da Terra não fala nada com 

relação às terras públicas dos estados. Então nós vamos regular a terra pública no estado 

de São Paulo. E fizemos então, a legislação foi à proposta, o Montoro não chegou a 

assinar, foi no governo seguinte; mas nós chegamos a fazer então os planos de 

valorização das terra públicas do estado de São Paulo.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Principalmente as do 

Pontal.  

 

 

 A SRA. SÔNIA NOVAES MORAES – Todas, todas as terras públicas. Todas 

as secretarias deveriam oferecer à secretaria de Agricultura as terras públicas que não 
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estavam sendo usadas ou para pesquisa ou para coisas, para fazer assentamentos. Essa 

foi a condição do José Gomes de assumir a secretaria de agricultura na época do 

Montoro. E assim foi, eu acho que nós temos hoje muitos assentamentos dessa época. 

Coisa que a partir, vamos dizer assim, eu não sei de que ano, o Osvaldo vai me dizer; 

nós começamos a deteriorar isso, porque todos esses assentamentos que foram feitos 

com o princípio do Estatuto da Terra, que era pra valorizar... E nós avançamos, a lei 

paulista avança com relação ao Estatuto da Terra. Eu ajudei a escrever a lei, por isso que 

foi uma coisa muito trabalhada. Quando nós pensamos a terra pública para fazer essa 

legislação, nós não vamos já colocar que essas terras serão privatizadas, elas deverão 

permanecer como terra pública. E o Estatuto da Terra diz o seguinte: “Toda área 

desapropriada deve ser privatizada”, ela deve ser entregue com propriedade ao 

trabalhador rural. E o que que nós pensamos? Vamos fazer uma lei na qual o Estado 

mantenha a propriedade da terra pública para que ela não se perca e o Estado então vai 

dar concessão de uso dessa terra, ou concessão do direito real de uso. Pode até ser para 

os filhos, para os netos e tudo mais. Se alguma comunidade, se algum assentamento 

achar que quer a propriedade, então vai ter que ter uma lei especial junto à assembleia. 

Ele vai com o deputado ou o próprio Estado propõe uma votação para essa terra ser 

então cedida ou vendida para os trabalhadores assentados. Infelizmente...  

 Bom, eu acho que felizmente nós ainda temos as terras públicas e a legislação de 

regularização das terras, principalmente na questão do Pontal. Mas, todo esse projeto 

dessa lei foi totalmente desvirtuado nesses últimos anos. Nesses últimos 15 anos nós 

temos arrendamento de terra pública para cana e isso é proibido. Então hoje, se me 

perguntarem sobre a lei do estado de São Paulo, eu diria que ela é completamente 

inconstitucional pelo que ela não perseguiu aquilo que prevê o nosso Estatuto da Terra. 

E outra: eu acho que tem uma coisa mais grave nisso tudo: é que o Estatuto da Terra, na 

constituinte de 1988, aqui em São Paulo é de 1989, esse grupo que elaborou a parte 

agrária da constituinte, ela previa daí que os assentados pelo governo do estado fossem 

reconhecidos também. Nós fizemos tudo para que isso fosse reconhecido como reforma 

agrária a partir de 1988, 1989. E isso está sendo desrespeitado. Infelizmente, hoje, se me 

perguntarem, eu diria que a lei do estado de São Paulo é inconstitucional pelo que ela 

deturpou do projeto de reforma agrária. Eu fico por aqui, quero pedir desculpas mas... 

(Aplausos) 
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Virei outras vezes porque tenho muito pra contar e a Larissa sabe disso.  

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS – Vamos passar o filme?  

 

 

Reprodução do documentário 

 

 

 - Lembro... Nessa avenida...Ele tomou um tiro na perna.  

 - Na perna e na boca. Uma bala parou na língua.  

 - E teve uma sorte incrível de não morrer, né? Porque o cara encostou o 

revólver. Mas ele fechou o olho ele deu o tiro. Ficou com uma bala na língua. Nunca vi 

isso.  

 - Quando eu fui atirado, eu saí Pensão Glória com uma caravana de 11 pessoas 

pra ir falar com o infeliz do Governador Carvalho Pinto, porque ele que estava no 

governo, para explicar a ele as nossas razões e o que nós queríamos aqui era 

pacificamente.  

 - O executor da tentativa de assassinato depois foi praticamente banido da 

região.  

 

(São feitos ajustes técnicos na reprodução do vídeo e ele é novamente executado) 

 

 - Lembro... Nessa avenida...Ele tomou um tiro na perna.  
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 - Na perna e na boca. Uma bala parou na língua.  

 - E teve uma sorte incrível de não morrer, né? Porque o cara encostou o 

revólver. Mas ele fechou o olho ele deu o tiro. Ficou com uma bala na língua. Nunca vi 

isso.  

 - Quando eu fui atirado, eu saí Pensão Glória com uma caravana de 11 pessoas 

pra ir falar com o infeliz do Governador Carvalho Pinto, porque ele que estava no 

governo, para explicar a ele as nossas razões e o que nós queríamos aqui era 

pacificamente.  

 - O executor da tentativa de assassinato depois foi praticamente banido da 

região.  

 (Os membros da mesa discutem ajustes técnicos) 

 

 

 A SRA. LARISSA BOMBARDI – Em primeiro lugar eu quero agradecer a 

oportunidade de colaborar com a Comissão da Verdade, especialmente com relação à 

interpretação do que foi a repressão no campo em São Paulo durante a ditadura, mas não 

só, antes e depois também. A minha fala caminha no mesmo sentido da fala do Cliff. Eu 

acho que talvez minha contribuição seja pensar um pouco a espacialidade desses 

conflitos e tentar pensar com vocês qual que é o eixo dos conflitos. Onde é que está o 

eixo e na minha perspectiva o eixo está na terra, na propriedade privada da terra, na 

transformação da terra em propriedade privada no estado de São Paulo. Então, os mapas 

estão divididos em três períodos: um período  pré-ditadura, depois o período da ditadura 

e o período pós-ditadura. Esse mapa é um mapa em que a gente tem os conflitos no 

campo em São Paulo, de 1945 a 1964, quer dizer, justamente o período anterior à 

ditadura, que traz... Com esse mapa a gente consegue perceber o contexto histórico que 

o Cliff já discutiu e que a Sônia apontou também. Quer dizer, o que que está 

acontecendo no campo em São Paulo anteriormente à ditadura e à essa lei que houve no 

estado de São Paulo chamada Lei de Revisão Agrária que precede o Estatuto da Terra 

em âmbito nacional? 
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 Vejam só: o que que chama atenção, primeira coisa que chama atenção quando a  

gente vê esse mapa? É a quantidade de conflitos. Quer dizer, o estado de São Paulo 

inteiro coalhado de conflitos e poucos sabemos sobre isso em geral. O que mais chama 

atenção? Pensando no eixo central aqui do estado de São Paulo, como Jaú, a gente tem 

um corte sudeste, sudoeste-nordeste do estado; então, toda essa porção oeste do estado 

conflitada. O que mais chama atenção? Chama atenção um núcleo muito grande de 

conflitos aqui na região de São José do Rio Preto. E se eu fosse traçar os eixos das 

ferrovias, também ficaria claro como a gente tem eixo de ferrovia, aqui, eixo de ferrovia 

aqui e eixo de ferrovia aqui. A gente tem uma expansão para oeste, tem uma expansão 

da fronteira agrícola no estado de São Paulo para oeste. O que que está acontecendo 

nesse momento no campo? A gente tem no período... Gente, não vou conseguir me 

concentrar, desculpa, se vocês ficarem falando assim...Eu sou professora, tenho mania 

de querer ouvir minha própria voz enquanto eu estou falando. 

 Vejam, a gente tem nesse oeste paulista, nesse noroeste paulista, uma coisa 

específica que é a questão da abertura de fazenda de gado. Então quando o Cliff está 

falando sobre o movimento Arranca Capim, e Santa Fé do Sul está aqui; a gente tem um 

processo de abertura de fazenda de gado. Como que se dá no Brasil o processo de 

abertura de fazenda de gado? Em geral essas fazendas são terras devolutas, terras 

públicas, portanto; e o fazendeiro com título ou sem título de terra começa o processo de 

abertura sem gastar um tostão. Como é que se dá isso sem gastar um tostão? 

Arrendando a terra. Então "empresta", arrenda camponeses sem terra para que eles 

desmatem; então a gente tem um processo de desmatamento dessas áreas e que eles 

plantem os gêneros para sua sobrevivência durante dois, três anos, e ao final desse 

contrato, em geral um contrato verbal, eles deixem o pasto plantado. Isso não é uma 

coisa desse momento histórico específico.  

 Hoje se a gente for ver os processos de abertura de fazenda na Amazônia são 

nesse estilo que a gente está contando. Então o sujeito sem título de terra ganha de graça 

o trabalho do trabalhador; ganha a renda da terra.  Então o que que está presente nesses 

conflitos? Um processo de privatização das terras do estado de São Paulo. Então a gente 

tem junto atuando: as companhias de estrada de ferro, que são ao mesmo tempo 

companhias de terra. Então se faz as estradas de terra e ao mesmo tempo loteia-se essas 
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terras. Só que são terras em que a gente já tem pessoas ocupando. A gente tem os 

camponeses posseiros. O que que são os posseiros? São os camponeses que trabalham 

para o sustento da família sem que tenham título de propriedade.  

 E por que essa abertura? O que que está acontecendo no momento no mundo? A 

gente tem uma grande expansão de criação de gado no estado de São Paulo, sobretudo 

no pós-guerra, e instalação de empresas frigoríficas, sobretudo inglesas. Eu vou falar 

dois nomes aqui: Frigorífico Armour e Swift. Não é estranho pra ninguém. Então a 

gente tem os anos 1950, é a década da instalação e expansão dessas fazendas em direção 

ao oeste paulista.  

 O que mais é possível a gente ver? Esses municípios que estão pintados em 

verde são municípios em que a Lei de Revisão Agrária foi instaurada, digamos assim, 

em que áreas foram destinadas para a reforma agrária durante o governo Carvalho Pinto. 

Então o Carvalho Pinto assume em 1959, é o ano do Fidel, em Cuba. Há toda essa 

mobilização no campo, vou chamar a atenção de vocês para a legenda desse mapa: as 

mãozinhas significam trabalho escravo ou escravidão por dívida; a bandeirinha 

vermelha: mobilização política camponesa; as pegadinhas: perseguição política a 

camponeses e trabalhadores rurais; as bombinhas: violência contra camponeses e 

trabalhadores rurais e as cercas, conflitos por terra.  

 Então quando a gente vê esse tipo de legenda parece que estamos falando de 

agora, não? De conflitos que vivenciamos no presente, mas isso estava já posto no 

campo no estado de São Paulo antes dos anos 1960. Então quando a Sônia fala do 

governo Carvalho Pinto, qual era o momento histórico? É um grande medo do avanço 

do comunismo. Então a gente tem sim, como Cliff já mostrou, a atuação do Partido 

Comunista no campo muito fortemente. Então a gente tem todos esses conflitos postos. 

A própria Fazenda Santa Helena, em Marília, que foi alvo da Lei de Revisão Agrária, 

nela houve ocupação de terra, ocupação como a gente conhece hoje: ocupação de 

camponeses, ocupando a terra, lutando pela terra... E ela foi uma das áreas em que 

houve essa instauração da Lei de Revisão Agrária e pra vocês terem uma ideia do peso 

político que isso teve no estado de São Paulo, um dos programas de televisão, a TV no 

Brasil era nascente. 
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 Havia um programa de uma pessoa chamada Blota Júnior, acho que os mais 

velhos vão se lembrar disso, e era um programa de auditório que trazia temas 

polêmicos. Hoje seria a liberação da maconha, sei lá, e um dos temas foi a Lei de 

Revisão Agrária. E a CNBB naquele momento se posicionou a favor da lei dizendo 

assim: “apoiemos essa lei racional antes que os balões de pólvora do comunismo se 

espalhem pelo campo, antes que o sangue se espalhe, vamos evitar o que houve em 

Cuba”, enfim. Então havia uma determinação da ONU para que os países da América 

Latina realizassem a reforma agrária no sentido mesmo de conter o avanço do 

comunismo. Então, só pra lembrar uma coisa que a gente já falou de manhã e que o 

Cliff já falou: a gente tinha atuação sim do Partido Comunista e tinha ligas organizadas 

no campo em São Paulo. Então quando eu pego, durante a tese de doutorado, quando eu 

peguei os documentos da polícia de Marília, por exemplo, havia troca de informações 

com a polícia do Paraná a respeito da atuação de lideranças comunistas.  

 O Jofre atuou aqui na região de Santa Fé do Sul e atuou também no Pontal do 

Paranapanema.  Enfim, é importante pensar que esse campo estava mobilizado, que essa 

área de Santa Fé do Sul, no início do século XX era uma área indígena, a gente não 

pode esquecer disso, porque o primeiro massacre é o massacre indígena, posteriormente 

é o massacre camponês. Então essa área de Santa Fé do Sul é a área dos índios 

Kaingang, que foram exterminados para abertura de terras.  

 Então, ainda no oeste paulista a gente tem esse processo de abertura de fazendas. 

Eu entrevistei camponeses aqui de Fernandópolis que vivenciaram isso e contam sobre 

a atuação de jagunços no campo, posseiros que sofreram ameaça direta de morte para 

poder sobreviver na terra. Então a gente tem muito migrante nordestino durante esse 

período no oeste paulista. Então acho que sobre esse período, essa Revolta do Arranca 

Capim, que a gente estava assistindo um trecho do vídeo, ela tem início no final dos 

anos 1950, início dos 1960, e depois ela retorna no final dos anos 1960 durante a 

ditadura mesmo. O que que eu acho importante dizer também a respeito do estado de 

São Paulo? 

 Essa lei do governo Carvalho Pinto, o Plínio de Arruda Sampaio era subchefe da 

Casa Civil do governo do estado de São Paulo, e essa lei propunha que se assentassem 

de 500 a mil famílias anualmente com cobrança do Imposto Territorial Rural 
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progressiva conforme a extensividade da terra e sua improdutividade. Então quanto 

maiores e mais improdutivas as terras haveria uma taxação maior do Imposto Territorial 

Rural. O candidato vencedor da eleição seguinte no estado de São Paulo foi o Adhemar 

de Barros, amplamente apoiado pelos latifundiários. Botou por terra esse projeto da Lei 

de Revisão Agrária e o Plínio conta que a primeira emenda da Constituição de 1946 foi 

a de tirar o Imposto Territorial Rural da competência dos estados e passar para os 

municípios, que era pra solapar de qualquer forma essa proposta de revisão agrária. 

Então chamar a atenção de vocês para esse eixo de conflitos no sentido nordeste-

sudoeste do estado.   

 Nesse próximo slide a gente tem os conflitos durante a ditadura. A maior 

ocorrência está com cores mais escuras, então a gente vê uma concentração dos 

conflitos no litoral e no Vale do Ribeira. O que que está acontecendo nesse momento? 

Acho que três coisas muito importantes. Um: especulação imobiliária no litoral paulista; 

então dá pra ver a quantidade de conflitos não só no Vale do Ribeira, mas mesmo no 

norte, no litoral norte do estado de São Paulo, Bertioga, Ubatuba. Hoje a gente tem 

comunidade quilombola reconhecida no município de Ubatuba, por exemplo. Então a 

gente tem aqui: quilombolas, caiçaras e camponeses lutando pela permanência na terra 

contra o quê? Contra a especulação imobiliária no litoral, que foi uma coisa tremenda 

nesse período.  

 O outro fator: a criação dos parques estaduais, que coíbem a reprodução 

camponesa, e outra coisa que eu acho que é importante a gente falar: a atuação do 

Lamarca no litoral. Então a gente tem o campo conflitado nesse período. E queria 

chamar atenção: se a gente comparar esse mapa do período anterior à ditadura com o 

período da ditadura a gente vê uma migração para o oeste desses conflitos, está certo? 

Aqui o Pontal do Paranapanema começa a aparecer com força, que no período anterior 

ainda não aparecia com tanta. Então veja: a gente tem posseiros aqui e posseiros 

também no Pontal. O que que é importante dizer? Um dos grandes grileiros do Pontal 

do Paranapanema era irmão do governador Adhemar de Barros. Então esse processo de 

privatização das terras que começa na ditadura e, portanto, no final do governo 

Adhemar de Barros, é um processo... A gente está vendo um processo de grilagem das 

terras do Pontal.  
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 Nesse período então, 42% do conflitos está no litoral e no Vale do Ribeira e 

19%, segunda área com maior número de conflitos, já é o Pontal do Paranapanema. O 

que mais é importante a gente prestar atenção nesse mapa aqui? Nessa região aqui, que 

é a região de Ribeirão Preto, a gente vê que os conflitos estão relacionados com 

mobilização política e trabalho escravo, são conflitos de ordem trabalhista, percebem? 

Então o que acontece? Onde a propriedade da terra está instaurada, digamos assim, onde 

a gente tem o agronegócio instaurado, os conflitos são de ordem trabalhista.  

 Aonde a gente tem avanço da fronteira agrícola e avanço da propriedade privada 

da terra sobre as terras camponesas, sobre as terras de posseiros, a gente tem conflito de 

luta pela terra. Então as ocorrências mudam. Então vejam: essa região, que é o núcleo 

da cana de açúcar no estado de São Paulo, os conflitos são de ordem trabalhista já nesse 

período, que é o período da ditadura. Em compensação, no oeste do estado, Vale do 

Ribeira e outras porções a gente tem conflitos por terra. Então acho importante chamar 

atenção sobre isso. O que que é importante também falar? O Adriano Diogo falou a 

respeito do Galdino. Galdino é uma liderança, um profeta.  

 Lá em cima, Ilha Solteira, município de Ilha Solteira... Durante a construção da 

usina de Ilha Solteira, houve uma figura, um líder messiânico chamado Galdino, ou 

conhecido também como Aparecidão. Foi líder messiânico, porque ele era um benzedor 

mesmo. Tinha um cunho de um catolicismo rústico, vamos dizer assim; ele benzia e 

liderou os camponeses para resistirem à inundação das suas terras. Esse líder foi preso 

pela ditadura, não em polícia... Foi preso no manicômio judiciário do Juqueri. Ficou 12 

anos preso no manicômio judiciário... Exatamente, e o laudo era de que ele era 

esquizofrênico. O laudo psiquiátrico era de esquizofrenia. Mas ele foi um líder 

messiânico importantíssimo. Messiânico, inclusive, ele foi chamado de "profeta das 

águas". Tem o filme, né? Enfim, o Aparecidão. Ele atuou nessa porção do estado de São 

Paulo. E a gente vê também a região de Andradina, já vai aparecer. Muda um pouco o 

tom dos conflitos no campo, em São Paulo.  

 No período pré-ditadura a gente tem o Partido Comunista atuando no campo e aí 

no final dos anos 1960, e sobretudo nos 1970, a gente tem a Igreja Católica atuando; a 

gente tem a Teologia da Libertação e atuação da Igreja. A Igreja é quem vai, de alguma 

maneira, protagonizar esse processo de mobilização e conscientização política e isso 
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fica claro. Andradina está aqui nessa porção. O município de Andradina está destacado 

em amarelo, já com ocorrências e essas ocorrências têm a ver com a permanência, com 

a luta pela permanência das famílias nessa terra que era grilada pela família Abdalla. A 

mesma que é proprietária de terras em Americana; dita proprietária, né? Porque grila 

terras no município de Americana, onde a gente tem hoje o Assentamento Milton 

Santos. 

 Então, nessa região de Araçatuba aqui a gente vai ter essa resistência camponesa 

em conflito com a família Abdalla. E em Marília a gente tem camponeses que vão 

resistir à saída da terra. São camponeses assentados nessa fazenda da Lei de Revisão 

Agrária, que com o governo Adhemar de Barros não consegue mais permanecer na terra 

em função da majoração da parcela de terra que eles deveriam arcar. As terras foram 

compradas pelos camponeses em longos anos.  

 Então, que que é importante dizer? Os conflitos nesse período da ditadura, dos 

conflitos, 62% foram conflitos de luta pela terra. Está certo? Então a Igreja passa a atuar 

depois dos anos 1960, sobretudo nos 1970 e um dos tons da luta pela terra era, inclusive 

nas faixas do Movimento Sem Terra de Sumaré era: Terra, dom de Deus. Então tem 

essa conotação da legitimidade de ocupação da terra, ao invés da questão da legalidade, 

a questão do legítimo é que vai aparecer. É justo que se ocupe uma terra pra eu poder 

nela trabalhar. É isso que vai ser o tom das ocupações e da luta pela terra a partir dos 

anos 1980. 

 Nesse mapa eu trouxe... É o período que é o final da ditadura até 2004. Os 

municípios que estão em cor dá para vocês verem que são municípios em que houve 

ocorrência relacionada a conflito pela terra. Dá pra ver que em todas, absolutamente 

todas as regiões administrativas do estado de São Paulo a gente teve ocorrências das 

mais variadas formas, desde conflitos por terra, de novo violência contra camponeses e 

trabalhadores; ocupação, mobilização política, trabalho escravo, escravidão por dívida. 

De novo as áreas em que a gente tem o agronegócio constituído, ou se preferirmos, a 

propriedade privada da terra instaurada, são áreas em que predomina o tipo de conflito 

trabalhista. Está certo?  
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 Nas outras áreas em que a gente tem processo de grilagem e tentativa dos 

camponeses ocuparem a terra ou dos posseiros de resistirem nas suas terras, a gente tem 

a predominância disso que eu estou chamando... Eu não, né, a CPT, Comissão Pastoral 

da Terra, conflitos por terra. Só uma coisinha: eu quero dar os créditos. Esse artigo, os 

dados para esse mapa foram dados dessas professoras: Vera Lúcia Chaia, que estudou 

os conflitos em Santa Fé do Sul, é a tese de doutorado dela; a Vera Lúcia Botta 

Ferrante, professora em Araraquara, e a Helena Rugai Bastos. As três escreveram em 

conjunto um artigo. Essa data, 1983, é um artigo publicado na revista da ABRA. Tá 

bom?  

 Então acho importante dizer que a fonte para esse mapa aqui é toda ela sobre um 

artigo publicado na revista da ABRA. Então a importância da ABRA pra gente poder 

conhecer os conflitos em São Paulo. E o que que é importante dizer também? Que ao 

fazer trabalho de campo eu resolvi não inserir minhas informações de campo aqui para 

poder ser fiel a essa fonte. Mas quando a gente faz trabalho de campo a gente percebe 

que a questão do conflito é sempre a ponta de um iceberg. Você conhece isso e quando 

vai ver a realidade é 90% maior do que aquilo que você tem noção.  

 Eu já contei dos casos aqui de Fernandópolis entrevistando famílias que sequer 

tiveram seus casos notificados, sequer chegaram às estatísticas. A gente conhece porque 

faz trabalho de campo. Famílias ameaçadas por jagunços por conta de estarem nas terras 

que posteriormente foram sendo griladas no momento de expansão das estradas de ferro 

e expansão das fazendas de gado. Tá bom? 

 Nesse outro mapa aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a quantidade 

dos municípios. De novo, municípios em que nesse caso... Nesse mapa são os 

municípios em que houve ocupações de terra. Vejam só a quantidade de ocupação de 

Itaí. Então todos os municípios que estão aí de rosa claro até vermelho, rosa claro menor 

número e vermelho maior número de ocupações, são municípios em que houve 

ocupação de terra no estado de São Paulo nesse período. Então é da gente pasmar, 

porque o estado de São Paulo inteiro e não só o Pontal do Paranapanema foi coalhado 

com ocupação de terra, campesinato mobilizado por conquistar a terra.  
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 E, finalmente, esse mapa é um mapa em que as cores traduzem municípios em 

que houve assentamento e os que estão em amarelo mais claro, municípios em que só 

houve ocupação de terra, dá pra ver na legenda a enxada; do lado esquerdo inferior 

vocês veem a enxadinha, o símbolo da enxada. Enxada significa ocupação de terra e os 

amarelos de tom mais escuro, que vocês podem ver na legenda no lado direito superior, 

são os municípios em que houve assentamento no estado de São Paulo.  

 O mapa é um tremendo recurso para o geógrafo, não é só recurso de ilustração. 

É um instrumento de pesquisa porque quando a gente conclui o mapa, a gente se faz 

perguntas a respeito da realidade. Não é por acaso que o título da minha tese foi 

"Campesinato e Luta de Classes", porque a gente chega à conclusão de que só tem 

reforma agrária, alguém aí, acho que o padre Renê levantou isso; só tem reforma agrária 

em função do campesinato mobilizado e aí a gente vê uma correspondência absoluta 

entre municípios em que houve ocupação e aqueles em que houve assentamento, ou 

então uma proximidade entre eles.  

 Só pra reforçar a ideia de que não há reforma agrária sem luta camponesa e que 

é importante da gente pensar a partir desses mapas todos é que o campo no estado de 

São Paulo esteve sempre conflitado. Conflito se faz presente no estado de São Paulo, se 

fez presente sempre e a gente vê esses conflitos como expressões de diversas formas de 

violação dos direitos humanos no estado de São Paulo. Então essa ideia de que as Ligas 

Camponesas estavam restritas ao Nordeste e que não houve mobilização no campo... É 

o contrário: quando a gente mapeia os dados a gente vê o avesso disso, a gente vê o 

campo no estado de São Paulo sempre conflitado, conflito presente, a repressão presente 

sempre. Nas legendas dos mapas anteriores é possível a gente ver essa repressão, 

sobretudo nesse mapa com as pegadas, que é o mapa que traduz esse período anterior à 

ditadura com a perseguição política a camponeses e trabalhadores rurais. A gente segue 

vivendo essa perseguição o tempo inteiro. 

 Bem, obrigada pelo convite para poder colaborar com a Comissão da Verdade. 

(aplausos) 
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 O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Então eu queria anunciar a presença do 

companheiro Renato Simões, que assumiu uma vaga de deputado federal na Câmara 

Federal, embora em circunstâncias trágicas.  

 Continuando a nossa belíssima audiência, vamos tentar passar o filme agora? 

Cliff, você não vai conseguir revelar o outro lado do Paulo Vanzolini. Vocês me deram 

uma enrolada fantástica pra explicar esse conflito da democracia. O Stédile, tudo ele é 

mais explícito. Vamos lá. 

 O Jorge que pôs o filme contando a reforma agrária branca, sábado à noite. Eu 

cheguei e liguei... Qual era o documentário que você pôs? Ah, do Alípio... Tem um 

trecho enorme sobre a reforma agrária. Obrigado, viu, Jorge. Jorge requisita eles para 

passar. Só que aqui trava... 

 

 

Reprodução do documentário 

 

 - (Fala ininteligível) 

 - Quando o Jofre foi atirado, acabou o movimento aqui. 

 - O povo se revoltou, né? Porque o Jofre foi para o Hospital das Clínicas, até eu 

fui visitar ele lá no Hospital das Clínicas e voltei e continuei no movimento a mesma 

coisa. 

 - Depois que atiraram nele, eu dei ordem para o partido lá pra tirar ele do 

coiso. 

 - Quando entrou o governo do professor Carvalho Pinto, o secretário da 

Agricultura era um amigo pessoal meu, José Bonifácio Coutinho Nogueira. E me levou 

para o gabinete dele como um assessor (ininteligível). Não tinha um serviço 

determinado, era pra pegar o que viesse. Quando apareceu esse problema em Santa Fé 

do Sul, o governo resolveu fazer alguma coisa mais inteligente. 
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 - Fala em língua estrangeira  

 - Porque eu tinha dito (ininteligível) para Dr. José Bonifácio. Cuide 

imediatamente junto com o governador que a coisa lá tá preta. Fui eu que levantei o 

sindicato dos metalúrgicos.  

 - Os diários do Paulo Vanzolini esclareceram muito, principalmente a posição 

do governo estadual naquele período, que era um governo democrata cristão, mas que 

ainda havia uma conversa com o Partido Comunista mas que já começava a criar 

resistências em relação aos movimentos sociais.  

 - Pagar em dinheiro, to pay in money tomorrow in envelopes Foi principalmente 

os homens do sindicato.  

 - Às vezes foi dinheiro mesmo, às vezes foi semente de arroz.  

 - O próprio governo do estado manda Vanzolini ir lá pra acabar com aquilo. Eu 

não entendo o Vanzolini como um herói externo que chega pra trazer a paz, a 

tranquilidade e resolver o problema. Ele foi pra acabar com o movimento.  

 - Está entendendo meu ponto de vista?É que esse era um serviço muito claro, 

muito explícito que eu tinha que fazer. Eu não fui lá pra resolver situação política, eu 

não fui lá pra fazer controle do governo... Eu fui lá pra acabar com a briga. Isso que eu 

fui fazer. A hora que acabou a briga eu voltei pra São Paulo.  

 - Não foi tão tranquilo assim como ele fala. Acho que ocorreram grandes 

manifestações e essa é uma parte também de triagem do próprio Paulo Vanzolini. Ele 

teve um papel importante no momento. Agora, que foi um movimento, foi.  

 - A polícia empatou de fazer ao ar livre. Aí alugamos com o proprietário do 

cinema, por mil cruzeiros, parece, naquela época. E fizemos o comício dentro do 

cinema, pra levantar Santa Fé do Sul.  

 - O primeiro dia em que eu cheguei lá foi horrível porque eu fui numa reunião... 

Primeiro dia que cheguei pra dizer: o governo não vai desapropriar a fazenda, porque 

os comunistas tinham metido na cabeça deles que é fácil, que o governo já tinha 

resolvido desapropriar. Os comunistas são muito táticos, eles sabem fazer esse tipo de 
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coisa. E eram muito dedicados, eram uns comunistas muito puros, muito motivados, 

não eram picaretas, não eram... 

 - (ininteligível) reunir os camponeses todos, geralmente. Reuni eles todos, falei 

cinco horas. Chega o cuspe, a saliva secou. 

 - Aí o povo se revoltava. (ininteligível), Mas aí entraram esses líderes 

sindicalistas que eu levei de São Paulo que eram especialistas. Levantou e começou 

contra mim. “E tal, você não pode dizer isso...” E aos poucos a conversa foi mudando 

porque o governador... Em dez minutos o povo já estava do meu lado.  

 - Na reunião, no comício que eu fiz, na reunião que eu fiz, eu levei o negócio, 

caracterizei o negócio. E disse: eles estão fazendo isso comigo, companheiro, porque 

nós somos pequenininhos, nós somos um leãozinho... Eles são um leão grande. Quando 

eu crescer a gente tapa com eles.  

 - Eu resolvi o problema, primeiro lugar, abaixando a temperatura. Eu tirei os 

elementos mais briguentos, mais controvertidos. Eu dei um dinheiro pra eles saírem da 

região. E aí botei de um lado o advogado da fazenda, do outro lado o advogado dos 

trabalhadores. Numa outra cidade, em Jales, pra sair da confusão e eles, no fim de um 

dia de discussão, acertaram um contrato, prorrogaram o contrato dos trabalhadores e 

acertaram tudo entre eles e... morreu.  

 - Os contratos que nasceram do acordo, todos eles foram assinados por cada 

um dos seus representantes. Aquele, por exemplo, que fez contrato pra ficar na fazenda 

do Zico Diniz nos moldes do acordo, assinaram. Aqueles que foram removidos para as 

fazendas do governo, tiveram contratos fornecidos pela secretaria de agricultura.  

 - Principalmente na hora de assinar os contratos, aqueles que não queriam 

assinar... Teve um dia que eu andei 80km a cavalo pra conversar com esses que não 

queriam assinar. Então eu peguei um vagão de sementes de arroz emprestado para 

plantio e dei... Tecnicamente não foi suborno porque eu dei para agricultores sementes.  

 - Você me diga uma coisa, uma pessoa dá 50kg de arroz pra tirar a 

(ininteligível) Você acha que dá? 

 - Eu não gastei 100 sacos de arroz, ininteligível.  
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Repetição do documentário 

 

 

 - (Fala ininteligível) 

 - Quando o Jofre foi atirado, acabou o movimento aqui. 

 - O Povo se revoltou, né? Porque o Jofre foi para o Hospital das Clínicas, até 

eu fui visitar ele lá no Hospital das Clínicas e voltei e continuei no movimento a mesma 

coisa. 

 - Depois que eles atiraram nele eu dei ordens para a partir de lá, tirar ele do 

(ininteligível) 

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Essa parte sobre a tentativa de 

assassinar. 

 

 

 - Quando entrou o governo do professor Carvalho Pinto, o secretário da 

Agricultura era um amigo pessoal meu, José Bonifácio Coutinho Nogueira. E me levou 

para o gabinete dele como um assessor (ininteligível). Não tinha um serviço 

determinado, era pra pegar o que viesse. Quando apareceu esse problema em Santa Fé 

do Sul, o governo resolveu fazer alguma coisa mais inteligente. 

 - Fala em língua estrangeira  
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 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – A narração está falando sobre a 

importância da organização dos sindicatos nessa época para fazer o governador agir.  

 

 

 - Os diários do Paulo Vanzolini esclareceram muito... 

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Essa mulher é a Vera Chaia, que 

foi mencionada na outra pesquisa. Ela fez um mestrado sobre o conflito lá.   

 

 

 - (...) principalmente a posição do governo estadual naquele período, que era 

um governo democrata cristão, mas que ainda havia uma conversa com o Partido 

Comunista mas que já começava a criar resistências em relação aos movimentos 

sociais.  

 - Pagar em dinheiro, to pay in money tomorrow in envelopes. 

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Dinheiro em envelopes.  

 

 

 - Às vezes foi dinheiro mesmo, às vezes foi semente de arroz.  
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 - Foi. Foi principalmente os homens do sindicato. O próprio governo do estado 

manda Vanzolini ir lá pra acabar com aquilo. 

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Nazareth dos Reis, fez o 

mestrado sobre o evento lá também. Um historiador.  

 

 

 - Eu não entendo o Vanzolini como um herói externo que chega pra trazer a paz, 

a tranquilidade e resolver o problema. Ele foi pra acabar com o movimento.  

 - Está entendendo meu ponto de vista?É que esse era um serviço muito claro, 

muito explícito que eu tinha que fazer. Eu não fui lá pra resolver situação política, eu 

não fui lá pra fazer controle do governo... Eu fui lá pra acabar com a briga. Isso que eu 

fui fazer. A hora que acabou a briga eu voltei pra São Paulo.  

 - Não foi tão tranquilo assim como ele fala. Acho que ocorreram grandes 

manifestações e essa é uma parte também de triagem do próprio Paulo Vanzolini. Ele 

teve um papel importante no momento. Agora, que foi um movimento, foi.  

 - A polícia empatou de fazer ao ar livre. Aí alugamos com o proprietário do 

cinema, por mil cruzeiros, parece, naquela época. E fizemos o comício dentro do 

cinema, pra levantar Santa Fé do Sul.  

 - O primeiro dia em que eu cheguei lá foi horrível porque eu fui numa reunião... 

Primeiro dia que cheguei pra dizer: o governo não vai desapropriar a fazenda, porque 

os comunistas tinham metido na cabeça deles que é fácil, que o governo já tinha 

resolvido desapropriar. Os comunistas são muito táticos, eles sabem fazer esse tipo de 

coisa. E eram muito dedicados, eram uns comunistas muito puros, muito motivados, 

não eram picaretas, não eram... 
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 - (ininteligível) reunir os camponeses todos, geralmente. Reuni eles todos, falei 

cinco horas. Chega o cuspe, a saliva secou. 

 - Aí o povo se revoltava. Ininteligível. Mas aí entraram esses líderes 

sindicalistas que eu levei de São Paulo que eram especialistas. Levantou e começou 

contra mim. “E tal, você não pode dizer isso...” E aos poucos a conversa foi mudando 

porque o governador... Em dez minutos o povo já estava do meu lado.  

 - Na reunião, no comício que eu fiz, na reunião que eu fiz, eu levei o negócio, 

caracterizei o negócio. E disse: eles estão fazendo isso comigo, companheiro, porque 

nós somos pequenininhos, nós somos um leãozinho... Eles são um leão grande. Quando 

nós crescer a gente tapa com eles.  

 - Eu resolvi o problema, primeiro lugar, abaixando a temperatura. Eu tirei os 

elementos mais briguentos, mais controvertidos. Eu dei um dinheiro pra eles saírem da 

região. E aí botei de um lado o advogado da fazenda, do outro lado o advogado dos 

trabalhadores. Numa outra cidade, em Jales, pra pra sair da confusão e eles, no fim de 

um dia de discussão, acertaram um contrato, prorrogaram o contrato dos 

trabalhadores e acertaram tudo entre eles e... morreu. 

 - Os contratos que nasceram do acordo, todos eles foram assinados por cada 

um dos seus representantes. Aquele, por exemplo, que fez contrato pra ficar na fazenda 

do Zico Diniz nos moldes do acordo, assinaram. Aqueles que foram removidos para as 

fazendas do governo, tiveram contratos fornecidos pela secretaria de Agricultura.  

 - Principalmente na hora de assinar os contratos aqueles que não queriam 

assinar... Teve um dia que eu andei 80km a cavalo pra conversar com esses que não 

queriam assinar. Então eu peguei um vagão de sementes de arroz emprestado para 

plantio e dei... Tecnicamente não foi suborno porque eu dei para agricultores sementes.  

 - Você me diga uma coisa, uma pessoa dá 50kg de arroz pra tirar 

a(ininteligível) Você acha que dá? 

 - Eu não gastei 100 sacos de arroz, ininteligível.  
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Outro trecho do vídeo é novamente reproduzido 

 

 

 - Lembro... Ele tomou um tiro na perna.  

 - Na perna e na boca. Uma bala parou na língua.  

 - E teve uma sorte incrível de não morrer, né? Porque o cara encostou o 

revólver. Na hora que ele fechou o olho ele deu o tiro. Ficou com uma bala na língua. 

Nunca vi isso.  

 - Quando eu fui atirado, eu saí da Pensão Glória com uma caravana de 11 

pessoas pra ir falar com o infeliz do governador Carvalho Pinto, porque ele que estava 

no governo, para explicar a ele as nossas razões e o que nós queríamos aqui era 

pacificamente.  

 - O executor da tentativa de assassinato depois foi praticamente banido da 

região. A pessoa que me contou a história, professor, disse “era um péssimo atirador. 

Ele não podia errar aqueles tiros nunca!” Pertíssimo, frente a frente. Ele falou: “mas 

foi o medo, né?” 

 - O matador, pelo que o pessoal de lá me contou, tomou um litro de conhaque 

pra ter coragem de dar um tiro no Jofre. Foi de bar em bar tomando conhaque pra 

depois dar o tiro no Jofre.  

 - Ele era moreno, bem moreno. Bem mais moreno que eu. Com um chapeuzão 

meio descabanado assim. 

 - Ele era preto. Baixo. Trabalhava comigo. Ele trabalhava tirando madeira pra 

mim.  

 - E nós ali, colocando gasolina no Jeep e óleo diesel no trator. Aí quando nós 

estávamos perto desse carro, o cara começou a disparar. 
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 - Esse tiro pegou na boca dele e a bala saiu de lado, assim. Cortou até a língua 

dele. 

 - O cara desceu do carro ... ininteligível... e levou ele ali...e depois ele caiu 

assim, né?E rolou.. e o cara pipocando assim, né?Ele deu uma meio parada assim e o 

cara correu, né? 

 - Eu sei, particularmente, na realidade, quem foi que mandou matar o Jofre.  

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – É o Joaquim Nogueira, que foi 

arrendatário.  

 

 

 - Ininteligível. A verdade é essa aí. Vontade eu tinha, coragem eu tinha. Sou 

nervoso nesse ponto de vista. O crime não compensa você matar um mais ruim do que a 

gente. 

 - Que a própria pessoa nos contou. Mas contou e ele me pediu. Falou: 

“professor, eu vou lhe contar isso muito em confiança’.  

 - A polícia estava a meu favor. A polícia não era contra eu também. Estava 

sabendo mais ou menos. 

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – Peço desculpas pelos problemas 

com a fonte, mas está inteiro.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



51 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  É um segredo, uma 

coisa... Esse negócio da Democracia Cristã, do Carvalho Pinto e outras pessoas... Nunca 

ficou claro. Eu acho que por esse depoimento do Paulo Vanzolini ficou claríssimo. 

Agora que a gente entende tanto problema. Vamos lá. Vamos continuar. Os outros 

depoentes... Agora é Omene Vera Martins e Thaelman Carlos Martins. Chama todo 

mundo? Então vamos lá. Me ajuda aqui, é tanta gente... O Carlos Medeiros, o Renê...  

 Onde vocês gravaram com o Paulo Vanzolini isso aí? 

 Omene, Thaelman, vamos ver pela ordem? 

 Carlos Medeiros está aí? Não? É o Renê, né? Renê... Omene está aí? Thaelman? 

Quem começa? 

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Boa tarde a todos. Dá pra ouvir bem aí, 

né? Boa tarde a todos. Primeiro cumprimentar a mesa aqui pelo deputado, parabéns pela 

presidência dessa Comissão e cumprimentar a todos que estão aqui na plateia, cada um 

com a sua importância.  

 Estamos aqui pra contar uma história muito longa. Uma história muito grande e 

eu vou procurar fazer um resumo muito breve pra não se tornar enfadonho e não se 

tornar cansativo.  

 Meu nome é Omene Vera Martins, eu sou filho de José Vera, irmão de Nestor 

Vera. Eu resido no Mato Grosso do Sul, na cidade chamada São Gabriel do Oeste, uma 

cidade que planta 140 mil hectares de lavoura, uma cidade muito próspera na região 

norte do Mato Grosso do Sul. Uma região que tem grandes cooperativas, a Aurora é 

fixada lá, mata 2500 cabeças de suínos por dia. Uma cidade muito importante no Mato 

Grosso do Sul, tem 25 mil habitantes, mas é uma cidade muito importante. Lá eu resido. 

Mas eu fui criado, nasci num sítio ali em Piquerobi, entre Piquerobi e Santo Anastácio, 

às margens da Rodovia BR 163, pra quem se situar, depois que passa Prudente ali, no 

trevo de Piquerobi, eu nasci naquele pedaço ali. Daqui pra lá, do lado direito, era do pai 
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do meu pai, seu Manoel Vera, pai do Nestor, e do lado esquerdo era do pai da minha 

mãe, seu João Martins Cavalheiro, são espanhóis que ali se fixaram.  

 O Manuel Vera, pai do Nestor Vera, nasceu na Argélia, numa localidade 

chamada Varme ou Valme, na Argélia. Mas eles eram espanhóis e foram para a Argélia. 

Lá meu avô nasceu e veio para Ribeirão Preto. Ali em Ribeirão Preto ele casou-se com 

a minha avó, Pilar Velasques, que é de Granada, na Espanha, e ali ele teve mais dois 

irmãos, Rafael Vera e Soledad Vera. E meu avô trabalhava na Mogiana, oficina da 

Mogiana. Meu avô trabalhava na oficina e o irmão dele, Rafael Vera, trabalhava de 

telegrafista. Esse Rafael Vera, pra ter uma ideia, ele é avô dessa moça que é prefeita de 

Ribeirão Preto, a Dárcy Vera. Ele é avô dela. Está lá fazendo o trabalho dela, acho que 

pela segunda vez já, de reeleição.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela é sua parente? 

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – A Dárcy Vera é neta do Rafael Vera. Mas 

eu não tenho contato com ela, nossa família foi para a região de Santo Anastácio e ela 

ficou ali. Mas ela ficou sabendo agora que ela é sobrinha-neta, ela não sabia da 

existência do Nestor Vera. Ela ficou sabendo também com o lançamento do livro, ela 

ficou sabendo. Mas, ela tem as atividades dela lá. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele ocorreu, o lançamento 

do livro? 
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 O SR. OMENE VERA MARTINS – Esse lançamento do livro, que o delegado 

Claudio Guerra publicou dizendo onde assassinou o Nestor Vera lá em Belo Horizonte e 

outros.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem essa gravação do 

Claudio Guerra? 

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Essa gravação do Claudio Guerra tem na 

televisão, tem no site, tem no site do livro...  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois a gente recupera, 

né? Até o fim da audiência.  

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – No site do livro "Memórias de Uma 

Guerra Suja" tem... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde ele matou o Nestor 

Vera? Lembra? Não me recordo o depoimento, é que ouvi todos, eu não me lembrava. 
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 O SR. OMENE VERA MARTINS – Ele matou o Nestor Vera... O Nestor Vera 

desapareceu em 1975 em Minas Gerais, na frente de uma farmácia. A última pessoa que 

esteve com Nestor Vera foi o José Francisco Neres, o militante comunista lá... Isso, 

numa mata de saída de Belo Horizonte para Itabira, Minas Gerais. E eli ele deu dois 

tiros nele, porque já estava todo com fratura exposta, torturado... Isso, ele fala ali. 

 Ele publicou isso aí porque ele quer acertar as contas com Deus, já está no final 

da vida, e não tem jeito e também foi uma contribuição. É como história.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que ele fala bem 

isolado, que ele fala que mata... Todas as pessoas... É uma que ele mata em Minas 

Gerais, é uma execução. Desculpa, não sei o link. Estou lembrando e estou confirmando 

o que é um caso que ele mata no meio de uma mata, que o sujeito estava ferido, que não 

tinha mais o que fazer mas ele manda matar, mesmo com fratura exposta, crueldade 

total.  

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Isso. Vamos lá. O meu pai era muito 

parecido com Nestor Vera. Meu pai era muito parecido e também militante. Nestor Vera 

teve mais nove irmãos. Ele e mais nove irmãos.  

 De Ribeirão Preto o meu avô foi para a região de Santo Anastácio. A gente vê 

que de 10 em 15, em 20, 30 anos existe ciclos. Existe ciclos. Meu avô era funcionário 

da Mogiana e eu acho que não estava satisfeito, acho que a vontade dele era de ter a 

terra dele, produzir com a família e ali ganhar dinheiro e viver. Essa era a época. Depois 

teve épocas que era montar empresa, 30 anos atrás era uma época boa pra montar 

empresas. Eu tinha vontade, minha esposa tinha vontade de ter empresa e eu vivo de 

uma empresa de confecções e calçados, que eu vivo em São Gabriel do Oeste. Larguei o 
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serviço público também, que eu era funcionário da secretaria de Segurança Pública lá 

em Campo Grande, depois eu consegui um emprego mais ou menos. Eu saí para me 

dedicar, época de montar empresas.  

 Hoje você pergunta para os jovens o que que ele quer ser; existe os idealistas aí, 

tipo Diego Becker, o Dr. Cliff, os que estudam, esses estudantes de história, geografia, 

que gostam de se envolver com as coisas, com as questões e existe os jovens hoje que 

querem terminar uma faculdade, fazer um concurso público e ganhar bem. Ser 

promotor, ser juiz, ter grandes cargos públicos, isso é importante demais também. 

Outros querem medicina, são ciclos. Então ele se fixou ali na região de Santo Anastácio, 

meu avô, e com o fruto do trabalho dele, com a família dele, com os filhos trabalhando 

nas lavouras ali como arrendatários, ele foi juntando dinheiro e por volta de 1935, trinta 

e poucos, ali, o meu tio que tem 87 anos falou que meu avô comprou a terra ele tinha 

13. Então não sei fazer essas contas aí.  

 Ele comprou a terra dele pra pagar em três anos. Os filhos iam casando e iam 

cada um construindo sua casinha de madeira e plantando seu pedaço de terra. E o Nestor 

Vera também. Casou-se com a esposa dele. Aqueles espanhóis, quero dizer que iam se 

casando os filhos. Cada um daqueles espanhóis tinha 10 filhos. Na minha família são 

três irmãos que casaram com as irmãs do outro lado lá, do meu avô de baixo. O avô de 

cima e o avô de baixo.  

 O Nestor Vera e o irmão dele mais velho, chamado Manoel Vera, o Manézinho, 

as mulheres eram irmãs. Então eles iam casando ali entre si, entre as famílias ali e tudo 

ia virando parente. Esses Vera, os Martins, Gimenez, Ortega, Cavalheiro e outras 

espanholadas são todos, os Muchon de Presidente Venceslau, são primos da minha avó; 

o José Maria Muchon, Eduardo Muchon, aquele povo lá... Todos esses nomes que eu 

falei estão nas listas do DOPS que o Diego Becker me forneceu. Aqueles espanhóis 

todos ali a maioria são meus parentes.  

 Eu quero agradecer e elogiar o livro do Dr. Cliff, A semente foi plantada, os 

mangueirais eclodiram na sede das fazendas por todo o Brasil de sítios. Elogiar o Diego 

Becker, que está fazendo a monografia, o trabalho de monografia dele, de conclusão de 
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curso, da graduação dele de história sobre Nestor Vera, sobre a história do meu tio. 

Então isso é importante. 

 O Nestor Vera é um desses casos dessas pessoas que nascem para se destacar no 

meio dos demais. Uns se destacam na música, nas artes e não sei o quê... Ele se 

destacou na formação das pessoas, aglutinar pessoas. O que hoje acontece no Brasil, o 

que hoje acontece na minha cidade, em São Gabriel do Oeste, que é o cooperativismo, 

que é o associativismo e outras coisas mais, ele fazia isso quando era jovem. Quando ele 

começou a pensar na vida dele, quando ele casou e começou a ter os filhos dele ele 

começou a fazer isso. Ele se indignava. Eu liguei agora, essa semana, em Dracena, tem 

uma irmã do Nestor Vera que mora lá, a minha tia Helena Vera, lúcida, ela foi 

professora. Mora lá, tenho o telefone, depois eu posso passar o endereço dela, se vocês 

quiserem falar com ela vocês falam. Tem outra irmã do Nestor Vera que mora em outra 

cidade, mas essa é a mais nova, ela não quer falar de nada, ela morre de medo até hoje 

de falar de Nestor Vera. Ela, inclusive, queimava todas as coisas que meu avô tinha na 

casa que ligassem a Nestor Vera, essa tia minha queimava tudo por medo. E eu não 

estou aqui criticando ela, era a situação, ela tinha medo. O meu pai não tinha medo.  

 A hora que estiver no ponto eu... Vou sendo rápido aqui, a hora que estiver no 

ponto me diz aí. Vou fazer só um parêntese aqui no começo do trabalho... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês não escreveram 

nada?  

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Não, não escreveu nada. Nunca ninguém 

falou nada. A nossa família sempre blindou a gente, sempre foram calados, nunca 

falaram nada. O único da família que hoje começou a falar fui eu, porque eu fiz um 

comentário na internet... Por que as pessoas: “oh, você é parente do Nestor Vera”, "você 

é sobrinho do Nestor". Médicos, pessoas importantes, “você não sei o quê...”. Pra mim 
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tudo bem, nós só nos ferramos com esse negócio de parente do Nestor Vera. Nós só 

tivemos problemas com a justiça e com empregos, com as oportunidades que nós 

deixamos de ter na vida por ser parente dele, por ser comunista.  Quem não concordava 

com o sistema era considerado comunista. O que o pessoal da ABRA, que está aqui, 

catalogando os acidentes de trânsito com os trabalhadores rurais... Do lado da minha 

casa, em Presidente Epitácio, tinha um armazém e ali, cinco horas, quatro e meia da 

manhã os boias-frias se reuniam, subiam nas carrocerias dos caminhões, iam para 

aquelas lavouras apanhar algodão, como eles diziam, e voltavam à noite, todos sujos, 

coitados. De madrugada passava o dia levando a marmita, se equilibrando nas 

carrocerias daqueles caminhões lotados ali.  

 Uma vez teve um acidente ali com aquela turma que saía de perto da minha casa. 

Ali morreram parece-me que, se não me falha a memória, por volta de 73, 74... Bateu 

ali, entre a estrada Rodovia Raposo Tavares entre Epitácio e Caiuá, morreu 34 pessoas, 

meninos amigos meus, colegas meus ali, rapazes, vizinhos... Fora os que ficaram 

aleijados ali. E isso aí não deu indenização, não deu mídia, não deu nada até hoje. Hoje 

você encosta numa motocicleta você tem que indenizar, tem que pagar, tem leis que no 

nosso país funcionam. Antigamente não estavam nem aí para a coisa. Então, essas 

indignações aí do meu tio começaram quando ele começou a produzir e ia vender para 

Anderson Clayton, que tinha ali em Santo Anastácio, que era um polo muito forte, 

aquela região. Santo Anastácio, Presidente Venceslau, Piquerobi e companhia; iam 

vender para SANBRA, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. Ia vender para 

Anderson Clayton e possivelmente para IRFM, Indústrias Reunidas Francisco 

Matarazzo, também tinha ali, aqueles armazéns. Eles iam vender esses produtos ali.  

 Meu irmão mais velho me disse que meu pai pegava uma carroça com cavalo 

lotada de sacos de amendoim, sacos de batatinha, de Piquerobi, na estrada de chão, pra 

vender em Santo Anastácio. Eles levavam ali aquelas comidas espanholas que eles 

gostam de fazer, que é rodela de batata frita; depois, na hora que ela está frita, joga uns 

ovos caipiras por cima e aquilo fica gostoso... Até hoje eu faço aquilo. Levava numa 

marmita, parava na estrada, na beira de um lago ali, meu pai, e eles iam a pé, porque a 

carroça estava tão lotada que não dava pra ir. Chegava lá em Santo Anastácio, vendia 

aquilo barato e pegava o dinheirinho pra trazer pra casa. E minha mãe, que é uma 
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espanhola resolvida mesmo, espanhola que não deixa nada pra trás mesmo, dura na 

queda...  

 Meu pai, quando foi enterrado, em Epitácio, ela não deixou jogar terra no meu 

pai, porque o cemitério Necrópole da Igualdade, que tem lá em Presidente Epitácio, a 

minha mãe mandou fazer um negócio de cimento ali e uma tampa por cima, não deixou 

encher ele de terra não. E acho que foi o único caso lá. E ela sentada ali. Ela faleceu 

agora no dia 19 de outubro. No dia sete de setembro eu estive na casa dela. E às vezes 

eu tento arrancar dos meus tios, principalmente do Antonio Vera, que está lá em 

Epitácio, com 87 anos, ele fala: “não, não, mas não houve nada, não houve nada...”. Ele 

desconversa o assunto. Aí a minha tia Helena agora falou alguma coisa pra mim.  

 A minha mãe, no dia sete de setembro, porque eu estive na casa dela, ela falou 

“olha, isso que a professora aqui falou”, ela falou aqui dos arrendatários; “esse 

arrendatário abria a terra, plantava na terra e depois de três anos entregava a terra 

limpinha, bonitinha, adubada, calcariada e companhia para o proprietário usufruir”. E 

tinha mais o que minha mãe falou, no dia sete de setembro ela falou pra mim: “eles 

plantavam na terra, e quando eles tinham uma frustração de safra, ou por seca ou por 

frio ou por chuva, no outro ano eles tinham que pagar a safra anterior para o patrão ali, 

para o arrendatário, tinha mais essa”. E o Nestor brigava com isso. Ele ela vereador lá 

em Santo Anastácio.  

 Eu conheci pessoalmente o Dr. Guerra, lá em Presidente Bernardes, fui consultar 

com ele porque eu tinha um problema no nariz; depois, agora, eu fiz a cirurgia. Ele me 

consultou, eu conheci ele e ele falou “nós”, Dr. Guerra, magrinho, João da Silva Guerra, 

magrelinho... Consultório antigo ali no centro de Presidente Bernardes. Eu peguei o 

ônibus e fui lá e ele falou: “olha, essa luta nossa é igual àquela planta chamada caniço, 

quando passa a enxurrada ela cai, ela deita e a gente pensa que ela está morta. Depois, 

quando vem o sol, ela levanta. Você entendeu?” E eu conversei com ele. Então eu 

sempre... Eu não quis ser como meus irmãos, eu tenho mais seis irmãos. Os meus 

irmãos já inteiravam idade, tamanho, peso e coisa pra trabalhar, já iam para o serviço 

pesado. E eu pensava, eu falei: “pô, eu não quero ir para o serviço pesado. Eu não quero 

ser escolhido, casar com a primeira que aparecia na minha frente e fazer família. Eu 

quero pensar, eu quero crescer, eu quero ganhar alguma coisa. Eu quero casar com a 
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mulher que eu gostaria de casar, não que eu fosse escolhido e formar família”. Eu queria 

estudar, eu queria ser alguma coisa. E eu observava tudo aquilo... Mas lá em Presidente 

Epitácio, o meu pai era parecidíssimo com o Nestor Vera. Eram idênticos os dois. E 

meu pai militava, meu pai aprontava pra caramba lá em Presidente Epitácio. Só que o 

delegado de Santo Anastácio, o Dr. Roque Calabrese, pegava pesado lá com meu tio. O 

de Epitácio, Dr. Antônio Canhete, já ouviram falar do Dr. Antônio Canhete? Ele era 

mais tranquilo. E tinha o padre Olívio, já que tem um padre aqui na nossa... Padre 

Olívio Reato. Padre Olívio Reato lá era um deus, lá em Presidente Epitácio. Depois ele 

foi embora, acho que foi para Limeira, estado de São Paulo. Foi para Limeira. E eu era 

congregado mariano e acompanhava ele nas missas, tal e alguma coisa ali. Eu preciso 

tomar um golinho de água, só para... 

 Então, eu sempre procurei pensar e observar tudo isso. Aí o meu pai, pela 

atuação dele, José Vera, ele apoiou muitos candidatos lá em Epitácio. Ele trabalhava... 

Meu pai erra carroceiro. Ele foi para Presidente Epitácio porque lá em Piquerobi, aquela 

vida que ele levava... A minha mãe falou, com sete filhos a minha mãe falava pra ele: 

“vamos embora daqui desse sítio. Nós vamos criar uma tropa de burros aqui dentro 

desse sítio”. Sete filhos. “Vamos pra cidade”. E meu pai foi a cidade, para Presidente 

Epitácio, que fervia. Ali tinha vinte e poucas serrarias, em Presidente Epitácio. Eles já 

tinham desmatado o estado de São Paulo e estavam desmatando o sul do Mato Grosso 

do Sul, aquela região lá embaixo, de Eldorado, Porto Caiuá, aqueles fazendeirão, José 

Vicente... Tinha 22 serrarias ali, tinha a Matte Larangeira, tinha a Madeireira 

Prudentina, tinha outras e tantas ali que era tora dia e noite chegando no cais do porto de 

Presidente Epitácio. E meu pai foi pra trabalhar nas serrarias. Foi ele o irmão dele, Brás 

Vera, e o Antônio Vera. Os três irmãos foram pra Presidente Epitácio em 1960. É isso, 

eu tinha oito anos de idade. Eu vou fazer 58 agora em abril, sou casado, tenho três 

filhos: um advogado, uma dentista e o outro que quer ser engenheiro. Eu sou pedagogo 

e me formei em pedagogia só pra educar meus filhos, pra ver se dá alguma que presta 

aí, pra não ser que nem a gente, sofrendo aí pra ter que não abrir portas. Eu não abri 

portas na vida. Eu arrebentei as portas da vida, se eu quisesse ultrapassar as portas. 

Então eu sou um cara lutador, eu moro em São Gabriel do Oeste, agradeço a minha 

chegada aqui. Desculpa se eu me alongar aqui em alguma coisa, se tiver ruim manda 

parar e eu paro.  
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 Voltando agora pra Presidente Epitácio. O meu pai atuava com o irmão dele, o 

Nestor Vera sempre estava por lá. A briga do Nestor Vera começou nestas condições: 

quando ele começou a reunir gente. A concepção da vida dele não foi o Partido 

Comunista, "eu não quero ser comunista". Apesar de que para a ditadura, você que não 

concordasse, vocês que fosse para as ruas fazer um movimento, reivindicar alguma 

coisa, você era comunista. Então já que é comunista, e o Partido Comunista, no 

conteúdo programático dele, contemplava tudo aquilo que os lavradores queriam, no 

Estatuto do Partido Comunista, então entramos nesse partido. O estatuto dava apoio e 

no conteúdo estava. Então vamos entrar logo, já que somos comunistas, entramos no 

Partido Comunista. Mas o meu tio, já novo, com a primeira lavoura dele plantada no 

campo ali, ele já se invocou com o preço. Ele já começou, a principio, diminuir custos, 

reunindo pessoas nos finais de semana pra quê? Para, naquela época, fazer a 

diversificação das lavouras. Não vamos todo mundo plantar amendoim e chegar todo 

mundo na Anderson Clayton ou na SANBRA lotado de amendoim, ele falou, “vamos 

diversificar”. “Você planta amendoim, você planta girassol, você planta mamona, você 

planta algodão, você planta milho...”. E ele vinha, pegava o trem e vinha pra São Paulo 

comprar semente. Pegava dinheiro das pessoas e vinha aqui em São Paulo comprar 

sementes mais baratas. Voltava lá pra Piquerobi, descia na estação com todas aquelas 

sementes e distribuía as sementes para as pessoas. Isso é cooperativismo, isso é 

associativismo. Não é comunista isso aí. Você diminuir custos de produção, isso é 

associativismo e é cooperativismo.  

 Quando eu cheguei na minha cidade, em São Gabriel do Oeste, em 1986, eu 

observo desde criança as melhores casas da cidade. De quem que são? E eu em 

Presidente Epitácio sabia todas as placas dos carros das pessoas de Presidente Epitácio. 

Todos os nomes das ruas de Presidente Epitácio eu sabia quando era guri e todos os 

números das casas eu sabia, lá de Presidente Epitácio. Eu não sei se é esquizofrenia, o 

que que é isso aí, mas eu sabia tudo, porque eu olhava, eu observava o mundo. Eu 

falava: eu não vou ficar aqui nessa. E ele começou a se indignar com isso. Ele começou 

a fazer isso, começou a reunir pessoas.  

 O meu tio gostava de música. Ele fabricava violino. Quando um casava no sítio, 

eles construíam os móveis, faziam porta-toalhas, faziam os armários, fazia tudo. Fazia 
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mesa, fazia cadeira, lavrava madeira. Eles faziam tudo, ele era marceneiro de 

primeiríssima. Meu avô era marceneiro. Ele fazia isso, cortava o cabelo das pessoas no 

domingo, na fazenda. Se reuniam todos ali ou no sítio do pai da minha mãe, que tinha 

um campo de futebol na frente, João Martins Cavalheiro. O sítio do meu avô tinha 25 

alqueires só. O do pai da minha mãe tinha 109, ele já produzia gado, era melhorzinho de 

vida ali. E eles se reuniam no domingo ali pra fazer tudo isso: cortar o cabelo... Cortava 

tigela, lógico. Ficava só em cima, que a parte de baixo ia tudo. Mas cortava o cabelo das 

pessoas e se reunia. E logo de cara ele, com essa indignação, com os produtos dele lá 

pra pagar barato... Vender arroz por 100 cruzeiros o quilo e depois você ver esse arroz 

nas mercearias sendo vendido a mil cruzeiros o quilo para o povo, isso aí é uma 

sacanagem. Isso aí as pessoas têm que se indignar com um governo desse. Estão 

fazendo o que estão fazendo hoje.  

 Hoje o Brasil é um grande produtor. Eu vivo dentro de uma cidade de produção. 

Hoje as máquinas são todas computadorizadas. Os funcionários lá de São Gabriel do 

Oeste, pode ter alguém que reclame, mas ganham muito bem, vivem muito bem; 

agricultura de precisão, máquinas com ar-condicionado... Os funcionários das fazendas 

em São Gabriel do Oeste... Não sei no resto do Brasil como que está, tem casos 

isolados, até mata um fiscal do trabalho, ainda. Mas lá em São Gabriel do Oeste 

funciona muito bem a produção lá. O pessoal lá ganha muito bem e funciona muito 

bem, graças a Deus.  

 Quando eu cheguei em São Gabriel do Oeste, em 1986, eu fui olhar quais que 

eram as melhores de casas, de quem que eram, lá em São Gabriel do Oeste. As melhores 

casas de São Gabriel do Oeste eram dos representantes da BASF, da BAYER, dos 

revendedores de herbicida, fungicida e coisa. Eu cheguei lá e falei: “de quem são as 

melhores casas?" São dos representantes. E os lavoureiros produtores rurais que 

produziam soja tudo esgualepado, como diz a gauchada lá em São Gabriel do Oeste. E o 

pessoal da BASF, da BAYER, a Monsanto, da MANA, da Pioneer, não sei lá o nome... 

Eles com casas boas, os lavoureiros sempre devendo pra eles... Eu falei para um amigo 

meu lá, que é meio revolucionário, lá em são Gabriel do Oeste, eu falei pra ele: “você 

fala para o seu pai que esse negócio aqui está errado. Você fala para o seu pai, que é 

produtor rural, pra ele se reunir em grupo”. Falei: “meu tio fazia isso em 1940 e pouco, 
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lá em Santo Anastácio. Isso é cooperativismo. Vocês têm que se reunir e mudar essa 

situação. Os homens mais ricos dessa cidade não são vocês que produzem, que passam 

seis meses pra produzir uma safra de soja”. Hoje produz em menos tempo... Falei: 

“vocês têm que se virar. Montem cooperativa, se unam cinco, seis, dez produtores rurais 

e comprem semente. Vocês não são concorrentes. Vocês não são que nem eu, que vendo 

roupa, que eu tenho concorrente. Eu não tenho como me reunir com meu colega que 

vende roupa. Agora vocês que vendem produto, commodities, vocês podem se reunir e 

comprar produtos agrícolas menores e baixar o preço”. E eles fizeram isso.  

 Hoje o cooperativismo é muito forte lá em São Gabriel do Oeste. E o Nestor 

Vera se indignou com isso, entrou para o Partido Comunista em 1947, pelas mãos do 

Dr. Claudio Guerra, lá de Presidente Bernardes, que era vereador lá.  

 Hã? 

 

 

 O SR. – Claudio Guerra?  

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Oh, Dr. João Guerra! Pelo amor de Deus! 

 

 

 O SR. CLIFFFORD ANDREWS WELCH – José da Silva... 

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – José da Silva? José da Silva Guerra... O 

filho mora em São Paulo, né? Isso... 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos ver o vídeo 

do Claudio Guerra falando do Nestor Vera, vamos lá.  

 

 

Reprodução do vídeo  

 

 

 - Nesta tarde eu ouvi um vídeo onde o sobrinho de Nestor Vera faz um apelo às 

autoridades. Eu quero dizer para a família do Nestor Vera... É triste, mas eu fui o 

executor do parente de vocês. Recebi ordens superiores, do Coronel Perdigão, do 

Comandante Vieira, de fazê-lo. Não me exime de culpa, né, porque eu que obedeci a 

ordem. E quero dizer que por eu ter obedecido a ordem, eu tenho condições de chegar 

aonde ocorreu a execução, que é uma mata próxima a Belo Horizonte e ao puxar minha 

memória, volta a cena, o que aconteceu... E o local. Então faço um apelo às 

autoridades, à presidenta, às comissões da verdade... A deputada parece muito 

interessada, se não me engano é a Deputada Erundina que presidiu uma comissão... Os 

procuradores de Minas, São Paulo, para que nós façamos um empenho, eles têm o 

poder na mão, a autoridade.  

 Eu estou aqui à disposição deles para poder ir até o local com tempo, eu estou 

lúcido, eu tenho ainda um pouco de vitalidade, embora seja já um velho de 72 anos, 

mas eu me lembro bem. E como eu tenho inimigos, tenho esse problema já da idade... 

Eu acho que o tempo urge e nós temos que ir logo lá pra buscar, pra poder essa 

família... Já que não temos condições de restituir seus parentes e suas vidas, mas pelo 

menos eles terem paz de enterrar o seu morto. E isto nós devemos a esta família. Eu 

devo porque eu fui o braço executor. E é a autoridade que está apurando agora tem a 
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responsabilidade de ir até lá e de buscar. Eu creio muito que nós vamos achar esse 

corpo, porque fui eu que fiz, eu sei chegar até lá.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais um.  

 

 

Reprodução de vídeo 

 

 

 - Nós carregamos, pelos pés dele. Mas o cara estava muito quebrado... 

Aparecia... O braço estava fraturado, uma fratura exposta, entendeu? 

 - Aí chegou aqui? 

 - Chegou aqui.  

 - E aí? 

 - Tinha aquilo. Infelizmente foi o que aconteceu daquele jeito, eu estava 

obedecendo uma determinação. O corpo não podia aparecer. Aí eu dei um tiro de 

misericórdia nele, porque ele estava morrendo mesmo, se gritasse socorro ele 

morreria. 

 - E aonde você deu o tiro?Aonde que ele estava e aonde que você deu? 

  - Na cabeça dele.  

 - Não, mas aonde ele estava?   

 - Ele estava nessa posição aqui.  

 - E aí o que aconteceu? 
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 - Aí ele rolou...  

 - Ele rolou para essa depressão aí... 

 

 

 A SRA. – E acharam... (inaudível)? 

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Não, não acharam nada ainda. Tem um 

inquérito civil na Procuradoria Geral da República em Belo Horizonte. A procuradora 

geral lá, deputado, é a Silmara Goulart, que toca o inquérito civil dele lá. Existe um 

procedimento lá, vamos ver. Tomara que achem para a gente, com autorização da 

família dele, ou deposita... Se achar pelo menos alguma coisinha dele, deposita na... A 

família, que mora em Campinas, as filhas dele; mas elas sofreram muito nessa vida aí e 

eles também já colocaram um pedra em cima disso  e os pais dele, o Manuel Vera, os 

pais do Nestor Vera... Meu pai, o Brás Vera é irmão dele, a mãe do Nestor Vera, a 

minha mãe... Estão todos sepultados em Presidente Epitácio, em São Paulo. E 

possivelmente, se um dia acharem alguma coisa do Nestor Vera, com autorização da 

família a gente gostaria, eu gostaria de sepultar em Presidente Epitácio e tirar de uma 

vez essa coisa que tem dentro de tanta gente que está por aí e hoje a importância dessas 

comissões da verdade (emocionado) aí para as pessoas que estão até hoje por aí. 

Parentes, pessoas que foram humilhadas, tiveram seus direitos... Violação de seus 

direitos humanos, tiveram portas fechadas na sua vida aí. Essas comissões da verdade, a 

importância para as pessoas virem aqui desabafar um pouco, tirar essa ferida que está 

dentro das pessoas, entendeu? É isso que é importante essa comissão. O país não precisa 

de dinheiro, nós não queremos nem um centavo de ninguém, não quero indenização de 

ninguém. Eu queria apenas...  

 Meu pai, por exemplo, faleceu com essa foto aqui do irmão dele. Ele carregava 

essa foto. Ele sentado num banco. Quando meu pai escreveu, saiu de São Paulo aqui um 

jornalista chamado José Aparecido Godoy, já ouviram falar nele? Godoy. Ele, na 
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aposentadoria dele, foi morar em Presidente Epitácio. E esse Godoy chegou em 

Presidente Epitácio, foi morar lá, porque muita gente sai daqui e vai morar em Epitácio, 

lá na beira do rio. É muito bonito lá. A orla lá é muito linda. E esse Godoy chegou lá, a 

primeira pessoa que ele procurou em Epitácio foi o meu pai. O meu pai apoiava esses 

deputados lá. Meu pai brigava, militava, corria, se envolveu também, foi processado... 

O DOPS ia direto na minha casa. O pessoal do DOPS ia lá em Epitácio. A sorte do meu 

pai é que o Dr. Canhete gostava dele. Os policiais gostavam do meu pai, que era um 

homem humilde. Era um carroceiro que vivia de tirar lenha das serrarias e vender. E 

tinha sete filhos para sustentar. Então eles não iam matar o meu pai lá. Porque se fosse 

aqui em São Paulo o meu pai teria morrido. Fazer tudo que ele fez...  Ele foi processado; 

porque a nossa casa realmente era um comitê do partido mesmo.  

 Meu pai quando apoiava um candidato, ele impregnava a casa inteira de 

material. Queimava o filme da gente. Como é que eu ia arrumar namorada com a minha 

casa tudo coalhada de coisa? José Rainha para um lado, Lula para o outro; Mauro 

Bragato para o outro... E Quércia, que a gente chamava de “Kérsia”. Esse “Kérsia” foi 

um fenômeno eleitoral aqui em São Paulo, né? Nós apoiamos ele lá quando senador.  

 Então meu pai quando apoiava ele impregnava a casa por dentro e por fora. E 

queimava o nosso filme. É por isso que nenhum irmão da gente nem eu não somos 

envolvidos na política. Eu sou um animal político, um ser político, mas eu partidário 

não sou filiado a partido. E na minha cidade já me chamaram várias vezes pra me 

candidatar a vereador, a alguma coisa lá. Eu nunca quis nem ser secretário nem nada. 

Não quero. Por quê? Por causa da minha infância marcada por essas coisas que a 

política tem. Precisa ter dedicação, precisa largar a família às vezes pra se envolver na 

política. Político hoje não tem vida familiar. Dificilmente ele vai conciliar as coisas 

porque ele está o tempo todo ao lado do povo dele, é muito difícil. E eu não tenho. Eu 

preferi ser feliz do lado minha esposa e do lado dos meus filhos. Então é muito difícil 

isso. E lá em Presidente Epitácio, por conta disso, que o DOPS tava toda hora na minha 

casa, levava meu pai e minha mãe pra delegacia... Porque na casa dele ele recebia 

muitas pessoas. E a minha mãe mandava a gente ir lá fora brincar, ficava brincando lá 

fora de “salva” enquanto os políticos se reunia.  
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 Ele promovia eventos ali pra arrecadar dinheiro para o partido, almoço... O meu 

tio de vez em quando visitava a gente. Ele visitava todos mesmo na clandestinidade. Ele 

passou anos na União Soviética, lá em Moscou, porque ele chegava lá em Epitácio e 

falava que à noite ele saía e pisava no gelo. A gente nem televisão tinha, então: “como é 

que pode? Anda em cima do gelo na rua?” “Em cima do gelo na rua...” Uma vez ele me 

pediu para... Minha mãe mandou eu levar ele na beira do cais do porto. Ele foi lá, olhou 

o cais e voltou.  Ele visitava todo mundo. Desde o começo da vida dele ele fez a 

caridade. O irmão dele, mais novo que ele, chamando Fernando Vera, que faleceu, aos 

27 anos o irmão dele faleceu com diabete e com intoxicação por veneno ali. Ele já 

morava em Santo Anastácio, o meu tio. Meu tio levou esse irmão pra casa dele, cuidou 

dele, fez um quadro dele num caderno com os remédios que tinha que dar pra ele. Ele 

sempre foi um cara... Quando ele viajava pra São Paulo, pra comprar as coisas aqui pra 

levar pra lá pra diversificar a lavoura, a mulher dele, a minha tia, fazia uma 

marmitinha... Uma vez ela disse que fez um frango, assou um frango pra ele, colocou 

num recipiente. Ele foi no trem pra almoçar dentro do trem, porque dinheiro não tinha 

muito. Aí diz que tinha um homem com uma criança doente ali, um cara precisando 

mais do que ele. A mulher dele falou: “e você, comeu o frango na estrada lá, durante a 

viagem?”; ele falou: “não, eu não comi o frango. Tinha um homem do meu lado com 

uma criança doente. Eu dei o frango pra ele comer e eu não comi nada”.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conclua. Conclua, 

conclua... 

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Ele não pegou em armas, ele não agrediu 

ninguém. Ele só sonhou pra conquistar o que hoje tem nesse Brasil, essas leis tão 

transparentes, leis que garantem aos trabalhadores, tanto os urbanos quanto os rurais... E 

também aos produtores rurais também, porque hoje o Brasil é um grande exportador e 

parabéns.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ouvir... Vamos 

intercalar os depoimentos, aí o senhor se organiza. Só queria pedir para o pessoal que 

fez as apresentações para a gente pôr no site da comissão. Vocês podiam mandar por e-

mail. Thaís, qual... Pegou? Pegou tudo? Você vai disponibilizar? Então tá bom. Então 

agora nós vamos ouvir o Renê e o Carlos, é isso? Não, Thaelman. Thaelman Carlos. 

Almeida Martins? 

 

 

 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – Não, não. É 

Machado de Almeida o meu nome. Almeida Martins é meu pai.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, então pode falar, vai, 

faz sua apresentação, por favor.  

 

 

 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – Bom, o que eu 

tenho pra dizer... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome, começa 

pelo seu nome.  
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 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – Tá. Bom, o 

meu nome é Thaelman Carlos Machado de Almeida. Eu sou filho de Edgard de 

Almeida Martins e Juracy Machado Lino. O meu pai é filho de português com uma 

espanhola, imigrante que veio para a região de Tupã, Marília. Deixou as memórias dele 

desse período que eu nem tinha nascido ainda onde tanto as regiões citadas aqui hoje 

como algumas pessoas fazem parte dessa história.  

 Eu sempre ouvi falar, por exemplo, do Nestor Vera com muita admiração, meu 

pai tinha. E teve ligação muito íntima com ele, muito pessoal. Meu avô, pai do meu pai, 

era da Aliança Nacional Libertadora, lá em Marília. Foi um dos que levou a Aliança 

para lá, em 1940, 1930. Então ele cresceu nesse ambiente.  

 Em 1949 ele é um dos organizadores do primeiro encontro de lavradores da Alta 

Paulista que acontece na cidade de Marília. Ele era do Partido Comunista Brasileiro, da 

direção regional. Nesse evento, 15 dias antes de ocorrer o congresso, esse primeiro 

congresso, os agentes do DOPS se deslocam de São Paulo, vão até lá, com colaboração 

do exército, do batalhão do exército de Bauru e cercam a cidade, as entradas todas da 

cidade. Os lavradores que iriam participar não eram só de Marília, eram de Garça, de 

Dracena, Panorama, Tupã... A região estava em formação, né? E esse congresso é 

abortado, eles cercam as cidades com metralhadoras, fazem todo tipo de ameaça aos 

camponeses impedindo que eles participassem. E esse congresso acaba não sendo 

realizado. Entretanto, no balanço que eles fazem em seguida... Meu pai é preso nesse 

congresso. É levado por várias delegacias do local, é espancado, torturado. Meu avô 

também é preso, além de outros organizadores da região. E ele passa por várias 

delegacias de lá. Eu até, nas memórias dele, que eu publiquei, "Clandestino: Memórias 

políticas de Edgard de Almeida Martins", ele dá detalhes assim de cada delegacia que 

ele passou nessa época.  

 Ali ele fica preso uns 15 dias mas aí é liberado. É liberado e vai pra Tupã. Isso é 

no mês de julho, se não me engano, de 1949. Então tem uma sequência de fatos aí que 

eu vou procurar relacionar porque essa história está muito... É uma história oculta, é 

uma história de clandestinidade. Meu pai sempre foi do Partido Comunista, depois 
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Partido Comunista do Brasil, depois da Ala Vermelha e depois continuou, inclusive. Ele 

voltou ao PCdoB e ao PT, lá em Tupã. E essa história não está bem conhecida.  

 Ele nunca teve oportunidade de dar a visão da história dele. Aí ele vai para Tupã, 

onde ele trabalhava, a família dele morava lá. A origem dele foi o campo também, ele 

trabalhou na roça como trabalhador mesmo. Mas, a partir de um tio meu que tinha 

participado de uma greve aqui na Ford, chamado Manuel Milreu, vai para Tupã e ele era 

funcionário da Ford. Meu pai aprende, começa a aprender mecânica e passa a trabalhar 

com uma oficina, dessas pequenas, mas não tem ligação com os camponeses. E na 

época havia uma das reivindicações que crescem em Tupã, a questão do transporte do 

pessoal da roça para a cidade. Começam a chegar os carros também. Não tinha muito 

carro também naquela época. E aí começam a chegar os carros e ele trabalha na oficina. 

E ele é muito solicitado. Como o congresso dos lavradores tinha acontecido, eles tinham 

panfleteado, eles tinham feito panfletagem, distribuído documentos, há essa 

reivindicação. Eles propõem fazer uma mobilização na cidade com os camponeses por 

essa questão do transporte, além de que o delegado da cidade, chamado Renato 

Imparato, era um corrupto que achacava os trabalhadores, era uma situação de muita 

corrupção na polícia também. E de violência, já, porque eles roubavam os trabalhadores, 

até. Pegavam, quando prendia, queriam cobrar pedágio... Então os trabalhadores 

estavam revoltados e precisava se fazer alguma coisa para que mudasse. E o meu pai foi 

muito procurado porque ele era já conhecido como alguém do partido, alguém que era 

ligado à luta dos trabalhadores e ele foi muito procurado. E aí eles fizeram uma 

mobilização que foi totalmente boca a boca. Naquela época não tínhamos celular, não 

tinha... Foi totalmente boca a boca. E aí no dia 10 de julho de 1949, um domingo, 

acontece esse movimento que reúne mais de mil pessoas. Para aquela pequena cidade 

era um grande evento. De mil a mil e quinhentas pessoas. E eles saem na rua em 

passeata e vão direto, inclusive, pra casa...  

 O presidente da Câmara era Souza Leão, o nome dele, que posteriormente vai 

ser um dos financiadores do DOI-CODI. Meu pai encontra algumas pessoas depois, 

quando ele vai preso no DOI-CODI, em 1971, que conheciam desde essa época, que o 

conheciam. E aí eles fazem essa manifestação, vão para a porta da casa do Souza Leão. 

Tinha um jogo de futebol acontecendo, era domingo. As pessoas do jogo de futebol 
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saem do estádio, então reúne mais gente. E quem organizou essa mobilização foi o meu 

pai, um alagoano que tinha ido lá pra Tupã, do Partido Comunista também, que é o João 

Camilo Sobrinho e Alípio Lopes, além de outras pessoas. Mas a repressão identificou 

eles como os organizadores, os principais organizadores.  

 Nesse dia meu pai consegue... A polícia também cerca Tupã, começa a 

perseguir, há um combate de rua, há um combate na rua em que o policial Cadima, não 

sei, não lembro os dois nomes dele antes, mas Cadima, que era já conhecido como um 

torturador, na cidade... Nesse combate esse policial, com a massa, põem ele pra correr 

na avenida principal de Tupã, que é a Avenida Tamoios, até hoje. Então ocorre esse 

combate mas eles conseguem dar continuidade e encerrar no fim da tarde esse dia com 

um discurso onde fala meu pai, fala o João Camilo e o Alípio. E o meu pai, com a ajuda 

dos moradores de um sítio lá, que chamava Sete do Pilar, de Abílio Vieira, que era 

camarada dele e o João Camilo conseguem fugir da repressão. Eles empreendem uma 

fuga no meio da mata, inclusive vão parar em outras cidades e a polícia não consegue 

pegá-los mas fica lá, fica lá.  

 Então esses dois eventos, o do congresso de Marília e o do levante de Tupã, 

antecedem uma chacina que aconteceu em setembro lá, que foi conhecida como a 

chacina de Tupã, ou o massacre de Tupã, onde três dirigentes do Partido Comunista, 

Marma... São três nomes; são assassinados. Eles estavam numa reunião clandestina num 

sítio e ali eles são assassinados por agentes do DOPS junto com a polícia local. Embora, 

investigando depois essa história, os policiais da cidade falem que não foram eles que 

atiraram. Falam que foram os agentes do DOPS.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você postou isso no seu 

site? 
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 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – Isso, num 

blog. Essa história está melhor detalhada nas memórias que o meu pai me deixou, 

escritas por ele mesmo. E aí eu coloquei extratos... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa chacina também? 

 

 

 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – Essa chacina 

também, a visão dele.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse livro você vai 

entregar para a Comissão da Verdade? 

 

 

 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – Olha, esse eu 

posso entregar outro, outra, mas não essa cópia, porque ainda estamos acabando a 

revisão.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, está revisando esse? 

Ainda não foi... 
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 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – É, isso é uma 

prova ainda, que é esse livro. Mas no blog existe o extrato dessa parte. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o blog? 

 

 

 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA – 

clandestinoedgard.blogspot.com.br 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete.  

 

 

 O SR. THAELMAN CARLOS MACHADO DE ALMEIDA –

www.clandestinoedgard.blogspot.com.br 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Vou passar... Eu 

tenho que sair para coordenar uma outra mesa, o Ivan vai assumir a coordenação e 

vamos ouvir o padre e daqui a pouco eu volto. Ivan.  

  

* * * 
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Assume a Presidência o Sr. Ivan Seixas 

 

* * * 

  

 O SR. PRESIDENTE – IVAN SEIXAS – Fala Renê, por favor. Com a palavra.  

 

 

 O SR. RENÊ PARREN – Então, meu nome é Renê, eu nasci na Holanda e vim 

pra cá para o Brasil por opção, para trabalhar aqui, foi em 1969. Viemos aqui e eu 

trabalhava numa congregação religiosa e então eu vim trabalhar aqui. Chegando aqui, 

eu me lembro ainda, foi 31 de março, 31 de março de 1969... E aí a gente chegou aqui 

em São Paulo e já em contato com as pessoas, a gente também foi falando das coisas 

também, da realidade e tudo e abordamos também a questão da terra, da reforma 

agrária. E o pessoal já falou para mim: “olha, cuidado você aí. Isso aí é muito perigoso e 

é tabu falar dessas coisas aqui, da reforma agrária aqui no nosso país”. Então foi assim o 

primeiro contato que a gente já teve logo de cara quando a gente chegou aqui. Eu fui 

depois trabalhar no Paraná, no Paraná também dois anos, a região de Guarapuava e 

depois voltei aqui no estado de São Paulo. 

 Eu fui trabalhar em Araçatuba também, dois anos, e em seguida em Andradina, 

onde estou hoje. E a partir dali a gente trabalhou a questão da terra; eu faço parte do 

Movimento Sem Terra desde o começo, da fundação. Vamos fazer 30 anos agora. Então 

ali a gente também entrou nesta luta pela terra lá em Andradina, na Fazenda Primavera. 

Queria falar um pouco disso aí.  

 Então assim, foi ali que na Fazenda Primavera vieram famílias lá do Norte, do 

Nordeste. Todas as famílias que moravam ali naquela fazenda e já vinham, a partir de 

1926, 1927, por aí, as primeiras famílias que chegavam aí lá do Norte tocadas pela 

fome, pela seca e tudo e vieram então para aquela região se instalar naquelas terras da 
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Fazenda Primavera a partir de 1925. Mas também a partir daquela época já se tem 

notícia de disputa pelas terras da Fazenda Primavera. Por exemplo, em 1946, consta nos 

arquivos, nos processos, que agrimensores foram brutalmente agredidos por pessoas no 

processo de divisão daquelas terras da Fazenda Moinho, daquela região. Então já 

mostrava o atrito, o conflito por causa da terra ali naquela época. Mais pra frente 

também, até mesmo assim em 1976, 1974, ali, por exemplo, foi negado também o 

financiamento por parte do Banco do Brasil por causa da suspensão do processo da 

divisão daquelas terras pela família de J. J. Abdalla Ltda., também estava ali. E as 

famílias, por outro lado, já tinha muitas famílias lá na Fazenda Primavera, que fazia 

parte desta gleba do Moinho; as famílias foram produzindo, trabalhando há muitos anos, 

produzindo milho, amendoim, algodão, principalmente, muita produção, e também 

outras coisas de subsistência.  

 A pressão da família Abdalla desde aquela época foi muito grande. Ele então foi 

tratando essas famílias como parceleiros. Eles tinham que pagar, vamos dizer assim, a 

renda da produção e foi encaminhado por ele, tudo controlado por ele, pela família 

Abdalla. E depois as famílias, por outro lado, foram também esperneando também, 

resistindo diante desse processo, negando-se a pagar esta extorsão da riqueza que eles 

produziam.  

 Já na época de 1963 já teve uma grande passeata lá em Andradina, as famílias 

vinham lá, foi o padre anterior daquela época, padre Vicente, que acompanhava e 

também incentivava as famílias. Ele foi confrontar também com essa realidade toda. 

Então teve uma grande passeata lá em Andradina, em 1963, contra ameaças de despejo 

na Fazenda Primavera, porque podia acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na 

Fazenda Cafeeira, lá no município vizinho de Andradina, Castilho se chama lá, 

Castilho. Podiam fazer a mesma coisa também. Depois muitas famílias foram 

ameaçadas de despejo, famílias que foram embora diante desta pressão para outros 

cantos e etc. Por outro lado, a luta continuou e, por um lado a pressão da família 

Abdalla, o grileiro que se dizia dono daquelas terras da Fazenda Primavera, que é uma 

área muito grande, tem 9.500 hectares de terra e existia muitas famílias ali. E por outro 

lado as famílias também resistindo.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



76 

 

 No final, indo mais pra frente, ela buscava gado lá em Mato Grosso, milhares de 

cabeça de boi, a família Abdalla e colocava lá para engordar esses bois. E esses bois 

entravam nas roças do pessoal, pulavam a cerca, quebravam as cercas; jagunços para 

controlar isso, os administradores da fazenda. Então se tornou um inferno na Fazenda 

Primavera.  

 As famílias, incomodadas com essa situação foram procurando ajuda de várias 

pessoas. Na questão jurídica eles apanharam muito porque os advogados da praça, lá da 

região... Eles tinham procurado um monte de advogados mas no fim, todo mundo com 

rabo preso e não resolvia nada, ficava tudo na mesma. Depois eles procuraram outras 

ajudas também, por exemplo, na Fetaesp do estado de São Paulo. Isso foi no final dos 

anos 1970. Chegaram em São Paulo, o próprio presidente da Federação, ininteligível, 

falava para eles: “olha, seu Manoel e fulano de tal, isso é muito perigoso, mexer com 

essas coisas aí, é melhor largar de lado isso aí porque senão pode sobrar para vocês 

pior”. E assim foi. 

  E por outro lado a Igreja Católica é confrontada com essa situação e decidiu 

então depois comprar essa briga. E naquela época nós conseguimos realmente lá em 

Andradina juntar uma equipe boa de trabalho, uma equipe pastoral, social e tudo. E nós 

fomos fazer um trabalho tanto na cidade, um trabalho do movimento social, da questão 

de saúde, questão de organização, do movimento popular nos bairros; várias pessoas 

trabalhando nisso, um trabalho muito articulado em Andradina e até em volta. E no 

campo nós também articulamos esta luta. Confrontados com essa realidade no campo e 

na Fazenda Primavera, destacamos uma equipe para lá também.   

  Então foi a partir desta decisão. E naquele tempo nós estávamos muito nesta 

linha da Teologia da Libertação, das Comunidades Eclesiais de Base e era muito 

progressista. Aliás, a nossa diocese toda era progressista e principalmente naquela ponta 

ali de Andradina, essa região de Araçatuba para cima.  

 Então nós fomos entrar nessa briga na Fazenda Primavera. Primeira coisa era 

organizar as famílias. Nós fizemos um trabalho de base, tirar o medo das famílias de se 

organizar, porque estava dentre todos eles aquilo que aconteceu numa outra fazenda lá 

em Castilho, onde no passado também teve um despejo violento. Correu muito sangue 
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ali. Lá na Fazenda Cafeeira foram despejadas muitas famílias e podia acontecer a 

mesma coisa lá na Fazenda Primavera, então eles estavam com muito medo. Primeira 

coisa então era um trabalho de base, falar com as famílias, com as lideranças e organizar 

esse pessoal.  

 Depois também uma outra questão foi a questão jurídica, que já falei. Como lá 

na região nada deu certo, com todos os advogados não deu pra avançar, nós fomos 

procurar uma ajuda jurídica na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São 

Paulo. Naquela época quem comprou a briga foi Luiz Eduardo Greenhalgh, que veio 

para Andradina e com ele nós fomos trabalhar essa questão. Mas toda a região foi 

contribuindo para a gente chegar a isso.  

 Isto que é importante colocar também: que nós sentimos muito a questão da 

época da perseguição da ditadura militar. A gente trabalhava na pastoral também, eu 

pessoalmente me lembro muito bem ainda que nos domingos todo mundo tinha lá... O 

delegado ia lá na igreja assistir a missa com seu gravador ao lado dele. Então eu tinha 

que medir as palavras mas por outro lado eu não queria esconder as coisas. Então a 

gente usava a pastoral, o evangelho e tudo, dentro da linha da libertação, para dar o 

recado, para ser coerente com as coisas, mas a gente sentiu isso, o controle da coisa. E 

mesmo lá fora também nós sentimos; boatos de perseguição, de prisão e tudo em 

relação à gente também. Então isso estava muito presente lá. E para os trabalhadores a 

gente tinha que falar nas igrejas: “olha, companheiros, vamos falar com muito cuidado 

porque o clima em volta de nós não é sempre assim de segurança para a gente, então 

cuidado com aquilo que a gente fala, cautela nessas coisas”. E assim nós fomos levando.  

 Então eu acho que o trabalho da organização da equipe da pastoral foi decisivo. 

Nós fizemos grandes manifestações e muita denúncia também da situação na Fazenda 

Primavera. Então, com esse apoio, com essa estrutura toda em volta, nós conseguimos a 

desapropriação em oito de julho de 1980, pelo Figueiredo.  

 O conflito na fazenda se tornou insuportável. Houve perseguição em cima das 

roças do pessoal, queimada de casas; eles colocaram, no final, guaritas na saída da 

fazenda para controlar o trânsito das pessoas, para controlar a questão da renda da 
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produção também... Tudo isso o pessoal teve que enfrentar, os trabalhadores. Grandes 

manifestações e denúncia.  

 Referindo-me então mais à questão da época, que estava dizendo, era muito 

controlado, porque a ditadura militar, que a Sônia estava falando antes, do Estatuto da 

Terra, que por um lado poderia ser muito progressista em termos de leis, mas por outro 

lado, a ditadura militar fez de tudo para acabar com o movimento social. Acabar, 

destruir as Ligas Camponesas e outros para controlar isso. E lá nós também sentimos 

isso.  

 Eu me lembro, também nesta época, que tinha um grupo de jovens lá na 

paróquia e uma moça lá na escola, ela se chama Lourdes de Souza; naquela época, no 

começo dos anos 1980, ela escreveu uma redação na escola. E ela escreveu assim: “a 

reforma agrária é preciso” Aí a professora pegou aquela redação e estranhou; perguntou 

para a Lourdes: “escute, de onde você tem essa história aí da reforma agrária?” ela falou 

assim: “bom, isso é do meu namorado’. “E de onde é esse namorado?”, “Esse namorado 

é lá do grupo de jovens Jucosp”, Juventude Unida da Comunidade São Paulo. E então a 

coisa foi, foi, foi... E logo depois, ele se chama Toninho, o rapaz, o namorado; ele foi 

preso. Ele foi preso ao meio-dia, mais ou menos, e foi espancado, ameaçado de morte. E 

ele nem sabia direito o que era comunismo. Naquele tempo... Mas por outro lado ele 

pensava: “se é para dividir as coisas...  É uma coisa boa”, ele pensava. Mas entrou na 

relação. Aí as famílias da comunidade toda se juntaram em frente da delegacia e 

protestaram. Foi escrita uma carta para o bispo de Lins, Dom Pedro Paulo Koop; e ele, 

por coincidência, estava em Itaici, na Conferência Nacional dos Bispos. Então o bispo 

tomou conhecimento disso e também tomou posição. Como sempre, a diocese também 

apoiou naquela época a questão. E ele diz assim: “se não soltar, resolver esse problema 

aí, eu vou denunciar em nível nacional o que está acontecendo aí”. E assim voltaram 

atrás.  

 Mas não terminou assim. Depois o próprio Toninho, ele não bebia, não fumava e 

começou por causa disso; ele foi atingido interiormente. Ele começou a beber e a fumar 

por causa disso. Além disso, a Lourdes, aquela menina que fez a redação, também ficou 

muito traumatizada e logo em seguida quis se suicidar com gilete, em frente da Igreja 

Sebastião. Ela ficou tão chocada com essa questão toda, essa perseguição, que ela queria 
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até se acabar. Então é uma questão que mostra muito bem o conflito que nós sofremos, 

a perseguição naquela época em cima da luta dos trabalhadores. E então assim a coisa 

foi. Mas é isso. 

 A gente ouvia falar naquele tempo, quando eu cheguei em Andradina, que já 

naquela época o pessoal que estava ligado ao PCzão, um certo Israel Soares; ele era 

farmacêutico, depois ele entrou na comunicação, abriu um jornal. A gente ouviu boatos, 

conversas, informações de que ele e outro médico, Coutinho, que ajudava os pobres e 

tudo isso às vezes gratuitamente, foram pessoas que estavam na mira daquela época, da 

perseguição. Então era um pouco isso aí. Mas nós tivemos muito apoio da região. Tinha 

toda uma linha das servas da Teologia da Libertação; a diocese também, o bispo... O 

bispo, num certo momento também esteve lá em Andradina, teve uma grande 

assembleia, ele tomou posição também em favor da causa demonstrando solidariedade à 

questão. E teve outras coisas que aconteceram. Numa celebração dominical um 

companheiro foi interrompido pelo delegado na hora de abordar a questão da Fazenda 

Primavera, das injustiças que os trabalhadores estavam enfrentando ali, etc. Então isso é 

um pouco da época.  

 Depois, só pra terminar; depois a luta da terra lá na nossa região continuou. 

Pensei que tinha resolvido, com a Fazenda Primavera, quando foi desapropriada, mas 

nada disso. Hoje nós temos na região 44 assentamentos e temos também vários 

acampamentos. E eu queria dizer o seguinte, alguém me perguntou sobre isso: a questão 

do enfrentamento naquela época e hoje é bem diferente. Tem esses crimes da época, 

essa perseguição da ditadura militar, mas também por parte do latifundiário. Naquele 

tempo nós enfrentamos o latifundiário fisicamente através de seus jagunços armados, 

tanto na Fazenda Primavera, na Fazenda Timboré, na Fazenda Anhumas, isso 20 anos 

atrás, 30 anos atrás. Isso era o normal daquela época. Nós enfrentamos o latifundiário 

com seus jagunços. Hoje é diferente isso aí.  

 O nosso inimigo hoje é muito mais forte, mas é diferente. Hoje nós enfrentamos 

o capital nacional financeiro, internacional; nós enfrentamos o capital industrial do 

agronegócio; o governo banca aquele projeto do agronegócio e é uma luta muito feroz, 

muito pesada. E nós temos que pensar como é que nós vamos continuar a reforma 
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agrária hoje, que é diferente. Mas então é isso aí que eu queria dizer, principalmente em 

relação ao clima daquela época. Obrigado. (Aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – IVAN SEIXAS – Bom, pra encerrar, a gente tem uma 

coisa muito importante que é a questão dos encaminhamentos. Essa audiência hoje é a 

primeira audiência pública do GT das lutas no campo, repressão e lutas no campo. E pra 

nós da Comissão da Verdade, que trabalha em parceria e complementarmente à 

Comissão Nacional da Verdade, nós temos a necessidade de dar desdobramentos a tudo 

que se faz. Essa apresentação, obviamente, vai se transformar em texto, vai ser parte do 

nosso relatório que será entregue à Comissão Nacional para a transformação da redação 

do relatório da comissão nacional. Agora, a gente tem, como primeira audiência, a gente 

tem que ter desdobramentos. Osvaldo, você que vai apresentar os desdobramentos, pode 

ser? 

 

 

 O SR. OSVALDO – Bom, como desdobramentos da Comissão, a gente tem as 

seguintes questões: primeiramente, divulgar para os presentes uma ficha que a gente 

está fazendo para poder organizar os dados sobre a questão da violência no período. 

Então aqueles mapas que o Cliff apresentou inicialmente foram construídos com base 

nesse processo de catalogação, de fichamento, está certo? Então quem tiver 

disponibilidade de conhecer pessoas para levar, puder preencher e entregar, a Jamila... 

Fechado.  

 Nós conversamos aqui com a Comissão; um dos encaminhamentos é a gente 

fazer uma reunião da Presidência da Comissão com os movimentos sociais e sindicais 

com relação à questão do tema. Não só do tema por conta dos conflitos, da repressão, 

mas também por conta da apropriação dos resultados do trabalho. Quer dizer, isso é um 

produto da sociedade, a questão da verdade, e a memória é importante da apropriação 

social disso. Os movimentos sociais e a sociedade em geral são interessados nesse 
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processo, inclusive porque existem várias iniciativas acontecendo. Eu estava 

conversando aqui com o professor Ricardo, de Prudente; ele estava falando que eles 

também estão organizando uma atividade na Unesp lá em abril e estamos fechando para 

fazer uma ação conjunta para trazer para a Comissão.  

 Uma questão que a gente está organizando são os depoimentos. Então nos 

interessa indicação de nomes, pessoas, pra gente poder fazer o trabalho da coleta de 

depoimentos a exemplo dos que a gente teve hoje; e tanto os vídeos como esse que o 

Cliff apresentou quanto os outros que existam. E também a gente vai continuar o 

trabalho apresentado inicialmente pelo Cliff e pela Larissa em duas linhas: uma 

buscando organizar e sistematizar trabalhos já realizados e a outra, continuando nesse 

trabalho que a gente chama "garimpagem dos dados", pra poder dar base para que a 

Comissão Estadual tenha o seu relatório final nesse ano que vem.  

 Uma outra questão é que a gente pretende fazer audiências públicas pelo interior 

do estado. Algumas regiões dessas que mais tiveram conflitos são regiões que a gente 

considera importante haver audiências. Então já temos aqui uma pessoa voluntária, em  

Prudente; a gente também está conversando com o Barone, porque o Barone lá, pela 

rede social, que é uma rede que integra rede rural, que integra pesquisadores do campo 

no Brasil. O Barone está fazendo um trabalho desse; então a gente está buscando 

integrar; assim como a Sônia falou da ABRA, do acervo da ABRA, da Associação 

Brasileira de Reforma Agrária, a gente está conversando com o Norder, que foi 

professor em Londrina, que fez todo um trabalho de organizar o acervo da ABRA 

buscando resgatar esses dados de conflitos existentes no campo. E também, aonde a 

gente já tem alguma coisa preparada do ponto de vista de pensar audiências. 

Araraquara; temos um grupo puxando a gente para Ribeirão Preto; temos aí Prudente; 

estamos em conversas tratativas com o pessoal do Vale do Ribeira; São Carlos e 

Campinas quando tiver o encontro da Rede Rural por conta dessa articulação.  

 Estava conversando e falei ali com o Jorge; pra quem não conhece o Jorge, foi 

assessor da Fetaesp, ele é da ABRA, militante antigo da área agrária no estado de São 

Paulo. Ele estava me falando que as primeiras greves dos anos 1970 foram no Vale do 

Ribeira, colhedores e cortadores de banana, trabalhadores da banana, organizadas pelo 

velho Capistrano. Então a gente ainda tem várias... E se a gente for pegar os conflitos 
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que a gente tem ainda do Vale do Ribeira, que apareceu Miracatu, várias coisas como 

essa, a gente tem ainda bastante trabalho. Então, a gente como grupo vai continuar 

fazendo os trabalhos e estamos aceitando adesões de pessoas para dividir e somar 

esforços. Bom, então essas seriam as nossas propostas de encaminhamento, Ivan.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – IVAN SEIXAS – Ok. Bom, a primeira questão, da 

reunião do Adriano com os presidentes de associações, Osvaldo, é só uma questão da 

gente agendar, porque é começo do ano, agenda e a gente faz essa reunião acontecer. 

Dos depoimentos, obviamente que a gente precisa agendar e respeitar aqui as 

possibilidades da TV da Assembleia. E por último essa agenda de audiências tem que 

ser agendada e construído cada passo. Então, se já temos em abril estamos bem 

arrumados já. Então já estamos com março, abril, e podemos fazer... maio em 

Araraquara. Junho onde? Junho em Campinas. Então dá pra gente pensar, viu Renato? 

Junho é em Campinas. Hã? Julho! Então a gente já tem que fazer essa agenda funcionar 

e é tudo uma questão da gente agendar com o Adriano, porque o ano que vem é um ano 

complicado, não só pelo fim do relatório mas também pelas questões eleitorais que vão 

envolver; mas principalmente a gente fazer esse agendamento e construir no local, com 

todas as lideranças que a gente possa mobilizar, que seja uma coisa grandiosa para a 

região e não seja simplesmente uma reunião esvaziada. Então os encaminhamentos 

estão encampados. É questão só agora da gente efetivar isso daí.  

 Omene, você estava querendo falar alguma coisa, é isso? 

 

 

 O SR. OMENE VERA MARTINS – Então só pra finalizar, gente, eu quero 

deixar aqui algumas fotos. Eu tenho fotos aqui do pai do Nestor Vera, dele... Essa foto 

aqui foi conseguida com o José Alexandre, do Partido Comunista de Belo Horizonte, ele 

que conseguiu lá. Ele e o José Francisco Neres têm um site lá no Partido Comunista. 

Essa foto aqui é do Nestor Vera e essa aqui é do meu pai, ambos eram bem idênticos. 
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Inclusive no dia que ele foi preso, em 1975... Essa é dele também, do Nestor Vera, essa 

é da mãe do Nestor Vera, da Pilar. Então vou deixar com a comissão. Isso aqui é o sítio 

que o Nestor Vera viveu, continua com a família hoje, ali em Piquerobi, na beira da 

Rodovia Raposo Tavares. Esse aqui é um poço. O Nestor Vera não dormia na casa dele, 

ele dormia no meio do mato ali, beirando um açude, próximo desse poço aqui. Esse é o 

irmão dele, Afonso Vera, que mora em Piquerobi. Ele está com 83 anos, está com 

Alzheimer, está lá na casa dele. Se você chegar agora lá ele pergunta “cadê o Nestor 

Vera?” Está atrás do irmão até hoje. Esse aqui, na beira desse açude aqui, que tem lá até 

hoje, ele está lá.  

 Esse aqui é um lugar que o Nestor Vera que construiu, esses palanques aqui 

foram lavrados por ele, eu deixo com a Comissão, se a Comissão quiser anexar... Passou 

o vídeo do Claudio Guerra e eu tenho certeza absoluta que eu não tenho raiva nenhuma 

desse Claudio Guerra. Meu pai não tem raiva nenhuma, ninguém tem raiva dele. Nestor 

Vera também não tinha raiva de militar nenhum. Prova é que ele não foi para o 

Araguaia, pra fazer uma revolução nos moldes da Cubana e da Chinesa; e não tenho 

raiva de militar nenhum.  

 Eu tinha oito anos de idade quando o Castelo Branco foi inaugurar a ponte que 

liga Epitácio à Bataguassu, ali em São Paulo, aquela ponte, Ponte Professor Maurício 

Joppert, com 2550 metros de extensão, construída pela Sérgio Marques Souza, que a 

gente tinha que saber tudo isso na escola. O engenheiro responsável era o Dr. José Natal 

de Carvalho... Tinha que saber tudo isso... Foram construídas ali. Eu vi o Castelo 

Branco de pertinho. Meu pai me colocou no ombro assim... Meu pai me levou pra ver o 

Castelo Branco, eu também não tinha raiva dele. Castelo Branco baixinho foi lá 

inaugurar. Não estava de farda, estava de terno.  

 Quando o Ernesto Geisel dividiu o estado de Mato Grosso do Sul do estado de 

Mato Grosso, ele assinou a divisão do estado no dia 11 de outubro de 1979, lá no 

estádio Morenão, que o estádio fica dentro da universidade federal. É a única 

universidade, acho que da América, que tem um estádio dentro. E é o Morenão lá de 

Campo Grande, muito legal lá, interessante. Visitem. O Ernesto Geisel assinou a divisão 

do estado dentro do Morenão, entrou aquele monte de carro ali, ele assinou e eu estava 

lá presente. Não tenho raiva de ninguém. 
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 O que eu carrego dentro de mim e todo mundo carrega são essas oportunidades 

que você não teve. Era viver numa cidade pequena e seu pai e sua mãe toda hora na 

delegacia, transportado pelo DOPS, e nós, sete crianças lá na porta da delegacia 

esperando o pai e a mãe da gente até a noite, sem comer. E depois, quando voltava pra 

casa, que eles entregavam meu pai, os vizinhos, a gente ia brincar, voltar à vida normal, 

brincar nos vizinhos, algum vizinho ignorante também deixava “não, vai embora pra sua 

casa, você não vai brincar aqui hoje”. Tinha medo de receber até a gente. 

 Eu gostaria de trabalhar num cartório, num banco, num correio, onde quer que 

seja, num escritório de alguém, mas ninguém empregava filho de comunista lá em 

Presidente Epitácio, isso eu senti na pele. Tive que ir para o trabalho pesado, para a 

solda. Eu sou soldador, sou torneiro mecânico... Eu tenho um monte de profissão mas 

eu não queria essas profissões. Eu queria estudar e trabalhar num lugar legal e não 

consegui porque ninguém queria empregar um cara que o pai e a mãe dele vivia preso lá 

na delegacia, entendeu? E essas oportunidades que muitas pessoas deixaram de ter na 

vida.  

 O Nestor Vera faleceu em 1975, meu pai achava que ele estava lá no DOPS, 

aqui no cemitério de Perus, e meu pai ficou atrás. Mas depois que foi publicado esse 

livro que a gente reacende tudo isso de novo na gente. Aí a mãe dele faleceu em 1976, 

sentadinha numa cadeira esperando o filho dela, e o pai dele faleceu em 1977, lá em 

Epitácio, na nossa casa. E no final da vida do Nestor Vera ele estava em Belo 

Horizonte. Ele não estava querendo derrubar militar. Ele estava buscando no Brasil 

inteiro pessoas para se candidatar a deputado estadual, federal e etc., pra tentar... Porque 

o congresso dos comunistas tinha três senadores cada estado. Dois eram biônicos, 

nomeados por eles e um que era só eleito. Os prefeitos de capitais e de municípios de 

fronteira eram nomeados por eles, então eles tinham a maioria em tudo. E ele buscava 

pessoas da sociedade importantes, de todo o Brasil, pra se candidatar a deputado para 

tentar, através do congresso, mudar essas coisas aí.  

 O José Francisco Neres, que está lá em Belo Horizonte com 82 anos, lá no 

Partido Comunista... E eu liguei pra ele e ele falou pra mim: “seu tio, lá em Belo 

Horizonte era conhecido como Wilson”. E meu tio usava outros nomes. Ele não ficou 

na clandestinidade. Ele criou outros nomes e vinha pra cá com nome falso. E o José 
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Neres falou: “seu tio, eu deixei ele lá, ia andando antes de deixar seu tio lá na 

rodoviária”, que ele vinha para São Paulo, ele parou numa drogaria e ali pegaram ele. 

Ele falou: “olha, colega, camarada, o nosso futuro vai ser azul como esse céu”. Foram 

as últimas palavras dele lá em Belo Horizonte.  

 E pra encerrar, eu prezo pela liberdade. Eu sou um lutador. Está ruim hoje? 

Estamos em 2013, muita gente reclama que está ruim, que não está bom, mas nós 

podemos falar, nós podemos reclamar, nós temos o voto na mão. Se a gente erra uma 

votada, a gente aprende a votar. A nossa democracia é muito nova e nós vamos 

devagarinho aprendendo, aperfeiçoando e aprendendo a votar. A liberdade pra mim é 

como esse sol que brilha pra nós todos os dias, meus filhos. Nós temos que lutar pela 

nossa liberdade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade. Só assim 

que a gente pode construir um mundo melhor. É só isso, minha gente. Muito obrigado 

por me ouvir aqui. (Aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – IVAN SEIXAS – Bom, obviamente que o trabalho 

dessa Comissão não é movido por ódio e sim por um desejo de justiça. Por tudo que 

você falou que a família passou. É por isso que a gente quer esclarecer e principalmente 

colocar no banco dos réus todos aqueles que tenham cometido crimes contra o povo 

brasileiro.  

 Em nome do Presidente da comissão, Adriano Diogo, dou por encerrada esta 

sessão. Muito obrigado, encerrada a sessão.  

 

 

*   *   * 
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A SRA. – Hoje é 16 de dezembro de 2013, a Comissão da Verdade “Marcos 

Lindenberg”, da Universidade Federal de São Paulo, tem o prazer de receber um seu 

importantíssimo ex-aluno, hoje vereador da cidade, Gilberto Natalini, que vem nos 

ajudar a esclarecer alguns dos documentos que a gente encontrou, pesquisando na 

documentação produzida pelo Dops que está guardada no arquivo do estado. 

Nós encontramos umas fichas de 11 alunos do 3º ano de Medicina, todos 

aparentemente da turma do Gilberto e ele vai contar para gente como é que foi a 

história, se eram mesmos ligados ao Molipo, como diz o Dops, quantos ficaram presos, 

quantos saíram, o que aconteceu com eles lá, a trajetória deste grupo dentro da Escola...  

O professor Miguel Jorge, já pra começar a nossa conversa, Gilberto, no 

depoimento dele, naquela vez, não sei se você teve que sair mais cedo, não sei se você 

ouviu, mas ele disse que a prisão desse grupo em 1972 refluiu muito no movimento 

estudantil. As pessoas ficaram com muito medo. Então, isso teve uma repercussão 

grande aqui dentro da Escola. Então, a gente queria que você ajudasse a gente a 

conhecer melhor essa história.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Aqui é o seguinte: todos eram amigos e 

todos ainda são amigos. Daqui, cada um trabalhando de um jeito, mas ainda somos 

amigos. Às vezes, nos encontramos. 

Na verdade, é assim: o Paulo Horta, Paulo Antunes Horta, ele era a pessoa que 

tinha a ligação mais próximo com este grupo único. 
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Na época, eu, o Walter Nascimento, o Paulo Horta, erámos um grupo... Eram os 

três que mais que se relacionavam com estes grupos clandestinos. Aí aqui tem, por 

exemplo, o Caldas, o Antonio Luiz Caldas Júnior, que hoje é vice-prefeito de Botucatu 

também era uma pessoa mais ideológica, vamos dizer.  

Os outros, alguns aqui tinham laços de amizade conosco, assim, tinham simpatia 

pela causa da luta contra a ditadura, mas não tinham esse envolvimento que tinha eu, o 

Paulo Horta, o Walter Nascimento, o Caldas – de certa forma, depois o Zé Teles, um 

pouco menos.  

O que que acontecia? Nós tínhamos contato aqui na Escola com quase todos os 

grupos políticos clandestinos, 1971, 1972, eu era um pouco embaixador deste grupo 

porque o grupo mais antigo de resistência na Escola, o Nestor, o Abel, eles tinham 

uma... 

A gente tinha uma relação com eles de muito respeito, uma relação de 

reverência, mas eles tinham... O centro acadêmico estava muito parado, tinha tido uma 

debandada grande, havia pouca atividade e a gente veio, uma geração depois deles, do 

Nestor, do Abel, de outros, que começou a levantar, retomar, reorganizar atividade do 

centro acadêmico. O presidente do centro, naquela época, era o Abel, que era um 

reumatologista que está por ali também e a gente foi fazendo uma transição ali no centro 

e retomando, nós rodávamos “O Barretinho”, nós fazíamos as atividades do centro 

acadêmico e tudo.  

Eu era um pouco embaixador desse grupo, fora, na reorganização da UEE e da 

UNE, eu tinha contato.  

Nós montamos um grupo com cinco faculdades de Medicina, que era a Paulista, 

a USP, Mogi, ABC e Sorocaba. Essas cinco faculdades, a gente tinha um grupo, nós 

fizemos um jornal chamado “Articulação”. Era um jornal-mural porque não dava para 

distribuir o jornal porque a impressão era muito grande e fizemos o primeiro ECEM, o 

Encontro Científico de Escolas Médicas.  

Eu não me lembro exatamente a data. Foi na USP, os palestrantes foram o 

professor Guilherme Rodrigues e [ininteligível 00:04:51] de Melo e tinha trinta e 

poucas pessoas. Saíram daquela articulação da faculdade, mas foram um marco de um 
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encontro que depois se transformou num grande encontro médico de estudantes de 

Medicina do Brasil. 

Logo em seguida começou a crescer muito. O primeiro foi esse. Eu lembro que 

eu representava a Escola. Eu me lembro que a Santa Casa era representada pelo 

Barradas, pelo Guilherminho; Sorocaba pelo Pádua; a USP pelo Magro, pelo Takaoka e 

pelo Rui; a Mogi pelo Paulo Elias; e o ABC pela irmã da Albertina Duarte, Dra. Fátima 

Duarte, hoje uma médica conhecida.   

Era um grupo que se reunia clandestinamente com esquema enorme de cuidados, 

ponto marcado, tudo naquele jeito que a Esquerda se reunia naquela época. E esses 

outros colegas aqui eram nossos amigos de república, a gente fazia as farras de 

estudante juntos, nossas festas, tinha um convívio de amizade muito grande, era um 

grupo muito unido entorno do núcleo mais central que são esses que eu falei.  

Quem tinha mais contato com o Molipo era o Paulo Antunes Horta, mas o 

Molipo era um dos grupos que a gente recebia.  

Nós recebemos o MR8, nós recebemos o PCB, nós recebemos a ALN, nós 

recebemos os Trotskistas. Uma vez, veio aqui, acho que em 1974, não lembro, o 

Gastão, aquele que está na Unicamp hoje, o Arlindo Chinaglia, é o Gastão Wagner, o 

Arlindo Chinaglia e o terceiro não me lembro quem era, mas eram que vieram. Ficamos 

a noite toda bebendo cachaça... E eles eram posadistas, eles eram ligados ao trotskismo 

do camarada J. Posadas, aquele argentino super... que dizia que a revolução vinha com 

discos voadores fora da Terra, mas eles vieram aqui.  

Estão todos aí. Pode confirmar isso. A reunião foi na casa do Walter 

Nascimento. Estou dizendo isso para dizer a vocês que a gente tinha contato com todos 

os grupos, não era especificamente... Nós éramos independentes. Eu não tinha facção. 

PC do B nós tivemos contato.  

O Paulo Horta tinha uma irmã chamada Cida Horta e um irmão chamado, ah, 

caramba, vou lembrar depois... O irmão era da ALN. Celso Horta. Ficou preso muitos 

anos e está aí hoje... Está no PT. Celso Horta. E ele ficou preso muitos anos com a ALN 

e a irmã Cida Horta é que era Molipo e a Cida trazia os jornais do Molipo para o Paulo, 

e o Paulo ganhava gente para distribuir os jornais do Molipo na escola para todo mundo. 
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Os jornais do Molipo ensinavam a montar e desmontar metralhadoras, as técnicas de 

tiro. Era uma luta armada mesmo, o Molipo, não é. 

Bom, eu tive um contato com um estudante, também já não me lembro mais o 

nome, deve estar nas fichas do Dops, que era do Mato Grosso e era do Partido 

Comunista Brasileiro, que veio nos procurar para a articulação do movimento 

estudantil. Como eu disse, isso aqui era uma rota de caravana. As caravanas vinham do 

Brasil todo e passavam pela Escola Paulista. A Esquerda, todos os grupos, 

particularmente voltados ao movimento estudantil, mas também voltado, por exemplo, a 

Guerrilha do Araguaia, porque nós tivemos contato, recolhíamos dinheiro, remédios 

para mandar para os guerrilheiros do Araguaia. Eu fiz isso muitas vezes. 

Então, era um trabalho não vinculado com grupo, mas ideologicamente de 

resistência à ditadura. A gente era amigo e recebia os grupos todos. A AP vinha nos 

procurar. Esse jovem do PCB, esse estudante, eu dei para ele o jornal do Molipo, na 

mão dele, e ele foi embora para o Mato Grosso.  

Depois de muito tempo, ele foi preso lá. Eles  o arrebentaram lá de pau e ele 

falou que quem deu o jornal foi eu. O jornal era trazido pelo Paulo Horta.  

O Walter Nascimento ficou mais chegado porque começou a namorar uma prima 

do Paulo Horta. Uma prima do Paulo Horta ele começou a namorar, então, o laço de 

família aproximou mais ele dessa coisa. E eu era muito amigo dele. Ele foi o meu 

primeiro amigo em São Paulo, o Walter Nascimento, quando vim lá de Macaé estudar 

aqui, entrei na Escola. Ele foi o primeiro amigo, primeira casa que eu visitei aqui foi a 

dele. Ele era filho e sobrinho de operários do Belém. Morava a família toda em um tipo 

de uma vila, assim, lá no Belém. Até hoje tem a casa lá. As tias dele todas operárias 

têxtil, tal, era filho de operários... O Walter Nascimento está vivo, deveria também... 

Acho que a gente podia chamá-lo para falar.  

E aí, o cara foi preso e falou o meu nome. E aí a repressão me seguiu por mais 

de 30 dias para saber o que eu fazia, porque que eu tinha aquele jornal.  

Quando eles me prenderam, eles me mostraram as fotos. Eles tinham fotos de eu 

saindo de casa, dos meus avós aqui da rua Piratinga, eu voltando para casa, eu 

estudando na biblioteca, eu no pátio da Escola, eu no centro acadêmico, só faltou do 

banheiro, o resto eles tinham tudo, não é!?  
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Como eles não viram nada de diferente na minha ação naquele mês e pouco, que 

eles me investigaram, resolveram me prender para saber exatamente o que era.  

Então, me prenderam de manhã, 7h, até antes, eu acho, saindo da casa para 

tomar o ônibus da CMTC ali na rua Piratinga. Eu descia lá em cima, na av. Jabaquara e 

descia a pé para a Escola todos os dias. Era o trajeto que eu fazia. E me prenderam  três 

viaturas veraneio e me levaram para o DOI-CODI e quem me recebeu foi o major Ustra, 

na época.  

E lá a pressão foi muito grande, psicológica, tal, e eu três dias depois... Eu passei 

três dias lá, muita pressão... Não me bateram, neste primeiro momento...  

 

 A SRA. – Vocês foram todos.... 

 

O SR. GILBERTO NATALINI –  Não, só eu.  

 

A SRA. – Foi só você? Ah, desculpe.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Só eu, só eu, só eu, eu fui preso. Não me 

bateram, mas a pressão psicológica... O Ustra vinha ali interrogando. Ninguém da 

minha família sabia onde eu estava. Eu sumi. Na Escola ninguém sabia onde eu estava, 

mas aí bateu a desconfiança do pessoal “Natalini deve ter sido preso”. O que que eles 

fizeram? 

Pegaram cinco aqui que eu não sei exatamente quem foi, mas eu sei que o 

Guessante foi. Foram cinco aqui que foram na minha casa para pegar as coisas que eu 

tinha lá e avisar à minha família que possivelmente eu tinha sido preso. 

Eu tinha um quartinho de estudos assim no quintal, que os meus tios fizeram um 

mutirão para eu estudar. Eu tinha lá. E o quarto era assim:  o teto era uma foto imensa 

do Lenin, do lado era uma foto imensa do Mao, do outro lado era aquela gorda do Marx. 

Então, era um verdadeiro Politburo. 
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Aí, eles chegaram, os meus colegas. Os meus colegas juntaram todos os livros, 

as coisas, os cadernos, tudo o que eu tinha ligado aos jornais do Molipo, jornais de tudo 

que era coisa, enfiaram tudo num saco, pegaram um carro e “Pra onde a gente deve 

levar?”, “Leva para casa do tio Vanderlei”. Levaram lá na casa do tio Vanderlei, que 

fica perto do aeroporto, puseram lá.  

E eu, na cadeia, não sabia de nada que eles tinham feito esse ato de 

solidariedade, corajoso. Eu falei para o Ustra que tinha achado uns jornais todos no 

banheiro da Escola. “E major lá nos banheiros da Escola são cheios desses jornais. O 

senhor vai lá, serve até como papel-higiênico, de tanto jornal. Eu pego os jornais, 

curiosidade, guardo pra casa, é isso”. Ele acreditou. Ele assinou a minha ordem de 

soltura.  

Por isso, que ele tomou ódio de mim porque eu enganei ele. Um cara daquele, 

um moço daquele ser enganado por um moço de 18, 19 anos. Ele assinou a minha 

soltura e falou “Leva ele, traz tudo o que tiver lá”. E aí saíram duas equipes comigo, 

entraram na minha casa, eu entrei, eles atrás com metralhadora e tal, minha família 

desesperada. A gente morava numa casa do meu avô, na rua Piratinga, n. 677, no 

Bosque da Saúde. Avô e avó já velhos, tal, tio paraplégico, a família normal, a tia viúva, 

minha prima...  

Entraram lá, eu fui direto no quartinho, abri lá para pegar tudo comigo e não 

tinha nada. Falei: “Tia, cadê os jornais que estavam aqui? Os papéis que estavam aqui? 

“Ah, filho, vieram uns colegas seus aqui, falaram para mim (coitada, né, ela não sabia 

de nada) que era muito perigoso, a gente pôs tudo num saco e levou para casa do seu tio 

Vanderlei. Pronto!” Ali mesmo já comecei a apanhar.  

Bateram em mim, empurraram a minha avó, bateram no meu tio de muleta – que 

foi se interpor para me defender, me pegaram e minha prima e minha tia puseram numa 

coisa, já espancando a mim, levaram no aeroporto, na casa do tio, chegaram lá e 

estavam todos os sacos. O tio nem sabia o que era, a tia, mulher dele, os meus primos, e 

tal.  

Me prenderam, prenderam a minha prima, prenderam o meu tio, prenderam todo 

mundo que estava em volta e pegaram os nomes. Eles anotaram os nomes com a minha 

tia, pegaram os nomes, foram, anotaram a república, pegaram a república ali, as relações 
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que a gente tinha, cercaram – do ponto de vista estratégico – e foram prendendo. Aí 

prenderam o Walter, prenderam o Paulo Horta, prenderam os outros oito.  

 

A SRA. – Vocês apanharam? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – É, cada um no seu nível. Por exemplo, o Zé 

Augusto de Oliveira, que era o Zé Galinha, é Oliveira com “V”, o Zé Galinha tinha um 

terrorista procuradíssimo por ele, que se chamava Zé Galinha.  

Zé Galinha chegou, foi aquele alvoroço, mas era o Zé Galinha nosso, não era o 

Zé Galinha que eles queriam. Era o Zé Galinha nosso, o Zé Augusto, o gentil. 

 

A SRA. – Mas acharam que era ele?  

 

O SR. GILBERTO NATALINI –  Acharam, não. Foi assim, Zé Galinha 

chegou foi aquele alvoroço na Oban,  porque quando falou-se Zé Galinha 

acharam que era o outro que eles queriam, que não sei quem era. Mas era o nosso.  

O nosso, tadinho, era um estudante, filho de gente simples da Vila Anastácio, 

que não era nem, como se fala, não era nem, ele era um amigo, um simpatizante nosso, 

a gente bebia junto, ia para as festas juntos, fazia trabalho de faculdade, era do grupo 

de...  

A gente tinha aqueles grupos na Escola, aqueles grupos de estudante para 

dissecar, pra isso, pra aquilo, era... Bom, levaram todo mundo, todos apanharam, todos 

apanharam. 

Claro que não foi... Aí eles foram selecionando, selecionando, como ficaram sete 

dias, e viram que os mais comprometidos eram eu, o Walter Nascimento e o Paulo 

Horta. 
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Descobriram que o Paulo era irmão da Cida e aí ficou eu, o Walter e o Paulo 

Horta presos e os outros oito foram soltos num tempo de oito dias.  

 

A SRA. – Posso interromper só um minutinho?  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Claro.  

 

A SRA. – O professor Prates quando eu fui entrevistá-lo por conta da história da 

Escola, não estava – na verdade – tratando disso, mas cheguei, tomei coragem de 

perguntar para ele sobre a ligação com o regime porque ele próprio dizia que o prédio, a 

Escola Paulista de Enfermagem não tinha sido federalizada porque tinha proximidade 

com o governo federal, ele próprio falou. Então, eu tomei coragem de perguntar. Uma 

das coisas que ele me disse que uma japonesinha, que eu estou desconfiada que seja 

essa Inês, ele foi tirá-la porque ela estava muito machucada. Então, minha pergunta é: 

eles foram tirados por intervenção de professores? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Eu acho que na época em que a gente foi 

preso, o diretor não era Prates. 

 

A SRA. – Não, não era. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Era o professor Horácio Kneese de Mello, o 

vice-diretor era o Costabile Gallucci. Eu lembro que o meu pai veio aqui conversar com 

o Gallucci, conversar com o Gallucci, e o Gallucci falou: “Puxa, mas só porque eles têm 

alguns livros do Karl Marx na prateleira vão prender os meninos. Eu também tenho o 

livro do Karl Marx. Então, me prendam também”. O Gallucci todo daquele jeitão dele, 

mas o diretor Horácio Kneese de Mello foi – a informação que tenho – eu não o vi lá, 
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que ele foi com o carro oficial da Escola, um Galaxy preto que os diretores usavam, e 

embicou no portão do DOI-CODI lá na rua Tomás Carvalhal para entrar.  

Então, veio o segurança com metralhadora e falou para ele: “O que o senhor 

quer?”. “Não, eu vim ver meus meninos que estão aí detidos”. “O senhor se retire daqui 

agora mesmo porque senão o senhor mesmo vai ficar detido aqui”. Isso foi o boato que 

eu fiquei sabendo... Parece que de fato ele foi lá tentar ver a gente, que eram 11, tudo 

estudante bom.  

A gente era bom estudante, a gente estudava muito, nós não erámos 

irresponsáveis assim, político profissional, a gente procurava levar o curso a sério até 

para dar exemplo, não é, e quem estava contra o regime não era vagabundo, era 

estudioso e tal.  

Então, acho que foi o Horácio, não me lembro do Prates, a Inês não ficou muito 

machucada. O Prates deve estar falando de outra pessoa.  

 

A SRA. – Tá.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Tá? Porque lá nós encontramos aquela que é 

hoje secretária-executiva do ministério, a Márcia Amaral. 

 

A SRA. – Sim. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Essa sim apanhou muito. Essa apanhou 

muito. Ela estava lá na época em que eu estava lá, dentro de uma cela, ficou lá um 

tempão. E eu fiquei preso junto com aquele que foi uma vez restituir o mandato agora, 

que foi o Moacir Longo. Agora a Câmara restituiu o mandato número 42. Foi muito 

bonita a cerimônia lá.  

Então, veja só, ficaram nós três. Com nós três, os outros foram soltos. 

Apanharam, levaram choque nos dedos, levaram... Mas não foi a tortura que eles viram 
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que essas pessoas tinham relações que não eram orgânicas, mas como eu quem peguei 

os jornais, o Walter Nascimento era namorado da prima...  

Aí prenderam as primas do Paulo Horta, prenderam a esposa dele, a Cássia, a 

Rita de Cássia, da família e nós ficamos ali um tempão. Ali nós apanhamos muito, foi 

uma tortura violentíssima. Eu comecei a apanhar logo assim que eu voltei de casa, que o 

Ustra ficou com raiva de mim porque ele me soltou e eu o enganei e aí ele tomou um 

ódio de mim. Tinha um ódio especial de mim porque eu o enganei.  

Para um comandante do DOI-CODI ser enganado por um estudante, diante 

daqueles torturadores todos, era uma desmoralização enorme. Pessoalmente, ele me 

marcou, mas o Paulo apanhou demais por conta de que tinha que dar o nome e onde 

estava a irmã e o Walter Nascimento por ser do grupo. A tortura foi muito violenta.  

Nós seguramos o nome dela, nós conseguimos segurar. O nome e o endereço nós 

não falamos. Eles a conheciam, mas eles queriam que a gente confirmasse quem era ela 

e dizer onde ela estava para eles pegarem. Nós seguramos acho que 45, não lembro 

quanto tempo, mas foi – sei lá – mais de um mês. Uns 40 dias, 45 dias, não lembro 

exatamente o prazo.  

Até que aconteceu um fato inusitado, que um guarda de muralha lá, que tinha o 

codinome lá de Joaquim, um guarda da PM. Quem fazia segurança dos muros do DOI-

CODI era a polícia militar.  

Esse guarda desceu um dia, à noite, na cela, chamou o Paulo Horta de canto, na 

beira da cela, cela seis, e falou: “Paulo, o seu pai mandou avisar que a sua irmã já saiu 

do Brasil. Você pode falar o nome dela e dizer onde ela mora”. O pai dele era o 

advogado chamado Dr. Horta lá de Guaratinguetá, a família dele, o filho já tinha sido 

preso pela ALN,  a filha estava nisso.  

Era uma família onde tinha saído vários, um trato para a Luta Armada e o Paulo 

estava no caminho porque estava... Aí o Paulo, nós ficamos, depois o Paulo veio, falou 

comigo, baixinho, na cela, a gente estava preso com o Pedro Rocha lá no Olimpo, 

Scavone, não lembro o primeiro nome, que era da ALN. Era uma cela com seis caras, 

mais ou menos: eu, o Walter e o Paulo e os outros.  
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E aí eu, o Walter e o Paulo fizemos uma pequena reunião para decidir se ele 

falava ou não, se ele abria ou não, se confiava no guarda, mas o guarda deu tantos 

detalhes da família, coisas que só o pai e o Paulo sabiam que nós achávamos que não 

era mentira do guarda.  

Então, no próximo interrogatório, ele falou: “Eu vou falar, eu vou dizer”. E 

disse. Aí, os caras fizeram uma movimentação no DOI-CODI, uma mobilização de 

gente, de equipe para buscá-la, uma coisa assim maluca: carro pra lá e pra cá. Eles 

faziam isso, faziam aquela pressão. 

Quando chegaram ao apartamento em que ela morava, que ele deu endereço, ela 

já tinha... Daí, voltaram. Nós apanhamos mais porque já tinha fugido, a gente segurou, 

não é. Ela tinha fugido. Então, foi mais uma vingancinha porque ela tinha fugido.  

 

A SRA. – E ela nunca foi pega? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Nunca. Ela fugiu para o Chile, depois para 

China e depois para Cuba. Ela nunca foi presa, ela escapou. Nós seguramos, nós 

seguramos quase que... Mas nenhum de nós falou onde ela estava. Então, deu tempo 

para ela se articular e fugir.  

Ele só falou quando recebeu ordem do pai que podia falar. Aí dali a gente 

apanhou mais um pouco, mais – sei lá – quantos dias para poder vingar da nossa 

insolência de não ter denunciado, de não ter dedado a moça. E daí fomos para o Dops 

chamado para cumprir pena, que chamava, fica em uma cela esperando lá, ficamos lá – 

não sei – mais um mês, um mês e pouco, não lembro, e depois fomos soltos, um a um.  

Eu fui solto, não lembro exatamente o dia,  não guardei esse dia, também não... 

Está nos arquivos. É... Eu voltei para o DOI-CODI, me recebeu o Capitão Ubirajara, 

esse que era que a gente... Eu pedi para ser chamado. Ele foi chamado pela Comissão 

Nacional quinta-feira passada agora. O Laertes Calandra. Foi um depoimento aqui no 

escritório da presidência aqui na Paulista. Que a gente da comissão municipal convidou 

e ele não quis vir e aí eu pedi à comissão nacional, conversei com o Zé Carlos Dias, ele 

foi intimado, convocado e veio. Está nos jornais, tudo... 
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O SR. – Tem uma foto maravilhosa dele encarando o Carlos Dias que é muito 

marcante assim... 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – É... Ele falou que não tem nada a ver porque 

ele era burocrata, era não sei o quê. Eu só soube por todos os ouvidos por uma sessão de 

tortura que ele comandou. Ele me tirou a audição. Eu não sou surdo 100 por cento, mas 

aqui é menos 35 por cento e aqui é menos 20 por cento.  

Eu tive até que trocar de especialidade porque eu não escuto bem o sopro 

cardíaco. Então, fui para cirurgia por causa desse Calandra porque ele era um monstro, 

uma coisa monstruosa. Ele tinha uma personalidade assim: ele era educado, carinhoso, 

prestativo com o preso; no momento seguinte, ele era um, comigo preso, um monstro. A 

pessoa que perdia a noção porque o cara vem, “não filho e tal”. Então, ele me pegou na 

saída quando eu fui embora. Primeiro, torturou bastante na época em que eu estive lá. 

Ele tinha um grau de hierarquia grande lá, não sei exatamente qual o lado civil, mas ele 

tinha uma participação grande na hierarquia. Lá ele mandava. Daí, ele falou: “Nunca 

conte para ninguém o que você passou aqui. Nós vamos soltar. A sua fase aqui acabou, 

mas você não conte para ninguém porque você é um jovem com uma carreira 

promissora, vai ser médico, ficar com uma vida garantida. Se você continuar nisso ou se 

você contar, denunciar, nós vamos lhe trazer de volta e aí a gente some com você. Você 

viu que aqui a gente some com as pessoas. Você viu, não é?”. Pois não, tudo bem.  

Saí pela porta com a maletinha, o cabelo por aqui, não cortei o cabelo lá, me 

recusei a cortar o cabelo, peguei o táxi e dentro do táxi eu já comecei a contar para o 

motorista. “Você sabe o que é isso aqui?”, “Não”, “Isso aqui é um inferno do Brasil, o 

inferno brasileiro é ali”. E comecei a contar, contar, contar, contar. Quando cheguei lá, o 

taxista estava com os cabelos em pé e eu nunca mais parei de contar. Estou contando 

agora aqui para vocês de novo e o Calandra está aí, sendo processado, mas então é isso 

aqui, viu. Seu Dionísio era um simpatizante, o Zé Carlos Teles tinha posições políticas, 

mas o Zé Carlos era um cara, ele não era assim um disciplinado tal como era  o Paulo, o 

Walter e eu.  O Caldas era um intelectual magnífico, um cara de ideias, um socialista. 

Até hoje ele está no Partido Comunista do Brasil, até hoje, o Chain era um simpatizante 
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muito legal, muito progressivo, o Silvio era um cara de Esquerda também, o Guessante 

era filho do seu Zezito, filho do seu..., que era o mordomo – vamos dizer assim – do 

prédio lá do anfiteatro... 

 

A SRA. – Leitão de Abril.... 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Leitão da Cunha não, aquele outro de lá, 

onde tem a Patologia, como se chama? Como se chama aquele anfiteatro? O pai do 

Zezito era o tomador de conta lá, o síndico daquele prédio onde fica a Patologia. Não 

tem aquele prédio velho assim da antiga Patologia? Então, ele era o que tomava conta lá 

e o filho a gente foi ganhando para as nossas ideias. Inês, era uma japonesa muito legal, 

muito educada, que ela foi mulher do Zé Teles.  Zé Augusto, era o Zé Galinha que eu 

falei. Está aí até hoje. O Walter está aqui.  

Então, são esses. Tinha mais alguns que não foram presos, que nos ajudavam 

também na época. 

 

A SRA. – Todos foram para o Cangaíba depois? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não. 

 

A SRA. – Quem que foi para o Cangaíba. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Quem que foi para o Cangaíba aqui foi o 

Paulo Horta... O Cangaíba foi uma promessa que nós fizemos no Dops com um morador 

do Cangaíba.  
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A SRA. – Isso você, o Walter e o Paulo? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Eu, o Walter e o Paulo a gente conversava 

toda a noite. Os presos se reuniam para fazer um debate sobre as posições políticas. 

Toda a noite tinha isso porque tinha gente de toda...  

Eram uns 15 presos na cela do Dops. Então, o Molipo falava, o PCB falava, era 

uma “brigalhada” ideológica danada, mas o Walter Nascimento fazia um chá, que tinha 

um chuveiro quente, o Walter “botava” o chuveiro bem baixinho e o Walter esquentava 

aquela água e tinha um chazinho, que a família mandava, ele fazia um chá.  

Então, tinha o chá do Walter, às dez horas da noite, sentado todo mundo num 

caixote de papelão, sentado todo mundo, o Walter trazia um chá, tomava um chá e 

discutia cada dia uma linha política, fazia a sua explanação e aí vinha aquele debate 

danado, aquela confusão danada, avaliação da conjuntura e tal e das estratégias e tal. 

Todo dia. E tinha também, depois, as brincadeiras, adivinhações de nome de filmes, 

aquelas coisas.  

Então, era uma relação muito companheira na cadeia e o João Chile um dia me 

disse. Ele sempre tentou eu fazer exercícios lá, eu nunca, eu o enganava de todo jeito, eu 

não gostava de fazer exercícios, tenho preguiça, e ele era um sargento que “botava” a 

cela inteira para marchar todo dia. Era um sargentão. Já morreu, faz uns três meses que 

ele morreu, faleceu, lá no Cangaíba. 

Um dia ele falou para nós: “Vocês são jovens, muito idealistas, mas vocês 

ideologicamente – a tendência de jovens como vocês – que ele era operário – é: vai 

formando, vai formando, pega o diploma, vai se vira, monta uma clínica boa e tal, 

começa a fazer clientela, a ganhar dinheiro e a luta vai ficando esmaecida, esmaecida e 

você muda de conduta. Não fica com o povão, como eu. Eu não tenho para onde ir, eu 

sou operário e vou lá para o meu casebre lá no Cangaíba, a minha casinha, com a minha 

mulher, ganhar o meu salário, lutar e tal”. 

Eu falei: “Puxa, João, mas você pensa isso de nós, mesmo?” “Não. Isso é o 

normal, é o comum”. Assim meio professoral. Eu falei: “Então fala onde você mora que 

eu vou mostrar que nós não somos assim”.  
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Aí ele pegou um pedacinho de papel de cigarro e escreveu o endereço. Eu dobrei 

bem dobradinho, “botei” na barra da calça, porque lá você não podia sair com papel 

nenhum. Ou você engolia ou você colocava em algum lugar em que eles não achavam e 

guardei aquilo ali.  

Aí eu saí, não sei se ele saiu antes, eu acho que ele saiu antes de mim, não me 

lembro agora. Um saiu e o outro saiu, não me lembro agora. Eu fui para a Escola, 

conversei com a turma, falei: “Nós precisamos montar aqui uma turma para desmentir o 

João Chile. Ele falou que nós somos todos desbundados”. (Risos) E aí fomos montando 

um núcleo, um núcleo que fazia política estudantil e preparava para o Cangaíba. A gente 

se reunia toda quinta-feira. Eu era o secretário-geral. Era um núcleo assim, tipo, eu era o 

Brejnev mal ajambrado, está certo?  

Lá tinha o Paulo Mourão, que é um que não foi preso, que era também uma 

pessoa muito... Nós fomos agregando. Aí vem o Walter Feldman. 

 

A SRA. – Nassib também veio? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Nassib era estudante, três anos na frente, 

mas Nassib veio a convite da Regininha, que hoje é diretora-clínica do Hospital 9 de 

Julho, que era namorada do Francé. O Francé também não foi preso. O Francé é o cara 

que está lá até hoje.  

Esses foram entrando depois, o Francé, o Nassib, o Walter Feldman, a Sula, o 

Lila, o Chiquinho, aí... O Zé Eduardo, não lembro de todos, mas posso lembrar, está no 

livro. 

O que que aconteceu? O Lucílio não quis, assim, ficou amigo até o final, até 

hoje, Paulo Horta quis, o Chain não quis, preparou-se para ir ao interior. Nós 

preparamos o grupo para sair dali e atender a população. Nós fomos preparando, líamos 

todos os livros do Marx, tudo, e nos mantínhamos independentes. É. Conversava com 

todos os grupos políticos, mas nós não nos filiamos a nenhum. Júlio César, Daniel 

Klotzel, também que são pessoas importantes. Depois, que vieram agregando, formando 

um grupo e esse grupo foi preparando um grupo forte. Tomamos a Escola, 
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politicamente, e aí fizemos o Feldman o presidente do centro, participamos... O Miguel, 

o Miguel era outra cabeça. Ele não era o cara, vamos dizer assim, comunista. Nós nos 

julgávamos comunista, sem organização, mas nós nos julgamos marxista. O Miguel era 

um liberal de Esquerda que veio, que também foi e que a gente também o apoiou, 

trabalhou com ele... A gente sabia fazer aliança. O Luiz Carlos... Ramos, também na 

época era meio contra cultura.   

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Luiz Roberto Ramos.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Luiz Roberto Ramos, desculpa.  O filho do 

Roberto Ramos. É Luiz Roberto Ramos, o chamado filho do homem. Filho do homem 

era o nome dele porque ele era filho, era neto do fundador da Escola, do Jairo Ramos. 

Luiz Roberto Ramos, isso mesmo. E aí ele também veio, a gente fez algumas alianças 

táticas com ele. Eles eram um corrente um pouco mais solta, menos ideológica, né.  

A gente até brincava, tem a turma do rabo de gato e a turma do baseado. A gente 

brincava assim. E tinha a turma da Direita que era o pessoal do Atlética, que era uma 

turma direitona mesmo, que se juntava no Atlética. E nós, esses outros dois grupos, nos 

juntavam no centro acadêmico. Tinha o pessoal mais científico, que era do centro 

acadêmico, que eram pessoas progressistas, mas gostavam muito de ciências. Então, 

Kobata que fazia a revista do centro, tinha uma revista, você não estudou aqui, não deve 

lembrar. Tinha uma revista científica do centro acadêmico. O departamento cientifico 

do centro acadêmico era forte.  

Então, o Kobata era um. Tinha outros caras que eram de lá, desse área. Então, 

eram três alas, que eram do centro, que era a ala mais científica, a ala mais liberal de 

Esquerda e a ala mais, vamos dizer assim entre aspas, “mais comunista”, que eram os 

caras que defendiam a questão da revolução marxista e tal, que erámos nós. 

Trabalhamos juntos e dominamos o centro, dominamos o centro acadêmico durante 

muitos anos, trazemos a política do centro acadêmico. Eu acho que... 

fundamentalmente, não sei se estou esquecendo alguma coisa, foi assim.  
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Ah, deixa eu contar, nós montamos um grupo, o grupo se fortaleceu quando a 

gente formou, aí já tinha domínio, era um grupo, era quase um partido. Tinha uns 15, 20 

colegas médicos, estudantes, não é, mas era de uma disciplina mortal. A gente tinha um 

caderno, na quinta-feira passava as tarefas todas e na outra quinta cobrava as tarefas. 

Quem não fizesse a tarefa quase que era fuzilado. (Risos) Faltava pouco.  (Ininteligível 

00:35:37) senão ia para o paredão e era uma disciplina férrea, férrea, eu é quem 

comandava, era um tão chamado. Eu fui secretário-geral do grupo, durante todo o tempo 

que o grupo existiu. 

 

A SRA. – Vocês foram para o PC do B quando? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Mil novencentos e setenta. Aí eu fui ser 

residente no Servidor e conheci o Jamil Murad. A gente já tinha relações com o PC do 

B de várias maneiras, eu disse que a  gente ajudava a guerrilha através de outras 

pessoas, mas no Servidor o contato com o Jamil, porque nós fomos ao PC do B, não foi 

por opção teórica. Como a gente foi para o Cangaíba e trabalhava com o povão, porque 

tinha uma Esquerda que trabalhava mais nos barzinhos aqui no Riviera, naquele bar da 

esquina lá na av. São Luís, né! Aquela esquerdinha mais intelectualizada.  

Nós não, nós fomos para periferia. Nós nos formamos em dezembro de 1975. 

Janeiro de 1976 o grupo inteiro foi na casa do João Chile. Batemos na porta e falamos: 

“Escuta, estamos aqui. Cadê o povo?”. O João quase que morreu do coração, mas aí 

entramos, almoçamos, cantamos, tomamos pinga com ele e tal. Levou a gente na porta 

da igreja. A igreja tinha um ambulatório prontinho sem médico e a gente entrou. Ontem 

teve a missa, às 18h, de 38 anos do ambulatório voluntário.  

Então, nós fomos pra lá, dividimos, entramos só no Cangaíba atendendo, tal, tal, 

depois fomos fazendo grupos de saúde, grupos de população, fomos estendendo através 

da pastoral, estrutura da Pastoral, Dom Angélico foi abrindo. Nós entramos na zona 

leste inteira. E esse grupo, junto com o Eduardo Jorge, lá no fundo. Eduardo Jorge era 

de São Mateus, Itaquera, lá no fundo. O grupo do Eduardo Jorge e o nosso grupo foram 

o que o começou o movimento de saúde popular de resistência na periferia. Começou 

com a gente.  
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Daí tem o livro, os filmes e tal. Como eu era médico residente do Servidor, o 

Jamil era médico, eu convidei o Jamil para fazer do grupo. E o Jamil foi atender com a 

gente. 

Então, a gente entrava na casa das pessoas, atendia, fazia reunião reivindicatória, 

aquele trabalho de base, basista, lá embaixo, que o PC do B fazia, que o PC do B fazia. 

Então, nós fomos aproximando do PC do B...  

Eu me lembro que a gente... Eu me reuni com o Muniz que era do MR-8, eu 

reuni com a direção do PCB, a gente reuniu com todas as direções dos grupos e reuniu 

com PC do B. E nós fomos escolher o PC do B por quê? Porque era o único que fazia 

um trabalho igual ao nosso, trabalho prático, lá embaixo do povo. Não era... Entendeu? 

Lá embaixo. 

Então, a gente falou: esse é o partido que a gente acha que se assemelha a nossa 

forma de trabalhar. Entramos todos para o PC do B, só ficou fora o Walter, desculpe, 

ficou fora de entrar o Júlio César, que hoje está aqui no... Professor da Faculdade de 

Saúde Pública hoje, está aqui no Dante também, e o Daniel Klotzel que é um grande 

obstetra hoje do Einstein e tal, que era o nosso mascotinho, que era o cara que tocava a 

gráfica. 

Esses dois já tinham, por outras vias, se relacionado e se aproximado do PCB. 

Foi uma separação muito traumática aquela porque num determinado momento a gente 

rachou lá para 1979, não me lembro muito bem a data, nós rachamos, foi um racha 

altamente traumático, nós tivemos que tirar o Daniel e o Júlio do grupo porque eles 

eram do Partidão e o grupo estava todo entrado no PC do B. Foi mais ou menos assim. 

 

A SRA. –  Aí já estava bastante partidarizado, então?  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – É. A partidarização quase destruiu o nosso 

trabalho, quase destruiu. Eu tenho um arrependimento profundo, profundo. Se a senhora 

ler o livro,  professora, a senhora vai ver naquele livro que lhe passei tem a história. 
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A SRA. – Então, eu estou perguntando por isso. Eu estava batendo o olho, já, 

nele. Eu achei que o momento da partidarização criou muito mais problema do que 

solução. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não só destruiu, quase, não destruiu porque 

nós continuamos, a gente soube também manter algumas coisas, resistência ali e 

trabalho, mas aquele trabalho enorme que a gente fazia, essa luta ideológica, a 

partidarização do movimento social no Brasil arrefeceu de tal ordem que eu me lembro, 

no momento da eucaristia, era o PC do B contra a Igreja católica, as bases das pastorais, 

saía briga de quase tiro, briga física para disputar o comando do movimento. Era um 

movimento de massa enorme que foi minguando por conta dessa confusão.  

Mesmo as greves do ABC, teve a disputa, eu falei pra vocês dos grupos políticos 

internos, trouxe pra dentro do movimento sindical a divisão partidária das Esquerdas 

que só fez prejudicar, enfraquecer, horrível. 

Tanto é que depois da redemocratização cada um seguiu o seu rumo, fundou a 

sua central e hoje tá tudo aí dividido, não sei quantos partidos, não existe uma unidade 

mínima na luta para você tocar o trabalho. Foi muito prejudicial. Para nós, 

pessoalmente, foi muito ruim. Quase que acabou. Não acabou porque alguns resistiram, 

uns foram saindo, foram deixando, tal, e ficou eu, o Francé e  o Nassib que estamos... 

Aquele trabalhinho, aquele ambulatório seguramos até hoje. 

 

A SRA. – E como, Natalini, como a gente vai fazer as pastas de trajetórias que 

não são só da ditadura, queria que você falasse a passagem do PC do B, você foi direto 

para o PSDB? Do PC do B? Como foi a passagem?   

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não. Foi direto. Foi assim. Eu fui... O PC do 

B teve uma crise interna muito violenta. Por quê? Porque o presidente do PC do B, o 

João Amazonas, convenceu o presidente estadual, o Barbosinha, depois virou maldito, a 

fazer uma campanha aqui, fazer uma aliança com o Quércia, não uma coligação, uma 

aliança política. Não era coligação porque o Quércia não quis coligação. Apoiar o 
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Quércia com tudo e venderam para os militantes do PC do B a fazer cinco federais, 

fazer não sei quantos estaduais, deputados... 

 

A SRA. – Tinha 86, (Ininteligível 00:42:20) candidato a governador.   

 

O SR. GILBERTO NATALINI – 86. É, isso mesmo. Aí, o que que aconteceu? 

Foi um fiasco, não fez nenhum federal, nenhum estadual. Aí a direção, o João 

Amazonas, pegou e di... Aí foi aquele escândalo do PC do B, um desânimo, uma coisa 

assim, uma tormenta. Aí o João Amazonas pegou e habilmente jogou toda a culpa disso 

que aconteceu no Barbosinha e na direção estadual.  

E teve uma conferência extraordinária do PC do B que eu fui, eu era um 

militante, dava até a calça pelo PC do B, eu dava tudo o que eu tinha, ficava com 

salário. Eu era um médico que ganhava relativamente bem, eu pegava todo meu 

dinheiro para o PC do B. E ficava com salário mínimo para viver. Eu fui lá, eu era 

muito querido e tal, e eles lá fizeram uma retaliação com essa direção estadual, como se 

eles fossem monstros, culpados pelo desastre.  

A verdade quem fez eles fazerem o desastre foi o Amazonas, só que ele para não 

assumir ele pôs a culpa nos caras e eu vi aquilo. E eu não achei justo porque participei 

com eles aqui, eu vi como é que eram os incentivos, tal.  

Mas como estavam rachados os dois grupos, como eu era uma pessoa querida 

pelos dois lados, eles me elegeram naquela conferência presidente estadual do PC do B, 

eu fui eleito presidente estadual do partido em São Paulo.  

E como presidente estadual do partido, eu fui vendo mais coisas de falar uma 

coisa e fazer outra. Fui vendo, fui vendo, como se eu tivesse subido no muro, olhado 

por cima e visto o outro lado do terreno do vizinho que não era lá muito agradável de 

ver. Aí fui ficando... “Eu, pô, vou dar a minha vida pra defender mentira?!”. Não é?! 

Tinha sido preso 17 vezes durante a ditadura, defendia, tinha um carinho enorme pelas 

coisas, acreditava nas transformações e tal, falei: não vou...  

Fui olhando, fui olhando, fui olhando.  
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Aí teve um episódio que culminou com a minha saída do PC do B. Qual foi o 

episódio?  

Nós tínhamos feito, organizado, o PC do B organizado aquele saque de 1983, 

aquele saque lá em Santo Amaro. Nós organizamos, certo? Começou com 50 pessoas, 

tomou conta da cidade, foi o que ajudou a derrubar a ditadura, foi aquele levante 

popular que teve aqui, que o PC do B começou a comandar, nós participamos do 

comando, depois perdemos o controle daquilo tudo.  

Era um movimento de massa que controlava, derrubamos as grades do Palácio 

dos Bandeirantes, o Montoro com quase 15 dias de governo, quase que caiu o Montoro, 

foi um estardalhaço que o PC do B fez aqui. Muito bem.  

Em 1985, 1986, 1986, teve uma nova onda de saque que aí não era mais o PC do 

B que estava fazendo, eram saques espontâneos: inflação muito alta, pessoal passando 

necessidade, começaram a entrar em mercados buscar.  

Eu estava na PUC, numa reunião, para discutir exatamente o saque com outras 

forças políticas; e eu já era o presidente estadual eleito. Daí, o jornalista da “Folha” 

chegou pra mim, perguntando assim, falou: “Natalini, o que que o PC do B acha desses 

saques?”  

Ele queria que eu falasse.  

E eu falei: “Olha, está escrito no código de leis do Brasil que quem rouba por 

fome não é criminoso, chamado crime famélico, não é... não pode imputar pena. Quem 

rouba porque está passando fome não é criminoso. No outro dia, a manchete da “Folha”: 

PC do B apoia saques. E aquilo foi uma repercussão...  

Eles estavam querendo achar alguém pra dizer “esse está fazendo saques”. 

Acharam eu que estava fazendo isso lá. E aí toda a imprensa do Brasil começou a 

repetir, foi assim televisão e tal; e pau pra cima da gente e pau em cima de mim. E aí 

nós fomos para uma reunião do comitê estadual do PC do B e lá na reunião, menos o 

Jamil Murad, todos os outros membros, todos, até o Aldo Rebelo, todos os outros 

membros, cacete em mim pela declaração que eu tinha dado. “Vocês estreitaram o 

partido, você estreitou o partido, você jogou o partido no gueto, você não sei o quê...” 

Crítica, crítica, crítica! Eu falei: Poxa,  mas esse é o partido que eu conheço. O povo 
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está com fome, está buscando comida, o PC do B como partido que defende as massas 

tem mais que dizer: “Olha, nós não vamos criminalizar o povo porque está buscando 

comida”. Isso é o que eu aprendi aqui dentro, não é mais isso?”. “É porque não sei o 

quê...” A imprensa veio, não é?  

Aí, toca o telefone, João Amazonas ao telefone. Eu já estava em volta de colisão 

por tudo o que eu estava vendo. Toca... Amazonas chamou um dos cabras que estava na 

reunião, acho que foi o Aldo Rebelo e disse para o Aldo: “Olha, não está tão ruim assim 

porque estão falando mal, nós estamos na mídia e tal, pá, pá, pá. Tem que ver como 

responde e pá, pá, pá.” Tirou tudo..., aliviou aquilo tudo que estava... Aí o Aldo voltou, 

sentou à mesa, contou essa história. Todos os que tinham me arrebentado na reunião, 

mudaram de opinião, começaram a defender.  

Eu falei: “Olha, quer saber de uma coisa? Isso aqui para mim não é partido 

comunista coisa nenhuma, vocês são um bando de trouxas. Até logo! Peguei a minha 

malinha, levantei. Eu me lembro que tinha um operário, chamado Joel, pegou no meu 

braço e falou: “Natalini, não faça isso!”. Eu falei: vocês nunca mais vão me ver aqui! 

Vocês são uns bananas, uns vira-casacas, não têm opinião, o cacete e tal”. Peguei, 

levantei e fui embora. Fui embora e nunca mais voltei. Tive uma crise de pressão, fui ao 

hospital porque, não é, tinha dedicado a vida àquilo ali.  

O que que aconteceu? Passado um ano, eu fiquei sem partido, fiquei solto.  

O Mário Covas me chamou aqui na rua Estevão, falou: “Nós estamos fundando 

a social democracia: eu, o Montoro e o Fernando Henrique. Você topa vir?” Fernando 

Henrique tinha me tirado da cadeia uma vez. Eu tinha sido preso, ele era sobrinho de 

senador, não me lembro, era um homem visto como... E ele era de fato um cara muito 

progressista, o Montoro era um democrata cristão que tinha feito um governo muito 

bom, altamente íntegro, nunca vi o Montoro em nada, e o Covas era um cara também 

respeitadíssimo como um cara que combate a ditadura.  

Eu falei: “Olha, eu sai do partido comunista. Vocês estão fundando um partido 

social democrata. Pode me filiar”. A minha ficha é assinada pelo Covas. Ajudei a fundar 

o PSDB e me dediquei ao PSDB com eu me dedico a tudo que eu faço. Ajudei a 

construir o PSDB, até o PSDB chegar aonde chegou. Chafurdar nesse negócio aí.  
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Aí a gente vem sofrendo porque você para sair, separar de uma família você 

também não separa de um dia pra outro, você sofre um pouco.  Você cria os filhos, num 

vai e vem e tal, constrói uma casinha, um “mocozinho” seu, vai... De repente, começa a 

degenerar a relação, você demora anos para dizer: “Olha, não quero mais”. Chega uma 

hora ou um ou outro, não quero mais.  

Então, chegou uma hora no PSDB, que está hoje para mim está no mangue. A 

disputa do PT com PSDB é assim:  “O teu corrupto é mais corrupto do que o meu. 

Não!”. “O meu corrupto é  melhor do que seu”. Essa é a disputa deles. Falei: eu não vou 

ficar numa porcaria dessa, saí. Só que como eu era parlamentar agora não podia ficar 

sem partido. “Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou?”. Vou pra cá, 

fiquei pensando, meu Deus do céu, sem partido eu não posso ficar porque aí acabou o 

mandato. Podia até ficar, mas político sem partido é igual médico sem estetoscópio, não 

existe. Aí fui para o PV porque eu defendo o ambientalismo, tal e tal. O PV me pareceu 

uma legenda mais... Deu para explicar?   

 

A SRA. – Sim, perfeitamente. Eu vou voltar só um pouquinho no tempo para 

entender uma coisa. Na saída do PC do B por que não o PT naquele momento, se você 

sabia ... 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Nós sempre brigamos contra o PT porque eu 

já tinha conhecimento, já tinha vivido o que era o PT.  

 

A SRA. – Não estou querendo dizer que o PT era o ideal. Só estou querendo 

entender... 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – O PT eu não iria nunca porque o PT foi um 

partido criado para barrar os comunistas. O PT tinha atitudes anticomunistas profundas 

na sua ação de massas. E eu vivi tudo aquilo que depois foi se confirmando. Eu conheci 

o Lula. O Lula nós o trouxemos na Escola em 1974. Eu conheci o Genoíno, eu conhecia 
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todo esse povo aí. O Zé Dirceu, por exemplo, para você ter uma ideia, quando teve ação 

das Diretas, o primeiro comício das Diretas, foi em 1983, não é?  

 

A SRA. – O começo das Diretas foi em 1983, o auge foi em 1984.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Foi aquele do Charles Müller, teve a Praça 

da Sé e depois teve o comício do Anhangabaú.   

 

A SRA. – Exatamente. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Eu passei a noite inteira no Anhangabaú com 

mais três malucos, na chuva, pendurando bandeirinhas do PC do B. Ninguém estava lá 

de noite pendurando bandeirinhas de ninguém. Eu estava pendurando bandeirinhas do 

PC do B. Tanto é que a foto da “Veja” é o Vale do Anhangabaú com uma bandeira 

enorme e o Figueiredo está sentado dizendo “Tá vendo, Diretas é coisa de comunista!” 

Porque nós penduramos as bandeiras.  

Chegou 10h, eu até peguei uma pneumonia na época por causa da friagem que 

eu tomei no Anhangabaú pendurando bandeirinhas, subia em poste, subia em árvore, 

veio o comando da campanha com cinco ou seis coronéis da polícia militar do Montoro, 

o secretário do Montoro – não me lembro quem era, não sei se era o [ininteligível 

00:52:00], era um desses aí que era secretário do Montoro e o seu Zé Dirceu, cabelinho 

molhado, penteadinho, bonitinho, arrumadinho.  

Eu todo lascado, pendurando bandeira do meu partido. Do partido dele, ninguém 

pendurou bandeira. Ele chegou, olhou por cima da coisa, a gente chegou junto e falou: 

“Essas bandeiras dos comunistas não podem ficar aí, viu? Podem mandar tirar”, falou 

para o coronel. O coronel chamou o major e falou: “Major, manda tirar”. Eu falei: olha, 

coronel, eu vou falar para o senhor. Vai ter um morto agora aqui porque vocês vão ter 

que me matar. Bota mão em uma bandeira dessa que  eu quebro o sujeito de pau. Bota a 

mão!”.  
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Dirceu falou: “Coronel, o senhor vai se intimidar com um militante agora? Tira 

as bandeiras”. Eu falei: “Não vai tirar!”. Tira, não tira, tira, não tira, tira, não tira, não 

tirou. Eu falei: “Pode tirar, vai ter a primeira vitima da luta das Diretas, porque ou eu 

mato ou eu morro. Na bandeira minha, ninguém põe a mão!”. Foi assim que eu 

reencontrei o seu Zé Dirceu na luta democrática do Brasil.  

Então, você acha que eu vou entrar num partido desse? Um cara que queria tirar 

as bandeiras que eu fiquei pendurando a noite toda?  

 

A SRA. – Os trotskistas lá dentro, como é que você vê? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – De qual? 

 

A SRA. – Do PT porque eu sempre soube dessa corrente sindical que foi para o 

PT, praticamente saída de dentro da Igreja. Eu acompanhei isso em 1984, tinha 20 anos, 

eu acompanhei isso aí, eu já militava desde os16 anos.  

Eu sabia que tinha, inclusive o meu tio, o meu pai participaram disso tudo. Meu 

pai trabalhou com o Palocci lá na primeira gestão, mas nunca foi PT por causa desses 

motivos aí, né? No entanto, os trotskistas aderiram muito rapidamente, apesar desse 

histórico... 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não é que aderiram, os trotskistas fundaram 

o PT. O PT, como eu estava dizendo anteriormente de forma informal, o PT foi fundado 

pelo Dom Paulo, com as comunidades eclesiais da Igreja, o grupo trotskista, alguns 

intelectuais da USP, com o aval e o apoio do Golbery do Couto e Silva. Esse que foi 

núcleo que fundou o PT. Pra quê? Pra segurar o Brizola, o Arraes e o Prestes que 

voltavam do exílio, que seriam naturalmente as forças de Esquerda que iam disputar o 

Brasil. Quer dizer, eles iam ganhar, os três. Prestes, não. Arraes, não sei. Brizola, 

provavelmente com o apoio dos outros, seria o presidente do Brasil.  
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Eles criaram uma força política de oposição, entre aspas, que era o PT. Como eu 

vivi isso tudo, eu tinha pra mim, tenho para mim de que o PT sempre foi uma fraude 

porque nunca foi partido de Esquerda, tinha o discurso pseudo Esquerda, mas um 

discurso radicalizado para ganhar o troço e sempre soprado pelo traseiro por forças que 

são forças conservadoras. Entendeu? Aí foi, foi, foi, chegou ao poder, foi mostrando: 

primeiro a prefeitura do PT, Gilson Menezes saiu do PT. Aí depois ganharam Santo 

André. E o que deu Santo André? Deu no crivo do Celso Daniel.  

 

A SRA. –  Mas  e a Erundina? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – A Erundina saiu do PT, pô!  

 

A SRA. –  Não, sei, sei, sei! 

 

O SR. GILBERTO NATALINI –  Ela foi expulsa do PT... 

 

 A SRA. – Mas a prefeitura dela não foi ruim assim. Digo, foi um governo... 

 

O SR. GILBERTO NATALINI –  Não foi ruim. Quem destruiu? Sim. Mas a 

Erundina... Porque a Erundina foi embora do PT? Quem destruiu a Erundina foi o 

próprio PT. Ela entrou, primeiros dois anos, quando ela se livrou do PT, ela conseguiu 

fazer um governo mais ajeitado. Enquanto estava manietada por aquele pessoal... Tanto 

é que ela foi embora do PT. Largou. Entendeu? Então, para eu não entrar e sair, eu 

prefiro não entrar de uma vez.  

Eu não considerava o PT uma força revolucionária de Esquerda, eu considerava 

o PT uma fraude, sempre considerei. Como eu tinha...  
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Então, eu fui para o social democracia lá do PSDB, não porque eu achasse que 

eles eram o “iluminado do mundo”, que era o espaço político pra gente fazer a política 

popular nossa. Bem que nós tentamos, mas... (Risos) Mas não foi fácil. Eu tinha, quer 

dizer, na verdade o PSDB sempre foi um partido dominado por uma elite intelectual, né, 

em cima que não queria desenvolvimento do movimento popular por baixo, movimento 

sindical como a gente pretendia.  

Nós fizemos o que foi possível e nós éramos, na verdade, a base popular do 

PSDB: eu, [ininteligível 56;50], o Walter Feldman, o Francé, aqui na zona sul mais um 

pessoal. A gente tinha um grupo que militava lá embaixo, dentro do PSDB, depois. 

Quando a gente saiu do PSDB, quando a gente foi se retirando, você vê o que 

sobrou do PSDB hoje. Sobrou o quê? Cadê o movimento social do PSDB? Éramos nós 

que fazíamos. 

 

A SRA. –  Dessa trajetória toda, o único momento que lhe traz tristezas são os 

rachas, saídas de ter entrado na vida partidária na época que entraram no PC do B? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não. Eu acho que atrapalhou muito, quer 

dizer, o racha dentro do nosso... desse grupo que saiu da Paulista. Nós íamos que ter que 

fazer opção partidária, porque sem partido a política não vai, só que os partidos de 

Esquerda no Brasil são maniqueístas, eles são exclusivistas, eles não têm grandeza. 

E hoje, hoje, os partidos de Esquerda do Brasil, de Direita e tudo, são partidos 

absolutamente fisiológicos, certo? Absolutamente, corruptos. É uma estrutura corrupta, 

certo? Você para militar hoje na vida política do Brasil e se manter digno você tem que 

lutar contra tudo e contra todos, porque você é um estranho no ninho. Aonde você for é 

um estranho no ninho porque a política brasileira, e aí também responsabilizo bastante o 

PT por isso, porque o PT se encantou com as benesses, não foi só o PT, não, todos, 

todos. 

Se pegar, por exemplo, ver o que o PSDB virou. No começo, aqueles três 

homens tinham algum tipo de idealismo, não era um idealismo revolucionário, era um 
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idealismo reformista, mas tinham. O próprio Brizola tinha, com o PDT, um idealismo 

de mudança que nunca miou.  

Então, no PT eu não iria jamais porque eu conheço o PT, eu sei que o PT... O 

problema do PT não é fazer o que ele faz, isso é um problema grave, os outros também 

fazem, o problema do PT é ter dito ao povo que vinha para o país para exatamente não 

fazer o que ele faz. Mentiu muito para o povo, mentiu, mentiu, mentiu e continua 

mentindo. Porque diz uma coisa aqui de dia e de noite faz outra.  

Eu conheci, eu sabia como eram as pessoas. Milhares de amigos meus foram pra 

lá, achando que aquilo era o caminho na redenção do povo brasileiro.  

 

A SRA. – Deu o Bolsa Família. (Risos) 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Deu o que deu. É a grande marca deles. 

 

A SRA. – Então, tem o papel importante, mas no fundo também tem uma 

dimensão clientelista, clientelar, que é o que incomoda. Por mais que se reconheça que 

para quem não tem nada, aquele pouco para dar comida para o filho é importante, e é, 

porque eu vi muito isso no Nordeste, muitas vezes quando eu fui fazer banca lá. Por 

outro, tem uma dimensão clientelar ali muito difícil da gente lidar. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI –  Eu não sei, eu não sou contra o bolsa, desde 

que o bolsa tenha prazo pra entrar e prazo pra sair porque o verso do Luiz Gonzaga é  

mortal: “Mas doutô uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou 

vicia o cidadão”.  Isso é mortal, isso é ... 

 

A SRA. – É Luiz Gonzaga, é? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



29 
 

  
 

O SR. GILBERTO NATALINI – É Luiz Gonzaga, é o verso que ele tem de 

uma música lindíssima.  

O que que o bolsa é? O bolsa é uma cooptação do povo pobre pra seguir o Lula e 

a Dilma, seja quem for.  

Porque esse negócio de porta de saída parece uma besteira, o Lula fala que isso é 

coisa de rico, não sei o quê, o Lula está muito mais rico do que eu. Eu não admito o 

Lula me chamar de rico. Eu não admito! O Lula hoje é “milhardário”. E eu para 

comprar uma casa tive que tomar um empréstimo do Banco do Brasil para pagar em 30 

anos.  

Então, deles eu não admito nenhum tipo de reparo porque eles não têm moral na 

praça para reparar a mim, moralmente, politicamente, socialmente.  

Eu quero que ele me repare, eu quero conversar cara a cara porque, é claro, eles 

se aproveitaram muito mais da situação do que nós.  

Agora, o bolsa... Eu não sou contra você fazer, dar um por mês pra pessoa, não é 

como a gente deu quando eu fui presidente do Conasems. Nós defendemos o cara que 

curasse da tuberculose tinha direito a um dinheiro durante tanto tempo. Por quê? Porque 

iria tomar o remédio direitinho até curar da tuberculose, não ia abandonar. Isso não era 

pra ele, era pra todo mundo que podia pegar tuberculose dele. Está entendendo? Ou a 

mulher era obrigada a vacinar os filhos, eram obrigados os filhos estarem na escola, não 

faltar e tal. E aí você tem que ter... Uma hora o cara tem que sair. Dar um jeito do cara 

sair. Agora o cara fica 10, 20 anos ganhando esmola do governo não tem cabimento 

isso.  

 

A SRA. – Natalini, muito, mas muito obrigado mesmo. Foi excelente! Só vou 

cobrar de você pra poder levar essa listinha pra depois você mandar os contatos para 

mim. Pode ser? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Tá. Eu mando pra você porque eu tenho 

todos. Mando e-mail, mando tudo, tá?  
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A SRA. – Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Quadragésima segunda audiência pública, 16 de maio 

de 2013, plenário Tiradentes. Está instalada a 42ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 42ª pública da Comissão Rubens Paiva, no 

dia 16 de maio de 2013, às 14h30, na Assembleia Legislativa, do plenário Tiradentes, para 

oitiva do depoimento de Valdemar Martins de Oliveira, sobre o caso Catarina Helena Abi-

Eçab e João Antônio Santos Abi-Eçab, e informações sobre o funcionamento dos aparatos 

da repressão política.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público. 

Então, vamos inicialmente convidar o Sr. Valdemar Martins de Oliveira, militar do 

Exército das Forças Armadas brasileiras para compor a Mesa.  

Então, a Mesa está composta pela Amélia Teles, da assessoria da Comissão, Dr. 

Belisário Santos Júnior, advogado relator do caso, Catarina Helena Abi-Eçab e Antônio, na 

Comissão de Mortos e Desaparecidos, Ivan Seixas e o nosso convidado, nosso depoente, 

Valdemar Martins de Oliveira. 

Eu quero passar imediatamente a palavra para o Dr. Belisário para que ele faça a 

leitura do voto que ele foi relator… apresentará um memorial, perdão. Então, Ricardo 

Kobayashi fará um memorial do casal Abi-Eçab, e Dr. Belisário fará a leitura do voto.  

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todas e todos. Catarina Helena Abi-

Eçab, assassinada, em 8 de novembro de 1968. Dados pessoais: Catarina Helena Abi-Eçab, 

nascida em 29 de janeiro de 1947, São Paulo, SP, Brasil. Organização política: Ação 

Libertadora Nacional, ALN.  
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João Antônio Santos Abi-Eçab, assassinado em 8 de novembro de 1968. Dados 

pessoais: nome João Antônio Santos Abi-Eçab, nascido em 4 junho de 1943; local de 

nascimento São Paulo/SP, Brasil. Organização política: Ação Libertadora Nacional, ALN. 

João Antônio e Catarina eram estudantes de filosofia na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP e casaram-se em maio de 1968.  

Militavam no movimento estudantil.  

João participou da comissão de estruturação de entidades do 18º Congresso da UEE 

de São Paulo, realizado em Piracicaba, de 4 a 9 de setembro de 1965. Participou, também, 

do diretório acadêmico da sua faculdade, em 1966.  

Em 1967, esteve detido no DOPS de São Paulo quando foi indiciado por terrorismo e 

solto por meio de “habeas corpus”. Em função da falta de informações à época, o dossiê 

dos mortos e desaparecidos políticos, a partir de 1964, publicou a versão policial que 

atribuiu a morte do casal a explosão do veículo em que viajavam em consequência da 

denotação de explosivos que transportavam, em 8 de novembro de 1968, às 19h, no 

quilômetro 69, da BR 116, próximo a Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. 

A versão divulgada na imprensa foi a de que eles dois foram vítimas de um acidente 

de automóvel “chocaram-se contra traseira de um caminhão que transportava pessoas em 

sua caçamba”. No veículo em que estavam teria sido encontrado uma mala com 

armamentos e munição. No boletim de ocorrência que registrou o suposto acidente consta 

“foi dado ciência à polícia às 20h, do dia 8 de novembro de 1968, três policiais se dirigiram 

ao local constando que na altura do quilômetro 69, da BR 116, o Volkswagen 349884, São 

Paulo, dirigido por seu proprietário João Antônio dos Santos Abi-Eçab, tendo como 

passageira a sua esposa Catarina Helena Xavier Pereira, nome de solteira, havia colidido 

com a traseira do caminhão de marca Desoult, placa 431152/RJ, dirigido por Geraldo Dias 

da Silva, que não foi encontrado. O casal de ocupantes do Volkswagen faleceu no local. 

Após o exame de praxe, os cadáveres foram encaminhados ao necrotério local”.  

Suspeitas recaíram sobre o acidente desde o início, conforme notícia publicada no 

jornal “Última Hora”, de 20 de novembro de 1968, com o título “Marighella: Polícia 

procura outro estudante”. “Apareceu também um motorista que teria visto o Volkswagen 

em que viagem João Antônio e Catarina, disse o chofer, cuja identidade é mantida em 

sigilo. Que o carro dos estudantes era perseguido por uma viatura policial e que os agentes 
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da lei disparavam sem cessar contra o Volkswagen. Uma bala teria atingido João Antônio 

que perdeu a direção e o carro bateu na traseira de um caminhão, em resultado do choque 

violento ambos os estudantes morreram”.  

No jornal “Última Hora”, de 22 de novembro de 1968, cuja manchete era “Esta 

confusa história da metralhadora”, o investigador de polícia da delegacia de Vassouras, 

Antônio Lanzzerotti, que foi ao local do acidente, afirmou à reportagem é impossível 

acontecer um desastre da forma como ocorreu no quilometro 69. É verdade que na Rio-

Bahia sempre há uma batida ou outra, mas nunca em uma reta de quatro quilômetros, há 

suspeitas de que o casal vinha sido seguido e mais tarde empurrado contra o caminhão. Eu 

acho que é bem provável que isso tenha ocorrido”.  

Na matéria consta também o depoimento de Júlio Hofgeker, que fazia o trabalho 

fotográfico para a polícia de Vassouras. Irritado, quando lhe proibiram de documentar o 

material das sacolas encontradas no carro, ele afirmou “não é por nada, mas sempre me 

chamaram para ajudá-los, a delegacia daqui vive de ajuda, pois nem carro tem. No dia do 

desastre, bateram em casa e contaram que havia um acidente feio na estrada, com vítimas, 

pediram para auxiliados, peguei a máquina e no local fiz o trabalho, fotografei os dois 

carros de vários ângulos diferentes e quando pretendia fotografar as sacolas, o comissário 

disse que não podia e em seguida foi embora com elas. No chão, pude ver algumas balas de 

revólver e mais nada. Não sei qual foi a opinião do pessoal sobre o desastre, mas eu não 

acredito em acidente, alguma coisa aconteceu, não sei o que, mas desconfio, naquela reta é 

impossível bater”. E sobre a metralhadora Júlio tem quase a mesma opinião da cidade, 

“acho que foi plantada, poderiam tê-la colocado na sacola, quem sabe?”. 

A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos políticos teve acesso à cópia do 

processo 206/69, arquivado no STM, com informação dos órgãos de repressão sobre o caso 

e a cópia do processo E06/07/0928/2004, instaurado pelo estado do Rio de Janeiro, que não 

apresentaram dados conclusivos. 

Na tentativa de obter informações sobre as circunstâncias da morte casal, o relator 

Belisário dos Santos Júnior colheu também os depoimentos de Aluísio Elias Xavier 

Ferreira e de Márcio Edgard Paoliello, incumbindo pelas famílias de buscar os corpos na 

cidade de Vassouras. 
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Reportagens feitas pela jornalista Caco Barcellos, veiculadas no jornal nacional, da 

TV Globo, em abril de 2001, desmentiram a versão policial de acidente e demonstraram 

que João e Catarina foram executados. 

Caco Barcellos entrevistou o ex-soldado do Exército, Valdemar Martins de Oliveira, 

que relatou algumas operações de segunda, entre elas a prisão, a tortura a execução de um 

casal de estudantes. O casal era suspeito de ter participado da execução do capitão do 

exército norte americano, Charles Rodney Chandler, em 12 de outubro de 1965, feito pela 

ALN e VPR.  

Valdemar reconheceu Catarina como uma das pessoas que foram presas torturas e 

executadas em sítio em São João do Mereti, e afirmou que os órgãos de repressão, após a 

execução, forjaram um acidente. 

O jornalista entrou em contato com a família de Catarina, que concordou em proceder 

à exumação de seus restos mortais.  

O laudo da exumação, elaborado pelos legistas, Carlos Delmonte e Isaac Jaime Saieg, 

em 23 de julho de 2000, concluiu que a morte foi consequência de “traumatismo crânio 

encefálico”, causado por ação vulnerante de projétil de arma de fogo”.  

Sua morte ocorreu em decorrência de um tiro que a atingiu pelas costas. Além disso, 

os legistas não encontraram sinais de autopsia feita anteriormente. A “causa mortis” 

apresentada em 9 de novembro de 1968, pelos médicos Pedro Saulo e Almir Fagundes de 

Souza, do IML de Vassouras, foi “fratura de crânio com afundamento – acidente”.  

O relator Belisário dos Santos Júnior, na tentativa de obter mais informações, realizou 

diligência ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e conseguiu entrevistar, 

por telefone, o médico Almir Fagundes de Souza, cujo nome consta no “Dossiê de Mortos e 

Desaparecidos Políticos a partir de 1964”, como um dos legislas que “admite a 

possibilidade de Dr. Pedro Saulo, diante das informações prestadas pela polícia e dada a sua 

pouca experiência, sequer ter necropsiado a calota craniana, que acredita que esse caso 

possa ser um dos primeiros casos analisados de Pedro Saulo”. 

 Para o relator, as teses de acidente ou de detonação dos explosivos ficaram 

descartadas, segundo ele “a reportagem de Caco Barcellos e as providências que, a ela se 

seguiram, introduziram duas novas possíveis versões. 
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Um: prisão, tortura e execução do casal, seguida de uma cena de acidente na 

sequência. Dois: perseguição do Volkswagem, por agentes do Estado, com disparos fatais”. 

Para ele, ambas as hipóteses são verossímeis e então amparadas na prova e conduzem ao 

mesmo resultado o da responsabilização do Estado, assim concluiu Belisário.  

Presentes as condições legais e após detida análise de toda a prova, defiro o pedido 

inaugural, reconhecida a condição de Catarina Helena Abi-Eçab e de João Antônio dos 

Santos Abi-Eçab, como mortos por ação de agentes do Estado, no período previsto pela lei.  

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos políticos, os casos de Catarina 

Helena Abi-Eçab, 090/02, e de João Antônio dos Santos Abi-Eçab, 026/02, foram 

aprovados por unanimidade em 2 de agosto de 2005.  

Seus nomes constam do “Dossiê de Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 

1964”, no capítulo “Outras mortes, por quê?”. 

Embora as mortes fossem suspeitas, até então, a Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos políticos dispunha apenas da versão policial. As informações aqui 

apresentadas foram extraídas do livro “Dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos políticos 

no Brasil, 1964-1965”, publicado pelo IEVE- Instituto de Estudos Sobre Violência do 

Estado, juntamente com a Imprensa Oficial de São Paulo, no ano de 2009. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com a palavra o Dr. Belisário. 

 

 

O SR. BELISÁRIO SANTOS JÚNIOR - Bem, boa tarde a todas e todas, meu caro 

Adriano Diogo, Amelinha, Ivan, Sr. Valdemar, meus caros amigos, este caso ainda hoje me 

emociona muito. 

Ele me emociona, porque afinal de contas eram dois jovens que nascidos por volta do 

ano, ao final da década de 1940, como eu, e que tinham uma vida pela frente. Mas 

emociona também, porque meses antes disso ser deslindado, havíamos todos lido “Batismo 

De Sangue”, do Frei Betto, em cuja primeira versão esse caso ainda figurava e esse caso 

teria sido retirado nas edições seguintes, porque sobre ele pesava fundava dúvida, afinal de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      6 
 
 

contas um acidente sempre poderia ter ocorrido, e ocorria aos militantes da Esquerda, os 

opositores da ditadura.  

Mas a razão principal é que Pedro Abi-Eçab, que é sobrinho de Catarina e João 

Antônio, e que hoje honra o Ministério Público, do estado de Rondônia, e ali faz um 

trabalho importante em relação das crianças, das mulheres, em relação a várias das questões 

que assoberbam o Ministério Público, ele havia me procurado e que desconfiava dessa 

versão.  

Logo depois, Caco Barcellos traz a sua reportagem, mas esse era um caso que era 

colocado por todas as partes como acidente, a coincidência ou a vida fez com que me fosse 

distribuído à Comissão de Mortos e Desaparecidos e ali eu constatei que a gente 

praticamente esperava que esse era um acidente montado, tenho firme convicção, coloquei 

isso, isso foi aprovado, essa versão, é a versão do Estado brasileiro, a versão do Estado 

brasileiro hoje não é do acidente, a versão do Estado brasileiro hoje é de que eles foram 

assassinados, a dúvida da forma pela qual eles foram assassinados, mas não há dúvida de 

que eles tenham sido assassinados pela polícia da ditadura civil militar.  

Acho que meu voto foi praticamente lido na sua íntegra, o voto é muito longo, mas 

queria chamar a atenção deste plenário, deputado Adriano Diogo, que V.Exa. tão bem 

coordena nessa importantíssima Comissão da Verdade Rubens Paiva, que neste caso, este 

caso é exemplar.  

Neste caso, antes de a polícia que estava a algumas centenas de metros, chega ao 

local a polícia política, e seguramente ali colocam armas, colocam explosivos que nunca 

foram pensados e nunca teriam sido utilizados por aqueles militantes.  

Eu digo isso porque em uma cena de crime o carro não foi periciado, o caminhão 

contra o qual supostamente ele tinha atingindo não foi periciado, mas a metralhadora foi 

periciada, a metralhadora pode já ter chegado periciada ao local, porque este era o elemento 

que importava colocar no local do crime.  

Nunca foi indagada da falta, de omissão de socorro a João Antônio que, segundo 

várias testemunhas, teria saído do carro com vida, nunca, nunca.  

O caminhão que teria sido atingido pelo veiculo foi reparado pelo Exército brasileiro, 

há uma testemunha que foi ouvida e que agradece que o Exército brasileiro tenha reparo o 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      7 
 
 

caminhão que havia ajudado a compor a cena do crime, ou seja, a polícia política chega, o 

Exército chega e não chega a polícia comum e jamais chegou a perícia. 

E mais tarde, quando à mercê da autorização dada pela família de Catarina se 

procede, e pela coragem do jornalista Caco Barcellos, à necropsia do corpo e do crânio de 

Catarina se verifica que aquela história de acidente era uma balela e que ela havia sido 

atingida por um tiro disparado de forma que poderia ter sido uma execução, como 

Valdemar fala, e poderia ter sido uma perseguição que os jornalistas, que também 

chegaram ao local e não se conformaram com a versão de acidente que já vinha pronta, e 

eles ouviram inúmeras pessoas, essas inúmeras pessoas dizem, “João Antônio saiu com 

vida do carro e a polícia vai dizer que encontrou dois cadáveres”.  

Algumas testemunhas dizem que o carro ziguezagueava pela pista, e possivelmente 

um dos parentes de Catarina, ouvida pela Comissão, ouvido por mim, ele dizia que “o 

choque havia se dado como se nenhuma precaução houvesse em parar o carro antes do 

choque”, ou seja, se foi essa a história que ocorreu, as pessoas que ali estavam, haviam sido 

baleadas e estavam sem qualquer controle quando o carro se chocou contra o caminhão. 

Muito curiosa também a história que me foi pessoalmente contada pelo segundo 

legista. O segundo legista disse que “nunca subscreveu esse lado” e apertado um pouco na 

conversa telefônica que mantive acompanhada por dois advogados, essa é uma forma de 

prova prevista na nossa legislação, e eu tenho o áudio dessa entrevista, com o segundo 

médico legista, mostra também uma característica da ditadura, o segundo legista não via 

nada, não assinava nada, mas ele prestou elementos interessantes para o caso, que é dizer 

que o primeiro legista era novo, que não tinha nenhuma experiência, talvez por isso mesmo 

escolhido para primeiro legista e que seguramente ele não teria feito a necropsia, como 

havia acontecido em outros casos, que este médico cujo depoimento eu tomei, que é o 

médico Almir Fagundes de Souza, ele disse que “seguramente esse médico não haveria, 

Pedro Saulo, que quando nós estávamos com o processo já havia falecido, esse médico não 

teria feito o laudo, a necropsia, teria subscrito a história, preparada pela polícia políticas”. 

Há outras dramáticas coincidências, eu leio apenas enxertos que não foram lidos aqui 

das provas que obtivemos, só para que vocês todos saibam que essa é uma história 

exemplar, de como se montavam os acidentes à época da ditadura.  
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Eu digo ao final do voto que “a possibilidade de detonação de explosivos que 

‘transportavam’, é afastada por falta de qualquer indício ou evidência nesse sentido, havia 

uma história de que poderia terem explodidos os explosivos”, inclusive alguns grupos de 

direitos humanos sustentaram isso, essa hipótese eu afastei por completo, “a hipótese 

sempre possível de um assaltar que, enquanto a história do militar Valdemar era divulgada, 

o site ‘Ternuma’ divulgou várias possíveis outras possibilidades de história, e eu como 

relator fui afastando uma por uma.  

A história do assalto era absolutamente contrária à prova dos autos, até porque houve 

dinheiro e armas encontradas, como metralhadoras, supostamente portadas por eles e 

dinheiro e, portanto, não rima com essa história.  

A versão oficial do acidente é muito precária, o inquérito tem falhas gritantes, não 

houve perícia dos veículos, não houve perícia do local, não houve perícia necropsia, as 

testemunhas valorizadas pela imprensa nunca foram ouvidas, inclusive as testemunhas que 

haviam dito que João Antônio havia saído com vida do carro. As testemunhas que foram 

ouvidas são aquelas que o dono do caminhão disse que estavam bêbadas no bar e ele deu 

carona, a testemunha ouviu possivelmente as pessoas que não tinham menor condição de 

contar.  

O laudo necrópsico de Catarina, elaborado após a exumação, é categórico, ela morreu 

de disparo de arma de fogo, o afundamento que havia sido identificado a olho nu pelo 

legista, rima com a história de que ou por tortura ou depois de perderem os sentidos e a 

própria vida, talvez, colidiram contra um obstáculo.  

A reportagem de Caco Barcellos introduziu outra versão, a versão do assassinato por 

perseguição, qualquer uma delas eu entendi que era razoável, e eu não afastei a 

possibilidade, ninguém afasta a possibilidade que é trazida pelo soldado Valdemar Martins 

de Oliveira, ela assim como a perseguição em vida por veículos militares e policiais, rima 

com o achado da perícia, que é a perfuração do crânio de Catarina.  

A família de João Antônio impediu a sua exumação, mas sabemos nós todos como é 

que lidamos com a dor, cada família sabe como lida com a dor dos que lhe são mais caros. 

Eu digo que a tese da perseguição e da morte por tortura tenham igual 

verossimilhança, mas seguramente a versão oficial do acidente de trânsito nenhuma versão 

tem, com a perfuração causada por projétil de arma de fogo foi achado e elevado resíduo de 
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chumbo e, portanto, não há dúvida de que a Comissão de Mortos e Desaparecidos 

desmontou e a reportagem Caco Barcellos, e a militância dos familiares desmontaram essa 

história.  

A prova é suficiente, entende eu, para dar pela indenização e, enfim, eu digo ao final 

do voto que talvez a história um dia nos possibilite resolver qual das duas formas de morte 

foi a que eles sofreram, acho que nós devemos isso, minha cara Amelinha, minha cara 

Suzana, a família, acho que hoje é possível que a gente saia dessa dúvida e eu disse que o 

direito não tinha paciência, não poderia esperar pela solução dessa dúvida, morram por 

tortura, com tiro final, morreram de perseguição policial indefesos, mas a História teria 

paciência para um dia encontrar essa verdade, a Justiça tinha pressa, mas a História tinha 

paciência, e quem sabe hoje não agregaremos algo, meu caro Caco Barcellos, a esta 

história.  

Senhor presidente era o que me ocorria dizer, agradeço por poder dar o meu 

testemunho em um caso que ainda hoje me emociona, jovens que encontram o fim, como 

tantos outros, nessa luta contra a ditadura 

Talvez eles onde estiverem saibam que, ainda que os presidentes militares tenham ido 

ao final de seus mandatos, ainda que um Supremo Tribunal equivocado tenha dado pela 

anistia de seus algozes, na realidade, a verdade que vai prevalecer é a verdade que eles 

buscavam, é a verdade de que a ditadura não sobreviveu. A democracia com todas as falhas 

prevaleceu. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, esse resumo que o Dr. 

Belisário fez, é o voto que ele como relator proferiu nesse processo de Catarina Helena 

Abi-Eçab, pela Comissão do Estado Brasileiro pela Morte Dos Desaparecidos. 

Esses textos estão todos à disposição, Danilo eu peço até que você venha aqui para 

que a gente consiga acertar essa transferência para o meio digital, para disponibilizar para 

todas as pessoas que estão aqui na sala, o Dr. trouxe esses documentos que estão à 

disposição e a gente também terá em meio digital para disponibilizar esse corajoso voto, 

que foi proferido... quando doutor¿ 
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O SR. BELISÁRIO SANTOS JÚNIOR -  Em 2005.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Em 2005. Então, a gente quer 

disponibilizar esse voto a todas as pessoas que Dr. Belisário, como relator, proferiu à época. 

Bom, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao soldado Valdemar Martins de 

Oliveira para que o senhor faça uma introdução da sua vida militar, passar pelo caso e nós 

continuarmos, queríamos agradecer a sua coragem, seu desprendimento nesse momento 

contribuindo para a Comissão da Verdade e a partir daí começaremos com pessoas 

corajosas que não tem medo de enfrentar esse sistema, vamos ver quantas coisas poderemos 

esclarecer, principalmente nesse caso, e demais coisas que o senhor tenha visto ao longo da 

sua vida.  

Muito obrigado, com a palavra o Sr. Valdemar Martins de Oliveira. 

 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Sr. presidente, Mesa, 

repórteres, imprensa e demais presentes, eu tomei essa iniciativa de vir prestar esse 

esclarecimento aqui na Comissão da Verdade, como já fiz na Comissão Nacional da 

Verdade.  

Esse caso, nos idos de 2000, nós fizemos uma matéria, inclusive está presente aqui 

nos autores da matéria que é o Luiz Malavolta, que estava na rede Globo, essa matéria foi 

veiculada pela rede Globo, e as famílias puderam ter um norte do que aconteceu com esse 

casal.  

Ali eu já estaria satisfeito, porque ficou-se sabendo por meio de votos corajosos, 

como o meu antecessor disse aqui, resolveram-se essa questão, não totalmente, mas hoje 

talvez a gente sai com isso daqui definitivo.  

Na época, eu não pude dizer o que direi hoje aqui, porque estava no Leme com o 

repórter Caco Barcellos e o cinegrafista Américo Figueroa, em um hotel no Leme, e liguei 

para minha casa e meu filho disse que tinham duas pessoas na sala da minha casa, que eram 

amigos meus do quartel, e me passaram o telefone. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      11 
 
 

Então, eu não pude... Não deixei de entender o que me foi me dito, que eles visitariam 

a minha casa novamente se caso eu falasse alguns nomes. Então, naquela época peço até 

desculpas aos repórteres, porque a imprensa do Brasil é que fez essa história de fato.  

E gostaria de fazer um adendo aqui, eu não sou militar da ativa do Exército, já fui, eu 

fui militar por duas ocasiões, foi na década de 1960 e agora recentemente há dez anos, um 

pouco mais de dez anos, de 1998 até quase final de 1999. Os senhoressaberão como se deu 

isso, é uma coisa bastante a ser esclarecida também, por questões da justiça militar e das 

atitudes de alguns militares, quero deixar claro aqui também, que as Forças Armadas como 

instituição, não quero julgá-las de forma nenhuma, quero julgar e falar sobre… Julgar não 

desculpem, falar sobre pessoas que usaram uniforme, talvez de uma forma muito indevida, 

e cometeram crimes estando como militares.  

Eu incorporei ao exército, meu nome é Valdemar Martins de Oliveira, fui 

incorporado às fileiras do Exército, serei sucinto, estão aqui as pessoas se quiserem 

perguntar a gente pode esclarecer as dúvidas.  

Meu nome é Valdemar Martins de Oliveira, eu fui incorporado às fileiras do exército 

brasileiro em 15 de janeiro de 1968, no núcleo de divisão aéreo terrestre, regimento Santos 

Dumont, no Estado efetivo do 2º Batalhão, Companhia de Petrechos Pesados, hoje 27º 

batalhão de infantaria paraquedista na vila militar do Rio de Janeiro.  

Após terminar os cursos básicos de paraquedistas, de soldado e alguns outros, 

deixarei claro o porquê disso, não quero que entendo de outra forma, mas eu fui primeiro 

colocado nesses cursos e talvez por isso eu esteja hoje aqui, falando aos senhores.  

E quando terminaram esses cursos, o então coronel comandante do Batalhão, 

Fernando Valente Pamplona, mandou me chamar até o PC, chegando lá eu encontrei dois 

capitães, um, era da própria unidade e o outro, era Fred Perdigão Pereira, e esse da unidade 

chamava Rubens Paim Sampaio, era paraquedista do exército, dada a minha unidade.  

E talvez por eu ter conseguido uma nota boa nos meus cursos, determinaram-me que 

eu ficaria sobre ordens daqueles oficiais e no mesmo dia esse capitão Pereira que a gente 

iria tratar de alguns assuntos, então nós fomos à garagem do 2º Batalhão, aliás, ele disse 

que a gente iria se reunir em breve.  

Passado um tempo, de fato, isso aconteceu e nessa reunião foi dito que a gente teria 

algumas aulas no quartel e de fato começaram a acontecer com militares das unidades e de 
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outras unidades também, e não só lá no 27º, também participei de uma ou duas, duas salvo 

engano, na 1º Companhia da PE, na Vila Militar, que é muito próximo aos quartéis 

paraquedistas.  

E nessas aulas falavam-se sobre comunismo, sobre a Esquerda, vocês devem 

imaginar, os mais novos não, mas os mais antigos sabem o que era o tratamento do regime 

militar com respeito a Esquerda, até hoje, como foi dito aqui pelo meu antecessor, 

novamente, esses sites, que são muito contraproducentes para a democracia e também 

inclusive para as Forças Armadas, porque se dizem representar e não é nada disso, não 

representam de fato nada, é o meu entendimento, desculpem, como eles costumam falar, a 

gente também tem o direito de falar, nós estamos em uma democracia hoje, graças a Deus. 

Então, nessas aulas em que participavam esses militares era ensinado a tirar foto, 

seguir pessoas, montagem e desmontagem de explosivos, e muitas outras coisas mais que 

são pertinentes ao Serviço de Inteligência.  

Eu, na época, muito pouco participei, mas tem gente que pode saber que tem uma 

coisa muito efetiva dentro das forças armadas isso daí.  

Muito bem, passado um tempo, começaram a montar equipes para que fossem 

trabalhar fora do aquartelamento para esse serviço de tirar foto, como estava acontecendo 

bastante movimento de estudantes, operários... 

Então, foi me dito que era para eu me hospedar no hotel, na Rua Gomes Freire, no 

Rio de Janeiro, e tirar fotos, e assim eu procedi. Essa foi a das primeiras vezes que nós 

saímos, porque tinham várias equipes montadas, as outras às vezes a gente nem conhecia.  

Passado algum tempo, dessas idas e vindas do quartel, soube-se através do centro de 

inteligência do Exército, calculo eu, que um casal de jovens no Rio de Janeiro, procedentes 

daqui de São Paulo, que estariam envolvidos na morte do capitão Chandler, então foram 

postas várias equipes na rua para que se localizassem esses estudantes que estavam no Rio 

de Janeiro, eu, fui um deles.  

E dentre essas fotos que todo mundo tirou, essas fotos eram levados para o 

comissário do batalhão para que fossem reveladas, mediante essas fotos, não sei se eu ou 

alguém que tirou, eram vários filmes, aquele tempo era filme, que foram entregues, 

apareceu esse casal, que eu fiquei sabendo muito tempo depois ser Catarina Helena e João 

Antônio Abi-Eçab, depois de muito tempo, não sabia que os nomes deles eram esses, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      13 
 
 

porque os nomes que constavam nos papéis que acompanhavam essas fotos eram Edmilson 

ou Leocadia ou Cristina, esses eram os nomes, inclusive essa documentação Sr. presidente 

foi entregue ao capitão (ininteligível) Cerqueira, no 27º Batalhão de Infantaria com tudo 

isso e mais documentos, em 1998, data da minha apresentação.  

Então, descobriram que esse era o casal que estaria envolvido na morte do Capitão e, 

de fato, se provou futuramente que não era nada disso, eles não estariam envolvidos em 

nada disso, mas naquela ânsia de dar satisfações ao exército americano, aos Estados 

Unidos, saíram várias equipes loucas por ai e muita gente pagou muito caro, inclusive com 

a vida. E esse casal pagou também, e outros pagaram também, calculo que devem ter pago, 

porque o que eu posso falar é o que eu vi e é o que estou falando aqui.  

Muito bem, identificadas as fotos, isso foi questão de dois ou três dias, eles 

começaram a procurar onde estaria esse pessoal. 

Tem um hotel no Rio de Janeiro, vocês dão um tempo que encontrei o nome, aliás, 

quando foi feita a matéria do Caco e do Malavolta, na Globo, nós filmamos perto desse 

hotel, mas eu não tinha ideia de que seria, nós localizamos depois, está com um documento 

aqui, para a gente não perder tempo depois eu passo para vocês o nome.  

Então, esse casal foi localizado por equipes, varias equipes, inclusive uma das vezes 

eu fui com uma pessoa chamada Miro, em uma rua na Vila Isabel, Rio de Janeiro, perto do 

Maracanã, descobriram-se que por esses dias essas pessoas estariam se reunindo ali, então 

se montou uma operação para prisão dessas pessoas e aquelas que estariam naquela casa 

que eu já dei o endereço.  

E em um determinado dia eu estava no hotel Marialva, na rua Gomes Freire, passou 

lá o Fred Perdigão Pereira, esse Miro, e mais três pessoas, que eu não consegui até hoje 

identificar quem são. E fomos com mais duas equipes, eles estavam em uma Rural Willys, 

verde com faixa branca, a placa era GB, final 2642, e um Volkswagen vermelho, e outro 

carro que sempre permaneceu à distância, que eu calculo que seja um sedan Dkw, antigo. 

Chegamos à rua na Vila Isabel, essa Rural parou, que eu estava nela, na esquina a quinze, 

vinte metros, e desceram as equipes e não demorou muito voltaram com esse casal preso, 

algemado e com a bota tapada com esparadrapo grosso no dois, foram postos na parte 

traseira da Rural que é um porta-malas, e seguiu dali com a Rural até a estrada da 
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cascatinha, e essas outras equipes acompanhando, esse Volks mais de perto e o outro mais 

distante. 

Chegando lá tiraram esse casal, já batendo, apanhando, tomando tapas, socos, e esse 

Miro pegou um sinto, apertou o pescoço do rapaz, são as coisas que eu me lembro, porque 

estava um pouco escuro e eu fiquei desesperado quando vi aquilo, tinha uma cachoeira, eles 

ameaçaram de jogar eles lá de cima, em dado momento esse Miro deu um tapa na moça e a 

moça o chamou de covarde, ele deu um soco mais forte nela, ela caiu e desmaiou. Então, 

eles perguntaram para ele desse capitão e perguntavam se uma pessoa que se chamava 

professor e davam um nome que eu não me recordo com qual é.  

Dali saiu uma equipe com esse rapaz, que já tinha apanhado bastante, e foram 

procurar essas pessoas que eu não sei o nome, e essa moça foi posta nessa Rural e levada a 

um sítio, não sei se sítio ou chácara em São João de Miriti, isso está tudo filmado pela rede 

Globo, o Malavolta participou, o Caco Barcellos, e não foi localizado esse sítio, mas 

chegando ao sítio, era uma casa de fazenda, com varanda simples, mas lá tinha uma pia, e 

um latão de duzentos litros cheio d´água, com um… no latão, onde puseram um cano e 

fizeram um pau de arara, que eu creio que já estava improvisado aqui ali, e tiraram a roupa 

dessa moça e deram choques, bateram bastante nela, muito.  

Até que dado momento ela não respondia mais, quem viu um absurdo desse sabe o 

que é. Tiraram ela de lá, estava sem reação, e chegou o rapaz com as outras equipes, ele 

deve ter apanhado muito, ele chegou sem condições, e chegaram várias pessoas que eu 

calculo que esse professor tenha vindo, mas eu não posso afirmar, porque a gente tem que 

falar o que viu, foi levado para outro cômodo, mas estavam sem resposta, tinham apanhado 

muito, então eles puseram os dois deitados um do lado do outro e o comandante da 

operação, em determinado momento, chegou e disse “esses não servem para mais nada” e 

atirou na cabeça de cada um, nessa posição na cabeça de cada um, estavam deitado os dois 

do lado.  

Antes de acontecer isso, eu disse para esse Miro que não concordava com aquilo, não 

fui treinado para aquilo, a gente tinha sido treinado para ir a uma guerra, e não a um 

absurdo daquele.  

Então, eles me pegaram pelo pescoço, me encostaram na parede e andaram me dando 

umas, me educando, como se diziam, me diziam que eu era comunista, que eu era 
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esquerdista, que eu estava mudando de lado, e dali me mandaram levar embora para o hotel 

para eu pegar minhas coisas e voltei para o quartel.  

Daquele dia em diante, eu fiquei em uma situação bastante difícil, porque a 

desconfiança do pessoal ficou bastante comigo. Para a gente fechar esse caso, após isso 

aqui, eu fique sabendo por meio de pessoas que estavam presentes que esse acidente entre 

aspas perto de Vassouras foi arranjado, foi vindo com o carro, feito o rastro de frenagem e 

foi dado ré com o caminhão, isso tudo ajeitado, tudo acertado.  

Porque as fotos, tinham fotos que deviam e devem estar em algum lugar com rastro 

de frenagem do fusca que vai até metade do caminhão, nunca vi uma coisa dessa, esse é um 

dos erros que os senhores  constaram, creio eu.  

Outra é a tal da metralhadora, essa metralhadora, eu tenho aqui o laudo dela, essa 

metralhadora tem origem, tem número, série e tudo, é uma metralhadora Ina, calibre 45, 

tem origem Brasília, é só seguir a numeração dessa metralhadora, saberá onde ela chegou e 

com que estava que certeza não estava na mão desses jovens, porque quando eles foram 

presos eles não tinham nada, pelo menos que eu tenha visto eles chegarem com isso.  

Então, é muito fácil rastrear isso, tem número, série, e onde estava, para quem ela foi 

paga, como é dito no Exército, nas forças armadas e militares.  

Se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque nós vamos entrar na outra situação, 

se alguém quiser perguntar, eu pergunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O senhor pode continuar 

falando por tempo indeterminado. Embora o senhor esteja contando os fatos lembrando, se 

o senhor pudesse falar de pessoas de quem era o sítio, não quero que o senhor volte, mas se 

o senhor puder… 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu não sei de que era o sítio, 

falavam no caminho, disseram que era o sítio de um coronel que eu não sei, não posso 

afirmar.  

O local eu mostrei para a rede Globo, na época da matéria. Fomos até a prefeitura e 

eu não sei o que foi feito lá, isso é uma questão da emissora que fez a matéria. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só a última vez, se o senhor 

pudesse dizer os outros agentes que estavam na execução, na captura. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu já disse o nome de dois, esse 

Miro eu não identifiquei ainda, mas parece que brevemente saberemos quem é, e Fred 

Perdigão Pereira que era um dos agentes que estavam lá e também daqui a pouco os 

senhores entenderam o porquê estava presente Guilherme Pereira do Rosário, era um 

sargento paraquedista. 

Com aquela questão da desconfiança, aquilo não servia para mim daquele jeito, então, 

eles me perguntaram se eu conhecia o interior do Estado de São Paulo, eu disse que 

particularmente Ribeirão Preto, tenho inclusive parentes em Marília, no Estado de São 

Paulo.  

Levaram-me inclusive para lá para que eu conhecesse uma pessoa que se chamava 

Waldir Silveira Mello, era fiscal de rendas na época. Disseram que eu teria que ficar lá, me 

deram um Kombi, branca e vermelha, para eu visitar as cidades circunvizinhas e visitar 

igrejas para ver se tinham padres jovens, mais ou menos isso, eu nunca cheguei com essas 

informações para eles.  

E me mandaram também por duas vezes levar envelope lacrado que eu levei para 

Ribeirão Preto entregar para um delegado chamado Dr. Renato, e aquilo não estava 

servindo para mim, eu disse que não queria mais aquilo e que queria voltar para caserna, 

queria continuar a minha vida de militar.  

E determinado dia eu falei que iria para São Paulo, para casa da minha mãe, e o 

pessoal do Rio de Janeiro, esse Miro, com mais três pessoas, que eu não sei quem são, 

marcamos de nos encontrar na casa da minha mãe para ver o fim que daria nessa intenção 

minha que eu tinha de voltar.  

Chegando lá, eles de fato foram a casa da minha mãe, minha irmã, eles me falaram 

que eu teria que fazer a mesma coisa que eu fiz no Rio de Janeiro, que seria fotografar 

pessoas e seguir pessoas aqui em São Paulo, na Avenida Henrique Schaumann, onde 

tinham uns bares, não sei se ainda tem, antigamente tinham, e eu disse que não, não iria 

fazer isso, eu queria voltar ao quartel e seguir a carreira militar.  
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Devido à minha insistência que não ia mesmo, eles começaram a me agredir dentro 

da casa da minha mãe, me quebram o braço esquerdo, eu caí com a cabeça na mesa de 

centro, agrediram a minha mãe (O depoente começa a chorar). Desculpe.  

Mas eles pensaram que tinham terminado o serviço, porque eu caí e bati muito forte a 

cabeça, e foram embora. A minha irmã foi atendida, sofreu um aborto na época, minha irmã 

foi atendida na Beneficência Portuguesa e eu fui atendido no pronto socorro do Tatuapé, 

em São Paulo.  

No outro dia, quando eu estava com o gesso no braço, eu fui embora dali, porque eles 

me prometeram que voltariam e que a coisa complicaria, e muita gente sabe o que significa 

isso, a gente encontra… eu andei por vários lugares depois, e depois de um tempo eu 

encontrei o Waldir Silveira Mello, já era juiz auditor militar, em São Paulo, na Avenida 

Brigadeiro Luis Antônio, eu fui falar com ele, e ele disse para mim, com essas palavras, 

aliás, eu tenho o cartão com o telefone dele, da casa dele, comigo, ele me disse com essas 

palavras, após ele dar alguns telefonemas, isso foi em 1978, ele disse “suma, você 

desapareça do mapa, que será bom para você, não fique aqui”.  

Se o juiz fala isso para mim, eu sumi, fui embora. Um pouco depois, eu não posso 

precisar data aqui, mas posso futuramente, eu entrei em contato telefônico com o coronel 

Fernando Valente Pamplona, grande militar esse, que nunca participou desses absurdos e 

sempre foi contrário, isso eu sei e ele disse que iria me ajudar, infelizmente logo após essa 

conversa que eu tive com ele, ele teve um acidente com paraquedas em Foz do Iguaçu e 

veio a falecer.  

Passado um tempo, eu encontrei por acaso o Waldir Silveira Mello que já não era 

mais juiz, ele tinha aposentado, na rua Carlos Gomes, em Marília, e ele me disse que iria 

ajudar, porque ele estava advogando e iria me ajudar.  

Coincidentemente também, passado algum tempo, ele sofreu um acidente de 

automóvel e faleceu. E eu venho nessa luta, tentando contar essa minha história faz muito 

tempo, e como eu disse, a imprensa foi a que me ouviu, porque autoridades civis e 

militares, que eu tentei falar isso não consegui êxito. Isso até o ano 2000.  

Com toda essa matéria que saiu, saiu no Brasil e no mundo, na imprensa, nenhuma 

autoridade me procurou para dizer “escuta, o que está acontecendo? O que aconteceu?”, 

nem civil e nem militar e eu procurei, como vou provar para os senhores.  
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Eu, como disse, Waldir Silveira Mello também sofreu um acidente e faleceu, eu 

sempre querendo resolver essa questão da minha cidadania, queria resolver isso e nós já 

estávamos quase na metade dos anos 1990, com anistia, com Constituição nova de 1988 e 

eu não conseguia chegar ao ponto de explicar de uma forma, como estou fazendo hoje aqui. 

Aliás, fiz há tempos na Comissão da Verdade, não em público, aqui está sendo em público, 

que essa que é a realidade,  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Comissão Nacional. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Comissão Nacional. É assim 

que tem que se fazer, aberto para todo, aja, faça, mas faça aberta, para que as coisas fiquem 

bem claras.  

Muito bem, em 1990, eu não posso precisar, entre 1996 e 1997, eu encontrei o 

general Benedito Onofre Bezerra Leonel, que era chefe do Estado Maior das Forças 

Armadas, em um jantar em Avaré, perto da cidade que eu moro, e eu contei essa história 

para ele, se bem que naquela questão de jantar não contei tudo, mas contei para ele. 

E ele disse que era para eu procurar o capitão (ininteligível), um auxilio dele, me deu 

o telefone e fazer por escrito e ele daria solução nisso. Então eu fiz, procurei o capitão 

(ininteligível), que me informou que eu deveria procurar pelo juiz de fora, o general 

Oswaldo Pereira Gomes, que, aliás, ele foi da Comissão de Mortos e Desparecidos, 

procurei ele, aliás, eu tenho alguns manuscritos dele e uma fita gravada.  

Entreguei a documentação para ele, conversei com ele, tenho testemunhas que 

estavam como lá, que foram comigo, não que participaram da conversa, porque a conversa 

foi entre nós dois, ele disse que eu me apresentasse no 27º Batalhão de Infantaria 

Paraquedista que é a origem, onde eu servi de princípio.  

Nós ligamos para o subcomandante Paulo Roberto, ele me disse que se lá eu me 

apresentasse, isso em 1998, eu seria preso, porque existia contra mim um “termo de 

deserção”. Esse termo era de 1968, qualquer advogado recém formado saberá que um crime 

com esse tempo é prescrito, e qualquer cidadão que tenha mais de 45 anos está desobrigado 

totalmente com as forças armadas, a não ser que ele tenha cometido de fato outro tipo de 
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crime, mas por deserção estaria prescrito, mesmo assim eu fui ameaçado de prisão e tenho 

provas documentais para isso.  

O general Gomes fez, aliás, ele rascunhou um “habeas corpus”, salvo conduto, e eu 

fui falar com meu irmão que é advogado, ele fez um “habeas corpus”, aliás, subscreveu 

esse “habeas corpus” e nós tivemos êxito, peguei esse “habeas corpus” e me apresentei no 

27º Batalhão de Infantaria Paraquedista.  

Eu me apresentei no dia 10, pegarei a data aqui, de março 1998, fui recebido pelo 

capitão José Vanildo dos Santos Cerqueira, que após tomar conhecimento dos fatos, receber 

toda a documentação que apresentei, como já disse aqui, solicitou a presença de um militar 

do S2, para que não sabe é o serviço reservado do exército, para que ele tomasse de ofício 

as minhas declarações. 

Então, eu fiz, tudo isso que estou dizendo aqui, com documentos probatórios, 

entregando na mão dele, ele fez esse procedimento documental no quartel. José Valnildo 

dos Santos Cerqueira é o militar que me atendeu. 

Muito bem. No outro dia, isso fazia trinta anos que eu estava fora do exército, após eu 

ter me apresentado, eles me reincluíram no serviço ativo do exército, com 46 anos de idade, 

fui soldado mais velho do exército, porque eu não soube de uma pessoa que tivesse essa 

idade e fosse soldado do exército recruta, como foi colocado. Fiquei aquartelado por quase 

dois anos, prestando serviço, como estão nos boletins internos da organização militar, e no 

fim de 1999...  

Eu estou deixando uma coisa para trás que eu gostaria de falar. Esteve na minha casa 

o general Benedito Bezerra, com o general Gomes, inclusive foi uma oportunidade que ele 

deu uma entrevista no rádio e eu tenho uma gravação.  

Fui ao general Gomes para ver qual seria a situação, porque estava longe da minha 

família, oitocentos quilômetros, ganhamos como EV, para que não sabe é efetivo variável, 

com quarenta e tantos anos de idade, recebendo como efetivo variado, e os recibos como 

me pagavam, eu tenho que já apresentei aqui à Comissão.  

Ele disse que iria pedir, como de fato fez no rascunho de próprio punho, pedindo a 

minha reforma, baseado em preterição de promoção. E eu fiz, assinei e mandei, até hoje eu 

não sei para onde foi, que fim levou, mas tenho aqui protocolado, mas não sei que fim 

levou.  
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E também a questão do inquérito, ou sindicância que tenha sido iniciada também, não 

fiquei sabendo, porque em 1999, eles me licenciaram sem mais nem menos e eu fui embora 

para a minha casa, que é a situação que eu estou até hoje. Eu recebia com recibo da 

Companhia de Apoio do Furriel, três meses, dois meses, está aqui, recebido o comandante 

da Companhia de Apoio, a importância de tanto, referente a março, abril, maio, janeiro, 

fevereiro, esses documentos estão aqui, juntados para as pessoas verem.  

Então, eu gostaria de deixar algumas coisas bastante claras, eu não estou aqui para 

dizer que as Forças Armadas tomaram alguma medida errada com respeito a minha pessoa 

ou qualquer outra, eu acho que pessoas vestiram uniformes e determinada hora tomaram 

algumas atitudes erradas e quando se falam nessas pessoas que nos diminuem, que acham 

que a gente está mentindo, que a gente fala, entendeu, e fala mesmo nomes impróprio, 

tratam autoridades com desrespeito, até a presidente da República tratam com desrespeito, 

eles não tem limites.  

A mim, então, quase me acabaram quando saiu essa matéria no ano 2000, mas a gente 

sabe que é verdade. E esses sites disseram que eu era um simples recruta, etc., que 

barbaridade aquela, mas no fim, veio a prova de que o casal morreu de uma forma 

diferenciada do que disseram, isso era importante para as famílias, e para que a verdade 

realmente apareça.  

Então, para essas pessoas, não só, nós estamos em uma Comissão da Verdade, eu 

quero dizer o seguinte para todo mundo “que a minha proximidade com essas pessoas não 

se deu à toa, não foi uma coisa que foi escolhida”. O sargento Guilherme Pereira do 

Rosário, que esteve envolvido no caso Rio Centro, ele é da mesma origem minha militar, é 

da Companhia de Petrecho Pesado, eu também, ele é contemporâneo meu, ele foi cooptado 

pelo centro de informações, lá nessa época, não só ele, como outros militares, citarei o 

nome aqui.  

E ninguém, vejam bem, essa é a minha opinião e a gente paga pela opinião que a 

gente tem, mas eu não acredito que o sargento Guilherme Pereira do Rosário ou Capitão 

Machado foram lá, pegaram um Puma e foram jogar a bomba por conta própria, têm 

mandantes.  

E essa proximidade que o sargento Guilherme tinha com Fred Perdigão Pereira é 

antiga, de 1968, 1969, então ninguém vai de sã consciência, hoje nós sairemos para matar 
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um monte de gente na Rio Santos, soltarei uma bomba lá dentro... Alguém mandou e de 

patente alta, porque era muito livre para fazer essas coisas, é meu entendimento. 

Porque tiveram, puderam e fizeram com meu nome, cujo eu também tenho direito de 

ter ideias, então eu vejo o caso do Rio Centro, uma coisa muito mal explicada. 

Quero dizer o seguinte, depois desculpem se eu estiver voltando um pouco, mas se 

tiver algum jurista eu gostaria de dizer o seguinte, quando eu me apresentei no 27º 

Batalhão, fizeram um procedimento documental e mandaram esse termo de deserção que 

tem contra mim lá, mandaram para a Justiça Militar, mas eu já tinha um “habeas corpus”, 

isentando-me de qualquer culpa que me desse ter de qualquer crime, qualquer coisa. 

E, além disso, tinha uma decisão de uma juíza, Dra. Maria Lúcia Karam, a respeito do 

caso que ela dizia que não existia crime, não há falar em crime, porque ele não existiu, mas 

eu fui processado pelo crime de deserção, estão lá cinco procedimentos documentais contra 

a pessoa. Fizeram uma IP, para quem não sabe, é Instrução Provisória de Deserção, depois 

de trinta anos, sem nunca o exército ter me excluído do serviço ativo, eu nunca fui excluído 

do serviço ativo, nunca. 

Aí, eles disseram que foram um erro administrativo, então se comete um erro 

administrativo e eu venho pagar depois de trinta anos que a Justiça Militar aqui responder 

processo novamente aqui, quase no ano 2000, isso é importante se falar.  

Quem julgou, quem voltou, porque essa documentação foi e voltou várias para o 

quartel e foi refeito vários procedimentos na Justiça Militar, são cinco, o primeiro já 

bastaria que é um “habeas corpus”, não se estou errado, mas se o “habeas corpus” vem 

dizendo que estava prescrito o crime, porque me chamaram de novamente de desertor? 

Inclusive na imprensa me chamaram desertor hoje, para quem fala mal do presidente, 

chamar desertor é coisa mais simples do mundo.  

Esse juiz chama-se Edmundo Franca de Oliveira, para quem se recorda, é o mesmo 

que julgou Rio centro e disse que julgou baseado no que dizia para ele o ministro Waldir 

Pires, ele disse isso na imprensa, que foi pressionado a agir, no caso Rio Centro, porque 

sofreu pressões de militares e outras pessoas, então eu acredito que no ano 2000 ainda nós 

estaríamos vendo uma situação, por exemplo, o meu caso, peço aqui se algum jurista 

estiver à disposição de analisar, sou leigo, não estudei, mas aprendi ler e li algumas coisas, 

então acho que isso devia ser visto também.  
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Outra questão, esta Comissão se chama Comissão Rubens Paiva, disseram no passado 

“sujeito… falaram de novo”, mas para mim a verdade aparecerá em documento, vamos ver 

quem tem responsabilidade, quem agiu certo, quem agiu errado. Esta Comissão se chama 

Rubens Paiva, dois sargentos e um Capitão da época, sargento Jacy Ochsendorf de Souza e 

Jurandir Ochsendorf de Souza, que dizem, não estou dizendo, está escrito por todo lugar, 

que estiveram envolvidos no desaparecimento de Rubens Paiva.  

Capitão Raimundo Ronaldo e esses dois sargentos, todos paraquedistas meus 

contemporâneos, e tem mais um major que estaria substituindo o comandante Medina, que 

se chama Demiur, também paraquedista. Então, quando vierem dizer sobre mentiras, isso 

aqui não é uma mentira, é uma realidade, é só constatar se essas pessoas não vieram do 

mesmo núcleo, são do mesmo lugar, onde eu estava.  

Agora, o preço que eu paguei por não ter ficado, é esse que estou tendo aqui hoje, 

porque pagarei caro, vocês podem ter certeza de que pagarei muito caro, mas tem uma hora 

que as coisas têm que chegar ao fim, não pode parar. Se eu lembrar de alguma coisa, se 

alguém quiser perguntar, eu responderei aos senhores. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Farei uma pergunta, depois eu 

passo para o Ivan e para a Amelinha. O senhor falou, além do caso do casal, você falou de 

um professor, estou com uma lista de pessoas originárias de várias partes do Brasil que 

morreram no Rio de Janeiro nesse período, de 1969, 1970, 1971, é uma lista muito grande, 

passarei a lista para o senhor para não ter que ficar lendo nome por nome, mas se o senhor 

pudesse, tem um caso que é muito rumoroso do Rio de Janeiro que é daquele menino Stuart 

Angel que morreu em 1971, no Rio de Janeiro, no período de 1969 tem o Chael Charles 

Schreier, tem a Sílvia, o Nelson José de Almeida, o Reinaldo Silveira Pimenta, o Roberto 

Cieto, o Sebastião Gomes da Silva, espera, deixa eu ver se tem uma pessoa que estou 

procurando aqui… queria passar essa lista para o senhor, mas se o senhor pudesse 

esclarecer primeiro esse professor… 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Agora de momento será difícil, 

gostaria que me deixasse uma cópia para eu dar uma olhada, a gente não pode ser 
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irresponsável e falar uma coisa aqui sem, futuramente a gente vê se existe, porque essa 

pessoa não vi direito, não posso falar.  

Outra coisa, esse termo de deserção que foi feito contra a minha pessoa, desculpe-me, 

mas como se fala vamos falar a verdade, e ver o que a lei determina, então vamos obedecer 

a lei, esse termo de deserção tem o meu nome errado, nome de dois oficiais errado, e um 

dos subscritores desse termo de deserção se chama Rubens Paim Sampaio, paraquedista, da 

época, do regimento dos Santos Dumont, da brigada paraquedista. Esse cidadão é tido 

como Dr. Teixeira, esse lá da casa da morte do Rio de Janeiro, Rubens Paim Sampaio, esse 

é um dos subscritores desse termo de deserção que está aqui. Esse Rubens Paim Sampaio é 

aquele que a Inês Etienne Romeu disse que obrigou a ela se jogar debaixo de um ônibus e 

se suicidar, ela pediu o relógio e ele disse isso está escrito na nossa história. Esse é o Dr. 

Teixeira.  

Então, quando essas viram um público, desrespeitar autoridades, desrespeitar agentes, 

pessoas, por mim podem falar, tome atitude, vamos tomar atitude na justiça, como estou 

fazendo, eu não deveria mexer com isso gente, eu estava contente de ter relatado essa 

situação lá em 2001, mas o prejuízo que me causaram foi muito grande, porque postaram 

na internet e fizeram cópias do que disse militares, porque nós temos que respeitar o posto 

de graduação da pessoa, quando se fala um militar, um coronel, um general, não pode ser 

uma pessoa irresponsável, simplesmente porque ele não concorda com qualquer coisa, não 

pode acabar com a vida das pessoas, agora nos dias de hoje.  

E nesse documento postado na internet impresso chegou às mãos de muitas pessoas 

da minha cidade que vieram me cobrar isso, “Você desertou do exército?”. Eu falei 

“Desertei sim, daquele exército...”, desse Rubens Paim Sampaio e desses outros mais, eu 

não gostaria de estar falando isso aqui, porque eu amo o exército brasileiro, mas desse eu 

desertei. E peguei e fui analisar, então se dizia à época que era a palavra do exército 

brasileiro indo contra tudo que a justiça militar disse que eu seria inocente no crime de 

deserção.  

Então, nós precisamos chegar a uma hora de haver um entendimento a respeito dessas 

coisas, de respeitar mais a legalidade, a democracia, porque muita gente não experimentou 

o outro lado, muita gente tem saudade, porque viveu de um lado melhor, aqueles que não 

andavam direito, chame a lei e batia dura, o cipó pegava mesmo. Então gente se alguém 
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tiver alguma coisa a perguntar, eu responderei, creio que já cumpri com meu papel e como 

com a Comissão Nacional da Verdade eu tenho mais algumas conversas com algumas 

pessoas, se caso necessário futuro precisarem eu volto aqui novamente, mas eu acho que de 

momento Sr. Presidente, eu deixo, que se alguém quiser perguntar, eu responderei. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, nós vamos organizar, o 

senhor tem condição de ficar mais um pouco conosco respondendo as perguntas? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado. Ivan tem a palavra. 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Os nomes citados aqui, em geral, são ligados à repressão 

mais assassina. Fred Perdigão foi do DOI-CODI São Paulo e depois da Oban e depois CIE, 

Casa da Morte; Rubens Paim Sampaio a mesma coisa, Casa da Morte… 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Um parêntese, por favor, estou 

aqui, para mim é muito difícil, mas quando o general Oswaldo Pereira Gomes, que estava 

resolvendo o meu caso entre aspas, pegou esse documento aqui na mão e viu esse nome, 

isso é bom de dizer, ele disse, “esse aqui foi o que matou o Luiz Papandreu, cabo”, esse 

Rubens Paim Sampaio foi quem matou o Papandreu, ele falou isso, dentro do escritório 

dele em Minas Gerais, na avenida Rio Branco, ele disse “esse aqui matou o Vitor Luiz 

Papandreu, em Petrópolis”, general Oswaldo Pereira Gomes, me falou isso.  

 

O SR. IVAN SEIXAS - Outros nomes que foram citados aqui são importantes dentro 

desse esquema de assassinato, o senhor falou em um delegado chamado Renato, em 

Ribeirão Preto, o Sr. sabe o sobrenome desse delegado? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não sei. 
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O SR. IVAN SEIXAS - Porque dois delegados torturadores que torturam e 

violentaram a Madre Cristina Borges, de Ribeirão Preto... 

 

O SR. - Maurina 

 

A SRA. – Maurina 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Madre Maurina... um deles era Miguel Lamano e o outro 

Renato Ribeiro. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Inclusive era envelope lacrado, 

eu não abria, cheguei lá e entregava, fui uma ou duas vezes que fui fazer isso só, com essa 

Kombi que foi me dado para fazer esse tipo de coisa. 

 

O SR. IVAN - Um que foi citado na época pelos presos era Miguel Lamano e o outro 

Renato Ribeiro, era para checar se era o mesmo Renato. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Que fique claro que foi citado 

no passado, não sei por quem, estou dizendo que chamava Renato o delegado que eu 

entreguei esses envelopes. 

 

O SR. IVAN - Outra coisa que eu acho que era importante, essa preparação, o que 

você pode falar mais sobre esses cursos que eram dados, que a gente conversou na conversa 

preparatória? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Apensar de eu ter participado 

de poucas vezes. Primeiro foi uma declinação contra… tudo se girava em torno de falar do 

partido comunista, porque o comunismo iria ser implantado no Brasil, e aconteceria 

barbáries aqui e a gente fica até acreditando, imagino gente com 18, 19 anos de idade, 

ouvindo o exército, você traz aquilo no seu coração e como patrimônio seu, ouvindo aquilo 

todo dia, a gente acaba acreditando, e também esses cursos eram sobre explosivos, sobre 
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psicopessoas, fotografias, guardar bastante o semblante das pessoas, os traços das pessoas, 

e tinham dois americanos dando esses cursos lá, um se chamava John ou Johnny, não sei o 

nome exato, mas um tinha o braço marcado de manchas que parece que tinha se queimado 

no Vietnã, os dois tinham vindo de lá.  

Então, era alto, loiro, cabelo escovinha, forte, eles eram dois que vieram morar, eles 

não falavam muito bem, mas era traduzido por pessoas que tinham lá. E eles davam aulas 

também sobre tortura, sobre tirar confissões… 

 

O SR. IVAN - Sobre? Ou davam aula de tortura? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Sobre como tirar confissões das 

pessoas e mais ou menos isso.  

 

O SR. IVAN - Esse Johnny é citado também pelo ex-delegado Cláudio Guerra, como 

sendo um instrutor que seria americano ou brasileiro… 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não sei se é Johnny ou John. 

 

O SR. IVAN - Sim, tem um John que é citado pelo Cláudio Guerra, esses cursos o 

sargento Marival Chaves que prestou depoimento a esta Comissão, também se referiu a 

esses cursos e isso a sua declaração fala nos cursos do Rio de Janeiro e Marival fala dos 

cursos aqui em São Paulo, também se refere à presença de instrutores de fala inglesa e 

segundo ele havia torturas, na aula de prática de tortura, com presos políticos, na sede da 

PE e depois do DOI-CODI, Oban, inclusive com estrangeiros, uruguaios, argentinos, 

chilenos. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Isso eu não vi. 

 

O SR. IVAN - Isso que eu queria saber. Algum outro nome que o Sr. lembra sobre 

esse período todo que teria alguma ligação com essa repressão? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      27 
 
 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – O que eu tenho são os 

documentos que eu tenho aqui, das pessoas que participaram disso, tanto no passado como 

agora e que está aqui documentado e os nomes estão expostos nos documentos que provam 

o que estou falando.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde, eu queria saber do senhor, eu sou Amélia 

Teles, da assessoria da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, primeiro o senhor entrou no 

exército como paraquedista em 1968, e testemunhou o caso do assassinato do casal Abi-

Eçab, João Antônio e a Catarina Helena. 

Em relação a esse caso, que foi apresentado hoje aqui e que ficou bastante esclarecido 

tanto com a intervenção do relator como o senhor esclareceu aqui, eu queria saber que o Sr. 

confirma que quem matou esse foi o casal foi o Fred Perdigão Pereira? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Confirmo. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Então isso é uma informação nova no caso, porque nós 

já sabíamos da reportagem do Caco Barcellos com o senhor e a exumação do corpo, mas é 

o Fred Perdigão. O Rubens Paim Sampaio participa do assassinato? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Também queria saber do senhor o seguinte, o senhor 

ficou 1968, 1969, 1970, 1971, 1972… 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. Em 1970 eu tive que ir 

embora, se eu voltasse eu seria morto. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Quando aconteceu aquele episódio na sua casa? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Em 1970. 
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A SRA. AMELINHA TELES – E o senhor teria algum caso, porque o objetivo aqui 

é esclarecer os crimes da ditadura, o senhor tem algum caso além do casal Abi-Eçab que o 

Sr. possa esclarecer? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E o Sr. conheceu o Dr. Paulo Malhance e o Dr. José 

Brantes? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Antes de abrir para os 

jornalistas, advogados, as pessoas especializadas, deixa eu fazer uma pergunta para o 

senhor. 

O casal era ligado à ALN, a ação de execução do Chandler foi feita pela VPR, muitos 

anos depois, o Pedro Lobo dá uma entrevista e esclarece quem participou da ação, mas o 

senhor mesmo no seu relato falou que o senhor percebeu, não sei se antes ou depois, que 

aquele casal não tinha nada a ver com a questão do Chandler, e essa passagem, você 

poderia esclarecer, por favor? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não, eu não disse que percebi, 

no futuro foi explicado, foi o futuro que disse, quem matou foram outras pessoas, e não 

eles. Eles pagaram o preço talvez por informações que não correspondiam a verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sim, mas diante do absurdo, da 

brutalidade que o senhor começou a se indignar até na hora, não havia nenhum tipo de 

interrogatória, praticamente já foi para execução, o senhor não percebeu… 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu acho o seguinte, a minha 

opinião, as pessoas precisam ter know-how para fazer as coisas, acho que eles não tinham 

know-how, porque o exército ensina a matar e não adianta falar que não, o Exército ensina 
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matar, a pessoa vai ao Exército para aprender matar, para uma guerra, e esse pessoal não 

estava preparado para lidar com uma situação essa, calculo eu, desculpem, mas bate mais 

do que é devido e dentro do contexto absurdo que é a torturo, eu não concebo no meu 

entendimento, mas imaginam os senhores pessoas treinadas diariamente com porte físico 

avantajado, agredir uma pessoa que não tem estrutura física para aguentar, às vezes uma 

pancada, é uma coisa triste de ver, eu sei que tem pessoas aqui que passaram por isso, é 

horrível ver, imagina quem passou por isso, em um pau de arara, sendo afogado, sabendo 

que vai morrer, porque as pessoas eram, pelo que a gente lê, porque eu me interessei muito 

por isso, fui ler... Pessoa saber que está condenada a morte, apanhando, pede até para 

morrer mesmo, como foi o caso de alguns, mas eu não concebo a tortura, não cabe na 

minha cabeça.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quais foram os agentes que 

invadiram a casa da sua mãe aqui em São Paulo? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Lembra o nome deles? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não, eu me lembro do Miro só. 

Eu saberei quem é essa pessoa. Ele é alto, de bigode, cabelo preto, entrada forte no cabelo, 

bem alto, magro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu deixei de fazer uma pergunta, mas é muito 

importante para nós, eu queria saber do senhor, se o senhor acha que o Exército tem os 

documentos a respeito desses casos de mortos, de desaparecimentos políticos? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – No meu caso, estou falando do 

meu caso, não posso dizer, por exemplo, o exército… eu entreguei nas mãos do Capitão 

José Valmir do Cerqueira essa documentação que estava junto com a declaração que eu dei 

a respeito disso, e tinham documentos que acompanhavam. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, Suzana Lisboa quer fazer 

uma pergunta. Com a palavra Suzana Lisboa. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Boa tarde, sou Suzana Lisbôa, da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, inicialmente queria agradecer ao Sr., à sua 

presença e o seu relato nesse esclarecimento.  

Queria ver se o senhor poderia nos esclarecer melhor, o senhor nos disse que quando 

saiu do seu quartel, foi ter uma preparação coordenada pelo Fred Perdigão e o major 

Rubens Sampaio, era isso? Eles coordenaram essa preparação. Então se o Sr. poderia 

lembrar quem mais fazia parte dessas aulas. E depois o senhor foi para uma equipe de 

investigação, quantos membros tinham? Quem eram as pessoas que participavam? Eu já lhe 

faço as perguntas que eu queria, em que exatamente o senhor trabalhou, sem ser naquela 

coisa inicial de fotografar as passeatas? E achava importante que a Comissão requeresse 

depoimento que ele fez dentro do exército, ao exército brasileiro, para fazer constar e para 

ter o andamento. E queria também lhe perguntar o que o senhor sabe a respeito do Luiz 

Papandero? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Quando eu apresentei esses 

documentos para o general Oswaldo Pereira Gomes, que estava resolvendo essas questões 

comigo e outras pessoas, ele viu esse documento aqui que é o termo de deserção feito 

contra minha pessoa, ele viu um dos nomes aqui que é do Rubens Paim Sampaio, ele me 

disse exatamente isso “essa pessoa, esse Rubens Paim Sampaio, foi quem matou o Luiz 

Papandreu”, isso lá em Minas Gerais.  

E quanto à questão, a senhora entenda o seguinte, a partir do momento que eu vi 

aquilo acontecer, eu não fiz mais nada parecido com aquilo, eu fui embora para o interior, 

já com ideias de voltar para a unidade e não mexer mais com aquilo, não. 

Então, somente essa vez aconteceu isso e nunca mais, inclusive hoje eu sou taxado de 

desertor pelo Exército Brasileiro, para as pessoas que escreveram esse documento, esse 

documento é um problema, mas nós vamos mostrar como é que aconteceu isso daqui para a 

Justiça.  
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Então, eu não posso dizer para a senhora que tiveram mais algumas vezes, porque não 

teve. Quanto à equipe, eu saí sempre com esse livro e tinham mais duas ou três pessoas lá 

que não me recordo o nome. Trocava muito de gente, ali foi muito pouco tempo que 

participei, muito pouco tempo. Pois não. 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Só para registro, enquanto passa o microfone. O Sr. 

Valdemar está entregando para Comissão esse termo exatamente onde tem o nome do 

Rubens Paim Sampaio, está entregando também o termo de declarações ao Ministério 

Público Militar, na presença do general Oswaldo Pereira Gomes, está aqui também o termo. 

Comunicação de parecer que são vários recibos, diferente de ser um holerite das 

forças armadas, são recibos que tem apenas escrito Ministério do Exército, não tem timbre, 

brasão, que tem o nome do oficial, tem tudo aqui presente, a forma que encontram para ele 

receber não era um holerite, como qualquer conscrito ou como qualquer militar 

normalmente servindo as forças armadas, é uma coisa meio informal. Aqui também tem 

certidão negativa, tem vários documentos, legislação, a identificação dele na auditoria 

militar, dando todas as providências tomadas com relação ao caso dele, da primeira, 

segunda e terceira auditoria, a decisão da juíza Maria Lúcia Karam, juíza auditora 

substituta, em que ela atesta que ele não foi desertor, e petições feitas pelo irmão dele ao 

juiz auditor, extrato do Supremo Tribunal Militar sobre a situação de Valdemar Martins de 

Oliveira e com timbre, brasão da República, Ministério do Exército, Comando Militar do 

Leste, sobre as questões levantadas por ele e esse termo de declaração onde consta o nome 

do tenente coronel Rubens Paim Sampaio que ele disse não ter conhecido e ser citado pelo 

general Oswaldo Pereira Gomes. Então, aqui tem toda essa documentação, que está sendo 

entregue para Comissão Rubens Paiva. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Meu nome é Darcy Passos, eu sou advogado hoje, mas 

fui promotor outrora. Pelo que eu entendi das suas declarações, o senhor participou de uma 

equipe em que se chegou até o assassinato do casal, e disse Fred teria entrado, não serve 

mais para nada, teria dado um tiro na cabeça de cada um dos dois. A partir daí, pelo que eu 

depreendi, o Sr. exerceu um serviço, chamemos de secreto em que não implicava contato 

pessoal, ou seja, prisão, tortura, assassinato, nada, porque o Sr. teria ido… teriam proposto 
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Ribeirão, depois o Sr. foi à Marília, porque tinha parentes, recebeu uma Kombi e com essa 

Kombi o Sr. recebeu algumas incumbências bem de tipo serviço secreto, frequentar cidades 

vizinhas, visitar as igrejas, verificar jovens ligados a essas igrejas, entregar envelopes 

lacrados a esse delegado Renato, nesse período era remunerado como soldado? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Sim. 

 

O SR. DARCY PASSOS – E era essa remuneração que era por esses documentos 

que Ivan citou? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Parecido com isso daqui. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Não era um holerite oficial? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Durante quanto tempo o Sr. ficou fazendo estes serviços 

com essa Kombi a partir de Marília. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Oito meses mais ou menos. 

 

O SR. DARCY PASSOS – A partir daí houve aquela vinda do Sr. para sua casa com 

os quatro. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Exatamente. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Depois disso, o Sr. nunca mais teve contato? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. Não tive. 
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O SR. DARCY PASSOS – O termo de deserção, imputa deserção a partir de que 

data? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Ai que se torna estranho, 

porque o termo de deserção é feito em setembro de 1968. E depois eu fiquei arranchado no 

quartel até meados de 1969, está aqui. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Bom, na verdade o termo de deserção é feito para que 

fique claro do ponto de vista do formal do papel timbrado, etc., dessas coisas que são feitas 

e a gente sabe bem, para mostrar que o Sr. não podia falar sobre o que aconteceu no fim de 

1968, porque o Sr. tinha desertado em setembro, é isso? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Mesmo porque, o que me faria 

à culpa de fato, nesse ato, seria a minha exclusão do serviço ativo, seria a primeira atitude, 

isso não foi feito, então eu fui acusado de prisão errado duas vezes, porque estava prescrito 

o crime e porque a atitude jurídica ou administrativa feita foi totalmente errada, não 

cumpria com todos os ditames que a lei determinava naquela época, mesmo aquela lei 

daquela época. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Muito obrigado. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Por nada. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele pediu um minuto de 

intervalo. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Com licença, usarei a toalete. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - Faremos um intervalo. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A sessão está suspensa por 

cinco minutos. 

 

* * * 

Sessão suspensa por cinco minutos. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar, Ivan vamos 

lá.  

A sessão está reaberta, com a palavra o professor Bernardo Kucinski. 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI - Boa tarde, tinha algumas perguntas de natureza, 

digamos, subjetivo, pessoal, se o senhor preferir não responder eu entendo perfeitamente. 

Primeiro, em que idade o senhor entrou para o Exército, qual foi a natureza desse curso, no 

qual o senhor terminou em primeiro lugar; se o senhor tinha alguma convicção religiosa na 

época especial. Eu queria entender um pouco esse momento em que o senhor sente o 

choque que aquilo não é para o senhor, se é um momento que começa com a pancadaria ou 

se é só mais tarde, quando tem o fuzilamento. Se o senhor tinha condições de conversar 

com os seus colegas sobre isso, se o senhor tinha condições, se havia algum oficial com que 

o senhor pudesse conversar sobre o que estava acontecendo, enfim, sentir um pouco o 

drama daquele momento, entende, eu queria entender um pouco melhor. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Sr. Bernardo, eu acho que o 

senhor conviveu nessa época e sabe muito bem, fora dos quartéis, agora dentro dos quartéis 

a gente vivenciava, no começo, eu queria, eu me apliquei para ser um bom soldado, me 

apliquei muito para ser um bom soldado e creio que cheguei no objetivo de ser um bom 

soldado.  

No momento que eu vi, porque a gente vê falar assim de comunista, da Esquerda, 

tomar o poder e acontecer barbaridades etc.  

Então nessa tenra idade a gente tem lá as dúvidas da gente, mas quando eu comecei 

ver nessas passeatas mesmo, algumas que eu vi, o que de fato esses moços queriam, eu 
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acho que o medo de que isso acontecesse era uma coisa sem sentido, bastante sem sentido, 

porque eu acho que a gente tem que ter medo de uma coisa real, perigo real e aquilo ali eu 

acho que não significava perigo para um governo tão forte como o AI-5 e tudo mais, não 

sei se te respondi a pergunta, Sr. Bernardo, mais ou menos isso. Agora conversar sobre 

essas coisas eu conversava sim, eu não vou dar nome de alguns oficiais aqui, porque tenho 

muitos amigos no Exército e militares, porque o senhor sabe eu tenho que assumir as 

responsabilidades minhas, as pessoas não assumem, não posso deixar as pessoas assumirem 

responsabilidade porque gostam de mim ou porque tem uma proximidade comigo, ou sei lá.  

Mas conversava sim com muitas pessoas e converso até hoje, quanto a convicções 

políticas eu li muita coisa sim quando jovem, 16, 17 anos e o meu pai foi político.  

 

O SR. – E as suas convicções religiosas? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu fui batizado na Igreja 

Católica, católico, lógico que depois de um tempo a gente esquece de alguns deveres, 

obrigações que você tem, abandona o costume de ir à igreja, mas em si eu sou católico, 

posso dizer que sou sim, sou batizado na Igreja Católica, não pratico.  

 

O SR. VANDESON – Boa tarde Dr. Valdemar, meu nome é Vandeson, sou 

jornalista do “Valor Econômico”, uma dúvida que nós tivemos aqui, quando o senhor fala 

da execução desse casal, o Guilherme estava presente a essa execução?  

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Estava. 

 

O SR. VANDEDSON – Os dois tiros foram desferidos pelo Fred Perdigão... 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Isso. 

 

O SR. VANDEDSON – E já nessa época o Fred Perdigão e o Guilherme... 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Se conheciam. 
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O SR. VANDEDSON –  ...eles se conheciam e mantinham uma relação próxima? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Com certeza. 

 

O SR. VANDEDSON – Está ótimo, obrigado. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não posso responder, só sei que 

me disseram. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – Boa tarde, eu sou Yuri Carajelescov, sou 

procurador da Casa e da assessoria também da Comissão, queria só um esclarecimento 

sobre o delegado Renato, o senhor encontrava pessoalmente com ele, o senhor entregava 

envelope pessoalmente para ele? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – O envelope só tinha o primeiro nome “Renato”? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Só. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – E uma coisa que eu queria saber também, o 

senhor conta a história de 1968 até 1970, que o senhor teria se afastado, depois o senhor 

retoma a história nos anos 1990? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não, 1970, 1978, 1979. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – O senhor ficou afastado de 1970 a 1978? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Afastado não. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – O que aconteceu nesse período? 
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O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Nesse período eu fui viver a 

minha vida longe de tudo isso, que poderia me agravar e ser nocivo à minha saúde. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – No Brasil? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Fiquei fora também. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – E depois de 1978? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Aí fiquei no Brasil. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – Mas sem nenhuma relação aí com o Exército? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não, só quando voltei em 1998. 

Aí voltei para o estado efetivo do Exército, voltei a ser soldado do Exército, soldado 

paraquedista do Exército. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – Mas o senhor que tomou essa iniciativa. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu queria minha cidadania de 

volta, só isso, porque tem um detalhe aqui gente, porque é muita coisa.  

Quando eu fui para o interior eles me deram um documento para que eu tirasse o 

restante, os demais, e foi o que eu fiz, esses documentos eu tenho até hoje, está aqui 

comigo, tenho esse documento aqui.  

Então, o que eu queria é que os senhores observassem a minha cidadania, o que eu 

sou, quero saber o que eu sou, ainda estou querendo saber o que eu sou. 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Mas desculpe perguntar, esses documentos eram em seu 

nome mesmo ou em outro nome? 
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O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Em meu nome mesmo. Vejam 

bem, eu tenho essa documentação apresentei para autoridades e até hoje ninguém deu a 

solução do que eu sou, fui militar uma época, voltei, vivi como clandestino, depois voltei a 

ser militar, depois me mandaram para casa, dispensaram.  

Entendeu, me mandaram para a reserva do Exército, como se tivesse servido dois 

anos, quatro anos lá e fui embora. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – Só duas perguntas para finalizar, a primeira, se o 

senhor puder falar, quiser falar, o senhor ficou fora do país, em que país ficou, em que 

período, qual documentação saiu, se tinha passaporte? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não tinha, fui para o Chile, em 

um lugar chamado... Chuquicamata, fiquei lá por um tempo. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – Pós 1973? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não, em 1973 não tive 

condições de ficar lá não. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – Então foi antes, então no Governo Allende 

ainda? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Isso. 

 

O SR. YURI CARAJELESCOV – E só mais uma coisa, o senhor falou que vários 

dos seus colegas, foram mais ou menos recrutados por esses órgãos que atuavam mais 

fortemente na repressão, por que acontecia isso, quais eram os critérios para se recrutar 

essas pessoas, eram pessoas intelectualmente mais capacitadas, o senhor disse que ficou em 

primeiro lugar no curso etc. quais eram os critérios, quer dizer, era esse o critério ou era 

outro, quer dizer e tinha alguma vantagem do ponto de vista econômico ou de progressão 
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inclusive na carreira quando a pessoa atuava  nesses serviços, que imagino que fossem 

serviços reservados? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – A sua pergunta é bastante 

pertinente. Ninguém... o Centro de formação do Exército, no meu entendimento, diga 

diferente quem quiser, mas, na época foi criado pelo presidente Costa e Silva, que era o 

sonho dele, pelo que a gente lê era o Centro de Formação do Exército.  

Quando ele conseguiu, porque o Castello Branco não queria, quando ele conseguiu 

fez a nata, entendimento dele, claro, meu entendimento também, os critérios eu não sei qual 

eles usaram. Agora só sei que Guilherme Pereira do Rosário era um homem extremamente 

forte, inteligente, competente, um militar que todo mundo gostaria de ser e gostaria de ter a 

saúde que ele tinha e outros também.  

Jurandir Ochsendorf de Souza, meu tempo, era menino, garoto, era uma lenda, 

saltador de salto livre, era uma lenda no quartel, se falasse sargento Ochsendorf, nossa, todo 

mundo queria ser igual. Agora, o que foi feito dali para frente eu não posso falar mais nada, 

eu não participei eu simplesmente, eu queria ser militar, eu queria ser paraquedista do 

Exército, foi meu sonho, mas no Exército, por exemplo, que eu via falar, Saturnino de 

Brito, heróis, João Alves Martins, esses atos de heroísmo dessa gente lá na FEB, mesmo 

essas pessoas, o Batalhão de Suez que esteve lá no Oriente Médio, mediando uma guerra, 

morreu gente, essas pessoas. Então, a gente fala “poxa vida”, sabe... Então, quer dizer, 

essas pessoas foram heróis de fato do Exército, eu acho, entendeu, então a gente tinha essa 

visão. Agora, você chega e encontra um estado de coisas dessa, é difícil, é muito difícil, a 

minha vida.  

Diz que no Brasil, estava falando para a moça ali agora, não pode descumprir mais 

que trinta anos, em pena nenhuma, eu pago há quarenta e pouco, não ser cidadão. (O 

depoente chora)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra o Sr. Darcy 

Passos. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      40 
 
 

O SR. DARCY PASSOS – Faltou uma pergunta para mim, para nós e para o senhor, 

o senhor passou a ter um serviço secreto de informação apenas, pelo choque do assassinato, 

o senhor resolveu parar até com esse serviço de informação por algum choque, se foi por 

isso, porque parou? 

 

 O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu parei, porque achei que 

aquilo é uma coisa absurda, não se faz aquilo com o ser humano, dominado, uma guerra se 

mata, duas pessoas se degladiam agora uma pessoa amarrada, apanhar amarrada, eu não 

concebo. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Eu estou falando da segunda vez, quando o senhor 

resolveu parar até com aquele serviço da Kombi, entrega de envelopes, observação de ... 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Porque eu queria voltar para 

minha carreira militar, eu queria ser o que me propus a ser lá no princípio, lá no passado. 

Não por escolha de outras pessoas que eu seria uma coisa diferente do que eu tinha vontade 

de ser e que tinha vantagem, vou responder agora ao procurador, com o que tinha, essas 

pessoas eram respeitadas, capitães eram, nossa tinha um poder imenso diante de coronéis, 

essas pessoas eram muito respeitadas, porque eles vinham, entendo, no meu modo de ver, 

eles tinham ali uma chancela muito grande da Presidência da República, de um lugar muito 

grande, de muitas estrelas no ombro, porque eles podiam muito, podiam tudo, tudo. Se 

vocês olharem esse documento vocês vão ver o quanto que podia.  

Então, acho que vantagens tinha, poder é poder, eu senti o poder também, algumas 

vezes que eu saí uniformizado na rua aquela época as pessoas tinham medo do militar, tinha 

cisma do militar.  

Então, quer dizer, a gente sentia isso, agora quem se dá bem pensando dessa forma 

que viva a vida desse jeito, para mim não serviu e não serve. Entendeu, defender a minha 

nação, já mostrei até em situações que tem que ter muita coragem para isso. Agora, agredir 

uma pessoa amarrada, dominada, isso aí não acho justo e não vou achar nunca, nunca, 

nunca, de jeito nenhum e não me propus a isso, por isso eu estou pagando essa pena de 

quarenta e tantos anos... 
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Vivi a minha vida sim, porque eu fui buscar um jeito de viver a minha vida, entendeu. 

Nunca roubei, não matei, não torturei, não devo nada à Justiça, nem a essa Justiça 

Castrense mentirosa que está aqui, a Justiça Castrense mentiu aqui, ela mentiu, nem a essa 

Justiça eu devo.  

E pode falar que eu devo aqui, porque agora, a partir do que escreveram por aí nas 

Internet da vida eu vou a fundo nisso aqui, mas vou no buraco mais fundo se for necessário, 

vou para cima, na altura, porque eu quero que o meu nome seja limpo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sr. Valdemar, queria fazer duas perguntas, a 

primeira a respeito daqueles cursos, treinamentos que o senhor se referiu, que o conteúdo 

era uma doutrinação anticomunista do que entendi e eu queria saber, havia métodos de 

interrogatórios, curso técnico, quais eram? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Primeiro, aliás, essa forma de 

falar sobre a política daquele momento, Esquerda, Direita, que até hoje muito pouca gente 

entende tudo isso de verdade, depois a gente vai aprendendo coisas, o povo, a população 

infelizmente precisa se educar mais. Mas é o seguinte, desculpe o que eu disse, mas 

devemos dar mais valor à nossa educação e a população precisa se informar mais, se 

inteirar mais de que é isso, para não voltarmos a situações aí complicadas e tem gente que 

chega a dizer, por extrema ignorância que gostaria e tem saudade da ditadura, a gente ouve 

isso por aí.  

Então, essa convicção de anticomunismo, de anti isso e anti aquilo e que comunista 

come criancinha, isso é verdade, não é mentira que falam, falaram sim e falam, só pegar 

qualquer site desses da Internet e vai ver os absurdos que são falados, as palavras chulas 

que são usadas contra autoridades, quantos comandantes do Exército são pessoas honestas, 

de bem, comandante  das Forças Armadas, são chamados de Melancia por essas pessoas e 

outros adjetivos piores e muito mais feios, que é verde por fora e vermelho por dentro.  

É isso que eles falam, então quer dizer nós temos que entender também a vontade 

dessas pessoas que volte alguma coisa ou que aconteça alguma coisa que seja parecido com 

que o Brasil viveu, mas hoje estamos vivendo outra realidade, entendeu, ninguém precisa 

pegar mais em armas, armas que temos hoje é o voto, é o voto, é ir lá votar naquele 
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democrata, naquela pessoa que realmente quer um país melhor para os nossos filhos e 

netos.  

Agora, eu acho que chegou a hora do povo entender o que aconteceu isso, aprender 

um pouco do que foi a ditadura e até pessoas boas, de índole boa, não imagina o que seria 

uma ditadura. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria tentar detalhar 

um pouco a pergunta da Amelinha. O senhor fala o seguinte, eu me baseio muito no relato 

oral da pessoa, chegaram lá no sítio tinha dois tambores, os caras...tinha um tambor e 

montaram o pau de arara e o senhor achava que estava até mais ou menos esquematizado, 

preparado. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu acho que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não estou fazendo nenhuma 

pegadinha, fica sossegado, o que eu estou querendo saber é o seguinte, o senhor é uma 

pessoa experiente, o senhor é uma pessoa experiente, o que a Amelinha perguntou e nós 

estamos tentando saber é se nos cursos aquele clima da Guerra Fria, e comunismo, inimigo 

externo tomar o país, tinha cursos de técnica, de interrogatório, o senhor fala que num dos 

cursos tinha dois americanos. Isso aí, se o senhor puder responder, estamos percebendo, 

todo mundo aqui é escolado, sabemos a delicadeza desse momento, do seu depoimento, 

estamos valorizando tudo, tudo, tudo que o senhor está falando, nós temos uma pergunta 

objetiva, tinha técnica de interrogatório, aí se o senhor puder pode aprofundar um pouco. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu posso dizer para o senhor o 

seguinte, tinha filmes de Super 8 passados de vez em quando com a guerra do Vietnã, o que 

acontecia lá no Vietnã, o senhor pode imaginar, slides passados e pode ter uma ideia do que 

é. 

 

A SRA. AMELINHA – Essas técnicas que eles mostravam era o que eles usavam, os 

americanos usavam no Vietnã e tinha cadeira de dragão, pau de arara? 
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O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, só afogamento...? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Tinha muitas outras coisas, 

acho que brasileiro, são técnicas que foram usadas lá, especialmente lá e abriu evento de 

mulheres grávidas, por aí. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A outra pergunta que eu queria fazer, o senhor foi 

para o Chile, o senhor viveu no período do Salvador Allende, no Chile, na clandestinidade, 

se eu entendi. O senhor estava legal...? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu fui com uma pessoa amiga 

minha, que não vou citar o nome porque não sei como estão as coisas no país dele e a gente 

não deve, mas eu fui para lá e fiquei até muito bem, trabalhei lá. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas não trabalhou com serviço de espionagem? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não, não, trabalhei para 

sobreviver. Espionagem, essas coisas, esqueça, isso aí foi no Brasil uma época muito ruim 

da minha vida, coisa que quero nem mais lembrar disso na minha vida, o meu trabalho, a 

partir de 1970, entendeu, foi trabalhar para sobreviver, o que é muito difícil já numa 

situação dessas que eu vivi, é muito difícil. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas o Exército e esse pessoal do Centro de 

Informação do Exército não tomou conhecimento que o senhor estava lá no Chile? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Não?  Não teve, eles não perseguiam, não 

vigiavam? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Tanto que visitaram a minha 

casa diversas vezes, entendeu, aqui. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Esse pessoal visitava a sua casa? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Claro, muitas vezes. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas procurando para saber informações a seu 

respeito? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu calculo que procurando para 

fazer alguma coisa muito ruim comigo. 

 

A SRA. AMELINHA – Está bom, obrigado. 

 

A SRA. PATRÍCIA – Sou Patrícia, da “Folha de S. Paulo”, Sr. Valdemar, no início 

o senhor comentou quando contou esse caso ao Caco Barcellos, da reportagem da TV 

Globo, o senhor não falou nomes porque estava sendo ameaçado pelo que entendi, eu 

queria saber como foram essas ameaças, o senhor continuou sendo ameaçado depois e o 

que fez o senhor mudar de ideia mais de dez anos depois citar esses nomes aqui e  também 

queria entender o seguinte: qual a sua situação legal hoje, o senhor fala que não tem 

cidadania, como assim, o que o senhor busca hoje exatamente? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Veja bem, na época, vamos por 

partes aí, eu recebi um telefonema no hotel do Leme, no Rio de Janeiro, aliás eu liguei para 

minha casa e o meu filho disse que tinha dois amigos meus, lá, e passou o telefone para 

essas pessoas e a conversa, eu não preciso deixar ela ponto a ponto aqui, mas eles me 
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disseram que voltariam a visitar caso eu chegasse a fazer o que eu estou fazendo aqui. 

Entenderam?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas quando foi essa visita? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Foi quando se estava fazendo a 

matéria do Caco Barcellos. 

 

A SRA. PATRÍCIA – Quem eram essas pessoas? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não sei, eu estava muito longe, 

eu estava a 800 quilômetros da minha família e ele sentado na sala da minha casa brincando 

com os meus filhos. Agora, tem os vizinhos, tem um mercado na frente da minha casa, que 

as pessoas assistem, mercado, assistiam muitas coisas ali, na minha ausência, quando não 

estava. Agora qual a outra pergunta que você fez? 

 

A SRA. PATRÍCIA – Ainda complementando essa, por que o senhor mudou de 

ideia se o senhor tinha medo de revelar isso na sua época e hoje está revelando? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu não mudei de ideia, a minha 

ideia foi sempre uma só, só que existe oportunidades que são favoráveis e outras não, estou 

com 60 e poucos anos de idade, eu vou morrer daqui a pouco, você vai ter a vida inteira, 

muitos jovens aqui vão ter a vida inteira, eu não, eu vou morrer daqui a pouco, já já. Isso 

vai ficar sem acontecer nada, vai passar nada e talvez nós vejamos muita coisa ser jogada 

para baixo do tapete, não vai acontecer nada. Então tem uma hora na vida que a gente tem 

que decidir as coisas.  

Quanto à minha cidadania, eu busquei fazer a minha vida da forma que deu para mim 

fazer, e não vive mal, até me saí bem, criei três filhos, todos homens, mulheres já, tenho 

netos, sem precisar de um tostão do governo, entendeu. Não roubei, não matei, não torturei, 

não fiz nada que pudesse me agravar juridicamente ou moralmente, então estou aqui 

tranquilo falando.  
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Sei que possa ele na frente, tem um doido ali falar, “Ei, você!”, tem disso, agora a 

gente tem que contar com o Brasil diferente, que eu estou acreditando aqui, estou 

acreditando num Brasil diferente, porque senão não estaria aqui não. 

 

A SRA. PATRÍCIA – Mas quando o senhor falou que quer limpar a situação do seu 

nome é porque o senhor tenta recuperar, qual é a situação legal? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eles me chamam aqui no 

documento de desertor do Exército, para o soldado, para o militar a palavra mais doida é 

deserção, desertor, isso eu não sou. O Exército que desertou de mim, foi o que aconteceu. 

Eu queria voltar, tentei voltar, agora eu voltar, eu vou ser herói lá morto, que herói é 

esse? Vai ser um desertor morto, ia estar hoje aqui com o pior nome do que eu já estou, 

qualquer imbecil aí do interior chega, pega um papel desse aqui, entrega lá na Internet, o 

cara lá é desertor, entendeu. E eu na minha cidade, eu cheguei a ser diretor de segurança da 

minha cidade, trabalhei de assessor especial de assuntos externos da minha prefeitura, 

pergunta para o povo da minha cidade quem sou eu.  

Eu tenho aqui comigo medalhas que eu recebi, medalhas  militares, mas não foi por 

torturar, matar, foi agora como civil, entendeu, como civil, tenho várias comendas 

recebidas.  

Olha para você ver como sobe e desce as coisas, eu fui boia-fria, fui motorista de 

caminhão, fiz de tudo, mas nunca roubei, matei e torturei. 

 

O SR. DANILO – Boa tarde, meu nome é Danilo, eu gostaria de voltar à questão do 

momento do sítio em São José do Mereti,  

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA –  São João. 

 

A SRA. – São João. 

 

O SR. DANILO - Desculpe, São João. O senhor disse que não pode precisar a 

localização desse lugar, mas a minha pergunta é: durante todo o trajeto quanto tempo que 
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durou esse deslocamento até esse lugar e quando os senhores chegaram, se o senhor 

conseguiu ver condições que indicavam que aquele sítio era usado com alguma frequência 

ou se foi um momento improvisado? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu acho que foi um pouco 

improvisado, mas não naquela situação, já vinha sendo usado ali, calculo que sim, agora 

precisar a distância, eu não posso precisar, primeiro foi a estrada da Cascatinha, depois 

fomos para lá. E numa situação dessa, entendeu é complicado a gente, entendeu, mas é 

muito simples foi feito na época, a Rede Globo fez a matéria, foi muito bem explicitado 

isso aí, aonde é e tal, inclusive parece que é um mercado hoje, um grande supermercado, 

era tudo mato na época.  

Agora, não posso dizer para você, calcular 40, 50 minutos eu acho, não estou te 

garantindo por favor, porque hoje tudo que a gente fala aqui amanhã, eu vou pagar um 

preço muito alto eu sei, então vamos deixar muito claro isso aí, não tenho certeza. 

 

A SRA. TATIANA FARAH - Sou Tatiana Farah, repórter de “O Globo”, eu queria 

que o senhor se aprofundasse um pouco mais nessa questão do sargento Guilherme do 

Rosário, eu só disse que ele serviu na 27ª.  com o senhor é isso?  O senhor foi recrutado 

antes ou depois dele, se o senhor depois se relacionou com ele ainda, mesmo tendo vindo 

para Marília, e qual era a relação, que tipo de proximidade o senhor viu entre ele e o 

comandante Fred Perdigão? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu estava dizendo para você, 

quando acharam a agenda do sargento Rosário, já era notório que eles tinham uma ligação 

muito antiga lá de trás, não só ele, outras pessoas também e a gente tem que falar do que a 

gente viu, mas tem coisas escritas e mostram aí que essas pessoas estivessem ligadas, desde 

muito tempo. E como eu disse ninguém, o capitão Wilson ou o sargento Rosário não ia 

pegar um automóvel lá no Rio ... “eu vou explodir tudo isso daqui”, inclusive tinha mais 

dois ...dentro do Puma, pelo que se fala e tem fotos aí que parece que saiu na mídia, então 

foi lá para acontecer alguma coisa.  
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Agora, vamos ser um pouco mais ruins de cabeça do que foram outras pessoas e se a 

gente dissesse que dois, um oficial do Exército, um sargento do Exército, especialista em 

explosivos, porque a gente não dizer que Hilário José Corrales, Fred Perdigão Pereira que 

estavam lá não queriam explodir os dois para limpar um pouco e acontecer de fazer uma... 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é, desculpa, Perdigão 

também estava lá no Rio Centro? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Com certeza, com certeza, todo 

mundo sabe, a mídia sabe, todo mundo sabe, ele falou que telefonou para o general Newton 

Cruz, falaram das conversas que tiveram e falaram, Hilário José Corrales é quem montava 

bombas e fazia, isso aí é corrente na vida brasileira, mas precisamos parar de ser hipócritas 

gente, não podemos ser hipócritas mais, sabe, quem mandou colocar uma bomba lá no Rio 

Centro? O sargento vai pagar, o capitão Wilson vai pagar, hoje coronel, claro, sei lá, 

escolheram uma forma, mas foram mandados, eles estão obedecendo ordens e ordens de 

gente pesada, porque valia tudo. 

 Os senhores acham, por que não acharmos também, já que se fala tanta coisa da 

gente, vamos falar um pouco dos outros também. Não estavam queimando arquivo ali, 

porque dispositivo de disparo a distância aquela época já existia tecnologia para isso e 

muito, um homem que tem conhecimento de explosivo, estourou uma bomba no colo  e 

quase mataram o capitão que estava junto do lado.  

Eu não quero ser perito como outros aí não, mas já que falam, me dá o direito de 

pensar dessa forma. Ninguém ia lá à toa, falar “eu vou matar mil pessoas, duas mil pessoas 

aí com bombas”, não. É uma coisa muito bem pensada e porque não esconder outras coisas 

matando aqueles dois militares que estavam ali; dispositivos de disparo a distância já 

existia há muito tempo, há muito tempo e quase mataram um e quase se mataram, não sei, 

não posso dizer, porque aquilo ali não foi apurado de fato gente, não foi apurado.  

E nós ficamos aqui, sabe, discutindo quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha, mas é 

muito simples, se quiser apurar vai apurar, como o caso também do Rubens Paiva, patrono 

aqui desta Comissão, está lá escrito pelo Exército.  
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Capitão Raimundo Ronaldo, sargento Jacy Ochsendorf e Jurandir Ochsendorf de 

Souza. Então, essas pessoas que estiveram, últimas pessoas que estiveram com o deputado 

Rubem Paiva, chamava para conversar, vamos conversar aqui.  

Agora, vocês acham que eles foram lá, mataram, torturaram, fizeram com o deputado 

Rubem Paiva, sei lá, ninguém sabe o que aconteceu, mas porque eles queriam, eles estavam 

querendo também fazer, não estou advogando para ninguém não, só estou sendo aqui justo.  

Tem alguém que mandou e está morrendo todo mundo, todo mundo, nós todos vamos 

morrer já, nós que somos dessa época, e vai ficar tudo isso nas costas de quem, daquele um 

que estava ali por último.  

Mas sabe-se lá se foram eles que fizeram isso, que agrediram, porque o superior 

manda e mandava muito nessa época, “Vai lá e faz”. Então, temos que saber isso aí de fato, 

talvez tem gente pagando pelo que não deve e muitos também às vezes não estão aí tendo o 

merecimento de culpa. Então, precisa procurar culpados, agora é fácil fazer isso, não é 

difícil, é só ter vontade e deixar de hipocrisia, só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra o Sr. Roldão. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA – Meu nome é Roldão Arruda, sou jornalista, sou 

repórter do jornal “O Estado de São Paulo”, o senhor citou o caso aí de uma metralhadora, 

que se quisesse seria possível rastrear na mão de quem ela teve, pessoa por pessoa, que o 

Exército teria esse registro. Eu queria saber do senhor se o Exército também tem o registro, 

a informação que eu tenho é que sim, eu queria que o senhor confirmasse de todos os 

passos, por exemplo, de cada um de seus militares. Então, por exemplo, se eu quiser saber, 

por exemplo, se é verdade que nesse dia o Fred estava em tal lugar, a serviço de quem ele 

estava, sob o comando de quem, o Exército tem todo esse espaço dos seus militares 

registrados? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Duvido muito. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - Mas o senhor quando foi lá e viu os seus documentos, 

o senhor viu que tinha uma documentação de todo o seu estado, embora falsificada a data, 
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mas eles acompanhavam, o senhor sabia, eles têm exatamente o que o senhor fez no 

Exército, o que o senhor não fez, sob o comando de quem o senhor esteve. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Deveria, isso sim, com certeza. 

Agora, quando o senhor fala no S-2, é um serviço reservado, entendeu, isso aí pouca gente 

sabe, porque já se diz é um “serviço reservado”, então a pessoa vai fazer uma coisa que não 

é para todo mundo saber entendeu. E outra coisa, muitos documentos já tem militares 

dando aí depoimentos que foram queimados, consumidos. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - O senhor acredita nisso? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Acredito e tenho plena certeza 

que aconteceu muito disso por aí. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - O senhor tinha um codinome quando trabalhava nesse 

serviço? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não tinha codinome não. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - Mas era comum ter codinome? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Era comum. 

  

O SR. ROLDÃO ARRUDA - Ok, obrigado. 

 

O SR. TALES MAURÍCIO - Da Rádio CBN, sobre o episódio lá no sítio de São 

João do Mereti, eu queria saber se o senhor de fato viu o Fred Perdigão atirando no casal e 

se não viu como o senhor tem essa certeza de que foi ele? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu vi, eu estou dizendo “eu vi”, 

e se abaixou, quase de joelhos, colocou a mão, e deu um tiro na cabeça de cada um. 
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O SR. VASCONCELOS (ININTELIGÍVEL) – Valdemar, eu sou Vasconcelos 

(ininteligível), eu sou repórter do Portal IG, queria entender um pouquinho melhor essa 

questão do Guilherme do Rosário e o Wilson, pelo que você fala aí, eles aparentemente 

poderiam ter sido queimados como arquivo. Você sabe se eles tiveram envolvimento em 

outras situações que não sejam essa do Rio Centro, porque aparentemente se tratava de uma 

mesma equipe ali? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Exatamente. Inteligente a sua 

pergunta, só que a resposta da minha vontade eu não vou poder te dar, mas o caminho 

talvez seja esse aí, do seu raciocínio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Repete, Valdemar. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – O caminho seria o raciocínio 

desse moço que me fez a pergunta agora. Eu não posso responder do jeito que eu gostaria 

de responder, porque eu não posso falar uma coisa que não tenha certeza. 

 

O SR. - Da mesma forma que o rapaz lá, o Vitor, você ouviu o general dizer que esse 

cara foi morto por fulano etc. há outros casos semelhantes envolvendo esses militares e que 

você tenha também ouvido falar “an passan”? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Uma equipe perita em bomba, 

só, botava artefatos, explosivos aí em bancas de jornal e em outros lugares. Vai ao seu 

critério de analisar pela história, não vou pagar mais esse preço. Desculpa, mas muito 

inteligente a sua pergunta e raciocínio muito importante. 

 

O SR. DANILO – Meu nome é Danilo. Eu tenho uma dúvida, o senhor falou 

bastante, por exemplo, o Perdigão acabou assassinando o casal, quem ordenou então ele 

estar fazendo o assassinato e seria a mesma pessoa que convocou o senhor para essa missão 

secreta e se essa foi a primeira missão secreta do senhor ou tiveram outras? 
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O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Não, essa foi a primeira. 

Aquela história de fotografar lá pelas passeatas da vida, pela rua, algumas vezes também 

porque eu estava fazendo curso, mas as ordens ele recebia diretamente dele mesmo, essa 

pessoa tinha muito poder, você não tem ideia do poder que essas pessoas tinham.  

Particularmente quem era do centro de informação do Exército, eles vinham com um 

poder muito grande, outros militares tinham até receio de tratar com eles, eu assisti isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dessas figuras que se fala como comandantes de repressão, 

Perdigão, Paulo Magalhães, o senhor conheceu o Carlos Alberto Brilhante Ustra? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Só por televisão e ouvi falar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Depois, não na época? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Ouvia falar sim, na época o 

Major que tinha aqui em São Paulo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas o que ouvia falar?   

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Existia um major aqui em São 

Paulo, isso também depois, na minha época não existia nada, na minha época não existia 

nem DOI-CODI, não existia, era simplesmente, foi depois que eu já estava fora que eu ouvi 

falar e ouvi falar agora recentemente que ele fez um depoimento aqui na Comissão da 

Verdade, eu assisti inclusive o depoimento. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Em Brasília? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Em Brasília, aliás, desculpa, e 

só. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos concluindo, 

alguém gostaria, a Suzana... Bernardo Kucinski., o senhor gostaria? 

 

O SR. OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA - Nesse período de vida do meu 

irmão nós pudemos acompanhar com muito sofrimento, porque teve momentos dele 

confessar a mim que preferia ter sido morto no passado do que viver a vida que ele estava 

passando e nós todos sofremos, inclusive minha mãe sofreu muito. É o que eu tinha a dizer. 

 

O SR. EDUARDO – Eduardo da Rede Brasil Atual. O senhor disse no fim do seu 

primeiro depoimento, “vou pagar caro”, ou entendi mal, o senhor teme alguma coisa ainda? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Temo sim, eu sei que tem gente 

por aí, existem talvez não convivam com isso ou convivam, mas nesse aspecto eu posso 

dizer para vocês que tem gente ainda por aí que... 

Vamos voltar um pouquinho aqui do que foi falado, nós vimos que um depoimento 

do cidadão, bate assim na mesa como se tivesse o AI-5 na outra, ainda, entendeu.  

E isso é grave, isso é muito grave, nós vivemos o absoluto Estado de Direito nós 

vivemos hoje, conforme a nossa Constituição de 1988, sabe, mas nós vemos figuras, tratar 

de assuntos, aliás, se pudesse aqui dizer para autoridades, estamos aqui numa Casa de Leis 

para rever algumas situações, como a pessoa pode ofender a outra de uma forma nefasta, 

ruim e ficar por isso mesmo e as pessoas ficarem aí nos seus clubes, se vangloriando e 

dizendo isso e aquilo, sabe, balançando as medalhinhas aqui, dizendo que fez e aconteceu e 

ficar xingando as pessoas, isso precisa ter um basta, arruinando a vida das pessoas, como é 

arruinar a minha vida.  

Não bastou não, eu não ficar dentro desse contexto ilegal no passado, agora arruinar a 

minha vida, acabaram com a minha vida. Porque as pessoas não querem saber não, está lá 

escrito, está na internet, “quem falou?” “Foi um general, foi um coronel”, mesmo que 

esteja, já foi, já está lá com o seu chinelinho, com o seu pijama, mas ele tem a patente, 

escreveu lá, “fulano de tal falou isso aqui do Valdemar de Oliveira”, “ele é desertor do 

Exército”. Então qualquer imbecil, cretino lá vai pegar e levar isso aqui lá e mostrar para 

todo mundo, como fazem com a presidenta da República, como fazem com os comandantes 
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militares hoje, desrespeitam sem o mínimo de pudor e não acontece nada e continua se 

fazendo. Aliás, tem outros até no exterior que se postam de donos da verdade, da Direita 

extrema e querem julgar a todo mundo e acabar com a vida de todo mundo. 

 

O SR. MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA - Sou sobrinho do Valdemar e filho 

do Osvaldo, eu só ouvi uma frase há alguns dias e que cabe como uma luva no dia de hoje, 

que é a verdade não é filha da autoridade, a verdade é filha do tempo e aí está a verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sr. Valdemar, eu queria pedir 

para o senhor fazer agora uma fala de fechamento e agradecer a sua vinda, o seu 

depoimento. 

Eu estou numa posição que não tenho nada que emitir posição pessoal, mas eu vou 

dizer uma coisa para o senhor: eu não acredito que, apesar da chamada democracia, o 

Estado secreto, o Estado oculto está desmantelado. 

Eu acho que esses organismos estão intactos, vinte e quatro horas vigiando a gente, 

gravando a gente, seguindo a gente, em diferentes departamentos, mas desde da Abin, acho 

que a coluna aí está mantida.  

Apesar desse Estado secreto e o governo não resolveu ainda encarar esse Estado 

secreto, esse Estado paralelo, tanto é que toda a responsabilidade do governo brasileiro foi 

transferida para a Comissão da Verdade, e a Comissão da Verdade nunca vai abrir os 

arquivos e abrir os segredos, se o governo brasileiro não enfrentar esse Estado paralelo. 

Eu queria fazer, apesar de todas essas dificuldades o senhor está lutando bravamente 

para que a sua condição de soldado, de militar seja reconhecida. O senhor podia falar um 

pouco sobre isso? 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Tempos atrás, como eu disse, 

eu queria que as coisas ficassem mais claras a respeito da minha vida, não só dos fatos 

acontecidos, mas da minha vida, que cidadão eu sou, eu comecei a minha vida pensando 

que ia ser um militar, que eu ia ser um militar do Exército, um paraquedista do Exército.  

Chegou determinado tempo aquilo foi tirado do chão, eu fiquei sem chão, porque 

mudou tudo, não era aquilo que tinha na mente que ia acontecer na minha vida futura, então 
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é uma decepção muito grande a respeito da época, da situação, mas me orgulho muito de ter 

usado uniforme do Exército brasileiro, o meu brevê de paraquedista, que é o mesmo do  

capitão Sérgio Macaco, o mesmo e vamos ver o que acontece, vamos lutar, enquanto a 

gente tiver um pouquinho de... “vamos lutar” e se vier as forças  do mal nós já lutamos 

tanto contra isso, um pouco mais um pouco menos acho que não vai doer, vamos ver o que 

acontece no nosso Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguma outra questão, alguma 

outra dúvida, podemos encerrar?  Se quiser falar... 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Eu só quero agradecer a 

oportunidade aqui de estar falando aqui, no passado a gente encontrar o local, me perdoe, 

mas para a gente poder colocar isso aqui, ter um registro para que a gente pudesse tomar 

uma iniciativa outra a respeito desses fatos ou da vida da gente, foi muito difícil, eu não 

consegui, apesar de estar documentado aqui que procurei autoridades para falar sobre isso, 

falei, mas eu fui enganado, a verdade foi essa, eu fui enganado e a consciência que eu tenho 

é essa, mas vamos ver o que acontece daqui para frente.  

Estou tendo essa oportunidade aqui e estou dando também oportunidade que as 

pessoas perguntem e fiquem conhecedoras pelo menos da época que eu vivi e do meu 

parecer sobre isso, nós vivemos hoje, como eu disse, numa democracia, muito pouca gente 

pode gostar disso, pode entender isso, não é feio ser democrático, é muito bonito.  

Quando a gente aprende isso a gente fica muito feliz e ver que o país da gente está 

num caminho aí que apesar das dificuldades parece que uma hora ou outra vamos nos 

enquadrando numa situação melhor para o mundo, para o nosso país, para os nossos filhos 

verem, para os nossos netos verem. O que passou é aprendizado, o que vem pela frente 

também é aprendizado, também vamos aprender a tocar o nosso barco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, as portas 

estão abertas ao senhor, o que o senhor puder mandar de documento, de informação, o 

Brasil está precisando. Muito obrigado. 

A sessão está encerrada. 
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva, quadragésima segunda audiência pública, 16 de maio 

de 2013, plenário Tiradentes. Está instalada a quadragésima audiência pública da Comissão 

da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, quadragésima segunda pública da 

Comissão Rubens Paiva, no dia 16 de maio de 2013, às 14h30min, na Assembleia 

Legislativa, do plenário Tiradentes, para oitiva do depoimento de Valdemar Martins de 

Oliveira sobre a Catarina Helena Abi-Eçab e João Antônio Santos Abi-Eçab, e informações 

sobre o funcionamento dos aparatos da repressão política.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências públicas abertas ao público. 

Então, vamos inicialmente convidar o Sr. Valdemar Martins de Oliveira, militar do 

exército das forças armadas brasileiras para compor a mesa. Então a mesa está composta 

pela Amélia Teles, da assessoria da Comissão, Dr. Belizardo Santos Júnior, advogado 

relator do caso, Catarina Helena Abi-Eçab e Antônio, na Comissão de Mortos e 

Desaparecidos, Ivan Seixas e o nosso convidado, nosso depoente, Valdemar Martins de 

Oliveira. 

Eu quero passar imediatamente a palavra para o Dr. Belizardo para que ele faça a 

leitura do voto que ele foi relator… apresentará um memorial, perdão. Então, Ricardo 

Kobayashi fará um memorial do casal Abi-Eçab, e Dr. Belizardo fará a leitura do voto.  

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Boa tarde a todas e todos. 

Catarina Helena Abi-Eçab, assassinada, em 8 de novembro de 1968. Dados pessoais: 

Catarina Helena Abi-Eçab, nascida em 29 de janeiro de 1947, São Paulo, SP, Brasil. 

Organização política: ação libertadora nacional, ALN.  
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João Antônio Santos Abi-Eçab, assassinado em 8 de novembro de 1968. Dados 

pessoais: nome João Antônio Santos Abi-Eçab, nascido em 4 junho de 1943; local de 

nascimento São Paulo/SP, Brasil. Organização política: ação libertadora nacional, ALN. 

João Antônio e Catarina eram estudantes de filosofia na faculdade de filosofia, 

ciências e letras da USP e casaram-se em maio de 1968. Militavam no movimento 

estudantil. João participou da comissão de estruturação de entidades do 18º Congresso da 

UEE de São Paulo, realizado em Piracicaba de 4 a 9 de setembro de 1965. Participou, 

também, do diretório acadêmico da sua faculdade, em 1966. Em 1967, esteve detido no 

DOPS de São Paulo quando foi indiciado por terrorismo e solto por meio de “habeas 

corpus”. Em função da falta de informações à época o dossiê dos mortos e desaparecidos 

políticos a partir de 1964 publicou a versão policial que atribuiu a morte do casal a 

explosão do veículo em que viajavam em consequência da denotação de explosivos que 

transportavam, em 8 de novembro de 1968, às 19 horas, no quilometro 69 da BR 116, 

próximo a Vassouras, estado do Rio de Janeiro. 

A versão divulgada na imprensa foi a de que eles dois foram vítima de um acidente 

de automóvel “chocaram-se contra traseira de um caminhão que transportava pessoas em 

sua caçamba”. No veículo em que estavam teria sido encontrado uma mala com 

armamentos e munição. No boletim de ocorrência que registrou o suposto acidente consta 

“foi dado ciência à polícia às 20 horas, do dia 8 de novembro de 1968, três policiais se 

dirigiram ao local constando que na altura do quilometro 69 da BR 116, o volkswagen 

349884, São Paulo, dirigido por seu proprietário João Antônio dos Santos Abi-Eçab, tendo 

como passageira a sua esposa Catarina Helena Xavier Pereira, nome de solteira, havia 

colidido com a traseira do caminhão de marca Desoult, placa 431152/RJ, dirigido por 

Geraldo Dias da Silva, que não foi encontrado. O casal de ocupantes do volkswagen faleceu 

no local. Após o exame de praxe, os cadáveres foram encaminhados ao necrotério local”. 

Suspeitas recaíram sobre o acidente desde o início, conforme notícia publicada no Jornal 

Última Hora, de 20 de novembro de 1968, com o título Mariguela, Polícia procura outro 

estudante, “apareceu também um motorista que teria visto o volkswagen em que viagem 

João Antônio e Catarina, disse o chofer, cuja identidade é mantida em sigilo. Que o carro 

dos estudantes era perseguido por uma viatura policial e que os agentes da lei disparavam 

sem cessar contra o volkswagen. Uma bala teria atingido João Antônio que perdeu a 
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direção e o carro bateu na traseira de um caminhão, em resultado do choque violento ambos 

os estudantes morreram”. No Jornal Última Hora, de 22 de novembro de 1968, cuja 

manchete era “Esta confusa história da metralhadora”, investigador de polícia da Delegacia 

de Vassouras, Antônio Lanceroti, que foi ao local do acidente, afirmou à reportagem é 

impossível acontecer um desastre da forma como ocorreu no quilometro 69. É verdade que 

na Rio-Bahia sempre há uma batida ou outra, mas nunca em uma reta de quatro 

quilômetros, há suspeitas de que o casal vinha sido seguido e mais tarde empurrado contra 

o caminhão. Eu acho que é bem provável que isso tenha ocorrido. Na matéria consta 

também o depoimento de Júlio Rof Jacker que fazia o trabalho fotográfico para a polícia de 

Vassouras. Irritado, proibiram-lhe de documentar o material das sacolas encontradas no 

carro, ele afirmou “não é por nada, mas sempre me chamaram para ajudá-los, a delegacia 

daqui vive de ajuda, pois nem carro tem. No dia do desastre, bateram em casa e contaram 

que havia um acidente feio na estrada, com vítimas, pediram para auxiliados, peguei a 

máquina e no local fiz o trabalho, fotografei os dois carros de vários ângulos diferentes e 

quando pretendia fotografar as sacolas, o comissário disse que não podia e em seguida foi 

embora com elas. No chão, pude ver algumas balas de revólver e mais nada. Não sei qual 

foi a opinião do pessoal sobre o desastre, mas eu não acredito em acidente, alguma coisa 

aconteceu, não sei o que, mas desconfio, naquela reta é impossível bater. E sobre a 

metralhadora Júlio tem quase a mesma opinião da cidade, acho que foi plantada, poderiam 

tê-la colocado na sacola, quem sabe? 

A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos políticos teve acesso à cópia do 

processo 206/69, arquivado no STM, com informação dos órgãos de repressão sobre o caso 

e a cópia do processo E06/07/0928/2004, instaurado pelo estado do Rio de Janeiro, que não 

apresentaram dados conclusivos. 

Na tentativa de obter informações sobre as circunstâncias da morte casal, o relator 

Belizardo dos Santos Júnior colheu também os depoimentos de Aloísio Elias Xavier 

Ferreira e de Márcio Edgar Paulielo, incumbindo pelas famílias de buscar os corpos na 

cidade de Vassouras. 

Reportagens feitas pela jornalista Caco Barcellos, veiculadas no jornal nacional, da 

TV Globo, em abril de 2001, desmentiram a versão policial de acidente e demonstraram 

que João e Catarina foram executados. 
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Caco Barcellos entrevistou o ex-soldado Valdemar Martins de Oliveira, que relatou 

algumas operações de segunda, entre elas a prisão, a tortura a execução de um casal de 

estudantes. O casal era suspeito de ter participado da execução do capita do exército norte 

americano, Charles Rodney Shandler, em 12 de outubro de 1965, feito pela ALN e FPR.  

Valdemar reconheceu Catarina como uma das pessoas que foram presas torturas e 

executadas em sítio em São João do Mereti, e afirmou que os órgãos de repressão após 

execução forjaram um acidente o jornalista entrou em contato com a família de Catarina, 

que concordou em proceder à exumação de seus restos mortais. O lado da exumação, 

elaborado pelos legistas, Carlos Delomonte e Isac Jaime Sayeg, em 23 de julho de 2000, 

concluiu que a morte foi consequência de “traumatismo crânio encefálico”, causado por 

ação vulnerante de projétil de arma de fogo”. Sua morte ocorreu em decorrência de um tiro 

que a atingiu pelas costas. Além disso, os legistas não encontraram sinais de autopsia feita 

anteriormente. A “causa mortis” apresentada em 9 de novembro de 1968, pelos médicos 

Pedro Saulo e Almir Fagundes de Souza, do IML de Vassouras, foi “fratura de crânio com 

afundamento acidente”. O relator Belizardo dos Santos Júnior, na tentativa de obter mais 

informações, realizou diligência ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e 

conseguiu entrevistar, por telefone, o médico Almir Fagundes de Souza, cujo nome consta 

no dossiê de Mortos e Desaparecidos políticos, a partir de 1964, como um dos legislas que 

“admite a possibilidade de Dr. Pedro Saulo, diante das informações prestadas pela polícia e 

dada a sua pouca experiência, sequer ter necropsiado a calota craniana, que acredita que 

esse caso possa ser um dos primeiros casos analisados de Pedro Saulo”. Para o relator, as 

teses de acidente ou de detonação dos explosivos ficaram descartadas, segundo ele “a 

reportagem de Caco Barcellos e as providências que a ela se seguiram, introduziram duas 

novas possíveis versões, um: prisão, tortura e execução do casal, seguida de uma cena de 

acidente na sequência; dois: perseguição do volkswagem, por agentes do Estado, com 

disparos fatais”. Para ele, ambas as hipótese são verossímeis e então amparadas na prova e 

conduzem ao mesmo resultado o da responsabilização do Estado, assim concluiu Belizardo. 

Presentes as condições legais e após detida análise de toda a prova, defiro o pedido 

inaugural, reconhecida a condição de Catarina Helena Abi-Eçab e de João Antônio dos 

Santos Abi-Eçab, como mortos por ação de agentes do Estado, no período previsto pela lei.  
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Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos políticos, os casos de Catarina 

Helena Abi-Eçab, 090/02, e de João Antônio dos Santos Abi-Eçab, 026/02, foram 

aprovados por unanimidade em 2 de agosto de 2005. Seus nomes constam dos dossiês dos 

mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964, no Capítulo Outras mortes, por quê? 

Embora as mortes fossem suspeitas, até então a Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos políticos dispunha apenas da versão policial. As informações aqui 

apresentadas foram extraídas do Livro Dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos políticos 

no Brasil, 1964-1965, publicado por Ieve, juntamente com a imprensa oficial de São Paulo, 

no ano de 2009. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com a palavra o Dr. Belizardo. 

 

O SR. BELIZARDO - Bem, boa tarde a todas e todas, meu caro Adriano Diogo, 

Belinha, Ivan, Sr. Valdemar, meus caros amigos, este caso ainda hoje me emociona muito, 

ele me emociona, porque afinal de contas eram dois jovens que nascidos por volta do ano, 

ao final da década de 40, como eu, e que tinham uma vida pela frente. Mas emociona 

também, porque meses antes disso ser deslendado, havíamos todos tido batismo de sangue, 

do Frei Beto, em cuja primeira versão esse caso ainda figurava e esse caso teria sido 

retirado nas edições seguintes, porque sobre ele pesava fundava dúvida, afinal de contas um 

acidente sempre poderia ter ocorrido e ocorria aos militantes da esquerda, os opositores da 

ditadura. Mas a razão principal é que Pedro Abi-Eçab que é sobrinho de Catarina e João 

Antônio, e que hoje honra o Ministério Público, do Estado de Rondônia, e ali faz um 

trabalho importante em relação das crianças, das mulheres, em relação a várias das questões 

que assoberbam o Ministério Público, ele havia me procurado e que desconfiava dessa 

versão. Logo depois, Caco Barcellos traz a sua reportagem, mas esse era um caso que era 

colocado por todas as partes como acidente, a coincidência ou a vida fez com que me fosse 

distribuição à Comissão de Mortos e Desaparecidos e ali eu constatei que a gente 

praticamente esperava que esse era um acidente montado, tenho firme convicção, coloquei 

isso, isso foi aprovado, essa versão é a versão do Estado brasileiro, a versão do Estado 

brasileiro hoje não é do acidente, a versão do Estado brasileiro hoje é de que eles foram 

assassinados, a dúvida da forma pela qual eles foram assassinados, mas não há dúvida de 
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que eles tenham sido assassinados pela polícia da ditadura civil militar. Acho que meu voto 

foi praticamente lido na sua íntegra, o voto é muito longo, mas queria chamar a atenção 

deste plenário Deputado Adriano Diogo, que V.Exa. tão bem coordena nessa 

importantíssima Comissão da Verdade, Rubens Paiva, que neste caso, este caso é exemplar. 

Neste caso, antes de a polícia que estava a algumas centenas de metros chega ao local a 

polícia política e seguramente ali colocam armas, colocam explosivos que nunca foram 

pensados e nunca teriam sido utilizados por aqueles militantes, eu digo isso porque em uma 

cena de crime o carro não foi periciado, o caminhão contra o qual supostamente ele tinha 

atingindo não foi periciado, mas a metralhadora foi periciada, a metralhadora pode já ter 

chegado periciada ao local, porque este era o elemento que importava colocar no local do 

crime. Nunca foi indagada da falta de omissão de socorro a João Antônio que, segundo 

várias testemunhas, teria saído do carro com vida, nunca. O caminhão que teria sido 

atingido pelo veiculo foi reparado pelo exército brasileiro, há uma testemunha que foi 

ouvida e que agradece que o exército brasileiro tenha reparo o caminhão que havia ajudado 

a compor a cena do crime, ou seja, a polícia política chega, o exército chega e não chega a 

polícia comum e jamais chegou a perícia, e mais tarde quando à mercê da autorização dada 

pela família de Catarina se procede, e pela coragem do jornalista Caco Barcellos, à 

necropsia do corpo e do crânio de Catarina se verifica que aquela história de acidente era 

uma balela e que ela havia sido atingida por um tiro disparado de forma que poderia ter 

sido uma execução, como Valdemar fala, e poderia ter sido uma perseguição que os 

jornalistas que também chegaram ao local e não se conformaram com a versão de acidente 

que já vinha pronta e eles ouviram inúmeras pessoas, essas inúmeras pessoas dizem, “João 

Antônio saiu com vida do carro e a polícia vai dizer que encontrou dois cadáveres”. 

Algumas testemunhas dizem que o carro ziguezagueava pela pista e possivelmente um dos 

parentes de Catarina, ouvida pela Comissão, ouvido por mim, ele dizia que “o choque havia 

se dado como nenhuma precaução houvesse em parar o carro antes do choque”, ou seja, se 

foi essa a história que ocorreu, as pessoas que ali estavam haviam sido baleadas e estavam 

sem qualquer controle quando o carro se chocou contra o caminhão. 

Muito curiosa também a história que me foi pessoalmente contada pelo segundo 

legista, o segundo legista disse que “nunca subscreveu esse lado” e apertado um pouco na 

conversa telefônica que mantive acompanhada por dois advogados, essa é uma forma de 
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prova prevista na nossa legislação, e eu tenho o áudio dessa entrevista, com o segundo 

médico legista, mostra também uma característica da ditadura, o segundo legista não via 

nada, não assinava nada, mas ele prestou elementos interessantes para o carro que é dizer 

que o primeiro legista era nova, que não tinha nenhuma experiência, talvez por isso mesmo 

escolhido para primeiro legista e que seguramente ele não teria feito a necropsia, como 

havia acontecido em outros casos, que este médico cujo depoimento eu tomei, que é o 

médio Almir Fagundes de Souza, ele disse que “seguramente esse médico não haveria, 

Pedro Saulo, que quando nós estávamos com o processo já havia falecido, esse médico não 

teria feito o laudo, a necropsia, teria subscrito a história, preparada pela polícia políticas”. 

Há outras dramáticas coincidências, eu lei apenas trechos que não foram lidos aqui 

das provas que obtivemos só para que vocês todos saibam que essa é uma história exemplar 

de como se montavam os acidentes à época da ditadura. Eu digo ao final do voto que “a 

possibilidade de detonação de explosivos que transportavam é afastada por falta de 

qualquer indício ou evidência nesse sentido, havia uma história de que poderia terem 

explodidos os explosivos”, inclusive alguns grupos de direitos humanos sustentaram isso, 

essa hipótese eu afastei por completo, “a hipótese sempre possível de um assaltar que, 

enquanto a história do militar Valdemar era divulgada, o site “ternuma” divulgou várias 

possíveis outras possibilidades de história, e eu como relator fui afastando uma por uma. A 

história do assalto era absolutamente contrária à prova dos autos, até porque houve dinheiro 

e armas encontradas, como metralhadoras, supostamente portada por eles e dinheiro e, 

portanto, não rima com essa história. A versão oficial do acidente é muito precária, o 

inquérito tem falhas gritantes, não houve perícia dos veículos, não houve perícia do local, 

não houve perícia necropsia, as testemunhas valorizadas pela imprensa nunca foram 

ouvidas, inclusive as testemunhas que haviam dito que João Antônio havia saído com vida 

do carro. As testemunhas que foram ouvidas são aquelas que o dono do caminhão disse que 

estavam bêbadas no bar e ele deu carona, a testemunha ouviu possivelmente as pessoas que 

não tinham menor condição de contar. O laudo necrópsico de Catarina, elaborado após a 

exumação, é categórico, ela morreu de disparo de arma de fogo, o afundamento que havia 

sido identificado a olho nu pelo legista, rima com a história de que ou por tortura ou depois 

de perderem os sentidos e a própria vida talvez colidiram contra um obstáculo.  
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A reportagem de Caco Barcellos introduziu outra versão, a versão do assassinato por 

perseguição, qualquer uma delas eu entendi que era razoável, e eu não afastei a 

possibilidade, nunca afasta a possibilidade que é trazida pelo soldado Valdemar Martins de 

Oliveira, ela assim como a perseguição em vida por veículos militares e policiais rima com 

o achado da perícia, que é a perfuração do crânio de Catarina. A família de João Antônio 

impediu a sua exumação, mas sabemos nós todos como é que lidamos com a dor, cada 

família sabe como lida com a dor dos que lhe são mais caros, eu digo que a tese da 

perseguição e da morte por tortura tenham igual verossimilhança, mas seguramente a 

versão oficial do acidente de trânsito nenhuma versão tem, com a perfuração causada por 

projétil de arma de fogo foi achado e elevado resíduo de chumbo e, portanto, não há dúvida 

de que a Comissão de Mortos e Desaparecidos desmontou e a reportagem Caco Barcellos, e 

a militância dos familiares desmontaram essa história. A prova é suficiente, entende eu, 

para dar pela indenização e enfim eu digo ao final do voto que talvez a história um dia nos 

possibilite resolver qual das duas formas de morte foi a que eles sofreram, acho que nós 

devemos isso, minha cara Amelinha, minha cara Suzana, a família, acho que hoje é possível 

que a gente saia dessa dúvida e eu disse que o direito não tinha paciência, não poderia 

esperar pela solução dessa dúvida, morram por tortura, com tiro final, morreram de 

perseguição policial indefesos, mas a história teria paciência para um dia encontrar essa 

verdade, a justiça tinha pressa, mas a história tinha paciência, e quem sabe hoje não 

agregaremos algo, meu caro Caco Barcellos, a esta história. Sr. Presidente era o que me 

ocorria dizer, agradeço por poder dar o meu testemunho em um caso que ainda hoje me 

emociona, jovens que encontram o fim, como tantos outros, nessa luta contra a ditadura, 

talvez eles onde estiverem saibam que, ainda que os presidentes militares tenham ido ao 

final de seus mandatos, ainda que um Supremo Tribunal equivocado tenha dado pela anistia 

de seus algozes, na realidade, a verdade que vai prevalecer é a verdade que eles buscavam, 

é a verdade de que a ditadura não sobreviveu à democracia com todas as falhas prevaleceu. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, esse resumo que o Dr. 

Belizardo fez, é o voto que ele como relator proferiu nesse processo de Catarina Helena 

Abi-Eçab, pela Comissão do Estado brasileiro, pela morte dos desaparecidos, esses textos 

estão todos à disposição, Danilo eu peço até que você venha aqui para que a gente consiga 
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acertar essa transferência para o meio digital, para disponibilizar para todas as pessoas que 

estão aqui na sala, o Dr. trouxe esses documentos que estão à disposição e a gente também 

terá em meio digital para disponibilizar esse corajoso voto, que foi proferido em 2005. 

Então, a gente quer disponibilizar esse voto a todas as pessoas que Dr. Belizardo, como 

relator proferiu à época. 

Bom, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao soldado Valdemar Martins de 

Oliveira para ver se eu faço uma introdução da sua vida militar, passar pelo caso e nós 

continuarmos, queríamos agradecer a sua coragem, seu desprendimento nesse momento 

contribuindo para a Comissão da Verdade e a partir daí começaremos com pessoas 

corajosas que não tem medo de enfrentar esse sistema, vamos ver quantas coisas poderemos 

esclarecer, principalmente nesse caso, e demais coisas que o Sr. tenha visto ao longo da sua 

vida, muito obrigado, com a palavra o Sr. Valdemar Martins de Oliveira. 

 

O SR. VALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA – Sr. Presidente, mesa, 

repórteres, imprensa e demais presentes, eu tomei essa iniciativa de vir prestar esse 

esclarecimento aqui na Comissão da Verdade, como já fiz na Comissão Nacional da 

Verdade. Esse caso, nos idos de 2000, nós fizemos uma matéria, inclusive está presente 

aqui nos autores da matéria que é o Luiz Malavota, que estava na rede Globo, essa matéria 

foi veiculada pela rede Globo, e as famílias puderam ter um norte do que aconteceu com 

esse casal. Ali eu já estaria satisfeito, porque se ficou sabendo por meio de votos corajosos, 

como o meu antecessor disse aqui, resolveram-se essa questão, não totalmente, mas hoje 

talvez a gente sai com isso daqui definitivo. Na época, eu não pude dizer o que direi hoje 

aqui, porque estava no Leme com o repórter Caco Barcellos e o cinegrafista Américo 

Figueroa, em um hotel no Leme, e liguei para minha casa e meu filho disse que tinham 

duas pessoas na sala da minha casa, que eram amigos meus do quartel, e me passaram o 

telefone, então eu não pude, não deixei de entender o que me foi me dito, que eles 

visitariam a minha casa novamente se caso eu falasse alguns nomes. Então, naquela época 

peço até desculpas aos repórteres, porque a imprensa do Brasil é que fez essa história de 

fato. E gostaria de fazer um adendo aqui, eu não sou militar da ativa do exército, já fui, eu 

fui militar por duas ocasiões, foi na década de 60 e agora recentemente há dez anos, um 

pouco mais de dez anos, de 1998 até quase final de 1999, os Srs. saberão como se deu isso, 
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é uma coisa bastante a ser esclarecida também, por questões da justiça militar e das atitudes 

de alguns militares, quero deixar claro aqui também, que as Forças Armadas como 

instituição não quero julgá-las de forma nenhuma, quero julgar e falar sobre… julgar não 

desculpem, falar sobre pessoas que usaram uniforme, talvez de uma forma muito indevida, 

e cometeram crimes estando como militares.  

Eu incorporei ao exército, meu nome é Valdemar Martins de Oliveira, fui 

incorporado às fileiras do exército, serei sucinto, estão aqui as pessoas se quiserem 

perguntar a gente pode esclarecer as dúvidas. Meu nome é Valdemar Martins de Oliveira, 

eu fui incorporado às fileiras do exército brasileiro em 15 de janeiro de 1968, no núcleo de 

divisão aéreo terrestre, regimento Santos Dumont, no Estado efetivo do 2º Batalhão, 

Companhia de Petrechos Pesados, hoje vigésimo sétimo batalhão de infantaria paraquedista 

na vila militar do Rio de Janeiro. Após terminar os cursos básicos de paraquedistas, de 

soldado e alguns outros, deixarei claro o por que disso, não quero que entendo de outra 

forma, mas eu fui primeiro colocado nesses cursos e talvez por isso eu esteja hoje aqui, 

falando aos Srs. E quando terminaram esses cursos, o então Coronel Comandante do 

Batalhão, Fernando Valente Pamplona, mandou-me chamar até o PC, chegando lá eu 

encontrei dois Capitais, um era da própria unidade e o outro era Fred Perdigão Pereira, e 

esse da unidade chamava Rubens Pain Sampaio, era paraquedista do exército, dada… e 

talvez por eu ter conseguido uma nota boa nos meus cursos, determinaram-me que eu 

ficaria sobre ordens daqueles oficiais e no mesmo dia esse Capitão Pereira que a gente iria 

tratar de alguns assuntos, então nós fomos à garagem do 2º Batalhão, aliás, ele disse que a 

gente iria se reunir em breve. Passado um tempo, de fato, isso aconteceu e nessa reunião foi 

dito que a gente teria algumas aulas no quartel e de fato começaram a acontecer com 

militares das unidades e de outras unidades também, e não só lá no 27º, também participei 

de uma ou duas, duas salvo engano, na 1º Companhia da PE, na vila militar, que é muito 

próximo aos quartéis paraquedistas. E nessas aulas falavam-se sobre comunismo, sobre a 

esquerda, vocês devem imaginar, os mais novos não, mas os mais antigos sabem o que era 

o tratamento do regime militar com respeito a esquerda, até hoje, como foi dito aqui pelo 

meu antecessor, novamente, esses sites que são muito contraproducentes para a democracia 

e também inclusive para as forças armadas, porque se dizem representar e não é nada disso, 

não representam de fato nada, é o meu entendimento, desculpem, como eles costumam 
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falar, a gente também tem o direito de falar, nós estamos em uma democracia hoje, graças a 

Deus. Então, nessas aulas em que participavam esses militares eram ensinado a tirar foto, 

seguir pessoas, montagem e desmontagem de explosivos, e muitas outras coisas mais que 

são pertinentes ao serviço de inteligência. Eu, na época, muito pouco participei, mas tem 

gente que pode saber que tem uma coisa muito efetiva dentro das forças armadas isso daí. 

Muito bem, passado um tempo, começaram a montar equipes para que fossem trabalhar 

fora do aquartelamento para esse serviço de tirar foto, como estava acontecendo bastante 

movimento de estudantes, operários, então foi me dito que era para eu me hospedar no 

hotel, na Rua Gomes Freire, no Rio de Janeiro, e tirar fotos, e assim eu procedi. Essa foi a 

das primeiras vezes que nós saímos, porque tinham várias equipes montadas, as outras às 

vezes a gente nem conhecia.  

Passado algum tempo, dessas idas e vindas do quartel, soube-se por meio do centro 

de inteligência do exército, calculo eu, que um casal de jovens no Rio de Janeiro, 

procedentes daqui de São Paulo, que estariam envolvidos na morte do Capitão Shandler, 

então foram postas várias equipes na rua para que se localizassem esses estudantes que 

estavam no Rio de Janeiro, eu, fui um deles. E dentre essas fotos que todo mundo tirou, 

essas fotos eram levados para o comissário do batalhão para que fossem reveladas, 

mediante essas fotos, não sei se eu ou alguém que tirou, eram vários filmes, aquele tempo 

era filme, que foram entregues, apareceu esse casal, que eu fiquei sabendo muito tempo 

depois ser Catarina Helena e João Antônio Abi-Eçab, depois de muito tempo, não sabia que 

os nomes deles eram esses, porque os nomes que constavam nos papeis que acompanhavam 

essas fotos eram Edmilson ou Leocadia ou Cristina, esses eram os nomes, inclusive essa 

documentação Sr. Presidente foi entregue ao Capitão Valmir do Cerqueira, no 27º Batalhão 

de Infantaria com tudo isso e mais documentos, em 1998, data da minha apresentação.  

Então, descobriram que esse era o casal que estaria envolvido na morte do Capitão e, 

de fato, se provou futuramente que não era nada disso, eles não estariam envolvidos em 

nada disso, mas naquela ânsia de dar satisfações ao exército americano, aos Estados 

Unidos, saíram várias equipes loucas por ai e muita gente pagou muito caro, inclusive com 

a vida, e esse casal pagou também, e outros pagaram também, calculo que devem ter pago, 

porque o que eu posso falar é o que eu li e é o que estou falando aqui.  
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Muito bem, identificadas as fotos, isso foi questão de dois ou três dias, eles 

começaram a procurar onde estariam esse pessoal, tem um hotel no Rio de Janeiro, vocês 

dão um tempo que encontrei o nome, aliás, quando foi feita a matéria do Caco e do 

Malavota, na Globo, nós filmamos perto desse hotel, mas eu não tinha ideia de que seria, 

nós localizamos depois, está com um documento aqui, para a gente não perder tempo 

depois eu passo para vocês o nome. Então, esse casal foi localizado por equipes, varias 

equipes, inclusive uma das vezes eu fui com um pessoa chamada Miro, em uma rua na Vila 

Isabel, perto do Maracanã, descobriram-se que por esses dias essas pessoas estariam se 

reunindo ali, então se montou uma operação para prisão dessas pessoas e aquelas que 

estariam naquela casa que eu já dei o endereço. E em um determinado dia eu estava no 

hotel Marialva, na rua Gomes Freire, passou lá Fred Perdigão Pereira, esse Miro, e mais 

três pessoas, que eu não consegui até hoje identificar quem são. E fomos com mais duas 

pessoas equipes, eles estavam em uma rural willis, verde com faixa branca, a placa era GB, 

final 2642, e um volkswagen vermelho, e outro carro que sempre permaneceu à distância, 

que eu calculo que seja um sedan Dcave, antigo. Chegamos à rua na Vila Isabel, essa rural 

parou, que eu estava nela, na esquina a quinze, vinte metros, e desceram as equipes e não 

demorou muito voltaram com esse casal preso, algemado e com a bota tapada com 

esparadrapo grosso no dois, foram postos na parte traseira da rural que é um porta-malas, e 

seguiu dali com a rural até a estrada da cascatinha, e essas outras equipes acompanhando, 

esse Volks mais de perto e o outro mais distante. Chegando lá tiraram esse casal, já 

batendo, apanhando, tomando tapas, socos, e esse Miro pegou um sinto, apertou o pescoço 

do rapaz, são as coisas que eu me lembro, porque estava um pouco escuro e eu fiquei 

desesperado quando vi aquilo, tinha uma cachoeira, eles ameaçaram de jogar eles lá de 

cima, em dado momento esse Miro deu um tapa na moça e a moça o chamou de covarde, 

ele deu um soco mais forte nela, ela caiu e desmaiou. Então, eles perguntaram para ele 

desse Capitão e perguntavam se uma pessoa que se chamava professor e davam um nome 

que eu não me recordo com qual é. Dali saiu uma equipe com esse rapaz, que já tinha 

apanhado bastante, e foram procurar essas pessoas que eu não sei o nome, e essa moça foi 

posta nessa rural e levada a um sítio, não sei se sítio ou chácara em São João de Miriti, isso 

está tudo filmado pela rede Globo, o Malavota participou, o Caco Barcellos, e não foi 

localizado esse sítio, mas chegando ao sítio, era uma casa de fazenda, com varanda simples, 
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mas lá tinha uma pia, e um latão de duzentos litros cheio d´água, com um… no latão, onde 

puseram um cano e fizeram um pau de arara, que eu creio que já estava improvisado aqui 

ali, e tiraram a roupa dessa moça e deram choques, bateram bastante nela, muito. Até que 

dado momento ela não respondia mais, quem viu um absurdo desse sabe o que é. Tiraram 

ela de lá, estava sem reação, e chegou o rapaz com as outras equipes, ele deve ter apanhado 

muito, ele chegou sem condições, e chegaram várias pessoas que eu calculo que esse 

professor tenha vindo, mas eu não posso afirmar, porque a gente tem que falar o que viu, 

foi levado para outro cômodo, mas estavam sem resposta, tinham apanhado muito, então 

eles puseram os dois deitados um do lado do outro e o comandante da operação, em 

determinado momento, chegou e disse “esses não servem para mais nada” e atirou na 

cabeça de cada um, nessa posição na cabeça de cada um, estavam deitado os dois do lado. 

Antes de acontecer isso, eu disse para esse Miro que não concordava com aquilo, não fui 

treinado para aquilo, a gente tinha sido treinado para ir a uma guerra, e não a um absurdo 

daquele. Então, eles me pegaram pelo pescoço, me encostaram na parede e andaram me 

dando umas, me educando, como se diziam, me diziam que eu era comunista, que eu era 

esquerdista, que eu estava mudando de lado, e dali me mandaram levar embora para o hotel 

para eu pegar minhas coisas e voltei para o quartel. Daquele dia em diante, eu fiquei em 

uma situação bastante difícil, porque a desconfiança do pessoal ficou bastante comigo. Para 

a gente fechar esse caso, após isso aqui, eu fique sabendo por meio de pessoas que estavam 

presentes que esse acidente entre aspas perto de Vassouras foi arranjado, foi vindo com o 

carro, feito o rastro de frenagem e foi dado ré com o caminhão, isso tudo ajeitado, tudo 

acertado, porque as fotos, tinham fotos que deviam e devem estar em algum lugar com 

rastro de frenagem do fusca que vai até metade do caminhão, nunca vi uma coisa dessa, 

esse é um dos erros que os Srs. constaram, creio eu. Outra é a tal da metralhadora, essa 

metralhadora, eu tenho aqui o laudo dela, essa metralhadora tem origem, tem número, série 

e tudo, é uma metralhadora Ina, calibre 45, tem origem Brasília, é só seguir a numeração 

dessa metralhadora, saberá onde ela chegou e com que estava que certeza não estava na 

mão desses jovens, porque quando eles foram presos eles não tinham nada, pelo menos que 

eu tenha visto eles chegarem com isso. Então, é muito fácil rastrear isso, tem número, série, 

e onde estava, para quem ela foi paga, como é dito no exército, nas forças armadas e 

militares.  
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Se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque nós vamos entrar na outra situação, 

se alguém quiser perguntar, eu pergunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Sr. pode continuar falando 

por tempo indeterminado. Embora o Sr. esteja contando os fatos lembrando, se o Sr. 

pudesse falar de pessoas de quem era o sítio, não quero que o Sr. volte, mas se o Sr. 

puder… 

 

O SR. VALDEMAR - Eu não sei de que era o sítio, falavam no caminho, disseram 

que era o sítio de um Coronel que eu não sei, não posso afirmar. O local eu mostrei para a 

rede Globo, na época da matéria. Fomos até a Prefeitura e eu não sei o que foi feito lá, isso 

é uma questão da emissora que fez a matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só a última vez, se o Sr. 

pudesse dizer os outros agentes que estavam na execução, na captura. 

 

O SR. VALDEMAR - Eu já disse o nome de dois, esse Miro eu não identifiquei 

ainda, mas parece que brevemente saberemos quem é, e Fred Perdigão Pereira que era um 

dos agentes que estavam lá e também daqui a pouco os Srs. entenderam o porque estava 

presente Guilherme Pereira do Rosário, era um sargento paraquedista. 

Com aquela questão da desconfiança, aquilo não servia para mim daquele jeito, então, 

eles me perguntaram se eu conhecia o interior do Estado de São Paulo, eu disse que 

particularmente Ribeirão Preto, tenho inclusive parentes em Marília, no Estado de São 

Paulo. Levaram-me inclusive para lá para que eu conhecesse uma pessoa que se chamava 

Valdir Silveira Melo, era fiscal de… na época. Disseram que eu teria que ficar lá, me deram 

um Kombi, branca e vermelha, para eu visitar as cidades circunvizinhas e visitar igrejas 

para ver se tinham padres jovens, mais ou menos isso, eu nunca cheguei com essas 

informações para eles e me mandaram também por duas vezes levar envelope lacrado que 

eu levei para Ribeirão Preto entregar para um Delegado chamado Dr. Renato, e aquilo não 

estava servindo para mim, eu disse que não queria mais aquilo e que queria voltar para 

caserna, queria continuar a minha vida de militar. E determinado eu falei que iria para São 
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Paulo, para casa da minha mãe e o pessoal do Rio de Janeiro, esse Miro, com mais três 

pessoas, que eu não sei quem são, marcamos de nos encontrar na casa da minha mãe para 

ver o fim que daria nessa intenção minha que eu tinha de voltar. Chegando lá, eles de fato 

foram a casa da minha mãe, minha irmã, eles me falaram que eu teria que fazer a mesma 

coisa que eu fiz no Rio de Janeiro, que seria fotografar pessoas e seguir pessoas aqui em 

São Paulo, na Avenida Henrique Schaumann, onde tinham uns bares, não sei se ainda tem, 

antigamente tinham, e eu disse que não, não iria fazer isso, eu queria voltar ao quartel e 

seguir a carreira militar. Devido a minha insistência que não ia mesmo, eles começaram a 

me agredir dentro da casa da minha mãe, me quebram o braço esquerdo, eu cai com a 

cabeça na mesa de centro, agrediram a minha mãe, mas eles pensaram que tinham 

terminado o serviço, porque eu cai e bati muito forte a cabeça, e foram embora. A minha 

irmã foi atendida, sofreu um aborto na época, minha irmã, e eu fui atendido no pronto 

socorro do Tatuapé, em São Paulo. No outro dia, quando eu estava com o gesso no braço, 

eu fui embora dali, porque eles me prometeram que voltariam e que a coisa complicaria, e 

muita gente sabe o que significa isso, a gente encontra… eu andei por vários lugares 

depois, e depois de um tempo eu encontrei o Valdir Silveira Melo, já era juiz auditor 

militar, em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, eu fui falar com ele, e ele disse 

para mim, com essas palavras, aliás, eu tenho o cartão com o telefone dele, da casa dele, 

comigo, ele me disse com essas palavras, após ele dar alguns telefonemas, isso foi em 

1978, ele disse “suma, você desapareça do mapa, que será bom para você, não fique aqui”. 

Se o juiz fala isso para mim, eu sumi, fui embora. Um pouco depois, eu não posso precisar 

data aqui, mas posso futuramente, eu entrei em contato telefônico com o Coronel Fernando 

Valente Pamplona, grande militar esse, que nunca participou desses absurdos e sempre foi 

contrário, isso eu sei e ele disse que iria me ajudar, infelizmente logo após essa conversa 

que eu tive com ele, ele teve um acidente com paraquedas em Foz do Iguaçu e veio a 

falecer. Passado um tempo, eu encontrei por acaso o Valdir Silveira Melo que já não era 

mais juiz, ele tinha aposentado, na rua Carlos Gomes, em Marília, e ele me disse que iria 

ajudar, porque ele estava advogando e iria me ajudar. Coincidentemente também, passado 

algum tempo, ele sofreu um acidente de automóvel e faleceu. E eu venho nessa luta, 

tentando contar essa minha história faz muito tempo, e como eu disse, a imprensa foi a que 

me ouviu, porque autoridades civis e militares, que eu tentei falar isso não consegui êxito. 
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Isso até o ano 2000. Com toda essa matéria que saiu, saiu no Brasil e no mundo, na 

imprensa, nenhuma autoridade me procurou para dizer “escuta, o que está acontecendo? O 

que aconteceu?” nem civil e nem militar e eu procurar, como provarei aos Srs. Eu, como 

disse, Valdir também sofreu um acidente e faleceu, eu sempre querendo resolver essa 

questão da minha cidadania, queria resolver isso e nós já estávamos quase na metade dos 

anos 90, com anistia, com Constituição nova de 1988 e eu não conseguia chegar ao ponto 

de explicar de uma forma, como estou fazendo hoje aqui, aliás, fiz há tempos na Comissão 

da Verdade, não em público, aqui está sendo em público, que essa que é a realidade, 

Comissão Nacional, é assim que tem que se fazer, aberto para todo, aja, faça, mas faça 

aberta, para que as coisas fiquem bem claras. Muito bem, em 1990, eu não posso precisar, 

entre 1996 e 1997, eu encontrei o General Benedito Onofre Bezerra Leonel, que era chefe 

do Estado Maior das Forças Armadas, em um jantar em Avaré, perto da cidade que eu 

moro, e eu contei essa história para ele, se bem que naquela questão de jantar não contei 

tudo, mas contei para ele e ele disse que era para eu procurar o Capitão Curso, um auxilio 

dele, me deu o telefone e fazer por escrito e ele daria solução nisso. Então eu fiz, procurei o 

Capitão Curso que me informou que eu deveria procurar pelo juiz de fora, o General 

Osvaldo Pereira Gomes, que, aliás, ele foi da Comissão de Mortos e Desparecidos, procurei 

ele, aliás, eu tenho alguns manuscritos dele e uma fita gravada. Entreguei a documentação 

para ele, conversei com ele, tenho testemunhas que estavam como lá, que foram comigo, 

não que participaram da conversa, porque a conversa foi entre nós dois, ele disse que eu me 

apresentasse no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista que é a origem, onde eu servi de 

princípio. Nós ligamos para o Subcomandante Paulo Roberto, ele me disse que se lá eu me 

apresentasse, isso em 1998, eu seria preso, porque existia contra mim um termo de 

deserção. Esse termo era de 1968, qualquer advogado recém formado saberá que um crime 

com esse tempo é prescrito, e qualquer cidadão que tenha mais de 45 anos está desobrigado 

totalmente com as forças armadas, a não ser que ele tenha cometido de fato outro tipo de 

crime, mas por deserção estaria prescrito, mesmo assim eu fui ameaçado de prisão e tenho 

provas documentais para isso. O General Gomes fez, aliás, ele rascunhou um “habeas 

corpus”, salvo conduto, e eu fui falar com meu irmão que é advogado, ele fez um “habeas 

corpus”, aliás, subscreveu esse “habeas corpus” e nós tivemos êxito, peguei esse “habeas 

corpus” e me apresentei no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Eu me apresentei no 
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dia 10, pegarei a data aqui, de março 1998, fui recebido pelo Capitão José Vanil dos Santos 

Sequeira, que após tomar conhecimento dos fatos, receber toda a documentação que 

apresentei, como já disse aqui, solicitou a presença de um militar do S2, para que não sabe 

é o serviço reservado do exército, para que ele tomasse de ofício as minhas declarações, 

então eu fiz, tudo isso que estou dizendo aqui, com documentos probatórios, entregando na 

mão dele, ele fez esse procedimento documental no quartel. José Valmir dos Santos 

Cerqueira é o militar que me atendeu. 

Muito bem. No outro dia, isso fazia trinta anos que eu estava fora do exército, após eu 

ter me apresentado, eles me reincluíram no serviço ativo do exército, com 46 anos de idade, 

fui soldado mais velho do exército, porque eu não soube de uma pessoa que tivesse essa 

idade e fosse soldado do exército recruta, como foi colocado. Fiquei aquartelado por quase 

dois anos, prestando serviço, como estão nos boletins internos da organização militar, e no 

fim de 1999, eu estou deixando uma coisa para trás que eu gostaria de falar. Esteve na 

minha casa o general Benedito Bezerra, com o general Gomes, inclusive foi uma 

oportunidade que ele deu uma entrevista no rádio e eu tenho uma gravação. Fui ao general 

Gomes para ver qual seria a situação, porque estava longe da minha família, oitocentos 

quilômetros, ganhamos como EV, para que não sabe é efetivo variável, com quarenta e 

tantos anos de idade, recebendo como efetivo variado, e os recibos como me pagavam, eu 

tenho que já apresentei aqui à Comissão. Ele disse que iria pedir, como de fato fez no 

rascunho de próprio punho, pedindo a minha reforma, baseado em preterição de promoção. 

E eu fiz, assinei e mandei, até hoje eu não sei para onde foi, que fim levou, mas tenho aqui 

protocolado, mas não sei que fim levou. E também a questão do inquérito, ou sindicância 

que tenha sido iniciada também, não fiquei sabendo, porque em 1999, eles me licenciaram 

sem mais nem menos e eu fui embora para a minha casa que a situação que eu estou até 

hoje. Eu recebia com recibo da Companhia de Apoio do Furriel, três meses, dois meses, 

está aqui, recebido o comandante da Companhia de Apoio, a importância de tanto, referente 

a março, abril, maio, janeiro, fevereiro, esses documentos estão aqui, juntados para as 

pessoas verem.  

Então, eu gostaria de deixar algumas coisas bastante claras, eu não estou aqui para 

dizer que as forças armadas tomaram alguma medida errada com respeito a minha pessoa 

ou qualquer outra, eu acho que pessoas vestiram uniformes e determinada hora tomaram 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      18 
 
 

algumas atitudes erradas e quando se falam nessas pessoas que nos diminuem, que acham 

que a gente está mentindo, que a gente fala, entendeu, e fala mesmo nomes impróprio, 

tratam autoridades com desrespeito, até a Presidente da República tratam com desrespeito, 

eles não tem limites, a mim então quase me acabaram quando saiu essa matéria no ano 

2000, mas a gente sabe que é verdade. E esses sites disseram que eu era um simples recruta, 

etc., que barbaridade aquela, mas no fim, veio a prova de que o casal morreu de uma forma 

diferenciada do que disseram, isso era importante para as famílias, e para que a verdade 

realmente apareça. Então, para essas pessoas, não só, nós estamos em uma Comissão da 

Verdade, eu quero dizer o seguinte para todo mundo “que a minha proximidade com essas 

pessoas não se deu à toa, eu não foi uma coisa que foi escolhida”. O sargento Guilherme 

Pereira do Rosário, que esteve envolvido no caso Rio Centro, ele é da mesma origem minha 

militar, é da companhia de petrecho pesado, eu também, ele é contemporâneo meu, ele foi 

cooptado pelo centro de informações, lá nessa época, não só ele, como outros militares, 

citarei o nome aqui, e ninguém, vejam bem, essa é a minha opinião e a gente paga pela 

opinião que a gente tem, mas eu não acredito que o sargento Guilherme Pereira do Rosário 

ou Capitão Machado foram lá, pegaram um puma e foram jogar a bomba por conta própria, 

têm mandantes. E essa proximidade que o sargento Guilherme tinha com Fred Perdigão 

Pereira é antiga, de 1968, 1969, então ninguém vai de sã consciência, hoje nós sairemos 

para matar um monte de gente na Rio Santos, soltarei uma bomba lá dentro, alguém 

mandou e de patente alta, porque era muito livre para fazer essas coisas, é meu 

entendimento, porque tiveram, puderam e fizeram com meu nome, cujo eu também tenho 

direito de ter ideias, então eu vejo o caso do Rio Centro, uma coisa muito mal explicada, 

quer dizer o seguinte, depois desculpem se eu estiver voltando um pouco, mas se tiver 

algum jurista eu gostaria de dizer o seguinte, quando eu me apresentei no 27º Batalhão, 

fizeram um procedimento documental e mandaram esse termo de deserção que tem contra 

mim lá, mandaram para  Justiça Militar, mas eu já tinha um “habeas corpus”, isentando-me 

de qualquer culpa que me desse ter de qualquer crime, qualquer coisa, e além disso tinha 

uma decisão de uma juíza, Dr. Maria Lúcia Caron, a respeito do caso que ela dizia que não 

existia crime, não há falar em crime, porque ele não existiu, mas eu fui processado pelo 

crime de deserção, estão lá cinco procedimentos documentais contra a pessoa. Fizeram uma 

IP, para quem não sabe, é Instrução Provisória de Deserção, depois de trinta anos, sem 
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nunca o exército ter me excluído do serviço ativo, eu nunca fui excluído do serviço ativo, 

nunca, ele disseram que foram um erro administrativo, então se comete um erro 

administrativo e eu venho pagar depois de trinta anos que a justiça militar aqui responder 

processo novamente aqui, quase no ano 2000, isso é importante se falar. Quem julgou, 

quem voltou, porque essa documentação foi e voltou várias para o quartel e foi refeito 

vários procedimentos na justiça militar, são cinco, o primeiro já bastaria que é um “habeas 

corpus”, não se estou errado, mas se o “habeas corpus” vem dizendo que estava prescrito o 

crime, porque me chamaram de novamente de desertor? Inclusive na imprensa me 

chamaram desertor hoje, para quem fala mal do presidente, chamar desertor é coisa mais 

simples do mundo. Esse juiz chama-se Edmundo Franca de Oliveira, para quem se recorda, 

é o mesmo que julgou Rio centro e disse que julgou baseado no que dizia para ele o 

Ministro Valdir Pires, ele disse isso na imprensa, que foi pressionado a agir, no caso Rio 

centro, porque sofreu pressões de militares e outras pessoas, então eu acredito que no ano 

2000 ainda nós estaríamos vendo uma situação, por exemplo, o meu caso, peço aqui se 

algum jurista estiver à disposição de analisar, sou leigo, não estudei, mas aprendi ler e li 

algumas coisas, então acho que isso devia ser visto também.  

Outra questão, esta Comissão se chama Comissão Rubens Paiva, disseram no passado 

“sujeito… falaram de novo”, mas para mim a verdade aparecerá em documento, vamos ver 

quem tem responsabilidade, quem agiu certo, quem agiu errado. Esta Comissão se chama 

Rubens Paiva, dois sargentos e um Capitão da época, sargento Jaci Ocsondorf de Souza e 

Jurandir Ocsondorf e Souza, que dizem, não estou dizendo, está escrito por todo lugar, que 

estiveram envolvidos no desaparecimento de Rubens Paiva. Capitão Raimundo Ronaldo e 

esses dois sargentos, todos paraquedistas meus contemporâneos, e tem mais um major que 

estaria substituindo o comandante Medina, que se chama Demiur, também paraquedista. 

Então, quando vierem dizer sobre mentiras, isso aqui não é uma mentira, é uma realidade, é 

só constatar se essas pessoas não vieram do mesmo núcleo, são do mesmo lugar, onde eu 

estava. Agora, o preço que eu paguei por não ter ficado, é esse que estou tendo aqui hoje, 

porque pagarei caro, vocês podem ter certeza de que pagarei muito caro, mas tem uma hora 

que as coisas têm que chegar ao fim, não pode parar. Se eu lembrar de alguma coisa, se 

alguém quiser perguntar, eu responderei aos Srs. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Farei uma pergunta, depois eu 

passo para o Ivan e para a Amelinha. O Sr. falou, além do caso do casal, você falou de um 

professor, estou com uma lista de pessoas originárias de várias partes do Brasil que 

morreram no Rio de Janeiro nesse período, de 1969, 1970, 1971, é uma lista muito grande, 

passarei a lista para o Sr. para não ter que ficar lendo nome por nome, mas se o Sr. pudesse, 

tem um caso que é muito rumoroso do Rio de Janeiro que é daquele menino Stuart Angel 

que morreu em 1971, no Rio de Janeiro, no período de 1969 tem o Shaider, tem a Sílvia, o 

Nelson José de Almeida, o Reinaldo Silveira Pimenta, o Roberto Cieto, o Sebastião Gomes 

da Silva, espera, deixa eu ver se tem uma pessoa que estou procurando aqui… queria passar 

essa lista para o Sr., mas se o Sr. pudesse esclarecer primeiro esse professor… 

 

O SR. VALDEMAR - Agora de momento será difícil, gostaria que me deixasse uma 

cópia para eu dar uma olhada, a gente não pode ser irresponsável e falar uma coisa aqui 

sem, futuramente a gente vê se existe, porque essa pessoa não vi direito, não posso falar.  

Outra coisa, esse termo de deserção que foi feito contra a minha pessoa, desculpe-me, 

mas como se fala vamos falar a verdade, e ver o que a lei determina, então vamos obedecer 

a lei, esse termo de deserção tem o meu nome errado, nome de dois oficiais errado, e um 

dos subscritores desse termo de deserção se chama Rubens Pain Sampaio, paraquedista, da 

época, do regimento dos Santos Dumont, da brigada paraquedista. Esse cidadão é tido 

como Dr. Teixeira, esse lá da casa da morte do Rio de Janeiro, Rubens Pain Sampaio, esse 

é um dos subscritores desse termo de deserção que está aqui. Esse Ruben Pain Sampaio é 

aquele que a Inês disse que obrigou a ela se jogar debaixo de um ônibus e se suicidar, ela 

pediu o relógio e ele disse isso está escrito na nossa história. Esse é o Dr. Teixeira. Então, 

quando essas viram um público, desrespeitar autoridades, desrespeitar agentes, pessoas, por 

mim podem falar, tome atitude, vamos tomar atitude na justiça, como estou fazendo, eu não 

deveria mexer com isso gente, eu estava contente de ter relatado essa situação lá em 2001, 

mas o prejuízo que me causaram foi muito grande, porque postaram na internet e fizeram 

cópias do que disse militares, porque nós temos que respeitar o posto de graduação da 

pessoa, quando se fala um militar, um coronel, um general, não pode ser uma pessoa 

irresponsável, simplesmente porque ele não concorda com qualquer coisa, não pode acabar 

com a vida das pessoas, agora nos dias de hoje. E nesse documento postado na internet 
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impresso chegou às mãos de muitas pessoas da minha cidade que vieram me cobrar isso, 

você desertou do exército? Eu falei desertei sim, daquele exército, desse Rubens Pain 

Sampaio e desses outros mais, eu não gostaria de estar falando isso aqui, porque eu amo o 

exército brasileiro, mas desse eu desertei. E peguei e fui analisar, então se dizia à época que 

era a palavra do exército brasileiro indo contra tudo que a justiça militar disse que eu seria 

inocente no crime de deserção. Então, nós precisamos chegar a uma hora de haver um 

entendimento a respeito dessas coisas, de respeitar mais a legalidade, a democracia, porque 

muita gente não experimentou o outro lado, muita gente tem saudade, porque viveu de um 

lado melhor, aqueles que não andavam direito, chame a lei e batia dura, o cipó pegava 

mesmo. Então gente se alguém tiver alguma coisa a perguntar, eu responderei, creio que já 

cumpri com meu papel e como a Comissão Nacional da Verdade eu tenho mais algumas 

conversas com algumas pessoas, se caso necessário futuro precisarem eu volto aqui 

novamente, mas eu acho que de momento Sr. presidente eu deixo que se alguém quiser 

perguntar, eu responderei. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, nós vamos organizar, o 

Sr. tem condição de ficar mais um pouco conosco respondendo as perguntas? 

 

O SR. VALDEMAR - Tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado. Ivan tem a palavra. 

 

O SR. IVAN - Os nomes citados aqui, em geral, são ligados à repressão mais 

assassina. Fred Perdigão foi do DOI-CODI São Paulo e depois da Oban e depois CIE, Casa 

da Morte; Rubens Pain Sampaio a mesma coisa, Casa da Morte… 

 

O SR. VALDEMAR - Um parente, por favor, estou aqui, para mim é muito difícil, 

mas quando o general Osvaldo Pereira Gomes, que estava resolvendo o meu caso entre 

aspas, pegou esse documento aqui na mão e viu esse nome, isso é bom de dizer, ele disse, 

“esse aqui foi o que matou o Luiz Papandreu, cabo”, esse Rubens Pain foi quem matou o 

Papandreu, ele falou isso, dentro do escritório dele em Minas Gerais, na avenida Rio 
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Branco, ele disse “esse aqui matou o Vitor Luiz Papandreu, em Petrópolis”, general 

Osvaldo Pereira Gomes me falou isso.  

 

O SR. IVAN - Outros nomes que foram citados aqui são importantes dentro desse 

esquema de assassinato, o Sr. falou em um delegado chamado Renato, em Ribeirão Preto, o 

Sr. sabe o sobrenome desse delegado? 

 

O SR. VALDEMAR - Não sei. 

 

O SR. IVAN - Porque dois delegados torturadores que torturam e violentaram a 

Madre Cristina Borges, de Ribeirão Preto, um era Amadre Malrian e o outro Renato 

Ribeiro. 

 

O SR. VALDEMAR -  Inclusive era envelope lacrado, eu não abria, cheguei lá e 

entregava, fui uma ou duas vezes que fui fazer isso só, com essa Kombi que foi me dado 

para fazer esse tipo de coisa. 

 

O SR. IVAN - Um que foi citado na época pelos presos era Miguel La Mano e o 

outro Renato Ribeiro, era para checar se era o mesmo Renato. 

 

O SR. VALDEMAR - Que fique claro que foi citado no passado, não sei por quem, 

estou dizendo que chamava Renato o delegado que eu entreguei esses envelopes. 

 

O SR. IVAN - Outra coisa que eu acho que era importante, essa preparação, o que 

você pode falar mais sobre esses cursos que eram dados, que a gente conversou na conversa 

preparatória? 

 

O SR. VALDEMAR - Apensar de eu ter participado de poucas vezes. Primeiro foi 

uma declinação contra… tudo se girava em torno de falar do partido comunista, porque o 

comunismo iria ser implantado no Brasil, e aconteceria barbáries aqui e a gente fica até 

acreditando, imagino gente com dezoito, dezenove anos de idade, ouvindo o exército, você 
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traz aquilo no seu coração e como patrimônio seu, ouvindo aquilo todo dia, a gente acaba 

acreditando, e também esses cursos eram sobre explosivos, sobre psicopessoas, fotografias, 

guardar bastante o semblante das pessoas, os traços das pessoas, e tinham dois americanos 

dando esses cursos lá, um se chamava John, não sei o nome exato, mas um tinha o braço 

marcado de manchas que parece que tinha se queimado no Vietnã, os dois tinham vindo de 

lá. Então, era alto, loiro, cabelo escovinha, forte, eles eram dois que vieram morar, ele não 

falavam muito bem, mas era traduzido por pessoas que tinham lá. E eles davam aulas 

também sobre tortura, sobre tirar confissões… 

 

O SR. IVAN - Sobre? Ou davam aula de tortura? 

 

O SR. VALDEMAR - Sobre como tirar confissões das pessoas e mais ou menos 

isso.  

 

O SR. IVAN - Esse Jonh é citado também pelo ex delegado Cláudio Guerra, como 

sendo um instrutor que seria americano ou brasileiro… 

 

O SR. VALDEMAR - Não sei se é Jone ou John. 

 

O SR. IVAN - Sim, tem um John que é citado pelo Cláudio Guerra, esses cursos o 

sargento Marival Chaves que prestou depoimento a esta Comissão, também se referiu a 

esses cursos e isso a sua declaração fala nos cursos do Rio de Janeiro e Marival fala dos 

cursos aqui em São Paulo, também se refere à presença de instrutores de fala inglesa e 

segundo ele havia torturas, na aula de prática de tortura, com presos políticos, na sede da 

PE e depois do DOI-CODI, Oban, inclusive com estrangeiros, uruguaios, argentinos, 

chilenos. 

 

O SR. VALDEMAR - Isso eu não vi. 

 

O SR. IVAN - Isso que eu queria saber. Algum outro nome que o Sr. lembra sobre 

esse período todo que teria alguma ligação com essa repressão? 
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O SR. VALDEMAR - O que eu tenho são os documentos que eu tenho aqui, das 

pessoas que participaram disso, tanto no passado como agora e que está aqui documentado 

e os nomes estão expostos nos documentos que provam o que estou falando.  

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Boa tarde, eu queria saber do Sr., eu sou Amélia Teles, 

da assessoria da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, primeiro o Sr. entrou no exército 

como paraquedista em 1968 e testemunhou o caso do assassinato do casal Abi-Eçab, João 

Antônio e a Catarina Helena, em relação a esse caso, que foi apresentado hoje aqui e que 

ficou bastante esclarecido tanto com a intervenção do relator como o Sr. esclareceu aqui, eu 

queria saber que o Sr. confirma que quem matou esse foi o casal foi o Fred Perdigão 

Pereira? 

 

O SR. VALDEMAR - Confirmo. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Então isso é uma informação nova no caso, porque nós 

já sabíamos da reportagem do Caco Barcellos com o Sr. e a exumação do corpo, mas é o 

Fred Perdigão. O Rubens Pain Sampaio participa do assassinato? 

 

O SR. VALDEMAR - Não. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Também queria saber do Sr. o seguinte, o Sr. ficou 

1968, 1969, 1970, 1971, 1972… 

 

O SR. VALDEMAR - Não. Em 1970 eu tive que ir embora, se eu voltasse eu seria 

morto. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Quando aconteceu aquele episódio na sua casa? 

 

O SR. VALDEMAR - Em 1970. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      25 
 
 

A SRA. AMÉLIA TELES – E o Sr. teria algum caso, porque o objetivo aqui é 

esclarecer os crimes da ditadura, o Sr. tem algum caso além do casal Abi-Eçab que o Sr. 

possa esclarecer? 

 

O SR. VALDEMAR - Não. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – E o Sr. conheceu o Dr. Paulo Malhance e o Dr. José 

Brantes? 

 

O SR. VALDEMAR - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Antes de abrir para os 

jornalistas, advogados, as pessoas especializadas, deixa eu fazer uma pergunta para o Sr., o 

casal era ligada a ALN, a ação de execução do Shandler foi feita pela BPR, muitos anos 

depois, o Pedro Lobo dá uma entrevista e esclarece quem participou da ação, mas o Sr. 

mesmo no seu relato falou que o Sr. percebeu, não sei se antes ou depois, que aquele casal 

não tinha nada a ver com a questão do Shandler, e essa passagem, você poderia esclarecer, 

por favor? 

 

O SR. VALDEMAR - Não, eu não disse que percebi, no futuro foi explicado, foi o 

futuro que disse, quem matou foram outras pessoas, e não eles. Eles pagaram o preço talvez 

por informações que não correspondiam a verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sim, mas diante do absurdo, da 

brutalidade que o Sr. começou a se indignar até na hora, não havia nenhum tipo de 

interrogatória, praticamente já foi para execução, o Sr. não percebeu… 

 

O SR. VALDEMAR - Eu acho o seguinte, a minha opinião, as pessoas precisam ter 

knowholl para fazer as coisas, acho que eles não tinham knowholl, porque o exército ensina 

a matar e não adianta falar que não, o exército ensina matar, a pessoa vai ao exército para 

aprender matar, para uma guerra, e esse pessoal não estava preparado para lidar com uma 
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situação essa, calculo eu, desculpem, mas bate mais do que é devido e dentro do contexto 

absurdo que é a torturo, eu não concebo no meu entendimento, mas imaginam os Srs. 

pessoas treinadas diariamente com porte físico avantajado, agredir uma pessoa que não tem 

estrutura física para aguentar, às vezes uma pancada, é uma coisa triste de ver, eu sei que 

tem pessoas aqui que passaram por isso, é horrível ver, imagina quem passou por isso, em 

um pau de arara, sendo afogado, sabendo que vai morrer, porque as pessoas eram, pelo que 

a gente lê, porque eu me interessei muito por isso, fui ler, pessoa saber que está condenada 

a morte, apanhando, pede até para morrer mesmo, como foi o caso de alguns, mas eu não 

concebo a tortura, não cabe na minha cabeça.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quais foram os agentes que 

invadiram a casa da sua mãe aqui em São Paulo? 

 

O SR. VALDEMAR - Quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Lembra o nome deles? 

 

O SR. VALDEMAR - Não, eu me lembro do Miro só. Eu saberei quem é essa 

pessoa. Ele é alto, de bigode, cabelo preto, entrada forte no cabelo, bem alto, magro. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Eu deixei de fazer uma pergunta, mas é muito 

importante para nós, eu queria saber do Sr. se o Sr. acha que o exército tem os documentos 

a respeito desses casos de mortos, de desaparecimentos políticos? 

 

O SR. VALDEMAR - No meu caso, estou falando do meu caso, não posso dizer, por 

exemplo, o exército… eu entreguei nas mãos do Capitão José Valmir do Cerqueira essa 

documentação que estava junto com a declaração que eu dei a respeito disso, e tinham 

documentos que acompanhavam. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, Suzana Lisboa quer fazer 

uma pergunta. Com a palavra Suzana Lisboa. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Boa tarde, sou Suzana Lisboa, da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, inicialmente queria agradecer ao Sr., à sua 

presença e o seu relato nesse esclarecimento. Queria ver se o Sr. poderia nos esclarecer 

melhor, o Sr. nos disse que quando saiu do seu quartel, foi ter uma preparação coordenada 

pelo Fred Perdigão e o Major Rubens Sampaio, era isso? Eles coordenaram essa 

preparação. Então se o Sr. poderia lembrar quem mais fazia parte dessas aulas. E depois o 

Sr. foi para uma equipe de investigação, quantos membros tinham? Quem eram as pessoas 

que participavam? Eu já lhe faço as perguntas que eu queria, em que exatamente o Sr. 

trabalhou, sem ser naquela coisa inicial de fotografar as passeatas? E achava importante que 

a Comissão requeresse depoimento que ele fez dentro do exército, ao exército brasileiro, 

para fazer constar e para ter o andamento. E queria também lhe perguntar o que o Sr. sabe a 

respeito do Luiz Papandero? 

 

O SR. VALDEMAR - Quando eu apresentei esses documentos para o general 

Osvaldo Pereira Nunes, que estava resolvendo essas questões comigo e outras pessoas, ele 

viu esse documento aqui que é o termo de deserção feito contra minha pessoa, ele viu um 

dos nomes aqui que é do Rubens Pain Sampaio, ele me disse exatamente isso “essa pessoa 

foi quem matou o Luiz Papandreu”, isso lá em Minas Gerais. E quanto à questão, a Sra. 

entenda o seguinte, a partir do momento que eu vi aquilo acontecer, eu não fiz mais nada 

parecido com aquilo, eu fui embora para o interior, já com ideias de voltar para a unidade e 

não mexer mais com aquilo. Então, somente essa vez aconteceu isso e nunca mais, 

inclusive hoje eu sou taxado de desertor pelo exército brasileiro, para as pessoas que 

escreveram esse documento, esse documento é um problema, mas nós vamos mostrar como 

é que aconteceu isso daqui para a justiça. Então, eu não posso dizer para a Sra. que tiveram 

mais algumas vezes, porque não teve. Quanto à equipe, eu sai sempre com esse livro e 

tinham mais duas ou três pessoas lá que não me recordo o nome. Trocava muito de gente, 

ali foi muito pouco tempo que participei, muito pouco tempo. Pois não. 

 

O SR. IVAN - Só para registro, enquanto passa o microfone. O Sr. Valdemar está 

entregando para Comissão esse termo exatamente onde tem o nome do Rubens Pain 
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Sampaio, está entregando também o termo de declarações ao Ministério Público Militar, na 

presença do general Osvaldo Pereira Gomes, está aqui também o termo. 

Comunicação de parecer que são vários recibos, diferente de ser um holerite das 

forças armadas, são recibos que tem apenas escrito Ministério do Exército, não tem timbre, 

brasão, que tem o nome do oficial, tem tudo aqui presente, a forma que encontram para ele 

receber não era um holerite, como qualquer conscrito ou como qualquer militar 

normalmente servindo as forças armadas, é uma coisa meio informal. Aqui também tem 

certidão negativa, tem vários documentos, legislação, a identificação dele na auditoria 

militar, dando todas as providências tomadas com relação ao caso dele, da primeira, 

segunda e terceira auditoria, a decisão da juíza Maria Lúcia Caran, juíza auditora substituta, 

em que ela atesta que ele não foi desertor, e petições feitas pelo irmão dele ao juiz auditor, 

extrato do Supremo Tribunal Militar sobre a situação de Valdemar Martins de Oliveira e 

com timbre, brasão da República, Ministério do Exército, Comando Militar do Leste, sobre 

as questões levantadas por ele e esse termo de declaração onde consta o nome do tenente 

coronel Rubens Pain Sampaio que ele disse não ter conhecido e ser citado pelo general 

Osvaldo. Então, aqui tem todas essas documentação, que está sendo entregue para 

Comissão Rubens Paiva. 

 

O SR. DARCI PASSOS – Meu nome é Darci Passos, eu sou advogado hoje, mas fui 

promotor outrora. Pelo que eu entendi das suas declarações, o Sr. participou de uma equipe 

em que se chegou até o assassinato do casal, e disse Fred teria entrado, não serve mais para 

nada, teria dado um tiro na cabeça de cada um dos dois. A partir daí, pelo que eu depreendi, 

o Sr. exerceu um serviço, chamemos de secreto em que não implicava contato pessoal, ou 

seja, prisão, tortura, assassinato, nada, porque o Sr. teria ido… teriam proposto Ribeirão, 

depois o Sr. foi à Marília, porque tinha parentes, recebeu uma Kombi e com essa Kombi o 

Sr. recebeu algumas incumbências bem de tipo serviço secreto, frequentar cidades vizinhas, 

visitar as igrejas, verificar jovens ligados a essas igrejas, entregar envelopes lacrados a esse 

delegado Renato, nesse período era remunerado como soldado? 

 

O SR. VALDEMAR - Sim. 
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O SR. DARCI PASSOS – E era essa remuneração que era por esses documentos que 

Ivan citou? 

 

O SR. VALDEMAR - Parecido com isso daqui. 

 

O SR. DARCI PASSOS – Não era um holerite oficial? 

 

O SR. VALDEMAR - Não. 

 

O SR. DARCI PASSOS – Durante quanto tempo o Sr. ficou fazendo estes serviços 

com essa Kombi a partir de Marília. 

 

O SR. VALDEMAR - Oito meses mais ou menos. 

 

O SR. DARCI PASSOS – A partir daí houve aquela vinda do Sr. para sua casa com 

os quatro. 

 

O SR. VALDEMAR - Exatamente. 

 

O SR. DARCI PASSOS – Depois disso, o Sr. nunca mais teve contato? 

 

O SR. VALDEMAR - Não. Não tive. 

 

O SR. DARCI PASSOS –  O termo de deserção, imputa deserção a partir de que 

data? 

 

O SR. VALDEMAR - Ai que se torna estranho, porque o termo de deserção é feito 

em setembro de 1968. E depois eu fiquei arranchado no quartel até meados de 1969, está 

aqui. 
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O SR. DARCI PASSOS – Bom, na verdade o termo de deserção é feito para que 

fique claro do ponto de vista do formal do papel timbrado, etc., dessas coisas que são feitas 

e a gente sabe bem, para mostrar que o Sr. não podia falar sobre o que aconteceu no fim de 

1968, porque o Sr. tinha desertado em setembro, é isso? 

 

O SR. VALDEMAR - Mesmo porque, o que me faria à culpa de fato, nesse ato, seria 

a minha exclusão do serviço ativo, seria a primeira atitude, isso não foi feito, então eu fui 

acusado de prisão errado duas vezes, porque estava prescrito o crime e porque a atitude 

jurídica ou administrativa feita foi totalmente errada, não cumpria com todos os ditames 

que a lei determinava naquela época, mesmo aquela lei daquela época. 

 

O SR. DARCI PASSOS – Muito obrigado. 

 

O SR. VALDEMAR - Por nada. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele pediu um minuto de 

intervalo. 

 

O SR. VALDEMAR - Com licença, usarei o toalete. 

 

A SRA. … - Faremos um intervalo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A sessão está suspensa por 

cinco minutos. 

 

* * * 

Sessão suspensa por cinco minutos. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar, Ivan vamos 

lá.  
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A sessão está reaberta, com a palavra o Professor Bernardo Kussinski. 

 

O SR. BERNARDO - Boa tarde, tinha algumas perguntas de natureza, digamos, 

subjetivo, pessoal, se o senhor preferir não responder eu entendo perfeitamente. Primeiro, 

em que idade o senhor entrou para o Exército, qual foi a natureza desse curso, no qual o 

senhor terminou em primeiro lugar; se o senhor tinha  alguma convicção religiosa na época 

especial. Eu queria entender um pouco esse momento em que o senhor sente o choque que 

aquilo não é para o senhor, se é um momento que começa com a pancadaria ou se é só mais 

tarde,quando tem o fuzilamento. Se o senhor tinha condições de conversar com os seus 

colegas sobre isso, se o senhor tinha condições, se havia algum oficial com que o senhor 

pudesse conversar sobre o que estava acontecendo, enfim, sentir um pouco o drama daquele 

momento, eu queria entender um pouco melhor. 

 

O SR. VALDEMAR – Sr. Bernardo, eu acho que o senhor conviveu nessa época e 

sabe muito bem, fora dos quartéis, agora dentro dos quartéis a gente vivenciava, no 

começo, eu queria, eu me apliquei para ser um bom soldado, me apliquei muito para ser um 

bom soldado e creio que cheguei no objetivo de ser um bom soldado. No momento que eu 

vi, porque a gente vê falar assim de comunista, da esquerda, tomar o poder e acontecer 

barbaridades etc. Então nessa tenra idade a gente tem lá as dúvidas da gente, mas quando eu 

comecei ver nessas passeatas mesmo, algumas que eu vi, o que de fato esses moços 

queriam, eu acho que o medo de que isso acontecesse era uma coisa sem sentido, bastante 

sem sentido, porque eu acho que a gente tem que ter medo de uma coisa real, perigo real e 

aquilo ali eu acho que não significava perigo para um governo tão forte como o AI-5 e tudo 

mais, não sei se te respondi a pergunta, Sr. Bernardo, mais ou menos isso. Agora conversar 

sobre essas coisas eu conversava sim, eu não vou dar nome de alguns oficiais aqui, porque 

tenho muitos amigos no Exército e militares, porque o senhor sabe eu tenho que assumir as 

responsabilidades minhas, as pessoas não assumem, não posso deixar as pessoas assumirem 

responsabilidade porque gostam de mim ou porque tem uma proximidade comigo, ou sei lá. 

Mas conversava sim com muitas pessoas e converso até hoje, quanto a convicções políticas 

eu li muita coisa sim quando jovem, 16, 17 anos e o meu pai foi político. Eu fui batizado na 

igreja católica, católico, lógico que depois de um tempo a gente esquece de alguns deveres, 
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obrigações que você tem, abandona o costume de ir à igreja, mas em si eu sou católico, 

posso dizer que sou sim, sou batizado na igreja católica, não pratico.  

 

O SR. VANDEDSON – Boa tarde Dr. Valdemar, sou jornalista do “Valor 

Econômico”, uma dúvida que nós tivemos aqui, quando o senhor fala da execução desse 

casal, o Guilherme estava presente a essa execução?  

 

O SR. VALDEMAR – Estava. 

 

O SR. VANDEDSON – Os dois tiros foram desferidos pelo Fred Perdigão... 

 

O SR. VALDEMAR – Isso. 

 

O SR. VANDEDSON – E já nessa época o Fred Perdigão e o Guilherme eles se 

conheciam e mantinham uma relação próxima? 

 

O SR. VALDEMAR – Com certeza. 

 

O SR. VANDEDSON – Está ótimo, obrigado. 

 

O SR. VALDEMAR – Não posso responder, só sei que me disseram. 

 

O SR. YURI - Sou Procurador da Casa e da assessoria também da Comissão, queria 

só um esclarecimento sobre o delegado Renato, o senhor encontrava pessoalmente com ele, 

o senhor entregava envelope pessoalmente para ele? 

 

O SR. VALDEMAR – Não. 

 

O SR. YURI – O envelope só tinha o primeiro nome Renato? 

 

O SR. VALDEMAR – Só. 
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O SR. YURI – E uma coisa que  eu queria saber também, o senhor conta  a história 

de 68 até 70, que o senhor teria se afastado, depois o senhor retoma a história nos anos 90? 

 

O SR. VALDEMAR – Não, 70, 78, 79. 

 

O SR. YURI – O senhor ficou afastado de 70 a 78? 

 

O SR. VALDEMAR – Afastado não. 

 

O SR. YURI – O que aconteceu nesse período? 

 

O SR. VALDEMAR – Nesse período eu fui viver a minha vida longe de tudo isso, 

que poderia me agravar e ser nocivo à minha saúde. 

 

O SR. YURI – No Brasil? 

 

O SR. VALDEMAR – Fiquei fora também. 

 

O SR. YURI – E depois de 78? 

 

O SR. VALDEMAR – Aí fiquei no Brasil. 

 

O SR. YURI – Mas sem nenhuma relação aí com o Exército? 

 

O SR. VALDEMAR – Não, só quando voltei em 98. Aí voltei para o estado efetivo 

do Exército, voltei a ser soldado do Exército, soldado paraquedista do Exército. 

 

O SR. YURI – Mas o senhor que tomou essa iniciativa. 
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O SR. VALDEMAR – Eu queria minha cidadania de volta, só isso, porque tem um 

detalhe aqui gente, porque é muita coisa. Quando eu fui para o interior eles me deram um 

documento para que eu tirasse o restante, os demais, e foi o que eu fiz, esses documentos eu 

tenho até hoje, está aqui comigo, tenho esse documento aqui. Então, o que eu queria é que 

os senhores observassem a minha cidadania, o que eu sou, quero saber o que eu sou, ainda 

estou querendo saber o que eu sou. 

 

O SR. BERNARDO - Mas desculpe perguntar, esses documentos eram em seu nome 

mesmo ou em outro nome? 

 

O SR. VALDEMAR – Em meu nome mesmo. Vejam bem, eu tenho essa 

documentação apresentei para autoridades e até hoje ninguém deu a solução do que eu sou, 

fui militar uma época, voltei, vivi como clandestino, depois voltei a ser militar, depois me 

mandaram para casa, dispensaram. Entendeu, me mandaram para a reserva do Exército, 

como se tivesse servido dois anos, quatro anos lá e fui embora. 

 

O SR. YURI – Só duas perguntas para finalizar, a primeira, se o senhor puder falar, 

quiser falar, o senhor ficou fora do país, em que país ficou, em que período, qual 

documentação saiu, se tinha passaporte? 

 

O SR. VALDEMAR – Não tinha, fui para o Chile,  num lugar chamado... Camata, 

fiquei lá por um tempo. 

 

O SR. YURI – Pós 73? 

 

O SR. VALDEMAR – Não, em 73 não tive condições de ficar lá não. 

 

O SR. YURI – Então foi antes, então no Governo Allende ainda? 

 

O SR. VALDEMAR – Isso. 
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O SR. YURI – E só mais uma coisa, o senhor falou que vários dos seus colegas, 

foram mais ou menos recrutados por esses órgãos que atuavam mais fortemente na 

repressão, por que acontecia isso, quais eram os critérios para se recrutar essas pessoas, 

eram pessoas intelectualmente mais capacitadas, o senhor disse que ficou em primeiro lugar 

no curso etc. quais eram os critérios, quer dizer, era esse o critério ou era outro, quer dizer e 

tinha alguma vantagem do ponto de vista econômico ou de progressão inclusive na carreira 

quando a pessoa atuava  nesses serviços, que imagino que fossem serviços reservados? 

 

O SR. VALDEMAR – A sua pergunta é bastante pertinente. Ninguém... o Centro de 

formação do Exército, no meu entendimento, diga diferente quem quiser, mas, na época foi 

criado pelo Presidente Costa e Silva, que era o sonho dele, pelo que a gente lê era o Centro 

de Formação do Exército. Quando ele conseguiu, porque o Castello Branco não queria, 

quando ele conseguiu fez a nata, entendimento dele, claro, meu entendimento também, os 

critérios eu não sei qual eles usaram. Agora só sei que Guilherme Pereira do Rosário era 

um homem extremamente forte, inteligente, competente, um militar que todo mundo 

gostaria de ser e gostaria de ter a saúde que ele tinha e outros também. Jurandir Ocsondorf 

Fisouza, meu tempo, era menino, garoto, era uma lenda, saltador de salto livre, era uma 

lenda no quartel, se falasse Sargento Ocsondorf, nossa todo mundo queria ser igual. Agora, 

o que foi feito dali para frente eu não posso falar mais nada, eu não participei eu 

simplesmente, eu queria ser militar, eu queria ser paraquedista do Exército, foi meu sonho, 

mas no Exército, por exemplo, que eu via falar, Saturnino de Brito, heróis, João Alves 

Martins, esses atos de heroísmo dessa gente lá na FEB, mesmo essas pessoas, o Batalhão 

Suez que esteve lá no Oriente Médio, mediando uma guerra, morreu gente, essas pessoas. 

Então, a gente fala “poxa vida”, sabe... Então, quer dizer, essas pessoas foram heróis de fato 

do Exército, eu acho, entendeu, então a gente tinha essa visão. Agora, você chega e 

encontra um estado de coisas dessa, é difícil, é muito difícil, a minha vida.  

Diz que no Brasil, estava falando para  a moça ali agora, não pode descumprir mais 

que trinta anos, em pena nenhuma, eu pago há quarenta e pouco, não ser cidadão.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Tem a palavra o Sr. Darci 

Passos. 
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O SR. DARCI PASSOS – Faltou uma pergunta para mim, para nós e para o senhor, 

o senhor passou a ter um serviço secreto de informação apenas, pelo choque do assassinato, 

o senhor resolveu parar até com esse serviço de informação por algum choque, se foi por 

isso,porque parou? 

 

 O SR. VALDEMAR – Eu parei, porque achei que aquilo é uma coisa absurda, não 

se faz aquilo com o ser humano, dominado, uma guerra se mata, duas pessoas se degladiam 

agora uma pessoa amarrada, apanhar amarrada, eu não concebo. 

 

O SR. DARCI PASSOS – Eu estou falando da segunda vez, quando o senhor 

resolveu parar até com aquele serviço da Kombi, entrega de envelopes, observação de ... 

 

O SR. VALDEMAR – Porque eu queria voltar para minha carreira militar, eu queria 

ser o que me propus a ser lá no princípio, lá no passado. Não por escolha de outras pessoas 

que eu seria uma coisa diferente do que eu tinha vontade de ser e que tinha vantagem, vou 

responder agora ao procurador, com o que tinha, essas pessoas eram respeitadas, capitães 

eram, nossa tinha um poder imenso diante de coronéis, essas pessoas eram muito 

respeitadas, porque eles vinham, entendo, no meu modo de ver, eles tinham ali uma 

chancela muito grande da presidência da República, de um lugar muito grande, de muitas 

estrelas no ombro, porque eles podiam muito, podiam tudo, se vocês olharem esse 

documento vocês vão ver o quanto que podia. Então, acho que vantagens tinha, poder é 

poder, eu senti o poder também, algumas vezes que eu sai uniformizado na rua aquela 

época as pessoas tinham medo do militar, tinha cisma do militar. Então, quer dizer, a gente 

sentia isso, agora quem se dá bem pensando dessa forma que viva a vida desse jeito, para 

mim não serviu e não serve. Entendeu, defender a minha nação, já mostrei até em situações 

que tem que ter muita coragem para isso. Agora, agredir uma pessoa amarrada, dominada, 

isso aí não acho justo e não vou achar nunca, nunca, nunca, de jeito nenhum e não me 

propus a isso, por isso eu estou pagando essa pena de quarenta e tantos anos, vivi a minha 

vida sim, porque eu fui buscar um jeito de viver a minha vida, entendeu. Nunca roubei, não 

matei, não torturei, não devo nada à Justiça, nem essa Justiça ...mentirosa que está aqui, a 
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Justiça castres  mentiu aqui, ela mentiu, nem a essa Justiça eu devo. E pode falar que eu 

devo aqui, porque agora, a partir do que escreveram por aí nas Internet da vida eu vou a 

fundo nisso aqui, mas vou no buraco mais fundo se for necessário, vou para cima, na altura, 

porque eu quero que o meu nome seja limpo. 

 

A SRA. AMELINHA – Sr. Valdemar, queria fazer duas perguntas, a primeira a 

respeito daqueles cursos, treinamentos que o senhor se referiu, que o conteúdo era uma 

doutrinação anticomunista do que entendi e eu queria saber, havia métodos de 

interrogatórios, curso técnico, quais eram? 

 

O SR. VALDEMAR – Primeiro, aliás, essa forma de falar sobre a política daquele 

momento, esquerda, direita, que até hoje muito pouca gente entende tudo isso de verdade, 

depois a gente vai aprendendo coisas, o povo, a população infelizmente precisa se educar 

mais. Mas é o  seguinte, desculpe o que eu disse, mas devemos dar mais valor à nossa 

educação e a população precisa se informar mais, se inteirar mais de que é isso, para não 

voltarmos a situações aí complicadas e tem gente que chega a dizer, por extrema ignorância 

que gostaria e tem  saudade da ditadura, a gente ouve isso por aí. Então essa convicção de 

anticomunismo, de anti isso e anti aquilo e que comunista come criancinha, isso é verdade, 

não é mentira que falam, falaram sim e falam, só pegar qualquer site desses da Internet e 

vai ver os absurdos que são falados, as palavras chulas que são usadas contra autoridades, 

quantos comandantes do Exército são pessoas honestas, de bem, comandante  das Forças 

Armadas, são chamados de Melancia por essas pessoas e outros adjetivos piores e muito 

mais feios, que é verde por fora e vermelho por dentro. É isso que eles falam, então quer 

dizer nós temos que entender também a vontade dessas pessoas que volte alguma coisa ou 

que aconteça alguma coisa que seja parecido com que o Brasil viveu, mas hoje estamos 

vivendo outra realidade, entendeu, ninguém precisa pegar mais em armas, armas que temos 

hoje é o voto, é o voto, é ir lá votar naquele democrata, naquela pessoa que realmente quer 

um país melhor para os nossos filhos e netos. Agora, eu acho que chegou a hora do povo 

entender o que aconteceu isso, aprender um pouco do que foi a ditadura e até pessoas boas, 

de índole boa, não imagina o que seria uma ditadura. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Eu só queria tentar detalhar 

um pouco  a pergunta da Amelinha. O senhor fala o seguinte “eu me baseio muito no relato 

oral da pessoa”, chegaram lá no sítio tinha dois tambores, os caras...tinha um tambor e 

montaram o pau de arara e o senhor achava que estava até mais ou menos esquematizado, 

preparado. 

 

O SR. VALDEMAR – Eu acho que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não estou fazendo nenhuma 

pegadinha, fica sossegado, o que eu estou querendo saber é o seguinte, o senhor é uma 

pessoa experiente, o senhor é uma pessoa experiente, o que a Amelinha perguntou e nós 

estamos tentando saber é se nos cursos aquele  clima da guerra fria, e comunismo, inimigo 

externo tomar o país, tinha cursos de técnica, de interrogatório, o senhor fala que num dos 

cursos tinha dois americanos. Isso aí, se o senhor puder responder, estamos percebendo, 

todo mundo aqui é escolado, sabemos a delicadeza desse momento, do seu depoimento, 

estamos valorizando tudo, tudo que o senhor está falando, nós temos uma pergunta 

objetiva, tinha técnica de interrogatório, aí se o senhor puder pode aprofundar um pouco. 

 

O SR. VALDEMAR – Eu posso dizer para o senhor o seguinte, tinha filmes super 

oito passados de vez em quando com a guerra do Vietnã, o que acontecia lá no Vietnã, o 

senhor pode imaginar, slides passados e pode ter uma ideia do que é. 

 

A SRA. AMELINHA – Essas técnicas que eles mostravam era o que eles usavam, os 

americanos usavam no Vietnã e tinha cadeira de dragão, pau de arara? 

 

O SR. VALDEMAR – Não. 

 

A SRA. AMELINHA – Não, só afogamento...? 

 

O SR. VALDEMAR – Tinha muitas outras coisas, acho que brasileiro, são técnicas 

que foram usadas lá, especialmente lá e abriu evento de mulheres grávidas, por aí. 
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A SRA. AMELINHA – A outra pergunta que eu queria fazer, o senhor foi para o 

Chile, o senhor viveu no período do Salvador Allende, no Chile, na clandestinidade, se eu 

entendi. O senhor estava legal...? 

 

O SR. VALDEMAR – Eu fui com uma pessoa amiga minha, que não vou citar o 

nome porque não sei como estão as coisas no país dele e a gente não deve, mas eu fui para 

lá e fiquei até muito bem, trabalhei lá. 

 

A SRA. AMELINHA – Mas não trabalhou com serviço de espionagem? 

 

O SR. VALDEMAR – Não, não, trabalhei para sobreviver. Espionagem, essas coisas 

esqueça, isso aí foi no Brasil uma época  muito ruim da minha vida, coisa que quero nem 

mais lembrar disso na minha vida, o meu trabalho, a partir de 1970, entendeu, foi trabalhar 

para sobreviver, o que é muito difícil já numa situação dessas que eu vivi, é muito difícil. 

 

A SRA. AMELINHA – Mas o Exército e esse pessoal do Centro de Informação do 

Exército não tomou conhecimento que o senhor estava lá no Chile? 

 

O SR. VALDEMAR – Não. 

 

A SRA. AMELINHA- Não?  Não teve, eles não perseguiam, não vigiavam? 

 

O SR. VALDEMAR – Tanto que visitaram a minha casa diversas vezes, entendeu, 

aqui. 

 

A SRA. AMELINHA – Esse pessoal visitava a sua casa? 

 

O SR. VALDEMAR – Claro,muitas vezes. 

 

A SRA. AMELINHA – Mas procurando para saber informações a seu respeito? 
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O SR. VALDEMAR – Eu calculo que procurando para fazer alguma coisa muito 

ruim comigo. 

 

A SRA. AMELINHA – Está bom,obrigado. 

 

A SRA. PATRÍCIA – Sou da “Folha de S. Paulo”, Sr. Valdemar no início o senhor 

comentou quando contou esse caso ao Caco Barcellos, da reportagem da TV Globo, o 

senhor não falou nomes porque estava sendo ameaçado pelo que entendi, eu queria saber 

como foram essas ameaças, o senhor continuou sendo ameaçado depois e o que fez o 

senhor mudar de ideia mais de dez anos depois citar esses nomes aqui e  também queria 

entender o seguinte, qual a sua situação legal hoje, o senhor fala que não tem cidadania, 

como assim, o que o senhor busca hoje exatamente? 

 

O SR. VALDEMAR – Veja bem, na época, vamos por partes aí, eu recebi um 

telefonema no hotel do Leme, no Rio de Janeiro, aliás eu liguei para minha casa e o meu 

filho disse que tinha dois amigos meus lá e passou  o telefone para essas pessoas e a 

conversa, eu não preciso deixar ela ponto a ponto aqui, mas eles me disseram que voltariam 

a visitar caso eu chegasse a fazer o que eu estou fazendo aqui. Entenderam?  

 

O SR. DARCI PASSOS – Mas quando foi essa visita? 

 

O SR. VALDEMAR – Foi quando se estava fazendo a matéria do Caco Barcellos. 

 

A SRA. PATRÍCIA – Quem eram essas pessoas? 

 

O SR. VALDEMAR – Não sei, eu estava muito longe, eu estava a 800 quilômetros 

da minha família e ele sentado na sala da minha casa brincando com os meus filhos. Agora, 

tem os vizinhos, tem um mercado na frente da minha casa, que as pessoas assistem, 

mercado, assistiam muitas coisas ali, na minha ausência, quando não estava. Agora qual a 

outra pergunta que você fez? 
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A SRA. PATRÍCIA – Ainda complementando essa, por que o senhor mudou de 

ideia se o senhor tinha medo de revelar isso na sua época e hoje está revelando? 

 

O SR. VALDEMAR – Eu não mudei de ideia, a minha ideia foi sempre uma só, só 

que existe oportunidades que são favoráveis e outras não, estou com sessenta e poucos anos 

de idade, eu vou morrer daqui a pouco, você vai ter a vida inteira, muitos jovens aqui vão 

ter a vida inteira, eu não, eu vou morrer daqui a pouco, já, isso vai ficar sem acontecer 

nada, vai passar nada e talvez nós vejamos muita coisa ser jogada para baixo do tapete, não 

vai acontecer nada. Então tem uma hora na vida que a gente tem que decidir as coisas. 

Quanto à minha cidadania, eu busquei fazer a minha vida da forma que deu para mim fazer, 

e não vive mal, até me sai bem, criei três filhos, todos homens, mulheres já, tenho netos, 

sem precisar de um tostão do governo, entendeu. Não roubei, não matei, não torturei, não 

fiz nada que pudesse me agravar juridicamente ou moralmente, então estou aqui tranquilo 

falando. Sem que possa ele na frente, tem um doido ali falar, “você”, tem disso, agora a 

gente tem que contar com o Brasil diferente, que eu estou acreditando aqui, estou 

acreditando num Brasil diferente, porque senão não estaria aqui não. 

 

A SRA. PATRÍCIA – Mas quando o senhor falou que quer limpar a situação do seu 

nome é porque o senhor tenta recuperar, qual é  a situação legal? 

 

O SR. VALDEMAR – Eles me chamam aqui no documento de desertor do Exército, 

para o soldado, para o militar a palavra mais doida é deserção, desertor, isso eu não sou. O 

Exército que desertou de mim, foi o que aconteceu, eu queria voltar, tentei voltar, agora eu 

voltar, eu vou ser herói lá morto, que herói é esse? Vai ser um desertor morto, ia estar hoje 

aqui com o pior nome do que eu já estou, qualquer imbecil ai do interior chega, pega um 

papel desse aqui, entrega lá na Internet, o cara lá é desertor, entendeu. E eu na minha 

cidade, eu cheguei a ser diretor de segurança da minha cidade, trabalhei de assessor 

especial de assuntos externos da minha prefeitura, pergunta para o povo da minha cidade 

quem sou eu. Eu tenho aqui comigo medalhas que eu recebi, medalhas  militares, mas não 

foi por torturar, matar, foi agora como civil, entendeu, como civil, tenho várias comendas 
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recebidas. Olha para você ver como sobe e desce as coisas, eu fui boia-fria, fui motorista de 

caminhão, fiz de tudo, mas nunca roubei, matei e torturei. 

 

O SR. DANILO – Eu gostaria de voltar à questão do momento do sítio em São João 

do Mereti, o senhor disse que não pode precisar a localização desse lugar, mas a minha 

pergunta é: durante todo o trajeto quanto tempo que durou esse deslocamento até esse lugar 

e quando os senhores chegaram, se o senhor conseguiu ver condições que indicavam que 

aquele sítio era usado com alguma frequência ou se foi um momento improvisado? 

 

O SR. VALDEMAR – Eu acho que foi um pouco improvisado, mas não naquela 

situação, já vinha sendo usado ali, calculo que sim, agora precisar a distância, eu não  posso 

precisar, primeiro foi  a estrada da Cascatinha, depois fomos para lá. E numa situação 

dessa, entendeu é complicado a gente, entendeu, mas é muito simples foi feito na época,  a 

Rede Globo fez a matéria, foi muito bem explicitado isso aí, aonde é e tal, inclusive parece 

que é um mercado hoje, um grande supermercado, era tudo mato na época. Agora não 

posso dizer para você, calcular 40, 50 minutos eu acho, não estou te garantindo por favor, 

porque hoje tudo que a gente fala aqui amanhã eu vou pagar um preço muito alto eu sei, 

então vamos deixar muito claro isso aí, não tenho certeza. 

 

A SRA. TATIANA FARAH - Sou repórter de “O Globo”, eu queria que o senhor se 

aprofundasse um pouco mais nessa questão do sargento Guilherme do Rosário, eu só disse 

que ele serviu na vigésima sétima com o senhor é isso?  O senhor foi recrutado antes ou 

depois dele, se o senhor depois se relacionou com ele ainda, mesmo tendo vindo para 

Marília, e qual era a relação, que tipo de proximidade o senhor viu entre ele e o comandante 

Fred Perdigão? 

 

O SR. VALDEMAR - Eu estava dizendo para você, quando acharam a agenda do 

sargento Rosário, já era notório que eles tinham uma ligação muito antiga lá de trás, não só 

ele, outras pessoas também e a gente tem que falar  do que a gente viu, mas tem coisas 

escritas e mostram aí que essas pessoas estivessem ligadas  desde muito tempo. E como eu 

disse ninguém, o capitão Wilson ou o Sargento Rosário não ia pegar um automóvel lá no 
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Rio ... “eu vou explodir tudo isso daqui”, inclusive tinha mais dois ...dentro do Pullman, 

pelo que se fala e tem fotos aí que parece que saiu na mídia, então foi lá para acontecer 

alguma coisa. Agora, vamos ser um pouco mais ruins de cabeça do que foram outras 

pessoas e se a gente dissesse que dois, um oficial do Exército, um sargento do Exército, 

especialista em explosivos, porque a gente não dizer que Hilário Colares, Fred Perdigão 

Pereira que estavam lá não queriam explodir os dois para limpar um pouco e acontecer de 

fazer uma... 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Como é, desculpa, Perdigão 

também estava lá no Rio Centro? 

 

O SR. VALDEMAR - Com certeza, com certeza, todo mundo sabe, a mídia sabe, 

todo mundo sabe, ele falou que telefonou para o general Nilton Cruz, falaram das conversas 

que tiveram e falaram, Hilário Corales é quem montava bombas e fazia, isso aí é corrente 

na vida brasileira, mas precisamos parar de ser hipócritas gente, não podemos ser hipócritas 

mais, sabe, quem mandou colocar uma bomba lá no Rio Centro? O sargento vai pagar, o 

capitão Wilson vai pagar, hoje coronel, claro, sei lá, escolheram uma forma, mas foram 

mandados, eles estão obedecendo ordens e ordens de gente pesada, porque valia tudo. 

 Os senhores acham, por que não acharmos também, já que se fala tanta coisa da 

gente, vamos falar um pouco dos outros também. Não estavam queimando arquivo ali, 

porque dispositivo de disparo a distância aquela época já existia tecnologia para isso e 

muito, um homem que tem conhecimento de explosivo, estourou uma bomba no colo  e 

quase mataram o capitão que estava junto do lado. Eu não quero ser perito como outros aí 

não, mas já que falam, me dá o direito de pensar dessa forma. Ninguém ia lá à toa, falar “eu 

vou matar mil pessoas, duas mil pessoas aí com bombas não”, é uma coisa muito bem 

pensada e porque não esconder outras coisas matando aqueles dois militares que estavam 

ali; dispositivos de disparo a distância já existia há muito tempo, há muito tempo e quase 

mataram um e quase se mataram, não sei, não posso dizer, porque aquilo ali não foi 

apurado de fato gente, não foi apurado. E nós ficamos aqui, sabe, discutindo quem nasceu 

primeiro o ovo ou a galinha, mas é  muito simples, se quiser apurar vai apurar, como o caso 

também do Rubens Paiva, patrono aqui desta Comissão, está lá escrito pelo Exército. 
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Capitão Raimundo Ronaldo, sargento ... e Jurandir Ocsondorf. Então, essas pessoas que 

estiveram, últimas pessoas que estiveram com o Deputado Rubem Paiva, chamava para 

conversar, vamos conversar aqui. Agora vocês acham que eles foram lá, mataram, 

torturaram, fizeram com o Deputado Rubem Paiva, sei lá, ninguém sabe o que aconteceu, 

mas porque eles queriam, eles estavam querendo também fazer, não estou advogando para 

ninguém não, só estou sendo aqui justo. Tem alguém que mandou e está morrendo todo 

mundo, todo mundo, nós todos vamos morrer já, nós que somos dessa época e vai ficar 

tudo isso nas costas de quem, daquele um que estava ali por último. Mas sabe-se lá se 

foram eles que fizeram isso, que agrediram, porque o superior manda e mandava muito 

nessa época, vai lá e faz. Então, temos que saber isso aí de fato, talvez tem gente pagando 

pelo que não deve e muitos também às vezes não estão aí tendo o merecimento de culpa. 

Então precisa procurar culpados, agora é fácil fazer isso, não é difícil, é só ter vontade e 

deixar de hipocrisia, só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Tem a palavra o Sr. Roldão. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - Eu sou jornalista, sou repórter do Jornal “O Estado de 

S. Paulo”, o senhor citou o caso aí de uma metralhadora, que se quisesse seria possível 

rastrear na mão de quem ela teve, pessoa por pessoa, que o Exército teria esse registro. Eu 

queria saber do senhor se o Exército também tem o registro, a informação que eu tenho é 

que sim, eu queria que o senhor confirmasse de todos os passos, por exemplo, de cada um 

de seus militares. Então, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, se é verdade que 

nesse dia o Fred estava em tal lugar, a serviço de quem ele estava, sob o comando de quem, 

o Exército tem todo esse espaço dos seus militares registrados? 

 

O SR. VALDEMAR - Duvido muito. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - Mas o senhor quando foi lá e viu os seus documentos, 

o senhor viu que tinha uma documentação de todo o seu estado, embora falsificada a data, 

mas eles acompanhavam, o senhor sabia, eles têm exatamente o que o senhor fez no 

Exército, o que o senhor não fez, sob o comando de quem o senhor esteve. 
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O SR. VALDEMAR - Deveria, isso sim, com certeza. Agora, quando o senhor fala 

no S-dois, é um serviço reservado, entendeu, isso aí pouca gente sabe, porque já se diz é um 

“serviço reservado”, então a pessoa vai fazer uma coisa que não é para todo mundo saber 

entendeu. E outra coisa, muitos documentos já tem militares dando aí depoimentos que 

foram queimados, consumidos. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - O senhor acredita nisso? 

 

O SR. VALDEMAR - Acredito e tenho plena certeza que aconteceu muito disso por 

aí. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - O senhor tinha um codinome quando trabalhava nesse 

serviço? 

 

O SR. VALDEMAR - Não tinha codinome não. 

 

O SR. ROLDÃO ARRUDA - Mas era comum ter codinome? 

 

O SR. VALDEMAR - Era comum. 

  

O SR. ROLDÃO ARRUDA - Ok, obrigado. 

 

O SR. TALES MAURÍCIO - Da Rádio CBN, sobre o episódio lá no sítio de São 

João do Mereti, eu queria saber se o senhor de fato viu o Fred Perdigão atirando no casal e 

se não viu como o senhor tem essa certeza de que foi ele? 

 

O SR. VALDEMAR - Eu vi, eu estou dizendo “eu vi”, e se abaixou, quase de 

joelhos, colocou a mão, e deu um tiro na cabeça de cada um. 
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O SR. VASCONCELOS - Repórter do portal ig, queria entender um pouquinho 

melhor essa questão do Guilherme do Rosário e o Wilson, pelo que você fala aí, eles 

aparentemente poderiam ter sido queimados como arquivo. Você sabe se eles tiveram 

envolvimento em outras situações que não sejam essa do Rio Centro, porque aparentemente 

se tratava de uma mesma equipe ali? 

 

O SR. VALDEMAR - Exatamente, inteligente a sua pergunta, só que a resposta da 

minha vontade eu não vou poder te dar, mas o caminho talvez seja esse aí, do seu 

raciocínio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Repete Valdemar. 

 

O SR. VALDEMAR - O caminho seria o raciocínio desse moço que me fez a 

pergunta agora. Eu não posso responder do jeito que eu gostaria de responder, porque eu 

não posso falar uma coisa que não tenha certeza. 

 

O SR. ... - Da mesma forma que o rapaz lá, o Vitor, você ouviu o general dizer que 

esse cara foi morto por fulano etc. há outros casos semelhantes envolvendo esses militares e 

que você tenha também ouvido falar “an passan”? 

 

O SR. VALDEMAR - Uma equipe perita em bomba, só, botava artefatos, explosivos 

aí em bancas de jornal e em outros lugares, esse é o critério de analisar pela história, não 

vou pagar mais esse preço. Desculpa, mas muito inteligente a sua pergunta e raciocínio 

muito importante. 

 

O SR. DANILO - Eu tenho uma dúvida, o senhor falou bastante, por exemplo, o 

Perdigão acabou assassinando o casal, quem ordenou então ele estar fazendo o assassinato e 

seria a mesma pessoa que convocou o senhor para essa missão secreta e se essa foi a 

primeira missão secreta do senhor ou tiveram outras? 
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O SR. VALDEMAR - Não, essa foi a primeira. Aquela história de fotografar lá pelas 

passeatas da vida, pela rua, algumas vezes também porque eu estava fazendo curso, mas as 

ordens ele recebia diretamente dele mesmo, essa pessoa tinha muito poder, você não tem 

ideia do poder que essas pessoas tinham. Particularmente quem era do centro de informação 

do Exército, eles vinham com um poder muito grande, outros militares tinham até receio de 

tratar com eles, eu assisti isso. 

 

O SR. DARCI PASSOS - Dessas figuras que se fala como comandantes de 

repressão, Perdigão, Paulo Magalhães, o senhor conheceu o Carlos Alberto Brilhante 

Ustra? 

 

O SR. VALDEMAR - Só por televisão e ouvi falar. 

 

O SR. DARCI PASSOS - Depois, não na época? 

 

O SR. VALDEMAR - Ouvia falar sim, na época o Major que tinha aqui em São 

Paulo. 

 

O SR. DARCI PASSOS - Mas o que ouvia falar?   

 

O SR. VALDEMAR - Existia um major aqui em São Paulo, isso também depois, na 

minha época não existia nada, na minha época não existia nem DOI-CODI  existia, era 

simplesmente, foi depois que eu já estava fora que eu ouvi falar e ouvi falar agora 

recentemente que ele fez um depoimento aqui na Comissão da Verdade, eu assisti inclusive 

o depoimento. 

 

O SR. DARCI PASSOS - Em Brasília? 

 

O SR. VALDEMAR - Em Brasília, aliás, desculpa, e só. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos concluindo, 

alguém gostaria, a Suzana, Kussinski, o senhor gostaria? 

 

O SR. OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA - Nesse período de vida do meu 

irmão nós pudemos acompanhar com muito sofrimento, porque teve momentos dele 

confessar a mim que preferia ter sido morto no passado do que viver a vida que ele estava 

passando e nós todos sofremos, inclusive minha mãe sofreu muito. É o que eu tinha a dizer. 

 

O SR. EDUARDO - Da Rede Brasil Atual, o senhor disse no fim do seu primeiro 

depoimento, “vou pagar caro”, ou entendi mal, o senhor teme alguma coisa ainda? 

 

O SR. OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA - Temo sim, eu sei que tem gente 

por aí, existem talvez não convivam com isso ou convivam, mas nesse aspecto eu posso 

dizer para vocês que tem gente ainda por aí que, vamos voltar um pouquinho aqui do que 

foi falado, nós vimos que um depoimento do cidadão, bate-se na mesa como se tivesse o 

AI-5 na outra, ainda, entendeu. E isso é grave, isso é muito grave, nós vivemos o absoluto 

Estado de Direito nós vivemos hoje, conforme a nossa Constituição de oitenta e oito, sabe, 

mas nós vemos figuras, tratar de assuntos, aliás, se pudesse aqui dizer para autoridades, 

estamos aqui numa Casa de Leis para rever algumas situações, como a pessoa pode ofender 

a outra de uma forma nefasta, ruim e ficar por isso mesmo e as pessoas ficarem aí nos seus 

clubes, se vangloriando e dizendo isso e aquilo, sabe, balançando as medalhinhas aqui, 

dizendo que fez e aconteceu e ficar xingando as pessoas, isso precisa ter um basta, 

arruinando a vida das pessoas, como é arruinar a minha vida. Não bastou não, eu não ficar 

dentro desse contexto ilegal no passado, agora arruinar a minha vida, acabaram com a 

minha vida. Porque as pessoas não querem saber não, está lá escrito, está na internet, 

“quem falou?” “Foi um general, foi um coronel”, mesmo que esteja, já foi, já está lá com o 

seu chinelinho, com o seu pijama, mas ele tem a patente, escreveu lá, “fulano de tal falou 

isso aqui do Valdemar de Oliveira”, ele é desertor do Exército. Então qualquer imbecil, 

cretino lá vai pegar e levar isso aqui lá e mostrar para todo mundo, como fazem com a 

Presidenta da República, como fazem com os comandantes militares hoje, desrespeitam 

sem o mínimo de pudor e não acontece nada e continua se fazendo. Aliás, tem outros até no 
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exterior que se postam de donos da verdade, da direita extrema e querem julgar a todo 

mundo e acabar com a vida de todo mundo. 

 

O SR. MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA - Sou sobrinho do Valdemar e filho 

do Osvaldo, eu só ouvi uma frase há alguns dias e que cabe como uma luva no dia de hoje, 

que é a verdade não é filha da autoridade, a verdade é filha do tempo e aí está a verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sr. Valdemar, eu queria pedir 

para o senhor fazer agora uma fala de fechamento e agradecer a sua vinda, o seu 

depoimento, que eu estou numa posição que não tenho nada que emitir posição pessoal, 

mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não acredito que, apesar da chamada 

democracia, o Estado secreto, o Estado oculto está desmantelado, eu acho que esses 

organismos estão intactos, vinte e quatro horas vigiando a gente, gravando a gente, 

seguindo a gente, em diferentes departamentos, mas desde Abin, acho que a coluna aí está 

mantida. Apesar desse estado secreto e o governo não resolveu ainda encarar esse estado 

secreto, esse estado paralelo, tanto é que toda a responsabilidade do governo brasileiro foi 

transferida para a Comissão da Verdade e  a Comissão da Verdade nunca vai abrir os 

arquivos e abrir os segredos se o governo brasileiro não enfrentar esse estado paralelo, eu 

queria fazer, apesar de todas essas dificuldades o senhor está lutando bravamente para que a 

sua condição de soldado, de militar seja reconhecida. O senhor podia falar um pouco sobre 

isso? 

 

O SR. VALDEMAR - Tempos atrás, como eu disse, eu queria que as coisas 

ficassem mais claras a respeito da minha vida, não só dos fatos acontecidos, mas da minha 

vida, que cidadão eu sou, eu comecei a minha vida pensando que ia ser um militar, que eu 

ia ser um militar do Exército, um paraquedista do Exército. Chegou determinado tempo 

aquilo foi tirado do chão, eu fiquei sem chão, porque mudou tudo, não era aquilo que tinha 

na mente que ia acontecer na minha vida futura, então é uma decepção muito grande a 

respeito da época, da situação, mas me orgulho muito de ter usado uniforme do Exército 

brasileiro, o meu brevê de paraquedista, que é o mesmo do  capitão Sérgio Macaco, o 

mesmo e vamos ver o que acontece, vamos lutar, enquanto a gente tiver um pouquinho de... 
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“vamos lutar” e se vier as forças  do mal nós já lutamos tanto contra isso, um pouco mais 

um pouco menos acho que não vai doer, vamos ver o que acontece no nosso Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguma outra questão, alguma 

outra dúvida, podemos encerrar?  Se quiser falar... 

 

O SR. VALDEMAR - Eu só quero agradecer a oportunidade aqui de estar falando 

aqui, no passado a gente encontrar o local, me perdoe, mas para a gente poder colocar isso 

aqui, ter um registro para que a gente pudesse tomar uma iniciativa outra a respeito desses 

fatos ou da vida da gente, foi muito difícil, eu não consegui, apesar de estar documentado 

aqui que procurei autoridades para falar sobre isso, falei, mas eu fui enganado, a verdade 

foi essa, eu fui enganado e a consciência que eu tenho é essa, mas vamos ver o que 

acontece daqui para frente. Estou tendo essa oportunidade aqui e estou dando também 

oportunidade que as pessoas perguntem e fiquem conhecedoras pelo menos da época que 

eu vivi e do meu parecer sobre isso, nós vivemos hoje como eu disse numa democracia, 

muito pouca gente pode gostar disso, pode entender isso, não é feio ser democrático, é 

muito bonito. Quando a gente aprende isso a gente fica muito feliz e ver que o país da gente 

está num caminho aí que apesar das dificuldades parece que uma hora ou outra vamos nos 

enquadrando numa situação melhor para o mundo, para o nosso país, para os nossos filhos 

verem, para os nossos netos verem. O que passou é aprendizado, o que vem pela frente 

também é aprendizado, também vamos aprender a tocar o nosso barco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, as portas 

estão abertas ao senhor, o que o senhor puder mandar de documento, de informação, o 

Brasil está precisando. Muito obrigado. 

A sessão está encerrada. 

 

*      *     * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 56ª Audiência Pública, 16 de julho de 2013. Está 

instalada a 56ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva, no dia 16 de julho de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Dom Pedro I, 

para oitiva de depoimentos sobre o caso Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter. Nós vamos 

fazer a leitura do testemunhal e, depois, nós vamos passar para a composição da Mesa e os 

depoimentos.  

Então, o Koba vai fazer a leitura do testemunhal do Rui Pfützenreuter.  

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Bom dia a todos e todas.  

Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter, morto em 14 de abril de 1972. Data de 

nascimento, 3 de novembro de 1942; local de nascimento, Orleans, Santa Catarina, Brasil. 

Organização Política: Partido Operário Revolucionário Trotskista – PORT.  

Dados biográficos. Foi aluno do grupo escolar Costa Carneiro em sua cidade natal, e 

concluiu o curso ginasial no Colégio São Ludgero, em Tubarão, Santa Catarina. O 

científico, atual ensino médio, foi cursado em Blumenau, Santa Catarina; mudou-se para 

Porto Alegre, onde se formou em Jornalismo e Sociologia pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul.  

Em dezembro de 1964, escrevia para vários jornais, organizava grupos de estudo e 

debates, e dava palestras sobre a situação nacional e os caminhos da revolução brasileira. 

Em 1964, foi preso pelo Exército, em Porto Alegre; mudou-se para São Paulo, com o 

objetivo de organizar o PORT. Sendo um dos seus principais dirigentes, trabalhou em 

diversas empresas metalúrgicas, dentre elas a MWM e Chiaroni.   

Dados sobre sua prisão e morte. Preso por agentes do DOI-CODI de São Paulo, em 

14 de abril de 1972, foi morto, sob torturas, nas dependências desse órgão, no dia seguinte.  
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A seguir, trechos da carta do seu pai ao presidente da República, general Emílio 

Garrastazu Médici, datada de 16 de maio de 1972, em que descreve a angústia de sua 

busca:  

‘Há dias, fui avisado de sua prisão, pela polícia política, em circunstâncias 

nebulosas, pois nunca mais foi visto; estando, pois, desaparecido desde que foi detido, em 

São Paulo. Dirigi-me à ‘Operação Bandeirantes’ e ao DOPS, no dia 7 do corrente, onde me 

informaram: ‘Nada consta’.  

Me dirigi, novamente, ao DOPS no dia 11, onde, uma vez mais, recebi uma resposta 

negativa; e, dali, fui à OBAN – DOI-CODI de São Paulo, onde, indignado e angustiado, 

faço um pedido dramático e em alta voz que me dessem notícias de meu filho; que, ao 

menos, reconhecessem sua prisão e que me dissessem quando poderia estar com ele.  

Nada quebrou a frieza dos funcionários – nenhum deles; e todos sabiam da “via 

crucis” em que havia se transformado minha vida; nenhum deles se dignou a dizer uma 

orientação para localizá-lo; nada.  

Nenhum disse o que todos sabiam – e que temiam, e temem, que seja público. Deste 

órgão (OBAN) me dirigi, numa última tentativa, ao Instituto Médico Legal, onde, 

simplesmente, me informaram que Ruy deu entrada (em linguagem clara, morto) no dia 15; 

e, no mesmo dia, foi enterrado no Cemitério de Perus.  

À minha pergunta, responderam simplesmente: ‘Vá ao DOPS’. Para obter a 

autorização para retirar a certidão de óbito, e a autorização para transportar o corpo para sua 

terra natal, um funcionário de nome Jair Romeu me deu um papel com o nome do delegado 

Tácito, do DOPS. No DOPS, o delegado Tácito me disse desconhecer o caso; e que 

voltasse na próxima segunda-feira, dia 15. Na data indicada, fui ao DOPS; o Dr. Tácito 

encaminhou-me ao Dr. Bueno, que me encontrou, entre vários papéis, a certidão de óbito e 

uma fotografia de meio corpo, de meu filho depois de morto. Nesta foto aparecem duas 

nítidas manchas escuras. 

Na certidão de óbito consta como causa da morte anemia aguda traumática; atestado 

assinado pelo médico Isaac Abramovitc. O que me causa muita estranheza, senhor 

presidente, é o fato de que o atestado não explica o motivo que causou a anemia. A isto, se 

juntam os detalhes – manchas escuras, que aparecem na foto. Eu pergunto: que tipo de 

tratamento teve meu filho, antes de morrer; ou, o que é o mesmo: o que causou 
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concretamente sua morte? Segundo estou informado, de maneira limitada, a imprensa 

denuncia maus tratos a presos políticos; tenho sérias dúvidas se meu filho não foi torturado 

antes de morrer, ou se não foi morto, exatamente, em consequência delas...  

Tenho um passado limpo de serviços prestados à nação; e a consciência limpa, para 

exigir o castigo para os assassinos. E, se tomo a iniciativa de denunciar e usar todos os 

canais para castigar os responsáveis, e conseguir dar a meu filho um enterro digno, em sua 

terra natal, é para que, amanhã, outros pais não tenham que, amargurados e 

silenciosamente, enterrar seus filhos.  

Como se fosse possível enterrar, junto a seus corpos, suas ideias, suas lembranças e 

a força renovadora de sua juventude. Uma grande lição a vida me ensinou – e, meu filho, 

mais do que ninguém – a lição da solidariedade humana. 

Em seguida, foi exigido que assinássemos um documento, confirmando que 

teríamos um encontro com uma pessoa de nome Gustavo; e que nós poderíamos morrer. 

Como nos negássemos a assinar tal documento, como absurdo – pois ninguém, em sã 

consciência, assina sua própria sentença de morte – fomos torturados; e, no fim de um certo 

tempo, um torturador assinou o documento em meu nome, e ficamos, durante cinco meses, 

incomunicáveis”.  

Tem um erro aqui, nesse memorial.  

 

(Inaudível.) 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Então, misturou; é, houve uma mistura, 

mesmo, aqui; sobrepôs um ao outro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Continua lendo a carta. 

  

O SR. RICARDO KOBAYASHI – “E, se tomo a iniciativa de denunciar e usar 

todos os canais para castigar os responsáveis, e conseguir dar ao meu filho um enterro 

digno, em sua terra natal, é para que, amanhã, outros pais não tenham que, amargurados e 

silenciosamente, enterrar seus filhos. Como se fosse possível enterrar, junto a seus corpos, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



4 
 

 

suas ideias, suas lembranças, e a força renovadora de sua juventude. Uma grande lição a 

vida me ensinou – e meu filho, mais do que ninguém – a lição da solidariedade humana”.  

Uma versão dessa carta, em espanhol, foi encontrada nos arquivos do extinto DOPS 

de São Paulo. Cópias das cartas foram entregues aos líderes dos dois únicos partidos legais 

na época, Arena e MDB; e ao CDDPH; e aos organismos de direitos humanos da ONU e da 

OEA.  

Ela foi lida, na tribuna da Câmara dos Deputados, pelo parlamentar do MDB 

gaúcho, Nadir Rosseti, em 12 de junho de 1972; sendo apoiado, com apartes de outros 

Parlamentares – como Lysâneas Maciel, Marcos Freire, Jota G. de Araújo Jorge, e Gerson 

Barreto.  

Rui – que fora enterrado no Cemitério Dom Bosco, em Perus, como indigente – 

graças aos esforços de seu pai, acabou tendo seus restos mortais transladados para o jazigo 

da família, em Santa Catarina. Nessa ocasião, ainda sob o domínio da ditadura, a Câmara 

de Vereadores de Orleans, em corajosa atitude, votou a lei que deu o nome de Rui a uma 

praça daquela cidade.  

Na mesma época, os formandos da primeira turma de comunicação social da 

Universidade Federal de Santa Catarina, o escolheram como patrono.  

O relatório do Ministério da Marinha, entregue ao ministro da Justiça Maurício 

Corrêa, em 1993, afirma que Rui “Foi morto, em tiroteio com agentes de segurança, em 15 

de abril de 1972”. O relatório do Ministério da Aeronáutica informa que “em 15 de abril de 

1972, em São Paulo, ao receber voz de prisão, sacou de sua arma e atirou na equipe de 

segurança, sendo ferido; mesmo assim, conseguiu evadir-se aproveitando a escuridão; 

porém, caiu adiante, sendo conduzido ao hospital e falecendo no trajeto”.  

O exame de necropsia foi realizado pelo IML de São Paulo, em 26 de abril de 1972, 

11 dias após sua prisão, e a data oficial de sua morte. A solicitação de exame foi assinada 

por um “T”, de terrorista, termo utilizado para se referir aos perseguidos políticos. O laudo, 

de Isaac Abramovitc, não registra as escoriações e marcas de hematomas, que são visíveis 

na única foto do rosto de Rui, encontrada no arquivo do DOPS - São Paulo; mas descreve 

tiros, que não estavam visíveis.  

“Nota-se ferimentos – semelhantes àqueles produzidos pela entrada de projeto de 

arma de fogo – na face anterior do terço médio do antebraço direito, que saiu na face 
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anterior, após fratura de dois ossos do antebraço, a este nível. Nota-se orifício de entrada na 

face lateral do hemitórax direito, na linha axilar posterior, na altura do 9º espaço intercostal; 

esse projétil, após transfixar o lobo interior do pulmão direito e o lobo superior do pulmão 

esquerdo, alojou-se no tecido celular subcutâneo da região mamária esquerda”.  

Rui foi identificado, não se justificando o seu sepultamento como indigente; a 

ocultação de seu corpo, da família, teve o objetivo de impedir qualquer esclarecimento 

sobre sua morte.  

O legista Antenor Chicarino, por ocasião de instrução dos processos disciplinares do 

Cremesp contra os legistas que assinaram laudos falsos de mortos e desaparecidos políticos, 

iniciados nos anos de 1990, afirmou que o laudo de necropsia de Rui é extremamente 

sucinto, e não descreve as várias lesões na face, mostradas na fotografia. Além disso, 

atestou, também, que a lesão descrita no exame interno, não é imediatamente mortal.  

O Dr. Dolmevil afirmou que o laudo é de péssima qualidade técnica, omisso e 

incompleto. Não detalhou as orlas e zonas dos orifícios de entrada dos projeteis; não 

descreveu suas trajetórias, e não fez referência à hemorragia externa. Além disso, asseverou 

que a hemorragia interna de 500 mililitros, não foi suficiente, para justificar a causa da 

morte, como anemia aguda traumática.  

Em relação à fotografia, o laudo omitiu as lesões na face e equimose transversal, 

paralela à gola esquerda da camisa – produzidas por compressão do tipo estrangulamento. 

Declarações dos presos políticos Aybirê Ferreira de Sá e Almério Melquíades de Araújo, na 

Justiça Militar, denunciaram a morte, sob tortura, de Rui Pfützenreuter no DOI-CODI de 

São Paulo. A relatora do caso 144/96 na CEMDP, Suzana Keniger Lisbôa, votou pelo 

deferimento, sendo aprovado, por unanimidade, em 29 de fevereiro de 1996. Em sua 

homenagem, foi dado seu nome a ruas nas cidades de Criciúma e Florianópolis, em Santa 

Catarina; e no Rio de Janeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos prosseguir. Vamos 

fazer a composição da Mesa. Queria convidar, para vir à Mesa, o Rogério, irmão do Rui. 

Queria, também, convidar a Regina Célia, irmã do Rui; por favor. O Rui, sobrinho. Queria 

convidar o Almério Melquíades; vem para a Mesa. O Barnabé está aí? Queria convidar o 

Barnabé, também. Barnabé fica lá, ao lado do Rui; não, o Barnabé fica aqui; e, o Cláudio, 
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fica ali. A Helena está aí? Helena, vem para a Mesa. Beto, você prefere ficar 

documentando; ou prefere ficar aí? Então, tá bom. Oscar, você poderia vir para a Mesa, por 

favor? Substitui essa cadeira; substituiu. O Cláudio está aí? Não, o Cláudio está lá. Aí, a 

gente vai fazendo essa sequência de depoimentos.  

Rogério; queria agradecer a toda família, que vocês vieram aqui. Dá um microfone 

sem fio, por favor. E queria que você pudesse iniciar já, imediatamente, seu depoimento.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Eu quero agradecer à Comissão 

Estadual da Verdade de São Paulo, por dar esse espaço importante para o depoimento da 

família, e também de seus companheiros, em nome do Deputado Adriano Diogo. E 

consideramos isso um evento importantíssimo para resgatar a memória, e a consciência 

política, de Rui e seus companheiros.  

Eu organizei a minha intervenção em três partes. A primeira para falar do aspecto da 

morte, da vida do Rui, principalmente como ele morreu, porque a gente já sabe. A segunda 

parte, a minha irmã pode participar mais, também; até o próprio Rui, que é sobrinho do Rui, 

falando de alguns aspectos da vida dele, da sua juventude, da vida com a família; e como 

ele se formou essa pessoa com visão pública e revolucionária. E a terceira parte, queria 

fazer um debate mais contundente, mais político, em defesa das suas ideias; em defesa da 

verdade sobre as ideias, que meu irmão, infelizmente, foi interrompido na sua vida.  

Então, a primeira parte – eu queria também saber sobre o tempo, porque a gente 

quer ser o mais rápido possível para que isso não se estenda; aqui, todos devem ter seus 

compromissos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Obrigado. Então, Deputado, a minha 

preocupação primeira, aqui, é sobre o encaminhamento, que até agora tem ocorrido, sobre a 

morte do Rui. Foi divulgado; nunca, ninguém viu como aconteceu a morte dele. A versão 

oficial é de que ele – da ditadura – é de que ele reagiu, saiu correndo; reagiu, e levou esses 

tiros. Então, há muita contradição em todos os atestados, todas as declarações; nada se 

encaixa, nada se encontra. Meus pais morreram sem saber como ele morreu.  
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Desculpe a minha emoção; eu preciso me controlar, um pouco, para fazer a razão 

prevalecer aqui; porque, aqui, não é um depoimento apenas de um irmão. É um depoimento 

de uma pessoa que, também, assumiu a causa dele; e de tantas pessoas que o seguem, como 

exemplo de luta, em suas devidas posições e situações.  

Então, a morte do Rui está completamente sem esclarecimento. Eu acho que os 

companheiros, aqui, poderão depor, assim, mais de imediato; porque poderão elucidar, e 

dar alguma contribuição, no sentido, também, de, talvez, encaixar alguma versão, que 

possamos saber como ocorreu esse episódio. Porque os laudos, já analisados – como foi 

citado aqui – não se encontram, e trazem muitas dúvidas com relação a esse episódio.  

O meu pai, quando foi avisado que o Rui estava preso, vocês viram no depoimento, 

ali, que ele foi várias vezes enganado; não queriam, de forma alguma, que ele soubesse; não 

sabiam de nada, do Rui. E nos atestados constam o nome dele; eles tinham identidade, 

tinham endereço; então, isso mostra que; com poucas semanas, já, da morte dele, eles já 

procuravam esconder o Rui – o corpo. Não temos dúvida de que isso seria para que não se 

averiguasse as causas da morte dele.  

Eu trouxe aqui, deputado, e vou deixar para essa Comissão, um livro – que é o 

dossiê que foi feito pelo Governo – do qual a família teve um reconhecimento sobre a 

morte do Rui; e trago, também, um CD com fotografias da ossada de Rui. Porque, eu 

mesmo, retirei a ossada do meu irmão de um caixão lacrado de zinco; porque meu pai fez 

um pedido muito forte, para mim, para que fizéssemos um túmulo, uma capela mais 

organizada, naquele local onde o Rui estava enterrado.  

Então, em 1997, aproximadamente – talvez precipitadamente; mas foi pedido do 

meu pai – eu tirei aquela ossada de lá; sozinho, fiz isso, de um túmulo de dois metros de 

profundidade, mas tive o cuidado de tirar tudo que foi dele. Tudo que era dele – a ossada. 

Eu tenho várias fotografias; e eu acho que um perito, um estudante qualquer, de medicina, 

pode ver que há vários ossos quebrados de várias maneiras – costelas; os ossos maiores. Eu 

acredito que algum seja esse, aqui, da mão. Não é osso com orifício de bala; é trincado. 

Talvez, por torturas que ele tenha passado nessa sua...  

Então, o que poderia ser analisado, é como todos esses laudos se desencontram. 

Esse médico que fez – esse perito – que é o Isaac Abramovitc, fez vários laudos naquela 

época; e ficou constatada a contradição de todos esses laudos.  
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E é sabido que havia uma conivência, dessa equipe médica e torturadores, para que 

se deturpassem os verdadeiros motivos da morte dessas pessoas. Então, é um lado 

melancólico a gente falar, aqui, sobre essa situação do Rui; mas eu vejo como necessário, 

ainda, para que esclareçamos isso.  

Então, o laudo – a morte declarada, foi dia 15 de abril; e meu pai, quando esteve em 

Perus para buscar o corpo, marcava como enterrado dia 20 de abril de 1972; então, aí, já 

havia uma contradição; e o Isaac, esse médico, assinou esse atestado 11 dias depois, dia 26; 

porque, naturalmente, houve uma preparação de como – uma época de muitos 

companheiros caídos – eles tinham que preparar, minuciosamente, como justificar isso para 

a família, futuramente, se alguma...  

Porque, também, não esperavam a forte campanha que meu pai fez mundialmente 

pelo porte. Fez essa carta que foi, parcialmente, aqui, lida; foi lida no Congresso Nacional 

pelo nobre deputado Nadir Rosseti, corajoso; que, depois, veio a ser cassado; um dos 

motivos foi a leitura dessa carta.  

Então, todas essas contradições de dados. Eu pediria, à Comissão, que apurasse essa 

ossada; investigasse em que estado está, como ocorreu, porque todos aqueles ossos 

quebrados; as próprias fotografias dos laudos já mostram – havia muitas manchas, no rosto 

do Rui, que ficaram marcadas nas fotografias, claramente; estão aqui no dossiê.  

Então eu posso, nessa primeira parte, pedir que se esclareça – a Comissão – que se 

esclareça o porquê – como aconteceu. Eu acho que o Almério; um companheiro me falou 

que; na prisão; ouviu-se que um policial muito arrogante disse: “Vocês, agora, têm um 

presunto”. E veio a se saber, depois, que era da morte do Rui. Importante saber quando foi 

falado isso, se alguém esteve nessa situação; mas eu acho que a ossada seria um laudo, uma 

averiguação muito importante.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você, só para eu entender 

direito; você quer que eu ponha o CD das ossadas para você descrever as partes trincadas, 

fraturadas; ou você prefere que a gente prossiga nos depoimentos? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Eu acho que nós podemos prosseguir; 

porque isso aí, talvez, um perito facilmente vai conseguir descrever.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu pensei que você quisesse 

incluir, na sua exposição... 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Senão, vai alongar muito a sessão.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem problema nenhum. 

Eu acho até bom. Vamos ouvir os outros, então? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí, Vivian, eu queria pedir 

para você ver que condição está, para abrir esse documento. Então, posso passar para a sua 

irmã.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Só para encaminhamento; eu acho que 

esses companheiros querem fazer seus pronunciamentos, e estão livres para expor o que 

precisarem. Mas há um pequeno minuto, se alguém sabe de alguma coisa dessa situação, 

para constar nessa ata, digital, dessa reunião; se alguém sabe de alguma coisa pequena 

sobre isso, inicialmente ou posteriormente, citar aqui, já que, hoje, é o momento 

adequadíssimo para que esclareçamos, já, essa situação, que a família obscurece sobre isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Em seguida vamos 

passar para o Rui. Então, agora vamos falar o capítulo dos companheiros. Quem seria, dos 

companheiros, que estaria mais organizado? É o próprio Almério, que faz em primeiro 

lugar? Ou é o Oscar? Quem gostaria de? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – A situação toda, tem a ver com a casa 

onde eu morava.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Então, o sr. fala o seu 

nome, e aí fica livre para falar. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Meu nome é Barnabé Medeiros Filho; 

eu fui militante do PORT e companheiro de militância do Rui.  

O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu fui preso no dia 12 de abril de 1972; e, 

devido à minha prisão, minha casa foi ocupada por agentes do DOI-CODI. Minha casa 

ficava na Rua General Salgado dos Santos, número 25, na região de Vila Alpina, em São 

Paulo. Essa casa foi ocupada; e, a partir daí, se transformou em uma armadilha.  

Eu estava, portanto, preso no DOI-CODI. No DOI-CODI, conversando com 

companheiros que também estavam lá, soube – creio; imagino que – através do Aybirê 

Ferreira de Sá, que o Rui havia ido dormir na minha casa no dia 14, à noite – porque 

havíamos programado uma reunião do partido, para esse local, no dia 15, sábado. Creio que 

foi através do Aybirê, que eu soube disso, porque nessa época Rui estava hospedado na 

casa do Aybirê.  

Então, pela informação que nos chegou, o Rui teria ido dormir na minha casa; e, a 

partir daí, deduzimos então que ele, ao chegar, viu que a casa estava ocupada e tentou fugir. 

Isso é apenas uma dedução; ninguém viu isso.  

O que eu posso dizer, também, é que eu não vi o Rui no DOI-CODI. Não sei, dos 

outros companheiros, se o teriam visto. Eu não soube. Até onde eu sei ninguém viu o Rui 

no DOI-CODI. Há essa informação que o Rogério trouxe, de que um tira nos disse “Vocês, 

agora, têm um presunto”, de maneira – um escárnio, que eles se referiam, assim, aos 

cadáveres produzidos pela Repressão – e soube, ou devo ter ouvido, que alguém, algum dos 

presos, teria visto o Rui, morto, no DOI-CODI. Vivo, não tenho informação de que 

ninguém tenha visto. Portanto, a minha convicção é que, se ele foi torturado, não o foi no 

DOI-CODI.  

E a outra convicção, pelas informações que temos, é que a prisão, e possível morte, 

dele, tenha se dado nesse endereço. Rua general Salgado dos Santos, n° 25, Vila Alpina. Eu 

estive ontem, lá, nessa rua. Claro que a rua está muito mudada, embora continue uma rua de 

construções de casas – de casas térreas – é uma rua de periferia, uma rua muito curta; as 

construções já são outras. E, uma coisa curiosa, é que os números foram invertidos – onde 
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era o fim da rua, hoje é o início; e vice-versa. Então, a minha casa, que era de n° 25, hoje, 

uma das construções – que lá tem mais de uma construção, no local – tem o n° 210. Acho 

que é isso, que eu tenho a acrescentar.  

Eu quero remarcar o seguinte: o local, que eu já falei, da possível prisão; e, até, 

possível tortura, morte. O fato de não termos visto o Rui vivo, no DOI-CODI. E o fato que, 

possivelmente, algum prisioneiro político, que estava lá, naquele momento, o teria visto 

morto; mas, quanto a isso, eu não tenho certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Barnabé; deixa eu... Já que 

você está na condição de companheiro, e não de familiar, e era companheiro de militância 

política. É evidente, que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, ela tem, como 

foco, mortos e desaparecidos. Então, esse aspecto criminal, é um foco forte da gente, aqui. 

E a identificação dos torturadores, dos assassinos, aqui é o local onde a Comissão foca; 

tanto é que, nós estamos tratando, desse caso, com a máxima seriedade. 

Mas seria importante fazer uma contextualizada na Organização; já sua vinda pra 

São Paulo; na vinda do Rui. Contextualizar, um pouco, porque é evidente que, o 

personagem – tudo vai girar em torno do Rui; da vinda dele, da prisão. 

Mas era importante, então, que você, como companheiro político, de militância 

política, que você pudesse falar, um pouco mais livremente, sobre... Você, também, parece 

que era gaúcho, não é. Então, aqui nós trabalhamos bem o caso do Lavorance, por exemplo, 

que era mais próximo da gente, e tal. Então, eu queria, se você pudesse falar um pouquinho 

mais; ou se outro companheiro vai fazer esse tipo de apresentação.  

               

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Bom. Circunstancialmente, eu, 

também, nasci em Santa Catarina – não sou gaúcho, sou catarinense, tal como o Rui. Mas 

eu só o conheci em São Paulo. 

Eu iniciei minha militância em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em 1967 fui 

mandado pelo Partido, para São Paulo, para continuar minha militância aqui. Eu conheci o 

Rui, já em uma fase de clandestinidade pesada; a minha clandestinidade era mais forte, 

ainda, porque, por um período, eu estive como responsável pela impressão do jornal do 

Partido. Era uma clandestinidade dentro da clandestinidade.  
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(Inaudível.) 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Primeiramente, fui eu. Depois, 

por circunstâncias outras, eu passei a atuar no Sindicato dos Bancários; e, naturalmente, 

deixei essa função; por um período, continuaram fazendo essa função o Túlio – Túlio 

Vigevani – e a Maria, a mulher dele. E quando o Túlio foi preso, em 1970, essa função 

passou para o Rui e o Aybirê Ferreira de Sá, junto com a Lenise, mulher do Aybirê. E, aí, a 

clandestinidade mais pesada, justamente passou para o Rui. Era – como eu dizia – uma 

clandestinidade dentro da clandestinidade. Estávamos num partido clandestino; e as pessoas 

que tinham essa função de impressão de jornal, de edição de jornal, tinham todo um 

resguardo dentro do Partido.  

Eu não sabia onde morava o Rui; o encontrava em algumas reuniões. E, por essas 

circunstâncias – num determinado momento, eu numa clandestinidade pesada; e, de outro 

momento, ele numa clandestinidade pesada – não acompanhei a militância dele.  

Soube que esteve trabalhando como metalúrgico; e só. Então, eu não tenho 

informações, mais, para passar sobre a militância e a vida dele aqui em São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui em São Paulo? Ele 

trabalhou como metalúrgico, aqui em São Paulo. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Exatamente. Ele trabalhou como 

metalúrgico, aqui em São Paulo. Creio, que outros companheiros podem dizer mais sobre 

isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra quando ele 

chegou aqui em São Paulo? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Eu não tenho essa informação.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, você era da... Era 

totalmente compartimentado.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – É. Nesta fase eu estava numa situação –  

quando ele chegou aqui, em São Paulo – eu estava numa situação de clandestinidade dentro 

da clandestinidade. E, posteriormente, essa condição passou para ele.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Está bem? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Vamos lá. Quem fala 

agora? 

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – Bom dia a todos. Eu quero 

cumprimentar a Comissão pelo esforço de desvendar diversas...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Abre falando seu nome 

completo, por favor. 

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – Almério Melquíades de 

Araújo. Fui companheiro de militância do Rui, aí no final dos anos 1960, até a nossa prisão, 

em abril de 1972.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é paulista? 

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – Eu sou de João Pessoa, mas 

moro aqui em São Paulo; vim para cá por conta de militância política, em 1966, achando 

passar um tempo; estou até hoje, aqui em São Paulo.  

Em relação a esse depoimento, a esse convite, vim em respeito à Comissão e, 

também, à família, e, também, por insistência do Cláudio Cavalcanti, no sentido de estar 
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aqui, contribuindo. Acho importante; mas acho extremamente tardia essa busca. Acho que 

nunca é tarde; mas eu acho que 41 anos cria uma neblina, uma nuvem na memória de todos 

nós, em relação a esse fato; mas, repito, antes tarde que nunca.  

E acho que esses depoimentos, essa busca, esse trabalho da Comissão pode, talvez, 

mudar um pouco esse provérbio, esse dito, de que a versão é sempre dos vencedores. A 

gente tenta, com isso, alterar um pouco essa versão absurda de tiroteio, de que o Rui estaria 

armado; uma coisa completamente... Nunca... O Partido Operário nunca participou – sem 

entrar no mérito da luta armada do Brasil – sempre foi uma ação mais voltada para um 

trabalho sindical, para um trabalho político; mas nunca participou da luta armada, que havia 

na época – mas era uma opção política do partido Trotskista – não apostava na via armada, 

para combater a ditadura da época.  

Então, essa versão precisa ser revista. Precisa ser modificada; que não se fique com 

essa ideia de alguém que provocou um conflito, e foi vítima; mas reafirmo, também, que 

não... O conhecimento que eu tive, do fato, foi de terceiros. Não vi, também, o Rui morto; 

não tive esse... E, com o passar do tempo, tenho apenas uma memória – não da pessoa que 

disse, mas de alguém que comentou isso, que já foi dito aqui – que ele teria sido morto a 

tiro, chegando à residência do Barnabé Medeiros para uma reunião seguinte, no sábado, 

nessa residência. Essa é a versão que eu tenho.  

Claro que nós não acreditamos nessa versão de tiroteio; mas, também, penso que 

esse documento que a família levantou – essa perícia – possa elucidar melhor; um perito 

analisando, de fato, se foi morto a tiro, ou sob tortura; ou as duas coisas. É viável tudo isso; 

mas eu não sei, não tenho condições de lembrar, com precisão, nem quem me deu essas 

informações sobre a morte dele. Eu acho que nenhum de nós viu seu corpo no DOI-CODI; 

o que, também, não impede de ter sido ocultado – tudo o que foi feito.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você esteve preso, também, 

nesse período? 

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – Eu estive preso, nesse mesmo 

período, no DOI-CODI.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra que dia você foi 

preso?  

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – Eu, pelo menos, fui preso no 

dia 13 ou 14, por aí... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De? 

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – De abril, esses dias, aí. Todos 

nós fomos presos entre – eu acho que a primeira prisão foi no dia 12 – e vieram à sequência 

de três, quatro dias de prisões; nós éramos um grupo pequeno.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturado? 

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quais foram – lembra das 

pessoas que foram presas? 

 

O SR. ALMÉRIO MELQUÍADES DE ARAÚJO – Lembro, mas eu não tenho... 

Porque, algumas, eu nem conhecia; porque, pelo funcionamento do Partido, você não 

conhecia todos os companheiros do próprio Partido. Tinha uma célula; tinha uma certa 

hierarquia; e nós não conhecíamos todos. E se referiam, sempre, com codinomes, 

obviamente; então, nisso eu conheci dentro do DOI-CODI; posteriormente, no DOPS; e, 

depois, no presídio Tiradentes.  

Essa foi a sequência, que se passou, até o julgamento que aconteceu – creio que um 

ano de uma das auditorias militares aqui de São Paulo – tem um processo. É isso, em 

resumo; mas espero estar contribuindo; mas apesar de ter relutado, um pouco, em acreditar 

que se pudesse, 41 anos depois, estar elucidando e mudando, um pouco, essa versão de 

tiroteio. É isso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Quem é o 

próximo? É importantíssimo; por favor. Só fala o seu nome, antes de começar o 

depoimento. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Barnabé Medeiros Filho; segundo 

depoimento sobre as prisões do PORT. Eu fui o primeiro a ser preso; e, a partir daí, fui 

muito torturado – como a maioria dos companheiros que foram presos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava na casa da Vila 

Alpina; você foi preso lá, na Vila Alpina? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Eu fui preso na rua. Fui preso na 

rua; havia saído do banco – onde eu trabalhava – no horário do almoço, tentando descartar 

o exemplar do nosso jornal; porque era um perigo andar com uma publicação clandestina, 

naqueles dias, em São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O FO? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Exatamente, o FO – “Frente Operária”. 

Fui preso e levado para o DOI-CODI. Isso foi na hora do almoço; e, depois... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você trabalhava em que 

banco? Em que lugar, era a agência? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Era no Pari; rua, creio que, Carlos de 

Campos; eu fui preso na região do Largo da Concórdia – ali, nas imediações. Era um 

banco, chamado Banco Português do Brasil, que não existe mais; foi incorporado pelo Itaú, 

depois. Enfim, eu saí para o almoço, deixei a minha jaqueta na cadeira; e voltei, um ano e 

meio depois, para buscar a jaqueta – e já não tinha mais, o banco.  

Fui preso; sofri umas sessões de tortura ao longo de toda a tarde e noite do dia 12; a 

minha mulher, Isolda, com quem estava casado à época, trabalhava à noite. E ela era 
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Professora do Estado, trabalhava no curso noturno; saía por volta de 11 horas, chegou em 

casa e não me encontrou; e eu estava preso, tentando resistir à tortura, até aquele momento.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Isolda dava aula na Vila 

Alpina? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Ela dava aula na região de Sapopemba. 

Pegava um ônibus que, saindo lá de Sapopemba, ia até São Caetano e passava nas 

imediações de nossa casa; portanto, ela deve ter chegado, em casa, sei lá, por volta de meia-

noite. E, não me encontrando – estava um companheiro hospedado lá em casa, o Iram, que 

tentou acordar, porque havia uma rota de fuga.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem morava em casa com 

você – o Iram? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – O Iram. Iram Jácome Rodrigues. Havia 

uma rota de fuga no alçapão que ficava embaixo da cama onde estava o Iram. E aquela 

história, não, espera, não está acontecendo nada. O Iram dormindo e ela ficou rodando pela 

casa, e nessa circunstância eu já não resisti mais e entreguei onde eu morava. Fui, com a 

equipe do DOI, até a casa onde eu morava.  

Mas eu tinha um plano – contando com o alçapão, como rota de fuga. Em vez de 

levar os tiras para minha casa, levei na casa vizinha. E, ao passar, a Isolda, que estava 

preocupada com a minha demora, ela ouviu barulho de carro na rua – de periferia, em 1972, 

não era isso comum – e abriu o postigo da porta e me viu passando. Mas viu que eu não 

estava indo para casa, estava indo para outro lugar; ou seja, teve tempo de correr, acordar o 

Iram, levantar o alçapão, tentar fugir; o Iram ainda conseguiu sair, mas foi preso mais 

adiante; ela, nem isso, porque, logo na confusão que armaram na casa do vizinho, minha 

casa foi metralhada, e assim se deu a prisão. A partir daquele momento, os tiras do DOI se 

instalaram na minha casa.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A reunião ia ser no sábado. 

Que dia? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Doze de abril, era uma quarta-feira. E a 

informação que temos, é que o Rui foi dormir na minha casa na noite do dia 14, que era 

uma sexta-feira. No DOI-CODI, depois da sequência de prisões todas, pelas minhas contas 

chegamos a ser 16 presos, no DOI-CODI. Nem todos chegaram a ter condenação pela 

Justiça Militar. Não sei quantos foram para o presídio Tiradentes e para o DOPS; mas 

houve uma época em que chegamos a ser 16, no DOI-CODI.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era uma célula 

essencialmente bancária? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Era misturado. Foi presa gente de 

diversas áreas. Uma coisa que eu quero acrescentar, também...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ô, Almério; me ajuda, só, a 

fazer as ligações. O Olavo Hansen cai quando? Primeiro de maio de? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – O Olavo Hansen, 1° de maio de 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês, são 1972.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Mil, novecentos e setenta e dois. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o PORT; vai, 

continua; desculpa. É só pra fazer a cronologia. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Uma coisa que eu queria acrescentar, 

pegando o gancho do depoimento do Almério; realmente, o PORT foi uma das poucas 

organizações que não aderiu à luta armada, que não concordava com a luta armada, 
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naquelas circunstâncias e naquele momento; e, por conta disso, nós éramos praticamente 

proibidos, pelo Partido, de andarmos armados. Porque, se você não ia enfrentar a ditadura 

com armas, a arma, em vez de ser a proteção, ela seria um elemento de delação, numa São 

Paulo, onde o trânsito em São Paulo, naquela época, tinha momentos que dava um nó muito 

pior do que hoje; você virava uma esquina e, de repente, uma patrulha do Exército, lá, 

parando todos os carros, todos os ônibus, revistando pessoa por pessoa; era uma loucura, 

São Paulo, naquela época. Você estava sujeito a ser revistado a qualquer momento.  

Então, uma arma, ali, para um partido que não tinha aderido à luta armada, era uma 

forma de delação. Portanto, a versão de que teria, ele, reagido a tiros, é completamente 

absurda. Se já é absurda para outras organizações armadas, para nós era completamente 

estapafúrdia.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Barnabé, vamos lá. A casa de 

vocês tinha uma aparente legalidade, mas era um aparelho do Partido, porque os três eram 

organizados – sua companheira, Isolda, e o Iram, que era bancário, também.  

E o Rui morava em São Paulo, ou ele veio... Ele já estava em São Paulo, já estava 

coordenando a gráfica? Quando você coordenava a gráfica, onde a gráfica ficava?  Ele 

herdou a mesma gráfica? Você falou: “Não, depois eu fui para o sindicato”. Explica um 

pouco melhor para a gente entender. Onde o Rui morava? Ele morava em alguma coisa 

legalizada? Ele estava clandestino? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não; o Rui – naquele momento, a 

gráfica já tinha caído uma vez quando, justamente, quando o Túlio foi preso. O Túlio foi 

preso por volta de junho de 1970. Lembro que era época da Copa do Mundo. A famosa 

Copa de 1970; eu estava, com companheiros, na prisão; o Túlio foi preso naquela época, e a 

gráfica caiu. Se constituiu uma nova gráfica, depois, com o Aybirê e o Rui, em algum local 

que eu não sei onde era. E é isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o Rui morava na casa da 

gráfica? Vocês vieram a saber onde o Rui morava? A pergunta é essa. Para a gente criar a 
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imagem, e reconstituir a história do Rui, aqui em São Paulo. É nisso que eu estou tentando 

chegar com essas perguntas.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Uma coisa a acrescentar é que o 

Aybirê, que poderia dar mais detalhes sobre isso, ele faleceu recentemente. Até onde eu sei, 

havia uma casa – que era a gráfica – onde morava o Aybirê; a mulher dele, a Lenise; e a 

filha, Rosa; e o Rui morava com eles. E aí, se tinha um mimeógrafo, e, então, se imprimia o 

jornal. E, esta casa, é em algum bairro da Zona Leste, em São Paulo. Essas são as 

informações que eu tenho. 

E, essa gráfica, havia-se remontado ela, após a prisão do Túlio e da Maria, em 

meados dos anos de 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então; aí, no sábado, além do 

Rui, quem iria – teve mais gente que foi pra reunião? Como a casa estava aberta, mais 

gente caiu? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – É possível. É possível que sim; mas eu 

não tenho essa informação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E das pessoas que estão 

vivas? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Eu não tenho essa informação da casa; 

quantos caíram por outras vias. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você falou que tinha 16 

presos. Porque nós estamos querendo saber – acho que é uma coisa que a família fala, não 

é; ninguém viu o Rui preso. Dentro do DOI-CODI, soube-se da morte dele através daquela 

notícia. E, então, além do Rui, vocês não lembrou quem participaria da reunião da casa, e 

seria quem – o Rui chegou antes... 
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O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – O Rui chegou antes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A casa já estava aberta.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Aberta. Já estava aberta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Embora ele morasse em São 

Paulo, ele foi pra dormir lá, na sexta à noite. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Isso. Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é certo, não é? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Isso é certo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele morava na Zona Leste, a 

casa era na Vila Alpina, mas ele foi na sexta á noite. E vocês não sabem – você foi preso.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Sim; eu já estava preso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E, vocês, lá no DOI, não 

viram... A Isolda, também, estava presa. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – A Isolda, também, estava presa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o outro menino, que eu 

esqueço o nome... 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – O Iram. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Iram, também, estava 

preso? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E, aí, ninguém viu o Rui 

entrar lá, no DOI? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Ninguém viu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E vocês lembram quem eram 

as equipes? Você entrou em que equipe – um, dois, três? Quem comandava? Quem 

torturava?  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Eu me lembro de um nome.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já era o Ustra? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Um nome que... Sim, o Ustra já estava 

lá. O Ustra, uma das táticas que eu usava, para resistir à tortura, era levar, eles, em lugares 

falsos. E, numa dessas, toda vez que eu voltava sem nada, era recebido a pancada. Fui 

espancado, diretamente, pelo Ustra.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É? Foi torturado pelo Ustra? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Fui espancado. Ele não tocou a 

maquininha de choque; mas, uma das vezes que eu não resistia mais: “Tá bom, vou levar 

vocês”; aí, levava num lugar falso. Aí voltava. Era recebido a pancada – numa delas estava, 

lá, o Ustra, acho que não tinha terminado o expediente dele, e fui chutado e espancado por 

ele, pessoalmente.  
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E outro – meu torturador – ele era conhecido pelo codinome de JC, Jesus Cristo. 

Esse torturador está identificado; a Eleonora o identificou; a Eleonora, hoje ministra de...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Menicucci. Menicucci. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Eleonora Menicucci, exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Dirceu Gravina? 

  

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Eu não sei o nome, devo até ter ele no 

meu computador.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dirceu Gravina. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Ah! Dirceu Gravina. Exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor da Faculdade de 

Direito.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Então, Dirceu Gravina, Ustra; outros, 

eu não sei o nome; e  nem o codinome.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra, pelo menos, 

quem ia participar da reunião; quem estava previsto, além da Isolda, do outro companheiro, 

Iram, e você; quem mais estava atraído para aquele ponto aberto? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – O Aybirê Ferreira de Sá; creio que o 

Almério, também... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Aybirê está falecido. É 

falecido. 
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O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – É falecido. Creio que o Almério, 

também; e o Martinho Leal Campos; dos que eu me lembro.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Martinho Leal Campos, e o 

Almério?  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Creio que o Almério, também. Não, 

Almério? Creio que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então, quer dizer 

que ninguém viu o Rui dar entrada no DOI, ninguém viu ele preso – nem das outras 

organizações? Porque, por exemplo, o Hansen; o Geraldinho fala do Hansen; tinha o 

pessoal da AP, tinha o pessoal – não, o Geraldinho, naquela época, era PORT – tinha o 

pessoal da ALN, que fala do Hansen; o Russo fala do Hansen. Do Rui, ninguém fala do 

Rui. Ninguém, em lugar nenhum, depoimento, viram o Rui; nada.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Que eu tenha conhecimento, 

ninguém o viu vivo. Agora, tenho essa informação, de que alguém o teria visto morto.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso que eu queria entender, 

vocês falam toda vez: “Ninguém o viu vivo”.  

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, então, o viram lá 

dentro, morto; é isso? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Alguém o teria visto; enfim, 41 anos, 

não tenho a menor ideia de lembrar se alguém o viu, mesmo; se eu sonhei isso, depois.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei. Ninguém o viu vivo. É o 

que vocês falam todo momento, isso. 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Exatamente. Ninguém o viu vivo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Quem vai falar? 

 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode. Lógico. Só fala o seu 

nome, completo. Ele lê, fica tranquilo. Pode falar que ele lê. Se você subir aqui, é melhor; 

porque, como está transmitindo ao vivo... Mas é bom você vir aqui, porque... Dá o 

microfone sem fio, pra ele.  

 

O SR. CLÁUDIO CAVALCANTI – Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio 

Cavalcanti. O nome todo é bem grande, é Cláudio Antônio de Vasconcelos Cavalcanti. 

Leva tempo para dizer; e, em geral, eu uso o nome abreviado, Cláudio Cavalcanti.  

Eu sou pernambucano, comecei a militar no PORT em 1963, no Recife. Militei nas 

ligas camponesas – participei da organização dos sindicatos rurais – antes do Golpe de 

1964.  

Depois do Golpe de 1964, eu estive no Uruguai durante algum período, país do qual 

guardo as melhores recordações, em um período de muito aprendizado para mim. E, por 

volta do final de 1965, eu voltei para São Paulo e me fixei aqui, militando na 

clandestinidade. A essa altura, eu tinha uma condenação – à revelia, de um tribunal Militar 

no Recife – a oito anos de prisão.  

Militei na clandestinidade, inclusive na gráfica do partido que, durante uma época, 

foi organizada na casa do Túlio Vigevani, no bairro de Campo Limpo; e eu ajudava o Túlio 

na publicação do jornal “Frente Operária” – o jornal do Partido Operário Revolucionário 

Trotskista.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



26 
 

 

Bem, eu fui preso em 1970, em julho de 1970. A informação que o Barnabé 

Medeiros acaba de dar, é correta; o Túlio, também foi preso em julho de 1970; mas as 

prisões não tiveram ligação.  

E eu pude dizer, sob tortura, que não conhecia o Túlio; e nem conhecia sua esposa, 

Maria do Socorro. Eu fui preso em julho de 1970. Fui muito torturado pela equipe do 

capitão Maurício e depois pela equipe do capitão Albernaz, um nome tristemente famoso 

entre os presos políticos, porque ele era um homem sádico. Depois, eu tive notícia de que 

ele foi parar num hospital psiquiátrico. Era um psicopata – como muitos dos torturadores, 

da ditadura.  

Fui muito torturado; inventei uma história – eu morava em São Paulo – mas inventei 

que tinha acabado de chegar do Recife; e isso me permitiu não dar o meu endereço em São 

Paulo.  

O Túlio caiu dias depois – em um processo semelhante à queda do Medeiros – se 

desfazendo de material político, na rua. Nesse período, eu fiquei um ano e meio na prisão. 

Fui liberado, e tentei sair do país na fronteira com o Uruguai; mas não consegui, porque 

meu nome estava em uma lista. Eu consegui fugir no momento em que soube disso, na 

própria rodoviária de Porto Alegre, e voltei pra São Paulo.  

Fiquei alguns meses em liberdade, e voltei a cair, em abril de 1972; se não me 

engano, no dia 14 de abril, o dia mesmo em que o Rui foi assassinado. Mas, nessa época, eu 

não tinha nenhum contato com o Rui. Eu estava na clandestinidade plena. Eu tinha acabado 

de sair da prisão e estava na casa do Martinho Leal Campos, um militante paraibano que 

mora em João Pessoa; que, infelizmente, não está aqui no momento – acho que o 

depoimento dele contribuiria muito, para essa audiência.  

Então, o Rui, na verdade, eu conheci alguns anos antes. Nós não militamos juntos. 

Eu sei que ele esteve no nordeste, durante algum tempo, organizando o Partido, lá, o grupo, 

lá, em Pernambuco; mas eu tive muitos poucos contatos com ele. Eu guardo uma lembrança 

muito positiva do Rui. Ele era um homem extremamente dedicado à causa, à luta pelo 

socialismo, à luta contra a ditadura. Ele era um daqueles militantes que se entregavam, 

plenamente, à causa. Ele não era homem de vacilar, de tirar o corpo fora, quando diante das 

tarefas mais espinhosas.  
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No dia que eu caí, a impressão que eu tenho é que ele foi assassinado na manhã do 

dia 14; eu caí na tarde deste mesmo dia; e o Martinho, esse companheiro do qual eu acabo 

de falar, Martinho Leal Campos... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Martinho? Leal Campos?  

 

O SR. CLÁUDIO CAVALCANTI - É, Martinho Leal Campos. Martinho me 

disse: “Olha, um dos nossos foi morto, foi assassinado”, eu perguntei quem, ele falou 

Marcos. Era o nome de guerra do Rui. Só depois, é que eu fiquei sabendo do nome de 

batismo do Rui. E foi morto, me acrescentou Martinho; na verdade, eu uso a expressão 

executado. Ele foi executado. Não estava armado – é uma mentira, descarada, desse laudo 

médico e da versão da Repressão, da ditadura; é uma mentira completa – ele não estava 

armado. Ele foi morto, foi assassinado, porque tentou fugir no momento da prisão.  

Ora, a polícia controlava, completamente, toda a rua; e, possivelmente, todo o 

bairro. Havia várias viaturas no lugar. Eles poderiam ter preso, ter capturado o Rui, 

facilmente. Mas não. Eles preferiam executá-lo friamente.  

E eu, também, não descarto a possibilidade de, uma vez ferido, ele ter sido levado 

ao DOI-CODI, e torturado até à morte. Essa hipótese não é descartável. Mas como 

disseram os companheiros, ninguém viu o Rui – vivo – no DOI-CODI. E eu não soube 

mais dele. A informação que tive foi essa, do Martinho; e, depois, tornou-se pública a 

morte – a execução do Rui. É isso que eu tenho a dizer.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cláudio, eu só queria, se 

você puder, evidente; você sabe onde o Martinho mora? Onde ele pode ser encontrado? 

 

O SR. CLÁUDIO CAVALCANTI – Eu tenho contato com ele via e-mail; ele 

mora em João Pessoa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você está morando aqui, em 

São Paulo? 
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O SR. CLÁUDIO CAVALCANTI – Eu continuo morando em São Paulo. E 

também a Lenise, esposa do Aybirê Ferreira de Sá, que morava juntamente com o Rui, 

mora no Recife; eu também tenho contato com ela, de forma que não seria difícil obter um 

depoimento. Inclusive essa informação que você precisa – o endereço da gráfica – ela pode 

lhe dar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, a Lenise – a gente vê 

um jeito de entrar em contato contigo, para achar tanto o Martinho, como a Lenise.  

 

O SR. CLÁUDIO CAVALCANTI – Certo. Eu estou à disposição da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você acha que ele teria sido 

preso lá na rua, lá na Vila Alpina, nas imediações da casa, quando chegou; aí, levaram-no 

pro DOI; isso que eu queria entender.  

Nunca fica claro, porque quando tem Isaac Abramovitc, e tem todo esse problema 

da defasagem, que o irmão fala – que tem data de, o laudo, o atestado de um jeito e tal; o 

Isaac fala em arma de fogo, ferimento, e aparece um monte de arma de fogo. O Isaac fez o 

Olavo Hansen também, não foi? Foi Isaac Abramovitc, ou foi Harry Shibata? 

 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vê Olavo Hansen, aí. Mas 

quando tem Isaac Abramovitc e Harry Shibata, e outros, dessa turma – é tudo problemática.  

Mas, deixa eu perguntar; vocês todos. Que ele foi para o DOI, tudo bem; agora, teve 

arma de fogo; ele foi atingido, por exemplo, tem isso na recomposição? Porque, pelo irmão 

que falou que fez uma exumação – ele mesmo, sozinho, foi lá, cavou a sepultura, retirou 

osso por osso; os ossos estariam fraturados; é; fraturados; então, mas tem a possibilidade de 

eles terem atirado nele e levarem ele ferido para o DOI? Tem alguma coisa de arma de 

fogo?  

 

O SR. – Eu acho que sim. Ele foi... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem alguma veracidade na 

arma de fogo? Quer dizer, não só pela arma de fogo; pode ser que, depois de ferido por 

arma de fogo, ele tenha sido triturado na tortura. Isso aí, vocês avançaram alguma coisa? 

Tanto do Martinho... 

 

O SR. CLÁUDIO CAVALCANTI – Não. Não temos informações concretas, 

sobre como se deu. A informação que eu tenho do Martinho, não sei se ele estava na 

ocasião, é que ele foi baleado. Ele tentou fugir e os agentes do DOI-CODI atiraram nele. 

Agora, não sei se só o feriram, nesse momento, ou se ele foi morto nessa ocasião. Não há 

informações. Talvez, o Martinho possa ter mais alguma informação. 

 

 (Inaudível.)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem foi, do Olavo Hansen? 

Porque é famoso, esse relatório do laudo do Olavo Hansen. Vamos lá. Então, não foi Isaac 

Abramovitc, Olavo Hansen. Como você não falou no microfone – dá para você só falar 

isso, por favor? Os dois registros de Olavo Hansen. Ou só dá o nome, para eu falar.  

 

A SRA. – Geraldo Rebelo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem fez o laudo do Olavo 

Hansen foi Geraldo Rebelo.  

 

A SRA. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aqui é só o Isaac? No de 

vocês, é só Isaac? Ou esse Paulo aparece também? É só Isaac. Bom, já estamos indo então; 

você tem o laudo, aí, do Isaac? Você abriu o CD? Pelo menos, pra gente constar na 

audiência. Deixa eu só, ver o laudo do Isaac, aqui.  
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Barnabé; o Paulinho, bancário, que dava aula na Vila Zelina, trotskista, ele tinha 

proximidade com o PORT. Ele não foi preso nessa época, não é? O Paulinho, um de 

óculos? Não? Isso. Por curiosidade.   

 

O SR. – Exame necroscópico: Isaac Abramovitc e Antonio Valentini.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só deixa eu terminar essa 

pergunta, porque é importante. Eu morava lá, perto da rua de vocês. Eu dava aula lá, perto 

da rua de vocês – quando caiu a casa de vocês. A Isolda dava aula em que escola, em 

Sapopemba? No Aroldo? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não sei te dizer. Foi naquela época – o 

Governo Militar ampliou o chamado ciclo II; o antigo ginásio e algumas escolas, que eram 

exclusivamente dos quatro primeiros anos, foram transformadas também no chamado ciclo 

II. E, isso, era apenas à noite. Era em uma escola próxima à Estrada de Sapopemba. Não sei 

te dizer, exatamente, qual.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra. E a Isolda, 

você tem contato com ela? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Sim, tenho contato, tenho e-mail, 

posso... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você esteve lá na rua, 

ontem, antes de vir pra cá? 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Sim, eu fui até lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Então Paulinho não caiu 

com vocês, naquela época – o Professor de Geografia; não lembra dele? Tudo bem.  
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O SR. – “Laudo de exame de corpo de delito. Exame necroscópico. No dia 16 do 

mês de abril de 1972. Realizada a perícia, passaram a oferecer o seguinte laudo. 

Examinamos hoje, nesse instituto, um cadáver que nos foi apontado como sendo de 

Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter; 30 anos, masculino, branco, solteiro, brasileiro, auxiliar 

de escritório, filho de Osvaldo Pfützenreuter e Leone Aguiar Pfützenreuter. Residente à 

Rua Almirante Barroso, n° 110.  

“Histórico. Atingido por disparo de arma de fogo, ao travar tiroteio com os órgãos 

de segurança. Blusão azulão, cueca vermelha, calça roxa, meias azuis.  

“Exame externo. Cadáver de adulto do sexo masculino, de cor branca, 

aparentemente 30 anos de idade. Cabelos castanhos, íris castanhos, dentes regulares; 

panículo adiposo, adicção regular, compleição média. Notam-se ferimentos, semelhantes 

àqueles produzidos pela entrada de projétil de arma de fogo, na face posterior do terço 

médio do antebraço direito; que saiu na face anterior, pós-fratura de dois ossos do 

antebraço, a este nível. Nota-se dois orifícios de entrada, na face lateral do hemitórax 

direito, na linha auxiliar anterior, na altura do 9º espaço intercostal. Esse projétil, após 

transfixar pelo lobo inferior do pulmão direito, e pelo lobo superior do pulmão esquerdo, 

alojou-se no tecido celular subcutâneo da região mamária esquerda”. 

 [Isso é o que diz essa bala. Entrou daqui, do lado esquerdo, não é? Uma coisa, 

talvez, mais à queima-roupa; porque se o cara está correndo, de longe a bala pega aqui, e 

atravessa os dois pulmões. À queima-roupa.]  

“Exame interno. Aberto o tronco, pela técnica habitual, constatou-se a presença de 

derrame hemorrágico, na pleura direita, de 500 mililitros. Conclusão. Conclui-se que o 

examinado faleceu em virtude de anemia aguda traumática.  

“Resposta aos quesitos. Ao primeiro, sim. Ao segundo, anemia aguda traumática. 

Ao terceiro, instrumento perfuro contundente, projétil de arma de fogo. Ao quarto, não. 

Nada mais havendo, narramos o presente laudo.  

“Assinam Isaac Abramovitc e Antonio Valentini. 26 de abril de 1972”.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria fazer uma 

pergunta. De quem foi a iniciativa de denominar os arquivos da Unicamp com o nome do 
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Rui; como é que foi isso? Quem foram os companheiros? Foi o pessoal do PORT, foi o 

pessoal da Unicamp, foi o Marco Aurélio Garcia?  

 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os companheiros do PORT 

entregaram... Fala no microfone, por favor. Você não falou. Pelo menos, pra incluir o seu 

depoimento. Fala seu nome, completo.  

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Carlos Alberto de Almeida. 

Também sou militante do PORT. E esses documentos, muito tempo depois, foram 

entregues a esse arquivo da Unicamp – ao Marco Aurélio Garcia, porque ele tinha alguma 

função de coordenação desses arquivos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas os arquivos têm o nome 

do Rui; não tem? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Provavelmente.  

 

(Ininteligível.) 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Mas ele os recebeu – todos esses 

arquivos, inclusive vários textos de J. Posadas, lá estão depositados. Há todo um 

arquivamento, lá, de todo esse material; bem como sobre os acontecimentos que levaram à 

morte – ao assassinato – de Olavo Hansen, e de Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter, 

também.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O PORT continua como 

partido organizado, até hoje? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



33 
 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Continua como corrente 

organizada, hoje, dentro do Partido dos Trabalhadores; participou da fundação do Partido 

dos Trabalhadores; e se organiza, enquanto corrente, dentro do Partido dos Trabalhadores, 

reconhecida pelo Diretório Nacional.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome da corrente? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Corrente posadista; e edita o jornal 

que está aí, “Revolução Socialista”. Temos um exemplar para lhe entregar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá legal; muito obrigado. O 

companheiro Roque, de Bauru, é da corrente? O companheiro Roque, vereador, não é da 

corrente... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não; é outro, então. Tá. Tudo 

bem.  

 

A SRA. HELENA YONO – Olha. Eu não vou fazer nenhum depoimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala seu nome. 

 

A SRA. HELENA YONO – Meu nome é Helena Yono. Sou colaboradora desse 

jornal, “Revolução Socialista”, que trata de continuar o pensamento que era do Rui Osvaldo 

e Olavo Hansen.  

Eu estou aqui, sobretudo, para me solidarizar com o sentimento da família – do 

Rogério, Rui Osvaldo, a irmã, o sobrinho – que tem sido parte desse nosso sentimento, que 

nós temos ao largo de todos os anos.  

Eu, também, estive presa, no período do Olavo Hansen; fui, também, perseguida, 

nesse período em que houve a prisão, também, do Rui Osvaldo e de vários companheiros. 
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Apesar, que eu era muito nova, então, não conhecia, também, muitos dos companheiros que 

foram presos.  

O Rui Osvaldo, eu tive a honra de conhecer – uma vez – nessas reuniões; eu era 

muito nova; numa dessas reuniões, que eram, sempre, reuniões clandestinas, no período da 

ditadura. E, posso dizer que ele era uma pessoa que – a impressão que me deu, 

independentemente se houve as discussões políticas, ou não, – é que era uma figura 

extremamente humana; extremamente boa, de bons sentimentos. Eu lembro até, que no 

momento em que eu o vi, ele estava, até, cuidando de uma menina – que eu penso que deve 

ser a filha da Lenise, a Ana Cláudia – como ela chamava, Ana Cláudia? Cândida Rosa, a 

menina.  

Então, eu tive, assim, uma impressão; e, como muitos companheiros, inclusive os 

que não estão aqui – o Celso Agra, também, pediu desculpas aos familiares por não ter 

podido estar aqui, nesse momento, por um imprevisto, mas que fez questão que nós 

recordássemos, também, essa qualidade humana, dele. Como de toda a família, como do 

Rogério, que conhecemos, ao largo de todos os anos, do assassinato do Rui Osvaldo. E que 

era uma figura extremamente humana que não pode ser – não tem nada, que diga que ele 

possa ter pego uma arma na mão. Como os familiares mesmo disseram, nem sequer um 

canivete.  

Era isso que eu queria reiterar, assim, pelo que eu vi; e, também, pelas ideias que ele 

defendeu, de um teórico trotskista, que foi o J. Posadas, que já morreu, que em nenhum 

momento, nas ideias de J. Posadas, houve um chamado – ao contrário, havia críticas – à 

luta armada, justamente por não organizar um movimento social amplo, sindical, e de 

massas. Ao contrário, o posadismo – já desde essa época do Olavo Hansen, que era, 

também, ligado ao movimento sindical, e de Rui Osvaldo – o posadismo sempre defendeu a 

organização de um Partido Operário, baseado nos sindicatos. 

Inclusive, eu gostaria de ter falado depois da segunda parte – que o Rogério ia falar 

– porque essa parte, assim, mais de investigação, eu, realmente, não tenho elementos; 

porque, naquela época, eu fui perseguida, como consequência, e, por um triz, eu consegui, 

até, sair dessa situação. Eu fui denunciada, e tal. Bom 

Por debilidade de alguns companheiros – que a gente perdoa; tudo – eu, nesse 

momento, não estava na casa onde eu morava com a minha família, que foi perseguida, 
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também. Meu irmão levado, torturado por um dia, sem ter compromisso com nada. Porque 

eu deveria, pela primeira vez, levar jornais para um regional, aí. E, nesse intercâmbio – de 

manhã eu contatei um companheiro que me organizou, que não está aqui, deve estar no Rio 

Grande do Sul, pra levar os nossos jornais até o sul; e até o momento da viagem não 

apareceu, mais. Então, foi um lapso onde, provavelmente, nesse momento, ele caiu preso. 

Mas, vieram atrás de mim. Era um grupo, um camburão com alguns companheiros, 

que se debilitaram diante da tortura – companheiros novos – e foram atrás de mim, onde eu 

teria esse encontro, pra levar, encontrar esse camarada pra levar esse jornal – e que não 

veio; não entendi.  

Bom. Não implica, muito, na questão do Rui Osvaldo; mas só para dizer a minha             

situação. Depois eu fui julgada à revelia, tive que me esconder; etc., etc. Mas o que eu 

quero dizer, é que a prisão, os dois assassinatos de dois posadistas, que foram Olavo 

Hansen e Rui Osvaldo, e tocaram muito fundo na nossa alma, na alma de militantes novos e 

de outros companheiros, para indagar o porquê, politicamente, não do ponto de vista 

policial; mas, politicamente, o que a gente não entendia, sendo novos, ainda, as razões da 

ditadura, as razões do socialismo, e as razões das ideias de Posadas.  

Então, é como dizia Trotski, toda revolução avança com as chibatadas da 

contrarrevolução. Então, isso desperta a consciência de indivíduos, de pessoas que 

acordam, despertam, para ver porque é que lutavam essas pessoas, esses companheiros, que 

passaram, assim, como uma luz, na vida de todos nós. Então, aqui estão presentes 

companheiros que, de uma outra forma, participamos juntos; e seguimos participando. Eu 

não tenho grandes elementos – como tem o Cláudio, o Almério, todos – para identificar 

melhor, para ajudar mais nessas averiguações.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Helena, na época você era 

estudante? 

 

A SRA. HELENA YONO – Eu era estudante da Física, na USP. Então, tanto é que 

na minha casa tinha uma placa, aulas particulares de física, etc.; o que, provavelmente, 

ajudaram a identificar a casa da minha mãe; levarem meu irmão, torturarem, ele, uma noite.  

Mas ele não tinha nada a ver; nesse dia 14; e bom, foi um período, assim, bastante...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu lembro de você, lá na 

Física. 

 

A SRA. HELENA YONO – Você lembra? Você se lembra de mim? Eu não 

estou... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ô se lembro. Ninguém te 

esquece, tão fácil. Então, vamos lá. Então, pessoal. Eu tinha o contato, lá, com os 

companheiros da Física.  

 

A SRA. HELENA YONO – É que a gente envelhece, e não reconhece mais 

ninguém.   

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Envelhece, mas não esquece. 

Como eu tinha os meus companheiros, lá... Já te dou a palavra. Estou vendo o 

encaminhamento que eu tenho que dar. Quem vai falar? Então, pera aí. Só fala o nome.  

Helena, eu só quero; eu não tenho por hábito... A Comissão da Verdade não 

estabelece nenhum... A Comissão da Verdade, e a nossa prática, aqui em São Paulo, não 

estabelece nenhum divisor de águas entre quem pegou em armas na mão, e quem não 

pegou. Quem estabeleceu esse divisor foi a ditadura; foram os torturadores; foram os 

assassinos. Então, eu estou me sentindo muito incomodado, toda vez que fala que, as 

pessoas que não pegaram em armas, pudessem ter um outro... Eu respeito as abordagens 

teóricas, e tal; mas quem fez, na democracia, a resistência seguida de morte – que é o 

mesmo instrumento que a ditadura usava para matar os companheiros, como o Rui – isso é 

uma linguagem da Polícia. Isso é uma linguagem de Polícia. Isso não é admissível numa 

linguagem entre companheiros. Esse não é o divisor de águas; não é o divisor de águas; 

mesmo porque, se a gente for discutir Trotski, tem várias fases, da Revolução Russa, que se 

discutiu a luta armada. Então, vamos lá. Vamos parar de colocar elementos da ditadura 

dentro da nossa cultura, porque isso não nos unifica. Companheiro.  
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(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você deu uma tremenda 

contribuição. Estou passando a palavra. Não, espera um pouquinho... Não vou discutir, 

aqui... Estamos discutindo o caso do Rui; estamos caminhando com todo... Vamos lá. 

Pessoal tem as suas referências, não é? Pega como encontrar.  

Muito obrigado, pelo seu depoimento.   

 

O SR. OSCAR BRANDIMILLER JUNIOR – Bom. Oscar Brandimiller Junior.  

O meu depoimento pouco completa, aqui, o que foi dito, porque o importante eu 

acho que são, para a parte técnica, vamos dizer assim, o que já foi colocado.  

A minha contribuição é do ponto de vista pessoal, de quem militou dentro da mesma 

organização, e tive o privilégio de conviver com o Rui. Vários companheiros – era uma 

regalia nossa, porque eu sou de São Paulo, tenho família aqui, em São Paulo – e vários 

companheiros tinham família em outros Eestados; e a minha militância era, até certo ponto, 

relativamente tranquila, porque eu era bancário de profissão.  

Eu era concursado, estava no Banco do Estado de São Paulo, então tinha uma 

militância sindical, e que me permitia viver com a família. E, a nossa casa, era o grande 

receptor de todos esses companheiros. Então, minha mãe que está aqui, também conviveu 

com o Rui, com vários outros militantes; a própria Suzana deixava a criança em casa, e saía 

para atos. E que depois, também, foram parar na OBAN, por conta disso – porque meus 

pais eram fiadores de várias casas que o Partido utilizava; comungavam do nosso ideal, 

dessa formação humanitária; e tinham um carinho muito grande...  

Desculpem, pelo... Desculpem; eu não vou conseguir. Mas é alguma coisa de muito 

tempo, porque eu não lembro qual foi à última vez que eu me emocionei.  

Eu quero dizer que a nossa convivência eu não tinha elementos, assim, da onde 

morava; como é que foi. Eu também fui preso; mas em 1968, ainda não havia o DOI-CODI, 

foi pelo DOPS, e organizando greve bancária, particularmente pelo Banco de Crédito Real 

de Minas Gerais, que é um banco que existia na época; e, depois, nessa época eu estava fora 

de São Paulo, porque nós fomos procurados, eu e meu outro irmão; o outro estava preso – o 

mais velho estava preso no Rio de Janeiro, por conta da atividade, é médico... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o nome dele? 

 

O SR. OSCAR BRANDIMILLER JUNIOR – Primo Alfredo Brandimiller. 

Estava preso no Rio de Janeiro; e, aí, vieram procurando-nos em casa; a gente conseguiu 

escapar; e, no fim, fomos para o Rio Grande do Sul; e então, nessa época, estávamos fora 

de São Paulo.  

Então, o que a gente tem é da convivência; e, realmente, o que o Adriano colocou 

com relação à resistência à prisão, o inverso não é verdadeiro – quando a pessoa está 

armada, pode ser morta. Esse é o absurdo dos absurdos. Então, essa é uma herança maldita 

da ditadura militar. E, ideologicamente, não se colocava isso. O problema da arma, ou não, 

era uma opção da organização, que se dedicava a criar quadros políticos; e, não, matar na 

linha de frente.  

Tanto é que, essa, foi a crítica de 1973, de Pinochet no Chile; que não há revolução 

sem arma. É uma questão de momento, quer dizer, o capitalismo não vai entregar – e 

mostrou isso –; não é uma eleição, que elege um presidente socialista, que o país é 

socialista. Esse era um outro processo. Era simplesmente uma questão de momento.  

O que era necessário fazer em um país continental como o Brasil, com a população 

que tinha, e a organização que era necessária para chegar nesse ponto; tanto é que em Porto 

Alegre, em 1964, o pessoal das minas de Butiá, das minas de Santa Catarina, e, lá, do 

Grupo dos 11, que foram à Praça – as tão prometidas armas não apareceram. Então, o 

problema da arma é um problema de momento; de como vai se dar o processo.  

E, realmente, não há nenhum cabimento, não há esse tipo de distinção; creio que, 

aqui, o que está sendo levantado, só, é isso – quer dizer, ainda que estivesse armado, não 

justificaria a coisa. E por isso que está fora, de tudo isso que nós lemos aqui, a questão da 

ideologia política. Esse era o centro deles com os trotskistas posadistas. Eles sabiam bem, 

que nossa arma era o aparelho técnico; é como conseguia fazer, quinzenalmente, um jornal, 

e distribuir – Revista Marxista, e todos os outros documentos que nós produzíamos e 

distribuíamos. Essa era a nossa arma. E, isso, é o que eles queriam. Eles sabiam a qualidade 

que tinha cada um dos quadros. Obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sua mãe não quer fazer uma 

breve saudação, mesmo de lá, de onde ela está? Não? Fala no microfone. Fala só o seu 

nome, por favor. 

 

A SRA. ÉLIA MICHELAZZO BRANDIMILLER – Élia Michelazzo 

Brandimiller. Nós acolhíamos – como meu filho falou – em nossa casa. E foi, ali, que eu 

conheci o Rui, e o hospedei, num determinado tempo, em que ele precisava ficar na 

clandestinidade. E ali, foi como um filho, que convivia ao meu lado. Participava das tarefas 

domésticas; levantava meu ânimo, porque eu sofria por ver meus filhos todos, dispersos; e 

o perigo, que eu sabia que eles corriam; embora participasse de coração, tudo aquilo que 

eles lutavam.  

E foi assim que, na minha casa, abrigávamos muitos; muitos; a ponto de os vizinhos 

nos denunciarem, porque fazíamos até reuniões, em casa. E os vizinhos, temendo por serem 

comprometidos, eles nos denunciaram; e, foi preciso, nós mudarmos de lá. E eu fui morar 

no Alto de Santana, próximo a uma casa que já estava vaga, na casa da minha irmã.  

E, naquele dia, que eles anunciaram o falecimento do Rui, denunciaram dessa forma 

– como se ele tivesse atirado, como ele foi preso e fugindo; foi uma dor muito grande, que 

eu senti, que, até hoje, parece reviver. E foi assim que eu termino o meu depoimento, 

falando da alma, do coração do Rui. Era uma alma nobre, um coração puro; ingênuo, até 

certo ponto, pelas ideias que eles tinham, de que o trotskismo iria transformar esse país. E é 

o meu depoimento. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sra. quer falar? 

 

A SRA. MARCIA URBANOVICK – Então; na verdade, eu pedi um aparte... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala, só, o seu nome. Fala o 

nome completo. 

 

A SRA. MARCIA URBANOVICK – Marcia Urbanovick. Eu só pedi um aparte, 

porque o sr. se referiu como se fosse um conflito entre o que a gente está discutindo, e as 
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defesas, das ideias, que levaram à morte do Rui. Mas eu acho que o Oscar respondeu da 

forma adequada. A gente não está aqui para competir; nós estamos, aqui, para somar 

esforços.  

E, na verdade, a minha indignação, a reação, à hora que você fez o comentário, é 

que eu estou conhecendo hoje, o Ciro, o Rogério, irmão do Rui; e fiquei muito comovida 

quando ele falou da indignação familiar em relação à acusação de que, o motivo da morte, 

foi porque ele reagiu à prisão, e que tivesse participado de um tiroteio.  

Então, a questão da arma aqui, para mim, me pareceu muito relevante, quando a 

gente está dizendo – diz que discute ideias, atira, bombardeia, mas bombardeia com ideias, 

para politizar. Mas em nenhum momento – eu espero – é a primeira vez que eu estou 

participando aqui, dessa reunião da Comissão, que eu acredito, eu atesto, porque eu, 

também, acho que é um instrumento político na construção da democracia. Ninguém vai 

estar, atirando, um contra o outro; e às cegas. Essa foi minha reação; mas pensando que, pra 

família, ouvir dizer que o Rui reagiu a um tiroteio – eu achei que é um desrespeito não 

corrigir isso. Quer dizer, nós não estamos brigando, aqui, a gente está levantando os fatos 

pra dignidade – eu acho que, primeiramente, da família, que está representando diretamente 

o Rui; e, depois, todos nós, que queremos a verdade, que queremos a justiça. É isso. 

Obrigada.      

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Bom, acho que esse quadro, eu queria 

expor primeiro; e se alguém quiser dar mais alguma contribuição. O principal é que nós não 

sabemos como ele morreu. Sabemos que eles tinham uma vontade, enorme, de eliminá-lo 

pela capacidade, pela dedicação.  

É sabido, que sempre se procuravam os elementos atuantes; e eu pediria à 

Comissão, também, que nos ajudasse no sentido de que captasse mais documentos junto 

aos DOPS; aos arquivos que estão sendo – agora, alguns estão sendo na Marinha; parece, 

que na Aeronáutica. Que possam ser resgatados; essas delações que foram feitos pelos 

inspetores, esses relatos; para que a gente possa, quem sabe, com isso – esse médico, por 

exemplo, é um médico que tem que ser chamado para depor, para responder como ele faz 

essa necropsia; quem estava com ele. Principalmente, quem estava com ele.  
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Então, eu pediria que algum perito, indicado pela Comissão, pudesse dar uma 

simples; um laudo – mais preciso – sobre essa ossada, que está lá guardada, num saco 

plástico, junto à gaveta da família, em Orleans; está lá, à disposição, para que isso seja 

averiguado.  

Então, essa questão dos órgãos repressores é muito importante; porque, o Rui, ele 

esteve, também, no Ceará; ele esteve em João Pessoa; ele esteve aqui, em São Paulo, a 

maior parte do tempo; já tinha sido preso em Porto Alegre; então, eu acho que essa primeira 

parte, a gente pode concluir com esse apelo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você concluir, fala 

um pouco da família de vocês.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Exatamente. A gente vai entrar agora na 

segunda parte; não sei se minha irmã pode falar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então; deixa, só, eu resolver. 

Como isso é uma coisa muito cara para vocês; chegou ontem, da Procuradoria da 

República, um documento da criação do grupo de antropologia forense; está aqui, ó; eu 

quero, até, te mostrar. Parece que vão levar a sério a questão das ossadas; que é um 

trabalho, principalmente, da Amelinha e de outros companheiros.  

Eu queria te mostrar, sem interromper; digo, é uma coisa tão importante para todo 

mundo, e, pra vocês, em particular; está aqui. Chegou ontem, no e-mail – exatamente sobre 

esse assunto – que eu vou te mandar. Só um minutinho; tá aqui, ó. Vocês podem entrar em 

contato com esse grupo; pra gente entrar; vocês, também, como familiares. 

Você pode falar Amelinha, pra me ajudar, da notícia que chegou ontem – da 

formação do grupo de antropologia? Chegou para você?  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Grupo de antropologia? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Forense. É que chegou um e-

mail da... 
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A SRA. – Chegou e-mail do Ministério Público Federal. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Isso.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde. Eu sou Amelinha Teles; sou assessora 

da Comissão da Verdade; mas também sou da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos.   

E essa luta, para que tenha um trabalho efetivo de investigação, aqui no Brasil, ela é 

longa, e com poucos avanços. Nesse ano nós recebemos – nós, que eu falo, é a Comissão de 

Familiares – recebeu uma doação da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, para dar 

um apoio na investigação de ossadas. Nós temos mais de 1.000 ossadas de Perus, que estão 

condicionadas no Cemitério do Araçá, aqui em São Paulo; e nós temos, também, por volta 

de 25 ossadas, que foram retiradas da região do Araguaia, que, supõe-se, sejam dos 

guerrilheiros do Araguaia; aquela guerrilha que houve de 1972 a 1975.  

E nós pedimos, então, como a gente tinha essa verba, nós trouxemos a Equipe 

Argentina de Antropologia Forense – que é EAAF; e nós pedimos para essa equipe fazer 

uma avaliação dessas ossadas – do trabalho que já tinha sido feito pela Unicamp e pela 

USP; todas as duas universidades fizeram um trabalho muito mal feito, infelizmente; e 

quem foi o mediador de todo esse processo, foi o Ministério Público Federal.  

O resultado da primeira fase do trabalho foi ver que, por exemplo, tinha um caso 

que a USP disse que era do Hiroaki Torigoe; Hiroaki Torigoe foi um militante do MOLIPO 

– Movimento de Libertação Popular; era um japonês; era de 1,60m; e que morreu com 26 

para 27 anos. E o resultado do estudo dessas ossadas, que seriam do Hiroaki Torigoe, foi 

um resultado que mostrou descompromisso, da Unicamp e da USP, em relação a essas 

ossadas.  

Das 22 ossadas, 14 eram de mulheres – portanto, não podia ser Hiroaki; as outras 

quatro, eram de pessoas que tinham mais de 35 anos – portanto, não podia ser do Hiroaki, 

uma vez que ele tinha, no máximo, 27 anos; e as quatro, que poderiam ser do Hiroaki, a 
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descrição dessas ossadas não correspondiam aos ferimentos que o laudo necroscópico 

falava; então, não coincidia.  

Mas, de qualquer forma, a equipe de antropologia forense se dispôs a fazer o DNA 

dessas ossadas; porque, antes da mãe morrer – do Hiroaki Torigoe – ela deixou o sangue, o 

DNA, congelado.  

Agora, e nós pedimos que essa equipe fizesse um planejamento de todas essas 

ossadas – quanto tempo; quanto gastaria; qual o número de profissionais. E é enorme. Tem 

1.000 ossadas, aqui; tem 25 lá; vão aparecendo outras ossadas; então, é um número grande 

de ossadas; é um trabalho volumoso. Então, nós solicitamos à equipe que fizesse um curso, 

porque no Brasil, gente, não tem antropologia forense.  

O Brasil, que é uma grande potência, que tem desenvolvimento disso e aquilo, não 

tem essa matéria, não tem essa escola de antropologia forense em nível universitário, como 

tem na Argentina; e a Argentina, inclusive, já fez, em vários países da América Latina, ela 

já levou essa equipe para introduzir essa matéria.  

Então, agora, parece que nós vamos conseguir introduzir a matéria, via a Equipe 

Argentina de Antropologia Forense; porque, se a gente tem pessoal aqui, nós podemos, até, 

cobrar mais; a própria Comissão pode determinar que a equipe de antropologia forense do 

Brasil veja essas ossadas, por exemplo, que você quer – que estude essas ossadas. Tem que 

ter antropologia forense fazendo esse estudo; então, nós estamos ainda no processo de 

montar esse curso; mas a equipe argentina ofereceu essa possibilidade. E, só para 

esclarecer, a equipe de antropologia argentina é uma ONG.   

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou tentando te mandar, 

está muito lento, mas quando terminar eu te passo as duas – tanto a do procurador federal 

Marlon Weichert, como o do Luis, da Antropologia Forense da Argentina – pra gente fazer 

um contato.  

Então, vai; conclua... Obrigado, Amelinha. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Sobre essa questão, ainda, é o seguinte. 

Quando meus pais estiveram aqui, em São Paulo, para conseguir, pelo menos, fazer um 

enterro decente do Rui – quando foi aceito que o corpo estava enterrado como indigente, 
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houve uma liberação de um delegado; e meu pai, já muito abatido, teve que assinar alguns 

documentos, que ele cita isso; mas, junto a isso, juntou-se um documento – que meu pai 

foi, praticamente, ameaçado – de que não pudesse abrir o caixão. Ele foi lacrado em um 

caixão de zinco; e nós não sabemos, até hoje, se nesse caixão é, realmente, a ossada do Rui. 

Além disso – nós não sabemos se é do Rui, a ossada que está aí – pode ser de outra pessoa, 

com o mesmo perfil, as mesmas características.  

Então, eu quero só citar, aqui, o nome de um elemento – que, quando foi liberado o 

translado do corpo, meu pai recebeu, a família recebeu esse caixão lacrado, houve uma 

autorização – de Dr. Fábio Pereira Bueno, diretor do Departamento de Cemitérios, um 

órgão do Departamento Estadual de Ordem Polícia e Social. Então, é o seguinte: “Autorizo 

o transporte do corpo de Rui Osvaldo, do Cemitério Municipal de Perus, para o Cemitério 

Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina”. Isso, no dia 17 de maio. 

No mesmo dia – no dia 17 de maio – tem um telegrama da Divisão do DOPS, para o 

DOPS de Florianópolis; vou ler o telegrama: “Comunico V.Sa., para os devidos fins, que os 

órgãos de segurança dessa capital, autorizam a exumação e o transporte do corpo de Rui 

Osvaldo Aguiar Pfützenreuter, do Cemitério dessa capital – Perus – para o Cemitério 

Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, onde será sepultado em jazigo da família. 

Esclareço que o finado era terrorista, e faleceu no transcorrer de um tiroteio, mantido com 

agentes de segurança deste Estado. Solicito a V. Sa. não permitir qualquer manifestação 

pública, de caráter político, no transcorrer dos funerais. O corpo deverá seguir para Orleans, 

nesta sexta-feira”.   

 

(Inaudível.) 

 

Isso foi no dia 17 de maio de 1972. Quem assina é Alcides Cintra Bueno Filho, 

delegado titular da Ordem Política e Social. Alcides Cintra Bueno Filho. Esse cara mandou 

um telegrama para Florianópolis, para que nós não pudéssemos – meu pai já foi ameaçado, 

aqui – para que não abríssemos o caixão, e, muito menos, que fizéssemos manifestações.  

Eu deliberadamente tentei, liguei pra Florianópolis, quando eu estava em Orleans; 

nessa época, eu tinha 18 anos, eu liguei para Florianópolis, liguei para Criciúma, pra que 
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algum médico, um hospital: “Tem um médico, aí, legista? Olha; você não pode vir, aqui em 

Orleans?”  

Naturalmente eu não saberia, por que havia muitas pessoas estranhas, na capela do 

cemitério, que naturalmente acompanhavam o movimento e não permitiam – não 

permitiriam que se fizesse essa exumação. Então, nós tivemos que aceitar dessa maneira, 

ainda, o corpo; enterrando o corpo, o caixão lacrado, sem saber, realmente, se era dele. 

Ficamos, mais uma vez, horrorizados com essa situação.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E agora que a coisa está mais 

sedimentada, assim, que a gente está um pouco menos emocionado, como é que foi? O seu 

pai pediu pra você – o seu pai estava vivo, ainda, aí você foi lá, e exumou? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Meu pai estava vivo, ainda. Não, não. 

Não foi feita a exumação. Quando meu pai faleceu... 

 

Foi depois do falecimento do seu pai; que ocorreu quando? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Depois do falecimento do meu pai, que 

ocorreu em 1997; 1996 ou 1997, precisamente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posteriormente à morte do 

seu pai, porque é uma coisa, do ponto de vista humano, tão forte; explica como foi – você 

foi lá e desenterrou a ossada do seu irmão. Que ano foi isso?  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – No mesmo local. Isso deve ter sido no 

fim de 1967, que foi o ano que ele faleceu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Setenta? Sessenta? 
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O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Noventa e sete; 1997. Ele faleceu em 

1996; no dia do aniversário, ele faleceu – um dia depois do aniversário. É, ele pediu muito 

isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então. Explica, porque é uma 

coisa tão forte. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Inclusive isso, naquela época, nós já 

usamos parte do dinheiro da indenização, dada do Estado à família, já foi utilizada nesse 

pedido do meu pai. Naturalmente, hoje... A gente não sabia que não poderia ter feito isso, 

porque nós mexemos nas provas, talvez nas coisas que tinham aí; mas atendemos ao pedido 

dele, porque havia essa... Mas eu fiz toda essa remoção da ossada, com ajuda de pedreiros; 

fotografei, está tudo fotografado; sei que isso não é suficiente. Mas serve, porque um perito 

vai ver essa ossada...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nenhum legista local deu 

uma olhada? Nem fez um... 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Não. Ninguém. Havia uma situação, 

ainda, de bastante comoção; e, principalmente, precisaria ser uma pessoa que tivesse um 

pouco de compreensão política, para entender essa situação; mesmo nessa época, agora. 

Mas não é o...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, ele foi sepultado em 

1972, nessa ocasião; e essa retirada dos ossos ocorreu em 1996, no cemitério de Orleans.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – No cemitério de Orleans. Estão lá, na 

capela da família. O corpo, pelas fotografias, se percebe que, ainda, havia sangue. Porque 

foi um caixão muito lacrado – isso, de 1996 para 1972, dariam 24 anos. É, mas formol; um 

cheiro muito... Eu tive que usar muito álcool, muita coisa, para mexer nessa ossada; tive 
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que descer embaixo; mas é um trabalho, uma situação, que não deveria acontecer; mas fiz a 

parte que meu pai muito solicitou.  

Queria só terminar essa parte, porque chega a ser uma situação muito penosa para 

nós, aqui, a extensão dessa tortura, que se estendeu por vários anos na nossa família. Meus 

pais... Eu lembro, aqui, Dona Élia, do depoimento dela; que foi uma coisa muito chocante, 

pros meus pais. Meus pais nunca tiveram a mesma vida; nunca foi a mesma pessoa, como 

músico, funcionário público honrado.  

Então, queria que a minha irmã falasse alguma coisa da música, da vida que meu pai 

sempre levou; o amor que ele tinha pela cidade, o amor que ele tinha para o filho; dizem 

que uma fruta não cai longe da árvore; mas havia muita troca de correspondência, entre os 

dois. Eu vou, talvez, entrar numa outra parte; não sei se o Deputado concorda... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fique à vontade. Pode falar. 

Pode falar. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Para esse depoimento, também, não 

ficar muito extenso.  

Nós vamos publicar um diário, um livro, sobre o Rui; suas ideias; desde muito 

jovem, já tinha isso muito forte, nele, essa convicção que ele possuía. Então, eu queria que, 

por exemplo, esse delegado, naturalmente ele deve saber – esse delegado tinha que ser 

convocado pela Comissão, para depor. Para ter todo esse cuidado; poxa, tinham matado o 

companheiro, já tinham eliminado, porque o irmãozinho, lá, de 18 anos, estudante, lá; uma 

irmã, na época, tinha 15, 16 anos, 12 anos, 14 anos; porque os pais, no interior, não 

poderiam saber se, ali, pelo menos, era o corpo do filho? 

Então, é uma coisa muito dolorida, para toda a família, aceitar essa situação; podiam 

entregar o corpo, mesmo; podiam ter velado. Quantas pessoas, lá da minha cidade, hoje, 

têm essa impressão – como nós vamos num velório e vemos um caixão velado, fechado, 

lacrado pelo Governo. Não tinha uma doença? Tinham ideias. 

Eu preparei um documento, pra ler aqui. Eu posso falar, porque, devido à emoção, 

eu sei que pode me carregar, aqui. Mas eu faço questão de lê-lo, depois, pra mostrar o 

testemunho, mais verídico, da sua capacidade, da sua interação. 
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Mas eu vou falar alguma coisa sobre o Rui. Talvez... Eu posso ler? Prefiro ler. É 

sobre o aspecto da vida do Rui – não sei se a Regina quer falar qualquer coisa sobre o Rui. 

O Rui é filho da Regina – sobrinho do Rui – teve esse nome devido à herança que esse 

irmão deixou. O Rui é formado em engenharia; hoje é músico, estudante. E tem muita 

sensibilidade. 

Nós viemos de Curitiba, até aqui, falando sobre Cuba. Todo o processo 

revolucionário que aquele país vive; todas as suas dificuldades. Ele fez questão de viajar a 

Cuba, sozinho com seus colegas, para orientar os seus colegas; fazer um turismo político – 

foi o que ele fez. Isso é uma herança que ele adquiriu. Isso não tem faculdade, não tem 

preço, que pague essa sabedoria, esse conhecimento humano, essa preocupação que ele 

demonstrou, nessa viagem. Saber as dificuldades que ele viu, lá, da Ilha; o sentimento que 

as pessoas possuem, em Cuba. Não existe riqueza material; existe riqueza social, riqueza 

espiritual, riqueza de consciência. Isso é a materialização das ideias do Rui – que ele viu, lá. 

Que aqui, a imprensa, vergonhosa e mentirosa, não fala. A Regina foi pianista muito tempo. 

Tocava piano com o meu pai. E... 

 

A SRA. REGINA CÉLIA – Meu pai era músico... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala seu nome.  

 

A SRA. REGINA CÉLIA – Meu nome é Regina Célia; eu sou a irmã mais nova do 

Rui.  

Na época, meu pai era músico. Ele era autodidata, e tocava violino; e ele compôs 

hinos de várias cidades da região; e ele, também, tinha uma vida católica; ele tocou órgão, 

na igreja principal de Orleans, durante 25 anos. Todos os domingos e quartas-feiras, ele ia 

lá e tocava órgão.  

E teve uma certa hora, que o padre levantou, e brigou com ele. Não sei se ele tinha 

entrado numa hora errada, com a música; aí ele falou: “Não; agora, é hora de parar; 25 anos 

já está bom”. Eu não sei, até, se foi na época, não é, Rogério, porque quando o nosso irmão 

morreu, a igreja – o padre local falava muito mal do comunismo, do socialismo; falava de 

pessoas que tinham de ser mortas; tudo isso; então, ele chocou muito a nossa família.  
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Nossa cidade era muito pequenininha; nós, também, tivemos vários 

constrangimentos, como o Exército – o desfile do Exército, na nossa cidade, que vinha da 

cidade vizinha. Desfile, assim, com tanque de guerra. E nós morávamos na rua principal; a 

gente presenciou tudo isso; e meu pai falava: “Não olha na janela; não precisa olhar, porque 

a gente não merece isso”. E isso era feito. 

E, também, boatos de que meu irmão era ladrão, tinha assaltado banco – isso, 

falavam. E, na época, eu tinha 12 anos, só, na escola; então, a gente escutava tudo isso, a 

gente ficava com vergonha, a gente ficava revoltada. E isso cresceu, muito, dentro da gente. 

E eu, até, depois, fazendo faculdade – eu tinha as minhas ideias, eu mudei, a cabeça mudou 

completamente. Então, a gente era taxada como irmã do comunista, a irmã do socialista. 

Qualquer coisa que eu falasse contra, “É; é a irmã”. Isso era muito comum. Mas eu sempre 

tive meu irmão, com muito orgulho, de falar das ideais dele. Até hoje, mesmo. 

Eu sou professora de escola pública e sempre professora de história; quando fala 

sobre o regime militar, me chama para dar depoimento; eu falo do irmão maravilhoso que 

eu tive; e, sempre, eu acho que consigo passar a mensagem, consigo demonstrar, passar 

para as pessoas o que ele era; o que ele fez; e o que ele plantou – que ele sempre dizia que, 

o que ele estava fazendo, era plantar uma coisa muito... Que só meus filhos, meus netos, 

iriam ver um dia.  

E que mais eu tenho a dizer? São tantas coisas; mas eu, também, fico emocionada. 

Tem até professoras que falam assim: “Puxa, nós temos uma professora, na escola, que teve 

um irmão assassinado durante o regime militar. Vocês conseguem descobrir quem era? 

Quem é a professora?” Falam para os alunos. E eles logo descobrem que é a professora de 

artes. Professora de arte teve o seu irmão.  

Aí eu conto toda a história; de que ele era uma pessoa maravilhosa; uma pessoa que, 

quando vinha em casa, mandava todos os irmãos trabalharem. Não era só a mãe que tinha 

que fazer a comida, não era só a mãe que tinha que lavar a roupa. Todo mundo: cada um 

tinha que tirar o seu prato da mesa; cada um tinha que lavar o seu prato, lavar a sua louça, a 

sua roupa.  

Ele nunca deixou a minha mãe lavar a roupa dele; tudo ele. E tudo que ele tinha, ele 

dava para os pobres. Ele vinha em casa e ele não tinha relógio, ele tinha sapato furado. Meu 

pai perguntava: “Mas como? Te dei sapato novo, te dei relógio; cadê?” E ele dizia: “Como 
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eu vou andar na rua vestido, bem agasalhado, com relógio, com sapato, se eu vejo mendigo 

na minha frente; se eu vejo pessoas mais velhas que podem até morrer de frio; eu sou 

jovem, eu não vou morrer de frio; eu não preciso de relógio”. Então, ele vendia, ele dava o 

que ele tinha para as pessoas; mas ele podia sobreviver, mais que uma pessoa mais velha. E 

ele viajava, ia muito para o nordeste e ajudava muito as pessoas. E as ideias dele, de pessoa 

socialista, ficou na nossa família.  

E hoje, assim, que pena que meus pais não estão vivos para ver um Governo 

diferente, que a gente está tendo, hoje. Deputados como você, que estão querendo abrir essa 

caixa tão fechada, que não destruiu, mas mudou a família de muitas pessoas. Hoje eu vejo 

uma presidente Dilma, eu sempre defendo, como professora, como pessoa, como vizinha eu 

digo: nunca, nunca que a gente teve um Governo desse jeito. Pode ter os seus defeitos, mas 

é maravilhoso. Isso aí foi uma luta que começou lá, com o meu irmão. Que começou lá, 

com essa gente toda que está aqui; com essas pessoas que estão aí vivas, ainda, e estão 

vendo a diferença que está fazendo. O pobre está tendo chance de ter coisas que um rico 

nunca teve.  

Professoras amigas minhas: “Nossa, Regina, hoje eu viajo de avião. Quando eu ia 

imaginar que eu fosse viajar de avião?” Uma professora; professora de escola pública. 

Professora tem um carro novo. Quem tinha um carro novo? Imagina, só rico. E esse 

socialismo está chegando; eu acredito. Isso é muito bom. Eu gostaria de falar mais um 

pouco, mas estou emocionada. Gostaria que meu irmão acabasse. Obrigada, deputado.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Olha; eu acho que tem aspectos 

curiosos da vida do Rui, que eu vou relatar rapidamente. Alguns em diferentes épocas, 

diferentes situações; mas é importante ter o registro do amor e do carinho que ele tinha; a 

consideração que o Rui possuía pelas pessoas. Eu fiquei como responsável, pela família, 

para coordenar tudo que tem sobre o Rui. Então, meus irmãos passaram essa confiança para 

mim, para que eu pudesse organizar. Eu tenho organizado todo o trabalho. Oportunamente, 

deputado, nós vamos ter uma publicação do Rui, que mostra a consolidação das ideias dele, 

já, quando ele tinha 17 anos, em Porto Alegre, em 1960.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, como é isso? Me 

explica. Vocês são de Santa Catarina, e ele foi estudar em Porto Alegre?  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Ele foi estudar em Porto Alegre porque, 

na época, Florianópolis ainda não era uma capital que tinha tantos recursos – como Porto 

Alegre tinha – em termos universitários. Getúlio Vargas deixou, no Rio Grande do Sul, 

uma tremenda estrutura. E, naquele meio político de Jango, Rui estruturou a sua concepção; 

vai ser muito útil, para a sua juventude, esse diário do Rui. A luta dele para ser um homem 

público; para deixar seu sentimento individualista, vamos dizer, pequeno-burguês, aquela 

coisa da pessoa pensar em si.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que ele foi estudar em 

Porto Alegre? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Ele fez Sociologia e Política, e 

Jornalismo. Então, aí já é uma fase do Rui que ele aprofunda, principalmente, a sua 

estrutura. Um diário que ele faz com letras super pequenas – não dá pra ver aquilo que ele 

escreve, no fim da noite – mas, ele quando esteve preso, em Porto Alegre, esse livro 

também esteve na mão da polícia, e foram arrancadas várias páginas; mas ele conseguiu, 

resgatou esse livro, escreveu mais um pouco; e deixou nas mãos de uma parente nossa, em 

Porto Alegre.  

Mas o livro tem poesia, tem situações cotidianas da vida, que nós, naturalmente 

quando pensamos em transformar uma sociedade, em melhorar a qualidade para um futuro 

melhor, não é só como a minha irmã falou – doar uma roupa para uma pessoa que está com 

frio na rua. Isso ele fazia sempre. Minha mãe levava uma roupa boa, pra ele, ele voltava 

sem; quase de camisa, e tal; o frio do Rio Grande do Sul... Era uma bondade dele; e era, 

tipo “reprimido” pela família. Então, tem muitos aspectos da vida do Rui. 

Eu sou o menor dos irmãos; depois tem a Regina; o Rui, também, não é o primeiro, 

é o segundo; e nós somos sete irmãos. O Rui, quando ia a Orleans, nas suas poucas visitas 

que ele fazia à família, ele me obrigava a sair andando com ele pela cidade até duas da 

manhã; uma da manhã. Hoje, eu vejo que ele fazia isso, porque ele tinha um hábito, talvez, 
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aqui em São Paulo – por causa da Repressão; da clandestinidade – de nunca ir, direto, em 

um endereço. Andar de um bairro, talvez, ao outro; então, ele perguntava quem morava nas 

casas das cidades, ele se preocupava, sabia todas as pessoas que moravam naquelas 

cidades; aquele fulano, onde ele foi parar. Tem um aspecto muito bonito... As dificuldades; 

isso ele falava muito...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir ajuda de 

vocês, aí da audiofonia; está estourando muito, o som; avisa lá, está pipocando muito; 

depois, fica... Dá uma ajeitadinha, por favor, um pouco, no microfone dele. Está estourando 

muito, está pipocando muito. Por favor. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Então, eu tenho que passar a minha 

impressão sobre o Rui; a sua impressão com relação a outras pessoas da cidade, que tinham 

a mesma vida que ele. Alguns tinham, já, sua vida, sua companheira, sua mulher. Alguns 

eram padres. Alguns já estavam formados, muito bem, na vida; tinham seu carro.  

E quando ele ia à cidade, eu sentia que ele percebia isso com muita alegria, 

abraçando os colegas, porque ele estava envolvido, já, na causa, ele já estava aquém. Ele 

dava risada, quando chegava em casa, sobre um padre que ele procurava; e o padre não 

respondia as cartas. A que vai levar essas missas? Para onde vai levar, essa sua causa 

religiosa?  

Eu era estudante de Florianópolis, do ensino médio, e ele apareceu várias vezes na 

escola pública me visitando; quase sem dinheiro, escondido; e muito rápido; as duas vezes 

que ele esteve lá, ele foi dali para Porto Alegre; foi de carona. Não sei como ele conseguiu 

a passagem; talvez uma boa conversa com as pessoas da empresa de ônibus; ele foi em pé. 

O ônibus estava lotado, e ele foi em pé, no frio; mas ele tinha que ir a Porto Alegre, ele não 

quis ficar ali.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não sei se te ajudo ou se 

te atrapalho, mas eu queria entender. Ele começou a ter contato com as ideias socialistas em 

Porto Alegre; tanto é que, quando ele voltava para casa, você já sentia que ele tinha um 
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nível de engajamento. Aí, foi o primeiro contato, da universidade; ele fez todos esses cursos 

a que você se referiu; e, aí, ele teve contato com o PORT; é isso? 

Isso aí vocês; quer dizer, vocês eram mais novos, à distância; e não era tudo que ele 

contava, evidentemente. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Em 1964 a 1965, foi o ano decisivo na 

vida do Rui; porque, inclusive, ele encerra esse diário, entrega para essa minha prima; aí ele 

se torna militante do PORT.  

Mas veja bem; o Rui manteve, durante esse tempo todo que teve em Porto Alegre, 

muita correspondência com a família. Ele fazia muitas cartas – nesse papel fininho, que, às 

vezes, precisava comer, para a Repressão não pegar. Cartas muito grandes; muito grandes. 

Falando do processo revolucionário, a defesa do brizolismo, a defesa do Jango; e da defesa 

do posadismo; porque, até então, ele era trotskista; mas aí ele conheceu o pensamento 

revolucionário posadista, e ele assume, em todas essas cartas, essa posição.  

Ele assume a União Soviética; via-se uma clareza de postura; e ele queria que a 

família soubesse daquilo. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que eu tinha 10 anos 

de idade; eu li todas essas cartas; mas meu pai mandou que eu queimasse todas essas cartas. 

Eu me lembro de uma por uma, tocando... Meu pai tinha aquele fogão à lenha: “Queima, 

queima, antes que chegue alguém; isso é perigoso”. Nós podíamos ter escondido, enterrado; 

seria um arquivo fenomenal; porque, ali, era a abertura dele para assumir essa posição que, 

todos nós, conhecemos depois.  

Então, o Rui tinha essa... Quando eu era criança, ele esteve uma vez na minha casa; 

das poucas vezes que ele esteve; ele jogava, muito bem, bola. Ele jogava bola. Nós éramos 

três irmãos; e ele jogava, quase que sozinho contra nós três. Eu era o menor, e era eu e ele 

contra os dois. Mas nós jogávamos muito tempo, porque ele sabia brincar.  

Nós temos uma fotografia, que nós vamos postar na internet – a última vez que ele 

esteve em Laguna, nos visitando, e está correndo na praia – mas sempre demonstrava muita 

alegria, muita confiança. Era uma alegria incontível; sempre nos transmitia.  

Ele nos fazia ouvir música, Brahms, Beethoven. Depois do almoço, todo mundo 

tinha que se deitar, na sala, para escutar seus discos de vinil – clássicos. Então, nós 

ficávamos, ali, por duas horas; eu era criança, era uma coisa legal, não era chato; nós 
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ficávamos, ali, adquirindo aquela situação. Todos os irmãos deitados – ele se deitava no 

chão – pra ouvir Beethoven. Esse era o ambiente que ele procurava trazer pra família.  

Tanto que, no diário dele, ele escreve bastante sobre música; sobre artistas 

soviéticos, que ele conseguia – ele tinha dedicatória, nos discos, e era para tomarem todo 

cuidado possível, porque aquilo era um patrimônio, dos concertos públicos, dados em 

Sofia. E ele explicava aqueles concertos, o que era aquilo. Mas o Rui não passava pra nós... 

Era sempre uma coisa muito natural, muito espontânea; a vida dele era isso. 

Uma vez, ele esteve na minha casa – a gente sempre teve um reservado, atrás, um 

paiol –; então eu estive lá, com ele; e tinha uma máquina de escrever em cima daquela 

estante – daquela prateleira, que servia como mesa – e eu vi que ele, “Cara, deixa eu ficar 

aqui, sozinho, que eu quero escrever; quero fazer alguma coisa”. Então, eu saí, fui lá pra 

baixo, brincar – eu tinha, acho, que uns 10 anos – e, quando eu voltei, olhei pela porta da 

janela, empurrei um pouquinho a porta; então, o Rui tinha se tornado, como o pai – o pai 

dele – um excelente datilógrafo. Então, tinha uma janela, um pé de orvalho; um paiol bem 

alto, assim; então, ali, escutei aquele som: “tatatatatatata”; quer dizer, eu deduzi, parece que 

sabe o que está fazendo. Uma coisa, assim, inconsciente. Mas era uma carta, pra algum 

companheiro; uma coisa que ele estava escrevendo, à máquina, muito rápido, mas sem 

parar; sem parar. Quer dizer que, mesmo ali, na família... 

Em Laguna – quando ele esteve em Laguna, da última vez – nós perguntamos a ele, 

“Rui, porque você não fica aqui, mais uns dias, com a gente? Fica aí”; “Olha; eu preciso 

ir”. Ele tinha roupas boas, aquele dia; sabe, assim, uma trouxa, que eu vi que ele tinha 

roupas... Ele falava, muito, de contato com artistas, que ele teve; então, ele disse que tinha 

que ir: “Se eu não for alguém vem, aqui, me buscar”. Que, naquela época não tinha 

telefone, não tinha... Se ele demorasse mais tempo, sugeria que era a Repressão. Isso foi em 

janeiro de 1972. Quatro meses, antes de ele ser eliminado.  

Então, nós passamos por situações – a nossa família; no caso, a família – que eu era 

músico, na época; eu abandonei tudo, porque ele já me ironizava, me mandava conselhos, 

“A que vai levar esse ‘rock and roll’; isso não vai te levar...” Ele queria, sempre, escrever 

uma carta; mas ele, naturalmente, vendo o que significava aquilo, para o progresso – para o 

meu progresso. Era uma música; eu não tinha nada contra, nem ele; mas, naturalmente, ele 

tinha coisas mais importantes pra me falar. 
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E, sinceramente, eu abandonei a música, logo depois; abandonei tudo; porque eu 

sabia que não era... Aí, vim pra São Paulo, pra conhecer os companheiros do Rui. Levei 

tempo pra encontrá-los. Fui enganado, por alguns companheiros, trocando posições 

políticas adversas. Custei a encontrar. Marquei alguns encontros; não foi possível; eu sabia 

da situação. Mas encontrei, depois, no PT, do qual eu me orgulho de ter ajudado a fundar. 

O Rui esteve uma vez em Curitiba – algumas vezes que ele passou lá, inclusive para 

encontrar um companheiro. Ele foi numa procissão – essas procissões religiosas – em 

Araucária, que é uma cidade onde tem um polo petroquímico, da Petrobrás; ele foi numa 

procissão, pra conversar com o companheiro, enquanto, talvez, fizesse de conta que 

estivesse rezando; mas ele tinha que encontrar aquele companheiro. Nunca soube quem fui; 

nunca imaginei quem ele pudesse ter encontrado, em Araucária. 

Nossa família – as cartas que chegavam àquela família, muitas delas eram abertas. E 

ele pedia, nas cartas, que não mandassem para o remetente; porque o remetente, também, 

tinha que ser fictício, porque era na clandestinidade. Mas, à vezes, chegavam cartas. E ele 

cobrava, muito, respostas. 

Ele participou, desde jovem, de grêmios estudantis; ele foi nomeado tesoureiro, num 

grêmio estudantil. 

Ele cantava – nas vezes que estive aqui, em São Paulo, com ele, ele cantava músicas 

revolucionárias, no carro. À noite, quando nós saíamos para passear, nos bares, e ele 

cantava dentro do carro, “Bandera Roja”. Cantava músicas revolucionárias: “Estamos 

prisioneiros, carcereiro...” Ele disse que esteve preso, e cantavam essas músicas, do 

uruguaio Daniel Vigliette. 

Então, o meu avô – só para concluir – quando o Rui já militava; logo no início, que 

ele foi pra Porto Alegre, o meu avô de Orleans – que, inclusive, ele foi prefeito da cidade; 

na época já era comerciante, ou coisa assim – a história, do Rui, está muito ligada à história 

dos meus avós.  

A minha avó fazia peças de teatro, de conteúdo – como é o nome desses... – viajava 

pelo interior de Santa Catarina; era fotógrafa; ousada; no carnaval fazia muita... Então, o 

meu avô fez uma carta, pra ele, pedindo: “Meu neto, não se meta em política; é muito 

perigoso”. Subestimando, ou, talvez, protegendo, autoprotegendo: “Pode ser eliminado; 

podem te matar”. Essa carta eu não tenho; mas é uma carta... Essa carta – é muito bonita a 
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resposta, que o Rui dá, para o avô; muito respeitosa; falando da... Essa carta, acho, deve 

estar aqui, nesse dossiê. Mas se não estiver, posso lhe enviar. Uma carta muito respeitosa, e 

muito inteligente – do ponto de vista humano – porque ele fala para o avô: “Meu avô, você 

já fez a sua parte. Suas armas já estão recolhidas”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois do Golpe? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Depois do Golpe. Antes do Golpe. Isso 

foi antes do Golpe de 1964.  

Então, é uma carta que já foi lida, em vários lugares públicos. Então, o Rui queria 

devolver – na carta, o que ele fala era da responsabilidade dele, como estudante público, 

pago pelo povo – pra devolver, para o povo, aquele privilégio, que ele sentia, de estudar 

numa universidade.  

Hoje, o nosso Governo quer estipular dois anos, para um estudante – pago pelo 

povo – para ceder dois anos, do seu conhecimento; ganhando, ainda, um salário. É uma 

medida inteligente. O Rui já fazia isso, sem que ninguém pedisse. Então, ele já começou a 

atuar politicamente.  

Neste livro, neste diário do Rui, ele se prepara muito, inclusive, para a morte. Tem 

uma poesia chamada ‘Morrer’, que eu li no dia em que nós o baixamos no túmulo. Fala de 

morrer. Morrer longe da família, morrer longe da amada; pedindo para que a enfermeira, ou 

qualquer pessoa, fosse sua mãe. Pedindo para que o irmãozinho continue sua obra. Isso eu 

vim entender mais tarde.  

É um diário bastante comovente do ponto de vista humano, porque não tem política; 

tem conceitos humanos de vida. Então, eu quero publicar isso. Eu acho que esse documento 

do Rui, esse diário negro que ele fala, porque o livro é um livro negro, o nome não é um 

nome muito bom, mas como esse é um livro desses numerados, que se compra para áreas 

contábeis, ele colocou o nome de “livro negro”. Mas é um livro onde ele bota sua alma. Ele 

converte a sua identidade, a sua nova identidade. Por isso, quando nós falamos Marcos, ou 

Vinícius – que era o nome que ele adquiriu – aí era a identidade do camarada.  

Então, a minha família, em Santa Catarina eu era estudante, em Florianópolis – eu 

passei por muitas situações, que, até hoje, a gente fica lembrando – que foram situações de 
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acompanhamento da ditadura. Eu era um simples estudante, em Florianópolis. Eu me 

lembro de uma viagem, que eu fiz de Florianópolis a Tubarão, e uma pessoa sentou do meu 

lado; e eu desabafei muita coisa com ele, com essa pessoa. E depois, quando eu cheguei em 

casa... Eu falei do Rui, que era assim... Ele já tinha morrido. Então, mesmo depois da morte 

do Rui, houve outras situações assim, para saber o que, ainda...  

Houve uma pessoa, que frequentou a nossa casa por algum tempo – que eu tenho, 

lá, minhas dúvidas – que era para dar conselho para a família: “Não; o Rui está em bom 

lugar; vocês não precisam se movimentar muito”; uma coisa assim.  

Na Prefeitura de Orleans – eu não sei porque era comum em todo país, isso – mas 

houve um órgão da ditadura, de militares, instalado na Prefeitura de Orleans, com 

obrigações militares; não era para contratar ninguém.  

O que eu mais senti na minha juventude, na minha infância, foi quando eu era 

criança e estava brincando embaixo de um cinema, na cidade, e eu estava brincando com 

uma espada; eu estava com uma espada. E um elemento, de repente: “Olha; chegou, aí, uns 

tanques do Exército”; então, do lado da igreja, pararam uns 10 veículos militares, inclusive 

tanques de guerra; caminhões; pararam do lado da igreja e então, aquela arma, para mim, 

aquela espada de plástico, colorida, eu tentei esconder, eu levei pra casa, aquilo, escondido. 

Eu estava a umas duas quadras de casa; e levei aquilo para casa escondido. Quer dizer, era 

o reflexo do que a gente passava dentro de casa; talvez porque, em Criciúma, também havia 

grande – os estados do sul; em Santa Catarina, principalmente – onde houve maior 

resistência ao Golpe militar. Os mineiros de Criciúma se acomodaram, com armas, dentro 

do sindicato, para resistir ao Golpe de 1964. Coincidentemente, talvez não fosse somente 

essa ação, voltada para chegar a Criciúma.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os mineiros do carvão? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Os mineiros do carvão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A mina era estatal? 
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O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – A mina, na época, era estatal. 

Carbonífera próspera, de Criciúma. Na época de Getúlio foi criada essa companhia; e, 

depois, foi totalmente desativada.  

Mas essa atitude, esse gesto militar, em Orleans, muito próximo da minha casa – e 

me guardou muito, isso. Me deixou muito pensativo, durante muito tempo – por que eu fiz 

aquele gesto? Eu era criancinha, brincando; tive que esconder aquela arma: “Vão, cada um, 

para a sua casa”. Essa era a intimidação do país; intimidar seja quem fosse.  

Meu pai era funcionário público; mas ele abriu mão de falar, de expressar sua 

opinião; e se calar, em muitos episódios da cidade; que, quando há um episódio na cidade – 

político – ou algum acontecimento, as pessoas, normalmente, opinam; ou vão até à Rádio, 

ou vão até a Câmara de Vereadores; houve atos em consequência da ditadura; e, na minha 

cidade, também houve.  

Houve, lá, uma desocupação de um hospital; houve muitas coisas, na cidade, que – 

o radialismo da cidade, que era controlado por grupos que dominavam a opinião; a opinião 

do dever cívico; dessa cartilhinha que foi instituída, obrigatoriamente, nas escolas. 

Educação moral e cívica.  

Então, eu acho que meu pai – é engraçado, que tudo isso meu pai escrevia. D. Élia, 

eu tenho caixas, muito material guardado; meu pai não tinha gravador, mas ele procurava 

os jornais, arquivava tudo aquilo, guardava tudo aquilo. Meu pai era brizolista, gostava 

muito de Juscelino e Getúlio Vargas. Então, a extensão dessa tortura, para a família foi 

muito grande. Minha mãe sempre dizia que o Brasil seria muito diferente, se não tivessem 

eliminado essas pessoas. Então, veja; eu tenho muita responsabilidade, aqui, deputado; 

companheiros... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que sua mãe falava? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Que o Brasil seria muito diferente, se 

essas pessoas não tivessem sido eliminadas.  

A família sofreu muito, porque também havia opiniões diferentes dentro da família, 

e dentro da cidade. Mas, uma coisa, é o diálogo. Então, a soberania; o que o Rui transmitiu 

para nós, consolidou; tanto que eu me orgulho de estar aqui presente; de defender suas 
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ideias, para que isso seja de exemplo. Porque ele queria, muito, que suas ideias 

continuassem; que respeitassem e, pelo menos, escutassem o que ele tinha feito, na sua 

contribuição. Então, eu vou... Não sei se a Regina quer falar, mais. O Rui quer falar alguma 

coisa?  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Rui vai falar? Ei, amigo, 

fala um pouquinho, vai. 

 

O SR. RUI PFÜTZENREUTER DIRENE – Boa tarde. Meu nome é Rui 

Pfützenreuter Direne. Tio Rui é uma figura muito presente na vida da nossa família. Na 

minha e na dos meus primos, também; eu estou aqui, também, representando eles. Meu avô 

teve sete filhos; e nem todos eles concordam com tudo. Mas, especificamente, eu acho que 

nós temos só um tio, que discorda de tudo que o tio Rui veio a trazer para a gente; e os 

outros, no geral, concordam.  

O que eu posso dizer é que, dentro dos primos que eu tenho mais afinidade, as 

ideias do tio Rui permanecem vivas. Mas, acho que a gente, até, conhece pouco sobre ele, 

sobre as ideias dele, inclusive. Mas, de forma geral, ele trouxe muitas coisas positivas para 

a gente. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar do tio Rui; e é o tio, 

provavelmente, mais citado; a gente ouve falar nele, como se ele, ainda, estivesse vivo; 

mais, até, do que os tios que estão vivos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rui, fala um pouco mais 

perto do microfone. Vem um pouquinho mais para frente; e fala mais perto do microfone. 

Porque os microfones, aqui, são antigos; e se você não falar na frente dele, ele sucumbe.  

 

O SR. RUI PFÜTZENREUTER DIRENE – Então, nós temos interesse por 

política, por assuntos deste tipo, por assuntos sociais. Achamos uma pena que, hoje em dia, 

no país, a maioria das pessoas esteja descrente, e, até, de certa forma, influenciada pela 

mídia, e por outros meios. Estejam descrentes na política; porque eu acho que é isso que os 

maus políticos – que têm os interesses financeiros, aí – querem: que a gente esteja 

desinteressada.  
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E conhecer a história do nosso tio é uma porta de entrada para isso, sem dúvida. 

Nossa família é muito influenciada por música. O meu avô era compositor, e o tio Rui 

também, pelo que foi contado para a gente, sempre influenciou nossos tios mais novos que 

ele – a música.  

E tem uma história, um fato curioso, que influenciou muito o meu gosto pela 

música; que é uma história que é, um pouco, ponto alto; porque, todas as pessoas que o 

conheceram, nunca ninguém pôde confirmar essa história; mas é uma história que foi 

passada pra gente; desde pequeno, eu sempre tive muita curiosidade de saber mais sobre 

isso. Que ele contou, se não me engano para uma tia dele, que ele tinha contato em Porto 

Alegre, que ele já foi à casa do Chico Buarque; e o Chico Buarque abriu a casa dele, abriu o 

guarda roupa para ele, para ele levar roupa; não sei se era para a militância; provavelmente, 

seria. Não sei se essa história é verdade; mas essa história teve uma influência, muito 

grande, na formação musical.  

Eu não sei se isso é relevante para investigar o que aconteceu, mas eu acho muito 

bom que ocorra essa investigação, porque a gente tem muita curiosidade de saber o que 

aconteceu na ordem cronológica, desde que ele deixou de ser estudante, até à morte dele. É 

um período que a gente não tem nada muito preciso, assim, que ano ele passou em cada 

lugar, para quais lugares ele foi – a gente ouve falar que ele esteve em São Paulo e no 

nordeste – não sabemos se ele foi para outros lugares. 

Temos pouco contato, também, com as pessoas que o conheceram na época; isso é 

muito legal, esse ambiente, aqui, agora, de ter esse contato com essas pessoas; gostaríamos 

também de ter contato com quem está investigando, para sabermos, ficarmos atualizado das 

notícias; porque, provavelmente, os casos das outras vítimas, também podem levar pras 

dúvidas que a gente tem, e o nosso caso também esclarecer a dúvida de outros. São as peças 

de um quebra-cabeça, que deve ser montado – remontado.  

Nós achamos muito importante essa atitude, que o Governo teve, que é de buscar os 

responsáveis, de correr atrás de uma possível punição; acho que essa punição seria ideal  

porque, no meio em que eu vivo, na sociedade em que a gente vive, lá no nosso nível social 

– principalmente Curitiba, que é uma cidade conservadora – a gente ouve muito falar nessa 

ideia que a ditadura veio para tirar o Brasil do comunismo; e que, se não fosse pela 
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ditadura, o Brasil seria uma grande Cuba hoje; e toda essa história que a gente sabe que não 

é bem assim; muito pelo contrário.  

Então, eu acho que uma posição do Governo, da Justiça, de punição a essas pessoas, 

seria muito importante. Porque, como foi feito na Argentina – a gente vê muita imagem das 

pessoas sendo julgadas – acho que isso é uma coisa muito relevante, pra levar essa notícia 

às pessoas; quem foram as pessoas – elas estão sendo tachadas, na história, como uma coisa 

meio vaga. 

 

O SR. – Nós; não é. 

 

O SR. RUI PFÜTZENREUTER DIRENE – O que os estudantes, hoje, veem nos 

jornais, nos meios de comunicação, como é que foi essa história. É isso. Eu queria 

agradecer a todos que estão investigando. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você está morando em 

Curitiba? 

 

O SR. RUI PFÜTZENREUTER DIRENE – Sim, moro em Curitiba.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas a família continua, lá, 

em Orleans. 

 

O SR. RUI PFÜTZENREUTER DIRENE – Não. Só tem um tio que mora em 

Orleans. E, nós, moramos em Curitiba, com mais uma tia – eu, o Rogério, minha mãe, meu 

pai, e tal; e temos um tio que mora em Blumenau, e, outro, em Florianópolis.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Empresta, um 

pouquinho, o “tablet”, que tem duas justificativas da Derlei, que não pôde vir, lá da 

Comissão da Verdade de Santa Catarina.  
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Nós é que pedimos desculpas; porque tinha tanta gente interessada em vir aqui, 

hoje; mas como nós temos essa sequência de depoimentos; porque até queria 

contextualizar, direito, para vocês entenderem o nosso trabalho.  

Esse livro, ou aquele outro – que a família, também, está recebendo hoje – esse, foi 

feito pelo Governo Federal, no tempo do Paulo Vannuchi; ele está digitalizado todinho. 

Abre a página do Rui, aqui, por favor, Vivian. E, aquele, lá foi um trabalho dos familiares – 

o que está com o companheiro, lá.  

Então, eu tenho várias justificativas de companheiros que não puderam vir, hoje, 

aqui; que são os companheiros também, que estavam na organização do ato do Olavo 

Hansen. Então, isso é uma coisa – a justificativa da Derlei. E tem um outro companheiro, o 

Túlio Vigevani, que, também, justificou que não pôde vir.  

E, também, tem aquele negócio da antropologia da Argentina, que eu estou tentando 

passar o e-mail. Viu Vivian; me ajuda aqui; abre e pega os e-mails dele – esse aqui, do Luis 

Fondebrider, da Argentina; e do Marlon – passa para eles, porque aqui não conseguiu 

passar.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Deputado, eu gostaria do depoimento 

da Marta, que ela conviveu, conheceu o Rui. Inclusive, o seu irmão trabalhou com ele, aqui 

em São Paulo, na fábrica.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vem pra cá, Marta. Senta 

aqui, que é melhor. 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Eu sou irmã do Rubinho. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é irmã do Rubinho? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Lógico. Assessor do José 

Mentor. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, você é irmã do Rubinho. 

Senta aqui. Vamos lá. Fala o seu nome, completo.  

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Meu nome é Marta Maria 

Rodrigues Costa; e eu sou socióloga, também.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é irmã do Rubinho... 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – O Rubinho – o Rubinho, do 

José Mentor.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, do Ipiranga. Está certo. 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Do Ipiranga; isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É que eu estou tão 

emocionado, aqui, que até... 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Até, eu estou falando isso, 

porque a família tem uma certa tradição militante, na política. Meus irmãos – e eu, também, 

fui membro do PORT. E esse meu irmão, que trabalhou com o Rui, eles trabalharam na 

MWM, na fábrica.  

O nome do irmão é Rommel Pinheiro Costa. Trabalhou na MWM, junto com o Rui; 

e eles, quando trabalhavam juntos, o Rui passou a frequentar a minha casa. Eu tinha o quê, 

19 anos; e participava de um grupo de jovens do Bairro Jardim Primavera, que fica em 

Santo Amaro, próximo à Capela do Socorro.  

E, olha que coincidência; o Rui frequentava minha casa; a gente não tinha muita 

noção da política, não conhecia nenhum militante posadista – do PORT – nessa época; mas 

quando, nesse período, começaram a cair os companheiros, começaram a ser perseguidos, 

não é, foi em 1972, começou muita gente a ser presa, do PORT e de outros partidos; e 

alguns companheiros foram para lá – com a ajuda do padre – que foram perseguidos; 
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inclusive o Oscar; não é, Oscar; ele frequentou; o Neto – lembra o Neto, que participou do 

ato? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Sebastião Neto. 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Sebastião Neto foi um dos 

que ficou na Igreja, escondido, lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual igreja? 

 

 A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Na Paróquia do bairro. Não 

lembro. Você lembra o nome da paróquia? 

 

A SRA. – Paróquia Santa Ana. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Santa Ana. 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Paróquia Santa Ana, no 

Jardim Primavera. Tudo Jardim Primavera.  

E, nesse período que eles foram perseguidos – em seguida, eu fiquei sabendo que o 

Rui tinha sido assassinado; só que eu não tinha feito uma ligação de que, esses 

companheiros que estavam escondidos na Igreja, eram companheiros do Rui.  

Então, foi muita coincidência; e aí, a partir daí, que eu fiz contato com o PORT. Eu, 

sendo militante do grupo de jovens, passei a conhecer os companheiros, e a participar das 

células, fazer um funcionamento político com esse partido, e, a partir daí, no movimento 

sindical. Eu, também, fui presa – em 1974. Fiquei 18 dias detida no DOI-CODI. Quer dizer, 

não era o DOI, era a Operação Bandeirante.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1974? Quando? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Em fevereiro de 1974.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que processo? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Foi na prisão da Oposição 

Sindical Metalúrgica; eu era militante da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Waldemar; da Maria 

Nilda? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Não. Isso foi junto. Mas, na 

verdade, foram presos alguns companheiros de várias correntes políticas – do PCdoB, da 

AP – e um desses companheiros, que era vinculado à AP, que fez a denúncia; que 

denunciou que eu tinha contato com o PORT; aí, eles foram, em casa, me buscar. Isso foi 

no final de fevereiro de 1974.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi presa na OBAN. 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Na OBAN.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Fiquei 18 dias. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi torturada? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Fui. Fiquei 12 dias, 

incomunicável. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lembra por quem?  
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A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Capitão Ramiro – era 

capitão, ou coronel Ramiro.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Capitão. 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Capitão Ramiro. E Oberdan 

– ou um outro nome, assim. São os dois... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conheceu o Ustra? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem viu? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Nem vi. Se vi, não me 

lembro. Mas a figura mais terrorista, ali, era o capitão Ramiro. E... Bom, passei por várias 

equipes, aí, de torturadores. Eram três equipes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dezoito dias. Foi para o 

DOPS, fazer cartório? Ou saiu direto? 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Não. Não. Saí direto.  

Eu quero saudar; fazer essa saudação a essa atividade, maravilhosa, que vocês 

fazem, deputado. E também saudar os companheiros que estão aqui presentes. O Rogério; 

feliz de ter conhecido, também; ele é um bom violonista, toca violino muito lindo; e 

participamos juntos da formação do PT, no Jardim Primavera.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo, não é. 

Bom. Deixa eu, só falar uma coisa. Você sabe que a sua mãe tinha muita razão. Eu 

até pedi para trazer esse livro; eu sempre falo o número – quantos companheiros, 

assassinados, têm aqui?  
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A SRA.  – Quatrocentos e trinta e sete. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São 437; que, oficialmente, 

foram mortos, pela ditadura, na resistência política. Então, independente das organizações, 

das origens, sua mãe tinha razão. Eram pessoas especiais.  

A Repressão era muito... Não que entre os sobreviventes não tenham pessoas – 

pelas pessoas que foram presas, torturadas, e que sobreviveram, não tem pessoas incríveis; 

mas pode estar certo que, entre esses todos, eles tinham muito apuro. Muito apuro. E em 

eliminar; eliminar aqueles que eles consideravam irrecuperáveis – que tinham dedicado sua 

vida à luta – eram condenados à morte. Eram condenados – de armas na mão, ou sem armas 

na mão.  

Porque, o que o levava à morte, não eram as armas – eram as ideias, eram os seus 

pensamentos; isso era o que os condenava à morte. A justificativa de ter armas ou não, na 

mão, era um pretexto para matar – do mesmo jeito que eles fazem hoje.  

A resistência seguida de morte, que os meninos da periferia – que eles matam de 

madrugada, encapuzados – a justificativa é que os meninos tinham uma arma na cintura, 

uma arma na mão; e, por isso, tinham que ser condenados à morte. É o mesmo discurso da 

ditadura, que não acabou.  

Então nós, aqui, da Comissão da Verdade, temos muito orgulho – embora 

reconheçamos que não tivéssemos feito uma sessão com todas as pessoas que gostariam de 

vir aqui, hoje, depor, acompanhar. Mas dentro das nossas rotinas, e do número de 

audiências que nós temos que fazer – porque, aqui em São Paulo, são 154 casos; de todos 

esses nacionais, são 154 – então, nós temos uma responsabilidade muito grande.  

E, é lógico que nós vamos retomar essa questão do Rui; e, por isso, nós fizemos 

tantas perguntas. A Thaís, até, me preparou um texto, aqui; que eu tenho, aqui, um script. 

Que é: ‘A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo acolhe o pedido da família de 

esclarecimento das circunstâncias da morte de Rui Osvaldo Pfützenreuter; e, também, a 

retificação do atestado de óbito’.  

Então, eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais; suas palavras; 

para que a gente pudesse caminhar para o encerramento. Não sei se você vai ler um texto... 
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O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Deputado, rapidamente, eu tenho que 

ler esse texto aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fique à vontade. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Isso aqui é uma afirmação política das 

ideias de Rui. Eu chamo, aqui, a resgatar...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cadê o menino? Era bom que 

você ficasse conosco, aqui.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Rui. A resgatar a verdade histórica do 

militante Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posso fazer um pedido? Nós 

estamos terminando, a câmera vai gravar. Será que sua mãe podia vir aqui, pelo menos na 

hora de ele ler o documento, para ficar conosco, aqui? Por favor? Eu queria fazer esse 

pedido. A Senhora não precisa falar nada; é só ficar aqui, ao lado do seu filho.  

Ah, tem dificuldade? Então, deixa; desculpa. Ela está tentando vir pra cá. Desculpa. 

É que eu quero só fazer uma imagem de vocês todos, juntos. É importante. É que ela está 

dando a volta para ficar aqui, ao lado do filho dela. Aquela senhora. Só um minutinho. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Eu titulei um documento, para registrar 

nessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, porque eu me preparei para isso.  

Então, eu vou ter que ler; porque, dada a emoção que eu possa adquirir aqui, eu 

preciso deixar isso registrado de forma escrita, para contribuir com a progressão e a 

organização dessas ideias, que devem ser meu testemunho mais forte desse momento – e da 

minha família.  

“Resgatar a verdade da contribuição histórica do militante Rui Osvaldo Aguiar 

Pfützenreuter, dirigente do PORT – Operário Revolucionário Trotskista Posadista.  
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As condições, em que se produzia o material para recuperar toda a memória sobre a 

trajetória da vida militante do revolucionário, de meu irmão, Rui Osvaldo Aguiar 

Pfützenreuter são, como podem calcular, bastante precárias. Pois a ditadura, além de tê-lo 

eliminado fisicamente, buscou destruir documentos, registros; intimidando, ao máximo, 

companheiros, amigos e familiares; para apagar o exemplo de dignidade e dedicação de 

Rui; a luta pela transformação social no Brasil e no mundo. Não conseguiram.  

Nós estamos aqui, seguindo a mesma luta de Rui – assim como milhões de 

revolucionários em todo o mundo. Por isso, saúdo o trabalho dessa Comissão da Verdade; 

porque atua para reconstruir a verdadeira trajetória de vida de todos aqueles que deram as 

suas vidas pela construção de uma sociedade justa e solidária. Na qual, exemplos de 

revolucionários, como Rui e tantos outros, fica para sempre como padrão ético e estímulo 

de luta para as novas gerações; que, informadas corretamente do heroísmo e do 

desprendimento digno dos que caíram em combate, terão valores e referências, as mais 

elevadas, para continuarem essa mesma luta.  

Quem deu sua vida pelas ideias; quem possuiu uma causa – adquirida através de 

anos de preparo, de leitura, de pesquisas, de discussões – estavam baseados em horizontes, 

e razões muito claras, de construir uma nova sociedade.  

Em determinado momento, a luta era pela transformação; porque serviria para 

ganhar terrenos; mas, fundamentalmente, não era, somente, uma revolta contra a ditadura. 

Mas pelo quadro crítico e de atraso, em que os domínios econômicos e culturais 

estrangeiros se enraizavam mais fortes, na nossa pátria, e em toda nossa América Latina.  

Rui Osvaldo, estudante de jornalismo, iniciou seu envolvimento político no meio 

universitário; naquela Porto Alegre efervescente, onde o nacionalismo de Vargas voltava, 

acentuadamente, nas ações de Jango, e na resistência de Leonel Brizola.  

E, por meio da Campanha da Legalidade, promovendo uma exemplar aliança 

cívico-militar, levantando todo o povo gaúcho em armas, em defesa da posse de Jango, na 

Presidência – seu legítimo herdeiro, face à renúncia de Jânio Quadros.  

Nesse ambiente de muita vida política, Rui Osvaldo, que estudava jornalismo e 

sociologia política na URGS, carregava consigo, por este fato, a responsabilidade de 

devolver, ao povo, o privilégio de ter conseguido ingressar na universidade pública.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



70 
 

 

Estudou muito, leu muito, adquiriu amplo conhecimento e bagagem cultural; e, 

entre 1964 e 1965, conheceu o Partido Operário Revolucionário Trotskista Posadista, o 

PORT-P. A porta que lhe permitiu desenvolver grande maturidade política, além de 

satisfação humana e ideológica – como constatamos na convivência com ele – que lhe 

acompanharam pelo resto de sua vida.  

Todos aqueles que o conheceram, militaram com ele, e mesmo nós, familiares, 

comprovamos como Rui, na vida cotidiana, demonstrava grande determinação e 

centralização nas tarefas de construção da Quarta Internacional Trotskista Posadista.  

Além disso, o seu relacionamento com os familiares e amigos era sempre marcado 

por gestos de fraternidade e simplicidade. Tinha sempre grande preocupação por criar um 

ambiente de elevação cultural, debatendo o sentido e o significado de filmes, de músicas, 

descobertas científicas, livros, personagens da história e suas ideias – como Beethoven, 

Freud, Mozart.  

Dedicava grande atenção à música clássica, destacando a sua enorme admiração 

pela 6ª Sinfonia de Beethoven, conhecida como ‘A Pastoral’. Expressava, ainda, grande 

preocupação pelos artistas da URSS, como o pianista Sviatoslav Richter. Sempre que 

podia, buscava convencer a família, normalmente com sucesso, a concentrar-se na audição 

das grandes obras clássicas.  

Deve-se resgatar seu conteúdo, para que sobrevivam suas ideias; e suas publicações, 

que eram produto de sua aplicação de íntegra conduta, sabiamente vividos em seus poucos 

anos de vida; em plena convicção, enraizadas desde sua juventude. E, consciente, construiu 

e estruturou-se na missão de ter um bem público, desprovido de ambições pessoais, para 

deixar essa inestimável contribuição, edificada na sabedoria, com participação disciplinada, 

em um funcionamento centralizado, vigoroso, coletivo e partidário.  

Rever suas ideias, e as de sua equipe, com a qual atuava, é tarefa importante desta 

Comissão. Avaliar o conteúdo; o que, em determinado momento, se discutia. Rui Osvaldo 

deixou inúmeros escritos, que coloco à disposição desta Comissão da Verdade, sobre os 

temas políticos centrais daquele período do Golpe Militar – do pré-Golpe Militar de 1964.  

Em seus escritos, revela as posições do PORT posadista, de apoio crítico ao 

nacionalismo revolucionário de João Goulart; de apoio à Revolução Cubana; da construção 

do partido operário baseado nos sindicatos; e da função histórica da União Soviética. 
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A primeira prisão de Rui deu-se, exatamente, por realizar atividades de resistência 

ao Golpe de 1964, ainda em Porto Alegre. Tinha, então, 20 anos. Mesmo assim, quando 

meu pai foi procurá-lo na prisão, um general, que comandava as operações, lhe disse: ‘Ele é 

um jovem muito avançado para o seu tempo. Está, 50 anos, à frente. Vai ter que ficar preso 

mais tempo’. Registrou seu Vadico, da fala do general sobre seu filho Rui.  

Rui, tal como seu camarada Olavo Hansen – também militante posadista, 

assassinado em maio de 1970; e, também, pela OBAN – estava vinculado ao setor de 

imprensa e publicação do PORT. Embora fosse uma pequena equipe, era bastante atuante 

no meio operário, estudantil, entre intelectuais e artistas. Além de registrar uma ação 

intensa no movimento camponês do nordeste, junto às Ligas Camponesas, onde, também, 

outro dirigente do PORT também foi assassinado – o camarada Jeremias, em Pernambuco.  

Era uma imprensa com uma produção intensa, diversificada e numerosa; precisa; e 

audaciosa, para a época; abordando vários temas das condições do país e do mundo. 

Publicava, também, textos do dirigente da 4ª Internacional, J. Posadas, sobre temas 

culturais e científicos; sobre o papel da arte, da música, e em questões que envolvem 

aspectos culturais, relevantes para a compreensão e absorção do modo de vida do ser 

militante e socialista; ajustando e complementando a prática à teoria, da vida militante 

revolucionária socialista. 

Grande parte dessas publicações, no período de Rio Osvaldo, foi realizada em 

condições clandestinas, sob risco extremo; mas que continham transparência de interesse 

público; de combate do domínio imperialista; circulando nos meios da esquerda – dos 

intelectuais e militantes nacionalistas e progressistas; do clero; dos sindicatos urbanos e 

camponeses; estudantes; e dos deputados mais atuantes.  

Durante a ditadura, por várias vezes Rui Marcos atravessava várias fronteiras 

limítrofes do Brasil – principalmente com o Uruguai e Argentina – para entregar, 

pessoalmente, as ideias, no jornal ‘Frente Operária’, ao nacionalista Brizola, e tantos outros 

exilados.                   

Ouso afirmar que, no futuro, historiadores haverão de pesquisar e reeditar preciosas 

publicações para as ‘gerações futuras’, como dizia Rui; como dizia Marx, já, que servirão 

para assimilar, compreender e se utilizar do seu conteúdo político.  
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Mais do que um ajuste pelo reconhecimento daquelas ideias, sua audácia política 

ultrapassava o intuito de derrubar a ditadura; mas de elevar as condições de construir um 

verdadeiro Estado revolucionário, em direção ao socialismo, exemplificando experiências 

mundiais bem sucedidas. Para solucionar problemas que, o sistema capitalista vigente, é 

incapaz de resolver.  

E esses textos, de Rui, de Marcos e que seus camaradas escreviam, publicavam e 

divulgavam, havia preocupação, constante, por construir a confiança no futuro socialista da 

humanidade.  

Essas publicações, para as quais Rui trabalhava diretamente, escrevendo ou 

editando, traziam a análise marxista sobre o processo revolucionário mundial. A luta do 

povo do Vietnã contra o imperialismo ianque; sobre os desafios do Governo socialista de 

Salvador Allende, no Chile; sobre o processo nacionalista revolucionário de governo – 

Alvarado – no Peru; do avanço da revolução em Cuba; e a função da União Soviética. 

Esses eram temas que sempre suscitavam forte interesse e debate, na vanguarda operária; 

estudantil; entre os setores populares da igreja; os intelectuais.  

A Revolução Cubana foi um dos temas que provocou diferenças entre o trotskismo; 

com os trotskistas latino-americanos defendendo, energicamente, o processo revolucionário 

da ilha caribenha; ao passo que setores trotskistas da Europa já haviam se transformado, 

meramente, em movimento anti-URSS; anti-União Soviética; Mais do que anti-Stalin, 

punham dúvida sobre o caráter revolucionário do movimento liderado por Fidel Castro e 

Che Guevara.  

O jornal ‘Frente Operária’ desenvolveu intensa campanha de defesa à Revolução 

Cubana. Assim como o papel progressista, de correntes militares nacionalistas e anti-

imperialistas, que estavam promovendo importantes transformações no Peru ou no Panamá, 

sob direção do general Omar Torrijos; do processo revolucionário da Líbia, dirigido por 

Muammar Kadafi; e, mais tarde, episódio que nem Rui, nem Olavo Hansen chegaram a ver 

– embora previssem; defendessem o sentido histórico – o processo da Revolução dos 

Cravos, em 25 de abril de 1974, em Portugal; sobre o movimento das Forças Armadas. 

Defesa da função histórica da URSS era o tema permanente, em qualquer 

conversação política, com Rui Osvaldo Pfützenreuter. Das correntes trotskistas, apenas os 

trotskistas posadistas fizeram, sistematicamente, a diferenciação entre o que era 
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degeneração da direção política da URSS, e sua função progressista, objetiva, na defesa da 

sustentação da revolução em Cuba; no Vietnã; dos movimentos de libertação da África – 

com o apoio ao MPLA, em Angola, e à Frelimo, em Moçambique –; da OLP; a defesa 

dialética do movimento do general Nasser, no Egito.  

Eram argumentos que Rui desenvolvia, também, com o intuito de demonstrar o 

papel progressista da URSS, apesar das limitações burocráticas de sua direção; pois, 

naquele período, os soviéticos ampliavam sua presença e cooperação no Oriente Médio – 

seja o apoio a Nasser, como a Arafat, também, e a Kadafi. Apoio político, econômico; mas, 

também, militar.   

Rui não teve tempo de ver, mas a função revolucionária de Cuba, tão intensamente 

defendida por ele e pelos posadistas, veio a ser comprovada, uma vez mais, alguns anos 

mais tarde, por meio de um acontecimento formidável – por solicitação de Agostinho Neto, 

presidente de Angola, Cuba envia para a África 350 mil combatentes que foram capazes, 

junto com soldados angolanos e namíbios, de derrotar e expulsar o Exército da África do 

Sul, dos territórios que havia invadido. Tal epopeia motivou Nelson Mandela a declarar: ‘A 

humanidade deve o fim do regime do apartheid, a Cuba’.  

Era essa a função revolucionária de Cuba e da URSS, tão defendida por Rui em seus 

escritos, seus artigos, suas conferências, suas intervenções; em toda sua militância trotskista 

posadista. Tais temas não eram de compreensão simples, nem unânime, no meio das 

esquerdas. Mas eram defendidas, com grande habilidade e profundidade argumentativa, por 

Rui e as equipes militantes trotskistas posadistas, que atuavam nos sindicatos; no 

movimento estudantil; nos núcleos de intelectuais; sempre buscando formatar a construção 

de uma frente única – anti-imperialista e por liberdades democráticas – para derrubar a 

ditadura.  

Rui e os posadistas argumentavam sobre a completa impropriedade, falta de 

condições históricas, para qualquer opção pela luta armada naquele momento, no Brasil, no 

enfrentamento à ditadura. Sustentando que ações armadas isoladas, sem base e vinculação 

nos movimentos de massa, seriam utilizadas pela ditadura para justificar uma Repressão 

ainda mais intensa, isolando diversos segmentos da esquerda do conjunto das forças 

progressistas, especialmente dos sindicatos e dos setores democráticos, separando-os entre 

si, no intuito de prolongar as medidas repressivas.  
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Tema de especial prioridade na militância de Rui, do PORT e dos simpatizantes 

posadistas, era a defesa sistemática da necessidade de formação de um partido operário 

baseado nos sindicatos, o POBS, como ficou conhecido...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é mesmo o nome? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – POBS – Partido Operário Baseado nos 

Sindicatos; como forma de centralizar a classe operária, dar-lhe um centro político, 

viabilizar a sua comunicação com os outros setores progressistas da sociedade, até então 

sem unidade política.   

Os processos revolucionários se multiplicavam no mundo. Os EUA eram derrotados 

no Vietnã. Estala a Revolução dos Cravos; mais tarde, a Revolução Sandinista, na 

Nicarágua; e a Revolução Iraniana.  

Rui e Olavo já tinham sido assassinados; mas as ideias, pelas quais lutavam, 

estavam sendo assumidas por milhões de lutadores sociais; por povos inteiros. E, assim que 

vimos nascer o PT, no Brasil, como base, exatamente, nos sindicatos. E Rui e Olavo 

Hansen, estavam dois abnegados militantes, pela construção de um partido formado por 

operários. Argumentaram, anos a fio, em defesa dessa palavra de ordem – o POBS – 

exatamente na região operária de São Paulo e do ABC. Não puderam ver quando, depois, 

várias experiências de greves, que eletrizaram todo o país e o mundo, debilitando ainda 

mais a ditadura. Uma corrente operária – liderada por Lula – convoca a formação do 

Partido dos Trabalhadores; o que nos faz lembrar uma canção revolucionária, do espanhol 

La Bordeta, que, em certo momento, diz: ‘Também será possível, que essa maravilhosa 

manhã, nem tu, nem eu, nem aquele outro, a chegamos a ver. Mas há quem empurrá-la, 

para que possa ser’.  

Hoje, 30 anos depois do nascimento do PT, seguimos a mesma luta de Rui Osvaldo, 

defendendo, permanentemente, a sua construção; colaborando para que supere suas 

dificuldades; mas, o PT já tem conquistas a exibir. Redução do desemprego; o impulso à 

ampliação do emprego com carteira assinada; o aumento do salário mínimo; os programas 

sociais, que reduziram a miséria extrema e a fome; a reconstrução da indústria naval; uma 
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política externa progressista – como o apoio à integração da América Latina; o apoio a 

Cuba e à Venezuela – são partes importantes do programa, do PT, já aplicados.  

Evidentemente, o PT tem apenas parcelas de poder; não tem o controle pleno do 

Estado; não tem maioria; é obrigado a governar em composição com outras forças; mas, 

mesmo assim, já começou a fazer o Brasil mudar. Ainda falta muito. Falta a reforma 

agrária; a estatização dos setores importantes da economia; a eliminação total do 

analfabetismo, e das favelas.  

Mas o PT, que enfrenta provas difíceis, conta com o apoio fundamental dos 

trabalhadores; de intelectuais; e de movimentos progressistas, para superar os desafios, que 

são colocados para impedir sua caminhada em direção a uma transformação social 

profunda, no Brasil. Nasceu baseado no sindicato; e é uma força, decisiva, na 

transformação do Brasil, hoje.  

Uma conclusão, que deixo aqui, é a de que Rui Osvaldo foi eliminado porque 

possuía importantes ideias – ideias, essas, que não serviam ao sistema. Ideias perigosas para 

o sistema capitalista; que, por isso, teve que eliminá-lo. Não foi possível aceitá-lo 

discutindo ou dialogando. Não foi possível cooptá-lo; não foi possível intimidá-lo; não foi 

possível domesticá-lo; ou corrompê-lo. Tinham que matá-lo. Essa Comissão da Verdade 

merece ser apoiada por todos os setores sociais interessados na verdade e na justiça.  

Deve apurar, e responsabilizar, quem era o médico legista Isaac Abramovitc, que 

assina o laudo falso e criminoso. Deve apurar quem eram os funcionários e carrascos que 

estavam naquele dia, 15 de abril de 1972, na OBAN; pois são, todos eles, responsáveis pelo 

bárbaro e covarde assassinato de Rui; é mentira que ele tivesse trocado tiros com agentes da 

Repressão.  

Os documentos provam que o PORT e os posadistas opunham-se; e argumentavam 

contra a opção por ações armadas, por parte da esquerda, naquele momento da história. 

Duas palavras de ordem, naquele momento, eram: frente única anti-imperialista, e por 

liberdades democráticas; convocando operários, estudantes, intelectuais, cristãos 

progressistas, militares nacionalistas e democráticos, para derrubar a ditadura. E, também, 

pela maior formulação de um partido baseado nos sindicatos.  

Não existiam condições de ações armadas contra a ditadura; e, essa, se aproveitou 

de algumas ações para justificar o endurecimento da Repressão e seu prolongamento. Rui 
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não estava armado. A orientação política do PORT era, exatamente, oposta. Portanto, não 

passa de grosseira mentira, a versão da ditadura de que Rui foi morto em troca de tiros com 

agentes. Foi morto sob tortura; assim como Olavo Hansen. Aliás, em suas raras visitas à 

família, sabendo do risco de vir a ser preso, Rui sempre dizia ao nosso pai: ‘Eu não uso 

armas. Se eu for preso, um dia, não encontrarão comigo nem um canivete; será mentira, se 

disserem que eu estava armado, ou que reagi’.  

Entendemos que essa Comissão da Verdade – convocada pela presidente Dilma 

Rousseff, que conseguiu sobreviver ao martírio da tortura; e continua na luta – tem a 

responsabilidade de apurar as razões não só da morte; mas porque de tanto ódio e sangue, 

nesse país.  

A quem isto sirva de alerta, para outras tentativas de violações que, comumente, 

acontecem diariamente em nosso Brasil, e na América Latina, não voltem a ocorrer nunca 

mais. Aqui do lado, há alguns anos, na Venezuela, o líder Hugo Chávez para manter-se no 

poder, legitimamente conquistado pelo voto popular, teve que enfrentar golpes de todo tipo; 

e, para isso, teve que criar uma legião de forças, por meio de uma aliança civil e militar, 

para continuar seu projeto revolucionário de transformações populares.  

Finalizo, agradecendo em nome da família, essa oportunidade de preservação da 

memória de nosso irmão. Digo, ainda, que esse depoimento confirma a ideia de Rui 

Osvaldo, dados os conflitos crescentes entre Brasil e os Estados Unidos – somos 

espionados e grampeados; ou seja, ainda estamos em situação defensiva perante o império 

ianque. Nessa correlação de forças, onde ainda precisamos nos preparar, organizadamente, 

como país, como povo, e como nação, para alcançar a conquista plena de nossa soberania.  

A ditadura enterrou, como indigente, no cemitério de Perus; outro, de seus crimes, 

que merece punição. E, semanas depois, entregou o corpo à família e sua terra natal para 

novo sepultamento; a finalidade macabra, dessa manobra repugnante, era para esconder, no 

tempo, as marcas das torturas praticadas. A ditadura nunca respondeu à carta de nosso pai – 

que nosso pai enviou ao general Emílio Garrastazu Médici, então presidente ilegítimo, e 

que foi divulgada, mundialmente, por meio de campanha feita pela 4ª Internacional. E, 

também, o Congresso Nacional, pelo deputado Nadir Rossetti, exigindo nada mais do que 

toda a verdade. Entrego cópia dessa carta a essa combativa Comissão da Verdade.  
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Deixamos também, com essa Comissão, fotografias da ossada de Rui Osvaldo, onde 

se revelam os ossos quebrados, provavelmente, por sua resistência à tortura até a morte; 

mas o conteúdo de sua vida, sua luta, sua história e suas ideias, não morrem. Nada disso 

fica lacrado naquele caixão de zinco, em que o corpo foi entregue à família, com a 

proibição de abri-lo – no que a tortura se estende à família, multiplicando a dor e o 

sofrimento. As ideias sobrevivem; caminham; não se lacram em caixões de zinco. Torna-se 

cada vez mais necessário estudá-las, conhecê-las e divulgá-las, apesar do tempo 

transcorrido; pois são, claramente, aplicáveis e necessárias ao progresso da humanidade 

para construção do socialismo.  

Para terminar, assumo o compromisso de levar adiante as ideias de nosso querido 

irmão Rui Osvaldo, com o dever moral de preservar, e tornar sua obra, e a de seus 

companheiros, como um bem público.  

Encerro, citando duas frases extraídas do seu diário. Frases do Rui: ‘Deixo aqui 

lavrada, a minha profissão de fé marxista; o meu propósito revolucionário, sustentado 

dentro do trotskismo. De minha luta, de minha integração total; consciente de minha ação 

pelo progresso, pelo socialismo. E sei dos riscos e dos perigos; mas sei, também, que 

embora me eliminem fisicamente, jamais poderão varrer a minha contribuição; derrubar 

toda a valiosa herança que deixo à humanidade’. 

Homenageamos, também, memórias de militantes revolucionários do PORT, 

também assassinados pela ditadura – Olavo Hansen, o Alfredo; Paulo Roberto Pinto, o 

Jeremias; Sidney Fix Marques dos Santos, o Lalo.”  

Muito obrigado, senhor presidente, e à Comissão da Verdade de São Paulo; e todos 

os seus assessores incansáveis, aqui, prestigiando esse depoimento. Estamos à disposição, 

para futuras necessárias documentações, e o que for preciso. Muito grato, pela família. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria agradecer a 

presença de todos, e dizer o seguinte: outro dia, na Avenida Paulista, no dia 10 – que 

antecedeu o ato das centrais sindicais – dia 10de julho, uma organização de extrema 

Direita, OCC, fez uma manifestação no MASP, e desceu até aqui, o quartel do 2º Exército; 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



78 
 

 

fez uma manifestação aqui, na porta do quartel, pedindo a volta da ditadura; ou que os 

militares tomassem o poder, de novo, e expulsassem os comunistas do país. 

E, no domingo, a “Folha de São Paulo” fez uma matéria no seu caderno 

“Cotidiano”, de como a rede “Anônimos”, nas últimas manifestações – uma rede com sede 

nos EUA – organizou toda a rede social, em busca de botar gente na rua, e criar um estado 

de calamidade no país. Isso não quer dizer que não tiveram outros setores sociais, 

progressistas, que foram para a rua exigir mudanças e reformas, e coisas mais avançadas, 

até na direção do socialismo.  

Mas, a questão que nos une, aqui na Comissão da Verdade, nos diversos grupos de 

memória política no país, é a questão da interpretação da Lei da Anistia. Existe uma 

questão, no Brasil, que diz que os crimes da ditadura não devem ser apurados, não podem 

ser apurados, e que nenhuma questão, nesse sentido, pode ser levantada. Existe, hoje, uma 

crise pública, na Comissão Nacional da Verdade, em que a Comissão Nacional da Verdade 

rachou.  

E onde está o racha? O racha é: devemos abrir uma fase de consulta, ao povo 

brasileiro, para ver se vai haver punição aos torturadores, ou se vai haver o silêncio 

perpétuo. Então, hoje, o Brasil está dividido nesses dois hemisférios. Um grupo, que acha 

que tudo que foi feito tem que ser esquecido; e, outro, que acha que os crimes têm que ser 

apurados, para que eles não possam ser repetidos – como na Argentina, e em outros países. 

Então, você vê, nós estamos em julho de 2013, a alguns meses do Golpe dado, no Brasil, há 

50 anos; e essa dúvida ainda persiste. Os militares, os torturadores, e aqueles que 

financiaram o Golpe, continuam dizendo: “Quem manda, no Brasil, somos nós”.  

Então, eu admiro vocês, lá de Santa Catarina, e, agora, em Curitiba, continuarem a 

resistir, a organizar; espero que vocês deem um apoio, lá, para o pessoal da Comissão da 

Verdade de Santa Catarina, a Derlei. E foi importantíssima essa audiência de hoje. 

Importantíssima.  

Aqueles que acham que a ditadura acabou, e que a democracia está devidamente 

sacramentada no país, podem ter grandes sustos e desilusões. O aparelho de Estado 

repressivo está intacto; a espionagem está intacta – agora, com essas revelações de 

espionagem internacionais; essa coisa toda.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



79 
 

 

Então, para que fatos como esse não venham a ocorrer, nós estamos trabalhando 

essa questão da memória política, da verdade e da justiça. Então, espero que vocês, ao 

trazerem essa enorme contribuição para São Paulo – o Rui, que tem o nome do tio – pelas 

novas gerações, pelos familiares, continue essa luta.  

E agradecer, aos companheiros do PORT, pela organização dessa audiência; pela 

solidariedade. E a luta continua, companheiros. Não podemos deixar de lutar, de enfrentá-

los; porque o sistema capitalista é voraz; e, diante dessas crises econômicas internacionais, 

eles não vão querer só as jazidas do pré-sal; eles vão querer o sangue do povo brasileiro.  

Queria agradecer, em particular, à sra. – que veio aqui; fez esse depoimento 

belíssimo, humano; eu entendo, perfeitamente, o que a sra. disse; como era difícil alugar 

uma casa, naquela época, que precisava ter um fiador; e o risco que isso representava. A 

sra., e o seu marido, foram parar na OBAN; mas só o fato da Sra. estar aqui, hoje, é uma 

coisa muito importante. Muito importante. Olha que beleza. Por isso que eles não vão 

vencer. Nós haveremos de esclarecer as circunstâncias da morte; em que ocorreram a morte 

do Rui – quem o assassinou, em que condições.  

 

A SRA. ÉLIA MICHELAZZO BRANDIMILLER – Eu conheci o pai do Hansen. 

Ele era de Santo André; e ele tinha uma gráfica em Santo André. E ele nos procurou por 

intermédio de amigos nossos, que os trouxeram até nossa casa. E eu assisti à dor; presenciei 

junto com ele. Ele falar: “Meu filho, era uma pessoa que não merecia isso”.  

E contou que ele tinha sido torturado até quase morrer; e que foi jogado dentro de 

uma ambulância, onde havia uma sra. que era costureira de uma – facção? O que era? Não 

sei – que ela costurava os uniformes para uma guerrilha, que eu não me lembro, agora no 

momento; e ela foi presa; mas ela tinha uma bronquite muito forte, e eles ficaram com 

medo que ela viesse a falecer ali. Então, puseram ela em uma ambulância; e aproveitaram, e 

jogaram quase o cadáver, também, do Hansen ali; e ela pegou ele assim, levantou e ele 

debruçou no colo dela. E ela perguntou para ele o que ele tinha feito, e ele disse: “Eu não 

fiz nada; eu sou inocente. Eu sou inocente”.  

E, o quase cadáver, foi feito autopsia no Hospital das Clínicas, que essa ambulância 

levou, ele, para lá. E foi feita a autopsia e ele tinha todos os rins moídos, de chutes, de 

torturas de coisas. Muito triste, não é. O pai nos contou esse fato; o pai dele.  
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E aí, então, meu filho fazia, na época – ele estava para se formar, e era residente, lá 

do Hospital das Clínicas – porque ele já fazia residência e quase formado; então, ele tinha 

também um trabalho, que ele trabalhava lá, também, e ele foi do centro acadêmico; ele 

formou-se pela USP.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele seu filho que, depois, 

foi preso? Como era o nome dele? 

 

A SRA. ÉLIA MICHELAZZO BRANDIMILLER – Isso. Primo Alfredo 

Brandimiller. E aí, então, ele presenciou tudo; e, um dos médicos que fez se recusou a fazer 

a denúncia; e ele foi para o Rio de Janeiro e fez a denúncia, porque estava vindo uma coisa 

dos direitos humanos no Rio; e ele foi para lá, e fez essa denúncia. Aí ele foi preso, 

também, e foi lá para as ilhas; eu nem me lembro, mais, o nome; hoje, já me falha, um 

pouco, a memória.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele é médico, ainda? 

 

A SRA. ÉLIA MICHELAZZO BRANDIMILLER – É. E, aí, ele casou e foi para 

o Chile; ele foi para o Chile, e ele tinha participação, lá, do trabalho. Ele foi para as minas 

de cobre. E depois, então, depois do assassinato do Allende, eles conseguiram ir para a 

França, no asilo político; e lá, ficou por sete anos. E, depois, com a anistia de Figueiredo, 

ele retornou para o Brasil. Ele e a esposa, um filho, que, também, já tinha nascido. Que ela 

estava grávida quando eles foram. É uma história muito longa; estou sintetizando um 

pouquinho.  

Mas, o que fizeram com o Hansen, foi muito cruel. Foi cruel. Tanto que meu filho, o 

primeiro filho que ele teve, ele pôs o nome de Luiz Olavo, em homenagem a ele. Ele 

nasceu em Chile.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo depoimento. Vamos 

lá. Acho que atingimos toda a nossa capacidade de aguentar dor. Vamos lá. Muito 

obrigado. Muito obrigado.  
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A Sessão está encerrada. Obrigado.  

 

 

*       *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 56ª Audiência Pública, 16 de junho de 2013. Está 

instalada a 56ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva no dia 16 de julho de 2013 na Assembleia Legislativa no auditório Dom Pedro I para 

oitiva de depoimentos sobre os casos Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter. Nós vamos fazer a 

leitura do testemunhal e depois nós vamos passar para a composição da mesa e os 

depoimentos.  

Então, o Koba vai fazer a leitura do testemunhal do Rui Pfützenreuter.  

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa noite a todos e todas. Rui Osvaldo Aguiar 

Pfützenreuter, morto em 14 de abril de 1972. Data de nascimento, 03/11/1942, local de 

nascimento, Orleans, Santa Catarina, Brasil. Organização Política, Partido Operário 

Revolucionário Trotskista, PORT. Dados biográficos. Foi aluno do grupo escolar Costa 

Carneiro em sua cidade natal, e concluiu o curso ginasial no Colégio São Dujero no 

Município de Tubarão, Santa Catarina. O científico, atual ensino médio foi cursado em 

Blumenau, Santa Catarina, mudou-se para Porto Alegre onde se formou em Jornalismo e 

Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

Em dezembro de 1964 escrevia para vários jornais, organizava grupos de estudo e 

debates, dava palestras sobre a situação nacional e os caminhos da revolução brasileira. Em 

1964 foi preso pelo Exército em Porto Alegre mudou-se para São Paulo com o objetivo de 

organizar o PORT. Sendo um dos seus principais dirigentes, trabalhou em diversas 

empresas metalúrgicas, dentre elas a MWM e Chiaroni.  Dados sobre sua prisão e morte. 

Presos por agentes do DOI-CODI de São Paulo em 14/04/1972, foi morto sob torturas nas 

dependências desse órgão no dia seguinte. A seguir, trechos da carta do seu pai ao 

Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici datada de 16 de maio de 1972 
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e que descreve a angústia de sua busca. ‘Há dias fui avisado de sua prisão pela polícia 

política, em circunstâncias nebulosas, pois nunca mais foi visto estando, pois desaparecido, 

desde que foi detido. Em São Paulo... Dirigi-me à ‘Operação Bandeirantes’ e ao DOPS no 

dia 7 do corrente, onde me informaram: ‘Nada consta!’.  

Me dirigi novamente ao DOPS no dia 11, onde uma vez mais recebi uma resposta 

negativa e dali fui à OBAN, onde indignado e angustiado faço um pedido dramático e em 

alta voz que me dessem notícias de meu filho, que ao menos reconhecessem sua prisão e 

que me dissessem quando poderia estar com ele. Nada quebrou a frieza dos funcionários, 

nenhum deles, e todos sabiam da ‘via crucis’ em que havia se transformado minha vida, 

nenhum deles se dignou a dizer um a, uma orientação para localizá-lo, nada. Nenhum disse 

o que todos sabiam e que temiam e temem que seja público. Deste órgão (OBAN) me 

dirigi, numa última tentativa, ao Instituto Médico Legal, onde simplesmente me 

informaram que Ruy deu entrada (em linguagem clara, morreu) no dia 15 e no mesmo dia 

foi enterrado no Cemitério de Perus. A minhas perguntas... Responderam simplesmente: 

‘Vá ao DOPS’. Para obter a autorização para retirar a certidão de óbito e a autorização para 

transportar o corpo para sua terra natal, um funcionário de nome Jair Romeu me deu um 

papel com o nome do delegado Dr. Tácito, do DOPS. No DOPS o Dr. Tácito me disse 

desconhecer o caso e que voltasse na próxima segunda-feira (dia 15). Na data indicada fui 

ao DOPS, o Dr. Tácito encaminhou-me ao Dr. Bueno, que me mostrou entre vários papéis a 

certidão de óbito e uma fotografia de meio corpo de meu filho depois de morto. Nesta foto 

aparecem duas nítidas manchas escuras. 

Na certidão de óbito consta como causa da morte anemia aguda traumática, atestado 

assinado pelo Dr. Isaac Abramovitch. O que me causa muita estranheza, Senhor Presidente, 

é o fato de que o atestado não explica o motivo que causou a anemia. A isto se juntam os 

detalhes (manchas escuras que aparecem na foto). Eu pergunto: que tipo de tratamento teve 

meu filho antes de morrer ou o que é o mesmo, o que causou concretamente sua morte? 

Segundo estou informado de maneira limitada, à imprensa denuncia maus tratos a presos 

políticos, tenho sérias dúvidas se meu filho não foi torturado antes de morrer ou se não 

morreu exatamente em consequência delas... Tenho um passado limpo de serviços 

prestados à nação e a consciência limpa para exigir o castigo para os assassinos. E se tomo 

a iniciativa de denunciar e usar todos os canais para castigar os responsáveis e conseguir 
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dar a meu filho um enterro digno em sua terra natal, é para que amanhã outros pais não 

tenham que, amargurados e silenciosamente, enterrar seus filhos, como se fosse possível 

enterrar junto a seus corpos, suas ideias, suas lembranças e a força renovadora de sua 

juventude. Uma grande lição à vida me ensinou, e meu filho mais do que ninguém, a lição 

da solidariedade humana. 

Em seguida foi exigido que assinássemos um documento que teríamos um encontro 

com uma pessoa de nome Gustavo, e que nós poderíamos morrer. Como nós negássemos a 

assinar tal documento como absurdo, pois ninguém em sã consciência assina sua sentença 

de morte, fomos torturados e no fim de um certo tempo um torturador assinou o documento 

em meu nome e ficamos durante cinco meses incomunicáveis. Tem um erro aqui nesse 

memorial. Então, misturou, houve uma mistura, sobrepôs um ao outro.  

Para castigar os responsáveis e conseguir dar ao meu filho um enterro digno em sua 

terra natal, é para que amanhã outros pais não tenham que amargurados e silenciosamente 

enterrar seus filhos como se fosse possível enterrar junto a seus corpos suas ideias, suas 

lembranças, e a força renovadora de sua juventude. Uma grande lição de vida me ensinou e 

meu filho, mais do que ninguém, a lição da solidariedade humana. Uma versão dessa carta 

em espanhol foi encontrada nos arquivos do extinto DOPS em São Paulo. Cópias das cartas 

foram entregues aos líderes dos dois únicos partidos legais na época, Arena e MDB, e ao 

CDDPH, e aos organismos de direitos humanos da ONU e da OEA. Ela foi lida na tribuna 

da Câmara dos Deputados pelo Parlamentar do MDB gaucho, Nadir Rosseti em 12/06/1972 

sendo apoiado com apartes de outros Parlamentares como Lisânias Maciel, Marcos Freire, 

Jota G. de Araujo Jorge e Gerson Barreto.  

Rui, que fora enterrado no Cemitério Dom Bosco em Perus como indigente, graças 

aos esforços de seu pai acabou tendo seus restos mortais transladados para o jazigo da 

família em Santa Catarina. Nessa ocasião, ainda sob o domínio da ditadura a Câmara de 

Vereadores de Orleans em corajosa atitude votou a Lei que deu o nome de Rui a uma praça 

naquela cidade. Na mesma época, os formandos da turma de comunicação social da 

Universidade Federal de Santa Catarina o escolheram como patrono. O relatório do 

Ministério da Marinha entregue ao Ministro da Justiça Mauricio Correia em 1993 afirma 

que Rui ‘foi morto em tiroteio com agentes de segurança em 15 de abril de 1972’. O 

relatório do Ministério da Aeronáutica informa que ‘ em 15 de abril de 1972 em São Paulo 
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ao receber voz de prisão sacou de sua arma e atirou na equipe de segurança sendo ferido, 

mesmo assim conseguiu evadir-se aproveitando a escuridão, porém caiu a diante sendo 

conduzido ao hospital e falecendo no trajeto’.  

O exame de necropsias foi realizado pelo IML de São Paulo em 26 de abril de 1972, 

11 dias após sua prisão e a data oficial de sua morte. A solicitação de exame foi assinada 

por um T de terrorista, termo utilizado para referir-se aos presos políticos. O laudo de Isaac 

Abramovitch não registra as marcas de escoriações e hematomas que são visíveis na única 

foto do rosto de Rui encontrada no arquivo do Dops de São Paulo, mas descreve tiros que 

não estavam visíveis. ‘notam-se ferimentos semelhantes a aqueles produzidos pela entrada 

de projeto de arma de fogo na face anterior do terço médio do antebraço direito que saiu na 

face anterior após fratura de dois ossos do antebraço a esse nível. Orifício de entrada na 

face lateral do hemotórax direito, na linha maxilar posterior na altura do 9º espaço 

intercostal, esse projétil após fixar o lobo interior do pulmão direito e o lobo superior do 

pulmão esquerdo, alojou-se no tecido celular subcutâneo da região mamária esquerda’.  

Rui foi identificado, não justificando o seu sepultamento como indigente, a 

ocultação do seu corpo da família teve o objetivo de impedir qualquer esclarecimento sobre 

sua morte. O legista Antenor Kirarino, por ocasião de instrução dos processos disciplinares 

do CREMESP contra os que assinaram laudos falsos de mortos e desaparecidos políticos 

iniciados nos anos de 1990 afirmou que o laudo de necropsia de Rui é extremamente 

sucinto e não descreve as várias lesões na face mostrada na fotografia. Além disso, atestou 

também que a lesão escrita no exame interno não é imediatamente mortal. O Dr. Domevil 

afirmou que o laudo é de péssima qualidade técnica, omisso e incompleto. Não detalhou as 

orlas e orifícios dos projeteis, não descreveu sua trajetória e não fez referência a hemorragia 

externa. Além disso, asseverou que a hemorragia interna de 500 mililitros não foi suficiente 

para registrar a causa da morte como anemia interna severa traumática. Em relação à 

fotografia o laudo omitiu as lesões na face e equimose transversal paralela a gola esquerda 

da camisa, produzidas por compressão do tipo estrangulamento. Declarações dos presos 

políticos Aimberê Ferreira de Sá e Romero Melquiades de Araujo na Justiça Militar 

denunciaram a morte sobre tortura de Rui Pfützenreuter no DOI-CODI de São Paulo. A 

relatora do caso 144/96 na CEMDP, Suzana Kennedy Lisboa, votou pelo deferimento 

sendo aprovado por unanimidade em 29 de fevereiro de 1996. Em sua homenagem foi dado 
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seu nome a ruas na cidade de Florianópolis e Criciúma em Santa Catarina e no Rio de 

Janeiro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos prosseguir. Vamos 

fazer a composição da mesa. Queria convidar para vir à mesa o Rogério irmão do Rui. 

queria também convidar a Regina Célia, irmã do Rui por favor. O Rui, sobrinho. Quero 

convidar o Romero Melquiades, vem para a mesa. Quero convidar o Barnabé. Fica ao lado 

do Rui, o Barnabé fica aqui e o Claudio fica ali. A helena está aí? Vem para a mesa. Beto, 

você prefere ficar documentando? Prefere acompanhar? Então, Oscar, você poderia vir para 

a mesa, por favor?  

Rogério, queria agradecer a toda à família que vocês vieram aqui. Dá um microfone 

sem fio, por favor. E queria que você pudesse iniciar já, imediatamente, seu depoimento.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Primeiro queria agradecer a Comissão 

Estadual da Verdade de São Paulo por dar esse espaço importante para o depoimento da 

família e também dos seus companheiros, em nome do Deputado Adriano Diogo, e 

consideramos isso um evento importantíssimo para resgatar a memória, a consciência 

política de Rui e seus companheiros. Eu organizei a minha intervenção em três partes. A 

primeira para falar do aspecto da morte da vida do Rui, principalmente como ele morreu, 

porque a gente já sabe. A segunda parte a minha irmã pode participar mais também, até o 

próprio Rui que é sobrinho do Rui, falando de alguns aspectos da vida dele, da sua 

juventude, da vida da sua família e como ele se formou essa pessoa com visão público 

revolucionária. E a segunda parte, queria fazer um debate mais contundente, mais político 

em defesa das suas ideias, em defesa das ideias que meu irmão infelizmente foi 

interrompido na sua vida. Então, a primeira parte, eu queria também saber sobre o tempo 

para que a gente possa ser mais rápido para possível para que a gente não se estenda, todos 

têm seus compromissos. Então, Deputado, a minha preocupação primeira aqui é sobre o 

encaminhamento que até agora tem ocorrido, sobre a morte do Rui. Foi divulgado, nunca 

ninguém viu como aconteceu a morte dele. A versão oficial é de que ele, da ditadura é de 
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que ele reagiu, saiu correndo e levou esses tiros. Então, há muita contradição em todos os 

atestados, todas as declarações, nada se encaixa, nada se encontra. Os meus pais morreram 

sem saber como ele morreu. Desculpe a minha emoção, eu preciso me controlar um pouco 

para fazer a razão prevalecer aqui, porque aqui não é um depoimento apenas de um irmão. 

É um depoimento de uma pessoa que também assumiu a causa dele e de tantas pessoas que 

seguem como exemplo de luta em suas devidas posições e situações.  

Então, a morte do Rui está completamente sem esclarecimento. Eu acho que os 

companheiros aqui poderiam depor de mais imediato e poderão elucidar e dar alguma 

contribuição no sentido também de talvez encaixar alguma versão que possamos saber 

como ocorreu esse episódio, porque os laudos já analisados como foi citado aqui, não se 

encontram e trazer muitas dúvidas com relação a esse episódio. O meu pai quando foi 

avisado que o Rui estava preso, vocês viram no depoimento ali que ele foi várias vezes 

enganado, não queriam de forma alguma que ele soubesse, não sabiam de nada do Rui. E 

nos atestados constam o nome dele, eles tinham identidade, tinham endereço, então, isso 

mostra que com poucas semanas da morte dele eles já procuravam esconder o corpo do Rui. 

Não temos dúvida de que isso já seria para que não se averiguasse as causas da morte dele. 

Eu trouxe aqui Deputado, e vou deixar para essa Comissão um dossiê que foi feito pelo 

Governo do qual a família teve um reconhecimento sobre a morte do Rui e trago também 

um cd com fotografias da ossada de Rui. Porque eu mesmo retirei a ossada do meu irmão 

de um caixão lacrado de zinco porque meu pai fez um pedido muito forte para mim para 

que fizéssemos um túmulo, uma capela mais organizada naquele local onde o Rui estava 

enterrado. Então, em 1997 aproximadamente talvez precipitadamente, mas a pedido do meu 

pai eu tirei aquela ossada de lá, sozinho fiz isso, de um túmulo de dois metros de 

profundidade, mas tive o cuidado de tirar tudo que era dele. A ossada. Eu tenho várias 

fotografias e eu acho que um perito e até um estudante de medicina pode ver que há vários 

ossos quebrados de várias maneiras, costelas, ossos menores. Eu acredito que um seja esse 

aqui da mão. Não é osso com orifício de bala, é trincado. Talvez por torturas que ele tenha 

passado nessa sua...  

Então, o que poderia ser analisado é como todos esses laudos se desencontram, 

esses médicos que fez, esse perito que é o Isaac Abramovitch fez vários laudos na época e 

ficou constatada a contradição de todos esses laudos, e é sabido que havia uma conivência, 
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dessa equipe médica de torturadores para que se deturpassem os verdadeiros motivos da 

morte dessas pessoas. Então, é um lado melancólico a gente falar aqui sobre essa situação 

do Rui, mas eu vejo como necessário ainda para que esclareçamos isso. Então, o laudo, a 

morte declarada foi dia 15 de abril e meu pai quando esteve em Perus para buscar o corpo, 

marcava como enterrado dia 20 de abril de 1972; então, já havia uma contradição e o Isaac, 

esse médico assinou esse atestado 11 dias depois, dia 26 porque naturalmente houve uma 

preparação de como, uma época que muitos companheiros caídos, eles tinham que preparar 

minuciosamente como justificar isso para a família, porque também não esperavam a forte 

campanha que meu pai fez mundialmente pelo porte. Fez essa carta que foi lida no 

Congresso Nacional pelo nobre Deputado Nadir Rosseti, corajoso que depois veio a ser 

cassado. Um dos motivos foi à leitura dessa carta. Então, todas essas contradições de dados. 

Então, eu pediria a Comissão que apurasse essa ossada, investigasse em que estado que 

está, como ocorreu, porque todos aqueles ossos quebrados, as próprias fotografias dos 

laudos já mostram, haviam muitas manchas no rosto do Rui que ficaram marcadas nas 

fotografias, estão aqui no dossiê. Então, eu posso aqui nessa primeira parte pedir que se 

esclareça a Comissão, que se esclareça o porquê, como aconteceu. Eu acho que o Romero, 

um companheiro me falou que na prisão ouviu-se que um policial muito arrogante disse, 

vocês agora tem um presunto. E veio a saber-se depois que era da morte do Rui. Importante 

saber de quando foi falado isso, se alguém esteve nessa situação, mas eu acho que a ossada 

seria um laudo, uma averiguação muito importante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você, só para eu entender 

direito, você quer que eu ponha o cd das ossadas para você descrever as partes trincadas, 

fraturadas, ou você prefere que a gente prossiga nos depoimentos? 

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Vamos continuar o depoimento porque 

isso aí um perito facilmente vai conseguir descrever. Senão vai alongar muito a sessão.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vivian, eu queria pedir para 

você ver que condição está para abrir esse documento. Então, posso passar para a Sueli.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Só para encaminhamento eu acho que 

esses companheiros querem fazer seus pronunciamentos e estão livres para expor o que 

precisarem. Mas há um pequeno minuto, se alguém sabe de alguma coisa para constar nessa 

ata dessa reunião, se alguém sabe de alguma coisa pequena sobre isso, inicialmente ou 

posteriormente, se está aqui, já que hoje é o momento adequadíssimo para que 

esclareçamos essa situação já que a família obscurece sobre isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Em seguida vamos 

passar para o Rui então. Então, agora vamos falar o capíTulio dos companheiros. Quem 

seria dos companheiros que estaria mais organizado? É o Américo? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – A situação toda tem a ver com a casa 

onde eu morava. Meu nome é Barnabé Medeiros Filho, eu fui militante do PORT e 

companheiro de militância do Rui. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu fui preso no dia 

12 de abril de 1972 e devido minha prisão, minha casa foi ocupada por agentes do DOI-

CODI. Minha casa ficava na Rua General Salgado dos Santos número 25 na região de Vila 

Alpina em São Paulo. Essa casa foi ocupada e a partir daí se transformou em uma 

armadilha. Eu estava, portanto, preso no DOI-CODI. No DOI-CODI conversando com 

companheiros que também estavam lá, soube através do Aimberê Ferreira de Sá que o Rui 

tinha ido dormir na minha casa no dia 14 à noite, porque havíamos programado uma 

reunião do partido para esse local no dia 15, sábado. Creio que foi através do Aimberê que 

eu soube disso porque nessa época Rui estava hospedado na casa do Aimberê. Então, pela 

informação que nos chegou o Rui tinha ido dormir na minha casa e a partir daí deduzimos 

então que ele ao chegar, viu que a casa estava ocupada e tentou fugir. Isso é apenas uma 

dedução e ninguém viu isso. O que eu posso dizer também é que eu não vi o Rui no DOI-
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CODI. Não sei de outros companheiros que teriam visto. Eu não soube. Até onde eu sei, 

ninguém viu o Rui no DOI-CODI. Há essa informação que o Rogério nos trouxe que 

disseram, você agora tem um presunto, de maneira (ininteligível) 67 fui mandado pelo 

Partido para São Paulo para continuar minha militância aqui. Eu conheci o Rui já em uma 

fase de clandestinidade pesada, e, portanto a minha clandestinidade era mais forte ainda 

porque por um período eu estive como responsável pela impressão do jornal do partido. Era 

uma clandestinidade dentro da clandestinidade. Era primeiramente eu, depois por 

circunstâncias outras eu passei a atuar no Sindicato dos Bancários e naturalmente deixei 

essa função por um período continuaram fazendo essa função o Tulio e a Maria, mulher 

dele. E quando o Tulio foi preso em 1970 essa função passou para o Rui e o Aimberê 

Ferreira de Sá, junto com a Le Nice, mulher do Aimberê. E era aí a clandestinidade mais 

pesada justamente passou para o Rui. Era uma clandestinidade dentro da clandestinidade. 

Estávamos em um partido clandestino e as pessoas que estavam dentro dessa função de 

impressão, de edição de jornal tinham todo um resguardo dentro do partido. Eu não sabia 

exatamente onde morava o Rui, o encontrava dentro de algumas reuniões e por essas 

circunstâncias, por algum momento eu dentro de uma clandestinidade pesada e de outro 

momento ele, em uma clandestinidade pesada, não acompanhei a militância dele. Soube 

que esteve trabalhando como metalúrgico e só. Então, eu não tenho informações mais para 

passar sobre a militância e sobre a vida dele aqui em São Paulo. Ele trabalhou aqui em São 

Paulo como metalúrgico. Creio que outros companheiros podem dizer mais sobre isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra quando ele 

chegou aqui em São Paulo? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Eu não tenho essa informação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era totalmente 

compartimentado.  
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O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Era. Quando ele chegou em São Paulo 

eu estava em uma situação de clandestinidade dentro da clandestinidade. E posteriormente 

essa condição passou para ele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Quem fala agora? 

 

 

O SR. ROMERO MELQUIADES DE ARAÚJO – Bom dia a todos. Eu quero 

cumprimentar a Comissão pelo esforço de desvendar diversas... E fui companheiro de 

militância do Rui aí no final dos anos 60 até a nossa prisão em abril de 72. Eu sou de João 

Pessoa, mas moro aqui em São Paulo, vim para cá por conta de militância política em 76 

achando passar um tempo, estou aqui até hoje em São Paulo. Em relação a esse 

depoimento, a esse convite, vim em respeito à Comissão e a família, e também por 

insistência do Claudio Cavalcante no sentido de estar aqui contribuindo. Acho importante, 

mas acho extremamente tardio essa busca. Nunca é tarde, mas eu acho que 41 anos cria 

uma neblina, uma névoa na memória de todos nós em relação a esse fato, mas repito, antes 

tarde que nunca. E acho que esses depoimentos, essa busca, esse trabalho da Comissão 

pode talvez mudar um pouco esse provérbio, esse dito de que a versão é sempre dos 

vencedores. A gente tenta com isso alterar um pouco essa versão absurda de tiroteio, de que 

o Rui estaria armado. O Partido Operário nunca participou sem entrar no mérito da luta 

armada do Brasil sempre foi uma ação mais voltada para um trabalho sindical, um trabalho 

político, mas nunca participou da luta armada que havia na época, mas era uma opção 

política do partido Trotskista, não apostava na via armada para combater a ditadura da 

época. Então, essa versão precisa ser revista. Precisa ser modificada, que não se fique com 

essa ideia de alguém que provocou em um conflito e foi vítima, mas reconheço que o 

conhecimento que eu tive do fato foi de terceiros. Não vi também o Rui morto, não tive 

esse... E com o passar do tempo tenho apenas uma memória não de uma pessoa que disse, 

mas de alguém que comentou, que já foi dito aqui que ele teria sido morto a tiro, chegando 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



11 
 

à residência do Barnabé Medeiros para uma reunião seguinte no sábado nessa residência. 

Essa é a versão que eu tenho. Claro que nós não acreditamos nessa versão de tiroteio, mas 

também penso que esse documento que a família levantou possa elucidar melhor, um perito 

analisando de fato se foi morto a tiro, ou sob tortura ou as duas coisas. É viável tudo isso, 

mas eu não sei, não tenho condições de lembrar com precisão nem quem me deu essas 

informações sobre a morte dele. Eu acho que nenhum de nós viu seu corpo no DOI-CODI, 

o que não impede de ter sido ocultado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você esteve preso nesse 

período? 

 

 

O SR. ROMERO MELQUIADES DE ARAÚJO – Eu estive preso nesse mesmo 

período no DOI-CODI.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra que dia você foi 

preso?  

 

 

O SR. ROMERO MELQUIADES DE ARAÚJO – No dia 13 ou 14 foi preso 

entre, eu acho que a primeira prisão foi no dia 12, e vieram à sequência de três ou quatro 

dias de prisão, nós éramos um grupo pequeno.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturado? 

 

 

O SR. ROMERO MELQUIADES DE ARAÚJO – Sim. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quais eram as pessoas que 

estavam com você? 

 

 

O SR. ROMERO MELQUIADES DE ARAÚJO – Algumas nós nem 

conhecíamos, porque pelo funcionamento do Partido, você não conhecia todos os 

companheiros do próprio Partido. Tinha uma célula, tinha uma certa hierarquia e nós não 

conhecíamos todos. Conhecíamos com um certo codinome obviamente, e muitos eu 

conhecia dentro do próprio DOI-CODI e posteriormente no Dops e depois no presídio 

Tiradentes. Essa foi à sequência que se passou até o julgamento que aconteceu, creio que 

um ano de uma das auditorias militares aqui de São Paulo ter um processo. É isso em 

resumo e espero estar contribuindo, mas apesar de ter relutado um pouco, apesar de que se 

pudesse 41 anos depois estar elucidando e mudando um pouco essa versão de tiroteio. É 

isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Quem é o 

próximo?  

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Esse é o meu segundo depoimento 

sobre as prisões do PORT. Eu fui o primeiro a ser preso e a partir daí fui muito torturado 

como a maioria dos companheiros que foram presos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava na casa da Vila 

Alpina, você foi preso lá na Vila Alpina? 
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O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Eu fui preso na rua, havia saído 

do Banco que eu trabalhava na hora do almoço, tentando descartar o exemplar do nosso 

jornal porque era um perigo andar com uma publicação clandestina daquelas em São Paulo. 

Fui preso e levado para o DOI-CODI. Isso foi na hora do almoço e depois, a agência era no 

Pari, creio que na Rua Carlos de Campos, eu fui preso na região do Largo da Concórdia, é 

um Banco chamado Banco Português do Brasil que não existe mais. Foi incorporado pelo 

Itaú depois. Enfim, eu saí para o almoço, deixei a minha jaqueta na cadeira e voltei um ano 

e meio depois para buscar a jaqueta e não tinha mais o Banco. Fui preso, sofri umas sessões 

de tortura ao longo de toda a tarde e noite do dia 12, a minha mulher Isolda com quem 

estava casado á época trabalhava a noite. E ela era Professora do Estado, trabalhava no 

curso noturno, saía por volta de 11 horas, chegou em casa e não me encontrou, e eu estava 

preso tentando resistir à tortura até aquele momento.  

Ela dava aula na região de Sapopemba. Pegava um ônibus que saindo lá de 

Sapopemba ia até São Caetano e passava nas imediações de nossa casa, portanto, ela deve 

ter chegado a casa por volta da meia noite. E não me encontrando, estava um companheiro 

hospedado lá em casa, o Iran, que tentou acordar porque havia uma rota de fuga.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem morava em casa com 

você, o Iran? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – O Iran Jacomo Rodrigues. Havia uma 

rota de fuga no alçapão que ficava embaixo da cama onde estava o Iran. E aquela história, 

não, espera, não está acontecendo nada. O Iran dormindo e ela ficou rodando pela casa, e 

nessa circunstância eu já não resisti mais e entreguei onde eu morava. Mas eu tinha um 

plano, contando com o alçapão como rota de fuga. Em vez de levar os tiras na minha casa, 

levei na casa vizinha. E ao passar a Isolda que estava preocupada com a minha demora, ela 

ouviu barulho de carro na rua de periferia em 1972, não era isso comum, e abriu o postigo 

da porta e me viu passando. Mas viu que eu não estava indo para casa, estava indo para 

outro lugar, ou seja, teve tempo de me ver, acordar o Iran, tentar fugir, o Iran ainda 
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conseguiu fugir, mas foi preso mais adiante, ela nem isso, porque logo na confusão que 

armaram na casa do vizinho minha casa foi metralhada e assim se deu a prisão. A partir 

daquele momento os tiras do DOI-CODI estavam na minha casa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A reunião ia ser no sábado. 

Que dia? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – 12 de abril, era uma quarta-feira. E a 

informação que temos é que o Rui foi dormir na minha casa na noite do dia 14 que era uma 

sexta-feira. No DOI-CODI depois da sequência de prisões todas, pelas minhas contas 

chegamos a ser 16 presos no DOI-CODI. Nem todos chegaram a ter condenação pela 

Justiça Militar. Não sei quantos foram para o presídio Tiradentes e para o Dops, mas 

chegou uma época em que chegamos a ser 16 no DOI-CODI.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era uma célula 

essencialmente bancária? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Era misturado. Foi presa gente de 

diversas áreas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Olavo Hansen cai quando? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Primeiro de maio de 1970. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são 72.  

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Uma coisa que eu queria acrescentar, 

pegando o gancho do depoimento do Romero, realmente o PORT foi uma das poucas 

organizações que não aderiu à luta armada, que não concordava com a luta armada 

naquelas circunstâncias naquele momento, e por conta disso nós éramos proibidos pela 

ditadura de andarmos armados, porque se você não vai enfrentar a ditadura com armas, a 

arma em vez de ser a proteção ela seria um elemento de delação, onde o trânsito de São 

Paulo naquela época tinha momento em que dava um nó muito maior do que hoje, você 

virava uma esquina e de repente uma patrulha do Exército lá parando todos os carros, todos 

os ônibus, revistando pessoas por pessoas, porque naquela época em São Paulo você corria 

o risco de ser revistado a qualquer momento. Então, uma arma ali para um partido que não 

tinha uma luta armada, uma forma de delação. Portanto, a versão de que teria ele reagido a 

tiros é completamente absurda. Se já era absurda para outras organizações armadas, para 

nós era absolutamente estapafúrdia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A casa de vocês tinha uma 

aparente legalidade, mas era um aparelho do partido, porque os três eram organizados, a 

sua companheira Isolda e o Iran que era bancário também. E o Rui já morava em São 

Paulo? Ele já estava em São Paulo, já coordenava a gráfica? Quando você coordenava a 

gráfica, onde a gráfica ficava?  Ele herdou a mesma gráfica? Você falou, depois eu fui para 

o sindicato. Explica um pouco melhor para a gente entender. Onde o Rui morava? Ele 

morava em alguma coisa legalizada? Ele estava clandestino? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não, o Rui naquele momento a gráfica 

já tinha caído uma vez quando novamente o Tulio foi preso. O Tulio foi preso por volta de 

junho de 1970. Lembro que era época da Copa do Mundo. A famosa Copa de 70 eu estava 
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com companheiros na prisão, o Tulio foi preso naquela época e a gráfica caiu. E constituiu 

uma nova gráfica com o Aimberê e o Rui em algum local que eu não sei onde era. E é isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o Rui morava na casa da 

gráfica? Vocês vieram a saber onde o Rui morava? A pergunta é essa. Para a gente criar a 

imagem e reconstituir a história do Rui aqui em São Paulo. É nisso que eu estou tentando 

chegar com essas perguntas.  

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Uma coisa a acrescentar é que o 

Aimberê que poderia dar mais detalhes sobre isso, ele faleceu recentemente. Até onde eu 

sei tinha uma casa que era a gráfica onde morava o Aimberê, a mulher dele Elenise e 

(ininteligível) não sei o nome, devo até ter ele no meu computador. Dirceu Gravina. 

Exatamente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor da Faculdade de 

Direito.  

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Então, Dirceu Gravina, Ustra, e outros 

eu não sei o nome, nem codinome.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra pelo menos 

quem ia participar da reunião, quem estava previsto além da Isolda, o Iran, o outro 

companheiro e você, quem mais estava atraído para aquele ponto aberto? 
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O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – O Aimberê de Sá, creio que o Romero 

também, e o Martinho Leal Campos, dos que eu me lembro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então, quer dizer 

que ninguém viu o Rui dar entrada no DOI-CODI, ninguém viu ele preso, nem das outras 

organizações? Porque por exemplo, o Geraldinho fala do Hansen, tinha o pessoal da AP, o 

pessoal da ALN fala do Hansen, ninguém fala do Rui. Em nenhum lugar, em nenhum 

depoimento viram o Rui, nada.  

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Não. Que eu tenho conhecimento 

ninguém o viu vivo. Mas tenho a informação de que alguém o viu morto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso que eu queria entender, 

vocês falam toda vez que ninguém o viu vivo. Mas alguém o viu lá dentro morto, é isso? 

 

 

O SR. BARNABÉ MEDEIROS FILHO – Exatamente, mas isso faz 41 anos, não 

tenho a menor ideia de lembrar se alguém viu mesmo, se eu sonhei isso depois. Mas 

ninguém o viu vivo.  

 

 

O SR. CLAUDIO CAVALCANTE – Bom dia a todos. Meu nome é Claudio 

Cavalcante. O nome todo é bem grande, é Claudio Antonio de Vasconcelos Cavalcante. 

Leva tempo para dizer e em geral eu uso o nome abreviado, Claudio Cavalcante. Eu sou 

pernambucano, comecei a militar no PORT em 1963 no Recife. Militei nas ligas 

camponesas e me dissipei da organização de sindicatos rurais antes do golpe de 64. Depois 

do golpe de 74 eu estive no Uruguai durante algum período, país do qual guardo algumas 

recordações em um período de grande aprendizado para mim, e por volta do final de 1965, 
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eu voltei para São Paulo e me fixei aqui militando na clandestinidade. A essa altura eu tinha 

uma condenação à revelia de um tribunal Militar no Recife a oito anos de prisão. Militei na 

clandestinidade inclusive na gráfica do partido que durante uma época foi organizada na 

casa do Tulio no bairro de Campo Limpo, e eu ajudava o Tulio na publicação do jornal 

Frente Operária, o jornal do Partido Operário Revolucionário Trotskista.  

Bem, eu fui preso em 1970, em julho de 1970. A informação que o barnabé 

Medeiros acaba de dar é correta, o Tulio foi preso em 1970, mas as prisões não tiveram 

ligação. E eu pude dizer sob tortura que não conhecia o Tulio e nem conhecia sua esposa, 

Maria do Socorro. Eu fui preso em julho de 1970. Fui muito torturado pela equipe do 

Capitão Mauricio e depois pela equipe do Capitão Albernáz, um nome tristemente famoso 

entre os presos políticos porque ele era um homem sádico. Depois eu tive notícia de que ele 

foi parar em um hospital psiquiátrico. Era um psicopata como muitos dos torturadores da 

ditadura. Fui muito torturado, inventei uma história, eu morava em São Paulo, mas inventei 

que tinha acabado de chegar do Recife, e isso me permitiu não ter que dar o meu endereço 

em São Paulo. O Tulio caiu dias depois em um processo semelhante à queda do Medeiros 

se desfazendo de material político na rua. Nesse período eu fiquei um ano e meio na prisão. 

Fui liberado e tentei sair do país na fronteira do Uruguai, mas não consegui porque meu 

nome estava em uma lista. Eu consegui fugir no momento em que soube disso, na própria 

rodoviária de Porto Alegre e voltei a São Paulo. Fiquei alguns meses em liberdade e voltei 

a cair em abril de 1972, se não me engano no dia 14 de abril, o dia mesmo em que o Rui foi 

assassinado. Mas nessa época eu não tinha nenhum contato com o Rui. Eu estava na 

clandestinidade plena. Eu tinha acabado de sair da prisão e estava na casa do Martinho Leal 

Campos, um militante paraibano que mora em João Pessoa que infelizmente não está aqui 

no momento. Eu acho que o depoimento dele contribuiria muito para essa audiência 

pública. O Rui na verdade, eu conheci muitos anos antes. Nós não militamos juntos. Eu sei 

que ele esteve no nordeste durante algum tempo organizando o grupo em Pernambuco, mas 

eu tive muitos poucos contatos com ele. Eu guardo uma lembrança muito positiva do Rui. 

Ele era um homem extremamente dedicado à causa, a luta contra o socialismo, contra a 

ditadura. Ele era um daqueles militantes que se entregavam plenamente a causa. Ele não era 

homem de vacilar, de tirar o corpo fora quando diante das tarefas mais espinhosas.  
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No dia que eu caí, eu tenho a impressão que ele foi assassinado na manhã do dia 14, 

eu caí na tarde deste mesmo dia, e o Martinho, esse companheiro do qual eu acabo de falar, 

Martinho Leal Campos, ele me disse, um dos nossos foi morto, foi assassinado, eu 

perguntei quem, ele falou Marcos. Era o nome de guerra do Rui. Depois que eu fiquei 

sabendo do nome de guerra do Rui. E foi morto, acrescentou Martinho, na verdade eu uso a 

expressão executado. Não foi morto, foi executado. É uma mentira descarada desse laudo 

médico e da versão da repressão, da ditadura, é uma mentira completa, ele não estava 

armado. Ele foi morto, foi assassinado porque tentou fugir no momento da prisão.  

Ora, a polícia controlava toda a rua, e possivelmente todo o bairro. Havia várias 

viaturas no lugar. Eles poderiam ter capturado o Rui facilmente. Mas não. Eles preferiam 

executa-lo friamente. E eu também não descarto a possibilidade de uma vez ferido, ele ter 

sido levado ao DOI-CODI e torturado até a morte. Essa possibilidade também não é 

descartável. Mas como disseram os companheiros, ninguém viu o Rui vivo no DOI-CODI. 

E eu não soube mais dele. A informação que tive foi essa do Martinho, e depois tornou-se 

pública a execução do Rui. É isso que eu tenho a dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Claudio, eu só queria se você 

puder, evidente, você sabe onde o Martinho mora? Onde ele pode ser encontrado? 

 

 

O SR. CLAUDIO CAVALCANTE – Eu tenho contato com ele via email, e ele 

mora em João Pessoa. Eu continuo morando em São Paulo. E também a Lenise, esposa do 

Aimberê Ferreira de Sá que morava juntamente com o Rui mora no Recife, eu também 

tenho contato com ela, de forma que não seria difícil obter um depoimento. Inclusive essa 

informação que você precisa, o endereço da gráfica ele pode lhe dar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então a Lenise a gente vê um 

jeito de entrar em contato contigo para achar tanto o Martinho como a Lenise.  
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Você acha que ele teria sido preso lá na rua, na Vila Alpina nas imediações da casa 

quando chegou, aí levaram ele para o DOI-CODI, isso que eu queria entender. Nunca fica 

claro porque quando tem Isaac Abramovitch e tem todo esse problema da defasagem que o 

irmão fala, o atestado de um jeito e tal, o Isaac fala em arma de fogo, o Isaac fez o Olavo 

Hansen também, não foi? 

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando tem Isaac 

Abramovitch e Harry Shibata, essa turma é problemática. Mas deixa eu perguntar para 

vocês todos. Que ele foi para o DOI tudo bem, agora, teve arma de fogo que ele foi atingido 

na recomposição? Porque pelo que o irmão falou que fez uma exumação, ele mesmo 

sozinho foi lá, cavou a sepultura, retirou osso por osso, os ossos estariam fraturados, 

trincados, então, mas tem a possibilidade de eles terem atirado nele e levarem ele ferido 

para o DOI? Tem alguma veracidade na arma de fogo? Quer dizer, não só pela arma de 

fogo, pode ser que depois de ferido por arma de fogo eles tenham avançado na tortura. Isso 

aí vocês perceberam alguma coisa?  

 

 

O SR. CLAUDIO CAVALCANTE – Não. Não temos informações concretas. 

Sobre como se deu. A informação que eu tenho do Martinho, não sei se ele estava na 

ocasião, é que ele foi baleado. Ele tentou fugir e os agentes do DOI-CODI atiraram nele. 

Agora, não sei se ele só foi ferido ou se foi morto nessa ocasião.  

 

 

 A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É famoso esse relatório do 

Olavo Hansen. Vamos lá. Como você não falou isso no microfone, fala só isso, por favor. 

Os dois registros de Olavo Hansen. Ou só dá o nome para eu falar. Quem fez o laudo do 

Olavo Hansen foi Geraldo Rebelo. E aqui no de vocês é só Isaac? Ou esse Paulo aparece 

também? É só Isaac. Bom, já estamos indo então, você tem o laudo aí do Isaac? Você abriu 

o cd? Deixa eu ver o laudo do Isaac aqui.  

O Paulinho Bancário que dava aula na Vila Zelina, trotskista, ele tinha proximidade 

com o Port. Ele não foi preso nessa época, certo? O Paulinho, um de óculos? Não.  

 

 

O SR. – Exame necroscópico, Isaac Abramovitch e Antonio Valentim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só deixa eu terminar essa 

pergunta por que é importante. Eu morava lá perto da rua de vocês. Eu dava aula lá perto da 

rua de vocês quando caiu à casa de vocês. A Isolda dava aula em que escola em 

Sapopemba? No Aroldo? 

 

 

O SR. – Não sei te dizer. Foi naquela época o Governo Militar ampliou o chamado 

ciclo dois, o antigo ginásio e algumas escolas que eram exclusivamente dos quatro 

primeiros anos foram transformadas também no chamado ciclo dois. E isso era apenas a 

noite. Era em uma escola próximo de Sapopemba. Não sei te dizer exatamente qual.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra. E a Isolda, 

você tem contato com ela? 

 

 

O SR. – Sim, tenho contato, tenho email, posso... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então Paulinho não caiu com 

vocês naquela época, o Professor de Geografia, não lembra dele? Tudo bem.  

 

 

O SR. – Laudo de exame de corpo de delito. Exame necroscópico. No dia 16 do 

mês de abril de 1972. Realizada a perícia passaram a oferecer o seguinte laudo. 

Examinamos hoje nesse instituto um cadáver como sendo apontado de Rui Osvaldo Aguiar 

Pfützenreuter. 30 anos, masculino, branco, solteiro, brasileiro, auxiliar de escritório filho de 

Osvaldo Pfützenreuter e Leone Aguiar Pfützenreuter. Residente a Rua Almirante Barroso 

número 110.  

Histórico, atingido por arma de fogo ao travar tiroteio com os órgãos de segurança. 

Blusão azulão, cueca vermelha, calça roxo, meias azuis. Exame externo, cadáver do adulto 

do sexo masculino de cor branca, aparentemente 30 anos de idade. Cabelos castanhos, íris 

castanhos, dentes regulares, panículo adiposo adução regular, compleição média. Notam-se 

ferimentos semelhantes àqueles produzidos pela entrada de projétil de arma de fogo na face 

posterior do terço médio do antebraço direito. Que saiu na face anterior pós-fratura de dois 

ossos do antebraço nesse nível. Nota-se dois orifícios de entrada na face lateral do 

hemotórax direito na linha auxiliar anterior na altura do 9º espaço intercostal. Esse projétil, 

após transfixar pelo lobo inferior do pulmão direito e pelo lobo superior do pulmão 

esquerdo alojou-se no tecido celular subcutâneo da região mamária esquerda. Uma coisa 

talvez mais a queima roupa, porque se o cara está correndo de longe a bala pega aqui e 

atravessa os dois pulmões. A queima roupa. Exame interno atravessando pela técnica 

habitual, constatou-se a presença de derrame hemorrágico na pleura direita. Conclusão, 

conclui que o examinado faleceu em virtude de anemia aguda traumática.  

Resposta aos quesitos. Primeiro sim, ao segundo, anemia aguda traumática. Ao 

terceiro, instrumento perfuro contundente, projétil de arma de fogo. Ao quarto, não. Nada 

mais havendo, narramos o presente laudo.  

Assina Isac Abramovitch e Antonio Valentini. 26 de abril de 1972.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria fazer uma 

pergunta. De quem foi a iniciativa de denominar os arquivos da Unicamp com o nome do 

Rui, como foi isso? Quem eram os companheiros? Foi o pessoal do PORT, da Unicamp, o 

Marco Aurélio Garcia?  

 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Também sou militante do Port. E 

esses documentos muito tempo depois foram entregues a esse arquivo da Unicamp ao 

Marco Aurélio Garcia porque ele tinha alguma função de coordenação desses arquivos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas os arquivos tem o nome 

do Rui, não tem? 

 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Mas eles o recebeu todos esses 

arquivos inclusive vários textos de (ininteligível) lá estão depositados todo um 

arquivamento de todo esse material e também sobre acontecimentos que levaram a morte 

de Olavo Hansen e de todos, e de Osvaldo Aguiar Pfützenreuter.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O PORT continua como 

partido organizado hoje? 

 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Continua como corrente 

organizada dentro do PT, participou da fundação do PT e se organiza enquanto corrente 

dentro do PT, reconhecida pelo diretório nacional. O nome é corrente posadista e edita o 

jornal que está aí, Revolução Socialista. Temos um exemplar para lhe entregar.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal, muito obrigado. O 

companheiro Roque de Bauru é da corrente? 

 

 

O SR. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA – Não.  

 

 

A SRA. HELENA YONO – Sou colaboradora desse jornal Revolução Socialista 

que trata de continuar o pensamento que era do Rui Osvaldo e Olavo Hansen, eu estou aqui, 

sobretudo para me solidarizar com o sentimento da família, o José, Osvaldo, a irmã, o 

sobrinho, que tem sido parte desse nosso sentimento que nós temos ao longo de todos esses 

anos. Eu também estive presa ao lado de Olavo Hansen, (ininteligível) situação, depois eu 

fui julgada a revelia, tive que me esconder e etc., mas o que eu quero dizer, é que a prisão, 

os dois assassinatos de dois posadistas que foi o Rui Osvaldo e Olavo Hansen tocou muito 

fundo na nossa alma, na alma de militantes novos e muitos outros companheiros para 

indagar o que politicamente a gente não entendia ainda, as razoes da ditadura, do 

socialismo e das ideias de posadas. Então, é como dizia Trotski, toda a revolução funciona 

através de chibatadas da contrarrevolução. Então, isso desperta a consciência de indivíduos, 

pessoas que por que é que lutavam essas pessoas, esses companheiros que passaram como 

uma luz na vida de todos nós. Então, aqui estão presentes companheiros que de alguma 

forma, participamos juntos e seguimos participando. Eu não tenho outros elementos como 

foi o Claudio, o mérito para identificar melhor, para ajudar mais nessas averiguações.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Helena, na época você era 

estudante? 

 

 

A SRA. HELENA YONO – Eu era estudante da física na USP. Então, tanto é que 

na minha casa tinha uma placa, aulas particulares de física e etc., o que provavelmente 
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ajudou a identificarem meu irmão, torturaram e etc., e ele não tinha nada a ver nesse dia 14 

e bom, foi um período bastante... Você lembra de mim na física?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ô se lembro. Ninguém te 

esquece tão fácil. Então, vamos lá pessoal. Eu tinha o contato com os companheiros da 

física.  

 

 

A SRA. HELENA YONO – É que a gente envelhece e não reconhece mais 

ninguém.   

Deixa eu ver o encaminhamento que eu tenho que dar. Só fala o nome. Helena, eu 

só quero, a Comissão da Verdade não estabelece nenhum, a Comissão da Verdade a nossa 

prática aqui em São Paulo não estabelece nenhum divisor de águas entre quem pegou em 

armas na mão e quem não pegou. Quem estabeleceu essa divisão foi a ditadura, os 

torturadores, os assassinos. Então, eu estou me sentindo muito incomodado quando falam 

que as pessoas que não pegaram em armas, eu respeito às outras abordagens teóricas e tal, 

mas quem fez na democracia a resistência seguida de morte que é o mesmo instrumento 

que a ditadura usava para matar os companheiros como o Rui, isso é uma linguagem de 

polícia. Isso não é admissível em uma linguagem entre companheiros. Esse não é o divisor 

de águas, mesmo porque se a gente for discutir Trotski, tem várias fases da revolução russa 

que se discutiu a luta armada. Então, vamos lá. Vamos parar de colocar elementos da 

ditadura dentro da nossa cultura, porque isso não nos unifica. Vamos lá, companheiro.  

Estamos discutindo o caso do Rui, estamos caminhando com todo... Eu não vou 

discutir isso aqui. Vamos lá. Pessoal tem as suas referências, certo? Muito obrigado pelo 

seu depoimento.  

 

 

O SR. OSCAR BRUNDMILLER JUNIOR - O meu depoimento pouco completa 

aqui o que foi dito, porque o importante eu acho que são para a parte técnica, vamos dizer 

assim, o que já foi colocado. A minha contribuição é do ponto de vista pessoal de quem 
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militou dentro da mesma organização e tive o privilégio de conviver com o Rui. Vários 

companheiros, era uma regalia nossa porque eu tenho família aqui em São Paulo, sou de 

São Paulo e vários companheiros tinham família em outros Estados, e a minha militância 

era até certo ponto tranquila porque eu era bancário de profissão. Eu era concursado, tinha 

uma militância sindical e que permitia viver com a família. E a nossa casa era o grande 

receptor de todos esses companheiros. Então, minha mãe que está aqui também conviveu 

com o Rui, com vários outros militantes, a própria Suzana deixava a criança em casa e saía 

para atos, e que depois também foram parar na Oban por conta disso, porque meus pais 

eram fiadores de várias casas que o partido utilizava, comungavam do nosso ideal, dessa 

formação humanitária e tinham um carinho muito grande... Me desculpem pela emoção.  

Mas há alguma coisa de muito tempo, porque eu não lembro qual foi à última vez 

que eu emocionei. Eu quero dizer que a nossa convivência eu não tinha elementos de onde 

morava, como foi. Eu também fui preso em 68, ainda não havia o DOI-CODI, foi pelo 

Dops e organizando greve bancária particularmente pelo Banco de Crédito Geral de Minas 

Gerais que é um banco que existia na época, e depois nessa época eu estava fora de São 

Paulo porque nós fomos procurados, eu e meu outro irmão, o mais velho estava preso no 

Rio de Janeiro por conta da atividade, é médico, o nome dele é Primo Alfredo Brundmiller, 

e estava preso no Rio de Janeiro aí vieram procurando em casa e a gente conseguiu escapar 

e no fim fomos para o Rio Grande do Sul, e então nessa época estávamos fora de São 

Paulo. Então, o que a gente tem é da convivência, e realmente o que o Adriano Diogo 

colocou com relação à resistência a prisão, o inverso não é verdadeiro, quando a pessoa está 

armada pode ser morta. Esse é o absurdo dos absurdos. Então essa é uma herança maldita 

da ditadura militar. E ideologicamente não se colocava isso. O problema da arma ou não 

era uma opção da organização que se dedicava a criar quadros políticos e não se matar na 

linha de frente. Tanto é que essa foi à crítica de 73 de Pinochet no Chile, que não há 

revolução sem arma. É uma questão de momento, quer dizer, o capitalismo não vai 

entregar, não é uma eleição que elege um Presidente socialista para um país socialista. Esse 

era outro processo. Era simplesmente uma questão de momento. O que era necessário fazer 

em um país continental como o Brasil com a população que tinha, e a organização que era 

necessária para chegar nesse ponto, tanto é que em 74 em Porto Alegre o pessoal de Butiá e 
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daqui dos 11 na Praça as tão prometidas armas não apareceram. Então, o problema da arma 

é um problema de momento, de como vai se dar o processo.  

Então, realmente não há nenhum cabimento, não há esse tipo de distinção, aquilo 

que está sendo levantado é isso, quer dizer, ainda que se estivesse armado não justificaria a 

coisa. E por isso que está fora de tudo isso que nós lemos aqui a questão da ideologia 

política. Esse era o centro deles com os trotskistas posadistas. Eles sabiam bem que nossa 

arma era nosso aparelho técnico (ininteligível) e tinha cada um dos quatro. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sua mãe não quer fazer uma 

breve saudação mesmo de lá de onde ela está? Não?  

 

 

A SRA. ÉLIA MICHELAZO BRUNDMILLER – Nós acolhíamos como meu 

filho falou, em nossa casa. E foi ali que eu conheci o Rui e hospedei ele em um 

determinado tempo em que ele precisava ficar na clandestinidade. E ali foi como um filho 

que convivi ao meu lado. Participava das tarefas domésticas, levantava meu ânimo porque 

eu sofria por ver meus filhos todos dispersos e o perigo que eu sabia que eles corriam, 

embora participasse de coração tudo aquilo que eles lutavam. E foi assim que na minha 

casa abrigávamos muitos, muitos a ponto de os vizinhos nos denunciarem, porque fazíamos 

até reuniões em casa. E os vizinhos temendo por serem comprometidos, eles nos 

denunciaram e foi preciso nós mudarmos de lá. E eu fui morar no Alto de Santana próximo 

a uma casa que já estava vaga na casa da minha irmã. E naquele dia que eles anunciaram o 

falecimento do Rui denunciaram dessa forma, como se ele tivesse atirado, como ele foi 

preso e fugindo, foi uma dor muito grande que eu senti que até hoje parece reviver, e foi 

assim que eu termino o meu depoimento falando da alma, do coração do Rui. Era uma alma 

nobre, um coração puro, ingênuo até certo ponto. Pela ideia que eles tinham de que o 

trotskismo iria transformar esse país. E é o meu depoimento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. quer falar? 
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A SRA. MÁRCIA URBANOVICH – Eu só pedi um aparte porque o Sr. se referiu 

como se fosse um conflito entre o que a gente está discutindo e as defesas das ideias que 

levaram a morte do Rui. Mas eu acho que o Oscar respondeu da forma adequada. A gente 

não está aqui para competir, nós estamos aqui para somar esforços e na verdade a minha 

indignação, a reação à hora que você fez o comentário, é que eu estou conhecendo hoje o 

Rogério irmão do Rui, e fiquei muito comovida quando ele falou da indignação familiar em 

relação à acusação. De que o motivo da morte foi porque ele reagiu à prisão e que tivesse 

participado de um tiroteio. Então, a questão da arma aqui para mim me pareceu muito 

relevante, quando a gente está (ininteligível).  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Bom, acho que esse quadro, eu queria 

expor primeiro e se alguém quiser dar mais uma contribuição. O principal é que nós não 

sabemos como ele morreu. Sabemos que eles tinham uma vontade enorme de eliminá-lo 

pela coragem e pela dedicação. É sabido que sempre se procuravam os elementos atuantes e 

que eu pediria a Comissão também que nos ajudasse no sentido de que captasse mais 

documentos junto aos Dops, aos arquivos que estão sendo, alguns estão sendo na Marinha, 

parece que na aeronáutica, que seja delatado esses relatos que foram feitos pelos inspetores, 

para que a gente possa quem sabe com isso, esse médico, por exemplo, é um médico que 

tem que ser chamado para depor, para responder como ele faz essa necropsia, quem estava 

com ele. Principalmente quem estava com ele. Então, eu pediria que algum perito indicado 

pela Comissão pudesse dar uma simples, um laudo mais preciso sobre essa ossada que está 

lá guardada em um saco plástico junto à gaveta da família em Orleans, está à disposição 

para que isso seja averiguado. Então, essa questão dos órgãos repressores é muito 

importante porque o Rui esteve no Ceará, em João Pessoa, ele esteve em São Paulo a maior 

parte do tempo, já esteve preso em Porto Alegre, então, eu acho que essa primeira parte a 

gente pode concluir com esse apelo.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você concluir fala 

um pouco da família de vocês.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Exatamente. A gente vai entrar agora na 

segunda parte, minha irmã pode falar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então deixa só eu responder, 

como isso é uma coisa muito cara para vocês, chegou ontem da Procuradoria da República 

um documento da criação do grupo de antropologia forense, está aqui, eu quero até te 

mostrar. Parece que vão levar a sério a questão das ossadas que é um trabalho 

principalmente da Amelinha e dos outros companheiros. Eu queria te mostrar sem 

interromper porque é um trabalho tão importante para vocês, chegou ontem no email 

exatamente sobre esse assunto que eu vou te mandar. Só um minutinho por favor. Você 

pode falar, Amelinha, para me ajudar da notícia que chegou ontem sobre o grupo de 

antropologia? Chegou para você?  

É que chegou email. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Eu sou Amelinha 

Teles, sou assessora da Comissão da Verdade, mas também sou da Comissão de Familiares 

de Mortos e Desaparecidos Políticos. E essa luta para que tenha um trabalho efetivo de 

investigação aqui no Brasil, ela é longa e com poucos avanços. Nesse ano nós recebemos, 

nós que eu falo é a Comissão de Familiares, recebeu uma doação da Associação Brasileira 

de Anistiados Políticos para dar um apoio na investigação de ossadas, nós temos mais de 

mil ossadas de Perus que estão condicionadas no Cemitério do Araçá em São Paulo, e nós 

temos mais de 25 ossadas que foram retiradas da região do Araguaia, que supõe-se que 

sejam dos guerrilheiros do Araguaia, aquela guerrilha que houve de 1972 a 1975. E nós 

pedimos então, como a gente tinha essa verba, nós trouxemos a equipe argentina de 

antropologia forense, e nós pedimos para essa equipe fazer um trabalho de avaliação dessas 
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ossadas pela Unicamp e pela USP, todas as universidades fizeram um trabalho muito mal 

feito infelizmente, e quem foi mediador de todo esse processo foi o Ministério Público 

Federal. O resultado da primeira fase do trabalho foi ver que, por exemplo, tinha um caso 

que a USP disse que era do Hiroaki Torigoe, que foi um militante do MOLIPO, Movimento 

de Libertação Popular, era um japonês de um metro e 60, que morreu com 26 para 27 anos, 

e o resultado do estudo dessas ossadas que seriam do Hiroaki Torigoe, foi um resultado que 

mostrou descompromisso da Unicamp e da USP em relação a essas ossadas. Das 22 

ossadas, 14 eram de mulheres e, portanto não podia ser do Hiroaki, as outras quatro eram 

de pessoas que tinham mais de 35 anos, portanto também não eram do Hiroaki, e as quatro 

que poderia ser do Hiroaki, a descrição dessas ossadas não correspondiam com os 

ferimentos que o laudo microscópio falava, então, não coincidia. Mas a equipe forense se 

dispôs a fazer o laudo dessas ossadas, porque antes de a mãe do Hiroaki morrer, ela deixou 

o sangue, o DNA congelado. Agora, e nós pedimos que essa equipe fizesse um 

planejamento de todas essas ossadas, quanto tempo, quanto gastaria, qual o número de 

profissionais. É enorme. Tem 25 lá, vão aparecendo outras ossadas, então é um número 

grande de ossadas, um trabalho volumoso, e nós solicitamos à equipe que fizesse um curso, 

porque no Brasil não tem antropologia forense, o Brasil que é uma grande potência, tem 

isso e aquilo não tem essa escola de antropologia forense nível universitário como tem na 

Argentina, e a Argentina já fez inclusive em vários países da América Latina, ela já levou 

essa equipe para introduzir essa matéria. Agora, parece que nós vamos conseguir introduzir 

a matéria via equipe argentina de antropologia forense, porque se nós temos o pessoal aqui, 

podemos cobrar mais, a própria equipe pode determinar que a equipe de antropologia 

forense do Brasil estude essas ossadas que você quer. Tem que ter antropologia forense, 

então nós estamos ainda no processo de montar esse curso, e a equipe argentina ofereceu 

essa possibilidade. E só para esclarecer, a equipe de antropologia argentina é uma ONG.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou tentando te mandar, 

está muito lento, mas quando terminar eu te mando as duas, tanto a do Procurador Federal 

Marlon Weicheret, quanto do Luis da Argentina, para a gente fazer um contato.  
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O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Sobre essa questão ainda é o seguinte, 

quando meus pais estiveram aqui em São Paulo para conseguir pelo menos fazer um enterro 

descente do Rui, quando foi aceito que o corpo estava enterrado como indigente, houve 

uma liberação de um delegado, e meu pai já muito abatido teve que assinar alguns 

documentos, mas junto a isso juntou-se um documento que meu pai foi praticamente 

ameaçado de que não pudesse abrir um caixão. Ele foi lacrado em um caixão de zinco e nós 

não sabemos realmente se nesse caixão tem a ossada do Rui. Além disso, (ininteligível) 

delegado titular da ordem política social. Alcides Cintra Bueno Filho. Esse cara já mandou 

um telegrama para Florianópolis para que nós não abríssemos o caixão e não fizéssemos 

manifestações. Eu deliberadamente tentei, eu estava em Orleans na época, eu tinha 18 anos, 

eu liguei para Florianópolis e para Criciúma, perguntando se tinha um médico legista. 

Naturalmente eu não saberia por que haveria muitas pessoas estranhas na capela do 

cemitério que naturalmente acompanhavam o movimento e não permitiam, não permitiriam 

que se fizesse essa exumação. Então, nós tivemos que aceitar dessa maneira ainda o corpo, 

enterrando o corpo, o caixão lacrado sem saber realmente se era dele. Ficamos mais uma 

vez horrorizados com essa situação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E agora que a coisa está mais 

segmentada assim, agora que você está um pouco menos emocionado, como foi? Seu pai 

estava vivo ainda, e você foi lá e exumou? 

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Não. Quando meu pai faleceu, foi 

depois do falecimento do meu pai que ocorreu em 97. 96 ou 97 precisamente.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posteriormente a morte do 

seu pai, porque é uma coisa do ponto de vista humano tão forte, explica como foi, você foi 

lá e desenterrou a ossada do seu irmão. Que ano foi isso?  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Isso deve ter sido no fim de 1967, que 

foi o ano que ele faleceu. 1997. Ele faleceu em 69, um dia depois do aniversário que ele 

faleceu. Ele pediu muito isso. Inclusive isso naquela época nós já usamos parte do dinheiro 

da indenização dada ao Estado à família, já foi usada para esse pedido do meu pai. Hoje nós 

sabemos que não poderíamos ter feito isso, porque nós mexemos nas provas, talvez nas 

coisas que tinham aí, mas atendemos o pedido deles porque havia essa, mas eu fiz toda essa 

remoção da ossada com ajuda de pedreiros, fotografei, está tudo fotografado, mas sei que 

isso não é suficiente. Mas serve porque um perito vai ver essa ossada...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nenhum legista local viu 

essa ossada? 

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Ninguém.  

Havia uma situação ainda de bastante comoção e principalmente precisaria ser uma 

pessoa que tivesse um pouco de compreensão política para entender essa situação, mesmo 

nessa época agora. Mas não é o...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi sepultado em 72 nessa 

ocasião, e essa retirada dos ossos ocorreu em 96 no cemitério de Orleans.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Estão lá na capela da família. O corpo 

ainda pelas fotografias se percebe que havia sangue. Foi um caixão muito lacrado, isso de 
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96 para 72 eram 24 anos, mas formol, um cheiro muito, tive que usar muito álcool, muita 

coisa para mexer nessa ossada, tive que descer embaixo, mas é um trabalho, uma situação 

que não deveria acontecer, mas fiz a parte que meu pai muito solicitou. Queria só terminar 

essa parte porque chega a ser uma situação muito penosa para nós aqui a extensão dessa 

tortura que se estendeu por vários anos aqui. Eu lembro do depoimento da Dona Elida, 

meus pais nunca tiveram a mesma vida, nunca foram à mesma pessoa, como músico, 

funcionário público honrado. Então, queria que minha irmã falasse alguma coisa da música 

da vida que meu pai levou, do amor que ele tinha pela cidade, pelo filho, dizem que uma 

fruta não cai longe da árvore, mas havia muita troca de correspondência entre os dois. Eu 

vou entrar em outra pauta se o Deputado me permite, para esse depoimento não ficar muito 

extenso.  Nós vamos publicar um livro sobre o Rui, com suas ideias desde muito jovem 

tinha isso muito forte nele, essa convicção que ele possuía. Então, eu queria que, por 

exemplo, esse delegado naturalmente deve saber, ele deve ser convocado pela Comissão 

para depor. Para ter todo esse cuidado, poxa, já tinham matado o companheiro, já tinha 

eliminado, porque o irmãozinho estudante na época com 12, 15, 14 anos, porque os pais no 

interior não podiam saber se aquele era o corpo do filho? 

Então, é uma situação muito dolorida (ininteligível) ele viu lá que aqui a imprensa, 

vergonhosa e mentirosa não fala. A Regina foi pianista muito tempo. Tocava piano com o 

meu pai.  

 

 

A SRA. REGINA CÉLIA – Meu pai era músico, eu sou a irmã mais nova do Rui. 

Na época meu pai era músico. Ele era autodidata e ele tocava violino e ele compôs hinos de 

várias cidades da região e ele também tinha uma vida católica, ele tocou órgão na igreja 

principal de Orleans durante 25 anos. Todos os domingos e quartas-feiras ele ia lá e tocava 

órgão. E teve uma hora que o padre entrou e brigou com ele. Não sei se ele tinha entrado 

em uma hora errada com a música, aí ele entrou e falou que era hora de falar. 25 anos já 

está bom. Eu não sei nem se foi na época porque quando o nosso irmão morreu o padre 

local falava muito de comunismo, de socialismo, de pessoas que tinham que ser mortas, 

então, ele chocou muito a nossa família. Nossa cidade era muito pequena, e desfile que 

vinha com tanque de guerra da cidade vizinha. A gente presenciou tudo isso e meu pai 
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dizia, não olha na janela porque a gente não precisa presenciar tudo isso. E boatos que meu 

irmão era ladrão, e na época eu tinha 12 anos e isso ficou na gente. E isso ficou na cabeça 

da gente. A gente ficou taxada como irmã do comunista, irmã do socialista, qualquer coisa 

que eu falasse contra, era a irmã. Isso era muito comum. Mas eu sempre tive muito orgulho 

do meu irmão. Eu sou Professora de escola pública e sempre Professora de História quando 

fala do regime militar me chama para dar depoimento, eu falo do irmão maravilhoso que eu 

tive e sempre eu acho que consigo passar a mensagem, consigo demonstrar para as pessoas 

o que ele era, o que ele fez e o que ele plantou, que era uma coisa que só meus filhos, meus 

netos iriam ver um dia. São tantas coisas que eu quero falar, mas eu fico emocionada. E 

Professoras que falam, nós temos uma Professora na escola que teve um irmão assassinado 

pelo regime militar. Vocês conseguem descobrir quem era? Quem é a Professora? Falam o 

os alunos. E eles logo descobrem que é a Professora de artes. Professora de arte teve o seu 

irmão. Aí eu conto toda a história de que ele era uma pessoa maravilhosa, que quando vinha 

em casa mandava todos os irmãos trabalharem. Todos os irmãos ajudarem. Não era só a 

mãe que tinha que fazer a comida ou lavar a roupa. Lavar o seu prato, lavar a sua louça, a 

sua roupa. Ele nunca deixou a minha mãe lavar a roupa dele, tudo ele. E tudo que ele tinha 

ele dava para os pobres. Ele vinha em casa e ele não tinha relógio, tinha sapato furado. E 

ele vinha em casa e meu pai dizia, mas como? Te dei sapato novo, te dei relógio, cadê? E 

ele dizia, como eu vou andar na rua vestido, bem agasalhado, com relógio, com sapato, se 

eu vejo mendigo na minha frente, se eu vejo pessoas mais velhas que podem até morrer /de 

frio, eu sou jovem, eu não vou morrer de frio, eu não preciso de relógio. Então, ele vendia, 

ele dava o que ele tinha para as pessoas, mas ele podia sobreviver. E ele viajava, ia muito 

para o nordeste e ajudava muito as pessoas. E as ideias dele ficou na nossa família. E hoje 

assim, que pena que meus pais não estão vivos para ver um Governo diferente que a gente 

está tendo hoje. Deputados como você que estão querendo abrir essa caixa tão fechada, que 

não destruiu, mas mudou a família de muitas pessoas. Hoje eu vejo uma Presidente Dilma, 

eu sempre defendo, como Professora, como pessoa, como vizinha eu digo, nunca que a 

gente teve um Governo desse jeito. Pode ter os seus defeitos, mas é maravilhoso. Isso foi 

uma luta que começou lá com o meu irmão. Ele começou com essa gente que está aqui, 

com essas pessoas que estão aí vivas, e estão vendo a diferença que está fazendo. Essas 

pessoas que hoje estão tendo coisas que o pobre nunca teve.  
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Professoras amigas minhas, nossa Regina, hoje eu viajo de avião. Quando eu ia 

imaginar que eu fosse viajar de avião. Uma Professora de escola pública. Professora, tem 

um carro novo. Quem tinha um carro novo? Imagina, só rico. E esse socialismo está 

chegando. Eu acho muito bom. Eu gostaria de falar mais, mas estou um pouco emocionada. 

Gostaria que meu irmão acabasse. Obrigada Deputado.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Olha, eu acho que tem aspectos 

curiosos da vida do Rui que eu vou relatar rapidamente. Alguns em diferentes épocas, 

diferentes situações, mas é importante ter o registro do amor e consideração que o Rui tinha 

pelas pessoas. Eu fiquei como responsável pela família para coordenar tudo que tem sobre 

o Rui. Então meus irmãos passaram essa confiança para mim para que eu pudesse 

organizar. Eu tenho organizado oportunamente. Nós vamos ter uma publicação do Rui que 

mostra a consolidação das ideias dele quando ele tinha 17 anos em Porto Alegre em 1970.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, como é isso? Me 

explica. Vocês são de Santa Catarina e ele foi estudar em Porto Alegre?  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Ele foi estudar em Porto Alegre porque 

na época Florianópolis ainda não era uma capital que tinha tantos recursos como Porto 

Alegre tinha em termos universitários. Getulio Vargas deixou no Rio Grande do Sul uma 

grande estrutura. E naquele meio político de Jango vai ser muito útil para a sua juventude 

esse diário do Rui. A luta dele para ser um homem público, para deixar seu sentimento 

individualista, vamos dizer pequeno burguês, aquela coisa da pessoa pensar em si.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que ele foi estudar em 

Porto Alegre? 
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O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Ele fez Sociologia Política e 

Jornalismo. Então, aí já é uma fase do Rui que ele aprofunda principalmente a sua estrutura, 

um diário que ele faz com letras super pequenas, ele quando esteve preso em Porto Alegre 

esse livro também esteve na mão da polícia e fora arrancado várias páginas, mas ele 

conseguiu resgatar esse livro, escreveu mais um pouco e deixou nas mãos de uma parente 

em Porto Alegre, mas esse livro tem poesia, tem situações cotidianas da vida que nós 

naturalmente, quando pensamos em transformar uma sociedade, em melhorar a qualidade 

para um futuro melhor, não é só como a minha irmã falou, doar uma roupa para uma pessoa 

que está com frio na rua. Isso ele fazia sempre. Minha mãe falou, quando ele estava com 

frio para ele, ele voltava quase assim, de camisa e tal. Era uma bondade dele e era tipo 

reprimido pela família. Eu sou o menor dos irmãos, aí depois tem a Regina e nós somos em 

sete irmãos. O Rui quando ia a Orleans nas suas poucas visitas que ele fazia a família, ele 

me obrigava a sair andando com ele pela cidade até uma, duas da manha. Hoje eu vejo que 

ele fazia isso porque ele tinha um hábito daqui de São Paulo talvez por causa da sua 

clandestinidade, de nunca ir em um único endereço. Ia talvez em um bairro, e depois em 

outro, então, ele perguntava quem morava nas casas das cidades, ele se preocupava, sabia 

todas as pessoas que moravam naquelas cidades, aquele fulano, onde ele foi parar.  

Tem um aspecto muito bonito, as dificuldades, isso ele falava muito...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero pedir ajuda da 

audiofonia, está pipocando muito o som, dá uma ajeitadinha no microfone dele.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Então, eu tenho que passar a minha 

impressão sobre o Rui, a sua impressão com relação a outras pessoas da cidade que tinham 

a mesma vida que ele. Alguns tinham sua vida, sua companheira, sua mulher. Alguns eram 

padres, alguns já estavam formados muito bem na vida, e quando ele ia na cidade, eu sentia, 

ele percebia isso com muita alegria abraçando os colegas porque ele estava envolvido já na 

causa, ele já estava aquém. Ele dava risada quando chegava em casa, sobre um padre que 
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ele procurava e o padre não respondia as cartas. O que vai levar suas missas? Para onde vai 

levar sua causa religiosa? Eu era estudante de Florianópolis do ensino médio e ele apareceu 

várias vezes na escola pública me visitando, quase sem dinheiro, escondido e muito rápido, 

as duas vezes que ele esteve lá, foi para Porto Alegre, foi de carona. Não sei como ele 

conseguiu. Talvez uma boa conversa com as pessoas da empresa de ônibus, ele foi em pé. 

O ônibus estava lotado e ele foi em pé, no frio, mas ele tinha que ir a Porto Alegre, ele não 

quis ficar ali.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não sei se ajudo ou se 

atrapalho, mas eu queria entender. Ele começou a ter contato com as ideias socialistas em 

Porto Alegre, tanto é que quando ele voltava para casa você já percebia um nível de 

engajamento. Aí quando ele voltou para a universidade ele fez todos esses cursos que você 

se referiu, e aí ele fez contato com o PORT, é isso? 

Aí vocês, quer dizer, vocês eram mais novos, à distância, e não era tudo que ele 

contava, evidentemente. 

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Em 1964, 65, foi o ano decisivo na vida 

do Rui porque inclusive ele encerra esse diário, entrega para essa minha prima, aí ele se 

torna militante do port. Mas veja bem, o Rui manteve durante esse tempo todo que teve em 

Porto Alegre muitas correspondências à família. Ele fazia muitas cartas nesse papel fininho 

que muitas vezes tinha que comer para a repressão não pegar, cartas muito grandes falando 

do processo revolucionário, a defesa do brizolismo, a defesa do Jango e da defesa do 

posadismo, porque até então ele era trotskista, mas aí ele conheceu o pensamento 

revolucionário posadista e ele assume todas essas cartas, essa posição. Ele assume a União 

Soviética, via-se uma clareza na postura e ele queria que a família soubesse daquilo. 

Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que eu tinha 10 anos de idade, eu li todas essas 

cartas, mas meu pai queria que eu queimasse todas essas cartas. Eu me lembro de uma por 

uma. Nós tínhamos um fogão à lenha e meu pai, queima, queima antes que chegue alguém, 

é perigoso. Nós podíamos ter escondido, guardado, seria um arquivo fenomenal, porque ali 
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era a abertura dele para assumir essa posição que todos nós conhecemos depois. Então, o 

Rui tinha essa, quando eu era criança ele esteve uma vez na minha casa. Das poucas vezes 

que ele esteve, ele jogava muito bem bola. Nós jogamos bola. Nós éramos em três irmãos e 

nós jogamos, e ele jogava quase que sozinho contra nós três. Eu era o menor, e era eu e ele 

contra os dois. Mas nós jogávamos muito tempo porque ele sabia brincar. Nós temos uma 

fotografia que nós vamos postar na internet a última vez que ele esteve em Laguna nos 

visitando e está correndo na praia, mas sempre demonstrava muita alegria, muita confiança. 

Era uma alegria incontável. Ele nos fazia ouvir música, Brahms, Beethoven. (ininteligível) 

para o povo aquele privilégio que ele sentia de estudar nas universidades. Hoje o nosso 

Governo quer pagar estudantes pago pelo povo para que ceda anos do seu conhecimento 

para, ganhando ainda um salário. É uma medida inteligente. O Rui já fazia isso sem que 

ninguém pedisse. Então, ele começou a atuar politicamente porque nesse diário do Rui ele 

se prepara muito inclusive para a morte. Tem uma poesia chamada ‘Morrer’, que eu li 

quando nós baixávamos o túmulo. Morrer longe da família, morrer longe da amada, 

pedindo para que a enfermeira ou qualquer pessoa fosse sua mãe. Pedindo para que o 

irmãozinho continue sua obra. Isso eu vim entender mais tarde.  

É um diário bastante comovente do ponto de vista humano, porque não tem política, 

tem conceitos humanos de vida. Então, eu quero publicar isso. Eu acho que esse documento 

do Rui, esse diário negro que ele fala, porque o livro é um livro negro, o nome não é um 

nome muito bom, mas como esse é um livro daqueles que se usa para áreas contábeis, ele 

colocou o nome de livro negro. Mas é um livro onde ele bota sua alma. Ele converte a sua 

identidade, a sua nova identidade. Por isso que nós falamos Marcos ou Vinicius que era o 

nome que ele adquiriu, aí a identidade do camarada. Então, a minha família em Santa 

Catarina, eu passei e até hoje a gente fica lembrando que foram situações de 

acompanhamento da ditadura. Eu era um simples estudante em Florianópolis. Me lembro 

de uma viagem que eu fiz de Florianópolis a Tubarão e eu desabafei com ele, falei muita 

coisa para essa pessoa. E depois, quando eu cheguei em casa, eu falei do Rui que já tinha 

morrido, então, mesmo depois da morte do Rui houve outras situações assim, para saber o 

que ainda, houve uma pessoa que frequentou a nossa casa por algum tempo que era para 

dar conselho para a família, ‘o Rui está em bom lugar, vocês não precisam se movimentar 

muito’, tipo coisa assim. Na Prefeitura de Orleans eu não sei por que era comum em todo 
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país isso, mas houve um órgão da ditadura, de militares, instalado na Prefeitura de Orleans, 

com obrigações militares, não era para contratar ninguém. O que eu mais senti na minha 

juventude, na minha infância foi quando eu era criança e estava brincando em um cinema, e 

eu estava com uma espada, brincando de espada. E um elemento, chegou uns tanques do 

Exército, então, do lado da igreja pararam uns 10 veículos militares, inclusive tanques de 

guerra, caminhões, pararam do lado da igreja e então, aquela arma para mim, aquela espada 

de plástico colorida eu tentei esconder, eu levei aquilo para a casa escondido. Eu estava há 

umas duas quadras de casa e levei aquilo para casa escondido. Quer dizer, era o reflexo do 

que a gente passava dentro de casa talvez porque em Criciúma, e no Estado do Rio Grande 

do Sul principalmente ao golpe militar. Os mineiros de Criciúma se acomodaram com 

armas dentro do sindicato para resistir ao golpe de 64. Coincidentemente talvez não fosse 

só essa ação voltada para chegada em Criciúma. Os mineiros do carvão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A mina na época era estatal? 

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – A mina era estatal. A carbonífera 

próspera de Criciúma. Na época de Getulio foi criada essa companhia e depois foi 

totalmente desativada. Mas essa atitude, esse gesto em Orleans muito próximo da minha 

casa, e me guardou muito isso. Me deixou muito pensativo durante muito tempo porque eu 

fiz aquele gesto. Eu era criancinha brincando, tive que esconder aquela arma, vão para as 

suas casas. Essa era a intimidação do país, intimidar quem quer que fosse. Meu pai era 

funcionário público e ele abriu mão de se expressar, de calar, que quando há um episódio 

político, algum acontecimento as pessoas normalmente opinam, ou vão até a rádio, ou vão 

até a Câmara de Vereadores, houve atos em consequência da ditadura, e na minha cidade 

também houve. Houve lá a desocupação de um hospital, houve muita coisa. O radialismo 

na cidade que era controlado por grupos que dominavam a opinião do dever cívico, dessa 

cartilhinha que a gente foi obrigada a instituir nas escolas. Educação moral e cívica. Então, 

eu acho que meu pai e engraçado que tudo isso meu pai escrevia. Eu tenho caixas, muito 

material guardado, meu pai não tinha gravador, mas ele procurava os jornais, arquivava 
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tudo aquilo, guardava tudo aquilo. Meu pai era brizolista, gostava muito de Juscelino e 

Getulio Vargas. Então, a extensão dessa tortura para a família foi muito grande. Minha mãe 

sempre dizia que o Brasil seria muito diferente se não tivesse eliminado essas pessoas. O 

Brasil seria muito diferente se essas pessoas não tivessem sido eliminadas.  

A família sofreu muito porque também havia opiniões diferentes dentro da família e 

dentro da cidade. Houve uma coisa de alma. Então, a soberania, o que o Rui permitiu para 

nós consolidou, porque o (ininteligível) de estar aqui presente, de defender suas ideias para 

que isso seja exemplo. Ele queria muito que suas ideias continuassem, que respeitassem e 

pelo menos escutassem o que ele tinha feito na sua contribuição. Então, eu vou, não sei se a 

Regina quer falar mais. O Rui quer falar alguma coisa?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone). O Rui vai falar? 

 

 

O SR. RUI PFÜTZENREUTER DIRENE – Boa tarde. Tio Rui é uma figura 

muito presente na vida da nossa família. Na minha e na dos meus primos também, eu estou 

aqui representando eles. Meu avô tem sete filhos e nem todos eles concordam com tudo. 

Mas especificamente eu acho que nós temos só um tio que discorda de tudo que o tio Rui 

veio trazer para a gente, mas outros no geral concordam. Eu posso dizer que dentro dos 

primos que eu tenho mais afinidade, as ideias do tio Rui permanecem vivas. Mas de forma 

geral, ele trouxe muitas coisas positivas para a gente. Desde que me conheço por gente nós 

falamos do tio Rui e é o tio mais presente. A gente ouve falar nele como se ele ainda 

estivesse vivo. Mais até do que os tios que estão vivos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vem um pouco mais para 

frente e fala mais perto do microfone, porque o microfone é antigo e se você não falar na 

frente dele, o som sucumbe.  
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O SR. RUI PFÜTZENREUTER DIRENE – Então, nós temos interesse por 

política, por assuntos sociais. Achamos uma pena que hoje no país a maioria das pessoas 

esteja descrentes e influenciadas pela mídia e por outros meios. Estejam descrentes na 

política porque eu acho que os interesses financeiros querem que a gente esteja 

desinteressada. E conhecer a história do nosso tio é uma porta de entrada para isso, sem 

dúvida. Na nossa família é tudo muito influenciado por música. O meu avô e nosso tio 

também, pelo que foi contado para a gente, sempre influenciou nossos tios mais novos que 

ele a música. E tem uma história, um fato curioso que influenciou muito o meu gosto pela 

música, que é uma história que é o ponto alto, porque todas as pessoas que conheceram ele, 

nunca ninguém pode confirmar essa história, mas é uma história que foi passada por ele, e 

desde muito pequeno eu pude confirmar e saber mais sobre isso que é que ele contou se não 

me engano para uma tia dele que ele tinha contato em Porto Alegre, que ele foi na casa do 

Chico Buarque, e o Chico Buarque abriu a casa dele, abriu o guarda roupa dele para ele 

levar roupa, não sei se foi para a militância, provavelmente seria. Não sei se essa história é 

verdade, mas teve uma influência muito grande na formação musical. Eu não sei se isso é 

relevante para investigar o que aconteceu, mas eu acho muito bom que ocorra essa 

investigação porque a gente tem muita curiosidade de saber o que aconteceu na ordem 

cronológica de quando ele deixou de ser estudante e passou a militância dele, porque a 

gente não tem muita noção do que aconteceu, de que ano ele deixou de ser estudante, para 

onde ele foi, porque a gente não tem muita noção, a gente tem noção de que ele esteve em 

São Paulo e no nordeste, não sabemos se ele foi para outros lugares, temos pouco contato 

também com as pessoas que conheceram ele na época, isso é muito legal, esse ambiente de 

ter esse contato com outras pessoas, gostaríamos também de ter contato com quem está 

investigando para sabermos, ficarmos atualizado com as notícias porque o caso com outras 

vítimas pode nos ajudar a esclarecer dúvidas que a gente tem, e o nosso caso também vai 

ajudar a esclarecer outros. Peça de um quebra cabeça que vai ser montado.  

Achamos muito importante essa atitude que o Governo teve de buscar os 

responsáveis e correr atrás de uma possível punição, porque no meio em que eu vivo, na 

sociedade que eu vivo, no nosso nível social principalmente Curitiba que é uma cidade 

muito conservadora, a gente ouve muito falar que a ditadura veio para tirar o Brasil do 
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comunismo e que se não fosse pela ditadura o Brasil seria uma grande Cuba hoje, e toda 

essa história que a gente sabe que não é bem assim, muito pelo contrário. Então, uma 

posição do Governo, de justiça, de punição as outras pessoas é uma questão (ininteligível) 

meu pai e tal, e temos um tio que mora em Blumenau e outro em Florianópolis.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Empresta o 

tablet que tem duas justificativas da Derley que não pode vir da Comissão da Verdade de 

Santa Catarina. Nós é que pedimos desculpas, porque tinha tanta gente interessada em vir 

aqui hoje, mas como nós temos essa sequência de depoimentos, porque até queria 

contextuar direito para vocês entenderem o nosso trabalho. Esse livro e aquele outro que a 

família está recebendo aqui hoje, esse foi feito pelo Governo Federal no tempo do Paulo 

Vannucchi, ele está digitalizado todinho, vocês podem abrir na internet; e aquele lá foi um 

trabalho dos familiares.  

Então, eu tenho várias justificativas de companheiros que não puderam vir hoje 

aqui, que são os companheiros que estavam na organização do ato do Olavo Hansen. Então, 

a justificativa da Derley, o Tulio (ininteligível) também justificou que não pôde vir. Então, 

também tem aquele negócio da antropologia da Argentina que eu estou tentando passar o 

email. Me ajuda aqui, Vivian, esse aqui do Luis da Argentina e do Marlon porque aqui não 

conseguiu passar.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Deputado, eu queria do depoimento da 

Marta que ela conviveu com o Rui. Inclusive o seu irmão trabalhou com ele aqui na fábrica. 

Você é irmã do Rubinho? Senta aqui.  

 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Eu sou socióloga também. 

Eu sou irmã do Rubinho do José Mentor. Do Ipiranga. É porque eu estou falando isso 

porque a família tem uma certa tradição militante na política. Meus irmãos e eu também fui 

membro do PORT, e esse meu irmão que trabalhou com o Rui, eles trabalharam na MWM, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



43 
 

o nome do irmão é Romero Pinheiro Costa, trabalhou na MWM junto com o Rui e eles, 

quando eles trabalhavam juntos o Rui passou a frequentar a minha casa, eu tinha 19 anos e 

participava de um grupo de jovens do Bairro Jardim Primavera, que fica em Santo Amaro, 

próximo a Capela do Socorro. E olha que coincidência, o Rui frequentava minha casa, a 

gente não tinha muita noção de política, não conhecia nenhum militante posadista nessa 

época, mas nesse período começaram a cair, os companheiros começaram a ser 

perseguidos, foi em 72 que começou muita gente a ser presa do PORT e de outros partidos, 

e alguns companheiros foram para lá porque com a ajuda do padre que foi perseguido, 

inclusive o Oscar, o Neto, Sebastião Neto foi um dos que ficaram escondidos na Igreja, na 

Paróquia do bairro. Paróquia Santa Ana, no Jardim Primavera. E nesse período que eles 

foram perseguidos, em seguida eu fiquei sabendo que o Rui tinha sido assassinado, só que 

eu não tinha feito uma ligação de que esses companheiros que estavam escondidos na Igreja 

eram companheiros do Rui. Então, foi muita coincidência, e foi a partir daí que eu fiz 

contato com o port. Era muito jovem e a partir daí que eu tinha participado das células, 

feito contato com esse meio político e a partir daí que eu fiz contato com o movimento 

sindical. Eu também fui presa em 74. Fiquei 18 dias detida na Oban. Em fevereiro de 74.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que processo? 

 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Foi na oposição sindical 

metalúrgica, eu era militante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Valdemar, da Maria 

Nilda? 

 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Não. Isso foi junto. Foram 

presos vários companheiros de várias correntes políticas, do PCdoB, da AP, e um desses 
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companheiros que era da AP que fez a denúncia, que denunciou que eu tinha contato com o 

PORT aí eles foram em casa me buscar. Isso foi no final de fevereiro de 74. Fiquei 18 dias, 

fui torturada, fiquei 12 dias incomunicável, fui torturada pelo Capitão Ramiro e Oberdan, 

esses nomes assim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conheceu o Ustra? 

 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem viu? 

 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Nem vi. Se vi não me 

lembro. Mas a figura mais terrorista ali era o Capitão Ramiro. E bom, passei por várias 

equipes de torturadores.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi para o Dops fazer 

cartório? 

 

 

A SRA. MARTA MARIA RODRIGUES COSTA – Não. Saí direto. Eu quero 

saudar essa atividade maravilhosa que vocês fazem, Deputado. E também saudar os 

companheiros que estão aqui presentes. O Rogério, feliz de ter conhecido também, ele é um 

bom violonista, toca violino muito lindo, e participamos juntos da formação do PT no 

Jardim Primavera.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo. Deixa eu só 

falar uma coisa. Você sabe que sua mãe tinha muita razão. Eu até pedi para trazer esse 

livro, eu sempre esqueço o número, quantos companheiros tem assassinado aqui? 437 que 

oficialmente foram mortos pela ditadura na resistência política. Então, independente das 

organizações, das origens, sua mãe tinha razão. Eram pessoas especiais.  

A repressão era muito... Não que entre os sobreviventes não tenham pessoas, pelas 

pessoas que foram presas, torturadas e sobreviveram, não tem pessoas incríveis, mas pode 

estar certo que entre todos, eles tinham muito apuro. E em eliminar aqueles que eles 

consideravam irrecuperáveis, aqueles que tinham dedicado sua vida a luta eram condenados 

à morte. Eram condenados de armas na mão ou sem armas na mão. Porque o que levava a 

morte não eram as armas, eram as ideias, os seus pensamentos, isso era o que os condenava 

a morte. A justificativa de ter armas na mão ou não, era a mesma justificativa que eles usam 

hoje. A resistência seguida de morte que eles usam na periferia para matar os meninos da 

periferia, encapuzados, de armas, a justificativa é que esses meninos tinham uma arma na 

cintura, uma arma na mão e por isso tinham que ser condenados à morte. Era o mesmo 

discurso a ditadura que ainda não acabou. Então, nós da Comissão da Verdade temos muito 

orgulho embora reconheçamos que não tivéssemos feito uma sessão com todas as pessoas 

que gostariam de vir aqui hoje depor e acompanhar, mas dentro das nossas rotinas e do 

número de reuniões que temos que fazer, porque aqui em São Paulo são 154, então, nós 

temos uma responsabilidade muito grande. E lógico que nós vamos retomar essa questão do 

Rui e por isso nós fizemos tantas perguntas. A Thais me preparou um texto e eu tenho aqui 

um script aqui. ‘A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo acolhe o pedido da 

família de esclarecimento das circunstâncias da morte de Rui Osvaldo Pfützenreuter e 

também a retificação do atestado de óbito’.  

Então, eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, suas palavras para 

que a gente pudesse encaminhar para o encerramento.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Deputado, eu tenho que rapidamente ler 

esse texto aqui, isso aqui é a afirmação política das ideias de Rui. Eu chamo a resgatar...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cadê o menino? Era bom que 

você ficasse conosco aqui.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER –... A resgatar a verdade histórica do 

militante Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posso fazer um pedido? Nós 

estamos terminando, a câmera vai gravar. Será que sua mãe podia vir aqui pelo menos na 

hora de ele ler o documento, por favor? A Senhora não precisa falar nada, é só ficar aqui ao 

lado do seu filho.  

Tem dificuldade? Então, deixa, desculpa.  

 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Eu titulei um documento para registrar 

nessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo porque eu me preparei para isso. 

Então, eu vou ter que ler porque dada a emoção que eu possa adquirir aqui eu preciso 

deixar isso registrado de forma escrita para contribuir com a progressão e a regressão 

dessas ideias que devem ser meu testemunho mais forte desse momento e da minha família. 

Resgatar a verdade histórica do militante Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter, dirigente do 

PORT Operário Revolucionário Trotskista Posadista. As condições em que produzia-se o 

material para recuperar toda a memória sobre a trajetória do militante revolucionário Rui 

Osvaldo Pfützenreuter são, como podem calcular, bastante precárias. Pois a ditadura além 

de tê-lo eliminado fisicamente, buscou destruir documentos, registros, intimidando ao 

máximo companheiros, amigos e familiares. Para apagar o exemplo de dignidade de Rui a 

luta a transformação social no Brasil e no mundo. Não conseguiram. Nós estamos aqui 

seguindo a mesma luta de Rui assim como milhões de revolucionários em todo o mundo. 

Por isso saúdo o trabalho dessa Comissão da Verdade porque atua para reconstruir 

trajetória de vida e todos aqueles que deram as suas vidas pela construção de uma 
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sociedade justa e solitária. Na qual exemplo de revolucionários de Rui e tantos outros fica 

como padrão ético completamente do heroísmo e do desprendimento digno dos que caíram 

em combate, terão valores e referencias das mais elevadas para continuarem nessa luta.  

Quem deu sua vida pelas ideias, quem possuiu uma causa adquirida através de anos 

de preparo, de leitura, de pesquisas e discussões, estavam baseadas em horizontes e razoes 

muito claras de construir uma nova sociedade. Em determinado momento a luta era pela 

transformação porque serviria para ganhar terrenos, mas fundamentalmente de atraso em 

que os domínios econômicos, culturais e estrangeiros se enraizavam na nossa pátria e na 

America Latina. Rui Osvaldo, estudante de jornalismo iniciou-se seu envolvimento político 

no meio universitário, naquela Porto Alegre efervescente onde o nacionalismo de Vargas 

voltava acentuadamente nas ações de Jango e na resistência de Leonel Brizola. E no meio 

da campanha da ilegalidade, promovendo uma lembrança cívico militar gaúcho. Em armas 

em defesa da posse de Jango na Presidência, seu legítimo herdeiro em face da renúncia de 

Janio Quadros. Nesse último a vida política, Rui Osvaldo que estudava sociologia e 

jornalismo político na URGS, carregava consigo a responsabilidade de devolver ao povo o 

privilégio de ter conseguido ingressar na universidade pública. Estudou muito, leu muito, 

adquiriu amplo conhecimento e bagagem cultural e entre 1964 e 1965 conheceu o Partido 

Operário Revolucionário Trotskista Posadista, o PORT-P. A porta que desenvolveu grande 

maturidade política além de satisfação humana e ideológica como acompanhamos com a 

convivência com ele, que lhe acompanharam pelo resto de sua vida. Todos aqueles que 

conheceram militaram com ele e mesmo nós familiares comprovamos como Rui na vida 

cotidiana demonstrava centralização nas tarefas de concentração da Quarta Internacional 

Trotskista Posadista. Além disso, o seu relacionamento com família e amigos era sempre 

marcado por gestos de fraternidade e simplicidade. Tinha sempre grande preocupação em 

criar um ambiente de elevação cultural debatendo o sentido e o significado de filmes, 

livros, debatendo o sentido de música, filmes, livros e suas ideias como Beethoven, Freud, 

Mozart. Destacava grande atenção à música clássica destacando a sua enorme atenção pela 

6ª Sinfonia de Beethoven, conhecida como ‘A Pastoral’. Expressava grande preocupação 

com os artistas (ininteligível) e tantos outros exilados.  

Ouso afirmar que no futuro historiadores haverão de pesquisar e reeditar preciosas 

publicações para as gerações futuras, entre aspas como dizia Rui, como dizia Marcos que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



48 
 

servirão para assimilar, compreender e utilizar do conteúdo político, mais do que um ajuste 

pelo reconhecimento daquelas ideias, sua audácia política ultrapassava o intuito de derrubar 

a ditadura. Mas de elevar as condições de construir um verdadeiro estado revolucionário em 

direção ao socialismo, exemplificando experiências sociais muito bem sucedidas. 

(ininteligível) esses textos de Rui, Marcos e seus camaradas escreviam publicavam e 

divulgavam, havia preocupação constante por construir a confiança no futuro socialista da 

humanidade. Essas publicações para os quais Rui trabalhava publicamente escrevendo ou 

editando, trazia uma análise marxista sobre o processo revolucionário mundial. A luta do 

povo do Vietnã contra o imperialismo ianque, sobre os desafios do Governo socialista de 

Salvador Allende no Chile, do processo nacionalista revolucionário de Governo alvarado 

no Peru, do avanço da revolução de Cuba e a função da União Soviética. Esses eram temas 

que sempre suscitavam forte interesse e debate na vanguarda operária estudantil, entre os 

setores operários da igreja, os intelectuais. A revolução cubana foi um dos temas que 

provocou diferenças entre o trotskismo, como os trotskistas latino americanos defendendo 

energicamente o processo revolucionário da ilha caribenha, ao passo que setores trotskistas 

da Europa já haviam transformado meramente em movimento anti União Soviética. Mais 

do que anti Stalin, punham dúvida sobre o caráter revolucionário do movimento liderado 

por Fidel Castro e Che Guevara. Jornal Frente Operária desenvolveu intensa campanha em 

frente à Revolução Cubana. Assim como o papel progressista de correntes militares 

nacionalistas e anti-imperialistas que estavam promovendo importantes transformações no 

Peru ou no Panamá sobre direção do (ininteligível) do acontecimento formidável por 

solicitação de Agostinho Neto, Presidente de Angola, Cuba envia para a África 350 mil 

combatentes que foram capazes junto com soldados angolanos e namíbios de derrotar e 

expulsar Exércitos da África do Sul dos territórios que havia invadido. Tal epopeia mandou 

Nelson Mandela declarar, ‘a humanidade deve o fim do regime da apartheid a Cuba’, era 

essa a função revolucionária de Cuba e da US tão defendida por Rui em seus escritos, seus 

artigos, suas conferências, suas intervenções e toda sua militância trotskista posadista. Tais 

temas não eram de compreensão simples nem unânime no meio das esquerdas. Mas eram 

defendidas com grande habilidade e profundidade argumentativa por Rui e as equipes 

militantes trotskistas posadistas que atuavam nos sindicatos, no movimento estudantil nos 

núcleos de intelectuais, sempre buscando formatar a construção de uma frente única anti-
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imperialista e por liberdades democráticas para derrubar a ditadura. Rui e os posadistas 

argumentavam sobre a completa impossibilidade, falta de condições históricas para a luta 

armada naquele momento no Brasil, enfrentamento a ditadura. Sustentando que ações 

armadas isoladas sem base e vinculação nos movimentos de massa seriam utilizadas pela 

ditadura para justificar uma repressão ainda mais intensa. Isolando diversos segmentos da 

esquerda, do conjunto das forças progressistas especialmente dos sindicatos dos setores 

democráticos separando-os entre si no intuito de prolongar as medidas repressivas. Temas 

de principal prioridade na militância de Rui, do PORT e dos simpatizantes posadistas era a 

defesa sistemática da possibilidade de formação de um partido operário baseado nos 

sindicatos, o POBS, Partido Operário Baseado nos Sindicatos, como forma de centralizar a 

classe operária dá-lhe um centro político viabilizar a comunicação com os outros setores 

progressistas da sociedade, até então sem unanimidade política. Os processos 

revolucionários se multiplicavam no mundo. Os EUA era um derrotado no Vietnã. Instala a 

revolução dos escravos, mais tarde a revolução sandinista na Nicarágua e a revolução 

iraniana. Rui e Olavo já tinham sido assassinados, mas as ideias pelas quais lutavam já 

estava sendo assumidas por milhões de lutadores sociais por povos inteiros. E assim que 

vimos nascer o PT no Brasil como base exatamente nos sindicatos. E Rui e Olavo Hansen 

estavam dois abnegados militantes pela construção de um partido formado por operários. 

Argumentaram anos a fio em defesa dessa palavra de ordem. Exatamente na região operária 

de São Paulo e do ABC. Não puderam ver quando depois várias experiências de greve que 

eletrizaram todo o país e o mundo debilitando ainda mais a ditadura em uma corrente 

operária liderada por Lula convoca a formação do Partido dos Trabalhadores, o que nos faz 

lembrar uma canção revolucionária do espanhol La Bordeta que em certo momento diz, 

também será possível que nessa maravilhosa manhã nem tudo nem eu, nem aquele outro a 

chegamos a ver. Mas há quem empurrá-la para que possa ser.  

Hoje, 30 anos depois do nascimento do PT seguimos a mesma luta de Rui Osvaldo 

defendendo permanentemente a sua construção colaborando para que supere suas 

dificuldades, mas o PT já tem conquistas a exibir. Redução do desemprego, o impulso a 

criação do emprego com carteira assinada, o aumento do salário mínimo, os programas 

sociais que reduziram a miséria extrema e a fome, a reconstrução da indústria naval, uma 

política externa progressista como o apoio a integração da América Latina, o apoio a Cuba 
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e Venezuela, são partes importantes do programa de apoio do PT já aplicados. 

Evidentemente o PT tem apenas parcelas de poder, não tem o controle pleno do Estado, não 

tem maioria, é obrigado a governar em composição com outras forças, mas mesmo assim já 

começou a fazer o Brasil mudar. Ainda falta muito. Falta à reforma agrária, a estatização 

dos setores importantes da economia, a eliminação total do analfabetismo e das favelas. 

Mas o PT que tem provas difíceis, conta com o apoio intelectual dos trabalhadores, de 

individuais e de movimentos progressistas para superar os desafios que são colocados para 

impedir a sua caminhada em direção a uma transformação social profunda no Brasil. nasceu 

baseado no sindicato e é uma transformação decisiva na condição do Brasil hoje. Conclusão 

que deixo aqui é de que Rui Osvaldo foi eliminado porque possuía importantes ideias, 

ideias essas que não serviam ao sistema. Ideias perigosas para o sistema capitalista, e por 

isso foi preciso eliminá-lo. Não foi possível aceitá-lo discutindo ou dialogando. Não foi 

possível cooptá-lo, não foi possível intimidá-lo, não foi possível corrompê-lo ou domesticá-

lo. Tinham que matá-lo. Essa Comissão da Verdade merece ser apoiada por todos os setores 

sociais interessados na verdade e na justiça.  

Devem apoiar e responsabilizar quem era o médico legista Isaac Abramovitch que 

assina o laudo falso e criminoso. Devem apurar quem eram os falsos e carrascos que 

estavam naquele dia 15 de abril de 1972 na Oban, pois são todos eles responsáveis pelo 

bárbaro e covarde assassinato de Rui, é mentira que ele tivesse trocado tiros com agentes da 

repressão. Os posadistas afirmavam que o PORT opunha-se e argumentava por revoluções 

armadas por parte da esquerda naquele momento da história. Duas palavras de ordem 

naquele momento era frente única anti-imperialista e por liberdades democráticas, 

convocando operários, estudantes, intelectuais, cristãos progressistas, militares 

nacionalistas e democráticos para derrubarem a ditadura. E também pela má formação de 

um partido baseado nos sindicatos. Não existiam condições de ações armadas contra a 

ditadura e essa se aproveitou de algumas ações para justificar o endurecimento da repressão 

e seu prolongamento. Rui não estava armado. A orientação política do PORT era 

exatamente oposta. Portanto não passa de grosseira mentira a versão da ditadura de que o 

Rui foi morto em troca de tiros com agentes. Foi morto sob tortura assim como Olavo 

Hansen. Aliás, em suas várias visitas na família, sabendo do risco de ser preso, Rui sempre 
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dizia ao nosso pai, eu não uso armas. Se eu for preso um dia, não encontrarão comigo nem 

um canivete, será mentira se disserem que eu estava armado ou que eu reagi.  

Entendemos que essa Comissão da Verdade convocada pela Presidente Dilma 

Rousseff que conseguiu sobreviver ao martírio da tortura e continua na luta. Tem 

responsabilidade de apurar razoes não só da morte, mas porque tanto ódio e sangue nesse 

país. A quem siga de alerta de outras tentativas de violações que comumente acontece 

diariamente no nosso Brasil e na America Latina não voltem a ocorrer nunca mais. Aqui do 

lado há alguns anos, na Venezuela o líder Hugo Chávez para manter-se no poder 

legitimamente conquistado pelo voto popular teve que enfrentar golpes de todos os tipos e 

para isso teve que criar uma legião de forças por meio da aliança civil para continuar seu 

projeto revolucionário de transformações populares. Finalizo agradecendo em nome da 

família essa oportunidade de preservação da memória de nosso irmão. Digo ainda que esse 

depoimento confirma a ideia de Rui Osvaldo dado os conflitos crescentes entre Brasil e os 

Estados Unidos somos espionados e grampeados, ou seja, ainda estamos em situação 

defensiva perante o império ianque. Nessa correlação de forças onde ainda precisamos nos 

preparar organizadamente como país, como povo e como nação para alcançar a conquista 

plena da soberania.  

A ditadura enterrou como indigente no cemitério de Perus outros dos seus crimes 

que merece punição. E semanas depois entregou o corpo à família e sua terra natal para 

novo sepultamento, a finalidade (ininteligível) manobra repugnante era para esconder no 

tempo as marcas das torturas praticadas. A ditadura nunca respondeu a carta de nosso pai 

que nosso pai enviou ao General Emílio Garrastazu Médici, então Presidente ilegítimo e 

que foi divulgada mundialmente por meio de campanha feita pela quarta internacional. E 

também o Congresso Nacional pelo Deputado Nadir, exigindo nada mais do que a verdade. 

Entrego cópia dessa carta a essa combativa Comissão da Verdade.  

Deixamos também com essa Comissão fotografias da ossada de Rui Osvaldo onde 

se revelam os ossos quebrados possivelmente por sua resistência a tortura até a morte, mas 

o conteúdo de sua vida, sua luta, sua história e suas ideias não morrem. Nada disso fica 

lacrado naquele caixão de zinco em que o corpo foi entregue a família com a proibição de 

abri-lo no que a tortura se estende a família multiplicando a dor e o sofrimento. As ideias 

sobrevivem, caminham, não se lacram em caixões de zinco. Torna-se cada vez mais 
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necessário estudá-las. Conhecê-las e divulgá-las apesar do tempo transcorrido porque são 

claramente aplicáveis e necessárias ao progresso da humanidade para construção do 

socialismo.  

Para terminar, assumo o compromisso de levar adiante as ideias de nosso querido 

irmão Rui Osvaldo com o dever moral de preservar e tornar sua obra e a de seus 

companheiros como um bem público. Encerro citando duas frases extraídas do seu diário. 

Frases do Rui ‘deixo aqui lavrada a minha profissão de fé marxista, o meu propósito 

revolucionário sustentado dentro do trotskismo. De minha luta, de minha integração total, 

consciente de minha ação pelo progresso, pelo socialismo. E sei dos riscos e dos perigos, 

mas sei também que embora me eliminem fisicamente, jamais poderão varrer a minha 

contribuição, derrubar toda a minha valiosa herança que deixo a humanidade. Lembramos 

memórias de militantes revolucionários do PORT, também assassinados pela ditadura. 

Olavo Hansen, o Alfredo. Paulo Roberto Pinto, o Jeremias, Sidney Marques dos Santos, o 

Lalo.  

Muito obrigado Senhor Presidente, e a Comissão da Verdade de São Paulo e todos 

os seus assessores incansáveis aqui prestigiando esse depoimento. Estamos à disposição 

para futuras necessárias documentações e o que for preciso. Muito grato pela família.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria agradecer a 

presença de todos e dizer o seguinte, outro dia na Avenida Paulista, no dia 10 de julho que 

antecedeu o ato das centrais sindicais, uma organização de extrema direita, OCC fez uma 

manifestação no MASP e desceu até o quartel do 2º Exército, pedindo a volta da ditadura, 

que os militares tomassem o poder de novo e expulsassem os comunistas do país, e no 

domingo a Folha de São Paulo fez uma matéria no seu caderno Cotidiano, como a rede 

Anônimos, nas últimas manifestações, uma rede com sede nos EUA, ela organizou toda a 

rede social em busca de botar gente na rua e criar um estado de calamidade no país. Isso 

não quer dizer que não tiveram outros setores sociais progressistas que foram para a rua 

exigir mudanças sociais, reformas e coisas mais avançadas até na questão do socialismo. 

Mas, a questão que nos une aqui na Comissão da Verdade nos diversos grupos de memória 

política no país é a questão da interpretação da Lei da Anistia. Existe uma questão no Brasil 
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que diz que os crimes da ditadura não devem, não podem ser apurados e que nenhuma 

questão nesse sentido pode ser levantada. Existe hoje uma crise pública na Comissão 

Nacional da Verdade em que a Comissão Nacional da Verdade rachou. E onde está o 

racha? O racha é, devemos abrir uma fase de consulta ao povo brasileiro para ver se vai 

haver punição aos torturadores ou se vai haver o silêncio perpétuo. Então, hoje o Brasil está 

dividido nesses dois hemisférios. Um grupo que acha que tudo que foi feito tem que ser 

esquecido e outro que acha que os crimes tem que ser apurados para que eles não possam 

ser repetidos, como na Argentina e em outros países. Então, você vê, nós estamos em julho 

de 2013, a alguns meses do golpe dado no Brasil há 50 anos e essa dúvida ainda persiste. 

Os militares, os torturadores, aqueles que financiaram o golpe e continuam dizendo que o 

Brasil pertence a todos nós.  

Então, eu admiro vocês lá em Santa Catarina e em Curitiba, continuarem a resistir, a 

organizar, espero que vocês deem o apoio lá para o pessoal da Comissão da Verdade de 

Santa Catarina, e foi importantíssima essa audiência pública de hoje. Aqueles que acham 

que a ditadura acabou e que a democracia está devidamente sacramentada no país podem 

ter grandes sustos e desilusões. O aparelho de Estado repressivo está intacto, a espionagem 

está intacta agora com essas revelações de espionagem internacionais, aquela coisa toda. 

Então, para que fatos como esse não venham a ocorrer, nós estamos trabalhando a questão 

da memória e justiça. Então, espero que vocês trazerem essa enorme contribuição para São 

Paulo, o Rui que tem o nome do tio pelas novas gerações, pelos familiares, continuem nessa 

luta. E agradecer aos companheiros do PORT pela presença na audiência pública, pela 

solidariedade. E a luta continua, companheiros. Não podemos deixar de lutar, de enfrentá-

los, porque o sistema capitalista é voraz e diante dessas crises econômicas internacionais, 

eles não vão só querer as jazidas do pré-sal, eles vão querer o sangue do povo brasileiro.  

Queria agradecer em particular a Sra. que veio aqui, fez esse depoimento belíssimo, 

humano, eu entendo perfeitamente o que a Sra. disse, como era difícil alugar uma casa 

naquela época, precisava ter um fiador, e o risco que isso representava, a Sra. e o seu 

marido foram parar na Oban, mas só o fato de a Sra. estar aqui hoje é um fato muito 

importante. Olha que beleza.  Eles não vão vencer. Nós haveremos de esclarecer as 

circunstâncias da morte em que ocorreram a morte do Rui, quem o assassinou, em que 

condições.  
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A SRA. – Eu conheci o pai do Hansen. Ele era de Santo Andre e ele tinha uma 

gráfica em Santo Andre. E ele nos procurou por intermédio de amigos nossos que o 

trouxeram até nossa casa. Eu assisti a dor, presenciei junto com ele. Ele falar, meu filho não 

merecia isso. E contou que ele tinha sido torturado até quase morrer e que tinha sido jogado 

dentro de uma ambulância onde havia uma Sra. que era costureira de uma, ela costurava os 

uniformes para uma guerrilha que eu não me lembro agora no momento, e ela foi presa, 

mas ela tinha uma bronquite muito forte e eles ficaram com medo de ela falecer ali, então, 

puseram ela em uma ambulância e aproveitaram, jogaram quase o cadáver também do 

Hansen ali, e ela pegou ele assim, levantou e ele debruçou no colo dela. E ela perguntou 

para ele o que ele tinha feito, e ele disse, eu não fiz nada, eu sou inocente. E o quase 

cadáver, foi feito autopsia no HC que essa ambulância levou ele para lá. E foi feita a 

autopsia e ele tinha todos os rins moídos de torturas e coisas. O pai nos contou esse fato, o 

pai dele. E então o filho fazia na época, ele estava para se formar e era residente lá do HC, 

porque ele já fazia residência e quase formado, então, ele tinha também um trabalho, ele 

trabalhava lá também e ele foi do centro acadêmico, ele formou-se pela USP.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele seu filho que depois 

foi preso? 

 

 

A SRA. – Isso. Ele se chamava Primo Alfredo Brundmiller. E aí então ele 

presenciou tudo, e um dos médicos que fez se recusou a fazer a denúncia e ele foi para o 

Rio de Janeiro e fez a denúncia porque estava vindo alguém dos direitos humanos para o 

Rio de Janeiro, e ele foi para lá e fez essa denúncia. Aí ele foi preso também e foi lá para as 

ilhas, eu não me lembro mais o nome, hoje me falha um pouco a memória. E aí ele casou e 

foi para o Chile, e ele tinha participação do trabalho. Ele foi para as minas de cobre, e 

depois então, depois do assassinato do Allende conseguiram ir para a França e conseguiram 

ficar lá por sete anos. E depois da anistia de Figueiredo ele voltou para o Brasil. Ele e a 
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esposa, e também um filho que já tinha nascido. Que ela estava grávida quando eles foram. 

É uma história muito longa e eu estou sintetizando um pouquinho. Mas o que fizeram com 

o Hansen foi muito cruel. Tanto que (inaudível) o primeiro filho que ele teve, ele pôs o 

nome de Luiz Olavo, em homenagem a ele. Ele nasceu em Chile.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo depoimento. Vamos 

lá. Acho que atingimos toda a nossa capacidade de aguentar dor. Muito obrigado.  

A Sessão está encerrada. Obrigado.  

 

 

*       *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 63ª audiência pública. 16 de agosto de 2013, 

Plenário Dom Pedro. Está instalada a 63ª audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, dia 16 de agosto de 2013, Assembleia Legislativa, 

plenário Dom Pedro, para debate de técnica de interrogatório OBAN DOI-CODI.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas 

as audiências abertas ao público.  

Nossa convidada hoje é Mariana Joffily que apresenta, Mariana Joffily que 

praticamente apresenta a conclusão do seu trabalho que é esse livro que é “No centro da 

engrenagem, os interrogatórios da Operação Bandeirante no DOI-CODI de São Paulo”.  

Então, essa é a Mariana, esse é o livro da Mariana, um livro importantíssimo que 

está saindo agora pela Edusp, que vai ter seu lançamento oficial amanhã às 14h lá no 

Memorial da Resistência.  

Então, é sobre esse livro, esse trabalho que a Mariana vem falar hoje. Então, 

Mariana, agora você fica sossegada que a parte técnica resolve. Dá um microfone sem 

fio para ela ficar um pouco mais à vontade, por favor.  

Enquanto ela vai falar, se você quiser ter acesso ao livro, veja quem quer dar 

uma olhadinha no livro. Nós só temos esse.  
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A SRA. MARIANA JOFFILY – Boa tarde a todos. Eu queria em primeiro 

lugar agradecer o convite que me foi feito pelo Ivan Seixas que é um dos assessores da 

Comissão da Verdade, e queria agradecer o convite e cumprimentar o deputado Adriano 

Diogo, presidente da Comissão e sem dúvida o público presente que enfim, muito me 

honra estar aqui e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui porque a gente 

muitas vezes fica na academia estudando os assuntos, e acaba tendo um pouco de aula 

com a sociedade.  

Eu acho muito importante essa possibilidade de enfim, quem sabe dar alguma 

contribuição. Então, nesse sentido eu quero me colocar completamente a disposição da 

Comissão da Verdade de São Paulo de maneira que se vocês precisarem de mim, pode 

me avisar que o que eu puder fazer para ajudar, estou aqui.  

A primeira coisa que eu gostaria de dizer é além de que eu fiquei completamente 

assustada pelo convite porque era muito tempo de fala, e aí eu pensei, meu Deus, vai 

ficar todo mundo entediado. Então, vocês vão me fazendo sinais e eu vou mediando a 

fala através do nível de interesse.  

Eu fiquei muito em dúvida em saber o que é que eu poderia contribuir do livro, o 

que dessa tese que eu fiz na Universidade de São Paulo, poderia ser de utilidade para a 

Comissão da Verdade.  

Gostaria só de começar introduzindo, dizendo que eu acho que nessa 

oportunidade de fala que me é concedida, essa fala seria só um exercício de memória e 

acadêmico se não fosse o fato de a tortura ser aplicada ainda hoje, cotidianamente nas 

delegacias de polícia e ás vezes até eventualmente em quartéis.  

E a sociedade brasileira me parece ter uma relação muito curiosa com esse tema 

da tortura, porque são muito raros os casos de agentes do Estado que se manifestaram 

publicamente reconhecendo ter usado, feito uso da tortura e mais raros ainda os agentes 

do Estado que defendem publicamente o uso da tortura como algo válido no contexto do 

combate ao comunismo.  

No entanto esse método é uma prática recorrente no dia a dia das instituições 

policiais. E sem falar do sucesso entre as elites e as classes médias e também entre as 

classes populares da tortura como método de investigação. A gente vê é claro, como 

método de setores.  
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Mas a gente vê, por exemplo, que alguns programas televisivos que exaltam a 

utilização da violência pelas forças policiais, e aí eu cito, por exemplo, a ação do BOPE 

no Rio de Janeiro e a ROTA em São Paulo, mostram a violência como algo 

romantizado. Exaltam essa violência e aí o outro exemplo é o sucesso que teve o filme 

Tropa de Elite na qual aparecem cenas de tortura e em geral há uma aquiescência por 

parte do público.  

Então, eu queria dizer que é muito importante o trabalho que essa Comissão está 

realizando, porque não se trata, embora seria importantíssimo já se tratar do passado, 

mas eu acho que é mais importante ainda porque se trata do passado, do presente e do 

futuro que nós queremos construir.  

Sobre a OBAN, nos documentos do Exército em que há um histórico da 

Constituição da OBAN, que tem esse nome de Operação, mas na verdade era um órgão 

repressivo, o surgimento da OBAN é justificado por um outro tipo de desafio que teria 

surgido ordem constituída em 1964 que é o das organizações da Esquerda armada.  

Então, o evento que é apontado como evento fundador é a deserção do Carlos 

Lamarca do 4º Regimento de Infantaria Quitaúna e o roubo concomitante de armas e 

munições da Companhia em janeiro de 1969.  

Nesse momento já haviam ocorrido várias ações da Esquerda como, por 

exemplo, atentado ao Quartel General do 2º Exército, o atentado ao hospital militar do 

Cambuci e também o assassinato do capitão Chandler.  

Mas esse evento de Quitaúna é apontado nesses documentos das Forças 

Armadas como um momento crucial por duas razoes. Uma porque passou a se prever 

uma série de outras ações já que a Esquerda então tinha conseguido adquirir vários 

armamentos do Exército, mas também porque essa ação representou uma desonra muito 

grande para as forças militares em particular porque pouco tempo antes alguns 

militantes tinham sido da VPR que organizou essa ação.  

Alguns militantes tinham sido presos pouco antes de acontecer esse evento e 

foram interrogados pela Polícia do Exército. Embora tenham sido interrogados com 

métodos violentos e etc. não se chegou às informações que levariam a evitar esse 

acontecimento, essa ação do roubo das armas. Então, o que essas forças de segurança, 

na verdade o que a polícia e o Exército, qual a conclusão que eles chegam? 
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Que era necessário estruturar um núcleo especializado nesse crime que era um 

crime de uma nova natureza que era um crime político e que, portanto seria necessário 

reunir forças policiais, de diversas políticas e das Forças Armadas e adquirir um 

conhecimento, um know how específico sobre essas ações para poder de fato ter um 

combate efetivo a esse novo tipo de desafio que se colocava a ordem imposta em 1964. 

Então, a reação do segundo Exército a estruturação da VPR foi à estruturação do 

serviço secreto da 2ª Seção da 2ª Divisão de Infantaria que era responsável pela subárea 

que abarcava a região da grande São Paulo. Essa iniciativa foi no sentido de se preparar 

para a ofensiva da guerrilha urbana que se esperava a partir desse roubo de armas e 

munições. Então, é assim que os documentos da OBAN e do DOI-CODI explicam o 

nascimento dessa iniciativa.  

Então, se estabeleceu um núcleo especializado de investigações de cunho 

político e aí esse núcleo reuniu efetivos da Secretaria de Segurança Pública, do DOPS, 

do Centro de Informações do Exército, do Centro de Informações da Aeronáutica e do 

2º Exército que era a área do Exército que se ocupava da região de São Paulo. Esse 

núcleo era subordinado ao 2º Exército e comandado pelo chefe da seção de informações 

do Estado Maior da 2ª Divisão do Exército que era o major Waldir Coelho que depois 

vai assumir a chefia da OBAN e vai ser promovido a tenente coronel. Esse núcleo era 

sediado no quartel da polícia do Exército, e eu lembro aqui que o DOI-CODI do Rio de 

Janeiro funcionou também na sede da Polícia do Exército. Mas no caso de São Paulo 

esse núcleo funcionava na Polícia do Exército e depois foi transferido para a delegacia 

de polícia 36ª.  

Nesse sentido eu queria aqui demarcar e eu acho importante dizer isso no âmbito 

da Comissão da Verdade de São Paulo que tem um protagonismo de São Paulo 

importante aqui nessa criação, nessa sistematização da repressão política no Brasil.  

Então, a partir desse núcleo criado na Polícia do Exército houve a ideia de criar 

uma estrutura de combate ao crime político em âmbito nacional, mais tarde, 1970, mas 

eu queria só voltar um pouco no tempo e dizer o seguinte, historicamente houve desde 

1936 em uma conjuntura de autoritarismo crescente que vai ao Estado Novo, um 

congresso de chefes de polícia no Rio de Janeiro convocado pela chefia de polícia do 

Distrito Federal e pelo Ministério da Justiça que tinha como objetivo melhorar as 

relações entre os diversos policiais estaduais para combater o comunismo.  
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E esse projeto não deu certo porque houve uma resistência por parte das 

delegações de São Paulo que não queriam que o poder de São Paulo se visse diminuído 

frente a uma estrutura federalizada.  

Em 1958 houve uma nova tentativa com a 2ª Conferência Nacional de Polícia. A 

pauta dessa conferência era reestruturação da segurança pública e aí com a proposta de 

se criar uma polícia federal. De novo foi à delegacia de São Paulo que se opôs ao 

projeto dizendo que as elites paulistas não estariam interessadas no fortalecimento do 

Poder Federal em detrimento do poder do estado de São Paulo. Então, aqui é importante 

mostrar como a OBAN vai surgir depois do DOI-CODI apenas quando São Paulo passa 

a integrar esse projeto, essa ideia de se criar um núcleo de repressão política em âmbito 

nacional.  

Então, até 1969 a repressão política coube às Secretarias de Segurança Pública e 

aos DOPS de cada estado, mas em fevereiro de 1969 houve o primeiro seminário de 

segurança interna em Brasília que reúne o secretário de Segurança Pública, 

comandantes das Polícias Militares, os superintendentes regionais da Polícia Federal, e 

tudo isso sob o comando do então ministro da Justiça Luiz Antônio da Gama e Silva e 

do general Carlos de Meira Matos, que era então chefe da inspetoria geral das polícias 

militares.  

Então, depois desse seminário de segurança interna então se tira essa proposta de 

criar um núcleo especializado na repressão dos crimes políticos, em abril de 1969 é 

substituído o general Manoel Rodrigues de Carvalho Lisboa que era contrário ao 

envolvimento do Exército em operações de natureza policial.  

E aqui é importante mencionar que o Antonio Carlos Fon, jornalista, escreveu 

um livro e eu acho importante comentar isso, que não havia consenso dentro das Forças 

Armadas sobre qual seria a melhor estratégia a adotar. Então, havia aqueles setores que 

achavam que as Forças Armadas deveriam sim se envolver na repressão política e havia 

aqueles setores que acreditavam que só seria justificável as Forças Armadas se 

envolverem nesse tipo de repressão caso a coisa saísse do controle, digamos, das forças 

de segurança nos âmbitos estaduais.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do livro 

do Antonio Carlos Fon? 

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Era “Tortura”. O subtítulo, “História da 

repressão no Brasil”. uma coisa assim. É um livrinho pequeno que foi publicado já há 

algum tempo.  

Bom, então, se afastou o comandante do 2º Exército que era contrário ao 

envolvimento das Forças Armadas na repressão, em junho de 1969 houve a reunião de 

todos os órgãos ligados à segurança no estado, no qual foi debatido e aprovado esse 

novo plano de combate ao chamado terrorismo.  

E em seguida houve uma série de reuniões setoriais com os órgãos que 

forneceriam agentes para compor essa experiência piloto na qual seria apresentado 

planos de combate às organizações de Esquerda e em diversas palestras para os 

funcionários selecionados.  

E já também além de toda essa movimentação no sentido então de se criar esse 

núcleo de repressão, depois em 1970 houve também um decreto de Lei estadual que foi 

bastante importante e unificava a força pública e a guarda civil na criação da polícia 

militar do estado de São Paulo e aí a gente pode falar que a então, portanto, Polícia 

Militar é uma das heranças da ditadura militar e que subordinava as polícias militares 

aos comandantes do Exército, com função de policiamento preventivo substituída pela 

manutenção da segurança interna. Então, isso é uma virada muito importante na atuação 

das polícias.  

Então, foi preciso que o DOPS de São Paulo perdesse um pouco da força que ele 

tinha, da força política que ele tinha, do seu prestígio em detrimento da OBAN, novo 

núcleo que se criava e que a iniciativa de criar um novo modelo de repressão política 

partisse de São Paulo com estreita colaboração das elites paulistas para que essa 

federalização do combate ao comunismo se efetuasse.  

Então, a criação da OBAN se deu em um ato solene em 01/06/1969. Foi 

prestigiado por uma série de autoridades civis e militares do estado de São Paulo e 
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também por uma série de autoridades do mundo dos negócios. Então, eu gostaria só de 

citar alguns nomes. O então governador do estado Roberto Costa de Abreu Sodré, o 

secretário de Segurança Pública Eli Lopes Meireles, o general José Canavarro Pereira 

que era então comandante do 2º Exército e esse plano piloto então, essa operação que na 

realidade era um órgão que reunia elementos das três Forças Armadas, Exército, 

Marinha, Aeronáutica, do DOPS, do SNI, da Polícia Federal, da Secretaria de 

Segurança Pública, que reunia então a Polícia Civil, a Força Pública e a Guarda Civil, 

porque quando a OBAN foi criada ainda não tinha havido essa unificação das polícias.  

Qual era a missão da OBAN? Eu cito o que consta nos documentos do próprio 

órgão. Identificar, localizar e capturar os elementos integrantes dos grupos subversivos 

que atuam na área do 2º Exército particularmente em São Paulo com a finalidade de 

destruir ou pelo menos neutralizar as organizações a que pertençam. Eu gosto de 

mostrar que o destruir vem antes do neutralizar.  

Então, é curioso. Primeiro você destrói e depois você neutraliza. Bom, esse novo 

órgão não foi legalmente oficializado, o comandante do órgão passou a ser o coronel 

Antônio Lepiane que era chefe do Estado Maior da 2ª Divisão da Infantaria e o que era 

interessante na organização desse novo órgão era o seguinte, os órgãos de segurança que 

aprendessem algum, polícia, enfim, qualquer circunstância que detivesse algum suspeito 

de qualquer tipo de crime, primeiro verificar se esse crime tinha alguma natureza 

política. E se tivesse então essa pessoa era imediatamente encaminhada a OBAN.  

O crime político tinha prevalência em relação ao crime comum e eu cito um caso 

no livro que me pareceu bastante interessante que é o seguinte, um rapaz foi detido pelo 

DEIC que era então a divisão da polícia que se ocupava ao combate ao tráfico de 

drogas. Ele era suspeito de traficar LSD, que é uma droga extremamente potente. E 

quando chegaram então no apartamento desse rapaz para detê-lo, eles viram que tinha 

uns documentos em código, uns papeis estranhos, e viram que ele tinha alguns livros 

considerados subversivos. Então, ele foi imediatamente encaminhando a OBAN porque 

digamos que a condição dele de possível subversivo era mais grave do que a condição 

dele enquanto traficante de drogas.  

Bom, aqui só contar uma anedota também que é interessante, que quando tem 

um rapaz que foi preso, foi detido na OBAN e no interrogatório dele ele diz que ele 

namorava uma moça que a mãe da moça não se conformava que ele tivesse com ela e 
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que então acusava ele das mais diversas coisas para ver se se livrava do rapaz. Então, 

primeiro ela o denunciou como traficante. Então, ele foi detido e etc. viu-se que não era 

nada e o rapaz conseguiu sair e continuar namorando a moça. Depois ele foi acusado de 

subversivo, de terrorista, ou seja, ela tentou uma degradação superior para ver se dessa 

vez realmente o rapaz saía da vida da filha dela, mas pelo visto não deu certo.  

Bom, então a sede do órgão foi transferida da Polícia do Exército para uma parte 

das dependências da delegacia de polícia da rua Tutóia, que é essa foto que está aí que é 

a foto que nós mostramos sempre que se fala da OBAN, e as verbas para essa operação 

foram então recolhidas por uma atitude, uma ação do então futuro ministro da Economia 

Antônio Delfim Netto e do Gastão Vidigal, que era dono do Banco Mercantil de São 

Paulo, que então fazem uma vaquinha entre os diversos bancos brasileiros para pedir 

fundos, e também isso se faz no seio da Federação das Indústrias de São Paulo.  

Os empresários Paulo Sawaya e Luiz Macedo Quentel também fizeram pontes 

entre empresários industriais e o órgão, para ajudar a financiar, e é claro também o 

dinamarquês naturalizado brasileiro, presidente da Ultragás, Henning Albert Boilesen.  

Outras modalidades de apoio foram, por exemplo, a Supergel ofereceu refeições 

congeladas para o órgão, a Ford, Volkswagen e a General Motors forneciam carros, a 

Ultragás emprestava caminhões, a empresa Folha da Manhã emprestava Peruas para a 

perseguição dos suspeitos. A Folha da Tarde, o jornal publicava constantemente as 

versões oferecidas pelos órgãos da OBAN. Tem um trabalho da Beatriz Kushnir que 

fala disso. Então, eles chamavam a Folha da Tarde de Diário Oficial da OBAN, de tanto 

que o jornal veiculava as versões do órgão.  

Nas autoridades políticas paulistas o prefeito Paulo Maluf contribuiu com 

asfaltamento e renovação da rede elétrica, o governador Abreu Sodré cede parte das 

dependências da delegacia, o secretário de Segurança Pública Hely Lopes Meirelles 

apadrinha a iniciativa. E daí é importante falar das ambiguidades desse novo órgão, 

OBAN.  

Então, primeiro ele é fundado em uma situação em que em um ato solene que 

conta com a presença de uma série de autoridades civis e militares, mas não foi 

institucionalizada formal e juridicamente. Então, ela é criada a partir de uma medida 

administrativa interna. Tinha o objetivo de condenar e combater subversão, mas com 
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alguma frequência entrou em conflito com outros órgãos repressivos como, por 

exemplo, os centros de informação da Marinha e Aeronáutica, e com a própria 

Delegacia de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS.  

Diretamente comandada pelo Exército, exerceu funções da polícia política. E 

teve sempre durante todo esse tempo um funcionamento que se apoiava nessa dicotomia 

entre legalidade e ilegalidade, o que conferia para esse órgão bastante dinamismo e 

flexibilidade nas atividades executórias.  

Então, o que era interessante nesse novo órgão, é que ele tinha a possibilidade de 

utilizar meios de diversas outras forças policiais e militares na sua atuação. Então, ele 

tinha um efetivo enxuto, pequeno, mas que a qualquer momento poderia pedir ajuda, 

auxílio de outros órgãos para poder fazer enfim, poder montar atividades de 

perseguição. 

Além disso, claro que como todos sabem, esse órgão lançava mão de uma série 

de métodos legais de intervenção. Então, tortura, invasão de domicílio, assassinatos, e 

esses procedimentos, todos mesmo dentro da legislação arbitrária e dirigida pela 

ditadura militar, eram ilegais.  

Bom, sobre a estrutura eu vou pedir a ajuda da Thaís para mudar o slide.  

A Operação Bandeirante tinha três eixos, a central de informações aqui. 

Então o organograma, vocês veem a filiação ao 2º Exército, então tem um centro 

de coordenação, um centro de informações, central de operações e central de difusão. O 

centro de informações era a parte incumbida de tratar e examinar os informes, e era a 

parte central porque abaixo dela vinha à coordenação de execução que era o coração da 

OBAN. Aqui é importante dizer que quando o DOI-CODI é criado com estrutura 

semelhante, à parte DOI do DOI-CODI equivale à coordenação de execução.  

E é importante dizer que na atuação do órgão muitas vezes a coordenação de 

execução é confundida com a própria OBAN, mas na realidade ela era uma parte, assim 

como no DOI-CODI a sigla correta era CODI DOI por questão hierárquica, mas como o 

DOI teve muita preeminência porque era a parte que realmente executava a repressão 

política, a sigla fica conhecida como DOI-CODI, porque o DOI é o centro. É lá que se 

fazia busca, apreensão, interrogatório.  
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Bom, então aqui está a estrutura, a central de operações era encarregada das 

operações de combate e a central de difusão era responsável pelo que se chamava ação 

psicológica e o controle de notícias vinculadas a segurança interna. Essa parte, a central 

difusão eu acho que é uma lacuna.  

Fica o convite aqui para quem quiser pesquisar. Pouca gente conhece essa 

atuação que era atuação de propaganda, de fusão ideológica da OBAN. O centro de 

coordenação era constituído então pelo comandante do 2º Exército que equivalia à 

região de São Paulo, o responsável da 2ª Região Militar, da 2ª Divisão de Infantaria do 

6º Distrito Naval, da 4ª Zona Aérea, o Diretor do DOPS de São Paulo, o secretário de 

Segurança Pública do Estado, o Superintendente da Polícia Federal de São Paulo, e o 

Chefe da Agência de São Paulo do SNI.  

No comandante do 2º Exército recaía toda a responsabilidade e isso está no 

documento do órgão. Toda a responsabilidade pelo desenrolar das ações da OBAN em 

todos os seus níveis. Então, nós temos aqui uma filiação hierárquica que não deixa 

dúvidas sobre o conhecimento que os comandantes tinham das diversas operações 

ilegais realizadas pelo órgão.  

A coordenação de execução da OBAN era então o centro nevrálgico das 

operações, era subordinada a central de informação, como nós vimos, executava um 

trabalho ininterrupto de 24 horas e esse trabalho era executado pelo pessoal de 

informação da divisão de informações do 2º Exército e era comandado pelo major 

Waldir Coelho que foi promovido então depois a tenente coronel em abril de 1970.  

O major Waldir Coelho era aquele que estava também naquele primeiro núcleo 

que funcionou na Polícia do Exército, naquela primeira tentativa, primeiro esboço que 

vai dar na organização da OBAN.  

Entre as funções empenhadas por esse setor que ele então é o centro da OBAN, 

tem as investigações, a busca e a captura de suspeitos, os interrogatórios e a análise de 

informações.  

Em um ano de operações, a Operação Bandeirante funciona de 1969 a 1970, 

segundo um levantamento feito em uma palestra proferida pelo coronel Erasmo de 

Campos Vasconcelos, Chefe da 2ª Seção do 2º Exército, ou seja, responsável pela 

OBAN, nesse período de um ano foram estourados 111, ou seja, desarticulados 111 
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aparelhos que eram locais de reunião e organização dos militantes políticos, 412 presos 

foram encaminhados para processo, 313 ao DOPS, 48 ao DEIC e 15 ao departamento da 

Polícia Federal. Entre a criação da OBAN e o DOI-CODI, ou seja, entre essa primeira 

experiência piloto e a institucionalização dela nesse sistema então que vai ser um 

sistema federal e que vai ter então uma institucionalização maior, houve uma série de 

medidas, de atividades da Esquerda armada e que tiveram enorme impacto.  

Os sequestros de agentes diplomáticos, o do embaixador dos Estados Unidos foi 

o mais midiático deles. Houve um aumento das organizações de Esquerda. Do número 

de organizações de Esquerda, a implantação de um campo de treinamento de guerrilha 

no Vale do Ribeira, uma série de ações então que cresceram nesse período, também 

houve um crescimento do número de agentes repressivos mortos, e também houve 

alguns episódios de atritos e entra aí o caso do sequestro do embaixador dos Estados 

Unidos. Essa situação inclusive é retratada no filme “O que é isso, companheiro?”, 

atritos entre órgãos de repressão distintos. Então, no caso entre a OBAN e o 

CENIMAR.  

Então, se sentiu a necessidade de institucionalizar, foi considerado essa cúpula 

do Exército, considera que os resultados da OBAN foram bastante positivos e resolvem 

institucionalizar isso já que deu certo, a operação piloto no sistema federal que é o 

sistema DOI-CODI. Então, os CODIs, Centros de Operação de Defesa Interna, foram 

instituídos a partir de 1970 nas zonas de defesa interna que eram as zonas criadas pelo 

Exército segundo as diferentes áreas de jurisdição, sendo que essas zonas eram artifício 

para garantir a proeminência do Exército sobre as demais Forças Armadas e o centro de 

coordenação foi substituído da OBAN, foi substituído pelo Conselho de Defesa Interna, 

o CONDE, com composições e atribuições semelhantes, mas que estavam então acima 

dos CODIs, então, nós temos os CONDES, os CODIs e depois os DOIs. Então, tinha 

representantes das Forças Armadas, as forças policiais, o DOPS, do SNI e etc., quer 

dizer, é o mesmo esquema e representou uma militarização da segurança pública.  

Qual era a missão dos CODIs? Planejar, coordenar e assessorar as medidas de 

defesa interna tanto de informações quanto de segurança. Os DOIs, que eram os 

Destacamentos de Operação de Informações são subordinados aos CODIs e são como 

eu disse, o núcleo duro do órgão. Então, eles eram unidades, por isso a escolha dos 

destacamentos, são unidades moveis dinâmicas, controlados operacionalmente pela 2ª 
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Seção do Estado Maior do Exército de cada área, e subordinados aos CODIs. A missão, 

executar operações de repressão política. Então, os CODIs são organizações de 

planejamento e os DOIs de execução.  

Aqui é importante dizer que as chefias das seções e subseções, com exceção das 

chefias administrativas couberam todas a Oficiais das Forças Armadas. O caráter legal é 

mais ou menos limitado porque os DOI-CODI são criados através de diretrizes secretas 

elaboradas pelo Conselho de Segurança Nacional e aprovadas pelo então presidente da 

República Emilio Garrastazu Médici. Então, a gente vê que tem essa ambiguidade. É 

secreto, mas ao mesmo tempo passa pelas altas hierarquias do Governo Militar. em 

termos da cadeia hierárquica o DOI-CODI se sobrepõe aos demais elementos da 

segurança interna. E aí tem essa situação complicada porque o CODI era um pequeno 

núcleo de repressão política, mas que tinha um enorme poder dentro dessa estrutura toda 

de segurança interna no país.  

Aqui a estrutura então do Centro de Operações de Defesa Interna e a 

coordenação de execução. Aqui a gente tem a central de informações e aqui, 

subordinada a central de informações o destacamento de informações. Então, vocês 

estão vendo que aqui onde está o DOI era onde estava a coordenação de execução da 

OBAN. A estrutura é muito semelhante.  

Bom, por que foi criado o novo órgão? Porque não se utilizou a estrutura já 

existente com algumas modificações para que também além do combate ao crime 

comum, combate ao chamado crime político?  

Bom, em primeiro lugar e aqui os argumentos que eu estou utilizando boa parte 

são de documentos do próprio sistema de segurança interna. Primeiro a ideia de que a 

polícia não estaria estruturada e capacitada para combater a subversão. E inclusive 

achava que os subversivos – gente, eu estou usando essa expressão das forças de 

repressão, então, eu coloco mil aspas, mas só para não ter que dizer a cada vez aspas, 

então saibam que a cada vez que eu falo subversão ou terrorismo, eu estou usando essas 

expressões com aspas – então, inclusive eles achavam que os subversivos eram muito 

inteligentes. E a polícia não estava preparada para esse tipo de desafio. Havia também 

uma ideia de urgência, então, o prazo estimado para organizar as instâncias do Estado 

para esse tipo de combate era de 15 a 20 anos. Não havia tempo para isso, era 

necessário agir com urgência. Além disso, também e vejam como é interessante, a 
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noção de que apenas uma parcela do Exército devia ser empregada no sistema de 

segurança e informações. Então, algo em torno de 600 homens e isso é importante para 

dizer, que bom, havia um cuidado de não comprometer toda a força militar no combate 

a subversão.  

Além disso, e esse é um argumento interessante, é muito próprio ao período, ao 

contexto de Guerra Fria, a ideia de que combater o inimigo interno significava se 

preparar para uma guerra externa. Uma vez que o inimigo externo procuraria se aliar ao 

inimigo interno, ou seja, a guerra interna, a fronteira entre a guerra interna e a guerra 

externa era uma fronteira que estaria borrada.  

Então, era necessário um novo órgão repressivo, que tivesse uma estrutura mais 

ágil para se evitar um desperdício de tempo, garantir a preeminência militar sobre as 

atividades expressivas, eu considero muito importante porque na historiografia hoje 

antes se falava só em ditadura militar. Agora o termo que é o termo mais comumente 

utilizado é ditadura civil militar. Para um pouco chamar a atenção para essa colaboração 

civil e participação civil no esquema todo da ditadura militar. Mas quem estuda o 

sistema repressivo e quem enfim, estuda essa questão da distribuição do poder, tem 

muito claro a militarização das diversas instâncias. Então, na segurança interna isso está 

muito óbvio. 

Também gente, eu gostaria de afirmar que quando eu falo em segurança, eu 

estou falando em repressão, porque claro, segurança de quem? A gente tem que tomar 

cuidado com essas expressões que a gente acaba naturalizando, porque é uma segurança 

muito particular. Então, uma estrutura mais ágil, a proeminência militar e outra coisa 

extremamente importante é ampliar o escopo de atuação nos limites estaduais, aos quais 

o DOPS estava sempre conscritos aos federais. Ou seja, a necessidade de federalizar o 

combate, a subversão já que esse crime político não estava limitado às fronteiras dos 

Estados.  

Bom, dentro do próprio Exército o DOI-CODI tinha uma certa autonomia de 

ação que nem sempre era compatível com os diversos níveis da instituição.  

Então, se fala alguns pesquisadores fazem essa distinção muito interessante entre 

o que era a cadeia técnica, que era a cadeia hierárquica que existia, a cadeia operativa, 

operacional desses órgãos porque muitas vezes eles não respeitavam toda a cadeia 
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hierárquica normal, porque como eles tinham que agir com muita rapidez, eles não 

podiam ficar esperando autorização das diversas instâncias.  

E aí a gente vê que tem uma tensão dentro das próprias forças repressivas, dentro 

das Forças Armadas e das forças policiais, porque esse núcleo envolvido que se 

convencionou a chamar comunidade de informações, ela não respeitava tanto as cadeias 

hierárquicas e ela então passava muitas vezes por cima dos supervisores hierárquicos. 

Então, essa é uma marca da repressão política no Brasil.  

Há também com isso uma duplicidade de funções e de cadeia de comando que 

foi motivo de atritos e divergências, eu acho importante nós não pensarmos o sistema 

repressivo como uma coisa inteira, completamente fechada e extremamente eficiente, eu 

acho que é importante nós percebermos como essas engrenagens nem sempre rodavam 

de forma tão lisa assim, como havia atritos, havia tensões e houve então alguns 

problemas e ao mesmo tempo, como esse núcleo repressivo tinha essa mobilidade 

dentro da cadeia hierárquica, ele tinha também uma certa autonomia e conseguia ter 

força para impor as suas decisões políticas e também estabelecer pressão para o 

direcionamento da política nacional nesse quesito da repressão política.  

Apesar desses eventuais conflitos, no entanto, me parece que há uma 

comunidade de opiniões ideológicas, de realidade de operações que faz com que esse 

termo, comunidade de informações tenha um certo sentido porque esses órgãos, embora 

algumas vezes tivessem atritos, eles agiram de forma tanto quanto possível coordenada. 

E aqui eu quero lembrar que o Carlos Alberto Brilhante Ustra que foi o primeiro chefe 

do DOI de São Paulo, quando ele foi fazer o seu depoimento na Comissão Nacional da 

Verdade, ele faz duas falas que são bastante fortes.  

Primeiro, era o Exército que deveria estar aqui e outra, nunca fui punido, nunca 

fui recebido, recebi a mais outorgada condecoração que pode ser dada pelo Exército em 

tempos de paz, a medalha e eu acho importante dizer isso porque claro, o Ustra está 

tentando se cobrir, dizer, “Olha, eu não estou aqui sozinho”. Mas eu acho que é 

importante nós ouvirmos isso porque de fato há uma memória que diz que eles se 

autonomizaram, saíram do controle e na realidade não. Quer dizer, eles foram um pouco 

rifados pelo poder depois. Pelas Forças Armadas.  
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Então, havia uma comunidade de interesses e eles realmente estavam 

subordinados as altas hierarquias. Só passar, por favor, para a Isa.  

Então, aqui o organograma do DOI, do Destacamento de Operação de 

Informações, e aqui também nós temos um núcleo principal, que tem a seção de 

contrainformações, turno do comando, o núcleo principal era esse setor de operações de 

informações a ele subordinado tem a seção de investigação e depois a seção de 

informações e análises, a seção de busca e apreensão e embaixo da seção de 

informações e análises a seção de interrogatório e subseção de análise de informações. 

Então, o que acontece é que nós temos investigação enfim, ás vezes perseguir pessoas, 

seguir, fazer, participar de reuniões de movimentos sociais de organizações.  

A seção de busca e apreensão que era Tropa de Choque que era o pessoal que ia 

lá cobrir os aparelhos, fazer as detenções, destruição de pontos, e a seção de 

informações e análises, a qual estava subordinado à parte dos interrogatórios 

propriamente ditos, e depois da análise de informações que faziam então todo esse 

estudo de interrogatórios dos presos políticos e dos documentos apreendidos de maneira 

que era o pessoal que ficava conhecendo como é que funcionava a lógica das 

organizações de Esquerda, e que procurava municiar a equipe de interrogatório no 

sentido de que informações eram necessárias, quais eram as lacunas que existiam.  

E é interessante dizer que os interrogatórios, as equipes de interrogatórios, elas 

funcionavam independentes entre si. Então, eram turnos de 24 horas para 48 horas de 

descanso, e quem fazia a ponte entre uma equipe de interrogatório e outras eram os 

analistas de informação.  

Então, eram eles que tinham digamos um quadro mais geral do que se conhecia, 

do que faltava conhecer dessas diversas organizações.  

Aqui no DOI de São Paulo então passa para, ele passa a ser subordinado a 2ª 

Divisão de Infantaria, aqui a seção de análise e informações do DOI que então a 

subseção de interrogatórios, tem as turmas de interrogatório e a subseção de análise, tem 

a turma de expediente, a de pesquisa e análise, a turma que fazia o fichário, então tem 

um arquivo com as fichas das pessoas detidas, tem os álbuns de fotos, e toda essa 

documentação que vai sendo acumulada e sendo sistematizada e organizada, para que 
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ela servisse a informar os agentes sobre o que era necessário ainda fazer. Aqui os locais 

para onde os DOI-CODI foram criados.  

A OBAN era subordinada a 2ª Divisão de Infantaria. O DOI passa a ser 

subordinado a 2ª Seção do 2º Exército, então, essa é a diferença da passagem de um 

órgão para outro. No comando da coordenação de execução da OBAN nós tínhamos o 

tenente coronel Waldir Coelho.  

Quando é criado o DOI-CODI de São Paulo, quem passa para o DOI que era o 

equivalente a coordenação de execução da OBAN, é o então major Carlos Alberto 

Brilhante Ustra que vai ser promovido depois. Ele era representante da 2ª Seção do 2º 

Exército nas reuniões semanais nas comunidades de informações, então ele já estava 

bastante ambientado nas discussões da comunidade de informação e das atividades que 

eram desenvolvidas pela OBAN, e tem uma curiosidade que o Elio Gaspari conta no 

livro dele que o Ustra parece que tinha coberto umas férias do Waldir Coelho, e que ele 

tinha sido devolvido para o 2º Exército com a observação de que ele era um “oficial 

incompetente”. No entanto acaba que justamente esse oficial que vai ser responsável 

pelo DOI de São Paulo.  

O que eu acho que falta a gente entender sobre esses órgãos? Quem fazia o que e 

quando? Então, eu acho que nós temos o nome de algumas pessoas que desempenharam 

determinadas funções, mas nós não temos todo o organograma e a mudança dele no 

tempo. Como é que funcionava o resto do órgão que não era essa parte que se ocupava 

de fato das questões digamos, centrais do órgão? 

Como é que era o esquema de infiltrações? Temos pouquíssimas informações 

sobre isso. Como é que funcionava o CODI, que era a instância que coordenava os 

DOIs? Bom, na passagem da OBAN para o DOI-CODI nós temos uma continuidade 

sem dúvida, mas temos também algumas melhorias, digamos. O sistema foi se 

aperfeiçoando, então o efetivo se eleva de 116 para 300 homens, ou seja, ele mais que 

dobra, há todo um novo equipamento fornecido pelo Ministério do Exército que era um 

moderno sistema de comunicações de rádio, armamentos, munições e viaturas.  

As instalações passam, continuam na delegacia de polícia, mas acaba que eles 

ocupam um espaço maior nessa delegacia de polícia. Há um prédio de dois andares que 

é construído, há uma reforma nas residências já existentes, então, são criados 
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alojamentos para os funcionários de serviço, as salas de interrogatórios são adaptadas, 

criação de garagens, oficinas mecânicas, há o órgão, a delegacia de polícia tinha uma 

entrada pela rua Tutóia, passa a ter uma outra entrada também pela Tomás Carvalhal, a 

construção de guaritas também nas duas ruas, nas entradas.  

Então, é interessante a gente vê como nos estudos dessa reconfiguração de 

espaço físico ocupado antes pela OBAN e depois pelo DOI-CODI de São Paulo, a gente 

já percebe a importância que adquiriu esse núcleo repressivo. E aí só fazer um 

comentário lateral.  

Vocês devem conhecer a Débora Neves que está fazendo todo esse trabalho no 

sentido de estar fazendo um tombamento no prédio onde funcionou o DOI-CODI. E ela 

está fazendo um relatório agora em 15 de julho de 2013, vamos torcer para que ela 

tenha êxito, porque é bastante interessante a gente estudar inclusive as plantas e essa 

questão da especialização da repressão. Quem está fazendo é a Débora Neves. Ela é ex-

funcionária do Condephaat e está acompanhando esse processo de tombamento.  

Em termo de operações, o que muda da OBAN para o DOI-CODI? O trabalho é 

reorganizado, é centralizado, é compartimentado? Ou seja, poucas pessoas sabiam de 

tudo que se fazia. Em termo dos interrogatórios preliminares, há uma modificação 

muito clara, que foi o documento que eu estudei mais. Há uma modificação muito clara 

da formalização no papel escrito. Então, nos interrogatórios da OBAN não era usado um 

papel timbrado, era um papel em branco, sempre tinha um cuidado formal, o cabeçalho 

era sempre igual, os dados que constavam eram sempre iguais, mas não tinha nada que 

referenciasse aquele papel a OBAN.  

Então, a gente só sabe que aqueles interrogatórios são da OBAN porque alguns 

deles falam relativos a esse órgão, a essa OB. E aí a gente vai entendendo que é da 

OBAN. E aí como tem um padrão formal que se segue, a gente sabe que todos aqueles 

interrogatórios são do mesmo órgão.  

No entanto, com a institucionalização do DOI-CODI, os interrogatórios passam 

a ter uma folha de rosto, onde o cabeçalho tem mais informações que são fornecidas, ou 

seja, fica muito claro o quanto esse órgão da OBAN para o DOI-CODI foi se 

profissionalizando e foi adquirindo um determinado “know how”.  
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Então, por exemplo, mesmo dentro do DOI, depois de um certo tempo só que 

entre essas informações importantes do cabeçalho se incluem a organização de 

Esquerda a qual a pessoa pertence. Então, a gente percebe essa profissionalização.  

O DOI passou a contar com o auxílio de cada força militar ou policial em cada 

uma das ações que exigissem uma força particular, então o DOI era interessante como 

destacamento porque ele podia se desdobrar e se multiplicar sem ter que mudar o 

efetivo. 

Então, ele não era muito custoso, tinha um núcleo pequeno de pessoas, 

relativamente pequeno de pessoas, mas eles podiam contar com apoio aéreo, apoio de 

transporte de presos, acesso a serviços de identificação, acesso a delegacias de polícia e 

serviços de radiopatrulha, do IML, ou seja, a qualquer momento que eles precisassem, 

eles faziam um pedido e as diversas forças policiais, todas essas estruturas que era 

orientada a segurança interna e a repressão estavam à disposição desses destacamentos.  

Então, isso criava uma possibilidade de estabelecer uma disposição entre as 

forças militares e policiais, e ajudava muito no trabalho desse órgão.  

Em termos dos agentes, quer dizer, como eram recrutados os agentes. Os agentes 

do DOI eram recrutados pela as diversas forças, como era um órgão misto de 

informação e repressão e que continha então efetivos das diversas polícias, das Forças 

Armadas e etc., cabia cada órgão enviar para lá os agentes que eles achavam mais 

preparados para esse tipo de atividade.  

Então, aí podemos pensar que os agentes, as escolhas para determinadas funções 

eram aqueles mais habituados para atividades violentas. Tinha também o quesito de 

identidade ideológica. E nesse sentido é importante dizer, quer dizer, esse argumento 

que esses agentes se envolviam em torturas, eram sádicos, e eram somente alguns, 

absolutamente não se sustenta.  

A realidade é que citando o historiador Pierre Vidal-Naquet que é o historiador 

francês, isso só acontece quando tem, esse tipo de tortura sistemático você tem uma 

situação, um contexto social em que esse tipo de método se torna aceitável para 

determinados setores.  
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Então, não é por sadismo, mas é por convencimento ideológico de ter razão. 

Quer dizer, a ideia de que eles estavam certos e que era necessário usar todos os 

métodos necessários.  

Ao mesmo tempo eu acho que esse tipo de órgão exercia uma certa atração para 

algumas pessoas que queriam estar lá, inclusive porque eram órgãos que tinham, os 

DOIs davam muito prestígio para quem trabalhava nesse núcleo. Quem participou da 

comunidade de informações tinha um sistema próprio de ascensão na carreira, um 

sistema muito rápido e era uma espécie de elite dentro das Forças Armadas. Além do 

mais, claro, não eram todos que aguentavam ficar nesses órgãos, então, aqueles que 

estavam ideologicamente menos convencidos da necessidade desse tipo de método no 

combate a repressão, normalmente pediam para sair, não aguentavam.  

E aí temos esse fenômeno que o Elio Gaspari diz, que ao invés de uma 

militarização da polícia o que houve na prática foi uma policialização nas operações 

militares. E aqui eu quero só destacar que na leitura do Elio Gaspari, ele acha que as 

Forças Armadas erraram ao se envolver nas operações militares porque eles se sujaram. 

Mas aí ele parte do pressuposto de que as Forças Armadas seriam limpas e enfim, que 

de fato elas seriam idôneas, quando nós sabemos que também dentro da caserna já tem 

um histórico de torturas, por exemplo, de militares que não estavam de acordo, que não 

estavam convencidos do novo contexto político pós 1964.  

Havia muitos conflitos, quer dizer, houve alguns conflitos entre forças policiais 

repressivas distintas e aqui eu trago um texto do Davi dos Santos Araujo, que era o 

capitão Lisboa, chefe de uma equipe de busca e apreensão e que conta um pouco do 

cotidiano dele. eu vou citar. ‘Estou aqui em uma Perua, um camarada barbudo... ’. só 

um comentário, essas pessoas que estavam envolvidas no combate a repressão, a 

repressão política, elas usavam vestimentas, não usavam corte militar, não andavam 

fardados nem nada disso. Então eles, para se misturarem a multidão, eles deixavam o 

cabelo crescer. Barba, bigode, enfim.  

Então, aqui eu cito a fala do capitão Lisboa. ‘Estou aqui em uma Perua. Um 

camarada barbudo, outro camarada barbudo e atrás outro camarada barbudo. A ROTA 

vem e começa a cercar. Era tudo civil, tudo frio. Barba, carro, tudo. Você já imaginou o 

dia a dia com a própria polícia como era? Você não imagina o pessoal da Polícia Militar 
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já chega para valer. Chegava em cima de nós para valer e nós temos que sair daquela 

situação. Não é difícil?’ 

 Então, você precisava avisar que tinha alguém assim em algum lugar, que eles 

precisavam sair da área. Houve vários incidentes. Troca de insultos, empurra-empurra, 

arma engatilhada. Morte não. então, a gente vê que eles viviam em uma tensão 

constante, inclusive com os próprios companheiros de outros órgãos e que ás vezes 

estranhavam a atuação deles.  

Nesse sentido por parte de setores, há vários relatos de agentes que falam que 

houve uma dificuldade dentro da corporação, das corporações militares e policiais, mas, 

sobretudo das militares, de conviver com esses agentes que tinham uma ascensão muito 

maior hierárquica, tinha um poder muito maior no sentido de autonomia e de furar essa 

cadeia hierárquica que não seguiu os códigos, portanto da instituição, que se vestiam a 

paisana com os cabelos compridos e que ao mesmo tempo recebiam, tinham tanto 

prestígio, tanto mais prestígio que faziam tudo direitinho e seguiam as regras da 

instituição. Então, um dado momento o comandante do 2º Exército o então general 

Humberto de Souza Melo que era um grande admirador da atuação do DOI de São 

Paulo, ele envia um ofício circular para todas as organizações militares da sua área de 

jurisdição dizendo o seguinte, ‘Tendo chegado ao conhecimento deste Comando que 

algumas organizações militares desse Exército, há uma certa incompreensão relacionada 

com seus próprios elementos que integram o destacamento de operações e informações 

do 2º Exército, faz-se a apresentação pessoal dos mesmos impostos pelas circunstâncias 

que tipificam a natureza da luta em que estão empenhados, resultando mesmo em 

atitudes de má vontade para aqueles que com bravura e coragem estão na primeira linha 

de combate ao terrorismo, dou por muito bem recomendado que todos os comandantes e 

chefes de organizações militares deem o máximo de apreço e prestígio àqueles que 

pertencem a esse destacamento. Então, esse documento mostra muito a importância que 

as altas hierarquias davam para o trabalho desse órgão e como então eles procuravam 

resolver essas tensões internas. O próximo ponto aqui é como eram as relações entre o 

DOI e o DOPS em São Paulo.  

 O DOPS em tese, haveria uma divisão de tarefas, o DOI-CODI era uma 

estrutura nacional, então os DOIs poderiam agir cada um no estado do outro. Não era 

uma questão só de comunicação, mas vamos dizer, eles tinham uma jurisdição muito 
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mais ampla que o DOPS, e houve uma espécie de divisão de tarefas no qual o DOPS 

que tinha experiência de inquérito de natureza política, ficaria responsável pelas 

chamadas tarefas cartoriais. Então, há um certo esvaziamento do DOPS que ficaria 

apenas com a tarefa de oficializar digamos assim, o que o DOI fazia.  

Acontece que em São Paulo o DOPS tinha uma estrutura muito grande, era o 

maior DOPS, o mais equipado do país, e além do mais para o DOPS, como todo mundo 

sabe, foi um contingente do DEIC que era a delegacia responsável pelo combate ao 

tráfico de drogas, e entre eles o delegado Sérgio Paranhos Fleury. Então, no São Paulo o 

DOPS não apenas ultrapassa suas funções como muitas vezes entra em conflito com a 

coordenação e execução da OBAN e isso com o DOI.  

Isso por quê? Porque como eu já mencionei, o combate à guerrilha urbana 

adquire um enorme prestígio inclusive em termos de gratificações financeiras por parte 

do empresariado. Então, isso exacerbava a competição entre as forças de segurança.  

Além do mais eu acredito que houve uma escolha pragmática no caso de São 

Paulo, das altas hierarquias. Acontece que o delegado Sérgio Paranhos Fleury que era 

um conhecido caçador de ‘bandidos’, ele era bastante competente na área de atuação 

dele e ele muitas vezes conseguia então alguns feitos nesse combate, as organizações de 

Esquerda, que os demais não conseguiam.  

Então, acontece que houve uma grande tolerância por mais que atravessasse o 

caminho da OBAN, havia uma tolerância muito grande com relação às atitudes do 

Fleury, porque ele de fato produzia resultados. Então embora isso ocorresse em 

detrimento da centralização e coordenação efetiva das forças repressivas, se permitia 

porque, de fato, ele conseguia alcançar grandes feitos, digamos, nessa área.  

E aqui eu cito uma fala do general Adyr Fiúza de Castro que foi chefe do CODI 

do Rio de Janeiro, e que fala do DOPS paulista. Em citação: ‘Mas em São Paulo foi 

diferente, porque eles fizeram a OBAN, antes da criação dos DOIS. A OBAN já foi uma 

mistura de DOPS com Exército, isso não aconteceu no Rio de Janeiro ou em qualquer 

outra parte do Brasil, só em São Paulo. E o Fleury era muito eficiente, era o chefe do 

DOPS mais eficiente que havia no Brasil. Eficientíssimo. Estava instalado em um 

grande prédio, contava com mais de 40 delegados. No Rio de Janeiro o DOPS ficava em 
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um prediozinho e tinham três delegados. Em Minas quase que era um delegado só, um 

delegado, dois ou três escrivães. Mas em São Paulo havia uma poderosa organização”.  

E isso aqui eu acho importante mencionar mais por conta, mais uma vez do 

protagonismo de São Paulo na repressão política que eu acho que tem que ser bastante 

investigada por essa Comissão.  

Então, há vários episódios em que o DOPS paulista desrespeita a primazia da 

OBAN no combate ao crime político, na captura e interrogatório de militantes de então 

organização de Esquerda.  

E bom, na tese eu cito vários, eu vou ver se eu consigo aqui ser muito rápida só 

para contar alguns exemplos, mas, por exemplo, no caso do assassinato do Marighella, o 

Fleury se organiza junto como os agentes do CENIMAR e não avisa a OBAN.  

Depois, quando o DOPS prende o Shizuo Ozawa, que era o Mário Japa, e aí há 

uma tensão entre eles, o Waldir Coelho vai lá, entra no DOPS e exige que ele entregue o 

prisioneiro, o Fleury pula em cima do corpo do militante, quebra várias costelas e etc. 

para impedir que ele desse informações valiosas para a OBAN. Além do mais ele põe 

uma escuta quando há uma conversa entre o Waldir Coelho e o militante, uma conversa, 

um interrogatório. Bom, então, há uma tensão entre os dois órgãos. O Fleury chega a ser 

transferido para o Distrito Policial lá na Vila Rica, mas o CENIMAR traz ele de volta 

quando consegue capturar o Eduardo Leite, que é o Bacuri, e que era uma pessoa 

extremamente procurada. Então, o Bacuri serve como uma espécie de moeda de troca 

para o Fleury voltar ao DOPS.  

E aqui, quando eu falo dessa disputa cerrada me parece que é importante 

comentar que na institucionalização da OBAN no DOI-CODI de São Paulo o que 

acontece? O tenente coronel chega para o chefe do Estado Maior do 2º Exército, o 

general Ernani Ayrosa da Silva e diz, “olha, você escolhe. Ou eu fico no comando e o 

Fleury sai de cena, ou se o Fleury fica eu quero sair”. Quer dizer, “eu não consigo 

trabalhar com o Fleury porque ele não colabora”.  

E aí acontece que o Waldir Coelho é transferido com todo o conhecimento que 

ele tinha acumulado. A OBAN é transferida para a seção de informações da 2ª Divisão 

de Infantaria e o DOI passa a ser assumido pelo então major Carlos Alberto Brilhante 

Ustra que é aquele que tinha sido devolvido como oficial incompetente, porque o 
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comandante do 2º Exército entende que o Sérgio Paranhos Fleury era peça chave no 

combate a subversão em São Paulo e que, portanto era necessário mantê-lo a despeito 

de todos os problemas que a atuação do Fleury causava para o eixo mais importante do 

DOI-CODI que era a centralização e coordenação das ações repressivas.  

Então, a gente vê que colaboração e competição corriam, no caso de São Paulo, 

lado a lado. Muitas vezes eu encontrei um interrogatório em que na folha verso tinha um 

texto manuscrito do Fleury em que ele diz: ele já foi interrogado pelo DOI-CODI, mas 

vocês tentem de novo porque eu acho que eles não extraíram tudo que tinham para 

extrair. Então, façam um esforço para ver se a gente consegue mais informações.  

Então, ele trabalhava com isso, que teria escapado e ele considerava o pessoal do 

DOI-CODI ou da OBAN meio que incompetente, então, ele sempre tentava achar 

brechas para a atuação deles.  

Apesar dessas desavenças e dessas disputas, a lógica que prevaleceu é a de 

colaboração e troca de informações.  

A gente vê muito presos políticos que passam por diversos órgãos e os 

documentos vão circulando, tanto que eu pude estudar o funcionamento do DOI-CODI 

a partir da documentação do DOPS, porque os arquivos do DOI-CODI supostamente 

não existem. Certamente estão na casa de algum militar, mas enfim, eles não estão 

acessíveis à pesquisa.  

E o funcionamento do DOPS pressupunha essa colaboração entre as forças. 

Então, é por isso que eu acho que na realidade prevalece essa conjunção de forças.  

Como funcionava então essa colaboração no quesito que eu estudei, que foram 

os interrogatórios de presos políticos? No DOI então, a princípio o que seria o caso 

clássico, o DOI é quem faz a captura, ou se o DOPS faz a captura e encaminha para o 

DOPS, o que seria um caso lógico, o DOI faz os interrogatórios trabalhando dia e noite 

e quando eles acham que o detido já disse tudo que tinha que dizer, eles encaminham 

então para o DOPS. No DOPS, a prisão é oficialmente comunicada e aí se faz um novo 

interrogatório, mas em tese esse novo interrogatório não vai ter novidades, porque ele 

vai seguir o roteiro dos interrogatórios preliminares efetuados no DOI.  
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Então, quando as declarações, os interrogatórios do DOPS não coincidem com 

aquelas anteriormente feitas no DOI, a pessoa ou é forçada a dar uma versão coerente 

ou ela volta para o DOI para passar novamente pelas torturas e pelo tratamento de 

choque até que ele tem um discurso ali coerente com que os agentes interrogadores e os 

agentes de informações esperavam dele. então, quando a pessoa era presa e passava por 

esses diversos interrogatórios no DOI, acontecia muito de um interrogatório para o 

outro, as informações se contradizem, tem lacunas, são confusas, etc.  

Então, quando o pessoal do DOI acha que o preso já disse tudo que ele tinha que 

dizer, ele manda essa documentação junto com o detido para o DOPS junto com uma 

carta de apresentação do preso. Nessa carta de apresentação eles colocam tudo que eles 

acham importante na trajetória desse indivíduo e importante que ele diz, de maneira que 

o pessoal do DOPS já tinha um roteirinho para fazer o interrogatório oficial. Bom, se 

anexa a esse conjunto uma lista de material apreendido junto a esse militante, esse 

suspeito, no aparelho, no veículo ou junto a ele. e esse material então todo é 

encaminhado para o DOPS.  

Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Você pode passar. Aqui 

não, pode passar. Passa, passa, passa.  

Essa aqui é a primeira série, e são as séries de documentos enviados para o 

DOPS pela OBAN. Então, a gente tem a carta de apresentação ou restituição do preso, 

se ele voltou, por exemplo, para fazer uma acareação ou alguma coisa assim, o resumo 

de declarações que é o nome que tinha na OBAN o interrogatório preliminar, a lista de 

material apreendido e a lista de declaração de próprio punho que o detido era obrigado a 

fazer.   

Então, percebam a estrutura do documento, a ausência de papel timbrado, como 

a sistemática de apresentação dos dados, a ausência de menção a OBAN, vocês não vão 

conseguir ver porque a letra vai estar pequena, mas enfim, não tem menção, não tem 

nada que indique a OBAN e a assinatura do então major Waldir Coelho.  

Pode passar, por favor.  

Então, aqui a carta de apresentação do trecho que tem esse formato.  

Aqui esse é o modelo do interrogatório realizado pela OBAN.  
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Então, vocês veem que tem ali um cabeçalho sublinhado, em seguida essas 

quatro informações que sempre estavam presentes.  

Filiação, local, e depois outras observações.  

Então, aqui tem filiação, residência, local de prisão e declarou o seguinte, e aí 

segue o interrogatório. E naquele cabeçalho “resumo das declarações prestadas por 

fulano” e aí todos os codinomes deles entre aspas e entre parênteses. A equipe de 

interrogatório tal, identificada por uma letra e um número no dia tal de tal hora a tal 

hora.  

E aqui a lista de material apreendido. E a gente tem muito dessa anotação à mão 

do major Waldir Coelho dizendo “essa importância de X Reais foi apreendida pela 

OBAN”.  

Aqui é declaração de próprio punho. E aqui nós vamos ver a segunda série que é 

a série do DOI. E aí é o seguinte, tem a carta de apresentação igualzinha aquela da 

OBAN. Uma folha de rosto que aí é novidade, as declarações que antes lá eram resumos 

de declarações, e aqui declarações, lista de material apreendido e a partir de um certo 

momento, aparece essa ficha médica, que é uma ficha absolutamente sumária, que 

basicamente fazia diferença entre vivo ou morto. Porque todo mundo estava bem.  

Difícil você encontrar uma ficha médica que diz que a pessoa apresenta 

problemas disso ou daquilo. Estava todo mundo ótimo.  

Aqui é a folha de rosto, vocês veem como é mais oficial, tem toda uma cara 

mais... ela é preenchida, muito mais informações, aqui o interrogatório em si, 

preliminar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é esse 

interrogatório preliminar? 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Esse interrogatório preliminar era o 

interrogatório que era feito no DOI, e que era feito, digamos, esse interrogatório ilegal, 

porque era feito antes da pessoa ter a prisão dela oficializada.  
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Então, era esse o roteiro que depois o pessoal do DOPS seguia para fazer o 

interrogatório oficial. Mas digamos, todo esse processo de convencimento da pessoa 

dizer tudo que sabe, dizer de maneira coerente e etc. todo esse processamento do 

indivíduo, esse amaciamento, enfim, era feito no DOI. Então, quando a pessoa chegava 

no DOPS em tese, ela já estava prontinha para dar a versão que eles queriam.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas é real? Porque tem 

João Amazonas, Pedro Pomar, Mauricio Grabois...  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Então, aqui nós temos um que mostra o 

organograma do PCdoB.  

Então, e aí não importa muito, claro, esses organogramas ao decorrer do tempo 

eles vão sendo alterados porque as pessoas vão caindo, e muda outro para a chefia. 

Então, eles vão tentando acompanhar. Bom, já pegamos esses que são os cabeças. 

Agora quais nós temos que pegar? Agora são esses outros. Então, eles vão seguindo 

assim a evolução das organizações. Pode passar, por favor. Então, aqui depois cada um, 

eles querem saber, quem ocupa, quem não ocupa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica um pouquinho 

melhor.  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Vamos lá.  

Tem o organograma. Então aqui, direção nacional, fulano, beltrano, primeiro 

como é que é a estrutura da organização.  

Depois da estrutura da organização, nós temos aqui os componentes. Então, na 

direção nacional. Quem é da direção nacional? Fulano, beltrano, cicrano. Quem é da 

direção nacional de São Paulo? Fulano, beltrano, cicrano.  
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Então, vamos observar aqui algumas coisas. O carimbo ali do DOI-CODI. A 

assinatura do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que vocês leem Ustra lá em cima.  

Aqui completado a mão o organograma do PCdoB, e isso eu acredito que sejam 

os analistas de informação que acrescentavam. A gente sabe que esse organograma, não 

está dito aqui, mas a gente sabe que é do PCdoB, então, a gente coloca.  

Aqui por exemplo, vocês estão vendo que os nomes todos estão assinalados. 

Então, você mostra que os nomes estão sendo anotados por alguém.  

Aqui eu estou vendo, completado PCdoB, muitas vezes tem essas anotações. Às 

vezes, por exemplo, tem um nome incompleto que o depoente falou de maneira 

incompleta e o agente de informação vai lá e esse aqui é o fulano. E aí ele escreve a mão 

para que saiba a quem está se referindo. Porque o militante não sabe o nome completo, 

ou não quis dizer, mas o agente sabe.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí está reproduzido 

no livro, ou não? 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Tem alguns exemplos. Eu estou com o meu 

computador aqui, tem vários. Eu posso deixar com vocês alguns exemplos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A descrição vem toda de 

forma. Esse exemplo entra no conteúdo. E isso interessa bastante.  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Esses documentos todos da OBAN, do DOI-

CODI, esse do Z5019 que foi o que eu estudei está todo fotografado e eu tenho isso 

organizado por nomes. Então, a hora que vocês quiserem... eu quero os interrogatórios 

do fulano, então eu posso encontrar isso e passar para vocês. Todos os interrogatórios 

de tal dirigente. O que eu tiver eu organizei dessa forma.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Inclusive com a cadeia de 

comando dos agentes e tal, ou só das vítimas? 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Só das vítimas, porque aí essa é uma 

característica dos arquivos da repressão política. O que nós temos disponível, porque o 

que acontece com os arquivos...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então conclui a tua... aí a 

gente abre. Fique à vontade.  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Então pode passar, por favor. Aqui é a lista de 

material apreendido junto com aquela pessoa, e aqui é a ficha médica. E vocês estão 

vendo que a ficha médica é absolutamente informal.  

A pessoa preenche a mão ali, tem só um risquinho.  

Então, nome, estado geral, cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, 

membros inferiores ou marcha. Se a pessoa é capaz de andar ou não.  

Mas vejam, não tem mais nada. E eu coloco no livro agora, não me lembro 

exatamente qual é a data, isso aparece na minha documentação a partir de uma 

determinada data. Difícil saber se ela é anterior ou não, porque nós dependemos dos 

arquivos para descobrir essas coisas.  

Aqui tem outra forma de organização desses documentos que eu também queria 

relacionar que é o seguinte, nesses arquivos o que nós temos, é isso organizado por 

militante ou por depoente.  

Então, nós temos tal pessoa, a carta de apresentação e todos os interrogatórios a 

que essa pessoa foi submetida. Tem uma outra forma de apresentação que é essa que só 

aparece no DOI-CODI que é assim: lista de detidos no intervalo de tal hora a tal hora.  

Ou seja, o intervalo de tempo que equivale ao turno de uma equipe de 

interrogatório.  
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E aí vem todos os nomes das pessoas que foram interrogadas naquele momento e 

os interrogatórios ou resumos de declarações daquele dia. Então, a gente tem vários de 

várias pessoas diferentes. Pode passar que aqui tem um exemplo.  

Aqui então as declarações dessas pessoas. Então, a gente sabe que essas todas 

foram interrogadas naquele turno. E aqui a gente tem quando é curto, a gente tem até 

mais de um interrogatório em uma mesma página, dividindo as pessoas que estavam 

listadas.  

E depois nessa série vem também a grade de presos. Tem o local da prisão 

dessas pessoas, qual foi a equipe que prendeu, e se a pessoa está lá ainda ou se já saiu. E 

os nomes e os codinomes.  

Pode passar, por favor.  

Depois a gente chega lá. Essa, como eu comentei, as chefias todas dessas 

equipes são de Oficiais das Forças Armadas. Cada uma das três equipes de 

interrogatório era composta de seis agentes, isso no DOI, entre policiais e militares. Mas 

cada turma de interrogatório era comandada pelo oficial com patente de capitão. Então, 

a gente tem aqui não só, são militares predominantemente do Exército, como eles tem 

uma patente mínima.  

Ou seja, não é a ralé das Forças Armadas que comanda os interrogatórios. De 

preferência, segundo apostila do sistema de segurança interna, com curso da escola de 

aperfeiçoamento de policiais e o curso superior de administração de empresas ou 

economia. Então, não é qualquer um que coordena essas turmas de interrogatórios.  

Essa associação de competências dentro do órgão entre as polícias e os militares, 

ela se faz em meio a uma série de preconceitos, quer dizer, o tempo todo tem 

colaboração e tem disputa também, porque os policiais achavam que os militares não 

tinham experiência no campo em que eles já trabalhavam a muitos anos, que eram 

despreparados para realizar investigações, e que eles tinham pouca fineza e 

sensibilidade política.  

Por exemplo, que o Sérgio Paranhos Fleury fazia na atuação do DOI-CODI.  
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Para os militares os policiais eram corruptos, incapazes, desonestos, 

incompetentes, preguiçosos. Então, a gente vê como o tempo todo estão trabalhando em 

conjunto, mas tem é preciso levar em consideração.  

E aí é uma questão interessante que eu falo desse ponto da militarização. Os 

militares aproveitavam os agentes da polícia não só para aproveitar os conhecimentos 

acumulados deles, mas também para economizar os efetivos do Exército, de maneira a 

minimizar o desgaste da instituição nesse tipo de atividade.  

E, no entanto, eram eles que tomavam todas as decisões e que estavam no 

comando das operações. Por exemplo, no DOI-CODI de São Paulo do 2º Exército, o 

efetivo era de mais de 250 homens e desses menos de 80 pertenciam as Forças 

Armadas. Os outros eram segundo documentos, apostila do sistema de informações 

deles. no entanto a gente pode dizer que tem uma comunidade aí de interesses, porque 

eles são submetidos a condições de trabalho muito semelhantes.  

Então, essas tensões de, de repente encontrar com colegas de outras forças e 

serem perseguidos e serem confundidos com militantes ou o medo que eles sentiam, por 

exemplo, depois do atentado à Sede do 2º Exército que fossem jogar uma bomba dentro 

das dependências do DOI-CODI. Morriam de medo disso. Então, esse tipo de ação e o 

tipo de atividade que incorria, inclusive a clandestinidade dos métodos, a ilegalidade 

dos métodos acabava também estabelecendo uma certa solidariedade entre eles.  

Então, são normas de segurança diferenciadas, os policiais eram chamados de 

capitão e os oficiais eram chamados de doutor. Eles se chamavam por codinome, de 

maneira que as pessoas não pudessem reconhecê-los. Os nomes, atividades, operações, 

todas eram realizadas em sigilo.  

Então, por exemplo, quando eles avisavam o pessoal de tal força policial que 

eles precisavam de efetivo para realizar uma captura de tal pessoa, claro que eles não 

davam todas as informações. Eles diziam, “Olha, tem um fulano assim, e nós 

precisamos capturá-lo. Então, preciso de tantas viaturas, preciso de um esquema assim, 

preciso de uma pessoa ali, outra ali, e outra ali”. Mas claro que eles não compartilhavam 

essas informações.  

 Bom, como eu comentei, os turnos de trabalho são de 24 horas. Os 

interrogadores então, eles entravam segundo Marco Antônio Tavares Coelho, que esteve 
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preso no DOI-CODI, eles entravam às sete horas da manhã, tinha um tempo de 

preparação digamos assim, que eles recebiam o roteiro do que eles precisavam fazer, 

dos agentes de informação e depois trabalhavam às 24 horas seguintes. E ficavam então 

até às s7hete horas do dia seguinte.  

Bom, o Carlos Alberto Brilhante Ustra inclusive se refere ao pessoal do DOI-

CODI como uma família. “Éramos e continuamos como uma família”. Inclusive esse 

grupo do TERNUMA, o pessoal se reúne, fazem churrasco, eu tenho uma colega 

pesquisadora que inclusive foi convidada para o churrasco do TERNUMA, convite que 

ela declinou muito delicadamente, mas bom, no entanto essa família reproduz as 

desigualdades presentes na sociedade brasileira porque vejam, as turmas de busca e 

apreensão, esse pessoal que fazia o trabalho mais pesado, aí não precisava ter esse 

mesmo nível hierárquico e em geral eram pessoas de mais baixa patente que se 

ocupavam ou policiais que se ocupavam dessas atividades.  

Em termos das influências externas, aqui muito rapidamente, todo mundo fala 

sempre da matriz estadunidense, ou da questão da Doutrina De Segurança Nacional, que 

a própria escola superior de guerra foi criada em 1949 seguindo um exemplo do 

National World College dos Estados Unidos, da aproximação dos militares brasileiros e 

estadunidenses no decorrer da 2ª Guerra Mundial, da criação de uma certa 

camaradagem. 

E esse apoio que é bastante comentado e no tal do livro de entrada do DOPS se 

descobriu recentemente essa presença de elementos diplomáticos dos Estados Unidos, 

esse apoio vem dessa questão doutrinária, tem a questão também de treinamento nas 

escolas das Américas, principalmente para os agentes que trabalhavam com torturas. 

Tudo isso precisa ser muito melhor investigado, conhecido, porque é preciso entrar nos 

arquivos dessa Escola das Américas, estadunidense.  

E mais concretamente ela vem também a partir de sessão de equipamentos, 

cursos de formação também oferecidos no Brasil. Tem a história do Dan Mitrione, mas 

pouco se fala fora da Academia de uma matriz francesa também da repressão política.  

E hoje eu assisti uma mesa na Universidade de São Paulo no departamento de 

História em que estava se falando do treinamento dos torturadores do Uruguai, e 
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interessante porque o torturador que foi entrevistado, ele está em um documentário e 

dizia, nós fomos treinados pelo Mossad, que é o exército israelense.  

Coisas que se conhecem muito pouco. Então, a gente fala muito dos Estados 

Unidos e acaba desconhecendo um pouco outras influencias, então, isso tudo precisa ser 

estudado.  

No caso da matriz francesa, é o pensamento sobre a guerra revolucionária que é 

desenvolvido ao longo da guerra promovida pela França contra a Indochina no primeiro 

momento, que depois se torna Vietnã e, sobretudo na guerra da Argélia, em que se cria 

então todo um corpo doutrinário e de estratégias de combate a isso que se chama de 

inimigo interno, nesse contexto de luta, de independência das colônias francesas.  

Então, a teoria francesa coloca no controle de informações e na unificação dos 

comandos político e militar as armas centrais para o combate do que eles chamam de 

guerra revolucionária, e essa guerra revolucionária pode ser uma guerra promovida por 

organizações que querem fazer ainda, estabelecer a independência do país, pode ser por 

organizações comunistas, pode ser por organizações trotskistas, enfim, não importa. 

Tudo é guerra revolucionária.  

Então, nós temos aqui uma estratégia de combate que responde a uma ação 

psicológica e doutrinação ideológica do inimigo, que então a qual é preciso responder 

também uma doutrinação psicológica com uma propaganda, e isso ajuda a explicar, por 

exemplo, o processo de propaganda ufanista do Brasil durante a ditadura militar. 

‘Brasil, ame-o ou deixe-o’ ou ‘Para frente, Brasil’, que faz parte dessa campanha que 

está no centro também da atividade repressiva que é o combate desse campo que é o 

campo psicológico dessas ideologias.  

E o DOI tem uma estrutura operacional muito parecido com o Détachement 

Opérationnel de Protection que é o Destacamento Operacional de Proteção, DOP, então, 

uma sigla muito parecida, que é um destacamento criado pelos franceses na Argélia que 

era subordinado ao 2º (ininteligível) que é a seção do Exército Frances e que tinha a 

mesma configuração. Então, é um organismo militar de composição mista, policiais e 

militares cujo contingente varia de acordo com a necessidade de cada operação.  
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Então... E no qual os interrogatórios sob tortura tem um papel preponderante, já 

que o acesso à informação é digamos o eixo à repressão política. Então, essa guerra 

comporta naturezas distintas, políticas, sociais, econômicas, psicológicas, militares.  

Eu já vi, por exemplo, boletins do SNI em que eles dizem, tem uma tal situação 

que é de penúria, de miséria em tal lugar e etc. é preciso dar uma resposta a isso porque 

senão, os subversivos vão explorar essa situação e vão conseguir mais adeptos por conta 

da situação dessa população. Então, vejam que tem esse tipo de preocupação por parte 

dos militares.  

Além dessa matriz então, matriz estadunidense, matriz francesa e as outras que 

ainda estão por mapear, a própria matriz nacional e eu sempre chamo a atenção para o 

fato de que o uso da tortura é algo na história do Brasil de longa tradição, de longa 

duração e que é um aproveitamento desse “know how” brasileiro também. E há um 

orgulho por parte desses agentes da comunidade de repressão de informações, no 

sentido de ter desenvolvido porque acontece que eles aproveitam essas matrizes, mas 

eles também fazem a sua própria leitura, a sua própria readequação a situação nacional e 

eles se orgulham muito de ter importado essa técnica de obtenção de informações para 

países do CONE SUL. Todo mundo fala muito, por exemplo, da presença de agentes 

brasileiros no estádio nacional do Chile, quando do golpe do Pinochet.  

Em termos, eu não sei se vocês já estão exaustos e querem partir para as 

perguntas ou se eu posso falar um pouco do histórico de atuação.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conclui. Alguém precisa 

sair e precisa fechar alguma matéria, alguma coisa, que queira interromper e perguntar 

já? Podemos prosseguir?  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Em termos da trajetória de maneira bastante 

simplificada, eu divido nessas três partes que foi o que eu consegui identificar a partir 

da bibliografia sobre o tema que são em primeiro lugar a destruição das organizações de 

Esquerda, em particular as armadas, mas não apenas, o combate aos Partidos 

Comunistas e depois as ações comunistas de Direita.  
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É bem interessante e o Elio Gaspari chama a atenção para isso, é uma coisa que 

a gente observa, que a trajetória dessa chamada comunidade, dessas forças repressivas 

no decorrer do tempo, lembra muito da trajetória desse núcleo repressivo também 

francês, do exército na Argélia.  

Ou seja, se começa por um momento de desarticulação das organizações, no 

caso da luta pela independência, então, quem quiser assistir ‘A batalha de Argel’, lá tem 

uma boa explicação de como esses agentes agiam.  

Então a identificação dos organogramas, a eliminação das pessoas que constam 

nesses organogramas, e depois nós temos um momento em que na política francesa, 

inclusive por conta do desgaste da utilização da tortura, do ponto de vista político se dá 

uma espécie de um recuo, então, o general Charles De Gaulle, presidente da França na 

época ele então acaba abrindo negociações em favor da independência da Argélia.  

E esses agentes franceses ficam absolutamente enfurecidos, até porque eles se 

sentem extremamente traídos pelo Charles, e aí eles passam para as ações de terrorismo 

de Direita. Tem aquela organização, OAS, que começa a promover uma série de 

atentados. Então, isso acontece um pouco parecido no Brasil também e esse terrorismo 

de Direita vai se desenvolver, sobretudo a partir da abertura até porque ainda na 

distinção do Geisel tem também um certo desafio a política de distinção, mas ainda na 

distinção a gente tem uma atuação forte da repressão política enquanto tal. Mas aí 

depois conforme esse núcleo vai sendo desbaratado eles partem então para atividades 

terroristas.  

Em termos da destruição das organizações de Esquerda, sempre é bom falar 

dessas duas inflexões de peso, primeiro o fim do privilégio da classe média em termos 

de eles também serem submetidos à tortura, que não era uma coisa comum na história 

política do Brasil e a outra inflexão, o envolvimento em larga escala das Forças 

Armadas na repressão policial e no emprego da tortura. E essas duas inflexões são 

apontadas pelo historiador Jacob Gorender falecido há pouco.  

Em janeiro de 1971 há uma mudança de orientação. A partir desse momento o 

general Humberto de Souza e Melo, que é comandante do 2º Exército passa por uma 

política bastante voltada ao extermínio, então, eles vão, tem que entrar matando mesmo. 

E nesse sentido o que na bibliografia a gente consegue reconhecer como alguns alvos, já 
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que aqui, diferente da Argentina a política não foi de assassinato massivo dos militantes, 

tantos que vários sobreviveram, mas é de estabelecer então uma política seletiva de 

aniquilamento.  

Então, os dirigentes das organizações de Esquerda, a gente percebe muito 

claramente nos interrogatórios e como esse é um dos temas importantes, os banidos que 

retornavam, os treinados em Cuba, que tinham recebido treinamento em Cuba e 

retornavam, os ex-presos políticos que voltavam a atuar clandestinamente e os 

participantes de ações armadas com particular impacto nos órgãos repressivos.  

Então, por exemplo, justiçamentos, a bomba do 2º Exército, então, tem algumas 

ações que são vingadas, digamos assim. Inclusive eu me lembro de uma pessoa em um 

debate que chamou a atenção, aquele documentário sobre o Boilesen que saiu 

recentemente, o “Cidadão Boilesen” tem uma cena bastante interessante em que ele está 

sendo entrevistado se não me engano, é o filho do Boilesen. E que daí perguntam para 

ele, “E aí, essas pessoas... você quer vingança, quer justiça e etc. por conta do 

assassinato do seu pai”, e aí ele responde alguma coisa e em seguida passa o plano para 

o destino que tiveram os militantes que estavam envolvidos nesse justiçamento. E a 

gente vê que bom, eles foram eliminados. Então, já foi feita entre aspas, justiça ou 

vingança, chame como quiser.  

Então, o que eu quero chamar a atenção aqui que isso é uma novidade, é que a 

gente sempre fala muito das organizações militares, as organizações de Esquerda 

armada, mas eu encontrei um documento que me chamou a atenção em que ele diz 

assim, “... sob o ponto de vista desse destacamento”, é o Ustra falando, “os órgãos de 

informações estão dando uma ênfase demasiada organizações ditas militaristas, e aí ele 

cita a ALN, o MR8 e VPR, colocando as ditas marxistas (POC, AP, POLOP, OCML e 

PO) em uma situação secundária. Como se as mesmas não oferecessem perigos 

eminentes para a segurança nacional. É bom ressaltar que as organizações militaristas 

apesar de não estarem completamente dizimadas, não tem conseguido uma penetração 

no seio do povo em decorrência dos seus atos sanguinários.  

Assim a equipe, nos últimos documentos apreendidos da VPR verifica-se que 

vários dos seus militantes são concordes em afirmar que sua linha política não tem 

conseguido angariar militantes e nem mesmo simpatizantes”.  
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Então, ele comenta da necessidade de prestar atenção nessas organizações 

marxistas e aqui tem duas coisas que eu gostaria de observar.  

Primeiro perceber como eles entram nos meandros das organizações de 

Esquerda, como eles dominam esse vocabulário, e muitas vezes a gente fica surpreso 

nesses documentos, de ver como eles utilizam toda a estrutura de dialógica, de 

pensamento, de vocabulário das Esquerdas, e a outra questão é que não basta ser 

organização armada. Quer dizer, o perigo não tá apenas no confronto direto. Então, isso 

põe por terra o argumento de que a repressão é uma resposta às ações da guerrilha 

urbana, porque na realidade isso vai ser bem claro também depois na política de 

perseguição à cúpula dos Partidos Comunistas.  

A questão não é só o enfrentamento, é o fato de que esses órgãos, esses partidos, 

estão procurando digamos na opinião deles, doutrinar as pessoas e estabelecer esse 

combate em outras vias também que não apenas nessa armada.  

Então, dentro dessa lógica a suspeita não tem fim. Porque bom, aí pode ser um 

grêmio de colégio, uma reunião de bairro, em qualquer lugar você pode considerar que a 

segurança nacional está em risco, porque ela está em toda parte.  

O recurso de desaparecimento de preso político embora existente desde 1964, 

passa a ser empregado com mais frequência e aumenta expressivamente a partir de 

1971, o auge é 1974 com a guerrilha do Araguaia, e esse aumento se explica pelo 

desgaste das versões de suicídio, tiroteio, atropelamento, tentativa de fuga e enfim, que 

eram dadas a essas mortes.  

Em 1972 tem a criação desses grupos clandestinos que são mencionados pelo 

ex-sargento Marival Dias Chaves do Canto, que fala inclusive desses diversos centros 

de tortura e assassinatos mantidos pelo 2º Exército e isso também precisa ser bastante 

investigado em minha opinião, quer dizer, quem emprestava esses centros, quem eram 

essas pessoas, exatamente onde eram, localizar a casa na zona sul de 1972, a do bairro 

Ipiranga em 1973, a de Itapevi e a famosa fazenda 31 de Março, em Parelheiros.  

A gente percebe já a partir de 1974 que há um deslocamento da preocupação nos 

interrogatórios que antes eram muito centrados nessas organizações clandestinas, e aí 

passam a direcionar para os partidos comunistas e em especial eles se preocupam muito 
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com a instalação do Partido Comunista com o MDB e a participação de alguns dos 

elementos nas próprias eleições como candidatos.  

Então, tem um documento de março de 1975, que analisa a estrutura da política 

do PCB em relação às eleições e do MDB em que se fala do desmonte do jornal “A Voz 

Operária”, e lá eles consideram que o MDB é um mero apêndice, quer dizer, enfim... os 

exageros e as interpretações do pessoal da repressão.  

Bom, tem esse último esforço então repressivo durante o governo do general 

Geisel, a ofensiva anticomunista, então, tem tanto a ideia de completar o trabalho que 

tinha sido iniciado com as organizações de Esquerda, justificar a existência do aparelho 

repressivo e aí colocar uma exacerbação do perigo e “então, nós precisamos estar 

atuantes, precisamos estar vigilantes”, e claro, um desafio ao projeto de extensão 

política do governo Geisel já que há essas tensões também dentro da própria cúpula das 

Forças Armadas sobre os rumos da ditadura militar.  

Então, tem um documento de janeiro de 1975 que levanta toda a hierarquia do 

Partido Comunista Brasileiro e que faz um estabelecimento de quem são as pessoas 

importantes da cúpula do Partido Comunista e depois essas pessoas são 

sistematicamente encontradas, localizadas e assassinadas.  

Com essas eleições de 1974 e essa ampla vitória do MDB o DOI a gente percebe 

que ele se prepara para uma guerra, ele se prepara para uma nova ofensiva, e aí já sob o 

comando do tenente coronel Audir Santos Maciel e do major Dalmo Lúcio Muniz 

Cirilo. Então, esse documento que eu citei, ele fala, por exemplo, do Orlando da Silva 

Rosa Bonfim Junior, do Elson Costa, do Iran de Lima Pereira que eram todos dirigentes 

do PCB e que depois foram assassinados.  

E aqui vale uma citação de uma fala do general Dilermando Gomes Monteiro, de 

1976. Ele era o comandante do 2º Exército e do CODI de São Paulo. Ele dá essa 

entrevista para a Veja em que ele fala dessa mudança da estratégia de repressão política. 

Eu vou citar o trecho.  

Naquela época, falando da época do antecessor dele, o general Ednardo D’Ávila 

Mello. “A forma de combater o terrorismo tinha que ser um pouco mais dura, mais 

violenta do que combater apenas confabulações. E foi essa orientação que imprimi no 
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meu comando. Terrorismo se combate à bala. Então, se o inimigo está armado, eu estou 

armado. Se o inimigo reage à bala, eu tenho que atirar nele. E aí é combate”.  

No comando dele ainda se estava tratando o problema de subversão com a 

dureza idêntica que se havia na época dura do terrorismo. Então, prendia-se muita gente 

para se conduzir através do depoimento dessas pessoas aos cabeças. Aqueles que são os 

verdadeiros subversivos que quase sempre não são encontrados.  

“Mudando esse modo de agir de conformidade com essa nova tática usada por 

eles, nós conseguimos mudar a condição. Quer dizer, em vez de eu sair catando uma 

porção de pessoas ouvi-las para depois ir buscar os cabeças, eu preferia guardar as 

minhas observações, as minhas pesquisas, até o momento certo para ir buscar. E esse 

nós vamos pegar. Fizemos isso várias vezes em São Paulo, foi apenas uma mudança de 

tática”.  

Então, nós estamos vendo uma tática mais massiva de repressão política no 

momento e no segundo momento uma mais seletiva nesse contexto. Nesse jogo de 

forças, então, desse núcleo repressivo com o presidente Geisel, tem seu auge nessas 

mortes seguidas, eu tinha notado três, mas o Ivan me disse que são quatro. Então, tinha 

começado pelo tenente coronel da Polícia Militar José Ferreira de Almeida em agosto 

de 1975, depois já do jornalista Vladimir Herzog em outubro do mesmo ano, e do ano 

seguinte do operário Manoel Fiel Filho.  

Então, todas elas ocorrem no DOI de São Paulo sob a justificativa de 

enforcamento, e é interessante porque o primeiro, quer dizer, o Vladimir Herzog teria se 

enforcado com um cinto, o Manoel Filho com uma meia. Não sei, um cinto, uma meia. 

Todos com o cinto.  

Bom, eu tenho uma fala de um militante de Esquerda que esteve preso nesse 

período no DOI de São Paulo e que fala das conversas que ele ouviu entre os agentes 

que dizia aos risos que o próximo ia se enforcar com um lenço de papel. Para mostrar 

como essas versões eram acintosamente falsas. E até o fato dessas versões serem tão 

obviamente falsas eram de fato um desafio ao governo do Geisel. E a política dele.  

O fato de o Geisel, nesse período, ter afastado depois do Manoel Fiel Filho a 

cúpula da repressão, então o comandante do 2º Exército Ednardo D’Ávila Mello, o 

secretário de Segurança Pública coronel Erasmo Dias, e o tenente-coronel Aldir dos 
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Santos Maciel, que era o chefe do DOI, mostra que quando as coisas saíam do controle, 

essa comunidade de informações era devidamente enquadrada.  

E isso era muito claro, porque logo depois desses episódios tem a chacina da 

Lapa, em que são assassinados dirigentes do Partido Comunista do Brasil. E aí é 

interessante a gente observar como essa lógica da autonomia, é uma autonomia 

controlada muito claramente, porque é só sair um pouquinho dos trilhos que se controla.  

Então, está muito clara essa questão de quando se era tolerante e quando não se 

era.  

Nesse momento da chacina fica claro que é necessário utilizar outras versões. 

Então, se usa a versão do tiroteio, da tentativa de fuga etc. 

E depois dessa chacina da Lapa a tortura continua sendo empregada, mas não 

tem casos dessa natureza.  

Na monografia preparada em 1978 dentro da escola de comando do Estado 

Maior do Exército, pelo major Freddie Perdigão Pereira, que serviu no DOI de São 

Paulo, no do Rio de Janeiro, e no centro de formações do Exército e no SNI, ele faz 

então essa estatística de presos pelo DOI de 1969 a 1977, presos pelo DOI, 2541 

pessoas, 51 mortos, presos e mortos no DOI vindos de outros órgãos, 3, aparelhos 

estourados 274, automóveis apreendidos, 376. Gráficas seis, e dinheiro apreendido, 915 

mil cruzeiros, e 78 mil 585 dólares. Então, está claro que há uma apreensão que 

inclusive foi negada pelo Ustra, recentemente, do dinheiro dessas organizações e desses 

militantes. 

Bom, o último capítulo dessa história é do terrorismo de Direita.  

Então, há várias ações protagonizadas por agentes clandestinamente dos DOIs, e 

isso também enfim, tem alguns trabalhos, mas é preciso investigar de forma mais atenta, 

e claro que eles se devem essa resistência a entregar o ouro. Quer dizer, a permitir que a 

distinção ocorresse, a abertura ocorresse, e a atuação deles perdesse lugar.  

Sobre o fim do DOI-CODI, a Débora Neves, então, que está cuidando desse 

processo de tombamento, ela me enviou esse documento aqui que foi um pedido que ela 

fez recentemente ao Exército, pedindo, solicitando informações sobre o fim do DOI-

CODI. Porque até então, eu não tinha nada que me dissesse exatamente quando termina, 
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quando é extinto o DOI. Na bibliografia isso é vago, e esse documento que eles 

enviaram para ela, que não é uma cópia do documento original, mas eles colocam um 

trecho apenas, diz que o órgão foi terminar, foi extinto oficialmente mas de maneira 

muito discreta, em 1978.  

Oi? Quando, junto com o fim do AI5. Agora, as funções do órgão são 

reabsorvidas pela 2ª Seção do Exército e voltadas mais para informações da área militar, 

e isso está colocado aqui. Do ponto de vista dos interrogatórios a gente vê que a partir 

desse momento alguns são efetuados no DOPS, já outros pela Polícia Federal.  

Em termos dos mortos no DOI de São Paulo, pela minha contabilidade, essas 

contabilidades mudam porque depende dos critérios que você utiliza e das informações 

que você dispõe.  

Ao todo foram 10 os desaparecidos políticos dentro do DOI de São Paulo dentro 

de um universo total de 58 mortos, distribuídos entre 1969 e 1976, que é uma estimativa 

conservadora, porque não levam em conta os assassinatos em centros clandestinos, 

controlados pelo DOI ou situações como essa, por exemplo, em que a pessoa morre fora 

do órgão.  

Se nós contabilizarmos mortes em decorrência das torturas sofridas nas 

dependências do órgão, logo depois esse número sobe para 60. Eu tenho a lista e posso 

passar depois para vocês, e em termos dos interrogatórios, as sessões podiam variar, o 

tempo da sessão podia variar enormemente.  

E nós temos, por exemplo, integrantes do GTA, do Grupo Tático Armado da 

ALN, tiveram 32 sessões e totalizou 110 horas de interrogatório, um outro militante... 

desculpa, teve alguma desorganização nas folhas aqui que não... não tenho a sequência, 

mas enfim, eu tenho os dados e depois eu posso fornecer isso com mais vagar.  

Os temas dos interrogatórios principalmente são ingressos por militância, os 

delitos em si, apontar altos militantes, os locais de reunião, pontos, aparelhos, conhecer 

as organizações, então, estrutura, organograma, rachas, estratégias políticas e militares, 

fontes de financiamento, armas, munições, convenções políticas, e é muito 

impressionante os interrogatórios porque ás vezes parece que são dois militantes dentro 

de uma reunião da organização, tamanha a utilização dessa lógica da militância política 

de Esquerda. Eu diria que teriam esses interrogatórios pelo menos três funções distintas.  
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A primeira, identificar outros militantes localizar outros pontos e aparelhos para, 

enfim, para poder atingir outras pessoas, o conhecimento do inimigo... Então tem muito 

essa pergunta sobre como essa pessoa ingressou na organização ou na militância política 

e então conhecer as organizações, estrutura de funcionamento, rachas e etc.  

E uma terceira ordem que seria das intencionalidades do interrogado. Então, qual 

é o grau de envolvimento, qual o grau das convicções políticas, se ele sabia o que estava 

fazendo ou não sabia e por aí vai.  

Para chegar ao último ponto, só algumas coisas então do debate historiográfico e 

político e eu acredito que essa autonomia, ela nunca existiu completa, quer dizer, é 

sempre uma autonomia controlada, sempre com o estímulo e anuência das altas 

hierarquias.  

O sistema foi pensado e construído nesses moldes, foi uma opção, em termos de 

se a ditadura foi civil militar ou militar, me parece que sim. A participação de civis tem 

que ser localizada, eles deram apoio ao Golpe, deram sustentação ao regime, nós vemos 

que as pastas de Economia e da Justiça do Ministério eram ocupadas por civis, o Delfim 

Netto e o Gama Silva contribuíram inclusive com o financiamento da OBAN. No 

entanto fica muito claro o caráter militar do sistema repressivo, o enquadramento o 

tempo todo dos militares para esse sistema todo.  

Eu vou parar por aqui para enfim, termos tempo de começar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Thais quer fazer uma 

pergunta.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Meu nome é Thaís Barreto, eu trabalho na 

assessoria da Comissão. Tem muita gente acompanhando, jornalista, imprensa e on line 

também. Tem um repórter do Correio Brasiliense que se chama Hector Medeiros que 

ele enviou a seguinte pergunta:  

Gostaria que ela falasse mais da participação empresarial, e da aliança civil 

militar. Em nome de quais interesses reais eles agiam? 
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A SRA. MARIANA JOFFILY – Bom, essa associação com os empresários eu 

conheço pouco porque os arquivos que eu estudei, esse é o problema do trabalho dos 

historiadores, nós dependemos dos arquivos, não tem nenhuma referência a esse tema. 

No entanto parece que tem uma tese no Rio de Janeiro e eu até preciso descobrir 

quem é a autora. Mas eu lembro ter ouvido de que tem uma tese já defendida sobre essa 

relação entre empresários e ditadura militar.  

Então, algo recente, mas eu não vou poder dar a referência precisa porque eu não 

tenho o nome da pessoa. E até me interessei e é uma das coisas que está na minha lista 

de preocupações.  

Sobre a questão aliança civil militar é um pouco como eu falei, quer dizer, eu 

acho que teve sim uma aliança, mas eu acho ainda que é uma ditadura militar, porque os 

militares tiveram controle do aparelho do Estado, quer dizer, eles decidiram quando um 

civil podia ocupar ou não podia ocupar a base, e que civil podia ou não ocupar. Então, 

tem muito claro isso, quer dizer, se estava seguindo a cartilha deles, muito bem, somos 

aliados. Agora, se não estava seguindo, não. E isso que cria depois de um determinado 

momento um isolamento político dos militares na sociedade brasileira. Amplos setores 

da sociedade passam para a oposição de uma hora para outra, aqueles que estavam 

apanhando de repente se voltam para o governo militar justamente porque ficaram sem 

espaço.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Sobre o fato de existir tortura, se na sua pesquisa 

algum documento evidencia o acompanhamento, a sabedoria dessas pessoas que 

financiavam esse centro de repressão.  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – A minha documentação não tem uma linha 

sobre tortura. Por isso eu tive que usar, complementar os interrogatórios com o acervo 

do Brasil Nunca Mais, que havia as denúncias dos indivíduos que tinham passado pelo 

DOI-CODI de São Paulo. Então, eu faço o cruzamento. Aí eu olho, por exemplo, o que 

ele disse no interrogatório e o que ele depois disse na auditoria de como ele foi tratado 
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naquele momento. Então, esse é um aspecto, aliás, só para responder também a pergunta 

que o Deputado me fez sobre esses arquivos. Para começar não é um arquivo...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, deixa eu fazer a 

pergunta direito. Explica um pouco a metodologia do seu trabalho. Quais os arquivos 

que você teve acesso, porque embora o seu trabalho esteja muito bem feito e muito bem 

organizado, eu tinha uma expectativa que você ao apresentar esses organogramas 

tivesse os nomes das pessoas que lá trabalharam.  

Então, queria que você explicasse qual a metodologia, quais os arquivos que 

você acessou e se tem os nomes das vítimas, alguma coisa aparece. E se das vítimas, 

está tudo no livro, ou tem material que está fora do livro que não foi publicado o 

material.  

Mas o que a gente teria mais interesse é da cadeia de comando mesmo. Além 

dos generais, comandantes e delegados.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Bom, então para começar, eu trabalho com 

dois acervos. O arquivo do DOPS de São Paulo e esse do Brasil Nunca Mais em que eu 

peguei apenas as denúncias dos torturados nas auditorias militares.  

Então, o que nos interessa aqui é pensar a repressão em si, que também é do meu 

interesse.  

No arquivo do DOPS, eu trabalho com uma parte do arquivo do DOPS, e é um 

dossiê chamado “50Z9”, que tem alguma coisa em torno de 237 pastas e que tinha 

vários documentos do 2º Exército da OBAN e do DOI-CODI. O acervo do DOPS é 

gigantesco, então, eu tive que fazer um recorte e trabalhar com esse dossiê. Nesse 

arquivo quando eu vi que tipo de documentação tinha, a grande predominância era de 

interrogatórios preliminares. Então eu fiz esse recorte.  

As histórias são muito dependentes da fonte, a gente vai fazendo as escolhas de 

pesquisa conforme a documentação disponível para trabalhar esses temas. E aí uma das 
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grandes dificuldades que eu tive trabalhando com esse material somente, uma das 

características do acervo da polícia e dos órgãos de informação e etc. eles são voltados 

para a perseguição.  

Talvez um arquivo do DOI-CODI que nós não sabemos se existe ainda, talvez 

ele tivesse uma parte em que ele tratasse, e aí seria preciosíssimo, a questão funcional, 

quem eram os agentes, quando entrou no órgão, quando que saiu, qual era o material 

utilizado, de onde vinha o financiamento, como essa verba era administrada. Mas 

infelizmente que eu conheça, nós não dispomos de material dessa natureza.  

Então nos documentos que eu pude consultar nós temos, por exemplo, reunião 

da comunidade de informações, eu tenho alguns relatórios dessas reuniões. São muito 

sucintos, a gente não sabe quem são representantes de que órgão, só sabe que tem 

representante de um. “O representante do SNI disse”. “O representante do DOI-CODI 

disse”. Mas eu não sei quem eram, não estão lá especificados. E também são relatos 

muito pouco oficiais, muito sistematizados. E aí eu tive que me conformar o que eu 

tinha. E justamente nos estudos desses interrogatórios a grande dificuldade para mim é 

que quando eu lia esses interrogatórios, a primeira coisa que eu pensava é, entregou ou 

não entregou. Disse a verdade ou não disse a verdade.  

E aí daqui a pouco, espera aí, você está com a mesma lógica do torturador. Isso 

não interessa, não é isso que você quer estudar.  Você quer estudar o torturador.  

E aí todo um trabalho de revisão disso para que pensar, que tipo de perguntas 

eles fazem? Quais são os temas que eles estão interessados? Quanto dura uma sessão de 

interrogatório? Quantas sessões de interrogatório acontecem que o cara diz que não tem 

mais nada a acrescentar? Quando eles acham que já é suficiente? Que o cara já disse 

tudo que ele tinha para dizer?  

Então, foi isso que eu consegui de alguma maneira analisar nesses 

interrogatórios, mas a questão de quem fez o que e onde e quando, ainda é uma pesquisa 

a ser feita. Inclusive eu ainda estou trabalhando um pouco nisso e tentando localizar 

fontes para esse tipo de coisa, mas nós temos alguma coisa da bibliografia sobre o tema, 

porque esses organogramas que nós vimos são organogramas da Esquerda, do Partido 

Comunista do Brasil.  
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Os organogramas que nós temos desses órgãos são aqueles que eu mostrei, mas 

sem nomes, não tem nomes. Então, é uma característica desses arquivos se voltar para 

quem está sendo perseguido.  

Inclusive, uma grande verdade que me parece que a Comissão da Verdade, as 

Comissões da Verdade vão ter, é que todos esses acervos, um acervo, um arquivo tem 

que respeitar a lógica que gerou.  

Quer dizer, a organização dele segue a lógica que gerou essa documentação. 

Então, a lógica desse órgão é de perseguição.  

Então, toda forma de você acessar informações é a partir dos perseguidos.  

Eu dou o nome do perseguido e eu consigo localizar o que tem sobre ele.  

Mas se eu der, por exemplo, o nome do Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu não 

consigo achar toda a documentação que tem sobre o Ustra, percebe? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te perguntar. 

Você disse uma coisa que tinha a partir de uma determinada época a questão da saúde 

do preso. No Brasil Nunca Mais, tem a parte das auditorias. Nas auditorias tem muitos 

militares além dos Juízes que faziam parte das bancas julgadoras. O nome dos militares 

das auditorias aparece, está publicado? E médicos, além dos legistas que deram laudos 

falsos ou coisas, foi recuperada ou nesses materiais da OBAN tinha os médicos?  

Então, eu só queria fazer mais essa pergunta voltada para a cadeia de comando. 

Quer dizer, você conseguiu fazer o levantamento dos militares. Se eles não estavam na 

OBAN, os que estavam na auditoria? e os médicos, delegados, o que tem de agentes da 

repressão e esses agentes de apoio?  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Olha, eu tentei colocar todos os nomes que eu 

encontrei. De alguma maneira eu encontrava e colocava ali justamente por ter essa 

preocupação.  
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Eu não tive acesso ao nome dos militares que estavam nas auditorias. Talvez no 

arquivo do Supremo Tribunal Militar você possa encontrar isso.  

Se eu não me engano no “Brasil Nunca Mais” não consta, mas eu não tenho 

certeza porque eu não sou muito conhecedora. Talvez nos processos, dos Juízes, mas 

não dos outros componentes. Não se encontra. Os médicos menos ainda. As fichas 

médicas eram irrisórias em termos de informação.  

E essa discussão que eu estava tendo com o Ivan no almoço, quer dizer, até que 

ponto... Porque quais são esses documentos? São documentos que eram fundamentais 

para essas pessoas realizarem os trabalhos delas, naquela situação.  

Então, eu preciso ter o registro do interrogatório para comparar com outro que é 

feito no dia seguinte, e ver se a pessoa entrou em contradição ou não. Mas não tem, por 

exemplo, o nome dos interrogatórios de componentes.  

Então, digamos que tenha as informações estritamente necessárias para eles 

realizarem um trabalho, então a gente fica se perguntando até que ponto... eles tinham 

um cuidado por medo que essa documentação caísse em mãos erradas, em nossas mãos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou parar e vou abrir, 

mas antes eu quero dizer, amanhã vai ter livro. O livro vai estar lá e vai estar pronto, à 

disposição? 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Vai estar à disposição os três livros que 

receberam o Prêmio Memórias Reveladas pelo Arquivo Nacional que são o meu, “No 

centro da engrenagem” e também o da Lisandra Gasparoto e do Anderson Silva.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então amanhã às 14h, lá 

no Sábado Resistente no prédio do DOPS vão ser lançados três livros. “O terror 

renegado”, de Alessandra Gasparotto, “No centro da engrenagem”, da Mariana Joffyli e 
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“Todo leme a bombordo” de Anderson da Silva Almeida. Vai haver debate com 

mediação do Sr. Maurício Politi, e faz parte da programação do Sábado Resistente da 

Secretaria de Cultura, e também da Sra. Kátia Filipini, e vai ter lançamento de livro às 

17h, e tarde de autógrafos.  

Alguém gostaria de fazer pergunta, por favor. Ou gostariam de perguntar em 

particular assim que a sessão estiver concluída? 

Mariana, então eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua contribuição, e eu 

queria saber se esse texto de apoio você poderia ceder para a gente, se ele está 

digitalizado para o pessoal por na ata da Comissão da Verdade. Ele está digitalizado, 

certo? 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Está digitalizado. Eu posso passar uma cópia 

para vocês.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ok. Então, você podia 

fazer as suas considerações. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e no que a 

gente puder contribuir para que ele seja...  

 

O SR. ROBSON – Oi, tudo bem? Sou Robson, sou engenheiro e tenho vindo 

aqui em umas sessões da Comissão da Verdade ver os depoimentos e eu tenho medo de 

fazer perguntas por que a pessoa está em tão situação emocional, que é difícil.  

A gente pode fazer uma besteira, falar uma coisa que não deve, fazer uma 

pergunta que não deve. É a primeira vez que eu estou um pouco mais à vontade para 

perguntar por que você não foi envolvida diretamente. Você seja até jovem para ser 

envolvida diretamente.  

Eu fui envolvido diretamente. Eu fui, tenho até uma história relativa a isso. 

Então estou mais à vontade para falar para você.  
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Você não imagina, enquanto você faz essa análise científica do fato vista de um 

ponto de vista distante emocional e com todo um critério analítico, as emoções que 

passam por dentro de uma pessoa que viveu a situação.  

E que viveu as contradições e as ambiguidades. Porque a sua análise não tem 

ambiguidade, senão não seria análise. A sua análise não tem contradições. Você 

exatamente foi apurando e limpando para que ficasse uma coisa concatenada. Uma 

relação causal. Causa e efeito e tal. E também uma cronologia. Mas não é assim que 

funciona para quem viveu. Não tem uma linha do tempo.  

Uma coisa aconteceu antes, outra depois, é um caos completo. E é possível para 

quem está do lado de cá, afirmar para você que dá para fazer 10, 20 leituras diferentes. 

50 leituras diferentes. E isso que é legal da Comissão da Verdade, porque são verdades. 

Verdades de pessoas.  

Mas é maravilhoso o trabalho que você fez. Estou impressionado com a sua 

perseverança, a sua determinação, e esse negócio de você, em minha opinião, esse 

negócio de você não conseguir a cadeia do comando do lado da violência, a violência é 

muito semelhante ao dinheiro.  

Se você quiser saber quem está do lado da violência, não vai saber. Quem tem 

realmente dinheiro no mundo é escondido até pelos próprios Bancos. Então, a violência 

também é a mesma coisa. Ela está embutida. Ela se manifesta, faz o trabalho que tem 

que fazer, mas você não acha o dono da violência. Não tem. E na época que a gente 

viveu da ditadura, as Forças Armadas disputavam entre eles. Era uma loucura. E a 

violência sobe, o ego domina, e as pessoas começam a enxergar ele meio onde não tem. 

Ele disputa com o colega dele. ele já não tem noção de um ato dele, o quão isso 

degringola de violências lá no fundo. E de repente alguém é torturado. Então, queria te 

dar esse ponto de vista do lado de cá.  

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Em primeiro lugar gostaria de agradecer. A 

ideia é mesmo estabelecer um diálogo e eu tentei trabalhar com as contradições da 

repressão política inclusive mencionar, talvez eu não tenha sido feliz na exposição, mas 

mencionar essas tensões que havia dentro dos diversos órgãos. Dentro de cada órgão de 
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policiais e militares e também essa espécie de paranoia que se estabelece dentro dessa 

lógica de perseguição.  

Agora, queria só aproveitar a sua fala para fazer um comentário sobre a questão 

da verdade.  

Os historiadores têm um incômodo muito grande com esse nome ‘verdade’, 

porque dentro da nossa disciplina a gente acha que a verdade é uma espécie de uma 

meta nunca atingida de fato.  

A gente se aproxima. Então, nós temos uma série de procedimentos 

metodológicos que nós utilizamos para tentar chegar mais perto.  

Ouvir as nossas vozes, fazer essa crítica dos documentos, perceber como eles 

são produzidos, que tipo de informação eles podem dar e o que eles não podem nos 

fornecer, mais os limites.  

E por conta dessa questão vem uma discussão mais no seio da corporação 

digamos, entre os historiadores, teve um historiador que é o Carlos Fico que trabalha 

com esse tema, e ele diz, se eu for convidado para a Comissão Nacional da Verdade eu 

não vou participar porque eu acho que a Comissão vai criar uma verdade oficial, uma 

versão oficial. E o historiador tem que desmontar versões oficiais. Não construir isso.  

Ao mesmo tempo a Associação Nacional dos Historiadores, não só acha que tem 

que ter como reivindicou junto a Comissão Nacional da Verdade que houvesse um 

historiador no sentido de dizer que se nós não acreditamos na verdade em si. São várias 

versões e nós tentamos estabelecer uma leitura dessas diferentes versões, de onde que 

elas vêm e enfim, ver qual é o peso em função de quem está dizendo o que, quando, 

como, mas por conta dos procedimentos que os historiadores estão acostumados a 

efetuar para poder trabalhar com esse tipo de material que seria importante sim ter um 

historiador que levasse então os critérios da disciplina para a Comissão.  

Então, esse é um debate aberto. Eu acho que nós temos que sair da torre de 

marfim e poder participar, sim, desse tipo de ação. Até porque eu acho um privilégio 

poder dialogar com outros setores, com outras visões. Eu acho que com isso nós 

enriquecemos e enriquecemos inclusive os arquivos históricos.  
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E eu agradeço imensamente a sua fala porque eu acho que não tem coisa mais 

profícua do que o diálogo, justamente porque as visões são muito diferentes. Os lugares 

de vozes são muito diferentes, certo? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então nesse sentido na 

segunda-feira, nós estamos até pedindo um apoio das pessoas que aqui estão na 

divulgação, por organização das famílias Teles e Merlino, até você viu um comentário 

maldoso que foi feito com uma frase sua na imprensa? Foi feito um comentário que a 

Comissão Estadual da Verdade estava fazendo uma disputa com a Comissão por causa 

da questão da tortura.  

Na segunda feira Mariana, aqui às 14h, vai ter a apresentação dos dossiês da 

conclusão dos trabalhos na relação das ações movidas contra o Ustra, como torturador. 

Então vão ser apresentados os trabalhos das famílias Teles e Merlino nas ações 

movidas contra o Ustra para criar o corpo da denúncia para eventuais inquirições, 

interrogatórios, processos contra esse general torturador.  

Então, segunda a sessão, em que pese às dificuldades porque têm tantas sessões, 

tantas coisas e não deu para fazer uma divulgação de acordo, com a importância da 

sessão, na segunda-feira às 14h com as presenças dos advogados, inclusive Dr. Fabio 

Konder Comparato, vai haver apresentação dos trabalhos que é uma tentativa que agora 

nós vamos começar, vamos tentar começar aqui no segundo semestre que são as cadeias 

de comando.  

Então, a Comissão Nacional da Verdade, a própria Dra. Rosa Cardoso vai vir 

acompanhar a sessão, a documentação vai ser entregue para a Nacional, então, é uma 

contribuição que aqui está sendo feita.  

E nós estamos querendo agradecer sinceramente o seu trabalho, a sua, apesar de 

muito jovem o esforço que você fez e essa contribuição muito importante para a história 

do Brasil. Muito obrigado.  
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A SRA. MARIANA JOFFILY – Eu quero aqui agradecer também o convite, a 

oportunidade que muitíssimo me honra mesmo, me colocar à disposição e dizer que a 

decepção sua sobre quem participou da cadeia de comando é exatamente a minha, e que 

eu faço votos para que vocês consigam apurar isso direito, e no que eu puder ajudar eu 

estou à inteira disposição. Muito obrigada a todos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, a gente está 

recebendo aqui pela Comissão o livro da Mariana. Muito obrigado, está aqui o livro da 

Mariana que está sendo entregue para a Comissão hoje. Queria até que você depois 

autografasse para a Comissão. O Jorge da televisão vai fazer um trabalho sobre esse 

livro. Muito obrigado, Mariana.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Eu que agradeço.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

16/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 63ª audiência pública. 16 de agosto de 2013, 

Plenário Dom Pedro. Está instalada a 63ª audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, dia 16 de agosto de 2013, Assembleia Legislativa, 

plenário Dom Pedro, para debate de técnica de interrogatório OBAN DOI-CODI.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas 

as audiências abertas ao público. Nossa convidada hoje é Mariana Joffily que apresenta, 

Mariana Joffily que praticamente apresenta a conclusão do seu trabalho que é esse livro 

que é ‘No centro da engrenagem, os interrogatórios da Operação Bandeirante no DOI-

CODI de São Paulo’. Então, essa é a Mariana, esse é o livro da Mariana, um livro 

importantíssimo que está saindo agora pela Edusp, que vai ter seu lançamento oficial 

amanhã às duas horas lá no Memorial da Resistência. Então, é sobre esse livro, esse 

trabalho que a Mariana vem falar hoje. Então, Mariana, agora você fica sossegada que a 

parte técnica resolve. Dá um microfone sem fio para ela ficar um pouco mais a vontade, 

por favor. Enquanto ela vai falar, se você quiser ter acesso ao livro, veja quem quer dar 

uma olhadinha no livro. Nós só temos esse.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Boa tarde a todos. Eu queria em primeiro 

lugar agradecer o convite que me foi feito pelo Ivan Seixas que é um dos assessores da 

Comissão da Verdade, e queria agradecer o convite e cumprimentar o Deputado 

Adriano Diogo, Presidente da Comissão e sem dúvida o público presente que enfim, 

muito me honra estar aqui e dizer que para mim é uma grande honra estar aqui porque a 

gente muitas vezes fica na academia estudando os assuntos, e acaba tendo um pouco de 

aula com a sociedade. Eu acho muito importante essa possibilidade de enfim, quem sabe 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



2 
 

dar alguma contribuição. Então, nesse sentido eu quero me colocar completamente a 

disposição da Comissão da Verdade de São Paulo de maneira que se vocês precisarem 

de mim, pode me avisar que o que eu puder fazer para ajudar, estou aqui.  

A primeira coisa que eu gostaria de dizer é além de que eu fiquei completamente 

assustada pelo convite porque era muito tempo de fala, e aí eu pensei, meu deus, vai 

ficar todo mundo entediado. Então, vocês vão me fazendo sinais e eu vou mediando a 

fala através do nível de interesse. Eu fiquei muito em dúvida em saber o que é que eu 

poderia contribuir do livro, o que dessa tese que eu fiz na Universidade de São Paulo, 

poderia ser de utilidade para a Comissão da Verdade. Gostaria só de começar 

introduzindo, dizendo que eu acho que nessa oportunidade de fala que me é concedida, 

essa fala seria só um exercício de memória e acadêmico se não fosse o fato de a tortura 

ser aplicada ainda hoje, cotidianamente nas Delegacias de polícia e ás vezes até 

eventualmente em quartéis. E a sociedade brasileira me parece ter uma relação muito 

curiosa com esse tema da tortura, porque são muito raros os casos de agentes do Estado 

que se manifestaram publicamente reconhecendo ter usado, feito uso da tortura e mais 

raros ainda os agentes do Estado que defendem publicamente o uso da tortura como 

algo válido no contexto do combate ao comunismo.  

No entanto esse método é uma prática recorrente no dia a dia das instituições 

policiais. E sem falar do sucesso entre as elites e as classes médias e também entre as 

classes populares da tortura como método de investigação. A gente vê é claro, como 

método de setores. Mas a gente vê, por exemplo, que alguns programas televisivos que 

exaltam a utilização da violência pelas forças policiais, e aí eu cito, por exemplo, a ação 

do BOPE no Rio de Janeiro e a ROTA em São Paulo, mostram a violência como algo 

romantizado. Exaltam essa violência e aí o outro exemplo é o sucesso que teve o filme 

Tropa de Elite na qual aparecem cenas de tortura e em geral há uma aquiescência por 

parte do público.  

Então, eu queria dizer que é muito importante o trabalho que essa Comissão está 

realizando, porque não se trata, embora seria importantíssimo já se tratar do passado, 

mas eu acho que é mais importante ainda porque se trata do passado, do presente e do 

futuro que nós queremos construir.  

Sobre a OBAN, nos documentos do Exército em que há um histórico da 

Constituição da OBAN, que tem esse nome de Operação, mas na verdade era um órgão 
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repressivo, o surgimento da OBAN é justificado por um outro tipo de desafio que teria 

surgido ordem constituída em 1964 que é o das organizações da esquerda armada. 

Então, o evento que é apontado como evento fundador é a deserção do Carlos Lamarca 

do 4º Regimento de Infantaria Quitaúna e o roubo concomitante de armas e munições da 

Companhia em janeiro de 1969. Nesse momento já haviam ocorrido várias ações da 

esquerda como, por exemplo, atentado ao Quartel General do 2º Exército, o atentado ao 

hospital militar do Cambuci e também o assassinato do Capitão Chandler. Mas esse 

evento de Quitaúna é apontado nesses documentos das Forças Armadas como um 

momento crucial por duas razoes. Uma porque passou a se prever uma série de outras 

ações já que a esquerda então tinha conseguido adquirir vários armamentos do Exército, 

mas também porque essa ação representou uma desonra muito grande para as forças 

militares em particular porque pouco tempo antes alguns militantes tinham sido da VPR 

que organizou essa ação. Alguns militantes tinham sido presos pouco antes de acontecer 

esse evento e foram interrogados pela Polícia do Exército. Embora tenham sido 

interrogados com métodos violentos e etc. não se chegou às informações que levariam a 

evitar esse acontecimento, essa ação do roubo das armas. Então, o que essas forças de 

segurança, na verdade o que a polícia e o Exército, qual a conclusão que eles chegam? 

Que era necessário estruturar um núcleo especializado nesse crime que era um 

crime de uma nova natureza que era um crime político e que, portanto seria necessário 

reunir forças policiais, de diversas políticas e das Forças Armadas e adquirir um 

conhecimento, um know how específico sobre essas ações para poder de fato ter um 

combate efetivo a esse novo tipo de desafio que se colocava a ordem imposta em 1964. 

Então, a reação do segundo Exército a estruturação da VPR foi à estruturação do serviço 

secreto da 2ª Seção da 2ª Divisão de Infantaria que era responsável pela subárea que 

abarcava a região da grande São Paulo. Essa iniciativa foi no sentido de se preparar para 

a ofensiva da guerrilha urbana que se esperava a partir desse roubo de armas e 

munições. Então, é assim que os documentos da OBAN e do DOI-CODI explicam o 

nascimento dessa iniciativa. Então, se estabeleceu um núcleo especializado de 

investigações de cunho político e aí esse núcleo reuniu efetivos da Secretaria de 

Segurança Pública, do DOPS, do Centro de Informações do Exército, do Centro de 

Informações da Aeronáutica e do 2º Exército que era a área do Exército que se ocupava 

da região de São Paulo. Esse núcleo era subordinado ao 2º Exército e comandado pelo 

chefe da seção de informações do Estado Maior da 2ª Divisão do Exército que era o 
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Major Valdir Coelho que depois vai assumir a chefia da OBAN e vai ser promovido a 

Tenente Coronel. Esse núcleo era sediado no quartel da polícia do Exército, e eu lembro 

aqui que o DOI-CODI do Rio de Janeiro funcionou também na sede da Polícia do 

Exército. Mas no caso de São Paulo esse núcleo funcionava na Polícia do Exército e 

depois foi transferido para a Delegacia de polícia 36ª.  

Nesse sentido eu queria aqui demarcar e eu acho importante dizer isso no âmbito 

da Comissão da Verdade de São Paulo que tem um protagonismo de São Paulo 

importante aqui nessa criação, nessa sistematização da repressão política no Brasil. 

então, a partir desse núcleo criado na Polícia do Exército houve a ideia de criar uma 

estrutura de combate ao crime político em âmbito nacional, mais tarde, 1970, mas eu 

queria só voltar um pouco no tempo e dizer o seguinte, historicamente houve desde 

1936 em uma conjuntura de autoritarismo crescente que vai ao Estado novo, um 

congresso de chefes de polícia no Rio de Janeiro convocado pela chefia de polícia do 

Distrito Federal e pelo Ministério da Justiça que tinha como objetivo melhorar as 

relações entre os diversos policiais estaduais para combater o comunismo. E esse 

projeto não deu certo porque houve uma resistência por parte das delegações de São 

Paulo que não queriam que o poder de São Paulo se visse diminuído frente a uma 

estrutura federalizada. Em 1958 houve uma nova tentativa com a 2ª Conferência 

Nacional de Polícia. A pauta dessa conferência era reestruturação da segurança pública 

e aí com a proposta de se criar uma polícia federal. De novo foi à Delegacia de São 

Paulo que se opôs ao projeto dizendo que as elites paulistas não estariam interessadas 

no fortalecimento do Poder Federal em detrimento do poder do Estado de São Paulo. 

Então, aqui é importante mostrar como a OBAN vai surgir depois do DOI-CODI apenas 

quando São Paulo passa a integrar esse projeto, essa ideia de se criar um núcleo de 

repressão política em âmbito nacional.  

Então, até 1969 a repressão política coube às Secretarias de Segurança Pública e 

aos DOPS de cada Estado, mas em fevereiro de 69 houve o primeiro seminário de 

segurança interna em Brasília que reúne o Secretário de Segurança Pública, 

Comandantes das Polícias Militares, os superintendentes regionais da Polícia Federal, e 

tudo isso sob o comando do então Ministro da Justiça Luiz Antonio da Gama e Silva e 

do General Carlos de Meira Matos, que era então chefe da inspetoria geral das polícias 

militares.  
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Então, depois desse seminário de segurança interna então se tira essa proposta de 

criar um núcleo especializado na repressão dos crimes políticos, em abril de 1969 é 

substituído o General Manoel Rodrigues de Carvalho Lisboa que era contrário ao 

envolvimento do Exército em operações de natureza policial. E aqui é importante 

mencionar que o Antonio Carlos Fon jornalista, escreveu um livro e eu acho importante 

comentar isso, que não havia consenso dentro das Forças Armadas sobre qual seria a 

melhor estratégia a adotar. Então, havia aqueles setores que achavam que as Forças 

Armadas deveriam sim se envolver na repressão política e havia aqueles setores que 

acreditavam que só seria justificável as Forças Armadas se envolverem nesse tipo de 

repressão caso a coisa saísse do controle, digamos, das forças de segurança nos ambitos 

estaduais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do livro 

do Antonio Carlos Fon? 

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Era Tortura. O subtítulo, história da repressão 

no Brasil. uma coisa assim. É um livrinho pequeno que foi publicado já há algum 

tempo.  

Bom, então, se afastou o Comandante do 2º Exército que era contrário ao 

envolvimento das Forças Armadas na repressão, em junho de 1969 houve a reunião de 

todos os órgãos ligados à segurança no Estado, no qual foi debatido e aprovado esse 

novo plano de combate ao chamado terrorismo. E em seguida houve uma série de 

reuniões setoriais com os órgãos que forneceriam agentes para compor essa experiência 

piloto na qual seria apresentado planos de combate às organizações de esquerda e em 

diversas palestras para os funcionários selecionados. E já também além de toda essa 

movimentação no sentido então de se criar esse núcleo de repressão, depois em 1970 

houve também um decreto de Lei estadual que foi bastante importante e unificava a 

força pública e a guarda civil na criação da polícia militar do Estado de São Paulo e aí a 
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gente pode falar que a então, portanto, Polícia Militar é uma das heranças da ditadura 

militar e que subordinava as polícias militares aos comandantes do Exército, com 

função de policiamento preventivo substituída pela manutenção da segurança interna. 

Então, isso é uma virada muito importante na atuação das polícias. Então, foi preciso 

que o DOPS de São Paulo perdesse um pouco da força que ele tinha, da força política 

que ele tinha, do seu prestígio em detrimento da OBAN, novo núcleo que se criava e 

que a iniciativa de criar um novo modelo de repressão política partisse de São Paulo 

com estreita colaboração das elites paulistas para que essa federalização do combate ao 

comunismo se efetuasse.  

Então, a criação da OBAN se deu em um ato solene em 01/06/1969. Foi 

prestigiado por uma série de autoridades civis e militares do Estado de São Paulo e 

também por uma série de autoridades do mundo dos negócios. Então, eu gostaria só de 

citar alguns nomes. O então Governo do Estado Roberto Costa de Abreu Sodré, o 

Secretário de Segurança Pública Eli Lopes Meireles, o General José Canavarro Pereira 

que era então Comandante do 2º Exército e esse plano piloto então, essa operação que 

na realidade era um órgão que reunia elementos das três Forças Armadas, Exército, 

Marinha, Aeronáutica, do DOPS, do SNI, da Polícia Federal, da Secretaria de 

Segurança Pública, que reunia então a Polícia Civil, a Força Pública e a Guarda Civil, 

porque quando a OBAN foi criada ainda não tinha havido essa unificação das polícias.  

Qual era a missão da OBAN? Eu cito o que consta nos documentos do próprio 

órgão. Identificar, localizar e capturar os elementos integrantes dos grupos subversivos 

que atuam na área do 2º Exército particularmente em São Paulo com a finalidade de 

destruir ou pelo menos neutralizar as organizações a que pertençam. Eu gosto de 

mostrar que o destruir vem antes do neutralizar. Então, é curioso. Primeiro você destrói 

e depois você neutraliza. Bom, esse novo órgão não foi legalmente oficializado, o 

Comandante do órgão passou a ser o Coronel Antonio Lepiane que era Chefe do Estado 

Maior da 2ª Divisão da Infantaria e o que era interessante na organização desse novo 

órgão era o seguinte, os órgãos de segurança que aprendessem algum, polícia, enfim, 

qualquer circunstância que detivesse algum suspeito de qualquer tipo de crime, primeiro 

verificar se esse crime tinha alguma natureza política. E se tivesse então essa pessoa era 

imediatamente encaminhada a OBAN.  
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O crime político tinha prevalência em relação ao crime comum e eu cito um caso 

no livro que me pareceu bastante interessante que é o seguinte, um rapaz foi detido pelo 

DEIC que era então a divisão da polícia que se ocupava ao combate ao tráfico de 

drogas. Ele era suspeito de traficar LSD, que é uma droga extremamente potente. E 

quando chegaram então no apartamento desse rapaz para detê-lo, eles viram que tinha 

uns documentos em código, uns papeis estranhos, e viram que ele tinha alguns livros 

considerados subversivos. Então, ele foi imediatamente encaminhando a OBAN porque 

digamos que a condição dele de possível subversivo era mais grave do que a condição 

dele enquanto traficante de drogas.  

Bom, aqui só contar uma anedota também que é interessante, que quando tem 

um rapaz que foi preso, foi detido na OBAN e no interrogatório dele ele diz que ele 

namorava uma moça que a mãe da moça não se conformava que ele tivesse com ela e 

que então acusava ele das mais diversas coisas para ver se se livrava do rapaz. Então, 

primeiro ela o denunciou como traficante. Então, ele foi detido e etc. viu-se que não era 

nada e o rapaz conseguiu sair e continuar namorando a moça. Depois ele foi acusado de 

subversivo, de terrorista, ou seja, ela tentou uma degradação superior para ver se dessa 

vez realmente o rapaz saía da vida da filha dela, mas pelo visto não deu certo.  

Bom, então a sede do órgão foi transferida da Polícia do Exército para uma parte 

das dependências da Delegacia de Polícia da Rua Tutóia que é essa foto que está aí que 

é a foto que nós mostramos sempre que se fala da OBAN, e as verbas para essa 

operação foram então recolhidas por uma atitude, uma ação do então futuro Ministro da 

Economia Antonio Delfin Netto e do Gastão Vidigal que era dono do Banco Mercantil 

de São Paulo que então fazem uma vaquinha entre os diversos Bancos brasileiros para 

pedir fundos e também isso se faz no seio da Federação das Indústrias de São Paulo.  

Os empresários Paulo Sawaya e Luiz Macedo Quentel também fizeram pontes 

entre empresários industriais e o órgão, para ajudar a financiar, e é claro também o 

dinamarquês naturalizado brasileiro, Presidente da Ultragás, Henning Albert Boilesen.  

Outras modalidades de apoio foram, por exemplo, a Supergel ofereceu refeições 

congeladas para o órgão, a Ford, Volkswagen e a General Motors forneciam carros, a 

Ultragás emprestava caminhões, a empresa Folha da Manhã emprestava Peruas para a 

perseguição dos suspeitos. A Folha da Tarde, o jornal publicava constantemente as 

versões oferecidas pelos órgãos da OBAN. Tem um trabalho da Beatriz Kushnir que 
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fala disso. Então, eles chamavam a Folha da Tarde de Diário Oficial da OBAN, tanto o 

jornal veiculava as versões do órgão.  

Nas autoridades políticas paulistas o Prefeito Paulo Maluf contribuiu com 

asfaltamento e renovação da rede elétrica, o Governador Abreu Sodré cede parte das 

dependências da Delegacia, o Secretário de Segurança Pública Eli Lopes Meireles 

apadrinha a iniciativa. E daí é importante falar das ambiguidades desse novo órgão, 

OBAN.  

Então, primeiro ele é fundado em uma situação em que em um ato solene que 

conta com a presença de uma série de autoridades civis e militares, mas não foi 

institucionalizada formal e juridicamente. Então, ela é criada a partir de uma medida 

administrativa interna. Tinha o objetivo de condenar e combater subversão, mas com 

alguma frequência entrou em conflito com outros órgãos repressivos como, por 

exemplo, os centros de informação da Marinha e Aeronáutica e com a própria Delegacia 

de Ordem Política e Social de São Paulo, o DOPS.  

Diretamente comandada pelo Exército, exerceu funções da polícia política. E 

teve sempre durante todo esse tempo um funcionamento que se apoiava nessa dicotomia 

entre legalidade e ilegalidade, o que conferia para esse órgão bastante dinamismo e 

flexibilidade nas atividades executórias.  

Então, o que era interessante nesse novo órgão, é que ele tinha a possibilidade de 

utilizar meios de diversas outras forças policiais e militares na sua atuação. Então, ele 

tinha um efetivo enxuto, pequeno, mas que a qualquer momento poderia pedir ajuda, 

auxílio de outros órgãos para poder fazer enfim, poder montar atividades de 

perseguição. Além disso, claro que como todos sabem, esse órgão lançava mão de uma 

série de métodos legais de intervenção. Então, tortura, invasão de domicílio, 

assassinatos, e esses procedimentos todos mesmo dentro da legislação arbitrária e 

dirigida pela ditadura militar eram ilegais.  

Bom, sobre a estrutura eu vou pedir a ajuda da Thaís para mudar o slide. A 

Operação Bandeirante tinha três eixos, a central de informações aqui tá então o 

organograma, vocês veem a filiação ao 2º Exército, então tem um centro de 

coordenação, um centro de informações, central de operações e central de difusão. O 

centro de informações era a parte incumbida de tratar e examinar os informes, e era a 
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parte central porque abaixo dela vinha à coordenação de execução que era o coração da 

OBAN. Aqui é importante dizer que quando o DOI-CODI é criado com estrutura 

semelhante, à parte DOI do DOI-CODI equivale à coordenação de execução. E é 

importante dizer que na atuação do órgão muitas vezes a coordenação de execução é 

confundida com a própria OBAN, mas na realidade ela era uma parte, assim como no 

DOI-CODI a sigla correta era CODI DOI por questão hierárquica, mas como o DOI 

teve muita preeminência porque era a parte que realmente executava a repressão 

política, a sigla fica conhecida como DOI-CODI, porque o DOI é o centro. É lá que se 

fazia busca, apreensão, interrogatório.  

Bom, então aqui está a estrutura, a central de operações era encarregada das 

operações de combate e a central de difusão era responsável pelo que se chamava ação 

psicológica e o controle de notícias vinculadas a segurança interna. Essa parte, a central 

difusão eu acho que é uma lacuna. Fica o convite aqui para quem quiser pesquisar. 

Pouca gente conhece essa atuação que era atuação de propaganda, de fusão ideológica 

da OBAN. O centro de coordenação era constituído então pelo Comandante do 2º 

Exército que equivalia à região de São Paulo, o responsável da 2ª Região Militar, da 2ª 

Divisão de Infantaria do 6º Distrito Naval, da 4ª Zona Aérea, o Diretor do DOPS de São 

Paulo, o Secretário de Segurança Pública do Estado, o Superintendente da Polícia 

Federal de São Paulo, e o Chefe da Agência de São Paulo do SNI.  

No Comandante do 2º Exército recaía toda a responsabilidade e isso está no 

documento do órgão. Toda a responsabilidade pelo desenrolar das ações da OBAN em 

todos os seus níveis. Então, nós temos aqui uma filiação hierárquica que não deixa 

dúvidas sobre o conhecimento que os comandantes tinham das diversas operações 

ilegais realizadas pelo órgão. A coordenação de execução da OBAN era então o centro 

nevrálgico das operações, era subordinada a central de informação como nós vimos, 

executava um trabalho ininterrupto de 24 horas e esse trabalho era executado pelo 

pessoal de informação da divisão de informações do 2º Exército e era comandado pelo 

Major Valdir Coelho que foi promovido então depois a Tenente Coronel em abril de 

1970. O Valdir Coelho era aquele que estava também naquele primeiro núcleo que 

funcionou na Polícia do Exército, naquela primeira tentativa, primeiro esboço que vai 

dar na organização da OBAN. Entre as funções empenhadas por esse setor que ele então 

é o centro da OBAN, tem as investigações, a busca e a captura de suspeitos, os 

interrogatórios e a análise de informações. Em um ano de operações, a Operação 
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Bandeirante funciona de 1969 a 1970, segundo um levantamento feito em uma palestra 

proferida pelo Coronel Erasmo de Campos Vasconcelos, Chefe da 2ª Seção do 2º 

Exército, ou seja, responsável pela OBAN, nesse período de um ano foram estourados 

111, ou seja, desarticulados 111 aparelhos que eram locais de reunião e organização dos 

militantes políticos, 412 presos foram encaminhados para processo, 313 ao DOPS, 48 

ao DEIC e 15 ao departamento da Polícia Federal. Entre a criação da OBAN e o DOI-

CODI, ou seja, entre essa primeira experiência piloto e a institucionalização dela nesse 

sistema então que vai ser um sistema federal e que vai ter então uma institucionalização 

maior, houve uma série de medidas, de atividades da esquerda armada e que tiveram 

enorme impacto. Os sequestros de agentes diplomáticos, o do Embaixador dos Estados 

Unidos foi o mais midiático deles. Houve um aumento das organizações de esquerda. 

Do número de organizações de esquerda, a implantação de um campo de treinamento de 

guerrilha no Vale do Ribeira, uma série de ações então que cresceram nesse período, 

também houve um crescimento do número de agentes repressivos mortos, e também 

houve alguns episódios de atritos e entra aí o caso do sequestro do Embaixador dos 

Estados Unidos. Essa situação inclusive é retratada no filme ‘O que é isso, 

companheiro?’, atritos entre órgãos de repressão distintos. Então, no caso entre a OBAN 

e o CENIMAR.  

Então, se sentiu a necessidade de institucionalizar, foi considerado essa cúpula 

do Exército considera que os resultados da OBAN foram bastante positivos e resolvem 

institucionalizar isso já que deu certo, a operação piloto no sistema federal que é o 

sistema DOI-CODI. Então, os CODIs, Centros de Operação de Defesa Interna foram 

instituídos a partir de 1970 nas zonas de defesa interna que eram as zonas criadas pelo 

Exército segundo as diferentes áreas de jurisdição, sendo que essas zonas eram artifício 

para garantir a proeminência do Exército sobre as demais Forças Armadas e o centro de 

coordenação foi substituído da OBAN, foi substituído pelo Conselho de Defesa Interna, 

o CONDE, com composições e atribuições semelhantes, mas que estavam então acima 

dos CODIs, então, nós temos os CONDES, os CODIs e depois os DOIs. Então, tinha 

representantes das Forças Armadas, as forças policiais, o DOPS, do SNI e etc., quer 

dizer, é o mesmo esquema e representou uma militarização da segurança pública.  

Qual era a missão dos CODIs? Planejar, coordenar e assessorar as medidas de 

defesa interna tanto de informações quanto de segurança. Os DOIs, que eram os 

Destacamentos de Operação de Informações são subordinados aos CODIs e são como 
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eu disse, o núcleo duro do órgão. Então, eles eram unidades, por isso a escolha dos 

destacamentos, são unidades moveis dinâmicas, controlados operacionalmente pela 2ª 

Seção do Estado Maior do Exército de cada área, e subordinados aos CODIs. A missão, 

executar operações de repressão política. Então, os CODIs são organizações de 

planejamento e os DOIs de execução.  

Aqui é importante dizer que as chefias das seções e subseções, com exceção das 

chefias administrativas couberam todas a Oficiais das Forças Armadas. O caráter legal é 

mais ou menos limitado porque os DOI-CODI são criados através de diretrizes secretas 

elaboradas pelo Conselho de Segurança Nacional e aprovadas pelo então Presidente da 

República Emilio Garrastazu Médici. Então, a gente vê que tem essa ambiguidade. É 

secreto, mas ao mesmo tempo passa pelas altas hierarquias do Governo Militar. em 

termos da cadeia hierárquica o DOI-CODI se sobrepõe aos demais elementos da 

segurança interna. E aí tem essa situação complicada porque o CODI era um pequeno 

núcleo de repressão política, mas que tinha um enorme poder dentro dessa estrutura toda 

de segurança interna no país.  

Aqui a estrutura então do Centro de Operações de Defesa Interna e a 

coordenação de execução. Aqui a gente tem a central de informações e aqui, 

subordinada a central de informações o destacamento de informações. Então, vocês 

estão vendo que aqui onde está o DOI era onde estava a coordenação de execução da 

OBAN. A estrutura é muito semelhante.  

Bom, por que foi criado o novo órgão? Porque não se utilizou a estrutura já 

existente com algumas modificações para que também além do combate ao crime 

comum, combate ao chamado crime político. Bom, em primeiro lugar e aqui os 

argumentos que eu estou utilizando boa parte são de documentos do próprio sistema de 

segurança interna. Primeiro a ideia de que a polícia não estaria estruturada e capacitada 

para combater a subversão. E inclusive achava que os subversivos – gente, eu estou 

usando essa expressão das forças de repressão, então, eu coloco mil aspas, mas só para 

não ter que dizer a cada vez aspas, então saibam que a cada vez que eu falo subversão 

ou terrorismo, eu estou usando essas expressões com aspas – então, inclusive eles 

achavam que os subversivos eram muito inteligentes. E a polícia não estava preparada 

para esse tipo de desafio. Havia também uma ideia de urgência, então, o prazo estimado 

para organizar as instâncias do Estado para esse tipo de combate era de 15 a 20 anos. 
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não havia tempo para isso, era necessário agir com urgência. Além disso, também e 

vejam como é interessante, a noção de que apenas uma parcela do Exército devia ser 

empregada no sistema de segurança e informações. Então, algo em torno de 600 homens 

e isso é importante para dizer, que bom. Havia um cuidado de não comprometer toda a 

força militar no combate a subversão.  

Além disso, e esse é um argumento interessante, é muito próprio ao período, ao 

contexto de guerra fria, a ideia de que combater o inimigo interno significava se 

preparar para uma guerra externa. Uma vez que o inimigo externo procuraria se aliar ao 

inimigo interno, ou seja, a guerra interna, a fronteira entre a guerra interna e a guerra 

externa era uma fronteira que estaria borrada.  

Então, era necessário um novo órgão repressivo que tivesse uma estrutura mais 

ágil para se evitar um desperdício de tempo, garantir a preeminência militar sobre as 

atividades expressivas, eu considero muito importante porque na historiografia hoje 

antes se falava só em ditadura militar. agora o termo que é o termo mais comumente 

utilizado é ditadura civil militar. para um pouco chamar a atenção para essa colaboração 

civil e participação civil no esquema todo da ditadura militar. mas quem estuda o 

sistema repressivo e quem enfim, estuda essa questão da distribuição do poder, tem 

muito claro a militarização das diversas instâncias. Então, na segurança interna isso está 

muito óbvio. 

Também gente, eu gostaria de afirmar que quando eu falo em segurança, eu 

estou falando em repressão, porque claro, segurança de quem? A gente tem que tomar 

cuidado com essas expressões que a gente acaba naturalizando, porque é uma segurança 

muito particular. Então, uma estrutura mais ágil, a proeminência militar e outra coisa 

extremamente importante é ampliar o escopo de atuação nos limites estaduais, aos quais 

o DOPS estava sempre conscritos aos federais. Ou seja, a necessidade de federalizar o 

combate, a subversão já que esse crime político não estava limitado às fronteiras dos 

Estados.  

Bom, dentro do próprio Exército o DOI-CODI tinha uma certa autonomia de 

ação que nem sempre era compatível com os diversos níveis da instituição. Então, se 

fala alguns pesquisadores fazem essa distinção muito interessante entre o que era a 

cadeia técnica, que era a cadeia hierárquica que existia, a cadeia operativa, operacional 

desses órgãos porque muitas vezes eles não respeitavam toda a cadeia hierárquica 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



13 
 

normal, porque como eles tinham que agir com muita rapidez, eles não podiam ficar 

esperando autorização das diversas instâncias. E aí a gente vê que tem uma tensão 

dentro das próprias forças repressivas, dentro das Forças Armadas e das forças policiais 

porque esse núcleo envolvido que se convencionou a chamar comunidade de 

informações, ela não respeitava tanto as cadeias hierárquicas e ela então passava muitas 

vezes por cima dos supervisores hierárquicos. Então, essa é uma marca da repressão 

política no Brasil.  

Há também com isso uma displicidade de funções e de cadeia de comando que 

foi motivo de atritos e divergências, eu acho importante nós não pensarmos o sistema 

repressivo como uma coisa inteira, completamente fechada e extremamente eficiente, eu 

acho que é importante nós percebermos como essas engrenagens nem sempre rodavam 

de forma tão lisa assim, como havia atritos, havia tensões e houve então alguns 

problemas e ao mesmo tempo como esse núcleo repressivo tinha essa mobilidade dentro 

da cadeia hierárquica, ele tinha também uma certa autonomia e conseguia ter força para 

impor as suas decisões políticas e também estabelecer pressão para o direcionamento da 

política nacional nesse quesito da repressão política.  

Apesar desses eventuais conflitos, no entanto, me parece que há uma 

comunidade de opiniões ideológicas, de realidade de operações que faz com que esse 

termo, comunidade de informações tenha um certo sentido porque esses órgãos, embora 

algumas vezes tivessem atritos, eles agiram de forma tanto quanto possível coordenada. 

E aqui eu quero lembrar que o Carlos Alberto Brilhante Ustra que foi o primeiro chefe 

do DOI de São Paulo, quando ele foi fazer o seu depoimento na Comissão Nacional da 

Verdade, ele faz duas falas que são bastante fortes. Primeiro, era o Exército que deveria 

estar aqui e outra, nunca fui punido, nunca fui recebido, recebi a mais outorgada 

condecoração que pode ser dada pelo Exército em tempos de paz, a medalha e eu acho 

importante dizer isso porque claro, o Ustra está tentando se cobrir, dizer, olha, eu não 

estou aqui sozinho. Mas eu acho que é importante nós ouvirmos isso porque de fato há 

uma memória que diz que eles se autonomizaram, saíram do controle e na realidade não. 

quer dizer, eles foram um pouco rifados pelo poder depois. Pelas Forças Armadas. 

Então, havia uma comunidade de interesses e eles realmente estavam subordinados as 

altas hierarquias. Só passar, por favor, para a Isa. Então, aqui o organograma do DOI, 

do Destacamento de Operação de Informações, e aqui também nós temos um núcleo 

principal, que tem a seção de contrainformações, turno do comando, o núcleo principal 
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era esse setor de operações de informações. a ele subordinado tem a seção de 

investigação e depois a seção de informações e análises, a seção de busca e apreensão e 

embaixo da seção de informações e análises a seção de interrogatório e subseção de 

análise de informações. Então, o que acontece é que nós temos investigação enfim, ás 

vezes perseguir pessoas, seguir, fazer, participar de reuniões de movimentos sociais de 

organizações. A seção de busca e apreensão que era Tropa de Choque que era o pessoal 

que ia lá cobrir os aparelhos, fazer as detenções, destruição de pontos, e a seção de 

informações e análises, a qual estava subordinado à parte dos interrogatórios 

propriamente ditos, e depois da análise de informações que faziam então todo esse 

estudo de interrogatórios dos presos políticos e dos documentos apreendidos de maneira 

que era o pessoal que ficava conhecendo como é que funcionava a lógica das 

organizações de esquerda, e que procurava municiar a equipe de interrogatório no 

sentido de que informações eram necessárias, quais eram as lacunas que existiam. E é 

interessante dizer que os interrogatórios, as equipes de interrogatórios, elas funcionavam 

independentes entre si. Então, eram turnos de 24 horas para 48 horas de descanso, e 

quem fazia a ponte entre uma equipe de interrogatório e outras eram os analistas de 

informação. Então, eram eles que tinham digamos um quadro mais geral do que se 

conhecia, do que faltava conhecer dessas diversas organizações. Aqui no DOI de São 

Paulo então passa para, ele passa a ser subordinado a 2ª Divisão de Infantaria, aqui a 

seção de análise e informações do DOI que então a subseção de interrogatórios, tem as 

turmas de interrogatório e a subseção de análise, tem a turma de expediente, a de 

pesquisa e análise, a turma que fazia o fichário, então tem um arquivo com as fichas das 

pessoas detidas, tem os álbuns de fotos, e toda essa documentação que vai sendo 

acumulada e sendo sistematizada e organizada para que ela servisse a informar os 

agentes sobre o que era necessário ainda fazer. aqui os locais para onde os DOI-CODI 

foram criados.  

A OBAN era subordinada a 2ª Divisão de Infantaria. O DOI passa a ser 

subordinado a 2ª Seção do 2º Exército, então, essa é a diferença da passagem de um 

órgão para outro. No comando da coordenação de execução da OBAN nós tínhamos o 

Tenente Coronel Valdir Coelho. Quando é criado o DOI-CODI de São Paulo, quem 

passa para o DOI que era o equivalente a coordenação de execução da OBAN, é o então 

Major Carlos Alberto Brilhante Ustra que vai ser promovido depois. Ele era 

representante da 2ª Seção do 2º Exército nas reuniões semanais nas comunidades de 
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informações, então ele já estava bastante ambientado nas discussões da comunidade de 

informação e das atividades que eram desenvolvidas pela OBAN, e tem uma 

curiosidade que o Élio Gaspari conta no livro dele que o Ustra parece que tinha coberto 

umas férias do Valdir Coelho, e que ele tinha sido devolvido para o 2º Exército com a 

observação de que ele era um oficial incompetente. No entanto acaba que justamente 

esse oficial que vai ser responsável pelo DOI de São Paulo.  

O que eu acho que falta a gente entender sobre esses órgãos? Quem fazia o que e 

quando? Então, eu acho que nós temos o nome de algumas pessoas que desempenharam 

determinadas funções, mas nós não temos todo o organograma e a mudança dele no 

tempo. como é que funcionava o resto do órgão que não era essa parte que se ocupava 

de fato das questões digamos, centrais do órgão? 

Como é que era o esquema de infiltrações? Temos pouquíssimas informações 

sobre isso. Como é que funcionava o CODI, que era a instância que coordenava os 

DOIs? Bom, na passagem da OBAN para o DOI-CODI nós temos uma continuidade 

sem dúvida, mas temos também algumas melhorias, digamos. O sistema foi se 

aperfeiçoando, então o efetivo se eleva de 116 para 300 homens, ou seja, ele mais que 

dobra, há todo um novo equipamento fornecido pelo Ministério do Exército que era um 

moderno sistema de comunicações de rádio, armamentos, munições e viaturas. As 

instalações passam, continuam na Delegacia de polícia, mas acaba que eles ocupam um 

espaço maior nessa Delegacia de polícia. Há um prédio de dois andares que é 

construído, há uma reforma nas residências já existentes, então, são criados alojamentos 

para os funcionários de serviço, as salas de interrogatórios são adaptadas, criação de 

garagens, oficinas mecânicas, há o órgão, a Delegacia de polícia tinha uma entrada pela 

rua Tutóia, passa a ter uma outra entrada também pela Tomás Carvalhal, a construção 

de guaritas também nas duas ruas, nas entradas.  

Então, é interessante a gente vê como nos estudos dessa reconfiguração de 

espaço físico ocupado antes pela OBAN e depois pelo DOI-CODI de São Paulo, a gente 

já percebe a importância que adquiriu esse núcleo repressivo. E aí só fazer um 

comentário lateral. Vocês devem conhecer a Débora Neves que está fazendo todo esse 

trabalho no sentido de estar fazendo um tombamento no prédio onde funcionou o DOI-

CODI. E ela está fazendo um relatório agora em 15 de julho de 2013, vamos torcer para 

que ela tenha êxito, porque é bastante interessante a gente estudar inclusive as plantas e 
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essa questão da especialização da repressão. Quem está fazendo é a Débora Neves. Ela é 

ex-funcionária do CONDEPHAAT e está acompanhando esse processo de tombamento.  

Em termo de operações, o que muda da OBAN para o DOI-CODI? O trabalho é 

reorganizado, é centralizado, é compartimentado? Ou seja, poucas pessoas sabiam de 

tudo que se fazia. Em termo dos interrogatórios preliminares, há uma modificação 

muito clara, que foi o documento que eu estudei mais. Há uma modificação muito clara 

da formalização no papel escrito. Então, nos interrogatórios da OBAN não era usado um 

papel timbrado, era um papel em branco, sempre tinha um cuidado formal, o cabeçalho 

era sempre igual, os dados que constavam eram sempre iguais, mas não tinha nada que 

referenciasse aquele papel a OBAN. Então, a gente só sabe que aqueles interrogatórios 

são da OBAN porque alguns deles falam relativos a esse órgão, a essa OB. E aí a gente 

vai entendendo que é da OBAN. E aí como tem um padrão formal que se segue, a gente 

sabe que todos aqueles interrogatórios são do mesmo órgão. No entanto, com a 

institucionalização do DOI-CODI, os interrogatórios passam a ter uma folha de rosto 

onde o cabeçalho tem mais informações que são fornecidas, ou seja, fica muito claro o 

quanto esse órgão da OBAN para o DOI-CODI foi se profissionalizando e foi 

adquirindo um determinado know how. Então, por exemplo, mesmo dentro do DOI, 

depois de um certo tempo só que entre essas informações importantes do cabeçalho se 

incluem a organização de esquerda a qual a pessoa pertence. Então, a gente percebe essa 

profissionalização.  

O DOI passou a contar com o auxílio de cada força militar ou policial em cada 

uma das ações que exigissem uma força particular, então o DOI era interessante como 

destacamento porque ele podia se desdobrar e se multiplicar sem ter que mudar o 

efetivo. Então, ele não era muito custoso, tinha um núcleo pequeno de pessoas, 

relativamente pequeno de pessoas, mas eles podiam contar com apoio aéreo, apoio de 

transporte de presos, acesso a serviços de identificação, acesso a Delegacias de polícia e 

serviços de radiopatrulha, do IML, ou seja, a qualquer momento que eles precisassem, 

eles faziam um pedido e as diversas forças policiais, todas essas estruturas que era 

orientada a segurança interna e a repressão estavam à disposição desses destacamentos. 

Então, isso criava uma possibilidade de estabelecer uma disposição entre as forças 

militares e policiais, e ajudava muito no trabalho desse órgão.  
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Em termos dos agentes, quer dizer, como eram recrutados os agentes. Os agentes 

do DOI eram recrutados pela as diversas forças, como era um órgão misto de 

informação e repressão e que continha então efetivos das diversas polícias, das Forças 

Armadas e etc., cabia cada órgão enviar para lá os agentes que eles achavam mais 

preparados para esse tipo de atividade.  

Então, aí podemos pensar que os agentes, as escolhas para determinadas funções 

eram aqueles mais habituados para atividades violentas. Tinha também o quesito de 

identidade ideológica. E nesse sentido é importante dizer, quer dizer, esse argumento 

que esses agentes se envolviam em torturas, eram sádicos, e eram somente alguns, 

absolutamente não se sustenta. A realidade é que citando o historiador (ininteligível) 

que é o historiador francês, isso só acontece quando tem, esse tipo de tortura sistemático 

você tem uma situação, um contexto social em que esse tipo de método se torna 

aceitável para determinados setores. Então, não é por sadismo, mas é por 

convencimento ideológico de ter razão. Quer dizer, a ideia de que eles estavam certos e 

que era necessário usar todos os métodos necessários. Ao mesmo tempo eu acho que 

esse tipo de órgão exercia uma certa atração para algumas pessoas que queriam estar lá, 

inclusive porque eram órgãos que tinham, os DOIs davam muito prestígio para quem 

trabalhava nesse núcleo. Quem participou da comunidade de informações tinha um 

sistema próprio de ascensão na carreira, um sistema muito rápido e era uma espécie de 

elite dentro das Forças Armadas. Além do mais, claro, não eram todos que aguentavam 

ficar nesses órgãos, então, aqueles que estavam ideologicamente menos convencidos da 

necessidade desse tipo de método no combate a repressão, normalmente pediam para 

sair, não aguentavam. E aí temos esse fenômeno que o Élio Gaspari diz, que ao invés de 

uma militarização da polícia o que houve na prática foi uma policialização nas 

operações militares. E aqui eu quero só destacar que na leitura do Élio Gaspari, ele acha 

que as Forças Armadas erraram ao se envolver nas operações militares porque eles se 

sujaram. Mas aí ele parte do pressuposto de que as Forças Armadas seriam limpas e 

enfim, que de fato elas seriam idôneas, quando nós sabemos que também dentro da 

caserna já tem um histórico de torturas, por exemplo, de militares que não estavam de 

acordo, que não estavam convencidos do novo contexto político pós 64.  

Havia muitos conflitos, quer dizer, houve alguns conflitos entre forças policiais 

repressivas distintas e aqui eu trago um texto do Davi dos Santos Araujo, que era o 

Capitão Lisboa, chefe de uma equipe de busca e apreensão e que conta um pouco do 
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cotidiano dele. eu vou citar. ‘Estou aqui em uma Perua, um camarada barbudo... ’. só 

um comentário, essas pessoas que estavam envolvidas no combate a repressão, a 

repressão política, elas usavam vestimentas, não usavam corte militar, não andavam 

fardados nem nada disso. Então eles, para se misturarem a multidão, eles deixavam o 

cabelo crescer. Barba, bigode, enfim.  

Então, aqui eu cito a fala do Capitão Lisboa. ‘Estou aqui em uma Perua. Um 

camarada barbudo, outro camarada barbudo e atrás outro camarada barbudo. A ROTA 

vem e começa a cercar. Era tudo civil, tudo frio. Barba, carro, tudo. Você já imaginou o 

dia a dia com a própria polícia como era? Você não imagina o pessoal da Polícia Militar 

já chega para valer. Chegava em cima de nós para valer e nós temos que sair daquela 

situação. Não é difícil?’ 

 Então, você precisava avisar que tinha alguém assim em algum lugar, que eles 

precisavam sair da área. Houve vários incidentes. Troca de insultos, empurra-empurra, 

arma engatilhada. Morte não. então, a gente vê que eles viviam em uma tensão 

constante, inclusive com os próprios companheiros de outros órgãos e que ás vezes 

estranhavam a atuação deles.  

Nesse sentido por parte de setores, há vários relatos de agentes que falam que 

houve uma dificuldade dentro da corporação, das corporações militares e policiais, mas, 

sobretudo das militares, de conviver com esses agentes que tinham uma ascensão muito 

maior hierárquica, tinha um poder muito maior no sentido de autonomia e de furar essa 

cadeia hierárquica que não seguiu os códigos, portanto da instituição, que se vestiam a 

paisana com os cabelos compridos e que ao mesmo tempo recebiam, tinham tanto 

prestígio, tanto mais prestígio que faziam tudo direitinho e seguiam as regras da 

instituição. Então, um dado momento o Comandante do 2º Exército o então General 

Humberto de Souza Melo que era um grande admirador da atuação do DOI de São 

Paulo, ele envia um ofício circular para todas as organizações militares da sua área de 

jurisdição dizendo o seguinte, ‘Tendo chegado ao conhecimento deste Comando que 

algumas organizações militares desse Exército, há uma certa incompreensão relacionada 

com seus próprios elementos que integram o destacamento de operações e informações 

do 2º Exército, faz-se a apresentação pessoal dos mesmos impostos pelas circunstâncias 

que tipificam a natureza da luta em que estão empenhados, resultando mesmo em 

atitudes de má vontade para aqueles que com bravura e coragem estão na primeira linha 
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de combate ao terrorismo, dou por muito bem recomendado que todos os Comandantes 

e chefes de organizações militares deem o máximo de apreço e prestígio àqueles que 

pertencem a esse destacamento. Então, esse documento mostra muito a importância que 

as altas hierarquias davam para o trabalho desse órgão e como então eles procuravam 

resolver essas tensões internas. O próximo ponto aqui é como eram as relações entre o 

DOI e o DOPS em São Paulo.  

 O DOPS em tese, haveria uma divisão de tarefas, o DOI-CODI era uma 

estrutura nacional, então os DOIs poderiam agir cada um no Estado do outro. Não era 

uma questão só de comunicação, mas vamos dizer, eles tinham uma jurisdição muito 

mais ampla que o DOPS, e houve uma espécie de divisão de tarefas no qual o DOPS 

que tinha experiência de inquérito de natureza política, ficaria responsável pelas 

chamadas tarefas cartoriais. Então, há um certo esvaziamento do DOPS que ficaria 

apenas com a tarefa de oficializar digamos assim, o que o DOI fazia.  

Acontece que em São Paulo o DOPS tinha uma estrutura muito grande, era o 

maior DOPS, o mais equipado do país, e além do mais para o DOPS, como todo mundo 

sabe, foi um contingente do DEIC que era a Delegacia responsável pelo combate ao 

tráfico de drogas, e entre eles o delegado Sergio Paranhos Fleury. Então, no São Paulo o 

DOPS não apenas ultrapassa suas funções como muitas vezes entra em conflito com a 

coordenação e execução da OBAN e isso com o DOI. Isso por quê? Porque como eu já 

mencionei, o combate à guerrilha urbana adquire um enorme prestígio inclusive em 

termos de gratificações financeiras por parte do empresariado. Então, isso exacerbava a 

competição entre as forças de segurança. Além do mais eu acredito que houve uma 

escolha pragmática no caso de São Paulo, das altas hierarquias. Acontece que o 

delegado Sérgio Paranhos Fleury que era um conhecido caçador de ‘bandidos’, ele era 

bastante competente na área de atuação dele e ele muitas vezes conseguia então alguns 

feitos nesse combate, as organizações de esquerda, que os demais não conseguiam.  

Então, acontece que houve uma grande tolerância por mais que atravessasse o 

caminho da OBAN, havia uma tolerância muito grande com relação às atitudes do 

Fleury, porque ele de fato produzia resultados. Então embora isso ocorresse em 

detrimento da centralização e coordenação efetiva das forças repressivas, se permitia 

porque de fato ele conseguia alcançar grandes feitos, digamos, nessa área. E aqui eu cito 

uma fala do General Adyr Fiuza de Castro que foi chefe do CODI do Rio de Janeiro, e 
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que fala do DOPS paulista. Em citação: ‘Mas em São Paulo foi diferente, porque eles 

fizeram a OBAN, antes da criação dos DOIS. A OBAN já foi uma mistura de DOPS 

com Exército, isso não aconteceu no Rio de Janeiro ou em qualquer outra parte do 

Brasil, só em São Paulo. e o Fleury era muito eficiente, era o chefe do DOPS mais 

eficiente que havia no Brasil. eficientíssimo. Estava instalado em um grande prédio, 

contava com mais de 40 delegados. No Rio de Janeiro o DOPS ficava em um 

prediozinho e tinham três delegados. Em Minas quase que era um delegado só, um 

delegado, dois ou três escrivães. Mas em São Paulo havia uma poderosa organização. ’.  

E isso aqui eu acho importante mencionar mais por conta, mais uma vez do 

protagonismo de São Paulo na repressão política que eu acho que tem que ser bastante 

investigada por essa Comissão. Então, há vários episódios em que o DOPS paulista 

desrespeita a primazia da OBAN no combate ao crime político, na captura e 

interrogatório de militantes de então organização de esquerda. E bom, na tese eu cito 

vários, eu vou ver se eu consigo aqui ser muito rápida só para contar alguns exemplos, 

mas, por exemplo, no caso do assassinato do Marighela, o Fleury se organiza junto 

como os agentes do CENIMAR e não avisa a OBAN.  

Depois, quando o DOPS prende o Shizuo Osawa, que era o Mário Japa, e aí há 

uma tensão entre eles, o Valdir Coelho vai lá, entra no DOPS e exige que ele entregue o 

prisioneiro, o Fleury pula em cima do corpo do militante, quebra várias costelas e etc. 

para impedir que ele desse informações valiosas para a OBAN. Além do mais ele põe 

uma escuta quando há uma conversa entre o Valdir Coelho e o militante, uma conversa, 

um interrogatório. Bom, então, há uma tensão entre os dois órgãos. O Fleury chega a ser 

transferido para o Distrito Policial lá na Vila Rica, mas o CENIMAR traz ele de volta 

quando consegue capturar o Eduardo Leite, que é o Bacuri, e que era uma pessoa 

extremamente procurada. Então, o Bacuri serve como uma espécie de moeda de troca 

para o Fleury voltar ao DOPS.  

E aqui, quando eu falo dessa disputa cerrada me parece que é importante 

comentar que na institucionalização da OBAN no DOI-CODI de São Paulo o que 

acontece? O Tenente Coronel chega para o chefe do Estado Maior do 2º Exército, o 

General Ernani Ayrosa da Silva e diz, olha, você escolhe. Ou eu fico no comando e o 

Fleury sai de cena, ou se o Fleury fica eu quero sair. Quer dizer, eu não consigo 

trabalhar com o Fleury porque ele não colabora. E aí acontece que o Valdir Coelho é 
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transferido com todo o conhecimento que ele tinha acumulado. A OBAN é transferida 

para a seção de informações da 2ª Divisão de Infantaria e o DOI passa a ser assumido 

pelo então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra que é aquele que tinha sido devolvido 

como oficial incompetente, porque o Comandante do 2º Exército entende que o Sérgio 

Paranhos Fleury era peça chave no combate a subversão em São Paulo e que, portanto 

era necessário mantê-lo a despeito de todos os problemas que a atuação do Fleury 

causava para o eixo mais importante do DOI-CODI que era a centralização e 

coordenação das ações repressivas. Então, a gente vê que colaboração e competição 

corriam, no caso de São Paulo, lado a lado. Muitas vezes eu encontrei um interrogatório 

em que na folha verso tinha um texto manuscrito do Fleury em que ele diz: ele já foi 

interrogado pelo DOI-CODI, mas vocês tentem de novo porque eu acho que eles não 

extraíram tudo que tinham para extrair. Então, façam um esforço para ver se a gente 

consegue mais informações. então, ele trabalhava com isso, que teria escapado e ele 

considerava o pessoal do DOI-CODI ou da OBAN meio que incompetente, então, ele 

sempre tentava achar brechas para a atuação deles. apesar dessas desavenças e dessas 

disputas, a lógica que prevaleceu é a de colaboração e troca de informações. a gente vê 

muito presos políticos que passam por diversos órgãos e os documentos vão circulando, 

tanto que eu pude estudar o funcionamento do DOI-CODI a partir da documentação do 

DOPS, porque os arquivos do DOI-CODI supostamente não existem. Certamente estão 

na casa de algum militar, mas enfim, eles não estão acessíveis à pesquisa.  

E o funcionamento do DOPS pressupunha essa colaboração entre as forças. 

Então, é por isso que eu acho que na realidade prevalece essa conjunção de forças.  

Como funcionava então essa colaboração no quesito que eu estudei, que foram 

os interrogatórios de presos políticos? No DOI então, a princípio o que seria o caso 

clássico, o DOI é quem faz a captura, ou se o DOPS faz a captura e encaminha para o 

DOPS, o que seria um caso lógico, o DOI faz os interrogatórios trabalhando dia e noite 

e quando eles acham que o detido já disse tudo que tinha que dizer, eles encaminham 

então para o DOPS. No DOPS, a prisão é oficialmente comunicada e aí se faz um novo 

interrogatório, mas em tese esse novo interrogatório não vai ter novidades, porque ele 

vai seguir o roteiro dos interrogatórios preliminares efetuados no DOI.  

Então, quando as declarações, os interrogatórios do DOPS não coincidem com 

aquelas anteriormente feitas no DOI, a pessoa ou é forçada a dar uma versão coerente 
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ou ela volta para o DOI para passar novamente pelas torturas e pelo tratamento de 

choque até que ele tem um discurso ali coerente com que os agentes interrogadores e os 

agentes de informações esperavam dele. então, quando a pessoa era presa e passava por 

esses diversos interrogatórios no DOI, acontecia muito de um interrogatório para o 

outro, as informações se contradizem, tem lacunas, são confusas, etc.  

Então, quando o pessoal do DOI acha que o preso já disse tudo que ele tinha que 

dizer, ele manda essa documentação junto com o detido para o DOPS junto com uma 

carta de apresentação do preso. Nessa carta de apresentação eles colocam tudo que eles 

acham importante na trajetória desse indivíduo e importante que ele diz, de maneira que 

o pessoal do DOPS já tinha um roteirinho para fazer o interrogatório oficial. Bom, se 

anexa a esse conjunto uma lista de material apreendido junto a esse militante, esse 

suspeito, no aparelho, no veículo ou junto a ele. e esse material então todo é 

encaminhado para o DOPS.  

Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Você pode passar. Aqui 

não, pode passar. Passa, passa, passa.  

Essa aqui é a primeira série, e são as séries de documentos enviados para o 

DOPS pela OBAN. Então, a gente tem a carta de apresentação ou restituição do preso, 

se ele voltou, por exemplo, para fazer uma acareação ou alguma coisa assim, o resumo 

de declarações que é o nome que tinha na OBAN o interrogatório preliminar, a lista de 

material apreendido e a lista de declaração de próprio punho que o detido era obrigado a 

fazer.  então, percebam a estrutura do documento, a ausência de papel timbrado, como a 

sistemática de apresentação dos dados, a ausência de menção a OBAN, vocês não vão 

conseguir ver porque a letra vai estar pequena, mas enfim, não tem menção, não tem 

nada que indique a OBAN e a assinatura do então Major Valdir Coelho. Pode passar, 

por favor. então, aqui a carta de apresentação do trecho que tem esse formato. Aqui esse 

é o modelo do interrogatório realizado pela OBAN. Então, vocês veem que tem ali um 

cabeçalhozinho sublinhado, em seguida essas quatro informações que sempre estavam 

presentes. Filiação, local, e depois outras observações. Então, aqui tem filiação, 

residência, local de prisão e declarou o seguinte, e aí segue o interrogatório. E naquele 

cabeçalho resumo das declarações prestadas por fulano e aí todos os codinomes deles 

entre aspas e entre parênteses. A equipe de interrogatório tal, identificada por uma letra 

e um número no dia tal de tal hora a tal hora.  
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E aqui a lista de material apreendido. E a gente tem muito dessa anotação à mão 

do Major Valdir Coelho dizendo ‘essa importância de X Reais foi apreendida pela 

OBAN. ’.  

Aqui é declaração de próprio punho. E aqui nós vamos ver a segunda série que é 

a série do DOI. E aí é o seguinte, tem a carta de apresentação igualzinha aquela da 

OBAN. Uma folha de rosto que aí é novidade, as declarações que antes lá eram resumos 

de declarações, e aqui declarações, lista de material apreendido e a partir de um certo 

momento aparece essa ficha médica, que é uma ficha absolutamente sumária, que 

basicamente fazia diferença entre vivo ou morto. Porque todo mundo estava bem.  

Difícil você encontrar uma ficha médica que diz que a pessoa apresenta 

problemas disso ou daquilo. Estava todo mundo ótimo.  

Aqui é a folha de rosto, vocês veem como é mais oficial, tem toda uma cara 

mais... ela é preenchida, muito mais informações, aqui o interrogatório em si, 

preliminar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é esse 

interrogatório preliminar? 

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Esse interrogatório preliminar era o 

interrogatório que era feito no DOI, e que era feito, digamos, esse interrogatório ilegal, 

porque era feito antes da pessoa ter a prisão dela oficializada. Então, era esse o roteiro 

que depois o pessoal do DOPS seguia para fazer o interrogatório oficial. Mas digamos, 

todo esse processo de convencimento da pessoa dizer tudo que sabe, dizer de maneira 

coerente e etc. todo esse processamento do indivíduo, esse amaciamento, enfim, era 

feito no DOI. Então, quando a pessoa chegava no DOPS em tese, ela já estava prontinha 

para dar a versão que eles queriam.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas é real? Porque tem 

João Amazonas, Pedro Pomar, Mauricio Grabois...  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Então, aqui nós temos um que mostra o 

organograma do PCdoB. Então, e aí não importa muito, claro, esses organogramas ao 

decorrer do tempo eles vão sendo alterados porque as pessoas vão caindo, e muda outra 

chefia. Então, eles vão tentando acompanhar. Bom, já pegamos esses que são os 

cabeças. Agora quais nós temos que pegar? Agora são esses outros. Então, eles vão 

seguindo assim a evolução das organizações. Pode passar, por favor. então, aqui depois 

cada um, eles querem saber, quem ocupa, quem não ocupa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica um pouquinho 

melhor.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Vamos lá. |Tem o organograma. Então aqui, 

direção nacional, fulano, beltrano, primeiro como é que é a estrutura da organização. 

Depois da estrutura da organização, nós temos aqui os componentes. Então, na direção 

nacional. quem é da direção nacional? fulano, beltrano, cicrano. Quem é da direção 

nacional de São Paulo? fulano, beltrano, cicrano. Então, vamos observar aqui algumas 

coisas. O carimbo ali do DOI-CODI. A assinatura do Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

que vocês leem Ustra lá em cima. Aqui completado a mão o organograma do PCdoB do 

Brasil, e isso eu acredito que sejam os analistas de informação que acrescentavam. A 

gente sabe que esse organograma, não está dito aqui, mas a gente sabe que é do PCdoB, 

então, a gente coloca. Aqui por exemplo, vocês estão vendo que os nomes todos estão 

assinalados. Então, você mostra que os nomes estão sendo anotados por alguém. Aqui 
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eu estou vendo, completado PCdoB, muitas vezes tem essas anotações. Ás vezes, por 

exemplo, tem um nome incompleto que o depoente falou de maneira incompleta e o 

agente de informação vai lá e esse aqui é o fulano. E aí ele escreve a mão para que saiba 

a quem está se referindo. Porque o militante não sabe o nome completo, ou não quis 

dizer, mas o agente sabe.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí está reproduzido 

no livro, ou não? 

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Tem alguns exemplos. Eu estou com o meu 

computador aqui, tem vários. Eu posso deixar com vocês alguns exemplos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A descrição vem toda de 

forma. Esse exemplo entra no conteúdo. E isso interessa bastante.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Esses documentos todos da OBAN, do DOI-

CODI, esse do Z5019 que foi o que eu estudei está todo fotografado e eu tenho isso 

organizado por nomes. Então, a hora que vocês quiserem... eu quero os interrogatórios 

do fulano, então eu posso encontrar isso e passar para vocês. Todos os interrogatórios 

de tal dirigente. O que eu tiver eu organizei dessa forma.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Inclusive com a cadeia de 

comando dos agentes e tal, ou só das vítimas? 

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Só das vítimas, porque aí essa é uma 

característica dos arquivos da repressão política. O que nós temos disponível, porque o 

que acontece com os arquivos...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então conclui a tua... aí a 

gente abre. Fique a vontade.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Então pode passar, por favor. aqui é a lista de 

material apreendido junto com aquela pessoa, e aqui é a ficha médica. E vocês estão 

vendo que a ficha médica é absolutamente informal. A pessoa preenche a mão ali, tem 

só um risquinho. Então, nome, estado geral, cabeça, pescoço, tronco, membros 

superiores, membros inferiores ou marcha. Se a pessoa é capaz de andar ou não. mas 

vejam, não tem mais nada. e eu coloco no livro agora, não me lembro exatamente qual é 

a data, isso aparece na minha documentação a partir de uma determinada data. Difícil 

saber se ela é anterior ou não, porque nós dependemos dos arquivos para descobrir essas 

coisas.  

Aqui tem outra forma de organização desses documentos que eu também queria 

relacionar que é o seguinte, nesses arquivos o que nós temos, é isso organizado por 

militante ou por depoente. Então, nós temos tal pessoa, a carta de apresentação e todos 

os interrogatórios a que essa pessoa foi submetida. Tem uma outra forma de 

apresentação que é essa que só aparece no DOI-CODI que é assim, lista de detidos no 

intervalo de tal hora a tal hora. Ou seja, o intervalo de tempo que equivale ao turno de 

uma equipe de interrogatório. E aí vem todos os nomes das pessoas que foram 
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interrogadas naquele momento e os interrogatórios ou resumos de declarações daquele 

dia. Então, a gente tem vários de várias pessoas diferentes. Pode passar que aqui tem um 

exemplo. Aqui então as declarações dessas pessoas. então, a gente sabe que essas todas 

foram interrogadas naquele turno. E aqui a gente tem quando é curto, a gente tem até 

mais de um interrogatório em uma mesma página, dividindo as pessoas que estavam 

listadas.  

E depois nessa série vem também a grade de presos. Tem o local da prisão 

dessas pessoas, qual foi a equipe que prendeu, e se a pessoa está lá ainda ou se já saiu. E 

os nomes e os codinomes. Pode passar, por favor.  

Depois a gente chega lá. essa, como eu comentei, as chefias todas dessas equipes 

são de Oficiais das Forças Armadas. Cada uma das três equipes de interrogatório eram 

compostas de seis agentes, isso no DOI, entre policiais e militares. Mas cada turma de 

interrogatório era comandada pelo Oficial com patente de Capitão. Então, a gente tem 

aqui não só, são militares predominantemente do Exército, como eles tem uma patente 

mínima. Ou seja, não é a ralé das Forças Armadas que comanda os interrogatórios. De 

preferência, segundo apostila do sistema de segurança externa, com curso da escola de 

aperfeiçoamento de policiais e o curso superior de administração de empresas ou 

economia. Então, não é qualquer um que coordena essas turmas de interrogatórios.  

Essa associação de competências dentro do órgão entre as polícias e os militares, 

ela se faz em meio a uma série de preconceitos, quer dizer, o tempo todo tem 

colaboração e tem disputa também, porque os policiais achavam que os militares não 

tinham experiência no campo em que eles já trabalhavam a muitos anos, que eram 

despreparados para realizar investigações, e que eles tinham pouca fineza e 

sensibilidade política. Por exemplo, que o Sérgio Paranhos Fleury fazia na atuação do 

DOI-CODI. Para os militares os policiais eram corruptos, incapazes, desonestos, 

incompetentes, preguiçosos. Então, a gente vê como o tempo todo estão trabalhando em 

conjunto, mas tem é preciso levar em consideração. E aí é uma questão interessante que 

eu falo desse ponto da militarização. Os militares aproveitavam os agentes da polícia 

não só para aproveitar os conhecimentos acumulados deles, mas também para 

economizar os efetivos do Exército, de maneira a minimizar o desgaste da instituição 

nesse tipo de atividade.  
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E, no entanto, eram eles que tomavam todas as decisões e que estavam no 

comando das operações. Por exemplo, no DOI-CODI de São Paulo do 2º Exército, o 

efetivo era de mais de 250 homens e desses menos de 80 pertenciam as Forças 

Armadas. Os outros eram segundo documentos, apostila do sistema de informações 

deles. no entanto a gente pode dizer que tem uma comunidade aí de interesses, porque 

eles são submetidos a condições de trabalho muito semelhantes. Então, essas tensões de, 

de repente encontrar com colegas de outras forças e serem perseguidos e serem 

confundidos com militantes ou o medo que eles sentiam, por exemplo, depois do 

atentado à Sede do 2º Exército que fossem jogar uma bomba dentro das dependências 

do DOI-CODI. Morriam de medo disso. Então, esse tipo de ação e o tipo de atividade 

que incorria, inclusive a clandestinidade dos métodos, a ilegalidade dos métodos 

acabava também estabelecendo uma certa solidariedade entre eles.  

Então, são normas de segurança diferenciadas, os policiais eram chamados de 

Capitão e os Oficiais eram chamados de Doutor. Eles se chamavam por codinome, de 

maneira que as pessoas não pudessem reconhecê-los. Os nomes, atividades, operações, 

todas eram realizados em sigilo. Então, por exemplo, quando eles avisavam o pessoal de 

tal força policial que eles precisavam de efetivo para realizar uma captura de tal pessoa, 

claro que eles não davam todas as informações. eles diziam, olha, tem um fulano assim, 

e nós precisamos capturá-lo. Então, preciso de tantas viaturas, preciso de um esquema 

assim, preciso de uma pessoa ali, outra ali, e outra ali. Mas claro que eles não 

compartilhavam essas informações.  

 Bom, como eu comentei, os turnos de trabalho são de 24 horas. Os 

interrogadores então, eles entravam segundo Marco Antonio Tavares Coelho, que esteve 

preso no DOI-CODI, eles entravam às sete horas da manhã, tinha um tempo de 

preparação digamos assim, que eles recebiam o roteiro do que eles precisavam fazer, 

dos agentes de informação e depois trabalhavam às 24 horas seguintes. E ficavam então 

até às sete horas do dia seguinte. Bom, o Carlos Alberto Brilhante Ustra inclusive se 

refere ao pessoal do DOI-CODI como uma família. Éramos e continuamos como uma 

família. Inclusive esse grupo do TERNUMA, o pessoal se reúne, fazem churrasco, eu 

tenho uma colega pesquisadora que inclusive foi convidada para o churrasco do 

TERNUMA, convite que ela declinou muito delicadamente, mas bom, no entanto essa 

família reproduz as desigualdades presentes na sociedade brasileira porque vejam, as 

turmas de busca e apreensão, esse pessoal que fazia o trabalho mais pesado, aí não 
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precisava ter esse mesmo nível hierárquico e em geral eram pessoas de mais baixa 

patente que se ocupavam ou policiais que se ocupavam dessas atividades.  

Em termos das influências externas, aqui muito rapidamente, todo mundo fala 

sempre da matriz estadunidense, ou da questão da doutrina de segurança nacional, que a 

própria escola superior de guerra foi criada em 49 seguindo um exemplo do National 

World College dos Estados Unidos, da aproximação dos militares brasileiros e 

estadunidenses no decorrer da 2ª Guerra Mundial, da criação de uma certa 

camaradagem. E esse apoio que é bastante comentado e no tal do livro de entrada do 

DOPS se descobriu recentemente essa presença de elementos diplomáticos dos Estados 

Unidos, esse apoio vem dessa questão doutrinária, tem a questão também de 

treinamento nas escolas das Américas, principalmente para os agentes que trabalhavam 

com torturas. Tudo isso precisa ser muito melhor investigado, conhecido, porque é 

preciso entrar nos arquivos dessa Escola das Américas, estadunidense. E mais 

concretamente ela vem também a partir de sessão de equipamentos, cursos de formação 

também oferecidos no Brasil. tem a história do Dan Mitrione, mas pouco se fala fora da 

Academia de uma matriz francesa também da repressão política. E hoje eu assisti uma 

mesa na Universidade de São Paulo no departamento de História em que estava se 

falando do treinamento dos torturadores do Uruguai, e interessante porque o torturador 

que foi entrevistado, ele está em um documentário e dizia, nós fomos treinados pelo 

Mossad, que é o Exército israelense.  

Coisas que se conhecem muito pouco. Então, a gente fala muito dos Estados 

Unidos e acaba desconhecendo um pouco outras influencias, então, isso tudo precisa ser 

estudado. No caso da matriz francesa, é o pensamento sobre a guerra revolucionária que 

é desenvolvido ao longo da guerra promovida pela França contra a Indochina no 

primeiro momento, que depois se torna Vietnã e, sobretudo na guerra da Argélia em que 

se cria então todo um corpo doutrinário e de estratégias de combate a isso que se chama 

de inimigo interno, de luta, de independência das colônias francesas.  

Então, a teoria francesa coloca no controle de informações e na unificação dos 

comandos político e militar as armas centrais para o combate do que eles chamam de 

guerra revolucionária, e essa guerra revolucionária pode ser uma guerra promovida por 

organizações que querem fazer ainda, estabelecer a independência do país, pode ser por 
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organizações comunistas, pode ser por organizações trotskistas, enfim, não importa. 

Tudo é guerra revolucionária.  

Então, nós temos aqui uma estratégia de combate que responde a uma ação 

psicológica e doutrinação ideológica do inimigo então a qual é preciso responder 

também uma doutrinação psicológica com uma propaganda, e isso ajuda a explicar, por 

exemplo, o processo de propaganda ufanista do Brasil durante a ditadura militar. 

‘Brasil, ame-o ou deixe-o’ ou ‘Para frente, Brasil’, que faz parte dessa campanha que 

está no centro também da atividade repressiva que é o combate desse campo que é o 

campo psicológico dessas ideologias. E o DOI tem uma estrutura operacional muito 

parecido com o Détachement Opérationnel de Protection que é o Destacamento 

Operacional de Proteção, DOP, então, uma sigla muito parecida que é um destacamento 

criado pelos franceses na Argélia que era subordinado ao 2º (ininteligível – termo em 

língua estrangeira) que é a seção do Exército Frances e que tinha a mesma configuração. 

Então, é um organismo militar de composição mista, policiais e militares cujo 

contingente varia de acordo com a necessidade de cada operação.  

Então, e no qual os interrogatórios sob tortura tem um papel preponderante, já 

que o acesso à informação é digamos o eixo à repressão política. Então, essa guerra 

comporta naturezas distintas, políticas, sociais, econômicas, psicológicas, militares. Eu 

já vi, por exemplo, boletins do SNI em que eles dizem, tem uma tal situação que é de 

penúria, de miséria em tal lugar e etc. é preciso dar uma resposta a isso porque senão os 

subversivos vão explorar essa situação e vão conseguir mais adeptos por conta da 

situação dessa população. então, vejam que tem esse tipo de preocupação por parte dos 

militares.  

Além dessa matriz então, matriz estadunidense, matriz francesa e as outras que 

ainda estão por mapear, a própria matriz nacional e eu sempre chamo a atenção para o 

fato de que o uso da tortura é algo na história do Brasil de longa tradição, de longa 

duração e que é um aproveitamento desse know how brasileiro também. e há um 

orgulho por parte desses agentes da comunidade de repressão de informações, no 

sentido de ter desenvolvido porque acontece que eles aproveitam essas matrizes, mas 

eles também fazem a sua própria leitura, a sua própria readequação a situação nacional e 

eles se orgulham muito de ter importado essa técnica de obtenção de informações para 
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países do CONE SUL. Todo mundo fala muito, por exemplo, da presença de agentes 

brasileiros no estádio nacional do Chile quando do golpe do Pinochet.  

Em termos, eu não sei se vocês já estão exaustos e querem partir para as 

perguntas ou se eu posso falar um pouco do histórico de atuação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conclui. Alguém precisa 

sair e precisa fechar alguma matéria, alguma coisa, que queira interromper e perguntar 

já? Podemos prosseguir?  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Em termos da trajetória de maneira bastante 

simplificada, eu divido nessas três partes que foi o que eu consegui identificar a partir 

da bibliografia sobre o tema que são em primeiro lugar a destruição das organizações de 

esquerda, em particular as armadas, mas não apenas, o combate aos Partidos 

Comunistas e depois as ações comunistas de direita. É bem interessante e o Élio Gaspari 

chama a atenção para isso, é uma coisa que a gente observa, que a trajetória dessa 

chamada comunidade, dessas forças repressivas ao decorrer do tempo, lembra muito da 

trajetória desse núcleo repressivo também francês, do Exército na Argélia. Ou seja, se 

começa por um momento de desarticulação das organizações, no caso da luta pela 

independência, então, quem quiser assistir ‘A batalha de Argel’, lá tem uma boa 

explicação de como esses agentes agiam. Então a identificação dos organogramas, a 

eliminação das pessoas que constam nesses organogramas e depois nós temos um 

momento em que na política francesa, inclusive por conta do desgaste da utilização da 

tortura, do ponto de vista político se dá uma espécie de um recuo, então, o General 

Charles, Presidente da França na época ele então acaba abrindo negociações em favor 

da independência da Argélia. E esses agentes franceses ficam absolutamente 

enfurecidos, até porque eles se sentem extremamente traídos pelo Charles, e aí eles 

passam para as ações de terrorismo de direita. Tem aquela organização, OAS, que 

começa a promover uma série de atentados. Então, isso acontece um pouco parecido no 
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Brasil também e esse terrorismo de direita vai se desenvolver, sobretudo a partir da 

abertura até porque ainda na distinção do Geisel tem também um certo desafio a política 

de distinção, mas ainda na distinção a gente tem uma atuação forte da repressão política 

enquanto tal. Mas aí depois conforme esse núcleo vai sendo desbaratado eles partem 

então para atividades terroristas.  

Em termos da destruição das organizações de esquerda, sempre é bom falar 

dessas duas inflexões de peso, primeiro o fim do privilégio da classe média em termos 

de eles também serem submetidos à tortura, que não era uma coisa comum na história 

política do Brasil e a outra inflexão, o envolvimento em larga escala das Forças 

Armadas na repressão policial e no emprego da tortura. E essas duas inflexões são 

apontadas pelo historiador Jacob Gorender falecido há pouco.  

Em janeiro de 1971 há uma mudança de orientação. A partir desse momento o 

General Humberto de Souza e Melo que é Comandante do 2º Exército passa por uma 

política bastante voltada ao extermínio, então, eles vão, tem que entrar matando mesmo. 

E nesse sentido o que na bibliografia a gente consegue reconhecer como alguns alvos, já 

que aqui, diferente da Argentina a política não foi de assassinato massivo dos militantes, 

tantos que vários sobreviveram, mas é de estabelecer então uma política seletiva de 

aniquilamento. Então, os dirigentes das organizações de esquerda, a gente percebe 

muito claramente nos interrogatórios e como esse é um dos temas importantes, os 

banidos que retornavam, os treinados em Cuba, que tinham recebido treinamento em 

Cuba e retornavam, os ex-presos políticos que voltavam a atuar clandestinamente e os 

participantes de ações armadas com particular impacto nos órgãos repressivos.  

Então, por exemplo, justiçamentos, a bomba do 2º Exército, então, tem algumas 

ações que são vingadas, digamos assim. Inclusive eu me lembro de uma pessoa em um 

debate que chamou a atenção, aquele documentário sobre o Boilesen que saiu 

recentemente, o Cidadão Boilesen tem uma cena bastante interessante em que ele está 

sendo entrevistado se não me engano, é o filho do Boilesen. E que daí perguntam para 

ele, e aí, essas pessoas... você quer vingança, quer justiça e etc. por conta do assassinato 

do seu pai, e aí ele responde alguma coisa e em seguida passa o plano para o destino que 

tiveram os militantes que estavam envolvidos nesse justiçamento. E a gente vê que bom, 

eles foram eliminados. Então, já foi feita entre aspas, justiça ou vingança, chame como 

quiser.  
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Então, o que eu quero chamar a atenção aqui que isso é uma novidade é que a 

gente sempre fala muito das organizações militares, as organizações de esquerda 

armada, mas eu encontrei um documento que me chamou a atenção em que ele diz 

assim, sob o ponto de vista desse destacamento, é o Ustra falando, os órgãos de 

informações estão dando uma ênfase demasiada organizações ditas militaristas, e aí ele 

cita a ALN, o MR8 e VPR, colocando as ditas marxistas (POC, AP, POLOP, OCML e 

PO) em uma situação secundária. Como se as mesmas não oferecessem perigos 

eminentes para a segurança nacional. é bom ressaltar que as organizações militaristas 

apesar de não estarem completamente dizimadas, não tem conseguido uma penetração 

no seio do povo em decorrência dos seus atos sanguinários.  

Assim a equipe, nos últimos documentos apreendidos da VPR verifica-se que 

vários dos seus militantes são concordes em afirmar que sua linha política não tem 

conseguido angariar militantes e nem mesmo simpatizantes. Então, ele comenta da 

necessidade de prestar atenção nessas organizações marxistas e aqui tem duas coisas 

que eu gostaria de observar. Primeiro perceber como eles entram nos meandros das 

organizações de esquerda, como eles dominam esse vocabulário, e muitas vezes a gente 

fica surpreso nesses documentos, de ver como eles utilizam toda a estrutura de 

dialógica, de pensamento, de vocabulário das esquerdas, e a outra questão é que não 

basta ser organização armada. Quer dizer, o perigo não tá apenas no confronto direto. 

Então, isso põe por terra o argumento de que a repressão é uma resposta às ações da 

guerrilha urbana, porque na realidade isso vai ser bem claro também depois na política 

de perseguição à cúpula dos Partidos Comunistas. A questão não é só o enfrentamento, 

é o fato de que esses órgãos, esses partidos estão procurando digamos na opinião deles, 

doutrinar as pessoas e estabelecer esse combate em outras vias também que não apenas 

nessa armada.  

Então, dentro dessa lógica a suspeita não tem fim. Porque bom, aí pode ser um 

grêmio de colégio, uma reunião de bairro, em qualquer lugar você pode considerar que a 

segurança nacional está em risco, porque ela está em toda parte. O recurso de 

desaparecimento de preso político embora existente desde 64 passa a ser empregado 

com mais frequência e aumenta expressivamente a partir de 1971, o auge é 1974 com a 

guerrilha do Araguaia, e esse aumento se explica pelo desgaste das versões de suicídio, 

tiroteio, atropelamento, tentativa de fuga e enfim, que eram dadas a essas mortes. Em 

1972 tem a criação desses grupos clandestinos que são mencionados pelo Ex-Sargento 
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Marival Dias Chaves do Canto, que fala inclusive desses diversos centros de tortura e 

assassinatos mantidos pelo 2º Exército e isso também precisa ser bastante investigado 

em minha opinião, quer dizer, quem emprestava esses centros, quem eram essas 

pessoas, exatamente onde eram, localizar a casa na zona sul de 72, a do bairro Ipiranga 

em 73, a de Itapevi e a famosa fazenda 31 de Março em Parelheiros.  

A gente percebe já a partir de 74 que há um deslocamento da preocupação nos 

interrogatórios que antes eram muito centrados nessas organizações clandestinas, e aí 

passam a direcionar para os Partidos Comunistas e em especial eles se preocupam muito 

com a instalação do Partido Comunista com o MDB e a participação de alguns dos 

elementos nas próprias eleições como candidatos.  

Então, tem um documento de março de 75 que analisa a estrutura da política do 

PCB em relação às eleições e do MDB em que se fala do desmonte do Jornal Voz 

Operária, e lá eles consideram que o MDB é um mero apêndice, quer dizer, enfim... os 

exageros e as interpretações do pessoal da repressão.  

Bom, tem esse último esforço então repressivo durante o Governo do general 

Geisel, a ofensiva anticomunista, então, tem tanto a ideia de completar o trabalho que 

tinha sido iniciado com as organizações de esquerda, justificar a existência do aparelho 

repressivo e aí colocar uma exacerbação do perigo e então, nós precisamos estar 

atuantes, precisamos estar vigilantes e claro, um desafio ao projeto de extensão política 

do Governo Geisel já que há essas tensões também dentro da própria cúpula das Forças 

Armadas sobre os rumos da ditadura militar. então, tem um documento de janeiro de 

1975 que levanta toda a hierarquia do Partido Comunista Brasileiro e que faz um 

estabelecimento de quem são as pessoas importantes da cúpula do Partido Comunista e 

depois essas pessoas são sistematicamente encontradas, localizadas e assassinadas.  

Com essas eleições de 1974 e essa ampla vitória do MDB o DOI a gente percebe 

que ele se prepara para uma guerra, ele se prepara para uma nova ofensiva, e aí já sob o 

comando do Tenente Coronel Audir Santos Maciel e do Major Dalmo Lúcio Muniz 

Cirilo. Então, esse documento que eu citei, ele fala, por exemplo, do Orlando da Silva 

Rosa Bonfim Junior, do Élson Costa, do Iran da Lima Pereira que eram todos dirigentes 

do PCB e que depois foram assassinados.  
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E aqui vale uma citação de uma fala do General Dilermando Gomes Monteiro de 

1976. Ele era o comandante do 2º Exército e do CODI de São Paulo. ele dá essa 

entrevista para a Veja em que ele fala dessa mudança da estratégia de repressão política. 

Eu vou citar o trecho. Naquela época, falando da época do antecessor dele, o General 

Ednardo D’Ávila Melo. A forma de combater o terrorismo tinha que ser um pouco mais 

dura, mais violenta do que combater apenas confabulações. E foi essa orientação que 

imprimi no meu comando. Terrorismo se combate à bala. Então, se o inimigo está 

armado, eu estou armado. Se o inimigo reage à bala, eu tenho que atirar nele. e aí é 

combate. No comando dele ainda se estava tratando o problema de subversão com a 

dureza idêntica que se havia na época dura do terrorismo. Então, prendia-se muita gente 

para se conduzir através do depoimento dessas pessoas aos cabeças. Aqueles que são os 

verdadeiros subversivos que quase sempre não são encontrados. Mudando esse modo de 

agir de conformidade com essa nova tática usada por eles, nós conseguimos mudar a 

condição. Quer dizer, em vez de eu sair catando uma porção de pessoas ouvi-las para 

depois ir buscar os cabeças, eu preferia guardar as minhas observações, as minhas 

pesquisas, até o momento certo para ir buscar. E esse nós vamos pegar. Fizemos isso 

várias vezes em São Paulo, foi apenas uma mudança de tática.  

Então, nós estamos vendo uma tática mais massiva de repressão política no 

momento e no segundo momento uma mais seletiva nesse contexto. Nesse jogo de 

forças então desse núcleo repressivo com o Presidente Geisel, tem seu auge nessas 

mortes seguidas, eu tinha notado três, mas o Ivan me disse que são quatro. Então, tinha 

começado pelo Tenente Coronel da Polícia Militar José Ferreira de Almeida em agosto 

de 75, depois já do jornalista Vladimir Herzog em outubro do mesmo ano, e do ano 

seguinte do operário Manoel Fiel Filho.  

Então, todas elas ocorrem no DOI de São Paulo sob a justificativa de 

enforcamento, e é interessante porque o primeiro, quer dizer, o Vladimir Herzog teria se 

enforcado com um cinto, o Manoel Filho com uma meia. Não sei, um cinto, uma meia. 

Todos com o cinto.  

Bom, eu tenho uma fala de um militante de esquerda que esteve preso nesse 

período no DOI de São Paulo e que fala das conversas que ele ouviu entre os agentes 

que dizia aos risos que o próximo ia se enforcar com um lenço de papel. Para mostrar 
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como essas versões eram acintosamente falsas. E até o fato dessas versões serem tão 

obviamente falsas eram de fato um desafio ao Governo do Geisel. E a política dele.  

O fato de o Geisel nesse período ter afastado depois do Manoel Fiel Filho a 

cúpula da repressão, então o Comandante do 2º Exército Ednardo D’Ávila Melo, o 

Secretário de Segurança Pública Coronel Erasmo Dias e o Tenente Coronel Audir dos 

Santos Maciel, que era o chefe do DOI, mostra que quando as coisas saíam do controle, 

essa comunidade de informações eram devidamente enquadradas. E isso era muito claro 

porque logo depois desses episódios tem a chacina da Lapa, em que são assassinados 

dirigentes do Partido Comunista do Brasil. e aí é interessante a gente observar como 

essa lógica da autonomia, é uma autonomia controlada muito claramente, porque é só 

sair um pouquinho dos trilhos que se controla. Então, está muito clara essa questão de 

quando se era tolerante e quando não se era. Nesse momento da chacina fica claro que é 

necessário utilizar outras versões. Então, se usa a versão do tiroteio, da tentativa de fuga 

etc., e depois dessa chacina da Lapa a tortura continua sendo empregada, mas não tem 

casos dessa natureza.  

Na monografia preparada em 1978 dentro da escola de comando do Estado 

Maior do Exército pelo Major Freddy Perdigão Pereira, que serviu no DOI de São 

Paulo, no do Rio de Janeiro e no centro de formações do Exército e no SNI, ele faz 

então essa estatística de presos pelo DOI de 69 a 77, presos pelo DOI 2541 pessoas, 51 

mortos, presos e mortos no DOI vindos de outros órgãos, três, aparelhos estourados 274, 

automóveis apreendidos, 376. Gráficas seis, e dinheiro apreendido, 915 mil cruzeiros e 

78 mil 585 dólares. Então, está claro que há uma apreensão que inclusive foi negada 

pelo Ustra recentemente do dinheiro dessas organizações e desses militantes. 

Bom, o último capítulo dessa história é do terrorismo de direita. Então, há várias 

ações protagonizadas por agentes clandestinamente dos DOIs, e isso também enfim, tem 

alguns trabalhos, mas é preciso investigar de forma mais atenta e claro que eles se 

devem essa resistência a entregar o ouro. Quer dizer, a permitir que a distinção 

ocorresse, a abertura ocorresse e a atuação deles perdesse lugar. Sobre o fim do DOI-

CODI, a Débora Neves então que está cuidando desse processo de tombamento, ela me 

enviou esse documento aqui que foi um pedido que ela fez recentemente ao Exército, 

pedindo, solicitando informações sobre o fim do DOI-CODI. Porque até então eu não 

tinha nada que me dissesse exatamente quando termina, quando é extinto o DOI. Na 
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bibliografia isso é vago, e esse documento que enviaram para ela, que não é uma cópia 

do documento original, mas eles colocam um trecho apenas, diz que o órgão foi 

terminar, foi extinto oficialmente mas de maneira muito discreta, em 1978.  

Oi? Quando, junto com o fim do AI5. Agora, as funções do órgão são 

reabsorvidas pela 2ª Seção do Exército e voltadas mais para informações da área militar 

e isso está colocado aqui. Do ponto de vista dos interrogatórios a gente vê que a partir 

desse momento alguns são efetuados no DOPS, já outros pela Polícia Federal. Em 

termos dos mortos no DOI de São Paulo, pela minha contabilidade, essas contabilidades 

mudam porque depende dos critérios que você utiliza e das informações que você 

dispõe. Ao todo foram 10 os desaparecidos políticos dentro do DOI de São Paulo dentro 

de um universo total de 58 mortos, distribuídos entre 69 e 76, que é uma estimativa 

conservadora porque não levam em conta os assassinatos em centros clandestinos, 

controlados pelo DOI ou situações como essa, por exemplo, em que a pessoa morre fora 

do órgão. Se nós contabilizarmos mortes em decorrência das torturas sofridas nas 

dependências do órgão, logo depois esse número sobe para 60. Eu tenho a lista e posso 

passar depois para vocês, e em termos dos interrogatórios, as sessões podiam variar, o 

tempo da sessão podia variar enormemente. E nós temos, por exemplo, integrantes do 

GTA, do Grupo Tático Armado da ALN, tiveram 32 sessões e totalizou 110 horas de 

interrogatório, um outro militante... desculpa, teve alguma desorganização nas folhas 

aqui que não... não tenho a sequência, mas enfim, eu tenho os dados e depois eu posso 

fornecer isso com mais (ininteligível).  

Os temas dos interrogatórios principalmente são ingressos por militância, os 

delitos em si, apontar altos militantes, os locais de reunião, pontos, aparelhos, conhecer 

as organizações, então, estrutura, organograma, rachas, estratégias políticas e militares, 

fontes de financiamento, armas, munições, convenções políticas e é muito 

impressionante os interrogatórios porque ás vezes parece que são dois militantes dentro 

de uma reunião da organização, tamanha a utilização dessa lógica da militância política 

de esquerda. Eu diria que teriam esses interrogatórios pelo menos três funções distintas.  

A primeira, identificar outros militantes localizar outros pontos e aparelhos para, 

enfim, para poder atingir outras pessoas, o conhecimento do inimigo, então tem muito 

essa pergunta sobre como essa pessoa ingressou na organização ou na militância política 

e então conhecer as organizações, estrutura de funcionamento, rachas e etc. e uma 
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terceira ordem que seria das intencionalidades do interrogado. Então, qual é o grau de 

envolvimento, qual o grau das convicções políticas, se ele sabia o que estava fazendo ou 

não sabia e por aí vai.  

Para chegar ao último ponto, só algumas coisas então do debate historiográfico e 

político e eu acredito que essa autonomia, ela nunca existiu completa, quer dizer, é 

sempre uma autonomia controlada, sempre com o estímulo e anuência das altas 

hierarquias. O sistema foi pensado e construído nesses moldes, foi uma opção, em 

termos de se a ditadura foi civil militar ou militar, me parece que sim. A participação de 

civis tem que ser localizada, eles deram apoio ao golpe, deram sustentação ao regime, 

nós vemos que as pastas de Economia e da Justiça do Ministério eram ocupadas por 

civis, o Delfin Neto e o Gama Silva contribuíram inclusive com o financiamento da 

OBAN. No entanto fica muito claro o caráter militar do sistema repressivo, o 

enquadramento o tempo todo dos militares para esse sistema todo.  

Eu vou parar por aqui para enfim, termos tempo de começar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Thais quer fazer uma 

pergunta.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Meu nome é Thaís Barreto, eu trabalho na 

assessoria da Comissão. Tem muita gente acompanhando, jornalista, imprensa e on line 

também. tem um repórter do Correio Brasiliense que se chama Hector Medeiros que ele 

enviou a seguinte pergunta: Gostaria que ela falasse mais da participação empresarial, e 

da aliança civil militar. em nome de quais interesses reais eles agiam? 
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A SRA. MARIANA JOFFILY – Bom, essa associação com os empresários eu 

conheço pouco porque os arquivos que eu estudei, esse é o problema do trabalho dos 

historiadores, nós dependemos dos arquivos, não tem nenhuma referência a esse tema. 

No entanto parece que tem uma tese no Rio de Janeiro e eu até preciso descobrir quem é 

a autora. Mas eu lembro ter ouvido de que tem uma tese já defendida sobre essa relação 

entre empresários e ditadura militar. então, algo recente, mas eu não vou poder dar a 

referência precisa porque eu não tenho o nome da pessoa. E até me interessei e é uma 

das coisas que está na minha lista de preocupações.  

Sobre a questão aliança civil militar é um pouco como eu falei, quer dizer, eu 

acho que teve sim uma aliança, mas eu acho ainda que é uma ditadura militar, porque os 

militares tiveram controle do aparelho do Estado, quer dizer, eles decidiram quando um 

civil podia ocupar ou não podia ocupar a base, e que civil podia ou não ocupar. Então, 

tem muito claro isso, quer dizer, se estava seguindo a cartilha deles, muito bem, somos 

aliados. Agora, se não estava seguindo, não. e isso que cria depois de um determinado 

momento um isolamento político dos militares na sociedade brasileira. Amplos setores 

da sociedade passam para a oposição de uma hora para outra, aqueles que estavam 

apanhando de repente se voltam para o Governo militar justamente porque ficaram sem 

espaço.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Sobre o fato de existir tortura, se na sua pesquisa 

algum documento evidencia o acompanhamento, a sabedoria dessas pessoas que 

financiavam esse centro de repressão.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – A minha documentação não tem uma linha 

sobre tortura. Por isso eu tive que usar, complementar os interrogatórios com o acervo 

do Brasil Nunca Mais, que havia as denúncias dos indivíduos que tinham passado pelo 

DOI-CODI de São Paulo. então, eu faço o cruzamento. Aí eu olho, por exemplo, o que 

ele disse no interrogatório e o que ele depois disse na auditoria de como ele foi tratado 
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naquele momento. Então, esse é um aspecto, aliás, só para responder também a pergunta 

que o Deputado me fez sobre esses arquivos. Para começar não é um arquivo...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, deixa eu fazer a 

pergunta direito. Explica um pouco a metodologia do seu trabalho. quais os arquivos 

que você teve acesso, porque embora o seu trabalho esteja muito bem feito e muito bem 

organizado, eu tinha uma expectativa que você ao apresentar esses organogramas 

tivesse os nomes das pessoas que lá trabalharam. Então, queria que você explicasse qual 

a metodologia, quais os arquivos que você acessou e se tem os nomes das vítimas, 

alguma coisa aparece. E se das vítimas está tudo no livro ou tem material que está fora 

do livro que não foi publicado o material.  

Mas o que a gente teria mais interesse é da cadeia de comando mesmo. Além 

dos Generais, Comandantes e Delegados.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Bom, então para começar, eu trabalho com 

dois acervos. O arquivo do DOPS de São Paulo e esse do Brasil Nunca Mais em que eu 

peguei apenas as denúncias dos torturados nas auditorias militares. Então, o que nos 

interessa aqui é pensar a repressão em si, que também é do meu interesse. No arquivo 

do DOPS, eu trabalho com uma parte do arquivo do DOPS, e é um dossiê chamado 

5019 que tem alguma coisa em torno de 237 pastas e que tinha vários documentos do 2º 

Exército da OBAN e do DOI-CODI. O acervo do DOPS é gigantesco, então, eu tive que 

fazer um recorte e trabalhar com esse dossiê. Nesse arquivo quando eu vi que tipo de 

documentação tinha, a grande predominância era de interrogatórios preliminares. Então 

eu fiz esse recorte. As histórias são muito dependentes da fonte, a gente vai fazendo as 

escolhas de pesquisa conforme a documentação disponível para trabalhar esses temas. E 

aí uma das grandes dificuldades que eu tive trabalhando com esse material somente, 

uma das características do acervo da polícia e dos órgãos de informação e etc. eles são 

voltados para a perseguição. Talvez um arquivo do DOI-CODI que nós não sabemos se 
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existe ainda, talvez ele tivesse uma parte em que ele tratasse, e aí seria preciosíssimo, a 

questão funcional, quem eram os agentes, quando entrou no órgão, quando que saiu, 

qual era o material utilizado, de onde vinha o financiamento, como essa verba era 

administrada. Mas infelizmente que eu conheça, nós não dispomos de material dessa 

natureza. Então nos documentos que eu pude consultar nós temos, por exemplo, reunião 

da comunidade de informações, eu tenho alguns relatórios dessas reuniões. São muito 

sucintos, a gente não sabe quem são representantes de que órgão, só sabe que tem 

representante de um. O representante do SNI disse. O representante do DOI-CODI 

disse. Mas eu não sei quem eram, não estão lá especificados. E também são relatos 

muito pouco oficiais, muito sistematizados. E aí eu tive que me conformar o que eu 

tinha. E justamente nos estudos desses interrogatórios a grande dificuldade para mim é 

que quando eu lia esses interrogatórios, a primeira coisa que eu pensava é, entregou ou 

não entregou. Disse a verdade ou não disse a verdade. e aí daqui a pouco, espera aí, 

você está com a mesma lógica do torturador. Isso não interessa, não é isso que você 

quer estudar.  Você quer estudar o torturador.  

E aí todo um trabalho de revisão disso para que pensar, que tipo de perguntas 

eles fazem? Quais são os temas que eles estão interessados? Quanto dura uma sessão de 

interrogatório? Quantas sessões de interrogatório acontecem que o cara diz que não tem 

mais nada a acrescentar? Quando eles acham que já é suficiente? Que o cara já disse 

tudo que ele tinha para dizer? Então, foi isso que eu consegui de alguma maneira 

analisar nesses interrogatórios, mas a questão de quem fez o que e onde e quando ainda 

é uma pesquisa a ser feita. Inclusive eu ainda estou trabalhando um pouco nisso e 

tentando localizar fontes para esse tipo de coisa, mas nós temos alguma coisa da 

bibliografia sobre o tema, porque esses organogramas que nós vimos são organogramas 

da esquerda, do Partido Comunista do Brasil. os organogramas que nós temos desses 

órgãos são aqueles que eu mostrei, mas sem nomes, não tem nomes. Então, é uma 

característica desses arquivos se voltar para quem está sendo perseguido. Inclusive, uma 

grande verdade que me parece que a Comissão da Verdade, as Comissões da Verdade 

vão ter é que todos esses acervos, um acervo, um arquivo tem que respeitar a lógica que 

gerou.  

Quer dizer, a organização dele segue a lógica que gerou essa documentação. 

Então, a lógica desse órgão é de perseguição. Então, toda forma de você acessar 

informações é a partir dos perseguidos. Eu dou o nome do perseguido e eu consigo 
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localizar o que tem sobre ele. mas se eu der, por exemplo, o nome do Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, eu não consigo achar toda a documentação que tem sobre o Ustra, 

percebe? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te perguntar. 

Você disse uma coisa que tinha a partir de uma determinada época a questão da saúde 

do preso. No Brasil Nunca Mais, tem a parte das auditorias. Nas auditorias tem muitos 

militares além dos Juízes que faziam parte das bancas julgadoras. O nome dos militares 

das auditorias aparece, está publicado? E médicos, além dos legistas que deram laudos 

falsos ou coisas, foi recuperada ou nesses materiais da OBAN tinha os médicos?  

Então, eu só queria fazer mais essa pergunta voltada para a cadeia de comando. 

Quer dizer, você conseguiu fazer o levantamento dos militares. Se eles não estavam na 

OBAN, os que estavam na auditoria, e os médicos, delegados, o que tem de agentes da 

repressão e esses agentes de apoio.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Olha, eu tentei colocar todos os nomes que eu 

encontrei. De alguma maneira eu encontrava e colocava ali justamente por ter essa 

preocupação. Eu não tive acesso ao nome dos militares que estavam nas auditorias. 

Talvez no arquivo do Supremo Tribunal Militar você possa encontrar isso. Se eu não me 

engano no Brasil Nunca Mais não consta, mas eu não tenho certeza porque eu não sou 

muito conhecedora. Talvez nos processos, dos Juízes, mas não dos outros componentes. 

Não se encontra. Os médicos menos ainda. As fichas médicas eram irrisórias em termos 

de informação. E essa discussão que eu estava tendo com o Ivan no almoço, quer dizer, 

até que ponto, porque quais são esses documentos? São documentos que eram 

fundamentais para essas pessoas realizarem os trabalhos delas, naquela situação.  

Então, eu preciso ter o registro do interrogatório para comparar com outro que é 

feito no dia seguinte, e ver se a pessoa entrou em contradição ou não. mas não tem, por 

exemplo, o nome dos interrogatórios de componentes. Então, digamos que tenha as 
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informações estritamente necessárias para eles realizarem um trabalho, então a gente 

fica se perguntando até que ponto... eles tinham um cuidado por medo que essa 

documentação caísse em mãos erradas, em nossas mãos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou parar e vou abrir, 

mas antes eu quero dizer, amanhã vai ter livro. O livro vai estar lá e vai estar pronto, à 

disposição? 

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Vai estar à disposição os três livros que 

receberam o Prêmio Memórias Reveladas pelo Arquivo Nacional que são o meu, ‘No 

centro da engrenagem’ e também o da Lisandra Gasparoto e do Anderson Silva.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então amanhã às duas 

horas lá no Sábado Resistente no prédio do DOPS vão ser lançados três livros. ‘O terror 

renegado’, de Alessandra Gasparoto, ‘No centro da engrenagem’, da Mariana Joffyli e 

‘Todo leme a bombordo’ de Anderson da Silva Almeida. Vai haver debate com 

mediação do Sr. Mauricio Politi, e faz parte da programação do Sábado Resistente da 

Secretaria de Cultura, e também da Sra. Kátia Filipini, e vai ter lançamento de livro às 

17 horas e tarde de autógrafos.  

Alguém gostaria de fazer pergunta, por favor. ou gostariam de perguntar em 

particular assim que a sessão estiver concluída? 

Mariana, então eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua contribuição, e eu 

queria saber se esse texto de apoio você poderia ceder para a gente, se ele está 

digitalizado para o pessoal por na ata da Comissão da Verdade. ele está digitalizado, 

certo? 
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A SRA. MARIANA JOFFILY – Está digitalizado. Eu posso passar uma cópia 

para vocês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ok. Então, você podia 

fazer as suas considerações. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e no que a 

gente puder contribuir para que ele seja...  

 

 

O SR. ROBSON – Oi, tudo bem? Sou Robson, sou engenheiro e tenho vindo 

aqui em umas sessões da Comissão da Verdade ver os depoimentos e eu tenho medo de 

fazer perguntas por que a pessoa está em tão situação emocional, que é difícil. A gente 

pode fazer uma besteira, falar uma coisa que não deve, fazer uma pergunta que não 

deve. É a primeira vez que eu estou um pouco mais a vontade para perguntar por que 

você não foi envolvida diretamente. Você seja até jovem para ser envolvida 

diretamente.  

Eu fui envolvido diretamente. Eu fui, tenho até uma história relativa a isso. então 

estou mais a vontade para falar para você.  

Você não imagina, enquanto você faz essa análise científica do fato vista de um 

ponto de vista distante emocional e com todo um critério analítico, as emoções que 

passam por dentro de uma pessoa que viveu a situação. E que viveu as contradições e as 

ambiguidades. Porque a sua análise não tem ambiguidade, senão não seria análise. A 

sua análise não tem contradições. Você exatamente foi apurando e limpando para que 

ficasse uma coisa concatenada. Uma relação causal. Causa e efeito e tal. E também uma 

cronologia. Mas não é assim que funciona para quem viveu. Não tem uma linha do 

tempo. uma coisa aconteceu antes, outra depois, é um caos completo. E é possível para 

quem está do lado de cá, afirmar para você que dá para fazer 10, 20 leituras diferentes. 
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50 leituras diferentes. E isso que é legal da Comissão da Verdade, porque são verdades. 

Verdades de pessoas. mas é maravilhoso o trabalho que você fez. Estou impressionado 

com a sua perseverança, a sua determinação, e esse negócio de você, em minha opinião, 

esse negócio de você não conseguir a cadeia do comando do lado da violência, a 

violência é muito semelhante ao dinheiro. você não vai saber. Quem tem realmente 

dinheiro no mundo é escondido até pelos próprios Bancos. Então, a violência também é 

a mesma coisa. ela está embutida. Ela se manifesta, faz o trabalho que tem que fazer, 

mas você não acha o dono da violência. Não tem. E na época que a gente viveu da 

ditadura, as Forças Armadas disputavam entre eles. Era uma loucura. E a violência 

sobe, o ego domina, e as pessoas começam a enxergar ele meio onde não tem. Ele 

disputa com o colega dele. ele já não tem noção de um ato dele, o quão isso degringola 

de violências lá no fundo. E de repente alguém é torturado. Então, queria te dar esse 

ponto de vista do lado de cá.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Em primeiro lugar gostaria de agradecer. A 

ideia é mesmo estabelecer um diálogo e eu tentei trabalhar com as contradições da 

repressão política inclusive mencionar, talvez eu não tenha sido feliz na exposição, mas 

mencionar essas tensões que havia dentro dos diversos órgãos. Dentro de cada órgão de 

policiais e militares e também essa espécie de paranoia que se estabelece dentro dessa 

lógica de perseguição.  

Agora, queria só aproveitar a sua fala para fazer um comentário sobre a questão 

da verdade. os historiadores tem um incômodo muito grande com esse nome ‘verdade’, 

porque dentro da nossa disciplina a gente acha que a verdade é uma espécie de uma 

meta nunca atingida de fato. a gente se aproxima. Então, nós temos uma série de 

procedimentos metodológicos que nós utilizamos para tentar chegar mais perto. ouvir as 

nossas vozes, fazer essa crítica dos documentos, perceber como eles são produzidos, 

que tipo de informação eles podem dar e o que eles não podem nos fornecer, mais os 

limites. E por conta dessa questão vem uma discussão mais no seio da corporação 

digamos, entre os historiadores teve um historiador que é o Carlos Fico que trabalha 

com esse tema, e ele diz, se eu for convidado para a Comissão Nacional da Verdade eu 
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não vou participar porque eu acho que a Comissão vai criar uma verdade oficial, uma 

versão oficial. E o historiador tem que desmontar versões oficiais. Não construir isso.  

Ao mesmo tempo a Associação Nacional dos Historiadores não só acha que tem 

que ter como reivindicou junto a Comissão Nacional da Verdade que houvesse um 

historiador no sentido de dizer que se nós não acreditamos na verdade em si. São várias 

versões e nós tentamos estabelecer uma leitura dessas diferentes versões, de onde que 

elas vêm e enfim, ver qual é o peso em função de quem está dizendo o que, quando, 

como, mas por conta dos procedimentos que os historiadores estão acostumados a 

efetuar para poder trabalhar com esse tipo de material que seria importante sim ter um 

historiador que levasse então os critérios da disciplina para a Comissão. Então, esse é 

um debate aberto. Eu acho que nós temos que sair da torre de marfim e poder participar 

sim desse tipo de ação. Até porque eu acho um privilégio poder dialogar com outros 

setores, com outras visões. Eu acho que com isso nós enriquecemos e enriquecemos 

inclusive os arquivos históricos.  

E eu agradeço imensamente a sua fala porque eu acho que não tem coisa mais 

profícua do que o diálogo, justamente porque as visões são muito diferentes. Os lugares 

de vozes são muito diferentes, certo? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então nesse sentido na 

segunda-feira nós estamos até pedindo um apoio das pessoas que aqui estão na 

divulgação, por organização das famílias Teles e Merlino, até você viu um comentário 

maldoso que foi feito com uma frase sua na imprensa? Foi feito um comentário que a 

Comissão Estadual da Verdade estava fazendo uma disputa com a Comissão por causa 

da questão da tortura. Na segunda feira Mariana, aqui às duas horas, vai ter a 

apresentação dos dossiês da conclusão dos trabalhos na relação das ações movidas 

contra o Ustra, como torturador. Então vão ser apresentados os trabalhos das famílias 

Teles e Merlino nas ações movidas contra o Ustra para criar o corpo da denúncia para 

eventuais inquirições, interrogatórios, processos contra esse General torturador. Então, 

segunda a sessão, em que pese às dificuldades porque têm tantas sessões, tantas coisas e 

não deu para fazer uma divulgação de acordo, com a importância da sessão, na segunda-
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feira às 14 horas com as presenças dos advogados, inclusive Dr. Fabio Konder 

Comparato, vai haver apresentação dos trabalhos que é uma tentativa que agora nós 

vamos começar, vamos tentar começar aqui no segundo semestre que são as cadeias de 

comando. Então, a Comissão Nacional da Verdade, a própria Dra. Rosa Cardoso vai vir 

acompanhar a sessão, a documentação vai ser entregue para a Nacional, então, é uma 

contribuição que aqui está sendo feita.  

E nós estamos querendo agradecer sinceramente o seu trabalho, a sua, apesar de 

muito jovem o esforço que você fez e essa contribuição muito importante para a história 

do Brasil. Muito obrigado.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Eu quero aqui agradecer também o convite, a 

oportunidade que muitíssimo me honra mesmo, me colocar a disposição e dizer que a 

decepção sua sobre quem participou da cadeia de comando é exatamente a minha e que 

eu faço votos para que vocês consigam apurar isso direito, e no que eu puder ajudar eu 

estou à inteira disposição. Muito obrigada a todos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, a gente está 

recebendo aqui pela Comissão o livro da Mariana. Muito obrigado, está aqui o livro da 

Mariana que está sendo entregue para a Comissão hoje. queria até que você depois 

autografasse para a Comissão. O Jorge da televisão vai fazer um trabalho sobre esse 

livro. Muito obrigado, Mariana.  

 

 

A SRA. MARIANA JOFFILY – Eu que agradeço.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

17/12/2013 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 108º audiência pública, 17 de dezembro de 2013, 

Auditório Teotônio Vilela. 

 Está instalada a 108º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 17 de dezembro de 2013, às 09h, no auditório Teotônio 

Vilela, para oitiva de depoimentos sobre o envolvimento de militares franceses com a 

ditadura militar brasileira, em especial o General Paul Aussaresses. 

 Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

 É com muito orgulho, muito prazer, que nós recebemos aqui hoje essa pessoa 

extraordinária, esse verdadeiro militante da área de direitos humanos há tantos anos, há 

tantos anos, com seu nome, com a sua respeitabilidade, Dr. Fermino Fechio e, pela web, 

pelo Skype, nós vamos ouvir a jornalista brasileira, a Leneide, qual é o nome completo 

da Leneide? Leneide Duarte-Plon, que ela vai inclusive falar sobre um artigo que ela 

escreveu a ser publicado “Os Militares Franceses e a Ditadura Brasileira: As Guerras 

Coloniais que Fizeram de Paul Aussaresses Mestre em Tortura”. 

 Bom, então eu queria que o Dr. Fermino pelo menos fizesse uma saudação 

inicial pra que a gente pudesse já registrar a presença dele e aí... - vai projetar em todas 

as telas a entrevista, Renan ou só nas duas? Ah, é? Agora como é que fica? Alguém 

pode... não tinha uma pessoa que vinha aqui ligar a web? Tá, bom, é o tempo da gente 

se organizar. 

 Com a palavra o Dr. Fermino Fechio. Até era bom se você pudesse fazer um 

resuminho na abertura do que, qual a divisão do trabalho, quais são os documentos que 
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você pretende comunicar. O Dr. Fermino já entregou essa documentação pra Comissão 

Nacional e o... - vou falar assim senão eu não consigo ficar te olhando, aí é uma 

artificialidade total -  a Comissão Nacional, através da Dra. Rosa Cardoso, reconheceu 

que, embora tenham sido entregues documentos por parte do senhor, eles não foram 

ainda analisados nem processados, então ela mesmo que sugeriu que a gente também..., 

até a Leneide mandou esse texto, então eu queria que, se fosse possível, Doutor, que 

fizesse um resuminho do que a gente vai ouvir hoje aqui do seu depoimento que eu 

também preciso ganhar um tempo para que a web da Assembleia seja instalada para a 

gente poder captar as imagens lá do Rio de Janeiro. Com a palavra Dr. Fermino Fechio. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Bom dia, bom dia a todos. Tenho muito amigos 

e muito conhecidos aqui, incomodei eles e eles estão aqui presentes hoje para me ouvir, 

depois eu quero ouvi-los também. 

 Eu queria saudar, Adriano, o trabalho da Comissão da Verdade, esse é um 

assunto muito caro para mim. Eu trabalhei durante muito tempo pelo Brasil inteiro 

fazendo propaganda da necessidade da Comissão da Verdade. Naquele tempo a gente 

trabalhava ainda a criação da Comissão Nacional da Verdade, né? E junto com outro 

grande militante de direitos humanos, Paulo Vannuchi, eu estava no cargo de ouvidor 

nacional de Direitos Humanos e uma das minhas atribuições era incentivar as audiências 

públicas estaduais, as conferências, pré-conferências estaduais, que iam terminar com a 

grande conferência nacional e nessa conferência nacional nós iríamos aprovar a 

Comissão Nacional da Verdade. Eu acho muito importante o trabalho da Comissão da 

Verdade e fiquei mais feliz ainda quando eu vi a multiplicação de Comissões da 

Verdade pelo país todo. 

 Eu tenho acompanhado, na medida do possível, o teu trabalho aqui, o trabalho 

dessa Comissão, e eu tenho ficado emocionado e enriquecido com as experiências que 

têm sido apresentadas aqui, eu acho muito importante esse trabalho de memória, né? Eu 

acho que um dos assuntos pra frente que nós, políticos e agentes sociais, vamos ter que 

nos debruçar é essa questão de democracia e memória, como é que a memória desse 

terrorismo de Estado que infestou não só o Brasil, mas toda a América, do Cone Sul, a 

América Latina, como é que essas revelações vão impactar na nossa vida democrática, 

essa é uma reflexão daqui pra frente. 
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 Hoje eu queria pensar junto com vocês, compartilhar com vocês, algumas coisas 

que eu andei pesquisando, que eu andei tomando conhecimento, para refletir junto com 

vocês o papel desse francês e, sobretudo, da Escola Francesa, da Escola Militar 

Francesa, que cria e incentiva e alimenta todo esse terrorismo de Estado que 

caracterizou os anos de chumbo da América Latina. É uma participação dos franceses 

muito pouco noticiada e pouca gente sabe disso, então, eu queria fazer um pouco a 

minha exposição – claro que o tema chamado é Paul Aussaresses, mas nós precisamos 

entender por que o Paul Aussaresses veio aqui e os antecedentes do Paul Aussaresses, 

que coincidem com os antecedentes da famosa teoria francesa do combate à guerrilha. 

Uma política de combate à guerrilha que nasce do fracasso da guerra francesa na 

Indochina, como é que eles refletem, como é que eles criam uma teoria de 

enfrentamento ao que eles chamavam de subversão e como é que se sai dessa guerra 

convencional, que o Exército Francês estava acostumado, como é que ele cria uma nova 

filosofia de combate para enfrentar a guerrilha. O Paul Aussaresses é fruto desse novo 

entendimento, dessa nova política de extermínio. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, quer dizer, a gente 

sempre canaliza, vamos dizer, as atenções para o papel da embaixada americana e do 

governo americano. O Paul Aussaresses não veio como um mercenário, aposentado, à 

venda de experiência e tecnologia, ele vem pela embaixada francesa, não é isso? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Vem pela Embaixada Francesa, é um homem de 

inteligência, é um homem que sempre trabalhou no Serviço Secreto Francês, não é um 

tonto qualquer, e tem afirmações gravíssimas dele nesse material que eu já forneci pra 

Comissão da Verdade, mas nada impede que eu te deixe aqui uma cópia. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu Renan, eu sei que 

você está preocupado, mas como você é praticamente o coordenador desse trabalho 

aqui, você leva tudo a sério, eu queria ver se alguém podia ficar com a parte técnica e 

você me acompanhar nessa audiência, porque o Dr. Fermino preparou ela direitinho, por 

favor, tá? Se o Koba pudesse... aí eu queria que você acompanhasse com bastante 
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detalhe toda as explicações do Dr. Fermino que ele veio bem documentado. 

Continuando... 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Então, eu gostaria de situar o Paul Aussaresses 

nesse processo, né? Depois o momento em que ele chega ao Brasil, as circunstâncias 

que tem aqui e, sobretudo, a atuação dele como instrutor de tortura na Escola de 

Manaus. Ele é o grande instrutor na Escola de Manaus, que ninguém conhecia e 

ninguém sabia, e essas informações são muito recentes, Deputado. Ele chega em 1973, 

ele chega em junho de 1973, alguns meses depois do golpe na Bolívia, Hugo Banzer, 

depois do golpe no Uruguai, junho de 1973, e depois do golpe militar no Chile, 1973. 

Ele chega 20 dias depois do golpe no Chile. Coincidência? Será? E ele ajuda a fazer 

toda a preparação de oficiais que ele já tinha começado na Escuela de las Américas que 

ele tinha lecionado em Fort Benning nos Estados Unidos, ele tinha lecionado em Fort 

Bragg, e ele conhece - e aí uma outra coisa que eu chamei a atenção da Comissão 

Nacional - ele conhece os futuros adidos militares que vão trabalhar nesses países do 

Cone Sul, que articulam, que, no meu entender, está na raiz de toda articulação do Plano 

Condor, da Operação Condor.  

 Então eu acho importante a gente fazer um levantamento – eu recomendei isso à 

Comissão Nacional da Verdade – a gente ter um levantamento de todos esses adidos 

militares que funcionaram nesses países do Cone Sul e no Brasil, os adidos militares 

com os quais o Aussaresses se encontra aqui no Brasil e vai dar aulas também em 

Manaus, e visita por exemplo... 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que Manaus? 

  

 O SR. FERMINO FECHIO – Por que em Manaus? Porque era o único Centro 

Especial em Manaus, e a proximidade do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, 

do Peru. Aqui são formados todos esses assassinos que vão atuar na Operação Condor e 

no Cone Sul. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, ele se relacionava, 

quando o senhor se refere a adidos militares, eram os adidos militares franceses nos 

diferentes países, ou adidos militares também de outros países? 

  

 O SR. FERMINO FECHIO – Não, ele pegava o adido militar da Bolívia, na 

Embaixada da Bolívia em Brasília, ele pegava o adido militar do Peru, o adido militar 

argentino em Brasília, o adido militar chileno, que comanda a repressão depois, 

Humberto Gordon, famoso Humberto Gordon. General que é acusado de homicídios, 

processado, responde por vários homicídios no Chile, e ele faz toda essa articulação e é 

interessante, ele ocupa um cargo oficial e ele é um homem, como eu disse, de 

inteligência, ele diz o seguinte: “mas escuta”... - tem um pergunta, as entrevistas, todos 

os livros que eu tenho do Aussaresses são respostas que ele dá a entrevistadores 

franceses, a jornalistas, eu te deixo, eu posso deixar pra Comissão uma cópia se vocês 

me tirarem, que são as coisas que eu consegui, é um vídeo de uma entrevista dele que 

desencadeia todo esse processo em 2001.  

 Pode tirar uma cópia, deve, tem vídeo, é uma hora e pouco e depois, se vocês 

quiser, deixaria uma cópia disso aqui, pode tirar uma cópia sim, que também são cópias 

de entrevistas. Essas informações, Deputado, começam a aparecer agora nos anos 2000, 

de 2001 pra frente, quando ele começa a falar, e eu vou repetir, como ele era um homem 

de inteligência, é um homem que mede as palavras, mede as frases, toda palavra tem um 

significado, ela é pensada, ela é muito bem pensada e ele diz, por exemplo, respondendo 

à uma pergunta de um jornalista, vocês vão ver no filme, “olha, escuta, mas você fazia 

isso clandestinamente?” – essas aulas que ele ia dar de terror -, “eu não era um agente 

infiltrado, eu ocupava um cargo oficial, eu não fiz nada clandestinamente, tudo o que eu 

fiz no Brasil era do conhecimento dos meus superiores hierárquicos na embaixada 

francesa, do embaixador, era do conhecimento na França do que eu fazia aqui e era de 

conhecimento do governo brasileiro”, e ele declara a amizade dele com o chefe do SNI 

João Figueiredo, era grande amigo dele no Brasil e, pra orgulho de nós paulistas, do 

delegado Sérgio Paranhos Fleury, aliás, ele que começa com essa expressão de 

"esquadrões da morte", Paul Aussaresses. Paul Aussaresses introduz essa terminologia 

dos esquadrões da morte que vão aplicar na guerra da Argélia. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Fermino, as aulas, a 

escola da tortura, essa antessala da preparação, da formação do Cone Sul, as aulas eram 

lá em Manaus, na Amazônia, eram dados os cursos, eram dados em alguma instalação 

pública do governo brasileiro, alguma instalação militar? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Numa escola militar do Exército. Chama CIGS, 

atualmente a denominação é essa, ela começa, ela é fundada, essa escola, em 1964 com 

essa designação CIGS - Centro de Instrução de Guerra na Selva. Famoso, famoso no 

mundo inteiro ficou este estabelecimento e ele nasce com uma ideia boa, uma ideia 

necessária, se reclamava, havia muita reivindicação, de que a Amazônia era descuidada, 

que nós não tínhamos gente especializada, tropas especializadas para atuar nas selvas e 

a gente tinha problema de fronteiras, roubo de minérios, invasão de fronteira, tráfico. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que aquele 

grupo de guerra nas selvas da Amazônia nasce em 1974? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Nasce em 1964, uns meses antes do golpe 

militar, é no comecinho de 1964, se não me engano é fevereiro de 1964. Vinte, vinte e 

poucos dias antes do famoso 1º de abril, 31 de março, como eles querem, e ele nasce 

com essa finalidade, de preparar tropas policiais para atuarem na selva, especializados 

em tratamento na selva, salvamento, resgate de pessoas, etc. a intenção era boa.  

 E ele começa a dar os cursos em 1966. A América Latina já está fervendo, só 

para lembrar, 1966 nós já temos a guerrilha na Bolívia, tem a história do Che na 

Bolívia, 1968 o assassinato do estudante no Calabouço no Rio, tem o sequestro do 

embaixador, 1968 tem o AI5, em 1970, início de 1970, endurecimento todo do regime, 

o pior momento da repressão, o momento sangrento, tal. Em 1970 o CIGS altera a 

denominação e altera a finalidade, em vez de CIGS ele passa a se chamar COSAC - 

Centro de Operações na Selva e Ações de Comando, toda vez que a gente encontrar 

esses vocábulos aí, "ações de comando", é coisa tremenda, é gente de Serviço Secreto e 

repressão. COSAC, ele passa a se chamar COSAC, e aí começam a vir todos esses 
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oficiais, era uma escola que só recebi oficiais de nível, de oficiais pra cima, e o 

Aussaresses diz “eu ia pra lá todo mês, Manaus, eu ia todo mês”, mas o que que o 

senhor. fazia lá? “Olha, eu ensinava as técnicas de Argel”. Mas o pessoal sabia disso? 

“Eu não fazia nada clandestinamente, eles sabiam”, a expressão dele vocês vão ver na 

entrevista, “eles conheciam o meu pedigree”.  

 O Paul Aussaresses, ele é apelidado de "a cara visível da tortura", esse é o 

conhecimento do Aussaresses, esse é o apelido dele, porque ele começa a abrir a boca 

em 2001. Ele vai embora do Brasil em 1975, ele começa a dar depoimentos em 2001, 

por causa dessa entrevista em 2001 ele escreve um livro: “Serviços Especiais - Argélia 

1955 – 1957” e ele defende abertamente a tortura e ele diz que o Exército Francês 

praticou a tortura na Argélia, por causa disso ele começa a receber punições na França, 

ele é punido, ele perde a medalha da ordem de honra da França, ele sofre, ele é 

condenado e aí ele fica meio magoado com essas punições, e aí ele volta com outra 

entrevista: “Eu não disse tudo”, esse é o título da entrevista dele, “Eu não disse tudo”, e 

aí vem nova entrevista com novos depoimentos e ele vai historiando toda a trajetória 

dele nas escolas americanas e especialmente na Escola de Manaus. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  E a pergunta inevitável:  

essa escola existe até hoje? Porque os cursos de guerra na selva, da formação das tropas 

é um ícone do Exército Brasileiro, existe esta escola? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Existe atualmente e agora ela está com outra 

orientação, mas eu acho importante e, veja, eu acho que está à altura, eu procurei saber 

isso mas na minha época, quando eu andei em Brasília de 2007 até a hora que eu deixei 

lá, quando acaba o governo Lula, nós não tínhamos ainda essa lei que obrigava eles 

entregarem todos os arquivos, tal, não tínhamos Comissão da Verdade ainda e eu 

achava que - quando veio a Comissão da Verdade eu sugeri – nós tínhamos que 

requisitar os arquivos desse Centro de Instrução de Guerra na Selva, dessa escola, por 

ali nós veríamos... 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda não foram 

requisitados. 

  

 O SR. FERMINO FECHIO –  É um absurdo isso, dá tempo pra eles 

destruírem tudo. A "Folha" publica – pra você ter uma ideia – a única reportagem em 

imprensa brasileira que eu vi, é uma reportagem da "Folha" e eu tenho uma cópia aqui 

na minha pasta, de agosto de 2008. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA - A Leneide que fez, a jornalista que vai entrar 

por Skype. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – É, mas tem um outro jornalista que assina 

também que é o Dantas, não sei o que Dantas, eu encontrei ele em Brasília. E eles 

encontram entre os alunos, eles relacionam 130 torturadores latino-americanos, tinha 

chilenos, bolivianos, paraguaios, uruguaios, argentinos, e eles vão listando os nomes, eu 

acho que tem mais, eu acho que tem mais.  

 Agora ela voltou a ter um orientação normal, técnica, profissional, tal, mas 

vejam que o serviços do Aussaresses - e isso também eu acho que é um outro ponto de 

interesse para as Comissões da Verdade, ele não instruía só para fora, só para Argentina, 

Chile, ele instrui também para brasileiros, e ele ensina..., eu acho que tem uma 

repercussão do ensino dele, Deputado, na guerrilha do Araguaia. Lembre-se que quando 

começa o Exército a ir pro Araguaia, o Exército perde no início, eles têm várias derrotas 

para os guerrilheiros em 1972, tal, tal, tal, tal, quando o Exército dá um breque para..., 

interrompe a repressão, mais quase um ano, e volta de outro jeito, eles dizem isso, o 

retorno é de outro jeito, porque eles deram uma parada, e faz exatamente a técnica usada 

na guerra moderna dos filósofos franceses, aqui militares. Tem um serviço de 

inteligência - pegam todos os apoios populares da guerrilha, mapeiam tudo e - uma 

outra consequência dessa doutrina - prendem, torturam para arrancar informação, e uma 

pessoa torturada não pode sobreviver, esse é o ensinamento dele: “você torturou, mate, 

porque se esse cara continuar vivo, um dia ele vem se vingar de você, então mate e 
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suma com os corpos”, essa é a orientação francesa personificada no Paul Aussaresses e 

documentada, ele diz isso. Tudo o que eu falo, Deputado, não são conjecturas minhas, 

são todas as coisas que eu leio nessas entrevistas, nesse vídeo que ele dá, pena que é em 

francês, mas ... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas vamos projetar um 

pouco. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – E eu acho que se tortura... 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desceu para copiar ou 

está aí? O vídeo.  

 

 O SR. FERMINO FECHIO – E eu acho, só pra te dar uma citação, eu fiquei 

atrás de Aussaresses, porque nós não tínhamos notícias, eu sou militante de direitos 

humanos, aprendi com o Padre Luiz aqui, meu amigo, desde o começo dos anos 1970, 

né, Luiz? Eu me formo em 1969 na São Francisco e eu já entro em trabalhos populares, 

vou trabalhar..., encontro aí o pessoal, estou revendo aqui hoje, o famoso movimento de 

regularização de loteamentos, regularização da terra, tal, tal, tal, tal, 1970, por aí a gente 

está nessa luta.  

 Então eu sou jurássico, eu sou um dos jurássicos aí de militância em direitos 

humanos, nós nunca ouvíamos falar do trabalho francês, da influência francesa, da 

Escola Francesa, da cultura militar francesa, a influência dela na repressão, na noite de 

terror que se abateu sobre a América Latina e eu nunca ouvia e, olha, eu participei de 

várias organizações, movimento nacional, eu fui dirigente do movimento nacional de 

direitos humanos, nós nunca, em nenhuma assembleia nossa, nós tivemos alguma 

referência dessa influência francesa, nós só dirigimos todos os nosso xingamentos e 

palavrões para os imperialistas iaques, para os americanos, pra CIA, influência da CIA, 

isso é obra da CIA, tal, né? Tinha a CIA também no meio, mas o francês sempre foi 

escondido e eu começo a procurar depois de uma referência. 
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 Eu virei Ouvidor Geral da Polícia aqui, eu comecei a ouvir um zum-zum a 

respeito de Aussaresses, mas era uma notícia, eu não ligo muito, aí eu recebo de 

presente um livro de um amigo nosso, amigo de uma organização de direito humanos 

boa, que teve um trabalho excepcional aqui em São Paulo, que era o Clamor, e como eu 

fiz parte do Clamor, esse amigo nosso, que é um cidadão, brasileiro e tem dupla 

nacionalidade, ele é brasileiro e cidadania norte-americana também, é o Charles Harper. 

O Charles Harper foi Secretário Geral do Conselho Mundial das Igrejas que ajudou 

muito, financiou muito o Clamor nesse trabalho de localização de desaparecidos, 

localização de bebês, ajuda aos presos em todo o Cone Sul, fizeram um trabalho grande 

aí no Cone Sul e, quem nos ajudava muito, o nosso pombo-correio com o Conselho 

Mundial das Igrejas, era o Charles Harper. Ele escreve um livrinho em 2007 chama “O 

acompanhamento”, “El acompañamiento”, ele escreve em espanhol, e ele faz toda uma 

recapitulação desses trabalhos de direitos humanos na época.  

 Veja o que ele diz, pra minha surpresa, eu li isso aqui, devorei isso aqui assim 

que eu recebi, e eu me surpreendo logo no começo, página 16, ele diz o seguinte: “um 

elemento importante para o êxito da implementação dessa estratégia da doutrina de 

Segurança Nacional Americana nos países da América Latina foi a chamada Escola das 

Américas, junto com outros estabelecimentos de treinamento militar” - eu já falei aqui 

Fort Benning, Fort Bragg, um monte de escolas aí, né? - “onde receberam toda a 

América, os oficiais de toda a América, de Forças Armadas e da Polícia, receberam 

formação técnica e ideológica, as Forças Armadas do Brasil se converteram, sem 

dúvida, no melhor aluno dessas escolas e superaram e souberam utilizar a instrução 

recebida para justificar as medidas repressivas aplicadas desde que tomaram o poder em 

1964. E mais, conscientemente, a partir de 1968, AI5. Na década de 1970, o Brasil se 

converteu no principal exportador e instrutor de técnicas de tortura como instrumento de 

interrogatório e de semear o medo a seus vizinhos do Paraguai, Uruguai, Chile, 

Argentina e Bolívia”. Aí ele acrescenta, “porém, os Estados Unidos não foi o único 

professor do Brasil, o Exército Francês também fez a sua parte, embora sua participação 

tenha sido sempre menos divulgada, ensinando as técnicas de tortura que eles mesmos 

haviam aperfeiçoado durante a guerra da Indochina e da sangrenta guerra da Argélia. E 

que os governos militares do Brasil, Argentina e Chile utilizaram como medidas de 

repressão contra seus próprios cidadãos”, porque toda a teoria francesa, ela começa no 

fracasso da batalha de Dien Bien Phu que é de junho de 1954. Depois que eles perdem 
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essa batalha, que pra eles foi uma surpresa – Deputado, eu já estou falando o que eu 

tinha que falar, tudo bem? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, só termina essa 

consideração, a gente interrompe pra entrevistar a senhor, que ela está parada na frente 

do computador, não, está indo muito bem, maravilhoso, só acaba essa consideração 

sobre o livro aí a gente retoma. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Então, eles, depois dessa batalha de Dien Bien 

Phu, esses oficiais franceses e eu cito, eu tenho a relação deles: Charles Lacheroy, eu 

acho que a Leneide deve estar se informando. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  A batalha quando foi 

mesmo? Foi... 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – 1954, veja como é que é, 1954. Então, esse 

Coronel Charles Lacheroy, eu vou citar os nomes, porque são todos os que vêm dar 

aulas nas escolas norte-americanas e depois aqui no Brasil vem um deles, que é o 

Aussaresses. Tem o Coronel Marcel Bigeard, um terrorista em Argel, faz o demônio, é 

o cara que fazia a – interessante, a primeira vez que eu ouço falar também que eles 

faziam os voos da morte em Argel, pegavam, torturavam, veja, e há os voos e jogavam, 

enchiam o pé do cidadão de cimento para pesar e jogavam no mar – o Aussaresses diz 

também que eles pegavam, torturavam e sumiam como muitos corpos no deserto. 

Como? Enterravam no deserto, na areia do deserto, a areia não fala, né? 

 Charles Lacheroy, Marcel Bigeard, Roger Trinquier, esse é o grande teórico, 

esse Roger Trinquier, é o primeiro cara que escreve um manual, um manual que chama 

“Guerra Moderna”, ele publica isso em 1957, já é a reflexão do porquê eles perderam a 

guerra da Indochina e a conclusão dele, que era também a conclusão do Lacheroy, eles 

dizem o seguinte: “a primeira coisa” – o Lacheroy fala – “que eu li foi o livro vermelho 

do Mao, pra tentar entender aquela guerra dele, porque que tinha tanto Viet Minh para 
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tudo o que é lado. Eu li, devorei o livro vermelho do Mao Tse Tung e o que eu aprendi 

nesse livro foi o seguinte, ao invés – como a gente faz na guerra tradicional – de cuidar 

da ofensiva, se preocupar com a ofensiva, nós devíamos nos preocupar com a 

retaguarda, retaguarda, e era o que os Viet Minh faziam”, ele falou “eles tinham 

informante por todo o território, o Exército Francês começava a se movimentar, os Viet 

Minh já ficavam sabendo, porque eles estavam por toda a parte, os informantes”, e aí a 

conclusão do Lacheroy, “a primeira coisa que uma coisa anti-subversiva tem que fazer é 

cortar o contato dos guerrilheiros com a população”. E a gente vê essa técnica aplicada 

na guerrilha do Araguaia e em todo o Cone Sul, é a Teoria do Inimigo Interno, é a 

Teoria do Inimigo Interno, todos os cidadãos são suspeitos, são inimigos, eles podem 

alimentar os nossos adversários, então, todo mundo é suspeito. Detenha, interrogue, 

torture, arranque informações! 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Bom, vamos 

lá. Então, depois que passar a entrevista da Leneide, vê se já fez a cópia do CD do 

Fermino aí, mesmo em francês... você pode ficar conosco até que horas? Ótimo, ótimo, 

ótimo.  

 Então vamos lá, aí, como que a gente fala? A gente fala pelo microfone com ela? 

Tá, eu falo, tá, tá bom. Bom, então posso falar, né? 

 Leneide, bom dia. Eu não sei se você tem imagem da gente, mas nós vamos 

ouvir a Leneide Duarte-Plon. Aqui na mesa nós estamos em três, eu sou o Adriano 

Diogo, esse aqui é o Dr. Fermino Fechio, que trabalhava com o Paulo Vannuchi, no 

Ministério, na Secretaria Especial de Direitos Humanos, e aquele também advogado, os 

dois são advogados, o Renan Quinalha, que é assessor da Comissão, e lá na cabine, lá 

no estúdio, o Koba, Ricardo Kobayaski, também assessor da Comissão. Então, eu estou 

com o artigo que a senhora escreveu e eu queria que a senhora pudesse nos 

cumprimentar, fazer uma introdução e depois, em seguida, falar que a senhora 

conseguiu entrevistar o General Paul Aussaresses antes da morte dele, então, que a 

senhora ficasse à vontade e muito obrigado pela sua disposição em depor aqui na 

Comissão Estadual Rubens Paiva do Estado de São Paulo. Bom dia. Com a palavra a 

jornalista Leneide Duarte-Plon. 
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 Só um minutinho, o som, espera aí, vamos corrigir, a gente está sem retorno da 

senhora, só está com a imagem perfeita, mas não temos som. Será que dá pra pôr o som 

aqui? Dá, vai tentar. Só um minutinho Leneide. 

 Agradecemos, foi a Dra. Rosa Cardoso, da Comissão Nacional, que pediu para 

que a gente procurasse a senhora. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA - Eu queria falar, Adriano, até a Leneide, ela tá 

preparando um livro também sobre o Paul Aussaresses, a Escola Militar Francesa 

também, só que um outro livro que já está finalizado, vai sair pela Civilização Brasileira 

agora em abril, ela vai vir lançar no Rio de Janeiro e, aqui em São Paulo, ela vai lançar 

aqui na Comissão da Verdade, que ela está fazendo junto com a Cecília Meireles, que é 

um livro sobre o Frei Tito, a biografia do Frei Tito, e ela tomou diversas entrevista aqui 

no Brasil com os Dominicanos, lá na França também, então é um livro que vai sair pela 

Civilização agora em abril e a gente vai programar melhor a data em que ela vai estar 

aqui já com o livro pronto pra fazer o lançamento na Comissão. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que ela tá 

tentando falar alguma coisa. 

  

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON - Posso tentar, o som tá bom? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Melhorou um pouquinho, 

mas é, só um minutinho. Ele vai pôr o microfone no computador, vamos ver se o 

retorno melhora. Pode testar, por favor, pode falar. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON - Bom, é, eu queria agradecer antes de 

tudo à Comissão da Verdade de São Paulo pelo convite para falar sobre o General 

Aussaresses, Paul Aussaresses, e queria agradecer à Rosa Cardoso que foi quem indicou 
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meu nome, me colocou em contato com a Comissão e para quem eu escrevi, eu escrevi 

um texto sobre o General Paul Aussaresses, sobre a participação dos militares franceses 

nas ditaduras latino-americanas. É um fato histórico talvez pouco conhecido no Brasil e 

era pouco conhecido na França também até recentemente. Eu vou fazer um resumo 

cronológico dos fatos que levaram a França a rediscutir a tortura na Argélia e como eu 

fui levada a conhecer e a encontrar o General Aussaresses para o livro que eu estou 

preparando sobre ele, fazer entrevistas e o livro. 

 Resumidamente a cronologia é a seguinte: em junho, 20 de junho de 2000, o "Le 

Monde", o jornal "Le Monde" fez uma entrevista na primeira página que foi, que caiu 

como uma bomba na sociedade francesa, era uma ex-torturada da guerra da Argélia, 

uma senhora já idosa, chamada Louisette Ighilahriz. Essa senhora contava nesta 

entrevista do ano 2000 que ela foi torturada seguidamente, diariamente, e foi estuprada, 

às vezes duas ou três vezes por dia, por soldados franceses que entravam na cela dela e a 

estupravam em grupo. Ela contou em detalhes, é uma entrevista chocante e ao mesmo 

tempo horrível, a história é terrível. Bom, a história teve uma repercussão tão enorme 

que aí o "Le Monde" foi procurar as personalidades, os militares franceses que ainda 

eram vivos e que tinham atuado na Argélia. Fez uma entrevista com o General Jacques 

Massu, que era o General que comandou, o que a gente pode chamar hoje, de terror na 

Argélia: torturas, execuções sumárias, esquadrão da morte, mas ele na realidade estava 

coordenando a Ação Francesa e os militares franceses, o Exército Francês na Argélia, 

na ação que os franceses chamavam de pacificação, ou de “os acontecimentos na 

Argélia”.  

 Na época a Argélia era um território francês e – posso continuar? – bom, na 

época a Argélia era um território francês, então a Argélia não poderia declarar guerra, 

então a França não poderia declarar guerra à Argélia, porque a Argélia era a França, era 

continuação do território francês, então eles chamavam de “os acontecimentos na 

Argélia”, a “pacificação da Argélia”, que lá eles teriam destruído completamente, eles 

teriam aniquilado completamente a Frente de Libertação Nacional – FLN e, para isso, 

dizem os militares franceses, que eles receberam um mandato dos civis que governavam 

a França, que por acaso na época eram os socialistas, para erradicar a resistência 

argelina.  
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 Então, o General Massu foi entrevistado no ano 2000 pelo "Le Monde" e ele 

declarou que se arrependia de terem usado a força e a tortura na Argélia. Ele já estava 

muito idoso, assumiu e se declarou arrependido. Isso foi em junho. Em novembro de 

2000, o General Paul Aussaresses reaparece na história francesa depois de longos anos 

de silêncio e ostracismo, ele reaparece porque ele que comandava essa grande repressão 

na Argélia, subordinado ao General Massu. O General Paulo Aussaresses era na época o 

Coronel que era encarregado da manutenção da ordem, era encarregado da Batalha de 

Argel, o que se chama da Batalha de Argel, que foi o grande enfrentamento de forças 

entre a FLN, a Frente de Libertação Nacional, e o Exército Francês, no caso os 

Paraquedistas Franceses. 

 O General dá uma entrevista ao "Le Monde" em 2000, novembro, depois da 

entrevista do General Massu e depois da entrevista da torturada e ele assume que eles 

torturaram na Argélia. Diz que não tem nem arrependimento, nem remorsos e que eles 

fariam isso de novo porque era necessário, foi necessário, e ele acredita que a tortura 

pode ser necessária, quer dizer, ele é uma pessoa que assumiu totalmente e foi o 

primeiro militar francês que contou em detalhes isso posteriormente no livro que ele 

escreve no ano seguinte, em 2001. Quer dizer, no ano seguinte à sua entrevista no "Le 

Monde" e à entrevista do General Massu, o General Aussaresses escreve o livro 

chamado “Serviços Especiais de 1955 a 1957”, é o período da Batalha de Argel e da 

grande repressão que eles exerceram na Argélia matando, fazendo execuções sumárias, 

torturando os líderes da Frente de Libertação Nacional. Bom, nesse livro ele assume e 

conta em detalhes os casos de execuções sumárias que ele praticou, inclusive no Le 

Monde, na entrevista, ele assume que ele matou sumariamente 24 membros da 

resistência argelina e que eles tinham ordem de aniquilar totalmente esta resistência e 

que a tortura era necessária. Bom, ele assumiu isso.  

 Em 2002, quer dizer, no ano seguinte, bom, o General Aussaresses foi 

processado por três instituições, associações de defesa de direitos humanos, entre elas a 

Liga de Direitos Humanos. Ele foi processado, acusado de crimes contra a humanidade 

e apologia de crimes de guerra. Bom, o que finda o processo dele, que durou mais de 

um ano, durou muito tempo, o fim do processo dele foi uma libertação e nenhuma 

sanção porque o tribunal, os juízes, consideraram que ele estava anistiado pelas leis de 

anistia francesas. Houve uma lei em 1962, logo no fim da guerra, quando o De Gaulle 
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dá a independência à Argélia, os tratados de Evian, e houve uma anistia em 1968 que 

anistiou todos os generais também, onde alguns tentaram se rebelar, inclusive fazer 

atentados contra o De Gaulle, pelo fato dele ter dado a independência à Argélia. 

 As leis de anistia francesas protegeram o General Aussaresses que saiu sem 

nenhuma sanção, mas o Presidente Chirac, que ficou chocado, chocadíssimo, se disse 

chocado com as relações feitas sobre tortura na Argélia e com, talvez, a desfaçatez, a 

maneira quase cínica do General Aussaresses de dizer que assumia tudo e que não 

lamentava nada, nem tinha remorso e nem lamentava; ele, a única coisa que o Chirac 

pôde fazer contra ele, como sanção, foi retirar dele a legião de honra. Então ele foi, o 

General Aussaresses, foi destituído da grande honra que é a légion d'honneur. Ele não 

pode mais usá-la. 

 Em 2002..., isso foi em 2001, o processo dele e o livro dele que chocou, que 

passou meses e meses a imprensa francesa acompanhando e discutindo a guerra da 

Argélia e a tortura na Argélia. Em 2002 a França acordou no mês de maio chocada, 

abril, 21 de abril de 2002, chocada com o fato de Lionel Jospin, que era o candidato 

socialista à Presidência da República, não ter ido para o segundo turno, no segundo 

turno terem ficado Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen é um líder 

de extrema direita que todos conhecem, que fundou o partido Front National, a Frente 

Nacional, que é um partido de extrema direita, nazi-fascista, é um partido realmente 

execrável e a França inteira se uniu pra votar no Chirac para não ter hipótese do Jean-

Marie Le Pen ser eleito, mas o "Le Monde" - justamente nessa campanha de “todos 

contra Jean-Marie Le Pen”, para eleger o republicano, de direita, mas todas as pessoas 

de esquerda votaram no Chirac no segundo turno-, o "Le Monde" fez uma grande 

matéria mostrando depoimentos de pessoas que participaram, que foram torturadas ou 

que participaram, da guerra da Argélia, dizendo “Le Pen era um dos soldados franceses 

que praticaram ativamente a tortura” e praticava a tortura à domicilio. Eram histórias 

chocantes, histórias em que o Le Pen e os outros paraquedistas e soldados franceses 

torturavam homens diante dos filhos e da mulher na própria casa da pessoa, então são 

histórias tão chocantes quanto da nossa ditadura.  

 Bom, obviamente a França inteira ficou sabendo que o Le Pen era um torturador, 

e um torturador da Argélia. Em 2004, isso eu estou falando da ordem cronológica para 

chegar até os dias de hoje, em 2004 a jornalista Marie-Monique Robin, uma excelente 
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jornalista de investigação francesa, escreveu um livro chamado, em francês, "Escadrons 

de la mort, l'école française" - Esquadrões da Morte, a escola francesa, no qual ela 

revela que os franceses criaram Esquadrões da Morte na Guerra da Argélia para se livrar 

de corpos de pessoas mortas sob tortura e também fizeram execuções sumárias. E ela 

entrevistou militares da França, obviamente, militares americanos, dos Estados Unidos, 

norte americanos, militares chilenos, militares argentinos, e não conseguiu entrevistar 

um só militar brasileiro porque a tortura no Brasil é, era e é ainda, um tabu e os 

militares brasileiros, que eu saiba, não assumem, que eu saiba nenhum deles assumiu, 

que torturavam, que era uma política de Estado, que houve torturas aqui.  

 No livro da Marie-Monique Robin, o General Paul Aussaresses revela que os 

militares franceses ajudaram as ditaduras latino-americanas com treinamentos dos 

nossos militares, tanto brasileiros quanto chilenos, quanto argentinos e bolivianos, 

paraguaios e etc. Primeiro nos Estados Unidos, para onde o General Aussaresses foi em 

1961 e 1962 a convite do presidente Kennedy para ensinar a Batalha da Argélia, a 

guerra contrarrevolucionária e guerra anti-subversiva, como eles chamavam, que o 

General Aussaresses e os franceses tinham aprendido a lutar numa guerra moderna, que 

foi escrito um livro pelo General Roger Trinquier chamado “A Guerra Moderna” que 

era um livro em que ele resumia uma guerra diferente das guerras para as quais os 

militares convencionais são treinados, o inimigo externo, uma declaração de guerra, 

uma guerra feita sob a Égide da Convenção de Genebra. Então nessa guerra dita 

"moderna" os franceses tinham enfrentado um inimigo no Vietnã, um inimigo Viet 

Minh, Vietcong, que era um inimigo que não vestia uniforme, que estava disseminado 

na população civil, que era extremamente móvel, muito menos numeroso do que os 

militares franceses e que resistiam bravamente aos militares franceses treinados na 

França, na Escola Militar de Saint-Cyr, de Paris, e resistiram e expulsaram os franceses. 

 Os franceses perderam a guerra na Indochina, que era a Indochina francesa, 

Indochina atual, e eles não entenderam, mas eles tiraram conclusões e fizeram novas 

teorias de guerra, que é a chamada Guerra Moderna, aí criaram o “Inimigo Interno” e a 

teoria, a doutrina da Segurança Nacional que foi forjada em Washington pelos 

americanos, ela se adaptou e foi ligeiramente transformada, a doutrina da Segurança 

Nacional se adaptou a essa nova realidade que é a de guerrilha, no caso pelos 

vietnamitas, que derrotaram os franceses, que saíram da Indochina e logo em seguida 

começa a Guerra da Argélia, em seguida, no ano seguinte à derrota de Dien Bien Phu no 
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Vietnã, comandada pelo Giap, que expulsa os franceses, derrota os franceses, no ano 

seguinte começa a Guerra da Argélia.  

 No final da guerra da Argélia os franceses tinham acumulado uma experiência 

enorme de guerra de guerrilha, de guerra contra o famoso e, agora clássico, Inimigo 

Interno, inimigo, segundo a teoria francesa, inimigo que está no país, não é um 

estrangeiro, não é uma guerra declarada no moldes tradicionais, não é um inimigo 

uniformizado, armado, é o guerrilheiro e é o "subversivo". Bom, e aí eles foram 

chamados, os franceses foram chamados, convidados pelo presidente Kennedy, para ir 

aos Estados Unidos e que o General, na época era Coronel ainda, Coronel Aussaresses 

foi enviado para dar lições sobre a Batalha de Argel: como controlar as populações 

civis, como, através dos Serviços de Informação superaperfeiçoados, ter informação 

sobre qualquer movimento de qualquer pessoa considerada suspeita, suspeitos eram os 

resistentes, eram as pessoas de esquerda, o Partido Comunista, ou partidos de esquerda. 

Então nos Estados Unidos ele dá aulas de 1961 a 1962, os ensinamentos da Batalha de 

Argel, da batalha, da guerra moderna, que tinham sido então codificados pelo General 

Roger Trinquier. Ele treina, ele me contou, posteriormente ele treinou militares de todo 

o continente sul-americano, inclusive brasileiros, muitos brasileiros foram alunos de 

Aussaresses de 1961 a1963, chilenos, argentinos, uruguaios, paraguaios, América do 

Sul em geral.  

 Então, o Aussaresses volta pra França e em 1973 ele vem para o Brasil como 

adido militar. Adido militar é, talvez tenha muitos casos ainda, um eufemismo para uma 

colaboração estreita de informações, controle dos nossos exilados na França, a polícia 

francesa controlando nossos exilados na França, e o Aussaresses aqui, íntimo do 

General Figueiredo, muito antes de ele ser Presidente, ele era ainda chefe do SNI, e ele 

deu cursos, o General Aussaresses, que era ainda Coronel Aussaresses nessa época, na 

década de 1970, deu cursos no Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus, era 

onde ele trabalhava, mas sob a proteção ou sob a designação de adido militar, era 

treinador de militares brasileiros e militares do Cone Sul em geral, que a Argentina 

ainda não tinha havido o golpe militar inaudível e o Chile, ele colaboraram, ele 

declarou, ele confirmou que os militares brasileiros colaboraram ativamente no golpe 

militar chileno, contou detalhes inclusive.  
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 Bom, em 2008, o General Aussaresses escreve um novo livro com um jornalista 

francês, o livro é em forma de entrevistas, chamado "Je N'ai Pas Tout Dit": "Eu não 

contei tudo". Bom, o nome do jornalista é Jean-Charles Deniau, ele conta ao Jean-

Charles Deniau em forma de entrevistas, um livro grosso, bastante espesso e denso, com 

muitas informações. Ele mais ou menos confirma todo o livro da Marie-Monique 

Robin, "Esquadrão da Morte", todas as informações são confirmadas por ele, a Marie-

Monique tinha entrevistado os Generais inaudível argentinos, que também deram muitas 

informações sobre torturas, sobre a Operação Condor e etc., e ele confirma ao Jean-

Charles Deniau, inclusive, que ele deu aulas de instrução de interrogatório inaudível.   

 Quando saiu esse livro dele eu procurei encontrar o General Aussaresses e, 

através do autor, eu pude falar com ele por telefone e propor fazer entrevistas para 

futuramente fazer um livro. Eu achei que ele poderia aprofundar as informações que ele 

dá sobre o Brasil, sobre a permanência dele no Brasil esse dois anos e sobre a nossa 

ditadura, interrogatórios feitos sob tortura, execuções sumárias, esquadrões da morte, 

etc.  

 Ele aceitou, eu marquei as entrevistas, fui até a Alsácia onde ele morava e passei 

dois dias, além das conversas telefônicas, passei dois dias fazendo as entrevistas com 

ele. Ele já estava idoso, foi em 2008, já estava com 89 anos. Então ele me revelou muita 

coisa importante, interessante, e o livro espero lançar no ano que vem, estou 

terminando, ainda fazendo pesquisas no Ministério da Defesa Francês, pedindo 

autorização, já me deram autorização para fazer pesquisas nos documentos do 

Aussaresses, mas existem alguns que são top secret, são classificados como secretos e 

estou esperando autorização para leitura apenas, não posso transcrever a íntegra dos 

documentos que são secretos, mas eu posso ler, vou poder ler, mas não transcrevê-los 

nem fotocopiar. Bom, estou terminando esta pesquisa pra poder terminar de escrever o 

livro no início do ano que vem e poder publicá-lo ainda em 2014.  

 A "Folha de São Paulo", quando eu fui fazer entrevistas com o General 

Aussaresses em 2008, a "Folha de São Paulo" publicou uma entrevista que eu fiz com 

ele em página inteira, uma página grande em um domingo, em que ele assumia, contava 

histórias do Figueiredo, falava do General Geisel e dizia que Figueiredo era um dos 

diretores, não, um dos inaudível dos montadores, criadores do inaudível ele e Fleury, o 
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delegado Fleury, eram os responsáveis pelo Esquadrão da Morte e ele conta detalhes de 

tortura que ele presenciou com a própria presença do Figueiredo na tortura. Bom... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete, repete... 

  

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON - Essa época o Figueiredo era chefe do 

SNI. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Leneide, está me 

ouvindo? 

 

 A SRA. VIVIAN MENDES - Leneide, o Adriano está pedindo, por favor, pra 

você repetir essa parte que liga o Fleury e o Esquadrão da Morte, por favor. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Leneide, a entrevista da 

"Folha". 

 

 A SRA. VIVIAN MENDES - Essa parte da entrevista da "Folha", por favor, 

Leneide, se você puder repetir essa parte da entrevista da "Folha", por favor. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON - Pois não. A entrevista que saiu na 

"Folha de São Paulo" em 2008, que eu fiz com o General Aussaresses, que é uma parte 

da longa entrevista que eu fiz pro meu livro, uma parte eu publiquei na "Folha", o título 

da entrevista é “A tortura se justifica quando pode evitar a morte de inocentes”. Ele 

assume a necessidade da tortura e ele vê a tortura, mostra que ele encara a tortura de um 

forma utilitarista, banalizando a tortura, de uma forma quase, eu diria quase cínica, 

porque ele vê a tortura de forma utilitarista. A tortura é um crime bárbaro, é um crime 

contra a humanidade, e ele assumiu totalmente. Bom, e ele disse pra mim na entrevista 
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que o General Figueiredo participou diretamente de uma tortura que ele viu, eu conto 

em detalhe no livro, que o próprio General Aussaresses viu, eu conto en passant na 

entrevista da "Folha de São Paulo", e ele diz que o General Figueiredo e o delegado 

Fleury eram os responsáveis pelos esquadrões da morte no Brasil. 

 O que é interessante notar é que o General Aussaresses, que morreu agora, no 

dia 04 de dezembro desse ano - eu estava no Rio, nesta temporada atual que eu estou no 

Rio trabalhando em outro livro-, ele morreu sem ter revelado quem foi que matou o 

professor de matemática Maurice Audin que é um caso emblemático das torturas na 

Argélia, que morreu, sabe-se que morreu sob tortura, exatamente como Rubens Paiva, é 

um caso que foi paradigmático do caso Rubens Paiva, porque os generais franceses, os 

militares franceses torturaram até a morte este professor de matemática, Maurice Audin, 

estava defendendo a tese de doutorado dele na Sorbonne e era professor em Argel, mas 

era membro do Partido Comunista e, como membro do Partido Comunista, foi preso e 

torturado e morreu. Eles nunca assumiram que ele morreu sob tortura, eles nunca 

devolveram o corpo à família, até existe uma associação chamada associação Maurice 

Audin que procura, a gente vê que os militares brasileiros calcaram a história do 

desaparecimento do Rubens Paiva no caso Maurice Audin, que se passou obviamente 

muito antes, porque foi na guerra da Argélia. Inclusive inventaram, os militares 

franceses, inventaram uma história de um sequestro de Maurice Audin, que ele teria 

sido sequestrado pelos subversivos e no deslocamento dele de uma prisão para outra – 

exatamente a mesma história que os nossos militares criaram para justificar o 

desaparecimento de Rubens Paiva. 

 Então a gente vê que inaudível General Aussaresses, sobre a batalha de Argel, 

tanto nos Estados Unidos quanto depois no Brasil, quando foi adido militar. Ele treinou 

os militares brasileiros, ele conheceu militares brasileiros que foram alunos dele, 

militares que depois tomaram o poder no Chile e os franceses tiveram papel muito mais 

importante, muito mais relevante do que a gente na realidade conhece ainda no Brasil. O 

papel deles ainda precisa ser muito bem estudado, divulgado e descoberto nos detalhes 

que ainda são pouco conhecidos. 

 Bom, ele morreu agora, no dia 04 de dezembro, provavelmente ele levou pro 

túmulo a história real da morte do professor Maurice Audin, porque segundo se sabe, 

ele tinha um pacto de silêncio com o General Massu e ele contou isso para o jornalista 
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Jean-Charles Deniau, que ele pediu ao General Massu para quebrar o pacto de silêncio e 

o General Massu não permitiu. Então, essa história continua nebulosa, ninguém sabe, e 

a família do Maurice Audin até hoje espera descobrir onde está o corpo para poder 

enterrar, para poder fazer os funerais e fazer o luto como a família merece e quer, poder 

fechar esse episódio. Até hoje não se sabe como ele morreu, onde ele está, se foi 

enterrado, onde foi, nunca foi contado pelo General Aussaresses. É um dos segredos 

que ele levou para o túmulo. 

 O General Massu se disse arrependido nessa entrevista do "Le Monde" em 2000. 

Na época, em 2000, provavelmente o General Aussaresses ainda não tinha decidido 

assumir tudo, ainda não tinha, porque depois ele assume nos livros dele, e ele foi 

entrevistado e disse “o General Massu deve estar gagá por estar arrependido da tortura e 

do que fez”, (interrompido) mas o que nós temos das entrevistas e dos relatos que ele 

fez acho que já é o bastante para sabermos o que eles fizeram na Argélia e uma parte da 

verdade do (interrompido) dos franceses e da teoria francesa da guerra anti-subversiva e 

guerra contrarrevolucionária. Já sabemos (interrompido) (incompreensível). 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria, ela parou? 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – É que a conexão está ficando ruim, está 

oscilando Adriano, quando aparece essa mensagem. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não. Bom, primeiro eu 

quero agradecer, a imagem está oscilando muito aqui, nós estamos com dificuldade, 

mas foi importantíssimo o seu depoimento, mas a gente queria uma, você fica no Brasil 

até quando? 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Eu fico até dia 27 no Rio, de 27 até 02 

estarei em Paraty, descansando, e no dia 03 eu volto pra Paris para continuar o trabalho 

do livro do Aussaresses, do General. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse livro sai quando aqui 

no Brasil? O livro sai quando aqui no Brasil? Quando o livro vai ser publicado no 

Brasil, em português, se é que vai ter em português? 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Sim, ele vai sair no Brasil, em 

português, mas eu ainda não tenho data pra lançá-lo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON –  Eu pretendo entregar os originais até 

maio, junho no máximo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A entrevista que a 

senhora conseguiu fazer com o General em vida, ela é conteúdo do livro, a senhora não 

vai publicar a entrevista em separado? A entrevista é o livro? 

 

  

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Sim, as entrevistas que eu fiz com ele 

na Alsácia, na casa dele e no Hotel onde a gente tinha um lugar reservado para 

conversar, as entrevistas fazem parte do livro, não vou publicar a parte, eu publiquei 

algumas informações, parte dessas entrevistas na "Folha de São Paulo". 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mas sem, então, 

querer quebrar o ineditismo do livro, e é um direito da senhora, a gente precisava saber 

um pouco do período dele no Brasil, quando ele vai para Amazônia e cria, ele assessora 

os militares brasileiros, porque tem uma interface, né? O General Figueiredo, antes de 

ser Presidente da República, que era um homem da comunidade de informações, tinha 
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relações com ele, parece que ele até, na entrevista que a senhora publicou em 2008, fala 

que o General Figueiredo emprestava até o seu cavalo, que era uma das coisas que ele 

mais prezava, acima de, até acima do povo brasileiro, cavalo Comanche, que ele 

emprestava pro General e as relações muito próximas do Fleury.  

 O Dr. Fermino Fechio, que está aqui ao meu lado, ele, antes da senhora começar, 

ele estava falando sobre a criação, ou a adaptação dessa escola que foi fundada pelos 

militares em 1962, 1963, as adaptações e ela se transformou na escola de formação, a 

partir dos adidos militares, do que no futuro seria a Operação Condor, então, esse 

período da vinda do General para o Brasil oficialmente, pela Embaixada Francesa, o 

ciclo de relações que ele construiu com os militares brasileiros da comunidade, com os 

adidos militares, depois os alunos que ele foi recebendo de toda a América Latina, 

introduzindo a escola da tortura, é o centro da audiência de hoje e vai ter muita 

repercussão. Então eu queria pedir para a senhora falar um pouco mais sobre isso, eu sei 

que já falou, tá cansativo, mas se a senhora pudesse se centrar, aqui no Brasil nós nos 

acostumamos a dizer o papel da Embaixada Americana, o papel da Embaixada 

Americana, como os Estados Unidos, a CIA, agora essa questão dos franceses é muito 

periférica, muito pouco sabida. Então a gente queria que a senhora pudesse aprofundar 

nesse período da escola da Amazônia e uma coisa que também não é falada, não sei se a 

senhora pode falar, a filha brasileira que ele tem trabalhando na Embaixada Francesa até 

hoje, não sei se é do seu conhecimento, uma filha. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Eu não conheço essa história da filha 

brasileira dele, eu nunca ouvi falar disso. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É... que seria, estou 

pondo no condicional, funcionária da Embaixada Francesa, não sei se ela já aposentou, 

uma filha entre ele e uma brasileira, produto dessa união, e teria, que é uma coisa que a 

Embaixada Francesa fecha a sete chaves pra não dizer que a escola da tortura da Argélia 

teve continuidade e um acolhimento do governo francês. 
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 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Certo, eu não conheço, nunca ouvi 

falar, estou acabando de ouvir falar, pela primeira vez, história de uma filha brasileira 

do General Aussaresses. O que eu sei é que ele teve três filhas francesas e que as filhas 

romperam com ele, nenhuma delas falava mais com ele desde a publicação do primeiro 

livro dele "Services Spéciaux - Algérie 1955-1957" em que ele assumiu a tortura e conta 

as execuções sumárias, elas romperam relações com ele, elas tiraram o nome 

Aussaresses do nome delas e romperam totalmente, as filhas francesas. A mulher dele 

francesa, quando soube essa história, quando houve o processo dele, com uma 

midiatização enorme em todos os jornais televisivos, da televisão francesa mostravam, 

acompanhavam o processo dele. O "Le Monde" acompanhou de perto porque foi 

através do "Le Monde" que a história da guerra da Argélia e das torturas voltou, a 

história, voltou a se cobrir, a se falar, historiadores voltaram a estudar, a falar e a 

descobrir mais detalhes, foi através do "Le Monde" justamente, a mulher dele adoeceu e 

morreu em um mês e rompeu com ele. Expulsou-o de casa quando ela leu que ele era 

um torturador na Argélia, ela expulsou-o de casa e morreu, teve uma doença depressiva, 

e morreu em um mês.  

 Depois ele casou, quando eu o entrevistei ele era casado, e foi morar na Alsácia, 

que a segunda mulher dele era, é, porque ela está viva, ela é alsaciana. E, o que eu posso 

te dizer, é que as filhas dele moraram com ele aqui no Brasil, a mulher francesa morou 

com ele, e ele tinha uma vida social que encobria o verdadeiro papel dele de instrutor 

em Manaus na Escola de Guerra na Selva, de Instrução de Guerra na Selva em Manaus, 

ele tinha uma cobertura, o adido militar francês, então a família conviveu aqui no Brasil 

com o adido militar, representante oficial da França para acordos militares, etc., tinha 

essa cobertura. Na realidade o General Aussaresses era o que ele mesmo diz, era um 

homem da sombra, ele sempre foi, ele diz "je suis un homme des ombres", homem da 

sombra, extremamente ambíguo. Ele não é mentiroso, segundo o jornalista que fez o 

livro com ele, ele não conta mentira, mas ele não conta toda a verdade, o que ele diz 

pode ser constatado e comprovado, apenas ele não conta tudo, tem histórias que tem 

esse pacto de silêncio com o General Massu pra não contar e não revelar a história toda 

em detalhes do caso Audin, ele era um homem do Serviço de Informação, ele sempre 

foi um homem do serviço de informação e por isso mesmo ele tinha afinidades com o 

General Figueiredo que era do Serviço de Informação, era o nosso correspondente ao 

Serviço de Informação Francês, para o qual o Aussaresses trabalhou. 
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 O Aussaresses foi um resistente, próximo ao De Gaulle, ele fez a guerra, durante 

a Segunda Guerra, ele fez a resistência do bom lado, digamos, ele tava do lado certo, 

porque ele fez a resistência para combater o inimigo que era o ocupante nazista na 

França. Mas era um homem de direita, assumidamente anticomunista, de direita, ele 

veio pra cá como..., antes de ele vir pra cá os militares franceses, o Serviço de 

Informação Francês, digamos assim, controlavam os nossos exilados na França, em 

Paris, completamente em sintonia perfeita com o Serviço de Informação Francês.  

 O SNI tava implantado na Embaixada Brasileira na França e ele me garantiu, ele 

me confirmou, que o nosso serviço de informação trabalhava de mãos dadas, como ele 

usa a expressão, de mãos dadas com o Serviços de Informação Franceses e controlavam 

cada passo dos nossos exilados com fotografias, monitorando toda a vida dos exilados 

brasileiros na França e isso ele confirmou e era uma suspeita dos brasileiros, mas não 

sei se já tinha havido confirmação, no caso ele confirma que realmente eles trabalhavam 

perfeitamente em sintonia. O General Geisel visitou Paris, em visita oficial, ele era um 

ditador, a França, o país dos direitos humanos, recebeu o General Geisel em visita 

oficial em 1976, em abril de 1976.  

 E o Giscard D'Estaing veio ao Brasil em visita oficial em 1978 preparando com 

o governo brasileiro já a volta dos exilados, a lei de Anistia que ainda não tinha sido 

votada, não tinha sido concluída. Então eles trabalhavam perfeitamente em sintonia, os 

franceses e os brasileiros, a nossa ditadura sempre teve um cordial, um convívio muito 

cordial com o governo francês e com o Serviço de Informação franceses. E o General 

Aussaresses aqui, ele tinha cobertura oficial de..., o título de adido militar, mas na 

realidade ele era instrutor dos nossos militares e de outros militares do Cone Sul que 

vinham a Manaus, segundo ele, fazer os cursos que ministrava sobre a batalha de Argel, 

sobre controle de populações civis, sobre a guerra antisubversiva, o que não era mais 

uma novidade pra nós, mas ele já tinha ministrado na década de 1960 no Fort Bragg, 

nos Estados Unidos, e no Fort Benning onde ele deu aulas, a pedido do Kennedy, a 

convite do Kennedy, porque os franceses e os americanos estavam começando a sentir 

que a resistência dos vietnamitas do norte, dos vietcongs, vietminh, era dificílima de ser 

vencida e os franceses já tinham essa experiência de terem feito a guerra e terem 

perdido, mas tinham já conhecido esse inimigo que o Kennedy que, depois do Lincoln 
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Johnson, continua a enfrentar e foi levar a experiência deles para lá, depois treinou 

nessa época os militares sul-americanos. 

 E aqui no Brasil ele era uma autoridade importante para os militares brasileiros, 

ele era amigo de todos os nossos generais e tinha um..., eu tenho fotos dos arquivos que 

ele me cedeu, fotos de ele sendo recebido, documentos que eu vou publicar no livro. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente, então vamos... 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – inaudível dos militares 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos aguardar seu 

livro. Vivian, queria fazer a última comunicação com ela para poder me despedir. Posso 

falar? Eu queria dizer duas coisas a para a senhora, primeiro, como isso aqui tá sendo 

transmitido para o Brasil todo, que a senhora deixasse a sua referência eletrônica, seus 

endereços para quem pudesse e quisesse localizar a senhora para que a senhora pudesse, 

que as pessoas pudessem acessá-la.  

 E uma é de natureza mais cultural, porque, em que pese todas as dificuldades 

aqui no Brasil que nós temos para chegar às informações, tem o grande clássico do 

cinema francês, ou italiano, não sei, que é o "Batalha de Argel", mas no ano passado foi 

lançada uma película aqui no Brasil que seria como se fosse a nova geração dos 

cineastas, feita por argelinos, que é quando a FLN tá todinha na França, na 

clandestinidade, nas favelas e nas fábricas, e o Serviço Secreto Francês se organiza para 

acabar com a FLN, que teve uma repercussão muito grande lá na França. E tudo o que a 

gente ouve falar do general - tinha um general ficcional, evidente, no filme que é um 

dos principais – eu queria que a senhora pudesse fazer um comentário sobre isso e dar 

seus... porque a direita francesa ficou muito nervosa que voltou esse tema, se a senhora 

podia falar um pouquinho sobre isso, e dar seu endereço eletrônico pra gente poder ir se 

despedindo. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



28 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Eu não entendi exatamente sobre o que 

é que o senhor quer que eu fale sobre o General... qual dos generais? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu só queria saber 

da repercussão do filme que volta ao assunto da guerra da Argélia, né? Qual foi na 

França, só porque aqui no Brasil repercutiu muito, como chegam poucas informações e 

eu queria saber se tem algum associação da história da FLN na França, o Serviço 

Secreto Francês, e o assunto que nós estamos falando aqui hoje. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Olha, o filme que os enhor está 

mencionando talvez seja La battaglia di Algeri, talvez seja esse, inaudível  como "A 

Batalha de Argel". 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o primeiro. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – É um filme que foi feito há muitos 

anos, é um clássico, é um clássico e inclusive o General Aussaresses me disse que ele 

passava esse filme do Gillo Pontecorvo, ele passava para os militares americanos verem, 

aprenderem lições da batalha de Argel na qual Aussaresses foi personagem, da qual ele 

foi personagem chave, importante como assessor direto do General Massu, que dirigia 

toda as operações de guerra, "operações de pacificação" como eles chamavam, ou 

acontecimentos argelinos, muito tempo depois do filme que é da Argélia, a França e os 

historiadores franceses assumiram o nome "Guerra da Argélia", não se falava em guerra 

da Argélia durante a guerra da Argélia se falava inaudível, não se falava em guerra, 

somente depois essa expressão, esse nome, é assumido, porque tratava-se de uma 

guerra, mas como disse o General Aussaresses, como a França não poderia declarar uma 

guerra a ela mesma, porque a Argélia era a França, então havia o eufemismo de chamar 

de "os acontecimentos do Argélia". 

 Há muitos outros militares franceses que participaram da guerra da Argélia no 

papel do carrasco, do torturador, como o General Aussaresses, como o General Bigeard. 
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Bigeard foi um torturador assumido por ter um enterro polêmico na França porque a 

direita francesa queria homenageá-lo, obviamente e a esquerda francesa não admitia que 

esse homem fosse homenageado por ser um torturador notório e sabido então houve 

muita polêmica. A Guerra da Argélia, na França, não é um assunto totalmente superado 

porque existem dificuldades de se tratar deste assunto. Apesar de o "Le Monde" ter 

colocado toda essa história de volta, voltou ao tema, o General Aussaresses é um 

personagem execrado tanto que no dia da morte dele, o título no "Le Monde" era: 

"Morte do General Aussaresses, torturador na Argélia". Então é uma pessoa execrada 

dentro da sociedade francesa, mas tem uma parte da sociedade francesa como o Le Pen, 

que foi também um torturador, e como o partido do Le Pen, rende homenagens a 

Aussaresses, esses militares franceses da Argélia. Porque acham que eles defendiam os 

interesses da França e etc.  

 Inaudível 

 Civilizados assim, os franceses dos direitos humanos, os da esquerda lembram 

que a tortura é um crime inafiançável, um crime imprescritível, um crime contra a 

humanidade e que assumir a tortura e defender a tortura é apologia de crimes de guerra, 

como a acusação que foi feita contra o General Aussaresses, ele foi acusado de apologia 

de crimes de guerra, ele não pode ser condenado infelizmente, mas ao menos ele foi 

inaudível... passaram a limpo essa história. Fizeram o que chamam, o que os 

historiadores franceses chamam de "dever de memória". Passaram a limpo a história e 

esclarecer todos esses fatos faz parte da história do país. É um direito das vítimas 

também, porque a família do Maurice Audin, professor de matemática Maurice Audin, 

continua até hoje, como a família do ex-deputado Rubens Paiva, continua até hoje sem 

saber onde está o corpo dele, do Maurice Audin como do Rubens Paiva, então a história 

não acabou ainda, a história é uma história ainda que precisa ser passada toda a limpo. 

 Eu pude entrevistar para o livro o autor do primeiro livro, do primeiro 

testemunho sobre a tortura na Argélia, que morreu esse ano. Eu o entrevistei no fim de 

2011, em dezembro de 2011, chama-se Henri Alleg escreveu um livro que foi censurado 

pelas autoridades francesas porque era em plena Guerra da Argélia e ele denunciava, 

contava a tortura dele, e tem o prefácio do Sartre, do Jean-Paul Sartre, o filósofo. O 

livro foi retirado pelas autoridades francesas, retirado de venda, ele teve que ser 

impresso e editado clandestinamente, impresso na Suíça, ele entra na França 
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clandestinamente porque era difícil falar disso durante a Guerra da Argélia, depois o 

livro teve novas edições já livremente. Mas o Henri Alleg foi o primeiro a falar e a 

denunciar as torturas na Argélia, eu o entrevistei para o meu livro também. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Só para 

ficar a informação, esse filme mais moderno, que seria a nova versão da resistência 

argelina, é o filme que aqui no Brasil tinha o nome “Fora da lei”, do Bouchareb, que era 

um diretor argelino. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Ah, esse eu não vi. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não viu, tá bom. Seu 

endereço eletrônico. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Os "fora do lei", eu sei qual é, mas esse 

é um filme de ficção inaudível. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exatamente. A senhora 

pode dar sua direção eletrônica por favor, para que as pessoas... 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – O meu endereço eletrônico é 

leneide@orange.fr 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito, muito obrigado e 

foi um enorme prazer conviver com a senhora, muito obrigado. 
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 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – Sou eu que agradeço, agradeço muito 

esse, eu poder participar dessa discussão porque eu acho que é um debate 

importantíssimo, a Comissão da Verdade é importantíssima para a história do Brasil e 

tudo o que eu puder fazer para ajudar a Comissão da Verdade estou disponível e 

disposta, a qualquer momento, a contribuir, em qualquer lugar que eu esteja. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E vamos fazer o 

lançamento do livro do Frei Tito. Muito obrigado. 

 

 A SRA. LENEIDE DUARTE-PLON – O livro do Frei Tito vai ser lançado em 

abril. A biografia. 

 

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

obrigado. Podemos encerrar.  

 Bom, vamos descansar um minutinho. 11h01, até 11h05, vamos suspender 4 

minutos para a gente dar uma respirada porque é muita emoção. Vamos lá, 4 minutos. 

Obrigado viu, Renan. Obrigado viu, Vivian. Obrigado pessoal da técnica. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos retomar a 

sessão. É uma contribuição que o Doutor Fermino Fechio trouxe para essa audiência, 

que é um documentário onde aparecem as imagens do General Aussaresses, então é um 

filme longo, toda uma entrevista, não está legendado em português, depois até nós 

poderemos ajudar conseguindo fazer a legenda em português e o Dr. Fermino Fechio 

está disponibilizando. Faz uma introdução Dr. Fermino do que se trata isso, para as 

pessoas que estão nos vendo entenderem o que é o documentário sobre o General, por 

favor. Com a palavra o Fermino Fechio. 
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 O SR. FERMINO FECHIO – É a entrevista né? Que aquela jornalista, a 

Leneide, cita, Marie-Monique Robin, ela faz ao General e ela entrevista os generais, os 

militares argentinos têm todo um depoimento sobre toda essa... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o documentário, 

qual o nome? Tem nome? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – É “Serviços Especiais”, eu acho que é. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, então vamos 

tentar legendar, vamos pelo menos mostrar as imagens, vai ser em francês, vamos lá. 

 

  

 * * * Apresentação do documentário * * * 

 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, muito bom, 

nossa, fantástico, muito obrigado. Nossa, parabéns Fermino, vamos tentar legendar esse 

filme, muito obrigado. Vamos prosseguir, vai. Valeu a pena fazer a Comissão. Fermino. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Só pra complementar, pra não cansar os meus 

amigos aí, mas eu queria só acrescentar algumas pequenas coisinhas, Deputado, por 

exemplo a Leneide falou de um caso paradigmático muito semelhante ao caso Rubens 

Paiva né? No livro que eu apresentei aí ele descreve também outros casos 

paradigmáticos no meu entender. Por exemplo casos que aconteceram aqui, ele diz da 

tortura que eles aplicaram a um líder argelino da resistência, ele diz o nome, aqueles 

nomes complicados de argelinos, ele fala: “e nós o torturamos durante horas, achamos o 

cara, pegamos, torturamos, torturamos, arrancamos as informações e ele morreu na 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



33 

 

tortura e aí então a gente jogou uma corda em cima de uma trave lá e simulou um 

suicídio”. Me pareceu muito semelhante ao caso Herzog.  

 Um outro caso que ele cita, que é outro caso de tortura, que depois da tortura, 

depois de arrancar as informações, eles empurram o sujeito do sexto andar do prédio e 

simulam que foi um suicídio, que o cara se matou. Então, vejam, é tudo uns filmes que a 

gente já viu né? Todas histórias que a gente viu serem reproduzidas aqui na história da 

repressão que eu leio nos processos que rodam no tribunal argentino, eu acompanho, 

vejo as descrições, os métodos de tortura, é tudo igual, né? Uma pergunta que 

geralmente me fazem é sobre: “e os americanos”? Essa história que você conta dos 

franceses é verdadeira? Como é que os americanos iam deixar generais ou oficiais 

militares europeus virem aqui e fazerem amizade, né? Instruir, dar instruções pra 

militares latino-americanos e tal? Mas é a história que os americanos também já 

começaram, eles tinham o problema de Cuba né? Revolução Cubana, tinham vários 

movimentos no continente já e estavam começando a apanhar no Vietnã e o Aussaresses 

é chamado pra dar instrução no início dos anos 1960, é quando os americanos estão 

chegando no Vietnã, e começa toda aquela história e eles aprendem com o Aussaresses 

nas várias escolas como é que vão enfrentar essa guerra subversiva que ele chamava. 

 Pra você ter uma idéia, Adriano, do que aconteceu, os oficiais - é muito antiga 

essa vinculação dos nossos Exércitos com o Exército Francês -, tem uma missão militar 

francesa no Brasil de 1919 que vai até 1939. O Brasil falou muito francês, até o início 

da República o francês era uma língua corrente, Machado de Assis fala isso, falava bem, 

e a população falava francês, então, a nossa ligação com os franceses era muito forte.   

 Tem essa missão francesa aqui, mas um fato que eu acho interessante nesse 

contexto que nós estamos falando é que, em 1959, os argentinos, os oficiais argentinos 

faziam a Escola Superior de Guerra em Paris. Muitos oficiais argentinos eram 

mandados para Paris pra fazer lá os cursos de guerra e o oficial que se destacasse mais, 

ele era premiado com um mês de aulas práticas na Argélia, na Argélia, e tem um oficial 

argentino que em 1959 traz essas estratégias, esses métodos, para o Exército Argentino, 

ele chamava Alcides López Aufranc. Ele vira General e vai participar também do golpe 

em 1976. Esse camarada, ele aproxima os dois Exércitos, Argentino e Francês, e ele 

provoca um acordo entre, em 1959, entre o Exército Francês e o Exército Argentino.  
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 Em 1961 em Buenos Aires é realizado o Primeiro Curso Interamericano de 

Guerra Contrarrevolucionária, participam oficiais americanos, norte-americanos, 

brasileiros, 14, 15 países sul-americanos participam desse primeiro curso 

interamericano em Buenos Aires e aí começa a multiplicação de manuais, de apostilas 

de cursos de instruções de treinamentos, por aí a fora e aí a doutrina francesa se 

estabelece mesmo.  

 Mas eu queria voltar à questão de Manaus, da Escola de Manaus, da importância 

da Escola de Manaus. Eu não sei se vocês leram o Leonêncio, o livro dele: "Mata!". Ele 

diz o seguinte: “olha, as primeiras incursões fracassaram, aí houve uma pausa mais ou 

menos de um ano, voltam ao Araguaia depois desse intervalo, mas de maneira diferente, 

treinados entre aspas”, agora a citação literal: "A Operação Marajoara, a última de 

combate à guerrilha, começara à meia-noite com cerca de 250 homens vindos do Centro 

de Instrução de Guerra na Selva de Manaus", está na página 161 do livro "Mata!".  

 E, se você for pesquisar também como eu fui na internet, você pega um site e um 

desses militares da reserva que ainda fazem apologia, eles se consideram heróis da 

Guerrilha do Araguaia né? Da repressão do Araguaia, eles mesmos se identificam né? 

Como atuantes na repressão à guerrilha, tem um, por exemplo, tenente José Vargas 

Jiménez, ele diz, ele tem um site lá que ele conta tudo dessa história, a participação dele 

e ele se intitula assim: “Tenente tal, guerreiro da selva número 702, da turma 73/2 

COSAC”. COSAC, como eu disse pra vocês, é quando o Centro de Instrução de Guerra 

na Selva de Manaus, a partir dos anos 1970, ele muda a denominação pra COSAC - 

Centro de Operações na Selva e Ações de Comando e aí é que acontece a partir de 1970 

esses cursos massivos de instrução de militares latino-americanos e o Aussaresses chega 

em 1973 e ele conta todas as peripécias dele no livro, que na entrevista que ele dá, ele 

conta que ele ia todo mês a Manaus, que dava os cursos, “e que curso você dava?”, ele 

falava: “as técnicas de Argel, eu ensinava as técnicas de Argel, tortura, tortura, todo 

mundo sabia”. “Todo mundo sabia?”, “Claro que todo mundo sabia, eu era, ocupava um 

cargo oficial, eu não era clandestino, nada era clandestino”. “Mas você tinha uma 

carta?”, “Claro que tive uma carta de recomendação, eu fui escolhido a pedido do 

governo brasileiro, eles queriam um instrutor, um elemento de ligação, e até os 

americanos sabiam” - ele falou. “Por que você acha que se os americanos não 
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soubessem, não autorizassem, eu tinha virado adido militar no Brasil?” Ele diz isso na 

entrevista dele.  

 Então todo mundo sabia e, eu acho um desafio pra nós e pra Comissão da 

Verdade, esse camarada, como adido militar, ele é um agente diplomático e, como tal, 

ele tem os direitos e as obrigações que estão previstos na Convenção de Viena e eu não 

tenho especialização, não estudo muito esse direito diplomático, mas eu acho que 

caberia examinar essas atividades de um adido militar ensinar numa escola nossa, do 

nosso Exército, ensinar tortura para outros militares de outros países. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Deixa eu e organizar um 

pouco melhor. Bom, nós temos que achar a entrevista da Leneide de 2008, aquele livro, 

vamos organizar porque hoje, pra você entender, é uma reunião tão importante pra gente 

que, embora está sendo feita a última reunião da Comissão da Verdade, é o início do 

ciclo da repressão, nós estamos encerrando praticamente, vamos intercalar algumas 

sobre as vítimas, nós vamos começar. Então, tal a importância sobre o assunto, lógico 

que ele morreu há alguns dias, nós não podíamos perder esse link de fazer a ligação com 

a morte dele e o seu depoimento. Então, nós precisamos assim organizar um método, 

nós vamos pegar a sério, então tem aquele livrinho, esse está em português ou em 

francês? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Esse está em espanhol. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse aqui está em 

espanhol, tem esse vídeo que eu já vou pedir, viu Thaís fala, com o ininteligível hoje à 

tarde, ou senão a gente vê aqui na taquigrafia e pede pra fazer uma cópia taquigráfica 

em português do filme todo, toda a locução, pede pra menina vê quem faz em francês, 

pede pra ela contratar a tradução do filme na íntegra, depois a gente vê com o 

ininteligível quem digitaliza e põe no corpo do filme. Isso é importante, O que você 

pode deixar? Depois você pode deixar o livrão, aquele livrão que já tá copiado né? Que 

é essa entrevista antiga da..., precisava ver, a taquigrafia só transcreve, vê se a gente 
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contrata uma tradução disso aí, vê com o Pádua quem pode fazer a tradução desse livro 

aí, isso é importante. Bom, aí tem que pegar esse capítulo do Leonêncio Nossa, 

recuperar esse site, desse ininteligível da vida aí que os caras falam que são COSAC. e 

então, continua pra gente ir organizando a hierarquia do trabalho. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Eu acho uma sugestão. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pedir né? Pra Nacional 

levantar os nomes das pessoas que foram alunos e dos adidos militares da época, a 

caracterização dos adidos, porque como a Rosa Cardoso pelo menos demonstrou 

interesse, eu espero que esse assunto eles levem até o fim. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Só um adendo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Isso aqui nós vamos 

fazer assim, tudo que tem da sessão já manda pra Nacional, posta Comissão Nacional da 

Verdade, Comissão Estadual, audiência em parceria, já compromete eles, manda tudo 

para o e-mail particular da Rosa, manda para a Assessoria da Comissão, os links, a 

gravação, recuperar essa gravação da Leneide, recuperar isso aqui mesmo sem editar, 

pedir pro Braga mandar a cópia do CD mesmo sem editar, do Fermino, para a Nacional 

e fazer uma coisa casada, porque aí a gente pode dar continuidade. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Porque você sabe, Adriano, eu sempre 

acompanhei. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse livro não tem à 

venda em português no Brasil, né? 
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 O SR. FERMINO FECHIO – Não, não tem. Mas ele conta um pouco a história 

das organizações de direitos humanos, como elas trabalharam essa questão. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É editando onde, na 

Espanha ou na Argentina? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Eu posso, eu não sei... Talvez pedir... Conselho 

Mundial das Igrejas. 

 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Eu acho importante recuperar essa questão dos 

treinamentos em Manaus, saber o nome dos instrutores, o nome dos alunos, porque isso 

inclusive a gente poderá estar ajudando a Justiça argentina, uruguaia, a chilena, que 

estão tocando os processos, nós é que estamos atrasados e talvez a informação de um 

fulano que eles têm dúvida, se souberem que ele fez curso em Manaus com o 

Aussaresses, nossa, é meio caminho andado lá na Justiça, né?  

 E eu acho importante essa questão toda, a influência, a história da participação 

francesa, porque ajuda a iluminar esse pecado coletivo contra sociedade latino-

americana e brasileira em especial, eu acho importante a gente resgatar a história dos 

nossos familiares que foram mortos, que foram torturados,  que desapareceram, eu acho 

que isso é importante e é o âmago da Comissão da Verdade, mas eu acho importante a 

gente descrever o método, o processo, essa visão maior de todo o processo, porque eu 

acho que mostra como foi feito um crime contra a sociedade, contra a democracia, 

contra o povo, contra um povo, várias populações. Eu acho que esse é o valor desse 

material, a gente chama atenção para um processo. Não foram erros, o cara era 

torturado, morreu na tortura, não foi casualidade, foi um negócio planejado, arquitetado, 

pensado, articulado e é responsabilidade dos poderes nessa história toda. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem nesse livro, por 

exemplo, aparece quando o Aussaresses estava lá na escola da Amazônia, tem quem era 

diretor da escola, quem era? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Isso no próprio site, isso é fácil consultar, eu 

com toda dificuldade que eu tenho com esses instrumentos modernos de computador, 

que eu tenho aí com computador, mas eu entrei no site lá do CIGS, do Centro de 

Instrução, tem toda história deles, tem a foto do zoológico. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como se chama hoje, 

atualmente? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Voltou a ter a dominação antiga, chama CIGS - 

Centro de Instrução de Guerra na Selva. O Lula adorava, o Lula era o fã dessa escola aí 

agora, ele chega depois né? Quando ele já está outra orientação e acho que nem o 

governo brasileiro sabia ao certo a história dessa Escola de Tortura em Manaus, porque 

isso sempre ficou escondido. Eu acho que uma missão da Comissão da Verdade é trazer 

à luz essas coisas pra gente entender toda essa história, né? Fazer a memória histórica, 

todo esse processo que foi realizado ali. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Adriano, uma coisa que o Dr. Fermino aqui 

chamou atenção é a posição diplomática que o Paul Aussaresses tinha aqui no Brasil, 

talvez fosse o caso da gente mandar um ofício pra Embaixada Francesa questionando 

quais atividades ele prestou aqui na Embaixada no Brasil, uma descrição das atividades, 

há uma chance de que venha uma resposta protocolar e tudo, mas acho que é 

interessante documentar um pedido de esclarecimento para o Estado Francês das 

atividades dele, porque ele estava registrado aqui, né? 
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 O SR. FERMINO FECHIO – Esse cara tem que se credenciar, ele recebe um 

credenciamento e tal, né? Ele tem imunidades, tal, mas ele também tem obrigações. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a filha dele Fermino, 

como é a história da filha dele? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Eu nunca levei adiante essa história, Adriano, 

porque houve dor, houve muitas coisas, né? E eu ouvi, soube até o nome, tinha telefone, 

tinha tudo, mas eu achei que não devia prosperar nessa linha, continuar mais, mas eu 

tinha informações seguras, eu não posso dizer as fontes. Ouvidoria não pode revelar as 

fonte. Não posso dizer as fontes, mas eu tinha informações de dentro da Embaixada que 

a menina existia, tinha nacionalidade brasileira, e é empregada na Embaixada Francesa 

até o tempo que eu estava em Brasília e aliás, isso talvez explicasse como ele era um 

pouco reticente quando ele falava do Brasil, ele não dava muitos detalhes, talvez até pra 

proteger a menina. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís, abre por favor, 

uma imagem para a gente registrar, o site dessa Escola. Fermino eu tenho que dar 

presença no plenário, vocês continuam, Vivian senta aqui ao meu lado, Thaís. Levanta o 

site. Eu preciso dar presença, eu já volto. 

(Inaudível) 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Só pra complementar uma informação sobre 

Manaus depois dessa, tem uma citação do Contreras que era o terror do Chile, o chefe 

da DINA do Chile, né? Tem uma declaração antes do General Harguindeguy que foi 

Ministro do Interior do Videla, ele diz assim "os argentinos, tudo que sabemos 

aprendemos com os franceses”, isso é o General argentino falando. "O que talvez não 

seja conhecido é que Aussaresses foi agregado militar no Brasil, foi adido militar no 

Brasil, que em 1973, a partir de 1973, treinou os militares brasileiros, segundo 
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revelações de Manuel Contreras, Diretor da temida Polícia Secreta do Chile, a DINA, 

vários oficiais militares chilenos também foram a Manaus treinar com Aussaresses".   

 E eu levantei essa questão na Comissão Nacional, sobre a importância da gente 

verificar e jogar luz em cima dos adidos militares depois que eu vi uma declaração 

daquele Almada, aquele paraguaio que descobriu, por causa dele que foram descobertos 

os arquivos do terror. Eu não sei se você lembra, Renan, ele conta uma vez que, ele 

depois de torturado, ele é levado pro interrogatório em Asunción e ele falou: “qual a 

minha surpresa quando eu descubro que os meus interrogadores eram o adido militar do 

Brasil, o adido militar da Argentina, o adido militar do Uruguai, o adido militar do 

Chile, eram todos adidos militares”.  

 E se a gente lembrar um pouquinho as fases da Operação Condor, a Operação 

Condor começa com uma fase inicial de troca de informações, quem é que dizia pro 

Governo Argentino quais eram os brasileiros que estavam refugiados na Argentina eram 

os adidos militares e o adido militar daqui da Argentina comunicava os chefes em 

Buenos Aires, ou o adido militar do Uruguai fazia todo esse meio de campo dizendo 

quais eram os brasileiros que estavam em Montevidéu, no Uruguai, e o brasileiro 

também recebia informação de quais eram os uruguaios que estavam aqui no Brasil. 

Todo esse arcabouço de informações e de funcionamento, empurrão inicial da Operação 

Condor é todo trabalhado pelos adidos militares daí e todo mundo. Pra você ver como 

eles são selecionados, era uma promoção, se você observar um pouquinho a história do 

Exército Brasileiro você vai ver que os nossos Presidentes foram todos adidos militares, 

o Costa e Silva, ele foi adido militar na Argentina, em anos anteriores ao golpe, o 

Médice, no ano do golpe ele vai ser adido militar nos EUA, o Geisel, se não me engano, 

estou em dúvida agora, a cabeça já..., se ele foi adido militar no Uruguai ou Paraguai, 

em um desses países ele foi, e vai por aí à fora, todo mundo é adido militar.  

 O famoso cara da repressão também terrível, um criminoso que é o famoso 

Brigadeiro Burnier da CISA da Aeronáutica, o Burnier é adido militar também em 

1967, ele vai ser adido militar no Panamá. Tem um sobrinho do Castelo Branco que 

quatro dias depois do golpe, eu tenho o nome dele aqui, quatro dias depois do golpe ele 

assassina o comandante da base aérea de Canoas. O Castelo, na boca pra ser nomeado 

Presidente, dá um jeito pra tirar o cara daqui, ele vai ser adido militar lá fora, também 

esquece o sujeito lá fora, eu tenho nome, tenho tudo desses caras aí, pra você ver como 
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é a importância dos adidos militares, eu tentei chamar atenção disso pra Comissão 

Nacional, mas eu não sei se eles têm tempo, se tiveram tempo de requisitar todas essas 

informações, mas eu acho que seria um dado importante pra gente mapear toda essa 

articulação do terror. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – E você tem notícia, Fermino, se houve no 

Uruguai, na Argentina, no Chile, onde há processos judiciais, se tem alguma linha de 

processos contra adidos militares envolvendo mais essa questão da colaboração 

francesa? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Não vi, eu peguei bastante literatura, né? Eu 

falei pra você, quando eu soube dos argentinos eu comecei a pesquisar, né? Tem 

material adoidado no “Página 12”, que é um bom jornal, eles têm jornais que nós não 

temos né? Infelizmente, na imprensa brasileira eu não achei nada, só achei aquela 

reportagem da "Folha" de 2008, ninguém mais fala nada, mas aqui no “Página 12” eu 

achei um manancial e há várias declarações dos generais argentinos pra contar essa 

história, eu acho que essa história precisa ser contada e é bom ouvir eles falando. Você 

vê, aqui tem todas as entrevistas dos generais argentinos, estão todos aqui dando seu 

depoimento, contando as vantagens dele e tal, brasileiro nenhum, tudo na moita e é uma 

história que precisa ser contada. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Com certeza. Tem alguma questão? Alguém 

queria colocar? O Pádua que é o especialista, alguma consideração também dessa 

questão? Quer pegar o microfone aqui Pádua? Pádua Fernandes. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Posso falar daqui? 

 

 A SRA. VIVIAN MENDES – Aqui é melhor por causa da gravação, se puder. 
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 O SR. PÁDUA FERNANDES - Esse aqui não vai gravar? 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Só fica perto da mesa. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Eu tinha uma pergunta pra fazer pra..., não 

tinha pergunta, eu queria lembrar que o Aluizio Palmar, ele no site dele “Documentos 

Revelados”, ele publicou alguns documentos sobre o Aussaresses, “troca de 

correspondência entre a Embaixada da França e Itamaraty revela atividades sobre 

tortura no Brasil”. Ali ele escaneou esses documentos, mas ele não revela tanta coisa 

assim, mas mostra alguns documentos do Itamaraty com a Embaixada da França, mas 

são mais pedidos, pedidos pra..., relativos à autorização dele estar aqui pra ele poder, até 

pra ele poder, pra questão do carro, autorização pra dirigir, autorização pra filha dele, a 

Monique, para ela estar aqui também, mas ele publicou alguns desses documentos no 

site dele “Documentos Revelados”, o Aluizio Palmar. Eu queria lembrar, eu não sei o 

quanto você ouviu isso, mas a Escola Superior de Guerra Brasileira, ela é extremamente 

atualizada, porque ela antes da década de 1960 ela já tinha cursos sobre guerra 

revolucionária no Brasil e com base na doutrina francesa, tem um curso do.... 

Inaudível 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Tem um livro importante da ininteligível, é 

interessantíssima a análise da influência nas escolas brasileiras e ela diz que esse 

processo é, sobretudo a partir de 1957, começam as coisas que ficavam no nível dos 

oficiais, essas instruções passam a baixar pra todos os níveis, pra todas as escolas 

militares no Brasil. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  É década de 1950 e no arquivo na Lagoa e que 

está na internet, eles têm aula do Augusto Fragoso em 1959 e que diz textualmente “a 

única literatura sobre guerra revolucionária é a literatura francesa”, e tem toda uma 

bibliografia, inclusive dos periódicos do Exército Francês sobre isso e isso já tá... Tem 

um livro que inclusive fala do acordo secreto em 1959 com a Argentina, um livro 
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francês que traz essa relação do Inimigo Interior do Mathieu Rigouste, que boa parte das 

informações que o senhor trouxe estão aqui, inclusive a colaboração com a Argentina, 

com o Chile, a ideia do Inimigo Interno, que é a grande ideia da guerra subversiva. Não 

foi traduzido ainda e que está aqui inclusive a questão do acordo secreto de 1959 com o 

Exército Argentino que é interessante, mas isso na França, essas informações 

começaram a vir nesse século, esse livro é de 2007.  

 Em janeiro eu estive na França e quando eu falei, a historiadora ininteligível me 

perguntou: “algum militar brasileiro foi aluno na Escola das Américas?”. Eles não 

sabiam, assim como não sabiam, quando eu falei, embora, aqui esteja, outro livro, "A 

Guerra das Memórias", Benjamin Stora que, são memórias da Indochina, da Argélia e 

também da Segunda Guerra Mundial, ele fala do Aussaresses também. Mas também é 

um livro desse século, mesmo assim eu não tenho ideia de quanto eles foram 

importantes como matriz ideológica desse tipo de guerra e, embora seja isso há muito 

tempo, é estranho, eu acho muito estranho dizer que a França é o país dos direitos 

humanos, a França não é isso, a França é o país das Declarações de Direitos Humanos, é 

o país das declarações, mas não é o país dos direitos humanos, de forma alguma 

inclusive, eles foram exportadores disso. 

 

 Inaudível 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode vir um pouco mais 

pra cá. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  E essa questão. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, mas é que é tão 

importante, senta aqui, Pádua Fernandes. 
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 O SR. PÁDUA FERNANDES -  Então, o Brasil desde a década de 1950 tem 

essa..., está atualizado com o pensamento francês e essas aulas já estão publicadas, já 

estão disponíveis na internet no arquivo lá da Lagoa que está no site da Federal de São 

Carlos, mas inclusive os franceses só vêm, eu descobri agora. E o livro do Aussaresses, 

principalmente o segundo, que diz que, “Eu Não Contei Tudo”, esse livro que ele vai 

falar mais sobre o Figueiredo, o Figueiredo, Fleury, e que ele diz que o Figueiredo 

chefiava os esquadrões da morte, ele diz nesse livro, nessa grande entrevista, e ele 

conta, o que eu queria ter perguntado pra jornalista de uma das namoradas do 

Aussaresses no Brasil que é morta no SNI e que o Figueiredo o leva e mostra, está no 

livro do Aussaresses. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Essa aí é uma história mais ou menos assim, ele, 

num intervalo aqui do trabalho no Brasil ele vai pra Paris, o Aussaresses, e ele numa 

recepção lá, tal, ele fala que vem uma mulher muito bonita conversar com ele, conversa 

“onde o senhor está?”, “eu estou no Brasil, vou voltar pro Brasil“. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Volta fala tudo de novo. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Ele, o intervalo do trabalho dele no Brasil, ele 

vai a Paris e numa recepção vem uma mulher muito bonita a procurá-lo, sabendo que 

ele está no Brasil e ela diz: “olha eu também estou indo ao Brasil, logo mais estarei no 

Brasil”. E ele diz: “ótimo, então me procure”. E dá o cartão pra ela, o cartão dele pra 

ela, aí ele fala que voltou ao Brasil onde ele recebe o telefonema da mulher da Europa, 

falando: “olha, estou indo”. Aí ele fala: “pô, preparei tudo, meu apartamento, enchi o 

freezer de champanhe e tal, mas eu tinha que ir pra Manaus, deixei tudo preparado e fui 

pra Manaus ministrar as instruções, cursos que já estavam programados” - e ele falou – 

“qual a minha surpresa que lá no meio da selva recebo um rádio urgente do Figueiredo 

me intimando a voltar pra Brasília imediatamente”.  

 O Figueiredo manda um helicóptero buscá-lo em Manaus, ele vem de 

helicóptero sem saber o que será que aconteceu e quando ele chega no SNI o Figueiredo 
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está meio bravo, meio cabisbaixo, meio brontolado e aí ele fala assim, sem saber o que 

que era, ele me apresenta o cartão: “olha tem uma mulher que nós prendemos aí, ela 

estava com seu cartão de identificação aí, é tua conhecida?” - Ele falou – “O cartão é 

meu, não sei de quem você está falando”. E aí eles descem aos porões do SNI e 

apresentam pra ele uma mulher estendida no chão, depois de torturada, ele olha, ela 

estava muito machucada, ele fala – “Ah, é fulana!” - e ele diz um nome que eu não sei 

se é mentira dele, não sei se ele está dizendo o nome verdadeiro, ele fala – “Ah, é a Eva, 

Eve”. E ele diz: “eu falei, mas eu contei a história pro Figueiredo, eu encontrei essa 

mulher, ela me falou que vinha para o Brasil, eu dei o cartão pra ela, nada mais que isso, 

tal, tal”. O Figueiredo fala: “pois é, essa aqui é uma agente, uma espiã da KGB, é uma 

agente tcheca, os serviços franceses identificaram ela no aeroporto lá e me 

comunicaram que ela estava vindo pro Brasil. Nós a pegamos e ela está aqui”. E aí ele 

ia embora depois de uns dias, ele pergunta pro Figueiredo – “E a moça?”, “Ela não 

resistiu às torturas e morreu, morreu no hospital e nós enterramos aqui mesmo em 

Brasília”. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  Isso eu tinha lido, eu queria saber realmente 

qual era o nome da agente. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Ele fala, ele fala Eva. Ele diz que esse episódio é 

no início de 1974, 1974. Quer dizer, é uns sete, oito meses depois que ele tinha estado 

aqui no Brasil, que ele tinha vindo pro Brasil.  

 O Figueiredo era chefe do SNI na época do Geisel, aí já é governo Geisel, e aí 

ele conta do Figueiredo, a amizade que ele tinha, ele diz inclusive que ele foi 

repreendido no começo pelo Embaixador Francês, o Embaixador Francês falava: “pô, 

mas você anda com umas companhias aí”. E era um negócio mais com o delegado 

Sergio Paranhos Fleury, né? E ele fala assim: “eu respondi pro Embaixador ‘escuta, mas 

são essas amizades que me dão informação e que me permitem mantê-lo informado’”. 

Aí ele falou: “aí ele nunca mais se importou com o fato de eu andar com o Fleury e com 

o Figueiredo. O Figueiredo foi meu grande amigo” - ele falou – “eu tinha uma grande 

admiração por ele e nós nos conhecemos muito bem, ele falava bem francês, o 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



46 

 

Figueiredo, porque ele tinha tido uma missão na França, ele me chamava pra fazer 

longas cavalgadas e ele me emprestava até coisa que ele não fez pra ninguém, ele me 

emprestava o cavalo dele, comanche, e nós nos tornamos bons amigos, ótimos amigos e 

tal, tal”. É assim que ele falava.  

 Do delegado Fleury ele diz que ele tinha toda essa fama mesmo, o Fleury, que 

ele tinha origem francesa que ele acha que o Fleury tinha origens francesas, tal, mas ele 

não entra em muitos detalhes sobre o Fleury, ele fala muito do Figueiredo, é o que eu 

lembro dessas coisas todas. Tem uma história interessante também que ele conta a 

respeito da prisão do Marighella, é uma coisa totalmente desconhecida, que eu nunca 

tinha ouvido, é sobre a prisão do Marighella. Ele conta a história que contaram pra ele. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  "A polícia e o SNI receberam ordens de 

neutralizar Marighella a qualquer preço, isto é sem respeitar os direitos humanos e a 

convenção de Genebra". Isso aqui é, a parte jurídica da doutrina da guerra 

revolucionária é exatamente isso, que não poderia se dar ao inimigo subversivo, a esse 

inimigo, nem a proteção dos criminosos comuns, isso atrapalhava a perseguição, 

tampouco a dos combatentes de guerra, essas garantias jurídicas ao prisioneiro de guerra 

e aos guerrilheiros comuns deviam ser anuladas para o inimigo subversivo. Isso é o 

ponto central da parte jurídica da guerra revolucionária. Então os informantes do 

Serviço Secreto se lançaram a busca do Marighella, finalmente em São Paulo. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Ele diz que é um jovem rico. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  É o filho de um burguês que vivia em um bom 

bairro onde seus pais lhe pagaram um apartamento confortável. Aí o misterioso 

Esquadrão da Morte, que não existe, mas é muito ativo, ça n'existe pas c'est tres active, 

prende esse jovem homem, ele não fala, os pais se agitam e a mãe, que conhece o 

oficial, membro presumido do Esquadrão, o visita, ela suplica, lhe afirma que seu filho 

não tem nenhuma simpatia por terroristas e que se ele foi visto com eles é simplesmente 

porque ele foi vítima de chantagem, ele não tá dizendo quem foi esse jovem que foi 
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preso. O oficial aceita essa mentira piedosa e acompanhado da mamãe, dos policiais e 

de cachorros eles investigam o apartamento do jovem homem. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – E os cães farejam. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  É. Aí encontram vestes. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Do jovem. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Encontram roupas que pertenceram a 

Marighella. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Porque ele tinha, o jovem tinha cedido roupas. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Aí encontram roupas que pertenceram a 

Marighella e os cães farejam essas roupas e passam a procurá-lo e não foi preciso muito 

tempo pra encontrar o terrorista que estava escondido em uma casa desse mesmo bairro. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Pra você ver é uma outra versão, né? 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  Mas é totalmente louca, o Marighella cercado, 

não se deixa prender, atira sobre os policiais, infelizmente é abatido no fuzilamento. Aí 

o Sergio Fleury, que dirigiu a operação, ele recebe a crítica porque não o apanhou vivo, 

mas os papeis encontrados com o cadáver são uma mina para os detetives, encontram 

uma agenda de endereços que vale por todos os interrogatórios. 
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 O SR. FERMINO FECHIO – E vai por aí afora. Tem outro episódio aí, ele 

fala que quando ele chega a Brasília em 1973 - meses depois é que ele conhece -, é 

nomeado o adido militar chileno Humberto Gordon e ele fala: “e esse sujeito que eu já 

tinha conhecido em outras escolas americanas, esse adido militar me conta e elogia a 

participação do Governo Brasileiro no golpe contra o Allende”. Aí ele diz da atuação do 

Orlando Geisel, ele falou: “olha eles fizeram uma verdadeira ponte aérea” – é assim que 

ele diz – “uma verdadeira ponte aérea entre o Brasil e Santiago e eles forneceram armas, 

pessoal especializado”, ele falou, “e os aviões levam militares brasileiros imediatamente 

após o golpe pra fazerem a separação nos estádios, no estádio, a divisão das forças no 

estádio, orientam a divisão, né?” A postura dos militares no estádio e para identificar os 

presos no estádio por nacionalidade e tal. E tem o depoimento das várias pessoas que 

falam que no estádio você ouvia falar mais em português que em espanhol, né? 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  Achei a história aqui da agente da KGB. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Interessante, eu não sei se tem registro dessas 

coisas, se valeria a pena pesquisar, ou se a Tchecoslováquia, antiga República Tcheca, 

se ela sabe, se tem alguma procedência isso. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES -  Aqui, isso aqui do site de Bessa Freire, ele 

traduziu poucos trechos desse livro, aí ele traduziu esse que é curioso, o Bessa Freire é 

um antropólogo, aqui: “ele estava na selva e recebeu um chamado de Brasília e lhe 

informaram que era o chefe do SNI, João Figueiredo, aí pergunta o que acontecia, sem 

uma palavra de explicação ele me manda voltar urgentemente à Brasília, envia um 

helicóptero a Manaus pra me buscar", ele estava em Manaus diz que são 1500km, "em 

Brasília um carro me espera na pista e me conduz logo pra a sede do Serviço Secreto". 

Aí ele o leva, descem, dois agentes civis do SNI e "uma mulher deitada no chão, aí 

perguntou 'você a conhece?' perguntou João Figueiredo, se virando bruscamente pra 

mim, aí respondo que não, de fato eu não a reconheci de tanto que ela estava ferida não 

reconheci".  
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 Aí ele diz “é Eva”, aí fico surpreso, “escute João, deixe-a partir, ela não é o que 

você pensa”. “Ela tinha nos seus papéis uma carta de visita com um cartão com teu 

nome, você deu esse cartão ou ela roubou de você?”, “eu dei esse cartão em Paris, mas 

eu te peço, libere-a, deixe-a partir”. “Você aparentemente não entendeu nada, você não 

sabe que ela é uma agente, os russos montaram uma operação pra te fazer cair” - diz 

João Figueiredo. Ele pede para o João Figueiredo deixar ela ir achando que é um 

engano, aí o Figueiredo explica que os russos montaram uma operação pra te fazer cair.  

 Tudo isso vem de Moscou diretamente "é preciso que saibamos mais, ela vai 

falar, ela deve falar”. "Aí eu deixei o João Figueiredo muito preocupado, aí no dia 

seguinte eu falei com ele ao telefone, repeti que não disse nada, não havia acontecido 

nada, que ela não tinha feito nada, que nós apenas bebemos alguma, algumas taças no 

bar do Hotel Lutetia em Paris. Ele me responde, sempre distante e frio, 'esqueça essa 

mulher, não se ocupe dela, eu digo isso em seu interesse'".  

 Alguns dias depois fala de novo com Figueiredo, estava desesperado de não o 

convencer de liberar essa mulher aí Figueiredo diz: “Paul, essa mulher não estava em 

bom estado fisicamente, nós a levamos ao hospital e ela morreu”. Aí diz que essa 

história o atormentou por muito tempo. Aí, aqui, aí ele descobre, né? O SNI foi avisado 

pelos franceses que ela havia chegado a Brasília e que logo que ela entrou no hotel ela 

foi abordada pelo Serviço Secreto Brasileiro, aí descobriram mais tarde que ela era um 

agente tcheco, “minhas relações com Figueiredo” - isso eu não sabia – “minhas relações 

com Figueiredo não voltaram a ser o que eram depois desse episódio e, seis meses mais 

tarde, eu abandonei, deixei o Brasil, eu o revi, no entanto, muitos anos depois quando eu 

trabalhava na empresa Thomson", aí ele já era Presidente da República. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Isso também serve, olha, os adidos militares são 

todos amigos dele em vários países, aí o Aussaresses vira vendedor de armas, aí ele vai 

aproveitar todas essas amizades que ele fez durante essas aulas que ele ministrava nas 

escolas e em Manaus e os contatos deles nos países pra ele vender as armas francesas, 

são exatamente esses adidos militares, os seus ex-alunos, que vão facilitar, ele cita 

inclusive de empresa brasileira, ele cita a Engesa. 
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 O SR. PÁDUA FERNANDES - Está aqui, Engesa em São Paulo. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Pra você ver que a minha memória inda está 

mais ou menos boa. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Logo depois ele fala que os agentes da DINA 

foram formados no Brasil, que em Manaus ele teve estagiários chilenos logo depois da 

chegada do Pinochet ao poder, ele deixou o Brasil em 1975, e que os agentes da DINA 

foram formados no Brasil e que o General Contreras selecionava esses militares que 

vinham fazer o curso no Brasil. Contreras selecionava e mandava pra Manaus em 

grupos de três a dez, que ficavam de 2 meses, ficavam mais ou menos 2 meses em 

Manaus, mas ele jamais viu o Contreras, ele não conheceu o Contreras, mas o Contreras 

selecionava os militares chilenos. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – O Contreras, ele confirma, que ele nunca tinha 

visto o Aussaresses, mas que ele mandava os outros oficiais dele virem pra fazer os 

cursos. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - É guerra na selva e aprendizado da luta 

antisubversiva. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – O site é aquele ali, né?  

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Do CIGS, é. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o site, né? 
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 O SR. FERMINO FECHIO – Vai rodando, isso, aí aparece as onças. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Do CIGS, é. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ler, o Renan pôs 

na tela o site, dá pra você ver que é? Esse é o nome atual, né, Renan? Dá pra ampliar o 

título? Tem como ampliar, Thaís, dar um zoom no título? Coronel Jorge Teixeira. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Esse é o primeiro presidente do... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, esse é 

o primeiro Presidente. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Esse é o primeiro Presidente desse Centro de 

Instrução aí e el era considerado idealista e tal, então eles dão o nome. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí nos arquivos é que 

aparecem os antigos nomes, tudo? 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Não, eles não publicam os nomes não, eles dão 

os nomes dos que foram diretores, o período em que eles foram diretores, tem as 

sucessões aí, né? É o máximo que eles dizem. Aí eles falam dos símbolos da escola, dos 

programas, mas nome de ex-aluno e coisa, não, isso não. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - O Aussaresses no filme também não diz, ele 

diz que não vai dizer, nem le nombre, nem le nom. Nem número, nem nome dos 

militares. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer falar mais alguma 

coisa, Pádua? Depois você podia, essa bibliografia que você fala, falou era importante, 

quer falar mais alguma coisa que você está...? 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Tem os documentos do Aluizio Palmar que 

estão nos “Documentos Revelados”, mas não falam nada sobre tortura, são mais 

autorizações que a Embaixada Francesa pede pro Itamaraty pra ele poder vir aqui, pra 

filha dele poder vir aqui e serem aceitos como adido militar e que isso está no site dele, 

“Documentos Revelados”. Já achou? 

 

 (Inaudível ) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís Barreto. 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO – Um resumo histórico aqui do site: “O Centro de 

Instrução de Guerra na Selva, CIGS, foi criado em 02 de março de 1964, pelo decreto 

número 53649, tendo como seu primeiro Comandante o então Major de Artilharia Jorge 

Teixeira de Oliveira, o Teixeirão. Até junho de 1969, o CIGS foi subordinado ao 

Grupamento de Elementos de Fronteira. Em fevereiro de 1970, passou a ser 

subordinado à Diretoria de Especialização e Extensão (DEE). Em outubro de 1970, 

passou a designar-se Centro de Operações na Selva e Ações de Comandos (COSAC), 

com a missão de ministrar além dos cursos de Operações na Selva e de Ações de 

Comandos.  

 Em 1978, retornou à sua antiga designação, deixando de ministrar o curso de 

Ações de Comandos. Em setembro de 1982, o CIGS passou à subordinação do 

Comando Militar da Amazônia, permanecendo vinculado tecnicamente à DEE, Atual 

DETMil. 

 O primeiro curso de Guerra na Selva funcionou no ano de 1966, os cursos eram 

ministrados em duas categorias, uma para oficiais e outra para subtenentes e sargentos. 
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A partir de outubro de 1969, passou a ser de três categorias: “A” para oficiais 

superiores, “B” para Capitães e Tenentes e “C” para Subtenentes e Sargentos. 

 A partir de 2010, mais quatro categorias foram instituídas: “D” para Subtenentes 

e 1º Sargentos; “E” e “F”, respectivamente, para oficiais e Sargentos do Serviço de 

Saúde e “G” para Cadetes, que voltou a funcionar em 2013. 

 Ao longo de seus 47 anos de existência, o CIGS especializou 5.213 combatentes 

de selva, sendo 419 de nações amigas, até 17 de setembro de 2011. 

 Devido ao trabalho daqueles que antecederam a atual geração, este Centro tem o 

status e a responsabilidade de especializar o melhor combatente de selva do mundo. 

CIGS, orgulho de ser do Exército Brasileiro.” 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos ver se a 

gente consegue pelo menos legendar esse filme, porque traduzir esse livro nós não 

temos estrutura. Acho que está bom, está bom. Fala no microfone tudo, por favor. 

 

 O SR. FERMINO FECHIO – Talvez se você acha o livro muito grande, talvez 

traduzir apenas o capítulo referente ao Brasil, está lá, “O professor Aussaresses”. É esse 

aí, esse capítulo conta um pouco a história dele no Brasil, são poucas páginas , né? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pádua, se você conseguir 

traduzir a gente consegue publicar em órgãos de boa visibilidade, viu? Se você fizesse 

esse trabalho com uma resenha dessa, faça com a Thaís aí, com o Renan. Traduzir esse 

capítulo vai dar uma repercussão boa viu? Se você puder nos ajudar. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Sim. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Bom, Fermino 

eu acho que foi uma contribuição excelente, espero que a Nacional..., faça o contato 
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com a Nacional, fala da importância, se você puder fazer uma resenha dessa audiência 

também. Quer falar mais alguma coisa, Pádua, antes de terminar? 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES - Só reforçar uma coisa, por causa da 

colaboração que o senhor Fermino falou com a polícia francesa, porque isso é uma coisa 

que se repete nos depoimentos desses brasileiros que vão ao exílio na França. Por 

exemplo o Daniel Aarão Reis, ele chega da França em 1974, ele diz que quando chega 

lá a polícia francesa já tem o dossiê dele, tem todas as informações sobre o caso dele, 

cedido pelos brasileiros. Então talvez fosse interessante também que se solicitasse essa 

informação ao Governo Francês, se havia um acordo secreto, né? Entre o Governo 

Francês e o Brasileiro, porque eles chegavam lá já com todas informações já dadas pelo 

Governo Brasileiro, esses relatos, eles eram investigados e a polícia francesa já tinha 

todos os dados quando eles chegavam. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, eu estou pensando em 

convidar o Daniel pra vir aqui para São Paulo. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, 

tentem postar, como essa é a última semana, semana do Natal, tentem postar as fotos do 

Fermino, alguma nota sobre essa entrevista da senhora, algumas resenhas, façam como 

um muralzinho, uma coisa simples que não precisa ser sofisticada, dá a notícia do filme, 

dos livros. 

 

 (Inaudível) 

 

 O áudio da coisa, dessa Audiência, tá? Mas se você conversar com o Braga, sem 

editar, ele te dá o bruto, lógico que ele quer salvaguardar as imagens da TV, mas 

conversa com o Braga, se precisar eu vou lá, ele te libera o bruto, já. Teotônio Vilela 

pode liberar o bruto na hora, sem edição. Renan quer falar alguma coisa, pra gente? 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Não. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu queria te 

agradecer em público, você ter ajudado a organizar essa audiência, a Thaís, a Vivian, 

todo o pessoal da Comissão, o Pádua veio nos ajudar, muito obrigado, Fermino. Aí a 

gente vai dar uma reciclada, talvez a gente peça pra você voltar mais alguma vez, 

porque o Dr. Fermino Fechio tentou encaminhar esse material pra Nacional mas eles 

não tiveram como repercutir e tal, aí a gente conversa com a Dra. Rosa, diz do sucesso 

que foi, a gente continua, bom, e outras contribuições que você puder dar pra nós vai ser 

importantíssimo, está bom? Então, nós agradecemos a presença de todos e a sessão está 

encerrada. Obrigado pelo pessoal da WEB, da TV Assembleia. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

17/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Audiência pública sobre os casos São Paulo 17 de 

abril de 2013, auditório Teotônio Vilela, instalação da Comissão da Verdade. Está 

instalada a 32ª reunião da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva 

no dia 17 de abril de 2013 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no 

auditório Teotônio Vilela para oitiva do caso de Neide Alves dos Santos, morta em sete 

de janeiro de 1976.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende 

realizar todas as audiências públicas abertas ao público.  

Bom, antes da formação da mesa com o Dr. Francisco , nosso convidado Dr. 

Luiz de Carvalho Filho, integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, 

segundo o relator do processo de Neide Alves dos Santos. Então, antes de compor a 

mesa e passar a palavra ao Dr. Francisco, eu peço que a Vivian faça a leitura do 

memorial de Neide Alves dos Santos.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - Boa tarde. Meu nome é Vivian Mendes, eu sou 

assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva.  

Vou ler o memorial de Neide Alves dos Santos. Neide Alves dos Santos, morta 

em sete de janeiro de 76. Neide nasceu em 12 de setembro de 1944 no Rio de Janeiro e 

militava na organização política PCB, Partido Comunista Brasileiro.  
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Neide nasceu em 12 de setembro de 44 no Rio de Janeiro, filha de Alexandre 

Alves dos Santos, e Nair Alves dos Santos. Militante do PCB teve como última 

ocupação profissional o trabalho como caixa no supermercado.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. A família de Neide conviveu 21 

longos anos com a versão policial de que ela se suicidara ao atear fogo ao corpo. Ela 

deixou uma filha, na época, com 14 anos de idade. No início de 1975, Neide atuava no 

setor de propaganda do PCB, próxima ao ex-deputado potiguar Hiram de Lima Pereira 

(desaparecido em 15 de janeiro daquele ano), quando a repressão política comandava a 

“Operação Radar”, uma grande ofensiva do Exército, iniciada em 1973, para dizimar a 

direção do PCB. Documentos oficiais confirmam que foi presa em seis de fevereiro de 

1975 e encaminhada para o DOI-CODI/SP e, depois, para o DOPS/RJ. No DOPS/RJ foi 

identificada e fotografada em 21 de fevereiro de 1975. Ao ser solta, procurou seus 

familiares que moravam no Rio de Janeiro. Tinha sinais de tortura por todo o corpo. Foi 

internada em um hospital e depois voltou a trabalhar em São Paulo, quando teria sido 

novamente presa.  

O último contato mantido com os familiares foi no Natal de 1975. Em oito de 

janeiro de 1976, a família ficou sabendo que ela havia morrido. De acordo com a versão 

apresentada pela polícia, Neide teria ateado fogo ao próprio corpo, em praça pública, e 

foi encaminhada por duas pessoas não identificadas ao Hospital do Tatuapé. 

O laudo necroscópico foi assinado pelo legista Pérsio José Ribeiro Carneiro, 

médico que assinou outros laudos de militantes assassinados pelos órgãos da repressão 

política. Ao contrário de outras vítimas do período, o seu nome não aparecia em 

nenhuma das listas ou dossiês de mortos e desaparecidos da ditadura efetuados pelos 

familiares. 

 

            O relator Paulo Gustavo Gonet Branco, representante do Ministério Público na 

CEMDP na época, indeferiu o pedido da família por considerar que “[…] a morte por 

ateamento de fogo, em si mesma, em praça pública […] não preenche os requisitos da 

lei”.Luís Francisco Carvalho Filho pediu vistas para analisar o caso. A partir daí 

começou a ser esclarecido mais um dos crimes cometidos pela ditadura. Em seu voto 

pelo deferimento do caso, Carvalho Filho chama a atenção para duas particularidades.  
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A versão de suicídio por fogo, tão incomum, e o contexto político da época – a 

morte de Neide aconteceu alguns dias antes do desfecho oficial da chamada crise 

Herzog, quando houve a morte de Manoel Fiel Filho – autorizavam pelo menos uma 

desconfiança: “Não estaríamos diante de uma espécie de ‘incidente’ ou de ‘acidente’ 

ocorrido no interior dos órgãos de repressão de São Paulo, dissimulado com sucesso 

para, por exemplo, evitar uma provável e severa reação presidencial?”. 

Conforme o relator, os indícios, em seu conjunto, bastam para formar uma convicção. 

Para aprofundar a apuração do caso, diversas diligências foram desencadeadas. 

Não foram encontrados boletim de ocorrência, inquérito policial, fichas clínicas de 

atendimento, notícias de jornal, mas surgiram evidências de que a ocorrência 

envolvendo Neide Alves dos Santos foi ocultada deliberadamente por agentes do poder 

público, o que só faz sentido diante de sua motivação política. A requisição de laudo de 

necropsia da Secretaria de Segurança Pública/SP, obtida um ano após a solicitação da 

CEMDP, traz, ao lado do nome de Neide, um sinal gráfico que aparece na requisição de 

laudos relacionados aos militantes da luta armada, típico da década de 1970, a letra T, 

de “terrorista”. Carvalho Filho observa ainda em seu voto que, à época, o PCB estava 

sendo desmantelado pela chamada “Operação Radar”. Neide era ligada a um dirigente 

desaparecido e a procura pelos desaparecidos começava a incomodar o regime. Além 

disso, observa, as condições eram favoráveis ao despiste burocrático que se efetivou: 

família humilde, sem militância política, assustada e geograficamente distante. Quando 

os familiares souberam do fato, Neide Alves dos Santos já estava morta.  

Por todos os fatos levantados, Carvalho Filho concluiu: O relatório do DOPS 

sobre a internação no Hospital do Tatuapé indica que em poder da vítima foi encontrado 

“um caderno de anotações dizendo que a mesma pertence ao PCB”, além de citar o 

mesmo “cognome” constante do relatório reservado do DOI-CODI, “Lúcia”. Esta 

informação afasta qualquer dúvida referente à origem política do caso. Se não, por que 

Neide Alves dos Santos foi mantida sob vigilância direta durante, pelo 

menos, dez dias: da madrugada de 31 de dezembro de 1975 a nove de janeiro de 1976, 

quando foi sepultada? Ainda que permaneçam desconhecidas todas as circunstâncias do 

caso, a sua natureza política é cristalina, assim como as evidências de que ela se 

encontrava sob a vigilância de agentes da repressão. A morte não foi natural. A prova 

indiciária é suficiente para incluir o nome de Neide Alves dos Santos no rol das vítimas 

fatais da violência do regime militar e para os fins previstos na lei 9.140/95. 
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O conselheiro Paulo Gustavo Gonet Branco reconsiderou o seu voto contrário 

apresentado na primeira apreciação do caso (de nº 346/96), e o mesmo foi aprovado por 

unanimidade na CEMDP, em dois de outubro de 1997. Fonte: Informações tiradas do 

DOSSIÊ DITADURA: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil 1964-1985. IEVE- 

Instituto de Estudos Sobre Violência do Estado e Imprensa Oficial, São Paulo, 2009. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então pode acender 

a luz, vamos levantar a tela e iniciar. Então, eu queria convidar o Dr. Luiz Francisco 

para compor a mesa. Dr. Luís, queria passar a palavra ao Senhor, para que o Senhor 

tivesse o tempo que o Senhor achar necessário para o Senhor fazer uma apresentação 

necessária nesse caso do seu trabalho. Parabéns.  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Boa noite a todos. Eu 

acho esse caso da Neide um caso emblemático por dois motivos. O primeiro deles é 

uma evidência que nós temos muitos casos desconhecidos de evidência relutante do 

regime. E segundo, é emblemático também porque demonstra um modelo de frustração 

burocrático do conhecimento que aconteceu. No caso da Neide, ele não fazia parte do 

conhecimento das vítimas da ditadura militar organizada pelos próprios familiares. Isso 

é uma evidência da própria família e etc., mas de qualquer forma era um caso que estava 

à margem da preocupação de todos os grupos porque era simplesmente desconhecido. 

Ele reapareceu infundado em um pedido da filha da Neide, nos últimos dias do prazo de 

inscrição e instruído com praticamente nenhum tipo de documento. Como a nossa 

Comissão do Ministério da Justiça funcionava de maneira muito articulada com a 

Comissão de Familiares o pessoal do Rio de Janeiro identificou uma primeira 

documentação oriunda do arquivo do Rio de Janeiro, dando conta de que ela teria sido 

presa um ano antes da sua morte. E esses documentos indicavam que ela era ligada a um 

desaparecido político que era o Hiram e aí foi para o arquivo oficial, que foi assimilado 

inclusive pelos próprios familiares é que ela tinha ateado fogo no próprio corpo. E por 

essa razão o voto do Paulo Gonet indeferindo o pedido, porque realmente nessas 
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circunstâncias, uma tentativa de suicídio em praça pública como era descrito, não 

preencheria os requisitos legais até de existir uma certa militância da vida política dela.  

O que me chamou a atenção ao caso, eu sou advogado criminal, é que a tentativa 

de suicídio por fogo era um caso raríssimo na literatura. Você encontra episódios 

bastante raros e com origem no fundamentalismo religioso. O que não fazia sentido para 

uma militante comunista. Então, quando você vê cena no oriente, há casos entre 

budistas, ambientalistas, etc., mas é um caso raríssimo por uma relação muito simples. 

O fogo estabelece uma dor que o suicida prefere evitar. Ele procura modos menos 

sofridos e mais rápidos. Por isso eu pedi vistas do processo.  

Imediatamente eu percebi uma outra circunstância curiosa, que era a morte dela 

em janeiro de 76, estava situada entre dois acontecimentos políticos ligados ao Partido 

Comunista. A morte do Herzog e a morte do Manoel Filho. A morte do Herzog causou 

um trauma, naquela época você já tinha um movimento de oposição ao regime militar 

razoavelmente organizado e expandido, não havia mais espaço para desaparecimento 

político. Então, incidentes como do Herzog e do Manoel Fiel Filho, teriam que ser 

relatados, e foram. Então, apareceu a versão de suicídio do Herzog e isso criou uma 

crise bastante importante dentro do núcleo militar. Uma divisão entre duas forças, uma 

força repressiva e uma força tentando limitar a ação da segurança naquele momento. E 

essa ação culminou com a morte do Manoel Fiel Filho como um segundo caso do DOI 

de São Paulo, e o afastamento do Comandante da Base Militar naquela época, o 

Presidente Ernesto Geisel. Ela estava entre esses dois acontecimentos. Eu imaginei que 

pudesse ter acontecido um acidente semelhante, mas havia uma circunstância favorável 

aos agentes da repressão que era o seguinte, família pobre do Rio de Janeiro 

desarticulada politicamente, ela sozinha, ela própria, Neide aparentemente desarticulada 

porque a base de contato dela era outra, o Hiram, não encontrei nenhuma outra base de 

informação ligada a Neide, ao Partidão. E aí a gente começou a montar, o primeiro lugar 

que a gente atirou foi para a Secretaria de Segurança Pública pedindo informações. Isso 

foi uma luta para a gente conseguir informações depois de um ano essas informações 

chegaram e com isso a gente conseguiu algum tipo de informação. Ela foi internada em 

um determinado hospital, foi identificada a data em que ela morreu efetivamente. 

Segundo arquivo foi que entre os documentos que estavam relacionados à repressão do 

Partido Comunista, relatórios em que o nome de Neide, codinome Lucia, desapareceu 
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também. Em 75 ela era mencionada em relatórios, o que significava que ela continuava 

sendo objeto de interesse da repressão.  

Entre os documentos que surgiram no arquivo do Estado o mais interessante era 

um documento que eu não tinha conhecimento da existência deles. O Dops tinha um 

serviço que a gente chamava de serviço minucioso da repressão. Então todos os tipos de 

ocorrência eram registrados em pequenos extratos batidos a máquina. Então foi assim, 

preso no âmbito do 13º Distrito Policial fulano de tal portava uma arma, era relatório 

nesse caso no dia a dia. Então, nós temos o seguinte registro, caso do 20º, eu vou até ler 

porque é muito curioso a maneira em que eles falam.  

E esse documento faz um relato da ocorrência dando todos os detalhes da 

militância política. Então, cinco horas e 10 minutos, recebemos telex número tal no 28º 

Distrito Policial informando que a ROE 2104 do delegado aspirante a oficial Polícia 

Militar Queiroz atendeu no Pronto Socorro municipal do Tatuapé a ocorrência com 

Neide Alves dos Santos, que apresentava queimaduras e em poder da mesma 

apresentava um caderno de anotações dizendo que a mesma pertence ao PCB. O 

presente caso foi atendido pelo 28º Distrito Policial. Do qual solicitamos a 

documentação bem como a ocorrência. Informamos o CEOP, segue telex. 

Quer dizer, aqui você já começava a ter alguns indícios e identificou-se o 

Distrito Policial, então, nós fomos lá, pedimos certidão tentando obter documentos da 

época. E não há registros de inquérito policial no 28º Distrito Policial. E agora a outra 

evidência das coisas que acontecem no Brasil. Salientamos que em virtude de rebelião 

de presos, todos os arquivos da época foram queimados durante a repressão e tal. Então, 

eu encontrei duas vezes na mesma delegacia incêndios periódicos. Era a maneira que 

eles tinham de limpar não só as coisas antigas, mas também da polícia contemporânea. 

Quer dizer, desapareciam os artigos inteiros, passavam conveniente para o Poder 

Público naquela época. E tinha também um outro registro, um outro extrato de notícia 

referente à Neide que é a morte dela. E aí a gente encontra o seguinte, 20 horas e 48 

minutos. Recebemos o investigador de polícia em serviço no posto municipal do 

Tatuapé que a paciente Neide Alves dos Santos faleceu às 19 horas. Feita a 

comunicação de praxe a assistente social não se interessou liderando o caso. 

E eu consegui dois extratos, um deles também tinha uma outra referencia curiosa 

que envolveria que o 28º Distrito Policial na zona norte de alguma maneira trafegava 
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pelos órgãos de repressão. Tem a prisão de uma pessoa armada, etc. e com informação. 

E consultamos o DOI, e o DOI mandou liberar o rapaz. Então, existia uma interação 

entre essa delegacia de bairro, digamos assim, e a polícia política. O passo seguinte 

diante desses documentos do Partidão, esses documentos que estabeleceram a hora, quer 

dizer, ela foi socorrida no dia 30 de dezembro, morreu no dia 8 e nós tínhamos a data 

para estabelecer mais informações. Quer dizer, foi tal que hoje era um famoso hospital 

que acabou sendo privatizado e lá não tinham arquivos, apenas alguns livros. Encontrei 

os livros que tinham a internação dela com a indicação de que iria para determinado 

andar. Em determinado andar tinha a unidade de atendimento a pacientes queimados. 

Então, confirmação de que haveria as queimaduras. E também o extrato de comunicação 

que é bastante estranho. De comunicação do falecimento dela aos familiares. Essa 

informação indica que sabiam que ela tinha familiares, sabiam onde esses familiares 

estavam e ela só foi avisada o dia seguinte à morte. Agora, a família recebeu o seguinte 

telefonema, ela está muito mal, não sabiam que ela tinha morrido, agora, se vocês não 

querem que ela seja enterrada como indigente venham para São Paulo. Eles pegaram o 

avião, vieram para São Paulo, foram para o aeroporto e a partir desse instante é que, a 

partir da chegada da família, talvez esse telefonema tenha sido um ato de voluntarismo 

de alguém que estava vendo que essa pessoa não estava tendo nem um tipo de atenção. 

E a partir desse momento é que passaram a dar um pouco de atenção, dar laudo ao IML 

e etc. ela foi enterrada, morreu dia sete e foi enterrada dia nove. Teve esse intervalo de 

tempo em que ela ficou. Outra coisa que aparece, teve uma requisição de laudo do IML, 

e aparece a letra T grafada a mão, grande, de terrorista. Coisa que estava fora de moda 

naquela época porque aquilo era o sinal de alguns anos antes envolvendo o sinal de luta 

armada. Mas é sintomático que apareça aquela senha. Uma das finalidades era de 

direcionar para peritos que trabalhassem ligado a repressão. E o laudo da Neide por 

exemplo, era de um perito que teve o seu CRM cassado em virtude de falsos laudos na... 

Então, as coisas começavam a se encaixar de uma maneira muito firme, muito embora 

não se descobrisse o que aconteceu. A coisa mais surpreendente na minha opinião nesse 

caso, e aí mostra um modelo de despisse democrático da mesma ocorrência foi o 

seguinte, o mesmo delegado de polícia que era um delegado aparentemente não ligado a 

repressão, pelo menos foi o que ouvi e consultei outras pessoas que estiveram mais 

presentes na época da repressão política. Ninguém tinha ouvido falar nele, mas ele tinha 

feito dois pedidos de laudo, um dos pedidos ele diz o seguinte, como se trata de morte 

natural, dispensa o laudo que seria encaminhado para o 28º Distrito Policial que seria o 
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distrito da ocorrência e que nós não encontramos o distrito de inquérito. É 

absolutamente insólito, ou seja, o beabá da criminologia. Morte natural é morte natural. 

Qualquer morte que tenha características ou de acidente, ou de suicídio, ou de 

homicídio, ou qualquer circunstancias acidental é considerado morte violenta. E no caso 

de suicídio não é mencionada tentativa de homicídio no laudo. Vai apenas uma 

inscrição, queimaduras. O laudo do perito que analisa as queimaduras estabelece apenas 

a extensão das queimaduras, cerca de 70% do corpo. Em nenhum momento responde a 

esclarecimentos básicos. Por exemplo, que tipo de queimadura. É líquido, de contato, de 

gás, de vapor. Quer dizer, cada tipo de queimadura teria uma característica e isso 

precisa ser contado. Não descreve basicamente as áreas em que elas aparecem, onde são 

mais profundas, etc. então, é um laudo que não tinha a capacidade de aparecer que tipo 

de sofrimento que a Neide sofreu. Então, existiam dois tipos de requisição de laudo. E a 

outra requisição era para o delegado, para que o laudo fosse remetido para um outro 

distrito policial. Distrito policial esse que era para a região do Tatuapé, e que não tinha 

nada a ver com o caso. Então, um laudo que chegasse encaminhado para o 30º Distrito 

Policial sem existência de inquérito, sem relacionamento nenhum, não iria para lugar 

nenhum e acabou desaparecendo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta, foi no HC, o único hospital especializado em queimados era no Tatuapé.  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Sim, mas o 8º Distrito 

Policial, não me lembro, é na zona norte. Perto de Santana, Casa Verde. Quer dizer, ela 

foi levada daquela região para o Tatuapé onde haveria um setor de queimados e ela teria 

sido atendida. Não tem nenhum registro do que aconteceu. Se ela foi presa, se foi algum 

setor da pesquisa política. Quer dizer, não tem nenhuma informação. O que a gente 

conseguiu descobrir apenas foi à conspiração para ocultar o acontecido. E a partir daí o 

que a gente fez? Precisava ter detalhes da época. Eu pedi para que a Comissão de 

Familiares do Rio de Janeiro ouvisse os familiares que vieram para o sepultamento e 
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etc. e aí você começa a ver que as coisas fazem sentido. Eles explicam como foi o 

telefonema, como foi essas mais de 24 horas que eles ficaram em São Paulo. Você 

(ininteligível) havia essa reação dentro do regime. 

 A segunda coisa que eu fiz foi o seguinte, eu fui consultar a coleção de jornais 

populares da época para ver se encontrava algum tipo de notícia. Então, eu peguei Folha 

da Tarde e Notícias Populares e peguei desde o dia em que ela teria sido acidentada até 

um dia depois da morte. E você não vê nenhum relato nem na Folha da Tarde que era 

um órgão de imprensa que publicava muita notícia de origem policial. E o Notícias 

Populares. Não é nenhuma notícia do caso da Neide, muito embora o caso da Neide 

fosse um caso absolutamente atrativo para o Notícias Populares. Uma mulher que se 

mata absolutamente ateando fogo no próprio corpo, sendo militante comunista, seria 

manchete de qualquer jornal popular da época. E, no entanto não tem nenhum relato 

desses episodio, e mais do que isso, eu encontrei pequenos relatos de ocorrência 

envolvendo fogo naquele mesmo período. Fulano morreu queimado naquele acidente e 

tal. Então, você tinha notícias de queimaduras em casos mais corriqueiros, e não havia 

nenhuma referência ao caso da Neide que poderia ter um interesse jornalístico 

absolutamente maior.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero fazer uma 

pergunta, primeiro, Deputado João Paulo Rillo, vem para a mesa. Fica conosco aqui.  

Eu não estou entendendo duas coisas. Qual é a relação com o Rio de Janeiro, a 

família, a gráfica em São Paulo, e a segunda, só para o Senhor poder ficar mais a 

vontade para discorrer. Aí o Senhor estava na Comissão, tinha um relator designado, 

algumas coisas o Senhor discorreu e aí o Senhor retornou a investigação. Como hoje a 

gente tem um depoimento mais diferente, mais técnico, jurídico criminal, ele vai ter 

outras características. Mas a gente precisa saber a historinha. A historinha da militância, 

do local. Como existia a decorrência em Rio de Janeiro, São Paulo, isso, se o Senhor 

pudesse, eu sei que não é o centro e o objetivo dessa audiência pública. E depois como o 

Senhor constatou e foi fazer o centro do caso.  
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O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – As informações que 

existem no processo é o seguinte, ela foi presa em São Paulo porque ela era uma 

militante que era ligada ao Hiram. Pelo que eu, pode se depreender, parece que ela 

trabalhou com o Hiram na casa dele. Quando o Hiram desaparece, quando ela foi presa, 

em virtude do fato de ela ser carioca, ela foi transferida para o Rio de Janeiro, ela ficou 

presa cerca de uma semana, 10 dias. Ficou uma parte em São Paulo e foi levada ao Rio 

de Janeiro. No Rio de Janeiro que foram feitas as formalidades da prisão dela. Ela foi 

fotografada, foi fichada, então tem esses documentos. Em relação ao Rio de Janeiro o 

único registro que existe é esse. Ela foi perseguida de São Paulo, foi fichada, 

fotografada e etc. e depois foi solta. E aí ela volta para São Paulo. Ela foi torturada 

aparentemente no Rio de Janeiro também, ela foi hospitalizada, recebeu tratamento 

depois que foi solta. Ela tinha uma filha pequena. Voltou para São Paulo sozinha e ficou 

em São Paulo. Ela estava em uma fase de aparentemente ajuda da vida dela. Ela tinha 

acabado de conseguir um emprego ainda em dezembro trabalhando como caixa de 

supermercado ainda em um supermercado em Perdizes, estaria feliz com isso segundo 

relato dos seus familiares. Eles conversaram por telefone no natal daquele ano e o plano 

dela era buscar a filha para morar em São Paulo com ela, agora que ela tinha retomado 

emprego e etc. só que agora nesse final de ano ela desaparece, não dá nenhuma notícia 

no réveillon, ela aparece morta no dia sete de janeiro.  

Então, essa é um pouco a trajetória que nós temos oficial. O que aconteceu, se 

ela foi presa pelo DOI, pelo 28º, o que é essa ocorrência de queimadura e etc. nós não 

temos conhecimento. O que se pode concluir e com base nisso foi deferido o pedido, ela 

preencheu os requisitos da Lei que determinava o reconhecimento da morte, 

desaparecimento e pagava uma indenização simbólica é o seguinte, ela permaneceu sob 

custódia do Poder Público pelo seguinte, no dia que ela foi enterrada e foi colocada no 

hospital também. Não tem dúvida de que a sua internação foi monitoramento do regime 

militar e dos órgãos de repressão e o seu sepultamento foi o tempo todo acompanhado 

por agentes.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Outra coisa que o Sr. 

insiste muito, o Sr. fala que se ela estivesse ateado fogo a roupa, ao corpo, teria 

queimado o cabelo. Explica um pouco melhor essa tecnicalidade.  

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Na verdade a queimadura 

pode ser provocada por vários eventos. Até a queimadura de sol. Quer dizer, se ela for a 

uma exposição muito grande, ela causa queimaduras. Aquilo que a gente provoca 

bronzeamento, aquilo provoca uma queimadura leve. É possível a gente ver, sobretudo 

crianças, que ficou no sol, se bronzeou e tudo, aquilo causa uma insolação. É uma 

queimadura que causa problemas médicos que podem levar a morte. Existe a 

queimadura que a gente mais conhece que é a queimadura por fogo. Essa é uma 

queimadura que destrói pelos, cabelos, chamuscamento. Por isso que um laudo que vai 

relatar a ocorrência de uma queimadura, ele vai tentar relatar de que forma essa 

queimadura se deu. Se foi por fogo, por exemplo, se tiver cabelo queimado, essa é uma 

evidencia que foi por fogo. Agora, existe a queimadura por vapor. Ela não destrói o 

cabelo, destrói o tecido. Agora, tem a queimadura por água, ela cria bolhas, ela cria 

outro tipo de reações no corpo do ser humano que é perfeitamente identificado e é um 

papel de um médico legista básico esclarecer. Morreu por queimaduras, e essas 

queimaduras têm tais e tais características, e depois também a queimadura tem que ser 

descrita no laudo, qual é o foco, ela tem um ponto central por onde ela se expande. 

Então, precisa se determinar se foi no rosto, no braço, etc. o laudo não respondia 

nenhum tipo de pergunta como esse.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o laudo sendo tão 

falsificado, tão alterado, o que fez com que o Sr. tivesse feito essa regressão para, e 

assim, como então ela teria sido morta, quer dizer, alguém tocou fogo nela. De que 

forma? Em que circunstâncias?  
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O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Não sabemos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem alguma coisa 

que o Sr. viu que estava completamente, que levou o Sr. a fazer toda essa investigação 

pregressa, não foi isso?  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Existem várias maneiras 

de você investigar um caso. Nem sempre um crime tem testemunhas. Por exemplo, você 

encontra um cadáver jogado ao mar. Ninguém sabe o que aconteceu ninguém tem 

provas, etc., mas você tem a prova evidencial e você, por exemplo, vai concatenando 

um fato a outro de modo que você não tem uma testemunha, não tem foto daquele 

crime, mas você pode imaginar o que aconteceu.  Por exemplo, um corpo aparece no 

mar, você encontra uma testemunha que diz que ele entrou no barco três dias antes com 

determinada pessoa. Então, você começa a encontrar indícios do que poderia ter 

acontecido. E quando esses indícios são fortes, ele pode até justificar uma condenação 

criminal. Então, no nosso caso nós trabalhamos também com esse instrumental que faz 

parte da ordem jurídica de qualquer país, que é a prova indiciária para tentar descobrir o 

que aconteceu, quer dizer, nós não descobrimos o que aconteceu, mas todos os indícios 

demonstram que houve uma conspiração do Poder Público para ocultar o que aconteceu 

com a mente. Porque houve isso? Eu não encontro qualquer outro tipo de motivo que 

não seja de natureza política. É muito estranho aquele relato do Dops, (ininteligível) da 

morte e dessa maneira.  

 O que eu acho importante é que esse é um caso que demonstra que existe muita 

coisa para ser descoberta e que tem muita pista para ser obtida. Nós tínhamos na 

Comissão, tem gente aqui que pode dizer isso melhor do que a gente. Nós não temos 

poderes para nada. Tudo que nós tínhamos que fazer é o evitar o sedentarismo. Nós não 

tínhamos que fazer nada. Por exemplo, nós vamos ao 23º Distrito Policial pedir uma 

certidão, vamos dar de cara com um delegado de polícia ou com um escrivão que vai 
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ficar olhando para mim assim, eu sou da Comissão... Você não sabe a possibilidade de 

aquele agente, primeiro não ter nenhum interesse de atendê-lo e se fosse um cara a 15, 

20 anos atrás, você ainda tinha gente atuando no serviço público. Então, a gente 

navegava no mundo em que a gente pede informação e não sabe muito bem se estamos 

alertando. Quer dizer, eu não usava nunca o termo Comissão de mortos e desaparecidos 

políticos. Eu usava o termo, eu sou da Comissão da lei número tal, entendeu? Porque 

pelo menos eu tinha uma chance de passar batido na história.  

Chega ao hospital, aí me falam, o que o Senhor quer aqui? Tem tanto tempo, nós 

não temos mais livros, nós já fomos privatizados. Lembra o Maluf que fez um processo, 

o PAS, então esse hospital passou a ser um hospital administrado pelo privado, mas ele 

tinha um histórico de instituição pública. Aí chega lá, o Sr. não tem o livro de entrada? 

O livro de entrada tem. Então, é tudo muito complicado de você obter. Aí eu não tenho 

a menor dúvida de que ainda existam pistas que podem ser descobertas com esses casos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Agora com o 

poder das Comissões. Eu me considero tremendamente esclarecido. E essa filha dela 

mora no Rio de Janeiro? 

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Mora no Rio de Janeiro. 

Porque esse caso foi adquirindo dentro da Comissão, quer dizer, eu envolvi a Comissão 

de familiares no Rio de Janeiro. Envolvi a Suzana que estava me dando informações 

sobre o perito, então, isso estava tomando corpo. E uma das estratégias que a gente 

tomou foi o seguinte, eu passei essa informação para um jornalista da Folha que 

obviamente se interessou pelo caso como um caso desconhecido. E eu queria que o 

jornalista tomasse, já que eu não tinha poder de intimação, fosse entrevistar as pessoas, 

e aí ele foi entrevistar o delegado que fez os dois pedidos de laudo e dizendo que a 

causa de morte era natural.  
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Aí a reação dele foi de espanto. Ele disse assim, eu fiz isso? Só se eu fosse doido 

que eu iria fazer isso. Então, aquilo também revelava, aquela matéria do jornal também 

traz elementos. E diante dessas circunstâncias a filha apareceu em Brasília e foi aí que 

nós tivemos contato com ela.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deputado João Paulo 

Rillo, gostaria? Bom, o Ivan, a Amelinha, eu não sei se as pessoas que estão assistindo o 

depoimento poderiam fazer algumas perguntas. Com a palavra, Ivan Seixas. Nós 

podemos tirar uma cópia desse documento? 

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Pode. Eu vou mandar para 

vocês porque ele tem uma faixa grudando aqui e eu tenho medo de... Essa é a cópia do 

processo inteiro. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O mais importante nesse caso é a ligação da Neide com 

o Hiram Lima Pereira. A história do Hiram a gente tem documentalmente provas de que 

a repressão sabia o nome que ele usava, que era José Vanildo da Silva se não me 

engano, dos Santos, e tem documentos dele, uma conta bancária que ele saca um 

dinheiro. As conversas dos agentes, o Marival, por exemplo, fala que ele tinha roubado 

o dinheiro da gráfica do PCB que estava com o Hiram. E depois, segundo o Marival em 

um depoimento que ele prestou a nós, entra o José Montenegro de Lima se não me 

engano e o que o Marival fala é que roubaram o dinheiro do Hiram que era da gráfica, 

entra no lugar o José Montenegro de Lima que também rouba um dinheiro do José 

Montenegro de Lima que era da gráfica. No caso específico do (ininteligível) da gráfica.  
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O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – E tem uma coisa curiosa 

quer dizer, o Hiram desaparece no começo do ano, ela é presa em fevereiro, mandada 

para o Rio de Janeiro e depois é solta. Nos nossos relatórios existe uma suposta 

diferença entre o que ela diz e o que um outro militante diz. Então, isso mostra que ela 

ainda estava, ainda era fonte de informação ou fonte de contradição. Existe essa, que vai 

aproximando. Aí depois ainda existe o Herzog... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Daí o interesse do DOI CODI em mandar vigilância 

sobre ela e controle total.  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Se você pegar os 

relatórios ela já faz parte, a fotografia dela já está aqui dentro de um conjunto de 

diversos... Está aqui encaminhada em janeiro de 1975. Todas as informações vão se 

encaixando. E aqui tem um dado curioso. Aqui colocam ela como caixa operadora. E eu 

não sei se isso era uma profissão na época. Quer dizer, ser operadora de caixa. Mas 

curiosamente ela arruma emprego de caixa antes de morrer. Coincidentemente, tudo vai 

coincidindo com as informações.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, esclarece um 

pouco melhor. O fato de ela ter sido presa e saído, os caras não estavam convencidos 

que a prisão dela, porque tudo que ela saberia eles não tinham conseguido extrair. Por 

isso ela tinha que ser presa de novo para o repique para ver se ela tinha mais 

informações que não estavam suficientemente claras, porque aparentemente ela era uma 

Sra. que trabalhava na casa do Hiram que não tinha militância e tal, e ela foi presa pela 

proximidade. Aí quando ela saiu, os caras sabiam mais coisa. E você que tem essa 
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experiência, tenta reconstruir essa história e a construção com outro militante, o Sr. 

pode identificar depois.  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Deixa eu ver se eu acho 

essa menção.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O mais provável é que ela ainda tinha uma participação 

e eles seguiam a Neide, queriam que eles levassem a outros militantes, a outros 

esquemas, porque as informações de que o Hiram poderia ter fornecido a eles, ao que 

tudo indica não forneceu. Então, ela por ser ligada a ele, as chances de estarem seguindo 

para levarem outros militantes para outros esquemas e eles tinham interesse muito 

grande, era esquema de dinheiro que eles queriam saquear, porque era a parte não 

declarada que eles saquearam e ficaram sobre motim, provavelmente ficaram com ela 

sob controle durante algum tempo. E provavelmente ela volta para São Paulo e ao final 

teriam matado a Neide por um motivo muito obvio. Não tem mais o que fazer, vamos 

queimar e elas não vão levar ninguém. A chance de eles terem matado a Neide e não 

terem queimado cabelo, as chances de eles terem levado maçarico, álcool é muito 

grande. E o José Ribeiro Carneiro que é o cara que assina o laudo, ele fez vários laudos 

e inclusive o do meu pai, e ele foi um cara que foi cassado exatamente por isso. Porque 

ele fornecia laudos falsos. Agora, o detalhamento desse laudo, essa coisa toda, não está 

lá. Está queimadura simplesmente. E queimadura não quer dizer absolutamente nada.  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Claro. E você pode ter 

várias hipóteses. Pode ter morrido na tortura, e por isso vamos simular mais um suicídio 

pendurado na janela? Não. Tem várias hipóteses de encaminhamento.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Na Comissão de Mortos e Desaparecidos têm pelo 

menos mais dois casos que matam e queimam; a Natália foi queimada na região genital, 

por exemplo, que era miseramente tortura. Ela é transportada por duas pessoas 

ignoradas, não faz o menor sentido.  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Não. Segundo a versão 

oficial que não está relatada. É a versão que você consegue reunir pelo que a própria 

família conta para eles, e pelos documentos que constam no processo. Ela teria segundo 

a família, tentado se suicidar ateando fogo ao próprio corpo em praça pública. E em 

virtude disso foi atendida por carro da Polícia Militar que atendeu, como é normal 

acontecer. Há identificação até no carro. Mas tem gente que fala que foi levada por duas 

amigas que não se identificaram. Mas existe um documento de outubro desse mesmo 

ano, que é um setor de análise de informações e operações do Dops. E ele faz uma 

análise do depoimento do Oggi que teria sido preso também em janeiro.  

Então, esteve detido no DOI CODI em 20 ou 21 de janeiro com a finalidade de 

esclarecer suas relações com Hiram, o qual (ininteligível) de Neide Alves dos Santos 

que alegava que o (ininteligível) era quem financiava as viagens do subversivo em tela 

no exterior. Aí declarou ao residir na Duque de Caxias, Santa Ifigênia, etc.  

Então, esse é um documento que mostra que Neide continuava sendo objeto 

monitorado. Sete ou oito de outubro. Não está assinado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o setor de análise. 

Embora tenha o carimbo do Dops, mas é o setor de análise da OBAN. Mais alguém? 

Crimeia.  
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A SRA. CRIMÉIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Eu quero pedir a Comissão 

para tentar modificar esse atestado de óbito. É muito estranho. Eu acho que a família 

merece, a sociedade brasileira merece o esclarecimento melhor sobre essas coisas 

estranhas que acontece. Era isso que eu queria pedir.  

 

 

O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Só um esclarecimento. A 

certidão de óbito da Neide, atestado de óbito firmado pelo Dr. Pérsio Carneiro legista 

que deu como causa de morte e doença ‘queimaduras generalizadas’.  

É esse o atestado de óbito.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia. Sou Maria 

Amélia de Almeida teles, sou da Comissão da Verdade, e quero reforçar esse pedido da 

Crimeia em buscar fazer uma retificação do atestado de óbito de forma a constar uma 

causa mortis mais próxima da verdade, e que esclarecesse um pouco as circunstâncias 

dessa morte. E esse pedido se estende aos demais mortos e desaparecidos políticos que 

ainda não tem um atestado de óbito adequado às condições, um atestado de óbito 

verdadeiro de acordo com as condições em que eles foram mortos ou desaparecidos. 

Isso tem sido um problema que nós constatamos na própria Comissão. Houve o caso 

aqui da Rosana Momente, filha do desaparecido político Orlando Momente, 

desaparecido no Araguaia que o atestado de óbito dele, como ele faz parte da lei 9140, 

naquele anexo Um ele é um dos 136 nomes do anexo Um, está escrito no atestado de 

óbito conforme a lei 9140 não dando sequer o dia em que ele foi morto. E isso, o Sr. que 

é da área jurídica, o Sr. entende qual é o problema que você tem em explicar que o seu 

pai foi morto conforme a lei 9140 para o Instituto Nacional da Seguridade Social, o 

INSS, que é o caso dela. Então, é uma dificuldade.  
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Então, até nesse caso da Rosana Momente, eu vou sugerir de forma explicita 

aqui que tem que ter um ofício dessa Comissão para resolver esse problema, porque a 

anistia conhece essa história. Então, devia resolver esse problema. A Comissão da 

Anistia conhece a Lei 9140, sabe que (ininteligível) sinalizou uma abertura para a 

sociedade. Porque se a família se encorajou a buscar informação porque ela ouviu falar 

de uma Lei de desaparecido político. Quem sabe a minha mãe não é uma desaparecida 

política, porque ela não era ligada ao Hiram Lima Pereira que é um dirigente 

desaparecido político que é famoso. O caso do Hiram é famoso e eu acredito até que a 

Neide tenha sido morta não é só porque ela não era mais fonte de informação. Eu acho 

que incomodava a presença dela. Ela deve ter sido testemunha de como desapareceu o 

Hiram de Lima Pereira porque esse é um ponto de interrogação nas nossas informações 

dentro das circunstâncias em que desapareceram aqueles 11 dirigentes do Partidão. 

Foram 11 dirigentes e foi no momento em que eles não tinham mais nem como 

justificar que tinham guerrilheiros armados, porque não havia mais guerrilhas e eles 

nunca participaram da guerrilha. O Partidão (ininteligível) do desaparecimento forçado. 

No entanto ela me acontece.  

Então, eu sou da Comissão de familiares que você não conhece. Da Comissão de 

familiares. Hoje eu estou aqui na Comissão da Verdade, mas eu, Crimeia, Ivan, Suzana 

que nós acompanhamos aquele trabalho lá da Comissão na época que você era 

integrante, eu acho que esse trabalho merece o destaque. E você foi extremamente 

generoso porque ainda no Brasil e as próprias Comissões, eu acho que você perpassa a 

questão social. Porque infelizmente ainda tem desaparecido vip, quer dizer, são 437 

nomes, mas tem uns que são lembrados e outros não. A Neide é uma mulher muito 

simples, é de uma família pobre. E você trouxe essa mulher à vida. Hoje a Neide está 

entre nós. Você nos trouxe a Neide, e ela tem até um rosto. E eu queria dar esse 

depoimento a você pela nossa gratidão mesmo. E queria que tivesse pelo menos uns 10 

como você, para pelo menos fazer uma investigação. Se cada caso fosse escrito dessa 

forma, nós iríamos trazer a verdade. Isso aqui é a Comissão da Verdade. Nós temos que 

trazer a verdade. Você trouxe a verdade dos fatos. Então, sou muito grata a você. Muito 

obrigada.  
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O SR. LUÍS FRANCISCO CARVALHO FILHO – Eu quero registrar a honra 

e o agradecimento de estar aqui, eu não fiz nada de extraordinário também. Eu acho que 

aqui não tem nenhuma coisa que não poderia ser feita por outra pessoa. Acho que tem 

pistas, tem dificuldades, acho que ainda existem caminhos a ser percorridos para 

encontrar, não digo resolver o problema. Não sei se ainda nós poderemos um dia saber 

exatamente o que aconteceu com a Neide, dependeria de alguém chegar e contar o que 

aconteceu. Mas em relação a outros casos, você pode aproximar. Não digo encontrar a 

verdade, mas aproximar a verdade. Eu acho que isso seria muito importante. É isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível). Doutor 

Luís, o último pedido que a gente faz ao Sr. é que a TV Cultura cobre um pouco mais a 

Comissão da Verdade. Não tem coberto nem para pegar as imagens da TV Assembleia 

Legislativa. E por isso que nós estamos apostando muito na nova, esperamos que vá 

haver uma nova administração lá na casa que valorize tanto a Assembleia Legislativa 

quanto a casa.  

O outro lado da morte do Wladimir Herzog que vai vir a público, e nós ouvimos 

o pronunciamento do Wadih Elu e do José Maria Marins na época condenando a TV 

Cultura. E a TV Cultura nesse momento tão importante tem que fazer jus a memória 

desse pessoal do PCB que deu a vida.  

Então, muito obrigado. Obrigado Doutor, João Paulo Rillo, obrigado a todos. A 

sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

17/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  – Quinquagésima sétima 

audiência da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva.  

Esta reunião tem como pauta e objetivo a reunião do Conselho Consultivo e terá 

três pontos de pauta. Avaliação dos trabalhos do primeiro semestre da Comissão Rubens 

Paiva, perspectivas para o próximo período e avaliação da conjuntura da Comissão da 

Verdade. 

Essa reunião foi bem preparada, organizada pela comissão, mas ela tem como 

maior objetivo ouvir as pessoas que aqui estão, é fundamental que haja a maior 

participação das pessoas que se vinculam de uma forma ou outra através do Conselho 

Consultivo. 

Nós temos três pontos de pauta, eu gostaria de estabelecer um teto para a reunião 

para que todos nós pudéssemos nos organizar até ás 16h, então que a gente, mesmo que 

tenha uma enorme pressão boa, positiva, uma enorme demanda, para que assim que 

termine esta reunião nós nos dirijamos à Prefeitura Municipal, porque hoje vai ser feito 

uma reunião muito importante lá na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, na 

tentativa de criar uma Comissão Municipal da Verdade, está bom? 

A pauta é bem tranquila, bem organizada, vai haver tempo suficiente para 

discussão, então já passamos à abertura dos trabalhos que a Amélia Teles vai fazer um 

balanço, uma retrospectiva do que foi esse primeiro semestre, digamos assim, da 

Comissão da Verdade.  
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Com a palavra Amélia Teles. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu vou trazer somente as atividades que nós 

fizemos para a gente levantar e lembrar a todos aqui, o que nós fizemos para ajudar na 

avaliação, porque eu acho que avaliação deve ser de vocês, a avaliação do nosso 

trabalho. Mas o que nós fizemos?   

Nesse primeiro semestre, nós fizemos em termos de publicação, nós 

apresentamos e lançamos a Sentença da Corte Interamericana dos Direitos Humanos do 

Caso Araguaia. Se alguém aqui não tem esta sentença publicada a gente traz exemplares 

aqui para distribuir. 

Nós fizemos 56 audiências para esclarecer, registrar os casos de mortes e 

desaparecidos políticos, e foram apresentados 67 casos de mortes e desaparecidos 

políticos sendo que nós temos um total para nós aqui enquanto Comissão nós 

assumimos o compromisso de realizar o registro dos 160 casos de mortes e 

desaparecidos que são pessoas, militantes que nasceram aqui no estado ou foram 

assassinados aqui no estado.  

Então nós estamos assim ainda com bastante trabalho a ser feito.  

E essas audiências nós não levantamos aqui quantos depoimentos nós tivemos, 

mas foram muitos. Provavelmente quase 180, porque cada audiência por volta de três, 

quatro, cinco depoimentos. 

As audiências temáticas realizadas foram, esta aqui, o Centro de Tortura da 

Ditadura, a OBAN e o DOI-CODI foram no ano passado, mas  a gente colocou aqui 

porque o ano passado foi muito apertado. A participação da FIESP e Consulado dos 

Estados Unidos na Repressão Brasileira, a gente fez uma audiência sobre este tema. A 

Repressão ao Movimento Operário, a Verdade Gênero, onde a gente mostrou a 

violência da ditadura contra as mulheres e com testemunho de mulheres sobreviventes, 

testemunhos de ex presos políticos. 

O seminário “Verdade e Infância Roubada”, que são as crianças que foram 

sequestradas durante a ditadura ou que viram seus pais sendo assassinados, ou foram 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



3 

 

torturadas, ou foram banidas do país e nós temos 40 testemunhos desses filhos, dessas 

crianças. 

A Vala de Perus e a apresentação do relatório da equipe de antropologia da 

Equipe Argentina de Antropologia Forense, nós fizemos esta audiência.  

Eu estou levantando aqui os pontos, não vou explicar cada tema como se deu, se 

precisar de esclarecimento vocês perguntam.  

Os Militantes da Liga Operária, que são sindicalistas e operários desse 

movimento.  

Testemunhos de psicólogos que vivenciaram a ditadura, o Conselho Regional de 

Psicologia entregou 26 depoimentos que foram colhidos pelo Conselho, e muitas 

psicólogas e psicólogos vieram dar seu testemunho aqui na Comissão. 

Tivemos a audiência com dois ex-agentes da repressão, Valdemar Martins e 

Marival Chaves. Eu acho que é isso, não é? Em resumo são essas as atividades que nós 

tivemos.  

Agora assim, além disso, a gente faz, só para vocês terem ideia, em várias 

reuniões com essa Comissão Nacional da Verdade que foram feitas e a Comissão 

Nacional da Verdade principalmente por meio da Rosa Cardoso que participou de várias 

audiências aqui, nós tivemos também reuniões menores, que não são públicas, de 

pessoas que nos procuram para esclarecimentos a respeito de alguns casos que até agora 

apareceram casos novos e nós não pudemos comprovar ainda que são de, que poderiam 

ser enquadrados nos casos de mortos e desaparecidos políticos. Não conseguimos 

caracterizar com as informações que nós temos, mas a gente acolhe essa pessoas e ouve 

estas pessoas. 

Eu acho que, vou continuar aqui nas pendências também. Pendências e 

dificuldades. Nós temos, não faz parte, não? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, faz parte. Eu só queria acrescentar o seguinte, 

esses casos das audiências públicas, as 60 e poucas audiências públicas, 200 

depoimentos tomados estão no site da Comissão. Você tem o portal da Casa e à direita 
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tem lá Comissão da Verdade Rubens Paiva. Clicando ali abre, tem todas as 

informações, agenda e tal. 

E nós temos no You Tube também um canal com os depoimentos que foram 

gravados pelas câmeras que tem aqui, tudo é transmitido ao vivo pela TV Assembleia e 

pela TV Web da Assembleia, gravado e fica registrado. 

E nós fizemos um canal no You Tube que dá para assistir a todos esses 

depoimentos, porque é a decisão política que nós tomamos de que aqui nada é secreto. 

A única coisa que a gente fez reservadamente, mas não é secreto, é o 

depoimento do ex-sargento Marival Chaves que foi feito porque nós não queríamos dar 

publicidade para ele e não para o fato. 

E isso daí também é uma coisa que nós não escondemos que fizemos e a 

responsabilidade por isso é assumida e o conteúdo, estamos com um problema de 

gravação, mas nós fizemos isso daí. Então, tudo o que a gente faz é aberto e público. 

E acrescentando, essa audiência, o Seminário, foram quase duas semanas de 

atividades sobre as crianças, Infância Roubada, provocou duas coisas, a reação da 

imprensa, a “TV Record” fez uma semana de matérias sobre estas crianças, a revista 

“Brasileiros” também fez matéria, e vamos fazer um livro que vai ser feito, falado em 

seguida, um livro sobre estes depoimentos. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas continuando aqui essa apresentação das 

atividades, algumas pendências e dificuldades. Nós estamos com uma dificuldade com a 

pendência, digamos assim, com a condução do caso da Ana Rosa Kucinski. 

A Ana Rosa Kucinski é uma desaparecida política, irmã do Bernardo Kucinski 

que fez o livro “K”, que conta, é um livro de ficção, mas é muito real, ele conta muito 

bem a história, o drama da família Kucinski na busca do desaparecimento do corpo ou 

da vida da Ana Rosa Kucinski. Ela era professora da USP, da Escola de Química, ela foi 

demitida na ocasião por abandono do emprego, isso em 1995, A USP de certa forma 

começa a rever esta situação porque em 1995 foi criada aquela Lei 9140 que reconhece 
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os desaparecidos políticos como mortos por agentes do Estado, por responsabilidade do 

Estado. 

Ela entra neste caso, ela é anexo, o nome dela consta no anexo da Lei 9140, mas 

o que nós gostaríamos que a USP fizesse e nós e a família e ainda não conseguimos é 

que houvesse um reconhecimento público do erro da USP em ter demitido a Ana Rosa 

Kucinski por abandono de emprego, e reconhecesse este erro e pedisse desculpas não só 

à família, mas como a toda sociedade. A USP tem que reconhecer este erro. 

Esse é o grande entrave para a gente concluir, desenvolver o caso da Ana Rosa 

Kucinski que desapareceu com o companheiro, marido, Wilson Silva, que também é um 

desaparecido político. 

A gente tem tido praticamente o acesso a documentos, os documentos, não é que 

a gente não tenha acesso a documentos, a gente tem, mas os documentos que a gente de 

alguma forma tem informações que a gente já conhecia. Pouquíssima informação nova, 

esse é um grande desafio para o funcionamento, acho que não só da Comissão Estadual 

como da Nacional e das Comissões Municipais. 

Outro problema que eu espero, a gente hoje está com a Defensoria Pública e com 

o Ministério Público esperamos buscar uma solução para a ratificação dos atestados de 

óbito. Na verdade, nenhuma Comissão, nem a Nacional, nem a nossa conseguiu ratificar 

nenhum atestado de óbito até o momento. A Comissão Nacional, aquele caso do 

Herzog, na verdade não foi a Comissão Nacional, não foi. Foi antes até, já tinha um 

processo, o caso Herzog não é só notório do ponto de vista da Justiça, a família buscou 

justiça desde os anos 1970. 

E o caso do João Batista Drummond que é um caso que é daqui de 

responsabilidade da Comissão Estadual, o João Batista é, nós vamos até, depois o Ivan 

vai falar, nós vamos ter uma audiência sobre o caso que é o chamado Chacina da Lapa 

porque foram, entraram na casa e mataram dois, prenderam o João Batista e mataram 

dentro do DOI CODI. A Justiça na primeira instância deu uma sentença favorável à 

ratificação que é reconhecer que o João Batista Drummond foi morto sob tortura. 

Agora tem um recurso, que depois o Eduardo Valério, o Dr. Eduardo Valério do 

Ministério Público vai explicar. Esse recurso está impedindo, quer dizer, ainda não 
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houve a confirmação desta sentença, e nós estamos aguardando isso. E foi iniciativa 

também de um advogado, não foi nem iniciativa da Comissão Nacional, de Comissão 

nenhuma, foi o Dr. Egmar que é um advogado amigo da família que entrou com esta 

ação. Agora nós gostaríamos que isso tivesse uma solução de forma mais coletiva, que 

não recaísse um ônus sobre as famílias como a vida inteira o ônus recaiu sobre as 

famílias, resolvendo individualmente os casos. 

Outra, bom isso eu já falei, a dificuldade da gente encontrar novas informações 

sobre os casos. Ainda temos duas... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível). 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, ele não veio. Ele teve que suspender. Ele 

está levantando aqui um caso, são estes casos que eu falei que chegam para nós casos de 

mortos ou desaparecidos, que o pessoal que nos procura, acha que é político, que é 

daquele período, que se caracteriza como caso dos mortos ou desaparecidos e que 

depois a gente não tem, nenhum caso destes tem uma conclusão que a gente possa 

apresentar aqui para vocês. 

As solicitações feitas à Comissão Nacional da Violência ainda sem respostas, da 

Violência, meu Deus! Comissão Nacional da Verdade. Desculpe gente, eu estou com 

ato falho, realmente, porque nós trabalhamos com muita violência e a gente às vezes 

tem muita violência até dentro da Comissão da Verdade. Então às vezes a gente associa, 

não é? 

Você veja só que, o nosso subconsciente fala muito melhor do que nós mesmos, 

não é? Olha, investigação, pelo menos duas reivindicações ou dois encaminhamentos, 

nós fizemos à Comissão Nacional da Verdade e que não foi ainda, nos deram respostas. 

Uma é sobre a relação da FIESP e consulado dos Estados Unidos com a 

repressão.  

Nós aqui fizemos a audiência e mostramos os documentos que foram 

encontrados no Arquivo Público do estado de São Paulo, que mostram que 
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representantes da FIESP e cônsul americano, na época, visitavam de forma estranha, 

porque às vezes ficavam até a noite inteira dentro do DOPS, quer dizer, existia uma 

frequência de visitas em horários assim, que você não imagina que alguém possa fazer 

uma visita no DOPS, um órgão de repressão a noite toda, não é? 

Bom, agora eles ficaram de mandar documentos conclusivos, mas não foram 

encaminhados para nós, e também fizemos uma crítica aos formulários confeccionados 

pela Comissão Nacional da Verdade para tabulação das violações sofridas pelo ex- 

presos políticos que nós achamos, não sei se alguém aqui recebeu, tomou conhecimento 

deste formulário. Estre formulário apresenta questões que você deve responder e um 

quadrinho “Sim”, “Não”, o “Tempo”, (ininteligível) e às vezes são questões até 

bastantes como eu diria? Bastante íntimas, que você tem que responder. Você sofreu 

violência sexual? Violência Oral? Anal? Entendeu? Quanto tempo, em um quadrinho, 

tal. 

Isso a gente fez uma crítica à Comissão Nacional da Verdade e isso já foi usado 

me parece que na África do Sul, e foi muito criticado pelo mundo inteiro porque você, 

ao ouvir a vítima, esse ouvir, esta escuta da vítima e do sobrevivente é uma forma de 

acolhimento, de reconhecer a sua dor e valorizar a pessoa, o seu depoimento, reconhecer 

a sua fala, é dar vida a essa pessoa, recuperar a vida. É um reconhecimento político, 

social e não uma questão de tabulação.  

O mais importante é a forma de reparação que essa vítima vai ter é de ser ouvida 

dentro de um espaço público como este ou outro e ela vai ter a sua dor reconhecida, vai 

ter um apoio, e isso a gente tem vários estudos sobre isso. A importância de ouvir as 

vítimas. Mas não agora, ali parece que inicialmente a preocupação foi de apurar quantos 

casos de violência numericamente. Isso aí nós não tivemos uma resposta. 

Eu trouxe, quer dizer, isto aqui é um trabalho da Comissão, da Assessoria e são 

algumas informações que a gente trouxe para vocês lembrarem estes fatos e fazer uma 

avaliação aqui, hoje. Eu acho que é isso. 

Eu queria só lembrar uma coisa antes, não sei se, depois, porque a Rosalina 

Santa Cruz Leite, ela é deste Conselho Consultivo, só que ela está viajando, então ela 

fez, e ela é da Comissão da Verdade na PUC e ela gostaria de ter uma integração maior 

entre esta Comissão e a Comissão da PUC.  
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E ela gostaria que esta Comissão fizesse algumas audiências, pelo menos 

aquelas das mulheres queimadas na PUC em 1977, ou daqueles desaparecidos políticos 

que estudaram na PUC, que fossem feitas aqui, esta Comissão lá na PUC, no local na 

PUC, mas em conjunto, local físico destas audiências fosse na PUC como para ter um 

efeito pedagógico, multiplicador, fazer dentro da própria universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ivan. 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Bom, é as perspectivas para o próximo período. 

Primeiro vou começar pelo informe que tem que é o seguinte, a Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República criou um negócio chamado de Grupo de 

Arqueologia e Antropologia Forense. 

Nós não sabemos ainda como está isso, mas teoricamente é composto por peritos 

criminais, antropólogos e arqueólogos para fazer escavações aos mortos e 

desaparecidos, para poder localizar e também identificar o que aconteceu perimortem, 

post mortem daquelas pessoas.  

Nós estamos acompanhando, fomos convidados a participar e entender o que 

está acontecendo, nós que somos familiares de desaparecidos, nós também como 

Comissão da Verdade fomos convidados a participar deste processo.  

Nós estamos acompanhando só, então é um informe para dizer que isto foi 

criado, é uma velha demanda dos familiares, do Ministério Público Federal que tinha 

proposto criar um grupo interministerial, que seria vamos dizer assim, controlado pela 

sociedade através do Ministério Público Federal fazendo, no Ministério da Justiça, 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência que é considerado Ministério, fazer um 

grupo multidisciplinar para acompanhar os casos de desaparecimentos. 

A Secretaria tomou a dianteira e criou esse grupo, nós não sabemos mais do que 

isso, então, nós vamos fazer o acompanhamento, é só um informe para o Conselho 

Consultivo que isso existe e que nós vamos fazer este acompanhamento. 
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Outra questão como perspectivas, nós temos a publicação do livro “Verdade e 

Infância Roubada”, que é um a publicação da Comissão da Verdade Rubens Paiva junto 

com a UNIFESP e com recursos do Governo Federal, Ministério da Justiça repassando 

para a Universidade Federal do estado de São Paulo, nós vamos fazer este livro. 

O texto, as fotos e tudo o mais é um registro das audiências que nós fizemos aqui 

e ele terá a forma mais próxima possível da redação final do relatório, da parte do 

relatório final da Comissão, no tocante da violência contra as crianças. Como nós vamos 

fazer outros livros, outras publicações com essa perspectiva da Operação Bandeirante, 

da violência contra as mulheres, tudo isso nós vamos fazer na medida do nosso possível 

em, como vocês estão vendo, não é recurso daqui, mas de fora que nós fazemos as 

parcerias para viabilizar esta publicação. Então, esta daí será a primeira publicação que 

a gente vai fazer. 

Tinha outra coisa e não me lembro o que é que tinha que falar também. E como 

agenda que nós temos agenda imediata, nós estamos reformulando a agenda que 

tínhamos feito originalmente que era o prazo, que é muito importante entender o 

seguinte. O prazo que nós tínhamos originalmente desta Comissão o prazo ia até o final 

de 2014, mas nós tínhamos que nos pautar pelo prazo da Comissão Nacional da 

Verdade que terminava em maio, e a gente tinha que preparar toda a apuração até 

fevereiro, fazer o relatório, entregar para eles para fazer parte do relatório final. 

Como lá foi feita a prorrogação para final de 2014 também, então o nosso prazo 

agora passa a ser este. Nós estamos aguardando uma orientação de qual o prazo que nós 

temos para fazer o nosso relatório para entregar para eles. Nosso e de todas as outras 

Comissões obviamente. Mas seria fazer o relatório ao final e entregar lá em novembro 

ou dezembro, não me lembro o prazo que ficou estipulado de 2014. Então a gente vai ter 

um prazo de quatro, cinco meses antes. Você não sabe, não é Nivaldo, se já foi definido 

isso? Qual é o prazo, não foi não é? 

Então nós estamos reformulando para ter as oitivas, essas audiências de 

testemunhos para registro dos casos que nós focamos de mortos e desaparecidos, as 

audiências temáticas que nós estamos trabalhando, e principalmente dos casos dos 

torturadores, dos perpetradores que nós temos que fazer junto com a Comissão 

Nacional, nós não temos poder de convocação e eles sim. 
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Então, nós fizemos aqui para efeito imediato, que é esta agenda para mês de 

julho e agosto. Nós temos um problema aqui na Casa que é isso aqui não existe no mês 

de julho, mas nós para contrariar estamos trabalhando aqui direto, estamos realizando as 

audiências. Íamos ter uma audiência nesta sexta-feira, mas não vamos ter por esta falta 

de estrutura da Casa e tivemos que adiar. 

Então amanhã nós temos a partir das 10h30min uma audiência pública no caso 

de Ronaldo Mouth Queiroz. Ronaldo Mouth Queiroz, um estudante de Geologia, que 

foi assassinado em circunstâncias que nós não temos ainda uma confirmação. Tudo 

indica que foi torturado até a morte. Apareceu aquele Claudio Guerra, dizendo que veio 

a São Paulo e executou o Ronaldo na rua, na Avenida Angélica, mas isso é um dado a 

mais para a gente fazer. 

Dia 29, nós temos uma audiência pública do caso do casal Ana Rosa Kucinski 

Silva e Wilson Silva, que está ainda com aquela pendência que foi falada aqui.  

No dia 31, vamos ter a audiência pública dos casos de Gelson Reicher a Antônio 

Carlos Nogueira Cabral que envolve várias coisas, médico legista que era amigo da 

família do Gelson Richer que deu laudo falso sabendo que o nome dele não era aquele e 

o enterrou com nome falso. O Isaac Abramovitc era o médico legista. 

No dia cinco de agosto nós temos uma participação conjunta, estamos 

convidando a todos para tomada simbólica do prédio de auditoria militar na Avenida 

Brigadeiro Luiz Antônio, 1249 que é muito importante. Ali era o palco do julgamento, o 

Brasil é um dos poucos se não é o único que julgava civis por tribunais de guerra e essa 

auditoria militar era o palco onde os julgamentos eram feitos. Aquela famosa foto da 

Dilma com olhar altivo e os milicos escondendo a cara foi feita no Rio de Janeiro, em 

São Paulo era exatamente a mesma coisa. 

Então vai ser tomado, vai ser transformado lá em um Memorial à Justiça aos 

Presos Políticos que vai ser controlado pela OAB de São Paulo com a supervisão 

externa da sociedade. O núcleo da preservação da memória política faz parte desse 

controle externo. 

No dia oito nós temos uma audiência pública do caso da Chacina da Lapa que 

envolve as mortes do Ângelo Arroyo, Pedro Pomar e o João Batista Franco Drummond, 
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mas também a série de prisões que aconteceram ao redor disso, inclusive do Aldo 

Arantes, da Dodora Arantes, que também é vítima colateral desta história toda.  

No dia 16, nós teremos uma audiência pública que é muito importante porque 

essa pesquisadora Mariana Joffily fez um trabalho com base em documentos em que ela 

mostra como funcionava a Operação Bandeirantes, da entrada da pessoa à tomada de 

depoimentos, a transcrição das anotações que passam a ser datilografadas e criam todo 

um perfil. E esse perfil já induz para mais tortura, para mais condenação mesmo da 

pessoa que deu origem a uma tese dela, pesquisa e tese, deu origem a um livro chamado 

No Centro da Engrenagem, Os Interrogatórios da Operação Bandeirantes e DOI CODI 

em São Paulo. 

Então ela vai mostrar para a gente o que era aquilo lá. E é muito importante 

porque em seguida, três dias depois nós vamos ter a entrega formal das condenações 

que não tinha acontecido até agora, das condenações do coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra que era o chefe deste centro de torturas. E as famílias Merlino, aqui a 

Ângela Mendes e a Tatiana e a família Teles vão fazer a entrega dessas condenações 

para a Comissão Nacional da Verdade. 

E aí dá para você entender, juntando as duas audiências como é que funcionava 

aquele centro de tortura que era comandado pelo Ustra e a condenação dele. Então a 

história do Ustra é parte dessas duas audiências e nós vamos também mostrar a cadeia 

de comando que existia na OBAN, Operação Bandeirantes depois DOI CODI com todas 

as suas ramificações. A começar pelo comandante do Segundo Exército que mandava, 

Segunda Sessão, que mandava no comandante do DOI CODI e todos se reportavam à 

Presidência da República fazendo uma cadeia de comando nacional. Não era porão da 

ditadura coisa nenhuma, era aberto e era oficial isso daí.  

E no dia 26, um dia depois do Dia do Soldado, nós vamos fazer uma audiência 

pública fundamental que é sobre a perseguição, a luta dos militares contra a ditadura 

que não foi só a favor da ditadura, a luta dos militares nacionalistas democráticos, 

contra a ditadura e, a perseguição que eles sofreram. 

Para vocês terem uma ideia, antes da morte do Vladimir Herzog e antes da morte 

do Manoel Filho, dois militares da PM foram assassinados em tortura, o tenente 

Almeida que foi torturado e pendurado exatamente na mesma posição, na mesma sala, 
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igualzinho ao Herzog e o Manoel Filho, ele foi morto dentro da Operação Bandeirantes 

três meses antes do Herzog. E o coronel Maximiliano que é torturado brutalmente e 

solto praticamente morto e quando ele chega na casa dele em Campinas morre na porta 

de casa. Então ele não morre na porta de casa, ele morre no DOI-CODI. 

Além disso, tem o Werneck que era o presidente da Associação dos Soldados 

que é executado na Zona Leste quer era um militante dos Direitos Humanos dentro da 

PM e tem indicações que tenha sido assassinado por um coronel e um soldado da 

própria PM como queima de arquivo, como pessoa incômoda.  

E vamos falar também sobre a estrutura da Polícia Militar que até os dias de 

hoje, vou repetir, até os dias de hoje ainda é tropa auxiliar do Exército, ainda se reporta 

ao Estado Maior do Exército, o comandante da PM só é nomeado após ser dado o aceite 

do Estado Maior do Exército e aí o governador faz a nomeação. Então esta relação, essa 

cadeia de comando que não se reporta ao governo do estado e sim ao Estado Maior do 

Exército é uma das coisas que nós vamos ter que enfrentar em algum momento. E esta 

audiência pública vai falar exatamente sobre isso, ok? 

 

A SRA. - (Inaudível). 

 

O SR. IVAN – Dia 12 de agosto, então voltando um pouco a fita, dia 12 de 

agosto temos a audiência pública do caso do Olavo Hansen, que é um operário preso no 

dia 1º de maio de 1970, torturado durante oito dias seguidos e depois retirado do DOPS 

já morto praticamente, jogado num terreno baldio e anunciado a morte como se fosse 

por suicídio, por envenenamento. 

No dia 22 agora, na segunda feira, lá na rua do Carmo, vai ter uma audiência 

pública sobre os operários que o grupo de trabalho dos operários e movimento sindical 

da Comissão Nacional da Verdade que tem o apoio, foi criado basicamente a partir de 

uma audiência que foi realizada aqui, vai ser realizado lá para mostrar a repressão que 

foi feita ao movimento operário e movimento sindical. É isso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos lá. Vamos 

para o nosso último ponto, quantas horas agora? Três e quinze, não é? Então, nós vamos 

ter praticamente uma hora para discutir, agora eu queria já só vou fazer uma breve 

introdução, mas vou passar a palavra. O Márcio está chegando, vamos lá. 

Então o seguinte, é evidente que nessa lista de enfoque eu só queria falar, vi o 

Marcio chegando e lembrei. Então, no dia 5 e no dia 8 vamos ter dois atos no ponto de 

vista do mundo dos advogados, no mundo jurídico muito importante. Às 10h lá na São 

Francisco, 11h, na São Francisco vai juntar um grande número de advogados, juristas e 

tal, de ex-presos, de familiares que vão começar a discutir e preparar um ato pela 

retomada da auditoria que vai ocorrer às duas 14h. 

Então, 11h vai ter um ajuntamento dessa massa crítica do mundo jurídico e dos 

familiares dos presos lá na escola 11 de Agosto e aí vai haver toda uma série de 

manifestações e tal e às 14h vai ter o ato simbólico da retomada do prédio da auditoria 

lá na Brigadeiro Luiz Antônio.  

Até está se pensando em fazer a ideia era vir a pé da Faculdade de Direito, subir 

a Brigadeiro toda e ir até o prédio da auditoria, mas se vai haver uma concentração na 

Praça Pérola Byington e subir o cortejo, a caminhada até o prédio da auditoria e haver 

uma ocupação do prédio da auditoria. 

 Isso tudo vai ocorrer no dia 5 de agosto.  

No dia 8 de agosto a noite, vai ter um júri simulado da Lei da Anistia, o 

chamado Caso Orestes que é parte de um filme de um cineasta do Rio de Janeiro, 

Siqueira, que já fez um pré ensaio lá no teatro de arena e, mas vai ter um grande ato 

simulado do Julgamento da Lei da Anistia dia oito de agosto às 19h no Salão Nobre da 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

O dia 5 de agosto está sendo bem preparado. Oito de agosto foge um pouco da 

nossa, porque é um cineasta, é outro mundo, mas está havendo uma boa mobilização e 

para quem estava lá, a Dulce, eu, quem estava lá naquele dia à noite, no Teatro de Arena 

é uma coisa fantástica, porque o que o cineasta bolou? 

Na realidade é a releitura do Caso do Cabo Anselmo, no assassinato da Soledad. 

Então a Soledad teria um filho hipotético, ao invés de ser a Ñasaindy, que é a menina 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



14 

 

teria um filho hipotético que tem o nome de Orestes, que é o mesmo nome da lenda 

grega, e o Orestes teria assassinado o Cabo Anselmo. 

Então é um paralelismo entre a lenda e o caso da Chácara São Bento, não é? Da 

Chácara São Bento. E é uma coisa impressionante, o pano de fundo é a Lei da Anistia, 

julgamento da Lei da Anistia. Teve uma coisa que eu tomo cuidado para contar que o 

promotor, o acusador era tão brilhante que quase que ele, quase a tese dele prevaleceu 

pela não, quer dizer, pela condenação do assassinato do Cabo Anselmo, e pela não 

condenação da Lei da Anistia. 

Mas isso é coisa que vocês vão ver na hora, o Maurício Ribeiro Lopes foi 

fantástico, e esta simulação, eu espero que inverta e a Lei da Anistia seja condenada 

neste julgamento simulado. 

 

A SRA. -  Vai passar um filme ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vai ser cena de um filme. 

 

O SR. – A peça para... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vai ser um teatro 

simulado... 

 

A SRA. – Uma espécie de gravação 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Uma gravação de um filme. 
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A SRA. - (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então eu já aproveito que 

fiz esta provocação sobre a Lei da Anistia e já tem duas pessoas inscritas, o Padilha e 

a... e a gente já inicia a discussão. Com a palavra o Padilha. O som vem, ele coloca, 

pode ficar sossegado. Dá um microfone sem fio para ele. Desculpe, Padilha. 

 

O SR. PADILHA – Na verdade eu queria reforçar o convite que foi 

mencionado aqui. Naquela semana dia 5, primeira semana de agosto nós vamos ter uma 

série de eventos relacionados a toda luta pela memória, verdade e justiça.  

No dia 9, às 14h no Auditório do Ministério Público de São Paulo, Ministério 

Público Federal na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nós vamos ter o lançamento do 

site “Brasil Nunca Mais” digital. 

Naquele dia nós vamos colocar na internet as mais de 900 mil páginas de 

documentos coletados pelo Projeto Brasil Nunca Mais, que todo mundo sabe que foi 

pelo menos até agora, o maior esforço da sociedade civil no sentido de preservação de 

documentação e agora estamos colocando toda aquela documentação digitalizada pelo 

Arquivo do Estado de São Paulo na internet. 

Mas neste ato nós vamos ter lá um evento que vai ser das duas até, das 14h até às 

18h ou 17h, com testemunhos das pessoas que participaram diretamente na 

implementação do Brasil Nunca Mais entre 1978 e 1985 quando foi finalmente 

publicado o livro com o resumo de toda aquela documentação. Obrigado. Dia nove de 

agosto. 

 

A SRA. -  Você pode repetir o endereço, é na Brigadeiro Luiz Antônio, que 

número? 

 

O SR. – É 2020. É 2020, esquina com a alameda Ribeirão Preto. 
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O SR. PADILHA – Isso mesmo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É Kátia Filipini, vê se está funcionando aí. Taís, vê 

com o som para ligar aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT –Taís, (ininteligível). 

 

A SRA. KÁTIA FILIPINI - Obrigada. Uma coisa, primeiro mais uma questão 

porque eu acho que o Orestes, pelo que eu me lembro do roteiro, eu acho que são três 

simulados. Eles devem gravar três vezes e é em pessoas diferentes. Então eu acho que 

os outros talvez não sejam esses Promotores tão incisivos. 

Mas outra coisa, parabéns. Da outra vez eu já parabenizei vocês na outra 

reunião, eu acho vocês superatuantes. É impressionante o esforço que a Comissão da 

Verdade está fazendo. E eu, talvez porque esteja mais próximo de vocês eu não vejo 

todo este esforço de outros lugares. Pode ser só uma falta de informação minha. 

Mas acho que, além disso, que é intrínseco de vocês fazer estas audiências 

públicas, eu acho que vocês estão tendo uma participação em outras atividades que eu 

acho que era relevante colocarem. 

Por exemplo, em várias atividades em instituições diferentes que têm coisas 

questão acontecendo aqui, é sempre vejo que vocês estão, está lá (ininteligível) 

apoiando, etc. Como o próprio caso que vai se chamar Memorial pela Luta pela Justiça. 

Então, além disso, mas está aí e, por exemplo, agora a gente está fazendo o curso 

intensivo em Educação em Direitos Humanos que estamos fazendo porque tivemos um 

grande apoio tanto do Instituto do Legislativo Paulista como da Assembleia como da 

Comissão da Verdade. 

Eu acho que esse tipo de apoio que vocês estão dando em vários âmbitos. Eu 

acho que isso é importante porque também não consigo ver muito isso de outros 
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lugares. Eu acho que é um esforço tão grande que deve ser reconhecido nesses 

relatórios, enfim. Era isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS -  É que você é nossa amiga, esse é o problema. 

 

O SR. – Gustavo. 

 

O SR. GUSTAVO REIS – Meu nome é Gustavo Reis, eu sou Defensor Público 

do estado de São Paulo e quem veio, acho que é a segunda reunião que teve aqui da 

Comissão foi o Defensor Público Renato de Vito que não pôde comparecer hoje e como 

eu sou também assessor parlamentar da Defensoria Pública a tendência é que eu acabe 

participando um pouco mais a pedido da Defensora Pública Geral, mas o Renato de 

Vito continua também envolvido e participando.  

Bom, para mim é uma tremenda honra participar agora mais formalmente pela 

Defensoria Pública da Comissão da Verdade, um pouco eu venho acompanhando, um 

trabalho brilhante e importante que vocês tem feito.  E vou me inteirar também no You 

Tube das audiências públicas que já ocorreram. 

Duas coisas, primeiro esta questão do Júri Simulado, eu não entendi muito bem 

o que vai ser feito, mas se eu puder contribuir se eventualmente precisar de um 

Defensor Público, o próprio Renato de Vito que além de ser do Júri também é formado 

em teatro, já apresentou peças ali nos arredores da Paulista, da Rua Augusta e 

eventualmente a gente pode articular alguém para poder envolver a Defensoria Pública 

nisso e fico à disposição. 

Mas, na Defensoria eu agora estou me inteirando um pouco do que foi feito até 

agora na Comissão, mas conversando ontem com a Dra. Daniela, defensora pública 

geral, e o próprio Renato de Vito, eu acho que pelo menos em um primeiro momento o 

foco principal da Defensoria Pública é contribuir de alguma maneira para a questão da 

retificação do assento de óbito e o que o Renato de Vito pediu para eu falar aos 

membros da Comissão é que ele teve uma conversa com uma juíza dos Registros 
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Públicos, não sei se uma juíza auxiliar ou alguma coisa, Fernanda Mota eu acho, é 

alguma coisa Mota o nome dela, depois eu passo certinho. 

Ela explicando um pouco mais para ele Renato, como se deu na Vara de 

Registro Público, o caso do João Batista Franco, para até eventualmente acertar como 

pode ser a contribuição ao lado de outros órgãos, o próprio Ministério Público, 

contribuição da Defensoria Pública nesse ponto específico, parece ter havido alguma 

sugestão da juíza, que o encaminhamento que fosse feito à Vara de Registro Público não 

se desse, por exemplo, por meio da Defensoria Pública não sei se para talvez não 

configurar um processo judicial. 

Eu sou da área criminal e não atuo com registros públicos, então eu me 

comprometo a estudar melhor o assunto e trazer para vocês, mas uma sugestão da 

própria juíza, de talvez alguém da Defensoria Pública, alguém do Ministério Público, 

não sei se está a par diretamente neste assunto, e alguém da Comissão, não sei se o 

presidente, o deputado Adriano Diogo, algum outro membro, a gente marcar uma 

reunião para talvez estudar o trâmite dentro da Vara, o que é possível ser feito do ponto 

de vista processual mesmo. O que é possível simplificar para que a partir daí a gente 

tenha uma dimensão maior como a própria Defensoria Pública pode contribuir nesses 

casos. 

Então poderia ser alguma reunião com quem quer seja da Comissão, a gente 

verificar a agenda, pode ser na semana que vem, para a partir daí traçar, a gente 

entender qual é a dimensão, quantos casos existem, a diferença entre um caso e outro e a 

partir daí a gente colocar a mão na massa do ponto de vista da Defensoria Pública. 

Então, foi o recado por hora que me passaram, ok? 

 

O SR. IVAN SEIXAS -  Só para explicar o que é esta história de ratificação, 

tem os atestados questão lá, que a pessoa morreu em tiroteio quando é tortura e também 

tem os da Comissão de Mortos e Desaparecidos que está escrito, o desaparecido morreu 

conforme a Lei 9140, não morreu conforme a Lei, morreu assassinado. Marcio Sotelo, 

por favor. 
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O SR. MARCIO SOTELO – Boa tarde a todos. Boa tarde deputado, 

companheiros. Queria fazer um relato e um convite a todos.  

Eu sou... fui nomeado membro da Comissão da Verdade OAB Federal, foi 

constituída há mais ou menos dois meses e teve uma primeira reunião há duas semanas 

em Brasília. 

E nessa primeira reunião nós soubemos da existência de uma proposta do 

professor Comparato, de ingressar no Supremo com uma nova ADPF, desta vez para 

pedir o cumprimento da decisão da Corte Interamericana. 

Nós fomos pegos um pouco de surpresa, bom saber que a proposta já estava em 

tramitação na OAB Federal desde a outra gestão, desde a gestão do Ofir Cavalcante 

tramitava e recebeu um parecer favorável da Comissão de Estudos Constitucionais da 

OAB, um parecer técnico processual de admissibilidade da ação perante o Supremo, não 

propriamente um parecer de mérito, não é? 

E esta nova gestão da OAB, do Marcos Vinícius, ao assumir teria tomado a 

princípio a deliberação de ingressar com a ação no Supremo. A Comissão da Verdade 

da OAB entendeu que seria interessante antes de se tomar qualquer decisão, antes que 

alguém tomasse qualquer decisão, que seria interessante fazer uma discussão e chamar o 

professor Comparato, chamar o procurador da República, Dr. Marlon para fazer um 

painel, uma discussão que acabou sendo efetivamente marcada para o dia primeiro de 

agosto em Brasília. Na sede da OAB Federal. 

Então, a questão é crucial, ela pode ser definitiva para nós que estamos 

empenhados nessa luta pela punição dos crimes da ditadura e é uma bala de prata que ou 

vai matar o lobisomem ou o lobisomem vai comer a gente e acabou tudo.  

Ou tudo ou nada. Então a importância de estarmos todos que puderem estar 

presente nessa reunião dia 1º de agosto em Brasília, isso é muito importante para que a 

gente ouça o Comparato, as razões do Comparato. Ouça o Marlon que é possivelmente a 

pessoa mais preparada no assunto do ponto de vista jurídico, é um especialista, uma 

pessoa que acompanha a nossa luta há muito tempo, e para que eles nos ouçam. 

Para que todas as entidades, familiares de vítimas, entidades de Defesa dos 

Direitos Humanos se pronunciem e que todos juntos, OAB, Comparato, nós, cheguemos 
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a uma deliberação sobre isto, que não seja uma tomada de decisão unilateral da OAB, 

porque é realmente uma questão crucial, entrar ou não entrar.  

A minha posição a princípio é não entrar, é cautelosa, é conservadora em relação 

a isso. Não é a posição da OAB que é menos conservadora, mas enfim, é uma decisão 

que não pode ser tomada de forma nenhuma unilateralmente. Tem que ser a sociedade 

ou a parte da sociedade que se empenha nisso tem que ser ouvida e a oportunidade para 

isso vai ser dia 1º de agosto em Brasília.  

 

O SR. IVAV SEIXAS – Inscritos Damião, Adriano Diogo e Pádua.  

 

A SRA. – Eu também. 

 

O SR. DAMIÃO - O seguinte, nós militantes sociais, militantes de Esquerda, 

militantes de Direitos Humanos estamos muito acostumados ao exercício da crítica, ou 

seja, nós somos hábeis em atirar pedras, e eu quero fazer um exercício no sentido 

inverso.  

Eu quero de público expressar aos companheiros integrantes da Comissão 

Estadual da Verdade e a todo o seu corpo de assessores que a sociedade civil reconhece 

o trabalho, a importância do trabalho de vocês. Está agradecida em relação ao trabalho 

de vocês e vocês tem sido a Comissão Nacional da Verdade dos nossos sonhos, pelo 

menos dos meus. Acho que vocês não devem mudar em nada a conduta adotada, uma 

conduta marcada, primeiro por um trabalho insano.  

Os demais companheiros e companheiras devem certamente imaginar o que é 

três ou quatro vezes por semana ouvir depoimentos de pessoas que foram torturadas, de 

familiares que tiveram familiares assassinados ou desaparecidos, tudo isso em um clima 

de emoção transbordante e fazer isso durante já sete, oito meses e fazer durante mais de 

uma não ainda.  
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E fazer isso publicamente, de modo transparente demonstrando que quando uma 

equipe de qualidade dos integrantes da Comissão Estadual da Verdade e dos assessores 

que vocês reuniram. 

Quando uma equipe resolve trabalhar por um objetivo importante, comum, 

deixando de lado picuinhas pessoais, disputas e egos, aí o trabalho é produtivo, aí  

.E se eu tivesse que fazer alguma crítica não seria crítica, seria autocrítica. Eu 

sinto que este nosso Conselho Consultivo precisaria auto refletir mais para encontrar 

meios e modos de colaborar mais para colaborar de modo efetivo com a Comissão 

Estadual da Verdade. Não tenho clareza quanto a isto, mas sinto que esta é uma lacuna a 

ser preenchida. 

E registro por fim, parabéns! Realmente o trabalho de vocês é, adversário de 

vocês ficaram muito frustrados, porque não encontraria como criticá-los. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado Damião, é 

recíproco. Tem mais um material aqui que o pessoal vai promover este debate e eu 

queria.  

Então, Damião, pegando ao seu gancho e o que o Marcio falou, ainda nesse 

pacote de anúncios aí de reuniões importantes, o Eduardo Gonzales, aquele consultor 

que fez a Comissão da Verdade do Peru, coordenou e é consultor da ONU para várias 

Comissões da Verdade ao redor do mundo, ele está organizando para dia 24 agora, de 

julho, em Bogotá, na Colômbia, uma reunião de várias Comissões da Verdade da 

América Latina. 

 Ele convidou a Nacional. Parece que o pessoal da Nacional não tem como ir e 

enfim, não posso responder nada pela Nacional. 

Mas tem o convite para nós irmos. Nenhum de nos da Comissão temos 

condições de ir a Bogotá dia 24, apenas um companheiro lá de São José dos Campos 
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ligado ao Centro de Memória da Convergência, queria ser credenciado pela gente pra ir, 

mas tem uma, nós não temos passagem, evidente que podemos nos cotizar pessoalmente 

para isso, mas tem o convite do Eduardo Gonzales, para dia 24 na Colômbia. É um dia 

só Ivan? Um dia só, dois dias para alguém ir para a Colômbia e ter um retrato do que 

acontece. 

Mas sem perda disso e antes de fazer a minha fala eu queria pedir, viu Gustavo, 

se você pudesse ir com o Dr. Eduardo Valério, para ver qual a contribuição que o 

Ministério Público e a Defensoria podiam dar em criar, não sei se eu posso usar esta 

expressão, grupo de trabalho, para se concentrar nesta questão dos atestados de óbito. 

Isso é de tal importância, porque a simples mudança em um documento de como as 

pessoas foram demitidas de órgãos do Estado como o Fernando Santa Cruz do DAEE e 

Ana Rosa Kucinski, da Universidade de São Paulo, só isso é uma enorme energia, um 

trabalho. Imagine a mudança dos atestados de óbito. 

Mas, respondendo a pergunta do Damião que é uma ansiedade. Desde que nós 

fizemos o lançamento da sentença. Sim, o Marcio falou e o Damiãozinho continuou. 

Viu, Damião, desde que fizemos o lançamento deste texto da sentença, você não 

imagina o número de convites que existe principalmente nas Câmeras Municipais e 

Universidades que a gente vá fazer a discussão deste texto tendo como objetivo a 

discussão a revisão da Lei da Anistia, da interpretação da Lei da Anistia, seja qual 

forma de consequência da publicação deste texto. 

E aquele debate que nós fizemos aqui na Assembleia com o Comparato, Marlon, 

com o Zeca e com o Belizário, teve uma boa repercussão. Se a gente tivesse estrutura 

até fazer no lançamento da sentença, talvez se a gente pudesse fazer um cedezinho, mas 

eu estou tentando dizer, gente de outra geração, de outro mundo que nunca teve acesso à 

nossa geração, cultura da resistência, tortura, quer saber, discutir o próximo passo. 

É possível discutir a reinterpretação da Lei da Anistia, punição aos torturadores? 

Então os jovens, vereadores, estudantes, professores ficam requisitando. Então, eu acho 

que um dos papéis do Conselho, lógico que nós deveríamos ter um acúmulo no meu 

entender, no nosso nível do Conselho, para ver qual é a nossa capacidade teórica de 

aprofundar isso, ou por esta via que o Márcio colocou agora da reunião do dia 1º do 
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Conselho Federal da OAB de reapresentar, ou da Organização do Movimento popular 

da discussão da revisão da Lei da Anistia. 

Porque eu acho que mesmo se houver iniciativas institucionais, elas não 

sobrevivem sem um movimento articulado.  

Lógico que tem iniciativas importantes como da deputada Luiza Erundina 

antecedida que foi pela deputada Luciana Genro, e pelo Marcos Rolim, do Rio Grande o 

Sul, e agora até pelo senador Randolfe Rodrigues que também entraram com iniciativas 

parlamentares. 

Mas eu acho que as iniciativas tanto como as que o Professor pretende 

reapresentar junto à OAB como as iniciativas parlamentares, elas precisam de um apoio 

popular.  

A gente que está ligado em tudo o que a juventude está fazendo, os grupos de 

juventude que reivindicam como a nossa querida Lira Alli que está conosco hoje, que 

reivindicam punição aos torturadores, é pequena a penetração.  

Tem muitas outras bandeiras mais contemporâneas, tudo de acordo com a 

geração deles, mas a nossa tese.  

E o Neto que tem feito um esforço enorme da reaglutinação do Movimento 

Sindical esse ato dos 30 anos da greve de 2003, da recuperação, uma coisa importante 

no meio sindical.  

Quer dizer, no meio dos trabalhadores, qual é a discussão? A Comissão Nacional 

da Anistia nos maltratou, nos reconheceu, nos rebaixou e qual vai ser a reparação? Eu 

fui nos 30 anos da greve dos petroleiros lá em Paulínia, hiper bem organizada, todo o 

Comando da Greve de 2003, a greve de 1983, mais de 500 pessoas e qual era o 

discurso? 

Fomos maltratados, fomos reconhecidos, estamos fora do protagonismo.  

Então, eu acho que a Comissão da Verdade tem este papel e a revisão, 

interpretação da Lei da Anistia, esse ato em que pese a modéstia e simplicidade que 

caracterizam o movimento sindical, este é o ato que o Neto está organizando dia 22, não 

é Neto? Uma segunda-feira de manhã, é revestido da maior importância.  
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Eu fiz esta fala, tem outros companheiros inscritos, mas eu acho que o grande 

papel do Conselho e para isso que ele pode ter um papel histórico, fundamental de 

protagonismo, sair só do campo da resistência que a Comissão da Verdade tenta manter 

essa chama viva da resistência através dos testemunhais, é criar um movimento nacional 

porque não é possível essa crise da Nacional nos atinge direta ou indiretamente a todos 

nós. 

Se cada vamos ou não vamos colocar aqui a discussão da crise da Nacional 

senão a gente mergulha junto com eles naquela crise, não é? Então nós temos que fugir 

desta crise. Esta crise é a vitória da ditadura, é a prevalência da ditadura. Esta crise nós 

estamos fora dela. Nós temos uma pauta e o povo brasileiro quer saber desta história, 

então estes egos absurdos que estão extrapolando os personagens que fizeram a 

resistência. Parece que eles são mais importantes do que aqueles que fizeram a 

resistência. Parece que eles são os protagonistas. 

Um quer se comparar ao Desmond Tutu o outro ao Sábato, isso já chega o 

Sylvio Beck que teve que recorrer a um monte de médiuns para recontar a história do 

contestado, não é? 

Então, eu acho assim. Nós temos um papel? Temos. Temos um trabalho para 

fazer? Temos. Tem muita gente interessada em conversar conosco? Tem. Então vamos 

fazer, cumprir a nossa agenda, fazer do nosso jeito, e lá na frente a gente se encontra. 

Está bom? Era isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sem desmerecer as intervenções feitas até agora, olha 

que coisa bonitinha que a Flávia... 

 

O SR. - (Ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, ficou bonitinho, como eu sou. 
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Ivan, Adriano e Amelinha. Foi a Flávia ali que é a nossa artista e que registra 

tudo aqui. (Palmas.) 

Pádua, com a palavra. 

 

O SR. PÁDUA – Boa tarde. Esta é a primeira reunião do Conselho Consultivo 

que venho, foi a primeira vez que recebi o convite para vir. Meu nome é Pádua, eu sou 

professor de Direito de Filosofia do Direito na Uninove, eu participei do programa 

integrado de pesquisa da USP, com o Arquivo Público Do Estado de São Paulo, para 

trabalhar com os documentos do DOPS. E, eu queria fazer uma sugestão do segundo 

item da pauta com uma linha de investigação relativa a documentos que estão no acervo 

do DOPS que existem alguns fundos que trazem correspondência e alguns fundos que 

trazem os relatórios do plantão do DOPS. 

Nesses fundos a gente encontra documentos interessantes que são registros de ou 

de missivas ou então feitos pelo plantão de pedidos de empresas que pedem a 

intervenção do DOPS para problemas trabalhistas sindicais.  

Existe uma documentação que mostra a ligação do DOPS com a Delegacia 

Regional do Trabalho, com documentos que mostram espionagem dentro da Justiça do 

Trabalho.  

Alguns deles eu apresentei no início do ano quando eu fiz algumas conferências 

sobre este tema na França, e existe toda uma questão voltada à questão sindical 

trabalhista, à Justiça do Trabalho, ao Ministério do Trabalho e que mostra a presença 

dos agentes da repressão. 

Então, existem coisas do tipo, a FAAP, por exemplo, há uma chapa de 

professores que concorre à representação dos trabalhadores lá. Aí a FAAP encaminha o 

nome dessas pessoas para o DOPS. Ou então empresas, algumas até pequenas que 

avisam, parece que vai haver uma paralização aqui, ou está havendo uma paralização 

aqui e pede a intervenção do DOPS. 

Então, isso, essa relação entre, essa dimensão da cooperação, da dimensão civil 

na participação repressão é uma questão, a participação da FIESP. A FIESP é a questão 
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macro, mas também tem uma questão micro que é das empresas, inclusive algumas 

pequenas pedindo a intervenção do DOPS enviando nome de trabalhadores para o 

DOPS por questões sindicais e trabalhistas, que é uma dimensão importante da 

repressão e que tem investigação própria.  

Eu não imagino como poderia fazer uma audiência pública sobre isso, talvez 

temática. Eu poderia passar o nome dos documentos que eu já encontrei que mostra este 

pedido das empresas que pedem, talvez haja uma atualização de piquete. Aí vai lá o 

agente verificar. Não houve a paralização, houve só um boato, coisas assim.  

Porque é importante unificar este problema da dimensão civil da ditadura, a 

participação dos empresários e que aconteceu na conspiração é claro, mas também no 

cotidiano dos aparelhos de repressão que agiam ao lado dos empresários em questões 

sindicais, trabalhistas e inclusive chagaram a aparelhar a Delegacia do Trabalho, 

investigar sindicatos trabalhistas, coisas desse tipo. É uma sugestão. 

 

O SR. – Pádua, não é uma sugestão isso aí já está comprometido, porque a gente 

tem este problema que é falta de estrutura para trabalhar. Se você tem isso, por exemplo, 

o Neto nesse GT dos operários e movimento sindical, está sendo levantado exatamente 

isso.  

Isso é dentro da estrutura da cadeia de comando da repressão, você tem a 

Presidência, o SNI, o Estado Maior, os Ministérios, tal, tem um troço chamado 

comunidades complementares que são os estados, municípios e entidades privadas 

conveniadas que é FIESP, etc. e tal. 

Isso que você está fazendo tem um valor muito grande. Se você puder ajudar a 

trazer estes documentos, o estudo feito, ele é parte do relatório com certeza. Isso aí não 

é talvez, por favor, não se acanhe.  

Dodora. 
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 A SRA. DODORA – Eu queria fazer me unir aos que me antecederam no 

reconhecimento ao trabalho de vocês. Tive oportunidade felizmente de acompanhar 

várias audiências públicas. Em todas me surpreendi positivamente e cada vez mais. 

Eu acho que além do trabalho político que vocês têm feito, tem feito um trabalho 

de reparação com todas as pessoas que tem participado destas audiências porque as 

questões que são apontadas na audiência têm reverberado na vida das pessoas que têm 

vindo aqui. E continuam, laços familiares que são retomados a partir da audiência em 

conversas entre pais e filhos até então interrompidas. 

Então, eu gostaria de fazer este registro porque essa determinação com que 

vocês têm levado esta tarefa, além do aspecto político, cívico, o aspecto do campo 

humano é inquestionável. Então, um abraço fraterno de reconhecimento ao trabalho de 

vocês. 

Segundo, eu queria fazer uma observação, eu sei que só tem cinco minutos para 

terminar a reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Nós vamos um pouco mais. 

As pessoas... 

 

A SRA. DODORA – Fazer uma observação. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A outra reunião que espere. 

 

A SRA. DODORA – Talvez uma reflexão sobre um dos pontos que vocês 

levantaram em relação à pesquisa quantitativa. Eu sei que existem pessoas aqui que são 

assessoras da Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que a expectativa nossa como 

cidadãos nesse país, é claro, nós temos interesse em saber quanto isso, quantos aquilo, 

não sei mais o quê.  
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Eu acho importante, mas o principal levando em conta, por exemplo, uma 

pesquisa, ou leituras que nós podemos fazer sobre os testemunhos oriundos da Segunda 

Guerra, o que importa não são os aspectos quantitativos porque são aspectos para 

painéis de exposições, Power Point, eventuais cartazes são importantes. Mas, 

importante é o que do humano pode ser revelado nesta tragédia da nação brasileira. 

É isso o que tem que ser acolhido. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade 

conta em seus quadros com uma psicanalista e acho que ela deve ter sido acolhida nesse 

grupo pela sua trajetória, possibilidade de escutar o humano e isso tem que ser de certa 

forma, estimulado nesta nossa representante lá independentemente de outras questões. 

São aspectos que uma Comissão da Verdade tem que prestar contas ao país. Os 

aspectos quantitativos talvez existam arquivos fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas 

não é isso o que fala da tortura da tragédia, do desfazimento, das perseguições que 

houve, dos assassinatos que cada filme, cada texto, cada audiência pública que nós 

escutamos aqui, nós nos surpreendemos com o tamanho da devassa que foi provocada. 

E é isso o que tem que ficar registrado porque é isso o que vai fazer com que esta 

tragédia não ocorra novamente. 

Então eu acho importante que nós possamos não ter uma visão exclusivamente 

de fazer um trabalho de pesquisa, eu acho que não foi isso que foi pedido, porque se 

fosse poderiam ser credenciadas ou instadas todas as universidades federais que não 

poucas, que fizessem. 

Então a universidade tal pesquisa aqui, a outra ali e no final de dois anos você 

teria um dossiê quilométrico. Não é uma pesquisa quantitativa de aspectos e de o que 

ocorreu, as de outra ordem, outra natureza. Acho que vocês têm feito isto aqui, vocês 

têm feito. Pode haver outras Comissões da Verdade no Brasil que também estejam 

fazendo. Os trabalhos não se excluem, mas eles necessariamente devem ser imantados 

pela dimensão do horror que foi praticado no país. Isso é o que os brasileiros querem. 

Em terceiro lugar eu queria fazer uma sugestão, aliás, a respeito desta atividade 

que vai ter do júri simulado que vai ter, que eu entendi que já houve, esse é o filme, etc. 

e do Orestes. Eu queria saber aonde fica, por exemplo, a proposta que foi apresentada 

aqui no dia em que este dossiê foi, da sentença da corte foi divulgada, da moção sobre a 

reinterpretação da Lei da Anistia. Se este júri simulado tem abertura para fazer este tipo 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



29 

 

de conversa, se ali pode ser plantada uma semente para que esta questão da revisão da 

Lei da Anistia ou reinterpretação da Lei da Anistia, possa vir a ocorrer porque eu acho 

que, tendo eu participado da campanha da anistia, quando nós começamos não tinha 

nada redondo formado. 

Ninguém saiu com esta (ininteligível) anistia ampla geral e restrita pesquisada 

no dicionário. Não tinha, foi uma construção. E foi uma construção política. Então eu 

acho que quanto mais situações públicas sejam através do cinema, teatro, poesia, do 

texto e da apropriação da temática possa ter sobre o que fazer com essa Lei da Anistia, 

melhor. 

Porque ela, vocês estão tendo esta demanda, isto está surgindo de diferentes 

formas. Nós já levamos um calote, por assim dizer. No STF quando foi feita uma 

interpretação na demanda. Poderíamos levar outros e quantos outros. Nós já 

aprendemos na Lei da Anistia. Não deixar mais com que um rombo deste tamanho fique 

por conta de nenhum Poder. Nem Legislativo, nem Executivo, Judiciário, nada. Ficar na 

mão do povo. 

Então, eu acho que esta questão da reinterpretação nós temos que assumir como 

uma bandeira. Neste sentido eu acho que esta Comissão, este Conselho Consultivo aqui, 

ele poderia ser um lugar em que esta discussão pudesse ocorrer. Eu acho que quando 

apresentada a sentença, de certa forma nós assistimos a um debate entre os integrantes 

da Mesa.  

Eram pessoas que têm o nosso maior reconhecimento, mas para quem não tem 

poder de intervenção e conhecimento do ponto de vista da formulação do campo, do 

Direito, as pessoas ficam de certa forma sem ter muito o que dizer. Elas ficam sobre o 

que diz a lei ou o que dizem os textos jurídicos e legislativos e nós ficamos sem poder 

intervir. 

Essa questão da reinterpretação da Lei da Anistia é uma questão política. Ela não 

é do Legislativo exclusivamente porque se fosse não teria mais nada para fazer. Então 

nós estamos teimando em retomar uma questão política que deixou o Brasil sem uma 

resposta para a sociedade brasileira em relação a um crime que foi cometido de 

assassinato, sequestro, tortura e estão impunes. 
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Então nós temos que nos apropriar desta questão então eu queria deixar uma 

sugestão para que esta Comissão após a sua agenda que vai até agosto, pudesse 

proporcionar, ou antes, um debate entre nós com pessoas que possam trazer subsídios 

para este debate. O próprio Fábio Comparato, o Marlon, os outros que já estiveram aqui. 

O Belizário e outros advogados para que nós possamos, nós mesmos, nos apropriarmos 

dessa possibilidade. Todos nós aqui representamos instituições. 

Eu estou representando o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Eu 

posso ser, não sou advogada, sou psicóloga, posso chegar lá e falar sobre o que significa 

reinterpretar uma Lei da Anistia, porque não é uma revisão, é o Legislativo que vai 

retomar este poder, mas em qual Legislativo? No que vai ser eleito daqui dois anos? 

Então a sugestão fica como uma possibilidade de vocês estudarem, o Presidente 

da Comissão, os demais integrantes, os assessores, se todos nós concordarmos em ter 

uma espécie de, uma manhã, uma tarde, uma espécie de intensivão sobre o que fazer 

com a Lei da Anistia. 

Então, que a minha posição é clara, sempre tive, é de reinterpretação, não 

concordo. Tenho autoridade pessoal e política para dizer isso, quando construímos a 

demanda da anistia ampla, geral e irrestrita jamais foi suposto que os torturadores 

seriam anistiados. Nunca! Seria uma traição aos nossos companheiros que recentemente 

estavam sabendo que os seus mortos estavam desaparecidos. E que aqueles que estavam 

recentemente saídos da cadeia, saiam com sequelas incomensuráveis. 

Nunca podíamos supor qualquer tipo de perdão a nenhum torturador. E quando 

eu falo sobre torturador eu me refiro ao conceito de tortura estipulado na Convenção de 

1984 da ONU que diz o seguinte, a tortura praticada por aquele que pratica que viu 

praticar, que foi testemunha do que aconteceu, que autorizou, e que sabia que estava 

acontecendo e poderia estar em Dubai, mas se está sendo uma tortura ocorrendo aqui, a 

responsabilidade existe igualmente. 

Então o torturador não é o carcereiro apenas, não é quem abriu a porta da cadeia 

e levou até o andar de cima ou de baixo, é o general, o civil, o militar, todos aqueles que 

sustentaram a tortura no nosso país. Essa questão tem que ser dita, apropriada. As 

pessoas têm que saber, é uma legislação que está instituída internacionalmente. A 

convenção da ONU de 1984 é um documento que deve ser lido por todo mundo, é 
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facílima a apreensão. E ali não tem nada que suponha que algum torturador possa ser 

anistiado.  

E se alguém quiser saber, ter uma aula sobre o que aconteceu no Brasil, leia a 

sentença da Corte, que o próprio Belizário diz que a sentença da corte não é específica 

na questão do Araguaia. O Araguaia é um mote para que se mostre o que foi feito e vale 

igualmente para todos os casos em que ações semelhantes foram encomendadas, 

perpetradas. Então eu continuo lutando. A anistia foi em 1979, não gostamos. Passaram-

se já a 1980, 1990, 2000, 2010, tem 30 anos essa história. Então está na hora de 

conseguirmos alcançar. 

Eu deixo esta proposta para a Comissão, acho que devemos nos unir em torno 

deste ato, nos apropriar principalmente nos dias oito e nove do que está acontecendo 

independentemente da iniciativa da OAB poder ter um viés assim, que vai cutucar de 

novo o STF como a Crimeia estava comentando comigo, mas eu acho que nós devemos 

oferecer um repertório bem amplo, não passou aqui, então passa aqui.  

Não passou no STF, tem que tirar do campo do Legislativo. Eu me lembro do 

Tribunal Tiradentes que foi feito logo depois da anistia nos anos 82 com Teotônio 

Vilela presidindo o Tribunal, e a Lei da Anistia foi profundamente criticada dentro do 

contexto da Doutrina de Segurança Nacional. Então, é isso o que eu queria deixar como 

contribuição. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem outros inscritos, eu 

acho que, mas esta fala da Dodora já vai o sentido de um encaminhamento para a gente 

deliberar, não é? 

 

O SR. -  O Conselho Consultivo, está colocado e tem que se pronunciar e vamos 

encaminhar esse. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem mais três inscritos, o 

Milton 
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O SR. -  O Milton, o Neto e a Lira Alli. 

 

O SR. MILTON – Milton, Núcleo de Preservação da Memória Política. Vou 

falar rápido. Bom, além de me chamar aos demais que me antecederam 

cumprimentando ao trabalho da Comissão, eu queria fazer algumas propostas porque eu 

acho que esta constatação do que ela realizou de muito positivo até aqui mostra que é 

possível fazer mais e o momento político exige que se faça mais. 

E eu não vejo outro lugar de onde possa sair alguma intervenção nesse sentido 

que não seja este espaço aqui. Então eu queria fazer cinco propostas que não é só de 

mais trabalho para a Comissão da Verdade e para os assessores, mas a minha proposta 

assim como colocou a Dodora é que este Conselho se some no que a gente aprovar e 

assumir aqui hoje, mas a minha grande preocupação é com a agenda política do país. E 

como a minha questão da Comissão da Verdade se coloca nesta agenda política do país. 

Quando o trabalho desta Comissão começou ela tinha um caminho muito claro, 

uma grande interrogação se ela conseguiria fazer tudo aquilo a que se propôs e uma 

expectativa de visibilidade que bem ou mal conseguiu realizar, principalmente através 

de seu próprio esforço criando vários meios de transmissão da informação. 

Agora, o que é muito claro é que a agenda política do país mudou e que os meios 

de comunicação se fecharam ainda mais em relação a esta agenda aqui. Nós precisamos 

recolocar esta agenda nas ruas e para isso nós precisamos explorar no limite as 

possibilidades de comunicação que precisamos criar, mas também a nossa relação com 

a sociedade civil. Nós precisamos fazer com que a Comissão da Verdade não apenas 

espere que a sociedade civil reconheça o seu trabalho e venha até ela, mas que ela crie 

formas de também ir à sociedade civil e promover articulações nesse sentido. 

Bom, basicamente eu queria propor o seguinte, a gente criar um grupo de 

estudos para pensar especificamente como aumentar a visibilidade do trabalho da 

Comissão da Verdade nas Redes Sociais e na Grande Imprensa. Para isso tem algumas 

propostas que se seguem que eu acho podem contribuir. 
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A primeira, eu concordo com o que foi dito aqui de que esta Comissão pegar o 

Vinícius de Moraes, se todas as Comissões da Verdade fossem iguais a vocês nós 

estaríamos bem mais avançados nesta questão. Como a gente sabe que não, mas 

também sabemos que o conhecimento adquirido nestes meses de intenso trabalho ele 

pode ser muito útil para as outras Comissões da Verdade que no estado de São Paulo 

estão se formando ainda hoje. Então eu queria propor que se criasse uma espécie de 

oficina para consultoria e multiplicação deste know how para as Comissões da Verdade 

setoriais que foram criadas até aqui e vem sendo criadas. 

Que juntamente com isso se criasse uma agenda de reuniões ou encontros 

periódicos entre as Comissões da Verdade existentes no estado de São Paulo para fazer 

com que a gente tenha um trabalho mais homogêneo e que não recaia tudo aqui nas 

costas desta Comissão. 

Nesse sentido eu queria propor, e aí pegando um pouco do que falou, uma 

expressão que a Dodora usou, um trabalho reparador desta Comissão, existem dois 

grupos de trabalho de psicanalistas que são ligados ao projeto da clínica do testemunho, 

que atuam aqui em São Paulo. Eu acho que esta Comissão deveria tomar a iniciativa de 

chamar os dois grupos para uma conversa aqui e disponibilizar de cara estes quase 200 

depoimentos que foram apresentados até aqui nesta Comissão para que estes dois 

grupos da clínica do testemunho, eles tenham um ponto de partida de algo que já está 

consolidado.  

Eles não precisam esperar que dessas 180 pessoas que vieram até aqui e falaram 

até agora, os procurem especificamente para repetir o que já está colocado. Se este 

acervo estiver disponível para consulta e um trabalho de interação vai se avançar mais 

rapidamente. 

Finalmente eu queria ir pensando em uma, obviamente o objetivo desta 

Comissão não é midiático, mas também acho que não exclui que algumas ações possam 

ter um apelo midiático.  

Eu queria propor a exemplo do que aconteceu aqui, nesta semana em que se 

ouviram depoimentos das crianças atingidas pela ditadura, que se fizesse uma semana 

dedicada a audiências públicas sobre a resistência cultural no estado de São Paulo. E 

que em cada um dos dias a gente ouvisse um setor.  
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Um setor, um dia da semana dedicado à música popular, um dia dedicado ao 

teatro, um dia dedicado às artes plásticas. Um dia dedicado à literatura e um dia 

dedicado finalmente, ao cinema. 

Eu não sei se todos os membros deste Conselho sabem, mas a “TV Alesp”, Jorge 

Machado e a Simone Veloso que estão ali, que estão à frente desta iniciativa já 

veicularam até agora aos sábados, sempre às 23h consecutivamente doze ou treze, treze 

filmes ou documentários que retratam este período e tem uma agenda preenchida até o 

fim do ano, não é isto Jorge? Com vários outros que estão em perspectiva. 

Eu acho que se agente der visibilidade. Sábado à noite, 23h na “TV Alesp”. Eu 

acho que se nós dermos visibilidade para esta iniciativa demonstrando a vinculação 

deste trabalho com o trabalho da Comissão da Verdade, vai facilitar tremendamente a 

negociação principalmente com as produtoras na liberação para que este material possa 

ser disponibilizado. Nós estamos falando basicamente de filmes e documentários que, 

ou não tiveram nenhuma exibição em sala comercial, ou tiveram exibições de pouca 

duração.  

Então resgatar essa filmografia é uma maneira de multiplicar também o trabalho 

desta Comissão da Verdade. Eu me proponho obviamente a ajudar em tudo isso, no que 

for necessário. Bom, é isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sebastião Neto. Fala no microfone que o pessoal ouve 

melhor. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A minha preocupação inicial igual o Adriano 

falou que a gente não pode afundar na crise da Comissão Nacional, mas a conclusão do 

Adriano é para reforçar o trabalho da Comissão Nacional, não é? Então nisso Adriano, 

como a Comissão Estadual é muito citada com o exemplo, eu acho que a gente deveria, 

da parte mais sua talvez ver como é este reforço porque vocês têm assistido lá. 
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Por exemplo, eu estou lá meio de freelance, de bicão, de ajudante geral nessa 

coisa aqui. E é impressionante a diferença entre a possibilidade que você tem e a falta 

de estrutura, uma coisa de pirar.  

Então assim, as coisas saem apesar de não ter as condições, vamos dizer assim, 

só que não se sustenta porque, imagina um país deste tamanho com vários problemas, a 

tendência a seguir é criar uma insatisfação nas pessoas.  

Eu falei aquele negócio e não foram atrás, não sei o que. Tem um documento, 

então é assim, eu acho que se o caminho político é tornar isso um problema de todo 

mundo, não sei se vocês viram hoje no jornal, a “Folha”... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fala mais perto do 

microfone. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu vi a “Folha” e pelo que eu saiba (ininteligível) 

que uma autoridade diz que as empresas deverão ter, fazer reparação, isso não tinha 

aparecido ainda. E é a Presidente atual da Comissão que está falando. Eu acho que nós 

estamos começando a comprar briga que vai chover alguma na gente. Eu não sei se é 

bala, se é m.... alguma coisa vai vir, se é “escarro”, alguma coisa vai vir em cima da 

gente aí. E algumas outras consequências. 

E não tem a menor ideia da sustentação que nós temos dos nossos aliados porque 

eu não vejo as organizações de esquerda não tem tido uma postura muito decente nesta 

questão. Acho muito tímida a média da opinião das organizações e dos partidos legais, 

inclusive. Eu acho que está faltando. 

Porque talvez vá comprar uma briga meio delicada. Acho que temos que criar 

um constrangimento nos nossos companheiros, as coisas são sempre sedução e 

constrangimento. É sempre assim a vida, não é? 

A outra coisa, eu tenho uma sensação (ininteligível), Adriano e companheiros da 

Mesa, que a gente é subutilizado neste Conselho aqui, é uma sensação. Acho que é 

muito pouco esse parlamento aqui, não é? Talvez as propostas caminhem no sentido, 
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mas acho que, porque cada um de nós tem inserção em algum lugar, nem que seja uma 

coisa pequena que você faz, localizada, no meu caso tal. Mas tem inserção, então, como 

que potencializa isso. 

Então, eu queria, hoje talvez não dê tempo Adriano, mas é importante você fazer 

uma avaliação crítica nossa também, entendeu? Porque a gente, nós podemos fazer. 

Como é que o braço pode ficar mais cumprido, ter mais alcance, ter mais perna. 

Por último, eu acho que, eu tenho uma angústia porque, se vocês olharem a 

cidade, eu gosto muito de falar, parece frescura, mas São Paulo é uma Paris, não é? 

Existe o que está dentro do rio, o que passou do rio não existe. Você atravessou o Senna 

ali, o Tietê, não existe nada. As pessoas não vêm à cidade. Vem à cidade por 

necessidade e as pessoas não têm necessidade política de vir à cidade discutir as 

questões. 

E a gente vai por muito pouco do lado de lá do rio, depois da Penha, vamos dizer 

assim, lá não tem rio, não é? Isso é uma coisa que me angustia porque alguns eventos 

conseguem fazer com que essas pessoas venham, mas no dia a dia não vêm. 

Eu sei que o centro cultural é a cidade como ela é mesmo, sempre foi a vida 

inteira, mas a pobreza na periferia, a pobreza cultural é um negócio de levar qualquer 

um a se matar ou matar alguém. Eu prefiro matar alguém sempre, então. Não, eu prefiro 

matar, me matar eu não vou, não. 

E por último, tem um pouco a ver com a sua intervenção, eu vi uma resenha 

deste livro aqui. São tantos livros que a gente fica meio sem saco para ler. 

 

O SR. – Que livro é este? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É “Poder e Desaparecimento”, da Pilar Calveiro. 

Eu não conhecia e não sabia se era bom ou ruim. E perturbou o sono esta noite, me 

perturbou mesmo. E tem um pouco a ver com o que você fala. Você sabe que eu leio 

muito sobre o campo de concentração, etc. e tal. E lendo este livro aqui, o que é? É 

exatamente aquilo (ininteligível) quais os mecanismos? Nós temos que tornar público os 
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mecanismos. As pessoas não têm noção de o que é o mecanismo de desestruturação das 

pessoas, das organizações. É uma coisa muito impiedosa. 

Na Argentina é multiplicada não sei quantas potências aí, não é? Eu não 

recomendo livro normalmente, mas este aqui tem me impressionado muito, mas mais no 

sentido do que você falou. Como é a coisa? Como foi a coisa, não é? 

Nesse sentido, só para encerrar Adriano, a minha preocupação é que este 

acúmulo que tem aqui de denúncias não é? Que ele tem que ser matéria prima, uma 

palavra boa, não é? De como essa coisa se espalha para criar as motivações para que as 

pessoas se incorporem em uma luta mais ampla pela mudança da legislação, pela 

punição dos casos, tal. 

Nesse pequeno sentido, esse grupo aqui embora seja um grupo basicamente 

pelas centrais sindicais, tem outra coisa, tal. Ele sai com justiça e reparação. Eu acho 

que é o único grupo da Comissão da Verdade que sai como lema isso. Como lema! 

Tanto é que se vocês forem ver aqui o coletivo sindical de apoio é o grupo, a gente vai 

poder escrever o que a gente quiser. Porque se depender de Brasília as coisas realmente 

são muito difíceis. E Brasília é nossa, imagine! 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, inscritos Lira Hali, Amelinha e se não tiver 

ninguém eu me inscrevo por último. 

 

A SRA. LIRA HALLI – Eu sou a Lira, sou do levante popular da juventude. 

Me senti meio provocada ali pelo Adriano, então eu vou falar. 

A primeira coisa eu acho que temos com certeza parabenizar o trabalho da 

Comissão porque tem sido de fato, a gente tem conseguido acompanhar na medida das 

nossas pernas, porque realmente somos um movimento que toca outras pautas para além 

da pauta da memória, verdade e justiça.  

Mas o que eu queria falar é que, as recentes mobilizações da juventude, essas aí 

que tomaram as ruas em junho, eu acho que elas trouxeram dois pontos que são muito 
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fortes e que estão intimamente ligados à questão da ditadura que é a violência policial 

que persiste no dia de hoje e a questão dos meios de comunicação. 

Os atos aqui em São Paulo, por exemplo, eles começaram a adquirir proporções 

gigantescas, a minha geração nunca tinha visto um ato daquele tamanho, começaram a 

adquirir proporções gigantescas justamente no ato seguinte ao ato que houve uma 

violência policial completamente desmedida, aquele que foi no dia 13 de junho, que 

tiveram sete jornalistas feridos, inclusive um que perdeu a visão de um olho. E você via 

cenas da galera gritando “Sem violência!” com os braços para cima e levando tiros de 

bala de borracha, os jornalistas mostrando a credencial e levando também. 

A questão da violência policial é uma questão constante que é fruto de um 

processo mal resolvido da ditadura. Esse é um debate que todo mundo aqui faz, mas eu 

queria trazer estes debates porque justamente acho que a gente consegue fortalecer o 

trabalho da Comissão na medida em que a gente consegue também colocar em pauta. 

Eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito é muito importante, de ouvir as 

histórias, resgatar o que aconteceu, os depoimentos, isso é muito importante.  

Mas pensando inclusive na perspectiva da gente conseguir envolver mais a 

juventude porque eu acho que é uma coisa tipo muito importante, eu acho que, por 

exemplo, este debate sobre a violência policial e a configuração da Polícia Militar, esse 

debate que também tem sido colocado sobre o processo da desmilitarização da Polícia.  

Essa reivindicação é uma pauta, por exemplo, que é possível construirmos 

debates sobre a ditadura, debates sobre aquele período que a Comissão tem por dever 

investigar, mas que também contribuam com os movimentos que talvez hoje estejam na 

luta contra a violência policial e em especial nesse caso, eu diria, do movimento negro. 

Que é um movimento que tem encampado a campanha contra o genocídio da 

juventude negra, a gente tem um comitê estadual aqui no estado de São Paulo contra o 

genocídio da juventude negra no estado de São Paulo, que a gente faz parte. 

Porque a metodologia e o funcionamento da Polícia Militar segue exatamente o 

mesmo da época da ditadura. Pode ter diminuído em relação à classe média, mas na 

periferia as balas nem são de borracha, e o procedimento no trato ali com a juventude, 

em especial a juventude negra é muito parecido com o que a Polícia e a ditadura faziam. 
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Então eu acho que esse é um tema que a gente poderia pensar e explorar mais assim 

sabe? Sobre a 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dia 26. 

 

A SRA. LIRA HALLI – Tem esse do dia 26, eu estava pensando justamente da 

gente fazer um esforço de convocar essas entidades do movimento negro, que fazem 

este debate do trabalho da Polícia, as Mães de Maio que também tem bastante 

participação nisso. 

Eu acho que era um esforço bacana. Outro esforço é essa pauta dos Meios de 

Comunicação que também foi uma coisa forte que apareceu nos atos em junho. Não 

podia nenhum repórter da Globo pisar o pé no ato que ele era expulso. Tipo as massas 

gritavam “Fora Rede Globo!”.  E recentemente a gente também participou de um ato 

pela democratização dos Meios de Comunicação que aconteceu ali no meio da Rede 

Globo que inclusive o próprio SPTV foi obrigado a noticiar, não se todos viram, mas 

teve até as intervenções estéticas ali com laser verde, foi muito divertido. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Coitado do Tramontina, não é? 

 

A SRA. LIRA HALLI – Pois é, mas que era justamente porque esta é uma 

pauta presente em todas as mobilizações desde que o preço da passagem caiu, a 

Imprensa fica tentando colar umas pautas ali nas mobilizações, mas de fato uma das 

grandes pautas da mobilização é contra a Rede Globo porque ela simboliza este 

monopólio das comunicações que é fruto da política da ditadura militar. 

E não é por acaso que uma das palavras de ordem que a gente cantava ali nesse 

ato, na frente da Rede Globo era “A verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e 

ainda apoia”. (Risos) 
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A gente cantou isso assim, na frente da Rede Globo justamente por entender que 

esse e um processo quer também hoje a gente vive uma absoluta falta de democracia 

dentro da Mídia, da Comunicação e tal, mas que é resultado de um processo histórico 

que também tem uma marca muito forte no período investigado aqui pela nossa 

Comissão. 

Então, eu estou falando isso porque a gente tratar destes temas, não sei se é 

pensar semanas temáticas assim como o tema da Cultura, eu acho que com certeza é 

uma coisa legal, mas são temas que a gente conseguindo relacionar também com a 

nossa vida hoje, pensando muito na juventude, das nossas pautas, das nossas 

reinvindicações, a gente também consegue somar esforços. 

Porque a gente entender, por exemplo, que precisamos fazer uma luta dura pela 

punição dos torturadores de ontem, a gente também entender que a gente precisa punir 

os torturadores de hoje, porque tropa de elite não é só no cinema. Aquele saco de 

plástico que a gente viu no Tropa de Elite, a gente vê no cotidiano nas periferias de São 

Paulo. Então, só que não chega porque está lá longe. 

Então eu acho que um pouco, esses são temas que eu acho que estão presentes 

nas manifestações da juventude e que acho que, a gente pensar como é que a gente trata 

eles. Aí eu não sei exatamente como, se a gente pensa em semanas temáticas, se 

organizar algum debate desses juntando depoimentos do passado com as lutas do 

presente, mas eu acho que essas pautas todas da punição dos torturadores, da questão da 

Polícia Militar e da democratização dos Meios de Comunicação, são pautas que podem 

ajudar a gente. 

Porque eu acho que é isso, assim tipo, a gente quer fazer, quer que a Comissão 

da Verdade aconteça e aconteça da melhor maneira possível não apenas porque 

queremos resgatar a memória e preservar a história. Isto é fundamental, é de extrema 

importância, mas é também porque a gente sabe que isso, a gente não quer isso no livro, 

a gente quer isso transformado em mais justiça e mais democracia nos dias de hoje, 

porque a gente sabe que o processo da redemocratização ele foi meio pela metade. 

Então eu acho que é um esforço que vale a pena a gente fazer. E só para 

completar a proposta da Semana da Cultura, eu acho que a gente poderia pensar de 

repente em terminar com um show, a gente tem hoje tipo, muitos, inclusive o clip do 
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Racionais sobre o Marighella. Aquilo ali é de uma extrema importância para a gente 

conseguir popularizar a questão da luta por memória, verdade e justiça. 

Então, eu acho que a gente podia pensar, a gente tem muitos artistas novos que 

fazem, que tem feito este debate e temos também os artistas que viveram este período. 

Eu acho que ia ser um momento e isso é um negócio que dá para atrair muita gente, dá 

para trazer a juventude porque de fato a gente vê pouca gente da minha idade nesses 

fóruns, nesses debates sobre memória, verdade e justiça e muitas vezes a gente não se 

sente tocado. 

Mas acho que a partir do momento que a gente consegue relacionar as forças, a 

gente consegue entender e fazer com que as pessoas da minha idade entendam porque 

esta luta é tão central, porque a luta por memória, verdade e justiça também faz parte da 

gente mesmo que a gente não tenha vivido este período. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Amelinha, depois Ivan. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Seguinte, eu acho que este Conselho, eu estou 

vendo aqui, para mim é muito importante ouvir cada fala aqui.  

Eu acho que realmente quando o Neto coloca assim, da subutilização deste 

Conselho ele está coberto de razão porque este Conselho tinha que ser mais vivido 

dentro da Comissão da Verdade de uma forma mais intensa, porque a contribuição que 

vocês trazem em cada fala é muito importante, é muito fundamental e decisiva para a 

gente ter, desenvolver as atividades.  

E aí eu queria só lembrar o seguinte, a gente neste mês de agosto, nós 

apresentamos ali uma agenda, mas nós temos mais do que aquilo, é isso que eu queria. 

Só, é porque às vezes a gente faz um resumo de tudo e não deixa, e resume tanto que 

fica muitas atividades de fora. E nós vamos ter a discussão sobre a Sentença da Corte 

Interamericana, essa, esse livro aí que vocês receberam, nós vamos ter o mês inteiro, eu 

estou lembrando, e vai a vários bairros. 
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Nós vamos fazer na Freguesia do Ó, em Santo Amaro, Butantã, na Penha, na 

Vila Manchester, no Jardim Aricanduva, no Jardim Ipanema, São Miguel Paulista. 

Então, é só para lembrar que é por iniciativa das bibliotecas, mas que esse trabalho 

acaba, ele extrapola a essas audiências embora estas audiências sejam públicas e 

cheguem a um determinado público.  

A gente não sabe exatamente que número enfim, mas a gente recebe um retorno 

aqui sempre, não é? Eu vi as propostas e achei muito interessantes e eu acho que o 

grande, tudo que a, é Lia, o seu nome? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lira. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Lira, Ah, que nome lindo. O que a Lira 

levantou, e o que a Dodora levantou, a respeito da reinterpretação da anistia, eu vejo 

tudo isso o que você está falando, e não vejo, talvez porque a gente ouve aqui todas as 

audiências, você vê muito de tudo o que se fala da história, da memória, esse momento 

que a gente vive, que ainda é de repressão, porque o 13 de junho está aqui presente na 

nossa cabeça.  

Foi o dia que eu vi, eu estou querendo lembrar quem estava comigo naquele ano 

lá de 1976, não, 1977, quando os estudantes saem ali do Largo da Batata e sobem a Dr. 

Arnaldo, em 1977. É a repetição, quem estava ali junto ao Erasmo Dias, mas é a 

repetição que a gente viu no dia 13 de junho de 2013.  

Eu me senti lá em 1977. Então, o tempo todo o nosso presente e esse passado 

que a gente trás, eles se entrelaçam, o tempo todo. Eu acho que o grande, e concordo 

muito com o que a Dodora colocou, que todo esse trabalho de discussão da punição dos 

torturadores, porque a punição dos torturadores é uma questão pessoal, é uma questão 

política, é uma questão histórica.  

Você punir os torturadores do passado, você está garantindo a punição dos 

torturadores do presente, entendeu? Porque se você mantém a impunidade, você não 

sobe o passado, ela se justifica no presente, então, a reinterpretação da Lei da Anistia, 
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essa moção que nós tiramos há alguns meses atrás, essa ideia tem que ser o grande 

Norte do nosso trabalho, eu vejo. 

Tudo nos remete a isso, tudo nos faz pensar que nós defrontamos com esse 

problema, afinal de contas, se a gente trás a verdade à tona e não cobra do Estado uma 

ação mais contundente, nós estamos sendo hipócritas. Nós sabemos da verdade, isso 

aconteceu, isso acontece e tudo bem, nós fazemos um relatório.  

Eu acho que têm que pensar nessa reinterpretação da Lei Anistia e aí eu queria, 

gostei muito da ideia do Milton sobre essa semana cultural, e nós tínhamos pensado 

aqui como uma proposta, principalmente alguns de nós, de trazer a discussão da 

Imprensa, chamava a Imprensa Alternativa, chama a Imprensa Democrática, chama a 

Imprensa de Resistência, chamava os (ininteligível), isso nos anos 1970, que era o 

“Jornal Opinião”, “Jornal Movimento”, o jornal aqui em São Paulo, depois teve o jornal 

“Em Tempo”, depois tinham dois jornais feministas que eram o “Brasil Mulher” e o 

“Nós Mulheres”.  

Todos esses jornais trabalhavam com essa discussão da anistia. Enquanto 

estavam se discutindo a anistia em outros espaços nós estávamos discutindo. Eu era 

desses jornais, por isso que me lembro, eu era do “Jornal Movimento” e do “Brasil 

Mulher”, e eu me lembro de toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, a gente 

fazia dentro, porque naquela época você não tinha muito espaço para discutir, ali era um 

espaço não só de fazer jornal, mas de discussão política, e a censura, evidentemente, 

toda a quinta-feira nós tínhamos que ir à Polícia Federal apresentar todos os textos que 

nós tínhamos escrito. Até fotos eram censuradas, até a tabela do IBGE. 

Eu acho que é importante fazer essa cultural, mas também fazer, não sei se é a 

semana, talvez a semana da Imprensa Alternativa, da Imprensa Democrática. Trazer 

aqui companheiros, muitos já morreram, mas muitos ainda estão aí, que podem trazer 

essa experiência, como foi feita essa discussão, como foi a construção dessa ideia da 

anistia, porque essa ideia da anistia começou, a primeira palavrinha anistia era proibida, 

era censurada, foi no “Jornal Opinião” onde apresentaram uma fala do Dom Paulo 

Evaristo Arns falou anistia e aí colocaram no jornal. Aí nós começamos a trabalhar com 

isso de forma mais intensa, até foi feito um “Caderno da Anistia”, o “Jornal 
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Movimento” fez um Caderno da Anistia contando a história, contando as lutas, 

mostrando as divergências que nós tínhamos entre nós. 

Então, eu acho que eu queria fazer essa proposta, lembrar também que tinha o 

“Cobra de Vidro”, que era um jornal da juventude. Que o Igor Fuzzi foi o grande 

naquela época ele era um jovenzinho que fazia esse Jornal. É muito interessante essa 

experiência. Só para lembrar, o “Em Tempo” foi o primeiro jornal que publicou a lista 

dos torturadores.  

Esse torturador que nós estamos aqui tentando identificar, é só pegar no jornal 

“Em Tempo”, que deve estar lá no arquivo público, deve ter esse exemplar, está lá, com 

toda a lista dos torturadores. Inclusive, fala de qual equipe era, se era daqui de São 

Paulo ou se era de outro estado, então, essa lista dos torturadores foi divulgada em 1976 

pelos presos políticos, isso eu tenho certeza, em 1976, no jornal “Em Tempo”, não sei 

se foi em 1977 ou 1978, por aí. 

E aí, queria então fazer essa proposta, deixar essa proposta aqui porque ela tem 

sido discutida, então, para a gente pensar nela também. É isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Kátia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É que funciona à lenha ele 

pega no tranco. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tem que esquentar primeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem que esquentar. Mas dê 

o sem fio pra ela, para não perder o ritmo da reunião. Essa aí acabou? Tem que começar 

a falar e aí ele fala, 
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A SRA. KÁTIA FILIPINI - Tem que começar a falar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT –  É à lenha, conforme você 

sopra ele vai aquecendo. 

 

A SRA. KÁTIA FILIPINI - É o seguinte, me desculpem por voltar a falar, mas 

porque quando a gente fala a primeira vez, a gente é a primeira a falar, às vezes, é um 

problema. A gente vai lembrando algumas coisas e vai juntando. Mas é juntando o que a 

Dodora falou, o que o Neto falou, o que a Lira e o Milton, de a gente ter uma atitude 

mais propositiva, eu acho que uma das propostas que a gente tinha feito logo de início 

que era de nós termos os, está dando microfonia, ele não gostou de mim. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você não assoprou o suficiente. 

 

A SRA. KÁTIA FILIPINI - Então, de a gente ter, todos nós termos os e-mails, 

a lista de e-mails, eu acho que isso ia facilitar bastante, porque nós poderíamos propor 

coisas que também saíssem daqui das audiências, do que acontece aqui dentro, levando 

para a periferia, para outros lugares. Levando para as nossas instituições, como a 

Dodora falou, e eu acho que ia facilitar, porque a gente não ia jogar mais uma coisa nas 

costas de vocês, a gente ia colaborar para que as coisas acontecessem, de outra forma de 

acontecer.  

Então, se fosse possível nós termos, a gente poderia ir fazendo as preposições, 

mas tipo assim, o quê, onde e como, fazer as propostas bem objetivas para gente ver 

como que poderíamos realizar para de fato discutir mais essas questões que a Comissão 

está discutindo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você vai falar? Posso dar a 

minha? Ok, segura, é que eu já ia fechar. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não, eu só queria comentar. Essa Comissão foi criada 

na contramão do estabelecido, tinha uma Comissão Nacional e a gente criou uma 

Comissão Estadual, o Adriano se empenhou nisso e criou uma Comissão Estadual e 

teve muita rejeição. 

A Comissão Nacional não pode ter pessoas envolvidas, o Adriano é ex-preso 

político, sua Assessoria é de ex-preso político, os familiares de mortos e desaparecidos, 

então, a gente cria isso na contramão, constrói na contramão. 

A ideia do Adriano Diogo ao construir este Conselho Consultivo, era ter pessoas 

engajadas, mas não conformadas, a nossa expectativa sempre foi no sentido de ter 

subversivos para subverter esta coisa estabelecida.  

Eu citei uma critica que eu possa fazer ao Conselho, como o Neto está pedindo a 

crítica, e eu faço. É ser muito passivo, esperar que a Comissão diga ou faça coisas, a 

gente quer que seja proposto. 

Então, a ideia da Dodora, por exemplo, ou de qualquer outra das propostas, tem 

que ser decidida aqui, então, as propostas sejam aprovadas ou rejeitadas aqui, e a gente 

encaminhe juntos,  

Então, no Pádua, a fala desse estudo sensacional que completa o trabalho do 

Neto que completa o nosso trabalho. O relatório final que nós vamos construir, nós não 

vamos escrever, nós vamos construir, tem que ser construído coletivamente, porque 

tudo aqui tem que ser feito coletivamente. Não é secreto, é público. 

Então, o que nós temos que fazer aqui é, cada seguimento do relatório, ser 

escrito, ser construído coletivamente. Então, nós temos audiências públicas para fazer, e 

nós não temos pernas para fazer sozinhos.  

Então, por exemplo, tem uma que nós estamos pensando em fazer já faz um 

tempo que é repressão e a questão da saúde mental. Isso não dá para ser construído a 

não ser que tenha a presença do CRP, e aí a gente precisa construir isso juntos, porque 

nós temos casos de pessoas que foram enlouquecidas na tortura, que é o caso do 

Antônio Carlos Melo Ferreira, o Melinho, e temos o Costa Pinto que foi fundador da 
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(Ininteligível) que foi parar no Manicômio Judiciário junto com o Mellinho, junto com 

o Aparecido Galdino que era um líder messiânico que ousou desafiar a ditadura porque 

pensou que o povo de Deus não pode permitir que seja construída uma barragem para 

matar todos os espaços daquela comunidade, e nós temos pessoas que foram parar em 

instituições mesmo não tendo problemas supostamente psicológicos, vão parar em 

instituições psiquiátricas, o uso de instrumentos de psiquiatria. 

Inclusive, um torturador, o Carlos Vitor Mondaine Maia, era o Dr. José na 

OBAN, e era médico psiquiatra do HGE, no Hospital Geral do exército. A questão da 

Imprensa, nós temos que fazer. Todas essas propostas têm que ser construídas a partir 

daqui dessa discussão.  

Então, não esperem que o Adriano decida, vamos fazer, vamos construir juntos. 

As peças do relatório têm que ser construídas aqui, junto. Isso daí, não é uma 

provocação, e uma cobrança daqui para aí. 

Vai fazer uma Audiência Pública sobre determinado assunto? Vamos decidir e 

vamos fazer juntos. Então, a gente tem a proposta da Dodora, vamos votar e vamos 

decidir, vai fazer? Como vai fazer? As propostas da Lira, as Propostas do Milton, A 

Própria proposta que a Amelinha acaba de fazer, é uma decisão coletiva aqui, e aí, 

primeiro, tira a carga de cima da gente que faz a Assessoria, porque a Comissão é o 

Adriano e mais quatro Deputados, nós somos a Assessoria só, nós temos que trabalhar, 

empurrar o piano, tocar e em alguns casos a gente tem que aplaudir a nós mesmos, e 

tem que ser construída aqui nesse conselho. 

Eu estou tentando fazer um mínimo de amarração, mas devolvendo para gente 

fechar aqui dizendo o seguinte, o que foi dito? Eu acho que essa reunião foi espetacular, 

a gente fez várias Audiências Públicas, como essa da Sentença, ali foi um ato político, 

não foi uma reunião de trabalho, foi um ato politico para dizer, olhe, isso aqui o 

Comparato tem que falar, não tem que falar e tal.  

Cumpriu o papel, mas agora, essa ideia de fazer uma Audiência, uma reunião do 

Conselho Consultivo para se apropriar dessa discussão, nós temos que definir. Dar uma 

data e vamos convidar, não só o próprio Conselho, como também outras entidades para 

a gente fazer. 
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Eu acho que a gente fecha dessa forma, agora, é uma decisão do coletivo que é 

esse Conselho Consultivo, que nós fazemos parte também, obviamente. 

A questão da Sentença, nós rodamos três mil exemplares já conseguimos mil e 

poucos, nós conseguimos distribuir, mas por que cada uma das entidades aqui não se 

apropriam dessa? É só pedir e levar, não é pedir permissão, é só dizer “eu quero tantos 

exemplares” e levar para distribuir, seja na garotada que está na rua, seja no Ministério 

Público ou Defensoria, distribuir isso aqui, distribuir no Conselho da Defensoria do 

Ministério Público. 

E as outras Comissões da Verdade, elas fazem parte desse Conselho, só que eles 

estão trabalhando e não mandam os seus representantes, mas são informados de tudo o 

que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que é só querendo devolver, pois que é 

importante que esse Conselho que faça a política da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então, eu só queria falar 

para fechar e concluir o seguinte. A reunião foi de excelente nível, para que haja esse 

reconhecimento, a primeira coisa é que nós vamos fazer, é decantar a memória técnica 

da reunião e devolver a todos essa memória técnica bem detalhada para ver se não ficou 

alguma imprecisão ou se a gente não conseguiu coletar os dados. 

Então, qual é a nossa grande preocupação com relação a vocês? Ter uma 

periodicidade e uma maior aproximação. O que eu acho que está em muitos períodos, 

como a gente teve que se concentrar muito nas audiências e nas oitivas, a gente 

realmente ficou muito distante do Conselho. Isso é ruim, muito ruim, enfraquece a 

Comissão. Lógico que à medida que no Brasil sempre esse conceito das pessoas que 

estão profissionalizadas ou estão em período integral, pode parecer uma intromissão. Eu 

não tenho problema nenhum em dizer que todos os elogios e todas as análises positivas 

que vocês fizeram do funcionamento da Comissão é pouco diante da qualidade do 

Conselho que está constituído e tem muito a contribuir, até às vezes, a gente está tão 

fechado na metodologia que a gente adotou, que essa oxigenação no contato com o 

conselho é muito importante, 
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Então, eu acho que tem um problema político que nós não podíamos fugir, desde 

a intervenção do Márcio, da Hali, da Dodora, do Defensor, é o seguinte, a Direita 

reagiu, o povo foi para rua, mas a Direita reagiu, e lógico que a Comissão da Verdade, 

se não é a que mais incomoda, mais mexe, é um fator importante com a relação com a 

Direita, e os partidos políticos e a Agenda Institucional do Brasil, tinham feito um pacto 

e a Comissão da Verdade mexeu com esse pacto, e a Direita reagiu.  

E essa reação da Direita se espelha em cada setor do governo, da Comissão da 

Verdade, das relações de poder, a Direita está reagindo, está subjacente à mídia, que 

volta a ficar nervosa com a possibilidade de mexer no passado, que não era para mexer, 

mesmo que eles tiveram uma participação fantástica, as empresas, então, mexeu em um 

arranjo. O Brasil está nervoso porque tinha um pacto, um acordo que foi mexido. 

Eu acho que em São Paulo, nós temos um acúmulo e insegurança, 

principalmente porque nós não estamos trabalhando com o factoide, porque, por 

exemplo, qual é uma cobrança enorme que têm da parte da gente? Quando é que vai 

trazer o Marin para depor? Isso é todo dia que eu ando na rua, ainda bem que acabou 

essa maldita Copa das Confederações, tinha aquela coisa de quando é que a Cabeça do 

Marin vai ser servida em uma bandeja de prata?  

Isso é uma questão muito mediática, que a gente trás um bode para sala da 

Comissão a Verdade, quero dizer, não vou fazer comparações com outros companheiros 

que tem uma boa intenção trouxeram, mas tem muita visão Midiática. 

Nós temos que acabar a reunião mesmo, eu vou tentar ajudar o Rogério Sotilli. 

A reunião foi excelente, de altíssimo nível, pena que não tem mais, quero dizer, pena 

que não tem mais vezes, e nós vamos nos organizar para que pelo menos, lógico, a 

gente tinha a ideia de ter um Conselho de 60 pessoas com toda a diversificação, 

juventude negra e tal, mas se pelo menos esse núcleo, essa executiva, esse núcleo mais 

próximo da gente conseguir se reunir e nos aconselhar.  

Agora, se a gente não perder a perspectiva que essa proposta que a Dodora fez, 

associada à proposta de comunicação do Milton, sem perder o link com a juventude, se 

a gente pudesse ter um dia de um “intensivão” aqui dentro, que não é só os grandes 

juristas que podem discutir a revisão da Lei da Anistia, que isso é dos mortais, a questão 

do julgamento Orestes, do caso Orestes, a pessoa aqui em São Paulo que está tentando 
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ajudar à organizar, é a Tutinha (ininteligível), o resto, é tudo do Rio de Janeiro. Então, 

até peço ajuda, viu Dodora, e você, Gustavo, que é uma pessoa super organizada. 

Foi um colega seu que fez a parte pela Defensoria Pública da Lei da Anistia, mas 

foi nessa, os promotores ganharam, porque o Mauricio Ribeiro Lopes, ele jantou, ele 

como Promotor, querendo condenar o Orestes, o assassino, prevaleceu a tese que a Lei 

da Anistia não pode ser revista, porque o Mauricio Ribeiro se agigantou e, infelizmente, 

nosso lado ficou pequenininho e sucumbiu, mas foi muito bom. 

Eu acho que a gente poderia chamar a Tutinha Magaldi, para ajudar a organizar 

a parte aqui de São Paulo, porque quem vem fazer a filmagem, a documentação, vem 

todo mundo do Rio, eles não têm capilaridade, eles não têm contatos aqui em São 

Paulo, então, a Tutinha Magaldi e a Dulce ajudaram a fazer essa primeira gravação do 

julgamento simulado. 

Sem querer esticar mais e em respeito às todas as pessoas, a “TV Assembleia”, o 

“Diário Oficial da Assembleia Legislativa” e a “Rádio da TV Assembleia”, de uma 

forma não tão, não sei como foi na África do Sul, não sei como foi no Peru, porque no 

Peru as sessões da Comissão da Verdade eram transmitidas pelo rádio para todo o país, 

e tinha audiência nacional que nem novela.  

Na África do Sul era pela televisão, também tinha audiência de novela. Aqui, em 

que pese todas as limitações, a “TV Assembleia”, principalmente nos períodos onde não 

têm plenário, têm transmitido ao vivo e não só para o território do estado de São Paulo, 

pela WEB tem ido para todo o território nacional, e eles estão fazendo um esforço quase 

voluntário, quase militante de por a Comissão da Verdade no ar. 

Agradecendo a presença de todos. O Jorge, então, se envolveu, fez a fala de 

cinema, uma coisa impressionante o que o pessoal da TV tem dado pra gente. 

Agradecendo publicamente, agradecendo a presença de todos, vamos tentar ir à 

reunião da OAB, eu estava pensando até que um de vocês poderia ir. 

Muito Obrigado. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

17/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Quinquagésima sétima 

audiência da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva. Esta reunião tem como 

pauta e objetivo a reunião do Conselho Consultivo e terá três pontos de pauta. 

Avaliação dos trabalhos do primeiro semestre da Comissão Rubens Paiva, perspectivas 

para o próximo período e avaliação da conjuntura da Comissão da Verdade. 

Essa reunião foi bem preparada, organizada pela comissão, mas ela tem como 

maior objetivo ouvir as pessoas que aqui estão, é fundamental que haja a maior 

participação das pessoas que se vinculam de uma forma ou outra através do Conselho 

Consultivo. 

Nós temos três pontos de pauta, eu gostaria de estabelecer um teto para a reunião 

para que todos nós pudéssemos nos organizar até ás 16 horas, então que a gente, mesmo 

que tenha uma enorme pressão boa, positiva, uma enorme demanda, para que assim que 

termine esta reunião nós nos dirijamos à Prefeitura Municipal porque hoje vai ser feito 

uma reunião muito importante lá na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, na 

tentativa de criar uma Comissão Municipal da Verdade, está bom? 

A pauta é bem tranquila, bem organizada, vai haver tempo suficiente para 

discussão, então já passamos à abertura dos trabalhos que a Amélia Teles vai fazer um 

balanço, uma retrospectiva do que foi esse primeiro semestre, digamos assim, da 

Comissão da Verdade. Com a palavra Amélia Teles. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Eu vou trazer somente as atividades que nós 

fizemos para a gente levantar e lembrar a todos aqui, o que nós fixemos para ajudar na 
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avaliação, porque eu acho que avaliação deve ser de vocês, a avaliação do nosso 

trabalho. Mas o que nós fizemos?  Nesse primeiro semestre nós fizemos em termos de 

publicação, nós apresentamos e lançamos a Sentença da Corte Interamericana dos 

Direitos Humanos do Caso Araguaia. Se alguém aqui não tem esta sentença publicada a 

gente traz exemplares aqui para distribuir. 

Nós fizemos 56 audiências para esclarecer, registrar os casos de mortes e 

desaparecidos políticos e foram apresentados 67 casos de mortes e desaparecidos 

políticos sendo que nós temos um total para nós aqui enquanto Comissão nós 

assumimos o compromisso de realizar o registro dos 160 casos de mortes e 

desaparecidos que são pessoas, militantes que nasceram aqui no Estado ou foram 

assassinados aqui no Estado. Então nós estamos assim ainda com bastante trabalho a ser 

feito. E essas audiências nós não levantamos aqui quantos depoimentos nós tivemos, 

mas foram muitos. Provavelmente quase 180, porque cada audiência por volta de três, 

quatro, cinco depoimentos. 

As audiências temáticas realizadas foram, esta aqui, o Centro de Tortura da 

Ditadura, (ininteligível) foram no ano passado, mas  a gente colocou aqui porque o ano 

passado foi muito apertado. A participação da FIESP e Consulado dos Estados Unidos 

na Repressão Brasileira, a gente fez uma audiência sobre este tema. A repressão ao 

Movimento Operário a Verdade Gênero, onde a gente mostrou a violência da ditadura 

contra as mulheres e com testemunho de mulheres sobreviventes, testemunhos de ex 

presos políticos. 

O Seminário Verdade e Infância Roubada que são as crianças que foram 

sequestradas durante a ditadura ou que viram seus pais sendo assassinados, ou foram 

torturadas, ou foram banidas do país e nós temos 40 testemunhos desses filhos, dessas 

crianças. 

A Vala de Perus e a apresentação do relatório da equipe de antropologia da 

Equipe Argentina de Antropologia Forense, nós fizemos esta audiência. Eu estou 

levantando aqui os pontos, não vou explicar cada tema como se deu, se precisar de 

esclarecimento vocês perguntam. Os Militantes da Liga Operária, que são sindicalistas e 

operários desse movimento. Testemunhos de psicólogos que vivenciaram a ditadura, o 

Conselho Regional de Psicologia entregou 26 depoimentos que foram colhidos pelo 
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Conselho e muitas psicólogas e psicólogos vieram dar seu testemunho aqui na 

Comissão. 

Tivemos a audiência com dois ex-agentes da repressão, Valdemar Martins e 

Marival Chaves. Eu acho que é isso, não é? Em resumo são essas as atividades que nós 

tivemos. Agora assim, além disso, a gente faz, só para vocês terem ideia, em várias 

reuniões com essa Comissão Nacional da Verdade que foram feitas e a Comissão 

Nacional da Verdade principalmente por meio da Rosa Cardoso que participou de várias 

audiências aqui, nós tivemos também reuniões menores que não são públicas, de 

pessoas que nos procuram para esclarecimentos a respeito de alguns casos que até agora 

apareceram casos novos e nós não pudemos comprovar ainda que são de, que poderiam 

ser enquadrados nos casos de mortos e  desaparecidos políticos. Não conseguimos 

caracterizar com as informações que nós temos, mas a gente acolhe e ouve estas 

pessoas. 

Eu acho que, vou continuar aqui nas pendências também. Pendências e 

dificuldades. Nós temos, não faz parte, não? 

 

O SR. – Não, faz parte. Eu só queria acrescentar o seguinte, esses casos das 

audiências públicas, as 60 e poucas audiências públicas, 200 depoimentos tomados 

estão no site da Comissão. Você tem o portal da Casa e à direita tem lá Comissão da 

Verdade Rubens Paiva. Clicando ali abre, tem todas as informações, agenda e tal. 

E nós temos no You Tube também um canal com os depoimentos que foram 

gravados pelas câmeras que tem aqui, tudo é transmitido ao vivo pela TV Assembleia e 

pela TV Web da Assembleia, gravado e fica registrado. 

E nós fizemos um canal no You Tube que dá para assistir a todos esses 

depoimentos porque é a decisão política que nós tomamos de que aqui nada é secreto. A 

única coisa que a gente fez reservadamente, mas não é secreto, é o depoimento do ex 

Sargento Marival Chaves que foi feito porque nós não queríamos dar publicidade para 

ele e não para o fato. 
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E isso daí também é uma coisa que nós não escondemos que fizemos e a 

responsabilidade por isso é assumida e o conteúdo, estamos com um problema de 

degravação, mas nós fizemos isso daí. Então, tudo o que a gente faz é aberto e público. 

E acrescentando, essa audiência, o Seminário, foram quase duas semanas de 

atividades sobre as crianças, Infância Roubada, provocou duas coisas, a reação da 

Imprensa, a TV Record fez uma semana de matérias sobre estas crianças, a Revista 

Brasileiros também fez matéria, e vamos fazer um livro que vai ser feito, falado em 

seguida, um livro sobre estes depoimentos. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Mas continuando aqui essa apresentação das 

atividades, algumas pendências e dificuldades. Nós estamos com uma dificuldade com a 

pendência, digamos assim, com a condução do caso da Ana Rosa Kucinski. 

A Ana Rosa Kucinski é uma desaparecida política, irmã do Bernardo Kucinski 

que fez o Livro  que conta, é um livro de ficção, mas é muito real, ele conta muito bem 

a história, o drama da Família Kucinski na busca do desaparecimento do corpo ou da 

vida da Ana Rosa Kucinski. Ela era professora da USP, da Escola de Química, ela foi 

demitida na ocasião por abandono do emprego, isso em 1995. A USP de certa forma 

começa a rever esta situação porque em 1995 foi criada aquela Lei 9140 que reconhece 

os desaparecidos políticos como mortos por agentes do Estado, por responsabilidade do 

Estado. 

Ela entra neste caso, ela é anexo, o nome dela consta no anexo da Lei 9140, mas 

o que nós gostaríamos que a USP fizesse e nós e a família e ainda não conseguimos é 

que houvesse um reconhecimento público do erro da USP em ter demitido a Ana Rosa 

Kucinski por abandono de emprego, e reconhecesse este erro e pedisse desculpas não só 

à família, mas como a toda sociedade. A USP tem que reconhecer este erro. 

Esse é o grande entrave para a gente concluir, desenvolver o caso da Ana Rosa 

Kucinski que desapareceu com o companheiro, marido, Wilson Silva, que também é um 

desaparecido político. 

A gente tem tido praticamente o acesso a documentos, os documentos, não é que 

a gente não tenha acesso a documentos, a gente tem, mas os documentos que a gente de 
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alguma forma tem informações que a gente já conhecia. Muito pouca informação nova, 

esse é um grande desafio para o funcionamento, acho que não só da Comissão Estadual 

como da Nacional e das Comissões Municipais. 

Outro problema que eu espero, a gente hoje está com a Defensoria Pública e com 

o Ministério Público esperamos buscar uma solução para a ratificação (ininteligível). Na 

verdade, nenhuma Comissão, nem a Nacional, nem a nossa conseguiu ratificar um 

atestado de óbito até o momento. A Comissão Nacional, aquele caso do (ininteligível), 

na verdade não foi a Comissão Nacional, não foi. Foi antes até, já tinha um processo, o 

caso (ininteligível) não é só notório do ponto de vista da Justiça, a família buscou 

justiça desde os anos 70. 

E o caso do João Batista Drummond que é um caso que é daqui de 

responsabilidade da Comissão Estadual, o João Batista é, nós vamos até, depois o Ivan 

vai falar, nós vamos ter uma audiência sobre o caso que é o chamado Chacina da Lapa 

porque foram, entraram na casa e mataram dois, prenderam o João Batista e mataram 

dentro do DOI CODI. A Justiça na primeira instância deu uma sentença favorável à 

ratificação que é reconhecer que o João Batista Drummond foi morto sob tortura. 

Agora tem um recurso que depois o Eduardo Valério, o Dr. Eduardo Valério do 

Ministério Público vai explicar. Esse recurso está impedindo, quer dizer, ainda não 

houve a confirmação desta sentença e nós estamos aguardando isso. E foi iniciativa 

também de um advogado, não foi nem iniciativa da Comissão Nacional, de Comissão 

nenhuma, foi o Dr. Egmar que é um advogado amigo da família que impetrou esta ação. 

Agora nós gostaríamos que isso tivesse uma solução de forma mais coletiva, que não 

recaísse um ônus sobre as famílias como a vida inteira o ônus recaiu sobre as famílias, 

resolvendo individualmente os casos. 

Outra, bom isso eu já falei, a dificuldade da gente encontrar novas informações 

sobre os casos. Ainda temos duas,  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível). 
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A SRA. AMÉLIA TELES – Não, ele não veio. Ele teve que suspender. Ele está 

levantando aqui um caso, são estes casos que eu falei que chegam para nós casos de 

mortos ou desaparecidos que o pessoal que nos procura acha que é político, que é 

daquele período, que se caracteriza como caso dos mortos ou desaparecidos e que 

depois a gente não tem, nenhum caso destes tem uma conclusão que a gente possa 

apresentar aqui para vocês. 

As solicitações feitas à Comissão Nacional da Violência ainda sem respostas, da 

Violência, meu Deus! Comissão Nacional da Verdade. Desculpe gente, eu estou com 

ato falho, realmente, porque nós trabalhamos com muita violência e a gente às vezes 

tem muita violência até de da Comissão da Verdade. Então às vezes a gente associa, não 

é? 

Você veja só que, o nosso subconsciente fala muito melhor do que nós mesmos, 

não é? Olha, investigação, pelo menos duas reivindicações ou dois encaminhamentos 

nós fizemos à Comissão Nacional da Verdade e que não foi ainda, nos deram respostas. 

Uma é sobre a relação da FIESP e Consulado dos Estados Unidos com a repressão.  

Nós aqui fizemos a audiência e mostramos os documentos que foram 

encontrados no Arquivo Público do Estado de São Paulo que mostram que 

representantes da FIESP e Consul Americano, na época, visitavam de forma estranha, 

porque às vezes ficavam até a noite inteira dentro do DOPS, quer dizer, existia uma 

frequência de visitas em horários assim, que você não imagina que alguém possa fazer 

uma visita no DOPS, um órgão de repressão a noite toda, não é? 

Bom, agora eles ficaram de mandar documentos conclusivos, mas não foram 

encaminhados para nós, e também fizemos uma crítica aos formulários confeccionados 

pela Comissão Nacional da Verdade para tabulação das violações sofridas pelo ex- 

presos políticos que nós achamos, não sei se alguém aqui recebeu, tomou conhecimento 

deste formulário. Estre formulário apresenta questões que você deve responder e um 

quadrinho sim, não, o tempo (ininteligível) e às vezes são questões até bastantes como 

eu diria? Bastante íntima, que você tem que responder. Você sofreu violência sexual? 

Violência Oral? Anal? Entendeu? Quanto tempo, em um quadrinho, tal. 

Isso a gente fez uma crítica à Comissão Nacional da Verdade e isso já foi usado 

me parece que na África do Sul e foi muito criticado pelo mundo inteiro porque você, 
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ao ouvir a vítima, esse ouvir, esta escuta da vítima e do sobrevivente é uma forma de 

acolhimento, de reconhecer a sua dor e valorizar a pessoa, o seu depoimento, reconhecer 

a sua fala, é dar vida a essa pessoa, recuperar a vida. É um reconhecimento político, 

social e não uma questão de tabulação.  

O mais importante é a forma de reparação que essa vítima vai ter é de ser ouvida 

dentro de um espaço público como este ou outro e ela vai ter a sua dor reconhecida, vai 

ter um apoio e isso a gente tem vários estudos sobre isso. A importância de ouvir as 

vítimas. Mas não agora, ali parece que inicialmente a preocupação foi de apurar quantos 

casos de violência numericamente. Isso aí nós não tivemos uma resposta. 

Eu trouxe, quer dizer, isto aqui é um trabalho da Comissão, da Assessoria e são 

algumas informações que a gente trouxe para vocês lembrarem estes fatos e fazer uma 

avaliação aqui, hoje. Eu acho que é isso. 

Eu queria só lembrar uma coisa antes, não sei se, depois, porque a Rosalina 

Santa Cruz Leite, ela é deste Conselho Consultivo, só que ela está viajando, então ela 

fez, e ela é da Comissão da Verdade na PUC e ela gostaria de ter uma integração maior 

entre esta Comissão e a Comissão da PUC. E ela gostaria que esta Comissão fizesse 

algumas audiências, pelo menos aquelas das mulheres queimadas na PUC em 1977, ou 

daqueles desaparecidos políticos que estudaram na PUC, que fossem feitas aqui, esta 

Comissão lá na PUC, no local na PUC, mas em conjunto, local físico destas audiências 

fosse na PUC como para ter um efeito pedagógico, multiplicador, fazer dentro da 

própria universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ivan. 

 

O SR. IVAN - Bom, é as perspectivas para o próximo período. Primeiro vou 

começar pelo informe que tem que é o seguinte, a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República criou um negócio chamado de Grupo de Arqueologia e 

Antropologia Forense. 
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Nós não sabemos ainda como está isso, mas teoricamente é composto por peritos 

criminais, antropólogos e arqueólogos para fazer escavações aos mortos e 

desaparecidos, para poder localizar e também identificar o que aconteceu perimortem, 

post mortem daquelas pessoas. Nós estamos acompanhando, fomos convidados a 

participar e entender o que está acontecendo, nós que somos familiares de 

desaparecidos, nós também como Comissão da Verdade fomos convidados a participar 

deste processo.  

Nós estamos acompanhando só, então é um informe para dizer que isto foi 

criado, é uma velha demanda dos familiares, do Ministério Público Federal que tinha 

proposto criar um grupo interministerial que seria vamos dizer assim, controlado pela 

sociedade através do Ministério Público Federal fazendo no Ministério da Justiça, 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência que é considerado Ministério, fazer um 

grupo multidisciplinar para acompanhar os casos de desaparecimentos. 

A Secretaria tomou a dianteira e criou esse grupo, nós não sabemos mais do que 

isso, então nós vamos fazer o acompanhamento, é só um informe para o Conselho 

Consultivo que isso existe e que nós vamos fazer este acompanhamento. 

Outra questão como perspectivas nós temos a publicação do livro Verdade e 

Infância Roubada que é um a publicação da Comissão da Verdade Rubens Paiva junto 

com a UNIFESP e com recursos do Governo Federal, Ministério da Justiça repassando 

para a Universidade Federal do Estado de São Paulo, nós vamos fazer este livro. 

O texto, as fotos e tudo o mais é um registro das audiências que nós fizemos aqui 

e ele terá a forma mais próxima possível da redação final do Relatório, da parte do 

relatório final da Comissão no tocante da violência contra as crianças. Como nós vamos 

fazer outros livros, outras publicações com essa perspectiva da Operação Bandeirante, 

da violência contra as mulheres, tudo isso nós vamos fazer na medida do nosso possível. 

Como vocês estão vendo, não é recurso daqui, mas de fora que nós fazemos as 

parcerias para viabilizar esta publicação. Então esta daí será a primeira publicação que a 

gente vai fazer. 

Tinha outra coisa e não me lembro o que é que tinha que falar também. E como 

agenda que nós temos agenda imediata, nós estamos reformulando a agenda que 
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tínhamos feito originalmente que era o prazo, que é muito importante entender o 

seguinte. O prazo que nós tínhamos originalmente desta Comissão o prazo ia até o final 

de 2014, mas nós tínhamos que nos pautar pelo prazo da Comissão Nacional da 

Verdade que terminava em maio e a gente tinha que preparar toda a apuração até 

fevereiro, fazer o relatório, entregar para eles para fazer parte do relatório final. 

Como lá foi feita a prorrogação para final de 2014 também, então o nosso prazo 

agora passa a ser este. Nós estamos aguardando uma orientação de qual o prazo que nós 

temos para fazer o nosso relatório para entregar para eles. Nosso e de todas as outras 

Comissões obviamente. Mas seria fazer o relatório ao final e entregar lá em novembro 

ou dezembro, não me lembro o prazo que ficou estipulado de 2014. Então a gente vai ter 

um prazo de quatro, cinco meses antes. Você não sabe, não é Nivaldo se já foi definido 

isso? Qual é o prazo, não foi não é? 

Então nós estamos reformulando para ter as oitivas, essas audiências de 

testemunhos para registro dos casos que nós focamos de mortos e desaparecidos, as 

audiências temáticas que nós estamos trabalhando e principalmente dos casos dos 

torturadores, dos perpetradores que nós temos que fazer junto com a Comissão 

Nacional, nós não temos poder de convocação e eles sim. 

Então nós fizemos aqui para efeito imediato, que esta agendada para mês de 

julho e agosto. Nós temos um problema aqui na Casa que é isso aqui não existe no mês 

de julho, mas nós para contrariar estamos trabalhando aqui direto, estamos realizando as 

audiências. Íamos ter uma audiência nesta sexta feira, mas não vamos ter por esta falta 

de estrutura da Casa e tivemos que adiar. 

Então amanhã nós temos a partir das 10h30min uma audiência pública no caso 

de Ronaldo Mouth Queiroz. Ronaldo Mouth Queiroz, um estudante de Geologia que foi 

assassinado em circunstâncias que nós não temos ainda uma confirmação. Tudo indica 

que foi torturado até a morte. Apareceu aquele Claudio Guerra dizendo que veio a São 

Paulo e executou o Ronaldo na rua, na Avenida Angélica, mas isso é um dado a mais 

para a gente fazer. 

Dia 29 nós temos uma audiência pública do caso do casal Ana Rosa Kucinski 

Silva e Wilson Silva que está ainda com aquela pendência que foi falada aqui. No dia 31 

vamos ter a audiência pública dos casos de Gelson Reicher a Antônio Carlos Nogueira 
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Cabral que envolve várias coisas, médico legista que era amigo da família do Gelson 

Richer que deu laudo falso sabendo que o nome dele não era aquele e o enterrou com 

nome falso. O (ininteligível) era o médico legista. 

No dia cinco de agosto nós temos uma participação conjunta, estamos 

convidando a todos para tomada simbólica do prédio de auditoria militar na Avenida 

Brigadeiro Luiz Antônio, 1249 que é muito importante. Ali era o palco do julgamento, o 

Brasil é um dos poucos se não é o único que julgava civis por tribunais de guerra e essa 

auditoria militar era o palco onde os julgamentos eram feitos. Aquela famosa foto da 

Dilma com olhar altivo e os milicos escondendo a cara foi feita no Rio de Janeiro, em 

São Paulo era exatamente a mesma coisa. 

Então vai ser tomado, vai ser transformado lá em um Memorial à Justiça aos 

Presos Políticos que vai ser controlado pela OAB de São Paulo com a supervisão 

externa da sociedade. O núcleo da preservação da memória política faz parte desse 

controle externo. 

No dia oito nós temos uma audiência pública do caso da Chacina da Lapa que 

envolve as mortes do Ângelo Arroio, Pedro Pomar e o João Batista Franco Drummond, 

mas também a série de prisões que aconteceram ao redor disso, inclusive do Aldo 

Arantes que também é vítima colateral desta história toda.  

No dia 16 nós teremos uma audiência pública que é muito importante porque 

essa pesquisadora Mariana Joffly fez um trabalho com base em documentos em que ela 

mostra como funcionava a Operação Bandeirantes, da entrada da pessoa à tomada de 

depoimentos, a transcrição das anotações que passam a ser datilografadas e criam todo 

um perfil. E esse perfil já induz para mais tortura, para mais condenação mesmo da 

pessoa que deu origem a uma tese dela, pesquisa e tese, deu origem a um livro chamado 

No Centro da Engrenagem, Os Interrogatórios da Operação Bandeirantes e DOI CODI 

em São Paulo. 

Então ela vai mostrar para a gente o que era aquilo lá. E é muito importante 

porque em seguida, três dias depois nós vamos ter a entrega formal das condenações 

que não tinha acontecido até agora, das condenações do Coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra que era o chefe deste centro de torturas. E as Famílias Merlino, aqui a 
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Ângela Mendes e a Tatiana e a Família Teles vão fazer a entrega dessas condenações 

para a Comissão Nacional da Verdade. 

E aí dá para você entender, juntando as duas audiências como é que funcionava 

aquele centro de tortura que era comandado pelo Ustra e a condenação dele. Então a 

história do Ustra é parte dessas duas audiências e nós vamos também mostrar a cadeia 

de comando que existia na OBAN, Operação Bandeirantes depois DOI CODI com todas 

as suas ramificações. A começar pelo Comandante do Segundo Exército que mandava, 

Segunda Sessão, que mandava no Comandante do DOI CODI e todos se reportavam à 

Presidência da República fazendo uma cadeia de comando nacional. Não era porão da 

ditadura coisa nenhuma, era aberto e era oficial isso daí.  

E no dia 26, um dia depois do Dia do Soldado, nós vamos fazer uma audiência 

pública fundamental que é sobre a perseguição, a luta dos militares contra a ditadura 

que não foi só a favor da ditadura, a luta dos militares nacionalistas democráticos contra 

a ditadura e, a perseguição que eles sofreram. 

Para vocês terem uma ideia, antes da morte do Vladimir Herzog e antes da morte 

do Manoel Filho, dois militares da PM foram assassinados em tortura, o Tenente 

Almeida que foi torturado e pendurado exatamente na mesma posição, na mesma sala, 

igualzinho ao Herzog e o Manoel Filho, ele foi morto dentro da Operação Bandeirantes 

três meses antes do Herzog. E o Coronel Maximiliano que é torturado brutalmente e 

solto praticamente morto e quando ele chega na casa dele em Campinas morre na porta 

de casa. Então ele não morre na porta de casa, ele morre no DOI CODI. 

Além disso, tem o Werneck que era o Presidente da Associação dos Soldados 

que é executado na Zona Leste quer era um militante dos Direitos Humanos dentro da 

PM e tem indicações que tenha sido assassinado por um Coronel e um soldado da 

própria PM como queima de arquivo, como pessoa incômoda.  

E vamos falar também sobre a estrutura da Polícia Militar que até os dias de 

hoje, vou repetir, até os dias de hoje ainda é tropa auxiliar do Exército, ainda se reporta 

ao Estado Maior do Exército, o Comandante da PM só é nomeado após ser dado o 

aceite maior do Estado, o Exército e aí o Governador faz a nomeação. Então esta 

relação, essa cadeia de comando que não se reporta ao Governo do Estado e sim ao 
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Estado Maior do Exército é uma das coisas que nós vamos ter que enfrentar em algum 

momento. E esta audiência pública vai falar exatamente sobre isso, ok? 

 

A SRA. - (Inaudível). 

 

O SR. IVAN – Dia 12 de agosto, então voltando um pouco a fita, dia 12 de 

agosto temos a audiência pública do caso do Olavo Hansen que é um operário preso no 

dia primeiro de maio de 1970, torturado durante oito dias seguidos e depois retirado do 

DOPS já morto praticamente, jogado num terreno baldio e anunciado a morte como se 

fosse por suicídio, por envenenamento. 

No dia 22 agora, na segunda feira, lá na Rua do Carmo vai ter uma audiência 

pública sobre os operários que o grupo de trabalho dos operários e movimento sindical 

da Comissão Nacional da Verdade que tem o apoio, foi criado basicamente a partir de 

uma audiência que foi realizada aqui, vai ser realizado lá para mostrar a repressão que 

foi feita ao movimento operário e movimento sindical. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos lá. Vamos 

para o nosso último ponto, quantas horas agora? Três e quinze, não é? Então nós vamos 

ter praticamente uma hora para discutir, agora eu queria já só vou fazer uma breve 

introdução, mas vou passar a palavra. O Márcio está chegando, vamos lá. 

Então o seguinte, é evidente que nessa lista de enfoque eu só queria falar, vi o 

Marcio chegando e lembrei. Então, no dia cinco e no dia oito vamos ter dois atos no 

ponto de vista do mundo dos advogados, no mundo jurídico muito importante. Às dez 

horas da manhã lá na São Francisco, 11 horas, na São Francisco vai juntar um grande 

número de advogados, juristas e tal, de ex-presos, de familiares que vão começar a 

discutir e preparar um ato pela retomada da auditoria que vai ocorrer às duas horas da 

tarde. 

Então às 11 horas da manhã vai ter um ajuntamento dessa massa crítica do 

mundo jurídico e dos familiares dos presos lá na escola 11 de agosto e aí vai haver toda 
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uma série de manifestações e tal e às duas horas vai ter o ato simbólico da retomada do 

prédio da auditoria lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Até está se pensando em fazer a ideia 

era vir a pé da Faculdade de Direito, subir a Brigadeiro toda e ir até o prédio da 

auditoria, mas se vai haver uma concentração na Praça Pérola Byington e subir o 

cortejo, a caminhada até o prédio da auditoria e haver uma ocupação do prédio da 

auditoria. 

 Isso tudo vai ocorrer no dia cinco de agosto. No dia oito de agosto a noite, vai 

ter um júri simulado da Lei da Anistia, o chamado Caso Orestes que é parte de um filme 

de um cineasta do Rio de Janeiro, Siqueira, que já fez um pré ensaio lá no teatro de 

arena e, mas vai ter um grande ato simulado do Julgamento da Lei da Anistia dia oito de 

agosto às 19 horas no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

O dia cinco de agosto está sendo bem preparado. Oito de agosto foge um pouco 

da nossa, porque é um cineasta, é outro mundo, mas está havendo uma boa mobilização 

e para quem estava lá, a Dulce, eu, quem estava lá naquele dia a noite no Teatro de 

Arena é uma coisa fantástica, porque o que o cineasta bolou? 

Na realidade é a releitura do Caso do Cabo Anselmo no assassinato da Soledad. 

Então a Soledad teria um filho hipotético, ao invés de (ininteligível) que é a menina 

teria um filho hipotético que tem o nome de Orestes que é o mesmo nome da lenda 

grega, e o Orestes teria assassinado o Cabo Anselmo. 

Então é um paralelismo entre a lenda e o caso da Chácara São Bento, não é? Da 

Chácara São Bento. E é uma coisa impressionante, o pano de fundo é a Lei da Anistia, 

julgamento da Lei da Anistia. Teve uma coisa que eu tomo cuidado para contar que o 

Promotor, o acusador era tão brilhante que quase que ele, quase a tese dele prevaleceu 

pela não, quer dizer, pela condenação do assassinato do Cabo Anselmo e pela não 

condenação da Lei da Anistia. 

Mas isso é coisa que vocês vão ver na hora, o Maurício Ribeiro Lopes foi 

fantástico e esta simulação, eu espero que inverta e a Lei da Anistia seja condenada 

neste julgamento simulado. 

 

A SRA. -  Vai passar um filme ou não? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vai ser cena de um filme. 

 

O SR. – A peça para 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vai ser um teatro simulado 

 

A SRA. – Uma espécie de gravação 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Uma gravação de um filme. 

 

A SRA. - (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível). Então eu já 

aproveito que fiz esta provocação sobre a Lei da Anistia e já tem duas pessoas inscritas, 

o Padilha e a, e a gente já inicia a discussão. Com a palavra o Padilha. O som vem, ele 

coloca, pode ficar sossegado. Dá um microfone sem fio para ele. Desculpe Padilha. 

 

O SR. PADILHA – Na verdade eu queria reforçar o convite que foi 

mencionado aqui. Naquela semana dia cinco, primeira semana de agosto nós vamos ter 

uma série de eventos relacionados a toda luta pela memória, verdade e justiça. No dia 

nove, às 14 horas no Auditório do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público 

Federal na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, nós vamos ter o lançamento do site Brasil 

Nunca Mais digital. 

Naquele dia nós vamos colocar na internet as mais de 900 mil páginas de 

documentos coletados pelo Projeto Brasil Nunca Mais que todo mundo sabe que foi 

pelo menos até agora, o maior esforço da sociedade civil no sentido de preservação de 
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documentação e agora estamos colocando toda aquela documentação digitalizada pelo 

Arquivo do Estado de São Paulo na internet. 

Mas neste ato nós vamos ter lá um evento que vai ser das duas até, das 14 até às 

18 horas ou 17 horas, com testemunhos das pessoas que participaram diretamente na 

implementação do Brasil Nunca Mais entre 1978 e 85 quando foi finalmente publicado 

o livro com o resumo de toda aquela documentação. Obrigado. Dia nove de agosto. 

 

A SRA. -  Você pode repetir o endereço, é na Brigadeiro Luiz Antônio, que 

número? 

 

O SR. – É 2020. É 2020, esquina com a Alameda Ribeirão Preto. 

 

O SR. PADILHA – Isso mesmo. 

 

O SR. – É Katia Filipini, vê se está funcionando aí. Taís, vê com o som para 

ligar aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT –Taís, (ininteligível). 

 

A SRA. KATIA FILIPINI - Obrigada. Uma coisa, primeiro mais uma questão 

porque eu acho que o Orestes, pelo que eu me lembro do roteiro, eu acho que são três 

simulados. Eles devem gravar três vezes e é em pessoas diferentes. Então eu acho que 

os outros talvez não sejam esses Promotores tão incisivos. 

Mas outra coisa, parabéns. Da outra vez eu já parabenizei vocês na outra 

reunião, eu acho vocês superatuantes. É impressionante o esforço que a Comissão da 
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Verdade está fazendo. E eu, talvez porque esteja mais próximo de vocês eu não vejo 

todo este esforço de outros lugares. Pode ser só uma falta de informação minha. 

Mas acho que, além disso, que é intrínseco de vocês fazer estas audiências 

públicas, eu acho que vocês estão tendo uma participação em outras atividades que eu 

acho que era relevante colocarem. 

Por exemplo, em várias atividades em instituições diferentes que têm coisas 

questão acontecendo aqui, é sempre vejo que vocês estão, está lá (ininteligível) 

apoiando, etc. Como o próprio caso que vai se chamar Memorial pela Luta pela Justiça. 

Então, além disso, mas está aí e, por exemplo, agora a gente está fazendo o curso 

intensivo em Educação em Direitos Humanos que estamos fazendo porque tivemos um 

grande apoio tanto do Instituto do legislativo Paulista como da Assembleia como da 

Comissão da Verdade. 

Eu acho que esse tipo de apoio que vocês estão dando em vários âmbitos. Eu 

acho que isso é importante porque também não consigo ver muito isso de outros 

lugares. Eu acho que é um esforço tão grande que deve ser reconhecido nesses 

relatórios, enfim. Era isso. 

 

O SR. -  É que você é nossa amiga, esse é o problema. 

 

O SR. – Gustavo. 

 

O SR. GUSTAVO REIS – Meu nome é Gustavo Reis, eu sou Defensor Público 

do Estado de São Paulo e quem veio, acho que é a segunda reunião que teve aqui da 

Comissão foi o Defensor Público Renato de Vito que não pôde comparecer hoje e como 

eu sou também assessor parlamentar da Defensoria Pública a tendência é que eu acabe 

participando um pouco mais a pedido da Defensora Pública Geral, mas o Renato de 

Vito continua também envolvido e participando.  
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Bom, para mim é uma tremenda honra participar agora mais formalmente pela 

Defensoria Pública da Comissão da Verdade, um pouco eu venho acompanhando, um 

trabalho brilhante e importante que vocês tem feito.  E vou me inteirar também no You 

Tube das audiências públicas que já ocorreram. 

Duas coisas, primeiro esta questão do Júri Simulado, eu não entendi muito bem 

o que vai ser feito, mas se eu puder contribuir se eventualmente precisar de um 

Defensor Público, o próprio Renato de Vito que além de ser do Júri também é formado 

em teatro, já apresentou peças ali nos arredores da Paulista, da Rua Augusta e 

eventualmente a gente pode articular alguém para poder envolver a Defensoria Pública 

nisso e fico à disposição. 

Mas, na Defensoria eu agora estou me inteirando um pouco do que foi feito até 

agora na Comissão, mas conversando ontem com a Dra. Daniela Defensora Pública 

Geral e o próprio Renato de Vito, eu acho que pelo menos em um primeiro momento o 

foco principal da Defensoria Pública é contribuir de alguma maneira para a questão da 

retificação do assento de óbito e o que o Renato de Vito pediu para eu falar aos 

membros da Comissão é que ele teve uma conversa com uma Juíza dos Registros 

Públicos, não sei se uma Juíza auxiliar ou alguma coisa, Fernanda Mota eu acho, é 

alguma coisa Mota o nome dela, depois eu passo certinho. 

Ela explicando um pouco mais para ele Renato, como se deu na Vara de 

Registro Público o caso do João Batista Franco, para até eventualmente acertar como 

pode ser a contribuição ao lado de outros órgãos, o próprio Ministério Público, 

contribuição da Defensoria Pública nesse ponto específico, parece ter havido alguma 

sugestão da Juíza que o encaminhamento que fosse feito à Vara de Registro Público não 

se desse, por exemplo, por meio da Defensoria Pública não sei se para talvez não 

configurar um processo judicial. 

Eu sou da área criminal e não atuo com registros públicos, então eu me 

comprometo a estudar melhor o assunto e trazer para vocês, mas uma sugestão da 

própria Juíza de talvez alguém da Defensoria Pública, alguém do Ministério Público, 

não sei se está a par diretamente neste assunto, e alguém da Comissão, não sei se o 

Presidente o Deputado Adriano Diogo, algum outro membro, a gente marcar uma 

reunião para talvez estudar o trâmite dentro da Vara, o que é possível ser feito do ponto 
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de vista processual mesmo. O que é possível simplificar para que a partir daí a gente 

tenha uma dimensão maior como a própria Defensoria Pública pode contribuir nesses 

casos. 

Então poderia ser alguma reunião com quem quer seja da Comissão, a gente 

verificar a agenda, pode ser na semana que vem, para a partir daí traçar, a gente 

entender qual é a dimensão, quantos casos existem, a diferença entre um caso e outro e a 

partir daí a gente colocar a mão na massa do ponto de vista da Defensoria Pública. 

Então foi o recado por hora que me passaram, ok? 

 

O SR. – Só para explicar o que é esta história de ratificação, tem os atestados 

questão lá, que a pessoa morreu em tiroteio quando é tortura e também tem os da 

Comissão de Mortos e Desaparecidos que está escrito, o desaparecido morreu conforme 

a Lei 9140, não morreu conforme a Lei, morreu assassinado. Marcio Sotelo, por favor. 

 

O SR. MARCIO SOTELO – Boa tarde a todos. Boa tarde Deputado, 

companheiros. Queria fazer um relato e um convite a todos. Eu sou, fui nomeado 

membro da Comissão da Verdade OAB Federal, foi constituída há mais ou menos dois 

meses e teve uma primeira reunião há duas semanas em Brasília. 

E nessa primeira reunião nós soubemos da existência de uma proposta do 

Professor Comparato de ingressar no Supremo com uma nova ADPF, desta vez para 

pedir o cumprimento da decisão da Corte Interamericana. 

Nós fomos pegos um pouco de surpresa, bom saber que a proposta já estava em 

tramitação na OAB Federal desde a outra gestão, desde a gestão do (ininteligível) 

tramitava e recebeu um parecer favorável da Comissão de Estudos Constitucionais da 

OAB, um parecer técnico processual de admissibilidade da ação perante o Supremo, não 

propriamente um parecer de mérito, não é? 

E esta nova gestão da OAB, do Marcos Vinícius, ao assumir teria tomado a 

princípio a deliberação de ingressar com a ação no Supremo. A Comissão da Verdade 

da OAB entendeu que seria interessante antes de se tomar qualquer decisão, antes que 
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alguém tomasse qualquer decisão, que seria interessante fazer uma discussão e chamar o 

Professor Comparato, chamar o Procurador da República Dr. Marlon para fazer um 

painel, uma discussão que acabou sendo efetivamente marcada para o dia primeiro de 

agosto em Brasília. Na sede da OAB Federal. 

Então, a questão é crucial, ela pode ser definitiva para nós que estamos 

empenhados nessa luta pela punição dos crimes da ditadura e é uma bala de prata que ou 

vai matar o lobisomem ou o lobisomem vai comer a gente e acabou tudo. 

 

(Risos) 

 

Ou tudo ou nada. Então a importância de estarmos todos que puderem estar 

presente nessa reunião dia primeiro de agosto em Brasília, isso é muito importante para 

que a gente ouça o Comparato, as razões do Comparato. Ouça o Marlon que é 

possivelmente a pessoa mais preparada no assunto do ponto de vista jurídico, é um 

especialista, uma pessoa que acompanha a nossa luta há muito tempo, e para que eles 

nos ouçam. 

Para que todas as entidades, familiares de vítimas, entidades de Direitos 

Humanos se pronunciem e que todos juntos, OAB, Comparato, nós, cheguemos a uma 

deliberação sobre isto, que não seja uma tomada de decisão unilateral da OAB, porque é 

realmente uma questão crucial, entrar ou não entrar. A minha posição a princípio é não 

entrar, é cautelosa, é conservadora em relação a isso. Não é a posição da OAB que é 

menos conservadora, mas enfim, é uma decisão que não pode ser tomada de forma 

nenhuma unilateralmente. Tem que ser a sociedade ou a parte da sociedade que se 

empenha nisso tem que ser ouvida e a oportunidade para isso vai ser dia primeiro de 

agosto em Brasília.  

 

O SR. – Inscritos Damião, Adriano Diogo e Pádua.  
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A SRA. – Eu também. 

 

O SR. DAMIÃO - O seguinte, nós militantes sociais, militantes de Esquerda, 

militantes de Direitos Humanos estamos muito acostumados ao exercício da crítica, ou 

seja, nós somos hábeis em atirar pedras e eu quero fazer um exercício no sentido 

inverso. Eu quero de público expressar aos companheiros integrantes da Comissão 

Estadual da Verdade e a todo o seu corpo de assessores que a sociedade civil reconhece 

o trabalho, a importância do trabalho de vocês. Está agradecida em relação ao trabalho 

de vocês e vocês tem sido a Comissão Nacional da Verdade dos nossos sonhos, pelo 

menos dos meus. Acho que vocês não devem mudar em nada a conduta adotada, uma 

conduta marcada, primeiro por um trabalho insano.  

Os demais companheiros e companheiras devem certamente imaginar o que é 

três ou quatro vezes por semana ouvir depoimentos de pessoas que foram torturadas, de 

familiares que tiveram familiares assassinados ou desaparecidos, tudo isso em um clima 

de emoção transbordante e fazer isso durante já sete, oito meses e fazer durante mais de 

uma não ainda. E fazer isso publicamente, de modo transparente demonstrando que 

quando uma equipe de qualidade dos integrantes da Comissão Estadual da Verdade e 

dos assessores que vocês reuniram. 

Quando uma equipe resolve trabalhar por um objetivo importante, comum, 

deixando de lado picuinhas pessoais, disputas e egos, aí o trabalho é produtivo, aí rende. 

E se eu tivesse que fazer alguma crítica não seria crítica, seria autocrítica. Eu sinto que 

este nosso Conselho Consultivo precisaria auto refletir mais para encontrar meios e 

modos de colaborar mais para colaborar de modo efetivo com a Comissão Estadual da 

Verdade. Não tenho clareza quanto a isto, mas sinto que esta é uma lacuna a ser 

preenchida. 

E registro por fim, parabéns! Realmente o trabalho de vocês é, adversário de 

vocês ficaram muito frustrados porque não encontraria como criticá-los. 

 

O SR. – Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado Damião, é 

recíproco. Tem mais um material aqui que o pessoal vai promover este debate e eu 

queria. Então Damião, pegando ao seu gancho e o que o Marcio falou, ainda nesse 

pacote de anúncios aí de reuniões importantes, o Eduardo Gonzales, aquele consultor 

que fez a Comissão da Verdade do Peru, coordenou e é consultor da ONU para várias 

Comissões da Verdade ao redor do mundo, ele está organizando para dia 24 agora, de 

julho, em Bogotá na Colômbia, uma reunião de várias Comissões da Verdade da 

América Latina. 

 Ele convidou a Nacional. Parece que o pessoal da Nacional não tem como ir e 

enfim, não posso responder nada pela Nacional. 

Mas tem o convite para nós irmos. Nenhum de nos da Comissão temos 

condições de ir a Bogotá dia 24, apenas um companheiro lá de São José dos Campos 

ligado ao Centro de Memória da Convergência queria ser credenciado pela gente pra ir, 

mas tem uma, nós não temos passagem, evidente que podemos nos cotizar pessoalmente 

para isso, mas tem o convite do Eduardo Gonzales para dia 24 na Colômbia. É um dia 

só Ivan? Um dia só, dois dias para alguém ir para a Colômbia e ter um retrato do que 

acontece. 

Mas sem perda disso e antes de fazer a minha fala eu queria pedir, viu Gustavo, 

se você pudesse ir com o Dr. Eduardo Valério para ver qual a contribuição que o 

Ministério Público e a Defensoria podiam dar em criar, não sei se eu posso usar esta 

expressão, grupo de trabalho, para se concentrar nesta questão dos atestados de óbito. 

Isso é de tal importância, porque a simples mudança em um documento de como as 

pessoas foram demitidas de órgãos do Estado como o Fernando Santa Cruz do DAEE e 

Ana Rosa Kucinski da Universidade de São Paulo, só isso é uma enorme energia, um 

trabalho. Imagine a mudança dos atestados de óbito. 

Mas, respondendo a pergunta do Damião que é uma ansiedade. Desde que nós 

fizemos o lançamento da sentença. Sim, o Marcio falou e o Damiãozinho continuou. 

Viu Damião, desde que fizemos o lançamento deste texto da sentença, você não imagina 

o número de convites que existe principalmente nas Câmeras Municipais e 

Universidades que a gente vá fazer a discussão deste texto tendo como objetivo a 
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discussão a revisão da Lei da Anistia, da interpretação da Lei da Anistia, seja qual 

forma de consequência da publicação deste texto. 

E aquele debate que nós fizemos aqui na Assembleia com o Comparato, Marlon, 

com o Zeca e com o Belizário, teve uma boa repercussão. Se a gente tivesse estrutura 

até fazer no lançamento da sentença, talvez se a gente pudesse fazer um cedezinho, mas 

eu estou tentando dizer, gente de outra geração, de outro mundo que nunca teve acesso à 

nossa geração, cultura da resistência, tortura, quer saber, discutir o próximo passo. 

É possível discutir a reinterpretação da Lei da Anistia, punição aos torturadores? 

Então os jovens, Vereadores, estudantes, professores ficam requisitando. Então, eu acho 

que um dos papéis do Conselho, lógico que nós deveríamos ter um acúmulo no meu 

entender, no nosso nível do Conselho, para ver qual é a nossa capacidade teórica de 

aprofundar isso, ou por esta via que o Márcio colocou agora da reunião do dia primeiro 

do Conselho Federal da OAB de reapresentar, ou da Organização do Movimento 

popular da discussão da revisão da Lei da Anistia. 

Porque eu acho que mesmo se houver iniciativas institucionais, elas não 

sobrevivem sem um movimento articulado. Lógico que tem iniciativas importantes 

como da Deputada Luiza Erundina antecedida que foi pela Deputada Luciana Genro e 

pelo Marcos Rolim do Rio Grande o Sul, e agora até pelo Senador Randolfe Rodrigues 

que também entraram com iniciativas parlamentares. 

Mas eu acho que as iniciativas tanto como as que o Professor pretende 

reapresentar junto à OAB como as iniciativas parlamentares, elas precisam de um apoio 

popular. A gente que está ligado em tudo o que a juventude está fazendo, os grupos de 

juventude que reivindicam como a nossa querida Hali que está conosco hoje, que 

reivindicam punição aos torturadores, é pequena a penetração. Tem muitas outras 

bandeiras mais contemporâneas, tudo de acordo com a geração deles, mas a nossa tese. 

E o Neto quer tem feito um esforço enorme da reaglutinação do Movimento Sindical 

esse ato dos 30 anos da greve de 2003, da recuperação, uma coisa importante no meio 

sindical.  

Quer dizer, no meio dos trabalhadores, qual é a discussão? A Comissão Nacional 

da Anistia nos maltratou, nos reconheceu, nos rebaixou e qual vai ser a reparação? Eu 
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fui nos 30 anos da greve dos petroleiros lá em Paulínia muito bem organizada, todo o 

Comando da Greve de 2003, a greve de 83, mais de 500 pessoas e qual era o discurso? 

Fomos maltratados, fomos reconhecidos, estamos fora do protagonismo. Então, 

eu acho que a Comissão da Verdade tem este papel e a revisão, interpretação da Lei da 

Anistia, esse ato em que pese a modéstia e simplicidade que caracterizam o movimento 

sindical, este é o ato que o Neto está organizando dia 22, não é Neto? Uma segunda 

feira de manhã, é revestido da maior importância.  

Eu fiz esta fala, tem outros companheiros inscritos, mas eu acho que o grande 

papel do Conselho e para isso que ele pode ter um papel histórico, fundamental de 

protagonismo, sair só do campo da resistência que a Comissão da Verdade tenta manter 

essa chama viva da resistência através dos testemunhais é criar um movimento nacional 

porque não é possível essa crise nacional nos atinge direta ou indiretamente a todos nós. 

Se cada vamos ou não vamos colocar aqui a discussão da crise nacional senão a 

gente mergulha junto com eles naquela crise, não é? Então nós temos que fugir desta 

crise. Esta crise é a vitória da ditadura, é a prevalência da ditadura. Esta crise nós 

estamos fora dela. Nós temos uma pauta e o povo brasileiro quer saber desta história, 

então estes egos absurdos que estão extrapolando os personagens que fizeram a 

resistência. Parece que eles são mais importantes do que aqueles que fizeram a 

resistência. Parece que eles são os protagonistas. 

Um quer se comparar ao (ininteligível) o outro ao (ininteligível), isso já chega o 

Silvio que teve que recorrer a um monte de médiuns para recontar a história do 

contestado, não é? 

 

(Risos) 

 

Então, eu acho assim. Nós temos um papel? Temos. Temos um trabalho para 

fazer? Temos. Tem muita gente interessada em conversar conosco? Tem. Então vamos 

fazer, cumprir a nossa agenda, fazer do nosso jeito e lá na frente a gente se encontra. 

Está bom? Era isso. 
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O SR. – Sem desmerecer as intervenções feitas até agora, olha que coisa 

bonitinha que a Flávia 

 

O SR. - (Ininteligível). 

 

O SR. – Então, ficou bonitinho, com o eu sou. 

 

(Risos) 

 

Ivan, Adriano e Amelinha. Foi a Flávia ali que é a nossa artista e que registra 

tudo aqui. 

 

(Aplausos.) 

 

Pádua, com a palavra. 

 

O SR. PÁDUA – Boa tarde. Esta é a primeira reunião do Conselho Consultivo 

que venho, foi a primeira vez que recebi o convite para vir. Meu nome é Pádua, eu sou 

professor de Direito de Filosofia do Direito na Uninove, eu participei do programa 

integrado de pesquisa da USP com o arquivo público do Estado de São Paulo para 

trabalhar com os documentos do DOPS. E, eu queria fazer uma sugestão do segundo 

item da pauta com uma linha de investigação relativa a documentos que estão no acervo 

do DOPS que existem alguns fundos que trazem correspondência e alguns fundos que 

trazem os relatórios do plantão do DOPS. 

Nesses fundos a gente encontra documentos interessantes que são registros de ou 

de missivas ou então feitos pelo plantão de pedidos de empresas que pedem a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



25 

 

intervenção do DOPS para problemas trabalhistas sindicais. Existe uma documentação 

que mostra a ligação do DOPS com a Delegacia Regional do Trabalho, com 

documentos que mostram espionagem dentro da Justiça do Trabalho. Alguns eu 

apresentei no início do ano quando eu fiz algumas conferências sobre este tema na 

França e existe toda uma questão voltada à questão sindical trabalhista, à Justiça do 

Trabalho, ao Ministério do Trabalho e que mostra a presença dos agentes da repressão. 

Então, existem coisas do tipo, a FAAP, por exemplo, há uma chapa de 

professores que concorre à representação dos trabalhadores lá. Aí a FAAP encaminha o 

nome dessas pessoas para o DOPS, ou então empresas, algumas até pequenas que 

avisam, parece que vai haver uma paralização aqui, ou está havendo uma paralização 

aqui e pede a intervenção do DOPS. 

Então, isso, essa relação entre, essa dimensão da cooperação, da dimensão civil 

na participação repressão é uma questão, a participação da FIESP. A FIESP é a questão 

macro, mas também tem uma questão micro que é das empresas, inclusive algumas 

pequenas pedindo a intervenção do DOPS enviando nome de trabalhadores para o 

DOPS por questões sindicais e trabalhistas, que é uma dimensão importante da 

repressão e que tem investigação própria.  

Eu não imagino como poderia fazer uma audiência pública sobre isso, talvez 

temática. Eu poderia passar o nome dos documentos que eu já encontrei que mostra este 

pedido das empresas que pedem, talvez haja uma atualização de piquete. Aí vai lá o 

agente verificar. Não houve a paralização, houve só um boato, coisas assim. Porque é 

importante unificar este problema da dimensão civil da ditadura, a participação dos 

empresários e que aconteceu na conspiração é claro, mas também no cotidiano dos 

aparelhos de repressão que (ininteligível) dos empresários em questões sindicais, 

trabalhistas e inclusive chagaram a aparelhar a Delegacia do Trabalho, investigar 

sindicatos trabalhistas, coisas desse tipo. É uma sugestão. 

 

O SR. – Pádua, não é uma sugestão isso aí já está comprometido, porque a gente 

tem este problema que é falta de estrutura para trabalhar. Se você tem isso, por exemplo, 

o Neto nesse GT dos operários e movimento sindical, está sendo levantado exatamente 

isso. Isso é dentro da estrutura da cadeia de comando da repressão, você tem a 
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Presidência, o SNI, o Estado Maior, os Ministérios, tal, tem um traço chamado 

comunidades complementares que são os Estados, Municípios e entidades privadas 

conveniadas que é FIESP, etc. e tal. 

Isso que você está fazendo tem um valor muito grande. Se você puder ajudar a 

trazer estes documentos, o estudo feito, ele é parte do relatório com certeza. Isso aí não 

é talvez, por favor, não se acanhe. Dodora. 

 

 A SRA. DODORA – Eu queria fazer me unir aos que me antecederam no 

reconhecimento ao trabalho de vocês. Tive oportunidade felizmente de acompanhar 

várias audiências públicas. Em todas me surpreendi positivamente e cada vez mais. 

Eu acho que além do trabalho político que vocês tem feito, tem feito um trabalho 

de reparação com todas as pessoas que tem participado destas audiências porque as 

questões que são apontadas na audiência têm reverberado na vida das pessoas que têm 

vindo aqui. E continuam, laços familiares que são retomados a partir da audiência em 

conversas entre pais e filhos até então interrompidas. 

Então eu gostaria de fazer este registro porque essa determinação com que vocês 

têm levado esta tarefa, além do aspecto político, cívico, o aspecto do campo humano é 

inquestionável. Então, um abraço fraterno de reconhecimento ao trabalho de vocês. 

Segundo, eu queria fazer uma observação, eu sei que só tem cinco minutos para 

terminar a reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Nós vamos um pouco mais. 

As pessoas 

 

A SRA. DODORA – Fazer uma observação. 

 

O SR.  – A outra reunião que espere. 
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A SRA. DODORA – Talvez uma reflexão sobre um dos pontos que vocês 

levantaram em relação à pesquisa quantitativa. Eu sei que existem pessoas aqui que são 

assessoras da Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que a expectativa nossa como 

cidadãos nesse país, é claro, nós temos interesse em saber quanto isso, quantos aquilo, 

não sei mais o que.  

Eu acho importante, mas o principal levando em conta, por exemplo, uma 

pesquisa, leitura que nós podemos fazer sobre os testemunhos oriundos da Segunda 

Guerra, o que importa não são os aspectos quantitativos porque são aspectos para 

painéis de exposições, Power Point, eventuais cartazes são importantes. Mas, 

importante é o que do humano pode ser revelado nesta tragédia da nação brasileira. 

É isso o que tem que ser acolhido. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade 

conta em seus quadros com uma psicanalista e acho que ela deve ter sido acolhida nesse 

grupo pela sua trajetória, possibilidade de escutar o humano e isso tem que ser de certa 

forma, estimulado nesta nossa representante lá independentemente de outras questões. 

São aspectos que uma Comissão da Verdade tem que prestar contas ao país. Os 

aspectos quantitativos talvez existam arquivos fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas 

não é isso o que fala da tortura da tragédia, do desfazimento, das perseguições que 

houve, dos assassinatos que cada filme, cada texto, cada audiência pública que nós 

escutamos aqui nós nos surpreendemos com o tamanho da devassa que foi provocada. E 

é isso o que tem que ficar registrado porque é isso o que vai fazer com que esta tragédia 

não ocorra novamente. 

Então eu acho importante que nós possamos não ter uma visão exclusivamente 

de fazer um trabalho de pesquisa, eu acho que não foi isso que foi pedido, porque se 

fosse poderiam ser credenciadas ou instadas todas as universidades federais que não 

poucas, que fizessem. 

Então a universidade tal pesquisa aqui, a outra ali e no final de dois anos você 

teria um dossiê quilométrico. Não é uma pesquisa quantitativa de aspectos e de o que 

ocorreu, as de outra ordem, outra natureza. Acho que vocês têm feito isto aqui, vocês 

tem feito. Pode haver outras Comissões da Verdade no Brasil que também estejam 

fazendo. Os trabalhos não se excluem, mas eles necessariamente devem ser imantados 

pela dimensão do horror que foi praticado no país. Isso é o que os brasileiros querem. 
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Em terceiro lugar eu queria fazer uma sugestão, aliás, a respeito desta atividade 

que vai ter do Júri simulado que vai ter, que eu entendi que já houve, esse é o filme, etc. 

e tal do Orestes. Eu queria saber aonde fica, por exemplo, a proposta que foi 

apresentada aqui no dia em que este dossiê foi, da sentença da corte foi divulgada da 

moção sobre a reinterpretação da Lei da Anistia. Se este Júri simulado tem abertura para 

fazer este tipo de conversa, se ali pode ser plantada uma semente para que esta questão 

da revisão da Lei da Anistia ou reinterpretação possa vir a ocorrer porque eu acho que, 

tendo eu participado da campanha da anistia, quando nós começamos não tinha nada 

redondo formado. 

Ninguém saiu com esta (ininteligível) anistia ampla geral e restrita pesquisada 

no dicionário. Não tinha, foi uma construção. E foi uma construção política. Então eu 

acho que quanto mais situações públicas sejam através do cinema, teatro, poesia, do 

texto e da apropriação da temática possa ter sobre o que fazer com essa Lei da Anistia, 

melhor. 

Porque ela, vocês estão tendo esta demanda, isto está surgindo de diferentes 

formas. Nós já levamos um calote, por assim dizer. Não é (ininteligível) quando foi feita 

uma interpretação na demanda. Poderíamos levar outros e quantos outros. Nós já 

aprendemos na Lei da Anistia. Não deixar mais com que um rombo deste tamanho fique 

por conta de nenhum Poder. Nem Legislativo, nem Executivo, Judiciário, nada. Ficar na 

mão do povo. 

Então eu acho que esta questão da reinterpretação nós temos que assumir como 

uma bandeira. Neste sentido eu acho que esta Comissão, este Conselho Consultivo aqui 

poderia ser um lugar em que esta discussão pudesse ocorrer. Eu acho que quando 

apresentada a sentença, de certa forma nós assistimos a um debate entre os integrantes 

da Mesa.  

Eram pessoas que têm o nosso reconhecimento, mas para quem não tem poder 

de intervenção e conhecimento do ponto de vista da formulação do campo, do Direito, 

as pessoas ficam de certa forma sem ter muito o que dizer. Elas ficam sobre o que diz a 

Lei ou o que dizem os textos jurídicos e legislativos e nós ficamos sem poder intervir. 

Essa questão da reinterpretação da Lei da Anistia é uma questão política. Ela não 

é do Legislativo exclusivamente porque se fosse não teria mais nada para fazer. Então 
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nós estamos teimando em retomar uma questão política que deixou o Brasil sem uma 

resposta para a sociedade brasileira em relação a um crime que foi cometido de 

assassinato, sequestro, tortura e estão impunes. 

Então nós temos que nos apropriar desta questão então eu queria deixar uma 

sugestão para que esta Comissão após a sua agenda que vai até agosto, pudesse 

proporcionar, ou antes, um debate entre nós com pessoas que possam trazer subsídios 

para este debate. O próprio Fábio Comparato, o Marlon, os outros que já estiveram aqui. 

O Belizário e outros advogados para que nós possamos, nós mesmos, nos apropriarmos 

dessa possibilidade. Todos nós aqui representamos instituições. 

Eu estou representando o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Eu 

posso ser, não sou advogada, sou psicóloga, posso chegar lá e falar sobre o que significa 

reinterpretar uma Lei da Anistia, porque não é uma revisão, é o Legislativo que vai 

retomar este poder, mas em qual Legislativo? No que vai ser eleito daqui dois anos? 

Então a sugestão fica como uma possibilidade de vocês estudarem, o Presidente da 

Comissão, os demais integrantes, os assessores, se todos nós concordarmos em ter uma 

espécie de, uma manhã, uma tarde, uma espécie de intensivão sobre o que fazer com a 

Lei da Anistia. 

Então, que a minha posição é clara, sempre tive, é de reinterpretação, não 

concordo. Tenho autoridade pessoal e política para dizer isso, quando construímos a 

demanda da anistia ampla, geral e irrestrita jamais foi suposto que os torturadores 

seriam anistiados. Nunca! Seria uma traição aos nossos companheiros que recentemente 

estavam sabendo que os seus mortos estavam desaparecidos. E que aqueles que estavam 

recentemente saídos da cadeia, saiam com sequelas incomensuráveis. 

Nunca podíamos supor qualquer tipo de perdão a nenhum torturador. E quando 

eu falo sobre torturador eu me refiro ao conceito de tortura estipulado na Convenção de 

1984 da ONU que diz o seguinte, a tortura praticada por aquele que pratica que viu 

praticar, que foi testemunha do que aconteceu que autorizou e que sabia que estava 

acontecendo e poderia estar em Dubai, mas se está sendo uma tortura ocorrendo aqui, a 

responsabilidade existe igualmente. 

Então o torturador não é o carcereiro apenas, não é quem abriu a porta da cadeia 

e levou até o andar de cima ou de baixo, é o General, o civil, o militar, todos aqueles 
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que sustentaram a tortura no nosso país. Essa questão tem que ser dita, apropriada. As 

pessoas têm que saber, é uma legislação que está instituída internacionalmente. A 

convenção da ONU de 1984 é um documento que deve ser lido por todo mundo, é 

facílima a apreensão. E ali não tem nada que suponha que algum torturador possa ser 

anistiado.  

E se alguém quiser saber, ter uma aula sobre o que aconteceu no (ininteligível) a 

sentença da corte, que o próprio Belizário diz que a sentença da corte não é específica 

na questão do Araguaia. O Araguaia é um mote para que se mostre o que foi feito e vale 

igualmente para todos os casos em que ações semelhantes foram encomendadas, 

perpetradas. Então eu continuo lutando. A anistia foi em 79, não gostamos. Passaram-se 

já a 80, 90, 2000, 2010, tem 30 anos essa história. Então está na hora de conseguirmos 

alcançar. 

Eu deixo esta proposta para a Comissão, acho que devemos nos unir em torno 

deste ato, nos apropriar principalmente nos dias oito e nove do que está acontecendo 

independentemente da iniciativa da OAB poder ter um viés assim, que vai cutucar de 

novo o STF como a Crimeia estava comentando comigo, mas eu acho que nós devemos 

oferecer um repertório bem amplo, não passou aqui, então passa aqui.  

Não passou no STF, tem que tirar do campo do Legislativo. Eu me lembro do 

Tribunal Tiradentes que foi feito logo depois da anistia nos anos 82 com Teotônio 

Vilela presidindo o Tribunal e a Lei da Anistia foi profundamente criticada dentro do 

contexto da Doutrina de Segurança Nacional. Então, é isso o que eu queria deixar como 

contribuição. 

 

(Aplausos.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem outros inscritos, eu 

acho que, mas esta fala da Dodora já vai o sentido de um encaminhamento para a gente 

deliberar, não é? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



31 

 

O SR. -  O Conselho Consultivo, está colocado e tem que se pronunciar e vamos 

encaminhar esse. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem mais três inscritos, o 

Milton 

 

O SR. -  O Milton, o Neto e a Lira Hali. 

 

O SR. MILTON – Milton, Núcleo de Preservação da Memória Política. Vou 

falar rápido. Bom, além de me chamar aos demais que me antecederam 

cumprimentando ao trabalho da Comissão, eu queria fazer algumas propostas porque eu 

acho que esta constatação do que ela realizou de muito positivo até aqui mostra que é 

possível fazer mais e o momento político exige que se faça mais. 

E eu não vejo outro lugar de onde possa sair alguma intervenção nesse sentido 

que não seja este espaço aqui. Então eu queria fazer cinco propostas que não é só de 

mais trabalho para a Comissão da Verdade e para os assessores, mas a minha proposta 

assim como colocou a Dodora é que este Conselho se some no que a gente aprovar e 

assumir aqui hoje, mas a minha grande preocupação é com a agenda política do país. E 

como a minha questão da Comissão da Verdade se coloca nesta agenda política do país. 

Quando o trabalho desta Comissão começou ela tinha um caminho muito claro, 

uma grande interrogação se ela conseguiria fazer tudo aquilo a que se propôs e uma 

expectativa de visibilidade que bem ou mal conseguiu realizar, principalmente através 

de seu próprio esforço criando vários meios de transmissão da informação. 

Agora, o que é muito claro é que a agenda política do país mudou e que os meios 

de comunicação se fecharam ainda mais em relação a esta agenda aqui. Nós precisamos 

recolocar esta agenda nas ruas e para isso nós precisamos explorar no limite as 

possibilidades de comunicação que precisamos criar, mas também a nossa relação com 

a sociedade civil. Nós precisamos fazer com que a Comissão da Verdade não apenas 
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espere que a sociedade civil reconheça o seu trabalho e venha até ela, mas que ela crie 

formas de também ir à sociedade civil e promover articulações nesse sentido. 

Bom, basicamente eu queria propor o seguinte, a gente criar um grupo de 

estudos para pensar especificamente como aumentar a visibilidade do trabalho da 

Comissão da Verdade nas Redes Sociais e na Grande Imprensa. Para isso tem algumas 

propostas que se seguem que eu acho podem contribuir. 

A primeira, eu concordo com o que foi dito aqui de que esta Comissão pegar o 

Vinícius de Moraes, se todas as Comissões da Verdade fossem iguais a vocês nós 

estaríamos bem mais avançados nesta questão. Como a gente sabe que não, mas 

também sabemos que o conhecimento adquirido nestes meses de intenso trabalho ele 

pode ser muito útil para as outras Comissões da Verdade que no estado de São Paulo 

estão se formando ainda hoje. Então eu queria propor que se criasse uma espécie de 

oficina para consultoria e multiplicação deste (ininteligível) para as Comissões da 

Verdade setoriais que foram criadas até aqui e vem sendo criadas. 

Que juntamente com isso se criasse uma agenda de reuniões ou encontros 

periódicos entre as Comissões da Verdade existentes no Estado de São Paulo para fazer 

c om que a gente tenha um trabalho mais homogêneo e que não recaia tudo aqui nas 

costas desta Comissão. 

Nesse sentido eu queria propor, e aí pegando um pouco do que falou, uma 

expressão que a Dodora usou, um trabalho reparador desta Comissão, existem dois 

grupos de trabalho de psicanalistas que são ligados ao projeto da clínica do testemunho 

que atuam aqui em São Paulo. Eu acho que esta Comissão deveria tomar a iniciativa de 

chamar os dois grupos para uma conversa aqui e disponibilizar de cara esses quase 

duzentos depoimentos que foram apresentados até aqui nesta Comissão para que estes 

dois grupos da clínica do testemunho eles tenham um ponto de partida de algo que já 

está consolidado.  

Eles não precisam esperar que dessas 180 pessoas que vieram até aqui e falaram 

até agora, os procurem especificamente para repetir o que já está colocado. Se este 

acervo estiver disponível para consulta e um trabalho de interação vai se avançar mais 

rapidamente. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



33 

 

Finalmente eu queria ir pensando em uma, obviamente o objetivo desta 

Comissão não é midiático, mas também acho que não exclui que algumas ações possam 

ter um apelo midiático. Eu queria propor a exemplo do que aconteceu aqui, desta 

semana em que se ouviram depoimentos das crianças atingidas pela ditadura, que se 

fizesse uma semana dedicada a audiências públicas sobre a resistência cultural no 

Estado de São Paulo. E que em cada um dos dias a gente ouvisse um setor. Um setor, 

um dia da semana dedicado a musica popular, um dia dedicado ao teatro, um dia 

dedicado às artes plásticas. Um dia dedicado à literatura e um dia dedicado finalmente, 

ao cinema. 

Eu não sei se todos os membros deste Conselho sabem, mas a TV Alesp, Jorge 

Machado e a Simone Veloso que estão ali, que estão à frente desta iniciativa já 

veicularam até agora aos sábados, sempre às 11 horas da noite consecutivamente doze 

ou treze, treze filmes ou documentários que retratam este período e tem uma agenda 

preenchida até o fim do ano, não é isto Jorge? Com vários outros que estão em 

perspectiva. 

Eu acho que se agente der visibilidade. Sábado a noite, 11 horas na TV Alesp. 

Eu acho que se nós dermos visibilidade para esta iniciativa demonstrando a vinculação 

deste trabalho com o trabalho da Comissão da Verdade vai facilitar tremendamente a 

negociação principalmente com as produtoras na liberação para que este material possa 

ser disponibilizado. Nós estamos falando basicamente de filmes e documentários que ou 

não tiveram nenhuma exibição em sala comercial ou tiveram exibições de pouca 

duração.  

Então resgatar essa filmografia é uma maneira de multiplicar também o trabalho 

desta Comissão da Verdade. Eu me proponho obviamente ajudar em tudo isso no que 

for necessário. Bom, é isso. 

 

O SR. – Sebastião Neto. Fala no microfone que o pessoal ouve melhor. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A minha preocupação inicial igual o Adriano 

falou que a gente não pode afundar na crise da Comissão Nacional, mas a conclusão do 
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Adriano é para reforçar o trabalho da Comissão Nacional, não é? Então nisso Adriano, 

como a Comissão Estadual é muito citada com o exemplo, eu acho que a gente deveria, 

da parte mais sua talvez ver como é este reforço porque vocês tem assistido lá. 

Por exemplo, eu estou lá meio de freelance, de bicão, de ajudante geral nessa 

coisa aqui. E é impressionante a diferença entre a possibilidade que você tem e a falta 

de estrutura, uma coisa de pirar.  

Então assim, as coisas saem apesar de não ter as condições, vamos dizer assim, 

só que não se sustenta porque, imagina um país deste tamanho com vários problemas, a 

tendência a seguir é criar uma insatisfação nas pessoas. Eu falei aquele negócio e não 

foram atrás, não sei o que. Tem um documento, então é assim, eu acho que se o 

caminho político é tornar isso um problema de todo mundo, não sei se vocês viram hoje 

no Jornal, a Folha 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fala mais perto do 

microfone. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu vi a Folha e pelo que eu saiba (ininteligível) 

que uma autoridade diz que as empresas deverão ter, fazer reparação, isso não tinha 

aparecido ainda. E é a Presidente atual da Comissão que está falando. Eu acho que nós 

estamos começando a comprar briga que vai chover alguma na gente. Eu não sei se é 

bala, se é “merda”, alguma coisa vai vir, se é “escarro”, alguma coisa vai vir em cima da 

gente aí. E algumas outras consequências. 

E não tem a menor ideia da sustentação que nós temos dos nossos aliados porque 

eu não vejo as organizações de esquerda não tem tido uma postura muito decente nesta 

questão. Acho muito tímida a média da opinião das organizações e dos partidos legais, 

inclusive. Eu acho que está faltando. 

Porque talvez vá comprar uma briga meio delicada. Acho que temos que criar 

um constrangimento nos nossos companheiros, (ininteligível) sedução e 

constrangimento. É sempre assim a vida, não é? 
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A outra coisa, eu tenho uma sensação (ininteligível) Adriano e companheiros da 

Mesa, que a gente é subutilizado neste Conselho aqui, é uma sensação. Acho que é 

muito pouco esse Parlamento aqui, não é? Talvez as propostas caminhem no sentido, 

mas acho que, porque cada um de nós tem inserção em algum lugar, nem que seja uma 

coisa pequena que você faz, localizada, no meu caso tal. Mas tem inserção, então, como 

que potencializa isso. 

Então, eu queria, hoje talvez não dê tempo Adriano, mas é importante você fazer 

uma avaliação crítica nossa também, entendeu? Porque a gente, nós podemos fazer. 

Como é que o Braço pode ficar mais cumprido, ter mais alcance, ter mais perna. 

Por último, eu acho que, eu tenho uma angústia porque, se vocês olharem a 

cidade, eu gosto muito de falar, parece frescura, mas São Paulo é uma Paris, não é? 

Existe o que está dentro do rio, o que passou do rio não existe. Você atravessou o Senna 

ali, o Tietê, não existe nada. As pessoas não vêm à cidade. Vem à cidade por 

necessidade e as pessoas não tem necessidade política de vir à cidade discutir as 

questões. 

E a gente vai por muito pouco do lado de lá do rio, depois da Penha, vamos dizer 

assim, lá não tem rio, não é? Isso é uma coisa que me angustia porque alguns eventos 

conseguem fazer com que essas pessoas venham, mas no dia a dia não vem. 

Eu sei que o Centro Cultural é a cidade como ela é mesmo, sempre foi a vida 

inteira, mas a pobreza na periferia, a pobreza cultural é um negócio de levar qualquer 

um a se matar ou matar alguém. Eu prefiro matar alguém sempre, então. Não, eu prefiro 

matar, me matar eu não vou, não. 

E por último, tem um pouco a ver com a sua intervenção, eu vi uma resenha 

deste livro aqui. São tantos livros que a gente fica meio “sem saco” para ler. 

 

O SR. – Que livro é este? 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É Poder de Desaparecimento, da Pilar Calveiro. 

Eu não conhecia e não sabia se era bom ou ruim. E perturbou o sono esta noite, me 
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perturbou mesmo. E tem um pouco a ver com o que você fala. Você sabe que eu leio 

muito sobre o campo de concentração, etc. e tal. E lendo este livro aqui, o que é? É 

exatamente aquilo (ininteligível) quais os mecanismos? Nós temos que tornar público os 

mecanismos. As pessoas não tem noção de o que é o mecanismo de desestruturação das 

pessoas, das organizações. É uma coisa muito impiedosa. 

Na Argentina é multiplicada não sei quantas potências aí, não é? Eu não 

recomendo livro normalmente, mas este aqui tem me impressionado muito, mas mais no 

sentido do que você falou. Como é a coisa? Como foi a coisa, não é? 

Nesse sentido, só para encerrar Adriano, a minha preocupação é que este 

acúmulo que tem aqui de denúncias não é? Que ele tem que ser matéria prima, uma 

palavra boa, não é? De como essa coisa se espalha para criar as motivações para que as 

pessoas se incorporem em uma luta mais ampla pela mudança da Legislação, pela 

punição dos casos, tal. 

Nesse pequeno sentido, esse grupo aqui embora seja um grupo basicamente 

pelas centrais sindicais, tem outra coisa, tal. Ele sai com justiça e reparação. Eu acho 

que é o único grupo da Comissão da Verdade que sai como lema isso. Como lema! 

Tanto é que se vocês forem ver aqui o coletivo sindical de apoio é o grupo, a gente vai 

poder escrever o que a gente quiser. Porque se depender de Brasília as coisas realmente 

são muito difíceis. E Brasília é nossa, imagine! 

 

O SR. – Bom, inscritos Lira Hali, Amelinha e se não tiver ninguém eu me 

inscrevo por último. 

 

A SRA. LIRA HALI – Eu sou a Lira, sou do levante popular da juventude. Me 

senti meio provocada ali pelo Adriano, então eu vou falar. 

A primeira coisa eu acho que temos com certeza parabenizar o trabalho da 

Comissão porque tem sido de fato, a gente tem conseguido acompanhar na medida das 

nossas pernas porque realmente somos um movimento que toca outras pautas para além 

da pauta da memória, verdade e justiça. Mas o que eu queria falar é que, as recentes 
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mobilizações da juventude, essas aí que tomaram as ruas em junho, eu acho que elas 

trouxeram dois pontos que são muito fortes e que estão intimamente ligados à questão 

da ditadura que é a violência policial que persiste no dia de hoje e a questão dos meios 

de comunicação. 

Os atos aqui em São Paulo, por exemplo, eles começaram a adquirir proporções 

gigantescas, a minha geração nunca tinha visto um ato daquele tamanho, começaram a 

adquirir proporções gigantescas justamente no ato seguinte ao ato que houve uma 

violência policial desmedida, aquele que foi no dia 13 de junho, que tiveram sete 

jornalistas feridos, inclusive um que perdeu a visão de um olho. E você via cenas da 

galera gritando sem violência com os braços para cima e levando tiros de bala de 

borracha, os jornalistas mostrando a credencial e levando também. 

A questão da violência policial é uma questão constante que é fruto de um 

processo mal resolvido da ditadura. Esse é um debate que todo mundo aqui faz, mas eu 

queria trazer estes debates porque justamente acho que a gente consegue fortalecer o 

trabalho da Comissão na medida em que a gente consegue também colocar em pauta. 

Eu acho que todo o trabalho que vem sendo feito é muito importante, de ouvir as 

histórias, resgatar o que aconteceu, os depoimentos, isso é muito importante. Mas 

pensando inclusive na perspectiva da gente conseguir envolver mais a juventude porque 

eu acho que é uma coisa tipo muito importante, eu acho que, por exemplo, este debate 

sobre a violência policial e a configuração da Polícia Militar, esse debate que também 

tem sido colocado sobre o processo da desmilitarização da Polícia.  

Essa reivindicação é uma pauta, por exemplo, que é possível construirmos 

debates sobre a ditadura, debates sobre aquele período que a Comissão tem por dever 

investigar, mas que também contribuam com os movimentos que talvez hoje estejam na 

luta contra a violência policial e em especial nesse caso, eu diria, do movimento negro. 

Que é um movimento que tem encampado a campanha contra o genocídio da juventude 

negra, a gente tem um comitê estadual aqui no Estado de São Paulo contra o genocídio 

da juventude negra no Estado de São Paulo, que a gente faz parte. 

Porque a metodologia e o funcionamento da Polícia Militar segue exatamente o 

mesmo da época da ditadura. Pode ter diminuído em relação à classe média, mas na 

periferia as balas nem são de borracha, e o procedimento no trato ali com a juventude, 
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em especial a juventude negra é muito parecido com o que a Polícia e a ditadura faziam. 

Então eu acho que esse é um tema que a gente poderia pensar e explorar mais assim 

sabe? Sobre a 

 

O SR. – Dia 26. 

 

A SRA. LIRA HALI – tem esse do dia 26, eu estava pensando justamente da 

gente fazer um esforço de convocar essas entidades do movimento negro, que fazem 

este debate do trabalho da Polícia, as Mães de Maio que também tem bastante 

participação nisso. 

Eu acho que era um esforço bacana. Outro esforço é essa pauta dos Meios de 

Comunicação que também foi uma coisa forte que apareceu nos atos em junho. Não 

podia nenhum repórter da Globo pisar o pé no ato que ele era expulso. Tipo as massas 

gritavam Fora Rede Globo.  E recentemente a gente também participou de um ato pela 

democratização dos Meios de Comunicação que aconteceu ali no meio da Rede Globo 

que inclusive o próprio SPTV foi obrigado a noticiar, não se todos viram, mas teve até 

as intervenções estéticas ali com laser verde, foi muito divertido. 

 

O SR. -  Coitado do Tramontina, não é? 

 

A SRA. LIRA HALI – Pois é, mas que era justamente porque esta é uma pauta 

presente em todas as mobilizações desde que o preço da passagem caiu, a Imprensa fica 

tentando colar umas pautas ali nas mobilizações, mas de fato uma das grandes pautas da 

mobilização é contra a Rede Globo porque ela simboliza este monopólio das 

comunicações que é fruto da política da ditadura militar. 

E não é por acaso que uma das palavras de ordem que a gente cantava ali nesse 

ato, na frente da Rede Globo era “a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e 

ainda apoia”. 
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(Risos) 

 

A gente cantou isso assim, na frente da Rede Globo justamente por entender que 

esse e um processo quer também hoje a gente vive uma absoluta falta de democracia 

dentro da Mídia, da Comunicação e tal, mas que é resultado de um processo histórico 

que também tem uma marca muito forte no período investigado aqui pela nossa 

Comissão. 

Então, eu estou falando isso porque a gente tratar destes temas, não sei se é 

pensar semanas temáticas assim como o tema da Cultura, eu acho que com certeza é 

uma coisa legal, mas são temas que a gente conseguindo relacionar também com a 

nossa vida hoje, pensando muito na juventude, das nossas pautas, das nossas 

reinvindicações, a gente também consegue somar esforços. 

Porque a gente entender, por exemplo, que precisamos fazer uma luta dura pela 

punição dos torturadores de ontem, a gente também entender que a gente precisa punir 

os torturadores de hoje, porque tropa de elite não é só no cinema. Aquele saco de 

plástico que a gente viu no Tropa de Elite a gente vê no cotidiano nas periferias de São 

Paulo. Então, só que não chega porque está lá longe. 

Então eu acho que um pouco, esses são temas que eu acho que estão presentes 

nas manifestações da juventude e que acho que, a gente pensar como é que a gente trata 

eles. Aí eu não sei exatamente como, se a gente pensa em semanas temáticas, se 

organizar algum debate desses juntando depoimentos do passado com as lutas do 

presente, mas eu acho que essas pautas todas da punição dos torturadores, da questão da 

Polícia Militar e da democratização dos Meios de Comunicação, são pautas que podem 

ajudar a gente. 

Porque eu acho que é isso, assim tipo, a gente quer fazer, quer que a Comissão 

da Verdade aconteça e aconteça da melhor maneira possível não apenas porque 

queremos resgatar a memória e preservar a história. Isto é fundamental, é de extrema 

importância, mas é também porque a gente sabe que isso, a gente não quer isso no livro, 

a gente quer isso transformado em mais justiça e mais democracia nos dias de hoje, 

porque a gente sabe que o processo da redemocratização ele foi meio pela metade. 
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Então eu acho que é um esforço que vale a pena a gente fazer. E só para 

completar a proposta da Semana da Cultura, eu acho que a gente poderia pensar de 

repente em terminar com um show, a gente tem hoje tipo, muitos, inclusive o clip do 

Racionais sobre o Marighela. Aquilo ali é de uma extrema importância para a gente 

conseguir popularizar a questão da luta por memória, verdade e justiça. 

Então eu acho que a gente podia pensar, a gente tem muitos artistas novos que 

fazem, que tem feito este debate e temos também os artistas que viveram este período. 

Eu acho que ia ser um momento e isso é um negócio que dá para atrair muita gente, dá 

para trazer a juventude porque de fato a gente vê pouca gente da minha idade nesses 

fóruns, nesses debates sobre memória, verdade e justiça e muitas vezes a gente não se 

sente tocado. 

Mas acho que a partir do momento que a gente consegue relacionar as forças, a 

gente consegue entender e fazer com que as pessoas da minha idade entendam porque 

esta luta é tão central, porque a luta por memória, verdade e justiça também faz parte da 

gente mesmo que a gente não tenha vivido este período. 

 

O SR. – Amelinha, depois Ivan. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Seguinte, eu acho que este Conselho, eu estou 

vendo aqui, para mim é muito importante ouvir cada fala aqui. Eu acho que realmente 

quando o Neto coloca assim, da subutilização deste Conselho ele está coberto de razão 

porque este Conselho tinha que ser mais vivido dentro da Comissão da Verdade de uma 

forma mais intensa porque a contribuição que vocês trazem em cada fala é muito 

importante, é muito fundamental e decisiva para a gente ter, desenvolver as atividades.  

E aí eu queria só lembrar o seguinte, a gente neste mês de agosto, nós 

apresentamos ali uma agenda, mas nós temos mais do que aquilo, é isso que eu queria. 

Só, é porque às vezes a gente faz um resumo de tudo e não deixa, e resume tanto que 

fica muitas atividades de fora. E nós vamos ter a discussão sobre a Sentença da Corte 

Interamericana, essa, esse livro aí que vocês receberam, nós vamos ter o mês inteiro, eu 

estou lembrando, e vai a vários bairros. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



41 

 

Nós vamos fazer na Freguesia do Ó, em Santo Amaro, Butantã, na Penha, na 

Vila Manchester, no Jardim Aricanduva, no Jardim Ipanema, São Miguel Paulista. 

Então, é só para lembrar que é por iniciativa das bibliotecas, mas que esse trabalho 

acaba, ele extrapola a essas audiências embora estas audiências sejam públicas e 

cheguem a um determinado público.  

A gente não sabe exatamente que número enfim, mas a gente recebe um retorno 

aqui sempre, não é? Eu vi as propostas e achei muito interessantes e eu acho que o 

grande, tudo que a, é Lia, o seu nome? 

 

O SR. – Lira. 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Lira, Ah, que nome lindo. O que a Lira levantou, e 

o que a Dodora levantou, a respeito da reinterpretação da anistia, eu vejo tudo isso o que 

você está falando, e não vejo, talvez porque a gente ouve aqui todas as audiências, você 

vê muito de tudo o que se fala da história, da memória, esse momento que a gente vive, 

que ainda é de repressão, porque o 13 de junho está aqui presente na nossa cabeça.  

Foi o dia que eu vi, eu estou querendo lembrar quem estava comigo naquele ano 

lá de 1976, não, 77, quando os estudantes saem ali do Largo da Batata e sobem a Dr. 

Arnaldo, em 1977. É a repetição, quem estava ali junto ao Erasmo Dias, mas é a 

repetição que a gente viu no dia 13 de junho de 2013.  

Eu me senti lá em 1977. Então, o tempo todo o nosso presente e esse passado 

que a gente trás, eles se entrelaçam, o tempo todo. Eu acho que o grande, e concordo 

muito com o que a Dodora colocou, que todo esse trabalho de discussão da punição dos 

torturadores, porque a punição dos torturadores é uma questão pessoal, é uma questão 

política, é uma questão histórica.  

Você punir os torturadores do passado, você está garantindo a punição dos 

torturadores do presente, entendeu? Porque se você mantém a impunidade, você não 

sobe o passado, ela se justifica no presente, então, a reinterpretação da Lei da Anistia, 
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essa moção que nós tiramos há alguns meses atrás, essa ideia tem que ser o grande 

Norte do nosso trabalho, eu vejo. 

Tudo nos remete a isso, tudo nos faz pensar que nós defrontamos com esse 

problema, afinal de contas, se a gente trás a verdade à tona e não cobra do Estado uma 

ação mais contundente, nós estamos sendo hipócritas. Nós sabemos da verdade, isso 

aconteceu, isso acontece e tudo bem, nós fazemos um relatório.  

Eu acho que têm que pensar nessa reinterpretação da Lei Anistia e aí eu queria, 

gostei muito da ideia do Milton sobre essa semana cultural, e nós tínhamos pensado 

aqui como uma proposta, principalmente alguns de nós, de trazer a discussão da 

Imprensa, chamava a Imprensa Alternativa, chama a Imprensa Democrática, chama a 

Imprensa de Resistência, chamava os (ininteligível), isso nos anos 70, que era o Jornal 

Opinião, Jornal Movimento, o Jornal aqui em São Paulo, depois teve o Jornal Em 

Tempo, depois tinham dois jornais feministas que eram o Brasil Mulher e o Nós 

Mulheres.  

Todos esses jornais trabalhavam com essa discussão da anistia. Enquanto 

estavam se discutindo a anistia em outros espaços nós estávamos discutindo. Eu era 

desses jornais, por isso que me lembro, eu era do Jornal Movimento e do Brasil Mulher, 

e eu me lembro de toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, a gente fazia 

dentro, porque naquela época você não tinha muito espaço para discutir, ali era um 

espaço não só de fazer jornal, mas de discussão política, e a censura, evidentemente, 

toda a quinta feira nós tínhamos que ir à Polícia Federal apresentar todos os textos que 

nós tínhamos escrito. Até fotos eram censuradas, até a tabela do IBGE. 

Eu acho que é importante fazer essa cultural, mas também fazer, não sei se é a 

semana, talvez a semana da Imprensa Alternativa, da Imprensa Democrática. Trazer 

aqui companheiros, muitos já morreram, mas muitos ainda estão aí, que podem trazer 

essa experiência, como foi feita essa discussão, como foi a construção dessa ideia da 

anistia, porque essa ideia da anistia começou, a primeira palavrinha anistia era proibida, 

era censurada, foi no Jornal Opinião onde apresentaram uma fala do Don Paulo Evaristo 

Arns falou anistia e aí colocaram no jornal. Aí nós começamos a trabalhar com isso de 

forma mais intensa, até foi feito um Caderno da Anistia, o Movimento fez um Caderno 
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da Anistia contando a história, contando as lutas, mostrando as divergências que nós 

tínhamos entre nós. 

Então, eu acho que eu queria fazer essa proposta, lembrar também que tinha o 

Cobra de Vidro, que era um Jornal da juventude. Que o Igor Fuzzi foi o grande naquela 

época ele era um jovenzinho que fazia esse Jornal. É muito interessante essa 

experiência. Só para lembrar, o Em Tempo foi o primeiro jornal que publicou a lista dos 

torturadores.  

Esse torturador que nós estamos aqui tentando identificar, é só pegar no Jornal 

Em Tempo, que deve estar lá no arquivo público, deve ter esse exemplar, está lá, com 

toda a lista dos torturadores. Inclusive, fala de qual equipe era, se era daqui de São 

Paulo ou se era de outro Estado, então, essa lista dos torturadores foi divulgada em 1976 

pelos presos políticos, isso eu tenho certeza, em 1976, no Jornal Em Tempo, não sei se 

foi em 1977 ou 1978, por aí. 

E aí, queria então fazer essa proposta, deixar essa proposta aqui porque ela tem 

sido discutida, então, para a gente pensar nela também. É isso. 

 

O SR. – Kátia. É que funciona à lenha ele pega no tranco. 

 

O SR. – Tem que esquentar primeiro. 

 

O SR. – Tem que esquentar. Mas dê o sem fio pra ela, para não perder o ritmo 

da reunião. Essa aí acabou? Tem que começar a falar e aí ele fala, 

 

A SRA. KÁTIA – Tem que começar a falar. 

 

O SR.– É à lenha, conforme você sopra ele vai aquecendo. 
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A SRA. KÁTIA – É o seguinte, me desculpem por voltar a falar, mas porque 

quando a gente fala a primeira vez, a gente é a primeira a falar, às vezes, é um 

problema. A gente vai lembrando algumas coisas e vai juntando. Mas é juntando o que a 

Dodora falou, o que o Neto falou, o que a Lira e o Milton, de a gente ter uma atitude 

mais propositiva, eu acho que uma das propostas que a gente tinha feito logo de início 

que era de nós termos os, está dando microfonia, ele não gostou de mim. 

 

O SR. -  Você não assoprou o suficiente. 

 

A SRA. KATIA FILIPINI - Então, de a gente ter, todos nós termos os e-mails, 

a lista de e-mails, eu acho que isso ia facilitar bastante, porque nós poderíamos propor 

coisas que também saíssem daqui das audiências, do que acontece aqui dentro, levando 

para a periferia, para outros lugares. Levando para as nossas instituições, como a 

Dodora falou, e eu acho que ia facilitar, porque a gente não ia jogar mais uma coisa nas 

costas de vocês, a gente ia colaborar para que as coisas acontecessem, de outra forma de 

acontecer.  

Então, se fosse possível nós termos, a gente poderia ir fazendo as preposições, 

mas tipo assim, o quê, onde e como, fazer as propostas bem objetivas para gente ver 

como que poderíamos realizar para de fato discutir mais essas questões que a Comissão 

está discutindo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você vai falar? Posso dar a 

minha? Ok, segura, é que eu já ia fechar. 

 

O SR. – Não, eu só queria comentar. Essa Comissão foi criada na contramão do 

estabelecido, tinha uma Comissão Nacional e a gente criou uma Comissão Estadual, o 

Adriano se empenhou nisso e criou uma Comissão Estadual e teve muita rejeição. 
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A Comissão Nacional não pode ter pessoas envolvidas, o Adriano é ex-preso 

político, sua Assessoria é de ex-preso político, os familiares de mortos e desaparecidos, 

então, a gente cria isso na contramão, constrói na contramão. 

A ideia do Adriano Diogo ao construir este Conselho Consultivo, era ter pessoas 

engajadas, mas não conformadas, a nossa expectativa sempre foi no sentido de ter 

subversivos para subverter esta coisa estabelecida.  

Eu citei uma critica que eu possa fazer ao Conselho, como o Neto está pedindo a 

crítica, e eu faço. É ser muito passivo, esperar que a Comissão diga ou faça coisas, a 

gente quer que seja proposto. 

Então, a ideia da Dodora, por exemplo, ou de qualquer outra das propostas, tem 

que ser decidida aqui, então, as propostas sejam aprovadas ou rejeitadas aqui, e a gente 

encaminhe juntos, Então, no Pádua, a fala desse estudo sensacional que completa o 

trabalho do Neto que completa o nosso trabalho. O relatório final que nós vamos 

construir, nós não vamos escrever, nós vamos construir, tem que ser construído 

coletivamente, porque tudo aqui tem que ser feito coletivamente. Não é secreto, é 

público. 

Então, o que nós temos que fazer aqui é, cada seguimento do relatório, ser 

escrito, ser construído coletivamente. Então, nós temos audiências públicas para fazer, e 

nós não temos pernas para fazer sozinhos. Então, por exemplo, tem uma que nós 

estamos pensando em fazer já faz um tempo que é repressão e a questão da saúde 

mental. Isso não dá para ser construído a não ser que tenha a presença do CRP, e aí a 

gente precisa construir isso juntos, porque nós temos casos de pessoas que foram 

enlouquecidas na tortura, que é o caso do Antônio Carlos Mello Ferreira, o Mellinho, e 

temos o Costa Pinto que foi fundador da (Ininteligível) que foi parar no Manicômio 

Judiciário junto com o Mellinho, junto com o Aparecido Galdino que era um líder 

Messiânico que ousou desafiar a ditadura porque pensou que o povo de Deus não pode 

permitir que seja construída uma barragem para matar todos os espaços daquela 

comunidade, e nós temos pessoas que foram parar em instituições mesmo não tendo 

problemas supostamente psicológicos, vão parar em instituições psiquiátricas, o uso de 

instrumentos de psiquiatria. 
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Inclusive, um torturador, o Carlos Vitor Mondaine Maia, era o Doutor José na 

OBAN e era médico psiquiatra do HGE, no Hospital Geral do exército. A questão da 

Imprensa, nós temos que fazer. Todas essas propostas têm que ser construídas a partir 

daqui dessa discussão. Então, não esperem que o Adriano decida, vamos fazer, vamos 

construir juntos. As peças do relatório têm que ser construídas aqui, junto. Isso daí, não 

é uma provocação, e uma cobrança daqui para aí. 

Vai fazer uma Audiência Pública sobre determinado assunto? Vamos decidir e 

vamos fazer juntos. Então, a gente tem a proposta da Dodora, vamos votar e vamos 

decidir, vai fazer? Como vai fazer? As propostas da Lira, as Propostas do Milton, A 

Própria proposta que a Amelinha acaba de fazer, é uma decisão coletiva aqui, e aí, 

primeiro, tira a carga de cima da gente que faz a Assessoria, porque a Comissão é o 

Adriano e mais quatro Deputados, nós somos a Assessoria só, nós temos que trabalhar, 

empurrar o piano, tocar e em alguns casos a gente tem que aplaudir a nós mesmos, e 

tem que ser construída aqui nesse conselho. 

Eu estou tentando fazer um mínimo de amarração, mas devolvendo para gente 

fechar aqui dizendo o seguinte, o que foi dito? Eu acho que essa reunião foi espetacular, 

a gente fez várias Audiências Públicas, como essa da Sentença, ali foi um ato político, 

não foi uma reunião de trabalho, foi um ato politico para dizer, olhe, isso aqui o 

Comparato tem que falar, não tem que falar e tal.  

Cumpriu o papel, mas agora, essa ideia de fazer uma Audiência, uma reunião do 

Conselho Consultivo para se apropriar dessa discussão, nós temos que definir. Dar uma 

data e vamos convidar, não só o próprio Conselho, como também outras entidades para 

a gente fazer. 

Eu acho que a gente fecha dessa forma, agora, é uma decisão do coletivo que é 

esse Conselho Consultivo, que nós fazemos parte também, obviamente. 

A questão da Sentença, nós rodamos três mil exemplares já conseguimos mil e 

poucos, nós conseguimos distribuir, mas por que cada uma das entidades aqui não se 

apropriam dessa? É só pedir e levar, não é pedir permissão, é só dizer “eu quero tantos 

exemplares” e levar para distribuir, seja na garotada que está na rua, seja no Ministério 

Público ou Defensoria, distribuir isso aqui, distribuir no Conselho da Defensoria do 

Ministério Público. 
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E as outras Comissões da Verdade, elas fazem parte desse Conselho, só que eles 

estão trabalhando e não mandam os seus representantes, mas são informados de tudo o 

que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que é só querendo devolver, pois que é 

importante que esse Conselho que faça a política da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então, eu só queria falar 

para fechar e concluir o seguinte. A reunião foi de excelente nível, para que haja esse 

reconhecimento, a primeira coisa é que nós vamos fazer, é decantar a memória técnica 

da reunião e devolver a todos essa memória técnica bem detalhada para ver se não ficou 

alguma imprecisão ou se a gente não conseguiu coletar os dados. 

Então, qual é a nossa grande preocupação com relação a vocês? Ter uma 

periodicidade e uma maior aproximação. O que eu acho que está em muitos períodos, 

como a gente teve que se concentrar muito nas audiências e nas oitivas, a gente 

realmente ficou muito distante do Conselho. Isso é ruim, muito ruim, enfraquece a 

Comissão. Lógico que à medida que no Brasil sempre esse conceito das pessoas que 

estão profissionalizadas ou estão em período integral, pode parecer uma intromissão. Eu 

não tenho problema nenhum em dizer que todos os elogios e todas as análises positivas 

que vocês fizeram do funcionamento da Comissão é pouco diante da qualidade do 

Conselho que está constituído e tem muito a contribuir, até às vezes, a gente está tão 

fechado na metodologia que a gente adotou, que essa oxigenação no contato com o 

conselho é muito importante, 

Então, eu acho que tem um problema político que nós não podíamos fugir, desde 

a intervenção do Márcio, da Hali, da Dodora, do Defensor, é o seguinte, a Direita 

reagiu, o povo foi para rua, mas a Direita reagiu, e lógico que a Comissão da Verdade, 

se não é a que mais incomoda, mais mexe, é um fator importante com a relação com a 

Direita, e os partidos políticos e a Agenda Institucional do Brasil, tinham feito um pacto 

e a Comissão da Verdade mexeu com esse pacto, e a Direita reagiu.  

E essa reação da Direita se espelha em cada setor do Governo, da Comissão da 

Verdade, das relações de poder, a Direita está reagindo, está subjacente à mídia, que 

volta  a ficar nervosa com a possibilidade de mexer no passado, que não era para mexer, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



48 

 

mesmo que eles tiveram uma participação fantástica, as empresas, então, mexeu em um 

arranjo. O Brasil está nervoso porque tinha um pacto, um acordo que foi mexido. 

Eu acho que em São Paulo, nós temos um acúmulo e insegurança, 

principalmente porque nós não estamos trabalhando com o factoide, porque, por 

exemplo, qual é uma cobrança enorme que têm da parte da gente? Quando é que vai 

trazer o Marinho para depor? Isso é todo dia que eu ando na rua, ainda bem que acabou 

essa maldita Copa das Confederações, tinha aquela coisa de quando é que a Cabeça do 

Marinho vai ser servida em uma bandeja de prata?  

Isso é uma questão muito mediática, que a gente trás um bode para sala da 

Comissão a Verdade, quero dizer, não vou fazer comparações com outros companheiros 

que tem uma boa intenção trouxeram, mas tem muita visão Midiática. 

Nós temos que acabar a reunião mesmo, eu vou tentar ajudar o Rogério 

(ininteligível). A reunião foi excelente, de altíssimo nível, pena que não tem mais, quero 

dizer, pena que não tem mais vezes, e nós vamos nos organizar para que pelo menos, 

lógico, a gente tinha a ideia de ter um Conselho de sessenta pessoas com toda a 

diversificação, juventude negra e tal, mas se pelo menos esse núcleo, essa executiva, 

esse núcleo mais próximo da gente conseguir se reunir e nos aconselhar.  

Agora, se a gente não perder a perspectiva que essa proposta que a Dodora fez, 

associada à proposta de comunicação do Milton, sem perder o link com a juventude, se 

a gente pudesse ter um dia de um “intensivão” aqui dentro, que não é só os grandes 

juristas que podem discutir a revisão da Lei da Anistia, que isso é dos mortais, a questão 

do julgamento Orestes, do caso Orestes, a pessoa aqui em São Paulo que está tentando 

ajudar à organizar, é a Tutinha (ininteligível), o resto, é tudo do Rio de Janeiro. Então, 

até peço ajuda, viu Dodora, e você, Gustavo, que é uma pessoa super organizada. 

Foi um colega seu que fez a parte pela Defensoria Pública da Lei da Anistia, mas 

foi nessa, os promotores ganharam, porque o Mauricio Ribeiro Lopes, ele jantou, ele 

como Promotor, querendo condenar o Orestes, o Assassino, prevaleceu a tese que a Lei 

da Anistia não pode ser revista, porque o Mauricio Ribeiro se agigantou e, infelizmente, 

nosso lado ficou pequenininho e sucumbiu, mas foi muito bom. 
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Eu acho que a gente poderia chamar a Tutinha Magaldi, para ajudar a organizar 

a parte aqui de São Paulo, porque quem vem fazer a filmagem, a documentação, vem 

todo mundo do Rio, eles não têm capilaridade, eles não têm contatos aqui em São 

Paulo, então, a Tutinha Magaldi e a Dulce ajudaram a fazer essa primeira gravação do 

julgamento simulado. 

Sem querer esticar mais e em respeito às todas as pessoas, a TV Assembleia, o 

Diário Oficial da Assembleia Legislativa e a Rádio da TV Assembleia, de uma forma 

não tão, não sei como foi na África do Sul, não sei como foi no Peru, porque no Peru as 

sessões da Comissão da Verdade eram transmitidas pelo rádio para todo o país, e tinha 

audiência nacional que nem novela. Na África do sul era pela televisão, também tinha 

audiência de novela. Aqui, em que pese todas as limitações, a TV Assembleia, 

principalmente nos períodos onde não têm plenário, têm transmitido ao vivo e não só 

para o território do Estado de São Paulo, pela WEB tem ido para todo o território 

nacional, e eles estão fazendo um esforço quase voluntário, quase militante de por a 

Comissão da Verdade no ar. 

Agradecendo a presença de todos. O Jorge, então, se envolveu, fez a fala de 

cinema, uma coisa impressionante o que o pessoal da TV tem dado pra gente. 

Agradecendo publicamente, agradecendo a presença de todos, vamos tentar ir à reunião 

da OAB, eu estava pensando até que um de vocês poderia ir. 

Muito Obrigado.  

(Aplausos) 

 

*      *      * 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

PRESIDENTE   

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT  

 

18/02/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



1 
 

COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

18/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Boa tarde. Nós vamos 

iniciar essa sessão da Comissão da Verdade que precede a pauta de hoje, que é a oitiva 

sobre a participação do Consulado Americano e da FIESP e dos trabalhadores. 

Inicialmente fazendo uma singela homenagem e uma lembrança pela morte do filho do 

jornalista Dermi Azevedo ocorrida ontem.  

O nome do menino, Carlos Alexandre Azevedo foi torturado com apenas 1 ano e 

8 meses de idade no DOPS de São Paulo em 1974. Nunca mais se recuperou dessa 

violência.  O Carlos Alexandre, filho de Dermi, e o Carlos ficou conosco por cerca de 

um mês, quando os pais estavam presos.  

Eu queria pedir um minuto de silêncio, que a gente guardasse um minuto de 

silêncio. Eu vou ler uma nota aqui depois, do Movimento Nacional dos Direitos 

Humanos sobre a morte do filho do Dermi Azevedo, cientista político, Carlos 

Alexandre Azevedo. Primeiro vamos fazer um minuto de silêncio em memória desse 

menino. 

Bom eu vou ler uma breve nota que nós fizemos aqui pela Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo à família de Carlos Alexandre Azevedo.  

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva presta nesse 

difícil momento seu total apoio e solidariedade a Darcy, Luzia e Dermi Azevedo e toda 

a família de Carlos Alexandre Azevedo, que se suicidou na madrugada de ontem, 17 de 

fevereiro de 2013, com uma overdose de medicamentos.  

Carlos Alexandre Azevedo foi preso com os seus pais quando contava com 

apenas 1 ano e 8 meses de idade, no dia 14 de janeiro de 1974, levado ao DOPS, notório 

centro de torturas e extermínio, foi submetido à violências físicas, psicológicas que não 
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se pode estimar o quanto contribuíram para a constituição da sua personalidade, 

marcada pela fobia social e pela depressão.  

Como disse seu pai, Dermi Azevedo, o suicídio é o limite de sua angústia. 

Carlos Alexandre ou Cacá, como era carinhosamente chamado, tinha 37 anos. Os 

efeitos da ditadura ainda custam muito a essas pessoas que foram diretamente atingidas 

pelo terrorismo de Estado e, portanto, a toda sociedade brasileira.  

O trabalho de elaboração desses traumas, tanto do ponto de vista estritamente 

subjetivo, quanto social, demanda a verdade, a justiça, a reparação. Tarefas urgentes de 

um Estado que se pretenda qualificar enquanto democrático.  

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva Estado de São Paulo. 

Então, essa nota, o Movimento Nacional de Direitos Humanos também emitiu 

nota a respeito, e também um texto, vou ler brevemente um texto do próprio, do próprio 

Dermi, do próprio Dermi.   

“Meu coração sangra de dor. O meu filho mais velho, Carlos Alexandre 

Azevedo, suicidou-se na madrugada de hoje, com uma overdose de medicamentos. Com 

apenas 1 ano e 8 meses de vida, ele foi preso e torturado, em 14 de janeiro de 1974, no 

DOPS paulista, pela equipe do delegado Sérgio Fleury, onde se encontrava preso com 

sua mãe. 

Na mesma data, eu já estava preso no mesmo local. Cacá, como carinhosamente 

o chamávamos, foi levado depois a São Bernardo do Campo, onde, em plena 

madrugada, os policiais derrubaram a porta e o jogaram no chão, tendo machucado a 

cabeça. Nunca mais se recuperou. Como acontece com os crimes da ditadura de 1964 a 

1985, o crime ficou impune. O suicídio é o limite de sua angústia. 

Conclamo a todos e a todas as pessoas que orem por ele, por sua mãe Darcy e 

por seus irmãos Daniel, Estevão e Joana, para que a sua, nossa dor seja aliviada. 

Tenho certeza de que Cacá encontra-se no Paraíso, onde foi acolhido por Deus. 

O Senhor já deve ter-lhe confiado a tarefa de consertar alguns computadores do 

escritório do Céu e certamente o agradecerá pela qualidade do serviço.  
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Meu filhinho, você sofreu muito. Só Deus pode copiosamente banhar-te com a 

água purificadora da vida eterna.  

Seu pai, Dermi Azevedo.” 

Bom, vamos lá. Hoje nós estamos instalando, digamos assim, o Conselho 

Político, o Conselho de Acompanhamento da Comissão Estadual da Verdade. Por que 

constituir esse conselho?  

A Comissão da Verdade não pode ser vista como um movimento isolado da 

sociedade. Ela é um produto de uma luta. Então, nenhum Estado brasileiro, nenhum 

partido político, nenhum governo pode ser única e exclusivamente o canal de 

representação da sociedade.  

A Comissão da Verdade, tanto a Nacional, criada na forma da lei, como as 

estaduais e municipais, como de Bauru, Santos e outras tantas que estão sendo criadas 

no Estado, têm a função de drenar, de abrir e canalizar toda a Ordem da OAB, 

representada aqui pelo Dr. Vaz Garcia, Aton Fon, enfim, as da USP, São Francisco, 

todas essas iniciativas, são o produto da luta da resistência do povo brasileiro.  

Desde o Golpe o povo brasileiro luta, resiste e agora começa a contar sua 

história. Então, a ideia de criar esse Conselho na sociedade civil de acompanhamento 

dos trabalhos, tanto da Comissão Estadual, como das outras Comissões, da Comissão 

Nacional é uma coisa importante, porque a sociedade, e a Comissão da Verdade não 

pode ser vista como uma, um conjunto de especialistas, de notáveis, de pessoas que não 

têm uma convivência com a sociedade.  

A Comissão da Verdade tem que ser fruto da sociedade e da história. Por isso 

que, a importância de duas pessoas, como Ivan Seixas e Amelinha Teles, têm 

praticamente o coração da Comissão da Verdade Estadual.  

Então, eu queria ver se tem condições até de projetar na tela o nome das pessoas 

que compõem, mas se não tiver não há problema nenhum. Nós vamos registrar as 

presenças das pessoas que estão aqui hoje, eu até pediria, nessa formação inicial da 

Comissão Estadual da Verdade, do Conselho Político e do Conselho Consultivo, do 

Conselho de Acompanhamento da Comissão, a gente convidou a Fátima Nassif, pelo 
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Conselho Regional de Psicologia, mas que está representada aqui pela Dra. Dodora, 

nossa companheira Dodora.  

O Airton Soares, o Alípio Viana Freire, o Américo Astuto Rocha Gomes; 

advogado do Núcleo de Preservação da Memória Política da Convergência Socialista. A 

Angela Mendes de Almeida, do Coletivo Merlino; Dom Angélico Sândalo Bernardino, 

o Sr. Arivaldo Padilha, nosso companheiro da resistência dos protestantes; Antônio 

Donizete Ferreira, advogado; Antonio Sérgio Ribeiro, Departamento de Documentação 

e Informação; Antônio Magalhães Júnior, procurador-chefe da Assembleia Legislativa. 

Aton Fon Filho, advogado; Augusto Camargo, Sindicato dos Jornalistas; 

Cândida Guariba, Frente do Esculacho Popular; Carlos Alberto Ungaretti Dias, gestor 

da Divisão do Acervo Histórico; Carlos Roberto Pittoli, da Comissão da Verdade de 

Bauru; Catarina Pedroso, Cordão da Mentira; Clara Charf, Associação de Mulheres pela 

Paz. Claudio Adolfo Martins Haase, procurador da ALESP; Crimeia de Almeida, 

Comissão de Familiares e Mortos Desaparecidos; Daniela Cembranelli, Defensora 

Pública; Deisy Ventura, professora da Universidade de São Paulo. 

Dulce Muniz, Teatro Studio 184; Eduardo Valério, Ministério Público de São 

Paulo, Fernando Morais, jornalista, Flávia Piovesan, procuradora do Estado, frei João 

Xerri, dominicano, frade dominicano. Gilberto Bercovitch, Comissão da Verdade do 

Vale da São Francisco; Hector Keiti Satudi, procurador da Assembleia Legislativa; 

Idibal Pivetta, advogado; César Vieira, advogado; Igor Fuser, Unifesp, professor da 

Unifesp, jornalista; Ivo Mesquita, Pinacoteca do Estado;José Damião de Lima Trindade, 

nosso companheiro procurador. 

Juliana Cardoso, vereadora, Comissão Wladimir Herzog da Câmara Municipal; 

Kátia Felipini Neves, Memorial da Resistência; Kenarik Boujikian, Comissão da 

Verdade da Associação dos Juízes pela Democracia; Lauro Ávila Pereira, Arquivo 

Público do Estado; Lira Ali, Levante Popular da Juventude; Márcio Sotelo Felipe, nosso 

companheiro procurador do Estado; Sra. Margarida Genevois, Comissão de Justiça e 

Paz da Arquidiocese de São Paulo; Mariluce Moura, companheira “Revista FAPESP”, 

Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. 
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Marlon Weichert, Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição do Ministério 

Público; Maurílio Maldonado, Instituto do Legislativo Paulista, professor Milton 

Bellintani, jornalista; Padre Fernandes, professor Uninove; Pedro Pomar, ADUSP, 

Rafael Martinelli, presidente do Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos, Renato 

Simões, Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas, Rosalina de Santa Cruz, 

Campanha pela Comissão da Verdade PUC e USP, Sebastião Neto, Oposição Sindical 

Metalúrgica, Stephanie Morin, Human Right Watch; Vladimir Sacchetta, Associação 

dos Amigos do Arquivo Público; Waldemar Rossi, Pastoral Operária; Yuri 

Carajelescov, Procurador da Assembleia, Grupo Tortura Nunca Mais, Comitê Paulista 

para Memória, Verdade e Justiça, Comissão da Verdade de Santos; Cesar Antonio 

Alves Cordaro, advogado.  

Eu, antes de abrir a palavra para as pessoas que aqui compareceram, queria 

passar a palavra para o Ivan e para a Amelinha, que fizessem algumas considerações 

para os nossos convidados.   

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, antes de mais nada, só para acrescentar que a 

Comissão da Verdade de Santos é presidida pelo nosso amigo, vereador Evaldo 

Stanislau que está aqui presente, e eu acho que a ideia desse Conselho Consultivo, 

Conselho de Acompanhamento que o deputado acaba de falar, para nós é muito 

importante porque a grande reclamação que a sociedade tem é de participação, de 

transparência e participação. 

Então, a ideia que o Adriano teve de se criar esse Conselho para nós é 

fundamental porque só com a participação da sociedade, só com a opinião e 

principalmente a fiscalização é que se pode ter uma coisa transparente e verdadeira. 

Porque a Comissão da Verdade ou a verdade melhor dizendo, ela não é colocada de 

cima para baixo e as pessoas tem que aceitar como sendo isso é a verdade. A verdade, 

ela é construída a partir do trabalho de todos nós, a sociedade. E essa, a ideia de 

participar da Comissão da Verdade não é uma reunião em que nós todos do, desse 

Conselho vamos participar uma vez a cada, sei lá quanto tempo, é a participação efetiva, 

de estar se fazendo rodízio, se fazer rodízio, para que todos possam participar de uma ou 

de todas as audiências públicas. 
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Nós temos programadas para até o final desse semestre tantas audiências quantos 

casos que nós temos, que são 154 casos, que são de paulistas que morreram ou 

desapareceram, ou pessoas de outros Estados ou outros países mesmo que 

desapareceram em São Paulo. E com essa, esse número, ele faz uma parte considerável 

do número total de mortos e desaparecidos. E para nós é fundamental essa participação 

do Conselho não só como difusor ou como fiscalizador, e principalmente possa corrigir 

o que nós estamos fazendo.  

Tudo que nós estamos fazendo aqui na Assembleia, por uma determinação 

inicial do Adriano, é que tudo é transmitido pela Internet ou ao vivo pela TV 

Assembleia. Então isso aqui não tem segredo, não tem nada secreto. Então, para nós a 

participação de todos do Conselho é fundamental para a gente poder corrigir a rota, por 

quê? Porque até o final desse semestre, nós vamos registrar os casos, porque pela 

primeira vez o Estado está apurando.  

Sempre coube às famílias dos desaparecidos e dos mortos a produção da prova, a 

denúncia e a produção da prova. Isso foi na época da ditadura e foi e é até os dias de 

hoje em plena democracia. As famílias é que tem que produzir prova. Tem que 

denunciar e produzirem as provas para que o Estado fale: ah, sim, isso é verdade. Não 

faz sentido uma coisa dessa. A Comissão da Verdade inverte essa lógica. Ela agora 

chama as famílias para elas registrarem o acontecido e principalmente para apurar.  

Então, o trabalho que nós estamos começando hoje com essa audiência pública é 

esse primeiro passo. Já fizemos alguma apuração e vamos expor, vamos cobrar. No 

segundo semestre esse trabalho tem um desdobramento que são audiências 

complementares às que estamos fazendo nesse primeiro semestre, que é o registro, 

depois a apuração e no segundo semestre são outros depoimentos complementares de 

testemunhas que participaram dos eventos que levaram à morte do desaparecido, do 

morto, como vítima também. Mas nós vamos também colocar para a Comissão 

Nacional, que tem poder de convocação, a convocação para oitiva dos que torturaram, 

assassinaram ou mandaram assassinar os nossos companheiros mortos e desaparecidos.  

E ao final do ano, já no finalzinho, começo do ano que vem, fazemos o relatório 

com as recomendações, e essas recomendações são importantes exatamente pelos 

setores da sociedade, que pode dizer com o que foi apurado o que pode fazer para 
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mudar o país a partir daí. Isso daí é que é importante. Nós temos uma visão muito clara, 

muito óbvia que se não tivermos a capilaridade das comissões municipais, elas não são 

acessórios, elas são fundamentais porque são a base do trabalho daqui.  

Se não tivermos a participação das comissões setoriais, dos sindicatos, das 

associações, dos Conselhos Regionais de Psicologia, Médico, etc. e tal, nós não temos o 

principal. Nós temos que dar essa, o detalhamento fundamental. Agora, nós temos aqui 

em São Paulo uma grande vantagem que é o material que nós temos para pesquisar no 

Arquivo Público está aqui. O Lauro que é o coordenador lá do, não tanto assim, você é 

um cara muito importante, do Arquivo do Estado, ele é, o Arquivo do Estado é o único 

arquivo, diga-se de passagem, ele é totalmente aberto no Brasil. O primeiro e que se 

mantenha assim. E isso graças a uma, óbvio, uma pressão das famílias, mas é também 

uma decisão política que a gente tem fiscalizado e tem se comportado como tal.  

Então, o Lauro trouxe esse material para essas primeiras audiências, as outras 

todas nós vamos ter mais material, e isso é fundamental. Agora, se nós tivermos isso e 

não tivermos gente para orientar e fiscalizar, não adianta nada. Daí a ideia de se fazer 

esse Conselho, que eu acho que nós temos de imediato, que a Amelinha deve abordar 

isso, uma questão básica. Nós precisamos nos reunir não para dizer que nos reunimos, 

mas para trabalhar. E aí que temos que marcar já uma reunião o mais rápido possível 

para se dividir tarefas, montar estratégias e tudo mais de todo o trabalho que a Comissão 

Estadual e as Comissões Municipais e Setoriais possam fazer articuladamente para a 

gente poder crescer esse nosso trabalho e botar a ditadura abaixo, dentro da lata de lixo 

da história. A gente não repetir mais isso aí.  

Amelinha.   

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, boa tarde a todos. Eu queria assim, 

saudar a todas as pessoas aqui presentes e agradecer a todas as pessoas que foram 

convidadas para integrar o Conselho Consultivo e responderam de forma tão carinhosa e 

de forma tão receptiva à nossa proposta. Eu acho que é uma proposta pioneira. É uma 

proposta que chama a sociedade civil organizada, comprometida com a causa da 

verdade e da justiça, para vir aqui juntos, nós construirmos a verdade. Nós estamos aqui 
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buscando caminhos. Não é fácil. Nós buscamos organizar nossas atividades, mas, nós 

temos, a gente encontra com muita dificuldade novas informações.  

Todas as informações que nós temos são informações, de uma certa forma, que 

já ocorreram em algum momento desses, após a ditadura, ocorreram essas informações. 

Nós partimos do dossiê de mortos e desaparecidos políticos que é um trabalho que os 

familiares reúnem informações naquele trabalho de muitos anos, desde a época do 

movimento da anistia. Mas nós gostaríamos de ver esse trabalho avançar. Avançar ou 

consolidar essa história que nós estamos escrevendo à duras penas.  

E aí nós precisamos de gente gabaritada como vocês, como essa representação 

que se encontra aqui. E aí, realmente como o Ivan falou, nós temos que trabalhar. Eu 

acho que nós esperamos de vocês, aqui chama Conselho Consultivo, foi o nome que a 

gente conseguiu, mas o Conselho Consultivo, nós inventamos esse órgão, mas é mais do 

que consultivo, a gente queria, nós temos uma programação até o mês de junho e nós 

queremos que vocês estejam em uma programação, aqui com intervenções concretas 

para ver e sentir em cada audiência, a gente vai ter possibilidade de sentir o que está 

fluindo e o que está segurando essa informação. E aí, todo mundo que ajudar mesmo, é 

uma mobilização política, é uma muito qualificada que nós vamos ter, que nós 

queremos que vocês façam isso.  

Nós vamos entregar uma pasta, nessa pasta já tem um documento produzido pela 

Comissão, que é explicando o que é a Comissão da Verdade. Nós pensamos que isso 

devia fazer parte de um folder, um material que fosse amplamente divulgado pela 

sociedade.  

E aí, não sim, esse documento vocês vão receber, como a gente ainda não 

imprimiu e não fez aos milhares, que nós temos de fazer, vocês podem opinar também, 

já começa daí. Leiam o documento, vejam se está bem claro, se aquela pessoa que não 

participa todo dia aqui com a gente, se ler esse documento, ela vai se mobilizar, vai 

sentir que também pertence a esse processo de construção.  

E ali também tem o nosso cronograma das audiências, cronograma de atividades. 

E aí nós queremos que vocês estejam juntos nessas atividades. Estejam assim 

acompanhando, participando. A gente sabe que é difícil, mas a gente gostaria que 
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tivesse mesmo uma intervenção bem, bem frequente para que a gente possa atingir os 

nossos objetivos.  

A nossa proposta hoje era mesmo de fazer uma rápida apresentação do Conselho 

Consultivo, fazer uma instalação, formalizar essa instalação desse Conselho, também 

acho que está aberto aqui para, não sei se esse momento, porque logo em seguida, nós 

vamos ter uma audiência, então eu não sei esse momento vai estar muito aberto à 

participação de vocês. Mas nós convidamos. A gente tem uma proposta de uma reunião 

com mais tempo que seria no dia 18 de março, uma segunda-feira, às 14h, é uma 

sugestão, que poderia ser, inclusive nesse auditório, pode ser, que seria nesse auditório 

mesmo. Para a gente poder, aí vocês já terem a leitura do documento, do que nós já 

realizamos até agora. Então eu acho, 18 de março, hoje é 18 de fevereiro, daqui a um 

mês, seria daqui 30 dias essa reunião. Tá? Obrigada.  

Eu queria, mais uma vez, é isso, gente. Agradecer muito a participação de vocês. 

E olha, eu acho, a gente olhou com carinho assim todos os nomes, nem todas as pessoas 

estão aqui, que nós indicamos. Também podem indicar outras pessoas, eu acho que tem 

que estar aberto, mas a gente buscou com muito carinho as instituições e as pessoas.  

Eu fico muito feliz de ver a Margarida Genevois aqui, porque essa é uma 

bandeira da luta contra a tortura. Essa foi a primeira mulher que eu conheci quando eu 

saí da cadeia e que foi, ela foi, e eu nunca vou me esquecer disso, eu fui lá na Cura, me 

falaram assim, vai lá na Cura, que você tem que conversar na Comissão de Justiça e Paz 

para falar tudo que você passou. E eu cheguei lá, encontrei a Margarida e ela falou 

assim, eu falei: Não, Margarida. E ela queria saber como eu estava vivendo, o que que 

estava acontecendo. E eu falei assim com ela: É tão difícil falar isso. Mas ela falou 

assim: Fale, crie forças e denuncie. E eu acho que eu denunciei, não parei mais de 

denunciar, não é, Margarida?  

E acho que foi a força dela, foi a força dela. Ela me deu a primeira força. Eu 

acho assim, eu fico muito feliz de ver essa mulher aqui hoje fazendo parte desse 

Conselho. Eu acho que isso é uma grande vitória, e eu acho que é uma grande vitória a 

gente montar esse Conselho. Eu acho que a gente devia dar uma salva de palmas para 

todas nós e principalmente para ela.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Só para registro, eu sou testemunha presente aqui que 

se eu estou vivo, graças a Margarida Genevois e o Dom Paulo, que se não fosse, muitas 

vezes que tentaram me matar, e ela junto com o Dom Paulo tentou e fez de tudo para 

tentar desarticular os muitos crimes, inclusive um entre os quais me matarem, que eles 

fizeram. Isso daí eu acho que é um trabalho absolutamente sem condições da gente 

dimensionar, mas é uma figura, Margarida Genevois é uma figura que, é um patrimônio 

nosso. Eu acho que a gente tem que sempre que se lembrar disso e sempre exaltar. Não 

vamos fazer aquela coisa de deixar para lá, não. Isso é um patrimônio nosso, com muito 

orgulho e muito carinho que a gente tem você aqui, está bom, Margarida.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós pretendemos às 14h 

começar a sessão que nós chamamos de sessão dos trabalhadores, dos operários, do 

movimento dos trabalhadores e a repressão, enfim, toda a conjuntura. Principalmente os 

trabalhadores do chão da fábrica e a participação dos empresários no Golpe, que é toda 

a conjuntura.  

E nós então, eu queria antes de passar para a segunda parte, primeiro convidar as 

pessoas que vieram para a instalação do Conselho, se elas pudessem permanecer mais 

um pouco, porque tanto o Ivan como a Amelinha e graças ao apoio do Arquivo do 

Estado, foram conseguidos documentos importantíssimos que vão ser apresentados, 

discutidos, e haverá um testemunhal da chamada representação operária, da 

representação dos trabalhadores. Esse e o papel do Consulado Americano, da FIESP e 

por aí afora.  

Mas antes de passar para essa segunda parte, eu queria receber rapidamente uma 

nota enviada em mãos pelo presidente da OAB, pelo presidente da Comissão da 

Verdade da OAB, Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, enviada pelo presidente da OAB que 

eu gostaria de registrar.  

São Paulo, fevereiro de 2013.  
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Recebi com muita honra o convite para a audiência pública para apresentação 

dos documentos em relação da FIESP, do Consulado americano e dos aparatos de 

repressão em São Paulo, a realizar-se 18 de fevereiro, no Auditório Paulo Kobayashi no 

Piso Monumental da Assembleia Legislativa. Com meus sinceros agradecimentos e 

lamentando não poder comparecer a esse importante evento em razão de compromissos 

assumidos anteriormente, informo-lhe que indico o presidente da Comissão da Verdade, 

Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia para me representar.  

Marcos da Costa, presidente da OAB.  

Muito obrigado.  

Bom, antes de iniciar a sessão propriamente dita, eu queria pedir, Ivan vamos 

pegar a nota da FIESP de esclarecimento para a gente abrir já com a nota da FIESP. 

Porque como, mas estou só recomendando. Está digitalizada a nota da FIESP? Não. 

Então, me traz a nota da FIESP por escrito para a gente poder ver. Não, vamos fazer na 

abertura, vamos fazer na abertura. Como a coisa vai ser pesada hoje, vamos ler na 

abertura para ninguém dizer que a gente esqueceu de ler. Vamos nos precaver porque 

nosso couro é curto.  

Então eu queria, Ivan, vai ocupando a palavra enquanto vai chegando... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria pedir um favorzinho, é o seguinte, quem 

foi lido o nome aqui que está representando, que faz parte do Conselho, falasse com a 

Vivian que está entregando a pasta aqui, porque a gente não tem pasta suficiente para 

entregar para todo mundo, então, só quem faz parte do Conselho que a gente tem hoje 

pasta e depois nós vamos imprimir e passar para todo mundo.  

Então, tendo, favor aí, levantando a mão para ela poder entregar só para quem é 

do Conselho.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas todas as outras 

pessoas vão receber depois.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Ah, então tudo bem. Melhor.  

Bom, a importância da presença dos membros do Conselho nessa audiência 

pública que vai começar agora às 14h é fundamental, já como parte do trabalho. Então, 

por isso a gente está pedindo encarecidamente o favor de ficar e participar. Por quê? 

Porque é um momento muito delicado.  

Essa audiência pública que nós vamos fazer à tarde, seguida a essa, ela tem um 

caráter muito importante, porque a oposição à ditadura sempre apontou que havia 

beneficiamento e ligação dos empresários com repressão, chegando inclusive à história 

de ter financiamento.  

Sempre se acusou a participação dos Estados Unidos na criação do Golpe, na 

implantação da ditadura e na instrução de torturas. Sempre isso foi a oposição que falou. 

Hoje nós vamos apresentar documentos que não são uma opinião, não são uns 

documentos que são uma coisa produzida por nós, da oposição.  

Hoje nós estamos apresentando documentos feitos pela própria repressão, que é 

o livro de entrada e saída no prédio do DOPS, dizendo quem entrava lá, além dos 

delegados tinham os visitantes, e ali fica claro que tinha isso que se mostra 

historicamente como uma acusação feita pela oposição, aparece ali límpida e 

cristalinamente que isso existiu. 

Não estamos falando de financiamento de tortura. Nós estamos falando de 

ligação. Nós queremos apurar qual é a ligação dessas pessoas com a repressão, com as 

torturas. Nós não estamos falando de participação nas torturas. Nós estamos suspeitando 

que participaram.  

Então, com isso ressalvado, nós vamos mostrar. A conclusão é meio óbvia, mas 

nós temos que mostrar, porque a Comissão da Verdade, ela não tem a tarefa de 

pontificar. A verdade foi assim. Isso quem faz é a ditadura. A Comissão da Verdade 

apura. Levanta os fatos e apresenta para a opinião pública para aí sim fazer o 

julgamento. Que é essa a ideia do Conselho. E com base nisso a sociedade pode 

concluir por uma questão de lógica o que é que nós estamos falando, e podemos apurar.  
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Basta nós fazermos o levantamento desses fatos que mais gente aparece para 

dizer, e também tem isso, e também tem aquilo. Nós estamos falando de documentos, 

mas nós estamos falando também de fatos que as pessoas presenciaram. Então, a ideia 

da gente fazer essa apresentação desses documentos, que é parte do Arquivo do Estado, 

isso está disponível no site, no site do Arquivo. Então, nós temos a incumbência de dar 

visibilidade a esses do Arquivos do Estado, e mostrar. Isto está à disposição.  

Agora, a leitura desse material é que faz a diferença porque está lá, mas quem 

não sabe o que está escrito não entende. A nossa tarefa é interpretar, descobrir e 

principalmente concluir. Com base nisso a gente apresenta para a sociedade, que vai 

concluir fazendo ideia de tudo que aconteceu lá, a partir de documentos produzidos pela 

própria repressão. Essa é a tarefa que nós temos hoje à tarde, daqui a pouco nessa 

audiência pública. E com isso a gente pode contribuir para apurar a verdade.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, estão chegando, 

Chegaram outras pessoas que pertencem ao Conselho. O Cesar Cordaro, a Clara Charf, 

Waldemar Rossi, Martinelli, Pedro Pomar, companheirão Pedro Pomar, e então todos 

estão recebendo a pasta do material. Também está aqui, está organizando a Comissão da 

Verdade de Santos, o companheiro Evaldo Stanislau, vereador da cidade de Santos.  

Então, vamos abrir a sessão lendo, embora não tenha em meio digital, mas eu 

vou ler a nota da FIESP e quem quiser uma cópia...  

Nota à imprensa.  

De Vitor Nuzzi para Ivan Seixas, para a Comissão Estadual da Verdade.  

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo esclarece que o nome de 

Geraldo Resende de Matos não consta nos registros como membro da diretoria ou 

funcionário da entidade. É importante lembrar que a atuação da FIESP tem se pautado 

pela defesa da democracia e do Estado de Direito e pelo desenvolvimento do Brasil. 

Eventos do passado que contrariem esses princípios podem e devem ser apurados.  

São Paulo, 8 de fevereiro de 2013. 
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FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.  

Feitos esses esclarecimentos, o Consulado Americano não mandou nota de 

esclarecimento, nem em português nem em inglês.  

Vamos lá. Danilo, vamos começar uma retrospectiva então? Então, nós 

preparamos uma pequena introdução da história do movimento operário, dessa relação 

entre os trabalhadores, poderia dar uma escurecidinha, chegou a Família Prado, 

representada a história do movimento operário presente. Então, Danilo, vamos na 

sequência. Eu vou ficar aqui para projetar na tela.  

Então, vamos lá. Vamos começar com 1907, a primeira greve, fazendo uma 

saudação especial a Waldemar Rossi, Rafael Martinelli. Só que não era dos comunistas 

ainda, era dos anarquistas, mas vamos começar com 1917, para falar da Mooca, do 

Brás, do Belém, vamos começar. Américo se emocionando.  

 

*      *      * 

- É feita a exibição do vídeo. 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Evidente que nós 

queríamos falar da greve de 1917, teve um probleminha técnico, então nós vamos fazer 

um corte e já vamos chegando aqui nessa década de 1950, onde o Paulo Roberto Fontes, 

o Paulo Fontes, Paulinho Fontes, conta a história do Sindicato dos Químicos através da 

história da Nitroquímica, e a grande greve.  

Então, ele faz uma apresentação, um trabalho interessantíssimo, pouca gente 

recuperou já com a chegada do Partido Comunista, Virgilio Gomes da Silva. Então, ele 

conta como que a fábrica foi formada, que foi feito um ramal da Central do Brasil 

exclusivo para o Antônio Ermírio fazer sua fábrica. As condições de trabalho da 
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indústria química, a fabricação de seda e aí ele descreve a greve da batalha de São 

Miguel, a greve dos trabalhadores da Nitroquímica. 

Danilo, mas tenta achar a segunda parte da greve. Espera aí, para um pouquinho. 

E aí dessa descrição nós temos poucos registros, não temos registros de imagem. A 

greve dos 400 mil. Abre a página 174, o dia a dia da greve dos trabalhadores, 174 e 184. 

Esse é um trabalho da recuperação da memória dos trabalhadores. Põe esse capítulo.  

Em outubro de 1957, as vozes dos trabalhadores paulistanos faziam se ouvir 

mais altas, questionando aparente consenso e estabilidade que pretensamente o Governo 

Juscelino Kubitscheck trouxera para o país. Durante 10 dias, várias categorias 

profissionais alteraram a rotina da cidade, paralisando as atividades, num movimento 

que ficou conhecido como a Greve dos 400 mil. Desde o início do ano era crescente a 

insatisfação dos setores populares.  

Esse é o segundo registro e nós vamos passar para o terceiro registro, esse de 

uma forma ilustrada pelo Idibal Pivetta, contando a história da Greve dos Queixadas, 

dos trabalhadores de Perus e a greve de 1968, a greve que afrontou a ditadura que tinha 

no outro lado, nada mais nada menos que Theobaldo Di Nigris e Luis Eulálio Bueno 

Vidigal. Então, nós vamos lembrar essas duas greves, falando um pouquinho dos 

Queixadas e da greve de Osasco, da forma que nós conseguimos, que só tinha em texto, 

nós tentamos. 

 

*      *      * 

- É feita a exibição do vídeo. 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ao fazer menção a essas 

duas greves, tanto a dos operários de Perus da fábrica do Abdalla, dos Abdallas, quanto 

da greve de Contagem, Minas Gerais e Osasco e São Paulo, lembrando pessoas como 

Zequinha Barreto, José Ibraim, e todo o comando da greve que afrontou a ditadura, 
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onde Jarbas Passarinho, como ministro do Trabalho, em caráter de urgência embarcou 

para Minas Gerais.  

Vinte mil pessoas em greve em Contagem, 10 mil pessoas em Osasco. No 1º de 

maio, em plena greve, o general Costa e Silva anunciou reajuste salarial, justificando ser 

uma concessão a todos os trabalhadores brasileiros na tentativa de ofuscar os efeitos da 

greve de Contagem. Todavia tal decisão marcou o início da luta operária, que estava 

sufocada desde o Golpe de 1964, acabou inspirando outras greves na história como a da 

COBRASMA em Osasco.  

Bom, para concluir, (inaudível 0:55:29) e agora a gente já chega praticamente 

aos dias, mostrando a nova cara da FIESP através do Scatena, através do Santo Dias, 

que já é um movimento dos trabalhadores da oposição sindical metalúrgica.  

 

*      *      * 

- É feita a exibição do vídeo. 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, nós fizemos essa 

outra perspectiva, ela ficou mais longa do que a gente, pode acender a luz por favor? 

Vamos reconstituir a Mesa. Eu só queria dizer que o filme e o documentário sobre a 

morte do Santo é do cineasta e documentarista Cláudio Kahns, os libertários, que ele 

começa a falar do movimento anarquista e da greve de 1917 é do Lauro Escorel e esse 

compacto aí do documentário Cidadão Boilesen é do Chaim Litewski. São esses três 

documentos que nós nos baseamos.  

Então, queria convidar o Ivan, voltar para à Mesa, a Amelinha, e antes de passar 

para os depoimentos, queria convidar o diretor do Arquivo do Estado, que foi a pessoa 

que teve uma contribuição enorme para que essa sessão de hoje, queria pedir para o 

Lauro, Lauro, venha para cá por favor. É a pessoa que abriu os arquivos do Estado de 

São Paulo, que está fazendo esse trabalho sensacional.  
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Cadê a Amelinha? Amelinha, volta para a Mesa. 

E agora então, vamos tocar a ordem do dia, dos depoimentos, da coisa.  

Eu queria fazer essa questão, eu queria pedir uma salva de palmas para o Lauro, 

para toda a equipe do Arquivo pela abertura dos arquivos do arquivo do Estado, o 

Arquivo do Estado de São Paulo para que o povo brasileiro comece, a saber, da sua 

verdadeira história.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, O trabalho que a gente fez em cima dos 

documentos do Arquivo do Estado tem como uma preocupação o seguinte, nós estamos 

apurando, então essa apuração leva a uma questão básica, os documentos têm que falar 

por si só. E esses documentos são absolutamente eloquentes. Eles falam, eles gritam 

para quem quiser entender. Primeira coisa, o que são os documentos que a gente tem. O 

que são os documentos. 

Os documentos são livros de entrada e saída do DOPS que não é de presos. São 

de delegados e dos visitantes, de qualquer tipo que seja. Esses livros não sobraram 

muito. Então, nós conseguimos recuperar, nós sociedade conseguimos recuperar oito 

livros apenas. Então, é um livro de 1971 que não tem os primeiros meses. Começa em 

março e vai até outubro. Em 1972 tem uns três ou quatro meses. Depois em 1973 tem o 

finalzinho e começo de 1974. Em 1975 tem o finalzinho e o ano de 1976 que aí é muito 

considerável.  

De 1977 até 1979 que é um negócio muito passageiro, porque não tem a 

atividade que tinha no período mais, mais bravo. Com base nisso, mesmo assim, mesmo 

sendo o que sobrou dá para a gente apurar muita coisa e dá para a gente apurar algumas 

pistas que podem nos ajudar a entender o que acontecia lá. Primeira coisa que dá para 

concluir é o seguinte, nós sempre trabalhamos com uma ideia de que a OBAN 

(militares) não falava com o DOPS (civis), grossa mentira.  

O DOPS tem um papel muito importante, fundamental, que é o papel de 

articulador. Dentro do DOPS, dá para a gente concluir a partir desses livros, aconteciam 

às reuniões da chamada comunidade de informações. A partir dessas visitas a gente vê a 
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romaria que existe de gente que vai lá, empresários, gente de toda a natureza, procurar o 

DOPS para alguma coisa.  

Nós temos aquela famosa história dos pedidos de informação sobre a chamada 

antecedente político social. E essa romaria mostra o perfil do que era a ditadura. Então a 

ideia de que eles brigavam, que não se entendiam é mentira. Nós hoje temos convicção 

disso. Eles não só se entendiam como se entendiam muito.  

Que não se visitavam, praticamente todos os dias tinha alguém da OBAN. 

Agora, outra coisa que a gente tem é aquela famosa história de que os empresários 

talvez participassem, talvez se beneficiassem. Aqui está mostrando que tinha uma 

relação, o que nós queremos descobrir é qual é essa relação. Que o Consulado dos 

Estados Unidos, que o Governo dos Estados Unidos, o Departamento de Estado tinha 

uma relação com a repressão no Brasil.  

Isso nós acusávamos. Aqui nós temos a prova de que tinha essa relação. O 

tempo inteiro e em todos os meses e anos que a gente viu nesses livros, não existe outro 

Consulado que tenha uma participação tão efetiva e tão íntima com a repressão. Tem 

algumas citações com o Consulado da Coreia, da Bolívia tem duas ou três citações, tem 

até da Grã Bretanha, mas os Estados Unidos é a única figura jurídica que está lá 

constantemente presente.  

Então, esses livros, eles têm essa cara aqui. E eu vou falar aqui para poder ler, 

contraste onde que tem contraste? Bom, essa página aqui é muito importante, nós vamos 

abordar em seguida.  

Esse aqui era o DOPS, que era antes e que é hoje, o Memorial da Resistência, ele 

foi um órgão que participou dessa repressão não como acessório, como eu estava 

falando, ele participou como um órgão articulador. Ali quem entrava e quem saía eram 

identificados por nomes. Você tem inclusive Dom Paulo Evaristo Arns, está lá 

identificado. Então, ninguém vai se apresentar ao DOPS com um nome falso ou 

qualquer coisa assim. Era identificados e sabia-se quem era.  

Desses nomes, dois destoam. Claris Halliwell, que era cônsul dos Estados 

Unidos no período de 1970 até 1974, e essa figura chamada Geraldo Resende de Matos, 

que é registrado lá como representante da FIESP.  
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O que dá para se entender a figura do Mr. Halliwell, não é de rotina diplomática 

visitar um aparato repressivo. Nenhum outro representante estrangeiro vai ao DOPS. 

Esse, o DOPS tem uma característica, na época não tinha Polícia Federal com a 

participação que tinha, então as delegacias estrangeiras funcionavam nos DOPS 

estaduais, e seria correto ver que as missões diplomáticas teriam alguma relação, mas 

não o próprio cônsul.  

Esse Mr. Halliwell, ele foi ao DOPS uma quantidade de vezes que a gente não 

consegue dimensionar porque têm lacunas. Então, por exemplo, tem a entrada dele e sai 

não se sabe que horas. Provavelmente saiu de madrugada porque os funcionários 

ficavam lá até às 22h. Nesse prédio, a característica era um centro de torturas, um centro 

de assassinatos e todo mundo ouvia. Quem estava preso lá na carceragem ou estava 

passando de trem ou estava na praça de frente, ouvia, porque a tortura não era 

escondida. Era muito ostensiva essa ideia de se fazer essa tortura para assustar as 

pessoas. Vive-se naquele período chamado terrorismo de Estado.  

O Claris Halliwell ele é um funcionário graduado. Ele tem uma história familiar 

que ele nasceu, a enfermeira que coloca o nome de Claris e ele era chamado pela família 

de Jack Halliwell. Mas ele não é uma figura menor. Ele já em 1958, ele tem, a gente tem 

esse documento em que está ali presente o embaixador Briggs, Roy Rubottom e Mr. 

Halliwell que estão se reunindo com o presidente Juscelino Kubitscheck. Então, não é 

uma pessoa qualquer. Ele é um cara do Departamento de Estado e figura proeminente.  

O pai dele é um missionário que estava lá na Amazônia, então, ele conhecia o 

Brasil muito, muito de perto. Falava bem o português, pelo que se sabe. Agora, o Mr. 

Claris Halliwell tem essa, além de todas as entradas, essa é a mais importante que a 

gente consegue pode apontar, porque existe uma história envolvendo isso aqui.  

No dia cinco de abril de 1971, por volta de 11h, o Devanir José de Carvalho que 

era comandante do MRT, que é Movimento Revolucionário Tiradentes, ele foi 

capturado lá no Tremembé, no bairro do Tremembé, na Rua Cruzeiro, número 111. Ele 

é capturado por volta de 10h30, 11h, e é levado para o DOPS para ser torturado porque 

o Fleury, ele tinha uma bronca pessoal do Devanir, porque ele tinha aprendido vários 

irmãos do Devanir, que era de família evangélica que vira de esquerda e tal. E o 

Henrique, o Devanir consegue escapar ao cerco.  
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Então, ele mandava avisos, pelos irmãos e pelas cunhadas, dizendo, avisa o 

Henrique que eu encomendei um bastão paralisante, vindo dos Estados Unidos que eu 

quero pegar ele vivo para torturar ele até a morte. Era o recado que o Fleury mandava. E 

o Devanir foi capturado dia 5, por volta de 11h e é torturado todo o dia 5, dia 6 e dia 7, 

por volta de 19h ele foi assassinado, e aí tem uma história particular.  

O livro registra essa figura. O capitão Ênio Pimentel Silveira, vulgo Dr. Ney. Dr. 

Ney era o executivo, ou executor ou executante do major na época, Carlos Alberto 

Brilhante Ustra. E ele tinha como apelido dado pelos próprios colegas dele de 

‘nazistinha’, então, dava para imaginar a figura que era esse cara.  

Essa foto que a gente conseguiu se passa dentro do Gigetto, está o Dr. Ney, o 

Ênio, o Fleury e o capitão Dalmo Lúcio Cirillo. Essas figuras são amigas. São íntimos, 

são muito relacionados. O sítio 31 de março, onde o Ney, o capitão Ênio reinava, era 

um sítio clandestino e faziam churrascos, onde ia lá o Fleury, levavam as famílias para 

lá. Só que lá também se torturava.  

O capitão Ênio, ele vai lá por volta de 10h30, 11h e sai de lá. O Henrique não 

deve ter chegado lá. Aí ele retorna às 12h35, Mr. Halliwell entra no prédio cinco 

minutos depois. Os dois não tem horário de saída. Também entram no prédio, onde os 

gritos dos torturados eram ouvidos, só para reforçar, outros agentes da repressão do 

DOI-CODI, que deduz-se que estavam participando das torturas do Devanir.  

Devanir era um operário metalúrgico, torneiro mecânico, e era o líder da 

resistência armada nesse momento. Ele tinha muitas informações e era um dos mais 

procurados no Brasil, aqui de São Paulo notadamente, e era obviamente objeto de 

informação que tem que ser tirada. Então, eles baixam lá para fazer as torturas.  

O Devanir, ele foi muito torturado. Por tudo que se sabe hoje no prédio, é 

improvável que o Halliwell estivesse ouvindo as torturas, porque nós que estávamos 

presos na carceragem lá embaixo ouvimos as torturas, no prédio inteiro ouvia-se as 

torturas. O Devanir foi muito torturado, não ouvia-se absolutamente nenhuma 

informação para o Fleury e essa gente que a gente vê que tem aqui. Essa história eu sei 

pelo seguinte, 10 dias depois da captura do Devanir, eu fui capturado junto com o meu 

pai.  
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Todo mundo sabe quem sou eu, Ivan Seixas, fui preso junto com o meu pai, nós 

fomos torturados juntos, meu pai foi assassinado na tortura depois de dois dias de 

tortura direta, não no DOPS, lá na OBAN, no DOI-CODI. Quando eu fui levado para o 

DOPS, uma das vezes que me levaram para interrogatório, uma das figuras que tinha lá, 

que anda aí pela polícia paulista e hoje é delegado, Carlos Alberto Augusto, na época 

era o chamado Carlinhos Metralha, era bem jovem, ele andava com uma metralhadora 

trançada no peito e não tirava aquilo para lugar nenhum. Foi um apelido dado pelo José 

Carlos Tralli e da equipe do Fleury, não era nosso apelido não.  

E ele um dia subindo comigo me diz assim, você era de qual organização. Você 

era de qual organização? E eu provocativamente disse, eu sou do MRT. Aí ele fala, 

MRT do Devanir, e eu respondo, do comandante Henrique. Aí ele fala assim para mim, 

você sabe que nós matamos ele no pau aqui.  

Ele foi torturado durante três dias, não deu uma informação, cuspiu na cara do 

Fleury e depois de três dias o Dr. Fleury resolveu matar para não transformá-lo em um 

segundo Bacuri. Então, essa é a história contada por um cara do lado de lá, que conta 

essa história. E complementa dizendo, nós vamos te matar igual, cara. Você é muito 

metido.  

Então, era uma ameaça também contando essa história. E aí o Devanir que era 

um operário que não dá nenhuma informação, nem da casa onde estávamos. Nós 

estamos aqui, está no neto do Devanir, o Iuri está aqui, está lá no fundo, e é motivo de 

muito orgulho. O Henrique é um dos heróis brasileiros, e a gente sabe quem é. Sempre 

assumiu o que fez e sempre vamos contar a história.  

Agora, quem é o Mr. Halliwell? Aí é que vem questão para nós aqui.  Mr. 

Halliwell, no dia 5 de abril, na hora em que o Henrique está sendo torturado entra o 

capitão Ênio que está ali em cima, primeira lista, às 12h35, Mr. Halliwell entra às 

12h40, cinco minutos depois.  

O Acra que era delegado da Ordem Social está lá torturando também. Os outros 

que estão marcados, Cervantes Vidal, Francisco Franco do Amaral, Francisco Franco já 

indica o nome da figura, Francisco Franco do Amaral, o Coimbra, o Zildo, o major 
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Lameira, o major Lameira era fundador da OBAN, e o coronel Rocha Lima, todos 

entram lá. 

E vão provavelmente participar da tortura. Alguns saem antes, mas os outros 

não. Os outros viram a noite lá. Inclusive o Mr. Halliwell. Esses nomes aqui em 

destaques são os que eu falei para a gente marcar bem. Você vê, capitão Ênio, Mr. 

Halliwell, o Acra, o Cervantes Vidal, o Francisco Franco, o Coimbra, o Zildo, nenhum 

deles tem horário de saída porque eles viram a noite torturando, ao que tudo indica.  

Essa figura do Mr. Halliwell, para nós é importante a gente detectar a seguinte 

questão. Em um grau mínimo ele ouviu as torturas.  A história dele qual é? A história 

dele é simples. Ele é cônsul de 1970 a 1974 aqui em São Paulo e em 1974, ele vai para 

o Chile. Não por acaso o Chile estava terminando seu primeiro ano de ditadura 

Pinochet.  

Essa figura do Mr. Halliwell, depois de um certo tempo, que a gente não 

conseguiu detectar ainda ele vai para o Equador. Então, você tem uma trajetória de um 

cara que é absolutamente atuante. Nós queremos saber exatamente quem é esse cara, o 

que ele fez, o Consulado, a Embaixada, o Governo Americano, o Departamento de 

Estado têm que nos explicar o que houve com a atuação desse cidadão aqui, porque não 

é possível que ele seja um funcionário que vai tantas vezes, ele ia quase, toda semana ia 

de duas a três vezes, em horários que a gente sabe que tinha torturas.  

Então, isso aí é uma explicação que a gente exige. Que seja explicado para o 

Brasil o que um cidadão, representante diplomático, pode dizer o que estava fazendo 

dentro do DOPS nessas circunstâncias, onde as pessoas estavam sendo torturadas. Esse 

caso específico, muito objetivo que a gente pegou é mostrando esse cidadão, um grau 

mínimo ouviu e colaborou por omissão, um grau máximo conclui-se o que bem quiser.  

Outra figura é o Geraldo Resende de Matos. O Geraldo Resende de Matos é 

identificado como FIESP, em alguns momentos como Federação das Indústrias, e em 

alguns pouquíssimos momentos é até confundido, de tanto que ele ia lá ele é colocado 

como delegado, mas o tempo inteiro ele é FIESP. Muitas vezes, absolutamente não tem 

horário de saída. E tem um que a gente vai mostrar que está escrito lá. Ele entra às 18h, 
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ele sempre entra no final do expediente e saí 21h, 20h, mas tem algumas vezes que ele 

não sai essa hora. Ele sai no dia seguinte e está registrado.  

Geraldo Rezende de Matos, 18h35 e sai as 6h45 do dia seguinte. Aqui embaixo 

tem outro, que tem ele aqui no dia seguinte, que é 24 de fevereiro. No dia 25 de 

fevereiro, ele sai também. Ele entra as 18h20 e sai as 12h35 do dia seguinte, meio-dia e 

meia do dia seguinte. Aqui é a mesma coisa, 17h45, não tem horário de saída.  

De novo, 17h10 e não tem horário de saída. Tem até a placa do carro dele ali. 

Então, não dá para a gente dizer que é uma pessoa sem identificação. Ele é identificado 

até com a placa do carro. A identificação não era uma coisa de amigos. Está aqui, Dom 

Paulo Evaristo Arns, entrou 17h50 e 19h saiu. O vice-cônsul de Israel (ininteligível 

01:46:54) entra as 17h55 e 18h15, ele sai. Se tem alguma relação eu não sei. Mas todos 

são identificados, claramente identificados.  

Marco Polo Del Nero, que hoje é vice da CBF, vai lá também às 09h30 e sai as 

13h50, Jaime Carvalho da Estrada de Ferro Central do Brasil, Rede Ferroviária Federal, 

viu, Martinelli, entrou às 17h25 e não tem horário de saída também. Carlos Eduardo 

(ininteligível 01:47:33), presidente da CMTC sai as 13h15 e sai as 14h. Paulo 

Magalhães Ferraz, presidente da CMTC, o outro era diretor, 09h50 e 12h.  

Aqui nesse dia eu não sei se foi feito destaque de todos, foi feito o destaque de 

todos dessa página? Não. A gente tem ali o presidente do Sindicato dos Rodoviários, 

isso é dia 2 de maio de 1974. Provavelmente foi preso o Alcides Buono. Entra lá às 6h 

da manhã, às 6h30, ele é preso, sai às 14h.  

Entra o cara da CMTC que sai às 14h, o presidente sai às 12h, mas você tem 

outras figuras que estão ali presentes, que é o presidente da Associação Paulista de 

Empresas de Ônibus, presidente do Sindicato de Ônibus da Capital, ou seja, o DOPS é 

usado... Aí vem a nossa questão. O DOPS é usado como instrumento para resolver 

questões trabalhistas. Essa é a questão que nós temos aqui.  

Tem até uma curiosidade, Sra. Zélia Cardoso de Melo vai visitar o papai dela 

que era delegado, Emiliano Cardoso de Melo. Só que ela entrou às 19h e não se sabe a 

hora que ela saiu. Mas tudo bem.  
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Aqui tem uma pista também. Claudio Lunarte da Chrysler, vai lá entra às 11h e 

sai às 11h15. O que ele vai fazer lá? Provavelmente entregar alguma coisa. Aluisio 

Campos, delegado do Trabalho também vai lá. Então, não é uma coisa pouca. Aluisio 

Simões de Campos depois foi presidente do TRT. O mesmo do Lalau? O mesmo do 

Lalay.  

Nilton Ribeiro da Silva, da Chrysler do Brasil também vai falar com o Dr. Tácito 

que era o delegado da Ordem Social e depois diretor. Bom, Isso daí para nós é muito 

claro o seguinte, o que... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, fala um pouquinho 

como chegou aquele resumo da história do Halliwell que chegou por impresso. Você 

falou breve, mas se possível mostrar toda a origem dele na Marinha, que era uma... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, a gente conseguiu levantar, obviamente, tem uma 

blindagem dos Estados Unidos, com gente do Departamento de Estado. Nós 

conseguimos através da Internet levantar várias coisas. Tem três livros que citam o 

Halliwell como agente da CIA. Um deles é um livro que é colocado sob suspeita porque 

seria produto do KGB com a Stasi, que seria um negócio viciado, mas os outros dois 

não, são teses acadêmicas que mostram... Sim, que são teses acadêmicas que mostram 

que ele era um agente da CIA, um agente de Departamento do Estado, não sei que, que 

tinha uma ação dirigida sobre os países aqui da América Latina. Ele vem aqui em 1958 

e participa dessa reunião com o JK não é à toa. Então, é um cara graduado, ele vem 

participar de uma coisa importante, graduada.  

O pai dele era missionário na Amazônia. Não vamos nos esquecer de tudo que a 

gente reclamava desses missionários que vinham dos Estados Unidos, como sendo 

gente que vinha monitorar ou ocupar a Amazônia, aquela coisa toda, mas paranoias a 

parte, é uma coisa muito interessante.  

O Halliwell, ele também tem uma outra questão que é a trajetória dele é, serviu 

na Marinha, serviu o seu país, foi cônsul em São Paulo, foi cônsul no Chile, em 
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Santiago do Chile em 1974, durante a ditadura. Depois vai para o Equador, e depois 

some. A gente não tem mais pista do que ele fez. Só que é um cara que era apontado 

pela família, que era de família religiosa, tem a foto do túmulo dele, mas não tem mais 

nada a não ser isso daí. Um negócio muito sucinto o que tem sobre ele.  

O Geraldo Rezende de Matos é uma figura que a gente conseguiu levantar, que 

ele teve uma participação que não se sabe exatamente. A FIESP soltou uma nota 

dizendo que ele não é diretor, nem funcionário em época nenhuma. Um jornal da 

capital, o “Estado de São Paulo” publica que ele teria sido do SESI. Nós não sabemos, 

mas o fato é o seguinte, ninguém em sã consciência, em plena ditadura iria se apresentar 

ao DOPS dizendo que era da FIESP ou de qualquer outra coisa que não fosse realmente. 

Não dá para ter um farsante lá para dizer que era Ministério e não sei o que, da FIESP. 

A não ser que realmente fosse.  

A constância dele lá participando de reunião ou de conversa, sei lá de que 

natureza, é um fato. Está registrado. Só no ano de 1971 a gente tem 52 ou 53 entradas 

do Geraldo lá no DOPS, algumas não tem a saída. Nos anos 1972, 1973, a mesma coisa. 

E ele vai até 1978 ou 1979 que a gente não conseguiu ainda detectar, mas com certeza 

1978 ele vai. Então, tem um período muito grande de ligação com a repressão lá no 

DOPS.  

Então, essa história, vamos deixar de lado, ninguém está acusando que isso seja 

financiamento de tortura. Não é isso, não se tem argumento para afirmar nada. O que se 

tem é o seguinte, sempre houve uma ligação, sempre houve uma ligação entre 

empresariado e repressão política. Uma ajudando a outra, a outra ajudando a uma. O 

fato é que a gente sabe que teve uma repressão dentro das fábricas, teve listas negras, e 

a gente tem hoje aqui um depoimento muito importante, que o pessoal da oposição 

sindical metalúrgica produziu um material muito bom, com outros documentos que nós 

não tivemos acesso, que eu gostaria que o Waldemar, assim que lhe fosse aberta a 

palavra ao público, o Waldemar Rossi pudesse falar.  

O Waldemar é uma figura para quem não sabe, é um metalúrgico, um operário 

histórico ligado à Igreja Católica que entre outras coisas, você foi sequestrado quando o 

Papa veio aqui, não foi? Então, além de muitas prisões que ele teve ao longo da vida por 

ser militante sindical.  
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O SR. – (ininteligível 01:55:00)  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, mais...Só no ano de 1971, dos meses que tem, 

não são todos os meses, são 52 ou 53 vezes. Não são tanto assim. Fala, Bernardo.  

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A fala com o Bernardo.  

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – (ininteligível 01:55:28) os dois jornalistas 

que frequentavam regularmente... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bernardo Kucinski com a 

palavra. Põe o microfone mais perto para gravar, Ivan. 

 

 O SR. BERNARDO KUCINSKI – Então, que aparecem no jornal, que se 

apresentava como José Ramos e o outro Pimentel. Em algumas vezes aparecem juntos, 

mas no geral, separados. O que vocês conseguiram sobre isso? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O jornalista José Ramos, ele era do “Diários 

Associados”, que na época já era “Diário Popular”, não era Pimentel, era Cavalcante, 

ele seria do jornal “O Estado de São Paulo”. Então, ali você tem uma, um setorista 

dentro da repressão, de um jeito meio estranho. Setorista dentro de um prédio onde se 

tortura, no mínimo, é incômodo.  

Na época que tinha censura e tudo mais. Mas, o que se levantou é que são essas 

figuras, e agora nós estamos tentando saber. Isso é uma coisa muito importante, até para 
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o Sindicato dos Jornalistas ajudar, que tem uma Comissão da Verdade agora no meio 

jornalístico, ajudar a levantar isso daí. Não são só os dois, tem outros que vão, mas os 

outros não vão sempre. Esses vão toda semana lá, o José Ramos e o Cavalcante. Eles 

estão lá constante. São nomes verdadeiros. São nomes verdadeiros. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

grava, grava.  

 

O SR. JOSÉ AGUIAR – Ivan, eu fui bancário até 1978. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome, por favor. 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR – Meu nome é José Aguiar. Eu fiz parte do Sindicato 

dos Bancários. Eu era compensador de cheque no Banco Comercial do Estado de São 

Paulo. E eu presenciei a morte do Salvador Tolezano, eu peço até desculpa porque eu 

vou extrapolar os trabalhos de vocês.  

Então, o Salvador Tolezano foi assassinado na porta do Banco do Brasil pela 

OBAN. Eu fui bancário até 1978, depois de 1978 nunca mais eu consegui emprego. E 

eu participei, eu vi a morte do Salvador Tolezano. Jogaram o corpo dele no rio, no rio 

Tietê, deram morte como afogamento e até hoje o Sindicato dos Bancários, eu já cobrei 

isso várias vezes do Sindicato dos Bancários, não faz uma apuração da morte do 

Tolezano.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mais uma história aqui para a gente... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, antes de fazer a 

segunda Mesa do Movimento Operário, o Lauro quer dar uma palavrinha, aí a gente 

compõe a Mesa com o Zico, o Waldemar, Américo, Sebastião Neto, tudo bem? 

Então, o companheiro Lauro, do Arquivo do Estado. 

 

O SR. LAURO ÁVILA PEREIRA – Do Arquivo do Estado.  

Primeiro agradecer o convite para compor o Conselho Consultivo, agradecer a 

Comissão Nacional da Verdade, agradecer o deputado, dizer que esse trabalho não é um 

trabalho de uma só pessoa, obviamente. É uma equipe muito grande, dedicada, que 

compreende a importância de tratar essa documentação. A gente, o DOPS, ele tem, 

calcula-se, isso é um número aproximado, 1.200 metros lineares de papel entre fichas, 

prontuários, dossiês. Isso dá alguma coisa, se você colocar uma média aí, cinco, seis mil 

imagens, você tem mais de oito milhões de imagens de documentos, é um volume muito 

grande.  

Ele vem sendo tratado há muitos anos, e eu queria aproveitar a oportunidade, até 

para garantir que aconteça, uma vez que a gente torna público o fato, que dia 1º de abril, 

não por acaso essa data, que cai em uma segunda-feira, vai haver um evento no Arquivo 

do Estado à tarde, no período matutino a Comissão Nacional da Verdade se reunirá no 

Arquivo do Estado, virá a São Paulo fazer a reunião dela semanal no Arquivo, e a tarde, 

14h, estão todos convidados, e eu peço que divulguem, haverá um ato de lançamento de 

cerca de 850 mil imagens do DOPS na Internet. Vai ser o primeiro caso, hoje esses 

livros estão na internet já, são seis livros, é um volume pequeno, a gente está 

preparando para colocar 850, talvez um pouco mais, a gente queria um milhão, mas não 

deu, porque daí é um número de impacto.  

Vão estar nesse ato, já estou vendo aqui, o Procurador da República Marlon 

Weichert, vai compor uma Mesa. A gente tem outros convidados, está convidado o 

deputado Adriano Diogo, o Ivan Seixas, enfim, vai ser um grande ato ligado à memória 

e direitos humanos, no dia 1º de abril.  

Coincidentemente, é na mesma semana que ocorre a Semana Nacional de 

Memória e Direitos Humanos, e que vão ter atividades, está sendo coordenada pelo 
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Núcleo de Preservação de Memória Política, no site deles, a partir de quarta-feira é 

possível encontrar a programação de diversos eventos, universidades, grupos da 

sociedade civil, professores, estudantes, sindicatos, que vão fazer atividades de 1º a 6 de 

abril no Brasil inteiro.  

No site vai poder encontrar nas cidades o que está sendo planejado para cada um 

desses dias. Então eu queria deixar esses dois recados e convidá-los a irem ao Arquivo 

no dia 1º de abril à tarde para participar do evento de lançamento de uma parte do 

DOPS na internet. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Vamos compor a 

Mesa. Vamos compor a Mesa. Zico, Sebastião Neto, Waldemar Rossi e Américo 

Gomes. A chamada Mesa do movimento operário, da resistência operária. 

Só uma coisa, companheiro. Eu queria completar a informação, dá para gravar, 

por favor? Dá o microfone para ele. Zico, como é seu nome completo? 

 

A SRA. – Dá o endereço do DOPS completo.  

 

 

O SR. LAURO ÁVILA PEREIRA – Ah. O endereço do Arquivo do Estado é 

Rua Voluntários da Pátria, 596. Se escrever no Google, Arquivo Público do Estado de 

São Paulo tem mapa, tem tudo direitinho. Fica na frente da Estação Tietê do metrô, só 

que a entrada é pela Voluntários da Pátria.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é seu nome? 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – José Aguiar dos Santos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você era bancário? 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Eu fui bancário, fui compensador de 

cheque no antigo Banco Comercial do Estado de São Paulo... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E esse companheiro que 

você falou que foi assassinado? 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – O Tolezano.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tolezano. Com s ou com z? 

Bom, tanto faz. Ele era do mesmo banco seu? 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Ele era, não. Ele era funcionário do 

Banco do Brasil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Brasil.  

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra a data que isso 

ocorreu? 
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O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Em 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 1970? 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – É. Eu estava junto com ele... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois você deixa as suas 

coordenadas para você depor aqui na Comissão, para a gente... 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Está bem. Eu cobro, eu peço desculpa 

por ter extrapolado, mas eu sempre cobrei do Sindicato dos Bancários uma apuração.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.  

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Inclusive, no 2º seminário sobre os 

presos políticos foi lá na Sede do Sindicato, eu estava presente e eu cobrei isso do Dr. 

Paulo Abraão. Eu cobrei, deixei meu e-mail, estou sempre dentro do Sindicato dos 

Bancários, já cobrei várias vezes. Eu tenho documentado em DVD isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em DVD? 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Tenho. Bom, uma entrevista que eu 

fiz com a psicóloga, com a historiadora, eu conto a história, relato a história completa.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Bom, 

vamos compor essa Mesa? Zico, Waldemar, Neto, Rafael Martinelli. Rafael Martinelli 

nessa Mesa também. Martinelli.  

Senta aqui, Rafael. Então, vamos começar pelo Zico, pela família Prado. Só está 

você e o João? Mas fala um pouco do livro do Tico também, aproveita. Vamos começar 

pelo Zico. Vamos lá. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT – Bom, eu quero me apresentar. Eu sou o 

deputado Zico. Estou aqui na Assembleia já há algum tempo, mas sou metalúrgico, e 

antes de ser metalúrgico eu fui trabalhador rural. Vim da roça em 1969, porque ocupei 

uma fazenda em Santa Fé do Sul junto com 136 agricultores e fui expulso, corrido, os 

militares me perseguiram lá, eu tive que vir me esconder em São Paulo, em São Mateus, 

estou lá até hoje, na mesma casa, no mesmo lugar, morando em São Mateus. 

Em 1969 cheguei aqui, fui procurar emprego em fabrica, encontrei emprego na 

Metalúrgica Matarazzo, comecei, continuei minha militância política, estava 

relacionado, sempre minha atividade foi construída no movimento de igreja e na igreja, 

na Ação Popular, na AP a gente foi por aí afora.  

Depois que saí da prisão, aí não participei mais da AP, porque também a maioria 

dos companheiros tinham sido presos, mortos, e assim por diante. Então, em 1969 eu 

trabalhei na Matarazzo, comecei algumas atividades políticas lá, internamente, mas tive 

que sair porque comecei a estudar no SENAI, fazendo um curso, e queria ser um 

profissional. Fui fazer Ferramentaria no SENAI Roberto Simonsen, lá no Brás, e que lá 

para nós, metalúrgicos, era um vestibular muito grande, para passar ali no SENAI não 

era fácil não. Todo mundo lembra dessas... 

Então, saí de lá para arrumar emprego em uma metalúrgica no Tatuapé, na Rua 

Cantagalo, e lá estava me preparando para ser profissionalizado. Fui, com dois meses de 

empresa eu fui preso, dentro da empresa, às 16h da tarde, o DOPS foi lá me buscar 

porque tinha caído vários companheiros metalúrgicos na época e eu fui um deles que 

estava nesse rol.  
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Fui preso pela equipe do Fleury lá no DOPS. O meu patrão, era uma firma muito 

pequena, o patrão tinha, era simpatizante do Movimento Operário da Itália, e era um 

jovem da minha idade, na época, quando eu era jovem ainda, na minha época, então a 

gente começou a fazer, eu fui preso, fiquei dentro do DOPS, e eles foram para minha 

casa lá em São Mateus, tomaram café, um café torrado do interior, que minha mãe ainda 

tinha trazido, e para esperar meus irmãos chegarem porque eles não sabiam onde meus 

irmãos trabalhavam.  

O João Prado, que está aqui, que depois pode contar uma parte da história dele, o 

João foi, já estava em casa porque ele trabalhava das 5h da manhã até 13h da tarde. 

Uma outra minha irmã tinha se casado, que trabalhava na Metalúrgica Matarazzo junto 

comigo, tinha se casado, tinha ido para o Maranhão para fazer um trabalho também de 

militância política lá no Maranhão. De lá, nós, ela a gente não conseguia, nós não 

sabíamos onde ela morava. Ainda bem que nós não sabíamos, lá no DOPS, onde ela 

estava morando, mas eles queriam muito saber onde meu cunhado e minha irmã 

estavam fazendo a militância política.  

Eu fui preso às 16h da tarde, meus dois irmãos, quando chegaram da fábrica, 

para ter uma ideia, uma irmã minha trabalhava no Brás, para chegar em São Mateus, 

naquele tempo, era no mínimo duas horas de viagem. Então ela deve ter saído às 17h30 

e às 19h30.  

O meu irmão, o Tico, como a gente chama, esse que está escrevendo um livro de 

toda história da nossa família, da prisão, de tudo, ele chegou mais ou menos umas 19h 

em casa e ficou preso até chegar minha irmã e depois, eu vi a hora que eles chegaram, 

que eu já estava preso no DOPS, o Fleury já tinha já feito um comentário comigo, que 

era melhor eu me jogar do terceiro andar, acho que era terceiro andar, não é Ivan? Eu 

nem lembro. Porque era uma situação tão, porque era melhor do que eu passar a noite na 

tortura e no pau de arara, porque morrer por morrer seria melhor morrer eletrocutado ali 

naqueles fios. Mas, era uma coisa que, essa tortura psicológica. 

Eu fui torturado no dia 30 de novembro, eu fui preso no dia 24, no dia 30 eu fui 

torturado do meio-dia às 20h, com todo tipo que vocês sabem que o DOPS praticava, 

não precisa aqui ficar contando os detalhes da tortura, mas não conseguiram descobrir, 

fazer uma ligação da família toda com relação ao que a gente tinha vivido no interior 

com todo aquele movimento da terra que nós tínhamos levantando lá na região.  
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Não conseguiram fazer nenhuma ligação entre o trabalho comprovado, que eu 

era da AP, que nem meus irmãos eram da AP. Quando eu saí da prisão o Waldemar 

estava lá em casa, era acho que dia 23, 24 de dezembro, eles não conseguiram. Mas eu 

fiquei sendo vigiado pela fábrica, eu voltei a trabalhar na mesma fábrica, minha irmã 

voltou a trabalhar na mesma fábrica, e meu irmão, que trabalhava na Philco, voltou a 

trabalhar na mesma fábrica, com uma carta enviada pelo Fleury, que nós temos cópia 

até hoje, pedindo para não demitir nós. Fleury pedindo para não demitir porque nós 

ficamos vigiados de 1971 até o final de 1974. Todo dia hora que levantava, antes de ir 

para fábrica, tinha um senhor na porta e outro na porta da fábrica, tanto minha quanto 

dos meus irmãos.  

Depois que o movimento foi crescendo, eu não continuei, eu continuei 

participando do trabalho da igreja, na comunidade, com os bispos na fundação da 

pastoral operário, do movimento contra a carestia, tudo isso, esse trabalho eu nunca 

deixei, mesmo sabendo que dentro da igreja tinha sempre um agente do DOPS lá, ou no 

movimento sindical tinha agente do DOPS, a gente nunca deixou de estar participando 

só porque tinha o agente do DOPS lá.  

Em 1976 eu faço uma conversa com o meu patrão que, junto, em uma discussão 

com os companheiros do movimento sindical, o Neto, o Waldemar, o Vitor, eu queria 

procurar emprego em uma empresa maior e fui trabalhar no ABC. Fique trabalhando lá 

45 dias, que foi a primeira etapa. Me demitiram, me acharam.  

De lá fui para uma metalúrgica aqui na divisa de São Bernardo e de São Paulo, 

aqui no Sacomã, fiquei mais 90, 89 dias, me acharam de novo e eu fui demitido. Saindo 

de lá, para confirmar tudo aquilo que o Ivan já mostrou aqui da relação do DOPS com o 

Movimento Operário sindical que a gente participava, de lá eu fiquei, não conseguia 

mais emprego, estava com muita dificuldade de conseguir emprego, fiquei seis meses 

desempregado praticamente, depois arrumei emprego em uma empresa que não era 

metalúrgica e consegui ficar dois anos.  

Consegui ficar dois anos em uma empresa porque não era metalúrgica. Ela era 

metalúrgica, chamava Monache, fazia aquelas maquininhas de carimbar preço de 

supermercado, que naquela época o custo de vida rodava tanto, a firma trabalhava noite 

e dia para fazer aquelas maquininhas para registrar o preço. Trabalhei dois anos, mas ela 

era registrada não como metalúrgica. A minha seção era metalúrgica, era ferramentaria, 
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mas o resto da fábrica era papel, papelão, que fazia as etiquetas para fazer, fiquei dois 

anos lá, mas era muito pequena e eu já me achava que queria ir para uma outra grande.  

Fui para a Caio. Fui trabalhar na Caio, lá na Penha, uma empresa, isso já em 

1978, por aí, 1978, fiquei 1978, 1979 na Caio, a gente conseguiu fazer duas greves, não 

é, Neto? Nós conseguimos fazer duas greves para melhorar, porque na fábrica não tinha, 

não tinha nenhuma, não tinha refeitório, uma fábrica com mil e 800 operários não tinha 

refeitório, não tinha banheiro decente para os trabalhadores, e todas essas condições que 

a gente via e que era uma luta nossa do dia a dia.  

Por isso, em 1979, depois da greve da Caio, eu fui demitido, que morreu um 

companheiro, porque um ônibus que estava parado na rampa desceu e passou em cima 

de um companheiro que estava fazendo o trabalho, estava trabalhando, o ônibus perdeu 

o freio, passou em cima, matou e nós ficamos de greve até ver toda a política que a 

empresa ia prestar para assistência do companheiro que tinha morrido lá.  

O Adriano me lembrou aqui que na minha turma de presos estava também o 

Luiz Hirata, que foi um companheiro nosso que também era da AP, que morreu na 

tortura no DOPS em uma sala do lado, na cela do lado que nós estávamos presos. Então, 

o Luiz Hirata foi da mesma turma e o Luiz Hirata era metalúrgico também, junto com 

nós, e ele morou em São Mateus, o Luiz Hirata também.  

Então, só para registrar isso. Obrigado, Adriano, dessa lembrança, que a gente 

não consegue lembrar tudo. É mais para contar a história da ligação que tinha entre o 

Movimento Operário e entre a FIESP e o DOPS era tão evidente, viu Ivan, o Ivan estava 

aqui agora, é tão evidente, que depois que eu saí da Monache, fui trabalhar em outra 

metalúrgica, fui trabalhar na Gazarra, lá na Estrada do Pêssego, fiquei também só 89 

dias, que 90 dias era o tempo de experiência.  

Depois fui trabalhar na Kasval, fiquei mais 61 dias. Isso tem tudo registrado nas 

minhas carteiras profissionais. Saí da Kasval, fui trabalhar em outra firma, em uma 

outra metalúrgica pequena também, Metalúrgica Fanandri, que tem ali na Mooca, atrás 

da Fundição Brasil, também consegui ficar lá, não cheguei ficar seis meses.  

Depois fui para Fundição Brasil, que era uma firma grande, e nós estávamos 

com um movimento bom ali da oposição sindical. Eu fiquei ali também 89 dias 

sacramentados. Saindo da Fundição Brasil, eu fui trabalhar em uma outra metalúrgica 
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chamada Kasval, no Tatuapé, isso já, quando morreu o Santo Dias, na greve nossa em 

1979, eu fui escolhido pela oposição sindical para ser um dos negociadores na FIESP, 

para sentar na mesa para negociar com os patrões.  

Aí eu tive uma série de desempregos consecutivos, de firma que era 15 dias, 

exame médico que eu prestava o cara falava que eu não estava apto para trabalhar e aí 

fui em uma firma pequena, que era uma metalúrgica que tinha na Rua Cantagalo, lá no 

Carrão, que era do Paschoal Thomeu, depois eu fiquei sabendo disso aqui na 

Assembleia Legislativa quando ele era deputado aqui comigo.  

Eu fui perguntar para ele, fiz os testes, levei os papéis, no dia que eu fui levar os 

papéis para começar a trabalhar no outro dia a firma falou que já tinha preenchido a 

vaga e então que eu não tinha mais vaga lá. Quer dizer, a vaga minha eles já tinham 

dado para outro naquele dia, naquele mesmo dia, ou não tinha nem preenchido a vaga, o 

que não interessava era eu trabalhando.  

Depois tive, com a nossa luta de a gente conseguir estabilidade com a entrada na 

CIPA, foi aí que eu consegui trabalhar, depois de 1982 até 1984, eu trabalhei na 

Monache, na Monache, fiquei lá um bocado de tempo, até 1986, e de 1986 a 1990 eu 

fiquei na ICP, na qual eu estou lá até hoje registrado como metalúrgico e estou 

deputado. 

Então, para comprovar toda essa ligação que o DOPS tinha com os empresários, 

eu acho que não tem muito o que procurar. Está tudo evidente. Isso não é só comigo, o 

Waldemar, o Neto, todos os nossos companheiros metalúrgicos de oposição sindical, 

comprovadamente, vão contar a mesma história minha porque era comum entre nos 

ficar todo mundo desempregado antes e durante as negociações na FIESP ou depois da 

negociação da FIESP.  

Depois de 1979, na minha representação lá na FIESP, aí foi a coisa mais difícil 

arrumar emprego porque eu era, não dava nem, fazia o teste, passava, chegava, não 

assumia. Isso foi em inúmeras metalúrgicas.  

Mas eu não podia deixar aqui de registrar da importância que tem, cumprimentar 

aqui o Adriano por essa iniciativa de montar aqui na Assembleia Legislativa a Comissão 

da Verdade, porque nós vamos, temos muito o que esclarecer em São Paulo sobre essas 
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questões do Movimento Operário, do movimento da luta pela liberdade de expressão 

política que nós fizemos no Brasil.  

Mas eu também queria anunciar para vocês que eu aprovei agora no fim do ano, 

o Ivan está cuidando disso junto, nós aprovamos um memorial aqui na Assembleia 

Legislativa chamado Santo Dias, e que a gente vai escrever lá o nome de todos aqueles 

que lutaram e morreram aqui para ficar registrado nos anais da Assembleia Legislativa.  

Acabei de aprovar, agora nós estamos esperando a Assembleia Legislativa 

implementar esse projeto e esse memorial aqui na Assembleia Legislativa. Muito 

obrigado pela experiência, pela experiência, pela... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Eu queria que o 

Delmar Mattes, na clandestinidade também era operário da Arno, alemão, ficasse aqui 

do lado da gente com o Zico, com o Waldemar. Vem para cá, Delmar, nosso 

companheirão, Delmar Mattes, vamos lá. Fica aqui, Zico, cabe todo mundo. Zico, fica 

aqui.  

Agora vamos começar, Waldemar Rossi. 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Boa tarde. Eu quero dizer que fico muito 

satisfeito de poder encontrar tanta gente, que a gente se conheceu na luta, na resistência, 

e a gente poder colocar em comum um pouco a nossa contribuição a esse trabalho 

importante da Comissão da Verdade.  

E quando o Adriano Diogo anunciava, no começo, dois comunistas e 

anarquistas, eu me lembrei, imediatamente, da mesma fala do comandante do segundo 

exército no ano de 1980, quando tinha que pegar autorização para entrar no gramado do 

Morumbi por conta do encontro com o Papa, todos que apresentaram os nomes foram 

aprovados, menos o Waldemar Rossi porque ele era um comunista contumaz.  

Até hoje eu não sei o onde está o “Tomás” nessa história, mas, de qualquer 

forma, ao me colocar entre os comunistas que lutaram e que merecem o título eu fico 

muito feliz, porque os ideais revolucionários não podem morrer. 
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Bem, a informação que eu quero passar em nome do projeto memória e com a 

participação importantíssima do IEP, que é comandado pelo Neto, é de que nós estamos 

fazendo a recuperação histórica do trabalho, da luta da oposição sindical, que já foi 

colocado uma vez como uma verdadeira saga, que vai ali desde os anos 1967 até metade 

dos anos 1990, na luta contra a estrutura sindical brasileira, de denúncia do trabalho que 

faziam de traição que faziam os pelegos colocados pelos militares, mas também de 

denúncias dos ataques que os militares faziam em cima dos direitos dos trabalhadores.  

Evidente que, a começar no Sindicato de São Paulo, Metalúrgico de São Paulo, 

nós tínhamos uma visão estratégica. Sindicato mais importante na América Latina na 

época, que não era, não é um sindicato, onde estão empresas que produzem um 

determinado produto, mas que produz de tudo o que está relacionado com a metalurgia, 

com material elétrico, eletrônico e tudo mais. Isso aqui era básico para implantação no 

novo modelo industrial bancado pela ditadura militar.  

Não podemos esquecer, dentro do que eu já vou dizer daqui a pouco, temos que 

colocar isso, a nossa compreensão é de que o Golpe militar veio para mudar o modelo 

econômico do País. Portanto, os interesses que regeram tudo isto que foi falado e que 

vamos falar mais, de repressão, etc., estava voltado para a questão do novo modelo 

econômico.  

Era preciso garantir a implantação das, na época, chamadas multinacionais no 

Brasil, passar a economia nacional para o controle das multinacionais. Então havia uma 

guerra nesse sentido. E nós fomos fazendo todo esse trabalho. E por conta disso, aí nós 

temos um pequeno exemplo do que o Zico falou, contou de como ele foi perseguido o 

tempo todo, e aí se nós juntarmos cada um dos companheiros que aqui estão, nós 

teremos aí centenas, centenas e centenas, até milhares de demissões, por razões 

rigorosamente políticas.  

A repressão entendia que a oposição sindical metalúrgica de São Paulo não 

podia assumir a direção do sindicato, que significava criar um empecilho para aquele 

modelo de desenvolvimento. Isso eles tinham certeza absoluta e eu concordo com eles. 

Bem, então, ao chamar a gente de comunista não queriam nada mais nada menos que 

bagunçar a cabeça do povão. Tudo era comunista, etc.  
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Ao fazer a recuperação dessa história, nós vamos encontrar casos muito 

importantes. Por exemplo, nós acabamos de produzir um folheto, que é esse aqui, um 

caderninho, com alguns dados importantes e estamos aqui propondo à Comissão da 

Verdade que inclua esse processo nas suas pesquisas. Então nós vamos entrar com um 

pedido com o seguinte teor: 

Propomos à Comissão da Verdade, um, investigar a relação entre as empresas e 

a repressão política a partir dos documentos já encontrados e dos testemunhos 

conhecidos. Dois, convocar para esclarecimento os organizadores já identificados do 

financiamento empresarial... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Waldemar, vocês 

trouxeram vários caderninhos, as pessoas da plateia já receberam. Desculpa, continua.  

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Pois não. Dois, convocar para esclarecimento 

os organizadores já identificados do financiamento empresarial aos órgãos de repressão, 

como Delfim Neto e os empresários citados, aqui nós já vimos um exemplo. A nossa 

contribuição é no sentido de fazer avançar isso.  

Bom, nas pesquisas que nós fomos fazendo, nós fomos colhendo depoimentos 

que foram gravados em DVD. Esse do Zico, por exemplo, tem lá uma hora e tanto de 

depoimento de como, da história que ele contou dos irmãos dele, etc. E tantos outros 

que fizeram esses depoimentos.  

O que nós constatamos, que a perseguição aos companheiros da oposição era 

sistemática. Não importava sua capacidade, sua competência profissional, não 

importava o quanto eles contribuíam para produzir as riquezas do capital. Se eles 

tivessem uma ligação com o movimento, eles seriam dispensados. Eu fui simplesmente 

beneficiado com 18 demissões em 25 anos. Uns com 20, outros com mais, mas era 

assim que a coisa ocorria.  

E ao fazer esse levantamento, nós percebemos que era preciso ir além e procurar 

no Arquivo do Estado, documentos que pudessem nos ajudar. Por isso nós encontramos 

coisas importantes. Por exemplo, da COBRASMA, saiu foi, tem um documento que 
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mostra, no caderninho aí está mostrando, quem tiver ele na mão, pegar ele aqui, é o 

primeiro documento para pesquisar, que está escrito ali, esse documento mostra um 

pedido da COBRASMA no ano de 1965 para o DOPS fazer o levantamento de um 

conjunto de operários que trabalhava na fábrica, 1965, antes daquele ano quente de 

1968.  

Porque isso coincidia com a construção de comissão de fábricas, que foi a 

primeira na história do Brasil de um processo de organização dos trabalhadores, 

processo interno. E o que é curioso é que eles apresentam nesse dia um, que seria o 

Sebastião Pires de Oliveira, como chefe de vigilância da COBRASMA. Eles apresentam 

ao DOPS. Portanto, uma vinculação direta. E o DOPS vai responder depois dando o 

nome e o enquadramento de cada um dos funcionários que estão lá. Então esse é um dos 

primeiros documentos que nós estamos anexando.  

O segundo está relacionado com a Tecnoforjas, da zona leste, que enviou 

documentos, fichas cadastrais de uma quantidade de trabalhadores que participaram de 

uma greve. Mandaram para o DOPS, foram encontrados... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT  – O Albino é meu cunhado. 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Então, o Albino, cunhado dele, era um deles. 

Está aqui mostrando. Então, isso encontraram no DOPS. 

O terceiro documento, que é muito importante também, está ligado a uma lista 

negra do ABC. As fontes de informações estão aí colocadas claramente. Tem o caso 

também da Monark, da zona sul, que enviou também para o DOPS fichas de 200 dos 

seus trabalhadores porque tinham participado de uma greve. Estão lá as fichas cujas 

cópias algumas estão aqui para os senhores verem.  

E, finalmente, nós vamos ter uma lista negra organizada pela Associação dos 

Administradores, o pessoal de Santo Amaro, atual Associação Paulista de Gestores de 

Pessoas. E essa pessoa fez essa declaração, ela participou do processo. Está gravado isso 

por nós também.  
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E, finalmente, nós temos um documento sobre as mortes em uma das fabricas 

mais criminosas aqui da cidade de São Paulo, que foi a Lippert. Trabalhadores morriam 

lá dentro em acidentes, eram levados para fora e depois era dada a morte por qualquer 

outra razão. Uma quantidade enorme, e nós só temos uma lista, que vocês estão vendo 

lá, a partir de 1986. Fora as outras que nós não sabemos. Como ocorria isso? 

 

O SR. – Tinha um diretor do sindicato lá... 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Sim. Tinha diretor de sindicato lá dentro. Que 

mais? Mas como ocorria isso?  

A, digamos assim, a disciplina interna, o controle interno era feito por um 

delegado que morava lá na região e tinha ligação direta com o DOPS. Bom, então, a 

partir disso, a partir desses documentos, que endossa um pouco o que já foi apresentado, 

nós estamos dando essa contribuição e pedindo que, se possível, a Comissão da Verdade 

encabece por aí, porque nós queremos deixar claro aquilo que foi colocado aqui hoje 

várias vezes, havia ligação direta com os empresários da FIESP com o DOPS.  

Havia ligação direta dos empresários da FIESP com o DOI-CODI. E, tem o caso 

específico do companheiro Castro, como é que é? Odes de Castro, que declarou estar 

gravado isso também em DVD, que ele foi levado para o DOPS e do DOPS foi 

transferido para o DOI-CODI em uma das peruas da “Folha de São Paulo”, diretamente 

vinculado com esse trabalho da repressão.  

Então, o que nós colocamos, que é uma aparente contradição, que é só aparente, 

quiçá da natureza do sistema capitalista, é que aqueles que produzem as riquezas, são 

obrigados a se portar como carneiro. Não têm o direito de se sentirem como pessoas, 

seres humanos, que possam reivindicar seus direitos. A história do Movimento Operário 

é assim. E no Brasil, no tempo da ditadura, não foi diferente, foi muito pior. É preciso 

que essas coisas fiquem muito claras para que as atuais jovens gerações e outras que 

virão possam conhecer a história da luta dos trabalhadores no Brasil.  

Eu queria encerrar isso lembrando que estavam aqui presentes, não sei se ainda 

estão, alguns companheiros ligados à história de Perus. E um deles é o Salvador Pires, 
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que foi presidente da Frente Nacional do Trabalho e que participou também de todo esse 

processo de repressão.  

E lembrando também, hoje tem uma notícia que me chegou, que um 

companheiro, filho do Dermi Azevedo, o Dermi Azevedo estava preso comigo na 

mesma cela em 1974. O filho dele mais novo cometeu suicídio ontem. Esse menino, 

com um ano de idade, segundo seus pais, um ano de idade, foi torturado no DOPS para 

que os pais pudessem delatar a companheira que era responsável por um trabalho, a 

Maria Anilde, que era responsável por um trabalho junto a CNBB, sobre a questão da 

educação. E os traumas que vieram daí levaram esse jovem, agora com seus 40 anos, 

possivelmente, a ter uma vida muito conturbada e, infelizmente, suicidou-se.  

Muito obrigado, gente.  

 

O SR. – Você é o mais velho de nós aí, fala você. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu peço desculpas, 

Waldemar, o Anísio teve que sair, a gente ia chamar também o companheiro Anísio. 

Eu só queria complementar. Ô Neto, Sebastião Neto, complementa o informe do 

Waldemar.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Primeiro um esclarecimento da questão anterior, 

uma luta histórica do Movimento Operário em relação ao Sistema S, a estrutura sindical 

que mantém a FIESP. A FIESP fica, as Federações das Indústrias ficam com 7% dos 

atuais 13 bilhões por ano como taxa de administração do dinheiro do Sistema S. É 7% 

de 13 bilhões.  

Só quem melhor trabalha essa questão é a Suely Caldas, que é uma economista 

que não é bem Progressista e o Celso Ming. A esquerda não fala nada sobre isso. É uma 

questão muito séria, a CUT tem uma condição histórica de criticar que isso não tem 

transparência. Nós estamos falando então que eles têm para administrar livremente 
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alguma coisa que é hoje um bilhão e meio de dinheiro, um bilhão e pouco, livremente, 

sem controle.  

E tem um sistema cruzado que a Dra. Julia Graciano fez um baita dossiê, que ela 

foi funcionária do SESI, do SESC, entregou para a CUT há uns 20 anos atrás, sistema 

cruzado de contratação de consultorias. Então pode ser que esse funcionário do SESI era 

um funcionário prestando serviço para a FIESP e vice-versa. Então assim, eu tenho um 

funcionário aqui que me custa R$ 10 mil, pago pela folha do SESI ou do SENAC ou de 

qualquer uma, e empresto ele para uma instituição irmã com um contrato de R$ 1000, 

00 ou qualquer coisa desse tipo, ou o contrário. 

Isso é um, tem que lembrar aqui, quando o Skaf foi candidato a governador já 

tinham 37 ações por uso indevido de dinheiro do Sistema SENAI em propaganda 

política dele. Estou falando da coisa mais podre que tem no Brasil. Os caras falam do 

dinheiro das centrais sindicais, mas esse é o dinheiro que interessa. E quem nos disse 

isso foi o Sérgio Rubenstein, que é um baita consultor empresarial. Debate lá com o 

Pochmann, ele falou, olha, vocês ficam discutindo isso aí, o dinheiro que interessa é o 

do Sistema S. Esse é o dinheiro que nos interessa.  

E quando, esse jovem que foi presidente, o Lafer, como chama? O Piva, nós 

chegamos a um pré-acordo com ele na época, porque nós estávamos com força na CUT, 

ele dizia, legal, a gente publiciza o Sistema S, mas o acordo é o seguinte, o passado é o 

passado, morreu. Falou isso para a gente, reunião, reunião fechada. A gente publiciza, 

legal, porque a CUT tinha um movimento muito forte no sentido de tornar pública a 

gestão do Sistema S.  

Então nós estamos falando, quem anda reclamando de educação no Brasil, de R$ 

13 bilhões. Dinheiro público, Sistema S. Então a pista é, segue o dinheiro, sempre. 

Seguir o dinheiro significa saber quem contratava, quem pagava, que contrato esse 

cidadão visitava o DOPS tinha com a FIESP. A FIESP não pode simplesmente dizer, 

não, não era funcionário nosso, não era diretor nosso. Está mal explicada a questão. 

A segunda coisa muito, para complementar aqui, todos os documentos que estão 

aqui são do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Não sei se o Lauro saiu, mais uma 

vez eu queria agradecer a baita cooperação técnica. Nós podemos reclamar de tudo, mas 

não dá para reclamar do apoio que o Arquivo do Estado tem dado aos pesquisadores lá.  
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É uma coisa muito, para usar uma palavra hiper gasta, republicana mesmo. Só 

tem a foto aqui dos mortos da Lippert. Nós levantamos alguma coisa por volta de 30 

mortes na Lippert, mas nós não temos, aí se deveria buscar o registro no 35º Distrito, é 

uma coisa complicada, nós não temos estrutura para isso. Mas o que interessa aqui não é 

que são os mortos. Os mortos são problema de acidente de trabalho, ou trabalhista. O 

problema é que esse delegado que tem o nome aqui, o delegado 

 Bandeira, ele circulava dentro da Lippert com o carro da polícia. Então, se um 

trabalhador chegava bêbado, por exemplo, tinha um chiqueirinho dentro da Lippert, e o 

pessoal usava fuzil, fuzil com o cano cortado, é um negócio impressionante a Lippert. 

Mas tinha outras também que tinha coisa.  

Então, qual a ideia nossa aqui? O Waldemar vai protocolar formalmente, que 

nós temos as formalidades formais. O pedido que nós estamos fazendo são duas 

questões básicas. Que aquilo que nós já temos documentos, que sejam chamadas as 

empresas e as pessoas responsáveis aqui na Comissão da Verdade. Que já temos 

documento aqui, ou seja, uma ligação provada com o arquivo do DOPS, que essas 

fichas de empregados que estão aqui estão com carimbo do DOPS.  

A lista do ABC, o Elias está ali, é um que está nessa listinha, é do processo dele 

que ele foi buscar no Arquivo do Estado, é uma lista gorda. E o pessoal do ABC que fez 

a greve de 1980, Elias? Em várias anotações de companheiros, quem foi demitido 

naquela data não arrumou emprego mais no ABC. Por isso que todo mundo falsificava 

as carteiras. O próprio dia da anistia do Elias ele põe, essa carteira está modificada 

porque fui obrigado a fazê-la, etc. e tal. Então, aqui tem muita, o Albino, que é o 

cunhado do Zico, que está aqui nessa ficha da Tecnoforjas, ele denunciou para a gente, 

no vídeo lá no Projeto Memória que nós estamos fazendo para a Comissão de Anistia, 

vamos entregar até setembro o levantamento.  

Aí nós fomos no DOPS buscar pelos nomes nós tivemos os nomes de 40 presos 

nossos, está certo. E tinha, porque sempre o trabalhador fala, ah, eu não consegui 

emprego porque eu fui entregue. E tinha a do Albino, realmente. E tinha pior, tinha a 

ficha de registro de empregado. O Américo aqui, ele fez a pesquisa paralelo a gente, o 

pessoal da ex-convergência, não é? Vai falar depois. A ficha dele, do Mancha, estão 

nessas fichas da Monark. Então nós estamos falando desses fatos, então eu acho que a 

gente tem que chamar essas pessoas.  
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A Teresinha, eu vou falar um nome aqui, mas, a gente tirou o nome dela aqui da, 

a gente fez um protótipo, depois decidimos tirar a foto e o nome dela aqui. Mas é da 

empresa Sulzer, de Santo Amaro, a gente está se prevenindo, não está botando ela 

agora, quando chamar a gente põe, dá vídeo, dá tudo para Comissão aqui, mas ela era 

uma funcionária média, quando o cara não podia ir nas reuniões do RH, a gente 

chamava, que não era RH, era do Setor de Pessoal de Santo Amaro, então tinha a lista 

de quem não podia arrumar emprego na região. Nós estamos falando disso.  

Então, esses documentos, Adriano, a gente espera que possa contribuir. No caso 

do ABC, gente, tem um negócio grave, que é aqui essa pagininha junto da Monark, é 

que as empresas entregaram ao DOPS... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Põe na tela, tela por favor.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Cadê a Vanessa? Saiu para fumar? Cadê a 

Vanessa? Não é esse não, é outra página.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pega o microfone. Pega o 

microfone, Neto. Espera aí. Olha o microfone.  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, não, é uma coisa simples. Aqui é o 

endereço residencial do cidadão operário e aqui está ou a função ou a seção ou às vezes 

a empresa põe o nome dele na chapeira. Quer dizer, é uma informação que só uma 

empresa pode dar, só a empresa pode dar, o DOPS não tem essa informação.  

Só que a ficha está no DOPS. Nós estamos falando de centenas de trabalhadores 

do ABC. Centenas, não de dezenas e nem de uma fábrica, o sistema de cooperação 

mesmo. Então isso, isso que a gente pede que vocês, na medida do possível, que eu sei 

que o volume é muito grande, mas alguns casos mais escabrosos, chamem essas pessoas 

para esclarecer. 
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Nós pegamos no livro do Hélio Gaspari, “A Ditadura Encurralada”, a parte que 

ele conta a primeira reunião da caixinha que o Delfim organizou com o Gastão Vidigal, 

lá na antiga casa da Dona Veridiana Prado, que é aquele clube que está na esquina da 

Higienópolis com a Maria Antônia e Dona Veridiana e Marquês de Itu, acho, ou Major 

Sertório. Naquela pracinha tem um clube, ali foi feita uma reunião, o Gaspari conta a 

reunião, com várias confirmações, do Paulo Sawaya, de vários deles que participaram 

da coisa.  

Então achamos que o Delfim Netto seria uma boa pessoa para a gente perguntar, 

porque como ele é o cara, em Paris dos 10%, dos 15%, não sei de quanto era, de repente 

ele tinha até os 10% sobre a caixinha, não sei. Aí é sacanagem da minha parte. 

Sacanagem da minha parte. Mas, para quem nasceu pobre no Cambuci e ficou tão rico, 

não deve ser por acaso. Aquele é o menino pobre do Cambuci, os pais devem ter até o 

maior orgulho de ter criado ele e tal. A gente já foi saber a história dele lá. Então é isso.  

A propósito do que o Zico falou. Memorial. Eu queria lembrar com muito 

carinho aquela placa que tem lá no Memorial da Resistência, dos estudantes presos em 

Ibiúna. Nós queremos no mínimo, no mínimo fazer uma recuperação, uma placa, uma 

recuperação de todos os presos da greve de Osasco, todos. Estamos tentando levantar 

essa lista lá no Arquivo do Estado. Porque a gente busca a lista como? A partir dos 

nomes dos presos você puxa mais nomes de preso que está na mesma lista, que foram 

vários órgãos que prenderam. E no nosso caso, a gente quer ver se nesse livro publica 

pelo menos o nome dos presos desse arrastão de1974, Zico, todos presos, você, o Vital, 

Toninho, um monte de gente que foi preso pelas mais diversas razões.  

Então acho que é mais ou menos isso. Queria complementar o que nosso maior 

guru falou. O Anísio tinha um problema de rodízio, de uma reunião de trabalho, que o 

Adriano estava reclamando que ele não estava na Mesa. O Elias está ali, eu não sei se eu 

estou esquecendo, se está alguém lá que trabalha, o Joãozinho está ali e aqui todo 

mundo, o Delmar era o Alemão, que trabalhou no grupo mais consistente da Arno, que 

durou de 1966, 1967.  

Nós fomos um pouquinho mais, até 1980 tivemos um grupo organizado na Arno, 

foi dizimado, todo mundo foi demitido no final. Todo mundo tem história com a gente 

aqui, o Zico, esse aqui foi metalúrgico também. Só você não foi metalúrgico, Martinelli. 

Além do mais ainda é palmeirense.  
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Obrigado, gente.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Delmar, dá uma palavrinha. 

Fala um pouquinho, Delmar. 

 

O SR. DELMAR MATTES – Eu queria cumprimentar o companheiro Adriano 

e os demais por essa iniciativa. Eu acho muito...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Delmar Mattes, desculpa. 

 

O SR. DELMAR MATTES – Meu nome é Delmar Mattes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como você é meu irmão eu 

posso interromper. Ó, pessoal, antes que esvazie. Quarta-feira vai ter o lançamento do 

livro do Fernando Santa Cruz, sobre a vida do Fernando.  

O Zico estava falando da AP, da AP, da AP, da Ação Popular, então vai vir todo 

o pessoal da família Santa Cruz no lançamento da quarta-feira. Então é importante, 

vamos trazer a professora aqui da revista, ela foi embora, que também ela era da AP da 

Bahia, mas vai ser um dia muito forte, muito forte, muito importante da recuperação da 

memória do companheiro, desaparecido político, agora com a notícia que ele 

desapareceu lá no forno da Usina Cangaíba em Campo dos Goytacazes, então, quarta-

feira lançamento. Amanhã também tem uma audiência forte, que é do Aylton Mortati, 

do companheiro Aylton Mortati, Mas quarta-feira, lançamento da família Santa Cruz, do 

livro.  

Delmar, meu irmão, com a palavra. 
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O SR. DELMAR MATTES – Eu sou geólogo, e eu tenho uma situação um 

pouco peculiar em relação aos companheiros que me antecederam e outros, 

possivelmente, que vão depor, porque eu militava no movimento estudantil, era na 

época do PCdoB, depois entrei na ala vermelha, e quando ocorreram em São Paulo, na 

verdade eu já vim, estava no Mato Grosso trabalhando, por perseguição, por violência 

da repressão e eu tive que me deslocar para São Paulo. Chegando em São Paulo eu 

entrei na clandestinidade, e aí fiz uma opção, porque eu tinha duas alternativas, ou eu 

iria para o exterior, como exilado, ou ficaria no Brasil.  

E para ficar no Brasil, evidentemente, eu queria contribuir para derrubar a 

ditadura e achava que o melhor caminho era entrar na fábrica, porque eu tinha a 

esperança que, efetivamente, seria do Movimento Operário, que nós tínhamos uma 

transformação do Brasil, ele seria capaz de dar uns passos importantes para derrubada 

da ditadura, como foi demonstrado posteriormente, historicamente.  

De modo que eu vivi, na fábrica, uma situação muito peculiar. Eu estava na 

clandestinidade, tinha outro nome e a polícia, os órgãos de repressão, em todas as 

delegacias eu tinha o meu nome, eu era procurado, e assim mesmo eu fui trabalhar na 

fábrica, eu era operário. Imagina uma dificuldade para você fazer um movimento 

sindical, porque eu queria uma coisa muito mais do que o movimento sindical porque eu 

era comunista, eu era socialista, eu queria uma transformação profunda do Brasil. 

Muito bem. Então era uma dificuldade muito grande, inclusive eu não 

frequentava as reuniões da oposição, só meio acompanhava de fora, o Waldemar sabe 

muito bem, porque eu não podia me expor, era perseguido em toda, pelos órgãos de 

repressão e meu nome estava lá, enfim, inclusive recebia recado que se eles pegassem 

acabavam comigo e nessa situação mesmo eu topei. E eu fiquei, acompanhei as greves 

com essa dificuldade, trabalhei, a última fábrica foi na Arno, fizemos aquelas greves lá 

na Arno. Eu fazia aquilo com muito cuidado, com muita, muitos meandros para tentar 

não me expor muito, mas ao mesmo tempo dando força ao movimento.  

Eu não tenho, por isso, por incrível que pareça, minha casa foi invadida várias 

vezes, com tudo isso eu criei minha família, meus filhos, minha companheira me 

acompanhou todo esse período, e hoje eu sou muito grato, eu reconheço a todos, 

inclusive os companheiros da oposição que reconheciam essa situação, quem era, estava 

mais próximo de mim, sabia que eu não podia me expor muito.  
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Mas, o que eu queria, como não fui preso, e sabia que existia as repressões nas 

fábricas, nós sabíamos. Sabia que existia o DOPS, que o papel dele, o que eles faziam, 

isso a gente tinha pleno conhecimento. Mas eu não tive um caso próprio de demissão, 

porque eu passei nessas fábricas todas com esse cuidado e nunca fui preso. Nunca fui 

preso e também não fui demitido nas fábricas. Talvez isso seja um motivo de elogio ou 

vitória, de modo que eu não tenho um dado concreto aqui para contribuir com os 

companheiros da Comissão, mas eu queria fazer apenas duas observações.  

A primeira, eu acho que essa repressão toda ela começou com o Golpe de 1964, 

é bom lembrar. Nós todos sabemos. Porque quem montou o Golpe, o Golpe teve o 

apoio dos empresários, também apoio financeiro, e acima de tudo contou com o apoio 

do Governo Americano, na figura do embaixador Lincoln Gordon.  

Lincoln Gordon saia por esse Brasil afora articulando o Golpe, interferindo 

diretamente no destino do País. Era uma invasão direta na nossa autonomia, na nossa 

soberania, eles ajudaram organizar, inclusive no dia do Golpe, antes do Golpe já a frota 

americana já estava preparada, totalmente preparada se o Golpe não fosse vitorioso, 

para intervir.  

Eles criaram entidades como o IPES, o IBAD que arrecadava recurso e fazia 

propaganda, além de arregimentar o exército, já tinham feito, em parte, esse trabalho 

ideológico desde a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram todo uma articulação com os 

empresários, mandaram pessoas do Peace Corps, aliás, na figura, na palavra do próprio 

embaixador dos Estados Unidos, diz o seguinte, contamos com dezenas ou centenas ou 

milhares de pessoas próprias para apoiar o Golpe. Isso na declaração dele. Eu aqui estou 

meio despreparado, podíamos até consultar a fonte.  

Ou seja, eles preparam a famosa Marcha com Deus pela Liberdade, mobilizaram 

o setor conservador da igreja para apoiar o Golpe. Quer dizer, criaram uma opinião 

pública para derrubar o Governo João Goulart. Qual era o interesse? O Waldemar acho 

que abordou muito bem, havia um interesse estratégico dos Estados Unidos, e um lado, 

evidentemente, colocar o Brasil do lado dos Estados Unidos.  

Sabiam da importância estratégica que tinha o Brasil, nessa famosa frase, para 

onde vai o Brasil vai a América do Sul, vai a América Latina, pela sua importância 

política, em relação à África também, em relação à América como um todo, e tinha 
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também os recursos minerais que o país tinha, e era importante, estrategicamente, que o 

Brasil tivesse uma política alinhada com os Estados Unidos.  

E eles fizeram tudo isso, esse apoio dos empresários, a articulação com os 

órgãos repressivos, apoio do Exército, de modo que o que foi acontecer, em 1968, como 

nós sabemos, nós tivemos o Ato Institucional Número Cinco, onde a ditadura passou a 

ser mais, vamos chamar assim, mais agressiva e mais violenta.  

Mas foi um processo. Esse processo, na verdade, ele teve início com o 

movimento da legalidade, em 1961, quando o Brizola peitou para não ter o Golpe, 

resistiu, a partir daquele momento a direita do Exército, o Governo Americano, a CIA, 

começou a preparar o Golpe, e conseguiu em 1964.  

É bom lembrar, se não tivesse ocorrido o Golpe, o Brasil hoje seria muito 

diferente, porque o plano de reformas do João Goulart, está aqui o companheiro da 

CGT, era reforma agrária, entre outras, o programa de reformas, entre esses programas 

de reforma estava reforma agrária, reforma universitária, reforma urbana e muitas outras 

reformas, que essas reformas iam dar uma nova qualidade para o Brasil. Atrás desse 

plano do Jango, estava uma política de desenvolvimento nacional autônomo, esse que 

ia, efetivamente, dar um grande progresso para o país.  

Eu quero dizer que o processo, não podemos entender essa repressão unicamente 

a partir da década de 1970. Ela é um processo. Houve um endurecimento e esse 

processo todo foi acabar, evidentemente, só depois com a anistia. É isso só.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Grande Delmar.  

Pessoal, a gente organizou a Mesa do Movimento Operário, e são 16h, e eu 

queria, ainda mais que está ameaçando essa chuva, não queria me estender muito. 

Vamos tentar combinar o seguinte, vamos tentar terminar por volta de 17h, está bom? 

Pelo menos, porque veio gente de longe, gente para depor, e o Delmar já deu a deixa, eu 

acho que a gente, primeiro saudar essas duas figuras, essas figuras como Rafael 

Martinelli, Clara Charf, Elza Lobo, companheiros de tantos anos, Padilha, 

companheiros de tantos anos de luta.  
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Então, Rafael Martinelli, vamos lá pegar o começo aí da, toda vez que eu vou lá 

na Comissão da Secretaria de Justiça dos Presos da Anistia Estadual, tem lá o processo 

dos ferroviários.  

Martinelli, dá uma palavrinha, porque aí os outros também têm oportunidade 

cada um de falar um pouquinho. O companheiro Rafael Martinelli. 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Eu vou ser rápido porque, é como eles 

dizem, eu estou com 88, mais velho, tem história, tem não sei o que. Então, é a vida 

nossa sindical que começou desde 1941, veja você, então são quase 70 anos só de briga. 

É um problema sério.  

O companheiro, o último que falou agora, o último, ele deu mais ou menos os 

detalhes, que o problema da ditadura ela veio desde 1946, 1947, cassação do partido, 

quer dizer, é uma posição da influência do imperialismo americano já desde aquele 

começo. É uma preparação. Então, essas coisas a gente atravessou todo esse período. Eu 

sou da greve de 1949, então, veja você, vem vindo. Vem vindo, sindicato, cooperativa, a 

Federação Nacional dos Ferroviários, estou brigando até hoje.  

Eu costumo dizer com os companheiros, que eu ainda, eu sou ferroviário 70 e 

poucos anos lutando com o governo, com todos. Todos. Com o Lula, com o diabo, tudo 

mais. Acabaram com a minha área, então eu brigo mesmo. De 250 mil, hoje não tem 50 

mil, essa é a verdade.  

Então essas coisas faz com que a gente, historicamente, a gente sempre fomos 

políticos, essa é a verdade, então eu tenho processo de espionagem na ferrovia de 1950, 

aquela famosa greve de Minas Gerais, que as mulheres comandaram, então, essas 

coisas, então a gente vê os relatórios feitos pelos engenheiros, pelo Exército, já em 

1950, a espionagem na área militar, na área ferroviária, que é uma área estratégica do 

Governo.  

O Governo tem ódios, depois da ditadura foi um ódio em cima daquela categoria 

que era responsável por parar, fazer o diabo, estiva, portuário, essa é área que agitava 

mesmo, estivador. Então são coisas que, historicamente eu estou vendo ainda coisas que 

vão poder ajudar a Comissão nossa que, estou, eu estou acumulando.  
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Agora chegou para mim quase, há dois meses, quase uns quatro quilos de 

documentos lá de Brasília, da minha vida. Então são coisas que, possivelmente, mais 

tarde eu vou começar passar também para a Comissão da Verdade, entende. Essa é 

nossa preocupação.  

Devia sair até hoje, eu acho, algum aplauso, para um companheiro que está na 

Comissão Nacional, vamos dizer, na Comissão da Verdade ou Nacional, que está tendo 

uma posição que não é do Martinelli, que seria do Martinelli, aquela em que os militares 

vão ter que sentar na mesa, não é isso? E que vai ter que dizer quem é que mandava 

torturar, matar, estuprar as companheiras.  

Isso daí nós estamos querendo, e esse companheiro hoje no “Estadão” ficou 

claro. Você vê, ele joga a coisa mesmo pra valer. Quer dizer, é começando, é essa daí, 

nós estamos começando pegar toda a história nossa nacional. E ele é contra, inclusive, a 

história brasileira feita pelos militares para as escolas militares. Que educação é aquela 

que não houve ditadura, não houve nada, houve um governo... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem foi que falou isso, 

Martinelli? Você tem que dizer... 

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Dá uma raiva de ver certas coisas que eles 

falam. Tem que haver um história assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Martinelli, quem falou isso? 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – O seu membro da Comissão Nacional. Eu 

fui educado não guardar nome. Pode perguntar o nome, desculpa, eu não sei direito, 

então, mas é uma posição séria.  
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Quer dizer, é uma posição séria. Tem que fazer um livro histórico também para 

as escolas militares. Por que as nossas escolas tem uma história, o que foi a ditadura, o 

que foi que ela fez, e os alunos dessa escola militar eles têm a outra? Não, não houve 

ditadura, não houve nada, houve uma posição democrática contra...  

Essas coisas que a gente não gosta. Então eu digo, tem coisas que ainda nós 

vamos estudar e ver e colaborar para nossa Comissão. Espero um dia a gente ter mais 

tempo, porque hoje a gente está correndo aqui, não é isso? Cada um dos companheiros 

está se apresentando, quem é. 

Eu sou ferroviário, vamos dizer, meu pai ferroviário. Meu pai é de 1914 na 

ferrovia, quer dizer, era um Martinelli, não é aquele que já vendeu o prédio Martinelli, 

eu costumo até brincar, eu já vendi aquilo, aquilo estava me aborrecendo. Não.  

É Martinelli ferroviário mesmo, tudo, os sete irmãos ferroviários, eu gosto de 

todos eles, então, vem embora. Vêm greves, etc., etc., com posição, todos nós temos 

uma posição inicial de anarquista. Essa é a verdade, Dizem que eu sou meio radical 

porque sou meio anarquista. Não é. O problema é esse, é sério.  

Eu sou comunista desde 1941, porque a minha família já era também. Então, 

quer dizer, essa é uma posição que nós queremos acabar com a miséria, ter educação 

para todo o povo, ter esse direito de ter, comer pelo menos, não ver milhões não comer. 

A liquidação de milhares e milhares de índios no Brasil, quer dizer, é o tipo de coisa que 

nós sempre fomos educados para isso. Quer dizer, então esse princípio a gente vai, vai, 

vai. O meu pai já morreu, o Martinelli está com 88 anos, vai morrer, os meus filhos, o 

mais velho está já com 65 anos, eu não sei se vai ver esse socialismo ou essa coisa que 

nós estamos lutando, mas, esperamos um dia que a gente tenha essa coisa. 

Eu só queria agradecer os companheiros, elogiar o companheiro Adriano. 

Historicamente, eu vou dizer, os companheiros, que nem Adriano e outros meus aqui 

velhos, falou até um palavrão, Martinelli, você tem que deixar por escrito a sua vida. 

Então, parece que agora está já com 450 páginas lá. Não sei como quem vai assumir 

aquilo para sair, para ficar aí, calculando que um dia ou outro eu ir embora, mas tenho 

que deixar as coisas escritas.  

Então vai deixar coisas escritas, coisas que ainda não falei. Eu sou fundador da 

ALN, então não preciso dizer mais nada. Então, para chegar no ponto da fundação da 
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ALN, que briga nós tivemos dentro do partido, isso é uma coisa histórica, mas, o 

Movimento Operário é que sempre me, está na minha luta. Eu sou meio radical na área 

ferroviária. O pessoal diz, o Martinelli só fica na ferrovia. Mas é na ferrovia, a gente 

parava 250 mil homens e parava mesmo, o Brasil todo.  

Quer dizer, o meu processo que veio lá de Brasília agora, está no Pará, está no 

Ceará, está no Piauí, está o Martinelli tudo lá, está lá. Está lá. Todos esses arquivos, 

dizendo quem era o responsável. Quer dizer, o que é que eu vou fazer? É uma categoria 

minha, que eu até elogio, porque é uma categoria avançada, não digo meio 

revolucionária, chegou um tempo que era meio revolucionária. Então é isso daí.  

Eu queria elogiar o companheiro, com todo respeito, da oposição sindical, os 

metalúrgicos, vocês sabem disso porque, o ABC, que foi a flor das lutas operárias. É um 

histórico que o ABC merece, Santo André, essas coisas, porque, fora a ferrovia, uma é 

uma área que merece todo o respeito nas lutas operárias brasileiras.  

Eu não vou falar mais por que, aí eu tenho que arrebentar... 

 

O SR. – Tem que falar do ABC desde a década de 1950.  

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Eu sei. Da década de 1950, eu sou do ABC 

desde 1941, 1945, quer dizer. Então o problema é isso, quer dizer, a luta nós temos que 

estar sempre continuando, continuando, ver até o caminho de como pegar os 

torturadores, estupradores, os canalhas, onde estão os corpos dos nossos companheiros, 

onde está, é isso que nós precisamos. É um caminho nosso. (Palmas.) 

Eu costumo dizer o seguinte, porque tem cara que diz assim, não, Martinelli, a 

área deles é daqui, temos que sentar também do lado de lá. Nós sentamos a hora que 

eles quiserem. Estamos sentados aqui. Já fomos presos, torturados, arrebentados, os que 

estão vivos estamos aqui. Nós queremos que fique do lado de lá os torturadores 

também.  
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Aí eles vão dizer, eu obedecia ordem, quem mandava. Então diga quem era. Era 

o Médici, era o Geisel, os canalhas. Diga quem eram os chefes, com o próprio Governo 

da Argentina, que teve aquela coragem, que até me arrepia falar, quando o presidente da 

Argentina chegou e disse, tira aquele quadro do general lá, que foi presidente, canalha, 

da ditadura. Mandou, na frente dos militares, tira aquele quadro de lá, daquele cara que 

foi um torturador.  

Quando vai chegar esse ponto dos nacionalistas brasileiros, do militar, que eu 

conheço, eu tinha muitos amigos militares bons, que tentamos, junto com o Jango, que 

eu era amigo do Jango mesmo, para derrubar, para bater. Eu sou daquele tipo, nós 

tínhamos dois destroyers na época lá dos marinheiros. Se fosse o meu comando, eu 

disse assim, pega o canhão e mete uma bomba em cima do Lacerda, porque era o 

Lacerda na época. Eu era assim. Não fizeram isso eles tomaram o poder. Essa é a 

verdade. (Palmas.) 

Bom, não vai faltar oportunidade de a gente conversar. Obrigado pela presença. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Tomara que saia 

logo o seu livro.  

Vamos pela cronologia da idade e da militância. Salvador, dá uma palavrinha e 

depois o Domingos, pela memória dos químicos e o Américo fecha com a memória do 

operariado mais jovem, da memória da convergência.  

Salvador, senta aqui, dá uma palavrinha aqui.  

Salvador Pires. Esse aí também não está escrevendo um livro, mas tem história 

para caramba.  

 

O SR. SALVADOR PIRES – Boa tarde para todos aqui presentes. É uma 

satisfação muito grande, eu recebi esse convite do Adriano para vir até aqui. Estou aqui 

presente fazendo parte do coletivo do Projeto Memória e me sinto representando pelo 

que falou Waldemar e complementado um pouco pelo Neto.  
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Quero cumprimentar, Adriano Diogo, esse trabalho seu, e esta garra sua e essa 

visão que você tem de conduzir os trabalhos quando se discute a história da luta. Não é 

aqui que eu observo isso, hoje complementa. E senti um tanto revigorado quando eu vi 

você chamar a memória do Queixada, e com um dado ali sucinto, mas não perdeu a 

pista.  

Quando você, já na nossa sessão de audiência da Anistia lembra de Nelson 

Pereira de Jesus, e o Nelson Pereira de Jesus tem uma característica, que era um 

operário recentemente vindo do norte de Minas Gerais, um metalúrgico anônimo, e foi 

assassinado com três tiros a queima roupa pelas costas porque reclamava a diferença no 

pagamento de horas extras, no desdobramento da impunidade que significava aqueles 

tempos da ditadura. Acho que é isso que está aí colocado.  

Acho que a minha experiência está muito ligada, um pouco falou o Waldemar, 

falou o Zico Prado. Eu sou um operário metalúrgico aposentado. A minha militância se 

deu dentro da oposição metalúrgica de São Paulo, basicamente a minha vida sindical 

passou por aqui, e passou pela histórica Frente Nacional do Trabalho, depois Frente 

Nacional dos Trabalhadores e quando fala de Queixada, vem aqui à minha memória 

João Breno, vem à memória Sebastião Fernandes, vem à memória de Edgar Galo, vem à 

memória de Gino Rezzaghi, só para dar um exemplo desses caras, e eu tive a felicidade 

de conviver com eles.  

E quando fala dos Queixadas se fala da Frente Nacional do Trabalho, que eu 

diria que foi talvez o movimento pioneiro em uma atitude para-sindical que teve uma 

ação voltada para qualquer categoria de trabalhadores sem ficar preso às amarras da 

estrutura sindical. 

 Para vocês terem uma ideia, o movimento que foi capaz de fazer a denúncia 

contra o Governo Brasileiro no começo da década de 1970 pela invasão das direções 

sindicais. E naquela época você não encontrava sindicato, dirigentes sindicais que 

assinavam petição desta, e a OIT, ela precisava que alguém assinasse, que tivesse fé 

pública registrada enquanto associação, coisas desse nível, e a Frente Nacional era isto.  

E quando se colocava um convite desses, o Mário era muito caprichoso desse 

ponto de vista. Ele apontava o objetivo, mas apontava as possíveis consequências. Ele 

topava fazer esse tipo de coisa. Mário Carvalho de Jesus. 
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Da minha pessoa eu não quero estender nada, porque tive agora a pouco tempo 

anistia política e lá eu tive a oportunidade de apresentar um dossiê que veio da ABI, 

com 700 páginas e nesse material fiz um apanhado, levantei 113 momentos distintos, 

onde eu estava tratando de questões da luta das mais variadas e tinha um agente do 

Estado me perseguindo ali (ininteligível 3:12:46). 

Agora, Adriano e os companheiros aqui da Comissão da Verdade, e eu quero 

trazer aqui uma questão nessa linha, Adriano Diogo, que você vem trabalhando, que é 

uma coisa que eu não consigo engolir porque o sabor ainda continua muito amargo, que 

é o seguinte, vem no rastro da dominação das multinacionais, e vem no rastro, logo em 

seguida, do governo da ditadura, foi no Governo Sarney, mais precisamente no dia 27 

de dezembro de 1987, o massacre de Serra Pelada.  

Creio que tem aqui os mais idosos, o famoso garimpo de Serra Pelada, aquela 

trapaça, o Sebastião Curió, fiel servidor da ditadura, montou aquele esquema com o 

mais deslavado processo de contrabando de ouro. Num certo momento, aqueles 

garimpeiros são levados a fazer uma paralisação, ocupa a Ponte do Rio Tocantins em 

Marabás, essa ponte é por onde circula a ferrovia daquela mineradora japonesa que eu 

esqueço o nome daquele daquela mineradora, a mineradora mandou um recado para o 

Governo Sarney, desocupa aquela porcaria porque o minério precisa passar. 

O ministro da Justiça da época, não guardo o nome, faz um despacho pelo 

governador Hélio Gueiros, faleceu há pouco tempo essa desgraça, e o Hélio Gueiros 

manda sua Polícia Militar desocupar. E os caras foram para matar. Caia cadáver de 

garimpeiro no Rio Tocantins como se fosse jaca podre. Deve ter sido assassinado aí 

talvez duas dezenas de garimpeiros. Quem eram esses garimpeiros, se não a maior parte 

dos nossos irmãos nordestinos, dos nossos mesmos irmãos que foram fazer o ciclo da 

borracha naquele norte do País.  

No entanto, não se tem uma apuração disto. Não se tem uma apuração de quem 

foi o responsável de forma direta, e aqui tem um troço que para mim é muito triste 

constatar, que é o seguinte, foi a direita que matou, mas nós da esquerda não dissemos 

nada, gente. Nós não dissemos nada. Aquilo que eu digo, o sabor daqueles cadáveres 

não consegue descer.  
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Para não ser injusto, tem aqui três destaques, três deputados federais da época 

que foram lá tentar tomar conhecimento da questão, deputado federal Eduardo Suplicy, 

deputado federal Gumercindo Milhomem e o grande destaque, Waldemar, para o nosso 

velho e querido Olívio Dutra. Dutra foi à Marabá tentar fazer um levantamento. Depois, 

ao invés de voltar para o Rio Grande do Sul, veio a São Paulo dar uma satisfação a um 

conjunto de entidades de pouca expressão de massa, que tentou fazer o levantamento e 

denunciar aquilo a partir de São Paulo.  

E aqui tem ainda mais uma tristeza. A Frente Nacional dos Trabalhadores 

encabeçou aquele processo, nós quisemos trazer a CUT junto porque entendíamos sim 

que a CUT que tinha o nome, que tinha a força política, a CUT aceitou colocar o nome 

junto com a gente no dia do Ato Público da Praça da Sé, a CUT miou.  

Para não ser injusto mais ainda, teve um deputado dos Ganzer, Neto e o Manuel, 

nossos amigos, Avelino Ganzer, o irmão dele, deputado estadual, eu fiquei sabendo que 

ele abriu um processo, não se sabe para onde foi isto.  

A minha reivindicação porque o tempo é muito forte, que a Comissão da 

Verdade “Rubens Paiva” em parceria com a Comissão da Verdade Nacional encare essa 

questão. Encare. Não dá para engolir. E aqui eu quero fundamentar o seguinte, porque 

nós estamos discutindo crime de Estado, de um Estado repressor. Tudo aquilo que nós 

combatemos contra a ditadura ainda está muito pouco. Nós estamos adiando, 

levantando, mas o Estado vem seguida. É a multinacional que dá ordem ao presidente 

ou o presidente dá ordem ao seu ministro de Estado. É o ministro de Estado que dá 

ordem ao governador, governador que dá a sua PM a PM que vai e destrói. Então, não 

pode ficar impune.  

Obrigado, e uma vez mais, parabéns, meu camarada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fernando Lira. 

 

O SR. – Não é o Lira não.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Domingos Galante, em 

memória dos químicos. 

 

SR. DOMINGOS GALANTE – Domingos Galante, do Sindicato dos 

Químicos. Eu pertenci à diretoria de 1982 a 1989 e foi, o Sindicato ganhou, nós 

ganhamos a diretoria lá em 1982 a partir de uma oposição que durou aproximadamente 

de 1978 até 1982. 

É interessante as fala aqui porque, na indústria química eu acho que é mais fácil, 

são menos indústrias, indústrias grandes, é mais fácil de ver a repressão por listas, por 

exclusão de trabalhadores, aqueles trabalhadores que se manifestam com mais 

veemência, tudo, são taxados, são listados e, dificilmente voltam para a indústria.  

Então, naquele período da oposição, na década de... final dos anos 1970, começo 

dos anos 1980, os companheiros que forma sendo perseguidos nunca mais voltavam 

para indústria química. Isso daí, essa organização também era uma organização de RHs 

lá na zona sul que elaborava as listas e as mantinha. É a mesma, não é? É a mesma. 

O companheiro aqui levantou uma questão importante da preparação da ditadura 

militar, mas, na indústria química, você nota que não foi só a indústria metalúrgica que, 

no final dos anos 1950 com Juscelino, recebe investimentos grandes que vão montar 

essas indústrias automobilísticas já com outras tecnologias mais modernas. A indústria 

química também recebe uma imensa reformulação no seu capital e 1964 não deixa de 

ser simplesmente mais um passo do controle da indústria brasileira. Mais um passo. 

Porque não era possível, não era concebível para o capital americano, depois de fazer 

tanto investimento no Brasil, deixar o Movimento Operário, que tinha ligações com 

partidos fortes, que estava se aproximando do governo, via Jango e tudo mais, que o 

controle político pudesse mudar.  

Então a indústria química colaborou demais com a ditadura, colaborou demais 

com o Golpe militar, porque lhe interessava manter o controle estratégico dessa 

indústria nascente que hoje a gente conhece, a indústria química ela é a base de uma 

série, informática é praticamente só indústria química, uma série de processos químicos 

é que controlam todo esse universo industrial que nós temos.  
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E esse cuidado dos empresários em garantir de que suas fábricas não fossem 

atrapalhadas com manifestações ou com lideranças, isso fazia parte então dessa 

estratégia em que os metalúrgicos, inclusive as indústrias metalúrgicas também 

participavam.  

Então, a diretoria do Sindicato, na época, havia uma colaboração bastante 

estreita porque, não era só os metalúrgicos de São Paulo que tinha uma diretoria que 

colaborava, mas os grandes sindicatos de operários em São Paulo participavam, de 

forma indireta ou conivente, com os órgãos de repressão. Era muito, a Federação dos 

Químicos Estadual teve vários diretores presos, torturados, que retornavam ao trabalho 

depois de torturados. Não eram demitidos, eram diretores, ou diretores de base, 

retornavam ao trabalho para continuar a vigilância, que era essa vigilância que foi citada 

aqui, continuadas, precisamos saber onde esse cidadão está. Então a indústria química 

não foi exceção.  

E eu agradeço a deferência de ter sido chamado, estou muito inativo, agradeço a 

deferência do Adriano, mas também outras categorias... Da Comissão da verdade. Ele 

está me corrigindo que é a Comissão da Verdade.  

Nós temos organizado o arquivo dos químicos lá, fizemos uma longa 

recuperação, durou quase quatro anos e agora estamos em processo de início de 

informatização para também coletar dados.  

Então eu agradeço aqui a presença, muito obrigado.  (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, evidente que todos 

esses setores, os químicos fizeram um trabalho excelente da recuperação da memória, e 

tem um pesquisador, o Paulo Fontes, que é o que mais descreveu, mas hoje, não é, 

Domingos, o filme do Boris fez uma ressalva, que o Antônio Ermírio nunca contribuiu, 

mas não falou se o Zé Hermínio contribuiu ou não. 
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O SR. DOMINGOS GALANTE – Você viu só. É engraçado o Antônio 

Ermírio foi meu patrão. Eu tive muitos, e depois, como presidente do sindicato eu tive 

muitos encontros com ele, e pessoais, assim, durar horas e horas, aquelas greves 

enormes da Nitroquímica, e ele falava muito mal do irmão. Ele dizia, muito cuidado 

com o meu irmão. Comigo você pode conversar, mas não fala com ele. Você não sabe o 

que essa peça é, o que ele faz.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, para concluir, 

companheiro Américo Gomes.  

O Domingos vai ter outras oportunidades para vir depor, que o pessoal dos 

químicos organizou um ótimo trabalho da memória política e tal. Companheiro 

Américo Gomes, o mais jovem na sequência, mas quero falar de público, o e-mail dele 

vem como Américo Astuto, mas é o Américo Gomes, um trabalho excelente, excelente 

de memória política da recuperação do Movimento Operário, inclusive do Movimento 

do ponto de vista teórico.  

Muito obrigado, companheiro Américo. Evidente que hoje é só o início da 

apresentação, e você tem contribuído muito com a questão da memória.  

Com a palavra, Américo Gomes. 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Obrigado, Adriano. Sem dúvida alguma, essa 

possibilidade de a gente apresentar exatamente esse início dessa pesquisa que a gente 

está realizando, principalmente pegando essa polarização que existe entre o problema da 

época da ditadura, entre o Movimento Operário e a atuação da Patronal do 

Imperialismo, é um trabalho que a gente começou a fazer a partir da Comissão de 

Presos e Perseguidos Políticos da Convergência Socialista e está realizando uma série 

de atividades, inclusive eu queria fazer o convite público, vamos fazer uma atividade 

similar na sexta-feira, aqui no Hotel San Rafael, no Largo do Arouche, inclusive o Neto 

confirmou que vai estar presente lá com esse mesmo tema, que é exatamente, que vai 

ser uma reunião da Central, da CSP- Conlutas, onde a gente está introduzindo esse 

debate.  
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Porque é necessário para a formação, digamos assim, do conjunto dos dirigentes 

sindicais sobre esse tema sobre o que aconteceu na época da ditadura. E a gente está 

trabalhando também com a instauração de duas Comissões da Verdade, uma Comissão 

da Verdade do Sindicato dos Petroleiros de Sergipe, Alagoas, que trabalha junto com o 

pessoal do Rio de Janeiro.  

Nós vamos instaurar essa Comissão agora no dia 7 de março, com a presença da 

Representante da Comissão da Verdade Nacional, a Dra. Rosa Cardoso. Vai estar 

também o Dr. Cézar Britto, que foi presidente da OAB e também está feito o convite 

aqui a vários companheiros. Vai ser às 18h. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Américo, já que 

interrompeu o Rafael, que é o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, era da 

Convergência. Você podia motivá-lo para a gente ter uma Comissão da Memória 

Política dos Trabalhadores das Indústrias do ABC. 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Ah, do alicerce. Mas esse é um objetivo. 

Estamos tentando também fazer, não só em São Bernardo, mas em Santo André. Mas 

onde nós vamos instaurar, porque também já existe acordo, é lá em São José dos 

Campos, que também vamos fazer em maio.  

E todo objetivo tem a ver com isso que foi tocado aqui. Logicamente, é isso que 

a gente insiste, assim, nós temos alguns representantes aqui que são importantes, está a 

Marisa, que foi da Brasimet, metalúrgica, o Alexandre Leme, que foi da Comissão de 

Fábrica da Ford e o Danilo, que foi um dos dirigentes da greve da Scania de 1978, que 

está aqui presente também.  

Bom, e o objetivo parte exatamente disso, veja só, a gente insiste nisso, a 

ditadura era uma ditadura de classe e era bancada fundamentalmente pelo imperialismo 

norte-americano. Todos os planos que foram feitos aqui, toda trama do Golpe teve a ver 

com o departamento do Estado, com a Embaixada dos Estados Unidos, como foi citado 

aqui, e isso, houve uma operação comum, que era a Operação Brother Sam, que 

inclusive o imperialismo norte-americano já preparou seus navios para sair do Panamá 
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para vir para a costa brasileira no caso de existir resistência do Movimento contra o 

Golpe militar.  

E isso tem a ver porque existia esse envolvimento das grandes multinacionais 

nisso. Não é à toa que um dos primeiros presentes que o Governo Castelo Branco dá 

para o imperialismo, para os patrões, é em 1966, com o fim da estabilidade no emprego, 

a instauração do fundo de garantia, foi o grande presente para Patronal. Porque a partir 

daí os trabalhadores, ao perderem a estabilidade ficaram reféns na mão da patronal e se 

criou esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que, digamos assim, foi uma 

grande poupança para aplicação inclusive nessas grandes indústrias que estão aí.  

Então isso eu acho que é muito importante, eu acho que é fundamental, como 

primeiro passo, porque nós defendemos que não só nós temos que apurar a verdade e ter 

a memória, mas também tem que ter a punição desses, não só os agentes de Estado, mas 

também dos financiadores da campanha. Isso é fundamental.  

E é por isso que a atuação nossa na Comissão é ver quem eram os trabalhadores 

que foram prejudicados pela ditadura, esse é um levantamento que nós queremos fazer 

nos setores, agora, também, quem eram os infiltrados que existiam, porque dentro da 

Petrobrás existiam infiltrados que faziam o serviço de deduragem para a ditadura, como 

também algumas fábricas metalúrgicas.  

Nós, por exemplo, identificamos um na Mannesmann agora em Belo Horizonte, 

Contagem e, como eu disse, o problema dos financiadores, porque veja só, como você 

citou aqui, a OBAN na verdade era uma operação paramilitar e foi financiado pelo 

grande capital aqui da FIESP para fazer essas operações que eram absolutamente 

ilegais. Mas não é só isso. Por exemplo, quem é que patrocinava, de onde saia o 

dinheiro da Casa da Morte em Petrópolis? De onde saia o dinheiro para o sítio do 

Fleury, chamado 31 de março. Quem comprou isso? De onde saiu o dinheiro para se 

comprar isso?  

O próprio Cláudio Guerra, no seu livro, diz que, por exemplo, os agentes do 

Estado tinham contas clandestinas nos bancos. Ele cita diretamente o Banco Mercantil, 

onde eles tinham uma conta clandestina para receber o dinheiro dos aportes dos 

caixinhas que eram recolhidos para abastecer. 
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O SR. RAFAEL MARTINELLI – E os 175 milhões do Tribunal Regional que 

era tesoureiro da Operação Bandeirante. Está lá o velhinho lá na casa dele... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone.  

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Está lá na casinha dele. 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Não, exatamente. É esse clima que dá porque são 

muitas denúncias. A ligação do imperialismo norte-americano, por exemplo, o problema 

do Magalhães Pinto, que era o dono do Banco Nacional, com aquele que era o 

representante militar aqui no Brasil, o Vernon Walters, que depois ficou comprovado 

que era agente da CIA e tudo mais e que trouxe o Dan Mitrione, bancado pelo 

Magalhães Pinto para treinar a Polícia Militar de Minas Gerais nas operações de tortura 

e tudo mais. 

Então, quer dizer, todo esse tipo de operação e essa vinculação, em primeiro 

lugar, tem que vim a público. É necessário que o conjunto da população e do povo 

brasileiro saiba quem é que bancou isso e quem ganhou com a ditadura militar, que é 

isso que você citou, aqui tem gente que está ganhando até hoje.  

Por exemplo, o Sebastião Camargo, que é citado na apresentação que foi feita, é 

da Camargo Correia, e a Camargo Correia está até hoje fazendo grandes contratos. Ou o 

Norberto Odebrecht, que era amigo de vários ditadores também e que a sua empresa até 

hoje continua fazendo esses contratos. E digo mais, a Ultragaz, que hoje está em 

parceria com a Petrobrás, construindo indústria no polo petroquímico lá da COMPERJ, 

por exemplo, no Rio de Janeiro, quer dizer, mantém ligações inclusive com as estatais 

brasileiras e levando vantagem nisso.  

Então, nós queremos, nós achamos que tem que ser colocado isso a público, 

mostrar que esses grandes empresários estão ganhando dinheiro até hoje e alguma coisa 

tem que ser feita, porque não pode ser que os caras agiram assim na ditadura, ganharam 
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muito dinheiro, “Folha de São Paulo”, como se disse aqui também, certo, e até hoje 

continua ganhando. Então acho que esse é um trabalho fundamental. 

Por fim, por causa do tempo, queria apresentar já um início desse trabalho que a 

gente está fazendo. Alguns documentos que a gente quer apresentar para a Comissão da 

Verdade aqui no Estado de São Paulo, entende, depois a gente até faz as formalidades, 

mas apresentar aqui, entregar para o Adriano, nesse sentido, por exemplo, a relação dos 

bancários inclusive que foram presos na greve de 1979.  

Uma listagem que foi feita entre a Polícia Civil do Estado e os banqueiros. Da 

mesma forma, a listagem da mesma greve que foi feita pelo órgão de inteligência do 

Exército. Aqui também documentos, onde a Petrobrás informava os aparatos de 

repressão sobre os seus funcionários. Um outro documento que é da Telebrás, que 

informava, para vocês terem uma ideia, é Assessoria de Segurança e Informação e 

responde aos pedidos de buscas que são feitos pelos aparatos de repressão.  

A Embratel, mesma coisa nesse sentido. Lembrando que todos esses documentos 

também foram obtidos no Arquivo do Estado, que também está fazendo, é como o Neto 

falou. Assessoria de Segurança e Informação da Embratel. Infiltração comunista no 

setor de administração pública. Esse é o relatório que a Embratel fazia para os aparatos 

de repressão. Das empresas metalúrgicas de Minas, também um relatório. 

O Neto citou as fichas da Monark, que eram entregues para o DOPS, inclusive, 

como ele disse, a minha está aqui, a do Mancha e do Japonês, tivemos lá o Toni, na 

greve de 1982 na Monark e ela fornecia diretamente os aparatos de repressão, toda 

relação, como ele disse, tem 250 fichas, não é isso?  

Vocês imaginam, na época a fábrica tinha três mil e 500 trabalhadores, 

entregaram 250 para o DOPS. Então é isso, esses documentos todos que mostram, aqui 

tem um também das Tintas Coral, da Cofap, que também entregava as suas fichas com 

os aparatos de repressão.  

Então eu acho que, no sentido também que o Neto falou, que o Waldemar falou, 

já com isso é possível se iniciar uma investigação da Comissão da Verdade para 

chamar, para ver o que é que se fazia com relação a isso, e nós vamos fazer essa 

investigação, ajudando esse trabalho na Comissão da Verdade, trazendo fatos e tal, à 

medida que a investigação vai evoluindo, as novidades que vão aparecendo, porque nós 
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achamos que é fundamental, eu encerro com isso, o Brasil hoje precisa de memória, 

precisa da verdade, sem dúvida nenhuma precisa de justiça. Nós precisamos fazer 

justiça nesse País.  

É isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Américo, antes de a gente 

encerrar, eu queria lhe pedir, embora não está coberta pela Comissão da Verdade, faz o 

relato de São Carlos. 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Então, nós também estamos desenvolvendo esse 

trabalho, que eu tinha falado com o Adriano, que tem a ver com todo um projeto que foi 

feito, na verdade, da ditadura, que se chama Operação Lótus. A Operação Lótus foi 

construída na época que, eu acho que vários aqui acompanharam, quando a partir de 

1973, 1974, se tirou de, o processo da abertura política teve ligado também ao 

extermínio das organizações de esquerda, então, o extermínio de organizações como o 

PCB, ALN, ALN foi antes, a AP e também entrou esse problema da Convergência.  

E, investigando esses arquivos nós estamos vendo que esse problema da 

Operação Lótus ele não acabou só com a ditadura. Ele continuou, inclusive hoje nós já 

temos informações até 1991, onde a Operação Lótus se manteve, dados e tal e coisa, 

porque, esse é um problema, existe a manutenção dos aparatos de repressão que 

existiram antes.  

Nós estamos acompanhando essa evolução roda para chegar exatamente no 

assassinato dos nossos companheiros, em 1994, que foram José Luís e Rosa 

Sundermann, que eram dirigentes do Movimento Sindical, tanto o Zé Luís dos 

Funcionários da Universidade, a Rosa, uma dirigente política da Convergência, e que 

foram assassinados na sua casa, brutalmente assassinados, e nós estamos fazendo esse 

link que tem a ver exatamente com essa continuidade do aparato de repressão e as 

perseguições que inclusive existiram, não só contra a Convergência, mas outros.  

Por exemplo, esse problema, tecnicamente, vamos dizer assim, o Salvador falou 

da greve, da mobilização que houve em 1985, mas digo o seguinte, tecnicamente, a 
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ditadura acabou em 1988. Agora, logo depois, um mês e meio, dois meses depois teve o 

massacre da CSN. E o que é que significou isso?  

Significa isso, que a estrutura, nós, digamos assim, foi uma vitória, logicamente, 

dos trabalhadores da população brasileira, da queda da estrutura, mas nós precisamos 

acabar com as instituições que foram criadas pela ditadura, que se mantém até hoje, 

desde o seu Corpo Legislativo e dos seus aparatos de repressão também. Então, eu acho 

que isso faz parte, o projeto é apresentar, nós estamos trabalhando isso, também 

apresentar na Comissão da Verdade um relatório com relação a isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos indo para o 

encerramento, porque as pessoas aguardaram, disciplinadamente até o encerramento. Eu 

quero pedir desculpa do atropelo do início para tentar fazer a recomposição da memória 

do Movimento Operário. 

Salvador, eu queria lhe dizer o seguinte, tem um companheiro chamado Enzo 

Luís Nico Júnior, tem um outro, Everaldo Gonçalves, que mapeiam tudo sobre o Curió 

pós, e está à companheira Petit aqui, da família Petit, dos desaparecidos do Araguaia, 

Curió pós-ditadura, deixa eu falar direito, Curió pós-ditadura. O Delmar é geólogo, 

vamos incluir ele nessa Comissão.  

O Curió, o Curió, até hoje, até hoje é o maior controlador dos garimpos da 

Amazônia. 

 

O SR. – Ainda? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hoje. Hoje. Só não vou 

poder falar no microfone quem são os dois grandes protetores, os grandes dois políticos 

protetores da região norte que o acobertam e dão as concessões dos garimpos para ele 

explorar livremente e circular com essas mercadorias pela Amazônia.  

Não é muito difícil, os dois são do mesmo estado. Então, Salvador, meu querido 

Salvador, e um manda para chuchu lá no Ministério. 
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Então é o seguinte, Salvador, o Curió é o maior exemplo de crime continuado. 

Porque além da questão do Araguaia, ele vai para Serra Pelada, monta aquele garimpo 

todo, além do pessoal que morreu nesse dia que você se referiu, morreu o tempo todo. É 

o maior exemplo de trabalho escravo no século XX.  

E, repito, ele continua controlando, por isso que garimpo não tem controle, por 

isso que garimpo não tem controle. Aquele livro do rapaz, Leonêncio Nossa, embora ele 

tenha aderido muito às teses do Curió, tem coisas muito interessantes lá. Mas isso é uma 

coisa que o povo brasileiro, porque até hoje, Sebastião Curió é um dos maiores 

mineradores da Amazônia. Um dos maiores mineradores.  

Então, vamos lá. Agradecendo, viu, companheiros, vocês que se dedicam 

praticamente, Neto, Astuto, Domingos e Waldemar, todos os companheiros da oposição 

que se dedicam a isso, você precisa contar essa história dos Queixadas. Você viu, já vou 

falar, já vou falar, Amelinha. Você viu que aquela terá de Americana, que o pessoal do 

MST era para ser despejado, que deu para salvar aos 47 do segundo tempo, era dos 

Abdalla, era terra do, aquele povo lá, como é que é o nome do... 

 

O SR. – Todo Parque Anhanguera. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Além do Parque 

Anhanguera, agora, aquele povo que estava lutando, acampamento Milton Santos, 

assentamento Milton Santos. É terra do Abdalla. E vocês sabem que a maior 

desapropriação do Brasil... 

 

O SR. – Parque Anhanguera. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Foi do Parque Vila- 

Lobos. Um dia a gente conta como é que foi desapropriado. O José Eduardo queria 

ganhar do Villa-Lobos desapropriando o casarão da Paulista. Não conseguiu, porque 

senão ia gerar o maior precatório do Brasil. O maior precatório do Brasil chama Parque 
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Villa-Lobos. Eu também não posso dizer os três políticos que fizeram a negociação para 

comprar aquele terreno dos Abdalla.  

A Amelinha vai dar um informe final. 

Dando continuidade ao fechamento, só o fechamento das datas. Ivan, muito 

obrigado, companheiros do Arquivo. Vários companheiros se referiram a mim, eu só 

estou coordenando. O trabalho é a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. É um 

trabalho conjunto do Ivan Seixas, da Amelinha, do Renan, da Tais, da Tatiana, do Koba, 

da Vivian e, se eu não cometi nenhuma injustiça, conclua, Amelinha, por favor.  

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES– Eu só queria concluir 

mesmo com as propostas. Primeiro eu queria pedir autorização para todas as pessoas 

que prestaram depoimentos aqui, que essas informações pudessem ser usadas para 

subsidiar o relatório que essa Comissão deve produzir. Que essa Comissão é um braço 

da Comissão Nacional, então deve encaminhar esse relatório aqui para Comissão 

Nacional. Essa é a primeira questão. 

A segunda questão acho que ficou muito, eu agradeço muito a contribuição de 

cada um dos sindicalistas aqui, não é. Foi extremamente importante, e ficou muito 

confirmado toda denúncia que o Ivan trouxe aqui em relação aos livros do DOPS, que 

tem a presença, tem a participação do representante da FIESP e a participação direta do 

cônsul dos Estados Unidos na época e isto é importante que a Comissão aqui, junto com 

a Comissão Nacional, faça a convocação dos representantes da FIESP para facilitar a 

investigação. E também faça a convocação dos representantes do Consulado para que 

possa fazer os devidos, fortalecer esse processo investigatório, porque aqui nós temos 

que estar avançando nesse processo de encontrar a verdade. Nós estamos buscando a 

verdade. Eu acho que todo mundo aqui contribuiu muito. 

E, por último, eu só queria lembrar que, hoje eu estou emocionada, desde ontem, 

que eu vi, pela primeira vez, olha, nós trabalhamos, eu sou da Comissão de Familiares 

de Mortos e Desaparecidos Políticos, e tem um desaparecido político que nem a foto 

dele nós tínhamos. Há muito tempo nós buscamos informação, que é o Francisco 

Manoel Chaves, um negro, marinheiro, chegou a ser marinheiro e que, até nós 
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descobrimos que ele era mineiro, porque a gente achava que ele era carioca. Sempre nós 

trabalhamos com essa ideia.  

E está ali à foto dele, eu acho que está ali, aquele homem negro, que foi 

guerrilheiro do Araguaia e lá, com 66 anos, eu acho que até menos, mas vamos, 66 

anos, ele foi assassinado e é desaparecido até hoje. Nós buscamos restos mortais, parece 

que nós vamos encontrar esses restos mortais. Parece que o dele nós vamos ver se, é 

uma grande vitória, porque tem muitos anos que nós buscamos o rosto dele. Ele é um 

desaparecido sem rosto. E agora ele tem um rosto. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado a todos. Amanhã 

a sessão começa a que horas, Amelinha, à tarde? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES– Às 10h.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Às 10h. Danilo, eu também 

quero lhe agradecer pela contribuição. Amanhã às 10h. Aylton Mortati, obrigado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

18/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vou ler uma breve nota 

que nós fizemos aqui pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, a família de 

Carlos Alexandre Azevedo.  

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva presta nesse 

difícil momento seu total apoio e solidariedade a Darcy, Luzia e Dermi Azevedo e toda 

a família de Carlos Alexandre Azevedo que se suicidou na madrugada de ontem, 

17/02/2013 com uma overdose de medicamentos. Carlos Alexandre Azevedo foi preso 

com os seus pais quando estava com apenas um ano e oito meses de idade, no dia 14 de 

janeiro de 1974, levado ao DOPS, notório centro de torturas e extermínio, foi submetido 

a violências físicas, psicológicas que não se pode estimar o quanto contribuíram para a 

constituição da sua personalidade, marcada pela fobia social e pela depressão. Como diz 

seu pai, Dermi Azevedo, o suicídio era o limite de sua angústia. Carlos Alexandre ou 

Cacá como era carinhosamente chamado tinha 37 anos. Os efeitos da ditadura ainda 

custam muito a essas pessoas que foram diretamente atingidas pelo terrorismo de 

Estado e, portanto, a toda a sociedade brasileira. O trabalho de elaboração desses 

traumas, tanto do ponto de vista extremamente subjetivo quanto social demanda a 

verdade, a justiça, a reparação. Tarefas urgentes de um Estado que se pretenda qualificar 

enquanto democrático.  

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, Estado de São Paulo. 

Então, essa nota, o Movimento Nacional de Direitos Humanos também emitiu 

nota a respeito, e também vou ler brevemente um texto do próprio Dermi.   

‘Meu coração sangra de dor. O meu filho mais velho, Carlos Alexandre 

Azevedo, suicidou-se na madrugada de hoje, com uma overdose de medicamentos. Com 

apenas um ano e oito meses de vida, ele foi preso e torturado, em 14 de janeiro de 1974, 
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no DOPS paulista, pela “equipe” do delegado Sérgio Fleury, onde se encontrava preso 

com sua mãe. 

Na mesma data, eu já estava preso no mesmo local. Cacá, como carinhosamente 

o chamávamos, foi levado depois a São Bernardo do Campo, onde, em plena 

madrugada, os policiais derrubaram a porta e o jogaram no chão, tendo machucado a 

cabeça. Nunca mais se recuperou. Como acontece com os crimes da ditadura de 

1964/1985, o crime ficou impune. O suicídio é o limite de sua angústia. 

Conclamo a todos e a todas as pessoas que orem por ele, por sua mãe Darcy e 

por seus irmãos Daniel, Estevão e Joana, para que a sua/nossa dor seja aliviada. 

Tenho certeza de que Cacá encontra-se no paraíso, onde foi acolhido por Deus. 

O Senhor já deve ter-lhe confiado a tarefa de consertar alguns computadores do 

escritório do céu e certamente o agradecerá pela qualidade do serviço. Meu filhinho, 

você sofreu muito. Só Deus pode copiosamente banhar-te com a água purificadora da 

vida eterna. Seu pai, Dermi Azevedo.’ 

Bom, vamos lá. Hoje nós estamos instalando digamos assim, o conselho político, 

o conselho de acompanhamento da Comissão da Verdade. Por que instituir esses 

conselhos? A Comissão da Verdade não pode ser vista como um movimento isolado da 

sociedade. Ela é um produto de uma luta. Então, nenhum Estado brasileiro, nenhum 

Partido Político, nenhum Governo pode ser única e exclusivamente o canal de 

representação da sociedade. A Comissão da Verdade, tanto a nacional criada na forma 

da Lei como as estaduais e municipais como de Bauru, Santos e outras tantas que estão 

sendo criadas no Estado, tem a função de drenar, de abrir e canalizar toda a ordem da 

OAB representada aqui pelo Dr. Vaz Garcia, Ton Fon, as da USP, São Francisco, todas 

essas iniciativas são um produto da luta da resistência do povo brasileiro. Desde o golpe 

o povo brasileiro luta, resiste e agora começa a contar sua história. Então, a ideia de 

criar esse conselho na sociedade civil de acompanhamento dos trabalhos tanto da 

Comissão Estadual quanto das outras Comissões e da Comissão Nacional é uma coisa 

importante, porque a sociedade, a Comissão da Verdade não pode ser vista como um 

conjunto de especialistas, de notáveis, de pessoas que não têm uma convivência com a 

sociedade. A Comissão da Verdade tem que ser fruto da sociedade e da história. Por 
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isso que a importância de duas pessoas como Ivan Seixas e Amelinha Teles tem 

praticamente o coração da Comissão da Verdade Estadual.  

Então, eu quero ver se tem condições até de projetar na tela o nome das pessoas 

que compõem, mas se não tiver não tem problema nenhum. Nós vamos registrar as 

presenças das pessoas que estão aqui hoje e eu até pediria, nessa formação inicial da 

Comissão Estadual da Verdade, do conselho político e do conselho construtivo, do 

conselho de acompanhamento da Comissão, a gente convidou a Fátima Nassif pelo 

Conselho Regional de Psicologia, mas que está representada aqui pela Dra. Dodora, o 

Airton Soares, o Alípio Viana Freire, o Américo Astuto Rocha Gomes, advogado, do 

Núcleo de Preservação da Memória Política da Convergência Socialista. A Ângela 

Mendes de Almeida, do Coletivo Merlino, Dom Angélico, Sândalo Bernardino, o Sr. 

Arivaldo Padilha nosso companheiro da resistência dos protestantes, Antonio Donizete 

Ferreira advogado, Antonio Sérgio do Departamento de Documentação e Informação, 

Antonio Magalhães Junior Procurador Chefe da Assembleia Legislativa, Aton Fon 

Filho, advogado, Augusto Camargo, Sindicato dos Jornalistas, Cândida Guariba, Frente 

do Esculacho Popular, Carlos Humberto Ungaretti Dias, Gestor da Divisão do Acervo 

Histórico da Comissão da Verdade de Bauru, Catarina Pedroso, Cordão da Mentira, 

Clara Charf, Associação de Mulheres pela Paz. Claudio Adolfo Martins Razzi, 

Procurador da Assembleia Legislativa, Crimeia de Almeida, Comissão de Familiares e 

Mortos Desaparecidos, Daniela Cembranelli, Defensora Pública, Deisy Ventura, 

Professora da Universidade de São Paulo, Dulce Muniz, Teatro Studio 184, Eduardo 

Valério Ministério Público de São Paulo, Fernando Moraes Jornalista, Flavia Trevisan, 

Procuradora do Estado, Frei João Xerri, Frade Dominicano. Gilberto Bercovitch, 

Comissão da Verdade do Vale da Verdade da São Francisco, Hector Keiti Satudi, 

Procurador da Assembleia Legislativa, Idibal Pivetta, advogado, Cezar Vieira, 

advogado, Igor Fuser, Professor da Unifesp e Jornalista, Ivo Mesquita, Pinacoteca do 

Estado, José Damião de Lima Trindade, nosso companheiro Procurador, Juliana 

Cardoso Vereadora, Comissão Wladimir Herzog da Câmara Municipal, Kátia Felipini 

Neves, Memorial da Resistência, Kenarik Boujikian, Comissão da Verdade da 

Associação dos Juízes pela Democracia, Lauro Ávila Pereira, Arquivo Público do 

Estado, Lira Lee, Levante Popular da Juventude, Márcio Sotelo Felipe, nosso 

companheiro Procurador do Estado, Sra. Margarida (ininteligível) Comissão de Justiça 

e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Mariluci Moura, companheira Revista FAPESP, 
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Mario Sergio Duarte Garcia, Presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo, 

Marlon Weiser, Grupo de Trabalho sobre Justiça de Transição do Ministério Público, 

Maurílio Maldonado, ILP, Professor Milton Bellintani, Jornalista, Pádua Fernandes, 

Professor Uninove, Pedro Pomar ADUSP, Rafael Martinelli, Presidente do Fórum dos 

Ex-Presos e Perseguidos Políticos, Renato Simões, Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos de Campinas, Rosalina Santa Cruz, Campanha pela Comissão da Verdade 

PUC e USP, Sebastião Neto, Oposição Sindical Metalúrgica, Estefani Morim, 

(ininteligível), Vladimir Saqueta, Associação dos Amigos do Arquivo Público, 

Waldemar Rossi, Pastoral Operária, Iuri Carrajelescov, Procurador da Assembleia 

Legislativa, Grupo Tortura Nunca Mais, Comitê Paulista para Memória da Verdade e 

Justiça, Comissão da Verdade de Santos, Cesar Antonio Alves Cordaro, advogado.  

Eu, antes de abrir a palavra para as pessoas que aqui compareceram, quero 

passar a palavra para o Ivan e para a Amelinha, que fizesse algumas considerações para 

os nossos convidados.   

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Antes de mais nada, só para acrescentar que a 

Comissão da Verdade de Santos é presidida pelo nosso amigo Vereador Evaldo 

Stanislau que está aqui presente, e eu acho que a ideia desse conselho consultivo, 

conselho de acompanhamento que o Deputado acaba de falar, para nós é muito 

importante porque a grande preocupação é de transparência e participação. Então, a 

ideia que o Adriano teve de se criar esse Conselho para nós é fundamental porque só 

com a participação da sociedade, só com a união e principalmente a fiscalização que se 

pode ter uma coisa transparente e verdadeira. Porque a Comissão da Verdade ou a 

verdade melhor dizendo, ela não é colocada de cima para baixo e as pessoas tem que 

aceitar como sendo à verdade. A verdade é construída a partir do trabalho de todos nós, 

a sociedade. E essa ideia de participar da Comissão da Verdade não é uma reunião em 

que nós todos desse Conselho vamos participar uma vez a sei lá quanto tempo. É a 

participação efetiva. Nós vamos estar fazendo rodízio para que todos possam participar 

de uma ou de todas as audiências públicas. Nós temos programadas para até o final 

desse semestre tantas audiências quantos casos que nós temos, que são 154 casos, que 
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são de paulistas que morreram ou desapareceram, ou pessoas de outros Estados ou 

outros países mesmo que desapareceram em São Paulo. E com esse número, ele faz uma 

parte considerável do número total de mortos e desaparecidos. E para nós é fundamental 

essa participação do Conselho não só como difusor ou como fiscalizador, que 

principalmente possa corrigir o que nós estamos fazendo.  

Tudo que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa, por uma 

determinação inicial do Adriano Diogo é que tudo é transmitido pela internet ou ao vivo 

pela TV Assembleia. Então isso não tem segredo, não tem nada secreto. Para nós a 

participação de todos do Conselho é fundamental para a gente poder corrigir a rota, 

porque até o final desse semestre nós vamos registrar os casos, porque pela primeira vez 

o Estado está apurando. Sempre coube a família dos desaparecidos, dos mortos, a 

denúncia e a produção da prova. Isso foi na época da ditadura e foi até os dias de hoje 

em plena democracia. As famílias é que tem que produzir prova. Tem que denunciar e 

produzir as provas para que o Estado fale que sim, isso é verdade. E tem que ser essa a 

lógica. Ela agora chama as famílias para elas registrarem o acontecido e principalmente 

para apurar. Então, o trabalho que nós estamos começando hoje com essa audiência 

pública é esse primeiro passo. Já fizemos uma apuração e vamos cobrar. E o trabalho 

tem um desdobramento que são audiências complementares, as que estamos fazendo 

nesse primeiro semestre, que é um registro, depois a apuração e no segundo semestre 

são outros depoimentos complementares de testemunhas que participaram dos eventos 

que levaram a morte do desaparecido, do morto, como vítima também. Mas nós vamos 

também colocar para a Comissão Nacional que tem poder de convocação, a convocação 

para oitiva dos que torturaram, assassinaram ou mandaram assassinar os nossos 

companheiros mortos e desaparecidos.  

E ao final do ano, começo do ano que vem, fazemos o relatório com as 

recomendações, e essas recomendações são importantes exatamente para esses setores 

da sociedade, que vai dizer o que pode ser feito para mudar o país a partir daí. E isso é 

importante. Nós temos uma visão muito clara, muito óbvia das capilaridades, elas não 

são acessórios, elas são fundamentais porque são à base do trabalho daqui.  

Se não tivermos a participação das Comissões setoriais, dos sindicatos, das 

associações, dos Conselhos Regionais de Psicologia, médico, etc. e tal, nós não temos o 

principal. Nós temos que dar o detalhamento fundamental. Agora, nós temos aqui em 
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São Paulo uma grande vantagem que é o material que nós temos para pesquisar no 

arquivo público está aqui. O Lauro que é o coordenador do Arquivo do Estado, o 

Arquivo do Estado é o único arquivo diga-se de passagem que é totalmente aberto no 

Brasil. é o primeiro e que se mantenha assim. E isso graças a uma pressão das famílias. 

Mas é também uma decisão política que a gente tem fiscalizado e tem se portado como 

tal. Então, o Paulo trouxe esse material para essa primeira audiência pública, mas outras 

todas nós vamos ter mais material, e isso é fundamental. Agora, se nós tivermos isso e 

não tivermos gente para orientar e fiscalizar, não adianta nada. Daí a ideia de se fazer 

esse Conselho que eu acho que nós temos de imediato, porque a Amelinha deve abordar 

isso, uma questão básica. Nós precisamos nos reunir não para dizer que nos reunimos, 

mas para trabalhar. E aí que temos que marcar já uma reunião o mais rápido possível 

para se dividir tarefas, montar estratégias e tudo mais de todo o trabalho que a Comissão 

Estadual e as Comissões Municipais e Estaduais possam fazer articuladamente para a 

gente poder crescer esse nosso trabalho e botar a ditadura abaixo, dentro da lata de lixo 

da história. A gente não repetir mais isso aí. É isso.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde a todos. 

Agradeço a todas as pessoas que foram convidadas para integrar o Conselho consultivo 

e responderam de forma tão carinhosa e de forma tão receptiva a nossa proposta. Eu 

acho que é uma proposta pioneira. É uma proposta que chama a sociedade civil 

organizada comprometida com a causa da verdade e da justiça, para vir aqui juntos, nós 

construirmos a verdade. Nós estamos aqui buscando caminhos. Não é fácil. Nós 

buscamos organizar as nossas atividades, mas a gente encontra com muita dificuldade 

novas informações.  

Todas as informações que nós temos são informações que de certa forma já 

correu em algum momento desses, após a ditadura ocorreram essas informações. Nós 

partimos do dossiê de mortos e desaparecidos políticos que é um trabalho que os 

familiares reúnem informações naquele trabalho de muitos anos, desde a época do 

movimento da anistia. Mas nós gostaríamos de ver esse trabalho avançar. Avançar ou 

consolidar esse trabalho que nós estamos consolidando a duras penas. E aí nós 
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precisamos de gente gabaritada como vocês, com essa representação que se encontra 

aqui. E aí realmente como o Ivan falou, nós temos que trabalhar. Aqui chama Conselho 

consultivo, foi o nome que a gente conseguiu, mas o Conselho consultivo, nós 

inventamos esse órgão, mas é mais que consultivo, nós temos uma programação até o 

mês de julho e nós queremos que vocês estejam em uma programação, mais concreta, e 

queremos que em cada audiência vocês tenham a possibilidade de sentir o que está 

acontecendo e o que está segurando essa informação. E aí todo mundo ajudar mesmo. É 

uma intervenção muito qualificada, e nós queremos que vocês façam isso. Nós vamos 

entregar uma pasta e nessa pasta já tem um documento produzido pela Comissão, que é 

explicando o que é a Comissão da Verdade. Nós pensamos que isso devia fazer parte de 

um folder, um material que fosse amplamente divulgado pela sociedade. Esse 

documento vocês vão receber, como a gente ainda não imprimiu e não fizemos aos 

milhares como nós gostaríamos de fazer, vocês fazem do mesmo jeito. Leiam o 

documento, vejam se está bem claro. Aquela pessoa que não participa todo dia aqui com 

a gente, se lesse esse documento, ela vai se mobilizar, vai sentir que também pertence a 

esse processo de construção. E ali também tem o nosso cronograma de audiência 

pública, cronograma de atividades. E aí nós queremos que vocês também estejam juntos 

nessas atividades. Estejam juntos acompanhando, participando. A gente sabe que é 

difícil, mas a gente gostaria que tivesse mesmo uma intervenção bem frequente para que 

a gente possa atingir os nossos objetivos.  

A nossa proposta hoje era mesmo de fazer uma rápida apresentação do Conselho 

consultivo, fazer uma instalação, formalizar a instalação desse Conselho, também acho 

que está aberto aqui, não sei se esse momento porque logo em seguida nós vamos ter 

uma audiência, então eu não sei se logo em seguida vai estar aberto à participação de 

vocês.  

Mas nós convidamos. A gente vai ter uma reunião com mais tempo que seria no 

dia 18 de março, uma segunda feira, às 14 horas, que seria nesse auditório mesmo. Para 

a gente poder, para vocês já terem a leitura do documento, do que nós já realizamos até 

agora. Então, é daqui 30 dias essa reunião.  

Eu queria, mais uma vez, é isso. Agradecer muito a participação de vocês. A 

gente olhou com carinho todos os nomes, nem todos que nós indicamos estão aqui. 

Também podem indicar outros nomes, eu acho que tem que estar aberto, mas a gente 
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buscou com muito carinho as instituições. Eu fico muito feliz de ver a Margarida 

Genevois aqui, porque essa é uma bandeira contra a tortura. Essa foi a primeira mulher 

que eu conheci quando eu saí da cadeia, e eu nunca vou me esquecer disso, me falaram 

assim, vai lá à CURA que você tem que conversar na Comissão de Paz para falar tudo 

que você passou. E eu cheguei lá, encontrei a Margarida e ela queria saber como eu 

estava vivendo, o que eu estava fazendo. E eu falei que era tão difícil dizer. E ela falou 

assim, fale, crie forças e denuncie. E eu não parei mais de denunciar.  

Eu acho que foi a força dela. Ela me deu a primeira força. Eu fico muito feliz de 

ver essa mulher aqui hoje fazendo parte desse Conselho. Eu acho que isso é uma grande 

vitória, e eu acho que é uma grande vitória a gente montar esse Conselho. Eu acho que a 

gente devia dar uma salva de palmas para todas nós e principalmente para ela.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para registro, eu sou testemunha presente de que se 

eu estou vivo, é graças a Margarida Genevois e o Dom Paulo, que se não fosse muitas 

vezes que tentaram me matar, e ela junto com o Dom Paulo tentou e fez de tudo para 

tentar desarticular os muitos crimes inclusive entre os quais me matarem, que eles 

fizeram. Isso aí eu acho que é um trabalho absolutamente sem condições de mensurar.  

Eu acho que a Margarida Genevois é um patrimônio nosso. Eu acho que a gente 

tem sempre que se lembrar disso e exaltar. Não vamos fazer aquela coisa de deixar para 

lá. Isso é um patrimônio nosso, com muito orgulho e muito carinho que a gente tem 

você aqui, Margarida.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós pretendemos às duas 

horas ter a sessão dos trabalhadores, dos operários, do movimento dos trabalhadores, a 

repressão, enfim, toda a conjuntura. Principalmente os trabalhadores do chão da fábrica 

e a participação dos empresários no golpe, que é toda a conjuntura. E nós então, eu 
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queria antes de passar para a segunda parte, primeiro convidar as pessoas que vieram 

para a instauração do Conselho, se elas pudessem participar mais um pouco porque 

tanto o Ivan como a Amelinha que graças ao apoio do Arquivo do Estado, foram 

conseguidos documentos importantíssimos que vão ser apresentados, discutidos, e 

haverá um testemunhal da chamada representação operária, da representação dos 

trabalhadores. E o papel do Consulado Americano, da FIESP e por aí afora.  

Mas antes de passar para essa segunda parte, eu queria receber rapidamente uma 

nota enviada em mãos pelo Presidente Comissão da Verdade da OAB, Dr. Mário Sérgio 

Duarte Garcia, enviada pelo Presidente da OAB que eu gostaria de registrar.  

São Paulo, fevereiro de 2013.  

Recebi com muita honra o convite para a audiência pública para apresentação 

dos documentos de apresentação da FIESP, do Consulado americano e dos aparatos de 

repressão em São Paulo, a realizar-se 18 de fevereiro no Auditório Paulo Kobayashi no 

piso fundamental da Assembleia Legislativa. Meus sinceros agradecimentos e 

lamentando não poder comparecer a esse importante evento em razão de compromissos 

assumidos anteriormente, informo-lhe que indico o Presidente da Comissão da Verdade, 

o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia para me representar. Marcos da Costa, Presidente da 

OAB. Muito obrigado.  

Antes de iniciar a sessão propriamente dita, vamos pegar Ivan a nota da FIESP 

de esclarecimento, para a gente poder passar a nota da FIESP. Está digitalizada a nota 

da FIESP? Então, me traz a nota da FIESP por escrito para a gente poder ver. Como a 

coisa vai ser pesada hoje, vamos ler na abertura para ninguém dizer que a gente 

esqueceu-se de ler. Vamos nos precaver porque nosso couro é curto.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria pedir um favorzinho, é o seguinte, quem 

não foi lido o nome aqui que está representando, faz parte do Conselho, falasse com a 

Vivian que está entregando a pasta aqui, porque a gente não tem pasta suficiente para 

entregar para todo mundo, então, só quem faz parte do Conselho hoje que a gente está 
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entregando pasta e depois nós vamos imprimir e passar para todo mundo. Então, 

levantando a mão para ela poder entregar só para quem é do Conselho. Mas todas as 

outras pessoas vão receber depois. A importância da presença dos membros do 

Conselho nessa audiência pública que vai começar agora às 14 horas é fundamental já 

como parte do trabalho. Então, por isso a gente está pedindo encarecidamente o favor de 

ficar e participar. Porque é um momento muito delicado. Essa audiência pública que nós 

vamos fazer à tarde, seguida a essa, ela tem um caráter muito importante, porque a 

oposição à ditadura sempre apontou que havia beneficiamento e ligação dos 

empresários com repressão, chegando inclusive à história de ter financiamento. Sempre 

se acusou a história dos Estados Unidos na criação do golpe, na implantação da ditadura 

e na instrução de torturas. Sempre isso foi à oposição que falou. Hoje nós vamos 

apresentar documentos que não são opinião, não é uma coisa produzida por nós, da 

oposição. Hoje nós estamos apresentando documentos feitos pela própria repressão, que 

é o livro de entrada e saída do prédio do DOPS, dizendo que além dos delegados tinham 

os visitantes, e ali fica claro que tinha isso que se mostra historicamente como uma 

acusação feita pela oposição, aparece ali límpida e cristalinamente que isso existiu. 

Não estamos falando de financiamento de tortura. Estamos falando de ligação. 

Nós queremos apurar qual é a ligação dessas pessoas com a repressão, com as torturas. 

Nós não estamos falando de participação nas torturas. Nós estamos suspeitando que 

participaram. Então, com isso ressalvado, nós vamos mostrar. A conclusão é meio 

óbvia, mas nós temos que mostrar, porque a Comissão da Verdade não tem a tarefa de 

pontificar. A verdade foi assim. Isso quem faz é a ditadura. A Comissão da Verdade 

apura. Levanta os fatos e apresenta para a opinião pública para aí sim fazer o 

julgamento. É essa a ideia do Conselho. E com base nisso a sociedade pode concluir 

para uma questão de lógica o que é que nós estamos falando, e podemos apurar. Basta 

nós fazermos o levantamento desses fatos que mais gente aparece para dizer, e também 

tem isso, e também tem aquilo. Nós estamos falando de documentos, mas nós estamos 

falando também de fatos que as pessoas presenciaram. Então, a ideia de nós fazermos a 

apresentação desses documentos, é parte do Arquivo do Estado, isso está disponível no 

site do Arquivo. Então, nós temos a incumbência de dar visibilidade a esses Arquivos 

do Estado, e mostrar. Isso está à disposição. Agora, a leitura desse material é que faz a 

diferença porque está lá, mas quem não sabe o que está escrito não entende. A nossa 

tarefa é interpretar, concluir e principalmente concluir alguma coisa. Com base nisso a 
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gente apresenta para a sociedade que vai concluir fazendo ideia de tudo que aconteceu 

lá, a partir de documentos produzidos pela própria repressão. Essa é a tarefa que nós 

temos hoje à tarde, daqui a pouco nessa audiência pública. E com isso a gente pode 

contribuir para apurar a verdade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chegaram outras pessoas 

que pertencem ao Conselho. O Cezar Cordaro, a Clara Charf, Waldemar Rossi, 

Martinelli, Pedro Pomar, então todos estão recebendo a pasta do material. Também está 

aqui, e está organizando a Comissão da Verdade Santos, o companheiro Evaldo 

Estanislau, Vereador da cidade de Santos.  

Então, vamos abrir a sessão lendo, embora não tenha em meio digital, eu vou ler 

a nota da FIESP e quem quiser uma cópia...  

Nota a imprensa. De Victor Nuse para Ivan Seixas, para a Comissão Estadual da 

Verdade. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo esclarece que o nome de 

Geraldo Resende de Matos não consta nos registros como membro da diretoria ou 

funcionário da entidade. É importante lembrar que a atuação da FIESP tem se pautado 

pela defesa da democracia e do Estado de Direito e pelo desenvolvimento do Brasil. 

eventos do passado que contrariem esses princípios podem e devem ser aprovados. São 

Paulo, 08/02/2013, FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.  

Feitos esses esclarecimentos, Consulado Americano não mandou nota de 

esclarecimento nem em português nem em inglês.  

Nós preparamos uma pequena introdução da história do movimento operário, 

dessa relação entre os trabalhadores e a Família Prado, representada a história do 

movimento operário presente. Então, Danilo, vamos na sequência. Eu vou ficar aqui 

para projetar na tela.  

Então, vamos lá. Vamos começar com 1907 a primeira greve, fazendo uma 

saudação especial a Waldemar Rossi, Rafael Martinelli. Isso aqui não era dos 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



12 
 

comunistas ainda, era dos anarquistas, mas vamos começar com 17, para falar da 

Mooca, do Brás, do Belém, vamos começar. Américo se emocionando.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Evidente que nós 

queremos falar da greve de 17, teve um probleminha técnico então nós vamos fazer um 

corte e já vamos chegando aqui nessa década de 50 onde o Paulo Roberto Fontes, o 

Paulo Fontes, Paulinho Fontes, conta a história do Sindicato dos Químicos através da 

história da Nitroquímica, uma grande greve. Então, ele faz uma apresentação, um 

trabalho interessantíssimo, pouca gente recuperou já com a chegada do Partido 

Comunista, Virgilio Gomes da Silva. Então, ele conta como a fábrica foi formada, que 

foi feito um ramal da Central do Brasil exclusivo para o Antonio Ermírio fazer sua 

fábrica. As condições de trabalho da indústria química, fabricação de seda e aí ele 

descreve a greve da batalha de São Miguel, a greve dos trabalhadores da Nitroquímica, 

e aí nessa descrição nós temos poucos registros, não temos registros de imagem. Abre a 

página 174 e 184, o dia a dia da greve dos trabalhadores. Esse é um trabalho da 

recuperação da memória dos trabalhadores. Põe esse capítulo.  

Em outubro de 57 as vozes dos trabalhadores paulistanos faziam se ouvir mais 

altas, questionando aparente consenso e estabilidade que o Governo Juscelino 

Kubitscheck trouxera para o país. Durante 10 dias as categorias profissionais alteraram 

a rotina da cidade paralisada as atividades, movimento que ficou conhecido como a 

greve dos 400 mil. Desde o início do ano era crescente a insatisfação dos setores 

populares.  
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Esse é o segundo registro e nós vamos passar para o terceiro registro, esse de 

uma forma ilustrada pelo Idibal Pivetta contando a história da Greve dos Queixadas, dos 

trabalhadores de Perus e a greve de 68, a greve que afrontou a ditadura que tinha outro 

lado, nada mais nada menos que Teobaldo Di Nigris e Luiz Eulálio Vidigal. Então, nós 

vamos lembrar essas duas greves falando um pouquinho dos Queixadas e da greve de 

Osasco, da forma que nós conseguimos. 

 

 

*      *      * 

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fazendo menção a essas 

duas greves, a dos operários de Perus da fábrica dos Abdala quanto da greve de 

Contagem, Minas Gerais e Osasco e São Paulo, lembrando pessoas como Zequinha 

Barreto, José Ibraim, e todo o comando da greve que afrontou a ditadura onde Jarbas 

Passarinho como Ministro do Trabalho em caráter de urgência embarcou para Minas 

Gerais. 20 mil pessoas em greve em Contagem, 10 mil pessoas em Osasco. No primeiro 

de maio em plena greve, o General Costa e Silva anunciou reajuste salarial justificando 

ser uma concessão a todos os trabalhadores brasileiros na tentativa de ofuscar os efeitos 

da greve em Contagem. Todavia tal decisão marcou o início da luta operária que estava 

sufocada desde o golpe de 64 e acabou imperando outras greves na história como a da 

COBRASMA em Osasco.  

Bom, para concluir, (inaudível – fora do microfone) e agora a gente já chega 

praticamente aos dias mostrando a nova cara da FIESP através do Scatena, através do 

Santo Dias, que já é um movimento dos trabalhadores da oposição sindical metalúrgica.  
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*      *      * 

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, nós fizemos essa 

outra perspectiva, ela ficou mais longa. Vamos reconstituir a mesa. Eu só queria dizer 

que o filme e o documentário sobre a morte do Santo é do cineasta e documentarista 

Claudio (ininteligível) os libertários, que ele começa a falar do movimento anarquista e 

da greve de 17 é do Lauro Escoel e esse compacto do documentário Cidadão Boilesen é 

do Chain Litewski. São esses três documentos que nós nos baseamos.  

Então, queria convidar o Ivan, voltar para a mesa, a Amelinha, e antes de passar 

para os depoimentos queria convidar o diretor do Arquivo do Estado que foi a pessoa 

que teve uma contribuição enorme para que essa sessão de hoje, queria pedir para o 

Lauro vir para cá, que é a pessoa que abriu os arquivos do Estado de São Paulo e que 

está fazendo esse trabalho sensacional.  

Vamos tocar a ordem do dia, dos depoimentos, da coisa.  

Eu queria pedir uma salva de palmas para o Lauro e toda a equipe do Arquivo 

pela abertura dos arquivos do Governo do Estado, o Arquivo do Estado de São Paulo 

para que o povo brasileiro comece, a saber, da sua verdadeira história.  
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O SR. IVAN SEIXAS – O trabalho que a gente fez em cima dos documentos do 

Arquivo do Estado tem como preocupação o seguinte, nós estamos apurando, e essa 

apuração leva a uma questão básica, os documentos tem que falar por si só. E esses 

documentos são absolutamente eloquentes. Eles falam, eles gritam para quem quiser 

entender. Primeira coisa, o que são os documentos que a gente tem.  

Os documentos são livros de entrada e saída do DOPS que não são de presos. 

São de delegados e de visitantes, de qualquer tipo que seja. Esses livros não sobraram 

muito. Então, oito livros apenas. Então, é um livro de 71 que não tem os primeiros 

meses. Começa em março e vai até outubro. Em 72 tem três ou quatro meses. Depois 

em 73 tem o finalzinho e começo de 74. Em 75 tem o finalzinho e o ano de 76 que aí é 

muito considerável. De 77 até 79 que aí é um negócio muito passageiro porque não tem 

a atividade que tinha no período mais bravo. Com base nisso, mesmo assim, mesmo 

sendo o que sobrou dá para a gente apurar muita coisa e dá para a gente apurar algumas 

pistas que podem nos ajudar a entender o que acontecia lá. Primeira coisa que dá para 

concluir é o seguinte, nós sempre trabalhamos com uma ideia de que a OBAN 

(militares) não falava com o DOPS (civis), grossa mentira. O DOPS tem um papel 

muito importante, fundamental, que é o papel de articulador. Dentro do DOPS dá para a 

gente concluir a partir desses livros, aconteciam às reuniões das chamadas comunidades 

de informações. A partir dessas visitas a gente vê a romaria que existe de gente que vai 

lá, empresários, gente de toda a natureza, procurar o DOPS para alguma coisa.  

Nós temos aquela famosa história dos pedidos de informação sobre a chamada 

antecedente político social. E essa romaria mostra o perfil do que era a ditadura não se 

entendiam é mentira. Eles não só se entendiam como se entendiam muito. Que não se 

visitavam, praticamente todos os dias tinha alguém da OBAN. O que se tem é aquela 

famosa história de que os empresários talvez participassem, talvez se beneficiassem. 

Aqui está mostrando que tem uma relação, o que nós queremos mostrar é que tinha essa 

relação. Que o Governo dos Estados Unidos, o departamento de Estado tinha uma 

relação com a repressão no Brasil. isso nós acusávamos. E aqui nós temos a prova de 

que tinha essa relação. O tempo inteiro e em todos os meses e anos que a gente viu 

nesses livros, não existe outro consulado que tenha uma participação tão efetiva e tão 

íntima quanto à repressão. Tem algumas citações com o Consulado da Coreia, da 

Bolívia tem duas ou três citações, tem até da Grã Bretanha, mas os Estados Unidos é a 
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única figura jurídica que está constantemente presente. Mas os Estados Unidos tem essa 

cara aqui. E eu vou falar assim para que se consiga ver. Essa página aqui é muito 

importante, nós vamos abordar em seguida.  

Esse aqui era o DOPS, aqui era antes e aqui é o que é hoje, o Memorial da 

Resistência, ele foi um órgão que participou dessa repressão não como acessório, como 

eu estava falando, ele participou como órgão regulador. Ali quem entrava e quem saía 

eram identificados por nomes. Você tem inclusive Dom Paulo Evaristo Arns, está lá 

identificado. Então, ninguém vai se apresentar ao DOPS com um nome falso ou 

qualquer coisa assim. Era identificados e sabiam quem eram.  

Desses nomes, dois destoam. Claris Halliwell, que era Cônsul dos Estados 

Unidos no período de 70 até 74, e essa figura chamada Geraldo Resende de Matos que é 

registrado lá como representante da FIESP.  

O que dá para se entender a figura do Mister Halliwell, é que não é de rotina 

diplomática visitar um aparato repressivo. Nenhum outro representante estrangeiro vai 

ao DOPS. O DOPS tem uma característica, não têm estrangeiros (ininteligível) seria 

correto ver que as missões diplomáticas teriam alguma relação, mas não o próprio 

Cônsul. Esse Mister Halliwell foi ao DOPS uma quantidade de vezes que a gente não 

consegue dimensionar porque tem lacunas. Tem a entrada dele e sai não se sabe que 

horas. Provavelmente de madrugada porque os funcionários saíram de lá não se sabe 

que horas. Nessa característica era, era um centro de torturas, um centro de assassinatos 

e todo mundo via. Quem estava preso lá na carceragem ou estava passando de trem ou 

estava na praça de frente, ouvia. A tortura não era escondida. Era muito ostensiva a 

ideia de se fazer essa tortura para assustar as pessoas. Vive-se naquele período chamado 

terrorismo de Estado.  

O Claris Halliwell é funcionário graduado. Ele tem uma história familiar que ele 

nasceu, a enfermeira que coloca o nome de Claris e pela família ele era chamado de 

Jack. Mas ele não é uma figura menor. Ele já em 58 a gente tem esse documento em que 

está ali presente o Embaixador (ininteligível) e Claris Halliwell que estão se reunindo 

com o Presidente Juscelino Kubitscheck. Então, não é uma pessoa qualquer. Ele é um 

cara do departamento de Estado e figura proeminente.  
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O pai dele é um missionário que estava lá na Amazônia, então, ele conhecia o 

Brasil muito, muito de perto. Falava muito bem o português, pelo que se sabe. Agora, o 

Mister Claris Halliwell tinha essa, além de todas as entradas essa é a mais importante 

que a gente pode apontar, porque existe uma história envolvendo isso aqui.  

No dia cinco de abril de 71 por volta de 11 horas o Devanir José de Carvalho 

que era comandante do MRT, que é Movimento Revolucionário Tiradentes, ele foi 

capturado no bairro do Tremembé, na Rua Cruzeiro número 111. Ele é capturado por 

volta de 10 e meia, 11 horas, e é levado para o DOPS para ser torturado porque o 

Fleury, ele tinha uma bronca pessoal do Devanir, porque ele tinha aprendido vários 

irmãos do Devanir que era de família evangélica que vira de esquerda e tal. E o Devanir 

consegue escapar ao cerco. Então, ele mandava avisos pelos irmãos e pelas cunhadas, 

dizendo, avisa o Henrique que eu encomendei um bastão paralisante vindo dos Estados 

Unidos que eu quero pegar ele vivo para torturar ele até a morte. Era o recado que o 

Fleury mandava. E o Devanir foi capturado dia cinco por volta de 11 horas e é torturado 

todo o dia cinco, dia seis e dia sete, por volta de 19 horas ele foi assassinado, e aí tem 

uma história particular.  

O livro registra essa figura. O Capitão N. Pimentel Silveira vulgo Dr. Ney. Dr. 

Ney era o executivo, ou executor ou executante do Major na época, Carlos Alberto 

Brilhante Ustra. E ele tinha como apelido dado pelos próprios colegas dele de 

‘nazistinha’, então, dava para imaginar a figura que era esse cara.  

Essa foto que a gente conseguiu se passa dentro do (ininteligível). Essas figuras 

são amigas. São íntimos, são muito relacionados. O sítio 31 de março onde o Capitão 

Ney reinava, era um sítio clandestino e faziam churrascos, onde levavam as famílias 

para lá. Só que lá também se torturava. O Capitão Enio vai lá por volta de 10 e meia, 11 

horas e sai de lá. O Henrique não deve ter chegado ainda lá. Aí ele retorna as 12:35, 

Mister Halliwell entra no prédio cinco minutos depois. Os dois não tem horário de 

saída. Também entram no prédio onde os gritos dos torturados eram ouvidos, só para 

reforçar, outros agentes da repressão do DOI-CODI, que deduz que estavam 

participando das torturas do Devanir. Devanir era um operário metalúrgico, torneiro 

mecânico, e era o líder da resistência armada nesse momento. Ele tinha muitas 

informações e era um dos mais procurados do Brasil, aqui de São Paulo notadamente, e 

era obviamente objeto de informação que tem que ser tirada. Então, eles baixam lá para 
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fazer as torturas. O Devanir foi muito torturado. Por tudo que se sabe hoje no prédio, é 

improvável que o Halliwell estivesse ouvindo as torturas, porque nós que estávamos 

presos na carceragem lá embaixo ouvimos as torturas, no prédio todo ouvia-se as 

torturas. O Devanir foi muito torturado, não ouvia-se absolutamente nenhuma 

informação para o Fleury e essa gente que a gente vê que tem aqui. Essa história eu sei 

pelo seguinte, 10 dias depois da captura do Devanir eu fui capturado junto com o meu 

pai.  

Todo mundo sabe quem sou eu, Ivan Seixas, fui preso junto com o meu pai, nós 

fomos torturados juntos, meu pai foi assassinado na tortura depois de dois dias 

aberrações de tortura diretas, não no DOPS, lá na OBAN, no DOI-CODI. Quando eu fui 

levado para o DOPS, uma das vezes que me levaram para interrogatório, uma das 

figuras que tinha lá, que anda aí pela polícia paulista e hoje é delegado, Carlos Alberto 

Augusto, na época era o chamado Carlinhos Metralha, era bem jovem, ele andava 

Câmara Municipal a metralhadora trançada no peito e não tirava aquilo de jeito nenhum. 

Foi um apelido dado pelo José Carlos Trali e a equipe do Fleury, não era nosso apelido 

não. E ele um dia subindo comigo me diz assim, você era de qual organização. E eu 

provocativamente disse, eu sou do MRT. Aí ele fala, MRT do Devanir, e eu respondo, 

do comandante Henrique. Aí ele fala assim para mim, você sabe que nós matamos ele 

no pau aqui. Ele foi torturado durante três dias, não deu uma informação, cuspiu na cara 

do Fleury e depois de três dias o Dr. Fleury resolveu matar para não transformá-lo em 

um segundo Bacuri. Então, essa é a história contada por um cara do lado de lá, que 

conta essa história. E complementa dizendo, nós vamos te matar igual, cara. Você é 

muito metido.  

Então, era uma ameaça também contando essa história. Então, e o Devanir que 

era um operário que não dá nenhuma informação nem da casa onde estávamos. Nós 

estamos aqui, está no neto do Devanir, o Iuri está lá no fundo, e é motivo de muito 

orgulho.  

O Henrique é um dos heróis brasileiros, e a gente sabe quem é. Sempre assumiu 

o que fez e sempre vamos contar a história.  

Agora, quem é o Mister Halliwell? Agora entra essa questão para nós aqui.  

Mister Halliwell no dia cinco de abril, na hora em que o Henrique está sendo torturado 
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entra o Capitão Enio que está ali na primeira lista, as 12 e 35, Halliwell entra as 12:40, 

cinco minutos depois. O Acra que era delegado da Ordem Social está lá torturando 

também. Os outros que estão marcados, Cervantes Vidal, Francisco Franco do Amaral, 

Francisco Franco já indica o nome da figura, o Coimbra, o Zildo, o Major Lameira, o 

Major Lameira era fundador da OBAN, e o Coronel Rocha Lima, todos entram lá. 

Provavelmente vão participar da tortura. Provavelmente saem antes, mas os outros não. 

Os outros viram a noite lá. Inclusive o Mister Halliwell. Esses nomes aqui em destaques 

são os que eu falei para a gente marcar bem. Você vê, Capitão Enio, Mister Halliwell, o 

Acra, o Cervantes Vidal, Francisco Franco, Coimbra, Zildo, nenhum deles tem horário 

de saída porque eles viram a noite torturando, ao que tudo indica. Para nós é importante 

a gente detectar a seguinte questão. Em um grau mínimo ele ouviu as torturas. A 

história dele é simples. Ele é Cônsul de 70 a 74 aqui em São Paulo e em 74 ele vai para 

o Chile. Não por acaso o Chile estava terminando seu primeiro ano de ditadura 

Pinochet.  

Essa figura do Mister Halliwell, depois de um certo tempo que a gente não 

conseguiu detectar ainda ele vai para o equador. Então, você tem uma trajetória de um 

cara que é absolutamente atuante. Nós queremos saber exatamente quem é esse cara, o 

que ele fez, a Embaixada, o Governo Americano, o Departamento de Estado tem que 

nos explicar qual foi à atuação desse cidadão aqui, porque não é possível que ele seja 

um funcionário que vai tantas vezes, ele ia quase toda semana de duas a três vezes, em 

horários que a gente sabe que tinha torturas. Então, isso aí é uma explicação que a gente 

exige. Que seja explicado para o Brasil o que um cidadão representante diplomático, 

pode dizer o que estava fazendo dentro do DOPS nessas circunstâncias, onde as pessoas 

estavam sendo torturadas. Esse caso específico, muito objetivo onde a gente pegou é 

mostrando esse cidadão, um grau mínimo ouviu e colaborou por omissão, um grau 

máximo conclui-se por quem quiser. Outra figura é o Geraldo Resende de Matos, que é 

identificado como FIESP, em alguns momentos como Federação das Indústrias, e em 

alguns pouquíssimos momentos é até confundido, pelo tanto que ele ia lá ele é colocado 

como advogado, mas o tempo inteiro ele é FIESP. Muitas vezes, absolutamente não tem 

horário de saída. E tem um que a gente vai mostrar que está escrito lá. Ele sempre entra 

no final do expediente e entra nove horas, oito horas, mas tem vezes que ele não sai essa 

hora. Ele sai no dia seguinte e está registrado.  
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Geraldo Rezende de Matos, 18:35 e sai as 06:45 do dia seguinte. Aqui embaixo 

tem outro, que tem ele aqui no dia seguinte. Aqui é 24/02. E no dia 25/02 ele sai 

também. Ele entra as 18:20 e sai as 12:35 do dia seguinte, meio dia a meia do dia 

seguinte. Aqui é a mesma coisa, 17:45 não tem horário de saída.  

De novo, 17:10 e não tem horário de saída. Tem até a placa do carro dele ali. 

Então, não dá para a gente dizer que é uma pessoa sem identificação. Ele é identificado 

até com a placa do carro. A identificação não era uma coisa de amigos. Está aqui, Dom 

Paulo Evaristo Arns, entrou 17:50 e às 19 horas saiu. O Vice-Cônsul de Israel 

(ininteligível) entra as 17:55 e 18:15 ele sai. Se tem alguma relação eu não sei. Mas 

todos são identificados, claramente identificados.  

Marco Polo Del Nero, que hoje é vice da CBF vai lá também as 09:30 e sai as 

13:50, Jaime Carvalho da Estrada de Ferro Central do Brasil Rede Ferroviária Federal 

entrou as 17:25 e não tem horário de saída também. Carlos Eduardo Presidente da 

CMTC sai as 13:15 e sai as 14. Paulo Magalhães Ferraz Presidente da CMTC, o outro 

era diretor 09:50 e 12 horas. Aqui nesse dia eu não sei se foi feito destaque de todos, a 

gente tem ali o Presidente do Sindicato dos Rodoviários, isso é dia 12 de maio de 1974. 

Provavelmente foi preso o Alcides Buono. Entra lá às seis e meia da manhã ele é preso, 

sai às 14 horas. Entra o cara da CMTC que sai às 14 horas, o Presidente sai às 12 horas, 

mas você tem outras figuras que estão ali presentes, que é o Presidente da Associação 

Paulista de Empresas de Ônibus, Presidente do Sindicato de Ônibus da Capital, ou seja, 

o DOPS é usado... Aí vem a nossa questão. O DOPS é usado como instrumento para 

resolver questões trabalhistas. Essa é a questão que nós temos aqui.  

Tem até uma curiosidade. Sra. Zélia Cardoso de Melo vai visitar o papai dela 

que era delegado Emiliano Cardoso de Melo. Só que ela entrou as 19 e não se sabe a 

hora que ela saiu. Mas tudo bem.  

Aqui tem uma pista também. Claudio Lunarte da Chrysler, vai lá entra as 11 e 

sai as 11:15. O que ele foi fazer lá? Provavelmente entregar alguma coisa. Aluisio 

Campos, delegado do Trabalho também vai lá. Então, não é uma coisa pouca. Aluisio 

Simões de Campos depois foi Presidente do TRT. O mesmo do Lalau.  
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Nilton Ribeiro da Silva da Chrysler do Brasil também vai falar com o Dr. Tácito 

que era o delegado da Ordem Social e depois diretor. Isso aí para nós é muito claro o 

seguinte, o que... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, fala um pouquinho 

como chegou aquele resumo da história do Halliwell que chegou por impresso. Você 

falou rápido, mas se possível mostrar toda a origem dele na Marinha, que era uma... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tem uma blindagem dos Estados Unidos dos agentes 

de Departamento de Estado. Nós conseguimos através da internet levantar várias coisas. 

Tem três livros que citam o Halliwell como agente da CIA. Um deles é um livro que é 

colocado sob suspeita porque seria produto do KGB com a (ininteligível) teses 

acadêmicas em que mostram que ele era um agente da CIA, um agente de Departamento 

do Estado, que tinha uma ação dirigida sobre os países da América Latina. Ele vem aqui 

em 1958 e participa dessa reunião com o JK não é à toa. Então, é um cara graduado, ele 

vem participar de uma coisa importante, graduada.  

O pai dele era missionário na Amazônia. Não vamos nos esquecer de tudo que a 

gente reclamava desses missionários que vinham dos Estados Unidos como sendo gente 

que vinha monitorar ou ocupar a Amazônia, mas paranoias a parte, é uma coisa muito 

interessante.  

O Halliwell também tem uma outra questão que é a trajetória dele é, serviu na 

Marinha, serviu o seu país, foi Cônsul em São Paulo, foi Cônsul em Santiago do Chile 

em 1974, durante a ditadura. Depois vai para o Equador, e depois some. A gente não 

tem mais pista do que ele fez. Só que é um cara que era (ininteligível) família religiosa, 

tem a foto do túmulo dele, mas não tem mais nada a não ser isso daí. Um negócio muito 

sucinto o que tem sobre ele. O Geraldo Rezende de Matos é uma figura que a gente 
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conseguiu levantar, que ele teve uma participação que não se sabe exatamente. A FIESP 

soltou uma nota dizendo que ele não é diretor nem funcionário em época nenhuma. Um 

jornal da capital, o Estado de São Paulo publica que ele teria sido do SESI. Nós não 

sabemos, mas o fato é o seguinte, ninguém em sã consciência, em plena ditadura iria se 

apresentar ao DOPS dizendo que era da FIESP ou de qualquer outra coisa que não fosse 

realmente. Não dá para ter um farsante lá para dizer que era Ministério e não sei o que, 

da FIESP. A não ser que realmente fosse. A constância dele lá participando de reunião 

ou de conversa seja lá de que natureza, é um fato. Está registrado. Só o ano de 71 a 

gente tem 52 ou 53 entradas do Geraldo lá no DOPS, algumas não tem a saída. Nos 

anos 72, 73 a mesma coisa. E ele vai até 78 ou 79 que a gente não conseguiu ainda 

detectar, mas com certeza 78 ele vai. Então, tem um período muito grande de repressão 

lá no DOPS.  

Então, essa história, vamos deixar de lado. Ninguém está afirmando que é 

documento de tortura. Ninguém tem argumento para afirmar nada. O que se tem é o 

seguinte, sempre houve uma ligação entre empresariado e repressão política. Uma 

ajudando a outra, a outra ajudando a uma. O fato é que a gente sabe que teve uma 

repressão dentro das fábricas, teve listas negras, e a gente tem hoje aqui um depoimento 

muito importante que o pessoal da oposição sindical metalúrgica produziu um material 

muito bom, com outros documentos que nós não tivemos acesso, que eu gostaria que o 

Waldemar assim que fosse aberta a palavra ao público, o Waldemar Rossi pudesse falar.  

O Waldemar é uma figura para quem não sabe, um metalúrgico, um operário 

histórico ligado à igreja católica que entre outras coisas, você foi sequestrado quando o 

Papa veio aqui, não foi? Então, além de muitas prisões que ele teve ao longo da vida por 

ser militante sindical.  

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone).  
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O SR. IVAN SEIXAS – Olha, só no ano de 71os meses que tem, não são todos 

os meses, são 52 ou 53 vezes. No ano de 72 a mesma coisa.  

 

 

O SR. BERNARDO KUCSINSKI – (inaudível – fora do microfone) os dois 

jornalistas que frequentavam regularmente, que aparecem no jornal que se apresentava 

como José Ramos e o outro Pimentel. Em algumas vezes aparecem juntos, mas no geral, 

separados. O que vocês conseguiram sobre isso? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Jornalista José Ramos, ele era do Diários 

Associados, que na época já era Diário Popular e o Cavalcante seria do Jornal Estado de 

São Paulo. Então, ali você tem um setorista dentro da repressão, de um jeito meio 

estranho. Setorista dentro de um prédio onde se tortura, no mínimo, incômodo. Na 

época que tinha censura e tudo mais. Mas, na época, o que se levantou é que são essas 

figuras, e agora nós estamos tentando saber. Isso é uma coisa muito importante, até para 

o Sindicato dos Jornalistas ajudar, que tem uma Comissão da Verdade agora no meio 

jornalístico, ajudar a levantar isso daí. Não são só os dois, tem outros que vão, mas os 

outros não vão sempre. Esses vão toda semana lá, o José Ramos e o Cavalcante. Eles 

estão lá constante. São nomes verdadeiros. 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR – Ivan, eu fui bancário... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome, por favor. 
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O SR. JOSÉ AGUIAR – Meu nome é José Aguiar. Eu fiz parte do Sindicato 

dos Bancários. Eu era compensador de cheque no Banco Comercial do Estado de São 

Paulo. E eu presenciei a morte do Salvador Tolezano, eu peço até desculpa porque eu 

vou extrapolar os trabalhos de vocês. Então, o Salvador Tolezano foi assassinado na 

porta do Banco do Brasil pela OBAN. Eu fui bancário até 78, depois de 78 nunca mais 

eu consegui emprego. E eu vi a morte do Salvador Tolezano. Jogaram o corpo dele no 

rio Tietê, deram morte como afogamento e até hoje o Sindicato dos Bancários, eu já 

cobrei isso várias vezes do Sindicato dos Bancários, não faz uma apuração da morte do 

Tolezano.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mais uma história aqui para a gente... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, antes de fazer a 

segunda mesa do Movimento Operário, o Lauro quer dar uma palavrinha, aí a gente 

compõe a mesa com o Zico, o Waldemar, Américo, Sebastião Neto, tudo bem? 

Então, o companheiro Lauro, do Arquivo do Estado. 

 

 

O SR. LAURO ÁVILA PEREIRA - Primeiro agradecer o convite para compor 

o Conselho Consultivo, agradecer a Comissão Nacional da Verdade, agradecer o 

Deputado, e dizer que esse trabalho não é um trabalho seu, obviamente. É uma equipe 

muito grande, dedicada, que compreende a importância de tratar essa documentação. A 

gente, o DOPS, ele tem, calcula-se, isso é um número aproximado, mil e 200 metros 

lineares de papel entre fichas, prontuários, dossiês. Isso dá alguma coisa, se você 
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colocar uma média aí, cinco, seis mil imagens, você tem mais de oito milhões de 

imagens de documentos, é um volume muito grande. Ele vem sendo tratado há muitos 

anos, e eu queria aproveitar a oportunidade, até para garantir que aconteça, uma vez que 

a gente torna público o fato, que dia primeiro de abril, não por acaso essa data, que cai 

em uma segunda feira, vai haver um evento no Arquivo do Estado à tarde, no período 

matutino a Comissão Nacional da Verdade se reunirá no Arquivo do Estado, virá a São 

Paulo fazer a reunião dela semanal no Arquivo, e a tarde, 14 horas, estão todos 

convidados, e eu peço que divulguem, haverá um ato de lançamento de cerca de 850 mil 

imagens do DOPS na internet. Vai ser o primeiro caso, hoje esses livros estão na 

internet já, são seis livros, é um volume pequeno, a gente está preparando para colocar 

850, talvez um pouco mais, a gente queria um milhão, mas não deu, porque daí é um 

número de impacto.  

Vão estar nesse ato, já estou vendo aqui, o Procurador da República Marlon 

Weichert, vai compor uma mesa. A gente tem outros convidados, está convidado o 

Deputado Adriano Diogo, o Ivan Seixas, enfim, vai ser um grande ato ligado à memória 

e direitos humanos, no dia primeiro de abril. Coincidentemente, é na mesma semana 

que ocorre a Semana Nacional de Memória e Direitos Humanos, e que vão ter 

atividades, está sendo coordenada pelo Núcleo de Preservação de Memória Política, no 

site deles, a partir de quarta feira é possível encontrar a programação de diversos 

eventos, universidades, grupos da sociedade civil, professores, estudantes, sindicatos, 

que vão fazer atividades de primeiro a seis de abril no Brasil inteiro. No site vai poder 

encontrar nas cidades o que está sendo planejado para cada um desses dias. Então eu 

queria deixar esses dois recados e convidá-los a irem ao Arquivo no dia primeiro de 

abril à tarde para participar do evento de lançamento de uma parte do DOPS na internet. 

Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Vamos compor a 

mesa. Zico, Sebastião Neto, Waldemar Rossi e Américo Gomes. A chamada mesa da 

resistência operária do Movimento Operário. 
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Só uma coisa, companheiro. Eu queria completar a informação, dá para gravar, 

por favor? Dá o microfone para ele. Zico, como é seu nome completo? 

 

 

A SRA. – Dá o endereço do DOPS completo.  

 

 

O SR. LAURO ÁVILA PEREIRA – O endereço do Arquivo do Estado é Rua 

Voluntários da Pátria, 596. Se escrever no Google, Arquivo Público do Estado de São 

Paulo tem mapa, tem tudo direitinho. Fica na frente da Estação Tietê do metrô, só que a 

entrada é pela Voluntários da Pátria.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é seu nome? 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – José Aguiar dos Santos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor é bancário? 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Eu fui bancário, fui compensador de 

cheque no antigo Banco Comercial do Estado de São Paulo... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E esse companheiro que 

você falou que foi assassinado? 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Tolezano.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tolezano. Com s ou com z? 

Bom, tanto faz. Ele era do mesmo banco seu? 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Não. Ele era funcionário do Banco do 

Brasil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Brasil.  

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – É. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra a data que isso 

ocorreu? 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Em 1970. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 1970? 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – É. Eu estava junto com ele... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois você deixa as suas 

coordenadas para você depor aqui na Comissão. 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Está certo. Eu peço desculpa por ter 

extrapolado, mas eu sempre cobrei do Sindicato dos Bancários uma apuração.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.  
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O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Inclusive, no segundo seminário 

sobre os presos políticos foi lá na Sede do Sindicato, eu estava presente e eu cobrei isso 

do Doutor Paulo Abraão. Eu cobrei, deixei meu e-mail, estou sempre dentro do 

Sindicato dos Bancários, já cobrei várias vezes. Eu tenho documentado em DVD isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em DVD? 

 

 

O SR. JOSÉ AGUIAR DOS SANTOS – Tenho. Bom, uma entrevista que eu 

fiz com uma historiadora, então eu relato a história completa.  

 

 

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

vamos compor essa mesa? Zico, Waldemar, Neto, Rafael Martinelli. Rafael Martinelli 

nessa mesa também. Martinelli. Senta aqui, Rafael. Então, vamos começar pelo Zico, 

pela família Prado. Fala um pouco do livro do Tico também, aproveita. Vamos começar 

pelo Zico. Vamos lá. 

 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT – Eu quero me apresentar. Eu sou o 

Deputado Zico. Estou aqui na Assembleia já há algum tempo, mas sou Metalúrgico, e 

antes de ser metalúrgico eu fui trabalhador rural. Vim da roça em 69 porque ocupei uma 

fazenda em Santa Fé do Sul junto com 136 agricultores e fui expulso, corrido, os 

militares me perseguiram lá, eu tive que vir me esconder em São Paulo, em São Mateus, 

estou lá até hoje, na mesma casa, no mesmo lugar, morando em São Mateus. 
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Em 69 cheguei aqui, fui procurar emprego em fabrica, encontrei emprego na 

metalúrgica Matarazzo, continuei minha militância política, estava relacionado, sempre 

minha atividade foi construída no movimento de igreja e na igreja, na Ação Popular, na 

AP a gente foi por aí afora. Depois que saí da prisão não participei mais da AP, porque 

também a maioria dos companheiros tinham sido presos, mortos, e assim por diante. 

Então, em 69 eu trabalhei na Matarazzo, comecei algumas atividades políticas lá, 

internamente, mas tive que sair porque comecei a estudar no SENAI, fazer um curso, e 

queria ser um profissional. Fui fazer Ferramentaria no SENAI Roberto Simonsen, lá no 

Brás, e que lá para nós, metalúrgicos, era um vestibular muito grande, para passar ali no 

SENAI não era fácil não. Todo mundo lembra dessas... 

Então, saí de lá para arrumar emprego em uma metalúrgica no Tatuapé, na Rua 

Cantagalo, e lá estava me preparando para ser profissionalizado. Fui, com dois meses de 

empresa eu fui preso, dentro da empresa, às quatro horas da tarde, o DOPS foi lá me 

buscar porque tinha caído vários companheiros metalúrgicos na época e eu fui um deles 

que estava nesse rolo. Fui preso pela equipe do Fleury lá no DOPS. O meu patrão, era 

uma empresa muito pequena, o patrão tinha, era simpatizante do Movimento Operário 

da Itália, e era um jovem da minha idade, na época, quando eu era jovem ainda, na 

minha época, então a gente começou a fazer, eu fui preso, fiquei dentro do DOPS, e eles 

foram para minha casa lá em São Mateus, tomaram café, um café torrado do interior, 

que minha mãe ainda tinha trazido, e para esperar meus irmãos chegarem porque eles 

não sabiam onde meus irmãos trabalhavam. O João Prado, que está aqui, que depois 

pode contar uma parte da história dele, o João já estava em casa porque ele trabalhava 

das cinco da manhã até uma hora da tarde. Outra minha irmã tinha se casado, que 

trabalhava na Metalúrgica Matarazzo junto comigo, tinha se casado, tinha ido para o 

Maranhão para fazer um trabalho também de militância política lá no Maranhão. De lá, 

a gente não conseguia, nós não sabíamos onde ela morava. Ainda bem que nós não 

sabíamos, lá no DOPS, onde ela estava morando, mas eles queriam muito saber onde 

meu cunhado e minha irmã estavam fazendo a militância política.  

Eu fui preso às quatro horas da tarde, meus dois irmãos, quando chegaram da 

fábrica, para ter uma ideia, uma irmã minha trabalhava no Brás, para chegar em São 

Mateus, naquele tempo, era no mínimo duas horas de viagem. Então ela deve ter saído 

às cinco e meia e chegado às sete e meia. O meu irmão, o Tico, como a gente chama, 

esse que está escrevendo um livro de toda história da nossa família, da prisão, de tudo, 
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ele chegou mais ou menos umas sete horas em casa e ficou preso até chegar minha irmã 

e depois, eu vi a hora que eles chegaram, que eu já estava preso no DOPS, o Fleury 

tinha já feito um comentário comigo, que era melhor eu me jogar do terceiro andar, 

acho que era terceiro andar, não é Ivan? Eu nem lembro. Porque era uma situação tão, 

porque era melhor do que eu passar a noite na tortura e no pau de arara, porque morrer 

por morrer seria melhor morrer eletrocutado ali naqueles fios. Mas, era uma coisa que, 

essa tortura psicológica. 

Eu fui torturado no dia 30 de novembro, eu fui preso no dia 24, no dia 30 eu fui 

torturado do meio dia às oito horas da noite, com todo tipo que vocês sabem que o 

DOPS praticava, não precisa aqui ficar contando os detalhes da tortura, mas não 

conseguiram descobrir, fazer uma ligação da família toda com relação ao que a gente 

tinha vivido no interior com todo aquele movimento da terra que nós tínhamos 

levantando lá na região. Não conseguiram fazer nenhuma ligação entre o trabalho 

comprovado, que eu era da AP, que meus irmãos eram da AP. Quando eu saí da prisão 

o Waldemar estava lá em casa, era acho que dia 23, 24 de dezembro, eles não 

conseguiram. Mas eu fiquei sendo vigiado pela fábrica, eu voltei a trabalhar na mesma 

fábrica, minha irmã voltou a trabalhar na mesma fábrica, e meu irmão, que trabalhava 

na Philco, voltou a trabalhar na mesma fábrica, com uma carta enviada pelo Fleury, que 

nós temos cópia até hoje, pedindo para não demitir nós. Fleury pedindo para não demitir 

porque nós ficamos vigiados de 1.971 até o final de 1974. Todo dia quando levantava, 

antes de ir para fábrica, tinha um senhor na porta e outro na porta da fábrica, tanto 

minha quanto dos meus irmãos.  

Depois que o movimento foi crescendo, eu não continuei, eu continuei 

participando do trabalho da igreja, na comunidade, com os bispos na fundação da 

pastoral operário, do movimento contra a carestia, tudo isso, esse trabalho eu nunca 

deixei, mesmo sabendo que dentro da igreja tinha sempre um agente do DOPS lá, ou no 

movimento sindical tinha agente do DOPS, a gente nunca deixou de estar participando 

só porque tinha o agente do DOPS lá.  

Em 76 eu faço uma conversa com o meu patrão que, junto, em uma discussão 

com os companheiros do movimento sindical, o Neto, o Waldemar, o Vitor, eu queria 

procurar emprego em uma empresa maior e fui trabalhar no ABC. Fique trabalhando lá 

45 dias, que foi a primeira etapa. Me demitiram, me acharam. De lá fui para uma 
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metalúrgica aqui na Divisa de São Bernardo e de São Paulo, aqui no Sacomã, fiquei 

mais 89 dias, me acharam de novo e eu fui demitido. Saindo de lá, para confirmar tudo 

aquilo que o Ivan já mostrou aqui da relação do DOPS com o Movimento Operário 

sindical que a gente participava, de lá eu fiquei, não conseguia mais emprego, estava 

com muita dificuldade de conseguir emprego, fiquei seis meses desempregado 

praticamente, depois arrumei emprego em uma empresa que não era metalúrgica e 

consegui ficar dois anos. Consegui ficar dois anos em uma empresa porque não era 

metalúrgica. Ela era metalúrgica, chamava Monark, fazia aquelas maquininhas de 

carimbar preço de supermercado, que naquela época o custo de vida rodava tanto, a 

firma trabalhava noite e dia para fazer aquelas maquininhas para registrar o preço. 

Trabalhei dois anos, mas ela era registrada não como metalúrgica. A minha seção era 

metalúrgica, era ferramentaria, mas o resto da fábrica era papel, papelão, que fazia as 

etiquetas para fazer, fiquei dois anos lá, mas era muito pequena e eu já me achava que 

queria ir para uma outra grande. Fui para a Caio. Fui trabalhar na Caio, lá na Penha, 

uma empresa, isso já em 78, por aí, 78, fiquei 78, 79 na Caio, a gente conseguiu fazer 

duas greves, não é, Neto? Nós conseguimos fazer duas greves para melhorar, porque na 

fábrica não tinha nenhuma, não tinha refeitório, uma fabrica com mil e 800 operários 

não tinha refeitório, não tinha banheiro decente para os trabalhadores, e todas essas 

condições que a gente via e que era uma luta nossa do dia a dia.  

Por isso, em 79, depois da greve da Caio eu fui demitido, que morreu um 

companheiro, porque um ônibus que estava parado na rampa desceu e passou em cima 

de um companheiro que estava fazendo o trabalho, estava trabalhando, o ônibus perdeu 

o freio, passou em cima, matou e nós ficamos de greve até ver toda a política que a 

empresa ia prestar para assistência do companheiro que tinha morrido lá.  

O Adriano me lembrou aqui que na minha turma de presos estava também o 

Luís Hirata, que foi um companheiro nosso que também era da AP, que morreu na 

tortura no DOPS em uma sala do lado do lado, na cela do lado que nos estávamos 

presos. Então, o Luís Hirata foi da mesma turma e o Luís Hirata era metalúrgico 

também, junto com nós, e ele morou em São Mateus, o Luís Hirata também. Então, só 

para registrar isso. Obrigado, Adriano, dessa lembrança, que a gente não consegue 

lembrar tudo. É mais para contar a história da ligação que tinha entre o Movimento 

Operário e entre a FIESP e o DOPS era tão evidente, Ivan, o Ivan estava aqui agora, que 

depois que eu saí da Monark, fui trabalhar em outra metalúrgica, fui trabalhar na 
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Gazarra, lá na Estrada do Pêssego, fiquei também só 89 dias, que 90 dias era o tempo de 

experiência. Depois fui trabalhar na Kasval, fiquei mais 61 dias. Isso tem tudo 

registrado nas minhas carteiras profissional. Saí da Kasval, fui trabalhar em outra firma, 

em uma outra metalúrgica pequena também, Metalúrgica Fanandri, que tem ali na 

Mooca, atrás da Fundição Brasil, também consegui ficar lá, não cheguei ficar seis 

meses. Depois fui para Fundição Brasil, que era uma firma grande, e nós estávamos 

com um movimento bom ali da oposição sindical. Eu fiquei ali também 89 dias 

sacramentados. Saindo da Fundição Brasil eu fui trabalhar em uma outra metalúrgica 

chamada Kasval, no Tatuapé, isso já, quando morreu o Santo Dias, na greve nossa em 

79, eu fui escolhido pela oposição sindical para ser um dos negociadores na FIESP, para 

sentar na mesa para negociar com os patrões.  

Aí eu tive uma série de desempregos consecutivos, de firma que era 15 dias, 

exame médico que eu prestava o cara falava que eu não estava apto para trabalhar e aí 

fui em uma firma pequena, que era uma metalúrgica que tinha na Rua Cantagalo, lá no 

Carrão, que era do Paschoal Thomeu, depois eu fiquei sabendo disso aqui na 

Assembleia Legislativa quando ele era Deputado aqui comigo. Eu fui perguntar, fiz os 

testes, levei os papéis, no dia que eu fui levar os papéis para começar a trabalhar no 

outro dia a firma falou que já tinha preenchido a vaga e então que eu não tinha mais 

vaga lá. Quer dizer, a vaga minha eles já tinham dado para outro naquele dia, naquele 

mesmo dia, ou não tinha nem preenchido a vaga, o que não interessava era eu 

trabalhando. Depois tive, com a nossa luta de a gente conseguir estabilidade com a 

entrada na CIPA, foi aí que eu consegui trabalhar, depois de 82, até 84 eu trabalhei na 

Monark, fiquei lá um bocado de tempo, até 86, e de 86 a 90 eu fiquei na ICP, na qual eu 

estou lá até hoje registrado como metalúrgico e estou Deputado. 

Então, para comprovar toda essa ligação que o DOPS tinha com os empresários, 

eu acho que não tem muito o que procurar. Está tudo evidente. Isso não é só comigo, o 

Waldemar, o Neto, todos os nossos companheiros metalúrgicos de oposição sindical, 

comprovadamente, vão contar a mesma história minha porque era comum entre nos 

ficar todo mundo desempregado antes e durante as negociações na FIESP ou depois da 

negociação da FIESP. Depois de 79, na minha representação lá na FIESP, aí foi a coisa 

mais difícil arrumar emprego porque eu era, não dava, fazia o teste, passava, chegava, 

não assumia. Isso foi em inúmeras metalúrgicas. Mas eu não podia deixar aqui de 

registrar, da importância que tem, cumprimentar aqui o Adriano por essa iniciativa de 
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montar aqui na Assembleia Legislativa a Comissão da Verdade, porque nós temos 

muito o que esclarecer em São Paulo sobre essas questões do Movimento Operário, do 

movimento da luta pela liberdade de expressão política que nós fizemos no Brasil.  

Mas eu também queria anunciar para vocês que eu aprovei agora no fim do ano, 

o Ivan está cuidando disso junto, nós aprovamos um memorial aqui na Assembleia 

Legislativa chamado Santo Dias, e que a gente vai escrever lá o nome de todos aqueles 

que lutaram e morreram aqui para ficar registrado nos anais da Assembleia Legislativa. 

Acabei de aprovar, agora nós estamos esperando a Assembleia Legislativa implementar 

esse projeto e esse memorial aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela 

experiência, pela... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Eu queria que o 

Delmar Mattes, na clandestinidade também era operário da Arno, alemão, ficasse aqui 

do lado da gente com o Zico, com o Waldemar. Vem para cá, Delmar, nosso 

companheirão. Delmar Mattes, vamos lá. Fica aqui, Zico, cabe todo mundo. Zico, fica 

aqui.  

Agora vamos começar, Waldemar Rossi. 

 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Boa tarde. Eu quero dizer que fico muito 

satisfeito de poder encontrar tanta gente, que a gente se conheceu na luta, na resistência, 

e a gente poder colocar em comum um pouco a nossa contribuição a esse trabalho 

importante da Comissão da Verdade. E quando o Adriano Diogo anunciava, no começo, 

dois comunistas e anarquistas, eu me lembrei, imediatamente, da mesma fala do 

comandante do segundo exército no ano de 80, quando tinha que pegar autorização para 

entrar no gramado do Morumbi por conta do encontro com o Papa, todos que 

apresentaram os nomes foram aprovados, menos o Waldemar Rossi porque ele era um 

comunista contumaz. Até hoje eu não sei o onde está o “tumaz” nessa história, mas, de 
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qualquer forma, ao me colocar entre os comunistas que lutaram e que merecem o título 

eu fico muito feliz, porque os ideais revolucionários não podem morrer. 

Bem, a informação que eu quero passar em nome do projeto memória e com a 

participação importantíssima do IEP, que é comandado pelo Neto, é de que nós estamos 

fazendo a recuperação histórica do trabalho, da luta da oposição sindical, que já foi 

colocado uma vez como a verdadeira saga, que vai ali desde os anos 67 até metade dos 

anos 90, na luta contra a estrutura sindical brasileira, de denúncia do trabalho que 

faziam de traição que faziam os pelegos colocados pelos militares, mas também de 

denúncias dos ataques que os militares faziam em cima dos direitos dos trabalhadores. 

Evidente que, a começar no Sindicato de São Paulo, metalúrgico de São Paulo, nós 

tínhamos uma visão estratégica. Sindicato mais importante na América Latina na época, 

que não era, não é um sindicato onde estão empresas que produzem um determinado 

produto, mas que produz de tudo o que está relacionado com a metalurgia, com material 

elétrico, eletrônico e tudo mais. Isso aqui era básico para implantação no novo modelo 

industrial bancado pela ditadura militar.  

Não podemos esquecer, dentro do que eu já vou dizer daqui a pouco, temos que 

colocar isso, a nossa compreensão é de que o golpe militar veio para mudar o modelo 

econômico do País. Portanto, os interesses que regeram tudo isso que foi falado e que 

vamos falar mais, de repressão, etc., estava voltado para a questão do novo modelo 

econômico. Era preciso garantir a implantação das, na época chamadas multinacionais 

no Brasil, passar a economia nacional para o controle das multinacionais. Então havia 

uma guerra nesse sentido. E nós fomos fazendo todo esse trabalho. E por conta disso, aí 

nós temos um pequeno exemplo do que o Zico falou, contou de como ele foi perseguido 

o tempo todo, e aí se nós juntarmos cada um dos companheiros que aqui estão, nós 

teremos aí centenas, centenas e centenas, até milhares de demissões, por razões 

rigorosamente políticas.  

A repressão entendia que a oposição sindical metalúrgica de São Paulo não 

podia assumir a direção do sindicato, que significava criar um empecilho para aquele 

modelo de desenvolvimento. Isso eles tinham certeza absoluta e eu concordo com eles. 

Bem, então, ao chamar a gente de comunista não queriam nada mais nada menos que 

bagunçar a cabeça do povão. Tudo era comunista, etc.  
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Ao fazer a recuperação dessa história, nós vamos encontrar casos muito 

importantes. Por exemplo, nós acabamos de produzir um folheto, que é esse aqui, um 

caderninho, com alguns dados importantes e estamos aqui propondo à Comissão da 

Verdade que inclua esse processo nas suas pesquisas. Então nós vamos entrar com um 

pedido, propomos à Comissão da Verdade, um, investigar a relação entre as empresas e 

a repressão política a partir dos documentos já encontrados e dos testemunhos 

conhecidos. Dois, convocar para esclarecimento os organizadores já identificados do 

financiamento empresarial... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Waldemar, vocês 

trouxeram vários caderninhos, as pessoas da plateia já receberam. Desculpa, continua.  

 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Pois não. Dois, convocar para esclarecimento 

os organizadores já identificados do financiamento empresarial aos órgãos de repressão, 

como Delfim Neto e os empresários citados, aqui nós já vimos um exemplo. A nossa 

contribuição é no sentido de fazer avançar isso.  

Bom, nas pesquisar que nós fomos fazendo nós fomos colhendo depoimentos 

que foram gravados em DVD. Esse do Zico, por exemplo, tem lá uma hora e tanto de 

depoimento de como, da história que ele contou dos irmãos dele, etc. E tantos outros 

que fizeram esses depoimentos. O que nós constatamos, que a perseguição aos 

companheiros da oposição era sistemática. Não importava sua capacidade, sua 

competência profissional, não importava o quanto eles contribuíam para produzir as 

riquezas do capital. Se eles tivessem uma ligação com o movimento eles seriam 

dispensados. Eu fui simplesmente beneficiado com 18 demissões em 25 anos. Uns com 

20, outros com mais, mas era assim que a coisa ocorria.  

E ao fazer esse levantamento, nós percebemos que era preciso ir além e procurar 

no Arquivo do Estado, documentos que pudessem nos ajudar. Por isso nós encontramos 

coisas importantes. Por exemplo, da COBRASMA, tem um documento que mostra, no 
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caderninho aí está mostrando, quem tiver ele na mão, pegar ele aqui, é o primeiro 

documento para pesquisar, que está escrito ali, esse documento mostra um pedido da 

COBRASMA no ano de 65 para o DOPS fazer o levantamento de um conjunto de 

operários que trabalhava na fábrica. 65, antes daquele ano quente de 68. Porque isso 

coincidia com a construção de comissão de fábricas, que foi a primeira na história do 

Brasil de um processo de organização dos trabalhadores, processo interno. E o que é 

curioso é que eles apresentam nesse dia um, que seria o Sebastião Pires de Oliveira, 

como chefe de vigilância da COBRASMA. Eles apresentam ao DOPS. Portanto, uma 

vinculação direta. E o DOPS vai responder depois dando o nome e o enquadramento de 

cada um dos funcionários que estão lá. Então esse e um dos primeiros documentos que 

nós estamos anexando.  

O segundo está relacionado com a Tecnoforjas, da zona leste, que enviou 

documentos, fichas cadastrais de uma quantidade de trabalhadores que participaram de 

uma greve. Foram encontrados... 

 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO – PT  – O Albino é meu cunhado. 

 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Então, o Albino, cunhado dele, era um deles. 

Está aqui mostrando. Então, isso encontraram no DOPS. 

O terceiro documento, que é muito importante também, está ligado a uma lista 

negra do ABC. As fontes de informações estão aí colocadas claramente. Tem o caso 

também da Monark, da zona sul, que enviou também para o DOPS fichas de 200 dos 

seus trabalhadores porque tinham participado de uma greve. Estão lá as fichas cujas 

cópias algumas estão aqui para os senhores verem.  

E, finalmente, nós vamos ter uma lista negra organizada pela Associação dos 

Administradores, o pessoal de Santo Amaro, atual Associação Paulista de Gestores de 

Pessoas. E essa pessoa fez essa declaração, ela participou do processo. Esta gravado isso 
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por nós também. E, finalmente, nós temos um documento sobre as mortes em uma das 

fabricas mais criminosas aqui da cidade de São Paulo, que foi a Lippert. Trabalhadores 

morriam lá dentro em acidentes, eram levados para fora e depois era dada a morte por 

qualquer outra razão. Uma quantidade enorme, e nós só temos uma lista, que vocês 

estão vendo lá, a partir de 86. Fora as outras que nós não sabemos. Como ocorria isso? 

 

 

O SR. – Tinha um diretor do sindicato lá... 

 

 

O SR. WALDEMAR ROSSI – Sim. Tinha diretor de sindicato lá dentro. Que 

mais? Mas como ocorria isso? A disciplina interna, o controle interno era feito por um 

delegado que morava lá na região e tinha ligação direta com o DOPS. Então, a partir 

disso, a partir desses documentos, que endossa um pouco o que já foi apresentado, nos 

estamos dando essa contribuição e pedindo que, se possível, a Comissão da Verdade 

encabece por aí, porque nos queremos deixar claro aquilo que foi colocado aqui hoje 

várias vezes, havia ligação direta com os empresários da FIESP com o DOPS. Havia 

ligação direta dos empresários da FIESP com o DOI-CODI. E, tem o caso específico do 

companheiro Odes de Castro, que declarou estar gravado isso também em DVD, que ele 

foi levado para o DOPS e do DOPS foi transferido para o DOI-CODI em uma das 

peruas da Folha de São Paulo, diretamente vinculado com esse trabalho da repressão.  

Então, o que nós colocamos, que é uma aparente contradição, que é só aparente, 

quiçá da natureza do sistema capitalista, é que aqueles que produzem as riquezas, são 

obrigados a se portar como carneiro. Não tem o direito de se sentir como pessoas, seres 

humanos, que possam reivindicar seus direitos. A história do Movimento Operário é 

assim. E no Brasil, no tempo da ditadura, não foi diferente, foi muito pior. É preciso que 

essas coisas fiquem muito claras para que as atuais jovens gerações e outras que virão 

possam conhecer a história da luta dos trabalhadores no Brasil.  

Eu queria encerrar isso lembrando que estavam aqui presentes, não sei se ainda 

estão, alguns companheiros ligados à história de Perus. E um deles é o Salvador Pires, 
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que foi Presidente da Frente Nacional do Trabalho e que participou também de todo 

esse processo de repressão.  

E lembrando também, hoje tem uma notícia que me chegou, que um 

companheiro, filho do Dermi Azevedo, o Dermi Azevedo estava preso comigo na 

mesma cela em 1974. O filho dele mais novo cometeu suicídio ontem. Esse menino, 

com um ano de idade, segundo seus pais, um ano de idade, foram torturados no DOPS 

para que os pais pudessem delatar a companheira que era responsável por um trabalho, a 

Maria Anilde, que era responsável por um trabalho junto a CNBB, sobre a questão da 

educação. E os traumas que vieram daí levaram esse jovem agora com seus 40 anos, 

possivelmente, a ter uma vida muito conturbada e, infelizmente, suicidou-se.  

Muito obrigado, gente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu peço desculpas, 

Waldemar, o Anísio teve que sair, a gente ia chamar também o companheiro Anísio. 

Eu só queria complementar. Sebastião Neto, complementa o informe do 

Waldemar.  

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Primeiro um esclarecimento da questão anterior, 

uma luta histórica do Movimento Operário em relação ao Sistema S, a estrutura sindical 

que mantém a FIESP. A FIESP fica, as Federações das Indústrias ficam com 7% dos 

atuais 13 bilhões por ano como taxa de administração do dinheiro do Sistema S. É 7% 

de 13 bilhões. Só quem trabalho melhor essa questão é a Suely Caldas, que é uma 

economista que não é bem Progressista e o Celso Ming. A esquerda não fala nada sobre 

isso. É uma questão muito séria, a CUT tem uma condição histórica de criticar que isso 

não tem transparência. Nós estamos falando então que eles têm para administrar 

livremente alguma coisa que é hoje um bilhão e meio de dinheiro, um bilhão e pouco, 

livremente, sem controle. E tem um sistema cruzado que a Doutora Julia Graciano fez 
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um baita dossiê, que ela foi funcionária do SESC, entregou para a CUT há uns 20 anos 

atrás, sistema cruzado de contratação de consultorias. Então pode ser que esse 

funcionário do SESI era um funcionário prestando serviço para a FIESP e vice versa. 

Então assim, eu tenho um funcionário aqui que me custa 10 mil reais, pago pela folha 

do SESI ou do SENAC ou de qualquer uma, e empresto ele para uma instituição irmã 

com um contrato de mil reais, qualquer coisa desse tipo, ou o contrário. Isso é um, tem 

que lembrar aqui, quando o Skaf foi candidato a Governador já tinham 37 ações por uso 

indevido de dinheiro do Sistema SENAI em propaganda política dele. Estou falando da 

coisa mais podre que tem no Brasil. Os caras falam do dinheiro das centrais sindicais, 

mas esse é o dinheiro que interessa. E quem nos disse isso foi o (ininteligível) 

Rubenstein, que é um baita consultor empresarial. (ininteligível) ele falou, olha, vocês 

ficam discutindo isso aí, o dinheiro que interessa é o do Sistema S. Esse é o dinheiro 

que nos interessa. E quando o Piva foi presidente, nós chegamos a um pré-acordo com 

ele na época, porque nós estávamos com força na CUT, ele dizia, legal, a gente 

publiciza o Sistema S, mas o acordo é o seguinte, o passado é o passado, morreu. Falou 

isso para a gente, reunião, reunião fechada. A gente publiciza, legal, porque a CUT 

tinha um movimento muito forte no sentido de tornar pública a gestão do Sistema S.  

Então nós estamos falando, quem anda reclamando de educação no Brasil, de 13 

bilhões de reais. Dinheiro público Sistema S. Então a pista é, segue o dinheiro, sempre. 

Seguir o dinheiro significa saber quem contratava, quem pagava, que contrato esse 

cidadão visitava o DOPS tinha com a FIESP. A FIESP não pode simplesmente dizer, 

não, não era funcionário nosso, não era diretor nosso. Está mal explicada a questão. 

A segunda coisa muito, para complementar aqui, todos os documentos que estão 

aqui são do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Não sei se o Lauro saiu, mais uma 

vez eu queria agradecer a baita cooperação técnica. Nós podemos reclamar de tudo, mas 

não dá para reclamar do apoio que o Arquivo do Estado tem dado aos pesquisadores lá. 

É uma coisa muito, para usar uma palavra hiper gasta, republicana mesmo. Só tem a 

foto aqui dos mortos da Lippert. Nós levantamos algo por volta de 30 mortes na Lippert, 

mas nós não temos, aí teria que buscar o registro no 35º Distrito, é uma coisa 

complicada, nós não temos estrutura para isso. Mas o que interessa aqui não é que são 

os mortos. Os mortos são problema de acidente de trabalho, trabalhista. O problema é 

que esse delegado que tem o nome aqui, o Delegado Bandeira, ele circulava dentro da 

Lippert com o carro da polícia. Então, se um trabalhador chegava bêbado, por exemplo, 
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tinha um chiqueirinho dentro da Lippert, e o pessoal usava fuzil, fuzil com o cano 

cortado, é um negócio impressionante a Lippert. Mas tinha outras também que tinha 

coisa.  

Então, qual a ideia nossa aqui? O Waldemar vai protocolar formalmente, que 

nós temos as formalidades formais. O pedido que nós estamos fazendo são duas 

questões básicas. Que aquilo que nós já temos documentos, que sejam chamadas as 

empresas e as pessoas responsáveis aqui na Comissão da Verdade. Que já temos 

documento aqui, ou seja, uma ligação provada com o Arquivo do DOPS, que essas 

fichas de empregados que estão aqui estão com carimbo do DOPS. A lista do ABC, o 

Elias está ali, é um que está nessa listinha, é do processo dele que ele foi buscar no 

Arquivo do Estado, é uma lista gorda. E o pessoal do ABC que fez a greve de 80, Elias? 

Em várias anotações de companheiros, quem foi demitido naquela data não arrumou 

emprego mais no ABC. Por isso que todo mundo falsificava as carteiras. O próprio dia 

da anistia do Elias ele põe, essa carteira está modificada porque fui obrigado a fazê-la, 

etc. e tal. Então, aqui tem muita, o Albino, que é o cunhado do José Zico, que está aqui 

nessa ficha da Tecnoforja, ele denunciou para a gente, no vídeo lá no Projeto Memória 

que nós estamos fazendo para a Comissão de Anistia, vamos entregar até setembro o 

levantamento. Aí nós fomos no DOPS buscar pelos nomes nós tivemos os nomes de 40 

presos nossos, certo. E tinha, porque sempre o trabalhador fala, ah, eu não consegui 

emprego porque eu fui entregue. E tinha a do Albino, realmente. E tinha pior, tinha a 

ficha de registro de empregado. O Américo aqui, ele fez a pesquisa paralelo à gente, o 

pessoal da ex-convergência, não é? Vai falar depois? A ficha dele, do Mancha, estão 

nessas fichas da Monark. Então nós estamos falando desses fatos, então eu acho que a 

gente tem que chamar essas pessoas. A Teresinha, eu vou falar um nome aqui, mas, a 

gente tirou o nome dela aqui da, a gente fez um protótipo, depois decidimos tirar a foto 

e o nome dela aqui. Mas é da empresa Sulzer, de Santo Amaro, a gente está se 

prevenindo, não está botando ela agora, quando chamar a gente põe, dá vídeo, dá tudo 

para Comissão aqui, mas ela era uma funcionária média, quando o cara não podia ir nas 

reuniões do RH, a gente chamava, que não era RH, era do Setor de Pessoal de Santo 

Amaro, então tinha a lista de quem não podia arrumar emprego na região. Nós estamos 

falando disso.  
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Então, esses documentos, Adriano, a gente espera que possa contribuir. No caso 

do ABC, gente, tem um negócio grave, aqui essa ‘pagininha’ junto da Monark, é que as 

empresas entregaram ao DOPS... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pega o microfone, Neto. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É uma coisa simples. Aqui é o endereço 

residencial do cidadão operário e aqui está ou a função ou a seção ou às vezes a empresa 

põe o nome dele na chapeira. Quer dizer, é uma informação que só uma empresa pode 

dar, só a empresa pode dar, o DOPS não tem essa informação. Só que a ficha está no 

DOPS. Nós estamos falando de centenas de trabalhadores do ABC. Centenas, não de 

dezenas e nem de uma fábrica, o sistema de cooperação mesmo. Então por isso que a 

gente pede que vocês, na medida do possível, que eu sei que o volume é muito grande, 

mas alguns casos mais escabrosos, chamem essas pessoas para esclarecer. 

Nós pegamos no livro do Hélio Gaspari, A Ditadura Encurralada, a parte que ele 

conta a primeira reunião da caixinha que o Delfim organizou com o Gastão Vidigal, lá 

na antiga casa da Dona Veridiana Prado, que é aquele clube que está na esquina da 

Higienópolis com a Maria Antonia e Dona Veridiana e Marques de Itu, acho, ou Major 

Sertório. Naquela pracinha tem um clube, ali foi feita uma reunião, o (ininteligível) a 

reunião, com várias confirmações, do Paulo Sawaya, de vários deles que participaram 

da coisa. Então achamos que o Delfim Netto seria uma boa pessoa para a gente 

perguntar, porque como ele é o cara em Paris dos 10%, dos 15%, não sei de quanto era, 

de repente ele tinha até os 10% sobre a caixinha, não sei. Aí é sacanagem da minha 

parte. Sacanagem da minha parte. Mas, para quem nasceu pobre no Cambuci e ficou 

rico, não deve ser por acaso. Aquele é o menino pobre do Cambuci, os pais devem ter 

até o maior orgulho de ter criado ele e tal. A gente já foi saber a história dele lá. Então é 

isso.  
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A propósito do que o Zico falou do Memorial, eu queria lembrar com muito 

carinho aquela placa que tem lá no Memorial da Resistência, dos estudantes presos em 

Ibiúna. Nós queremos no mínimo, no mínimo fazer uma recuperação, uma placa, uma 

recuperação de todos os presos da greve de Osasco, todo. Estamos tentando levantar 

essa lista lá no Arquivo do Estado. Porque a gente busca a lista como? A partir dos 

nomes dos presos você puxa mais nomes de preso que está na mesma lista, que foram 

vários órgãos que prenderam. E no nosso caso a gente quer ver se nesse livro publica 

pelo menos o nome dos presos desse arrastão de 74, Zico, todos presos, você, o Vital, 

Toninho, um monte de gente que foi preso pelas mais diversas razões.  

Então eu acho que é mais ou menos isso. Queria complementar o que nosso 

maior guru falou. O Anísio tinha um problema de rodízio, de uma reunião de trabalho, 

que o Adriano estava reclamando que ele não estava na mesa. O Elias está ali, eu não 

sei se eu estou esquecendo, se está alguém lá que trabalha, o Joãozinho está ali e aqui 

todo mundo, o Delmar era o Alemão, que trabalhou no grupo mais consistente da Arno, 

que durou de 66, 67. Nós fomos um pouquinho mais, até 80 tivemos um grupo 

organizado na Arno, foi dizimado, todo mundo foi demitido no final. Todo mundo tem 

história com a gente aqui, o Zico, esse aqui foi metalúrgico também. Só você não foi 

metalúrgico, Martinelli. Além do mais não é palmeirense.  

Obrigado, gente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Delmar, dá uma palavrinha. 

Fala um pouquinho, Delmar. 

 

 

O SR. DELMAR MATTES – Eu queria cumprimentar o companheiro Adriano 

e os demais por essa iniciativa. Eu acho muito...  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Delmar Mattes, desculpa. 

 

 

O SR. DELMAR MATTES – Meu nome é Delmar Mattes. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como você é meu irmão eu 

posso interromper, antes que esvazie. Quarta feira vai ter o lançamento do livro do 

Fernando Santa Cruz, sobre a vida do Fernando. O Zico estava falando da AP, da AP, 

da AP, da Ação Popular, então vai vir todo o pessoal da família Santa Cruz no 

lançamento da quarta feira. Então é importante, vamos trazer a professora aqui da 

revista, que foi embora, que também ela era da AP da Bahia, mas vai ser um dia muito 

forte, muito forte, muito importante da recuperação da memória do companheiro, 

desaparecido político, agora com a notícia que ele desapareceu lá no forno da Usina 

Cangaíba em Campo dos Goytacazes, então, quarta feira lançamento. Amanhã também 

tem uma Audiência forte, que é do Aylton Mortati, do companheiro Aylton Mortati, 

Mas quarta-feira, lançamento da família Santa Cruz, do livro.  

Delmar, meu irmão, com a palavra. 

 

 

O SR. DELMAR MATTES – Eu sou Geólogo, e eu tenho uma situação um 

pouco peculiar em relação aos companheiros que me antecederam e outros, 

possivelmente, que vão depor, porque eu militava no movimento estudantil, era na 

época do PCdoB, depois entrei na ala vermelha, e quando ocorreu em São Paulo, na 

verdade eu já vim, estava no Mato Grosso trabalhando, por perseguição, por violência 

da repressão e eu tive que me deslocar para São Paulo. Chegando em São Paulo eu 

entrei na clandestinidade, e aí fiz uma opção, porque eu tinha duas alternativas, ou eu 

iria para o exterior, como exilado, ou ficaria no Brasil. E para ficar no Brasil, 

evidentemente, eu queria contribuir para derrubar a ditadura e achava que o melhor 
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caminho era entrar na fábrica, porque eu tinha a esperança que, efetivamente, seria do 

Movimento Operário, que nós tínhamos uma transformação do Brasil, ele seria capaz de 

dar uns passos importantes para derrubada da ditadura, como foi demonstrado 

posteriormente, historicamente. De modo que eu vivi, na fábrica, uma situação muito 

peculiar. Eu estava na clandestinidade, tinha outro nome e a polícia, os órgãos de 

repressão, em todas as delegacias eu tinha o meu nome, eu era procurado, e assim 

mesmo eu fui trabalhar na fábrica, eu era operário. Imagina uma dificuldade para você 

fazer um movimento sindical, porque eu queria uma coisa muito mais do que o 

movimento sindical porque eu era comunista, eu era socialista, eu queria uma 

transformação profunda do Brasil. 

Muito bem. Então era uma dificuldade muito grande, inclusive eu não 

frequentava as reuniões da oposição, só meio acompanhava de fora o Waldemar sabe 

muito bem, porque eu não podia me expor, era perseguido em toda, pelos órgãos de 

repressão e meu nome estava lá, enfim, inclusive recebia recado que se eles pegassem 

acabavam comigo e nessa situação mesmo eu topei. E eu fiquei, acompanhei as greves 

com essa dificuldade, trabalhei, a última fábrica foi na Arno, fizemos aquelas greves lá 

na Arno. Eu fazia aquilo com muito cuidado, com muitos meandros para tentar não me 

expor muito, mas ao mesmo tempo dando força ao movimento.  

Eu não tenho, por isso, por incrível que pareça, minha casa foi invadida várias 

vezes, com tudo isso eu criei minha família, meus filhos, minha companheira me 

acompanhou todo esse período, e hoje eu sou muito grato, eu reconheço a todos, 

inclusive os companheiros da oposição que reconheciam essa situação, quem era, estava 

mais próximo de mim, sabia que eu não podia me expor muito. Mas, o que eu queria, 

como não fui preso, e sabia que existia as repressões nas fábricas, nós sabíamos. Sabia 

que existia o DOPS, que o papel dele, o que eles faziam, isso a gente tinha pleno 

conhecimento. Mas eu não tive um caso próprio de demissão porque eu passei nessas 

fábricas todas com esse cuidado e nunca fui preso. Nunca fui preso e também não fui 

demitido nas fábricas. Talvez isso seja um motivo de elogio ou vitória, de modo que eu 

não tenho um dado concreto aqui para contribuir com os companheiros da Comissão, 

mas eu queria fazer apenas duas observações.  

A primeira, eu acho que essa repressão toda ela começou com o golpe de 64, é 

bom lembrar. Nós todos sabemos. Porque quem montou o golpe, o golpe teve o apoio 
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dos empresários, também apoio financeiro, e acima de tudo contou com o apoio do 

Governo americano, na figura do Embaixador Lincoln Gordon. Lincoln Gordon saia por 

esse Brasil afora articulando o golpe, interferindo diretamente no destino do País. Era 

uma invasão direta na nossa autonomia, na nossa soberania, eles ajudaram organizar, 

inclusive no dia do golpe, antes do golpe já a frota americana já estava preparada, 

preparada se o golpe não fosse vitorioso, para intervir. Eles criaram entidades como o 

IPES, o IBAD que arrecadava recurso e fazia propaganda, além de arregimentar o 

exército, já tinham feito, em parte, esse trabalho ideológico desde a Segunda Guerra 

Mundial, eles fizeram todo uma articulação com os empresários, mandaram pessoas do 

(Ininteligível), aliás, na palavra do próprio Embaixador dos Estados Unidos, diz o 

seguinte, contamos com dezenas ou centenas ou milhares de pessoas próprias para 

apoiar o golpe. Isso na declaração dele. Eu aqui estou meio despreparado, podíamos até 

consultar a fonte. Ou seja, eles preparam a famosa marcha com Deus pela liberdade, 

mobilizaram o setor conservador da igreja para apoiar o golpe. Quer dizer, criaram uma 

opinião pública para derrubar o Governo João Goulart. Qual era o interesse? O 

Waldemar acho que abordou muito bem, havia um interesse estratégico dos Estados 

Unidos, e um lado, evidentemente, colocar o Brasil do lado dos Estados Unidos, sabiam 

da importância estratégica que tinha o Brasil, nessa famosa frase, para onde vai o Brasil 

vai a América do Sul, vai a América Latina, pela sua importância política, em relação à 

África também, em relação à América como um todo, e tinha também os recursos 

minerais que o País tinha, e era importante, estrategicamente, que o Brasil tivesse uma 

política alinhada com os Estados Unidos. E eles fizeram tudo isso, esse apoio dos 

empresários, a articulação com os órgãos repressivos, apoio do Exército, de modo que o 

que foi acontecer, em 68, como nós sabemos, nós tivemos o Ato Institucional Número 

Cinco, onde a ditadura passou a ser mais, vamos chamar assim, mais agressiva e mais 

violenta.  

Mas foi um processo. Esse processo, na verdade, ele teve início com o 

movimento da legalidade, em 1961, quando o Brizola peitou para não ter o golpe, 

resistiu, a partir daquele momento a direita do Exército, o Governo americano, a CIA, 

começou a preparar o golpe, e conseguiu em 64.  

É bom lembrar, se não tivesse ocorrido o golpe, o Brasil hoje seria muito 

diferente, porque o plano de reformas do João Goulart, está aqui o companheiro da 

CGT, era reforma agrária, entre outras, o programa de reformas, entre esses programas 
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de reforma estava reforma agrária, reforma universitária, reforma urbano e muitas 

outras reformas, que essas reformas iam dar uma nova qualidade para o Brasil. Atrás 

desse plano do Jango estava uma política de desenvolvimento nacional autônomo, esse 

que ia, efetivamente, dar um grande progresso para o País.  

Eu quero dizer que o processo, não podemos entender essa repressão unicamente 

a partir da década de 70. Ela é um processo. Houve um endurecimento e esse processo 

todo foi acabar, evidentemente, só depois com a anistia. É isso só.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Grande Delmar. Pessoal, a 

gente organizou a mesa do Movimento Operário, e são quatro, e eu queria, ainda mais 

que está ameaçando essa chuva, não queria me estender muito. Vamos tentar combinar 

o seguinte, vamos tentar terminar por volta de cinco horas, está bom? Pelo menos, 

porque veio gente de longe, gente para depor, e o Delmar já deu a deixa, eu acho que a 

gente, primeiro saudar essas figuras como Rafael Martinelli, Clara Charf, Elza Lobo, 

companheiros de tantos anos, Padilha, companheiros de tantos anos de luta. Então, 

Rafael Martinelli, vamos lá pegar o começo aí da, toda vez que eu vou lá na Comissão 

da Secretaria de Justiça dos Presos da Anistia Estadual, tem lá o processo dos 

ferroviários. Martinelli, dá uma palavrinha, porque aí os outros também têm 

oportunidade cada um de falar um pouquinho. O companheiro Rafael Martinelli. 

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Eu vou ser rápido porque, é como eles 

dizem, eu estou com 88, mais velho, tem história, tem não sei o que. Então, é a vida 

nossa sindical que começou desde 1941, veja você, então são quase 70 anos só de briga. 

É um problema sério. O companheiro que falou agora, o último, ele deu mais ou menos 

os detalhes, que o problema da ditadura ela veio desde 46, 47, cassação do partido, quer 

dizer, é uma posição da influência do imperialismo americano já desde aquele começo. 

É uma preparação. Então, essas coisas a gente atravessou todo esse período. Eu sou da 

greve de 1949, então, veja você, vem vindo. Vem vindo, sindicato, cooperativa, a 
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Federação Nacional dos Ferroviários, estou brigando até hoje. Eu costumo dizer com os 

companheiros, que eu ainda, eu sou ferroviário 70 e poucos anos lutando com o 

governo, com todos. Todos. Com o Lula, com o diabo, tudo mais. Acabaram com a 

minha área eu brigo mesmo. De 250 mil, hoje não tem 50 mil, essa é a verdade, então 

essas coisas faz com que a gente, historicamente, a gente sempre fomos políticos, essa é 

a verdade, então eu tenho processo de espionagem na ferrovia de 1950, aquela famosa 

greve de Minas Gerais, que as mulheres comandaram, então, essas coisas, então a gente 

vê os relatórios feitos pelos engenheiros, pelo Exército, já em 50, a espionagem na área 

militar, na área ferroviária, que é uma área estratégica do Governo. O Governo tem 

ódios, depois da ditadura foi um ódio em cima daquela categoria que era responsável 

por parar, fazer o diabo, estiva, portuário, essa é área que (ininteligível) estivador. Então 

são coisas que, historicamente eu estou vendo ainda coisas que vão poder ajudar a 

Comissão nossa que, eu estou acumulando. Agora chegou para mim quase, há dois 

meses, quase uns quatro quilos de documentos lá de Brasília, da minha vida. Então são 

coisas que, possivelmente, mais tarde eu vou começar passar também para a Comissão 

da Verdade, entende. Essa é nossa preocupação. Devia sair até hoje, eu acho, algum 

aplauso, para um companheiro que está na Comissão Nacional, vamos dizer, na 

Comissão da Verdade ou Nacional, que está tendo uma posição que não é do, que seria 

do Martinelli, aquela em que os militares vão ter que sentar na mesa, não é isso? E que 

vai ter que dizer quem é que mandava torturar, matar, estuprar as companheiras. Isso daí 

nós estamos querendo, e esse companheiro hoje no Estadão ficou claro. Você vê, ele 

joga a coisa mesmo pra valer. Quer dizer, é começando, é essa daí, nós estamos 

começando pegar toda a história nossa nacional. E ele é contra, inclusive, a história 

brasileira feita pelos militares para as escolas militares. Que educação é aquela que não 

houve ditadura, não houve nada... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem foi que falou isso, 

Martinelli? Você tem que dizer... 
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O SR. RAFAEL MARTINELLI – Dá uma raiva de ver certas coisas que eles 

falam. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Martinelli, quem falou isso? 

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – O teu membro da Comissão Nacional. Eu 

fui educado não guardar nome. Pode perguntar o nome, desculpa, eu não sei direito, 

então, mas é uma posição séria. Quer dizer, é uma posição séria. Tem que fazer um livro 

histórico também para as escolas militares. Por que as nossas escolas tem uma história, 

o que foi a ditadura, o que foi que ela fez, e os alunos dessa escola militar eles têm a 

outra? Então não houve ditadura, não houve nada, houve uma posição democrática 

contra... Essas coisas que a gente não gosta. Então eu digo, tem coisas que ainda nós 

vamos estudar e ver e colaborar para nossa Comissão. Espero um dia a gente ter mais 

tempo, porque hoje a gente está correndo, não é isso? Cada um dos companheiros está 

se apresentando, quem é. 

Eu sou ferroviário, vamos dizer, meu pai ferroviário. Meu pai é de 1914 na 

ferrovia, quer dizer, era um Martinelli, não é aquele que já vendeu o prédio Martinelli, 

eu costumo até brincar, eu já vendi aquilo, aquilo estava me aborrecendo. Não. É 

Martinelli ferroviário mesmo, tudo, os sete irmãos ferroviários, eu gosto de todos eles, 

então, vem embora. Vêm greves, etc., etc., com posição, todos nós temos uma posição 

inicial de anarquista. Essa é a verdade, Dizem que eu sou meio radical porque sou meio 

anarquista. Não é. O problema é esse, é sério. Eu sou comunista desde 41, porque a 

minha família já era também. Então, quer dizer, essa é uma posição que nós queremos 

acabar com a miséria, ter educação para todo o povo, ter esse direito de ter, comer pelo 

menos, não ver milhões não comer. A liquidação de milhares e milhares de índios no 

Brasil, quer dizer, é o tipo de coisa que nós sempre fomos educados para isso. Quer 

dizer, então esse princípio a gente vai, vai, vai. O meu pai já morreu, o Martinelli está 

com 88 anos, vai morrer, os meus filhos, o mais velho está já com 65 anos, eu não sei se 
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vai ver esse socialismo ou essa coisa que nós estamos lutando, mas, esperamos um dia 

que a gente tenha essa coisa. 

Eu só queria agradecer os companheiros, elogiar o companheiro Adriano. 

Historicamente, eu vou dizer, os companheiros como Adriano e outros meus aqui 

velhos, falou até um palavrão, Martinelli, você tem que deixar por escrito a sua vida. 

Então, parece que agora está já com 450 páginas lá. Não sei como é que a gente vai 

assumir aquilo para sair, para ficar aí, calculando que um dia ou outro eu ir embora, mas 

tenho que deixar as coisas escritas. Então vai deixar coisas escritas, coisas que ainda não 

falei. Eu sou fundador da ALN, então não preciso dizer mais nada. Então, para chegar 

no ponto da fundação da ALN, que briga nós tivemos dentro do partido, isso é uma 

coisa histórica, mas, o Movimento Operário é que sempre me, está na minha luta. Eu 

sou meio radical na área ferroviária. O pessoal diz, o Martinelli só fica na ferrovia. Mas 

é na ferrovia, a gente parava 250 mil homens e parava mesmo, o Brasil todo. Quer dizer, 

o meu processo que veio lá de Brasília agora, está no Pará, está no Ceará, está no Piauí, 

está o Martinelli tudo lá, está lá. Está lá. Todos esses arquivos, dizendo quem era o 

responsável. Quer dizer, o que é que eu vou fazer? É uma categoria minha, que eu até 

elogio, porque é uma categoria afastada, não digo meio revolucionária, chegou um 

tempo que era meio revolucionária. Então é isso daí. Eu queria elogiar o companheiro, 

com todo respeito, da oposição sindical, os metalúrgicos, vocês sabem disso porque, o 

ABC, que foi a flor das lutas operárias. É um histórico que o ABC merece, Santo 

André, essas coisas, porque, fora a ferrovia, uma é uma área que merece todo o respeito 

nas lutas operárias brasileiras.  

Eu não vou falar mais por que... 

 

 

O SR. – Tem que falar do ABC desde a década de 50.  

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Eu sei. Da década de 50, eu sou do ABC 

desde 1941, 45, quer dizer. Então o problema é isso, quer dizer, a luta nós temos que 
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estar sempre continuando, continuando, ver até o caminho de como pegar os 

torturadores, estupradores, os canalhas, onde estão os corpos dos nossos companheiros, 

onde está, é isso que nós precisamos. É um caminho nosso. Eu costumo dizer o 

seguinte, porque tem cara que diz assim, não, Martinelli, a área deles (ininteligível), 

temos que sentar também do lado de lá. Nós sentamos a hora que eles quiserem. 

Estamos sentados aqui. Já fomos presos, torturados, arrebentados, os que estão vivos 

estamos aqui. Nós queremos que fique do lado de lá os torturadores também. Aí eles 

vão dizer, eu obedecia ordem, quem mandava. Então diga quem era. Era o Médici, era o 

Geisel, os canalhas. Diga quem eram os chefes, com o próprio governo da Argentina, 

que teve aquela coragem, que até me arrepia falar, quando o presidente da Argentina 

chegou e disse, tira aquele quadro do general lá, que foi presidente, canalha, da ditadura. 

Mandou, na frente dos militares, tira aquele quadro de lá, daquele cara que foi um 

torturador. Quando vai chegar esse ponto dos nacionalistas brasileiros, militar, que eu 

conheço, eu tinha muitos amigos militares que eram bons, que tentamos, junto com o 

Jango, que eu era amigo do Jango mesmo, para derrubar. Eu sou daquele tipo, nós 

tínhamos dois destrói na época lá dos marinheiros. Se fosse o meu comando, eu disse 

assim, pega o canhão e mete uma bomba em cima do Lacerda, porque era o Lacerda na 

época. Eu era assim. Não fizeram isso eles tomaram o poder. Essa é a verdade. 

Bom, não vai faltar oportunidade de a gente conversar. Obrigado pela presença. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Tomara que saia 

logo o seu livro. Vamos pela cronologia da idade e da militância. Salvador, dá uma 

palavrinha e depois o Domingos, pela memória dos químicos e o Américo fecha com a 

memória do operariado mais jovem, da memória da convergência. Salvador, senta aqui, 

dá uma palavrinha aqui. Salvador Pires. Esse aí também não está escrevendo um livro, 

mas tem história para caramba.  
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O SR. SALVADOR PIRES – Boa tarde para todos aqui presentes. É uma 

satisfação muito grande, eu recebi esse convite do Adriano para vir até aqui. Estou aqui 

presente fazendo parte do coletivo do Projeto Memória, e me sinto representando pelo 

que falou Waldemar e complementado um pouco pelo Neto. Quero cumprimentar, 

Adriano Diogo, esse trabalho seu, e esta garra sua e essa visão que você tem de conduzir 

os trabalhos quando se discute a história da luta. E senti um tanto revigorado quando eu 

vi você chamar a memória do Queixada, e com um dado ali sucinto, mas não perdeu a 

pista. Quando você, já na nossa sessão de Audiência da Anistia lembra de Nelson 

Pereira de Jesus, e o Nelson Pereira de Jesus tem uma característica, que era um 

operário recentemente vindo do norte de Minas Gerais, um metalúrgico anônimo, e foi 

assassinado com três tiros a queima roupa pelas costas porque reclamava a diferença no 

pagamento de horas extras, no desdobramento da impunidade que significava aqueles 

tempos da ditadura. Acho que é isso que está aí colocado.  

Acho que a minha experiência está muito ligada um pouco falou o Waldemar, 

falou o Zico Prado. Eu sou um operário metalúrgico aposentado. A minha militância se 

deu dentro da oposição metalúrgica de São Paulo, basicamente a minha vida sindical 

passou por aqui, e passou pela histórica Frente Nacional do Trabalho, depois Frente 

Nacional dos Trabalhadores e quando fala de Queixada, vem a minha memória João 

Breno, vem à memória Sebastião Fernandes, vem à memória o (ininteligível) Galo, vem 

à memória (ininteligível), só para dar um exemplo desses caras, e eu tive a felicidade de 

conviver com eles, e quando fala dos Queixadas se fala da Frente Nacional do Trabalho, 

que eu diria que foi talvez o movimento pioneiro em uma atitude para-sindical que teve 

uma ação voltada para qualquer categoria de trabalhadores sem ficar preso às amarras 

da estrutura sindical. Para vocês terem uma ideia, o movimento que foi capaz de fazer a 

denúncia contra o Governo brasileiro no começo da década de 70 pela invasão das 

direções sindicais. E naquela época você não encontrava sindicato, dirigentes sindicais 

que assinavam petição desta, e a OIT ela precisava que alguém assinasse, que tivesse fé 

pública registrada enquanto Associação, coisas desse nível, e a Frente Nacional era isto. 

E quando se colocava um convite desses, o Mário era muito caprichoso desse ponto de 

vista. Ele apontava o objetivo, mas apontava as possíveis consequências. Ele topava 

fazer esse tipo de coisa. O Mário Carvalho de Jesus. 

Da minha pessoa eu não quero estender nada, porque tive agora a pouco tempo 

anistia política e lá eu tive a oportunidade de apresentar um dossiê que veio da ABI, 
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com 700 páginas e nesse material fiz um apanhado, levantei 113 momentos distintos 

onde eu estava tratando de questões da luta das mais variadas e tinha um agente do 

Estado me perseguindo ali (ininteligível). 

Agora, Adriano e os companheiros aqui da Comissão da Verdade, e eu quero 

trazer aqui uma questão nessa linha, Adriano Diogo, que você vem trabalhando, que é 

uma coisa que eu não consigo engolir porque o sabor ainda continua muito amargo, que 

é o seguinte, vem no rastro da dominação das multinacionais, e vem no rastro, logo em 

seguida, do governo da ditadura, foi no governo Sarney, mais precisamente no dia 27 de 

dezembro de 1987, o massacre de Serra Pelada. Creio que tem aqui os mais idosos, o 

famoso garimpo de Serra Pelada, aquela trapaça, o Sebastião Curió, fiel servidor da 

ditadura, montou aquele esquema com o mais deslavado processo de contrabando de 

ouro. Em um certo momento, aqueles garimpeiros são levados a fazer uma paralisação, 

ocupa a Ponte do Rio Tocantins em Marabás, essa Ponte é por onde circula a ferrovia 

daquela mineradora japonesa que eu esqueço o nome daquele diabo daquela 

mineradora, a mineradora mandou um recado para o governo Sarney, desocupa aquela 

porcaria porque o minério precisa passar. O Ministro da Justiça da época, não guardo o 

nome, faz um despacho pelo Governador Hélio Gueiros, faleceu há pouco tempo essa 

desgraça, e o Hélio Gueiros manda sua polícia militar desocupar. E os caras foram para 

matar. Caia cadáver de garimpeiro no Rio Tocantins como se fosse jaca podre. Deve ter 

sido assassinado aí talvez duas dezenas de garimpeiros. Quem eram esses garimpeiros 

senão a maior parte dos nossos irmãos nordestinos, dos nossos mesmos irmãos que 

foram fazer o ciclo da borracha naquele norte do País. No entanto, não se tem uma 

apuração disto. Não se tem uma apuração de quem foi o responsável de forma direta, e 

aqui tem um troço que para mim é muito triste constatar, que é o seguinte, foi à direita 

que matou, mas nós da esquerda não dissemos nada, gente. Nós não dissemos nada. 

Aquilo que eu digo, o sabor daqueles cadáveres não consegue descer. Para não ser 

injusto, tem aqui três destaques, três Deputados Federais da época que foram lá tentar 

tomar conhecimento da questão. Deputado Federal Eduardo Suplicy, Deputado Federal 

Gumercindo Milhomem e o grande status, Waldemar, para o nosso velho e querido 

Olívio Dutra. Dutra foi à Marabá tentar fazer um levantamento. Depois, ao invés de 

voltar para o Rio Grande do Sul, veio a São Paulo dar uma satisfação a um conjunto de 

entidades de pouca expressão de massa, que tentou fazer o levantamento e denunciar 

aquilo a partir de São Paulo.  
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E aqui tem ainda mais uma tristeza. A Frente Nacional dos Trabalhadores 

encabeçou aquele processo, nós quisemos trazer a CUT junto porque entendíamos sim 

que a CUT que tinha o nome, que tinha a força política, a CUT aceitou colocar o nome 

junto com a gente no dia do Ato Público da Praça da Sé, a CUT miou. Para não ser 

injusto mais ainda, teve um Deputado dos Ganzer, Neto e o Manuel, nossos amigos, 

Avelino Ganzer, o irmão dele, Deputado Estadual, eu fiquei sabendo que ele abriu um 

processo, não se sabe para onde foi isto. A minha reivindicação porque o tempo é muito 

forte, que a Comissão da Verdade Rubens Paiva em parceria com a Comissão da 

Verdade Nacional encare essa questão. Encare. Não dá para engolir. E aqui eu quero 

fundamentar o seguinte, porque nos estamos discutindo crime de Estado, de um Estado 

repressor. Tudo aquilo que nós combatemos contra a ditadura ainda está muito pouco. 

Nós estamos adiando, levantando, mas o Estado vem seguida. É a multinacional que dá 

ordem ao Presidente ou o Presidente dá ordem ao seu Ministro de Estado. É o Ministro 

de Estado que dá ordem ao Governador, Governador que dá a sua PM a PM que vai e 

destrói. Então, não pode ficar impune.  

Obrigado, e uma vez mais, parabéns, meu camarada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Domingos Galante, em 

memória dos químicos. 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Domingos Galante, do Sindicato dos 

Químicos. Eu pertenci a Diretoria de 82 a 89 e o Sindicato ganhou, nós ganhamos a 

Diretoria lá em 82 a partir de uma oposição que durou aproximadamente de 78 até 82. 

É interessante as fala aqui porque, na indústria química eu acho que é mais fácil, 

são menos indústrias, indústrias grandes, é mais fácil de ver a repressão por listas, por 

exclusão de trabalhadores, aqueles trabalhadores que se manifestam com mais 

veemência, tudo, são taxados, são listados e, dificilmente voltam para a indústria. Então, 

naquele período da oposição, na década de, final dos anos 70, começo dos anos 80, os 
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companheiros que forma sendo perseguidos nunca mais voltavam para indústria 

química. Essa organização também era uma organização de RHs lá na zona sul que 

elaborava as listas e as mantinha. É a mesma.  

O companheiro aqui levantou uma questão importante da preparação da ditadura 

militar, mas, na indústria química você nota que não foi só a indústria metalúrgica que, 

no final dos anos 50 com Juscelino, recebe investimentos grandes que vão montar essas 

indústrias automobilísticas já com outras tecnologias mais modernas. A indústria 

química também recebe uma imensa reformulação no seu capital e 64 não deixa de ser 

mais um passo do controle da indústria brasileira. Mais um passo. Porque não era 

possível, não era concebível para o capital americano, depois de fazer tanto 

investimento no Brasil, deixar o Movimento Operário, que tinha ligações com partidos 

fortes, que estava se aproximando do Governo, via Jango e tudo mais, que o controle 

político pudesse mudar. Então a indústria química colaborou demais com a ditadura, 

colaborou demais com o golpe militar, porque lhe interessava manter o controle 

estratégico dessa indústria nascente que hoje a gente conhece, a indústria química ela é 

a base de uma série, informática é praticamente só indústria química, uma série de 

processos químicos é que controlam todo esse universo industrial que nós temos. E esse 

cuidado dos empresários em garantir de que suas fábricas não fossem atrapalhadas com 

manifestações ou com lideranças, isso fazia parte então dessa estratégia em que os 

metalúrgicos, inclusive as indústrias metalúrgicas também participavam.  

Então, a Diretoria do Sindicato, na época, havia uma colaboração bastante 

estreita porque, não era só os metalúrgicos de São Paulo em cima da diretoria que 

colaboravam, mas os grandes sindicatos de operários em São Paulo participavam, de 

forma indireta ou conivente, com órgãos de repressão. Era muito, a Federação dos 

Químicos Estadual teve vários diretores presos, torturados, que retornavam ao trabalho 

depois de torturados. Não eram demitidos, eram diretores, ou diretores de base, 

retornavam ao trabalho para continuar a vigilância, que era essa vigilância que foi citada 

aqui, continuadas, precisamos saber onde esse cidadão está. Então a indústria química 

não foi exceção.  

E eu agradeço a deferência de ter sido chamado, estou muito inativo, agradece a 

deferência do Adriano, mas também outras categorias... Da Comissão da verdade. Ele 

está me corrigindo que é a Comissão da Verdade.  
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Nós temos organizado o arquivo dos químicos lá, fizemos uma longa 

recuperação, durou quase quatro anos e agora estamos em processo de inicio de 

informatização para também coletar dados. Então eu agradeço aqui a presença, muito 

obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, evidente que todos 

esses setores, os químicos fizeram um trabalho excelente da recuperação da memória, e 

tem um pesquisador, o Paulo Fontes, que é o que mais descreveu, mas hoje, até, não é, 

Domingos, o filme do Boris fez uma ressalva, que o Antonio Ermírio nunca contribuiu, 

mas não falou se o Zé Hermínio contribuiu ou não. 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Você viu só. É engraçado o Antonio 

Ermírio foi meu patrão. Eu tive muitos, e depois, como presidente do sindicato eu tive 

muitos encontros com ele, e pessoais, assim, durar horas e horas, aquelas greves 

enormes da Nitro Química, e ele falava muito mal do irmão. Ele dizia, muito cuidado 

com o meu irmão. Comigo você pode conversar, mas não fala com ele. Você não sabe o 

que essa peça é, o que ele faz.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, para concluir, 

companheiro Américo Gomes. O Domingos vai ter outras oportunidades para vir depor, 

que o pessoal dos químicos organizou um ótimo trabalho da memória política e tal. 

Como era o Américo Gomes o mais jovem as sequência, mas quero falar de público, o 

e-mail dele vem como Américo Astuto, mas é o Américo Gomes, um trabalho 

excelente, excelente de memória política da recuperação do Movimento Operário, 

inclusive do Movimento do ponto de vista teórico.  
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Muito obrigado companheiro Américo. Evidente que hoje é só o início da 

apresentação e você tem contribuído muito com a questão da memória. Com a palavra, 

Américo Gomes. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Obrigado, Adriano. Sem dúvida alguma, essa 

possibilidade de a gente apresentar exatamente esse início dessa pesquisa que a gente 

está realizando, principalmente pegando essa polarização que existe entre o problema da 

época da ditadura, entre o Movimento Operário e a atuação da Patronal do 

Imperialismo, é um trabalho que a gente começou a fazer a partir da Comissão de 

Presos e Perseguidos Políticos da Convergência Socialista e está realizando uma série 

de atividades, inclusive eu queria fazer o convite público, vamos fazer uma atividade 

similar sexta feira, aqui no Hotel San Rafael, no Largo do Arouche, inclusive o Neto 

confirmou que vai estar presente lá com esse mesmo tema, que é exatamente, que vai 

ser uma reunião da Central, da CSP- Conlutas onde a gente está introduzindo esse 

debate. Porque é necessário para a formação, digamos assim, do conjunto dos dirigentes 

sindicais sobre esse tema sobre o que aconteceu na época da ditadura. E a gente está 

trabalhando também com a instauração de duas Comissões da Verdade, uma Comissão 

da Verdade do Sindicato dos Petroleiros de Sergipe Alagoas, que trabalha junto com o 

pessoal do Rio de Janeiro. Nós vamos instaurar essa Comissão agora no dia sete de 

março, com a presença da Representante da Comissão da Verdade Nacional, a Doutora 

Rosa Cardoso. Vai estar também o Doutro Cesar Brito, que foi presidente da OAB e 

também está feito o convite aqui a vários companheiros. Vai ser às 18 horas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Américo, já que 

interrompeu o Rafael, que é o novo Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, era da 

Convergência. Você podia motivá-lo para a gente ter uma Comissão da Memória 

Política dos Trabalhadores das Indústrias do ABC. 
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O SR. AMÉRICO GOMES – Ah, do alicerce. Mas esse é o objetivo. Estamos 

tentando também fazer, não só em São Bernardo, mas em Santo André. Mas onde nós 

vamos instaurar, porque também já existe acordo, é lá em São José dos Campos, que 

também vamos fazer em maio. E todo objetivo tem a ver com isso que foi tocado aqui. 

Logicamente, é isso que a gente insiste, assim, nós temos alguns representantes aqui que 

são importantes, está a Marisa, que foi da Brasimet, metalúrgica, o Alexandre Leme, 

que foi da Comissão de Fábrica da Ford e o Danilo, que foi um dos dirigentes da greve 

da Scania de 1978, que está aqui presente também. E o objetivo parte exatamente disso, 

veja só, a gente insiste nisso, a ditadura era uma ditadura de classe e era bancada 

fundamentalmente pelo imperialismo norte-americano. Todos os planos que foram 

feitos aqui, toda trama do golpe teve a ver com o departamento do Estado, com a 

Embaixada dos Estados Unidos, como foi citado aqui, e isso, houve uma operação 

comum, que era a Operação Brother Sam, que inclusive o imperialismo norte-americano 

já preparou seus navios para sair do Panamá para vir para a Costa Brasileira no caso de 

existir resistência do Movimento contra o golpe militar. E isso tem a ver porque existia 

esse envolvimento das grandes multinacionais nisso. Não é a toa que um dos primeiros 

presentes que o Governo Castelo Branco dá para o imperialismo, para os patrões, é em 

1966, com o fim da estabilidade no emprego, a instauração do fundo de garantia, foi o 

grande presente para patronal. Porque a partir daí os trabalhadores, ao perderem a 

estabilidade ficaram reféns na mão da patronal e se criou esse Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço que, digamos assim, foi uma grande poupança para aplicação 

inclusive nessas grandes indústrias que estão aí.  

Então isso eu acho que é muito importante, eu acho que é fundamental, como 

primeiro passo, porque nós defendemos que não só nós temos que apurar a verdade e 

defender a memória, mas também tem que ter a punição desses, não só os agentes de 

Estado, mas também dos financiadores da campanha. Isso é fundamental. E é por isso 

que a atuação nossa na Comissão é ver quem eram os trabalhadores que foram 

prejudicados pela ditadura, esse é um levantamento que nos queremos fazer nos setores, 

agora, também, quem eram os infiltrados que existiam, porque dentro da Petrobrás 

existiam infiltrados que faziam o serviço de deduragem para a ditadura, como também 

algumas fábricas metalúrgicas. Nós, por exemplo, identificamos um na Mannesmann 

agora em Belo Horizonte, Contagem e, como eu disse, o problema dos financiadores, 
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porque veja só, como você citou aqui, a OBAN na verdade era uma operação 

paramilitar e foi financiado pelo grande capital aqui da FIESP para fazer essas 

operações que eram absolutamente ilegais. Mas não é só isso. Por exemplo, quem é que 

patrocinava, de onde saia o dinheiro da Casa da Morte em Petrópolis? De onde saia o 

dinheiro para o sítio do Fleury, chamado 31 de março. Quem comprou isso? De onde 

saiu o dinheiro para se comprar isso? O próprio Claudio Guerra, no seu livro, diz que, 

por exemplo, os agentes do Estado tinham contas clandestinas nos bancos. Ele cita 

diretamente o Banco Mercantil, onde eles tinham uma conta clandestina para receber o 

dinheiro dos aportes dos caixinhas que eram recolhidos para abastecer. 

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – E os 175 milhões do Tribunal Regional que 

era tesoureiro da Operação Bandeirante. Está lá o velhinho lá na casa dele... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone.  

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Está lá na casinha dele. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – É esse clima que dá porque são muitas 

denúncias. A ligação do imperialismo norte-americano, por exemplo, o problema do 

Magalhães Pinto, que era o dono do Banco Nacional, com aquele que era o 

representante militar aqui no Brasil, o Vernon Walters, que depois ficou comprovado 

que era gente da CIA e tudo mais e que trouxe o Dan Mitrione, bancado pelo Magalhães 

Pinto para treinar a Polícia Militar de Minas Gerais nas operações de tortura e tudo 

mais. Então, quer dizer, todo esse tipo de operação e essa vinculação, em primeiro 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



60 
 

lugar, tem que vim a público. É necessário que o conjunto da população e do povo 

brasileiro saiba quem é que bancou isso e quem ganhou com a ditadura militar, que é 

isso que você citou, aqui tem gente que está ganhando até hoje. Por exemplo, o 

Sebastião Camargo, que é citado na apresentação que foi feita, é da Camargo Correia, e 

a Camargo Correia está até hoje fazendo grandes contratos. Ou o Norberto Odebrecht, 

que era amigo de vários ditadores também e que a sua empresa até hoje continua 

fazendo esses contratos. E digo mais, a Ultragaz, que hoje está em parceria com a 

Petrobrás, construindo indústria no polo petroquímico lá da COMPERJ, por exemplo, 

no Rio de Janeiro, quer dizer, mantém ligações inclusive com as estatais brasileiras e 

levando vantagem nisso.  

Então, nós queremos, nós achamos que tem que ser colocado isso a público, 

mostrar que esses grandes empresários estão ganhando dinheiro até hoje e alguma coisa 

tem que ser feita, porque não pode ser que os caras agiram assim na ditadura, ganharam 

muito dinheiro, Folha de São Paulo, como se disse aqui também, certo, e até hoje 

continua ganhando. Então acho que esse é um trabalho fundamental. 

Por fim, por causa do tempo, queria apresentar já um início desse trabalho que a 

gente está fazendo. Alguns documentos que a gente quer apresentar para a Comissão da 

Verdade aqui no Estado de São Paulo, depois a gente até faz as formalidades, mas 

apresentar aqui, entregar para o Adriano, nesse sentido, por exemplo, a relação dos 

bancários inclusive que foram presos na greve de 1979. Uma listagem que foi feita entre 

a Polícia Civil do Estado e os banqueiros. Da mesma forma, a listagem da mesma greve 

que foi feita pelo órgão de inteligência do Exército. Aqui também documentos onde a 

Petrobrás informava os aparatos de repressão sobre os seus funcionários. Um outro 

documento que é da Telebrás, que informava, para vocês terem uma ideia, é Assessoria 

de Segurança e Informação e responde aos pedidos de buscas que são feitos pelos 

aparatos de repressão. A Embratel, mesma coisa nesse sentido. Lembrando que todos 

esses documentos também foram obtidos no Arquivo do Estado, que também está 

fazendo, é como o Neto falou. Assessoria de Segurança e Informação da Embratel. 

Infiltração comunista no setor de administração pública. Esse é o relatório que a 

Embratel fazia para os aparatos de repressão. Das empresas metalúrgicas de Minas, 

também um relatório. O Neto citou as fichas da Monark, que eram entregues para o 

DOPS, inclusive, como ele disse, a minha está aqui, a do Mancha e do Japonês, 

(ininteligível) na greve de 82 na Monark e ela fornecia diretamente os aparatos de 
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repressão, toda relação, como ele disse, tem 250 fichas, não é isso? Vocês imaginam, na 

época a fábrica tinha três mil e 500 trabalhadores, entregaram 250 para o DOPS. Então 

é isso, esses documentos todos que mostram, aqui tem um também das Tintas Coral, da 

Cofap, que também entregava as suas fichas com os aparatos de repressão. Então eu 

acho que, no sentido também que o Neto falou, que o Waldemar falou, já com isso é 

possível se iniciar uma investigação da Comissão da Verdade para chamar, para ver o 

que é que se fazia com relação a isso, e nós vamos fazer essa investigação, ajudando 

esse trabalho na Comissão da Verdade, trazendo fatos e tal, à medida que a investigação 

vai evoluindo, as novidades que vão aparecendo, porque nós achamos que é 

fundamental, eu encerro com isso, o Brasil hoje precisa de memória, precisa da verdade, 

sem dúvida nenhuma precisa de justiça. Nós precisamos fazer justiça nesse País. É isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de a gente encerrar, 

eu queria te pedir, embora não está coberta pela Comissão da Verdade, faz o relato de 

São Carlos. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Então, nós também estamos desenvolvendo esse 

trabalho, que eu tinha falado com o Adriano, que tem a ver com todo um projeto que foi 

feito, na verdade, da ditadura, que se chama Operação Lótus. A Operação Lótus foi 

construída na época que, eu acho que vários aqui acompanharam, quando a partir de 

1973, 74, se tirou de, o processo da abertura política teve ligado também ao extermínio 

das organizações de esquerda, então, o extermínio de organizações como o PCB, ALN, 

ALN foi antes, a AP e também entrou esse problema da convergência. E, investigando 

esses arquivos nós estamos vendo que esse problema da Operação Lótus ele não acabou 

só com a ditadura. Ele continuou, inclusive hoje nós já temos informações até 91, onde 

a Operação Lótus se manteve, dados e tal e coisa, porque, esse é um problema, existe a 

manutenção dos aparatos de repressão que existiram antes. Nós estamos acompanhando 

essa evolução roda para chegar exatamente no assassinato dos nossos companheiros, em 

94, que foram José Luís e Rosa Sundermann, que eram dirigentes do Movimento 
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Sindical, tanto o Zé Luís dos Funcionários da Universidade, a Rosa, uma dirigente 

política da convergência, e que foram assassinados na sua casa, brutalmente 

assassinados, e nós estamos fazendo esse link que tem a ver exatamente com essa 

continuidade do aparato de repressão e as perseguições que inclusive existiram, não só 

contra a convergência, mas outros. Por exemplo, esse problema, tecnicamente, vamos 

dizer assim, o Salvador falou da greve, da mobilização que houve em 85, mas, 

tecnicamente, a ditadura acabou em 1988. Agora, logo depois, um mês e meio, dois 

meses depois teve o massacre da CSN. E o que é que significou isso? Significa isso, que 

a estrutura, digamos assim, foi uma vitória, logicamente, dos trabalhadores da 

população brasileira, da queda da estrutura, mas nós precisamos acabar com as 

instituições que foram criadas pela ditadura, que se mantém até hoje, desde o seu corpo 

Legislativo e dos seus aparatos de repressão também. Então, eu acho que isso faz parte, 

o projeto é apresentar, nós estamos trabalhando isso, também apresentar na Comissão 

da Verdade um relatório com relação a isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos indo para o 

encerramento, porque as pessoas aguardaram, disciplinadamente até o encerramento. Eu 

quero pedir desculpa do atropelo do início para tentar fazer a recomposição da memória 

do Movimento Operário. 

Salvador, eu queria te dizer o seguinte, tem um companheiro chamado Enzo 

Luís Nico Júnior, tem um outro, Everaldo Gonçalves, que mapeiam tudo sobre o Curió 

pós, e está à companheira Petit aqui, da família Petit, dos desaparecidos do Araguaia, 

Curió pós-ditadura. O Delmar é geólogo, vamos incluir ele nessa Comissão. O Curió, 

até hoje é o maior controlador dos garimpos da Amazônia. 

 

 

O SR. – Ainda? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hoje. Só não vou poder 

falar no microfone quem são os dois grandes protetores, os dois grandes políticos 

protetores da região norte que o acobertam e dão as concessões dos garimpos para ele 

explorar livremente e circular com essas mercadorias pela Amazônia. Não é muito 

difícil, os dois são do mesmo estado. Então, Salvador, meu querido Salvador, e um 

manda para chuchu lá no Ministério, então é o seguinte, Salvador, o Curió é o maior 

exemplo de crime continuado. Porque além da questão do Araguaia, ele vai para Serra 

Pelada, monta aquele garimpo todo, além do pessoal que morreu nesse dia que você se 

referiu, morreu o tempo todo. É o maior exemplo de trabalho escravo no século XX. E, 

repito, ele continua controlando, por isso que garimpo não te controle. Aquele livro do 

rapaz, Leonencio Nossa, embora ele tenha aderido muito a (ininteligível) do Curió, tem 

coisas muito interessantes lá. Mas isso é uma coisa que o povo brasileiro, porque até 

hoje, Sebastião Curió é um dos maiores mineradores da Amazônia. Um dos maiores 

mineradores.  

Então, vamos lá. Agradecendo, viu, companheiros, vocês que se dedicam 

praticamente, Neto, Astuto, Domingos e Waldemar, todos os companheiros da oposição 

que se dedicam a isso, você precisa contar a história dos Queixadas. Você viu que 

aquela terá de Americana, que o pessoal do MST era para ser despejado, que deu para 

salvar nos 47 do segundo tempo, era dos Abdala, era terra do, aquele povo lá, como é 

que é o nome do... 

 

 

O SR. – Todo Parque Anhanguera. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Além do Parque 

Anhanguera, agora, aquele povo que estava lutando, acampamento Milton Santos, 

assentamento Milton Santos. É terra do Abdala. E vocês sabem que a maior 

desapropriação do Brasil... 
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O SR. – Parque Anhanguera. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Foi do Parque Vila 

Lobos. Um dia a gente conta como é que foi desapropriado. O José Eduardo queria 

ganhar do Vila Lobos desapropriando o casarão da Paulista. Não conseguiu, porque 

senão ia gerar o maior precatório do Brasil. O maior precatório do Brasil chama Parque 

Vila Lobos. Eu também não posso dizer os três políticos que fizeram a negociação para 

comprar aquele terreno dos Abdala.  

A Amelinha vai dar um informe final. Dando continuidade ao fechamento, só o 

fechamento das datas. Ivan, muito obrigado, companheiros do Arquivo. Vários 

companheiros se referiram a mim, eu só estou coordenando. O trabalho é a Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo. É um trabalho conjunto do Ivan Seixas, da Amelinha, 

do Renan, da Tais, da Tatiana, do (ininteligível), da Vivian e, se eu não cometi nenhuma 

injustiça, conclua, Amelinha, por favor.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES– Eu só queria concluir 

mesmo com as propostas. Primeiro eu queria pedir autorização para todas as pessoas 

que prestaram depoimentos aqui, que essas informações pudessem ser usadas, subsidiar 

o relatório que essa Comissão deve produzir. Que essa Comissão é um braço da 

Comissão Nacional, então deve encaminhar esse relatório aqui para Comissão Nacional.  

A segunda questão acho que ficou muito, eu agradeço muito a contribuição de 

cada um dos sindicalistas aqui. Foi extremamente importante, e ficou muito confirmado 

toda denúncia que o Ivan trouxe aqui em relação aos livros do DOPS, que tem a 

presença, tem a participação do representante da FIESP e a participação direta do 

Cônsul dos Estados Unidos na época e isto é importante que a Comissão aqui, junto 
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com a Comissão Nacional, faça a convocação dos representantes da FIESP para facilitar 

a investigação. E também faça a convocação dos representantes do Consulado para que 

possa fazer os devidos, fortalecer esse processo investigatório, porque aqui nós temos 

que estar avançando nesse processo de encontrar a verdade. Nós estamos buscando a 

verdade. Eu acho que todo mundo aqui contribuiu muito. 

E, por último, eu só queria lembrar que, hoje eu estou emocionada, desde ontem, 

que eu vi, pela primeira vez, olha, nós trabalhamos, eu sou da Comissão de Familiares 

de Mortos e Desaparecidos Políticos, e tem um desaparecido político que nem a foto 

dele nós tínhamos. Há muito tempo nós buscamos informação, que é o Francisco 

Manoel Chaves, um negro, chegou a ser marinheiro e que, até nós descobrimos que ele 

era mineiro, porque a gente achava que ele era carioca. Sempre nós trabalhamos com 

essa ideia. E está ali à foto dele, eu acho que está ali, aquele homem negro, que foi 

guerrilheiro do Araguaia e lá, com 66 anos, eu acho que até menos, mas vamos, 66 

anos, ele foi assassinado e é desaparecido até hoje. Nós buscamos restos mortais, parece 

que nós vamos encontrar esses restos mortais. Parece que o dele nós vamos ver se, é 

uma grande vitória, porque tem muitos anos que nós buscamos o rosto dele. Ele é um 

desaparecido sem rosto. E agora ele tem um rosto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado a todos. Amanhã 

a sessão começa a que horas, Amelinha? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES– Às 10.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Às 10. Danilo, eu também 

quero te agradecer pela contribuição. Amanhã às 10 horas. Aylton Mortati, obrigado.  
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  
18/11/13 
 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 95ª Audiência Pública, 18 de novembro de 2013. 

Auditório Teotônio Vilela.  

 Está instalada a 95ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 18 de novembro de 2013, no auditório Teotônio Vilela, 

para oitiva de depoimentos do caso Olavo Hanssen. Esclarecemos que a Comissão da 

Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público.  

 Bom, então nós vamos começar a dar início aos trabalhos apresentando essa 

videobiografia do Olavo Hanssen. Então, em seguida a gente dá continuidade, vamos lá.  

 

Reprodução da videobiografia de Olavo Hanssen 

 

 Meu nome é Olavo Hanssen. Com dois esses. Olav é um nome comum na 

Dinamarca, a terra dos meus avós por parte de pai, seu Harald. Meu pai foi 

funcionário do Departamento dos Correios e Telégrafos, onde começou como censor de 

correspondências na época da Segunda Guerra Mundial. Ele sabia várias línguas: 

alemão, dinamarquês, inglês, um pouco de francês... Além do português, claro. E por 

isso foi contratado. Ficou nos Correios até se aposentar. Trabalhava lá das oito às 

duas, e depois vinha pra casa e trabalhava na oficina de encadernação de livros nos 

fundos da casa. Mas ele não sabia ganhar dinheiro. Ele gostava mesmo era dos livros. 

E às vezes até se esquecia de encadernar, de tão entretido na leitura.  

 A minha mãe se chamava Borborema. É um nome Tupi, que vem de por-poy-

eyma, terra seca, infértil. Era a mania dos meus avós botarem nomes originados do 

Tupi nos filhos. A minha tia, por exemplo: ela se chamava Iaraí. Bem, mas, a minha 

mãe foi muito fértil apesar do nome... Teve oito filhos, sendo que dois morreram ainda 
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pequenos. Eu sou o primogênito. Depois de mim vieram a Selma, o Aristides, mais 

conhecido como Castelo, o Dirceu, a Alice e o Álvaro. Com tantos filhos, minha mãe 

tinha de trabalhar e ao mesmo tempo cuidar da criançada. E a solução foi costurar 

para fora. Pegava serviço das empresas. Isto até o Álvaro nascer, depois ela parou.  

 Eu também comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, na Tecelagem de Seda Sul  

Americana, São Bernardo do Campo.  E eu posso dizer que fui criado entre a oficina e 

a biblioteca, porque eu gostava de ver meu pai mexendo nos livros, nas ferramentas. 

Era ele quem fazia os reparos na casa. E eu também adorava ler. Papai sempre nos 

dava livros de presente, e eu me interessava mesmo por assuntos científicos. Tinha 

curiosidade de saber como era a vida dos animais, das plantas... Como era o fundo do 

mar. A paixão pela leitura me ajudou mais tarde a me preparar para o vestibular da 

Escola Politécnica da USP, onde ingressei no curso de Engenharia de Minas, em 1960.  

 Eu sempre vivi na periferia de São Paulo. Nasci na Penha, em 1937; depois nos 

mudamos para uma chácara em Gopoúva, bairro rural de Guarulhos, isto mais ou 

menos em 1944. Lá tinha árvores, galinhas... Eu gostava de jogar bola com a criançada 

e de ouvir o apito do trem da Cantareira. Aí depois nos mudamos para São Bernardo, 

Vila Santa Terezinha, onde moramos numa casa de madeira, desdenhada pela 

vizinhança como um “barraco”. Dali fomos para uma casa de alvenaria ainda em São 

Bernardo, na Vila Gumercindo. E finalmente, a família se mudou para Mauá, para uma 

casa na Rua Seis, que hoje chama Rua Vitorio Chiarotti.  

 Este era o meu meio, a São Paulo da massa trabalhadora, dos trens lotados, das 

famílias numerosas. Mas quando comecei a militância política, em 1961, eu saí de 

casa, fui morar num quarto de pensão. Eu era o irmão mais velho e via as dificuldades 

dos meus pais. Criar seis filhos não é fácil. Então eu queria ajudar, ou, pelo menos, não 

atrapalhar. Eu sabia que não podia ficar só estudando. Eu fiz o ginásio em São 

Bernardo do Campo, numa escola chamada Dona Leonor Mendes de Barros, e depois o 

científico no colégio Américo Brasiliense, em Santo André. O problema é que nessa 

época eu trabalhava como boy em São Paulo. Então eu saía de Mauá bem cedinho com 

duas marmitas: uma pra almoçar em São Paulo, e outra pra lanchar no trem mesmo, 

no caminho de São Paulo para o colégio em Santo André, onde eu estudava à noite.  
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 Fiz o vestibular para a USP e passei. Foi muito difícil. A minha mãe ficou muito 

contente. Eu cheguei em casa com a cabeça raspada, todo pintado, por causa do trote, 

e foi aquela alegria... Mas não durou muito.  

 Eu acho que comecei a me interessar por política ouvindo as conversas dos tios 

Etelvino e Ricardo. O mais sério era o Ricardo, filiado ao PCB, Partido Comunista 

Brasileiro. Chegou a ser eleito vereador pelo Partido Social Progressista, do Ademar 

de Barros, porque o PCB estava na ilegalidade desde 1947, e lançava candidatos por 

outras legendas. Ele foi presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo, e eu 

gostava de ouvi-lo. Meu pai era conservador. Votava no Brigadeiro Eduardo Gomes, 

da UDN. Em 1960 eu fiz campanha pela candidatura do Jânio Quadros para presidente 

e fundei um comitê de apoio, em Mauá. Pensei até em me candidatar a vereador pelo 

Partido Democrata Cristão, que apoiava o Jânio. Quando o Jânio renunciou, em 

agosto de 1961, eu já estava na Poli, e foi uma tremenda decepção pra mim. A Poli era 

um ambiente de classe média. Muito politizado, mas bastante elitizado também. Foi lá 

que eu conheci o pessoal do Partido Operário Revolucionário Trotskista, o PORT. O 

Tullo Vigevani, que me ganhou para o trotskismo, o Cícero José do Nascimento, um 

operário metalúrgico negro, que foi candidato a Deputado Estadual pelo PSB, em 

1962, e fez uma palestra por lá. No movimento estudantil quem atuava mais era o 

Borizinho e a Maria Hermínia.  

 O que me levou à militância? A abandonar os estudos universitários, a me 

tornar operário e a passar por cinco prisões sem renegar meus ideais e compromissos 

políticos com o partido e a classe trabalhadora? Olha, vocês precisam entender que a 

coisa pegou fogo com a renúncia do Jânio. Teve ameaça de golpe militar, teve greve no 

Rio e em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o Brizola organizou uma resistência 

popular tremenda e até distribuiu armas para a população. Eu era membro do Grêmio 

Politécnico, que fez assembleias e tirou um manifesto discutindo o problema da 

Reforma Agrária, da remessa de lucros, da reforma urbana... O PCB defendia a 

legalidade e tinha apoiado o Marechal Lott para presidência. O PORT dizia que tinha 

se aberto uma situação pré-revolucionária e convocava uma mobilização pela 

Assembleia Nacional Constituinte, pra se discutir os rumos do país, e isto me chamou a 

atenção. Além do mais, o PORT vinha defendendo o voto nulo nas eleições, mas 

interpretava o sentimento popular por trás do voto do Jânio como um sentimento de 

revolta contra o sistema. E eu sentia isso mesmo. Naquele momento, quem tinha 
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alguma coisa na cabeça se envolvia com política, queria participar das mudanças 

históricas. A gente sentia mesmo que a história estava na mão.  

 Além disso, tinha a Revolução Cubana, que mostrava que era possível se passar  

diretamente de uma condição semi-colonial para a construção do socialismo, como os 

trotskistas defendiam. Aliás, eu fui preso pela primeira vez distribuindo panfletos em 

defesa de Cuba para os operários, na Avenida Arno, em 1963, junto com outros dois 

camaradas. Alguns meses depois eu interrompi os estudos e aceitei a proposta do 

PORT de me proletarizar, como se dizia na época. Fui trabalhar no setor de 

programação da Massari S.A., indústria de viaturas, que fica na Vila Maria. Eu me 

filiei ao sindicato dos Metalúrgicos e comecei a intervir no movimento sindical. O 

número da minha matrícula era 121689. Pouco depois veio o Golpe e a coisa ficou feia. 

O sindicato sofreu intervenção. O presidente, o Delellis, e o vice, o Plácido, os dois do 

PCB, já estavam foragidos. Houve muita perseguição nas fábricas. Os delegados 

sindicais foram dedurados e presos.  

 Nós começamos uma luta pelo direito de greve, contra os interventores; pela 

organização das comissões de fábrica, em defesa da escala móvel de salários. Eu era 

tímido, mas aprendi a falar em assembleia e falei uma vez numa assembleia lotada, 

tinha mais de 2.000 metalúrgicos. Nós lutamos contra o arrocho, e conseguimos fazer 

uma greve de três dias em agosto de 1964. Fui preso de novo em 4 de novembro de 

1964, perto da casa dos meus pais. Me pegaram com um FO, o Frente Operária, jornal 

do PORT; eu também estava com uns panfletos. Me levaram de volta até a casa e então 

vasculharam tudo. Pegaram um monte de coisas, desde cadernos de escola até poemas 

que eu e o Castelo fazíamos. Fiquei cinco meses em cana. Aí depois eu fui preso 

fazendo panfletagem perto da Forjaço, em Osasco, e novamente pela Polícia Federal, 

saindo de uma assembleia metalúrgica em maio de 1968. Sempre fui preso panfletando, 

tentando despertar a consciência, a revolta necessária para o trabalhador se libertar 

da escravidão. Eu queria lutar para mudar a situação. Via no socialismo o único 

caminho, e encontrei no PORT a minha causa e a minha casa.  

 A minha última e definitiva prisão foi a do 1º de maio de 1970, no estádio da 

Vila Maria Zélia. Eu já tinha muitas passagens pela polícia. Todos os outros 

camaradas eram jovens, então eu tinha de assumir as minhas responsabilidades. Era 

uma sexta-feira, feriado, fazia sol e umas 500 pessoas foram ao ato convocado por 13 
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sindicatos e por oposições. Havia muitas famílias. Nós levamos o Frente Operária e 

manifestos de 1º de Maio; mas, logo percebi que estava infestado de policiais. 

Tentamos sair, mas acabamos presos, eu e mais 18 pessoas. Fomos levados para o 

Quartel General da Polícia Militar, depois para a OBAN, na Tutóia, e finalmente para 

o DOPS. Lá eles me disseram: “este aqui já conhece o caminho”, e baixaram o pau. Os 

responsáveis diretos foram os delegados Josecyr Cuoco e o Ernesto Milton Dias. O 

investigador Sálvio Fernandes do Monte, que comandava as equipes responsáveis pelas 

prisões e pelas torturas, e o médico José Geraldo Ciscato. Sofri choques elétricos, 

espancamentos, pau-de-arara, queimaduras e afogamentos. Eles queriam saber sobre o 

trotskismo no Rio Grande do Sul e sobre a gráfica do partido, em São Paulo. Eles 

tinham medo das nossas publicações. Eu não abri nada. Fiquei na cela dois com mais 

uns 18 camaradas da ALN e do PCB.  

 Me torturaram do dia dois ao dia oito de maio. Aí eu não conseguia mais ficar 

de pé e nem urinar. Sentia as minhas forças indo embora.  

Pensei nos meus irmãos, na minha segunda família, que foi o partido. Pensei no Trotski 

e no Che. Pensei que, afinal, a vida individual não é o mais importante. Podemos 

morrer atropelados ou cair de uma escada de repente. O que fica são as ideias, o 

projeto. E vou defender o meu projeto mesmo que me matem. Me fechei e me protegi 

nesses pensamentos e não abri nada. Os outros presos viram que eu não ia aguentar e 

fizeram uma barulheira pra me tirarem dali e me levarem para o hospital. Esta é a 

minha última lembrança, indo para o hospital.  

 Meus pais, cheios de ansiedade e medo, procuraram por mim todos os dias, 

desde dois de maio. Foram ao DOPS, à Polícia Federal, a diversos hospitais. Por volta 

do dia 10, receberam a visita de um funcionário do Instituto Médico Legal. Não 

estavam em casa, mas a  minha tia anotou o recado: iam enterrar meu corpo como 

indigente em uma vala de algum cemitério. O funcionário descobrira a minha 

identidade e o endereço e compadeceu-se da família. Divulgaram a versão de que eu 

me suicidara usando um veneno, Paration, que eu fora encontrado em um terreno 

baldio nas imediações do Museu do Ipiranga. Quanta mentira. Quanta força bruta.  

 

*   *   * 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Neto, vem pra cá, vamos 

começar. Dulce. 

 

 

 A SRA. DULCE MUNIZ – É uma pequena homenagem que eu fiz quando eu 

saí da prisão, entre 15 e 20 de maio de 1970. É uma junção de alguns poemas que são 

caros aos artistas que são de esquerda. E como o Olavo gostava também muito de ler, de 

poesia, é uma coisa muito infantil. Eu peço desculpas a vocês, mas acho que dado a 

necessidade de falar das coisas daquela época, eu acho que cabe aqui. É uma mistura de 

um poema do Geir Campos com algumas outras coisas.  

 Operário do canto, me apresento. Se há mais quem cante, cantaremos juntos. A 

voz sobe uma oitava. Assim, o estudante operário Olavo Hanssen podia se apresentar. 

E continuar: para enganar o tempo não canto. Para distrair pessoas já de si tão mal 

atentas, não canto. Sonhar o sonho impossível, o sonho de transformar o Brasil, de 

libertar o Brasil do jugo militar. Olavo Hanssen, o estudante operário, que poderia 

terminar dizendo: para enganar o tempo não canto. Só canto quando baila nos olhos 

dos que me ouvem a esperança.  (aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então tá bom. Olha, 

pessoal, então só para... Esse magnífico texto que o ator Edgar Castro interpretou foi 

feito pelo companheiro Murilo Leal, que é autor do livro “Olavo Hanssen: uma vida em 

desafio”. O livro tem até aqui. Bom, então nós vamos dividir a nossa oitiva, a nossa 

audiência, está aqui o livro do Murilo... Murilo, quem quiser o livro, nós temos aí o 

livro, depois vai colocar aí, né? Então nós vamos dividir a audiência em três blocos: 

primeiro, que é do partido, do PORT, que é o Tullo Vigevani, o Franco Farinazzo e o 

Murilo Leal; depois, os familiares: Alice, a irmã; tem a sobrinha aí também, que vai 
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acompanhar a Alice, a Beatriz; e, no terceiro bloco, os sindicalistas. E o quarto bloco 

são os companheiros. Tem o Waldemar Rossi, depois vem o Geraldinho, a Dulce, Ana 

Lúcia, enfim. Então, vamos... Que horas são agora, Neto? 10h10. Vamos combinar um 

horário pra que dê para todo mundo, pra gente fazer essa cerimônia em que as pessoas 

não precisem ir embora. Vamos combinar um horário? Assim, uma espécie de um 

quórum, que todo mundo pode ficar, a maioria pode ficar, que seja uma cerimônia 

respeitosa? Uma hora, né? Meio dia não dá. Meio dia e meia, assim... Vamos tentar 

fazer um batidão, porque é muita gente pra depor. Então vamos fazer desse jeito. Uma 

coisa que eu queria dizer é o seguinte: aqui nesse livro, da nemória dos Químicos do 

ABC, tem um texto muito bem feito... Esse livro que nós não temos para todo mundo, 

do Olavo Hanssen, que ao longo da cerimônia a gente vai apresentar. 

 Ivan? Vem me ajudar aqui a compor a mesa, Ivan Seixas. Companheiro da 

composição, coordenador. E sem mais delongas, está aqui também o Schincariol, o 

Rafael Schincariol da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, vamos lá. Então vamos 

compor a mesa. Tullo Vigevani, Franco Farinazzo e Murilo Leal, venham para a mesa, 

por favor. Franco, Tullo e Murilo. O Tullo está aqui na frente... O Franco não chegou? 

 

 

 O SR. – O Franco está com a coluna... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Murilo? Então, por 

enquanto chegaram o Tullo e o Murilo. Ele senta aqui e o Tullo senta ao lado do Neto, 

por favor. Vamos lá? Ah, o Jeremias. Está pronto o livro, chegou o livro do Jeremias. 

Vamos lá? Tullo Vigevani com a palavra, pra começar.  

 O Tullo já trouxe o livro do Jeremias, viu? E tem até um ator bom pra fazer a 

videobiografia dele. O Jeremias, companheiro de São Paulo que morreu lá em 

Pernambuco. Com a palavra Tullo Vigevani.  
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 O SR. TULLO VIGEVANI – Só um esclarecimento: o livro quem trouxe foi a 

irmã do Jeremias, que está aqui presente, Lélia Pinto, mas nós vamos receber algumas 

cópias hoje à tarde desse mesmo livro. Agradeço à Comissão da Assembleia Legislativa 

de São Paulo, presidida pelo Deputado Adriano Diogo, que está realizando um trabalho 

extremamente importante no sentido de reavivar a memória histórica e esclarecer fatos 

da história política do Brasil e de São Paulo, em particular. Creio ter sido chamado para 

fazer depoimento nesta Comissão, nesta sessão de análise do Caso Olavo Hanssen, por 

uma razão simples que é de termos sido colegas de faculdade e ter conhecido o Olavo 

em 1961, ano que entrei na Escola Politécnica da USP, e o Olavo já era aluno da 

faculdade, fazendo o curso de metalurgia.   

 Desenvolvemos relações no quadro da mobilização do movimento estudantil, 

como foi falado no vídeo, inclusive com a participação de outros companheiros, como 

Bóris (ininteligível), que está aqui presente, citado no vídeo como Borizinho e outros 

camaradas.  

 Olavo já tinha uma propensão, tinha uma propensão pela solidariedade com os 

explorados, tinha uma propensão forte pelas ideias de justiça, de democracia e, 

sobretudo, de luta pelo socialismo e por uma sociedade igualitária. Logo no meu 

primeiro ano de faculdade, em 1961, desenvolvemos atividades políticas, 

particularmente no Grêmio da Politécnica, onde estavam figuras que hoje estão em 

diferentes quadros da política brasileira, como Ricardo Zaratini, que era uma grande 

liderança, e também José Serra, que foi presidente do Grêmio Politécnico nesta época.  

 Já em agosto de 1961 tivemos participação ativa na luta contra a tentativa de 

Golpe de Estado em ocasião da renúncia do Presidente Jânio Quadros, o que nos levou à 

primeira prisão, nem sempre lembrada porque, de fato, foi uma prisão de algumas horas 

no DOPS de São Paulo. O Delegado da Ordem Política Ferreirinha, mas imediatamente 

libertados. Já no ano seguinte continuamos essas mobilizações, em 1962, 

particularmente intensas, na defesa de Cuba contra o ataque de mercenários apoiados 

pelos Estados Unidos na Baía dos Porcos. Em seguida, nesta mesma época, já desde 

1961, Olavo incorporou-se ao Partido Operário Revolucionário e nunca mais saiu do 

partido até a sua morte.  
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 Depois de 1962, vários companheiros foram estimulados pela organização para a 

proletarização, e como já foi citado, ele foi trabalhar na empresa de carrocerias de 

ônibus Massari. A partir dessa época toda a sua militância foi desenvolvida no cenário 

sindical. Eu já acompanhei menos esta atividade, já que desde o Golpe de Estado de 

abril de 1964 eu permaneci na estrita clandestinidade por ter sido perseguido e 

enquadrado nos inquéritos policiais militares. Porém, sempre me encontrei com Olavo 

em ocasiões de reuniões partidárias, de conferências e a sua dedicação à causa e a sua 

integral vida dentro da lógica da luta pelo socialismo foi extremamente importante. Os 

testemunhos que ouviremos em seguida certamente retratarão melhor a atividade dentro 

do movimento sindical. Foi muito importante a posição dele, a atuação do Olavo no 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, onde teve uma posição extremamente 

importante, um papel destacado nas lutas e nas greves e também na posição crítica em 

relação à direção do sindicato, particularmente no período da intervenção posterior ao 

Golpe de Estado.   

 Deixe-me falar algumas coisas rapidamente, mas que também serão objeto de 

outras intervenções de parte sobre o assassinato dele. Acho que aqui cabe relembrar 

também nesta sessão.  

 No caso do Olavo, ao contrário de outros, estão totalmente esclarecidas as 

circunstâncias da morte. O Delegado Ernesto Milton Dias e Josecyr Cuoco são 

amplamente conhecidos. Os investigadores que participaram diretamente das torturas 

também são conhecidos, com nomes e sobrenomes, e as consequências do assassinato 

nunca foram sentidas por estas antigas autoridades da polícia política de São Paulo. No 

caso do Olavo, o momento do seu assassinato foi extremamente importante e podemos 

dizer que constituiu o elemento inicial, a fase inicial de campanhas que se 

desenvolveriam com muito maior intensidade nos anos sucessivos.  

 O Deputado Franco Montoro, como líder do MDB, em sessão de 21 de maio de 

1970, fez um discurso e apresentou um requerimento para convocação do Conselho de 

Defesa da Pessoa Humana, fato que efetivamente aconteceu, mas a maioria do Governo 

nesse Conselho enterrou e arquivou o fato. Depois de 1970, a denúncia do assassinato 

do Olavo Hanssen também foi levada à Comissão de Direitos Humanos da OEA, da 

Organização dos Estados Americanos. De acordo com um artigo de Pádua Fernandes, 

este foi o primeiro caso a ultrapassar o bloqueio que a Ditadura Militar tentava impor às 
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denúncias contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. O 

Governo Médici impediu que o representante da Comissão, Durward Sandifer, de 

ingressar no país para investigar o caso, o que afetou a imagem internacional do Brasil. 

O caso também gerou queixa junto à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 

mas que terminou também de forma inconcludente. Portanto, este fato e nós mesmos, 

em outras ocasiões, inclusive no Tribunal Bertrand Russell, denunciamos o assassinato, 

como está documentado em várias publicações, denunciamos o assassinato de Olavo 

Hanssen, mas o fato é que durante todo aquele período permaneceu absolutamente 

escuro e não esclarecido. Concluindo: devo dizer que Olavo constituiu-se, no 

movimento sindical, no movimento estudantil, entre os ativistas da esquerda, como um 

exemplo extremamente significativo de uma dedicação extrema à causa do socialismo. 

Muito obrigado. (aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Murilo.  

 

 

 O SR. MURILO LEAL – Bom dia a todos, quero agradecer também a 

oportunidade de falar na Comissão da Verdade. Saúdo a realização de mais essa sessão, 

Deputado Adriano Diogo, Ivan Seixas, companheiro Neto... Eu vou tentar ser breve pra 

não ocupar o tempo de pessoas que podem enriquecer mais essa sessão da comissão do 

que eu com seus depoimentos. Nós tínhamos pensado inicialmente fazer um resumo da 

vida do Olavo, mas eu acredito que a videobiografia apresentada já preenche esse 

quesito. Então eu vou apenas ressaltar e falar um pouco de um aspecto muito importante 

da militância que é essa militância no Sindicato dos Metalúrgicos no ano de 1964 e 

chamar atenção para a documentação que eu pesquisei no DOPS, falar aqui de alguns 

desses documentos que eu acho que podem ser importantes para os trabalhos da 

Comissão.  

 Na biografia do Olavo, uma das coisas que mais me emocionou foi pensar nesse 

sindicato sob intervenção em 1964 em que a diretoria se encontrava cassada, foragida. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



11 
 

Aquelas lideranças importantes como o Remo Forli, o Afonso Delellis, o Plácido, não 

podiam atuar mais nos sindicatos e uma perseguição muito intensa nas fábricas. 

Portanto, o sindicato sob intervenção do Delegado Regional do Trabalho em condições 

muito difíceis para a resistência, para a luta sindical. E eu queria ler aqui dois trechos 

extraídos das atas das assembleias sindicais que reproduzem falas do Olavo Hanssen 

nesse contexto. Então, um contexto, quem militou na oposição sindical sabe, é um 

período muito difícil; eu não estou me referindo... A primeira chapa da oposição ela é 

lançada em 1967, e eu vou ler aqui trechos de falas de 1964, ainda do ano do Golpe 

mesmo. Então, são duas falas que eu gostaria de apresentar. A primeira, a ata fala assim: 

com a palavra o sócio 121689, senhor Olavo Hanssen, que diz que devemos lutar pelos 

100% de reajuste, embora julgue pouco, e propôs que se faça a escala móvel de 

salários, e que a antecipação deve ser feita de acordo com a elevação do custo de vida. 

Para surpresa de todos, levanta como questão estritamente fora da ordem do dia e sem 

que causasse o menor vínculo com a mesma, a eleição de uma junta governativa em 

substituição à atual junta interventora, ignorando que na situação atual isto é única e 

exclusivamente da alçada do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

  Então nessa primeira fala aqui nós vemos o militante lutando pelo reajuste 

salarial, pela antecipação de acordo com o custo de vida e tentando encontrar uma 

brecha pra afastar os interventores, embora fosse considerado inteiramente fora da 

ordem do dia, obviamente. E depois, para terminar essa parte, uma segunda fala registra 

o seguinte: Olavo Hanssen considerou insuficiente o aumento de 100%; disse também 

que o prazo de seis meses para o reajuste não resolve, visto que como o custo de vida 

sobre diariamente, em seu entender somente a aprovação da escala móvel de salários 

satisfaria e apresentou proposta neste sentido. Reportando-se ao elevado número de 

trabalhadores ali presente, frisou que seria oportuno fosse realizado naquele momento 

a eleição de uma junta governativa de sua confiança, porquanto ressalvando, embora a 

idoneidade dos atuais interventores, achava que os destinos do sindicato deveriam ficar 

a cargo dos operários. Igualmente apresentou proposta a esse respeito. 

 A primeira fala, o primeiro registro é de uma ata de assembleia sindical e o 

segundo é de um agente do DOPS. É o mesmo episódio sendo relatado na ata da 

assembleia, outro eu encontrei isso na ficha do DOPS. Então ressaltar a importância 

dessa militância nesse momento difícil. E já indo pra terminar aqui, eu queria lembrar 

que a morte do Olavo Hanssen, ela teve repercussão e foi objeto então de um inquérito 
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policial e foi instaurado um inquérito policial por determinação do secretário de 

segurança do Estado de São Paulo. E teve andamento no 1º Distrito.  

E esse inquérito policial ele concluiu que, segundo o inquérito policial ele, ao ser 

internado no hospital militar, no dia oito de maio, sete dias depois da prisão, o inquérito 

conclui que ao ser internado ele pôs termo à vida, ingerindo Paration, e que teria 

ocultado em suas vestes ou partes do seu corpo, uma versão inteiramente fantasiosa. 

 Embora o inquérito policial tenha se baseado no laudo do Instituto Médico 

Legal, que constatou as seguintes lesões: ferimento ovalar contuso, medindo dois 

centímetros por um centímetro na perna direita, duas escoriações na perna direita, duas 

escoriações na perna esquerda, uma escoriação retilínea de três centímetros na região 

escrotal esquerda, uma pequena escoriação circular de oito milímetros no cotovelo 

esquerdo, uma equimose circular de três centímetros de diâmetro na região pré-cordial, 

um hematoma no couro cabeludo na região fronto-parietal-temporal direita. 

 Então, apesar de ter constatado tudo isso, o inquérito policial concluiu que todas 

essas lesões não teriam sido suficientes pra explicar a causa mortis e deu como a causa 

mortis a ingestão do veneno. Mas esse inquérito policial ele vai depois para a Justiça 

Militar, que avoca para si a competência para decidir a questão. E o juiz auditor desse 

processo na Justiça Militar chama-se Nelson da Silva Machado Guimarães, que no dia 

19 de novembro ele emite o seu parecer final, considerando que não tinha ocorrido 

suicídio, mas que aquelas lesões também não teriam... Ele teria falecido por 

insuficiência renal aguda e todas as lesões descritas no laudo do Instituto Médico Legal 

teriam sido insuficientes para explicar a causa mortis. 

 Para concluir, eu gostaria de ler aqui alguns documentos da época que já 

contestaram essa versão. Algumas incoerências, diversas falhas verificadas já na época, 

nos próprios inquéritos e nos laudos.  Primeiro: não constam da cópia fornecida pelo 

Instituto Médico Legal as provas de identificação do cadáver, bem como os laudos do 

exame toxicológico e anatomopatológico, evidentemente importantes para ilustração da 

natureza da morte de Olavo Hanssen. Entre as características do cadáver consta dentes 

presentes bem conservados, contraditoriamente a informação de seus familiares 

documentada segundo as quais ele usava uma prótese. Os ferimentos descritos no 

exame externo, bem como o hematoma sobre o couro cabeludo concordam com as 

denúncias publicadas pela imprensa e brutal espancamento, inclusive choques elétricos 
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violentos e sobre o coração. O diagnóstico de pielonefrite aguda concorda com os 

depoimentos de testemunhas que ouviram, antes e depois do interrogatório, torturas, e 

segundo as quais esteve dois dias urinando sangue e a seguir parou de urinar, 

completamente. Seu estado foi se agravando rapidamente e, ao que tudo indica, 

apresentando um quadro de insuficiência agudo e coma ou pré-coma urêmico quando 

foi removido do DOPS para o Hospital Central do Exército. A família de Olavo 

Hanssen somente foi avisada de sua morte no dia, aqui consta 13 de maio de 1970, 

quatro dias depois da necropsia. E segundo lhes foi informado então o corpo teria sido 

encontrado em terreno baldio nas imediações do Museu do Ipiranga.  

 Paration: trata-se de um composto químico organofosforado que entra na 

composição de vários inseticidas. Organo. A morte geralmente sobrevém por paralisia 

respiratória. O laudo toxicológico não esclarece em que órgãos foi encontrado o 

Paration, isto indica que se lhe foi injetado o Paration, seja por que meio for, e se o foi 

antes da morte, o foi quando já se encontrava em adiantado estado de coma. 

 Então são diversas incoerências e falhas na investigação que foi feita na época. E 

pra concluir aqui, eu acho que nós podemos nos referir a esta denúncia, a qual o Tullo 

se referiu, que foi apresentada pelo Iminente Jurista Heráclito Fontoura Sobral Pinto ao 

Conselho de Direitos, dos Direitos da Pessoa Humana, e nessa denúncia o jurista fala o 

seguinte: é necessário acentuar nesta oportunidade que o Ato Institucional n° 5, de 13 

de dezembro de 1968, não criou no país um regime de irresponsabilidade e de 

impunidade totais, libertando estas autoridades da obediência e respeito a preceitos da 

legislação, que asseguram e garantem aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

território nacional os direitos fundamentais da pessoa humana. Na hipótese há um 

homicídio a ser apurado, homicídio que não encontra escusa nem justificativa na 

legislação que rege a nação brasileira, pelo que deve ser apurado com isenção, é 

verdade, mas também com rigor e seriedade. Ou seja, o jurista chega a evocar o próprio 

AI5 como uma parte da argumentação de que, mesmo este Ato Institucional autoritário, 

ditatorial, ele não tinha instituído no país um regime de liberdade para se matar, e o que 

ocorreu no caso Olavo Hanssen foi um assassinato até hoje impune e não esclarecido 

nos seus detalhes e impune quanto às suas responsabilidades das autoridades que 

perpetraram o crime. É isso que eu tinha a falar, obrigado. (aplausos) 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Murilo é uma das 

pessoas, embora todas as suas limitações de trabalho e tempo, que faz o melhor trabalho 

documental acompanhando esses casos. Eu só queria pedir, antes do Neto falar, porque 

como o Franco não veio, o Neto vai fazer o depoimento que estava mais previsto para o 

Franco. Eu só queria levantar um aspecto que é muito pouco divulgado e muito pouco 

falado, assim que a Dulce Muniz ela... Assim que ela resolveu os problemas dela de 

prisão, decorrentes desse caso, ela montou um texto exatamente sobre as contradições à 

época... Na época, acho que era 1970, para o Teatro-Jornal analisando todas as 

contradições dos médicos legistas. Eu queria, a Dulce sempre vem e só faz uma falinha 

e vai embora, ela nunca contou isso... Você podia...? Você tem condições de falar, 

lembra disso? Sim, mas então, fica aqui sentada ao lado... Fala um pouquinho aqui. 

 

 

  A SRA. DULCE MUNIZ – Rapidinho, bem rapidinho? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É. Acho que nunca 

ninguém registrou isso, acho que era importante.  

 

 

 A SRA. DULCE MUNIZ – Bom, eu não sei, Adriano, se eu sou capaz de me 

lembrar, porque vocês todos que estão aqui, ou pelo menos a maioria, já passou pela 

prisão, e a prisão ela deixa alguma coisa esquisita dentro da gente. Eu tinha 22 anos, e 

eu fazia parte do Teatro de Arena de São Paulo e este fato em nenhum minuto apareceu 

na minha prisão. Nós conseguimos, de alguma forma, não ligar a prisão minha e a do 

meu marido à época, o Hélio Muniz, ao Teatro de Arena. E a Heleny Guaríba, que era 

minha professora, também estava presa no DOPS nesta ocasião da morte do Olavo. Mas 

a gente conseguiu sair meio incólume disso, não ligaram nem com meu irmão que 
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estava preso, nem com a Heleny, nem com o Teatro de Arena. E no entanto, como nós 

fomos imediatamente aconselhados, não me lembro se por Oscar, se por algum outro 

companheiro do PORT, que a gente devia imediatamente procurar um abrigo em outro 

lugar que não fosse a nossa casa. E nós fomos então para a Vila Formosa, onde 

moravam os pais do Hélio àquela época. Embora a gente tivesse que ir toda segunda-

feira assinar aquele, a menagem, e a gente ia com algum advogado, a gente ficou na 

Auditoria Militar, isso. E nós ficamos então acho que quase dois meses lá na casa do 

Hélio na Vila Formosa, do pai. E nós estávamos estudando pela primeira vez uma ideia 

muito antiga que o Augusto Boal tinha de fazer uma coisa que ele chamou de Teatro-

Jornal, inspirado já em algumas coisas que os russos faziam e os norte-americanos 

também. A principal ideia do Boal era de que a gente lesse os jornais de manhã, à tarde 

ensaiássemos e à noite mostrássemos para o público.  

 Nós nos juntamos, éramos cinco, cinco ou seis meninos e meninas que tinham 

saído do curso de interpretação do Arena, o Celso Frateschi, a Denise Del Vecchio, 

Hélio Muniz, Edson Santana, Elis de Brandão e eu. E quando nós saímos então desse 

período que a gente ficou, nós voltamos as nossas pesquisas do Teatro-Jornal.  E nós, 

por incrível que pareça, o caso do Olavo foi um caso que veio à tona. O "Estado de São 

Paulo" publicava coisas, o Franco Montoro falava não sei aonde, o outro, aquele 

Pedroso D'Horta, também falava... Enfim, nós juntamos algumas coisas e nós então... 

Por quê? Porque eu fui presa com o Olavo, fisicamente eu fui... O ato da prisão do 

Olavo é também a minha prisão. E eu fiquei muito ligada ao Olavo nos dias em que o 

Olavo ainda permaneceu lá. Então eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Então eu 

falava: “não é possível isso”. Então nós juntamos esses documentos, os nossos 

relatórios, e daí o Adriano, não é, Adriano? Era com o pessoal da Geologia, é isso? E 

nós fizemos então em algumas das edições, porque antes que o Boal assumisse fazer a 

sistematização das nossas descobertas no Teatro-Jornal, a gente fez seis, cinco edições 

que a gente chamava de edições clandestinas, porque, não sei se eu expliquei bem, mas 

o Teatro-Jornal era: pegar a notícia de jornal e transformar em teatro. E isso a gente 

fazia com as notícias as mais estapafúrdias, porque havia uma censura brutal em 1970. 

E esse caso do Olavo então ficou emblemático porque a gente era agente daquilo, a 

gente tinha participado daquela coisa.  

 Então, o nosso Teatro-Jornal um pouco nessa apresentação, eu não me lembro 

também, Adriano, quantas apresentações a gente fez. Eu me lembro vagamente desta 
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apresentação na Faculdade de Medicina, ali do Largo de Pinheiros, mas eu me lembro 

que foi uma coisa muito importante, porque dava para o caso do Olavo uma dimensão 

que a maioria das prisões daquela época, tanto que a Heleny Guariba tinha sido presa 

em fevereiro de 1970, e em maio de 1970, quando nós fomos presos, ainda não se sabia 

exatamente, só a família da Heleny e os pais do (ininteligível) sabiam onde a Heleny 

estava. Então eu penso isso. E o que eu posso falar, eu lembro pouco mas de qualquer 

forma quero dizer que foi um momento de muita ação do Teatro de Arena no sentido de 

fazer vir à tona alguma coisa que não vinha à tona, e que teve a participação muito forte 

do Adriano, que àquela época era estudante de geologia da USP. Acho que é isso, 

Adriano, não sei se eu posso acrescentar mais nada. A memória é muito fraca.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu pedi pra Dulce fazer 

isso porque é o seguinte: nós vamos fazer uma tentativa, eu tava conversando com o 

Ivan agora. Agora, daqui até maio é que a Comissão da Verdade vai pegar... Obrigado 

viu, Dulce? Importantíssimo. É que senão pareceu que era pra só pra relevar o 

trabalho... Mas acho que era importante o trabalho que você fez na confrontação dos 

atestados de óbito e da divulgação, isso que você organizou à época. Eu queria falar o 

seguinte, agora o Neto vai falar mas o Ivan e eu, nós estamos combinando aqui, a 

Comissão, agora até maio, entrar na cadeia de comando da repressão. Então, que a 

cadeia de comando inclui os militares, os policiais e o que o Murilo leu é muito 

importante, um terceiro elo que nunca ninguém lembra da cadeia de comando que é o 

trabalho dos médicos legistas. Médicos legistas. Esses eram tão criminosos quanto os 

torturadores. Então, a abertura que nós vamos tentar fazer ainda esse ano, a recuperação 

do documento chamado "bagulhão", que é um texto de 1975 que o Coletivo dos Presos 

Políticos produziu com 475 nomes de assassinos, torturadores, médicos legistas.  

 Então, como a gente considera que se daqui até maio a gente não trabalhar a 

cadeia de comando, só ficar na questão das vítimas, por isso que é bom esse trabalho 

que o Murilo fez, de recuperação, que está muito bem identificado toda a cadeia de 

comando. E hoje a gente queria pedir, ao longo de todos os depoimentos, que a gente 

caracterizasse, como o Tullo falou aqui, muito bem toda a cadeia de comando da morte 

do Olavo Hanssen. Então, sem mais delongas, o Neto.  
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 O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu não sabia se tinha utilidade falar aqui, porque 

teve gente que militou mais com o Olavo, mas como o Franco está com um problema 

terrível de coluna vertebral, nem está conseguindo falar direito com as pessoas... Tem 

duas pessoas muito... Uma já morreu, que é o Molina, que é o irmão da Iria, que acabou 

de chegar ali, que foi um grande militante sindical do PORT, e outro era o Olavo, de 

uma certa fase, a fase logo 1964, 1967, por aí. E, assim, eu fico estarrecido porque o 

caso do Olavo é um dos casos, como o Tullo falou, só pra repetir, em que você tem a 

cadeia completa de responsabilidade da questão, a prisão pública, etc e tal. Eu tinha 

acabado de sair da cadeia muito recentemente e estava com prisão preventiva decretada, 

então não podia me mexer muito, mas trabalhava; trabalhava por uma questão muito 

mais de poder pagar as contas, de poder comer, viver, andar para cima e para baixo do 

que... Até pela possibilidade... Mas sempre fui metalúrgico aqui, duas ou três pequenas 

exceções que a gente nas fugas trabalhava em outros lugares, arrumava qualquer 

emprego, tecelagem e tal. Aliás, viu Paulo, aparece um relatório meu dos têxteis, eu não 

sei por que até hoje meu nome aparece, uma coisa que não tem a ver, não apareceu, 

achei agora, essa semana. Dos têxteis... Minhas conversas com vocês lá, talvez, não sei. 

Estranho, aparece. É que eu fui disperso, nunca me sindicalizei para não chamar 

atenção, trabalhei na (ininteligível), né.  

 Duas coisas que eu queria uma pedir aqui publicamente é se a gente, como que a 

gente trata a questão dos metalúrgicos assassinados. O Olavo é um. Nós estamos 

terminando um relatório que vai ser lançado dia 14, agora, no Memorial da Resistência, 

lá no DOPS, do que nós conseguimos investigar da relação das empresas e como foi 

feita a perseguição aos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo. E é uma categoria que, 

mal ou bem tem quatro assassinados, militantes políticos. O Hirata, o Olavo, o Santo 

Dias e o Manoel Fiel Filho, que não era da oposição, era amigo nosso, tal, era uma 

pessoa de base do Partidão, e que o Partidão nunca reivindicou ele como militante, é 

uma coisa muito torta pra nós, porque nós não podemos reivindicar, porque não era bem 

da oposição, mas o pessoal nunca reivindicou ele, então ficou um... Quem reivindicou 

foi o mais o pessoal, o jornalista, alguns membros do Partidão que não eram bem 

operários, depois escreveram textos e tal. Uma coisa muito incômoda pra gente a 
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questão do Manoel Fiel. E tem um filme muito bom que é o "Perdão, Mister Fiel", 

muito bom o filme. O cara que fez o filme é muito generoso no uso das coisas e tal.  

 Bom, se tudo der certo, o Adriano acha que vai dar certo, é que a gente vai fazer 

uma revista em um mês recuperando o Ato Maria Zélia, Olita, Mancha, companheiros 

da boa cepa trotskista, que ajudaram, entre outras, dezenas de pessoas a organizar o Ato 

lá do Maria Zélia. Foi a grande homenagem ao Olavo, um ato diferente, eu acho que é 

uma coisa quase, enfim... Raro ver um ato como aquele, com a diversidade, com a 

emoção que foi, unitário, não é? E é muito interessante que o trotskismo, tão atacado 

por ser tão dividido, estar tão unido nessa questão da reivindicação dos seus militantes. 

A gente tem um agradecimento muito grande às correntes trotskistas que assumiram 

isso, particularmente você, Olita, como você ajudou a organizar aquela atividade lá, pela 

corrente do trabalho.  

 Tem o livro, que depois vai ficar à disposição de vocês, se quiserem comprar, e 

tem o cartaz que eu sugiro que nos retire uma foto, tipo “somos todos Olavo”; abrir a 

foto no final, aqui. Tem cartaz pra todo mundo aí.  

 Bom, eu queria falar algumas pequenas coisas que eu participei relativo ao 

Olavo, vendo que eu estava lá no Maria Zélia. Eu consegui sair com o Celso Agra. Eu 

tinha morado com o Celso em 1968 em Osasco, logo após a greve; em março de 1968 

eu tinha 17 anos, então militava mas era muito jovem. Morava no Jardim D’Abril com 

ele, ele era meu amigo. E consegui fugir com ele de lá. Talvez pela juventude, pulamos 

uns muros lá e tal. A gente tem uma vocação pra cabrito quando tem essa idade, né? E 

também o medo faz você fugir rapidinho. Tem um caso pouco relatado, que tem a ver, 

talvez na Comissão da Verdade, com os religiosos, porque o pessoal do partido, não sei 

se o Claudio, alguém sabe essa história, lembra, o Américo sabe. Quando eu fui 

conversar com o cardeal Rossi, que pegava o atestado de óbito do Olavo, punha na mesa 

e empurrava para o cardeal, pra ele “por favor, seu cardeal, o senhor poderia chegar até 

o governador...”, ele dizia “não, eu confio em vocês, não precisa pegar o atestado”. É 

uma coisa muito interessante, um cardeal... Imagina de Rossi para Dom Paulo... Foi o 

seguinte: o Cardeal Agnelo Rossi não pegou o atestado de óbito. Só pediu, conseguiu 

conversar com ele, empurrava pra ele o atestado, e ele dizia “não, eu confio em vocês, 

não tem problema, eu vou falar com o governador. Eu vou falar com o governador”. E 

eu estive na pequena delegação que foi conversar com o Dom Waldyr, Dom Pelé e Dom 
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Fragoso, que saiu depois na CNBB, que está no livro do Murilo também. Quer dizer, 

vocês têm noção do nível de precariedade dessa resistência, até pela minha idade, 

vamos dizer assim. Pegar uma responsabilidade desse tipo junto com outras pessoas, 

mas, fazer o quê? Não tem tu vai tu mesmo, você sabe como funciona nessas épocas.  

 Do sindicato, tem uma coisa que o Murilo falou, já falou dois episódios, tem um 

terceiro aqui, Murilo, que é a denúncia do Clemilton Guedes da Silva, interventor em 

São Bernardo, depois diretor mais de 20 anos dos metalúrgicos, da equipe lá do 

Malvezzi, dos bandidos da Arena, tal, quando ele denuncia o grupo dos cinco, que você 

relata bem. Quer dizer... E isso é atribuído ao Olavo, coisa de um relatório do cara do 

DOPS, que segue aqui no livro também do Murilo, vocês podem ver, que a única pessoa 

que contestou foi o Olavo. Então imaginar o que era uma militância em épocas de 

intervenção sindical. Se enfrentar o Joaquinzão já foi duro, imagine o que foi enfrentar 

os interventores do primeiro momento após o Golpe, sendo acusado nominalmente pela 

diretoria do sindicato, com interventor, assim na assembleia: “você!”. Então é uma 

coisa, no bom sentido, muito leninista. É aquela discussão do (ininteligível) infantil do 

esquerdismo: tem que participar dos sindicatos. E essa participação leva, por exemplo, 

que o 1º de Maio de 1968, o Olavo é preso ao sair da Assembleia que preparava o 1º de 

maio de 1968, pra vocês terem ideia da... De como é... O sindicato lá, o auditório era 

menor que isso aqui, juntar 300 pessoas lotava, na Rua do Carmo, 171. Então você se 

expõe e a hora que você desce aquelas escadas de dois andares, você está sozinho na rua 

para o que der e vier até chegar em casa. É a sensação que muitos de nós passamos 

muitas vezes, de entrar no sindicato e não saber se chegava em casa. Pra mostrar o tipo 

de perfil de militante que o Tullo se referiu ao Olavo, que não era só dele, mas dele por 

excelência estamos falando, falando dele aqui.  

 Eu queria também registrar, Adriano, o papel muito digno do Pedroso Horta, que 

também fui na casa dele, estava doente, mas tudo que ele mal pôde combinar com a 

gente ele cumpriu; cumpriu lá em Brasília, botou gente do PMDB pra falar, foi de uma 

dignidade exemplar; levantar o caso do Éden Arruda, né, Geraldinho? Que foi candidato 

a vereador, não foi isso? Você falava nos seus, nas sua campanha em 1978. O 

radialista... Não, Éden Arruda, foi candidato a vereador. Eu não sei qual era a rádio, 

acho que era a Rádio Marconi, de ouvir ele a noite falar, denunciar a morte do Olavo. 

Você, na sua campanha em 1978, retomou isso, você está esquecido. Mas é isso. Foi 

uma das coisas que até me fez me aproximar muito de você, e fazer a sua campanha na 
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Massey Ferguson. Não tinha federal mas tive estadual. Eu não tenho federal, não 

conheço ninguém que presta, mas o Geraldinho tem que votar nele.  

 E queria também registrar aqui o papel dos sindicalistas do Partido Comunista, 

na época. Está aqui o Écio e o Paulo (ininteligível). Entre outras coisas, o Paulo salvou a 

Iria da prisão, porque quando o DOPS vai lá pegar as fichas, nos têxteis, eles escondem 

todas as informações, e o Paulo, que já estava... Complicado, vamos dizer assim, vai lá 

na Calux e fala: “menina, vai embora”. Ela vai parar no Rio Grande do Sul. Era uma 

mocinha de também seus 17, 18 anos; tá a companheira Iria ali, que é irmã do Molina e 

na época, depois se casou com Franco Farinazzo. Então esses sindicalistas, após 1º de 

maio de 1968, em que 1969 foi impossível fazer qualquer coisa, de uma maneira ou de 

outra convocam o 1º de Maio de 70, que eles vão contar a história pra gente aqui, o Écio 

e o Paulo. Mas não só eles têm essa atitude de convocar o 1º de Maio, e ficam perplexos 

com o assassinato do Olavo. E aquela frente pra poder fazer o 1º de Maio é uma frente 

que tem alguns comunistas, do Partido Comunista, a segunda leva, que entra logo após 

o Golpe, consegue entrar em algumas diretorias, e que depois faz a denúncia, que é 

muito consistente o que está apresentado no livro do Murilo, aqui. Então acho que são 

coisas históricas, assim como o teatro, que o Adriano levantou, que não podem ser 

esquecidos, dando a cada um o papel que jogou num momento extremamente difícil. 

Extrema, extremamente difícil, que cercou a prisão e o assassinato do Olavo. É isso. 

(aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos lá. Agora 

vamos para a parte da família, né? Então acho que não precisava... Se vocês puderem 

permanecer mais um pouco, por favor. Como eu considero esse momento... Não, pera 

aí, pera aí, deixa eu me organizar. Como essa parte da família é sempre uma parte muito 

difícil, especialmente desse Caso Olavo Hanssen e tal, eu queria que... Se a mesa ficar 

muito grande, mas, eu queria que a gente fizesse um acolhimento legal à família. Me 

ajuda aqui, por favor. Alice e a Beatriz. 
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 O SR.  – Ou mais alguém se quiser vir. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ou mais alguém que 

tenha, além das duas... Ali, é. Então vamos lá. Tá bom, tá bom.  

 

 

 O SR SEBASTIÃO NETO.  – Os familiares não querem vir aqui se sentar? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos mudar a 

mesa, vamos fazer uma mesa só da família. Ah, tá bom, então vamos lá. Então vamos 

chamar toda a família. Alice?  Isso.  

 Danilo? Depois vê se pessoal do Diário Oficial fotografa pelo menos a família? 

Que eles não chegaram ainda... 

 A Beatriz está aqui. Sobrinha. Vamos começar pela Alice?  

 Bom, então quem não conhece, essa aqui é a Alice Hanssen, irmã do Olavo. Ela 

vai fazer uso da palavra. Alice.  

 

 

 A SRA. ALICE HANSSEN – Bom, eu vou falar como irmã, o que eu conheci 

dele como o meu irmão mais velho. O que eu posso falar é que o Olavo nasceu 

socialista. Porque desde que eu me lembro de mim, ele sempre fazia questão de repartir 

tudo. Sendo irmão mais velho, ele nunca teve posição de querer ser autoritário ou de 

mandar, pelo contrário, ele queria ajudar, ele ajudava na educação... Até conversava 

quando a gente fazia alguma besteira, né? Mas sempre com muita justiça e 
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principalmente essa coisa da igualdade e de repartir. O que ele tinha ele repartia. Se não 

tivesse pra todos era mais fácil ele ficar sem do que deixar algum de nós sem ou com 

menos.   

 Foi a primeira pessoa que eu ouvi, fui criada numa família, como naquela época 

quase todas as famílias eram muito machistas, os meninos podiam fazer uma porção de 

coisas e as meninas não... Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar pra mim que homens 

e mulheres eram iguais, tinham direitos iguais. A minha mãe se escandalizava quando 

ele, mais velho, lavava louça, por exemplo, porque pra ela isso não era coisa de homem, 

mas ele sempre fez questão de ajudar, de falar de justiça... E eu me lembro que uma vez 

a minha mãe falou pra ele: “filho, você participando dessa política do jeito que você 

participa... Um dia te pegam e te matam.” Ele respondeu: “mãe, a mãe sabe quantas 

crianças morrem de fome por dia nesse Brasil afora?” Quer dizer que para ele o 

importante era a justiça. E foi o que ele ensinou pra gente também, que o importante não 

é a gente, não é a gente sozinho, que o importante é a comunidade, o país, o bem-estar 

de todos, o repartir os direitos iguais. Então foi isso que eu aprendi. Eu só convivi 22 

anos com ele, eu tinha 22 anos quando ele faleceu mas eu aprendi muito com ele e eu 

acredito que todos nós aprendemos muito com ele. 

 Em relação à morte dele, ele foi preso dia primeiro, e desde o dia dois, todos os 

dias meus pais saíram de casa, foram na Polícia Federal, foram no DOPS e todos 

negaram que ele tivesse passado por lá. Mas ele estava lá, e mesmo no Instituto Médico 

Legal meus pais não conseguiram encontrá-lo, só encontram depois que um funcionário 

do Instituto veio e pediu, não se identificou, e pediu pra gente não identificá-lo porque 

disse que se ele... Se soubesse que ele veio avisar a família, que ele também podia 

morrer também. Quer dizer, ele veio porque disse que ele ficou com dó de ver um... A 

minha tia repetiu estas palavras, disse que ele falou: “um jovem, tão jovem, tão bonito, 

tendo todos os documentos, e vai ser enterrado como indigente...” Só aí que o Instituto 

Médico Legal, quando meus pais chegaram já dizendo que sabiam que ele estava lá, 

acabou entregando o corpo, porque senão ele iria ser enterrado numa vala comum. Bom, 

acho que o que eu tinha pra falar é isso. É muito difícil falar sobre ele. Obrigada. 

(aplausos) 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sobrinha? A Beatriz. 

Beatriz, sobrinha.  

 

 

 A SRA. BEATRIZ HANSSEN – Bom dia. É interessante porque, apesar de eu 

não ter conhecido fisicamente o meu tio, eu cresci ouvindo sobre ele, sabe? (chorando) 

Desculpa. Bom, então dentro da família assim, meu tio Olavo é meu mito, sabe? É em 

quem sempre nas minhas ações eu penso, sei lá, indiferente de qualquer crença, né? Mas 

penso, poxa vida, será que é o que eu estou fazendo hoje tem a ver com o que meu tio 

estudou, lutou e morreu por isso? Então, várias vezes comigo, no dia a dia, eu falo com 

ele, mesmo sem ele estar aqui. E eu agora decidi, com a ajuda do meu orientador da 

graduação, que eu terminei, ele sempre falou: “Bia”, porque eu sou formada em 

História, “por que você não pesquisa sobre seu tio?”e aí eu falo pra ele: é muito difícil 

mexer nisso, é muito difícil perguntar pra minha mãe sobre ele, para o meu pai, para os 

meus tios, é muito difícil. Mas agora eu me encorajei e eu vou buscar sobre a história 

dele, sobre os detalhes, fazendo o possível pra não ferir minha família em relação a isso, 

porque não é um assunto fácil em casa, é um assunto muito difícil.  

 Eu lembro que minha avó, mãe dele, recebia pessoas em casa que iam perguntar 

sobre ele. E aí mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos, minha avó já não recebia 

mais, porque eu cresci com a minha avó, a mãe dele. Minha avó já quase não recebia 

mais pessoas, porque ela não aguentava mais falar disso. Então pra gente é muito 

importante, assim, a Comissão da Verdade, vocês, obrigada por não deixar essa história 

morrer e lutar pela memória do meu tio Olavo, porque as coisas aconteceram e ficaram 

impunes e ele foi realmente uma grande pessoa, um grande homem. Eu não tenho uma 

memória dele vivo, infelizmente, mas... É isso que eu posso falar. Muito pouco. 

Obrigada. (aplausos) 

 

 

 A SRA. NEISA CASTELLS PELEGRIN  – Eu só queria falar que a Dulce 

falou de grupo de teatro, grupo de teatro, essas coisas... Em 1970 eu entrei nas sociais, 
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na USP, e eu me lembro que um grupo de teatro reviveu a morte do Olavo. E eu 

trabalhava na Ford, na época. Eu me considero... Hoje, vendo o que eu penso hoje, eu 

me considerava alienada em vista de tudo que o Olavo fazia. E eu fui acolhida pela 

família do Olavo nessa chácara lá, e eu fui acolhida pela família do Olavo nessa chácara 

que a gente morou, em Gopoúva, que o meu pai morreu no interior, então eu cresci com 

eles. E eu nunca esqueço da revolta que me deu o dia que esse grupo encenou na USP a 

morte do Olavo. Eu saí de lá chorando, eu fui no ônibus chorando tanto, com vontade de 

matar gente. Pena que eu sou um... Sabe? Isso que eu sou. Mas eu trabalhava na Ford e 

tinha aqueles piquetes na porta de fábrica, eu sempre ficava do lado dos operários, 

sempre. Isso era... Não sei, era... Porque quando os operários ganhavam a luta, os 

colarinhos brancos ganhavam também o aumento. Então eu falava pra eles, que o 

pessoal torcia o nariz para as greves, mas...  

 A tia Nena, a tia Nena me acolheu. E outra coisa, lembrança triste que eu tenho é 

que nessa semana de 1970, o cabelo dela ficou branco em uma semana, nunca me 

esqueço disso (chorando). Ela falou pra mim: “Eleisa, o meu filho estava precisando de 

mim e eu nem sabia onde ele estava...”. Eu nunca esqueço que a tia Nena falou... 

Desculpa. (aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o seu nome 

completo, por favor? Neisa Castells Pelegrin? 

 

  

  A SRA NORMA DE AGUIAR.  – Eu só queria falar que eu era criança 

quando eu conheci o Olavo, que eu sou prima. O meu avô é irmão da mãe dele e que 

ele, meu avô falava muitas coisas boas do Olavo... Só isso.  

 

 A SRA.  – Quer falar? 
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 A SRA. – Não.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Norma de Aguiar? Que 

que ela é, prima também? Tá, então deixa eu... Agora que passou esse impacto inicial da 

emoção, eu queria me dirigir à Alice e à Beatriz, que conseguiram vir aqui falar. A 

senhora podia falar mais um pouquinho da vida família, não sei... Fala o que a senhora 

quiser, mas... Se pudesse lembrar mais um pouquinho, por favor. 

 

 

 A SRA. ALICE HANSSEN – Bom... 

 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem vai falar é a irmã, a 

Alice.  

 

 

 A SRA. ALICE HANSSEN – Em Mauá... Na videobiografia foi falado que o 

meu pai era conservador. Ele era conservador até onde alguém podia... Como eu vou 

explicar? Ele era conservador em algumas ideias, em alguns momentos, mas ele 

também tinha um senso de justiça e de direitos sociais, porque eu me lembro que, a 

gente morava em Mauá nessa época já, e o irmão mais velho dele raramente ia em casa, 

porque era uma pessoa muito bem sucedida, tinha muito mais dinheiro que nós, então 

raramente visitava a família mais pobre. E eles discutiam, eles tinham altas discussões, 

que o meu tio dizia que os pobres eram todos vagabundos... E o meu pai um dia 

perguntou pra ele: “vem de manhã aqui, às 6h da manhã, e pega o trem, pra você ver os 

vagabundos que estão indo trabalhar, que o trem está lotado que quase não cabe...” Isto 

naquele tempo, hoje em dias os trens andam muito mais lotados. Então o meu pai era 
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conservador em certas ideias onde quase todas as pessoas da idade eram, até por cultura, 

por criação, mas ele também tinha um senso de justiça e, por exemplo, sempre, até pelas 

coisas que o Olavo também começou a ensinar, o Olavo ensinou à família inteira uma 

porção de coisas. Meu pai foi, deu apoio total assim, quando conversava com a gente, 

sempre defendeu a Revolução de Cuba, e sempre foi do lado dos operários que faziam 

greve e tudo. Então a gente não pode dizer que era totalmente conservador. Talvez na 

política ele não entendesse muito bem quem estava de um lado quem estava de outro, 

mas ele, não se pode dizer que era uma pessoa conservadora. 

 Nós fomos criados todos numa família que tinha muita ética, muita honestidade, 

meu pai era 100% honesto. Tanto é que trabalhou, trabalhou, trabalhou e nunca ganhou 

dinheiro, de tanta honestidade, de tanta ética que ele tinha. Como foi dito na 

videoconferência, que ele gostava muito de trabalhar, realmente, e não sabia ganhar 

dinheiro. E nós éramos uma família que, para a época, tivemos uma educação até que... 

Num tempo em que as crianças não falavam, a gente sentava na mesa pra jantar, pra 

almoçar  e todo mundo conversava, todo mundo falava, todo mundo ouvia... Então nós 

tivemos já um tipo de educação que levou a gente a essa... E o Olavo ensinou muito, 

muita coisa pra gente. Foi a convivência dele com a política, inclusive, ele ensinou para 

os irmãos mais novos, o Castelo, que o Tullo conheceu, o Dirceu, que já é falecido 

também. O Castelo é poeta. Jornalista em Guarulhos, poeta. Fez muitas poesias também 

com temas políticos. Então eu acho que acabou ficando no sangue essa coisa da família.  

 E se eu for falar o que me preocupa nesse momento, porque eu acho que a gente 

não pode falar que nenhum movimento foi inútil porque, enfim, a democracia chegou. 

Pode não ser aquela democracia que a gente queria, podia melhorar muita coisa, mas 

está aí. O que me preocupa hoje é ver, inclusive nas redes sociais, o que tem de gente 

nova que parece que está querendo a volta do governo militar. Isso deixa a gente muito 

triste e muito preocupado. E aquilo que aquilo que a Beatriz falou: essa Comissão da  

Verdade é uma coisa que realmente está fazendo um trabalho excelente, porque temos 

que chegar a verdade mesmo em todos os casos. Obrigada então pela... (aplausos) 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moram em Mauá 

ainda? Vocês moram em Mauá? 

 

 

 A SRA. ALICE HANSSEN – Eu moro em Mauá. A minha sobrinha (inaudível)  

mora em Guarulhos. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, mora em Guarulhos, 

legal. E a sobrinha, quer falar mais um pouquinho, mocinha? Que é a nova geração... 

Você quer falar mais um pouquinho?  

 Bom, agora que passou aquela... 

 

 

 A SRA. BEATRIZ HANSSEN – Bom, da família acho que, o que eu lembro é 

isso que a minha tia Alice falou, em casa a minha avó sempre foi muito incisiva dessa 

coisa da solidariedade, meus pais, meu tio Castelo. E eu fui fazer História por conta 

dessa família. A discussão política no café da manhã, né, tia? Continua até hoje. Então 

essas coisas que eu quis, fui fazer pra entender mais essa coisa que a família vinha 

trazendo. Eu não sei mais o que falar, acho que é isso.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Tá bom, então 

eu agradeço a todos vocês, os familiares terem vindo aqui. Eu só vou fazer uma 

inversão. Aqui estava previsto agora virem os sindicalistas, para o que chamaram do 

Ato de Maio Unitário, onde tudo isso aconteceu. O Paulo está ali, eu queria ver, eu 

queria pedir licença para o Paulo e para o Écio, se podia vir ainda o Geraldinho, a turma 
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do depoimento, do testemunhal. Só essa inversão de bloco. Vocês podem ficar mais um 

pouquinho? Ou vocês têm hora? Tudo bem? Então vamos fazer a mesa das pessoas que 

viram. Eu queria pedir para o Geraldinho Siqueira vir pra cá, a Dulce de novo. A Ana 

Lúcia Di Giorgi esta aí? Então vai, Geraldinho e Dulce. Geraldinho e Dulce. Aí, antes 

do Geraldinho e a Dulce começarem, vem o Ricardo (ininteligível) aqui pra dar um 

equilíbrio na mesa. O Ivan, como vocês sabem, o Ivan é o arquivo vivo da Revolução. 

Às vezes eu me atrapalho e falo que ele é o arquivo morto da Revolução, aí ele fala que 

eu estou querendo matar ele. (risos) 

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS– Quando ele está com raiva de mim ele fala assim.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse aqui é o arquivo 

vivo da Revolução, vai. O Rafael Martinez não é dessa mesa aqui? É da próxima? Então 

vai lá, Ivan.  

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS– Eu só queria registrar duas coisas: uma foi falada na 

videobiografia, o Geraldo Ciscato, que é o médico que atende, esse não era um médico 

qualquer, ele era um médico que era torturador. E ele participava das sessões, reanimava 

os presos. Eu tive uma experiência terrível com ele, porque eu tive um problema na 

coluna, que me quebraram uma vértebra, eu não sabia, na época, e ele resolveu fazer um 

tratamento com base num ultrassom que botou o raio do ultrassom, eu levantei e saí na 

porrada porque me doía muito mais. Ele era um participante, não era um médico, era um 

torturador mesmo. E a outra coisa o Neto falou, sobre um candidato a vereador, Éden 

Arruda. Na realidade, Éden Arruda Albernaz, eu estive preso com ele, que foi preso na 

campanha de 1972, e ele era primo do Capitão Albernaz, Benoni de Arruda Albernaz, 

primo. E ele era uma figura, né, porque uma contradição sensacional é essa: ele 
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denunciava a morte das pessoas e era primo do Benoni Arruda Albernaz. E eu, lá pelas 

tantas, conversando nas celas, você não tem muita coisa pra fazer, então você conversa 

muito; eu perguntei pra ele: “qual o primeiro nome do teu primo, mesmo, que eu não 

lembro agora?” Aí ele me olhou e falou assim: “não vou falar, você quer matar ele, né?” 

Eu falei “se eu quisesse eu até mataria se eu estivesse fora, aqui dentro eu não posso 

fazer nada. Então, qual é o nome?”, “não, não vou te falar” e tal. Mas era uma coisa 

impressionante porque a atuação dele nas denúncias foi muito importante, um dos 

motivos pelo qual a ditadura fez a Lei Falcão, pra não deixar as pessoas que eram 

candidatas usar a televisão, o rádio, para fazer as denúncias, que no curtíssimo espaço 

de tempo que tinha pra falar, as pessoas faziam denúncias, davam nomes de presos 

políticos mortos. E ele repetia muito isso.  

 

 

 O SR SEBASTIÃO NETO – Só falava isso. “Sou Éden Arruda, candidato, eu 

quero dizer que um operário foi assassinado...” (inaudível) 

 

 

 O SR. IVAN – A ponto dele, na TV Record, que a segurança era feita pela 

equipe do Sérgio Fleury, ele estava falando ao vivo e os caras apagaram as luzes, aí ele 

começou a gritar, aí desligaram o microfone, ele continuou gritando para os outros 

microfones registrarem: “MEU NOME É ÉDEN ARRUDA ALBERNAZ, FOI 

MORTO O OPERÁRIO OLAVO HANSSEN”. E aí tiraram do ar a propaganda 

eleitoral que era da ditadura, não era uma propaganda eleitoral democrática, 

obviamente. Então só pra fazer esse registro.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Murilo, você viu que a 

família falou: era conservador se comparasse com o Olavo, mas... (risos) Precisamos 

corrigir, né, precisamos corrigir... Como o Murilo é super correto...  
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 Geraldinho.  

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS– Geraldo Siqueira.  

 

 

 O SR. GERALDO SIQUEIRA – Bem, eu... Pra me apresentar: eu ingressei no 

PORT no começo de 1969 e estava militando no PORT nesse 1º de Maio. A minha 

célula, que o coordenador era o camarada Alfredo, que era o nome que o Olavo Hanssen 

utilizava na época; e ele era o coordenador da minha célula, e a célula estava em 

reforma na época, a organização estava redistribuindo os quadros, alguns tinham já se 

exilado no Chile; e naquele momento a célula estava resumida ao coordenador, que era 

o Olavo Hanssen e eu. Então eu estava com 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos, e 

combinamos de fazer a atividade do 1º de Maio. Nós começamos pela manhã, Dulce, eu 

não lembro aonde que nós fomos, porque o Olavo que me levou, eu não sabia andar 

direito também na... Era na Zona Leste.  

 

  A SRA. DULCE MUNIZ – Na Tolstoi, Vila Nhocuné, todo aquele lugar lá... 

Antigamente era muito longe. 

 

 

 O SR. GERALDO SIQUEIRA – Era muito longe! 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dulce, fala tudo no 

microfone, por favor.  
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 A SRA. DULCE MUNIZ – Falei.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não gravou. Fala a 

Dulce, a Dulce, calma. Pera aí.  

 

 

 A SRA. DULCE MUNIZ – Estou respondendo a pergunta de Geraldinho: onde 

foi nosso primeiro momento no 1º de Maio de 1970. Eu me lembro que foi na Zona 

Leste, a Vila Nhocuné, Vila Tolstoi, Vila Ré e as adjacências daquela Zona lá. 

Lembrou? Fizemos discurso.  

 

 

 O SR. GERALDO SIQUEIRA – Lembrei. Quer dizer, os nomes do lugar eu 

não lembro, porque eu fui com o Olavo, que ele me levou pra lá. Eu lembro que fizemos 

comício. Quem fez o comício foi o camarada Raul, que depois foi assassinado também. 

O nome dele é Rui, o nome verdadeiro. Ele, foi ele que fez o comício com óculos 

escuros, lembro disso, enquanto a gente pichava os muros. Até disse lá na Maria Zélia, 

uma das palavras de ordem da organização era: “Por um Partido Operário Baseado nos 

Sindicatos!”. E o Olavo falou: “picha isso aí”. Eu olhei, o muro era pequeno, eu falei o 

tempo também era meio curto, eu falei: “O Alfredo, eu posso pichar Abaixo a 

Ditadura?”, ele “ah, mandar ver!”. E eu lá: Abaixo a Ditadura! Fui pichando em tudo 

quanto era... E eu em algum momento nós falamos: “agora nós vamos nos retirar e 

vamos para o 1º de Maio lá na Zona Norte. E eu estava com a mão toda cheia de tinta 

do spray da pichação. E o Olavo olhava aquilo e falava: “você não pode sair com essa 

mão desse jeito, você enfia a mão no bolso e vem comigo que eu vou”... Eu subi no 
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ônibus com ele, ele ia pagando a passagem, pra eu não tirar a mão do bolso, e eu 

passava na catraca...  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que, ficou tinta na 

mão? 

 

 

 O SR. GERALDO SIQUEIRA – Ficou tinta, a mão ficou toda pintada com a 

tinta do spray que escorria... Aí nós chegamos lá no Maria Zélia e o Olavo preocupado 

com a minha mão, porque “você não pode ficar aqui com essa mão desse jeito”. Ele não 

sossegou enquanto não arrumou um posto de gasolina ali perto, aí ele pediu para o 

frentista jogar gasolina e conseguir limpar a mão. Aí ele ficou tranquilo. Acho que ele 

se sentia responsável, né? Ele era o coordenador da célula, eu tinha 19 anos, ele tinha 30 

e pouco, pouquinho... Na época pra mim ele era um senhor. Hoje em dia... Agora ali, 

ficamos lá dentro pra fazer a panfletagem do Frente Operária, do jornal. Nós até fomos 

um pouco ingênuos porque uma camarada nossa, acho que, se não me engano foi a 

Paula, ela estava com uma cesta de feira cheia de material, e a gente dentro do Maria 

Zélia andando com a cesta cheia de papel... Era uma bandeira.  

 E estava tendo um jogo de futebol ali que a gente até decorou que era torneiro 

mecânico contra padeiro. Nós decoramos pra ter o álibi: “o que que vocês estavam 

fazendo?” “Estávamos vendo o jogo”. Lembro que eu fui falar isso lá no QG da PM e o 

cara me acertou uma porrada... Falou: “você estava fazendo o que lá?”, “Fui lá ver jogo. 

Torneiro mecânico contra padeiro, estava zero a zero.” O cara falou assim: “você então 

acredita que um feriado prolongado, 1º de Maio, cai numa sexta-feira, você moleque de 

classe média, lá de Pinheiros, me pega três, quatro ônibus pra ir lá no fim do mundo pra 

assistir torneiro mecânico jogando contra padeiro, VOCÊ ESTÁ PENSANDO QUE EU 

SOU PALHAÇO?!”, e o cara “PUM!”, me pregou na parede. Eu falei: acho que a 

história nossa vai ser difícil de colar aqui hoje... Mas enfim... 
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 Aí, ali no Maria Zélia, nós estávamos "vendo esse jogo", e tinha vários agentes, 

era visível. Os agentes de costas para o campo e olhando para o público. Foi aí que o 

Olavo passou por mim e falou assim: “vamos cair fora que isso aqui está bichado de 

polícia”. Só que aí começou... O pessoal saiu mais ou menos junto, porque ele foi dando 

esse recado e o pessoal foi se deslocando com ele. E eu fui saindo com uma menina que 

o nome de guerra era Maria, não sei o nome, eram três irmãs, não lembro mais. Uma 

das irmãs era a Isolda, que usava o nome de guerra de Paula. Guaracira e tinha mais 

uma, era a mais nova, eu estava com a mais nova.  

 O bloco foi saindo, eu fui saindo com a menina mais nova, e aí quando o pessoal 

atravessou o muro de saída do Maria Zélia, uma avenida grande que tinha ali, que eu 

não sei nem o nome da avenida, aí eu fui segurando a menina e falando: vamos ficando 

pra trás porque tem gente seguindo, e vamos se separar e vamos tentar ver se a gente 

consegue fugir daqui. E as irmãs dela estavam no bloco da frente, ela foi ficando 

desesperada... E de repente começou a sair cara armado de tudo quanto é lado, correndo, 

botando “Mão na cabeça! Mão na cabeça!”, encostou todo mundo no ponto de ônibus, 

eu peguei ela e falei assim: agora vamos entrar e tentar sair pelo outro lado. Mas ela 

ficou desesperada vendo as duas irmãs presas e chorava e pedia: "vamos procurar 

alguém do sindicato". Tinha alguém do sindicato até passando ali por perto. Coitado do 

cara, também, nós chegamos lá, prenderam todo mundo ali na frente da avenida. Como 

se o cara pudesse ir lá e mandar a polícia toda cair fora e soltar todo mundo. E o cara 

falou: “não, vamos ver o que é possível fazer”, mas não havia o que fazer. E ela 

chorando. E nisso nós acabamos dando bandeira também, os homens armados viram a 

gente, correram: “Mão na cabeça!” e lá fomos nós para o ponto de ônibus também 

encostar na parede, com as mãos na parede e eles iam com aquela C14, Peruas.  

 Eu lembro de um deles que já desceu gritando: “no meu eu quero mulher! No 

meu carro eu quero é mulher!” E eu vi que o negócio já ia ficar pesado. Dali nós fomos, 

se eu não me engano, para o 1º Distrito Policial, e quem pegou a gente foram agentes da 

P2, porque lá na OBAN, na Operação Bandeirantes, e eu lembro que tava caindo era o 

Vale da Ribeira, tava chegando todo o pessoal do Vale da Ribeira preso lá na OBAN, e 

o Capitão Homero, se eu não me engano, ele estava irritado porque não estava dando 

conta de interrogar todo mundo, torturar todo mundo e falaram: “pô, por que que esses 

merdas da P2 trouxeram esses caras pra cá, por que não levaram para o DOPS?” Aí que 

eu vi que era P2. Aí nós fomos para o 1º Distrito, de lá despacharam a gente para o 
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Quartel General da Polícia Militar, acho que era da Rota, né? Ali na Avenida 

Tiradentes. Ali eu lembro deles terem feito esse interrogatório, que mostraram uma 

mesa cheia de panfleto, era panfleto de tudo quanto é cor, formato, tamanho... Acho que 

a esquerda brasileira inteira passou naquele 1º de Maio lá e foi panfletando, porque 

tinha de tudo ali. E ele falou: “qual foi aí o que você distribuiu?”Aí que eu fui com a 

história de que eu não fui distribuir panfleto, que eu fui ver o jogo de torneiro mecânico 

contra padeiro. E não me dei muito bem.  

 Aí em seguida eles pegaram os homens e levaram pra um alojamento que devia 

ser um dormitório do quartel. E ali nós tiramos a roupa, eles fizeram a gente tirar a 

roupa e ficar nu. E isso já pra evidenciar como é que o Olavo teria escondido alguma 

porcaria dentro da roupa se nós ficamos pelados ali na Rota com ameaça de alguns caras 

fazendo ameaça, dando travesseirada na cabeça ou do lado... E tinha uma metralhadora 

de tripé que ficava também um soldado apontando pra gente. E nós todos nus ali. Dali a 

gente foi um ou outro sendo interrogado e separado; e nós fomos depois parar lá na 

garagem desse quartel general, eu fiquei do lado do Olavo, que ficava me acalmando: 

“Calma que nós vamos sair daqui ainda...”, etc. Mas eu já percebi ali que ele já tinha 

apanhado, que ele já tava com marca, tinha tomado alguma pancada. Eu falei: você 

apanhou muito? Ele: “não, não, não, não...” Mais pra me tranquilizar.  

 Ali nós ficamos, fomos pra um outro alojamento ainda, lá dentro. Aí apareceram 

dois. Um era o bom e o outro era o mau. Um xingava muito, o outro lamentava a nossa 

situação, xingava menos. Aí um deles entrou e falou assim: “olha, vocês vão sair, vocês 

vão sair daqui daqui a pouco”. Aí nós ficamos naquela alegria: vamos ser libertados 

agora! Ele falou só: “Vocês vão ter só que dar uma passadinha na Operação 

Bandeirantes” Foi quando aí eu perdi um pouco as esperanças porque já conhecia de 

ouvir falar o que era a Operação Bandeirantes. Aí colocaram a gente na C14, que veio 

apareceu lá, foi a própria OBAN. Eu lembro de um motorista ruivo com o cabelo todo 

encaracolado, espichado. E ele era o motorista; daí ele ligou a sirene e falou, e gritava, 

rindo pra gente: “agora vocês vão conhecer o inferno! Agora vocês vão conhecer o 

inferno!” Ele gritava e pulava. E dava gargalhada. Parecia... Não sei se o cara era louco 

mesmo ou se ele estava encenando. Mas a situação já estava preocupante. Aí nós 

entramos lá na Operação Bandeirantes, não lembro se pela Tomás Carvalhal ou se pela 

Tutoia. É Tutoia? Aí nós chegamos lá, estava chegando gente presa toda hora, 

desembarcava uma C14 com gente algemada, com gente que já descia apanhando. 
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Muitos gritos, dava pra ouvir muitos gritos de tortura. Eu lembro de um desses... 

Capitão, acho que, não sei se era o Capitão Homero... E aqueles gritos e ele ainda virava 

debochando: “fala pra essa turma parar de brigar dentro da cela, que eles ficam se 

matando lá dentro da cela”. Tirando, debochando da... Aí nós ficamos esperando ali pra 

ser interrogados.  

 Aí eu fui num cubículo, subi a escada lá, umas salinhas pequenas. Tinha uma 

salinha pequena que tinha um carinha com uma mesinha e uma máquina de escrever, 

daquelas antigas. E ele parecia assim, vamos dizer, uma espécie de estagiário. Ele devia 

estar quebrando o galho ali no meio daquela confusão, que tava um pessoal do Vale da 

Ribeira, tava em peso lá. E ele foi me interrogando. E eu pensei, pô, tá moleza, aqui, 

porque ele ia perguntando: “o que que você foi fazer?” Eu falei “ah, fui ver o jogo”, 

aquela coisa. E ele não achava nada ruim. “O que que você tinha com você?”, Eu falei: 

“nada!”. “Você não foi preso com material...?” “Material nenhum”. “Quem são os 

outros?” Aí eu falei: “não conheço ninguém, estava lá sozinho”. O interrogatório estava 

até fácil. De repente entra um cara que chamava-se Mangabeira, Dr. Mangabeira ou 

Gaeta. Ele tem... Esse é o nome verdadeiro dele? 

 

  

 O SR. IVAN SEIXAS  – Lourival Gaeta.  

 

 

 O SR. GERALDO SIQUEIRA –Era um cara bem escroto, com um costelão... 

costeletona, a camisa aberta com a barriga à mostra. Ele entrou e falou para o garoto que 

estava me interrogando: “que que foi preso como ele aí? O que que foi pego com ele?” 

O garoto olhava pra ele e parece que tinha mais medo do que eu do próprio superior 

dele ali. O garoto falou: “é, eu perguntei, ele disse que nada, né?” Ele olhou pra mim e 

falou: “ah, então vamos ver isso aí”. E aí ele berrou: “O Monteiro, venha cá, Monteiro!” 

Eu fiquei pensando que ia entrar um sujeito enorme, um torturador enorme. “Agora ele 

vai botar um cara enorme pra me espremer aqui”.  
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 Aí entrou uma pessoa com a roupa completamente folgada no corpo, estava... 

Ele devia ter emagrecido muito. As roupas estavam completamente frouxas nele. E ele 

também estava com a mão... Estava com a mão torta, e estava se arrastando, ele ia 

andando com o pé se arrastando e os olhos esbugalhados. E aí ele entrou naquele 

cubículo e aí o Mangabeira falou pra mim: “estende a mão aí” pra frente. Eu estendi a 

mão, ele pegou uma palmatória e falou assim: “O Monteiro, você está morrendo aos 

pouquinhos aqui, todo dia você morre aos poucos. Se você fizer o menino falar”, que 

era eu, “faz o menino falar que eu te dou um prêmio, eu te dou um tiro na cabeça hoje à 

noite mesmo e você acaba com esse sofrimento”. E aí ele virava pra mim, esse 

Mangabeira, e falava assim: “esse cara aqui é metido a gostoso, terrorista. É motorista 

do Lamarca, é revolucionário”. E falou assim: “agora, você agora, a família, a mulher e 

os filhos estão passando fome por causa desse vagabundo. Sua mulher agora está 

rodando bolsinha, virou puta, né?” E gritava pra ele, e batia nele, e batia nele. “Por 

causa de você, seu sem vergonha! Faz esse menino falar!” Aí o tal do Monteiro pegou a 

palmatória e olhou pra mim, eu olhei pra ele, bem um nos olhos do outro, e ele voltou 

para o Mangabeira e falou, devolveu a palmatória e falou: "eu não bato em ninguém. Eu 

não bato em ninguém". Aí o Mangabeira falou: “Que beleza, que bonito, Monteiro. 

Gostei de ver agora, hein? Então fazer o seguinte, seu Monteiro, você não quer bater 

nele, então se vinga de mim, o seu torturador, eu que vou te matar”. Aí ele punha a mão 

pra trás e baixava a cabeça oferecendo a nuca para o tal do Monteiro, o prisioneiro, que 

ficava olhando e falava: “eu não vou bater em ninguém, eu não vou bater em ninguém. 

Eu quero água, eu quero água...”  

 E ele estava fisicamente bem debilitado. Ele pedia água, pedia água e o 

Mangabeira falava “que água o quê! Você está maluco? Você quer beber água? Você 

vai para o choque agora! Você está querendo o quê? Enrolar a língua e morrer? Você 

não vai morrer agora tão fácil não, o Monteiro, agora você vai para o choque! vamos 

embora, vão bora!” e pegava ele pelo cabelo, jogava no chão e ia arrastando. E o cara 

pedindo água, pedindo água. Aí acabou meu interrogatório. Ele não estava muito 

interessado em mim. Aí eu desci, encontrei os outros companheiros que estavam no 

pátio ali da OBAN e depois de um tempo chegou alguém de lá e falou: “agora vocês 

vão para o DOPS, vocês vão para o DOPS”. Aí eu falei: “bom, melhor do que esse 

inferno aqui, deve ser”.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Olavo estava com 

você? 

 

 

 O SR. GERALDO SIQUEIRA – Tava, tava. Aí, eles tinham um micro-ônibus. 

Eles puseram a gente num micro-ônibus, cercado de viatura. E eu fui sentado com o 

Olavo do lado. E foi de madrugada isso, né, Dulce? Já foi de madrugada. E aí o micro-

ônibus ia com o inferno de sirene tocando ao mesmo tempo. Nós chegamos no DOPS, 

quando nós estávamos chegando no DOPS, o Olavo falou pra mim: “agora se prepare 

para o pior”. E eu pensei: mas o pior já não foi? E ele falou “não, você vai ver que aqui 

não vai ser... Não vai melhorar”. E de fato, na entrada eles já fizeram um corredor 

polonês. Eu desci com o Olavo, estava aqui na minha direita, no ônibus, eu estava na 

janela, aí nós estávamos mais para o fundo do ônibus, daí foi todo mundo descendo... 

Quando nós passamos, o Olavo na minha frente, já deu pra perceber também que a 

bronca ia ser muito com ele, porque o corredor polonês dava com o cabo da 

metralhadora na cabeça dele e xingava. E eu logo atrás dele não tomei nenhuma 

pancada nessa hora, pelo menos. E eu já vi que eles estavam com a...  

 Aí nós entramos lá, fomos para uma sala, não sei que andar. Quarto andar? E 

foram interrogando, e gritavam, e batiam, e xingavam, e ameaçavam... E de lá nós 

fomos para o... Para as celas, né? Aí na carceragem já seguraram o Olavo ali, porque eu 

fui lá pra... Estava lotado o DOPS também, então até as solitárias estavam sendo 

utilizadas, estavam todas ocupadas e nós ficamos presos num primeiro momento na 

antessala das solitárias, num espaço vazio ali. Aí eu olhei, onde o Olavo ficou 

preocupado comigo porque ele tirou minha cabeça, porque eu deitei perto da porta e ele 

falou: “não deixa a cabeça aí não!” E de fato, ele me fez deitar do outro lado. Passou 

dois minutos, entrou alguém chutando aquela porta que se eu tivesse com a cabeça lá 

rachava. E aí fomos para a carceragem pra ser redistribuído numa outra cela. Foi aí que 

os caras falavam: ele já... Não, foi depois. Eles falaram para o Olavo bem do meu lado 

assim, que eu estava bem do lado, eles falaram: “esse aí já conhece o caminho, já sabe 

de cor”; dando risada, porque estava indo para o interrogatório. E depois ele retornou 

para a nossa cela já machucado. Ele estava apanhando já bastante, estavam 

concentrando nele. Acho que todo interrogatório deve ter ficado nele porque ele deveria 
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conhecer a gráfica, pela ficha passada, que a gente viu pelo vídeo, que eles já tinham o 

material que caiu lá era o "Frente Operária". Ele junto, o mais velho, com toda a ficha... 

Era claro que era em cima dele a coisa. E aí acho que eu fui solto no domingo.  

 Aliás, também é bom registrar, fiquei sabendo depois a maneira como eu fui 

solto: eles não tinham identificado eu como membro da organização, até porque 

nenhum dos companheiros falou nada e o meu coordenador de célula era o Olavo, muito 

menos ele. E não tinha muito porque ficar seguro lá, mas depois eu fiquei sabendo, 

porque a minha família por parte de mãe, ela é família de militares. E minha mãe ficou 

sabendo que eu fui preso, que alguém conseguiu avisar. E ela falou, ligou para o meu 

primo, seu sobrinho, sobrinho dela, que gostava muito dela, porque ela criou ele, 

praticamente. Ela era última de 11 irmãos e ele era filho do primeiro irmão. E ele era o 

Coronel Erar Pereira de Vasconcelos, ele era comandante da 2ª Seção do 2º Exército, 

que era o encarregado da OBAN, né? Era o dono da OBAN... Eu soube depois, meu 

parente, meu primo; mas eu li depois no livro do Percival de Souza, foi ele que teve a 

ideia de embaralhar troncos e cabeças lá no Araguaia, pra confundir a identificação. É 

uma contradição, que nem você registrou, do Eden Arruda, eu também tenho essa 

contradição. Enfim, mas... Por isso eu fui solto no domingo. Nós fomos presos na sexta, 

no domingo eu fui solto.  

 No domingo eu passei ali, eu não percebi, não sabia que ia ser solto, porque eles 

olharam naquela janelinha ali da cela e chamaram meu nome. Até tinha um militante do 

lado, ele falou: “você vai para o pau de arara, não se esqueça”, desculpa eu falar aqui, 

mas ele falou assim... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala mais no microfone, 

Geraldinho.  

  

 

 O SR IVAN SEIXAS.  – Fala o que você quiser, sem censura nenhuma.  
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 O SR. GERALDO SIQUEIRA – Tá. Ele falou pra mim: “olha, estão te 

chamando, deve ser para o pau de arara. Quando você tirar a roupa”, ele falou, “não 

esquece de puxar o saco pra cima e fechar a perna porque eles vão bater muito ali”. Eu 

sei que eu saí com aquilo na cabeça: “puxa o saco pra cima, puxa o saco pra cima...” E 

saí ali fora, saí ali fora; aí passei ali na carceragem; eu lembro de um soldado enorme 

xingando a gente, dizendo que ele estava de folga e que a gente tirou ele da folga e que, 

enfim. E ali naquele momento estava o Olavo Hanssen deitado nuns sacos de campanha, 

ali na carceragem. Ele estava muito machucado, muito machucado porque ele estava 

meio que inerte, deitado. Mas ele me viu, ele me viu e ele percebeu que eu ia ser solto, 

porque o carcereiro falou: “oh, vieram te buscar aí pra rua”. Deu a entender que era pra 

ser solto. Foi até ali, quando eu saí pra fora que eu olhei o Olavo, ele olhou pra mim, eu 

não queria olhar muito pra não ficar claro que a gente se conhecia, mas eu olhei pra ele 

de canto de olho pra dar um sinal de que eu estou saindo, ele olhou pra mim e deu um 

sorriso muito grande e fez assim pra mim. Foi a última vez que eu o vi.  

 Aí eu saí e havia um investigador do lado de fora da carceragem, falando: “você 

é primo do Coronel Erar? Você é primo do Coronel Erar? Ele esteve aqui”. Aí que 

depois eu fui ligar que a intervenção da minha mãe que me tirou, pelo menos mais cedo 

que os outros. Dali eu fui para a sala do diretor, que era um tal de Orlando... Orlando, 

era isso? Orlando, Orlando, e esse tal de diretor ficou todo subserviente, por incrível... 

Imagino que o meu primo devia ser o dono da OBAN; e ele falava: “não se meta mais 

com essa gente...” Me deu conselhos e eu: “claro...”, eu quieto... Aí saí na rua, peguei 

um taxi, fui pra casa. Minha mãe estava esperando no portão. À noite eu fui visitado 

pela... Era o Jurandir e a Lígia, você lembra dele? O camarada João e o camarada Rosa. 

Aí à noite eles foram lá em casa pra saber quem eram os que estavam presos. Aí eu fui, 

dei o nome de todo mundo do nosso pessoal que foi preso, tinha alguns que eram do 

PCB, que foi preso também; também um secundarista que eu não sei do que que ele era. 

Dei o nome de todo mundo e avisei: “estão massacrando o Alfredo, estão batendo muito 

nele” Mas o que que poderia se fazer? Os nossos camaradas fora acho que tentou se 

fazer o que era possível, mas... Depois eu soube pelo rádio, no dia nove, dia dez de 

maio. Eu ouvi no rádio: “foi encontrado morto o corpo, foi o encontrado o corpo jogado 
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num terreno...” Aquela história absurda. Aí eu vi que ele tinha morrido. Ele tinha sido 

assassinado. E foi isso. (aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dulce.  

 

 

 A SRA. DULCE MUNIZ – Bom, como o Geraldinho já falou, nós fomos 

presos todos juntos. Mas eu quero falar um pouquinho pra contar... Porque o nosso 

pequeno porte, como vocês ouviram, o Geraldinho, a célula dele era ele e o camarada 

Alfredo. E o pessoal da esquerda e também a direita zombavam muito da gente. Diziam 

que a gente fazia um congresso num fusca, porque a gente era muito pouco. Mas a gente 

era muito aguerrido. E neste dia então, que a gente foi fazer o 1º de Maio, o primeiro 1º 

de Maio depois de 1964 que os sindicatos se reuniam pra fazer uma manifestação forte.  

 Nós fomos todos muito cedo pra essa Zona Leste. Nós fizemos não só comícios, 

mas nós panfletamos de casa em casa. Nós conversávamos com as pessoas. E depois a 

gente fez as pichações e aí o famoso Comício do Largo, que eu não lembro nem qual 

que era,  que o Raul falou, e nós todos cantamos "A Internacional" com o punho erguido 

e depois então veio a orientação de que fôssemos ao Estádio Vila Maria Zélia, que lá 

então haveria a festa de comemoração, 13 sindicatos se juntavam. E nós fomos. 

Chegando lá, havia não só o futebol de padeiros e torneiro mecânico como também 

corrida de saco, brincadeira de ovo na colher e todas essas brincadeiras infantis. Cantou-

se o hino nacional, fez-se a comemoração oficial do 1º de Maio e as brincadeiras todas. 

E foi aí que eu fui apresentada, então, eu não conhecia, o orientador da minha célula não 

era o Olavo, era o Oscar, se eu não estiver completamente maluca. E fui apresentada 

então ao camarada Alfredo, que era uma pessoal afável, meiga e gentil. Eu falo isso 

porque parece que é óbvio que seja, mas nem todos são.  

 As pessoas são muito diferentes umas das outras. E principalmente quando elas 

estão em pequenas autoridades. Alguns se manifestam de forma muito expressiva 

demais, muito enfática. E o Olavo me chamou atenção pela sua delicadeza. E eu fiquei 
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conversando com ele. Então me lembro: era uma roda; o homem mais velho, que para 

nós parecia uma cariátide de uns 300 anos, tinha só 10 anos mais que eu. Eu tinha 22 e 

ele tinha 32. Eu nasci em 47 e ele tinha nascido em 37. Então pra vocês verem como a 

gente é jovem quando as coisas parecem... De fato, quando eu ia falar do Olavo, depois 

que a gente vai saber quantos anos de fato o Olavo tinha. Eu falava do Olavo como se 

ele tivesse assim acho que uns 60 anos, alguma coisa parecida. E ele estava conversando 

conosco. E ao conversar, numa determinada hora, ele disse: “vamos sair devagarinho...”  

 Ah, entendi! Eles querem que eu tire esse microfone, mas eles ficam fazendo 

mímica. Como eles não são bons de mímica, então eu não entendo.  

 Então o Olavo, ele disse: “vamos sair pelos fundos porque isso está coalhado de 

polícia; tem CENIMAR, tem Polícia Civil, tem DOPS, tem Polícia Militar...”, enfim, 

toda a caterva. E nós fomos então um grupo, liderados por ele, comandados por ele, 

coordenados por ele, indo para o fundo do Estádio Vila Maria Zélia; já estava fechada a 

porta, o portão do estádio lá no fundo. Ele normalmente, calmamente, sempre assim, 

disse: “voltemos porque está fechada. Vamos sair, vamos sair pela frente, tentar nos 

esgueirar de uma forma natural”. Saímos no portão que dá pra essa avenida enorme que 

o Geraldinho fala. Olhamos para nossa direita e tinha um ponto de ônibus e todos de 

fato já estavam com as mãos nas paredes. Pegamos então um ônibus em movimento; 

Olavo orientando; só que comigo estava uma menina de quem não me lembro o nome, 

depois os companheiros me falaram, mas eu não consigo nunca lembrar o nome dela. 

Mas eu fiquei sabendo lá que ela era irmã do Miguel. Miguel tem um nome também de 

índio, né? Indígena que... Aimberê, é isso? E ele era um dirigente. Então, quando nós 

subimos no ônibus, quando o Olavo já tinha passado a catraca, era minha vez, eu olhei 

para trás e não vi. Vi o Hélio e não vi a menina. Eu disse ao Olavo: “Olavo, ela não 

subiu”. Ele disse: “temos que descer”.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dulce, explica isso 

direito?  
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 A SRA. DULCE MUNIZ – O quê? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que o Geraldinho tentou 

falar; lá no Maria Zélia ele falou melhor... 

 

 

 A SRA. DULCE MUNIZ – “Ahã”. 

 

 

  O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senso de 

responsabilidade do Olavo... Que ele voltou pra resgatar essa menina. É isso, explica 

isso... 

 

 

 A SRA. DULCE MUNIZ – É sim, eu vou falar sobre isso. Depois tem mais 

uma que eu quero... As marcas, a afabilidade, a delicadeza; agora, a responsabilidade, a 

preocupação. Ele fala: “vamos voltar”. Descemos do ônibus praticamente em 

movimento. Conseguimos pegar a menina. Pegamos... Naquele ano havia um fusca que 

chamava Balança Caixão, que tinha quatro portas. Pegamos esse taxi. Olavo, Hélio, a 

menina e eu. Entramos numa praça; veio uma C14 na contramão e nos bloqueou com a 

INA na mão, aquela metralhadora, que não era FAL ainda, era INA, na nossa cara. 

“Mãos ao alto! Mãos para o alto todo mundo” e nos puseram na C14 lá atrás; já tinha 

um monte de gente jogado no banco de trás também e eu fui entre o motorista e o outro 

policial. Eu fiquei muito preocupada. Primeiro eu fiquei preocupada porque ele estava 
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com a metralhadora na minha cara e eu tinha medo que ele perdesse o controle, porque 

eu sabia que eles eram descontrolados.  

 O meu irmão já estava preso desde 1969. Então eu conhecia muito bem a 

história. A prisão do meu irmão Djalma Quirino de Carvalho lá em Ribeirão Preto tinha 

sido uma prisão muito violenta, ele tinha sido muito torturado e ele também era um 

menino, ele tinha 19 pra 20 anos; a prisão que está a Madre Maurina, inclusive. Então 

eu tinha muito medo. Perguntei pra onde eles estavam nos levando e ele respondeu com 

aquela voz obscena, violenta, que quando chegasse a gente veria. Eu me dei por 

satisfeita porque eu consegui falar. Eu falava: se eu consegui falar aqui eu vou me sair 

bem. E nós fomos primeiramente levados para o batalhão. QG... É o Tobias Aguiar, que 

era em frente ao Presídio Tiradentes. Quando nós chegamos na C14, todos os policiais 

que estavam lá vieram correndo pra cima de nós: “Registro?! Registro?! Registro?!”, 

que estavam caçando, no Vale da Ribeira, o Capitão Lamarca. E aí nós fomos levados 

então para essas...  

 A primeira coisa que foi feita, Geraldinho talvez já não se lembre, eles puseram 

a gente, homens e mulheres, e eles perguntaram: “Quem tem passagem pela polícia?” 

Olavo, com a sua responsabilidade, com a sua fraternidade, e principalmente, chamando 

para si então a fúria e a sanha daquela gente disse: “Eu” E dali, daquele momento em 

diante eu percebi que para o Olavo seriam todas as violências. E que talvez a gente não 

fosse tão machucado e não tão violentados. Os meninos então foram levados pra esse 

lugar. Isso é claro e eu gosto também de reiterar, o Geraldinho já falou mas eu gosto 

toda vez de falar: todos os meninos tiraram a roupa. Todos. Portanto, jamais o Olavo 

poderia ter ficado com qualquer coisa que fosse, uma caneta, um lápis, um papel, e 

muito menos um tubo de veneno, não é? E nós, as meninas, fomos levadas para uma 

sala fechada. Ana Lúcia, que não está aqui, a japonesinha, que eu não lembro o nome, a 

Isolda, a ininteligível, a Karen e nós comemos papel pra caramba. Todo mundo tinha 

muito papel, muito papel, além daqueles papéis que eram os panfletos, nós, 

particularmente tínhamos... E nós comíamos. E algumas rasgavam, rasgavam, 

rasgavam, iam no banheiro e davam descarga.  

 Bom, finalmente tiraram a gente dali, levaram a gente atrás do Tiradentes, no 

QG da Polícia Militar, ali também se transcorre o interrogatório de cada um de nós. 

Também vem com este papo que vão libertar a mim e ao Hélio, porque o Hélio, meu 
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marido, era um bancário, portanto ele poderia estar lá naquela comemoração. Vinha um, 

falava isso e o outro assim: “não, mas ele não quer porque ele está com...” Por quê? 

Quando nós ficamos no pátio do QG da Polícia Militar com a irmã do Miguel, o Olavo, 

eu e o Hélio, nós inventamos uma história: eu teria conhecido aquela menina no meio 

da rua. Como eu era professora primária, do interior, eu era muito inocente, eu era 

muito simples, eu era muito amiga, e ela estava sozinha na rua, ela estava perdida e eu a 

tinha convidado, então, para ir a essa festa popular, porque ia ter festa, folguedos, 

brincadeiras... E eu tinha convidado essa menina que estava sozinha em São Paulo... E o 

Olavo gostou muito dessa história. E a partir daí então eu fico muito ligada nele e ele 

fica muito ligado em mim. Eu gosto muito dele e ele gosta muito de mim.  

 Aí nós fomos, nós mantivemos essa história, ao seu contrário, que não conseguiu 

convencê-los de que tinha ido ver... Nós convencemos. Pelo menos não apanhamos. 

Ninguém nos bateu, todo mundo foi... E aí, claro, eu sofri um pouco de violência, que 

veio um investigador que quase me arrebentou a cara, mas isso tudo depois em outra 

situação eu conto. Fomos levados então para a Operação Bandeirantes. Porque, ao 

contrário do Geraldinho, ninguém nos avisou que era para a Operação Bandeirantes. 

Falaram que a gente ia embora pra algum lugar. Quando nós chegamos lá, puseram as 

meninas de um lado e os meninos de outro, no pátio, em bancos. Eu olhei aquilo, 

escutei os gritos, depois viemos a saber, era Monteiro, que gritava muito, 

desconexamente palavras,  porque estava sendo barbaramente torturado. Eu olhei para o 

Hélio e fiz assim: “Aqui é a Operação Bandeirantes?” em pânico absoluto. Daí eu vejo o 

Geraldinho daqui a pouco com a carinha toda já meio também lanhada...  

 Aí eu lembro sempre que eu brinco, porque depois do Geraldinho, durante toda a 

sua carreira também como deputado, como ele sempre foi pra frente ele também 

apanhava muito. Ele aparecia sempre com a cara vermelha, então falou: Geraldinho 

começou ali a levar. E aí vai, o Hélio sobe para dar o depoimento dele, daí a pouco ele 

desce e fala: "você vai subir". Capitão Gaeta me interroga. E se apresenta pra mim 

como Capitão Gaeta. Faz o papel de homem bom, de homem que vira pra mim e fala 

assim: “você é uma boa menina, você está aqui por engano”.  

 Bom, eu tenho muita dor de cabeça, porque eu saí de casa seis horas da manhã, 

mal tinha comido algum pão, alguma coisa, e não tivemos tempo de comer no Vila 

Maria Zélia, que também tinha comida. Ele fala pra mim: “você está com algum 
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problema?”, eu falei: “Estou com muita dor de cabeça” Ele disse: “Você está com 

fome?” Eu falei assim: “Estou com fome”. Ele falou: “eu vou te dar um sanduíche” Em 

pânico, eu lembrei do telefone, lembrei das várias formas de tortura, falei: “por que que 

o senhor chama de sanduíche?” Ele disse: “Ora, minha filha, sanduíche é um pão com 

alguma coisa”. Assim mesmo, nessas palavras. Aí ele falou...  

 Como você sabe eu sou de teatro, então eu guardo muito algumas coisas; outras 

eu esqueço, mas aquilo que tem teatro eu consigo guardar. Aí eu falei: “o senhor vai me 

dar um sanduíche?” Ele falou: “vou”. Enquanto isso saía esse torturador, o outro, que 

estava torturando o Monteiro, e quando ele me viu com o sanduíche na mão ele gritava, 

ele parava... Esse mesmo lugar que tinha uma cadeira, a máquina e a gente sentado, que 

o Geraldinho descreveu, ele passava então, portanto, pelas minhas costas, parava ali na 

porta e falava: “Que isso, capitão?! Tratando essa moça a pão de ló? Dá porrada nela!” 

Mas isso uma voz inumana, que eu não consigo reproduzir, porque é horrível, é 

obscena, é cheia de coisas... Enfim, um horror. E aí então ele me dá o sanduíche, eu vou 

comer, tem uma sobremesa, eu digo pra ele que eu não quero, que é ruim, aí eu vejo que 

é da Aliança para o Progresso. Ele pega, joga no lixo e fala: “esses americanos não 

servem pra nada!” e joga. Daí ele pergunta: “passou a dor de cabeça?” Eu falei: “não, 

não passou”. Aí passa esse outro falando aquelas coisas e ele fala: “vai buscar uma 

Aspirina pra ela que ela está com dor de cabeça” Aí ele fala: “Que isso?!”, de novo a 

mesma coisa, volta e diz: “não tem aspirina, só tem Aspirine”, que é dos oficiais, que é 

a francesa. Ele fala: “busca pra ela”. Ele fala: “Quê?! Vai dar Aspirine pra essa 

vaga...pô” Enfim, uma nojeira.  

 E aí começa, então, propriamente o meu interrogatório e aí a tortura, pra ver 

como essa gente é: aquilo que ele fez com o Monteiro, que ele levou o Monteiro lá na 

sala do Geraldinho, ele fala pra mim: “Tá escutando, minha filha?” Eu falo: “sim, 

senhor” Eu fiz esse papel, eu não falava um palavrão, eu era uma professorinha que 

estava procurando pra dar aula, meu marido era bancário e eu tinha conhecido essa 

menina na rua e era essa a minha história. Eu fiquei com ela até o fim. Eu não falava um 

palavrão, chamava todo mundo de senhor... Falava assim: “sim, senhor, estou ouvindo”, 

“Você sabe quem é ele?”, “Não senhor, não sei”, Você lê jornal?”, “Sim, senhor, leio”. 

“Então, esse aí é o motorista do Lamarca, ele é o sequestrador do cônsul japonês” Mas 

aí, claro, a gente não aguenta, eu falei: “Mas precisa fazer o que estão fazendo com ele? 

Ele já está completamente desconexo, ele não fala coisa com coisa...” Ele diz assim: 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



46 
 

“Você, minha filha, você é inocente, você está aqui por engano, mas esse aqui e aqui a 

gente bate, a gente tortura e a gente mata!” E aí: “E aí, você distribuiu esse papel?” 

 Bom, quando terminei tudo, sempre com a interferência desse torturador, e ele 

sempre fazendo referência aos gritos, e que aqui mata, e bate e tudo... E daí eu assinei, e 

me levantei incontinente porque eu não aguentava mais. Aí ele se levantou, pôs a mão 

no meu ombro... Isso que foi pra mim a suprema humilhação. Ele disse: “Fala para o 

Hélio que ele tem uma bela garota de espírito. E eu saí correndo, mas ele me segurou 

pelo braço e falou: “calma, minha filha... Eu tenho que chamar o soldado pra te levar, 

senão você leva um tiro pelas costas” Eu desci.  

 E daí eu vou contar uma outra coisa do Olavo: o reco que estava lá, ele serviu 

para nós chá mate e bolacha água e sal. E eu, talvez porque fosse a mais calma naquele 

momento, eu peguei todas as bolachas, contei quantas bolachas tinha e dividi. Aí o 

Olavo de novo se aproximou de mim. E claro, como coordenador de célula, como 

dirigente, ele veio me fazer elogios do que eu estava me comportando. Fomos levados 

então pra esse caminhãozinho. Não, como é que chama? Micro-ônibus. Era três e meia, 

quatro horas da manhã. Quando nós chegamos no DOPS de fato havia isso, esse 

corredor, mas o fato era que eles queriam realmente o Olavo, porque quando chegou a 

nossa vez de passar, ninguém bateu na gente. Ninguém encostou um dedo. Apenas um 

japonês, um torturador, um policial, que falou: “Rarrá, minha querida! Estava na sua 

cola! Mas eles te pegaram antes!” E eu tremi. Olhei pra cara do cara e falei: pelo amor 

de deus, que que eu vou fazer?  

 Fomos levados para o quarto andar. No quarto andar nós fomos interrogados, 

como disse o Geraldinho. Eu tive um momento, porque eu identifiquei um torturador. 

Eu falei: “é o filho da Anália!”, pensei comigo. Filho da Anália quem era? Era um 

garoto filho de uma prostituta em São Joaquim da Barra, que era a minha cidade, 

chamada Anália. E eu reconheci o garoto, fazia bastante tempo que eles não moravam 

mais em São Joaquim. E eu vi, eu falei: “É o filho da Anália!” Aí a minha cabeça 

trabalhava porque: ele sabe que o meu irmão está preso, ele vai ligar o meu nome com o 

meu irmão e agora... E eu desmaiei. Quando eu acordei eu estava deitada naquele sofá e 

quem estava do meu lado era Dr. Waldemar Tebaldi, que estava preso também no 

DOPS nessa época. E eu escutei ainda ele falar: “Que isso! Vocês estão dando açúcar 

pra essa menina? Ela teve uma baixa violenta de pressão, ela pode morrer!” Aí o Dr. 
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Tebaldi cuidou de mim. Graças aos céus esse torturador acho que tinha saído, esse 

menino filho da Anália e aí eles me levaram então logo para a cela, porque eu tinha 

passado mal. Comigo desceram este japonês, maldito, esse investigador, o menino 

secundarista, de lábio leporino, era não sei o quê Silva, acho que Costa e Silva? Não, 

Rosa e Silva, era um nome tradicional.  E ele falava assim: “Está vendo, seu bobo, seu 

idiota, seu isso, seu aquilo, você está aqui agora e o seus chefes estão como nababos lá 

no Guarujá” E eu pensava em falar exatamente o contrário, era ele que estava ali 

torturando, violentando, e os chefes deles sim, porque os nossos, coitados, o do Olavo já 

estava lá debaixo de porrada. E os outros a gente sabia bem em que condições viviam, 

porque o pessoal do PORT sempre foi todo muito pobre, todo muito trabalhador.  

 E daí eu entrei na cela, sozinha, não havia ninguém, no lusco-fusco, e eu 

pensava sempre: “quem vai buscar o meu pai e a minha mãe na rodoviária pra visitar 

meu irmão?” Porque eles vinham aos sábados para fazer a visita para o meu irmão que 

estava preso no Tiradentes. Daí eu pus a mão por baixo, peguei o livro, que era o, nunca 

me esqueço, "Quarup", do Callado. Do lado olhei, na parede estava escrito: “é preciso 

que amor seja a primeira palavra escrita para que me faça companhia agora e seja 

companheira amanhã de quem precise dela”, Thiago de Mello, "Faz Escuro Mas eu 

Canto". E do lado: “Meu nome é Paulo de Tarso Venceslau, eu fui preso no dia 29 de 

setembro em São Sebastião”. Era Paulo de Tarso Venceslau, que tinha sido preso em 

São Sebastião. Aí a cela começar a encher de gente, eu vejo pela portinhola a Carmuti, a 

professora Maria do Carmo Campello, que eu quando eu mal falo Carmuti, ela corre, e 

depois a carinha que se apresenta na portinhola: Heleny Guariba. Pela primeira vez, 

então, fico sabendo que a Heleny de fato está presa. E ela me abraça pela portinhola, 

enfim.  

 Eu tive um problema grave porque eu na pressa de sair eu saí só com a calça, saí 

sem calcinha e eu fiquei menstruada adiantadamente mais ou menos uns 20 dias. São 

umas coisas... A Ana Lúcia sempre gosta de contar isso, quando ela me encontra ela 

lembra disso. E a Heleny que me emprestou então uma calcinha. E aí começa a via 

crucis, e eu me lembro do Olavo sempre. O Olavo sendo muito amável comigo. Por 

quê? Como eu passei mal na primeira noite, na primeira madrugada, os companheiros 

que estavam lá me orientaram que eu devia passar mal todo dia porque eu tinha assim 

uma forma de levar recados pra um, pra outro. E assim eu fiz: eu passava mal. Vinha 

esse desgraçado desse Geraldo me examinar também, pra ver se eu estava bem, e toda 
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vez que eu subia pra fazer depoimento e o Olavo vinha na portinhola e falava comigo: 

“Como vai, está tudo bem? Você conseguiu falar direitinho? Está tudo bem?” Sempre 

essa preocupação. Isso é o que eu guardo assim do Olavo, do dirigente fraterno, amigo, 

e aquele que se coloca no lugar do outro. Portanto ele tem empatia, portanto Olavo era 

um homem muito humano.  

 Eu ainda subo, eu tenho um momento que eu sou tirada da cela, aí não pra ser 

interrogada, mas eu fui levada para uma sala onde eu sofro um assédio sexual. Mas eu 

como tinha pra mim desde o primeiro minuto que eu jamais falaria nada e que jamais 

deixaria nenhuma violência sexual me pegar, eu fiz uma atitude também muito maluca, 

eu olhei pra este homem, ele perguntou se eu tinha uma tia, um parente aqui em São 

Paulo, eu disse que sim, e ele disse: “Se você me mostrar o seu peitinho eu vou avisar”. 

Eu olhei bem pra ele e disse: “o senhor não é o responsável pela minha prisão, se o 

senhor não me levar imediatamente para minha cela eu vou começar a gritar”. Ele olhou 

bem pra mim e disse: “você é uma idiota mesmo, eu só queria olhar. Com os outros 

você vai ver”. Eu pus isso na peça da Heleny, a "Heleny, Doce Colibri", como se fosse 

ela passando, que eu escrevi uma peça sobre a Heleny.  

 E lá então todos os dias em que eu ia depor o Olavo vinha me perguntar. Dr. 

Tebaldi ao... Quando eu saía ele falava comigo: “Dulce, o Olavo precisa ser transferido 

imediatamente! O rim dele não funciona mais por causa das torturas”. O último dia que 

eu vi o Olavo, eu desci do interrogatório, ele estava sentado no meio da cela, a 

portinhola lá. Dessa vez ele não pode andar sozinho até a portinhola. Os companheiros 

da cela tiveram que carregá-lo até a portinhola. Ele falou comigo: “foi tudo bem, 

companheirinha?”, ele falava. “Foi Olavo, está tudo bem, e você? Como você está?”, 

porque eu vi, né. Ele disse: “vou indo, vou indo”. Nessa noite então ele foi tirado, nós 

ficamos mais talvez uma semana, não sei muito bem, e saímos... E eu me lembro 

também de uma coisa muito engraçadinha que eu gosto de contar, pra ver como os 

militantes, eles não são exatamente o que se gosta de falar, que é tudo gente sem 

sentimento, que é tudo comedor de criancinha.  

 A Ana Lúcia, quando ela se viu, que ela saiu conosco, quando ela se viu na porta 

assim, que é aquela porta de... Que ainda está lá, é a mesma. Quando ela pôs o pezinho, 

ainda estava na soleira, ela levantou a mãozinha e falou: “Viva a Quarta Internacional!” 

Na frente do DOPS. Aí quando nós então recebemos a visita também, não lembro de 
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quem... Foi você, Oscar, que foi nos visitar? Não. A mim e ao Hélio. Alguém também 

foi nos visitar e deu essa recomendação de que devíamos então ir pra casa da mãe do 

Hélio, de algum parente, porque o Olavo tinha aparecido morto, tal. E aí nós fomos e 

depois a gente ficou sabendo e de lá pra cá a gente, tudo que a gente pode fazer, tudo 

que estava humanamente claro, porque há momentos em que a gente quer ser muito 

corajoso, mas a gente não consegue, não tem como, não há nem espaço. A gente faz pra 

tentar de certa forma responsabilizar porque é conhecido, todos os assassinos do Olavo, 

todos os torturadores do Olavo são conhecidos; a gente é capaz de reproduzir todos os 

passos, toda a via crucis a qual foi submetida o Olavo Hanssen. 

 E em 1995 eu fui, ainda na Comissão dos Mortos e Desaparecidos, na União 

Brasileira de Mulheres, tive a imensa honra, a alegria que eu guardo muito fundo no 

meu coração, de conhecer dona Borborema Hanssen, velhinha, com cabelinho branco. E 

eu fiz um depoimento de punho próprio, que é esse que serve, inclusive, para o livrão da 

Comissão da Verdade, e tirei muitas fotografias, viu, Alice? Sempre quero mandar pra 

vocês, mas sempre elas se perdem em algum canto. Mas um dia ainda vou achar, está 

você lá, e a sua mãe, a Amelinha, a Criméia, aquele pessoal. Enfim, é isso que tenho pra 

depor em favor de meu companheiro, camarada Alfredo que é Olavo Hanssen. 

Obrigada.  (aplausos)  

 

 

  O SR. GERALDO SIQUEIRA – O caso do Olavo acho que foi o dos mais 

denunciados que eu me lembro na ditadura. Então você fala... Eu fiz, na minha 

campanha, fiz denúncia, fiz discurso também aqui na tribuna da Assembleia; mas eu e a 

torcida do Flamengo, acho, viu? Porque todo mundo denuncia esse caso, esse caso era 

exemplar. Eu lembro do... Quando eu soube da morte dele pelo rádio, que pela manhã 

tinha um programa que era o radialista Vicente Leporace, "O Trabuco", e ele falava do 

caso. Ele chegou, várias manhãs, que o meu pai ouvia esse programa, e eu corria sempre 

do lado pra ouvir o que ele falava. E ele falou durante alguns dias. Aí chegou um, de 

repente chegou num dia, ele não estava mais no programa, o programa não... O 

programa apresentava músicas. Ele tinha sido preso, mas também a radio não avisou 

que ele foi preso, então tiraram o programa dele do ar, mudaram pra outra programação 

e depois passou um tempo, ele voltou ao programa mas já se percebia que ele falava: 
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“agora, pelo menos, soltaram uma nota. Se a gente não cobra, também, eles não 

explicam nada”, e não voltou mais a falar do assunto. Provavelmente ele, acho que ele 

deve ter ido, pelo que eu soube, ele foi preso, foi pro DOPS e devem ter apertado o cara 

e ameaçado ele pra ele não tocar mais no assunto. Mas mesmo assim a coisa saía pelo 

Pedroso Horta... A movimentação que os camaradas fizeram depois da morte foi 

também bastante eficaz. Eu acho que foi uma das denúncias mais bem sucedidas no 

sentido de sua propagação. E depois eu fiquei sabendo, acho que foi pelo Tullo agora, 

que chegou até a ter repercussão internacional. Eu imagino que os camaradas de outros 

países também devem ter ajudado nessa mobilização.  

 Eu acho, enfim, que... Parabéns aqui para a Comissão, que acho que nós 

podemos recuperar essa história do Brasil, essa é a história do nosso povo. E essa 

história vai ficar pra sempre, essa história não vai ser esquecida. Eu tenho orgulho de ter 

militado com todos esses camaradas que estão aqui hoje e com o Olavo Hanssen. Muito 

obrigado pelo convite. (aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então vou liberar, 

viu Geraldinho? A Dulce está mais com a gente aqui. Você que é um personagem vivo 

da história do Brasil, no capítulo dos sobreviventes. A gente precisava ouvir um dia... 

Hoje você veio pra falar do Olavo, né? Mas precisava um dia você vir aí pra fazer um 

testemunho livre de tudo que você viveu, todas as coisas que você acompanhou. Acho 

que é importante você... Você está morando em Brasília, né? 

 

  

 O SR. GERALDO SIQUEIRA – Estou, estou morando em Brasília. Estou no 

Ministério do Meio Ambiente, é fácil me achar, o Neto me achou lá. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É que nós queríamos que 

você viesse um dia pra falar um pouco da sua trajetória e da tua família. Tá bom. 

Obrigado pra todos vocês.   

 Bom, vamos para a última mesa. Que horas são? Meio dia e vinte. Vamos lá, os 

companheiros sindicalistas, os dois irmãos, irmãos da gente estão aqui desde o início. O 

Rafael também vem pra essa mesa, não vem? Então vamos pôr todo junto porque senão 

estoura muito o horário. Politi, o Russo e o Rafael. Então vamos lá. Começar pelos 

sindicalistas. Russo? Russo? 

 

 

 O SR IVAN SEIXAS.  – Carlos Russo? Cadê o...? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Enquanto monta a mesa, 

deixa eu falar uma coisa: primeiro estão os companheiros aqui do Recife, os 

companheiros do PCdoB, vieram para o congresso do PCdoB e estão trazendo um livro 

e um testemunhal da parte da resistência lá no Nordeste. Mas eu vou falar sobre isso 

depois. Politi, Russo, Rafael.  

 Rafael, vem pra cá? Olha, pessoal, o Rafael...  

 Vocês têm que ir embora ou podem ficar mais um pouquinho?  

 Só apresenta o livro. O companheiro veio do Recife, só está de passagem... 

Então eu quero que ele fale, companheiro. Então fala o seu nome.   

 

 

 O SR. ALANI CARDOSO – Bom dia companheiros e companheiras, eu sou 

Alani Cardoso. Também fui preso político, acompanhei essa história... Isso, Neto.  
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Isso. Militamos juntos, não é? Vivi essa experiência também de perto, e estava passando 

aqui, queria elogiar o trabalho da Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa 

de São Paulo, presidida pelo Deputado Adriano Diogo. E é isso, nós estamos passando o 

Brasil a limpo. Esse livro: "Vidas, Veredas e Paixão: Memória da saga dos comunistas"; 

e aqui tem uma parte dessa experiência, inclusive da minha experiência pessoal. Então 

queria deixar aqui com a Comissão, desejar um bom trabalho pra vocês.  

 Eu acho que essa luta que nós estamos travando é uma luta de enorme 

importância para que a gente vire a página e que isso não volte de novo a acontecer em 

nossa terra. É preciso levar às últimas consequências e as últimas consequências 

significa um dia julgar todos aqueles que praticaram, (aplausos) que foram responsáveis 

por o tempo de terror que o nosso país atravessou durante um longo tempo. Então é 

preciso de fato construir a história nova. E, portanto, aqui o trabalho, a contribuição, 

tudo aquilo que se faz é uma pedra a mais que nós estamos colocando nessa construção 

necessária para que a gente tenha um dia, mais dia menos dia, uma nação soberana, 

democrática, próspera, no rumo da construção da sociedade socialista que é o sonho de 

todos nós. Era isso, muito obrigado. (aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma boa coincidência: 

também chegou o livro do Felipe Recondo sobre o Jeremias. Obrigado, companheiro, 

obrigado, vocês já vão... Muito obrigado mesmo. Obrigado.  

 Eu estava falando na presença dos companheiros, que chegou também o livro lá 

do Recife que o Felipe Recondo concluiu do Jeremias. Bom, deixa eu me organizar 

aqui, espera aí.  

 Olha, como está estourando o tempo, está esvaziando, está esvaziando, é o 

seguinte: no sábado... É sábado, agora? No sábado 30, eu nunca interrompo a sessão pra 

falar isso, mas é o seguinte: nós vamos fazer uma homenagem, um aniversário desse 

jovem militante aqui, desse exemplo, que joga futebol até hoje, anda de metrô, de trem, 

nem carona pede, Rafael Martinelli, viu Mancha? Então, o Rafael vai fazer, sábado, 30 

anos... Sou atrapalhado... 30 anos de juventude. Então misturou de estação aqui... Então 

é o seguinte: seria um absurdo interromper uma sessão da Comissão da Verdade, mas o 
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Rafael Martinelli tem que desde o Mancha, todo mundo. Stan... Vamos fazer um 

aniversário para o Rafael, a oposição nós vamos fazer, viu Stan? 90 anos de Rafael 

Martinelli.  

 

 

 O SR IVAN SEIXAS. – 89, não é velho assim. 89 só.  

 

 

 SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Neto, conduz essa mesa que 

aqui só tem agitador. (risos) Não tem a mínima condição política de continuar...  

 

 

 O SR. NETO – É muita democracia, não dá. Vai, Politi. A sequência aqui seria 

os sindicalistas que organizaram o 1º de Maio falar antes, só que o Maurice tem um 

problema de tempo, aí ele vai ter que falar antes. Porque a ideia era fazer uma coisa 

histórica, cronológica, mas... Vamos lá, Maurice? Então o capítulo, o capítulo do 

Maurice e do Martinelli é porque eles estavam na cela quando o Olavo teve os últimos 

momentos. Do Hospital Militar nós não temos testemunho, de quando teria sido levado. 

Então o último momento que ele foi visto...  

 

 

 SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maurice Politi.  

 

 

 O SR. MAURICE POLITI – Bom, boa tarde já a todos.  
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 SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Politi, só queria falar uma 

coisinha. É que como hoje, eu queria antes de terminar tudo, todo mundo falar, a irmã 

do Jeremias está aqui, trouxe o livro lá do Recife, depois eu queria, antes de ir embora, 

que ela desse uma palavrinha. Vamos, todo mundo vai falar agora. Maurice Politi. 

 

 

 O SR. MAURICE POLITI - Boa tarde a todos, já estamos à tarde. Eu peço 

desculpas se eu atrapalhei um pouco a sequência, mas é que eu tenho um compromisso 

à uma da tarde e realmente eu acho que é muito importante o nosso depoimento. 

Conosco, além do Martinelli e eu na cela tinha o Carlos Russo que estava presente, mas 

que também teve que ir embora devido a outro compromisso, ele tinha uma consulta 

médica às onze e meia, ele pensou que o depoimento ia ser antes, ele me disse.  

 E na verdade, o caso, eu não vou repetir tudo que já foi dito aqui, acho que a 

Dulce deu uma boa descrição de como se deu a prisão e como foi a chegada no DOPS. 

Nós recebemos o Olavo dentro da nossa cela, era a cela três. Hoje é a cela um, porque 

destruiu... A que sobrou hoje é a primeira cela daqueles que visitam o memorial, é a 

primeira cela; porque as duas primeiras foram destruídas. E nós recebemos o Olavo em 

meio a uma cela que tinha aproximadamente 12 a 14 pessoas. Então ele veio numa cela 

que já estava cheia. E a gente lembra que conosco estava o Mário Buliani, que era um 

camponês de Ribeirão Preto que já tinha estado preso e estava na Tiradentes, e tinha 

voltado para o DOPS para uma nova averiguação. O Carlos Russo, o Rafael, eu... As 

demais pessoas já não lembro quem estava. O que eu sim, eu gostaria de prestar também 

uma homenagem, a Dulce se referiu ao Waldemar Tebaldi; a indignação nossa do caso 

Olavo Hanssen foi tão grande porque nós vimos ele chegando da tortura e eu me lembro 

dessa imagem muito forte, eu e o Rafael deitado do lado dele e ele urinando sangue, ele 

manchando o colchão. E realmente aí a gente ficou apavorado porque aquele sangue... 

Bom, a gente não sabia como tratar. E chamávamos e chamávamos os carcereiros, o 

carcereiro veio à noite, disse que ele não tinha nenhum médico, não podia, que só no dia 

seguinte ia ter médico e então nós tivemos que esperar o dia seguinte. Foi quando 

retiraram o Olavo.  
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 A indignação foi tão grande quando nós soubemos que dois dias depois eles 

deram o caso como sendo aparente suicídio, que ali no DOPS se fez o primeiro... Não 

foi um abaixo assinado, foi uma carta, e aqui está registrado o nome daqueles que 

assinaram a carta, portanto, os que assinaram a carta estavam presentes lá. E estava, 

então eu queria me referir a ele, Vitório Chinaglia, que já morreu, Rafael Martinelli, 

Patrocínio Henrique dos Santos, o pai da Cidinha, que também estava conosco, Dulce 

Muniz, Gilberto Beloque, a Sônia Hipólito, que está em Brasília, Tarcísio Sigristi, que 

hoje está em Campinas, Marco Antônio Moro, Bety, Humberto Veliame, que acho que 

era a companheira do... Não, não, perdão: Bety Chachamovith, que também estava 

presente; Carlos Russo, Waldemar Tebaldi, José Claudio Barigheli, Norma Freire, 

Humberto Veliame, Fernando Casadei, o João Manoel de Souza e a esposa dele, a 

Carmuti; foram os que assinaram essa carta que pela primeira vez então nós entregamos 

ao delegado do DOPS. Então isso foi um ato de coragem onde nós dissemos: “esse 

homem não foi morto como vocês dizem, e sim ele saiu da cela urinando sangue e tinha 

um problema nos rins. Quer dizer, estava na cara que o que ele teve foi excesso de 

paulada encostado no rim. Ele sofreu muito, além do choque elétrico, ele se queixava e 

o laudo apresentou todas as equimoses.  

 Então o que o meu depoimento em relação ao Olavo, além, naturalmente, a 

gente não o conhecia, a gente o conheceu lá naquele momento, foi tentar cuidar dele e a 

revolta pelo que aconteceu e a nossa carta. E eu, todos os anos, todos os dias 1º, eu 

passei quatro anos na cadeia, e meus pais sempre protestavam, porque todo dia 1º de 

maio eu mandava uma carta pra eles da prisão ou do presídio Tiradentes ou da 

Penitenciária Regional de Presidente Venceslau, onde passei os dois últimos anos, e 

todo ano, dia 1º de maio eu mandava uma carta para os meus pais, que passava pela 

censura, onde eu dizia: “há três anos atrás”, “há dois anos atrás”, “há um ano atrás”, “eu 

estava com uma pessoa de origem operária chamada Olavo Hanssen, que foi morto...” e 

meus pais diziam: “por que que você escreve essas coisas?” porque eles se queixavam 

que eu escrevia isso e não tinha que escrever.  

 

 

 SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Politi, você leu o texto da 

carta que vocês entregaram para o... Esse é o texto? 
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 O SR. MAURICE PURITI – Não, não é o texto da carta. Mas o texto da carta 

existe, está no processo da Comissão. Porque como bem falaram as pessoas que me 

antecederam aqui, o caso foi amplamente divulgado. A carta está no... Eu sei porque eu 

vi ela em Brasília. Está no processo do Comitê de Defesa da Pessoa Humana, que foi 

agora anulado, a Comissão de Defesa da Pessoa Humana, que na época existia no 

Ministério da Justiça, onde o Sobral Pinto entrou com uma denúncia quando viu que 

não adiantava... Então a carta está lá. Essa carta foi assinada pelos presos, pelos que 

estavam lá.  

 Eu queria também dizer o seguinte: além dos nomes que já se mencionaram, que 

são públicos, que estão no livro sobre quem foram o Josecyr Cuoco e todos os 

diretamente envolvidos, o médico Geraldo Ciscato, existiu duas pessoas que eu acho 

que é importante a gente se referir a elas nisso que é a missão da Comissão da Verdade, 

de revelar a repressão, o esquema da repressão. O coronel que foi o Secretário da 

Segurança do Estado de São Paulo na minha época, chamava Coronel Danilo Darcy de 

Sá Cunha e Melo. Ele não aguentando a pressão que vinha por parte, não só do pessoal 

que reclamava, mas do Oscar Predoso Horta, enfim, dos Franco Montoro, ele abre o 

inquérito. Ele abre o inquérito na Segurança Pública e diz: “esse homem foi morto no 

DOPS portanto uma dependência da Secretaria de Segurança” Ele abre o inquérito e ele 

faz um arremedo de inquérito porque, claro que não dá nada, mas ali, nesse inquérito 

pela primeira vez eles são obrigados a mostrar o atestado do IML com todos os detalhes 

que se leram aqui, que estão aqui também. E ele pede para um delegado para presidir 

esse inquérito. Esse delegado, que seria bom escutasse ele estivesse vivo, chama Silvio 

Pereira Machado, é um delegado que preside o inquérito. Ele chega à conclusão que ele 

tem que mandar esse inquérito a Justiça Militar, que não é coisa da Secretaria de 

Segurança e manda para o... E aí acontece o que se falou aqui sobre o Durval de Moura 

Araújo que é o promotor, ele pede o arquivamento porque ele diz: “não ficou apurado 

que a morte tenha sido causada por crime” e o Nelson da Silva Machado Guimarães ele 

tem um texto assim, que é incrível, e ele diz no momento, ele diz: “a afirmação de que 

Olavo Hanssen estava distribuindo os aludidos panfletos numa concentração pacífica de 

trabalhadores foi ao mesmo tempo mais um agente e uma vítima do sistema de ideias 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



57 
 

mais abominável e desumano que a mente humana até hoje elaborou: o comunismo” 

Então o comunismo, para o juiz, foi a causa da insuficiência renal do Olavo, do 

companheiro Olavo justificando a morte dele e manda arquivar o inquérito como está no 

livro do Luque.  

 Então era esse o meu depoimento, eu acho que é importante realmente a gente 

seguir essa cadeia de comando, ver se esse delegado que presidiu o inquérito está vivo e 

ouvi-lo, e porque ele mandou então a ordem, sob as ordens de quem ele mandou esse 

inquérito que era da Secretaria de Segurança para a Justiça Militar, e eventualmente 

pegar também todos esses documentos que estão em Brasília no Conselho, hoje, 

Conselho de Defesa da Pessoa Humana, está na Secretaria de Direitos Humanos. E eu 

sei que está lá os arquivos, os arquivos estão lá, e na época, naturalmente, o Alfredo 

Buzaid mandou arquivar e não foi levado adiante esse pedido do Sobral Pinto. E falando 

no Sobral Pinto eu gostaria também, se me permite, Adriano, recomendar um filme que 

está passando nesse momento nos cinemas, que é "O homem que não tem preço", é um 

documentário da neta do Sobral, de uma hora. É belíssimo o filme. Pra mostrar que o 

Sobral, o que que foi a figura do Sobral, apesar de cristão fervoroso, e todo conservador, 

e que defendeu os presos políticos. Defendeu Prestes, o Harry Berger, pediu a Lei de 

Proteção de Animais para o Harry Berger e defendeu até o fim da vida, bom, até a 

Anistia, as Diretas Já, o caso do Olavo. Obrigado. (aplausos) 

 

 

 SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos para os 

companheiros sindicalistas agora. Vamos lá? Então, quem vai falar primeiro, o Paulo? 

Paulo, ok. Secchi, Paulo.  

 

 

 O SR. PAULO SECCHI – Depois desses depoimentos, que foi para mim muito 

emocionante, o que a gente tem que dizer não chega a ser uma coisa muito relevante.  

Nós concorremos às eleições em 1965 contra os interventores no sindicato e naquela 

época não era fácil se constituir uma chapa para concorrer com os nossos opositores. Eu 
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lembro que Antonio Chamorro, Molenídio, José Molenídio, companheiros têxteis, eles 

fizeram muito para organizar a chapa, que não foi fácil achar os companheiros, porque 

estavam todo mundo receoso em concorrer às eleições sindicais. E naquela época 

também se exigia um atestado ideológico para que fosse concorrente às chapas. 

 Em 1965 nós vencemos as eleições do sindicato dos têxteis. E para tomar a 

posse nós tivemos que fazer um movimento muito grande com os operários, com o 

pessoal da Delegacia do Trabalho, com os jornalistas, para que dessem o apoio porque 

os interventores não queriam entregar assim de mão beijada. Nós tivemos que fazer uma 

força para exigir o que era nosso de direito. Vencemos as eleições que concorreram três 

chapas que naquela época eram Verde, Azul e Amarelo. A nossa era a Amarela. A nossa 

era a Amarela.  

 Mas aí o decorrer do tempo, nós fomos começando a se organizar com os outros 

sindicatos fazendo um movimento conjunto, como sempre fizemos no movimento 

sindical, alianças entre outros sindicatos. E nós na época formamos o MIA, o 

Movimento Intersindicalsindical Anti-Arrocho, que chegou até 1968, quando houve 

aquela manifestação de 1º de Maio, com Abel Sodré no governo, porque ele foi 

apedrejado e nós estávamos lá, eu, Écio, e nós tínhamos também, na época, conversado 

com artistas também, para que participassem desse 1º de Maio. Era um 1º de Maio de 

pelego, conforme diz o pessoal.  

 Mas, nós estávamos fazendo o nosso trabalho, o trabalho contra a ditadura e 

contra as repressões. E o MIA durou até 1968, depois disso aí ele se esfacelou. 

Ninguém mais se reunia praticamente e não se fazia 1º de Maio. 1969 não houve. E 

conseguimos com muito custo, em 1970, reunir alguns sindicatos, alguns sindicatos, 

como a Federação dos Químicos, Sindicato dos Condutores de Veículos, Sindicato do 

Têxteis, ao qual nós pertencemos, os trabalhadores na  Indústria de Brinquedos, os 

trabalhadores das Entidades Culturais e Recreativas, porque eles participavam 

ativamente, os químicos e os trabalhadores do Teatro e Cinematográfica; metalúrgicos 

de Guarulhos, metalúrgicos de Santo André; esses foram convidados, mas na 

participação geral tivemos lá o nosso representante que era o dos bancários e no dia 1º 

de Maio ia ler o nosso documento, o nosso Manifesto de 1º de Maio. O nome dele era 

Frederico Brandão. Frederico Brandão chegou a ser Deputado Estadual, Federal; e 

depois ele se desligou do movimento sindical e foi para o Ceará. 
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 Em 1970, então, nós fizemos esse 1º de Maio, a convocação, e depois soubemos 

da repressão que houve da Operação Bandeirantes, do qual Olavo Hanssen foi um dos 

presos, junto com outros, naturalmente, por entrega de material. Não era material 

subversivo. Material subversivo segundo a Ditadura fala que é, mas naturalmente era 

orientação aos trabalhadores para que exigisse melhores condições de vida e de 

trabalho. Depois que nós soubemos da morte do Olavo Hanssen, houve manifestações 

intersindicais para que se enviassem telegramas ao senhor Presidente da República e 

demais deputados, etc.  

 

 

 O SR. – Ministro do Trabalho... 

 

 

 O SR. PAULO SEQUI - Ministro do Trabalho. Depois você fala, o que eu me 

esquecer e não me lembrar de falar, o Écio está aí, é meu companheiro, que foi o nosso 

presidente do sindicato na época. E eu queria dizer uma coisa também muito 

importante. É que uma vez apareceu um agente do DOPS procurando uma nossa 

associada. O nome dela era Irina Molina. E eu falei, comentei com eles assim: “Écio, 

nós temos que avisar essa menina para que ela não seja presa ou evitar qualquer coisa”. 

E nós fomos na fábrica, eu e o Écio e falamos com a... Molina, levanta, faz favor, 

levanta. A Molina é a mocinha que na época era uma garotinha de sei lá, 14 ou 16 anos, 

e não sei, eu só dei o recado e aí depois ela poderia contar a história dela aqui, também 

houve muitas agruras na vida dela. No momento acho que era o que eu queria falar para 

vocês. Ah, uma coisa que eu quero falar: que a história se faz com homens, locais e 

datas, e Olavo Hanssen era o homem da época e de hoje, que nós devemos homenageá-

lo contra qualquer tipo de ditadura e qualquer tipo de repressão. É isso aí. (aplausos) 
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 O SR. ÉCIO ROSSETO – Bom, companheiros, eu teria muito pouco a 

acrescentar, já que o Paulo contou taticamente a nossa história, então nós fomos para o 

sindicato, derrotamos a chapa de intervenção, inclusive eram duas chapas, uma formada 

pelo presidente da Federação... 

 

 O SR SEBASTIÃO NETO. – Fala seu nome antes de começar... 

 

 

 O SR. ÉCIO ROSSETO – Ah, meu nome é Écio Rosseto, eu participei junto 

com o Paulo da primeira diretoria, derrotando os candidatos da oposição, que... Da 

oposição, oposição era nós! Os candidatos que representavam a intervenção do 

sindicato. Bom, foi um trabalho muito complicado, muito difícil. Eu e o Paulo ficamos 

desligados da produção quase dois meses, fazendo trabalho de porta de fábrica, 

organizando, pedindo voto dos trabalhadores, explicando o porquê que nós estávamos 

querendo ir para a direção do sindicato: para tirar o sindicato das mãos dos interventores 

e voltar a dar liberdade para o associado pelo menos dentro do sindicato poder participar 

das assembleias, poder reclamar seus direitos e tudo que ele precisasse colocar à 

disposição do associado. Bom, eu queria também, coisas que a gente foi ficando 

sabendo depois, que existia funcionários dentro do sindicato que prestava informação à 

polícia, era praticamente informante da polícia. E um desses funcionários está lá até 

hoje. Ele datilografava documento e entregava para o médico, por incrível que pareça... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está lá até hoje aonde, 

desculpa? 

 

  

 O SR. ÉCIO ROSSETO – Foi também militar e esse... 
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 O SR SEBASTIÃO NETO.  – Foi no Sindicato dos Têxteis, isso?  

 

 

 O SR. ÉCIO ROSSETO – É, Sindicato dos Têxteis. E esse médico passava 

aquelas informações tudo para o SNI. Eles faziam o relatório das nossas atividades, das 

atividades da diretoria, passavam para esse médico e levavam para o SNI. Bom, nós 

tivemos lá um período, o Paulo foi preso em 1973 e aí começaram as prisões no nosso 

setor. Foi presa quase toda a diretoria. E eu tinha contato permanente com o Chamorro. 

E o Chamorro dizia pra mim: “nós temos que dar um basta nisso”, tem que parar com 

essas prisões. Eu, felizmente, fui o último a ser preso. Eu consegui dar um breque nas 

prisões que estavam acontecendo no nosso sindicato, no setor têxtil. E é uma coisa que é 

até difícil de falar porque eu me emociono, não consigo me expressar, então ainda até 

hoje é complicado. Então eu queria até pedir desculpas para vocês porque muita coisa 

eu não consigo colocar e me explicar porque foi complicada, a nossa situação foi muito 

complicada.  

 Eu fiquei 20 dias no DOI-CODI, do DOI-CODI eu fui transferido para o DOPS, 

eu fiquei mais 35 dias incomunicável no DOPS para depois então começar a receber a 

visita dos meus familiares, do advogado. Eu fiquei preso, o período todo: 92 dias. 

Depois eu fui julgado, no julgamento eu fui absolvido, porque eles não conseguiram 

prova contra mim. E a vida continuou, com dificuldade, porque nós não conseguíamos 

mais emprego. Eu fui trabalhar em várias coisas: vendedor de livro, não tinha registro 

em carteira; depois eu tive um problema de memória, fiquei me tratando quase cinco 

anos com psiquiatra. Fui embora para o interior para ver se tranquilizava um pouco. 

Fiquei dois anos no interior. Voltei para São Paulo, consegui. Daí entrei para o INSS, 

fiquei afastado cinco anos também recebendo aposentadoria por invalidez e a vida foi 

cada vez se complicando mais. Dificuldade pra manter a família e sei lá, e vivemos um 

período aí praticamente considerado... Tudo que... As pessoas encontravam com a gente 

na rua, mesmo conhecido, procurava desviar porque tinha até medo de conversar com a 

gente. Foi um período muito difícil da nossa vida, para os nossos familiares, pra nós... E 
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peço desculpas a vocês que eu não consigo colocar todos os problemas que nós tivemos, 

tudo que nós passamos. Eu sei que as coisas são muito difíceis. Obrigado, companheiro, 

desculpe aí da...(aplausos)  

 

 

 O SR. SEBASTIÃO NETO – Eu queria dizer que o Sindicato dos Têxteis de 

São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santos e Metalúrgicos de Santo André 

talvez tenham sido o maior apoio que, na época pior da repressão, a oposição 

metalúrgica teve. Foi esse pessoal que segurou a nossa barra muitas vezes. Depois 

vieram outras coisas. Homenagear sempre é ruim porque você esquece alguém, mas do 

que eu me lembro da época, de 1970, 1971, era o pessoal que realmente nos ajudava.  

 Depois uma coisa muito importante: tem uma matéria aqui de 1971, da "Última 

Hora", jornal já extinto. Eles levaram a peça "Quando as máquinas param", do Plínio 

Marcos, e é a primeira peça de teatro que o Tony Ramos trabalhou depois de sete anos 

na Tupi. Tem uma frase muito bonita do Écio aqui que é: “quem disse que eles não 

gostam de teatro?” Eles são os operários. Então para mostrar um pouco o papel que 

esses velhos camaradas jogaram. Estão vindo aqui fazer depoimento, o Paulo já fez. A 

Comissão Estadual da Verdade abriu espaço pra fazer não uma audiência, vamos dizer, 

com essa imponência, mas uma coisa mais simples, mas que todo mundo pode assistir, 

que é trabalhadores, sindicalistas, pessoas que conheçam coisas a serem relatadas para o 

grupo três da Comissão da Verdade, que a Comissão Estadual está apoiando e formaliza 

atividades. Tem um grupo da Comissão Nacional da Verdade que é o Grupo 13, que 

estuda a repressão aos trabalhadores no sindicalismo. Então aqui está aberto o 

microfone, a Câmara, a TV Assembleia para registrar qualquer pessoa que queira vir 

falar. São atividades junto com a Comissão Estadual da Verdade.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, Rafael, só queria 

falar uma coisa, viu, Neto? No sábado teve aniversário do seu Carlão. Seu Carlão fazia a 

bilheteria lá dos sindicatos do têxteis da peça do Plínio Marcos. E um dia a ALN foi lá e 
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fez uma ação. Num domingo à noite, perto do 1º de Maio. O Carlão quer vir aqui contar 

como é que foi a ação porque ele que foi rendido na bilheteria (risos)... É, não é pra 

contar os dois lados? Então tem que contar tudo.  

 O Carlão fez 80 anos no sábado. Porque esse episódio é muito traumático na 

minha vida porque eu e o Carlão vendíamos o espetáculo; pra encher de gente o 

espetáculo. E como o Tony Ramos passou muito mal nesse dia, foi um dia da história da 

disenteria brasileira muito marcado, o Plínio Marcos achou que eu que tinha aprontado 

alguma coisa lá, levado os caras... (risos). Aí o Plínio Marcos queria me matar e não me 

deixar mais ir lá no teatro. E eu e o Carlão ficamos de quarentena, mas isso é uma outra 

história pra contar depois.  

 

 

 O SR IVAN SEIXAS. – Rafael Martinelli.  

 

 

 O SR. RAFAEL MARTINELLI – Então, companheiros, o problema aí, eu 

assisti o todo o companheiro Olavo Hanssen, já me manifestei já várias vezes sobre esse 

problema. Porque a gente tem que respeitar o cara revolucionário. Nós somos 

responsáveis sempre, mas entre nós teve o pelego, teve o traidor, teve um monte de 

coisa, né? Então a gente tem que falar quem é revolucionário, quem tem aquele respeito 

revolucionário. Então eu era da ALN, da direção da ALN, então, tudo bem; mas na 

cadeia tem que ver o seguinte, tem que dizer o que aconteceu. Então eu tenho dito isto 

daí porque eu estava lá, eu fui torturado junto com o delegado Cuoco. Eu já tinha, 

vamos dizer, eu não costumo falar muito nessas coisas, tortura; mas vou só dar umas 

coisas que a gente passa. Além de cadeira do dragão, o problema do pau de arara, eu 

costumo dizer, não é o pau de arara. Quando a gente fala pau de arara parece que é uma 

coisa simples: te pendurar pelado lá. É o que eles fazem pra gente pendurado pelado. 

Certo? Você pega um lutador de boxe, com aquele pau grande, que é uma tábua grande, 

inclusive com plástico da bandeira brasileira, não é isso? E ali: “tááá! Tááá! Tááá!” lá 

nas suas solas do pé, porque você é um franguinho que está ali. E só levando. E além 
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disso uns choques em todos os órgãos da gente, está entendendo? E vem, é paulada, 

você sobe e desce, sobe e desce... Porque a eletricidade é 80, 100, 150 graus, 250 e você 

vai é de acordo com a eletricidade. Que dizer, tudo que é feito, né? Quando eu falo para 

nós homens, o horror é para as mulheres, para as nossas companheiras, pra nossas 

meninas. Então essas coisas, às vezes a gente é obrigado a explicar o que significa o pau 

de arara. Porque falam pau-de-arara, todo mundo fala: “pau-de-arara, eu passei no pau-

de-arara”, mas o que eles faziam no pau-de-arara, tanto pra nós como para as meninas. 

  Então eu já tinha passado por tudo isso, já há dias e dias e dias e aquele dia eu 

estava mesmo arrebentado. Tava arrebentado no chão mesmo, que o cara ainda fica ali 

com a maquininha, enchendo pra... (ininteligível) E além de você estar no chão, às vezes 

as pauladas na minha cabeça, que quantas vezes eu levei. Na cabeça, certo? Então o 

Olavo passou por tudo isso que eu estou dizendo. Isso que eu quero dizer para a família. 

Eu sempre disse isso. A gente não fala as particularidades, mas hoje é pra falar. Então 

ele passou por tudo isso. E às vezes são coisas que é normal. Eu lutei box, tudo bem. 

Mas tem cara, você tem: “levanta o braço!” Você levanta e o cara: “pá!”, dá aquela 

pancada gostosa, né? Você levanta, deixa o corpo tranquilo para o cara te achar onde ele 

quer te bater, se é no fígado se é no baço... Então essas coisas, tudo é feito na tortura. E 

o Cuoco comandava. O delegado Cuoco comandava. Até eu costumo brincar 

conversando com os companheiros, o Cuoco era um jovem, bonito, irmão daquele 

Cuoco da televisão. Quer dizer, parecia mentira um cara... Falar homem bonito, né... É 

chato o homem falar que o outro é bonito porque a gente tem os nossos filhos e netos, 

então meu neto é bonito, meu filho é bonito. Mas o cara era simpático, tal, mas era um 

violento, doente de pancadaria. Prova é que morreu com... Tá ainda vivo, né, mas está 

todo inchado de tanto tóxico, de tanto tóxico que ele toma e o diabo tudo mais. Como 

outros, como o (ininteligível) também, era outro louco que eu passei na Operação 

Bandeirantes, era um louco. Mas são coisas assim.  

 Então eu queria dizer isso, isso era minha testemunha. E eu sou ainda eu sou 

testemunha dele dentro da cadeia. Isso já falei particularmente aos companheiros, vários 

companheiros que estão participando o que aconteceu. Quer dizer, nós viemos de fato 

carregados para a cela. E eu estava arrebentado e ele arrebentado. Só que ele já estava 

arrebentado... Devia ter quebrado já alguma coisa. Eu tive a sorte porque as costelas já 

estavam quebradas pela Operação Bandeirantes com soco inglês nas minhas costas. Isso 

já estava. E o resto acho que não arrebentou mais coisa porque eu estou aqui até hoje. 
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Mas o Olavo deve ter até arrebentado. E o que que nós fizemos no coletivo? Usamos a 

palavra do Tebaldi que era o médico, que ele tinha, às vezes, a possibilidade de sair. 

Chegou e disse: “olha, vocês fazem aí uma manifestação porque esse menino se ele 

ficar aí vai morrer”. Do Olavo. Porque ele já tinha visto a saída dele, como ele estava. 

Aí os companheiros fizeram todo o trabalho. Trabalho mesmo de esculhambação 

mesmo. E veio o carcereiro; o carcereiro deve ter levado a notícia para ir para o 

hospital. Quer dizer, nós queria... Nós não devia nem ter feito... Podia morrer ali 

também. Mas é o caso que nós fizemos o trabalho pra ele ir para o hospital. Quando foi 

cinco e meia, seis horas mais ou menos veio um, eu até costumo brincar, o médico era 

tipo nazista. Pode ser que ele nem seja nazista, seja até de esquerda, eu não sei o que 

que é, mas aquele pose do loirão, grandão, todo de branco, entrou sério, examinando o 

Olavo, tudo. A examinação a gente percebeu que foi correta. Passar a faca na sola do pé, 

sentir o hálito da pessoa, tudo mais e... Não falou com ninguém na entrada e nem na 

saída. Foi embora. Depois de uma hora e pouco vieram buscar o Olavo. É isso que a 

gente soube. Levaram o Olavo. No dia seguinte a gente foi saber, eu, no dia seguinte, 

fui pra... Pela cadeia, para o Tiradentes. Quer dizer, a notícia veio de que o Olavo foi 

encontrado no Ipiranga, jogado, etc, etc. E isso é o que aconteceu, certo? E dentro da 

cadeia, no Tiradentes, deve ter companheiro que esteve comigo aqui, eu não guardo 

quase nome, mas os companheiros mesmo do pessoal do grupo trotskista do Olavo, 

outros companheiros vieram pra mim dizer: “Martinelli, você foi testemunha, tudo 

mais; nós estamos providenciando lá fora documento, o diabo, denúncia, o diabo. Você 

poderia fazer...” Isso foi em 1970.  

 Era perigoso, mesmo porque eles vinham, arrancavam nós do Tiradentes, de 

quanto é lado para continuar a tortura, não tinha problema. Quer dizer, eu me lembro 

que eu conversei com os companheiros, e os companheiros que estão aí sabem disso que 

eu disse: “não tem problema nenhum. Eu faço por escrito a minha testemunha do Olavo, 

que foi torturado pelo, pelo grupo e tudo mais”. Mas aquilo, pra minha posição 

revolucionária, “olha lá, vai sair o segredo daqui”. E a gente tinha, vamos dizer, como 

sair o segredo, a carta. Porque a gente fazia, vamos dizer, um trabalho de plástico nuns 

cabides, e a gente enrolava o documento no pau do cabide, não é isso? Papel, tudo 

direitinho, e depois cobria de plástico, para a família vender o cabide bonitinho, 

entendem? Eu só disse o seguinte: “revolucionariamente vai sair esse processo, não 

deixa cair lá fora porque eu sei o quanto aguento de pau-de-arara, chamando a atenção 
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dos companheiros: “olha a responsabilidade que vocês têm”, porque se era pego o 

negocio eles vinham e arrebentavam também.  

 Então essa particularidade eu fui testemunha já naquela época, em 1970, para 

aquilo que as famílias providenciassem, vamos dizer, as denúncias que a gente fazia. É 

isso daí. Sobre o Olavo eu queria transmitir isso aos companheiros, à família, repetir 

novamente que ele se comportou, isso eu vi pessoalmente, arrebentado, ele sendo 

torturado arrebentado e se recusando. Aquilo é que mais o Cuoco queria! É o que eu 

percebi. Ele negava tudo, mas o que o Cuoco pedia pra ele, a abertura do grupo 

trotskista do Rio Grande do Sul, que ele abrisse o Rio Grande do Sul, nunca esqueço 

disso porque eles insistiam nisso. Essa a minha lembrança que eu tenho. E vocês às 

vezes olham o problema vem figura, vem folha, mas eu tenho a cabeça do Olavo 

daquela memória que eu vi. Essa é a minha cabeça, tá? Obrigado. (aplausos) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, para finalizar a 

nossa audiência e pra respeitar todo mundo o horário, o MacDowell, que é... Fala seu 

nome completo. Não, sim, fala no microfone, por favor, Carlos. Carlos MacDowell? Ele 

veio fazer uma fala importante aqui pra gente. Fala aí Carlos. Carlos MacDowell.  

 

 

 O SR. CARLOS MACDOWELL DE FIGUEIREDO - Meu nome é Carlos 

MacDowell de Figueiredo, eu entrei na Universidade de São Paulo em 1970. Maio 

daquele ano, junho daquele ano tivemos a notícia do assassinato de Olavo Hanssen, que 

havia sido aluno da Politécnica no começo dos anos 1960, até o começo dos anos 1960. 

O ambiente era de conversar sobre futebol, no máximo. Qualquer pessoa que 

conversasse sobre política era considerado provocador. No entanto, eu, particularmente, 

devido ao fato de ter conhecido em Recife o padre Antônio Henrique, e ser amigo do 

Cândido Pinto, que o padre Henrique assassinado violentamente em Recife e o Cândido 

Pinto metralhado; e passou 30 anos, 30 e tantos anos em cadeira de rodas; faleceu há 

uns dez anos atrás. Então eu não me conformava com aquela situação. E é uma questão 
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talvez individual, não sei, mas a instituição não é aquele sujeito que está exercendo 

naquele momento. Então, talvez de forma ingênua, eu insistia com meus colegas que 

nós devíamos cobrar das pessoas, das autoridades da universidade algum 

pronunciamento em relação àqueles casos. Particularmente na omissão absoluta da 

universidade no caso, de 1972, do Alexandre Vannucchi Leme. No entanto 

conversávamos com diretores ou algumas pessoas na universidade que diziam que 

agiam na medida do possível negociando com os militares da não-intervenção; havia 

um acordo por baixo dos panos da direção da Poli com os militares de não-intervenção 

na Politécnica, dito pelo diretor da escola, bastante tempo depois, o professor Martins, 

em conversa comigo. Acontece que a universidade, em geral, é o lugar aonde está a 

juventude. E esse assunto tem que chegar ao pessoal. Não pode se fazer de conta que a 

universidade teve algum papel decente nessas situações. Os alunos da Universidade de 

São Paulo, assim como da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade 

Federal de Pernambuco e outras, eles hão de saber o que aconteceu nessas 

universidades.  

 Não é suficiente o Livro Negro da USP, não é suficiente o livro dos expurgos na 

federal do Rio Grande do Sul. É necessário que nós tenhamos uma atitude que leve essa 

juventude atual, não apenas como um registro histórico mas um resgate, talvez alguns 

acenos de resgate que nesses ambientes houve uma juventude estudantil extremamente 

importante em movimentos fundamentais na história do Brasil. "Petróleo é nosso" e 

outras coisas. E atualmente, completamente desarticulado e sem muitas perspectivas. 

Então acho importante se levar ao exemplo do ITA, há cinco anos: fez uma cerimônia 

de diplomação dos estudantes que foram expulsos do ITA em 1969. Faculdade de 

Medicina da USP, idem. Faculdade de Direito, idem. Não é possível que, ditas as mais 

conservadoras, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina... Faculdade de 

Filosofia, que provavelmente foi a faculdade que teve mais gente assassinada na 

Universidade de São Paulo, não se manifesta a respeito. Houve um ato, outro dia, em 

relação à Ana Rosa Kucinski. Foi um ato que não é isolado, é extremamente importante. 

Mas é necessário que a instituição seja impelida, talvez, por um requerimento da 

Comissão da Verdade para que se haja, dentro da Universidade de São Paulo, que é a 

minha proposta, atos de resgate. A proposta é de homenagem e resgate dessas pessoas. 

Na Politécnica tivemos quatro, três estudantes assassinados e mais o Olavo que havia já 
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saído da escola. Então essa é a proposta, e a gente... A exemplo do que houve na 

Federal, é semelhando ao ato que houve na Federal... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eremias. Eremias 

Delizoicov. MacDowell, muito obrigado. (aplausos) 

 Bom, então eu tinha me organizado para encerrar, mas a irmã do Jeremias, do 

companheiro do PORT, assassinado lá no Recife, ela veio trazer o livro que o Felipe 

Recondo acabou de publicar sobre o Jeremias. O nome do Jeremias é o Paulo Roberto 

Pinto. Sua irmã Lélia Maria Pinto está aqui, trouxe um livro que o Felipe acabou de 

concluir, Felipe é um pesquisador pernambucano, escreveu esse importante livro e nós 

vamos também... Conseguimos um excelente ator que vai... O Jeremias já mandou o 

texto pra fazer a videobiografia do Jeremias. Nós vamos gravar e vamos fazer uma 

sessão do Jeremias. Eu acho importantíssimo, viu MacDowell, a gente fazer uma sessão 

lá na Poli, lá na USP, se a Poli não nos acolher, do Olavo Hanssen e de outros 

companheiros lá. Agora, pra fazer aquela cerimônia da Química... Foi um parto muito 

difícil, eles boicotaram, foi tudo dificílimo. Bom, então eu queria que a Lélia, Lélia 

Maria Pinto, irmã do Jeremias, falasse um pouquinho desse livro que ela acabou de nos 

trazer. Uma importante contribuição. Por favor.  

 

 

  A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Boa tarde. Hoje foi homenageado Olavo. 

Eu estou, para todos os efeitos, pela primeira vez assustada, assustada mesmo com 

tantas coisas assim escabrosas da Ditadura. Diferentemente de todo o depoimento daqui, 

o meu irmão foi um caso diferente. Pelo menos para nós da família. Ele era o meu irmão 

mais, não mais velho, segundo. Paulo Roberto Pinto. Ele era bem próximo de mim, nós 

éramos em seis. Hoje somos em três. Ele eu observei. Sou professora primária 

aposentada. Sou professora primária graças ao que aconteceu com meu irmão, e foi uma 

indignação muito grande. Ao contrário dos demais casos daqui, não sei nem mesmo 

dizer se foi pior, acredito que foi bem pior o caso do Olavo, que é o primeiro vejo falar 
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em coisas assim tão trágicas, tão desumanas. O nosso foi assim: aquele choque e pronto. 

O meu irmão... A minha família, tem tudo isso aqui no livro, a minha família, eram meu 

pais simpatizantes do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Tanto é que o quinto irmão 

meu, meu pai pôs o nome de Luís Carlos, porque ele era adepto de Luís Carlos Prestes. 

Então, Luís Carlos Pinto. E nós crescemos, nós seis, éramos em seis, crescemos num 

ambiente assim de revolta, socialmente falando. Ele era um adepto para o comunismo... 

Tudo, assim, de igualdade e tudo o mais. E fomos crescendo nesse ambiente. Lembro-

me que fazíamos até mesmo reuniões em casas. Mas eu era bem pequenininha, eu 

lembro que entravam, conversavam, e livros para cá, e livros para lá, mas eu não tinha 

noção do que estava acontecendo.  

 Quando foi mais ou menos, eu não lembro muito bem a data, eu era pequena, 

uma senhora lá de Mogi das Cruzes, de Mogi das Cruzes que eu sou, Leonilda; ela 

bateu na porta de casa e falou assim: “Lélia!”, mas eu não abri a porta porque eu estava 

eu e o Paulinho. Nós éramos próximos, né? Não ia abrir a porta. “Lélia, abre a porta, 

abre a porta, é a Leonilda, é a Leonilda”. Aí meu irmão pegou e abriu a porta. Ela 

entrou, pegou no quarto do meu pai e da minha mãe livros, livros, livros mais livros... E 

eu não entendia porque ela corria tanto. E ela pegou os livros, isso aí eu falei no 

depoimento, quando o Gallindo foi em Mogi das Cruzes pra fazer esse depoimento com 

meus irmãos. Dois mais eu, três, somos em três. Pegou aqueles livros tudo rápido, 

rápido, e era o tempo da... No quintal, tinha um muro e era um poço, uma cisterna, 

vocês sabem o que é uma cisterna. E eu não entendia aquela correria daquela mulher, 

que era a Leonilda.  

 Ela também fazia parte daquele grupo que ia em casa fazer as reuniões. Ela 

pegou aqueles livros, eu lembro que eu ajudava, “Lélia, pega esse livro do quarto” e 

levando rápido eu e meu irmão. E ela pôs sabe aonde os livros, gente? Ela pôs, olha só: 

ela pôs dentro, era a parede meio assim e tinha uma cisterna, dava pra casa do seu Mário 

e pra nossa casa. Ela amarrou aquela corda de um jeito, pôs uns livros lá dentro e foi 

descendo, amarrada àqueles livros. E a gente não entendia o porquê. Medo do quê? 

Porque a polícia iria lá, entendeu? Pra poder pegar aqueles livros do Partido Comunista 

Brasileiro. Meu pai na época foi levado. Tinha, perto do Mercadão, porque ele era um 

dos primeiros queijeiros do mercado de Mogi das Cruzes, então ele era tido como 

vermelho, o comunista, o meu pai.  
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 Então nós filhos fomos criados nesse ambiente de Partido Comunista, Luís 

Carlos Prestes é o meu irmão Luís Carlos. E o meu pai, onde eles foram neste comitê... 

Agora, do sindicato, né? E a minha mãe estava grávida do mais novo. Então a polícia 

chegou lá e eles eram conhecidos em Mogi, nós estávamos em ascensão assim 

financeira na cidade. Meu pai era tipógrafo, conseguiu um balcão de queijo, foi 

trabalhar e todo mundo trabalhava em casa, todos os irmãos, menos eu porque era a 

única menina, entendeu? Todos trabalhavam no queijo e tudo o mais. Meu pai pegou e 

começou a comprar uma gráfica, devagarinho, foi saindo de uma firma, pegou... Acabou 

montando a Tipografia Mogi das Cruzes. Então o que aconteceu? A polícia foi lá nesse 

comitê e falou pra minha mãe: “a senhora fique quietinha aí que a senhora está para ter 

o bebê” e então levou todo mundo. Eu lembro, comentando, o meu irmão ficou atrás do 

carro da polícia: “pai, pai, a chave do balcão, a chave do balcão!” Ele foi levado preso. 

Era do Partido Comunista Brasileiro. Depois a gente foi entendendo mais ou menos. 

Então meus irmãos e eu, todo nós, criados num ambiente, no sentido de socialismo.  

 Agora vocês notem o que aconteceu: conforme, é a realidade, né? Conforme ele 

foi, a ascensão dele financeira, financeira, ele passou a ser um industrial em Mogi das 

Cruzes, quase uma das primeiras gráficas: Tipografia Mogi. 1977, 1978, mais ou 

menos, né. O que aconteceu? Ele foi passando a ser um patrão. Os meus irmãos 

trabalharam num balcão de queijo, e ele também, e também na gráfica. Esse meu irmão 

Paulo Roberto Pinto, ele também trabalhou na tipografia como... É a seção de 

acabamento. O Wilson já era na parte de tipos, enfim. Todos ali numa gráfica. E meu 

pai foi modificando a cabeça dele a favor, logicamente, como patrão, e não como 

empregado. Isso refletiu, então é muito importante o exemplo dos pais, o exemplo dos 

pais é tudo, é o herói para uma criança, para o filho, é o exemplo.  

 O meu irmão, esse, Paulo Roberto Pinto, eu acho que ele foi o único que captou, 

eu acho que ele conseguiu reapreender bem assim no âmago dele a diferença de um 

patrão e de um empregado. Então ele começou a se impor dentro da firma contra quem? 

O pai. Tudo isso tem aqui, tem em CDs, tem tudo direitinho, porque é a verdade... Não, 

ainda vai ser lançado aqui. O Gallindo mandou isso pra mim só pra ter uma ideia do que 

ele estava escrevendo. Isto. Isto. (ininteligível) É o seu Tullo. Ontem eu liguei pra ele, 

falei: “posso levar o livro?” Falei tudo bem pra dar uma olhadinha na capa, tudo mais, 

não vai ser lançando aqui. Aqui tem as fotos dele.  
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 Olha, esse irmão, Paulo Roberto Pinto, era, desde novo, era eu acho que uma 

virtude, uma luz, eu não sei como classificar. A pessoa com quem foi falado, dessa 

pessoa do Olavo, por exemplo, eu não vim aqui falar como era o meu irmão. É mais ou 

menos o mesmo tipo de pessoa: educada, fina, inteligente, iluminada e o principal, se 

diz na Bíblia, por exemplo, é a lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a 

seu próximo como a ti mesmo, ali está inserido tudo isso. Então, na realidade, eles, pelo 

menos uns dois que eu estou tendo conhecimento: meu irmão, que eu conheço a fundo.  

 Qualquer coisa na minha idade eu lembro como se fosse agora a pessoa dele nas 

mínimas coisas, nos mínimos gestos e tudo o mais. A pessoa dele, então não tem o que 

falar sobre a pessoa dele. Jovem, lindo, inteligente, uma pessoa... Um filho maravilhoso.  

 Paulo Roberto Pinto. Desde 16 anos já trabalhando na gráfica. O que aconteceu, 

que eu captei rápido: era uma gráfica, gente, tudo facilitado. Agora conseguiram, tem lá 

as coisas, cartazes e tudo o mais, onde era feito escondido pelo filho do dono, quem era 

o filho do dono? Paulo Roberto Pinto. Mas meu pai não sabia disso, meu pai não sabia. 

Então qualquer coisa de pichação, aonde a polícia ia? Na Tipografia Mogi. E punha 

aquele lacre. Até fazer o exame, os tipos, pra saber se era ou se não era dali. Então teve 

muitas e muitas vezes que a polícia ia lá pra poder pegar o meu pai, pra poder dizer que 

não tinha sido feito ali. Enfim, ele fez uma greve dentro da própria firma do pai. O meu 

pai ficou revoltado, revoltado e fechou a firma para os funcionários e falou que não 

iriam trabalhar sem a presença do Paulinho. Tanto é que tem na foto aqui o Nico, tem a 

foto aqui.  

 Ah, sim, sim. Então, resultado: ele ficou aos 16, 17 anos sem eira e sem beira. 

Foi para o Exército, dentro do Exército foi preso porque ele conseguiu fazer os 

panfletos na gráfica, através dos colegas, e ficou preso lá em Caçapava porque subiu 

numa cadeira pra falar contra os generais. Ele era super inteligente, ele fez os exames, 

ele passou para cabo, tudo bem. Quando chegou na hora dele passar para sargento, 

falaram pra ele que não iam dar insígnia pra ele porque ele seria um problema no caso 

de necessidade dos soldados. Então, resultado: ele saiu de lá do Exército e tudo o mais e 

não poderia voltar para a gráfica. Então foi quando ele começou a fazer, por exemplo, 

parte do Partido Comunista Brasileiro, em Mogi.  

 Aí ele começou a dizer também que era o Partido Comunista Brasileiro, falava-

se, falava-se e falava-se e reuniões, reuniões e reuniões. E as pessoas estavam passando 
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fome, precisavam de atitude mais drástica, mais assim forte. Então foi quando ele foi 

abrindo os sindicatos de Mogi até Itaquera, o 15 de Novembro, dos gráficos. Ele fundou 

o Sindicato dos Gráficos até em São Paulo. Depois, eu não sei o porquê, eu acho que ele 

foi se envolvendo com pessoas de mais assim, de atitudes, e talvez tenha encontrado as 

pessoas do PORT e ele foi começando a ficar assim, com responsabilidades maiores. Só 

que nesse ínterim que ele brigou com meu pai ele ficou distante de casa. Meu pai falou 

que ele não poderia ficar em casa. Quando ele se distanciou de casa, a minha mãe 

também proibida de ficar levando comida e tudo o mais. Ele foi ficando longe e então 

nós tínhamos conhecimento que ele estava metido, nós não, meu pai, em política. Nós 

não tínhamos ideia do que ele estava fazendo. O meu pai ficava de madrugada naquele 

radinho, que até falaram uma rádio aí, guerrilheiros e quem foi morto. Até de 

madrugada. Tinha ideia de que o filho estava em situação assim. Mas nós não tínhamos 

como. Então na época de 17, 18 anos, 19 anos, tudo bem. Depois ele aparecia assim: de 

um em um ano.  

 Quando o Paulinho chegava com a maletinha dele era uma festa dentro de casa. 

A minha mãe, uma vez, ela fez tanta coisa boa para o almoço pra ele, tinha até uma 

empregada. Eu lembro como se fosse hoje que ela falou pra ele assim. Ele saiu do 

banheiro e falou: “mãe, que isso?!” Ela falou assim: “é pra você, meu filho” ele falou: 

“Mãe, o quê? Tudo isso pra mim? Mãe, a senhora sabia?”, eu lembro como se fosse 

hoje isso, “a senhora sabia que lá no Nordeste as mães não conseguem dar mamá para 

os seus filhos porque elas não tem leite, porque passam fome, e as crianças são nutridas 

com garapa? É um absurdo a senhora fazer tudo isso pra mim” A minha mãe virou e 

falou pra ele: “Paulinho, nem Jesus, que veio ao mundo pra poder melhorar os homens 

para a sociedade, não tiveram dó, ele foi sacrificado. Meu filho, isso é perigoso. Você 

não se mete com isso, você nem usa arma nem nada” Ele falou assim: “Mãe, eu não 

preciso de uma arma, eu não preciso de uma arma porque o que eu estou fazendo é de 

lei, é coisa certa” Ela falou assim: “Nem Jesus deu certo, deu jeito nisso” Ele falou: 

“Mas se todo mundo pensasse, mãe, como a senhora, até hoje nós seríamos colônia de 

Portugal”. Não esqueço disso, isso ficou na minha cabeça. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou interromper a 

senhora, só uma coisa. Eu queria pedir desculpa. Realmente, hoje... A gente vai fazer 

uma sessão especial para o seu irmão. Eu só queria apresentar a senhora e agradecer por 

trazer o livro, e a Dulce nós vamos fazer uma homenagem ao Jeremias... 

 

 

  A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Deixa, dá licença, só encerrar. Então desde 

o começo eu havia falado que eu fiquei estarrecida com tanta brutalidade. Então eu não 

sei qual é o pior, meu Deus. Se é toda essa brutalidade que sofreram todas as pessoas, o 

pouco que eu ouvi aqui, ou, de repente seu irmão estar viajando, não sei para onde ele 

está, e de repente chega o Dr. Tomas, uma do banco, uma professora, cinco pessoas; no 

dia 10 de agosto e falam em casa que o Paulinho tinha sido assassinado. Eu não sei. E 

ninguém acreditou. Como que assassinado? Onde ele está? O que que aconteceu? Então, 

quer dizer, foi um susto enorme, mas enorme, gente. Aí que nós fomos saber que ele 

fazia parte desse trotskismo... Aí eu entendi porque ele lia aqueles livros de Trotski, de 

Lênin e tudo mais. Aí vieram os jornais e tudo o mais, então foi assim, foi uma coisa. 

Fizeram toda essa bagunça, ele morto lá, fomos pra poder retirar o corpo dele depois de 

23 dias, Miguel Arraes, trazer pra Mogi e o túmulo dele está lá. A minha mãe pediu, na 

época, que todo mundo ficou tão abismado, “a minha cota”, palavras da minha mãe, “a 

minha cota para o Brasil encerrou com a vida do meu filho de 22 anos. Não se fala mais 

nisso daí, não se fala mais na morte do meu filho. Eu sei que ele está enterrado aqui 

hoje, os restos mortais dele estão lá em Recife. Acabou o assunto”. Nunca mais, só eu, 

que sou mais sentimental, nunca mais tocou-se no assunto.  

 Eu voltei a estudar por ele. Fui fazer a sexta séria, a sétima, a oitava, o primeiro 

colegial, o segundo, o terceiro, Faculdade de Ciências de São Bernardo do Campo, me 

especializei em crianças, por exemplo, aprendizagem lenta, aprendizagem rápida, fiz 

uma promessa perante o caixão dele na sala de casa, depois de 23 dias. Eu não sabia 

como ajudar o meu irmão, eu não sou política, eu não sou nada, eu não entendo dessas 

coisas, que eu voltaria a estudar, faria, me especializaria em alfabetização e ia 

alfabetizar as crianças de periferia. Cada criança que eu conseguisse fazer ler e escrever 

eu colocaria uma rosa no túmulo dele. E eu fiz nos 25 anos que eu lecionei. Mas, 

enterrado no nosso coração, por exemplo, em 1971, eu estava morando em São 
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Bernardo e eu era obrigada a falar para as crianças que a forma de governo da ditadura 

militar não tinha derrubado uma gota de sangue nesse Brasil. Mas meu coração sabia 

como que estava. (chorando). Mas eu tinha que ficar firme ali pra poder criar os meus 

filhos. Eu o os meus irmãos também fomos perseguidos pra se não tinha mais alguém 

na família do Paulo Roberto também na política, mas saímos ilesos. Nós, apenas o 

nosso coração guardado tudo isso.  

 Quando chegou em 2010, 2010, gente, ele foi morto em 1963. Depois de 47 anos 

chegou o Franco procurando lá pelo túmulo, e eu fiquei doente sim 15 dias, de saber 

que aquele meu irmão que ele passou a ser pra mim o meu ídolo, sempre foi Tiradentes, 

passou a ser o meu irmão. Um ídolo meu, por um Brasil melhor. Ele estava revivendo, 

falaram que tinha um cordel, eu não acreditei, tem livro dele no Guarup. Ele foi 

personagem do Levindo, Jeremias. Quem era o Jeremias? Então foi aquele susto, 

principalmente pra mim, e era irmã dele. Minha mãe já tinha falecido em 2009. Eles 

foram me convencendo que ele foi uma pessoa assim que lutou por um Brasil melhor. E 

de 2010 pra cá, esse professor, historiador, essa estrela benfazeja que é o professor 

Gallindo, história política brasileira, pelo telefone ele falou que ia fazer uma tese, que 

ele precisaria passar nessa tese, e a tese era "Jeremias das Caminhadas". Eu tinha tudo 

guardado, não é à toa que tinha tudo guardado, tudo que fala do meu irmão eu tenho 

guardado. Aí por telefone eu falei: “meu deus, se esse moço passar uma tese e está 

dependendo da história particular do Paulo Roberto Pinto”. Um dia eu peguei o telefone 

lá da minha filha e liguei pra ele. Quando o meu genro chegou eu falei: “Fábio, vai vir 

uma conta um pouquinho maior do telefone, não seu preocupe, que eu resolvi ajudar 

aquele moço” Aí quando veio a conta ele falou: “Dona Lélia, um pouquinho que a 

senhora falou? Veio quase 200 reais” E eu falei: “mas ele precisa passar na tese” 

Quando foi em agosto, comecinho de agosto, aceitaram a tese dele, "Jeremias das 

Caminhadas, trotskista, revolucionário".  

 Aí depois disso, agora, agora, fez 50 anos dia 22 de setembro. Eu fiz pela 

primeira vez, eu realizei meu sonho, pisar na terra pelo que meu irmão deu a vida dele 

lá no Norte, meu Deus. Lá no Norte. Eu queria conhecer porque que ele deu a vida dele. 

Eu fui, mas eu me entusiasmei de ver aquele abraço do pessoal de todo lugar. Eu fui lá, 

entendeu, e eu me entusiasmei? Não. Eu vi que tudo que a gente faz nesse mundo de 

bom, Ele lá em cima, Ele reconhece. Eu estou muito orgulhosa de ser irmã desse meu 

irmão, dessa pessoa maravilhosa que deu a sua vida em prol de um Brasil melhor. Estou 
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solidária à família e que deus nos abençoe sempre. (aplausos) Desculpe por eu ter falado 

bastante.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheira, muito 

obrigado. Primeiro é o seguinte, eu ia até pedir pra Dulce ler o texto que a gente vai 

gravar em videobiografia mas está realmente adiantada a hora. Mas eu queria agradecer 

a senhora de ter vindo fazer esse depoimento importantíssimo, pela sua coragem, e ela 

contribuiu muito para que o Felipe Recondo Gallindo fizesse esse texto e essa 

recomposição da vida. Olha, tem bastante material, principalmente para a família, se 

vocês quiserem levar... A gente fez esse material, tem bastante e pra vocês levarem pra 

lembrança dessa audiência hoje do Olavo Hanssen. E aí, nós vamos, né, Tullo? Vamos 

organizar essa agora também do Gallindo, a do Rui a gente já fez duas, mas nós vamos 

fazer a recomposição da vida do Rui. Então eu queria agradecer principalmente os 

familiares, a gente tem a dificuldade da retomada, e a todos os amigos que organizaram, 

Neto que organizou com tanto carinho, com tanta... os companheiros do PSTU, o 

companheiro Mancha, o companheiro Albieiro, e o Stan, também está aqui desde o 

início. Geraldinho, importantíssimo, que veio lá de Brasília, a Dulce, e está aqui 

também a companheira Ângela Mendes de Almeida, que no dia 13 de dezembro nós 

vamos fazer uma sessão especial da recomposição da vida do Merlino, da trajetória, 

companheira Olita, que tanto organizou bem o ato do Maria Zélia, enfim. Estou citando 

todas as pessoas pra não cometer nenhuma injustiça.  

 Agradeço a presença de todos, companheiros sindicalistas, os têxteis, e o Rafael 

Martinelli, enfim, todo mundo. E o Neto tinha sugerido que a gente pelo menos fizesse 

uma foto ou uma imagem, a gente podia juntar todo mundo aqui na frente e levantar 

para que a televisão pudesse fazer uma imagem e todo mundo com cartaz do Olavo e 

uma foto da recordação do Olavo Hanssen. Muito obrigado a todos e a sessão está 

encerrada.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

18/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Quinquagésima audiência pública, 18 de julho de 

2013. Instalação da 50ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva.  

Dezoito de julho de 2013, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Plenário Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre o caso Ronaldo Mouth 

Queiroz. Formação da mesa, aqui à minha direita, João Jerônimo, geólogo e colega de 

Ronaldo Mouth Queiroz. Job de Jesus Batista, uma turma antes do Queiroz, mas 

conviveu com ele na escola boa parte do tempo, e Amado Mota, geólogo e companheiro 

de turma do Ronaldo Mouth Queiroz. Então, passemos a leitura do memorial Ronaldo 

Monte Queiroz. Com a Vivian, fazer a leitura do memorial do Ronaldo Monte Queiroz.  

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Bom dia. Meu nome é Ricardo Kobayashi 

e eu vou fazer a leitura do memorial Ronaldo Mouth Queiroz.  

Ronaldo Mouth Queiroz morto em 6 de abril de 1973, nasceu em 18 de 

dezembro de 1947 em São Paulo, capital.  

Era militante da ALN. Ronaldo Mouth Queiroz, filho de Álvaro D’Ávila 

Queiroz e Elza Mouth Queiroz. 

Começou a trabalhar aos 13 anos de idade quando fiscalizava propagandas de 

radio para uma empresa.  
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Ao entrar no curso de geologia da Universidade de São Paulo começou a dar 

aula em cursinhos pré-vestibulares e, logo depois, passou a dar aula e trabalhar na USP. 

Dotado de extremo bom humor adotou o pseudônimo de Mc Coes e com ele publicava 

jornais de humor tanto no colegial como na Universidade, quando suas piadas passaram 

a ter caráter político. Foi presidente do diretório central dos estudantes da USP durante a 

gestão de 1970-1971.  

Participou de vários comícios relâmpagos em praça pública contra a ditadura, 

sendo depois obrigado a viver na clandestinidade, quando passou a adotar o pseudônimo 

Papa.  

Estava ligado a ALN desde 1969. Trabalhou para manter a articulação entre 

diretórios e centros acadêmicos na Universidade, preparando publicações, organizando 

campanhas, apresentações artísticas e recepção dos calouros. Ronaldo, mais conhecido 

como Queiroz, era responsável pelo trabalho da ALN no movimento estudantil.  

Dados sobre sua morte: Queiroz foi fuzilado em 6 de abril de 1973, na avenida 

Angélica em São Paulo, por agentes do DOI-CODI de São Paulo. Que não chegaram a 

dar-lhe voz de prisão baleando-lhe a queima roupa assim que o reconheceram. A versão 

publicada no “Jornal do Brasil” no dia seguinte foi de que Queiroz tinha resistido à 

prisão, sendo morto em consequência de um tiroteio.  

A necropsia feita por Isaac Abramovitc e Orlando Brandão no IML de São Paulo 

em 11 de abril de 1973, confirmou a versão oficial de morte em tiroteio.  

O cadáver deu entrada no necrotério às 8h em 6 de abril de 1973, mas a 

requisição do IML de São Paulo, registrou que o óbito ocorreu às 7h45, prazo 

impossível para se fazer o translado do cadáver.  

O laudo necroscópico descreveu duas lesões provocadas por arma de fogo. Uma 

“na face anterior do hemotórax esquerdo seis centímetros abaixo um centímetro para 

dentro do mamilo esquerdo o projétil transfixou”. A outra lesão ocorreu “um centímetro 

abaixo da mucosa do lado anterior e o projétil alojou-se na massa encefálica do 

hemisfério direito”.  

O ofício do 2º Exército é encaminhado ao diretor do Dops de São Paulo em 26 

de abril de 1973, informou que Queiroz: “No dia 26 de abril de 1973 às 7h40 
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aproximadamente foi localizado na esquina da avenida Angélica e, ao ser dada a voz de 

prisão, o mesmo sacou de um revolver calibre 38 e reagiu a tiros, sendo então cerrado o 

travado tiroteio, vindo a falecer em virtude dos ferimentos recebidos”.  

O caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos foi instruído 

com relatório das circunstâncias da morte preparado pela Comissão de Familiares dos 

Mortos e Desaparecidos Políticos, acompanhado de diversos documentos, recortes de 

notícia do “Jornal do Brasil” sobre o tiroteio de 7 de abril de 1973, guias do necrotério, 

reportagens da revista “Veja” publicadas em 20 de março e 18 de novembro de 1992.  

A revista “Veja” de 20 de maio de 1992, em artigo de Expedito Filho intitulado 

“Anatomia da Sombra”, divulgou reportagem baseada em entrevista com o ex-agente do 

DOI-CODI de São Paulo Marival Chaves do Canto na qual revelou a ação de ex-

militantes que prestaram serviços aos órgãos da repressão política durante a ditadura 

como agentes infiltrados denominados “cachorros”.  

Entre eles estariam o ex-militante da ALN o médico João Henrique Ferreira de 

Carvalho, conhecido como Jota, que atuou como agente infiltrado desde 1972, e cuja 

ação possibilitou a eliminação de pelo menos 11 pessoas, entre eles vários diligentes da 

organização, a partir de 1973.  

Nessa edição da revista “Veja” há uma referência direta a morte de Queiroz em 

março de 1973, por exemplo, três integrantes da organização foram fuzilados no bairro 

da Penha, São Paulo, um deles fora contatado por Jota dias antes e, a partir de então, 

uma equipe do DOI não perdeu seu rastro. O mesmo aconteceu com o estudante 

Ronaldo Mouth Queiroz conhecido como “Papa” na ALN, morto a tiros de 

metralhadora em um ponto de ônibus da Avenida Angélica.  

Primeiro, investiu junto a um agrupamento da organização na Faculdade de 

Geologia da faculdade de São Paulo onde estudava Alexandre Vannucchi Leme, preso e 

morto em março de 1973. Na mesma escola estudava Queiroz, que antes de ser 

assassinado, lhe abriu as portas da ALN em outra faculdade, a de Medicina da USP. Em 

uma ocasião sempre disfarçado de militante, Jair, o agente Jota procurou um estudante 

da faculdade de Medicina, o Romeu, que lhe fora apresentado por Queiroz. O relator do 

caso, Luís Francisco Carvalho Filho, procurou por telefone o médico João Henrique 

Ferreira de Carvalho, o Jota, que se recusou a depor e desmentiu informação.  
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O relator ainda juntou aos autos reportagem dos jornais “Folha de São Paulo”, 

“Folha da Tarde” e o “Estado de São Paulo”, de 7 de abril de 1973. Além disso, Luís 

Francisco Carvalho Filho localizou uma testemunha do assassinato, o ex-militante da 

ALN, Enzo Luís Nico Júnior, na época estudante de geologia da USP, anos depois se 

encontrou com o amigo e conversando, chegaram à conclusão de que ele havia 

testemunhado o assassinato de Queiroz. Tratava-se de Paulo Antônio Guerra, também 

ex-aluno de geologia.  

Paulo estava no ponto de ônibus onde ocorreu a morte de Queiroz, e viu quando, 

por volta das 7h30, três homens desceram de uma perua Veraneio C14, um japonês, um 

homem branco forte, e outro de barba e jaqueta de nylon azul, e disparam contra um 

rapaz cabeludo e barbudo, que estava encostado na parede.  

O primeiro tiro o derrubou o segundo foi disparado quando estava caído. Ele viu 

quando o mesmo homem que disparou os dois tiros, colocou uma arma nas mãos do 

jovem morto, e outra em sua cintura, além de uma agenda verde no bolso da camisa. 

Diante de protestos dos populares, um homem que reclamava foi preso e levado 

na viatura.  

Na época, Paulo não reconheceu seu colega Queiroz, porque ele estava diferente, 

cabeludo e barbudo. Tempos depois, Enzo contou essa história ao relator Luís Francisco 

Carvalho Filho que, imediatamente, recolheu o depoimento de Paulo, anexando-o aos 

autos. 

O parecer do relator da Comissão de mortos e Desaparecidos Políticos, ressaltou 

que esse era mais um caso em q a versão oficial afirmava a ocorrência de “cerrado 

tiroteio”, e afirmou “o que se espera do agente do poder público envolvido em 

ocorrência de morte, é a demonstração da legitimidade de seu ato. Ou seja, o agente 

deve demonstrar que agiu em legítima defesa, ou no estrito cumprimento do dever 

legal”. No entanto, durante a repressão política, não prevaleceu a exigência desta 

formalidade. Bastava o registro de “cerrado tiroteio com terroristas”, para desobrigá-lo 

de qualquer explicação e impedir a investigação. 

De acordo com o relatório de autoridade militar dirigido ao diretor do Dops de 

São Paulo, os agentes teriam apreendido duas armas de fogo, uma em seu poder e outra 

no aparelho localizado nas imediações do local do tiroteio. Não há referência alguma 
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sobre o exame pericial das armas e nem sobre a perícia no local. Também não foi 

encontrada a foto do cadáver cuja requisição é automática nesses casos. O fato é que 

não se sabe quantos e quais foram os agentes envolvidos no tiroteio. Não se sabe 

quantos tiros Ronaldo Mouth Queiroz deferiu, e se provocou danos. As mãos da vítima 

não foram examinadas. O relator concluiu de que não há prova sólida e convincente de 

que a ação é verdadeira, por outro lado sempre existiu a prova falsa. Pelos registros 

oficiais, o estudante deu entrada o necrotério apenas 15 minutos depois de ser atingido. 

A requisição do exame foi preenchida com o seu nome verdadeiro embora a imprensa 

tivesse informado que ele usava nome falso como Ghandi Ferreira da Silva.  

E a testemunha localizada 23 anos depois disse ter presenciado no mesmo local 

o assassinato de um homem, no mesmo local e data, depois associado a Ronaldo. 

Segundo o relator, no balanço das evidências contidas nos autos, prevalece o sentimento 

de que Ronaldo foi executado. Não há prova do suposto cerrado tiroteio. O depoimento 

da testemunha é convincente e harmoniza-se com a versão da requerente. O fato de a 

morte ter ocorrido em via pública não impede o reconhecimento legal. O dever dos 

agentes de segurança é deter o infrator e não executá-lo friamente. Poderiam prendê-lo, 

mas não o fizeram.  

Na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso 330/96 foi aprovado 

por cinco votos a favor e dois, contra, o de Paulo Gustavo Gonet Branco e o de general 

Oswaldo Pereira Gomes, em 10 de abril de 1997. Em sua homenagem a cidade de Belo 

Horizonte deu o seu nome a uma rua no bairro do Tirol.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No outro memorial não 

aparece o relatório do Cláudio Guerra, não?  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, e vou ler um 

material preparado pelo companheiro do Queiroz, o Lobão.  
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Primeiro tem uma foto do Queiroz na Igreja Bom Jesus de Pirapora, em Salto de 

Pirapora, São Paulo, em um trabalho de campo da geologia, em julho de 1970.  

“Ronaldo Mouth Queiroz, estudante de geologia da Universidade de São Paulo 

USP, presidente do Diretório Nacional dos Estudantes, DCE Livre, naquela 

Universidade na gestão de 1970 a 1971, foi assassinado em 6 de abril de 1973, na 

Avenida Angélica, em São Paulo, por agentes do DOI-CODI de São Paulo, que não 

chegaram a lhe dar voz de prisão, baleando-o à queima-roupa, assim que o 

reconheceram naquela via pública.  

Era membro da Ação Libertadora Nacional ALN.  

Esses dados foram extraídos do livro “Presos políticos brasileiros: acerca da 

repressão fascista no Brasil”, publicado pelo Comitê Pró-Anistia Geral dos Presos 

Políticos no Brasil, edição Maria da Fonte, Portugal, em março de 1976.  

Segundo o sociólogo Paulo Antônio Guerra, três homens desceram de uma perua 

Veraneio, um japonês, um de aparência forte, outro de barba, vestindo jaqueta azul e de 

arma na mão. Um deles disse: “É esse, é esse”. O de jaqueta azul, friamente disparou 

um tiro no Ronaldo, que caiu, mas o assassino disparou outro tiro de cima para baixo.  

A necropsia de Ronaldo Mouth Queiroz no Instituto Médico Legal de São Paulo, 

em 11 de abril de 1973, foi feita pelos Drs. Isaac Abramovitc e Orlando Brandão, que 

registraram “morte em tiroteio”.  

Sobre as perseguições aos professores da USP em 1970, extraídos de inúmeros 

cadernos de anotações do Ronaldo.  

“Agora perguntamos nós.”  

A SRA. – (ininteligível) 

A SRA. VIVIAN MENDES – Agora vou ler uma citação do Queiroz no seu 

caderno de anotação.  

“Agora perguntamos nós, essa sensação de idealismo me deixa tão 

envergonhado. Sim, perguntamos nós, onde a defesa dos valores morais onde os 

professores mais progressistas são expulsos ou presos? Quem denuncia a prisão de 

Ernst Wolfgang Hamburger, da Física, Sérgio Ferro, da FAU, Eder Sader, das Ciências 
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Sociais, Flavio Império da FAU, e outros, durante o ano de 1970? Nossos colegas 

também estão sendo presos arbitrariamente dentro da Universidade. Qual o professor 

que se incomodou em verificar a atuação dos universitários presos? Quem aqui se 

incomodou com o fechamento do CRUSP desde 1968? E, no entanto lá residia um terço 

dos alunos da Geologia. As ameaças de cobrança de anuidades para a USP ainda 

persistem. Qual o professor que tocou no assunto? A moral que nos apresenta se 

esconde no Decreto 477, e na Lei de Segurança Nacional. Estas são as armas de 

indivíduos que em tempos mais liberais, ocultavam-se atrás da demagogia e do 

paternalismo”.  

Agora algumas manchetes e notícias de periódicos do futuro imaginadas por 

Queiroz. Essas informações foram extraídas também dos seus cadernos de anotação.  

“Mil novecentos e setenta e cinco, do ‘Depois de Amanhã’: 

Estudantes contra internacionalização do sul e de Minas Gerais.  

Mil novecentos e setenta e oito, do ‘Próxima Semana’:  

Militarização do ensino. Continuando o processo de militarização de ensino 

brasileiro, o general Cheira Ratos avança agora contra o último reduto civilista em 

nosso panorama educacional, a Escola de Cadetes de Agulhas Negras. Os seus alunos 

em sinal de protesto entraram em greve não assistindo hoje às aulas de tiro de guerra. 

Mil novecentos e oitenta e quatro, da ‘Fetos e Fritos’: 

Protesto contra capital estrangeiro. Estudantes de Belém foram às ruas para 

protestar contra a permissão dada pelo governo à uma firma de capital estrangeiro para 

fabricar na Amazônia pílulas anticoncepcionais. Denunciaram a falta de base legal dessa 

concessão pois, segundo a Constituição de 1983, os processos de limitação de 

natalidade são de alçada da Abortobrás.  

Mil novecentos e noventa e seis, do ‘Jornaus’ Brasil: 

Bomba H não será usada. O Governo brasileiro confirmou que não cogita usar 

arma contra a USP e os estudantes de Filosofia que em um ataque de surpresa tomaram 

a cidade universitária. O prédio da Reitoria está totalmente sitiado devido à destruição 
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do heliporto. Os batalhões da FP, requisitados pelo Reitor Adicon Neto, ainda não 

conseguiram atingir o prédio.  

Dois mil, do ‘Jornal de Marte’: 

Polícia usa laser para desalojar os estudantes do Bloco ZC5.” 

Algumas frases selecionadas também extraídas de inúmeros cadernos de 

anotação do Queiroz: 

“Seu geólogo, será que esse negócio preto é petróleo? Não se incomode que eu 

já verifico, tem fósforo aí?”  

“Milicianos armados de metralhadoras e bombas de gás lacrimogêneo 

intervieram na cidade universitária para aprisionar um fogão subversivo que estava 

aquecendo os ânimos.”  

“Reitor Grama e Silva: ‘governar é abrir estradas e derrubar escolas’.”  

“Viu só? Até os policiais estavam chorando no enterro do Edson Luiz. Foi o 

vento forte que mudou de direção depois de eles jogarem as bombas de gás.”  

“O capitão falou que a gente pode jogar fogo nesses pichadores mentirosos que 

ficam escrevendo ‘Abaixo a ditadura assassina’.”  

“Era um geólogo tão esforçado, mas tão esforçado que aprendeu até psicologia 

para poder estudar melhor o complexo cristalino brasileiro.”  

“Canção do geólogo apaixonado: ‘Eu te darei a Shell meu bem, e a Petrobras 

também’.” 

“Tão intelectual, mas tão intelectual que não suportava geologia por considerá-la 

um estudo muito chão”.  

“Atenção turma, atenção. Vocês vão decidir algo importante em minha vida. 

Vocês acham que eu devo continuar como humorista ou é melhor desistir e candidatar-

me a vereador? Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou.”  
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Observação: o material original desse texto foi extraído de inúmeros cadernos de 

anotações do Ronaldo que foram preservados e editados por Sidnei Mouth Queiroz, seu 

único irmão e recentemente falecido.  

Aí vem algumas imagens, aí uma foto em Itu, São Paulo, na pedreira de extração 

de varvito, no segundo semestre de 1977, um trabalho no campo na primeira semana de 

estudos geológicos do estado de São Paulo, SEGEP. Não está pegando? 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queiroz é o último à 

direita. É o de camisa escura.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pega sim, dá o foco.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não reflete na TV, gente, mas ele é o último da 

direita.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ainda falta o de baixo. Sobe um pouquinho, por 

favor. Aí, a igreja Bom Jesus de Matosinho em Congonhas, Minas Gerais, em 1970. O 

Queiroz é o 2º, da segunda fila sentada, de baixo para cima, e está com chapéu. Essa 

foto é do acervo do geólogo João Jerônimo.  

Nessa foto, o Queiroz é o 5º da fila em pé, aparece só o rosto dele, no trabalho 

de campo da geologia, provavelmente na mina de ouro de Morro Velho, em Minas 

Gerais, 1970 provavelmente, o acervo também é do geólogo João Jerônimo.  

O SR. – (ininteligível) 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É com certeza? Então é “com certeza, não é 

“provavelmente”. 
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Aí, é uma imagem da requisição ao IML com o cadáver do Queiroz. O 

responsável pelo Dops se identifica apenas como Romeu. E tem o T de terrorista, como 

a gente pode ver.  

Essa última foto é do Sidnei Mouth Queiroz, irmão, ao lado do ipê plantado na 

USP pelos alunos de geologia, e a placa registrando o evento no começo de 2003.  

É isso.  

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Só complementando informação, no livro 

de Cláudio Guerra, “Memórias de uma guerra suja”, ele descreve quem teria participado 

do assassinato do Ronaldo. Segundo o livro, em abril de 1973, o sargento Jair, o tenente 

da Polícia Militar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lê um pouco mais... 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Devagar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Devagar, e mais 

direcionado porque senão não grava.  

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – “Em abril de 1973 o sargento Jair, o 

tenente da Polícia Militar Paulo Jorge, PJ ‘Fininho’, o policial civil Ademar Augusto de 

Oliveira da equipe de Sérgio Fleury e Cláudio Guerra mataram Ronaldo Mouth Queiroz 

da ALN. 

 No mesmo mês, o Freddie Perdigão convocou o Cláudio Guerra, para simular 

que o Merival de Araújo, da ALN, teria sido morto em uma troca de tiros com as forças 

do Governo.  
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A SRA. – (ininteligível) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Recuperou a foto do João 

Jerônimo? Achou?  

João, depois você identifica nas fotos que você mandar, (ininteligível – fora do 

microfone) a sequência. 

Bom, então vamos começar a tomar os depoimentos dos companheiros que estão 

aqui na mesa.  

O primeiro depoimento vai ser do companheiro geólogo, presidente da 

Associação Brasileira de Geologia, atualmente, geologia e engenharia e geologia 

ambiental, João Jerônimo Monticelli. Então, com a palavra João Jerônimo.  

 

O SR. JOAO JERÔNIMO MONTICELLI – Bom dia a todos. Agradeço a 

oportunidade de estar aqui presente. E vou falar algumas coisas inicialmente, deixar a 

palavra para os meus colegas que estão aqui, colegas de turma, o Job e o Amado, e não 

sei se o Lobão também quer falar.  

Nós todos fomos colegas de escola e, na Geologia, sempre teve uma... acho que 

desde 1964, não sei se muito antes, uma forte participação política no movimento 

estudantil e eu acho que eu gostaria de rememorar alguma coisa para mostrar que o 

Queiroz era um estudante como nós que estamos aqui.  

Quis o destino que, em certo momento da sua vida, em função de certas 

angústias políticas que afetava todos nós, ele desse um passo maior em direção à 

política na época da ditadura. E se fosse uma época de democracia muito provavelmente 

as coisas teriam acontecido muito diferentes.  

Então, eu fui morador do CRUSP na época junto com o colega Job, em 1968, 

temos toda uma história dessa época muito importante para o país e tudo, e nessa época 
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nós, em 1968 a 1971, quando nós estivemos na escola, foi uma época sempre entre 

estudar e fazer certas atividades políticas.  

Eu tive o privilegio como vocês podem ver nessa foto, de o Queiroz sempre 

escolher ou participar de grupos de trabalho em que eu estava presente, então, em 

trabalho de campo para ter ideia, foram 15 ou 20 dias em que esse grupo com o 

professor, são cinco estudantes e um professor, nós ficávamos fazendo mapeamento 

geológico nessa região próximo de Sorocaba, então você imagina o que é um convívio 

de pessoas durante 15, 20 dias junto.  

Acho que a gente tinha folga no sábado ou no domingo, ou só domingo que o 

Amado ia jogar baralho, gostava muito de jogar baralho. Nunca me esqueci dessa época 

dos jogos nossos de baralho.  

E o Queiroz então, e vocês estão vendo nossas fotos, participou dos nossos 

trabalhos de campo, de toda a vida estudantil.  

Isso que me marcou muito. Marcou muito quando eu recebi, eu já estava em Ilha 

Solteira, trabalhando, quando eu recebi a triste notícia que ele tinha sido morto. 

Então, o meu depoimento, assim, é que ele era mais um estudante. Era um 

estudante que, nessa angústia de lutar contra a ditadura, acabou entrando no movimento 

armado, pode-se dizer, contra a ditadura, porque ele via que era a única saída, e a sua 

angustia era muito mais intensa do que as outras nossas que estamos aqui hoje. 

Queiroz gostava da Geologia como nós gostamos, um curso maravilhoso. Aqui 

está o deputado Adriano Diogo que pode confirmar isso, é um curso maravilhoso, e que 

é as pessoas que conviveram nessa época sabem muito bem a dificuldade que teve acho 

que Adriano, dificuldade que foi mais, foi muito mais para frente, outros colegas que 

foram citados, inclusive aqui, o Enzo, então... o Queiros, o Alexandre Vannucchi Leme, 

a vontade de ver a volta do país à democracia. 

E mais ainda, eu quando vi agora o depoimento, o pessoal lendo e falando sobre 

a atuação da polícia, a gente tem que lamentar, porque a polícia nossa continua 

herdando todos aqueles males da ditadura, até hoje. Então, parece que as coisas 

passaram, mas estão embaixo do tapete muita coisa escondida. Então, eu acho, Adriano, 

deputado e colega, que nós estamos iniciando um trabalho em prol de uma polícia e de 
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um sistema de segurança que tem que ser mudado e tem que voltar a ter um sistema 

mais democrático. 

Eu queria dizer que eu lembrei aí, o Queiroz foi presidente do DCE em 1970, 

1971 em uma época muito difícil.  

Eu me lembro bem que eu me envolvi com o DCE, fui candidato a um Conselho 

Universitário na época, que foi um arranjo político que o DCE fez e que o Queiroz 

liderou naquela época. E eu me lembro muito bem à dificuldade tinha de se fazer 

reuniões organizadas por estudantes. E a dificuldade era tão grande, o medo era tão 

grande de se fazer qualquer assembleia, reunião, e nós conseguimos fazer uma reunião, 

estava conversando com a Amelinha, que foi na FAU, trazer um trio de câmara de 

música clássica de Capivari, que se apresentou e que foi promovido pelo DCE. Tinha 

muita gente no auditório, mas aí o pessoal da FAU falou “Pode ter certeza que metade 

são policiais que estão aqui investigando”.  

Depois nós passamos por outro processo também de discussão na época do DCE 

quando teve o jogo Brasil X Uruguai na época de 1970, e ficamos naquela angústia que 

o movimento estudantil, toda a Esquerda passou, torce para o Brasil, não torce para o 

Brasil, e nós resolvemos, eu quero contar isso daqui, porque eu fiquei encarregado de 

montar na Geografia aparelhos de TV para assistir o jogo. E fizemos alguns cartazes 

que iam ter 20 aparelhos de TV. Apareceu uma quantidade de estudantes espantosa para 

assistir, nós tínhamos dois aparelhos de TV só montados, e foi um evento muito 

importante, eu me lembro que a gente conversou depois, que era o seguinte, nós 

estávamos fazendo um grande desafio, vocês não imaginam o que era a ditadura.  

O desafio era fazer o evento organizado e para os estudantes. Organizado pelos 

estudantes e para os estudantes era um desafio dentro da USP, enorme. E a gente fez 

uma análise, eu me lembro do Queiroz conversando comigo sobre isso, como a gente 

poderia evoluir mais politicamente em outros eventos assim para frente.  

Eu queria deixar aqui, então, só registrado isso, eu me lembro bem, nós estamos 

aqui três colegas do Adriano na época, três colegas, eu acho que o Amado também 

morou no CRUSP, eu me lembro do Lobão falando de a gente ir para o CRUSP para 

morar.  
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O que significou o CRUSP, que era o Conjunto Residencial da USP para nós, 

que eram alunos que viemos do interior e viemos morar em São Paulo.  

A Geologia, eu comecei o curso em 1968 e morava em São Caetano do Sul na 

casa de uma tia. Eu tinha que pegar o trem até a Glete, que a Geologia era na Glete 

perto dos Campos Elíseos, e quando a Geologia, em 1968, mudou para a Cidade 

Universitária, eu tinha que sair de São Caetano do Sul, até a Cidade Universitária. Trem, 

depois ônibus. 

Quando eu fui morar no CRUSP aquilo foi um alento.  

Primeiro nós fomos morar... invadimos... Eu fui primeiro morar no bloco B, eu 

nunca me esqueço. E tem um outro fato interessante para contar, que fica para a 

segunda etapa. E depois nós fomos para o G. eu e o Job moramos juntos, com os outros 

colegas e no final de 1968, em dezembro eu acho que dia 13, uma coisa assim, nós 

fomos invadidos, eu me lembro que vi o Queiroz fora do CRUSP, tenho a visão dele 

ainda, ele acompanhando o ônibus de fora, nós fomos detidos e ficamos um dia, 24 

horas antes de ser detidos, e ali nós perdemos a oportunidade de ter uma residência 

estudantil.  

Eu trabalhava, dava aula como o Job e o Amado para se sustentar, e aquilo foi 

um baque nosso nas finanças violento. Todo mundo foi para um canto, e nunca mais 

voltamos a morar no CRUSP, no conjunto residencial que ainda hoje, funciona 

precariamente. Tinham outras coisas para depor, deputado e colega, mas eu deixo para 

depois falar. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Job.  

 

 

O SR. JOB DE JESUS BATISTA – Bom, não havia preparado nenhum 

material para fazer apresentação, mas só queria dar um depoimento rápido da 

convivência nossa com o Queiroz, que apesar de o Queiroz ter entrado um ano antes, 
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depois ele quase que assumiu a nossa turma, e estava fazendo o resto do curso junto 

com a gente. Então, ele estava mais identificado com a nossa turma do que com a turma 

do curso anterior.  

E eram pelos depoimentos e pelas exposições, o Queiroz era um colega 

espetacular, a par de sua militância política, ele gostava muito de geologia, participava 

das excursões, das aulas.  

Eu me lembro muito bem que ele... Ele era da turma do fundo nas discussões, 

nos ônibus, e particularmente ele gostava muito da música popular, beirando o brega, e 

ele particularmente vibrava quando se cantava essas músicas, do tempo do Nelson 

Gonçalves, etc.  

Além disso, além do bom humor dele, né.... E eu fiz até um recurso contra o 

Instituto de Geociências da USP, porque eles queriam me obrigar a fazer uma disciplina 

optativa que era Sedimentologia, e aí eu tinha terminado todas as disciplinas, e eles 

queriam me obrigar a fazer essa também, eu achava que não queria fazer e entrei com 

recurso. E o Queiroz até foi comigo na época. Falou: “Ô, Job, eu redigi o recurso e a 

gente vai levar lá para o pessoal do 11 de Agosto aqui no Largo São Francisco para eles 

darem uma analisada, ver se está tudo ok”, e aí veio comigo no Fusquinha que eu tinha 

na época. Nós viemos aqui para o 11 de Agosto junto com o pessoal do centro 

acadêmico, para dar uma melhorada no recurso, e depois felizmente o recurso teve uma 

decisão favorável. Eu estava querendo fazer a disciplina e o pessoal da USP não dava 

um jeito. E aí com esse recurso a decisão do jurídico da UAP foi: “Não, você pode se 

formar sem fazer a disciplina”, e que foi até melhor do que eu estava prevendo. E isso 

com a ajuda do Queiroz. 

Eu lembro muito bem que nessa época a gente veio para o 11 de Agosto aqui, e 

o Queiroz aproveitou e levou um material para divulgação lá na USP, e no meio do 

caminho a polícia estava fazendo uma blitz e revistando todo mundo, aí ele saiu do 

carro, pegou o material e saiu. Se a gente fosse pega naquele dia também nós dois 

estaríamos em situação já bem delicada. Mas aí ele saiu, eles revistaram e não tinha 

mais nada, aí fui embora para a cidade universitária e depois ele foi de ônibus e a gente 

acabou se perdendo.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



16 
 

Mas o Queiroz gostava muito da Geologia, e se identificava bastante até com os 

velhos guerreiros. Ele não era da mesma turma de Geologia, tinha muito bom humor, 

era muito prestativo. Quando alguém precisava ele não negava esforços para tentar 

resolver. Como eu falei, meu depoimento é bem rápido, e está registrado na Comissão 

da Verdade. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amado Mota, 

companheiro de classe do Queiroz.  

 

O SR. AMAURY AMADO MOTA – Igualmente ao Job eu também não 

preparei nada. Não pensei que viria para a Mesa, mas foi o que o Jerônimo falou, era um 

companheiro prestativo, era um estudante e um companheiro prestativo para todas as 

ocasiões.  

Era meu companheiro de Química. Química era a onça na Geologia, e sempre 

deixava para, deixava reprovado. E nós dois ficamos e conseguimos passar depois de 

muito rachar. Éramos.... Quase todo dia era química na cachola. 

E... infelizmente perdemos o companheiro muito cedo. E infelizmente foi uma 

época que só temos a lamentar. (Muito emocionado). 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – João, volta. O João 

Jerônimo Monticelli vai voltar a falar 

 

O SR. JOÃO JERÔNIMO MOTICELLI – Eu, durante a minha fala eu 

lembrei de um assunto que eu acho que é interessante para saber assim... O que era a 

repressão e como estava se desenvolvendo as coisas, acho que depois de 1970, que as 

coisas ficaram muito complicadas mesmo.  

Eu morava em uma república, na Vital Brasil com a Rua Camargo no Butantã, 

onde hoje é a padaria Estrela, em cima da padaria Estrela. Era uma república só de 
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estudantes de Geologia. Ela durou mais de 30 anos a república ali. Eu acho que agora 

que não tem mais, mas durou mais de 30 anos. A célebre “Coça-Saco”. E essa 

república, nós, no ano de 1970, 1971, nós começamos a abrigar, a noite, o pessoal que 

já estava na clandestinidade, dentre eles o Queiroz. Então, eu me lembro bem, o pessoal 

dormia uma noite. E ali nós tivemos oportunidade, eu não vou citar nomes, de vários 

colegas, alguns que inclusive depois foram mortos. Não só o Queiroz, que passaram por 

lá.  

O Queiroz passou lá, dormiu uma noite... Fez contato comigo e foi dormir lá 

uma noite. E uma semana ou algumas semanas depois, ou alguns dias depois, a 

memória, eu já não me lembro mais, eu estava chegando junto com outro colega, 

abrimos a porta, subimos a escada, quando terminamos de abrir a porta, vários policiais 

de metralhadoras, fuzis, empurraram eu e esse outro colega para dentro do apartamento, 

tomamos uns sopapos, uns pés no ouvido, e eles já vieram com a fotografia do Queiroz 

e de outra pessoa para perguntar se o Queiroz estava lá, e se nós estávamos dando 

abrigo. E entre pés no ouvido disseram, “Se vocês estiverem dando abrigo...”. E eu 

falei: “Não está, pode revistar”. E já revistaram naquele célere sistema, a porta aberta, já 

dando sapatada, “Se vocês estiverem com ele assim vocês vão também responder à 

gente”.  

E nós ficamos assustados, imaginem o susto que você leva em uma coisa dessas, 

e lembrar o seguinte, nós éramos jovens de 22, 23 anos, o Queiroz morreu com 25 anos. 

Vô o que que é isso, hoje... os nossos filhos... vê o que que é... Que terror, que... E a 

gente inclusive não sabia avaliar o momento político. Nós sabíamos pouco, nós 

confiávamos nos mais velhos que também não souberam avaliar muito bem esse 

momento, mas enfim, era o brio da juventude, e o que eu queria comentar era isso. 

Olha, depois que nós... Eles saíram da república e nós já vimos àquela série de 

Veraneios, e todo mundo ficava apavorado quando vinham as Veraneios. 

Nós já sabíamos nessa rua fatídica aqui, nós já sabíamos... nessa rua aqui 

fatídica, nós sabíamos de todas essas histórias onde que eram torturados, onde foram 

mais tarde torturados alguns outros colegas, e depois o apavoramento.  

Então, não é estranho a gente saber como o Queiroz foi fuzilado. Eles tratavam 

todo mundo, invadiam todo mundo na cacetada, na cacetada, na porrada e continuaram 
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fazendo isso por muito tempo. Sei que depois a nossa república ficou em observação 

muito, muito tempo.  

Sei que depois foram procurados pelo Foro de Capivari para dizerem, “Olha, 

veio sua ficha para cá, mas nós respondemos que você é de boa família”. Sabe? “Sua 

ficha está aqui conosco e veio um pessoal aqui investigar”. Investigar o quê? Investigar 

coisinhas que hoje são completamente insignificantes dentro de uma democracia.  

Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, alguém gostaria de 

fazer alguma intervenção? Pergunta? Complementar algum depoimento? 

Eu não tenho por hábito intervir nesses depoimentos, mas eu vou falar algumas 

coisas.  

O Queiroz foi o companheiro lá da zona leste, sua família morava na rua... na 

Vila Matilde, próximo a Igreja dos Olivetanos. A Amelinha Teles e depois do Paulo 

Guerra, colega da Geologia ter testemunhado a pedido do colega Enzo Nico Junior, 

ajudou a instalar o processo do Queiroz na Comissão de Mortos e Desaparecidos para a 

família. O Sidnei Mouth Queiroz era vivo, a mãe do Queiroz era viva, e foi muito 

importante o trabalho que a Amelinha, o Enzo e o Paulo Guerra fizeram. E o Lobão 

compilou esses documentos, sintetizados pelo Sidnei Mouth Queiroz já falecido.  

O Queiroz, eu entrei na Geologia em 1969 na Glete, o trote, a recepção aos 

calouros foi lá na Glete. O Queiroz, o Lobão ainda estava solto, né Lobão? O Lobão 

estava na escola, o Queiroz também, e em seguida, o trote foi na Glete, mas... na antiga 

Faculdade de Geologia, na Alameda Glete, mas depois o primeiro ano já foi no Campus 

da Cidade Universitária, onde eu conheci todos esses companheiros aqui. João 

Jerônimo, Amado, Job, Frazão, e depois veio à nova geração do Alberto Alonso Lázaro, 

Alexandre Vannucchi, e outros tantos.  

O Queiroz, quando aparece aí no currículo do DCE em 1969, 1970, todos 

praticamente centros acadêmicos estavam fechados. O Queiroz, com outros 
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companheiros, e com aquela força e aquela persistência dele, fez a reorganização de 

todos os centros acadêmicos, todos, todos, todos, todos, constituiu uma direção 

provisória ao DCE, e começou um trabalho, tanto é que ele foi presidente no início da 

construção, mas presidente era um nome honorífico, na verdade era Colegiado enquanto 

ele esteve vivo, enquanto teve condições, mesmo quando ele foi para a clandestinidade, 

ele não abandonou a organização do trabalho estudantil, ele fez a organização dos 

centros acadêmicos, mesmo aqueles que estavam fora do campus. Medicina, o contato 

com a GV, com todas as unidades dentro e fora do campus. E o Queiroz pela sua 

(ininteligível) popular, como morador da Vila Matilde, lá da Chácara dos Olivetanos, 

ele tinha todo o contato com vários segmentos populares.  

Ele rodava o material, por exemplo, em São Mateus, ele tinha uma organização 

muito grande da Igreja católica, ligada à teologia da libertação na organização da Igreja 

da Resistência na zona leste. Fazia relação com os sindicatos, foi um grande quadro 

político, um grande quadro político. Quando a Oban, vocês estavam na escola quando a 

Oban cercou a escola e o Enzo e o Queiroz com a ajuda dos companheiros lá, eles 

estavam na biblioteca quando a Oban chegou, e o pessoal conseguiu alguns aventais, 

eles fugiram, aí a Oban cercou a Geologia, e o Queiroz e o Enzo foram embora 

definitivamente da escola. Lobão já estava preso.  

Então, eu acho que tanta coisa. O Alberto está aqui e eu não sei se ele vai ter 

condições de depor. O Alberto foi um grande companheiro, amigo do Queiroz, morou 

uns dias com o Queiroz, antes de sua morte. Então, eu acho que o Queiroz, talvez a 

gente não esteja fazendo uma audiência à altura do que foi a participação política do 

Queiroz. 

Eu acho que o Queiroz ainda não foi conhecido pela Comissão Internacional de 

Anistia, por exemplo, ainda mais que ele não tem familiares vivos, os colegas dele, eu 

acho que nós devíamos nos organizar juridicamente, pelo menos, para que houvesse 

uma reparação política, porque como não tem família, não tem reivindicação, então nós 

é que temos que nos organizar e essa reparação política do Estado brasileiro, perante 

uma pessoa tão importante queria uma contribuição.  

Agora surgiu essa versão do Cláudio Guerra. O Ivan Seixas esteve mais próximo 

dos jornalistas e do Cláudio Guerra, e o Cláudio Guerra anda até aqui em São Paulo, me 
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disse o vereador Gilberto Natalini, tentando levantar gente que queira depor como o 

Queiroz e os outros companheiros foram executados aqui.  

Então, era mais ou menos isso que eu queria falar de um companheiro tão 

importante (ininteligível).  

Eu só não acho que a gente pode ficar fazendo essa ressalva que eu acho um 

problema que diz o seguinte, o Queiroz era um estudante de Geologia como todos os 

outros, e ele por conta das circunstâncias da época e tal, ele foi para a luta armada.  

O Queiroz nunca teve nenhuma dúvida do que ele queria na vida, do que ele... 

era uma pessoa que era um grande quadro político, mas ele tinha uma grande 

compreensão do momento político que ele vivia, inclusive dessa questão da luta 

armada.  

Queria lembrar... Todas as pessoas de todas as faculdades que hoje são 

profissionais, o Belisário dos Santos Júnior, Luiz Eduardo Greenhalgh era da Faculdade 

de Direito, pessoal da Medicina, todo mundo sempre se refere ao Queiroz com muito 

respeito.  

Era mais ou menos isso.  

O Queiroz morou muito tempo na minha casa. Eu era casado, morava na Mooca, 

recém-casado, e o Queiroz passava semanas e semanas na minha casa na Mooca, nós 

morávamos praticamente juntos, ele ficou muito tempo morando na minha casa. 

Tínhamos relação de irmãos. No fim da vida que ele alugou um pequeno quarto 

lá na Avenida Angélica, que o Alberto Alonso Lázaro chegou a morar com ele nos 

últimos dias antes de ele ser executado.  

Ele deu uma enorme contribuição, embora a morte do Alexandre tenha sido 

antes da dele e o nome do DCE tenha recebido o nome do Alexandre, o Queiroz, eu não 

tenho dúvida nenhuma em dizer que ele foi um grande organizador da resistência, 

principalmente depois do período de fechamento do CRUSP, depois do fechamento dos 

centros acadêmicos. Tinha uma capacidade de organização cultural absurda.  

Além do texto que ele escrevia, dos poemas, dos fanzines, uma contribuição 

histórica. E o teatro, o grupo de teatro da Medicina que era coordenado pelo Gelson 
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Reicher, pela Lídia Guerlenda, todo o pessoal do GTM, com todas... com o pessoal da 

FAU que era um pessoal de uma erudição muito grande... Enfim, a geração pós-1968, 

depois da do Congresso da UNE em Ibiúna, o Queiroz foi o grande organizador dessa 

resistência. 

O Lobão fez a transição enquanto estava solto e o Queiroz herdou, com o apoio 

de vocês todos, Frazão, João Jerônimo, Mané, Amado, Job, e toda aquela geração que 

nós herdamos. Vocês são os sobreviventes e o Brasil agradece principalmente a 

coragem que vocês tiveram em vim depor aqui hoje. (Extremamente emocionado) 

Muito obrigado. (Palmas.)  

 

O SR. ISRAEL – Oi. Meu nome é Israel, sou de Limeira. Eu queria saber se o 

Ronaldo teve alguma função específica dentro da ALN. As ações práticas ou alguma 

coisa ligada no sentido de ação, mesmo. Ele tinha como função fazer tais e tais ações.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos os dossiês, nós 

não temos aqui a parte da acusação policial, mas o Queiroz foi membro da ALN sim. 

Agora, quais as acusações que estão no processo contra ele, isso aí é uma parte que a 

polícia que levantou e fez as acusações. Nós não temos dados sobre isso. Mas ele era da 

ALN sim.  

Mais algum esclarecimento? 

Eu posso te passar, além dos dossiês que nós lemos aqui, podemos dar mais 

alguns elementos. Você pode também ter o livro do Caio Tulio Costa, o “Cale-se”, que 

fala bastante do Ronaldo Mouth Queiroz.  

Ele desempenhou funções importantes junto à organização da ALN aqui em São 

Paulo. Segundo o dossiê desde 1969, no movimento estudantil, ele tinha contato com a 

ALN.  

A sessão está encerrada. Obrigado.  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

18/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 50ª audiência pública, 18/07/2013. Instalação da 50ª 

audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 18 de 

julho de 2013, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Plenário Teotônio 

Vilela para oitiva de depoimentos sobre o caso Ronaldo Mouth Queiroz. Formação da 

mesa, aqui a (fatou crase) minha direita, João Jerônimo, geólogo e colega de Ronaldo 

Mouth Queiroz. Job de Jesus Batista, uma turma antes do Queiroz, mas conviveu com 

ele na escola boa parte do tempo, e Amado Mota, geólogo e companheiro de turma do 

Ronaldo Mouth Queiroz. Então, passemos a leitura do memorial Reinaldo Monte 

Queiroz. Com a Vivian, fazer a leitura do memorial do Reinaldo Monte Queiroz.  

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Bom dia. Meu nome é Ricardo Kobayashi 

e eu vou fazer a leitura do memorial Ronaldo Mouth Queiroz.  

Ronaldo Mouth Queiroz morto em seis de abril de 1973, nasceu em 18/12/1947 

(faltou vírgula)em São Paulo(faltou vírgula) capital. Era militante da ALN. Ronaldo 

Mouth Queiroz, filho de Álvaro D’Ávila Queiroz e Elza Mouth Queiroz(faltou vírgula) 

começou a trabalhar aos 13 anos de idade(faltou vírgula) quando fiscalizava 

propagandas de radio(faltou acento) para uma empresa. Ao entrar no curso de geologia 

da Faculdade de São Paulo(faltou vírgula) começou a dar aula em cursinhos pré-

vestibulares e logo depois passou a dar aula e trabalhar na USP. Dotado de extremo 

bom humor(faltou vírgula)adotou o pseudônimo de Mc Coi e com ele publicava jornais 

de humor(faltou vírgula) tanto no colegial(faltou vírgula) como na universidade, quando 

suas piadas passaram a ter caráter político. Foi Presidente do diretório central dos 

estudantes da USP durante a gestão de 1970-1971. Participou de vários comícios 
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relâmpagos em praça pública contra a ditadura, sendo depois obrigado a viver na 

clandestinidade (faltou vírgula)quando passou a adotar o pseudônimo Papa. Estava 

ligado a ALN desde 1969. Trabalhou para manter a articulação entre diretórios e centros 

acadêmicos na universidade, preparando publicações, organizando campanhas, 

apresentação artística e recepção dos calouros. Ronaldo, mais conhecido como Queiroz, 

era responsável pelo trabalho da ALN no movimento estudantil.  

Dados sobre sua morte. Queiroz foi fuzilado em 06/04/1973, na Avenida 

Angélica(faltou vírgula) em São Paulo, por agentes do DOI-CODI de São Paulo(aqui 

não é ponto e sim vírgula). Que não chegaram a dar-lhe voz de prisão(faltou vírgula) 

baleando-lhe a (faltou crase) queima roupa assim que o reconheceram. A versão 

publicada no Jornal do Brasil no dia seguinte (faltou vírgula)foi de que Queiroz tinha 

resistido à prisão (faltou vírgula)sendo morto em consequência de um tiroteio. A 

necropsia feita por Isaac Abramovitch e Orlando Brandão no IML de São Paulo(faltou 

vírgula) em 11/04/1973(faltou vírgula) confirmou a versão oficial de morte em tiroteio. 

O cadáver deu entrada no necrotério às oito horas (faltou vírgula)em seis de abril de 

1973(faltou vírgula) mas a requisição do IML de São Paulo registrou que o óbito 

ocorreu às sete horas e 45 minutos, prazo impossível para se fazer o translado do 

cadáver. O laudo necroscópico descreveu duas lesões provocadas por arma de fogo. 

Uma ‘na face anterior do hemotórax esquerdo seis centímetros abaixo (faltou 

vírgula)um centímetro para dentro do mamilo esquerdo o projétil transfixou’. A outra 

lesão ocorreu ‘um centímetro abaixo da mucosa do lado anterior e o projétil alojou-se na 

massa encefálica do hemisfério direito’. O ofício do 2º Exército é encaminhado ao 

diretor do Dops de São Paulo em 26/04/1973 informou que Queiroz ‘no dia 06/04/1973 

às sete horas e 40 minutos(faltou vírgula) aproximadamente(faltou vírgula) foi 

localizado na esquina da Avenida Angélica e ao ser dada a voz de prisão o mesmo sacou 

de um revolver(faltou acento) calibre 38 e reagiu a tiros(faltou vírgula) sendo então 

cerrado o travado tiroteio, vindo a falecer em virtude dos ferimentos recebidos’.  

O caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos foi instruído 

com relação à morte preparado pela Comissão de Familiares dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos acompanhado de diversos documentos. Recortes de notícia do 

Jornal do Brasil sobre o tiroteio de sete de abril de 1973, guias do necrotério, 

reportagens da revista Veja publicadas em 20/03 e 18/11 de 1992.  
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A revista Veja de 20/05/1992 em artigo de Expedito Filho intitulado Anatomia 

da Sombra divulgou reportagem do ex-agente do DOI-CODI de São Paulo Marival 

Chaves do Canto na qual revelou a ação de ex-militantes que prestaram serviços aos 

órgãos da repressão política durante a ditadura como agentes infiltrados denominados 

‘cachorros’. Entre eles estariam o ex-militante da ALN o médico João Henrique Ferreira 

de Carvalho conhecido como Jota que atuou como agente infiltrado desde 1972, e cuja 

ação possibilitou a eliminação de pelo menos 11 pessoas entre eles vários diligentes da 

organização a partir de 1973. Nessa edição da revista Veja há uma referência direta a 

morte de Queiroz em março de 1973, por exemplo, três integrantes da organização 

foram fuzilados no bairro da Penha, São Paulo, um deles fora contatado por Jota dias 

antes e a partir de então uma equipe do DOI não perdeu seu rastro. O mesmo aconteceu 

com o estudante Ronaldo Mouth Queiroz conhecido como Papa na ALN, morto a tiros 

de metralhadora em um ponto de ônibus da Avenida Angélica.  

Primeiro, investiu junto a um agrupamento da organização na Faculdade de 

Geologia da faculdade de São Paulo onde estudava Alexandre Vannucchi Leme, preso e 

morto em março de 1973. Na mesma escola estudava Queiroz, que antes de ser 

assassinado lhe abriu as portas da ALN em outra faculdade, a de Medicina da USP. Em 

uma ocasião sempre disfarçado de militante, Jair, o agente Jota procurou um estudante 

da faculdade de medicina o Romeu que lhe fora apresentado por Queiroz. O relator do 

caso Luiz Francisco Carvalho Filho procurou por telefone o médico João Henrique 

Ferreira de Carvalho, o Jota, que se recusou a depor e desmentiu informação. O relator 

ainda juntou aos autos reportagem dos jornais Folha de São Paulo, Folha da Tarde e o 

Estado de São Paulo de sete de abril de 1973. Além disso, Luiz Francisco localizou uma 

testemunha do assassinato, o ex-militante da ALN Enzo Luiz Nico Junior, na época 

estudante de geologia da USP, anos depois se encontrou com o amigo e conversando, 

chegaram à conclusão de que ele havia testemunhado o assassinato de Queiroz. Tratava-

se de Paulo Antonio Guerra, também ex-aluno de geologia. Paulo estava no ponto de 

ônibus onde ocorreu a morte de Queiroz e viu por volta das sete horas e 30 minutos três 

homens desceram de uma perua veraneio (ininteligível) com terroristas para desobrigá-

lo de qualquer explicação e impedi-lo de qualquer ação.  

De acordo com o relatório de autoridade militar dirigido ao diretor do Dops de 

São Paulo os agentes teriam apreendido duas armas de fogo, uma em seu poder e outra 

no aparelho localizado nas imediações do local do tiroteio.  Não há referência alguma 
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sobre o exame pericial das armas e nem sobre a perícia no local. Também não foi 

encontrada a foto do cadáver cuja requisição é automática nesses casos. O fato é que 

não se sabe quantos e quais foram os agentes envolvidos no tiroteio. Não se sabe 

quantos tiros Ronaldo Mouth Queiroz deferiu, e se provocou danos. As mãos da vítima 

não foram examinadas. O relator concluiu de que não há prova sólida e concludente de 

que a ação é verdadeira, por outro lado sempre existiu a prova falsa. Pelos registros 

oficiais, o estudante deu entrada o necrotério apenas 15 minutos depois de ser atingido. 

A requisição do exame foi preenchida com o seu nome verdadeiro embora a imprensa 

tivesse informado que ele usava nome falso como Gandhi Ferreira da Silva.  

E a testemunha localizada 23 anos depois disse ter presenciado no mesmo local 

um homem, no mesmo local e data depois associado a Ronaldo. Segundo relator, no 

balanço das evidências contidas nos autos, prevalece o sentimento de que Ronaldo foi 

executado. Não há prova do suposto cerrado tiroteio. O depoimento da testemunha é 

convincente e harmoniza-se com a versão da requerente. O fato de a morte ter ocorrido 

em via pública não impede o reconhecimento legal. O dever dos serviços de segurança é 

deter o infrator e não executá-lo friamente. Poderiam prendê-lo, mas não o fizeram. Na 

Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos o caso 330/96 foi aprovado por cinco 

votos a favor e dois contra. O de Paulo Gustavo Gonet Branco e o de General Osvaldo 

Pereira Gomes em 10 de abril de 1997. Em sua homenagem a cidade de Belo Horizonte 

deu o seu nome a uma rua no bairro do Tirol.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No outro memorial não 

aparece o relatório do Claudio Guerra, não?  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e todas. Sou Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva e vou ler um 

material preparado pelo companheiro do Queiroz, o Lobão.  
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Primeiro tem uma foto do Queiroz na Igreja Bom Jesus de Pirapora em Salto de 

Pirapora São Paulo em um trabalho de campo da geologia em julho de 1970.  

‘Ronaldo Mouth Queiroz, estudante de geologia da Universidade de São Paulo 

USP, Presidente do Diretório Nacional dos Estudantes, DCE Livre, naquela 

Universidade na gestão de 1970 a 1971 foi assassinado em seis de abril de 1973 na 

Avenida Angélica em São Paulo por agentes do DOI-CODI de São Paulo que não 

chegaram a lhe dar voz de prisão baleando a queima roupa assim que o reconheceram 

naquela via pública. Era membro da Ação Libertadora Nacional ALN. Esses dados 

foram extraídos do livro dos presos políticos brasileiros, publicados pelo Comitê Pro 

Anistia Geral dos Presos Políticos no Brasil edição Maria da Fonte Portugal em março 

de 1976.  

Segundo sociólogo Paulo Antonio Guerra, três homens desceram de uma perua 

Veraneio, um japonês, um de aparência forte, outro de barba vestindo jaqueta azul e de 

arma na mão. Um deles disse, é esse, é esse. O de jaqueta azul friamente disparou um 

tiro no Ronaldo que caiu, mas o assassino disparou outro tiro de cima para baixo. A 

necropsia de Ronaldo Mouth Queiroz no IML de São Paulo em 11 de abril de 1973 foi 

feita pelos Drs. Isaac Abramovitch e Orlando Brandão que registraram em tiroteio. 

Sobre as perseguições aos Professores da USP em 1970 extraídos de inúmeros cadernos 

de anotações do Ronaldo.  

Agora perguntamos nós. Agora vou ler uma citação do Queiroz no seu caderno 

de anotação.  

Agora perguntamos nós, essa sensação de idealismo me deixa tão envergonhado. 

Sim, perguntamos nós, onde a defesa dos valores morais onde os Professores mais 

progressistas são expulsos ou presos? Quem denuncia a prisão de Hamburgo da física, 

Sergio da FAU, Eder Sader de ciências sociais, Flavio império da FAU e outros durante 

o ano de 70? Nossos colegas também estão sendo presos arbitrariamente dentro da 

Universidade. Qual o Professor que se incomodou em verificar a situação dos 

universitários presos? Quem aqui se incomodou com o fechamento do CRUSP desde 

68? E, no entanto lá residia 1/3 dos alunos da geologia. A ameaça de cobrança de 

anuidades para a USP ainda persistem. Qual o Professor que tocou no assunto? A moral 

que nos apresenta se esconde no Decreto 777 e na Lei de Segurança Nacional. Essas são 
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as armas de indivíduos que em tempos mais liberais ocultavam-se atrás da demagogia e 

do paternalismo.  

Agora algumas manchetes e notícias de periódicos do futuro imaginadas por 

Queiroz.  

Essas informações foram extraídas também do seu caderno de anotação. 1965, 

do Depois de Amanha. Estudantes contra internacionalização do sul e de Minas Gerais. 

1968, do Próxima Semana, militarização do ensino. Continuando o processo de 

militarização de ensino brasileiro o General Cheira Ratos avança agora contra o último 

reduto civilista em nosso panorama nacional, a Escola de Cadetes de Agulhas Negras. 

Os seus alunos em sinal de protesto entraram em greve não assistindo hoje as aulas de 

tiro de guerra. 1984 da Fetos e Fritos. Protesto contra capital estrangeiro. Estudantes de 

Belém foram às ruas para protestar contra a permissão dada pelo Governo a uma firma 

de capital estrangeiro para fabricar na Amazônia pílulas anticoncepcionais. 

Denunciaram a falta de base legal dessa concessão. Pois segundo a Constituição de 83 

os processos de limitação de natalidade são de alçada da Abortobrás. 1996 do Jornaus 

Brasil. Bomba H não será usada. O Governo brasileiro confirmou que não cogita usar 

arma contra a USP e os estudantes de filosofia que em um ataque de surpresa tomaram a 

cidade universitária. O prédio da Reitoria está totalmente sitiado devido à destruição do 

heliporto. Os batalhões da FP requisitados pelo Reitor Adicon Neto ainda não 

conseguiram atingir o prédio. 2000 do Jornal de Marte. Polícia usa laser para desalojar 

os estudantes do Bloco ZC5.  

Algumas frases selecionadas também extraídas de inúmeros cadernos de 

anotação do Queiroz.  

Seu geólogo, será que esse negócio preto é petróleo? Não se incomode que eu já 

verifico, tem fósforo aí?  

Milicianos armados de metralhadoras e bombas de gás lacrimogêneo intervieram 

na cidade universitária para aprisionar um fogão subversivo que estava aquecendo os 

ânimos.  

Reitor Grama e Silva, governar é abrir estradas e derrubar escolas.  
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Viu só? Até os policiais estavam chorando no enterro do Edson Luiz. Foi o 

vento forte que mudou de direção depois de eles jogarem as bombas de gás.  

O Capitão falou que a gente pode jogar fogo nesses pichadores mentirosos que 

ficam escrevendo ‘abaixo a ditadura assassina’.  

Era um geólogo tão esforçado, mas tão esforçado que aprendeu até psicologia 

para poder estudar melhor o complexo cristalino brasileiro.  

Canção do geólogo apaixonado. Eu te darei a Shell meu bem, e a Petrobras 

também.  

Tão intelectual, mas tão intelectual que não suportava geologia por considerá-la 

um estudo muito chão.  

Atenção turma, atenção. Vocês vão decidir algo importante em minha vida. 

Vocês acham que eu devo continuar como humorista ou é melhor desistir e candidatar-

me a Vereador? Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou.  

Observação, o material original desse texto foi extraído de inúmeros cadernos de 

anotações do Ronaldo que foram preservados e editados por Sidney Mouth Queiroz, seu 

único irmão e recentemente falecido. Havia algumas imagens, aí uma foto em Itu São 

Paulo na pedreira de extração de varvito, no segundo semestre de 1977, um trabalho no 

campo na primeira semana de estudos geológicos em São Paulo, SEGEP. Queiroz é o 

último à direita. É o de camisa escura.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pega sim, dá o foco. Na 

TV não reflete.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ainda falta o de baixo. Sobe um pouquinho, por 

favor. Aí a igreja Bom Jesus de Matosinho em Congonhas Minas Gerais em 1970. O 
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Queiroz é o segundo da segunda fila sentada de baixo para cima e está com chapéu. 

Essa foto é do acervo do geólogo João Jerônimo.  

Nessa foto o Queiroz é o quinto da fila em pé, aparece só o rosto dele no 

trabalho de campo da geologia, provavelmente na Mina de Ouro de Morro Velho em 

Minas Gerais, 1970 provavelmente, o acervo também é do geólogo João Jerônimo. Aí é 

uma imagem da requisição ao IML com o cadáver do Queiroz. O responsável pelo Dops 

se identifica apenas como Romeu. E tem o T de terrorista como a gente pode ver. Essa 

última foto é do Sidney Mouth Queiroz, irmão, ao lado do ipê plantado na USP pelos 

alunos de geologia e a foto registra o evento no começo de 2003.  

É isso.  

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Só complementando informação, no livro 

de Claudio Guerra, ‘Memórias de uma guerra suja’, ele descreve quem teria participado 

do assassinato do Ronaldo. Segundo o livro, em abril de 1973 o Sargento Jair, o 

Tenente da Polícia Militar.  

Em abril de 1973 (faltou vírgula) o Sargento Jair, o Tenente da Polícia Militar 

Paulo Jorge, PJ Fininho, o Policial Civil Ademar Augusto de Oliveira (faltou vírgula)da 

equipe de Sérgio Fleury e Claudio Guerra mataram Ronaldo Mouth Queiroz da ALN 

(aqui deveria ter um ponto) no (No) mesmo mês (faltou vírgula)Freddy Perdigão 

convocou Claudio Guerra para simular que Merival Araujo (faltou vírgula)da ALN 

(faltou vírgula) ter sido morto (teria sido morto) em uma troca de tiros com as forças do 

Governo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Recuperou a foto do João 

Jerônimo? Achou?  

Bom, então vamos começar a tomar os depoimentos dos companheiros que estão 

aqui na mesa. O primeiro depoimento vai ser do companheiro geólogo, Presidente da 
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Associação Brasileira de Geologia atualmente, geologia e engenharia e geologia 

ambiental João Jerônimo Monticelli. Então, com a palavra João Jerônimo.  

 

 

O SR. JOAO JERÔNIMO MONTICELLI – Bom dia a todos. Agradeço a 

oportunidade de estar aqui presente. E vou falar algumas coisas inicialmente, deixar a 

palavra para os meus colegas que estão aqui, o Job e o Amado, e não sei se o Lobão 

também quer falar. Nós todos fomos colegas de escola e na geologia sempre teve uma 

forte participação política no movimento estudantil e eu acho que eu gostaria de 

rememorar alguma coisa para mostrar que o Queiroz era um estudante como nós que 

estamos aqui. Quis o destino que em certo momento da sua vida (faltou vírgula)em 

função de certas angustias política(faltou acento em angústias e não foi observada a 

concordância nominal: certas angústias políticas) que afetava todos nós (faltou 

vírgula)ele desse um passo maior em direção à política na época da ditadura. E se fosse 

uma época de democracia(faltou vírgula) muito provavelmente as coisas teriam 

acontecido muito diferente (não foi observada a concordância nominal: as coisas teriam 

acontecido muito diferentes). Então, eu fui morador do CRUSP na época junto com o 

colega Job, em 68, temos toda uma história dessa época muito importante para o país e 

tudo, e nessa época nós, em 68 a 71(faltou vírgula) quando nós estivemos na escola, foi 

uma época sempre entre estudar e fazer certas atividades políticas. Eu tive o 

privilegio(faltou acento: privilégio) (faltou vírgula)como vocês podem ver nessa foto, 

de o Queiroz sempre escolher ou participar de grupos de trabalho em que eu estava 

presente, então, em trabalho de campo para ter ideia, foram 15 ou 20 dias em que esse 

grupo como Professor, são cinco estudantes e um Professor, nós ficávamos fazendo 

mapeamento geológico nessa região perto de Sorocaba, (aqui é ponto e não vírgula) 

então você imagina o que é um convívio de pessoas durante 15, 20 dias junto 

(concordância nominal: pessoas juntas e não junto) . Acho que a gente tinha folga no 

sábado ou no domingo, ou só domingo que o Amado ia jogar baralho, gostava muito de 

jogar baralho. Nunca me esqueci dessa época dos jogos nossos de baralho. E o Queiroz 

então, e vocês estão vendo nossas fotos, participou dos nossos trabalhos de campo de 

(ininteligível) iniciando um trabalho em prol de uma polícia e de um sistema de 

segurança que tem que ser mudado e tem que voltar a ter um sistema mais democrático. 
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Eu queria dizer que eu lembrei aí, o Queiroz foi Presidente do DCE em 70, 71 em uma 

época muito difícil. Eu me lembro bem que eu me envolvi com o DCE, fui candidato a 

um Conselho Universitário na época, que foi um arranjo político que o DCE fez e que 

liderou na época. E eu me lembro muito bem à (aqui não tem crase) dificuldade tinha de 

se fazer reuniões organizadas por estudantes. E a dificuldade era tão grande, o medo era 

tão grande de se fazer qualquer assembleia, reunião, e eu lembro que nós conseguimos 

fazer uma reunião, estava conversando com a Amelinha, que foi na FAU, trazer um trio 

de câmara de música clássica de Capivari que se apresentou e que foi promovido pelo 

DCE. Tinha muita gente no auditório e aí o pessoal da FAU falou que pode ter certeza 

que metade são policiais que nós estamos aqui investigando. Depois nós passamos por 

outro processo também de discussão na época do DCE quando teve o jogo Brasil 

Uruguai na época de 70, e ficamos naquela angustia que o movimento estudantil passou, 

torce para o Brasil, não torce para o Brasil, e nós resolvemos, eu quero contar isso aqui 

porque eu fiquei encarregado de montar na geografia aparelhos de TV para assistir o 

jogo. E fizemos alguns cartazes que iam ter 20 aparelhos de TV. Apareceu uma 

quantidade de estudantes espantosa para assistir, nós tínhamos dois aparelhos de TV só 

montados, e foi um evento muito importante, eu me lembro que nós conversando 

depois, que era o seguinte, nós estávamos fazendo um grande desafio, vocês não 

imaginam o que era a ditadura. O desafio era fazer o evento organizado e para os 

estudantes. Organizado pelos estudantes e para os estudantes era um desafio dentro da 

USP, enorme. E a gente fez uma análise, eu me lembro do Queiroz conversando comigo 

sobre isso, como a gente poderia evoluir mais politicamente em outros eventos assim 

para frente. Eu queria deixar aqui então só registrado isso, eu me lembro bem, nós 

estamos aqui três colegas do Adriano na época, eu acho que o Amado também morou 

no CRUSP, eu me lembro do Lobão falando de a gente ir para o CRUSP para morar. O 

que significou o CRUSP, que era o Conjunto Residencial da USP para nós que eram 

alunos que viemos do interior e viemos morar em São Paulo. A geologia, eu comecei o 

curso em 68 e morava em São Caetano do Sul na casa de uma tia. Eu tinha que pegar o 

trem até a Glete, que a geologia era na Glete perto dos Campos Elíseos, e quando a 

geologia mudou para a Cidade Universitária, eu tinha que sair de São Caetano do Sul 

até a Cidade Universitária. Trem depois ônibus. Quando eu fui morar no CRUSP aquilo 

foi um alento. Eu fui primeiro morar no bloco B, eu nunca me esqueço. E tem um outro 

fato interessante para contar, que fica para outra etapa. E depois nós fomos para o G. eu 

e o Job moramos juntos, com os outros colegas e no final de 68 eu acho que em 
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dezembro uma coisa assim, nós fomos invadidos, eu me lembro que vi o Queiroz fora 

do CRUSP, tenho a visão dele ainda, ele acompanhando o ônibus de fora, nós fomos 

detidos e ficamos um dia, 24 horas antes de ser detidos, e ali nós perdemos a 

oportunidade de ter uma residência estudantil.  

Eu trabalhava, dava aula como o Job e o Amado para se sustentar, e aquilo foi 

um baque nosso nas finanças violento. Todo mundo foi para um canto e nunca mais 

voltamos a morar no CRUSP, no conjunto residencial que ainda hoje, funciona 

precariamente. Tinham outras coisas para por, Deputado e colega, mas eu deixo para 

depois falar. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Job.  

 

 

O SR. JOB DE JESUS BATISTA – Bom, não havia preparado nenhum 

material para fazer apresentação, mas só queria dar um depoimento rápido da 

convivência nossa com o Queiroz, que apesar de o Queiroz ter entrado um ano antes, 

depois ele quase que assumiu a nossa turma e estava fazendo o resto do curso com a 

gente. Então, ele estava mais identificado com a nossa turma do que com a turma do 

curso anterior. E eram pelos depoimentos e pelas exposições, o Queiroz era um colega 

espetacular, a par de sua militância política ele gostava muito de geologia, participava 

das discussões, das aulas. Ele era da turma do fundo nas discussões, e particularmente 

ele gostava muito da música popular beirando o brega, e ele particularmente vibrava 

quando tocava essas músicas. E eu fiz até um recurso contra o Instituto de Geociências 

da USP porque eles queriam me obrigar a fazer uma disciplina optativa que era 

sedimentologia, e aí eu tinha terminado todas as disciplinas e eles queriam me obrigar a 

fazer essa também, eu achava que não queria fazer e entrei com recurso. E o Queiroz até 

foi comigo na época. Falou, eu redigi o recurso e a gente vai falar com o pessoal do 11 

de Agosto aqui no Largo São Francisco para eles darem uma analisada, ver se está tudo 

ok, e aí vieram comigo no fusquinha que eu tinha na época, nós viemos aqui para o 11 
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de Agosto junto com o pessoal do centro acadêmico para dar uma melhorada no recurso 

e depois felizmente o recurso teve uma decisão favorável. Eu estava querendo fazer a 

disciplina e o pessoal da USP não dava um jeito. E aí com esse recurso eles disseram 

que eu podia me formar sem fazer a disciplina, e que foi até melhor do que eu estava 

prevendo. E isso com a ajuda do Queiroz. Eu lembro muito bem que nessa época a 

gente veio para o 11 de Agosto aqui e o Queiroz aproveitou e levou um material para 

divulgação na USP, e no meio do caminho a polícia estava fazendo uma blitz e 

revistando todo mundo, aí ele saiu do carro, pegou o material e saiu. Se a gente tivesse 

sido pego naquele dia também nós dois estaríamos em situação já bem delicada. Mas aí 

ele saiu, eles revistaram e não tinha mais nada, aí fui embora para a cidade universitária 

e depois ele foi de ônibus e a gente acabou se perdendo. Mas o Queiroz gostava muito 

da geologia, e se identificava bastante até com os velhos guerreiros. Ele não era da 

mesma turma de geologia, tinha muito bom humor, era muito prestativo. Quando 

alguém precisava ele não negava esforços para tentar resolver. Como eu falei, meu 

depoimento é bem rápido, e está registrado na Comissão da Verdade. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amado Mota, 

companheiro de classe do Queiroz.  

 

 

O SR. AMADO MOTA – Igualmente ao Job eu também não preparei nada. 

Não pensei que viria para a mesa, mas foi o que o Jerônimo falou, era um companheiro 

prestativo, era um estudante e um companheiro prestativo para todas as ocasiões. Era 

meu companheiro de química que me (ininteligível) e infelizmente perdemos o 

companheiro muito cedo. E infelizmente foi uma época que só temos a lamentar.  
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O SR. JOÃO JERÔNIMO MOTICELLI – Eu, durante a minha fala eu 

lembrei de um assunto que eu acho que é interessante para saber o que era a repressão e 

como estava se desenvolvendo as coisas, acho que depois de 1970 que as coisas ficaram 

muito complicadas mesmo. Eu morava em uma república na Vital Brasil com a Rua 

Camargo no Butantã, onde hoje é a padaria Estrela. Era uma república só de estudantes 

de geologia. Ela durou mais de 30 anos a república ali. Eu acho que agora que não tem 

mais, mas durou mais de 30 anos. E essa república, nós no ano de 70, 71, nós 

começamos a abrigar a noite o pessoal que já estava na clandestinidade, dentre eles o 

Queiroz. Então, eu me lembro bem, o pessoal dormia uma noite. E ali nós tivemos 

oportunidade, eu não vou citar nomes, de vários colegas, alguns que inclusive depois 

foram mortos. Não só o Queiroz que passaram por lá.  

O Queiroz passou lá, fez contato comigo e foi dormir lá uma noite, e uma 

semana ou algumas semanas depois, a memória, eu já não me lembro mais, eu estava 

chegando junto com outro colega, abrimos a porta, subimos a escada, quando 

terminamos de abrir a porta vários policiais empurramos esse colega para dentro do 

apartamento, tomamos um sopapo no pé do ouvido, e esse colega já veio com a 

fotografia do Queiroz e de outra pessoa para perguntar se o Queiroz estava lá e se nós 

estávamos dando abrigo. E entre pé do ouvido disseram, se vocês estiverem dando 

abrigo... E eu falei, não está, pode revistar. E já revistaram naquele célere sistema, a 

porta aberta já dando sapatada, se vocês estiverem com ele assim vocês vão também 

responder a gente. E nós ficamos assustados, imaginem o susto que você leva em uma 

coisa dessas, e lembrar o seguinte, nós éramos jovens de 22, 23 anos, o Queiroz morreu 

com 25 anos. Veja que terror, hoje temos filhos. E nós não sabíamos avaliar o momento 

político. Nós sabíamos um pouco. Nós conhecíamos um pouco os mais velhos que 

também não souberam avaliar muito bem esse momento, mas enfim, era o brio da 

juventude, e o que eu queria comentar era isso. Eles saíram da república e nós já vimos 

àquela série de veraneios, e todo mundo ficava apavorado quando vinham as veraneios. 

Nós já sabíamos nessa rua fatídica aqui, nós já sabíamos todas essas histórias onde que 

eram torturados, onde foram mais tarde torturados alguns outros colegas e depois o 

apavoramento. Então, não é estranho a gente saber como o Queiroz foi fuzilado. Eles 

tratavam todo mundo, invadiam todo mundo na cacetada, na porrada e continuaram 

fazendo isso por muito tempo. Sei que depois a nossa república ficou em observação 

muito tempo, sei que depois eu foram procurados pelo Foro de Capivari para dizerem, 
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veio sua ficha para cá, mas nós respondemos que você é de boa família. Sabe? Sua ficha 

está aqui conosco e veio um pessoal aqui investigar. Investigar o que? Investigar 

coisinhas que hoje são completamente insignificante dentro de uma democracia. Muito 

obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, alguém gostaria de 

fazer alguma intervenção? Pergunta? Complementar algum depoimento? 

Eu não tenho por hábito intervir nesses depoimentos, mas eu vou falar algumas 

coisas. O Queiroz foi o companheiro lá da zona leste, sua família morava na Rua na 

Vila Matilde próximo a Igreja dos Olivetanos, a Amelinha Teles e depois do Paulo 

Guerra, colega da geologia ter testemunhado a pedido do colega Enzo Nico Junior 

ajudou a instalar o processo do Queiroz na Comissão de Mortos e Desaparecidos para a 

família. O Sidney era vivo, a mãe do Queiroz era viva e foi muito importante o trabalho 

que o Sidney e o Paulo Guerra fizeram. E a Amelinha compilou esses documentos 

sintetizados pelo Sidney já falecido.  

O Queiroz, eu entrei na geologia em 1969 na Glete, o trote, a recepção aos 

calouros foi lá na Glete. O Queiroz, o Lobão ainda estava solto, o Lobão estava na 

escola, o Queiroz também, e em seguida, o trote foi na Glete, mas na antiga Faculdade 

de Geologia na Alameda Glete, mas depois o primeiro ano já foi no Campus da Cidade 

Universitária, onde eu conheci todos esses companheiros aqui. João Jerônimo, Amado, 

Job, Frazão, e depois veio à nova geração do Alberto Afonso Lázaro, Alexandre 

Vannucchi, e outros tantos.  

O Queiroz quando aparece aí no currículo do DCE em 1969, 70, todos 

praticamente centros acadêmicos estavam fechados. O Queiroz com outros 

companheiros e com aquela força e aquela persistência dele fez a reorganização de 

todos os centros acadêmicos, constituiu uma direção provisória ao DCE e começou um 

trabalho, tanto que ele era Presidente no início da construção, mas Presidente era um 

nome honorífico, na verdade era Colegiado enquanto ele esteve vivo, enquanto teve 

condições mesmo quando ele foi para a clandestinidade, ele não abandonou a 

organização do trabalho estudantil, ele fez a organização dos centros acadêmicos 
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mesmo àqueles que estavam fora do campus. Medicina, o contato com a GV, com todas 

as unidades dentro e fora do campus. E o Queiroz pela sua (ininteligível) popular como 

morador da Vila Matilde lá da Chácara dos Olivetanos, ele tinha todo o contato com 

vários segmentos populares. Ele rodava o material, por exemplo, em São Matheus, ele 

tinha uma organização muito grande da igreja católica ligada à teologia da libertação na 

organização da Igreja da Resistência na zona leste, fazia relação com os sindicatos, foi 

um grande quadro político. Quando a Oban, vocês estavam na escola quando a Oban 

cercou a escola e o Enzo e o Queiroz com a ajuda dos companheiros lá, eles estavam na 

biblioteca quando a Oban chegou,  e o Enzo conseguiu alguns aventais, eles fugiram, aí 

a Oban cercou a geologia e o Queiroz e o Enzo foi embora definitivamente da escola. 

Lobão já estava preso. Então, eu acho que tanta coisa. O Alberto está aqui e eu não sei 

se ele vai ter condições de depor. O Alberto foi um grande companheiro, amigo do 

Queiroz, morou uns dias com o Queiroz antes de sua morte. Então, eu acho que o 

Queiroz, talvez a gente não esteja fazendo uma audiência à altura do que foi a 

participação política do Queiroz. Eu acho que o Queiroz ainda não foi conhecido pela 

Comissão Nacional de Anistia, por exemplo, ainda mais que ele não tem familiares 

vivos, os colegas dele, eu acho que nós devíamos nos organizar juridicamente pelo 

menos para que houvesse uma reparação política, porque como não tem família não tem 

reivindicação, então nós é que temos que nos organizar e essa reparação política do 

Estado brasileiro perante uma pessoa tão importante queria uma contribuição. Agora 

surgiu essa versão do Claudio Guerra. O Ivan Seixas andou mais próximo dos 

jornalistas e do Claudio Guerra, e o Claudio Guerra anda até aqui em São Paulo, 

tentando levantar gente que queira depor como o Queiroz e os outros companheiros 

foram executados aqui. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu só não 

acho que a gente pode ficar fazendo essa ressalva que eu acho um problema que diz o 

seguinte, o Queiroz era um estudante de geologia como todos os outros, e ele por conta 

das circunstâncias da época e tal, ele foi para a luta armada. O Queiroz nunca teve 

nenhuma dúvida do que ele queria na vida, do que ele, era uma pessoa que era um 

grande quadro político, mas ele tinha uma grande compreensão do momento político 

que ele vivia, inclusive dessa questão da luta armada.  

Todas as pessoas de todas as faculdades que hoje são profissionais, o Belizário, 

Luiz Eduardo Greenhalgh era da Faculdade de Direito, pessoal da Medicina, todo 

mundo sempre se refere ao Queiroz com muito respeito. Era mais ou menos isso.  
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O Queiroz morou muito tempo na minha casa. Eu era casado, morava na Mooca, 

recém-casado e o Queiroz passava semanas e semanas na minha casa na Mooca, nós 

morávamos praticamente juntos, ele ficou muito tempo morando na minha casa. 

Tínhamos relação de irmãos. No fim da vida que ele alugou um pequeno quarto lá na 

Avenida Angélica que o Alberto Alonso Lázaro chegou a morar com ele nos últimos 

dias antes de ele ser executado.  

Ele deu uma enorme contribuição embora a morte do Alexandre tenha sido antes 

da dele e o nome do DCE tenha recebido o nome do Alexandre, o Queiroz eu não tenho 

dúvida nenhuma em dizer que ele foi um grande organizador da resistência 

principalmente depois do período de fechamento do CRUSP, depois do fechamento dos 

centros acadêmicos. Tinha uma capacidade de organização cultural absurda. Além do 

texto que ele escrevia, dos poemas, dos fanzines, uma contribuição histórica. E o teatro, 

o grupo de teatro da Medicina que era coordenado pelo (ininteligível) João Jerônimo, 

Mané, Amado, Job e toda aquela geração que nós herdamos. Vocês são os 

sobreviventes e o Brasil agradece principalmente a coragem que vocês tiveram em vim 

depor aqui hoje. Muito obrigado.  

 

 

O SR. ISRAEL – Oi. Meu nome é Israel, sou de Limeira. Eu queria saber se o 

Ronaldo teve alguma função específica dentro da ALN. As ações práticas ou alguma 

coisa ligada no sentido de ação mesmo. Ele tinha como função fazer tais e tais ações.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos os dossiês, nós 

não temos aqui a parte das acusações policiais, mas o Queiroz foi membro da ALN sim. 

Agora, quais as acusações que estão no processo contra ele, isso aí é uma parte que a 

polícia que levantou e fez as acusações. Nós não temos dados sobre isso. Mas ele era da 

ALN sim.  

Mais algum esclarecimento? 
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Eu posso te passar além dos dossiês que nós lemos aqui, podemos dar mais 

alguns elementos. Você pode também ter o livro do Caio Tulio Costa, o ‘Cale-se’, que 

fala bastante do Ronaldo Mouth Queiroz.  

Ele desempenhou funções importantes junto a ALN aqui em São Paulo. Segundo 

o dossiê desde 1969 no movimento estudantil, ele tinha contato com a ALN.  

A sessão está encerrada. Obrigado.  

 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia a todos. Estamos 

dando início a mais uma sessão da Comissão da Verdade, hoje com a recuperação da 

memória da biografia do Tenente Aylton Mortati. Então, duas pessoas muito próximas 

dele vão fazer depoimentos dentro da organização que a Comissão da Verdade de São 

Paulo fez, que se organizou na recuperação da memória e da biografia das pessoas que 

nasceram no Estado de São Paulo, militaram no Estado de São Paulo e morreram, 

desapareceram. Ou oriundas do Estado de São Paulo e morreram em outras regiões do 

país. Então, hoje nós vamos abordar o caso Aylton Mortati, nascido em Catanduva, 

desaparecido político brasileiro cuja data desse anúncio ocorreu em 04/11/71. Então, 

sem mais, nós vamos descer a tela, apresentar o resumo, o memorial do Aylton na tela e 

aí vamos passar aos depoentes.  Para efeito até de gravação, vou ler.  

Dados pessoais: Aylton Adalberto Mortati. Data de nascimento: 13/02/46. Local, 

Catanduva. Brasil. organização política, MOLIPO, Movimento de Libertação Popular. 

Dados biográficos: Aylton estudou até o ensino médio em sua cidade natal, Catanduva. 

Transferiu-se para São Paulo para fazer Direito na Universidade Mackenzie, onde 

também era conhecido como Tenente, posto que era aspirante a Oficial e frequentava as 

aulas do ensino farda do CPOR, Centro de Preparação De Oficiais da Reserva. Além 

disso, era pianista e faixa preta de caratê.  

Preocupado com as questões políticas do país e engajado politicamente, 

participou ativamente do movimento estudantil, tendo sido preso em outubro de 68 

quando do 30º congresso da ONG em Ibiúna. Por essa época ingressou na ALN usando 

o codinome de Humberto em homenagem ao seu pai. Na ALN teve posição destacada 

participando do sequestro do avião Boeing da Varig em 04/11/69 juntamente com Rui 

Carlos Vieira Berbet e mais sete companheiros.  
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Essa aeronave foi desviada para Cuba. Uma vez nesse país realizou o 

treinamento militar em guerrilha retornando ao Brasil clandestinamente em 1971, agora 

como militante do MOLIPO. Mesmo quando teve sua carta patente de Oficial da 

Reserva caçada pelo General Emilio Garrastazu Médici, então Presidente do Brasil. 

dado sobre sua prisão e desaparecimento. 

Aylton acabou por ser preso por agentes do DOI-CODI em São Paulo no dia 

04/11/71 na Rua Cervantes número sete na Vila Prudente em São Paulo. Segundo dados 

do dossiê da ditadura, mortos e desaparecidos políticos a prisão de Aylton nunca foi 

assumida pelos órgãos de segurança e seu nome entregue na lista de desaparecidos 

políticos do Anexo Um da Lei de 9140/95. A mãe de Aylton, Carmem Mortati viveu os 

anos de 70 e 71 sob constante ameaça. Ela recorreu ao advogado Virgilio Lopes para 

defender o seu filho. Virgilio chegou a encontrar uma certidão de óbito em nome de 

Aylton Adalberto Mortati, casualmente, sob uma mesa da 2ª Auditoria Militar do 

Exército. Ao tentar ler o documento foi preso e interrogado nas dependências do DOI-

CODI, quando tentaram ‘convencê-lo de que seu cliente nunca havia sido preso’. A 

Justiça Militar a época que Aylton foi morto, presos políticos denunciaram ele ter sido 

torturado no DOI-CODI em São Paulo e desaparecendo desde então.  

Em 1975 novas denúncias são feitas por presos políticos sobre prisão, tortura e a 

morte de Aylton dessa vez na OAB. Nos arquivos do antigo DEOPS no Paraná, sua 

ficha foi encontrada em uma gaveta reservada para ‘falecidos’. Em 1993 o relatório do 

Ministério da Aeronáutica aponta que Aylton foi morto em 04/11/1971. Agentes 

policiais, presos por agentes do DOI-CODI de São Paulo. Providências posteriores, 

após ser revelada a existência da vala clandestina do Cemitério Dom Bosco no bairro de 

Perus em São Paulo, foi instalada a CPI da Câmara Municipal para investigar tal fato. 

Em Perus foram encontradas ossadas de diversos militantes que resistiram ao regime 

militar, tais como Luiz Eurico Tejera Lisboa, Marcelo Teixeira, Alex Xavier Pereira, 

Sonia Maria Lopes de Morais e Joaquim Alencar Seixas, entre outros.  

É praticamente certo que os restos mortais de Aylton Alberto Mortati também ali 

foram enterrados clandestinamente por agentes da ditadura. Em 2011 segundo matéria 

do jornal Folha de São Paulo a polícia de São Paulo iniciou o processo de uma série de 

identificações de ossadas exumadas do Cemitério de Perus. Dentre elas provavelmente 

estará a de Aylton que aguarda a identificação do IML, Instituto Médico Legal de São 
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Paulo e do INC, Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal para a 

comprovação através de exames de DNA.  

Bom, vamos sem mais delongas suspender o telão. Primeiro fala o Dr. Virgilio e 

depois os seus colegas, companheiros, amigos caso se sintam dispostos.  

Dr. Virgilio, muito obrigado pela sua luta como todos os advogados. E vamos 

trabalhar para que o prédio da Auditoria Militar seja tombado e seja transformado no 

Memorial da Resistência. É muito importante os advogados de São Paulo que resistiram 

e participaram na resistência da ditadura, tem o direito de transformar aquela casa de 

horrores em uma dependência histórica dos sítios da memória, (ininteligível) com a sua 

capacidade de articulação da inteligência contribua com essa campanha. É muito 

importante que aquele prédio seja devolvido para o povo brasileiro com aspecto 

pedagógico de transformação desses logradouros que aconteceram tantas barbaridades 

em volta. Muito obrigado por tudo e pela sua disposição. Muito obrigado.  

 

 

O SR. VIRGILIO LOPES ENEY – Com relação ao prédio da Auditoria 

militar, eu concordo integralmente que ele seja transformado em uma espécie de 

memorial da repressão. Era inicialmente o prédio da Auditoria militar no térreo, no 

porão morava o Juiz da 2ª Auditoria, o Dr. Nelson. Ele morava lá e falava, não sei o 

que, morava pertinho, ao lado de onde era o Teatro Bandeirantes, ali também tinha uns 

apartamentos que também morava gente da Auditoria. E ali tinha até a sala dos 

advogados presos. E dos presos então. Com relação à Aylton, eu fui procurado lá por 71 

mais ou menos, faz muito tempo e não me lembro de tudo, por sua mãe no meu 

escritório. Ela chegou e pediu, e ela foi muito justa, enérgica e falava, talvez eu nunca 

mais veja ele, mas eu queria saber do seu corpo. E ela foi uma figura sensacional porque 

ela foi atrás de todo mundo. Estivemos até com o Cardeal de São Paulo com a história. 

Mas era meio complicado na época, como deve ser até hoje. Falava para o Cardeal e ele 

queria provas. Se nós tivéssemos provas, nós não precisaríamos fazer nada. Nós iríamos 

para a suíça e estaria aquela beleza. Mas nada disso. Na cidade de Catanduva de onde 

ela era tinha um Delegado na época, (ininteligível) Jorge que era de Catanduva. Ela 

procurou o Delegado e tudo, e pediu. E foi um Delegado Civil bem importante. E 
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acredito eu que não era ligado à repressão, não era nada. Apesar de que ele foi do 

DEOPS, mas 30 anos antes de ela procura-lo. Ela queria o corpo do filho e nada. 

Também na repressão, os repressores alguns deles gostavam de certos agrados da 

família, agrados dos advogados. Ás vezes apareciam dizendo que o Aylton foi visto 

preso em Fortaleza no Ceará, e temos direito disso, daquilo, e sempre pediam alguma 

colaboração. E ela foi vítima desses pedidos de colaboração dos chamados e benditos 

repressores por bastante tempo. Tenha achado na Auditoria e aí a tipificação legal fica 

meio complicada. (ininteligível) isso não houve. O furto também acredito que não, a 

subtração, eu sei que apareceu no meu bolso na saída da Auditoria o atestado de óbito 

dele firmado pelo ilustre médico Chibata. Na época a minha preocupação era ele. Ele 

estava na relação de presos. Tinha outro que eu esqueci agora, não deu para lembrar, 

mas na época eu sabia.  

Na saída da Auditoria eu fui preso pelo Sargento Roberto que estava por lá que 

ele era funcionário da Auditoria. Acabei até sendo processado e fui absolvido no 

Supremo Tribunal Federal, isso lá por 74, 75. E eles ignoravam completamente a prisão, 

o desaparecimento do Aylton, tanto que ele foi julgado na Auditoria militar de São 

Paulo e eu fiz a defesa. E eu lembro muito bem que eu disse que eu defendia uma 

sombra, e uma sombra me defendia naqueles tempos difíceis. Era mais ou menos isso 

que eu tinha que dizer.  

A mãe me procurou sempre, algumas vezes a tia. Ela tinha um pensionato para 

moças universitárias na Rua Rafael de Barros. Andando um pouquinho, digamos 

andando a pé, sem correr, em um minuto e meio estaria no DOI-CODI, na Oban, na 

Operação Bandeirante. E ela me falava, e eu falei isso para o Juiz que era metido a 

católico, falava isso para eles lá, que ás vezes de noite ela ouvia o filho chamando. Mas 

eles pouco ligavam para isso. E eu fui algumas vezes no pensionato, inclusive ela 

cozinhava muito bem, a comida dela era perfeita. Almocei com ela, com a tia e com 

todos. Era isso que eu queria dizer.  

Fui uma vez quando acharam os corpos lá no Cemitério de Perus eu fui 

chamado, mas eu não posso dizer nada se ele estava enterrado, não estava, se os corpos 

eram deles, se não eram. Isso é coisa do DNA e eu não entendo.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor Virgilio, mas esse 

documento da Auditoria, explica um pouco melhor. O que estava escrito lá? Constava 

como preso? 

 

 

O SR. VIRGILIO LOPES ENEY – Não. O atestado de óbito constava que ele 

tinha morrido, assinado pelo Chibata, e morto de causas naturais. Eu não sei como a 

morte pode ser natural, mas a dele foi natural. Estava lá no atestado de óbito. E ao lado 

tinha uma relação de pessoas presas. E eu fui denunciado e tudo porque furtara isso. É o 

termo que eles usaram. Subtraíra documento público da Auditoria, que eram esses 

presos.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa relação não apareceu no seu bolso? 

 

 

O SR. VIRGILIO LOPES ENEY – A relação apareceu no meu bolso também.  

Sobre isso tem um livro, é do Nilmário Miranda, se chama ‘Os filhos desse 

solo’. Ele registra mais ou menos as coisas. E nos meus processos, pena que eu não 

soube e também não tenho porque eu sou vítima da arquiteta que reformou o meu 

apartamento e sumiu todas as coisas e inclusive os meus milhares de livros. Mas tinha 

isso, que eu furtei isso e que era depoimento fatal, crucial para a repressão. E que não ia 

ser muito crucial porque nunca apareceu em outras coisas.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia. Eu queria 

cumprimentar o Virgilio e agradecer a disposição dele de vir aqui para dar esse 

depoimento a respeito do Mortati, e eu sou membro da Comissão da Verdade, mas 

também sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. E houve 

um determinado momento que nós tivemos uma pesquisa. Nós tivemos oportunidade de 

fazer uma pesquisa nos arquivos do DEOPS. E lá nós encontramos uma requisição de 

exame que é encaminhada para o Instituto Médico Legal que teria encontrado o corpo 

de um desconhecido nos baixos do Viaduto Bresser próximo a Rua Pires do Rio, um 

cadáver de cor branca aparentando mais ou menos 25 anos, masculino.  

Bom, o que chamou a atenção nossa e nós guardamos esses documentos na 

pasta, nos temos uma pasta para cada morto e desaparecido, nós temos 526 pastas, o que 

nos chamou a atenção para esse documento é que ele é assinado, ele é datado de 14 de 

novembro de 1971, portanto o Mortati havia sido sequestrado. Se morto não sabemos, 

mas sequestrado com certeza. E quem assina o documento é o Dr. Davi dos Santos 

Araujo que é da 36ª Delegacia, ou seja, da Operação Bandeirante. Isso chamou a 

atenção de que como é que o Dr. Davi dos Santos Araujo, o Delegado de polícia é 

conhecido desde a época como torturador e o que esse homem estava fazendo na 36ª 

aqui na Tutóia mais próximo do Paraíso, e esse cadáver foi encontrado aqui. Ele 

andando pela rua, encontra um cadáver?  Ele era conhecido como Capitão Lisboa 

também, mas era um codinome. E eu queria que esse documento fosse entregue a 

Comissão da Verdade e que a Comissão da Verdade ouvisse o Dr. Davi dos Santos 

Araujo, porque ele deve saber o que foi feito do cadáver do Mortati. Pelas indicações do 

IML esse corpo teria ido para Perus, e aqui fala que ele teria, as vestes seria um paletó, 

uma calça de caxemira escura, camisa de algodão escuro. Aqui o que fala é isso. Esse 

corpo encontrado no dia 14 de novembro, no dia 16 de novembro foi para Perus pelos 

dados desse documento aqui, que é de número 5596 e tem, esse aqui não chega a ter um 

T, porque geralmente esses documentos tinha um T de terrorista. Mas como ele é 

desconhecido, eles não puseram o T de terrorista. O que dá para entender é que eles 

queriam tanto esconder o cadáver como é feito hoje. Nós não sabemos o que foi feito 

dos restos mortais do Mortati, o que aconteceu com eles. Nós, aqui fala que foi fichado 

e fotografado, mas nós não encontramos. Só encontramos esse documento que deveria 

estar no IML inclusive as fotos. Mas então o que a gente pede enquanto familiar de 

desaparecido, eu quero trazer a memória porque a Comissão da Verdade é muito 
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necessária, mas ela chegou muito tardiamente. Então, muitos dos depoentes, muitos dos 

testemunhos oculares, muitas vítimas estão morrendo e a Dona Carmen foi uma delas. 

A Dona Carmen foi uma mulher que sempre falou do filho. O Aylton Mortati era filho 

único e ela falava com muito orgulho do que ele fez, e do que ele sonhava. Ela não era 

uma mulher política. Ela é uma mãe.  

Eu conheci essa mãe, ela ia muito nas reuniões com a gente, participava muito. 

Eu acho que tem que fazer uma homenagem a Dona Carmen Mortati. Ela falava muito 

no Dr. Virgilio. Ela tinha aquela esperança de que a Comissão de Familiares e o Dr. 

Virgilio iam encontrar os restos mortais do Mortati. Então, eu aqui pensando nela eu 

queria fazer o pedido que eu acredito que se ela estivesse aqui hoje, ela faria. Vamos 

trazer para ser uma testemunha ou para falar sobre o Dr. Davi dos Santos Araujo. 

Vamos pedir ao IML onde está essa ficha, onde está essa foto? Nós descobrimos que 

esse FF significa fichado e fotografado. Esse cadáver foi fichado e fotografado.  E a 

gente precisa disso urgente enquanto tem testemunhas. Hoje tem o José Victor que 

conheceu, tem o Mortati. Então, nós ainda temos testemunhas que podem falar, essa 

foto é dele. Então é isso que eu queria pedir aqui. O documento está aí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Sr. pode ficar mais um 

pouco com a gente? Vamos lá. Vamos então passar a palavra para o Renato Martinelli 

que é colega do Aylton do Mackenzie, está com os outros dois amigos, companheiros 

da época que é o José Vitor e o Jun Nakabayashi, mas quem vai falar pelo grupo é o 

Renato Martinelli. Renato, faça um depoimento.  

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Inicialmente eu queria falar um pouco 

sobre a conjuntura em que eu conheci o Aylton, Adalberto, tenente. A universidade 

Mackenzie em 1965 quando começamos a estudar lá na Faculdade de Direito, se 

caracterizava por ser um núcleo de intelectuais, Professores, Reitores, que a principal 

característica era o conservadorismo. Era um núcleo de apoio forte a ditadura civil 
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militar que havia se instaurado no país em abril de 1964, apoiava a ditadura, de todas as 

formas. E era um núcleo intelectual sobre o ponto de vista político de apoio ideológico, 

a ditadura civil militar.  

Então, nós estudantes do Mackenzie, havia anteriormente a 64 havia uma 

política entre os estudantes, um centro acadêmico progressista, mas a partir de 64 surgiu 

esse grupo de poder aliado a ditadura militar. Mantinha ideologicamente e com 

participação ativa da ditadura civil militar. Então, nós estudantes que estudávamos no 

campus do Mackenzie, obrigatoriamente tínhamos que nos unir. Então, nós tínhamos 

uma unidade de participação do movimento estudantil, porque participar do movimento 

estudantil sem ser estudante do Mackenzie era um ato de extrema coragem, porque lá 

também existiam aqueles núcleos principalmente do ccc, denominado Comando de 

Caça ao Comunismo. Era um núcleo formado de paramilitares, cujo principal dirigente 

era aquele diretor do Largo São Francisco que se tornou Ministro da Justiça. Um 

intelectual de plantão na época. E que tinha ramificações no Mackenzie. Esse grupo era 

um grupo paramilitar organizado, que ao mesmo tempo em que atuava no apoio interno 

no seio da ditadura civil militar, levantando a bandeira do radicalismo de direita, se é 

que pode existir um movimento assim, mas eles eram radicalistas, atuavam no 

movimento estudantil e principalmente atuavam nos sindicatos e no meio artístico para 

amedrontar o movimento estudantil e para amedrontar a intelectualidade brasileira no 

cinema, na música, através de ataques militares, paramilitares. Porque o movimento 

estudantil e o movimento cultural de São Paulo é o primeiro que tinha se levantado e 

tomado às ruas na luta contra a ditadura. Então, nós atuávamos. E nós tínhamos que 

fazer uma frente muito ampla. Então, nós tínhamos uma frente ampla dentro do 

Mackenzie que comportava os alunos de todas as faculdades. Uma frente de centro 

esquerda que ia desde a esquerda radical até os democrata cristão, neoliberais, fascista, 

socialistas era uma grande frente. Era a nossa condição de poder atuar em um 

movimento estudantil em 1965.  

Quando o companheiro tenente entra no Mackenzie, ele entra me parece em 76 

ou 77, ele entra já com essas posições, o movimento estudantil já em um processo de 

radicalização, já ganhando as ruas. É aí que ele entra em contato com a política 

universitária, com o movimento estudantil e com a luta contra a ditadura de tal maneira 

que o companheiro tenente surge na lista, na política estudantil e se forma na luta contra 

a ditadura. Daí a tese que se levanta que a insurgência, a grande causa da participação 
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política em primeira instância e depois já como uma política armada, a grande causa é a 

ditadura. É aí que o tenente surge e é aí que ele vai se formar.  

Em 1968 um grupo do Mackenzie, quatro ou cinco pessoas conversam com o 

Carlos Marighela e se faz um acordo e começa a atuar na ação libertadora nacional. O 

Aylton não faz parte desse grupo. Ele continua dentro do movimento estudantil, mas vai 

ganhando corpo a sua participação, e ele vai participando cada vez mais da luta contra a 

ditadura.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe, você lembra 

quem fez o contrato com o Marighela do grupo do Mackenzie, para entrar na ALN dos 

quatro? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Fomos quatro. Foi o Jun Nakabayashi, 

Agostinho Fiordelisio, Márcio Leite de Toledo e eu, fomos os que fizemos um acordo 

com o Marighela. Fizemos acordo, participamos de algumas ações e fomos destacados 

para treinamento militar, de guerrilha em Cuba. Dentro de um acordo que a ALN tinha 

com o Partido Cubano. Ele continua aqui. O Aylton não vai, continua aqui meditando, e 

aí começa já a meditar no movimento político armado. Quer dizer, o movimento 

estudantil se forma na luta contra a ditadura, e na medida em que a ditadura vai 

radicalizando a sua atuação contra o movimento estudantil, o movimento estudantil vai 

se radicalizando e vai aderir à luta armada.  

Bom, eu volto para o Brasil em 1970, posteriormente soube que ele esteve em 

Cuba, mas não tive contato com ele lá.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para Cuba 

quando? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Em 68. Agosto de 68. Fiquei até 1970, em 

maio de 1970 pela ALN e volto pela ALN.  

Bom, o Aylton começa a militar no movimento estudantil e mais...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele chegou lá em 

Cuba em 69 você não encontra com ele? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Não encontro, porque lá em Cuba nós não 

tínhamos contato. Tinha uma chamada compartimentação para resguardar a 

compartimentação. Não sabiam quem estava, quem não estava, para ter uma 

determinada segurança. Então, eu volto em 1970. Não o encontro.  

Ele volta posteriormente, eu conversando com alguns amigos, tem um colega de 

escola que conversa com ele em Santiago, no Chile. Então, ele provavelmente volta ao 

Brasil pelo Chile. Outras indicações de pessoas que estiveram com ele fala que ele 

chega ao Brasil três meses antes da morte. Então, se foi em novembro à prisão, mais ou 

menos em agosto, por aí. Então, pessoas não afirmam, mas conversando com algumas 

pessoas que eu sei que tiveram contato com ele às pessoas dizem, dizem, porque a 

pessoa não quer dar o testemunho, então ela diz que dizem que foi há três meses antes 

da morte e tal. Então, teve contato.  

Conversei com um companheiro que teve contato com o Aylton 15 dias antes da 

prisão do Aylton.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Não tenho essa autorização. Ele diz o 

seguinte, que ele fez uma arrecadação entre companheiros, entre uns cinco ou seis 

companheiros e forneceram uma importância em dinheiro para que ele tivesse uma 

infraestrutura. Mas me chama a atenção e eu perguntei, o que mais ele... Ele tinha 

necessidade de um aluguel de uma casa, alguma coisa para que ele ficasse morando. Aí 

a gente vê a precariedade da infraestrutura que tinha naquela época o MOLIPO, o 

movimento em que ele volta.  

Eu nunca acreditei, cada vez menos acredito nessa tal coincidência que foi 

propalada, que a prisão foi efetuada, uma barreira policial que o prende, nunca acreditei 

nisso, porque todas essas versões nunca se comprovaram verdadeiras. Todas essas 

versões que implicam em coincidência de prisão, não sei o que, são versões que na 

maioria das vezes são apresentadas como uma manobra advensionista, mas, sobretudo 

para esconder que havia traição no seio da organização.  

O que eu chamo de traição? Eu chamo de traição e traidor inclusive para 

diferenciar de uma outra possível situação, eu chamo de traidor um militante de uma 

possível organização que combatia a ditadura e depois de preso por alguma razão que 

não se sabe, ou ameaça, o que se sabe é que a adjuntiva era ou colaboração ou morte, 

principalmente os que vinham com treinamento militar. E o Aylton vinha com uma 

situação que, era uma figura que tinha alguns componentes que a gente tem que analisar 

para entender os tratamentos que a repressão vem com ele. Porque ele era um policial 

do CPOR, portanto ele era um militar. Segundo, ele tinha uma participação aqui em 

1960 em um episódio de uma tentativa de prisão de um companheiro dele, Márcio 

Becke Machado, o companheiro dele está sendo preso na Rua Maria Antonia, em um 

dia de chuva segundo me descreveram, estava sendo preso pela repressão da ditadura e 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



12 
 

ele intervém. E solta o companheiro. Dá um tiro, fere um agente da repressão então 

tinha esse segundo aspecto, ele tinha um combate direto com a repressão em que tinha 

um ferido. E o terceiro, um outro aspecto, não vamos enumerar, mas um outro aspecto 

também é que ele tinha um treinamento em luta guerrilheira. Então, vamos dizer, ele era 

um foco principal, ou pelo menos especial. Era diferenciado. Então, daí a gente fica 

imaginando a sanha, as atrocidades.  

E não acredito nessa prisão. Acredito mais nisso. Naquela ocasião a repressão 

estava sofisticada, eu vivi bem aquele momento, não estava no Brasil naquele momento, 

tinha saído uns meses antes, então tinha sido, escapado de várias situações. Eu sabia 

bem que a repressão estava cada vez mais sofisticada. Agora, a prisão, tortura, o 

assassinato e o desaparecimento do corpo, é uma política que nós vamos ver que 

acontece com vários militantes da luta contra a ditadura, companheiros e companheiras. 

Inclusive com pessoas que compartilhavam. É uma atitude deliberada, idealizada pelo 

Estado ditatorial. E o desaparecimento é um objetivo dentro de uma política deliberada. 

Porque acaba escondendo os verdadeiros patos. Por isso eu não acredito quando vem 

me dizer, outro dia eu vi o caso do ex-Deputado Rubens Paiva, uma pessoa dizendo o 

seguinte, parece que o que houve lá foi um incidente de trabalho. Não. Como que se por 

algum motivo mataram e desapareceram com o corpo. Não. É coisa deliberada. Não é 

ato de repressores insanos absolutamente. É de um Estado insano, que é a ditadura civil 

militar. É deliberado. Portanto, o ato da prisão ilegal, da tortura, do assassinato e do 

desaparecimento do corpo é um ato deliberado. Mas por ironia da história esse corpo 

continua lutando, e nós estamos aqui discutindo um desses corpos. Ele foi à luta, foi 

preso, torturado, assassinado, desaparecido, desapareceram com o corpo dele e ele é 

presente até hoje. Daí eu acho, a minha opinião a respeito da Comissão da Verdade, da 

história, ao procurar investigar a situação dos desaparecidos, vai penetrar no seio, no 

mais profundo da ditadura civil militar, porque através desses atos ela vai mostrar o 

verdadeiro caráter. Essa é a razão do meu apoio a essa Comissão da Verdade, a vocês 

todos.  

Era o que eu tinha a dizer.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Para registro, as investigações que foram feitas ao 

longo desses anos pela Dona Carmem e pela Comissão de familiares e mortos 

desaparecidos, que são agregadas a Comissão da Verdade, o caso de Aylton Adalberto 

Mortati, o que pode ser levantado é que ele chegou ao Brasil vindo do exterior, e na 

organização que ele dividiu inclusive, que era o Movimento de Libertação Popular, 

MOLIPO, ele ficou baseado aqui em São Paulo. E o tenente, como ele era conhecido, 

ele alugou uma casa na Rua Cervantes, número sete. E lá morava o Aylton junto com 

Maria Augusta Tomás, que faziam a fachada como se fosse um casal que morava 

naquela casa. Morava também, mas não aparecia para a vizinhança o José Roberto de 

Almeida Arantes, que era outro integrante da organização que estava aguardando uma 

orientação de para onde ele iria ali naquela casa. Ia ter uma outra tarefa. Ao que tudo 

indica, uma pessoa infiltrada na organização levou a repressão até aquela casa e a 

repressão teria montado uma vigia, uma campana sobre aquele aparelho da organização. 

No dia 04/11/71 a repressão estava muito preocupada porque era a chamada 2ª Semana 

Marighela em que as organizações ALN e MOLIPO faziam ações para marcar o 2º ano 

da morte do líder da ALN, o ex-Deputado Carlos Marighela.  

Eram várias ações que chamavam atenção e que denunciavam a ditadura. O 

Mortati com certeza era comandante de várias dessas ações que já tinham acontecido no 

dia anterior. E a repressão então faz a investida e pelas informações coletadas o Mortati 

teria sido capturado em uma rua atrás, na Rua Cervantes, e a Maria Augusta Tomás eles 

não conseguiam pegar ali. E seguiram na Rua Turiassu quando ela se encontra com 

outro companheiro, que era o Francisco José de Oliveira, o Chico Dialético, a repressão 

avança sobre eles, matam o Chico Dialético e a Maria Augusta mesmo ferida consegue 

escapar. A descrição que foi feita tanto no local quanto aos presos foi que essa investida 

foi comandada pelo Delegado Antonio Vilela, que quando o Chico Dialético cai ferido, 

ele se aproxima e desfere um tiro no rosto do Francisco. Essa foto que a Comissão de 

Familiares levantou realmente mostra uma bala com chamuscamento no rosto dele por 

ser um tiro a queima roupa. E a bala está, o lugar de entrada é exatamente a maça do 

rosto. A Maria Augusta que era companheira do Mortati consegue escapar, ferida, mas 

consegue escapar. E ela depois vai ser morta junto com o Márcio Becke Machado em 

1973 que é outra abordagem que nós vamos fazer no mês de março, para contar a 

história da Maria Augusta e também do Becke Machado.  
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O José Roberto de Almeida Arantes que fica dentro da casa, a repressão faz o 

assalto a casa achando que a casa estava vazia. E ele reage. E ele faz uma resistência tão 

grande, tem um relatório que a gente viu há muito tempo atrás em que o Carlos Alberto 

Brilhante Ustra descreve em uma de suas falas para os seus subordinados, como era a 

tenacidade dos guerrilheiros urbanos, e diz que a casa ao ser atacada, há uma resistência 

em que ele diz que tinha algo como oito pessoas atirando de lá de dentro, porque em 

várias janelas e portas aparecia uma pessoa resistindo, e eles percebendo que não tinham 

condições de enfrentar aqueles oito fortemente armados, eles conseguem invadir a casa 

e lá tinha apenas um guerrilheiro urbano chamado José Roberto de Almeida Arantes. 

Esse relatório servia de exemplo para os repressores de como deve se preparar para uma 

surpresa, porque os guerrilheiros urbanos era uma pessoa que tinha muita tenacidade, 

muita abnegação e que, portanto, não eram de fácil assassinato.  

Registra-se também o seguinte, que no primeiro semestre de 1971 havia uma 

norma dentro da repressão que até 1970 as mortes aconteciam quando eram lideranças, 

que é o Carlos Marighela, o Joaquim Câmara Ferreira, o Eduardo Colin Leite, o 

‘Bacuri’ que são pessoas que são pessoas que são lideranças. A partir do começo de 

1971 a norma empregada pelos repressores é que metade morre. Então, todos que 

caíssem, a metade seria assassinada com certeza.  

Segunda coisa é que a partir de junho de 1971 é que essa norma se transforma de 

uma maneira mais cruel. Todas as pessoas que fossem dirigentes seriam assassinadas. 

Todos os banidos, pessoas que foram trocadas por diplomatas naqueles sequestros que 

se faziam, seriam assassinadas. E todos aqueles que treinassem em Cuba seriam 

assassinados. Então, a partir de junho de 71 a norma era matar. O Aylton Adalberto 

Mortati se inscreve em duas categorias. Banido, ele não é banido, mas ele sequestra um 

aviao para poder fugir do país e treina em Cuba. Com essas duas condições com certeza 

ele seria assassinado, como o José Roberto Arantes e o Francisco José de Oliveira. O 

Francisco José de Oliveira é assassinado e enterrado no Cemitério de Perus com o nome 

de Dario Marcondes.  

O Arantes, eu acho que é José Carlos Pires de Andrade, alguma coisa assim. 

Apesar de ter as fotos e tudo mais, eles são enterrados com nomes falsos, que é a prática 

usada pelo Major Carlos Alberto Brilhante Ustra.  
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Esse documento que a Amelinha Teles apresentou aqui é o seguinte, esse 

documento é uma requisição de exames que a polícia faz ao IML para determinação da 

morte. Então, tem aqui escrito que a morte a esclarecer. Então, é indicado uma morte 

suspeita e depois é apontado uma morte natural.  

Essa coisa toda que é apontado pela Amelinha Teles, uma pessoa que foi 

encontrada embaixo do Viaduto Bresser, tem aqui embaixo uma característica que é 

mais importante que é o seguinte, o Davi dos Santos Araujo que é o torturador da 

equipe B da Operação Bandeirante, DOI-CODI, ele era conhecido pela alcunha de 

Capitão Lisboa. Esse Capitão Lisboa que atuava dentro da 36ª Delegacia, ele é o autor 

da solicitação. E se trai pela impunidade principalmente e pela tranquilidade com que se 

assassinava, tem aqui embaixo dizendo o seguinte, o laudo deve ser remetido para, aí 

vem a Delegacia ou o órgão policial. E está escrito aqui, 36ª e um X em cada algarismo, 

corrigido, 25º Distrito Policial. Ou seja, corrigindo, o Davi não é do 25º, ele é da 36ª 

porque era a fachada legal do DOI-CODI, e ele ao fazer a requisição de exame, ele se 

coloca fazendo a 36ª e imediatamente se corrige dizendo que era o 25º Distrito Policial. 

Então, isso aqui é a prova mais cabal que se tem da farsa montada. Daí a decorrência do 

episódio que o Dr. Virgilio relatou aqui.  

Eles fizeram um atestado de óbito comprovando a morte dele, mas retiraram por 

quê? Porque o Mortati provavelmente é esse cara aqui.  

Quando houve o escândalo do Cemitério de Perus o Davi dos Santos Araujo foi 

ouvido na CPI e ele fez a seguinte declaração quando foi inquiridos sobre esse 

documento aqui. Ele reconhece a assinatura, reconhece que é o nome dele aqui, mas 

quando perguntado se era 36ª ou 25º ele responde, isso eu não sei, não sei dizer, é com 

os chefes. E ele não quis responder mais nenhuma informação sobre isso. Então, a farsa 

obviamente fica caracterizada, e eu gostaria Deputado Adriano Diogo, que mais uma 

vez a gente fizesse um foco sobre a questão da Polícia Científica e do IML como sendo 

uma forma de acobertamento das violências, principalmente dessa época aqui.  

Não somente dessa época, mas atualmente continua sendo vinculada a Secretaria 

de Segurança que não tem autonomia nenhuma, tanto os peritos criminais quanto os 

médicos legistas tem a coação da polícia e fazem o que está escrito nessas requisições.  
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Então, eu acho que deveríamos pensar nas recomendações a serem feitas, que a 

gente fizesse tanto a perícia criminal, o Instituto de Polícia Científica e o IML ganhem 

autonomia e que não se permita mais isso, porque nessa época era assim, hoje quando a 

Polícia Militar assassina uma pessoa tem isso aqui. A indicação flagrante da 

manipulação vem aqui embaixo. E se tratando de morte natural dispensa-se o laudo. 

Agora, para que faz a investigação se não tem a apresentação dele no laudo? Obvio que 

é uma farsa que está premeditada. O que tem que fazer é que a partir dessa constatação, 

que se faça autonomia, desvinculação da Polícia Científica e dos IML estaduais da 

polícia judiciária.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Virgilio, o Sr. gostaria 

de fazer as suas considerações finais? 

 

 

O SR. VIRGILIO LOPES ENEY – Eu gostaria de dizer que fico encantado 

com essa Comissão da Verdade, pena que ela vem muito tarde. Ela deveria ter aparecido 

lá por 1980. E pegaríamos as pessoas vivas. Quem sabia de tudo lá na Auditoria militar 

era um tal Oficial de Justiça chamado Alfredo. Esse sabia de tudo. Ele era Oficial e não 

era. Eu o encontrava com muita frequência em um supermercado perto da minha casa. E 

tinham outros lá na própria Auditoria que sabiam de tudo. O próprio Juiz da Auditoria, 

duas ou três vezes me deu informações com 10, 15 dias de antecedência sobre a morte 

do Carlos Lamarca. Sobre o meu suposto envolvimento com o Partidão na cidade de 

Osasco. Ele sabia de tudo e me falava antes de as coisas aparecerem, ele já sabia e me 

falava. Talvez porque eu seja mais, não é bem humorado, mas estou por ali, ouço as 

coisas. E esse próprio Alfredo, ele sabia de tudo, mexia. Chegava a tarde, ele era todo 

da repressão, todo de direita. Ás vezes prestava serviço. Prestou um serviço uma vez por 

mim de um cliente preso que seria morto, preso pela terceira ou quarta vez, eu fui falar 

com o Alfredo e ele também recebeu telefonema de gente importante, ele salvou. Esse 

cliente chamava-se Fernando Casada e Sales. E depois me falavam, ele não vai ser 
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solto, mas vai continuar vivo. Era assim que eles falavam para a gente. A gente sabia de 

todas essas coisas.  

Se estivessem vivos, ao invés do Aylton, se pudesse ouvir o Alfredo ele falaria 

muitas coisas que nós suspeitamos, ignoramos talvez. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, as 

considerações.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria só, como a 

Comissão veio tarde, e o que a gente não fala hoje pode ser que amanha a gente não 

possa falar. Eu queria fazer uma homenagem ao Virgilio porque eu fiquei seis meses 

incomunicável entre OBAN e DEOPS e o Virgilio era muito ousado. Eu sei que um dia 

o carcereiro me pediu para subir, e eu achei que ia para a tortura. E ele falou, pode ficar 

tranquila.  

Cheguei lá e tinha uma sala. Era um advogado. Eu nunca tinha falado com o 

Virgilio, nem sabia que ele era advogado. Ele que tinha dito que era. E me deu uma 

folha em branco e falou, assina aqui depressa. E eu assinei em branco uma folha para 

ele, correndo todos os riscos. Eu já estava em perigo mesmo, porque eu já estava lá 

dentro incomunicável. E falei, eu nem sei quem é, eu vou assinar. Assinei. E a partir 

desse momento eu conquistei um advogado, conquistei um habeas corpus. Ele fez isso, 

foi processado por isso, porque o Alcides Cingilo que era o Delegado de polícia lá do 

DEOPS achou que ele tinha virado meu advogado porque na época, eu era do Partido 

Comunista do Brasil e na época ele disse que era do Partido Comunista do Brasil 

também. Então, foi ele processado, foi aquela confusão, eu acho até que prenderam ele 

na hora porque ele foi levado para um lado e eu fui para a cela de novo. Mas eu queria 

só registrar isso na Comissão da Verdade porque essa história, essa solidariedade que 

ele mostrou e demonstrou, é por isso que eu estou viva aqui hoje. Eu sou uma 

sobrevivente e posso falar isso. Muito obrigada, Virgilio.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Amelinha.  

Alguém mais gostaria de se manifestar? Não havendo mais, a sessão está encerrada. 

Muito obrigado.  

 

  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/02/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia a todos. Estamos 

dando início a mais uma sessão da Comissão da Verdade, hoje com a recuperação da 

memória, da biografia do tenente Aylton Mortati.  

Então, duas pessoas muito próximas dele vão fazer depoimentos dentro da 

organização que a Comissão da Verdade de São Paulo fez, que se organizou na 

recuperação da memória e da biografia das pessoas ou que nasceram no estado de São 

Paulo, militaram no estado de São Paulo e morreram, desapareceram, ou oriundas do 

estado de São Paulo, em outras regiões do país.  

Então, hoje nós vamos abordar o caso Aylton Mortati, nascido em Catanduva, 

desaparecido político brasileiro, cuja data desse anúncio ocorreu em 04 de novembro de 

1971.  

Então, sem mais, nós vamos descer a tela, apresentar o resumo, o memorial do 

Aylton na tela; e aí vamos passar aos depoentes.  Para efeito até de gravação, vou ler.  

Dados pessoais: Aylton Adalberto Mortati. Data de nascimento: 13 de fevereiro 

de 1946. Local: Catanduva, Brasil. Organização política, MOLIPO: Movimento de 

Libertação Popular. Dados biográficos: Aylton estudou até o fim do ensino médio em 

sua cidade natal, Catanduva. Transferiu-se para São Paulo para fazer Direito na 

Universidade Mackenzie, onde também era conhecido como tenente, posto ser aspirante 

a Oficial e frequentava as aulas do ensino farda do CPOR, Centro de Preparação De 

Oficiais da Reserva. Além disso, era pianista e faixa preta de caratê.  

Preocupado com as questões do país e engajado politicamente, participou 

ativamente do movimento estudantil, tendo sido preso em outubro de 1968, quando do 

30° Congresso da ONU em Ibiúna. Por essa época ingressou na ALN, usando o 

codinome de Humberto em homenagem ao seu pai. Na ALN teve posição destacada 

participando do sequestro do avião Boeing, da Varig, em 04 de novembro de 1969, 

juntamente com Rui Carlos Vieira Berbet e mais sete companheiros.  
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Essa aeronave foi desviada para Cuba. Uma vez nesse país realizou o 

treinamento militar em guerrilha, regressando ao Brasil clandestinamente em 1971, 

agora como militante do MOLIPO. Mesmo no período que teve sua carta patente de 

Oficial da Reserva caçada pelo General Emílio Garrastazu Médici, então Presidente do 

Brasil.  

Dado sobre sua prisão e desaparecimento: 

Aylton acabou por ser preso por agentes do DOI-CODI em São Paulo no dia 04 

de novembro de 1971, na Rua Cervantes, n° sete, na Vila Prudente, em São Paulo. 

Segundo dados do dossiê da ditadura, mortos e desaparecidos políticos, a prisão de 

Aylton nunca foi assumida pelos órgãos de segurança, e seu nome entregue na lista de 

desaparecidos políticos do Anexo Um da Lei de 9140/95.  

A mãe de Aylton, Carmem Mortati, viveu os anos de 1970 e 1971 sob constante 

pressão e ameaça. Ela recorreu ao advogado Virgílio Lopes Enei para defender o seu 

filho. O Dr. Virgílio chegou a encontrar uma certidão de óbito em nome de Aylton 

Adalberto Mortati, casualmente, sob uma mesa da 2ª Auditoria Militar do Exército. Ao 

tentar ler o documento, foi preso e interrogado nas dependências do DOI-CODI, quando 

tentaram ‘convencê-lo’ de que seu cliente nunca havia sido preso.  

À Justiça Militar, à época que Aylton foi morto, presos políticos denunciaram 

ele ter sido torturado no DOI-CODI em São Paulo e desaparecendo desde então.  

Em 1975, novas denúncias são feitas pelos presos políticos sobre prisão, tortura 

e a morte de Aylton, dessa vez na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. Nos 

arquivos do antigo DEOPS no Paraná, sua ficha foi encontrada em uma gaveta 

reservada para ‘falecidos’.  

Em 1993 o relatório do Ministério da Aeronáutica aponta que Aylton foi morto 

em 04 de novembro de 1971 - agentes policiais, preso por agentes do DOI-CODI de São 

Paulo.  

Providências posteriores: após ser revelada a existência da vala clandestina do 

Cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo, foi instalada a CPI da Câmara 

Municipal para investigar tal fato. Em Perus foram encontradas ossadas de diversos 

militantes que resistiram ao regime militar, tais como Luiz Eurico Tejera Lisbôa, Iuri 

Xavier Pereira, Alex Xavier Pereira, Sônia Maria Lopes de Morais e Joaquim Alencar 

Seixas, entre outros.  

É praticamente certo que os restos mortais de Aylton Alberto Mortati também ali 

foram enterrados clandestinamente por agentes da ditadura. Em 2011, segundo matéria 
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do jornal “Folha de São Paulo”, a Polícia Federal iniciou o processo de identificação de 

uma série de ossadas exumadas do Cemitério de Perus. Dentre elas, provavelmente, 

estará a de Aylton, que aguarda a identificação do IML - Instituto Médico Legal de São 

Paulo - e do INC - Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal -, para a 

comprovação através de exames de DNA.  

Bom, vamos sem mais delongas suspender o telão. Primeiro fala o Dr. Virgílio e 

depois os seus colegas, seus companheiros, seus amigos, se se sentirem à vontade, se 

sentirem dispostos.  

Você gostaria de fazer alguma colocação inicial, Dr. Virgílio? Com a palavra.  

Dr. Virgílio, muito obrigado pela sua luta, como todos os advogados. E vamos 

trabalhar para que o prédio da Auditoria Militar seja tombado e seja transformado no 

Memorial da Resistência. É muito importante os advogados de São Paulo que resistiram 

e participaram na resistência à ditadura.  

Têm o direito a transformar aquela casa de horrores e exceção numa 

dependência histórica dos sítios da memória. Nós da Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo, com a sua capacidade de articulação, com a sua inteligência, contribua 

pra essa campanha, que é muito importante que aquele prédio seja devolvido ao povo 

brasileiro com aspecto pedagógico, de transformação desses logradouros, que 

aconteceram tantas barbaridades em volta. Muito obrigado por tudo e pela sua 

disposição. Muito obrigado. Com a palavra. 

 

O SR. VIRGÍLIO LOPES ENEI – Com relação ao prédio da Auditoria 

Militar, eu concordo integralmente que ele seja transformado em uma espécie de 

memorial da repressão, bárbara repressão.  

Era inicialmente o prédio da Auditoria Militar; no térreo, no porão, morava o 

Juiz da 2ª Auditoria, o Dr. Nelson. Ele morava lá e falava, não sei o que, morava 

pertinho, ao lado de onde era o “Teatro Bandeirantes”; ali também tinha uns 

apartamentos que morava gente da Auditoria. E que funcionava muito por ali. Tinha até 

a sala dos advogados presos. E dos presos, então, era total.  

Com relação a Aylton, eu fui procurado lá por 1971 mais ou menos, faz muito 

tempo, não me lembro de tudo, por sua mãe, no meu escritório. Ela chegou e pediu, e 

ela foi muito justa, enérgica e falava: “Talvez eu não veja nunca mais ele, mas eu queria 

saber do seu corpo”. E ela foi uma figura sensacional, porque ela foi atrás de todo 

mundo. Estivemos até com o Cardeal de São Paulo, com a história. Mas era meio 
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complicado na época, como deve ser complicado até hoje. Falava com o Cardeal e ele 

queria provas. Se nós tivéssemos provas, nós não precisaríamos fazer nada. Nós iríamos 

para a Suíça e estaria aquela beleza. Mas nada disso.  

Na cidade de Catanduva, de onde ela era, tinha um Delegado na época, Nemer 

Jorge, que era de Catanduva. Ela procurou o Delegado e tudo, e pediu. E ele foi 

Delegado Geral, foi um Delegado Civil meio importante. E, acredito eu, não era ligado 

à repressão, não era nada. Apesar de que ele foi do DOPS, mas 30 anos antes de ela 

procurá-lo. Ela queria o corpo do filho, o corpo do filho, e nada.  

Também na repressão, os repressores - alguns deles - gostavam de certos, 

digamos assim, agrados da família, agrados dos advogados. Às vezes apareciam 

dizendo: “Não, o Aylton foi visto preso lá em Fortaleza, no Ceará, e temos jeito disso e 

daquilo”; e sempre pediam alguma colaboração. E ela foi vítima desses pedidos de 

colaboração dos chamados e ditos - e benditos repressores - por bastante tempo.  

Não conseguimos nada, nada, embora eu tenha achado na Auditoria - e aí a 

tipificação legal fica meio complicada. Roubar, não roubei, por que no roubo existe uma 

força, uma ameaça, e isso não houve. O furto, também acredito que não, a subtração... 

Eu sei que apareceu no meu bolso, na saída da Auditoria, o atestado de óbito dele 

firmado pelo ilustre médico Chibata. E também uma relação de presos. Na época, a 

minha preocupação era ele. Ele estava na relação de presos. Tinha outros, que eu 

esqueci agora, não deu para lembrar, mas na época eu sabia.  

Na saída da Auditoria eu fui preso pelo Sargento Roberto que estava por lá, que 

ele era funcionário da Auditoria. Acabei até sendo processado e fui absolvido no 

Supremo Tribunal Federal, isso lá por 1974, 1975. E eles ignoravam completamente a 

prisão, o desaparecimento do Aylton, tanto que ele foi julgado na Auditoria Militar de 

São Paulo e eu fiz a defesa. E eu lembro muito bem que eu disse que eu defendia uma 

sombra, e uma sombra me defendia naqueles tempos difíceis. Era mais ou menos isso 

que eu tinha que dizer.  

A mãe me procurou sempre; algumas vezes, a tia. Ela tinha um pensionato para 

moças universitárias na Rua Rafael de Barros. Andando um pouquinho, digamos, 

andando a pé, sem correr, em um minuto e meio estaria no DOI-CODI, na OBAN, na 

Operação Bandeirante.  

E ela me falava, e eu falei isso para o Juiz que era metido a católico, falava isso 

para eles lá, que às vezes, de noite, ela ouvia o filho chamando. Mas eles pouco ligavam 

para isso.  
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E eu fui algumas vezes no pensionato, inclusive ela cozinhava muito bem, a 

comida dela era perfeita. Almocei com ela, com a tia e com todos. Era isso que eu 

poderia dizer.  

Fui uma vez; quando acharam os corpos lá no Cemitério de Perus, eu fui 

chamado, mas eu não posso dizer nada sobre se ele estava enterrado, não enterrado, se 

um os corpos era dele, se não era. Isso é coisa do DNA, coisa que eu não entendo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor Virgílio, mas esse 

documento da Auditoria - explica um pouco melhor. O que estava escrito lá? Constava 

que ele estava como preso, no documento? 

 

O SR. VIRGÍLIO LOPES ENEI – Não. O atestado de óbito era o atestado que 

ele tinha morrido, assinado pelo Chibata, e morto de causas naturais. Eu não sei como é 

que a morte pode ser natural, mas a dele foi natural. Estava lá no atestado de óbito.  

E tinha, ao lado, tinha uma relação de pessoas presas. Então, eu fui denunciado e 

tudo porque furtara isso. É o termo que eles usaram. Subtraíra documento público da 

Auditoria - que eram esses presos. Que era muito interessante, eu gostaria de dizer isso 

pro resto da vida - o preso clandestino. Uma beleza. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Sr. Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa relação não apareceu no seu bolso? Só o atestado 

de óbito? 

 

O SR. VIRGÍLIO LOPES ENEI – A relação apareceu no meu bolso, também.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Também. 

 

O SR. VIRGÍLIO LOPES ENEI – Sobre isso tem um livro; é do Nilmário 

Miranda, se chama ‘Dos filhos deste solo’. Que ele registra mais ou menos as coisas.  

E nos meus processos, pena que eu não soubesse, e também não tenho, porque 

eu fui vítima da arquiteta que reformou o meu apartamento e sumiu todas as coisas, e 

inclusive os meus milhares de livros – sumiu tudo.  
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Mas tinha isso, que eu furtei isso e que era depoimento fatal, crucial para a 

repressão. Devia ser muito crucial porque nunca apareceu em outras coisas.  

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia. Eu queria 

cumprimentar o Virgílio e agradecer a disposição dele de vir aqui, para dar esse 

depoimento a respeito do Mortati.  

Eu sou membro da Comissão da Verdade, mas também sou da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos.  

E houve um determinado momento que nós tivemos uma pesquisa. Nós tivemos 

oportunidade de fazer uma pesquisa nos arquivos do DOPS. E lá nós encontramos uma 

requisição de exame, que é encaminhada para o Instituto Médico Legal, que teria 

encontrado o corpo de um desconhecido, nos baixos do Viaduto Bresser, próximo à Rua 

Pires do Rio, um cadáver de cor branca aparentando mais ou menos 25 anos; masculino.  

Bom, o que chamou a atenção nossa e nós guardamos esses documentos na pasta 

- nós temos uma pasta de cada morto ou desaparecido, nós temos 526 pastas - o que nos 

chamou a atenção nesse documento, ele é assinado, ele é datado de 14 de novembro de 

1971; portanto o Mortati havia sido sequestrado. Se morto, não sabemos, mas 

sequestrado, com certeza. E quem assina o documento é o Dr. Davi dos Santos Araújo, 

que é da 36ª Delegacia, ou seja, da Operação Bandeirante.  

Isto chamou a atenção de que, como é que o Dr. Davi dos Santos Araújo, o 

Delegado de Polícia, é conhecido desde a época como integrante da Operação 

Bandeirante, como torturador. E o que esse homem estava fazendo na 36ª, aqui na 

Tutóia, mais próximo aqui do Paraíso, e esse cadáver foi encontrado debaixo do viaduto 

da Bresser. E por ele, né? Quer dizer, ele andando na rua, ele acha um cadáver?   

Ele era conhecido como Capitão Lisboa, também, mas é o codinome.  

Então, eu queria que esse documento fosse entregue à Comissão da Verdade e 

que a Comissão da Verdade ouvisse o Dr. Davi dos Santos Araújo; porque ele deve 

saber o que foi feito do cadáver do Mortati.  

Pelas indicações do IML esse corpo teria ido para Perus, e aqui fala que ele teria 

- as vestes seria um paletó, uma calça de casimira escura, camisa de algodão escuro. 

Aqui o que fala é isso.  

Esse corpo, encontrado no dia 14 de novembro, no dia 16 de novembro foi para 

Perus - pelos dados desse documento aqui, que é de número 5596. E tem - esse aqui não 

chega a ter um T... É, é fichado, fotografado. Não, porque geralmente esses documentos 
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tinha um T de terrorista. Mas como ele é desconhecido, eles não puseram o T de 

terrorista.  

O que dá para entender é que eles queriam esconder tanto o cadáver, como até 

hoje nós não sabemos o que foi feito dos restos mortais do Mortati, o que aconteceu 

com eles.  

Aqui, fala que foi fichado e fotografado, mas nós não encontramos. Só 

encontramos esse documento. Não encontramos os demais documentos que deveriam 

estar no Instituto Médico Legal - inclusive as fotos.  

Mas, então, o que a gente pede, enquanto familiar de desaparecido, eu quero 

trazer a memória - porque a Comissão da Verdade é muito necessária, mas ela chegou 

muito tardiamente. Então, muitos dos depoentes, muitos dos testemunhos oculares, 

muitas vítimas, já estão morrendo, e a Dona Carmen foi uma delas. A Dona Carmen foi 

uma mulher que sempre falou do filho. O Aylton Mortati era filho único e ela falava 

com muito orgulho de tudo que o filho dela fez, de tudo que o filho dela sonhava. 

Falava isso com orgulho. Ela não era uma mulher política. Ela era uma mãe.  

Eu conheci essa mãe, ela ia muito às reuniões com a gente, participava muito. 

Então, eu acho que tem que fazer uma homenagem a Dona Carmen Mortati. Ela falava 

muito do Dr. Virgílio, ela sempre falava dele.  

Ela tinha aquela esperança de que a Comissão de Familiares e o Dr. Virgílio 

iam, um dia, encontrar os restos mortais do Mortati.  

Então, eu aqui pensando nela, eu gostaria de fazer o pedido que eu acredito que, 

se ela estivesse aqui hoje, ela faria.  

Vamos trazer para ser uma testemunha ou para falar sobre o Dr. Davi dos Santos 

Araújo. Vamos pedir ao Instituto Médico Legal onde está essa ficha, onde está essa 

foto? Por que aqui está: esse FF, nós descobrimos, no próprio processo de pesquisa, que 

significa fichado e fotografado. Esse cadáver foi fichado e fotografado.  

E a gente precisa disso urgente enquanto tem testemunhas. Hoje tem o José 

Vítor, que conheceu o Mortati.  

Você também conheceu o Mortati. Então, nós ainda temos testemunhas que 

podem falar: “Essa foto é dele”. Então, é isso que eu queria pedir aqui. O documento 

está aí.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Sr. pode ficar mais um 

pouco com a gente? Vamos lá.  
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Vamos então passar a palavra para o Renato Martinelli, que é colega do Aylton, 

do Mackenzie. Ele vai falar um pouco. Renato Martinelli – Martinelli com dois “ll” – e 

colega do Aylton, do Mackenzie; está com outros dois amigos, dois companheiros da 

época, que são o José Vítor e o Jun Nakabayashi. Mas quem vai falar pelo grupo é o 

Renato Martinelli.  

Renato, faça um depoimento.  

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Inicialmente eu queria falar um pouco 

sobre a conjuntura em que eu conheci o Aylton, Adalberto, tenente.  

A universidade Mackenzie, em 1965, quando começamos a estudar lá, na 

Faculdade de Direito, se caracterizava por ser um núcleo de intelectuais. Professores, 

reitores, que a principal característica era o conservadorismo.  

Era um núcleo de apoio forte à ditadura civil militar que havia se instaurado no 

país em abril de 1964. Apoiava a ditadura de todas as formas. E era um núcleo 

intelectual, sob o ponto de vista político de apoio ideológico, à ditadura civil militar.  

Então, nós estudantes do Mackenzie – havia, anteriormente a 1964, até uma 

política entre os estudantes, um centro acadêmico progressista. Mas a partir de 1964 se 

consolidou esse núcleo de poder, aliado à ditadura militar.  

Mantinha, ideologicamente, e com participação ativa da ditadura civil militar. 

Então, nós estudantes que entramos no Mackenzie, que estudávamos no campus do 

Mackenzie, que era a Universidade, obrigatoriamente tínhamos que nos unir.  

E lá, então, nós tínhamos uma unidade de participação no movimento estudantil, 

porque participar do movimento estudantil, sendo estudante do Mackenzie, era um ato 

de extrema coragem, porque lá também existiam aqueles núcleos principalmente do 

CCC, denominado Comando de Caça ao Comunismo.  

Era um núcleo formado de paramilitares, organizado e cujo principal dirigente 

era aquele diretor do Largo São Francisco que se tornou Ministro da Justiça. Um 

intelectual de plantão da época. E que tinha ramificações no Mackenzie.  

Que fazia esse grupo? Esse grupo era um grupo paramilitar organizado, que ao 

mesmo tempo em que atuava no apoio interno no seio da ditadura civil militar, 

levantando a bandeira do radicalismo de direita - se é que pudesse haver um mais 

radical que a própria Ditadura -, mas eles eram ex-integralistas, atuavam no movimento 

estudantil e, principalmente, atuavam nos sindicatos e no meio artístico, para 
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amedrontar o movimento estudantil e para amedrontar a intelectualidade brasileira no 

teatro, no cinema, na música, através de ataques; ataques militares, paramilitares.  

Porquê? Por que o movimento estudantil, o movimento cultural de São Paulo, é 

o primeiro que tinha se levantado e tomado as ruas na luta contra a ditadura. Então, eles 

atuavam. Nós atuávamos.  

Então, nós tínhamos que fazer uma frente muito ampla. Então, nós tínhamos 

uma frente ampla, dentro do Mackenzie, que comportava os alunos de todas as 

faculdades. Uma frente de centro-esquerda, que ia desde a esquerda radical, até os 

democratas-cristãos, liberais, trabalhistas, socialistas. Era uma grande frente. Era a 

nossa condição de poder atuar no movimento estudantil, em 1965.  

Quando o companheiro tenente entra no Mackenzie, ele entra em 1967, me 

parece, ele entra em 1966, 1967. Ele entra já com essas posições, no movimento 

estudantil, já num processo de radicalização, já ganhando as ruas. É aí que ele entra em 

contato com a política universitária, com o movimento estudantil e com a luta contra a 

Ditadura.  

De tal maneira que o companheiro tenente surge na luta, na política estudantil e 

se forma na luta contra a Ditadura. Daí, a tese que se levanta, que a insurgência, a 

grande causa da participação política, em primeira instância, e depois, já como uma 

política armada, a grande causa é a Ditadura. É aí que o tenente surge. E é aí que ele vai 

se formar.  

Em 1968, num grupo do Mackenzie - quatro ou cinco pessoas - conversam com 

o Carlos Marighella e se faz um acordo, e começa a atuar na Ação Libertadora 

Nacional. O Aylton não faz parte desse grupo. Ele continua dentro do movimento 

estudantil, mas vai ganhando corpo a sua participação, ele vai participando, cada vez 

mais, da luta contra a ditadura. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe, você lembra 

quem fez o contato com o Marighella, do grupo do Mackenzie, para entrar na ALN - 

dos quatro? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Fomos quatro. Foi o Jun Nakabayashi, que 

está presente; Agostinho Fiordelísio; Márcio Leite de Toledo; e eu. Fomos os que 
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fizemos o acordo com o Marighella. Fizemos um acordo; inclusive, participamos de 

algumas ações, e fomos destacados para treinamento militar, de guerrilha, em Cuba. 

Dentro de um acordo que a ALN tinha com os cubanos - o Partido Cubano.  

Ele continua ali: o Aylton não vai, continua aqui, militando, e aí começa já a 

militar no movimento político armado. Quer dizer, o movimento estudantil se forma na 

luta contra a ditadura, e à medida que a ditadura vai radicalizando a sua atuação contra o 

movimento estudantil, o movimento estudantil vai se radicalizando e vai aderir à luta 

armada.  

Bom, eu volto para o Brasil em 1970; posteriormente, soube que ele esteve em 

Cuba, mas não tive contato com ele lá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para Cuba 

quando? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Eu fui em 1968. Em agosto de 1968.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agosto de 1968. Ficou até 

quando? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Fiquei até 1970; em maio de 1970. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ALN? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Pela ALN. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E volta pela ALN? 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Pela ALN. 
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Bom, o Aylton começa a militar no movimento estudantil e mais...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele chegou lá em 

Cuba, em 1969, você não encontra com ele? 

 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Não encontro, porque lá em Cuba nós não 

tínhamos contato. Tinha uma determinada, chamada compartimentação, para resguardar 

a participação. Era para que não soubessem quem estava, quem não estava, enfim, para 

ter uma determinada segurança. Então, eu volto em 1970. Não o encontro.  

Ele volta. Posteriormente, eu conversando com alguns amigos, tem um 

companheiro, colega de escola, que conversa com ele no Chile. Em Santiago, no Chile. 

Então, ele provavelmente volta ao Brasil pelo Chile.  

Outras indicações de pessoas que estiveram com ele, falam que ele chega ao 

Brasil três meses antes da morte. Em torno de três meses antes da morte. Ou seja, se foi 

em novembro a prisão, mais ou menos em agosto, por aí.  

As pessoas não afirmam. Mas, conversando com algumas pessoas que eu sei que 

tiveram contato com ele, as pessoas dizem: “Olha, dizem...” - porque a pessoa não quer 

dar o testemunho -, dizem que foi há três meses antes da morte e tal. Mas, teve contato.  

Conversei com um companheiro que teve contato com o Aylton 15 dias antes da 

prisão do Aylton. Quinze dias. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o que ele procurou, que 

ele...? 

 

O SR. RENATO MARTINELLI – Não tenho essa autorização. Ele diz o 

seguinte: que ele fez uma arrecadação entre companheiros, entre uns cinco ou seis 

companheiros, e forneceram uma importância em dinheiro para que ele tivesse uma 

infraestrutura.  

Mas me chama a atenção, que eu perguntei: “E o que mais ele...” Disse: “Olha, 

ele tinha necessidade de um aluguel de uma casa, alguma coisa para que eles ficassem 

morando”. Aí a gente vê a precariedade da infraestrutura que tinha naquela 

oportunidade, o MOLIPO, o movimento em que ele volta.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



12 
 

Eu nunca acreditei, cada vez menos acredito, nessa tal coincidência que foi 

propalada, de que a prisão foi efetuada, uma barreira policial que o prende; nunca 

acreditei nisso. Por quê? Porque todas essas versões nunca se comprovaram verdadeiras. 

Todas as versões que implicam em coincidência de prisão, não sei o que, são versões 

que, na maioria das vezes, são apresentadas como uma manobra diversionista, mas, 

sobretudo, para esconder que havia traição no seio da organização.  

O que eu chamo de traição? Eu chamo de traição e de traidor, inclusive para 

diferenciar de uma outra possível situação, eu chamo de traidor um militante de uma 

organização que combatia a ditadura, que, depois de preso, por alguma razão que não se 

sabe, ou ameaça, o que se sabe é que a disjuntiva era ou colaboração ou morte, 

principalmente os que vinham com treinamento militar.  

E o Aylton tinha uma situação que era, vamos dizer, era uma figura que tinham 

alguns componentes que a gente tem que analisar para entender o tratamento que a 

repressão tem com ele. Por quê? Ele era um policial do CPOR, portanto ele era um 

militar.  

Segundo, ele tinha uma participação aqui, em 1961, em um episódio de uma 

tentativa de prisão de um companheiro dele - Márcio Beck Machado. O companheiro 

dele está sendo preso na Rua Maria Antônia, em um dia de chuva, segundo me 

descreveram, estava sendo preso pela repressão da Ditadura, e ele intervém. E solta o 

companheiro. Dá um tiro, fere um agente da repressão. Então, tinha esse segundo 

aspecto, ele tinha um combate direto com a repressão, em que tinha um ferido.  

E o terceiro, um outro aspecto, não vamos enumerar, mas um outro aspecto 

também, é que ele tinha um treinamento militar, em luta guerrilheira. Então, vamos 

dizer, ele era um foco principal, ou, pelo menos, especial. Era diferenciado. Então, daí a 

gente fica imaginando a sanha, as atrocidades.  

Não acredito nessa prisão. Acredito mais nisso. Naquela ocasião, a repressão 

estava sofisticada, eu vivi bem aquele momento, não estava no Brasil naquele momento, 

tinha saído uns meses antes, então tinha escapado de várias situações. Eu sabia bem que 

a repressão estava cada vez mais sofisticada.  

Agora, a prisão, tortura, o assassinato e o desaparecimento do corpo, é uma 

política que nós vamos ver que acontece com vários militantes da luta contra a Ditadura, 

companheiros e companheiras. Inclusive com simpatizantes, com pessoas que 

apoiavam. É uma atitude deliberada, institucionalizada pelo Estado ditatorial. E o 
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desaparecimento é um objetivo dentro de uma política deliberada. Porque o 

desaparecimento acaba escondendo os verdadeiros patos.  

Por isso eu não acredito quando vêm me dizer, outro dia eu vi, no caso do ex-

deputado Rubens Paiva, um comentário, as pessoas dizendo o seguinte: “Não, parece 

que o que houve lá foi um incidente de trabalho”. Não. Como que se, por algum motivo 

mataram, e desapareceram com o corpo. Não. É coisa deliberada. Não é ato de 

repressores insanos, absolutamente. É de um Estado insano, que é a ditadura civil 

militar. É deliberado.  

Portanto, o ato da prisão ilegal, da tortura, do assassinato e do desaparecimento 

do corpo é um ato plenamente deliberado. Mas, por ironia da história, esse corpo 

continua lutando, e nós estamos aqui discutindo um desses corpos. Ele começou a luta, 

foi preso, torturado, assassinado; desapareceram com o corpo dele e ele é presente até 

hoje.  

Daí, eu acho, a minha opinião a respeito da Comissão da Verdade, da História, 

ao procurar investigar a situação dos desaparecidos, vai penetrar no seio, no mais 

profundo da ditadura civil militar, porque através desses atos ela vai mostrar o 

verdadeiro caráter. Portanto, essa é a razão do meu apoio a essa Comissão da Verdade, a 

vocês todos.  

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vou fazer uma pergunta para o Martinelli. Martinelli, 

para registro, as investigações que foram feitas ao longo desses anos, pela Dona 

Carmem e pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, que são agregadas 

à Comissão da Verdade, o caso de Aylton Adalberto Mortati, o que pôde ser levantado é 

que ele chegou ao Brasil, vindo do exterior, e na organização que ele dirigiu, inclusive - 

que era o Movimento de Libertação Popular, MOLIPO, ele ficou baseado aqui em São 

Paulo.  

E o tenente, como ele era conhecido, alugou uma casa na Rua Cervantes, n° sete. 

E lá, morava o Aylton junto com Maria Augusta Thomaz, que faziam a fachada, como 

se fossem um casal que morava naquela casa. Morava também, mas não aparecia para a 

vizinhança, o José Roberto Arantes de Almeida, que era outro dirigente da organização, 

que estava aguardando uma orientação de para onde ele iria dali daquela casa. Ia ter 

uma outra tarefa.  
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Ao que tudo indica, uma pessoa infiltrada na organização, levou a repressão até 

àquela casa, e a repressão teria montado uma vigia, uma campana, sobre aquele 

aparelho da organização. Aparelho operacional do MOLIPO. No dia 04 de novembro de 

1971, a repressão estava muito preocupada, porque era a chamada 2ª Semana 

Marighella, em que as organizações ALN e MOLIPO faziam ações para marcar o 2º ano 

da morte do líder da ALN, o ex-deputado Carlos Marighella.  

Eram várias ações que chamavam atenção e que denunciavam a Ditadura. O 

Mortati, com certeza, era comandante de várias dessas ações, que já tinham acontecido 

no dia anterior. E a repressão, então, faz a investida, e, pelas informações coletadas, o 

Mortati teria sido capturado em uma rua do lado, atrás, ou próxima, de qualquer modo, 

à Rua Cervantes; e a Maria Augusta Thomaz eles não conseguiam pegar ali.  

Seguiram e, na rua Turiassu, quando ela se encontra com outro companheiro, 

que era o Francisco José de Oliveira, o Chico Dialético, a repressão avança sobre eles, 

há um combate, matam o Chico Dialético; e a Maria Augusta, mesmo ferida, consegue 

escapar.  

A descrição que foi feita, tanto no local, quanto aos presos, foi que essa investida 

foi comandada pelo Delegado Antonio Vilela que, quando o Chico Dialético cai ferido, 

ele se aproxima e desfere um tiro no rosto do Francisco.  

Essa foto, que a Comissão de Familiares levantou, realmente mostra uma bala 

com chamuscamento - de ser um tiro à queima-roupa - chamuscamento no rosto dele. E 

a bala está... O lugar de entrada é exatamente a maçã do rosto.  

A Maria Augusta, que era companheira do Mortati, consegue escapar, ferida, 

mas consegue escapar. E ela, depois, vai ser morta junto com o Márcio Beck Machado, 

em 1973, que é outra abordagem que nós vamos fazer no mês de março, para contar a 

história da Maria Augusta e também do Márcio Beck Machado.  

O José Roberto de Almeida Arantes, que fica dentro da casa, a repressão faz o 

assalto à casa achando que a casa estava vazia. E ele reage. E ele faz uma resistência tão 

grande - tem um relatório que a gente viu há muitos anos atrás -, em que o Ustra, Carlos 

Alberto Brilhante Ustra descreve, em uma de suas falas, para os seus subordinados, 

como era a tenacidade dos guerrilheiros urbanos.  

E ele diz que a casa, ao ser atacada, há uma resistência em que eles acreditavam 

que tinha algo como oito pessoas atirando de lá de dentro, porque em várias janelas e 

portas aparecia uma pessoa resistindo. E eles, percebendo que não tinham condições de 

enfrentar aqueles oito fortemente armados, eles bombardeiam com granadas e 
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conseguem invadir a casa. E lá tinha apenas um guerrilheiro urbano, chamado José 

Roberto de Almeida Arantes.  

Esse relatório servia de exemplo para os repressores, de como deve se preparar 

uma surpresa, porque os guerrilheiros urbanos eram pessoas que tinham muita 

tenacidade, muita abnegação e que, portanto, não eram pessoas de fácil assassinato.  

Registra-se, também, o seguinte, que no primeiro semestre de 1971 havia uma 

norma dentro da repressão; que até 1970, as mortes aconteciam quando eram lideranças, 

que é o Carlos Marighella, o Joaquim Câmara Ferreira, o Eduardo Collen Leite, o 

Bacuri, que são pessoas que são lideranças.  

A partir do começo de 1971, a norma empregada pelos repressores é que metade 

morre. Então, todos que caíssem, a metade seria assassinada, com certeza.  

Segunda coisa é: a partir de junho de 1971, é que essa norma se transforma de 

uma maneira mais cruel. Todas as pessoas que fossem dirigentes, seriam assassinadas. 

Todos os banidos - pessoas que foram trocadas por diplomatas naqueles sequestros que 

se faziam - seriam assassinadas. E todos aqueles que treinassem em Cuba, seriam 

assassinados.  

Então, a partir de junho de 1971, a norma era matar. O Aylton Adalberto Mortati 

se inscreve em duas categorias. Banido, ele não é banido, mas ele sequestra um avião 

para poder fugir do país, e treina em Cuba. Então, essas duas condições com certeza ele 

seria assassinado, como o José Roberto Arantes, como o Francisco José de Oliveira. O 

Francisco José de Oliveira é assassinado e enterrado no Cemitério de Perus com o nome 

de Dario Marcondes.  

O Arantes – me socorre; o Arantes, qual é mesmo o nome com que foi 

enterrado? - eu acho que é José Carlos Pires de Andrade, alguma coisa assim. Eles são 

enterrados com nomes falsos. Apesar de ser anunciada a morte, com fotos e tudo mais, 

eles são enterrados com nome falso, que é a prática usada pelo Major Carlos Alberto 

Brilhante Ustra.  

Esse documento que a Amelinha Teles apresentou aqui, ele tem uma 

característica que é a seguinte: esse documento é uma requisição de exames, que a 

polícia faz ao IML para determinação da morte. Então, tem aqui escrito, que a morte “a 

esclarecer”. Então, é indicado uma morte suspeita, e depois é apontado como morte 

natural.  

Essa coisa toda que foi lida pela Amelinha, de que era uma pessoa que foi 

encontrada nos baixos do Viaduto Bresser, tem aqui embaixo uma característica mais 
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importante, que é o seguinte: o Davi dos Santos Araújo, que era um torturador da equipe 

B da Operação Bandeirante, DOI-CODI, ele era conhecido, lá, pela alcunha de Capitão 

Lisboa.  

Esse Capitão Lisboa, que atuava dentro da 36ª Delegacia, ele é o autor da 

solicitação. E, se trai pela impunidade, principalmente, e pela tranquilidade com que 

assassinava; tem aqui embaixo dizendo o seguinte: “O laudo deve ser remetido para - aí 

vem a Delegacia ou o órgão policial”. E está escrito aqui: 36ª e um “X” em cada 

algarismo, corrigido, 25º Distrito Policial. Ou seja, ou o Davi não é do 25º, ele é da 36ª, 

porque era a fachada legal do DOI-CODI, e ele ao fazer a requisição de exame, ele 

coloca a 36ª e imediatamente se corrige, dizendo que é 25º Distrito Policial. Então, isso 

aqui é a prova mais cabal que se tem da farsa montada. Daí, a decorrência do episódio 

que o Dr. Virgílio Enei relatou aqui.  

Eles fizeram um laudo, um atestado de óbito confirmando a morte dele, mas 

retiraram por quê? Porque o Mortati provavelmente é esse caso aqui.  

Quando houve a CPI das ossadas de Perus, o delegado Davi dos Santos Araújo 

foi ouvido na CPI, e ele fez a seguinte declaração, quando foi inquirido sobre esse 

documento aqui.  

Ele reconhece a assinatura, reconhece que está o nome dele completo aqui, mas 

quando perguntado se é da 36ª ou 25º ele falou: “Isso eu não sei, é com os chefes”. E 

não quis responder mais nenhuma informação sobre isso. Então, a farsa, obviamente, 

fica caracterizada. 

E eu gostaria, deputado Adriano Diogo, que mais uma vez a gente fizesse um 

foco sobre a questão da Polícia Científica e do IML, como sendo uma forma de 

acobertamento das violências, principalmente nessa época aqui. Mas não só dessa 

época, mas atualmente continua sendo vinculada à Secretaria de Segurança. Mas não 

tem autonomia nenhuma; tanto os peritos criminais, quanto os médicos legistas, têm a 

coação presente da polícia, e fazem o que está escrito nessas requisições.  

Então, eu acho que deveríamos pensar nas recomendações a serem feitas. Que a 

gente fizesse a recomendação de que, tanto a perícia criminal - o Instituto de Polícia 

Científica - quanto o IML, ganhem autonomia e que não se permita mais isso.  

Porque nessa época era assim. Hoje, quando a Polícia Militar assassina uma 

pessoa, tem isso daqui. A indicação flagrante da manipulação vem aqui embaixo. Em se 

tratando de morte natural, dispensa-se o laudo. Agora, para que faz a investigação se 

não tem a transformação dele num laudo? Óbvio que é uma farsa, que está premeditada.  
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Então, eu acho que a recomendação que a Comissão da Verdade tem que fazer é 

que, a partir dessa constatação, que se faça a autonomia; desvinculação da Polícia 

Científica e dos IML estaduais, da Polícia Judiciária.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Virgílio, o sr. gostaria 

de fazer as suas considerações finais? 

 

O SR. VIRGÍLIO LOPES ENEI – Eu gostaria de dizer que fico encantado 

com essa Comissão da Verdade; pena que ela veio muito tarde. Ela deveria ter 

aparecido lá por 1980. E, pegaríamos as pessoas vivas.  

Quem sabia de tudo, na Auditoria Militar, era um tal de oficial de justiça 

chamado Alfredo. Esse sabia de tudo. Ele era Oficial e não era. Eu o encontrava com 

muita frequência em um supermercado perto da minha casa.  

E tinha outros lá, na própria Auditoria, que sabiam de tudo. O próprio juiz da 1ª 

Auditoria, duas ou três vezes me deu informações com 10, 15 dias de antecedência, 

sobre a morte do Carlos Lamarca. Sobre o meu suposto envolvimento com o Partidão na 

cidade de Osasco. Ele sabia de tudo e me falava antes de as coisas aparecerem, ele já 

sabia e me falava. Talvez porque eu seja mais ou menos, não digo bem humorado, mas 

estou por ali, converso com todo mundo, falo das coisas, e ouço. Então, eles falavam.  

Esse próprio Alfredo, que sabia de tudo, e mexia, tudo. Chegava até ele, que era 

todo da repressão, todo de direita, assim. Às vezes prestava serviço. Prestou um serviço 

por mim uma vez, de um cliente preso que seria morto, preso pela terceira ou quarta 

vez, tava morto, eu fui falar com o Alfredo e ele também recebeu telefonema de gente 

importante - ele salvou. Esse cliente chamava-se Fernando Casada e Sales. E eles, 

depois, me falaram: “Olha, ele não vai ser solto, mas vai continuar vivo”. Assim que 

eles falavam para a gente. E a gente sabe de todas essas coisas.  

Se estivessem vivos, ao invés do Aylton, se pudesse ouvir o Alfredo, ele falaria 

muitas coisas que nós suspeitamos, ignoramos, talvez. Era isso. Muito obrigado. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, para as 

considerações.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria só, como a 

Comissão veio tarde, e às vezes o que a gente não fala hoje, pode ser que amanhã a 

gente não possa falar.  

Eu queria fazer uma homenagem ao Virgílio, porque eu fiquei seis meses 

incomunicável, entre OBAN e DEOPS, e um dia, não sei até hoje, que o Virgílio era 

muito ousado – digamos assim. Eu sei que um dia o carcereiro me pediu para subir, e eu 

até achei que ia para a tortura. Acho que foi o Elói, o carcereiro. E ele falou: “Não, pode 

ficar tranquila”.  

Cheguei lá, era uma sala e tinha um advogado. Eu nunca tinha visto o Virgílio, 

nem sabia que ele era advogado. Ele que disse que era. E me deu uma folha em branco, 

assim, e falou: “Assina aqui depressa”. E eu assinei em branco uma folha para ele, 

correndo todos os riscos.  

Mas eu já estava em perigo, mesmo, porque eu já estava lá dentro, 

incomunicável. E falei, eu nem sei quem é, eu vou assinar. Assinei. E a partir desse 

momento eu conquistei um advogado, conquistei um – digamos assim - habeas corpus.  

Ele fez isso, ele foi processado por isso, porque o Alcides Singillo, que era o 

delegado de polícia lá do DEOPS, achou que ele tinha virado meu advogado porque, na 

época, eu era do Partido Comunista do Brasil, e então ele disse que ele era do Partido 

Comunista do Brasil, também.  

Então, foi ele processado, foi aquela confusão, eu acho até que prenderam ele na 

hora, porque puxaram ele para um lado e eu, me levaram para a cela de novo. Mas eu 

queria, só, registrar isso aqui na Comissão da Verdade, porque essa história, essa 

solidariedade que ele mostrou, demonstrou, eu estou viva aqui hoje.  

Hoje eu sou uma sobrevivente e posso falar isso. Muito obrigada, Virgílio.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Amelinha.   

Alguém mais gostaria de se manifestar?  

Não havendo mais, a sessão está encerrada.  

Muito obrigado.  

  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/03/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, bom dia! Hoje é 

a 23ª sessão da Comissão da Verdade. Hoje, dia 19 de março de 2013, Assembléia 

Legislativa, auditório Teotônio Vilella. Hoje nós vamos contar com a presença de um 

verdadeiro personagem da história do Brasil: Ricardo Zarattini.  

Queria pedir pro deputado Zarattini compor a mesa.  

Queria convidar o Ricardo Zarattini, uma das maiores biografias da resistência 

da história da luta do povo brasileiro. Eu queria passar imediatamente a palavra ao 

Ricardo Zarattini para que antes de ele entrar no assunto propriamente dito hoje, que é a 

prisão dele no Recife e o processo de interrogatório, enfim, que ele pudesse... Primeiro, 

queria que você citasse o nome do livro e a editora que faz a sua referência bibliográfica 

e tal. E aí, você contasse um pouco da sua formação política, da sua história política, da 

sua formação na Poli, e a sua trajetória de luta com o povo brasileiro.  

Então, com a palavra, Ricardo Zarattini.  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Bom, primeiramente, eu gostaria de 

agradecer aqui a presença de todos vocês, particularmente do pessoal da imprensa e da 

própria TV da Assembleia Legislativa, mas eu gostaria muito de agradecer aqui, acho 

muito importante essa possibilidade que a Comissão da Verdade da Assembleia 

Legislativa, presidida por esse grande deputado Adriano Diogo, e tendo como seu 

companheiro que tenho certeza, está com ele presente todos os dias, todas as horas, em 

torno dessa questão de nós termos uma investigação dos fatos que ocorreram durante a 

ditadura.  
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Principalmente no que se refere não só à tortura, à prisão, mas aos companheiros 

que foram assassinados, àqueles companheiros que estão desaparecidos, muitos deles 

até hoje. Nós precisamos resgatar isso da história e também ver como isso ocorreu.  

Então, eu queria dizer a vocês que essa atividade da Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa, ela não só tem essa importância muito grande porque ela 

encontrou alguns fatos, ela descobriu alguns fatos muito importantes que não eram 

realçados porque na verdade, a tortura no Brasil, os crimes da ditadura, tiveram 

apoiadores muito grandes. 

E agora foram descobertos pela Comissão da Verdade, pelo Adriano, pelo Ivan 

os famosos livros que marcavam a entrada no DOPS de figuras como o representante da 

FIESP que lá foi não sei quantas vezes, inúmeras vezes, dezenas de vezes.  

Está aqui também conosco a companheira Amelinha que é uma grande lutadora 

e também uma das vítimas dessa ditadura que assolou o país por 21 anos.  

Então, como eu dizia, não só da FIESP, como por incrível que pareça, também 

participaram desses crimes e tinham ingerência nesses crimes, representantes de 

governos estrangeiros. Foram anotadas várias entradas aqui no DOPS de São Paulo do 

cônsul norte-americano em São Paulo. Isso é uma coisa que fere a soberania nacional. 

Isso ocorreu em 1971.  

Eu tenho aqui dois recortes. A imprensa tem colaborado muito conosco. Eu 

tenho um recorte do “O Estado de São Paulo”. Eu ia falar “Estadão”, não sei se tem 

algum jornalista aí do “O Estado de São Paulo”. Tem aí? Não! O “Estadão” está 

faltando hoje, hein? É uma matéria inclusive do Rosalvo, uma boa matéria.  

Foi no dia 17 de fevereiro que pela primeira vez saiu comunicado isso. Eu nunca 

deixo de repetir isso: que não só vocês aqui precisam ter isso bem gravado na memória, 

mas os telespectadores da “TV Assembleia Legislativa” devem saber e realço mais uma 

vez o papel que vem tendo todos os companheiros envolvidos nisso. A começar pelo 

presidente Adriano Diogo, pelo companheiro Ivan Seixas, pela Amelinha e por vários 

outros companheiros que a gente aqui faria uma lista longa.  

Então, nessa matéria do “O Estado de São Paulo” do dia 17, há um mês, está 

claro aqui a entrada do cônsul americano e também do representante da FIESP para 
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falar com o delegado Fleury. Vocês sabem que essa foi uma das épocas mais cruentas 

do Regime Militar que compreendeu desde o Ato Institucional Nº 5 até a 

redemocratização, praticamente. Até o advento da chamada Abertura do governo Geisel 

“lenta, gradual e segura”.  

Agora, eu também queria fazer referência que a “A Folha de São Paulo”, no dia 

seguinte a essa publicação, também deu cobertura. Por isso que eu nunca deixo de 

louvar a imprensa. Foram várias matérias que a “A Folha” fez, o “O Estado” e o “ O 

Globo” também, denunciando, independente até da descoberta. Nós tivemos várias 

matérias falando desses crimes da ditadura.  

E depois veio também no dia 19 de fevereiro, há um mês, o próprio jornal, que é 

dos setores econômicos, o “Valor”, ele deu uma cobertura boa que foi a exposição do 

companheiro Ivan Seixas. Saiu até uma foto sua.  

Então, quando eu soube da primeira publicação, em 1989, antes mesmo das 

eleições que ocorreram naquele ano. Era ainda o governo Sarney. Havia sido anunciado 

que viria para o Brasil um novo Embaixador. O nome dele era Richard Melton. E esse 

embaixador, a imprensa - eu vou daqui a pouco distribuir para vocês. A própria 

imprensa da época foi bastante ampla na cobertura e mostrou quem era o embaixador, 

mostrou fotos dele e também relatava uma coisa que em minha memória poderia até ter 

passado despercebida, mas tem coisas que não passam despercebidas.  

É que esse embaixador foi um dos dois funcionários que, quando eu fui preso em 

Recife, em 1968, no final do ano: 10 de dezembro de 1968, quando eu estava 

trabalhando no Nordeste na organização e mobilização dos assalariados da zona 

canavieira a fim de ver se nós conseguíamos desenvolver lá uma guerrilha rural. Era 

uma visão que nós tínhamos naquela época.  

Nesse sentido, eu fui preso, junto com outros companheiros, e nós 

imediatamente passamos a ser torturados com os métodos tradicionais da polícia de 

Pernambuco: muita porrada, muito telefone... Telefone aqui nos ouvidos. Enfim, lá o 

que faltou naquela oportunidade depois eles se aperfeiçoaram.  

Eu quero lembrar bem a vocês a época em que nós vivíamos. Em 1968 nós 

tínhamos recém editado o Ato Institucional Nº 5. Eu fui preso dia 10 e no dia 13 foi 
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editado o Ato Institucional Nº 5 que deu novo curso à ditadura. Então, eles ficaram 

inteiramente livres para fazer o que queriam com os presos e isso se acentuou cada vez 

mais, como eu vou relatar aqui posteriormente a vocês.  

Então, queria dizer a vocês que naquela oportunidade, duas semanas depois, 

mais ou menos, uma semana e meia... Os nossos torturadores eram o delegado Moacir 

Salles e mais o investigador Miranda. Nós não tínhamos nem onde dormir. Nós 

ficávamos lá, quando podia sentar, sentados. Nós ficamos mais de duas semanas 

sentados em cadeira. Comer era raro: quando vinha algum café com pão, alguma coisa...  

Porque era praticamente um esquema ainda não profissionalizado, como mais 

tarde eu conheci na operação Bandeirantes em que nós tínhamos três turmas: uma turma 

da manhã, outra turma à tarde e outra turma para completar as 24 horas. Mas, lá não! Lá 

eles nos deixavam quando eram 11h, meia noite e tal. Às vezes iam de madrugada, 

alguns até alcoolizados, e prosseguiam nessa questão que basicamente era um festival 

de muita pancadaria, chute e tal.  

Enfim, uma coisa que havia naquela época, sem ainda um aperfeiçoamento, que 

nós conheceríamos mais tarde aqui na Oban, quando nós fomos novamente presos na 

operação Bandeirantes: de um choque elétrico, da cadeira do dragão... Mas, afogamento 

teve lá. Tivemos afogamentos, mas não tivemos pau de arara e também não houve 

choque elétrico lá em Pernambuco.  

Aí, uma semana ou duas depois, como eu estava dizendo, me aparece esse 

torturador acompanhado de dois norte-americanos. Mas os dois norte-americanos não 

me torturaram. Um deles simplesmente perguntou: “Por que você é contra os Estados 

Unidos?”. Eu disse que eu não era contra os Estados Unidos, eu era contra o 

imperialismo norte-americano, as pressões que os Estados Unidos faziam sobre os 

países pobres como o Brasil e outros. Enfim, essa coisa e a intervenção, a ingerência 

que eles faziam do qual eles eram a prova mais cabal: de serem funcionários de governo 

estrangeiro que vieram lá...  

Então, eu disse isso, disse que não era contra os Estados Unidos e nem contra o 

povo norte-americano. Eu era contra as multinacionais, contra o sistema imperialista de 

pressão que vitimava o Brasil naquela época. Então, esse foi aquele momento e a coisa 

passou.  
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Aí, - nós fizemos um desenvolvimento anterior só para contextualizar bem esse 

fato - nós tivemos em 1989 a notícia que saiu em vários jornais, da vinda do novo 

embaixador. E várias fotos. A biografia do embaixador extensamente relatada nos 

jornais. Ele tinha, como nós falamos na nossa linguagem aqui, uma capivara - capivara 

é a ficha policial. Ele tinha uma capivara digna de nota porque antes de vir aqui ao 

Brasil, quando ele ficou dois anos cônsul em Recife, ele já tinha estado em Manágua, na 

Nicarágua e elaborou um plano, chamado Plano Melton, para ver se conseguia, 

apoiando os Contras, dar um golpe no governo Sandinista. 

 Além disso, ele esteve, depois disso, na República Dominicana. Eu não sei se 

vocês sabem, a República Dominicana em 1965 elegeu um professor chamado João 

Borges que era um democrata e tinha posições progressistas nacionalistas. E esse 

governo era pressionado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos não vacilou, botou 

os Marines lá e derrubou esse governo legitimamente eleito da República Dominicana. 

O Brasil, o governo Castello Branco - já tinha aqui a ditadura, o primeiro ditador 

foi o Castello Branco - resolveu mandar um contingente brasileiro e os norte-

americanos o colocaram como presidente daquilo que eles chamam a “Força de Paz na 

República Dominicana”. Surgiu um coronel, o Cel. Carmona, que tentou enfrentar 

aquela pressão, mas, infelizmente, não conseguiu.  

Após isso, vejam só onde ele esteve, ele esteve atuando em Portugal contra a 

Revolução Portuguesa dos Cravos que era para instalar o Socialismo em Portugal, 

aquela coisa toda...  

Depois disso, ele teve uma curta temporada em Londres e em 1989... Isso tudo 

era no governo Bush pai, governo nos Estados Unidos do Bush pai, que tinha só uma 

diferença do Bush filho: os dois eram muito pró-intervenção externa, tal... Como, não 

tenhamos ilusão nenhuma, hoje o Obama, o tão decantado Obama, que recebeu um 

prêmio de paz, ele tem milhares de soldados ainda no Afeganistão. Ele tem os “drones”, 

uma arma terrível que é uma arma em míssil. Ele tem e aí quem conhece bem o 

problema do Oriente Médio...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me permite tentar 

contribuir para o seu depoimento. Eu queria, se você pudesse, voltar porque essa 

biografia do Melton e tal... Tem condição?  

Eu queria, se fosse possível, priorizar a sua prisão, a tortura, a participação 

desses vice-cônsules... Isso seria interessante se você pudesse descrever, porque como, 

imagina, isso aí ocorreu em 1969 né? 1968! Nós estamos em 2013. Então já faz 35 anos 

que isso ocorreu... 45 anos. Então, nós temos várias pessoas que não viveram... Jovens, 

jornalistas que estão com o dossiê, mas eu acho que o grande depoimento que as 

pessoas estão esperando é a sua prisão, as fases da tortura, a entrada dos cônsules 

americanos e depois o rebatimento lá no futuro: quem era aquele vice-cônsul do Recife 

que vira embaixador americano.  

Mas vamos nos ater agora, o foco, na sua prisão, na tortura, nos interrogatórios. 

Pode detalhar com bastante sossego.  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Então, a prisão eu já declarei... Adriano, 

você me permita, é necessário aqui relatar alguns fatos importantes para mostrar qual é 

a origem dessa ditadura que nos assolou. Senão não é possível entender e eu acho muito 

oportuno que a juventude que está aqui saiba desses fatos. Porque tem alguns anos que 

valem por décadas.  

Nós vivemos intensamente o ano de 1963, no governo João Goulart, quando 

lutávamos pelas reformas de base. Era um Brasil novo que nós queríamos ter: a reforma 

agrária, reforma urbana, reforma da habitação. Nós temos que dizer quem é que nessa 

época impediu que nós continuássemos com esse governo. Foi o governo dos Estados 

Unidos que mandou para cá um embaixador chamado Lincoln Gordon que fez uma 

intervenção brutal.  

Olha, eu posso relatar a tortura da minha segunda prisão que foi terrível aqui no 

DOI-CODI. Era ainda a operação Bandeirantes e a minha terceira prisão. Eu posso 

relatar tudo isso. Isso é um sofrimento pessoal! É uma tortura muito grande, como a de 

muitos companheiros.  
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Mas o que ocasionou para o Brasil a interferência do governo dos Estados 

Unidos, sob o comando do embaixador norte-americano Lincoln Gordon e de seu adido 

militar Vernon Walters, nós temos que esclarecer, sim, a juventude aqui presente porque 

aí é que se originaram todas as coisas.  

Por que? Porque nós vimos de uma sucessão regular, nós vimos de um governo 

Kubistcheck, depois tivemos os sete meses infelizes com o Jânio Quadros e depois 

tivemos a tentativa de golpe em 1954 contra o João Goulart que não se consumou. Por 

quê? Porque as forças democráticas reagiram e fizemos a eleição, elegemos Juscelino e 

Juscelino governou cinco anos, progrediu o país, fez a industrialização e seria isso o que 

faria, num grau mais aumentado, mais aprofundado, o governo do João Goulart, mas 

não aconteceu isso.  

Na época em que eu fiz essa denúncia, em 1989, eu tinha como companheiro 

meu, que eu conversava todos os dias, esse companheiro chamado Luiz Alberto Moniz 

Bandeira, professor da Universidade de Brasília e que escreveu um livro sobre as 

relações Brasil-Estados Unidos: “A Rivalidade Emergente” que exatamente mostra toda 

a intervenção que os norte-americanos fizeram no Brasil para dar o Golpe de Estado.  

Então, eles entraram aqui, pressionaram economicamente, corromperam, 

botaram aqui instituições do IMBAG e do INFES para exatamente tentar eleger 

deputados federais, senadores, governadores, favoráveis a eles.  

Elegeram praticamente só um: o Corvo. O Corvo, eu não sei se vocês sabem 

quem era, era o Carlos Lacerda, que achava que os militares iam entregar o poder para 

ele e não entregaram poder nenhum porque as eleições de 1965 para presidência da 

República foram desmarcadas logo pelo Ato Institucional.  

Só fizeram eleições para governos estaduais. Nós ganhamos em Minas e no Rio 

de Janeiro. Aí, eles também disseram: “Não os governos estaduais, os governadores, 

agora também vão ser nomeados.”. E assim por diante.  

Então, isso tem muita importância porque disso é que resultou nós termos tido 

21 anos de ditadura. Eu até acho uma coisa muito boa, tava falando aqui com um 

jornalista, que a “A Folha” faz: “Há 50 Anos”.  
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Então agora no dia 17 de março de 1963 sabe o que a “A Folha” publicava? 

“Embaixador americano denuncia infiltração comunista no governo João Goulart”. 

Olha, isso era uma mentira! Uma mentira total! 

Não existia nenhuma infiltração comunista. Havia, sim, um democrata, apesar de 

latifundiário que não tinha nada com o comunismo, chamado João Goulart. Esse João 

Goulart recebia os sindicatos, recebia todos os movimentos e que fez algumas leis 

importantíssimas que se nós não relatarmos aqui, também não vamos compreender o 

drama do MST hoje em dia.  

O Movimento dos Sem Terra. Porque nós tínhamos, no governo João Goulart, 

aprovado na Câmara, o Estatuto do Trabalhador Rural.  

O Estatuto do Trabalhador Rural foi a coisa mais avançada! Mais avançada do 

que o que nós aprovamos em 1988. E eu vou agora, também sou testemunha, Adriano, 

porque você como deputado estadual que foi vencendo há vários anos, você conhece 

esse problema dos safristas aqui em São Paulo.  

Os safristas aqui em São Paulo são os que vêm principalmente para a safra da 

cana de açúcar. Hoje em dia, eles vêm, a maioria, do Maranhão e Piauí. Ficam oito 

meses na safra e esses oito meses são explorados barbaramente. Só no ano retrasado, 

2011, 17 morreram de tanto trabalhar 10, 12, 15 horas por dia cortando cana além de 

suas forças. Fora os acidentados.  

Você conhece o problema em que foi transformado o nosso estado. O nosso 

estado foi transformado nisso pelo agronegócio. Agronegócio que, hoje em dia, 

formula, muito erroneamente, para se impor de nossos heróis. Porque, na verdade, não 

são heróis.  

Heróis são os trabalhadores que plantaram a cana, cortaram a cana, moeram a 

cana e produziram o açúcar e o etanol. Herói foi a Embrapa que foi uma empresa de 

pesquisa estatal que descobriu novas variedades de cana. É isso que nós temos que ver! 

É isso que nós temos que ver!  

Então, - você quer falar alguma coisa? - eu sei que a menos que o pessoal ache 

que eu estou me prolongando muito, mas eu só quero dizer que esse Estatuto da Terra 

foi revogado... Estatuto da Terra, digo, não! Estatuto do Trabalhador Rural foi revogado 
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pela ditadura só unindo os passos e os safristas continuaram a viver o mesmo tormento! 

Até hoje! Porque foi aprovado depois da revogação do Estatuto do Trabalhador Rural 

um decreto-lei que a própria ditadura, fazendo que queria dar um apoio aos safristas, 

mas na verdade eram medidas muito paliativas.  

E essa própria legislação foi revogada pela lei atual que legisla sobre a questão 

rural. E, agora, a Dona Kátia Abreu em artigo da “A Folha” falou que essa legislação 

que não dá nada... Essa legislação 5630, essa lei, não dá nada ao trabalhador rural. Essa 

mesmo! Nós precisamos mudar. Quer dizer, então, nós temos que lutar para que essas 

coisas não aconteçam. Fala, mestre! 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É importante para a gente retomar a questão da... Ah, 

sim! Quem está falando é Ivan Seixas, coordenador da Assessoria da Comissão da 

Verdade Rubens Paiva. É importante a gente retomar a questão da intervenção 

diplomática, pelo menos, para ser mais moderado, estrangeira.  

Quando se fala muito em operação Condor, sempre se coloca como se fosse a 

partir de 1975, quando o Gal. Manuel Contreras, do Chile, batiza uma coordenação que 

havia entre as forças de repressão do Cone Sul às forças de Esquerda. Mas, na realidade, 

a chamada operação Condor existia há muitos anos.  

O fato de que, como o Zarattini está falando aqui, o Golpe de Estado aqui no 

Brasil foi feito a partir de uma intervenção americana, com a participação direta e 

pessoal do embaixador Lincoln Gordon e do seu adido militar, Gal. Vernon Walters  

está documentado, não por aqui, mas pelo próprio governo americano em que há uma 

participação direta e dirigida do presidente americano Lyndon Johnson.  

Depois do Golpe e depois dos sucessivos golpes que foram dados na América do 

Sul, houve uma coordenação que não era feita pelos exércitos nacionais. A coordenação 

era feita de fora do continente, que era do departamento de Estado. Isso aí está 

documentado!  

E essa intervenção, ela se dá de uma forma secreta e, portanto, não pública. Por 

ser secreta, tem que não ser pública, obviamente! Ela só vai ganhar notoriedade quando 

o governo Pinochet, mais a ditadura do Videla junto com a ditadura brasileira vão 
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formar uma coordenação, que, aí sim, vão dar um nome para isso, que é essa chamada 

operação Condor. Mas, a direção sempre esteve a partir da Escola do Panamá. Sempre 

esteve a partir de lá para cá e isso também está documentado lá nos Estados Unidos.  

E eu estou falando isso, pelo seguinte, Zarattini, a gente tem informações. 

Porque nós, da Comissão da Verdade, estamos fazendo oitivas, todas das vítimas, todas, 

são abertas. Algumas, porque nos interessam, estão sendo feitas em caráter reservado. 

Ela não é secreta! Ela é reservada!  

O conteúdo não será, em hipótese alguma, secreto. E por isso é que a gente hoje 

aqui quer dar publicidade para um fato muito grave que é o seguinte: nós conversamos 

com vários agentes da repressão brasileira e vários deles afirmaram que tanto no Rio de 

Janeiro, quanto aqui em São Paulo teve cursos de tortura.  

Um dos depoimentos que nós colhemos, na semana passada, para ser mais exato, 

diz o seguinte, que na Escola Nacional de Informações, que é a chamada ESNI que era 

ligada ao SNI, tinha cursos de dois anos de formação, muito antes de ter operação 

Condor, quando eles estavam preparando a investida dos golpes.  

E nesses cursos de dois anos, tinha lá técnicas de espionagem, 

contraespionagem, etc. e tal, e tinha também técnicas de interrogatório. A aula prática 

acontecia no DOI-CODI do Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita e, aqui em São Paulo, 

na Rua Tutoia, no DOI-CODI aqui de São Paulo.  

Dois desses, que nós conversamos, nos relataram que tinham técnicos 

estrangeiros falando em inglês. Um deles, o tradutor que fazia para os alunos brasileiros 

no Rio de Janeiro, era o Cel. Freddie Perdigão.  

E, aqui em São Paulo, o Freddie Perdigão também atuou durante um tempo e 

depois ele vai para o Rio de Janeiro já como CIE, Centro de Informação do Exército. As 

aulas aconteciam na Rua Tutoia, lá dentro da sede do DOI-CODI.  

Então, essa intervenção americana, para dar o nome, o que o Zarattini está 

falando hoje aqui é aparentemente lembrar uma coisa já acontecida. O objetivo do 

Zarattini é reforçar o que nós já falamos aqui, quando nós denunciamos a presença e a 

participação do Mr. Claris Rowney Halliwell ou Jack Halliwell, como ele era 
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conhecido, em que ele participa de interrogatórios nitidamente, em que ele está dentro 

do Dops, em que ele visita várias vezes o Dops.  

Ele foi cônsul dos Estados Unidos em São Paulo de 1970 a 1974. Daqui ele vai 

para o Chile, já sob a ditadura Pinochet. No ano de 1970 nós não temos os livros com 

registros, porque sumiram, mas no ano de 1971 em que nos três primeiros meses nós 

não temos e nos dois últimos nós não temos, é possível identificar a presença dele várias 

vezes dentro do Dops. Nos anos seguintes até 1974 quando ele é substituído por um 

outro cônsul chamado Richards, que nós não conseguimos saber ainda o nome 

completo.  

Então, essa intervenção estrangeira, ela não é uma coisa que a gente hoje fala 

que houve. A gente já tem como provar isso através dos documentos: o livro de entrada 

do Dops e também através dos depoimentos que a gente colheu. Essas aulas de tortura 

não eram aulas teóricas. O que foi afirmado é que eram aulas práticas, e não eram com 

bonecos, eram com pessoas. Eram presos que eram usados para aulas de tortura.  

Muito importante é que os alunos, alguns eram brasileiros, mas em maior parte 

eram professores brasileiros e alguns que falavam em inglês. Agora, os alunos, antes de 

1973, antes do golpe no Uruguai e no Chile e antes dos golpes de 1976, 1978, lá na 

Argentina, eram alunos, aqui em São Paulo notadamente, eram uruguaios, argentinos e 

chilenos. E que tinham essas aulas práticas com presos. Então, a denúncia que o Ricardo 

Zarattini está fazendo aqui, ela vem somar essa informação...  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Era isso que eu ia falar agora...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria aproveitar até, 

que o Ivan me deu uma sugestão -  espera um pouquinho Zarattini! Como hoje aqui no 

plenário tem jornalistas de grandes meios de comunicação, eu queria aproveitar... Vê, se 

tem mais um microfone, por favor!  

Eu queria já aproveitar, se você me permitir, Zarattini, e fazer o seguinte: tem 

cinco jornalistas aqui na sala. Tem o Vanderson do “Valor”, tem o companheiro do “O 
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Globo”, tem a companheira da “A Folha”, tem a Chantal da “Libération”, tem o pessoal 

da Casa aqui, do “Diário Oficial” e tem pesquisadores. Então, o que eu vou fazer? Eu 

vou fazer uma inovação: como o Zarattini é uma pessoa que tem uma biografia, uma 

cultura absurda, e tem informação para chuchu, eu já vou abrir a palavra...  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não. Espera aí. Deixa só eu finalizar senão 

fica... O que eu ia falar para vocês, a menos que tenha alguém com pressa, tem gente 

com pressa aí? Está ótimo.  

Nessa ocasião eu fiz a denúncia. Eu falei: “Ah! Esse gajo aí... Esse cara foi o 

cara que foi me interrogar lá no Dops de Pernambuco, não tenho dúvida nenhuma”. Ele 

nunca negou isso. Ele nunca negou que esteve em Pernambuco, que foi vice-cônsul, 

nada disso. E aí então, o que aconteceu? A imprensa, ela, realmente fez um jornalismo 

nota 10, principalmente os correspondentes dos jornais da época que estavam no 

exterior.  

Por exemplo, só para corroborar isso que você falou, Ivan, a “A Gazeta 

Mercantil” através do jornalista José Casado, ela descobriu um telegrama 839 - Eu 

tenho aqui. Distribui esse material. Pedi ao Ivan para fazer cópias, para quem desejar -   

em que ela denuncia, que um sargento - na época eu acho que era sargento ou tenente – 

da Polícia Militar de Pernambuco estava fazendo curso de repressão nos Estados 

Unidos. Era o sargento Dos Anjos, Ferreira dos Anjos... 

 

O SR. – Zarattini, esse major Ferreira dos Anjos, ele depois participou do 

“Escândalo da Mandioca”. 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Era major Ferreira dos Anjos! Exatamente! 

Mas, olha só qual foi, na época, a colocação do telegrama, que não foi fornecido por 

mim ao jornalista José Casado da “A Gazeta Mercantil”.  

Foi um telegrama que ele mesmo conseguiu. É um telegrama secreto do 

consulado enviado em setembro de 1969 para Washington com cópia para todos os 
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brasileiros. Rápido, diz: “Possível envolvimento de participante da área de segurança 

pública em disparo contra líder estudantil esquerdista.”.  

Quem era esse líder estudantil esquerdista? Era Cândido Pinto, presidente da 

União dos Estudantes de Pernambuco. Então, houve sim, participação dele. Tanto é que 

ele estava fazendo curso lá e Washington mandou dizer: “É melhor assegurar o seu 

imediato retorno ao Brasil por iniciativa brasileira, conforme esperamos, mas caso 

necessário, por nossa própria iniciativa porque nós tínhamos descoberto toda a 

participação dele”.  

A Comissão da Verdade de Pernambuco já o está interrogando várias vezes. 

Então, essas questões é que eu quero mostrar para vocês com fatos, Queria dizer que o 

que me levou a procurar a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa – falei 

inicialmente com o companheiro Ivan e depois com o deputado Adriano Diogo – foi 

exatamente um fato que até hoje eu fico pensando. Qual é o fato que eu fico pensando? 

Saiu de um jornalista também, que fazia o “Informe JB”. No “Informe JB” é dito 

o seguinte: foi dado finalmente o “Agrément” ao Richard Melton. Ele foi embaixador 

no governo Sarney e depois foi substituído. Mas, para dar o “Agrément”, o Itamaraty 

havia solicitado ao ministério da Justiça que verificasse se a minha denúncia era 

procedente. Aí, no “Informe JB” informa o seguinte: que o ministério da Justiça enviou 

ao Itamaraty uma resposta dizendo que, consultado o Dops de Recife, as pessoas que 

foram consultadas, na época ainda eram daquele período ditatorial e que não se 

lembravam da presença do Melton em interrogatórios. Aí, ele termina da seguinte 

forma: “ou seja, ex-torturadores já depõem no Brasil como testemunha de defesa”. Em 

1989! 1989! Depois do reestabelecimento democrático no Brasil pela Carta de 1988.  

Aliás, eu tenho vários informes de órgãos da repressão, da própria Abin e outros 

aí em que eu fui investigado até 1990, não sei quando... Investigam até hoje! 

Principalmente hoje! Imagine só com o grande desenvolvimento que existe, da inovação 

tecnológica e tal. Aí a possibilidade é muito maior. Eles podem até “online”, com “wi-

fi”, estar ouvindo lá no consulado americano... Não! Em Washington, no departamento 

de Estado, essa sessão nossa. Eu fui relator, quando fui deputado, da Lei de Inovação 

Tecnológica, sou engenheiro, então, dessas coisas entendo um pouco.  
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Se bem que eu falo sempre: “a minha profissão é de engenheiro, mas a minha 

vocação sempre foi ser subversivo”. Quer dizer, mudar a ordem constituída. Essa 

palavra é tida às vezes como muito depreciativa, mas, não...  Então, incontinenti, 

quando saiu que aqui houve uma comprovação da presença do cônsul americano no 

Dops de São Paulo, eu procurei o Ivan, o Ivan falou com o deputado Adriano Diogo. E 

eu falei: “Olha, o que eu quero de vocês é que vocês façam essa investigação junto à 

Comissão Nacional da Verdade e ao ministério da Justiça”. Só foi isso que eu pedi! 

Porque eu acho que ninguém deve ser julgado sem provas. Porque se eu pego lá 

o livro de entrada no Dops pernambucano e tem lá Richard Melton, aí é uma coisa que 

realmente eu tenho condições, certo? Então, essa é uma coisa que está em andamento. 

Nós vamos chegar lá!  

Eu cheguei a escrever um artigo para o “O Estado de São Paulo” onde eu 

coloquei: “O caso Melton e uma nova política externa”. Eu dizia que a política externa 

do Brasil tinha que se contrapor às pressões econômicas. Porque os Estados Unidos -  

um grande parêntese aqui – ele tem o “Trade Act”. O “Trade Act” é de 1932 e as leis 

nos Estados Unidos são por seção. Então a Seção 301 dessa lei de comércio norte-

americana é uma coisa de uma ingerência... É uma lei doméstica americana, mas que é 

aplicada a outros países e eles fazem um protecionismo muito grande em torno da 

economia deles. 

Eu acho que tudo tem limite. Eu até admiro a nação americana, o povo 

americano e os dirigentes daquele país de saberem defender o interesse nacional 

americano. Nós devíamos fazer isso: defender o interesse nacional brasileiro. Mas lá 

eles exageram, intervêm em vários países, tal e tal... E nós aqui exageramos ao 

contrário, ressalvados os últimos governos, não só da presidenta Dilma, mas do 

presidente Lula que conseguiram colocar internacionalmente o Brasil de pé. O Brasil 

era visto como uma república secundária e hoje há muito respeito pelo Brasil. Eu viajo 

para o exterior e sei. 

Então, companheiros, é isso!  Estou disposto aqui, principalmente aos 

companheiros pesquisadores, aos companheiros da imprensa, a responder qualquer 

pergunta. Eu só quero ler aqui no livro do Moniz Bandeira - Excelente! - quando ele diz 

do risco que nós estávamos submetidos porque existia uma força-tarefa que, se 
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houvesse resistência ao Golpe, eles colocariam em prática a operação “Brother Sam” 

que inclusive foi denunciada por um jornalista ainda sob a ditadura: Marcos Sá Côrrea.  

Ele denunciou e um outro grande professor da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro: Carlos Fico que esteve anos nos Estados Unidos, fez uma pesquisa extensa e 

comprovou, ainda mais do que o Moniz Bandeira, a ingerência dos Estados Unidos no 

Brasil. 

Só para finalizar, essa operação “Brother Sam” tinha um porta-aviões que tinha 

“destroyers” de apoio, mísseis teleguiados, navios carregados de armas e mantimentos, 

bem como, quatro petroleiros e mais um avião de transporte levando 110 toneladas de 

armas. Essa operação era, caso houvesse resistência, eles fariam como fizeram na 

República Dominicana: invadiriam o Brasil! Era 1964! A República Dominicana foi em 

1965. Mataram Kennedy e Lyndon Johnson sempre declarou: “Nós não admitiremos 

nenhuma outra Cuba na América Latina”. E não só a República Dominicana não era 

Cuba: não tinha feito revolução, tinha feito uma eleição, o Brasil também tinha feito 

uma eleição: que era a eleição de João Goulart, ele era vice de Jânio Quadros e ganhou 

o plebiscito para presidente com 93% do povo brasileiro. É isso, meus prezados amigos 

e prezadas amigas. Estou à disposição de todos vocês.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, tem outro 

microfone para as pessoas fazerem perguntas? A Chantal quer fazer uma pergunta. 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Bom dia! Sou Chantal Hughes do diário 

francês “Libération”. Sr. Zarattini, o senhor poderia relatar as suas três prisões e 

também a participação exata desses dois funcionários americanos? O senhor já disse que 

um deles, que é o Richard Melton, fez uma pergunta no Dops do Recife perguntando 

por que o senhor não gostava dos Estados Unidos... 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Se eu era contra os Estados Unidos! 
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A SRA. CHANTAL HUGHES – Sim! Enfim, se o senhor pudesse então relatar 

as três prisões e explicar um pouco mais a participação desses dois funcionários. 

Quando foi? Onde foi? Quanto tempo durou mais ou menos?  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Foi na sala do Delegado Moacir Salles em 

Recife, Pernambuco.  

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Sim. Mas o interrogatório ficou apenas nisso? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Apenas nisso. Ele não me torturou, nada 

disso.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ela está perguntando se fez outras perguntas além 

dessa.  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Outras perguntas? Não fez não! Não fez 

outras perguntas, não.  

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Então havia ele e havia outro, é isso? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Tinha um outro americano lá.  

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Qual era o nome dele? Qual era o cargo dele? 
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O SR. RICARDO ZARATTINI – Não sabia nenhum dos dois: qual era o nome 

e o cargo. Vim saber o cargo somente mais tarde! Desse Richard Melton quando ele foi 

indicado embaixador aqui no Brasil.  

 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Então eles estavam dentro da sala do seu 

torturador, é isso? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – É! Exatamente.  

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Isso foi em 1968... 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Salles, Miranda, tinha vários ali, está 

entendendo?  

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – E depois disso, o senhor...  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não vi mais eles. Nem eles me viram. 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Então só lembrou... O senhor reconheceu esse 

senhor quando ele foi nomeado embaixador aqui no Brasil? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Sim. Felizmente você nunca foi torturada. 

Tem coisas que a gente não esquece detalhes.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantas vezes eles 

conversaram contigo fora? Foi uma vez? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Uma vez só! Os dois.  

 

A SRA. PATRÍCIA – Zarattini, sou Patrícia, da “A Folha de São Paulo”. Eu 

queria que o senhor contasse um pouco mais sobre a sua participação. Por que o senhor 

foi preso? Qual era a sua atuação? O senhor militava em algum movimento? O que o 

senhor tinha ido fazer em Recife, exatamente? E também: quanto tempo o senhor 

permaneceu preso? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu não entendi bem. Você me fala um 

pouco mais devagar? 

 

A SRA. PATRÍCIA – Sim. Se o senhor puder me contar de qual movimento o 

senhor fazia parte, se o senhor militava em algum movimento quando foi preso...  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não, não, não! Eu sempre fui comunista.  

 

A SRA. PATRÍCIA – O senhor era do PCB? 
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O SR. RICARDO ZARATTINI – Você sabe que depois do Golpe de 1964 

houve várias cisões nos Partidos Comunistas e tal. E lá nós tínhamos organizado um 

Partido, o PCR, para reorganizar os camponeses e tentar fazer a guerrilha rural.  

 

A SRA. PATRÍCIA – Então o senhor estava em Recife fazendo o que, 

exatamente? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu tava fazendo isso. Fazendo trabalho de 

campo. Eu fui preso depois de uma greve que nós organizamos porque os latifundiários 

- eu estou vendo aí o nosso Martinelli - tinham conseguido da ditadura intervenção nos 

28 sindicatos rurais. Inclusive, a prisão de vários dirigentes de sindicatos rurais. Aí, o 

que aconteceu? Em 1967 nós já estávamos fazendo novas greves.  

A intervenção, eles nomeavam sargento da Polícia Militar para ser presidente, 

tenente do Exército... Aí, começaram as greves. Aí, eles falaram: “Como? Depois que 

nós fizemos toda essa intervenção, prendemos gente, matamos camponeses e ainda 

estão de greve? Tem alguma coisa ao contrário.”.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que a Patrícia está tentando entender é o seguinte: 

você em 1968 foi preso porque fazia a sua atuação na zona canavieira de Pernambuco, 

envolvido, participando do PCR. Aí você sai e é de novo preso em 1969. É a segunda 

prisão dele. 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Em 1969! Não, aí eu saio, não! Aí eu fui 

preso, depois do Dops, eles me mandaram para um quartel da Polícia Militar: quartel 

Dias Cardoso que era um quartel de Cavalaria. Nesse quartel de Cavalaria, a vigilância 

era muito grande. Mas acabaram... Havia protestos na imprensa... Várias pessoas lá... 

Nós reclamávamos muito! Porque nós não tínhamos nem uma liberdade de tomar um 

sol, nada.  
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Aí, um juiz auditor falou com os advogados: “Não! Dá uma hora de banho de sol 

e depois recolhe à cela separado.”. Aí, recolheram. Fizeram isso, Nessa hora tinha um 

soldado daquele da PM, de baioneta calada como se nós fossemos os maiores 

criminosos do mundo e que nós iríamos fazer alguma coisa.  

Mas, aí, essa coisa, a gente começou a conversar com os soldados, tal e 

aconteceu um fato: pintou um soldado, que queria ser cabo e aí tinha que fazer uma 

prova de matemática, aritmética, na verdade, e português. Aí eu passei a dar aula disso 

para esses soldados que queriam ser cabos, porque ficava um pouco mais lá... Bom, 

relaxou aquela vigilância inicial.  

Daí, dei essas aulas. Aí, tinha sargento que queria fazer um curso, tinha cabo que 

queria fazer curso de sargento, também... O meu nome no quartel era Professor! 

Professor! Professor daqui, Professor de lá...  

Aí, chegou ao cúmulo dos próprios tenentes, oficiais falarem. Eles queriam saber 

o que eu conversava com os cabos e soldados. Eu não conversava nada! Dava 

simplesmente a aula lá. Eles gostavam muito e tal e era aquela coisa. Eles falaram: 

“Você não quer dar umas aulas que nós vamos fazer vestibular de engenharia?”  

Eu, como conhecia bem geometria descritiva, tinha dado aula quando eu estava 

no curso de engenheiro, comecei a dar aula para os tenentes. Agora, eu dava aula em 

uma sala em que os soldados, cabos e sargentos passavam, Adriano. Passavam e viam.  

Então aquilo era meio estranho. Cheguei até a dar prova para eles. Ralhava com 

eles, que tava faltando isso, tá faltando aquilo. Então a coisa tava... Eu vou dizer: para 

mim, estava bom.  

 

O SR. – Você subverteu. É isso que você quer dizer. 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Agora, ocorreu o seguinte: eu tinha várias 

ligações aqui em São Paulo com a VPR e com a ALN, principalmente a ALN. Mas com 

a VPR na qual nós tentamos demover, o Toledo e eu, para que o Lamarca não saísse do 

quartel. Ficasse no quartel e não saísse com as armas. Mas o Lamarca era um 
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companheiro muito teimoso! Quis sair. Naquela época eu dava razão para ele. Mas 

quando você está na luta, você quer dar o máximo.  

Então, saiu um companheiro, eu chamo de companheiro, mas, na verdade, não 

era companheiro nosso. Era um ex-fuzileiro naval. Hermes era o nome dele e ele 

denunciou várias coisas. Ele denunciou até a mim: que eu tinha contato, que me reunia 

com o pessoal todo quando vinha à São Paulo, que eu vinha à São Paulo receber 

recursos. Essas coisas todas que a clandestinidade... 

 

 

O SR. – Zara, lá em Pernambuco você fugiu de lá depois que você amoleceu? 

Você subverteu... 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Aí, aconteceu o seguinte: esse informe, o 

Dops mandou para Aeronáutica lá em Recife. A Aeronáutica foi lá e me sequestrou do 

quartel e me levou pro quartel da Aeronáutica. Ali foi um pau. Ali foi pau mesmo, pau 

de arara tudo e tal. 

O SR. – 1968, isso ou 1969? 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não! Ali, quando eu tava preso. Ali, 1969. 

Era março, abril de 1969. Final de março, me lembro bem. Aí eu voltei lá e o Ednaldo, 

que tava preso comigo... Falei: “Ô Ednaldo, vamos ver se a gente se manda daqui.” 

Porque teve também um conflito. Eu precisava relatar isso. O quartel de Cavalaria Dias 

Cardoso, ele não era murado. Ele era cercado. Tinha uma lagoa em volta, mas era cerca. 

Eu falei: “Olha Edinaldo, eu acho que nós podemos...”. Porque os soldados me 

contaram uma coisa que resultou numa experiência boa para mim. Eles falavam: “Essa 

noite eu vou voar!” O que era vou voar? Tem a “Ordem do Dia” de manhã e tem no 

final do dia uma outra “Ordem” e o pessoal que tem que ficar no quartel tem que dormir 

lá.  

Aí, depois da “Ordem” dali, a pessoa falava: “Não! Agora eu vou voar.” e saía 

às 10h, 11h. Saía pelo fundo do quartel que era só cercado. O cara levantava a cerca e 

sabia o caminho lá... Aí quando era quatro e meia... Vocês sabem essa juventude o que 
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ela quer, como a gente falava lá no quartel - me desculpem as moças - eles queriam ir 

para a Zona.  

Eles faziam isso e voltavam de madrugada e aí na “Ordem do Dia” eles estavam 

lá e não acontecia nada. Então, eu sabia bem as saídas que tinha lá. Eu falei: “Ednaldo, 

vambora!”. Ednaldo tava preso comigo. Nós dois fomos presos, não é? 

Mas teve um problema a mais. É que houve uma briga dentro da – isso tudo tá 

no meu livro – Polícia Militar em que uma parte queria que a Polícia Militar acabasse 

com os cavalos - que “cavalo não servia para nada” e a outra queria manter. E que 

aquelas baias onde ficavam os cavalos fossem transformadas em lugar para fazer 

“Jeep”.  

Chegaram a um acordo de dividir o quartel. O major, que era do quartel, falou: 

“Precisa fazer a planta. Você não quer fazer a planta?”. Eu falei: “Faço a planta! Faço a 

planta. Me arruma uma régua “T”, uma prancheta...”. Aí eu fiz e conhecia tudo do 

quartel. Fui lá, medi, tal e tal e fiquei dominando o quartel. 

Quando veio essa tortura da Aeronáutica, eu falei: “Tenho que fugir!”.  Daí quis 

fugir e o Ednaldo falou: “Não! Eu não vou. Não vou! Não vou!”. Nós tínhamos já sido 

condenados a um ano de prisão por agitação e subversão do meio rural. Era o Decreto-

Lei 314 da ditadura.  

Nós conseguimos. Não havia acusação de porte de arma. Nós só tínhamos o 38 

né?  Bom, isso é outro assunto. Para não alongar e terminar: no dia 09 de abril de 1969, 

o que aconteceu? Eu fugi da prisão.  

Fugi da prisão, fui à casa de um arquiteto que era de um partidão lá em cima. 

Hoje ele é um dos dirigentes mais conhecidos do PCB. O PCB é um Partido que tem até 

hoje. É o Partido Comunista do Niemeyer. É o PCB! É Franklin [ininteligível 1:11:06] 

Ele foi professor em Brasília depois. Hoje ele tá em Brasília.  

Eu falei: “Franklin...”. Eu cheguei à casa dele e ele falou: “Zé, o que é que eu 

faço com você?” E eu falei: “Você não faz nada, Zé...”. Ele estava branco, lívido assim. 

Aí ele me levou para uma outra pessoa e acabou eu indo para o Convento das Dorotéias. 

Eu fiquei no teto do convento. Tinham duas madres: Madre Carvalho e uma que 
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chamava... Guiomar? Não! Uma coisa assim... Que me levavam refeição, me davam 

tudo lá... 

Aí, o pessoal aqui... O Toledo, que tinha contato comigo, me trouxe para São 

Paulo. Aqui em São Paulo, eu tava ali, fui em reunião com o Marighella, Toledo e tal. E 

Marighella falou: “Você vai ser preso de novo!”. Eu falei: “Não, Marighella!” - “É 

melhor você sair do Brasil. Quer ir para Cuba?” - “Não!”. “Então se você não quer, vai 

para outro país. Conseguimos que você vá para o Peru e tal.”. Eu falei: “Não! 

Marighella, não vou não!”. Ele falou: “Então você vai junto com o companheiro Jeová, 

que nós estamos montando uma base de guerrilha rural em Goiás”.  

Então, foi difícil! Era para vir o 2º exército de Cuba, que eram os companheiros 

da guerrilha que iriam para essas bases. Aí eu fui arrumar um aparelho para esse 2º 

exército e Marighella tinha razão: me detectaram e me prenderam. Aí, me levaram para 

a operação Bandeirantes. Me prenderam.  

Mas, antes de me levarem para a operação Bandeirantes, me trouxeram 

diretamente - por isso que eu não gosto muito de vir  à Assembleia Legislativa aqui – 

para esse quartel aí.  

Esse quartel... Era um grande arquiteto: o Paulinho, Paulo Mendes Rocha de 

Esquerda que fez o quartel. Aí, eu fui lá, me trouxeram nesse quartel e eles começaram 

lá, de farda, a me dar um bom pau. Não era pau de arara, não! Era bater mesmo! Aí. ele 

foi lá, se trocou, me botou dentro de um Volkswagen e me levou até a estrada de Cotia.  

Lá me jogou no mato e me falou: “Agora você vai falar ou não? ”. A única coisa 

que eles querem é o próximo ponto. Quem é que você vai entregar. É claro! Eles 

querem saber outras informações. E aí eu falei: “Não! Não! Tal e tal...”. E aí eles 

disseram: “Agora nós vamos buscar sua filha e seu filho para assistir o seu fuzilamento. 

” E eu falei: “Isso não! Não pode! ”.  

Aí eles repetiram outra vez. Aí, no final, eles falaram pela terceira ou quarta vez 

e eu falei: “Pode trazer! ”. Aí eles me acabaram de pancada, me botaram de novo no 

Volkswagen e me levaram diretamente onde estavam já as celas da Oban, que antes de 

ser DOI-CODI teve uma transição para operação Bandeirante.  
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Para vocês terem ideia, eu fiquei 17 dias e nesses 17 dias eu emagreci 12 quilos. 

Aí nesses 17 dias me levaram - você falou Barão de Mesquita, aí. Como teve entre a 

minha fuga e a minha nova prisão um assalto ao cofre do Adhemar e tinha um 

companheiro nosso de Minas Gerais que tinha duas entradas aqui de cabelo. Como era o 

nome dele? Esqueci agora! Então, eles falaram: “Esse deve ser o cara que assaltou lá...” 

O cofre do Adhemar foi uma das operações daquela época... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carlos Alberto? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Será que era o Juarez? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – É! Juarez!  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Juarez de Brito? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Exatamente! Juarez! O Juarez tinha aquelas 

entradas. Eu não conhecia... Então, me pegaram e me levaram para o Rio de Janeiro lá 

na Barão de Mesquita. E na Barão de Mesquita estava o Fontenelle. Eu ia falar uma 

coisa, mas não falo. Eu ia falar o [initeligível 1:16:24] Porque eu entrei lá e ele já me 

arrancou os sapatos e paulada, paulada, e mais... Aí, vocês que gostam de prisão, de 

tortura, nessa segunda prisão minha teve de tudo...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fontenelle era aquele que 

foi prefeito? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não. Antes de eu ir pro Rio, aqui teve de 

tudo. Teve pau de arara, afogamento, até uma vez me fizeram ficar com os braços 

assim, pisar em duas latinhas, porque eles queriam saber como é que eu tinha fugido e 

vindo para São Paulo. Eu tive que inventar uma história.  

Primeiro, “você fugiu e foi para onde? ” Eu não podia denunciar o Dom Hélder. 

Eu não podia denunciar as freiras. Então eu tinha que inventar uma outra história. E eu 

só falava essa outra história, e era uma história que não fechava em alguns pontos, mas 

eles martelavam.  

Então, foi esse aquele momento difícil e aí veio o que? Veio o rapto do 

embaixador norte-americano e o Toledo botou meu nome lá para sair.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Ricardo Zarattini é um dos 15 presos políticos que 

são trocados pelo embaixador americano, quando houve o sequestro do embaixador 

americano. Então, ele sai com os 15, vai para o México...  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu tinha ponte com o Toledo, tinha ponte 

com o Jeová, tinha ponte com um montão de companheiro aí. O Marighella eu posso 

dizer que me salvou. Eu não obedeci ele e ele falou: “Você vai ser preso!”. Falou duas 

ou três vezes. Porque eu já coxeava de uma perna não é? Então, ele falou “Você vai ser 

preso! Você é um tipo muito característico, você é muito conhecido, você foi um cara 

que foi dirigente estudantil da União dos Estudantes aqui de São Paulo, sempre teve 

uma participação intensa, tal”. E eu falei: “Tudo bem! Mas eu vou ficar, Marighella. ”. 

Ele falou: “Você vai ser preso!”. Aí, eu fui preso, mas como eu estava com isso na 

cabeça - por isso que eu digo que ele me salvou - eu estava no aparelho de um 

companheiro, mas eu pedi dinheiro para ele e aluguei um quarto de pensão na rua Tupi. 

Aí, quando eu caí preso, os caras quando me pegaram em primeiro lugar: “Me dá a 
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ligação. Onde você tá? Como foi a história lá?” Eu já tinha preparado a história da fuga 

no quartel. Inventei uma história que eu saí direto da prisão, peguei um ônibus e fui! 

Um ônibus da “Princesa do Agreste” e cheguei no Rio de Janeiro onde o Carioca me 

deu abrigo. 

E aí o Carioca falou: “Pô, mas você conseguiu fugir? Você fica na minha casa” – 

inventando história! Essa história nunca aconteceu – “eu moro no edifício Alasca”. 

Tudo bem, tal e tal. O edifício Alasca tem um gabarito ali em Copacabana. Eu não sei 

até hoje. Eu sei que eu falei: “Eu ficava no 14º andar, mas o Carioca não deixava eu 

abrir.”. O Carioca tinha sido um companheiro de conversa de UNE. Eu nem sabia onde 

ele morava, nada disso. Aí, só com isso daí... Eu já encerro, Adriano. Aí, eu falei: “No 

14º andar.”. Aí tinha um cara carioca...  É que nas equipes da OBAN e do DOI-CODI 

tinha gente da Polícia Federal, Dops, milico, cheio de militar e tinha um milico lá que 

acho que era carioca. Ele falou “Seu filho da... Lá só tem 10 andares por causa do 

gabarito!” Aí foi o pior! Para eu manter a historia o pior foi essa pequena falha na 

história. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta que é o seguinte, do factual. Por favor, vamos tentar fazer resposta curta. Por 

exemplo, aqui tem uma matéria da “Veja” de 1989 - porque vocês só se referem o 

tempo todo ao embaixador Abreu Sodré que era o ministro das Relações Exteriores. 

Aqui aparece o tempo todo o advogado e historiador, isso em 1989, Paulo Cavalcante, 

autor de uma obra de quatro volumes sobre o regime de 1964. O Paulo Cavalcante era, e 

o ministro da Justiça era o Fernando Lyra, não era? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não! Paulo Cavalcante, não! Era José Paulo 

Cavalcante.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

uma coisa de cada vez. O ministro das Relações Exteriores do Sarney era o Roberto de 

Abreu Sodré, conhecido golpista. O ministro da Justiça era o Fernando Lyra? 
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O SR. RICARDO ZARATTINI – Era o Fernando Lyra.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o José Paulo 

Cavalcante? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Era o secretário executivo do ministério da 

Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O José Paulo Cavalcante 

que era o secretário executivo do ministério da Justiça é o mesmo José Paulo Cavalcante 

da Comissão Nacional da Verdade? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – É o mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá! Agora, por que tem 

tanta matéria da época de 1989 falando, não fala José Paulo, fala advogado historiador 

Paulo Cavalcante?  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Paulo Cavalcante é outra pessoa. É um cara 

que...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um historiador e tal, que 

era do Partidão e escreveu vários livros sobre o Golpe de 1964. Aí, eu queria, porque o 

Cavalcante que não é o José Paulo, é o Paulo Cavalcante diz: “Os diplomatas 
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participaram dos interrogatórios, afirma com base. Fala de dois e diz que o Richard 

Melton era assessor político do consulado... Da embaixada americana”.  

Agora, quem deu o “Agrément”? Quer dizer, ficou essa saia justa aqui durante 

um mês e meio se o Richard Melton era aceito como embaixador ou não era...  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – O “Agrément” quem deu foi o Itamaraty. 

Agora, a pergunta que eu faço a vocês, eu repito de novo, que eu gostaria – o Ivan já 

sabe disso – é porque o Itamaraty alegou para dar o “Agrément” que recebeu do 

ministério da Justiça, que por sua vez teria recebido uma informação lá de Pernambuco, 

que o Melton nunca esteve no Dops de Pernambuco. Não é isso? Então! É isso daí! 

Agora, eu não sei. Eu queria que a Comissão da Verdade se comunicasse com a 

Comissão da Verdade Nacional e falasse: “Ó, precisamos achar esse ofício que o “JB”  

não iria falar”.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por isso que eu estou 

fazendo a pergunta se o José Paulo Cavalcante... Desculpa! Eu te interrompi. Conclua. 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu gostaria, viu, Adriano? De localizar 

alguma coisa que falasse claramente, como vocês conseguiram aqui, que falasse: “Ele 

frequentava o Dops de Pernambuco”.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque eu estou fazendo 

questão de citar nessa audiência o José Paulo Cavalcante? Porque o José Paulo 

Cavalcante é o representante de Pernambuco na Comissão Nacional da Verdade.  

Então, se ele hoje é da Comissão Nacional da Verdade e era o secretário geral do 

ministério da Justiça à época do ministro Fernando Lyra, já falecido infelizmente, tem 

como cruzar essa informação.  
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O SR. RICARDO ZARATTINI – Vocês, por favor, façam isso porque eu não 

consegui nunca isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria -  porque 

daqui a pouco nós vamos já caminhando para o encerramento dessa sessão. Eu queria 

pedir para o Ivan, por favor, pedir a cópia do documentário que vocês produziram lá no 

Núcleo, para assim que estiver encerrando a sessão, a gente põe aquela gravação do 

Lyndon Johnson que o Azenha postou sobre a intervenção americana no Golpe. Eu 

queria pedir para você, se você tiver um exemplar do vídeo do Núcleo para a gente 

fechar a sessão mostrando porque senão parece que a gente fica aqui delirando. Só pedir 

para alguém buscar sua pasta... 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não me incomodo de separar! Eu imprimi 

aqui um capítulo inteiro do... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Tem mais alguém que 

gostaria de fazer alguma pergunta ainda para o Zarattini, para a gente ter esse 

testemunhal da vida dele? Pois não.  

 

O SR. MARCOS – Meu nome é Marcos, eu sou da assessoria de comunicação 

aqui da Assembleia Legislativa. Eu queria perguntar para o Sr. Ricardo o seguinte: 

quando os representantes dos órgãos de repressão introduzem diplomatas estrangeiros 

no seu interrogatório, isso de certa forma deixa explícita a participação de países, de 

outros países no Golpe e nesse movimento político.  

Eu queria saber em sua opinião, porque eles fizeram isso? Porque eles 

resolveram deixar de certa forma claro, que havia ingerência estrangeira nisso? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      30 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Na verdade o cérebro do Golpe foi 

exatamente os organismos: esse Vernon Walters, o Lincoln Gordon... Então foi um 

golpe dos Estados Unidos porque os Estados Unidos achavam que o Brasil podia se 

transformar em outra Cuba. Então, eles falavam: “Nós não vamos permitir!”. E não é 

verdade isso.  

A mesma coisa quando eles disseram recentemente: “Nós precisamos invadir o 

Iraque porque o Saddam Hussein...” - do qual eu já digo que nunca fui adepto, Quero 

que fique claro que eu não defendo aqui nenhum tipo de ditadura - mas “...o Saddam 

Hussein teria armas químicas de destruição em massa”. Isso era uma mentira para 

justificar a invasão do Iraque, que faz 10 anos esse ano – foi em 2003 -  que o Iraque foi 

invadido. Até hoje o Iraque está sofrendo e sofreu muito por causa dessa invasão.  

Então, eles quiseram dar o Golpe aqui porque falaram também uma coisa que 

não era verdade: que aqui ia ser uma nova Cuba. Como a República Dominicana não foi 

uma nova Cuba e eles invadiram, um ano depois, a República Dominicana. Aqui eles 

não precisaram invadir - a operação “Brother Sam” - porque não houve reação ao 

Golpe. É isso daí!  

A razão deles faz-se de manter um império. Aqui era o quintal deles: a América 

Latina. Hoje, felizmente, não é mais. Já vários países têm uma visão de independência 

nacional, soberania, tudo isso. E tudo isso foi conquistado sem luta armada, pelo voto. 

Isso é o que hoje eles têm o maior temor: é que, pelo voto, a gente construa uma nação 

poderosa! Enfim, seria como fala muito bem o Luiz Bandeira: uma rivalidade 

emergente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguma pergunta? A 

gente podia ir... Ivan, quer falar? 

 

O SR. GERALDO JORGE SARDINHA – Aqueles torturadores 

internacionais, agentes americanos... Eu acredito que naquele período passou por aqui 

um agente da CIA, o Dan Mitrione que deu aula no Brasil, esteve em Belo Horizonte, 

no Rio de Janeiro, deve ter tido em São Paulo também. Na saída dele do Brasil, ele foi 
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para o Uruguai, e no Uruguai foi capturado, julgado e executado pelo MLN, os 

Tupamaros. Então, ele passou pelo Brasil e deu aula aqui também acho que foi nesse 

período aí.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso aí eu acho que é importante, o que o Sardinha está 

colocando. Esse papel de intervenção, de instrutores de tortura não é uma coisa 

episódica, isso aí foi uma coisa sistemática.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Isso teve uma consequência de uma 

intervenção maior de quere dominar o nosso país. Política e economicamente.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que você tem como relatos de preso político é que 

você teve aqui no Brasil, notadamente no Rio de Janeiro e São Paulo, mas também em 

outros estados como Minas Gerais, você tem a presença de algumas figuras.  

Então, o Dan Mitrione que era supostamente um especialista em agricultura, ele 

vem ao Brasil, passa em Minas Gerais, inclusive quando ele foi capturado pelos 

Tupamaros no Uruguai, ele tinha um relógio dado pela Polícia de Minas Gerais. E esse 

relógio... Um instrutor de agricultura não tem muito a ver com polícia.  

Ele passa por Belo Horizonte, passou aqui por São Paulo e daqui foi para o 

Uruguai. Lá ele foi capturado e foi justiçado pelos Tupamaros. Como se tem notícias de 

vários personagens como, por exemplo, instrutores alemães, o Gal. Paul Aussaresses 

que era um especialista em tortura e que participou do massacre ao povo argelino, que 

fazia parte daquela organização paramilitar que era a “Organisation de l’armée secrèt” 

Que era uma organização clandestina dentro do Exército francês na Argélia. Ele traz 

para o Brasil essas técnicas de tortura. Ele dá aulas... 

 

A SRA. – Qual o nome dele? 
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O SR. IVAN SEIXAS – General Paul Aussaresses. 

 

A SRA. – Aussaresses? E ele passou por aqui? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Passou. Ele deu entrevista dizendo que deu aula no 

Batalhão de Selva na Amazônia. Ele passou, segundo ele, aqui por São Paulo. Ele 

mesmo fala! Não somos nós que estamos falando. E essas aulas que ele deu são 

baseadas na tortura, segundo ele mesmo diz. Como também teve técnicos alemães, teve 

técnicos segundo consta, não temos certeza, de Israel e ingleses. Então, isso daí mostra 

que você tem uma grande multinacional da tortura, que atua nos países da America 

Latina.  

 

A SRA. – Mas qual era o interesse desses países? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era a manutenção das ditaduras. Porque a ditadura não 

era um grupo de pessoas que ficou maluca e resolveu torturar. Era um projeto político,  

econômico que tinha interesse em manter as ditaduras como forma de dominação. E 

essa atuação é para garantir através do terrorismo de Estado, que é o que fizeram aqui 

na America Latina: foi uma política de terrorismo de Estado.  

Não era o major Ustra, hoje coronel, que gostava de torturar. Ele era um ativo 

participante como todos os outros, do esquema de repressão, que utilizava a tortura 

como método de repressão e terrorismo de Estado. Se você olhar as ditaduras, você tem 

a repressão política e você tem o esquadrão da morte atuando em paralelo para 

aterrorizar a população civil.  

E isso é muito importante para a gente entender que isso não era uma coisa 

episódica. Não existem porões da repressão. O que existe é uma política 
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institucionalizada de Estado para torturar e matar as pessoas. Não há uma tortura e 

morte indiscriminada, mas há tortura indiscriminadamente.  

Todas as pessoas que foram presas nesse período de ditadura foram torturadas de 

uma forma ou de outra. E isso aí é muito importante para a gente não achar que isso era 

uma coisa escondida, a ideia dos porões. Isso não existiu! 

Quem morou em volta do DOI-CODI, da operação Bandeirante aqui na Tutoia, 

ouvia dia e noite as torturas. E nas outras delegacias também ouvia que não era preso 

político, era preso comum, porque isso era uma política de Estado. Era de terrorismo de 

Estado que aconteceu no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, Bolívia, Paraguai e 

etc. e tal.  

Então, isso era uma política internacional, que era o chamado imperialismo, que 

era para manter aqui sob o controle e principalmente o terror para que não escapasse ao 

controle dele.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, só queria fazer 

uma interrupção. Tem um vídeo postado pelo Azenha que foi incluído no documentário 

sobre o golpe que o Zarattini falou e nós localizamos. É um vídeo de seis minutos. 

Queria interromper... Vocês querem falar antes? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria só fazer uma 

proposta, porque eu acho que o que o Ricardo Zarattini coloca aqui, a denúncia que ele 

faz, é gravíssima e de uma certa forma reforça aquela denúncia feita aqui na Comissão 

há um mês, que o cônsul americano visitava o Dops aqui de São Paulo, ficava horas e 

horas e inclusive esteve no Dops no dia em que foi assassinado um dirigente do MRT 

que é o Devanir de Carvalho.  

Então, é gravíssimo o nível em que se deu, porque, que os Estados Unidos 

participaram do Golpe militar, isso já é sabido, já é estudado, tem tese na Unicamp, na 

USP e no Brasil inteiro. Agora, que o cônsul ia diretamente frequentar um órgão de 

repressão e orientar um interrogatório, ainda que o interrogatório que se dava naquela 
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época, ainda que não houvesse tortura física, era uma tortura sim: uma pressão política, 

social ali na sua cara.  

Então, a participação do cônsul, esse Melton no interrogatório, inclusive 

acompanhado de outro norte-americano que você ainda não identifica, eu acho que isso 

é gravíssimo e ainda há uma outra denúncia, ou uma informação que foi colocada aqui 

que o José Paulo Cavalcante era o secretário adjunto do ministro da Justiça, na época, o 

Fernando Lyra, e que hoje é integrante da Comissão Nacional da Verdade.  

Então, eu acho que frente a essas questões a gente não pode deixar de propor o 

seguinte: a Comissão da Verdade Rubens Paiva deve oficiar a Comissão Nacional da 

Verdade. Oficiar e inclusive até, se for o caso, solicitar a presença ou a explicação do 

integrante da Comissão que é o José Paulo Cavalcante.  

E pedir também a Comissão da Verdade Dom Hélder Câmara que é de 

Pernambuco... Comunicar isso... Esse depoimento deve ser comunicado imediatamente 

à Comissão da Verdade de Pernambuco e pedir a eles uma investigação de possíveis 

litros de registro do Dops. Não sei se vai ser possível ou não.  

O jornalista ali que perguntou por que eles participam diretamente: é porque eles 

tinham muita certeza de que tudo ia dar certo e que essa história nunca ia virar. E ela 

está começando a virar. Eles achavam que eles iam ficar eternamente impunes e 

ninguém ia cobrar. Era essa a proposta que eu queria fazer.  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu quero pontualizar bem. Aqui eu pedi 

para o Ivan distribuir todas as matérias que foram publicadas na época sobre isso, 

inclusive esse “Informe JB” publicado em 12 de junho de 1989 em que ele diz que o 

ministério da Justiça enviou ao Itamaraty um ofício dizendo que: “Ex-torturadores já 

depõem no Brasil como testemunha de defesa”.  

Possivelmente o Moacir Salles e o Miranda deram alguma informação. Nessa 

época eles ainda estavam no Dops de Pernambuco. Eu só queria falar isso para vocês 

porque realmente essas coisas às vezes passam viu, Adriano? Isso nós temos que tomar 

cautela porque essas coisas passam às vezes diretamente via Polícia Federal, e tal.  
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Eu não sei se o José Paulo Cavalcante tomou conhecimento desse ofício ou se 

ele enviou esse ofício, porque a Polícia Federal é do ministério da Justiça! Mas o que eu 

peço a vocês é investigar exatamente como foi feita essa informação lá. Eu não estou 

querendo aqui colocar... Porque eu só posso afirmar o que eu tenho prova cabal. Vamos 

ver o filme. Está bem.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ver o filme, por 

favor.  

 

 

*      *      * 

- É feita a apresentação do vídeo.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode suspender a tela. 

Zarattini, você não quer fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar? 

Era esse o documento que você se referia, não é? Um dos.  

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – As considerações finais da minha fala é 

agradecer a paciência de todos e eu espero a colaboração da Comissão da Verdade, de 

você, do Ivan e dos outros companheiros para ver se nós conseguimos localizar 

principalmente essa nota desse jornalista do “Informe JB”, se de fato existiu e existe 

esse ofício.  

A verdade é que o embaixador Richard Melton estava em Recife naquele 

período e eu posso assegurar que foi ele que foi lá no Dops me fazer a pergunta. Era 

isso que eu queria dizer. Não tenho interesse nenhum em fazer qualquer...  
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Mas eu vejo o embaixador, como também falou o Ivan sobre os torturadores em 

geral: eles cumprem uma missão! A missão é do sistema, do império que têm 

necessidades, principalmente econômicas e políticas para manter a sua hegemonia nessa 

parte do globo. É aquilo: a tal geopolítica do Golbery. E o Golbery era meio chegado 

nos americanos. 

Se bem que um fato relevante em toda a ditadura foi a denúncia que o Geisel fez, 

porque ele queria desenvolver um programa nuclear paralelo e ele teve que denunciar o 

acordo militar Brasil-Estados Unidos.  

Só duas coisas: o acordo era um estatuto que foi feito em 1952, no governo de 

Getúlio Vargas. Era Neves da Fontoura o ministro das relações exteriores que assinou 

esse tratado, esse acordo militar com os Estados Unidos em que para fazer qualquer tipo 

de manobra devia ter a presença de militares americanos. E tinha uma lista de 70 

minerais estratégicos que o Brasil não podia exportar se não tivesse a anuência dos 

Estados Unidos.  

Então é esse sistema que... É claro, isso eu acho sempre, que não podemos com 

esse raciocínio, aliviar a responsabilidade pessoal. Eu acho que muitos torturadores 

eram monstros e, sim, gostavam de fazer o que eles faziam. Muito obrigado a todos.   

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu agradeço. 

Hoje às 1h30... Parabéns Zarattini. Com quantos anos você está hoje, Zaratinni? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Setenta e oito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Setenta e oito! Vamos lá. 

Martinelli. Hoje, 1h30 tem o julgamento do Ustra no caso Edgar de Aquino Duarte. 

Com a palavra o Rafael Martinelli.  
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O SR. RAFAEL MARTINELLI – Falar do Zarattini para mim... Não é, 

Zarattini? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você 

está, Martinelli? 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Eu tenho 88 para 89. Eu era do Comando 

Geral dos Trabalhadores, do CGT, do PUA, Marítima, Portuária, Estivador, 

Aeronáutica, eram aquelas lutas que eles faziam para reforma de base naquela época, 

brava mesmo. E quando foi nomeado o Cruz aqui em São Paulo, nós éramos amigos do 

Jango. Eu era amigo do Jango mesmo! É verdade! Nós tínhamos aquelas relações boas 

com o Presidente que queria a reforma de base, mas ele tinha minoria no Parlamento.  

Então, no dia 31 de março o Lacerda nos prendendo, o Comando, veja você, o 

Comando Geral dos Trabalhadores, e o Lacerda já tinha tentado nos prender. A 

Aeronáutica que nos liberou lá. Pelo filme vocês viram a conspiração internacional que 

vem desde 1950, 1955, JK e o diabo. E os fascistas que queriam ficar ao lado do Hitler: 

esses militares que eram tenentes, capitães, foram os nossos generais que comandaram a 

nossa ditadura.  

Nós, conversando com o Jango, isso é, o Comando Geral dos Trabalhadores, 

porque a minha categoria já estava parada em greve nacional, os ferroviários. 

Discutimos com o Jango lá na Laranjeira, ele discutindo com o Comando Geral de São 

Paulo, na nossa frente. Nós, o Comando Geral dos Trabalhadores, com o Jango, e o 

Jango conversando com o Cruz. 

Porque nós, quando ele nomeou o Cruz, nós fomos contra, o Comando Geral dos 

Trabalhadores. “Você não podia fazer isso, Jango... Pô, esse cara...” e o Jango chegou 

dizendo que era compadre dele, que “se tivesse algum problema com os meus filhos, eu 

deixaria na mão do meu compadre”.  
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Para vocês verem a confiança que o Jango tinha nele, no Cruz. Aí o Jango 

falando com o Cruz, isso no dia primeiro. Conversando, conversando, aí o Jango falou 

assim: “Isso jamais farei porque eles são meus amigos!”. Aí, nós perguntamos: “O que 

foi, Jango?” - “Ele disse que queria que eu repudiasse o Comando Geral dos 

Trabalhadores, e os sindicatos e o diabo...” e ele teria respondido: “Jamais farei isso 

com os meus amigos!”. E aí é que ele foi embora. Só queria dar esse testemunho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Rafael 

Martinelli, 88 anos de luta. Impressionante esse homem. Rafael, quando vai sair seu 

livro? 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – (inaudível – 1:58:59).  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Zarattini, você 

poderia mandar um exemplar do seu livro para a Comissão? 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Posso. Mando.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então estamos 

encerrando. Hoje, às 13h30, o julgamento do Ustra lá no Tribunal de Justiça, o processo 

do Aluísio Palhano, às 13h30. E dia 25, segunda-feira, a questão de Verdade e Gênero, 

25 de março, às 19h. Convidadas: Ivone Gebara e Eleonora Menicucci, homenagem a 

Inês Etienne Romeu e as possíveis presenças de Maria Rita Kehl e Rosa Maria Cardoso, 

organizado pela Maria Amélia de Almeida Teles, Comissão Estadual da Verdade.  

Então, eu agradeço a presença de todos. O Zarattini está aqui à disposição de 

todo mundo. O dossiê que foi entregue aí, não é o dossiê integral.  
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O Zarattini tem a versão integral, o Ivan tem a segunda versão integral e para 

nós, só veio a versão parcial.  

A integral vai ficar guardada no cofre da Comissão Estadual da Verdade. Muito 

obrigado a todos. Um abraço.   

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria convidar o 

Ricardo Zarattini, uma das maiores biografias da resistência da história da luta do povo 

brasileiro. Eu quero passar imediatamente a palavra ao Ricardo Zarattini para que antes 

de ele entrar no assunto propriamente dito hoje, que é a prisão dele no Recife e o 

processo de interrogatório, enfim, que ele pudesse, primeiro queria que você citasse o 

nome do livro e a editora que faz a sua referência bibliográfica e tal. E aí você contasse 

um pouco da sua formação política, sua história política, sua formação na Poli, e a sua 

trajetória de luta com o povo brasileiro. Com a palavra, Ricardo Zarattini.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Bom, primeiramente eu gostaria de 

agradecer aqui a presença de todos vocês, particularmente do pessoal da imprensa e da 

própria TV Assembleia, mas eu gostaria muito de agradecer aqui, acho muito 

importante essa possibilidade que a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa 

presidida por esse grande Deputado Adriano Diogo, e tendo como seu companheiro que 

tenho certeza, está com ele presente todos os dias, todas as horas, em torno dessa 

questão. De nós termos uma investigação dos fatos que ocorreram durante a ditadura. 

Principalmente no que se refere não só a tortura, a prisão, mas aos companheiros que 

foram assassinados. Aqueles companheiros que estão desaparecidos, muitos deles até 

hoje e não há, nós precisamos resgatar isso da história e também ver como isso ocorreu.  

Então, eu queria dizer a vocês que essa facilidade da Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa ela não só tem essa importância muito grande porque ela 
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encontrou alguns fatos, ela descobriu alguns fatos muito importantes em que não eram 

realçados porque na verdade, a nos crimes da ditadura tiveram apoiadores muito 

grandes. E agora foi descoberto pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, pelo Adriano, pelo Ivan os famosos livros que marcavam a entrada de 

figuras como um representante da FIESP que lá foi não sei quantas vezes, inúmeras 

vezes, dezenas de vezes. Está aqui também à companheira Amelinha que é uma grande 

lutadora e também uma das vítimas que assolou o país por muitos anos. Então, como eu 

dizia não só da FIESP, mas também por incrível que pareça, também participaram 

desses crimes e tinha uma ingerência nesses crimes, representantes de Governos 

estrangeiros, foram anotadas várias entradas aqui no Dops de São Paulo e no 

(ininteligível) isso ocorreu em 1971. Eu tenho aqui dois recortes, a imprensa tem 

colaborado muito conosco.  

Eu tenho um recorte do Estado de São Paulo, é uma matéria inclusive do 

(ininteligível) dia 17 de fevereiro que pela primeira vez saiu comunicado isso. Eu nunca 

deixo de repetir isso que não só vocês aqui tem isso bem gravado na memória, mas os 

telespectadores da TV Assembleia Legislativa devem saber mais uma vez o papel que 

vem tendo todos os companheiros envolvidos nisso, a começar pelo Presidente Adriano 

Diogo, pelo companheiro Ivan Seixas, pela Amelinha e por vários outros companheiros 

que aqui, a gente faria uma lista longa.  

Então, nessa matéria do Estado de São Paulo no dia 17 a um mês atrás, está claro 

aqui a entrada do Cônsul americano e do representante da FIESP para falar com o 

delegado Fleury. Vocês sabem que essa foi uma das épocas mais violentas do regime 

militar aquele que compreendeu desde o Ato Institucional número Cinco até a 

redemocratização, até a abertura do Governo Geisel (ininteligível). Agora, aqui eu 

também queria fazer referência que a Folha de São Paulo no dia seguinte a essa 

publicação, ela também deu cobertura. Por isso eu nunca deixo de louvar a imprensa, e 

foram várias matérias que a Folha fez, o Estado e o Globo, denunciando. Nós tivemos 

várias matérias falando desses crimes da ditadura. E depois veio também no dia 19 de 

fevereiro, há um mês atrás, o próprio jornal que é de setor econômico, Valor, ele deu 

uma cobertura boa que foi a exposição do companheiro Ivan Seixas. Saiu até uma foto 

sua. Em 89 havia, antes mesmo das eleições que ocorreram naquele ano, era ainda o 

Governo Sarney, havia sido denunciado que viria para o Brasil um novo Embaixador. O 
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nome dele era Richard Milton. (ininteligível) os métodos tradicionais da política de 

Pernambuco, muita porrada, muito telefone nos ouvidos. Enfim, lá o que faltou naquela 

oportunidade depois eles se aperfeiçoaram.  

Eu quero lembrar bem a vocês a época em que nós vivíamos. Em 1968 nós 

tínhamos recém editado o Ato Institucional número Cinco. Eu fui preso dia 10, dia 13 

foi editado (ininteligível) que deu novo curso a ditadura. Então, eles ficaram 

inteiramente livres para fazer o que queriam com os presos, e isso se acentuou cada vez 

mais como eu vou relatar aqui posteriormente a vocês.  

Então, queria dizer a vocês que naquela oportunidade, duas semanas depois mais 

ou menos, os nossos torturadores que eram o delegado Moacir Sales e mais o 

investigador Miranda, nós não tínhamos nem onde dormir. Nós ficávamos lá, quando 

podia sentar, sentados nós ficamos mais de duas semanas sentados em cadeira. Comer, 

era raro. Quando vinha algum café com pão, alguma coisa, porque era praticamente era 

um esquema não profissionalizado, como mais tarde eu conheci na Oban em que nós 

tínhamos três turmas. Uma turma da manha, da tarde e outra para completar às 24 horas. 

Mas lá não, lá eles deixavam nós quando era 11 horas, meia noite e tal. Ás vezes iam de 

madrugada, alguns até alcoolizados e prosseguiam nessa questão que era basicamente 

um festival de muita pancadaria. Sem ainda um aperfeiçoamento que nós 

conheceríamos mais tarde aqui na Oban quando nós fomos presos, de um choque 

elétrico, da cadeira do dragão, mas afogamento teve lá. Tivemos afogamentos, mas não 

tivemos pau de arara e choque elétrico também não houve lá em Pernambuco.  

Aí, uma semana ou duas depois como eu estava dizendo, me aparece esse 

torturador acompanhado de dois norte americanos. Mas os dois norte-americanos não 

me torturaram. Um deles simplesmente me perguntou, por que você é contra os EUA? E 

eu disse que eu não era contra os EUA, eu era contra o imperialismo norte americano, as 

pressões que os EUA faziam sobre os países pobres como o Brasil e outros. Enfim, essa 

coisa. E a intervenção, a ingerência que eles faziam no qual eles eram a prova mais 

cabal de serem funcionários de Governo estrangeiro que vieram (ininteligível) e depois 

disso, na República Dominicana. Eu não sei se vocês sabem, a República Dominicana 

em 1965 elegeu um Professor chamado João Borges que era um democrata e tinha 

posições progressistas nacionalistas, e esse Governo era pressionado pelos EUA. E os 
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EUA não vacilou, botou os marines lá e derrubou esse Governo legitimamente eleito na 

República Dominicana. E no Brasil, o Governo Castelo Branco que já tinha a ditadura, 

o primeiro ditador disso tudo foi o Castelo Branco, e o Castelo Branco resolveu 

(ininteligível) ele tem milhares de soldados ainda no Afeganistão. Ele tem os 

(ininteligível), que é uma arma terrível que é em míssil. Ele tem e quem conhece bem o 

problema do Oriente Médio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me permite tentar 

contribuir para o seu depoimento. Eu queria, se você pudesse, voltar porque essa 

biografia do Newton e tal, tem condição. Mas eu queria se fosse possível priorizar a sua 

prisão, a tortura, a participação desses Vice-Cônsules isso seria interessante se você 

pudesse descrever, porque isso ocorreu em 1968, nós estamos em 2013, então já fazem 

45 anos que isso ocorreu. Então, nós temos várias pessoas que não viveram, jovens 

jornalistas que estão com o dossiê. Mas eu acho que o grande depoimento que as 

pessoas estão esperando é a sua prisão, as fases da tortura, a entrada dos Cônsules 

Americanos e depois o rebatimento lá no futuro, quem era aquele Vice Cônsul do 

Recife que vira Embaixador americano. Mas vamos nos ater agora, o foco, na sua 

prisão, na tortura, nos interrogatórios. Pode detalhar com bastante sossego.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Então, a prisão foi, Adriano Diogo, se você 

me permita é necessário aqui relatar alguns fatos importantes para mostrar qual é a 

origem dessa ditadura que nos assolou. Senão não é possível entender e eu acho muito 

oportuno que a juventude que está aqui saibam desses fatos. Porque tem alguns anos 

que valem por décadas. Então, nós vivemos intensamente o ano de 1963 no Governo 

João Goulart quando lutávamos pela reforma de base. Era um Brasil novo que nós 

queríamos ter. A reforma agrária, reforma urbana, reforma da habitação. Nós temos que 

dizer quem é que nessa época impediu que nós continuássemos com esse Governo. Foi 

o Governo dos EUA, que ele mandou para cá um Embaixador chamado Lincoln Gordon 
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que fez uma (ininteligível) brutal. Olha, eu posso relatar a tortura da minha segunda 

prisão que foi terrível aqui no DOI-CODI, era ainda Oban, e a minha terceira prisão. Eu 

posso relatar tudo isso. Isso é um sofrimento pessoal, é uma tortura muito grande como 

de muitos companheiros. Mas o que ocasionou para o Brasil a interferência para um 

Governo dos EUA, sob o comando do Embaixador norte americano Lincoln Gordon 

(ininteligível).  

Na época em que eu fiz essa denúncia em 1969 eu tinha como companheiro meu 

que eu conversava todos os dias, esse companheiro chamava Luiz Alvesio Ruiz 

Bandeira, Professor da Universidade de Brasília e que escreveu um livro sobre as 

relações Brasil EUA a rivalidade emergente que exatamente mostra toda a intervenção 

que os norte-americanos fizeram no Brasil para dar o golpe de Estado. Então, eles 

entraram aqui, pressionaram psicologicamente, corromperam Juízes para exatamente 

tentar eleger Deputados Federais, Senadores, Governadores, e (ininteligível) e isso é 

uma mentira total. Não existiu nenhuma infiltração comunista. E havia sim um 

democrata, apesar de latifundiário que não tinha nada com o comunismo, chamado João 

Goulart. Esse João Goulart recebia os sindicatos, recebia todos os movimentos e que fez 

algumas Leis importantíssimas que se nós não relatarmos aqui, também não vamos 

compreender o drama do MST hoje em dia. O Movimento dos Sem Terra. Porque nós 

tínhamos no Governo João Goulart aprovado na Câmara o Estatuto do Trabalhador 

Rural, e o Estatuto do Trabalhador Rural foi à coisa mais avançada que nós aprovamos 

em 88. E eu vou agora, também sou testemunha dele porque você como Deputado 

Estadual que foi vencendo há vários anos, você conhece esse problema dos safristas 

aqui em São Paulo. Os safristas são aqueles que vêm principalmente para a safra da 

cana de açúcar. Hoje em dia eles vêm principalmente do Maranhão e Piauí. Ficam oito 

meses na safra e esses oito meses são explorados barbaramente. Só no ano retrasado, 

2011, 17 morreram de tanto trabalhar 10, 12, 15 horas por dia cortando cana além de 

suas forças. Fora os acidentados.  

Você conhece o problema que foi transformado o nosso Estado. O nosso Estado 

foi transformado nisso pelo agronegócio e o agronegócio hoje em dia forma os nossos 

heróis que na verdade não são heróis. Heróis são os trabalhadores que plantaram a cana, 

cortaram a cana, moeram a cana e produziram o açúcar e o etanol. Herói foi a Embrapa 

que foi uma empresa de pesquisa estatal que descobriu novas variedades de cana. É isso 
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que nós temos que ver. E ao menos que o pessoal ache que eu estou me prolongando 

muito, mas eu só quero dizer que esse Estatuto do Trabalhador Rural foi revogado pela 

ditadura, só (ininteligível) na verdade eram medidas muito paliativas. E essa própria 

Legislação foi revogada pela Lei atual que legisla a questão atual. E agora a Dona Kátia 

Abreu falou em artigo da Folha que essa Legislação 5630, essa Lei não dá nada ao 

trabalhador rural. Essa nós temos que mudar. Então, nós temos que lutar para que essas 

coisas não aconteçam.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem está falando é Ivan Seixas, coordenador da 

assessoria da Comissão da Verdade Rubens Paiva. É importante a gente retomar a 

questão da intervenção diplomática elo menos, para ser mais moderado, estrangeira. 

Porque quando se fala muito em Operação Condor, sempre se coloca como se fosse a 

partir de 1975 quando o General Manoel Contreras do Chile batiza uma contensão que 

havia entre as forças de repressão do CONE SUL as forças de esquerda. Mas na 

realidade a chamada Operação Condor ela existia há muitos anos. O fato de que, como o 

Zarattini está falando aqui que o golpe de Estado foi feito a partir de uma intervenção 

americana com a participação direta e pessoal do Embaixador Lincoln Gordon e seu 

adido militar, General Vernon Walters, isso está delimitado não por aqui, mas pelo 

próprio Governo americano em que há uma participação direta e dirigida do Presidente 

americano Lindon Johnson. Depois do golpe e depois dos sucessivos golpes que foram 

dados na América do Sul, houve uma coordenação que não foram feitos pelos Exércitos 

nacionais, as coordenações foram feitas de fora do continente que era do departamento 

de Estado. Isso aí está documentado. E essa intervenção se dá de uma forma secreta e, 

portanto, não púbica. Ela só vai ganhar notoriedade quando o Governo Pinochet mais a 

ditadura do Videla junto com a ditadura brasileira vão formar uma coordenação que aí 

sim vão dar um nome para isso, que é essa chamada Operação Condor. Mas a direção 

sempre esteve na Escola do Panamá. Sempre esteve de lá para cá e isso também está 

documentado nos EUA. E eu estou falando isso pelo seguinte, a gente tem informações, 

porque nós da Comissão da Verdade, nós estamos fazendo oitivas, todas das vítimas, 

todas, são abertas. Algumas porque nos interessam, estão sendo feitas em caráter 
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reservado. Ela não é secreta. Ela é reservada. O conteúdo não será em hipótese alguma, 

secreto. E por isso é que a gente hoje aqui quer dar publicidade para um fato muito 

grave que é o seguinte, nós conversamos com vários agentes da repressão brasileira, e 

vários deles afirmaram que tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo teve 

cursos de tortura. Um dos depoimentos que nós colhemos na semana passada para ser 

mais exato diz o seguinte, que na Escola Nacional de Informações que é a chamada 

ESNI que era ligada ao SNI, tinha cursos de formação de tortura, muito antes da 

Operação Condor, quando eles estavam preparando a investida dos golpes. E esses 

cursos de dois anos tinha lá técnicas contra espionagem, etc. e tal, e tinha também 

técnicas de interrogatório. A aula prática acontecia no DOI-CODI do Rio de Janeiro na 

Barão de Mesquita e aqui em São Paulo na Rua Tutoia, no DOI-CODI aqui de São 

Paulo.  

Dois dos que nós conversamos nos relataram que tinham técnicos estrangeiros. 

Falando em inglês. Um deles o tradutor que fazia para os alunos brasileiros no Rio de 

Janeiro, era o Coronel Freddy Perdigão. E aqui em São Paulo o Freddy também atuou 

durante um tempo e depois ele vai para o Rio de Janeiro já como CIE, centro de 

informação do Exército. As aulas aconteciam na Rua Tutoia, no DOI-CODI. Então, essa 

intervenção americana, para dar o nome, o que o Zarattini está falando hoje aqui é 

aparentemente lembrar uma coisa já acontecida. O objetivo do Zarattini é reforçar o que 

nós já falamos aqui quando nós reforçamos a presença e a participação do Mister Claris 

Halliwell ou Jack Halliwell, como ele era conhecido. Em que ele participa de 

interrogatórios nitidamente, em que ele está dentro do Dops, em que ele visita várias 

vezes o Dops. Ele foi Cônsul dos EUA em São Paulo de 1970 a 1974, daqui ele vai para 

o Chile já sobre a ditadura Pinochet. Mas o ano de 70 nós não temos os livros com 

registro, mas o ano de 71 que tem os três primeiros meses nós não temos e os dois 

últimos nós não temos, é possível identificar a presença dele vários anos dentro do 

Dops, nos anos seguintes até 74 quando ele é substituído por um outro Cônsul chamado 

Richards, que nós não conseguimos saber o nome completo. Então, essa intervenção 

estrangeira, ela não é uma coisa que a gente fala que houve, a gente já tem como provar 

isso aí através dos documentos que é o livro de entrada do Dops e também através dos 

depoimentos que a gente colheu, em que essas aulas de tortura não eram aulas teóricas. 

O que foi formado é que eram aulas práticas, e não eram com bonecos, eram com 
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pessoas. Eram presos que eram usados para aulas de tortura. Muito importante é que os 

alunos, alguns eram brasileiros, mas a maior parte eram Professores brasileiros e alguns 

que falavam em inglês. Agora, os alunos, antes de 73, antes do golpe no Uruguai e no 

Chile e antes dos golpes em 76, 78 lá na Argentina, aqui em São Paulo eram alunos 

uruguaios, argentinos e chilenos. E que tinham essas aulas práticas com presos. Então, a 

denúncia que o Ricardo Zarattini está fazendo aqui, ela vem somar a essa informação...  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Era isso que eu ia falar agora...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria aproveitar, 

espera um pouquinho Zarattini. Como aqui no plenário tem jornalistas de grandes meios 

de comunicação, eu queria aproveitar e ver se tem mais um microfone, por favor, e eu 

queria já aproveitar, Zarattini, se você me permitir, fazer o seguinte, tem cinco 

jornalistas aqui na sala. Tem o Vanderson do Valor, tem o companheiro do Globo, a 

companheira da Folha, tem a Central da Liberacion, tem um pessoal da casa, do Diário 

Oficial e tem pesquisadores. Então, eu vou fazer uma inovação. Como o Zarattini é uma 

pessoa que tem uma biografia, uma cultura absurda, e tem informação para chuchu, eu 

vou abrir a palavra...  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não. Espera aí. Deixa só eu finalizar senão 

fica... O que eu ia falar para vocês, a menos que tenha alguém com pressa, tem alguém 

com pressa aí? Está ótimo.  

Nessa ocasião eu fiz a denúncia. Esse Geisel foi um cara que foi me interrogar 

no Dops de Pernambuco, não tenho dúvida nenhuma. Ele nunca negou isso. Ele nunca 

negou que esteve em Pernambuco, foi Vice Cônsul, nada disso. E aí aconteceu que a 
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imprensa realmente fez um jornalismo nota 10, principalmente os correspondentes dos 

jornais a época, os que estavam no exterior. Por exemplo, só para corroborar com isso 

que você falou, Ivan, a Gazeta Mercantil através do jornalista José Casalo, ela descobriu 

um telegrama (ininteligível) possível envolvimento de participante da área de segurança 

pública em disparo contra a liga estudantil esquerdista, e quem era a liga estudantil 

esquerdista? (ininteligível) Presidente da União Nacional dos Estudantes de 

Pernambuco. Então, houve sim participação dele, tanto que ele estava fazendo curso lá, 

e Washington mandou dizer, é melhor dizer que o seu imediato retorno ao Brasil foi 

iniciativa brasileira, conforme esperamos. Mas caso necessário, por nossa própria 

iniciativa porque nós tínhamos descoberto toda a participação dele. A Comissão da 

Verdade de Pernambuco já está interrogando e ele (ininteligível), verificasse se a minha 

denúncia era procedente. E aí no informe JB informa o seguinte, que o Ministério da 

Justiça enviou ao Itamaraty uma resposta dizendo que consultado os óbices de Recife, 

as pessoas que foram consultadas na época ainda eram daquele período ditatorial. E que 

não se lembravam da presença do Nelson em interrogatório.  

Aí ele termina da seguinte forma, ou seja, esses torturadores já depõem no Brasil 

como testemunha de defesa. Isso em 89. Depois do reestabelecimento democrático no 

Brasil pela data de 1978. Aliás, eu tenho vários informes da repressão e da própria 

Agência Brasileira de Inteligência em que eu fui investigado até 1900 e não sei quanto. 

(ininteligível) imagine com o grande desenvolvimento que existe da força tecnológica e 

tal. Aí a força militar é muito maior. Eles podem até on line, com wi fi estar ouvindo lá 

no Consulado Americano não, em Washington no Departamento de Estado essa sessão 

nossa. Eu fui relator quando fui Deputado da Lei de Inovação Tecnológica. Então, 

dessas coisas eu entendo um pouco. Se bem que eu falo sempre. A minha profissão é de 

engenheiro, mas a minha vocação sempre foi ser subversivo. Quer dizer, mudar a ordem 

(ininteligível) que a política externa do Brasil tinha que se contrapor as posições 

econômicas. Porque os EUA é um grande (ininteligível) de arma. Você vê, essa 

operação era caso houvesse resistência, eles fariam como fariam na República 

Dominicana em 64. A República Dominicana foi em 1965 e mataram (ininteligível) não 

admitiremos nenhuma outra Cuba na América Latina. E não só a República Dominicana 

não era Cuba, não tinha feito revolução, tinha feito uma eleição, o Brasil também tinha 

feito uma eleição que era a eleição João Goulart (ininteligível) Janio Quadros e ganhou 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      10 

 

o plebiscito para Presidente com 93% do povo brasileiro. Era isso, meus prezados 

amigos e prezadas amigas. Estou à disposição de todos vocês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, tem outro 

microfone para as pessoas fazerem perguntas?  

 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Bom dia. Sou Chantal Hughes do Jornal 

francês Diário da Liberacion. Senhor Zarattini, o Sr. poderia relatar as suas três prisões 

e também a participação exata desses três funcionários americanos? O Senhor já disse 

que um deles, que é o Richard Milton fez uma pergunta no Dops do Recife perguntando 

por que o Sr. não gostava dos EUA. Se o Sr. pudesse relatar as três prisões e explicar 

um pouco mais a participação desses dois funcionários. Quando foi, onde foi, quanto 

tempo durou mais ou menos.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Foi na sala do Delegado Moacir Sales em 

Recife, Pernambuco.  

 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Mas o interrogatório ficou apenas nisso? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Apenas nisso. Ele não me torturou, nada 

disso.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Ela está perguntando se fez outras perguntas além 

dessa.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não fez muitas perguntas não.  

 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Havia ele e havia outro, é isso? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Tinha um outro americano lá.  

 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – Qual era o nome dele? Qual era o cargo dele? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não sabia nenhum dos dois, nem o nome 

nem o cargo. Vim saber o cargo somente mais tarde (ininteligível) Embaixador aqui no 

Brasil.  
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A SRA. CHANTAL HUGHES – Então eles estavam dentro da sala do seu 

torturador, é isso? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Exatamente. Do meu torturador não, de 

vários ali. Tinha vários ali.  

 

 

A SRA. CHANTAL HUGHES – E depois disso... O Senhor reconheceu esse 

Sr. quando ele foi nomeado Embaixador aqui no Brasil? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Sim. Felizmente você nunca foi torturado. 

Tem coisas que a gente não esquece detalhes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantas vezes eles 

conversaram contigo fora? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Uma vez só, os dois.  
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A SRA. PATRÍCIA – Zarattini, sou Patrícia, da Folha de São Paulo. Eu queria 

que o Sr. contasse um pouco mais sobre a sua participação. Porque o Sr. foi preso, qual 

era a sua atuação, o Sr. militava em algum movimento? O que o Sr. tinha ido fazer em 

Recife exatamente.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu sempre fui comunista.  

 

 

A SRA. PATRÍCIA – O Senhor era do PCB? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Você sabe que depois do golpe de 64 houve 

várias fusões nos Partidos Comunistas e tal. E lá nós tínhamos organizado um Partido, o 

PCR, para reorganizar os camponeses e tentar fazer a guerrilha rural.  

 

 

A SRA. PATRÍCIA – Então o Sr. estava em Recife fazendo o que exatamente?  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Fazendo isso. Fazendo trabalho de campo e 

fui preso depois de uma greve que nós organizamos porque nós fundamos, eu estou 

vendo aí o nosso Martinelli, e os latifundiários tinham conseguido da ditadura 

intervenção nos 28 sindicatos rurais. Inclusive a prisão de vários dirigentes de sindicatos 

rurais. Aí o que aconteceu? Em 1967 nós já estávamos fazendo novas greves. A 

intervenção, eles nomeavam Sargento da Polícia Militar para ser Presidente, Tenente do 
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Exército aí começaram as greves. Aí eles falaram, como? Depois que nós fizemos toda 

essa intervenção, prendemos esse, matamos camponeses e eles fazem guerra, tem 

alguma coisa ao contrário.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que a Patrícia está tentando entender é o seguinte, 

você em 68 você foi preso porque fazia a sua atuação na zona canavieira em 

Pernambuco participando do PCR. Aí você sai e é de novo preso em 69. 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – (ininteligível) aí eu saio não. Aí eu fui preso, 

depois do Dops eles me mandaram para um quartel da Polícia Militar, quartel Dias 

Cardoso que era um Quartel de Cavalaria. E nesse Quartel de Cavalaria a vigilância era 

muito grande. Mas acabaram, havia protesto na imprensa, (ininteligível) aí eles falaram, 

você não quer dar umas aulas que nós vamos fazer vestibular de engenharia? Eu, como 

conhecia bem geometria distintiva, tinha dado aula quando eu estava no curso de 

engenheiro, comecei a dar aula para os civis. Agora, dava aula em uma sala em que os 

Soldados, Cabos e Sargentos passavam e viam, então aquilo era meio estranho. Cheguei 

até a dar prova para eles. Ralhava com eles, falava que estava faltando isso, faltando 

aquilo. Para mim estava bom. Agora, ocorreu o seguinte, eu tinha várias ligações em 

São Paulo com a VPR e com a ALN, principalmente a ALN, mas com a VPR na qual 

nós tentamos remover, o Toledo e eu, para que o Lamarca não saísse do quartel, ficasse 

no quartel e não saísse com as armas. Mas o Lamarca era um companheiro muito 

teimoso que quis sair. Naquela época eu dava razão para ele. Mas quando você está na 

luta, você quer dar o máximo. Então, saiu um companheiro, eu chamo de companheiro, 

mas na verdade não era um companheiro nosso, era um ex-fuzileiro naval, Hermes era o 

nome dele, e ele denunciou várias coisas. E denunciou (ininteligível) tem que dormir lá. 

E aí foi a ordem dali, a pessoa falava não, agora eu vou voar. E saía as 10, 11 horas e 

saía pelo fundo do quartel que era só levantar a cerca e sabia o caminho lá aí quando era 

quatro e meia, vocês sabem, essa juventude como a gente falava lá no quartel – me 
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desculpem as moças – eles queriam ir para a zona. Eles faziam isso e voltavam de 

madrugada e na hora do (ininteligível) eles estavam de volta. E aí eu sabia bem as 

saídas que tinha lá. Aí eu falei, (ininteligível). No dia 09/04/1969 eu fugi da prisão. Fugi 

da prisão, fui à casa de um arquiteto que era de um Partidão lá em cima, e hoje ele é um 

dos dirigentes do PCB, e PCB é um Partido que tem até hoje. É o Partido Comunista do 

Niemeyer, é o PCB. E esse Franklin foi Professor em Brasília. E ele falou, o que eu faço 

com você? E eu falei, você não faz nada. Ele estava branco, vívido assim. Aí ele me 

levou para uma outra pessoa e acabou eu indo no Convento nas Dorotéias. Eu fiquei um 

século no convento, tinham duas Madres, a Madre Carvalho e a Madre Guiomar. Elas 

me levavam refeição, me levavam tudo lá.  

Aí o pessoal aqui, o Toledo, quem tinha contato comigo, me trouxe para São 

Paulo. Aí eu aqui em São Paulo, o Marighela me falou que eu ia ser preso de novo. Eu 

falei, não Marighela. É melhor você sair do Brasil. quer ir para Cuba? Não. Então vai 

para um outro país. Para o Peru e tal. E eu falei, Marighela, não vou não. Ele falou, 

então você vai junto com o companheiro Jeová porque nós estamos montando uma base 

de guerrilheiro em Goiás. Foi difícil. Era para vir o 2º exército de Cuba, que eram os 

companheiros da guerrilha que iam para essas bases. Aí eu fui arrumar um aparelho 

para esse 2º exército e Marighela tinha razão. Me detectaram e me prenderam. Aí me 

levaram para a Oban. Me prenderam.  

Antes de me levar para a Oban me trouxeram diretamente para esse quartel ali. 

Por isso eu não gosto de vir para a Assembleia Legislativa. Esse quartel aqui.  

Esse quartel, um grande arquiteto, Paulo Mendes Rocha de esquerda que fez o 

quartel. Aí eu vou lá, me trouxeram nesse quartel e eles começaram lá, de farda, a me 

bater. ai ele foi lá, se trocou, me botou dentro de um Volkswagen e me levou até a 

estrada de Cotia. Lá me jogou no mato e me falou, agora você vai falar ou não. A única 

coisa que eles querem é o próximo ponto. Quem é que você vai entregar. É claro que 

eles querem saber outras informações. E aí eu não, tal, tal. E aí eles disseram, agora nós 

vamos buscar sua filha e seu filho para assistir o seu fuzilamento. E eu falei, não. Isso 

não pode. Aí eles repetiram outra vez. E no final eles falaram pela terceira ou quarta vez 

e eu falei, pode trazer. Aí eles me cobriram de pancada, me colocaram de novo no 

Volkswagen e me levaram exatamente onde estava já as celas da Oban, que antes de ser 
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DOI-CODI teve uma transição Operação Bandeirante. Para vocês terem ideia, eu fiquei 

17 dias e nesses 17 dias eu emagreci 12 quilos. Aí nesses 17 dias me levaram, você 

falou de Barão de Mesquita aí. Como teve entre minha fuga e minha nova prisão um 

assalto ao cofre do Adhemar, e tinha um companheiro nosso de Minas Gerais que tinha 

duas entradas aqui de cabelo. Esqueci o nome dele. O cofre do Adhemar foi uma das 

operações daquela época.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carlos Alberto? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Não.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Juarez? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – É, Juarez. Juarez tinha aquelas entradas. 

Então me pegaram, me levaram para o Rio de Janeiro lá na Barão de Mesquita. E na 

Barão de Mesquita estava o Fantinelli. Eu ia falar uma coisa, mas não vou. Eu entrei lá, 

ele me arrancou os sapatos e paulada, paulada, e mais paulada. Aí, vocês que gostam de 

prisão, de tortura, nessa segunda prisão minha teve de tudo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fantinelli era aquele que 

foi Prefeito? 
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O SR. RICARDO ZARATTINI – Não. Teve de tudo. Teve pau de arara, 

afogamento, até uma vez me fizeram ficar com os braços assim, pisar em duas latinhas, 

porque eles queriam saber como é que eu tinha fugido e vindo para São Paulo. Eu tive 

que inventar uma história. Primeiro, você fugiu e foi para onde? Eu não podia denunciar 

o Elder. Não podia denunciar (ininteligível) então eu tinha que inventar uma outra 

história. E eu só falava essa outra história, e era uma história que não fechava em alguns 

pontos, então eles martelavam.  

Então, foi esse aquele momento difícil e aí veio o que? Veio o sequestro do 

Embaixador lá.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Ricardo Zarattini é um dos 15 presos políticos que 

são trocados pelo Embaixador Americano, quando houve o sequestro do Embaixador 

Americano. Então, ele sai com os 15, vai para o México...  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu tinha ponto com o Toledo, com o Jeová, 

tinha com um montão de companheiro aí. O Marighela eu posso dizer que me salvou. eu 

não obedeci ele, e ele falou, você vai ser preso. Você é um tipo muito característico, 

você é muito conhecido, você foi um cara que foi dirigente estudantil da União dos 

Estudantes aqui de São Paulo, sempre teve uma participação intensa, tal. E eu falei, tudo 

bem, mas eu vou ficar, Marighela. Aí eu fui preso, mas como eu estava com isso na 

cabeça, por isso ele me salvou, eu estava no aparelho de um companheiro, mas eu pedia 

dinheiro para ele e aluguei um quarto de pensão na rua (ininteligível).  

Eu ficava no 14º andar, mas o Carioca não deixava eu abrir. O Carioca tinha sido 

um companheiro de conversa de UNE. Eu nem sabia onde ele morava e nem nada disso. 
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Aí, só com isso daí eu já encerro, aí eu falei, no 14º andar. Aí tinha um cara Carioca, 

que tinha (ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta que é o seguinte, do factual. Vamos tentar fazer resposta curta. Por exemplo, 

aqui tem uma matéria da Veja de 89, porque vocês só se referem o tempo todo ao 

Embaixador Abreu Sodré que era o Ministro das Relações Exteriores. Aqui aparece o 

tempo todo o advogado e historiador, isso em 89, Paulo Cavalcante, autor de uma obra 

de quatro volumes sobre o regime de 64. O Paulo Cavalcante era, e o Ministro da 

Justiça era o Fernando Lira, não era? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Paulo Cavalcante não. José Paulo 

Cavalcante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

uma coisa de cada vez. O Ministro das Relações Exteriores do Sarney era Roberto de 

Abreu Sodré. Conhecido como Pista. O Ministro da Justiça era o Fernando Lira? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Era o Fernando Lira.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Paulo Cavalcante? 
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O SR. RICARDO ZARATTINI – Era o Secretário Executivo do Ministério da 

Justiça.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O José Paulo Cavalcante 

que era o Secretário Executivo do Ministério da Justiça é o mesmo José Paulo 

Cavalcante da Comissão Nacional da Verdade? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – É o mesmo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E por que tem tanta 

matéria da época de 89 falando, não fala José Paulo, fala advogado historiador Paulo 

Cavalcante?  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Paulo Cavalcante é outra pessoa. É um cara 

que...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um historiador, tal, que 

era do Partidão e escreveu vários livros sobre o golpe de 64. Aí eu queria, porque o 
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Cavalcante que não é o José Paulo, é o Paulo Cavalcante diz ‘os diplomatas que 

participaram dos interrogatórios, afirma com base, fala de dois e diz que o Richard 

Newton era assessor político do Consulado da Embaixada Americana’. Agora, quem 

deu o agrément, quer dizer, ficou essa saia justa aqui durante esse mês e meio se o 

Richard Newton era aceito como Embaixador ou não era.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – O agreement quem deu foi o Itamaraty. 

Agora, a pergunta que eu faço a vocês, eu repito de novo que eu gostaria, o Ivan já sabe 

disso, é porque o Itamaraty alegou para dar o agrément que recebeu do Ministério da 

Justiça que por sua vez teria recebido uma informação lá de Pernambuco, que o Newton 

nunca esteve no Dops de Pernambuco. Agora, eu não sei. Eu queria que a Comissão da 

Verdade se comunicasse com a Comissão da Verdade Nacional e falasse, precisamos 

achar. É por isso que o JB não iria falar. Eu gostaria viu Adriano Diogo, de localizar 

alguma coisa que falasse claramente, como vocês conseguiram aqui, que falasse, ele 

frequentava o Dops de Pernambuco.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque eu estou fazendo 

questão de citar nessa audiência pública o José Paulo Cavalcante? Porque o José Paulo 

Cavalcante é o representante de Pernambuco na Comissão Nacional da Verdade. Então, 

se hoje ele é da Comissão Nacional da Verdade e era o Secretário Geral do Ministério 

da Justiça à época do Ministro Fernando Lira já falecido infelizmente, tem como cruzar 

essa informação.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Vocês, por favor, façam isso porque eu não 

consegui nunca isso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Certo. Eu só queria, nós 

vamos encaminhando para o encerramento dessa sessão. Eu queria pedir para o Ivan, 

por favor, pedir a cópia do documentário que vocês produziram lá no Núcleo, para 

assim que estiver encerrando a sessão, a gente põe aquela gravação do Lindon Johnson 

que o (ininteligível) sobre a intervenção americana no golpe. Eu queria pedir para você, 

se você tiver um exemplar do vídeo do Núcleo para a gente fechar a sessão mostrando, 

porque senão parece que a gente fica aqui delirando.  

Tem mais alguém que queria fazer mais alguma pergunta para o Zarattini, para a 

gente ter esse testemunhal da vida dele? Pois não.  

 

 

O SR. MARCOS – Meu nome é Marcos, eu sou da assessoria de comunicação 

aqui da Assembleia Legislativa. Eu queria perguntar para o Sr. Ricardo o seguinte, 

quando os representantes dos órgãos de repressão introduzem diplomatas estrangeiros 

no seu interrogatório, isso de certa forma deixa explícita a participação de países, de 

outros países no golpe e nesse movimento político. Eu queria saber em sua opinião, 

porque eles fizeram isso? Porque eles quiseram deixar de certa forma claro, que havia 

ingerência estrangeira nisso? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eles, porque na verdade o cérebro do golpe 

foi exatamente os organismos, esse (ininteligível), então foi um golpe dos EUA porque 

os EUA achavam que o Brasil podia se transformar em outra Cuba, então eles falavam, 

nós não vamos permitir. E não é verdade isso. A mesma coisa quando eles disseram 

recentemente, nós precisamos invadir o Iraque porque o Saddam Hussein, do qual eu 

nunca fui adepto, mas o Saddam Hussein teria armas químicas de destruição em massa. 

Isso era uma mentira para justificar a invasão do Iraque, que faz 10 anos esse ano que o 
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Iraque foi invadido. Até hoje o Iraque está sofrendo e sofreu muito por causa dessa 

invasão. Então, eles quiseram dar o golpe aqui porque falaram uma coisa que não era 

verdade, que aqui ia ser uma nova Cuba. Como a República Dominicana não foi uma 

nova Cuba e eles invadiram um ano depois a República Dominicana. Aqui eles não 

precisaram invadir. A operação (ininteligível) porque não houve reação ao golpe. É isso 

aí. A razão deles face de manter um império. Aqui era o quintal deles, a América Latina. 

Hoje já não é mais. Já vários países têm uma visão de independência nacional e tudo 

isso. Isso foi conquistado sem luta armada, pelo voto. Isso é o que hoje eles têm o maior 

temor, que pelo voto a gente construa uma nação poderosa, como fala o Luiz Bandeira, 

uma rivalidade emergente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguma pergunta? A 

gente podia ir, Ivan, quer falar? 

 

 

O SR. GERALDO JORGE SARDINHA – Aqueles torturadores 

internacionais, agentes americanos, eu acredito que aquele passou por aqui um agente 

da CIA, o Dan Mitrione que deu aula no Brasil, esteve em Belo Horizonte, no Rio de 

Janeiro, deve ter ido em São Paulo também. Na saída dele do Brasil, ele foi para o 

Uruguai, e no Uruguai foi capturado, julgado e executado pelo MLN. Então, ele passou 

pelo Brasil e deu aula aqui também e foi nesse período também.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho importante isso que o Sardinha está falando 

que esse papel de intervenção, de instrutores de tortura não é uma coisa episódica, foi 

uma coisa sistemática.  
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O SR. RICARDO ZARATTINI – Isso teve uma consequência de uma 

intervenção maior do nosso país. Política e economicamente.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que você tem como relato de preso político é que 

você teve aqui no Brasil, notadamente Rio de Janeiro São Paulo, mas também em outros 

Estados como Minas Gerais, você tem a presença de algumas figuras. Então, o Dan 

Mitrione que era supostamente um especialista em agricultura, ele vem ao Brasil, passa 

em Minas Gerais, inclusive quando ele foi capturado pelos tupamaros no Uruguai, ele 

tinha um relógio dado pela polícia de Minas Gerais. E esse relógio, uns instrutor de 

agricultura não tem muito a ver com polícia. Ele passou por Belo Horizonte, passou 

aqui em São Paulo e vai para o Uruguai. Lá ele foi capturado e foi justiçado pelos 

tupamaros. Como se tem notícias de vários personagens como, por exemplo, instrutores 

alemães, o General Paul (ininteligível) que era um especialista em tortura e participou 

do massacre ao povo argelino, que fazia parte daquela organização paramilitar que era a 

organização clandestina dentro do Exército francês na Argélia, ele traz para o Brasil 

essas técnicas de tortura.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Passou. Ele deu entrevista dizendo que deu aula no 

Batalhão de Selva na Amazônia, ele passou, segundo ele, aqui por São Paulo, ele 

mesmo fala. Não somos nós que estamos falando. E essas aulas que ele deu são 

baseadas na tortura, segundo ele mesmo diz. Como também teve técnicos alemães, teve 

técnicos segundo consta, não temos certeza, de Israel e ingleses. Então, isso aí mostra 
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que você tem uma grande multinacional da tortura, que atua nos países da America 

Latina.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era manutenção da ditadura. Porque a ditadura não era 

um grupo de pessoas que ficou maluca e resolveu torturar. Era um projeto político 

econômico que tinha interesse em manter as ditaduras como forma de dominação, e essa 

atuação é para garantir através do terrorismo de Estado, que é o que fizeram aqui na 

America Latina, foi uma política de terrorismo de Estado, não era o Major Ustra, hoje 

Coronel, que ele gostava de torturar. Ele era um ativo participante como todos os outros, 

do esquema de repressão, que utilizava a tortura como método de repressão e terrorismo 

de Estado. Se você olhar as ditaduras, você tem a repressão política e você tem o 

esquadrão da morte atuando em paralelo para aterrorizar a população civil. E isso é 

muito importante para a gente entender que isso não era uma atuação episódica. Não 

existem porões da repressão. O que existe é uma política institucionalizada de Estado 

para torturar e matar as pessoas. Não há uma tortura e morte indiscriminada, mas há 

tortura indiscriminadamente. Todas as pessoas que foram presas nesse período de 

ditadura foram torturadas de uma forma ou de outra. E isso aí é muito importante para a 

gente não achar que isso era uma coisa escondida, a ideia dos porões. Isso não existiu! 

Quem morou em volta do DOI-CODI, da Operação Bandeirante aqui na Tutoia 

ouvia dia e noite as torturas. E nas outras delegacias também ouvia que não era preso 

político, era preso comum, porque isso era uma política de Estado. Era terrorismo de 

Estado que aconteceu no Brasil, na Bolívia, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai e etc. 

então, isso era uma política internacional que era chamado imperialismo, que era para 

manter aqui sob o controle e principalmente o terror para que não escapasse ao controle 

dele.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, só queria fazer 

uma interrupção. Tem um vídeo postado pelo (ininteligível) que foi incluído pelo 

documentário sobre o golpe que o Zarattini falou, e nós localizamos. É um vídeo de seis 

minutos. Vocês querem falar antes? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria só fazer uma 

proposta, porque eu acho que o que o Ricardo Zarattini coloca aqui, a denúncia que ele 

faz é gravíssima e de uma certa forma reforça aquela denúncia feita aqui na Comissão 

há um mês atrás, que o Cônsul americano visitava o Dops aqui de São Paulo, ficava 

horas e horas e inclusive esteve no Dops no dia em que foi assassinado um dirigente do 

MRT que é o Devanir de Carvalho. Porque que os EUA participaram do golpe militar, 

isso é sabido, tem tese na Unicamp, na USP e no Brasil inteiro. Agora, que o Cônsul ia 

diretamente frequentar um órgão de repressão e orientar um interrogatório, ainda que o 

interrogatório que se dava naquela época, ainda que não houvesse tortura física, era uma 

tortura social. Então, a participação do Cônsul, esse Newton no interrogatório inclusive 

acompanhado de outro norte americano que você ainda não identifica, eu acho que isso 

é gravíssimo e ainda há uma outra denúncia, ou uma informação que foi colocada aqui 

que o José Paulo Cavalcante era Secretário Adjunto do Ministro da Justiça, na época do 

Lira e que hoje é integrante da Comissão Nacional da Verdade.  

Então, eu acho que frente a essas questões a gente não pode deixar de propor o 

seguinte, a Comissão da Verdade Rubens Paiva deve oficiar a Comissão Nacional da 

Verdade, oficiar inclusive até se for o caso solicitar a presença e a explicação do 

integrante da Comissão que é o José Paulo Cavalcante. E pedir também a Comissão da 

Verdade Dom Elder Câmara que é de Pernambuco, para comunicar isso, esse 

depoimento deve ser comunicado imediatamente a Comissão da Verdade de 

Pernambuco e pedir a eles uma investigação de possíveis litros de registro do Dops. Não 

sei se vai ser possível ou não. O jornalista perguntou por que eles participam 
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ativamente, porque eles tinham muita certeza que isso ia dar certo e essa história nunca 

ia virar. E ela está começando a virar. Eles achavam que eles iam ficar eternamente 

impunes e ninguém ia cobrar. Era essa a proposta que eu queria fazer.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Eu quero pontualizar bem. Aqui eu pedi 

para o Ivan distribuir todas as matérias que foram publicadas na época sobre isso, 

inclusive esse informe JB publicado em 12 de junho de 89 em que ele diz que o 

Ministério da Justiça enviou ao Itamaraty um ofício dizendo que Ex-Procuradores já 

depõem no Brasil como testemunha de defesa. Possivelmente o Assis Sales e o Miranda 

tem alguma informação. Nessa época eles ainda estavam no Dops de Pernambuco. Eu 

queria falar isso para vocês porque essas coisas passam ás vezes diretamente via polícia 

federal, e tal, eu não sei se o José Paulo Cavalcante tomou conhecimento desse ofício ou 

se ele enviou esse ofício, porque a Polícia Federal é do Ministério da Justiça, mas o que 

eu peço a vocês é investigar exatamente como foi feita essa informação lá. Eu não estou 

querendo (ininteligível) porque eu só posso afirmar o que eu tenho prova cabal. Vamos 

ver o filme. Está bem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ver o filme, por 

favor.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode suspender a tela. 

Zarattini, você quer fazer as suas considerações finais para a gente poder encerrar? Era 

esse o documento que você se referia, não é? Um dos.  

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – As considerações finais da minha fala é 

agradecer a paciência de todos e eu espero a colaboração da Comissão da Verdade, de 

você, do Ivan e dos outros companheiros para ver se nós conseguimos localizar 

principalmente esse jornalista do Informe JB, se de fato existiu e existe esse ofício. Na 

verdade, a verdade é que o Embaixador estava em Recife naquele período e eu posso 

assegurar que foi ele que foi lá no Dops me fazer a pergunta. Era isso que eu queria 

dizer. Não tenho interesse nenhum em fazer qualquer... Como falou o Ivan sobre os 

torturadores em geral. Ele tem uma missão, a missão é do império que tem necessidades 

econômicas e hegemônicas para manter as suas necessidades nessa parte do globo. É a 

ação geopolítica (ininteligível).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu agradeço. 

Parabéns Zarattini. Com quantos anos você está agora? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – 78.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Martinelli.  
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Hoje a uma e meia tem o julgamento do Ustra no caso Edgar de Aquino Soares. 

Com a palavra o Rafael Martinelli.  

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Falar do Zarattini para mim... Não é, 

Zarattini? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você 

está, Martinelli? 

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – Eu tenho 88 para 89. Eu era do Comando 

Geral dos Trabalhadores, do CGT, do PUA, Marítima, Portuária, Estivador, 

Aeronáutica, eram aquelas lutas que eles faziam para reforma de base naquela época, 

brava mesmo. E quando foi nomeado o Cruz aqui em São Paulo, nós éramos amigos do 

Jango. Nós tínhamos aquelas relações boas com o Presidente que queria a reforma de 

base, mas ele tinha minoria no Parlamento. Então, no dia 31 de março o Lacerda nos 

prendendo, o Comando Geral dos Trabalhadores, o Lacerda já tinha tentado prender 

‘nós’. A Aeronáutica que liberou ‘nós’ lá. Pelo filme vocês viram a conspiração 

internacional que vem desde 50, 55, JK e o diabo. E os fascistas que queriam ficar do 

lado do Hitler, esses Tenentes, Capitães, foram os Generais que comandaram a nossa 

ditadura. Nós conversando com o Jango, isso é o Comando Geral dos Trabalhadores, 

porque a minha categoria já estava em greve nacional, os ferroviários. Discutimos com 

o Jango lá na Laranjeira, ele discutindo com o Comando Geral de São Paulo, na nossa 

frente.  

Porque nós, quando ele nomeou o Cruz, nós ficamos contra, o Comando Geral 

dos Trabalhadores. Você não podia fazer isso, Jango, ‘pô, esse cara...’ e o Jango disse 
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que era compadre dele. E se tivesse algum problema com os meus filhos, eu deixaria na 

mão do meu compadre. Para vocês verem a confiança que o Jango tinha nele, no Cruz. 

Aí o Jango falando com o Cruz, isso no dia primeiro. Conversando, conversando, aí o 

Jango falou assim, ‘Isso jamais farei porque eles são meus amigos’. Aí nós 

perguntamos, que foi Jango? Ele disse que queria eu repudiasse o comando geral dos 

trabalhadores, e os sindicatos e (ininteligível) e ele teria respondido, jamais farei isso 

com os meus amigos. E aí que ele foi embora. Só queria dar esse testemunho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Rafael 

Martinelli. 88 anos de luta. Impressionante esse homem. Rafael, quando vai sair seu 

livro? 

 

 

O SR. RAFAEL MARTINELLI – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Zarattini, você 

poderia mandar um exemplar do seu livro para a Comissão? 

 

 

O SR. RICARDO ZARATTINI – Posso. Mando.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, hoje nós estamos 

encerrando. A uma e meia hoje o processo do Aluisio Palhano no TJ e o julgamento do 
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Ustra, a uma e meia. E dia 25, segunda feira a questão de verdade e gênero, 25 de março 

às 19 horas. Convidadas, Ivone Gebara, Eleonora Menicucci. Homenagem a Inês 

Etienne Romeu e as possíveis presenças de Maria Rita Kehl e Rosa Maria Cardoso, 

organizado pela Maria Amélia de Almeida Teles, Comissão Estadual da Verdade.  

Então, eu agradeço a presença de todos. O Zarattini está aqui à disposição de 

todo mundo. O dossiê que foi entregue não é o dossiê integral. O Zarattini tem a versão 

integral, o Ivan tem a segunda versão integral e para nós só veio a versão parcial. A 

integral vai ficar guardada no cofre da Comissão Estadual da Verdade. Muito obrigado a 

todos. Um abraço.   

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/06/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 53ª audiência pública, 19 de junho de 2013, 

auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 53ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 19 de junho de 2013, às 11h, na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, no auditório Teotônio Vilela, sobre os militantes 

da Liga Operária, atingidos pela ditadura militar. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Hoje, ouviremos os relatos, os testemunhais, já convidamos para compor a Mesa 

a Márcia Basseto, o Celso Brambilla (Palmas.), o Ronaldo de Almeida, e o José Maria 

de Almeida (Palmas.) 

Vai passar algum vídeo? Por que está tudo escuro, aqui, é para favorecer vocês?  

Nossa companheira, atriz Dulce Muniz, vai fazer a leitura de uma carta. Vem 

num lugar que eles possam te ver, não fica escondida. Pode ficar aqui na frente. Precisa 

de microfone. Dá um microfone pra Dulce.  

Vamos lá, Dulce, capricha. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Todo mundo sabe a origem dessa carta?  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, ninguém sabe. Fala 

tudo, aqui ninguém sabe nada. Tudo do zero vai, do começo. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu quero que fale a origem da carta.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então formaliza, Dulce. 

Pelo amor de Deus. Chama o nome dela, tudo direitinho. Faz direito.  
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A SRA. ANA LÚCIA – Eu sou Ana Lúcia, sou advogada do grupo de ex-presos 

e perseguidos da Liga Operária e da Convergência Socialista e aqui é uma publicação 

que a gente resgatou do jornal “Versus”, dos companheiros que escreveram uma carta 

enquanto estavam na prisão. E a gente pede à companheira Dulce que leia essa carta, 

para relembrar o que eles disseram quando estavam na prisão.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – “Daqui de dentro da prisão, gostaríamos de nos 

dirigir a vocês e a toda população brasileira, a todos os oprimidos.  

Em primeiro lugar, em nenhum momento tivemos dúvidas de que todos os 

setores, que hoje lutam pelas liberdades democráticas junto com os trabalhadores, iriam 

se mobilizar em nossa defesa, e que essa mobilização acabaria por repercutir aqui 

dentro, na atuação dos policiais. E foi o que aconteceu.  

Depois do ato público que, mesmo proibido, foi transformado em passeatas, 

nosso tratamento na prisão melhorou e nosso ânimo ficou reforçado, não estávamos 

sozinhos, fizemos greve de fome, e nossas reivindicações acabaram por ser atendidas.  

Em segundo lugar, nossa defesa das acusações arbitrárias que nos colocam, é 

clara. Nos apoiamos na legitimidade do nosso movimento, temos o direito de lutar pela 

criação de um Partido Socialista amplo, democrático e de massas, que lute, desde já, por 

um Brasil socialista.  

Não nos iludimos com a Repressão. Se hoje ela não nos torturara, ou mesmo não 

nos assassina, como fez com milhares de brasileiros que, como nós, lutam pela 

liberdade de nosso povo, isso não é gratuito. Foi o crescimento da mobilização dos 

operários, dos bancários, dos professores, dos estudantes, que impôs essa nova situação.  

Não nos contentamos com isso. Queremos nossa liberdade, queremos voltar ao 

convivo dos trabalhadores, para com eles continuarmos no caminho da emancipação de 

todos os oprimidos. 

Presos da Convergência Socialista.” (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Vai começar 

forte, hoje.  

Quer um microfone sem fio? Põe a cadeira para você não ficar torta, aí. 

Companheira Márcia Bassetto.   
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A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Bom dia, deputado Adriano Diogo. Gostaria 

de parabenizar essa Comissão, que está fazendo esse trabalho tão importante, aqui em 

São Paulo, em relação à Comissão da Verdade. Gostaria de parabenizar, também, a 

Amelinha Teles pela luta pioneira contra o torturador Ustra, ela e a família, e a 

conquista que tiveram nessa luta. Gostaria, também, de agradecer aos amigos presentes, 

amigos que estão na minha vida há tantos anos, e que são companheiros de todas as 

horas.  

A importância da atuação da Comissão da Verdade é uma importância que é 

difícil, até, quantificar. Até a gente formular com precisão de, como para quem passou 

pelo que nós passamos, não só perseguição – assim como eu falei para o Paulo – mas 

nós fomos também presos, torturados e perseguidos, durante muitos anos. Essa 

importância é difícil de quantificar.  

Outro dia, eu estava participando de um colóquio na USP, cujo tema é bastante 

significativo – de crítica, antagonismo e catástrofe – e um pesquisador, da Universidade 

de Hamburgo, trouxe uma linha de pesquisa que é a seguinte: a importância de uma 

sociedade desmascarar, e de acolher, e colocar a verdade à tona – dos sofrimentos que 

uma pessoa teve quando sofre uma tortura, ou sofre alguma outra agressão física, ou 

mesmo psicológica, ou quando é vítima de um estupro.  

Se essa sociedade, não tem a capacidade de acolher novamente essa pessoa, para 

que esses problemas sejam compartilhados e venham à tona, essa sociedade vai ficar 

doente. E nós, aqui no Brasil, estamos dando esse passo, para que tenhamos essa 

superação. E nós temos que fazer isso direito, porque se não fizer, essa sociedade vai 

continuar doente.  

Não é fácil a gente tocar nesse assunto. Por isso que eu acho que precisou de um 

tempo, precisou de uma maturação, precisou de um distanciamento, para que a gente 

toque nessa ferida. Eu, mesma, demorei 30 anos para desembrulhar esse pacote que eu 

fiz e guardei, mesmo inconscientemente, eu demorei muito tempo, porque eu me achava 

uma pessoa absolutamente resolvida em relação a esse assunto.  

E foi meu filho, que hoje está com 18 anos, e, infelizmente, não pode estar aqui, 

eu tenho um filho adotivo e ele precisou de terapia. E a condição de ele fazer terapia, 

quando ele tinha uns 6 ou 7, um pouquinho mais, 7 ou 8 anos, era de que eu fosse para a 

terapia, também. E eu fui dando risada imagina, eu sou absolutamente resolvida, mas eu 

vou, por ele eu vou à terapia.  
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E, na terapia, ao discutir os probleminhas dele, como filho adotivo, esse pacote 

veio à tona. E foi muito, muito difícil, eu me deparar com aquela menina que eu era, 

com 21 anos, quando eu fui presa, e com os problemas com os quais eu tive que 

enfrentar – eu e os companheiros, que foram presos junto comigo, e o meu marido, 

também. Ele era meu companheiro desde aquela época, estamos juntos até hoje, como 

também, bastante... Foi companheiro, sempre.  

Enfim, eu fui perguntada... Quando eu pedi, em um arquivo do Estado de São 

Paulo, os meus documentos que estavam no DOPS, eu, quando eu olhei a minha 

fotografia, foi um choque. Foi um choque. O manuseio desses documentos, a leitura dos 

relatórios da polícia, a maioria, mentirosos, tem coisas escabrosas escritas ali, ao nosso 

respeito – eles são uns anjos, são pintados como uns anjos, claro, umas moças – e, todas 

essas lembranças, foram muito difíceis de serem elaboradas.  

O Paulo, jornalista aqui da Casa, me fez a seguinte pergunta. Ele falou: “Puxa, 

como vocês conseguem estar tão bem, tendo passado tudo que vocês passaram?” Nós 

não estamos tão bem. Nós não estamos tão bem. Nós temos uma ferida que precisa ser 

posta para fora, e é um processo muito difícil, muito doloroso, e nós só conseguimos 

chegar até aqui, constituir família, e ter amigos, e manter, porque uma parte pequena da 

sociedade, a família, tal, conseguiu, e nossos propósitos, também foram, sempre, 

apoiados por pessoas do nosso relacionamento.  

Enfim, eu vou ler, porque como eu disse, é difícil. Cada vez que eu pego, as 

vezes que eu precisei pegar esses documentos, e sistematizar essas lembranças, 

escrever, colocar no papel, ou falar em uma sessão de terapia, é muito doloroso. Então, 

eu peço até, para os amigos e para os meus companheiros aqui, se alguma coisa for 

falada que não estiver correta, me corrijam. Eu peço desculpas a vocês, eu vou ler o que 

nós temos, aqui, para falar.  

Eu fui presa, junto com o Celso Giovanette Brambilla, que está aqui ao meu 

lado, e o José Maria de Almeida, na madrugada de 28 de abril de 1977. Na época, nós 

éramos militantes de uma Organização que estava colocada, por conta da ditadura 

militar, na clandestinidade, não podíamos atuar visivelmente. Nós trabalhávamos em 

indústrias metalúrgicas, e morávamos em São Bernardo do Campo.  

Nós estávamos em plena ditadura, e a questão da falta de liberdades 

democráticas e a supressão do Estado de Direito era o combustível, que nos impeliam a 

fazer parte de uma organização que lutava pelo reestabelecimento da democracia. Isso, 
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eu acho que é o marco fundamental do meu depoimento, e eu vim para falar, 

exatamente, a respeito disso.  

Eu não desmereço quem, antes de nós, as gerações anteriores, tomaram a linha 

de guerrilha, da luta armada, porque, se eu tivesse 17 anos em 1968, muito 

provavelmente era ombro a ombro, na guerrilha, que eu estaria lutando. Com certeza eu 

acredito, também, que meus companheiros. E, assim como eu acredito que esses 

companheiros que lutaram, em 1968, com essa linha política, em 1975, 1976, 1977, 

muito provavelmente, poderiam estar com as nossas armas.  

Enfim, nós éramos uma geração que, de certa forma, a geração de 1968 já estava 

longe. Nós queríamos, nós lutávamos pela liberdade democrática nesse país. Era esse o 

nosso intuito e isso que nos chamou para uma organização.  

Eu fazia movimento estudantil desde o colégio, eu estudei no Alberto Levy, nós 

tínhamos a direção do centro acadêmico, que era proibido na época, e, desde lá, 

fazíamos jornal, tínhamos grupo de teatro, e uma inconformidade, porque ter 17 anos e 

não poder ouvir a música que se quer ouvir, não poder assistir aos filmes que a gente 

gostaria de assistir, é muito sofrido.  

Na época, nós tínhamos, eu, 21 anos, o Zé Maria 18 ou 19 anos, continua com 

carinha de 18 anos, e o Celso, 22 anos. No momento da prisão, nós distribuíamos uns 

panfletos que aludiam ao 1° de Maio. Eu procurei na minha casa, ontem, eu tenho o 

calhamaço que eu peguei lá, no arquivo estadual, porque, lá no arquivo, tem esse 

documento que nós distribuímos, está lá, arquivado, o que tinha lá, no DOPS, foi para 

lá. E, infelizmente, eu não achei.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que ano foi isso? 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Foi em 1977. Infelizmente eu não achei, 

porque o teor do documento era o seguinte, nós tínhamos duas ou três palavras de 

ordem, que nós levantávamos: uma era contra a carestia, a segunda era pela volta do 

Estado de Direito... 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – 1º de Maio é dia de luta, porque os 

trabalhadores só faziam a festa, o churrascão, lá, no pátio da firma, e o restabelecimento 
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“pelas liberdades democráticas”. Esse era o documento que nós estávamos distribuindo. 

E nós reavivávamos, lógico, a questão do 1º de Maio, como o Zé lembrou, que era 

bastante importante.  

A prisão aconteceu por volta da uma da manhã, quando fomos abordados por 

policiais militares que nos encaminharam a uma delegacia de Mauá. Depois de 

sumariamente interrogados, fomos algemados e colocados na gaiola de um camburão, 

nós três. Nós éramos menores naquela época, não é, Celso, senão nós não íamos caber.  

Os mesmos policiais rodaram conosco por muitas horas, dando a entender que não 

sabiam direito o que fazer com a gente. A gente percebeu que havia um conflito, nas 

orientações que eles recebiam pelo rádio. Ora falavam que iam nos encaminhar para o 

DOPS, ora falavam que iam nos encaminhar para o DOI-CODI.  

Nós tínhamos a experiência, recente, do assassinato do Vladimir Herzog, em 

1975. E foi, inclusive, a primeira passeata que eu participei aqui, de vocês. Não houve 

passeata, o combinado era o seguinte, todo mundo ia aparecer na Praça da Sé, porque 

não podia ter passeata, era proibido. Assistíamos à missa do Vladimir Herzog e, depois, 

nos iríamos dispersando. Isso foi um momento muito emocionante. Isso aconteceu em 

1975.  

Em dezembro de 1976 houve um massacre, no começo de dezembro, logo na 

primeira semana, se não me engano, com o pessoal da Lapa, na rua Pio XI. Depois de 

anos, a direção do Partido Comunista do Brasil foi quase que aniquilada toda, a direção 

do comitê central, e isso foi em dezembro de 1976. E foi um choque muito grande, 

porque a direção do centro acadêmico da Faculdade de História, da qual fazíamos parte, 

era ligada ao PCdoB, e o choque foi tremendo.  

O torturador Sérgio Fleury foi pessoalmente, de metralhadora na mão. Teve 

corpos na rua, foi uma coisa horrorosa, foi um trauma muito grande para a gente que 

estava, ali, no movimento estudantil. Pois bem, isso aconteceu em dezembro, nós fomos 

presos em abril, então vocês imaginam a nossa situação, sabendo que não sabiam onde 

nos levar. Se, era para o DOPS, ou para o DOI-CODI. Nós tínhamos a notícia que, ali, 

não tinha bom, o DOPS ou o DOI-CODI, as duas coisas eram ruins. Mas a gente 

achava, eu pelo menos, na minha ingenuidade, que o DOPS podia ser menos pior. E, na 

verdade, eu senti, até, certo alívio, quando eu vi aquela rodoviária horrorosa, que era a 

do Tietê, quando a gente desceu do caminhão, do camburão, e não era o DOI-CODI.  

Eles ficaram rodando com a gente, ali no camburão, por cinco horas. Mais ou 

menos às 6h da manhã, nós chegamos no DOPS. Depois de uma rápida identificação, 
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primeiro nós fomos levados a uma sala muito elegante, lá no andar de cima, com 

móveis renascentistas, e, se não me engano, era a sala do Sr. Edsel Magnotti. Eu 

comecei a levar porrada lá mesmo. Me tiraram a roupa, eu cheguei a desmaiar e 

começaram a me torturar com barata, colocando na boca, etc. Eu achava bom, quando a 

gente tem 21 anos, a gente é ingênua. Eu achava que aquela barata, imagina que era de 

verdade, devia ser alguma coisa só para me assustar, era de borracha ou alguma coisa 

assim, mas ela tinha gosto. Depois de um tempo, eu percebi que eles não estavam ali 

por brincadeira.  

Enfim, tivemos a incomunicabilidade decretada por 10 dias. E depois, 

prorrogada por mais 10 dias. Nos últimos dias de incomunicabilidade, foram 

ministrados tratamentos médicos para a gente. Para que a gente, quer dizer, nós ficamos 

no DOPS, eu e o... Nós fomos primeiro, nós três presos, depois mais pessoas foram 

presas, Anita Maria Fabri, Fernando Lopes de Oliveira, e Ademir Mariri.  

E ainda, também no roldão, veio cair lá, com a gente, a Fortuna Dwek, que hoje 

é atriz da Globo. Apanhou muito, apanhou muito, porque era namorada do Harley, que 

era um rapaz, companheiro que morava com a gente em São Bernardo, e deu tempo do 

Harley e do Ronaldo fugirem, porque a gente não sabia como se comportar, mas nós 

tínhamos uma coisa assim, a gente precisa, pelo menos, não falar o nosso endereço 

durante um tempo, para os companheiros poderem pegar a estrada e não cair muita 

gente.  

A Fortuna, Fortuna Dwek, que namorou o Harley durante um tempo, e acharam, 

na nossa casa, o telefone dela. Eu sei que ela chegou apanhando, e a colocaram na 

minha cela. Eu, no primeiro momento, achei, ela era uma garotinha, de 19 anos, eu 

achei que ela fosse uma espiã da polícia, e fiquei com muito medo de falar alguma 

coisa. Mas, no fim, ela apanhou tanto quanto a gente, e, por ter uma família influente, 

tiraram-na do DOPS em uma semana, ela ainda ficou cheia de hematomas, e ela foi para 

a Itália. E, o nome dela, sumiu dos autos. Sumiu, simplesmente. 

Pois bem. Nós ficamos lá, presos, e as sessões de tortura, ela incluía todo tipo de 

barbaridade que possa imaginar. Eu cheguei lá, como nós combinamos, eu e Celso, nós 

combinamos que a gente ia chegar como noivos. Porque, eu falei: “Bom, se pelo menos 

a gente falar que é noivo...” Aliás, era um título engraçado, porque a gente não ficava 

noivo, aquela época, não tinha essa coisa de ficar noivo. Mas vamos falar que a gente 

está noivo, porque, assim, tanto o Ronaldo quanto a Lúcia, é mais fácil da gente poupar, 

se a gente conseguir. 
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Só que, daí, o que eles fizeram. Eles começaram a nos torturar juntos, no pau de 

arara. No pau de arara. Eles obrigavam a gente a subir em mesa, nus, pra dançar, com 

choque elétrico, com latinha de massa de tomate aberta, por o pé em cima e dançar, 

jogavam água no choque elétrico. Enfim isso, eles torturavam o Celso e me torturavam, 

pra eu abrir, primeiro, meu endereço, onde eu morava, a gente ficou muitas horas pra 

dar o endereço. E, depois, eles me torturavam, também, pro Celso falar alguma coisa, e 

eles queriam saber, eles achavam que nós éramos ligados, que nós éramos uma 

Organização ligada à VAR-Palmares, a alguns movimentos que eles conheciam.  

Eles não sabiam quem nós poderíamos ser, a inteligência política aqui do Brasil, 

do DOPS, dessa gente, era péssima, eles eram horrorosos, eles não tinham 

conhecimento de muita coisa, eles não sabiam do que se tratava, eles não sabiam o que 

se passava na Universidade.  

Porque, depois da morte do Herzog, depois de toda aniquilação que fizeram do 

pessoal do Araguaia, e com a aniquilação do pessoal da Lapa, o que sobrou na 

Universidade era muito pouco, tinha o movimento do MEP, tinha o pessoal do MEP, 

tinha o pessoal ligado à AP, e tinham os trotskistas, nós éramos poucos, mas eram 

vários grupos, o pessoal ligado à Argentina, o pessoal ligado à França... E a polícia não 

tinha noção de quem se tratava. 

Bem, a tortura incluía todo tipo de humilhações, como dançar nua sobre uma 

mesa de escritório, os mamilos torcidos por alicates, choques na vagina, seios, língua, 

palmatória, latas de conserva sob os pés, soco, pontapé, ameaça de morte a outros 

amigos presos. 

Além dos métodos mais tradicionais de tortura, eu sofri a ameaça de ter um 

pedaço de pau introduzido na vagina, baratas andando pelo corpo, e na boca, e ameaça 

de ter o gatilho de uma arma disparado na cabeça, após a introdução de uma bala no 

tambor, que era a chamada roleta russa. 

Muitas vezes as sessões de tortura eram praticadas junto com o Celso Brambilla. 

Também fui levada à frente de Cláudio Lúcio Gravina, que era outro estudante da PUC 

que foi preso na época, para o reconhecimento, eu não o conhecia, quando ele estava 

sendo torturado, também nu, na cadeira do dragão. 

  E os policiais, muitas vezes, na presença do delegado Luiz Walter Longo, que 

presenciou essas torturas, e era o chefe, era o delegado que comandava essa equipe de 

tortura, eles tomavam comprimidos, era uma coisa que me chamava à atenção, porque 
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eu acho que os turnos, eles tinham que, sei lá, fazer serão no expediente, então acho que 

pra aguentar ali, o tranco, eles tomavam comprimidos. 

Após horas sob essa tortura, eu perdi a noção do tempo e sofri frequentes 

desmaios. Eu fui retirada das dependências do DOPS duas vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho mais 

devagar, por favor. 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Ah, desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, pra gravação, 

senão depois a gente não consegue... 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Ah tá, tá ok, tá ok.  

Eu fui retirada das dependências do DOPS, por duas vezes. A primeira delas eu 

fui algemada e colocada na gaiola do camburão, novamente, e levada pra casa onde eu 

residia. Lá, eles arrombaram as portas e levaram tudo que havia. Tudo, tudo, das poucas 

coisas que nós tínhamos, como móveis, roupas, livros, gravuras, enfim, eu não sabia... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles saquearam tudo, 

roubaram tudo? 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Roubaram tudo. Roubaram tudo e ficou lá, 

num canto de uma das salas do DOPS.  

Depois, quando através dos documentos, eu pude reconstituir esses dias, esses 

primeiros dias eu perdi a noção total do tempo, porque eu não dormia, eu fiquei sem 

dormir durante muitas horas. 

Quando eu pude reconstituir esses dias no DOPS, que logo depois que eu saí da 

prisão, a Anistia Internacional me solicitou um relato, então, algumas coisas eu 

consegui, mas esse relato, naquela época eu não tinha computador.  

Eu sei que eu datilografei em uma máquina de escrever daquelas antigas, e esse 

relato foi para o EUA, eu não tive mais. Eu vim, a saber, que esse episódio ocorrera na 

noite do dia 29 de maio, ou seja, um dia e meio depois da minha prisão, que eles foram 
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à minha casa e retiraram tudo isso. Isso em 1977, 29 de abril. Eles não me tiraram do 

camburão porque eu estava em estado meio desacordado, em um lusco-fusco.  

Em outra ocasião, eu fui amarrada com cordas nas mãos e nos pés, amordaçada, 

encapuzada, jogada no piso da traseira de um carro pequeno, que depois, na volta desse 

passeio onde me levaram eu vi, através da venda, que era um fusca azul-claro sem 

placa. Por dois policiais civis. Eles tinham dois apelidos. Um era Ronnie Von porque o 

achavam bonitinho, e outro era o Capeta, porque eu acho que o achavam horroroso.  

Após rodarem por algum tempo, eu percebi que estavam me levando para algum 

lugar ermo, pois os sons deixaram de ser urbanos, eles pararam em uma estrada, eu fui 

tirada do carro e jogada no chão de terra, espancada a pontapés, com soco inglês, e, 

simultaneamente, uma arma na frente, por sentir o cano do revólver, ora na fronte, ora 

na nuca.  

Foram interrompidos por uma comunicação, através do rádio do carro, que 

ordenavam que retornassem com o peixe vivo. Eles tinham um rádio dentro do carro e 

eles falavam com alguns códigos, e falavam para retornar à base com peixe vivo, 

alguma coisa assim. Esse episódio fez com que, durante muito tempo, eu não conseguia 

entrar em táxi que tinha rádio. Não conseguia, eu simplesmente passava mal, quando eu 

sentia aquela frequência de rádio, no táxi.  

Ainda nos 10 primeiros dias de incomunicabilidade, eu não consigo precisar em 

qual data, embora a minha aparência ainda evidenciasse tortura, a gente ainda estava 

nesses 10 dias de incomunicabilidade, eu tinha dificuldade de andar, estava com muitos 

hematomas, inchada, e fui levada à presença de um oficial da aeronáutica, que se dizia 

conhecido da minha família, que estava lá em nome da minha família, e pediu para que 

eu desse, na frente do delegado Luiz Walter Longo, também, ele pediu que eu desse 

uma declaração que seria publicada nos jornais e que nela eu negasse as torturas. E que 

me redimisse das posições contra o regime de exceção.  

Nesse momento, as passeatas e as mobilizações já estavam acontecendo em São 

Paulo, mas nós não sabíamos, nós estávamos em regime de incomunicabilidade, lá no 

DOPS. Nós não sabíamos. Eu neguei, claro. Não tinha o menor cabimento o pedido 

desse oficial da aeronáutica. Eu não me lembro do nome dele. Isso não consta em 

nenhum documento dos autos, e nem lembro se ele me falou o nome, mas ele tinha uma 

patente de uma certa graduação.  

Enfim, eu falei que não, que aquilo era uma mentira e que ninguém da minha 

família teria esse trânsito com esse oficial da aeronáutica, e eu falei que não, enfim, foi 
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assim que eu consegui a visita. Ele falou “Eu consigo a visita, quem você quer que eu 

chame para falar agora com você, eu consigo essa visita para você”. E eu, na minha 

ingenuidade, eu dei o nome da minha tia Sílvia, que era uma professora da História, da 

USP, e eu falei que ela era a única pessoa em que eu confio. E é óbvio que ela falou que 

aquele cara não tinha nada a ver com a minha família. Mas foi a pessoa que me viu, 

também, naquela situação de torturada.  

Após esses 10 primeiros períodos, esses 10 primeiros dias de 

incomunicabilidade, eles prorrogaram por mais 10 dias. Porque o movimento estudantil 

estava bastante exacerbado, pedindo a nossa libertação. As nossas marcas eram 

aparentes, mas o Celso levou o telefone durante uma tortura, o telefone, logo nas 

primeiras horas, ou dias, e ele ficou surdo por conta desse telefone. Ele não recebeu... 

Só recebeu tortura, depois. Ele vai falar a respeito.  

Nesses 10 dias de tratamento, quem via a gente ali, nu, e dizia, já está bom, não 

está bom ainda, precisa passar mais remédio aqui, precisa ter mais banho de luz ali, era 

o próprio Sérgio Paranhos Fleury, e o médico que fazia essa inspeção e comandava essa 

equipe era o Sr. Harry Shibata. Esse foi quem, no fim do prazo de incomunicabilidade, 

ordenou que os médicos assinassem o laudo onde não acusava nenhuma marca no 

corpo. O que era uma mentira, porque ainda tinha marca no corpo, ainda tinha uma 

marca no seio, de... Bom, o Celso Brambilla, nessa época, já se encontrava surdo, com 

sérias complicações nos tímpanos e lesões nas articulações.  

 Em função disso, desses maus tratos foi instaurado um inquérito para apuração 

da denúncia de torturas quando ainda estávamos na prisão preventiva. Foi o nosso 

advogado Idibal Pivetta, quando instaurou, nós já tínhamos saído do DOPS, estávamos, 

eu no Carandiru e o Celso ficou no DOPS, ainda, por mais tempo.  

Eu estava no Carandiru junto com a Anita Fabri, e um belo dia me tiram do 

Carandiru para voltar ao DOPS. E na época eu tive a presença de espírito, daqui eu não 

saio, só se for com uma freira, porque na época eram freiras que faziam a direção do 

presídio feminino do Carandiru, e aí, depois de algumas horas de negociação, nós 

voltamos ao DOPS com uma freira nos acompanhando, a mim e à Anita. E essa ida ao 

DOPS, era em função desse inquérito que Idibal Pivetta, esse processo que ele 

instaurou, e era para o reconhecimento fotográfico de alguns torturadores.  

Eu estava em uma sala, Celso Brambilla estava em outra sala, eu não sabia que 

ele estava lá, porque o presídio dos meninos era no Hipódromo, e nós não sabíamos que 
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estávamos fazendo a mesma coisa. Eles deram os mesmos álbuns de fotos, para nós 

reconhecermos. E não tinha nome, era através de numeração. 

E nós reconhecemos, na época, alguns dos torturadores, inclusive o delegado 

Luiz Walter Longo, que ele participou de sessões de tortura, comandando a equipe de 

investigadores que praticavam essas torturas.  

Esse depoimento durou seis horas, para identificação desses investigadores e 

desses delegados. Durante esse interrogatório os policiais tentavam confundir a gente. 

Eles distorciam as nossas palavras. O próprio relatório final que eles fizeram, e está 

colocado lá no Arquivo, é um relatório mentiroso. As pessoas que nós apontamos são 

descritas como santas, tudo santinho, tudo gente boa, ali. 

Um deles ainda tem a audácia de falar que me pagou um almoço, um lanche, que 

tinha me tratado muito bem e que não sabia por que eu estava apontando essa pessoa 

como torturadora.  

E a conclusão do inquérito era que isso era uma revanche do nosso advogado 

Idibal Pivetta, porque como o Idibal havia sido preso também, naquelas dependências, 

só podia ser, nós estávamos orientados por ele, e que só podia ser uma vingança do Dr. 

Idibal. Enfim... 

 

O SR. – Interessante que o delegado que apurou era o Edsel Magnotti. No 

mesmo jornal, porque a gente estava no Hipódromo, e a gente recebia o jornal. Na 

mesma coluna que vinha que o Edsel Magnotti estava apurando as denúncias, vinha o 

pessoal, que estava sendo julgado no Rio de Janeiro, denunciando as torturas do Edsel 

Magnotti. Quer dizer, ele apurou exatamente o que ele queria. 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Exatamente. Esse relatório é assinado por 

Edsel Magnotti, um dos delegados.  

Bom, eu não consegui ter, depois disso, uma vida normal. A gente saiu, nós 

ficamos três meses e meio, quase quatro meses presos, sendo que desse período, dois 

meses e meio nós ficamos no DOPS, o Celso ficou um pouco mais, foi transferido um 

pouco depois.  

Aí, nós tivemos as audiências e conseguimos, nós fomos... A prisão preventiva 

foi relaxada em julho, e nós ficamos aguardando o julgamento, que se deu em 

novembro. De certa forma, foi um julgamento recorde, em um período recorde, devido 

às manifestações, sem dúvida, do movimento estudantil.  
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Segundo a apuração de um brasilianista, professor James Green da “Brown 

University”, que se interessa por esse tema, eu fui a última mulher, presa e torturada no 

Brasil. Eu não sei se ele concluiu já essa pesquisa, ou não. Ele afirma, ele está 

preparando um livro, que ele está lançando sobre esse período, e ele afirma isso.  

E é óbvio que a nossa vida nunca, eu não consegui voltar à universidade, ainda 

me matriculei na História, nesse segundo semestre, esperando julgamento, foi muito 

difícil essa retomada à vida.  

No ano seguinte eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque eu fiquei afastada 

do Ronaldo, nós não podíamos nos ver, por quase um ano, e quando nós nos 

reencontramos, ele já estava com a vida estabelecida no Rio de Janeiro, e é obvio que eu 

não deixei, pelo contrário, a militância política, e continuamos por mais alguns anos 

juntos com os companheiros da Liga Operária. Depois fizemos todo o movimento da 

fundação da Convergência Socialista. 

E enfim, eu sempre tive muito orgulho dessa minha história, e desses meus 

companheiros, porque foram os que conseguiram levar para a Universidade, no 

momento que a gente foi preso, e eu tenho certeza que eu teria morrido ou em alguma 

sessão de tortura, ou nesse passeio que me fizeram de Volkswagen, eu tinha certeza que 

se não tivesse sido o movimento, eu não estava aqui, contando essa história, hoje.  

E aí alguém, quando eu respondi uma pergunta agora da pessoa da TV do 

Senado, me perguntou assim: “Você não acha que o jovem deve manifestar a sua 

insatisfação pelo voto? O que você, que sofreu tanto, o que você acha dessa juventude 

hoje aqui na rua?” Gente, se o jovem hoje não pode ir para a rua manifestar, colocar a 

sua insatisfação para fora, isso que nós sofremos, lá atrás, não valeu de nada. Quer 

dizer, a tortura que eu sofri, lá atrás, não valeu de nada.  

Quer dizer, no ano que não tem eleição então, a gente não pode reclamar. Isso é 

um absurdo. A gente tem, hoje, essa liberdade conquistada, e ainda tem muito, muito, 

muito chão para andar na construção dessa democracia, por conta da coragem, da 

braveza desses companheiros que foram às ruas, e conseguiram arrancar, da ditadura, as 

liberdades democráticas.  

E era muito difícil levantar essa reivindicação básica, as liberdades 

democráticas. Hoje parece que é uma coisa de ficção científica a gente falar isso, como 

poderia ser difícil. Mas era muito difícil. Tanto é que, para sair às ruas foram ensaios e 

enfim, foi uma articulação muito bem feita. Era isso que eu tinha para falar. Se alguém 
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tiver alguma pergunta eu estou à disposição, e os meus companheiros, também. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu não tenho por 

hábito interromper. É que hoje lá na USP, acredito que às 18h, vai haver o rebatismo do 

CAHIS, do Centro Acadêmico, com o nome do Merlino, o centro acadêmico de história, 

da USP. Como você é historiadora, tal, e os companheiros aqui, Mancha, todos os 

companheiros, seria importante a gente estar lá, hoje.  

Brambilla, grande Brambilla, exemplo de companheiro. Vamos lá, Brambilla, 

força. Celso Brambilla, com a palavra.  

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – A Márcia abordou a questão mais para o lado 

pessoal. E é dramático, é pungente. Talvez o maior trauma que eu tenha sofrido nessa 

ação, foi com o Zé Maria.  

Eu me emociono muito nessa passagem, porque enquanto a gente estava levando 

porrada e tendo que dizer onde estavam as armas, e eu nem espingarda de chumbinho 

usei na minha vida, eu ficava imaginando o que ia acontecer com o Zé Maria, que iam 

perguntar pra ele de coisas que ele não sabia, porque ele não tinha sido cooptado pro 

nosso movimento, ainda.  

Depois da ação da panfletagem no ABC, é que nós iríamos chegar para o Zé 

Maria e dizer, “Zé Maria, nós somos uma proposta revolucionária, trotskista, etc”. 

Agora, imagina o Zé Maria sendo torturado para responder isso. Eu ficava desesperado, 

arrebentado, o que eu tinha que fazer, porque eu ia dizer o quê?  

Outra coisa, também, foi quando já estava no estertor da minha resistência e iam 

me perguntar sobre os meus companheiros de São Carlos. É só emoção, pessoal. Isso 

para mim já passou faz muito tempo, mas eu me emociono, porque eu fiz uma lavagem 

cerebral no meu pouco que resistia, porque eu achei que não ia aguentar mais.  

E depois, quando eu encontro esse bando de urso, eu não conseguia lembrar o 

nome deles, de tão violenta que foi a minha ação. Imagina encontrar o Herman e não 

lembrar o nome do Herman; imagina encontrar... Bom, agora não lembro o nome 

mesmo, porque agora eu já estou velho. Então, essa questão é pessoal e pungente, eu 

sou um italiano que choro por qualquer coisa.  

Mas, a parte política talvez seja a mais interessante, porque quando a Márcia diz 

que eles não sabiam o que faziam conosco na hora da detenção, é porque a gente estava 
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vivendo uma situação de ruptura entre os setores da ditadura. Então, quem na época 

pode se lembrar, em 1977 a crise do petróleo e a própria crise da ditadura, que não 

aguentava a corrupção reinante, porque a corrupção era terrível entre eles. Um queria a 

Petrobras, outro queria a Eletrobrás, outro queria, enfim, eles já estavam se rachando e 

se pegando, era cascavel contra cascavel.  

E aí o que ele, apesar das aberturas lentas, graduais e seguras do Geisel, o que 

ele faz? Ele intervém no Congresso, cria a figura do senador biônico, institui as 

simonetas, e o povo estava na pior.  

A minha origem é da classe trabalhadora e eu tenho muito orgulho disso. 

Trabalhei em firmas, na época eu trabalhava na Mercedes-Benz, com a classe operária 

mais sofisticada, que seriam os ferramenteiros, e a gente discutia isso na hora do 

almoço.  

E acontece que, mesmo nos setores da classe dominante, já havia 

descontentamento como, por exemplo, o caso do Severo Gomes, que em uma festa da 

ditadura acusa um ministro, eu não lembro bem qual é, que ele nunca tinha servido à 

ditadura. Então, eles já estavam se pegando, lá em cima.  

O resultado, é que depois do Vladimir Herzog e do Fiel Filho, o Geisel interviu 

no II Exército, tira o Dinarte Mariz e coloca o Dilermando Gomes Monteiro. A primeira 

coisa que o Dilermando Gomes Monteiro faz, é fazer o DOI-CODI a função dele, se 

separar daquilo que era antes, ou seja, tortura e... 

Então, o que era a proposta? Prende o cara, faz o inquérito, vai ser condenado, 

porque na Justiça Militar não precisava de provas, e fica por aí. Então, antes de nós, 

algumas pessoas já tinham sido presas e não tinham sido torturadas.  

O nosso caso foi especial porque a linha dura, que seria o Frota e outros, 

quiseram transparecer, pra população, que o Brasil estava a um passo do comunismo. 

Então eu lembro também que, naquela época, saiu um monte de lista de comunistas no 

poder, inclusive carteiros, por exemplo, que eram do partido comunista. E essa ação da 

Ultradireita, era para desmoralizar, ou tentar impedir a política do Geisel das aberturas 

lentas, graduais e seguras. 

Então, resultado, quando a gente chega ao DOPS, a gente foi levado pela PM 

que, logicamente, estava imaginando que a gente iria pro DOI-CODI, mas não, fomos 

pro DOPS. Quando eu chego, a PM me entrega intacto, e eu fui recebido na porrada, 

pancadaria pra todo lado, que até o cara da PM falou: “Pô, se era pra fazer isso, deixasse 

comigo”.  (Risos.) 
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Aí, de repente, fomos pro 2° andar, móveis de jacarandá, coisa mais linda, vem o 

cidadão: “O senhor aceita um cafezinho?” Eu falei, deve ser tudo louco aqui, porque 

acabei de ser arrebentado, me chutaram canela, deram soco, e agora vêm me perguntar 

se eu quero cafezinho. Está bom. Aí, aproveitei, eu quero ir ao banheiro. Fui, rasguei 

uns documentos, e foi uma sorte. Por quê? Em seguida, fomos para o porão, e a coisa 

foi pesada. 

  Depois de já surdo, dente quebrado, duas costelas machucadas, latinha de 

tomate, palmatória, é uma das coisas mais doloridas que tem, lembro que eu caminhava 

apoiado nos cotovelos e nos joelhos, e o desgraçado vinha por trás e me enchia a bunda 

de pontapés.  

Aí, nessas alturas, foi quando também estava o companheiro que me viu nessa 

situação, e levantou... Esqueci o nome dele, desculpa. Mas o que acontece? De repente, 

vou pra sala de um delegado que conversa comigo, esse delegado tinha nos prendido em 

São Carlos, lembra, Márcia, aquela prisão no show do Tom Zé, que a gente estava em 

greve? 

 

(Ininteligível.) 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Pois é. Subversivo, show do Tom Zé tinha que 

dar nisso. E nós fomos presos em São Carlos por um delegado do DOPS de São Paulo, 

que agora eu esqueço o nome, mas ele é bastante famoso, e ele me chama na sala e fala: 

“Entrega, fala tudo”. Eu olhei para o cara e falei assim, tá maluco. “O pessoal do PCdoB 

entregou, você não vai querer segurar essa bronca”, não sei o que, e eu 

desconfiadíssimo.  

Mas o que era aquilo? Depois, passado o tempo, a gente foi entender. Ele era da 

ala do Tuma, era da ala do Geisel, que queria tentar evitar o inevitável, que era 

pancadaria do pessoal ligado ao Tácito Pinheiro Machado, ao famoso Fleury, e etc, etc. 

  A questão se comprovou, também, veja bem, nesse momento eu não tenho essa 

consciência, só depois, estudando, é que eu consigo entender o que se passou de 

particularidade nas nossas torturas, nas nossas prisões. De repente, chega um cara que é 

da Inteligência, ou seja, do exército, e os torturadores ficam em volta dele, ameaçando o 

cara, gozando, ridicularizando o cara, e o cara tentando perguntar de mim, o que eu era, 

qual a minha linha política. O que comprovava que sem o DOI-CODI, sem o apoio da 

Inteligência, o que os caras sabiam era dar porrada mesmo.    
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Então, no caso de, por exemplo, “onde estão as armas”, eu apanhei pra caramba, 

“onde estavam as armas”. Eu nunca usei arma nenhuma. “Quais os sinais que vocês 

fazem de comunicação?”  

Pô, a gente era um, nós éramos audaciosos, sim, na época, em função daquilo 

que eu vinha relatando, pra vocês, da ruptura que estava acontecendo, a posição do 

Severo Gomes em criticar a ditadura, a nossa proposta da panfletagem no 1° de Maio, 

eu acho que os companheiros podem melhorar, foi a única. A maioria das outras 

organizações dizia que não era o momento, que tinha que recuar. Então, a gente 

reivindica, sim, que nós éramos audaciosos, e, por isso, muita coisa avançou. 

Quando nós fomos presos, alguém, da “Folha de São Paulo”, salvou as nossas 

vidas publicando que a gente tinha sido preso. Por coincidência, São Carlos, eu me 

esqueci de dizer, estudei na Universidade Federal de São Carlos, departamento de 

Engenharia de Materiais, e, mesmo nessa época que eu era fresador oficial 

ferramenteiro na Mercedes, eu ainda tinha a vaga lá, porque não tinha terminado o 

curso.  

Resultado, o pessoal estava em greve, em uma assembleia, e chega a notícia das 

nossas prisões. A greve, que era por um motivo, que eu não sei exatamente qual era, em 

seguida se transformou numa mobilização política. E São Carlos, na verdade, foi a 

primeira cidade a sair em passeata. Como eu tinha trabalhado em São Carlos, na Hece 

Máquinas, na CBT, no Cardinali, o povo também me conhecia.  

E foi a primeira passeata, eu fico muito emocionado com isso, em que os 

estudantes, junto com a população, os trabalhadores, saíram em protesto, e muitos 

colegas meus de fábrica relatam isso, e foi emocionante. A primeira passeata não 

aconteceu nada.  

Na segunda, a Tropa de Choque veio de Ribeirão, separa os estudantes do 

restante da passeata, e dá-lhe porrada. Muito. Vários colegas nossos, a ‘Dentinho’, 

coitadinha, se queimou com bomba de gás lacrimogêneo vencida. Já, naquela época, era 

vencida.  

Então, resultado, aquilo se propagou para o resto do país. Eu me lembro que eu 

estava todo machucado e o Longo me chama na sala dele. Desculpa, isso me emociona 

demais. Mas eu estou mancando, todo ferrado, olho ensanguentado quase, respirando 

com dificuldade, e como eu falei, eu estava andando praticamente com os cotovelos, 

você se lembra disso, Zé Maria, e o joelho, porque estava com a sola do pé muito 

machucada. 
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E aí, eu consegui chegar à sala do Longo e ele olhou para mim, “Querem fazer 

de você um herói!”. Eu olhei para ele da entrada assim, da porta, o que está 

acontecendo? “Olha aí!”, e quando eu abaixei a cabeça, desculpem, mas isso é muito 

emocionante, eu vejo um exemplar da “Folha de São Paulo”, o Viaduto do Chá tomado, 

“Libertem nossos presos”, “Pelas liberdades democráticas”. Isso me deu uma energia, 

que está doido. O italiano ficou maluco naquela hora. Bando de malucos, como saem 

nas ruas para enfrentar Tropa de Choque? Porque era Tropa de Choque e ninguém dizia, 

imagina bala de borracha...  

E resultado: “Olha aí minha mesa!” Ele tinha uma bela mesa de carvalho, tinha 

uma pilha de documentos mais ou menos sem mentira nenhuma, 10 centímetros. “Tem 

telegrama da Itália, tem...” Bom, por coincidência éramos, quase todos, descendentes de 

italianos.  

Tinha tido a Revolução dos Cravos, em Portugal. A Assembleia portuguesa 

mandando e ele ficou desesperado. “Quando eu chego, em casa me chamam de 

torturador!”.  

Enfim, foi um momento muito especial aquele. Mas tudo tinha uma fundação 

política que a gente só veio perceber, eu só vim perceber depois, estudando e 

entendendo o porquê daquela particularidade.  

Também era flagrante o rosto, daquela jornalista que foi baleada com bala de 

borracha, que correu o mundo. Na época, correu o mundo um pessoal da Unicamp 

fazendo manifestação em Campinas e foram reprimidos pela tropa da Polícia do 

Exército. E tem duas moças caídas no chão assim, e eles com o cinto agredindo as 

moças. E isso correu o mundo, também. Foi muito impressionante isso.  

Enfim, eu considero que tudo que eu passei não foi uma questão pessoal. Na 

verdade, inclusive, quando em São Carlos nós discutimos a nossa mobilização e nossa 

opção pela Liga Operária, a gente sabia o risco que corria. A gente sabia que a luta pela 

liberdade podia envolver a nossa vida. Então, um dos melhores elogios que eu recebi, 

foi do Mancha inclusive, que dizia assim, a gente sabia que a gente podia cair, mas se 

fosse para alguém cair, achava que tinha que ser você, mesmo. (Risos.) Então, foi um 

grande elogio que eu recebi; um grande apoio moral. E enfim, a Edith também me falou 

isso.  

Eu não era tão jovem, eu tinha 26 anos, era mais velho. Eu fui muito velho pra 

universidade. Primeiro, minha irmã mais velha teve que estudar, para depois eu tentar ir 

para a universidade, mas a minha vida, mesmo, era na fábrica.  
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Então, em resumo, pessoal, o avanço, a luta contra o aparato burocrático militar, 

a luta pela liberdade não tem trégua. Nós vimos um recuo muito grande e toda essa 

mobilização que está surgindo agora, me chamou a atenção. Enquanto o pessoal lutando 

contra os políticos ontem, aqueles crápulas, lá, da comissão, aquele crápula, aquele 

bando, conseguiram porque não tinha ninguém lá, ocuparam o Congresso na terça-feira 

e ontem, eles aprovaram o tratamento... Como é que é?  

 

O SR. – Cura gay. 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Isso. Então mostra que não é só assim, não. 

Quando um general lá na banca falou, “Você quer tomar o poder pela luta armada”. A 

resposta é a seguinte, “Você me dá alternativa? Você me deu alternativa?”  

Então, essa ação de vandalismo que está ocorrendo, paralela ao movimento, só 

quero dizer uma coisa, pegar metrô, ali na Avenida Paulista, é uma coisa, pegar metrô 

na Zona Leste, pegar ônibus na Zona Leste, o pessoal já está pra cima da... É a gota 

d’água, mesmo. Só que o poder não se intimida. Eles vão buscar alguma forma de 

deixar passar essa onda e continuar estáticos, lá. E a pequena corrupção que é feita entre 

eles, os danos do vandalismo que a gente não apóia, tudo bem, são insignificantes.  

Então, a luta pela liberdade democrática é ousada, carece da gente ter ousadia, 

sim, e saber os riscos que a gente corre. Ser vanguarda significa isso, do meu ponto de 

vista. Muito obrigado. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, Brambilla, nós 

temos mais dois depoimentos importantes, mas o que você foi torturado foi uma 

barbaridade. Então, fala um pouquinho mais, agora, com um pouco mais de calma. 

Lógico que esse assunto não dá para falar com calma, fala um pouquinho de você, antes 

de você ser preso, fala um pouco da sua trajetória, antes de você ser preso. E você é um 

dos caras que mais foi torturado, nesse país, e sobreviveu. Então, a gente gostaria que 

você conseguisse transmitir pelo menos o número de dias, você ficou muito tempo lá no 

DOPS, a tua tortura repercutiu no mundo todo. Fala um pouquinho, por favor.  

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Nesse aspecto pessoal, primeiro que faz muito 

tempo, mas uma das coisas que eu utilizei foi como se fosse uma cicatriz, quando a 

gente se corta dói e tal, e para poder viver, eu, é como se eu tivesse cicatrizado. O 
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psiquiatra falou que eu sou louco, mas não tem outro jeito, pessoal. Primeiro a tortura 

física, eu apanhei por coisa que, eles podiam me matar, mas dizer onde estavam as 

armas, por exemplo, eu não ia conseguir dizer.  

 

A SRA. – Onde era a sede da IV Internacional. 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Bom, o pessoal que me torturou não sabia nem 

o que era Paraguai, quanto mais a IV Internacional. Eles queriam dar porrada, só isso.  

Eu tinha 26 anos, estava talvez no meu apogeu físico. E quando começaram as 

pancadas, eu fiquei em uma roda, por exemplo, no segundo andar na sala de um 

delegado, que eu não lembro o nome dele, e eles fizeram uma roda e uns oito caras 

começaram a me bater, em volta, tal. E eu percebi que a coisa estava feia, porque eles 

não escolhiam o lugar. Aí eu falei assim, vou simular dor, vou simular desmaio e eu 

comecei a gemer, gritar, mas aí eu percebi que eu estava perdendo o controle da minha 

mente. E eu resolvi que eu tinha que controlar a minha mente, e aí a coisa pegou porque 

eu tinha a famosa barriga, eu tinha um abdome tremendo. Podia bater que eu aguentava.  

Então, vai batendo, vai batendo, aí deixou eles um pouco nervosos. Aí, na 

sequência me colocaram sentado na frente de um falso escrivão, e o cara começou a 

datilografar, e eu estou falando, aí o cara vinha e dava um tapa no meu queixo, aí eu 

mordia a língua, e dói morder a língua. Aí eu começava a falar como um milanês.  

A minha família do lado do meu pai eram milaneses e milanês fala com os 

dentes juntos. Então, eu não tive muita dificuldade. Fui falando com os dentes juntos, 

ele batia e eu não mordia a língua, claro. Até que chegou o Sanhaço, você se lembra do 

Sanhaço? É um cara maior que nós, e ele chegou por trás e deu um DDI, que eles 

chamavam, e a porrada foi tão forte que espirrou sangue pelo nariz na máquina de 

escrever, e o cara que estava, eu esqueci o nome, eu falei agora, “Filho da puta, você me 

sujou de sangue”. Ainda bem que eu sujei ele de sangue, e não fui eu que fiquei sujo de 

sangue.  

Lógico, a pancada foi tão forte que eu quase caí da cadeira, me segurei. E foi daí 

pra frente. Eu imaginei, “Pô, a hora que eles chegarem com o choque, eu vou confessar 

que enforquei Tiradentes. Com certeza, não vou aguentar”. Pessoal, a mente é uma 

coisa tão importante, que eu pedi pra preservar, que o choque era refresco, depois. 

Choque era refresco. Palmatória, muito dolorida.  
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Eu não era pesado como sou hoje, mas eu tinha um certo peso. Então, o pau de 

arara, no meu joelho, foi brutal. E eles gostaram, eram sádicos mesmo, por exemplo, 

teve um que resolver fazer uma fogueira debaixo do pau de arara. Aí vem com um balde 

de água gelada, e te joga que você pula no chão, que parece que tem mola. E isso foi 

acontecendo.  

Outra tortura, psicológica, muito dolorida que eu passei foi quando, aliás, a 

Márcia teve uma presença de espírito muito grande de dizer que nós éramos namorados, 

porque era para o pessoal ter um pouco de respeito. Eles até tinham, em função disso, 

mas chegou uma hora que nós fomos torturados juntos e eles mandaram que eu desse 

choque na Márcia. E eu, na ameaça que eles estavam fazendo sobre ela, a única 

alternativa que eu tive e isso foi muito dolorido para mim, foi abraçar e tomar o choque 

junto com ela, você se lembra disso, Márcia, porque era uma situação que... Eles 

queriam que eu provasse que eu era igual a eles. Eu sabia que eu não era. Mas eu não 

podia deixar que a Márcia continuasse sofrendo a barbaridade que ela estava sofrendo, 

nós dois nus, então, eu me lembro disso, nós nos abraçamos, à mão, e tomamos o 

choque junto.  

Lógico, eu não sei se eu poderia ter feito melhor, podia ter saído na porrada com 

os caras, provavelmente eles iam continuar, sei lá eu, minha cabeça passou que, naquele 

momento, a melhor coisa que eu poderia fazer era aquilo.  

De fato, depois que teve a denúncia da ruptura do tímpano, eu passei por Dr. 

Lidio Granato, desculpe pessoal, eu esqueço o nome, a Amelinha que apresentou pro 

Idibal Pivetta a figura do Dr. Lidio Granato, que, junto com a minha mãe tiveram que ir 

ao DOPS, na presença do Fleury pedir para me examinar e ele não deixou. Mas, aí, ele 

me mandou para o médico particular dele. E lá, quando eu fui examinado pelo médico 

particular dele, ele falou que eu tinha uma janela do lado direito, e que do lado esquerdo 

ele tinha sumido, o meu tímpano não existia mais. E na volta, a gente foi no fusquinha, 

eles tiveram uma ação muito suspeita para mim, pararam do outro lado do DOPS, ali 

na...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rua do Triunfo.  

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – E me soltaram sem algema, sem nada, 

atravessamos a avenida para entrar pelos fundos dos DOPS, e depois ir para a cela. Eu 
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não sei o que eles queriam, mas eu fiquei muito preocupado, que eu ensaiasse uma fuga 

ou alguma coisa assim.  

Ou eles já estavam com medo das consequências porque tinham sido 

denunciadas as torturas, e foi nomeado um torturador, que é o famoso delegado Edsel 

Magnotti, que, como eu disse, aparecia a apuração de tortura em uma coluna, e na outra 

a denúncia de outros presos, que estavam sendo julgados no Rio de Janeiro, da tortura 

sofrida, por ele.  

E, a sequência da pancadaria foi a cadeira do dragão, uma coisa muito dolorida, 

porque não escolhe o lugar do choque. No começo da tortura, eu achei que a gente não 

ia escapar, porque eu fui amarrado com arame, e o arame deixa marcas indeléveis. E eu 

falei, se eles não estão preocupados com as marcas indeléveis é porque não tem volta.  

E teve uma cena, também, que eu estava bem machucado e chegou um: “Ô, 

capitão”, os torturadores chamavam o cidadão de capitão, e na hora que ele entrou, ele 

falou: “Quem é esse cara?” O pessoal falou... E ele: “Ah, comunista, comunista, você 

sabe que eu sou pago pela Coca-Cola, fica de pé!”. E ele veio, e me aplicou uma 

sequência de golpes no abdome. Como eu falei para vocês, eu era um atleta. Eu tinha 

um belo abdome, podia bater à vontade. (Risos.) Eu estou rindo, mesmo. 

E os torturadores em volta, que já tinham tentado fazer isso e viram que não 

dava muito certo, deram uma risadinha. Pra quê, meu? Aí ele falou, “Levanta o braço”. 

Eu levantei o braço. Aí, na ponta da costela ele deu uma sequência, na ponta da costela 

não é músculo, é dor, mesmo. Aí, eu consegui dar uns gemidos para acalmar o cidadão.  

Mas ele estava enlouquecido, principalmente porque quando ele bateu e não 

surtiu efeito inicialmente, os colegas torturadores deram um risinho, como a dizer, “Não 

é aí que você tem que bater”. Isso talvez seja... Eu conto isso hoje como pitoresco, não é 

uma coisa que me marcou, eu acho que não me marcou.  

E o pessoal fala do meu ouvido, o meu ouvido do lado esquerdo o problema não 

é a surdez, são os ruídos que eu escuto. São dois ruídos, cascata e cachoeira, 24 horas 

por dia, tremendamente irritante, que me deixa, isso são 36 anos que eu sofro, apesar da 

cirurgia que o Dr. Lidio Granato fez, esse resíduo não tem como remover.  

Mas coisas, assim, eles estavam tentando fazer uma apuração formal. Me 

puseram na cadeira do dragão e começaram a fazer perguntas. E eles queriam saber 

quem tinha me colocado na Mercedes-Benz, e eu tinha trabalhado em grandes firmas, 

Caterpillar, CBT, Cardinali, eu não precisava de ninguém me colocando na Mercedes. 

Eu era um oficial ferramenteiro fresador, oficial ferramenteiro, passei num teste lá, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 
 

muito difícil, e eu trabalhava como profissional, mesmo. E eu fiquei irritado com isso. E 

disse que ninguém tinha me colocado lá e me perguntaram quando eu tinha sido 

contratado, “Dia 25 de janeiro”. E o cara me deu porrada, dizendo: “Era feriado”. E eu 

respondi: “Seu imbecil, é São Bernardo”. Aí apanhei mais. São Bernardo, 25 de janeiro 

não é feriado. E aí o cidadão começou a me fazer perguntas e um dos anotadores era 

moreno, e: “Como que o cara é?” E, racistamente, apontou a tonalidade da pele do 

outro. E o outro xingou ele de filho da puta, e ele bateu em mim. Então, a confusão era 

total e irrestrita, lá.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse cara, o tal do 

capitão, você conseguiu levantar se ele era militar, esse cara que quis te pegar na ponta 

da costela, era militar? Você lembra o nome desse cara? Não era o cara do consulado 

americano, alguma coisa assim? O cara falava português normal? Quem era esse cara 

que veio eventual, lá, te dar porrada?  

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – No álbum de reconhecimento de tortura, ele 

devia ser importante, porque os torturadores o receberam com festa. Mas eu acho que 

era brasileiro, não percebi nenhum sotaque na voz dele. Ele tentou, quando ele falou 

“comunista, eu ganho da Coca-Cola”, era tentando ridicularizar. Mas eu lembro 

perfeitamente, quando ele me mandou levantar os braços e ele falou em português 

castiço, “Levanta os braços!”. Eu não posso dizer que ele fosse... Acho que precisava. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas era oficial, devia ser 

militar... 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Depois pro Chile, a equipe do Fleury foi 

ensinar os chilenos, não é; então... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você, das pessoas que te 

torturaram, você lembra do Longo... Fala das pessoas que você reconheceu.  

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Aqui é a Comissão da Verdade, não é. Na 

verdade, o Longo não torturou, ele presenciou a tortura. As pessoas que nos torturaram, 

a maioria não apareceu, inclusive esse delegado, olha só, nessa apuração do Edsel 
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Magnotti, eles colocaram a foto daquele delegado, lembra que eu falei o que tentou 

evitar a continuação da pancadaria, que era o pessoal ligado ao Tuma e etc, eles 

colocaram a foto dele, para quem sabe, se eu reconhecesse... Então, a questão da divisão 

era flagrante mesmo. Eu não tinha percebido, ainda. Só depois, é que analisando 

politicamente, que eu pude ver. Mas os torturadores, o pessoal, eu não consegui 

identificar nenhum na lista, lá, ao contrário, eles colocaram... 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Eu reli, ontem, esse processo. Você 

identificou três torturadores, e o delegado Luiz Walter Longo. Ou você identificou 

quatro torturadores, e eu três torturadores. E eles foram identificados como pessoas que 

nem trabalharam na divisão de terroristas, enfim, tem todo um relatório lá, assinado 

pelo Edsel Magnotti. Mas eles eram identificados por números. Eu não tive tempo, 

porque a quantidade de folhas é imensa, nesse processo. E eu não sei se em algum lugar, 

em algum processo, o Idibal Pivetta conseguiu o nome desses, mas foi um processo 

arquivado, e foi inédito, do ponto de vista que foi muito importante, porque houve esse 

reconhecimento, em 1977, dessas pessoas, e enfim, tem lá os números, e eu precisaria 

fazer uma pesquisa mais apurada, para ver se o nome deles aparece. Mas você 

reconheceu, sim.  

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Pessoal, faz tempo. A Márcia pesquisou. Eu, 

como falei para vocês, eu tenho dificuldade em reconhecer as pessoas, não me lembro 

dos nomes, o barulho na cabeça é intenso. Hoje como eu digo, eu uso defensivamente. 

Minha filha quando reclama de mim, eu falo que é por causa do barulho na cabeça. E se 

conseguir desaparecer, e eu continuar ranzinza como eu sou, como é que eu vou me 

desculpar? Então, enfim pessoal, a questão...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que você era assim antes 

do barulho.  

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Toda a família. (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Celso. 

(Palmas.)  
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O Américo tem um pouco de convite do Merlino, eu não gosto de passar 

material para não dispersar do depoimento, mas tem um pouquinho de material sobre o 

Merlino hoje à tarde, e também tem sentença, da Corte Interamericana, pedindo a 

punição aos torturadores.  

Quem fala, Zé Maria. José Maria de Almeida.  

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Minha voz não está grande coisa não, 

gente; então, me desculpem, aí.  

Mas olha só, a Márcia, na fala dela, disse que o pessoal da Inteligência da polícia 

aqui de São Paulo, do DOPS, tinha muito pouca informação, na verdade não sabia da 

existência da Liga Operária. Eu também não. (Risos.) Houve certo problema.  

Para vocês entenderem um pouco o processo, eu nasci no interior de São Paulo, 

vim pra cá eu tinha 12 anos, com a minha família. 

 

(Ininteligível.) 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Eu nasci em Santa Albertina, é uma 

metrópole, hoje deve ter uns 5.000 habitantes. Mas vim para cá em 1970. Em 1971 eu 

comecei a trabalhar em fábrica. Eu estudava na escola à noite, trabalhava em fábrica, e 

em 1977 eu queria fazer o curso de engenharia, mas naquela época engenharia de graça, 

que eu não tinha como pagar, só tinha na USP, e era o dia inteiro, o curso. Aí eu não 

tinha como fazer, porque eu tinha que trabalhar.  

Aí, passei no vestibular da Fundação Santo André para fazer um curso de 

Matemática voltada à Análise de Sistemas. Na calada do curso, que foi em 1977, isso, 

eu acabei conhecendo pessoas que eram militantes da Liga Operária na universidade, 

mas, obviamente, não me disseram isso.  

Quando souberam que eu trabalhava em fábrica, me perguntaram se eu não 

queria participar, tinha um grupo que se reunia, lá no fundo da Zona Leste, em São 

Paulo, numa igreja, aí falei: “Ah, quero, sim”. Na verdade, eles me conheceram numa 

situação ruim, coitados, porque naquela universidade, tinha o povo da Matemática, que 

era a minha turma, que cortava o cabelo, pintava as pessoas, e eu tinha uma barba 

grande, naquela época. Aí, eu olhei aquele negócio e falei, “De jeito nenhum”.  

E tinha um povo das Ciências Sociais fazendo um debate, lá, eu peguei e fui ao 

debate. Fiquei lá, ouvindo. O pessoal falou daquela coisa, classe operária, socialismo, 
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eu fiquei quieto, escutando aquilo, e, no final, eu falei: “Escuta, deixa eu só falar um 

negócio? Olha, eu trabalho na fábrica, lá, há um monte de tempo, o pessoal não fala 

nada disso, aí”. (Risos.) Puxei pra baixo, o debate que os companheiros estavam 

fazendo.  

Aí, os caras se interessaram, foram conversar comigo, falaram, “Ah, você não 

quer participar de uma reunião, aí?” “Ah, tudo bem, eu vou lá”. Aí o Waldo, aqui, foi lá 

me apresentar pra turma que participava das reuniões, o Celso e a Marcinha 

participavam dessas reuniões.  

E, numa das primeiras reuniões, que isso foi em fevereiro, já quase março, em 

abril foi quando resolvemos fazer um boletim daquele grupo de operários, não tinha só a 

gente da Liga Operária, além de mim, tinham companheiros que também não eram. E o 

boletim era sobre o 1° de Maio, gente, o boletim era sobre aquela história dos mártires 

de Chicago, que toda a grande imprensa publica hoje, pra chegar à conclusão de que o 

povo do Brasil tem que fazer, também, do 1º de Maio um dia de luta, não pode ser dia 

de festa, por conta da liberdade, contra a ditadura, aquela coisa toda. 

E foi na distribuição, na distribuição, na verdade, a gente colocava o boletim, 

não é, a gente foi de madrugada, estava eu, a Márcia e o Celso em um carro, a gente foi 

de madrugada na estação de trem de Santo André, madrugada, não, tarde da noite, 

deixamos um monte de boletins nos bancos da estação. Depois, fomos na troca de turno 

da Mercedes, pra deixar nos ônibus. Lá, no túnel que passa debaixo da Anchieta, a gente 

estava colocando no ganchinho, pra pendurar na tela da estação de trem de Mauá, e 

deixar lá para o povo, quando chegasse de manhã, pegar, a polícia chegou. 

 A polícia quase liberou a gente, na verdade. A baratinha chegou, olhou, revistou 

todo mundo, não achou nada, tinha um monte de panfletos no banco de trás do carro, os 

caras olharam aquilo, e estava naquela coisa, eles pensaram que a gente fosse 

maconheiro, sei lá, estivesse fazendo alguma merda, fosse assaltar alguma coisa, estava 

quase liberando. Aí, chegou um carro do Comando da PM, o cara bateu o olho no 

panfleto e falou: “Ah, pode levar todo mundo”. 

Fomos presos, naquelas condições que a Márcia descreveu, fomos pro DOPS. 

Na verdade, nós tínhamos, até, combinado entre nós uma historinha, se pegarem a 

gente, vamos falar que foi um cara do sindicato que deu um dinheiro pra nós 

distribuirmos isso aqui. Você se lembra da historinha? Eu tinha o dinheiro separado no 

bolso, aqui. Mas essa historinha, obviamente, não se sustentou muito tempo. 
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E, no meu caso, depois eu queria fazer um pouco algumas considerações mais 

gerais, mas, no meu caso, como é que começou a tortura. Nós fomos botados em uma 

cela juntos, eu e o Brambilla, a Márcia estava em outra cela.  

Me acordaram de madrugada, acho que no segundo dia, já da prisão nossa, a 

gente perde, um pouco, a noção do tempo, viu gente. Aí, me levaram numa sala que 

tinha um bolo de papel no chão, que eu acho que eles tinham pegado, se não me engano,  

na casa onde morava o Celso, e tinha até uma revista daquela Abril, isso é a imagem 

que me ficou, daquele monte de papel, lembra que a Abril publicou uma série, uns anos 

atrás, ‘Revoluções’? Que falava da Revolução Francesa, não sei o quê, tinha um título 

grandão, “Revoluções”. 

Eu olhei aquele negócio, e o cara falou, “O que é isso, aí?” Eu olhei pra ele e 

falei, “Ué, não sei”. O cara me deu um tapa, que eu fui parar lá do outro lado da sala. 

Foi quando mudou o tratamento. E a partir daí, foram vários dias assim. Quanto mais 

eles me batiam e me perguntavam da Liga Operária e eu falava que não sabia, que Liga 

Operária é essa, vocês estão ficando doidos? Eles achavam que eu estava tirando sarro 

da cara deles.  

E como é que era a tortura, pelo menos comigo, que foi feita? Era muito, era 

cadeira do dragão, era choque. E o choque quando eles dão numa boa, em você, normal, 

é um problema, mas é menos. É pior quando eles amarram você na cadeira do dragão, 

que eles amarram sua cabeça aqui. Começaram comigo assim, eles amarram a cabeça, 

você está nu, aí me amarraram o fio nos dois dedões do pé. E rodaram a maquininha, 

numa boa. Eu achei que eles tinham me arrancado o dedão do pé, porque é uma dor 

muito forte. Você não sabe o que está acontecendo, porque você não consegue ver.  

Depois, às vezes, eles soltam a cabeça, então, quando eles passam o fio pelo 

corpo é aquilo, parece que está te rasgando. Eu sempre tive muito pelo no corpo, sobe 

aquele cheiro de pelo queimado, mas se você está vendo, é mais fácil aturar. Se você 

não está vendo, é mais complicado o problema do choque.  

Pau de arara. Eu lembro muito, Celso, que eu ficava muito incomodado com a 

situação, porque eles deixavam a gente, muito tempo, no pau de arara. No começo dói, 

depois, você não sente mais nada. Aí, eles te jogam no chão. Joga no chão, começa a 

voltar, a circulação, aí eles começam a bater. Todo mundo já deve ter passado pela 

experiência de quando a perna dorme; depois, quando começa a voltar, a circulação, dá 

uma pancada pra ver. Vocês imaginem o que é um pedaço de pau, batendo em você, 

quando volta a circulação do sangue. Então, era muito difícil, era muito dolorido.  
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Agora, no Celso, além disso, é aquilo que ele falou, ele era grandão. Então, esse 

tempo que ficava pendurado, não ficava só a dor do momento, e do espancamento, 

depois, quando voltava a circulação, afetou a musculatura da perna dele. Então, ele 

ficou com muita dificuldade de andar, no próprio xadrez, além do problema da...  

Mas era o pau de arara dessa forma, e a palmatória, que eles faziam nos pés e 

nas mãos, e principalmente depois do pau de arara. Foi o que mais fizeram comigo. Foi 

o que mais fizeram comigo. Eles, na verdade, pararam de me bater no dia que me 

levaram, quando estavam torturando a Márcia. Já eram... Não sei quantos dias, a gente 

estava naquela situação.  

Eu entrei na sala, foi outra cena que nunca mais vai sair da minha cabeça. A 

Márcia estava nua, deitada no chão, com as pernas em cima de uma cadeira, e o cara 

sentado em cima das pernas dela, e eles botando uma barata na boca dela, para que ela 

falasse as coisas.  

Eu acho que eles perceberam que, de fato, eu não sabia o que era Liga Operária, 

quando, nem naquela situação ali, ela falou da Liga Operária. E eu continuava dizendo 

que eu não sabia o que era Liga Operária, acho que foi quando, de fato, eles perceberam 

que eu não sabia o que era Liga Operária. Mas aquilo me deu uma revolta... (Pausa.) 

(Palmas.) muito grande. (Chorando.)  

Eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia da Liga Operária. Sabia da 

luta, nossa. Das coisas que a gente precisava mudar, das insatisfações que tinha. Mas se 

tem uma coisa que me faz decidir... (Chorando.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o que é Liga 

Operária, então, depois você volta... 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Se tem uma coisa que fez com que eu 

me decidisse a fazer o que eu faço da minha vida até hoje, foi aquilo que nós passamos 

ali. Aquilo que fizeram com a Márcia, com o Brambilla, o Brambilla, ele voltava, 

passava por ela deitado. Quando estourou o tímpano dele. Qual é o problema do 

tímpano dele, não foi só o telefone, porque se você dá o telefone e estoura o tímpano e 

opera na hora, é possível recuperar. Eles deixaram, ele sem nada. Sem nenhum remédio. 

Então, inflamou tanto que saiu um furúnculo, aqui do lado do rosto dele. E só o que a 

gente conseguia, eu fazia amizade com um carcereiro, tinha um carcereiro que a gente 

chamava de Picadão.  
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Picadão, porque a comida que eles traziam para a gente, todo dia, eram aquelas 

carnes cozidas meio azul, já, com arroz e batata, então, a gente chamava ele, de Picadão. 

E sendo o que era, era um agente da polícia naquela circunstancia lá, ele ficava olhando 

aquele negócio e uma vez ele pediu para a gente fazer um trabalho para a filha dele. A 

filha dele, você se lembra disso, Brambilla? 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Eu não ouvi, desculpe. 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Uma vez, ele pediu para a gente fazer 

um trabalho de escola para a filha dele, esse Picadão, de escola, a filha dele era 

estudante, eu não sei o que ela estudava, mas deram um trabalho para ela, que falava de 

política, essas coisas, e aí levou para a gente e pediu para a gente fazer. (Risos.)  

Aí a gente vai conversando com o cara. Na circunstância que a gente estava lá, a 

única assistência que nós tivemos para o Celso, é que eu dava uma grana para o Picadão 

e ele comprava, pelo menos, analgésico, era o que a gente conseguia de remédio. O cara 

traficava analgésico para a gente, para ele segurar um pouco a dor que ele estava 

sentindo, porque ele apanhou muito mais do que eu, e tinha esse problema do telefone 

que fez no ouvido dele, da compleição física dele.  

E era assim. Nós ficamos não sei quantos dias assim, eles pararam de bater na 

gente quando veio a denúncia do movimento fora, nós não sabíamos disso, lá dentro, a 

gente ficou sabendo disso depois. Quando veio a denúncia, por parte do movimento 

estudantil, a imprensa questionou o governador de São Paulo e ele foi obrigado a 

reconhecer que tinha gente presa no DOPS. Aí eles pararam de bater, porque eles 

tinham um prazo para apresentar a gente pros advogados, esse prazo, se não me engano, 

era de oito dias, naquele período, e eles tinham que sumir com as marcas todas, nesses 

oito dias. Aí, todo dia era pomada nas marcas, e o que eles não conseguiram esconder 

foi o que fizeram com ele. O que eles fizeram com o Brambilla. Mas foram oito dias 

assim, todo dia você passava lá, por uma revisão, para ver se o negócio estava 

melhorando.  

Isso é o que aconteceu naqueles dias. As pessoas que fizeram isso, eu tenho um 

problema, que eu não sei se é um problema comum a todos nós, como eu estava falando 

com o Ivan, ali, antes de começar isso aqui, eu não lembro se eu era assim antes, ou se 

foi só depois, que é o problema da memória com os nomes. Eu tenho um problema 

grave. Me apresenta uma pessoa aqui, e daqui 30 segundos eu já não lembro mais o 
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nome dela. A não ser as pessoas com quem eu convivo todos os dias, senão eu não 

consigo guardar.  

Então, das pessoas com quem eu tive contato nessas sessões de tortura, na 

verdade são dois delegados, e desses dois eu me lembro, o que era da Delegacia de 

Ordem Política no DOPS, que era esse Magnotti, que era o responsável na época em 

que a gente estava lá, e tinha o Longo que era da Delegacia de Ordem Social. O chefe 

deles era o Fleury, e depois veio o Tuma. Esses caras presenciaram tudo isso. E havia 

vários agentes.  

Mas hoje eu não conseguiria, sequer olhando fotografias, reconhecer, não sei se 

conseguiria naquele momento, em que a gente estava lá, porque é uma situação muito 

complicada, muito difícil. A brutalidade é muito grande, o grau de insegurança que a 

gente tem é muito grande naquela situação, você não sabe o que vai acontecer, eu não 

tinha a mínima noção do que poderia ser as consequências daquilo ali. Eu estava muito 

revoltado.  

O que ajudou a me manter bem, é que eu fiquei muito puto com a situação, mas 

muito puto mesmo. Em particular, com a situação do Celso, com a situação da Márcia. 

A gente sempre tem aquela ideia, de que estava fazendo uma coisa errada, por isso estão 

me batendo.  

Como é o maluco aí que esses dias deu declaração? O cantor, aí... 

 

A SRA. – Que levou um corretivo. 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Que levou um corretivo. Eu estava 

naquela situação, sem saber exatamente o que era a situação, preocupado, mas estava 

mais preocupado, fundamentalmente, com vocês. E qual é o rolo que tem esse, na 

medida em que pararam de torturar? Nós começamos a ter notícia de fora, eu acredito 

que para vocês, também, foi um alívio muito grande, quando consegui falar com alguém 

de fora, e saber o que estava acontecendo. Isso nos deu um pouco de segurança. 

E depois, o Pivetta falou que ia vir aqui hoje, eu queria fazer um negócio aqui, 

de público, e vou fazer, porque eu quero que fique registrado, ô Adriano. Um pouco 

antes de eu sair da cadeia eu não sabia o que fazer, o Celso me passou um bilhetinho 

com o nome... Ele não quis me falar dentro da cadeia, era o óbvio, acho que ele estava 

certo, da Organização, da Liga Operária, ele falou, “Ó, procura esse cara, aqui, que ele 

vai te ajudar”, num bilhetinho. Era o Pivetta. 
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Aí, eu saí da cadeia, me levaram na minha casa, a minha casa não invadiram, eu 

morava com a minha família, essa época, então eles devem ter sondado o terreno, 

preferiram não invadir a casa, invadiram a casa de vocês não é, mas me largaram lá na 

porta da minha casa. 

Para além daqueles problemas que a gente tem com a família, numa situação 

dessas, minha família não sabia de nada da minha atividade... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Em Camilópolis, em Santo André. Eu 

trabalhava, nessa época, na Laminação Nacional de Metais, eu sou fresador 

ferramenteiro, como o Celso, também. Formado no Senai, e trabalhava em fábrica, 

nessa profissão. 

Chegando em casa, minha mãe desesperada, minha mãe tinha ido não sei 

quantas vezes na cadeia, não tinha conseguido falar comigo, achando que iam me matar. 

Meu pai, meu pai nunca participou de nada, era um camponês muito fechado, ele nem 

conversava com a gente, ele me chamou num canto e perguntou se eu sabia o que eu 

estava fazendo. Eu falei, “Ah, pai, eu sei, né”. Eu saber, não sabia muito, não, mas eu 

não vou dar o braço a torcer, falei eu sei, ué. Aí, ele falou assim: “Você sabe que, pra 

mexer com política, [olha só] a primeira coisa que você tem que fazer é perder a 

vergonha na cara”. Eu falei, “Não, pai, não é com essa política aí que eu estou mexendo, 

não”. Mas é atual nos dias de hoje, ainda, não é. (Risos.) Se você olhar um pouco, aí, 

como pensa a massa... Eu falei, “Não, pai, não é com essa política aí que eu estou 

mexendo, não”. Ele falou: “Então, tá bom”. Virou as costas e nunca mais tocou no 

assunto comigo. 

A minha mãe, não, a minha mãe era um drama, todo dia. Eu trabalhava de dia, 

estudava à noite, eu não perdi o emprego na fábrica, quando eu saí da cadeia eu voltei 

pra empresa, falei bom, vou lá pegar minhas coisas, certo? Eu trabalhava lá, fazia quase 

um ano.  

Cheguei lá, olha só, a fábrica era do Pignatari, aquela época, o Pignatari, velho, 

havia morrido, tinha deixado pros filhos. Eu acho que aquela fábrica, lá, ficou praquele 

Pignatari que eu acho que é artista, aqui em São Paulo, eu não sei se ele está vivo, até 

hoje. E ele não administrava a fábrica, ele deixava a fábrica para os gerentes, de cada 

setor, administrar.  
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E o gerente da ferramentaria era italiano, um gerente italiano que tinha acabado 

de chegar da Itália. Aí o cara me chamou lá no setor, e falou: “E aí, e a sua situação?” 

Eu falei: “To aí, né”. Ele falou: “Você quer ir embora, ou você quer continuar 

trabalhando aqui?” Eu falei: “Uai, se eu puder continuar trabalhando, eu quero”. Ele 

falou: “Eu não quero me meter nessas coisas, aqui no Brasil, não, não vou me meter em 

política, mas eu não tenho nenhuma reclamação profissional de você. Se você quiser, 

você continua aí”. Continuei.  

Eu fiquei um mês inteiro preso, nós fomos presos no dia 28, eu saí no finzinho 

de maio, ou comecinho de junho. Dia 10 de junho teve o primeiro pagamento, que é 

outra coisa que me emocionou muito, que era o pagamento do mês de maio, que eu 

fiquei todo fora, que, obviamente, a fábrica não me pagou. Aí, o pessoal do meu setor 

(Chorando.) o pessoal do meu setor fez uma lista e pagaram meu salário. Eles falaram 

assim: (ininteligível.) eu digo: “Não”, mas disse que eu devia ser a favor deles. Foi 

outra coisa que me deu certeza que nós tínhamos que continuar fazendo aquilo, custasse 

o que custasse.  

Eu não comecei a militar na Liga Operária logo, não, porque as pessoas não 

podiam nem falar comigo, o pessoal que eu conheci na universidade, quando eu voltei lá 

levei um susto, porque eles mudado tudo, todo mundo era barbudo, cheguei, e eu 

mesmo não reconheci os caras. Eles ficaram preocupados, obviamente, mas eles 

falaram: “Não, não esquenta a cabeça, que o Zé não sabia de nada”. Mas, depois, a 

gente fez uma conversa, eu decidi começar a militar na Liga Operária, naquela época.  

Fui numa reunião. No dia seguinte, a polícia ligou pra minha irmã dizendo que 

eu estava indo em reunião, que eles iam prender todo mundo, aí minha mãe desesperou. 

Eu avisei as pessoas, falei: “Olha, eu não posso ir em reunião, não, se os caras sabem 

que eu fui numa reunião, vão identificar todo mundo que estava na reunião”. Eu, na 

verdade, comecei a participar das reuniões da Organização, depois que nós fomos 

julgados, no final do ano, que, aliás, todo mundo inocentado, certo. 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Quem te cooptou fui eu, na cadeia, quando 

você voltou e falou assim: “Desculpa, você fala um negócio aí de Liga Operária, o que é 

isso?”  

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – (Risos.) Quem me cooptou foram 

vocês dois, na cadeia, vocês não tenham dúvida disso, não. Vocês dois, na cadeia, foram 
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um exemplo pra mim, que eu nunca vou esquecer, não. Não vou esquecer, não, Celso, 

jamais, vocês são muito importantes pra mim. (Palmas.) 

Tem o Pivetta, que eu comecei, aqui, pra falar do Pivetta, e eu não falei do 

Pivetta, que foi tão... Vocês imaginem a insegurança quando sai da cadeia, gente, aquela 

situação, não sabe de nada, não sabia a quem recorrer, aí, eu peguei o endereço que o 

Celso me deu, minha mãe, e fomos lá falar com o Pivetta. 

 Chegamos lá, o Pivetta aquele jeito dele. Aí falou, mas diz aí, e eu contei o que 

estava acontecendo, apavorado. Aí ele falou, não, pode deixar, aí ele falou um monte de 

coisa, um monte de encaminhamento, pode ficar tranquilo que eu vou fazer essas coisas 

todas. Aí, foi dando um pouco de oxigênio. Aí no final da conversa, aquela coias 

concreta, você vai contratar um advogado. Aí nós falamos, “Doutor, e quanto é que 

custa esse negócio, porque nós a gente não tem muita grana, não”. E ele falou: “O que é 

isso, gente? Não esquenta a cabeça com esse negócio, não. Vamos fazer esse negócio 

aqui, e depois mais para frente a gente vê o que dá”. Gente, aquele negócio me deu... 

(Chorando.) O Pivetta não é estrela, não. Ele não gosta de ficar aparecendo, mas dos 

advogados que falam, daquela época, é a pessoa mais íntegra que eu conheço. É um dos 

seres humanos mais bonitos que tem no mundo.  

Bom, gente, para fazer só algumas considerações, para terminar aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. E aquela 

passagem revolucionária de você e o Pivetta? Aquele mergulho que vocês deram?  

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Ah, aquilo foi em outra prisão. Outra 

prisão, não. (Risos.) O que aconteceu? Eu fui preso em 1977, nessa prisão nossa. Depois 

em 1978, como disse o Celso, a gente era muito ousado, tinha mais ousadia que juízo, a 

gente resolveu lançar o movimento para constituir um Partido Socialista legal, no 

Brasil, em 1978, porque tinha uma discussão na imprensa, da reforma partidária, aquela 

coisa toda.  

E fizemos um encontro aberto, e tinham mais de 1.000 pessoas, ali no Cambuci, 

numa escola ali no Cambuci, aqui em São Paulo... 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Cinco mil pessoas. Cinco mil. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



34 
 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Não chegou a tudo isso, não, Celso, 

tinha bastante gente, mas não era tudo isso, não, Celso. Deve ter um Datafolha, tem um 

Datazémaria, um Datacelso. O Datacelso fazia um pouco mais, mas tinha basntante 

gente. Imagine em 1978, isso, gente. Saiu uma notinha no “Estadão”, dizendo que ia ter 

a reunião. Imagina. Fizemos a reunião, aquela festa, tinha gente do país inteiro. No dia 

seguinte, a polícia prendeu toda a direção do grupo.   

Todo mundo, tinha mapeado todo mundo. Eu não era da direção do grupo, mas 

eu paquerava uma menina, que morava numa casa que era da direção do grupo, que era 

o Jarrão, o Edson.  

Aí, eu fui na segunda-feira de manhã na casa dela, porque eu trabalhava à tarde, 

eu entrava à uma e meia na fábrica, estava trabalhando na Cofap, nessa época. Cheguei 

lá e a polícia estava lá. Aí, me prenderam. Como eu tinha sido preso no ano anterior, eu 

acabei ficando uns 13 dias na cadeia. Aí teve greve de fome e tudo, mas eu saí. Saí eu, 

saiu o Oscar, o Oscar estava preso comigo, também, nessa época. Saímos os dois.  

Entre continuar a greve de fome na PUC e ir para tentar reorganizar as coisas no 

ABC, nós voltamos para o ABC para reorganizar as coisas lá. Em 1979 teve a primeira 

greve geral dos metalúrgicos do Estado de São Paulo. Eu militava na base do sindicato 

dos metalúrgicos de Santo André, mas eu sempre fui eleito, de 1978 em diante, para 

comissão de salário. 

Depois, em 1979, na greve geral, nós montamos o comando de greve e eu era 

parte do comando de greve da categoria. Eu ficava no sindicato organizando as coisas. 

Tinha um grupo que ficava, porque o piquete começava às 4h da manhã até à meia-

noite, a gente dormia no sindicato.  

Bom, o problema é que no curso da greve, o Governo decretou intervenção e não 

avisou. A Tropa de Choque cercou o sindicato de madrugada, e o Governo decretou 

intervenção de manhã. Nós estávamos, todos, dentro do sindicato. Os ativistas mais 

importantes do comando da greve estavam todos dentro do sindicato. Foi clareando o 

dia e eles não invadiram o sindicato, eles só cercaram, eles iam prender todo mundo na 

saída.  

Eu liguei para o Pivetta, e o Pivetta falou: “Cara, você não pode ser preso de 

novo, não, você foi preso em 1977, se você for preso agora, sei lá quanto tempo eu vou 

levar para te soltar. Você tem que dar um jeito de sair daí”. Eu falei: “Mas como é que 

eu vou sair daqui, se está tudo cercado?” “Eu vou pra aí”. Aí, o Pivetta foi pra lá.  
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Do lado do prédio do sindicato, quem conhece, aqui, o sindicato dos 

metalúrgicos de Santo André, tem um prédio que era de um negócio que chamava 

Círculo Operário, que é uma organização que a igreja construiu em algumas regiões do 

país. Era gente que não se metia no movimento, mas tinha uma posição mais 

progressiva. E era o único jeito de chegar aos fundos do prédio do sindicato.  

O Pivetta entrou nesse negócio, foi lá nos fundos, nós nos comunicamos por uma 

janela que tinha lá em cima, onde a gente estava, no sindicato, aí ele subiu no telhado, 

subiu na caixa d’água para me pegar da janela, pra ver se a gente conseguia sair, pra 

passar no cordão da polícia. Ele subiu na caixa d’água em cima da tampa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso era de madrugada? 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Não, isso era de dia, isso já era umas 

8, 9h da manhã, porque a polícia cercou, mas não invadiu. Aí ele subiu na tampa da 

caixa d’água e ficou. Na hora que ele me pegou, o peso aumentou, quebrou a tampa da 

caixa d’água, nós caímos, os dois, dentro da caixa d’água. Aí molhou todo mundo até a 

cintura, e o que nós vamos fazer agora? Ele me deu o paletó dele, os óculos, a pasta, 

(Risos.) e nós saímos com a calça molhada, de paletó, passamos diante, (Risos.) é serio, 

gente, passamos no meio dos policiais, e os caras não me reconheceram. Eu saí de lá 

assim. Ele me tirou de lá... E foi o Pivetta. 

Aí, eu não fui preso em 1979, não. Fui, me piquei no mundo, fui parar dentro de 

uma igreja e fiquei lá. Eu estava de paletó. Os óculos combinando com a barba, estava 

um negócio, se bonito eu não sei, mas estava elegante. Então, eu devo muita coisa para 

o Pivetta, gente. Acho que não só eu, não, acho que todos nós. Ele foi uma pessoa muito 

importante, pra todo mundo que estava naquelas situações, você ter um apoio nessas 

horas, gente...  

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Além de um excelente advogado.  

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Além de ser um excelente advogado.  

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Além de excelente advogado, ele dava esse 

conforto pessoal. Se não fosse o Pivetta, minha família, quer dizer, todo mundo que 
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estava, ali, envolvido nas prisões, e os familiares não teriam condições de suportar da 

forma que suportou. Tão positivamente, tudo.  

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Então, eu queria só fazer, pra encerrar, 

uma consideração mais política, que eu acho que nesse sentido Adriano, queria valorizar 

muito o esforço que você tem feito, a sua atuação aqui na Comissão da Verdade, da 

mesma forma que a Amelinha, que os familiares de desaparecidos políticos no país têm 

feito há anos, já, nesse país.  

Eu falo isso aqui com sinceridade, eu queria dizer a vocês que hoje eu sou 

dirigente do PSTU, e nós estamos em dívida com isso, o nosso Partido. Nós demoramos 

muito para entrar nessa briga, demoramos muito para entrar nessa briga, o nosso país 

demorou demais para entrar nessa briga. Nesse sentido, os familiares dos presos 

políticos cumpriram um papel solitário, muitas vezes, mas muito importante para terem 

mantido viva essa coisa, desde o “Tortura Nunca Mais”, até agora.  

 

(Ininteligível.) 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Desaparecidos. Agora, acho que o país 

entrou tarde, e a nossa Organização política entrou tarde nisso. Quero dizer isso aqui, de 

público, para vocês, que é um reconhecimento que eu acho que é necessário.  

Agora, é muito importante isso que está sendo feito, não só o esforço da 

Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa, todo esse esforço que o Adriano 

tem feito. Nós temos tentado, na medida em que a gente entrou nisso, ajudar no limite 

das nossas forças, nós somos uma Organização pequena, mas nós temos tentado ajudar 

em tudo que nós podemos nisso. Porque, qual é o problema, nós não estamos tratando, 

aqui, de coisas passadas, não é. A gente se emociona quando fala, porque foi muito duro 

para todos nós.  

Mas, mais do que foi para nós, foi para uma geração. Muita gente sofreu com 

isso. Mesmo pessoas que não foram presas, não foram torturadas, mas tiveram 

familiares, amigos que passaram por essa situação. Era uma situação muito difícil.  

Porque lembrar o passado, e prestar contas com o passado, é fundamental para o 

futuro que a gente quer construir. Então, retomar esse debate, retomar a memória das 

coisas que ocorreram, é muito importante para que a gente consiga construir uma massa 
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crítica, no Brasil, em relação a muitas coisas que são muito importantes para o futuro 

que nós queremos construir.  

Primeiro, para que nunca mais tenha o que o povo brasileiro viveu naquele 

momento, a tortura, a Repressão, nos modos que foram feitos, naquele momento. 

Sabendo que, ainda, há uma parcela do povo que sofre isso, até hoje. Se não os presos 

políticos, os presos comuns, e, às vezes, até coisas piores. Na cela nossa, Celso, eu não 

sei se você lembra, em 1977 tinha um menino, um garoto. Me marcou muito aquele 

menino. Ele devia ter uns 22 anos, aquele menino, e foi preso com uma sacola de armas. 

E não é que ele era da luta armada. Ele era assaltante de banco. Ele era de uma 

quadrilha que assaltava bancos, e era responsável por cuidar das armas, e a polícia 

prendeu, porque era aquele negócio, acharam que o cara era terrorista, mandaram o cara 

pro DOPS, e o que eles fizeram com ele?  

Botaram ele no pau de arara, subiram em cima do joelho dele, pisotearam. 

Então, essa rótula que ele tem virou, esmigalhou. Então, o garoto tinha 22 anos e já 

fazia oito meses, isso, quando nós chegamos lá. Ele andava agarrando nas coisas, não 

conseguia firmar a perna, mais. Então, ele ficava o tempo todo, coitado, falando 

daquilo, e falando que ia matar todo mundo que fez aquilo com ele. E isso tem até hoje, 

isso, não é só naquele momento.  

Mas é muito importante criar essa massa crítica, porque nós vamos viver 

enfrentamentos, a nossa luta era uma luta, o móvel concreto da nossa luta, naquele 

momento, eram as liberdades democráticas. Mas nós somos uma Organização que quer 

mudar esse país, que quer acabar com o privilégio da burguesia, e essa luta está de pé, 

ela está aí.  

E, no momento em que o povo brasileiro ameaçar, de fato, os privilégios da 

burguesia, vai vir de novo Repressão, vai vir de novo a violência física que é, em última 

instância, o reasseguro que eles têm para manter os privilégios deles. E nós temos que 

ter uma massa crítica, na população, que possa... Fazer com que essa massa crítica, essa 

consciência, essa memória do passado seja o combustível para a nossa luta, para evitar 

uma nova situação como essa.  

É importante, também, por outra razão, quem está acompanhando as 

manifestações aí, nesses dias, e a mídia explora muito isso, obviamente, porque a mídia 

é interessada, as manifestações, que existem contra os Partidos. Que é feita. Eu diria, eu 

estava falando para o Ivan, eu acho até que é progressivo o sentimento que a população, 

em geral, tem contra os Partidos e os políticos, porque as notícias de Partidos e políticos 
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que a população tem, francamente, gente, é aquilo que a gente vê no jornal, todo dia, 

não dá para não ter nojo disso.  

Então, há um senso comum na massa, de que político e Partido só quer saber de 

se arrumar, e arrebentar com a vida do povo. Mas há organizações que, 

conscientemente, se utilizam desse atraso da consciência, para fazer disso uma luta do 

povo contra os Partidos.  

Eu estava lá, eu vi muito “sem Partido”, “baixa a bandeira”. Eu estava batendo 

boca com um sujeito que se dizia anarquista, depois veio uma jornalista me perguntar 

qual era a opinião do Partido em uma situação dessas, e eu falei: “Olha, eu já fui preso e 

torturado nesse país, para que esse grupo anarquista, aqui, tivesse o direito de estar aqui 

na rua se manifestando. E seria preso de novo e torturado de novo, para defender essa 

mesma liberdade que eu estou defendendo pra eles, aqui. Agora, eu também tenho a 

minha. Quem, nesse país, quis acabar com os Partidos, foi a ditadura militar. Quem está 

contra os Partidos, está com saudade da ditadura. Eu não entendo que uma pessoa não 

goste dos Partidos, não goste dos políticos, porque o exemplo que se tem, aí, é uma 

merda. Agora, eu não aceito esse autoritarismo burro, pode escrever, burro. Porque o 

autoritário quer que você concorde com a ideia dele. Esse aí, não quer que eu concorde 

com a ideia dele. Ele quer que eu não defenda a minha ideia”. 

Então, essa atividade consciente, desses grupos contra os Partidos, ela carece, 

entre outras coisas, dessa memória, porque esses caras estão na rua hoje, se 

manifestando, porque algumas organizações, lá atrás, e alguns militantes, deram a sua 

vida para que ele estivesse aqui. A sua vida.  

Então, a memória é importante, também, para isso. Para que a gente eduque a 

nossa classe, eduque a juventude que está aí hoje, porque a nossa luta não acabou. A 

ditadura caiu, mas a razão, em última instância, da nossa luta não era só derrubar a 

ditadura. Nós queremos acabar com a exploração do capital, acabar com a opressão que 

essa sociedade exerce sobre as pessoas, para que nós possamos viver em um país livre, 

justo, igualitário.  

E essa luta, ainda está em curso. Nós temos muito chão para andar pela frente. 

Então, relembrar, puxar a memória, saldar as contas, que é necessário saldar, com esse 

período da história do Brasil, é fundamental para que a gente tenha mais forças e 

melhores condições para seguir a nossa luta, para transformar esse país, Adriano.  

Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar você e sua equipe aqui, pelo 

trabalho que vocês estão fazendo, Amelinha, todo o povo que esteve nessa briga o 
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tempo todo, Ivan, que eu acho que é um exemplo para todos nós. Desculpa aí, e 

obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu, Zé, antes deixa eu 

fazer um encaminhamento. O Waldo precisa falar antes, para sair. Tudo bem, aí na 

organização do tempo de vocês, sem problema?  Waldo, vem vindo aqui, pra Mesa, fica 

do lado do Brambilla.  

Só queria falar uma coisa, pessoal. Ontem à tarde, nós tivemos uma baixa muito 

grande, que o Cláudio Fonteles pediu demissão, em caráter irrevogável, da Comissão da 

Verdade, na Nacional. É evidente que a gente não vai ficar interrompendo, mas foi uma 

baixa muito grande do setor mais progressista que tinha lá, na Comissão.  

Então, eu também queria dizer, viu Zé, companheiro José Maria, que nós 

precisamos fazer uma conversa política sobre o que vai acontecer nesse país, daqui pra 

frente. E vocês têm sido os nossos companheiros, organizados, mais importantes. O 

trabalho, do Mancha e do Américo, em tentar manter essa ligação, tem sido 

importantíssimo, importantíssimo. O Américo, lá de Natal, consegue amarrar 

nacionalmente, faz essa ligação com o exterior, com esses juristas alemães, é uma coisa 

importante. Então, vocês são a Organização mais próxima, organização política 

organizada mais próxima, que tem sensibilidade e tem capacidade. Então, eu espero que 

até o fim desse depoimento, alguém conte para nós como foi organizada a Liga 

Operária. (Risos.) Pessoal, o Waldo, agora. 

 

O SR. – O Sr. Waldo não ia falar, deixa eu contar aqui. O Waldo é um dos três 

fundadores da nossa corrente, aqui no Brasil.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A nota da Comissão. Não 

vamos quebrar. Desculpa, eu também sou surdo, deixa eu ouvir. (Risos.) Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, emitiu ontem uma nota sobre a saída do Cláudio Fonteles da Comissão 

Nacional da Verdade, e o teor da nota é o seguinte.  

“A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva fica apreensiva 

com o desligamento de Cláudio Fonteles da Comissão Nacional da Verdade, pois 

entende que o momento é de trabalho e de união.  
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Cláudio Fonteles realizou um trabalho de fundamental importância para a 

elucidação dos crimes da ditadura militar, que não pode ser paralisado por divergências 

internas à Comissão Nacional da Verdade. O trabalho realizado por Fonteles, baseado 

na exposição pública das descobertas feitas, é fundamental para que a população possa 

participar dos trabalhos da Comissão da Verdade.  

A Comissão da Verdade Rubens Paiva não acredita que a população deva ser 

privada da informação, e que seja apenas informada do que foi levantado, quando da 

apuração do relatório final. Se confirmado que o motivo de sua saída deu-se por 

divergências internas, será a demonstração de que a democracia foi derrotada. 

Conclamamos os membros da Comissão Nacional da Verdade a ter serenidade, 

espírito público e visão histórica de sua importância para o futuro de nossas instituições 

democráticas.  

Pedimos que Cláudio Fonteles reveja sua decisão de renunciar ao seu mandato 

na Comissão Nacional da Verdade, e que os demais membros da Comissão aceitem as 

divergências e pensem no país de forma mais ampla e generosa. 

Assinado, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.”  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então pessoal, agora, só 

para organizar os tempos, vão falar o Waldo e o Dirceu, só que eles vão falar e vão sair. 

Então, antes de eles saírem, nós vamos fazer uma foto com o pessoal que está aqui na 

sala, todo mundo junto. E o rapaz do “Diário Oficial”, se ele pode voltar para fazer essa 

foto.  

 

O SR. JOSÉ MARIA ALMEIDA – E se alguém pode contar como foi 

organizada a Liga Operária, está ali o Waldo. Ele é um dos três culpados, aí, um dos três 

fundadores da nossa corrente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Waldo, fala seu nome 

completo e fica à vontade, para falar.  

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN - Meu nome é Waldo Mermelstein, eu sou 

um dos quatro companheiros que organizou a Liga Operária no Brasil. A gente militava 

no Chile, na época do Allende, eu tinha 20 anos, e, depois do Golpe, militava no 

Movimento Esquerda Revolucionária, no Chile.  
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E, depois que ficou claro que a derrota estava consumada, a gente foi para a 

Argentina. No meio do caminho, um dos companheiros do grupo original que formou a 

Liga Operária, o ponto de partida, foi assassinado, o companheiro Túlio Quintiliano que 

eu, pessoalmente, não conheci.  

E nos encontramos na sede do Partido Socialista dos Trabalhadores, uma das 

correntes da IV Internacional, naquele momento unificada, a IV Internacional. E 

resolvemos organizar, sob a inspiração dos companheiros do PST, a Liga Operária. 

Para não estender, nós fizemos uma caracterização de que haveria uma mudança 

no país, haveria uma abertura no país, haveria mais condições de militância e 

resolvemos voltar ao país, contra a opinião dos companheiros argentinos, que achavam 

que era temerário, e começamos organizar o trabalho.  

Eu fui o primeiro a voltar, porque eu era muito jovem, não tinha, a não ser uma 

militância no Diretório Estudantil da Economia, no Rio Grande do Sul, eu não tinha 

nenhuma, enfim, não tinha maior vinculação, e voltamos para São Paulo. Eram três 

cariocas, e um gaúcho, a Maria José da Silva Lourenço, a Valderez Duarte, Jorge 

Pinheiro, três cariocas, e eu gaúcho.  

Voltamos para São Paulo e começamos a organizar o trabalho, baseado no 

movimento estudantil. Tivemos a sorte das nossas opiniões terem fundamento na 

realidade. Começou uma reorganização do movimento estudantil e da luta pelos direitos 

democráticos, foi a época das prisões, a gente voltou, exatamente, em março de 1974, as 

prisões da USP, comitê de defesa dos presos políticos, etc., e começamos a fazer o 

trabalho, e ao mesmo tempo, resolvemos fazer o trabalho no movimento operário, com 

muito pouca gente.  

Não por nenhuma orientação, eu trabalhava na Petroquímica União, procurei 

emprego, fiz um concurso, uma seleção pública, entrei na Petroquímica União, nem 

sabia, pra dizer a verdade, nem sabia que eu ia trabalhar como operário, eu pensava que 

era operador de computadores. Eu lembro que cheguei na porta da fábrica, e perguntei: 

“Onde estão os computadores que a gente vai operar?”, o peão mostrou assim: “São 

essas torres aí, meu”. Essa é a verdade.  

E a gente, eu estou contando isso, eu não quero encompridar o depoimento 

fundamental dos companheiros que sofreram, mas foi através do trabalho na fábrica 

química que eu conheci uma das figuras, que é muito importante, um dos dois operários 

que foram à USP para levantar a estudantada, pelo motivo da prisão dos companheiros, 

que era o velho Pacheco. Zé Maria deve conhecer mais a história dele.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



42 
 

Eu conheci através da oposição química, que a gente começou a organizar, 

depois eu fui demitido da Petroquímica, por razões, por ter falado na assembleia, creio 

que o pelego me denunciou, eu não tenho como provar isso. A única coisa que eu fiz foi 

escrever um artigo para o jornal do sindicato, à época, denunciando um acidente que 

tinha quebrado a perna de um companheiro. Explodiu um tanque, um companheiro da 

sessão que eu trabalhava foi vitimado, lembro o nome dele, era um cearense que vinha, 

com todo o entusiasmo, ganhar a vida aqui em São Paulo, o Sisnando. Eu não assinei, 

evidentemente, mas não era muito difícil que ligassem as coisas.  

Eu tentei recuperar, para entregar no processo que a gente tem na Comissão de 

Anistia, em Brasília, os fatos, mas o arquivo do Sindicato dos Químicos foi queimado, 

tentei falar com uma pessoa que teria o arquivo, mas ele não se dispôs a, eu liguei para o 

sindicato, me disseram o que tinha acontecido, foram muito solícitos, os Químicos do 

ABC, mas essa pessoa disse que uma pessoa tinha o arquivo, mas ele não me deu cópia, 

nem procurou, nem me deu chance de procurar. Não é difícil, era um jornal que aparecia 

uma vez por semana, no máximo, e era fácil procurar, ano de 1975. 

 Então, eu conheci dois ou três companheiros mais, e nos reunimos para 

organizar a Oposição.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Petroquímica, aqui em 

São Paulo.   

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Sim, em Mauá. Capuava. Eu entrei em 

julho de 1974 e fui demitido em maio de 1976. E depois, trabalhei dois meses na Atlas 

Indústrias Químicas, e aí me demiti por orientação da Organização, e me tornei 

profissional político.  

E, como profissional, eu pertencia à direção da Organização, eu era o mais 

jovem, eu tinha uma distância bastante grande, à época, com os demais companheiros. 

Com as prisões dos camaradas, os companheiros mais visados, que eram a Maria José e 

o Arnaldo Schreiner, todos eles estiveram na prisão, com a gente, em 1978, foram para 

o Rio de Janeiro.  

Então, eu era a direção que tinha restado, aqui, e a gente, a ideia que teve, foi 

pegar o velho Pacheco e o outro, que é o Danilo, Jefferson era o nome de guerra, o 

Danilo, que estava noutro dia na sessão, mas hoje eu acho que ele não está presente. O 

Danilo foi nosso primeiro operário, ele era fruto de uma unificação que nós fizemos 
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com o grupo, com a Fração Bolchevique Trotskista, que era um grupo que, também, 

reivindicava a corrente morenista, corrente do PST argentino, é gente com mais tradição 

de cadeia, o Júlio Tavares e o Arnaldo Schreiner estiveram presos em 1971, e por isso 

não puderam se incorporar ao grupo, quando a gente chegou. 

Fizemos uma unificação com eles e nos apresentaram o Danilo, a gente fazia 

reuniões, e então, me ocorreu de levar o Danilo, eu e o Edson Jarrão, Edson da Silva 

Coelho, que trabalhava na Cora, à época, esse, sim, foi trabalhar na fábrica por 

orientação da gente. 

 

(Ininteligível.) 

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Tu não trabalhava na fábrica? Onde tu 

trabalhava? 

 

A SRA. – Na Autometal.      

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Então, é outra companheira... Eles dois, e 

o Celso retornou para fazer o trabalho na fábrica, coisa que, pra ele, era muito simples, 

porque ele era operário, e a gente levou os dois companheiros. 

Bom, e aí, o discurso, eu só queria o discurso do Pacheco, que ele repetiu muitas 

e muitas vezes, eu não presenciei, que ele disse: “Os operários construíram essa 

faculdade, e agora, que eles estão presos, nós pedimos a ajuda de vocês”.  

Bom, a história vocês conhecem, eles contaram, está escrita, foi a primeira 

passeata, pública, em São Paulo, eu fiquei na dúvida, agora, se a de São Carlos foi antes 

ou depois, depois do que o Celso contou, mas digamos, em São Paulo foi a primeira, e a 

história começou a mudar no país. 

Isso é muito importante que a gente recorde, porque nós estamos passando por 

um daqueles momentos de inflexão, na história do país, não está bem claro até onde vai, 

mas há muito tempo que a gente não, via, pelo menos 20 anos que a gente não via 

manifestações, mobilizações desse tipo. E os exemplos históricos não se repetem, mas 

vale a pena tê-los em conta. Não foi a única vez que uma mobilização de jovens, no 

caso, de estudantes, pouco depois tenha deflagrado o que deflagrou aqui, no Brasil, a 

partir de 1978. 
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Os trabalhadores demoram mais pra entrar em luta, mas, se a classe dominante 

teve um susto com as manifestações dos últimos dias, imaginem quando isso se traduzir 

na classe trabalhadora. 

Por último, eu queria, também, me referir ao trabalho dos companheiros da 

Comissão da Verdade, eu penso como o Zé Maria, eu não falei publicamente, porque eu 

não... Enfim, foi bom que o Zé Maria, que hoje é dirigente do Partido, tenha dito isso; 

eu acho que a gente entrou muito tarde na história, particularmente os que estiveram 

presos, particularmente os que eram dirigentes, à época, deveriam ter participado, antes, 

desse processo. Eu falo de frente aos companheiros que participam disso há muito mais 

tempo, mas sempre é tempo. Já há um tempo nós nos incorporamos, e não nos 

incorporamos pelo nosso processo, incorporamos por uma concepção política.  

E eu e muitos aqui, todos aqui, e certamente muitos mais, tivemos uma 

satisfação, não mórbida, uma satisfação simbólica, nestes meses, pelo justo fim que teve 

um assassino miserável, que morreu onde tinha que morrer, na cadeia, sentado num 

vaso sanitário. Não vou pronunciar o nome dele, todo mundo sabe quem é.  

Também, companheiros que eu conheci no Chile foram assassinados, um 

brasileiro foi assassinado, Jorge Alberto Basso, que foi homenageado na sessão do 

Merlino, eu o conheci sob o nome de Filipe, no Chile, meu dirigente do MIR.  

Então, isso nos dá força para que coisas semelhantes aconteçam no nosso país, 

com todo atraso que nós temos pelo, não pacto, pelo que aconteceu com o final da 

ditadura, a forma como foi feita...           

E, bom, esse não é o tema da discussão aqui, mas nos dá a certeza de que é 

preciso seguir à frente, com esse processo. Eu entendo essas sessões, esta sessão, e se 

houver outras, como parte deste processo de recuperação da memória e preparação para 

os passos seguintes. Se existe memória, existe verdade, e se existe verdade tem que 

haver apuração e punição. Isso é obvio. Estamos atrasados, mas se há coisa que não 

prescreve, é assassinato, estupro e tortura.  

Era isso que eu tinha para dizer. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta, antes de você se retirar. Nós vamos fazer a foto já. Antes da foto, eu só queria 

fazer uma pergunta, como vocês lá no Rio Grande do Sul e a carta que foi lida foi 

publicada pelo jornal “Versus”, aquele companheiro que editou o “Versus”... 
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O SR. WALDO MERMELSTEIN – Marcos Faerman. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Aquele que morreu 

aqui em São Paulo. Marcos Faerman. 

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Eu não o conheci pessoalmente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele deu uma 

contribuição muito grande. Mas vocês formaram o “Versus”, não era, o grupo que 

formou o jornal? 

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Nós entramos para participar no “Versus’. 

O “Versus” já estava formado pelo Marcão. Nós ganhamos alguns companheiros que 

eram ligados ao “Versus”, o Matico, por exemplo, Omar de Barros Filho, que está em 

Porto Alegre, está fácil de achar. Nós entramos em um... Omar de Barros Filho, ele era 

um dos companheiros, que a gente ganhou politicamente, que já estava no “Versus”.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. É que nós vamos 

fazer uma especial, sobre a imprensa alternativa da época. Vamos fazer a foto, então. 

Mancha, você reúne a velha guarda para fazer a foto. Precisava depois fazer uma 

legenda. É com vocês.  

Mancha, pede para cada um falar o nome, na sequência, pra gente gravar a 

imagem.  

 

(Armando Pereira da Silva Junior, Carlos Alberto Battistella, Paulo Pazim, 

Américo Gomes, Ronaldo Almeida, Luiz Carlos Prates – Mancha, Zé Maria, Márcia 

Bassetto Paes, Alexandre Carvalho Leme, Waldo Mermelstein, Dirceu Travesso, 

Valério Arcary, Cipó, Celso Brambilla, Lilian Irene Queiroz.) (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu sei que vocês 

têm várias origens, vários agrupamentos, mas hoje à tarde, era importante dar uma 

força, lá no Merlino. Muito obrigado. Vamos continuar. Dirceu, agora é sua vez. Ou é o 

Ronaldo?  
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Dirceu, dá uma palavrinha, antes de você sair. Eu sei que o companheiro está 

aqui há horas, mas, Dirceu senta aqui do lado, põe uma cadeira pra ele. Mancha, dá uma 

outra cadeira. Zé, fica na Mesa, para não perder a imagem, enquanto o Dirceu fala.  

 

O SR. DIRCEU TRAVESSO – Um rápido, que eu acho que, aqui, o 

fundamental é o depoimento desses companheiros que marcam, um pouco, o que é a 

nossa história.  

Do ponto de vista pessoal, esses fatos, para mim, foram absolutamente decisivos 

e marcantes. Eu tinha vindo da maior, depois de Santa Albertina que é uma metrópole, 

Flórida Paulista, que é uma megalópole no interior de São Paulo, a humanidade ainda 

não reconheceu, mas vai reconhecer.  

E eu tinha vindo, em 1977, fazer cursinho normal da época, para estudar, para 

ser doutor engenheiro. Estudava no Anglo, e um belo dia eu fico sabendo que ia ter uma 

passeata. E, como disseram aí, parece que a característica nossa era ter muita audácia e 

pouco juízo, eu lembro me levantando na sala de Exatas, do Anglo, e chamando os 

colegas para ir para a passeata que ia ter, em 1977. Sem entender absolutamente nada.  

Eu não estava na primeira, aquela que foi da USP, eu li depois, a primeira que 

veio pro Centro, participo das manifestações sem saber, para ser sincero, eu não sabia 

exatamente o que queria dizer Constituinte, anistia.  

Eu tinha 17 anos de idade, ao chegar do interior “inocente, puro e besta”, e todo 

o sentimento antiditadura; participo das manifestações, eu não sei o que acontece, a 

primeira passeata, o meu primo, que fazia Arquitetura e que para mim era referência, 

que me leva. Na primeira bomba, o desgraçado fugiu. Eu brinco com ele, que até hoje 

ele está correndo, e ele diz: “E você gostou do cheiro de gás, você ficou e nunca mais 

saiu”. 

Um pouco essa dinâmica pessoal. Depois, em julho eu passo, participo das 

manifestações e entro na Universidade de São Carlos, e chego a São Carlos com o clima 

do que estava acontecendo. E, aí, então começa, tenho contato com a Liga Operária, a 

mobilização e a militância organizada, e começo a entender, politicamente, o que tinha 

acontecido no país, o que está acontecendo e o que eu tinha vivenciado. O porquê de eu 

ter corrido de cavalo, o que estava acontecendo.  

Logo na sequência, conquisto a libertação dos camaradas. Brambilla chega... 

(Pausa.) Com a idade, a gente vai perdendo um pouco a elasticidade, vai ficando mais...  
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Tive o prazer de conhecer pessoalmente e conviver com o Brambilla, com o Zé, 

com Márcia, que são exemplos da trajetória da nossa Organização. O que aconteceu 

com eles, com a militância política, a tortura, o processo e o pano de fundo, porque nós 

estamos tratando da história do país, a resistência heroica que eles travaram, sem saber o 

que estava acontecendo, mas confiando numa análise, numa caracterização. Isso é 

decisivo para a gente poder, hoje, buscar entender o que está acontecendo e dar 

respostas para esse processo fantástico. Com muitas contradições, mas fantástico.  

Porque o que eles viveram da tortura, e tiveram a crença de segurar o que 

seguraram, do lado de fora havia uma polêmica do movimento. Uma polêmica. A 

primeira manifestação, que sai de dentro da USP, eu não estava, mas era um debate, 

havia ou não havia condições, qual era a situação da realidade. E os setores majoritários 

da esquerda, o PC, diziam não.  

Aqui, ainda a resistência democrática, lembrar que as últimas, Herzog, Manoel 

Fiel Filho tinham sido ainda manifestações estilo Consolação, de praça, dentro da igreja. 

Eu estou resgatando esse aspecto político, porque são debates que têm a ver com o que 

foi dito aqui, não para que nós façamos disso o centro da polêmica, o inverso, para que 

nós reconstruamos a história, a história de cada militante.  

Eu tive oportunidade de, em Brasília, quando eu tive audiência, e às vezes a 

gente fica... Dá desespero. Eu fiquei sabendo, ali, da greve dos trabalhadores que 

construíram a Anchieta, pela figura que estava lá, uma das figuras, que eram 20 pessoas 

fazendo o seu depoimento, que tinha sido militante do PC, e que, ao construir a 

Anchieta, organizou uma paralisação e uma greve.  

Eu fiquei sabendo de um funcionário público, do interior do nordeste, como foi 

ter seguido a sua militância, sua vida, e esse, desculpa dizer dessa maneira, 

evidentemente não é por uma concepção política, mas uma tentativa de detalhar 

elementos da realidade, prova e documento, e, por sorte, uma das advogadas com mais 

visão pediu o adiamento da decisão, mas a tendência era votar contra a possibilidade de 

uma figura, de um militante de décadas, do PC do nordeste, que militou por cidades do 

interior do nordeste, e essa figura eu tive oportunidade de resgatar, de saber e conhecer 

alguns elementos, por esse processo que está aqui.  

Então, mais do que contar, eu acho que a combinação do que nós estamos vendo 

aqui agora, da nossa presença aqui, e o que está acontecendo lá fora, o que eu aprendi 

naquele momento, com o Celso, Márcia e Zé, é que a cada momento de dificuldades 

impressionantes que a gente pode estar, as possibilidades são imensas.  
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Acreditar na capacidade de organização e mudança dos trabalhadores e, 

fundamentalmente, a partir daí, o nosso cérebro, como dizia o Brambilla, e utilizando a 

ferramenta da capacidade coletiva de análise. Só a construção coletiva. Não há 

indivíduo capaz de entender, nem de transformar. E por isso, também dentro deste 

momento, o que dizia o Zé, defender os Partidos com tranquilidade e calma, porque nós 

estamos dialogando com gente que está fazendo algo absolutamente fantástico, e que 

tem uma reação ante os Partidos justa, historicamente falando, em relação à experiência 

que tem, com conclusões influenciadas pela concepção liberal, que vai para outro lado. 

Vai para o individualismo absoluto e nega o processo coletivo. Esse é o nosso papel.  

Tudo isso que eu estou falando, eu queria terminar aqui, para não me alongar, 

digo para vocês, os três que estão aqui são exemplos, e mais do que exemplos, figuras 

decisivas. Com o Brambilla, convivi em São Carlos e depois moramos juntos, aqui em 

São Paulo. Com o Zé, a militância de décadas. A Márcia, momento importante de 

militância no início dos anos 1980. A casa na descida da Cardeal Arcoverde, estão aí, 

Battistella, Márcia, Ronaldo, vocês foram figuras, aí do ponto de vista pessoal, se eu 

tenho a convicção de ter dedicado a minha vida à militância pra transformação social, 

para essa lógica do coletivo e da solidariedade, da igualdade, onde o ser humano possa 

de fato se reconhecer como tal, em cada um e em todos, é porque eu tive oportunidade 

de conviver com vocês. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ronaldo.  

 

O SR. RONALDO ALMEIDA – Boa tarde. Eu nem vim para fazer depoimento 

nenhum. Eu vim para assistir o depoimento da Márcia, do Brambilla e do Zé. Mas já 

que eu fui jogado na Mesa, então, vou ter que falar alguma coisa, eu só queria dizer o 

seguinte. 

Em primeiro lugar, é o trabalho da Comissão da Verdade. Eu acho que isso é 

fundamental. Não é à toa, quando a nossa Polícia Militar se enfrentou covardemente 

com os manifestantes, na semana passada, tem uma razão de ser. Esse país nunca pôs, 

no banco dos réus, um torturador.  

Ou seja, tudo que faz a PM, seja ela a Polícia Militar, seja ela a Polícia Civil, que 

ambas são militarizadas, ao fim e ao cabo, se deve à impunidade da tortura nesse país, e 

não é só da nossa última ditadura, mas também, desde sempre.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



49 
 

Para mim, esse é o grande trabalho da Comissão da Verdade e digo que a 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, presidida pelo deputado Adriano Diogo, 

tem tido um trabalho memorável. Tem acompanhado, e aí nós temos duas figuras 

fantásticas, que sofreram o peso da ditadura, que é a Amelinha Teles e o Ivan Seixas 

que têm contribuído muito e levado isso à frente.  

E eu acho, porque às vezes, há uma tendência muito grande, em primeiro lugar, 

de se metrificar a tortura, ou a tortura, seja ela física e psicológica, e o próprio torturado, 

a própria pessoa que sofre a tortura e maus tratos, demora anos para destapar. Eu e 

minha mulher, só viemos a conversar sobre o que ela passou na prisão, há poucos anos 

atrás.  

E é muito engraçado isso, depois eu vou falar um pouquinho dessa história da 

Liga Operária, mas eu não fui preso em 1977. Em 1977 eu fui para a clandestinidade, 

onde eu fiquei por um bom tempo, até que o povo resolvesse todo esse processo, deles. 

Eu fui preso em 1978, e das prisões de 1978, eu e Marquinhos, eu esqueci o sobrenome 

dele, que era um rapaz muito novo, fomos presos no Rio de Janeiro. 

E foi interessante, porque eu fui preso dentro de um ônibus. Eu estava indo pra 

Volta Redonda, nós estávamos organizando, àquela época, alguns comitês eleitorais, 

pras eleições de 1978, e eu fui preso dentro do ônibus, na Baixada Fluminense. Os 

policiais que me prenderam, foi uma força assim, descomunal, que foi usada, à época, 

eu fui algemado e jogado entre o banco de trás de um Opala. E me lembro, até hoje, que 

era um sadismo muito grande, porque ali já vinham com tapa na cabeça, etc, até chegar 

à Praça Mauá. E foi interessante porque, chegando à Praça Mauá, eles me colocaram um 

capuz, me fizeram ficar nu, e começaram a tentar me espancar.  

E eles me perguntando coisas, à época, estava preso conosco o Hugo Miguel 

Bressano, que era o Moreno, me perguntando o nome dele, etc, e eu não falava nada, aí 

parou. Parou toda essa coisa, os caras que estavam fazendo isso saíram da cela, 

novamente eu pus a roupa, me tiraram o capuz, me deixaram por a roupa, e, no fim da 

tarde, me colocaram, novamente, uma venda, eu fui algemado, e começaram a me levar, 

e não dizer pra onde estavam me levando. Presumi que eu estava vindo para São Paulo. 

Mas o sadismo era muito grande, porque no caminho eles pararam duas ou três vezes, 

tipo com ameaças veladas. 

Eu digo isso, porque a gente, só depois de muito tempo, conversando com a 

Márcia, é que a gente vai entendendo a verdade, que aí existe, sim, uma forte tortura 
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psicológica. Quer dizer, estão querendo te quebrar, estão querendo te destruir. Isso, quer 

queira, quer não, te deixa sequelas.   

E aí, eu vou juntar isso a essa coisa, que o Zé falou, de esse núcleo, que hoje é 

representado pelo PSTU, ter entrado tarde, em todo esse resgate. E, realmente, sempre, 

um pouco, isso foi desprezado dentro. Eu não sei se, talvez, é porque nós viemos já 

numa segunda etapa, e parecia... Uma vez eu brinquei com a Márcia, parece assim, que 

a gente, como nós não sofremos tão fortemente as torturas, etc, do pessoal que fez parte 

da luta armada, parece até que a gente tinha um, certo, complexo dessa história. Então, 

“Opa, eu não apanhei tanto quanto os outros”.   

  Então, acho que, nesse sentido, é muito importante o PSTU entrar, e encampar 

essa luta. E aí, eu coloco também essa questão das Comissões da Verdade. Quer dizer, 

hoje está se tentando criar a Comissão da Verdade da USP. Na USP, precisa ser 

vasculhado, investigado, porque são casos absurdos. Vamos só lembrar o caso da Ana 

Kucinski, praticamente, não posso dizer que foi entregue pela direção da Faculdade de 

Química, mas, de certa forma, houve, ali, uma...  

E, aí, eu pego o meu caso. Eu entrei na Liga Operária, eu acho que fui um dos 

primeiros militantes recrutados no Brasil, pelo pessoal que veio de fora, porque eles 

começaram um trabalho na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1974. Em 

1975, eu fiz parte, e fui uma das lideranças, do movimento contra o aumento das 

anuidades. A direção da escola me entregou pro DOPS. Isso é muito importante. Às 

vezes, parece que não é nada, mas a direção me entregou pro DOPS. 

Eu lembro que, na época, a gente discutiu, fez uma reunião, na Organização, o 

que era melhor, se eu ia prestar depoimento pro DOPS, ou não. Havia o risco se eu não 

fosse, então, acabou-se decidindo que eu fosse. Eu tinha uma cara, muito, de menino.  

Mas quando eu voltei para a escola, eu me lembro, não consigo marcar bem o 

nome dele, se era Amilcar ou Aníbal, que era o diretor financeiro, administrativo e 

financeiro da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele, no pátio, 

falou: “Olha Ronaldo, agora a gente só te entregou para o depoimento, a próxima vez 

você vai ver o que acontece”.  

Então, ali eu já estava em um processo, um pouco, de pró-USP, para ir para a 

Faculdade de História da USP, e eu acabei indo. Mas havia uma ameaça clara. E isso 

havia. Dentro das faculdades, havia a ameaça das próprias direções, a ameaça sobre os 

estudantes. Em alguns casos, como foi o caso da Ana Kucinski, foi praticamente 

entregá-la pra morte. E outros, poderiam chegar muito perto disso.  
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Então, eu penso que, nesse sentido, eu acho que é muito importante o PSTU 

abraçar essa causa, e eu acho que nós, as pessoas que viveram mais essa época, os anos 

da militância entre os anos 1970, eu acho que têm, de certa forma, até um dever de 

encampar a Comissão da Verdade. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Márcia, uma palavrinha.  

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Bem, minha conclusão, minha fala aqui, 

última, a respeito, é uma lembrança que foi dada aqui, pelo deputado Adriano Diogo, 

que a Amelinha está, e outras companheiras, sempre estão muito envolvidas em 

organizações feministas, e o olhar feminista em relação ao que as mulheres sofreram na 

prisão, em particular.  

Eu sou absolutamente solidária aos grupos, e, na verdade, a tortura do homem é 

tão ruim quanto a da mulher, mas a humilhação que nós passamos, que a mulher passa 

por ser mulher, é indescritível. As ameaças de estupro grupal, os choques na vagina, 

enfim, quando eles achavam, ainda, que nós éramos noivos, namorados e tal, as torturas 

que faziam conosco juntos, e a humilhação que faziam com que eu sofresse, é 

indescritível, tem coisas que são inomináveis. É inominável. Não bastava eu estar na 

condição de presa, não bastava nós estarmos na condição de presas e torturadas. A 

condição de mulher, já levava, também, à condição da humilhação.  

Essa cena que o Zé contou, quando ele me viu no chão com as pernas em cima 

de uma cadeira, eu tinha apagado da minha memória. Eu tinha apagado da minha 

memória. Quando o Zé foi minha testemunha, em um dos processos que eu estou 

levando contra a União, por danos físicos e morais, o Zé lembrou, e essa cena voltou à 

minha cabeça. A mim, foi um bloqueio total. Aquela condição que eu estava de nua, 

humilhada, gente em cima de mim e com bicho, barata e eles me chamavam de 

concubina e amasiada, para degradar, é uma coisa que a gente precisa de uma defesa 

muito grande, para, daí um tempo, poder elaborar e falar. Porque tem coisas que são 

inomináveis.  

Isso é muito importante mesmo, nós mulheres, a gente ter sempre que falar sobre 

isso. A gente ter isso bem claro. Enfim, eu acho que isso só corrobora a necessidade da 

Comissão da Verdade levantar, vir com essa questão à tona, para que a sociedade pare 

de torturar, porque continua torturando, assim como o Zé falou, quem é preso, hoje, não 
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é tratado a pão de ló na prisão, não. É tratado como nós fomos, nós, presos políticos, são 

tratados da mesma forma. E eu acho que a punição, aos torturadores, é fundamental.  

Eu tive dias de dor de estômago quando eu li, na revista “Carta Capital”, que o 

Sr. Romeu Tuma foi um exemplar servidor do Estado. Eu tive dor de estômago, porque 

esse sr. era diretor do DOPS, na época em que nós fomos presos, e na época em que nós 

sofremos todas essas torturas. Era um departamento não muito grande, com um 

contingente de gente razoável. Era impossível esse sr. não saber o que estava 

acontecendo lá. O Sr. Sérgio Paranhos Fleury era subordinado a ele, e ele chefiava o 

grupo do delegado Luiz Walter Longo, que era o cara que comandava a equipe de 

tortura.  

Então, aquele momento que eu li aquilo na “Carta Capital” foi muito revoltante, 

porque se essa história não é reescrita, esse sr., que já tinha sido eleito um senador, e 

estava lá como representante do povo brasileiro, ele passa para a história, para os 

futuros historiadores, enfim, pra todos, como um cara que foi muito bacana. Nossa, ele 

estava lá como pesquisador e era pau-mandado do resto, que era gente ruim, mas ele era 

bacana. E não se trata disso.  

Então foi histórica, a conquista da família Teles, em relação ao torturador Ustra, 

e eu acho importantíssimo. Eu e o Ronaldo estamos com vários processos contra a 

União e contra o Estado de São Paulo, e um deles, eu fui muito incentivada por Janaina 

Teles, que foi uma figura muito importante para, também, dar cabo de tudo isso, a 

também levar um processo à frente, nominalmente, pegando pessoas.  

E eu conto com o apoio, mais uma vez, dos companheiros, que foram meus 

companheiros na época de militância. Tenho certeza que, sem eles, a gente não teria 

saído vivo de lá, e eu acho que essa luta é nossa, de botar essa gente na cadeia. Não dá 

mais. Um país, que sofreu o modo de colonização que nós sofremos, que teve um modo 

de escravização que fez sua riqueza com sangue, não pode, mais uma vez, virar essa 

página da história, e achar que está tudo bacana, e que nós nos contentamos com aquela 

anistia que foi dada. É isso gente. Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, vem para a Mesa ao 

lado do Ronaldo. Ronaldo, eu queria te falar uma coisa, esse negócio da família 

Kucinski, do Bernardo, da Ana Rosa e do Wilson, cada vez que a gente mexe nisso o 

negócio piora de uma forma, você não tem ideia. Você não tem ideia, a confusão.  
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Até pedi uma relação dos professores da Química da USP, o professor Bechara, 

que foi anistiado, porque o diretor da faculdade e aquela douta Congregação estão 

fazendo uma confusão, que em vez de o negócio diminuir, cada vez aumenta a 

confusão. E eles estão mexendo com coisa que eles não sabem direito com o que estão 

mexendo, e além daquele relatório da Marinha, que o Ivan revelou, dizendo, imagina 

vocês, que a Marinha justifica, eles não usam a palavra morte, a interdição da Ana Rosa, 

dizendo que ela era um agente duplo do Mossad e da CIA, e que seu irmão, à época, 

trabalhava na BBC e ela passava informações do programa nuclear brasileiro. Deixa eu 

falar olhando pro Brambilla. A Ana Rosa Kucinski, aquela moça professora da 

Química, no relatório da Marinha aparece que ela era um agente duplo do Mossad e da 

CIA.  

Valério, espera um pouquinho. Nós queríamos que você falasse um minutinho. 

Eu sei que você não viveu esse período, mas você é uma pessoa muito importante. Só 

para concluir, nós só queremos uma saudação, para registrar sua presença aqui hoje. 

Mas vamos indo, porque a sessão está muito longa, você queria falar alguma coisa sobre 

isso e sobre o CRP. E aí, Valério, vem para a Mesa, já, e aí você faz uma saudação. 

Ivan, com a palavra.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria agregar, à fala do Ronaldo aqui, que hoje, 

às 19h, está sendo implantada e instalada a Comissão da Verdade da FESP, Fundação 

Escola de Sociologia e Política.  

E o depoimento que ele acaba de dar aqui, que o diretor da faculdade ameaçou, 

quer dizer, ele era parte integrante da Fundação, ele era parte integrante do esquema de 

Repressão, é fundamental, principalmente quando a gente sabe que a Escola de 

Sociologia e Política foi instrumento, foi base do CCC. Lá estudou o capitão Charles 

Chandler, que era um instrutor de torturas, que depois foi justiçado pela VPR, e lá era a 

base do CCC, que atuava em conjunto com o pessoal do Mackenzie.  

Então, esse depoimento é fundamental. A gente, hoje à tarde, vai ter que se 

dividir, uma parte vai lá pra História, para inaugurar o, rebatizar o CAHIS com o nome 

do Merlino, e eu vou ter que ir lá, pra Escola de Sociologia e Política, para a instalação 

dessa Comissão. Eu estava, até, comentando aqui, com o Ronaldo, que o depoimento 

dele é fundamental nesse momento, porque aí a gente tem uma demonstração, com 

nome e sobrenome, da participação do esquema, lá da Sociologia.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Valério Arcary.  

 

O SR. VALÉRIO ARCARY – Eu não esperava fazer um pequeno depoimento 

para a história. Foi extraordinário ouvi-los, não vou dizer mais nada, fiquei muito 

emocionado. Posso dizer que, em 1977, e eu estava em Lisboa, vivia em Lisboa, eu 

tinha me unido à IV Internacional em 1973 na França, na Liga Comunista 

Revolucionária. Militava no mesmo núcleo com a Ângela, viúva de Merlino, e com 

Michael Löwy, que ainda está vivo.  

Eu abandonei a Universidade de Paris, abandonei os estudos, fui para Portugal 

para viver a experiência da revolução portuguesa, e em 1977 nós organizamos a 

campanha de solidariedade. Foi a minha primeira ação política vinculada a uma 

organização revolucionária brasileira. Até então, a minha militância tinha sido ou na 

França ou em Portugal.  

E como eu vivia há 12 anos fora do país, a minha família saiu do Brasil depois 

de 1964, a minha identidade e a do meu irmão, nós éramos crianças quando saímos, em 

1966, ele tinha 8 anos e eu tinha 9 anos, nós fomos formados no exterior falando outras 

línguas, vivendo outras culturas. Mas nós conseguimos manter, eu um pouco mais do 

que o meu irmão, a identidade com o Brasil, e em grande medida a existência da Liga 

Operária foi uma das razões fundamentais pelas quais, em 1978, eu decidi voltar ao 

Brasil.  

De alguma maneira, aquela ida à Assembleia da República com a decisão, 

portanto, do Parlamento português de exigir a libertação dos presos, foi o meu ato 

militante como brasileiro, o meu primeiro ato.  

É isso. Obrigado. (Palmas.) 

Vocês vão me desculpar. Eu, realmente, tenho que dar prova aos alunos, e se eu 

não aparecer eles vão me matar, porque é final do semestre, e eles já estão sofrendo por 

antecedência, porque eu tenho fama de mau.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Valério. 

Brambilla quer fazer uma fala, não é, de encerramento Aí nós vamos para a conclusão. 

E o Mancha quer falar, também. Mancha, vem para a Mesa. Brambilla, fala Brambilla.   

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Eu queria recuperar uma expressão que o 

deputado Adriano Diogo... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pelo amor de Deus, para 

de me chamar de deputado. (Risos.) 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Ele falou que eu fui um dos mais torturados. 

Eu não tenho dúvida nenhuma, e agora eu me emociono mesmo, de que a Márcia foi a 

mais humilhada, e passou pelas maiores humilhações e sofrimentos de nós três.  

E isso, quem me fez resgatar foi Nahuel Moreno, eu tive a honra de conversar 

com ele, e quando ele perguntou das nossas prisões, ele falou: “Você era direção?” E eu 

falei: “Não, nenhum de nós três éramos direção”. O Zé Maria, nem cooptado tinha sido.  

Porque a obrigação da direção era chamar para si a atenção, e isso me falhou. 

Me falhou, inclusive, naquele momento em que eu apliquei choque na Márcia, 

segurando com as duas mãos. Eu não era uma direção. Então, muita coisa que eu 

deveria ter chamado para mim, acabou sobrando para a Márcia. Então, eu não tenho 

dúvida nenhuma de que, apesar de dizer que eu fui o mais torturado, quem padeceu 

mais, sem dúvida alguma, e na condição especial de mulher, foi a Márcia. Não tenho 

dúvida nenhuma. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falando, ninguém 

acredita que aconteceu isso. Mancha. Fala o seu nome completo, por favor, não só o 

apelido.  

 

O SR. LUIZ CARLOS PRATES – Realmente, eu acho que a manhã de hoje 

foi uma manhã... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome 

completo, por favor, não só o apelido.  

 

 O SR. LUIZ CARLOS PRATES – Luiz Carlos Prates, Mancha. A manhã de 

hoje foi uma manhã, eu acho, bastante importante, histórica. Eu acho que os três 

depoentes de hoje, os quatro, são símbolo da luta da Liga Operária, depois 

Convergência, PSTU, e agradecer a todos e todas que vieram nesse ato, nesse 

depoimento.  
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E particularmente, mais uma vez, à Amelinha, ao Adriano, Ivan, que propiciou à 

gente poder organizar aqui, conjuntamente, essa atividade. Obviamente, eu acho que já 

se falaram por todos. Como disse o Zé Maria, nós que estamos hoje no PSTU, temos 

uma dívida, que nós estamos buscando correr atrás dessa dívida, com a história 

inclusive. Nesse sentido, a Márcia, eu acho que nos ensinou um caminho. Tem sido a 

vanguarda do resgate a essa memória. E todos os depoimentos que foram feitos aqui, 

acho que expressou isso.  

E eu queria, para ser mais justo com a história, porque o Brambilla há muito 

tempo que a gente não discute política, não fala de política sobre o Brambilla. E 

sinceramente, eu tinha dúvida, eu achava que o Brambilla não viria para essa sessão. 

Inclusive, eu mandei um email para a Márcia, ontem, perguntando se o Brambilla estava 

confirmado. Sei lá, talvez ele não goste de falar sobre o tema, ou foi uma marca 

profunda na vida dele, ou porque ele é muito humilde.  

Mas o Brambilla é um símbolo da resistência democrática nesse país, um 

símbolo da luta operária e um símbolo da luta estudantil, porque ele, talvez não goste de 

contar essa história, mas o Brambilla foi Presidente do DCE da Universidade Federal de 

São Carlos em 1975, ele construiu o DCE Livre.  

E organizou a primeira greve, também em 1975, quando não se podia falar em 

greve de estudante. Foi uma greve, se não me falha a memória, pelo restaurante, foram 

30 dias de greve. Aliás, foi a primeira manifestação que eu participei. Eu participei da 

greve, ouvindo o comando de greve, durante 30 dias, sem saber o que o pessoal estava 

falando. Mas o Brambilla era o nosso dirigente. E depois, ele organizou, na cidade de 

São Carlos, a Liga Operária. 

E também, quando nós entramos no Partido, nós entramos em um grupo de 10, 

aliás, aqui também o Ronaldo, que fez a proeza de ganhar dois grupos, ganhou a 

oposição e a situação, pra Liga Operária, eram dois grupos que estavam brigando, 

naquele momento, ele ganhou os dois. 

E por isso que teve essa história. Quando tem a resistência, eu acho importante o 

que disse o Brambilla, aqui, de São Carlos, são duas histórias da Liga. Uma, o apelo aos 

estudantes da USP, bem colocado, aqui, pelo Waldo. E São Carlos, porque o Brambilla 

era um líder de massas, em São Carlos.  

Ele era um operário, a Liga, obstinadamente, procurava um operário, por 

exemplo, quando eu entrei na universidade, minha primeira tarefa foi voltar pra fábrica, 
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onde eu trabalhava, em Campinas, pra buscar contato com as pessoas, buscar contatos 

antigos, conversar. Nós éramos obstinados pelo movimento operário.  

E o Brambilla era um líder, por isso que São Carlos parou. No dia 4 de maio, se 

não me falha a memória, tinha 8.000 pessoas na rua, em plena ditadura militar, 8.000 

pessoas na rua. E era junto com a Liga Operária e o MR-8, que dirigia o movimento 

estudantil, no caso o Raduan, Paulo Massoca, e São Carlos, absolutamente, parou, fez 

um ato na frente da cidade com 8.000 pessoas. Aquilo era, absolutamente, fantástico. E 

isso porque, as pessoas estavam lá porque o Brambilla estava preso. 

E se pode dizer que vocês são sobreviventes. Porque, você lembra Adriano, nós 

estávamos participando da homenagem ao Olavo Hansen, a situação não era muito 

distinta, e desgraçadamente, infelizmente, ele faleceu, porque não teve um movimento 

estudantil, na época. Não teve aquela fagulha, que se espalhou pelo país todo. Talvez o 

momento, até semelhante ao que se vive hoje, em proporções distintas, porque foram 

passeatas, foram manifestações que percorreram o país todo.  

E foram as primeiras manifestações de massa contra o regime militar, e 

manifestações abertas contra o regime militar. Então, foram milhares de jovens, que se 

jogaram às ruas, pedindo anistia, anistia ampla, geral e irrestrita. 

E anistia ampla, geral e irrestrita, eu não canso de repetir, à época era para todos 

que lutaram contra o regime militar, seja ele pegando em armas, ou não. Era para todos, 

e não anistia para os dois lados, não anistia para os militares, isso jamais foi uma 

reivindicação de qualquer setor social, até porque os militares jamais admitiriam que 

existia a tortura, então, não tinha o porquê se pedir anistia para eles mesmos. Não existia 

tortura, para eles.  

Então, esse movimento que detonou, em 1977, foi o que fez com que acabasse 

ou diminuíssem as torturas no país. Como disse a Márcia, talvez foi a última mulher a 

ser torturada. E os poucos, últimos, homens, também, porque depois, como eu estava 

falando com o Américo, em São Paulo foram os últimos.  

E inclusive, depois de 1978, os presos da Convergência que estavam presos, 

foram presos por lutar abertamente para organizar um Partido político, não foi nada 

mais do que isso.  

Era, inclusive, aceitando as regras do regime, existia uma regra para poder criar 

um Partido político, e essa regra que estava sendo seguida pelos membros da 

Convergência, que foram presos, mas como eles mesmos dizem na sua carta, já não 
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foram mais torturados, porque esse movimento de 1977 marcou a história, marcou uma 

virada, e é por isso que é tão importante relembrar esse momento, aqui.   

Eu queria dar esse depoimento para falar do Brambilla, porque para nós, 

independente dos últimos 20 ou 30 anos, poucas vezes a gente se encontra na política, e 

ele é um símbolo nessa Organização. Ele foi um símbolo da resistência democrática, um 

símbolo da luta dos trabalhadores, e para nós, do PSTU, é um símbolo de resistência e 

nós vamos reivindicar o papel que ele cumpriu sempre, assim como nós reivindicamos o 

papel de todos os dirigentes.  

E por último, as tarefas políticas que, para nós, estão colocadas. Então, está 

colocada a tarefa política de estar à frente da luta pela punição, nós queremos a punição 

dos torturadores, e por isso que nós estamos participando de várias atividades que 

tenham esse objetivo. E também a Convergência, como organização que combateu 

várias vezes o regime militar, e talvez até agora seja a única que não seja reconhecida, 

como uma combatente do regime militar. Nós queremos essa reparação.  

É necessário, porque ela cumpriu um papel, que foi um papel de destaque, e 

talvez, como já foi dito aqui, autocriticamente pelo Zé, por culpa nossa, mesmo, de não 

ter colocado desde o início esse debate, talvez seja a única organização que, até hoje, 

não foi reparada. E nós queremos que haja a reparação, haja justiça para que a gente 

possa passar a história a limpo, e principalmente impedir que esses fatos continuem a 

ocorrer. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Parabéns, Mancha. 

Mancha, nós temos que fazer a retrospectiva de São José dos Campos. Então, 

deixa só eu concluir olhando para o Brambilla.  

Américo, você que é a agenda da revolução, vamos lá. (Risos.) Hoje, a que horas 

é o negócio da Sociologia e Política? Fundação da Comissão da Verdade da Sociologia 

e Política às 19h.  

Fundação, o negócio da reparação do Centro de História, do Merlino, 18h.  

Américo, tem um negócio que é importante para vocês que são advogados, você 

e a doutora, que está saindo um filme que é um julgamento simulado da Lei da Anistia, 

pegando o caso da Soledad Viedma, da morte, lá em São Bento.  

E dia 8 de julho, na Faculdade de Direito de São Francisco, vai ter a gravação de 

um tribunal simulado pelo Maurício Ribeiro Lopes, e outros juristas, que vão fazer um 

tribunal simulado sobre a Lei da Anistia. Com o pretexto de julgar o caso Orestes, que é 
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um personagem da mitologia grega, para discutir a Lei da Anistia. Então, você que é um 

cara que consegue articular, nacionalmente, essa agenda da resistência, dia 8 de julho, 

às 19 h, no salão nobre.  

Então, eu queria agradecer a todos. Foi muito importante a vinda de todos. 

Vocês dois, o Zé Maria ter falado. Pessoal da Comissão de Direitos Humanos, Hugo, o 

Zé Maria quer tratar uma agenda de repressão aos trabalhadores rurais, pela Comissão 

de Direitos Humanos, não é Comissão da Verdade. 

Então, eu falei isso outro dia, e vou falar só essa frase, não vou esticar mais.  

Aquele dia, que aquele rapaz que era da pastoral operária lá de São Carlos, que 

era da CUT pela Base, que não é do PSTU, ele tentou me fazer um trança-pé, porque ele 

me conhece há 40 anos, e ele quis contar piadinha. Eu até deixei barato, naquela hora. 

Que ele começou a querer falar de Palocci e tal, todas aquelas coisas desagradáveis, e 

depois ele veio miando, no microfone, falar que ele estava apoiando e tal.  

Então, quero dizer o seguinte, são muitas coisas que nos separam. Muitas, as 

coisas. E poucas as que nos unem. Então, se a gente conseguir trabalhar com os pontos 

de tangência que nos unem, a gente dá uma contribuição enorme.  

Nós não conseguimos ainda, ter agenda aqui para fazer a sessão do Olavo 

Hansen, depois daquela que nós fizemos, nós temos que fazer Olavo Hansen. E eu peço 

a contribuição de vocês para a gente fazer um ato do Olavo Hansen, forte, aqui na 

Comissão da Verdade. O Geraldinho Siqueira deu um bom depoimento, aquele dia. Fez 

um excelente depoimento. 

Hoje, eu até tinha pensado em fazer uma cerimônia bonita, queria até fazer uma 

surpresa para vocês, de trazer uma versão nova da Internacional, com uma menininha 

que foi presa, torturada, uma cantora lírica para fazer a Internacional, mas nós vamos 

fazer aqui, no dia do Olavo Hansen. Então, os companheiros mais organizados na 

questão do Olavo Hansen foi o Olita, do Trabalho, foi o Neto, da Oposição Sindical 

Metalúrgica, e nós queremos fazer o Olavo Hansen junto com vocês.  

Hoje é desnecessário dizer a importância de a gente estar lá no Merlino, quem 

puder ir, e vamos tentar discutir, politicamente, politicamente, a questão da revisão da 

Lei da Anistia, de uma campanha nacional. Muito obrigado, companheiros. A luta 

continua. (Palmas.) 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dulce Muniz vai fazer a 

leitura de uma carta. Fique aqui na frente. Vamos lá, Dulce, capricha.  

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Todo mundo sabe a origem dessa carta? Eu quero 

que fale a origem da carta.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então formaliza, Dulce. 

Pelo amor de deus. Chama o nome dela e faz direito.  

 

 

A SRA. ANA LÚCIA – Eu sou Ana Lucia, sou advogada do grupo de ex-presos 

e perseguidos da liga operária e da convergência socialista e aqui é uma publicação que 

a gente resgatou do jornal Versus, dos companheiros que escreveram uma carta 

enquanto estavam na prisão. E a gente pede a companheira Dulce que leia essa carta 

para relembrar o que eles disseram quando estavam na prisão.  
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A SRA. DULCE MUNIZ – Daqui de dentro da prisão gostaríamos de nos 

dirigir a vocês e a toda população brasileira, a todos os oprimidos. Em primeiro lugar 

em nenhum momento tivemos dúvidas de que nenhum dos setores que hoje lutam pelas 

liberdades democráticas junto com os trabalhadores iriam se mobilizar em nossa defesa, 

e que essa mobilização acabaria por repercutir aqui dentro na atuação dos policiais. E 

foi o que aconteceu. Depois do ato público que mesmo proibido foi transformado em 

passeatas, nosso tratamento na prisão melhorou e nosso animo foi reforçado, não 

estávamos sozinhos, fizemos greve de fome e nossas reivindicações acabaram por serem 

atendidas. Em segundo lugar, nossa defesa das acusações arbitrárias que nos colocam é 

clara. Nos apoiamos na legitimidade do nosso movimento, temos o direito de lutar pela 

criação de um Partido Socialista amplo, democrático e de massas, que lute desde já por 

um Brasil socialista. Não nos iludimos com a repressão. Se hoje ela não nos torturara e 

não nos assassina como fez com milhares de brasileiros que como nós, lutam pela 

liberdade de nosso povo, isso não é gratuito. Foi o movimento pela mobilização dos 

operários, dos bancários, dos professores, dos estudantes que impôs essa nova situação. 

Não nos contentamos com isso. Queremos a nossa liberdade, queremos voltar ao 

convivo dos trabalhadores para com eles voltarmos ao caminho da emancipação de 

todos os oprimidos, presos da convergência socialista.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Vai começar 

forte hoje.  

Quer um microfone sem fio? Poe a cadeira para você não ficar torta aí. 

Companheira Márcia Bassetto.   

 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Deputado Adriano Diogo, gostaria de 

parabenizar essa Comissão que está fazendo esse trabalho tão importante aqui em São 

Paulo em relação à Comissão da Verdade, gostaria de parabenizar também a Amelinha 

Teles pela luta pioneira contra o torturador Ustra, ela e a família, e a conquista que 
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tiveram nessa luta. Gostaria também de agradecer aos amigos presentes, amigos que 

estão na minha vida há tantos anos e que são companheiros de todas as horas. A 

importância da atuação da Comissão da Verdade é uma importância que é difícil até 

quantificar. Até a gente formular com precisão de como para quem passou pelo que nós 

passamos, não só perseguição assim como eu falei para o Paulo, mas nós fomos também 

presos, torturados e perseguidos durante muitos anos. Essa importância é difícil de 

qualificar. Outro dia eu estava participando de um colóquio na USP onde o tema é 

bastante significativo, de crítica, antagonismo e catástrofe, e um pesquisador da 

Universidade de Hamburgo trouxe uma linha de pesquisa que é a seguinte, a 

importância de uma sociedade desmascarar e de acolher e colocar a verdade à tona, dos 

sofrimentos que uma pessoa teve quando sofre uma tortura ou sofre alguma outra 

agressão física ou mesmo psicológica, ou quando é vítima de um estupro. Se essa 

sociedade não tem a capacidade de acolher novamente essa pessoa para que esses 

problemas sejam compartilhados e venham à tona, essa sociedade vai ficar doente. E 

nós aqui no Brasil estamos dando esse passo para que tenhamos essa superação. E nós 

temos que fazer isso direito, porque se não fizermos, essa sociedade vai continuar 

doente.  

Não é fácil a gente continuar nesse assunto que eu acho que precisou de um 

tempo, precisou de uma maturação, de um distanciamento para que a gente toque nessa 

ferida. Eu mesmo demorei 30 anos para desembrulhar esse pacote que eu fiz e guardei, 

mesmo inconscientemente eu demorei muito tempo, porque eu me achava uma pessoa 

absolutamente resolvida em relação a esse assunto. E foi meu filho que hoje está com 18 

anos e infelizmente não pode estar aqui, mas ele precisou de terapia, é meu filho 

adotivo. E a condição de ele fazer terapia quando ele tinha uns seis ou sete anos, um 

pouquinho mais talvez, era de que eu fosse para a terapia também. E eu fui dando 

risada, imagina, eu sou absolutamente bem resolvida, mas por ele eu vou à terapia. E na 

terapia ao discutir os probleminhas dele como filho adotivo esse pacote veio à tona e foi 

muito difícil eu me deparar com aquela menina que eu era, com 21 anos quando eu fui 

presa, e com os problemas com os quais eu tive e enfrentar, eu e meus companheiros 

que foram presos juntos comigo e o meu marido também. Ele era meu companheiro 

desde aquela época, estamos juntos até hoje como também bastante... Foi companheiro 

sempre. Enfim, eu fui perguntada, quando eu pedi em um arquivo do Estado de São 

Paulo os meus documentos que estavam no Dops eu, quando eu olhei a minha fotografia 
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foi um choque. O manuseio desses documentos, a leitura dos relatórios da polícia, a 

maioria mentirosos, tem coisas escabrosas escritas ali ao nosso respeito, eles são uns 

anjos, são pintados como uns anjos claro, umas moças, e todas essas lembranças foram 

muito difíceis de serem elaboradas. O Paulo, jornalista aqui da casa me fez a seguinte 

pergunta. Ele falou, puxa, como vocês conseguem estar tão bem tendo passado tudo que 

vocês passaram? Nós não estamos tão bem. Nós temos uma ferida que precisa ser posta 

para fora, e é um processo muito difícil, muito doloroso, e nós só conseguimos chegar 

até aqui, manter família, amigos, porque uma parte pequena da sociedade, a família e 

tal, conseguiu e nossos propósitos também sempre foram apoiados por pessoas do nosso 

relacionamento.  

Enfim, eu vou ler porque como eu disse, é difícil. Cada vez que eu pego, ás 

vezes que eu precisei pegar esses documentos e sistematizar essas lembranças, escrever, 

colocar no papel ou falar em uma sessão de terapia, é muito doloroso. Então, eu peço 

até para os amigos e para os companheiros aqui, se alguma coisa for falada que não 

estiver correta, me corrijam. Eu peço desculpas a vocês, eu vou ler o que nós temos aqui 

para falar.  

Eu fui presa junto com o Celso Giovanette Brambilla que está aqui ao meu lado, 

o Jose Maria de Almeida na madrugada de 28 de abril de 77. Na época nós éramos 

militantes de uma organização que estava colocado por conta da ditadura militar na 

clandestinidade, não podíamos atuar visivelmente. Nós trabalhávamos em indústrias 

metalúrgicas e morávamos em São Bernardo do Campo. Nós estávamos em plena 

ditadura e a questão da falta de liberdades democráticas e a supressão do Estado de 

direito era o combustível que nos impeliam a fazer parte de uma organização que lutava 

pelo reestabelecimento da democracia. E isso eu acho que é o marco fundamental do 

meu depoimento e eu vim para falar exatamente a respeito disso. Eu não desmereço 

quem antes de nós, as gerações anteriores tomaram a linha de guerrilha, da luta armada, 

porque se eu tivesse 17 anos em 1968 muito provavelmente era ombro a ombro na 

guerrilha que eu estaria lutando. E com certeza acredito também que meus 

companheiros. E assim como eu acredito que esses companheiros que lutaram em 68 

com essa linha política, em 65, 66, 67 muito provavelmente poderia estar com nossas 

armas. Enfim, nós éramos uma geração que de certa forma, a geração de 68 estava 

longe. Nós queríamos, nós lutávamos pela liberdade democrática nesse país. Era esse o 

nosso intuito e foi isso que nos chamou para a organização. Eu fazia movimento 
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estudantil do colégio, eu estudei no Alberto Levi, nós tínhamos a direção do centro 

acadêmico que era proibido na época, e desde lá fazíamos jornal, grupo de teatro e uma 

inconformidade, porque ter 17 anos e não poder ouvir a música que se quer ouvir, não 

poder assistir o filme que a gente gostaria de assistir é muito sofrido. Na época nós 

tínhamos 21 anos, o Zé Maria 18 ou 19 anos, continua com carinha de 18 anos e o Celso 

22 anos. No momento da prisão nós distribuíamos os panfletos que aludiam à primeiro 

de maio. Eu procurei na minha casa ontem, eu tenho o calhamaço que eu peguei no 

arquivo estadual, porque lá tem o arquivo, o que tinha arquivado no Dops foi para lá. E 

infelizmente eu não achei. 1977, infelizmente eu não achei porque o teor do documento 

era o seguinte, nós tínhamos duas ou três palavras de ordem que nós levantávamos, uma 

era para carestia, outra era para a volta do Estado de direito, primeiro de maio é dia de 

luta porque os trabalhadores só fazem a festa, o churrascão no pátio da firma, e o 

reestabelecimento pelas liberdades democráticas. Esse era o documento que nós 

estávamos distribuindo. E enfim, nós reavivávamos lógico, a questão do primeiro de 

maio como o Zé lembrou que era bastante importante.  

A prisão aconteceu por volta da uma da manha quando fomos abordados por 

policiais militares que nos encaminharam a uma delegacia de Mauá. Depois de 

sumariamente interrogados, fomos algemados e colocados na gaiola de um camburão, 

nós três. Os mesmos policiais rodaram conosco por muitas horas dando a entender que 

não sabiam direito o que fazer com a gente. A gente percebeu que havia um conflito nas 

orientações que eles recebiam pelo radio. Hora falavam que iam nos encaminhar para o 

Dops hora para o DOI-CODI. Nós tínhamos a experiência recente do assassinato do 

Vladimir Herzog em 75 e foi inclusive a primeira passeata que eu participei aqui com 

vocês. Não houve passeata, o combinado era o seguinte, todo mundo ia comparecer na 

Praça da Sé porque não podia ter passeata, era proibido. Assistíamos a missa do 

Vladimir Herzog e depois iríamos nos dispersando. Isso foi um momento muito 

emocionante. Isso aconteceu em 75. Em dezembro de 76 houve um massacre, na 

primeira semana se não me engano, com o pessoal da Lapa. Depois de anos a direção do 

Partido Comunista do Brasil foi quase que aniquilada toda a direção do comitê central e 

isso foi em dezembro de 76, e foi um choque muito grande porque a direção do centro 

acadêmico da Faculdade de História, no qual fazíamos parte, era ligada ao PCdoB e o 

choque foi tremendo. O torturador Sergio Fleury foi pessoalmente de metralhadora na 

mão. Teve corpos na rua, foi uma coisa horrorosa, foi um trauma muito grande para a 
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gente que estava ali no movimento estudantil. Pois bem, isso aconteceu em dezembro, 

nós fomos presos em abril, então vocês imaginam a nossa situação sabendo que não 

sabíamos onde levar. Se era para o Dops, para o DOI-CODI. Ali não tinha bom, o Dops 

ou o DOI-CODI, ambos eram ruins. Mas a gente achava, eu na minha ingenuidade, que 

o Dops podia ser menos pior. E na verdade eu senti até um certo alívio quando eu vi 

aquela rodoviária horrorosa que era do Tiete, quando a gente desceu do caminhão,do 

camburão e não era o DOI-CODI. Eles ficaram rodando com a gente ali no camburão 

por cinco horas. Mais ou menos as seis da manha nós chegamos no Dops. Depois de 

uma rápida identificação, primeiro nós fomos levados a uma sala muito elegante no 

andar de cima, com moveis renascentistas, e se não me engano era a sala do Sr. Eliseu 

Munhoti. Eu comecei a levar porrada lá mesmo. Me tiraram a roupa, eu comecei a 

desmaiar e começaram a me torturar com barata, colocando na boca e etc. eu achava 

bom, quando a gente tem 21 anos, a gente é ingênua. Eu achava que aquela barata não 

era de verdade. Devia ser alguma coisa só para me assustar, era de borracha ou alguma 

coisa assim, mas ela tinha gosto. Depois de algum tempo eu percebi que eles não 

estavam ali por brincadeira. Enfim, tivemos a incomunicabilidade decretada por 10 dias. 

E depois prorrogada por mais 10 dias. Nos últimos dias de incomunicabilidade foram 

ministrados tratamentos médicos para a gente. Para que a gente, quer dizer, nós ficamos 

no Dops, eu e o, nós fomos primeiro nós três presos, depois mais pessoas foram presas, 

Anita Maria Fabri, Fernando Lopes de Oliveira, e Ademir Marinho. E ainda também no 

roldão veio cair com a gente a Fortuna Dué, que hoje é atriz da Globo. Apanhou muito, 

era namorada do Alen, que era um rapaz companheiro que morava com a gente em São 

Bernardo, e deu tempo do Alen e do Ronaldo fugirem, porque a gente não sabia como 

se comportar, mas a gente tinha uma coisa assim, a gente precisa pelo menos não falar o 

nosso endereço durante um tempo para os companheiros poderem pegar a estrada e 

(ininteligível), mas esse relato naquela época eu não tinha computador.  

Eu sei que eu datilografei em uma máquina de escrever daquelas antigas, e esse 

relato foi para o EUA, eu não tive mais. Eu vim a saber que esse episódio ocorrera na 

noite do dia 29 de maio, ou seja, um dia depois que eles foram à minha casa e tiraram 

tudo isso. Isso em 1977, 29 de abril. Eles não me tiraram do camburão porque eu estava 

em estado meio desacordado, em um lusco fusco. Em outra ocasião eu fui amarrada 

com cordas nas mãos e nos pés, amordaçada, encapuzada, jogada no piso da traseira de 

um carro pequeno que depois na volta desse passeio onde me levaram eu vi que era um 
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fusca azul claro sem placa. Por dois policiais civis. Eles tinham dois apelidos. Um era 

Ronnie Von porque achavam ele bonitinho, e outro era o Capeta porque eu acho que 

achavam ele horroroso. Após rodarem por algum tempo eu percebi que estavam me 

levando para algum lugar ermo, pois os sons pararam de ser urbanos, eles pararam em 

alguma estrada, fui tirada do carro e jogada no chão de terra, espancada a pontapés com 

soco inglês e simultaneamente com uma arma na frente por sentir o cano do revolver 

hora na fronte hora na nuca, foram interrompidos por uma comunicação através do radio 

do carro que ordenavam que retornassem com o peixe vivo. Eles tinham um radio 

dentro do carro e eles falavam com alguns códigos e falavam para retornar a base com 

peixe vivo, alguma coisa assim. Esse episódio fez com que durante muito tempo eu não 

conseguia entrar em taxi que tinha radio. Eu passava mal quando eu sentia aquela 

frequência do radio no taxi. Ainda naqueles 10 dias de incomunicabilidade, eu não 

consigo precisar em qual data, embora a minha aparência ainda evidenciasse tortura, a 

gente ainda estava nesses 10 dias de incomunicabilidade eu tinha dificuldade de andar, 

estava com muitos hematomas, inchada, e fui levada a presença de um Oficial da 

Aeronáutica que se dizia conhecido da minha família que estava lá em nome da minha 

família e pediu para que eu desse, na frente do delegado Luiz Valter Longo, ele pediu 

que eu desse uma declaração que seria publicada nos jornais e que nela eu negasse as 

torturas. E que me redimisse das posições contra o regime de exceção. Nesse momento 

as passeatas e as mobilizações já estavam acontecendo em São Paulo, mas nós não 

sabíamos, nós estávamos em regime de incomunicabilidade lá no Dops. Nós não 

sabíamos. Eu neguei, claro. Não tinha o menor cabimento o pedido desse Oficial da 

Aeronáutica. Eu não me lembro do nome dele. Isso não consta nos autos e nem me 

lembro se ele me disse o nome, mas era de uma certa graduação. Enfim, eu falei que 

não. Que aquilo era uma mentira e que ninguém da minha família tinha esse trânsito 

com oficial da aeronáutica e eu falei que não, eu consigo (ininteligível) quem você quer 

que eu chame para falar agora com você, eu consigo essa visita para você. E eu na 

minha ingenuidade, eu dei o nome da minha tia Silvia que era uma Professora de 

história da USP, e eu falei que ela era a única pessoa que eu confio. E é óbvio que ela 

falou que aquele cara não tinha nada a ver com a minha família. Mas foi a pessoa que 

me veio também naquela situação de torturada.  

Após esses 10 primeiros períodos, esses 10 primeiros dias de 

incomunicabilidade, eles prorrogaram por mais 10 dias. Porque o movimento estudantil 
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estava bastante exacerbado pedindo a nossa libertação. As nossas marcas eram 

aparentes, mas o Celso levou o telefone durante uma tortura o telefone, logo nas 

primeiras horas, ou dias, e ele ficou surdo por conta desse telefone. Ele não recebeu 

tratamento, só recebeu tortura depois. Depois ele vai falar sobre isso.  

Nesses 10 dias de tratamento, quem via a gente ali nu e dizia, já está bom, não 

está bom aqui, precisa ter mais banho de luz ali era o próprio Sergio Paranhos Fleury e 

o médico que fazia essa inspeção era o Sr. Harry Shibata. Esse foi que no fim do prazo 

de incomunicabilidade ordenou que os médicos assinassem o laudo onde não acusava 

nenhuma marca no corpo. O que era uma mentira, porque ainda tinha marca no corpo, 

no seio. O Celso Brambilla nessa época se encontrava surdo com sérias complicações 

nos tímpanos e lesões nas articulações.  

 Em função disso, desses maus tratos foi instaurado um inquérito para apuração 

da denúncia de torturas quando ainda estávamos na prisão preventiva. Foi o nosso 

advogado Idibal Pivetta, quando instaurou, nós já tínhamos saído do Dops, estávamos 

eu no Carandiru e o Celso ficou no Dops ainda por mais tempo. Eu estava no Carandiru 

junto com a Anita Fabri e um belo dia me tiram do Carandiru para voltar ao Dops. E na 

época eu tive a presença de espírito, daqui eu não saio, só se for para uma freira, porque 

na época eram freiras que faziam a direção do presídio feminino do Carandiru, e aí 

depois de algumas horas de negociação nós voltamos ao Dops com uma freira nos 

acompanhando, a mim e a Anita. E essa ida ao Dops era em função desse inquérito que 

Idibal Pivetta, esse processo que ele instaurou e era para reconhecimento fotográfico de 

alguns torturadores.  

Eu estava em uma sala, Celso Brambilla estava em outra sala, eu não sabia que 

ele estava lá porque o presídio dos meninos era no Hipódromo e nós não sabíamos que 

estávamos fazendo as mesmas coisas. Eles deram um álbum de fotos para nós 

reconhecermos. E não tinha nome, era através de numeração e nós reconhecemos na 

época alguns dos torturadores, inclusive o delegado na época Luiz Valter Longo que ele 

participou de sessões de tortura comandando a equipe de investigadores que praticavam 

essas torturas. Esse depoimento durou seis horas para identificação desses 

investigadores e desses delegados. Durante esse interrogatório os policiais tentavam 

confundir a gente. Eles distorciam as nossas palavras. O próprio relatório final que eles 

fizeram que está colocado lá no arquivo, é um relatório mentiroso. As pessoas que nós 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



9 
 

apontamos são descritas como santas. Tudo gente boa. Um deles ainda tem a audácia de 

falar que tinha me pago um lanche, que tinha me tratado muito bem e que não sabe por 

que eu estava apontando nessa pessoa como torturadora. E a conclusão do inquérito era 

que isso era uma revanche do nosso advogado Idibal Pivetta, porque como nosso 

advogado tinha sido preso também naquelas dependências, só podia ser, nós estávamos 

orientados por ele e que só podia ser uma vingança do Dr. Idibal. Enfim... 

 

 

O SR. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Exatamente. Esse relatório é assinado por 

Edson Munhoti, um dos delegados. Eu não consegui ter depois disso uma vida normal. 

A gente saiu, nós ficamos três meses e meio, quase quatro meses, sendo que desse 

período, dois meses e meio nós ficamos no Dops, o Celso ficou um pouco mais, foi 

transferido um pouco depois. Aí nós tivemos as audiências e conseguimos, nós fomos, a 

prisão preventiva foi relaxada em julho e nós ficamos aguardando o julgamento que foi 

em novembro. E dessa forma foi um julgamento em um período recorde, devido às 

manifestações sem dúvida, do movimento estudantil. Segundo a apuração de um 

brasilianista, Professor James Green da Brown University que se interessa por esse 

tema, eu fui à última mulher presa e torturada no Brasil. eu não sei se ele já concluiu 

essa pesquisa ou não. Ele afirma, ele está preparando, lançando um livro sobre esse 

período e ele afirma isso. E é óbvio que a nossa vida nunca, eu não consegui voltar para 

a universidade, ainda me matriculei na História nesse segundo semestre esperando 

julgamento, foi muito difícil essa retomada, no ano seguinte eu me mudei para o Rio de 

Janeiro porque eu fiquei afastada do Ronaldo, nós não podíamos nos ver por quase um 

ano e quando eu retomei, ele já estava com a vida estabelecida no Rio de Janeiro e é 

obvio que eu não deixei, pelo contrário, a militância política e continuamos por mais 

alguns anos juntos com os companheiros da liga operária e depois fizemos todo o 

movimento da fundação da convergência socialista e enfim, eu sempre tive muito 

orgulho dessa minha história e desses meus companheiros, porque foram os que 
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conseguiram levar para a universidade no momento que a gente foi preso, e eu tenho 

certeza que eu teria morrido ou naquela sessão de tortura, ou nesse passeio que me 

fizeram de Volkswagen, eu tenho certeza que se não fosse o movimento, eu não estaria 

aqui contando essa história hoje. E aí alguém, quando eu respondi uma pergunta agora 

da pessoa da TV do Senado, ele falou, você não acha que o jovem deve manifestar a sua 

insatisfação pelo voto? O que você que sofreu tanto, o que você acha dessa juventude 

hoje aqui na rua. Gente, se o jovem hoje não pode ir para a rua manifestar, colocar a sua 

insatisfação para fora, a tortura que eu sofri lá atrás não valeu de nada. Quer dizer, no 

ano que não tem eleição então, a gente não pode reclamar. Isso é um absurdo. A gente 

tem hoje essa liberdade conquistada e ainda muito chão para andar na construção dessa 

democracia por conta da coragem, da braveza desses companheiros que foram as ruas e 

conseguiram arrancar da ditadura as liberdades democráticas e era muito difícil levantar 

essa reivindicação básica a liberdade democrática. Parece hoje que é uma coisa de 

ficção científica a gente dizer isso. Mas era muito difícil. Tanto é que para sair às ruas 

foram ensaios e enfim, foi uma articulação muito bem feita. Era isso que eu tinha para 

falar. Se alguém tiver alguma pergunta eu estou à disposição e os meus companheiros 

também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu não tenho por 

hábito interromper. É que hoje lá na USP acredito que às 18 horas vai haver o rebatismo 

do CAHIS, com o nome do Merlino, como você é historiadora e tal, e os companheiros 

aqui, seria importante a gente estar lá hoje.  

Brambilla, exemplo de companheiro Celso Brambilla com a palavra.  

 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – A Márcia abordou a questão mais para o lado 

pessoal. E é dramático, é pungente, talvez o maior trauma que eu tenha sofrido nessa 

ação foi com o Zé Maria. Eu me emociono muito nessa passagem, porque enquanto a 

gente estava levando porrada e tendo que dizer onde estavam as armas, e eu nem 
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espingarda de chumbinho usei na minha vida, eu ficava imaginando o que ia acontecer 

com o Zé Maria, que iam perguntar de coisas que ele não sabia, porque ele não tinha 

sido cooptado pelo nosso movimento. Depois da ação da panfletagem no ABC que nós 

íamos chegar para o Zé Maria e dizer, Zé Maria, nós somos uma proposta 

revolucionária, trotskista e etc. agora, imagina o Zé Maria sendo torturado e etc. para 

responder isso. Eu ficava desesperado, arrebentado, o que eu tinha que fazer porque eu 

ia dizer o que? Uma outra coisa também foi quando já estava no estertor da minha 

resistência e iam me perguntar sobre os meus companheiros de São Carlos. É só 

emoção, pessoal. Isso para mim já passou faz muito tempo, mas eu me emociono 

porque eu fiz uma lavagem cerebral porque eu achei que não ia aguentar mais. E depois 

quando eu encontro esse bando de urso, eu não conseguia lembrar o nome deles de tão 

violenta que foi a minha ação. Imagina encontrar o Hermann e não lembrar do 

Hermann, imagina encontrar, agora não lembro o nome mesmo porque agora eu já estou 

velho. Então, essa questão é pessoal e pungente, eu sou um italiano que chora por 

qualquer coisa. Mas, a parte política talvez seja a mais interessante, porque quando a 

Márcia diz que eles não sabiam o que faziam com nós na época da detenção, é porque a 

gente estava vivendo uma situação de ruptura entre os setores da ditadura. Então, quem 

na época pode se lembrar em 77, a crise do petróleo e a própria crise da ditadura que 

não aguentava a corrupção reinante, porque a corrupção era terrível entre eles. Um 

queria a Petrobras, outro queria a Eletrobrás, enfim, eles já estavam se rachando e se 

pegando, era cascavel contra cascavel.  

E aí o que ele, apesar das aberturas lentas, graduais e seguras do Geisel, o que 

ele faz? Ele intervém no Congresso, cria a figura do Senador biônico, institui as 

simonetas e o povo estava na pior. A minha origem é da classe trabalhadora e eu tenho 

muito orgulho disso. Trabalhei em firmas, na época eu trabalhava na Mercedes Bens, 

com a classe operária mais sofisticada que seriam os ferramenteiros, e a gente discutia 

isso na hora do almoço. E acontece que mesmo nos setores da classe dominante, já 

vinha descontentamento como, por exemplo, o caso do Cesário Gomes, que em uma 

festa da ditadura acusa um Ministro, eu não me lembro bem qual é, que ele nunca tinha 

servido a ditadura. Então, eles já estavam se pegando lá em cima. O resultado é que 

depois do Fiel Filho e do Vladimir Herzog o Geisel interviu no 2º Exército, tira o 

Dinarte (ininteligível) que a gente tinha sido preso. Por coincidência, São Carlos, eu 

esqueci de dizer, estudei na Universidade Federal de São Carlos, departamento de 
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Engenharia de materiais, e mesmo nessa época que eu era fresador oficial ferramenteiro 

na Mercedes, eu ainda tinha a vaga lá porque não tinha terminado o curso. Resultado, o 

pessoal estava em greve em uma assembleia e chega à notícia das nossas prisões. A 

greve que era por algum motivo que eu não me lembro qual era, se transformou em 

mobilização política. E São Carlos na verdade foi à primeira cidade a sair em passeata. 

Como eu tinha trabalhado em São Carlos, na SMAC, na CBT, no Cardinale, o povo 

também me conhecia. E foi a primeira passeata em que os estudantes junto com a 

população e os trabalhadores saíram em protesto, e muitos colegas meus de fábrica 

relatam isso e foi muito emocionante. A primeira passeata não aconteceu nada. A 

segunda a tropa de choque veio de Ribeirão, separa os estudantes do restante da 

passeata e dá-lhe porrada. Muito. Vários colegas nossos, a ‘Dentinho’, coitadinha, se 

queimou com bomba de gás lacrimogêneo vencida. Já naquela época era vencida. 

Então, resultado. Aquilo se propagou para o resto do país. Eu me lembro que eu estava 

todo machucado e o Longo me chama na sala dele. Desculpa, isso me emociona demais. 

Eu estou mancando, todo ferrado, olho ensanguentado quase, respirando com 

dificuldade, e eu como eu falei, eu estava andando praticamente com os cotovelos, você 

lembra disso, Zé Maria, porque estava com a sola do pé muito machucada e aí eu 

consegui chegar na sala do Longo e ele olhou para mim, querem fazer de você um herói. 

Eu olhei para ele da entrada assim, da porta. Olha aí, e quando eu abaixei a cabeça, eu 

vejo um exemplar da Folha de São Paulo, o Viaduto do Chá tomado, libertem nossos 

presos, pela liberdade democrática. Isso me deu uma energia que está doido. O italiano 

ficou maluco naquela hora. Bando de malucos, como saem nas ruas para enfrentar tropa 

de choque? Porque era tropa de choque e ninguém enfrentava.  

Olha aí minha mesa. Ele tinha uma bela mesa de carvalho, tinha uma pilha de 

documentos mais ou menos sem mentira nenhuma, 10 centímetros. Tem telegrama da 

Itália, por coincidência eram quase todos descendentes de italianos. Tinha tido a 

revolução dos escravos em Portugal. A Assembleia Legislativa portuguesa mandando, e 

ele ficou desesperado. Quando eu chego em casa me chamam de torturador. Enfim, foi 

um momento muito especial aquele. Mas tudo tinha uma fundação política que a gente 

só veio perceber, eu só vim perceber depois, estudando e entendendo porque daquela 

particularidade. Também era flagrante o rosto daquela jornalista que foi baleada com 

bala de borracha que correu o mundo. Na época correu o mundo um pessoal da 

Unicamp fazendo manifestação em Campinas e foram reprimidos pela tropa da Polícia 
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do Exército. E tem duas moças caídas no chão assim, e eles com o cinto agredindo as 

moças. E isso foi muito impressionante também. Correu o mundo isso. Enfim, eu 

considero que isso que eu passei não foi uma questão pessoal. Em São Carlos quando 

nós discutimos a nossa mobilização e nossa opção pela liga operária, a gente sabia o 

risco que corria. A gente sabia que a luta pela liberdade podia envolver a nossa vida. 

Então, um dos melhores elogios que eu recebi foi do Mancha inclusive, que dizia assim, 

a gente sabia que a gente podia cair, mas se fosse para alguém cair, achava que tinha 

que ser você mesmo. Então, foi um grande elogio que eu recebi, um grande apoio 

moral. E enfim, a Edith me falou isso também.  

Eu não era tão jovem, eu tinha 26 anos, era mais velho. Eu fui mais velho para a 

universidade. Primeiro minha irmã mais velha teve que estudar para depois eu tentar ir 

para a universidade, mas a minha vida mesmo era na fábrica. Então, em resumo pessoal, 

o avanço, a luta contra o aparato burocrático militar, a luta pela liberdade não tem 

trégua. Nós vimos um recuo muito grande e toda essa mobilização que está surgindo 

agora me chamou a atenção. Enquanto o pessoal lutando contra os políticos ontem, 

aqueles crápulas da Comissão, aquele crápula, aquele bando, conseguiram porque não 

tinha ninguém lá, ocuparam o Congresso na quinta feira e ontem, e aprovaram o 

tratamento... Então mostra que não é assim não. Quando um General lá na banca falou, 

você quer tomar o poder pela luta armada. A resposta é o seguinte, você me deu 

alternativa? Então, essa ação de vandalismo que está ocorrendo paralela ao movimento, 

só quero dizer uma coisa, pegar Metrô ali na Avenida Paulista é uma coisa, pegar Metrô 

na Zona Leste, pegar ônibus na Zona Leste, o pessoal já está para cima, é a gota d’água 

mesmo. Só que o poder não se intimida. Eles vão buscar alguma forma de deixar passar 

essa onda e continuar estáticos lá. E a pequena corrupção que é feita entre eles, os danos 

do vandalismo que a gente não apoia, tudo bem, são significantes. Então, a luta pela 

liberdade democrática é usada, carece de a gente ter ousadia sim e saber os riscos que a 

gente corre. Ser vanguarda significa isso do meu ponto de vista. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, nós temos mais 

dois depoimentos importantes, mas o que você foi torturado foi uma barbaridade. Então, 

fala um pouquinho mais com um pouco mais de calma. Lógico que esse assunto não dá 
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para falar com calma, fala um pouquinho de você, antes de você ser preso, fala um 

pouco da sua trajetória, antes de você ser preso. E você é um dos caras que mais foi 

torturado nesse país e sobreviveu. Então, a gente gostaria que você conseguisse 

transmitir pelo menos o número de dias, você ficou muito tempo lá no Dops, a tua 

tortura repercutiu no mundo todo. Fala um pouquinho, por favor.  

 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Nesse aspecto pessoal, primeiro que faz muito 

tempo, mas uma das coisas que eu utilizei foi como se fosse uma cicatriz, quando a 

gente se corta dói e tal, para poder viver eu, é como se eu tivesse cicatrizado. O 

psiquiatra falou que eu sou louco, mas não tem outro jeito, pessoal. Primeiro a tortura 

física, eu apanhei por coisa que, eles podiam me matar, mas dizer onde estavam as 

armas, por exemplo, não ia conseguir dizer.  

O pessoal que me torturou não sabia nem o que era Paraguai, quanto mais a 4ª 

Internacional. Eles queriam dar porrada, só isso. Eu tinha 26 anos, estava talvez no meu 

apogeu físico. E quando começaram as pancadas, eu fiquei em uma roda, por exemplo, 

no segundo andar na sala do delegado que eu não me lembro o nome dele, e eles 

fizeram uma roda e uns oito caras começaram a me bater, em volta e tal. E eu percebi 

que a coisa estava feia porque eles não escolhiam o lugar. Aí eu pensei, vou simular dor, 

vou simular desmaio e eu comecei a gemer, gritar, mas aí eu percebi que eu estava 

perdendo o controle da minha mente. E eu resolvi que eu precisava retomar o controle 

da minha mente, e aí a coisa pegou porque eu tinha a famosa barriga, eu tinha um 

abdome tremendo. Podia bater que eu aguentava. Então, vai batendo, vai batendo, aí 

deixou eles um pouco nervosos. Aí na sequência me colocaram sentado na frente de um 

falso escrivão e o cara começou a datilografar, e eu estou falando aí o cara vinha e dava 

um tapa no meu queixo, aí eu mordia a língua, e dói morder a língua. Aí eu começava a 

falar como um milanês. A minha família do lado do meu pai eram milaneses, e milanês 

falam com os dentes juntos. Então, eu não tive muita dificuldade. Fui falando com os 

dentes juntos, ele batia e eu não mordia a língua, claro. Até que chegou o sanhaço, você 

lembra do sanhaço? É um cara maior que nós e ele chegou por trás e deu um DDI e a 

porrada foi tão forte que espirrou sangue pelo nariz na máquina de escrever, e o cara 

que esqueci o nome agora, filho da puta, você me sujou de sangue. Ainda bem que eu 
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sujei ele de sangue e não fiquei sujo de sangue. Lógico, a pancada foi tão forte que eu 

quase caí da cadeira, me segurei. E aí eu imaginei que a hora que eles chegarem com o 

choque, eu vou confessar que enforquei Tiradentes. Com certeza não vou aguentar. 

Pessoal, a mente é uma coisa tão importante que eu pedi para preservar, que o choque 

era refresco depois. Palmatória muito dolorida. Eu não era pesado como sou hoje, mas 

eu tinha um certo peso. Então, pau de arara foi brutal. E eles gostaram, eram sádicos 

mesmo, tanto que eles fizeram uma fogueira debaixo do pau de arara. Aí jogaram um 

balde de água gelada que seu corpo pula do chão que parece que tem mola. E isso foi 

acontecendo. Outra tortura muito dolorida que eu passei foi quando, aliás, a Márcia teve 

uma presença de espírito muito grande de dizer que nós éramos namorados, porque 

assim o pessoal tem um pouco de respeito. Eles até tinham em função disso, mas teve 

uma hora que nós fomos torturados juntos e eles mandaram que eu desse choque na 

Márcia, e eu, na ameaça que eles estavam fazendo sobre ela, a única alternativa que eu 

tive e isso foi muito dolorido para mim, foi abraçar e tomar o choque junto com ela, 

porque essa era uma situação que... Eles queriam que eu provasse que eu era igual a 

eles. Eu sabia que eu não era. Mas eu não podia deixar que a Márcia continuasse 

sofrendo a barbaridade que ela estava sofrendo, nós dois nus, então, eu me lembro 

disso, nós nos abraçamos à mão e tomamos o choque junto. Lógico, eu não sei se eu 

poderia ter feito melhor, podia ter saído na porrada com os caras, minha cabeça passou 

que a melhor coisa que eu poderia fazer era aquilo. Depois, de fato quando houve a 

denúncia da ruptura do tímpano, eu passei por Dr. Lido Granato, desculpe pessoal, eu 

esqueço o nome, a Amelinha que apresentou ao Dr. Idibal Pivetta a figura do Dr. Lido 

Granato, que ia ao Dops na presença do Fleury, pedir para me examinar e ele não 

deixou. Mas me levou no médico particular dele quando eu fui examinado pelo médico 

particular dele ele falou que eu tinha uma janela do lado direito e que do lado esquerdo 

ele tinha sumido. O meu tímpano não existia mais. E na volta à gente foi no fusquinha, 

eles tiveram uma ação muito suspeita para mim. Pararam do outro lado do Dops ali na...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rua do Triunfo.  
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O SR. CELSO BRAMBILLA – E me soltaram sem algema, sem nada, 

atravessamos a avenida para entrar pelo fundo dos Dops e depois ir para a cela. Eu não 

sei o que eles queriam, mas eu fiquei muito preocupado, que eu ensaiasse uma fuga ou 

alguma coisa assim. Ou eles já estavam com medo das consequências porque tinham 

sido denunciadas as torturas, e foi nomeado um torturador que era o famoso delegado 

Edson Munhote e como eu disse, aparecia à apuração de tortura em uma coluna e na 

outra a denúncia de outros presos que estavam sendo julgados no Rio de Janeiro da 

tortura sofrida por ele. E a sequência da pancadaria foi à cadeira do dragão, uma coisa 

muito dolorida porque não escolhe o lugar do choque. E no começo da tortura eu achei 

que a gente não ia escapar, porque eu fui amarrado com arame, e o arame deixa marcas 

indeléveis. E eu falei, se eles não estão preocupados com as marcas indeléveis é porque 

não tem volta. E teve uma cena também que eu estava bem machucado e o disseram, O 

Capitão – os torturadores chamavam o cidadão de Capitão e na hora que ele entrou, ele 

falou quem é esse cara? Comunista, você sabe que eu sou pago pela Coca Cola, fica de 

pé, e me bateu no abdome. Como eu falei para vocês, eu era um atleta. Eu tinha um belo 

abdome, podia bater a vontade. E os torturadores em volta que já tinham tentado fazer 

isso e viram que não deu muito certo, deram uma risadinha. Para que? Aí ele falou, 

levanta o braço. Eu levantei o braço. Aí na ponta da costela ele deu uma sequencia, na 

ponta da costela não é músculo, é dor mesmo. Aí eu consegui dar uns gemidos para 

acalmar o cidadão. Mas aí ele estava enlouquecido, porque quando ele bateu e não 

surtiu efeito imediatamente, os colegas torturadores deram um risinho. Como dizer, não 

é aí que você tem que bater. Isso talvez seja, eu conto isso hoje como pitoresco, não é 

uma coisa que me marcou, eu acho que não me marcou. E o pessoal fala do meu ouvido, 

o meu ouvido no lado esquerdo o problema não é a surdes, são os ruídos que eu escuto. 

São dois ruídos, cascata e cachoeira, 24 horas por dia, tremendamente irritante que me 

deixa, isso são 36 anos que eu sofro apesar da cirurgia que foi feita, esse resíduo não 

tem como remover. Mas coisas assim, eles estavam tentando fazer uma apuração 

formal. Me puseram na cadeira do dragão e começaram a fazer perguntas. E eles 

queriam saber quem tinha me colocado na Mercedes Bens, e eu tinha trabalhado em 

grandes firmas, Caterpillar, CBT, Cardinale, eu não precisava de ninguém me 

colocando na Mercedes. Eu era um oficial ferramenteiro fresador, oficial ferramenteiro, 

passei no teste muito difícil, e eu trabalhava como profissional mesmo. E eu fiquei 
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irritado com isso. E disse que ninguém tinha me colocado lá e me perguntaram quando 

eu tinha sido contratado, e eu disse, 25 de janeiro. Aí o oficial lá me deu uma porrada e 

disse, é feriado. E eu respondi, seu imbecil, é São Bernardo. Aí apanhei mais. São 

Bernardo, 25 de janeiro não é feriado. E aí o cidadão começou a me fazer perguntas e 

um dos anotadores que era moreno, como que o cara é? E racistamente apontou a 

tonalidade da pele do outro. E o outro xingou ele de filho da puta e ele bateu em mim. 

Então, a confusão era total e irrestrita lá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse cara, o tal do 

Capitão, você conseguiu levantar se ele era militar, esse cara que quis te pegar na ponta 

da costela, era militar? Você lembra o nome desse cara? Não era o cara do consulado 

americano, alguma coisa assim? Ele falava normal? Quem era esse cara que veio te dar 

porrada, alguma coisa assim?  

 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – No álbum do reconhecimento de tortura deve 

ser importante porque os torturadores o receberam com festa. Mas eu acho que era 

brasileiro, não percebi nenhum sotaque na voz dele. Ele tentou, como ele falou 

Comunista, eu ganho da Coca Cola, foi tentando me ridicularizar. Mas eu lembro 

perfeitamente quando ele me mandou levantar os braços e ele falou em português 

castiço, levanta os braços. Eu acho que não precisava dizer que ele, mas não precisava. 

Inclusive a equipe do Fleury (ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você, das pessoas que te 

torturaram você lembra do Longo, fala das pessoas que você reconheceu.  
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O SR. CELSO BRAMBILLA – O Longo não torturou, ele presenciou a tortura. 

As pessoas que nos torturaram a maioria não apareceu, inclusive esse delegado, nessa 

apuração do Edson Munhoti, eles colocaram a foto daquele delegado, lembra que eu 

falei que tentaram colocar a condição da pancadaria, que era o pessoal ligado ao Tuma e 

etc. eles colocaram a foto dele para quem sabe eu reconhecesse. Então, a questão da 

divisão era flagrante mesmo. Eu não tinha percebido ainda. Só depois analisando 

politicamente que eu pude ver. Mas os torturadores, o pessoal, eu não consegui 

identificar nenhuma na lista. Ao contrário. 

 

 

A SRA. – Eu reli ontem esse processo. Você identificou três torturadores e o 

delegado Luiz Valter Longo. Ou você identificou quatro torturadores e eu três. E eles 

foram identificados como pessoas que nem trabalharam na divisão de terroristas, ou 

seja, tem todo um pessoal identificado pelo Munhoti. Mas eles eram identificados por 

números. Eu não tive tempo, porque a quantidade de folhas é imensa nesse processo. E 

eu não sei se em algum lugar, em algum processo o Idibal Pivetta conseguiu o nome 

desses, mas foi um processo arquivado, mas foi inédito do ponto de vista, foi muito 

importante porque houve o reconhecimento em 77 dessas pessoas e enfim, tem os 

números e eu precisaria fazer uma pesquisa mais apurada para ver se o nome deles 

aparecem. Mas você reconheceu.  

 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Pessoal, faz tempo. Como a Márcia falou para 

vocês, eu tenho dificuldade nos nomes, o barulho na cabeça é intenso. Hoje como eu 

digo, eu uso defensivamente. Minha filha quando reclama de mim, eu digo que, 

continuo usando o barulho na cabeça. E se desaparecer e se eu continuar ranzinza como 

eu sou, como é que eu vou me desculpar? Então, enfim pessoal, a questão...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que você era assim antes 

do barulho. Obrigado, Celso.  

O Américo tem um pouco de convite do Merlino, eu não gosto de passar 

material para não dispersar do depoimento, mas tem um pouco de material do Merlino 

hoje à tarde e também tem sentença da Corte Interamericana pedindo a punição aos 

torturadores. Quem fala é o José Maria de Almeida.  

 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Minha voz não está muito boa. Me 

desculpem. Mas a Márcia na fala dela disse que o pessoal da inteligência do Dops, o 

pessoal na verdade não sabia da existência da liga operária. Eu também não. Houve um 

certo problema. Para vocês entenderem um pouco o processo, eu nasci no interior de 

São Paulo, em Santa Martina, é uma metrópole, deve ter hoje uns cinco mil habitantes. 

Mas vim para cá em 70. Em 71 eu comecei a trabalhar em fábrica. Eu estudava na 

escola à noite, trabalhava em fábrica e em 77 eu queria fazer o curso de engenharia, mas 

naquela época era engenharia de graça, só tinha o curso na USP, e era o dia inteiro. Aí 

eu não tinha como fazer porque eu tinha que trabalhar. Aí passei no vestibular da 

fundação Santo Andre para fazer um curso de matemática voltada à análise de sistemas. 

Na calada do curso que foi em 77 isso, eu acabei conhecendo pessoas que eram 

militantes da liga operária, mas que na verdade não me disseram isso. Quando souberam 

que eu trabalhava em fábrica me perguntaram se eu queria participar (ininteligível) 

como começou a tortura. Nós fomos colocados em uma cela juntos, a Márcia estava em 

outra cela. Me acordaram de madrugada eu acho que no segundo dia de prisão nossa, aí 

me levaram em uma cela que tinha um pouco de papel no chão que se não me engano 

tinham pego na casa do Celso, e tinha até uma revista daquela Abril, lembra que a Abril 

publicou uma série tempos atrás, chamada ‘Revoluções’? E o cara olhou aquele monte 

de papel e perguntou, o que é isso aí? Eu não sei. O cara me deu um tapa que eu fui 

parar lá do outro lado da sala. Foi quando mudou o tratamento. E a partir daí foram 

vários dias assim. Quanto mais eles me batiam e me perguntavam da liga operária e eu 

falava que não sabia, que liga operária é essa, vocês estão ficando doidos? Eles achavam 
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que eu estava tirando sarro da cara deles. E como é que era a tortura que era feita 

comigo, por exemplo? Eu ficava muito na cadeira do dragão, era choque. E o choque 

quando eles dão em uma boa em você, normal, é menos. Mas o pior é quando eles 

amarram você na cadeira do dragão, que eles amarram sua cabeça aqui. Começaram 

comigo assim, eles amarram a cabeça e você está nu. Aí me amarraram o fio nos dois 

dedões do pé. E rodaram a maquininha em uma boa. Eu achei que eles tinham me 

arrancado o dedão do pé, porque é uma dor muito forte. Você não sabe o que está 

acontecendo porque você não consegue ver. Aí depois de ver em quando você solta à 

cabeça então, quando eles passam o fio pelo corpo é aquilo, parece que está te rasgando. 

Eu sempre tive muito pelo no corpo, sobe aquele cheiro de cabelo queimado, mas se 

você está vendo, é mais fácil aturar. Se você não está vendo é mais complicado o 

problema do choque. Pau de arara. Eu me lembro, Celso, que eu ficava muito 

incomodado com a situação porque eles deixavam a gente muito tempo no pau de arara. 

No começo dói, aí depois com o tempo você não sente mais nada. Aí eles te jogam no 

chão. Aí eles começam a bater e todo mundo já deve ter passado pela experiência de 

quando a perna dorme, depois quando volta a circulação, dá uma pancada para ver. Aí 

eles pegam um pedaço de pau e batem em você quando volta a circulação do sangue. 

Então, era muito difícil, era muito dolorido. Agora, no Celso, além disso, ele era 

grandão. Nesse tempo que ele ficava pendurado, não ficava só a dor do momento e do 

espancamento quando voltava a circulação, afetou a musculatura da perna dele. Então, 

ele ficou com muita dificuldade de andar. Mas era o pau de arara dessa forma e a 

palmatória, que era o que eles faziam nos pés e nas mãos depois do pau de arara. Foi o 

que mais fizeram comigo. Eles na verdade pararam de me bater no dia que me levaram 

que estavam torturando a Márcia. Não sei quantos dias a gente estava naquela situação. 

Eu entrei na sala, foi outra cena que nunca mais vai sair da minha cabeça. A Márcia 

estava nua deitada no chão, com as pernas em cima de uma cadeira e o cara sentado em 

cima das pernas dela e eles botando uma barata na boca dela para que ela falasse as 

coisas. Eu acho que eles perceberam que de fato eu não sabia o que era liga operária 

quando nem naquela situação ali, ela falou da liga operária. E eu continuava dizendo 

que eu não sabia o que era liga operária, foi quando de fato eles perceberam que eu não 

sabia o que era liga operária. Mas aquilo me deu uma revolta (Pausa) muito grande. Eu 

não sabia o que estava acontecendo. Não sabia da liga operária. Sabia da luta nossa. Das 

coisas que a gente precisava mudar, das insatisfações que tinham. Mas se tem uma coisa 

que me faz decidir a fazer o que eu faço da minha vida até hoje foi àquela situação ali. 
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Aquilo que fizeram com a Márcia, com o Brambilla, o Brambilla passava pela Márcia, 

coitado. Quando estourou o tímpano dele. O problema do tímpano dele não foi só o 

telefone, porque se você dá o telefone e estoura o tímpano e opera na hora é possível 

operar. Eles deixaram ele sem nada. Sem nenhum remédio então, inflamou tanto que 

saiu um furúnculo aqui do lado do rosto dele. E só o que a gente conseguia, eu fiz 

amizade com um carcereiro que a gente chamava de Picadão.  

Picadão porque a comida que eles traziam para a gente todo dia era aquelas 

carnes cozidas meio azul já, com arroz e batata, então, a gente chamava ele de Picadão. 

E sendo o que era, era um agente da polícia naquela circunstancia lá, ele ficava olhando 

aquele negócio e uma vez ele pediu para a gente fazer um trabalho de escola para a filha 

dele. A filha dele era estudante, eu não sei o que ela estudava, mas deram um trabalho 

para ela que falava de política, essas coisas, aí levou para a gente e pediu para a gente 

fazer. Aí a gente vai conversando com o cara, nessa circunstância que a gente estava lá, 

a única assistência que nós tivemos para o Celso é que nós dávamos uma grana para o 

Picadão e ele comprava pelo menos analgésico, era o que a gente conseguia de remédio. 

O cara traficava analgésico para a gente para segurar um pouco a dor que ele estava 

sentindo, porque ele apanhou muito mais do que eu, e tinha esse problema do telefone 

no ouvido dele, da complicação física dele. E aí nós ficamos assim não sei quanto 

tempo, quando veio à denúncia do movimento fora, nós não sabíamos disso. Nós só 

viemos a saber disso depois. Quando veio a denúncia por parte do movimento estudantil 

a imprensa chamou o Governador de São Paulo e ele foi obrigado a reconhecer 

(ininteligível) aí ele foi obrigado a parar de bater porque ele tinha um prazo para 

apresentar a gente saudável e eles tinham que sumir com as marcas todas nesses oito 

dias. Aí todo dia era pomada nas marcas, e o que não conseguiram esconder foi o que 

fizeram com ele. O que eles fizeram com o Brambilla. Mas nesses oito dias toda hora 

você passava por uma revisão para ver se estava melhorando.  

Isso é o que aconteceu naqueles dias. As pessoas que fizeram isso, eu tenho um 

problema que eu não me lembro se eu era assim antes ou se foi depois, que é um 

problema da memória com os nomes. Eu tenho um problema grave. Me apresenta uma 

pessoa aqui e daqui 30 segundos eu não me lembro mais o nome dela. A não ser as 

pessoas com quem eu convivo todos os dias, senão eu não consigo guardar. Então, das 

pessoas que eu tive contato nessas sessões de tortura, na verdade são dois delegados, 

desses dois eu me lembro, o que era da delegacia de ordem política no Dops, que era 
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esse Munhoti que era responsável quando nós estávamos lá, e tinha o Longo que era da 

delegacia de ordem social. O chefe deles era o Fleury e depois era o Tuma. Esses caras 

presenciaram tudo isso. E haviam vários agentes. Mas hoje eu não conseguiria sequer 

olhando fotografias reconhecer, não sei se reconheceria se estivéssemos lá, porque é 

uma situação muito complicada, muito difícil. A brutalidade é muito grande, o grau de 

insegurança que a gente tem é muito grande naquela situação. Você não sabe o que vai 

acontecer, eu não tinha a mínima noção do que poderia ser as consequências daquilo ali. 

Eu estava muito revoltado. O que conseguiu me manter bem é que eu estava muito puto, 

mas muito puto com a situação. Em particular com a situação do Celso, da Márcia. A 

gente tem sempre a sensação de que estamos fazendo uma coisa errada, por isso estão 

me batendo. O maluco cantor, esses dias deu uma declaração aí que levou um corretivo. 

Eu estava naquela situação sem saber exatamente o que era a situação, preocupado, mas 

estava mais preocupado fundamentalmente com vocês. E qual é o rolo que tem esse, na 

medida em que pararam de torturar? Nós começamos a ter notícia de fora, eu acredito 

que para vocês também foi um alívio muito grande quando consegui falar com alguém 

de fora, saber o que estava acontecendo. Isso nos deu um pouco de segurança, e depois 

o Pivetta falou que ia vir aqui hoje, eu queria fazer um negócio de público porque eu 

quero que fique registrado, e vou fazer, Adriano Diogo. Um pouco antes de eu sair da 

cadeia, (ininteligível) aí falou, mas diz aí, eu contei o que estava acontecendo 

apavorado. Aí ele falou, um monte de encaminhamento, pode ficar tranquilo que eu vou 

fazer essas coisas todas. Aí no final da conversa, você pode deixar que você vai 

contratar um advogado. Aí nós falamos, mas Dr. e quanto é que custa esse negócio 

porque nós não temos muita grana não. E ele fala, o que é isso, gente? Não esquenta a 

cabeça com isso não. Vamos fazer esse negócio aqui e depois mais para frente à gente 

vê o que dá. Aquele negócio me deu um (Pausa) o Pivetta não é estrela. Ele não gosta de 

ficar aparecendo, mas dos advogados que apareceram naquela época, é a pessoa mais 

íntegra que eu conheço. É um dos seres humanos mais bonitos que tem no mundo.  

Para fazer só algumas considerações para terminar aqui.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. E aquela 

passagem revolucionária de você e o Pivetta? Aquele mergulho que vocês deram?  
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O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Isso foi em outra prisão. O que 

aconteceu? Eu fui preso em 77 nessa prisão nossa. Depois em 78, como diz o Celso, a 

gente era muito ousado, tinha mais ousadia que Juiz, a gente resolveu lançar o 

movimento para constituir um Partido Socialista legal no Brasil em 78, porque tinha 

uma constituição na imprensa, na reforma partidária, aquela coisa toda. E fizemos um 

encontro aberto e tinham mais de mil pessoas ali no Cambuci aqui em São Paulo, tinha 

bastante gente, imagina em 78 isso, gente. Saiu uma notinha no Estadão dizendo que ia 

ter a reunião. Imagina. Fizemos a reunião, aquela festa, tinha gente do país inteiro. No 

dia seguinte a polícia prendeu todo mundo do grupo.  

Todo mundo, tinha mapeado todo mundo. Eu não era da direção do grupo, mas 

eu paquerava uma menina, que era de uma casa que era da direção do grupo, o Jarrão. 

Aí eu fui à segunda feira de manha na casa dela, porque eu trabalhava à tarde, eu fui à 

uma e meia da manha na fábrica, estava trabalhando na Cofap nessa época. Cheguei lá e 

a polícia estava lá. Aí eu acabei ficando. Fiquei uns 13 dias na cadeia. Aí teve a greve 

de fome e tudo, mas eu saí. Saiu eu e o Oscar que estava preso comigo nessa época. 

Saímos os dois. Entre continuar a greve de fome na PUC e ir para tentar reorganizar as 

coisas no ABC, nós voltamos ao ABC para tentar reorganizar as coisas lá. Em 79 teve a 

primeira greve geral dos metalúrgicos no Estado de São Paulo. Eu militava na base do 

sindicato dos metalúrgicos de Santo Andre, mas eu sempre fui eleito de 78 em diante 

para comissão de salário, depois em 79 na greve geral. Nós montamos o comando de 

greve e eu era parte do comando geral de greve da categoria. Eu ficava no sindicato 

organizando as coisas. Tinha um grupo que ficava organizando as coisas, porque a gente 

começava as quatro da manha e o problema é que no curso da greve o Governo decretou 

intervenção e não avisou. O sindicato cercou de madrugada e o Governo decretou 

intervenção de manha. Nós estávamos todos dentro do sindicato. Os ativistas mais 

importantes do comando da greve estavam no sindicato. Foi clareando o dia e eles 

cercaram. Eu liguei para o Pivetta, e ele falou que eu não podia ser preso de novo. Fui 

preso em 77, se eu for preso agora, sei lá quanto tempo vão levar para te soltar. Você 

tem que dar um jeito de sair daí. Mas como vou sair daqui? Aí o Pivetta, vou para aí. No 

sindicato dos metalúrgicos de Santo Andre tem um negócio que chamava círculo dos 
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operários, que é uma organização que a igreja construiu em algumas regiões do país. 

Que não se mantinha no movimento, mas tinha uma posição mais agressiva. E era o 

único jeito de chegar ao prédio do sindicato. O Pivetta entrou nesse negócio, foi lá nos 

fundos, nós nos comunicamos por uma janela que tinha lá em cima do sindicato, aí ele 

subiu no telhado, subiu na caixa d’água para me pegar na janela para ver se a gente 

conseguia passar no cordão da polícia. Ele subiu na caixa d’água em cima da tampa. E 

isso já era umas oito, nove horas da manha porque a polícia cercou, mas não invadiu. Aí 

ele subiu na tampa da caixa d’água e ficou. Na hora que ele me pegou o peso aumentou, 

quebrou a tampa da caixa d’água e caiu os dois dentro da caixa d’água. Aí molhou todo 

mundo até a cintura e o que nós vamos fazer agora? Ele me deu o paletó dele, os óculos, 

a pasta, e nós saímos com a calça molhada, de paletó, passamos diante dos policiais e os 

caras não me reconheceram. Eu saí de lá assim. Ele me tirou de lá assim. Aí eu não 

fiquei preso em 79 não. Me piquei no mundo, fui parar dentro de uma igreja e fiquei lá. 

Eu estava de paletó. Os óculos combinando com a barba. Estava um negócio. Bonito eu 

não sei. Mas estava elegante. Então, eu devo muita coisa para o Pivetta, gente. Ele foi 

para todos nós, eu devo muita coisa a ele e muita gente também. Além de ser um 

excelente advogado.  

 

 

A SRA. – Um excelente advogado. Ele dava esse conforto pessoal. Se não fosse 

o Pivetta, todo mundo que estavam envolvidos na prisão e os familiares não teriam 

condições de suportarem da forma que suportaram. Tão positivamente tudo.  

 

 

O SR. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA – Então, eu queria só fazer uma 

consideração política que eu acho que nesse sentido Adriano Diogo, queria valorizar 

muito o esforço que você tem feito, a sua atuação aqui na Comissão da Verdade, da 

mesma forma que a Amelinha, os familiares de desaparecidos políticos tem feito há 

anos nesse país, eu falo isso aqui com sinceridade, eu queria dizer a vocês que hoje eu 

sou dirigente do PSTU e nós estamos em dívida com isso, o nosso Partido. Nós 

demoramos muito para entrar nessa briga, o nosso país demorou muito para entrar nessa 
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briga. Nesse sentido, os familiares de presos políticos cumpriram um papel solitário 

muitas vezes, mas muito importante para terem mantido vivo essa coisa desde o Tortura 

Nunca Mais até agora. Desaparecidos. Agora, acho que o país entrou tarde e a nossa 

organização política entrou tarde nisso. Quero dizer isso aqui de público para vocês, que 

é um reconhecimento que eu acho que é necessário. Agora, é muito importante isso que 

está sendo feito, não só o esforço da Comissão da Verdade aqui da Assembleia 

Legislativa, todo esse esforço que o Adriano Diogo tem feito. Nós temos tentado no 

limite que nós entramos nisso, no limite das nossas forças nós somos uma organização 

pequena, mas nós temos tentado ajudar em tudo que nós podemos nisso, mas o 

problema e que nós não estamos aqui tentando organizar coisas do passado, diante disso 

emociona quando fala, porque foi muito duro para todos nós. Mas o que foi para nós, foi 

para uma geração. Muita gente sofreu com isso. Muita gente que não foi presa, não foi 

torturada, mas tiveram familiares, amigos que passaram por essa situação. Era uma 

situação muito difícil porque lembrar o passado e prestar contas com o passado é 

fundamental para o futuro que a gente quer construir então, retomar esse debate, 

retomar a memória das coisas que ocorreram é muito importante para que a gente 

consiga construir uma massa crítica no Brasil em relação a muitas coisas que são muito 

importantes para o futuro que nós queremos construir. Primeiro, para que nunca mais 

tenha o que o povo brasileiro viveu naquele momento. A tortura, a repressão dos mortos 

que foram feitos naquele momento. Sabendo que há uma parcela da população que sofre 

até hoje. Senão os presos políticos, os presos comuns e ás vezes até coisas piores. Na 

cela nossa, eu não sei se você lembra em 77, tinha um menino, um garoto. Me marcou 

muito aquele menino. Ele devia ter uns 22 anos, e foi preso com uma sacola de armas. E 

não é que ele era da luta armada. Ele era assaltante de banco. Era de uma quadrilha que 

assaltava bancos e a polícia prendeu ele com aquelas armas. Acharam que ele era 

terrorista, mandaram o cara para o Dops, e o que fizeram com ele?  

Botaram ele no pau de arara, subiram em cima do joelho dele, pisotearam. 

Então, essa rótula que ele tem esmigalhou. Então, o garoto tinha 22 anos e quando nós 

chegamos, já fazia meses que tinha acontecido isso. Ele agarrava nas coisas, não 

conseguia firmar a perna mais. Então, ele ficava o tempo todo, coitado, falando daquilo, 

e falando que ia matar todo mundo que fez aquilo com ele, e isso tem até hoje, não é só 

naquele momento. Mas é muito importante criar essa massa crítica porque nós vamos 

viver enfrentamentos, a nossa luta era uma luta, o móvel concreto da nossa luta naquele 
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momento eram as liberdades democráticas. Mas nós somos uma organização que quer 

mudar esse país, que quer acabar com o privilégio das burguesias e essa luta está de pé, 

está aí. E no momento em que o povo brasileiro ameaçar de fato os privilégios da 

burguesia, vai vir de novo repressão, vai vir de novo à violência física que é em última 

instância o reasseguro que eles têm para manter os privilégios deles. E nós temos que 

ter uma massa crítica na população que possa fazer com que essa massa crítica, essa 

consciência, essa memória do passado seja o combustível para a luta, para evitar uma 

nova situação como essa. É importante também para uma outra razão, quem está 

acompanhando os manifestantes nesses dias, e a mídia explora muito isso porque a 

mídia é interessada, as manifestações que existe contra os Partidos que é feita. Eu estava 

falando para o Ivan que é progressivo o sentimento que a população em geral tem contra 

os Partidos políticos porque as notícias de Partidos políticos que a televisão passa todo 

dia, francamente, gente, não dá para não ter nojo disso.  

Então, há um consenso na massa, mas há organizações que conscientemente se 

utilizam desse atraso de consciência para fazer isso. Uma luta do povo contra os 

Partidos. Eu vi muito sem Partido, baixa bandeira. Eu estava batendo boca com um 

sujeito que se dizia anarquista, depois veio alguém me perguntar qual era a opinião do 

Partido em uma situação dessa e eu falei, eu já fui preso e torturado nesse país para que 

esse grupo anarquista tivesse o direito de estar aqui na rua se manifestando. E seria 

preso de novo e torturado de novo para defender essa mesma liberdade que eu estou 

defendendo aqui. Agora eu estou defendendo a minha. Quem quis acabar com esse país 

foi à ditadura militar. Quem está contra os Partidos está com saudade da ditadura. Eu 

não entendo que uma pessoa esteja contra os Partidos, mesmo que o que se tenha é uma 

merda, agora, eu não aceito esse autoritarismo burro, pode escrever, burro. Porque o 

autoritário quer que você concorde com a ideia dele. Esse aí não quer que eu concorde 

com a ideia dele. Ele não quer que eu defenda a minha ideia. Então, essa atividade 

consciente desses grupos contra os Partidos, ela carece entre outras coisas dessa 

memória, porque esses caras estão na rua hoje se manifestando porque algumas 

organizações lá atrás e alguns manifestantes deram a sua vida para quem estivesse aqui. 

Então, a memória é importante também para isso. Para que a gente eduque a nossa 

classe, a juventude que está aí hoje, porque a nossa luta não acabou. A ditadura caiu, 

mas a razão em última instância da nossa luta não era só derrubar a ditadura. Nós 

queremos acabar com a exploração do capital, acabar com essa pressão que a sociedade 
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exerce sobre as pessoas para que nós possamos viver em um país justo, livre e 

igualitário. E essa luta ainda está em curso. Nós temos muito chão para andar pela 

frente. Então, relembrar, puxar na memória, saudar as questões que a gente tem que 

saudar para que a gente tenha melhores forças e condições para seguir a nossa luta, para 

transformar esse país, Adriano. Então, eu queria parabenizar esse povo por essa luta que 

vocês estão fazendo, Amelinha, por todo esse povo que esteve nessa luta o tempo todo. 

Ivan, que eu acho que é um exemplo para todos nós. Desculpa aí e obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – José, antes deixa eu fazer 

um encaminhamento. O Waldo precisa falar antes para sair. Tudo bem?  Waldo, vem 

vindo para a mesa, fica do lado do Brambilla. Só quero falar uma coisa. Ontem à tarde 

nós tivemos uma baixa muito grande que o Claudio Fonteles pediu demissão em caráter 

irrevogável da Comissão da Verdade Nacional. É evidente que a gente não vai ficar 

interrompendo, mas foi uma baixa muito grande do setor mais progressista que tinha lá 

na Comissão. Então, eu também queria dizer que nós precisamos fazer uma conversa 

política sobre o que vai acontecer nesse país daqui para frente. E vocês têm sido os 

nossos companheiros organizados mais importantes. O trabalho do Mancha e do 

Américo em tentar manter essa ligação tem sido importantíssima. O Américo lá de 

Natal consegue amarrar internacionalmente, faz essa ligação com o exterior, com os 

juristas alemães, uma coisa importante. Então, vocês são a organização mais próxima 

que tem sensibilidade e capacidade, então, eu espero que até o fim desse depoimento 

alguém conte para nós como foi organizada a liga operária.  

 

 

O SR. – O Sr. Waldo não ia falar, deixa eu contar aqui. O Waldo é um dos três 

fundadores da nossa corrente aqui no Brasil.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A nota da Comissão. Não 

vamos quebrar.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva emitiu ontem uma nota sobre a saída do Claudio Fontelles da Comissão 

Nacional da Verdade e o teor da nota é o seguinte. A Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo “Rubens Paiva” fica apreensiva com o desligamento de Claudio Fonteles 

da Comissão Nacional da Verdade (CNV), pois entende que o momento é de trabalho e 

de união. Cláudio Fonteles realizou um trabalho de fundamental importância para a 

elucidação dos crimes da ditadura militar, que não pode ser paralisado por 

divergências internas à Comissão Nacional da Verdade. O trabalho realizado por 

Fonteles, baseado na exposição pública das descobertas feitas, é fundamental para que 

a população possa participar dos trabalhos da Comissão da Verdade. A Comissão da 

Verdade Rubens Paiva não acredita que a população deva ser privada da informação e 

que seja apenas informada do que foi levantado quando da apuração do relatório final. 

Se confirmado que o motivo de sua saída deu-se por divergências internas, será a 

demonstração que a democracia foi derrotada. Conclamamos os membros da Comissão 

Nacional da Verdade a ter serenidade, espírito público e visão histórica de sua 

importância para o futuro de nossas instituições democráticas. Pedimos que Cláudio 

Fonteles reveja sua decisão de renunciar ao seu mandato na Comissão Nacional da 

Verdade e que os demais membros da Comissão aceitem as divergências e pensem no 

país de forma mais ampla e generosa. 

Assinado, Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então pessoal, agora, só 

para organizar os tempos, vai falar o Waldo e o Dirceu, só que eles vão falar e vão sair. 

Então, antes de eles saírem nós vamos fazer uma foto com o pessoal que está aqui na 
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sala, todo mundo junto. E o rapaz do Diário Oficial, se ele pode voltar para fazer essa 

foto.  

 

 

O SR. JOSÉ MARIA ALMEIDA – E se alguém pode contar como foi 

organizada a liga operária, está ali o Waldo. Ele é um dos três fundadores da nossa 

corrente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Waldo, fala seu nome 

completo e fica a vontade para falar.  

 

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN - Meu nome é Waldo Mermelstein, eu sou 

um dos quatro companheiros que organizou a liga operária no Brasil. a gente militava 

no Chile na época do Allende, eu tinha 20 anos e depois do golpe, militava no 

movimento esquerda revolucionária no Chile e depois que ficou claro que a derrota 

estava consumada, a gente foi para a Argentina. No meio do caminho um dos 

companheiros do grupo original que formou a liga operária, o ponto de partida foi 

assassinado, o companheiro Túlio Quintiliano que eu particularmente não conheci. E 

nos encontramos na sede do Partido Socialista dos Trabalhadores, uma das correntes da 

4ª Internacional naquele momento. E resolvemos organizar sobre a inspiração dos 

companheiros do PST a liga operária para não estender nós fizemos uma caracterização 

de que haveria uma mudança no país, haveria uma abertura no país, haveria mais 

condições de militância e resolvemos ir contra a opinião dos companheiros argentinos 

que achava que era temerário, e fomos organizar o trabalho. Eu fui o primeiro a voltar, 

porque eu não tinha a não ser na militância do diretório estudantil do Rio Grande do Sul 

eu não tinha nenhuma, enfim, não tinha maior vinculação e voltamos para São Paulo, 

eram três cariocas e um gaucho, a Maria José da Silva Lourenço, a Valderes Duarte, 
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Jorge Pinheiro, três cariocas e eu sou gaucho, voltamos para São Paulo e começamos a 

organizar o trabalho baseados no movimento estudantil. Tivemos a sorte das nossas 

opiniões terem fundamento na realidade. Começou uma organização do movimento 

estudantil e da luta pelos direitos democráticos de 74, as prisões da USP, comitê de 

defesa dos presos políticos e etc. e começamos a fazer o trabalho e ao mesmo tempo 

começamos a fazer o movimento no comitê operário com muito pouca gente. Não por 

nenhuma orientação, eu trabalhava na Petroquímica União, procurei emprego, fiz uma 

seleção pública para entrar na Petroquímica União, nem sabia que eu ia trabalhar como 

operário, eu pensava que era operador de computadores. Eu lembro que eu cheguei na 

porta da fábrica e perguntei, onde estão os computadores que a gente vai operar? O peão 

mostrou assim, são essas torres aí meu. Essa é a verdade.  

E a gente, eu estou contando isso, eu não quero encompridar o depoimento 

fundamental dos companheiros que sofreram, mas foi através do trabalho na fábrica 

química que eu conheci uma das figuras muito importantes, um dos dois operários que 

foram a USP para levantar a estudantada pelo motivo da prisão dos companheiros que 

era o velho Pacheco. Zé Maria deve conhecer melhor a história dele. Eu conheci através 

de uma oposição química que a gente começou a organizar, depois eu fui demitido 

através da Petroquímica, por razoes, por ter falado na assembleia, creio que o pelego me 

denunciou, eu não tenho como provar isso. A única coisa que eu fiz foi escrever um 

artigo para o Jornal do Sindicato na época denunciando um acidente que tinha quebrado 

a perna de um companheiro. Explodiu um tanque, um companheiro da sessão que eu 

trabalhava foi vitimado, era um cearense que tinha com todo o entusiasmo ganhar a vida 

aqui em São Paulo. Eu não assinei evidentemente, mas não era muito difícil que 

ligassem as coisas. Eu tentei recuperar para entregar no processo que a gente tenha na 

Comissão de Anistia os fatos, mas o arquivo do Sindicato dos Químicos foi queimado, 

tentei falar com uma pessoa que teria o arquivo, mas ele não se dispôs a, eu liguei para o 

sindicato, me disseram o que tinha acontecido, foram muito solícitos os químicos do 

ABC, mas essa pessoa disse que uma pessoa tinha o arquivo, mas ele não me deu cópia, 

nem procurou, nem me deu chance de procurar. Não era difícil, era um jornal que 

aparecia uma vez por semana no máximo, e era fácil de procurar antes de 75, eu conheci 

dois ou três companheiros mais e nos organizamos para realizar a Comissão.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Petroquímica aqui em 

São Paulo.   

 

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Sim, em Mauá, Capuava. Eu entrei em 

julho de 74 e fui demitido em maio de 76. E depois trabalhei dois meses na Atlas 

Indústrias Químicas e aí me demiti por orientação da organização e me tornei 

profissional político. E como profissional eu pertencia à direção da organização, eu era 

o mais jovem, eu tinha uma distância bastante grande a época com os demais 

companheiros. Com a prisão dos camaradas que eram a Maria José e o Arnaldo 

(ininteligível) e esse não é o tema da discussão aqui, mas nos dá a certeza de que é 

preciso seguir a frente com esse processo. Eu entendo essas sessões, essa sessão e se 

houver outras, como parte do processo de recuperação da memória e preparação para os 

passos seguintes, se existe memória existe verdade, e se existe verdade tem que haver 

apuração e punição. Isso é obvio. Estamos atrasados, mas se a coisa que não prescreve, 

assassinato, estupro e tortura. Era isso que eu tinha para dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta antes de você se retirar. Nós vamos fazer a foto já. Antes da foto eu só queria 

fazer uma pergunta, como vocês lá no Rio Grande do Sul e a carta que foi lida foi 

publicada pelo jornal Versus, aquele companheiro Marcos Faerman que morreu aqui em 

São Paulo...  

 

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Eu não o conheci pessoalmente.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês formaram o 

Versus, não foi? 

 

 

O SR. WALDO MERMELSTEIN – Nós entramos para participar no Versus. 

O Versus já estava formado pelo Marcão. Nós ganhamos alguns companheiros que 

eram ligados ao Versus, o Matiko, por exemplo, Omar de Barros Filho que está em 

Porto Alegre, está fácil de achar. Nós entramos em um... Ele era um dos companheiros 

que a gente ganhou politicamente que já estava no Versus.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. É que nós vamos 

fazer uma especial sobre a imprensa alternativa da época. Vamos fazer a foto então. 

Mancha, você reúne a velha guarda para fazer a foto. Precisava depois fazer uma 

legenda. É com vocês.  

(legenda da foto – Armando Pereira Junior, Carlos Alberto Batistella, Paulo 

Pazim, Américo Gomes, Ronaldo Almeida, Luiz Carlos Prates – Mancha – Zé Maria, 

Márcia Bassetto Paes, Alexandre Carvalho Leme, Waldo Mermelstein, Dirceu 

Travesso, Valério Arcari, Cipó, Celso Brambilla, Lilian Irene Queiroz).  

Pessoal, eu sei que vocês têm várias origens, vários agrupamentos, mas hoje a 

tarde era importante dar uma força lá no Merlino. Muito obrigado. Vamos continuar. 

Dirceu, agora é sua vez. Ou é o Ronaldo? 

Dirceu, dá uma palavrinha antes de você sair. Eu sei que o companheiro está 

aqui há horas, mas senta aqui ao lado. Mancha, dá uma outra cadeira. Zé, fica na mesa 

para não perder a imagem enquanto o Dirceu fala.  
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O SR. DIRCEU TRAVESSO – Um rápido, que eu acho que aqui o 

fundamental é o depoimento desses companheiros que marcam a nossa história.  

Do ponto de vista pessoal esses fatos para mim foram absolutamente decisivos e 

marcantes. Eu tinha vindo da maior, depois de Santa Albertina que é uma metrópole, 

Flórida Paulista que é uma megalópole no interior de São Paulo, a humanidade ainda 

não reconheceu, mas vai reconhecer. E eu tinha vindo em 77 fazer cursinho normal da 

época para estudar, para ser Doutor engenheiro. Estudava no Anglo e um belo dia eu 

fiquei sabendo que ia ter uma passeata. E parece que a característica nossa era ter muita 

audácia e pouco juízo. Eu me lembro me levantando na sala de exatas do Anglo e 

chamando os colegas para a passeata que ia ter em 77. Sem entender absolutamente 

nada. Eu não estava na primeira, aquela que (ininteligível) participo das manifestações 

sem saber para ser sincero, eu não sabia exatamente o que queria dizer Constituinte, 

anistia. Eu tinha 17 anos de idade, ao chegar do interior ‘inocente, puro e besta’ e todo o 

sentimento antiditadura, participo das manifestações, eu não sei o que acontece, a 

primeira passeata, o meu primo que fazia arquitetura e que para mim era referência que 

me leva. Na primeira bomba o desgraçado fugiu. Eu brinco com ele. Até hoje ele está 

correndo e ele diz, e você gostou do cheiro de gás, você ficou e nunca mais saiu. 

Um pouco essa dinâmica pessoal, eu julho eu passo, participo das manifestações 

e entro na Universidade de São Carlos, e chego em São Carlos com o clima do que 

estava acontecendo e então começa, tenho contato com a liga operária. A mobilização e 

a militância organizada e começo a entender politicamente o que está acontecendo no 

país, e o que eu tinha vivenciado. O porquê eu estava correndo de cavalo, o que estava 

acontecendo. Logo na sequência conquisto a libertação dos camaradas. Brambilla chega 

com a idade, à gente vai perdendo um pouco a elasticidade, vai ficando mais... Tive o 

prazer de conhecer pessoalmente e conviver com o Brambilla, com o Zé, com o 

(ininteligível), que são exemplos da trajetória da nossa organização. O que aconteceu 

com eles com a militância política, a tortura, o processo e o pano de fundo, porque nós 

estamos tratando da história do país, a resistência heroica que eles travaram sem saber o 

que estava acontecendo, mas confiando em análise em uma caracterização. Isso é 

decisivo para a gente poder hoje buscar entender o que estava acontecendo a as 

respostas para esse processo, fantástico. Com muitas contradições, mas fantástico. 

Porque o que eles viveram da tortura e tiveram a crença de segurar o que seguraram, do 

lado de fora havia uma polêmica do movimento. A primeira manifestação que sai de 
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dentro da USP eu não estava, mas era um debate, havia ou não havia condições, qual era 

a realidade. E os setores majoritários da esquerda diziam não. Aqui ainda a resistência 

democrática, lembrar que as últimas, Herzog, Manoel Fiel Filho tinham sido ainda 

manifestações de praça, dentro da igreja, eu estou resgatando esse aspecto político 

porque são debates que tem a ver com o que foi dito aqui, não para que nós façamos 

disso o centro da polemica, o inverso, para que nós reconstruamos a história de cada 

militante. Eu tive oportunidade quando fui em Brasília em audiência, e ás vezes a gente 

fica, dá desespero. Eu fiquei sabendo ali da greve dos trabalhadores que construíram a 

Anchieta, pela figura que estava, uma das figuras, que eram 20 pessoas que estavam 

fazendo o movimento, que era militante do PC e que ao construir a Anchieta, organizou 

uma paralisação e uma greve. Eu fiquei sabendo de um funcionário público do interior 

do nordeste como foi ter seguido a sua militância, sua vida, e esse, desculpa por dizer 

dessa maneira, mas evidentemente não é por uma concepção política, mas uma tentativa 

de detalhar elementos da realidade, prova e documento, e por sorte uma das advogadas 

com mais visão pediu o adiamento da decisão, mas a tendência era votar contra a 

possibilidade de um militante de décadas do PC do nordeste, que militou por cidades do 

interior do nordeste, e essa figura eu tive oportunidade de resgatar, de saber e conhecer 

alguns elementos por esse processo que está aqui.  

Então, mais do que contar, eu acho que a combinação do que nós estamos vendo 

aqui agora, da nossa presença aqui e o que está acontecendo lá fora, o que eu aprendi 

nesse momento é que de mais, com o Celso, Márcia e Zé, é que cada momento de 

dificuldade por mais impressionante que a gente pode estar, as possibilidades são 

imensas.  

Acreditar na capacidade de organização e mudança dos trabalhadores e 

fundamentalmente a partir daí, o nosso cérebro, e utilizando a ferramenta da capacidade 

coletiva de análise. Só a construção coletiva. Não há indivíduo capaz de entender nem 

de transformar. E por isso, como dizia o Zé, defender os Partidos com tranquilidade e 

calma porque nós estamos dialogando com gente que está fazendo algo absolutamente 

fantástico e que tem uma reação ante os Partidos justa, historicamente falando diante 

das experiências que tem. Com conclusões influenciada pela concepção liberal, que vai 

para outro lado. Vai para o individualismo absoluto e nega o processo coletivo. Esse é o 

nosso papel. Tudo isso que eu estou falando, eu queria terminar aqui para não me 

alongar, digo para vocês, os três que estão aqui são exemplos, mais do que exemplos, 
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figura decisivas. Com o Brambilla convivi em São Carlos e depois moramos juntos aqui 

em São Paulo. Com o Zé a militância de décadas. A Márcia, momento importante de 

militância no início dos anos 80. A casa na Cardeal Arcoverde, (ininteligível) vocês 

foram figuras e do ponto de vista pessoal, se eu tenho a convicção de ter dedicado a 

minha vida a militância para transformação social, para essa lógica do coletivo e da 

solidariedade, da igualdade aonde o ser humano possa de fato se reconhecer como tal 

em cada um e em todos, é porque eu tive oportunidade de conviver com vocês. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ronaldo.  

 

 

O SR. RONALDO ALMEIDA – Boa tarde. Eu nem vim para fazer depoimento 

nenhum. Eu vim para assistir o depoimento da Márcia, do Brambilla e do Zé. Mas já 

que eu fui jogado na mesa, eu só queria dizer o seguinte, em primeiro lugar é o trabalho 

da Comissão da Verdade. Eu acho que isso é fundamental. Não é a toa, quando a nossa 

Polícia Militar se enfrentou covardemente com os manifestantes na semana passada, 

tenha uma razão de ser. Esse país nunca pôs no banco dos réus um torturador. Essa, 

tudo que faz a Polícia Militar seja ela a Polícia Militar ou a Polícia Civil que ambas são 

militarizadas, se deve a impunidade da tortura nesse país, não é só da nossa última 

ditadura, mas também desde sempre. Para mim, esse é o grande trabalho da Comissão 

da Verdade e digo que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo presidida pelo 

Deputado Adriano Diogo tem tido um trabalho memorável. Tem acompanhado, e aí nós 

temos duas figuras fantásticas que sofreram o peso da ditadura que é a Amelinha Teles e 

o Ivan Seixas que tem contribuído muito e levado isso a frente. E eu acho, porque ás 

vezes há uma tendência muito grande em primeiro lugar de se metrificar a tortura ou a 

tortura, seja ela física e psicológica, e o próprio torturado, a própria pessoa que sofre a 

tortura e maus tratos, demora anos para escapar. Eu e minha mulher só viemos a 

conversar sobre o que ela passou na prisão há poucos anos atrás. E é muito engraçado 

isso porque depois eu vou falar um pouquinho dessa história da liga operária, mas eu 
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não fui preso em 77. Em 77 eu fui para a clandestinidade onde eu fiquei até que se 

resolvesse esse processo todo. Eu fui preso em 78, e em 78 eu e o Marquinhos, eu 

esqueci o sobrenome dele, era um rapaz muito novo, fomos presos (ininteligível), mas a 

direção me entregou para o Dops. Eu me lembro que na época a gente discutiu, fez uma 

organização um pouco melhor se o que era melhor era eu me entregar, se eu ia prestar 

depoimento do Dops ou não. Quer dizer, havia o risco se eu não fosse. Então, acabou se 

decidindo que eu fosse. Eu tinha uma cara muito de menino. Mas quando eu voltei para 

a escola eu me lembro, não consigo marcar muito o nome dele, se era Amilcar ou 

Aníbal o diretor financeiro, administrativo e financeiro da fundação escola de sociologia 

e política em São Paulo. Ele no pátio falou: Olha Ronaldo, agora a gente só te entregou 

para depoimento, a próxima vez você vai ver o que acontece. Então, ali eu já estava em 

um processo um pouco de pro USP para ir para a faculdade de história da USP e eu 

acabei indo. Mas havia uma ameaça clara. Dentro das faculdades havia a ameaça dentro 

das próprias direções, a ameaça dos estudantes. Em alguns casos, como foi o caso da 

Ana Kucinski foi praticamente entrega-la para a morte. E outros poderiam chegar muito 

perto disso.  

Então, eu penso que nesse sentido eu acho que é muito importante o PSTU 

abraçar essa causa, e eu acho que nós, as pessoas que viveram mais essa época, os anos 

da militância entre os anos 70, eu acho que tem de certa forma até um dever de 

encampar a Comissão da Verdade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Márcia, uma palavrinha.  

 

 

A SRA. MÁRCIA BASSETTO – Bem, minha conclusão, minha fala aqui em 

último respeito é uma lembrança que foi dada aqui pelo Deputado Adriano Diogo que a 

Amelinha está e outras companheiras sempre estão muito envolvidas em organizações 

feministas e o olhar feminista em relação ao que as mulheres sofreram em particular. Eu 

sou absolutamente solidária aos grupos, e na verdade a tortura do homem é tão ruim 
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quanto à da mulher. Mas a humilhação que nós passamos, que a mulher passa por ser 

mulher, é indescritível. As ameaças de estupro grupal, os choques na vagina, enfim, 

quando eles achavam ainda que nós éramos noivos, namorados e tal, as torturas que 

faziam conosco juntas, e a humilhação que faziam com que eu sofresse, é indescritível, 

tem coisas que são inomináveis, não bastava eu estar na condição de presas e torturadas. 

A condição de mulher já levava também a condição da humilhação. Essa cena que o Zé 

contou quando ele me viu no chão com as pernas em cima de uma cadeira, eu tinha 

apagado da minha memória. Quando o Zé foi minha testemunha em um dos processos 

que eu estou levando contra a União por danos físicos e morais, o Zé lembrou e essa 

cena voltou a minha cabeça. A mim foi um bloqueio total. Aquela condição que eu 

estava de nua, humilhada, gente em cima de mim e com bicho, barata e eles me 

chamavam de concubina, amasiada para degradar, é uma coisa que a gente precisa de 

uma defesa muito grande para daí um tempo poder elaborar e falar. Porque tem coisas 

que são inomináveis. Isso, é muito importante mesmo nós mulheres, a gente ter sempre 

que falar sobre isso. A gente ter isso muito claro. Enfim, eu acho que isso só corrobora a 

necessidade da Comissão da Verdade de levantar, vir com essa questão à tona para que 

a sociedade pare de torturar, porque continua torturando, assim como o Zé falou, quem 

é preso hoje não é tratado com pão de ló na prisão não. É tratado como nós presos 

políticos éramos tratados. Da mesma forma. E eu acho que essa punição aos 

torturadores é fundamental.  

Eu tive dias de dor de estomago quando eu li na revista Carta Capital que o Sr. 

Romeu Tuma foi um exemplar servidor do Estado. Eu tive dor de estomago porque esse 

Sr. era diretor do Dops da época em que nós fomos presos e na época em que nós 

sofremos todas essas torturas. Era um departamento não muito grande, com um 

contingente de gente razoável. Era impossível esse Sr. não saber o que estava 

acontecendo lá. O Sr. Sergio Paranhos Fleury era subordinado a ele. E ele chefiava o 

grupo do delegado Luiz Valter Longo que era o cara que comandava a equipe de tortura. 

Então, aquele momento que eu li aquilo na Carta Capital foi muito revoltante, porque se 

essa história não é reescrita, esse Sr. que já tinha sido eleito Senador e estava lá como 

representante do povo brasileiro, ele passa para a história, para os futuros historiadores 

como um cara que foi muito bacana. Ele estava lá como pesquisador e era pau mandado 

do resto que era gente ruim, mas ele era bacana. E não se trata disso. Então, foi histórico 

a conquista da família Teles em relação ao torturador Ustra, e eu acho importantíssimo, 
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eu e o Ronaldo estamos com vários processos contra a União e o Estado de São Paulo e 

um deles eu fui muito incentivada por Janaina Teles que foi uma figura muito 

importante para dar cabo de tudo isso, a levar uma figura importante que nós 

nominalmente pegando pessoas. E eu conto com o apoio mais uma vez dos 

companheiros, que foram meus companheiros na época de militância. Tenho certeza 

que sem eles a gente não teria saído vivo de lá e eu acho que essa luta é nossa, aí de 

botar essa gente na cadeia. Não dá mais. Um país que sofreu o modo de colonização que 

nós sofremos, que teve um modo de escravização que fez sua riqueza com sangue não 

pode mais uma vez virar essa página da história e achar que está tudo bacana e que nós 

nos contentamos com aquela anistia que foi dada. É isso gente. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, vem para a mesa ao 

lado do Ronaldo. Ronaldo, eu queria te falar uma coisa, esse negócio da família 

Kucinski, do Bernardo, da Ana Rosa e do Wilson, cada vez que a gente mexe nisso o 

negócio piora de uma forma, você não tem ideia. Até pedi uma relação dos Professores 

de química da USP, o Professor Bechara que foi anistiado, porque o diretor da 

faculdade e aquela douta Congregação estão fazendo uma confusão que em vez de o 

negócio diminuir, cada vez aumenta a confusão. E eles estão mexendo com coisa que 

eles não sabem com o que estão mexendo e além daquele relatório da Marinha que o 

Ivan revelou dizendo, imagina vocês, que a Marinha justifica a interdição –e eles não 

usam a palavra morte – da Ana Rosa, dizendo que ela era um agente duplo do Mossad e 

da Cia, e que seu irmão a época trabalhava na BBC e ela passava informações do 

programa nuclear brasileiro. A Ana Rosa Kucinski, aquela moça Professora da química, 

no relatório da Marinha aparece que ela era um agente duplo do Mossad e da Cia. 

Valério, espera um pouquinho. Nós queríamos que você falasse um minutinho. Eu sei 

que você não viveu esse período, mas você é uma pessoa muito importante só para 

concluir, nós só queremos uma saudação para registrar sua presença aqui hoje. Mas 

vamos indo porque a sessão está muito longa, você queria falar alguma coisa sobre isso 

e sobre o CRP. E aí Valério vem para a mesa para fazer uma saudação. Ivan, com a 

palavra.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria agregar a fala do Ronaldo aqui que hoje 

às 19 horas está sendo implantada e instalada a Comissão da Verdade da FESP, 

Fundação Escola de Sociologia e Política e o depoimento que ele acaba de dar aqui do 

diretor da faculdade ameaçou, quer dizer, era parte integrante da fundação, parte 

integrante do esquema de repressão, ele é fundamental principalmente quando a gente 

sabe que a escola de sociologia e política foi instrumento, foi base para o CCC. Lá 

estudou o Capitão Charles Chandler é instrutor de torturas que depois foi jussado pela 

VPR e lá era a base do CCC que era prova junto com o pessoal do Mackenzie. Então, 

esse depoimento é fundamental. Hoje à tarde teremos um depoimento para história, para 

inaugurar o CAHIS com o nome do Merlino e eu vou (ininteligível) que o depoimento 

dele é fundamental nesse momento porque aí a gente tem uma participação com nome e 

sobrenome na fundamentação do esquema da sociologia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Valério Arcari.  

 

 

O SR. VALÉRIO ARCARY – Eu não esperava fazer um pequeno depoimento 

para a história. Foi extraordinário ouvi-los, não vou dizer mais nada. Fiquei muito 

emocionado. Posso dizer que em 1977 e eu estava em Lisboa, vivia em Lisboa, eu tinha 

me unido a 4ª Internacional em 1973 na França, na liga revolucionária. Militava no 

mesmo núcleo com a Ângela de Merlino, e com Michel Luvi que ainda está vivo. Eu 

abandonei a Universidade de Paris, abandonei os estudos, fui para Portugal para viver a 

experiência da revolução portuguesa e em 77 nós organizamos a campanha de 

(ininteligível). Foi a minha primeira ação política vinculada a uma organização 

revolucionária brasileira. Até então a minha militância tinha sido ou na França ou em 

Portugal. E como eu vivia há 12 anos fora do país, a minha família saiu do país em 74, a 

minha identidade e a do meu irmão, nós éramos crianças quando saímos em 66, ele 

tinha oito anos e eu tinha nove anos, nós fomos formados no exterior falando outras 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



40 
 

línguas, vivendo outras culturas, mas nós conseguimos manter, eu um pouco mais que o 

meu irmão, a identidade com o Brasil e em grande medida a existência da liga operária 

foi uma das razoes fundamentais pelas quais em 1978 eu decidi voltar ao Brasil. de 

alguma maneira aquela ida a Assembleia da República com a decisão, portanto, 

fundamental portuguesa de exigir a libertação dos presos foi o meu ato militante como 

brasileiro, o meu primeiro ato.  

É isso. Obrigado.  

Vocês vão me desculpar. Eu realmente tenho que dar prova aos alunos e se eu 

não aparecer eles vão me matar porque é final do semestre e eles já estão sofrendo por 

antecedência porque eu tenho fama de mau.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Valério. 

Brambilla, quer fazer uma fala de encerramento? Aí nós vamos para a conclusão e o 

Mancha quer falar também. Mancha, vem para a mesa.   

 

 

O SR. CELSO BRAMBILLA – Eu queria recuperar uma expressão que o 

Deputado Adriano Diogo, ele falou que eu fui um dos mais torturados. Eu não tenho 

dúvida nenhuma e agora eu me emociono mesmo, de que a Márcia foi a mais humilhada 

e passou pelas maiores humilhações e sofrimentos de nós três. E isso, quem me fez 

resgatar foi (ininteligível) eu tive a honra de conversar com ele e quando ele perguntou 

das nossas prisões, ele falou, você era direção? E eu falei, nenhum de nós três éramos 

direção. O Zé Maria nem contatado tinha sido. Porque a obrigação da direção era 

chamar para si a atenção, e isso me falhou. Me falhou inclusive naquele momento em 

que eu apliquei choque na Márcia segurando com as duas mãos. Eu não era uma 

direção. Então, uma das coisas que eu deveria ter chamado para mim acabou sobrando 

para a Márcia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de apesar de dizer que eu fui o mais 

torturado, quem padeceu mais sem dúvida nenhuma e na condição de mulher, foi a 

Márcia. Não tenho dúvida nenhuma.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falando ninguém acredita 

que aconteceu isso. Mancha.  

 

 

O SR. LUIZ CARLOS PRATES – A manha de hoje foi uma manha bastante 

importante, histórica. Eu acho que os três depoentes de hoje, os quatro como símbolo da 

luta da liga operária, depois convergência, PST, e agradecer a todos e todas que vieram 

nesse ato, nesse depoimento. E particularmente mais uma vez a Amelinha, Adriano 

Diogo, Ivan que propiciou a gente a poder organizar aqui essa atividade. Obviamente eu 

acho que já se falaram por todos. Como disse o Zé Maria, nós que estamos hoje no 

PSTU temos uma dívida que nós estamos buscando correr atrás dessa dívida com a 

história inclusive. Nesse sentido a Márcia eu acho que nos ensinou um caminho. Tem 

sido o resgate a essa memória. E todo o depoimento que nós fizemos aqui acho que 

expressou isso. E eu queria para ser mais justo com a história, porque o Brambilla há 

muito tempo que a gente não discute política, não fala de política com o Brambilla. E 

sinceramente eu tinha dúvida, eu não sabia se o Brambilla viria para essa sessão. 

Inclusive eu mandei um email para a Márcia ontem perguntando se o Brambilla estava 

confirmado para essa sessão? Sei lá, talvez ele não goste de falar sobre o tema ou 

porque foi uma marca profunda na vida dele ou porque ele é muito humilde. Mas o 

Brambilla é um símbolo da luta democrática nesse país, um símbolo da luta operária e 

um símbolo da luta estudantil porque talvez ele não goste de contar essa história, mas o 

Brambilla foi Presidente do DCE da Universidade Federal de São Carlos em 1975, ele 

construiu o DCE Livre. E organizou a primeira greve também em 1975 quando não se 

podia falar em greve de estudante. Foi uma greve se não me falha a memória para um 

restaurante, foram 30 dias de greve. Aliás, foi à primeira manifestação que eu participei. 

Eu participei ouvindo o comando de greve sem saber o que o pessoal estava falando. 

Mas o Brambilla era nosso diligente. E depois ele organizou na cidade de São Carlos a 

liga operária e também quando nós entramos no Partido, nós entramos em um grupo de 

10 e está aqui o Ronaldo que fez a proeza de ganhar dois grupos, ganhou a oposição 
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(ininteligível) eu não canso de repetir, a época era para todos que lutaram contra o 

regime militar, seja ele pegando em armas ou não. Era para todos, não só anistia para os 

militares, isso jamais foi uma reivindicação de qualquer setor social, até porque os 

militares jamais admitiriam que existia a tortura, então, não tinha o porquê se pedir 

anistia para eles mesmos. Não existia tortura para eles. Então, esse movimento que 

detonou em 1977 e foi o que fez com que acabasse ou diminuísse as torturas no país. 

Como disse a Márcia, talvez foi a última mulher a ser torturada. E depois, como eu 

estava falando com o Américo, em São Paulo foram os últimos. E inclusive depois da 

convergência de 78 os presos aqui estavam presos, foram presos por lutar abertamente 

para organizar um Partido político, não foi nada mais que isso. Era inclusive para aceitar 

as regras do regime e a regra para poder criar um Partido político e essa regra que estava 

sendo seguida pelos membros da convergência que foram presos, mas como eles 

mesmos dizem na sua carta, já não foram mais torturados porque esse movimento de 77 

marcou uma história, marcou uma virada que foi é tão importante relembrar esse 

momento aqui.  Eu queria dar esse depoimento para falar do Brambilla, porque para 

nós, independente dos últimos 20 ou 30 anos poucas vezes a gente se encontra na 

política e ele é um símbolo nessa organização. Ele foi um símbolo da resistência 

democrática, um símbolo da luta dos trabalhadores e para nós do PSTU, foi um símbolo 

de resistência e nós vamos sempre assim como nós reivindicamos o papel de todos os 

dirigentes. E por último as tarefas políticas que para nós são colocadas. Então, está 

colocada a tarefa política de estar à frente pela punição, nós queremos a punição dos 

torturadores, e por isso que nós estamos participando de várias atividades que tenham 

esse objetivo, e também a convergência que combateu várias vezes o regime militar e 

talvez agora seja a única que não seja reconhecida como a única combatente do regime 

militar. Nós queremos essa reparação. É necessário porque ela cumpriu um papel e 

talvez um papel de destaque porque foi dito aqui autocriticamente pelo Zé por culpa 

nossa mesmo de não ter colocado desde o início esse debate, e por ser a única 

organização que talvez até o momento não tenha sido reparada. E nós queremos que 

haja reparação, haja justiça para que a gente possa passar a história a limpo e 

principalmente impedir que esses fatos continuem a ocorrer.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Mancha, nós temos 

que fazer a retrospectiva de São José dos Campos. Então, deixa só eu concluir olhando 

para o Brambilla. Américo, você que é a agenda da revolução, vamos lá. Hoje que horas 

é o negócio da sociologia? Fundação da Comissão da Verdade da sociologia e política 

às 19 horas. Fundação, negócio da reparação do centro de história do Merlino, 18 horas. 

Américo, tem um negócio que é importante para vocês que são advogados, que está 

saindo um filme que é um julgamento simulado da Lei da Anistia pegando o caso da 

Soledad Viedma da morte (ininteligível) e dia oito de julho na Faculdade de Direito de 

São Francisco vai ter a gravação de um tribunal simulado pelo Maurício Ribeiro Lopes 

e outros juristas que vão fazer um tribunal simulado sobre a Lei da Anistia. Com o 

pretexto de julgar o caso Orestes, que é um personagem da mitologia grega para simular 

a Lei da Anistia. Então, você que é um cara que consegue articular nacionalmente essa 

agenda da resistência, dia oito de julho às 19 horas no salão nobre. Então, eu queria 

agradecer a todos. Foi muito importante à vinda de todos. Vocês dois, foi muito 

importante o Zé Maria ter falado, o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, o Zé 

Maria quer tratar uma agenda de repressão dos trabalhadores rurais pela Comissão de 

Direitos Humanos.  

Então, eu falei isso outro dia e vou falar só essa frase, não vou esticar mais. 

Aquele dia que aquele rapaz que era da pastoral operária lá de São Carlos, que era da 

CUT, não é do PSTU, ele tentou me fazer um trança pé porque ele me conhece há 40 

anos e ele quis contar piadinha. Eu até deixei barato naquela hora. Ele começou a falar 

de Palocci e tal, todas aquelas coisas desagradáveis e depois ele veio miando no 

microfone falar que ele estava apoiando e tal. Então, quero dizer o seguinte, são muitas 

coisas que nos separam. E poucas as que nos unem. Então, se a gente conseguir 

trabalhar com os pontos de tangencia que nos unem, a gente dá uma contribuição 

enorme, nós não conseguimos ainda ter agenda aqui para fazer a sessão do Olavo 

Hansen depois daquela audiência que tivemos. E eu peço a contribuição de vocês para a 

gente fazer um ato do Olavo Hansen forte aqui na Comissão da Verdade. O Geraldinho 

Siqueira fez um excelente depoimento naquele dia. Hoje eu até tinha pensado em fazer 

uma cerimônia bonita, queria até fazer uma surpresa para vocês de trazer uma versão 

nova da Internacional, de uma menininha que foi presa, torturada, uma cantora lírica 

para fazer a internacional, mas nós vamos fazer no dia do Olavo Hansen. Então, os 

companheiros mais organizados na questão do Olavo Hansen foi o Olita do trabalho, foi 
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o Neto da Oposição Sindical Metalúrgica que nós queremos fazer o Olavo Hansen junto 

com vocês.  

Hoje é desnecessário dizer a importância de a gente estar lá no Merlino, e vamos 

tentar discutir politicamente a questão da revisão da Lei da Anistia, de uma campanha 

nacional. Muito obrigado, companheiros. A luta continua.  

 

 

*      *      * 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

AUDIÊNCIA PUBLICA EM PARCERIA COM A COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE, COM A FINALIDADE DE PROCEDER A 

ENTREGA DOS PROCESSOS DAS FAMÍLIAS TELES E MERLINO 

CONTRA O CEL. REFORMADO CARLOS ALBERTO BRILHANTE 

USTRA. 

 

PRESIDENTE 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

19/08/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



1 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estamos dando início à 64ª 

sessão Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo.  

São Paulo, 19 de agosto de 2013, Auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a 64ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 19 de agosto de 2013, Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, Auditório Paulo Kobayashi, para entrega das peças dos processos 

movidos pelas Famílias Teles e Merlino contra o coronel reformado Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, condenado em Segunda Instância como torturador no processo da 

Família Teles, em Primeira Instância por danos morais e pelo assassinato de Luiz 

Eduardo da Rocha Merlino. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas 

audiências abertas ao público. A Mesa está composta da esquerda para a direita pelo Dr. 

Aníbal Castro de Sousa, advogado das Famílias Teles e Merlino, Ângela Mendes de 

Almeida, Maria Amélia, Amelinha Souza Teles, desculpa, deu o maior branco. 

Amelinha Teles, desculpa. 

Dra. Rosa Cardoso, coordenadora da Comissão Nacional da Verdade e a 

deputada Luiza Erundina, presidente da Comissão da Verdade da Câmara Federal da 

Comissão de Constituição e Justiça.  

Então, sem mais delongas, passaremos ao trabalho feito pela Comissão Estadual 

onde o ator Celso Frateschi fará um resumo da vida de Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 
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O SR. CELSO FRATESCHI – Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 

Meus companheiros me conheciam como Nicolau.  

Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971, fui levado para o 

DOI-CODI de São Paulo na Rua Tutoia, torturado seguidamente por 24 horas no pau de 

arara, jogado em uma solitária e no dia 19, eu estava morto por gangrena nas pernas. 

Nascido em Santos em 1948, ali cresci e estudei. Na década de 1960, já engajado 

na luta conta o subdesenvolvimento e o imperialismo norte-americano, ainda como 

secundarista, participei do Centro Popular de Cultura da UNE.  

Em 1966, vim para São Paulo, onde com apenas 17 anos, integrei a primeira 

equipe do recém-fundado “Jornal da Tarde”, um jornal que iniciava uma estética 

inovadora no jornalismo brasileiro.  

Eu era um jovem que amava a vida, curioso de tudo a volta de mim, gostava 

tanto de jazz quanto de samba, de David Brubeck e Adoniran Barbosa, lia Fernando 

Pessoa e Sartre.  

Eu acompanhava ativamente o movimento estudantil nas assembleias na rua 

Maria Antônia, ali conheci e passei a viver com minha companheira, Ângela Mendes de 

Almeida.  

Em 1968, entrei para o curso de história da USP, em 1968 fui trabalhar na 

“Folha da Tarde”, que seguia a mesma estética do “Jornal da Tarde” e, naquele tempo, 

procurava dar cobertura à esquerda e ao movimento estudantil, como foi o caso do 30º 

congresso da UNE em Ibiúna onde fui preso junto com outros estudantes e ainda cobri 

como jornalista todos os acontecimentos.  

Mas depois do ato institucional número cinco de dezembro de 1968, aquilo 

começou a tornar-se um antro de colaboradores da repressão política. Pedi demissão e 

fui trabalhar em um jornal secundário, o “Jornal do Bairro de Pinheiros” para preservar 

a minha militância.  

Quando fui preso, fazia apenas três dias que acabara de voltar de uma viagem à 

França, onde passara seis meses com minha companheira Ângela Mendes de Almeida 

em um estágio de estudos e discussões com a Quarta Internacional e a liga Comunista 
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Revolucionária. Eu e ela tínhamos escrito teses sobre o movimento operário e aquilo 

que então chamávamos Guerra Revolucionária, para apresentar aos companheiros da 

nossa organização. O partido Operário Comunista. 

Eu tinha voltado com meus documentos legais, meu passaporte, pois até então, 

os torturadores conheciam meu nome de guerra, Nicolau, mas não sabiam quem eu era. 

No dia da minha prisão, por volta das 21h, eu estava na casa de minha mãe, Iracema 

Merlino, em Santos, quando um homem de trajes civis bateu na nossa porta. Dizia que 

era um amigo e deu um nome, eu já tinha ido deitar e disse à minha irmã Regina que 

não conhecia ninguém com aquele nome.  

Quando ela voltou à porta, o desconhecido, dizendo ser do Exército, entrou na 

casa, acompanhado de mais dois homens armados de metralhadoras, enquanto o outro 

ficava escondido do lado de fora. Logo ao entrar, um deles, alto e forte, agrediu Regina 

com um cabo da metralhadora dizendo-lhe, “Senhora ou senhorita, eu não vou dar 

moleza para você, eu sou semianalfabeto, mas não tenho irmão terrorista”.  

Sem nervosismo, pedi a eles que deixassem os meus familiares em paz, o que 

fez com que o agressor baixasse a metralhadora e parasse de insultar a minha irmã. Em 

seguida entraram no meu quarto, revistaram todos os meus pertences, perguntando 

insistentemente por Ângela, que havia ficado em Paris. 

Quando saiam comigo preso, um dos policiais disse, “É melhor levar dinheiro 

para a volta, pois daqui a pouco ele será solto”. Minha mãe acreditou e me deu uma 

pequena quantia em dinheiro que jamais seria usada para a passagem de volta. Saímos 

em um corcel verde e um dos policiais ainda fez, cinicamente, um sinal e adeus para 

Regina e minha mãe. 

Nos dias seguintes, a casa permaneceu constantemente vigiada, e todas as 

pessoas que iam visitar meus familiares passavam a ser seguidas ostensivamente. Logo 

que cheguei ao DOI-CODI passei a ser brutalmente torturado pela equipe que estava 

torturando Leane de Almeida. Fui torturado nu no pau de arara enquanto Eleonora 

Menicucci era torturada na cadeira do dragão, um instrumento de tortura que é uma 

cadeira que dá choques elétricos. 
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Depois de 24 horas de pau de arara, meu corpo já inchado e com grandes feridas 

que sangravam, fui arrastado para uma cela solitária. Um preso político de outra 

organização registrou, em anotações feitas nos anos 1980, que me viu ser retirado 

depois de passar a noite nas mãos do JC, apelido de Dirceu Gravina, investigador da 

polícia paulista. A cela tinha portas de chapa de ferro e sem janelas. Chão de cimento e 

colchão sujo de sangue, dentro, não se enxergava nada.  

Meu companheiro de cela solitária, Guido Rocha, que não me conhecia, contou 

depois, que viu quando eu entrava muito machucado, carregado pelos torturadores, pois 

não conseguia estar e pé, ele disse que no começo conseguiu conversar comigo, que eu 

estava tranquilo e com segurança, apesar da voz fraca. Que disse o meu nome, que tinha 

estado na França.  

Depois eu comecei a piorar, o Guido contou que trouxeram um preso à cela para 

ser acareado comigo e eu só respondia por gestos. Eu disse ao Guido que estava sentido 

dormência nas pernas, depois dessa acareação, levaram-me para o pátio em frente da 

solitária e me puseram em uma mesa.  

Segundo Guido e outros companheiros que viram essa cena, tentavam reanimar 

minhas pernas com massagens feitas por um torturador enfermeiro. Pelo fato de que 

muitos presos estavam vendo, disse Guido, eles me trouxeram de novo para a solitária 

para fazer o teste de reflexo. Não havia resposta nenhuma. 

Guido disse para esse torturador enfermeiro que meu estado era grave, e que eu 

devia ser levado a um hospital, mas como resposta recebeu uma fala irritada. Depois, 

meu estado piorou ainda mais. Guido me deu uma pera e eu vomitei sangue, eu estava 

compreendendo que estava morrendo e fiquei nervoso, pedi ao Guido que chamasse o 

torturador enfermeiro, ele bateu com força na porta, vieram, o torturador enfermeiro e 

vários outros torturadores e me levaram.  

Uma companheira presa, que estava no andar de cima foi suspendida por outras, 

e pode ver por um basculante alto, que jogavam o corpo no porta malas de um carro 

com grande estardalhaço.  
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Depois, um companheiro assistiu a um telefonema atendido pelo coronel Ustra, 

em que perguntava se eram pra avisar a família em caso de amputação das pernas, o 

coronel respondeu que não era para avisar.  

Um ano depois, um torturador chamado Oberdan, contou ao meu amigo Joel 

Rufino dos Santos, que estava então preso sendo torturado, que havia havido uma 

votação sobre a escolha entre cortar as minhas pernas ou deixar-me morrer, ganhou esta 

última posição.  

Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte.  

Depois de cinco dias de minha prisão, meu cunhado, Adalberto Dias de 

Almeida, que era delegado da Polícia Civil em Santos recebeu, através de um 

telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu 

teria me jogado em baixo de um carro na BR 116, na altura de Jacupiranga.  

Essa versão, consta no laudo necroscópico e na certidão de óbito assinado pelos 

médicos legistas Isaac Abramovitc e Abeylard Orsini. No entanto, em nenhum 

momento, a família acreditou que a versão fosse verdadeira, mas meu corpo não foi 

entregue, e por isso, dois tios meus e meu cunhado foram ao Instituto Médico Legal de 

São Paulo.  

O diretor do IML, Arnaldo Siqueira, negou que o corpo estivesse ali, porém, 

meu cunhado, utilizando-se de sua condição de delegado, entrou por uma porta lateral e 

começou a abrir as portas de todas as geladeiras até encontrar o meu corpo, com 

evidentes marcas de bárbara tortura.  

Voltando à portaria do IML desmascarou o diretor e a família exigiu que meu 

corpo fosse entregue, mas entregaram em um caixão lacrado. Alguns jornalistas amigos 

foram até o local do suposto atropelamento e não encontraram nenhum sinal da 

ocorrência.  

Um mês depois o jornal “O Estado de São Paulo” publicou um anúncio fúnebre 

de uma missa de trigésimo dia de minha morte, a ser realizada na Catedral da Sé. A 

igreja estava cheia e na cerimônia, os mesmos três homens que haviam ido à minha casa 

prender-me, tiveram a audácia de comparecer e até, cinicamente, dar os pêsames à 

minha mãe e a minha irmã. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse texto foi feito, 

redigido pela companheira do Merlino, pela Ângela Mendes de Almeida e pelo Nicolau 

de Almeida Leonel. 

Antes de passar a palavra para a Ângela, companheira do Merlino, eu só queria 

anunciar algumas presenças entre outros companheiros, do Mancha, presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos, do Dr. Floriano Correia Vaz da Silva da Associação Juízes 

pela Democracia e do Dr. Mario Sérgio Duarte Garcia, presidente da Comissão da 

Verdade da OAB, muito obrigado. 

Então, queria, com a chegada do Padilha, queria passar imediatamente a palavra 

para a Ângela Mendes de Almeida para fazer as suas considerações. 

E do capitão Pitoli, companheiro da Comissão da Verdade de Bauru, que é o 

maior apoiador dessa Comissão. Com a palavra a Ângela. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Boa tarde a todas e a todos. Eu 

queria, em primeiro lugar, agradecer a realização dessa audiência, à Dra. Rosa Cardoso, 

atual coordenadora da Comissão Nacional da Verdade e ao deputado Adriano Diogo, 

presidente da Comissão Estadual da Verdade e, ao mesmo tempo, bom, os fatos já são 

conhecidos através desse relato que resume um pouco os acontecimentos e a biografia 

da curta vida do Merllino, e eu entendo essa atual audiência como uma espécie de 

réplica da Comissão Nacional da Verdade em que Ustra foi convidado a falar lá em 

Brasília. 

Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a coordenadora atual, Dra. Rosa 

Cardoso, da Comissão da Verdade, primeiro pela realização dessa audiência, mas 

também pela realização da audiência que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro 

para ouvir os torturadores do Mário Alves, em que na presença foram convocados 

quatro, mas só veio um, mas também foram convocados os torturados. 

Eu penso que é inaceitável o estilo e a maneira com que foi feita a primeira 

audiência em Brasília com o Ustra, porque não foram convocados nenhuma pessoa 
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ligada, por exemplo, a todos os mortos e desaparecidos de responsabilidade do Ustra. 

Não foi convidada nenhuma pessoa que tenha sido torturada pelo Ustra e só tivemos a 

presença do vereador Gilberto Natalini porque ele se apresentou lá sem ser convidado.  

Foi a única voz que se contrapôs ao depoimento do Ustra. Então, ele pôde sentar 

ali, bater na mesa e dizer que ninguém morreu sob tortura no DOI-CODI, que todos 

foram mortos em combate e que ele nunca ocultou cadáver. 

Bom, eu considero também, e queria declarar aqui, inaceitável e eu diria até 

escandaloso, eu queria registrar aqui a minha posição que eu acho que não é só minha, 

que na Comissão Nacional da Verdade, exista uma posição majoritária, pelo que se lê na 

imprensa e por notícias que se tem, de que a maneira de se trabalhar na Comissão da 

Verdade Nacional seria audiências de torturadores e outras atividades em sigilo, e que 

só ao final do período seria apresentado um relatório.  

Eu acho essa posição escandalosa, porque essa Comissão foi nomeada pela 

presidente da República e ela tem necessariamente que prestar contas, é essa a palavra 

que eu quero usar, não só aos familiares de mortos, desaparecidos e aos ex-presos, mas 

à própria sociedade civil, e ela está se comportando como um conjunto de 

pesquisadores, através dessa posição que é relatada pelos Jornais, que foi nomeada pela 

presidente para fazer uma série de pesquisas da história do Brasil, como se fosse uma 

Comissão Acadêmica na data X, apresentar um relatório final. 

Eu queria registrar aqui, por isso mesmo, o valor da atual Coordenadora, Dra. 

Rosa Cardoso que não participa dessa visão. 

Bom, em seguida eu queria apresentar aqui uma série de reivindicações à 

Comissão Nacional da Verdade, porque apesar de uma série de fatos já terem sido 

esclarecidos através de depoimentos de companheiros que estiveram presos, há muita 

coisa que não está esclarecida e há muita coisa que a Comissão da Verdade Nacional 

pode esclarecer sem ter até muito trabalho, porque eles têm meios e tem autoridade para 

fazer esse esclarecimento, não é?  

Então, eu queria entregar para a Dra. Rosa essa carta dos familiares do Luiz 

Eduardo Merlino e eu queria ler essa carta. 
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“No ano que vem, enquanto o Brasil para celebrar a Copa do mundo, o Golpe 

militar fará 50 anos, novamente nós assistiremos a mais um capítulo do espetáculo de 

barbárie de um Estado militarizado, da repressão e da violência institucional. Diante do 

massacre que é a democracia no capitalismo, se as ruas de fato falassem, corpos 

brotariam pelas árvores como frutos macabros pela cidade. 

A desmilitarização da polícia é hoje um pressuposto da democracia no país, nem 

toda água do mundo poderia limpar o sangue que escorre das fardas dessa monstruosa 

corporação que é a Policia Militar do Brasil.  

Nestes tempos em que perguntamos quem matou Ricardo e onde está Amarildo? 

Os familiares de Merlino interpelam, nós queremos que a Comissão Nacional da 

Verdade e o governo federal, assim como todas as esferas do Estado implicadas, 

simplesmente cumpram a sua função. Nem tudo está esclarecido no caso do assassinato 

sobre tortura de Merlino no DOI-CODI, queremos que a Comissão Nacional da 

Verdade esclareça vários pontos. 

Primeiro, queremos saber quem foram os torturadores dessas 24 horas que são 

da equipe preliminar de interrogatório nos dias 17 e 18 de julho de 1971 do DOI- CODI. 

Queremos a confirmação de Merlino ter passado a noite nas mãos do JC, Dirceu 

Gravina, hoje delegado da Polícia Civil em Presidente Prudente. E acho que a Comissão 

Nacional da Verdade e a Estadual, poderiam convocar este delegado.  

Queremos saber também, quem foi o escrivão que datilografou o interrogatório. 

Queremos saber também quem foi o torturador enfermeiro conhecido como Boliviano 

que fez massagens nas pernas de Merlino quando ele foi retirado na cela Solitária. 

Queremos saber também quem foram os três agentes do DOI-CODI que foram prender 

Merlino em Santos e depois tiveram o desplante de dar os pêsames à sua mãe na Missa 

da Catedral e, por fim, queremos saber como sua passagem no Hospital Militar, quem 

foram os médicos que o atenderam e o deixaram morrer.  

A caixa preta do Hospital Militar de São Paulo, onde tantos companheiros 

morreram tem que ser aberta, e a nossa sugestão é também que haja uma audiência 

sobre esta questão porque muitos morreram lá, e nós queremos saber o que aconteceu lá. 

Esta é uma das lacunas na história do Merlino. Isso é tudo. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra pela Família 

Teles, a Amelinha Teles. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, boa tarde à todas as pessoas, um boa 

tarde aos integrantes da Mesa, à Dra. Rosa, Deputada Luiza Erundina, ao Adriano 

Diogo, presidente da Comissão Estadual, a Ângela, companheira de luta e ao nosso 

Advogado Dr. Aníbal. 

 Nós, a Família Teles e a Família Merlino pedimos uma audiência, que é a 

audiência de hoje, uma audiência pública para que a gente entregasse os processos 

contra o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, porque nós, quando 

assistimos aquela audiência que houve na Comissão Nacional da Verdade, nós, a 

primeira posição da Comissão Nacional da Verdade foi equivocada de considerar o 

coronel como um suspeito de tortura. Na verdade, ele já foi condenado pela Justiça 

Paulista, tanto na Primeira Instância como na Segunda, no caso da Família Teles, ele é 

um torturador condenado. 

E por isso nós reivindicamos não só a entrega pública como a reconvocação pela 

Comissão Nacional da Verdade do coronel. O coronel tem que esclarecer os crimes 

pelos quais ele já foi condenado, eu acho importante ressaltar que é o único torturador 

condenado no Brasil, o único torturador daquele período condenado no Brasil. Os 

crimes de sequestro, crimes de assassinato, crimes de desaparecimentos forçados, 

ocultamento de cadáver, os crimes de estupro e tortura cometidos no DOI-CODI do 

Segundo Exército quando ele comandava o DOI-CODI. Esses crimes têm que ser 

devidamente esclarecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Foi entendendo dessa 

forma que a gente pediu, solicitou, à Dra. Rosa, ao Adriano Diogo para que realizassem 

essa audiência de hoje. 

O coronel Ustra, que na época era um Major conhecido como Dr. Tibiriçá, Dr. 

Silva, ele usava vários codinomes ali no DOI-CODI. Ele sequestrou toda a minha 

família, eu, meu marido, minha irmã grávida de oito meses, meus filhos, a Janaína e o 
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Edson, na época com 5 e quatro anos de idade, e ainda o Dirigente Comunista que era o 

nosso amigo Carlos Nicolau Danielli. 

O Carlos Nicolau Danielli que foi durante mais ou menos três dias foi torturado 

e assassinado sobre torturas dentro do DOI-CODI e depois ainda, as versões policiais 

eram mentirosas, assim como a do Merlino é uma versão mentirosa, a do Danielli 

também foi uma versão mentirosa. Foi a manchete dos Jornais da “Folha da Tarde”, a 

Folha de São Paulo, eu acho que também, uns três Jornais que circulavam na época aqui 

em São Paulo. A manchete era terrorista morto em tiroteio.  

E quando eu e o César reclamamos dessa manchete, porque eles tiveram 

coragem de nos mostrar dizendo olha aqui o que aconteceu com o amigo de vocês, e nós 

tínhamos visto ele ser assassinado lá dentro e nós falamos isso é mentira, aí o outro, o 

Capitão Ubirajara falou que ali se dava a versão que eles queriam para as mortes que 

aconteciam ali. 

O Capitão Ubirajara é o delegado de polícia aqui do estado de São Paulo 

Aparecido Laertes Calandra. Então, que nós vimos ali várias atrocidades acontecendo 

durante os dias e os meses que nós passamos na Operação Bandeirantes ou DOI-CODI 

do Segundo Exército. E o Ustra ele vai além de tudo isso que ele fez com a gente, 

porque ele comandou o DOI-CODI de 70 a 74, mas ele continuou nessa estratégia de 

tornar, de formar, de implantar um Estado terrorista no Brasil que foi o Estado 

implantado durante a Ditadura Militar.  

Ele, na Chacina da Lapa, que a gente ouviu aqui, o Ustra comandou a Chacina 

da Lapa que aconteceu em 1976 em que pelo menos três militantes políticos foram 

assassinados na época, que é o Pedro Pomar, o Ângelo Arroyo e o João Batista Franco 

Drummond.  

Então, ele e o próprio DOI-CODI que ele comandou serviu de modelo para ele 

implantar esse aparato repressivo em todo o Brasil com essa truculência para o 

extermínio mesmo de opositores políticos. 

Nós entendemos que a Comissão Nacional, ela, nós queremos que ela esclareça 

a verdade, que construa a verdade. Então, nós entendemos que, nós estamos entregando 
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essa documentação porque essa documentação já é parte que nosso advogado vai 

entregar em seguida e essa documentação faz parte já do Judiciário Brasileiro.  

O Judiciário já condenou, o Judiciário é o Estado Brasileiro, então, a Comissão 

da Verdade tem que partir da premissa do que já aconteceu para desenvolver sua 

investigação após os fatos que já foram construídos, que já foram confirmados pela 

Justiça até o momento. Nós entendemos que o Ustra tem que ser convocado como 

condenado, e na obrigação de esclarecer todos esses crimes pelos quais ele foi 

condenado. 

Eu acho que essa é a principal reivindicação que a Família Teles traz nesse 

momento, mas também, nós reforçamos uma reivindicação que tem sido muito pouco 

lembrada, muito pouco falada aqui que é o sequestro de crianças. Essas crianças, e eu 

falo pelos meus filhos, meu sobrinho que aqui nessa Comissão se ouviu pelo menos 

quarenta crianças, que eram crianças na época de ditadura e que hoje são adultos, mas 

que ressentem o seu não tempo de viver sua infância, não é? São crianças sim que sua 

infância foi roubada, então, eu acho que a Comissão da Verdade, a Comissão Nacional, 

a Comissão Estadual tem procurado trabalhar nesse sentido. 

A Comissão Nacional também deve trabalhar nesse sentido de construir essa 

verdade. A truculência da Ditadura se estendeu muito mais, os crimes da ditadura e seus 

efeitos se estendem até o dia de hoje, não é? Quer dizer, quando a gente vê a Ângela 

ainda e nós abrimos a internet e está lá, cadê o Amarildo? Quer dizer, é uma luta, eu 

sempre penso naquilo, quero dizer, cadê os mortos e desaparecidos? Cadê os nossos 

desaparecidos políticos?  

Eu acho que a Comissão da Verdade tem que buscar esses esclarecimentos para 

que a gente realmente possa imprimir a história do Brasil, possa reconhecer a história do 

Brasil, então é isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então depois do 

posicionamento das duas Famílias através das suas representantes eu passo a palavra 

para o advogado Aníbal Castro de Sousa, advogado das Famílias Teles e Merlino. 
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O SR. ANÍBAL CASTRO DE SOUSA – Boa tarde a todos os presentes nesta 

Mesa, deputada Luiza Erundina, Sra. Rosa, Família Teles e Merlino aqui representadas 

pela Amelinha e Ângela, presidente Adriano Diogo. 

Serei breve, na verdade o meu papel aqui é entregar a cópia integral do que nós 

temos dos dois processos. São dois processos distintos, são processos de natureza civil e 

não criminal.  

Acabei esquecendo, em primeiro lugar eu queria a pedido do Fábio Comparato, 

ele pediu desculpas pela ausência. Somos advogados juntos no processo e o Dr. 

Claudineu também, teve um compromisso em Brasília e não pôde estar presente. 

Então, eu vou neste ato já eu vou entregar ao presidente a cópia do processo, este 

é o da Família Merlino, o que temos até agora. Nesse caso temos uma sentença já 

formal, não é? Está em fase de recurso. E o segundo processo mais adiantado porque ele 

foi proposto anteriormente, da Família Teles onde tem já inclusive, decisão do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, tem acórdão do TJ, atualmente está aguardando análise de 

recebimento ou não de recurso especial, recurso extraordinário por parte do Ustra. 

Então eu fico à disposição da Comissão como advogado para esclarecer 

eventuais dúvidas da Comissão Nacional da Verdade e por fim, eu quero expressar o 

meu contentamento porque essa ação foi idealizada em 2004 pelo Comparato a pedido 

da Janaina que está ali. O Comparato na época me pediu que desse início, eram muitas 

dificuldades, muitas dúvidas, dificuldades jurídicas, dúvidas mesmo se a questão ia para 

a frente porque foi a primeira ação contra a pessoa do torturador, haviam outras contra a 

União Federal, mas não contra o torturador em si. 

E diversas dúvidas sobre prescrição, sobre o comportamento do Poder Judiciário 

e eu fico muito feliz que oito anos depois o processo está aí, as dúvidas foram 

superadas, o Judiciário foi muito bem, teve alguns percalços no meio do caminho, mas 

de modo geral eu posso dizer que foi muito bem. E está aí o que nós nem sabíamos que 

era possível, se era uma demanda plausível, temos sentença e acórdão atribuindo os 

fatos que já foram expostos aqui. Então eu fico muito feliz que uma coisa que nasceu 

numa dúvida total está o resultado aí desses anos, desse trabalho todo. Enfim, fico à 

disposição, obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, antes da Dra. Rosa 

Cardoso se pronunciar, eu queria dizer da importância que é a presença da deputada 

Luiza Erundina conosco aqui hoje se solidarizando com as Famílias Teles e Merlino 

porque ela desde o início tomou uma atitude corajosa na Câmara Federal em criar a 

Comissão da Verdade no âmbito da Câmara Federal, antes mesmo da instalação da 

Comissão Nacional da Verdade.  

E todos nós brasileiros nos sentimos humilhados e ultrajados naquele dia em que 

o general torturador, ao usar a expressão no texto da Ângela e Nicolau, o general 

torturador foi à Comissão Nacional da Verdade acompanhado de quatro oficiais da 

ativa, ofender o povo brasileiro e até a presidente Dilma. 

Então, para nós esta cerimônia é uma das cerimônias mais importantes, uma das 

sessões mais importantes que a Comissão Estadual da Verdade está fazendo. Porque 

hoje, nesta data, nós começamos a enfrentar a cadeia de comando da repressão na figura 

deste senhor, Sr. Ustra, que ao contrário do que dizem, não agia nos porões da ditadura, 

era uma pessoa da estrutura de comando do Gabinete da Presidência da República, dos 

militares ditadores e do Ministério do Exército.  

Com a palavra a deputada Luiza Erundina. 

 

A SRA. LUIZA ERUNDINA – Boa tarde a todas, a todos.  

Eu quero começar saudando a Mesa, na pessoa do prezadíssimo deputado 

Adriano Diogo, cuja Comissão foi criada logo após a criação e instalação da Comissão 

Memória e Justiça da Câmara dos Deputados. E essa Comissão tem sido exemplar, 

Comissão de São Paulo, tem sido exemplar na busca do resgate da memória, a busca da 

verdade histórica e sobre tudo na defesa de que faça justiça às vítimas da ditadura 

militar. 

Eu tenho acompanhado com muito carinho, com muita atenção e com muito 

otimismo o que esta Comissão vem fazendo e que conta inclusive com a participação de 

alguns membros dos familiares vítimas da ditadura militar. 
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Quero saudar os presentes todos, a Dra. Rosa, esta mulher extraordinária, 

corajosa que vem salvando em certo sentido, pelas posições que tem assumido 

publicamente, em relação à Comissão Nacional da verdade. 

Dra. Rosa eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua coragem. 

(Palmas.) 

A sua coerência e a sua determinação.  

Sei das dificuldades que a senhora deve estar enfrentando diante de uma 

Comissão onde há muitas contradições, há muitos conflitos e há muitas visões, ou 

visões diferenciadas do que se espera, do que se deseja desta Comissão Nacional da 

Verdade.  

Limitada ainda nos termos da lei que a criou, e os familiares, junto com alguns 

parlamentares, denunciamos os limites da lei que criou a Comissão Nacional da 

Verdade, mas mesmo dentro destes limites dependo da vontade, determinação, da garra, 

da coragem dos seus membros poderá ir mais ou menos longe nesse esforço e nesse 

trabalho num prazo muito curto que já denunciávamos antes mesmo que a lei fosse 

votada na Câmara dos Deputados. 

Temos que apoiar e reforçar a existência desta Comissão. A sua presença na 

Comissão Dra.  Rosa é absolutamente indispensável. O que os familiares e o que os 

cidadãos brasileiros ainda preservam de expectativa em relação àq uela Comissão se 

deve em grande medida à sua presença nela. 

Nós queremos dizer da nossa solidariedade ao seu empenho, às suas posições 

corajosas inclusive se somando aos que defendem justiça e não apenas conciliação 

nacional. (Palmas.) 

A lei que criou a Comissão se satisfaz em atingir memória e verdade para 

propiciar a reconciliação nacional.  

É impossível reconciliar o torturador e o torturado.  

Nós queremos justiça. E o que se está fazendo aqui nesta Comissão é um passo 

importante nessa direção. É um torturador, um criminoso que comprometeu e cometeu 

graves atentados aos Direitos Humanos, cometeu graves crimes de lesa-humanidade, já 
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foi condenado em duas instâncias no caso do coronel Ustra e certamente o seu 

depoimento na Comissão Nacional da Verdade deixou muito a desejar. 

Exigimos, inclusive reforçamos a reivindicação dos familiares, que a Comissão 

Nacional da Verdade convoque outra vez este senhor e seja submetido a uma arguição 

mais profunda, mais completa por parte inclusive das vítimas das torturas que ele 

aplicou, determinou que fosse aplicadas aos valorosos e valorosas brasileiras e 

brasileiros a quem devemos este momento que estamos vivendo aqui de liberdade, 

democracia ainda incompleta enquanto não se completar toda a busca e revelação desta 

verdade e não se faça justiça. 

Eu quero reiterar a minha solidariedade aos familiares. Tenho convivido muito 

de perto com a Amelinha, a Crimeia, com os familiares do Merlino e sei que é um crime 

continuado e cuja dor se mantém tão viva e a ferida tão aberta quanto nos primeiros 

momentos dos primeiros tempos. Por isso não pode ser esquecido, não pode ser 

perdoado, não pode ser simplesmente ignorado. Nós temos que levar essas pessoas, o 

Estado Brasileiro às barras da Justiça nos termos da lei que existe no país. E mais que 

isso, nós temos que garantir que a Lei da Anistia seja reinterpretada, porque se não 

houver reinterpretação da Lei esses facínoras continuarão sendo anistiados. 

Eles continuam anistiados enquanto não se fizer uma reinterpretação da Lei da 

Anistia. Este projeto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com parecer 

já pela rejeição pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que avocou 

para si se manifestar a respeito do projeto de lei quando não precisaria, não foi 

regimental que tivesse que ir para aquela Comissão, e foi simplesmente para ter 

oportunidade de ser rejeitada naquela Comissão, inclusive com a participação de alguns 

que a gente imaginaria que até pela história, pela origem dessas pessoas não deveriam 

ter contribuído para a rejeição daquela matéria na Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional. 

Está na Comissão de Constituição e Justiça com parecer pela rejeição. Um 

deputado do PMDB do Distrito Federal já promovemos uma audiência pública quando 

foram ouvidos exatamente Fabio Comparato e outros juristas e especialistas discutindo 

o projeto de lei e deixando muito claro que sem a revisão da Lei da Anistia que não é 

revisão é interpretação, com certeza estes crimes ficarão impunes.  
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E ao ficar impunes não adianta trazer a verdade. Se se busca a verdade não é 

porque os familiares já trouxeram muitas dessas verdades. Tem muitos torturadores e 

criminosos que as famílias já apontaram nas suas buscas, nos seus levantamentos junto 

com a sua dor. Já apontaram. É preciso que todos eles vão à Comissão Nacional da 

Verdade junto com as vítimas desses criminosos e se faça um trabalho completo, não 

vamos fazer uma meia sola. Meia sola, não se constrói história nem verdade e nem 

justiça com meios termos.  

Por isso a gente tem a expectativa da permanência da Dra. Rosa na Comissão da 

Verdade junto com os familiares, junto conosco que lutamos por esta verdade, por esta 

justiça Dra. Rosa, e esta Comissão Estadual deputado Adriano Diogo, é uma das 

promessas, é uma das certezas de que mesmo se a Comissão Nacional da Verdade vier a 

falir ou vier a não chegar às últimas consequências em relação àquilo que ela precisa 

chegar, pela própria composição daquela Comissão, com certeza a sociedade brasileira 

através das Comissões e dos Comitês Memória, Verdade e Justiça não permitirão que a 

história não chegue ao final da sua, da forma como está sendo descrita e passemos a 

limpa de uma vez por todas esta história. 

Então, nós agradecemos o convite para estarmos aqui na presença dos familiares, 

estas duas famílias muito queridas, desses jovens que pagaram também muito caro pela 

coragem e pela generosidade de seus pais que deram a liberdade, passaram por riscos de 

vida ou outros tiveram suas vidas ceifadas. É a vocês a quem nós devemos, a quem a 

nação brasileira, a democracia deve e nós não vamos arredar pé, não vamos deixar 

barato, não vamos desestimular e nem desanimar enquanto a gente não for às últimas 

consequências na busca da verdade e do cumprimento de justiça a vocês e a todos 

àqueles a quem devemos a incipiente e incompleta democracia que ainda temos.  

Parabéns deputado por seu trabalho, V. Exa. Também é vítima dessa ditadura 

feroz, e é um exemplo de determinação, coragem e vontade política no uso de seu 

mandato que o povo de São Paulo lhe conferiu com muita dignidade e aos advogados 

também.  

Corajosos que estiveram em nome dos familiares inclusive na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na defesa dessas vítimas e na busca da verdade, 

exigindo do Governo do Estado Brasileiro justiça plena para aqueles que ainda estão por 
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ter esta justiça e para não deixar a impunidade falar por último que é lamentavelmente o 

que ainda acontece em nosso país. Muito obrigada, saúdo a todos e continuemos esta 

luta porque depende de cada um de nós. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Luiza. Então, 

junto com o Dr. Aníbal Castro agradecer também o trabalho da equipe do Dr. Fabio e da 

advogada Dra. Marília Barbour que além de advogada deste caso está fazendo o 

tombamento do prédio do DOI-CODI pelo CONDEPHAAT. 

Então vamos agora para o momento mais aguardado que a Dra. Rosa Cardoso, 

advogada de presos políticos, advogada da Resistência, corajosa, que nos socorreu nos 

momentos mais difíceis da tortura justamente contra este senhor, hoje é a Coordenadora 

Nacional da Comissão Nacional da Verdade. Com a palavra a Dra. Rosa Cardoso. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Caríssimos companheiros de Mesa, querida 

Amelinha, querida Ângela em nome de quem eu saúdo a Família Teles e Família 

Merlino e todos os companheiros presentes. Querida deputada Erundina, querido 

deputado Adriano Diogo, que tem uma visão tão generosa e tão estimulante para mim a 

respeito de quem eu sou e do que eu faço. 

Caríssimo companheiro advogado, eu fiz umas anotações escritas aqui para ler 

sobre esta sessão e sobre a própria figura do comandante Ustra, o coronel Ustra. Mas 

antes eu queria dizer que eu recolho estas críticas que foram feitas na primeira sessão 

que foi promovida pela Comissão Nacional da Verdade com o coronel Ustra, acho que 

são inteiramente pertinentes e procedentes. Elas expressam, havia naquela época, ainda 

estavam conosco o Cláudio Fonteles, ele foi responsável também por aquela audiência, 

mas elas expressam uma questão muito significativa.  

É que nós temos Comissão da Verdade, Comissões em gerais têm que trabalhar, 

Comissões Estaduais elas têm que trabalhar com as vítimas e com os familiares. 

Quando elas não trabalham com as vítimas e familiares elas cometem muitos equívocos. 

Eu acho que foi fruto de muita inexperiência, de falta de clareza organizar aquela 
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reunião. Não foi uma questão de má fé exatamente, mas foi de inexperiência e de 

clareza a respeito de como se organiza uma audiência desse tipo. 

Se tivesse conversado com as vítimas, com as pessoas que sofreram os abusos 

praticados no DOI-CODI muito especificamente os abusos e que o coronel Ustra já 

estava condenado certamente essa audiência teria sido diferente. 

Eu quero dizer a vocês que eu vou me empenhar extremamente, eu deixo hoje de 

ser, eu fui informada inclusive pelo Jornal e depois o José Carlos Dias me telefonou, o 

Comissionado José Carlos Dias dizendo que ele vai ser o próximo Coordenador da 

Comissão. A Coordenação efetivamente tem uma Coordenação rotativa e a Comissão 

tal qual é com pessoas de extração política muito diferenciada, é importante até que ela 

seja rotativa. 

Então, de qualquer forma o meu mandato já de três meses está terminando e o 

próximo Coordenador pelo que eu fiquei sabendo vai ser o Comissionado José Carlos 

Dias. 

Então, eu vou ter que submeter, mas vou submeter com todo empenho, acho que 

não há nenhuma dúvida de que nós podemos fazer outra audiência pública com o Ustra 

a partir agora já destes dados organizados com a perspectiva completamente diferente e 

vai ser importante porque o Brasil vai poder tomar, houve já uma audiência que teve, de 

qualquer modo teve alguma repercussão e que pode ter uma repercussão triplicada agora 

se organizada de outra maneira. 

Então fiquem certos de que eu estou levando este material e nós vamos trabalhar 

juntos, nós vamos pensar juntos esta audiência para fazer realmente uma audiência 

muito significativa, porque o coronel Ustra realmente é o símbolo, é muito simbólico 

como eu direi aqui nas minhas notas a respeito da ditadura e da repressão que se 

produziu neste país. 

Então, eu queria dizer o seguinte, que quatro décadas depois de se tornarem 

vítimas de graves violações de direitos humanos, ou de passarem a ter um familiar nessa 

condição, as Famílias Teles e Merlino vêm relatar à Comissão da Verdade sequestros, 

torturas e assassinatos que lhes foram impostos em dependências do antigo DOI-CODI. 
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Entrega-nos hoje sobretudo, documentação processual comprobatória destes 

fatos e sentenças que responsabiliza pelos mesmos o coronel do Exército Carlos Alberto 

Brilhante Ustra. 

A respeito do famigerado comandante Ustra não é possível dizer precisamente 

quando abandonou os princípios básicos da moralidade humana e passou a se comportar 

como agente robotizado dos objetivos e práticas da doutrina de segurança nacional. 

Alinhava-se a esta doutrina as posturas assumidas pelo império norte-americano durante 

a Guerra Fria fundamentando-se em estratégias designadas como contrarrevolucionárias 

ou contra insurgente. 

Nos anos 1960 o comandante Ustra incorporou os ideais da guerra 

contrarrevolucionária assumindo o discurso conspiratório norte-americano que acusava 

o comunismo soviético e depois o cubano que a rigor não foi comunismo de ser 

responsável por um programa de destruição de significativas conquistas sociais, a 

civilização cristã, a democracia ocidental, o exercício da liberdade construída no âmbito 

do Estado de Direito, os valores familiares tradicionais. 

Ampliando o conceito de comunismo Ustra hipostasiou na figura do inimigo 

interno, ou seja, o que se aliou às ideologias exógenas e subversivas o alvo do combate 

a ser travado. Ustra identificará então o inimigo interno nos integrantes das 

organizações armadas de esquerda, dos membros de grupos desarmados de oposição 

nos setores progressistas da Igreja, nos órgãos de classe, nos trabalhadores, nos 

estudantes, nos suspeitos e nos que podiam ser considerados suspeitos. 

Arauto desta visão totalitária sobre o pretexto de construir a segurança e a 

ordem, Ustra se oporá e combaterá o próprio sistema democrático, o Estado de Direito, 

as liberdades públicas, os direitos humanos.  Na implementação de sua guerra interna 

tornar-se-á o grande líder o grande símbolo do terror de Estado praticado no Brasil. 

Consagrar-se-á por fim, o maestro da desfiguração e da destruição humana processada 

no DOI-CODI e onde este comando estendeu os seus tentáculos. 

Quase 50 anos depois de ter sido imposta a ditadura com que ele se confunde em 

maio de 2013 depondo na Comissão da Verdade em carta discurso feita para seus pares 

Ustra defende anacronicamente os ideais da Guerra Fria.  
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Insisto, Ustra macabro herói tropical da malsinada Guerra Fria continua em 2013 

a defendê-la afirma então, “sim, nós atuamos para preservar a democracia e contra o 

comunismo. Cumpri a minha missão. Não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra 

que se encontra aqui, é o Exército Brasileiro. É o Exército que recebeu a ordem de 

combater o terrorista”, e ainda exercitando a retórica da falsificação dos fatos própria do 

terror do Estado afirma, “...agi com a consciência tranquila, nunca ocultei cadáver. Não 

cometi assassinato, tortura e sequestro. Nenhuma tortura foi cometida dentro das 

instalações do Órgão de Repressão do Governo Militar.” 

Hoje entretanto as Famílias Teles e Merlino oferecem à Comissão Nacional da 

Verdade e à sociedade brasileira as provas de que Ustra sequestrou, torturou e 

assassinou como mandante e em forma direta. Quem o diz e o condena é o Poder 

Judiciário Brasileiro. Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Apesar de estar gravado, 

deixa uma cópia deste texto. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Está bom, eu escrevo no avião, então eu dou 

depois para você. Nosso assessor de imprensa digita e já vai cópia para vocês. 

Então eu não sei agora, Adriano, você, acho que encerra a sessão, mas com a 

minha promessa, reitero a promessa de que vamos fazer juntos uma audiência muito 

importante para o povo brasileiro, porque toda a sociedade brasileira do Norte mais 

recôndito, lá daqueles estados em que esta história não é talvez tão conhecida, nós 

precisamos divulgá-la muito.  

E essa audiência tem que ser muito bem preparada e relevando muito esta 

circunstância de ele ser condenado pelo Poder Judiciário Brasileiro. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ângela. 
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A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Embora não esteja na carta que 

nós entregamos à Comissão Nacional, às mãos da Dra. Rosa, eu queria também reforçar 

a possibilidade de fazer uma audiência pública com o Dirceu Gravina e com o Hospital 

Militar. Acho que está argumentado na Carta, mas não está proposto uma audiência 

pública, eu acho que são duas entidades, um torturador e o hospital público que 

deveriam ser investigados. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Só uma informação.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rosa Cardoso. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu acho que esta audiência do Ustra tem que ser 

em Brasília, porque se segue mais ou menos uma regra processual de que as pessoas, os 

acusados tem direito de prestarem depoimento no local em que residem, e a outra nós 

poderíamos fazer aqui em São Paulo, mas a do Ustra vai ter que ser em Brasília e nós 

teremos que organizar um local mais amplo do que aquele que quase não coube as 

pessoas poucas que estavam lá, teremos que organizar um lugar bem mais amplo para 

fazer esta audiência. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, neste 19 de agosto, 

caro Padilha, demos mais um passo. Valeu a pena, valeu a pena. Muito obrigado a 

todos, deputada Luiza Erundina, Dra. Rosa Cardoso, Amelinha Teles, Ângela Mendes 

de Almeida, Dr. Aníbal, jovem Dr. Aníbal. 

Hoje à noite, às 21h, vai haver uma sessão de cinema sobre a vida do 

companheiro Bacuri. Às 21h, na rua Augusta, no Espaço Itaú de Cinema. É o 

lançamento do filme “Repare Bem” que conta a história de duas famílias. Família 

Crispim e a família do Bacuri. O importante evento da sequência da recuperação da 

memória política. Abaixo a ditadura, pela punição aos torturadores, pela revisão da Lei 

da Anistia. Obrigado. A sessão está encerrada. (Palmas.)  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



22 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estamos dando início à 64ª 

sessão Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. São Paulo, 

19 de agosto de 2013, Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 64ª Audiência 

Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 19 de 

agosto de 2013, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório Paulo 

Kobayashi, para entrega das peças dos processos movidos pelas Famílias Teles e 

Merlino contra o Coronel Reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado em 

Segunda Instância como torturador no processo da Família Teles, em Primeira Instância 

por danos orais e pelo assassinato de Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas 

audiências abertas ao público. A Mesa está composta da esquerda para a direita pelo Dr. 

Aníbal Castro de Souza, advogado das Famílias Teles e Merlino, Ângela Mendes de 

Almeida, Maria Amélia, Amelinha Souza Teles, desculpa, deu o maior branco. 

Amelinha Teles, desculpa. 

Dra. Rosa Cardoso, Coordenadora da Comissão Nacional da Verdade e a 

Deputada Luiza Erundina, Presidente da Comissão da Verdade da Câmara Federal da 

Comissão de Constituição e Justiça. Então, sem mais delongas, passaremos ao trabalho 

feito pela Comissão Estadual onde o ator Celso Frateschi fará um resumo da vida de 

Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 

 

O SR. CELSO FRATESCHI – Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 

Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no 

dia 15 de julho de 1961, fui levado para o DOI-CODI de São Paulo na Rua Tutoia, 
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torturado seguidamente por 24 horas no pau de arara, jogado em uma solitária e no dia 

19, eu estava morto por gangrena nas pernas. 

Nascido em Santos em 1948, ali cresci e estudei. Na década de 60, já engajado 

na luta conta o subdesenvolvimento e o imperialismo norte americano, ainda como 

secundarista, participei do Centro Popular de Cultura da UNE. Em 1966 vim para São 

Paulo, onde com apenas 17 anos, integrei a primeira equipe do recém-fundado Jornal da 

Tarde, um jornal que iniciava uma estética inovadora no jornalismo brasileiro.  

Eu era um jovem que amava a vida, curioso de tudo a volta de mim, gostava 

tanto de jazz quanto de samba, de David Brubeck e Adoniran Barbosa, lia Fernando 

Pessoa e Sartre.  

Eu acompanhava ativamente o movimento estudantil nas assembleias na Rua 

Maria Antônia, ali conheci e passei a viver com minha companheira, Ângela Mendes de 

Almeida. Em 1968, entrei para o curso de história da USP, em 1968 fui trabalhar na 

Folha da Tarde, que seguia a mesma estética do Jornal da Tarde e, naquele tempo, 

procurava dar cobertura à esquerda e ao movimento estudantil, como foi o caso do 30º 

congresso da UNE em Ibiúna onde fui preso junto com outros estudantes e ainda cobri 

como Jornalista todos os acontecimentos.  

Mas depois do ato institucional número cinco de dezembro de 1968, aquilo 

começou a tornar-se um antro de colaboradores da repressão política. Pedi demissão e 

fui trabalhar em um jornal secundário, o Jornal do Bairro de Pinheiros para preservar a 

minha militância.  

Quando fui preso, fazia apenas três dias que acabara de voltar de uma viagem à 

França, onde passara seis meses com minha companheira Ângela Mendes de Almeida 

em um estágio de estudos e discussões com a Quarta Internacional e a liga Comunista 

Revolucionária. Eu e ela tínhamos escrito teses sobre o movimento operário e aquilo 

que então chamávamos Guerra Revolucionária para apresentar aos companheiros da 

nossa organização. O partido Operário Comunista. 

Eu tinha voltado com meus documentos legais, meu passaporte, pois até então, 

os torturadores conheciam meu nome de guerra, Nicolau, mas não sabiam quem eu era. 

No dia da minha prisão, por volta das 21 horas, eu estava na casa de minha mãe Iracema 
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Merlino, em Santos, quando um homem de trajes civis bateu na nossa porta. Dizia que 

era um amigo e deu um nome, eu já tinha ido deitar e disse à minha irmã Regina que 

não conhecia ninguém com aquele nome.  

Quando ela voltou à porta, o desconhecido, dizendo ser do Exército, entrou na 

casa, acompanhado de mais dois homens armados de metralhadoras, enquanto o outro 

ficava escondido do lado de fora. Logo ao entrar, um deles, alto e forte, agrediu Regina 

com um cabo da metralhadora dizendo-lhe, senhora ou senhorita, eu não vou dar moleza 

para você, eu sou semianalfabeto, mas não tenho irmão terrorista.  

Sem nervosismo, pedi a eles que deixassem os meus familiares em paz, o que 

fez com que o agressor baixasse a metralhadora e parasse de insultar a minha irmã. Em 

seguida entraram no meu quarto, revistaram todos os meus pertences, perguntando 

insistentemente por Ângela que havia ficado em Paris. 

Quando saiam comigo preso, um dos policiais disse, é melhor levar dinheiro 

para a volta, pois daqui a pouco ele será solto. Minha mãe acreditou e me deu uma 

pequena quantia em dinheiro que jamais seria usada para a passagem de volta. Saímos 

em um corcel verde e um dos policiais ainda fez, cinicamente, um sinal e adeus para 

Regina e minha mãe. 

Nos dias seguintes, a casa permaneceu constantemente vigiada, e todas as 

pessoas que iam visitar meus familiares passavam a ser seguidas ostensivamente. Logo 

que cheguei ao DOI-CODI passei a ser brutalmente torturado pela equipe que estava 

torturando Leane de Almeida. Fui torturado nu no pau de arara enquanto Eleonora 

Menicucci era torturada na cadeira do dragão, um instrumento de tortura que é uma 

cadeira que dá choques elétricos. 

Depois de 24 horas de pau de arara, meu corpo já inchado e com grandes feridas 

que sangravam, fui arrastado para uma cela solitária. Um preso político de outra 

organização registrou, em anotações feitas nos anos 80, que me viu ser retirado depois 

de passar a noite nas mãos do JC, apelido de Dirceu Gravina, investigador da polícia 

paulista. A cela tinha portas de chapa de ferro e sem janelas. Chão de cimento e colchão 

sujo de sangue, dentro, não se enxergava nada.  
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Meu companheiro de cela solitária, Guido Rocha, que não me conhecia, contou 

depois, que viu quando eu entrava muito machucado, carregado pelos torturadores, pois 

não conseguia estar e pé, ele disse que no começo conseguiu conversar comigo, que eu 

estava tranquilo e com segurança, apesar da voz fraca. Que disse o meu nome, que tinha 

estado na França.  

Depois eu comecei a piorar, o Guido contou que trouxeram um preso à cela para 

ser acareado comigo e eu só respondia por gestos. Eu disse ao Guido que estava sentido 

dormência nas pernas, depois dessa acareação, levaram-me para o pátio em frente da 

solitária e me puseram em uma mesa.  

Segundo Guido e outros companheiros que viram essa cena, tentavam reanimar 

minhas pernas com massagens feitas por um torturador enfermeiro. Pelo fato de que 

muitos presos estavam vendo, disse Guido, eles me trouxeram de novo para a solitária 

para fazer o teste de reflexo. Não havia resposta nenhuma. 

Guido disse para esse torturador enfermeiro que meu estado era grave, e que eu 

devia ser levado a um hospital, mas como resposta recebeu uma fala irritada. Depois, 

meu estado piorou ainda mais. Guido me deu uma pera e eu vomitei sangue, eu estava 

compreendendo que estava morrendo e fiquei nervoso, pedi ao Guido que chamasse o 

torturador enfermeiro, ele bateu com força na porta, vieram, o torturador enfermeiro e 

vários outros torturadores e me levaram.  

Uma companheira presa, que estava no andar de cima foi suspendida por outras, 

e pode ver por um basculante alto, que jogavam o corpo no porta malas de um carro 

com grande estardalhaço. Depois, um companheiro assistiu a um telefonema atendido 

pelo Coronel Ustra, em que perguntava se eram pra avisar a família em caso de 

amputação das pernas, o coronel respondeu que não era para avisar.  

Um ano depois, um torturador chamado Oberdan contou ao meu amigo Joel 

Rufino dos Santos, que estava então preso sendo torturado, que havia havido uma 

votação sobre a escolha entre cortar as minhas pernas ou deixar-me morrer, ganhou esta 

última posição.  

Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte, depois de cinco 

dias de minha prisão, meu cunhado Adalberto Dias de Almeida, que era Delegado da 
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Polícia Civil em Santos recebeu, através de um telefonema, a notícia de que eu havia me 

suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria me jogado em baixo de um carro na 

BR 116, na altura de Jacupiranga.  

Essa versão, consta no laudo necroscópico e na certidão de óbito assinado pelos 

médicos legistas Isaac Abramovitch e Abeylard Orsini. No entanto, em nenhum 

momento a família acreditou que a versão fosse verdadeira, mas meu corpo não foi 

entregue, e por isso, dois tios meus e meu cunhado foram ao Instituto Médico Legal de 

São Paulo. O Diretor do IML, Arnaldo Siqueira negou que o corpo estivesse ali, porém, 

meu cunhado, utilizando-se de sua condição de Delegado, entrou por uma porta lateral e 

começou a abrir as portas de todas as geladeiras até encontrar o meu corpo, com 

evidentes marcas de bárbara tortura.  

Voltando à portaria do IML desmascarou o Diretor e a família exigiu que meu 

corpo fosse entregue, mas entregaram em um caixão lacrado. Alguns jornalistas amigos 

foram até o local do suposto atropelamento e não encontraram nenhum sinal da 

ocorrência. Um mês depois o Jornal O Estado de São Paulo publicou um anúncio 

fúnebre de uma missa de trigésimo dia de minha morte, a ser realizada na Catedral da 

Sé. A igreja estava cheia e na cerimônia, os mesmos três homens que haviam ido à 

minha casa prender-me, tiveram a audácia de comparecer e até, cinicamente, dar os 

pêsames à minha mãe e a minha irmã. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse texto foi feito, 

redigido pela Companheira do Merlino, pela Ângela Mendes de Almeida e pelo Nicolau 

de Almeida Leonel. 

Antes de passar a palavra para a Ângela, companheira do Merlino, eu só queria 

anunciar algumas presenças entre outros companheiros, do Mancha, Presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos, do Dr. Floriano Correia Vaz da Silva da Associação Juízes 

pela Democracia e do Dr. Mario Sérgio Duarte Garcia, Presidente da Comissão da 

Verdade da OAB, muito obrigado. 

Então, queria, com a chegada do Padilha, queria passar imediatamente a palavra 

para a Ângela Mendes de Almeida para fazer as suas considerações. 
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E do Capitão Pitoli, companheiro da Comissão da Verdade de Bauru, que é o 

maior apoiador dessa Comissão. Com a palavra a Ângela. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Boa tarde a todas e a todos. Eu 

queria, em primeiro lugar, agradecer a realização dessa Audiência, à Dra. Rosa Cardoso, 

atual Coordenadora da Comissão Nacional da Verdade e ao Deputado Adriano Diogo, 

Presidente da Comissão Estadual da Verdade e, ao mesmo tempo, bom, os fatos já são 

conhecidos através desse relato que resume um pouco os acontecimentos e a biografia 

da curta vida do Merllino, e eu entendo essa atual audiência como uma espécie de 

réplica da Comissão Nacional da Verdade em que Ustra foi convidado a falar lá em 

Brasília. 

Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Coordenadora atual, Dra. Rosa 

Cardoso, da Comissão da Verdade, primeiro pela realização dessa audiência, mas 

também pela realização da audiência que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro 

para ouvir os torturadores do Mário Alves, em que na presença foram convocados 

quatro, mas só veio um, mas também foram convocados os torturados. 

Eu penso que é inaceitável o estilo e a maneira com que foi feita a primeira 

audiência em Brasília com o Ustra, porque não foram convocados nenhuma pessoa 

ligada, por exemplo, a todos os mortos e desaparecidos de responsabilidade do Ustra. 

Não foi convidada nenhuma pessoa que tenha sido torturada pelo Ustra e só tivemos a 

presença do Vereador Gilberto Natalini porque ele se apresentou lá sem ser convidado.  

Foi a única voz que se contrapôs ao depoimento do Ustra. Então, ele pôde sentar 

ali, bater na mesa e dizer que ninguém morreu sob tortura no DOI-CODI, que todos 

foram mortos em combate e que ele nunca ocultou cadáver. 

Bom, eu considero também, e queria declarar aqui, inaceitável e eu diria até 

escandaloso, eu queria registrar aqui a minha posição que eu acho que não é só minha, 

que na Comissão Nacional da Verdade, exista uma posição majoritária, pelo que se lê na 

Imprensa e por notícias que se tem, de que a maneira de se trabalhar na Comissão da 

Verdade Nacional seria audiências de torturadores e outras atividades em sigilo, e que 

só ao final do período seria apresentado um relatório.  
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Eu acho essa posição escandalosa, porque essa Comissão foi nomeada pela 

Presidente da República e ela tem necessariamente que prestar contas, é essa a palavra 

que eu quero usar, não só aos familiares de mortos, desaparecidos e aos ex - presos, mas 

à própria sociedade civil, e ela está se comportando como um conjunto de 

pesquisadores, através dessa posição que é relatada pelos Jornais, que foi nomeada pela 

presidente para fazer uma série de pesquisas da história do Brasil, como se fosse uma 

Comissão Acadêmica na data X, apresentar um relatório final. 

Eu queria registrar aqui, por isso mesmo, o valor da atual Coordenadora, Dra. 

Rosa Cardoso que não participa dessa visão. 

Bom, em seguida eu queria apresentar aqui uma série de reivindicações à 

Comissão Nacional da Verdade, porque apesar de uma série de fatos já terem sido 

esclarecidos através de depoimentos de companheiros que estiveram presos, há muita 

coisa que não está esclarecida e há muita coisa que a Comissão da Verdade Nacional 

pode esclarecer sem ter até muito trabalho, porque eles têm meios e tem autoridade para 

fazer esse esclarecimento, não é?  

Então, eu queria entregar para a Dra. Rosa essa carta dos familiares do Luiz 

Eduardo Merlino e eu queria ler essa carta. 

No ano que vem, enquanto o Brasil para celebrar a copa do mundo, o golpe 

militar fará 50 anos, novamente nós assistiremos a mais um capítulo do espetáculo de 

barbárie de um Estado militarizado, da repressão e da violência institucional. Diante do 

massacre que é a democracia no capitalismo, se as ruas de fato falassem, corpos 

brotariam pelas árvores como frutos macabros pela cidade. 

A desmilitarização da Polícia é hoje um pressuposto da democracia no país, nem 

toda água do mundo poderia limpar o sangue que escorre das fardas dessa monstruosa 

corporação que é a Policia Militar do Brasil.  

Nestes tempos em que perguntamos quem matou Ricardo e onde está Amarildo? 

Os familiares de Merlino interpelam, nós queremos que a Comissão Nacional da 

Verdade e o Governo Federal, assim como todas as esferas do Estado implicadas, 

simplesmente cumpram a sua função. Nem tudo está esclarecido no caso do assassinato 
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sobre tortura de Merlino no DOI-CODI, queremos que a Comissão Nacional da 

Verdade esclareça vários pontos. 

Primeiro, queremos saber quem foram os torturadores dessas 24 horas que são 

da equipe preliminar de interrogatório  nos dias 17 e 18 de julho de 1971 do DOI- 

CODI. Queremos a confirmação de Merlino ter passado a noite nas mãos do JC, Dirceu 

Gravina, hoje Delegado da Polícia Civil em Presidente Prudente. E acho que a 

Comissão Nacional da Verdade e a Estadual, poderiam convocar este Delegado.  

Queremos saber também, quem foi o escrivão que datilografou o interrogatório. 

Queremos saber também quem foi o torturador enfermeiro conhecido como Boliviano 

que fez massagens nas pernas de Merlino quando ele foi retirado na cela Solitária. 

Queremos saber também quem foram os três agentes do DOI-CODI que foram prender 

Merlino em Santos e depois tiveram o desplante de dar os pêsames à sua mãe na Missa 

da Catedral e, por fim, queremos saber como sua passagem no Hospital Militar, quem 

foram os médicos que o atenderam e o deixaram morrer.  

A caixa preta do Hospital Militar de São Paulo, onde tantos companheiros 

morreram tem que ser aberta, e a nossa sugestão é também que haja uma audiência 

sobre esta questão porque muitos morreram lá, e nós queremos saber o que aconteceu lá. 

Esta é uma das lacunas na história do Merlino. Isso é tudo. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra pela Família 

Teles, a Amelinha Teles. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, boa tarde à todas as pessoas, um boa 

tarde aos integrantes da Mesa, à Dra. Rosa, Deputada Luiza Erundina, ao Adriano 

Diogo, Presidente da Comissão Estadual, a Ângela, companheira de luta e ao nosso 

Advogado Dr. Aníbal. 
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 Nós, a Família Teles e a Família Merlino pedimos uma audiência, que é a 

audiência de hoje, uma audiência pública para que a gente entregasse os processos 

contra o Coronel Reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, porque nós, quando 

assistimos aquela audiência que houve na Comissão Nacional da Verdade, nós, a 

primeira posição da Comissão Nacional da Verdade foi equivocada de considerar o 

Coronel como um suspeito de tortura. Na verdade, ele já foi condenado pela Justiça 

Paulista, tanto na Primeira Instância como na Segunda, no caso da Família Teles, ele é 

um torturador condenado. 

E por isso nós reivindicamos não só a entrega pública como a reconvocação pela 

Comissão Nacional da Verdade do Coronel. O Coronel tem que esclarecer os crimes 

pelos quais ele já foi condenado, eu acho importante ressaltar que é o único torturador 

condenado no Brasil, o único torturador daquele período condenado no Brasil. Os 

crimes de sequestro, crimes de assassinato, crimes de desaparecimentos forçados, 

ocultamento de cadáver, os crimes de estupro e tortura cometidos no DOI-CODI do 

Segundo Exército quando ele comandava o DOI-CODI. Esses crimes têm que ser 

devidamente esclarecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Foi entendendo dessa 

forma que a gente pediu, solicitou, à Dra. Rosa, ao Adriano Diogo para que realizassem 

essa audiência de hoje. 

O Coronel Ustra, que na época era um Major conhecido como Dr. Tibiriçá, Dr. 

Silva, ele usava vários codinomes ali no DOI-CODI. Ele sequestrou toda a minha 

família, eu, meu marido, minha irmã grávida de oito meses, meus filhos, a Janaína e o 

Edson, na época com cinco e quatro anos de idade, e ainda o Dirigente Comunista que 

era o nosso amigo Carlos Nicolau Danielli. 

O Carlos Nicolau Danielli que foi durante mais ou menos três dias foi torturado 

e assassinado sobre torturas dentro do DOI-CODI e depois ainda, as versões policiais 

eram mentirosas, assim como a do Merlino é uma versão mentirosa, a do Danielli 

também foi uma versão mentirosa. Foi a manchete dos Jornais da Folha da Tarde, a 

Folha de São Paulo eu acho que também, uns três Jornais que circulavam na época aqui 

em São Paulo. A manchete era terrorista morto em tiroteio.  

E quando eu e o César reclamamos dessa manchete, porque eles tiveram 

coragem de nos mostrar dizendo olha aqui o que aconteceu com o amigo de vocês, e nós 
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tínhamos visto ele ser assassinado lá dentro e nós falamos isso é mentira, aí o outro, o 

Capitão Ubirajara falou que ali se dava a versão que eles queriam para as mortes que 

aconteciam ali. 

O Capitão Ubirajara é o Delegado de Polícia aqui do Estado de São Paulo 

Aparecido Laertes Calandra. Então, que nós vimos ali várias atrocidades acontecendo 

durante os dias e os meses que nós passamos na Operação Bandeirantes ou DOI-CODI 

do Segundo Exército. E o Ustra ele vai além de tudo isso que ele fez com a gente, 

porque ele comandou o DOI-CODI de 70 a 74, mas ele continuou nessa estratégia de 

tornar, de formar, de implantar um Estado terrorista no Brasil que foi o Estado 

implantado durante a Ditadura Militar.  

Ele, na Chacina da Lapa, que a gente ouviu aqui, o Ustra comandou a Chacina 

da Lapa que aconteceu em 1976 em que pelo menos três militantes políticos foram 

assassinados na época, que é o Pedro Pomar, o Ângelo Arroyo e o João Batista 

Drummond.  

Então, ele e o próprio DOI-CODI que ele comandou serviu de modelo para ele 

implantar esse aparato repressivo em todo o Brasil com essa truculência para o 

extermínio mesmo de opositores políticos. 

Nós entendemos que a Comissão Nacional, ela, nós queremos que ela esclareça 

a verdade, que construa a verdade. Então, nós entendemos que, nós estamos entregando 

essa documentação porque essa documentação já é parte que nosso advogado vai 

entregar em seguida e essa documentação faz parte já do Judiciário Brasileiro.  

O Judiciário já condenou, o Judiciário é o Estado Brasileiro, então, a Comissão 

da Verdade tem que partir da premissa do que já aconteceu para desenvolver sua 

investigação após os fatos que já foram construídos, que já foram confirmados pela 

Justiça até o momento. Nós entendemos que o Ustra tem que ser convocado como 

condenado, e na obrigação de esclarecer todos esses crimes pelos quais ele foi 

condenado. 

Eu acho que essa é a principal reivindicação que a Família Teles traz nesse 

momento, mas também, nós reforçamos uma reivindicação que tem sido muito pouco 

lembrada, muito pouco falada aqui que é o sequestro de crianças. Essas crianças, e eu 
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falo pelos meus filhos, meu sobrinho que aqui nessa Comissão se ouviu pelo menos 

quarenta crianças, que eram crianças na época de ditadura e que hoje são adultos, mas 

que ressentem o seu não tempo de viver sua infância, não é? São crianças sim que sua 

infância foi roubada, então, eu acho que a Comissão da Verdade, a Comissão Nacional, 

a Comissão Estadual tem procurado trabalhar nesse sentido. 

A Comissão Nacional também deve trabalhar nesse sentido de construir essa 

verdade. A truculência da Ditadura se estendeu muito mais, os crimes da ditadura e seus 

efeitos se estendem até o dia de hoje, não é? Quer dizer, quando a gente vê a Ângela 

ainda e nós abrimos a internet e está lá, cadê o Amarildo? Quer dizer, é uma luta, eu 

sempre penso naquilo, quero dizer, cadê os mortos e desaparecidos? Cadê os nossos 

desaparecidos políticos? Eu acho que a Comissão da Verdade tem que buscar esses 

esclarecimentos para que a gente realmente possa imprimir a história do Brasil, possa 

reconhecer a história do Brasil, então é isso. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então depois do 

posicionamento das duas Famílias através das suas representantes eu passo a palavra 

para o advogado Aníbal de Castro e Souza, advogado das Famílias Teles e Merlino. 

 

O SR. ANÍBAL DE CASTRO E SOUZA – Boa tarde a todos os presentes 

nesta Mesa, Deputada Luiza Erundina, Sra. Rosa, Família Teles e Merlino aqui 

representadas pela Amelinha e Ângela, Presidente Adriano Diogo. 

Serei breve, na verdade o meu papel aqui é entregar a cópia integral do que nós 

temos dos dois processos. São dois processos distintos, são processos de natureza civil e 

não criminal.  

Acabei esquecendo, em primeiro lugar eu queria a pedido do Fábio Comparato, 

ele pediu desculpas pela ausência. Somos advogados juntos no processo e o Dr. 

Claudineu também, teve um compromisso em Brasília e não pôde estar presente. 
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Então, eu vou neste ato já eu vou entregar ao Presidente a cópia do processo, 

este é o da Família Merlino, o que temos até agora. Nesse caso temos uma sentença já 

formal, não é? Está em fase de recurso. E o segundo processo mais adiantado porque ele 

foi proposto anteriormente, da Família Teles onde tem já inclusive, decisão do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, tem acórdão do TJ, atualmente está aguardando análise de 

recebimento ou não de recurso especial, recurso extraordinário por parte do Ustra. 

Então eu fico à disposição da Comissão como advogado para esclarecer 

eventuais dúvidas da Comissão Nacional da Verdade e por fim, eu quero expressar o 

meu contentamento porque essa ação foi idealizada em 2004 pelo Comparato a pedido 

da Janaina que está ali. O Comparato na época me pediu que desse início, eram muitas 

dificuldades, muitas dúvidas, dificuldades jurídicas, dúvidas mesmo se a questão ia para 

a frente porque foi a primeira ação contra a pessoa do torturador, haviam outras contra a 

União Federal, mas não contra o torturador em si. 

E diversas dúvidas sobre prescrição, sobre o comportamento do Poder Judiciário 

e eu fico muito feliz que oito anos depois o processo está aí, as dúvidas foram 

superadas, o Judiciário foi muito bem, teve alguns percalços no meio do caminho, mas 

de modo geral eu posso dizer que foi muito bem. E está aí o que nós nem sabíamos que 

era possível, se era uma demanda plausível, temos sentença e acórdão atribuindo os 

fatos que já foram expostos aqui. Então eu fico muito feliz que uma coisa que nasceu 

numa dúvida total está o resultado aí desses anos, desse trabalho todo. Enfim, fico à 

disposição, obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, antes da Dra. Rosa 

Cardoso se pronunciar, eu queria dizer da importância que é a presença da Deputada 

Luiza Erundina conosco aqui hoje se solidarizando com as Famílias Teles e Merlino 

porque ela desde o início tomou uma atitude corajosa na Câmara Federal em criar a 

Comissão da Verdade no âmbito da Câmara Federal antes mesmo da instalação da 

Comissão Nacional da Verdade. E todos nós brasileiros nos sentimos humilhados e 
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ultrajados naquele dia em que o General torturador, ao usar a expressão no texto da 

Ângela e Nicolau, o General torturador foi à Comissão Nacional da Verdade 

acompanhado de quatro oficiais da ativa, ofender o povo brasileiro e até a Presidente 

Dilma. 

Então, para nós esta cerimônia é uma das cerimônias mais importantes, uma das 

sessões mais importantes que a Comissão Estadual da Verdade está fazendo. Porque 

hoje nesta data nós começamos a enfrentar a cadeia de comando da repressão na figura 

deste senhor, Sr. Ustra, que ao contrário do que dizem não agia nos porões da ditadura, 

era uma pessoa da estrutura de comando do Gabinete da Presidência da República, dos 

militares ditadores e do Ministério do Exército. Com a palavra a Deputada Luiza 

Erundina. 

 

A SRA. LUIZA ERUNDINA – Boa tarde a todas, a todos. Eu quero começar 

saudando a Mesa na pessoa do prezadíssimo Deputado Adriano Diogo cuja Comissão 

foi criada logo após a criação e instalação da Comissão Memória e Justiça da Câmara 

dos Deputados. E essa Comissão tem sido exemplar, Comissão de São Paulo tem sido 

exemplar na busca do resgate da memória, a busca da verdade histórica e sobre tudo na 

defesa de que faça justiça às vítimas da ditadura militar. 

Eu tenho acompanhado com muito carinho, com muita atenção e com muito 

otimismo o que esta Comissão vem fazendo e que conta inclusive com a participação de 

alguns membros dos familiares vítimas da ditadura militar. 

Quero saudar os presentes todos, a Dra. Rosa, esta mulher extraordinária, 

corajosa que vem salvando em certo sentido, pelas posições que tem assumido 

publicamente em relação à Comissão Nacional da verdade. 

Dra. Rosa eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua coragem 

 

(Aplausos) 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



14 

 

A sua coerência e a sua determinação. Sei das dificuldades que a senhora deve 

estar enfrentando diante de uma Comissão onde há muitas contradições, há muitos 

conflitos e há muitas visões, ou visões diferenciadas do que se espera, do que se deseja 

desta Comissão Nacional da Verdade.  

Limitada ainda nos termos da lei que a criou, e os familiares junto com alguns 

parlamentares denunciamos os limites da lei que criou a Comissão Nacional da 

Verdade, mas mesmo dentro destes limites dependo da vontade, determinação, da garra, 

da coragem dos seus membros poderá ir mais ou menos longe nesse esforço e nesse 

trabalho num prazo muito curto que já denunciávamos antes mesmo que a lei fosse 

votada na Câmara dos Deputados. 

Temos que apoiar e reforçar a existência desta Comissão. A sua presença na 

Comissão Dra.  Rosa é absolutamente indispensável. O que os familiares e o que os 

cidadãos brasileiros ainda preservam de expectativa em relação àq uela Comissão se 

deve em grande medida à sua presença nela. 

Nós queremos dizer da nossa solidariedade ao seu empenho, às suas posições 

corajosas inclusive se somando aos que defendem justiça e não apenas conciliação 

nacional. 

 

(Aplausos) 

 

A lei que criou a Comissão se satisfaz em atingir memória e verdade para 

propiciar a reconciliação nacional. É impossível reconciliar o torturador e o torturado. 

Nós queremos justiça. E o que se está fazendo aqui nesta Comissão é um passo 

importante nessa direção. É um torturador, um criminoso que comprometeu e cometeu 

graves atentados aos Direitos Humanos, cometeu graves crimes de lesão à humanidade, 

já foi condenado em duas instâncias no caso do Coronel Ustra e certamente o seu 

depoimento na Comissão Nacional da Verdade deixou muito a desejar. 

Exigimos, inclusive reforçamos a reivindicação dos familiares que a Comissão 

Nacional da Verdade convoque outra vez este senhor e seja submetido a uma arguição 
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mais profunda, mais completa por parte inclusive das vítimas das torturas que ele 

aplicou, determinou que fosse aplicadas aos valorosos e valorosas brasileiras e 

brasileiros a quem devemos este momento que estamos vivendo aqui de liberdade, 

democracia ainda incompleta enquanto não se completar toda a busca e revelação desta 

verdade e não se faça justiça. 

Eu quero reiterar a minha solidariedade aos familiares. Tenho convivido muito 

de perto com a Amelinha, a Crimeia, com os familiares do Merlino e sei que é um crime 

continuado e cuja dor se mantém tão viva e a ferida tão aberta quanto nos primeiros 

momentos dos primeiros tempos. Por isso não pode ser esquecido, não pode ser 

perdoado, não pode ser simplesmente ignorado. Nós temos que levar essas pessoas, o 

Estado Brasileiro às barras da Justiça nos termos da lei que existe no país. E mais que 

isso, nós temos que garantir que a Lei da Anistia seja reinterpretada, porque se não 

houver reinterpretação da Lei esses facínoras continuarão sendo anistiados. 

Eles continuam anistiados enquanto não se fizer uma reinterpretação da Lei da 

Anistia. Este projeto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara com parecer 

já pela rejeição pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que avocou 

para si se manifestar a respeito do projeto de lei quando não precisaria, não foi 

regimental que tivesse que ir para aquela Comissão, e foi simplesmente para ter 

oportunidade de ser rejeitada naquela Comissão, inclusive com a participação de alguns 

que a gente imaginaria que até pela história, pela origem dessas pessoas não deveriam 

ter contribuído para a rejeição daquela matéria na Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional. 

Está na Comissão de Constituição e Justiça com parecer pela rejeição. Um 

Deputado do PMDB do Distrito Federal já promovemos uma audiência pública quando 

foram ouvidos exatamente Fabio Comparato e outros juristas e especialistas discutindo 

o projeto de lei e deixando muito claro que sem a revisão da Lei da Anistia que não é 

revisão é interpretação, com certeza estes crimes ficarão impunes.  

E ao ficar impunes não adianta trazer a verdade. Se se busca a verdade não é 

porque os familiares já trouxeram muitas dessas verdades. Tem muitos torturadores e 

criminosos que as famílias já apontaram nas suas buscas, nos seus levantamentos junto 

com a sua dor. Já apontaram. É preciso que todos eles vão à Comissão Nacional da 
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Verdade junto com as vítimas desses criminosos e se faça um trabalho completo, não 

vamos fazer uma meia sola. Meia sola, não se constrói história nem verdade e nem 

justiça com meios termos.  

Por isso a gente tem a expectativa da permanência da Dra. Rosa na Comissão da 

Verdade junto com os familiares, junto conosco que lutamos por esta verdade, por esta 

justiça Dra. Rosa, e esta Comissão Estadual Deputado Adriano Diogo, é uma das 

promessas, é uma das certezas de que mesmo se a Comissão Nacional da Verdade vier a 

falir ou vier a não chegar às últimas consequências em relação àquilo que ela precisa 

chegar, pela própria composição daquela Comissão, com certeza a sociedade brasileira 

através das Comissões e dos Comitês Memória, Verdade e Justiça não permitirão que a 

história não chegue ao final da sua, da forma como está sendo descrita e passemos a 

limpa de uma vez por todas esta história. 

Então, nós agradecemos o convite para estarmos aqui na presença dos familiares, 

estas duas famílias muito queridas, desses jovens que pagaram também muito caro pela 

coragem e pela generosidade de seus pais que deram a liberdade, passaram por riscos de 

vida ou outros tiveram suas vidas ceifadas. É a vocês a quem nós devemos, a quem a 

nação brasileira, a democracia deve e nós não vamos arredar pé, não vamos deixar 

barato, não vamos desestimular e nem desanimar enquanto a gente não for às últimas 

consequências na busca da verdade e do cumprimento de justiça a vocês e a todos 

àqueles a quem devemos a incipiente e incompleta democracia que ainda temos.  

Parabéns Deputado por seu trabalho, V. Exa. Também é vítima dessa ditadura 

feroz, e é um exemplo de determinação, coragem e vontade política no uso de seu 

mandato que o povo de São Paulo lhe conferiu com muita dignidade e aos advogados 

também. Corajosos que estiveram em nome dos familiares inclusive na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na defesa dessas vítimas e na busca da verdade, 

exigindo do Governo do Estado Brasileiro justiça plena para aqueles que ainda estão por 

ter esta justiça e para não deixar a impunidade falar por último que é lamentavelmente o 

que ainda acontece em nosso pais. Muito obrigada, saúdo a todos e continuemos esta 

luta porque depende de cada um de nós. 

 

(Aplausos) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Luiza. Então, 

junto com o Dr. Aníbal Castro agradecer também o trabalho da equipe do Dr. Fabio e da 

advogada Dra. Marilia Barbour que além de advogada deste caso está fazendo o 

tombamento do prédio do DOI-CODI pelo CONDEPHAAT. 

Então vamos agora para o momento mais aguardado que a Dra. Rosa Cardoso, 

advogada de presos políticos, advogada da Resistência, corajosa, que nos socorreu nos 

momentos mais difíceis da tortura justamente contra este senhor, hoje é a Coordenadora 

Nacional da Comissão Nacional da Verdade. Com a palavra a Dra. Rosa Cardoso. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Caríssimos companheiros de Mesa, querida 

Amelinha, querida Ângela em nome de quem eu saúdo a Família Teles e Família 

Merlino e todos os companheiros presentes. Querida Deputada Erundina, querido 

Deputado Adriano Diogo que tem uma visão tão generosa e tão estimulante para mim a 

respeito de quem eu sou e do que eu faço. 

Caríssimo companheiro advogado, eu fiz umas anotações escritas aqui para ler 

sobre esta sessão e sobre a própria figura do Comandante Ustra, o Coronel Ustra. Mas 

antes eu queria dizer que eu recolho estas críticas que foram feitas na primeira sessão 

que foi promovida pela Comissão Nacional da Verdade com o Coronel Ustra, acho que 

são inteiramente pertinentes e procedentes. Elas expressam, havia naquela época, ainda 

estavam conosco o Cláudio Fonteles, ele foi responsável também por aquela audiência, 

mas elas expressam uma questão muito significativa.  

É que nós temos Comissão da Verdade, Comissões em gerais têm que trabalhar, 

Comissões Estaduais elas têm que trabalhar com as vítimas e com os familiares. 

Quando elas não trabalham com as vítimas e familiares elas cometem muitos equívocos. 

Eu acho que foi fruto de muita inexperiência, de falta de clareza organizar aquela 

reunião. Não foi uma questão de má fé exatamente, mas foi de inexperiência e de 

clareza a respeito de como se organiza uma audiência desse tipo. 

Se tivesse conversado com as vítimas, com as pessoas que sofreram os abusos 

praticados no DOI-CODI muito especificamente os abusos e que o Coronel Ustra já 

estava condenado certamente essa audiência teria sido diferente. 
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Eu quero dizer a vocês que eu vou me empenhar extremamente, eu deixo hoje de 

ser, eu fui informada inclusive pelo Jornal e depois o José Carlos Dias me telefonou, o 

Comissionado José Carlos Dias dizendo que ele vai ser o próximo Coordenador da 

Comissão. A Coordenação efetivamente tem uma Coordenação rotativa e a Comissão 

tal qual é com pessoas de extração política muito diferenciada, é importante até que ela 

seja rotativa. 

Então, de qualquer forma o meu mandato já de três meses está terminando e o 

próximo Coordenador pelo que eu fiquei sabendo vai ser o Comissionado José Carlos 

Dias. 

Então, eu vou ter que submeter, mas vou submeter com todo empenho, acho que 

não há nenhuma dúvida de que nós podemos fazer outra audiência pública com o Ustra 

a partir agora já destes dados organizados com a perspectiva completamente diferente e 

vai ser importante porque o Brasil vai poder tomar, houve já uma audiência que teve, de 

qualquer modo teve alguma repercussão e que pode ter uma repercussão triplicada agora 

se organizada de outra maneira. 

Então fiquem certos de que eu estou levando este material e nós vamos trabalhar 

juntos, nós vamos pensar juntos esta audiência para fazer realmente uma audiência 

muito significativa, porque o Coronel Ustra realmente é o símbolo, é muito simbólico 

como eu direi aqui nas minhas notas a respeito da ditadura e da repressão que se 

produziu neste país. 

Então, eu queria dizer o seguinte, que quatro décadas depois de se tornarem 

vítimas de graves violações de direitos humanos, ou de passarem a ter um familiar nessa 

condição, as Famílias Teles e Merlino vêm relatar à Comissão da Verdade sequestros, 

torturas e assassinatos que lhes foram impostos em dependências do antigo DOI-CODI. 

Entrega-nos hoje sobretudo, documentação processual comprobatória destes 

fatos e sentenças que responsabiliza pelos mesmos o Coronel do Exército Carlos 

Alberto Brilhante Ustra. 

A respeito do famigerado Comandante Ustra não é possível dizer precisamente 

quando abandonou os princípios básicos da moralidade humana e passou a se comportar 

como agente robotizado dos objetivos e práticas da doutrina de segurança nacional. 
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Alinhava-se a esta doutrina as posturas assumidas pelo império norte-americano durante 

a Guerra Fria fundamentando-se em estratégias designadas como contrarrevolucionárias 

ou contra insurgente. 

Nos anos 60 o Comandante Ustra incorporou os ideais da guerra 

contrarrevolucionária assumindo o discurso conspiratório norte-americano que acusava 

o comunismo soviético e depois o cubano que a rigor não foi comunismo de ser 

responsável por um programa de destruição de significativas conquistas sociais, a 

civilização cristã, a democracia ocidental, o exercício da liberdade construída no âmbito 

do Estado de Direito, os valores familiares tradicionais. 

Ampliando o conceito de comunismo Ustra hipostasiou na figura do inimigo 

interno, ou seja, o que se aliou às ideologias exógenas e subversivas o alvo do combate 

a ser travado. Ustra identificará então o inimigo interno nos integrantes das 

organizações armadas de esquerda, dos membros de grupos desarmados de oposição 

nos setores progressistas da Igreja, nos órgãos de classe, nos trabalhadores, nos 

estudantes, nos suspeitos e nos que podiam ser considerados suspeitos. 

Arauto desta visão totalitária sobre o pretexto de construir a segurança e a 

ordem, Ustra se oporá e combaterá o próprio sistema democrático, o Estado de Direito, 

as liberdades públicas, os direitos humanos.  Na implementação de sua guerra interna 

tornar-se-á o grande líder o grande símbolo do terror de Estado praticado no Brasil. 

Consagrar-se-á por fim, o maestro da desfiguração e da destruição humana processada 

no DOI-CODI e onde este comando estendeu os seus tentáculos. 

Quase 50 anos depois de ter sido imposta a ditadura com que ele se confunde em 

maio de 2013 depondo na Comissão da Verdade em carta discurso feita para seus pares 

Ustra defende anacronicamente os ideais da Guerra Fria.  

Insisto, Ustra macabro herói tropical da malsinada Guerra Fria continua em 2013 

a defende-la afirma então, “sim, nós atuamos para preservar a democracia e contra o 

comunismo. Cumpri a minha missão. Não é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra 

que se encontra aqui, é o Exército Brasileiro. É o Exército que recebeu a ordem de 

combater o terrorista”, e ainda exercitando a retórica da falsificação dos fatos própria do 

terror do Estado afirma, “agi com a consciência tranquila, nunca ocultei cadáver. Não 
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cometi assassinato, tortura e sequestro. Nenhuma tortura foi cometida dentro das 

instalações do Órgão de Repressão do Governo Militar.” 

Hoje entretanto as Famílias Teles e Merlino oferecem à Comissão Nacional da 

Verdade e à sociedade brasileira as provas de que Ustra sequestrou, torturou e 

assassinou como mandante e em forma direta. Quem o diz e o condena é o Poder 

Judiciário Brasileiro. Obrigada. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Apesar de estar gravado, 

deixa uma cópia deste texto. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Está bom, eu escrevo no avião, então eu dou 

depois para você. Nosso assessor de Imprensa digita e já vai cópia para vocês. 

Então eu não sei agora, Adriano, você, acho que encerra a sessão, mas com a 

minha promessa, reitero a promessa de que vamos fazer juntos uma audiência muito 

importante para o povo brasileiro, porque toda a sociedade brasileira do Norte mais 

recôndito, lá daqueles estados em que esta história não é talvez tão conhecida, nós 

precisamos divulgá-la muito. E essa audiência tem que ser muito bem preparada e 

relevando muito esta circunstância de ele ser condenado pelo Poder Judiciário 

Brasileiro. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ângela. 
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A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Embora não esteja na carta que 

nós entregamos à Comissão Nacional, às mãos da Dra. Rosa, eu queria também reforçar 

a possibilidade de fazer uma audiência pública com o Dirceu Gravina e com o Hospital 

Militar. Acho que está argumentado na Carta, mas não está proposto uma audiência 

pública, eu acho que são duas entidades, um torturador e o hospital público que 

deveriam ser investigados. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Só uma informação.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rosa Cardoso. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu acho que esta audiência do Ustra tem que ser 

em Brasília porque se segue mais ou menos uma regra processual de que as pessoas, os 

acusados tem direito de prestarem depoimento no local em que residem, e a outra nós 

poderíamos fazer aqui em São Paulo, mas a do Ustra vai ter que ser em Brasília e nós 

teremos que organizar um local mais amplo do que aquele que quase não coube as 

pessoas poucas que estavam lá, teremos que organizar um lugar bem mais amplo para 

fazer esta audiência. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, neste 19 de agosto 

caro Padilha, demos mais um passo. Valeu a pena, valeu a pena. Muito obrigado a 

todos, Deputada Luiza Erundina, Dra. Rosa Cardoso, Amelinha Teles, Ângela Mendes 

de Almeida, Dr. Aníbal, jovem Dr. Aníbal. 

Hoje a noite, às nove horas da noite vai haver uma sessão de cinema sobre a vida 

do companheiro Bacuri. Às nove horas da noite na Rua Augusta, no Espaço Itaú de 

Cinema. É o lançamento do filme Repare Bem que conta a história de duas famílias. 

Família Crispim e a Família do Bacuri. O importante evento da sequência da 

recuperação da memória política. Abaixo a ditadura pela punição aos torturadores, pela 

revisão da Lei da Anistia. Obrigado. A sessão está encerrada.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



22 

 

 

(Aplausos)  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

20/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 20 de 

fevereiro de 2013. Audiência pública sobre o caso do desaparecido político Fernando 

Augusto Santa Cruz de Oliveira. Coincidentemente, data do seu aniversário. Data do 

nascimento e data do seu aniversário. Nós vamos instalar essa sessão da Comissão da 

Verdade, é a 6ª audiência pública dessa Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

que tem o nome de Rubens Paiva, hoje, no dia 20 de fevereiro, no auditório Paulo 

Kobayashi, pela oitiva dos depoimentos sobre o caso Fernando Santa Cruz de Oliveira, 

desaparecido em 23 de fevereiro de 74. 

Então, como é a programação do dia? Primeiro nós vamos compor a mesa e 

fazer as oitivas, todas as pessoas que compõem a mesa e estão preparadas. Nós 

falaremos sobre a vida, sobre a trajetória, tudo sobre o Fernando Santa Cruz. E a 

segunda parte, que é uma parte mais solene do livro ‘Onde está meu filho?’ que trata da 

busca do corpo e esclarecimento do assassinato de Fernando Santa Cruz. Hoje, data do 

seu aniversário, ele completaria 65 anos. Então, vocês que são jovens que vieram de 

uma escola acompanhar, nós estamos falando de um jovem que desapareceu em 23 de 

fevereiro com 26 anos. Tinha acabado de completar 26 anos. Hoje estaria com 65 anos. 

Funcionário do DAEE de São Paulo. É necessário esclarecer que a Comissão da 

Verdade vai realizar todas as audiências dessa forma, publicizada. Que não vai haver 

sessões secretas, confidenciais ou documentos que o povo brasileiro não pode ter 

acesso. Achamos até que não dá publicidade às audiências e os documentos qual é a 

melhor forma de se fazer esse trabalho, porque a luta da Comissão da Verdade pertence 

ao povo brasileiro. Ela não pertence a uma Comissão de especialistas, nem de técnicos, 

ela é um produto da luta da resistência do povo brasileiro. Então vamos lá, vamos 

formar a mesa. Rosalina Santa Cruz. Ex-presa irmã do Fernando, ex-presa política 

militante que nessa audiência pública vai depor sobre o caso. Depois o Marcelo Santa 

Cruz, Vereador da cidade de Olinda, militante dos direitos humanos, irmão de Fernando 
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Santa Cruz. Manoel Morais, relator do caso de Fernando Santa Cruz na Comissão da 

Verdade do Estado de Pernambuco.  

Chico de Assis, pesquisador sobre o caso Fernando Santa Cruz, desde a época e 

um dos autores e organizadores do livro ‘Onde Está meu Filho?’ E Amelinha Teles, 

assessora da Comissão que vai realizar a leitura do memorial. E para completar a mesa, 

o Otto Filgueiras, pesquisador sobre a vida, a trajetória de Fernando Santa Cruz.  

Queria nessa hora da composição da mesa, uma pessoa que queria muito ter 

vindo e não pode foi o Ricardinho Azevedo, mas ele mandou uma nota bem curtinha 

que peço aos convidados e aos familiares a licença para fazer a leitura logo na 

instauração da mesa.  

A Presidente Dilma vai para o exterior, para a África, e ele queria muito, se 

organizou para vir aqui de Brasília, mas não conseguiu. Impossibilitado de comparecer 

por motivos profissionais, não poderia deixar de manifestar nessa ocasião a minha 

solidariedade à família do valoroso companheiro Santa Cruz. Quero aproveitar também 

a oportunidade para cumprimentar a Comissão da Verdade Rubens Paiva pelo trabalho 

que vem desenvolvendo na apuração dos crimes da ditadura militar. A história do Brasil 

cobra explicações sobre aquele período terrível pelo que passou nosso país, e a 

Comissão tem dado grandes contribuições para elucidá-lo. Sigam em frente sem temor. 

O Brasil...  

Ricardo Azevedo. Ex-perseguido político, ex-preso político, ex-exilado, ex-

militante da Ação Popular. Então, uma mensagem do recadinho para os familiares.  

Então, vamos começar com os depoimentos. Tenho que ler uma outra coisa 

pesada, desagradável. Vamos lá. Nota de repúdio. A Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva repudia a nomeação de Carlos Alberto Augusto ao cargo de 

Delegado de Polícia de 2ª classe do município de Itatiba (SP), publicado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo. O delegado é réu num processo criminal movido pelo 

Ministério Público Federal (MPF/SP), pelo crime de sequestro qualificado do corretor 

de valores Edgar de Aquino Duarte, em junho de 1971. Junto com ele, são réus o 

Coronel reformado do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-

CODI no período de 1970 a 1974 e o delegado aposentado Alcides Singillo. A 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



3 
 

denúncia, movida pelo procurador Sérgio Suiama foi acolhida pela Justiça Federal em 

23-10-2012. Isso é publicação de segunda-feira do Diário Oficial.  

Carlos Alberto Augusto é acusado de envolvimento em desaparecimentos e de 

comandar sessões de tortura no Dops (Departamento de Ordem Política e Social), 

durante a ditadura militar (1964-1985). No Dops, trabalhou de janeiro de 1970 a 1977 

onde foi apelidado de “Carlinhos Metralha”, pois costumava andar pelos corredores do 

departamento portando uma metralhadora. Augusto era subordinado de Sérgio Paranhos 

Fleury, de quem defende a memória, organizando homenagens, como uma missa 

convocada para celebrar 30 anos da morte de Fleury, ocorrida em 2009: “familiares, 

amigos, ex-policiais do Dops e informantes contam com sua presença à missa”.  

Augusto ajudou a organizar o massacre da Chácara São Bento, ocorrido em São 

Bento, em Pernambuco, em 1973. Na ação, feita com a participação do agente infiltrado 

Cabo Anselmo, de quem Augusto é amigo, seis militantes da organização VPR 

(Vanguarda Popular Revolucionária) foram executados. 

Então, esse é o documento da promoção do delegado Carlos Augusto a Delegado 

de Itatiba. Vamos lá.  

Com a palavra, Amelinha.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom gente, aqui eu vou 

fazer a leitura do memorial. É uma síntese da vida e do desaparecimento forçado do 

Fernando Santa Cruz. Essa é uma dinâmica, uma metodologia da Comissão da Verdade, 

nós vamos estar tendo audiências como essas, 154 vezes, porque são 154 casos de 

pessoas que morreram em São Paulo, desapareceram em São Paulo ou que nasceram no 

Estado de São Paulo de São Paulo. Então, eu vou começar a leitura. Fernando Santa 

Cruz nasceu em 20 de fevereiro de 1948, em Recife (PE), Brasil. Era casado com Ana 

Lucia Valencia, e pertencia a Ação Popular Marxista Leninista, APML. Iniciou sua 

atividade política ainda no movimento estudantil secundarista em Pernambuco, entre 

1966 e 1968, quando chegou a ser preso em uma manifestação de rua contra os acordos 

MEC-USAID. Após a edição do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, mudou-se para o 
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Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar na Coordenação de Habitação de Interesse 

Social da Área Metropolitana do Grande Rio, do Ministério do Interior. Em 1972, 

ingressou no curso de Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF). Em setembro 

de 1973, abandonou os estudos e mudou-se para São Paulo, onde trabalhou como 

funcionário público no DAEE. Em relação a essa situação dele como funcionário 

público depois o Adriano Diogo vai falar a respeito. Ele trabalhava no DAEE quando 

foi sequestrado, desaparecido. Era casado com Ana Lúcia Valença e tinha um filho, 

Felipe, que contava com dois anos de idade à época do seu desaparecimento.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Em um sábado de Carnaval, dia 23 

de fevereiro de 1974, saiu da casa de seu irmão, Marcelo de Santa Cruz de Oliveira, no 

Rio de Janeiro, para encontrar um companheiro, chamado Eduardo, que morava em 

Copacabana. O encontro estava marcado para as 16h00. Ao sair, Fernando advertiu seu 

irmão que, caso não voltasse até as 18h00, teria sido preso. Nesse mesmo dia, Fernando 

e Eduardo, que eram amigos de infância, foram detidos por agentes do DOI-CODI/RJ e 

desapareceram.  Em 14 de março de 1974, os familiares de Eduardo e Fernando Santa 

Cruz foram ao DOI/CODI/SP, cujo carcereiro de plantão, era chamado de Marechal, 

que confirmou que os dois jovens estavam presos ali, só podendo receber visitas no 

domingo, dia 17. Foram deixados, então, objetos de uso pessoal. No domingo,quando 

voltaram para visita, as mães foram atendidas por um senhor que se dizia chefe de 

serviço do dia e atendia pelo nome de Dr. Homero. Os objetos foram devolvidos com a 

justificativa de que se tratava de um equívoco, pois os dois não estavam presos ali. As 

mães dos dois enviam carta ao Gabinete Civil da Presidência da República relatando os 

fatos, no dia 27 de maio de 1974. Desde então, as famílias iniciaram uma busca 

incessante por notícias de ambos, que começou no DOI-CODI/SP, para onde havia 

indícios de que eles foram levados, e se estendeu por inúmeros outros lugares.  

Providências tomadas por seus familiares. A família de Fernando impetrou dois 

habeas corpus, além de apelar a diversas autoridades nacionais e internacionais, tudo 

sem sucesso. Após uma audiência com Golbery do Couto e Silva, em Brasília, que 

contou com a presença de diversas outras famílias de desaparecidos, o Ministro da 

Justiça, Armando Falcão, fez um pronunciamento televisivo. A versão oficial era de que 

os desaparecidos encontravam-se foragidos e não teriam sido presos por nenhuma 

instituição governamental. A resposta de Elzita Santos de Santa Cruz de Oliveira, mãe 

de Fernando, foi firme e imediata. No dia seguinte ao pronunciamento ministerial, sete 
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de fevereiro de 1975, ela enviou uma carta mostrando a inconsistência dessa versão 

oficial e exigindo esclarecimentos sobre o paradeiro de seu filho em nome da justiça. 

Mesmo após levar essa denúncia a conhecimento de diferentes entidades e autoridades, 

a falta de respostas satisfatórias por parte do Estado brasileiro levou a família a procurar 

a Comissão Interamericana de Direitos Humanas. No entanto, essa tentativa foi em vão, 

pois o Estado brasileiro continuou a negar a prisão de Fernando, alegando que este 

encontrava-se foragido e clandestino. A ficha de Fernando encontrada em 1992 no 

DOPS/SP, contudo, revela que ele foi efetivamente preso pelas forças da repressão. 

Assim está registrado nesse documento oficial: “nascido em 1948, casado, funcionário 

público, estudante de Direito, preso no RJ em 23/03/1974”. Em outro relatório, do 

Ministério da Marinha, consta que Fernando “foi preso no RJ em 23/02/1974, sendo 

dado como desaparecido a partir de então”. Informações dadas por agentes policiais 

publicadas na imprensa. Em entrevista à revista Isto É, de 24 de março de 2004, o 

sargento Marival Chaves do Canto afirmou ter trabalhado como analista de informações 

no DOI-CODI/SP e que acompanhou as principais operações comandadas pelo Doutor 

César, o coronel José Brant Teixeira, e pelo Doutor Paulo, o coronel Paulo Magalhães. 

Marival declarou que esses dois oficiais […] foram responsáveis pelo planejamento e 

execução de uma mega-operação em inúmeros pontos do País para liquidar, a partir de 

1973, os militantes das várias tendências da Ação Popular (AP) […]. Segundo o ex-

agente, entre os mortos estão Fernando Santa Cruz Oliveira, Paulo Stuart Wright, 

Eduardo Collier Filho e Honestino Guimarães […]. 

Em 16 de julho de 2008, a revista Carta Capital (nº 504) divulgou matéria sobre 

a localização do Capitão Homero, Dr. Homero ou Homero César Machado, coronel do 

Exército reformado, apontado como um dos principais torturadores da “equipe C” do 

DOI-CODI/SP, na época da ditadura. Ele foi denunciado em pelo menos sete processos 

no Superior Tribunal Militar, segundo o Projeto Brasil Nunca Mais. O mesmo oficial é 

o responsável pelas informações falsas de que Fernando e Eduardo não estavam presos 

no DOI-CODI/SP. Em 2012, o delegado aposentado, ex-delegado do DOPS, no livro: 

“Memórias de uma Guerra Suja” revela que: Fernando Santa Cruz mais outros nove 

presos políticos foram mortos e seus corpos foram incinerados no forno da Usina de 

Açúcar “Cambayba”, localizada no município de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. 

A época era o proprietário dessa Usina, Heli Ribeiro, que segundo Guerra “faria o que 

fosse preciso para evitar que o comunismo tomasse o poder no Brasil no Brasil.”  
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Seu nome consta no anexo da Lei 9.140/95, como reconhecimento de sua prisão e morte 

sob-responsabilidade do Estado. Informações tiradas do DOSSIÊ DITADURA: Mortos 

e Desaparecidos Políticos no Brasil 1964-1985. IEVE- Instituto de Estudos Sobre 

Violência do Estado e Imprensa Oficial, São Paulo, 2009. Nós acrescentamos ali, isso é 

uma notícia de jornal de 1975, 22 de janeiro de 1975. Quando ainda não tinha um ano 

do desaparecimento do Fernando Santa Cruz. Quando falar o nome Fernando Augusto 

de Santa Cruz de Oliveira, tem sempre que se lembrar do Eduardo Collier Filho, porque 

os dois foram sequestrados e desaparecidos no mesmo momento, no mesmo dia 23/02 

porque o Fernando saiu para se encontrar com o Eduardo Collier. O interessante é que 

essa família, essa história de luta, de busca e pela verdade é uma história antiga em que 

as famílias se empenharam e lideraram as expectativas, e a família Santa Cruz eu acho 

que deve ser lembrado como uma família que foi nossa estrela guia nessa luta, porque 

essa família fez de tudo para buscar esse corpo, buscar essa história, porque tiveram 

essa excelente ideia de anunciar esse desaparecimento na grande imprensa. Você pagava 

para por isso. Parece que o Jornal da Tarde, essa nota é do Jornal da Tarde. Essa é da 

dona Risoleta, são duas notas, essa foi feita pela dona Risoleta Collier e o outro é da 

dona Euzita, mãe do Fernando Santa Cruz. A gente trouxe, nós da Comissão da Verdade 

vamos mostrar como tem história essa luta. Nós estamos aqui, mas tem muita história 

acumulada, que nós temos que alterar e consolidar essa história.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Só queria, 

antes de passar as palavras a declaração da demissão. Está providenciando, está bom. 

Então é o seguinte, como o departamento de águas e energia elétrica onde o Fernando 

trabalhava, na sua ficha funcional consta que ele foi demitido por abandono de cargo. 

Como se ele tivesse saído um dia para passear e não tivesse voltado mais, nós da 

Comissão entramos em contato com o Palácio do Governo e com a Secretaria de 

Recursos, explicando que haveria essa cerimônia e pedindo para que houvesse 

(ininteligível) e está havendo uma intensa movimentação no Palácio que para se restitua 

a verdade e de acordo com a Lei apareça o real motivo para que o Fernando Santa Cruz 

não voltou a trabalhar no DAEE. Então, nós estamos propondo transformar essa tarde, 
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pelo menos até às seis horas da tarde, na hora que começar a lançar o livro, que a gente 

faça como uma vigília. Já estamos aguardando a mais de uma semana essa retratação, 

essa movimentação do documento e evidentemente hoje a tarde se formou o grupo de 

trabalho para que se possa formar da demissão do Fernando. Então, depois que a 

Rosalina falar, nós vamos expor o documento como consta e esperamos que até o fim 

da tarde quando começar o lançamento, haja uma retratação oficial do Governo do 

Estado. Com a palavra, Rosalina Santa Cruz.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu vou passar um vídeo, mas antes do 

vídeo eu gostaria de agradecer a todas as amigas e amigos aqui, e dizer que foi uma 

emoção muito grande vê-los. Cada um de vocês tem uma história ligada a nossa 

história. Eu não vou dizer os nomes, então, desde os meus amigos daquela época, 

amigos, companheiros, até os mais recentes, alunos que acompanharam essa história na 

Universidade por várias vezes. Obrigado por estarem aqui. E eu gostaria de agradecer 

ao Adriano Diogo, a Comissão da Verdade aqui de São Paulo, Rubens Paiva, a 

Amelinha e ao Ivan, companheiros de muito tempo. Não tem como não agradecer 

porque são amigos e companheiros de muito tempo. Desde que a gente soube da morte 

do Fernando, a gente está junto nessa luta. E ao companheiro da Comissão da Verdade 

de Pernambuco, Professor Morais, relator do caso do Fernando que tem sido um 

verdadeiro companheiro, irmão e amigo nessa luta. Ele que tem recuperado e resgatado 

essa história.   

Os nossos agradecimentos e nossa gratidão. E ao Chico de Assis, companheiro e 

irmão que foi preso de Itamaracá, mas eu conheci o Chico antes de ele ser da mesa, 

antes de ele estar em Itamaracá, porque ele é nosso companheiro de a gente frequentar 

juntos, desde que fazíamos movimento estudantil. E nunca pensávamos em estar em 

uma mesa, quase 40 anos depois ainda com as mesmas, lutando por coisas daquela 

época. E ao Otto que foi companheiro da mesma organização do Fernando, e tem 

dedicado a vida a buscar a organização popular marxista. A ele os nossos 

agradecimentos.  
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Esse vídeo eu peguei as imagens e construí pensando na minha mãe que tem 99 

anos e que não está aqui porque teve uma, ficou doente no carnaval e a gente ficou com 

medo de trazê-la, mas sei que ela está aqui, porque recentemente ela tem estado, mesmo 

com 90 anos, nessa luta. Esse vídeo é dedicado a ela, mas conta toda a nossa história. 

Ele tem só 12 minutos e eu vou pedir licença para passar para vocês.  

 

 

*      *      * 

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

*      *      * 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu acho que depois do vídeo eu teria 

que dizer só uma coisa. Que país é esse? Que país é esse que a gente durante quase 40 

anos, aí aparece, nós falamos em várias épocas, não apura, quando em 1983 se diz que 

existe um campo de extermínio em Petrópolis, que uma companheira, Inês Etienne 

Romeo vai ao público, é publicado em uma revista de grande circulação que ela escapou 

de um campo de morte, que é uma casa em Petrópolis, que a casa é conhecida como a 

Casa da Morte e isso não é investigado? Essa casa foi vendida legalmente depois dessa 

denúncia, reformada, e ainda hoje temos a denúncia de que vários companheiros, dentre 

os quais Carlos Alberto Soares de Freitas, Fernando Santa Cruz, David Capistrano, Ana 

Rosa Kucinski, foram levados para essa casa e exterminados. Será verdade, não será, 

mas que essa casa era um campo de extermínio sim. Eu estou gritando isso nesse vídeo 

em 83, que país é esse que não se investigou, que não se foi lá e não se tornou essa casa, 

não se desapropriou essa casa para uma investigação. Que país é esse onde nós aí 

estamos denunciando que fomos torturados e presos em campos que não são de 

extermínio, são DOI-CODI, que tem endereço, que era mantido pelo Exército, e fomos 

até indenizados como reconhecidos que o Estado matou Fernando, isso foi dado em 

1995 pela Lei, depois nós fomos reconhecidos que passamos por tortura na Barão de 

Mesquita, na Tutóia, e os coordenadores desses lugares, os oficiais aí continuam tendo 
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nome de rua, continuam sendo homenageados, nomeados Delegados. Que país é esse 

que precisamos durante 40 anos gritar como estamos gritando até hoje para que sejam 

apuradas essa responsabilidade. Que país é esse que eu não sei se foi o Marival ou o 

Cláudio Guerra que tem razão, essas pessoas vêm a público e diz, eu matei, esquartejei, 

joguei no rio e não são presos e não são julgados. Passam como, que país é esse, que 

história é essa desse país onde essas coisas não são apuradas? Alguém pode ir em 

público e dizer, eu esquartejei ou vi esquartejar uma pessoa que está desaparecido, que a 

família está buscando e isso não é investigado. Até quando nós temos, com respeito às 

duas Comissões da Verdade aqui presentes, uma Comissão da Verdade Nacional 

calada? Calada até hoje. Há quanto tempo a Comissão Nacional da Verdade foi 

colocada? Não existe um único ato público dessa Comissão que seja publicado a nível 

nacional do que já se sabemos. Sabemos que houve uma ditatura civil e militar nesse 

país. Por que as ruas do meu país, as avenidas do meu país continuam tendo o nome de 

torturadores? Porque eu passo todo dia por um Viaduto que se chama Costa e Silva, um 

torturador, um ditador. Porque no Chile não passamos mais por ruas com nomes de 

torturadores, porque na Argentina não passamos mais por ruas com nomes de 

torturadores e nesse meu país eu continuo tendo que passar por essas ruas. Isso é um ato 

que uma Comissão de Estado pode fazer. Por que não faz? Pergunto eu. Por que temos 

que conviver com esses atos cotidianos de tortura nos nossos presídios, com nossos 

jovens que são presos e continuam com os mesmos metidos, sendo torturados como nós 

fomos. Por quê? Porque nunca foi esse arcabouço militar, da ditadura civil e militar 

destruído. Tenho que reconhecer a coragem da Comissão da Verdade aqui de São Paulo, 

na pessoa do Deputado Adriano Diogo e dos companheiros, Amelinha e o Ivan. Tenho 

que reconhecer o enorme esforço da Comissão de Pernambuco, mas continuo 

afirmando, é necessário que a gente tenha uma verdadeira Comissão de Estado. São dois 

anos. Onde está a Comissão Nacional da Verdade? Eu espero que minha mãe, com 

quase 100 anos, que vocês viram nesse vídeo, não morra sem ter reconhecido, 

responsabilizado os torturadores, os assassinos de meu irmão e também os meus 

torturadores e os torturadores de muitos dos companheiros aqui presentes, que já 

estamos de cabelos brancos, gritando por justiça, por verdade pela preservação da nossa 

memória. Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigada, Rosalina. 

Agora, com a palavra o Vereador da cidade de Olinda, Marcelo Santa Cruz.  

 

 

O SR. MARCELO SANTA CRUZ – Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente 

eu gostaria de prestar uma homenagem a um fato recente que ocorreu, mas que 

simboliza a questão perversa da repressão e da ditadura, que foi a violência que foi 

cometida contra as crianças, os filhos dos presos políticos. E anteontem, a semana 

passada, anteontem, o Carlos Alexandre Azevedo, o Cacá, morreu de overdose. E ele foi 

anistiado porque quando tinha um ano e oito meses, dois anos, ele foi inclusive preso 

junto com a mãe e sofreu choques elétricos e também foi jogado e teve uma fratura em 

sua cabeça, e a partir daí ele desenvolveu toda uma síndrome, inclusive antissocial, e 

levou toda uma vida, agora com 38 anos terminou dando fim a sua vida. E ele é filho de 

Dermi Azevedo, que é um dos fundadores do Movimento Nacional dos Direitos 

Humanos e também ex-preso político, juntamente com sua esposa e seu filho, o Carlos 

Alexandre.  

E a gente tem constatado, não só em relação a esse caso, várias pessoas, não só 

crianças, mas adultos, depois da repressão ficaram desestruturados e muitos recorreram, 

como única forma de se libertar de seu torturador, o suicídio. Assim ocorreu com Frei 

Tito Alencar, com Maria Auxiliadora Lara Barcelos e tantos outros. Então eu gostaria, 

no início dessa Audiência, fazer essa homenagem a todos os filhos dos presos políticos 

que foram torturados. Porque a tortura é uma questão indescritível, agora, você torturar 

uma criança de um, dois, três, quatro anos é uma questão que foge a qualquer senso de 

civilidade, de humanidade, um absurdo. Isso não ocorre nem nos animais. Você não 

encontra um animal torturando um outro animal irracional. Então, feita essa questão, eu 

gostaria, como Rosa disse, teria muito pouca coisa a acrescentar em relação à luta da 

família, a busca, em relação ao que a gente relata aí nesse vídeo que Rosa apresentou. 

E a grande figura dessa luta é mamãe nessa luta e a gente faz também, dedica 

esse vídeo a uma irmã minha que teve um papel fundamental nessa busca tanto na 

prisão de Rosalina como na busca na questão de Fernando e na solidariedade a todos os 

perseguidos políticos, que foi minha irmã Márcia Santa Cruz, falecida há uns seis anos 
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atrás de um câncer. É uma outra questão também, os perseguidos políticos, muitos que 

foram torturados e que viveram toda a busca, muitos morrem de câncer. A gente tem 

observado isso. Precisaria um dia fazer um estudo, qual a relação que teria o sofrimento 

daquela época e ter provocado depois, ter desenvolvido depois essa doença que tem 

eliminado tanta gente. Mas, em relação aos perseguidos políticos há um número muito 

grande, principalmente as pessoas que foram muito estressadas. 

E a gente costuma colocar, nessa questão do desaparecimento de Fernando, que 

a nossa família a gente passou por várias questões na repressão. Eu fui expulso da 

faculdade pelo 477, fui exilado, passei um ano e meio na Europa, retornei depois para o 

Rio de Janeiro, fique 10 anos sem poder retornar em Pernambuco. Rosalina foi presa, 

sequestrada, torturada, ficou 45 dias desaparecida, passou em vários locais até ser 

identificada onde se encontrava, teve um aborto na prisão. Mas de todos os sofrimentos 

nossos, do exílio, da prisão, da tortura, a questão do desaparecido talvez seja a marca 

mais perversa da repressão, porque a gente não materializa a morte. A gente fica muito 

tempo esperando que aquela pessoa retorne e cada dia é um desespero muito grande 

porque a gente sabe que aquela pessoa se encontra na mão do inimigo sendo torturado e 

que a gente tem que fazer alguma coisa para tentar salvar aquela pessoa. E isso é uma 

luta muito desesperada. Além disso, teve uma face da repressão nesse caso que muitas 

vezes não é colocado. São as contrainformações que passavam. Veja, no caso de Ísis 

Dias de Oliveira, ela mandou uma carta assinada por ela, com a letra dela para Dona 

Felícia dizendo que ela estava viva. Essa carta talvez tenha sido escrita com ela sob 

tortura e tenha sido talvez aquela letra e aquela assinatura dela, e, no entanto, logo 

depois ela ficou desaparecida e foi morta até hoje. Dona Felícia vendeu tudo o que 

tinha, foi para o exterior em busca de uma pessoa que disseram que estava vivendo em 

Londres e chamava Íris. No caso de Fernando eles tentaram colocar uma família contra 

outra família. Como foi preso Fernando e Eduardo Collier, os dois juntos, e a gente 

sempre faz questão de tratar o caso de Fernando e Eduardo como um único caso, porque 

as prisões, a militância, a atuação é a mesma, e, no entanto houve várias informações 

para nossa família de que Eduardo não teria sido preso, se encontrava na França fazendo 

um curso lá com outro nome e que alguém teria visto ele lá passeando em Paris. Essa 

informação era primeiro para dizer que Fernando não estava desaparecido e segundo 

para jogar uma família contra a outra família. E isso foi utilizado muito pela repressão.  
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E no caso de Fernando, é muito interessante, e eu fazia questão que nessa 

audiência estivesse aqui Doralina, porque Fernando tinha um ponto com Doralina no 

domingo às cinco horas da tarde na Princesa Isabel, próximo à praia. E o ponto era um 

encontro de organização. E a companheira Doralina, além de ser direção nacional, 

altamente procurada porque foi Vice-Presidente da União Nacional dos Estudantes, e 

era companheira de Dorival, Jair Ferreira de Sá, que era Dirigente Nacional de AP, a 

pessoa mais procurada nos quadros de AP desde que começou essas primeiras quedas. E 

recentemente foi identificado um documento dos órgãos de segurança de 13 de 

fevereiro, e Fernando desapareceu no dia 23, de que a ordem era neutralizar Jair Ferreira 

de Sá. Neutralizar era eliminar. Então eles estavam atrás de Jair e de Doralina. E 

Fernando foi preso no sábado, por volta das 16 horas. 24 horas depois eu fui com minha 

esposa, Ana Carolina, que é irmã da mulher de Fernando, Ana Lúcia, cobrir o ponto 

com Dora. E Dora entrou no ponto muito tranquila, como ela era muito tranquila, coisa 

muito alegre, e a gente deu a notícia e saímos juntos, andando e olhando para ver se via 

alguém. Isso no Leme, no Rio de Janeiro, próximo do Teatro Princesa Isabel.  

No dia seguinte, já na segunda ou terça feira de carnaval, cobrimos um outro 

ponto com o Fernando, chamava Fernando Pupo, que depois foi para o PDT e hoje 

reside no Rio de Janeiro. Foi Secretário parece que de Brizola, e Fernando também no 

ponto, cobrimos o ponto, foi quando demos a notícia da prisão e do desaparecimento, da 

prisão de Fernando, porque na época a gente achava que se tratava de uma prisão.  

Nessa caminhada toda, e aí a Dora faz uma carta muito bonita que está no livro, 

a gente reproduziu uma partezinha aí do texto, em que ela confessa, esse fato descreve a 

humanidade que Fernando representava, a solidariedade. Fernando tinha um filho de um 

ano e oito meses, o Felipe, que amanhã está assumindo a Presidência da Ordem dos 

Advogados do Rio de Janeiro, na época tinha um ano e oito meses. E Fernando era 

apaixonado pelo Felipe, e, no entanto, ele deixava Felipe com Doralina e Jair, sabendo 

do risco que Doralina corria, o risco que Jair corria, mas que ele achava que Dora, por 

estar clandestina, submetida a maior clandestinidade, precisava um pouco de afeto, um 

pouco de carinho, um pouco de amor. E Fernando, e lá ficava. Um certo dia, Fernando, 

ao apanhar o Felipe, Felipe estava mordido em formiga, e toda vez que ele deixava 

Felipe com Doralina ele dizia, cuidado para não colocar o Felipe no formigueiro. E 

quando ele dizia isso ele dizia com duplo sentido, que era a questão também da 

repressão. Mas, a gente também no livro, que é importante analisar, a gente fez um 
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resumo de todo dossiê do que foi feito para localizar e para identificar a questão do 

Fernando. E aí traz uma carta, que é uma carta ameaçadora, de um coronel aqui do 

Segundo Exército, Horus Azambuja, essa carta ele ameaça, em nome do Comandante 

do Segundo Exército, dizendo que Fernando nunca foi preso, que essa história do 

Marechal que a gente colocava se tratava de uma mentira e que o Segundo Exército só 

prende as pessoas dentro da ordem, dentro do que estritamente a Legislação determina. 

E pede que a gente faça, entre as pessoas que foram envolvidas com essa falsa notícia, a 

gente coloque a verdadeira informação de que o Segundo Exército não cerceia a 

liberdade das pessoas. O Segundo Exército Brasileiro é um Exército respeitador da 

ordem, da liberdade e da democracia. A carta do Coronel está aqui no livro. Também 

tem algumas cartas de um dos maiores juristas desse país e que tomou uma posição de 

muita coragem e hoje a gente vê a dimensão, se reportando aquela época, que é do 

jurista Sobral Pinto, e que ele faz uma carta, o Armando Falcão, que mamãe fala no 

vídeo, que diz que é só mentira, e ele diz, o Armando Falcão, que ele como Ministro da 

Justiça o dever e a obrigação dele era fazer cumprir a Lei, e o que a Lei determina tem 

que ser cumprido. E cita vários artigos da Lei de Segurança Nacional em que não era 

permitido o que eles estavam fazendo com prisões, com torturas e com 

desaparecimentos, e que ele como Ministro da Justiça teria que tomar uma posição e 

não dizer que as pessoas estavam desaparecidas.  

Finalmente, tem uma carta dirigida ao Coronel Augusto Serrano. Essa carta é 

feita pelo Vice Presidente da Cruz Vermelha Brasileira, Professor Gastão Jacinto 

Gomes. Ele diz nessa carta, e essa carta eu levei em mãos junto com a esposa de 

Fernando a Brasília e fomos na casa do Coronel, tiramos cópia da carta que está 

reproduzida. E ele diz, apresento o Doutor Marcelo, um dos irmãos do jovem Fernando 

Santa Cruz, que foi preso junto com o Eduardo, sobre quem falei quando você esteve 

aqui no Rio. O caso até hoje não obteve nenhuma solução. A família, como é natural, 

encontra-se em pânico. Assim diz a questão fundamental. Cheguei a obter informações 

dos rapazes Eduardo e Fernando através de um Coronel do Exército que exigiu que o 

seu nome não fosse revelado. Marcelo lhe informará em detalhes as informações que 

cheguei a obter desse Coronel. E aí a gente tinha vários encontros com esse Professor 

Jacinto que dizia que obtinha informações desse Coronel. Inclusive fizemos uma carta 

para Fernando e para que Fernando e Eduardo respondessem a carta para comprovar 

que realmente Fernando se encontrava vivo. Essa carta foi e nunca recebemos a 
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resposta. Mas nessa mesma época tinha vários encontros de várias pessoas procurando 

saber o paradeiro de Fernando. Tinha a Doutora Mércia Albuquerque, Advogada de 

presos políticos em Pernambuco. Tinha um Coronel indicado pelo Marechal Cordeiro 

de Farias, com quem o papai tinha trabalhado na saúde pública em Pernambuco e tinha 

as informações do Gastão Jacinto Gomes.  

Nessa mesma época, quando cessou as informações, recebemos a informação de 

Recife de que Fernando tinha sido transferido para o DOI-CODI da Rua Tomás 

Carvalhal. Mércia escreveu inclusive com seu próprio punho em um rótulo de cigarro o 

endereço, Mércia Albuquerque, que era Advogada de presos políticos, que tinha obtido 

uma informação, que depois tomamos conhecimento que foi através de um militar que 

passava algumas informações para ela por questão de amizade, etc.  

Nessa mesma época o Cordeiro de Farias disse, olha, cessou todas as 

informações e eu acho que ele não se encontra mais aqui no Rio de Janeiro. Chegou até 

a noticiar, o próprio Cordeiro, que Fernando teria sido liberado, e gerou uma informação 

desencontrada em Recife que Fernando teria sido solto. Depois, quando foi checada a 

informação foi liberado dos interrogatórios. E esse fato depois foi desmentido e era 

informações que as pessoas prestavam, não era nada oficialmente. E nessa mesma época 

houve o incidente que é narrado no livro e em todos os documentos, no DOI-CODI/SP, 

que lá chegando, Márcia, minha irmã, junto com outras pessoas, a Dona Risoleta 

Collier, estava lá às famílias de Marcos (ininteligível), que é um dos presos na época. E 

para se comprovar a prisão de Fernando e do Eduardo levamos uma roupa, duas maçãs e 

uma camisa e alguns objetos, e fomos atendidos no DOI-CODI por uma pessoa que se 

identificava como Marechal. Essa pessoa pediu os nomes, entrou, demorou um certo 

tempo, voltou e disse, olha, completou o nome Oliveira. Ele tinha o dado de Fernando 

Santa Cruz, ele completou Oliveira sem que Márcia adiantasse o nome completo 

deixando a convicção de que Fernando e Eduardo se encontravam naquele período, eu 

acredito que foi março ou abril, no DOI-CODI, no Segundo Exército. E, para convicção 

maior, a sacola foi recebida com os objetos e disse o seguinte, hoje não é dia de visita 

para eles. A visita é no dia 17. Era três ou quatro dias depois. No dia seguinte o Major 

Virgílio, do Segundo Exército, relações públicas, mandou chamar Rosalina. E Rosa lá 

ficou, compareceu no Segundo Exército junto com outras pessoas, se eu não me engano 

Márcia também esteve nesse encontro e o Major colocou que Fernando, estava só as 

roupas, a sacola, devolveu, que tinha sido entregue lá no DOI-CODI, no Tomás 
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Carvalhal, entregou lá na relações públicas do Segundo Exército, devolveu as sacolas e 

disse: Fernando e Eduardo não estão presos aqui no Segundo Exército. E aí foi 

questionado, não sei ao certo se foi Rosalina ou foi a Márcia, teria dito, mas como é, a 

pessoa que recebeu disse que a pessoa estava presa, que tinha uma visita no dia 17 e 

coisa, etc., e agora vocês estão devolvendo esses objetos. E a pessoa disse, a 

justificativa, talvez o carcereiro lá quisesse furtar esses objetos. E a pessoa disse, então 

o Exército Brasileiro está muito mal servido. Como é que a pessoa que cuida de presos 

políticos vai furtar uma calça velha e duas maçãs? E gerou uma discussão e no dia 

seguinte Rosalina, Geraldo, esposo de Rosa na época, fizeram uma carta que foi 

distribuída na PUC e que dizia que era comum as pessoas serem presas e serem 

devolvidas depois em caixões lacrados. Eu, tomando conhecimento da carta vi que era 

muito forte para aquela época esses termos e preocupado me dirigi para São Paulo no 

dia seguinte com o meu cunhado José Eudes, porque eu sabia que poderia ter ocorrido 

alguma coisa. 

José Eudes ficou na parada de ônibus de fronte da casa de Rosalina e eu subi. Ao 

chegar na casa de Rosalina, toquei na campainha e tinha quatro pessoas, um rádio 

grande na sala e a pessoa falando diretamente para o DOI-CODI. Olha, acabou de cair 

mais uma pessoa aqui no aparelho, tal, tal e pedia a identificação, na época eu já estava 

como Advogado, me identifiquei como Advogado, apresentei a carteira e estava com as 

cartas do Sobral Pinto que está aqui no livro, que é de três de abril, que esse fato foi 

anterior, foi um pouco antes, por isso eu acho que foi março, e as cartas do Sobral Pinto, 

a saída que eu tive foi dizer que, também para me proteger, que eu trabalhava no 

escritório do Sobral Pinto, era colega de profissão, de escritório do Professor Sobral 

Pinto. E me lembro ainda o endereço que eu dei. Rua Debré, 23, primeiro andar, lá no 

Rio de Janeiro. Mas, ele demorou um tempo, depois ficou pegando André e levando 

André para a janela fazendo que ia sacudir André na janela. André era o filho de 

Rosalina, tinha quatro meses, quatro, cinco meses, e dizia, ria para titio, ria para titio. 

Para ver minha reação. Nisso eu fiquei muito nervoso, a empregada chorando muito, 

que era uma empregada de Minas que estava há pouco tempo na casa de Rosalina e 

quando eles entraram para prender Rosalina ela fez um bilhete e disse, não suba Dona 

Rosa, a Polícia. E sacudiu esse bilhete e a Polícia pegou o bilhete. Então, em posse do 

bilhete, ele estava identificando que a Secretária era também uma pessoa da 

organização.  
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E nessa questão, eu fui conduzido depois, me mandaram conduzir ao DOI-CODI 

e no caminho, quando desci meu cunhado percebeu porque eu botei a mão para trás, não 

estava algemado, entrei em uma C-14, eles botaram um capuz, eu fiquei deitado. De 

imediato Eudes ligou para o Rio, ligou para Recife e foi entrado em contato com o 

Presidente do Conselho Federal da Ordem, Doutor José Neves, que era de Pernambuco. 

E José Neves acionou a OAB de São Paulo, então logo quando eu cheguei no DOI-

CODI, que ele demorou a chegar porque circulou na cidade e depois parou em um 

barzinho, tirou o capuz, eu entrei no bar, eles pediram um café, perguntaram se eu 

queria alguma coisa e eu disse que não, quando eu me aproximei da porta pensando em 

fugir um dos policiais disse para mim: Doutor, se o senhor correr será um homem 

morto. Eu digo, não, não vou correr, não tenho nada a ver com a história, não sei o que. 

E fomos levados para o DOI-CODI. Um portão grande, entrou no carro, aí ficou todo 

tempo encapuzado, fomos interrogados, pisaram no pé, aí, quando fomos interrogados, 

ele me mandou dizer, eu contei uma história, ele desmentiu toda a história, disse que 

sabia que eu fui cassado pelo 477, sabia das acusações, que fui para o exterior, que 

denegri o país, a imagem do país, etc., algumas coisas verdadeiras, outras não, disse que 

eu tive na Casa dos Estudantes do Brasil na França, que era um centro de espionagem e 

eu não estive lá, porque a gente sabia já a informação de que existia muitos infiltrados, e 

na época que eu tive na França o Fleury estava na França e havia um acordo, uma 

compra de aviões Mirage em troca de informações do Governo brasileiro, etc.  

Então, no interrogatório o tempo todo é que o Segundo Exército sabe trabalhar. 

Quem não sabe trabalhar é o Primeiro Exército. E que o Fernando não se encontrava no 

Segundo Exército em hipótese alguma e que deveria, se estar preso, deveria estar no 

Primeiro Exército do Rio de Janeiro. Ele perguntou também se eu tinha uma outra irmã 

ou só Rosalina. Eu disse só Rosalina e ele sabia já que Rosa tinha dito que tinha Elzita 

lá em São Paulo. Então ele, você está mentindo, não sei o que, que tem uma outra, etc., 

tal, tal, e fez todo aquele jogo de empurra. Eu me lembro que na época, que precisa 

verificar se é verdadeira essa informação, se o Brilhante Ustra estava nessa época lá. Se 

não era o Brilhante Ustra era o Ubirajara, porque eu me lembro pela figura que eu vejo e 

da figura física do Brilhante depois, pela ideia que eu tenho, é uma figura muito 

assemelhada. Um cara moreno, forte, cabelo, feições bem afiladas. Então é muito 

parecido na época com a figura do Brilhante Ustra. E que ele diria que está interrogando 

e que teria caído naquela, aquele dia era ele e tinha que ser resolvido o problema 
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naquele dia, etc., e eu fui no final do dia liberado para poder apanhar o André e levar o 

André para casa de Elzita. 

Então eu acho que esse caso de Fernando, hoje eu acho que Fernando foi preso 

no Rio, foi trazido para São Paulo, aqui em São Paulo foi torturado, aí eu tenho hoje, 

com as informações do Cláudio Guerra, do torturador, do assassino Cláudio Guerra, 

essa história da Casa da Morte em Petrópolis. Essa história, antes do Cláudio Guerra 

falar já existia indícios e informações inclusive que estava sendo apurado pela 

Procuradoria da República, Procuradoria Militar, Ivan está acompanhando essa questão 

e tem informações sobre isso, de que a Casa da Morte, aquelas pessoas que foram presas 

naquela época, possivelmente Fernando teria passado pela Casa da Morte. Isso estava 

sendo investigado quando veio a informação do livro do Cláudio Guerra que dá também 

uma informação no mesmo sentido.  

E era muito comum a mobilidade de um preso para outro, outra unidade da 

Federação. Assim o Mata Machado foi preso. Estava no Rio, foi se encontrar com 

Umberto Câmara Neto e nesse encontro desapareceu Umberto. Mata Machado veio para 

o Rio de Janeiro, veio para São Paulo, de São Paulo, quando estava sendo transferido 

foi preso o Mata Machado, Professor de Direito Penal de Minas Gerais, amigo do 

Doutor Edgar, pai de Mata Machado. Professor foi solto e dias depois apareceu a versão 

de que Mata Machado teria ido para Pernambuco e nesse Pernambuco teria havido um 

tiroteio que teria sido morto o Gildo Lacerda, o Mata Machado, e a pessoa que teria 

atirado, pela descrição física é o Paulo Stuart Wright, que era da Direção Nacional da 

Ação Popular. Ele informa, a notícia da informação que o Paulo Wright teria sido, essa 

pessoa teria levado um tiro, etc., que iria ser preso dentro das próximas horas. Como 

teve uma repercussão muito grande a versão da prisão, da morte do Mata Machado 

porque o Doutor Edgar da Mata Machado tinha sido ex-senador uma pessoa muito 

ligada a igreja, muito influente, e o Mata Machado terminou sendo exumado, já tinha 

sido sepultado, foi exumado no Hospital da Várzea, transferido o corpo para Belo 

Horizonte. Ao chegar em Belo Horizonte, não levaram atestado de óbito, demorou 

ainda, mas foi em caixão lacrado e nunca foi aberto esse caixão. A Comissão que 

investigava na época, eu, Amparo, outras pessoas, Ivan tem conhecimento, três corpos 

foram sepultados nesse período lá no Cemitério da Várzea. E depois os restos mortais 

de dois deles, que deveria ser o Gildo e o Stuart Wright, foram jogados em uma vala 

comum. E que pode até não ter sido os dois também.  
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Então a gente tem que fazer essa investigação para poder apurar, identificar o 

que ocorreu com essas pessoas. Mas não só saber como essas pessoas foram mortas, 

onde foram os restos mortais. É importante a gente identificar quem cometeu todas 

essas atrocidades. E a identificação dessas pessoas independe que esteja vivo ou que 

esteja morto, porque é importante que os vizinhos daquelas pessoas, os seus 

descendentes, os seus amigos, tenham conhecimento que aquele velhinho hoje que está 

com 90 anos, com 89, nos seus 40, 50 anos foi um torturador e um assassino do povo 

brasileiro. Identificar que aquele cara que morreu e que você conheceu em vida e que é 

descendente desse, esse sujeito foi um torturador, um assassino do povo brasileiro 

cometendo essas atrocidades que somente a gente acredita que ocorreram porque fomos 

vítimas daquela época, mas quem não viveu aquela época, a questão é tão absurda que 

tenha ocorrido, você torturar uma criança de um ano e oito meses dando choques 

elétricos, isso ocorrendo no Brasil e na indiferença da maioria do povo brasileiro e com 

a conivência das pessoas que ocupavam os cargos civis na época. Muitas dessas pessoas 

que hoje estão aí, muitos posam hoje de democratas, mas no seu currículo está lá a 

conivência, o silêncio e a cumplicidade com a tortura, com os assassinatos do povo 

brasileiro.  

Então, essas questões a gente não pode transigir. Temos um compromisso de 

transmitir para as futuras gerações isso que ocorreu no país para que a tortura não volte 

a ocorrer nunca mais. E ao mesmo tempo, essas pessoas que foram mortas, torturadas, 

desaparecidas, assim como o Fernando, são os verdadeiros heróis do povo brasileiro e a 

história tem que contar como é que foi essas pessoas como hoje conta de Tiradentes, 

como hoje se conta tantos heróis do povo brasileiro, nós temos que colocar hoje os 

nossos heróis, mostrar o que eles fizeram, deram a vida para salvar outras vidas, como 

ocorreu com Doralina e Jair e outros companheiros e também para preservar o seu ideal 

de justiça, de liberdade, para preservar o que eles acreditavam colocando em risco e 

sacrificando o seu bem mais precioso, que era a sua vida, o amor aos seus filhos, a sua 

esposa, aos seus irmãos, a sua mãe em defesa da liberdade e da justiça. 

Viva Fernando Santa Cruz. Presente Fernando e Eduardo agora e sempre.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos prosseguir. Agora 

vai usar a palavra o Manoel Morais, relator do caso Fernando Santa Cruz, da Comissão 

da Verdade do Estado de Pernambuco.  

Só um minutinho. Deixa eu me organizar também. Viu, como o livro do Cláudio 

Guerra, deixa só eu falar isso, só um encaminhamento aqui. Vivian, como o livro do 

Cláudio Guerra está sendo muito citado, se tiver um exemplar pelo menos para a gente 

mostrar. Tem aí um? Pronto.  

 

 

O SR. MARCELO SANTA CRUZ – Está aqui o livro do torturador Cláudio 

Guerra, ‘Memórias de uma Guerra Suja’. Esse livro, dois jornalistas, e que ele resolveu 

falar e contar para os jornalistas e os jornalistas fizeram esse livro, que é o Marcelo 

Netto e o Rogério Medeiros. Mas o relato do jornalista é apenas a transcrição, a forma 

jornalística do depoimento do Cláudio Guerra.  

O livro, quer dizer, é apenas as informações que ele colocou. A gente questiona, 

acha que muita coisa aí não é verdadeira, porque os caras também, quando eles trazem 

12 casos são os casos mais emblemáticos. Talvez seja, dizendo que as pessoas foram 

incineradas na Usina de Campos. Talvez isso dê uma satisfação e a gente passe a deixar 

de denunciar porque já teve o resultado que a gente buscou por tanto tempo, saber o que 

é que ocorreu com essas pessoas. Mas isso é importante para a gente, mas é importante 

identificar quem fez isso tudo que ele está declarando. Não é só saber que Fernando foi 

incinerado, colocado os restos mortais em algum lugar. A gente quer saber quem foi que 

fez esses crimes, identificar essas pessoas e a questão, a gente sabe que a Comissão da 

Verdade não tem o poder de julgar essas pessoas, mas é um dever do Ministério Público 

e de nós familiares, tendo os elementos, ingressar em juízo para questionar inclusive a 

decisão do Supremo Tribunal Federal e que diz que a anistia perdoou esses crimes. Que 

a gente entende que não perdoou a tortura, são crimes contra a humanidade, 

imprescritível, a qualquer momento que se identifique algum torturador, algum 

assassino do povo brasileiro que tenha cometido essas atrocidades, esses crimes, esses 

criminosos têm que ser levados a Justiça, tem que ser apurado. Se ele vai cumprir ou 

não a pena, se ele tem mais de 90 anos, 100 anos, se já morreu é outra história. Mas que 
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a história tem que ser contada.  A memória de um país é um direito humano que 

pertence ao povo brasileiro e nós não podemos transigir de contar a história como a 

história realmente foi e enaltecer, colocar no pedestal dos heróis da pátria todos esses 

companheiros que deram a sua vida.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, o Doutor Manoel 

Morais veio de Pernambuco e ele é o relator da Comissão da Verdade do Estado de 

Pernambuco. Muito obrigado o senhor ter vindo, o seu deslocamento. O senhor tem o 

tempo necessário para a sua fala.  

 

 

O SR. MANOEL MORAIS – Eu queria agradecer a todos. Boa tarde a todas as 

companheiras, os companheiros militantes, todos nós que estamos aqui hoje à tarde, os 

que estão nos ouvindo, deve transmitir pela internet essa sessão tão importante e aqui 

cumprimentar o Deputado Adriano Diogo pela brilhante iniciativa da Assembleia 

Legislativa de São Paulo de criar a Comissão Rubens Paiva.  

Deputado, o senhor sabe da nossa expectativa de Pernambuco, da parceria que 

nós já temos com várias pessoas que compõem a Comissão Rubens Paiva, e 

principalmente pela ajuda sempre presente que nosso irmão Ivan vem a Pernambuco e 

colabora com a gente permanentemente. Então já é um parceiro dessa luta, e claro que 

agora com a Comissão se torna mais ainda a possibilidade de ter mais instrumentos para 

continuar a fazer o trabalho que ele sempre fez e que é uma referência para todos nós. 

A Marcelo Santa Cruz, meu companheiro, Rosalina, grato pela citação como 

irmão, mais irmã nessa luta, Amélia Teles, Francisco Oliveira, símbolo de Pernambuco 

como torturado, perseguido político, preso por mais de nove anos, Itamaracá. Por 

defender a liberdade, algo que é tão precioso para a nossa juventude. Otto Filgueiras 

pela sua pesquisa incessante na busca da verdade em relação a tudo que aconteceu sobre 

a AP, APML e, claro, a Elzita Santa Cruz, que a gente não pode deixar de citar.  
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Bem, eu queria colocar-me nessa tarde na condição de relator do 

desaparecimento forçado de Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz, mas eu primeiro, 

eu queria me colocar, situar a vocês que estão aqui, do lugar que nós ocupamos nesse 

debate.  

Em 2009 o Brasil convocou, através do Presidente Lula, a 11ª Conferência de 

Direitos Humanos, que um dos eixos dessa 11ª Conferência, vocês sabem que até a 

Nona Conferência de Direitos Humanos ela era organizada pela sociedade civil. A partir 

da 10ª ela passou a ser estruturada não só pela sociedade civil, em regime de 

colaboração, mas principalmente pelo Estado, a partir da Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos, que passa pelo status de Ministério. E as conferências dos direitos 

humanos que tinha, como eu disse, um papel de sociedade civil e de controle social, 

passa a ser parte de uma política pública, de construção da política pública de direitos 

humanos.  

Um dos eixos da 11ª conferência, que foi produzido um relatório dessa 

conferência foi o pacto federativo. Ora, nós somos uma República. Uma República 

Federativa. A União, Estados e municípios têm prerrogativas, embora, claro, que 

responsabilidades diferentes, mas existem entre esse pacto papéis a serem exercidos por 

cada item do pacto federativo. Uma das discussões que nós fazíamos na Conferência 

dos Direitos Humanos acerca desse pacto federativo é a necessidade do respeito do 

protagonismo dos mecanismos dos direitos humanos a serem criados não só na esfera 

federal, mas que sejam também descentralizadas as políticas, os planos nacionais aos 

planos estaduais dos direitos humanos, porque não dizer municipais dos direitos 

humanos e também os mecanismos que venham a ser necessários para a luta dos 

direitos humanos.  

E é nesse espírito que Pernambuco cria, a partir da Lei 14688 de primeiro de 

julho de 2012, a Comissão da Verdade de Pernambuco. Produzida essa Comissão a 

partir de uma pressão da sociedade civil que se constituiu em um comitê, Comitê da 

Memória e da Verdade, do qual eu faço parte como membro, na época fundador, 

Marcelo Santa Cruz e vários companheiros que não estão aqui, mas estão 

permanentemente na luta da sociedade civil pernambucana.  

E essa Comissão foi constituída, esse comitê foi constituído a partir das 

entidades de direitos humanos que existe no Estado de Pernambuco. Nós temos, e 
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somos herdeiros, grande parte das entidades, e eu queria citar três em especial, em 

particular, de tantas outras, o Gajop, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro Dom 

Hélder Câmara, da antiga justiça e paz, que foi a Comissão de Justiça e Paz, presidida 

por Dom Hélder Câmara, que foi o baluarte na época em Recife na proteção ou na 

denúncia das torturas feitas aos presos políticos no Estado de Pernambuco como a nível 

nacional, fora do país. E é em função disso que depois a Comissão de Justiça e Paz, 

digamos assim, muda o perfil, é que as pessoas que faziam parte da Comissão de Justiça 

e Paz, por exemplo, Doutor Marcelo Santa Cruz vão constituir, vão fundar entidades de 

direitos humanos. Marcelo Santa Cruz é fundador do Centro de Cultura Luiz Freire, é 

fundador do Gajop e é fundador do CEDEC. Isso é só para vocês terem ideia da 

importância de Marcelo para Pernambuco, não só da pessoa, mas o que ele representa. 

Então essas entidades de direitos humanos, todas elas, cito três por conta dessa 

afinidade, são devedoras da família Santa Cruz. São devedoras do que eles representam, 

do que disse Amélia.  

Ou seja, a família Santa Cruz não ficou limitada a lutar pelos seus desaparecidos, 

ou Rosalina pela sua tortura, ou Marcelo pela perseguição que teve na faculdade. 

Lembrem-se que na terna idade, como universitário, Marcelo teve um colega de infância 

que o dedurou dentro da faculdade de Direito. Isso tem que ser dito, talvez não por ele, 

mas pela Comissão da Verdade. E essas pessoas que fizeram questão de colaborar e de 

denunciar pessoas como Marcelo pertenciam a uma rede muito mais ampla e nociva que 

era o Comando de Caça ao Comunista, que era um grupo de ultra direita que se 

organizava a margem da igreja católica e de igrejas protestantes e de setores da 

sociedade, elites agrárias, que tinham práticas de extermínio. Exterminar padres, 

pessoas, jovens, adultos, quem seja, que fosse comunista.  

Na verdade o CCC é produto do movimento anticomunista e esse movimento 

anticomunista se articula dentro da PFP e de outras redes que produzem uma visão anti-

teologia do Vaticano II. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque nos estamos 

falando de Fernando Santa Cruz, de Eduardo Collier, de Paulo Wright, todas essas 

pessoas pertenciam a uma organização política chamada AP, Ação Popular, que se 

organiza em sede da igreja católica em uma compreensão teológica de que a igreja não 

se restringe a igreja católica, mas a Ecclesia de Theillard de Chardin. É a ideia de uma 

dimensão muito mais ampla. A igreja é o ser humano e o ser humano, como diria Dom 
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Hélder, é o nosso irmão, e qualquer pessoa que existe na terra é uma pessoa viva, digna, 

capaz de ser, e de ser respeitada a dignidade da pessoa humana. 

A AP então vai radicalizar esse pensamento de Theillard de Chardin, de Jacques 

Maritain, de Padre Lebret, que para nossa juventude, talvez aqui poucos da nossa 

juventude, nós não conhecemos. Mas são teólogos que foram fundamentais para uma 

compreensão mais larga do que representa o Vaticano II, que é a modernização da 

igreja. E esses jovens que foram e são católicos, vão entender na luta política estudantil 

um mecanismo de ampliação da evangelização. A evangelização não é só a palavra de 

Deus, mas a evangelização é mudar a realidade social, porque tomando conta do Estado 

ou incorporando os valores da ecclesia no Estado ou no movimento estudantil, ou na 

organização política, onde seja, onde quer que seja nós encontramos a justiça social.  

Na verdade nós estamos falando de uma carta conciliar chamada Rerum 

Novarum, que aponta essa igreja mais libertária, essa igreja dos pobres, que depois vai 

ser chamada de teologia da libertação. Então a AP, a APML vai ser perseguida também 

por conta dessa opção, e se torna depois leninista-marxista se tornando APML. E depois 

de 73 APML do B, quando uma parte desse grupo opta pela entrada ao Partido 

Comunista do Brasil e também a própria luta armada. Vejam, essa opção radical pelos 

pobres ou talvez essa opção pela cruz é uma radicalização teológica de um 

compromisso preferencial pelos pobres. Então é disso que nós estamos falando. Porque 

às vezes parece que nós estamos falando do desaparecido político como sendo um 

militante inconsequente, uma pessoa que é enganada por alguém astuto e que se envolve 

na luta política porque era uma pessoa voluntarista. Fernando não era voluntarista, era 

um quadro político, assim como Eduardo Collier, assim como tantos outros que lutaram 

ou que são sobreviventes que estão aqui.  

Lutaram por opção. Fizeram a luta política porque acreditavam nos seus projetos 

e se tornaram o que se tornaram ou não se tornaram, veja Rosalina aqui, referência 

nacional do curso de serviço social, na perspectiva crítica do curso social que ela 

representa. E o que seria de Fernando se fosse vivo? O jurista que seria Fernando, ao 

quilate que é Marcelo Santa Cruz para Pernambuco. É disso que nós estamos falando. É 

o atraso de pessoas que morreram e que não tiveram o direito de serem pais. De pessoas 

que não tiveram direito de seguir a opção pela liberdade e pela utopia.  
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Então a sociedade pernambucana, devedora que é de tudo o que Marcelo, a 

família de Fernando, e tantos outros presos políticos de Pernambuco que se tornaram 

depois da redemocratização, pessoas fundamentais da estruturação democrática do 

Estado de Pernambuco, devedor que Pernambuco é de toda essa história, chegou o 

momento que o Estado de Pernambuco assumisse o protagonista, protagonismo esse 

que nós já buscávamos desde a 10ª Conferência de Direitos Humanos, de constituir uma 

Comissão da Verdade entendendo o Estado que tem autonomia para isso. Através do 

pacto federativo, nós somos um Estado autônomo, e nós podemos constituir uma 

Comissão. E a Comissão de Pernambuco, a partir inclusive da intervenção de Marcelo 

no processo de negociação e de construção dessa Lei, que essa Lei foi negociada com o 

comitê e com a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, que inclusive é um 

projeto de Lei do Executivo que foi aprovado, tramitado na Assembleia Legislativa por 

consenso de todos os partidos. Isso é importante ser dito. A Comissão tem uma 

legitimidade ampla, porque a discussão dos direitos humanos é apartidária. Não se foca 

aqui o PT, o PCdoB, o PFL, seja quem for. A discussão de direitos humanos aqui é uma 

discussão de Estado, não uma discussão do Governo. E o Governo de Pernambuco 

assim entende, ingressou com uma ação, o projeto de Lei, a Assembleia se entendeu por 

consenso aprovar o projeto e foi feito algo que também a nosso ver é muito importante, 

a composição da Comissão segue uma regra estabelecida pela sociedade civil, que é 

uma consulta à sociedade civil para que um sexto nos nove membros, nós somos nove, 

sejam vindos, oriundos da sociedade civil, e só três, assim dito pelo Governador, não 

tenho interesse de nomear mais do que três, serão indicações do Governador.  

Assim foi feito. O Governo do Estado, depois de aprovado o decreto solicita à 

sociedade civil que indique nomes. Como eu vinha da coordenação do Gajop, que é 

uma das entidades da qual o Marcelo foi fundador e atuava, atuei no CEDEC e em 

outras entidades na luta pelo movimento nacional de direitos humanos, fui indicado. Em 

função dessa responsabilidade estou aqui. Ou seja, nós, enquanto comissionados da 

Comissão Estadual Dom Hélder Câmara, sim, a nossa Comissão tem como nome o 

legado de Dom Hélder Câmara, não podia ser diferente, porque não significa, claro, que 

a nossa Comissão é católica. Ela é laica. Mas tem o nome de Dom Hélder Câmara, 

significa dizer um reconhecimento que ele não é Bispo só da igreja católica. Ele é um 

Bispo do povo brasileiro. E sua luta política por essa concepção da teologia pela opção 

dos pobres faz com que nós sejamos uma Comissão que tem uma responsabilidade 
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infinita, não só pelo nosso legado da Lei, a responsabilidade legal, mas pelo simbolismo 

de Dom Hélder para todos nós que somos pernambucanos ou nordestinos ou brasileiros 

ou quiçá cristãos ou quiçá seres humanos desse país ou desse mundo que o conheceram. 

Então, a partir desse legado, o que eu queria dizer para vocês é que a própria Lei 

estabelece que nós temos uma data, temos dois anos e a partir desses dois anos poderão 

ser prorrogados. A Lei também diz que nossas investigações são para investigar casos 

de tortura, estupros, graves violações dos direitos humanos praticados por agentes 

públicos do Estado de Pernambuco. Significa dizer torturas praticadas por 

pernambucanos ou pelas instituições da segurança pública do Estado de Pernambuco 

contra qualquer brasileiro. Claro, ou seja, o Estado colaborando com a repressão que era 

federal, comandada pelo Exército, mas que também tinha agentes públicos do Estado, 

concursados públicos, espaços cedidos pelo Estado. E também investigar todas as 

situações de violação de direitos humanos praticados contra pernambucanos fora do 

Estado de Pernambuco. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Além do convite do 

Deputado Adriano, repito, pela sua atuação brilhante aqui na Assembleia, mas também 

pelo interesse público da sociedade pernambucana. E aqui eu falo não só como alguém 

que conhece Marcelo, alguém que é próximo do movimento dos direitos humanos. Eu 

estou aqui representando a opinião pública de Pernambuco. Agora, a opinião pública 

pernambucana representada em uma Comissão Estadual que é um órgão provisório. E 

por que é provisório? Porque até hoje o Estado não teve interesse de investigar essa 

história. 

É preciso deixar bem claro que só existe Comissão da Verdade porque o Estado 

nunca quis apurar essa verdade. As Comissões da Verdade só existem, ‘latu sensu’ 

falando, nas 40 experiências que existem no mundo, porque todos os Estados tiveram 

como opção, principalmente os Estados que viveram transições como ditaduras ou 

cisões sociais graves, como no caso da Apartheid na África do Sul, os Estados não 

tiveram capacidade de pactuar com a sociedade ou de discutir com a sociedade as 

graves violações que ele praticou. Então, como o Estado não tem condições, muitas 

vezes até moral, de fazer essa investigação, é chamada por parte da sociedade civil e de 

pessoas que são designadas em função de sua atuação, seja no campo diplomático, ou 

seja, no campo da atuação dos direitos humanos, a composição dessas pessoas em 

Comissões da Verdade.  
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Esse engajamento, esse manto jurídico está fundamentado em uma teoria 

chamada justiça de transição. E o que é que significa a justiça de transição? Significa 

dizer que durante uma ditadura militar, um regime totalitário, as instituições elas 

mudam seu sentido, mudam a característica de ser. Essa casa, que é a casa do povo 

paulista, de produção de Leis e normas, passa a ser um lugar de denúncia, de 

deduragem, de perseguição, de Leis arbitrárias. Ou seja, as instituições se transformam. 

Uma faculdade de direito como era a Faculdade Tobias Barreto, a nossa faculdade tão 

simbólica de liberdade vai se tornar a faculdade que vai cassar Marcelo Santa Cruz. É 

isso que é um regime ditatorial.  

E é por isso que se instala nessa cidade uma Comissão da Verdade, ou seja, de 

uma justiça, perdão, de transição, que é entender como os mecanismos do Estado, 

vejam, se tornam mecanismos totalitários ou mecanismos que vão construir essa 

estrutura terrorista do Estado. Porque na prática o Estado começa então a praticar 

tortura, ou seja, terrorismo. É o terrorismo de Estado, e esse terrorismo de Estado 

praticado de uma forma indiscriminada ela vai ser estruturada como uma política 

pública. 

Veja, quando a gente fala de política pública, política pública o nome por si só 

não quer dizer que ela seja boa não. O nazismo produziu uma política pública de 

exterminação de judeus. Então, o que nós precisamos para que essa política pública 

identificar o que foi a política pública terrorista do Estado, significa dizer se debruçar 

sobre todos os vieses, sobre todas as informações, sobre toda a produção desse Estado. 

E como fazer isso se nós não temos acesso aos documentos? E como fazer isso se o 

Estado não reconhece os danos que praticou, a mentira que fez? Porque Marcelo e 

Rosalina não contou, mas o Estado brasileiro, no caso de Eduardo e Fernando Santa 

Cruz foi mais além. Não só mentiu para as famílias, mas mentiu para os organismos 

internacionais. Produziram documentos oficiais do Estado dizendo que Eduardo Collier 

e Fernando Santa Cruz estavam na verdade foragidos. Não eram nada presos ou 

perseguidos. Eles estavam na verdade processados por crimes comuns. Deviam na 

verdade estar fugindo da polícia porque na verdade são bagunceiros. Não dizem dessa 

forma, mas esse é o conteúdo. 

Então, vejam, o Estado brasileiro mente não é só para a família, são para os 

organismos internacionais. E os organismos internacionais criam mecanismos de 
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consulta ao Estado brasileiro e esses mecanismos de consulta não são respondidos a 

altura do que nós chamamos sistema de direitos humanos, seja OEA, seja a ONU.  

E por que é que isso acontece? Porque também os mecanismos internacionais 

daquela época, de 68, etc., viviam uma crise política interna. E essa crise política interna 

faz com que nós tenhamos em cheque ou coloquemos em cheque muitas vezes o próprio 

debate a cerca dos direitos humanos. Muitas pessoas dizem, olha, a OEA não tem poder, 

não pode julgar, essas coisas não tem poder. Sendo que a partir de 93 surgiu a Segunda 

Convenção Internacional dos Direitos Humanos e nessa Segunda Convenção 

Internacional dos Direitos Humanos esses mecanismos se aprimoraram a ponto de fazer 

com que haja uma maior blindagem por parte dos mecanismos em relação aos Estados. 

Por que eu estou dizendo isso? Porque em 2009 o Brasil foi condenado, em 

função do desaparecimento forçado de 70 guerrilheiros da Guerrilha do Araguaia. E 

essa condenação ela é fundamental para entender a importância dela no contexto do 

qual nós estamos falando. O dano continuado dos guerrilheiros do Araguaia é o mesmo 

dano continuado do desaparecimento de Fernando e Eduardo Collier. A jurisdição é a 

mesma internacional. Então significa dizer que se o Estado não der respostas a Rosalina 

e a Marcelo sobre Fernando e sobre Eduardo Collier, o Estado estará incorrendo em 

grave violação dos direitos humanos no mesmo sentido que foi o desaparecimento dos 

70 guerrilheiros. Por isso que nós da Comissão Estadual priorizamos nas investigações 

os desaparecidos políticos. Porque dos desaparecidos políticos nós temos jurisprudência 

internacional capaz de forçar o Estado para fazer a investigação, produzir 

recomendações e inverter o processo degenerativo que é o Estado terrorista.  

Então, vejam, mas paradoxalmente e infelizmente, o nosso Supremo tomou uma 

medida de entender que a Lei da Anistia ela é compatível com a nossa constituição, a 

DPF 153, promovida pela OAB.  

E aí a Comissão da Verdade ela entende que o papel dela como, o ponto de 

partida da Comissão da Verdade Dom Hélder Câmara é através das audiências públicas, 

através do debate dos relatórios que nós vamos apresentar a sociedade, através de todo o 

trabalho que nós possamos desenvolver, é criar uma consciência crítica na sociedade 

para que haja pressão não pela Comissão, porque nós somos, como eu disse, órgão 

provisório, não somos justiça, mas cabe à sociedade se organizar, por isso essa 

audiência é tão importante, Deputado. Porque cabe a Assembleia Legislativa de São 
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Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, aos Deputados federais 

fazerem pressão, fazerem movimento social, produzirem o movimento nacional para 

que haja efetiva mudança da compreensão da decisão 153 do STF. O que nós chamamos 

que é possível através dos embargos declaratórios. Ou seja, nós temos agora o Brasil em 

dois sentidos. Um Brasil que é condenado pela Corte Interamericana e um Brasil que se 

diz totalmente compatível com a Lei da Anistia com a nossa Constituição de 88. 

Ora, a Constituição de 88 é que incorpora os direitos humanos. É a Constituição 

do artigo quinto que incorpora o crime de desaparecimento, e se nós formos analisar, o 

crime de desaparecimento político incorre no Código Penal em nove crimes. Ocultação 

de cadáver, falta do devido processo legal e tantos outros que aqui a gente não vai se 

prolongar.  

Então eu queria avançar para já ir concluindo, dizendo para vocês do destino de 

todos os relatórios e documentos que nós vamos ter. Eu queria passar para vocês um 

pequeno vídeo que a própria Lei cria a partir do momento que a Comissão termina, a 

Comissão Dom Hélder Câmara, ela entregará toda a documentação ao chamado 

Memorial da Democracia. Esse memorial já é um produto da própria Lei. Ele não tem 

som. É sem som. É só um vídeo, um arquiteto que fez, é um projeto.  

Esse Memorial ele se situa no centro do Recife, no Liceu de Artes e Ofícios, que 

é dentro, quem conhece o Recife, é dentro de uma área nobre, quer dizer, politicamente 

importante porque é na frente do Teatro Santa Isabel e do Palácio Campo das Princesas. 

Então esse Memorial será um espaço onde toda documentação acerca de Marcelo, 

acerca de Eduardo e Fernando será disponibilizado de uma forma planejada por um 

projeto historiográfico. Embaixo desse Memorial da Democracia terá um cofre. Esse 

cofre é a prova de fogo, etc., e será colocado lá toda documentação que nós coletarmos.  

Então, nesse Memorial a ideia é que os estudantes de escolas públicas possam 

ter acesso a toas as audiências, possam ter acesso a todos os relatos, a todos os 

documentos, claro que isso produzido de uma forma pedagógica. Então esse é um tripé 

da justiça de transição que é o processo pedagógico. Se não houver, pedagogicamente, a 

informação do que aconteceu e de uma forma didática, tudo isso vai parecer a luta dos 

familiares e não a luta da sociedade. Nós não estamos aqui, entendam o que eu quero 

dizer, eu não estou aqui como familiar. Eu estou aqui como sociedade pernambucana. 

Transcende o interesse de Marcelo e de Rosalina. É a sociedade pernambucana que quer 
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saber onde está Fernando, o que aconteceu com Eduardo Collier. E nesse processo do 

Memorial da Democracia, que é uma equipe arquitetônica, produzido de uma forma 

especial, está em sintonia com as experiências do centro de memória que existe na 

América Latina. E os centros de memória são espaços que eram espaços de tortura e se 

tornaram espaços de debate, espaços que vão rememorar o que aconteceu nesses 

lugares. Então, nesse caso específico o Liceu não foi um centro de tortura, mas é um 

prédio estratégico em um lugar importante que nós acreditamos que vai servir a essa 

finalidade. Pode fechar. 

Abrindo o arquivo da Comissão, eu queria entrar na relatoria. Me perdoem o 

tempo, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que procede dentro da 

Comissão.  

Aqui. Pode listar, por favor. Relatoria dia 17/02, planejamento da relatoria. Isso. 

Aqui. É a data mais atual.  

Vejam, nós temos dois documentos internacionais que orientam a Comissão da 

Verdade de Pernambuco. Um documento internacional que sistematiza a experiência 

internacional acerca da Comissão de Memória e Verdade que existe no mundo, são 40 

nacionais e outras locais, é o Protocolo de Istambul. E esse protocolo de Istambul, 

resumindo, traz dois dados importantes para hoje. Primeiro, total transparência das 

investigações acerca das relatorias para os familiares. Então as famílias de Marcelo, de 

Eduardo têm relatório permanente de todas as informações que nós coletamos. Todos os 

documentos, sejam sensíveis ou não, a família tem acesso a eles. Por que isso é 

importante? Porque muito tempo no Brasil foi dito que as informações não poderiam ser 

repassadas.  

Ora, se a Comissão da Verdade existe e as pessoas mais interessadas não têm as 

informações daquilo que se revela, daquilo que se investiga, há uma situação de 

dificuldade do entendimento da própria origem que faz com que nós possamos existir. 

Então, foi produzido, a partir dessa relatoria, um planejamento, esse planejamento na 

prática ele é todo baseado no Protocolo de Istambul e dentro dos itens foi feito o 

levantamento ideográfico acerca da AP, APML de todos os casos desse processo, ou 

seja, dessa temática, ou seja, desse caso específico. Além disso, o processo de 

levantamento dos dados, sejam eles dados diretos ou indiretos. O que eu quero dizer, 

por exemplo, a contribuição imensa da família de Eduardo e de Fernando Santa Cruz, 
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porque Marcelo nos doou, doou não, na verdade ele entregou para a Comissão, no 

terceiro dia de criada a relatoria, todo o acervo que ele tem sobre o caso. Significa um 

dossiê produzido ao longo de uma vida. E esse dossiê está de posse da Comissão, que 

deverá digitaliza-la, para que esse dossiê, que é o primeiro acervo que nós recebemos na 

Comissão da Verdade de Pernambuco, estará depositado no Memorial da Democracia. 

Estão entendendo? Então, toda a documentação que recebemos ele é digitalizado, é 

organizado, dentro de um planejamento museológico, que faz todo esse levantamento, 

como eu dizia, didático e esse material vai ser acesso para a população. 

Então é assim que nós estamos trabalhando com o recebimento de documentos e 

acervos. E uma coisa importante que nós pedimos em todas as audiências é a 

colaboração da sociedade porque muitos desses documentos ficaram de posse da 

sociedade. De que forma? Às vezes de uma forma legal, porque alguém tem o 

documento de posse, e muitos casos de forma ilegal. Ou seja, existe várias pessoas que 

têm documentos e acervos oficiais, mas na verdade esses documentos são oficiais. Não 

poderiam estar na mão de pessoas, principalmente de pessoas que colaboraram ao 

regime. Então essa documentação ela é trazida, quando entregue, nós recebemos uma 

documentação, por exemplo, de uma família de um ex-Delegado do DOPS/PE e essa 

documentação que nós recebemos ela foi tratada e foi possível, a partir desse acervo, 

identificar mais um desaparecido político de Pernambuco. Então, vejam a importância 

desse processo de investigação dos acervos e da responsabilidade com esses acervos. 

Porque se esses acervos estiverem em mão erradas significa uma história que não será 

revelado ou significa uma impunidade a mais em todo esse contexto.  

Aqui tem um relato que Amélia já fez, é uma síntese, pode baixar. E lá na frente 

nós vamos sistematizar algumas metas. Prazos e a tentativa de identificar a causa do que 

levou os abusos, isso aqui é uma recomendação internacional, as circunstâncias, está 

previsto no Protocolo de Istambul, as circunstâncias, as causas e os responsáveis. E 

principalmente, veja, o que diz o sistema internacional dos direitos humanos, o destino 

final e o paradeiro das vítimas, no caso de desaparecimento forçado. Baixa aqui, por 

favor. É porque tem uma citação embaixo. Aqui, olha, Nações Unidas. É uma resolução, 

9/11 do Alto Comissariado dos Direitos Humanos. Ou seja, a questão do 

desaparecimento político é uma prioridade internacional, porque é dele que é possível o 

crime continuado.  
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Gente, isso é tão importante, porque na prática, por que se eliminou os corpos? 

Porque quando se elimina os corpos não tem crime na perspectiva penal. Mas sendo que 

a perspectiva internacional, é de um direito dual, plural, e não é do direito penal que nós 

conhecemos na régia do direito nacional. Então, na perspectiva internacional dos 

direitos humanos, o desaparecimento forçado ele corresponde a um direito natural. 

Enterrar o corpo, a luta de Dona Rosalina por enterrar o corpo do seu filho é um direito 

que está em Antígona, que é uma narrativa grega da filha de Édipo em função de uma 

disputa que se dá pelo trono de Atenas. Eu não vou aqui discutir sobre isso com vocês, 

esse é um debate que vocês podem ler, é importante ler a história de Antígona, mas 

desde a Grécia se discute o direito de enterrar o filho. Então esse é um direito que se diz 

natural, ou seja, é um direito elementar, um direito que é indisponível, ele não pode ser 

negociado, ele não pode sequer ser dado a quem quer que seja. Nem que o Estado 

editasse uma Lei que dissesse, olhe, nós podemos sequestrar de mães filhos, essa Lei 

seria para o sistema internacional totalmente incompatível com o Estado democrático ou 

com a sociedade de direito.  

Então, a partir daí nós vamos fazer a construção de dados e mapeamento e 

pesquisa de contexto. Por que contexto? Porque nós precisamos contextualizar, acerca 

da justiça de transição, o que aconteceu com as instituições. Porque no final do nosso 

processo, do nosso projeto, ou seja, do nosso relatório, nós vamos ter que fazer 

recomendações às organizações do Estado. É preciso que a educação eduque mostrando 

que existiu uma ditadura. É preciso que a saúde se adeque a identificação da tortura. 

Inclusive a necessidade de capacitação sobre o que significa a tortura, porque quem 

tortura não deixa marca. Se sofistica a ponto de não deixar marca. As torturas que nós 

estamos falando era porque era em um manto de total impunidade, mas elas existem 

hoje. E como é que nós tratamos com ela? Ou nós vamos continuar jogando debaixo do 

tapete? A identificação de evidências, a identificação de qualquer padrão de repressão, 

coleta de documentos e audiências, aqui vem às audiências de Collier, da família.  

Esse é o planejamento. Pode baixar, por favor. Fazer contatos nacionais. Todos 

esses contatos foram feitos. Aqui eu queria fazer um destaque importante, a Deputada 

Luiza Erundina. Luiza Erundina participou da nossa primeira sessão no dia primeiro de 

junho e da nossa primeira reunião junto com o Governador Eduardo Campos, ela 

participou dessa reunião e os conselhos que ela deu foram, estão sendo fundamental 

para o trabalho da nossa Comissão.  
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A companheira Luiza Erundina tem nos ajudado com subsídios extremamente 

importantes. Para vocês terem uma ideia, foi constituída em 92 uma Comissão externa 

para investigar os desaparecidos políticos. Os documentos dessa Comissão externa até 

hoje eram sigilosos. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos todos os relatos que 

nós solicitamos. Depoimento de Marechal, não da Revista Veja, mas a Comissão 

externa. Marival. Perdão. Marival. O depoimento de Gilberto Prata. Por que o 

depoimento de Gilberto Prata é importante? Porque uma das linhas de investigação 

acerca do desaparecimento forçado de Eduardo e Fernando é o processo de infiltração. 

E esse processo de infiltração também se dá a partir do entendimento de como o 

mecanismo de repressão agia. E agia não só no processo de mudança dos órgãos 

públicos em órgãos de tortura e repressão, mas também de cooptação de agentes da 

própria luta democrática. E esse processo de infiltração se dava por duas estratégias. 

Uma era a de sobrevivência. E eu quero aqui testemunhar, por exemplo, o sempre 

presente discurso de Marcelo Santa Cruz na defesa daqueles que torturados falaram. E 

Marcelo diz, sob tortura não se discute o comportamento. Mas, existe um outro tipo de 

depoimento que não é sob tortura e esse fenômeno ocorre a partir de um processo 

chamado pela repressão de rede de informações. E todos os Delegados do DOI-CODI, 

pelo que nós entendemos, construíram redes, e redes que envolviam desde agentes 

públicos como também pessoas que eram colaboradoras. E o colaborador, gente, vai 

desde o padre da esquina ao pastor da igreja à professora da escola, o professor da 

universidade, o membro do CCC, aquele que se entregava revolver para matar alguém. 

Quer dizer, a rede foi constituída de repressão, e essa rede ela era financiada 

principalmente pelas empresas privadas. 

E aí nós temos relatorias de casos e relatorias temáticas. As relatorias de casos 

vão discutir os desaparecimentos forçados e as torturas dos casos tópicos, e através 

dessa investigação das relatorias dos casos nós vamos ter as relatorias temáticas. Uma 

delas é do financiamento da repressão. E desse financiamento nós vamos encontrar o 

financiamento americano, a Cia, agências americanas e organismos do governo 

americano através de uma ONG chamada IBAD, que em 1962, só para vocês terem uma 

ideia aqui de São Paulo, talvez vocês não conheçam a realidade de Pernambuco, mas em 

Pernambuco existiam as ligas camponesas, movimento social importante de luta pela 

reforma agrária. E em 62 as ligas camponesas representavam uma força popular tão 

significativa que para o mapeamento da ditadura, inclusive do governo americano, eles 
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acreditavam que por Pernambuco iria surgir à nova Cuba da América do Sul. Essas 

informações existem na chamada CPI do IBAD, que Doutor Miguel Arraes, ex-

governador do Estado, que na época vinculado ao PSB, que para aquela época 

significava dentro do arco de alianças o que existia de resistência democrática no país 

com outros líderes. Brizola, o próprio Governo de sustentação ao Governo João Goulart. 

E o IBAD, só para vocês terem uma ideia, vai financiar, vai investir em mecanismos de  

cooptação e compra de votos explícitos na eleição de 62 contra Arraes. Isso nós vamos 

levantar em uma CPI chamada CPI do IBAD, que nós também estamos tendo acesso à 

documentação.  

Então, para terminar, aqui eu quero chegar à conclusão, é que nós temos uma 

série de parceiros. Além da Comissão Nacional da Verdade, que tem nos ajudado, 

Deputada Luiza Erundina, nós temos o Ministério Público Federal, a Comissão de 

Mortos e Desparecidos do Ministério da Justiça, a Comissão de Mortos e Desparecidos 

do Ministério dos Direitos Humanos e a Comissão da Anistia do Ministério da Justiça.  

Primeira audiência foi 30 de agosto e assim nós vamos tendo as ouvidas. 

Fizemos a ouvida de Cláudio Guerra dia 31 de janeiro. E aqui só um parêntesis, 

algumas perguntas que nos fizemos e alguns dos debates que tratamos com Cláudio 

Guerra naturalmente serão ainda objeto de um relatório  que será publicado para 

acesso a todos. Mas, fica para hoje a Comissão Estadual, de uma forma preliminar, eu 

diria que é muito pouco dizer que o incineramento aconteceu só na Usina Cambayba. 

Em Pernambuco existe indícios da prática de incineramento de trabalhadores da luta 

pela reforma agrária nas usinas de Pernambuco. Inclusive em um depoimento de um 

agente da repressão lá de Pernambuco ele chegou a dizer que Gregório Bezerra, um 

líder comunista importante no nosso Estado, iria ser queimado vivo em uma usina em 

Pernambuco.  

Então veja que o mecanismo de utilizar o incineramento de pessoas não era uma 

prática exclusiva aqui do sudeste. Era algo ligado ao próprio modelo oligárquico do 

campo, desse modelo da monocultura da cana. Agora, nós precisamos, e aí nós 

queremos discutir com a Comissão de São Paulo sobre o Cemitério de Perus. Porque 

nós acreditamos, a partir do depoimento do Cláudio Guerra, que a tese ou a hipótese do 

desaparecimento dos corpos serem na Usina Cambayba nos parece hoje muito frágil. 

Não existe um fato probatório que faça com que nós possamos colaborar com essa 
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versão. Nós acreditamos hoje, estamos muito mais alinhados à percepção de Otto, o 

escritor e pensador sobre a questão da AP, APML. Eu acho que o caminho que ele 

aponta de que o Cemitério de Perus e os outros clandestinos aqui de São Paulo, claro 

que eu não estou dizendo, entendam, eu não estou dizendo que isso é uma conclusão 

institucional, mas a partir dos indícios que nós coletamos do depoimento de Cláudio 

Guerra, várias partes, todo relato dele sobre as circunstâncias dele em Pernambuco, 

todas elas foram colocadas e dúvida. Ou seja, parece mais uma narrativa de alguém que 

narra uma história a partir do que já existe. Mas não uma narrativa de alguém que 

efetivamente praticou, que praticou, praticou, como diz o Marcelo, concordo, mas 

existem graves lacunas para que possamos afirmar que de fato aconteceu esse 

encaminhamento. Não descartamos nenhuma hipótese, e, portanto nós estamos 

investigando também o incineramento. É uma hipótese. Mas hoje nós acreditamos que 

as valas comuns nos cemitérios clandestinos em São Paulo, a meu ver, a nosso ver, a 

Comissão de Pernambuco, a partir inclusive de que o Otto defende, é um caminho 

muito mais viável, dentro do que é possível ser comprovado. E aí nós encontramos um 

impasse, parte dessas ossadas ainda não foram identificadas e sequer tratadas.  

Então nós temos um passivo histórico, a Comissão de Pernambuco e de São 

Paulo, de dialogar acerca da identificação dessas ossadas, porque para nós eu acho que 

fica claro que essa identificação é fundamental.  

Então eu queria concluir, só para vocês entenderem, aqui tem o acervo do que o 

Doutor Marcelo entregou. Depois, lá embaixo vocês vão encontrar toda a documentação 

acerca de tudo aquilo que nós encontramos. Isso é atualizado semanalmente. Tudo que 

nós encontramos esse relatório é atualizado e enviado para a família. A família toma 

ciência dessas informações e ela tem a autonomia de saber tratar das informações. Por 

exemplo, o Doutor Marcelo acabou de falar de uma informação que não foi divulgado 

pela Comissão, mas ele tem autonomia, como família, maior interessado, de divulgar ou 

não aquela informação que nós conseguimos coletar. Não quer dizer que nós não vamos 

informá-la de forma pública, mas nós acreditamos que a família tem essa autonomia, 

além da Comissão, inclusive de divergir da Comissão. Não há nenhum problema. É o 

controle social da Comissão.  

Então, por fim, vocês vão encontrar vários documentos que nós vamos 

sistematizar, depoimentos, todas as ouvidas de Cláudio Guerra no Ministério Público 
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Federal. Aqui eu quero agradecer o Procurador Suiama, que nos enviou toda a 

documentação. O Ministério Público, através da PFDC, que tem colaborado de forma 

efetiva na Comissão da Verdade de Pernambuco. 

Então eu termino, eu acho que a gente pode ir fechando, dizendo a vocês o 

seguinte, primeiro uma palavra de incentivo à Comissão Rubens Paiva no sentido de 

que nós acreditamos que temos muitos desafios a serem perseguidos juntos. Nós 

acreditamos, a Comissão de Pernambuco, que essas Comissões, ou seja, a Comissão de 

Pernambuco, a Rubens Paiva, a Comissão Nacional, não podem agir isoladamente. Não 

podem ser investigações sobrepostas. Precisam ser investigações cruzadas, porque nós 

precisamos ter inteligência de investigação.  

Essa documentação que nós levantamos precisa estar disponível para a 

Comissão de São Paulo e vice-versa. A ponto de que as Comissões possam otimizar 

recursos e, evidentemente, esforços. Não tem sentido cada Comissão agir de forma 

independente porque não é essa a ideia que nós advogamos. O que a gente advoga é que 

as Comissões constituam uma rede de informação e que permitam, através dessas 

investigações e dos relatórios e das recomendações, produzir políticas públicas que 

sejam eficazes.  

Do ponto de vista do caso do desaparecimento de Eduardo e Fernando, nós 

incorporamos esse desaparecimento a todo processo de queda da AP, APML. Então na 

prática hoje nós estamos transitando da relatoria de Fernando e Eduardo para uma 

relatoria mais amplas, que envolve todos os outros casos, Paulo Wright, Gildo, e assim 

por diante, Honestino, que vão aglutinar essa investigação acerca desse período.  

E por fim, eu queria dizer a vocês do caso Anatália. Eu queria só um minuto 

para falar sobre isso. É um relato, quer dizer, o que eu quero passar para vocês, da 

primeira conclusão nossa, da Comissão da Verdade, que nos conseguimos ter. A 

sociedade civil, através do Doutor Marcelo Amparo Araújo, do Movimento Tortura 

Nunca Mais de Pernambuco, nos entregou um dossiê sobre o caso Anatália, que e uma 

pessoa que pertencia ao PCBR, uma organização política importante em Pernambuco e 

no Brasil, mas Pernambuco de uma forma significava, atuava de uma forma, tinha uma 

representação muito forte, inclusive no meio estudantil, mas Anatália no campo. Na 

organização PCBR, mas na luta do campo. Inclusive nosso companheiro participou da 

sessão sobre o esclarecimento, informações sobre o caso de Anatália. E nós 
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conseguimos um novo laudo pericial que demonstra, que prova que Anatália não foi, 

não praticou o suicídio, mas que ela foi assassinada. Então agora nós temos um 

documento público, do Estado, através da polícia técnica, que não é mais uma versão, 

mas que demonstra que pelas fotos, pelos elementos que nós conseguimos coletar, além 

do dossiê que temos, para vocês terem uma ideia, no acervo do DOPS de Pernambuco 

nós temos a bolsa e a alça que ela usava. Ou seja, a alça ela tem um metro. Então, com 

um metro não dava para você colocar duas voltas no pescoço e se pendurar no banheiro. 

Evidente que você pode perguntar, Manoel, isso é tão óbvio. Sim. Mas é o óbvio que o 

Estado dizia durante 30 anos. Que Anatália se enforcou através de suicídio, era uma 

pessoa depressiva, a tese do Estado, e foi lá e se enforcou. E através de depoimentos dos 

companheiros dela e da investigação e do processo de ação da Comissão da Verdade 

Dom Hélder Câmara, e digo isso, eu queria registrar, não é para mérito da Comissão. É 

para mérito da sociedade civil, é para mérito da nossa democracia. Tudo que 

descobrirmos, tudo que for evidenciado, tudo que vier a tona, o mérito não é de nenhum 

comissionado, não é de nenhum membro, mas da nossa democracia.  

Se conseguirmos, se ao longo de toda essa história conseguirmos resgatar a 

versão verdadeira de um caso, toda nossa luta já será bem vinda. Mas se conseguirmos, 

e devemos, de todos os casos, teremos êxito. E é isso que nós precisamos buscar. A 

evidência, os dados e os responsáveis. Agora aí, depois, caberá ao Ministério Público 

Federal, de posse do relatório final, agir com seu poder que tem de tutela das garantias 

fundamentais do direito coletivo e difuso na ação das prerrogativas constitucionais da 

democracia brasileira. Ou seja, nós acreditamos na democracia e é por isso que nós 

vamos agir com o contraditório, etc.  

Por que é que eu estou dizendo isso? Porque as sessões de Pernambuco, só para 

concluir, Deputado, desculpe, é porque professor nunca conclui. Se o senhor não disser, 

termine. É porque nós fizemos, além da Lei, além do decreto que é o regimento da 

Comissão, um provimento. Esse provimento ele, eu acredito que pode também ser 

utilizado na Comissão Rubens Paiva. Por que esse provimento é importante? Porque ele 

está baseado na experiência de Istambul, que é quem sistematiza a experiência das 

Comissões Internacionais de Memória e Verdade e esse provimento cria a seguinte 

circunstância. Por exemplo, a pessoa que vai depor ela tem que escolher se quer ser 

pública ou não. Isso é um direito da pessoa que depõe. Porque a pessoa que depõe pode 

querer dar informações que lhe são caras. Pode nem ser, entendam, vamos entender a 
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situação de cada um, pode nem ser uma informação importante, mas a pessoa tem o 

direito de dar um depoimento restrito. Esse direito é uma garantia internacional. Não 

quer dizer com isso que nós estamos tirando da sociedade a informação, porque o 

depoimento que essa pessoa dará, esse depoimento será público e será publicizado 

através de documento escrito ou dos vídeos que são gravados. Os vídeos que são 

gravados, como eu aqui fiz inclusive, a Comissão fez isso, tem que ter autorização da 

pessoa, porque o uso da imagem é um direito constitucional.  

Veja, a gente tem que ter essas prerrogativas, esses cuidados, porque nós não 

podemos cair no risco de produzir, e nós não vamos fazer isso, um processo de exceção. 

Quer dizer, nós estamos sob uma experiência internacional de direitos humanos 

consolidada e de um Estado democrático. Então, as prerrogativas que são necessárias 

serem preservadas elas serão preservadas a partir do momento em que nós teremos uma 

meta, um objetivo, que é a busca da memória e da verdade. Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns. Só que eu 

queria falar o seguinte, esse companheiro que está aqui, Chico de Assis, era do PCBR. 

Hoje é uma coisa mais AP. Ele puxou, vou falar do nosso, para fazer um contraste com 

a fala do professor, ele puxou nove anos de cana na Ilha de Itamaracá pelo PCBR, que 

era quase uma condenação à morte ou quase uma prisão perpétua. Então nós temos um 

personagem vivo da história do Brasil que puxou nove anos de cana na Ilha de 

Itamaracá. Mas, como o Deputado Darcy Passos, essa pessoa maravilhosa, Deputado 

cassado... Grava. Não é todo dia que tem um Darcy Passos dando sopa aí.  

 

 

O SR. DARCY PASSOS – Adriano Diogo, Presidente, e todos os 

companheiros, eu queria fazer umas observações. 

Eu entendi bem. Lamentavelmente havia jovens que saíram. Acho que lhe faltou 

uma coisa, e eu vou lhe fazer um apelo, que faça, sobretudo quando há jovens, há uma 

visão política e uma visão legal. O compromisso político de cidadania com direitos 
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humanos não tem prazo, ele é eterno. O compromisso com a verdade não tem prazo, ele 

é eterno. Então, a Lei eventualmente fixou dois anos. Esses dois anos é um 

compromisso legal. O compromisso político é exaurir tudo o que se possa dos dois 

anos, ampliar os dois anos e depois a luta pelos direitos humanos e pela verdade é 

eterna. Ela não está sujeita à Lei que cria a Comissão Nacional, a resolução que cria. 

Esse é um compromisso cívico, e esse é permanente, é eterno.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, mas o senhor 

vai voltar outro dia para falar mais, porque a nossa Comissão é uma simples Comissão 

de resolução. A de vocês é uma Comissão de Estado. Olha a diferença. Somos quase 

clandestinos.  

Vamos lá. Chico de Assis, pesquisador... Olha, nós estamos na vigília. Pode por 

o quadro funcional, o Fernando Santa Cruz, estamos aqui na vigília. Se o Governo do 

Estado até às seis horas da tarde não corrigir ou não responder alguma coisa nós vamos 

dizer que o Estado de São Paulo ainda não entendeu o que aconteceu com o Fernando 

Santa Cruz.  

Chico de Assis, eu sei que você é um dos organizadores do livro, mas como você 

é um personagem vivo da história do Brasil, fala um pouquinho de você, da sua 

trajetória, do seu pessoal, do seu povo. Faz uma introdução. Olha, pessoal, eu queria 

pedir um favor, aqui, embora a gente está no clima das catacumbas assim, está 

insuportável o frio. Nós estamos ficando gelados. Pede assistência para alguém, pelo 

amor de Deus, porque nós estamos congelando aqui. Parece que a gente está no fundo 

do porão do DOPS, pelo amor de Deus.  

Então, com a palavra, Chico de Assis. 

 

 

O SR. CHICO DE ASSIS – Boa noite. Acho que nós já estamos começando a 

segunda parte da nossa audiência pública, se desenvolveu com os devidos depoimentos, 
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agora a gente chega a um momento do lançamento do livro que foi feito sobre Fernando 

Santa Cruz e que é uma homenagem a Fernando, que hoje faria 65 anos de idade, e a 

sua mãe, essa guerreira heroica, estoica, cujo título está aqui, ‘Onde Está meu Filho?’ É 

o drama de Dona Elzita que está mais ou menos relatado aqui no livro. 

Meu nome é Chico de Assis. Eu sou ex-preso político de Pernambuco, Estado 

onde passei, para esclarecimento aqui, onde passei nove anos, quatro meses, 27 dias e 

12 horas entre a Penitenciária Barreto Campelo e a Casa de Detenção do Recife. Por 

formação acadêmica sou também Advogado. Por regate da profissão, histórico da 

profissão sou Jornalista. Depois da anistia resgatei a profissão que eu exercia antes do 

golpe de 64. Mas aqui eu não quero ser visto como nada disso. Aqui eu quero ser visto 

como um ativista político amigo da família Santa Cruz há 50 anos. Daqui a oito dias eu 

e o companheiro Marcelo Santa Cruz estaremos comemorando uma convivência e uma 

militância conjunta, em alguns momentos longe, em outros momentos, mas sempre com 

um objetivo comum, porque desde aí entramos no Colégio Nóbrega, onde fomos cursar 

o curso clássico e depois fizemos juntos uma parte do curso de direito, ele terminou 

cassado pelo 477 e eu terminei indo embora para o Ceará para tentar salvar o curso 

porque eu já havia tido uma primeira prisão.  

Na época nós chamávamos, com a licença da palavra, mijar na cadeia, porque 

eram cinco dias, foram cinco dias apenas que passei preso em 67 e aí fui para o Ceará, e 

daí em diante entrei em um regime de clandestinidade. Mas é essa amizade, que foi 

forjada nessas circunstâncias, que teve lances dramáticos dentro dos quais eu pude 

constatar a solidariedade, a firmeza, que não vem só dos filhos da família Santa Cruz, é 

um tronco. Aqui a gente tem não só a figura estoica de Dona Elzita, mas o seu marido 

também, o Lincoln Santa Cruz, os dois abriam sua casas em um período que não era 

fácil fazer isso, e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito, abriram sua casa 

para me receber quando em um momento de muita delicadeza, eu estava começando a 

entrar na clandestinidade. Então essa amizade forjada em situações assim, consolidada 

em uma militância que ora foi conjunta, ora foi distante, mas sempre voltada para um 

objetivo comum é que me permitiu, depois da anistia, ser convocado pelo companheiro 

Marcelo, ao lado de outros companheiros, Gilvano Filho, Glória Brandão, Jodeval 

Duarte, Nagib Jorge Neto e a saudosa, combativa, querida Deputada Cristina Tavares, 

membro do grupo autêntico na época do PMDB, eu acho que ela merece todas as 

palmas que a gente possa bater, e foi a partir dessa amizade que eu pude em 82 ser 
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convocado por Marcelo, ao lado dessas figuras que aqui estão no livro, para ver o que é 

que a gente podia fazer para celebrar os 10 anos de desaparecimento de Fernando, que 

iria ser celebrado em 84.  

Então nós reunimos e decidimos fazer um livro que contasse a sua história. E aí 

os quatro lavarem as mãos, quer dizer, os quatro, os seis, cada um se dedicando a uma 

parte, tivemos que penetrar na pesquisa de um país que não é fácil imaginar hoje em dia. 

Um país que tem sociólogos, (ininteligível) referiam-se a ele como país da cordialidade. 

Um país que foi visto por personagens, altos escritores, grandes escritores, como o país 

do carnaval. O país que é sempre visto como o país do futebol. Nós temos que, quer 

dizer, é inimaginável um país que é visto assim ter passado o período que passou e a 

gente mesmo tem dificuldade de, se a gente não tivesse vivido, como disse o Marcelo, 

de fazer as pessoas compreenderem como isso era possível. Um trechinho apenas aqui 

do livro, vou ler só para dar essa ideia. Cada esquina desse país se transformou em viela 

para um sequestro e o povo brasileiro foi forçado a conviver com cenas até então 

inéditas em seu cotidiano. O poder recomendava, com promessa de recompensa a 

delação pura e simples de qualquer ato suspeito. Sem dever nada ao estilo dos faroestes 

americanos, nas grandes e pequenas cidades foram espalhados cartazes com as fotos dos 

procurados pelo regime. A classe média e outros segmentos da população, no campo e 

nas cidades, sofriam influência dessa campanha de perseguição política e violência 

contra os opositores do regime. Os porteiros de edifício e donos de imobiliárias também 

se encarregavam de servir a ordem estabelecida, enviando nomes e relatórios sobre os 

movimentos dos moradores dos imóveis sob guarda. Quem pretendesse se locomover de 

um Estado a outro não escapava da obrigação de apresentar documentos de identidade 

submetidos ao implacável crivo dos órgãos de segurança que não passavam mais a ser 

apenas órgãos policiais ou órgãos vinculados a polícias civis, mas passavam a ser 

órgãos vinculados a policias civis e também extensivos e principalmente a todas as 

forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica.  

Então era um país desconhecido. Eu ia me referir a isso por conta da plateia que 

tínhamos a bem pouco, particularmente para os jovens, mais jovens ainda porque eles 

são adolescentes, mas para juventude, para as gerações posteriores um país 

inimaginável. Foi nesse país que tivemos que mergulhar para contar a história de 

Fernando Santa Cruz. Um secundarista, um adolescente com as mesmas ideias, as 

mesmas necessidades, os mesmo anseios e as mesmas práticas de todos nós. Gostava de 
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namorar, gostava de festa, gostava de, assim como disse Lilian, era uma figura 

extremamente alegre, mas já preocupada, talvez porque no Nordeste nós costumamos 

dizer que amadurecemos a base de carbureto, a gente amadurece muito cedo. Ele, apesar 

de toda essa, era um cara concentrado e que procurou, nessa situação e nesse contexto 

terrível de repressão desenfreada em que as portas todas de participação política, as 

portas legais de participação política foram radicalmente fechadas. Em que as próprias 

instituições políticas foram desfiguradas por vários atos de violência, cassação de 

Deputados, prisões de líderes sindicais, quer dizer, todos os caminhos que antes cabia à 

juventude e que a juventude seguiu, antes do golpe, por exemplo, na UNE, todos esses 

caminhos foram radicalmente e brutalmente fechados. Então, em uma conjuntura 

dessas, uma figura alegre, bem com a vida, amando a vida e por isso querendo que seu 

país fosse melhor do que aquele que nós tínhamos, se encaminhou para luta 

revolucionária. 

Fernando Santa Cruz passou então a militar já na, ainda muito jovem. Sua 

primeira prisão é de quando ele ainda era menor, participando de uma das passeatas da 

época, Fernando foi preso faltando uns 15 dias para completar 18 anos, mas foi possível 

mantê-lo em um juizado de menores, que era o que interessava inclusive a gente na 

época.  

Então mergulhamos nesse país para contar essa história, desde esse momento, e 

aí passamos também a ter que acompanhar o drama, a crueldade, dessa peregrinação 

que foi praticada pela família Santa Cruz, de quartel em quartel, de Delegacia de Polícia 

em Delegacia de Polícia, de cada uma das notícias falsas que se tinha. Fernando está no 

Amazonas, Fernando está no Araguaia, Fernando está no, e a firmeza de Dona Elzita a 

cada uma dessas respostas cínicas. E ela disse muito bem, e o livro registra isso, como é 

que um filho, um filho que amava, um filho que tinha dois anos apenas quando 

desapareceu, um filho que amava a esposa, um filho que amava a mãe, um bom filho, 

iria deixar sem nenhuma comunicação a todos esses? Foi o que o Ministro do silêncio e 

do nada a declarar, que era o Armando Falcão, deu essa justificativa depois de uma série 

de pressões que os familiares todos conseguiram fazer e que tinham recebido a 

promessa de obter algum esclarecimento.  

Então tivemos que acompanhar e mergulhar nessa peregrinação que é cruel, 

muito firme, muito generosa, uniu toda uma família, uma família de 10 filhos, hoje 
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apenas com oito, e de um casal também realmente decidido a saber das coisas, a lutar 

para saber onde estava seu filho, com quem estava seu filho, o que fizeram com seu 

filho. Nós tivemos que percorrer essa coisa e o livro registra isso. Tivemos também, e aí 

a colaboração, por isso eu deixei para falar da nossa Cristina um pouco depois, porque 

tivemos a colaboração nesse momento, importantíssima, da Deputada, pesquisando, 

relatando o que ela mesmo tinha vivido na época da, o que ela mesma tinha vivido nas 

discussões sobre a CPI, sobre a CPI das torturas, que foi uma das discussões sérias que 

se teve naquele período de 78, 79. Na discussão da anistia, que é preciso sempre que se 

diga, não foi ampla, não foi geral, não foi irrestrita. E hoje a gente lamenta muito, eu 

estou acabando de ler o livro do nosso Fernando Gabeira, inclusive não achei muito 

profundo esse ultimo que ele fez, eu até gosto do estilo dele, gosto muito do que ele diz 

e faz, mas ele na narração da volta ele comete um erro imperdoável para quem teve a 

história que ele teve e para quem tem o envolvimento que ele teve. Ele fala, veio a 

anistia e veio ampla, geral e irrestrita. Essa falácia foi inclusive utilizada na tarde mais 

triste da nossa Corte Suprema, a mais triste de toda a história da Corte Suprema. Essa 

falácia, através de um membro que também, inesperadamente, porque o Juiz Eros Grau, 

ex-preso político aqui de São Paulo, ex-militante da Aliança Libertadora Nacional ao 

lado de Carlos Marighella. O Juiz Eros Grau, componente da Corte Suprema do país, do 

Supremo Tribunal Federal, recorre dizendo, já que houve a anistia ampla, geral e 

irrestrita, que se absolva e se anistie também os torturadores, os estupradores, os 

usurpadores do povo brasileiro. Quer dizer, Cristina esteve no pivô desses 

acontecimentos e tenta registrar aqui no livro toda essa luta, toda discussão, toda a 

disputa que era feita naquele momento. 

A partir daí então fizemos o livro, com esses relatos, com esse enfoque. A 

história de Fernando, a história da família, a luta da família, a história dos que foram 

solidários a luta, os parlamentares, as entidades, os comitês de anistia que já estavam 

formados na época. Bom, registramos isso. E aí, 26 anos depois, no meio de um 

aniversário da nossa querida Dona Elzita, nós confabulamos, eu, Marcelo e mais alguns 

dos companheiros que também estão aqui, dissemos, por que é que a gente não faz um 

novo livro? Por que não reedita? E aí a primeira discussão foi manter, por respeito 

inclusive ao registro histórico, a gente reconhece até que o livro pode ter falhas 

literárias, pode ter falhas da própria linguagem que é utilizada, porque na época, talvez 

em alguns momentos, quem for olhar com muito rigor vai achar trechos e mais trechos 
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de uma linguagem um pouco panfletária, que era comum, muito comum na época. Mas 

nós decidimos, a partir da família, principalmente a família, manter a narrativa na forma 

como ela tinha sido feita. O fio condutor da narrativa seria mantido integralmente. 

Fizemos algumas correções formais que eram necessárias, reduzir um parágrafo, reduzir 

isso, reduzir aquilo, mas o essencial, toda narrativa, as entrevistas com os amigos de 

Fernando, mesmo que também já possam parecer hoje superadas, mas a gente achou 

que era um registro histórico importante para quem fosse ler agora tentar se situar, 

imaginar o que foi aquele tempo. E aí decidimos isso, mas também sabíamos que não 

podíamos pura e simplesmente fazer o livro. Quer dizer, relançar o livro da forma que 

estava, porque já tinham decorrido aí 25, 27 anos, que era preciso também que se 

considerasse. 

Então nós tentamos atualizar, de 85 a 2011 o que teria ocorrido nesse país, 

particularmente em relação a essa luta dos desaparecidos, a essa luta pela verdade, e aí 

fomos contar com a contribuição da nossa Amelinha Teles, que pegou o fio. O livro foi 

mantido na sua estrutura essencial e a partir daí íamos ter que tentar entrar no que tinha 

ocorrido depois de 85. Nisso a contribuição da Amelinha foi fundamental trazendo a 

tona o problema da vala de Perus, as dificuldades, a imensa resistência burocrática que 

foi criada para que as coisas se desenvolvessem. E nesse particular também ela faz 

justiça, e nós queremos fazer justiça aqui também, na época, a ex-Prefeita Luiza 

Erundina, ao papel que ela teve, ao esforço que ela fez, o livro registra, o texto de 

Amelinha também o registra.  

O texto de Amelinha nos situa do essencial. Mas aí houve também vários 

avanços, apesar de todas essas dificuldades, apesar de a gente ter demorado muito a 

chegar nesse momento que estamos vivendo hoje. Quer dizer, o país foi um dos mais 

atrasados, quando já se tem na Argentina, no Uruguai, no Chile, até na Bolívia, na 

África do Sul, já se teve a solução dessa questão, o país já ajustou conta com os seus, 

com a mentira, com a sua história. Aqui nós estamos chegando a esse momento 

culminante com um atraso de 37 anos. Mas chegamos.  

Então passamos a registrar essa evolução. A Lei que garantiu aos desaparecidos 

políticos a indenização, a Lei que garantiu também o reconhecimento pelo Estado, 

mesmo que não dissesse que eles fossem, mas o reconhecimento de que eles foram 

mortos, que até então as mulheres dos companheiros que desapareceram, os filhos dos 
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companheiros que desapareceram eram, uma expressão feliz de um Deputado da época, 

o Deputado Alencar, eram os filhos do talvez e as viúvas do quem sabe. Quer dizer, a 

partir de 95, se não me engano, essa situação pelo menos deixou de existir porque o 

Estado reconheceu que havia, quer dizer, que aquelas pessoas estavam mortas e eram 

desaparecidas e seus corpos precisavam ser resgatados, mas não tinham sido até então.  

Depois então a discussão feita sobre a Comissão da Verdade, e é desse momento 

que estamos vivendo. O livro então tem a pretensão de ser um subsídio para essa 

questão que se está travando. Nós aumentamos razoavelmente a sua edição. 

Agradecemos a isso ao Governador do Estado Eduardo Campos, que teve toda a 

sensibilidade para compreender, que foi a CEPE, uma editora lá de Pernambuco, e que 

nos permitiu fazer o livro sem nenhuma restrição, com as páginas que quiséssemos 

fazer, porque a nossa primeira edição tinha sido muito fruto de um trabalho da Deputada 

Cristina Tavares junto a Paz e Terra. Então fizemos essa segunda edição com o 

propósito de ser um subsídio a esse momento, as Comissões da Verdade todas que estão 

funcionando e também como uma homenagem a essa figura.  

Como eu já disse, essa figura estoica, essa figura heroica da nossa terra, para a 

qual em um momento feliz de poesia, que é um campo em que eu, depois dessa 

atividade política toda comecei a produzir, eu disse em um poema em homenagem a ela 

ao qual deixo aqui os versos finais.  

O olhar de Dona Zita, só bondade irradiaria, não fosse a fagulha, fratura exposta 

que sem lhes tirar o brilho pergunta firmemente: Onde Está o meu Filho? 

Muito obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, o nosso último 

convidado é o Otto Filgueiras, mas eu preciso falar uma coisa. Já passou das seis horas, 

são seis e cinco e nós estamos direto em contato com o Palácio dos Bandeirantes através 

da Secretaria do Governo e com a Secretaria de Recursos Hídricos, com o Secretário de 

Recursos Hídricos, do DAEE, é um órgão, é um departamento dessa Secretaria, para ver 

se tem uma resposta oficial do Governo do Estado a respeito da ficha de, o registro de 
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empregado do DAEE onde, vocês podem olhar na tela, está escrito assim, ata da 

dispensa, as duas últimas linhas, embaixo tem, São Paulo, 21 de setembro de 73, tem lá, 

data da dispensa, cinco de setembro de 74. Observação: Nos termos do artigo 482 da 

letra I da CLT. Essa redação equivale a abandono do cargo. Então nós fizemos por 

escrito, embora informalmente tenhamos falado várias vezes, nós fizemos por escrito 

requerendo ao Governo do Estado de São Paulo, para a própria Casa Civil do 

Governador, para a Secretaria dos Recursos Hídricos, em nome da Comissão Estadual 

da Verdade, que houvesse uma retificação dessa redação, coisa semelhante que ocorreu 

com a professora Ana Rosa Kucinski no Departamento de Química da USP, que ela 

também foi caracterizada como abandono de cargo. Tem o requerimento aí? Como isso 

é muito importante para a gente, e nós avisamos com muita antecedência, entramos em 

contato, falamos, olha, vai ser lançado o livro. É importante ser corrigido. Vai ser um 

escândalo nacional se até hoje, desde 74 o Fernando continua constando no seu, no 

documento de admissão do registro de empregado que ele foi dispensado por abandono. 

Corrijam. Não queremos fazer da Comissão da Verdade nenhum antagonismo nesse 

nível. Fizemos todas as recomendações. Agora, aí também depois pedimos, está aqui o 

documento datado de oito de fevereiro de 2013, Secretário Edson Giriboni. Retificação 

do Registro de Empregado, prontuário Servidor, Amelinha fez várias tratativas. E o que 

é que pede o requerimento no resumo? A Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo, no uso de suas competências, requer a retificação da ficha de registro de 

Fernando, substituindo a causa da dispensa por abandono de emprego para que conste 

no campo de observações o seguinte texto: vítima de sequestro e desaparecimento 

forçado por agentes do Estado. Então nós pedimos essa substituição, esse reparo, essa 

correção, e pedimos, até às duas horas da tarde eles nos informaram que chamaram o 

Procurador do Estado lá no Palácio para achar uma saída jurídica e pelo visto, estamos 

tentando aqui, falei pessoalmente com o Deputado Edson Aparecido, que é ex-militante 

do PCdoB. Pedi para ele vir no lançamento do livro, que ele seria muito bem recebido, 

que nós o trataríamos da melhor forma possível, que a família do Fernando o receberia 

de braços abertos. Enfim, todos os esforços. 

Professor Darcy Passos, microfone. Microfone porque não é todo dia que a gente 

ouve o Darcy Passos. 
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O SR. DARCY PASSOS – Como eu fui Promotor, eu sei no Código Penal, nos 

crimes contra administração pública, a figura do abandono de cargo ou função. Na 

Legislação Trabalhista (ininteligível:) Artigo 482 diz, abandono de emprego. Só. Mas a 

doutrina e toda jurisprudência diz que o abandono de cargo penal ou abandono de 

emprego trabalhista pressupõe corpus et animus, dizem os juristas. Ou seja, ou uma 

declaração ânimo, vou largar este emprego ou vou deixar esse cargo, ou a declaração 

expressa ou o decurso do tempo, 30 dias, no abandono do cargo penal ou no abandono 

do emprego. Mas, toda doutrina e toda jurisprudência diz que é 30 dias sem justa causa. 

No caso do Fernando consta da Lei que o Estado assumiu a responsabilidade pelo 

desaparecimento dele. Da Lei. Então não se deve pedir ao DAEE. O DAEE é obrigado, 

de acordo com a Lei, a mudar, porque não houve, inclusive na Legislação Trabalhista e 

na jurisprudência trabalhista, e todos conhecem isso de todos os jornais, sai publicado, 

avisa-se o empregado fulano que se não comparecer nos próximos 30 dias estará, ou 

seja, a omissão desta publicação, que impediu que dissesse, e o fato da Lei dizer que 

impediu porque estava desaparecido por causa do Estado bastam para mudar a justa 

causa, suposta justa causa, inexistente justa causa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Obrigado, Professor. 

Parabéns. Por isso que ele foi cassado. Otto Filgueiras. Deixa eu ir lá tentar resolver 

esse negócio pelo telefone.  

Otto, companheiro, pesquisador sobre a vida de Fernando Santa Cruz.  

 

 

O SR. OTTO FILGUEIRAS – Primeiro eu preciso esclarecer que eu não estou 

pesquisando e nem terminando um livro sobre Fernando Santa Cruz. Eu estou há 28 

anos, e desde 2001 em tempo integral, pesquisando a trajetória teórica, política, prática, 

ideológica da organização de esquerda Ação Popular e de seus vários militantes. Para 

isso eu realizei mais de 200 entrevistas, pesquisei todos os arquivos policiais 
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disponíveis, li todos os livros e, naturalmente, cheguei também nós mortos e 

desaparecidos da AP. Não que isso fosse o objeto principal da pesquisa. A pesquisa é 

justamente para trazer a tona o que é que foi a organização de esquerda Ação Popular. 

Que ela teve origem de fato na (ininteligível), mas depois largou fora essa história da 

igreja, defendia a luta armada, embora era contra o que se chamava de foquismo, 

organizações foquistas, embora tenha na prática dizimada pela fúria repressiva.  

E aí eu também pesquisei, ou seja, como consequência, o que foi a fúria 

repressiva. Então houve várias mortes. Mas houve um assalto sangrento a AP, 

comandado pelo Centro de Informações do Exército a partir de agosto de 1973 e que 

culminou em fevereiro de 1974 com prisão e morte de Eduardo Collier e Fernando 

Santa Cruz.  

O que é que tem diferente na minha pesquisa que não tem nesse livro que eu li 

ainda quando era o Fernando Santa Cruz na capa, que é um livro muito bem feito, muito 

bem pesquisado, tem toda história do Fernando. E não é por acaso que eles não se 

deixaram envolver pela futrica de tentar jogar uma família contra a outra. Porque o 

Fenando não era para ter sido assassinado. Fernando poderia estar aqui hoje se ele 

tivesse dito para Doralina Rodrigues Carvalho que tinha um ponto com Eduardo Collier. 

Porque era Doralina que ia no ponto. Então aqui o Fernando estaria vivo hoje 

homenageando a Doralina e o Jair Ferreira de Sá porque estariam assassinados. Que 

essa ofensiva do CIE, Centro de Informações do Exército era para pegar não o 

Fernando, mas a Doralina Rodrigues Carvalho. Acontece que o Eduardo Collier estava 

sendo acompanhado, seguido pela polícia e não sabia. E quando Fernando vai no ponto 

pegam os dois. Aí é tudo conjectura o que aconteceu.  

Muito bem, o livro da família Santa Cruz deixa muito claro que a última 

informação que ele estaria vivo foi obtida aqui no DOI-CODI de São Paulo pela figura 

do Marechal, que era o carcereiro do DOI-CODI, que poderia, que o Fernando e o 

Eduardo Collier poderiam receber visitas dia 17. E recebeu até as roupas. Por que é que 

ele recebeu? Porque ele achou que era, porque a repressão, as forças militares não eram 

tão organizadas assim. Aí depois se arrependeram porque deve ter torturado muito 

Fernando Santa Cruz para dizer onde você estava, Doralina, e ele não disse, e por isso 

ele foi morto. Aí disseram que ele não estava lá. Mas a responsabilidade, a última 

informação concreta era essa.  
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Aí surge a história do livro do Cláudio Guerra. Eu troquei uns e-mails com a 

Rosalina e disse, eu acho pouco provável, se o Fernando Santa Cruz estava vivo e o 

Eduardo Collier também, eles serem levados mortos para o Rio de Janeiro para serem 

cremados na Usina, porque isso implicava mais gente saber, envolver Aeronáutica, 

avião, e era muito complicado. A não ser que eles tenham sido levados de volta vivo. 

Mas por que é que eles teriam levado de volta vivo se eles vieram do Rio? Então, a 

única hipótese concreta de achar o Fernando Santa Cruz e o Eduardo Collier, ou o 

Governo obriga esses órgãos de segurança a abrirem seus arquivos e algum documento 

que diga que o Fernando Santa Cruz foi assassinado e o Eduardo Collier também, ou vai 

ser no Cemitério de Perus, porque lá foi morto e enterrado Paulo Stuart Wright. Foi 

preso entre quatro e cinco de setembro de 1973 por agentes do DOI-CODI aqui em São 

Paulo e depois assassinado e enterrado no Cemitério de Perus com o nome de Pedro 

Tim. Eu tenho isso comprovado. No entanto, porque o fogo, foi no crematório de Perus 

ou se foi no forno da usina, o fogo apaga tudo. Não fica prova do DNA. Agora, se é no 

cemitério não. Mesmo que o Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier não esteja lá, o 

corpo do Paulo Wright está lá naqueles ossos que foram misturados a outros que estão 

na UNICAMP que o Badan Palhares fez questão de fazer a confusão.  

Porque eu acompanho essa história há 28 anos. Eu li tudo isso, de fio a pavio, de 

trás para frente. Uma coisa compulsiva, porque nessa ofensiva sangrenta para cima da 

AP eles usaram cooptação, não foi só do Gilberto Prata. Usaram do Aldemir Silvério 

dos Reis aqui em São Paulo cooptado pelo CENIMAR. Agora, não era o CENIMAR 

que dirigia a operação. Quem dirigia a operação era o DOI-CODI, era o Centro de 

Informações do Exército. Isso está claro nos livros do historiador Carlos Fico, que fez 

‘Como Eles Agiam’ e ‘Além do Golpe’. Ele teve acesso a arquivos secretos da ditadura 

e demonstra isso.  

Então essa conclusão que eu chego não é por acaso. Por isso que é importante, é 

uma pena que o Deputado Adriano Diogo não esteja aqui, mas eu acho que o Ivan 

Seixas e a Amelinha estão, que eles tenham descoberto os documentos que demonstram 

a vinculação, empresários da FIESP, do Consulado dos Estados Unidos com os órgãos 

de repressão de São Paulo. Eu estava me programando para vir na segunda feira só para 

ver isso, mas eu tive um problema de saúde grave, porque eu já estou velho, mas não 

estou estragado, e não pude, mas resgatei os documentos. Como é importante isso que 

está sendo feito agora, de pedir para o Governo do Estado se pronunciar sobre a 
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demissão do Fernando Santa Cruz. Essas questões são essenciais. Não adianta aqui 

agora você tentar passar por cima de tudo que foi apurado. O livro do Nilmário Miranda 

e do Carlos Tibúrcio que é ‘Dos Filhos deste Solo’, já faz um balanço muito bem feito 

das mortes todas e dos desaparecimentos que existem. E está claro lá o que aconteceu 

com Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier. Está claro o que aconteceu com Paulo 

Stuart Wright. Está claro o que aconteceu quando Honestino Guimarães, com Umberto 

Câmara, com José Carlos Mata Machado, com Gildo Macedo Lacerda. Está muito claro. 

Então não adianta agora ficar inventando confusão. 

E o Felipe, o nome do filho de Fernando, o filho de Fernando, que ele deu em 

homenagem a Umberto Câmara, tivesse aqui eu diria para ele, Rosalina, Felipe, foram 

os ratos, os ratos de pelo cor de oliva e de porrete na mão que mataram seu pai na 

tortura. Diria mais, não pensa que isso foi morte em vão, porque Amelinha Teles e 

depois a família de Eduardo Merlino já conseguiram demonstrar na justiça que o 

carniceiro da Rua Tutóia, o então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, é um 

torturador. 

O José Carlos Dias, que hoje está na Comissão da Verdade Nacional, escreveu 

um artigo na Folha, quando ele termina dizendo que o Carlos Alberto Brilhante Ustra 

emporcalhou com o sangue de suas vítimas a farda que devia honrar. Isso é 

fundamental. Aí nesse momento eu lamento também que a mãe Elzita, agora com 99 

anos, eu chegar nos 70 eu estou no lucro, não esteja presente, porque eu diria a ela, mãe 

Elzita, permita que eu lhe diga que eu também me sinto um filho seu. Pega um lencinho, 

enxuga suas lágrimas porque Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier, Gildo Macedo 

Lacerda, José Carlos Mata Machado, Umberto Câmara Neto, Honestino Guimarães, 

Paulo Stuart Wright, Carlos Danielli, Eduardo Merlino, Célio Guedes e a menina 

Aurora Furtado, cujo suplício é descrito no livro ‘Em Câmara Lenta’, de Renato 

Tapajós, e tantos outros presos que foram torturados e assassinados nas masmorras da 

brutalidade, deixaram para nós todos um grande legado. Que ensinaram a todos nós que 

na luta pela vida, mulheres e homens precisam sonhar, mas com a condição de acreditar 

nos seus sonhos. Examinar atentamente a vida real e confrontar seus sonhos com a 

realidade, para só aí, depois então, realizar as suas fantasias.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Muito bonito. Muito bom. 

Só falta uma coisa, o Doutor Manoel... 

 

 

O SR MANOEL MORAIS – Manoel. Manoel.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Manoel. Não vou chamar 

ele de Doutor porque ele não quer. Professor. Ele gosta de professor. Está bem.  

 

 

O SR. MANOEL MORAIS – É uma luta para ser professor. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O Doutor não é pelo 

título, é pelo conhecimento. Faça aquela resposta ao Professor Darcy Passos para a 

gente poder reunir lá em torno dos livros e... A Doralina vai dar uma palavrinha. Então 

senta aqui Dora. Vai se acomodando. O Manoel Morais vai responder para o Professor 

Darcy. Professor, sabe o que eu queria pedir para o senhor enquanto o rapaz responde, o 

senhor não podia fazer um breve resumo dessa outra questão que o senhor falou do, 

embora está gravado, a gente degrava, mas depois... Arruma um papel para ele.  

 

 

O SR. DARCY PASSOS – Sobre aquela questão trabalhista. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sobre aquela questão 

trabalhista lá que vai ser fundamental, mesmo porque o companheiro Roldão está aqui e 

é bom que a gente responda com bastante precisão porque eu sei que essa questão vai 

ter repercussão, então vamos fazer direitinho.  

Renan, fica lá do lado do Professor Darcy Passos.  

Vamos lá. Manoel com a palavra.  

 

 

O SR. MANOEL MORAIS – É bem rápido. Veja, eu ouvi, professor. Eu só 

não pude... 

 

 

O SR. DARCY PASSOS – (ininteligível). 

 

 

O SR. MANOEL MORAIS – Deputado. Deputado. Promotor, Deputado. Mas 

para mim um defensor dos direitos humanos, é que é mais importante.  

Veja, na verdade eu só não pude responder na hora porque quando o senhor 

terminou o jornalista me sequestrou ali para dar uma fala e eu não pude responder na 

hora. Mas na verdade eu acato plenamente o que o senhor disse. O que o senhor disse é 

a pura realidade e se eu não deixei passar, me perdoe, foi um erro, digamos assim, 

didático-pedagógico. Eu não consegui passar o que o senhor disse. Mas o que o senhor 

falou... 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



52 
 

O SR. DARCY PASSOS – (ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá um microfone para 

ele.  

 

 

O SR. MANOEL MORAIS – É exatamente isso. Eu quero acatar plenamente 

tudo o que o senhor recomendou e dizer, de fato, que essa é a luta. A Comissão termina, 

agora a luta pelos direitos humanos ela é infinita. Ela na verdade nunca vai se concluir e 

o senhor bem defende isso e eu sou discípulo dessa luta que o senhor representa e de 

que todos nós aqui reconhecemos.  

 

 

O SR. DARCY PASSOS – (ininteligível). 

 

 

O SR. MANOEL MORAIS – Isso. Mas então, a minha fala foi mais uma 

provocação, por assim entender. Mas claro que o que o senhor disse é perfeitamente 

compreensível. Não estou querendo lhe responder, apenas dizer, concordar plenamente.  

 

 

O SR. DARCY PASSOS – Lembre sempre o seguinte, que tem os limites da 

Lei que a gente deve seguir. E tem aqueles que não são da Lei, são os outros. Esse não 

tem limite.  
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O SR. MANOEL MORAIS – Exato. É isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doralina, antes de eu 

passar a palavra, espera um pouquinho, aqui tem a sétima e última parte. Amelinha, 

você me ajuda aqui a fazer os encaminhamentos das propostas logo em seguida da fala 

da Doralina? 

Doralina com a palavra. 

 

 

A SRA. DORALINA RODRIGES CARVALHO – Boa tarde. Eu estive me 

perguntando o tempo todo se seria a alegria tão volátil que escapa das nossas vidas 

bruscamente, inesperadamente. E se seriam as dores tão cruéis que atravessariam toda a 

nossa vida e insistentemente machucaria o nosso coração. Eu acho que não. Eu acho que 

não. Eu quero acreditar que não. Porque se o Fernando deu a sua própria vida e com isto 

ele preservou a minha eu sou a prova viva de que há homens dignos, de que há homens 

éticos, e de que a humanidade, face a tal ser humano, pode aspirar ainda alguma 

possibilidade de mudar, de se transformar, de construir novas possibilidades para nossos 

filhos, para nossos netos e, quem sabe, até para nós mesmos? 

Eu herdei do Fernando o meu renascimento. Infelizmente talvez não tenha 

herdado a sua doçura, a sua suavidade. Da alegria dele eu tenho um pouco e também 

continuei a dar a minha vida em função da formação, seja como professora, seja como 

terapeuta, seja exercendo a micropolítica na qual eu acredito. Essa têmpera que ele 

tinha, mas a doçura e a suavidade talvez não. Porque não devemos cultivar amarguras e 

ressentimentos, mas há uma dor que não escapa de nós, que é a dor produzida, causada, 

criada pela ditadura militar e todos os governos e os poderosos do mundo que insistem 

em massacrar aqueles que querem construir algo novo para a humanidade.  
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Despotencializados não estamos, senão não estaríamos aqui hoje reunidos para 

honrar Fernando Santa Cruz e de certo modo Duda Collier e todos os demais 

companheiros assassinados. Não me lembro do Fernando com a tristeza que nos causou 

o seu assassinato pela ditadura. Me lembro do Fernando com a força, a potência, a 

alegria e a suavidade com que ele fazia o seu trabalho de militante político. Dele herdei 

a ética com a qual tento guiar a minha vida até os dias atuais. E esse ética eu tento 

transmiti-la para meus alunos, para meus filhos, para aqueles com os quais trabalho. 

Então hoje eu diria, eu me sinto um pouco dessa família aqui. Sempre me senti 

irmanada a vocês.  

Hoje eu queria de público, mais uma vez, agradecer Fernando Santa Cruz por 

tudo o que ele deu não a mim, que a mim me deu inclusive a própria vida. A tudo o que 

ele doou ao nosso país, ao povo brasileiro e aos jovens, que eu espero continuem essa 

causa pela qual ele morreu. De defender o nosso país, de defender o povo brasileiro. 

Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doralina, disse o vídeo 

produzido pela família, é aquela senhora que ia cobrir o ponto com o Fernando no 

domingo.  

Vice-Presidente da UNE. Vamos lá.  

Ficou claro que a Doralina era a companheira que no domingo ia cobrir o ponto 

aí o Fernando segurou e ela está aqui com a gente hoje.  

Vamos lá. Continua Amelinha.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Nós estamos aqui 

encerrando essa audiência da Comissão Estadual da Verdade e nós queríamos fazer as 

propostas e que essas propostas fossem as resoluções da Comissão.  
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Seria a primeira, articular junto com a Comissão Nacional da Verdade uma 

convocatória para oitiva do Coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra e 

também do Paulo Malhães e do José Brant, porque todos esses três estão envolvidos 

com o Fernando Santa Cruz, do Eduardo Collier e de outros companheiros que foram 

mencionados aqui.  

A segunda proposta ou resolução seria articular junto com a Comissão Nacional 

da Verdade uma convocatória para oitiva também do Homero César Machado, porque é 

ele que vai responder para a família do Fernando Santa Cruz e do Eduardo Collier que 

eles não estão presos ali, depois que o Marechal tinha já confirmado a prisão deles.  

A terceira proposta, articular junto com a Comissão Nacional da Verdade a 

convocatória para oitiva do Cláudio Guerra, que está sendo citado aqui e também do 

Marival Chaves.  

Outro pedido aqui de resolução para a Comissão da Verdade seria levantar 

informações sobre a identidade do agente conhecido como Marechal, que é carcereiro 

da Operação Bandeirantes ou do DOI-CODI/SP e também convocatório e 

esclarecimentos da participação dele no desaparecimento forçado.  

Eu acho que por último nós estaríamos denunciando aqui e reafirmando a nossa 

cobrança da retificação da ficha ou do prontuário do Fernando Santa Cruz no DAEE 

onde consta, como vocês viram, consta que o Fernando Santa Cruz foi demitido sob a 

justificativa de abandono de emprego. E isso tem que ser retificado no nosso 

entendimento. A gente tinha solicitado para que se colocasse, substituísse essa 

justificativa colocando: Fernando Santa Cruz foi vítima de sequestro e desaparecimento 

forçado em 23 de fevereiro de 1974. Então, essa articulação que nós fizemos junto com 

a Secretaria e junto com funcionários subalternos ali ao Secretário, as respostas foram 

no sentido de que eles iam fazer a retificação.  

E depois o Deputado, o Presidente da Comissão Adriano Diogo teve a 

oportunidade de algumas semanas estar cobrando do próprio Secretário e da Casa Civil, 

o Edson Aparecido, da Casa Civil, do Governo, essa retificação. E foi dado a ele o prazo 

de que hoje até às 18 horas, quando ia ser encerrada então essa audiência.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele acabou de ligar, 

Amelinha, e disse o seguinte, que eu podia comunicar oficialmente o seguinte, que eu 

fiz o contato com a Casa Civil e a Casa Civil reuniu a área jurídica do Governo, 

primeiro eu vou falar o informal e depois eu vou falar o formal como ele pediu. 

Ele chamou o Erival lá, passaram o tarde discutindo. O Erival falou que ia voltar 

para a Procuradoria Geral do Estado, reuniu o pessoal da assessoria dele e ver uma saída 

técnica para resolver. Que hoje eles não poderiam dar a resposta, mas que eles estavam 

tentando achar uma saída, uma justificativa, uma (ininteligível) para o caso. Então hoje 

não sairia a resposta. 

Formalmente ele pediu para dizer o seguinte, e que é o que eu estou falando. 

Que a Casa Civil reuniu com a área jurídica, ele não quer expor a Procuradoria e nem o 

Doutor Erival, que reuniu a assessoria jurídica e que foi encaminhado politicamente a 

solução, que vai ser encontrada uma saída jurídica para corrigir o documento.  

Então, já que tudo aqui é gravado, tudo aqui é documento... Sabe o que acontece, 

eu só queria pedir, não, é que aqui tem o microfone. Não. Não precisa interromper não. 

Não quero ser indelicado. Não. Por favor. Aí vocês conversam a vontade. É que fica 

vazando. Desculpa. Não quis ser, tantos anos, acho importante esse encontro. 

Vamos lá. O que é que o Darcy Passos escreveu. Do Código Penal... Lê o 

senhor, Professor. Com a sua letra que fica mais... Senta aqui na mesa, com calma.  

Seu mandato foi cassado, mas está sendo devolvido pelo povo.  

 

 

O SR. DARCY PASSOS – Do Código Penal, nos crimes contra a administração 

pública, consta o crime de “abandono de cargo ou função pública”. Confira-se artigo, 

não lembrei de cor, da consolidação das Leis do trabalho consta como justa causa para 

rescisão do contrato de trabalho o abandono de emprego, confira-se Artigo 482, alínea 

E, não é memória, é que estava escrito, tanto a doutrina como a jurisprudência penal e 

ou trabalhista mencionam que o abandono pressupõe um animus, que é a expressão da 
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vontade de deixar o cargo, a função e/ou o emprego um corpus, que seria o período de 

tempo de ausência, 30 dias, desde que sem justa causa. Assim, quem está preso ou 

fugindo da prisão não abandona por falta do animus, que é vontade livre. Na Lei dos 

desparecidos consta o nome de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira como 

desaparecido pelo Estado brasileiro. Além disso, inúmeras outras provas demonstram 

que Fernando estava preso ou já morto. Não abandonou o emprego.  

Eu estava dizendo ao Carlão que talvez até houvesse nisso uma difamação 

continuada. Uma difamação, no caso, tendo como sujeito passivo a memória de 

Fernando. Enquanto constar essa causa o Estado de São Paulo, a DAEE estará 

difamando a memória dele e ele tem direito a memória.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Terminou? Com a palavra 

Manoel. 

 

 

O SR. MANOEL MORAIS – Eu queria só dizer, Deputado, eu gostaria que 

esse requerimento formulado fosse subscrito pela Comissão da Verdade de 

Pernambuco.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maravilha. Vamos 

encerrar? Rosalina fecha. Abriu e fecha. Vamos lá.  

Viva a luta do povo brasileiro. 

Eu queria só fazer uma consideração. Queria fazer no ar. Muitas críticas, a 

Rosalina fez muitas críticas aqui a Comissão Nacional da Verdade. Eu concordo com 

uma parte das críticas, mas eu queria dizer o seguinte, Rosalina. Eu acho que tem um 

problema que não está nas pessoas que constituem a Comissão Nacional e nem está na 
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Comissão Nacional. Eu acho que no Brasil, o companheiro Chico falou com muita 

propriedade, o Brasil é o país da mentira. Então, trabalhar com o elemento verdade no 

país da mentira é muito difícil. Olha que a minha formação jurídica é ridícula, porque eu 

sou um mero atirador de pedras como geólogo. Agora, o que acontece, em um país que 

cultua Rui Barbosa, que era um grande letrado por ter queimado todos os arquivos da 

escravidão ara estabelecer uma democracia racial, é um país da mentira, é um país da 

hipocrisia. 

Então, um país que até hoje o Itamaraty não permite que se abra os arquivos da 

guerra do Paraguai, que a Guerra do Contestado o cineasta Sylvio Back teve que 

recorrer a médiuns para tentar contar a história da guerra do Paraguai. Que Canudos é 

uma história, que embora tenha sido escrita por um correspondente do Estadão, teve 

todos os filtros, e a anexação do Acre, o Itamaraty não permite dizer como é que o Acre 

foi substituído ao território boliviano, é o país da mentira.  

Então, mesmo esse período recente da história militar, o Estado brasileiro não 

revela ao Governo brasileiro a sua própria história. Então eu acho que essa tarefa, essa 

luta que a sua família e todos os companheiros fizeram, como Amélia Teles, Ivan 

Seixas, a mãe da Ísis, que foi dita aqui, tem que ser uma luta do povo brasileiro, uma 

luta do movimento social, do movimento político, do povo brasileiro para derrotar essas 

forças incrustadas no aparelho do Estado, que até hoje nos vigiam, nos perseguem. 

Mesmo depois do término do aparelho da ditadura, esses aparatos de informação e de 

repressão estão intactos. Então, esse movimento, que eu considero um movimento 

social da Comissão da Verdade, você imagina a reflexão que a família Teles fez para a 

Amelinha emprestar o seu nome para a Comissão Estadual da Verdade. Não foi um giro 

assim, tudo bem, eu vou entrar. Não. Foi uma coisa muito bem pensada. Pelo risco de 

emprestar o nome de uma família como a Teles para a Comissão da Verdade. 

Então eu acho que o projeto da Comissão da Verdade é um projeto em disputa. 

Esses setores que sobreviveram eles estão até hoje nos quartéis. A Polícia Militar do 

Estado de São Paulo não abriu nada, nada, nada do seu serviço secreto, que é chamado 

serviço reservado. E você vê que aqui a gente disfarça diante dos pernambucanos, mas 

aqui a nossa Comissão da Verdade é uma Comissão da sociedade civil. Só funciona no 

âmbito da Assembleia. Não é uma Comissão nem de Governo do Estado, quanto mais 

do Estado. Olha que vergonha. Mas, estamos tentando fazer a nossa parte.  
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Então, parabéns pela luta. Prossiga. E a juventude, esses grupos de juventude de 

escracho, esculacho, dessas mobilizações, estão se sensibilizando. Então nós temos eu 

derrotar, além de derrotar as contradições existentes dentro dos governos nós temos que 

derrotar essa visão do aparelho de Estado que ainda diz que Fernando Santa Cruz, Rosa 

Kucinski abandonaram os seus empregos. Abandonaram e não voltaram mais. 

Muito obrigado.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Não vou mais falar, não vou mais fazer 

um discurso. Mas eu queria agradecer muito a você, Adriano, na Comissão da Verdade 

daqui. Não é a primeira audiência que a gente vem. E ao professor Morais pela 

Comissão de Recife. 

Eu acho que é importante a gente mostrar a importância do esforço dessa 

Comissão e o quanto uma audiência desse tipo mostra, e também a Deputada Luiza 

Erundina, que em Brasília tem lutado muito com a Comissão de lá se isolando, o 

isolamento que vive Luiza Erundina com relação a este assunto em Brasília é o mesmo 

de você aqui, Adriano. Essa audiência foi aqui na própria Assembleia Legislativa. 

Quantos Deputados estiveram aqui presentes? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheiros, muito 

obrigado. Eu queria dizer, além da Amélia Teles e do Ivan, que constituem a Comissão 

da Verdade, a Comissão da Verdade também é constituída por jovens que ainda não tem 

o mesmo nome em destaque, o Renan Quinalha, a Vivian Mendes, pode por o crédito aí, 

por favor. O Renan, que está lá, jovem Advogado. A Vivian Mendes que está lá no 

computador. A Thaís Barreto da Dinastia Barreto lá da Bahia, da família do Zequinha 

Barreto, Antoniel Barreto, da família que foi pendurada lá em Brotas de Macaúbas 

quando da morte do Lamarca e do Zequinha Barreto. Do Ricardo Koba. Quem falta? 

Tatiana Merlino. Tatiana Merlino, Jornalista, sobrinha do companheiro Eduardo 

Merlino.  
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Alguém vai falar mais? 

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Eu só queria agradecer. Eu acho que 

uma das pessoas que eu queria também agradecer aqui muito além dos dois é a Doralina 

Rodrigues. A Doralina, eu acho que, eu queria falar uma coisa. Foi tão difícil no dia, eu 

sabia que o Fernando tinha um encontro com a Doralina, mas eu lembro que no dia da 

PUC, que a Doralina chegou com a carta dela onde ela diz, Fernando, você com tua 

morte me deu a vida. Não sei se mereço, mas eu te dei como uma pálida homenagem, o 

nome do meu filho, teu nome. Eu lembro que eu não consegui olhar para Dora nesse 

momento porque era como se tivesse trocada a vida de Fernando pela Doralina. Não era 

isso nada, mas era esse sentimento que eu tinha, dessa roda da gente que era isso. Um 

sobrevivia porque o outro tinha, então, porque sempre a ideia é assim, a Doralina e o 

Jair morreriam antes, se tivesse que ser escolhido, antes do Fernando. Eles eram do 

comando nacional, eles eram extremamente procurados. E também a satisfação e a 

alegrai que tivemos, depois da queda do Fernando, da prisão do Fernando, a gente ter 

ido no ponto, no encontro do Fernando com a Doralina e ver que Fernando não foi 

aquele encontro, e que, portanto a Doralina estava viva e o Fernando preservado em sua 

ética. O quanto ficamos contentes naquele momento. Não sabíamos que o Fernando não 

voltaria mais. A gente acharia que um dia comemoraríamos com ele aquela resistência 

dele a não entregar a Dora.  

E a Dora, sempre que ela vem, que eu encontro a Dora é uma emoção enorme. A 

Dora virou um pouco do Fernando na vida da gente, na vida da nossa família. Obrigada, 

Dora, por você estar viva.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Filgueiras, para encerrar, 

vamos lá. 
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O SR. OTTO FILGUEIRAS – É bem rápido. Só frisar que seria confortante 

para a família se encontrasse algum resquício, alguma coisa dos restos mortais do 

Fernando. E a única possibilidade concreta é o Cemitério de Perus. E lembrar também 

ao Deputado que é importante que restabeleça a verdade na história, que a história 

brasileira é feita de mentira. 

Como é complicado o PT e o Lula terem feito aliança com o Maluf. Porque o 

Maluf não é só ladrão. Maluf fez o crematório da Vila Alpina. Maluf é responsável pelo 

Cemitério de Perus. Maluf é envolvido nas mortes e assassinatos da ditadura. Então não 

e pouca coisa, não é por acaso que Luiza Erundina saiu da composição e não aceitou 

mais ser vice.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Difícil não é? Aí fica 

difícil. A sessão está encerrada. Muito obrigado.  

 

*      *      * 
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            COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

20/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 43ª Audiência Pública, 

Auditório Teotônio Vilela, 20 de maio de 2013, instalação da 43ª Audiência Pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 20 de maio de 2013 na 

Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, para discutir a situação das ossadas 

da Vala de Perus.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público.  

Inicialmente, a gente vai introduzir o assunto aberto nessa reunião, trazendo um 

pequeno vídeo documentário da época, produzido pelo Caco Barcellos, sobre a Vala de 

Perus. E aí nós daremos início ao nosso trabalho.  

Então, uma pequena retrospectiva com esse vídeo e depois a Vivian vai fazer a 

leitura do memorial e da vala. E depois nós vamos constituir a Mesa. 

Com a palavra, a Vivian.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Com a palavra, Caco Barcellos. 

 

 

*      *      * 

- É feita a exibição do vídeo. 

*      *      * 
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A SRA. VIVIAN MENDES – A gente vai apresentar agora um histórico. Eu sou a 

Vivian Mendes, sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva. E a gente vai apresentar um histórico aqui, um pequeno resumo, sobre a vala 

clandestina de Perus desde a sua abertura.  

"Encontrar um desaparecido é honrá-lo, dar-lhe um lugar na memória. A palavra 

desaparecido esconde quatro atos: o sequestro, a tortura, o assassinato e o desaparecimento. 

Porque sabemos que não estão desaparecidos. Sabemos que estão mortos".  

Essa frase é de Juan Gelman, de 82 anos, um poeta argentino que tem um filho 

desaparecido, Marcelo, cujos restos mortais foram encontrados depois de 13 anos de busca, 

e a nora, Maria Cláudia, grávida de oito meses também foi desaparecida, ambos vítimas da 

ditadura militar na Argentina.  

Os familiares, quase solitários, não deixaram de manifestar sua luta e realizar ações 

de busca de informações dos paradeiros dos seus parentes desaparecidos. "Nós precisamos 

continuar lutando, ainda que as formas de luta sejam limitadas", estava convencida dona 

Hebe Vannucchi, mãe do jovem militante assassinado no DOI-CODI em São Paulo, em 

1973, Alexandre Vannucchi Leme.   

A descoberta da Vala de Perus faz parte da incansável busca dos familiares por seus 

parentes. Nas idas aos cemitérios, ouviram dos funcionários do Cemitério Dom Bosco, 

situado no bairro de Perus, notícias de que militantes políticos assassinados eram enterrados 

com nomes falsos. Os policiais que traziam seus corpos referiam-se a eles como sendo 

terroristas, estratagema usado para encobrir as suspeitas sobre cadáveres com marcas 

visíveis de tortura.  

Souberam também que muitas ossadas foram exumadas e colocadas de forma 

clandestina em uma vala comum, nos anos de 1975 e 1976. Em razão da vigência da 

ditadura e da repressão política, nada pode ser feito na época.  

Gilberto Molina, irmão do preso político assassinado, Flávio de Carvalho Molina, 

em 1979, quando tentou transladar dos restos mortais de Flávio, ouviu rumores de que estes 

teriam sido jogados em uma vala do Cemitério de Perus. 

Em 1990, Caco Barcellos, repórter da Rede Globo, fazia uma investigação na região 

de Perus sobre assassinatos praticados por policiais, quando descobriu a localização da vala 
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no cemitério e solicitou para a então prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, a abertura da 

vala clandestina.  

A prefeita atendeu o pedido. A vala foi aberta em 4 de setembro de 1990 e foi criada 

a Comissão Especial de Acompanhamento da Investigação das Ossadas da Vala Comum do 

Cemitério Dom Bosco pela prefeita.  

No mesmo período, na Câmara Municipal de São Paulo, foi criada a CPI, que ficou 

conhecida como a CPI dos Desaparecidos Políticos. De imediato, iniciou-se a investigação 

em busca dos seis desaparecidos políticos, que os familiares tinham quase certeza de 

estariam na vala clandestina.  

Mais tarde, a Comissão Especial fez instalações no Cemitério de Vila Formosa, em 

13 de novembro de 1990, no Cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo. E na 

região do Araguaia, os familiares foram em busca dos restos mortais de guerrilheiros 

desaparecidos também nesse período.  

Aqui, a gente tem duas fotos - se a Amelinha quiser me ajudar aqui. Aqui em cima é 

um cruzeiro, não é, Amelinha, que fica lá no Cemitério de Perus?  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aqui é a região onde foi aberta a Vala de Perus, 

aqui próximo. E aqui embaixo é a Vala de Perus aberta já sendo colocadas as ossadas 

dentro de sacos plásticos.  

Todas essas fotos são da Vala de Perus.  

Aí, é uma reunião na Prefeitura com, na verdade, aqui está o Luis Fondebrider que é 

o integrante da Equipe Argentina de Antropologia Forense, a Luiza Erundina. E ali já era... 

Foi o nosso primeiro pedido dos familiares para que a equipe de antropologia forense 

fizesse todo o trabalho de investigação e identificação. Infelizmente, não tivemos êxito em 

1990 e ficou por conta da Unicamp e da USP.  

Aqui em baixo é um memorial, um monumento, algo que foi colocado em cima da 

vala para que a gente sempre, para que toda a população lembrasse que ali foram enterrados 

os presos políticos e demais pessoas, que a ditadura não considerou como seres humanos, 

considerou como indigentes e jogou nessa vala comum.  
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Aqui são os seis desaparecidos que a gente tinha quase toda certeza de que estavam 

na Vala de Perus, que é o Frederico Eduardo Mayr, que é o Flávio de Carvalho Molina, que 

é o Dênis e Dimas Casemiro – são dois irmãos – o Francisco José de Oliveira e o Grenaldo 

de Jesus da Silva.   

Só da Vala de Perus, esses três primeiros aqui foram identificados até os dias de 

hoje, que é o Frederico, o Flávio de Carvalho Molina e o Dênis.  

O Hiroaki Torigoe a gente sempre achava que ele tinha sido enterrado em uma 

sepultura individual. Mas nós tentamos fazer a identificação, buscar os restos mortais do 

Hiroaki Torigoe e não conseguimos e hoje nós temos dúvidas se ele não estaria na Vala de 

Perus, dentro das ossadas da Vala de Perus.  

Ainda não foi identificado o Hiroaki Torigoe. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Só para esclarecer, os familiares, eles têm convicção 

de que essas pessoas estão na vala pelos próprios documentos, os livros do cemitério. 

Nessas pesquisas, nessas investigações feitas nos livros do cemitério, chegou-se à 

conclusão de que, certamente, esses restos mortais estão lá, ainda que a gente ainda não 

tenha conseguido identificar todos. 

No Cemitério do Campo Grande, que é na Zona Sul de São Paulo, foram 

localizados o Manuel Lisboa de Moura e o Manoel Bezerra dos Santos, identificados pelos 

familiares e, também, através dos registros dos livros do cemitério e dos pertences que 

estavam na sepultura, eles puderam ser identificados. 

Todas essas ossadas passaram a fazer parte daquilo que se chamou Vala de Perus. 

Depois da abertura da vala, todas as identificações depois, acabaram sendo identificadas 

dessa forma.  

A partir de dezembro de 1990, as ossadas localizadas em Perus ficaram sob a 

responsabilidade da Unicamp, através de um convênio firmado com a Prefeitura. 

Imediatamente, foram identificados os restos mortais de Dênis Casemiro e Frederico 

Eduardo Mayr, que a Amelinha citou anteriormente.  
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Localizados fora da vala, em sepulturas individuais, também pela Unicamp, a gente 

localizou a Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, o Antônio Carlos Bicalho Lana e o 

Herbert José Gomes Goulart. 

Com o fim do mandato da prefeita Luiza Erundina, em 1993, as ossadas são 

abandonadas na Unicamp e ficam em situação de deterioração. Em 1996, através de 

denúncia feita pelo Jornal “O Globo”, foi localizada também a ossada de Maria Lúcia Petit 

da Silva, encontrada na região do Araguaia pelos familiares e foi identificada também na 

Unicamp. 

Através da grande pressão e mobilização dos familiares, conseguiu-se junto ao 

governador da época, o acesso aos arquivos do IML em 1990 e, posteriormente, o do antigo 

DOPS em 1992.  

Em 1999, houve a intervenção do Ministério Público Federal, que abriu o Inquérito 

de Apuração do Abandono do Trabalho com as Ossadas de Perus. Em 2001, as ossadas são 

enviadas para columbário do Cemitério do Araçá, onde ficaram sob a responsabilidade do 

IML e do Instituto Oscar Freire da USP, sob a direção de Daniel Munhoz, que é onde as 

ossadas estão até hoje, no columbário do Cemitério do Araçá.  

Por iniciativa do Ministério Público Federal foram identificados os restos mortais de 

Flávio de Carvalho Molina, em 2005, e Luís José da Cunha, conhecido como “Crioulo”, em 

2006, esse e último localizado também em uma sepultura individual em Perus, enquanto 

que o Flávio Molina foi identificado na vala comum.   

A partir de 2006, o Ministério Público Federal entrou com uma Ação Civil Pública 

de responsabilização pela demora na identificação das ossadas.  

Em 2012, a Associação Brasileira de Anistiados Político, a Abap, procurou a 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos para oferecer a doação de uma verba 

para auxiliar na identificação nas ossadas. Os familiares solicitaram a mediação do 

Ministério Público Federal e decidiram contratar a Equipe Argentina de Odontologia 

Forense, a EAAP, para avaliar as condições das ossadas e propor um plano para prosseguir 

os trabalhos. As antropólogas argentinas Patrícia Bernardi, Nelida Alejandra Ibanez e 

Mariana Alejandra Seguro realizaram árduo trabalho durante 15 dias, e apresentaram o 

resultado no dia 19 de abril desse ano.  
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O trabalho realizado pela equipe teve como universo 21 caixas com restos mortais 

que haviam sido selecionados por Daniel Munhoz da USP, a partir de registros feitos por 

Badan Palhares, da Unicamp, como possíveis de pertencerem a Hiroaki Torigoe. As 21 

caixas foram exumadas.  

Foi realizada a análise antropológica dos restos mortais, feita a reavaliação da 

documentação correspondente ao processo de investigação do caso com foco nos dados 

pré-mortem, ou seja, os dados antes da morte e perimortem, as lesões que acontecera há 

cerca do período do assassinato de Hiroaki Torigoe, e as fichas de análise produzidas pela 

Unicamp e dos critérios utilizados pela USP para a seleção dessas 21 caixas. Então, eles 

olharam todos esses processos e as fichas que foram realizadas e as próprias ossadas, esse 

universo de 21 caixas.  

Nessas fotos aqui, uma foto interna do columbário, e aqui eles abrindo os nichos, 

onde ficam várias caixas, e retirando as caixas que tinham sido identificadas pela Unicamp 

e foram selecionadas pela USP como possíveis de serem de Hiroaki Torigoe.  

Aqui, já são algumas fotos do próprio trabalho. Algumas ossadas estavam péssimas 

condições de conversação. Foi essa a conclusão que as argentinas chegaram. "Umidade e 

muitos fungos, o que danifica as ossadas", elas explicaram, "e dificulta ou mesmo 

impossibilita a extração de DNA em longo prazo", porque os fungos vão se proliferando, e 

acabam se alimentando do que tem de orgânico naquelas ossadas e dificultam e até mesmo 

impossibilitam a avaliação de DNA.  

Aqui, as ossadas com fungos, que elas limparam. Aqui o processo de limpeza. 

Falaram que algumas ossadas tinham terra. Acredita-se que ossadas nem foram lavadas em 

momento algum, na época, desde a época da abertura da ossada da vala comum. E algumas, 

principalmente, as que estavam na parte superior do columbário – que é onde tinham 

infiltração – tinham sido afetadas por umidade e proliferação de fungos.  

Elas concluíram também, que a metodologia utilizada pelas equipes da Unicamp e 

da USP para identificação das ossadas foi considerada equivocada e ultrapassada. "Ainda 

que boa parte das medições e catalogação dos ossos estejam corretas, ela se restringiu 

principalmente aos crânios e, na maioria, elas eram inconclusivas. Não há indícios de 

tentativa de identificação de altura, lateralidade ou de traços étnico-raciais, sequer de sexo 

dos restos mortais”.  
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Sendo que, segundo a equipe argentina, já havia protocolos internacionais que 

possibilitavam essa avaliação a partir de 1990. Porque foi um questionamento feito diversas 

vezes porque em 1990 ainda não havia a avaliação de DNA, mas elas explicaram que havia 

protocolos internacionais que permitiam o avanço da identificação das ossadas nesses 

dados antropométricos.  

Aqui tem algumas fotos da avaliação dos traços étnico-raciais pelo crânio, de sexo 

pela bacia, e de lateralidade, e altura, elas medindo os ossos das ossadas. Aqui, foi um 

processo de reconstrução de um crânio. Aqui como o crânio estava dentro das caixas. E 

aqui elas reconstruíram depois, como ficou.  

Também, elas fizeram esse trabalho de reconstrução da arcada dentária, porque 

disseram que isso era muito importante e não foi feito na época. Os dentes estavam soltos 

dentro das caixas e elas reconstruíram o crânio para avançar na identificação por arcada 

dentária.  

Aqui é o processo delas reconstruído, colando os ossos fraturados. E uma conclusão 

final foi que nas 21 caixas havia, na verdade, ossos referentes a 22 pessoas, pois em uma 

das caixas havia restos mortais de duas pessoas, dois mortos.  

Das 22 ossadas, quatro foram excluídas imediatamente por serem do sexo feminino. 

Doze, por não terem idade compatível ao Hiroaki Torigoe. Três, por não terem a altura 

compatível ao Hiroaki, e duas, por não terem a arcada dentária correspondente.  Então, 

dessa forma, somente uma das ossadas foi enviada para análise de DNA e, ainda assim, 

poderia ser descartada, se fossem aceitos como verdadeiros os dados perimortem de 

Hiroaki Torigoe. 

Elas tiveram acesso aos dados que foram feitos pelo IML da época, e a partir dessa 

avaliação, por fazer uma avaliação muito conservadora, elas disseram que enviaram essas 

ossadas para o DNA. Mas se a gente fosse levar em consideração dos dados perimortem 

que eram disponíveis, nem essa ossada poderia ser considerada como sendo possível de ser 

do Hiroaki Torigoe.  

Assim conclui-se que as fichas originais de análise dos restos mortais são pouco 

confiáveis e para dar continuidade à investigação das ossadas é necessário catalogar todas 

as ossadas, limpando-as devidamente, recompondo fraturas e dentes, o que demanda novo 

plano de trabalho, e aí com as 1049 que a gente possui hoje da Vala de Perus.  
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A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que, só para concluir, a proposta da 

Equipe de Antropologia Forense Argentina é trazer a possibilidade de ter uma capacitação 

de profissionais aqui no Brasil, para que aqui também tenha um núcleo de Antropologia 

Forense, como tem em vários países. Tem na Argentina, mas a Argentina já fez na Bolívia, 

no Peru, na Guatemala, em El Salvador, então, que o Brasil tenha também Antropologia 

Forense.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos retomar a 

sessão. Então, nós vamos passar agora à organização da Mesa. Deixa eu ir lá para o centro. 

Vamos começar direitinho.  

Eu queria convidar inicialmente para vir para a Mesa, o deputado Carlos Giannazi, 

que é o proponente dessa sessão. O deputado Carlos Giannazi aprovou uma lei, depois de 

muitos anos de luta aqui dentro, criando o Dia Estadual em Memória dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos.  

Então, essa sessão conjunta da Comissão da Verdade, nós inserimos na pauta, que já 

estava prevista, a questão da Vala de Perus. É uma sessão conjunta do mandato do 

deputado Carlos Giannazi, que aprovou essa lei importantíssima no estado de São Paulo. 

Então, Giannazi, eu vou chamar a composição da Mesa. Você pode apresentar o seu 

importante projeto de lei.  

Então, vamos compor a Mesa com os nossos convidados de hoje. Eu queria compor 

a Mesa chamando a Suzana Lisbôa, que veio de Porto Alegre para essa importante sessão. 

Queria convidar o companheiro Ivan Seixas. Eu queria convidar a procuradora da 

República, Dra. Eugênia Gonzaga. Queria convidar o ministro Paulo Abrão, secretário 

nacional de Justiça.  

Depois, eu queria convidar o secretário municipal de Direitos Humanos da 

Prefeitura de São Paulo, o Rogério Sottili, para que viesse compor a Mesa. Duas pessoas 

muito especiais que começaram todo esse trabalho à época, Tereza Lajolo, vereadora, e o 

Rui Alencar. A Tereza para vir para a Mesa, a vereadora Tereza Lajolo; e o Rui Alencar, 
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que à época era o superintendente do Serviço Funerário Municipal, um companheiro que 

tem uma história importantíssima, uma contribuição desde aquela época.  

Então, da composição da Mesa, só está faltando Paulo Abrão. Chegou a vereadora 

Juliana Cardoso, que é da Comissão Municipal da Verdade.  

Sem mais delongas, sem mais atrasos, eu queria passar a palavra para o deputado 

Carlos Giannazi. 

 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Boa tarde a todos e a todas. É um prazer 

enorme estar aqui nesse encontro aqui com vocês. Eu quero saudar todos os presentes, aqui 

todos os membros da Mesa, aqui na pessoa do deputado Adriano Diogo, combativo 

deputado que é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos e também o 

presidente da Comissão da Verdade. Quero parabenizá-lo aqui pelo grande trabalho que ele 

tem realizado aqui coordenando o trabalho da Comissão da Verdade no estado de São 

Paulo.  

E dizer que esse é um tema que nos interessa muito. E sempre nos interessou. Desde 

a época, Adriano, que nós éramos vereadores na Câmara Municipal, eu tive a oportunidade 

de ser vereador no mesmo momento em duas legislaturas com o, agora deputado, mas na 

época, vereador Adriano Diogo. E lá na Câmara Municipal, nós também naqueles nossos 

dois mandatos, nós apresentamos muitas propostas e debatemos muito essa questão dos 

desaparecidos políticos.  

Enfim, dos estragos feitos pela Ditadura Civil Militar do Brasil, apresentando 

Projetos de Lei. Inclusive, nós fomos até ousados na época porque nós apresentamos 

projetos dando, homenageando, por exemplo, Carlos Lamarca, nós apresentamos um 

projeto de lei dando o nome de uma escola de educação infantil, de uma EMEI Lamarca.  

Apresentamos um outro dando o nome de Carlos Marighela para uma escola da 

Zona Sul de São Paulo. Aprovamos um projeto de denominação, homenageando o Frei 

Tito. Esse foi aprovado, que era uma CEI – uma creche da Prefeitura – na região da Cidade 

Tiradentes. 

Enfim, nós apresentamos muitos projetos nessa área e fizemos muitos debates. E 

aqui também nós resgatamos um pouco dessa discussão. E nós tivemos aqui, para nós uma 
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vitória importante que foi não só a aprovação do projeto de lei, mas, sobretudo, a sanção da 

Lei 14594, que instituiu o Dia Estadual em Memória dos Desaparecidos Políticos no Brasil.  

Então, é uma singela contribuição para esse debate no sentido de resgatar a 

memória, no sentido de resgatar a história do Brasil. Nós fomos ensinados, principalmente, 

nos anos 1970, 1980 e até 1990, através de disciplinas como Educação Moral e Cívica e 

OSPB nas nossas escolas públicas e privadas. Eu me lembro de também que, no ensino 

universitário, até 1993, nós tínhamos também aquela famigerada disciplina ETB, Estudo de 

Problemas Brasileiros, que era uma disciplina que era obrigatória em todos os cursos 

universitários.  

Quem cursava Medicina tinha EPB, quem fazia Direito, Pedagogia, Filosofia – 

qualquer curso universitário. A função dessas disciplinas era justamente a transmissão da 

ideologia de segurança nacional, produzida pela Escola Superior de Guerra. Até hoje, acho 

que isso tem muita força. 

Acho que a ditadura militar trouxe grandes prejuízos para o Brasil, sobretudo para 

essas áreas da educação e da cultura e da formação de toda uma geração que primeiramente 

foi calada através da repressão e do extermínio físico, de torturas, de desaparecimentos, de 

exílios e, depois, através da Educação, através de uma reforma educacional patrocinada 

pelo MEC, com assessoria da Usaid. Não é à toa que nós sempre relembramos os convênios 

lá do MEC, Usaid que reorganizaram a Educação brasileira para preparar as futuras 

gerações para a passividade, para a submissão e, sobretudo, para aceitar o Estado autoritário 

brasileiro. 

E fizeram isso, através dessas disciplinas, através também da mudança do currículo 

de História. Eu conheço profundamente, porque eu sou historiador, o meu mestrado e o 

meu doutorado foram feitos nessa área de investigação dos efeitos da ditadura militar, 

principalmente na área da Educação.  

Então, nós temos justamente um acúmulo muito importante nessa área e procuramos 

dar a nossa contribuição nesse sentido. Por isso que nós apresentamos esse projeto de lei 

instituindo esse dia. É uma forma de nós resgatarmos a memória até para que nós não 

tenhamos mais golpes militares, e sobretudo, para que nós possamos diminuir a força de 

um Estado que ainda é autoritário no Brasil.  
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E a ditadura militar, sem dúvida nenhuma, é um exemplo, talvez o mais exemplar 

nesse sentido, de Estado autoritário, até pela sua duração. Nós tivemos outras intervenções 

militares no Brasil. Tivemos a Ditadura Vargas, enfim, e em vários momentos da história 

nós tivemos o Estado autoritário, mas a ditadura militar, ela foi a mais exemplar no sentido 

de... Pelo tempo da sua duração. Foi de 1964 até 1985. E ela existiu, sobretudo...  

Acho que aí o Adriano Diogo está fazendo um trabalho importante fazendo também 

o resgate também da ligação do empresariado paulista, no apoio à ditadura. Porque para nós 

não foi uma ditadura apenas militar. Foi uma ditadura de classe. Foi uma intervenção de 

classe social. Para nós é muito claro isso.  

É logicamente que os militares tinham seus interesses na Escola Superior de Guerra, 

tinham ideologia de Segurança Nacional, a luta contra o Comunismo Internacional, a 

Guerra Fria. Mas, sobretudo nós temos aqui a certeza de que o Brasil até 1964 vivia um 

processo de redemocratização de 1946, após a Era Vargas, até 1964, o Brasil avançava com 

as suas lutas populares, com vários setores se organizando no Brasil, com a possibilidade 

das famosas reformas de base que seriam, pelo menos, algumas delas implantadas no Brasil 

– a Reforma Agrária, a Reforma Tributária – e, no entanto, quando as elites dominantes 

perceberam essa possibilidade, elas se uniram aos militares e efetuaram a intervenção 

militar.  

Por isso é que nós chamamos de ditadura civil militar. E os danos foram terríveis, 

mas, sobretudo do ponto de vista de pessoas que foram mortas, das pessoas que estão ainda 

desaparecidas. Então, isso tem que ser resgatado. Nós temos que fazer justiça.  

E aqui concluindo, deputado Adriano Diogo – até porque eu quero ouvir as pessoas 

aqui até para que a gente possa aprender mais – eu acho que as Comissões da Verdade 

instaladas no Brasil têm uma importância fundamental só que nós temos que depois dar um 

passo além. Eu acho que o Brasil tem que caminhar de alguma forma para a punição das 

pessoas que participaram de tortura, das pessoas que estavam de alguma forma vinculadas a 

esse regime sanguinário. (Palmas.) 

Acho que o Brasil tem que fazer justiça porque é vergonhoso. Os países da América 

Latina, praticamente, todos eles já fizeram justiça – prenderam generais, torturadores, 

alguns foram condenados à prisão perpétua. Mas o Brasil ainda não chegou nesse patamar.  
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O Supremo Tribunal Federal prestou um grande desserviço quando julgou a Lei da 

Anistia agora recentemente. Foi um retrocesso para o nosso país. Eu acho que nós temos 

que avançar. Acho que existe ainda possibilidades jurídicas e políticas de que o Brasil 

avance nesse sentido fazendo justiça e punindo todos os torturadores e pessoas vinculadas 

ao regime militar.  

Então, era isso que eu gostaria de colocar inicialmente. Quero aqui ouvir as pessoas.  

Muito obrigado, deputado Adriano Diogo. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Giannazi. Ótimo 

que o deputado Giannazi está aqui com a gente na Comissão. Ele é uma das pessoas mais 

combativas e sérias aqui da Assembleia.  

Juliana, você que está começando o seu caminho, a sua caminhada, venha para a 

Mesa aqui sofrer um pouco conosco. Vamos lá, Suzana Lisboa. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto muito 

honrada de estar aqui e, de alguma forma, poder contribuir para esse trabalho tão relevante 

que o Adriano está fazendo, aqui nessa Assembleia Legislativa.  

Eu tenho acompanhado, dentro do possível, o que tem acontecido no país nessas 

questões da Comissão da Verdade. E acho que o exemplo que o Ivan; a Amelinha; a 

Tatiana, enfim, toda a Assessoria tem dado junto ao Adriano para desenvolver esse trabalho 

é emocionante. 

Em relação à Vala de Perus, falar da vala é como se estivesse falando da nossa vida 

toda. Eu saí da clandestinidade perto de 1979, em março de 1979, nós chegamos pela 

primeira vez ao Cemitério de Perus, quando eu localizei o corpo do Luiz Eurico e as 

informações da vala, para mim, elas são meio dispersas. Eu tenho certeza do conhecimento 

que eu tomei da vala pela Fernanda Coelho, que está aqui sentadinha, quando nós fomos 

organizar o traslado do Flávio Molina, e a Fernanda me vem com a informação de que ele 

estava na vala. Mesmo que as informações anteriores da vala existissem, a realidade dela 

para mim foi naquele momento. Isso era 1979.  
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Nós só conseguimos apoio para abertura dessa vala em 1990. Inicialmente, foi 

através de Caco Barcellos. Ele que nos procurou com toda a pesquisa que ele tinha feito 

para o “Rota 66”, ele tinha tido acesso aos arquivos do IML, coisa que nós não tínhamos.  

Nós procuramos o Rui, do Serviço Funerário, para marcar o dia da abertura da vala 

e não tínhamos ideia da dimensão que ela fosse ter, da dimensão pública que ela teve, que 

foi impressionante.  

Como nós já tínhamos tido em outras circunstâncias, casos que para nós eram 

violentos, como foi à descoberta de Luiz Eurico e de outros que aconteceram depois, nós 

não tínhamos a ideia de que aquela dimensão fosse ser tão grande.  

Então, imediatamente, a Luiza Erundina constituiu uma comissão. O Ivan, a 

Amelinha e eu trabalhamos durante dois anos nessa comissão. Éramos conhecidos como "O 

Trio Calafrio" dentro da Prefeitura de São Paulo. Não, era Trio Calafrio.  

Acho que o trabalho que a gente fez ali, tantos anos depois fica até difícil de 

descrever. Porque nós conhecíamos, na época, a Equipe Argentina de Antropologia 

Forense. Eles foram trazidos ao Brasil pelo Paulo Sérgio Pinheiro e Núcleo de Estudos da 

Violência. Ele trouxe, na época da abertura da vala, o Luiz Fondebrider e o Clyde Snow, 

que era um canadense e que tinha orientado a formação do grupo argentino.  

E de imediato, nós pensamos que eles deveriam e poderiam participar do trabalho, 

até pelo compromisso político que eles tinham com essa história, que nós não sentimos na 

Unicamp. Mas o Badan Palhares não aceitou. Ele disse que ou ele fazia tudo, ou não fazia 

nada. Então, que eles participarem junto ele não aceitaria.  

A partir dali começou um longo e tenebroso, uma longa e tenebrosa relação nossa 

com essa história porque o Badan Palhares foi ao Araguaia, trouxe a ossada da Maria Lúcia 

Petit. Quando ele parou em Brasília, para alguns contatos, ele declarou publicamente que 

aquela ossada devia ser de uma guerrilheira. Quando ele chegou em São Paulo, ele disse 

que não era ela de jeito nenhum. Não fez nenhum tipo de exame e começou a buscar 

justificativas para dizer de quem seria aquela ossada. 

Logicamente, ele foi alertado pelos militares. A partir dali, nós tivemos a certeza 

absoluta de que o trabalho que ele estava fazendo na vala ia atender os interesses dele 

próprio. Por exemplo, nós não temos até hoje, não sei se vocês conseguiram, o laudo da 

Sônia Moraes assinado pelo Badan Palhares. O professor Moraes morreu sem ter 
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conseguido que o Palhares assinasse o laudo. Ele não assinava aquele laudo, quando ele fez 

o reconhecimento. 

Apesar disso, a identificação que ele fez dos corpos que ele fez – que foi do Lana, 

da Sônia, do Herbert, José Gomes Goulart e dos da vala – nós tínhamos a certeza de 

realmente eram eles. Tivemos essa certeza. E tínhamos a certeza também de que ele tinha 

identificado outros corpos, no caso, o do Flávio Molina, que ficou guardado como trunfo. O 

Badan Palhares acabou passando o trabalho para o Eduardo Zappa. Era Eduardo? Zappa, só 

me lembro do nome dele que era Zappa, porque ele se afastou da Unicamp.  

Todas as ossadas quando foram retiradas de Perus, uma a uma foi fichada, 

fotografada, todas as ossadas. Esse fichário e essas fotos, que eu saiba, o Palhares nunca 

entregou na sua totalidade. Ele, na época, construiu um prédio na Unicamp com o dinheiro 

desse convênio com a Prefeitura, encaminhou para exame no exterior algumas ossadas que 

nós nem sabíamos exatamente quais eram, pelo menos eu não me lembro, e algumas não 

tinham a ver com as ossadas de Perus, apesar de o convênio ser para isso. E quando a Luiza 

Erundina saiu da Prefeitura de Perus, esse trabalho acabou sendo abandonado.  

E só foi retomado com a intervenção do Ministério Público, e eu na época 

acompanhei muitas das reuniões que aconteceram. E com muita dificuldade. Para mim 

pessoalmente, conseguir confiar no Daniel Ribeiro Munhoz. Porque o Daniel Ribeiro 

Munhoz foi a pessoa que o Harry Shibata chamou quando era diretor do Instituto Médico 

Legal para examinar o corpo do meu marido. Então, eu quando fiz as primeiras exumações 

do Luiz Eurico, que também foram muitas, até encontrar um corpo que talvez seja o dele, o 

Shibata era diretor do IML ainda. E ele designou esse Daniel Munhoz para examinar os 

ossos. Uma pessoa designada pelo Shibata, para mim, é um Shibata Júnior.  

Então, eu sempre acusei o Dr. Munhoz disso, ele sempre se defendeu. Ele passou a 

ser a pessoa que tinha, que coordenava esse trabalho das ossadas, e eu vinha para cá 

absolutamente em desespero, porque o que eu queria era tirar ele dali.  

E eu fico estarrecida de ver hoje o que ele fez com as ossadas. É uma coisa tão 

impressionante, que durante anos, nós tivemos diversas reuniões dentro da Unicamp. Ele 

não fez nada. O que ele fez, quer dizer, o que ele não fez.  

Todas essas ossadas, que foram separadas como sendo de do Torigoe nenhuma seria 

dele. Eu lembro que ele só foi, ele só foi examinar a ossada que seria do José da Cunha, do 
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Crioulo, numa vez que nós viemos aqui e tivemos um ataque dizendo que ele teria que 

tentar extrair o sangue de Maria Madalena, de uma amostra que ele tinha. Porque o 

Palhares tinha deteriorado o sangue da Maria Madalena, a mãe do Luiz José da Cunha, que 

já era falecido. Ele conseguiu tirar aqui. 

Agora, todos esses anos, nós tivemos diversas reuniões. O Dr. Belizário era 

secretário de Justiça de São Paulo, intermediou diversas reuniões nossas com a Unicamp. 

Nós éramos tradadas como se fôssemos assim a escória do mundo pela Unicamp. Nos 

acusavam constantemente de sermos agressivas, de estarmos exigindo o que não se podia 

exigir. E é impressionante que, quantos anos depois, nós tínhamos razão, de que nós fomos 

pouco agressivas, nós fomos pouco exigentes, nós denunciamos pouco.  

Quando nós estivemos com José Carlos Dias, ele era ministro da Justiça, nós 

levamos para ele um relatório que a gente tinha acabado de conseguir, com fotos, de como 

estavam as ossadas da Unicamp. Elas estavam ainda na Unicamp. Eram sacos com cadeiras 

em cima, com água, pedaço de crânio para cá, pedaço... Era um horror. Ele nos disse na 

época, "Vocês deviam processar a Unicamp por vilipêndio ao cadáver". Nós nunca fizemos 

isso. E quantos mais nós vamos ter que processar, hoje em dia, se a gente fosse fazer isso.  

Então, para mim foi muito assustador ver esse relato da Unicamp, esse relato das 

companheiras da Argentina. Durante todo o período em que nós estivemos na busca dos 

nossos familiares, nós sempre exigimos, mas nunca conseguimos, nem sempre 

conseguimos a presença da Equipe Argentina de Antropologia Forense. Nós estivemos com 

eles no Araguaia, em 1996, e em algumas outras vezes. Mas sempre houve aquela questão 

de que a Polícia Federal detinha a tecnologia para fazer esse trabalho.  

Desde o início do governo Lula, nós tentamos também que houvesse uma formação 

de técnicos de parte da Equipe Argentina de Antropologia Forense. Agora que eu me 

aposentei, estou cantando a Criméia para ir para lá porque estou dizendo nós vamos ter de 

fazer essa formação. Porque não é possível que passe por nós tudo isso, que passe por nós e 

que a história fique jogada no lixo como foi todos esses anos.  

Então, agora com a Comissão da Verdade, aqui de São Paulo, com a Prefeitura de 

São Paulo, com o Rui trabalhando dentro da Secretaria de Direitos Humanos, com o 

Rogério Sottili, eu acho que nós não temos como não avançar.  
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Na época, eu me lembro de que a Inês Etienne da Associação dos Arquivistas daqui 

de São Paulo, e foi feito um projeto para organização dos arquivos dos Serviços Funerários. 

Eu não sei se aquilo teve andamento. Eu acho que o Rui poderia tentar descobrir e nos 

informar. Porque nos arquivos do Serviço Funerário é também uma forma de pesquisa que 

nós temos que ter para tentar descobrir onde estão os nossos familiares.  

Porque esses que nós localizamos foram os registros do livro do cemitério. Alguns 

cemitérios, por exemplo, o Vila Alpina não tem registro, pegou fogo. O outro pegou fogo. 

Então, dentro do Serviço Funerário, a nossa ideia era essa. Eu lembro, eu fui inclusive 

trabalhar na Associação dos Arquivistas um período, para tentar desenvolver esse trabalho. 

E eu não sei como isso ficou. 

Em relação, eu vou terminar por aqui, que já estou falando muito. Em relação ao 

caso do meu marido, eu dizia que eu ia entrar com uma ação, eu nunca fiz essa ação. 

Somente no ano passado, quando eu vim depor aqui na Comissão, expor o caso do Luiz 

Eurico, eu tive pela primeira vez, depois de tantos anos um documento que me comprova 

que ele foi assassinado, porque até então eu não tinha. Um laudo feito pelo Celso Nenevê.  

Então, eu vivi também essa angústia da dúvida durante todos esses anos. Não fiz 

uma ação concreta contra a União – devia ter feito –, me envolvi com a busca dos outros 

desaparecidos e das outras situações e deixei – me penitencio por isso – porque eu deixei o 

caso do Luiz Eurico abandonado durante todos esses anos para me envolver com os outros. 

Mas foram ossos do ofício. (Palmas.) 

 

 

A SRA. EUGÊNIA GONZAGA – Tudo bem. Obrigada. Então, muito boa tarde. 

Eu não sei se é com uma certa dose de orgulho por ter feito esse trabalho, por estar em 

nome do Ministério Público Federal em algumas das poucas conquistas ali relatadas, ou se 

é com muita vergonha que estou aqui porque realmente é muito tempo para muito pouco 

resultado. E a gente fica tentando identificar os motivos pelos quais isso acontece.  

E eu vou pedir licença aqui para vocês, de vez em quando, eu leio uns versinhos, 

mas essa música que vocês conhecem muito bem do Maurício Tapajós "Um dia de ontem 

chegando, que medo você tem de nós?”. 
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Eu acho que isso explica um pouco a história de se evitar as identificações.  A força 

de um corpo insepulto. De repente as pessoas falam assim "É verdade. É verdade. Isso 

aconteceu". E é bem aquilo que está na música. "Você me corta um verso e eu escrevo 

outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo perturbando a 

paz, exigindo o troco".   

Eu acho que então é um pouco esse medo, talvez, das autoridades que não queiram 

dar esse troco. E, de verdade, não estão dando nem troco, nem trocado. Nessa questão da 

identificação desses mortos e desaparecidos políticos, o Ministério Público está nisso desde 

1999, e a gente ficou muito refém da linguagem, dos cientistas, da linguagem dos técnicos e 

um trabalho muito difícil e muito técnico, e olha a verba, e olha isso e olha aquilo, até que 

quando eu comecei a participar das reuniões, anos depois.  

Três, quatros anos, já com esse Dr. Daniel Munhoz, então realmente, eu fiquei 

assustadíssima com a força da indignação da Suzana, da Criméia, da Amelinha do Ivan, 

porque eles estavam cobertos de razão. Eu chegando ali, naquele momento, eu não fazia 

ideia da luta de tudo. E o que elas falavam, "Nós queremos a identificação. Nós queremos 

que façam. Cadê o sangue? Cadê o sangue da mãe?" A Suzana, "Eu busquei esse sangue da 

mãe do Luiz Cunha. O que acontece com esse sangue?" Vem o sangue em vidro quebrado, 

lá da Unicamp.  

Então, eram coisas que eram assim horripilantes, e eu pensava "Mas o que está 

acontecendo". E nós víamos que realmente havia uma omissão muito grande, uma falha 

muito grande e entramos com uma ação. E víamos o seguinte faltar verbas. Faltam verbas. 

E tinha uma comissão, com pessoas muito bem intencionadas, Comissão Especial sobre 

Mortes e Desparecidos Políticos, que não tinha estrutura. Uma lei que a gente achou que 

era uma lei falha, que não tinha sido por querer. Uma lei falha que não previu verba para 

aquela comissão.  

Então, espera, nós vamos entrar com a ação. A gente vai delinear aqui as 

responsabilidades desses médicos todos, dessas instituições que não fizeram esse trabalho a 

contento. A gente não tinha noção do tamanho da incompetência ali. E entramos com uma 

ação responsabilizando algumas entidades e alguns médicos, e pedindo então verbas de três 

milhões para a União Federal continuar esse trabalho de identificação desses mortos e 
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desaparecidos políticos dos mortos em São Paulo, porque achávamos que o problema era 

que não tinha verba, tinha falhado isso na lei.  

Conseguimos a liminar. A própria União entrou com pedido de suspensão da 

liminar e recusou. E recusou aquela liminar que vinha em benefício da Secretaria de 

Direitos Humanos da própria Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos.  

Hoje aqui quem está representando o governo federal é o Dr. Paulo Abrão, que saiu, 

mas ele não pode levar essa culpa aqui sozinho como o governo federal de maneira alguma, 

até porque ele tem conseguido bastante para a área dele, o que mostra para a gente uma 

discrepância muito grande. Tem milhões para digitalizar documentos. Documentos que não 

estão nem sendo lidos. Documentos que sei lá o quê. Porque o que precisa mesmo não 

consta nesses documentos, que é o nome de quem matou, que é a história direitinho. Essas 

coisas não estão lá. Tem muita coisa, mas não estão lá. Agora, tem milhões para digitalizar 

documentos. Não tem dinheiro para fazer essa identificação dos mortos aqui.  

Cada um desses DNAs que a gente fez foi com base em serviço braçal, foi com base 

em colaboração, foi com base em milhares de ofícios pedindo dinheiro – R$ 4.000,00; R$ 

5.000,00 – para fazer algum exame.  

Então, o que acontece? É o medo do “escapou o morto”. É o medo de aparecer o 

cadáver. Parece que entregar um corpo, parece que tem um medo por aí por trás. Alguém 

não quer. Não sei. Porque aí a gente pensa, "Não. Mas agora mudou o governo. Agora é a 

Dilma, porque o Lula, tudo bem, ele era legal e tudo, mas parece que ele não tinha essa 

realidade muito presente com ele. Mas a Dilma tem". Mesma coisa.  

Identificamos o Miguel Sabat Nuet, um espanhol que morreu aqui no Brasil por 

engano, gritando, como é que é? "Socorro, Madre de Dios", gritando lá, morreu no DOPS 

no Brasil. Tudo certinho, a entrega foi feita no 11 de agosto, o Gilles, eu falo assim, não foi 

a Secretaria de Direitos Humanos que providenciou a entrega, foi o Gilles de tanto eu 

buzinar no ouvido dele. E ele acabou conseguindo casar com outro evento que ia ter e fez a 

entrega. E veio a família, foi indenizada, a família ficou emocionada, a família ficou muito 

feliz. Mas tinha que ser a Presidência da República entregando, ou pelo menos lá em 

Brasília, pelo menos com algum reconhecimento. Ninguém soube por quê. Por que não 

quer entregar o cadáver. Não quer entregar restos mortais. 
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Gasta-se de milhões em cada excursão para o Araguaia para ficar procurando em 

milhares de hectares de terra com uma enceradeira lugar onde possivelmente tinha coisa. Se 

é uma informação prévia de onde estariam essas pessoas lá.  Gasta-se milhões para isso dá 

dinheiro porque é muito difícil achar. Não vai achar mesmo. Quem vai achar lá naquela 

área imensa, sem uma informação prévia procurando.  

Mas aqui para pegar esses restos mortais que, com certeza, tem pelo menos mais 

cinco, seis, oito, nove, dez pessoas ali, a gente não consegue trabalho. Chegou ao ponto dos 

familiares terem que pagar uma equipe para fazer esse trabalho por amostragem.  

A culpa de começar por essa história do Hiroaki Torigoe e dessas 21 foi uma 

suposição, porque a gente acredita agora firmemente que tem mais pessoas na vala, além 

daquilo que está escrito nos registros do cemitério. A gente acha que mais pessoas foram 

para a Vala de Perus, além daquilo que consta no livro. Foi uma tentativa. Mais uma 

frustrada; não é a primeira do Hiroaki Torigoe. A gente já fez várias exumações no 

Cemitério de Perus, já reconstituiu a contagem, já reconstituiu por critério e não acha mais.  

Aylton Mortati, Luiz Hirata, a gente já fez as exumações onde eles estariam. Não se 

localizou. A gente acredita que isso tenha sido objeto de limpeza, que essas pessoas tenham 

ido para a vala. Mas é preciso fazer esse trabalho. É preciso de dinheiro para a gente se 

fazer esse trabalho. E é um trabalho muito longo.  

Então, a gente vem aqui pedindo para a Prefeitura Municipal, desde já, contar com 

espaços de memória na cidade como já foi feito em Perus, ampliar esse espaço de memória 

que tem em Perus, fazer um espaço também equivalente na Vila Formosa. E no caso aqui 

do Araçá que contém esse trabalho em andamento precisa de uma identificação urgente, 

que as pessoas que andem por lá saibam o que está acontecendo, saibam o que ali se 

contém para que essas coisas não se calem, para que esses mortos aí continuem 

incomodando, dando trabalho para a gente poder continuar resgatando essa história.  

Obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria pedir para o Rui 

Alencar fazer uma retrospectiva da época, vai recompondo o quadro para depois das outras 

pessoas irem se situando, era importante o seu depoimento, Rui. 
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O SR. RUI ALENCAR – Deputado Adriano Diogo, deputado Giannazi, demais 

presentes, queria dizer inicialmente que não é uma alegria estar aqui. É uma tristeza, porque 

nós não merecemos estar depois de tanto tempo procurando ainda os nossos mortos, os 

nossos desaparecidos. Mas as coisas são como são e não como nós gostaríamos que elas 

fossem. E estamos aqui mais uma vez nessa luta, nessa batalha, que eu acho que é ingente, 

mas necessária, indispensável mesmo.  

Eu queria dizer que eu sou a pessoa que sabe menos sobre esses fatos. Eu fui para o 

Serviço Funerário do Município de São Paulo no segundo ano da gestão da Luiza Erundina 

no mês de janeiro, uma vez que o primeiro gestor parece que não tinha sido bem sucedido. 

E ela precisou substituir e foram buscar alguém que não sabia nada, não conhecia nada de 

serviço funerário. E tal foi o meu espanto que falei "Não quero".  

Primeiro, eu não tinha participado da formação do governo. Depois, era um tema 

que eu não conhecia. Então, era uma coisa muito difícil. O então, chefe de Gabinete, Carlos 

Neder, me convidou para conversar. Fui conversar com Carlos Neder, depois conversar 

com Lúcio Gregori, que era o secretário de Serviços e Obras, e depois uma conversa com a 

Luiza Erundina, que disse, "Não. Você vai". Eu falei, "Não. Não quero". Ela falou, 

"Precisamos de você".  

Até hoje eu não entendi bem por que que ela precisava de mim. O fato é que eu 

assumi o Serviço Funerário em uma situação complicada porque era o segundo ano de 

governo. Se o início do Governo as coisas estavam deterioradas, no segundo ano de 

governo, as coisas estavam muito piores ali no Serviço Funerário. Claro que esse não era o 

caso da Prefeitura. 

E embora o Adriano Diogo tenha me advertido logo nos primeiros dias, no primeiro 

mês que eu estava no Serviço Funerário, "Olha, tem alguma coisa aí que você precisa ver 

porque é a história dos desaparecidos. Pode ser que tenha passado por aí". Mas eu me 

envolvi de tal forma na solução dos problemas administrativos do Serviço Funerário, que 

eu terminei me esquecendo do Adriano Diogo, embora eu ouvisse falar do Adriano Diogo 

com muita frequência. O Adriano Diogo não se deixa desaparecer.  
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No final de agosto, surpresa, "Tem uma senhora aí que quer falar com você". "Que 

senhora?" "A dona Suzana". Eu falei, "Quem é dona Suzana?" "A dona Suzana Lisboa". Aí 

eu pedi para entrar.  

Suzana Lisboa chegou acompanhada do Caco Barcellos. E ele já conhecia a Suzana 

Lisboa. Era uma passionária, e não dava para não atender alguém tão apaixonada como era 

a Suzana, e continua sendo como demonstrou aqui hoje. E aí ela contou brevemente que 

havia notícias. Ela não entrou de assim de chofre, não se expos totalmente, mas havia 

notícias em que havia no Cemitério de Perus em uma vala clandestina, que podia haver 

desaparecidos políticos, etc. Aquilo era, acho que uma quinta ou sexta-feira, no final de 

agosto.  

Nós marcamos para quarta-feira uma visita por volta de 10h, lá no Cemitério de 

Perus. E eu queria até conhecer. Para mim era uma visita de inspeção, uma visita técnica. E 

eu fui para lá encontrar a Suzana Lisboa; o Caco Barcellos, de uma certa forma, de um 

modo bem inocente, com o coração na mão. Achando que poderia realmente ter 

desaparecido os políticos ali, mas, ao mesmo tempo, meio incrédulo que isso pudesse estar 

acontecendo.  

Só que quando eu cheguei ao Cemitério lá de Perus, o Cemitério Dom Bosco, que 

fica na zona rural de Perus – é bom que se diga – um cemitério que foi construído em 1971, 

quando o Dr. Paulo Maluf era prefeito de Guarulhos – de Guarulhos? Estou com a cabeça 

em Guarulhos ainda, gente. Eu vim de lá recentemente. Passei 12 anos em Guarulhos – 

Prefeito de São Paulo.  

E coincidentemente a Lei que reduziu o prazo de exumação dos cemitérios 

municipais foi justamente no período da inauguração do Cemitério de Perus. Não sei se isso 

é uma coincidência, ou se é uma coisa, coincidência infeliz, ou uma coisa premeditada. O 

fato é que ocorre em 1971 a alteração da lei que determinava que determinava que os 

sepultamentos em terra, ou em quadra geral, como se diz lá no Serviço Funerário, eram 

feitos aos cinco anos, e não aos três anos. E essa lei foi aprovada.  

O cemitério foi inaugurado em 1971 e em 1975, já estavam exumadas 1500 e 

poucas ossadas, que depois foram separadas e restaram mil e 49 que seriam de adultos. 

Estavam todas exumadas. Ficaram armazenadas por um período antes de ter um outro 

destino.  
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Havia também naquela época programada a inauguração de um crematório lá, que 

seria para o Cemitério de Perus, que depois terminou sendo instalado lá na Vila Alpina. E 

as ossadas então ficaram lá por cerca de seis meses ou mais e depois teriam sido enterradas 

nessa vala. Teriam sido não, comprovou-se que foram enterradas na vala. Os funcionários 

não deram notícia, pelo menos não deram notícia para mim, pelo menos ninguém falou 

disso. Era uma coisa mais ou menos guardada em segredo e depois se descobre que os 

funcionários tinham medo também da repressão do próprio serviço.  

E depois descobre-se que pessoas ligadas à polícia trabalham no Serviço Funerário 

naquela época inclusive o Dr. Romeu Tuma Junior que teria trabalhado no Serviço 

Funerário nesse período, segundo depoimento de alguns funcionários que ainda 

trabalhavam lá naquela época. E ele que certamente faria, segundo os relatos, faria a 

vistoria, seleção, encaminhamento dos corpos. Teria ele e uma outra pessoa que eu não me 

lembro o nome. Não era um funcionário do Serviço Funerário, mas operava no Serviço 

Funerário como se fosse.  

E o resto da história eu acho que vocês conhecem, quer dizer não tenho... eu acho 

que os melhores depoimentos são aqui do Ivan, da Suzana, da Amelinha, que é uma gente 

que tem dedicado a sua vida aos esclarecimentos dos fatos. Tem dedicado sua vida à 

verdade.  

A contribuição que nós tivemos no Serviço Funerário foi a menor delas. Pode ser 

que tenha sido importante naquele momento e pode ser, Suzana, que ainda tenham 

informações, que sejam vitais para os esclarecimentos dos fatos. Então, agora que nós 

temos informações que estão abertas ao esclarecimento e a verdade, pode ser que seja a 

oportunidade de se avançar no esclarecimento desses fatos.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Tereza Lajolo.  
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A SRA. TEREZA LAJOLO – A todos os componentes da Mesa, deputado, 

obrigada pelo convite de estar aqui, está certo, Adriano? E a todos vocês presentes nesse 

momento.  

Eu era vereadora, e de repente a gente soube pela televisão o que estava 

acontecendo. Levamos um susto, o que é isso? E esse o que é isso fez a gente juntar, alguns 

vereadores, e formarmos uma CPI sobre a Vala de Perus.  

Nessa CPI nós chegamos a ouvir 82 depoentes, e em um prazo curto de tempo e 

interessante que todos compareceram, menos o Brilhante Ustra. O Maluf foi à Casa, mas o 

Brilhante Ustra não apareceu. Abreu Sodré apareceu. Apareceu todo mundo daquela época 

e foi muito interessante, que naquele momento, fazendo agora uma retrospectiva de todo o 

material que a gente, da CPI, todos os depoimentos, todos, inclusive o do Abreu Sodré, nos 

deram claramente a articulação entre Brasília e com a cidade, com o estado de São Paulo, 

com a cidade de São Paulo até no nível de cemitérios. Então, tinha uma grande articulação 

entre esses vários degraus.  

A gente fala cemitério. Ai que coisa horrível, que isso, cemitério? Mas é ali que eles 

tentavam concretizar uma questão que não foi aceita ainda como ação, que foi movida até 

por Maria Eugênia, pelo pessoal do Ministério Público sobre a ocultação de cadáveres que 

cabe a questão de Perus. E não é só de cadáveres de nossos companheiros, que lutaram 

contra a ditadura militar. É de toda uma população porque são mil e tantas ossadas, 1049 

ossadas. Essas 1049 não se tem registo. Ninguém sabe quem é. Supõe-se que foi naquela 

época em que teve uma epidemia de meningite, que as pessoas que morriam eram 

enterradas como indigentes.   

E que não tinham nenhuma... ninguém exigia que elas fossem registradas. Então, 

elas iam sendo enterradas lá e depois elas foram exumadas e foram parar dentro da Vala de 

Perus, que nós descobrimos, graças aos companheiros que trabalhavam no Serviço 

Funerário naquela época, nós tivemos acesso à documentação que já estava no arquivo 

morto da Prefeitura. Então, tinha, era assim zaz-traz aparecer os documentos, para a gente 

poder analisar e poder dar informação sobre o que aconteceu naquela época. 

 

O SR. RUI ALENCAR – Só para ilustrar. Chegaram a ser desaparecidos ou 

ficaram desaparecidos por uns 15 dias, os próprios livros do Cemitério de Perus. 
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A SRA. TEREZA LAJOLO – Sim. Então, vejam só. Nós conseguimos, com isso, 

fazer o levantamento de uma carta. Primeiro, da planta do cemitério de Perus. O Cemitério 

de Perus era uma reivindicação da população, porque era muito longe e já os cemitérios que 

eles utilizavam de outros municípios próximos a Perus já estavam lotados.  

Então, eles reivindicavam um cemitério lá em Perus. E foi decidido fazer um 

cemitério, cuja característica era cemitério para indigentes, que ele conserva até hoje essa 

característica, né? Tem muito indigente sendo enterrado lá. E a situação era prevista, estava 

lá na planta, um crematório, e a empresa que ia construir esse crematório, disse o seguinte: 

“Mas que crematório é esse que não tem sala de cerimônia e a porta de acesso ao 

crematório é uma porta de vai e vem?”. Então, era simplesmente para se ir queimando e o 

próprio dirigente daquela época do Serviço Funerário declarou, na CPI, que ele esteve, por 

orientação do prefeito daquela época, sr. Paulo Maluf, ele esteve em outros países da 

América do Sul, que são os países do Conesul, visitando para discutir e trocar experiências 

a respeito dos crematórios, para que aqui fosse instalado. 

Eles verificaram, pela quantidade de ossadas e que eles teriam que fazer e construir 

lá em Perus, ficaria muito deslocado, fizeram uma série de análises, resolveram montar o 

crematório que nós temos hoje em São Paulo. Mas as ossadas não foram levadas, porque só 

para vocês imaginarem, as ossadas que foram daqui de São Paulo para Campinas foi um 

caminhão e meio lotado de ossadas. E ele teriam que levar isso lá para a Vila Alpina e 

teriam que passar dias e noites queimando ossada, aí seria uma denúncia deles mesmos 

sobre eles. 

Então, eles resolveram fazer a vala, que eu digo que foi o crematório que não 

existiu. Então foi uma forma de cremar os corpos. Então, eles confessaram realmente essa 

situação e nós verificamos, durante toda a CPI, que havia uma articulação entre DOI-CODI, 

DOPS, IML e cemitérios, principalmente com o cemitério de Perus. Essa articulação estava 

mantida e algumas pessoas é que tinham o papel importante nesse processo de IML e 

cemitérios, para fazer acontecer o que nós tivemos, mostramos à população, ao Brasil, ao 

mundo que foi a Vala de Perus. 

Então, essa foi uma das questões de grande significado e eu queria chamar atenção 

aqui, além da, eu continuo exigindo e quero que sejam identificados os corpos dos nossos 
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companheiros de luta contra a ditadura militar, mas quero também que os corpos das 

pessoas que nós não sabemos quem são e nem tem como reconhecê-las, sejam sepultados 

de forma digna, está certo? Porque estão lá também abandonadas. Eu acho que a gente 

precisa fazer essa exigência realmente e, além disso, eu acho que a gente precisa fazer uma 

discussão, inclusive nacional, sobre a questão dos indigentes. Até hoje continuam sendo 

enterradas pessoas na condição de indigentes. 

E nessa condição de indigentes, ela pode ser usada em várias circunstâncias, 

dependendo do momento político, do momento social, dependendo de várias 

circunstâncias, você pode usar essa alternativa para escamotear o problema que está sendo 

vivido na sociedade, ou está sendo vivido pela sociedade.  

Não foi possível, mas Juliana está aqui, vou fazer então publicamente, que se chame 

o padre Júlio Lancelotti para fazer um depoimento e aproveitando que está aqui o 

representante da Prefeitura, está certo, em termos de direitos humanos, que se faça um 

trabalho real sobre essa questão, porque no dia 2 de novembro de 2012, eu estive no 

Cemitério de Perus na missa que ocorreu lá. E foi junto à Vala de Perus e aí eu fui, contei 

realmente toda essa história para o povo que estava lá e para os padres, e o padre Júlio 

Lancelotti falou sobre a seguinte situação: 

Os moradores de rua, eles, ao morrerem, mesmo que tenham identificação, que 

tenham o nome deles real, que tenham documento e portanto com a identidade deles, eles 

são levados para o cemitério, principalmente de Perus, qualificados, se for homem, como 

“João” e mulheres como “Maria”. Eles não são identificados com o próprio nome. E ao 

falar isso com pessoas, disse que houve um depoimento em uma televisão de uma 

associação de moradores de rua, que disse o seguinte: que a Polícia Militar, ao abordar os 

moradores de rua, eles, a primeira coisa que eles fazem é pegar as identidades.  

Ao que pegam a identidade, as pessoas ficam simplesmente sem eira, nem beira, 

não se sabe quem são. Portanto serão “Joãos” e as “Marias”, está certo, que serão 

enterradas principalmente no cemitério de Perus, ainda lá, padre Júlio Lancelotti estava um 

dia no cemitério e ele disse que chegou o caminhão do IML e eles, o cheiro terrível, o 

pessoal falou, “Fiquem em distância, fiquem distantes e abençoe de longe esses corpos que 

estão vindo aqui que são indigentes”.  
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Devem ser os “Joãos” e as “Marias”, que estão sendo enterrados ainda como 

indigentes. E dependendo das circunstâncias poderemos ser novamente Joãos ou Marias, ou 

não termos nenhuma qualificação. Portanto, a responsabilidade nossa, primeiro de 

identificação dos nossos companheiros é de não permitir que essa situação continue. Eu 

participei de um livro sobre a Vala de Perus, e falei sobre essa questão sobre os indigentes, 

e falei pesquisa sobre essa questão, ela é nacional.  

Essa realidade de tratar dessa forma as pessoas nos cemitérios é nacional, portanto, 

não é só uma reivindicação que se faz a Prefeitura de São Paulo ou ao estado de São Paulo, 

mas é a Comissão da Verdade para que se tome uma decisão a nível nacional sobre essa 

questão dos indigentes e também sobre a questão de crematórios, para que a gente possa 

não permitir que também aconteça essa situação em outros momentos e também continue 

acontecendo em realidade atual com pessoas que sofre as consequências da realidade sócio 

econômica que nós vivemos. 

 Obrigada, gente. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan Seixas.   

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A questão da Vala de Perus é o ponto inicial de uma série 

de buscas que a gente fez. Então, com a abertura da vala para se saber quem estava lá o 

critério foi ler os livros e lá estava registrado o nome da pessoa e principalmente que tinha 

sido exumado, mas não tinha o destino. Exumado e reinumado no mesmo local, ou 

transferido de cemitério ou em outro local. Lá não tinha, então esse foi o entendimento de 

que essas pessoas estavam na Vala de Perus.  

Por isso que a Dra. Eugênia falou da possibilidade do Hiroaki Torigoe está lá 

porque ele é de uma das quadras em que foram exumados e todos foram jogados lá na Vala 

de Perus, no caso dele está reinumado no mesmo local. Aí nós fizemos uma busca, entre 

outras buscas, nós fizemos uma busca nos arquivos do IML. Para entrar no IML nós 

tivemos que literalmente invadir o IML e lá localizamos desaparecidos, etc. e tal. E lá nós 

começamos a fazer buscas e chegamos em Vila Formosa. 
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Vila Formosa, a história dele é, um cemitério de 1934 se não me engano, ele tem lá 

por volta de dois milhões e meio de pessoas enterradas, em 1971 deixa de ser o cemitério 

oficialmente onde iria abrigar os enterros de indigentes, como a Tereza Lajolo acabou de 

falar. A partir de 13 de março de 71 os indigentes deixam de ser enterrados em Vila 

Formosa e passam a ser enterrados em Perus;13 de março é Paulo Maluf. Está dando muita 

bandeira no cemitério de Vila Formosa. Então, joga para Perus.  

Aí chegando lá em Vila Formosa a gente descobre uma série de coisas. A primeira 

delas é que tinham descaracterizado o cemitério, as quadras tinham sido encurtadas, 

sumindo com várias carreiras de sepulturas, e principalmente uma das quadras era a 

chamada quadra dos terroristas ou quadra dos militares, essa quadra foi aterrada e criada 

uma nova quadra por cima. Os corpos que eram enterrados em um sentido passaram a ser 

enterrados bem acima e em diagonal. Então, ali a gente consegue saber o que tinha, mas 

não consegue chegar na parte de baixo. E ali nós conseguimos apurar várias coisas.  

 

Bom, isso aqui é 1968. Isso daqui é o cemitério de Vila Formosa. Ele tem as 

quadras nessa dimensão. A partir de 1971, quando passa para Perus, provavelmente em 

1971 mesmo, ou começo de 1972, que é isso daqui, dá para notar que as ruas têm um outro 

desenho. O que aconteceu? Aconteceu que essas quadras que tinham uma carreira de várias 

sepulturas, elas são encurtadas das em duas carreiras de sepultura.  

Então, isso que tem aqui, essa dimensão, ela tem nessa dimensão aqui ela tem 230, 

235 sepulturas, tirando duas carreiras dá quase 500 sepulturas. Mais as carreiras de cima, as 

carreiras de baixo, você passa a ter uma outra situação. Quando você procura a sepultura 

número um que é aqui, você quer saber onde é a sepultura 1049, que no caso é a do do 

Virgilio Gomes da Silva, você tem a sepultura número um aqui. Quando você abstrai que 

ela existe, você aterra alargando as ruas, que essas ruas passam a ser alargadas, você perde 

a numeração. O que é um passa a ser na realidade, 500 e pouco.  

Esse 500 e pouco que passa a ser a número um, se você tentar seguir essa 

numeração para chegar na 1049, que seria do Virgilio, o que estava aqui passa, vai para a 

rua, o lado de fora da sepultura, porque foi adulterado. Isso é um dos trabalhos que foi feito 

e a gente vai ver como o descaso é grande. Isso já é 1974, aí você começa a ver que as 

sepulturas que tinha aqui nessa quadra começam a sofrer um desgaste.  
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Aqui o que a gente está vendo é mato. Em 1977 você está vendo que já começa a 

sumir sepulturas que estão sendo aterradas, e aí a gente vai chegar em uma coisa 

assombrosa que é isso aqui. Repare em um pequeno detalhe, isso daqui, 2010. Isso daqui é 

um velório que foi construído, um velório suntuoso que foi construído sobre essas quadras 

aqui. Aqui eram sepulturas. Essas quadras, aqui dá para ver com mais nitidez.  

Este velório aqui foi construído sobre isso daqui. Sobre quatro quadras que são 

exatamente essas aqui. O bico de quatro quadras, foram aterradas e construído um velório 

sobre isso daí. Isso de 1977 você pula para 2010 e vê o absurdo que foi feito. Toda essa 

vegetação serve para encobrir as sepulturas que sumiram nesse alargamento que eles 

fizeram.  

Então, aqui a gente percebe o seguinte, as sepulturas desse cemitério, diferente de 

Perus que tem uma profundidade de sepulturas de um metro e meio, um metro e setenta, em 

Vila Formosa, eles criaram uma outra lógica, tem apenas um metro. Quando você pensa em 

apenas um metro, você tem a cada cinco anos, com muita boa vontade que você tiver, você 

vai ter quatro carreiras, quatro camadas. Quatro camadas dão 20 anos. 

O que eles fizeram? Eles tiraram isso tudo daqui, jogaram fora. Aqui tem um, é, um 

cruzeiro. Esse cruzeiro é onde foi construída a vala com essas sepulturas que eles tiraram 

daqui e foram jogadas lá, na época da ditadura. Então, por absurdo, por absurdo que pareça, 

foi criada uma vala sobre a vala recentemente e foi colocado sobre essas ossadas do tempo 

da ditadura. O que aconteceu foi que as ossadas que estavam embaixo simplesmente 

viraram mingau, virou uma pasta. 

É, nesse local onde tem o cruzeiro, é que nós familiares queremos que seja 

construído, Rogério Sottili, um memorial dos desaparecidos políticos e ali seja marcado que 

as pessoas foram enterradas lá; Marighella foi enterrado; o Virgílio Gomes da Silva; o 

Devanir, e o Yoshitane Fujimori; e esse local sirva de uma memória. Agora, você tem 

entrada por aqui, você tem entrada por aqui, tem várias entradas.  

Esse é o cemitério Vila Formosa II, o Vila Formosa I, que é na parte da avenida, 

então isso daí se faz necessário se construir um grande memorial, que o Ministério Público 

Federal mandou uma proposta, uma consulta para a Prefeitura e para o governo do estado; o 

governo do estado mandou para o Condefat; o Condefat deu parecer favorável à construção 

do memorial lá. 
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Na Prefeitura, já conversei com o Rogério, já conversei com o Sérgio do Serviço 

Funerário, ninguém sabe disso, que sumiu lá, na gestão do Kassab. Ninguém sabe dessa 

consulta. Isso tem que ser feito. Não só sobre o cruzeiro, fazer um grande memorial sobre 

os desaparecidos, mas em cada uma das entradas se fazer um monumento dizendo “Aqui 

foram enterrados não só desaparecidos políticos, mas foram enterrados também vítimas do 

Esquadrão da Morte, vítimas das epidemias, vítimas da miséria que foi imposta à nossa 

população”.  

E ali eram enterrados com total desprezo, com total absurdo pela vida humana em 

vida e depois da morte. Esse caso aqui do, do, desse velório, ele tem uma importância 

muito grande pelo simbólico. Se você olha isso daqui e vê que isso, embaixo tem pessoas e 

essas pessoas, acrescentando o que a Tereza falou, não são pessoas sem identificação, é 

mais canalha ainda, mais perverso. A pessoa pode não só ser conhecida como ter família 

que quer manter, mas por não ter dinheiro para pagar a manutenção daquela sepultura, essas 

pessoas são transformadas em lixo, são consideradas nada e passam a ter esse tratamento.  

Esse velório suntuoso toma lugar pisando em cima das sepulturas. Isso eu acho que 

quem luta pelos direitos humanos tem obrigação de fazer reverter isso, porque essa 

população pobre que vai, em 2 de novembro, fazer referência aos seus mortos, não tem nem 

local para chorar. Estava aqui e agora não está em lugar nenhum. 

Isso eu acho que seria uma providência extremamente positiva de reconhecimento 

da cidadania, não baseado na posse, que indigente quer dizer, aquele que não tem posses, 

mas sim baseado na dignidade humana que todos nós reconhecemos que cada indivíduo 

tem que ser reconhecido para isso. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Vamos retomar a 

Mesa. Agora fala o Rogério Sottili.  

Você quer falar antes? Você quer falar rapidinho? A Suzana se esqueceu de falar 

um negócio, ela vai falar antes do Rogério e do Paulo Abrão. Suzana Lisbôa.  
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A SRA. SUZANA LISBÔA – Uma coisa que é fundamental nessa história da 

busca e da responsabilização é que as nossas ossadas estavam sempre abaixo. Então, houve 

três ou quatro enterros em cada sepultura. Eles desenterravam e botavam na cabeceira da 

sepultura. O que o Palhares fez e o Munhoz fez foi misturar tudo. 

Então, se eu quero a do Torigoe eu sabia que em cima do Torigoe tinha fulano, 

beltrano, sicrano, o que facilitava também identificação. Eles fizeram de tudo uma salada e 

nos impediram de tentar classificar. Essa foi uma gravíssima atitude que eles tomaram, e 

recentemente fez um jornal, não faz muitos anos, para mostrar o quanto nós estávamos 

errados e o quanto eles tinham feito, que era tudo uma mentira.  

Eu esqueci, nós nos esquecemos de falar do administrador do cemitério, seu 

Antônio Pires Eustáquio que foi uma pessoa fundamental nessa história. Ele que contou 

para o Caco da vala, ele que contou para mim, que preservou a história, a primeira vez que 

eu fui naquele cemitério ele me permitiu olhar os livros e essa é uma coisa que eu queria 

requerer, porque nós quando saímos da Prefeitura de São Paulo, no final do governo da 

Luiza Erundina nós retiramos de lá todos os arquivos que a gente tinha colhido naquele 

tempo, mas nos falta alguns livros do cemitério.  

Alguns livros de indigentes nós não temos e está nos fazendo falta para buscar. 

Então, se a Comissão pudesse nos requerer esses livros, para a gente poder ter. E também 

até porque eles sumiram naquela época, mas depois eles apareceram, todos eles, os livros 

da coisa. E que aquilo foi eu acho que é importante também lembrar que a abertura da Vala 

de Perus teve uma importância enorme não só para a cidade de São Paulo, mas como para 

essa questão a nível nacional.  

Foi depois daquilo que os arquivos foram abertos do DOPS Paraná, Pernambuco, 

foi a partir dali que essa dimensão existiu. Nós nunca conseguimos terminar de examinar os 

arquivos do Instituto Médico Legal. Nós entramos lá porque, do orelhão, nós ligamos para 

o governador Quércia. “Alô Governador, nós queremos entrar aqui dentro”. E nunca 

conseguimos examinar todos aqueles arquivos, nós examinávamos aqueles arquivos com 

um policial presente o tempo inteiro, ele fazia questão de nos mostrar que estava armado e 

nós ficávamos ali dentro atendendo a população.  

Porque como ficou uma história de achar que a população, as pessoas ali, quem 

procurava o IML atrás dos seus parentes, dos seus desaparecidos, era encaminhado para 
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nós, porque nós ficávamos fazendo esse serviço lá dentro. Nós não conseguíamos terminar 

essa pesquisa e eu acho que nós tínhamos que tentar ver como é que a gente podia levar 

isso à frente.  

E também lembrar do Caco Barcellos, que o Caco fez essa matéria. A abertura da 

vala foi acertada para que o Globo Repórter para que saísse naquela semana, a Globo se 

deu conta que era uma véspera ou era o dia 7 de setembro, proibiu a matéria; então à única 

pessoa que tinha a investigação da vala era o Caco e esse vídeo só foi ao ar em 1995, depois 

quando se discutia a Lei 9140, que uma parte desse vídeo vocês passaram hoje.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Adriano.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (ininteligível).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria dar, Rogério 

Sottili, senta aqui ao meu lado, por favor. Só queria falar uma coisa. Hoje o Ivan Seixas, 

principalmente aos companheiros de Perus que vieram aqui assistir. Hoje o Ivan Seixas ia 

contar tudo sobre a vala comum de Vila Formosa. Infelizmente ele não contou.  

Ele só contou do velório, a vala comum será em um outro capítulo, porque hoje, 

embora ele tenha se preparado, contou de um jeito que ninguém entendeu, foi tão rápido. E 

outra coisa, vocês viram no caso do PC Farias, eram os dois legistas, o Munhoz e o Badan, 

ninguém entendeu nada, o julgamento não tem culpado, não tem suspeito, não tem nada. 

Viva os legistas brasileiros.  

Com a palavra Rogério Sotilli.  
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O SR. ROGÉRIO SOTILLI – Obrigado, Adriano. Bom, gente, já vou antes de 

falar, vou me desculpar mesmo, inclusive particularmente ao Paulo, que vai falar depois de 

mim, mas vou ter que sair correndo, porque uma audiência comigo começou a quatro 

minutos, então tenho que sair correndo mesmo, porque é uma audiência importante com 

movimento de idosos.  

Mas eu acho que a minha fala é a menos importante aqui, as importantes são os 

depoimentos, mas eu queria falar para vocês dá impressão desse momento que nós estamos 

vivendo no Brasil e em particular em São Paulo. Em que pese todas a dificuldade e a 

imensa dificuldade que o movimento tem encontrado nessa luta e eu acho que o Brasil está 

vivendo um momento ímpar, um momento muito importante com a proliferação de 

Comissões da Verdade, com a Comissão da Anistia varrendo esse país, trazendo à tona 

processos importantes, como o Movimento por Direito à Memória e Verdade. 

Eu quero cumprimentar o Paulo Abrão, pelo trabalho fantástico, histórico que ele 

vem fazendo. E eu acho que estamos vivendo o Brasil, eu sou muito otimista, o Brasil está 

vivendo um momento que ele nunca viveu. É evidente que isso não nasceu agora, que isso 

da luta da Tereza em São Paulo, da Luiza Erundina em 1988, possibilita essa oportunidade 

de a gente avançar, a luta dos familiares como um todo e de alguns gestores 

comprometidos. 

Se a gente parar para pensar, também é evidente que isso é muito pouco diante do 

que nós gostaríamos e poderíamos fazer, mas nunca avançamos tanto como estamos 

avançando agora. Estamos longe para conseguir, mas se a gente não aproveitar esse 

momento que nós estamos, que a gente está vivendo, nós também atrasaremos muito mais 

ainda esse processo de conquista. 

E queria dizer que, particularmente, na cidade de São Paulo também é um momento 

único. Mesmo que nós vivemos aquele momento importante de 1990, na administração da 

Luiza Erundina, quando nós abrimos a Vala de Perus, nós estamos vivendo, em São Paulo, 

uma situação que talvez seja ímpar. É um momento que está vivendo, que está acontecendo 

muitas Comissões da Verdade, que assim que começar a dialogar. O Adriano está fazendo 

um trabalho fantástico em termos de direitos humanos de modo geral, mas no que diz 

respeito à questão dos mortos e desaparecidos políticos é ímpar. 
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Nós precisamos capitalizar isso. A Juliana está à frente da Comissão da Verdade 

Municipal. A OAB construiu a Comissão da Verdade, o Sindicato do Jornalismo também; 

pela primeira vez, nós temos direitos humanos, na Prefeitura de São Paulo, sendo tratados 

como política pública e pela primeira vez, vamos assumir a possibilidade de construir a 

Comissão da Verdade Municipal que vai permitir dialogar com todos esses trabalhos que 

estão sendo desenvolvidos. 

Então, no momento, eu sou muito otimista por tudo isso que está acontecendo. No 

que diz respeito à nossa atuação, da Prefeitura Municipal de São Paulo, nós estamos 

construindo um espaço muito importante junto com familiares e com o movimento. Nós 

assinamos uma carta de intenções, um protocolo de intenções, com a participação dos 

familiares, com a participação do Ministério Público, com a participação do Adriano Diogo 

da Comissão da Verdade, do Ivan, com a participação da Secretaria dos Direitos Humanos 

do governo federal e com a Comissão da Verdade do governo federa, onde nós assumimos 

praticamente três eixos em que nós vamos pautar a nossa agenda nesse momento. 

No primeiro ano, o primeiro eixo é somarmos esforços no sentido da identificação 

dos restos mortais. Tudo que for preciso fazer e construirmos nessa Comissão, nós vamos 

fazer na busca da identificação. O segundo eixo é a questão dos logradouros, que muito foi 

falada aqui, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma avalanche de memoriais nessa 

cidade, para que seja frisado que aqui aconteceu isso. Nós vamos contar a história que 

nunca foi contada com essa simbologia de construir memoriais, de mudar nomes de ruas, 

mudar nomes de praças, fazer tudo que precisar ser feito para valorizar e promover os 

direitos humanos como nunca foi feito. 

E nós vamos trabalhar com educação e direitos humanos também. Nós estamos 

discutindo com o secretário Callegari, os currículos sejam trabalhados nessa questão, na 

educação não formal também. Eventos de cultura de direitos humanos, que aquilo seja 

muito vivo, nós precisamos aproveitar isso. Tenho certeza que não será suficiente.  

Daqui quatro anos nós poderemos dizer que estamos vivendo na cidade de São 

Paulo um novo momento e que ficou alguma coisa que jamais desaparecerá. Não será 

enterrado como foi à vala comum de Perus. Nós vamos deixar na cidade de São Paulo um 

legado para dizer que a história andou, a história andou para frente. Esse é o nosso 

compromisso.  
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Sobre Perus imediatamente, nós queremos dizer que vamos trabalhar para reforma 

imediata do Araçá. Tem uma discussão de tentar fazer uma reforma paisagística também no 

Araçá, mas fundamentalmente na questão de Perus, vamos trabalhar com Memorial. Já 

discutimos com Ricardo Ohtake que fez aquele primeiro monumento para que ele pense um 

outro monumento e para isso nós vamos proporcionar um encontro com familiares para 

discutir perspectivas, simbologias, para que o Ricardo possa começar a criar em cima dessa 

simbologia, desses símbolos que os familiares têm para trazer. Mas nós vamos trabalhar 

também com o memorial da Vila Formosa e outros tantos também.  

Enfim, eu quero dizer para vocês que esse momento é ímpar, mas se, sobretudo nós 

não tivermos a inteligência e a capacidade política de entender esse momento que a gente 

está passando e somarmos esforços, nós temos que ver isso de uma forma republicana, 

suprapartidária. Nós temos que ver isso e unirmos esforços, passar por cima de 

divergências, divisões e saber onde que a gente pode somar. Nós não podemos ultrapassar 

esse momento.  

Então, é dessa forma que nós queremos trabalhar. Vamos construir pactos, vamos 

trazer o governo federal, vamos trazer a sociedade civil, através do movimento de 

familiares, do Ministério Público, da sociedade civil como um todo, a universidade, unir 

várias Comissões da Verdade e vamos juntos construir pactos que possam dizer, “Olha, nós 

vamos avançar”, esse é o momento, gente. 

Então, queria deixar esse recado e que a Secretaria de Direitos Humanos vai estar 

engajadíssima, nesse espírito de pacto e de soma de esforços porque acredita nesse 

momento que está vivendo.  

Esse era o recado que eu queria deixar para vocês e dizer muito obrigado por esse 

momento que nós estamos vivendo. Estou à disposição e vou ter que sair na corrida.  

Obrigado, Adriano Diogo, e parabéns pelo trabalho, deputado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, para concluir, 

felizmente no meu entender, o Ministro Paulo Abrão está aqui em São Paulo tratando da 

questão dos imigrantes, da imigração, dos haitianos, ele está no meio do seminário, ele veio 

para cá para se aproximar mais dessa questão de Perus, das ossadas de Vila Formosa, e eu 
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acho que tem duas pessoas hoje no governo federal que têm condições e sensibilidade para 

tratar desse assunto.  

Obrigado mesmo, mas você vai contar o resto da história, você contou só pela 

metade. Então, são duas pessoas com sinceridade, Rosa Cardoso e Paulo Abrão. Então, 

ministro Paulo Abrão, em que pese toda a dificuldade da Comissão da Verdade, em que 

pese o trabalho da Comissão da Anistia, nós temos uma esperança muito grande, que sua 

vinda a São Paulo hoje, e que tenha a oportunidade de acompanhar essa audiência pública 

sobre as ossadas, alguma coisa vai acontecer e pode acontecer.  

Com a palavra, Paulo Abrão.  

 

 

O SR. PAULO ABRÃO – Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Adriano Diogo 

pelo convite também e a oportunidade de estar aqui com todos nesse momento tão 

relevante.  

Eu queria registrar, depois de ter ouvido tantas falas importantes e assinar embaixo 

de boa parte delas, concordar que devemos dar continuidade a esse processo que não pode 

ser interrompido ainda mais em um ambiente que ao meu juízo é o ambiente atual, esse 

tempo ótimo pela memória do Brasil, pela primeira vez está havendo receptividade, pelo 

menos os obstáculos mais mesquinhos, que anteriormente existiam. Que impediam a 

discussão do assunto, estão sendo superados.  

Então, isso tem facilitado o avanço em várias searas. Eu acho que a questão da vala 

clandestina de Perus tem duas lições que precisam ser exploradas. A primeira lição é que o 

Brasil ao longo do tempo teve muitas Comissões da Verdade e talvez nós não nos déssemos 

conta disso. Até porque a denominação na época não era essa. Essa é uma terminologia que 

vem surgindo nos tratados internacionais posteriormente, mas eu considero que a CPI da 

Vala de Perus aqui; a CPI do caso Mãos Amarradas da Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul; aquela Comissão especial que funcionou dentro da Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados logo após a Constituição de 1988 que veio gerar a Lei 

9140, o próprio Brasil Nunca Mais.  

Essas quatro iniciativas foram a Comissão da Verdade. O que caracteriza uma 

Comissão da Verdade é a sua finalidade de enfrentar um legado autoritário e permitir a 
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acessibilidade de informações que tiveram obstáculos, durante um processo de 

autoritarismo e de esconder. E isso, de algum modo, foram trabalhos que produziram a 

verdade ao longo do tempo no Brasil. e foram trabalhos que foram feitos ou pela própria 

sociedade civil como é o caso do Brasil Nunca Mais, como é no caso do Dossiê de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos, ou pela via institucional como é o caso da CPI, aqui 

em São Paulo ou da CPI da Assembleia Legislativa ou da Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos, dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.  

São todas experiências de Comissões de Verdade. Eu me preocupo mais com a 

substância do que com a forma, do que com a denominação, e elas substancialmente foram 

Comissões da Verdade. Assim como eu acho que o trabalho da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos e o trabalho da Comissão de Anistia, ela também tem escopos, tem esferas 

de produção da verdade além da produção de reparação.  

Do mesmo modo que não existe reparação sem justiça, não existe reparação sem 

verdade. Então, só foi possível reparar aquilo que o Estado reconheceu como 

responsabilidade dele. Então, aquilo se tornou uma verdade oficial, o relatório, o livro de 

Direito à Verdade e à Memória, as decisões que a Anistia toma e a recíproca é verdadeira, 

não existe verdade sem reparação.  

Tudo que a Comissão da Verdade fizer, de algum modo, também implica em algum 

nível de reparação, seja na sua dimensão subjetiva, seja na sua feição de reconhecimento às 

vítimas, seja na sua feição de homenagem, seja na sua feição de escuta pública nos 

processos das audiências. E agora essas tantas comissões, os comitês, as comissões, apesar 

de tudo, na história crítica já não fala de atraso. A história é mais complexa do que a 

linearidade do tempo. 

Apesar de tudo, o Brasil vive uma experiência inédita, que nenhum outro país viveu, 

que é o funcionamento de três comissões federais para tratar o legado do passado de forma 

concomitante. De três comissões: Comissão de Mortos, Comissão de Anistia, Comissão da 

Verdade. Isso na esfera federal, fora as outras. Esse, essa nossa experiência trará resultados 

efetivos.  

Essa é a primeira observação que eu acho importante ser feita, porque é para a gente 

fugir um pouco do senso comum, do estancamento das discussões, como se elas não se 

cruzassem. Eu acho que há uma indissociabilidade entre verdade e justiça, memória e 
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reparação. Há uma indissociabilidade. Os quatro elementos têm que acontecer sem eles, 

sempre ficará faltando alguma coisa. 

A segunda observação é como esse caso da vala clandestina de Perus, ele aponta na 

cara do Estado uma deficiência estrutural e organizacional do nosso sistema de justiça. O 

fato de nós não termos constituído uma expertise, uma carreira de Estado de antropólogos e 

arqueólogos forenses demonstra um vácuo, uma lacuna no Estado de Direito brasileiro, 

porque, e veja que o Estado já poderia ter tido essa aprendizagem com as denúncias que 

vieram à tona com o episódio da vala clandestina de Perus.  

Como todos nós aqui estamos nessa luta, primeiro porque reconhecemos o direito 

das vítimas, segundo porque nos preocupamos com o futuro e queremos apontar 

recomendações para que as coisas não se repitam e suprir deficiências que ainda são reflexo 

de 21 anos de ditadura, me parece absolutamente impensável que a gente não tenha criado 

ainda uma estrutura formal em arqueologia e antropologia forense, porque essa deficiência 

estrutural do Estado tem impedido novos avanços também. 

O relatório que a Equipe de Antropologia e Arqueologia Forense Argentina 

novamente fez nessa, nesse último trabalho ele é muito, é uma denúncia, praticamente uma 

denúncia de como as coisas não foram feitas adequadamente. E acho que essa estrutura tem 

que ser uma estrutura que englobe uma perspectiva de direitos humanos, porque são muitas 

as circunstâncias onde as pessoas, onde há no trabalho do Sistema de Justiça a dificuldade 

de identificação de vítimas.  

E isso pode ser dado em situações mais catastróficas, quando acontecem catástrofes 

naturais, quando acontecem inundações, terremotos, situações climáticas, como acontecem 

no Rio de Janeiro, que fica a dificuldade de encontrar corpos. O Estado tem que estudar 

uma unidade de antropologia, arqueologia forense.  

Então, eu acho que essa lição tem que ficar colocada como uma lição para o futuro. 

Quando a gente fala Estado, não é só Estado federal. Até porque a questão da segurança ela 

constitucionalmente é de competência estadual. Então, instrumentalizar com equipamentos 

públicos de tecnologia extintas delegacias de investigação, de apuração, ela é um 

aparelhamento que o Estado brasileiro merece ter e precisa ter.  

Então, essas duas coisas me parecem muito estruturantes para o nosso debate em 

torno da vala clandestina de Perus.  
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Eu para finalizar fico muito satisfeito de a Comissão de Anistia ter ajudado de 

algum modo nesse trabalho mais recente, dando continuidade ao esforço, que tantas pessoas 

no passado tem feito, com a publicação desse livro, em parceria com o instituto Macuco, 

deixando registrado, dando acesso à geração de hoje ao trabalho que as pessoas fizeram no 

passado.  

Isso é um exercício de memória e nos colocamos à disposição, deputado, para o que 

for necessário, para que eventualmente, se houver alguma demanda específica nossa, que a 

gente possa colaborar também. Meus parabéns pela audiência e parabéns a todos que, ao 

longo do tempo, nos permitiram conhecer e denunciar essa situação.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só tenho que agradecer à 

Suzana que veio de Porto Alegre; o deputado Carlos Giannazi, que propôs essa sessão; 

ministro Paulo Abrão ter se deslocado de Brasília. Ele chegou ontem à noite de viagem, 

veio direto para cá; e o Rogério Sottili; e Amelinha, Ivan, todo mundo; Tereza Lajolo, que 

está há tantos anos nisso.  

E a Juliana Cardoso, você quer fazer uma saudação? 

 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO – Na verdade, eu estava aqui falando com a 

Tereza, porque eu me lembro que eu fui em uma reunião e estava inclusive a ministra de 

Direitos Humanos e aí foi falado em algum momento que ia ter, foi feito um convênio com 

uma organização, uma ONG, que iria puxar novamente essa questão das ossadas de Perus.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi a Abap. Associação que, 

a Suzana esclarece.  
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A SRA. SUZANA LISBÔA – A Associação Brasileira dos Anistiados Políticos fez 

para nós o que os governos não fizeram, que foi nos oferecer recursos para examinar as 

ossadas. Foram eles que fizeram este exame das 21 ossadas, que foi aqui colocado. Eles se 

dispuseram a pagar o DNA para nós, que o governo também nunca fez nenhum dos 

governos fizeram. E vão fazer agora, em como o que eles atestaram foi que tudo tinha 

virado um lixo no trabalho anterior, eles têm que começar do zero e dar continuidade a isso. 

Mas é a Abap - Associação Brasileira dos Anistiados Políticos - que está fazendo. 

Não é governo federal, nem estadual nem municipal.  

 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO – Não, porque também na mesma reunião, eu 

tinha, algum familiar comentou, acho que foi até a Amelinha, que onde estão as ossadas 

que foram achadas, elas estavam em uma sala, ainda muito precária e que precisavam ser 

retiradas rapidamente ou organizadas rapidamente para não se perder todo o trabalho que 

foi feito. 

Então, eu estou querendo um pouco mais de esclarecimento, porque é de todos, é de 

duas. Porque até teria que a gente começar a organizar se for da própria Prefeitura, 

organizar e intensificar até pela própria Comissão Estadual e Municipal, Comissão de 

Direitos Humanos, para poder sair desse processo que está lá, senão vamos perder um 

trabalho que foi feito e parado no meio.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde, Amelinha Teles. Juliana e para demais 

pessoas, é o seguinte, as ossadas da Vala de Perus, elas de uma certa forma, retirando 

aquelas que foram identificadas na época da Luiza Erundina, elas ficaram abandonadas. 

Abandonadas pela Unicamp, abandonadas e pela USP na pessoa do Dr. Daniel Munhoz.  

O Ministério Público Federal, a partir do momento que nos vem dar o apoio e que 

faz a intervenção, consegue identificar o Flávio de Carvalho Molina, que é lá da Vala de 

Perus, e o Luiz José da Cunha, que é o Crioul, que é de uma sepultura individual e ainda o 

Espanhol, que é o Miguel Sabat Nuet.  
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Então, na verdade o Ministério Público Federal, graças aos seus esforços nos temos 

que identificação desses três. Fora isto, todo o trabalho que nós achávamos que tinha sido 

feito pela Unicamp e pela USP, não foi, esse trabalho não foi feito e ao mesmo tempo a 

forma como colocaram as ossadas no columbário do Araçá, principalmente as que estão na 

parte de cima, tem goteiras no telhado e, portanto elas estão mergulhadas em água, o que 

aumenta os fungos e ainda impede, vai criando problemas para identificação via DNA. 

Porque o DNA passa a ser consumido pelos fungos.  

Então, essa é a nossa realidade hoje. E a EAAF, que é a Equipe Argentina de 

Antropologia Forense, ela não teria nem condições, ela teria que fazer, refazer sua própria 

equipe para poder dar conta de novo dessas mil e tantas ossadas. Que teria começar de lavar 

essas ossadas, tirar terra, tirar larva, secar essas ossadas, recompor esses fragmentos ósseos, 

porque tem crânios, que o Dr. Palhares e o Dr. Daniel Munhoz falavam que não tinha mais 

crânio aquele esqueleto, na verdade aquele esqueleto foi fragmentado.  

Não sei se quem viu aqui as fotos, viu que a equipe forense tem técnica de recompor 

esses ossinhos e formar de novo o crânio. Isso faz diferença para você identificar uma série 

de dados antropométricos, antropológicos, como sexo, raça, etnia, a própria idade e tudo 

mais. Então, a antropologia forense o que ela combinou com a gente foi de fazer um plano 

de trabalho.  

Agora, se o governo, inclusive o governo municipal, estadual, federal, não 

assumirem, a equipe não tem condições nem a Abap, porque o dinheiro que a Abap que é a 

Associação Brasileira de Anistiados Políticos é uma ONG, uma entidade da sociedade civil, 

não é do Estado, ela fez essa doação, mas é pequena, o volume é pequeno para tamanho 

volume de trabalho que tem que ser enfrentado, que tem que ser recuperado.  

Então, o que nós pedimos e tanto a Abap, como a EAAF concordaram é de pelo 

menos fazer um curso de capacitação, introduzir aqui no Brasil; o Brasil com essa potência 

que está crescendo, desenvolvendo, que tenha pelo menos uma equipe de antropologia 

forense, como tem em outros países da América Latina. É isso que a EAAF se propõe. 

Porque jamais ela conseguiria fazer esse trabalho, até foi feito previsões que são três, 

quatro, cinco anos para fazer tudo isso. Então, é nesse pé que as coisas estão.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Então, agradeço a 

todos.  

Tereza Lajolo.  

 

 

A SRA. TEREZA LAJOLO – Eu quero fazer um convite. No dia 21 de junho, a 

Comissão da Verdade estadual vai receber o convite, mas todos que estão aqui eu quero 

convidar. No dia 21 de junho lá na Câmara Municipal às 19h30, vai haver o lançamento do 

livro da 1ª Comissão da Verdade que foi no ano passado.  

O livro vai ser lançado e ao mesmo tempo vai ser entregue, inclusive para a 

Comissão da Verdade Estadual das propostas que eles elaboraram, os vereadores. Era isso. 

Dia 21 de junho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carla Borges, da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos.  

 

 

A SRA. CARLA BORGES – Só rapidamente para trazer uma atualização sobre o 

cemitério de Araçá, que foi a questão agora, assim que a gente soube dessa denúncia, até 

antes mesmo do resultado da Equipe de Antropologia Forense da Argentina, nós fizemos 

uma visita para verificar as condições mesmo do Araçá.  

Estava sujo, molhado, com muita grama. Imediatamente, uma limpeza já foi feita, 

então, o local já está em melhores condições, o telhado já não permite mais novas 

infiltrações, mas já está programado já uma reforma mais estrutural para impermeabilizar 

todos os columbários.  

No lado oposto onde os columbários estão vazios, secos e já estão 

impermeabilizados, a gente avaliou com os familiares nessa Comissão, que o secretário 

Rogério mencionou, foi avaliado que seria ideal mudar os columbários de lado para a gente 

poder fazer também uma impermeabilização também do lado onde estão essas ossadas 

atualmente. Então, estava marcado para o dia 27 e 28 já desse mês essa alteração.  
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Então, as providências que estão ao alcance da Prefeitura estão sendo tomadas já. E 

claro, está aberto, se alguém quiser acompanhar, dia 27 e 28 já vai ser feita essa alteração e 

a reforma já está encaminhada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Carla. Excelente. 

Podemos então ir para os finalmente, agradecendo a presença de todos 

principalmente dos companheiros lá de Perus, que vieram acompanhar essa sessão.  

A sessão está encerrada. Obrigado. (Palmas.) 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

20/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 43ª Audiência Pública, 

Auditório Teotônio Vilela, 20 de maio de 2013, instalação da 43ª Audiência Pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 20 de maio de 2013 na 

Assembleia Legislativa para discutir a situação das ossadas da Vala de Perus.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público.  

Inicialmente, a gente vai introduzir o assunto aberto nessa reunião trazendo um 

pequeno vídeo documentário da época produzido pelo Caco Barcellos sobre a Vala de 

Perus. E aí nós daremos início ao nosso trabalho.  

Então, uma pequena retrospectiva com esse vídeo e depois a Vivian vai fazer a 

leitura do memorial da vala.  

Com a palavra, a Vivian.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Com a palavra, Caco Barcellos. 

 

 

*      *      *       

É FEITA A EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

*      *      *       

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente vai apresentar agora um histórico. Eu sou a 

Vivian Mendes, sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 
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Paiva. E a gente vai apresentar um histórico aqui, um pequeno resumo, sobre a vala 

Clandestina de Perus desde a sua abertura.  

"Encontraram um desaparecido é honrá-lo, dar-lhe um lugar na memória. A palavra 

'desaparecido' esconde quatro atos: o sequestro, a tortura, o assassinato e o 

desaparecimento. Porque sabemos que não estão desaparecidos. Sabemos que estão 

mortos". Essa frase é de Juan Gelman de 82 anos, um poeta Argentino que tem um filho 

desaparecido, Marcelo, cujos restos mortais foram encontrados depois de 13 anos de busca, 

e a nora, Maria Cláudia, grávida de oito meses também foi desaparecida, ambos vítimas da 

Ditadura Militar na Argentina. Os familiares, quase solitários, não deixaram de manifestar 

sua luta e realizar ações de busca de informações dos paradeiros dos seus parentes 

desaparecidos. "Nós precisamos continuar lutando, ainda que as formas de luta sejam 

limitadas", estava convencida dona Hebe Vannucchi, mãe do jovem militante assassinado 

no DOI-CODI em São Paulo em 1973, Alexandre Vannucchi Leme.   

A descoberta da Vala de Perus faz parte da incansável busca dos familiares por seus 

parentes. Nas idas aos cemitérios, ouviram dos funcionários do Cemitério Dom Bosco, 

situado no bairro de Perus, notícias de que militantes políticos assassinados eram enterrados 

com nomes falsos. Os policiais que traziam seus corpos referiam-se a eles como sendo 

terroristas, estratagema usado para encobrir as suspeitas sobre cadáveres com marcas 

visíveis de tortura.  

Souberam também que muitas ossadas foram exumadas e colocadas de forma 

clandestina em uma vala comum nos anos de 1975 e 1976. Em razão da vigência da 

Ditadura e da repressão política, nada pode ser feito na época.  

Gilberto Molina, irmão do preso político assassinado, Flávio de Carvalho Molina, 

em 1979, quando tentou transladar dos restos mortais de Flávio, ouviu rumores de que eles 

teriam sido jogados em uma vala do Cemitério de Perus. 

Em 1990, Caco Barcellos, repórter da Rede Globo, fazia uma investigação na região 

de Perus sobre assassinatos praticados por policiais quando descobriu a localização da vala 

no cemitério e solicitou para a então Prefeita de São Paulo Luiza Erundina, a abertura da 

vala clandestina.  
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A Prefeita atendeu o pedido. A vala foi aberta em quatro de setembro de 1990 e foi 

criada a Comissão Especial de Acompanhamento da Investigação das Ossadas da vala 

Comum do Cemitério Dom Bosco pela Prefeita.  

No mesmo período, na Câmara Municipal de São Paulo, foi criada a CPI que ficou 

conhecida como a CPI dos Desaparecidos Políticos. De imediato, iniciou-se a investigação 

em busca dos seis desaparecidos políticos que os familiares tinham quase certeza de 

estariam na vala clandestina.  

Mais tarde, a Comissão Especial fez instalações no Cemitério de Vila Formosa, em 

13 de novembro de 1990, no Cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo. E na 

região do Araguaia, os familiares foram em busca dos restos mortais de guerrilheiros 

também desaparecidos também nesse período.  

Aqui, a gente tem duas fotos (se a Amelinha quiser me ajudar aqui). Aqui em cima é 

um cruzeiro, não é, Amelinha, que fica lá no Cemitério de Perus?  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Aqui é onde foi aberta a 

Vala de Perus, aqui próximo. E aqui embaixo é a Vala de Perus aberta já sendo colocadas 

as ossadas dentro de sacos plásticos.  

Todas essas fotos são da Vala de Perus.  

Aí, é uma reunião na Prefeitura com, na verdade, aqui está o Luis Fondebrider que é 

o integrante da Equipe Argentina de Antropologia Forense, a Luiza Erundina. E ali já era... 

Foi o nosso primeiro pedido dos familiares para que a equipe de antropologia forense 

fizesse todo o trabalho de investigação e identificação.  Infelizmente, não tivemos êxito em 

1990 e ficou por conta da Unicamp e da USP.  

Aqui em baixo é um memorial, um monumento, algo que foi colocado em cima da 

vala para que a gente sempre, para que toda a população lembrasse que ali foram enterrados 

os presos políticos e demais pessoas que a Ditadura não considerou como seres humanos, 

considerou como indigentes e jogou nessa vala comum.  

Aqui são seis desaparecidos que a gente tinha quase toda certeza de que estavam na 

Vala de Perus, que é o Frederico Eduardo Mayr, que é o Flávio de Carvalho Molina, que é 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



4 
 

o Denis e Dimas Casemiro – são dois irmãos – o Francisco José de Oliveira e o Grenaldo 

de Jesus da Silva.   

Da Vala de Perus, esses três primeiros aqui foram identificados até os dias de hoje, 

que é o Frederico, o Flávio de Carvalho Molina e o Denis.  

O Hiroaki Torigoe a gente sempre achava que ele tinha sido enterrado em uma 

sepultura individual. Mas nós tentamos fazer a identificação, buscar os restos mortais do 

Hiroaki Torigoe e não conseguimos e hoje nós temos dúvidas se ele não estaria na Vala de 

Perus, dentro das ossadas da Vala de Perus. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Só para esclarecer, os familiares têm convicção de 

que essas pessoas estão na vala pelos próprios documentos, os livros do cemitério. Nessas 

pesquisas, nessas investigações feitas nos livros do cemitério, chegou-se à conclusão de 

que, certamente, esses restos mortais estão lá, ainda que a gente ainda não tenha conseguido 

identificar todos. 

No Cemitério do Campo Grande, que é na Zona Sul de São Paulo, foram 

localizados o Manuel Lisboa de Moura e o Manoel Bezerra dos Santos, identificados pelos 

familiares e, também, através dos livros de registros do cemitério e dos pertences que 

estavam na sepultura, eles puderam ser identificados. 

Todas essas ossadas passaram a fazer parte daquilo que se chamou vala de Peru. 

Depois da abertura da vala, todas as identificações depois acabaram sendo identificadas 

dessa forma.  

A partir de dezembro de 1990, as ossadas localizadas em Perus ficaram sob a 

responsabilidade da Unicamp, através de um convênio firmado com a Prefeitura. 

Imediatamente, foram identificados os restos mortais de Denis Casemiro e Frederico 

Eduardo Mayr, que a Amelinha citou anteriormente.  

Localizados fora da vala, em sepulturas individuais, também pela Unicamp, a gente 

localizou a Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, o Antônio Carlos Bicalho Lana e o 

Herbert José Gomes Goulart. 

Com o fim do mandato da Prefeita Luiza Erundina em 1993, as ossadas são 

abandonadas na Unicamp e ficam em situação de deterioração. Em 1996, através de 
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denúncia feita pelo Jornal O Globo, foi localizada também a ossada de Maria Lúcia Petit da 

Silva, encontrada na região do Araguaia pelos familiares e foi identificada também na 

Unicamp. 

Através da grande pressão e mobilização dos familiares, conseguiu-se junto ao 

Governador da época, o acesso aos arquivos do IML em 1990 e posteriormente o do antigo 

DOPS em 1992.  

Em 1999, houve a intervenção do Ministério Público Federal, que abriu o Inquérito 

de Apuração do Abandono do Trabalho com as Ossadas de Perus. Em 2001, as ossadas são 

enviadas para o columbário do Cemitério do Araçá, onde ficaram sob a responsabilidade do 

IML e do Instituto Oscar Freire da USP, sob a direção de Daniel Munhoz, que é onde as 

ossadas estão até hoje, no columbário do Cemitério do Araçá.  

Por iniciativa do Ministério Público Federal foram identificados os restos mortais de 

Flávio de Carvalho Molina em 2005 e Luís José da Cunha, conhecido como 'Crioulo' em 

2006, esse e último localizado também em uma sepultura individual em Perus, enquanto 

que o Flávio Molina foi identificado na vala comum.   

A partir de 2006, o Ministério Público Federal entrou com uma Ação Civil Pública 

de responsabilização pela demora na identificação das ossadas.  

Em 2012, a Associação Brasileira de Anistiados Político (ABAP) procurou a 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos para oferecer a doação de uma verba 

para auxiliar na identificação nas ossadas. Os familiares solicitaram a mediação do 

Ministério Público Federal e decidiram contratar a Equipe Argentina de Odontologia 

Forense, a EAAP, para avaliar as condições das ossadas e propor um plano para prosseguir 

os trabalhos. As antropólogas argentinas Patrícia Bernardi, Neli da Alejandra Ibanez e 

Mariana Alejandra Seguro realizaram árduo trabalho durante 15 dias e apresentaram o 

resultado no dia 19 de abril desse ano.  

O trabalho realizado pela equipe teve como universo 21 caixas com restos mortais 

que haviam sido selecionados por Daniel Munhoz da USP a partir de registros feitos por 

Badan Palhares da Unicamp, como possíveis de pertencer a Hiroaki Torigoe. As 21 caixas 

foram exumadas. Foi realizada a análise antropológica dos restos mortais, feita a 

reavaliação da documentação correspondente ao processo de investigação do caso com foco 

nos dados perimortem, ou seja, os dados antes da morte e perimortem, as lesões que 
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acontecera há cerca do período do assassinato de Hiroaki Torigoe e as fichas de análise 

produzidas pela Unicamp e dos critérios utilizados pela USP para a seleção dessas 21 

caixas. Então, eles olharam todos esses processos e as fichas que foram realizadas e as 

próprias ossadas, nesse universo de 21 caixas.  

Nessas fotos aqui, uma foto interna do columbário, e aqui eles abrindo os nichos 

onde ficam várias caixas e retirando as caixas que tinham sido identificadas pela Unicamp e 

foram selecionadas pela USP como possíveis de serem de Hiroaki Torigoe.  

Aqui, já são algumas fotos do próprio trabalho. Algumas ossadas estavam péssimas 

condições de conversação. Foi essa a conclusão que as argentinas chegaram. "Umidade e 

muitos fungos, o que danifica as ossadas", elas explicaram, "e dificulta e mesmo 

impossibilita a extração de DNA em longo prazo", porque os fungos vão se proliferando e 

acabam se alimentando do que tem de orgânico naquelas ossadas e dificultam e até mesmo 

impossibilitam a avaliação de DNA.  

Aqui, as ossadas com fungo que elas limparam. Aqui o processo de limpeza. 

Falaram que algumas ossadas tinham terra. Acredita-se que ossadas nem foram lavadas em 

momento algum na época desde a época da abertura da ossada da vala comum. E algumas, 

principalmente, as que estavam na parte superior do columbário – que é onde tinham 

infiltração – tinham sido afetadas por umidade e proliferação de fungos.  

Elas concluíram também que a metodologia utilizada pelas equipes da Unicamp e 

da USP para identificação das ossadas foi considerada equivocada e ultrapassada. "Ainda 

que boa parte das medições e catalogação dos órgãos estejam corretas, ela se restringiu 

principalmente aos crânios e, na maioria, elas eram inconclusivas. Não há indícios de 

tentativa de identificação de altura, lateralidade ou de traços étnico-raciais, sequer de sexo 

dos restos mortais, sendo que, segundo a equipe argentina, já havia protocolos 

internacionais que possibilitavam essa avaliação a partir de 1990. Porque foi um 

questionamento feito diversas vezes porque em 1990 ainda não havia a avaliação de DNA, 

mas elas explicaram que havia protocolos internacionais que permitiam o avanço da 

identificação das ossadas nesses dados antropométricos.  

Aqui tem algumas fotos da avaliação dos traços étnico-raciais pelo crânio, de sexo 

pela bacia, e de lateralidade e altura, medindo os ossos das ossadas. Aqui, foi um processo 
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de reconstrução de um crânio. Aqui como o crânio estava dentro das caixas. E aqui elas 

reconstruíram depois e como ficou.  

Também, elas fizeram esse trabalho de reconstrução da arcada dentária porque 

disseram que isso era muito importante e não foi feito na época. Os dentes estavam soltos 

dentro das caixas e elas reconstruíram o crânio para avançar na identificação por arcada 

dentária.  

Aqui é o processo delas reconstruído os ossos fraturados. E uma conclusão final foi 

que nas 21 caixas havia, na verdade, ossos referentes a 22 pessoas, pois em uma das caixas 

havia restos mortais de duas pessoas, dois mortos.  

Das 22 ossadas, quatro foram excluídas imediatamente por serem do sexo feminino. 

12 por não terem idade compatível ao Hiroaki Torigoe. Três por não terem a altura 

compatível ao Hiroaki, e duas por não terem a arcada dentária correspondente.  Então, 

dessa forma, somente uma das ossadas foi enviada para análise de DNA e, ainda assim, 

poderia ser descartada se fossem aceitos como verdadeiros os dados perimortem de 

Torigoe. Elas tiveram acesso aos dados que foram feitos pelo IML da época, e a partir dessa 

avaliação, por fazer uma avaliação muito conservadora, elas disseram que enviaram essas 

ossadas o DNA. Mas se a gente fosse levar em consideração dos dados perimortem que 

eram disponíveis, nem essa ossada poderia ser considerada como sendo possíveis de ser do 

Torigoe.  

Assim conclui-se que as fichas originais de análise dos restos mortais são pouco 

confiáveis e para dar continuidade à investigação das ossadas é necessário catalogar todas 

as ossadas limpando-as devidamente, recompondo fraturas e dentes, o que demanda novo 

plano de trabalho e aí com as mil e 49 que a gente possui hoje da Vala de Perus.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que, só para 

concluir, a proposta da Equipe de Antropologia Forense Argentina é trazer a possibilidade 

de ter uma capacitação de profissionais aqui no Brasil para que aqui também tenha um 

núcleo de Antropologia Forense como tem em vários países. Tem na Argentina, mas a 

Argentina já fez na Bolívia, no Peru, na Guatemala, em El Salvador, então, que o Brasil 

tenha também Antropologia Forense.   
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos retomar a 

sessão. Então, nós vamos passar agora à organização da mesa. Deixe-me ir lá para o centro. 

Vamos começar direitinho.  

Eu queria convidar inicialmente para vir para a mesa, o Deputado Carlos Giannazi, 

que é o proponente dessa sessão. O Deputado Carlos Giannazi aprovou uma Lei, depois de 

muitos anos de luta aqui dentro, criando o Dia Estadual em Memória dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos.  

Então, essa sessão conjunta da Comissão da Verdade, nós inserimos na pauta que já 

estava prevista a questão da Vala de Perus. É uma sessão conjunta do mandato do Deputado 

Carlos Giannazi que aprovou essa Lei importantíssima no Estado de São Paulo. Então, 

Giannazi, eu vou chamar a composição da mesa. Você pode apresentar o seu importante 

Projeto de Lei.  

Então, vamos compor a mesa com os nossos convidados de hoje. Eu queria compor 

a mesa chamando a Susana Lisboa, que veio de Porto Alegre para essa importante sessão. 

Queria convidar o companheiro Ivan Seixas. Eu queria convidar a Procuradora da 

República, Dra. Eugênia Gonzaga. Queria convidar o Ministro Paulo Abrão, Secretário 

Nacional de Justiça. Depois, eu queria convidar o Secretário Municipal de Direitos 

Humanos do Estado de São Paulo, o Rogério Sotilli para que viesse compor a mesa. Duas 

pessoas muito especiais que começaram todo esse trabalho à época, Tereza Lajolo, 

Vereadora, e o Rui Alencar, a Tereza para vir para a mesa.  A Vereadora Tereza Lajolo e o 

Rui Alencar, que à época era o Superintendente do Serviço Funerário Municipal, um 

companheiro que tem uma história importantíssima, uma contribuição desde aquela época.  

Então, da composição da mesa, só está faltando Paulo Abrão. Chegou a Vereadora 

Juliana Cardoso, que é da Comissão Municipal da Verdade.  

Sem mais delongas, sem mais atrasos, eu queria passar a palavra para o Deputado 

Carlos Giannazi. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Boa tarde a todos e a todas. É um prazer 

enorme estar aqui nesse encontro aqui com vocês. Eu quero saudar todos os presentes, aqui 

todos os membros da mesa, aqui na pessoa do Deputado Adriano Diogo, combativo 

Deputado que é o nosso Presidente da Comissão de Direitos Humanos e também o 

Presidente da Comissão da Verdade. Quero parabenizá-lo aqui pelo grande trabalho que ele 

tem realizado aqui coordenando o trabalho da Comissão da Verdade no Estado de São 

Paulo e dizer que esse é um tema que nos interessa muito. E sempre nos interessou. Desde a 

época, Adriano, que nós éramos Vereadores na Câmara Municipal, eu tive a oportunidade 

de ser Vereador no mesmo momento em duas Legislaturas com o, agora Deputado, mas na 

época, Vereador Adriano Diogo. E lá na Câmara Municipal, nós também naqueles nossos 

dois mandatos, nós apresentamos muitas propostas e debatemos muito essa questão dos 

desaparecidos políticos. Enfim, dos estragos feitos pela Ditadura Civil Militar do Brasil, 

apresentando Projetos de Lei. Inclusive, nós fomos até ousados na época porque nós 

apresentamos projetos dando, homenageando, por exemplo, Carlos Lamarca, nós 

apresentamos um Projeto de Lei dando o nome de uma escola de educação infantil, de uma 

EMEI Lamarca.  

Apresentamos um outro dando o nome de Carlos Marighela para uma escola da 

Zona Sul de São Paulo. Aprovamos um projeto de denominação homenageando o Frei Tito. 

Esse foi aprovado, que era uma CEI – uma creche da Prefeitura – na região da Cidade 

Tiradentes. 

Enfim, nós apresentamos muitos projetos nessa área e fizemos muitos debates. E 

aqui também nós resgatamos um pouco dessa discussão. E nós tivemos para nós uma 

vitória importante que foi não só a aprovação do Projeto de Lei, mas, sobretudo, a sanção 

da Lei 14594 que instituiu o Dia Estadual em Memória dos Desaparecidos Políticos no 

Brasil.  

Então, é uma singela contribuição para esse debate no sentido de resgatar a 

memória, no sentido de resgatar a história do Brasil. Nós fomos ensinados, principalmente, 

nos anos 70, 80 e até 90, através de disciplinas como Educação Moral e Cívica e OSPB nas 

nossas escolas públicas e privadas. Eu me lembro de também que, no ensino universitário, 

até 1993, nós tínhamos também aquela famigerada disciplina ETB, Estudo de Problemas 

Brasileiros, que era uma disciplina que era obrigatória em todos os cursos universitários. 
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Quem cursava medicina tinha EPB, quem fazia Direito, Pedagogia, Filosofia – qualquer 

curso universitário. A função dessas disciplinas era justamente a transmissão da ideologia 

de segurança nacional produzida pela Escola Superior de Guerra. Até hoje, acho que isso 

tem muita força. Acho que a Ditadura Militar trouxe grandes prejuízos para o Brasil, 

sobretudo para essas áreas da educação e da cultura e da formação de toda uma geração que 

primeiramente foi calada através da repressão e do extermínio físico, de torturas, de 

desaparecimentos, de exílios e, depois, através da educação, através de uma reforma 

educacional patrocinada pelo MEC com assessoria da USAID. Não é à toa que nós sempre 

relembramos os convênios lá do MEC, USAID que reorganizaram a educação brasileira 

para preparar as futuras gerações para a passividade, para a submissão e, sobretudo, para 

aceitar o Estado autoritário brasileiro. 

E fizeram isso através dessas disciplinas, através também da mudança do currículo 

de História. E eu conheço profundamente porque eu sou historiador, o meu mestrado e o 

meu doutorado foram feitos nessa área de investigação dos efeitos da Ditadura Militar, 

principalmente na área da educação.  

Então, nós temos justamente um acúmulo muito importante nessa área e procuramos 

dar a nossa contribuição nesse sentido. Por isso que nós apresentamos esse Projeto de Lei 

instituindo esse dia. É uma forma de nós resgatarmos a memória até para que nós não 

tenhamos mais Golpes Militares e para que nós, sobretudo, possamos diminuir a força de 

um Estado que ainda é autoritário no Brasil. E a Ditadura Militar, sem dúvida nenhuma, é 

um exemplo, talvez o mais exemplar nesse sentido, de Estado Autoritário até pela sua 

duração. Nós tivemos outras intervenções militares no Brasil. Tivemos a Ditadura Vargas, 

enfim, e em vários momentos da história nós tivemos o Estado Autoritário, mas a Ditadura 

Militar foi a mais exemplar no sentido de... Pelo tempo da sua duração. Foi de 1964 até 

1985. E ela existiu, sobretudo... Acho que aí o Adriano Diogo está fazendo um trabalho 

importante fazendo também o resgate também da ligação do empresariado paulista. Porque 

para nós não foi uma Ditadura apenas Militar. Foi uma Ditadura de classe. Foi uma 

intervenção de classe social. Para nós é muito claro isso.  

Logicamente que os militares tinham seus interesses na Escola Superior de Guerra, 

tinham ideologia de Segurança Nacional, a luta contra o Comunismo Internacional, a 

Guerra Fria. Mas, sobretudo nós temos aqui a certeza de que o Brasil até 1964 vivia um 
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processo de redemocratização de 1946, após a Era Vargas até 1964, o Brasil avançava com 

as suas lutas populares, com vários setores se organizando no Brasil, com a possibilidade 

das famosas reformas de base que seriam, pelo menos, algumas delas implantadas no Brasil 

– a Reforma Agrária, a Reforma Tributária – e, no entanto, quando as elites dominantes 

perceberam essa possibilidade, elas se uniram aos Militares e efetuaram a intervenção 

militar. Por isso é que nós chamamos de Ditadura Civil Militar. E os danos foram terríveis, 

mas, sobretudo do ponto de vista de pessoas que foram mortas, das pessoas que estão ainda 

desaparecidas. Então, isso tem que ser resgatado. Nós temos que fazer justiça.  

E aqui concluindo, Deputado Adriano Diogo – porque eu quero ouvir as pessoas 

aqui até para que a gente possa aprender mais – eu acho que as comissões da verdade 

instaladas no Brasil têm uma importância fundamental só que nós temos que depois dar um 

passo além. Eu acho que o Brasil tem que caminhar de alguma forma para a punição das 

pessoas que participaram de tortura, das pessoas que estavam de alguma forma vinculadas a 

esse regime sanguinário. Acho que o Brasil tem que fazer justiça porque é vergonhoso. Os 

países da América Latina, praticamente, todos eles já fizeram justiça – prenderam Generais, 

torturadores, alguns foram condenados à prisão perpétua. Mas o Brasil ainda não chegou 

nesse patamar. O Supremo Tribunal Federal prestou um grande desserviço quando julgou a 

Lei da Anistia agora recentemente. Foi um retrocesso para o nosso país. Eu acho que nós 

temos que avançar. Acho que existe ainda possibilidades jurídicas e políticas de que o 

Brasil avance nesse sentido fazendo justiça e punindo todos os torturadores e pessoas 

vinculadas ao Regime Militar.  

Então, era isso que eu gostaria de colocar inicialmente. Quero aqui ouvir as pessoas.  

Muito obrigado, Deputado Adriano Diogo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Giannazi. Ótimo 

que o Deputado Giannazi está aqui com a gente na Comissão. Ele é uma das pessoas mais 

combativas e sérias aqui da Assembleia.  

Juliana, você que está começando o seu caminho, a sua caminhada, venha para a 

mesa aqui sofrer um pouco conosco. Vamos lá, Susana Lisboa. 
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A SRA. SUSANA LISBOA – Boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto muito 

honrada de estar aqui e, de alguma forma, poder contribuir para esse trabalho tão relevante 

que o Adriano está fazendo aqui nessa Assembleia Legislativa.  

Eu tenho acompanhado dentro do possível o que tem acontecido no país nessas 

questões da Comissão da Verdade. E acho que o exemplo que o Ivan, a Amelinha a 

Tatiana, enfim, toda a assessoria tem dado junto ao Adriano para desenvolver esse trabalho 

é emocionante. 

Em relação à Vala de Perus, falar da vala é como se estivesse falando da nossa vida 

toda. Eu saí da clandestinidade perto de 1979, em março de 1979, nós chegamos pela 

primeira vez ao Cemitério de Perus quando eu localizei o corpo do Luiz Eurico e as 

informações da vala para mim elas são meio dispersas. Eu tenho certeza do conhecimento 

que eu tomei da vala pela Fernanda Coelho que está aqui sentadinha quando nós fomos 

organizar o traslado do Flávio Molina e a Fernanda me vem com a informação de que ele 

estava na vala. Mesmo que as informações anteriores da vala existissem, a realidade dela 

para mim foi naquele momento. Isso era 1979.  

Nós só conseguimos apoio para abertura dessa vala em 1990. Inicialmente, foi 

através de Caco Barcellos. Ele que nos procurou com toda a pesquisa que ele tinha feito 

para o Rota 66, ele tinha tido acesso aos arquivos do IML, coisa que nós não tínhamos.  

Nós procuramos o Rui do Serviço Funerário para marcar o dia da abertura da vala e 

não tínhamos ideia da dimensão que ela fosse ter, da dimensão pública que ela teve que foi 

impressionante. Como nós já tínhamos tido em outras circunstâncias, casos que para nós 

eram violentos, como foi à descoberta de Luiz Eurico e de outros que aconteceram depois, 

nós não tínhamos a ideia de que aquela dimensão fosse ser tão grande. Então, 

imediatamente, a Luiza Erundina constituiu uma comissão. O Ivan, a Amelinha e eu 

trabalhamos durante dois anos nessa comissão. Éramos conhecidos como "O Trio Calafrio" 

dentro da Prefeitura de São Paulo. Trio Calafrio. Acho que o trabalho que a gente fez ali, 

tantos anos depois fica até difícil de descrever. Porque nós conhecíamos na época a Equipe 

Argentina de Antropologia Forense. Eles foram trazidos ao Brasil pelo Paulo Sérgio 

Pinheiro do Núcleo de Estudos da Violência. Ele trouxe, na época da abertura da vala, o 

Luiz Fondebrider e o Clyde Snow, que era um canadense e que tinha orientado a formação 
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do grupo argentino. E de imediato, nós pensamos que eles deveriam e poderiam participar 

do trabalho até pelo compromisso político que eles tinham com essa história que nós não 

sentimos na Unicamp. Mas o Badan Palhares não aceitou. Ele disse que ou ele fazia tudo, 

ou não fazia nada. Então, e eles participarem junto ele não aceitaria.  

A partir dali começou um longo e tenebroso, uma longa e tenebrosa relação nossa 

com essa história porque o Badan Palhares foi ao Araguaia, trouxe a ossada da Maria Lúcia 

Petit. Quando ele parou em Brasília para alguns contatos, ele declarou publicamente que 

aquela ossada devia ser de uma guerrilheira. Quando ele chegou em São Paulo, ele disse 

que não era ela de jeito nenhum. Não fez nenhum tipo de exame e começou a buscar 

justificativas para dizer de quem seria aquela ossada. 

Logicamente, ele foi alertado pelos Militares. A partir dali, nós tivemos a certeza 

absoluta de que o trabalho que ele estava fazendo na Vala ia atender os interesses dele 

próprio. Por exemplo, nós não temos até hoje – não sei se vocês conseguiram – o laudo da 

Sonia Moraes assinado pelo Badan Palhares. O professor Moraes morreu sem ter 

conseguido que o Palhares assinasse o laudo. Ele não assinava aquele laudo quando ele fez 

o reconhecimento. Apesar disso, a identificação que ele fez dos corpos que ele fez – que foi 

do Lana, da Sônia, do Herbert, José Gomes Goulart e dos da vala – nós tínhamos a certeza 

de realmente eram eles. Tivemos essa certeza. E tínhamos a certeza também de que ele 

tinha identificado outros corpos, no caso, o do Flávio Molina, que ficou guardado como 

trunfo. O Badan Palhares acabou passando o trabalho para o Eduardo Zappa. Só me lembro 

do nome dele que era Zappa porque ele se afastou na Unicamp.  

Todas as ossadas quando foram retiradas de Perus, uma a uma foi fichada, 

fotografada, todas as ossadas. Esse fichário e essas fotos, que eu saiba, o Palhares nunca 

entregou na sua totalidade. Ele na época construiu um prédio na Unicamp com o dinheiro 

desse convênio com a Prefeitura, encaminhou para exame no exterior algumas ossadas que 

nós nem sabíamos exatamente quais eram – pelo menos eu não me lembro – e algumas não 

tinham a ver com as ossadas de Perus, apesar de o convênio ser para isso. E quando a Luiza 

Erundina saiu da Prefeitura de Perus, esses trabalhos acabaram sendo abandonado. E só foi 

retomado com a intervenção do Ministério Público, e eu na época acompanhei muitas das 

reuniões que aconteceram. E com muita dificuldade. Para mim pessoalmente, consegui 

confiar no Daniel Ribeiro Munhoz. Porque o Daniel Ribeiro Munhoz foi à pessoa que o 
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Harry Shibata chamou quando era Diretor do Instituto Médico Legal para examinar o corpo 

do meu marido. Então, eu quando fiz as primeiras exumações do Luiz Eurico, que também 

foram muitas, até encontrar um corpo que talvez seja o dele, o Shibata era diretor do IML 

ainda. E ele designou esse Daniel Munhoz para examinar os ossos. Uma pessoa designada 

pelo Shibata, para mim, é um Shibata Júnior. Então, eu sempre acusei o Dr. Munhoz disso, 

ele sempre se defendeu. Ele passou a ser a pessoa que tinha, que coordenava esse trabalho 

das ossadas, e eu vinha para cá absolutamente em desespero porque o que eu queria era 

tirar ele dali. E eu fico estarrecida de ver hoje o que ele fez com as ossadas. É uma coisa tão 

impressionante que durante anos nós tivemos diversas reuniões dentro da Unicamp. Ele não 

fez nada. O que ele fez, quer dizer, o que ele não fez. Todas essas ossadas que foram 

separadas como sendo de do Torigoe nenhuma seria dele. Eu lembro que ele só foi 

examinar a ossada que seria do José da Cunha, do Crioulo, numa vez que nós viemos aqui e 

tivemos um ataque dizendo que ele teria que tentar extrair o sangue de Maria Madalena de 

uma amostra que ele tinha. Porque o Palhares tinha deteriorado o sangue da Maria 

Madalena, a mãe do José da Cunha que já era falecido. Ele conseguiu tirar aqui. 

Agora, todos esses anos, nós tivemos diversas reuniões. O Doutor Belizário era 

Secretário de Justiça de São Paulo, intermediou diversas reuniões nossas com a Unicamp. 

Nós éramos tradadas como se fôssemos assim à escória do mundo pela Unicamp. Nos 

acusavam constantemente de sermos agressivas, de estarmos exigindo o que não se podia 

exigir. E é impressionante que tantos anos depois, nós tínhamos razão, de que nós fomos 

pouco agressivas, nós fomos pouco exigentes, nós denunciamos pouco.  

Quando nós estivemos com José Carlos Dias, ele era Ministro da Justiça, nós 

levamos para ele um relatório que nós tínhamos acabado de conseguir de como estavam às 

ossadas da Unicamp. Elas estavam ainda na Unicamp. Eram sacos com cadeiras em cima, 

com água, pedaço de crânio para cá. Era um horror. Ele nos disse na época, "vocês deviam 

processar a Unicamp por vilipêndio ao cadáver". Nós nunca fizemos isso. E quantos mais 

nós vamos ter que processar hoje em dia se a gente fosse fazer isso.  

Então, para mim foi muito assustador ver esse relato das companheiras da 

Argentina. Durante todo o período em que nós estivemos na busca dos nossos familiares, 

nós sempre exigimos, nem sempre conseguimos a presença da Equipe Argentina de 

Antropologia Forense. Nós estivemos com eles no Araguaia em 1996, e em algumas outras 
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vezes. Mas sempre houve aquela questão de que a Polícia Federal detinha a tecnologia para 

fazer esse trabalho.  

Desde o início do Governo Lula, nós tentamos também que houvesse uma formação 

de técnicos de parte da Equipe Argentina de Antropologia Forense. Agora que eu me 

aposentei, estou cantando a Criméia para ir para lá porque estou dizendo nós vamos ter de 

fazer essa formação. Porque não é possível que passe por nós tudo isso, que passe por nós e 

que a história fique jogada no lixo como foi todos esses anos.  

Então, agora com a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo com a Prefeitura 

de São Paulo, com o Rui trabalhando dentro da Secretaria de Direitos Humanos, com o 

Rogério Sotilli, eu acho que nós não temos como não avançar.  

Na época, eu me lembro de que a Inês Etienne da Associação dos Arquivistas daqui 

de São Paulo, e foi feito um projeto para organização dos arquivos dos Serviços Funerários. 

Eu não sei se aquilo teve andamento. Eu acho que o Rui poderia tentar descobrir e nos 

informar. Porque nos arquivos do Serviço Funerário é também uma forma de pesquisa que 

nós temos que ter para tentar descobrir onde estão os nossos familiares. Porque esses que 

nós localizamos são os registros do livro do cemitério. Alguns cemitérios, por exemplo, o 

Vila Alpina não tem registro, pegou fogo. O outro pegou fogo. Então, dentro do Serviço 

Funerário, a nossa ideia era essa. Eu lembro, eu fui inclusive trabalhar na Associação dos 

Arquivistas um período para tentar desenvolver esse trabalho. Eu não sei como isso ficou. 

Em relação ao caso do meu marido, eu dizia que eu ia entrar com uma ação, eu 

nunca fiz essa ação. Somente no ano passado, quando eu vim depor aqui na Comissão 

expor o caso do Luiz Eurico, eu tive pela primeira vez depois de tantos anos um documento 

que me comprova que ele foi assassinado, porque até então eu não tinha. Um laudo feito 

pelo Celso Nenevê. Então, eu vivi também essa angústia da dúvida durante todos esses 

anos. Não fiz uma ação completa contra a União – devia ter feito –, me envolvi com a 

busca dos outros desaparecidos e das outras situações e deixei – me penitencio por isso – 

porque eu deixei o caso do Luiz Eurico abandonado durante todos esses anos para me 

envolver com os outros. Mas foram ossos do ofício.  
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A SRA. – Tudo bem. Obrigada. Então, muito boa tarde. Eu não sei se é com uma 

certa dose de orgulho por ter feito esse trabalho, por estar ao lado do Ministério Público 

Federal em algumas das poucas conquistas ali relatadas, ou se é com muita vergonha que 

estou aqui porque realmente é muito tempo para muito pouco resultado. E a gente fica 

tentando identificar os motivos pelos quais isso acontece. E eu vou pedir licença aqui para 

vocês, de vez em quando, eu leio uns versinhos, mas essa música que vocês conhecem 

muito bem do Maurício Tapajós "Um dia de ontem chegando, que medo você tem de nós?”. 

Eu acho que isso explica um pouco a história de se evitar as identificações.  A força 

de um corpo insepulto. De repente as pessoas falam assim "É verdade. É verdade. Isso 

aconteceu". E é bem aquilo que está na música. "Você me corta um verso e eu escrevo 

outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo perturbando a 

paz, exigindo o troco".   

Eu acho que então é um pouco esse medo das autoridades que não queiram dar esse 

troco. E, de verdade, não estão dando nem troco nem trocado. Nessa questão da 

identificação desses mortos e desaparecidos políticos, o Ministério Público está nisso desde 

1999 e a gente ficou muito refém da linguagem, dos cientistas, da linguagem dos técnicos e 

um trabalho muito difícil e muito técnico e olha a verba e olha isso e olha aquilo, até que 

quando eu comecei a participar das reuniões, anos depois. Três, quatros anos já com esse 

Doutor Daniel Munhoz, então realmente, eu fiquei assustadíssima com a força da 

indignação da Susana, da Criméia, da Amelinha do Ivan, porque eles estavam cobertos de 

razão. Eu chegando ali naquele momento, eu não fazia ideia da luta de tudo. E o que elas 

falavam, "Nós queremos a identificação. Nós queremos que façam. Cadê o sangue? Cadê o 

sangue da mãe?" A Susana, "Eu busquei esse sangue da mãe do Luiz Cunha. O que 

acontece com esse sangue?" Veem o sangue e está em vidro quebrado, lá da Unicamp.  

Então, eram coisas que eram assim horripilantes, e eu pensava "Mas o que está 

acontecendo". E nós víamos que realmente havia uma omissão muito grande, uma falha 

muito grande e entramos com uma ação. E víamos o seguinte faltar verbas. Faltam verbas. 

E tinha uma Comissão com pessoas muito bem intencionadas, Comissão Especial sobre 

Mortes e Desparecidos Políticos que não tinha estrutura. Uma lei que a gente achou que era 

uma lei falha, que não tinha sido por querer. Uma lei falha que não previu verba para 

aquela comissão.  
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Então, espera, nós vamos entrar com a ação. A gente vai delinear aqui as 

responsabilidades desses médicos todos, dessas instituições que não fizeram esse trabalho a 

contento. A gente não tinha noção do tamanho da incompetência ali. E entramos com uma 

ação responsabilizando algumas entidades e alguns médicos, e pedindo então verbas de três 

milhões para a União Federal continuar esse trabalho de identificação desses mortos e 

desaparecidos políticos dos mortos em São Paulo, porque achávamos que o problema era 

que não tinha verba, que tinha falhado isso na lei.  

Conseguimos a liminar. A própria União entrou com pedido de suspensão da 

liminar e recusou aquela liminar que vinha em benefício da Secretaria de Direitos Humanos 

da própria Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos.  

Hoje aqui quem está representando o Governo Federal é o Doutor Paulo Abrão que 

saiu, mas ele não pode levar essa culpa aqui sozinho como o Governo Federal de maneira 

alguma, até porque ele tem conseguido bastante para a área dele, o que mostra para a gente 

uma discrepância muito grande. Tem milhões para digitalizar documentos. Documentos 

que não estão nem sendo lidos. Documentos que sei lá o quê. Porque o que precisa mesmo 

não consta nesses documentos, que é o nome de quem matou, que é a história direitinho. 

Essas coisas não estão lá. Tem muita coisa, mas não estão lá. Agora, tem milhões para 

digitalizar documentos. Não tem dinheiro para fazer essa identificação dos mortos.  

Cada um desses DNAs que a gente fez foi com base em serviço braçal, foi com base 

em colaboração, foi com base em milhares de ofícios pedindo dinheiro – quatro mil reais, 

cinco mil reais – para fazer algum exame.  

Então, o que acontece? É o medo do escapo morto. É o medo de aparecer o cadáver. 

Parece que entregar um corpo, parece que tem um medo por aí por trás. Alguém não quer. 

Não sei. Porque aí a gente pensa, "Não. Mas agora mudou o Governo. Agora é a Dilma, 

porque o Lula, tudo bem, ele era legal e tudo, mas parece que ele não tinha essa realidade 

muito presente com ele. Mas a Dilma tem". Mesma coisa.  

Identificamos o Miguel Sabat Nuet, um espanhol que morreu aqui no Brasil por 

engano, gritando "Socorro, Madre de Dios", gritando lá, morreu no DOPS no Brasil. Tudo 

certinho, a entrega foi feita no 11 de agosto o Giles, eu falo assim, não foi a Secretaria de 

Direitos Humanos que providenciou a entrega, foi o Giles de tanto eu buzinar no ouvido 

dele. E ele acabou conseguindo casar com outro evento que ia ter e fez a entrega. E veio a 
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família, foi indenizada, a família ficou emocionada, a família ficou muito feliz. Mas tinha 

que ser a Presidência da República entregando, ou pelo menos lá em Brasília, pelo menos 

com algum reconhecimento. Ninguém soube por quê. Por que não quer entregar o cadáver. 

Não quer entregar restos mortais. 

Gasta-se de milhões em cada excursão para o Araguaia para ficar procurando em 

milhares de hectares de terra com uma enceradeira lugar onde possivelmente tinha coisa. Se 

é uma informação prévia de onde estariam essas pessoas lá.  Gasta-se milhões para isso dá 

dinheiro porque é muito difícil achar. Não vai achar mesmo. Quem vai achar lá naquela 

área imensa sem uma informação prévia procurando.  

Mas aqui para pegar esses restos mortais que, com certeza, tem pelo menos mais 

cinco, seis, oito, nove, 10 pessoas ali, a gente não consegue trabalho. Chegou ao ponto dos 

familiares terem que pagar uma equipe para fazer esse trabalho por amostragem.  

A culpa de começar por essa história do Hiroaki e dessas 21 foi uma suposição, 

porque a gente acredita agora firmemente que tem mais pessoas na vala, além daquilo que 

está escrito nos registros do cemitério. A gente acha que mais pessoas foram para a Vala de 

Perus além daquilo que consta no livro. Foi uma tentativa. Mais uma frustrada; não é a 

primeira do Hiroaki. A gente já fez várias exumações no Cemitério de Perus, já reconstituiu 

a contagem, já reconstituiu por critério e não acha mais. Aylton Mortati, Luiz Hirata, a 

gente já fez as exumações onde eles estariam. Não se localizou. A gente acredita que isso 

tenha sido objeto de limpeza, que essas pessoas tenham ido para a vala. Mas é preciso fazer 

esse trabalho. É preciso de dinheiro para a gente se fazer esse trabalho. E é um trabalho 

muito longo.  

Então, a gente vem aqui pedindo para a Prefeitura Municipal desde já contar com 

espaços de memória na cidade como já foi feito em Perus, ampliar esse espaço de memória 

que tem em Perus, fazer um espaço também equivalente na Vila Formosa. E no caso aqui 

do Araçá que contém esse trabalho em andamento precisa de uma identificação urgente, 

que as pessoas que andem por lá saibam o que está acontecendo, saibam o que ali se 

contém para que essas coisas não se calem, para que esses mortos aí continuem 

incomodando, dando trabalho para a gente poder continuar resgatando essa história.  

Obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria pedir para o Rui 

Alencar fazer uma retrospectiva da época, vai recompondo o quadro para depois das outras 

pessoas irem se situando, era importante o seu depoimento, Rui. 

 

 

O SR. RUI ALENCAR – Deputado Adriano Diogo, Deputado Giannazi, demais 

presentes, queria dizer inicialmente que não é uma alegria estar aqui. É uma tristeza porque 

nós não merecemos depois de tanto tempo procurando ainda os nossos mortos, os nossos 

desaparecidos. Mas as coisas são como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. E 

estamos aqui mais uma vez nessa luta, nessa batalha, que eu acho que é ingente, mas 

necessária, indispensável mesmo.  

Eu queria dizer que eu sou a pessoa que sabe menos sobre esses fatos. Eu fui para o 

Serviço Funerário do Estado de São Paulo no segundo ano da gestão da Luiza Erundina no 

mês de janeiro, uma vez que o primeiro gestor parece que não tinha sido bem sucedido. E 

ela precisou substituir e foram buscar alguém que não sabia nada, não conhecia nada de 

serviço funerário. E tal foi o meu espanto que falei "Não quero". Primeiro, eu não tinha 

participado da formação do Governo. Depois, era um tema que eu não conhecia. Então, era 

uma coisa muito difícil. O então, Chefe de Gabinete, Carlos Neder, me convidou para 

conversar. Fui conversar com Carlos Neder, depois conversar com Lúcio Gregori, que era o 

Secretário dos Serviços de Obras, e depois uma conversa com a Luiza Erundina, que disse, 

"Não. Você vai". Eu falei, "Não. Não quero". Ela falou, "Precisamos de você".  

Até hoje eu não entendi bem porque que ela precisava de mim. O fato é que eu 

assumi o Serviço Funerário em uma situação complicada porque era o segundo ano do 

Governo. Se o início do Governo as coisas estavam deterioradas, no segundo ano de 

Governo as coisas estavam muito piores ali no Serviço Funerário. Claro que esse não era o 

caso da Prefeitura. E embora o Adriano Diogo tenha me advertido logo nos primeiros dias, 

no primeiro mês que eu estava no Serviço Funerário, "Olha, tem alguma coisa aí que você 

precisa ver porque é a história dos desaparecidos. Pode ser que tenha passado por aí". Mas 

eu me envolvi de tal forma na solução dos problemas administrativos do Serviço Funerário 
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que eu terminei me esquecendo do Adriano Diogo, embora eu ouvisse falar do Adriano 

Diogo com muita frequência. O Adriano Diogo não se deixa desaparecer.  

No final de agosto, surpresa, "Tem uma senhora aí que quer falar com você". "Que 

senhora?" "A Dona Susana". Eu falei, "Quem é Dona Susana?" "A Dona Susana Lisboa". 

Aí eu pedi para entrar.  

Susana Lisboa chegou acompanhada do Caco Barcellos. E ele já conhecia a Susana. 

Era uma acionária, e não dava para não atender alguém tão apaixonada como era a Susana, 

e continua sendo como demonstrou aqui hoje. E aí ela contou brevemente que havia 

notícias. Ela não entrou de assim (ininteligível) e não foi totalmente, mas havia notícias em 

que havia no Cemitério de Perus em uma vala clandestina que podia haver desaparecidos 

políticos, etc. Aquilo era quinta ou sexta-feira, no final de agosto. Nós marcamos para 

quarta-feira uma visita por volta de 10 horas da manhã lá no Cemitério de Perus. E eu 

queria até conhecer. Para mim era uma visita de inspeção, uma visita técnica. E eu fui para 

lá encontrar a Susana Lisboa e o Caco Barcellos, de uma certa forma, de um modo bem 

inocente, com o coração na mão. Achando que poderia realmente ter desaparecido os 

políticos ali, mas, ao mesmo tempo, meio incrédulo que isso pudesse estar acontecendo.  

Só que quando eu cheguei ao Cemitério lá de Perus, o Cemitério Dom Bosco, que 

fica na Zona Rural de Perus – é bom que se diga – um cemitério que foi construído em 

1971, quando o Doutor Paulo Maluf era Prefeito de Guarulhos – estou com a cabeça em 

Guarulhos ainda, gente. Eu vim de lá recentemente. Passei 20 anos em Guarulhos – Prefeito 

de São Paulo. E coincidentemente a Lei que reduziu o prazo de exumação dos cemitérios 

municipais foi justamente no período da inauguração do Cemitério de Perus. Não sei se isso 

é uma coincidência, ou se é uma coisa, coincidência infeliz, ou uma coisa premeditada. O 

fato é que ocorre em 1971 a alteração da Lei que determinava que determinava que os 

sepultamentos em terra, ou em quadra geral, como se diz lá no Serviço Funerário, eram 

feitos aos cinco anos, e não aos três anos. E essa Lei foi aprovada. O cemitério foi 

inaugurado em 1971 e em 1975, já estavam exumadas 1500 e poucas ossadas, que depois 

foram separadas e restaram mil e 49 que seriam de adultos. Estavam todas exumadas. 

Ficaram armazenadas por um período antes de ter um outro destino.  

Havia também naquela época programada a inauguração de um crematório lá que 

seria para o Cemitério de Perus, que depois terminou sendo instalado lá na Vila Alpina. E 
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as ossadas então ficaram lá por cerca de seis meses ou mais e depois teriam sido enterradas 

nessa vala. Comprovou-se que foram enterradas na vala. Os funcionários não deram notícia 

para mim, pelo menos ninguém falou disso. Era uma coisa mais ou menos guardada em 

segredo e depois se descobre que os funcionários tinham medo também da repressão do 

próprio serviço. E depois se descobre que pessoas ligadas à polícia trabalham no serviço 

funerário naquela época inclusive o Dr. Romeu Tuma Junior que teria trabalhado no serviço 

funerário nesse período segundo depoimento de alguns funcionários que trabalhavam lá 

naquela época. E ele também fazia vistoria, seleção, encaminhamento dos corpos. E é ele e 

uma outra pessoa que eu não me lembro o nome. Não era funcionário do serviço funerário, 

mas operava no serviço funerário como se fosse. E o resto da história eu acho que vocês 

conhecem. Os melhores depoimentos são do Ivan, da Susana, da Amelinha, que são agentes 

que tem dedicado a sua vida aos esclarecimentos dos fatos. Tem dedicado sua vida a 

verdade. A contribuição que nós tivemos no serviço funerário foi a menor delas. Pode ser 

que tenha sido importante naquele momento e pode ser, Susana, que ainda tenham 

informações que são vitais para os esclarecimentos dos fatos. Então, agora que nós temos 

informações que estão abertas ao esclarecimento e a verdade, pode ser que seja a 

oportunidade de se avançar no esclarecimento desses fatos. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Tereza Lajolo.  

 

 

A SRA. TEREZA LAJOLO – A todos os componentes da mesa, Deputado, 

obrigada pelo convite de estar aqui e a todos vocês presentes nesse momento. Eu era 

Vereadora e de repente a gente soube pela televisão o que estava acontecendo. Levamos um 

susto, o que é isso. E esse o que é isso fez a gente juntar alguns Vereadores e formarmos 

uma CPI sobre a Vala de Perus. Nessa CPI nós chegamos a ouvir 80 depoentes, e em um 

prazo curto de tempo e interessante que todos compareceram menos o Brilhante Ustra. O 

Maluf foi à casa, mas o Brilhante Ustra não apareceu. Abreu Sodré apareceu. Apareceu 

todo mundo daquela época e foi muito interessante, que naquele momento fazendo agora 

uma retrospectiva de todo o material da CPI, todos os depoimentos nos deram claramente a 
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articulação entre Brasília e com o Estado, com a cidade de São Paulo até no nível de 

cemitérios. Então, tinha uma grande articulação entre esses vários degraus. A gente fala 

cemitério. Aí que coisa horrível. Mas é ali que eles tentavam concretizar uma questão que 

não foi aceita ainda como ação, que foi movida até por Maria Eugenia e o Ministério 

Público sobre a ocultação de cadáveres que cabe a questão de Perus. E não é só de 

cadáveres de nossos companheiros que lutaram contra a ditadura militar. É de toda uma 

população porque são 1049 ossadas. (ininteligível) estava um dia no cemitério e ele disse 

que chegou o caminhão do IML e eles, o cheiro terrível, o pessoal falou, fique em distância 

e abençoe de longe esses corpos que estão vindo aqui que são indigentes. Devem ser os 

Joões e as Marias que estão sendo enterrados ainda como indigentes. E dependendo das 

circunstâncias poderemos ser novamente joões ou marias, ou não termos nenhuma 

qualificação. Portanto, a responsabilidade nossa primeiro de identificação dos nossos 

companheiros é de não permitir que essa situação continue. Eu participei de um livro sobre 

a Vala de Perus, e participei dessa questão sobre os indigentes, e falei pesquisa sobre essa 

questão, ela é nacional. Essa realidade de tratar dessa forma as pessoas nos cemitérios é 

nacional, portanto, não é só uma reivindicação que se faz a Prefeitura de São Paulo ou ao 

Estado de São Paulo, mas é a Comissão da Verdade para que se tome uma decisão a nível 

nacional sobre essa questão dos indigentes e também sobre a questão de crematórios, para 

que a gente possa não permitir que também aconteça essa situação em outros momentos e 

também continue acontecendo em realidade atual com pessoas que sofre as consequências 

da realidade sócio econômica que nós vivemos. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan Seixas.   

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A questão da Vala de Perus é o ponto inicial de uma série 

de buscas que a gente fez. Então, com a abertura da vala para se saber quem estava lá o 

critério foi ler os livros e lá estava registrado o nome da pessoa e principalmente que havia 

sido exumado, não tinha destino. Exumado e rimado no mesmo local e transferido de 

cemitério ou em outro local. Lá não tinha, então esse foi o entendimento de que essas 
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pessoas estavam na Vala de Perus. Por isso que a Dra. Eugênia falou da possibilidade de o 

Hiroake Torigoe está lá porque ele é de uma das quadras em que foram exumados e todos 

foram jogados na Vala de Perus, no caso dele está renomeado no mesmo local. Aí nós 

fizemos uma busca, entre outras coisas, nós fizemos uma busca nos arquivos do IML. Para 

entrar no IML nós tivemos que literalmente invadir o IML e lá localizamos desaparecidos, 

etc. e tal. E lá nós começamos a fazer buscas e chegamos em Vila Formosa. E Vila 

Formosa, a história dele é, um cemitério de 1934 se não me engano, ele tem lá por volta de 

dois milhões e meio de pessoas enterradas, em 71 deixa de ser o cemitério que oficialmente 

iria abrigar os enterros de indigentes, como a Tereza Lajolo acabou de falar. A partir de 13 

de março de 71 os indigentes deixam de ser enterrados em Vila Formosa e passam a ser 

enterrados em Perus. 13 de março é Paulo Maluf. Está dando muita bandeira no cemitério 

de Vila Formosa. Então, joga para Perus. E chegando lá em Vila Formosa a gente descobre 

um monte de coisas. A primeira delas é que tinham descaracterizado o cemitério, as 

quadras tinham sido encurtadas, sumiram com várias carreiras de sepulturas, e 

principalmente uma das quadras era a chamada quadra dos terroristas ou dos militares, essa 

quadra foi aterrada e criada uma nova quadra por cima. Os corpos que eram enterrados em 

um sentido passaram a ser enterrados bem acima e em diagonal. Então, ali a gente consegue 

saber o que tinha, mas não consegue chegar à parte de baixo. E ali nós conseguimos apurar 

várias coisas.  

 

Isso aqui é 1968. Isso daqui é o cemitério de Vila Formosa. Ele tem as quadras 

nessa dimensão. A partir de 71 quando passa para Perus, provavelmente em 1971 mesmo 

ou começo de 72, que é isso daqui, dá para notar que as ruas tem um outro desenho. O que 

aconteceu? Aconteceu que essas quadras que tinham uma carreira de várias sepulturas, elas 

foram cortadas em duas carreiras de sepultura. Então, isso que tem aqui, essa dimensão, ela 

tem nessa dimensão aqui 230, 235 sepulturas, tirando duas carreiras dá quase 500 

sepulturas. Mais a carreira de cima, as carreiras de baixo, você passa a ter uma outra 

situação. Quando você procura à sepultura número um que é aqui, você quer saber onde é a 

sepultura 1049 que é a do Virgilio Gomes da Silva, você tem a sepultura número um aqui. 

Quando você abstrai que ela existe, você aterra alargando as ruas, que essas ruas passam a 

ser alargadas, você perde a numeração. O que é um passa a ser na realidade, 500 e pouco. 
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Esse 500 e pouco que passa a ser a número um, se você tentar chegar a mil e 49 que seria 

do Virgilio, o que estava aqui vai para o lado de fora da sepultura, porque foi adulterado. 

Isso é um dos trabalhos que foi feito e a gente vai ver como o descaso é grande. Isso já é 74 

e aí você começa a ver que as sepulturas que tinha aqui nessa quadra começam a sofrer um 

desgaste. Aqui o que a gente está vendo é mato. Aqui em 77 você está vendo que já começa 

a sumir sepulturas que estão sendo aterradas, e aí a gente vai chegar em uma coisa 

assombrosa que é isso aqui. Repare em um pequeno detalhe, 2010. Isso é um velório que 

foi construído sobre essas quadras aqui. Aqui eram sepulturas. Essas quadras, aqui dá para 

ver com mais nitidez. Esse velório aqui foi construído sobre isso aqui. Sobre quatro quadras 

que são exatamente essas aqui. O bico de quatro quadras, foram aterradas e construído um 

velório sobre isso aí. Isso de 1977 você pula para 2010 e vê o absurdo que foi feito. Toda 

essa vegetação serve para encobrir as sepulturas que sumiram nesse alargamento que eles 

fizeram. Então, aqui a gente percebe o seguinte, as sepulturas desse cemitério diferente de 

Perus que tem uma profundidade de sepulturas de um metro e meio, um metro e 70, 

(ininteligível) perverso. A pessoa pode não só ser conhecida como ter família que quer 

manter, mas por não ter dinheiro para pagar a manutenção daquela sepultura, essas pessoas 

são transformadas em lixo, são consideradas nada e passam a ter esse tratamento. Esse 

velório suntuoso toma lugar pisando em cima das sepulturas. Isso eu acho que quem luta 

pelos direitos humanos tem obrigação de fazer reverter isso, porque essa população pobre 

que vai em dois de novembro fazer referencia aos seus mortos, não tem nem local para 

chorar. Estava aqui e agora não está em lugar nenhum. Isso eu acho que seria uma 

providência extremamente positiva de reconhecimento da cidadania, não baseado na posse, 

que quer dizer, aquele que não tem posses, mas sim baseado na dignidade humana que 

todos nós reconhecemos que cada indivíduo tem que ser reconhecido para isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Vamos retomar a 

mesa. Agora fala o Rogério Sotilli. A Susana se esqueceu de falar um negócio, ela vai falar 

antes do Rogério e do Paulo Abrão. Susana Lisboa.  
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A SRA. SUSANA LISBOA – Uma coisa que é fundamental nessa história da busca 

e da responsabilização é que as nossas ossadas estavam sempre abaixo. Então, houve três 

ou quatro enterros em cada sepultura. Eles desenterravam e botavam na cabeceira da 

sepultura. O que o Palhares e o Munhoz fez foi misturar tudo. Então, se eu quero a do 

Torigoe eu sabia que em cima do Torigoe tinha fulano, beltrano, sicrano, o que facilitava 

também identificação. Eles fizeram de tudo uma salada e nos impediram de tentar 

classificar. Essa foi uma atitude gravíssima que eles tomaram, e recentemente fez um 

jornal, não faz muitos anos, para mostrar o quanto nós estávamos errados e o quanto eles 

tinham feito, que era tudo uma mentira. Nós nos esquecemos de falar do administrador do 

cemitério, seu Antonio Pires Eustáquio que foi uma pessoa fundamental nessa história. Ele 

que contou para o Caco da vala, ele que contou para mim, que preservou a história, a 

primeira vez que eu fui naquele cemitério ele me permitiu olhar os livros e essa é uma coisa 

que eu queria requerer, porque nós quando saímos da Prefeitura de São Paulo no final do 

Governo da Luiza Erundina nós retiramos de lá todos os arquivos que a gente tinha colhido 

naquele tempo, mas nos falta alguns livros do cemitério. Alguns livros de indigentes nós 

não temos e está nos fazendo falta para buscar. Então, se a Comissão pudesse nos requerer 

esses livros, para a gente poder ter. E também até porque eles sumiram naquela época, mas 

depois eles apareceram, todos eles. E aquilo foi eu acho que é importante também lembrar 

que a abertura da Vala de Perus teve uma importância enorme não só para a cidade de São 

Paulo, mas como para essa questão a nível nacional. Foi depois daquilo que os arquivos 

foram abertos do Dops Paraná, Pernambuco, foi a partir dali que essa dimensão existiu. Nós 

nunca conseguimos terminar de examinar os arquivos do IML. Nós entramos lá porque do 

orelhão nós ligamos para o Governador Quércia. Alô Governador, nós queremos entrar aqui 

dentro. E nunca conseguimos examinar todos aqueles arquivos, com policial presente o 

tempo inteiro, ele fazia questão de nos mostrar que estava armado e nós ficávamos ali 

dentro atendendo a população. Porque como ficou uma história de achar que a população, 

as pessoas ali, quem procurava o IML atrás dos seus parentes, seus desaparecidos, era 

encaminhado para nós, porque nós ficávamos fazendo esse serviço lá dentro. Nós não 

conseguíamos terminar essa pesquisa e eu acho que nós tínhamos que tentar ver como é que 

a gente podia levar isso à frente. E também lembrar do Caco Barcellos, o Caco fez essa 

matéria. A reportagem do Globo Repórter foi acertado para que saísse naquela semana, a 
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Globo se deu conta que era uma véspera ou era o dia sete de setembro, proibiu a matéria 

então à única pessoa que tinha a investigação da vala era o Caco e esse vídeo só foi ao ar 

em 1995, depois quando se discutia a Lei 9140, que uma parte desse vídeo vocês passaram 

hoje.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Sotilli, senta aqui ao meu 

lado, por favor. Só queria falar uma coisa. Hoje o Ivan Seixas, principalmente aos 

companheiros de Perus que vieram aqui assistir. Hoje o Ivan Seixas ia contar tudo sobre a 

vala comum de Vila Formosa. Infelizmente ele não contou. Ele só contou do velório, a vala 

comum será em um outro capítulo porque hoje, embora ele tenha se preparado, contou de 

um jeito que ninguém entendeu, vocês viram no caso do PC Farias, eram dois legistas, o 

Munhoz e o Badan, ninguém entendeu nada, o julgamento não tem culpado, não tem 

suspeito, não tem nada. Viva os legistas brasileiros. Com a palavra Rogério Sotilli.  

 

 

O SR. ROGÉRIO SOTILLI – Obrigado Adriano. Bom, gente, já vou antes de 

falar, vou me desculpar mesmo inclusive particularmente ao Paulo que vai falar depois de 

mim, mas vou ter que sair correndo porque uma audiência comigo começou a quatro 

minutos, então tenho que sair correndo mesmo porque é uma audiência importante com 

movimento de idosos. Eu acho que a minha fala é a menos importante aqui, as importantes 

são os depoimentos, mas eu queria falar uma impressão desse momento que nós estamos 

vivendo no Brasil e em particular em São Paulo. Em que pese todas as dificuldades e a 

imensa dificuldade que o movimento tem encontrado nesses anos todos, nessa luta e eu 

acho que o Brasil está vivendo um momento impar, um momento muito importante com a 

proliferação de Comissões da Verdade, com a Comissão da Anistia varrendo esse país, 

trazendo a tona (ininteligível) essa questão também, na educação não formal também. 

Eventos de cultura de direitos humanos, ou seja, muito vivo, nós precisamos aproveitar 
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isso. Tenho certeza que não será suficiente. Daqui quatro anos nós poderemos dizer que 

estamos vivendo na cidade de São Paulo um novo momento e que ficou alguma coisa que 

jamais desaparecerá. Não será enterrado como foi à vala comum de Perus. Nós vamos 

deixar na cidade de São Paulo um legado para dizer que a história andou para frente. Esse é 

o nosso compromisso.  

Sobre Perus imediatamente, nós queremos dizer que vamos trabalhar para reforma 

imediata do Araçá. Tem a questão de tentar fazer uma reforma paisagística também no 

Araçá, mas fundamentalmente na questão de Perus, vamos trabalhar com Memorial. Já 

discutimos com Ricardo Otake que fez aquele primeiro monumento para que ele pense um 

outro monumento e para isso nós vamos proporcionar um encontro com familiares para 

discutir perspectivas, simbologias, para que o Ricardo possa começar a criar em cima dessa 

simbologia, desses símbolos que os familiares têm para trazer.  

Nós vamos trabalhar também com o memorial da Vila Formosa e outros tantos 

também.  

Enfim, eu quero dizer para vocês que esse momento é ímpar, mas, sobretudo se nós 

não tivermos a inteligência e a capacidade política de entender esse momento que a gente 

está passando e somarmos esforços, nos temos que ver isso de uma forma republicana, 

suprapartidária. Nós temos que ver isso e unirmos esforços, passar por cima de 

divergências, divisões e saber onde nós podemos somar. Nós não podemos ultrapassar esse 

momento. Então, é dessa forma que nós queremos trabalhar. Vamos construir pactuações, 

vamos trazer o Governo Federal, vamos trazer a sociedade civil através do movimento de 

familiares, do Ministério Público, da sociedade civil como um todo, a universidade, unir 

várias Comissões da Verdade e vamos juntos construir pactuações que possam dizer, olha, 

nós vamos avançar, esse é o momento. Então, queria deixar esse recado e que a Secretaria 

de Direitos Humanos vai estar engajadíssima, nesse espírito de pactuação e de soma de 

esforços porque acredita nesse momento que está vivendo.  

Esse era o recado que eu queria deixar para vocês e dizer muito obrigado por esse 

momento que nós estamos vivendo. Estou à disposição e vou ter que sair na corrida. 

Obrigado Adriano Diogo e parabéns pelo trabalho, Deputado.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para concluir, felizmente no 

meu entender, o Ministro Paulo Abrão está aqui em São Paulo tratando da questão dos 

imigrantes, da imigração, dos haitianos, ele está no meio do seminário, ele veio para cá para 

se aproximar mais dessa questão de Perus, das ossadas de Vila Formosa, e eu acho que tem 

duas pessoas hoje no Governo Federal que tem condições e sensibilidade para tratar desse 

assunto. Obrigado mesmo, mas você vai contar o resto da história, você contou só pela 

metade. Então, são duas pessoas com sinceridade, Rosa Cardoso e Paulo Abrão. Então, 

Ministro Paulo Abrão, em que pese toda a dificuldade da Comissão da Verdade, em que 

pese o trabalho da Comissão da Anistia, nós temos uma esperança muito grande com a sua 

vinda a São Paulo hoje, e que tenha a oportunidade de acompanhar essa audiência pública 

sobre as ossadas, alguma coisa vai acontecer e pode acontecer. Com a palavra, Paulo 

Abrão.  

 

 

O SR. PAULO ABRÃO – Obrigado. boa tarde a todos. Obrigado Adriano Diogo 

pelo convite também e a oportunidade de estar aqui com todos nesse momento tão 

relevante. Eu queria registrar, depois de ter ouvido tantas falas importantes e assinar 

embaixo de boa parte delas, concordar que devemos dar continuidade a esse processo que 

não pode ser interrompido ainda mais em um ambiente que ao meu juízo é o ambiente 

atual, esse tempo ótimo pela memória do Brasil, pela primeira vez está havendo 

receptividade, pelo menos os obstáculos mais mesquinhos que anteriormente existiam que 

impediam a discussão do assunto, estão sendo superados. Então, isso tem facilitado o 

avanço em várias searas. eu acho que a questão da vala clandestina de Perus tem duas 

lições que precisam ser superadas. A primeira lição é que o Brasil ao longo do tempo teve 

muitas Comissões da Verdade e talvez nós não nos déssemos conta disso. Até porque a 

denominação na época não era essa. Essa é uma terminologia que vem surgindo nos 

tratados internacionais posteriormente, mas eu considero que a CPI da Vala de Perus aqui, a 

CPI do caso mãos amarradas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, aquela 

Comissão especial que funcionou dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados logo após a Constituição de 88 que veio gerar a Lei 9140, o próprio Brasil 

Nunca Mais. Essas quatro iniciativas foram a Comissão da Verdade. O que caracteriza uma 
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Comissão da Verdade é a sua finalidade de enfrentar um legado autoritário e permitir a 

acessibilidade de informações que foram obstaculizadas durante um processo de 

autoritarismo e de (ininteligível). E isso de algum modo foram trabalhos que produziram a 

verdade ao longo do tempo no Brasil. e foram trabalhos que foram feitos ou pela própria 

sociedade civil como é o caso do Brasil Nunca Mais, como é no caso do Dossiê de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos, ou pela via institucional como é o caso da CPI aqui 

em São Paulo ou da CPI da Assembleia Legislativa ou da Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos, dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. São 

todas experiências de Comissões de Verdade. Eu me preocupo mais com a substância do 

que com a forma, e elas substancialmente foram Comissões da Verdade. Assim como eu 

acho que o trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos e o trabalho da Comissão de 

Anistia, ela também tem o escopo, tem esferas de produção da verdade além da produção 

de reparação. Do mesmo modo que não existe reparação sem justiça, não existe reparação 

sem verdade. Então, só foi possível reparar aquilo que o Estado reconheceu como 

responsabilidade dele. Então, aquilo se tornou oficial, um relatório (ininteligível) foram 

feitas adequadamente. E acho que essa estrutura tem que ser uma estrutura que englobe 

uma perspectiva de direitos humanos, porque são muitas as circunstâncias onde as pessoas, 

onde há no trabalho do sistema de justiça a dificuldade de identificação de vítimas. E isso 

pode ser dado em situações mais catastróficas, quando acontecem catástrofes naturais, 

quando acontecem inundações, terremotos, situações climáticas como acontecem no Rio de 

Janeiro, que fica a dificuldade de encontrar corpos. O Estado tem que estudar uma unidade 

de antropologia forense. Então, eu acho que essa lição tem que ficar colocada como uma 

lição para o futuro. Quando a gente fala Estado, não é só Estado Federal. Até porque a 

questão da segurança ela constitucionalmente é de competência estadual. Então, 

instrumentalizar com equipamentos públicos de tecnologia extintas delegacias de 

investigação, de operação, ela é um aparelhamento que o Estado brasileiro merece ter e 

precisa ter. Então, essas duas coisas me parecem muito estruturantes para o nosso debate 

em torno da vala clandestina de Perus. Eu para finalizar fico muito satisfeito de a Comissão 

de Anistia ter ajudado de algum modo nesse trabalho mais recente, dando continuidade ao 

esforço que tantas pessoas no passado tem feito, com a publicação desse livro, em parceria 

com o instituto Macuco, deixando registrado, dando acesso à geração de hoje ao trabalho 
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que as pessoas fizeram no passado. Isso é um exercício de memória e nos colocamos a 

disposição para o que for necessário, para que eventualmente se houver alguma demanda 

específica nossa que a gente possa sanar também. Meus parabéns pela audiência e parabéns 

a todos que ao longo do tempo nos permitiram conhecer e denunciar essa situação. Muito 

obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só tenho que agradecer a 

Susana que veio de Porto Alegre, o Deputado Carlos Giannazi que propôs essa sessão, 

Ministro Paulo Abrão ter se deslocado de Brasília. Ele chegou ontem à noite de viagem, 

veio direto para cá, e o Rogério Sotilli, e Amelinha, Ivan, todo mundo, Tereza Lajolo que 

está há tantos anos nisso. E a Juliana Cardoso, quer fazer uma saudação? 

 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO – Eu estava aqui falando com a Tereza, porque eu 

me lembro que eu fui em uma reunião e estava inclusive a Ministra de Direitos Humanos e 

aí foi falado em algum momento que foi feito um convênio com uma organização, uma 

ONG, que iria puxar novamente essa questão das ossadas de Perus.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi a ABAP. Associação 

que, a Susana esclarece.  

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – A Associação Brasileira dos Anistiados Políticos fez 

para nós o que os Governos não fizeram, que foi nos oferecer recursos para examinar as 

ossadas. Foram eles que fizeram esse exame das 21 ossadas que foram aqui colocadas. Eles 

se dispuseram a pagar o DNA para nós, que o Governo também nunca fez nenhum dos 

Governos fez. E vão fazer agora em como o que eles atestaram foi que tudo tinha virado um 

lixo no trabalho anterior, eles tem que começar do zero e dar continuidade a isso. 
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Associação Brasileira dos Anistiados Políticos que está fazendo. Não é Governo Federal 

nem Estadual nem Municipal.  

 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO – Porque também na mesma reunião eu tinha, 

algum familiar comentou, que onde está as ossadas que foram achadas, elas estavam em 

uma sala ainda muito precária. Elas precisavam ser retiradas rapidamente ou organizadas 

rapidamente para não se perder todo o trabalho que foi feito. Então, eu estou querendo um 

pouco mais de esclarecimento porque é de todos, é de duas. Porque até teria que a gente 

começar a organizar se for da própria Prefeitura, organizar e intensificar até pela própria 

Comissão Estadual e Municipal, Comissão de Direitos Humanos, para poder sair desse 

processo que está lá, senão vamos perder um trabalho que foi feito e parado no meio.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde, Amelinha Teles. 

Juliana e para demais pessoas, é o seguinte, as ossadas da Vala de Perus, elas de uma certa 

forma, retirando aquelas que foram identificadas na época da Luiza Erundina, elas ficaram 

abandonadas pela Unicamp e pela USP na pessoa do Dr. Daniel Munhoz. O Ministério 

Público Federal a partir do momento que nos vem dar o apoio e que faz a intervenção, 

consegue identificar o Flavio de Carvalho Molina que é lá da Vala de Perus, e o Luis José 

da Cunha que é o Crioulo que é de uma sepultura individual e ainda o Espanhol, que é o 

Miguel Sabat Nuet. Então, na verdade o Ministério Público Federal, graças aos seus 

esforços nos temos que identificação desses três. Fora isso, todo o trabalho que nós 

achávamos que tinha sido feito pela Unicamp e pela USP não foram, esse trabalho não foi 

feito e ao mesmo tempo a forma como colocaram as ossadas no columbário do Araçá 

atualmente as que estão na parte de cima, tem goteiras no telhado e, portanto elas estão 

mergulhadas em água, o que aumenta os fungos e ainda impede ou vai criando problemas 

para identificação via DNA. Porque o DNA passa a ser consumido pelos fungos. Então, 

essa é a nossa realidade hoje. E a EAAF, que é a Equipe Argentina de Antropologia 

Forense, ela não teria nem condições, ela teria que fazer, refazer sua própria equipe para 

poder dar conta de novo dessas mil e tantas ossadas. Que teria que lavar essas ossadas, tirar 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 
 

terra, tirar larva, secar essas ossadas, recompor esses fragmentos ósseos, porque tem crânio 

que o Dr. Palhares e o Dr. Daniel Munhoz falavam que não tinha mais crânio aquele 

esqueleto, na verdade aquele esqueleto foi fragmentado. Quem viu aqui as fotos viu que a 

equipe forense tem técnica de recompor esses ossinhos e formar de novo o crânio. Isso faz 

diferença para você identificar uma série de dados antropométricos, antropológicos, sexo, 

raça, etnia, a própria idade e tudo mais. Então, a antropologia forense o que ela combinou 

com a gente foi de fazer um plano de trabalho. Agora, se o Governo, inclusive o Governo 

municipal, estadual, federal, não assumirem, a equipe não tem condições nem a ABAP, 

porque o dinheiro que a ABAP que é a Associação Brasileira de Anistiados Políticos é uma 

ONG, uma entidade da sociedade civil, não é do Estado, ela fez essa doação, mas é 

pequena, o volume é pequeno para tamanho volume de trabalho que tem que ser 

enfrentado, que tem que ser recuperado. Então, o que nós pedimos e tanto a ABAP como a 

EAAF concordaram é de pelo menos fazer um curso de capacitação, introduzir aqui no 

Brasil, o Brasil com essa potência que está crescendo, desenvolvendo, que tenha pelo 

menos uma equipe de antropologia forense como tem em outros países da América Latina. 

É isso que a EAAF se propõe. Ela jamais conseguiria fazer esse trabalho, até foi feito 

previsões que são três, quatro, cinco anos para fazer tudo isso. E é nesse pé que as coisas 

estão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, agradeço a todos. 

Tereza Lajolo.  

 

 

A SRA. TEREZA LAJOLO – Eu quero fazer um convite. No dia 21 de junho a 

Comissão da Verdade Estadual vai receber o convite, mas todos que estão aqui eu quero 

convidar. No dia 21 de junho lá na Câmara Municipal às 19 horas e 30 vai haver o 

lançamento do livro da Primeira Comissão da Verdade que foi no ano passado. O livro vai 

ser lançado e ao mesmo tempo vai ser entregue inclusive para a Comissão da Verdade 

Estadual das propostas que eles elaboraram, os Vereadores. Dia 21 de junho.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carla Borges, da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos.  

 

 

A SRA. CARLA BORGES – Só rapidamente para trazer uma atualização sobre o 

cemitério de Araçá que foi a questão agora, assim que a gente soube dessa denúncia antes 

mesmo do resultado da equipe de antropologia forense da Argentina, nós fizemos uma 

visita para verificar as condições mesmo do Araçá. Estava sujo, molhado, com muita 

grama. Então, o local já está em melhores condições, o telhado não permite mais novas 

infiltrações, mas já está programado nova reforma para impermeabilizar todos os 

columbários. No lado oposto onde os columbários estão vazios, secos e já estão 

impermeabilizados, a gente avaliou com os familiares nessa Comissão que o Secretário 

Rogério mencionou, foi avaliado que seria ideal mudar os columbários de lado para a gente 

poder fazer também uma impermeabilização onde estão essas ossadas atualmente. Então, 

estava marcado para o dia 27 e 28 já desse mês a alteração. As providências que estão ao 

alcance da Prefeitura estão sendo tomadas já. E claro, está aberto, se alguém quiser 

acompanhar, dia 27 e 28 vai ser feito essa alteração e a reforma vai ser encaminhada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Carla. Podemos 

então ir para os finalmente, agradecendo a presença de todos principalmente dos 

companheiros lá de Perus que vieram acompanhar essa sessão. A sessão está encerrada. 

Obrigado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

20.09.2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a 74ª 

Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 20 de setembro de 2013, na Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, 

para oitiva de Kenneth Serbin. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade realizará todas as audiências abertas 

ao público. 

Hoje temos um enorme prazer, Ivan Seixas e eu estamos aqui coordenando esta 

Mesa, em receber esse jovem professor americano da Universidade de San Diego, que 

fala português, casado com uma brasileira, o pesquisador americano, que aqui a gente 

chama de brasilianista, que pesquisou a relação entre a Igreja Católica e os militares 

durante a ditadura. 

Ele tem pouco tempo, porque ele vai permanecer conosco algum tempo, porque 

ele tem que gravar uma entrevista no “Estadão”. E também deixar claro que amanhã ele 

vai falar sobre isso, ele veio para o Brasil porque ele organiza no mundo todo, por onde 

ele viaja, a questão do Mal de Huntington. Isso depois ele pode fazer e amanhã ele vai 

ter um compromisso importante aberto ao público, mas sem maiores delongas, bom dia 

Kenneth, muito obrigado por vim nos visitar, você está a palavra. 

 

O SR. KENNETH SERBIN – Muito obrigado, Adriano, muito obrigado, Ivan 

pela presença, pelos outros presentes hoje, obrigado pela presença, pela participação. 

É uma honra estar de volta ao Brasil, em São Paulo, o Brasil é minha outra casa. 

Eu hoje me considero uma pessoa bicultural, sendo casado com uma brasileira, tendo 

passado, no total, mais de oito anos da minha vida no Brasil, uma boa parte desses anos 

pesquisando a relação da Igreja Católica com o Regime Militar de 64 a 85. Também 
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tendo pesquisado a formação do clero brasileiro e, principalmente, as grandes mudanças 

que aconteceram no clero brasileiro a partir dos anos 50 e 60. 

Queria então agradecer o Deputado Adriano Diogo pelo convite, a Assembleia 

Legislativa de São Paulo e ao povo brasileiro por me acolher mais uma vez neste país 

maravilhoso que ainda tem muitos desafios e muitos legados do Regime Militar. 

Eu queria começar dizendo simplesmente que há muitos estudos sobre o Regime 

Militar feitos por brasilianistas como eu e também por brasileiros. Para o processo da 

verdade no Brasil é importante que se conheçam esses livros, que as pessoas leiam a 

grande produção acadêmica que foi feita sobre o Regime Militar. Essa produção 

acadêmica, e também produção de livros de memória, toda essa obra que já foi feita, 

que está sendo feita no decorrer dos anos é uma base fundamental para entender o 

Regime Militar e as sequelas dele, incluindo a relação Igreja/Estado. Então, portanto, 

minha obra é uma pequena contribuição em um leque maior de escritos sobre o Regime 

Militar. 

Então eu passaria a palavra para o Deputado ou para o Ivan para seguir com 

qualquer pergunta, qualquer comentário, a qualquer momento podem intervir, por favor. 

Tendo dado essa introdução ao tema eu queria dar uma visão geral das pesquisas 

que eu fiz no Brasil. Eu vim ao Brasil pela primeira vez em 1986, durante a campanha 

para a eleição da Constituinte. Foi um momento de reboliço na sociedade brasileira, 

porque o Regime Militar acabava de sair de cena em 1985, José Sarney havia entrado na 

Presidência, o Plano Cruzado estava em vigência e as pessoas, pela primeira vez, 

podiam votar livremente, sem se preocuparem com a presença de militares na rua. 

Foi um momento de reboliço e de grande espontaneidade não somente na área 

histórica, mas também na área religiosa, porque durante esses anos a teologia da 

libertação surgiu no Brasil e essa teologia, junto com os militantes de base da Igreja 

Católica, tiveram um papel importantíssimo na redemocratização do Brasil. 

A igreja sempre pregava, e continua pregando, o voto consciente, o voto feito 

com informações, não o voto feito na personalidade do político, não o voto feito em 

troca de favores. E essa visão do voto ajudou bastante na redemocratização do Brasil. É 

isso que observei nos anos 80, nas minhas visitas ao Brasil. 
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Em 86 também foi o momento em que o Leonardo Boff, o teólogo da libertação 

brasileira, havia sido silenciado, não podendo falar, por um período de 11 meses, não 

podendo escrever, não podendo dar aula, tinha sido silenciado pelo Vaticano. 

Também naquela época, foi pouco tempo depois da morte do Padre Josimo, um 

padre militante que trabalhava na Amazônia, defendia os posseiros e que foi 

assassinado. Foi mais um símbolo de como a igreja apoiava os pobres e os 

despossuídos, as pessoas que não tinham nem voz e nem vez no sistema político 

brasileiro. Vendo esse caldo político religioso no Brasil eu decidi mudar de história 

mexicana para história brasileira e resolvi fazer uma tese de doutorado sobre a formação 

do clero brasileiro. 

Fiquei de 1988 a 1991 morando no Rio de Janeiro, mas também visitando a 

Amazônia, visitando com frequência São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife e muitos 

outros estados do Brasil pra fazer minha pesquisa. Defendi essa tese de doutorado em 

1993 e essa tese de doutorado foi publicada no Brasil, em 2008, com o título de "Padres, 

Celibato e Conflito Social". 

O importante dessa tese, em termos do Regime Militar e do processo da verdade, 

é que mostra como os seminaristas dos anos 60 tinham, muitos deles, os mesmos 

anseios que os jovens revolucionários e os jovens militantes do movimento estudantil. 

Eles queriam uma abertura para um país mais justo, um país economicamente mais 

equilibrado e se opunham às atrocidades do Regime Militar. Muitos seminaristas 

sofriam restrições do regime. 

O próprio movimento seminarístico, que teve seu auge em 1968, foi duramente 

reprimido dentro da própria Igreja Católica. Então meu livro sobre os "Padres, Celibato 

e Conflito Social" fala dessa contribuição dos jovens seminaristas dos anos 60 para o 

avanço político do Brasil. 

Numa outra pesquisa, que foi por um acaso, logo depois de defender minha tese 

de doutorado em 1993, eu fiz uma viagem ao Brasil para continuar minhas pesquisas. E 

no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC - Centro de Pesquisa e 

Documentação História Contemporânea do Brasil, eu tive acesso a documentos do 

General Muricy, que tinha sido um dos líderes do Golpe de 64, mas também um 

personagem com bastante trânsito na Igreja Católica. 
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Nos papéis do General Muricy eu descobri que havia uma comissão secreta que 

existiu durante todos os anos de chumbo, de 70 a 74, essa comissão secreta chamava 

Comissão Bipartite. Essa comissão tratava de várias questões, foram reuniões secretas, 

24 no total, ao longo dos quatro anos, reuniões nas quais, por um lado havia bispos, a 

cúpula da Igreja Católica, pessoas como Dom Eugênio Sales, Dom Aloísio Lorscheider, 

Dom Ivo Lorscheiter, Dom Paulo Evaristo Arns e outros bispos da cúpula da Igreja. Por 

outro lado, representantes do Regime Militar, o General Muricy, almirantes, coronéis, 

representantes da SNI, representantes dos órgãos de segurança das Forças Armadas. 

Nessas reuniões eles discutiam o fato de a igreja estar criticando o Regime Militar. 

Então havia uma tentativa de aparar as arestas entre a igreja e o Estado. 

Os militares também utilizaram essas reuniões para tentar manipular a igreja. Eu 

descobri documentos no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, comprovando esse fato. 

O General Médici esperava dessa Bipartite que o Regime Militar pudesse tomar 

vantagem, tirar vantagem da igreja. Mas a Igreja ficou esperta e conseguiu reverter esse 

quadro da Bipartite e utilizou essas reuniões como uma plataforma para denunciar as 

violações aos direitos humanos. Os bispos levavam nas reuniões informações chegando 

dos militantes, chegando das prisões de que havia tortura, de que havia maus tratos nas 

prisões, desaparecimentos, mortes. 

O caso mais importante tratado na Bipartite, que aliás foi tratado em três 

reuniões separadas da Bipartite, foi a morte do Alexandre Vannucchi Leme, em março 

de 1973. O Regime Militar, como de praxe, tinha mandado publicar um artigo nos 

jornais dizendo que o Alexandre tinha sido atropelado ao tentar fugir de um ponto, que 

ele teria ido com a polícia para encontrar outros militantes. Mas rapidamente os 

estudantes da USP viram que isso era uma mentira, a Igreja também viu que era uma 

mentira e em três ocasiões os bispos levaram informações sobre a morte do Alexandre 

para a Comissão Bipartite. Foi um recado duríssimo, foi um recado fortíssimo, um 

recado claríssimo para o Regime Militar que não podia enganar aos bispos, que não 

podia enganar aos estudantes brasileiros. 

Junto com essas denúncias na Bipartite, que foi a maneira de denunciar os 

direitos humanos nos bastidores, paralelamente a isso, Dom Paulo Evaristo Arns, junto 

com os amigos de Alexandre, os colegas de Alexandre da USP, organizaram uma missa 

de sétimo dia na Catedral da Sé de São Paulo e compareceram a essa missa umas três 
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mil pessoas. Foi depois de 68, depois do AI-5, foi o primeiro grande momento, o 

primeiro grande ato público contra o Regime Militar, porque nessa missa de sétimo dia, 

Dom Evaristo denunciou as arbitrariedades do Regime Militar. 

Infiltraram-se nessa missa agentes da polícia, depois dessa missa muitos dos 

organizadores foram presos, pessoas que já estavam na prisão, como o Deputado 

Adriano Diogo, ficaram mais tempo ainda na prisão por causa dessa missa, porque os 

militares não aceitavam que houvesse esse tipo de contestação. 

Se nós olharmos os escritos sobre o Regime Militar e a memória do povo 

brasileiro, veremos que para muitas pessoas foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, 

em 75, que foi um grande momento de oposição. E é verdade, foi, mas há que se 

lembrar também que dois anos e meio antes, em março de 73, Dom Paulo já criou um 

padrão de como fazer esse tipo de contestação. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E no período mais violento da repressão, né? 

 

O SR. KENNETH SERBIN – Pois é, em 73 foi o período, 73 foi o ano, um dos 

anos onde houve mais mortes e desaparecimentos. 

Então, em poucas, palavras, Dom Paulo peitou o Regime Militar brasileiro com 

essa missa, mas fez de uma maneira tão habilidosa, soube evitar uma repressão maior. 

Aliás, alguns dos alunos queriam que Dom Paulo fizesse uma missa na própria USP, 

mas Dom Paulo falou "não, vamos fazer uma missa na Catedral da Sé". Porque Dom 

Paulo sabia que seria um lugar mais seguro para fazer uma missa. Se houvesse uma 

missa na USP poderia haver uma invasão, quem sabe ferimentos e mortes, até mortes de 

pessoas. Então Dom Paulo soube, muito habilmente, evitar maiores problemas. 

Esse incidente sobre Alexandre ocupa um capítulo do meu livro: "Diálogos na 

Sombra", que foi publicado no Brasil, no final do ano 2001. 

Além desse livro sobre a Bipartite, o meu outro livro sobre a formação do clero 

brasileiro, participei da organização da autobiografia falada de Dom Waldyr Calheiros 

de Novaes, o Bispo de Volta Redonda, um dos líderes realmente da igreja libertadora 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



6 

 

nos anos 60, 70 que hoje continua vivo, com 90 anos. Li que ele compareceu à 

Comissão Nacional da Verdade. Então Dom Waldyr tem dado depoimentos 

valiosíssimos, e deu a mim e a Dulce Pandolfi e a minha amiga Célia, do CPDOC, um 

depoimento da vida inteira e esse depoimento foi publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas. Também mais uma contribuição para a historiografia do Regime Militar e da 

atuação da igreja. 

Então são essas três publicações que eu lancei aqui no Brasil e com isso tenho 

tentado dar a minha pequena parte para entender melhor a história dessa época. 

Eu espero que os jovens brasileiros, historiadores, antropólogos, sociólogos, 

jornalistas de todos os ramos continuem olhando o Regime Militar, esse período negro 

na história recente do país. E que lembrem sempre que a democracia muitas vezes é 

uma coisa frágil, se nós não protegermos a democracia, se nós não fizermos um esforço 

para evitar novas formas de tortura nas delegacias, se nós não evitarmos o trabalho 

escravo na Amazônia, se nós não evitarmos a grilagem de terras no campo, se nós não 

evitarmos o mau trato dos presos comuns de hoje, se nós não evitarmos o mau trato das 

minorias, das mulheres, dos índios e dos mais necessitados dessa sociedade, a sociedade 

brasileira novamente poderia correr o risco de cair numa situação autoritária. É sempre 

importante lembrar os valores democráticos e os valores da justiça social. 

Eu dou meu depoimento como historiador e na história nós tentamos, ao 

máximo, ser objetivos. Ao fazer meu livro sobre a Bipartite entrevistei muitos militares 

e muitos padres e bispos e tentei ouvir os dois lados. Eu queria fazer uma história o 

mais completa possível do momento. Mas também nós não podemos fugir, nós, 

historiadores, da nossa responsabilidade de apontar nas sociedades, tanto na minha, 

norte-americana, quanto na brasileira, da qual faço parte, como pai de uma filha 

brasileira, esposo de uma mulher brasileira, nessas duas sociedades, nós, historiadores 

temos o dever de apontar os caminhos a serem evitados e os caminhos a serem 

protegidos, ou seja, o caminho da democracia e da justiça social. 

Acho que hoje, como processo da verdade, é muito importante não só rever o 

passado, mas entender o que é o legado desse regime, como é que podemos evitar os 

mesmos erros, que parece que em vários casos vêm sendo cometidos novamente. A 

corrupção na política, a falta de um sistema de saúde adequado para o povo, a falta de 

um policiamento seguro para todos os cidadãos, não só às pessoas de classe média, de 
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classe alta, mas os moradores das comunidades pobres, como as favelas. Ou seja, 

cidadania plena para todos os cidadãos. 

Isso foi a luta de muitos dos militantes que se opunham ao Regime Militar, 

incluindo militantes como Alexandre Vannucchi Leme que lutou, não com armas, mas 

com palavras contra o Regime Militar. Então que os jovens hoje sigam esse caminho da 

consciência, da abertura e da valorização da vida democrática. 

Queria agora abrir para debate com o deputado e com o nosso amigo Ivan. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Kenneth, hoje à tarde o 

Ivan vai apresentar um trabalho de pesquisa de documentos sobre as cadeias de 

comando do regime. Você teve acesso a documentos que talvez poucos brasileiros 

conseguiram ter.  Queria te fazer uma pergunta: por que você acha que esses fatos que 

ocorreram há 50 anos, o golpe o ano que vem faz 50 anos, e a maioria dos assassinatos 

se concentrou na década de 70, por que você acha que esses documentos continuam 

fechados, secretos? Por que os militares têm tanta resistência? Por que tanta dificuldade 

para as Comissões da Verdade abrirem seus arquivos? Por que o Governo Brasileiro 

cria a Comissão da Verdade, mas ele próprio, Governo Brasileiro, não enfrenta esse 

debate da abertura dos arquivos? 

E hoje, essa semana foi muito importante sua visita, porque no Brasil não se fala 

noutra coisa que o fato da Presidente Dilma ter adiado a viagem dela aos Estados 

Unidos porque foi descoberta uma cadeia de espionagem fantástica, inclusive na 

Petrobrás, de todas as jazidas do pré-sal. 

Então eu queria que você pudesse situar. Você, que teve acesso a arquivos que 

pouca gente teve acesso, pouca gente no Brasil sabe nada ou quase nada, porque aqui no 

Brasil tem muita gente que fala: "não, esse negócio de cadeia de comando era uma coisa 

marginal, eram os porões da ditadura, isso não era estrutura do regime, não era 

estrutural, era uma coisa conjuntural, localizada dos radicais". E hoje está claro que não 

tinha nada de marginal, era sistêmico, era o Golbery, era todo aquele grupo que 

preparou o golpe. 
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A gente vê o pessoal falando: "não, a Comissão da Verdade não faz nada". Mas 

e o Governo Brasileiro não enfrentou os militares. O Ustra outro dia foi depor na 

Comissão da Verdade e foi acompanhado de quatro oficiais de alta patente da ativa. 

Então queria que você situasse esses dois momentos, o passado, essa dificuldade 

de fazer a transição, os militares todo dia, os golpistas batendo na porta falando que 

querem voltar. Os sistemas repressivos intactos, a comunidade de informações, os 

sistemas, você sabe do que estou falando, nesses núcleos mais recrudescidos a estrutura 

está intacta. Então queria que você comentasse o presente e o passado. 

 

O SR. KENNETH SERBIN – Excelente observação. Eu acredito que há vários 

fatores. O primeiro fator é que na sociedade brasileira o que se chama de 

"corporativismo" é muito forte ainda. Ou seja, as Forças Armadas como unidade, como 

uma organização social, como grupo social sempre foi, de meados do século XIX, ao 

final da Guerra do Paraguai, até os nossos dias tem sido um grupo social bastante 

importante na sociedade. E cada grupo desse gênero tenta se autoproteger, tenta dar 

continuação a ele mesmo. Então acho que nesse sentido existe uma insistência dos 

militares de que eles não vão querer abrir mão dos privilégios desse tipo de 

corporativismo. Acho que esse é um dos fatores. 

Temos que lembrar, ao longo do Brasil moderno, quais foram as duas 

instituições mais importantes? Por um lado a Igreja, por outro lado as Forças Armadas. 

Os governos brasileiros, até realmente a chegada de Vargas, o governo central brasileiro 

era fraco, porque o Brasil é um país federal onde os estados eram muitos fortes. Na 

realidade os militares de 64 completam um quadro começado por Vargas, que é a 

consolidação do Estado Nacional. Por isso nós vemos, por exemplo, na figura do Geisel, 

uma pessoa nacionalista que não queria aceitar todas as demandas norte-americanas e 

que via a importância do petróleo. Nesse sentido os militares são uma continuação do 

autoritarismo da época Vargas. 

Lembramos que Vargas começou como ditador, também torturou, também 

prendeu gente. E muitas poucas vezes no Brasil as pessoas estudam as continuidades 

entre Vargas e os militares. Então o corporativismo é muito forte, porque por muito 

tempo o estado nacional era fraco. 
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Os militares, ao atacarem a igreja não .... é por uma razão ideológica, mas 

também é por uma razão política desse corporativismo. É uma maneira dos militares 

diminuírem a presença da igreja na sociedade. Então um fator é o corporativismo. 

Um segundo fator é a famosa impunidade, que os brasileiros, a toda hora, 

reclamam da impunidade dos políticos, dos policiais, dos traficantes e muitos outros 

indivíduos acusados na justiça. Um excelente exemplo da impunidade é o fato dos 

torturadores de Barra Mansa, denunciados por Dom Waldyr Calheiros, que mataram 

quatro soldados do Quartel de Barra Mansa nos anos 70, à parte desses oficiais do 

Quartel de Barra Mansa, nenhum militar foi processado, nenhum militar, ou policial ou 

agente da polícia federal ou qualquer outro órgão de segurança, nenhum indivíduo foi 

punido. 

Por um lado os militares sempre dizem: "bom era uma guerra dos dois lados e 

tinha que combater os guerrilheiros". Mas o que se esquece é que os guerrilheiros foram 

para a prisão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe o nome desses 

quatro militares assassinados de Barra Mansa? 

 

O SR. KENNETH SERBIN – Gilmar, Vicente, tenho que consultar meu livro 

"Diálogo na Sombra" que tem os nomes. Isso está escrito, está comprovado. Eu 

consegui do juiz militar uma cópia da sentença, essa sentença sumiu dos arquivos 

militares, mas o juiz, que era um civil, que a justiça militar tinha civis como juízes 

durante o período militar, o juiz era civil e o conselho eram os militares, mas o juiz civil 

mantinha uma cópia da sentença que ele tinha escrito e ele me passou a cópia dessa 

sentença. Ele morava no Rio, visitei a casa dele, ele me deu uma cópia da sentença e 

essa sentença conta como os militares mataram os próprios soldados dentro do Quartel 

de Barra Mansa. É o único caso de punição. 

Como o General Muricy falou para Dom Waldyr Calheiros: "infelizmente nós 

temos que dar nossa mão para palmatória neste caso". Ou seja, Dom Waldyr teve razão 

ao denunciar essas torturas na Bipartite. Mas os militares, ao mesmo tempo em que 
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admitiam esse episódio de tortura, ao mesmo tempo estavam acontecendo muitos outros 

casos de torturas contra os militantes. Mas os militantes eram presos, torturados, 

assassinados. Eles eram, vamos dizer assim, "unidos". Agora, qual o torturador que foi 

punido até hoje? Eu sei que estão atrás do Ustra, mas nenhum foi. 

Então essa impunidade destrói os valores democráticos, porque num sistema 

democrático a lei deveria ser aplicada de forma igual a todos os cidadãos. Então se o 

fulano de tal sequestrou alguém, ou jogou uma bomba, ou roubou armas, ou atirou num 

militar ou fez qualquer coisa que era contra a lei naquela época e serviu, como centenas 

de pessoas serviram tempo na prisão, por que uma pessoa que matou Alexandre 

Vannucchi Leme não seria preso? Uma pessoa completamente inocente. E mesmo que 

não tivesse sido um "inocente", mesmo que tivesse sido um guerrilheiro que matasse 

100 pessoas tinha direito a um júri, tinha direito a um advogado, tinha direito a ser 

tratado perante a lei como qualquer outro cidadão. Então o segundo fator é a 

impunidade. 

Eu acho que um terceiro fator é o que observei na minha pesquisa sobre 

Bipartite. É que na política brasileira existe uma tendência de esquecer o passado e 

começar do zero. E nesse processo há uma tendência de (estou procurando as palavras 

certas) aparar as arestas, de compromisso político, ou seja, de evitar que os atritos 

continuem. Estou procurando uma palavra para isso e vou achar, mas tem uma palavra 

na literatura, uma palavra clássica que descreve o que estou querendo dizer. E essa 

tendência nós vemos. Por exemplo, as anistias que existem. Depois de 35, quando 

houve a Intentona Comunista, depois da Revolução de 30 houve uma anistia. Depois da 

Revolução de 32 aqui em São Paulo houve uma anistia e São Paulo retomou seu lugar. 

De certa forma, depois de 35 também, depois da Segunda Guerra Mundial, 

quando o Prestes foi libertado da prisão houve possibilidade dos comunistas voltarem 

na política, por alguns anos. Então existe na política brasileira esse desejo de uma 

anistia. E acredito que a Lei de Anistia de 79 é nessa vertente, de querer esquecer o 

passado, esquecer o que os dois lados fizeram e seguir em frente. É um querer apagar a 

memória do passado. Isso faz parte do sistema político brasileiro. Só que nós agora não 

estamos mais no século XX, estamos no século XXI e o mundo mudou, o Brasil 

modernizou de muitas formas, é um país, em termos de eleições, em termos de 

participação, é um país livre e democrático. Então, nesse sentido, deveria haver menos 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



11 

 

tendência para aparar as arestas e acabar com a impunidade. São três fatores que eu 

vejo. 

Uma outra observação é o seguinte: eu acho que, infelizmente, as Comissões da 

Verdade chegaram tarde demais. Na minha opinião essas comissões deveriam ser feitas 

nos anos 90, durante o Governo Fernando Henrique. Passaram muitos anos, o povo 

começa a esquecer o que foi o Regime Militar, novas gerações estão surgindo que não 

têm nenhuma lembrança, porque nasceram nos anos 80, 90. Eu acho que o Brasil 

demorou demais para ter as Comissões da Verdade. Acho que tinha que colocar, 

procurar a justiça logo ao final do regime, como se fez na Argentina. A Argentina, 

depois do fracasso da Guerra das Malvinas, os militares, os generais foram presos, 

foram, na televisão, processados perante juízes e no Brasil nunca houve esse processo. 

Eu acho que o fato das comissões estarem acontecendo agora, é bom que haja 

essas comissões, mas olhando como historiador acho que demorou demais. 

Os documentos, todo brasileiro tem acesso a esses documentos, alguns 

documentos, como esse que me passou o juiz, esse documento entrou logo na esfera 

pública, porque os jornalistas publicaram matérias sobre esse documento. Mas essa é 

uma exceção, que uma pessoa me passou um documento que tinha guardado em casa, 

mas a grande maioria dos documentos que eu vi estão em arquivos que qualquer 

brasileiro pode acessar, Arquivo Nacional, o Arquivo do Estado de São Paulo, o 

Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas e muitos outros 

arquivos que eu pesquisei. Qualquer pesquisador, qualquer jornalista tem acesso, não 

tive nenhum privilégio ao ver os documentos. Importante apontar isso. 

Agora, a questão do porquê os documentos militares ainda não foram abertos. 

Eu acho que é a falta de vontade política, é essa tendência de não querer intimidar, de 

não querer incomodar o sistema político brasileiro. É um sistema cada vez mais 

democrático, mas também que tem toda uma história de compromisso, compromisso 

não é a palavra que estou procurando, ainda estou captando essa palavra pela memória, 

mas essa tendência de esquecer o passado continua forte ainda. Eu acredito que os 

arquivos existem. Também sabemos que alguns militares levaram para a casa ou cópias, 

ou talvez arquivos inteiros, ou criaram seus próprios arquivos particulares. Deve haver 

muitos outros documentos de organizações não governamentais, por exemplo, as 

igrejas, os grupos de direitos humanos. Há não só arquivos governamentais e dos 
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militares, mas há arquivos particulares que poderiam jogar mais luz sobre a história do 

período. 

Agora, o Obama e Dilma. Eu não estou surpreso que o Governo Americano 

tenha criado um sistema que de fato permite vigilar quase qualquer ser humano que 

tenha uma ligação com algum aparelho eletrônico. Ou seja, se Obama quisesse ouvir o 

que está acontecendo nesta sala agora, certamente poderia mandar um aparelho, um 

sinal de satélite, da NSA para ver o que está acontecendo nesta sala agora. 

Mas eu fico indignado, como cidadão americano fico indignado que o governo, 

junto com as empresas particulares, as empresas de telefonia, as empresas de internet 

que houvesse essa colaboração: Estado, empresa particular contra o cidadão, porque 

essas empresas, supostamente foram criadas para guardar os dados das pessoas e não 

estão fazendo isso. 

O Snowden, provavelmente, se ele voltar para os Estados Unidos seria preso, 

seria processado, provavelmente seria condenado e teria que passar muitos anos na 

prisão. Eu não faria o que fez Snowden, porque eu não quero ir para a prisão. Mas o que 

Snowden fez é importante, porque desvenda um sistema que, se nós não criticamos, se 

nós não tivermos uma visão completa do que o governo está fazendo, nós vamos perder 

nossa democracia. 

Eu fico também muito preocupado, não somente com o governo americano, mas 

com o que as empresas privadas fazem. Por exemplo, o Facebook é um banco de dados 

muito maior do que o governo americano, porque tudo que tem no Facebook pode ser 

usado por empresas, poderia ser usado pelo governo. O que tem no Google, o que tem 

na internet. Aqui no Brasil tem SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. 

Nos Estados Unidos tem três SPCs que não têm nenhum controle 

governamental, não tem nenhuma lei e esses SPCs, de tanto poder sobre as pessoas, que 

se eles erram o nome da pessoa ou do CPF da pessoa, a pessoa tem que entrar na justiça 

para comprovar que o SPC que errou. E é um poder muito grande, de certa forma, muito 

maior que o poder do governo, porque a pessoa vai lá, quer comprar um carro, uma 

geladeira, uma casa, se o SPC não aprovar não consegue. 

É como o francês Foucault falou, de como o poder vai se intrometendo em todos 

os setores da sociedade, até na alcova o poder moderno entra. É muito importante que 
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nós questionemos não só o poder dos governos, mas também o poder dessas empresas 

privadas, o Facebook e o SPC da vida. 

Eu acredito que é interessante ver como hoje em dia ninguém mais é demitido, 

ninguém mais vai para a prisão. Aqui no Brasil, pelo jeito, os mensaleiros poderiam 

ficar ilesos. Houve o voto? O Mello votou? E qual foi o voto? Não vi o voto ainda. 

(Pausa.) Vai ter novo julgamento. Pois é, então ele votou a favor dos mensaleiros. Eu 

não vi noticiário ainda, então os mensaleiros têm nova chance de ficarem livres. 

Qual o político norte-americano que foi demitido por causa do escândalo do 

NSA? Não conheço nenhum. O Obama está lá, Nobel da Paz, está lá, alguém 

questionou o Obama? Não. Por quê? Por que o Obama não poderia sofrer um 

impeachment? As pessoas não questionam mais e precisam questionar. Há muitas falhas 

nos nossos governantes, nos dois lados, muitas mutretas, muita corrupção, mas ninguém 

mais é demitido por nada nesse mundo pós-moderno. Uma empresa que mata pessoas 

em outro país e continua lá o executivo, ganha o que se chama "paraqueda de ouro", 

manda o executivo para aposentadoria com milhões de dólares de prêmio. 

Então vivemos num mundo meio maluco, nesse sentido, os valores foram 

introvertidos. Então acho que há que questionar todo esse processo de informações 

sobre as pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você tem 

ainda? Acabou? Pra você se organizar, Kenneth. O Ivan quer falar alguma coisa? 

Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fala um pouquinho da sua permanência aqui 

e depois faz o enceramento.    

 

O SR. KENNETH SERBIN – O carro do "Estadão" vinha às 11h15. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Então fala um pouquinho 

da tua permanência, do Huntington e vamos encerrando. 
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O SR. KENNETH SERBIN - Bom, eu precisaria encerrar porque agora vou no 

"Estado de São Paulo" participar de uma reunião com as chamadas "focas", soube 

nesses dias que isso quer dizer "jovens jornalistas" e vou participar lá com uma sessão  

Mas queria chamar atenção para uma palestra que vou dar amanhã no Centro 

Universitário São Camilo, às 10h, dia 21 de setembro, vou dar uma palestra com o 

seguinte título: "Doença de Huntington e a bioética, um estudo de caso". É aberto ao 

público, vai ser no Campus Pompéia, na Rua Raul Pompéia, às 10h da manhã, na pós-

graduação da Bioética, que fica no térreo do prédio. 

A doença de Huntington é uma doença neurológica que afeta o cérebro e outras 

partes do corpo com uma tríade de sintomas, sintomas motores semelhantes ao 

Parkinson: a pessoa tem movimentos incontroláveis, sintomas cognitivos: perda de 

memória, perda da fala, perda da capacidade de cuidar de si e sintomas psíquicos e 

psicóticos: depressão, alucinações e outros problemas semelhantes. 

Houve essa semana, no Rio de Janeiro, o Congresso Mundial sobre a Doença de 

Huntington. Vieram pesquisadores do mundo inteiro e representantes das Associações 

da Doença de Huntington de vários países da América Latina para participar do 

congresso no Rio. Então estou dando segmento à minha participação no congresso, 

porque minha mãe morreu dessa doença em 2006, eu sou portador do gene de 

Huntington. 

 Aprendi com Adriano Diogo, aprendi com Ivan Seixas e a geração dele de que é 

importante se afirmar, é importante militar e seguir o caminho que você escolhe na vida, 

de apoiar a justiça social, de apoiar a democracia e hoje em dia essa justiça social inclui 

a justiça genética. Como eu disse em artigo publicado na “Folha” no sábado passado: 

Tem que ter, em todos os países, leis contra a discriminação genética. 

Eu fiquei no chamado, armário terrível e sozinho de Huntington, de 1995 até o 

ano passado, muitos anos no armário porque estava com medo de perder meu plano de 

saúde, de perder meu emprego e de sofrer qualquer outra discriminação por ser portador 

do gene. Recentemente, nos Estados Unidos foi aprovada uma lei contra a 

discriminação genética, não é uma proteção total, mas cria pelo menos um novo clima 

no qual as pessoas podem revelar essas informações sem perder os direitos. 
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A doença de Huntington no Brasil tem mais ou menos uma estimativa de 19 mil 

pessoas que sofrem dessa doença, é uma doença rara, mas há que se lembrar que há 

milhares de doenças raras genéticas. Se nós somarmos todos os doentes das doenças 

raras, genéticas, são milhões e milhões de seres humanos. Só nos Estados Unidos 

estima-se em 20 milhões de pessoas que sofrem de doenças raras genéticas. 

Agradeço mais uma vez ao Deputado Adriano Diogo pela oportunidade de 

comparecer. É uma honra estar aqui novamente no Brasil. Agradeço o grande autor Ivan 

Seixas pela presença aqui hoje, pelo apoio. Agradeço ao povo brasileiro pela sua fé e 

pela sua espontaneidade e que continuem sendo brasileiros, continuem fortes e 

continuem acreditando na democracia, falando como falaram em junho nas ruas, não 

fazendo quebra-quebra, mas falando, mostrando faixas, se afirmando. Isso é importante. 

Sigam em frente os brasileiros. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, pessoal. A 

sessão está encerrada. Nós vamos acompanhar o Kenneth e vamos voltar depois do 

almoço com a exposição que o Ivan Seixas vai fazer sobre as cadeias da repressão. 

Obrigado, Kenneth. 

 

* * *  
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COMISSÃO DA VERDADE 
 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

20/09/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 75ª Audiência Pública, 20 de setembro de 2013, 

Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a 75ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 20 de setembro de 2013, na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, Auditório Teotônio Vilela, para apresentar o que foi apurado sobre 

a estrutura e o funcionamento da repressão política deflagrada durante a ditadura 

militar, de 1964 a 1985. 

Esclarecemos que as sessões da Comissão da Verdade serão abertas ao público. 

A Mesa está constituída pelo Vereador Gilberto Natalini, Presidente da 

Comissão Municipal de São Paulo Vladimir Herzog. Pela Comissão Nacional da 

Verdade, aqui representada pela advogada, pela Dra. Rosa Cardoso. E, finalmente, Ivan 

Seixas, coordenador da Assessoria da Comissão da Verdade e proponente desta sessão. 

Então, nós vamos desfazer a Mesa porque todo o trabalho vai ser digitalizado, 

vai ser apresentado, e depois voltaremos a constituir a Mesa. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – A gente vai apresentar aqui o Sistema 

Nacional de Informações, que foi criado nessa época pela ditadura, e é a demonstração 

de que não existem porões da ditadura. É um sistema completo, complexo, que a gente 

vai entender a própria ditadura através disso. O título que a gente deu é porque esse 

Sistema Nacional de Informações é o próprio terrorismo do Estado implantado no país, 

a partir do golpe de estado de 1964. 

As informações, são vários os documentos, e um dos documentos centrais é da 

Marinha, que é dessa chamada comunidade setorial de informações do Ministério da 

Marinha. 
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O Sistema Nacional de Informações, definido pelo documento da Marinha, é 

esse aqui. Isso não é uma ilação nossa. Está escrito lá. O Sistema Nacional de 

Informações, SISNI, é o conjunto de órgãos destinados à produção de informações em 

proveito da política de segurança e da política de desenvolvimento do país. 

Aqui, essa expressão, política de desenvolvimento do país, mostra que não é só 

uma política de proteção do estado ditatorial. É a própria ditadura, onde se tem aquela 

ideia de ditadura civil/militar, na realidade é uma ditadura militar, não é militarizada, 

mas tem esse caráter de controle e, principalmente, do controle do desenvolvimento do 

país pela visão dos militares. 

Dito também pelos documentos que nós tivemos acesso, o funcionamento. Diz 

que os órgãos de informação não são órgãos de decisão, e não têm por missão 

apresentar solução para problemas que são objeto de suas atividades de informação. Isso 

quer dizer o seguinte: a grande rede que foi montada, ela tem como tarefa se reportar ao 

órgão central, que é o SNI, que é o órgão de cúpula do SISNI, e ele se reporta apenas ao 

ditador. 

A gente vai entrar em contato com várias siglas. Então, CIE, que é o Centro de 

Informações do Exército, ele era o órgão central de informações e execução da 

repressão do Ministério do Exército, ligado diretamente ao Gabinete do Ministro do 

Exército. Esse órgão centralizou a repressão clandestina aos movimentos de oposição à 

ditadura. Ele que desenvolve, mantém a Casa da Morte de Petrópolis, aqui em Itapevi, 

atrás da boate Querosene, tinha um aparelho clandestino, que era o similar da Casa da 

Morte de Petrópolis, que era conhecido como boate. E no bairro de Parelheiros também 

tinha, controlado pelo CIE, a Fazenda, o nome dela é esse mesmo, Fazenda 31 de Março 

de 1964. 

Essa fazenda, na realidade, era uma grande área devoluta, que foi desmembrada 

e dada para cinco pessoas: três militares e dois civis. Um desses civis, Joaquim 

Rodrigues Fagundes, era chamado de Coronel Fagundes, e ele se reportava ao Major 

Ustra, ele recebeu Medalha do Pacificador dentro da OBAN, junto com Harry Shibata e 

vários outros. Ele é um cara central nessa história. 

Na chamada Casa da Morte de Petrópolis, foram torturadas e assassinadas várias 

pessoas. Na Fazenda 31 de Março também, que era lá em Parelheiros, junto de 

Ermelino, Engenheiro Marsilac. 

O CISA, que é o órgão central da Aeronáutica, que também tem essa tarefa, só 

que ficou restrito à base aérea do Galeão. O CENIMAR, que tinha como órgão central, 
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aparelho central, a Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. E o CIEX, que não existia 

oficialmente, formalmente, mas controlado pelo Ministério das Relações Exteriores, 

fazia a repressão aos banidos e exilados, principalmente na América do Sul, que aí vai 

ser a coordenação daquela coisa que foi convencionada chamar de Operação Condor. 

Mas não existia formalmente, legalmente, esse Centro de Informações do Exército. 

Usava, basicamente, a estrutura dos agentes do CENIMAR e do CIE. 

O CODI, para não se confundir CODI, DOI, DOI-CODI, o CODI era um órgão 

de planejamento. Ele estava ligado diretamente, como a gente vai ver daqui a pouco, ao 

Estado Maior das Forças Armadas. Ele tinha um braço operacional, que é o DOI. Então, 

quando se falar em OBAN, DOI-CODI, está se falando, na realidade, do Destacamento 

de Operações e Informações, que era o braço operacional de captura, tortura, 

assassinato, desaparecimento de oposicionistas. Ele fazia parte da estrutura do CODI. 

Agora, do CODI do Exército, que a gente vai ver em seguida também. 

E tinha uma outra estrutura muito importante que eram as DSIs, Divisão de 

Segurança e Informação. Cada Ministério tinha a sua DSI, os ministérios civis. Essas 

DSIs se reportavam ao SNI, mas elas tinham uma subdivisão, que eram as Assessorias 

de Segurança e Informação. Essas assessorias faziam, dentro de autarquias, dentro de 

universidades, dentro de empresas estatais, faziam o controle e, principalmente, a 

repressão aos movimentos grevistas, aos movimentos de identificação de inimigos 

potencialmente perigosos, para estrategicamente ser planejado como eliminá-los. 

No caso da USP, especialmente, existia essa Assessoria Especial de Segurança e 

Informação, que é a AESI, que a gente vai mostrar um documento aqui que é muito 

importante para a gente entender como funcionava. 

O organograma desse SISNI começa com essa figura, que é o SNI. Essa é a 

figura central. O SNI trabalha com duas informações, as informações e informes 

estratégicos e as informações gerais, de controle da sociedade e de repressão. 

Os ministérios civis, através de suas DSIs, reportam a sua informação para o SNI 

diretamente. Os ministérios militares, através do CIE, do Exército, do CENIMAR, da 

Marinha e o CISA, da Aeronáutica, mandam para o SNI, eles se reportam ao SNI. Mas, 

eles se reportam também, com essas mesmas informações, e com as informações 

estratégicas, ao Estado Maior das Forças Armadas. 

Aqui a gente nota o seguinte: o Estado Maior das Forças Armadas não está 

acima do SNI, está abaixo. Ele se reporta ao SNI, com informações de controle e 

principalmente as informações estratégicas, que elaboradas, remetem ao SNI. 
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O Distrito Federal e os territórios mandam as suas informações. A mesma coisa 

o Ministério das Relações Exteriores, através do CIEX, e aí vem essa figura, que nós 

vamos falar, que é extremamente importante, que são as comunidades complementares, 

que mandam as informações para o SNI, que se reporta ao ditador. 

Eventualmente o SNI manda para o Poder Judiciário, Poder Legislativo, 

informações quando solicitados. O ditador manda para o Conselho de Segurança 

Nacional e para a reunião de Ministros de Estado. 

Então, isso aqui a gente percebe o quê? Que o torturador, lá na ponta, o 

alcaguete, lá na ponta, ele não está como um porão. Ele está como uma parte de uma 

grande estrutura, que chega ao ditador, o chamado Presidente da República. 

Então, é uma cadeia de comando completa, complexa, que faz o controle da 

sociedade e faz, principalmente, a repressão aos movimentos de oposição. 

Para a gente entender o que é esse SNI, a gente tem o pré-golpe. O pré-golpe 

tem o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que supostamente era 

uma expressão da sociedade civil, que eram aquelas ligas de senhoras católicas, que 

saíam fazendo passeata junto com suas empregadas para bater panela. E os fundadores 

ostensivos são esses, os financiadores ostensivos, que isso é documento histórico, não é 

uma ilação, Embaixada dos Estados Unidos, Cruzeiro do Sul, que era do grupo Varig, 

Icomi, Light, Refinaria União, Listas Telefônicas, Banco Nacional, que era do 

Magalhães Pinto. E tinha como linha de atuação o financiamento de campanhas contra o 

Governo João Goulart, com recursos de empresas americanas. Promoção de 

manifestações anticomunistas, contra o governo democrático do Presidente João 

Goulart. 

E tinha o IPES, cujos fundadores ostensivos eram o cara do grupo KM, que é o 

Augusto Trajano, e o Antonio Gallotti, da Light. Mas quem, na realidade, estava por 

trás é o General Golbery do Couto e Silva, que assume a Presidência do IPES 

imediatamente após a sua fundação, e ele tem essa figura chamada Escola Superior de 

Guerra. 

Ele é um dos fundadores, é o ideólogo da Escola Superior de Guerra, que foi 

fundada logo após o fim da Segunda Guerra como uma expressão da guerra fria aqui no 

Brasil, que prepara todas as tramas e tentativas de golpe contra o governo de Juscelino 

Kubitschek, de Getúlio Vargas, e depois também a preparação do próprio golpe, mas já 

através do IPES. 
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Os financiadores são os mesmos do IBAD, e tem essa linha de atuação, que é 

produção de material contra o Governo, serviço secreto e treinamento e manutenção de 

agentes do MAC e do CCC. 

Esse serviço secreto é muito importante por uma questão que a gente vai ter uma 

repercussão depois, que é, um Deputado do PTB, da época, chamado Rubens Beyrodt 

Paiva, ele denuncia a existência desses dois instrumentos, IBAD e IPES. É feita uma 

CPI no Congresso Nacional, que ele, acho que é o relator, se não me engano, e consegue 

identificar que tinha esse serviço secreto e toda essa trama preparada para o golpe. 

Conseguem fazer o fechamento do IBAD, mas não dá tempo de fechar o IPES, porque o 

golpe acontece antes. 

O Rubens Paiva é exilado na Embaixada da Checoslováquia, sai do país, depois 

de alguns anos ele volta ao país e retoma sua vida. Em 1971, dá para se depreender que 

houve um acerto de contas, com o fato de ele ter denunciado esses dois institutos, que 

eram, na realidade, a trama, a articulação do golpe de 1964. 

O IPES e o IBAD, obviamente, se falam juntos, se comunicam. O IPES foi 

criado em 1961, 29 de novembro. O SNI foi criado em 13 de junho de 1964, ou seja, 

três meses depois do golpe. Ele absorve as bases do que tinha de aparelhos de 

espionagem da democracia ainda, que é e esse “SFICI”, e a Junta Coordenadora de 

Informações. 

Fundador do IPES, Golbery do Couto e Silva. Fundador do SNI, Golbery do 

Couto e Silva. Então, a gente vê uma cadeia, uma sucessão, que é a Escola Superior de 

Guerra, como centro de conspiração, o IPES como centro de preparação do golpe e o 

SNI como centro da repressão que vai ser criada, que é aquilo que a gente viu, aquela 

cadeia toda lá. 

Linha de atuação. E os membros do MAC e CCC, do IPES migram para fazer 

parte do SNI em boa quantidade. 

Aí, para se falar da estrutura de DOI-CODI, a gente tem a seguinte questão. O 

DOI-CODI, na realidade, que é o DOI, o Destacamento de Operação e Informação, ele 

se reporta ao CODI regional da sua arma, que se reporta ao comandante da arma, no 

caso, ou Exército, ou Marinha, ou Aeronáutica, que se reporta àquele CODI central, lá 

em Brasília, que se reporta ao Estado Maior das Forças Armadas, ao SNI e, finalmente, 

ao ditador. 

Em São Paulo foi criada aquela operação piloto que foi a Operação Bandeirante. 

Essa OBAN, Operação Bandeirante, ela surge como uma mobilização para fazer a 
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repressão. Aparentemente não é uma estrutura legal, não é oficial, mas ela é pública. 

Quem comanda a OBAN é o comandante do 2º Exército, mas tem, na sua coordenação, 

os representantes da Marinha, da Aeronáutica, da Secretaria de Segurança da Polícia 

Federal, e sucessivamente vai montando um grande aparato com apoio do Governo do 

Estado. 

Não por acaso, os criadores da OBAN são Roberto de Abreu Sodré, o seu 

Secretário de Segurança, Eli Lopes Meirelles, e o General Canavarro Pereira. 

A OBAN dá origem ao DOI-CODI, que em 1970, em julho de 1970, é criada a 

estrutura de DOI, que é essa estrutura de DOI-CODI etc. Então, toma o lugar, mas em 

todos os documentos que a gente teve acesso está escrito DOI-CODI, 2º Exército e, 

entre parênteses, OB ou Operação Bandeirante, que se reporta ao CODI do 2º Exército, 

ao chefe do Estado Maior do 2º Exército, que comanda essa cadeia específica, que se 

reporta ao CODI central lá em Brasília, ao Estado Maior das Forças Armadas, ao SNI e 

ao ditador. 

Para não ser uma coisa, não parecer que seja uma coisa estritamente de São 

Paulo, a gente tem o DOI da Barão de Mesquita no Rio de Janeiro, que se reporta ao 

CODI do Exército, 1º Exército, o DOI da Ilha das Flores que se reporta ao CENIMAR, 

e ao CODI da Marinha. A mesma coisa acontece na base aérea do Galeão, que se 

reporta ao CISA, que se reporta ao CODI da Aeronáutica. 

Aqui dá para se ver o seguinte. Você tem, no Rio de Janeiro, três estruturas 

funcionando simultaneamente, DOI, o famoso, da Barão de Mesquita, que funcionava 

no pique dentro da Polícia do Exército, na Barão de Mesquita, o da Ilha das Flores e da 

base aérea do Galeão. Simultaneamente os três funcionam no Rio de Janeiro, porque lá 

tinha a capital federal, que depois tem todas as movimentações, e é diluído nos três. 

O CODI, do Exército, se preocupa, num determinado momento, com as 

organizações guerrilheiras VPR, ALN e PCBR, não por acaso as pessoas que são mortas 

são mortas pelo Exército, a Marinha se preocupa mais com Ação Popular e Partido 

Comunista Brasileiro. O Partido Comunista do Brasil é pelo Exército também. E a 

Aeronáutica se detém com o pessoal do MR8. Não por acaso, Stuart Angel Jones é 

assassinado aqui dentro. 

E eles todos se reportam ao CODI central lá em Brasília, e aí a mesma linha de 

sucessão até chegar ao ditador. 

Vamos reforçar. O ditador, chamado Presidente, e até os torturadores dessa linha 

aqui, ou abaixo deles, os espiões etc., todos fazem parte dessa grande cadeia de 
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comando. Não existe, portanto, essa conversa de porões da ditadura. A ditadura tinha 

um aparelho de repressão, que é esse SISNI, que funciona coordenadamente com a 

figura do ditador mandando e coordenando tudo isso numa grande cadeia de comando. 

Agora, nós temos esse detalhe, que não é um detalhe, ele é extremamente 

importante e elucidativo. As comunidades complementares, definida pelo documento 

que nós vamos distribuir para vocês, está definido lá como, "cadeias complementares 

são responsáveis pelas atividades de informações em suas respectivas áreas e 

compreendem as referentes a: estados da federação", que são os DOPS e o Serviço 

Reservado da Polícia Militar, a chamada P2, "os municípios", que também tinham 

estruturas de controle e de repressão, mas não ostensiva, e aí vem a grande elucidação, 

"entidades privadas selecionadas". Isso está no documento. Isso não é uma ilação de 

quem quer que seja. 

Está escrito lá. "As comunidades complementares de informações pertencem às 

entidades privadas que forem selecionadas, e poderão, a critério exclusivo do chefe do 

SNI, colaborar no que lhes for solicitado". 

Aí a gente vai chegar à questão que nós já falamos aqui, numa outra audiência 

pública, quando nós mostramos a presença dessa figura aqui, Geraldo Resende de 

Matos, que é apontado em vários momentos dentro dos livros de entrada do DOPS, 

como sendo o representante da FIESP. O que já foi apurado é que ele era ligado à 

estrutura da FIESP, mais especificamente ao SESI, e ele atuava lá dentro. 

Geraldo Resende de Matos, por exemplo, ele é apresentado, aqui dá para ver, ele 

entra às 18h15min, FIESP, e curiosamente ele é colocado, tão íntimo da estrutura do 

DOPS, ele é colocado como delegado. Aí é apagado, riscado, e ele passa à sua 

identificação correta, que é FIESP. Entra às 18h35min e sai às 6h45min do dia seguinte. 

Dá para se imaginar o que pode ser que esse cidadão foi tratar lá. 

De novo, Geraldo Resende de Matos tem a entrada às 17h45min, sempre final de 

expediente, e não tem horário de saída. 

Agora, nós temos uma outra figura aqui, que é esse Jaime de Carvalho, Estrada 

de Ferro Central do Brasil, Rede Ferroviária Federal, que também entra no final do 

expediente e não tem horário de saída. Isso são as comunidades complementares. 

Aqui temos o Aluízio de Campos, delegado do trabalho, que entra às 18h40min 

e não tem horário de saída também. 

E aqui temos o cara da Chrysler, que entra lá para dar uma conversadinha lá com 

o DOPS. 
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Agora nós temos duas figuras juntas aqui, Geraldo Resende de Matos, FIESP, 

entra às 18h e sai às 19h32min, e Paulo Sawaya, aqui identificado como delegado, entra 

às 18h e não tem horário de saída. 

Por que é importante? Porque aqui o Paulo Sawaya é apresentado como da 2ª 

Seção do 2º Exército. Entra às 12h55min e não tem horário de saída também. 

Essa figura, Paulo Sawaya, aqui já é apresentado como a sua verdadeira origem. 

Ele era um assessor do Ministro Antonio Delfim Netto, Ministério da Fazenda. A 

intimidade aqui também é apresentada como delegado, riscado, e entra Ministério da 

Fazenda, 17h50min e não tem horário de saída. 

Aqui a gente tem o Miguel Sandes Júnior, da Telesp, entra às 13h e sem horário 

de saída. 

E Paulo Sawaya, aqui apresentado como Exército, entra junto com ele, às 13h, e 

também não tem horário de saída. 

A chamada Operação Condor tem nessa figura, que é inexistente oficialmente, 

que é o CIEX, que faz toda essa repressão aos exilados e banidos do país. 

Agora nós vamos ver aqui, isso é uma coisa extremamente importante, que é a 

ação da AESI, da USP, Universidade de São Paulo. "Gabinete do Reitor, informação 

número 683 da AESI, USP. 1975, 24 de novembro de 1975. Assunto, semana de 

direitos humanos. Origem, AESI, USP. Difusão, DSI do MEC". Ele se reporta 

primeiramente ao seu superior, que é a Divisão de Segurança e Informação do MEC, em 

seguida ao "SNI, Agência São Paulo, Agência Regional do Setor de Informações de São 

Paulo", que é uma outra agência deles, "DSI do MEC" de novo, "2ª Seção", não sei mais 

o quê, e você vê que começa a ter "Polícia Federal", agência central de São Paulo, 

"DEOPS, o 6º Distrito Naval e a divisão de informações da Aeronáutica" também. 

Fazem, nesse documento, fazem o controle dessas entidades estudantis e a 

grande descoberta deles é que Dalmo de Abreu Dallari, da Faculdade de Direito, que é 

um palestrante, Chico de Oliveira, Faculdade de Economia e Administração, Eduardo 

de Oliveira França, da Faculdade de Filosofia, Carlos Guilherme Mota, da Faculdade de 

Filosofia, José de Souza Martins, também da Filosofia, Maurício Rocha e Silva, da 

Medicina de Ribeirão Preto, e Maria Isaura de Queiroz, da Faculdade de Filosofia. São 

todos controlados pela AESI da USP, e reportam ao sistema de informação. Para não 

deixar dúvidas, está aqui o carimbão da AESI da USP. 

Aqui a ASI do Conselho Nacional do Petróleo. Aí também vêm todas as 

informações pedindo. Aqui é interessante porque eles estão pedindo o levantamento, 
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com dados biográficos, de Maria Aparecida do Vale, indicada para o emprego de 

auxiliar I do escritório de representação desse conselho em São Paulo. É um negócio tão 

absurdo, fazer o levantamento de uma pessoa que vai ser uma auxiliar de escritório, 

usando toda essa estrutura repressiva. 

E para não se deixar dúvidas, tem aqui Wilson Gomes da Silva, que é o chefe da 

ASI do Conselho Nacional de Petróleo. 

Isso Daqui, a gente encerra aqui, mas a gente vê o seguinte. A estrutura não era 

uma estrutura que parava num sargento ou no tenente, não parava no investigador. Era 

uma estrutura completa, que ia do ditador ao espião, passando pelo torturador. Não 

havia, portanto, o chamado porão da ditadura. Era uma grande estrutura de repressão, 

controle da sociedade, que se reportava ao Conselho de Estado e ao próprio Presidente 

da República, que era o general ditador. 

Então, isso, acho que a gente consegue provar que a estrutura da repressão 

funcionou, desde o primeiro momento, como uma coisa planejada. Ela não era uma 

coisa que acontecia por mero acaso. Ela tem uma estrutura complexa, que forma esse 

chamado SISNI, Sistema Nacional de Informações. Era isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos recompor a Mesa. 

Natalini, Dra. Rosa, Ivan. 

Agora talvez o Ivan pudesse fazer um fechamento da apresentação, que agora 

tem condição de ele falar, com a iluminação adequada, e a gente continua o debate. 

Ivan, faça o fechamento e a conclusão.  

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Acho que a gente, obviamente vai ter 

perguntas, mas esses documentos a que gente teve acesso, eles vão ser distribuídos, 

tanto o documento que a gente teve acesso na Marinha quanto as outras coisas que a 

gente levantou, mostram isso, que é uma grande estrutura, planejada, dirigida, 

controlada pelo ditador e pelas Forças Armadas, mas esse órgão, que é o SNI, ele é o 

órgão central. 

Não por acaso, a gente ficar falando, como já foi feito em outras apresentações 

da estrutura, ficava sempre parando, parava sempre naquela estrutura intermediária. A 

mídia sempre fez uma referência a "porões da ditadura". Várias pessoas criaram essa 

ideia de que havia porões, como se fosse uma coisa sem controle, escondida. E, por isso 

que a gente mostrou, não existe uma estrutura sem controle. 
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Para a gente entender, a decisão de torturar não era do torturador. A decisão de 

assassinar não era do torturador. Se houve, em algum momento, um acidente de 

trabalho em que o torturador perdeu o controle e matou, não existe registro disso. O que 

existe é uma deliberação de que, tortura, e assassina, e desaparece, por ordens 

superiores, não por acaso. A maior quantidade de desaparecidos acontece quando eles 

estão já na fase de abertura, de se livrar do poder, que eles começam a fazer o 

assassinato dos dirigentes dos partidos comunistas, tanto o Partido Comunista Brasileiro 

quanto o Partido Comunista do Brasil. 

Eles assassinam mais da metade do comitê central do Partido Comunista 

Brasileiro, David Capistrano, Hiran de Lima Pereira e outros, e aquele massacre da 

Lapa, quando eles fazem o massacre com a direção do PCdoB que estava reunida aqui 

em São Paulo. 

Então, essas ações eram ações dirigidas, coordenadas e decididas por uma 

cúpula, que desce de cabo a rabo. Que vai, inclusive, pegando um nome aqui, o Dalmo 

de Abreu Dallari, não é uma coisa à toa que ele é preso, ele é controlado, como a gente 

vê, e depois, quando o Papa João Paulo II vem ao Brasil, ele e o Waldemar Rossi são 

sequestrados. 

Agora, são sequestrados, não aleatoriamente, porque eles são representantes, um 

da estrutura da igreja no mundo operário, e o outro da estrutura da igreja no mundo 

jurídico, uma pessoa que tem uma destacada atuação na luta contra a ditadura. 

E, simbolicamente, os dois são sequestrados, são espancados, como uma 

demonstração de força, nós podemos qualquer coisa. Agora, isso não é uma deliberação 

do Ustra, não é deliberação do JC ou de quem quer que seja, que fosse um 

torturadorzinho. É uma estrutura controlada, planejada e dirigida de cima a baixo. 

Acho que isso dá para a gente fechar, para a gente começar a pensar que essa 

estrutura é a própria ditadura. Aquela definição que a gente fez questão de ressaltar, de 

que era para controle, para segurança do Estado, é também para o desenvolvimento do 

país. É a política de estado que eles implementaram. 

Quem faz parte do IPES e faz parte do SNI são as mesmas pessoas. É o Golbery, 

mas é também, no IPES e no SNI, quem são os chefes do SNI? É Garrastazu Médici, é 

João Baptista Figueiredo, General Medeiros. São os caras que fazem a ditadura. 

Então, não existe uma coisa descoordenada, não existe uma coisa sem lógica. 

Essa lógica é a lógica da ditadura, que tinha um projeto político, econômico e social 

bem definido de controle da sociedade. E, obviamente, de repressão. 
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O movimento operário é duramente reprimido, todas as entidades sindicais 

sofrem intervenção, todas têm dirigentes perseguidos, e todas têm militantes reprimidos, 

torturados e assassinados. 

A mesma coisa acontece com as entidades clandestinas, mas é também com as 

entidades não legais, porque nada era permitido, mas as entidades que tinham, dentro da 

luta aberta e pública, dentro dos partidos, dentro das igrejas e tudo mais, tinha esse 

controle, tinha a repressão. 

E a estrutura de DSI, de Divisão de Segurança e Informação, é a capilaridade 

que precisava dar, com as ASIs. O Mancha, por exemplo, tem um documento da 

empresa Embraer que é a reunião controlada pelo CISA. É um documento do CISA. 

Não é uma coisa mais ou menos. Então, lá em São José dos Campos ele mostra o 

documento que diz que o CISA controlou a reunião, que fez etc. 

Então, tudo isso é um grande sistema, que não dá para a gente abstrair, achando 

que vai ser uma coisa descoordenada, ou aleatória. Era planejado e deliberado de cima a 

baixo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Também está compondo a 

nossa Mesa o Vereador, Vice-Presidente da Câmara de Guarulhos, e Presidente  da 

Comissão de Direitos Humanos, o Marcelo Seminaldo. Obrigado, Marcelo. 

Doutora Rosa. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Queria fazer uma rápida reflexão no curso dessas 

reflexões que nós acabamos de ouvir, inicial, no sentido de que o conjunto de 

documentos que nós vamos conhecendo, o conjunto de depoimentos que nós vamos 

agregando, vão nos permitindo ter uma visão mais clara de como foi o golpe, de como 

foi a ditadura, e desfazer certos mitos. 

O mito, por exemplo, de que a ditadura foi, o golpe foi dado para se salvar a 

democracia. Que fosse, na cabeça dos militares. Não, do ponto de vista do grupo 

dominante, que deu o golpe, hoje a gente já tem levantamentos que foram mais ou 

menos uns quase 400 oficiais que conduziram o golpe, tem um livrinho chamado “O 

DNA da Revolução”, que não é nada excepcional, mas que lista os nomes e dá uma 

pequena biografia de cada um e dos eventos em que eles já estavam envolvidos desde a 

década de 1950. Eram forças antigetulistas. 
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Nós vemos muito claramente, também quando conhecemos a política, os estudos 

da Escola Superior de Guerra, e desses dois institutos que foram mencionados, que o 

golpe foi imposto para criar um estado de segurança nacional mesmo, um estado de 

segurança e desenvolvimento, um estado militarizado, para construir uma máquina de 

guerra, porque eles identificavam, naquele momento, que existia uma guerra 

revolucionária no país e eles se punham na posição da guerra antirrevolucionária. 

Com relação também à questão dessa cadeia de comandos e de informação, 

como nós vimos hoje, essa informação também tão divulgada de que o que se fazia nos 

porões era desconhecido e indesejado, e era alguma coisa que tinha a ver com a 

autonomia desses executores, que executavam mal e ressentidamente as ordens que 

recebiam, nós vemos que, como política, não era. 

É óbvio que nós também não pudemos ter uma visão dogmática dessa questão. 

Ou seja, havia um mínimo de autonomia, aquela autonomia que existe na ação humana. 

A forma de execução certamente tinha a ver com o caráter, o temperamento de cada um. 

Alguns se punham no papel, inclusive, na tortura, dos que protegiam a vítima, para 

fazê-la falar mais. Os outros são aqueles que enfiam, que batem, que furam, de acordo 

também com essas características. 

E houve também, no meio de tudo isso, uma imprevisibilidade que governa a 

ação humana. Quando a gente lembra dos casuísmos que foram impostos no processo 

de eleições pelos ditadores e os resultados havidos, nós vemos que há muito dessa 

imprevisibilidade. 

Então, nós não podemos ter uma visão dogmática. Houve equívocos também, 

houve execução, uma execução, às vezes, que não foi apropriada em relação a certas 

questões. 

Agora, a política de desaparecimentos, a definição dos que, se encontrados, 

deviam ser eliminados, isso era uma política que era estabelecida lá em cima. Mesmo 

em determinados momentos, em que nós vimos que há também contradições nesse 

sistema, há contradições, o Riocentro, os atentados havidos depois do período que se 

definiu como um período de abertura, mostra que houve contradições e reações dentro 

do próprio sistema. 

Nós não podemos ignorar que há essas contradições. Porque se nós, estando às 

vezes do mesmo lado, temos tantas contradições entre nós, nós não podemos deixar de 

supor que entre eles havia também. Mas, havia uma lógica, uma ordem imposta desde o 

SNI e já, inclusive, prevista, planejada e organizada antes do golpe, porque 
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evidentemente os atos institucionais, o Ato Institucional 1 que cria uma revolução, não 

foi uma coisa pensada no dia seguinte. Evidentemente esse sistema de informação que 

se impõe três meses depois, tudo isso foi planejado anteriormente. 

Então, o que nós temos, eu acho, que registrar, nós estamos discutindo isso, é 

que havia essa lógica determinada desde cima, que havia uma política de tortura 

conhecida, definida, uma política de desaparecimento, de morte, como o próprio Geisel 

expressa em seus depoimentos, em alguns depoimentos que ele prestou no CPDOC. É 

chato isso, é desagradável ter de matar, mas isso tem de acontecer. 

 Quer dizer, ele está dizendo, inclusive de uma forma, com certo eufemismo, 

mas dizendo da responsabilidade. Essa responsabilidade por matar, por torturar, 

generalizadamente, é de lá de cima e é também daqueles, isso não diminui a 

responsabilidade, dos executores que executaram, com maior ou menor violência, ou 

escolheram o tipo de violência, o tipo de violência mais física, mais simbólica, que iam 

utilizar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gilberto Natalini. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Queria cumprimentar você, Adriano, pelo 

trabalho, pela dedicação, pela resistência que você tem tido no comando desta 

Comissão, que é um paradigma para nós que queremos o esclarecimento das coisas. O 

trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho extremamente profundo, amplo e 

verdadeiro. Então, receba meus cumprimentos sinceros a você e à equipe toda que está 

realizando este trabalho. 

Cumprimentar também a Dra. Rosa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta a você, para aproveitar a sua palavra. Você pode contar, pelo menos aqui, de 

público, além do que você se preparou para falar, da sua experiência e do seu trabalho lá 

na Comissão Municipal, o que aconteceu lá em Brasília, naquele dia que você enfrentou 

o Ustra? 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Meu Deus! Quer mesmo que fale isso? Já 

tinha até passado. 
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Cumprimentar a Dra. Rosa, e parabenizar também pelo compromisso 

democrático que a senhora está tendo, junto com seus colegas, fazendo as coisas 

andarem, e sei que é um terreno bastante difícil, pantanoso. 

Eu, presidindo a Comissão da Verdade da Câmara, eu tenho sofrido uma série de 

ataques, de pessoas que até eu nem esperava. "Para que mexer com isso? Para que trazer 

de volta essas questões?" 

E alguns ataques até violentos, ofensivos, mas a gente tem a consciência 

tranquila, então queria te dar um abraço aqui simbólico pela coragem, pela dedicação 

que você está tendo. 

O Ivan, não preciso nem falar, é um símbolo. Ele diz que já está sendo 

reconhecido pela rua afora, então o símbolo está se tornando muito popular. 

Queria, Ivan, dizer para você que o que você apresentou aqui, do ponto de vista 

mais intelectual, é fundamental. Fundamental, porque a gente fala com depoimentos 

fragmentados, da nossa experiência pessoal. Eu vi lá o general, o gordinho, era o 

Humberto de Souza Mello, eu vi ele lá no DOI-CODI. Eu vi ele lá, fardado. Eu vi. Eu 

não ouvi dizer. Eu vi o bichinho lá. 

Então, era o comando das Forças Armadas de São Paulo lá dentro, dentro das 

salas de tortura. 

Agora, uma coisa é eu dizer isso, outra coisa é você sistematizar, como você 

sistematizou, de forma didática, simples e absolutamente irrefutável, toda a cadeia de 

comando, de cima a baixo, de baixo a cima. 

Então, acho que esse trabalho, até queria pedir aqui, de público, que você 

pudesse nos ceder e fosse pessoalmente, junto com o Deputado, à Câmara, para a gente 

fazer uma sessão de apresentação disso lá na nossa Comissão, para até os nossos 

Vereadores verem um pouco. Porque alguns de nós têm noção disso, mas muitos têm a 

visão de que realmente... 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Este material, ele todo é público. Só a 

apresentação, mas ele é colocado. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Queria que você fosse lá apresentar. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Vamos sim. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Pensei que você fosse dizer que isso você está 

organizando, apresentando, porque entendeu a importância de trazer isso para uma 

audiência, para isso inclusive orientar, inclusive, as pesquisas da Comissão Nacional da 

Verdade. Nós vamos pedir isso, e colocar isso no nosso site, e isso vai nos orientar 

numa série de decisões que nós temos de tomar. Mas eu pensei que se você fosse dizer 

agora que esse documento que você nos apresentou aqui não é um documento que você 

fez, mas é um documento oficial deles. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – São documentos oficiais. 

Eu fiz questão de dizer no começo da apresentação que é baseado em vários 

documentos, e o mais importante é o documento da chamada Comunidade Setorial do 

Serviço de Informação do Ministério da Marinha. Então, não é uma compreensão 

minha. É um documento deles. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Entendi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou a Rosa Cardoso, 

volta o Gilberto Natalini. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Eu entendi exatamente dessa forma, só que o 

mérito da sistematização da apresentação didática e da forma elucidativa como você fez, 

é o mérito, que nós não podemos tirar, seu e da Comissão aqui, que tiveram esse 

trabalho todo, porque isso é extremamente trabalhoso. Até juntar esses documentos 

todos. A gente sabe como dá trabalho essas coisas todas. 

Agora, o que queria dizer, o que posso acrescentar, na minha maneira de ver, é 

que aí eu acho que o lado civil da coisa, a gente está um pouco ainda, a complementar, 

essa comunidade complementar, na verdade, ela não é complementar. Na minha 

opinião, ela é a comunidade principal, porque esses militares brasileiros, esse setor 

golpista dos militares brasileiros, que sempre ameaçaram a democracia no Brasil há 

muito tempo, um setor, não são todos os militares brasileiros que foram golpistas, 

alguns foram patriotas e democratas de verdade. Alguns até morreram por isso. 

Mas, eles não agem por motoprópria. Existe toda uma situação ideológica, às 

vezes, que não nasce nem no Brasil. Então, esse outro lado é que nós estamos um 
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pouco, ainda, eu sinto. Eu estou sentindo, não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, 

que a gente precisava tirar mais.  

O Delfim, quando foi lá na Comissão nossa, ele tirou muito sarro da gente. 

Como a gente não tinha como obrigá-lo a falar, ele chegou a falar para mim que eu falei 

para ele, ele falou que não sabia que tinha tortura, "eu não sabia que tinha tortura, eu 

nunca soube, eu vivia em outro mundo, no mundo da economia". Eu falei: ministro, eu 

fui torturado. "Minha solidariedade. Receba minha solidariedade". 

Quer dizer, a cara de pau demais do Delfim. Um homem de 80 e poucos anos 

também não quis, eu, fazer qualquer tipo de desacato a ele, ou de interpelação mais 

severa. 

Mas queria dizer que esse lado, essa vaia que você colocou, fala, fala, fala... Eu 

conversei com um jornalista, eu não vou declinar o nome, até por uma questão, eu 

conversei com ele por umas duas horas e meia, e ele falou muito dessa pessoa, e contou, 

você botou algumas questões aqui da entrada dele no DOPS, o papel desse homem, 

porque esse dinheiro que vinha, veio muito dinheiro de um pessoal que pôs a mão no 

bolso e passou o chapéu para sustentar isso tudo. 

Isso nós temos de enxergar, isso nós não temos de ter medo. Mesmo dentro das 

fileiras daqueles que são a favor das comissões da verdade, da investigação dessas 

questões todas, mesmo dentro dessas fileiras, tem gente que tem muito medo de pôr o 

dedo nessa ferida. Tem medo, com medo de desestabilização. 

Acho que a gente não pode ter medo disso. E temos de avançar, não é uma coisa 

simples, mas eu tenho essa opinião. 

Para terminar a minha questão, queria, atendendo ao pedido do Deputado 

Adriano, dizer que eu fui a Brasília assistir um depoimento, e lá, um pouco antes de ir, 

eu não sabia, de fato, que eu ia ser ouvido, e um pouco antes de ir para Brasília eu soube 

que eu ia ser ouvido. Então, eu fui lá e contei, de forma muito singela, como é do meu 

jeito de ser, eu contei o que eu vi, o que eu senti, o que eu lembrava. 

Durante um período lá, uma meia hora, você estava lá na Mesa, ouvindo, e 

estava o José Carlos Dias, estava o Fonteles, e o Cavalcanti, quatro. Eu fiz o meu 

depoimento, depois de um tempo que terminei o depoimento eu fiquei sentado porque 

vi o Ustra, e queria ouvir o Ustra falar. Faz tempo que queria ouvir o Ustra falar. 

A gente convocou o Ustra aqui na Comissão da Verdade Municipal. O Ivo ligou 

para o Ustra, o Ustra atendeu do outro lado da linha, "olha, meu filho, você desculpa, eu 

não posso ir, não vou, não estou com vontade de ir, tudo que tinha para falar está no 
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meu livro, tudo que tinha para falar está escrito lá, então não vou". Tratou o Ivo, 

carregou no colinho. Só que a gente sabe quem é, eu sei, todo mundo sabe quem é o 

Ustra. 

Então, quando falou que o Ustra ia lá depor, eu falei eu quero ouvir, quero olhar 

para a cada dele e ouvir o que ele vai dizer. E ele deu aquele depoimento lá, 

extremamente petulante, desafiador. Uma hora ele gritou "quem devia estar sentado 

aqui é o Exército Brasileiro, eu fui condecorado com a maior condecoração aqui, vocês 

têm de ter coragem de chamar o Exército Brasileiro", de uma forma arrogante, 

desafiadora. 

E aí, eu também não esperava que fosse pedido a ele se acarear comigo. Eu 

nunca esperava aquilo. E foi pedido lá. Não sei se aquilo estava combinado ou foi um 

rompante lá poético de quem falou, mas falaram. E ele teve aquela reação de me chamar 

de terrorista, ou de ex-terrorista, aos berros. 

Bom, eu tinha dois caminhos ali, Adriano. Ou eu ficava quieto e aceitava os 

gritos do Ustra, ele já gritou muito comigo no passado, já me judiou muito, bateu e tal. 

Aquele cara, pessoalmente, mandando e fazendo, não foi só mandando. Mandando e 

fazendo. Aí, quando ele gritou eu pensei, aqui posso fazer duas coisas, se eu começar a 

levantar, a sessão vai acabar, porque atrás tinha dois generais, que estavam atrás de 

mim, que foram com ele, um era da reserva e o outro tinha ido para a reserva há pouco 

tempo, tinha sido comandante, segundo me falaram lá, do Comando Militar do Planalto, 

até dois ou três meses atrás. 

Então, estavam atrás, ele tinha uma turminha que foi com ele, e aí, deu o que não 

sei lá, eu levantei e porque falei eu não vou aguentar grito desse homem, e aí eu reagi, 

falei que terrorista era ele, torturador era ele, ele que tinha as mãos sujas de sangue, 

porque as minhas mãos não tinham, eu não tinha batido em ninguém, torturado 

ninguém, e ele que era o terrorista e ele que tinha de responder. 

Aí acabou a sessão, porque virou um balaio danado, ele começou também, com 

a bengala assim para cima, achei que ele ia ter um treco lá. 

Mas vou falar uma coisa para você. Eu não fui lá para fazer aquilo, mas eu saí de 

lá com uma sensação de alívio que vou te contar. Eu, Adriano, porque você também 

passou lá as coisas, pegaram você de jeito também, não foi fácil. A gente fala rindo para 

gente não chorar. A vontade mesmo é de chorar. De certa forma, eu devolvi um pouco 

para ele, de forma verbal, toda a carga de destruição, de agressividade que ele teve 

comigo e conosco. Foi o que aconteceu lá com o Ustra. 
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Eu encerro dando duas notícias para vocês. Segunda-feira nós vamos a Minas 

falar com o Secretário de Segurança. Nós estamos pedindo o reexame do crânio e do 

objeto metálico que estava dentro do crânio do motorista do Juscelino. A gente tem 

conversado muito sobre isso, e os indícios de que o Juscelino, que o motorista levou um 

tiro e o carro desgovernou, e foi um assassinato, um atentado, é muito grande. 

Então, nós vamos lá na Secretaria de Segurança, Defesa Social, de Minas, 

Rômulo Ferraz é o Secretário, pedir se ele pode refazer a perícia agora de uma forma 

mais fria, mais calma, mais tecnológica e tal. 

E outro convite que queria fazer a vocês, aproveitar esta oportunidade, é que no 

dia 09 de dezembro nós estamos fazendo um esforço hercúleo na Câmara, são 42 

Vereadores que foram cassados pelos regimes de exceção, de 1937 até 1969, e nós já 

localizamos, desses 42, uma grande parte, faltam poucos para localizar, e nós vamos 

devolver simbolicamente lá na Câmara, num ato com as famílias, o mandato popular, já 

que foram cassados. Tem inclusive um integralista. Mas não estamos fazendo 

segregação ideológica de nenhuma maneira. 

Todos que foram cassados, perseguidos, perderam o mandato popular, de qual 

corrente ideológica for, receberá, de novo, pelas mãos do Presidente da Câmara, a nossa 

presença da Comissão da Verdade também, a Juliana Cardoso, da Comissão de Direitos 

Humanos, e o Orlando Silva, que na verdade ele fez, tinha feito um projeto por conta, 

para restituir o mandato dos 14 comunistas, 15 comunistas. E aí a gente achou que não 

podia ser só os comunistas. Porque, tudo bem, todos os 15, aliás, um dos vivos, que está 

hoje aí é o Moacir Longo que foi, durante muitos anos, do Partido Comunista. Tem dois 

vivos, um tem 96 anos, Andrelli, que tem 96 anos, e o outro é o Moacir Longo, que 

você deve ter conhecido. Por coincidência ficou preso comigo no DOI-CODI, com você 

também. A gente era uma panela só, tudo ficava preso um com outro. É uma pessoa 

muito legal, inclusive a gente quer que ele presida a sessão no dia. Então, vocês já estão 

pré-convidados para comparecer, 09 de dezembro, à noite, na Câmara. 

Adriano, muito obrigado pelo convite, pela paciência que você tem tido. A gente 

tem tentado explorar você e você tem tido uma paciência, não aguenta mais os pedidos 

que a gente faz, e a gente também tem pedido muito, várias coisas. Inclusive, nós 

pedimos à Comissão para chamar o Calandra, porque ele só vem mesmo amarrado, e 

nós fomos chamar. O Marin e o Calandra. 

O Marin andou dando umas respostas meio malcriadas, mas o Calandra, foram 

dois inspetores da Guarda Municipal, descobrimos a casa dele, fomos lá, a casa da mãe 
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dele, e ele estava lá, por acaso, e ele quase bateu nos guardas, mandou recado malcriado 

e tal. Então, ele vem mesmo só na letra da lei. Então, a gente pede que chame, e se 

possível, no dia que for chamar, o José Carlos Dias já disse que pode fazer isso, chamar 

a Comissão Estadual e a Municipal, porque depois do Ustra, pela minha sensibilidade 

humana, depois do Ustra o Calandra mandava muito lá. Ele dava ordem lá e ele era um 

sujeito muito complicado. 

Muito obrigado, Deputado, pela atenção. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Vereador. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – O Vereador Marcelo, Vice-Presidente, eu 

convidei, tomei essa liberdade, porque ele é Vice-Presidente da Câmara de Guarulhos e 

é Presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ele pediu para a gente ajudá-lo a 

montar uma Comissão da Verdade lá. 

Eu falei, então você vai lá na universidade, que amanhã às duas horas você vai 

ter lá um contato com todo mundo. Então, ele está aqui por causa disso e nós vamos 

ajudá-lo, acredito que vocês também. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, Ivan, vamos fazer 

o seguinte. Foi importantíssimo. Outro dia a Mariana Joffily já apresentou o trabalho 

dela sobre a cadeia de comando. 

Então, o que representa esta sessão de hoje, antes da gente poder abrir para as 

pessoas que aqui vieram, para esclarecimentos? Esta segunda parte da Comissão da 

Verdade, do trabalho, era ansiosamente cobrada, que era a chamada cadeia do comando. 

Então, nós trabalhamos até a presente data praticamente com as vítimas, o 

capítulo das vítimas. Então, pelo nosso trabalho, pela nossa divisão de trabalho, 154 

vítimas, mortos e desaparecidos, estão sendo investigados aqui pela Comissão. 

Essa questão que o Natalini colocou, do Juscelino, é importante, dentro desse 

capítulo da divisão de trabalho, porque embora Juscelino, o carro dele tenha sido 

abalroado alguns quilômetros da divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, praticamente 

esse caso, como nem Minas Gerais, e muito pouco o Rio de Janeiro está fazendo, São 

Paulo está adotando, e a Câmara Municipal adotou essa, recompor essa história de 

Juscelino. 
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Mas, então, nós começamos aqui a chamada "cadeia de comando". Então, a 

partir de agora nós vamos intensificar todas as audiências trazendo documentos, provas, 

de que não foi nada por acaso, não existia esse negócio de porão da ditadura, que não 

era nem uma atividade clandestina, marginal, mas como o Ivan apresentou, vinha 

diretamente do Gabinete da Presidência da República. 

O que o Ivan não teve oportunidade de falar, que acho que é muito importante, 

que acho que isso vai aparecer durante as respostas, é que as pessoas que vieram 

comandar os DOI-CODIs, eles antes, como oficiais, antes de se tornar oficiais de alta 

patente, eles pertenciam a um núcleo dos militares ligados ao Golbery que, conforme 

havia a ascensão para a Presidência da República, essas pessoas, desse grupo de 

confiança dos golpistas e do teórico do golpe, iam assumindo essas cadeias de comando. 

Isso sim que é interessante, e o Ivan pode apresentar esse mapeamento, por que 

o Ustra tinha uma intimidade direta com o Presidente da República, por que ele falava 

diretamente com o chefe das Forças Armadas? Porque era o mesmo núcleo, que a partir 

da organização do golpe, do IBAD, aquela coisa toda, esse grupo se ramificou e além de 

assumir os principais postos da Presidência da República, iam assumindo os comandos 

regionais dos exércitos e iam assumindo as cadeias de comando da repressão. Eram os 

homens de confiança da Presidência da República que assumiam as cadeias de 

comando. 

Tanto é que eles faziam reuniões, esses grupos ligados aos organismos de 

repressão, faziam reuniões no Gabinete da Presidência da República. 

Eu só queria, antes de terminar a minha fala, dizer o seguinte. Mas, qual é o 

resultado disso tudo para os dias de hoje? Para os dias de hoje é que essas cadeias de 

comando não foram desmontadas. Elas estão, quer dizer, assim como não existia as 

polícias militares, quando as polícias militares foram criadas, com elas foram criados os 

serviços reservados, serviços de informação. 

Então, nenhuma dessas instituições, das Forças Armadas e das Polícias 

Militares, e até de algumas Polícias Civis, como aconteceu aqui no Estado de São Paulo, 

quando o DOPS é desativado, foi criada uma Secretaria de Informação que persistiu 

praticamente até os últimos dias do Mário Covas. E tem todos os outros problemas que 

a gente convive, com a ABIN, com essa coisa toda. Então, infelizmente a ditadura não 

acabou nesse setor. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 21

Então, acho que a gente fez a apresentação básica, vou passar a palavra ao 

Vereador, e aí a gente, peço para a assessoria que os jornalistas e as pessoas aqui 

presentes possam fazer... Antes, vou passar a palavra ao Marcelo. 

 

O SR. MARCELO SEMINALDO – Muito boa tarde a todos e a todas, boa 

tarde, Deputado Adriano Diogo, que preside a sessão, boa tarde, Vereador Gilberto 

Natalini, boa tarde, Ivan, que fez uma explanação brilhante, boa tarde, Dra. Vera, Dra. 

Rosa também. 

Na verdade, fiquei feliz com o convite que me foi feito porque Guarulhos é a 

segunda maior cidade do Estado de São Paulo e a gente ainda não tinha pensado em 

fazer a nossa própria Comissão da Verdade lá também, porque a cidade de Guarulhos 

também teve muita coisa difícil no período da ditadura militar. 

Então, lá a gente teve presos políticos também, lá a gente teve um prefeito, 

Deputado, que foi cassado em 1970, assim como muitos Vereadores também. Em 

Guarulhos ficava, e fica até hoje, a base aérea, e tenho certeza que muita coisa também 

aconteceu na base aérea lá em Guarulhos. 

Então, muitos companheiros de partido foram perseguidos, perderam seus postos 

de trabalho, foram assassinados, torturados, aquele ritual que todo mundo já sabe como 

funciona com o período ditatorial. 

Então, a gente quer investigar isso. Aí eu apresentei na Câmara o pedido de 

criação da nossa Comissão da Verdade, está tramitando, creio eu que até o final do ano 

a gente deve aprovar, e aí a nossa ideia é que a audiência inaugural já seja no dia 10 de 

dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é um dia emblemático 

para nós também. 

Então, espero que a gente consiga aprovar até lá e farei o convite a vocês todos 

para prestigiar o início dos nossos trabalhos lá também, porque creio que a gente pode 

contribuir muito, Deputado, com a Comissão Estadual, com a Comissão Nacional. 

Guarulhos é limítrofe com São Paulo, então a gente pode trabalhar junto com a cidade 

de São Paulo também, para a gente passar a limpo, de verdade, essa história do nosso 

país, que infelizmente a gente ainda carrega um pouco, na população inclusive, de um 

negócio meio golpista. 

Não sei se vocês pegaram um pouco, nessas manifestações de junho que nós 

tivemos, eu acompanho muito as redes sociais, e tinha uma imagem que me marcava 

muito, que colocava uma imagem da Dilma com um X, se ela cair, aí na sequência, se o 
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Michel Temer cair, e ia colocando toda a cadeia da Câmara, do Senado, aí a foto do 

Joaquim Barbosa, ele assume. E muita gente compartilhando aquilo. 

Então, as pessoas carregam ainda um pouco desse sentimento golpista, que vem 

desde lá de trás, que acho que a gente tem de passar a limpo e realmente escrever uma 

nova história. Obrigado pela palavra e estamos à disposição. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns. Que bom. 

Então, se o Ivan precisar repetir, lógico que nós vamos baixar o telão de novo, 

apagar a luz, mas está na televisão, está na tela e qualquer imagem que alguém queira se 

referir está lá e aí aparece. 

Então, você comanda. 

 

O SR. GUSTAVO LIMA – Sou Gustavo Lima, do jornal “O Globo”. 

Ivan, você mostrou aqui um documento que mostrou que a USP, a reitoria da 

USP contribuiu com o aparelho de investigação da ditadura. 

Você achou outros documentos que comprovam isso? E queria perguntar para a 

Rosa se vocês encontraram documentos de outras universidades públicas, que também 

mostraram que as reitorias contribuíram para o sistema de investigação da ditadura, do 

aparelho opressor? 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Você está perguntando ou você tem... 

 

O SR. GUSTAVO LIMA – Perguntando ao Ivan se realmente acharam outros 

documentos, além desse, que mostram esses indícios, e se Comissão da Verdade achou 

outros documentos que mostrem que outras universidades, além da USP, contribuíram 

com os aparelhos. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Documentos, tem vários documentos, da 

USP. Tem um cara que era da DSI do MEC, Kricor, um nome grego, ele vai lá várias 

vezes, depois ele se assumiu como sendo da USP, mas na realidade ele era da DSI do 

MEC. 

Tem outros documentos que denunciam Marilena Chauí, e outras pessoas. Tem 

documentos da própria USP, mas tem documentos da Petrobrás, por exemplo, em que 

eles pedem informações sobre pessoas que estavam pleiteando, tinham feito concurso. E 
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uma dessas pessoas, inclusive é um exemplo que a gente faz questão de ressaltar, tem 

uma série de nomes, e uma dessas pessoas tem o nome de Luiz Carlos Almeida, que é 

homônimo de um militante do POC, que em 1971 foi preso, ficou um ano preso, sai e 

vai para o Chile e no Chile ele morre nos primeiros dias do golpe. É um dos primeiros 

assassinados lá. 

Em 1980 eles fazem esse pedido e tem o nome de uma pessoa chamada Luiz 

Carlos de Almeida, e devem ter estragado a vida dessa pessoa, porque se reportam ao 

outro, que tinha morrido. Então, nesse documento está lá, Luiz Carlos de Almeida, 

terrorista do POC. Então, o coitado deve ter perdido o emprego por ser homônimo. Se 

você pegar a filiação, são totalmente diferentes. 

Tem da Secretaria de Cultura, onde o Cunha Bueno pede informações ao DOPS 

sobre as pessoas que faziam parte, tinham sido eleitas para o conselho de cultura e artes 

cênicas do Estado de São Paulo, que tem perigosos subversivos como Roberto 

Massaini, Arthur Moreira Lima, Jacob Klintowitz. 

Então, isso era uma prática absolutamente comum, da Universidade de São 

Paulo e de várias outras. 

Eu não ia ficar colocando isso porque não era o foco, mas vários outros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma pessoa do livro 

do DOPS que era o cara da USP que ia toda semana. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Sim, esse Kricor, e tem outro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem como recuperar 

aqui? 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Aqui a gente não tem. Pode até ver isso 

depois. Se alguém quiser, como matéria, a gente pode passar. Como tem outras figuras, 

que era o cara da DSI da Petrobrás, que era o Sidney Marques não sei das quantas. 

Então, nos livros do DOPS, se você parar para olhar, o problema é assim, o 

documento não fala sozinho, você tem de olhar, procurar. 

Então, ali você tem um monte de informações, e essas informações são, juiz de 

direito, promotor, e essa gente que era... 
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(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Isso foi lá no DOPS. O outro não. O 

outro, da Marinha, foi lá em Brasília. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por exemplo, lá na 

OBAN todo o estudante que era preso, a reitoria enviava toda a ficha original, com a 

foto, e toda a vida acadêmica da pessoa, e tinha anotado. 

Por exemplo, na Faculdade de Medicina tinha um sujeito que era da repressão e 

frequentava a faculdade. Quando caiu a direção do CAOC, todas as fichas da Secretaria 

da Faculdade de Medicina, com as fotos originais, estavam nas mesas da OBAN. Todas. 

Tinha um funcionário da Geologia, o secretário da Geologia, que até outro dia 

estava trabalhando, que ele fornecia todas as fichas. Todas as fichas. 

Então, o sistema de colaboração da USP era online, para os dias de hoje. Tinha 

um departamento de estrangeiros, para os estudantes bolsistas, todos, e eles moravam 

em alguns prédios da reitoria, na Rua Melo Alves, aqui na parte da Consolação baixa, 

que todos eles, todos eles, principalmente os nicaraguenses, eles eram investigados, 

eram presos, fichados e autuados. Tudo com colaboração da reitoria. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Queria só dar um exemplo aqui, se o senhor 

me permite, Presidente, da Unifesp. A Unifesp criou uma Comissão da Verdade, e eu 

sou membro, fui convidado para ser membro lá porque sou aluno de lá, da Escola 

Paulista de Medicina. 

E a Unifesp está investigando, já houve a primeira sessão, a próxima sessão é 

quinta-feira que vem, a perseguição ao Marcos Lindenberg, que é um professor 

emblemático lá, histórico. E ele era diretor da Escola Paulista e ele era reitor da Unifesp, 

que tinha sido criada pelo João Goulart. E ele foi denunciado por professores de lá. 

Eu não vou citar o nome de todos, mas vou citar o nome de um, o professor Otto 

Bier, que era um professor de microbiologia, famoso inclusive, que era um dos que 

fizeram o papel de delação, não só delação, teve o IPM e ele foi cobrão no IPM para 

pegar o Marcos Lindenberg. Ele foi demitido da reitoria, demitido da direção da escola, 

aposentado compulsoriamente, e excluído da vida acadêmica. E o regime militar 

revogou a Unifesp. 
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E no meu tempo de estudante tinha um tal Coronel Antonio, que era do SNI, que 

tinha uma sala contígua à sala do diretor. Ele era o subdiretor de informações lá, ele que 

controlava tudo. 

Então, exemplos não faltam, dessas questões da academia, e a Unifesp está lá 

compilando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, essas coias do 

passado podem colocar na conta geral da ditadura, mas a coisa que mais nos agride é o 

fato da Escola de Química da USP até hoje não ter corrigido a forma de demissão de 

Ana Rosa Kucinski. Até hoje Ana Rosa Kucinski, segundo a diretoria do Instituto de 

Química da USP, ela abandonou o cargo e nunca mais voltou. 

E ela é uma desaparecida política e sua família reivindica. E ainda o atual diretor 

do Instituto de Química ameaçou, colocou na reunião da congregação o pedido, que a 

congregação aprovasse o pedido do recolhimento do livro “K”, do jornalista Bernardo 

Kucinski, que faz referência a esse fato. 

Por mais tratativas que nós tivéssemos feito, a reitoria ainda, e a direção da USP, 

não se pronunciaram sobre o caso Ana Rosa Kucinski. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Respondendo à sua pergunta sobre a Comissão 

Nacional e a identificação de documentos que comprovem isso no âmbito da Comissão 

Nacional, eu queria dizer o seguinte. 

Nós temos notícia da criação de muito mais de 10 comissões, hoje, da verdade 

em universidades brasileiras. Tem comissão lá no Rio Grande do Norte, tem comissão 

em estados pelo norte, pelo nordeste, tem em Minas, aqui em São Paulo tem várias, 

agora tem a PUC também, no Rio de Janeiro tem UFF, UFRJ. Nós temos convênios, 

solicitados por elas, com poucas. 

De todo modo, eu acho que a Comissão Nacional tem de fazer um encontro 

também com essas Comissões da Verdade das universidades, assim como está fazendo 

agora, na próxima semana. Vai ter um encontro com Comissões da Verdade de todos os 

estados, as oficiais, criadas em cada estado, seja pelo Legislativo ou pelo Executivo, e 

também com as Comissões Municipais, das capitais. 

Eu acho que seria muito útil que nós fizéssemos também com as comissões das 

universidades, mas ainda não fizemos e não recebemos sequer das que têm convênio 

conosco, uma informação. Essa é a questão também, que a gente vai ter de conversar 
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com as comissões, para nos mandarem já, e não esperarem o momento final do término 

do nosso mandato para mandar essas informações, porque nós não vamos conseguir 

inserir no nosso relatório. 

De todo modo, essa perseguição a estudantes, por exemplo, a professores, há 

uma parte desse trabalho, que é importante que uma comissão das universidades, que 

uma comissão de universidade faça, que não constitui foco da Comissão da Verdade. A 

Comissão da Verdade Nacional, já é muito extenso o trabalho, e se ela se ativer, como 

manda a nossa lei, o nosso mandato, nas graves violações, na pesquisa da tortura no país 

inteiro, na tortura nas diferentes fases que o regime teve, em 1964, nos assassinatos, nos 

desaparecimentos forçados, na ocultação de cadáver, e mais também, porque o trabalho 

da Comissão da Verdade não é somente, é fazer esse relato e ouvir vítimas e tudo isso, 

mas há também um trabalho, que a gente tenta fugir, mas não consegue completamente, 

que é de investigação. 

É tudo misturado, porque nos pedem também, quando aparece esse negócio aqui 

das armas, do envio para o Chile, dessas vacinas, vêm nos perguntar o que a Comissão 

da Verdade acha disso, o que a Comissão da Verdade vai fazer sobre isso, vai 

investigar? E essa investigação, uma parte dessa investigação é investigação da Polícia 

Federal, mas nós não podemos ser alheios a isso. 

Então, tem uma dimensão também de investigação, de acompanhar também essa 

pesquisa que está sendo feita, essa procura dos corpos e tudo isso. 

Então, acho que cada dia fica mais claro para nós, quando nós assim vemos que 

o mandato já está próximo do final, que nós temos de nos ater às graves violações, e não 

a uma perseguição, a grande perseguição que houve, ao medo que houve, a censura, a 

participação dos órgãos da mídia, de comunicação. E para isso tem comissões 

específicas, que nós vamos agregar aos nossos arquivos, aos nossos anexos, aos nossos 

adendos, e que devem ser divulgados também autonomamente. Devem ser feitos da 

forma mais exaustiva e completa. 

O Sindicato dos Jornalistas, que está fazendo uma comissão, que fez uma 

comissão, que é uma comissão de jornalistas, deve dar conta dessa tarefa. E o Judiciário 

tem uma comissão também. Tem de dar conta dessa história da justiça, do Poder 

Judiciário. E a Ordem dos Advogados deve dar conta da história, do que aconteceu na 

Justiça Militar. 
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Mas a nossa investigação especificamente não é essa, sob pena de se tornar uma 

investigação muito superficial, e não dar conta das reflexões também que têm de ser 

feitas sobre os nossos achados. 

 

A SRA. IARA PRADO – Boa tarde. Meu nome é Iara, eles me conhecem, sou 

ex-presa política. Ivan, queria fazer uma pergunta que eu não sei se você falou antes, 

mas a apresentação desse, tem data esse documento do sistema, que cria o SNI? Aqui 

não tem data. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – O SNI foi criado em 1964, em junho de 

1964, e isso é posterior, é de 1973 esse documento. 

 

A SRA. IARA PRADO – De 1973? 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Esse do Sistema Nacional é, quando eles 

fazem, é 1973 esse documento. 

 

A SRA. IARA PRADO – Ou seja, depois da criação dos DOI-CODIs. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Depois da criação dos DOI-CODIs. Isso 

é, explicando, é uma cartilha deles, que a gente tem acesso a documentos... 

 

A SRA. IARA PRADO – Porque é bem interessante. Se você olhar, se esse 

documento fosse exatamente a resolução feita após a criação, em 1964, quer dizer, ele 

cria todas as comissões, as comissões de investigação aqui. Mas não, ele vem, após a 

criação... 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Pelo organograma que eles têm aí, é 

posterior. O documento que a gente tem acesso, por exemplo, este documento, é 

explicando para eles como funciona a nossa comunidade setorial da Marinha, que é essa 

explicação, e aí eles englobam dentro da estrutura mais geral. 

Como a gente tem um documento, que é o Waldir Coelho, Coronel Waldir 

Coelho explicando como era a estrutura da Operação Bandeirante, que depois vira DOI-

CODI, quer dizer, em 1970. 
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A SRA. IARA PRADO – Eu estou estudando isso um pouco porque nós 

estamos elaborando, fazendo um site, e é uma coisa muito impressionante porque você, 

na verdade a ideia, inclusive de organização, é sempre a mesma. Desde o SNI, ela vai 

mudando só ao longo do tempo, e as pessoas, como a Rosa mesmo disse, são sempre as 

mesmas. Elas só mudam de posição, enquanto uma está dirigindo, a outra está... 

Então, isso, tem um documento que é extremamente interessante, e eu, antes de 

mais nada, queria cumprimentar a Mesa toda, porque eu fiquei bastante animada com o 

fato da gente sair da fase de denúncia e entrar na fase realmente de mostrar o sistema de 

repressão política e a cadeia de comando, porque acho que já está na hora da gente fazer 

isso, mesmo que coisas novas continuem aparecendo. 

E queria saber se vocês têm um grupo e vocês analisam isso aqui, a Comissão da 

Verdade aqui, dirigida pelo Adriano, vocês vão estudar o sistema de repressão e a 

cadeia de comando? Aqui tem um grupo que faz isso, de historiadores que vão atrás de 

documentos? 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – A gente tem uma assessoria, que é um 

portento, de seis pessoas, e a gente, são essas pessoas aí, e a gente... 

 

A SRA. IARA PRADO – Amelinha e tal. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – E a gente, com base nos documentos que 

tem aqui no Arquivo do Estado, ou no Arquivo Nacional, ou de outras fontes, que às 

vezes não são os arquivos oficiais, a gente faz um estudo disso. 

Por exemplo, o Arquivo do Estado tinha aqueles livros de entrada no DOPS, que 

estava público, mas tinha de ser feita a leitura. Então, nós fizemos a leitura para poder 

decifrar. Ali você tem o nome das pessoas, mas você tem, em alguns momentos, que 

você vê que tem reuniões da repressão lá dentro. 

 

A SRA. IARA PRADO – Mas, talvez a Comissão Nacional, Rosa, esteja 

fazendo esse tipo de pesquisa, porque tudo saiu no Diário Oficial. Quem faz pesquisa 

sabe disso. 

Então, tem desde a comissão criada em 1969, de Defesa Interna, que é aquele 

ex-torturador do Espírito Santo, o Guerra, que escreveu um livro, e aquilo, ele cita 
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documentos da Presidência da República, com estrutura de criação, e aquilo se encontra 

no Riocentro, no processo do Riocentro é utilizado. 

Tem muita informação que não precisa derivar. Tem muita informação com 

data, quem está sendo nomeado, quem não está. O Delfim faz parte dessa comissão, o 

nome dele está lá nesse documento. Então, é um absurdo ele não saber nada. Ele fazia 

parte de uma comissão. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Do Conselho de Segurança Nacional. 

 

A SRA. IARA PRADO – Do Conselho de Segurança Nacional, provavelmente 

com o nome no Diário Oficial, está certo? 

Então, eu queria saber a quem eu procuro, de vocês, para poder ir terminando o 

meu site. O site que nós estamos fazendo no Instituto Ivo Herzog, a respeito, para o ano 

que vem, é Vladimir. Vocês? Dá para vir até aqui? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lógico, e idêntico à 

Nacional. 

Agora, você tem toda razão, Iara. Muita coisa está publicada. Nos julgamentos 

da auditoria, além do juiz, tinha o conselho de sentença. Uma das coisas, então, 

evidente, evidente que tem um problema no Brasil, um problema no Brasil, que embora 

tenha sido criada a Comissão da Verdade, o Governo Brasileiro não está enfrentando a 

discussão das cadeias de comando e as dificuldades que as cadeias de comando e as 

corporações impõem até hoje. 

Isso é uma coisa que tem de ser dita, porque muitas vezes se diz que a Comissão 

da Verdade não está fazendo e tal. A Comissão da Verdade foi nomeada pelo Governo 

Brasileiro e isso é uma responsabilidade do Governo Brasileiro. Isso é uma coisa. 

Agora, que tem muita coisa à vista, que dá para pesquisar. Os médicos legistas 

tiveram um papel importantíssimo nessa história, e o papel deles não foi contado. 

Então, você pode nos procurar, pode procurar a Comissão, que tudo que houver 

de material vai ser disponibilizado e está sendo relido. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode procurar qualquer 

um de nós aqui. E esse link com a Nacional, tanto é que a Rosa Cardoso está presente 

aqui hoje, e está tudo estruturado nessa direção. 

Ela está chamando uma reunião das Estaduais, das oficiais, para montar o 

relatório e preparar esse plano de pesquisa e de acesso a documentos. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Nós temos, de fato, um grupo de trabalho sobre 

isso, mas eu acho que esse grupo não avançou significativamente, porque só agora a 

Comissão entendeu que determinadas matérias têm um caráter tão político que um olhar 

simplesmente técnico não dá conta do fundamental. 

Então, por isso que nós avançamos agora em começar a discutir já essa reunião 

com as Comissões Estaduais e Municipais. É uma comissão para discutir o relatório. E 

aí nós vamos ver que o relatório, o que nós vamos desenhar não tem muito a ver, ou não 

tem tudo a ver, tem um deslocamento em relação ao trabalho que os grupos de trabalho 

estavam fazendo. 

Isso não é um malfeito da Comissão, isso é próprio. Está descoberto num 

momento ainda oportuno, porque nós ainda temos um ano pela frente. 

Mas, com relação a essa questão das cadeias de comando, eu estou conversando 

aqui com o Ivan exatamente até para ele levar essa apresentação para a Comissão na 

próxima semana, para gerar essa inquietação sobre essa questão. Para a gente poder 

criar um grupo de trabalho e ver qual é o escopo dessa questão, porque você, por 

exemplo, alargou o escopo aqui da questão, dessas cadeias. 

 

A SRA. IARA PRADO – Então, Rosa, só uma questão. Por que um trabalho? 

Essa questão não é nem uma questão de interpretação. Eu e o Ivan somos historiadores 

de formação. É uma questão de fatos. Fatos. E fatos de governo. E de um governo que 

se dizia democrático. Portanto, ele, ao mesmo tempo em que ele fazia uma Constituição, 

ao mesmo tempo ele também publicava coisas no Diário Oficial. 

Então, o fato está lá. O fato comprova que a ditadura existiu, que eles eram 

fascistas desde o primeiro o momento, de 1964, tudo aquilo que você falou no começo. 

Não tinha inimigo nenhum, tinha uma posição política. E eles se organizaram para deter 

a oposição. E a oposição fomos nós, um grupo de pessoas, jovens, pequenos. 

Agora, os fatos estão lá. Eles estão e, por si só, da mesma forma que a gente 

estuda um governo e você vai lá e pega o plano de governo e todos os atos e resoluções 
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publicadas por esse governo, a mesma coisa pode ser feita, e levar coisas não muito 

claras, dar pistas sobre. Não é tão complicado. 

Eu acho que um bom grupo de historiadores, aqui na USP tem vários. Mas na 

própria UnB, poderia fazer, ou de funcionários da própria Câmara, do Senado, podem 

fazer esse levantamento. Está tudo online. 

Então, eu acho que isso daria um outro rumo para o trabalho da Comissão da 

Verdade, porque denúncia nós vamos ter. Porque nós começamos só denunciando quem 

desapareceu, e agora nós estamos chegando bem próximo a quem foi chamado pelo 

reitor na reitoria da USP, por todos aqueles que sofreram a ditadura, porque a ditadura 

não era só uma ditadura contra quem foi contra ela, nós. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Só para encerrar isso, Iara. Isto aqui é 

fruto de um trabalho que foi sendo desenvolvido. Isto aqui eu não fiz ontem à noite. Isto 

é um estudo que nós estamos fazendo há um bocado de tempo. 

É porque a Comissão Nacional, a comissão Estadual, todas as Comissões 

Municipais, elas estão chegando num momento em que tem de sistematizar, e aí isso 

tem de aparecer. Por isso que a Rosa está falando que já está sendo discutido o relatório. 

O relatório é no final? Não. O relatório começa hoje, desde sempre. Então, está se 

fazendo essa sistematização, e isso aí já é fruto disso. 

E a interligação que existe, a complementaridade que nós temos, todas as 

comissões, é isso. Isso não é para a Comissão Estadual, isso é para a Comissão 

Nacional, que eu estou sendo convidado pela Comissão Nacional para ser um assessor 

informal, para algumas coisas, e isso vai acontecendo. 

Agora nós estamos afunilando, como a Rosa está falando. Nós não estamos mais 

com tempo. Nós temos de correr para fazer isso funcionar. 

E só uma explicação, ressalva. O historiador Ivan Seixas não existe, eu sou 

jornalista. Eu sou militante. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Esse capítulo, essa questão que você está 

saudando que tenha entrado na nossa pauta, é uma questão importantíssima, porque ela 

se abre em duas questões, a questão de uma responsabilização dos responsáveis por 

tudo isso, e a questão da autoria, que é uma questão mais afinada em relação à 

responsabilização, que nós não vamos fazer com critérios de direito penal exatamente, 

nós não somos um órgão judicial, mas nós temos de definir, responsabilizar e em alguns 
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casos dizer que é responsável com provas colhidas agora nesse momento. Não é 

somente responsável porque estava, aparece nas cadeias. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Iara, a Câmara Federal 

acabou de publicar um documento novinho, esse “Toda Obra de Rubens Paiva 

Enquanto Deputado Federal”, e o relatório do IBAD está lá, a CPI, tudo foi publicado, 

foi organizado. Só para você ter uma ideia, foi organizado pelo Emiliano José, e faz 

alguns anos que ele não é Deputado, mas finalmente foi publicado. 

Então, esse é um documento fundamental. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Finalmente apareceu a 

publicação do relatório da CPI agora, em 2013. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Sem mais perguntas? Enquanto ninguém 

cria coragem para fazer perguntas, em cima dessa história da USP, tem duas histórias 

que são emblemáticas. 

Uma foi contada pelo Aziz Ab´Saber, quando a gente instalou a Comissão, e ele 

conta, com todas as letras, que estava na sala do cara da DSI, da AESI, que disse: "você 

não está me vendo, esta sala não existe, e eu vou lhe fazer perguntas que você não vai 

saber que eu fiz essas perguntas". E ele começa a questionar quem era comunista, quem 

não era, fazendo o trabalho policial. 

E a outra, que faz a mesma coisa, que é a Marilena Chauí, não lembro mais 

quem estava junto com ela, que é chamada, são chamados à sala dessa AESI, e o cara 

fala isso, "eu quero saber isso, isso e isso, agora, vocês não estão me vendo, eu não 

existo, esta sala não existe, não existe esse departamento", que é exatamente a AESI da 

USP. 

Então, isso é um fato notório. Tanto que Aziz Ab´Saber contou aqui para a gente 

no dia em que foi instalada a Comissão da Verdade. 

 

O SR. - (Manifestação fora do microfone.) AESI significa o quê? 
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O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Assessoria Especial de Segurança e 

Informação. As outras eram Assessoria de Segurança e Informação, que era divisão da 

DSI. A USP também tinha, só que era usada como especial. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Suely Kanayama, 

estudante de letras da USP, morreu no Araguaia. Era uma japonesinha, pequenininha, 

desse tamanho. Os caras foram à Escola de Letras, a secretaria da faculdade não só deu 

tudo que tinha da Suely, como mandou buscar toda a família. Eles eram agricultores, 

eles não falavam português. A menina tinha morrido no Araguaia e prenderam a família 

inteira e penduraram a família inteira, inteira, todos, eles não sabiam nem o que estavam 

fazendo. Suely Kanayama. 

Isso, as fichas da Faculdade de Medicina, as fichas de Letras, as fichas da 

Psicologia, de todos, todos. Isso ninguém me contou, eu vi. Da Suely, eu estava no 

hipódromo, eles me trouxeram de volta para a OBAN só para fazer o repique da Suely, 

que já estava morta no Araguaia. Suely Kanayama. 

O Mancha não ia trazer um documento? Chegou a tempo? O companheiro 

Mancha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. 

 

O SR. LUIZ CARLOS PRATES – Boatarde a todos. Sou Luiz Carlos Prates, o 

Mancha, secretário geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, da 

CSP Conlutas. 

Acho que foi, parabenizar mais uma vez esta ação que está sendo realizada. E 

dentro dessa rede de informações, fiquei de trazer hoje para o Ivan alguns documentos 

que comprovam também o quanto essa estrutura estava coesa, junta, com as empresas e 

com o aparato do Estado também. 

Só a título de exemplo, nós estamos trabalhando junto, numa Comissão da 

Verdade no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, e também junto à 

Comissão da Verdade Nacional, no grupo de trabalho das centrais sindicais. 

Então, nós temos um documento do Ministério da Aeronáutica, confidencial, um 

informe, que informa uma reunião do Centro Comunitário de Segurança do Vale do 

Paraíba, no qual a difusão desse documento é para o CISA, para o CONAR e para 

“DEPENSE”. Esse “DEPENSE” eu não consegui descobrir ainda. 
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É um relatório, de uma reunião que ocorreu entre, no caso, o Ministério da 

Aeronáutica e os representantes das indústrias, dos seus setores de segurança daquela 

região. Obviamente, num lugar, que é um microlugar, que deve ter acontecido em vários 

locais de todo o país. 

Então, algumas coisas interessantes. Por exemplo, está dizendo que, no caso da 

Embraer, que era ligada ao Ministério da Aeronáutica, as informações que tem aqui são 

as manifestações que poderiam ocorrer durante as visitas ministeriais e presidenciais 

programadas para a época. Que poderia haver. Isso foi de 1985. 

Na Petrobrás, que também tinha lá, os representantes aqui, é o que os 

representantes falaram nessa reunião, que o fato significativo foi a "readmissão e 

remanejamento de funcionários grevistas que em 1983 foram dispensados por motivos 

políticos, e os mais expressivos vieram para essa região". Então, também uma prova da 

Petrobrás estar sendo espionada nos vários pontos do país. 

E aqui também é interessante, que é uma mostra dessa junção, porque aqui está 

falando que foram "autuados em flagrante, dispensado por justa causa, alguns 

integrantes de quadrilhas que organizavam furtos em postos de gasolina e de tambores". 

Então, mistura os dois e aqui está dando a qualificação dessas pessoas que 

foram, que eram uma quadrilha. 

Tem informe também da Ford, tudo nessa mesma reunião, dando relato do que 

estava acontecendo nas manifestações salariais e a eleição para o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Taubaté, na região. E aqui também tem outro relato, de um assalto que 

houve na região. As duas coisas interligadas. 

Interessante o informe da Cosipa, onde diz o seguinte. O novo representante 

chefe do ASI Cosipa é o Coronel Alaor Vaz. "A ASI Cosipa sofre pressão e está prestes 

a ser desativada devido à mudança da diretoria da empresa, que é composta por sete 

diretores, sendo quatro declaradamente esquerdistas". 

Então, está dizendo também aqui que no caso o Presidente do Sindicato de 

Santos, o Vereador apresentou na Câmara uma moção para desativar esse instituto de 

segurança da Cosipa. 

Também tem uma outra, nessa mesma reunião, o representante da GM em São 

José dos Campos disse que "devido ao grande volume de admissão houve um trabalho 

de seleção bastante moroso. A falta de dados e registro dos candidatos tornou quase 

impossível detectar a tempo os indivíduos com ficha suja e que deveriam ser impedidos 

de serem empregados na firma". 
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E daí ele diz também que foi apresentado pelo representante da GM "caso de 

vazamento dos dados relativos a assuntos tratados nas reuniões do grupo, esse grupo do 

CECOSE, sendo inclusive fornecidos nomes dos integrantes do centro". 

Então, ele está denunciando que isso tinha ocorrido. E depois dizendo que tinha 

sido feita referência sobre a famosa lista negra das indústrias, e que "elementos do 

grupo estariam sendo os responsáveis pela sua elaboração, fato que já tinha sido 

publicado pela imprensa". 

Então, aqui também diz que, a empresa dizendo que não pode, teve muitas 

admissões então não deu para fazer a triagem, e admitindo, obviamente, uma lista negra 

nas empresas, assumindo que existia uma lista negra, e que essas pessoas não poderiam 

trabalhar mais, não poderiam entrar em lugar nenhum. 

E aqui seguem vários outros locais, que vou ser mais breve, e também junto com 

isso, algumas empresas que forneciam diretamente as qualificações, como ocorria na 

universidade, a qualificação direta para o DOPS, ou seja, a ficha de qualificação, que 

fica em poder das empresas, não pode estar em nenhum lugar, e era feita para o DOPS, 

além de diversos relatos onde as empresas falavam para o DOPS que determinada 

pessoa pertencia a uma organização. Isso não só lhe tirava o emprego, muitas vezes lhe 

tirava a liberdade e até a vida. 

Então, queria depois deixar com vocês aqui da Comissão para fazer esse relato. 

E para terminar, acho que um outro elemento que a gente, pesquisando nos 

diversos arquivos, é o problema da grande, que acho que devia ser trabalhado, é o 

problema da grande rede de infiltração que se fazia. Porque muitas vezes esses 

organismos, apesar de ser parte do mesmo comando, eles eram meio independentes 

porque tinha eventos, como uma reunião, uma assembleia ou uma reunião da direção de 

uma determinada organização, que tinha dois ou três relatos diferentes do mesmo caso, 

de dois setores de informações, seja SNI, do DOPS, do Ministério do Exército, do 

Ministério da Aeronáutica, e todos esses comandos. Acho que também é um tema que 

deve ser investigado. 

E por último mesmo, é que esse tema, obviamente todo mundo ficou sabendo 

agora, na semana passada estourou o escândalo da rede de espionagem da Vale, que não 

perde nada para esse esquema anterior. 

Então, a importância de desmistificar, de começar a trazer à luz essa cadeia de 

comando, para quebrar essa estrutura repressiva que até hoje se mantém intacta, pelo 

menos em grande parte dela. 
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O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – É muito importante a gente falar isso, 

em cima disso que o Mancha está relatando. É que essa cadeia de comando tem uma 

estrutura oficial, mas quando chega nas comunidades complementares, que é aquela 

história do cara da FIESP e tudo mais, ali, a partir daí, passa a ter uma estrutura que a 

gente não consegue identificar, porque ela é privada. 

Dentro de cada fábrica os patrões colocavam espiões, que não eram policiais 

necessariamente, colocavam pessoas que controlavam o departamento de pessoal, coisa 

assim, a ponto de ter a ficha funcional dos empregados entregues no DOPS. 

O Neto, por exemplo que é do mesmo GT de trabalhadores e movimento 

sindical, tem documentos, ficha funcional dos trabalhadores da Cobrasma, e de outras 

empresas, com a ficha político-ideológica dele. Mas isso não foi feito pelo DOPS, foi 

feito pelos patrões. 

Tem um mapa, que no sei se foi você quem apresentou, como invadir a fábrica, 

se for necessário, e pegar quem estava em qual máquina, que organização que o cara 

era, qual a tendência dele e tal. 

Isso não foi produzido pelo DOPS, não foi produzido pelo DOI-CODI. Isso foi 

produzido por aparato ilegal, privado, das próprias empresas, que esse Geraldo Resende 

de Matos, que foi colocado aqui, muito provavelmente é o cara que faz esse vínculo, 

dessa estrutura não oficial e privada com a estrutura oficial. 

Quando passa para o DOPS que aquele cidadão é um agitador, ele vai ser preso. 

Isso serve de justificativa para ele perder o emprego. Serve de justificativa para entrar 

nessa lista negra. E isso daí, para um trabalhador, diferente de um cara de classe média, 

que não tem um irmão, um cunhado ou qualquer coisa assim que possa sustentar, o 

trabalhador perde o emprego, a família inteira passa fome. 

Então, isso é uma coisa muito importante e muito canalha que era feita. Como 

no latifúndio, as milícias do latifúndio não são oficiais, que mataram pessoas, porque se 

tem relatos no nordeste, por exemplo, isso não é computado como sendo vítima da 

ditadura, mas são vítimas da ditadura, porque o latifúndio estava absolutamente ligado à 

ditadura. 

E aqui nos grandes centros essa estrutura não-oficial e privada de informantes e 

de repressores, estava fornecendo as informações para o aparato oficial fazer a 

repressão, e aí por diante ia toda a estrutura de destruição das famílias operárias. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguma questão? 

Então, esse último aspecto que o Ivan levantou, que é o trabalho do subgrupo de 

repressão aos trabalhadores, que o Neto, o Mancha, a Su, estão coordenando, mostra 

essa cadeia de comando coordenada. 

Vamos para as considerações finais para poder concluir? Rosa Cardoso. 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu saio daqui, desta reunião, muito estimulada a 

ampliar e apressar, extremamente, o trabalho na Comissão Nacional. Acho que foi uma 

reunião de trabalho muito útil, mas que, como a Iara sublinhou, ela apenas aponta os 

rumos fundamentais, mas agora nós vamos ter de preencher isso, essas cadeias, com os 

nomes, não só em nível nacional, mas também no plano dos estados.  

É claro que nos estados nós vamos escolher e indicar para as Comissões 

Estaduais até que ponto essa pesquisa de nomes e de responsabilidades vai, mas enfim, 

nós temos muita pressa, temos de trabalhar num ritmo de campanha. 

Está evidente para nós também que vamos ter de buscar o trabalho solidário de 

professores universitários, talvez de professores de história da PUC, que já se 

ofereceram, de algumas universidades. Vamos ter de fazer isso imediatamente. 

Mas, eu acho que estamos no caminho e que vamos conseguir dar conta da nossa 

tarefa. Até breve. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Natalini. 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Só para agradecer o convite. Foi um prazer 

enorme estar aqui, e conte com a gente, com os nossos braços e pernas para ajudar 

vocês, porque o trabalho de vocês está bom. Agradeço muito. 

 

O SR. MARCELO SEMINALDO – Agradecer o convite do Natalini, do 

Deputado Adriano Diogo, e dizer que ouvindo o Mancha, me lembrei, Deputado, por 

que meu pai perdia tanto emprego quando eu era criança, porque ele era um dos 

fundadores do PT e não parava em metalúrgica nenhuma lá em Guarulhos. Está 

explicado porque isso realmente acontecia. 

Estou à disposição lá em Guarulhos e quero contribuir. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não havendo mais 

nenhuma questão a ser tratada, agradeço a presença de todas e todos, Rosa Cardoso, da 

Nacional, Ivan, Natalini, companheiro Marcelo Seminaldo. Parabéns pelas suas 

colocações. 

A sessão está encerrada. Obrigado. (Palmas.) 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom-dia. Aberta a sessão. 

Audiência sobre o caso do desaparecido político Edgar de Aquino Duarte, 21 de 

fevereiro de 2013, Auditório “Teotônio Vilela”, agora pela manhã. 

Está instalada a 7ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva”, no dia 21 de fevereiro de 2013, às 10:00h, nesta Assembleia 

Legislativa, no Auditório “Teotônio Vilela”, para a oitiva de depoimento sobre o caso 

de Edgar de Aquino Duarte, desaparecido em junho de 1973. 

Esclarecer que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Formação da Mesa. José Damião de Lima Trindade, procurador do Estado, ex-

preso político, militante dos direitos humanos e depoente sobre o caso como 

testemunha; Pedro Rocha, ex-preso político, depoente sobre o caso como testemunha; 

Ivan Akselrud Seixas, coordenador da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 

depoente neste caso como testemunha; Amelinha Teles, assessora da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo, depoente neste caso como testemunha; André Tetsuo 

Ota, professor de física da UEL, depõe como testemunha. Nós estamos aguardando a 

chegada do Arthur Scavone. 

A Vivian está projetando na tela a nota que eu vou fazer, nós estamos projetando 

a nota de repúdio da Comissão da Verdade, mas vou fazer a leitura, em seguida, quando 

chegar a versão impressa, porque o caso do delegado, ora promovido, para assumir a 

delegacia em Itatiba. Na segunda-feira foi publicada, no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, a indicação do delegado Carlos Alberto Augusto ao cargo de delegado de polícia 

de segunda classe do Município de Itatiba. 

Então, como esse senhor tem tudo a ver com a audiência que nós estamos 

realizando hoje, oficialmente, vou ler a nota de repúdio que a Comissão Estadual da 

Verdade redigiu para que fique consignado o absurdo, primeiro do caso do Edgar de 
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Aquino Duarte, que é um caso que não tem precedente, não tem nenhuma justificativa, 

esse senhor, em pleno estado democrático de direito, continuar nas suas funções. 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” repudia a 

nomeação de Carlos Alberto Augusto ao cargo de delegado de polícia de segunda classe 

do Município de Itatiba, São Paulo, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

O delegado é réu num processo criminal movido pelo Ministério Público Federal 

pelo crime de sequestro qualificado do corretor de valores Edgar de Aquino Duarte, em 

junho de 1971. Junto com ele são réus, o coronel reformado do Exército Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODI, no período de 1970 a 1974, e o delegado 

aposentado Alcides Singillo. A denúncia movida pelo procurador Sérgio Suiama foi 

acolhida pela Justiça Federal, em 23 de outubro de 2012. 

Carlos Alberto Augusto é acusado do envolvimento em desaparecimentos e de 

comandar sessões de tortura no Departamento de Ordem Política e Social durante a 

ditadura militar, de 1964 a 1985. No DOPS trabalhou de janeiro de 1970 a 1977, onde 

foi apelidado de Carlinhos Metralha, pois costumava andar pelos corredores do 

departamento portando uma metralhadora. 

Augusto era subordinado de Sérgio Paranhos Fleury, de quem defende a 

memória organizando homenagens, como uma missa convocada para celebrar os 30 

anos da morte de Fleury, ocorrido em 2009. 

Familiares, amigos, ex-policiais militares do DOPS e informantes contaram com 

a sua presença à missa. 

Augusto fez uma missa macabra, organizada por esse senhor, em homenagem 

aos 30 anos da morte, em 2009, do delegado Fleury. 

Augusto ajudou a organizar o massacre da Chácara São Bento, ocorrido em São 

Bento, Pernambuco, em 1973. Na ação, feita com a participação do agente infiltrado 

Cabo Anselmo, de quem Augusto é amigo, e seis militantes da organização PPR foram 

executados. 

Então, essa é a nota de repúdio à nomeação de Carlos Alberto Augusto, para 

delegado de segunda classe no Município de Itatiba, que tem tudo a ver com a sessão da 

comissão que vai ser realizada hoje. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Primeiramente bom-dia a todos e a todas. Sou 

Vivian, sou assessora técnica da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 

Paiva”. 
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Edgar de Aquino Duarte, desaparecido desde junho de 1973. Dados pessoais, 

Edgar de Aquino Duarte, nascido em 28 de janeiro de 1941, em Bom Jardim, Estado de 

Pernambuco, Brasil. Nome falso, Ivan Marques Lemos. Organização política, não tinha 

participação em nenhuma organização específica. 

Dados biográficos, Edgar de Aquino Duarte ingressou na Marinha tão logo 

terminou o colegial. Chegou a ser cabo do corpo de fuzileiros navais, participou da 

associação de marinheiros e fuzileiros navais do Brasil, quando foi dado o golpe militar 

em 1964. 

Devido à sua destacada atuação junto à famosa revolta dos marinheiros, que se 

deu ainda no governo civil de João Goulart, Edgar foi obrigado a se exilar no México, e 

de lá foi para Cuba. Retornou ao Brasil em 1968, e viveu clandestinamente em São 

Paulo até sua prisão em junho de 1971, realizada pelo DOPS-São Paulo e DOI-CODI-

São Paulo. Nessa ocasião trabalhava na bolsa de valores. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso em seu apartamento, na 

Rua Martins Fontes, 268, apartamento 807, na Consolação, em São Paulo. É importante 

destacar que o cabo Anselmo, agente infiltrado que causou graves danos às 

organizações de esquerda, encontrava-se hospedado em sua residência e o cabo 

Anselmo teria sido preso antes dele, segundo informações do próprio Edgar, que achava 

que o cabo o teria entregado para a polícia. 

Edgar de Aquino Duarte ficaria na prisão, no DOI-CODI-São Paulo e no DOPS-

São Paulo por dois anos, quando então teria desaparecido, a partir de 22 de junho de 

1973, última data em que foi visto pelos presos políticos nas dependências do DOPS-

São Paulo. 

São testemunhas do caso Pedro Rocha Filho, Arthur Machado Scavone, Ivan 

Akselrud Seixas, Altino Dantas, Lenira Machado, José Damião de Lima Trindade, 

Maria Amélia de Almeida Teles, César Augusto Teles e Virgílio Lopes. 

Agentes policiais devidamente indicados no processo aberto pelo Ministério 

Público Federal: Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODI, do 

Segundo Exército, que participava ativamente da coordenação das atividades de captura, 

encarceramento clandestino, tortura, morte e desaparecimento de corpos de ativistas 

políticos; delegado da Polícia Civil aposentado Alcides Singillo, que era um dos 

delegados do DEOPS-São Paulo por ocasião dos fatos e que teria encaminhado um 

despacho ao advogado Virgílio Egídio Lopes Enei, afirmando que Edgar estava preso 

no DEOPS-São Paulo, mas que havia sido libertado; Carlos Alberto Augusto participou 
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no sequestro de Edgar de Aquino Duarte, para capturá-lo, como também na ocultação 

da vítima, inicialmente no DOI-CODI e depois no DEOPS-São Paulo, onde o policial 

estava lotado. 

Providências posteriores. Diversas denúncias feitas pelos presos políticos da 

época, na justiça militar, no Comitê Brasileiro pela Anistia e pela Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Denúncia à justiça federal 

encaminhada pelo Ministério Público Federal contra os policiais Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, Alcides Singillo e Carlos Alberto Augusto. 

Seu nome consta no anexo da Lei 9140/95, que reconhece a responsabilidade da 

morte de militantes políticos desaparecidos e indeniza seus familiares. 

Autoridades responsáveis pela apuração do sequestro e desaparecimento forçado 

de Edgar de Aquino Duarte: Procurador Geral da República Marlon Alberto Weichert e 

o Procurador da República Sérgio Gardenghi Suiama. 

Informações retiradas do dossiê Ditadura, mortos e desaparecidos políticos no 

Brasil, de 1964 a 1985, do Instituto de Estudos sobre Violência do Estado e Imprensa 

Oficial do Estado, 2009, e da petição feita pelo Ministério Público Federal. 

Informações obtidas na petição encaminhada à justiça federal pelo Ministério 

Público Federal e aceita como procedente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra Ivan 

Seixas. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Bom-dia a todos e a todas. Deputado 

Adriano Diogo, meu nome é Ivan Akselrud Seixas, fui preso em 1971, no dia 16 de 

abril, junto com meu pai. Nós fomos presos juntos, fomos torturados juntos, meu pai foi 

assassinado na tortura. 

No dia 14 de maio, eu fui levado para o DOPS e fiquei lá durante um bocado de 

tempo, muito tempo. Por volta de 30 de maio, 1º de junho, foi levado para o fundão da 

carceragem do DOPS, que eram as celas individuais onde eram mantidos os presos que 

eram torturados e talvez seriam mortos, passa uma pessoa com uma jaqueta sobre a 

cabeça e é levada para o fundão, conduzida por vários policiais da equipe do Fleury, e 

essa pessoa é colocada lá. 

Soube-se, através de comentários dos próprios policiais, que aquele seria o cabo 

Anselmo, e assim que os policiais saem lá para cima, a carceragem era fechada e aí um 
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companheiro da minha cela, que era a cela 6, que ficava do lado da porta de entrada 

para as quatro celas do fundão, ele foi até a portinhola da cela e perguntou: Anselmo, é 

você que está aí? Não houve resposta, em seguida perguntou de novo e aí a pessoa que 

estava lá falou: sou eu, está tudo bem, não se preocupem. E ficamos com aquela 

informação que o cabo Anselmo estava ali. 

Depois ele subiu e na vimos mais aquela figura, sempre com a cabeça coberta 

por uma jaqueta, um pano, qualquer coisa assim. 

E, alguns dias depois, é levado para o fundão uma pessoa, que era um homem 

alto, magro, também com a cabeça coberta, levada para o fundão, e a gente não sabia 

quem era exatamente aquela pessoa. Alguns dias depois eu fui levado para o fundão, 

para me esconderem lá ou alguma coisa assim, e eu converso com a pessoa que estava 

na cela ao lado, que era o Edgar. Eu pergunto quem está aí e ele fala: Edgar. Edgar de 

quê? Edgar de Aquino Duarte, mas o nome que eu devo estar preso, porque ele não 

sabia, é Ivan Marques Lemos. E você? Eu falei: também chamo Ivan, mas é meu nome 

verdadeiro, Ivan Akselrud Seixas. Então, a gente passou a informação um para o outro, 

que era uma norma que a gente tinha, de falar, porque a pessoa podia dizer que você 

estava preso e você falar dela, para todo mundo poder saber, porque a chance da pessoa 

ser morta era constante. 

E nós conversamos, aí ele me falou que ele tinha sido preso, que o cara que 

morava com ele era o cabo Anselmo, que ele achava que tinha sido preso também, 

porque ele não tinha notícia. Só que isso é dia 10, 12 de junho. Eu falei para ele que 

entrou um cara aqui com a cabeça coberta, a gente chamou e falou e ele confirmou que 

ele chamava Anselmo, que era o cabo Anselmo. Ele falou: então mataram ele. 

E aí ficou com aquele negócio que tinham matado, era um cara muito procurado 

e não sei mais o quê. 

Em seguida me retiraram, alguns dias depois, do fundão, voltei para a cela 

comum, mas uma cela distante do fundão, e eu vi o Edgar várias vezes sendo levado 

para o pátio de sol, que era um corredor, como está lá no Memorial da Resistência, e a 

gente via ele lá e falava com ele, mas muito rapidamente, porque tinha uma vigilância 

muito grande. 

Depois disso eu, alguns meses depois, eu fui levado para o Presídio Tiradentes, 

fiquei lá alguns meses, e fui, em 10 de maio de 1972, eu participei de uma greve de 

fome que teve dos presos políticos em São Paulo, e eu fui o único preso que fez greve 

de fome que foi levado para o DOI-CODI, para parar com a greve de fome, sob tortura, 
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obviamente. Fui levado para lá, me espancaram, me jogaram na cela forte, mais alguns 

dias, uns cinco dias, acredito, eu fui retirado e fui colocado numa cela junto com alguns 

presos. Estava lá o Arthur Scavone, o Pedro Rocha, o José Carlos Giannini e o Kiko 

Vieira, o Francisco Carlos de Andrade. 

Aí, depois, dois dias depois, nos separaram, foi um para cada cela, e eu fiquei 

numa cela ao lado da cela onde estava o Edgar. Eu fiquei na cela 2 e ele estava na cela 

3, onde estava ele, o Antonio Carlos de Melo Ferreira, o Melinho, que estava lá preso, 

estava muito mal, abalado psicologicamente, porque tinha sido muito torturado e tinha 

enlouquecido na tortura, de tanta tortura, e o Edgar bate na parede e fala: Ivan, você está 

aí? Estou aqui. Ele falou: você vai voltar para o Tiradentes? Eu falei: acho que sim. A 

gente nunca sabia se ia ou não. Ele falou: você quer um presente? Ele jogou pelo chão 

do corredor um par de chinelos pretos, costurado com couro, e ele disse: leva lá, ele está 

com uma almofada boa. Indicando que tinha alguma coisa dentro daquele chinelo. Eu 

falei que ia usar bem, porque estava precisando, porque se alguém estivesse ouvindo era 

um despiste. 

E fiquei com aquele chinelo alguns dias, até que eu fui levado para o Tiradentes. 

Fiquei lá uns 20 dias, se não me engano, no total, aí voltei para o Presídio Tiradentes. 

Chegando lá eu abri o chinelo e era uma procuração em que ele deixava em branco a 

maior parte das coisas, mas ele tinha dado uma procuração para os sócios dele, da 

corretora de valores onde ele trabalhava. E ele assinava dizendo que estava preso no 

DOPS, na cela do fundão, e assinava com as duas assinaturas, como Edgar, escrito em 

letra de forma Edgar de Aquino Duarte e em seguida como Ivan Marques Lemos, 

também em letra de forma esse nome. 

Aí eu passei para o pessoal da ala feminina, porque minha mãe também estava 

presa lá, e falei para passar para aquele endereço, porque era um documento importante 

para salvar a vida do Edgar. E foi passado e a gente nunca soube o que houve com 

aquilo. Eu soube recentemente o que aconteceu e já vou contar. 

Depois encontrei o Edgar, porque fui levado várias vezes para o DOPS, tinha 

uma média de, a cada dois meses eu ficava no Tiradentes e dois meses no DOPS, eu fui 

levado lá para o DOPS e várias vezes eu encontrei com o Edgar. Uma das vezes eu 

fiquei, de novo, no fundão junto com ele, depois numa cela comum e ele na cela do 

fundão, e eu vi, conversei algumas vezes com ele, e o que ele me falava era que a 

militância dele tinha sido basicamente na época da marinha, quando ele ainda era 

marinheiro, até o golpe, ele era da Associação dos Marinheiros e Fuzileiro Naval, 
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porque ele era fuzileiro naval, e quando houve o golpe todos se refugiaram na 

Embaixada do México e depois ele foi para o México, de lá ele foi para Cuba, voltou e 

que teria tido uma participação no MMR, que era uma organização que depois se junta 

com a Molipo, para dar na VPR, e ele teve uma atuação basicamente na região de Mato 

Grosso, se não me engano em Cáceres, mas que ele tinha perdido o interesse em militar, 

veio para São Paulo porque ele falou que o lugar dele era no Brasil e queria ficar aqui, e 

adotou essa identidade, Ivar Marques Lemos, e que ele tinha trabalhado como corretor 

de valores na bolsa de valores e lá ele ganhava bem, tinha um apartamento que ele 

falava que era no centro, na Martins Fontes, que não tinha nem ideia de onde era, 

porque não sou de São Paulo, e que morava com o cabo Anselmo, que um dia ele 

encontrou na rua e falou: onde você está, Anselmo? Eu estou percorrendo, cheguei de 

Cuba agora, não tenho onde ficar e estou numa pensão. Então vem morar comigo. E ele 

morava nessa Martins Fontes e o Anselmo morava com ele, não estava de passagem, 

estava morando com ele, ele mantinha o Anselmo com o salário bom de corretor, até 

que um dia o Anselmo sumiu e em seguida ele foi preso. 

E ele chegava a uma conclusão muito louca, que ele tinha ido a um jogo de 

basquete junto com o Anselmo e o Anselmo fez uma coisa espalhafatosa com as 

jogadoras, era Brasil e Cuba que estavam jogando, ele se aproxima das jogadoras 

Cubanas, fala em castelhano: mandem um abraço para meu amigo, comandante Fidel 

Castro. Manda beijos para as meninas e sai. 

O Edgar achava que isso poderia ser motivo para terem sido seguidos e isso teria 

levado à prisão do Anselmo e à prisão dele também, obviamente. 

E essa conversa toda, eu fui várias vezes para o DOPS, encontrei em 1973, que 

foi quando eu conheci Amelinha e o César, que estavam presos lá, e também reencontrei 

o Edgar, que estava muito magro, muito mal de saúde, cabelo muito grande, dentes 

podres, estava muito precária a situação dele, e depois não encontrei mais. Sabia 

notícias dele através do que a Amelinha falou, que foi uma das últimas pessoas que o 

encontraram. 

Recentemente, questão de seis anos atrás, estava no Skype, e uma pessoa 

insistentemente pedia para falar comigo, autorizei, e era uma mulher que morava em 

Miami e dizia que ela tinha uma pessoa que ela tinha lido que era ligada à questão da 

denúncia dos desaparecidos, e que ela tinha preocupação com um nome, que era um 

amigo dela chamado Ivan Marques Lemos. 
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Aquilo, obviamente, foi um choque para mim, uma emoção muito grande. Falei 

que o nome dele não era esse, o nome é Edgar de Aquino Duarte. Você conhece ele? Aí 

eu contei toda a história e ela disse que ele sumiu e alguns meses depois dele sumir, um 

ano depois talvez, a gente recebeu uma procuração dele dizendo que ele estava preso no 

DOPS, e o que estava escrito na realidade é que ele estava preso no DOPS e na Oban, 

que eram os lugares onde ele tinha sido preso. 

E essa mulher disse que foram ao DOPS, foram à Oban, e obviamente foi 

negada a prisão dele. Ela dizia que era sócia, ela e o marido eram sócios do Edgar, que 

era uma pessoa muito boa, que gostava muito. 

E eu, tentando localizar essa mulher, mas meu computador deu vírus e perdi 

tudo que tinha lá e perdi o contato dela também. Lamentavelmente não tive condições 

de continuar essa conversa, mas essa história do Edgar, que ele me passou e foi passado 

para ela, que ela disse que foi atrás, ela e o marido, mas que não conseguiram ter 

nenhuma resposta da prisão, confirmação da prisão. 

Mas, eu posso afirmar que estive com ele durante um ano e meio, pelo menos, 

em momentos diferentes, de junho de 1971 até março, que a gente se conheceu lá no 

DOPS, fevereiro ou março de 1973, que foi a última vez que encontrei com ele. Depois, 

quando voltei mais uma vez para o DOPS ele já não estava mais lá, acho que em agosto 

de 1973 ele já não estava mais lá, já tinha sumido. 

Era isso que tinha a declarar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra o José 

Damião Lima Trindade. 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Bom, eu fui preso no dia 17 de 

fevereiro de 1972, pelo DOI-CODI, permaneci no DOI-CODI durante 45 dias, quando 

então fui transferido ao DOPS, onde fiquei outros 47 dias. 

No DOI-CODI inicialmente fiquei na cela forte, na solitária, mas logo em 

seguida fui transferido para uma cela coletiva, exatamente ao lado da cela forte. E como 

se sabe no DOI-CODI as celas coletivas são guarnecidas por grades na frente, do piso 

ao teto, de modo que a gente pode ver o que está acontecendo à frente, no corredor de 

frente, pode ver e pode ouvir. 

E pouco tempo depois de eu ser colocado na cela coletiva teve uma situação que 

me chamou a atenção várias vezes, que era a seguinte. Quando os policiais abordavam 
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um certo preso que estava na última cela da mesma ala da carceragem, eu estava na 

primeira cela coletiva, tem a segunda, ele estava, portanto, na terceira cela coletiva, 

quando os policiais o abordavam o chamavam de Ivan. E várias vezes eu escutava uma 

coisa inusitada, que ele falava: meu nome não é Ivan, é Edgar de Aquino Duarte. Como 

escutei várias vezes aquilo, pelo inusitado da situação, eu gravei aquilo. 

Também, nos 45 dias em que estive no DOI-CODI, duas ou três vezes eu fui 

tirado da cela para tomar sol naquele corredor em frente às grades. Então, junto com um 

policial eu caminhada ao longo do corredor, passando, portanto, em frente às três celas 

coletivas, e na última cela eu vi o Edgar de Aquino Duarte. Portanto, eu vi o rosto dele 

duas ou três vezes. Vi insistentemente durante aqueles 10 minutos que ficava tomando 

sol. E a gente se cumprimentava com aceno de cabeça. 

Depois, meses depois, quando fui libertado, anos depois, lendo livros de história 

sobre a época da ditadura militar e lendo também notícias e reportagens, eu reconheci a 

foto do Edgar de Aquino Duarte e tive, pela imprensa, a notícia de que ele era um 

desaparecido político. Portanto, eu posso testemunhar que durante os 45 dias em que 

estive preso no DOI-CODI, a partir do dia 17 de fevereiro de 1972, por 45 dias, 

portanto, até o início de abril de 1972, eu sou testemunha de que o Edgar de Aquino 

Duarte efetivamente estava preso, sob a custódia do DOI-CODI de São Paulo. 

Esse é meu depoimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Damião, mas 

pode falar um pouco mais de você, além de falar do Edgar. Faz um pouco mais, porque 

você afinal estava lá. 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Eu fui preso em consequência 

de uma série de prisões decorrentes da queda da gráfica da ALN, Ação Libertadora 

Nacional, que funcionava na Vila Mariana, na Rua Domingos de Morais. 

E os órgãos da repressão descobriram a gráfica, prenderam os companheiros que 

redigiam e imprimiam o jornal Venceremos, da Ação Libertadora Nacional. Em 

consequência, houve uma série de prisões e eu fui o último a ser preso, de uma série de 

cerca de 10 pessoas que foram presas. Eu fui o último dessa lista. 

Eu era ligado à Ação Libertadora Nacional. A Ação Libertadora Nacional havia 

me colocado para trabalhar na agência France-Presse, na sucursal paulista da agência 

France-Presse, onde eu dava um plantão das dez da noite às duas da madrugada e, 
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portanto, tinha acesso a notícias vindas da França sobre o Brasil. Notícias que eram 

transmitidas pelos correspondentes para a França e em seguida essas notícias eram 

retransmitidas em espanhol para os clientes da agência France-Presse para toda a 

América Latina. E eu trabalhava como tradutor, traduzia os telegramas, selecionava os 

telegramas que tinham, jornalisticamente falando, interesse para o Brasil, traduzia para 

português e esses telegramas eram enviados então por teletipo, um aparelho de 

transmissão que existia naquele tempo, para os jornais. 

E eu tinha acesso, portanto, às notícias que eram impedidas de serem publicadas 

nos jornais. Todo dia tinha uma lista que a Polícia Federal enviada sobre tais, tais fatos, 

e não se podia publicar nada. E, obviamente, eu, todas as madrugadas, ao sair do meu 

turno, eu saía com aquela lista de materiais no meu bolso e transmitia para os 

companheiros que redigiam o jornal Venceremos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Quantas edições do 

Venceremos foram feitas? 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Não tenho certeza, quatro ou 

cinco com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era a tiragem, você 

se lembra? 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Não, porque não trabalhava 

diretamente na gráfica. Aliás, eu nem sabia da localização da gráfica. Eu fui preso em 

função da queda da gráfica, mas eu não sabia onde ficava a gráfica. O meu contato na 

gráfica era o Jorge Fidelino Figueiredo, o Cachimbo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Você foi preso que dia, 

só para recapitular? 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Dia 17 de fevereiro de 1972, 

fiquei 45 dias no DOI-CODI, portanto, até início de abril de 1972, quando fui 

transferido para o DOPS, onde fiquei mais 47 dias. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi para presídio? 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Não. Eu nem cheguei a ser 

denunciado na auditoria militar por insuficiência de provas. Evidentemente eu neguei 

tudo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na France-Presse você 

era jornalista? 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Sim, trabalhava como jornalista. 

E posteriormente, terminei a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, trabalhei 10 

anos como advogado de sindicatos de trabalhadores em São Paulo, em seguida prestei 

concurso público e ingressei na carreira de procurador do Estado, onde fiquei 20 e 

poucos anos e me aposentei há dois anos e atualmente me dedico à área dos direitos 

humanos, tenho livros publicados, escrevo, dou palestras, cursos nessa área, e participo 

atualmente do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça. 

 

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

André Tetsuo Ota. 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Bom-dia a todos. Eu fui sequestrado no dia 

20 de novembro de 1972 e aí dos primeiros dias eu não lembro o que aconteceu, porque 

eu ia para a cela forte, saía, ia direto para o pau, e depois de alguns dias fui levado para 

uma cela que ficava, não sei a numeração, mas tinha a cela das meninas, tinha a cela do 

Melinho, e eu fui jogado lá no fundo. 

E tinha um muro bem na frente, um muro alto, de uns dois metros, e nesse mudo 

não dava para ver o outro lado. Mas, com o tempo, à medida que o tempo foi passando, 

fui ficando cada vez mais, apanhando menos, também porque uma semana depois da 

minha prisão cai o Francisco Carlos de Andrade, o Chico Vieira, eles me tiram da cela 

antes e me colocam junto com o Melinho. 

Nessa época então eu começo, eu fico preocupado com o Chico Vieira e não 

com todos os outros, porque a gente chegou a militar na mesma organização, eu era 

Molipo, ele era da ALN, mas a gente fez parte da mesma base, do mesmo grupo, que 

era eu, Giannini, ele e o Paulo Vannuchi. Quando o Paulo Vannuchi vai preso, o grupo 
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é desfeito, não sei para onde foi cada um, e eu sou colocado como elemento de apoio, 

passo a ser apoio da organização. Então, eu faço vários trabalhos “secundários”, de 

transportar gente, transportar material, guardar material, arrumar aparelho para guardar 

coisa, aparelho para guardar pessoal, aparelho para reuniões. Eu consigo fazer essas 

coisas e mais ou menos quando tem a separação da organização eu fico com o Molipo e 

sou colocado em contato com a Maria Augusta, que é o único contato que tenho. A 

Maria Augusta foi assassinada em 1973, lá em Goiás. 

Então, eu ouvia uma pessoa que cantava do outro lado, que era o Ivan, e ele 

cantava basicamente duas músicas. Uma era Guantanamera, e outra ele cantava, não sei 

quem era o cantor, mas a frase era receba as flores que eu te dou, ou alguma coisa 

assim. 

Aí eu começo a me interessar, mas não via a pessoa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan/Edgar? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – O Edgar, exatamente. Eu fico na cela com o 

Melinho, mas o Melinho estava muito ruim, quer dizer, tinha momentos que ele entrava 

em crise, ficava nervoso, queria bater na gente, xingava todo mundo, e tinha outros 

momentos que ele ficava realmente uma pessoa extremamente amável. 

E depois de algum tempo, estava praticamente eu, o Chico, o Melinho, o Munir, 

uma semana depois é presa a Linda Taiá, com um tiro na cabeça, e o marido dela tinha 

sido executado, que é o José Milton Barbosa. 

Então, eram as pessoas que eu tentava conversar, tentava ter alguma coisa, e o 

meu sequestro só foi reconhecido dia 4 de janeiro, apesar de todo o fuzuê que fizeram. 

Porque quando eu fui detido, eu fui junto com um grupo de colegas de classe, da minha 

turma de física, do quarto ano, e a gente estava saindo da faculdade quando eles me 

pegam. Todos eles foram levados junto e eles ficaram sabendo, estavam no meu carro. 

O pessoal foi lá, apesar de ser sábado, o pessoal começou a se mobilizar, 

segunda, terça, e o pessoal começou a passar as informações. A Anistia Internacional foi 

na minha casa, tinha um rapaz da Anistia no curso de física, ele faleceu depois num 

desastre de moto na Paulista, mas o Victor foi lá em casa confirmar que eu tinha sido 

detido. Alguns colegas foram lá em casa pegar material, tirar os materiais que tinha, 

livros basicamente, que nunca mais os vi. Parece que foram roubados por alguém depois 

e não sei o que aconteceu. 
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A turma sabia, a Anistia já tinha noticiado, já tinha sido dado na BBC, então eles 

sabiam disso, mas mesmo assim não assumiram que eu estava detido. 

Em 4 de janeiro eles assumem que estou lá e a partir daí eu não sou mais 

torturado. E o que acontece é que começam a ser presas pessoas da ALN, da direção da 

ALN. Então, eu vejo o Fradinho, Hélcio Pereira Fortes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, quando, onde? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – No DOI-CODI. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você se lembra a data, o 

mês, quando você para de ser torturado e começa a cair a direção da ALN? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – O Fradinho, deve ter sido no começo de 

janeiro, dia 3 ou 4 de janeiro de 1972. O Torigoi foi um pouco antes do natal. Isso eu 

sei, porque o Torigoi fez um carnaval, falou que não tinha medo da repressão, e aí eles 

executaram o Torigoi ali. Ele levou uns tiros, mas foi executado lá. Não sei se foi do 

tiro, como foi, porque estava naquela salinha que fica fechada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Melinho continuava 

lá? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Continuou na mesma cela. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hoje o caso é Edgar de 

Aquino Duarte, mas o Melinho é uma das figuras tão sofridas, tão massacradas e tem 

quase nenhum registro dele. Então, pode falar um pouco mais do Torigoi, mas depois 

você volta para o Melinho. 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Eu não lembro exatamente tudo que 

acontecia ali. Como fiquei muito tempo com o Melinho, um mês, sei lá, o que acontecia 

era assim, cada vez que tinha uma prisão de alguém, ou a morte de alguém, ele entrava 

em parafuso completo. Você tinha de acalmá-lo, ficar lá conversando com ele, ouvindo 

ele cantar, e ele fazia o esporro dos policiais durante algum tempo. Aí passava essa fase 
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e ele começava a conversar com a gente, parece que meio envergonhado, não sei, mas 

ele ficava querendo conversar e trocar ideias e falava de coisas da infância e da 

juventude dele. Não sei onde ele nasceu, mas ele falava muito, o irmão dele era jogador 

de futebol profissional e ele virou médico na Volkswagen, e ele falava de futebol, 

dessas coisas, e de músicas que ele ouvia na época. Não me lembro dessas músicas, mas 

eram músicas mais antigas, da década de 1950, algumas românticas, a maioria 

romântica, que ele cantava e ele falava que ele queria ter depois uma vitrola para ficar 

ouvindo todas aquelas músicas. Isso que lembro bem dele. De mais, eu não tenho muita 

lembrança dele. 

Depois de algum tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo, aparece o 

Damião. Na mesma cela parece que estava você e o Melinho, não sei se você lembra, 

mas o que me chamava a atenção era que eles vinham pagar pau para o Damiãozinho, 

alguma coisa que eles falavam, e aí o Damiãozinho depois disso ia para o canto e ficava 

lá no canto dele, era conversa dos homens, não sei se ele ficava abalado ou não, ou ele 

fingia, mas era isso que lembro dele. 

Depois de algum tempo, parece que teve uma série de prisões, eu sou levado 

para o outro lado, e fico na cela com o Edgar, e ele começa a contar basicamente as 

coisas que o Ivan contou, e eu pergunto como ele conseguiu a documentação dele. Ele 

falou que era segredo. E depois ele conta que ele arrumou uma senhora que levou-o ao 

cartório, ele fazendo cara de coitado, de piau, analfabeto, e conseguiu essa identidade, 

foi para o quartel, conseguiu a carteira de reservista, e tendo documentos, ele estava 

livre e podia fazer as coisas. 

Ele conta que achava que o cabo Anselmo tinha realmente sido morto, porque a 

última notícia que ele tinha é que levaram ele para cima e nunca mais ele apareceu. E 

outra coisa que ele fazia era contar algumas coisas do passado dele, algumas histórias 

dos marinheiros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi para a 

cela do Edgar? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Foi depois que o Damiãozinho veio, depois 

de algum tempo. Eu fui primeiro para lá e depois fui transferido para o DOPS. Eu fico 

algum tempo no DOPS, volto para o DOI-CODI e aí vou para a cela do Edgar, e aí está 

o Pedro Rocha. Acho que foi por causa do Pedro Rocha que eu volto, porque nós 
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éramos “colegas de curso”, entre aspas porque cursar mesmo ele não cursava. Acho que 

era só nós três no começo, depois eu não sei como ficou, mas eu fico pouco tempo, uma 

semana ou duas, volto para o DOPS e fico lá até quando acaba a greve de fome, o 

pessoal é todo transferido lá para a detenção, e no Tiradentes, quando eu chego, fico na 

cela que era do pessoal, no fundo, ao lado da cela das meninas, e depois, como eles 

acharam que eu estava aprontando muito, vou para a cela do Ivan e da cela do Ivan, 

conheci o Ivan, a gente começa a conversar. 

E depois disso, antes de ir para lá, quando tive uma audiência, eles permitiram à 

advogada Maria Regina Pasquale me entrevistar. Ela veio lá uma vez, estava no DOPS, 

e aí eu falo do Edgar para ela, que ele está preso, está assim, e ele chama Ivan Marques 

Lemos. 

Eu não sabia o que ela fez, ela não ligou, e não sei se foi para frente a denúncia 

ou não. A única coisa que lembro é desse fato, do Ivan, do Edgar, e a coisa passou, até 

que fiquei sabendo da morte dele, morte não, desaparecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Melinho, de lá ele foi 

para Franco da Rocha, para o manicômio? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra como o 

Melinho morreu? Ou o Ivan depois fala. E você não viu mais o Melinho também? Fala 

um pouco do Torigoi. 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – O Torigoi era militante da organização e ele 

era amigo de organização, mas eu tinha uma certa chegança com ele. A única coisa que 

sei dele era o que ele fazia, as ações. Quando ele vai preso, não sei exatamente a data. A 

sequencia era assim, uma pessoa por semana, de final de semana sempre alguém era 

preso, era executado. Não sei exatamente o dia em que ele foi preso, mas sei que foi 

véspera de natal, e aí eu ouço barulho, ouço o grito, ele falando: não tenho medo de 

vocês. E deve ter começado a briga lá e depois sou levado lá, eles confirmam: o Torigoi 

foi morto, levou uns tiros. E foi isso. E não soube mais detalhes. Sei que ele foi 

executado ali, naquele dia, não sei exatamente o dia. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou 

preso? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – No total, depois do Tiradentes, fecharam o 

Tiradentes, fui levado para a Detenção, eu, o Arthur, não sei se o Pedro foi junto. O Ivan 

Seixas não sei para onde foi. Aí, depois nós fomos levados para a Detenção e depois de 

seis anos eu fui solto sob condicional, porque o processo era totalmente irregular, mas o 

Nelson Machado, que era o juiz da segunda auditoria tinha uma bronca especial minha e 

ele não queria nem fazer audiência. Como o processo tinha sido anulado pelo STM, o 

que eu fiz foi pedir para ser solto, porque o outro processo tinha dois anos, que era 

militância. Só que, como eles achavam que eu podia ficar 14 anos, que era o que eles 

estavam pedindo, eles me deram condicional. Quem deu condicional foi outro juiz, o 

juiz substituto, porque o Nelson não queria assinar. 

E aí eu saí com condicional, fui trabalhar, estava trabalhando, quando sai a 

condenação faltavam dois anos para completar a metade da pena, para poder sair em 

condicional. Aí eu volto para o Barro Branco e fico dois meses lá, exatamente dois 

meses, aí sou solto. 

O problema é que, como esse processo ia ser anulado, isso tinha absoluta certeza 

disso, o que aconteceu? Eu estou trabalhando e num belo dia sai a lista dos anistiados, 

os primeiros anistiados, e está lá meu belo nome, o primeiro nome que aparece é o meu, 

e eu não pude, depois, entrar com processo de indenização por aqueles seis anos. Não 

era bem a indenização que eu queria, queria denunciar toda aquela maracutaia daquela 

farsa judicial. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturado? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quantos dias 

você ficou no pau? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Olha, no começo era enquanto a gente, a 

primeira semana era o tempo todo, davam um descanso para a gente ir para a sala de 

tortura. Depois, quando o Chico Vieira foi preso, eles passaram a torturar o Chico 
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Vieira, porque o Chico Vieira era quente, tinha mais informações, digamos assim, 

poderia derrubar a direção da ALN. E aí a coisa começa a amainar, no meio, de vez em 

quando eu era torturado, e quando a Linda Taiá está lá, ela vai presa, eles torturam o 

Chico Vieira para a Linda falar, na frente da Linda, para ela falar. 

E como a Linda não me conhecia, não ia ter o mesmo efeito, agora o Chico ela 

conhecia. Então, eles torturavam o Chico para ela falar, porque ela estava grávida. A 

situação era assim, eles torturavam as pessoas muitas vezes para o outro ceder. Era um 

negócio mais estudado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra o nome ou o 

apelido das pessoas que te torturaram? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Ustra, com certeza era o comandante, o Nei. 

Os outros, de nome, não lembro. Era JC. Eu fiz questão de esquecer os nomes deles, 

mas alguns eu lembro assim. Esse que foi delegado, Calandra, esse eu lembro, lembro 

de alguns nomes. No começo você não vê, porque você é torturado de capuz, você leva 

choque elétrico na cabeça e tal, e você não vê nada, fica totalmente atordoado e não 

percebe o que está acontecendo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando o Chico foi 

torturado, você lembra quem torturou, na frente da Linda? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Não sei. Foram algumas vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Linda morreu lá 

dentro? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Não. Ela está em Curitiba. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É que você tinha falado 

de uma morte, do Torigoi só? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Hélcio Pereira Fortes também. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele foi morto? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Foi no comecinho de janeiro de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você viu ele sendo 

torturado? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Não, eu não sei de nada. A única coisa que 

sei é que ele estava ferido, na cela forte, tiraram ele da cela forte para ele cobrir um 

ponto. Aí pergunto para o Chico Vieira quem é e ele fala que o Fradinho, Hélcio Pereira 

Fortes. 

Então, a morte do Fradinho, depois ele sumiu, desapareceu completamente e ele 

não retorna para o DOI-CODI. Ele é retirado. Ele estava com a calça com sangue, eles 

pegam uma calça jeans que cabia nele e levam ele para o ponto, não sei se foi para 

ponto ou para alguma coisa, e ele depois disso não aparece mais no DOI-CODI. Ele 

desapareceu de lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria falar mais alguma 

coisa do Edgar, para concluir. 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Eu acho que a situação da época era pesada, 

mas eu lembro que quando eu volto do DOPS para o DOI-CODI o que me assusta é que 

aquilo estava lotado de gente, da ALN, de Molipo, um monte de gente jovens, todos 

eles passando pelo pau rapidamente ou não, e a quantidade de pessoas que foram presas, 

detidas e que não foram processadas, que não aparecem em processo, é muito grande, 

um negócio que eu não consigo avaliar quantas pessoas passaram por esse processo 

todo. 

Mas, quando estava no DOPS, eu vejo o PORT inteiro chegar, Partido Operário 

Revolucionário Trotskista, que eu conhecia todo mundo. Só que os meus colegas da 

física e da matemática, muita gente era do PORT e eu vejo e conheço todo mundo 

praticamente, metade da turma. Esse pessoal, a maioria não entrou no processo. Entrou 

no processo só a direção deles. 
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Então, eu não sei quantas pessoas foram detidas, quantas foram presas. A 

quantidade deve ser enorme, e isso pessoas que passaram por processo de tortura, de 

sequestro e tal. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, Amelinha, vocês 

gostariam de perguntar alguma coisa mais para o André, antes de passar para o próximo 

depoente? (Pausa.) Não. O companheiro da Comissão da Verdade de Pernambuco 

gostaria? 

 

O SR. MANUEL MORAES – Sou Manuel Moraes, da Comissão da Verdade 

de Pernambuco “Dom Hélder Câmara”. Estamos acompanhando porque ele é 

pernambucano e em função dessa informação de pessoas que foram presas e não têm 

registro, uma recomendação que a gente conversava há pouco era se a Comissão da 

Verdade “Rubens Paiva” não divulgasse, através de nota à imprensa, essas pessoas que 

por acaso tenham informações, que foram detidas, mas não têm registro, se elas não 

gostariam de vir à comissão registrar seu nome, colocar recurso porque foram 

torturados, e principalmente quem os torturou, porque é importante para a gente o 

registro dos torturadores, do modus operandi, dos grupos, porque nós sabemos das 

informações, mas sempre é importante porque qualquer detalhe consolida o processo de 

investigação da gente. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora Pedro Rocha e o 

Arthur. 

 

O SR. PEDRO ROCHA – Bom-dia. Meu nome é Pedro Rocha Filho, era 

militante do Molipo, Movimento de Libertação Popular, que era uma dissidência da 

Ação Libertadora Nacional, militava numa célula, num grupo que a gente chamava de 

comando, juntamente com o Scavone que está aqui com a gente, José Carlos Giannini, 

Torigoi e fui preso no dia 29 de janeiro de 1972. Já estava preso, nessa época, o André, 

o Edgar, o Francisco Carlos de Andrade, e bastante gente. 

Quando eu fui preso, eu fui juntamente com o José Carlos Giannini. Nós fomos 

levados para a Operação Bandeirantes, logo que chegamos já fomos, começou a sessão 

de espancamento, de tortura, fui separado do Giannini, e uma certa altura, isso era de 

tarde, já numa certa altura da noite eu, particularmente, sai do pau-de-arara, eu estava 
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um pouco machucado, tinha machucado o queixo, o pé, por causa de sessão de 

palmatória, e fui tratado ali no próprio pátio interno da Operação Bandeirantes por um 

enfermeiro que me costurou o queixo e fez os curativos nas costas e a repressão, os 

torturadores estavam preocupados com a minha situação física porque eu tinha “aberto” 

um ponto no outro dia de manhã, que era um ponto de segurança, ponto falso, que foi o 

recurso que eu utilizei para cessar a sessão de tortura. 

Mas, de qualquer forma, eu estava bastante abatido, bastante dolorido, e eles me 

colocaram numa cela, para que eu ficasse bom para o dia seguinte, para poder cobrir o 

ponto, e nessa cela tinha um cidadão, era uma salinha do fundo da Operação 

Bandeirantes, de um dos corredores, e tinha um cidadão alto, barbudo, e outro baixinho. 

E esse cidadão alto, inclusive na hora em que abriram a cela, me colocaram lá, ele fez 

um xingamento qualquer, essa repressão, essa polícia, isso é um absurdo. 

Eu vou fazer uma observação antes de continuar a história. Um dia desses estava 

eu e o Scavone e mais outro companheiro, Paulinho, conversando com uma família de 

desaparecido político, e a gente observou, nós três observamos e concordamos que era 

muito difícil para nós termos uma visão do passado, uma visão que fosse coincidente. 

Eu falava uma coisa, aconteceu isso inclusive com nós dois, eu e o Scavone, a respeito 

de uma ação que tínhamos participado, ele contava essa mesma história com um jeito 

diferente, e o Paulinho falou que ele tinha observado muito isso. 

Era difícil para nós lembrarmos exatamente do que tinha ocorrido, por razões 

diversas. Alguns queriam esquecer, outros estavam atordoados por tortura, então a 

tentativa da gente de ser objetivo na resposta nem sempre dá muito certo. 

Estava observando isso agora, quando se diz, o Damião diz que estava na cela 

tal, o Ivan diz que estava em outra cela, e a visão, a lembrança, a minha particularmente, 

é um tanto quanto confusa. 

Mas, enfim, eu fui colocado, nessa minha lembrança, que pode ser um pouco 

confusa, fui colocado na cela final, do lado esquerdo de quem entra no pátio, que era o 

X3, que era onde estava o Edgar de Aquino Duarte, que foi esse grandão que fez essa 

observação na hora em que me colocaram na cela, e o Antonio Carlos Melo Pereira, o 

Tadeuzinho. 

E eu fiquei muito tempo, o tempo todo de Oban, fiquei oito meses e meio na 

Operação Bandeirantes, eu e o Giannini. Acho que batemos um recorde em termos de 

tempo na Operação Bandeirantes. Foi um tempo extremamente desgastante, nós fomos 
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torturados esse período todo. A tortura, como o André disse, ela pega nos primeiros 

dias, é mais intensa e depois ela fica intercalada. 

Nesse período que nós chegamos, eu cheguei na Oban, acho que inclusive eles 

estavam aprimorando um pouco a técnica de tortura, estavam se valendo bastante da 

tortura psicológica, do medo. Batiam no cidadão, enquanto um estava apanhando o 

outro estava na cela e eles chegavam e falavam: se prepara que depois vai ser você. E às 

vezes a pessoa que se preparava para essa sessão de tortura sequer era chamada para ser 

torturada. 

Então, eu acho que eles passaram a aplicar muito essa técnica de tortura 

psicológica nesse período. Isso, para mim, é uma das explicações de eu ter aguentado, 

de termos aguentado esse período todo de Operação Bandeirantes. 

Mas eu fiquei o tempo todo de Operação Bandeirantes no X3, salvo erro de 

memória, e a maior parte desse período que eu fiquei no X3 eu fui companheiro de cela 

do Edgar de Aquino Duarte e do Antonio Carlos Melo Pereira. Variaram os 

companheiros que estiveram nessa cela comigo, logo nos primeiros dias o André esteve 

lá, no começo ele ficava na celinha do lado, no X2, depois ele passou para o X3 

também, o Damião, me lembro da prisão dele, não lembro em que cela ele estava. 

Na minha cela ficou, além dessas pessoas que já me referi, ficaram o Campolim, 

José Carlos Campolim, que era da PUC, ficou um jornalista... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era estudante de física da 

USP? 

 

O SR. PEDRO ROCHA – Eu era da física. E uma época lá saiu o Antonio 

Carlos Melo Pereira da cela, e eles deixavam, a repressão deixa eu com o Tadeuzinho 

porque eu tinha uma certa facilidade de deixar ele mais calmo, mais tranquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Melinho era estudante 

de geologia? 

 

O SR. PEDRO ROCHA – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estava na escola? 
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O SR. PEDRO ROCHA – Acho que ele já estava clandestino. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era da VAR? 

 

O SR. PEDRO ROCHA – Sim. A história do Edgar eu acho que foi muito bem 

detalhada pelo Ivan. Tinha coisa que o Ivan falou que eu absolutamente desconhecia. Eu 

vou repetir, porque estou aqui como testemunha, e vou repetir algumas coisas, mas 

essencialmente o que quero é reforçar esse testemunho de que o Ivan esteve preso na 

Operação Bandeirantes durante um longo período, o Edgar de Aquino Duarte. 

A primeira coisa é essa, o Edgar, o nome dele registrado, constando lá na grade 

da Operação Bandeirantes era Ivan Marques Lemos. A história que o Edgar me contou 

foi muito próxima dessa que o Ivan já contou, que ele era trabalhador na bolsa de 

valores, não estava militando e morava num apartamento no centro. 

Um dia teria encontrado na rua, por coincidência, o cabo Anselmo, teria 

oferecido para o cabo Anselmo a hospedagem no apartamento dele, o cabo Anselmo 

teria ido para lá. Um dia, uma história semelhante, um dia, na opinião do Edgar, o cabo 

Anselmo teria sido um pouco vaidoso, um pouco metido, não me lembro exatamente o 

termo que ele usou, mas ele teria se aproximado de uma delegação cubana. Na minha 

lembrança não é basquete, é simplesmente uma delegação cubana. Ele teria se 

aproximado e cometido essa imprudência de conversar com esses delegados, que não 

sei se eram ou não jogadores de basquete ou coisa semelhante, e o Ivan atribuía a queda 

do cabo Anselmo, a prisão do cabo Anselmo a esse momento de atrevimento dele. 

Então, o Ivan atribuía também a sua, o Edgar atribuía também a sua própria 

prisão a essa prisão do cabo Anselmo. E era só o que ele sabia a respeito, na minha 

lembrança, a respeito da prisão do cabo Anselmo e da sua prisão. 

Ele estavam, o Ivan, pela sua conversa comigo, a algum tempo já na Operação 

Bandeirantes, algum tempo preso, não me lembro o tempo exato qual era, e ele, um 

detalhe, ele tinha, acho que o Edgar tinha uma esperança de que a sua situação se 

resolvesse favoravelmente. 

Ele costumava inclusive cobrar dos torturadores que passavam pela frente da 

cela essa solução. Em especial, me lembro de algumas vezes ele cobrar de um 

torturador, que era um alto, grandão, careca, o Carioca, que não sei o nome, já deve ter 

sido identificado, mas me parecia que ele cobrava mais insistentemente desse Carioca 
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como estava a situação. E me lembro desse Carioca falar: a sua situação é muito 

complicada. E nunca nenhuma resposta para o Ivan. 

Mas eu tenho comigo que ele acreditava na possibilidade de uma soltura, sem 

morte, sem maiores consequências. 

Outra coisa que me lembro é do Ivan fazer referência e não vi no depoimento do 

nosso Ivan aqui, ele fazer referência a um irmão dele, que era militar. Não vi ninguém 

falando a respeito disso, não sei se conseguiram algum contato com a família dele ou 

não, se foi identificado esse irmão militar do Edgar, mas eu até acreditava. Como ele 

não estava militando quando foi preso, ele estava na Operação Bandeirantes, numa 

situação muito estranha, porque não era interrogado, cortando um pouco, no começo eu 

ficava um pouco cismado. Eu estava em fase de tortura, de interrogatório, então eu não 

conversava muito e ficava meio cismado, tanto com o Ivan quanto como Tadeuzinho, 

porque eles podiam, se eu conversasse muito, se eu desse alguma dica, que eles 

eventualmente pudessem levar ao conhecimento da repressão. Nunca, nunca o Ivan foi 

tirado, nesse tempo todo, foi tirado da cela para um depoimento. Então, não dava para 

entender porque da manutenção do Edgar na prisão. 

A história de que ele era mantido preso para que as informações sobre a prisão 

do cabo Anselmo não chegassem às organizações aqui fora, também para mim é frágil, 

porque ele ficou com muita gente. E todo mundo que teve contato com o Edgar acabou 

levando, levando para advogado, levando para a própria prisão, para o presídio, para os 

outros companheiros, de que ele estava preso, que o cabo Anselmo tinha sido preso. 

Então, não tinha muito porque a repressão manter o Ivan naquela situação, e 

mais ainda, não tinha porque matá-lo, a não ser por terrorismo, matar por puro 

terrorismo. Sempre ficou para mim uma situação difícil de compreender. 

O concreto é isso, ele desapareceu, ele foi visto depois no DOPS. Eu não me 

lembro exatamente quando o Ivan saiu da Operação Bandeirantes, não sei, não me 

lembro sequer se eu saí antes dele ou não. A minha impressão é que eu saí da Operação 

Bandeirantes antes do Ivan. Mas, como num certo período eu ia também para o DOPS, 

e depois era levado de volta para a Operação Bandeirantes, esse período final para mim 

é meio confuso. 

O que é certo? Esteve preso, bastante tempo, sou testemunha dessa prisão dele, 

desse sequestro dele, preso com nome falso, embora fosse o nome que ele utilizava na 

época na sua vida legal, e que precisa ser dada uma resposta para esse desaparecimento. 

Quanto a isso não tenho a menor dúvida. 
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Todo esse pessoal que estava preso lá, que foi preso nessa época, é testemunha 

da presença do Ivan. As meninas, a Linda, a Eliane Potiguara, a Márcia, todo esse 

pessoal viu o Ivan, Darci também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O companheiro da 

comissão de Pernambuco quer perguntar, mas só queria, para não perder o fio da meada, 

do Melinho você também sabia de uma história de um irmão que era médico? É isso? 

 

O SR. PEDRO ROCHA – Não. Isso o André disse. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O companheiro da 

comissão estadual de Pernambuco quer falar. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Deputado, é só dizer que nós estamos 

entregando à Comissão “Rubens Paiva” toda a documentação que nós temos acerca do 

Edgar. Há um processo da Comissão de Anistia, e o nome do irmão é Aparício 

Anastácio Duarte, que foi quem representou ele no processo de recebimento da 

indenização da anistia. 

E aqui tem informações, documentos do SNI sobre a militância dele, que 

participou do movimento pré-PPR e a partir daí há todo um levantamento de dados 

sobre ele no Arquivo Público Nacional, que nós podemos, em conjunto, pegar essa 

documentação para subsidiar esse relatório. 

Nesse processo de infiltração da ALN existe alguma informação de marechal, 

sobre a infiltração de um médico? Vocês têm informação disso? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marechal, você diz o 

carcereiro? 

 

O SR. MANUEL MORAES – Perdão. É Marival. Existem depoimentos de 

Marival Chavez, da Comissão Externa de Mortos e Desaparecidos, que ele deu um 

depoimento depois da matéria da Veja de 1992, e ele deu um novo depoimento agora 

em 2012, em maio, que a gente também vai disponibilizar para a Comissão “Rubens 

Paiva”. Nesse depoimento ele fala da infiltração de médicos na ALN. Vocês têm 

alguma informação dessas infiltrações? 
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O SR. PEDRO ROCHA – Se a pergunta está dirigida a mim, eu não tenho 

informação de infiltração de médicos na ALN. Não tenho a infiltração. Acho que tem 

gente mais informada sobre essas coisas, o próprio Ivan sabe mais dessas coias. 

Tem médicos que foram, em especial um que foi preso, que era do Molipo, e que 

tem histórias, mas não exatamente de infiltração, ou seja, policial que se infiltrou na 

organização para derrubar. Mas, seria informação diferente, de ter sido preso e depois 

de preso ter prestado algum serviço para a repressão. Mas não tenho certeza sobre isso e 

prefiro não falar nada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Toda vez que você teve 

contato com o Edgar de Aquino Duarte ele não sabia que o Anselmo era uma 

infiltração, que era um agente duplo, que tinha passado para o outro lado? Ele falava 

que o Anselmo poderia estar morto? 

 

O SR. PEDRO ROCHA – Ele não sabia o que tinha acontecido com o 

Anselmo. Achava estranha a história, especulava, mas ele não fazia nenhuma afirmação 

categórica, nem de que tivesse sido morto nem que fosse infiltração. 

Na minha lembrança, vou sempre destacar isso, ele não tinha essa segurança de 

nada. A gente tem de entender, ele passou para o Ivan um material, numa demonstração 

de confiança no Ivan, e eu estava na cela junto com ele e não sabia disso. Então, a 

relação que as pessoas lá estabelecem, o Edgar passou para o Ivan Seixas a tal da 

sandália com o documento, e eu estava na cela com ele e nunca vi ele fazer ou assinar 

documento, muito menos costurar sandália. 

Então, existia toda uma cautela nas pessoas, das pessoas que estavam presas, 

porque evidentemente elas não queriam que saísse da cela, que o cidadão subisse para o 

interrogatório e falar que o cidadão passou o material na sandália para o outro Ivan. 

Então, conversa dependia muito do nível de confiança e intimidade que fosse 

estabelecido. Eu cantava muito, cantávamos muito, o Ivan gostava muito de cantar, o 

Edgar, a gente cantava, a gente fez um conjunto na época do Campolim, que tinha uma 

voz bonita, fazíamos primeira, segunda e terceira, quando a Operação Bandeirantes 

estava calma, sem prisões novas e tal, a gente cantava algumas músicas para estimular, 

músicas revolucionárias. No tempo que o pessoal do PORT estava preso lá se cantava 

muita música latino-americana revolucionária. A gente fez muito isso. 
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Mas, era um tipo de relação. A relação que eu tinha o Melinho, por exemplo, era 

uma relação boa, fácil. O Melinho estava ruim, mal, a cabeça, e ficava excitado. Mas 

comigo ele ficava bem, porque eu era da luta armada e ele também, então a gente se 

identificava melhor. Isso acontecia naturalmente. 

Então, talvez a conversa do Ivan, do Edgar comigo, fosse não tão aprofundada 

quanto poderia ser. Essa é a minha lembrança. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Pedro Rocha. 

Antes do Arthur Scavone, o Damião queria só repor um fato, da curiosidade 

dessa questão da música. 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Não é nada relevante, mas para 

mim foi um fator que fez com que eu não me esquecesse da figura do Edgar de Aquino 

Duarte, que era isso que ele cantava. Apesar de DOI-CODI ser pequeno, era um inferno 

quando alguém estava sob tortura, porque das celas ouvia-se a gritaria toda, mas às 

vezes passava dois ou três dias sem ninguém ser preso e era quando o Edgar cantava. 

E ele não só cantava, como ele compunha também. Eu nunca me esqueci de uma 

trova dele que ele fez para as meninas que estavam presas na cela especial, porque era a 

única cela que tinha chuveiro quente. 

Uma vez, era sempre final de tarde que o Edgar cantava, porque ele fez uma 

trovinha que era mais ou menos assim: a especial é a cela das donzelas, quem me dera 

ter a sorte de ganhar um beijo delas. 

E no mesmo momento as meninas que estavam presas, muito bem 

humoradamente responderam: quem é donzela, aqui não tem donzela nenhuma. 

Daí o Edgar na mesma hora retrucou com outra trova: o versinho que falava de 

donzelas já deixou de existir, pois não agradava a elas. Daí elas aplaudiram. 

Quer dizer, essas coisas fizeram com que a figura do Edgar ficasse muito 

marcante na minha memória. Apesar de não o conhecer antes, foi inesquecível. Insisto 

que ajudou muito no testemunho de que ele estava mesmo lá, porque esse preso é 

inesquecível, com todas essas coisas marcantes da parte dele. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan Seixas. 
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O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Deputado, só queria fazer um registro e 

solicitação. Que quando se fizer a transcrição do depoimento do Pedro Rocha Filho, a 

gente submeta a ele, para ele, onde estiver escrito Ivan, ele corrija para Edgar, não por 

minha causa, mas porque precisa ser feito o registro sobre o Edgar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótima observação. Então, 

para efeito da transcrição da nota taquigráfica, toda vez que o Pedro Rocha falar Ivan, 

leia-se Edgar de Aquino Duarte. 

Tem a palavra o Arthur Scavone. 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Eu já estive aqui e já fiz um depoimento sobre 

a minha prisão, e da permanência no DOI-CODI, então não vou... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Retoma a cronologia, por 

favor, porque é importante. 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Eu fui preso em 24 de fevereiro de 1972, a 

minha prisão teve problemas de tiroteio, fiquei ferido, fui para o DOI-CODI, mas eles 

tomaram a decisão de me remeter para o Hospital Militar. Então eu não fui diretamente 

para o DOI-CODI e fiquei primeiro no Hospital Militar do Cambuci durante alguma 

coisa como uma semana, isso já relatei. Mas, só para recuperar alguma cronologia, uma 

semana depois voltei para o DOI-CODI quando então efetivamente eu fui interrogado, 

houve tortura, e fiquei aproximadamente uma semana nesse processo no DOI-CODI, e 

se não estou errado, nessa volta já fiquei na cela com o Pedro e com o Giannini. 

Não? Eu não lembro em qual cela eu fiquei. Lembro que estava ferido e eles não 

falaram. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tinha a cela das meninas, 

tinha a cela ao lado e você ficou na cela do meio, que até você desenhou uma paisagem? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Eu acho que sim. O que lembro é que como 

estava muito machucado, eu dormi, tinha problema, porque eu estava com pleurisia e 

não sabia. Então, foi um período muito atrapalhado, para saber exatamente onde eu 

estava. 
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Mas, de qualquer forma, eu fiquei mais uma semana no DOI-CODI e como a 

situação se agravou muito eu voltei para o Hospital Militar, e lá houve um tratamento, já 

descrevi isso no outro depoimento, e no Hospital Militar fiquei com o Munir Tahan Sab. 

Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ficou claro depois o que ele estava 

fazendo, ele se acertou com a repressão, e daí então eu voltei, definitivamente, para o 

DOI-CODI, que foi quando eu voltei na mesma perua C14 com o Damião. O Damião 

estava no banco de trás e eu estava no porta-malas, e jogaram um pulôver na cabeça, 

não sei, e nós voltamos. 

E aí, eu não lembro se essa já é a minha, acho que essa é a minha primeira vinda 

do hospital. Quando eu volto para o hospital, eu volto para fazer alguns tratamentos etc., 

e enfim eu volto para o DOI-CODI e não me lembro exatamente em que momentos nós 

ficamos juntos, mas para mim, logo em seguida nós estávamos juntos, eu, você, o 

Giannini, com o Ivan e tal. 

E o que me recordo especificamente do Duarte, eu me lembro muito da figura 

dele, branco, magro, alto, cabeço todo encaracolado, essa imagem é muito forte em 

mim, lembro da nossa, lembro precariamente da nossa vida na cela, e uma coisa que até 

ia falar, achei que o Pedro não se lembrasse disso, mas havia, nós tínhamos, até por 

dever de ofício, nós desconfiávamos de todo mundo que a gente não conhecia ali. O 

Pedro eu conhecia, o Giannini eu conhecia. O Pedro eu conhecia de escola, o Giannini 

conhecia de organização, não sabia quem ele era, mas o nível de confiança e amizade 

que nós tínhamos, sem nos conhecermos do ponto de vista da vida comum, mas a nossa 

vida militante, era um nível de confiança muito grande com o Giannini. Mas, as pessoas 

que eu não conhecia, eu não sabia quem era; então era uma convivência cautelosa. 

Até porque, é muito importante colocar aqui, eu acho, que se a gente consegue 

lembrar que nós cantávamos minha jangada saiu para o mar etc., ou se nós cantávamos 

a la (inaudível), compañeros, no vamos... não vou contar, mas se nós lembrávamos que 

nós cantávamos músicas ali, é muito importante registrar aqui que isso era um respiro 

de sobrevivência. É muito importante registrar isso, porque eu vou falar, falei isso no 

depoimento e vou repetir aqui, o barulho das chaves no DOI-CODI era tortura, porque 

barulho de chave significava abrir cela, e abrir cela significava que alguém ia ser 

torturado. 

Eu tenho na minha cabeça que fiquei nove meses no DOI-CODI, dessa ordem de 

grandeza, sai, de fevereiro e nós saíamos em novembro, alguma coisa assim, porque eu, 

pelo menos, fui para o Tiradentes, em 1972. Então, se eu fui torturado no sentido físico, 
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de choque na orelha, pancada na cabeça, porque eu estava com o pulmão arrebentado 

por causa dos tiros, nos primeiros momentos que estive lá, quando eu voltei depois, e 

eles já não precisavam me apertar, porque já tinham assassinado companheiros com 

quem eu tinha contato, digamos, para cima na organização... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Uma porção deles. O Mortari já tinha ido. 

Lembrar todos os nomes agora, não vou conseguir recordar todos os nomes agora. Os 

companheiros que já tinham sido assassinados, que estavam, digamos, acima de mim, 

então, se já não me chamavam mais para fazer a tortura, fazer interrogatório, mas estar 

lá, ouvir os gritos, ouvir o cano do pau-de-arara para ser montado, ouvir abrir a cela, o 

Marechal, aquele JC, ia falar um nome feio, mas em respeito à comissão não vou falar, 

aquele JC com aquela atitude, que ali tinha um prazer também, psicológico, na cabeça 

daquele doente, e não só uma ação premeditada de tortura, a forma como aqueles caras 

vinham abrir a cela, eles sabiam que um cano batendo, que uma chave fazendo barulho, 

que aquilo ali era uma ameaça. 

Então, o cantar do Edgar, o nosso cantar ali era uma busca de sobrevivência. 

Acho que é muito importante registrar isso. 

Aliás, não sei se tem sentido, mas quero registrar, hoje na Folha de São Paulo o 

Contardo Callegaris, é esse o nome dele, tem um artigo dizendo, que diz que a tortura é 

necessária e justificável. Está na Folha de São Paulo de hoje. Esse sujeito pega uma 

hipótese específica para argumentar que a tortura se justifica. Só para registro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você falou de duas 

pessoas, JC e Marechal. Na sua época, você ficou por nove meses lá, você viu um 

monte de coisas. Já era dividido em três equipes? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Já. Não me lembro quem era o terceiro 

carcereiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era o Longaretti, aquele 

policial do Rio de Janeiro, gordo? 
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O SR. ARTHUR SCAVONE – Eu pessoalmente não lembro, mas o Pedro está 

dizendo que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturado? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe quem atirou 

em você? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Não. Eu tenho algum traço fisionômico dele, 

mas foi muito rápido. Quando eu virei para o lado, vendo um sujeito vindo para cima de 

mim, ele disparou. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra o nome de 

algum torturador? O Ustra? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Sim. O Ustra foi quem me recebeu logo que 

cheguei ferido, lá no pátio do DOI-CODI, ele e uma equipe. Eles me rodearam, mas 

estava baleado, tinha tomado cinco tiros e eu caí no chão e eles me carregaram. Quando 

eles viram o sangue, viram a situação em que eu estava, foi uma gritaria lá no pátio, 

acho que naquele pátio de baixo, não tenho certeza, mas me lembro do Ustra falar para 

levar esse cara porque senão não vai dar. Aí eles me levaram para o Hospital das 

Clínicas, no dia em que o Andraus pegou fogo. Eu já relatei isso no outro depoimento. 

Quando eu voltei, Ustra, aquele cara que tinha a âncora de marinheiro, Ramiro, o 

Gaeta, o Carioca... O Carioca eu encontrei, eu cruzei com ele na rua depois de solto. Ele 

passou e eu passei. O Carioca, o Gaeta, o Calandra, que não lembro o nome frio dele lá, 

o Padre eu lembro bem da figura dele. 

 

O SR. – Capitão Ubirajara, o Calandra. 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Isso. Já depus a respeito dele já. 

Voltando para o Edgar, o que eu me recordo é da convivência longa com ele na 

cela, ele como uma pessoa com essa característica que o Pedro já colocou, que ele não 
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era chamado para nada, isso para mim me dava desconfiança. Eu convivia, a gente 

convivia ali, era necessidade aquela convivência, mas eu ficava no meu canto, vamos 

dizer assim. Eu não sabia quem ele era, era estranho o fato dele não estar sendo 

chamado para nada, e isso para mim não estimulava nenhum tipo de conversa que 

pudesse revelar alguma coisa, ou até mesmo revelar alguma debilidade ou fraqueza que 

a gente tivesse. 

Então, eu também não aprofundava nenhuma conversa, a não ser com os 

companheiros que eu já conhecia de fora do DOI-CODI. E uma coisa que me lembro, 

além dessa história de cantar, do Edgar, é como ele devorava os jornais que vinham 

embrulhando comida, já numa fase final, quando alguns familiares levavam coisas para 

nós embrulhadas em jornal. 

Não sei se você lembra, Pedro, ele ficava num canto e lia o jornal, cada letrinha, 

cada palavrinha, comentava conosco o que estava acontecendo, jornais velhos. Mas é só 

uma característica. 

Agora, eu tenho a impressão de que quando nós fomos para o Tiradentes, mas é 

uma impressão, o Edgar não estava mais conosco. É uma impressão. 

Agora, quero também reforçar uma coisa que o Pedro já falou, e vou colocar: eu 

tenho muita coisa apagada na minha cabeça desse período. Não consigo lembrar os 

detalhes. Tem muita coisa que às vezes outros companheiros vão falando que eu tenho 

dificuldade de recompor na cabeça. 

Então, eu acho também que há um processo até de autodefesa da gente, de não 

registrar tanta coisa. Se no início não registra porque está na confusão, está sob ameaça, 

está estonteado com o processo, no período posterior, que foi longo, e que já não havia 

essa tensão da tortura direta, em que pese, evidentemente, o clima de tortura 

permanente, mas os registros são muito fracos na cabeça, na minha cabeça. Tem coisas 

pontuais, como essa que estou colocando, que são bastante fortes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando eles souberam 

que seu pai era militar? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Ele não era militar. Ele tinha uma aproximação 

com várias pessoas que estavam, digamos assim, à direita, mas não militares. O que 

aconteceu é que meu pai, por uma série de razões, quando eu fui preso e eu fui levado 

para o Hospital das Clínicas, por causa do incêndio do Andraus, eles me colocaram com 
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o nome de José da Silva e fizeram alguns exames e me colocaram numa maca lá. Como 

o Andraus pegou foco e entupiu o HC de gente queimada, eu fiquei nos corredores, 

algemado numa maca, e um deles fazendo guarda, mas passava gente, passava 

enfermeiro. Eu me lembro que um enfermeiro parou perto de mim para ver como eu 

estava, imediatamente eu falei meu nome, falei que era da ALN e pedi para avisar todo 

mundo, ele ficou assustado, mas o fato concreto é que no dia seguinte, se não estou 

errado, ou dois dias depois, meu pai recebeu, através de uma companheira, ele recebeu a 

informação de que eu deveria estar preso no DOI-CODI e ele conseguiu colocar uma 

foto minha na Folha de São Paulo, desapareceu estudante... 

Isso, para mim, eu não sabia, mas foi um benefício evidentemente. E ele passou 

a ir lá no DOI-CODI direto, bater na porta, procurar pelo filho dele. Eles diziam que eu 

não estava lá, aliás, eu não estava lá mesmo, estava no hospital do Cambuci por um 

tempo. Então, houve muita insistência dele em tentar me ver, saber de mim. Não sei que 

repercussão isso teve lá dentro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conviveu como 

Melinho? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Eu me lembro do Louquinho. Eu me lembro da 

figura dele, mas não me lembro de ter convivido com ele. Não me lembro se fiquei na 

mesma cela com ele. 

 

O SR. MANUEL MORAES – O senhor falou de Marechal. Para nós de 

Pernambuco o Marechal é uma peça importante porque a família de Eduardo Collier e 

Fernando Santa Cruz tem a informação, através da história de entrega de alimentos e tal, 

e da roupa, que Marechal complementa o nome. Vocês têm informação do nome de 

Marechal? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Infelizmente não. Marechal era uma figura 

extremamente característica, tanto fisicamente como pelas atitudes. Ele era o carcereiro 

bonzinho, digamos assim. Entenda-se o bonzinho evidentemente. Ele vinha, falava: que 

pena, os homens estão te chamando lá em cima. Esse era o bonzinho dele. 

Eu me lembro que, por exemplo, depois de uns quatro ou cinco meses que estava 

no DOI-CODI eles, eu já contei isso no depoimento passado, eles resolveram que tinha 
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mais coisa para tirar de mim, e me chamaram num dia bem cedo, meu nome de guerra 

era Betão, não me lembro se foi o Gaeta, um deles, me chamou no canto e disse: você 

vai se arrebentar. Você não falou tudo que você tinha de falar, você vai ver só. E me 

botaram na cela forte, aquela fechada, logo cedo. Evidente que fiquei apavorado e fiquei 

pensando o que eles queriam e o que, eventualmente, eles podiam estar sabendo que 

eles poderiam cobrar de mim. E fui para dentro da cela forte. 

A cela forte é um retângulo de um metro e meio por dois e meio, chão de 

cimento, uma privada turca, que só tem o pé para você pôr o pé para se agachar, no 

fundo, e mais nada, e uma porta de ferro com aquele quadrado que abre para poder ver 

quem está lá dentro, passar alguma coisa; me jogaram lá dentro, estava com uma roupa, 

e era o Marechal, e me lembro que falei para o Marechal: vou ficar aqui até quando? 

Eles vão te chamar só de noite, se prepara. Ele tinha um vozerão. 

Essa era a tortura já, você ficar esperando o momento que você vai ser chamado 

para ser torturado. Isso já é a tortura. E me lembro que... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Suspenderam a comida 

naquele dia? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Tudo. Ficar lá, tchau. Espera até a hora. E me 

lembro que uma hora o Marechal vem e abre, não me lembro o que tinha, mas tinha 

uma frestinha de luz e eu fiquei tentando ler alguma coisa que não lembro o que eu 

tinha, algum recorte, alguma coisa. Mas cheguei à conclusão que não ia conseguir ler 

nada, porque era tudo escuro ali dentro. 

E uma hora abre a porta, logo depois, tipo 40 minutos depois que me trancaram 

lá, o Marechal abre a portinhola: e aí, está tudo bem? Ele pegou e me jogou uma 

banana. E trancou a porta. 

E o meu recurso, eu comentei isso na vez passada, foi eu dormir até a hora que 

me chamaram. Eu apaguei, dormi. E quando me chamaram fizeram as ameaças. Tem 

uma história que posso contar, mas não é o que interessa agora, é mais para contar como 

era esse Marechal, qual era a postura que ele assumia. 

Eu acho que ele já tinha naquela época, eu tinha 22 anos, ele era um sujeito que 

devia ter uns 50, 40 e tantos, então não sei se ele ainda é uma pessoa que está viva, mas 

era uma pessoa para se achar. 
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O SR. MANUEL MORAES – No livro de Taís Almeida, Sem Vestígios, fala, 

cita Carioca. E Carioca também é importante para a gente porque no livro há a tortura 

de David Capistrano, que é pernambucano. Carioca teria sido o pivô. E existe uma foto 

no livro que queria sugerir que a comissão... 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Eu reconheço. O Carioca eu tenho ele na minha 

cabeça. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Há uma foto no livro, a gente não trouxe, mas é 

disponível, a comissão pode adquirir e entregar a vocês, e há uma foto onde a autora diz 

que Carioca é um dos quatro integrantes da equipe da foto. 

Então, se pudéssemos fazer essa identificação através de vocês, seria importante 

para a gente. O Cláudio Guerra, dia 31 de janeiro, esteve em Recife e ele se 

comprometeu, olhou os quatro e identificou um dos quatro, mas não quis dizer, naquela 

ocasião, o nome e nem quem era o Carioca. Segundo ele, ele identificou um dos quatro. 

Então, era importante porque, se por acaso Cláudio Guerra identificou o Carioca, 

e vocês também identificam, a gente consegue. 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Essa foto é de que época? 

 

O SR. MANUEL MORAES – A foto é de 1962, Araguaia. Tem uma foto em 

preto e branco onde tem quatro pessoas numa espécie de morro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É no livro do Cláudio 

Guerra? 

 

O SR. MANUEL MORAES – Não. O livro é de Taís Almeida, Sem Vestígios, 

que nesse livro entra em detalhes da morte de David Capistrano, que é pernambucano. 

Então, em função disso, nós perguntamos a Cláudio Guerra, com o livro, quem 

seria o Carioca. Ele olhou, hesitou em dizer na hora, mas disse que tinha reconhecido. 

Então, essa informação, se vocês conseguem ver a foto e identificar o Carioca, 

cruzando com a de Cláudio Guerra, a gente pode atestar por duas fontes, tanto o Cláudio 

Guerra como por você, quem era o Carioca. Isso, para a gente era importante, como 

encaminhamento. 
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O SR. ARTHUR SCAVONE – Era careca, moreno, traços... Eu tenho ele, é 

que não sou capaz de fazer um desenho, mas eu tenho a cara dele. 

 

O SR. MANUEL MORAES – O livro, a foto no livro está muito boa, de 

altíssima qualidade. Então, era bom a gente ver, entrar em contato com vocês, com a 

comissão, para esse reconhecimento. 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer concluir alguma 

coisa? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Só vou reafirmar a importância do tombamento 

do DOI-CODI e de transformar o DOI-CODI num memorial, em particular, para 

homenagearmos a memória dos que foram assassinados ali. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Deputado, mais uma pergunta. Vocês tiveram ou 

estiveram com Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier ou David Capistrano? 

 

O SR. ARTHUR SCAVONE – Não. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amélia Teles. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom-dia. Eu sou Maria 

Amélia de Almeida Teles, fui presa política junto com toda a minha família no dia 28 de 

dezembro de 1972, e fiquei na Operação Bandeirantes, até o dia 14 de fevereiro de 

1973. 

Nesse período, eu sou testemunha ocular de um assassinato, que era um 

dirigente comunista que foi preso junto com a minha família, Carlos Danielle, mas não 

conheci o Edgar de Aquino Duarte, na Operação Bandeirantes. 
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No dia 14 de fevereiro nós fomos transferidos para o DOPS e ali eu fique sempre 

na cela 3, que era chamada naquela época de cela das mulheres, e sozinha, porque só 

tinha eu, mulher que ficava presa nessa época era só eu. Os outros eram os homens, 

enfim, todas as celas tinham homens. 

E numa, me parece que em abril de 1973 eu vi passar esse homem alto que vocês 

falam com capuz. Então, não vi o rosto dele, só vi as mãos, e me impressionou, porque 

ele era alto, magro e as mãos muito longas e muito brancas. E aquilo me impressionou. 

Talvez por ter ficado muito tempo só eu me lembro, estou vendo o Arthur falar 

que ele se confunde, eu posso até ser confusa, mas eu me lembro muito de tudo que 

aconteceu comigo, porque eu ficava sozinha conversando comigo mesma. Então, isso 

gravou muito na minha memória. 

Esse homem me impressionou ao passar ali. Eu ficava naquela janelinha ali onde 

você recebe alimento, ficava sempre atenta quando qualquer movimento, qualquer 

barulho ali, e perguntei a alguém que passou, porque tinha sempre alguns presos, que a 

gente falava presos comuns, que ficavam servindo, levavam café, almoço ou jantar no 

DOPS, e eu perguntei para um deles quem era aquela pessoa, e eles me falaram que era 

Edgar de Aquino Duarte. Eles inclusive falaram o nome todo, porque o próprio Edgar 

deve ter passado, em algum momento, esse nome para eles. E depois, às vezes, eu 

conseguia me comunicar com algum preso político. A comunicação é uma necessidade 

tão forte no ser humano que até hoje eu fico pensando como a gente conseguia se 

comunicar. 

Mas me lembro que falava, conversava com Ivan, não sei, eu falava que nós que 

inventamos o fax, eu e o Ivan, porque ali a gente conseguia, às vezes passava até papel. 

Tinha uma gretinha entre a parede e a laje e a gente passava algum papel, alguma coisa. 

E às vezes algum preso passava naquele corredor para fazer a barba, porque a 

cozinha era barbearia, era tudo, uma cozinha que tinha depois das celas. Aquele 

corredor acabava numa espécie de cozinha, muito suja, que às vezes, algumas vezes eu 

levava o lixo lá. E ali tinha um lugar para colocar lixo. E era muito sujo ali, e era ali que 

o pessoal fazia a barba. Pelo que eles me explicavam, eu entendia que era ali. 

E algum preso passando, e todo mundo se incomodou com o Edgar. Quando o 

Edgar chegou ali, todo mundo se incomodou, porque logo ficaram sabendo que ele 

estava a quase dois anos preso, que a gente achava que a gente não ia ser assassinado, 

nós estávamos pensando que agora no DOPS a gente ia ser legalizado e não ser 

assassinado. Essa era a ideia que a gente tinha. 
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E, de repente, tinha um cara com dois anos lá e que podia ser assassinado. Era 

esse o comentário. Então nós também podemos ser assassinados. Todo mundo se 

preocupava muito com o Edgar porque ele podia ser nós amanhã, então, não sabemos. E 

ninguém conhecia, mas fazia esse comentário. 

E o César, meu companheiro, porque o César, se estivesse aqui, o César 

conviveu muito com ele no fundão, porque o César foi para o fundão. Como o César era 

tuberculoso e diabético, e tinha de tomar insulina, eles isolavam muito o César porque 

eles tinham medo que alguém pegasse, naquele tempo era seringa e usava muita seringa 

para você injetar outras drogas. Então, eles tinham muita preocupação com o César e ele 

ficava no fundão, ficou lá, e às vezes os presos do fundão como os presos que estavam 

ali naquelas celas saíam para o corredor, onde falava que ia tomar sol, e eu ficava 

sempre atenta naquela janelinha que dava para o corredor. 

Fiquei, tive a oportunidade então, algumas vezes o Edgar começou a sair do 

fundão e tomar sol, aí já sem o capuz, e tive a oportunidade de conversar com ele, e ele 

dizia para mim que ele ia, de tudo que ele estava entendendo ali, que ele ia ser morto, ia 

ser morto porque era isso que os caras, inclusive os caras, os policiais, os torturadores 

diziam para ele que ela estava tomando sol para parecer que ele estava bem e eles iam 

soltá-lo e iam matá-lo, e ia ter essa versão de que ele foi justiçado. 

Ele contava essa história para nós, para mim e para os outros presos que estavam 

por ali. Eu me lembro do Joel Rufino, que é meu amigo até hoje, converso com ele, o 

Genoíno, que estava preso ali, e teve um determinado momento que chegou o Jorgito, 

que era o irmão da Soledad Viedma, que era de Recife, presenciou ou soube ou estava 

envolvido naquela chacina da Chácara São Bento, lá em Olinda, e ele dizia que ele, que 

o problema do Edgar era porque ele sabia que o cabo Anselmo era infiltrado. Era essa a 

colocação que se fazia. 

O Edgar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quando o 

Jorgito chegou? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu cheguei no dia 14 de 

fevereiro, o Jorgito chegou depois, ou março. Não sei. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conversou com o 

Jorgito? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Um pouco, mas quem 

conversou mais foi o César, porque teve um momento em que ele ficou na mesma cela. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem é o César? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É meu companheiro, 

César Augusto Teles, que conversou mais, mas eu conversei com o Jorgito também, 

porque quando tiravam o Jorgito de dentro da cela ele ia para esse corredor e nós 

conseguimos fazer, não sei como, nós conseguimos fazer uma bola de meia e a gente 

jogava futebol. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O corredor que você fala 

é o da frente das celas? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O de tomar sol, do 

fundo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da ferrovia? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Da ferrovia, ao lado das 

celas. A gente gostava de jogar futebol com aquela bola, quando era possível. 

E o Jorgito comentou do cabo Anselmo, pelo que me lembro. E o Edgar não 

chegou a falar muito comigo do cabo Anselmo. O que ele falava comigo era de uma 

angústia muito grande, porque quando você sabe que você vai ser morto, mas não sabe 

o dia e nem a hora, então você não sabe se vive, como você consegue viver, e ele falava 

assim: eu estou ficando louco, queria que eles me matassem logo, porque resolvia isso. 

E a gente querendo dar vida para ele, a gente querendo compartilhar com ele essa 

expectativa de que a gente também podia, nós estamos sobrevivendo, mas nós também 

podíamos sair dessa situação. A gente tinha a esperança e queria passar aquela 

esperança para ele. Mas estava muito difícil. 
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E todas as vezes que ele ia tomar sol ali, ele cantava, vocês estão falando de 

cantar, mas ele cantava o Hino Nacional e o Hino da Marinha, e marchava. Ele era o 

típico, para mim, o típico militar. Eu pensava que ele devia ter algum problema de 

militar, e militar quando odeia militar, vai matar mesmo. Eu pensava isso comigo, 

porque ele não falava de organização política. 

Eu sei que a última vez que eu pressenti, o Edgar passou uma vez ali na cela, no 

corredor de dentro, interno, não o que a gente tomava sol, e foi para a carceragem, e na 

carceragem tinha interrogadores que gritavam com o Edgar e batiam nele. Eu sentia o 

gemido dele e ouvia aquele gemido. Eu não vi, porque na cela 3 você não via a 

carceragem, você ouvia. E ali eu ouvi eles gritando: você está se metendo com segredo 

de Estado e você tem de morrer. Eu ouvi isso uma vez. 

E aí já era próximo do dia 22 de junho, quando eu, o César e o Genoíno somos 

transferidos para o presídio do Hipódromo, e o Edgar fica. E a primeira coisa que nós 

fazemos é falar com o Virgílio, o advogado, Virgílio Enei, para fazer alguma coisa por 

aquele homem, porque ele está desesperado e fala que vai morrer. Aí o Virgílio conta 

para nós que ele entrou com um pedido de habeas corpus e que ele foi na auditoria e a 

auditoria parece que não respondeu o suficiente para ele e ele então vai no DOPS e fala 

com o Alcides Singillo, que era o delegado de polícia do DOPS, e que era responsável 

pelo processo, meu, do César e do Genoíno. Ele que assina, que interroga a gente lá no 

DOPS. 

Então, o Singillo diz que ele teria sido solto e teria se justiçado, que é 

exatamente a versão que o Edgar já dava antes para nós. E nunca mais nós tivemos 

notícia. Eu fico muito impressionada com isso porque a gente viu a construção de uma 

figura, do desaparecimento forçado, a gente viu ali sendo construído, porque o Edgar foi 

talvez desses desaparecidos políticos o que tenha mais testemunhas, quantas pessoas 

conviveram e conversaram com ele, quantos presos, e que são sobreviventes, e nunca, 

quer dizer, a nossa interpretação toda para o fato é que ele tinha convicção de que o 

cabo Anselmo era infiltrado, agente infiltrado, e essa confirmação, eu até faço, agora é a 

minha interpretação dos fatos, eu falo que o que eles falaram é que era segredo de 

Estado. Para mim era isso, eu fico imaginando, e por isso ele foi morto. Ele foi morto 

por causa do cabo Anselmo. 

Até pensando aqui, eu faço a proposta de uma resolução da Comissão da 

Verdade que haja uma convocação do cabo Anselmo, para ver, esclarecer o que 

aconteceu com Edgar de Aquino Duarte. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria registrar o 

seguinte, até para o pessoal de Pernambuco ficar atento, porque o Ivan Seixas tem 

contato com o Jorgito Viedma, lá no Paraguai, e o Ivan pediu... 

 

O SR. MANUEL MORAES – Ele está morando em Foz do Iguaçu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí depois o Ivan fala. Por 

que estou pedindo a palavra? O Idibal Pivetta foi preso em 5 de maio de 1973, sai do 

DOI-CODI em 15 de junho, fica 20 dias no DOPS, e vai para o Hipódromo. O Idibal 

conversava toda noite, na grade, com o Jorgito. Quem mais estava lá nesse período? 

Paulo Frateschi, Jorgito Viedma, e um advogado do Rio de Janeiro, que o Idibal lembra 

que o nome dele era Brandão, depois foi eleito Deputado Federal pelo Rio, pelo PTB. 

Ele não tem certeza se é o Brandão Monteiro. Então, Ivan, Amelinha e os 

companheiros aí, o que o Jorgito Viedma falava para o Idibal e para todo mundo que 

estava lá? Que a situação do Edgar complicou muito porque com o fuzilamento, com a 

morte do pessoal da São Bento, ficou claro, pela primeira vez, para o Edgar e para todo 

mundo, que o Anselmo era o agente duplo. A partir daí o Edgar, foi decretada a pena de 

morte dele. 

Então, seria legal, seria correto que nós convidássemos o Idibal Pivetta, o 

Brandão não pode mais, o Ivan tentar, embora isso vai ser objeto do livro, você vai falar 

sobre isso, o Jorgito, e o Paulo Frateschi, que são as pessoas que conversavam com o 

Edgar de Aquino Duarte na grade, e principalmente o Jorgito, que estava chegando de 

Pernambuco e que sabia da história toda. Isso o Ivan, para fechar, tem condição de dar o 

fechamento. 

Você queria falar? 

 

O SR. MANUEL MORAES – Não. O encaminhamento é esse. Está ótimo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria, antes de 

fechar, para o Ivan dar um fechamento para essa questão do Jorgito, André, daria para 

você falar um pouco mais do irmão do Melinho? Você falou do irmão do Melinho, que 

ele teria um irmão que era médico? 
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O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Era jogador de futebol profissional e depois 

virou médico e trabalhava na Volkswagen na época. Então, teve um dia que ele levou 

alguma coisa para o Melinho, comida, sei lá, e ele falou desse irmão dele. Acho que era 

Antonio Carlos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que era médico da 

Volkswagen e foi jogador de futebol profissional? Você não lembra onde? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – Ele foi jogador de futebol profissional no São 

Paulo, na década de 1950 e pouco. E jogava na cidade deles, não sei se era Tanabi, mas 

não lembro, e depois ele fala que ele jogou futebol profissional durante alguns anos e 

depois ele virou médico e trabalhava na Volkswagen na época. 

  

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Só um esclarecimento. O Jorge Viedma 

mora em Assunção, Paraguai. Conversei com ele por e-mail, ele está escrevendo um 

livro, está finalizando um livro com um jornalista de Pernambuco, e ele se dispõe a falar 

à Comissão Nacional, ou à Comissão Estadual também, que eu propus, falei das duas, 

daqui e de Pernambuco, mas ele colocou apenas como condição, primeiro terminar o 

livro porque ele está empenhado nisso; se dispôs a conversar comigo antes disso, se eu 

fosse a Foz do Iguaçu, porque ele mora no Paraguai e ele iria a Foz do Iguaçu para 

conversar comigo para tentar combinar alguma coisa. 

E o que ele fala, ele afirma também categoricamente que o Anselmo era 

infiltrado etc., que quando ele é trazido a São Paulo, depois, porque o massacre foi em 8 

de fevereiro de 1973, ele vem para cá um mês, um mês e meio depois, em 8 de janeiro, 

ele vem para cá e é colocado no fundão, numa cela ao lado da cela do Edgar, e lá o 

Edgar começa a falar sobre o cabo Anselmo, dizendo que ele foi preso, foi morto, e o 

Jorge diz que falou: eu conheci o cabo Anselmo e ele na realidade não foi morto, é um 

agente infiltrado que provocou a morte de várias pessoas, inclusive da minha irmã, 

Soledad Barreto Viedma, no massacre que houve lá em Pernambuco. 

E aí o Edgar caiu em si sobre essa história, confirmando: mas você tem certeza? 

E começou a ficar muito mal, dizendo: que absurdo, que canalha. E falava muitos 

palavrões. Todo esse tempo eu acreditando que esse desgraçado tinha morrido e ele 

estava matando as pessoas. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, deixa claro uma 

coisa. O Edgar vai preso em 1971, e o Anselmo também é preso em 1971. Como o 

Anselmo aparece, em 1973, lá em Pernambuco? 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – A trajetória do José Anselmo dos Santos, o 

cabo Anselmo, basicamente, ele teria sido preso, como nós vimos, aquela pessoa que a 

gente identificava como sendo o cabo Anselmo, provavelmente em 30 de maio de 1971 

e chegou à cela, no fundão do DOPS por volta do dia 2 de junho de 1971. Ele chega 

encapuzado, conduzido por três caras da equipe do Fleury, que carregavam ele porque 

ele estava quebrado de tortura. E um deles é o Carlinhos Metralha, e estava com uma 

jaqueta jeans cobrindo o rosto, e é colocado lá. E a gente tem aquele diálogo lá, você 

que está aqui, ele diz que está bem. 

O que se monta da história do cabo Anselmo é, que depois disso ele muda de 

lado, começa a trabalhar. Há um relatório no arquivo do DOPS, chamado Relatório de 

Paquera, em que ele descreve a ida dele, em novembro de 1971, chama-se Relatório de 

Paquera, não tem uma identificação do autor, mas percebe-se, pela descrição, em que 

ele relata a ida dele ao Chile e ele conversa com vários exilados, inclusive Onofre Pinto, 

Maria do Carmo Brito, o pessoal todo da VPR que está lá, e ele se engrandece dizendo 

que eles sabiam que eu era o cabo, mas não tinham coragem de perguntar. 

E ele escreve ao final uma coisa muito canalha, muito sórdida, que ele conheceu 

uma moça paraguaia muito bonita, muito culta, mas com essas coisas românticas da 

revolução socialista, filha de um fundador do Partido Comunista Paraguaio, e me 

afeiçoei a ela, e tem uma frase emblemática da canalhice dele em que ele diz: se fosse 

possível pedir, gostaria que a solução final a ela não fosse a extrema. É a frase em que 

ele pede para o Fleury não matá-la. 

Ele sabia que o que ele estava fazendo era trazer as pessoas para o Brasil para 

serem mortas. Essa é a trajetória do Anselmo. 

Depois dessa ida, aqui em São Paulo ele era conhecido como Jonatas. Na VPR 

eu cheguei a vê-lo uma vez, fui cobrir um ponto como segurança de um outro 

companheiro e nós estávamos, a pedido do capitão Carlos Lamarca nós mantínhamos o 

pessoal da VPR, que era o Aluísio Palhano, o Anselmo e outras pessoas, com o dinheiro 

que a gente tinha a gente mantinha a atuação deles aqui. Uma das vezes, para passar 

esse dinheiro, eu fui como segurança de um outro companheiro. Então, eu sabia do 

Jonatas, quem era ele e tal. 
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Depois que ele volta do Chile, ele volta com outro nome. Ele é deslocado para 

Pernambuco. Jonatas era o nome de guerra que ele usava na clandestinidade, como 

militante da VPR. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Em Pernambuco era Daniel. 

 

O SR. ANDRÉ TETSUO OTA – E quando ele volta para o Brasil, do Chile, 

ele já muda de nome, para despistar. Ele vira Daniel e vai lá para Pernambuco. E o que 

se percebe, pelos depoimentos que ele deu ao DOPS, ele passa a ser um serial killer que 

traz para o Brasil os exilados que vão ser assassinados. 

Então, na organização, segundo o Jorgito, ele tinha um nome, que era Jadiel e 

externamente ele era Daniel, para as pessoas que não eram da organização. E ele 

começa a trair as pessoas, e essa armadilha de trazer as pessoas, eram pessoas banidas, 

pessoas exiladas, que vinham para cá e certamente iriam ser assassinadas. E ao final, em 

janeiro de 1973, é montada essa farsa de que houve um combate na Granja São Bento, 

no município de Paulista, não existe município chamado São Bento, mas o município de 

Paulista, perto de Recife, 70 km se não me engano, e eles montam, eles capturam os seis 

que vão ser assassinados em vários lugares. A Pauline e a Soledad são capturadas dentro 

da butique que elas tinham como meio de vida, são muito espancadas ali, e são, batem 

com a cabeça da Pauline na mesa e tudo mais, e dali eles são levados para algum lugar 

onde são assassinados. E lá na Granja São Bento, na realidade, é montada uma farsa de 

que houve um combate. 

O José Manuel é preso na cidade dele, que não lembro o nome, então cada um é 

preso num lugar e o massacre é apenas a farsa para dizer que houve isso. É noticiado 

que houve um combate, que morreram seis terroristas, e um deles, de nome Daniel, 

consegue fugir. É o cabo Anselmo que eles dizem que escapa desse enfrentamento, 

desse combate com a repressão. 

Então, toda essa história o Jorgito traz para São Paulo e fala isso para o Edgar, lá 

nas celas do fundão, e aí que o Edgar passa a ter a certeza de que o que ele achava que 

era seu amigo na realidade era um canalha traidor, que matou várias pessoas, inclusive 

esses seis, que uma delas era a irmã do Jorgito. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Só para colaborar, a Comissão da Verdade de 

Pernambuco, eu sou relator do caso da granja também. Essa butique, na verdade, é uma 
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outra butique, que elas faziam material artesanal, roupas, customização, e vendiam 

nessa butique que ficava em outro bairro, chamado Boa Viagem. E essa butique foi 

onde houve a prisão de Pauline e de Soledad. 

A dona dessa butique é Sonja, que é viva, e ela é a principal testemunha dessa 

prisão de Soledad e de Pauline. A Sonja já deu depoimento, na época do atentado, do 

sequestro das duas, ela fez um depoimento à OAB, porque ninguém quis receber o 

depoimento e a denuncia, inclusive num ato de bravura. 

Nós, na Comissão da Verdade de Pernambuco, Deputado, nós estamos 

trabalhando, e à lógica das recomendações de futuro, a criação de um chamado 

reconhecimento patriótico daquelas pessoas que, apesar de toda a repressão, tiveram a 

coragem de colocar as suas vidas em risco. E a Sonja é uma patriota inestimável. Ela, 

com o seu marido, tinham vindo de fora do país inclusive, tinham acabado de chegar no 

Brasil, então havia toda uma possibilidade deles serem massacrados, mas eles dois não 

se abstiveram, foram ao único lugar que recebeu, a OAB, e esse depoimento de Sonja 

existe, existe depois, com a abertura política, o depoimento dela em outros processos, 

inclusive da Anistia. Todos os processos da Granja São Bento, relacionados a Pauline e 

Soledad, está anexado o depoimento de Sonja. 

E Sonja deu um depoimento mais recente ao Ministério Público Federal, 

inclusive com mais detalhes em relação à ação do cabo Anselmo, porque ela identifica 

Pauline e Soledad, portanto quebra a versão do massacre, do tiroteio, da farsa. 

Um depoimento à Comissão da Verdade de um ex-agente da repressa política, 

Ferreira dos Anjos, que seria uma espécie de Cláudio Guerra de Pernambuco, sendo que 

ele era da Polícia Militar, ele deu depoimento falando sobre o massacre da granja, ele dá 

o depoimento de que houve uma grande farsa e que ele não diz que colaborou na farsa, 

mas sabia que houve uma farsa e que a farsa foi montada por conta do medo que a 

repressão tinha da opinião pública. 

Esse é um dado importante, quer dizer, havia uma tentativa de legalizar, não só 

legalizar através de falsos processos, como a gente sabe, mas também de fraudar a 

opinião pública, criando teatrinhos. Você matava as pessoas em determinadas 

circunstâncias, que é isso que Ivan falou, e levava para outros lugares, fazendo com que 

as pessoas fossem entendidas como se fosse tiroteio e, portanto, a repressão teria 

legitimidade em matá-las. 

Agora, essa questão da granja é muito importante que possamos fazer conjunto a 

essa sessão, e levantar elementos, tanto com Sonja ou com novos depoimentos de 
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pessoas que testemunharam esse massacre. Nós estamos conseguindo um contato com 

uma das pessoas que fez o laudo médico dos corpos, que estaria viva. Se essa pessoa der 

o depoimento, ela vai ser fundamental, porque ele faria toda a versão, derrubaria a 

versão. 

Então, assim que a gente tiver informações, a gente passa para a Comissão 

“Rubens Paiva”, para que a gente possa compartilhar desse processo de investigação 

desse processo, dessas informações. 

Agora, um elemento central que se reveste nesse processo também é o fato de 

Soledad estar grávida de cabo Anselmo. Essa é uma situação que foi testemunhada por 

uma advogada de Pernambuco chamada Mércia Albuquerque. Ela identifica, porque na 

verdade todo o massacre da granja é denunciado, a posteriori, pela atuação da advogada 

de presos políticos Mércia Albuquerque. E é ela que desmonta a tese do tiroteio, do 

processo de resistência, e é ela quem identifica o corpo de Soledad e do feto, que estaria 

dentro de uma circunstância, como se fosse um balde, o corpo projetado dentro do balde 

e embaixo o feto de Soledad, e que esse seria o filho de cabo Anselmo. 

Essa tem sido uma característica extremamente cruel dessa narrativa da granja, 

porque haveria não só a morte de uma companheira, no sentido de uma relação afetiva, 

mas também de um filho do próprio cabo Anselmo, uma execução dupla da atuação 

dele como infiltrado. 

Então, isso é o que se coloca. Claro que existem situações que questionam isso, e 

por isso que a gente precisa levantar essa audiência, fazer pesquisas. 

Mas uma coisa também importante é que esse massacre da Granja São Bento, 

pelas informações que a gente também já conseguiu levantar, eu não posso afirmar, mas 

tem uma presença importante da equipe de Fleury, em Pernambuco e em São Paulo. 

Isso, para a gente, é importante, porque voltando ao depoimento de Marival Chaves, 

essas duas equipes tinham interlocução em um ponto em comum, que era o Fleury, o 

Perdigão e o comandante Ustra. E no depoimento de Marival, a equipe que atuava em 

Pernambuco e em São Paulo tinha maior autonomia, e autonomia é algo muito 

importante no sentido de saber a questão do índice de repressão. 

Então, para vocês terem uma ideia, nós temos em Pernambuco 51 desaparecidos 

políticos, e se você pegar a população de Pernambuco e de São Paulo, em tese, 

proporcionalmente falando, nós tivemos mais. Dá para ver que o nível de repressão foi, 

proporcionalmente, lá, muito grande. Nós temos, em tese, cerca de 100 torturadores 

denunciados em Pernambuco, dentro da estrutura do DOI-CODI. 
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Essa lista de torturadores é dos ex-presos políticos que foram torturados. Nós 

tivemos a Ilha de Itamaracá como um centro de tortura e de ajuntamento, como também 

a Ilha de Fernando de Noronha, porque a repressão em Pernambuco foi usada 

estrategicamente pelo Sistema Nacional de Repressão também na ditadura de Vargas. 

Na verdade, Fernando de Noronha foi usada desde a Guerra dos Farrapos. A 

liderança dos Farrapos, quem foi preso do Rio Grande do Sul, foi levado para Fernando 

de Noronha. Marighella foi preso em Fernando de Noronha. 

Então, Fernando de Noronha era ponta de lança do Governo Brasileiro para 

tortura já no Estado Novo, e com a ditadura Pernambuco colaborou dessa forma. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fernando de Noronha era 

um prolongamento do Estado de Pernambuco? 

 

O SR. MANUEL MORAES – Na verdade é uma ilha que fica afastada. 

Itamaracá, não, fica mais próxima. Mas, o fato é que esses dois lugares, essas duas ilhas, 

é uma estratégia de repressão desde a época colonial. Tanto Itamaracá como Fernando 

de Noronha eram lugares para colocar pessoas presas, no caso de Fernando de Noronha, 

de abandoná-las em ilha, degredar a pessoa, no sentido da pessoa morrer. 

Há um texto muito importante, de uma historiadora de Pernambuco, que nós 

podemos repassar, que é da doutora, e posso encaminhar o texto, que é muito 

interessante, sobre a Ilha de Itamaracá, e que faz todo esse resgate, inclusive da prisão 

de Marighella, do massacre do PCB, no próprio Estado Novo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Preciso liberar as nossas 

testemunhas. 

 

A SRA. LÍLIAN – Sou Lílian, assessora da Comissão da Verdade de 

Pernambuco. É que essa lista de 51 mortos e desaparecidos de Pernambuco cresce muito 

quando se coloca aí os camponeses, que não se tem ideia da quantidade de camponeses 

que foram assassinados em Pernambuco. 

Inclusive em Pernambuco já existia essa prática citada aqui, da Usina Campaíba, 

na época de 1964, dos camponeses que foram jogados em fornos de usinas, para serem 

incendiados. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – David Capistrano está no 

foco de investigação de vocês? 

 

A SRA. LÍLIAN – Está no nosso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hoje, às duas horas, nós 

voltamos, vamos interromper, porque hoje tem ainda... 

 

O SR. MANUEL MORAES – Deputado, para retificar na Ata, é Marieta 

Borges, Dra. Marieta Borges. É uma historiadora e nós temos um escritório do Governo 

em Itamaracá e ela que levantou todo o acervo da Ilha de Itamaracá e que colabora com 

a Comissão da Verdade de Pernambuco. É Marieta Borges, para registro na Ata. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Alguém quer 

falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? (Pausa.) A sessão está suspensa e volta às 

duas horas. 

 

*       *        * 

 

A sessão é suspensa. 

 

*       *        * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... 2013, às 14:00h, na 

Assembleia Legislativa, Auditório “Teotônio Vilela”, para oitiva de depoimentos sobre 

Edgar de Aquino Duarte, desaparecido em 1973. 

Convidamos, para compor a Mesa, o Dr. Sérgio Gardenghi Suiama, procurador 

regional do Ministério Público Federal, e responsável pela ação criminal contra agentes 

do Estado acusados de serem os responsáveis pelo desaparecimento forçado de Edgar de 

Aquino Duarte. 

Se houver como as pessoas que o acompanham, vamos convidá-las para a Mesa. 

Queria convidar a Maria Teles para acompanhar os trabalhos da Mesa. 
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Só queria dizer que o pessoal da Comissão da Verdade de Pernambuco, que veio 

acompanhar os casos dos pernambucanos daqui, Collier, Santa Cruz e Edgar de Aquino 

Duarte, esperamos que essa relação continue. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. 

Foi um intercâmbio excelente. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Queria dizer, Deputado, que a comissão de 

Pernambuco “Dom Hélder Câmara” tem tido a colaboração de grandes parceiros. E um 

parceiro fundamental para os nossos trabalhos tem sido a PFDC e o Dr. Sérgio Suiama 

deu uma contribuição, tem dado uma contribuição infinita a todas as solicitações que 

nós fizemos, ele nos enviou, e tem sido um colaborador, uma pessoa que não só nós 

admiramos pelo trabalho que faz aqui em São Paulo, mas como referência nacional 

desse grupo de trabalho do PFDC, que para Pernambuco tem sido um grande 

colaborador. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que hora você tem de sair 

daqui? 

 

O SR. MANUEL MORAES – Vou ouvir o depoimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fica conosco e com 

o doutor Sérgio. 

Estamos também recebendo os procuradores da Casa, Dr. Carlos (inaudível), 

nosso companheiro Maximino, o delegado da democracia. Depois nós vamos ter o caso 

do Dênis Casemiro, que nós vamos convidar o senhor para depor. Estamos terminando 

o caso anterior. Quantas horas o senhor viajou para chegar aqui? Sete. Veio como 

voluntário, de Votuporanga, sete horas de viagem para depor aqui na comissão. 

Tem a palavra Sérgio Suiama. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Boa-tarde. Gostaria, em primeiro 

lugar, de agradecer o convite formulado pelo Deputado Adriano Diogo, em nome da 

Comissão Estadual da Verdade. É realmente um prazer, uma honra estar aqui na 

Assembleia Legislativa. Eu também fui funcionário, trabalhei nesta Casa, então é 

sempre um prazer poder voltar aqui à Assembleia. 
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Gostaria de agradecer as palavras gentis que o Manuel, da Comissão da Verdade 

de Pernambuco me fez. Comissão da Verdade de Pernambuco também tem um papel 

muito importante na investigação de fatos do nosso passado triste, não muito distante. 

Então, fui convidado hoje para contar um pouco o que nós apuramos em relação 

ao caso do Edgar de Aquino Duarte. Antes de apresentar propriamente o caso, queria 

fazer uma introdução para dizer qual é o nosso papel, qual é o papel do Ministério 

Público Federal nesses casos relacionados a graves violações dos direitos humanos 

cometidos durante o regime militar. 

Como vocês sabem, em dezembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos editou uma sentença contra o Brasil, condenando o Estado Brasileiro a 

investigar todas as graves violações de direitos humanos cometidos durante o regime 

militar. 

Essa sentença foi proferida no âmbito do caso da guerrilha do Araguaia. Então, 

em princípio, ela analisava, a corte analisou o caso da guerrilha do Araguaia, mas nos 

pontos resolutivos da sentença, especificamente nos pontos 3 e 9, a Corte 

Interamericana ampliou esse escopo da sentença, para o fim de determinar que outras 

graves violações dos direitos humanos não previstas, não contidas naquele caso especial 

da guerrilha do Araguaia, fossem apurados. 

Então, o que disse a Corte Interamericana? Ela disse que não só o Estado 

Brasileiro deveria apurar criminalmente os casos dos desaparecidos do Araguaia, mas 

disse que o Estado Brasileiro deveria apurar também todas as graves violações de 

direitos humanos cometidos durante o regime militar. E disse mais. Ela disse que o 

Estado não poderia nem invocar a Lei da Anistia, de 1979, e nem a prescrição penal, 

para fins de impedir a responsabilização dos autores, dos agentes de Estado autores de 

graves violações de direitos humanos durante esse período. 

Então, a partir dessa sentença da corte, o Ministério Público Federal, lendo a 

sentença da corte, entendeu que ele era um dos destinatários do Estado Brasileiro em 

relação a esse conteúdo dessa sentença, que é importante ressaltar, não é um parecer, 

não é uma opinião, não é uma recomendação. É uma sentença judicial, editada por uma 

corte internacional, da qual o Brasil, à qual o Brasil reconhece o caráter vinculante das 

suas decisões. 

Então, o Ministério Público Federal falou, a corte, há uma decisão judicial 

condenando o Estado Brasileiro a investigar, e nós do Ministério Público Federal, que 

somos o órgão responsável por promover as ações criminais que dizem respeito aos 
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crimes cometidos pelos servidores da União, temos o dever de promover então a 

responsabilidade criminal dessas pessoas que praticaram esses crimes. 

Então, esse entendimento do Ministério Público Federal, que não é o 

entendimento meu, não é o entendimento dos procuradores A, B ou C, é um 

entendimento institucional da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, em 

Brasília, da Procuradoria Geral da República, determinou então que fossem instauradas 

investigações e promovida a responsabilização criminal desses agentes. 

Então, nesse intuito é que então foram instauradas diversas investigações em 

andamento. Nós estamos para publicar um relatório sobre esses dois anos de atividade 

de persecução penal do Ministério Público Federal nesse assunto, e eu trago para vocês 

a notícia de que já estão instaurados, com número aqui, eu trouxe também para a 

Comissão da Verdade, os procedimentos instaurados em São Paulo, no Rio de Janeiro, 

em Marabá, em Pernambuco, a respeito dos crimes, e essas são investigações criminais, 

então não estamos mais falando da responsabilização civil, e esse é o avanço, estamos 

falando das responsabilizações criminais desses agentes. 

Então, aqui há uma lista com todos os procedimentos instaurados, inclusive do 

Dimas Casemiro, perdão, do Dênis Casemiro, que é o caso, o irmão dele é o Dimas... 

Dentre as investigações, uma delas refere-se ao Dimas Casemiro de Abreu. 

Então, nós temos hoje em andamento 193 investigações instauradas no Brasil, 

sendo 136 da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, 53 na Procuradoria da 

República de São Paulo e as demais nas outras localidades, especialmente em Marabá, 

onde se apura o desaparecimento, em um único procedimento, o desaparecimento das 

pessoas do PCdoB na região do Araguaia. 

Então, a nossa atividade de investigação como funciona? São instaurados 

procedimentos de investigação criminal específicos para cada vítima ou para cada 

evento. O caso da guerrilha do Araguaia é tratado como um evento, mas, por exemplo, o 

sequestro do Edgar de Aquino Duarte foi tratado como um evento específico e 

individual. A morte do Alex de Paula Xavier Pereira e do Gelson Reicher, que ocorreu 

na mesma circunstância, é tratado também em um procedimento específico. 

Então, é esse o nosso modo de trabalhar no Ministério Público. Nós instauramos 

investigações criminais e tentamos recuperar os documentos daquela época, através do 

acesso aos arquivos públicos, Arquivo do Estado e Arquivo Nacional, e também a oitiva 

de testemunhas que sejam capazes de informar sobre fatos relativos a esses casos que 

nós estamos investigando. 
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Aqui em São Paulo já foram ouvidas cerca de 20 testemunhas. Já ouvimos 

diversos ex-presos políticos, inclusive há algumas testemunhas do próprio caso do 

Edgar de Aquino Duarte, estou vendo aqui o Damião, que foram arroladas e foram 

ouvidas pelo Ministério Público, e também em relação aos outros casos que estão em 

andamento. 

Então, além dos ex-presos políticos nós temos ouvido também pessoas que são 

apontadas como delatoras, ou como cachorros, dos órgãos de repressão. Nesse sentido 

nós já ouvimos duas dessas pessoas que são apontadas como cachorros, no intuito não 

de responsabilizá-los diretamente, mas no intuito de saber para quem eles trabalhavam. 

Ou seja, quem eram os agentes que estavam ali na linha de frente das buscas e dos 

interrogatórios, para então poder ouvi-los e depois responsabilizá-los criminalmente, na 

medida da sua responsabilidade. 

E também temos ouvido agentes da repressão penal. Ouvimos o próprio réu 

dessa ação penal, que é o Carlos Alberto Augusto, que foi ouvido pelo Ministério 

Público. Também foram ouvidos agentes que ao longo da história informaram, ou 

delataram, relataram fatos que tinham presenciado. 

Ouvimos o Marival Chaves Dias do Canto, que deu uma entrevista desde 1992 

dizendo que ele havia participado, ou havia ouvido certas coisas, ou havia visto certas 

coisas, e também ouvimos o Cláudio Guerra, os dois no Espírito Santo, que também 

num livro recente disse que ele havia levado vários corpos de presos políticos para 

serem incinerados numa usina de cana de Campos dos Goytacazes. É o próprio caso que 

foi tratado aqui do Fernando Santa Cruz, que é um dos casos que é mencionado pelo 

Cláudio Guerra como um dos corpos que teriam sido levados para Campos dos 

Goytacazes, nessa usina de cana do ex-governador. 

Então, nós temos ouvido todas essas pessoas, tentando então recuperar essas 

histórias do passado, nesse intuito muito específico criminal de responsabilização dos 

agentes. O nosso objetivo é menor nesse sentido do que o objetivo da Comissão da 

Verdade estadual, no sentido que nós não temos a intenção, ou a pretensão de esgotar ou 

de apurar vários aspectos relacionados à ditadura militar nesse período. 

O nosso escopo é um escopo mais prático, mais pragmático, de tentar verificar 

se o crime ocorreu e quem foi o responsável por esse crime ocorrido, que ainda esteja 

vivo e possa ser responsabilizado. Esse é o nosso intuito. 

Nesse intuito, então, que estava dizendo, nós temos essas investigações em 

andamento, 136 na Procuradoria do Rio de Janeiro, 53 em São Paulo, e em São Paulo, 
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dessas 53, duas viraram ações penais. O caso do Edgar de Aquino Duarte, que vai ser 

tratado hoje, e depois fui convidado novamente para falar do caso do Aluísio Palhano, 

na segunda-feira. 

Então, feita essa introdução, vou fazer uma referência aos fatos que foram 

apurados em relação ao caso do Edgar de Aquino Duarte. Eu trouxe aqui para a 

comissão e também trouxe mais 10 cópias da denúncia, da ação penal que foi ajuizada, 

e também dos documentos materiais, além das provas testemunhais que estão citadas, 

dos documentos que estavam arquivados no Arquivo do Estado, comprovando o 

sequestro de Edgar de Aquino Duarte no DOI-CODI e depois no DOPS. 

Queria então entregar uma cópia para a comissão, e também uma cópia para a 

Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco. E tenho mais 10 cópias e as pessoas 

que tiverem interesse podem pegar. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Só queria registrar o interesse de Pernambuco 

neste caso porque ele é pernambucano. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Sim, é verdade, ele é 

pernambucano de Bom Jardim. 

Esse caso do Edgar de Aquino Duarte é um caso muito, ele não é o caso, pela 

experiência que nós conseguimos ter já, acumular, ao longo desses meses de 

investigação relacionados a casos da ditadura militar, o caso do Edgar de Aquino Duarte 

é um caso, eu diria, se me permite, Deputado, um caso atípico. Por que atípico? Porque 

o caso do Edgar de Aquino Duarte é um caso, o sequestro e a prisão dele no DOI-CODI 

e no DOPS foram presenciados por dezenas de presos políticos. 

Ele foi preso no dia 13 de junho de 1971, há um registro documental da prisão 

dele arquivado no Arquivo do Estado de São Paulo, essa prova documental é a ficha 

individual do Edgar de Aquino Duarte, e aqui consta preso em 13 de junho de 1971. 

Tem a fotografia dele, as digitais todas, aqui está o local da prisão, proveniente do CI 

Exército, proveniente do Centro de Informações do Exército. Motivo da prisão, para 

averiguações. Aí está dizendo aqui, profissão, corretor de valores, residência, Rua 

Martins Fontes, 268, apartamento 807, Consolação. O endereço anterior é na Rua 

Turiassu, 489, Perdizes. Tem aqui a qualificação completa dele, natural de Bom Jardim, 

Pernambuco, nascido em 22 de fevereiro de 1941, há o nome que ele usava como 
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corretor da bolsa de valores, Ivan Marques Lemos, e aqui há a organização terrorista 

subversiva a que ele pertencia, falava aqui nenhuma. 

Então, este caso para nós é um caso atípico porque ele é um dos poucos casos 

que tem provas testemunhais e materiais do sequestro e do desaparecimento de 

dissidentes políticos, ou de pessoas que estavam vinculadas a dissidentes políticos, 

porque no caso do Edgar, nem mesmo ele era um dissidente político. De manhã vocês já 

fizeram várias oitivas. Então, nem mesmo ele era um dissidente político. 

Então, os outros casos que nós temos apurado de desaparecimentos, a situação é 

muito diferente, porque ou a pessoa foi torturada no DOI-CODI sem que a maioria dos 

presos lá tivesse visto a pessoa presa dentro do DOI-CODI, ou então, a partir de 1971, 

1972, a pessoa simplesmente era sequestrada na rua e desaparecia; levavam ela para um 

centro clandestino e depois, de lá, ela desaparecia. 

Esses casos do desaparecimento na rua, como é o caso da Ana Rosa Kucinski, 

como é o caso do Luiz Almeida Araújo, são casos mais difíceis de serem provados 

porque ninguém viu a pessoa ser sequestrada. 

Uma situação muito diferente é a situação do Edgar de Aquino Duarte, porque, 

como eu disse, dezenas de pessoas viram ele preso no DOI-CODI e no DOPS, e tem 

uma prova material, um documento da própria Operação Bandeirantes, coordenação de 

execução da Operação Bandeirantes, ficha individual, dizendo que ele havia sido preso, 

com a data de entrada. 

Então, é muito difícil, nessa circunstância, uma defesa, como a que li depois do 

coronel Ustra, de que isso é tudo um ato de vingança de ex-presos políticos que estavam 

no DOI-CODI que estão querendo acusá-lo de todas as coisas que aconteciam lá dentro, 

e pessoas que nunca passaram por lá, e estavam sendo acusados. 

No caso do Edgar essa defesa cai por terra, porque há uma prova documental, 

assim como no caso do Rubens Paiva também há uma prova documental de que ele 

entrou ali. 

Então, esses casos, para nós, são muito mais fáceis de serem levados à justiça 

criminal. Outros casos são mais difíceis de a gente provar, porque para provar, por 

exemplo, o caso do Luiz Almeida Araújo, eu teria de provar que alguém, algum agente 

do Estado o sequestrou ali perto da Avenida Angélica, quando ele tinha deixado o Paulo 

de Tarso Celestino para dar uma volta no quarteirão, depois sumiu e nunca mais 

ninguém viu. 
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Ora, se eu não tenho nenhuma testemunha, ou nenhum documento que ele sumiu 

na rua, como posso imputar isso a fulano, sicrano ou beltrano? É muito mais difícil essa 

situação. 

Qual foi a linha que nós adotamos? Nós adotamos essa perspectiva de investigar 

os casos todos que eram levados, mas priorizando aqueles casos em que nós já tínhamos 

mais provas, mais elementos de convicção para promover a responsabilização criminal 

das pessoas. 

Então, o primeiro caso que nós ajuizamos foi do Aluísio Palhano e o segundo 

caso foi o caso do Edgar de Aquino Duarte. 

Só me permitiria agora fazer um breve resumo do que nós conseguimos apurar 

no âmbito desse procedimento do Edgar de Aquino Duarte. 

Ele era fuzileiro naval, foi membro da Associação de Marinhos e Fuzileiros 

Navais do Brasil, juntamente com outro personagem que é importante neste caso, que é 

um personagem-chave, que é o famigerado cabo Anselmo. Então, os dois, tanto o cabo 

Anselmo quanto o Edgar de Aquino Duarte eram membros dessa Associação de 

Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. 

Essa associação, em 1964, se opôs ao golpe e promoveu algum tipo de ato de 

apoio a João Goulart. Então, em razão desses atos de apoio a João Goulart, os membros 

dessa associação foram todos cassados, e vários deles se exilaram para outros países. 

Tanto o Edgar quanto o cabo Anselmo foram para o México. No caso do Edgar, 

porém, ele voltou no ano de 1968, portanto, ele não ficou no México, não foi para Cuba, 

como foram outros militantes, que foram do México para Cuba. No caso do Edgar, ele 

foi para o México, então ele foi para Cuba, era uma informação errada que nós 

tínhamos, que ele voltou em 1968. Voltando em 1968, ele abandonou a militância 

política e passou a atuar como corretor da bolsa de valores usando o nome falso de Ivan 

Marques Lemos. 

Dentre os documentos que nós obtivemos cópia no Arquivo do Estado, tem aqui 

um pedaço manuscrito de papel dizendo o endereço do trabalho de Ivan Marques 

Lemos, companheiro de apartamento. Companheiro de apartamento de quem? 

Companheiro de apartamento do cabo Anselmo. 

Em 1970 o Edgar de Aquino Duarte teve o infortúnio de encontrar o cabo 

Anselmo na rua, isso é contato pelo próprio cabo Anselmo no livro que ele escreveu, e o 

cabo Anselmo então pediu para que ele o abrigasse na sua residência, na Rua Martins 

Fontes. O Edgar concordou com isso. 
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Essas informações são dadas pelo cabo Anselmo em três depoimentos que ele 

deu a jornalistas que foram publicados e foram anexados aos autos. E essa prova que 

nós obtivemos, que estava no Arquivo do Estado, no arquivo do DOPS, endereço de 

trabalho de Ivan Marques Lemos, companheiro de apartamento. 

Então, aqui para nós fica provado que ele estava sendo ali vigiado não pelas 

atividades dele, mas pelas atividades do cabo Anselmo, que então veio a ser preso em 

maio, ou se entregou, há controvérsia sobre isso, mas o fato é que ele veio a ser preso 

em maio de 1971 ou em junho de 1971. 

Ele foi preso, segundo depoimento que consta também, nós juntamos aos autos, 

no dia 04, vou entregar à comissão, as declarações prestadas por José Anselmo dos 

Santos no dia 4 de junho de 1971. Também está aqui como um dos documentos que 

foram obtidos no Arquivo do Estado. 

E aqui ele conta toda, ele faz a delação dele toda, dizendo com quem ele se 

encontrava, que se encontrava com Aluísio Palhano, com Edson Quaresma, com as 

pessoas da VPR e também no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a Inês Itiene Romeu, 

ele conta mais ou menos quais eram as atividades dele em relação à VPR depois que ele 

voltou de Cuba, e ele conta depois, nesse depoimento aqui, que ele morava com o Edgar 

de Aquino Duarte e que era então companheiro de apartamento. 

E essas informações são confirmadas por esse depoimento, pelos livros que 

foram publicados contendo as entrevistas do cabo Anselmo, e também por esse 

documento constante do DOPS dizendo companheiro de apartamento. 

Tudo isso nos leva a crer, então, que o Anselmo foi preso, ou se entregou, no dia 

4 de junho de 1971, nove dias antes do dia 13 de junho, que é o dia que consta naquele 

documento que mostrei para vocês, que é a data do sequestro do Edgar de Aquino 

Duarte. 

Então, o Anselmo foi preso e fez o acordo de delação com os militares, isso é 

confirmado também por esses documentos que foram obtidos aqui, e em seguida o 

Edgar de Aquino Duarte é preso. 

Por que o Edgar de Aquino Duarte é preso, segundo a nossa hipótese, a hipótese 

que consta da ação penal? Ele é preso porque tinha conhecimento das atividades do 

cabo Anselmo e o cabo Anselmo, uma vez em liberdade, se ele encontrasse novamente 

com o Edgar de Aquino Duarte em liberdade, eles saberiam que o cabo Anselmo estava 

em liberdade e operando como infiltrado da polícia, da repressão política da época. 
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Então, para evitar que o cabo Anselmo fosse desmascarado nas suas atividades 

de infiltração, o Edgar de Aquino Duarte foi preso no DOI-CODI, onde ele manteve 

contato com inúmeros presos políticos. Ele ficou preso inicialmente na cela, ouvimos 

três testemunhas que permaneceram presos, ou na cela do lado ou na própria cela do 

Edgar de Aquino Duarte. Uma delas é o José Damião de Lima Trindade, que disse aqui 

que durante o período de 45 dias ele recorda-se de um preso, ele permaneceu preso, 

desculpe, durante o período de 45 dias e que ele recorda-se de um preso recolhido em 

outra cela da mesma ala esquerda da carceragem, e os agentes referiam-se a ele como 

Ivan. O depoente recorda-se de ter ouvido várias vezes que ao ser chamado de Ivan esse 

preso retrucava gritando algo assim: meu nome não é Ivan, meu nome é Edgar de 

Aquino Duarte. 

Pelo inusitado da situação, o depoente nunca se esqueceu de tais episódios. Anos 

após, libertado o depoente reconhecia fotografia desse suposto desaparecido como 

sendo aquele mesmo preso Edgar de Aquino Duarte, a quem os agentes do DOI-CODI 

se referiam como Ivan. 

Depois, uma outra testemunha, Arthur Scavone. Edgar de Aquino Duarte ficou 

conosco, em cela coletiva nas dependências do DOI-CODI num período que não sei 

precisar exatamente quanto tempo. Acho que ficou conosco por cerca de um mês. Isso 

ocorreu provavelmente em março ou abril de 1972. 

Uma outra testemunha, Pedro Rocha Filho. Ele conviveu, acho que é uma 

testemunha que conviveu mais proximamente com o Edgar de Aquino Duarte na cela do 

DOI-CODI. Ficou preso no DOI-CODI por oito meses e 15 dias e durante quase todo 

esse período esteve na mesma cela de Edgar de Aquino Duarte, o X3. Não conhecia 

Edgar antes, mas passou a conviver com ele e se tornaram próximos. O declarante só 

não se lembra se Edgar foi transferido antes ou depois dele. Posteriormente soube que 

Edgar foi transferido para o DOPS. Durante os meses em que estiveram juntos, Edgar 

permanecia direto no DOI-CODI sem ser incomodado. Seu codinome era Ivan Marques 

Lemos. Era sob esse nome que Edgar estava registrado na grade do DOI-CODI. 

Segundo Edgar contou ao declarante, ele já estava a algum tempo preso. Edgar achava 

que Anselmo havia sido preso e sob tortura teria entregue o local onde habitava. 

Edgar dizia que achava ter visto Anselmo preso no DOPS. Ele não sabia que 

Anselmo fora solto. Continuava achando que ele estava preso. 

O declarante achava a situação de Edgar estanha, pois ele não era mais militante, 

e os agentes da repressão não buscavam nenhuma informação dele. Edgar tinha 
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esperança de ser solto, e o declarante acredita inclusive que Edgar estava disposto a 

ficar em silêncio caso isso acontecesse. 

A prisão de Edgar foi testemunhada e comunicada muitas vezes, e por isso, 

durante muito tempo, o declarante achou que Edgar estivesse vivo, já que é difícil de 

acreditar que os militares o tivessem matado, em razão de tantas testemunhas terem 

presenciado a sua prisão. Na época em que esteve no DOI-CODI Edgar estava bem de 

saúde. 

Então, nós ouvimos essas três testemunhas que confirmaram que o Edgar foi 

levado, foi preso em junho de 1971 e ficou, permaneceu no DOI-CODI até, pelo menos, 

o ano de 1972, onde ele conviveu com essas testemunhas que mencionei: José Damião, 

Pedro Rocha Filho e Arthur Scavone, dentre outras inúmeras que passaram pelo DOI-

CODI. 

Em 1972 ele foi transferido para as dependências do DOPS, onde ele ficou no 

chamado fundão, famigerado fundão, e lá também ele manteve contato com diversos 

presos políticos, dentre os quais, a testemunha Ivan Seixas, a testemunha Lenira 

Machado, a testemunha César Augusto Teles, a testemunha Maria Amélia de Almeida 

Teles e também o advogado Virgílio Egídio Enei, que não estava preso lá, mas que era 

advogado de presos políticos, então ele também chegou a advogar em favor do Edgar de 

Aquino Duarte. 

Segundo a testemunha Ivan Seixas, ele reencontrou-se com Edgar no DOPS, não 

vou contar tudo aqui porque acho que o Ivan já falou, mas ele também confirma que 

manteve contato com o Edgar no DOPS, que a última vez que viu Edgar foi em março 

de 1973. A testemunha Lenira Machado também diz que viu Edgar no chamado fundão 

do DOPS. Esse depoimento foi confirmado por César Augusto Teles, que diz que ficou 

no DOI-CODI até 14 de fevereiro, depois foi para o DOPS e lá ele encontrou Edgar de 

Aquino Duarte e ele disse que em 22 de junho de 1973 foi transferido juntamente com a 

sua companheira Maria Amélia para o Presídio do Hipódromo e o Edgar ainda estava no 

DOPS. 

Então, em junho de 1973, que é o último depoimento que nós conseguimos 

colher de testemunhas, de presos políticos que estavam naquela época lá, então até 

junho de 1973, pelo menos, Edgar de Aquino Duarte estava no DOPS de São Paulo. 

A Maria Amélia Teles também confirma essa informação, e ao advogado 

Virgílio Enei disse o seguinte, que o declarante confirma as informações de fls. 9, 

segundo a qual recebeu do delegado Alcides Singillo um despacho afirmando que Edgar 
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estava preso no DOPS, mas que havia sido libertado. O declarante afirma que talvez 

esse despacho esteja arquivado no Arquivo do Estado. Infelizmente não está. 

Outro delegado do DOPS, de nome Fábio Lessa, também confirmou ao 

declarante na época dos fatos que Edgar estava, de fato, detido no DOPS. Não conhecia 

pessoalmente Edgar, por isso não sabe dizer se o viu nessa delegacia. Ressalta, porém, 

que muitos presos políticos relataram ter visto Edgar preso no DOPS. 

Então, para nós, ficou plenamente provada, tanto pelas provas documentais 

como pelas provas testemunhais, o que nós chamamos de materialidade delitiva. O que 

é materialidade delitiva? É a prova da ocorrência do crime de sequestro. Então, já está 

provado para nós, já estava provado para nós, já está provado para nós que o Edgar de 

Aquino Duarte foi sequestrado entre 13 de junho de 1971 até julho de 1973 na 

dependência do DOPS e depois ele permaneceu sequestrado, permanece sequestrado, 

segundo a nossa tese, em local ignorado, de conhecimento só das pessoas que 

praticaram esse crime, dentre os quais os réus que estão nessa ação. 

Então, para nós, uma vez provada a materialidade, faltava então identificar quem 

são os autores desse crime, porque um crime sempre tem a materialidade e a autoria. E 

quem são os autores que nós conseguimos, então, identificar como autores desse fato 

criminoso? O primeiro autor, que é apontado como autor desse crime, é o réu, hoje réu, 

Carlos Alberto Brilhante Ustra. 

O Carlos Alberto Brilhante Ustra, que já é de conhecimento desta comissão, foi 

comandante operacional do DOI-CODI entre 28 de setembro de 1970 e 23 de janeiro de 

1974. Ele tinha a alcunha de Dr. Tibiriçá, e ele comandava, segundo as próprias 

palavras dele, o Destacamento de Operações Internas, DOI, do Segundo Exército de São 

Paulo. 

E além dessa posição de comando, que era ocupada pelo Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, nós tivemos a preocupação de tentar identificar algum ato específico 

que o Ustra tivesse vinculado ao caso do Edgar de Aquino Duarte, para evitar essa 

discussão infindável sobre a teoria do domínio do fato, que fez muito sucesso por 

ocasião do Mensalão. Então, nós queríamos evitar essa discussão se a pessoa que 

comandava, mas que não fez diretamente nenhum ato pudesse ser responsabilizada. 

Então, nós tentamos buscar algum ato que pudéssemos vincular o Ustra a esse caso do 

Edgar de Aquino Duarte. 

Isso foi feito através do testemunho do, além da ficha da Operação Bandeirantes, 

que está juntada aos autos, informando a prisão do Edgar de Aquino Duarte pela Oban, 
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no dia 13 de junho de 1971, quando o Ustra estava lá no comando da organização, nós 

também obtivemos uma declaração de presos políticos, especificamente do Pedro Rocha 

Filho, dizendo que muitas vezes o Edgar de Aquino Duarte se dirigia ao Carlos Alberto 

Brilhante Ustra indagando quando a situação dele estaria resolvida. E daí, então, o 

Carlos Alberto Brilhante Ustra não dizia nada. É isso que consta da denúncia, é isso que 

consta do termo de depoimento do Pedro Rocha Filho. 

Então, esta prova, para nós, é uma prova que vincula diretamente o Carlos 

Alberto Brilhante Ustra à responsabilidade pela manutenção ilegal, clandestina, do 

Edgar de Aquino Duarte nas dependências do DOI-CODI, porque então, não é apenas 

que ele estava na posição de comando do destacamento e por isso está sendo 

responsabilizado. No caso do Edgar de Aquino Duarte, além dele exercer a posição de 

comando, ele tinha conhecimento que o Edgar estava preso lá dentro, inclusive o Edgar 

o interpelava, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, acerca da sua situação. E ele tinha a 

posição de liberar, esse era o dever dele, mas mesmo assim ele manteve preso lá dentro, 

numa situação totalmente clandestina e ilegal. 

Por que ilegal? Isso é importante deixar claro. Porque nem mesmo durante o 

regime militar, nem mesmo pelo AI-5, e pela Constituição outorgada de 1969, estava 

um agente do Estado autorizado a manter pessoas presas sem nenhuma comunicação. 

Então, a prisão era totalmente, absolutamente ilegal, no caso do Edgar de Aquino 

Duarte, porque ninguém estava autorizado naquela época nem a torturar, a Constituição 

não autorizava as pessoas a torturar, e a Constituição também não autorizava a prisão 

não comunicada de alguém. 

No mínimo, a prisão deveria ser comunicada ao delegado e ao juiz. Isso não era 

comunicado, e a pessoa ficava ali sem processo. No mínimo a pessoa teria direito a um 

processo, como é o caso também do Edgar. Então, por esse motivo o Carlos Alberto 

Brilhante Ustra foi denunciado. 

O outro denunciado é o réu Alcides Singillo. O réu Alcides Singillo era delegado 

de polícia do Departamento de Ordem Política e Social, do DOPS, ele foi delegado de 

polícia do DOPS entre 1º de abril de 1970 a 25 de abril de 1975. Nós tivemos o cuidado 

de verificar o prontuário dele junto à Secretaria de Segurança Pública, então no 

prontuário dele consta esse período como o período em que ele esteve lotado no DOPS. 

Ele hoje é delegado de Polícia Civil aposentado, e na época ele era responsável 

por fazer a parte de cartório, a parte mais burocrática do DOPS. Por que o Alcides 
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Singillo está sendo responsabilizado? Porque ele negou que Edgar de Aquino Duarte 

estivesse preso no DOPS naquela época ao advogado constituído Virgílio Lopes Enei. 

Então, ao negar a presença do Edgar de Aquino Duarte em cela do DOPS, ele 

então compactuou com o sequestro clandestino e ilegal do Edgar de Aquino Duarte e 

por isso então ele foi responsabilizado também, está sendo responsabilizado também 

pelo sequestro do Edgar. 

Então, a principal prova nesse sentido é o depoimento do próprio Virgílio Enei, 

de que então ele pediu informações sobre o Edgar e o Alcides Singillo disse que o 

Edgar não estava preso ali dentro do DOPS. 

E o terceiro e último denunciado é o réu Carlos Alberto Augusto, à época 

conhecido como Carlinhos Metralha. Ele à época era investigador de polícia lotado no 

DOPS e integrava a equipe do famigerado delegado Sérgio Fleury. Hoje ele é delegado 

de Polícia Civil do Estado, e há uma discussão, vi que a comissão recomendou ali que 

ele não fosse lotado em Itatiba. Acho que é uma questão a ser discutida. 

Então, nessa condição de agente do Fleury, Carlos Alberto Augusto foi 

responsável pela prisão do cabo Anselmo, José Anselmo dos Santos. Ele mesmo 

confessa – Carlos Alberto Augusto, numa entrevista que ele deu para o Percival de 

Souza que ele participou da prisão do José Anselmo dos Santos. 

Essa informação confessional é confirmada, em relação ao Edgar de Aquino 

Duarte, pelo depoimento da testemunha Ivan Seixas, que conversou com Edgar de 

Aquino Duarte nas dependências do DOPS, e numa ocasião específica, quando o Carlos 

Alberto Augusto passava na carceragem, o Edgar de Aquino Duarte disse para a 

testemunha que quem o prendeu foi a equipe do Fleury e acrescentou que um dos 

membros da equipe era esse que anda por aqui toda hora, o Metralha, o Carlinhos 

Metralha. 

Mencionou também o nome do agente Henrique Perrone, que já está falecido, e 

dois de que não se recorda, que pode ser Bellini e pode ser o Tralli. Tem certeza 

absoluta, esse depoimento da testemunha Ivan Seixas, que Edgar de Aquino Duarte lhe 

disse que Carlos Alberto Augusto participou de sua prisão na qualidade de membro da 

equipe do delegado Fleury. 

Então, no caso do Carlos Alberto Augusto, ele é o autor do crime de sequestro 

do Edgar de Aquino Duarte, autor direto do sequestro do Edgar de Aquino Duarte. Foi 

ele que o prendeu na Rua Martins Fontes, na sua residência, com a sua anteprova, 

também documental, que eles sabiam da residência da vítima. 
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Então, essas provas todas são as provas que embasam a ação penal do Ministério 

Público Federal, que foi ajuizada no dia 24 de setembro de 2012. São testemunhas do 

Ministério Público, da acusação, José Damião de Lima Trindade, Arthur Machado 

Scavone, Pedro Rocha Filho, Ivan Akselrud Seixas, Lenira Machado, César Augusto 

Teles, Maria Amélia de Almeida Teles e Virgílio Egídio Lopes Enei. 

Então, essas são as testemunhas arroladas pela acusação contra esses três réus, 

Carlos Alberto Augusto, Alcides Singillo e Carlos Alberto Brilhante Ustra. 

A ação penal foi proposta em setembro, como eu disse, foi recebida pelo Juízo 

da 9ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, Dr. Hélio Egídio 

Nogueira. O juiz recebeu a denúncia, isso significa que ele acatou os argumentos 

levados pelo Ministério Público e ele abriu essa ação penal contra essas três pessoas e 

atualmente o processo encontra-se na fase de citação. 

Como o Ustra mora em Brasília, então foi expedida uma carta precatória para 

Brasília, para citá-lo dessa acusação. Ele tem, em seguida, um prazo para responder 

preliminarmente a essa acusação, em seguida é ratificado o recebimento da denúncia e 

segue-se a fase de instrução, na qual então serão produzidas as provas e serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. 

Nós estamos muito certos da responsabilidade dessas pessoas, nesse caso 

específico, porque, como eu disse, é um caso até muito atípico porque há muitas 

testemunhas que presenciaram a prisão ilegal de Edgar no DOPS e no DOI-CODI, e 

esses depoimentos estão corroborados por provas documentais obtidas no próprio 

Arquivo do Estado de São Paulo, que mantém o arquivo do DOPS. 

Então, são essas, nobre Deputado, as considerações iniciais que tinha a fazer e 

me coloco à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos em relação a esse 

caso. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O Adriano está 

perguntando se quero falar. Eu tenho que agradecer ao Ministério Público Federal por 

ter tido essa iniciativa, porque todos nós que conhecemos essa história, e os que estão 

conhecendo agora, sabem o que é. Nós estamos convivendo com isso há 40 anos, com 

esse desaparecido, que você não sabe o que aconteceu com ele, e não sabe como foi 

preso, não sabe como viveu, e o Edgar é um caso que eu acredito que nós vamos 

encontrar casos parecidos, mas que não vai ter testemunha, mas que ficou muito tempo 
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preso, lá no Araguaia. Nós vamos encontrar guerrilheiros que ficaram por muito tempo 

presos. 

Então, o Edgar é um caso emblemático e fico muito feliz que o Ministério 

Público Federal tenha se dado conta disso, encontrado esse caminho para buscar justiça, 

porque nós aqui estamos buscando construir a verdade, que essa verdade chegue a fazer 

justiça. E no caso, nós estamos vendo a concretização disso. 

O que tenho a dizer é isso, e perguntar ao Dr. Sérgio se ele tem ou se ele poderia 

dar sugestões para nós aqui da Comissão da Verdade de como nós poderíamos 

fortalecer essa busca de justiça, porque é a construção da verdade e da justiça que estou 

vendo no Ministério Público Federal neste caso. 

Então, o que a Comissão da Verdade poderia contribuir nesse caso? 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Amelinha, eu vi, pela 

programação de vocês, que vocês vão ouvir várias pessoas, isso até ia sugerir para o 

Deputado, vocês vão ouvir vários casos, ouvir várias pessoas relacionadas a vários 

casos, o próprio caso do Dimas Casemiro, já foram ouvidos casos do Fernando Santa 

Cruz, vai ser ouvido do Airton Mortati, enfim, já foi, tem vários casos. 

Então, as testemunhas que vocês estão arrolando também são testemunhas de 

interesse do Ministério Público, porque o objetivo, muito embora nosso objetivo seja 

muito mais modesto, um pouco mais pontual, que é identificar quem são os agentes que 

praticaram crimes contra fulano, sicrano e beltrano, e o de vocês é mais amplo do que 

isso, a própria audiência de segunda-feira sobre a FIESP mostra isso, especificamente 

nesses casos individuais que vocês estão fazendo as oitivas, para nós seria interessante 

talvez que a gente pudesse fazer uma oitiva conjunta, o que a gente pudesse obter, não 

sei se está sendo feita a transcrição desses depoimentos, ou se eles estão sendo gravados 

em vídeo, não sei como isso está sendo feito na Assembleia, mas para nós seria 

interessante obter esses elementos para evita a duplicação da prova. Não é necessário. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, queria fazer a 

seguinte questão. Hoje pela manhã nós ouvimos alguns depoentes que estão como 

testemunhas neste caso e outros não. O caso do Edgar de Aquino Duarte é uma das 

coisas mais terríveis, acho que a Amelinha colocou que talvez o caso do Araguaia vai 

aparecer casos semelhantes a este do Edgar, mas esse é um caso em que o Edgar foi 

preso e estava condenado à morte desde quando foi preso. 
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E a pena de morte só foi autorizada depois que o Anselmo vai para Pernambuco, 

organiza a chacina, as pessoas morrem, aí o irmão da Soledad vem para o DOPS, entra 

em contato com o Anselmo e fala que o Anselmo é um agente duplo. Ficou público para 

o Brasil inteiro. 

E o cabo Anselmo, em recente entrevista que ele deu para a TV Cultura, na nova 

fase do Roda Viva, ele cita o Carlos Augusto como seu grande protetor, inclusive lotado 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e Fleury e toda essa história. 

Primeiro queria saber, esse tipo de ação, quando que o juiz, o Poder Judiciário 

admitiu, quando foi feita a admissibilidade, quando o Poder Judiciário aceitou e como 

está tramitando esse processo? 

Como foi um processo muito longo, da data da prisão até o eventual 

desaparecimento, em 1973, porque estava até, Amelinha saiu alguns dias antes do 

DOPS para ir para o Presídio do Hipódromo, e falei com o Idibal Pivetta e o Pivetta, o 

Paulo Frateschi, o Brandão Monteiro, Deputado do PTB do Rio de Janeiro, e o próprio 

Jorgito Viedma, irmão da Soledad, conviveram com o Edgar até o dia em que ele foi 

morto, cuja data presumida, não é Ivan e Amelinha, é 22 de junho de 1973. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu saí no dia 22 de 

junho. Nesse dia ele ainda estava lá. Depois... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Idibal saiu um pouco 

depois, 7 de julho. O Brandão Monteiro ainda permaneceu preso, o Jorgito Viedma e o 

Paulo Frateschi também saiu nessa data. 

Então, a segunda parte da pergunta é a seguinte. Tem como a Comissão da 

Verdade contribuir mais, porque são tantas as pessoas que conviveram com Edgar de 

Aquino Duarte da sua prisão até seu martírio, a sua morte, sua execução, que o número 

de testemunhas é muito grande, num período presumido de dois anos de confinamento. 

E como é a ação que está ajuizada, quais os próximos passos? 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Sem dúvida nenhuma a comissão 

pode contribuir. Eu sugeriria que esses depoimentos, ou em vídeo ou degravados, 

fossem encaminhados para a 9ª Vara Criminal Federal, e lá juntados à ação, porque isso 

são provas que estão sendo juntadas por uma comissão estatal, do Estado Brasileiro, 
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encarregada de apurar esses fatos, legalmente encarregada de apurar esses fatos, então 

essa é uma contribuição para o processo e pode ser juntado no processo como prova. 

O processo foi distribuído, como disse, no dia 24 de setembro de 2012 e foi 

recebida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal, pelo Dr. Hélio Nogueira no dia 23 de outubro 

de 2012. O número do processo é 0011580-69.2012.403.6181. Qualquer cidadão 

brasileiro pode consultar o andamento da ação na internet. 

Só fazer uma última observação, que acho importante. Esta é a primeira ação 

penal recebida pela Justiça Federal brasileira referente aos casos de São Paulo, DOI-

CODI e DOPS. A primeira ação penal recebida pelo Estado Brasileiro em relação a 

crimes cometidos pela ditadura militar foi a de Marabá, o caso do Curió e do Lício 

Maciel. Em seguida, foi proposta a ação penal do Edgar de Aquino Duarte e foi 

recebida. Então, a primeira ação recebida em São Paulo, em relação a fatos do DOI-

CODI e DOPS, então, Ustra e companhia limitada, é essa ação do Edgar de Aquino 

Duarte. 

Então, há importância também simbólica, eu acho, para fins de prestação de 

contas do Estado Brasileiro em relação a esse dever de promover a responsabilidade 

criminal dos autores dessas violações. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Dr. Sérgio, nessa reflexão acerca do papel do 

Estado Brasileiro, nesse todo que ele é, republicano, como o senhor tem analisado, ou se 

o senhor solicitou documentos das Forças Armadas. Esses documentos foram 

disponibilizados ao Ministério Público Federal? 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Até agora nós não fizemos 

solicitações de documentos às Forças Armadas. O que nós pedimos para as Forças 

Armadas foi o prontuário, a ficha funcional de algumas pessoas que estão sendo 

investigadas, com o objetivo de apurar onde elas estavam lotadas. 

Mas, nós não pedimos documentos relacionados àquele período, até porque nós 

não sabemos que documentos eles têm arquivados lá. 

Então, os documentos do SNI já estão ali no Arquivo Nacional, mas outros 

arquivos, pertencentes a órgãos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles não 

estão, nós não sabemos onde eles estão arquivados. 

Nós temos uma estratégia. Qual é a nossa estratégia? Nossa estratégia é não 

esperar muito mais tempo para promover a responsabilidade criminal, até porque essas 
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pessoas vão morrer logo. Então, nós queremos priorizar os casos que nós temos mais 

provas. Nem sempre são os casos das lideranças maiores, ou mais importantes. O 

próprio caso do Marighella, esses grandes nomes não estão necessariamente sendo 

apurados com prioridade porque a nossa prioridade é apurar os casos que nós temos 

mais provas para poder levar essas pessoas a juízo e promover a responsabilidade 

criminal delas, pelo mínimo que seja. Obviamente jamais será à altura do que foi 

pratico, mas pelo menos alguma coisa o Estado Brasileiro estaria dando de resposta. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Eu fiz essa pergunta, porque no próprio 

documento que o Ministério Público apresentou fala da ação do CIE. E o Centro de 

Informação do Exército também é responsável por um documento que consta no 

prontuário de Eduardo Collier e Fernando Santa Cruz, da eliminação de Jair, que era 

uma pessoa de referência da coordenação nacional da AP. 

Então, se conseguirmos a documentação, e estamos próximos dela, ela é 

subsidiária de uma possibilidade de responsabilização do próprio Exército. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Claro. Na verdade, isso também 

foi observado pelo Cláudio Fonteles, da Comissão Nacional. Muitas vezes esses 

arquivos, por exemplo, o Arquivo do Estado, muitas vezes ele tem no arquivo do 

DOPS, não só arquivos do próprio DOPS, ou seja, os depoimentos que foram colhidos 

pelo DOPS ali. Muitas vezes essas informações eram difundidas para vários órgãos da 

comunidade de informações, e nem todos esses documentos foram destruídos. 

Então, talvez no Exército esses documentos foram destruídos, mas no DOPS eles 

estavam arquivados, então é o próprio documento, é o próprio caso desse. É um 

documento do Ministério do Exército encaminhando uma ficha de elementos, dentre os 

quais Edgar de Aquino Duarte. Esse é um documento do Exército que não estava no 

Exército, estava no DOPS, no Arquivo do Estado. 

Então, para nós isso também foi visto pelo Fonteles no caso do SNI, no caso do 

Arquivo Nacional, que mantém o arquivo do SNI, e o próprio SNI é a mesma coisa. O 

SNI não tem só os arquivos do SNI, mas ele recebia documentos da comunidade de 

informações. Então, tem lá Celimar, do DOPS, do DOI-CODI. É uma maneira indireta 

de você obter documentos daquelas fontes militares. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém gostaria de fazer 

mais algum questionamento, alguma dúvida? 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Tenho uma pergunta em relação 

ao ofício que vocês mandaram em relação ao Carlos Alberto Augusto. Vocês chegaram 

a apurar onde ele está trabalhando efetivamente, se ele está como delegado de polícia, 

trabalhando? Eu localizei no Diário Oficial uma nomeação dele para a região, daquela 

seccional. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Saiu no Diário Oficial de 

segunda-feira. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – A nota eu vi. É uma nomeação 

dele para a região, Deinter. Essa nomeação do Deinter eu tenho, mas não tenho a de 

Campinas, a de Itatiba. E ele está fazendo as funções de delegado de polícia na 

delegacia de polícia? 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá um microfone para o 

Maximino, que é nosso assessora da bancada do PT para assuntos de segurança pública. 

Tem a palavra o delegado Maximino. 

 

O SR. MAXIMINO – Dizia eu que ele foi designado para exercer as funções do 

cargo na delegacia de polícia de Itatiba, não como delegado de polícia titular. Lá 

existem mais delegados e ele é um dos delegados que vai trabalhar lá. 

A designação dele saiu no Diário Oficial de sábado, nós tomamos conhecimento 

na segunda-feira, ele tem oito dias para tomar posse, evidentemente já deve ter tomado 

posse e já deve ter assumido as funções do cargo. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Ia sugerir, Deputado, se a 

Assembleia conseguisse apurar um pouco mais especificamente a situação dele, pensei 

talvez, já que ele é réu agora numa ação penal que está em andamento, a situação dele é 
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um pouco diferente de uma situação de não réu. Pensei talvez numa cautelar, numa 

coisa, que a gente poderia tentar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Correto. Vamos 

encaminhar isso pela comissão. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Talvez pedir que ele não ficasse, 

trabalhe em atividades-fim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São vários os casos. Tem 

o Dirceu Gravina, tem o Calandra. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – No caso dele é que ele é réu já. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É réu. Então, vamos 

acatar esse encaminhamento em relação ao Carlos Augusto, Carlinhos Metralha. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Precisa estudar esse caso, se vocês 

conseguissem apurar um pouco melhor, talvez a gente pudesse fazer um pedido judicial. 

Não garanto que o juiz dê, mas tentar ver alguma coisa nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que tipo de 

aprofundamento de apuração? 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Que ele não ficasse lotado em 

atividades-fim, porque a pessoa acusada de sequestro, réu numa ação penal de crime de 

sequestro trabalhando numa delegacia de polícia. 

 

O SR. MANUEL MORAES – O senhor acha que o Ministério Público, o 

senhor acha que numa provocação das comissões ao senhor no Ministério Público seria 

importante? 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Seria importante. 
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O SR. MANUEL MORAES – Deputado, poderia ser uma comunicação, por 

ofício, conjunta, da comissão de Pernambuco e da de São Paulo? Porque a gente 

encaminharia para ele a informação do Diário Oficial e nós interessados como somos, 

pela memória e verdade, pelo direito a essa informação, nós informamos o perigo que 

significa uma pessoa dessa natureza praticando atividades do sistema de justiça. No 

mínimo está colocando em risco todos os processos de investigação dos quais ele faça 

parte. No mínimo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos acatar isso e já 

vamos fazer um requerimento. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – A pessoa é acusada de sequestro 

de uma pessoa que sumiu numa delegacia de polícia, como fica a imparcialidade de um 

delegado em relação a casos similares. Talvez pudéssemos construir essa possibilidade. 

Até porque o sequestro, essa é a característica da nossa ação, ele não se encerrou em 

1973. A nossa alegação é que o sequestro continua enquanto a pessoa não for localizada 

com vida, ou seus restos mortais não forem localizados. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Queria inclusive sugerir que para fazer o texto 

desse ofício, fosse colocado como subsidiário os tratados internacionais da decisão do 

Araguaia que o promotor colocou, porque inclusive existe um documento, Protocolo de 

Istambul, que regulamenta internacionalmente que torturadores devam ser afastados das 

suas funções, inclusive quando são em matéria de investigação. 

Lógico que isso é um subsídio importante, porque não quer dizer que ele está 

sendo perseguido. Quer dizer, é uma regulamentação internacional que regulamenta que 

o Estado afaste os indivíduos que estão sendo investigados sobre tortura no período da 

investigação. Ele não foi condenado, mas como disse o procurador, ele é réu, então ele 

pode estar prejudicando. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – E, nesse caso específico, no 

Código de Processo Penal há nas medidas cautelares, uma medida específica de 

afastamento da função. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 69

Então, é possível, dentro do processo penal, pedir isso mais fácil do que numa 

ação civil, por exemplo, porque já tem um processo penal em andamento do qual ele é 

réu. 

A única coisa que acho que seria importante é verificar que tipo de funções ele 

está desempenhando hoje, se é uma função fim ou meio. Se for uma função de delegado 

de polícia, que está conduzindo inquéritos, aí eu acho que daria para pedir. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Excelente. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Se a comissão pudesse representar 

a mim, eu faria o pedido para o juiz. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Faríamos em conjunto. Queria aproveitar, 

presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente reúne a comissão 

de Deputados que compõem, aprova na comissão e encaminha. Aí dá mais base legal 

para caminhar. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Deputado, eu queria colocar a comissão de 

Pernambuco também como parte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A de vocês é força de lei, 

é importante. 

 

O SR. MANUEL MORAES – E tem o fato de ele ser pernambucano. Então, 

nós temos todo o interesse público, do Estado de Pernambuco, de que seja procedido o 

ofício. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Importante. Vocês têm 

como aprovar, instância? 
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O SR. MANUEL MORAES – Temos discricionariedade para me colocar à 

disposição e o texto final nós iríamos compartilhar com a comissão de Pernambuco para 

fazer o pedido. 

 

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

Então, vamos encaminhar o requerimento. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Presidente, eu sou relator do caso, então, em 

tese, sou eu que conduzo na comissão estadual o procedimento. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Só uma curiosidade. Meu colega 

Márcio, eu não sei o que ele acha, se é possível, com a experiência toda que você tem, o 

afastamento cautelar dele para atividades fim? (Manifestação fora do microfone.) Uma 

medida judicial? Pensei numa medida cautelar judicial. 

 

O SR. MÁRCIO – Não vejo muito fundamento, Sérgio, pelo seguinte. Ele está 

dentro da carreira, está dentro da estrutura hierárquica funcional e não há comunicação 

entre o que aconteceu no tempo em que ele era policial, tecnicamente, 

administrativamente, e a atividade funcional dele hoje. Não vejo vínculo. A não ser que 

você faça uma ligação por princípios, que dá para a gente construir, mas que no dia-a-

dia, falar para o Secretário de Segurança ou o Governador fazer essa construção e pedir, 

dizer que achamos juridicamente, por princípios, pensando principiologicamente, que 

ele deve ser afastado, não acredito que as autoridades com quem nós estamos lidando, o 

perfil político e ideológico, sejam capazes de aceitar um argumento desses. 

Não vejo uma coisa mais especificamente que pudesse ser vinculante. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Não pensei no âmbito do 

Executivo, pensei no âmbito do Poder Judiciário, uma ordem judicial. Eu acho que o 

elemento novo concreto nesse fato é que o crime que nós estamos imputando a ele é um 

crime que ainda não foi exaurido. 

Então, a nossa tese, que foi acolhida pelo Poder Judiciário, com base em três 

extradições do Supremo Tribunal Federal, é que o crime de sequestro ainda continua em 

execução até o momento em que é localizada a pessoa, com vida ou não. 
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Então, na denúncia há a imputação de um fato ainda em andamento. E como o 

fato ainda é em andamento, e antes ele não era réu e agora ele é réu numa ação, não sei, 

pensei que talvez, pelo menos acho que a gente tem de deixar claro que não é que uma 

pessoa que está sendo acusada de sequestro de um desaparecido político seja delegado 

de polícia numa delegacia de Itatiba. 

 

O SR. MÁRCIO – O contra-argumento seria a presunção de inocência. Até 

mesmo para que ele sofresse a sanção penal seria necessário o trânsito em julgado, para 

que ele sofresse a sanção acessória, que seria a perda do cargo público, também seria 

necessário trânsito em julgado. Neste momento... 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Como cautelar eu pensei. 

 

O SR. MÁRCIO – Olha, Sérgio, se pedir, o máximo que pode acontecer é nada. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – É uma possibilidade que pensei 

neste caso, porque é diferente, por exemplo, da situação dos outros delegados, em que 

eles não têm nada, porque não tem nenhuma acusação contra eles. No caso do Carlos 

Alberto Augusto há uma acusação formal contra ele, recebida pela justiça. Então, é 

diferente. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Estou pensando no caso, 

quem pode me ajudar a lembrar, acho que o Ivan, que é minha memória, você lembra 

que quando foi nomeado o Calandra, nomeado para o Serviço de Inteligência, nomeado 

pelo Alckmin, e ele teve de ser destituído por manifestação. Foi uma manifestação, foi 

pressão. Nós fizemos manifestação em frente à Secretaria de Segurança Pública, 

entregamos um documento assinado por todos os ex-presos políticos que foram 

torturados por ele, e foi revogada essa nomeação. 

(Manifestação fora do microfone.) 

Já aconteceu isso. Então, eu acho que juridicamente ou judicialmente a gente 

pode fazer essa representação. É como você colocou, se não der em nada, não deu. Nós 

fizemos uma manifestação, quem estava na manifestação, tinha 200 pessoas, lá em 

frente à Secretaria de Segurança Pública, e resultou que foi revogada a nomeação. 
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O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Se vocês encaminharem para mim 

uma manifestação, um pedido, e indicarem exatamente onde ele está lotado e o que ele 

está fazendo, eu estou disposto a fazer esse pedido ao juiz, um pedido de afastamento 

cautelar dele. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que a Comissão 

da Verdade, os Deputados vão se reunir para decidir, mas a minha sugestão é que, até ia 

propor aqui, o que foi levantado aqui, que são, que seriam as resoluções desta audiência 

em relação ao caso Edgar de Aquino Duarte. Tem testemunhas do caso que ainda não 

foram ouvidas. Até a minha proposta é que sejam, essas oitivas sejam junto com o 

Ministério Público Federal, porque reforçam, que é o caso do Idibal Pivetta, do Paulo 

Frateschi. O Jorgito é mais complicado porque ele está em Assunção, no Paraguai. Pelo 

menos esses. 

No caso aqui, a Comissão da Verdade deveria fazer a convocação, sempre junto 

com a Comissão Nacional da Verdade, que tem um termo de cooperação para trabalhar 

em conjunto, principalmente dessas oitivas do Ustra, do coronel Ustra, porque ele está 

envolvido no caso Edgar de Aquino Duarte, o Alcides Singillo, que é o delegado da 

Polícia Civil, o Carlos Alberto Augusto, que é o caso que nós estamos aqui discutindo, 

porque tem a documentação de que, ou pelo menos tem a declaração de que ele foi 

preso, que ele que prendeu o Edgar. A primeira pessoa a sequestrar o Edgar teria sido 

Carlos Alberto Augusto. 

Então, é essa a resolução, uma resolução que você propõe que acho que deva ser 

concluída aqui é de encaminhar o material produzido aqui para a 9ª Vara Criminal da 

Justiça Federal. Essa sessão de hoje seja encaminhada, tudo que foi levantado do caso 

Edgar de Aquino Duarte, que acho que, e esse encaminhamento pode ser feito, estou 

sugerindo, pode ser feito junto com a Comissão da Verdade de Pernambuco, porque 

hoje nós estamos numa audiência muito especial, porque tem, além do Ministério 

Público Federal, tem a Comissão da Verdade de Pernambuco. 

 

O SR. MANUEL MORAES – E há interesse público da sociedade 

pernambucana. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Sugeriria que esses documentos 

fossem encaminhados diretamente à 9ª Vara, até porque é mais interessante. 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – E que fosse assinado, 

encaminhado em conjunto. 

E essa cautelar, que é a última proposta que apareceu, como resolução, que se 

faça a representação em conjunto, a comissão da verdade... 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Ao Ministério Público a respeito 

da lotação do delegado. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Que se faça ao 

Ministério Público Federal junto com a Comissão da Verdade de Pernambuco, que foi a 

proposta aqui. Aqui estão as propostas de resoluções. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Eu queria informar ao Ministério Público, na 

verdade, já foi aberto um procedimento de investigação em Pernambuco, porque desde a 

instalação da Comissão da Verdade de Pernambuco algumas pessoas têm sido 

ameaçadas por carta. Essas cartas foram levadas ao Ministério Público Federal, que 

abriu um procedimento. 

Então, o que diz o Protocolo de Istambul e a regra internacional, da qual nós 

estamos discutindo? Essa é a minha tese. Nós estamos numa transição. Essa transição é 

internacional, e por acaso começamos agora, mas a experiência internacional é 

estendida ao caso brasileiro. Veja a resistência que se tem do cumprimento da sentença 

do Araguaia, e essa resistência se dá dentro do aspecto formal, daquilo que a sentença 

do Araguaia exige que seja feito, como bem disse o Ministério Público. Não se trata de 

uma recomendação, mas uma decisão. E em muitos casos a gente tem sentindo uma 

certa resistência a ela. 

Então, acredito que dizer que nós estamos nessa transição e que a experiência 

internacional, baseada em tratados e convenções fundamenta um pedido, é mais do que 

uma fundamentação, porque inclusive nós já temos em Pernambuco uma ação do 

Ministério Público Federal investigando cartas que estão sendo enviadas para ameaçar 

pessoas, pelos trabalhos que nós estamos fazendo. 

Então, a reação a pessoas que estão sendo ouvidas, ou aos comissionados, é um 

dado concreto da conjuntura, da qual nós precisamos agir, e talvez essa carta seja 

inibidora, esse pedido seja uma forma de impedir que essa cautelar, que pessoas sejam, 
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sejam, as ouvidas, ou as que estão sendo ouvidas ou as pessoas que estão trabalhando 

como comissionadas, venham sofrer, no futuro, ameaças de qualquer natureza. 

Acho que é uma forma que o Judiciário tem de colaborar. Não se está pedindo a 

suspensão das atividades da pessoa, mas talvez o pedido razoável seria que ele não 

estivesse na atividade fim. Ele poderá ficar na atividade administrativa, meio, mas não 

na atividade investigativa, porque isso poderia significar, para a comunidade, uma 

ameaça ao próprio procedimento, que exige a própria ampla defesa. O contraditório 

exige uma ética profissional. Acho que isso é razoável, do ponto de vista da reflexão. 

Mas, o Dr. Cansado Trindade pode falar melhor que eu. 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO DE LIMA TRINDADE – É uma honra ser chamado 

de Cansado Trindade, mas não é Cansado Trindade. Estou cansado também. 

Para quem não sabe, o Dr. Cansado Trindade é um iminente jurista da área de 

direitos humanos brasileiro, que já integrou a Corte de Direitos Humanos, e seria uma 

honra estar no lugar dele, mas não estou. 

Sérgio, uma dúvida. Eu, diferentemente de você, eu não sou penalista, então 

surgiu essa dúvida. Ela diz respeito à proposta dessa sugestão de a própria Comissão 

Estadual da Verdade encaminhar ao Juízo da 9ª Vara Criminal os depoimentos colhidos 

hoje. Minha dúvida é a seguinte. É possível terceiro, porque não é parte, produzir 

prova? 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Entendo que é uma comissão do 

Estado, responsável por apurar fatos relacionados à ditadura militar, e que no âmbito 

das suas atribuições legais, legislativas ou da no caso da comissão de Pernambuco, 

legais, apurou fatos específicos relacionados a um processo criminal, entendo que ela 

tem plenamente legitimidade. Dificilmente acho que um juiz mandaria retirar dos autos. 

 

O SR. JOSÉ DAMIÃO LIMA TRINDADE – Eu penso que é a lógica nesse 

raciocínio, mas seguramente a defesa vai arguir que a Comissão da Verdade não é parte 

dos autos e, portanto, não pode produzir prova. Eu não sei o que o juiz vai decidir. Não 

seria mais seguro enviar, a Comissão da Verdade enviar o material colhido hoje de 

manhã para você e você seleciona? 
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O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Acho que é melhor a comissão 

mandar direto para a justiça porque desvincula um pouco dessa coisa de ficar só o 

Ministério Público como a única instituição encarregada de zelar pelo processo do 

Edgar de Aquino Duarte. Mostra que há outras, em termos de legitimidade social, 

mostra que há outras instituições legítimas, investidas de poder do Estado interessadas 

na solução daquele processo. 

Acredito que o Dr. Hélio, se ele receber esse documento, ele vai abrir vistas para 

o Ministério Público, a gente pede para abrir vistas para a defesa, para a defesa se 

manifestar, o princípio da ampla defesa. Até sempre digo isso, que nesses casos é dado 

aos réus o direito que eles não deram para as pessoas que estava ali sob seu poder, ou 

seja, ter o seu processo, o devido processo legal, com citação, com produção de provas. 

Eles não vão ser torturados para confessar nada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, alguém gostaria de 

acrescentar mais alguma questão? (Pausa.) 

Então, queria agradecer, não sei se o senhor vai usar a palavra para suas 

considerações finais. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Só agradecer, mais uma vez. 

Segunda-feira nós vamos estar aqui novamente para falar do Aluísio Palhano. Deixei o 

material ali, tem mais um aqui, então quem tiver interesse tem a cópia da denúncia e a 

dos documentos que embasam a denúncia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Muito 

obrigado. 

Só queria, antes de passar ao próximo caso, cumprimentar o tenente Paz, 

Francisco Jesus Paz, primeiro tenente da reserva da PM, nosso companheiro da 

resistência democrática da PM de São Paulo, e o Vereador Toninho Kalunga, de Cotia. 

Segundo caso. Taís, você pode ler o memorial do Dênis Casemiro? Vamos 

passar ao caso do Dênis Casemiro, assassinado em 18 de maio de 1971. 

 

A SRA. TAÍS BARRETO – Boa-tarde a todos. Meu nome é Taís Barreto, sou 

jornalista, trabalho aqui na Assembleia Legislativa junto à Comissão da Verdade. Agora 

nós vamos apresentar o caso do Dênis Casemiro, assassinado em 18 de maio de 1971. 
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A gente tem os dados básicos, pessoais: nome, Dênis Casemiro, data de 

nascimento 9 de dezembro de 1942, local de nascimento, Votuporanga, São Paulo, 

organização política, militante da Vanguarda Popular Revolucionário, VPR. 

Dados biográficos. Nasceu em Votuporanga, interior de São Paulo, no dia 9 de 

dezembro de 1942, filho de Antonio Casemiro e Maria Casemiro. Em sua cidade natal 

foi pedreiro e trabalhador rural, frequentava o Sindicato dos Lavradores de 

Votuporanga. A partir de 1967 vai para São Bernardo do Campo, trabalhar na 

Volkswagen. Nesse período travou contato com Devanir José de Carvalho, também 

assassinado pelo aparato repressivo do regime militar, e seus irmãos, Jairo e Daniel, este 

hoje que faz parte da lista dos desaparecidos políticos. 

Dênis passa então a fazer oposição à ditadura, quando entra na Ala Vermelha, 

posteriormente VPR. Desloca-se para o sul do Pará e depois vai cuidar de um sítio perto 

de Imperatriz, no Maranhão. Nesse local, estava em seu horizonte a perspectiva de levar 

a termo um trabalho de alcance político e militar no meio rural. 

Agora dados sobre a sua prisão e desaparecimento. Em abril de 1971 foi 

localizado e preso pelo delegado Sérgio Fleury, que o trouxe para o DOPS de São 

Paulo, onde seria torturado durante quase um mês e assassinado pelo próprio Sérgio 

Fleury. 

A infâmia e flagelo a que foi submetido assim encontram-se relatados no dossiê 

Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, 1964 a 1985. Aí tem umas aspas 

do documento. No DOPS/São Paulo, onde permaneceu sendo torturado por quase um 

mês, durante esse período era sempre transportado pelos corredores daquele órgão 

policial com um capuz cobrindo seu rosto para impossibilitar sua identificação pelos 

demais presos. 

Um deles, Waldemar Andreu, conterrâneo de Dênis, chegou a conversar com ele 

durante alguns minutos. Ele estava confiante de que a retirada do capuz era um sinal de 

que as torturas acabariam e que o perigo de ser assassinado havia passado. 

No entanto, Dênis foi fuzilado, em 18 de maio de 1971, pelo delegado Fleury, 

tendo sido enterrado como indigente, além de seus dados serem alterados para não 

possibilitar sua identificação. 

No livro de registro do cemitério onde se encontrava seu corpo, consta que teria 

40 anos, quando na verdade, à época, tinha 28 anos. 

A elucidação da sua prisão, tortura e morte começou a ser considerada revisada 

no ano de 1979, durante a campanha da anistia. Seus restos mortais foram finalmente 
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encontrados na vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, em São 

Paulo, e seu nome consta na lista de desaparecidos políticos do Anexo I da Lei 9140/95. 

Agentes policiais. Preso e assassinado pela equipe do delegado Sérgio Paranhos 

Fleury. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria chamar o Sr. 

Waldemar Andreu, ex-preso político, citado neste memorial, e é o depoente deste caso. 

Ele veio de Votuporanga para fazer este depoimento. 

Muito obrigado pelo senhor ter vindo. O senhor tem a palavra para falar da sua 

relação com Dênis. O senhor esteve preso com ele, naquela situação. Primeiro falar 

quem é o senhor, como o senhor entrou para a luta, como o senhor conheceu a família 

Casemiro. Queria que o senhor fizesse uma introdução, contando um pouco da sua 

história, para a gente conhecer o senhor. 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – O senhor me desculpe, eu tive uma gripe e 

estou sofrendo um pouco de surdez, então estou tendo um pouco de dificuldade de 

ouvir, mas deu para entender. 

Eu queria começar dizendo o seguinte. Os dados biográficos aqui estão corretos, 

realmente foi assim que começou, Volkswagen, tudo isso. Com relação à prisão e 

desaparecimento, corre uma versão... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouco do senhor. 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Eu quero dizer o seguinte. O que tenho a 

dizer não é muita coisa em termos de fatos, mas em termos de conteúdo acho que é o 

mais importante. 

Eu queria começar pelo seguinte. Sou da cidade de Votuporanga, sou 

conterrâneo do Dênis e do Dimas, os dois irmãos que morreram, e crescemos juntos na 

mesma cidade. A partir de 1964 nós começamos a atividade política, que enquadra 

nesses dados biográficos dele, a partir de 1964. 

Eu tive esses contatos com o Dênis até 1969, depois perdemos o contato. O 

Dênis era uma pessoa muito cautelosa, ele não era violento, para dizer, ele não tinha 

intimidade com arma. O negócio dele era cumprir tarefas. Ele era ligado ao campo, 

então ele sempre falava isso, e era o que a gente percebia que ele fazia. 
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Ele trabalhou na cidade como trabalhador rural, mas o sonho dele era um sítio, 

ele falava, no Pará, para ajudar politicamente, cumprir tarefa. E parece que ele 

conseguiu isso e foi para lá. 

Então, depois de 1969 eu fui fazer o contato com o Dênis, é certeza que seria o 

Dênis, porque é inconfundível o tipo físico dele, não tinha como não reconhecer. 

Quando ele foi enterrado, em Votuporanga, os restos mortais foram para Votuporanga, 

eu andei dando umas declarações no jornal regional, que deturpou algumas coisas. 

Declarações de jornal, os caras queriam fazer notícia e parece que deturparam algumas 

coisas. 

Naquele período, naquele momento no DOPS, a única pessoa que conhecia o 

Dênis era eu, pelo fato de ser conterrâneo. O Dênis não era uma pessoa que militava na 

cidade. Ele teve aqui, esses dados biográficos dele são bem antigos, quando ele 

trabalhava na Volkswagen, nós tínhamos contato. Isso foi coisa antiga. 

A partir de 1964, 1965, 1966, ele não participou, ficou meio desligado, depois 

ele se ligar à VAR-Palmares, ele era cauteloso. A gente ficou sabendo por terceiros que 

ele tinha conseguido um dinheiro e comprado um sítio próximo de Imperatriz, no Pará. 

Ele não dava detalhes nem para a família dele. 

Mas tinha um camponês lá, que também ia para lá e acabei sabendo desse 

camponês que ele estava em Imperatriz, no Maranhão, lá no Pará. Falava Pará, mas não 

dava detalhes. Ele era cauteloso e não dizia nem para a família dele, para ninguém onde 

ele estava. Na verdade, ele estava cuidando de sítio mesmo. Podia ser que o projeto 

fosse para treinamento, alguma coisa, mas ele era cuidante de sítio. Ele comprou um 

sítio, não sei quem arrumou o dinheiro para ele comprar o sítio, mas ele estava lá. 

O Dimas morreu, sou ruim de data, o irmão dele morreu em 1971, 17 de abril de 

1971, o Dênis morreu em 18 de maio de 1971, mais ou menos um mês depois. 

A informação que tive naquele momento é que o Dênis era o meio de 

comunicação, o rádio, 40 anos atrás, a informação que tive naquele momento é que o 

Dênis ouviu pelo rádio que o irmão dele morreu. Ele foi para a casa do irmão dele saber, 

porque ele estava cuidando de um sítio, não estava engajado na luta armada. Ele foi ver, 

procurar saber da morte do irmão. 

Ele tinha dois irmãos em São Bernardo do Campo, dois irmãos e uma irmã, que 

ele frequentava, e ele foi procurar saber. Ele viu notícia do rádio, não foi Fleury que foi 

buscar, porque o tempo era muito curto, e depois, veja bem, ele não foi torturado um 

mês lá no DOPS, de maneira alguma, não foi isso que aconteceu. 
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E o Fleury não foi buscar ele lá. O Fleury botou campana nos irmãos dele e 

pegou ele. Quer dizer, se o Dimas morreu em 17 de abril, para 18 de maio é muito curto 

o tempo para ele ficar sendo torturado um mês. Depois, em Imperatriz, no Maranhão, 

são mais de 2300 km. E 40 anos atrás demoraria no mínimo uma semana para chegar 

aqui. 

Então, não foi torturado um mês. Não foi. Eu acredito que ele nem foi torturado. 

Aconteceu o seguinte. Nós percebemos que tinha alguém no fundão, vocês sabem o que 

é o fundão, no final do corredor tem a cela do fundão, um isolamento, preso novo 

geralmente ia para o fundão, tinha um preso no fundão, isolado, e o carcereiro que disse 

que tinha um companheiro nosso lá no fundão. Quem é? Não sei, estou proibido. É um 

preso do Fleury e nós estamos proibidos de nos aproximar. Chegou de madrugada. Nós 

ficamos na expectativa. Como só eu conhecia, eu que tirei as conclusões. 

De manhã, não sei se era sete ou oito, a equipe do Fleury tirou ele do fundão, 

encapuzado, e saiu, ele andando normal. Isso bem próximo de 18 de maio, porque eu 

estava para sair, para ser transferido para o presídio, mais ou menos em maio, bem 

próximo. Não tem como guardar data. 

Ele saiu aquele dia de manhã, voltou à tarde, normal. Isso o Dênis, porque o tipo 

físico dele não deixava dúvida. Era forte, grandalhão, o jeitão de andar, conhecia o 

caráter dele. Ficou à noite no fundão, isolado, da mesma forma. E ninguém entrava. 

No outro dia, de manhã, fiquei na janela, é o Dênis. Ele passou com uma equipe 

de três investigadores da equipe do Fleury, encapuzado, e eu chamei: Dênis! Ele se 

virou. Não conversei com ele. Eles arrastaram ele. Esse foi o último dia que ele esteve 

no DOPS. Ele chegou uma madrugada, ele saiu um dia, retornou, no segundo dia não 

voltou mais. Se ele foi torturado, foi torturado em outro lugar. 

Outra coisa. A última vez que ele saiu estava andando normal, não tinha, não 

aparentava tortura. Até estava preocupado, será que ele está entregando? Mas não tem 

nada para entregar. O Dênis não tem contato, a gente já sabia. 

A verdade é a seguinte. Eu estou falando em mudar essa versão do DOPS porque 

essa foi uma morte, essa questão do Dênis foi uma morte, foi uma vingança, uma 

represália à morte do Boris. Quem não sabia, circulava na esquerda que o próprio 

Lamarca esteve numa, circulava, o pessoal de esquerda, todo mundo sabia disso, os 

movimentos, era divulgado, o Lamarca teve um contato com o Boris num curso de 

antiguerrilha no Panamá e o Boris se apresentou como agente da CIA. 
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Agora, esse Boris era importante e era preciso vingar a morte do Boris. Pegaram 

o Dênis como vítima, para vingar. O Dênis nem sabia por que ia morrer. Ele acreditava, 

pelo comportamento dele no corredor do DOPS, ele estava tranquilo. Acredito que ele 

acreditava que ele não ia morrer, até porque ele estava cuidando de um sítio. Não devem 

ter pego ele com arma, não tinha. Não tinha outra razão. 

Acontece o seguinte, alguém ordenou, possivelmente foi o Fleury mesmo que 

executou. Essa outra versão, estou dizendo de mudar da versão, é uma fantasia, isso é 

coisa que o Fleury passou, que ele pediu pelo amor de Deus para não morrer, suplicou. 

Isso é mentira, é coisa inventada. Ele não faria isso. 

Isso foi feito, foi preparado para poder agradar o mandante. Não se sabe se 

algum general, algum agente da CIA, se é, por exemplo, algum cônsul. Pode até ser. 

Agora, o que caracterizou foi uma represália, uma vingança macabra. 

E essa divulgação do Fleury, porque ninguém viu, que o Dimas ajoelhou, pediu 

clemência, não aconteceu. Pelo que eu conheço dele, ele não faria isso jamais. Ele 

morreu tranquilo, não sei se foi pelas costas ou pela frente. 

Então, eu acho que essa versão de que ele pediu para não morrer não é verdade, 

não corresponde à realidade, é uma fantasia criada pelo Fleury. 

A causa da morte dele foi vingança pela morte do Boris, porque eles tinham que 

apresentar uma vítima. E não tenho mais nada a declarar sobre isso porque a minha 

militância foi no período depois de 1964, eu e o irmão dele militávamos no movimento 

estudantil e ele acompanhava. Tínhamos, até não fazíamos tarefas juntos, mas a gente 

convivia junto, mas eu conheci bem a personalidade dele, o caráter dele. 

Então, eu acho que essa versão de que ele pediu clemência é mentira, fantasia, é 

coisa inventada pelo Fleury para poder agradar o mandante. 

Ora, gente, não é à toa que o Fleury também foi executado. O Fleury, imagina se 

o Fleury entregasse o cônsul americano, o que ia acontecer? 

Então, foi a versão em função dos fatos que eu presenciei. Eu acho que ele não 

foi torturado, não foi. Ele morreu sem saber por quê. Quem matou possivelmente foi o 

Fleury mesmo, era essa a tarefa dele, até porque, o que aconteceu? O Boris morreu, o 

caso foi lá para a Oban, a Oban sabe disso. E por que foi o Fleury? Porque o Fleury era 

especializado nessa questão de vingança. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando o senhor estava 

lá, o irmão dele já tinha... Quando o senhor chegou no DOPS? 
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O SR. WALDEMAR ANDREU – Não sei. Eu fiquei preso, esse pessoal, eu já 

estava há dois meses no DOPS quando chegou esse pessoal, o Dimas. Eu já estava 

fazendo cartório, estava indo para a auditoria no DOPS. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor foi pego onde? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Trabalhando, levando a vida normal. Eu era 

do MRT, ligado ao pessoal do Devanir, mas a gente tinha rompido, perdido contato há 

seis ou oito meses. Depois que o Ivan... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sua prisão foi 

decorrente de que processo? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Ala Vermelha, do Edgar de Almeida 

Martins, um pessoal ligado à Ala Vermelha. Foi em decorrência da Ala Vermelha, um 

pessoal ligado ao PCdoB. Não tem nada a ver com MRT, com LNM, TPR, nada. 

O Edgar de Almeida Martins que foi preso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor tinha quantos 

anos à época? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Uns 24 anos, um pouco menos que o Dênis, 

que era um pouco mais velho que eu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor tinha ligação 

com a Ala Vermelha? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – A gente tinha contatos. Naquela época era 

difícil, a militância era muito difícil. Você dependia de contatos. A direção não fazia 

contato, quem fazia contato eram os quadros intermediários. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos tentar fazer, toda 

vez que uma pessoa vem depor sobre esses fatos, a emoção é muito forte. Então, e faz 
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muito tempo que essas coisas aconteceram. Quando ocorre a prisão, a primeira coisa 

que a pessoa faz é se fechar e negar tudo. 

A gente queria que o senhor fizesse um depoimento daquilo que o senhor quer 

falar, porque senão parece que a gente está reproduzindo aqui um interrogatório policial. 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Os fatos são esses, os acontecimentos no 

DOPS são esses. O Dênis ficou três dias lá, no terceiro dia desapareceu, nunca mais vi, 

fiquei sabendo que morreu, primeiro. Segundo... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O irmão morreu um mês 

antes? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – O irmão morreu exatamente um mês antes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor já estava lá? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Já estava lá. Já fazia três meses que estava 

lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o senhor viu matarem o 

irmão dele? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Não, porque estava preso. O irmão dele foi o 

seguinte, participou na morte do Boris. O Boris morreu no dia 15 de abril, dia 17 

invadiram a casa do Dimas e morreu o Dimas, aqui em São Paulo. 

Eu não tinha contato com ninguém. Inclusive nem imaginava que o Dimas 

pudesse estar envolvido em MRT, alguma coisa. Eu não fazia ideia. 

Na verdade, o MRT é uma extensão da Ala Vermelha. O MRT é um movimento, 

tal, uma extensão. E depois a gente acabou se desligando. 

Aí, depois entrou o Dimas, esse pessoal, que eu não tinha vínculo pessoal 

nenhum com o Dimas, político, nesse período. Não tinha relação nenhuma, não fazia 

nem ideia. 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O senhor acha que o 

Dênis Casemiro não foi torturado, mas o senhor não viu? O senhor viu o Dênis 

Casemiro sendo retirado do fundão por três investigadores? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Normal. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Depois o senhor não viu 

mais? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Veja bem como é a minha conclusão. O 

Dênis entrou de madrugada, saiu de manhã, andando normal, voltou andando normal, e 

saiu andando normal a segunda vez. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Depois o senhor não o 

viu mais? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Fora daí não sei, mas no DOPS não. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Deu para entender que o 

senhor imagina que ele não tenha sido torturado. 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Imagino que o objetivo não tenha sido 

torturar ele, o objetivo era uma vingança mesmo. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Quem fala é Ivan Seixas, da assessoria 

da comissão. Isso que o Waldemar Andreu fala, obviamente que é uma conclusão, uma 

impressão que ele tem. O Dimas era da Ala Vermelha, como o próprio Dênis foi, como 

o Waldemar também foi, e houve uma dissidência da Ala Vermelha, que no ano de 

1969 deu no que se chama MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. O Dimas sai 

da Ala um tempo depois da primeira dissidência e vai para o MRT. 

A ligação entre as duas mortes, entre o Dias e o Dênis, não se dá, em momento 

algum, por causa da morte do Boris. O Dimas foi morto dois dias depois da morte do 

Boris, do justiçamento do Boris, como o Waldemar apontou, mas o Dênis é capturado 

no dia 15 de maio, 12 de maio, em Imperatriz, porque ele era ligado ao comando 
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nacional da VPR, e sei disso porque o Carlos Lamarca morou na minha casa durante 

alguns meses e o Dênis ia lá para se reunir com Carlos Lamarca. Ele tinha uma ligação 

direta com Carlos Lamarca. 

Os contatos que ele fazia fora de lá da minha casa era com a Inês Itiene Romeu, 

que era do comando nacional, que fazia os contatos fora, para, em nome do Carlos 

Lamarca. 

E ela tinha como orientação que o Dênis cuidasse de uma área de implantação de 

guerrilha rural na região de Imperatriz, e uma outra área que tinha no Paraná, duas áreas 

que estavam sendo criadas a mando do comando nacional pelo Dênis Casemiro. 

Então, quando o Dênis foi capturado, porque um camponês que era de São Paulo 

tem a tarefa de ir junto com o Dênis fazer a implantação dessa área em Imperatriz, ele 

queria ficar com a área e aí ele se entregou para a repressão e negociou as informações 

em troca de ficar com a área. 

Esse cidadão, que era conhecido pelo nome de guerra Primo, ele é responsável 

pela entrega de três pessoas, do Aluisio Palhano Ferreira Pedreira, da Inês Itiene, dia 6 e 

dia 9, se não me engano, de maio, e dia 12, lá em Imperatriz, quando volta para 

Imperatriz, o Dênis volta para a área onde ele morava, aí ele é preso lá pela equipe do 

Fleury, trazido para São Paulo, como a Inês também e o Palhano, que estavam aqui, ele 

era interrogado, é de supor que foi torturado, porque o contato que ele tinha era com o 

comando nacional da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. 

Isso está aqui escrito no depoimento do Dênis, que ele dá para o DOPS, em que 

ele relata tudo isso, que ele tinha uma ligação, ainda na época de VAR-Palmares com o 

Carlos Alberto Soares de Freitas, que tinha dado a ele essa tarefa de montar essa área na 

região de Imperatriz, e depois ele refaz a passagem que ele vai, quando a VPR sai da 

VAR-Palmares, porque era uma fusão das duas organizações, volta a ter duas 

organizações, VAR-Palmares e VPR, o Dênis vai para a VPR e o Carlos Alberto fica na 

VAR-Palmares, e ele pergunta o que faz com a área, ele diz: você toca essa área com a 

VPR ou quem quer que seja, porque só ele conhecia. 

Então, por isso que a área passa a ser de responsabilidade da VPR. E o Dênis 

mantém o controle dessa tarefa e tudo mais. 

Quando ele é capturado, ele está se reportando, obviamente, ao comando da 

VPR, e aí as perguntas que fazem aqui nesse depoimento são todas com foco na VPR, 

porque ele não tem mais contatos com o Carlos Alberto Soares de Freitas nem com a 

VAR-Palmares, é com o pessoal da VPR. Por isso que ele fala dos pontos que ele teve 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 85

com a Inês Itiene Romeu lá no Rio de Janeiro, com a conversa que ele teve lá no Rio de 

Janeiro com o Carlos Lamarca, ele cita inclusive em determinado momento a conversa 

que ele teve na minha casa com Carlos Lamarca, e aqui tem inclusive as fotos do sítio 

em Imperatriz, no Maranhão, tem a cidade, tem o local onde era o sítio, todas as 

informações estão aqui. 

Ele fica dentro do DOPS, o Waldemar, por ser conhecido dele de Votuporanga 

reconhece essa história que ele conta aqui, mas ele está o tempo todo sendo interrogado 

para entregar pontos com o pessoal do comando nacional. 

E há aqui, e gostaria de ler, um relatório confidencial escrito pelo delegado 

Sérgio Paranhos Fleury que relata a morte do Dênis. Gostaria de ler, Adriano. 

Relatório confidencial, São Paulo, 19 de maio de 1971. Senhor delegado titular 

da Delegacia Especializada de Ordem Social. Cumpro o dever de relatar a V. Sa. a 

ocorrência havida ontem, portanto, dia 18 de maio, por volta das 5h30, no Município de 

Ubatuba. Esta autoridade e sua equipe voltavam de diligência no Estado da Guanabara, 

conforme era de amplo conhecimento de V. Sa., portanto ele se reporta ao chefe dele 

dizendo: você sabia disso, trazendo escoltado o preso Dênis Casemiro Douglas, 

integrante da organização terrorista Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Quando 

estávamos nos aproximando do município de Taubaté, o referido preso nos esclareceu 

que no Município de Ubatuba a organização terrorista à qual era filiado havia 

estabelecido no meio da serra que dá acesso ao mencionado município um campo de 

treinamento de guerrilheiros. Como estávamos em horário próximo da aurora resolvi me 

transportar para o referido local, para que o preso nos desse a indicação e então 

procederíamos ao levantamento da área e posteriormente, após consultas às demais 

autoridades, agiríamos de acordo com o plano que viesse a ser elaborado. 

Ao iniciar-se a descida da serra, o preso alegou que necessitava, com urgência, 

realizar uma necessidade fisiológica, solicitando que a viatura fosse parada. As 

condições não eram favoráveis, pois além da forte garoa, havia uma serração fortíssima, 

a qual impedia quase que totalmente a visibilidade, permitindo à viatura, apesar de 

equipada com quatro faróis, um deslocamento nunca superior à velocidade de 30km/h. 

Porém, dada insistência do preso, dei ordem para a viatura estacionar e o mesmo 

descer à estrada. O preso desceu e dirigiu-se à sua beira, simulando tirar suas calças. Eis 

que então, em movimento brusco e completamente inesperado, conseguiu apoderar-se 

de arma do policial que se encontrava próximo. Outro policial, diante do ocorrido, fez 
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um disparo contra o preso, que deixando a arma cair, mergulhou em um matagal e 

precipício. 

Imediatamente perdemos de vista o preso e iniciamos intensivas buscas no local, 

onde foram feitos vários disparos. Porém, a busca revelou-se infrutífera e então nos 

dirigimos à Cidade de Ubatuba, que era a localidade mais próxima do local da 

ocorrência. 

Na cidade cientificamos reservadamente ao delegado de polícia local, alertando 

quanto ao fato de o fugitivo estar possivelmente ferido, necessitando, portanto, de 

socorros médicos, e continuamos viagem, a fim de serem tomadas providências mais 

efetivas para a localização e prisão do evadido. 

Pela manhã, por volta das 10:00h, este departamento foi cientificado pela 

autoridade de Ubatuba de que o evadido havia sido internado na Santa Casa local, onde 

alegara, após contar sua verdadeira identidade e atuação no terror, fato que levou a se 

positivar tratar-se do fugitivo em questão ter sido atirado pelos policiais que o 

conduziam em circunstâncias diferentes da real. Porém, a autoridade local, já ciente do 

fato ocorrido, avisou a este departamento e manteve o preso incomunicável na Santa 

Casa. 

Seguiu então para aquela localidade uma equipe desta delegacia que, no 

caminho, já se encontrou acidentalmente com o delegado de polícia de Ubatuba que 

alertado pelo médico que atendeu ao fugitivo, vinha transportando o preso, para que 

fosse melhor medicado, pois no hospital local não havia condições para seu atendimento 

médico eficaz. 

A equipe recebeu o preso e rumou com toda pressa para esta capital, a fim de 

que Dênis Casemiro recebesse no Hospital das Clínicas o tratamento de que carecia. 

Porém, lamentavelmente, ao se aproximarem do município da capital, o preso, 

não resistindo aos ferimentos recebidos, veio a falecer, tendo então sido entregue ao 

necrotério do Instituto de Polícia Técnica para as providências de praxe. 

Sem mais, é o que me competia relatar. Atenciosamente, bacharel Sérgio 

Fernando Paranhos Fleury, delegado de polícia adjunto à Delegacia de Ordem Social. 

Bom, essa é a farsa que foi criada para a morte do Dênis. Eu não, pelo que 

conheço dessa história, não me permito fazer uma ligação entre as duas mortes, dos dois 

irmãos, do Dimas e do Dênis. 

Nesse momento, o que se sabe é que a repressão ia matar as pessoas e estava 

matando tudo que tivesse alguma importância maior. Para matar o Dênis, a única 
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explicação é que ele não quis colaborar de entregar as pessoas do comando nacional. 

Então, o único jeito que eles entenderam foi: se não colabora morre, que era a praxe da 

época. Era isso. 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Com relação aos fatos, são aqueles do 

DOPS. O que aconteceu nesses dias que ele entrou e saiu. Não ficou um mês lá, porque 

eu fiquei lá e ele não voltou mais. Possivelmente ele deve ter morrido ou foi torturado 

em outro local. 

Agora, informação que a gente tem da própria família é que eles fizeram 

campana na casa dos irmãos, o Fleury aguardando o Dênis, fizeram campana e pegaram 

ele lá. Essa é a informação que a gente tem, de fonte da família. 

Agora, pode ser coincidência ou pode não ser, pode ser toda uma sequência. 

Então, o relatório do Ivan está na internet e li também. Na verdade, sei lá, não sei até 

que ponto você pode tirar alguma conclusão em cima também desse relatório. 

Eu acho que a gente tem de se apegar aos fatos e procurar pistas. Eu não tenho 

conhecimento das atividades dele, se ele estava em contato com Lamarca ou não. Então, 

o que pareceu, pelas informações que a gente tinha naquele momento era que o vínculo 

dele era com o irmão dele, e poderia ser uma represália. Se não foi, também não dá para 

saber a causa. 

Eu não acredito nessas versões da polícia. Não tenho por que, para quem 

conheceu por dentro, como funciona a máquina, não dá para acreditar. Era isso que 

tinha a dizer e não sei se contribuiu. A minha intenção é apresentar o contraditório para 

ver se a gente chega a uma conclusão. Agora, se procurar pistas, acha. É isso que tinha e 

agradeço a atenção de todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais familiares dos 

irmãos lá em Votuporanga? 

 

O SR. WALDEMAR ANDREU – Têm sobrinhas, um filho, sobrinhos. Têm 

familiares, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E alguém tem consciência 

política, reivindica? 
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O SR. WALDEMAR ANDREU – Não. O sobrinho dele não dá, tem umas 

sobrinhas que uma amiga delas tem contato lá. Têm familiares, sim, mas o pessoal ficou 

tudo amedrontado. O pessoal era meio distante e ficou amedrontado. 

O filho está mais ou menos bem de vida e é muito difícil, o sobrinho dele, filho 

do Dênis, é muito difícil ele se envolver, e ele só tinha um filho. Mas você pode 

pesquisar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais alguma 

questão, pergunta ou encaminhamento sobre o caso? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Queria só propor, 

porque ele, e queria lembrar que o caso do Dênis Casemiro sempre foi um caso levado 

em conta, pesquisado, investigado pela comissão de familiares de mortos e 

desaparecidos políticos. Ele nunca foi esquecido. Ele está... A morte dele, o assassinato 

e a tortura, sendo denunciados desde 1979. 

E outro dado que me chamou a atenção é que a repressão política fez de tudo 

para esconder o cadáver do Dênis Casemiro. Tanto é que ele foi para a vala clandestina 

de Perus. Eles não entregaram para os familiares. 

Quer dizer, de um modo geral a repressão política buscou ocultar os cadáveres 

que eram vítimas de tortura. Eles faziam isso, torturavam, matavam. Essa é uma prática 

da repressão política, e o Dênis me parece que foi um deles, porque o corpo foi ocultado 

e só foi encontrado com muita luta dos familiares, da comissão de familiares. Pode não 

ser os familiares do Dimas, mas a comissão de familiares atuou, e na vala clandestina, 

quando nós acompanhamos a abertura da vala clandestina de Perus, nós denunciávamos 

que havia, na vala, o Dimas Casemiro, o Dênis Casemiro, o Grenaldo de Jesus, que não 

é da família, o Flávio de Carvalho Molina, o Frederico Eduardo Mair e o Francisco José 

de Oliveira, que é o Chico Dialético. 

A gente colocava isso em todos os documentos, inclusive na CPI da Vala de 

Perus, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, está lá na documentação pelo menos 

seis cadáveres ocultados pela repressão que estariam ali na vala, de presos políticos. E o 

Dênis era um deles e o Dênis foi identificado graças ao trabalho dos familiares. É bom 

pensar nisso, porque se a gente não tivesse ido lá no Instituto Médico Legal, buscado 

levantar informação e no arquivo do DOPS, que na época foi aberto graças a essa luta, 

foi aberto tanto o arquivo do IML quanto do DOPS, nós buscamos toda essa 
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documentação e aí nós construímos, nós familiares, construímos essa história do Dênis, 

e o Dênis passou a ter um corpo, uma história, e foi entregue aos familiares, foi 

enterrado inclusive com honras na cidade de Votuporanga, que é a cidade natal dele. 

Então, quero que fique registrado isso porque isso foi o que aconteceu. O Dênis 

foi enterrado em 1991. Esses anos todos, ele é morto em 1973, tem essa versão do 

Sérgio Paranhos Fleury, que mesmo fazendo uma versão mentirosa, não pode esconder 

que ele estava ferido. Ele não consegue esconder. 

Então, a proposta que a gente faz, que estava conversando com o Ivan, é que 

solicitasse à delegacia de Ubatuba se há o registro desse fato, porque esse cadáver 

estava lá nessa região, então a delegacia tem por obrigação abrir um inquérito policial 

em relação àquele homicídio, para esclarecer, porque ali é uma morte violente, apareceu 

um corpo vítima de uma morte violenta. E ver se na Santa Casa de Ubatuba houve a 

entrada, nessa época, de uma pessoa, que era o Dênis Casemiro. Pelo menos averiguar 

isso, oficiar tanto da delegacia de polícia como a Santa Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, esse é o 

encaminhamento, os dois encaminhamentos. 

Ivan Seixas tem a palavra. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Só queria falar duas coisas. Primeiro, 

Waldemar, ninguém está te colocando na posição de acusado. O seu depoimento aqui é 

importante para esclarecer que o Dênis foi visto dentro do DOPS. Era essa a função do 

seu depoimento. Então, deixando muito claro, não há uma acusação contra você. 

A outra coisa é a preocupação de esconder o corpo do Dênis, que a Amelinha 

falou, não só de ir parar na vala, mas antes disso, ele é descrito no livro do cemitério 

como sendo um homem de 50 anos, negro, e ele era branco e tinha 28 anos. Então, a 

intenção começa já por ali. 

E segunda coisa importante é que ele é colocado junto com os outros que vão 

para a vala, porque são aqueles casos que eles querem esconder. O relatório do Fleury, 

nitidamente, essa história de que ele caiu numa ribanceira, é para esconder as aparentes 

torturas que ele sofreu. As fotos que a gente tem dele morto, dá para ver que ele foi 

torturado. Tem ferimentos de bala, mas ele está visivelmente arranhado em alguns 

momentos, que é essa desculpa que eles dão, de que ele teria fugido e tudo mais. 
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Então, só para registrar. Acho que esses dois encaminhamentos, de saber na 

delegacia e na Santa Casa é porque o registro aqui de São Paulo que o DOPS faz diz 

que isso aconteceu. Mas a gente quer saber se isso aconteceu mesmo lá. Então, a 

comissão fazer essas duas solicitações. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, só queria entender 

uma coisa, porque tive de atender uma ligação quando você começou a ler os 

documentos e deu uma quebra de sequência de raciocínio. 

Por que nós não encaminhamos os dois processos hoje, dos dois irmãos? Por que 

a gente pegou o Dênis? 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – É porque o Dimas, o caso dele vai ser 

colocado junto com os outros que morreram, que eram do MRT, que é o Joaquim 

Alencar de Seixas, Devanir José de Carvalho e Adeval Coqueiro, todos no dia 17 de 

abril. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eles são irmãos, mas 

eles estavam numa atuação política diferente. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Em organizações diferentes, com 

atuações diferentes. Tinham até um contato, mas não era a mesma atuação coordenada. 

Por isso que os que foram assassinados, do MRT, são colocados juntos, porque tem uma 

lógica essa história, que são colocados no dia 17 e o Dênis foi separado para se falar 

aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Sr. Waldemar, 

aproveitando o sacrifício que ele fez de vir aqui, ele insiste muito que o Dênis teria se 

deslocado para Imperatriz e a organização teria adquirido uma propriedade e ele estava 

criando condição de habitabilidade, que era uma região, todo mundo sabe, uma região 

de recursos estratégicos para o campo. Tem alguma coisa sobre essa questão? Porque  

no livro do Carlos Alberto, ele estava em Imperatriz, Lamarca estava lá, o PCdoB 

também andou lá por Imperatriz antes de ir para o Araguaia. Marighella falava de 

Imperatriz. Tem alguma coisa a mais que não está no processo? 
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O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – O que tem, o outro documento é o 

depoimento dele, um relatório sobre o depoimento dele, que é o que foi levantado por 

eles, mas que é verdadeiro. O Dênis era da VAR-Palmares, que quando racha e vai para 

VPR a área de Imperatriz era uma designação do comando da VAR-Palmares, que era o 

Carlos Alberto Soares de Freitas, ele vai para a VPR e o Carlos Alberto fica na VAR, aí 

ele diz: a área está aqui, você fica. Não, você vai com a área e faça o que vocês 

quiserem na VPR. 

E na VPR a área é desenvolvida como uma área estratégica de campo, não uma 

coisa de vida, de se manter, de viver. É uma área da organização. Aquilo não pertencia a 

ele, pertencia à VPR. 

Do mesmo modo, ele recebe a tarefa do Carlos Lamarca, isso eu sei, porque 

Lamarca morava na minha casa e o Dênis foi muitas vezes lá em casa, ficava lá 

brincando no chão com meu irmão, que era pequeno, era um cara que eu conheci dessa 

forma. E ele recebe a tarefa de montar uma segunda área, no Paraná, que ele estava 

montando, o que não aparece aqui inclusive nesse depoimento. 

E lá em Imperatriz, o camponês, que foi destacado para ir junto com ele, resolve 

ficar com a área e se vende, se entrega e oferece, se eu entregar as pessoas vocês dão a 

área para mim? Isso é o que foi falado na época, o Primo, que é mais conhecido como 

Primo. Tem outro depoimento do Dênis que fala isso. 

E o Primo entrega a Inês Itiene Romeu, que lá no depoimento dela, que ela faz 

perante a OAB, ela fala desse Primo, dizendo que ele entregou ela, diz também que ele 

entregou o Aluisio Palhano, está no depoimento da Inês, o Dênis em outro depoimento 

fala isso, e entrega o Dênis. Quer dizer, 6 e 9 de maio, Inês e Aluisio Palhano, e no dia 

12, quando o Dênis chega na região de Imperatriz, o DOPS está lá e prende ele e ele 

vem para São Paulo e fica, do dia 12 ao dia 18. Com certeza ele não ficou um mês no 

DOPS, porque ele não foi preso, sem nenhuma ligação com o Dimas. Ele é preso dia 12 

lá, trazido para São Paulo e assassinado no dia 18. 

E ele tinha, todos os contatos que ele tinha era com a direção da VPR, com a 

Inês Itiene, que era do comando nacional e fazia a ligação com Lamarca, com as 

pessoas em volta, José Raimundo da Costa, que era do comando nacional também da 

VPR, com ligação com o Lamarca, e nesse momento, obviamente que queriam esses 

contatos, porque Lamarca era a pessoa mais cobiçada pela repressão, e é de se supor que 

perguntavam a ele como chegar ao Lamarca e ele não entregou, tanto que o Lamarca 
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não cai nada, nenhuma ligação com o Dênis. Vai ser depois, na Bahia, bem diferente. 

Era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando teve aquele racha 

no congresso, que separou a VAR da VPR, que o Carlos Alberto estava chegando de 

Imperatriz? 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Estava chegando dessa área. E aí o 

Dênis opta por ficar com o pessoal que sai, que vai formar a VPR e o Carlos Alberto se 

mantém na VAR. E essa área é fundamental para as duas organizações e o Carlos 

Alberto fala para levar a área porque nós não temos interesse mais. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – O Primo. Tentaram identificar 

quem é ele, se ele está vivo ainda? 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – O outro depoimento do Dênis, não estou 

com ele aqui, mas ele fala o nome do Primo. É um cidadão daqui de São Paulo, de 

Santo André se não me engano, um operário sem qualificação profissional, e ele é que 

vai para lá e a mulher dele vai junto, parece que tem um filho, e tem o nome completo 

dele. Existe essa pessoa. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Talvez pudesse tentar identificar 

essa pessoa, se está vivo ou não. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – O problema é que tive acesso a esses 

documentos recentemente, então não lhe passei. Mas o nome do Primo está lá, 

completinho, dizendo a data e tudo mais. Seria importante para fazer essa ligação. 

 

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA – Minha sugestão talvez fosse essa, 

que a comissão pudesse identificar se ele está vivo ou não. 

 

O SR. IVAN AKSELRUD SEIXAS – Vou pegar o documento que tive acesso 

e lhe passo depois para complementar a ação. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos agradecer a 

presença de todos. Na segunda-feira, a programação será: tem dois depoimentos, 

Virgílio Gomes da Silva e Aluisio Palhano. 

Segunda-feira, 10:00h, caso Abílio Clemente Filho e Aluisio Palhano Pedreira 

Ferreira, pela manhã o Abílio e à tarde o Aluisio. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Queria inclusive dizer, Deputado, mais uma vez 

agradecer em nome da Comissão da Verdade “Dom Hélder Câmara”, de Pernambuco, 

para registrar, eu Manuel Morais. Na semana que vem vocês vão tratar do caso David 

Capistrano, que é também pernambucano, então, na prática entendo que nós temos 

vários... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quinta-feira, David 

Capistrano. 

 

O SR. MANUEL MORAES – Então, nós temos várias situações de 

desaparecidos políticos de Pernambuco que vieram para cá, ou por conta da perseguição 

política que havia em Pernambuco, ou pelo fato, naturalmente, de São Paulo ter a 

relevância que tem, tanto na sua capacidade econômica, mas também política, um 

centro político importante que naquela época já desempenhava na história do país. 

Então, queria dizer que em nome da Comissão da Verdade de Pernambuco nós 

nos sentimos extremamente recompensados pela visita. O convite que o senhor fez à 

comissão de Pernambuco foi extremamente importante. A nossa estada nesses dois dias 

foi, a nosso ver, está sendo e será, fruto, não diria de uma parceria, acho que é uma 

missão em comum, enquanto duas instituições que estão em busca de um direito a ser 

construído neste país, que é o direito à memória e verdade. 

Então, queria dizer, Deputado Adriano, da minha felicidade em conhecê-lo, pelo 

brilhantismo da condução que o senhor tem feito nesta comissão. Pode contar com o 

Estado de Pernambuco, e digo isso porque nós não representamos o Governo e nem o 

Estado, no sentido de que a comissão é provisória, mas tenho certeza que a nossa 

comunicação, ou seja, aquilo que nós vamos levar para os Estado de Pernambuco será 

extensivo a todos os poderes, a todas as pessoas que lá são organizadas, ao movimento 

social, através do Comitê da Memória. 
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Então, nós somos extremamente gratos ao senhor, à sua condução, e naquilo que 

o senhor precisar da Comissão da Verdade de Pernambuco, o senhor sabe que terá todo 

o apoio. Tudo que o senhor precisar, aquilo que o senhor demandar, inclusive com o 

tempo, até convidá-lo, para que o senhor possa naquilo que for importante, que em 

Pernambuco a gente levantar e que tenha desdobramento em São Paulo, que o senhor 

também possa estar lá em Pernambuco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agradeço pelas suas 

palavras e pelo convite. Vocês vão segunda-feira para Brasília na reunião da nacional? 

 

O SR. MANUEL MORAES – Vão dois comissionados, Dr. Roberto Franca e 

Socorro Ferraz, que estarão lá na segunda-feira, dia 25, porque a nossa comissão, como 

o senhor sabe, aqui também não é diferente, é um colegiado, nós somos nove 

comissionados, então nós estamos nos distribuindo nas representações. 

Hoje, por exemplo, nós tivemos o lançamento, e é uma informação importante, 

Deputado, de um projeto pioneiro chamado Clínicas da Memória, que acredito que seria 

importante também nós enviarmos para o senhor, na possibilidade de também ser feito 

em São Paulo. 

O que é a Clínica da Verdade, nesse sentido da memória? É porque os 

depoimentos que nós estamos ouvindo e vendo, eles também podem “startar”, tanto 

nos depoentes como nos comissionados, procedimentos de depressão, situações de 

vulnerabilidade psicológica, psicossocial. 

Então, nós temos um projeto aprovado, onde todas as sessões que nós vamos ter 

terão um profissional da psicologia. Esse profissional vai nos orientar sobre situações 

que nós inclusive já passamos no estado, porque, por exemplo, nós tivemos o próprio 

caso Natália, que eu relatava em outra oportunidade ao senhor, que foi uma sessão 

extremamente, digamos, tensa, do ponto de vista de tudo que a gente acredita, porque na 

verdade nós estamos lidando com uma violação, como disse o Ministério Público 

Federal, que é imprescritível. 

O desaparecimento do corpo, ou a tortura, seja ela física ou psicológica, deixa 

marcas para o resto da vida das pessoas. Então, os depoimentos precisam ser 

acompanhados de uma estrutura psicológica para que tanto a pessoa, a partir do pedido 

dela, tenha suporte psicológico, porque um relato aqui na comissão pode “startar” um 

processo de vulnerabilidade. 
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Então, dizer da nossa felicidade, mais uma vez, do seu trabalho ímpar no Brasil e 

de nossa total solidariedade a São Paulo, porque nós somos, não só pernambucanos ou 

paulistas, nós somos brasileiros. Para nós é um orgulho imenso estarmos vivendo neste 

momento em que o Brasil é passado a limpo. Que bom que nossa república se torne 

mais democrática. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria dizer, primeiro 

agradecer a presença de todos, Dr. Sérgio. 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo é composta pelos Deputados e 

tem na sua assessoria o Ivan Seixas, Amélia Teles, Renan Chinaglia, Ricardo 

Kobayashi, Taís Barreto, Tatiana Merlino e Vivian Mendes. 

Muito obrigado a todos e a sessão está encerrada. 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aberta mais uma sessão da 

Comissão da Verdade. Octogésima sessão. Segunda-feira, Auditório Teotônio Vilela, 21 

de outubro de 2013, segunda-feira, Auditório Teotônio Vilela. 

Hoje, audiência em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, subgrupo 

13 dos trabalhadores. Esta Mesa é composta por Sebastião Neto, da Coordenação da 

Comissão Nacional da Verdade, do subgrupo de trabalhadores; pelo Paulo Cseh, do 

setor têxtil do grupo dos trabalhadores dos Reprimidos e Punidos de 64 e pelo 

companheiro Sinfrônio de Souza, do setor da construção civil. 

Então, nós vamos dar início ouvindo o Paulo Cseh, setor têxtil, companheiro da 

ANAP, Associação Nacional de Anistiados Políticos e na época pertencia ao PCB e o 

companheiro Sinfrônio, companheiro também da ANAP, do PCB. Então, com a palavra 

o companheiro Paulo Cseh. 

O SR. PAULO CSEH – Quero agradecer o convite que fizeram e cumprimentar 

todos os presentes.  

Eu quero dizer que em 64, eu não era dirigente sindical, não fui cassado. A 

diretoria do Sindicato dos Têxteis foi cassada, toda ela, todos os diretores.  

Em 65, houve eleição no Sindicato dos Têxteis e os companheiros da antiga 

diretoria, como Antonio Chamorro e Antônio Medeiros, não, bom.  

O Homero Medeiros que ajudou na construção da nossa chapa e concorreram 

três chapas. Na época, foram determinadas cores; uma cor azul que era dos 

interventores, uma cor amarela, que era a nossa, que era a terceira chapa e a verde, que 

também era dos interventores da Federação.  
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Na época foi muito difícil a construção da... Para fazermos a chapa, foi muito 

difícil, mas conseguimos, por meio desses nossos companheiros, e registramos a chapa 

no sindicato.  

E sempre sob pressão dos próprios funcionários, na época, na nossa chapa que 

era a amarela, eles botaram uns traços vermelhos, como falou ele lá para mim, que era 

para identificar a chapa.  

Na época, houve umas informações pelos jornais que deveríamos tirar o atestado 

ideológico para concorrer à chapa do sindicato, então foi tirado de todos os 

companheiros da chapa, o atestado ideológico, que foi lá na DRT, Delegacia Regional 

do Trabalho.  

Aí, depois que ganhamos a eleição, que foi no 2º turno, foi dada uma informação 

que havia atestado ideológico falso. Eu, como membro do Partido Comunista, até 

pensei, falei, “será que eles vão... me identificaram com um atestado ideológico?”, mas 

não houve nada, houve aí, o que houve foi uma, uma forma de repressão que os, os 

interventores procuraram pressionar a gente a não tomar posse. Inclusive, convidaram 

advogado para defendê-los, mas a orientação que nós tivemos era para procurar os 

elementos-chaves, os jornalistas que era o Itamarati Martins, do “Última Hora”, 

convidá-lo para a nossa posse, convidar à posse o Delegado do Trabalho, o Delegado do 

Trabalho mandou seu representante e convidamos também as empresas para que dessem 

apoio para a gente, porque a verdade era a seguinte, todos nós tínhamos medo. Nós 

éramos principiantes do movimento sindical, assim como direção. Participamos de 

assembleias e etc., nós como, Executiva é diferente. 

A partir daí, nós convocamos todos os trabalhadores que pudessem comparecer à 

nossa posse e vieram os representantes. Então, houve lá um certo tumulto dos 

interventores que não queriam entregar o poder, aquele negócio, entregar a diretoria, 

mas o representante da Delegacia do Trabalho foi lá e falou: “Não, os homens ganharam 

as eleições, têm que tomar posse”, e tomamos posse naquele dia. 

Após isto, nós continuamos a trabalhar no Sindicato, fomos desligados da 

produção e começamos a fazer movimentos, como um jornalzinho nosso que nós 

tínhamos, “Unitêxtil”, era um jornalzinho que se encontra ainda alguns deles na 

Memória Sindical. E sempre havia esses movimentos por aumento de salários e eu 
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como 1º Secretário, eu tinha minhas ligações com os outros sindicatos para formamos 

uma frente única, para pressionar mais o governo e as empresas para que os aumentos 

de salário fossem de acordo com a inflação. Na época, nós lutávamos por um salário 

mínimo numa média de 100 dólares, nunca conseguimos isso; até 2000 e pouco, quando 

o Presidente era o Fernando Henrique Cardoso, até lá nós não conseguimos.  

Mas a luta sempre continuava nas empresas, fizemos um, uma campanha de 

sindicalização em massa, porque os outros trabalhadores se afastaram do Sindicato, a 

verdade é que eles tinham medo de participar, porque havia sempre vigilância das 

autoridades que podiam pressionar os companheiros.  

Houve um caso do nosso sindicato, de um dos companheiros que foi preso, ele 

pertencia à nossa chapa da diretoria, ele era suplente, o nome dele é Nelson Morales, ele 

ficou tão apavorado depois que foi preso, que nunca mais ele voltou lá no sindicato, 

para dar baixa na carteirinha dele de sindicato, ele mandou a esposa dele lá ir dar baixa, 

que ele ficou realmente apavorado. 

E a repressão nas empresas também. Havia repressões. Era... E a luta nossa na 

época também foi contra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que o trabalhador 

iria perder sua estabilidade de emprego e havia muitos estáveis na época. E nós, junto 

com os demais sindicatos, nós fazíamos propaganda contra o Fundo de Garantia, que 

hoje funciona normalmente, mas na época, nós éramos contra porque os antigos, os 

mais velhos de empresa, iriam perder os seus empregos, muitos deles fizeram acordos, 

que já era possível fazer acordos com a Lei do Fundo de Garantia e se deram mal, 

pegaram o dinheiro, queriam investir em alguma coisa e não deu nada certo, ou para uns 

deu e para outros não deu.  

Houve uma época em que nós estávamos, estava eu e o presidente na... Dando 

plantão, apareceu um agente do DOPS procurando uma associada nossa, o nome dela 

Íris... Iria Molina, Iria Molina. Era uma menina muito ativa no movimento, falou em 

nossas assembleias umas duas, três vezes. E apareceu lá o agente do DOPS procurando 

a Iria Molina. Então eu conversei com o presidente e falei, “Olha, nós temos que avisá-

la. Ela trabalha em tal lugar, na Calux. Aí foi eu e o presidente até a Calux e avisamos a 

menina. E ela procurou dar no pé, entende, porque foi procurada pelo DOPS. 
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Depois, nós, com os movimentos sindicais, nós criamos um Movimento 

Antiarrocho, que foi o MIA, funcionou até 68, quando houve aquela manifestação de 1º 

de maio, que saiu aquela pauleira toda. Aí o MIA esfriou, mas nós continuamos, cada 1º 

de maio... 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Licença, sr. Paulo, só um 

minutinho, preciso interromper. 

O SR. PAULO CSEH – Pois não. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você assume a 

coordenação, Sebastião Neto, assume aqui por favor. Pode falar agora. 

O SR. PAULO CSEH – Certo. E nós, todos os anos, em 1º de maio, nós 

dávamos, fazíamos um movimento sindical no campo do Stiff, na Vila Maria Zélia. Eles 

não estão gravando agora, né? 

(Vozes ao fundo ininteligíveis) 

Está bom, está bom. Eu pensei, o homem tirou a máquina daí.  

(Voz ao fundo ininteligível) 

Está legal. Está legal. É que eu não entendo muito bem dessas manobras, 

entende?  

Então, na Maria Zélia, todos os 1º de maio, nós fazíamos lá a nossa 

manifestação.  

Em 1970, onde houve a maior repressão do movimento sindical praticamente, 

foi preso lá no 1º de maio de 1970, o Olavo Hanssen e vários outros elementos que 

estavam distribuindo os panfletos sobre 1º de maio e alertando os trabalhadores sobre a 

repressão, sobre melhores condições de vida, de trabalho e tudo.  

Olavo Hanssen, como todos sabem, ele foi preso, torturado e morto e para 

despistar, eles jogaram ele no, perto do Museu do Ipiranga, onde foi encontrado seu 

corpo, dizendo que tinha se suicidado, coisa e tal, mas como outros suicídios que 

apareceram e que foi desvendado que a tortura causada pela morte do companheiro e 
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nós, inclusive, constatamos em ata esse acontecimento, não da morte, mas sim da prisão 

e da repressão. Eu acho que no momento... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Podia falar um pouco como vocês conseguiam 

fazer esse 1º de maio. 

O SR. PAULO CSEH – Certo. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Em maio de 68, expulsam Abreu Sodré do 

palanque. Se o senhor quiser falar um pouquinho disso também. 

O SR. PAULO CSEH – É. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Depois o senhor fala pouco, em 69 não teve 

nada, entre aspas, né? Teve o AI-5, lembra? Como é que foi essa caminhada aí de 68. 

Mas fala para a gente de 68.  

O SR. PAULO CSEH – É. O... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Então vamos lá. No 1º de maio de 68, a 

mobilização expulsa Abreu Sodré do palanque, vamos falar um pouquinho disso. 

Depois fala de 70, como foi isso. Primeiro como chegaram em 68? 

O SR. PAULO CSEH – Certo. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Porque sabia que o pessoal do ABC, de Osasco 

ia botar para quebrar. Como é que é essa história, essa situação dentro do MIA? Qual 

que era a ideia? 

O SR. PAULO CSEH – Bom, a ideia do MIA era convocar realmente, porque 

nós tínhamos um programa de reinvindicações junto com, queríamos que o governo 

participasse, o MIA que convocou o governo para comparecer nesse 1º de maio, Abreu 

Sodré, mas já na época, havia lá a greve já de Osasco e a punição de diretores de 

Osasco, o Ibrahim, José Ibrahim e outros.  

Então havia uma certa revolta dos trabalhadores e das próprias associações 

sindicais que, esse 1º de maio era ser pactuado com o governo federal, com esse 

governo de repressão.  
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E houve... Quando se instalou o palanque, ficou acertado com o governador que 

primeiro nós íamos cantar o Hino Nacional e iriamos, alguns iriam usar a palavra, mas 

houve assim uma reviravolta; o governador apareceu em primeiro lugar, sem aviso 

prévio nenhum e já tomou lá o microfone e começou a falar. E aí quando houve a 

revolta do povo que estava lá na frente e atiraram pedra, acertou realmente uma pedra 

na cabeça do Abreu Sodré e eu estava no palanque, eu, meu companheiro Écio, Joaquim 

dos Santos Andrade, que era dos Metalúrgicos e outros dos Bancários, Sindicato dos 

Bancários e aí eu, com esse apedrejamento, nós saímos de fora, aí o pessoal botou fogo 

no palanque. Botaram fogo no palanque e até na época, eu fiquei conhecendo Alcino 

Buono, que ele estava também observando tudo.  

E nós tínhamos convidado também artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso 

para que fizessem uma apresentação para nós lá, mas eles se recusaram. Tanto o Gil, 

quanto o Caetano Veloso se recusou a participar desse 1º de maio. E.. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Se recusou por causa da presença do governador? 

O SR. PAULO CSEH – Eu creio que sim. Não pelo movimento sindical, mas 

sim pela presença do governador, que eles não estiveram de acordo.  

Aí após isso, veio o Ato Institucional nº 1, nº 2, nº 3 e foi até o Ato 5. Aí o nosso 

movimento sindical, o MIA por exemplo, desapareceu, mas a gente entrava em contato 

com dirigentes sindicais, mas a representação como MIA já era. E nós reuníamos no 

sindicato, lá na praça do Stiff, lá na Vila Maria Zélia, todos os 1º de maio, mas com 

poucas pessoas, eram mais umas partidas de futebol, entende, que e depois falávamos 

sobre o que representava o 1º de maio para os trabalhadores. A morte lá dos 

trabalhadores dos Estados Unidos que foram assassinados na época. 

E em 70, quando Olavo Hanssen participou lá da distribuição de panfletos, já se 

falava assim a OB está por aí, Operação Bandeirante, e naturalmente chegou ao nosso 

conhecimento que havia, estavam pedindo as carteirinhas nas portarias, que havia uma 

entrada aqui e outra pela Maria Zélia. Aí acontece que, quando houve a prisão do Olavo, 

Olavo Hanssen, nós praticamente ficamos arrasados com isso.  

Aí o movimento sindical continuou com seus programas de reivindicações e 

nós... E eu fui preso em 1973. Eu tinha terminado o meu plantão, que era mais ou 
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menos umas nove horas da noite, e fui a um restaurante comer uma pizza. Na saída, me 

prenderam, mostraram a carteira do DOPS, me encapuzaram e me meteram dentro de 

uma van.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – Veraneio. 

O SR. PAULO CSEH – Veraneio, isso. E daí, eles deram volta, volta, volta, até 

que me levaram no DOPS.  

Aí, me levaram numa gaiolinha lá que era só eu. Era uma, uma privadinha e um 

lugar para dormir. Me trancaram lá por 11 dias, seguidos, não falaram comigo durante 

11 dias. Eu encapuzado, quando estava dirigindo para lá, tinha um degrau lá, eu quase 

caí. O cara lá para fazer gozação falou “Você não está enxergando o degrau, não?”, eu 

encapuzado como é que iria enxergar o degrau? Não enxergava coisa nenhuma.  

Então fiquei 11 dias sem comunicação nenhuma. O meu pessoal em casa estava 

todo desesperado, que foram, minha esposa foi procurar o Dr. Bandeira de Mello. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Iberê. 

O SR. PAULO CSEH – Iberê Bandeira de Mello e o Iberê falou assim, falou 

para minha esposa, que ela foi uma lutadora tremenda, a minha esposa, porque ela se 

empenhou na luta para ver se me tirava de lá. Ver se pelo menos entrava em contato 

comigo, fazia já 20 dias praticamente que a gente não tinha, que ela não tinha 

comunicação nenhuma, não sabia como eu estava. 

 Ela foi no DOPS, disseram que eu não estava lá. Aí ela foi procurar o Dom 

Paulo Evaristo Arns e o Dom Paulo reconfortou a minha esposa, foi um excelente 

homem aqui no... 

Aí, depois de 25 dias, mais ou menos, eles me deram autorização para falar com 

a família. Aí, eu falei com minha esposa, aí ela ficou mais sossegada. Mas o reflexo 

daquela repressão, de tudo aquilo persiste até hoje na minha casa. Meu filho, que na 

época ele tinha 10 anos de idade, já começou sofrer de depressão, por que fizeram isso 

com meu pai? E até hoje, hoje ele está com 50 anos, ele está com uma depressão 

terrível. Minha esposa não, minha esposa lutou, era forte, forte, apesar que depois, meu 

filho, com o trabalho, ele esqueceu um pouco da coisa. Mas hoje, depois de perder 
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emprego com essa recessão de falta de emprego, nós estamos atravessando uma fase 

difícil em casa. Meu filho com 53 anos está sofrendo de depressão, o nome dele é Paulo 

Cseh Filho, minha esposa, dona Nair Figueira Cseh, foram muito lutadores, lutaram 

para ver se conseguiam me libertar. 

Obrigado. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Paulo, que tipo de questão, que tipo de pressão, 

que tipo de pergunta, o que eles queriam saber lá no DOPS? Você ficou só no DOPS? 

Só no DOPS por que, ou sobre alguma cadeia mais. 

O SR. PAULO CSEH – Sim. No DOPS, eles queriam saber quem eram os 

homens que eram do Partido Comunista. Então, eles faziam perguntas. “Você conhece 

Antonio Chamorro?”. Eu falei, Antonio Chamorro era o que fazia o movimento sindical 

na época de 64, quem não conhecia? “Você conheceu o Homero Medeiros?”. Conheci. 

Era também diretor do sindicato, todos esses diretores a gente conhece.  

Isso eles iam anotando e no julgamento, eles condenaram também esses homens, 

por que isso? Só porque eles me perguntaram se eu conhecia? No julgamento, eles me 

condenaram a 2 anos e 6 meses e cassaram meus direitos políticos por 5 anos, aí, com o 

recurso, diminuíram para um ano e meio e devolveram meus direitos políticos, que era 

um direito político que não existia praticamente, né? Aí, eu cumpri de pena um ano e 

meio, praticamente um ano e meio, com a prisão no DOPS e no Hipódromo, eu fiquei 

mais de um ano lá no Hipódromo. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas aí foi uma repressão, há uma célula dos 

têxteis, dos trabalhadores, quem que eram os envolvidos aí? Os que foram condenados 

junto com você? 

O SR. PAULO CSEH – Ah, comigo foi condenado um companheiro que 

faleceu, Antônio Cavalcante de Lima e o Écio Rossetto. Eu não falei nada desses 

companheiros, não denunciei, entende? Eles naturalmente queriam, como havia 

mudança do governo, iria sair o Garrastazu, ia entrar o outro, como é que era o nome 

dele? 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Geisel. 
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O SR. PAULO CSEH – O Geisel. Eles queriam fazer uma limpeza no 

sindicato. Então, o Écio Rossetto foi preso e o Antônio Cavalcante de Lima. O Antônio 

Cavalcante de Lima é que foi pego com um documento, com um doutor, que agora não 

me falha, Zaid ou... Não lembro o nome do doutor, que ele tinha ido para a União 

Soviética e estava lá que ele tinha que dar um dinheiro para não sei quem e tal. E 

perguntaram, e estava somente Antônio Cavalcante. Aí eles me mostraram esse bilhete 

para mim, eu falei assim, olha esse bilhete não é do meu colega, do meu companheiro 

de diretoria. Meu companheiro de diretoria é Antônio Cavalcante de Lima e aqui está só 

Antônio Cavalcante, pode ser outro, não sei quem é. Aí prenderam o Cavalcante e 

puseram ele de frente comigo. Aí não teve jeito. Estamos aí os dois. E o Antônio 

Cavalcante, na primeira audiência, ele foi absolvido. Aí depois, devido a esse 

documento, desse doutor aí, foi feito um novo processo, aí ele foi condenado também a 

um ano e meio de cadeia. 

É isso aí. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Paulo, a questão é: primeiro, você dentro do 

sindicato em 65, tinha uma certa dificuldade em tomar posse, faz uma ação lá, um teatro 

com sindicalização, era bom você falar disso também do teatro, também inclusive da 

ação armada que teve lá no teatro, se puder falar. A gente continua com as questões. 

O SR. PAULO CSEH – Certo. Mais ou menos assim, no ano de 1969 ou 70, 

que já eram implantados os atos institucionais, nós lá no sindicato resolvemos, 

convidamos o Plínio Marcos a passar uma peça no nosso sindicato, que nós tínhamos 

um auditório, e ele aceitou.  

Então, na época que eles foram para lá, ele levou o Tony Ramos, o Jonas Bloch, 

Vicente Acedo, o Bolão, é... e a Teresa... Valderez de Barros, Valderez de Barros que 

foi intérprete também junto com Tony Ramos. E o sindicato fazia as promoções, era na 

época, R$2,00, eles pagavam R$2,00 só pelo custo da aparelhagem, do negócio que 

eles, e enchia lá o nosso, encheu o nosso auditório. E ficamos lá mais de seis meses. O 

Tony Ramos, depois de três meses, mais ou menos, ele saiu para trabalhar em outro 

lugar e quem entrou foi um outro companheiro do teatro, que não me lembro o nome 

dele agora. 
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E na época, em 1969 ou 70 ou 71, é um negócio assim, eu tenho até o recorte do 

jornal que um dia vou trazer também para vocês aí, para vocês verem. Houve um, num 

domingo, um dos VPR, não sei, um, como é que digo, uma organização armada que 

invadiu lá o nosso sindicato e fizeram uma panfletagem. Eles estavam todos armados, 

fizeram uma panfletagem e fizeram um pequeno discurso contra a ditadura, contra a 

repressão, mas nós não comentamos nada, isso aqui, com ninguém, nem saiu no jornal, 

se eu não me engano, então ficou praticamente abafado, ninguém denunciou esse 

negócio. É isso. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Nem chamou a polícia evidentemente. 

O SR. PAULO CSEH – Nem chamou a polícia e nem chamamos a polícia 

também, evidentemente. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas o senhor acha que foi uma coisa boa contra 

a ditadura o que eles fizeram lá naquele local? O que você acha? 

O SR. PAULO CSEH – Olha, como na época já houve uma invasão numa rádio 

que o, como é que era o nome, não, não era Marighella, o jornalista lá que falava pelo 

rádio lá, como é que era? 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Júlio? Hélio Arruda? Que era progressista? 

O SR. PAULO CSEH – Não, não. Invadiram uma estação de rádio e fizeram o 

cidadão ler um documento, um manifesto contra a ditadura e tal. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Então, foi o Marighella.  

O SR. PAULO CSEH – É ele fez isso. Mas foi lá, o nome do jornalista que não 

me lembro. Então, é isso aí. Eu acho que tudo é válido quando se luta contra uma 

ditadura, esperamos que nunca mais tenhamos que lutar contra uma ditadura, mas 

sempre que houver uma ditadura nós temos que ter a disposição de lutar contra a 

repressão e por uma democracia plena. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Paulo, vamos fazer o seguinte, talvez o Sinfrônio 

falando lhe dê alguma outra lembrança, se você quiser, você fala mais. 

O SR. PAULO CSEH – Falou. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – É, Sinfrônio de Souza Nunes você podia, 

Sinfrônio, falar um pouco para a gente do que... Porque o objetivo do grupo, da 

Comissão da Verdade, é levantar os mecanismos de repressão contra os trabalhadores, 

não só os sindicalistas, mas o trabalhador do bairro, como é que eles controlavam a vida 

etc. e tal. Então, o que você souber mais sobre qualquer maneira de repressão; vigilância 

no sindicato, intervenção no sindicato, prisão, controle da vida diária, limitação ao 

trabalho. Paulo, por exemplo, ele sai do sindicato, embora tendo cumprido pena, ele não 

pode voltar, não consegue voltar ao sindicato como dirigente sindical, entende? Então, 

como que é isso, você que é pré-64 e que já, pelo que parece, teve problemas já em 64. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES– É, eu fui cassado, a diretoria foi 

cassada e o interventor.  

Teve o golpe no dia 31 de março de 1964, no 1º de abril eu fui ao sindicato, 

quando me aproximei tinha mais de uma meia dúzia de guardas civis na porta do 

sindicato. Eu não fui até lá.  

Depois de 20 dias que eu voltei lá para receber o meu pagamento; recebi... A 

data das eleições no sindicato era de agosto, de agosto encerrava um ano letivo da 

diretoria e dali em diante, que contava o outro ano seguinte. Então, nós fomos cassados 

em março. Eu tinha direito nas férias, pedido de férias de agosto a março e do 13º 

salário, que nós... Foi uma luta vitoriosa dos trabalhadores aquela conquista em 62, do 

13º salário. 

Eu fui lá, recebi só o pagamento, o interventor me disse que tinha ordem do 

interventor da Delegacia Regional do Trabalho, que era o... agora mesmo eu estava 

lembrando... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Da DRT ou interventor?  

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Da DRT, o interventor da DRT. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – E quem era? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Damiano Gullo, lembrei, Damiano 

Gullo. Foi destituído o Delegado Regional do Trabalho, nomeado pelo Presidente João 
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Goulart e o interventor foi Damiano Gullo. Baixou ordem para não pagar nem férias, 

nem 13º salário para os ex-diretores. Eu não recebi... só o pagamento. 

Não demorou muito tempo, a diretoria convocou uma assembleia para nos 

destituir do quadro de associados. A assembleia não ratificou o pedido deles. Eles então, 

a diretoria tomou, os interventores por conta deles, então nos destituíram do quadro de 

associados do sindicato. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Senhor Sinfrônio, permite, qual era a acusação 

para tirar vocês do quadro de associados? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Que era... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A justificativa deles. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Que seria... no dia que o 

interventor foi ser testemunha de acusação na 2ª Auditoria de Guerra, uma ele deu 

risada e falou que nós estávamos querendo entregar o Brasil para Cuba, uma coisa 

absurda, uma ilha daquela ganhar o Brasil, olha, foi isso aí.  

E o outro prejuízo que eu tive era que eu tinha estabilidade na firma que 

trabalhava, como diretor de sindicato, perdi tudo e nem consegui mais emprego em 

nenhum lugar, como a minha categoria, a minha profissão era pintor de residência, eu 

fiquei trabalhando um dia sim, outro não, quando conseguia serviço com... Era chamado 

de “biscateiro”, quem conseguia serviço e não era firma... E às vezes, ia indo bem, de 

repente era dispensado e se tornava muito difícil para tornar a conseguir um outro lugar 

para trabalhar, mesmo assim uma semana sim, uma semana não.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – Falo aqui? Falo nesse? Então, vamos lá, 

Sinfrônio, vamos retomar um pouquinho. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Sim. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você estava no sindicato desde quando? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Desde mil novecentos e... Como 

associado, desde 1954; como diretor, desde 1956. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Então, você teve duas ou três eleições até chegar 

64? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Exatamente. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – 56 a 59 , de 59 a 62, acabando o terceiro 

mandato, certo? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Certo.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – Tem a intervenção. Você disse quando, você 

voltou ao sindicato que dia depois do Golpe? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Só voltei... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, na primeira vez que você falou lá, no dia 

31, dia 1º de abril, dia 2? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Dia vinte... Não me lembro bem a 

data. Foi antes do dia 30 de abril, se não me engano dia 22 de abril, foi por aí, que eu 

voltei. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quando voltou no sindicato já tinha guarda civil 

lá vigiando. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – No dia 31, no dia 1º de abril tinha, 

a porta do sindicato estava tomada de guarda civil. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ou seja, foi imediatamente. Houve o golpe, já 

houve uma espécie de ocupação do sindicato. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Exatamente, exatamente. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quem abriu o sindicato? Funcionários? Quem 

que estava lá dentro? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Os funcio... não, os funcionários 

ficaram. Nenhum, nenhum, não, só um dos diretores, que era o Benedito de Souza, e o 

Benedito de Souza, vejam bem, era um cidadão que estava começando a favela atrás da 

empresa de ônibus do João... 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Fala a região. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Na saída da Anchieta, daquela 

empresa lá. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Savério...? 

O SR. – Não. São João Clímaco. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – São João Clímaco. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – São João Clímaco. O Benedito de 

Souza foi um dos que começou a favela do São João Clímaco, atrás da garagem da 

empresa de ônibus e os companheiros do PCB acharam que era ridículo um cidadão 

com três filhos e tendo a profissão de motorista, não ter lugar para ficar. Aí o partido 

conseguiu, através do Artigas que era o arquiteto em São Paulo, era ligado a gente, para 

arrumar uma firma para registrar ele como pedreiro e ele se associar ao sindicato. 

Foi e a gente incluiu na próxima eleição que teve, em 58, ele entrou como 2º 

secretário e passou a acompanhar os processos na Justiça do Trabalho e em pouco 

tempo a gente notou que ele estava, tinha uns rompantes meio estranhos. Não demorou, 

ele, tudo que se passava nas reuniões do sindicato, ele levava o que se tinha traçado para 

o DOPS. Isso digo, vejam bem, esse senhor, Benedito de Souza, conseguiu emprego na 

Justiça do Trabalho, ficou lá no sindicato, que quando houve a eleição para eleger a 

diretoria, ele foi, ocupou o cargo de 2º tesoureiro. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas isso você está falando antes do golpe ou 

depois do golpe? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – É, depois do golpe. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Tá. Então vamos lá. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Ele entrou... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ele, não porque é importante, Sinfrônio, você 

dizer... 
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O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Ele era no quadro de diretores com 

a gente. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Antes com vocês. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Certo. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Por que você está tentando dizer, me parece, 

quem que ficou no sindicato. Ele ficou no sindicato? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Ele ficou no sindicato. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Então, vamos retomar isso, os interventores, mas 

ele fazia parte da equipe de intervenção ou não? Você não sabe? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Não, ele ficou como motorista. 

Ficou como motorista, funcionário da Justiça do Trabalho e motorista no sindicato. 

Quando veio a eleição, que os interventores incluíram ele como 2º secretário e ele... 

Continuando com o cargo na Justiça do Trabalho. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quer dizer, os interventores fizeram a eleição e 

nessa eleição, ele virou 2º secretário no sindicato? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – O 2º, não desculpe, o 2º 

tesoureiro; 2º secretário na nossa gestão. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Quando veio o golpe, nós fomos 

todos expulsos do sindicato. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Certo. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – E ele ficou como motorista dos 

interventores. Quando teve a eleição para ratificar os interventores, passaram a ser 

eleitos pelo voto da categoria, ele foi incluído como 2º tesoureiro e ficou no sindicato lá 

até a abertura política, que foi em 85, não é? 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É, mais ou menos. 
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O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Por aí. Quando eu fui preso, eles 

leram... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O senhor foi preso quando? Você foi preso 

quando mais ou menos? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Em seguida, em maio de 64. Mas 

eu fiquei pouco tempo lá. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas você é preso como? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Eu não fui condenado. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quem é que prende você? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Foram me buscar em casa. Eu 

morava... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Que tipo de polícia? Civil, militar? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – O DOPS... É... civil, civil. Eu 

lembro do DOPS, eu estava pintando, estava indo com um pintor perto de casa, perto da 

Igreja da Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros. Eu acabei de chegar, morava num 

cortiço, numa rua, naquele tempo chamada Rua J, que hoje ela tem o nome de 

Reverendo Israel Ferreira, na Vila Medeiros, aquela rua. Quando eu entrei no cortiço, 

eles chegaram na porta lá onde eu morava e me levaram. Mas eu fiquei poucos dias lá. 

E depois... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sim, mas quando prendem você, falam o quê? 

Você foi preso por quê? O que que eles falam? O que que perguntam? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – É, as perguntas, é... Me 

perguntaram se eu conhecia, porque o sindicato tinha feito uma propaganda para Oscar 

Niemeyer. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Tinha feito o que para o Oscar? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Não; por que que o sindicato tinha 

prestado homenagem ao Oscar Niemeyer e eu disse que se fez a homenagem a Oscar 
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Niemeyer por ser um arquiteto reconhecido no mundo inteiro e foi o arquiteto que fez 

Brasília. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas perguntaram alguma coisa do sindicato, do 

Partido Comunista dentro do sindicato? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Sim, sim.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – Fala um pouco mais disso para a gente. O que 

eles queriam saber? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – É, me perguntaram se eu era 

comunista, eu neguei, neguei. Então, foram adiante, como é que eu tinha, fazia 

campanha contra a bomba atômica, que foi aquele movimento que teve no Brasil na 

década de... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Cinquenta. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Cinquenta e o efeito está aí, é 

câncer espalhando que a medicina está encontrando dificuldade para combater isso aí. 

Deixa eu ver mais o que que eu tenho... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Então, uma pergunta, você tem ideia, Sinfrônio, 

se as informações do Benedito de Souza foram usadas e como foram usadas contra 

vocês? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Da nossa atuação no sindicato. 

Tudo que se passava no sindicato estava naquele relatório lá, muita papelada lá, um 

atrás do outro assim, tudo descrevendo tudo que se passava no sindicato, as reuniões 

que se fazia, os movimentos, por que que nós íamos para o interior criar o sindicato dos 

camponeses, por que que a gente recebia os camponeses, quando vinham para São 

Paulo, iam dormir no sindicato, que nós não tínhamos nada que ver com o movimento 

do campo, que os trabalhadores do campo é que tinham que saber se era conveniente 

para eles terem sindicato ou acreditarem na convivência deles com os senhores lá das 

fazendas.  

E uma grande... Nós temos aí a satisfação que inclusive a luta pelo Fundo de 

Garantia, no início, o companheiro falou a gente teve posição contra, mas no 4º 
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Congresso Sindical que teve em Belo Horizonte, foi aprovado; o 4º Congresso foi, se 

não me engano, em novembro de 63 e logo, aquilo foi uma das coisas que buliu muito 

com eles essa questão dos trabalhadores ter o, os empregadores terem que depositar o 

Fundo... a estabilidade do trabalhador, porque muitas firmas, quando o trabalhador é, 

completava os 65 anos ou 36 anos de contribuição, que se aposentava, o patrão driblava, 

mandava ele requerer a aposentadoria no INPS e a estabilidade... eles... ficava de fora, 

nem tocava. Por isso, aqueles movimentos sindicais na década de 58, assim, aqueles 

movimentos para que a estabilidade do trabalhador fosse depositada num banco, 

inclusive, havia, houve a ideia de criar um banco só para recolher a estabilidade dos 

trabalhadores. 

Logo que teve o golpe, aquele congresso realizado em Belo Horizonte foi 

anulado por eles e eles fizeram um outro congresso, se não me falha a memória, mas 

isso está gravado por aí, em algum livro na Delegacia Regional do Trabalho, eles sabem 

disso aí. 

Eles fizeram um congresso deles e a tese, as teses que foram discutidas naquele 

congresso foram exatamente as teses que tinham sido aprovadas no 4º Congresso em 63, 

que eu não me, como eu disse não me lembro bem a data 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É Congresso da CNTI? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Mas deixa eu continuar aqui... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É Congresso da CNTI? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Sim, sim, congresso dos 

trabalhadores, sim, da CNTI, dos trabalhadores e aí, e eles ainda então, o golpe não, era 

para não serem cumpridas aquelas teses do 4º Congresso em Belo Horizonte.  

A gente tinha sim informação que o Roberto Campos, que era o grande 

economista que, lá mineiro, nascido em Mato Grosso, mostrou para eles que era 

importante o Fundo de Garantia, o Fundo de Garantia para eles terem dinheiro porque, 

para lançar aquele plano lá do BNH que teve como, opa, eu meu esqueço, não me 

lembro, como é que chamava aquela senhora do...? 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Sandra Cavalcanti. 
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O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – A Sandra Cavalcanti, exatamente. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Apesar de ser velho, lembra as coisas hein? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – É isso mesmo. É isso mesmo. A 

Sandra Cavalcanti que lançou o plano do BNH que todos os trabalhadores iam ter casa e 

tal e tudo aquilo e o Fundo de Garantia, o Fundo de Garantia, não na ideia nossa, mas na 

ideia deles, do Castelo Branco e do Roberto Campos era muito importante para eles, e 

realmente fizeram uma propaganda tremenda e eu cheguei, calhou de eu trabalhar com 

um empreiteiro, um “biscateiro” de pintura, fui fazer um serviço, aqui na Alameda 

Casa... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Casa Branca. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Casa Branca, não me lembro agora 

o número. Ainda ali, eu escutei uma conversa de um inspetor da Guarda Civil, não tinha 

onde morar e tal e eu, o cidadão lá da casa disse, você tem tudo agora, o Fundo de 

Garantia que, você pode entrar, você se inscreve lá, a gente registra você como 

trabalhador e você se inscreve e você então requere uma casa para você morar. E, dito 

assim, uma coisa muito rápida assim e no momento, às vezes me falha assim as... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Deixa eu perguntar. Ô, Sinfrônio, quem é um 

personagem chamado João Louzada? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – João Louzada foi o companheiro 

que.. extraordinário. João Louzada foi ex-tecelão, trabalhou como tecelão e por lutar em 

defesa dos trabalhadores, ele ficou sem conseguir emprego em nenhuma empresa. 

Como o pai dele era pedreiro, aí ele foi trabalhar de pedreiro com o pai, logo aprendeu; 

um sujeito extraordinário. Deixou de ser, sabia, no tempo da guerra, ele ganhou prêmio, 

é que me esqueço assim, ele recebeu prêmio por fazer o tecido que era a farda do 

Exército que estava lá na frente de guerra. Aí ele se desenvolveu a capacidade que ele 

tinha de organizar os trabalhadores e ele foi que fez os movimentos na Construção Civil 

de 64 a 66 e, embora ele tendo sido preso muitas vezes, ele conseguiu, para ele não 

precisou de atestado de ideologia porque todo mundo sabia que ele era comunista. Mas 

ele entrou como 1º secretário de uma chapa de unidade e eu fui colocado no, como 2º, 

porque eu não sei escrever, a minha leitura, ler eu leio, leio jornal, mas escrever, eu não 
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tenho redação nenhuma para escrever. Então, eu entrei, mas porque eu não estava 

incluído no atestado de ideologia, por isso que eu entrei, fiquei sindicato naquela chapa 

de unidade, aí eu me envolvi muito com o trabalho, que quando eu entrei no sindicato, o 

sindicato nem podia pagar os funcionários.  

Quando nos cassaram, o sindicato tinha 400 mil cruzeiros em caixa, porque a 

gente fez o trabalho lá, porque o sindicato tinha, arrecadava o dia do Imposto Sindical, 

recolhia o Imposto Sindical, mas as empresas sonegavam e todos que, aqueles que eram 

de cobrar o Imposto Sindical era policial e eles saiam, não sei o que acontecia, que eles 

iam cobrar o Imposto Sindical e não traziam nada. O sindicato estava sempre devendo. 

Quando nós saímos, deixamos um fundo de dinheiro lá para os interventores 

setorizados. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É, eu não entendi, o Louzada foi diretor de vocês 

em 64 ou depois de 64? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Não, foi cassado com nós em 64...  

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ele foi cassado no mesmo momento. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Ele foi de 56, de 56 a 64 e foi... 

O SR. PAULO CSEH – Inclusive ele foi vereador. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Foi vereador, foi eleito vereador 

em... junto com Juscelino, na eleição de Juscelino Kubitschek em 55, 55 na eleição de 

Juscelino Kubitschek, que ele conseguiu se eleger só porque ele conseguiu, num acordo 

que teve entre o PS... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O Adhemar? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – O Adhemar de Barros era 

Partido... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Progressista, PS... 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Partido Social Progressista. O 

Partido Social Progressista fez uma aliança com o PTB, nessa daí o PTB tinha direito a 

um certo número de... 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – De vagas. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – De vagas e ele entrou nessa vaga 

do PTB, mas o Partido foi inteligente, registrou ele na chapa do Adhemar, no Partido 

Progressista do Adhemar de Barros, mas mesmo assim, ele sendo eleito ficou seis meses 

sem tomar posse, é que houve muitos movimentos de abaixo-assinado dos 

trabalhadores, enviando para a Justiça Eleitoral, é que deram posse para ele. 

Na segunda eleição, ele não conseguiu se eleger, ficou como 1º suplente. Até 

houve um caso aí de uma grosseria que ele ficou como 1º suplente do PTB e o Milton 

Campos, acho que é Milton Campos, bancário, se elegeu vereador. E o Partido fez um 

movimento que teve uma eleição em Santo André para prefeito e o Partido fez um 

movimento para o Benedito Matarazzo. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, o Armando Mazzo. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Não, o Armando Mazzo tinha 

sido, foi deputado em 45 e foi cassado, naquela ocasião foi... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Benedito, o senhor falou. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Benedito Matarazzo foi o 

candidato do PTB. Ele era deputado estadual em São Paulo e foi... candidatou a prefeito 

de Santo André. O Partido fez um grande movimento para que o Benedito Matarazzo se 

elegesse, porque ele, deixando a Assembleia Legislativa, o Milton Campos, que era o 1º 

suplente de deputado assumia e ficava a vaga do 1º suplente de vereador a assumir na 

Câmara dos Vereadores.  

O Milton Campos, o Benedito Matarazzo foi eleito, ficou a vaga do 1º suplente 

de deputado, que era o Milton Campos, dos Bancários, e ele renunciou, não quis 

assumir a vaga de deputado. E o que nós achamos que foi uma traição que ele fez como 

operário, que ele era bancário, e o Louzada, sendo trabalhador da construção civil, era o 

1º suplente de vereador. Ele assumindo de deputado, ficava a vaga na Câmara de 

Vereadores, o João Louzada assumia; como ele não assumiu para deputado, não ficou a 

vaga do João Louzada assumir a prefeitura, a prefeitura não, a Câmara de Vereadores, 

desculpe. 
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É isso, me passa assim é. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É, Sinfrônio fala, você falou que trabalhou de 

“biscateiro”, é como que é a vida de um dirigente sindical cassado durante a ditadura 

militar? Fala um pouco com a gente, com a família, coisa assim. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Foi terrível porque a gente ficava 

sem trabalho, ficava sem trabalho e se você não trabalha, quem vive do trabalho? Não 

recebe, para passar necessidade. A coisa não tem, não foi das piores, porque minha 

senhora também trabalhava de tecelã, ela era, ininteligível que é quem retorce o fio para 

ir para o tear, então ela ficou trabalhando um tempo numa empresa, outro em outra, é 

que a gente foi se controlando, aí até que veio a abertura política. Foi triste. 

Perdi, eu tinha estabilidade como diretor de sindicato, perdi o processo na 

Justiça, porque a firma que eu trabalhava mudou de nome e de endereço, eu perdi todo o 

processo que eu tinha. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Qual era a firma? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Era Pinturas Ypiranga, mas os 

dois irmãos se desentenderam, brigaram lá de araque; a Pinturas Ypiranga ficou com um 

e o outro foi para uma outra firma, rapaz... rapaz... no momento me esqueço o nome, 

esqueço o nome da firma. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você diz que o cara da DRT, o Cury ordenou não 

pagar quando, lá em 64, nem o 13º.... 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – E nem as férias. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – E nem as férias, mas aí você, você para de 

receber também a liberação do sindicato. Aí você tenta voltar à firma, o que acontece? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Acontece que quando eu voltei à 

firma, a firma tinha mudado de nome e a Justiça deu que aquela firma, a nova firma não 

tinha relação nenhuma comigo, eu era empregado de uma firma que deixou de existir 

depois de 64, portanto, eu não tinha onde reclamar. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Paulo. 
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O SR. PAULO CSEH – Olha, eu lembrei aí de umas passagens que, durante a 

ditadura com, tiveram lá os ministros Delfim Netto, o Bresser. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O Bresser é mais recente. 

O SR. PAULO CSEH – Não, o Bresser e etc., até o Collor, que também é mais 

recente. Mas o Collor cassou o... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O Collor roubou dinheiro da poupança. 

O SR. PAULO CSEH – Da poupança. A poupança dos trabalhadores. O Delfim 

Netto falou, durante a sua campanha, que para distribuir, o Brasil estava crescendo a 

10% o ano, e o bolo tinha que crescer. Ele não podia dar um salário melhor para o 

trabalhador, enquanto o bolo não crescia. O bolo cresceu e não se distribuiu nada para 

ninguém, falou que depois iria se distribuir. 

Um fato interessante, isso conta da própria história aí, das passagens da ditadura, 

dos que estiveram no governo, o primeiro dito popular que o Governo lançou foi, 

“Encontramos o país na beira do precipício.”. Passados os quatro anos, ele lançou uma 

nova... “Demos um passo à frente”. Se nós estávamos na beira do precipício e damos 

um passo à frente... A outra propaganda seguinte foi, “Ninguém segura mais esse país”. 

Então, demos um passo à frente, ninguém segura mais esse país. 

Aí depois surgiu, no meio político, ou do próprio governo, “Ame-o ou deixe-o”, 

“Brasil: Ame-o ou deixe-o”. Então, o último que sair apaga a luz.  

Então é um tipo de piada que isso aí, mas dentro de uma verdade, numa 

passagem histórica, que foi tudo isso aí, eles fizeram nas suas leis, nas suas 

propagandas. É isso aí. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Paulo, fala um pouco da vida de, que você foi 

preso, ficou um ano e meio preso e como é que sua vida seguiu em termos de trabalho, 

sustentação, de atividade política até vir a abertura. 

O SR. PAULO CSEH – Certo, eu saí, eu sai da, cumpri a pena de um ano e 

meio e sai em 74. Eu fui, voltei lá para o meu serviço, trabalhava no Matarazzo, 

Matarazzo, Belenzinho, que hoje lá é um... é um tem prédio de tudo quanto é lado, 

menos fábrica. 
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Na época, tinham, tinham mais ou menos uns 3500 trabalhadores naquela 

fábrica, naquele setor. E eu voltei lá para ter minhas atividades, eles me dispensaram. 

Disseram que devido à minha prisão, não haveria possibilidade de eu continuar 

trabalhando. Aí fizeram minha indenização e eu fiquei desempregado, tive sorte que 

minha filha estava dando aula, se formou professora e ela que manteve a casa 

praticamente um bom período. Eu tentei entrar em outras empresas, encontrei muita 

dificuldade. 

Até que um amigo do meu irmão me arrumou como guarda-noturno numa casa, 

trabalhei de segurança numa casa até 84. Aí em 84, saiu nossa anistia, a minha, a do 

Sinfrônio e do Écio, e eu entrei com o pedido de indenização lá do, dos nossos direitos. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Da Comissão de Anistia. 

O SR. PAULO CSEH – Isso, na Comissão de Anistia. E eu fui indenizado, 

aliás, na época, quem pagava as nossas indenizações era o INSS, depois da Lei 2010, aí 

como é que foi, em 2002, ou 2001? Em 2001, nós começamos a receber pelo Ministério 

do Planejamento como indenização e é isso aí. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A Matarazzo, quando lhe dispensa, ela estava 

pagando o seu salário quando você estava preso ou não? Não fala isso aqui. 

O SR. PAULO CSEH – Não, não, não. Quando eu estava preso, a Matarazzo 

não pagava nada. O que eu acabei de falar que minha filha, que era professora e é 

professora até hoje, que ela que manteve a casa praticamente, entende? Não recebi. 

Agora, houve solidariedade de companheiros, do sindicato, houve solidariedade. Eles 

não deixaram faltar nada para mim, inclusive para minha família e pagou os advogados 

para que cuidassem do processo. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quem que é seu advogado, Paulo? O Iberê? 

O SR. PAULO CSEH – Iberê Bandeira de Mello. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mais algum, você lembra? 

O SR. PAULO CSEH – É, tinha lá o auxiliar dele que trabalhava junto com ele. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Era o Belisário será? 
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O SR. PAULO CSEH – Eu não sei, era um jovem na época. Ele que me 

defendeu lá no julgamento. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quem foi o advogado seu, Sinfrônio, você teve 

advogado em algum momento? 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Foi o Doutor Juarez Alencar e 

Doutor Pedro ininteligível, que eram ex-advogados do sindicato, foram afastados pelos 

interventores, mas foi quem nos defendeu na 2ª Auditoria de Guerra aí, na avenida 

Brigadeiro Luiz Antônio.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – Olha, no dia, no sábado, sábado é 30 de 

novembro? Acho que é, Dia da Consciência Negra, não é? Vinte, desculpe. É um 

sábado ou uma quarta-feira? Não sei. Trinta é sábado, vê para mim, porque vai ter 

inauguração da Auditoria.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – É porque eu vou viajar no sábado, por isso que 

eu sei.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – Vê se 30 é sábado, é? 

A SRA. – Não. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Trinta fica sábado. 

A SRA. – Dia 29 que é segunda. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – De novembro. 

A SRA. – De novembro. 

O SR.– Vinte é quarta-feira. Dia 27 é a outra quarta-feira, 28 quinta, 29 sexta, 

dia 30 é sábado. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Então, no 30 de novembro, às 17h para vocês 

aqui estão convidados, 30 de novembro, vai ter a retomada do prédio lá da Brigadeiro. 

É, um ato, é um convite. 

O SR. PAULO CSEH – Da Auditoria? 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Vocês passaram por lá, acho que tem que 

prestigiar, dia 30 de novembro. Vão retomar o prédio lá, está bem. É a auditoria, agora 

vai ser o Memorial do Direito. Vai ser em memória dos advogados que militaram com 

os presos políticos. A Auditoria, o prédio da Auditoria Militar. 

O SR. PAULO CSEH – A 2ª Auditoria. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Segunda Auditoria Militar. Na... ao lado, na 

Brigadeiro Luiz Antônio, bem no comecinho ali, antes do Pérola Byington, eu não 

tenho o endereço exato aqui. Então houve uma briga para ser uma Guarda, um posto da 

Guarda Comunitária, tinha que ser, e ganharam os advogados porque é patrimônio da 

União e a União cedeu para ser o Memorial do Direito. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Muito bem.  

O SR. SEBASTIÃO NETO – É, seria a história das voltas da memória, quer 

dizer, a ideia que a Tutoia, que o DOI-CODI vire um lugar de lembrança, como é o 

Memorial da Resistência lá, que era o antigo DOPS. 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Muito bem, então eu vou... Vai ter 

o ato, vai ter ato lá? 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Isso, dia 30 de novembro às 17 horas. 

 SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Muito bem, eu vou estar presente.  

O SR. PAULO CSEH – Uma coisa que eu esqueci de dizer... 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Muito bem. 

O SR. PAULO CSEH – Foi que, logo que nós tomamos posse na diretoria, nós 

queríamos reativar, porque o DIEESE, o DIEESE também foi cassado. A diretoria do 

DIEESE, como era diretoria de sindicais foram todos cassados. Aí nós procuramos 

reativar o DIEESE, então eu fui encarregado de procurar os sindicatos para participarem 

de uma reunião na rua Maria Domitila, que era o Sindicato dos Gasodutos, eu não 

lembro agora o nome do presidente, como é que é?  

O SR. – O nome do sindicato, vocês falaram o sindicato, mas não falaram o 

nome. 
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O SR. PAULO CSEH – Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e 

Tecelagem de São Paulo. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Conhecido como Têxteis. O senhor fala Têxteis. 

A SRA. – O dele é Têxtil e a dele? 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Construção Civil. 

O SR. PAULO CSEH – Construção Civil. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Fala o nome inteiro. 

O SR. PAULO CSEH – O nome do sindicato? Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria de Fiação e Tecelagem de São Paulo; São Paulo, Barueri, é isso. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas fala do DIEESE então. 

O SR. PAULO CSEH – Bom, eu estava falando do DIEESE. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Fala o que é o DIESE. Fala o que é o DIEESE. 

O SR. PAULO CSEH – O DIEESE era um órgão intersindical de estatísticas, 

que fazia as estatísticas para as reivindicações da inflação para os sindicatos, quer dizer, 

se a nossa categoria tinha que reivindicar, buscávamos o DIEESE e o DIEESE fornecia 

o, a inflação que houve na época do nosso dissídio coletivo.  

Então, como eu estava falando, reestruturamos o DIEESE e o professor 

Albertino, que pertencia à outra diretoria, ele também andou cassado, ou sei lá se ele 

andou sendo perseguido, ele não podia tocar o DIEESE, então convidamos o Walter 

Barelli para participar como diretor técnico do DIEESE e eu pertenci numa das 

primeiras diretorias do DIEESE. 

Aí continuou e continua até hoje, se eu não me engano, o DIEESE até hoje, 

funcionando, dizendo quanto foi a perda dos trabalhadores durante esse período todo e 

nós tivemos quedas de salário muito grande do tempo já, desde o tempo do Delfim 

Netto, o Bresser, Collor e outros, né? Trabalhador sempre vem perdendo naturalmente e 

os aposentados ainda mais, porque, os aposentados até apelidaram a sua perda como um 

buraco negro, que estão reivindicando hoje coisa de 1970, 80 por aí. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Paulo, o DIEESE tem uma direção técnica, que 

era o Albertino, depois foi o Barelli, depois o Serginho, mas tem uma direção sindical. 

Essa direção sindical de 64 foi cassada? Isso que era importante falar. 

O SR. PAULO CSEH – Exato, é o que eu estou falando. O DIEESE foi extinto 

praticamente em 64, porque cassando a diretoria, ninguém... Os interventores não 

tinham interesse de reativarem ou continuarem o DIEESE, compreende? Então, só após 

64, em 65, quando nós somos eleitos é que, nós conseguimos dar uma dinâmica. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quais foram os sindicatos dessa iniciativa? 

O SR. PAULO CSEH – Olha, Bancários. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quem era? O Tolezano, já era o Tolezano? 

O SR. PAULO CSEH – Tolezano. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Depois foi assassinado. 

O SR. PAULO CSEH – O Salvador Tolezano, em 68 parece, ou em 69, foi 

assassinado por dois militares que até hoje... Ele foi dar uma palestra lá em Sorocaba 

sobre o Fundo de Garantia, que nós, como disse, nós tínhamos uma posição contrária ao 

Fundo de Garantia. E ele deu carona, não sei se foi na volta, ele deu carona para dois 

militares do Exército e acabaram com ele. Mataram e jogaram ele dentro da Represa de 

Sorocaba. 

Mas o Tolezano foi um lutador e depois entrou o Santilli também, Santilli 

Sobrinho. Tinha o dos Metalúrgicos, a Federação dos Metalúrgicos, o Argeu Egídio dos 

Santos, se eu não me engano, e vários sindicatos que participavam. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dos marceneiros? 

O SR. PAULO CSEH – Dos marceneiros estava, o Chiacchio, os Gráficos, o 

Rufino que era do Gráficos também estava junto com a gente, quem mais, o Joaquim 

sempre participou de todos os movimentos, o Joaquim dos Santos Andrade, que era dos 

Metalúrgicos. Ele praticamente era um líder praticamente do movimento.  

E tinha também um companheiro nosso dos Bancários, que o nome dele era, 

deixa ver se me ocorre, Brandão. Sim, o nome dele, como era o nome dele principal? O 
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Brandão. O Brandão foi também um grande ativista que, depois ele se mudou foi lá para 

o Ceará, sei lá para que lado ele foi, não tive mais contato com ele. Mas o Brandão foi 

também um grande lutador, que ele foi junto com a gente lá para dar apoio e 

solidariedade aos metalúrgicos de Osasco que estavam lá na iminência de sofrerem uma 

intervenção, ele subiu no muro e fez um discurso inflamado. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Mas isso já em 68? 

O SR. PAULO CSEH – Isso é na época da intervenção lá do sindicato, que 

estavam por intervir, a polícia estava lá tudo, ele subiu no muro e fez um discurso 

inflamado. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Quando teve a greve de 68? 

O SR. PAULO CSEH – Exatamente. Não, não. Depois da greve que a ditadura 

foi... 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Queria intervenção. 

O SR. PAULO CSEH – Queria intervenção. Na época da intervenção, ele subiu 

lá no muro e fez um discurso inflamado contra a ditadura e contra os direitos cassados 

dos companheiros. Isso que eu quero dizer, que ele foi um companheiro ponta firme. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Olha, a gente vai começar a fechar, então só ver 

se você, Sinfrônio, alguma lembrança, alguma coisa que você queira dizer, porque isso 

aqui está sendo gravado, vai ser transcrito, esse material vai ser levado depois para a 

Comissão Estadual e Nacional da Verdade, é parte da documentação de como o Regime 

Militar tratou os trabalhadores e suas entidades, está bem? Então, qualquer coisa que 

você queira dizer, que você considera importante, tanto você quanto o Paulo têm aí um 

momento agora para falar o que vocês acharem, um recado, o que você achar que é... 

O SR. SINFRÔNIO DE SOUZA NUNES – Foi por detrás do... por detrás do 

golpe... ou melhor, os americanos, o embaixador americano falou que, tomando o Brasil 

era o caminho para tomar toda a América Latina e era o que se deu mesmo. O Uruguai é 

um exemplo, o Uruguai era um dos países aqui da América Latina, onde os 

trabalhadores tinham o melhor nível de vida; foi de tal maneira a repressão no Uruguai 
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que até o, como é que se diz, o crescimento habitacional do Uruguai, em vez de crescer, 

reduziu, não é? 

Com o golpe no Brasil, foi Argentina, Uruguai e no último a repressão foi no 

Chile, então foi terrível aqui para nós, para todo o movimento sul-americano e, ou então 

o mundo, a repressão americana, temos o caso, por exemplo, Israel tomando a Palestina 

lá e inclusive de forma que ninguém se mexe.  

Você vê, aqui no Brasil teve aquelas festas que tiveram com o fim da União 

Soviética, teve gente inclusive, eu não vou citar aqui, porque nós estamos aqui numa 

frente de união, porque o capitalismo está aí se desmilinguindo, no entanto eles estão 

jogando toda a crise deles em cima das nações subdesenvolvidas, incluindo também 

aqui o Brasil, porque tem muita coisa que se fala, talvez a essa hora, está no Rio de 

Janeiro, o leilão do Pré-Sal da Petrobrás, a luta para tirar a Petrobrás foi coisa que 

custou a vida de muita gente e hoje está se entregando a Petrobrás, praticamente já não 

existe mais como empresa nacional. 

A minha opinião é essa. 

O SR. PAULO CSEH – Bom, companheiros, eu queria agradecer essa 

oportunidade que foi dada para a gente falar alguma coisa sobre o passado recente.  

E quero dizer para vocês o seguinte, se na época da ditadura os sindicatos se 

movimentavam, eu me pergunto, por que hoje, com toda a liberdade que nós temos, ou 

pouca liberdade que nós temos, por que os sindicatos não se movimentam mais? É uma 

pergunta para se fazer. Se na época da ditadura, nós lutávamos, por que agora parou? 

Ganhamos, saímos vitoriosos? 

Não. A luta continua. E nós temos que incentivar o sindicato a ter maior 

movimentação e esclarecimento para a classe operária do que foram os nossos 

princípios do passado.  

Era isso que eu mais desejava dizer a todos. 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Obrigado. Terminamos. Obrigado.  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva, octogésima oitava audiência pública, 21 de outubro de 2013, 

Plenário Teotônio Vilela. 

Quero convidar para compor a Mesa, inicialmente, o irmão da Madre Maurina, 

para que ele seja o primeiro nosso convidado para compor a Mesa, Manoel Borges da 

Silveira, frade dominicano, companheiro de João Xerri, obrigado, Manoel, por você ter 

vindo, muito obrigado mesmo.  

Em seguida, eu queria convidar as nossas duas convidadas de hoje, a Áurea 

Morete, companheira de prisão da Madre Maurina e a Matilde Leone, nossa 

companheira escritora, tão importante nessa trajetória da Madre Maurina, Matilde 

Leone. E para ficar ao lado da Matilde Leone, nada mais, nada menos que a melhor 

resenha sobre o livro, a grande companheira e jornalista Laura Greenhalgh.  

Queria convidar também a Laura Greenhalgh, queria convidar para a Mesa, a 

Denise Assis, para ficar ao lado da Áurea Morete; a Denise que escreveu o livro 

“Imaculada”, “Imaculada”, que veio do Rio de Janeiro, se propôs, Frei João Xerri fez o 

convite e ela veio em seguida.  

Queria pedir para o Padilha vir para a Mesa, cadê o Padilha? Anivaldo Padilha, 

não é qualquer um, a pessoa pergunta agora é o pai ou o filho? Não, é o pai. O pai do 

filho. Anivaldo, Anivaldo. 

Bom, nós vamos dar início agradecendo a presença. É dispensável dizer da 

importância dessa audiência, construída que foi com tanto carinho, contribuição de João 

Xerri, vários companheiros, então hoje, para Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo é muito importante que essa audiência seja realizada. 
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Bom, a Dulce Muniz, nossa companheira, irmã do Djalma, preso com a madre 

Maurina no mesmo processo, Dulce Muniz lá de São Joaquim da Barra, companheira 

que dispensa apresentações. Dulce, começa. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu vou ler um trecho do livro do Izaías Almada, 

que também é ex-preso político, foi meu companheiro do Teatro de Arena, hoje é um 

dramaturgo, um diretor. E ele escreveu um livro, uma ficção claro, sobre a prisão da 

Madre Maurina, que se chama “Sucursal do Inferno”. 

“Interlúdio, 1969. 

Sem tirar o olho da prisioneira, o delegado Olegário Matoso pegou o telefone e 

discou apressadamente para determinado número na Capital. A freira já não desafiava, 

como há 5 minutos, e procurava ajeitar na cabeça o véu que fora ao chão com a 

violência do tapa recebido. 

- Alô? Delegado Vandercir Moraes? É Matoso, aqui de Campinas. Como vai, 

delegado, tudo em cima por aí? Que bom, que bom! Lembranças à esposa. Certo, certo. 

Obrigado, delegado. Estou aqui com aquela encomenda religiosa que o senhor pediu. 

Como? Isso, essa mesmo. Ainda não verifiquei tudo que ela vale, mas me parece feita 

de material resistente, o que pode ser de bastante utilidade, quem sabe? Só queria saber 

se o senhor precisa dela com urgência, ou se ela pode esperar uns dias por aqui, antes de 

ser entregue aí em São Paulo. Gostaria de examinar com mais cuidado, sabe como é. 

Saber se é mesmo genuína, ou é de material falsificado. Não gosto de surpresas de 

última hora.  

A irmã Isabel dividiu-se entre a comiseração, por reconhecer o primarismo 

daquela linguagem cifrada tão idiota e a angústia e o temor, ao perceber naquelas 

palavras a ameaça de ter de ficar detida por mais algumas horas ou mesmo dias. Fechou 

os olhos e elevou o seu pensamento a Deus. Ele, com certeza, se encarregaria de lhe 

evitar o pior.  

Tocou com suavidade os cabelos castanhos da freira, finos e agora desalinhados, 

sendo repelido com o movimento brusco da prisioneira, que tentou levantar-se, mas foi 

contida pelas mãos fortes e pela brutalidade do policial. 
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- Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Irmã, ajoelhe-se. Fique a senhora 

sabendo que ninguém vai tirá-la daqui tão cedo, Irmã. Isto aqui é a porta da entrada para 

o inferno. A senhora está em minhas mãos e de agora em diante, vai ser como o diabo 

gosta. E para começar, vai dizer todos os nomes que eu quero, de estudantes, de padres, 

de outras freiras, de professores, de todos esses comunistas, filhos da puta, aqui da 

cidade e da região. Um por um, a quem a senhora presta contas, hein? Quais são os seus 

contatos? Ainda está para nascer aqui em Campinas, o desgraçado que vai me enfrentar 

dentro dessa delegacia. A senhora vai dizer até o nome do soldado que estocou o Cristo 

com a lança cheia de fel, juro pela alma da minha mãe. A senhora sabe latim, Irmã, 

hein? Non ducor, duco, é o meu lema. Não gosto de ser conduzido, manipulado. Sabe 

ou não sabe? Deve ter uma noção, é claro, assim como eu, que me formei em Direito. 

Estudou em colégio católico, é claro, portanto é mais do que natural que saiba alguma 

coisa de latim. Eu é que conduzo. Vamos fazer um testezinho, hum? Que tal?  

Com os olhos fechados, a Irmã Isabel começou a rezar em silêncio, procurando 

afastar-se daquele pesadelo que se abateu, sem mais nem menos, sobre o seu corpo e a 

sua alma naquela manhã. O coração acelerou as batidas, a dor de cabeça foi surgindo à 

medida que a mão do delegado, forçava a sua cabeça. No seu desespero em se 

transportar espiritualmente para bem longe daquela situação, a Irmã Isabel ignorou a 

pergunta feita. Foi como se não a tivesse escutado. Ouvia a voz do delegado como se 

ela, a voz, ecoasse à distância e nada daquilo estivesse acontecendo. Confrontava-se 

visceralmente com o que supunha ser uma situação surrealista. Começou a suar e a 

sentir dores na boca do estômago, tentando desvencilhar-se do volume abjeto apertado 

contra o seu rosto.” 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Carmen, agora a Carmen 

Nakasu de Souza e Delfim Rezende Porto, Carmen uma das crianças atingidas pela 

repressão na prisão de sua mãe, Dra. Elzira, vai fazer uma introdução, para que a gente 

dê início a nossa sessão. Carmen. 
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*** 

- Inicia-se a execução da música.  

(Palmas) 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Matilde Leone. O 

vídeo. 

 

A SRA. MATILDE LEONE – O vídeo, é, antes, eu queria fazer um 

esclarecimento, antes de você começar. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. É 

que esse vídeo, ele foi feito com outra finalidade, foi feito para uma Feira do Livro, é 

um Café Filosófico, então vocês vão aí, não sei como é que está a apresentação. Vão ver 

que tem um logotipo assim da Feira do Livro e é meio improvisado ter trazido para cá 

esse vídeo. Ok?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para quem não sabe, 

a Matilde foi autora, é autora do livro “Sombras da Repressão – O outono de Maurina 

Borges”.  E é sobre esse livro que ela vai falar e esse vídeo antecede a apresentação do 

livro e um pouco da Madre Maurina. 

 

*** 

- Inicia-se a apresentação do vídeo.  

 

*** 
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A SRA. MATILDE LEONE – Eu fui convidada para falar sobre o livro 

“Sombras da Repressão”, que conta um pouco da história da Madre Maurina Borges da 

Silveira. Eu digo um pouco da história, porque se a história tivesse sido contada, nós 

não estaríamos hoje aqui, não existiria uma Comissão da Verdade para investigar o que 

aconteceu nesse período.  

Então, todas as histórias que foram contadas ou tentamos contar até 

agora, elas são apenas ponto de partida para que se conheça mais a fundo e talvez a 

gente não conheça tão cedo. 

Esse livro foi lançado em 1999. Eu comecei a fazer a pesquisa em 1985; 

e nessa época, havia uma dificuldade muito grande de informação, não havia Internet, 

para se chegar aos arquivos era muito complicado, as pessoas tinham muito medo de 

falar e está aqui uma pessoa que faz parte desse livro também, que é personagem, que é 

a Áurea Morete, e ela pode confirmar essa dificuldade que havia, porque as pessoas 

tinham muito medo de falar, achando que o jornalista fosse, estivesse, na verdade 

fizesse parte do DOPS, tivesse investigando. Havia um medo ainda em 1985 e talvez 

muitos anos depois pairando sobre qualquer tipo de pergunta, então foi, eu demorei 

muito tempo para chegar a esse livro, chegar a algumas informações necessárias.  

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Matilde, então você foi a primeira 

jornalista que procurou a gente, que pesquisou e como você falou, numa época de 

perigo. Hoje eu estava pensando nisso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só um minutinho 

disto, já lhe passo a palavra, a senhora me desculpe. Quer concluir, conclua. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – É. É isso mesmo, né? E que era uma 

dificuldade muito grande para conseguir informações e principalmente, que as pessoas 

falassem, porque tinham medo de denunciar. É isso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para efeito de 

gravação, quem falou foi a Áurea Morete. Voltamos para a Matilde, depois a gente... 

 

A SRA. MATILDE LEONE – Sim, a Áurea tem razão, foi, foi muito 

complicado e as pessoas, por exemplo, o meu foco era a Irmã Maurina. 

A Irmã Maurina estava em, no México na época e voltou depois, eu não 

sabia que ela estava no Brasil, porque a Igreja, os religiosos, não posso dizer exatamente 

quem, mas formaram assim um cerco muito grande em torno dela, um verniz muito 

duro de se rasgar, para poder encontrar, falar com a Irmã Maurina, então foi uma 

dificuldade; quando eu estava prestes a chegar nela, encontrava uma barreira.  

E eu só fui chegar na Irmã Maurina com a ajuda do irmão dela, que está 

aqui nessa Mesa, que um dia, eu pesquisando, tenho que chegar nela, onde, como, 

cheguei no frei, no frei Manoel e, em Juiz de Fora, consegui o endereço dele, telefonei, 

conversamos e ele me disse: “Olha, ela não vai falar, ela não pode falar, ela não quer 

falar.”  

Aí, ele, eu pedi, por favor, ligue para ela. Eu só quero conhecê-la, se ela 

não quiser responder nada, ela não vai responder, mas eu preciso conhecê-la, estar com 

ela. E então, ele falou com ela e ficou naquela coisa, ele telefona para ela, eu telefono 

para ele até que ela concordou.  

Ela estava em Conceição das Alagoas, se recuperando de uma cirurgia, 

em Minas Gerais, na casa dos pais, da mãe dela e ela me recebeu e disse de antemão, já 

de cara, ela leu, não vou poder falar nada e nós ficamos lá muito tempo lá em silêncio, 

uma olhando para a outra, até que ela decidiu falar.  

Ela falou: “Eu não posso falar” e de repente, ela disse, “não, pode ligar o 

gravador” e nós tivemos a primeira, a primeira entrevista, o primeiro contato. 

É, uma coisa que eu queria assim colocar, é que, quando eu fui procurar a 

Irmã Maurina, eu não fazia ideia de que outras pessoas, outros grupos de Ribeirão Preto 

tivessem sofrido tanta crueldade, tanta tortura como esses jovens sofreram. Então, eu 

decidi que eu tinha que ir mais adiante, conversar com outras pessoas e com os 
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torturadores, inclusive esse é um ponto que eu consegui para o meu livro, de entrevistar 

os delegados da época e um militar lá de Ribeirão Preto. 

Enfim, eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se eu vou ficar 

aqui fazendo, falando...  

Então, eu demorei assim uns 2 anos para chegar na Irmã Maurina, muito 

tempo.  

O primeiro contato que eu tive, que eu soube que ela estava aqui em São 

Paulo, num colégio religioso aqui em São Paulo, eu fui até lá e marquei com ela, 

consegui falar com ela por telefone, eu fui imediatamente para lá, quando consegui falar 

com ela.  Quando eu cheguei quem me recebeu já foi uma outra pessoa, dizendo: “ela 

não pode falar, ela está doente”, e sempre tinha um problema muito grande.  

E tem um ponto que eu gostaria de colocar aqui, eu não sei se é muito 

elegante da minha parte, mas eu tenho as minhas dúvidas de que ela tenha tido um 

apoio, um grande apoio da Igreja Católica. 

Pelas entrevistas que eu fiz, pelas pessoas que conviveram com ela, pelas 

pessoas que estiveram presas com ela e, os padres, o frei Felício que era arcebispo da 

época, ele excomungou os delegados que a torturaram, mas ele só tomou essa posição, 

essa postura depois que os padres começaram a ser presos. Ela ficou um bom tempo lá 

em Ribeirão Preto praticamente isolada.  

Depois também teve o fato de ela ter sido trocada no sequestro do cônsul 

japonês e então, é, aquilo também, eu senti assim, até hoje não está respondido para 

mim. Quando eu digo que o livro é um ponto de partida, essas coisas não estão 

respondidas, por que Irmã Maurina foi... Por que o nome dela foi colocado na lista das 

pessoas que seriam levadas para o México? Dos presos políticos, sendo que ela não 

tinha grande importância no esquema do que os militares chamavam de “terror” na 

época. Existia o esquema do terrorismo que era chamado, a Madre Maurina, todos 

sabiam, mesmo os que a torturaram barbaramente que ela era completamente inocente, 

que ela não fazia parte de absolutamente nenhum grupo. 

Então, essas questões, elas ficaram no ar. Por quê? Eu procurei o 

Ladislau Dowbor, que foi um dos integrantes que fez a lista dos presos políticos que 
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seriam, e ele me respondeu simplesmente, não sei se ele está aqui presente, ele me deu 

uma resposta que piorou para mim a situação, ele disse: “eu não lembro”. Como se ele 

fizesse um sequestro por dia. Como se o sequestro fosse uma rotina. Então, ele não 

conseguiu me responder por que a Irmã Maurina estava naquela lista, sendo que ela 

escreveu uma carta, tem uma carta dela pedindo para ficar no Brasil, ela não queria ir 

para o México. E ela, me parece que ela foi forçada a ir, eu senti assim que ela foi 

forçada, que o Dom Paulo Evaristo Arns disse para ela: “Vai, vai ser melhor” e tal. 

Então, são essas coisas que ficaram. 

Aliás, o Dom Paulo Evaristo Arns nunca me recebeu. Eu tentei falar com 

ele várias vezes também sobre a Irmã Maurina e nunca me recebeu.  

Então, eu acho que a Irmã Maurina, ela foi, não sei se a palavra 

sacrificada é uma palavra muito forte, mas eu no momento, não estou achando outra 

palavra, mas que ela foi sacrificada duas vezes, né?  

Quando ela foi exilada, ela ficou 15 anos fora do Brasil, 15 anos longe do 

mundo dela, dos amigos, da família, não é? Eu acho que foi um castigo muito grande 

isso para ela.  

E tem uma outra história também que ela me contou, que quando ela 

estava no México, logo depois que ela chegou e que ela, ela disse que não entendeu até 

hoje, não tinha entendido até então o que acontecera, que ela teve, ela sofreu um 

acidente lá no México. Ela estava dentro de um ônibus e, de repente, ela se viu como 

que empurrada para fora do ônibus e caiu na rua. Quando ela acordou, ela estava num 

hospital, cercada por outras freiras e ela não sabe realmente o que aconteceu. 

E, eu considero assim, que a história da Irmã Maurina, por mais que a 

gente busque, rebusque e tem muitas coisas escondidas, tem muita coisa por trás, tem 

muita, muita coisa para se revelar ainda.  

Sobre esse grupo de Ribeirão Preto, eu não sei, para quem não conhece a 

história da Irmã Maurina, ela chegou a Ribeirão Preto no final da década de 1960, para 

ser diretora do Lar Santana. Lar Santana em Ribeirão Preto era um orfanato. E lá no Lar 

Santana já havia um grupo de rapazes ligados à Igreja Católica que frequentava, 

frequentava e usava uma sala lá do Lar Santana para reuniões e ela continuou, ela não 
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tirou essa sala. E na verdade, dentro desse grupo, havia pessoas de um outro grupo que 

faziam parte da Frente Armada de Libertação Nacional, que era um grupo 

revolucionário.  

Quando eles foram presos, começaram a ser presos, a Madre Maurina, 

ela foi procurar saber então o que que eles guardavam naquela sala. Começou a ficar 

super preocupada. E ela viu que havia um material comprometedor ali, nomes de 

pessoas, na verdade, não que estivessem envolvidas com nada, mas que ajudavam a 

fazer o jornalzinho deles, coisas simples. E havia uma lista com nomes das pessoas e 

havia muito material ali e ela resolveu então queimar. Chamou o caseiro, o caseiro do 

Lar Santana, para queimar esse material no quintal, fez um buraco e queimou. Quando 

ela foi, o nome dela foi citado durante a tortura dos, das outras pessoas que foram 

presas, falaram então: “Onde é que estão os papéis, onde é que está isso”, “ah, está no 

Lar Santana”. E eles foram, a polícia foi para lá e não encontrou material nenhum. 

Então, tem situações até assim... inusitadas. Por exemplo, ela quando 

queimou o material, na simplicidade dela, havia uma pasta onde havia os papéis dentro, 

que o caseiro falou assim, “nossa, mas essa pasta é tão boa, eu não posso ficar com 

ela?”. Ela, “Pode”, deu a pasta, uma maleta para ele. E quando a polícia chegou, ele 

estava, o caseiro estava saindo do trabalho por um portão, com a maleta na mão, 

exatamente aquela maleta que foi que a polícia estava procurando. Quer dizer, reuniram 

provas contra ela.  

Com um dos torturadores a minha conversa foi essa, a grande ironia é 

que a pessoa mais inocente na história, existia um número de provas muito grande 

contra ela. Era o que eles mais tinham, ela queimou o material, ela deixou usar a sala, 

ela protegeu as pessoas que estavam envolvidas. Então, esse foi o grande crime da Irmã 

Maurina, foi ter queimado aquele material. 

Qual foi o crime da Irmã Maurina? Queimar o material encontrado na 

sala que os jovens ocupavam na época.  

Outro ponto para mim que eu acredito, eu vi como falta de apoio dos seus 

pares foi que quando o delegado foi até o Lar Santana para prendê-la, ela não estava lá. 

Ela estava numa reunião no Colégio Auxiliadora, que fica no centro da cidade, com 

outros padres, com o padre Angélico Sândalo Bernardino e o bispo da cidade. Ela 
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recebeu um telefonema do Lar Santana, do delegado Salim Nicolau Mina, dizendo “a 

senhora venha para cá imediatamente”. Então, ela disse para os padres que estavam lá, 

“Eu vou ser presa, me ajudem”. Isso ela me disse.  

O que que aconteceu? Ela foi sozinha do Colégio Auxiliadora até o Lar 

Santana, que é um pouquinho longe, sem uma companhia, sem nada, quer dizer, 

ninguém providenciou nada que pudesse assim ajudá-la, entende? Ela foi absolutamente 

só. E foi presa. Ela nem chegou a entrar no Lar Santana. Dali ela foi para a delegacia e 

jamais voltou ao Lar Santana. Nunca mais voltou. 

Então, eu me pergunto, o fato de o bispo ter excomungado os dois 

delegados, que na verdade é um ato simbólico, excomungar os delegados, isso 

significou apoio da Igreja? Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. 

É, o fato de ela ter sido estuprada dentro da cadeia é ainda uma questão 

que não tem assim uma resposta concreta. Por tudo que ela me disse, da forma como ela 

me relatou o que o militar chamado Dalmo Lúcio Muniz Cirillo e a companheira de cela 

dela, Áurea Morete também me disse, que ela foi retirada da cela e demorou muito, 

voltou muito tarde, transtornada, completamente transtornada. Isso depois, quando 

Áurea Morete... eu gostaria que ela falasse sobre isso.  

‘Ah, mas isso acontecia com todos, era comum’. Não, não era, não é isso, 

não vejo assim. Eu vejo como uma dupla crueldade, uma extrema crueldade em função 

do fato de ela ser uma freira, quer dizer, ela foi atingida dentro dos seus valores 

religiosos, morais, todos foram atingidos, mas ela foi atingida com tanta perversidade 

que é muito difícil passar isso em branco, passar isso em branco. 

Ela praticamente, ela não teve coragem de dizer, “eu fui violentada”, por 

quê? Porque é muito difícil para qualquer mulher dizer isso, eu acho, ainda mais para 

uma religiosa. Qualquer mulher assumir isso, que foi estuprada, é muito difícil até hoje. 

São raras as mulheres que procuram uma delegacia para denunciar o estupro. Imagina 

uma freira. E quando eu perguntei para o delegado, para o delegado Renato Ribeiro 

Soares, ela foi? Ele pensou, pensou, não confirmou, mas disse: “Havia condições para 

isso”. Havia condições para isso. 
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Agora quanto ao grupo lá de Ribeirão Preto, que também várias pessoas 

foram presas, torturadas... Eu trouxe aqui um documento, está bem amarelado aqui pelo 

tempo; eu não vou ler porque inteiro, claro, porque é muito longo. Trata-se de um, do 

discurso que foi feito pelo delegado Salim Nicolau Mina, na Escola Superior de Guerra, 

para os estagiários da Escola Superior de Guerra em 1970. Então ele fez uma análise 

aqui, uma análise psicológica das pessoas que pretendiam voltar ao regime democrático. 

Então, eu vou ler apenas alguns trechos aqui, por exemplo, ele considera: 

“Neste trabalho de repressão, não nos podíamos ater, em nos prender à 

etiologia da anormalidade e sim combatê-la, cumprindo com as determinações que se 

nos impunham por forças do nosso cargo para um rápido processamento de inquérito 

policial. Mas nos contatos que passaram a ser, podíamos aferir melhor os tipos com que 

passamos a ter relacionamento. Ativistas distribuídos entre estudantes frustrados e 

rurícolas ignorantes e outros, oportunistas que manifestavam a sua simpatia oculta 

através de contribuições e apoio moral velado, sem no entanto romper seus laços com a 

situação dominante; sendo que pelos seus jornais, proclamavam-se contra a violência, 

mas justificavam quando não incensavam os heroicos atos terroristas”. 

Aqui mais para baixo, ele chega até a citar Freud. “Para o Estado e para o 

equilíbrio social são esses elementos perigosos e necessitam ser afastados e 

recuperados, como qualquer criminoso comum. A sua estrutura psicanalítica se 

aproxima da dos criminosos passionais. Considero que, segundo Freud, o Estado tem 

para com o indivíduo significação análoga à sua autoridade paterna para o menino. Que 

o delito político representa a ação agressiva contra a existência ou autoridade do Estado, 

teremos como conclusão, no delito político a dinâmica do complexo de Édipo. Assim 

sendo, a raiz afetiva ou emocional dos delitos políticos, segundo a psicanálise, se 

encontram na especial situação edipiana do autor em que o poder de pai, igual ao 

Estado, precisa ser destruído pela ação revolucionária para que a pátria, igual à mãe, 

seja possuída ou conquistada. A expectativa do sofrimento, da pena e da prisão é 

subjetivamente superestimada, porque produz elevada satisfação narcisista”. 

Então, por aqui se vê como, esse daqui era um delegado intelectual, que 

ele fez uma análise dos combatentes pela ótica psicanalítica inclusive. Esse foi o 

delegado que prendeu a Irmã Maurina. Agora, eu acho que, nesse percorrer de buscar a 
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história da Irmã Maurina, eu fui encontrando as pequenas histórias, as histórias entre as 

histórias, são as entrelinhas da história.  

Como no caso do Paulo Casilo, do tenente Paulo Casilo, que ele foi tido 

como torturador, ele foi citado como um torturador. A entrevista que eu fiz com ele, eu 

demorei 1 ano e meio para entrevistá-lo, porque quando eu o procurei, ele disse, “eu não 

posso falar porque eu estou na ativa”. Quando o senhor se aposenta? “Daqui a 1 ano e 

meio”. Então, 1 ano e meio depois, eu voltei e fizemos a entrevista. E a entrevista foi 

feita na casa dele e a mulher dele, a esposa dele pediu para assistir, para ouvir a 

entrevista e ele disse, “Não, eu não quero”. Aí ela se dirigiu a mim e disse, “Você se 

importa?” e eu falei, “Absolutamente não”. Ela disse, “Porque eu jamais soube o que 

aconteceu, ele jamais comentou nada comigo e isso para mim é um mistério”. 

Então, a gente vê como tudo foi feito assim de uma forma tão, tão 

subterrânea que nem os próprios familiares sabiam quem eram aquelas pessoas, quem 

eram aqueles torturadores, o que que eles faziam. E assim, assim foi em diversas 

situações, eu, quando eu digo que é um ponto de partida esse livro, eu acho que quando 

a gente conta as outras histórias envolvidas na grande história, a gente tem uma 

dimensão maior, uma dimensão maior do que foi esse período aqui no Brasil. 

Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou... Para 

organizar o raciocínio de cada um. Vou fazer o seguinte, agora vou pedir para a Laura 

Greenhalgh falar, depois a dona Áurea Morete, que veio agora pouco de Ribeirão, 

chegou agora de ônibus. Então queria pedir para a Laura Greenhalgh fazer uso da 

palavra. 

 

A SRA. LAURA GREENHALGH – É... Bom, boa tarde a todos, boa 

tarde, Deputado Adriano Diogo, eu não sabia que eu ia compor a Mesa, então eu vou 

fazer alguns comentários e vou passar a palavra para as pessoas que estão mais 

preparadas e que têm o que dizer. 
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Eu tenho que dizer um pouco, contar a história de uma reportagem. Eu 

sou jornalista há 30, já vai quase para 40 anos nessa profissão e nos anos 1990, eu fui 

convidada para fazer parte da 1ª equipe da revista “Época”, a Editora Globo estava 

lançando uma revista com a missão de competir com a “Veja”. E nessa revista, eu era 

editora de sociedade; então a editoria de sociedade pegava vários, várias rubricas, então 

religião era da nossa editoria, família, enfim, vários temas e não tinha direitos humanos, 

isso não existia naquela, naquele momento. Não existia rubrica direitos humanos. Era 

um momento em que não se podia muito, ainda tocar nessas questões. 

Aí, eu soube de Madre Maurina pelo Frei João, paralelamente, Frei João, 

meu amigo de décadas, né, Frei João, paralelamente, eu fiz alguns trabalhos com Frei 

João, com Lilian Azevedo no Grupo Solidário São Domingos, que eu vejo aqui várias 

pessoas que fizeram parte desse trabalho, fizemos algumas ações pelo Timor, por 

Chiapas e a primeira vez, quem me trouxe a história de Madre Maurina foi Frei João. E 

depois, falaria do lançamento do livro da Matilde e ali eu senti que era um caso especial. 

Quer dizer, por mais que a gente, que eu tivesse proximidade com vários outros casos 

de abusos, de flagrantes de direitos humanos, de tortura nesses anos todos, ali eu senti 

que era um caso de fato especial, pelos componentes que aquilo tinha. 

Tratava-se de um segredo muito bem guardado na Igreja. A Igreja não 

gostava de tocar no caso da Irmã Maurina. E, e eu fui, com orientação ali do Frei João, 

tateando um pouco esse tema, sabendo que era um tema muito delicado pelos contornos 

da história, por aquilo que a história ainda não contava e aí eu propus uma reunião de 

pauta da “Época”.  

Eu me lembro que o meu diretor de redação, na época, ele falou 

inclusive, “Mas uma freirinha, como pode ter passado?”, então eu consegui fazer com 

que a pauta emplacasse, vamos dizer assim, na revista pelo fato de ser uma freirinha 

indefesa, essa coisa toda. E aí fomos atrás da história, fomos atrás da Matilde, fomos 

atrás da Madre Maurina, fomos atrás de várias fontes.  

Eu havia, anos antes, também feito uma entrevista grande com a Inês 

Etienne para a revista “Tensão”, que não existe mais, e ali também, eu também trazia na 

época, que eu estava preparando o texto da Madre Maurina, eu trazia todo o depoimento 

da Inês Etienne anos atrás, o que ela passou na casa de Petrópolis. Enfim, aí nós fomos 
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montando a história, o tempo todo, e quando eu digo nós, inclusive eu quero deixar bem 

claro, essa matéria eu fiz com a Andréa Barros, eu não sabia que eu iria compor a Mesa, 

senão eu iria trazer a Andréa aqui, a Andréa hoje não está, não está mais no jornalismo, 

ela está, ela migrou para a área de livros, mas ela era repórter da minha equipe, então 

nós dividimos, a Andréa foi atrás de algumas fontes, eu fui atrás de outras e tal, e tanto 

eu, como a Andréa me lembro assim do fechamento na madrugada desse texto, o que 

nós tínhamos de muita é, assim, muita preocupação na cabeça era não passar, era contar 

a história tal como a gente vinha trazendo da principal fonte, da Matilde, de todos os 

depoimentos, sem cair no sensacionalismo, que seria muito fácil, não é, fazer uma 

matéria mais sensacionalista em torno da Madre Maurina. 

Eu concordo com a colocação da Matilde porque também esse tema me 

traz muito a questão das religiosas mulheres. Eu estudei o tempo todo com as Irmãs de 

São José e eu me lembro assim do quão difícil era a opção dessas mulheres religiosas 

pela atuação política. E no caso ainda da Madre Maurina, em que ela foi usada. Ela foi 

usada, ela foi incriminada e foi abusada brutalmente. Então eu acho que é uma história 

ainda em trânsito, é um caso ainda a ser revisto, a ser retomado e vai elucidar inclusive 

muito desta, dessa questão difícil ainda que é a presença da mulher numa instituição 

como a Igreja. 

Então era isso e muito obrigada pelo convite. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria informar à 

Comissão Nacional da Verdade que essa reunião está sendo gravada em áudio, vídeo e 

está totalmente disponível on-line. 

Queria pedir para o Frei João, que é uma figura, é impossível fazer essa 

audiência sem você, pelo menos, estar sentadinho aqui na mesa conosco. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estamos precisando 

tanto de auxiliares como você. Bom, Denise e Áurea agora vocês fazem. 
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A SRA. ÁUREA MORETE – A gente se divide, né? Então o seguinte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Áurea Morete. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Áurea Morete. Fui presa dentro da minha 

casa. Arrebentaram com tudo que tinha para ver se achava arma, mas não tinha 

nenhuma lá, porque a minha Beretta, o Vanderlei tinha levado uns dias antes, porque 

eles iam fazer uma ação, mas me levaram para o quartel e lá foi dia e noite, tortura, 

ameaça, até que chega a hora do pau-de-arara, do espancamento até desmaiar, eu 

menstruada, falando com o Lamano, o delegado Lamano, que eu precisava de um 

modess, ele me agarrou pelos cabelos, saiu me arrastando lá no meio do local onde os 

soldados dormiam e aí me levou para uma sala pequena, com um monte de móveis e me 

espancava, e me espancava e me tacava no chão e pulava em cima de mim. E tem assim 

uma vértebra que chegou a trincar, e como um louco, sem nem perguntar nada, sem nem 

perguntar nada e era mais ou menos assim que eles tratavam nós.  

Trouxeram a gente para a Operação Bandeirante, gente, que não existia. 

Não existia Operação Bandeirante, mas estava funcionando. E ficamos numa salinha, 8 

mulheres juntas num quartinho. E cada hora, era uma. E eu lembro que eu inaugurei a 

OBAN uma palmatória que o que era lá torturador falou que era o “pau santo, aquele 

que faz falar”. E me bateu e falou, “Você é a madrinha dele”. Muito obrigado, né? E a 

gente também, as mulheres, cada hora ia uma e caindo gente sem parar e a gente não 

tinha nem onde deitar. Era: 2 deitadas, 4 em pé e 2 sentadas. Em pé na grade que dava 

para fora, porque não era janela aquilo lá, como em muitos lugares que nós passamos, 

não tinha vidro nem nada. E como era o pessoal de São Paulo que conhecia os que 

estavam caindo, a gente estava chegando do interior. 

Então, assim, coisa de dia e noite sem ter limite, sem nenhum respeito e, 

pelo contrário, tripudiando em cima da nossa condição de mulher. Muitos abusando, 

muitos agredindo, assim e falava o seguinte para a gente, “Mulher, presta bem atenção 

vocês, viu? Mulher é para transar com o marido, dar cria nos filhos e ser dona de casa. 
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O que vocês estão fazendo na política?” e aí é que eles batiam em nós mesmo, para 

valer.  

Então era uma coisa que não tinha limite, não tinha nem como a gente se 

defender. E aí nós fomos para a OBAN, depois passamos pelo DOPS e voltamos para 

Ribeirão. Quando voltou, aí foi assim o absurdo, o absurdo, dia e noite o quartel de 

Ribeirão estava cheio, inclusive com muita gente que era inocente que recebia um jornal 

e outros que realmente estavam participando. E foi assim com a nossa chegada, a 

chegada não, é o seguinte. Eles trouxeram nós de volta porque diz que tudo chegava em 

mim, no Vanderlei e que aí não tinha solução. Mas o que estava preparado mesmo era 

para assassinar a gente e nós entendemos isso de vários modos.  

Então nós voltamos, o quartel estava cheio, a gente só foi limpando a 

cara de todo mundo, não, mas esse aí até me tocou da casa dele, o outro não sei o que e 

assim foi indo até chegar o momento que, como eu falei, que o Lamano me espancou, 

mas me espancou ele, os outros, juntaram 2, 3 para bater, tudo bem. E eu estava jogada 

na cela, de bruços, porque eu não conseguia ficar sentada, nem em pé, de bruços, 

quando a Irmã Maurina entrou. 

Trouxeram ela para acarear comigo. Então, eu olhei aquela senhora, era 

uma senhora porque ela não usava o hábito, mas tinha toda roupa mesmo de uma 

mulher, uma senhora e falei, “Nossa, o que que você está fazendo aqui? Quem que é 

você?”. E eles, “Fala que conhece, fala que conhece”; já espancando quase que nós duas 

e ela falou, “Não conheço, nunca vi essa moça”. Porque realmente eu nunca fui com 

eles no Lar Santana. Cada um de nós, por segurança, tinha a sua parte para fazer. Não 

tinha que xeretar na de ninguém e não tinha que passar também o que estava sendo 

feito, por uma questão de segurança. Então, eu não sabia dela, o ininteligível Lorenzatti 

sim, a gente trabalhava, ia para tudo quanto era cidade junto, que ele era da igreja, então 

ele abriu um campo muito grande para a gente. 

Então, a Irmã Maurina foi levada e a gente escutava os gritos porque nós 

ficamos na sala da banda, porque não tinha, o quartel não tinha nada para ajeitar muitos 

presos e cada dia tinha mais e chegou um ponto que nosso menino ficava algemado 

dentro de um carro de polícia, no estacionamento ou dentro do próprio prédio, não tinha 

onde guardar, assim. Então, a sala da banda ficava na frente da sala de tortura. A sala de 
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tortura e a gente ouvia. E eu falo para vocês, eu preferia estar lá dentro sendo torturada 

do que escutar as pessoas que gritavam, que assim, dói mais na gente, dói mais. E às 

vezes eu batia na porta, o carcereiro vinha e falava, “Cala boca e daqui a pouco, eles 

vêm te pegar também”. 

E era, né? Então, aí a Irmã Maurina passou a ficar com a gente. Era a 

Lázara, que era mãe do meu sobrinho, mas meu irmão não casou com ela, que uma 

noite deixou um camponês de Sertãozinho dormir na casa dela. Como ele foi 

barbaramente torturado e quase não tinha o que falar, ele levou a polícia na casa da 

Lázara, aí eles prenderam ela como terrorista e eu estava na Operação Bandeirante, 

quando a gente voltou, que eu vi a menina, eu falei gente do céu que loucura, e falei, 

enchi a paciência até que soltaram ela depois. Mas aí eu tenho que contar da saída dela. 

A Leila porque era noiva do Djalma e o Djalma, aquele sem juízo, 

escreveu um diário da guerrilha, onde ele estava. Mamma mia, escreveu tudo. Inclusive 

da paixão dele pela Leila, por não sei o quê. É, assim, muito, nós erramos, a esquerda. 

Muita coisa foi descoberta por estar registrado, escrito e até às vezes relatado, listas de 

contribuinte, lista de tudo e essas listas iam também caindo, porque quando entrava 

numa casa, principalmente de um terrorista, eles destroçavam tudo, gente. E aí, eles 

acabaram achando um milhão de coisas. 

E então, a Irmã Maurina, depois que foi interrogada, fichada, tudo, ela 

veio e ficou com a gente ali, na sala da banda. E a gente não entendia o que que era, 

falava, “Mas, Irmã, o que que é, o que que não é”, e eles tiravam ela e torturavam e ela 

vinha chorando. E aí, ô Matilde, por favor, repete o nome do monstro lá, que estuprou 

ela. Ela foi estuprada. 

 

A SRA. MATILDE LEONE – É o Dalmo Lúcio Muniz Cirillo.  

 

A SRA. ÁUREA MORETE - É ele mesmo, loiro, de olho azul, mais 

baixinho talvez do que ela. Você fala? 
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A SRA. DENISE ASSIS – Não, era um pouquinho mais alto que ela, 

não era um cara alto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Denise, Denise 

Assis, Denise com a palavra, pode falar. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – É que nós vamos fazer isso junto, né? 

Porque, então a gente estava nessa pequena cela, cada hora ia uma, mas 

geralmente era eu ou a Irmã Maurina e um militar. Algumas vezes antes, eles até 

tentaram também ter relação comigo, com outra menina.  

O Casillo vivia agarrando a Leila, que era noiva do Djalma, tá? E a gente 

sempre se defendendo, mas ele tirava a Irmã da cela e ela quando voltava, sempre 

estava assim chorando, falando que ele agarrava ela, que ele dizia que estava longe da 

mulher dele, porque ele era de fora; claro, sem-vergonha, era de Pirassununga, do 

Batalhão de Pirassununga que sempre desceu até nas passeatas para arrebentar com a 

gente. E que ele sentia muita falta da mulher dele e que ele precisava de carinho e 

abraçava ela e passava a mão e queria por toda a lei que ela tivesse relação com ele.  

Ela não falava da relação, mas ela chegava sempre assim desesperada 

com aquele homem. E ele era tão esperto, que ele tirava ela à noite, porque à noite não 

tinha o resto dos torturadores para verem o que ele estava fazendo. E talvez nem 

estavam alerta para isso. Porque também ele tirava os meninos, punha na bacia de água, 

nus, e dava choque na bacia e dava risada, mesmo nós. Às vezes, ele batia, torturava, 

não perguntava nada. 

Bom, e aí, então, chega o momento que a Nanci Marietto vai presa, o pai 

dela, o Marietto, era daqueles comunistas assim de pai e mãe, desde a encarnação 

anterior, a família inteira, ele tinha sido preso, trazido com outro companheiro mais 

velhinho nosso para a OBAN e depois retornou, porque eles seguraram tanto e eles 

eram da ALN, ligados com o Marighella. E eles eram daqueles velhinhos mesmo 

comunistas e não falaram nada e voltaram para Ribeirão.  
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Agora, a Nanci foi presa porque ela fazia, a filha dele, ela fazia parte do 

jornal “O Berro” quando começou, mas depois, conforme nós tomamos a direção da 

luta armada, ela talvez tivesse ido para a ALN, mas ela não estava mais com nós. E a 

gente estudava junto Enfermagem na faculdade. Na hora que eu vi ela eu só falei bem 

alto, “Nanci”, e ele que estava ali. Falei “Nanci, o que você está fazendo aqui, menina? 

Credo”. Aí ele falou assim, “É, é tua companheira aí de luta armada, de guerra”. Falei, 

“De jeito nenhum”. “Ué, mas da onde você conhece ela?”. “Ô, do Hospital das Clínicas, 

da Escola de Enfermagem. Essa Nanci aí tem que ir embora”. E a Irmã Maurina por ali. 

E aí nós duas assistimos como era a cena que ele agarrava, que ele falava da mulher dele 

e ele queria agarrar nós também, mas o objetivo dele era em cima da Irmã, assim, uma 

coisa obsessiva, tá? E depois, ele mandou a Nanci embora, com a graça de Deus, que ela 

foi, pegou o pai dela, a mãe, o irmão, fugiram, passaram o resto da ditadura na 

clandestinidade e nunca mais foram presos assim. 

Ela acabou indo para a Itália, casou com um comunista lá, falei assim, ah, 

meu Deus, só assim. Mas, aí, então, eu contei disso para vocês terem ideia do que que 

era.  

Teve em seguida, uma noite, não, eu queria contar antes do soldadinho, 

que os soldadinhos que faziam o tiro de guerra, ficavam no quartel. Eles assistiam à 

missa do Lar Santana e adoravam a Irmã. Quando eles viam esse cara assediando ela, e 

ele fechava a porta, eles iam lá e abriam a porta, tentando proteger a Irmã. É uma coisa 

que é importante assim da gente saber. 

E então, tem a noite que ele entra na nossa cela, tira a Irmã Maurina e 

leva ela e eu, a Lázara e a Leila desesperadas, pensando, sabendo, sem poder, assim, 

sem poder fazer nada, nada, só esperar. Foi a pior noite, porque ela chegou na 

madrugada, descomposta e chorando, totalmente perturbada e chorando, chorando, 

chorando, desesperada. E nós, em respeito a ela, não perguntamos nada. Nós ficamos 

em silêncio, respeitando a dor dela, calculando que era isso mesmo, e aí então, eu peço 

para você, para continuar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Denise. (Palmas.) 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e 

já me desculpar, eu estou com uma certa dificuldade.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está emocionada, dá 

um tempo para ela se organizar para começar o depoimento.  

Pessoal, eu queria, como essa é uma sessão muito especial, muito 

especial, demorou muito tempo, eu queria pedir que não houvesse nenhum movimento 

na sala; às vezes a pessoa está no máximo da emoção e as pessoas ficam conversando, 

rindo e tal.  

E eu queria pedir para quem quisesse fazer esse tipo de comentário e tal, 

faça lá fora, ninguém é obrigado a ficar.  

Vamos respeitar o nível e a seriedade dos depoimentos.  

Nunca falei dessa forma tão agressiva, mas hoje eu queria pedir para 

quem estiver desconcentrado do que está sendo dito na Mesa, porque é uma coisa muito 

importante, muito difícil, não....deixa a Denise falar.  

Viu, Áurea, eu só queria lhe falar uma coisa, aquele depoimento, todo 

mundo fala; a irmã do Djalma estava aqui e evidente que ela foi embora, a Dulce, eu 

acho que as considerações que houve sobre o Djalma, da juventude, do menino que o 

Djalma era na época, nós erramos, eu acho que, nós podemos... 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Ah, sim, eu falei... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós podemos, quem 

errou é quem estava do outro lado. Eu só queria fazer essa correção, essa ressalva para a 

gente continuar. Denise, com a palavra. 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Bom, já peço desculpas de antemão pela 

emoção. Vou tentar resumir a forma como eu cheguei à Madre Maurina.  

Eu era uma jornalista recém-formada, eu me formei em 1976 e em 1977, 

eu vim de Minas, me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e, imediatamente 

após a formatura, eu fui para o Rio de Janeiro e comecei a vida como freelancer e eu 

contribuía com o jornal “Co-Jornal”, que era uma cooperativa de jornalistas gaúchos e 

recebia as edições. Em uma das edições, logo no início da minha profissão, trazia a 

história de vários guerrilheiros e fazia a citação à história da Madre Maurina. 

Dizia que era uma freira que tinha sido presa, estuprada e provavelmente 

teria ficado grávida na tortura.  

Naquele momento eu elegi essa história como a história da minha 

profissão. 

Todo jornalista sonha, tem uma pauta que ele quer realizar; alguns 

querem entrevistar o Chico Buarque, outros querem fazer uma entrevista exclusiva com 

a rainha da Inglaterra e a minha meta era ir atrás da história da Madre Maurina.  

Mas em 1977, as coisas ainda estavam pegando fogo e eu fiquei à espera 

do momento em que eu pudesse começar a averiguar o que estava se passando no país. 

Sempre que eu esbarrava em alguém da Igreja, em alguém ligado a 

presos políticos, eu contava a história da Madre, perguntava se havia um caminho, 

como chegar a ela. E fui catando dicas aqui, ali, até que fui entrevistar o Frei Leonardo 

Boff, que estava lançando um livro no Alto da Boa Vista, na casa dele, ele me disse 

olha, se tem um caminho é a Áurea Morete, que foi presa junto com ela. E me deu o 

telefone da Áurea e esse foi o passaporte para que eu chegasse e realmente, de fato, a 

essa história. 
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Eu dei vários telefonemas para a Áurea, isso já era o ano de 1993. E 

conversamos muito, a Áurea me contou a própria história, a história dos companheiros 

dela e me dizia, “Olha, eu vou tentar saber para você como chegar a ela”. Até que um 

dia eu liguei, e a Áurea falou, “olha, um jornalista aqui de Ribeirão fez uma entrevista 

com ela, o Luís Eblak”, e me deu o telefone do Luís Eblak e ele foi muito generoso, me 

passou os contatos da Madre e eu liguei, ela me atendeu e, como de costume, “Disse, 

não posso falar sobre isso”. E eu dei muitas voltas, insisti, mas ela realmente ficou 

irredutível e eu, mais uma vez, guardei aquela frustração.  

Mas eis que, o Nilo Batista, vice-governador do Rio na época, liberou, 

abriu os arquivos do DOPS e da Polícia Política no Rio e transferiu a documentação 

toda para o Arquivo Nacional. E então, eu comecei a pesquisar gavetas, gavetas e 

gavetas de documentos até que um dia, eu cheguei ao processo da Madre. E, bom, 

difícil dizer o que foi aquele achado naquele momento, principalmente porque na época, 

apesar de ser permitido reprodução, o Arquivo impediu que eu fizesse cópia do processo 

ou, me tomaram na verdade aquela pasta e disseram, “Isso não é para, para jornalista ter 

alcance agora. Não dá para ser”. 

E eu descobri que a chefe da sala de consulta do Arquivo Nacional, na 

época, era a Isabel Falcão, sobrinha do Armando Falcão. E a negativa não era do ponto 

de vista jurídico, legislativo, o que fosse, era uma negativa da sobrinha que estava 

protegendo a imagem do tio, que tinha estado metido até as orelhas nesse processo.  

E, ao tomar conhecimento disso, desse parentesco, vocês podem 

imaginar a sanha de um repórter, triplica isso e eu disse, “Vou tirar esse processo 

daqui”.  

E, é, comecei de forma não muito ortodoxa a convencer funcionários do 

Arquivo a que copiassem o processo. E eu consegui. De posse do, da cópia do processo, 

eu então publiquei no “Jornal do Brasil” uma matéria que o Manoel, irmão da Madre, 

participou, a Áurea também deu depoimento e o Dom Evaristo. 

E, chegando ao processo, eu consegui chegar à Madre novamente e isso 

foi muito importante porque, não só a história da Madre estava relatada toda no 

processo de uma forma muito clara e muito impactante, as idas e vindas da história da 

Madre era uma coisa surpreendente para qualquer pessoa e principalmente para uma 
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jornalista que há tanto tempo buscava essa pauta, como também o depoimento do Dom 

Evaristo, da Áurea e do Manoel. E imediatamente, eu liguei para o convento e da forma 

mais surpreendente, a Madre me atendeu ativa, tranquila e disposta a falar. 

E já que ela estava tão aberta dessa vez, talvez pelo avançar da idade, eu 

disse, “Madre, então, posso começar a gravar, nós podemos começar a conversar”. Ela 

falou, “Olha, tem um porém, eu preciso pedir autorização às Irmãs Franciscanas da 

Imaculada Conceição que me abrigaram e a quem eu devo satisfações. Amanhã você me 

liga às 16h que a gente vai fazer essa entrevista. 

E aí, não sei talvez com aquela pulga atrás da orelha que todo repórter 

tem, eu falei, vai que amanhã, sei lá desaba o mundo e eu não consigo falar com ela, eu 

vou esticar essa conversa. E aí, falei, “Madre, já se passaram tantos anos, a senhora já 

está com uma idade avançada, na época, ela tinha 78 anos, eu não queria desligar sem 

fazer um pedido à senhora, em nome das mulheres desse país, em nome das mulheres da 

minha geração, que lutaram pela liberação sexual, que passaram as agruras da ditadura, 

eu não queria desligar sem fazer uma pergunta que eu gostaria que a senhora 

respondesse da forma mais sincera, que a senhora não estará apenas ajudando uma 

jornalista, a senhora estará elucidando para a sociedade, se eu puder contar isso amanhã, 

até onde foi a ditadura, até aonde eles não respeitaram os limites, os valores morais, 

cristãos e femininos? A senhora foi estuprada? A senhora engravidou?”. 

E aí ela fez uma pausa e disse: “É, isso aconteceu, mas eu pedi muito a 

Deus na hora que não tivesse consequências”. Eu falei então, a senhora confirma o 

estupro? Ela disse: “Sim, mas não a gravidez”. Eu falei: “Ok, Madre, amanhã então 

conversamos no horário combinado”. Bom, eu desliguei o telefone, pulei, liguei para a 

Áurea, choramos muito no telefone, choramos uma meia hora, foi um longo telefonema 

e eu não consegui dormir na expectativa do dia seguinte poder finalmente realizar 

aquela matéria que eu investi tantos anos. 

Na hora combinada, eu liguei para o convento e encontrei uma outra 

Madre Maurina, frágil, com uma voz que parecia sair do pé, ela me disse: “Olha, eu 

sinto muito, mas nós não vamos poder ter aquela conversa”. Eu falei: “Madre, mas a 

senhora concordou, eu já vendi para o meu editor a pauta, a ideia, já está tudo 

esquematizado, eu não posso mais ficar com buraco na página”, todos aqueles 
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argumentos que jornalista usa. E ela disse, “Olha, não, eu não posso, não que eu não 

quisesse, porque eu acho que está na hora da sociedade saber que realmente como você 

disse até onde eles não tiveram limites, mas eu estou impedida”. E aí, tomaram o 

telefone da mão dela e uma pessoa se apresentou como a Madre Marlene, a Provincial 

da Ordem daquele convento e ela gritava comigo: “Você, por favor, deixa a Madre em 

paz, ela sabe que ela não pode falar sobre isso, existe um trato para que ela permaneça 

no convento, ela sabe que se ela falar sobre isso, ela está na rua e nós não vamos 

permitir essa entrevista. Deixa a Madre em paz, ela já sofreu demais”. 

Eu falei, “Olha, exatamente, agora a senhora tocou num ponto. Ela já 

sofreu tanto que ela não merece ser tratada dessa forma, com tamanho desrespeito. Ela 

já teve a vontade dela aviltada várias vezes e o que vocês estão fazendo com ela é 

cárcere privado e eu vou denunciar isso”. E então reuni todo o processo e resolvi que eu 

faria essa matéria com aquele fragmentos de conversa que eu havia tido. Liguei para o 

Dom Evaristo... 

Antes de desligar... peraí, a gente tem lapso de memória, desculpa, eu 

disse: “Madre, a senhora não precisa me dar entrevista, eu pedir à Provincial que 

passasse o telefone de novo para ela, ela relutou. Eu falei, eu não quero entrevistá-la, eu 

quero ler um documento para ela e eu acho que ela tem esse direito. E ela falou, “Eu 

vou ficar na extensão”. Eu falei, “É bom que a senhora fique porque aí a senhora toma 

conhecimento da dor que essa mulher passou”. 

E eu comecei a ler para ela o bilhete do Armando Falcão dizendo que ela 

não podia retornar ao país, que apesar da Justiça ter permitido isso, que ele decidia que 

não e eu li toda a documentação, idas e vindas judiciais a respeito dela. Quando eu 

terminei, eu perguntei, “Madre, a senhora quer acrescentar alguma coisa, ela disse não, 

eu só quero dizer que você pode publicar o que você tem e que eu perdoo a todos eles. 

Eu quero que Deus esteja com eles”. 

E desligou. E eu queria então passar para vocês o nº do processo da 

Madre, é o MJ-56773/71, que se encontra arquivado no Arquivo Nacional e agora à 

disposição de todos.  

Eu gostaria de ler que em seguida, eu liguei sim para o Dom Evaristo e 

pedi que ele me contasse de uma vez por todas como tinha sido a negociação da saída 
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da Madre do país. Eu disse: “Padre, a gente sabe que houve o estupro”. Ele disse: “A 

senhora que está dizendo”. “A gente sabe que há uma suspeita de gravidez”; “A senhora 

que está dizendo”. “Mas a gente não sabe por que que ela foi parar no México e o que se 

sabe é que a Igreja colocou o dedo nisso”. E ele então negou. Ele, eu tenho aqui a fala 

dele, que desmente a negociação da Igreja. Eu vou ler um trechinho para vocês. 

“O cardeal aproveita para desmentir que a escolha do nome de Maurina 

Borges da Silveira na lista de presos trocados pelo cônsul do Japão tenha sido feita com 

a participação da Igreja. ‘Não foi. Está na hora de acabar com as mentiras e boatos que 

rondam esse episódio. Penso que a inclusão de seu nome na lista de trocados pelo 

cônsul japonês se deve aos próprios militares, eles queriam naquele momento 

demonstrar para a opinião pública o quanto a Igreja estava comprometida com a causa. 

Essa foi a forma de desmoralizar os religiosos, exibindo-os como terroristas e uma 

espécie de vingança. Ela era mulher e freira, isso chamava atenção mais que tudo. Era 

como estarem dizendo, olha precisamos agir, pois até as freiras já estão metidas nisso. 

Sou favorável a que se publique tudo isso para darmos a ideia precisa ao jovens e a 

sociedade em geral de até onde eles foram capazes de desrespeitar as leis e aviltar a 

dignidade humana’, sugeriu.” 

Eu então disse, fiz com ele o mesmo, adotei com ele o mesmo método 

que havia adotado com a freira. Eu disse, “Olha, eu vou ler para o senhor, já que o 

senhor iniciou a conversa dizendo que é o que eu estou dizendo, eu agora quero que o 

senhor ouça as palavras da Madre Maurina, e não a minha versão. Isso ela escreveu, está 

documentado, está na minha mão”, e eu comecei, vocês por favor, tenham paciência, 

que eu acho que vale a pena, que é a carta dela na íntegra, denunciando as sevícias a que 

ela foi exposta. São as palavras dela exatas. 

“Excelentíssimo Senhor”, ela escreveu essa carta em 17/12/1969, um 

pouco depois, ela foi presa em 25 de outubro de 1969, ela escreveu essa carta em 

dezembro daquele mesmo ano, na época o ministro era o Alfredo Buzzardi, que era um 

ministro do Médici, ministro da Justiça.  

“Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, 
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Invocando a Deus como testemunha da verdade de minhas palavras, 

venho relatar à V. Ex.ª  as torturas a mim infringidas por agentes da polícia de São 

Paulo com a aquiescência de delegados de Ribeirão Preto. 

Confesso não ser fácil, mas o farei para que V. Ex.ª tome providências no 

sentido de evitar para o futuro que pessoas inocentes sofram injustamente. Fui 

conduzida ao Quartel Militar de Ribeirão Preto às 14h do dia 25 de outubro julgando 

que se tratasse apenas de uma declaração.  

Depois de quase meia hora de espera, começaram os interrogatórios a 

respeito do Movimento. Oito ou mais agentes da polícia, à paisana, rodearam-me.  

Comecei logo a falar do que sabia sobre o movimento de juventude 

existente em minha casa, pois ignorava o tão falado terrorismo. Foi através dos 

elementos que me interrogavam que aprendi o que era terrorismo. Não me foi possível 

continuar, pois me interrompiam a cada instante, com gritarias e ameaças, usando uma 

terminologia a qual me sinto envergonhada de repeti-la.  

‘Você sabe que usamos de tortura, mas para você não é difícil suportar, 

porque a vida das freiras já é uma tortura. É tão cínica, como pode se fazer de tão 

inocente, sua freira dos diabos? Você não é filha de Deus, fique sabemos que teremos o 

prazer de prender bispos e padres. Não pense você que eles podem te livrar. O que você 

tem nos joelhos são cicatrizes de tanto rezar e por que não reza agora? Não adianta 

mais, você não é mais virgem. Vamos fazer um exame ginecológico. Jogou o hábito 

fora, ótimo, podemos fazer de você o que queremos’, e davam risadas sarcásticas. 

Até aquele momento silenciei, escutando tudo aquilo sem compreender o 

significado. Em seguida, Dr. Fleury perguntou-me, ‘Você é amante do Mário 

Lorenzatto? Responda afirmativo é o suficiente, estará resolvido. Vai me dizer que é 

diferente das outras.’ 

Jamais poderia afirmar uma tal mentira. Insistiram muito nisso, foi então 

que ligaram a máquina de choques e se divertiam às minhas custas. Os fios foram 

ligados nos indicadores das duas mãos. A corrente elétrica causava um estremecimento 

em todo o meu corpo. Ligavam e desligavam por alguns instantes. Apareceu naquela 
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sala um sargento dando ordens para que todos se retirassem dizendo: ‘Sou eu quem vai 

conversar com a Irmã, vou deixá-la, por enquanto, por conta desses dois rapazes’. 

Ficamos ali quase 1 hora, na expectativa de alguma coisa. E depois, fui 

conduzida para a cela juntamente com duas moças.” – estas pertenciam ao grupo de 

terroristas de Ribeirão Preto – isso não está na carta obviamente. 

“Não as conhecia. Foi neste grupo que me incluíram como se também eu 

fosse terrorista. Tal ideia a meu respeito foi divulgada irresponsavelmente pela 

imprensa. Como religiosa, acostumada a uma vida organizada, em ambiente de respeito, 

muito me custou suportar das 10h até muito tarde da noite, de um lado os soldados 

repetindo termos grosseiros, insultos do mais baixo calão, os quais acho serem indignos 

de serem colocados aqui e de outro, localizava-se a famosa sala de interrogatórios, onde 

continuamente ouviam-se os gritos lancinantes dos rapazes torturados e os barulhos de 

espancamento. Causava-me ainda maior pavor o tilintar das chaves que abriam as 

portas, a fim de conduzir a qualquer momento um de nós para novos interrogatórios.  

Foi assim, que depois da meia-noite, fui sobressaltada com chamado para 

novo interrogatório. Fui levada à presença de uma pessoa meio loira, de olhos azuis, 

estatura média, não posso precisar bem, disseram que era um sargento. Perguntei o seu 

nome a uns rapazes e a resposta que obtive foi: “Não interessa, é um doutor”. Eles se 

chamavam de doutor. 

Vestiam-se à paisana e usavam apelidos. Suponho que para fugirem à 

identificação diante das pessoas a que torturavam. O referido senhor louro, entregando-

me um revólver, ordenou que eu o matasse se ele não fosse católico. Achei que 

estivesse meio bêbado. Podia sentir o repugnante cheiro de álcool. Tive pavor de ficar 

em sua presença, mas fui obrigada a permanecer com ele ali, fechada naquela sala, pela 

noite adentro, atormentada por suas provocações e entre outras coisas, me dizia: ‘Irmã 

querida, posso te chamar de Irmã, não é? Eu te quero muito. Vem pertinho de mim, pelo 

amor de Deus. Fala tudo. Eu quero te dar uma colher de chá, ou melhor, dar-me uma 

colher de chá. Eu tenho pena de deixar-te nua na presença de todos. É chato para mim. 

Vamos me dá uma colher de chá. Pensa que estou há dias longe da minha mulher.’  

Enquanto dizia tudo isso, me abraçava, tentava esfregar suas mãos nas 

minhas e procurava tocar os meus joelhos. Eu senti uma repugnância terrível e não via a 
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hora de livrar-me daquele homem. Insistia para que eu me confessasse conhecedora do 

Movimento, porém, a única coisa que eu poderia achar-me culpada era o fato de ter 

mandado queimar os panfletos encontrados no porão da minha casa. No momento, foi 

essa atitude que me pareceu mais acertada. Depois do ocorrido, foi que refleti melhor, 

chegando a concluir que teria sido mais acertado entregá-los à delegacia. 

Altas horas da noite, fui retirada da presença daquele homem e conduzida 

pelos dois rapazes à minha casa, a fim de indicar o local onde mandei queimar os 

panfletos.  

Voltando ao quartel, o interrogatório continuou com aquela mesma 

pessoa, sempre com atitudes provocantes, carícias dissimuladas, sentou-se 

displicentemente sobre a mesa, ordenando que eu me aproximasse dele. Era mais de 3h 

da manhã. Senti-me completamente atordoada, sem condições de coordenar as ideias, 

colocando as mãos com força sobre os meus ombros, aquele homem perguntou: ‘Você é 

socialista?’ 

O meu ideal é religioso e por ele hei de trabalhar até o fim da minha vida, 

ninguém poderá modificá-lo, pois minha promessa foi feita a Deus e não aos homens. 

Felizmente, encerrou aqui o interrogatório para continuar no dia seguinte, 

dia de Cristo Rei, 26 de outubro, se eu tivesse algo para dizer. Domingo à noite, fui 

conduzida para a cadeia de Cravinhos, onde permaneci 25 dias incomunicável, apesar 

da insistência de meus irmãos vindos de Goiás e Minas Gerais para obterem notícias 

minhas, não permitiram que nos comunicássemos, nem tão pouco foi permitido à minha 

Superiora Provincial falar comigo ou mesmo localizar o meu paradeiro. 

Tive a impressão de estar abandonada por todos, pela minha família de 

sangue e pela família religiosa, a qual pertenço há mais de 20 anos.  

Outro, outro tormento foi a falta de assistência religiosa, por duas vezes 

solicitei a presença de um sacerdote para levar-me o sacramento da eucaristia, não 

permitiram, dizendo: ‘também isso faz parte do castigo’. 

Somente no dia 18 de novembro, depois de muita insistência, permitiram 

que por 10 minutos na presença de 4 policiais, eu pudesse falar com o meu irmão.” – 

Imagino que o sr. Padre Vicente – “Dias depois, a Madre provincial, por alguns 
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minutos, também sob a vigilância de policiais. Conduzida a Ribeirão Preto, a fim de 

prestar depoimento, sendo interrogada pelo Dr. Lamano, um dos delegados regionais, 

tratou-me grosseiramente, dando-me pancadas no rosto e querendo forçar-me a dizer o 

que eu não havia feito. 

Não me foi possível esclarecer nada. Tudo era na base da gritaria e da 

pancada naquele interrogatório. À certa altura, o referido delegado gritou: ‘Veja se você 

não vai esquecer-se do seu Deus, agora vai apanhar juntamente com rapaz, seu 

protegido’, trazendo o rapaz à minha presença, o delegado intercalava as perguntas, 

pancadas no moço e em mim. Eram tapas no rosto que me deixavam completamente 

surda.  

Aqui tem V. Ex.ª, um relatório que lhe apresento como desencargo de 

consciência. Espero com ele, estar contribuindo para que outros não venham a sofrer os 

vexames e maus-tratos a mim dispensados. Como brasileira e cristã que sou, gostaria 

imensamente que fossem usados métodos eficientes na aplicação da justiça, inspirada na 

ciência e sobretudo no respeito à dignidade humana, criada que fui à imagem e 

semelhança de Deus. 

Tremembé, 17 de dezembro de 1969. 

Irmã Maurina Borges da Silveira” 

Eu não consegui terminar a leitura da carta para o Dom Evaristo. No 3º 

parágrafo, ele começou a soluçar do outro lado do telefone e me pediu por favor, a 

senhor para. Quando eu comecei a descrever aquela parte das carícias, que ele passava a 

mão nos joelhos, ele disse: “Eu já ouvi o suficiente”. Eu falei: “Então agora o senhor 

concorda em falar? Ou o senhor acha que a Igreja pode se manter em silêncio diante 

disso que se passou? O senhor vai ser conivente?” 

Dom Evaristo, ainda muito afogado na emoção, começou a falar e disse: 

“OK, pode gravar, eu estou te dando uma entrevista, eu acho que é meu dever falar de 

uma vez por todas sobre isso”. Eu vou ler um trecho da reportagem porque eu acho que 

é o que eu tenho de mais contundente. 
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“Dom Paulo desmente a gravidez e afirma categoricamente que por duas 

vezes esteve no México com Maurina e teria percebido as mudanças físicas na freira, 

caso isso tivesse acontecido, mas pela primeira vez admite as sevícias.  

‘Não negarei as evidências das sevícias sexuais, pois isso fica 

demonstrado na carta dela e no depoimento das presas que estavam com ela em 

Ribeirão e também passaram por esses horrores. Mas posso garantir que ela não 

engravidou, pois ela jamais cometeria um aborto, que não é permitido pela Igreja.  

Estive com a Irmã todos os dias na prisão, enquanto ela esteve em São 

Paulo e fui duas vezes ao México visitá-la, acompanhar o seu processo de adaptação e 

isso não é coisa que não se perceba. Nunca a encontrei diferente da sua aparência 

normal. 

Sobre as sevícias, conforme já disse, ela deve ter ficado constrangida de 

me contar, mas ao arcebispo cardeal da cidade do México, eu tenho a impressão que ela 

contou, pois era um homem de muita idade, em quem ela confiava’. 

Segundo Dom Evaristo, o cardeal mexicano pediu várias vezes que 

tivessem cuidado com a Madre e que a poupassem ao máximo, pois ela havia sofrido 

demais no Brasil.  

‘Ele nunca entrou em detalhes, mas dava sempre essa dimensão do seu 

sofrimento. Ouvindo esse relato, eu não tenho mais dúvidas. O assombro do meu colega 

mexicano, que agora me foge o nome, um religioso que a acolheu com muita bondade, 

tinha a ver com isso, com certeza. Para mim, ela jamais mencionou nada e eu a 

respeitava nas suas reservas, nunca perguntei’”. 

E quando eu disse a ele o que havia se passado com a Irmã no convento e 

sobre o telefonema interrompido e os gritos da Provincial, ele se pronunciou dizendo 

que, deixa eu achar o trechinho aqui, e, isso, muito obrigada, Manoel.  

“O cardeal disse que estava na hora de acabar com os pudores daquelas 

freiras, que aquilo era um moralismo e que elas deviam permitir que a Madre falasse 

para que as novas gerações tivessem aquela lição daquele sofrimento, de uma freira 

desrespeitada na sua integridade, na sua reserva”.  
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E eu acho que foi bastante elucidativa a entrevista do Dom Evaristo e eu 

quero ressaltar, destacar aqui que no seu, no processo da Madre Maurina existe uma 

carta do Dom Evaristo, datada de 3 de fevereiro de 1976 e várias outras, eu não trouxe 

todas, eu quero deixar registrado aqui que eu estou entregando as cópias dessa 

documentação à Comissão de São Paulo para que isso fique documentado e em uma 

dessas cartas, Dom Evaristo diz:  

“Na qualidade de bispo da Igreja Católica sempre tenho tido em grande 

consideração o atendimento aos religiosos consagrados aos serviços da mesma igreja, 

assim é pois que lhe declaro” - essa carta ele endereçou ao Meritíssimo Juiz da 2ª 

Auditoria Militar, Nélson da Silva Machado Guimarães – “assim é pois que lhe declaro 

que a Irmã Maurina Borges da Silveira continua religiosa da Congregação das Irmãs 

Franciscanas da Imaculada Conceição, residindo atualmente com as Irmãs da 

Congregação de São José de Lion, no México. 

Declaro outrossim que eu mesmo tive a oportunidade de visitá-la por 

duas vezes no México e com ela conversar, demonstrando-me a mesma Irmã, o seu 

firme desejo de retornar ao Brasil e continuar seus trabalhos apostólicos em sua 

congregação religiosa, estando igualmente disposta a responder à autoridade brasileira 

sobre suas atividades, na firme confiança de que V.S.ª fará o possível para que esse 

desejo da Irmã Maurina se concretize, subscrevo-me com os meus agradecimentos e os 

protestos de respeito e consideração. Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal-Arcebispo de 

São Paulo”. E ele enviou várias cópias, várias cartas, várias vezes nesse mesmo sentido. 

Então, eu queria deixar registrado, por questão de justiça, que Dom Evaristo intercedeu 

em favor da Madre Maurina várias vezes. 

Agora eu queria fazer, desculpe se estou me alongando, mas eu acho que 

são documentos e é preciso que isso fique registrado que essa aqui é história dela, não 

são suposições, não são ilações, é tudo que aconteceu com a Madre do ponto de vista 

dos órgãos de repressão, das pessoas que intercederam por ela, então eu acho que isso, 

esse diálogo de documentos faz, pela 1ª vez, sentido, faz fazer sentido a história da 

Madre Maurina. 

É... do gabinete do ministro, assessoria especial do ministro em 1971, em 

julho, para vocês terem uma ideia das injustiças cometidas contra Madre Maurina, em 
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julho de 1971, o juiz da 2ª Auditoria da 2ª Comissão de Justiça Militar de São Paulo, 

dirigiu-se a esse Ministério solicitando providências para que o Governo entendesse 

justas e apropriadas, com relação à cidadã brasileira Maurina Borges da Silveira, 

religiosa, da Igreja Católica Romana, banida do território nacional por Decreto N. 

66319 de 14 de março de 1970, publicado no Diário Oficial do dia, do mesmo ano.  

É que o Conselho Permanente de Justiça do Exército naquela auditoria 

decidira por unanimidade de votos manifestar a conveniência de ser aquela religiosa a 

ser autorizada a regressar ao país para responder ao processo a que é indiciada com mais 

48 pessoas. 

Em resposta, ao juiz-auditor, em 6 de agosto de 1971, isso foi mandado 

em julho, a protelação era uma arma da repressão, é preciso que isso fique muito claro. 

Os processos tramitavam lentamente, muito mais lentamente do que hoje, que já é 

moroso em função de prolongar o sofrimento dos que estavam presos.  

Em 6 de agosto de 1971, o então ministro Alfredo Buzzardi dizia acatar o 

interesse do Conselho pelo regresso da banida, mas considera imprescindível para que 

possa o Governo Federal cogitar a revogação de seu banimento que haja uma atual 

manifestação da vontade da interessada nesse sentido. E ela, então, envia outra carta 

reiterando sua vontade de voltar e responder da maneira que fosse pelos atos que 

cometeu. 

Nesse ponto, eu queria fazer uma observação minha.  

Eu vou discordar da nossa companheira, da minha colega jornalista 

Laura. 

Madre Maurina não foi usada. Ela agiu por gesto de humanidade, por 

consciência da necessidade daquele momento em ajudar o próximo. 

Conscientemente, ela desviou vários quilos de leite em pó para famílias 

de presos, para ajudar na alimentação de crianças que tiveram pais detidos pela 

repressão e que não tinham o que comer em casa. Ela não foi usada. Ela usou aquele 

sistema que ela possuía para fazer o que ela sempre fez, ser humana, seguir as 

orientações da Igreja de amor ao próximo. 
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Continuando, em ofício de 22 de novembro de 1971, o juiz encaminhou 

ao ministro carta do próprio punho da Madre Maurina de novo. Em abril de 1972, outras 

cartas da Maurina foram anexadas ao processo.  

A consultoria jurídica manifestou, manifestou-se através do assessor 

Oliveira Belo pela permissão do retorno da banida.  

Em todas as instâncias, Madre Maurina teve acatado o seu pedido, todas. 

Essa documentação protelada, arrastada, essa troca de carimbo para cá, carimbo para lá, 

tramitou nos gabinetes de Brasília até 1976.  

Nesse ano, inconformado, o chefe do gabinete do ministro Armando 

Falcão se indignou e emitiu um documento dizendo que não havia mais como protelar 

aquele processo e que ele pedia que alguém ouvisse os apelos da Madre Maurina.  

E a essa altura, o que o Governo fez foi enviar a SNI todo o processo, 

pediu a folha-corrida, prontuário da Madre, enviar à SNI, para que diante de seu 

prontuário, o SNI, então chefiado por João Batista de Figueiredo, se pronunciasse sobre 

a conveniência ou não de repatriar Madre Maurina. O SNI se pronuncia e aponta lado A 

e lado B, pontos positivos e pontos negativos.  

Do ponto de vista positivo, o SNI apontou que seria uma forma do 

Governo demonstrar sua benevolência e magnanimidade, demonstrar o quanto ele era 

humano. Do ponto de vista negativo, é que ela iria voltar e se transformar numa mártir e 

então estaria dada a partida, a largada para a campanha da anistia.  

Os trâmites cessaram quando o Armando Falcão, então ministro da 

Justiça, em 1976, enviou ao presidente Geisel uma última consulta juntando essa, esse 

diagnóstico do SNI, mais à margem disso, ele anexou um bilhete de próprio punho – eu 

tenho que achar isso aqui dentro da minha desorganização, eu grafei aqui, grifei aliás, 

não, pode deixar que, é importante eu ler o que ele escreveu. Isso aqui não, isso aqui 

não, isso aqui não.  

Está aqui, 1976, eu disse na minha reportagem publicada então em 2003, 

“...foi o bastante para que Falcão abandonasse os aspectos positivos avaliados pelo SNI, 

nos quais se lê: demonstrará ao povo...” - tudo aquilo que eu já disse aqui. “Pesou mais 

para o ministro Falcão um único argumento negativo apontado pelo sistema: Abrirá um 
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precedente que poderá estimular o pedido de outros banidos para serem julgados no 

país. Apesar de mesmo estudo considerar...” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só um minutinho, 

ele vai pôr o som para a senhora, pode falar. 

 

A SRA. DENISE ASSIS – “A possibilidade de capitalizar o fato, desde 

que o regresso da Madre fosse acompanhado de uma bem-orientada campanha de 

divulgação e de ação psicológica, expressão que parecia bem em moda. A decisão de 

Armando Falcão não foi compartilhada por Alberto Rocha” – esse foi o funcionário 

chefe de gabinete que pediu que parasse com a protelação. “O ministro então coloca” – 

ah obrigada, mais prático – “em um bilhete carimbado com confidencial, ele escreve: 

‘Minha opinião é contrária à concessão, permissão da vinda da interessada por 

inoportuna e inconveniente. V. Ex.ª, entretanto, no seu alto critério se dignará a decidir 

como mais acertado lhe parecer. Brasília, 21/6/1976’. Geisel decidiu, fechou com 

Armando Falcão. Madre Maurina Borges da Silveira permaneceu na Cidade do México 

até a anistia em 1979”. 

Bom, cessando a parte da documentação, eu queria, se vocês me 

permitissem, eu já me alonguei bastante, mas eu queria dizer que estuprada, Madre 

Maurina foi, mas não foi a Madre Maurina que foi estuprada, foi a Igreja, estuprada foi 

a sociedade, estuprada foi a minha geração de mulheres e todas as outras ao não se 

conseguir contar essa história tão exemplar de invasão do corpo feminino, da supressão 

da liberdade.  

E eu queria dizer o seguinte, que a Madre Maurina foi invadida 

moralmente, sexualmente e na sua, no que há no ser humano de mais significativo que é 

o seu querer.  

Quando você suprime a vontade, o querer, você suprime a liberdade e foi 

isso que suprimiram de nós. A liberdade. É por isso que hoje, quando eu até entendo 

que historiadores, sociólogos compartimentem essa história para melhor estudarem-na, 

divida em períodos, coloquem nela adjetivos, eu me lembro da minha lição nas aulas de 
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jornalismo de evitar os adjetivos. E na ditadura a gente não pode usar adjetivo. Ela não 

pode ser dividida em segmentos, em períodos. A ditadura é um período só, porque ela é 

um ato só. É o ato da supressão da liberdade. O que vem depois é apenas a progressão 

da violência para manter esse poder. 

Então eu gostaria muito de deixar registrado aqui que a história da Madre 

Maurina é a mais emblemática desse período, porque aviltou todas as instituições, todos 

os sentimentos humanos, toda a dignidade feminina e toda a dignidade de uma 

sociedade que não teve sequer o direito de conhecê-la. 

Obrigada a todos terem a paciência de me ouvir. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, tem 3 

pessoas para a gente concluir esse, esses depoimentos. Então, eu queria propor até fazer 

na forma de consulta. Eu queria fazer uma consulta. Queria ver se o Padilha, que é uma 

pessoa que desse setor religioso da Comissão da Verdade e o nosso companheiro, nosso 

irmão Padilha faz uso da palavra, o João não quer falar, era importante, pelo menos 

você dar uma palavrinha para fechar. Aí a gente ouve o irmão da Madre Maurina, Frei 

Manoel, e o João faz o fechamento. Está bom assim?  

Então vai, Padilha com a palavra. Dá o microfone sem fio, ali. Quer falar 

já? Mas pode, Padilha pode falar agora, né? Pessoal, eu queria, eu queria, não está bom, 

está reservado o seu tempo. Eu só queria ajeitar mais, descansar um pouco, assim, um 

minuto a cabeça, a emoção, eu queria pedir para a Carmen fazer mais uma música e o 

Padilha fala em seguida, tudo bem? Eu sei que essa sessão está muito alongada e aí a 

gente continua, tudo bem?  

Carmen, por favor. 

 

*** 

- É feita a apresentação da música. 

*** 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, Carmen vai 

cantar Ave Maria e aí a gente prossegue, está bom? Vamos tentar para organizar o 

horário de todo mundo, tentar encerrar às 20h, tudo bem? Dez para às 20h. É, já, Laura 

Greenhalgh, muito bom, muito obrigado. 

 

 

*** 

- É feita a apresentação da música. 

*** 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Carmen. 

Obrigado o Delfim, aliás muito obrigado por vocês darem essa contribuição tão 

importante para a gente. Bom, vamos nos recompor. Rita, está aí? 

 

O SR. – A Rita poderia fazer o anúncio aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É fica aqui ao lado 

da Matilde, Padilha vem um pouco mais para cá, para a gente reorganizar a Mesa, ou a 

Rita fica aí, está bom, a Matilde fica. 

 

O SR. – A Denise vai voltar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Denise vai voltar, 

então está bom. E falta a Áurea Morete, também já foi? 
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A SRA. – Fica aí junto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica aqui ao lado, 

por favor. Só tira o quadrinho de identificação da Dulce e da, para não confundir a 

imagem da Rita. Padilha, nosso querido amigo Anivaldo Padilha. 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA -  Obrigado, acho que todos nós 

estamos aqui bastante tomados pela emoção e eu gostaria de, em primeiro lugar, 

agradecer publicamente a Comissão Estadual da Verdade pela, por essa iniciativa de 

uma audiência pública sobre Madre Maurina. Eu e o Frei João, nós conversamos sobre 

essa possibilidade, há questão de 3 meses atrás, da necessidade quase que absoluta de 

trazermos a público a história da Madre Maurina.  

E, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Anivaldo Padilha e coordeno a 

Comissão Nacional da Verdade, o grupo de trabalho que investiga o papel das igrejas 

durante a ditadura, o papel daqueles setores que resistiram na ditadura, das igrejas que 

colaboraram, foram coniventes, foram omissas em relação à ditadura. 

E tenho participado, organizado audiências públicas para discutir essas 

questões, colhido depoimentos de pessoas que sofreram, foram vítimas da repressão, 

tanto da repressão da própria ditadura, mas também repressão interna nas igrejas, 

porque pessoas que se opuseram à ditadura sofreram também repressão internas nas 

igrejas, por parte daqueles setores que apoiavam a ditadura. 

E, para mim, é uma, vocês devem ter percebido que, durante quase todo o 

decorrer da, dos depoimentos aqui, eu não conseguia conter as lágrimas, por vários 

motivos. Um deles é que, a própria história da Madre Maurina é muito dolorida, para a 

gente passar imune, emocionalmente falando, quando se narra a sua história. Mas 

também porque eu estive preso na mesma cela em que o pessoal de Ribeirão Preto 

estava em 1970. E, inclusive os nomes de alguns que foram mencionados aqui estavam 

na minha cela, Djalma e outros.  
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E uma outra coisa que eu não sabia, descobri aqui agora, porque quando 

foi mencionado o nome do capitão Dalmo, ele foi um dos meus torturadores na 

Operação Bandeirantes, então isso realmente traz para mim vários motivos de emoção, 

porque o fato de eu saber que eu estava sendo torturado pelo capitão que havia 

estuprado Madre Maurina também. Olha, eu não vou me alongar muito não. O que eu 

quero levantar aqui são algumas questões que eu acho que são importantes. 

Nós estamos falando aqui, falamos a tarde toda nessa, sobre a brutalidade 

da ditadura. Acho que temos aqui alguns companheiros que passaram pelos porões 

assim do DOI-Codi, Operação Bandeirantes, o DOPS, nós sabemos, sofremos na pele, 

no nosso corpo a brutalidade da ditadura. Mas nós sabemos também aqueles que foram 

presos junto com alguma companheira de militância, ou companheira afetiva, sabemos 

que a ditadura, deixa eu reformular aqui. 

Havia uma frase que se usava muito, que a ditadura foi muito 

democrática, tratava todo mundo igual. Não é verdade. Não é verdade que a ditadura 

tratou-nos a todos iguais, as mulheres receberam tratamento diferente, porque foram 

atingidas, alguns de nós também nas nossas intimidades, mas a tortura contra as 

mulheres parece que refletia um desejo de revolta, de ódio por parte daqueles 

brutamontes, porque é inadmissível para eles que uma mulher se colocasse na militância 

para se opor à ditadura. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – É mesmo. É mesmo. 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA – E, então é por isso que a Comissão 

Nacional da Verdade tem uma linha de investigação sobre gênero e ditadura e realmente 

acho, estou vendo a Elza balançando a cabeça, nós fomos companheiros de trabalho nos 

anos 1960 e fomos, ela foi presa pouco antes de mim, e outras pessoas que eu não sei 

identificar, outros companheiros que foram presos, mas sabem disso, eu não preciso 

elaborar muito. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela era companheira 

da Áurea? 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA – Não, sabemos, a Áurea está aqui.  

Nós sabemos realmente que a ditadura tratou as mulheres de uma forma 

muito mais brutal, do que eles foram para nós. Agora tem um outro aspecto que é 

importante também mencionar aqui.  

Nós falamos do resgate da memória, luta para estabelecer a verdade e 

geralmente nos referimos à ditadura. Um dos objetivos do meu grupo de trabalho, do 

meu não, do trabalho ao qual eu pertenço, está aqui a colega Luci que também é a nossa 

gerente digamos, é também resgatar a verdade sobre o que ocorreu dentro de várias 

instituições, no nosso caso, principalmente as igrejas. 

E a história de Madre Maurina, eu acho que expõe de forma dramática, 

como a Igreja Católica trata as suas mulheres. Como é que ela trata a questão de gênero, 

como é que ela olha o papel da mulher na sociedade e também dentro da Igreja. Eu creio 

que, eu me refiro aqui à Igreja Católica porque a Madre Maurina era uma freira católica, 

mas eu posso fazer essa afirmação em relação a todas as outras igrejas cristãs.  

E, aqui neste, nesse momento, eu tive uma consciência muito mais aguda 

do papel que o grupo de trabalho pode ter, que ao expor essa verdade, ao recuperar a 

memória, possamos talvez chegar à justiça, que as igrejas olhem de uma maneira muito 

consciente a questão de gênero e como é que ela se dá, olham e veem o papel das 

mulheres, porque nós sabemos muito bem que a discriminação de gênero, ela tem tido e 

sempre teve uma justificativa religiosa, a discriminação e a opressão da mulher em 

nossa sociedade.  

É claro que a Comissão da Verdade, ela não vai interferir em nenhuma 

igreja, porque não é o papel dela, são comissões do Estado, mas eu acho que o simples 

fato de nós colocarmos para a sociedade esses fatos, eu acho, eu faço aqui um apelo de 

realmente as igrejas tomem consciência disso e mudem a sua maneira de ver, porque no 

caso da Madre Maurina, foi dito aqui que ela foi cercada por um silêncio.  
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Eu fiz um esforço de encontrar a Madre Maurina em 1973, depois que eu 

sai da prisão, tive que me exilar, parte dos anos de exílio, passei nos Estados Unidos, na 

Califórnia. Eu fui ao México várias vezes e em duas ocasiões, eu tentei fazer contato 

com a Madre Maurina e sempre esbarrei no grande muro de silêncio. 

Eu disse à Denise antes que hoje à tarde, que a Madre Maurina foi 

sequestrada 2 vezes, a primeira pela ditadura e a segunda, pela Igreja. 

Obrigado. 

(Palmas.) 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Oi, olha, eu queria só... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Áurea, Áurea 

Morete. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Sim, eu queria contar uma coisa tão 

bonita para vocês, em relação a tudo isso, porque Dom Felício da Cunha Vasconcelos, 

tinha também o Cônego Angélico, que hoje todo mundo sabe quem é, uma pessoa de 

muito valor. E o Cônego Angélico tinha o “Diário de Notícias” e durante a queda da 

democracia e quando veio o golpe militar, ele e os meninos lá da igreja tudo lá dentro, 

rodando o jornal, rodando e quando a polícia vem, então os meninos pegaram o jornal e 

jogaram lá no muro vizinho e a polícia não achou um jornal, porque eles estavam atrás 

de tudo quanto é jornal. 

E em seguida, os meninos, meus confessores da igreja, foram 

distribuindo o jornal que era contra o golpe militar que estava sendo dado.  

Então uma coisa assim é que teve muito apoio tanto do padre Angélico, 

quanto do arcebispo, porque chegou um momento que não dava mais nem para a gente 

respirar ou sobreviver.  
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E que o padre de Cravinhos, onde a gente estava, veio na delegacia trazer 

a comunhão para a Irmã no dia seguinte, porque quando eu estava falando, eu passei o 

microfone para ela, mas ficou assim; a Lázara, a Leila, eu e a Irmã Maurina fomos 

transferidas para Cravinhos que é uma cidade pequena, uma delegacia daquele tempo 

então, bem simplesinha, levaram nós por quê? Porque a Lázara foi solta, não tinha 

grande aplicação e esse canalha, o canalha fez de tudo, pôs ela dentro do carro dele para 

levar em casa. E foi levar.  

Só que no caminho, ele queria agarrar a menina e ele estava totalmente 

bêbado, talvez até drogado, então ela deu um safanão nele, abriu a porta do carro e 

escapou.  

Ele chegou no quartel contando que ele tinha tido relação sexual com a 

Lázara.  

Nessa altura, o comando da tal operação integrada deles se reuniu, 

porque viu que ali tinha um perigo de vazar o que estava ocorrendo, inclusive com a 

Irmã também e o coronel proibiu de ter mulher dentro do quartel um dia a mais.  

E foi quando tiraram nós e levaram para Cravinhos. Aí nós chegamos no 

domingo à noite, a banda estava tocando na praça, a cidade inteira estava, sabe quando 

passeava as moças, que falava assim que era para arrumar namorado e tal, as famílias, a 

cidade, o principal da cidade viu a gente chegando. Eu desci algemada, em seguida a 

Irmã com uma roupa, ela era uma senhora, a Leila e a Lázara vieram na delegacia e 

então o padre da cidade ficou sabendo que a freira estava lá e no dia seguinte, ele foi 

levar a comunhão para ela. 

E aí o delegado falou, essas coisas estão proibida e que ele não ia entrar, 

que ele tinha que ir no quartel pedir autorização por escrito para poder entrar com a 

comunhão. O padre foi no quartel e eles prenderam o padre. Gente, era isso mesmo. 

Mas aí, a Igreja viu um outro modo, porque a nossa cela tinha uma calha, 

que quando choveu muito, caiu tudo a água e acabou de destroçar e o delegado foi 

obrigado a colocar nós do outro lado, que era parede e meia com as presas comuns.  

E assim, eu como sempre trabalhei muito com todo mundo, num instante, 

fiz amizade com a Hilda na grade e tudo e tudo que vinha para nós, que nem a minha 
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mão já mandava, conseguia mandar coisa, quer dizer, eu comunista, comunicava com 

minha mãe através deles e a Irmã Maurina, porque estava incomunicável para não falar 

as verdades. 

E então, a Hilda, ó a igreja tinha catequista que ia nas cadeias, e uma 

senhora que você sabe o nome, você falou... 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Júlia. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – A Júlia, que era catequista, foi logo em 

seguida desses eventos, ela foi para dar catequese para as presas comuns, que estavam 

parede e meia com nós. Aí o carcereiro falou, olha eu estou sozinho e não posso deixar 

lá fora sem ninguém, porque aqui está muito perigoso. E falou, olha a senhora quer ficar 

aí na cela, a hora que a senhora acabar, me avisa, eu venho e abro e cuidado com essas 

duas presas aqui que são perigosas. Está bom e foi lá para o plantão dele. E então, a 

catequista, a Hilda me chamou e falou assim, Áurea, tem visita para a Irmã Maurina, 

chama ela. 

Aí eu acordei ela, ela assustou, falou, tem visita? Sei lá, Irmã, vai lá na 

grade. Então a gente passando as mãos de um lado e do outro a gente passava comida, o 

cigarrinho, qualquer coisa que precisasse, um medicamento e aí a Irmã veio na grade e a 

catequista falou: “Irmã Maurina, me dá a sua mão, estende a mão”. Então, ela estendeu 

a mão e a catequista pôs a hóstia na mão dela, dizendo: “Éo corpo de Cristo, Irmã 

Maurina”. E a hora que ela viu que era, começou a chorar e falou para mim que ela 

queria que eu comungasse com ela. Eu falei: “Mas Irmã, eu sou comunista, pelo amor 

de Deus”. Ela falou: “Você não é nada. Deus acredita em você”. Aí nós nos abraçamos 

e ela comungou. Eu não aceitei tomar hóstia porque eu achava que era um desrespeito e 

comungou.  

E aí a gente sentia uma energia tão boa, tão grande, ficamos tão felizes 

nós duas, porque o Dom Felício e o padre Angélico é que faziam essas artes. Dom 

Felício ia nas passeatas com a gente, eles mandavam abrir a catedral quando a gente 

estava fazendo a confusão.  
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Uma vez, o próprio arcebispo que foi peitar a polícia na frente do Palácio 

porque tinha entrado uma tantada de estudante correndo dentro do Palácio e os padres 

estavam soltando pela outra rua.  

O padre Celso Ibson de Sylos foi preso em 1964, ele ia para a área rural 

com aquele tal de Índio que era o Irineu de Moraes, comunista, e o padre trabalhou na 

área rural para fazer tipo sindicatos. Quando veio o golpe, o padre foi preso e o Irineu 

de Moraes caiu no mato, porque o bicho era esperto, era tudo assim. 

Então, tem toda uma tradição, em Ribeirão, da participação da Igreja. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dona Áurea, deixa 

eu falar uma coisinha para a senhora. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Só, não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  É o seguinte, eu sei 

que tem horas e horas de depoimento gravado com a senhora lá na UNESP de Franca. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Tem sim.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora e o 

Vanderlei Caixa. Agora eu queria pedir uma coisa para a senhora, porque é o seguinte, é 

impossível, nós fizemos um formato de Mesa que é o seguinte, a senhora poderia ficar 

até quarta-feira conosco e o Dom Angélico vem aqui, às 10h, a gente dava um jeito, eu 

sei que a senhora está com problema de saúde na família, a senhora fez esforço enorme, 

veio de ônibus. 
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A SRA. ÁUREA MORETE – Ah, mas foi tão bom ter vindo, meu Deus. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, fica com a 

gente até quarta. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Uma benção. Eu ó... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora fala o 

tempo que a senhora quiser. 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu preciso... 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Acabar, né? Não, mas só falar assim, que 

eu tenho que voltar hoje ou amanhã cedo para lá porque eu tenho, eu trabalho na 

Secretaria da Saúde, o secretário me dispensou.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos a 

senhora tem, dona Áurea? 

 

A SRA. ÁUREA MORETE – Eu vou fazer 69 agora e o ano que vem 

eu vou ser expulsa do serviço público.  
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Então, eu vou pegar uma vassoura e pedir para todo mundo me ajudar, 

bom aí, o que eu posso, eu posso estar aqui na quarta-feira às 10h de volta. Ah, eu dou 

um jeito. 

Inclusive na sexta, eu vou fazer o depoimento da greve de fome com o 

pessoal do DOPS, DOPS não, do Memorial.  

Então, gente, mas olha, então, só assim, agora eu encerro mesmo. 

Eles excomungaram os delegados, Dom Felício, padre Angélico, com 

todo mundo da região, isso quando o irmão da Irmã Maurina falou, eu acho até que já 

falei aqui, que no banco de trás, eu fui falando para ele o que estava acontecendo e só 

deixaram ele ir ver a Irmã porque ele usava batina e ele seria um padre como tem que 

ser e não esses padres modernos que rasgam a batina e viram comunistas e deixaram ele 

encontrar a Irmã.  

Aí ele falou: “O que que está acontecendo?”. Eu falei, “Ó, pau-de-arara, 

espancamento”. “E a Maurina?”. “Também”. Aí junta com toda a igreja da região e 

excomungaram. Miguel Lamano e o Dr. Roberto Ribeiro Soares. Pronto.  

Aí acabou encrenca, porque eles sentiram e entenderam que Ribeirão 

Preto não era Rio de Janeiro e nem São Paulo, que as pessoas se conheciam e até 

maçonaria entrou no meio para, a nosso favor e que a igreja segurou as pontas sim, do 

modo que ela pôde e que já vinha até de anterior trabalhando comunista com padre.  

Boa noite para vocês. (Palmas.) 

 

O SR.  PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maravilha, Áurea 

Morete. Nós vamos indo para os finalmentes. Mesmo, mesmo. É o seguinte, ó, o livro 

da Matilde Leone “Sombras da Repressão”, a Vozes só entregou 5 de cortesia. Nós só 

temos 3. A Vozes ficou de fazer uma busca geral em todas as livrarias, em todos os 

arquivos para ver se vai mandar alguma coisa para nós. Para, de hoje, só tem, assim só 

para a pessoa tomar conhecimento. Nós pedimos, ficamos 1 mês negociando com a 

Vozes, infelizmente a Vozes não quer entregar o livro, no começo tinha 100 no estoque, 

a maior dificuldade. Bom, estamos tentando.  
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Hoje a gente falou, ó, tudo que tiver no estoque será comprado, pode 

mandar. Estamos tentando negociar com a Vozes, está muito difícil. E o livro da 

Denise, ela trouxe alguns exemplares que estão aqui. Então no fim, quem estiver, eu 

mesmo não paguei o meu até agora, preciso pagar, o livro da Denise está à disposição. 

O da, é um belíssimo livro, maravilhoso livro, da Matilde está aqui para consulta, e a 

gente espera que a Vozes entrega. 

O Dom Angélico vai estar aqui dia 10, depois de amanhã, 10h, falando 

do papel da imprensa católica na resistência à ditadura. Quarta-feira às 10h da manhã, 

está bom? 

Então, eu queria convidar, como é muito difícil estar convidando todo 

dia, todo mundo que puder vir aqui, Dom Angélico, vamos ver se a Chaia garante a 

volta da Áurea, da Áurea Morete e depois Áurea, sabe que a gente precisava fazer? Uma 

sessão especial da trazer da FAUNI, trazer aquele menino Pedro lá da UNESP, aquela 

professora pesquisadora que pesquisa sua vida, sua história, toda a vida, todo um filme 

de vocês, está bom? Por favor, está bom. 

Rita, o Frei Manoel e o Frei João. Rita Sipahi, manda bala, aqui mesmo, 

Rita Sipahi. 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Quero cumprimentar a todos da Mesa e 

destacar a importância desse momento de hoje. Os trabalhos da Matilde Leone, o 

trabalho da Denise, o livro da Denise, o livro da Matilde, os relatos todos, vão 

constituindo, construindo na verdade a palavra a partir dos fragmentos dessa história 

toda, vão criando condição da verdade ser revelada, isso tem uma importância enorme, 

porque o que a gente quer realmente é que ela seja revelada do nosso ponto de vista. Do 

ponto de vista dos protagonistas, daqueles que estiveram fazendo esta história, essa 

história. 

Então, eu, neste sentido é que esse depoimento, esse pequeno depoimento 

que eu vou dar, ele também integra essa história contada hoje aqui. Eu participo da 

Comissão da Anistia como conselheira e tenho como companheira de conselho e como 
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vice-presidente da Comissão, uma pessoa de uma importância muito grande para a 

gente que é Sueli Bellato.  

E a Sueli Bellato, ela tinha uma preocupação, tem até hoje, mas tinha 

num determinado momento, uma preocupação muito grande com a Madre Maurina. Ela 

sempre estava pensando qual seria a forma de chegar à Madre Maurina ou de fazer 

acontecer, criar uma programação dentro da nossa programação de anistia um momento 

de homenagem à Madre Maurina. 

Pela idade avançada dela, pelas circunstâncias da história, da vida dela 

hoje, pelo irmão dela, que ela sempre falava com o senhor que ela achava que também 

era uma pessoa que, nessa história toda sofreu e sofre muito. Então era importante para 

a família dela ver resgatado, resgatado um pouco da história dela do ponto de vista, no 

caso, institucional; quer dizer, é o Ministério da Saúde, da Justiça, através da Comissão 

de Anistia, que reconhece a prática de atos de exceção contra a Madre Maurina e cria 

um momento de homenageá-la, mesmo ela não querendo, mesmo ela não querendo 

entrar com o pedido de anistia política, porque isso não estava dentro, nem podia estar 

diante das condições de vida dela, de vida e de irmandade, da Ordem dela, da 

Congregação que ela fazia parte, quer dizer, ela tinha um compromisso com a 

Congregação e isso parecia sempre, de não falar, de não revelar e hoje ficou claro aqui 

muita coisa ela gostaria de ter falado, durante esse processo, durante esse tempo, no 

entanto, ela se sentia, enfim, obrigada, ela sentia compromissada, eu acho que é a 

palavra, ela tinha um compromisso de não falar. 

Então, nós fomos, aí a Sueli conversou com o Paulo e resolveu que ela 

iria a Ribeirão Preto, para fazer uma visita à Madre. Tentou, escreveu para a 

Congregação, falou com a Irmã responsável pela Congregação, que autorizasse a ida 

dela lá. Então, ela pediu, ela não queria ir sozinha lá, ela queria ir com um conselheiro, 

com outra pessoa da Comissão e ela me perguntou, você pode ir comigo? Eu digo, ah, 

vou sim, com todo o prazer. E acompanho nessa visita e fomos as duas a Ribeirão. 

Já sabíamos que havia, que teria algumas dificuldades, porque ficou, na 

correspondência que a Sueli manteve com as Irmãs da Irmandade, da Congregação, 

ficou claro que a visita tinha que ser uma visita muito rápida, que a Madre Maurina 

passava por um momento delicado de saúde e que nada de política deveria ser 
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conversado com ela. então, aceitamos, a Sueli aceitou enfim as exigências e disse 

vamos. Fomos. Quando chegamos, na hora não pudemos entrar no primeiro momento, 

na parte da manhã, porque ela estava descansando e voltamos às 14h, que foi a hora 

marcada para a visita. 

As Irmãs nos trataram muito bem, importante dizer, com muito respeito, 

com muita atenção, mas deixaram claro que, de fato, a Madre não tinha muitas 

condições de estar recebendo visitas e que elas não podiam ser prolongadas. Tudo bem. 

E duas delas participaram também da conversa com a gente.  

Então, a Sueli, a Irmã chegou, ela estava bem, ela tinha, ela estava 

disposta, ela estava falando muito naturalmente, ela tem um espírito e uma, e uma 

sensibilidade impressionante.  

Ela agradeceu ela estar sendo visitada, ela, enfim foi muito amável com a 

gente, muito amável mesmo, quis saber sobre a Sueli, a Sueli falou sobre uma freira que 

chama Teodora, que... aí essa Irmã Teodora foi assim e a conversa também girou em 

torno da Irmã, girou muito em torno da família. Ela falou da grande alegria que ela tinha 

ao voltar à casa dela, a rever as pessoas, a passar as festas com as pessoas, me parece 

que tinha um aniversário próximo de alguém da família, que ela gostaria de ir à casa 

dela, para estar junto dos familiares dela. Então, ficou uma conversa muito sobre a 

família dela, sobre as alegrias dela. 

E num dado momento, fez um pouco de, um silêncio e ela falou o 

seguinte:  

“Eu queria dizer uma coisa. Eu lembrei agora de que eu devo falar sobre 

uma coisa que me pareceu sempre, que não, que foi uma grande injustiça” – eu lembro 

que ela acentuou – “uma coisa que foi uma grande injustiça e que eu não posso deixar 

de falar. Foi muito injusto e foi muito terrível o que fizeram com o meu jardineiro”.  

Isso ficou na conversa que não podia ser sobre política, ficou essa fala 

dela. Quer dizer, claramente ela sabia que nós estávamos ali por uma razão política e 

que nós não queríamos, nós não iríamos falar sobre isso, no entanto, ela revelou naquele 

momento a grande injustiça que tinha sido cometida contra ele, que era um jardineiro e 
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era um jardineiro muito... ele era um jardineiro muito bom, ela, não lembro a palavra, o 

adjetivo, mas era um jardineiro importante para ela. 

É isso que foi a nossa conversa. Nós acabamos vendo que já tinha, se 

passou um tempo que não foi tão curto assim, foram quase 2 horas de conversa e a 

gente se despediu. Ela agradeceu muito também, nós agradecemos e fomos embora.  

Voltamos, voltamos com uma sensação, uma sensação de que nós 

tínhamos ido até lá, tinha sido importante, nós tínhamos conhecido, mas que havia um 

limite ainda. A homenagem que a gente pretendia fazer, não podia ser feita. Ficou claro 

que não podia ser feita. Os limites estavam dados e que a Igreja, no caso, as 

companheiras dela de hábito não iam permitir e que ela estava ali protegida por elas, 

quer dizer, a proteção que elas davam era a que elas achavam suficiente. Elas não 

queriam que mais gente se intrometesse ou dividisse com elas uma atenção à Madre 

Maurina. Pareceu isso muito fortemente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só, eu não queria 

cortar o seu tempo, a continuação.  

 

A SRA. RITA SIPAHI – Era isso fundamentalmente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O jardineiro ficou 

nisso? 

 

A SRA. RITA SIPAHI – O jardineiro ficou nisso. Era um homem 

jardineiro. Eu acho que era o homem da pasta. 

 

O SR. – Era o homem da pasta.  
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A SRA. RITA SIPAHI – Eu tenho a impressão que era o homem da 

pasta. 

 

O SR. – Era o homem da pasta. 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Quando eu ouvi hoje a história do homem da 

pasta. Agora, eu só queria ainda lhe falar uma coisa, eu acho que nós estamos 

procurando a verdade e ela está se, cada dia mais, ela está se colocando a partir das 

pessoas que contam as histórias, das pesquisas que desde 1985 são feitas.  

Por exemplo, tem um livro da Maria Auxiliadora sobre a clandestinidade 

que vai ser lançado no dia 11 lá na Casa do Psicólogo, que esse livro foi publicado em 

1985 também, mas só agora ele toma sentido, porque só agora as pessoas já não tem 

medo de ler o livro, de comentar o livro. Porque antes, até ler, andar com o livro, sentir 

era um peso e que esse peso está sendo, a gente está conseguindo romper esse silêncio, 

isso é muito importante. 

Agora eu acho que a esquerda também não pode omitir a sua 

responsabilidade no caso da Madre Maurina, eu acho que nós não podemos omitir a 

nossa responsabilidade. 

Eu acho que quando a Laura falou na questão de ser usada, o que a Laura 

estava querendo dizer, porque jamais ela seria uma pessoa a ser usada, com certeza pela 

consciência que ela tinha, pelo modo como ela agia, ela não é uma pessoa, não foi usada 

no sentido de aproveitar, que se aproveitou, que as pessoas pudessem se aproveitar dela, 

não, eu acho que não era esse o sentido que a Laura estava dando; mas sim que ela não 

tinha noção, ela não tinha conhecimento de onde, de qual a militância das pessoas e de 

qual compromisso que as pessoas militantes tinham na sua vida militante.  

Eu acho que esse conhecimento ela não tinha. Ela não tinha sido 

informada por esses militantes, ou ela não procurou essa informação, mas enfim, isso 

precisa também ser esclarecido, que uma forma da gente deixar claro, inclusive por 
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aqueles que podem usar isso contra nós, usar isso contra nós no sentido que a Madre foi 

usada. 

Quando a Madre, enfim, ela foi uma inocente útil, qualquer coisa desse 

tipo que ela não é, ela não era. Agora quando a, eu acho que a Laura também colocou 

isso, neste sentido, quer dizer, qual era a dimensão, qual era o conhecimento que ela 

tinha sobre a ação política das pessoas que estavam frequentando e utilizavam o salão 

do orfanato. 

Uma outra questão também que eu acho que a gente não pode se omitir, 

enquanto esquerda, é por que, uma outra questão, por que ela foi incluída numa lista de 

sequestros, se o grau de militância dela e compromisso dela não era, naquele momento, 

enfim tão importante ou tão destacado.  

É uma outra questão que foi bem, foi a, a Matilde levanta que eu acho 

que também ter que ser um dia, tem que ser esclarecida, nós não podemos ficar, enfim, 

porque se não, nós vamos estar procurando conhecer a verdade, mas vamos ter alguns 

senões nessa verdade que não, que acabam sendo, se não esclarecidos, não sendo 

suficientes para o que a gente quer, que a gente quer a verdade do nosso ponto de vista, 

enquanto protagonistas dessa história toda. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

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

Rita. Matilde. 

 

A SRA. MATILDE LEONE – Fazer um comentário. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode, lógico. 
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A SRA. MATILDE LEONE – A respeito do jardineiro, ele foi também 

muito, ele apanhou muito, ele foi bem torturado também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, pessoal, 

pelo amor de Deus, não vamos perder a concentração aqui na Mesa, vamos. Matilde 

Leone. 

 

A SRA. MATILDE LEONE – E era, a Madre Maurina tinha, ela sentia 

uma culpa muito grande por esse jardineiro ter sido preso, ter apanhado muito, que 

quando ela foi presa, a primeira coisa que ela viu, eles levaram, os policiais levaram a 

Madre Maurina para um cubículo, onde o jardineiro estava, tinha apanhado, estava todo 

machucado e acariou os dois, foram acareados.  

E ela ficou assim mortificada, era uma coisa que, durante todas as vezes 

que nós conversamos, ela sempre voltava no jardineiro. Então até entendo porque foi a 

única preocupação, foi a única fala dela para vocês que remeteu a uma questão política, 

era o jardineiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Então, 

vamos indo para a reta final. Só queria fazer uma consideração, um minutinho. O 

procurador, o novo Procurador Geral da República fez um anúncio, um alerta que ele 

era totalmente favorável à revisão da Lei da Anistia e que havia necessidade. 

Então, viu, minha querida amiga, minha professora, Rita Sipahi, quando 

a gente começou a Comissão da Verdade, a gente trabalhava com 3 degraus, 3 estágios: 

a memória, a verdade e a justiça.  

Infelizmente, nós estamos no estágio da memória, a verdade, a verdade o 

Brasil não está querendo aceitar até agora.  

Já estamos na metade dos trabalhos da Comissão da Verdade, das 

Comissões Gerais e só, não saímos do capítulo da memória. A verdade seria todos esses 
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fatos e a cadeia de repressão e a cadeia de comando e poder do Estado Brasileiro 

aparecer, pouco apareceu, embora hoje surgiu o nome de muitos torturadores; a justiça, 

essa ainda está bem longe. 

Então, vamos lá, o irmão, companheirão, irmão da Madre Maurina, Frei 

Manoel, que nunca abandonou essa trajetória em que veio à nossa sessão.  

Pessoal da PUC, vocês viram a importância dessa sessão de hoje, não é? 

Então vamos ver, apesar do braço pesado da inquisição, do Santo Ofício vigido lá na 

PUC hoje, se a gente consegue fazer essa sessão lá na PUC. Frei Manoel. 

 

O SR. MANOEL BORGES DA SILVEIRA – A minha fala vai estar, 

talvez parecer um pouco fala de padre, mas é aquela história, né? O uso do cachimbo 

entorta a boca. 

Mas eu já fui muito bem explanado de tudo, colocado como devia ser, e 

me agradou muito desde o primeiro momento o Villa-Lobos que foi cantado aí, 

Bachiana n. 5, uma beleza. Eu gosto muito de música e casou bem aí com essa 

homenagem que está havendo aqui, praticamente uma homenagem à Madre Maurina, 

minha irmã. 

Eu vou considerar um pouco mais, já que tudo foi falado muito bem, 

além dessa música, o final aí das 2 escritoras, o final aí de 2 tipos de estupro que pode 

ter havido e acho que bem esclarecedora foi a carta da Madre Maurina para o Ministro 

da Justiça e o relato de Dom Evaristo Arns. 

Dom Evaristo Arns disse à Maurina, à Congregação que entrou na luta 

que entrou na luta a partir do caso da Maurina, franciscana como ele, e, não é à toa aí 

que ele fala da Igreja, mas, uma vez que o Arns foi uma Comissão Tortura Nunca Mais, 

eu acho que a gente não pode também esquecer esse lado.  

Agora, na família da Irmã Maurina, nascemos todos na roça. Mamãe teve 

12 partos e, dos primeiros nascimentos, faleceu uma menina e depois, meu irmão padre, 

2 padres e 2 freiras e 7 casados. E da, do pessoal que se casou, das 2 irmãs, eram 4 

mulheres, uma teve 12 filhos e a outra 13, tudo na roça e realmente quando a gente parte 
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para uma cidade maior fica um pouco desnorteado, mas quando meu irmão voltou uma 

vez de férias do seminário, estudava em Belo Horizonte, ele trouxe uma bíblia de São 

Francisco de Assis, e como tinha muito tempo, esse santo foi bem considerado, os dois 

reformadores do século XIII, São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão que 

fundou a Ordem dos Dominicanos. 

Então, desde os seus 10 anos, Maurina começou a sintonizar com 

Francisco de Assis, o irmãozinho universal, é considerado como se fosse a pessoa, na 

História, que mais conseguiu se aproximar de Jesus Cristo, realmente ele é um caso de 

graça.  

E depois de certo tempo, Maurina foi para Araxá, perto de Uberaba, lá da 

minha terra era uns 30km, de Uberaba era uns cento e poucos quilômetros.  

Lá foi aluna das dominicanas através de um esquema que as Irmãs 

tinham, ela pobre não podia pagar, mas as Irmãs tinham o serviço da casa que oferecia 

para o que chamava de (ininteligível 02:54:55) e ela então conseguiu estudar como as 

outras que também puderam, podiam estudar, as que podiam pagar. 

E lá em Araxá é que ela encontra a Congregação das Irmãs Imaculadas, 

Franciscanas da Imaculada Conceição, que tinha um asilo lá e não teve dificuldade 

nenhuma em se ligar a essas Irmãs e começar a sua carreira de freira. 

Agora, realmente Maurina desde pequena era geniosa. A mamãe 

Francelina teve que lutar bastante para domar o seu gênio. E eu acho que é justamente 

isso aí que a ajudou a enfrentar toda essa situação. O grande torturador Fleury foi de 

São Paulo para, a Ribeirão Preto, também para o caso desses que foram presos com a 

Maurina e a primeira coisa que ele fez, acho que já foi falado aqui, foi dar um tapa 

daqueles na orelha e chamar “freira do diabo”. Depois veio todo o resto da tortura. E 

durante a tortura, eu acho que ele foi vencido pela Maurina, porque pediu a ela, “Você, 

freira, olha nos meus olhos” e ela não teve medo nenhum e olhava, “Você me 

conhece?”, “Conheço sim, porque eu li uma reportagem na revista e vi que você fez a 

prisão dos dominicanos, são 7 dominicanos presos”.  

E foi indo nessa conversa toda e até que foi falado aí, liga os fios nos 

indicadores e toca a maquininha, tive muito tempo de conversar com a Maurina, porque 
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fui ao México e depois no México ainda conseguia, não havia esse problema das freiras 

não deixar conversar tranquilamente.  

E tocou a maquininha e ele, “Chama o teu Deus” e ela, acho que uma 

resposta muito importante, que para mim é o evangelho quando vocês forem 

perseguidos, vocês não precisam ficar pensando no que vai falar, porque vai chegar na 

hora e ela disse simplesmente: “Não precisa chamar, Ele está aqui”. E parece que 

pararam um pouco a tortura, depois voltaram. 

E a Madre Maurina então falava isso; “Vocês vão pagar, porque isso não 

se deve fazer com ninguém”, não pensava somente nela, mas também na situação que 

ela presenciou quando chegou junto lá com as companheiras. 

Eu acho que tudo isso dava esse caráter que ela trouxe desde criança na 

família essa ligação com a imagem de São Francisco e a determinação, ela era 

realmente determinada e conseguiu fazer isso tudo. 

Toda essa luta para voltar antes e carta para o ministro e tantas outras 

coisas, só voltou com a anistia, quando ela ia, tinha que se apresentar diante do tribunal 

novamente, então um grande bispo, segundo-secretário, padre (ininteligível 02:58:51), 

secretário de Dom Hélder, se referiu a esse grande bispo como um dos maiores bispos 

do século XX, Dom Luciano Mendes disse para Maurina, “Olha, no final, eles vão te 

dar a palavra, então você aproveita para dizer alguma coisa”. 

Ela já foi com sua Bíblia debaixo do braço, quando deram a palavra, 

começou e parece que não acabava mais, o pessoal ficava inquieto, ela falando e 

começou dizendo assim:  

“Eu agradeço vocês de terem feito isso comigo porque foi uma maneira 

que eu consegui de participar do sofrimento de Jesus. Agradeço a vocês por terem feito 

eu passar pelo que eu passei. Uma pequena gota dentro do grande mar do sofrimento da 

paixão de Jesus”. 

Então, me parece que uma das grandes defesas da Maurina, não acredito 

que ela foi estuprada, foi essa capacidade, claro passar numa sala 3 horas, tudo que foi 

narrado aí, tinha que voltar completamente arrasada lá para a cela, não tinha dúvidas, 

né? 
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Então, essa capacidade de entrega e do seu temperamento de enfrentar a 

situação.  

E passando para o final da vida de Maurina, final da vida esse tombo que 

ela levou lá do ônibus, rachou a cabeça, lá no México, foi colocada no corredor, até que 

aproximou lá uma Irmã e queria saber, ela: “Não, avisa as Irmãs de São José”, 

descobriram que ela era freira, então deram essa cobertura, as Irmãs de São José 

continuaram. 

Então, até já estou perdendo um pouco, foi operada, quando voltou, da 

hipófise, essa glândula tão importante. No final da vida, diabetes e no mais finalzinho 

ainda, última vez que fui visitá-la, Alzheimer, estava em Araraquara. 

Ela só me disse assim, “Manoel”. Fiquei 40 minutos ao lado dela, nem 

mais uma palavra. Então, realmente o seu calvário foi até o final e realmente assumia. 

E finalmente, não deu para ir ao enterro, mas todos que viram o seu 

caixão, viram o rosto da Maurina transfigurado, impressionava muito. Eu acredito muito 

nisso também, e relembrando mais uma vez, o Reino de Deus, a melhor tradução não 

está dentro de nós, o Reino de Deus está entre nós, uma força que vai se espalhando e 

apesar de toda a barbaridade que está ainda reinando, cada dia está melhor, segundo 

essa fé em Jesus Cristo. 

Agradeço a todos. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. – O Deputado Adriano Diogo precisou se retirar que ele tinha um 

compromisso na PUC, agora às 20h30.  

Queria agradecer o Frei Manoel antes de passar a palavra já para o Frei 

João fazer o encerramento. Queria aproveitar a presença do professor Bernardo 

Kucinski, dizer também que a gente, o Adriano pediu também para comunicar que no 

dia 29 a gente está com, organizando na USP uma homenagem à memória da Ana Rosa 

no Instituto de Química e tendo o problema agora da greve, enfim daquele processo 

dentro da USP, mas a gente vai divulgar oportunamente o horário, o local tudo certinho. 
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Então passo a palavra agora para o Frei João para que ele possa fazer o 

encerramento da audiência de hoje. 

 

O SR. JOÃO XERRI – PT – Meu Deus, dizer no final dessa sessão, 

caber a mim dizer a última palavra, quer dizer, não mereço tanta, tanta não sei, tanta... 

Porque eu cheguei em 1980 em São Paulo. Eu sou, não por questão de 

humildade como diz maior do que eu, não só uma questão da verdade de ser normal 

apenas. Eu cheguei em 1980, por isso quando disse eu sou auxiliar, não é por 

humildade, mas por uma questão da verdade. 

A segunda coisa que me impressionou e eu também ouvi muita coisa 

nova nesta sessão, aprendi muita coisa.  

Mas a primeira reação era interessante, dois religiosos são 

paradigmáticos, Maurina e Frei Tito. Nosso tratamento é completamente diferente, Frei 

Tito teve um acompanhamento enorme e Maurina, zero.  

É triste constatar isso, mas a verdade tem que ser dita.  

Outra coisa que apareceu clara hoje era de que nós também daí temos 

obviamente, quem errou mais foi a ditadura, mas nós não podemos simplesmente passar 

a fatura do outro lado e por isso a Comissão da Verdade, em relação às igrejas e as 

outras instituições, mas em relação à Igreja é importante, estabelecer a verdade nos 

ajuda a todos, não para gerar sentimentos de culpa, mas para corrigirmos os rumos, 

corrigirmos os rumos, porque alguns erros são feitos por vício do cachimbo, por isso 

corrigir os rumos. 

E termino, num momento Politti, me passou um papel e dizia para mim: 

“João, isso não é a paixão de Jesus? Este relato não é um relato da paixão 

de Jesus?”.  

A isso me estimula a última ideia, como padre, como frade que falo de 

frade, sem dúvida é a paixão de Jesus. Por quê? Porque a memória da paixão de Jesus 

foi feita por mulheres.  
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Os torturadores de todos, todas as matizes, nessa tragédia da Maurina, 

como na tragédia de Jesus, a intenção deles era desaparecer a memória de Jesus, como 

parece a intenção com Maurina era que a Maurina desaparecesse. E como no caso de 

Jesus, foram algumas mulheres que foram ao túmulo e por isso nós fazemos memória 

nessa história de Maurina, foram as mulheres que não aceitaram o silêncio decretado.  

E citamos várias, citamos naturalmente vocês duas, as duas grandes 

autoras que nos alertaram sobre isso, a Andreia e a Laura que fizeram uma matéria, a 

Lilian, que insistia comigo de que esta história não pode ficar em silêncio; aí lembrava 

que estas são as mulheres do Evangelho, Madalena e as outras. 

Poxa, fizemos uma sessão parecida a uma outra sessão que também 

muito, muito emocionante, muito, quer dizer, que nos deu essa ideia que Padilha disse 

também.  

Mesmo nos martírios, nas histórias dos martírios, dos mártires, da Igreja, 

as mulheres como na tortura, as mulheres têm um tratamento especial, não é igual, não é 

igual, tem um componente a mais, o componente de gênero, por isso vivemos uma 

sessão da verdade, falta passar, dizer, desculpa, uma sessão da memória, construindo a 

verdade, levantando as perguntas da verdade, oxalá que chegaremos à justiça. 

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. – Bom, acho que todo mundo que esteve aqui hoje sentiu como foi 

rica, como foi importante a audiência, queria agradecer muito, só foi possível porque 

justamente cada um trouxe aqui um pouco dessa história, trouxe a sua contribuição e 

todo mundo fez um sacrifício enorme para estar aqui. 

Agradecer novamente a Áurea, a Denise que é de longe também, o 

Anivaldo Padilha, o Frei Manoel, o Frei João, a Matilde, a Rita que também veio aqui 

contribuir depois e a Laura que já foi embora.  

Então, agora que a gente está se preparando para ir já, o Delfim vai tocar 

uma última música e a sessão está encerrada, muito obrigado. (Palmas.)  
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Só um minuto, a Rita vai dar só um recado divulgando as duas caravanas 

da anistia que vão acontecer essa semana aqui em São Paulo. 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Duas caravanas da anistia vão acontecer em 

São Paulo, no dia 24 e no dia 25. No dia 25, no dia 24 é na USP e tem antes, no período 

da manhã, um seminário sobre “O significado da justiça de transição no Brasil” e à 

tarde, às 14h, a caravana. As pessoas que vão, os anistiandos são o Fon, a Maria José 

Malheiros e outra pessoa que eu não lembro agora, dia 24 na USP, agora e no dia 

seguinte, dia 25 na PUC, são anistiandos que compõem o processo da Convergência 

Socialista é no período da manhã, às 9h.  

Obrigada. 

 

O SR. – Obrigado, Rita, a sessão está então encerrada. Obrigado a todos. 

(Palmas.) 

 

*      *      * 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

PRESIDENTE 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

21/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      1 

 

COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos gravar esse 

negócio aqui das mulheres.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – No dia 25 de março às 

19 horas aqui no auditório Paulo Kobayashi vai ter uma audiência pública tratando da 

questão Verdade e Gênero, mostrando o que a ditadura, a violência que a ditadura 

cometeu contra as mulheres. Inclusive aqui nós estamos com uma delas que é a Ilda que 

foi extremamente torturada quando foi sequestrado e morto o seu marido, o Virgilio 

Gomes da Silva, que é o caso de hoje. Então, é no dia 25 de março às 19 horas no 

auditório Paulo Kobayashi. É uma atividade da Comissão da Verdade presidida pelo 

Adriano Diogo, Deputado Estadual.  

Nós vamos ter a debatedora, expositora do tema a Ivone Gebara, teóloga, 

filosofa e especialista em gênero. A Ministra da Secretaria de Política para as Mulheres 

da Presidência da República, a Ministra Eleonora Menicucci de Oliveira que é uma 

mulher que foi também presa política e que teve sua filha de um ano e 10 meses presa, e 

sendo torturada junto com ela. E no momento dessa audiência pública nós queremos 

fazer uma homenagem a Inês Etienne Romeu, que foi uma presa política e a única 

sobrevivente da Casa da Morte, se não fosse o depoimento que ela fez de forma corajosa 

em 1983 para a OAB do Rio de Janeiro, nós não saberíamos o que foi à Casa da Morte 

em Petrópolis. Hoje nós procuramos outras Casas da Morte em Petrópolis, porque pelas 

denúncias e até pelos comentários dos torturadores há outras casas da mortes, mas nós 

não temos ainda tantos elementos assim que identificam como aquela descrição, aquele 
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depoimento que a Inês ofereceu para a gente em 1983. Então, nós vamos fazer uma 

homenagem a ela.  

Devem estar presentes também representantes, as mulheres da Comissão 

Nacional da Verdade, Rosa Cardoso e Maria Rita Kehl, e eu vou estar presente também.  

Então, a gente convida todas as pessoas aqui para essa audiência pública.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, no dia 15 de abril 

o Ministério da Justiça vai lançar aqui na Assembleia Legislativa junto a Comissão da 

Verdade pela Comissão Nacional de Anistia, o Projeto ‘Clínicas do Testemunho’.  

As Clínicas do Testemunho foram concebidas após diversas reuniões com 

especialistas do Cone Sul e distintas organizações sociais. O modelo envolve parcerias 

com o Governo de Pernambuco, entidades da sociedade civil e com especialistas 

renomados, com experiência comprovada em atendimento psicológico às pessoas 

atingidas por atos de violência estatal em regime de exceção. 

Depois da abertura de um edital público de seleção de entidades parceiras 

ocorrida ainda em 2012, hoje lançamos a Chamada Pública para a seleção de 

interessados em participar das Clínicas. Enviamos a chamada em anexo, juntamente 

com o formulário para inscrição de interessados. Atendidos os pré-requisitos, basta 

enviar a ficha preenchida para o e-mail clinicas.testemunho@mj.gov.br  até o dia seis de 

abril. 

Aqui em São Paulo haverá audiências sobre a Clínica do Testemunho no dia 15 

na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Kobayashi e no dia 16 no Instituto Sedes 

Sapientiae. Então, no dia 15 de abril às 19 horas apresentação na Assembleia 

Legislativa do programa Clínicas do Testemunho e dia 16 no Instituto Sedes Sapientiae 

aqui em São Paulo. Essas são as duas programações do Ministério da Justiça para o 

atendimento psicológico, psiquiátrico às vítimas da ditadura. Vamos lá.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      3 

 

A sessão de hoje é destinada a memória de Virgilio Gomes da Silva, 

desaparecido político. Essa é a 24º audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo dia 21 de março 2013, 10 horas e 30 minutos. Assembleia 

Legislativa auditório Teotônio Vilela para seguir oitiva de depoimentos sobre o caso de 

Virgilio Gomes da Silva, desaparecido em setembro de 69, complementando a 11ª 

audiência pública.  

Vai ser lido o memorial de Virgilio Gomes da Silva, depois formaremos a mesa 

com Antonio Carlos Fon, Celso Horta, Manoel Gomes Cirilo, Ilda Gomes da Silva, 

Virgilio Filho e Domingos Galante. Então, com a palavra a Vivian Mendes para ler o 

memorial de Virgilio Gomes da Silva.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e a todas. Sou Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade de São Paulo.  

Virgilio Gomes da Silva. Desaparecido em 29 de setembro de 1969, nascido dia 

15 de agosto de 1933 em Santa Cruz no Rio Grande do Norte. Era militante da 

organização política Ação Libertadora Nacional, ALN. 

Dados biográficos, Virgilio Gomes da Silva era de origem humilde nascido no 

Rio Grande do Norte. Junto à família vagou por diversos pontos do país. Do Rio Grande 

do Norte, seu estado natal, tendo uma vida sem perspectiva partiu para São Paulo. 

Chegando à capital paulista trabalhou como garçom, balconista, mensageiro e segurança 

de empresa. Por fim comprou um bar vendendo-o um pouco depois. Em 1957 passou a 

trabalhar como operário na empresa Nitroquímica. No mesmo ano ingressou no PCB e 

passou a atuar no movimento sindical. Mais precisamente no Sindicato dos Químicos e 

Farmacêuticos de São Paulo. Como dirigente sindical liderou greves importantes da 

categoria. Uma delas, ao tentar paralisar empresa Lutifalha, ele e um operário foram 

gravemente feridos por disparo efetuados por um diligente da empresa. Após esse 

incidente, Virgilio passou a atuar apenas em um sindicato, de onde saiu só em 1964 por 
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ocasião do golpe. Por essa época foi preso por 15 dias. Seis meses depois fugiu para o 

Uruguai, mas ficou por pouco tempo e logo retornando ao Brasil. Em 1967, fez parte da 

Dissidência do PCB. Já na ALN, partiu para Cuba, onde fez treinamento de guerrilha, 

entre os anos de 1967 e 1968. Em 1969, no mês de setembro, comandou a ação do 

sequestro do embaixador americano, Charles Burke Elbrick. No mesmo mês foi preso 

pela OBAN (Operação Bandeirantes), em São Paulo.  

Dados sobre a sua prisão e desaparecimento. Foi preso no dia 29 de setembro de 

1969, na Avenida Duque de Caxias, em São Paulo (SP), por agentes da então Operação 

Bandeirantes (OBAN). Virgílio foi levado encapuzado à sede da OBAN. Lá foi vítima 

de torturas e sevícias, tendo sido trucidado por seus algozes, não por acaso faleceu doze 

horas depois de dar entrada no prédio da OBAN. No mesmo dia foram detidos pela 

polícia sua mulher, Ilda, e três de seus quatro filhos. A esposa ficou presa por nove 

meses, permanecendo incomunicável enquanto durou a prisão. Essas informações são 

do dossiê ditadura mortos e desaparecidos políticos no Brasil de 64 a 85.  

Agentes Policiais/Exército, Major Inocêncio Fabrício de Matos Beltrão; Major 

Valdir Coelho; Capitão Benone Arruda Albernaz; Capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirillo; 

Capitão Maurício Lopes Lima; Homero Cézar Machado; Delegado Otávio Gonçalves 

Moreira Junior; Sargento da PM/SP Paulo Bordini; agente de polícia Maurício de 

Freitas (vulgo Lungaretti); agente de polícia Paulo Rosa (vulgo Paulo Bexiga); agente 

da Polícia Federal conhecido como Américo; Delegado Raul Careca; e Capitão da 

PM/SP Coutinho. 

Providências posteriores. Virgílio Gomes da Silva teve seu desaparecimento 

reconhecido como de responsabilidade do Estado conforme Lei 9.140/95. Em 2010, o 

Ministério Público Federal moveu ação cível pública pedindo declaração de existência 

de relação jurídica entre agentes do Estado, que participaram diretamente na repressão e 

tortura, e a sociedade brasileira, assim como as vítimas da denominada Operação 

Bandeirantes, onde está incluso Virgílio Gomes da Silva. Na ação é pedido que os réus 

ressarçam o erário dos prejuízos causados pelos atos ilícitos que praticaram enquanto 

agentes públicos, uma vez que o Estado pagou indenização para muitos dos afetados 

pelo regime militar, assim, o Ministério Público Federal quer que os agentes envolvidos 

devolvam os valores aos cofres públicos e que os mesmos sejam responsabilizados civil 
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e administrativamente. São réus na ação os militares reformados das Forças Armadas 

Homero Cesar Machado, Innocencio Fabrício de Mattos Beltrão e Maurício Lopes Lima 

e o Capitão reformado da PM de São Paulo, João Thomaz. Essa ação, além de demandar 

contra os acusados, também pede que a União e o Estado de São Paulo devem reparar 

danos imateriais, mediante pedido de desculpas formal a toda a população. Devem, 

ainda, União e Estado de São Paulo, tornar públicas todas as informações relativas às 

atividades desenvolvidas na OBAN. Essa ação está inscrita sob o número 0021967-

66.2010.4.03.6100, e encontra-se pendente de julgamento nas Cortes Superiores do STJ 

e STF.   

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos suspender a 

tela e vamos constituir a mesa. Inicialmente quero convidar a Dona Ilda para vir à mesa. 

Vamos lá. Deixa eu começar a organizar. Dona Ilda, Antonio Carlos Fon, jornalista. 

Celso Horta, Manoel Cirilo. Então, pela ordem para vocês identificarem. Dona Ilda, 

esposa do Virgilio. Virgilinho, filho do Virgilio, Domingos Galante, Sindicato dos 

Químicos, Antonio Carlos Fon, jornalista e companheiro de Virgilio, Celso Horta e 

Manoel Cirilo. Então, Dona Ilda, a Sra. pode começar? Outra pessoa. Está bom. 

Antonio Carlos Fon, jornalista, começa o depoimento.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Meu nome é Antonio Carlos Fon. Sou 

jornalista, tenho 67 anos, tinha 23 anos em 1969. Entrei para o Partido Comunista em 

1964, em agosto de 1964, (inaudível – fora do microfone) e fui então para a ALN com a 

criação do grupo do Marighela, depois a ALN, fui para a ALN e recebi a minha tarefa. 

Era para a área de informações como jornalista e repórter policial. Eu convivia com a 

repressão e podia eventualmente ter informações que eram repassadas para os 

companheiros do GTA. Meu irmão que também era da ALN foi quem me apresentou ao 

Virgilio e ao Manoel Cirilo que em regime de clandestinidade estiveram hospedados na 

minha casa algumas vezes. Foi quando conheci também a minha companheira Ilda. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      6 

 

Então, grávida da Isabel que esteve em casa alguns dias com o Virgilinho, com o 

Vladimir. E na minha casa o Virgilio era conhecido como Ricardo, e não como Jonas. 

Da mesma forma como o Mané não era o Benê era o Sérgio. E no dia (inaudível – fora 

do microfone) de setembro de 1979 eu curiosamente, eu estive até por volta das quatro 

horas, quatro e meia da manhã, bebendo com dois policiais do Dops. Um delegado e um 

escrivão do Dops. E bebemos até durante toda a madrugada, e eu fui para a minha casa 

e fui para o quarto do meu irmão, não foi uma boa opção, não foi uma boa ideia porque 

horas depois, entre seis e seis e meia da manhã eu ouvi a voz do meu pai me chamando 

e senti uma coisa gelada no nariz, tentei afastar e (inaudível – fora do microfone). O 

quarto estava ocupado por homens armados e um deles, o delegado Raul Nogueira 

muito conhecido na época como Raul Careca estava com uma 45 encostada no meu 

nariz. Eu fui retirado da cama, levado para a sala, as minhas roupas foram (inaudível – 

fora do microfone) e havia uma pessoa sentada no sofá na sala que (inaudível – fora do 

microfone) Francisco Gomes da Silva, era irmão do Virgilio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera que está falhando 

esse microfone. Tenta gravar nesse aqui. Melhor esse aqui.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Então tinha uma pessoa, eu não conhecia 

essa pessoa e depois eu vim a saber que era o Francisco Gomes da Silva, irmão e 

companheiro de militância do Virgilio, e também claro, meu. Também era da ALN. Fui 

levado para a Oban na Rua Tutoia, creio que cheguei um pouco antes das sete. Eu não 

fiquei em casa, fui levado imediatamente para lá pelo Raul Nogueira que estava muito 

assustado, ele era reconhecidamente uma pessoa covarde, mesmo entre o pessoal de 

direita ele era conhecido como um cara covarde, e até por isso muito violento. Ele 

reagia mais com violência mais por medo do que por, dizia-se, é claro que era também 

psicopata. A história dele é bem conhecida. Matou várias outras pessoas. Mas fui levado 

então para a Oban pelo Raul Careca, e na porta do prédio da Oban eu fui então entregue 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      7 

 

ao Capitão Benoni Arruda Albernaz, Capitão do Exército e chefe de uma das turmas da 

Oban e ao Sargento PM Paulo Bordini que ficaria conhecido entre os presos políticos 

como Risadinha porque ele ria histericamente quando torturava as pessoas. E acabou 

ficando conhecido como Risadinha. Foi entregue pelo Raul Nogueira aos dois, com a 

recomendação que esse é um daqueles que não sabe nada. E aí fui imediatamente levado 

para o 2º andar do prédio da Oban, em uma edícula atrás da delegacia de polícia ali da 

Rua Tutoia, e imediatamente levado para uma das câmaras de tortura e pendurado no 

pau de arara. Onde imagino na verdade estávamos aqui conversando eu e o Celso, é a 

primeira vez que nós fazemos uma reconstituição mais detalhada dos fatos daquele dia, 

o que provavelmente vai deixar alguns buracos, algumas contradições, alguns buracos 

entre o meu depoimento e o do Celso porque eu fui o primeiro a ser preso, e o Celso foi 

o segundo a ser preso, só hoje eu fiquei sabendo que por volta das oito horas. Então, o 

Virgilio teria sido preso ao chegar à minha casa por volta das oito horas da manhã. 

Então, deve ter chegado, como o trânsito já era pior nesse horário, deve ter chegado lá 

por volta das 10 e meia. Foi quando eu estava sendo torturado, estava no pau de arara e 

ouvi um barulho muito grande, coisa de luta. Eles batiam na parede, como as câmaras 

de tortura eram formadas por divisórias de Eucatex, o barulho da coisa era grande. Eu 

ouvi o barulho e logo em seguida eu fui retirado do pau de arara e levado para uma, eles 

tinham três câramas de tortura, duas para o pau de arara e uma terceira onde ficava só a 

cadeira do dragão, uma escrivaninha e umas cadeiras, eu fui retirado do pau de arara e 

levado para essa terceira sala onde ficava a cadeira do dragão. Estava nu, fui jogado no 

chão, estava muito debilitado, imagino que deva ter sido pendurado por volta de umas 

três horas, três horas e meia, certamente menos que quatro e certamente mais do que 

três horas. Fiquei ali, veio um delegado de polícia que veio me interrogar.  

Eu sei que era um delegado de polícia porque um dos torturadores comentou. E 

em seguida eu comecei a ouvir os gritos do Jonas. Perguntavam ao Jonas pela 

metralhadora, onde está a metralhadora. São duas coisas que me ficaram muito 

marcadas do assassinato do Jonas. Primeiro isso que perguntavam pela metralhadora e 

ele dizia que está na 15 de Novembro. Essa é uma coisa que eu me lembro bem. Outra 

coisa que eu me lembro bem que ficou muito marcado é que ele dizia, vocês estão 

matando um patriota. E depois disso os torturadores para várias outras pessoas, os 
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torturadores apontavam manchas de sangue na parede, está vendo isso aqui? É o sangue 

do patriota.  

Era o sangue do Jonas que ficou na parede. Depois de serem tomados 

depoimentos por escrito na sala onde ficava a cadeira do dragão eu fui levado para uma 

cela onde estavam o João Amano e outros companheiros. Isso por volta de meio dia e 

tanto. E mais tarde então, só depois que eu fiquei sabendo, bem depois, eu estava muito 

debilitado, eu cheguei na cela e desmaiei, os companheiros cuidaram de mim e tal. Mas 

eu não tenho consciência muito clara do que se passou entre o horário que eu fui jogado 

na cela e a noite, que era quando serviram a comida, o boião. E eu não pude comer 

porque eu estava com a língua estraçalhada devido aos choques elétricos. Lá a gente 

tem uma reação. Os músculos se contraem, a língua se expande. Então, você morde a 

própria língua, dilacera a própria língua e não pude comer. Mas nesse horário a noite já 

havia uma informação de que alguém havia morrido. Como eu conhecia o Virgilio 

como Ricardo, não como Jonas, eu estava na tortura, eu não reconheci a voz do Virgilio. 

Eu sabia que estavam torturando o Jonas, mas eu não ligava o Jonas ao Ricardo, que era 

como eu reconhecia o Virgilio. Fiquei sabendo que alguém tinha morrido, mas não 

sabia que o Virgilio era o Jonas. Nesse horário o Celso também já estava na cela e o 

Manoel Cirilo me parece que chegou no dia seguinte. Mas não ficou na mesma cela 

nossa nem do mesmo lado. Ficou em uma cela do outro lado, em outra ala do xadrez da 

Oban, cuja visão era encoberta por um muro. Então, nós ouvimos o Mané Cirilo. E o 

Mané eu já reconheci a voz. Eu sabia que a pessoa que chamavam de Benê era o que eu 

conhecia como Sergio por causa da voz. Depois ele chegou, mas na primeira chegada 

dele antes de ser transferido para lá, ele veio para a minha cela porque eu lembro que a 

primeira reação dele quando entrou na cela foi olhar para mim e perguntar, o que você 

está fazendo aqui? 

Acho que eu posso nominar alguns dos assassinos do Jonas. E por que eu posso 

nominar alguns dos assassinos do Jonas? Porque eles estavam me torturando. Eles 

pararam de me torturar para torturar o Jonas. Acho que o Celso pode acrescentar aí 

coisa de detalhes porque sob tortura você perde um pouco a noção de tempo, de espaço, 

mas eu acho que o Celso pode esclarecer melhor isso. Mas certamente porque me 

torturaram e porque eu ouvia a voz deles torturando o Jonas, eles participaram do 
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assassinato do Jonas. O Sargento Paulo Bornidi, o Capitão Albernaz, o Major 

Innocencio Fabrício de Matos Beltrão e o Capitão Mauricio de Lopes Lima.  

Então, eu posso afirmar, afirmo aqui nessa Comissão Estadual da Verdade, estou 

disposto a confirmar em Juízo ou em qualquer lugar onde for chamado que essas quatro 

pessoas assassinaram o Virgilio Gomes da Silva sob tortura.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celso Horta.  

 

 

O SR. CELSO HORTA – Bom dia. Eu acho que o meu depoimento, também 

vou circunscrever um pouco, me situar como militante da ALN antes de mais nada para 

que vocês entendam exatamente o que eu tenho a dizer. Eu era estudante em 68 e foi 

como estudante que me aproximei da ALN. Fazia Direito da PUC e através de dois 

companheiros de militância eu acabei me aproximando da ALN em começo de 69 eu 

era militante da ALN no núcleo de luta armada, de guerrilha que se chamava Grupo 

Tático Armado da ALN que estava se constituindo naquela época. Era a época de 

apenas um grupo, depois se desdobrou em dois grupos. E eu como militante da ALN e 

desse grupo tático armado, acabei convivendo com o Virgilio e o comandante desde o 

começo era o nosso comandante nesse grupo.  

Minha convivência com o Virgilio se estendeu por algumas viagens ao exterior. 

Fizemos alguns treinamentos juntos, de guerrilha, e oportunidade que acabei tendo uma 

relação muito próxima do Virgilio como pessoa, como gente, como cidadão, bastante 

diferenciada da que eu tinha em termos de origem com o Virgilio e tal. Mas uma pessoa 

muito determinada, muito consciente, que sabia o que buscava. Sabia da luta em que 

estávamos envolvidos, quais eram os nossos objetivos, as nossas bandeiras. Ele tinha 

muita consciência de tudo isso e tinha muita consciência também do que eram as nossas 

estratégias militares. Por isso ele era um comandante. Eu não sabia, não tinha 

informação precisa porque as informações eram muito compartimentadas. Então, a 
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gente não conhecia exatamente a história das pessoas, de onde vinham e etc., mas a 

gente percebia as condições em que cada um acabava trazendo para aquela vida que a 

gente mantinha, clandestina e dividindo entre nós, conhecimentos e enfim.  

Em setembro de 69 quando começa um agravamento muito forte da repressão, 

eu tinha então 21 anos e vivíamos ali todo um procedimento de clandestinidade muito 

forte. Eu acabei no dia 29 pela manhã, eu tinha um encontro de ruas que a gente 

chamava de pontos, às oito horas da manha na Rua Pinheiros com Francisco Gomes da 

Silva, o Davi, eu o conhecia como Davi que era o irmão do Virgilio. E nesse encontro 

ao chegar eu percebi que tinha repressão. Nem cheguei a atravessar a rua, mas quando 

eu vi tinha o grupo de policiais já me cercando, e eles viram que eu estava com o rosto 

marcado de um acidente que eu tive uns dias antes, e nesse detalhe eles me localizaram 

atravessando a rua. Talvez também eu devo ter olhado demais para o Francisco, alguma 

coisa assim. Eu sei que na hora que eu vi o Careca que eu percebia, o único policial 

àquela hora da manha atravessando a rua e puxando uma arma em minha direção, eu 

tentei correr na calçada ainda. Só que a hora que eu vi alguém passou o pé e eu fui para 

o chão. Quando eu me dei conta eu estava no chão amarrado. Logo em seguida dentro 

de um fusca no chão de um fusca, com os pés dos caras em cima de mim. Eu sei que eu 

vou desembarcar na Oban imagino eu, lá pelas oito e meia, nove horas da manha. A 

Oban tinha uma técnica de receber que ficou muito forte na minha memória. Que era 

montar um corredor polonês, você descia do carro debaixo do corredor polonês, pelo 

menos para mim foi assim, e isso é um detalhe que eu acho superimportante que eu 

gosto muito de contar. Esse corredor não era composto apenas pelos tiras e torturadores, 

mas também por soldados que serviam e que faziam policiamento.  

Naquele momento a Oban embora fosse em uma delegacia de polícia e estivesse 

composta por delegados e investigadores, ela tinha a segurança do Exercito. Então, os 

recos faziam a segurança da Oban. Então é gente que estava servindo o Excito e que 

existe hoje e não teriam nenhuma dificuldade de fazer depoimentos porque não tem 

comprometimento direto, embora assistissem aquilo, vissem aquilo, eu me lembro que 

na porta da sala do pau de arara, no ambiente de tortura, tinha um soldado que era um 

moleque, com 18 anos, idade de servir Exército, soldado de arma na mão fazendo 

guarda. Imagino que existam registros de quem servia o Exercito naquele momento e 

dava guarda na Oban. Embora fosse, e é bom registrar, Oban a época, era uma 
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instituição informal. Ela não existe. Eu não sei em que momento, se é que ela existia ou 

veio a existir na forma de DOI-CODI, de uma instituição já dentro do Exército. Quer 

dizer, a Oban era uma ficção, formalmente, eu acho um aspecto superimportante de ser 

lembrado nessas investigações hoje, que se quer levar a luz, quer dizer, faziam uma 

operação clandestina. O Estado brasileiro fazia uma operação clandestina com apoio de 

empresários, a gente não sabe de onde vem esse dinheiro.  

Descendo ali por volta de oito e meia, nove horas, eu desço e sou levado para 

uma sala que na minha memória, era uma sala só. Uma sala onde tinha o pau de arara. O 

Fon acha que eram duas salas na Oban que tinham pau de arara. E pau de arara todos 

sabem, é um cano que pode ser apoiado em alguns lugares, como no Dops era apoiado 

em cima de escrivaninhas, lá na Oban tinham cavaletes para apoiar o pau de arara. 

Então, é coisa muito simples. Eu fui levado para essa sala e fiquei sofrendo choques 

elétricos e pendurado no pau de arara até o momento em que os torturadores se retiram 

pela porta aberta bem de frente a sala que eu estava pendurado. Eu vejo o movimento de 

chegada do Virgilio. Então, conhecia o Virgilio e o movimento era dele esperneando e 

os caras batendo nele. E que é o mesmo movimento de chegada de todo mundo ali, que 

é o corredor polonês só que com o Virgilio ele, com uma disposição de resistência e de 

não submissão diferente da minha, que era um moleque que quando comecei a apanhar 

já me dobrei a sevícia, o Virgilio não. O Virgilio tinha uma posição de resistência muito 

forte, e ele devolvia os pontapés que recebia e espancava do mesmo jeito, do jeito que 

ele conseguia, com a mão amarrada. Com a mão amarrada para trás, aliás, como ele foi 

conduzido ali.  

Tinha um corredor com cerca de quatro, cinco metros até chegar a essa porta da 

sala em que eu estava pendurado e eu via o corredor. Então, eu vi o Virgilio chegar, eu 

o conhecia. Eu vi perfeitamente. Ele demorou algum tempo para atravessar esse 

corredor porque ele resistia, ele reagia, ele gritava, a palavra é essa mesmo. Vocês estão 

matando um brasileiro, um patriota. O tempo inteiro ele gritava isso, vocês estão 

matando um brasileiro, um patriota. Ele atravessou esse corredor e foi jogado na sala 

onde eu estava. Aí os tiras se retiraram por algum tempo, muito pouco tempo, 

provavelmente foram confabular o que fariam com a nova presa que eles tinham 

conquistado. E quando chegaram, me tiraram da sala e o Virgilio ficou nessa sala e aí eu 

fui transferido para uma outra sala contigua onde estava o pau de arara, a cadeira do 
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dragão. Quando o Fon conta esse depoimento dele, eu estou imaginando que essas 

coisas se concatenem, na medida em que ele chegou duas horas antes de mim na Oban, 

eu cheguei duas horas depois e o Virgilio duas horas depois. Então, o procedimento foi 

o mesmo. Foi passando para um e para o outro. É lógico que o Virgilio como era nosso 

comandante, eles já sabiam que eu era militante do GTA e que o Jonas era o 

comandante do GTA. E já chamavam o Jonas por Jonas. Então, eles já sabiam da 

importância do Jonas naquele processo.  

Aliás, eu acho que eu só não apanhei mais do que eu apanhei, eu sai dali sendo 

torturado e depois voltei para o pau de arara de novo por conta do processo de quedas. E 

o Jonas nesse processo de quedas era a pessoa mais importante da história. Quer dizer, 

um processo de quedas é aquela história. Você está apanhando. Se não cair mais 

ninguém, você vai continuar apanhando dias, ou até morrer. Mas se caem outras pessoas 

você acaba tendo um alívio nas suas... Porque eles são obrigados a parar para interrogar 

outras pessoas. Então, pau de arara é muito mais difícil que cadeira do dragão. É muito 

mais difícil. Suportar o pau de arara é uma coisa, a gente na hora que está sofrendo não 

sabe se vai suportar. Falta de ar, as dores que está passando para ver se suporta. E para 

mim principalmente, com a sensibilidade que eu tenho, não sabia se ia suportar. A dor 

do pau de arara é muito mais no estiramento do músculo das pernas do que em qualquer 

outra coisa. Estiramento, você amarra os músculos em torno da perna, enfia um cano no 

meio e te levanta, te suspende e depois aplica os choques, os músculos se retesam, só 

que eles não podem se retesar porque eles estão amarrados. Então, a dor que provoca é, 

essa é a minha lembrança de dor maior.  

Talvez também cada um vai ter uma porque uns são mais pesados, outros são 

mais leves, tem mais flexibilidade. Sei lá. A minha lembrança maior era isso. E a 

cadeira de dragão é processo parecido, porque você fica com a perna amarrada também. 

Fica sentado só que a diferença é que você não está amarrado, você está sentado com a 

perna e os braços amarrados. Então, o processo do choque elétrico é exatamente esse. 

Ele provoca uma contração muscular e você não consegue fazer a contração. Então, eu 

sou levado para frente e continua suportando a tortura. E eu também reajo com gritos e 

etc. e depois disso eu não ouvi mais o Virgilio.  
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Então, aquilo ali era uma casa de horror. Era uma casa de gritos, e muitos gritos. 

Só tinha gritos naquela casa, para todo lado. Então, eu não conseguiria, não tenho 

memória. Talvez o Fon mais maduro que eu tenha memória para isso. Memória é uma 

coisa complicada.  

O Fon era repórter, conhecia os torturadores todos ou vários deles, e eu não 

tenho memória para lembrar exatamente de quem era os gritos que eu ouvia. Aliás, era 

um outro detalhe que a Comissão da Verdade pode apurar, eu tenho dito isso a muitos 

repórteres que mexem com isso. Os vizinhos da Oban acompanharam isso. Eu digo isso 

porque um deles eu conheci posteriormente, é um jornalista que morava lá perto e que 

dizia que era isso. Eles ouviam os gritos do que acontecia lá dentro. Então, reconhecer 

isso não seja tão difícil.  

Estavam presentes, o Fon tem muita precisão em nomear quem estava ali 

naquele momento. Eu tenho algumas certezas. Eu lembro que o Comandante da Oban, o 

Major Valdir Coelho estava presente. Naquele dia, naquela hora. É óbvio, na medida em 

que a Operação prende um militante com a importância do Jonas, mesmo se ele não 

estivesse lá na hora, ele iria direto para recebê-lo. Então, estava presente e precisam ser 

nomeados, porque o Beltrão, os outros subordinados dele inclusive. Outro que eu tenho 

certeza, infelizmente morreu e não vai pagar pelo que devia, era o Albernaz. Em minha 

opinião, de todos os torturadores ali presentes, o Albernaz era o mais doente, o mais 

torturador de todos eles. Aliás, o Albernaz, a história desse Capitão posteriormente a 

repressão é uma história muito, de criminoso mesmo, de bandido. Então, mostra bem o 

que era aqueles homens que estavam ali dedicados a tortura.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – E acabou expulso do Exercito e nem a 

família gosta de falar dele. A família não fala sobre ele, evita, os próprios familiares 

não...  
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O SR. CELSO HORTA – Há seis meses atrás o jornal O Globo fez duas 

páginas sobre a história do Albernaz que no meu modo de ver, ele tem uma importância 

grande na história da repressão do Brasil porque ele simboliza muita coisa. Além de ser 

um dos homens mais violentos, porque todos nós que estávamos à época presos, éramos 

unanimes, tínhamos unanimidade em achar isso, ele andava no corredor, não era só na 

sala de pau de arara que ele praticava torturas, ele andava com um pedaço de cassetete 

na mão, uma viga de madeira, ele estava andando e encontrava com você, ele metia o 

cassetete na hora. Lá na Oban tinha a técnica também do bonzinho e do malzinho. Ele 

era o exemplo do diabo. Tinha o bonzinho também que era o pastor Capitão Roberto. 

Ele também estava lá. Era o bonzinho. Todos eles acompanharam não só os que o Fon 

citou como, eu tenho impressão que naquele dia, eu escrevo isso em um depoimento 

antigo meu, eu escrevo isso, que naquele dia dada à importância das quedas que 

estavam ocorrendo, particularmente com a prisão do Virgilio, do Jonas, todos eles 

foram para lá. O que nós conseguimos pensar depois, tentando reconstituir mais do 

calor dos acontecimentos, mais perto quando nós ainda tínhamos memória para 

reconstituir, é que estavam todos lá. Não tinha exceção. Mais perto, porque era uma 

coisa meio assim, era um dia chave. Aquilo era uma coisa informal. Não tinha equipe 

constituída. Como mais tarde, equipes de interrogatório, equipe de busca, equipe de... 

Na minha lembrança naquela época não era assim ainda. Era um monte de torturador 

correndo atrás de nós. Depois eles vão organizar melhor isso. Então, a essência do 

depoimento que eu tenho a fazer na Comissão da Verdade, era para dizer que o Virgilio 

foi torturado covardemente, vilmente, barbaramente por equipes, por vários militares e 

civis, que eram policiais civis que estavam lá que se revezavam inclusive não só iam 

fazer apreensões e buscas, como também entravam para dentro do pau de arara. 

Particularmente os policiais civis. Foram eles que trouxeram boa parte dessa técnica de 

tortura para dentro... É dizer isso então, que os policiais têm que ser responsabilizados.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celso, deixa eu fazer, 

lógico que essa fase final é a fase mais sanguinária, a fase mais exposta do regime e é 

onde nós vamos tentar chegar. Mas você falou no início do seu depoimento que embora 
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você tivesse vindo da universidade, você conviveu muito com o Virgilio fora, depois eu 

queria que o Fon também retomasse. Mas o Virgilio era uma pessoa tão importante na 

hierarquia como o Marighela, o Toledo e muitos outros.  

O Virgilio, não é a toa que o Domingos Galante está aqui hoje, começa lá no 

Sindicato dos Químicos, no movimento operário, na Nitroquímica em São Miguel 

Paulista, no Partido, depois vai para Cuba, depois ele participa da operação militar do 

sequestro do Embaixador Americano e finalmente essa parte final que a gente está 

abordando hoje, da prisão e da morte dele.  

Eu queria que você pudesse, que aqui a gente tem usado essa... E até nós temos 

ainda alguns exemplares desse livro que foi feito pelo Sindicato e pelo Núcleo da 

Memória, nós temos poucos exemplares desse livrinho que resume a vida do Virgilio, 

eu queria que você falasse um pouco desse ser humano, desse militante porque imagina 

a trajetória, um nordestino, ele vai para a fábrica, cria toda uma estrutura de resistência 

pelo Partidão, conta com o Partido, vai com o Marighela para Cuba e forma esse 

enorme personagem da história do Brasil. queria que você abordasse um pouco sobre 

isso, por favor.  

Porque a Comissão da Verdade tem duas faces. A Comissão Nacional tenha 

como atribuição a visão do processo criminal. Mas a Comissão da Verdade Estadual 

tem muito mais a função de criar um movimento nacional de mobilização para retomada 

dessa questão que faz 50 anos que o golpe está fazendo, nessa semana nós fazemos 40 

anos do golpe e essa história ainda não foi contada, nem foi apurada e muito menos 

responsabilizada. Então, eu gostaria que você nos desce essa contribuição.  

 

 

O SR. CELSO HORTA – Então, falando desse lado mais político do 

personagem Virgilio, eu vou contar uma história que nós vivemos juntos que mostra 

essa sensibilidade que o Virgilio tinha para as questões sociais. Fizemos um treinamento 

de guerrilha lá na região de Ribeirão Preto, e a região de Ribeirão Preto nessa época, a 

questão da cana e do corte da cana era uma questão muito premente. O Virgilio, todas as 

vezes que falamos disso e que estivemos em Ribeirão Preto, ele tinha essa questão 
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presente, de acompanhar o movimento sindical que vivia a luta contra a exploração da 

mão de obra na indústria da cana, e inclusive atuava nesse sentido. Quer dizer, quando 

chegava a hora do corte da cana, não tinha corte, vamos botar fogo em canavial para 

aparecer o corte, para aparecer o emprego. O Virgilio fez esse tipo de ação e eu estava 

presente com ele. Ele tinha tecnologia de como fazer isso com explosivos. A bolinha de 

ping pong que a gente usava para fazer isso, jogava no canavial, ou seja, você está 

estava longe quando ela incendiava. Tinha toda uma questão química que envolvia isso 

aí. Então, o Virgílio sempre teve essa cabeça, embora fosse o nosso comandante militar, 

ele sempre teve a cabeça para o social. Ele sempre foi um militante. Ele concebia a 

política e executava a política.  

O Virgilio, eu poderia dizer, eu ouvi o Marighela falando uma vez muito 

rapidamente, mas ele, eu vi com mais detalhe e acompanhei pessoalmente o Virgilio 

conversando com os camponeses para o interior do Brasil. eu fiz uma viagem de São 

Paulo ao interior de Goiás, daqui para Goiás nós percorremos cerca de 10 ou 12 

residências de companheiros militantes, camponeses, em que o Virgilio trabalhava a 

construção da nossa coluna guerrilheira, era o eixo estratégico que chamávamos na 

nossa concepção de guerrilha da época que era a construção de eixos que atravessaria a 

América Latina, que é uma concepção que vem desde a OLAS, formulado por 

Marighela junto com as guerrilhas da America Latina toda, e isso é uma coisa que é 

super estratégico a gente manter a memória disso, porque poucos conhecem essa 

história, se construiriam eixos estratégicos que atravessaria a America Latina e esses 

eixos estratégicos que permitiriam a unificação das lutas na America Latina toda. As 

lutas de (ininteligível) vinha a partir desse conceito. Não era o conceito de reservar um 

espaço do território e defender aquilo como algumas outras forças da época pensavam. 

Ou seja, em forma de foco guerrilheiro, ou seja, em forma de foco de reservar espaços 

do território para fazer defesa.  

A ALN nasce com o conceito de construir eixos estratégicos e a guerrilha se 

locomover em cima desses eixos. Então, a intervenção do Virgilio, essa construção que 

era competência do Virgilio, era construir isso no interior do Brasil. e eu tive o 

privilegio de acompanhar essa construção do Virgilio com essas militâncias, e o Virgilio 

tinha muito claro o papel que o interior tinha nessas comunidades locais. O que cada 
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ponto de apoio que a guerrilha teria na comunidade, como seria operado? Como isso ia 

funcionar? Ele fazia essa discussão com os companheiros.  

Então, a contribuição que eu posso dar é um pouco essa. O Virgilio como nosso 

comandante militar, como homem de extrema firmeza, de extrema competência que não 

deixava ter dúvida na hora de uma ação estratégica, de uma ação militar, ninguém podia 

ter dúvida. E o Virgilio era um comandante não tenho nenhuma dúvida a respeito de 

como é que as coisas...  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu acho que é importante, quando você 

fala do discernimento político do Virgilio, o meu irmão fez parte do primeiro grupo de 

brasileiros que foi fazer o curso de guerrilha em Cuba juntamente com o Virgilio. E o 

meu irmão dizia o seguinte, ele – o meu irmão era da Antártica. O Virgilio foi o melhor 

aluno em estratégia de toda a turma que esteve lá. Inclusive dos outros alunos latino 

americanos. O Virgilio era o que melhor dominava os conceitos de estratégia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celso, você não esteve 

em Cuba não? 

 

 

O SR. CELSO HORTA – Não estive. Só estive muito tempo depois. Eu só 

queria acrescentar um depoimento que eu acho que é uma responsabilização muito 

estratégica de ser feita pelas Comissões da Verdade, é quanto a Justiça Militar. Nós 

éramos entregues então a Justiça Militar que na verdade não eram mais do que uma 

extensão das câmaras de tortura no Brasil. então, fosse o juiz que ocupasse a cadeira na 

2ª auditoria militar em São Paulo, que era quem tocava os nossos processos, o Nelson 

Guimarães, ou os Juízes militares que também sentavam ao lado dele, eram três Juízes 
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que sentavam ao lado dele, eles eram coniventes, sabiam da tortura e nós fizemos 

denúncias explícitas e muitos depoimentos sobre a existência de tortura no Brasil e eles 

jamais tomaram qualquer iniciativa no sentido de apurar. Então, são muitos militares de 

alta patente que estão envolvidos nisso e que precisariam também ser responsabilizados. 

Nós inclusive, Chiquinho ou Francisco Gomes da Silva, Manoel, Fon, estávamos 

fazendo auditoria, a chamada panfletagem. Nós íamos sair do Tiradentes e íamos para 

uma audiência na auditoria. E nós sabíamos que o ‘Bacuri’, Eduardo Leite, estava preso 

no Dops.  

Sabíamos por que era informação de parceiros nossos. Ele vem a ser morto 

algum tempo depois. Aí nós vamos para essa audiência na auditoria e resolvemos, 

vamos escrever uns panfletos, manuscritos, para tendo oportunidade vamos distribuir 

para jornalistas, familiares, para quem tiver que ser distribuído. E o Chiquinho foi com 

panfleto no bolso de trás. Chegando à audiência pública não tinha para quem distribuir o 

panfleto, aquele circo todo que se formava na auditoria. Mas, na hora de assinar o 

depoimento, era uma audiência pública de instrução, não tinha depoimento nenhum. A 

gente se recusou a assinar e deram palavra para a gente assinar porque se recusava. 

Reproduzimos o que estava no panfleto. Recusamos-nos por causa disso. Denunciamos 

a tortura, as condições carcerárias em que vivíamos e a prisão do Eduardo Leite que 

estava sendo mantido no Dops preso e vivo até aquela altura ainda. Fizemos a nossa 

declaração, nos sentamos, mas o Francisco, a hora que ele estava na escuta o soldado 

viu o papel no bolso dele e tirou os papeis do bolso dele. Então, essa papelada eu acho 

que existe até. Esses panfletos que faziam essa denúncia. E nos papeis ficou registrado 

que nós nos recusamos a assinar. Esse é o aspecto que eu queria chamar a atenção. A 

responsabilidade da Justiça Militar. Não dá para esquecer isso aí.  

 

 

O SR. MANOEL CIRILO – Pegando nisso que o Celso estava falando que eu 

também acho muito importante, o Juiz Auditor, o nome já diz, ele simplesmente orienta 

um colegiado de Juízes militares, ele dá uma face mais jurídica, mais formal, mais legal. 

Não no sentido da legalidade, mas no sentido jurídico assim, a toda aquela encenação 

que estava ocorrendo ali. Então, a responsabilidade do Conselho Militar que estava ali é 
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muito grande. Muito grande mesmo. E provavelmente isso não é crime conexo. 

Participar dessa bancada não é crime conexo. E eles não foram anistiados. Eles, como 

Juízes não foram anistiados. Eles escaparam da anistia e eles têm informação que tem 

inúmeros processos. É só pegar o trabalho do Grupo Tortura Nunca Mais e levantar as 

denúncias que foram feitas. Está lá, em um arquivo qualquer constando dos nossos 

depoimentos na época na Justiça Militar. Então, eu só queria reforçar isso.  

Eu acho que é uma trilha, uma avenida que se abre, porque eles não foram 

anistiados, não. Podem ser que aleguem que o tal Benoni Albernaz tenha sido anistiado. 

Pode ser que aleguem isso. Agora, se tem razão ou não é outro problema. Agora o Juiz 

que estava no Conselho Militar não foi indiciado. Agora, ele é conivente sim. Ele faz 

parte da gang sim. E essa gang eu gostaria já de falar, depois eu retomo com calma e 

falo com uma linha de tempo mais nítida.  

Me perdi.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu Manoel, é bom que 

você esteja falando isso porque depois de muita discussão com o Governo Federal, nós 

conseguimos reaver o prédio da Auditoria. Embora ele esteja completamente destruído, 

na verdade nós estamos fazendo uma triangulação. O prédio vai ser cedido a Comissão 

da Verdade, mas quem vai tocar o projeto é a Comissão da Verdade da OAB. Inclusive 

do restauro do prédio e transformar aquilo nesses sítios da memória, coisa da repressão. 

Então, eu vou convidar vocês para o dia que a gente for assinar o ato da Comissão da 

Verdade que o Governo Federal vai ceder o prédio, a gente queria fazer uma visita para 

o prédio para ver o que sobrou, o que não sobrou.  

 

 

O SR. MANOEL CIRILO – Eu tenho uma peça dele. Se você quiser, já doo 

agora para você ver se vai dar para utilizar. É uma peça que era da auditoria. E um dos 

depoimentos que nós fomos fazer lá, eu terminei roubando o carimbo, e roubando com 
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todas as letras e com todo o orgulho, roubando o carimbo que eles legalizavam os 

pertences que as famílias traziam para a gente. E com ele eu tirei, tirei só a borrachinha, 

estava algemado e me puseram algemado na frente da mesinha que ficava o carimbo. 

Então, com as mãos aqui atrás eu roubei, separei a borrachinha da madeira do cabo e 

levamos para o presídio e a partir daí a gente tinha condições de legalizar todo livro que 

aparecia lá. Se hoje em dia entra celular, e mais importante ainda, entra carregador de 

celular, porque entrar celular é fácil. Alguém esconde, leva, põe dentro disso, daquilo. 

Agora, o carregador é complicado. Mas se hoje levam carregadores de celular para 

dentro das prisões, naquela época apareciam livros lá dentro, muito importantes para a 

nossa formação, para a vida do coletivo dos presos, e todos eles estão legalizados. E está 

na minha casa esse carimbo que nós guardávamos dentro de um artesanato. Um colar de 

couro que era um dos nossos trabalhos artesanais. E quando a gente precisava usar de 

repente a gente usava a borda dele, descosturava, era um carimbo redondo. Então, eu 

faço a doação para o acervo da casa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Quanto tempo 

você ficou preso, Mané? 

 

 

O SR. MANOEL CIRILO – Eu, nove anos, 11 meses e 21 dias. Faltavam nove 

dias para 10 anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você passou pela Oban, 

Dops? Repete, nove anos...  
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O SR. MANOEL CIRILO – Nove anos, faltaram nove dias para 10 anos. 

Então, nove anos, 11 meses e 31dias. Do dia 30 de setembro de 69 até o dia 21 de 

setembro de 79, por isso que eu fiquei assim. Mas foi um período de grande 

aprendizado, muita importância. Não me reconheceria hoje sem essa experiência. 

Talvez uma experiência muito complicada, dolorida, difícil para mim, para os meus 

familiares, meu pai, minha mãe, mas importantíssima para a minha formação enquanto 

gente. Muito interessante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou 

na Oban? 

 

 

O SR. MANOEL CIRILO – Eu fiquei 16 dias. E aí eu posso começar a minha 

história. É muito interessante porque todos os meus documentos de prisão, esses tais 

processos que eles abriam contra a gente e jogavam no registro militar e tal. Todos eles 

registram que a data da minha prisão é no dia 16 de outubro de 1969. Todos eles. E eu 

junto com a Ilda e os filhos dela, tal, nós fomos presos no dia 30 de setembro. Nós 

estávamos juntos e fomos presos no dia 30 de setembro. E aí surge então a primeira 

grande curiosidade e eu acho que o primeiro filão a ser investigado pela Comissão da 

Verdade. Porque é público e notório que a Oban era clandestina. Beleza, clandestina, 

ótimo. Só que ela era formada nos seus quadros, ela tinha elemento das Forças 

Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tinha elementos da Polícia Civil do Estado 

de São Paulo no caso, fora elementos paramilitares, gente do CCC e organizações dessa 

laia toda.  

E a pergunta que eu gostaria de ter resposta é o seguinte, aqueles militares que 

estavam lá dentro, aqueles funcionários públicos que estavam lá dentro, o que eles 

estavam fazendo lá, legalmente? Eles recebiam seus soldos, seus salários, eles foram 

liberados de seus quartéis, de suas repartições, quem assinava o ponto para eles, quem 

justificava a ausência para eles? Eu acho que todo mundo tem que ser apurado, todo 
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mundo tem uma parcela de responsabilidade. Cada um que autorizou a saída ou que não 

viu que o fulano de tal tinha passado um ano e meio fora do quartel, ele não percebeu 

isso, o cara não percebe. O Major fica um ano e meio fora do quartel, e esse soldo dele? 

Onde é que ele estava? (ininteligível) a gente pega pelo imposto de renda. O aspecto 

trabalhista ou a contribuição que ele deu na auditoria julgando A, B ou C é onde a gente 

pode pegar um monte de gente que não foi anistiada. Não é verdade? 

É um filão. Por exemplo, eu vou citar um cara que eu me lembro, em todos os 

processos tem lá Constituição do Conselho Militar que julgou você. Mas eu não me 

lembro que no meu processo tinha um cara da seleção brasileira de futebol. Começa 

com B, eu não tenho memória, mas é o processo da captura do Embaixador Americano 

que eu participei com o Virgilio.  

E um dos Juízes Militares do Conselho era um cara da escola de educação física 

do Exército que já estava na seleção brasileira. Preparador físico do Palmeiras.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Havia um Capitão do Exército chamado 

Bonê que era preparador físico do Palmeiras. Esse mundo do futebol estava todo. 

Quando o Wadi Helu estava, enfim, mas eu não quero interromper o depoimento.  

 

 

O SR. MANOEL CIRILO – Mas era isso. E isso aí está registrado. É fácil de 

apurar. Da mesma forma que é fácil apurar o cara do quartel que autorizou o seu Major 

Beltrão a se afastar por tanto tempo, tendo remuneração tripla, porque ao mesmo tempo 

em que ele ganhava o soldo do Exército, tripla, ou quádrupla, ele se apropriava de 

coisas que ele encontrava pela rua. Se apropriaram, por exemplo, de um Volkswagen 

meu e tal, e está lá no processo. Eu disse que eu tinha um carro que sumiu, e é verdade. 

Eu disse que ele ganhava o soldo do (ininteligível) pegava o botim das vítimas e ainda 

ganhava grana de FIESP, de tudo mais. O tal do Juiz Nicolau que arrecadava dinheiro 

para pagar aquele bando de gente lá da tal Oban, clandestina e tal, por que ele virou 
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Juiz? Aliás, um emérito Juiz, expoente. Por que ele virou Juiz? Eu acho que nem Direito 

ele fez. Ele era Juiz classista e foi galgando postos como retribuição a essa grana que ele 

levantava para pagar os funcionários públicos. Mas ele dava esse pagamento por fora. 

Em retribuição, virou Juiz. E na hora que ele assumiu a cadeira de Juiz, deu no que deu. 

Pegou só 170 milhões. Naquela época os valores eram mais modestos, 170 milhões. 

Mas, vamos retomar.  

Eu fui preso no dia 19, dia 30 de setembro de 1969 com a Ilda. Nós estávamos 

em uma residência no litoral norte de São Paulo porque nós estávamos aguardando lá 

que a organização nos providenciasse documentos falsos, passaporte fundamentalmente, 

para que viajássemos para o exterior. Eu estava lá pelas minhas razoes e tal, mas eu 

quero destacar aqui pelo teor do nosso encontro, o que a Ilda estava fazendo lá.  

A Ilda era uma Senhora casada com o Virgílio e esse era o crime dela. Ela 

precisava sair do interior, ela não tinha a menor condição de ficar nesse país, 

particularmente com os meninos pequenos, os seus filhos pequenos. A gente vê ali o 

carequinha, o marmanjo, naquela época ele era menininho, pequenininho. A irmã dele 

era neném de berço. Ela tinha meses, poucos meses de vida. E eram três meninos e o 

bebezinho, a Isabel. Mas ela estava ali então porque ela tinha que se afastar, ela tinha 

que ter a segurança. Ela tinha que garantir a integridade dela e da família dela. E qual o 

crime? Ser esposa do Virgilio. Bem, aí nós fomos presos ali nessa manhã do dia 30. O 

dia estava chegando, amanhecendo, não sei que horas eram porque eu estava dormindo 

no alto de um beliche, e de repente eu me vejo jogado no chão, eu acordo e quando eu 

vejo tem um cidadão com o pé no meu peito e um fuzil apontado para a minha cara. 

Então, diante desse despertar eu não me lembro bem que horas eram não. Mas era bem 

cedo. Eu me lembro que na véspera estava tendo uma das eliminatórias de um festival 

de música e se não me engano era Sabiá que tinha se apresentado na véspera naquele 

festival. Isso eu me lembro bem. A residência em que nós estávamos era de alguém que 

gostava muito de teatro, então eu fiquei lendo, tinha muitos textos de teatro, muitas 

publicações, muitos livros. E eu fiquei lendo um que eu achei lá, bacana e tal. E 

acordava dessa forma. Na varanda da casa, na frente da sacada da casa. Não me lembro 

mais direito como era a coisa, mas eu me lembro que os nossos espancamentos já 

começaram ali na presença das crianças. E a gente já foi muito espancado ali, naquela 

cena, ninguém sabia ou eu ou sei lá quem era aquela Sra. que meninos eram aqueles. 
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Meninos de quatro, seis anos. E uma menininha de seis meses. E um pouquinho maior 

de dois anos se não me engano. Era mais ou menos isso a idade do pessoal lá. Mas nada 

disso impediu o espancamento geral ali da família do Virgilio. É esse aspecto que eu 

quero levantar. A família do Virgilio.  

Então, quando a gente vê ele chegando, preso, pelos relatos do companheiro do 

Fon, do Celso, ele chegando e ele tem aquela resistência, é porque ele tinha a 

informação, ele sabia a índole dos nossos inimigos. E eram inimigos mesmos. Aquela 

turma tomou de assalto o Estado brasileiro. Tomou de assalto as Forças Armadas 

Brasileiras, para eles se instalarem, muita gente das Forças Armadas foi presa, muita 

gente foi preterida na sua carreira militar, muita gente foi expulsa, quer dizer, eles não 

eram os comandantes do Exército como tantos anos depois, a gente pode imaginar. Não 

eram não. Eles ocuparam, eles deram o golpe e todas as instituições foram tomadas de 

assalto, inclusive as Forças Armadas. É por isso que não tem o menor sentido de haver 

qualquer tipo de resistência militar a que se puna tudo isso, se reveja tudo isso, se reveja 

essa tal de anistia. Porque foi todo mundo anistiado. Vamos pensar. Vamos ver o texto 

da anistia. O que fala lá. Fala que o torturador foi anistiado? 

Como é que o torturador, alguém que tomou de assalto a história e o Governo 

desse país pode anistiar o seu cúmplice? Que história é essa? Como é que ele pode fazer 

isso? Assim é fácil. É só dar uma caneta para o Escadinha que ele anistia o Beira Mar. 

Foi o que aconteceu nesse país. A tal da anistia, aquela que foi votada por um 

Congresso castrado, porque eles também ocuparam o Parlamento, que foram várias e 

várias safras de gerações de Deputados que membros com todas as instâncias do 

Legislativo, em nível municipal, estadual ou federal, vários membros foram cassados, 

assassinados. Então, aqueles membros que votaram a Lei da Anistia feita pelo Beira 

Mar, não tem o menor significado. Assim como não tem o menor significado a Justiça 

reconhecer que eles foram anistiados. Não tem o menor sentido isso. Agora, se alguém 

tem dúvida, vamos ler o texto, porque no texto não fala nada.  

O texto não fala nada. O texto fala que seriam anistiados aqueles que cometeram 

crimes políticos ou conexos. O que é um crime conexo? Para a ditadura, eu cometi um 

crime político. Eu peguei um grupo de companheiros e tomamos de assalto o carro de 

um Embaixador americano no Brasil comandados pelo Virgilio Gomes da Silva. E 
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sequestramos aquele Embaixador amigo. Amicíssimo. Os EUA agora estão liberando 

documentos, a gente está vendo filmes e tudo mais mostrando o quanto amigos eles 

eram. Pois bem, nós capturamos aquele Embaixador desse país amigo, e trocamos os 

nossos prisioneiros por outros prisioneiros. Foi isso que aconteceu. Para fazer essa ação, 

a gente cometeu mais uma vez crimes conexos. Nós usamos carros que nós tínhamos 

‘roubado’, nós usamos armas que nós tínhamos ‘roubado’, por isso o Virgilio falava que 

a metralhadora estava na 15 de Novembro. A 15 de Novembro é um centro bancário. E 

naquela época o centro bancário tinha que ter segurança máxima porque ali que a gente 

ia buscar os fundos da revolução. Não tinha esse negócio de ouro de Moscou. O ouro de 

Moscou estava também lá na 15 de Novembro. A gente ia buscar nos bancos e tal, como 

qualquer cidadão. E também as armas.  

Então, isso é crime conexo. Ou de qualquer outra natureza. Por exemplo, se você 

tem um amigo, um companheiro que está sendo perseguido pela polícia ditatorial, ou 

você abriga esse companheiro, ou transporta esse companheiro pela fronteira segura, se 

você obriga ele a escapar do arbítrio, você também está cometendo um crime contra a 

ditadura, que é muito sensível, muito preocupada, muito medrosa, por exemplo, o 

Caetano Veloso, um artista, é um perigo para a ditadura. Prende esse homem, manda ele 

para Londres.  

A ditadura é muito sensível. Ela começou com a ‘marcha da família por deus 

pela liberdade’, cheio de padre pedindo o golpe, tudo insuflado pelo país amigo lá do 

norte e tal. No momento seguinte eles já estão matando o padre. Por quê? Porque eles 

são muito sensíveis. Tudo preocupa, tudo amedronta quem assalta o poder de um 

Estado, de um país, de uma nação. Mas eu acho que eu estou divagando muito. Vou 

retomar a coisa.  

Fui preso dia 30 de setembro e quando eu cheguei lá passei pelo tal do corredor 

polonês, fiz tudo aquilo. E quando eu estou no pau de arara vendo o mundo de cabeça 

para baixo, a coisa que mais me impressionava, é que estava tudo sujo de sangue, não só 

sangue, eu acho que tinha mais coisa. Devia ter massa encefálica, devia ter 

excrementos, devia ter de tudo naquela sala. E eles falando que aquilo era sangue de um 

brasileiro, mataram um brasileiro, não sei o que e tal. Em um momento superior eles 

diziam – eles eram muito irônicos, tinham muito bom humor – eles diziam que era um 
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brasileiro e alguém brincava, mas tinha um toquezinho vermelho. E isso me marcou. 

Isso me marcou. Que era um brasileiro, mas tinha um toquezinho vermelho.  

Pois bem, 30 e tantos anos depois se acha uma pasta jogada no meio de outra 

pasta que não tinha nada a ver com aquele assunto, se acha o atestado de óbito desse 

desaparecido. O Governo ditatorial do Estado de São Paulo recolheu um corpo que foi 

encontrado no matagal, levou para o instituto adequado, não sei qual foi. Fez a perícia, 

fez os exames datiloscópicos e tal. E concluiu que era do Virgilio Gomes da Silva. E se 

calou.  

Mas, o que eu queria constatar era o seguinte, como esse cadáver estava vestido? 

Ele tinha uma camiseta amarela, está escrito no laudo. Ele tinha uma camiseta amarela, 

um calção verde e meias vermelhas. Então, eu fui preso no dia 30 de setembro, eu não 

posso testemunhar sobre a morte dele. Mas sobre isso eu testemunho. Que foi morto um 

brasileiro, aqui foi morto um brasileiro, mas que não era tão brasileiro assim não, tinha 

um toquezinho vermelho. isso eu me lembro como se fosse hoje. E 40 anos depois o 

jornalista Mário Magalhães termina achando no Arquivo Público do Estado de São 

Paulo esse atestado, esse laudo da polícia. Sei lá quem é que dá isso, se é a policia 

técnica, o instituto de criminalística, sei lá. Não entendo essa burocracia toda do Estado. 

Mas tá lá que ele morreu com um toquezinho vermelho. Da mesma forma como tinha 

me cantado a bola os torturadores que estavam me torturando naquele momento, que 

são os mesmos. Albernáz, Maurício, eu também concordo com o Celso que naquela 

época da Oban e não tinha essa estruturalização maior. Ela era muito informal mesmo 

apesar de todo mundo que está lá dentro estar sendo abonadas as suas faltas no seu 

quartel de origem, mas ela era muito informal mesmo. Todo mundo fazia tudo e todos 

gostavam muito de torturar. E quem não participava na sessão direta ás vezes ia visitar. 

Por exemplo, entre o dia 30 que eu cheguei lá na Oban e no dia 16 quando eu saí, um 

pouco antes, nós fomos visitados pelo Comandante Geral do 2º Exército, dentro da sala 

de tortura. Ele apareceu para nos visitar. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu estava 

na hora. Eu era uma presa a ser mostrada a ele. Uma presa acabada, destruída, 

esquálida, mas ele foi lá me visitar.  

Não levou a clássica maçã. Merecia levar uma bordoada, isso sim. Ele foi lá. 

General Canavarro. Ele era Comandante do 2º Exército, e ele esteve lá. Ele é outro que 
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poderia, graças a deus ele já passou, não se encontra mais no meio da gente, está 

devidamente dentro de um caldeirão ardendo em algum lugar por aí. E como dizia 

Ulisses Guimarães, minhas condolências para a família. A família não tem nada a ver 

com isso. Então, isso aí eu me lembro muito bem eles falando isso do Virgilio, e eu 

acho que esse levantamento das coisas que estão em volta, dos pequenos detalhes que 

estão em volta é fundamental. Eu acho que esse é o caminho, é o filão, é uma coisa 

fantástica, como por exemplo, esse que já está anunciado em termos nacionais e tal que 

é indo levantar o financiamento para atuação desses órgãos e tudo mais.  

E a responsabilidade dos autores. Isso para mim, do Tribunal Militar. Voltando 

ao Virgilio, eu também tive uma experiência bastante grande de militância ao lado dele 

e também posso dar um testemunho mais positivo possível da figura dele, da 

personalidade dele. E eu acho que é importante a gente levantar isso, por exemplo, 

porque pode ajudar, de alguma forma colaborar com a família dele hoje. Por exemplo, a 

família ainda está às voltas tentando processar um irresponsável de um diretor de 

cinema que fez um filme sobre ele que coloca uma personagem ali que é uma aberração. 

Estou falando do filme do Sr. Barreto, chamado ‘O que é isso, companheiro?’. Eles 

remuneraram o Gabeira para usar esse título, mas eles não seguiram o livro clássico 

para fazer o roteiro do filme. O filme não tem nada a ver com o livro que o Gabeira 

escreveu, é absolutamente diferente, e é uma ficção. E uma ficção pavorosa. Em termos 

de cinema ele usa de artifícios, de lugares comuns no cinema da mais baixa categoria. E 

uma das baixarias cinematográficas que eles fazem, é exatamente compor a 

personalidade dessa personagem que eles chamam de Jonas, comandante Jonas. Que é 

de um maluco. De um cara fora de si, uma aberração humana, um bruta montes que não 

tem nada a ver com o companheiro que militou ao meu lado, e ao lado de tantos outros 

companheiros e em tantas frentes de sindicância, na política sindical e tal, que não tem 

nada a ver com a personalidade daquele homem, que é uma pessoa extremamente 

amigável, extremamente bondosa. Agora, o que tem a ver firmeza no comando de um 

grupo político militar, o que tem a ver a firmeza com o mau caratismo, com brutalidade, 

com falta de educação? O cara é mal educado, é uma aberração humana que está ali, 

então, eu acho que esse testemunho é muito importante e é tarefa da Comissão da 

Verdade em todos os níveis, seja do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, seja 

federal, ou seja, qualquer outra que se forme ou se tente apurar as coisas, ajudar essa 
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família nesse processo contra esse diretor. É importantíssimo. Ele tem que ser 

responsabilizado. Um parêntese meu, só para falar o que eu acho dele. Eu passei 10 

anos preso, já disse isso aqui, para defender a liberdade de criação desse país entre 

outras coisas.  

A liberdade de criação! Então, ele tem todo o direito no mundo, não só ele, 

qualquer cidadão brasileiro ou não, tem todo o direito de vir ao nosso país fazer o filme 

que bem lhe entender, que ele quiser, ele que faça o filme dele, agora ele tem que fazer 

um filme honesto. Ele não pode fazer um filme ficcional – até pode – não pode fazer um 

filme ficcional dizendo que é um filme, dizendo não, botando elementos do filme, até o 

nome e tudo mais, todo o sumário do filme, o roteiro do filme de um fato real, histórico 

que aconteceu e fazer uma ficção. Ele não tem muito esse direito. Pode fazer, mas vai 

ser considerado um mau cineasta. Péssimo cineasta. É igual aquele que fazia o filme dos 

valorosos mocinhos ocupando o oeste e assassinavam os medonhos e pavorosos índios. 

Lembra daqueles filmes? Os comanches vinham assim goanamente por trás, e 

assassinavam o pobre do desbravador do oeste. É a mesma coisa. É um péssimo 

cineasta. Isso ele tem que assumir. Ele é um péssimo cineasta. Tem todo direito do 

mundo e tal. Agora, é um péssimo cineasta e mais, tem que responder civilmente pelo 

que ele fez. A sua obra cria problema, por exemplo, para a família.  

Cria problema para a família. Aquele monstro que estava ali não era o tal do 

Virgilio não. Não era o Jonas. E ainda tem instâncias judiciais brasileiras discutindo se 

era ou não era. E a coisa está pendendo pela demora de anos e anos e anos dentro de 

uma gaveta qualquer, está pendendo para o lado do cineasta que fez esse papel ridículo. 

E a gente tem que prestigiar a família. Então, apura-se, levanta-se e ainda ajuda a 

família, porque a gente tem que ganhar esse processo. Esse processo é de todos nós. 

Não é dele não. Formalmente eles é que tem que dar o nome lá. Mas é de todos nós. É 

de interesse geral. Do interesse da nação brasileira mesmo que tanta gente nesse país 

hoje, por uma série de razoes, possa não ter consciência disso. Aí já é outro problema 

que gradativamente a gente chega lá. Então, esse aspecto desse filme eu acho muito 

importante, porque essa imagem do Jonas me perdoe os cariocas, mas a figura de um 

nordestino perturbou muito a pequena burguesia carioca, perturbou muito. Chocou. E 

eles não entendiam, gente ás vezes filho de um figurão, um político de expressão, enfim, 

gente da Corte, porque infelizmente ainda existe esse tipo de ideologia no Rio de 
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Janeiro, ainda existe e em 1969 existia ainda mais, que um nordestino não podia estar 

ali naquele comando. E se estivesse, devia ter alguma coisa errada, devia ser um 

crápula. Com certeza era um crápula. Como é que um nordestino pode fazer isso? 

Tem gente que até hoje não aceita um nordestino porque tem nove dedos, por 

exemplo, ou um operário. Operário, nordestino, ignorante. A coisa que vem na 

sequência é operário, nordestino e ignorante. F...-se. Está na cara. Eu sou baiano, viu 

pessoal. Não se preocupe.  

Aliás, é outro crime da ditadura. Antes de 64 eu havia nascido na região leste 

brasileira. E a ditadura destruiu isso. Nós somos um dos únicos países no mundo que 

não tem leste. Nós temos sul, temos oeste, temos nordeste e não tem leste. A ditadura 

acabou com ela. Eu sou baiano e sou nordestino hoje em dia. Nasci na região leste, mas 

hoje eu sou nordestino, graças à herança maldita da ditadura. Tem coisas que marcam 

até hoje.  

Bem, então o Virgilio era isso. Imaginem um nordestino comandando uma ação. 

Tem gente que até hoje discute quem comandou a ação. Porque o Jonas, só podia ser 

nordestino, só podia ser comandante militar. Ele era milico. Grosso, rude, o comandante 

político era outro com certeza, eu garanto que era outro.  

Só que quem pensa assim se esquece que toda a concepção de várias e várias e 

várias, inclusive a nossa organização, ela não previa o comando militar desgarrado e 

separado do comando político. O Virgilio Gomes da Silva era o comandante político 

militar da ação. E assim ele agiu. E assim ele comandou graças a deus. O sequestro, 

uma ação banal, simples, eu teria feito, ótimo. Só que de repente o Embaixador em vez 

de sair com o um band aid na cabeça, poderia ter saído com o crânio trepanado por uma 

bala de 45. Ele reagiu. Passa fogo no cara.  

Bem, e tudo isso, eu estou falando esses aspectos, eu não estou falando de mim 

não. Estou falando de quem me comandava naquele momento e da importância desse 

comando político militar daquela ação da figura do Jonas, o papel do homem na 

história. O papel do homem na história é muito decisivo. Se fosse outro homem com 

outra personalidade, as coisas seriam um pouco diferentes. Fundamentalmente teriam 

seguido o mesmo rumo, mas um pouco diferentes, é natural. A vida é assim mesmo, a 

história é assim, graças a deus. Porque aí a gente vai tendo os acasos, as sortes da 
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história. E a gente teve muita sorte de contar com um comandante como o Jonas, um 

comandante do GTA. Porque era um cara brilhante, humano, com formação técnica 

para a guerra, fantástica, com qualidades excepcionais, com qualidades até de 

personalidade, de trajetória de vida. Por exemplo, quando ele fez pugilismo na 

Nitroquímica e no Sindicato, isso ajudou. Tudo ajuda. Tudo soma. Tudo compõe uma 

personalidade e tal. E a gente teve muita sorte em contar com ele. Com aquele jeitão 

todo dele e com aquela figura brilhante, maravilhosa. Em linhas gerais é isso.  

Em princípio é isso e frisa bem, eu dou também o meu testemunho que o 

Capitão Mauricio, o Albernaz, o Major Beltrão me contaram, debaixo de porrada, com 

mil ironias e gozação me contaram que na véspera eles tinham matado um brasileiro, 

mas que não era tão brasileiro assim, tinha uma pontinha vermelha. É muito importante 

isso porque era assim que estava vestido aquele cadáver que foi encontrado.  

E aí eu reforço uma outra figura jurídica da ditadura que também merece ser 

investigada. A figura dos Promotores. Que Promotor era esse que recebe um processo e 

não levantou, cadê as coisas datiloscopias desse cidadão que está aqui? Cadê ele? Faz 

uma pesquisa, liga lá para o Instituto de Criminalística do Estado e tenta levantar a 

figura datiloscopia desse cidadão aqui. Porque eu estou com um processo na mão e 

preciso tomar uma providência. Nem todo Juiz fica dois anos com um processo parado e 

manda engavetar. Nem todo Promotor, nem todo Procurador.  

Nem todo mundo faz isso.  

Mas o Procurador do caso, por exemplo, que caiu nas mãos para avaliar o caso 

do Virgilio fez isso. Ele não fez essa providência simples. Se ele tivesse feito isso, o 

Virgilio não seria um desaparecido até hoje, 50 anos depois. Porque naquele momento o 

Governo ditatorial do Estado de São Paulo através de suas instituições já tinha 

reconhecido sim que ele estava morto. Então, esse homem tem culpa no cartório, culpa 

muito grande inclusive constitucional. Ele é um péssimo Procurador. Só uma ditadura 

mesmo para se satisfazer com uma figura como aquela. Não é verdade? Pense bem, que 

irresponsabilidade ele pegar um processo na mão vindo de um órgão do Estado, a 

polícia política e não pedir a ficha datiloscopia sobre aquele cara. Está ali, acusações 

terríveis contra aquele cara e ele foi condenado à revelia. Porque esse prezado 
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Procurador não pediu a ficha. Muito bom, um excelente funcionário da ditadura. Um 

excelente capacho da ditadura.  

Agora, hoje em dia ele não pode conviver na sociedade com a gente. Ele tem que 

ser responsabilizado. Seja vivo ou morto, porque é um problema funcional. O chefe dele 

tem. E se o chefe já morreu, ótimo. A instituição dele tem. Porque o Estado é assim. O 

Estado é todo compartimentado para a gente condenar um PM porque matou 

covardemente um menino aqui na periferia, sem dizer que a Polícia Militar é assassina.  

A Polícia Militar não é assassina. Da mesma forma que o Exército também é e a 

Procuradoria da Justiça Militar brasileira também não era. E se aquele foi, o chefe dele 

também foi e a instituição tem que ser responsabilizada. A instituição tem que 

responder por isso sim. Ela não foi anistiada. Isso não é crime conexo. O Juiz a gente 

abordou, o Celso levantou e inclusive os militares, porque o Juiz auditor, o civil estava 

ali brincando para desorientar os milicos. Pela Lei ele devia orientar, dar uma 

fisionomia, uma roupagem jurídica aos (ininteligível) aquela cabeça de militar que 

estava ali, mas ele desorientava. Ele era um pau mandado dos interesses dele. Não vou 

dizer da ditadura, vou dizer dele. Porque ele era parte integrante de toda aquela 

encenação. O que a gente estava fazendo em um Tribunal Militar? Por quê? Não sei. É 

uma boa pergunta para alguém responder. Não sei.  

Bem, então é isso em princípio. Me desculpe. Me perdoe.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir cinco 

minutos de intervalo para a gente dar uma respirada. Mané, você vê que ironia. O filho 

do cineasta resolveu limpar a imagem da família fazendo um filme sobre a biografia de 

um outro brasileiro. E acabou com a biografia do brasileiro aquele filme. A família 

realmente não tem vocação para fazer filme. O pai fez um filme péssimo e tentou pelo 

menos contar a história da mãe do personagem, acabou com a biografia do personagem 

tinha a maior vergonha daquele filme. Cinco minutos de intervalo.  
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*     *     * 

A SESSÃO É SUSPENSA POR CINCO MINUTOS.  

*     *     * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar, pessoal. 

Vamos recompor a mesa. Dona Ilda, vamos lá. Virgilinho, vamos recompor a mesa. 

Isabel, você quer vir para a mesa? Não. Tudo bem. Vamos lá.  

Está aqui a Isabel, aquela menina filha da Dona Ilda e do Virgilio que era um 

bebê a época, conforme o Celso Horta e o Mané Cirilo falaram. Vamos retomar. Com a 

palavra, Antonio Carlos fon.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu queria acrescentar algumas 

informações, mas antes eu queria cumprimentar a Comissão Rubens Paiva por ter 

reunido testemunhos do assassinato do Virgilio. Por incrível que pareça, apesar do 

companheirismo, da amizade e do querer bem, é a primeira vez que eu, o Celso e o 

Mané falamos sobre isso 40 e tantos anos depois. E é importante essa troca de 

informações. Esse estar juntos e esse contar sua vivência. E é por isso que eu pedi para 

acrescentar algo. O Mané e o Celso levantaram aqui questões que eu acho 

extremamente importantes para a história desse país. É preciso que se diga, por 

exemplo, quando o Celso fala da justiça é preciso que se diga o seguinte, a Oban foi 

criada por um Jurista que hoje é colocado como um dos maiores Juristas brasileiros e é 

nome de um fórum aqui em São Paulo. E é inaceitável que o Estado de São Paulo 

continue homenageando o Sr. Eli Lopes Meirelles, que é responsável pela criação 

desses centros de torturas. A Justiça, o mundo jurídico brasileiro é diretamente 

responsável por todos os descalabes cometidos pelos militares nos porões da tortura. 
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Porque foi com base em uma interpretação jurídica transpondo a questão do estado de 

necessidade e das relações pessoais, o estado de necessidade é aquela tese jurídica 

segundo a qual, em situação para preservar a própria vida, a pessoa pode ter direito a 

cometer alguns crimes.  

Os nazistas transpuseram isso para as gerações entre Estado, dizendo que para 

garantir a sobrevivência nazista era permitido cometer crimes invadindo outros países. 

A inovação que os juristas brasileiros fizeram foi transferir essa tese nazista das relações 

entre Estados para relação entre o Estado e a sociedade. O Estado e seu povo. O Estado 

e a nação, passando a dizer que eles tinham o direito de torturar, de matar, para garantir 

a sobrevivência daquele Estado que eles tinham ocupado pelas armas. Essa é uma 

questão e isso vai chegar também quando se desce toda a escala de comando nas 

auditorias militares. Quero dizer o seguinte, em 1979 eu fui processado pela Lei de 

Segurança Nacional a pedido do Ministro do Exército e entre os componentes do 

Conselho de Sentença estava o Capitão Roberto Pampushka que havia me torturado 10 

anos antes. Então, a Justiça Brasileira seja na sua área militar, seja na sua área civil é 

diretamente responsável pelas torturas. Nós não podemos apagar essa mancha da 

história jurídica brasileira. Quando o Mané lembra do Bonê, daquele preparador físico 

do Palmeiras que saía, eu trabalhava no Jornal da Tarde na época e os colegas de 

esporte ficavam assustados porque ninguém tinha coragem de entrevistar o Bonê, 

porque se publicasse algo que ele não gostasse sobre o trabalho dele no Palmeiras, podia 

ir parar no DOI-CODI. Porque o Bonê saía do Palmeiras e ia torturar gente no DOI-

CODI. E não era o único representante desse mundo esportivo envolvido nesse tipo de 

crime. O Juiz Dulcidio Wanderley Bosquilia também torturou gente e depois passou a 

ser analista de informações do DOI-CODI.  

Da mesma forma como o Sr. Wadi Helu, Presidente do Corinthians na época, 

segundo informações que corria no meio da polícia nos anos 70, era sócio, era um dos 

donos da Fazenda 31 de Março e teria dado parcela, um pedaço da Fazenda 31 de 

Março ao Sr. Roberto Rivelino como pagamento, como parte do pagamento de uma 

renovação de contrato do Rivelino com o Corinthians. Eu acho que é importante 

aprofundar toda a participação de setores da sociedade que os empresários tiveram 

participação e tiveram. É preciso que se diga que o mundo jurídico teve, o mundo 

esportivo teve e o mundo artístico teve. Eu acho que o fato de colocar pessoas que tem 
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fragmentos de informações, colocar junto pessoas que tem fragmentos de informações é 

importante para isso. Para que esses fragmentos sejam usados para montar um quebra 

cabeça que revele o que foi de fato aquele período no Brasil.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Quem 

continua? A família começa ou vocês querem falar no fim? Então vai. Virgilinho.  

 

 

O SR. VIRGILIO GOMES DA SILVA FILHO – Bom dia a todos. Meu nome 

é Virgilio Gomes da Silva Filho. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade e 

também... Me desculpem... Fazer uma homenagem nessa mesa. Nós somos 

privilegiados em contar com o depoimento de pessoas que fizeram parte da história do 

Brasil. foram pessoas que abdicaram da sua juventude, abriram mão dos seus sonhos 

para levantar a sua voz contra a Justiça, contra aqueles que acreditavam que pela força 

podiam subjulgar. Podiam dominar, podiam calar o direito de ser livre. O direito de ser 

felizes. Então, acho que meu pai, ele teve a sorte também de contar com pessoas como 

eles. E graças a todo esse trabalho aí, hoje existe a Comissão da Verdade, um processo 

todo de resgate, de memória, porque não tem mais sentido o país continuar escutando 

que em 64 houve uma revolução. Não é possível que se admita que alguém fale uma 

atrocidade dessas. As revoluções são feitas pelos povos, e não por um Exército que 

usurpa um poder. Então, reconstituir a memória, reconstituir os fatos tem a missão e o 

papel de tornar a história do nosso país mais verdadeira, mais real. Com a missão de que 

novas gerações não esqueçam o que aconteceu, não permitam que volte a acontecer. 

Reconstituir tudo isso aí tem o papel fundamental de responsabilizar a todos aqueles que 

participaram de uma ou outra forma por seus atos dentro da repressão. Não importa se a 

dimensão que possa ter essa responsabilização ou não. O mínimo que a gente tem que 

exigir é que essas pessoas não desfrutem do respeito do povo pelo que eles fizeram. 

Tudo ao contrário.  
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Eles humilharam o povo naquela época, porque a tortura é o ato mais vil e 

humilhante que existe. Uma pessoa grande bater em um pequeno já é covardia. Agora, 

um corpo, um Exército amarrar uma pessoa e bater nela deve ser muito mais 

humilhante. E o papel que a Comissão da Verdade junto com todo esse processo de 

resgate e de memória tem é fazer com que cada um desses personagens sintam o peso da 

responsabilidade dos seus atos. Sintam a vergonha de ter feito aquilo, e se são realmente 

capazes, reconhecer o que fizeram. Então, eu queria deixar aqui a minha homenagem a 

todos que ousaram.  

Mas, o meu depoimento que eu posso dar a respeito do meu pai é, eu tenho 50 

anos hoje. Na época eu tinha de cinco para seis anos. Então, o convívio com o meu pai 

foi muito esporádico, são flashes que a gente tem na memória, e muita recriação da 

personalidade e dos fatos em concreto graças a depoimentos e graças a conversas, 

testemunhos de outras pessoas. Mas em mim ficou muito marcado do meu pai o caráter 

dele, a perseverança, eu acho que daquela época lá de Ribeirão Preto eu lembro um 

pouco, passando dentro da minha infância aquilo lá para mim era um parque de 

diversões. O treinamento era como se fosse excursões. E a gente participava de algumas 

caminhadas que eram feitas. E a gente sentia o peso da responsabilidade e a firmeza 

dele. E o mais impressionante que a gente lembra era o respeito que os companheiros 

tinham por ele. E lógico, respeito se conquista, respeito não se impõe. Então, a 

lembrança que eu tenho era de uma pessoa firme, de caráter, decidida, justa. Quase da 

mesma idade em uma fase etária muito competitiva até, porque sempre se compara um 

com o outro. Você é mais ágil, você é mais inteligente, você é mais forte, você é mais... 

Meu pai, nas nossas discussões sempre foi justo. Quem cometeu o erro era o punido. Eu 

acho que isso sempre marcou muito na gente e no caráter que nós tentamos impor. 

Lembro também do dia que foi detido em São Sebastião, porque na nossa cabeça 

estávamos lá naquele lugar para ir à praia. Estávamos para nos divertir lá. E não 

sabíamos ainda o objetivo, pelo menos eu. Então, fatalmente naquele dia estava 

chovendo. E praia e chuva não combinam, então era uma frustração só. Sentado na 

varanda logo de manhã esperando que o sol saísse para ir à praia e o bendito sol não 

aparecia, e a chuva caía e a rua pouco movimentada, eu e meu irmão a gente percebeu 

que ao longo do quarteirão vinham uns três carros enormes, grandes, pretos.  
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Paravam em uma casa, desciam todos, entravam na casa, voltavam a entrar no 

carro, iam mais para frente, voltavam. Aquilo foi meio esquisito, meio estranho porque 

não fazia sentido. Jogando gente para o lado, entrando, uns pela janela, outros pela 

porta. Invadindo mesmo, e armados. Aquilo eu lembro, tinham sobretudos alguns deles. 

Parecia coisa de mafioso mesmo. Se eu estivesse naquela época assistindo um filme de 

máfia, estaria vendo uma cena daquelas lá. E logo depois dentro vimos que o alvo mais 

importante lá dentro era o Manoel Cirilo, foi atacado e no susto, no medo do momento a 

gente tentava se recolher então eu perdi alguns detalhes, mas outras coisas eu lembro, 

como teve várias pessoas em cima dele, apontando metralhadora, batendo. Isso aí ficou 

marcado na memória. E outras deles vasculhando toda a casa. Mas não era buscando 

ninguém. Você não busca dentro de uma gaveta ninguém. Eles estavam buscando o 

motim mesmo, o motim, aqueles a quem vocês se referiam. Isso aí eu lembro. Todo 

bem que eles encontravam eles colocavam no bolso. Relógio, dinheiro, todo bem que 

eles encontrassem, eram bandidos mesmo. E na saída da casa, não sei quanto tempo se 

passou disso daí, dentro de um dos carros.  

Lembro de um dos carros que tinha uma pessoa dentro do carro praticamente 

irreconhecível, todo inchado, a boca machucada, enfaixado, amordaçado. Eu não 

reconheci aquela pessoa naquele momento, mas depois eu fiquei sabendo que era meu 

tio, Francisco Gomes da Silva. Coitado, deve ter apanhado demais.  

E na volta para São Paulo, um dia chuvoso, um dos carros que nós estávamos 

rodopiou na estrada e acabou capotando, minha mãe acabou desmaiando e foi parar no 

hospital. São coisas que ficou na cabeça da criança. Não sei como minha irmã não 

sofreu nada porque minha irmã, minha mãe estava abraçando ela, protegendo ela, e 

mesmo desmaiada não aconteceu nada com a minha irmã que tinha quatro meses de 

nascida naquele momento. Logo depois trouxeram a gente para São Paulo. E na minha 

cabeça naquele dia mesmo eu não vi mais a minha mãe e quando me dou por conta, 

estamos em um lugar com um monte de criança que eu nunca tinha visto na minha vida, 

cuidado por pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Também cuidado entre 

aspas, porque a minha irmã estava desnutrida, e ela ainda estava amamentando, ficou 

dias sem poder amamentar, então, corria risco até de vida naquele lugar. E foi graças a 

meu irmão também que teve uma maturidade, ele foi muito maduro para a idade dele. 

Me segurar e me manter alerta em cuidarmos da nossa irmã, e até o que era um possível 
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passeio naquela época para nós, pelas ruas de São Paulo, eu fico sabendo depois que era 

instigando as nossas possíveis adoções, de serem dados à adoção. Levavam a gente e 

mostravam. Essa casa grande, você não gostaria de morar nessa casa grande, bonita, 

com esse jardim aí fora? E o meu irmão sempre tomava a palavra. Ele era mais firme 

que eu. Esse era um momento que eu não tinha muita noção.  

Meu irmão tinha sete anos. Então, as perguntas sempre eram mais dirigidas para 

ele. Quem andava com seu pai, quem visitava sua casa, onde seu pai escondia as armas? 

Então, eu era mais brincalhão, mais levado, então acho que não me tomavam muito a 

sério o que eu poderia falar, e as perguntas sempre eram mais dirigidas ao meu irmão. 

Até que minhas tias conseguiram de alguma forma fazer com que nós saíssemos do 

Juizado de Menor. E aí nós fomos cada um distribuídos a um tio. Eu fiquei com a tia 

Geni, meu irmão com a tia Nora, a Isa ficou com a tia (ininteligível) e o Gregório ficou 

com a tia Isaura. E assim o que era uma família terminou sendo esquartejada, apesar de 

estarmos cada um com um tio, mas brincadeiras de irmãos já não tínhamos com 

frequência, brigas de irmãos não tínhamos com frequência porque nós não nos víamos. 

Então, já tinha até perdido a graça brigar com o meu irmão, porque quando nós nos 

víamos, era se abraçar em vez de brigar. Então, isso foi o que a ditadura fez. E não fez 

só com a gente. Fez com várias famílias. Fez com várias crianças.  

Lembro da minha mãe, ela estando presa, a gente ia visitar ela na cadeia. Para 

mim, visitar minha mãe na cadeia, aquilo ainda continuava sendo um piquenique. Lá a 

gente recebia presentes dos presos políticos, a minha primeira bicicleta eu ganhei 

quando minha mãe estava presa. Os presos fizeram uma vaquinha com os trabalhos que 

eles faziam, vendendo e ganhando dinheiro, e compraram um presente para mim que, 

nem me conheciam, mas acho que estavam homenageando meu pai também.  

Quando minha mãe saiu da prisão, acho que a vida foi a parte mais difícil. 

Apesar de ter a família reunida de novo, as condições não eram as melhores, então 

tivemos a sorte de contar com a ajuda de novo dos companheiros, e assim a gente poder 

ir para Cuba. Então, a Rose...  

Eu, dentro de toda essa, esse processo de dor, a gente teve a felicidade de ir para 

Cuba. Ir lá se formar, e para um dia poder voltar para o Brasil e continuar o sonho. Mas 

a vida não é...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei que você está 

muito emocionado, deixa eu tentar te ajudar um pouco. Quando surgiu a notícia de 

tentar reaglutinar a família para todo mundo viajar para cuba, você lembra disso ou você 

era muito pequeno? Como é que foi essa passagem? 

 

 

O SR. VIRGILIO GOMES DA SILVA FILHO – Foi na época que minha 

mãe saiu, minha mãe saindo da prisão, morávamos em Poá, inclusive a casa foi sendo 

construída com a ajuda dos companheiros do Partido. E a Rose nos visitava bastante. Eu 

me lembro bastante da Rose, eu me lembro que a primeira vez que realmente fui à praia, 

fui para Ubatuba e foi a Rose que me levou. Meio bêbado ainda, eu com nove anos 

peguei um porre e então, acho que foi nessa época em que se decidiu que a gente teria 

que sair do Brasil e primeiro para o Chile. E isso foi... Já não lembro. A Rose está 

falando que quando ela ia lá, a polícia ficava na rua. Eu não duvido, mas não lembro. 

Isso já em 71. Aí em fevereiro de 72 nós saímos do Brasil com destino ao Chile. Lá 

estava acontecendo o processo do Salvador Alienge. Era o momento propício para ser 

acolhido ao povo chileno. Lá moramos de fevereiro de 72 até março de 73, que com 11 

anos aí então sim a gente teve o destino de ir para Cuba.  

E lá eu vivi 21 anos da minha vida, desfrutando... Desculpa... Desfrutando de 

uma revolução, de uma sociedade que era o sonho de todos aqueles que lutavam contra 

a ditadura. Eu vi materializado esse sonho em Cuba. Eu sou fruto desse sonho. E pesa 

muito a gente ver que o Brasil está longe do povo brasileiro desfrutar o que eu desfrutei 

em Cuba. Mas por outro lado a esperança renasce, revigora quando a gente vê esses 

processos que estão acontecendo. Quando a gente vê tantos jovens que estão envolvidos 

nessa avidez pelo conhecimento, por saber realmente o que aconteceu, por desmascarar 

realmente o que aconteceu. Isso dá novas esperanças, isso dá novos brios. Então, eu já 

vivi várias, momentos históricos. Se bem que 50 anos não são 50 dias. Mas já vi vários 

processos históricos e hoje eu estou vivendo outro processo histórico que é esse do 
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resgate da memória. E isso é reconfortante. Eu quero agradecer a todos que nele estão 

trabalhando. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá o microfone para a 

dona Ilda.  

 

 

A SRA. ILDA – Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Não sei se eu 

vou conseguir falar, por que... Os companheiros me deixaram nervosa e o Virgilio 

acabou de me deixar mais nervosa ainda. E lembrando de tudo, mais nervosa eu vou 

ficando. Eu não sei se eu vou poder falar alguma coisa, mas confirmar o que o Manoel 

falou, o que o Celso falou, o que o Fon falou. Aí a maior loucura do Brasil foi essa 

época. Foi uma época de pavor. Uma época que a gente não podia sair na rua que todo 

mundo vinha atrás da gente. Eu pelo menos quando saí da cadeia, eu não podia sair na 

rua que já era seguida. Eu, nunca ninguém saiu atrás de mim, nunca ninguém me 

perguntava nada na rua. E depois dessa época todo mundo me pegava na rua e 

perguntava pelo Virgilio. É coisa que a gente notava que eles queriam ainda tirar 

alguma coisa. Depois de solta ainda ficavam me perguntando. E nessa época foi que a 

minha filha Rose, que eu trato ela como filha e não como companheira, é filha mesmo, 

me perguntou se eu queria sair do Brasil para educação dos meus filhos e para poder 

viver mais ou menos sossegada. Então, o (ininteligível) arrumaram não sei como, eles 

me deram a passagem, me deram tudo para eu ir para o Chile. Ela me levou até a 

rodoviária e dali eu fui sozinha com os meninos.  

Coisa que eu não sabia praticamente nada, não sabia falar espanhol, não sabia 

praticamente nada. Então, vamos passar para o Uruguai, Paraguai, depois passei pela 

Argentina, depois Chile e do Chile fiquei um ano. Aí depois os companheiros que 

estavam lá me ajudavam, me deram assistência porque também trabalho não arrumava 

lá. Tinha uma organização chamada Caixinha, onde os brasileiros punham dinheiro e 

ajudavam quem precisava. E aí foi onde me davam assistência. Até que a gente 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      40 

 

arrumou, foram encaminhando os papeis e através da ALN, da organização e da 

Embaixada Cubana arrumou os documentos, aí a gente saiu do Chile e fomos para 

Cuba, e foi uma época muito, muito favorável à gente ter saído naquela época porque 

dali um pouquinho foi o golpe do Chile. Se eles pegassem a gente no golpe do Chile eu 

não sei o que teria acontecido. Porque o meu vizinho era militar contra o (ininteligível) 

e quem ficou naquela casa foi preso, desaparecido, não sei. Então, se o golpe tivesse me 

pegado no Chile, eu não sei o que teria sido de mim e dos meus filhos. Então, a minha 

felicidade foi Cuba, porque Cuba para mim foi a minha segunda pátria. Depois que 

chegou a abertura das relações do Brasil com Cuba, todos os brasileiros que estavam lá 

resolveram voltar para o Brasil. eu resolvi que eu tinha que ficar lá mais um pouquinho 

para terminar o estudo dos meus filhos, porque chegando aqui eu sabia que eu não ia 

poder dar educação para eles que eles tinham lá. Aí resolvi ficar mais um pouquinho em 

Cuba até eles se formarem, e aí quando se formassem, cada um pegar o destino que 

queria. Se queria ficar lá ou voltar. Mas aí todos quiseram voltar para ver a pátria deles, 

viver na pátria deles. Porque Cuba era a segunda pátria, aqui era a pátria deles.  

E aqui nós começamos outra luta que todo mundo já está cansado de saber, a 

Polícia Militar encontrar o corpo do Virgilio e depois de tantos anos conseguimos 

mover essa ação através do sindicato, e do grupo Tortura Nunca Mais e do nosso 

advogado, o Lucio. E aí estamos nessa luta e agora à coisa parece que está indo para 

frente, porque estamos fazendo muitos atos sobre isso, muitas coisas. Eu tenho fé de 

levar isso a frente e encontrar ele.  

Vocês me desculpem, mas eu não quero falar mais não. Tenho muita coisa para 

falar. Mas já não dá mais. Muito obrigada a todos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Domingos Galante.  
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O SR. DOMINGOS GALANTE – Eu sou Domingos Galante. Eu fui 

Presidente do Sindicato dos Químicos de 82 até 90. E não conheci o Virgilio 

pessoalmente, mas tive muito contato e conheci indiretamente pelos seus companheiros 

de diretoria. Nós ganhamos o sindicato em 82 a partir de uma chapa de oposição. 

Tiramos uma diretoria que estava lá há bastante tempo. Eles foram eleitos logo em 

seguida da intervenção do sindicato em 64, na eleição de 67. E conheci o Virgilio 

porque conheci muitos diretores contemporâneos ao Virgilio. E aqui os depoimentos, é 

muito interessante porque o que me fica de muitas horas de conversa com o Virgilio é a 

importância que ele teve para a categoria. Porque tem uma outra coisa, que a gente fala 

que ele era dirigente sindical. E o sindicato era regido pelo Partidão. Era o grosso da 

diretoria. Ele se tornou uma pessoa tão importante que ele foi alçado a ser diretor do 

sindicato. Em uma assembleia ele foi alçado diretor, mas ele não era mais da categoria. 

Ele tinha sido demitido da Nitroquímica. Mas ele era uma pessoa tão fundamental e tão 

importante para aquele grupo político que dirigia o sindicato que toda categoria o 

conhecia como diretor dos químicos, mas ele não era. Ele era funcionário. Os 

documentos que provam que ele era funcionário não existem porque foram arrancados. 

O sindicato teve uma varredura grande a partir de 64, os documentos desapareceram e 

nós até tivemos dificuldade de auxiliar a aprovar o vínculo que ele tinha, trabalhista do 

sindicato. Foi até difícil porque sobrou um documento, o único que era recolhimento de 

auxílio educação dele, dos meninos, das crianças.  

Ele recebia um auxílio educação então ele tinha que ser necessariamente 

funcionário. Os documentos não existem mais. O sindicato desapareceu com tudo. 

Tanto que eu não sei, dizem que houve varreduras do próprio Dops lá.  

 

 

A SRA - Houve. Levaram os documentos, máquina fotográfica, tudo.  

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Houve. Então, ela conhece bem porque ela é 

contemporânea de uma época anterior a minha. Mas os diretores falavam demais no 
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Virgilio e eu conheci muito operário nosso lá, da Nitro e de São Miguel que falavam 

muito do Virgilio, porque já em 57 teve uma grande greve na Nitro e ele já participou 

ativamente. O Virgilio já era o estrategista do sindicato em 57. Os depoimentos de fazer 

os isolamentos dos bairros, das pontes e cercar a Nitro foi o Virgilio que organizou em 

57, e vocês veem, em 69 ele vai ser o coordenador, o comandante de uma operação 

militar, mas em 57 ele já tinha se distinguido em bloquear as invasões da Guarda Civil 

contra os operários. Ele já tinha construído a barricada da ponte da Nitro que fazia, 

parecia evitando de que, expondo os bloqueios que estavam sendo feitos na porta da 

Nitro. Então, lá no (ininteligível) nós temos um pouco dessa documentação. 

Nós temos também depoimentos de velhos e idosos companheiros que falavam 

da valentia do Virgilio que mais uma vez colocou uma pistola na barriga naquela época 

e disse que era o último a sair do bloqueio. Eu seguro e vocês fogem. Nós temos 

companheiros que contam os treinamentos que o Virgilio agitou para aquela greve. De 

como segurar a polícia e como se conter diante de bombas, que naquela época já se 

jogava bombas, se dava tiro e tal. Em 63 ele vai ser ferido de bala e isso nós temos 

gravado, o filho do proprietário da fábrica do andar de cima deu um tiro no Virgilio. 

Pegou na perna do Virgilio. Então, ele lá de cima atirou. Era filho do proprietário da 

empresa. Ele viu de cima.  

Esse depoimento eu tenho de funcionários do Sindicato, gravado. São pessoas 

idosas já porque são contemporâneos nascidos em 30, mas o Virgilio marcou demais a 

diretoria do sindicato. Ele era um líder junto com o Presidente do sindicato, e junto à 

diretoria executiva. Ele era um homem fundamental. Ele era o principal diretor da zona 

leste. Que era a principal fábrica a Nitroquímica.  

Então, o Virgilio tem um impacto tão importante na diretoria do sindicato, nas 

categorias e nas lutas, inclusive essa luta de 63 que originou o 13º salário para todo o 

Brasil, porque a greve de 63 não foi exatamente vitoriosa, mas ela cria um impasse 

institucional tão grande por ter sido uma greve tão bem fundamentada, que o Jango era 

comunista e depois ele acaba concedendo o 13º como uma conquista, cria uma Lei 

aprovada e nessa greve o Virgilio tem uma importância fundamental em toda a capital, 

porque ele organizou a zona leste na época, era uma concentração enorme operária e o 

Virgilio foi um dos organizadores estratégicos dessa greve, de toda a região leste. 
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Devemos o 13º ao Virgilio, que era lembrado inclusive como um homem muito humano 

na categoria. Ele era um diretor na zona leste em que o pessoal ia procurar os 

problemas, falar problemas de fábrica, de saúde, dentários, tudo com o Virgilio. Ele era 

uma pessoa fundamental. A diretoria sabia que ele (ininteligível) recentemente de tal 

importância central que tinha o Virgilio. Os velhos de São Miguel, todos falam do 

Virgilio até hoje. Ele, pouco antes do sequestro de Salvador ele andava por São Miguel 

e dizia, eles estão me procurando, mas não vão me pegar vivos.  

Ele andava por lá. Eu tenho depoimentos gravados dos companheiros que saiam 

para almoçar e diziam, você anda por aqui? Então, eles tinham medo que ele andasse 

por São Miguel. Mas ele era audacioso, corajoso e determinado. E ele era muito ligado à 

categoria. Ele era muito querido. Sempre foi muito querido. Então, esse depoimento 

emocionado tem tudo a ver com o Virgilio. E eu quero lembrar também, além disso, do 

que o Virgilio representava e porque os militares interviam a partir de abril de 1964 em 

400 entidades sindicais.  

Em 64 vários diretores foram presos e torturados. Já em 64 muito trabalhador 

levou verdadeiras surras até no próprio sindicato. A interventora dos  químicos vai 

ser a mesma de 47. O sindicato foi intervido em 47 e 64. A mesma interventor ia em 

ocupar, em 64 os mesmos interventores de 47, quando o Partidão foi colocado na 

ilegalidade. Porque inclusive a repressão sindical, e que tinha havido eleitos 

constituintes sindicais. E durante a constituinte o Partidão é colocado na ilegalidade e os 

próprios sindicatos sofrem a intervenção. Era um golpe. E o sindicato tem essa 

intervenção em 57 que também faz parte do período da intervenção, faz parte do 

período e essa mesma interventora, esse mesmo grupo de interventores vai intervir no 

Sindicato novamente em 64. Em 67 é feita uma eleição e o grupo que ocupa vai convir 

muito com a ditadura e vai ceder muito para a ditadura. Até que nós em 72, a gente 

consegue com a chapa de a oposição mudar isso. E eu conheci o Virgilio a partir dos 

últimos quatro, cinco anos dos anos 70, 76, 77, quando começam a articular as 

oposições. Em 78 nós tínhamos muitas greves na categoria que articula a reação para 

em 82 ganharmos a eleição. Então, é importante para a Comissão e isso precisa ser 

demarcado, como a ditadura militar de 64 se preocupa e avança sobre as organizações 

sindicais, condestitui, intervém, desaparece com a memória, amedrontando os 

trabalhadores. Aqui já têm as diversas audiências que inclusive levantaram o papel 
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preponderante da FIESP na organização do DOI-CODI financiamento, indústrias 

químicas várias. Várias indústrias químicas participaram do financiamento. Eu mesmo 

fui demitido alegando já naquela época que eu era um cara perigoso da organização da 

FIESP. Eu fui demitido por participar de uma organização coletiva na FIESP. Eu sou 

chamado na empresa e é o seguinte, você é um cara perigoso e vai ser demitido porque 

nós não vamos aceitar organização sindical na nossa empresa que coincida com 

objetivos terroristas, comunistas e tal. Isso em 70, 69. Você vê que estava em pleno 

vigor o toque de recolher que soou em 64, em 69 estava em pleno vigor. Inclusive os 

diretores da FIESP eram completamente coniventes com essas demissões. E parte das 

direções sindicais que ainda estavam no sindicato concordavam com isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Domingos, você tem 

gravações de pessoal que conhecia o Virgilio? 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Tenho gravações, depoimentos inclusive 

daqueles movimentos que antecederam 64, a participação do Virgilio nas greves, isso 

nós temos no sindicato.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode passar isso 

para a gente? 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Posso sim.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      45 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Material do sindicato. 

Vou fazer um requerimento pedindo esse material. Obrigado, Domingos. Aquele 

menino quando ele escreveu, Paulo Fontes, quando ele escreveu a história do sindicato 

ele fala do Virgilio? 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Fala do Virgilio. Ele não vai entrevistar o 

Virgilio, é lógico. Parte desse material está no acervo de São Miguel Paulista, no Centro 

de Memória de São Miguel, que está lá perto da igreja, da praça principal da matriz. Ali 

tem um centro de memória que uma boa parte das oitivas que o Paulo Fontes fez com os 

contemporâneos do Virgilio estão lá. O sindicato pode mostrar esse caminho para a 

Comissão recolher esse material, além do nosso próprio acervo que a gente...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando teve a 

intervenção no sindicato em 64, eles não pegaram o Virgilio não? 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Não.  

 

 

A SRA. ILDA – Pegaram. Em 64 ele foi preso, parece que foi 15 dias ele esteve 

no Dops. Até nessa época eu também fui interrogada para falar sobre ele. E quando eu 

fui interrogada tinha caixas e caixas, tudo com o nome Virgilio responsável, Virgilio 

responsável que eram aqueles documentos, porque como ele fazia ata do sindicato, ele 

assinava todos os documentos, todas as atas. Então, todos aqueles documentos caíram 
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sob-responsabilidade do Virgilio. Aí foi quando ele saiu, ficou três meses no Uruguai 

junto com o Adelson.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que ele foi fazer no 

Uruguai, dona Ilda.  

 

 

A SRA. ILDA – Ele foi por causa que ele estava sendo muito procurado por 

causas dos documentos todos, e a gente ficou com medo de ele sofrer mais repressão e 

fosse passar o que passou. Naquela época a gente tinha medo que até matassem ele. Nós 

aconselhamos ele para ele sair do Brasil, aí ele com o sindicato parece que ele combinou 

e aí saíram, passou três meses no Uruguai. Aí ele regressou, e passou o resto da vida 

dele procurado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele regressou, mas não 

voltou para o sindicato? 

 

 

A SRA. ILDA – Não. Ele não voltou para o sindicato porque o sindicato estava 

na mão dos pelegos. Então, não puderam, ele não pode voltar mais. Aí ele começou a 

trabalhar particular, por conta dele próprio. Aí ele montou um barzinho, começou a 

trabalhar em um bar.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

 

A SRA. ILDA – Estava morando em Itaim Paulista. A gente morou em vários 

lugares. Nessa época estávamos morando em Itaim Paulista.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Perto do pessoal da 

fábrica.  

 

 

A SRA. ILDA – Não. O pessoal da fábrica era em São Miguel. A força dos 

trabalhadores da Nitroquímica era de São Miguel. Aí a gente não podia trabalhar em 

outro lugar porque ele estava sendo muito vigiado também. Mas até enquanto bar, ele 

disfarçava muito. E aí mesmo trabalhando no bar ele organizou o Partido, ele chamava o 

pessoal para o Partido, o movimento, tudo. Quer dizer, o bar era uma fachada para ele 

poder fazer a política dele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo ele teve 

esse barzinho no Itaim? 

 

 

A SRA. ILDA – Acho que um ano. Um ano e pouco. Porque aí desse bar foi 

onde ele desceu a ordem do Partido para ele ir para Cuba, para fazer treinamento em 

Cuba. Aí ele foi para Cuba e passou dois anos fazendo treinamento em Cuba.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele foi para 

Cuba? A Senhora lembra? 

 

 

A SRA. ILDA – Em 67 parece. Em 67 e voltou em 68, ou 66. Foi mais ou 

menos isso. Ele ficou dois anos em Cuba. Aí ele voltou e foi quando ele entrou em 

definitivo para ALN. Eu fiquei aqui. Eu nem sabia que ele ia para Cuba. Ele foi 

clandestino para Cuba e ninguém ficou sabendo. Eu pensei que ele ia para União 

Soviética. Que ele me falava que ia para a União Soviética para fazer uns trabalhos lá. 

Aí depois quando ele voltou que eu fiquei sabendo que ele tinha ficado dois anos em 

Cuba. E depois quando eu fui em Cuba, fiquei sabendo que todo mundo conhecia ele lá 

também, me falaram dele e tudo. Aí quando ele voltou de Cuba foi quando ele voltou da 

ALN e foi para lá...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele tinha alguma 

militância nessa época? 

 

 

A SRA. ILDA – Foi do Partido Comunista. Ele era do Partido Comunista desde 

os 18, 19 anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Chiquinho? 
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A SRA. ILDA – Não. O Chiquinho não militava. Quem era do Partido era o 

Virgilio. O Francisco entrou por teimosia dele mesmo, porque o Virgilio não queria que 

ele entrasse, porque ele era muito criança ainda e o Virgilio não queria que ele entrasse 

na organização. Mas ele quis, aí ele entrou.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E antes de o Virgilio ir 

para Cuba ele já tinha contato com o Marighela, no Partido? Com o Toledo? 

 

 

A SRA. ILDA – Não sei se com o Toledo tinha, mas ele tinha com, eu não 

sabia, mas ele tinha contato com o Marighela em Cuba, e até o irmão do Fon foi junto, o 

Aton. O Aton foi junto com ele e fizeram treinamento em Cuba. E aí voltaram juntos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que ele ficou 

dois anos em Cuba? Caramba.  

 

 

A SRA. ILDA – Não inteirou dois anos. Ia completar dois anos. O Gregório era 

bebezinho quando ele foi para lá. Quando ele foi para Cuba o meu terceiro filho tinha 

meses de nascido. E quando ele voltou tinha quase dois anos. Quer dizer, a Isabel e o 

Gregório não tiveram nenhuma convivência com o pai, porque logo que ele chegou, 

mataram ele. Então, a convivência deles é bem pouquinha com o pai.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. vai poder vir no 

dia das mulheres? Vão perguntar para a Sra. sobre aquele período. As suas crianças não 

ficaram com a Sra. quando a Sra. foi presa.  

 

 

A SRA. ILDA – Eles ficaram no Juizado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que é isso que o Virgilio 

tentou falar, que o Vladimir protegia.  

 

 

A SRA. ILDA – É. Quando eu caí presa eles pegaram os meninos e levaram 

para o Dops. E o Vladimir disse que eles ficaram dois dias no Dops, depois do Dops 

eles foram para o Juizado de Menores que parece que era dirigido por freiras. E aí 

levavam eles para passear, para serem adotados por alguém porque o pai deles era um 

bandido, a mãe deles era uma bandida que não sabia educar ninguém, e se eles queriam 

ser educados por melhores famílias. Até o Vladimir ficava com medo. Ele diz que 

quando voltava para o Juizado, ele ficava com medo que roubassem algum deles. Isso, 

com sete anos.  

Então, o Vladimir se amarrava com o Virgilinho e os dois deitavam embaixo do 

bercinho onde estava a Isabel para não pegarem eles, porque de um momento para outro 

podiam roubar alguém e doar. Então, para um proteger o outro. Eles dois se protegiam e 

protegiam a Isabel. E isso aí fiquei sabendo agora que eles estão me contando. Na época 

eu não sabia.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo a Sra. ficou 

presa? 

 

 

A SRA. ILDA – Nove meses. Quase 10. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí eles foram para os 

tios? 

 

 

A SRA. ILDA – Eles ficaram dois meses no Juizado. Aí a minha família 

arrumou advogado e tiraram eles do Juizado e levaram eles, cada um tomou conta de 

um filho, de um menino. Mas a Isabel ficou um mês internada com desidratação, quase 

morreu. Ficou magrinha, magrinha. Quando a minha irmã foi tirar ela do hospital 

parecia uma recém-nascida de tão débil que ela estava. Ela não morreu eu nem sei por 

que não morreu mesmo. Porque o que ela sofreu foi muito também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Vladimir em Cuba fez 

geologia, o Virgilinho fez engenharia e o Gregório também, e a Isabel? 
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A SRA. ILDA – Também Geologia. Os quatro são engenheiros. O Virgilio tem 

duas engenharias.  

 

 

O SR. MANOEL CIRILO – É bom que a gente registre que o Vladimir prestou 

concurso e foi aprovado, hoje em dia ele é geólogo da Petrobrás. Então, é o primeiro 

cubano que tem o crachá verde da Petrobrás. Petroleiro. Trabalha no Rio Grande do 

Norte. Está ajudando a fundar a Petrobrás provavelmente também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem fez duas 

engenharias? 

 

 

O SR. VIRGILIO GOMES DA SILVA FILHO - Eu sou engenheiro mecânico 

e engenheiro industrial. E Pós Graduação em construção de maquinário. A Isabel é 

engenheira geóloga, o Gregório é engenheiro civil e o Vladimir é engenheiro geólogo 

também.  

 

 

A SRA. ILDA – E isso eu agradeço a Cuba. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos terminando. Só 

queria antes de terminar, eu preparei duas... Rose, quer falar? Com a palavra, Rose 

Nogueira.  
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A SRA. ROSE NOGUEIRA – Obrigada. Bom, faz 43 anos que eu conheço a 

família do Virgilio e já conhecia o Virgilio muito antes, porque o Partidão, é preciso que 

a gente relembre o Partidão. Nossa geração tem esse problema. É preciso lembrar a 

geração do Partidão, e o Virgilio foi um dos maiores quadros do Partidão que já existiu. 

E nós temos aqui no Brasil, o Domingos lembrou muito bem, nós somos o único país do 

mundo que tem 13º salário. E o Virgilio considerou nessa greve da panela vazia o 13º o 

seguinte, estava se discutindo no país no Governo Jango a participação nos lucros da 

empresa. Então, a ideia foi o 13º salário. Eu não sei como saiu, mas eu sei que foi dele, 

da direção do Partidão, e houve isso do Cícero Viana, dirigente do Partidão na época 

junto com o Virgilio. O Virgilio era um dirigente do Partidão, então, eu sempre ouvi 

falar no Virgilio. Sempre ouvi falar também de outra maneira, porque eu era muito 

menina e frequentando o Partidão, o Virgilio era o cara que gostava de passarinho e o 

cara que gostava de orquídeas. Ele me manda sempre uma orquídea no meu quintal 

quando a gente está tratando dele. Mostrei agora a foto. Está lá, linda.  

Então, o Virgilio gostava das orquídeas que era uma coisa muito nova e de 

passarinho. E eu gostava muito de animais. Então eu sempre ouvia, eu tinha essa ligação 

com o Cícero Viana e outros companheiros da direção do Partido porque na época eu 

era namorada, noiva do Paulo Viana, irmão do Cícero, e já vivi em 64 essa questão da 

clandestinidade das famílias. No caso da família do Cícero, do Paulo e depois quando 

fui encontrar a Ilda na prisão, que a gente teve uma identificação imediata. Nós duas 

somos filhas de espanhóis, nós duas tínhamos bebês... As coisas que faziam com as 

crianças eram absurdas. Fizeram com os filhos dela coisas terríveis e com os meus 

também. E eu me identifiquei com a Ilda imediatamente no primeiro dia, na hora que 

cheguei no Tiradentes, e ela passou a ser a minha melhor amiga e é minha melhor amiga 

até hoje. E aí os meninos estavam no Juizado de Menores e nós estávamos no Presídio 

Tiradentes, e eu queria que constasse, por favor, que a Ilda ficou presa quase 10 meses 

sem nenhum documento. Ela poderia ter desaparecido, poderia acontecer tudo, ela não 

tinha prisão preventiva como nós, e ela, portanto não tinha direitos, nem o da gente que 

era o da visita.  
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E quando a família dela foi buscar os meninos no Juizado de Menores, nós 

conseguimos, eu acho que era a sua irmã, Ilda, a irmã da Ilda levava os quatro na 

esquina, na única esquina que a gente lá naquela torre conseguia ver que é ali na Rua 

Três Rios, na primeira esquina depois da Avenida Tiradentes, que era a faculdade, eu 

acho que era a Poli lá. Tinha a Poli e odontologia. Então, era ali naquele poste. Então, a 

gente conseguia ver aquele poste de ladinho. Porque a nossa cela tinha as grades e tinha 

uma placa de ferro uns 60 centímetros a diante. Então, a gente só conseguia ver de lado. 

Era diferente do pavilhão masculino que dava para ver até a rua e tudo. Nós só víamos 

aquele poste. E aí a irmã da Ilda, você lembra disso, Virgilio? Levava os quatro e eles 

tinham que ficar durinhos, para que não saíssem da nossa visão e era ali que a Ilda via 

os filhos. Então, foi assim, isso eu me lembro muito bem.  

 

 

A SRA. ILDA – Para eles saberem que eu estava lá eu enrolava um jornal e 

(inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – É, abanava com pano e tudo para eles saberem 

que estavam sendo vistos. Então, foi assim que a Ilda reviu os filhos dela depois da 

morte do Virgilio e depois da prisão. Aí passaram alguns meses e um dia a Ilda, era um 

dia de visita. Na nossa volta a Ilda estava segurando a Isa.  

 

 

A SRA. ILDA – Deixaram ela entrar na cela para mim ver ela.  
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A SRA. ROSE NOGUEIRA – Ela estava segurando a Isa e caiu da escada, 

naquela escada lá. Torceu o pé e a menina ela segurou tanto e falou para mim, segura a 

minha felicidade. A Isa no colo da mãe depois de tantos meses era a felicidade da Ilda 

mesmo machucada. Vocês não tem ideia do que é ser mãe ali, e a Ilda merece, meu deus 

do céu, nunca mais consegui me desligar da Ilda, nunca mais. E quando eu saí, estava 

em liberdade vigiada e assinava toda semana na Ouvidoria, mesmo assim eu ia visitar a 

Ilda toda semana. A Ilda, Dona Isabel, os meninos. E aí notei que tinha aquele carro 

C14 lá na esquina. Falei para o (ininteligível) e os outros companheiros, Fernando 

Casadei e vários outros, a Ilda não pode continuar aqui que eles vão prender ela de 

novo.  

E aí não os não tínhamos, (ininteligível) tinha saído da prisão, a organização 

inteiramente desorganizada então nós achamos que dava para sair por Foz do Iguaçu 

passando pelo que ela já descreveu. Depois, fui visitar a Ilda várias vezes em Cuba. O 

Brasil não tinha relações, eu ia pelo Peru, Panamá, México, nunca consegui me desligar 

deles.  

Mas eu quero lembrar uma coisa aqui do 13º que eu estava falando, e lembrar 

como é que é o nome da família dona da Nitroquímica. Ermírio de Moraes. Então, é 

bom anotar. Quem atirou no Virgilio? O filho? (inaudível – fora do microfone), então, 

todos esses nomes tem que ser investigados na Comissão da Verdade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem atirou? Como é o 

negócio? 

 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Em 63 na greve que prenderam, alguém atirou 

no Virgilio. Foi antes de 64.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      56 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando fala nome, 

precisa tomar cuidado. Você estava falando da família Antonio Ermírio de Moraes.  

 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – O Domingos disse, o filho do dono da empresa. 

A empresa Nitroquímica, se for o filho do dono, ela pertence ao Antonio Ermírio de 

Moraes, ou não? Não estamos acusando, estamos constatando. É uma realidade.  

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Aliás, esses fatos estão naquele livro lá. 

Inclusive esses fatos estão relatados aqui nesse livro e inclusive o autor dos tiros está 

identificado aqui. Eu conversei com a (ininteligível) Edileusa e esses fatos estão 

documentados. Foi na greve de 63, ele fez um grande movimento de trabalhadores, 

foram fechando as fábricas em São Paulo. Foi uma tentativa de greve geral em São 

Paulo. E nessa tentativa em São Miguel, quando a gente passava em frente dessa 

fábrica, da Lutfahla e do alto da janela alguém começou a dar tiros na multidão, e o 

Virgilio estava logo à frente. Ele levou um tiro na perna, (ininteligível). E os dois 

foram...  

 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Então não é do Antonio Ermírio? 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Não. Inclusive teve uma correria, um 

tumulto e o Virgilio precisou se esconder ferido.  
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A SRA. ILDA – O Ermírio de Moraes era dono da Nitroquímica. Agora, a 

Lutfahla eu não sei quem era o dono. 

 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Então não era a Nitroquímica, era outra 

empresa. Está bom, é que foi essa imagem que eu lembrei.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É bom falar uma coisa 

(ininteligível) que se tem uma coisa que o pessoal fala que financiou a repressão, o 

Antonio Ermírio de Moraes nunca esteve envolvido no financiamento da repressão. O 

irmão dele, José Ermírio é outra coisa. Mas não tem nada que vincule a família do José 

Ermírio de Moraes com a repressão.  

 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – E também quanto ao 13º depois dessa greve, 

quem fez a proposta no Congresso e domingo ainda saiu na Folha, 50 anos atrás o 

Lincoln Gordon dizendo que tinha provas de que o Governo brasileiro tinha infiltração 

comunista, o Governo do Jango, mas foi nessa época, a gente tem que saber direitinho a 

data, mas foi nessa época em que o 13º foi colocado no Congresso pelo Franco 

Montoro. Foi um acordo entre os Partidos. O Partidão participava desses acordos, e foi 

colocado pelo Franco Montoro, votado imediatamente e o Jango sancionou 

imediatamente. E até hoje as pessoas podem dizer, é considerado uma novidade, uma 

conquista, uma coisa a mais exatamente no que foi levantado pela greve liderada pelo 

Virgilio que é uma forma de distribuição do lucro das empresas. E o Brasil é único 

nisso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém quer falar mais 

alguma coisa para poder dar o fechamento? 

 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Só dar o esclarecimento e lembrar do Partidão, 

que o Virgilio foi um grande dirigente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Rose Nogueira. 

Só para concluir, o Manoel Cirilo fez umas falas importantes aqui e eu pedi para 

recuperar duas coisas para a gente terminar. Tem uma imagem da Dilma em que o 

Vladimir Saqueta recuperou quando ela estava depondo na auditoria de Juiz de Fora, 

que não por ser a Dilma, mas pela imagem, era bom até todo mundo saber como 

funcionava uma auditoria militar, uma auditoria de guerra. Tem duas pessoas, dois 

militares assistindo o depoimento da Dilma, evidentemente que ela estava presa, 

totalmente fragilizada, e é importante ver a postura dos caras na auditoria militar. E 

depois a Dodora me passou o documento, que pena que os Procuradores não estão mais 

aqui, só o Procurador da casa, que eu acho que nós vamos ter que fazer uma reunião 

aqui na Comissão da Verdade, uma sessão sobre a revisão da Lei da Anistia, ou a 

reinterpretação como diz a Dodora, da Lei da Anistia. Eu queria que vocês... Essa foto é 

uma foto conhecida, mas tem um detalhe significativo que é como que os chamados 

Juízes militares ficaram olhando para a Dilma nesse depoimento que não foi na 

Auditoria de São Paulo, embora ela estivesse passado por aqui, foi na Auditoria de Juiz 

de Fora e o Vladimir Saqueta achou essa imagem no arquivo.  

E depois a gente dá uma passadinha rápida no texto do Dr. Helio Bicudo que é 

uma verdadeira preciosidade sobre a revisão do entendimento da Lei da Anistia.  
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Como o Manoel Cirilo falou com muita propriedade, quando fizeram a foto era o 

auge da repressão, dá um pouco mais de foco, Danilo. Olha os dois Juízes militares, a 

postura deles diante do interrogatório de uma pessoa presa, indefesa e completamente 

fragilizada em um ambiente superprotegido que era a Auditoria Militar. Acho que é uma 

coisa significativa, não porque seja a Dilma, porque nós somos avessos a qualquer tipo 

de narcisismo e endeusamento, mas olha que foto significativa essa que o Vladimir 

Saqueta achou. A foto por si diz tudo.  

Agora, projeta o texto do Dr. Helio Bicudo. Agora, esse texto do Helio Bicudo 

que o Dr. Helio escreveu há alguns anos atrás podia ser base para revisão do próprio 

entendimento da Lei da Anistia. Eu acho que foi importantíssima essa contribuição do 

Mané Cirilo hoje, e ele diz o seguinte, ‘Na verdade o problema da tortura passou a ser 

pensado depois da ditadura militar nos anos 60 e 70 quando a classe média foi atingida 

duramente pela tortura. Daí então começou-se a pensar em como reagir contra esse 

barbarismo praticado contra a pessoa humana, porque até então a tortura era punida 

quando era punida, como um crime de lesão corporal leve ou grave, que até então se 

consumava a morte da pessoa torturada por homicídio. E os casos evidentemente não 

progrediam no sentido de haver consciência coletiva contra a tortura. Foi a Ditadura 

Militar que trouxe essa consciência, não só nacional, mas internacional contra a tortura. 

As convenções internacionais sobre tortura são posteriores às Ditaduras Militares, 

principalmente na América Latina. Eu era Deputado quando se votou a lei que 

criminaliza a tortura no Brasil, e sentimos a dificuldade para a aprovação dessa Lei, 

porque está na consciência geral de que a tortura não é crime. Se a tortura é uma 

maneira de se obter informações, é uma maneira de se combater o crime, então, por que 

combater a tortura? Foi, dentro da Câmara e do Senado, uma batalha para a aprovação 

do projeto de lei que criminalizava a tortura. Não ficou o projeto ideal, exatamente por 

causa dessas interferências de fora para dentro. Tanto que, uma vez aprovado o projeto, 

eu apresentei ipsis litteris um novo projeto, contendo uma definição mais completa do 

crime de tortura, contemplada pela Convenção Americana Contra a Tortura, mas esse 

projeto não prosperou. Depois como não disputei a reeleição na Câmara Federal não 

pude dar continuidade a esse trabalho. Naturalmente, ele está em alguma gaveta na 

Câmara Federal.  
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Nesse sentido será a meu ver, bastante relevante que se faça uma relação entre o 

que aconteceu nos porões da Ditadura Militar e a lei de Anistia, promulgada em 28 de 

agosto de 1979. Em uma solução que poderíamos dizer de compromisso, para que não 

se esbarrasse em dificuldades no processo de redemocratização, entendeu-se que se 

tratava de uma lei de duas mãos, a favorecer vítimas e algozes.  Esse entendimento é 

contrário ao próprio conceito de Anistia, medida de cunho geral destinada a contemplar 

os prejuízos sofridos pelos cidadãos em decorrência da atuação do Estado, em 

determinado momento político. Aliás, se nós acessarmos o site da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

nós iremos verificar que esses dois órgãos do Sistema Interamericano de Defesa dos 

Direitos Humanos.  não admitem que as chamadas leis de Anistia, que foram editadas 

na América Latina, contemplem aqueles que, em nome de um dado regime, prenderam 

ilegalmente, torturaram e mataram. Entretanto, no Brasil, que é signatário da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, ratificada em 1992, no que respeita a Comissão 

Interamericana, e que aceitou, em 1998, a Jurisdição da Corte Interamericana, a lei de 

Anistia contempla amplamente os responsáveis pelos bárbaros crimes cometidos por 

policiais, militares e civis para a manutenção da Ditadura Militar.  

Não conheço, sequer, o ensaio de um procedimento para que esse estado de 

coisas não prevalecesse. A Comissão Interamericana tem se manifestado ao governo 

brasileiro a propósito dessa questão da lei de Anistia, e até hoje não teve respostas, 

sequer satisfatórias.  Não se pode ir à Corte nesses casos, porque o reconhecimento da 

jurisdição contenciosa da Corte foi muito posterior, somente em 1998 é que isto se deu. 

Então, hoje, nós convivemos com torturadores e assassinos. E, por vezes, assistimos a 

premiações a eles concedidas. Como, dentre outros, foi o caso do Delegado Calandra 

aqui em São Paulo, guinado a um dos altos cargos da polícia paulista; e que, dele, 

somente foi retirado depois da posição adotada pelas Organizações não Governamentais 

em Direitos Humanos, que repudiaram publicamente o ato do Governo Paulista. Bom, é 

sobre isso que o Dr. Helio fala. Então, aquele parágrafo é interessante. O grande 

argumento para a consideração de que se trata de uma lei de duas mãos é a alusão feita 

no artigo primeiro a crimes políticos ou conexos com estes. Os crimes cometidos pelos 

torturadores seriam conexos aos praticados pelas vítimas. É, realmente, ignorar o que 

sejam crimes conexos em direito penal.  Em delitos praticados pelo mesmo agente pode 
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acontecer que exista entre eles um, um nexo; e ele pode praticar um crime para ocultar 

outro crime, ou para tirar proveito do primeiro crime que ele praticou.  

Nesses casos não temos delitos independentes, pois estão ligados por um nexo 

subjetivo. A conexão, dizem os autores, os penalistas, pode ser teleológica ou 

ideológica, quando um crime é praticado para assegurar a execução de outro. Por 

exemplo, mata-se para roubar. O crime meio é o homicídio, e o crime fim é o roubo. Os 

dois estão ligados pelo laço de causa e efeito. Existe um segundo tipo de conexão, 

consequencial; quando um crime é cometido para assegurar a ocultação, a impunidade 

ou a vantagem de outro. Por exemplo, incendeia-se uma casa para impedir que um 

crime de furto, nela praticado, seja apurado. Ainda há um outro tipo de conexão, que é a 

casual; quando um crime é cometido quando da prática do outro. Por exemplo, a 

subtração de joias da vítima estuprada. A conexão não se refere, pois, à diversidade de 

autores, mas de delitos cometidos pelos mesmos agentes. Quer dizer, vários delitos 

podem ser praticados por duas pessoas que estão de acordo em praticar aquele delito, 

mas o delito é o mesmo, e as pessoas são as mesmas. Então, é por isso que existe o que 

nós chamamos de conexão. 

Daí ser claro que a tortura cometida contra um paciente, não pode ser 

considerada conexa ao delito político por este eventualmente cometido. Quer dizer, a 

tortura não é uma continuidade do ato praticado pelo paciente da tortura; são fatos 

completamente independentes um do outro, exatamente porque se trata de agentes 

diferentes atuando em campos diversos. Assim, quando o Parágrafo Primeiro, do Artigo 

Primeiro da Lei de Anistia fala em crimes de qualquer natureza, relacionados com 

crimes políticos ou praticados por motivação política, refere-se justamente àqueles que 

praticaram estes crimes. Os que torturaram e mataram não participaram dos crimes 

políticos ou cometidos por motivação política. Eu acho que isto é claro. Prosseguindo-

se ainda na análise da lei de Anistia, verifica-se que ela se refere a servidores dos três 

Poderes: aos militares, dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamentos 

em atos institucionais e complementares. A Lei quis contemplar somente as vítimas da 

Ditadura Militar, excetuando-se aqueles que foram condenados - a Lei é clara nesse 

sentido - pela prática do terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Na exposição 

de motivos, ainda da lei da Anistia, afirma-se: "A Anistia tem o sentido de reintegrar o 

cidadão na militância política." Quer dizer, ela só tem em atenção os crimes políticos, e 
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se estende a quantos cometeram crimes políticos e conexos a eles. E mais, abrange os 

que tiveram os seus direitos políticos suspensos, bem como, todas as categorias de 

servidores públicos dos três poderes que cometeram crimes políticos e conexos. Darei 

um exemplo: uma determinada pessoa dirigiu-se desrespeitosamente a uma autoridade - 

que no tempo da Ditadura se constituía crime, crime político -, em seguida, o agride 

fisicamente. Isto está abrangido pela Anistia, pelo laço de conexidade entre um e outro 

crime.  

Querer ir além e beneficiar aquele que o deteve, e depois o torturou não se pode 

admitir. Um crime deu ocasião ao outro, mas não se pode falar em conexidade, pois essa 

se restringe aos atos de um só agente. É por bem ainda lembrar, que o Brasil firmou em 

1969 e ratificou em 1992 a Convenção Americana contra a tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Essa Convenção define o crime de tortura e 

afirma em seu artigo quinto parágrafo segundo. Essa Convenção das Nações Unidas 

define o crime de tortura e afirma, então, que em nenhum caso poderão invocar-se 

circunstâncias excepcionais, como estabilidade política interna ou qualquer outra 

emergência pública como justificativa para a tortura. Vejam bem, uma lei sobre direitos 

humanos. Hoje, no Brasil não é bem assim, porque ao invés de melhorarem o texto da 

Constituição, a reforma do Judiciário piorou esse texto. Conforme o parágrafo segundo 

do artigo quinto da Constituição, os tratados sobre Direitos Humanos ratificados pelo 

Brasil se incluem no rol dos Direitos Fundamentais.  

Hoje pela reforma da Constituição, para que isto ocorra é preciso que estes 

tratados sejam aprovados como se fossem uma Emenda Constitucional. Apresentado um 

tratado sobre direitos humanos à Câmara Federal ou Congresso, ele só vai ser votado 

daqui a 10, 15 ou 20 anos. Porque a reforma do Poder Judiciário, por exemplo, há mais 

de 20 anos está rodando no Congresso e até hoje não teve um ponto final. Então, a nova 

regra piorou o entendimento de que os crimes praticados contra os direitos humanos se 

constituem em violações de direito. Há uma impunidade decretada no Brasil aos 

torturadores. Na verdade, nós podemos contar nos dedos da mão, talvez de uma só mão, 

o número de condenações por crime de tortura, depois de a tortura ser considerada 

crime contra a humanidade. A tortura corre tranquila nas delegacias de polícia de São 

Paulo e do Brasil, nas instituições fechadas que abrigam crianças e adolescentes. Corre 

tranquila porque o exemplo da impunidade dado pela sociedade brasileira, sob meu 
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ponto de vista, pela interpretação esdrúxula da lei de Anistia, alimenta a impunidade. E, 

alimentando a impunidade.  se  constitui em mola propulsora para a própria violência 

contra a pessoa. Então, há de se dizer que a impunidade decretada no Brasil aos 

torturadores, não significa isentá-los da responsabilidade pelas atrocidades que 

cometeram. Não se trata apenas de um problema técnico jurídico, mas um problema 

ético e moral, que tem que ser ressaltado. Mesmo porque, o delito da tortura é 

considerado pelo Direito Internacional, imprescritível. Em remate, temos na verdade 

nos omitido nessa questão da Anistia aos torturadores e assassinos da Ditadura Militar. 

Não basta o afastamento dessas pessoas de funções públicas relevantes, porque outras 

funções públicas eles estão desempenhando, mas deveríamos buscar a sua 

responsabilização penal. Esse é um texto que o Dr. Helio Bicudo produziu que eu acho 

que tem que ser um aspecto fundamental da Comissão da Verdade.  

Viva Virgilio Gomes da Silva, Presidente, agora e sempre! Antes de encerrar 

definitivamente e convidar... A Câmara Municipal, eu gosto de ler o texto senão vai 

pensar que eu estou delirando. Deixa só eu ler uma nota para poder fechar a sessão. Foi 

publicado pelo Portal Ig, quinta feira, 21 de março às oito horas da manhã. Câmara 

Paulistana homenageará ROTA por atuação na ditadura. A Câmara Municipal de São 

Paulo aprovou a concessão da Salva de Prata, homenagem da casa cedida em Sessão 

Solene pelos relevantes serviços prestados a sociedade ao batalhão Rondas Ostensivas 

Tobias de Aguiar, ROTA. O projeto de Decreto Legislativo 0206/2013 de autoria do 

Vereador Coronel Telhada PSDB, justifica a homenagem dentre outras coisas pelas 

campanhas de guerras, como os feitos da Companhia dos Boinas Negras que atuou 

durante a ditadura militar perseguindo guerrilheiros de esquerda como Carlos Lamarca e 

Carlos Marighela. Na justificativa, diz que a ROTA se destacou no que a Polícia Militar 

chama de Campanha do Vale da Ribeira em Iguape em 1970 para sufocar a guerrilha 

rural instituída por Carlos Lamarca. O texto de Telhada vem aprovado pelos 

Vereadores, retirado do Portal da Polícia Militar também conta com a história da origem 

dos Boinas Negras. A sessão será feita em homenagem e ainda não tem data marcada.  

Viva a democracia. Abaixo a ditadura e viva Virgilio! 
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 25ª audiência pública, 21 

de março de 2013 Auditório Teotônio Vilela.  

Hoje nós vamos ter os depoimentos de duas mulheres sobreviventes da tortura e 

da ditadura, Tânia Mendes e Crimeia Schmidt de Almeida. Vamos lá.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Boa tarde. Meu nome inteiro é Tânia Rodrigues 

Mendes.  Eu estou aqui como mulher e sobrevivente, e vitoriosa em relação ao período 

autoritário. A ditadura civil militar que a gente teve nesse país, de 1964 a 1985 para 

relatar um pouco a experiência como mulher e como militante, como pessoa que quer 

uma sociedade melhor. Então, eu acho que tem algumas coisas que para entender o meu 

depoimento, são alguns antecedentes que devem ser explicados.  

Eu cresci na cidade de Santo Andre, na época muito efervescente, era conhecida 

como Santo Andre – A Vermelha – com um movimento sindical muito forte. Os meus 

pais eram, meu pai era espanhol então tinha problemas graves durante a primeira 

ditadura do Getulio de um estrangeiro não poder participar, mas a minha mãe 

participava de quase todos os tipos de atividade. Então, desde muito criança a gente 

tinha uma participação política muito grande. A outra coisa é que eu tive o privilégio de 

estudar em escolas públicas de altíssima qualidade. Então, durante o meu ginásio e 

colegial a gente já tinha lido Caio Prado Junior, Sergio Buarque de Holanda, Celso 

Furtado, e pessoas que tinham projetos para o país. Além dos projetos individuais era 

uma pessoa que tinha projetos para o país e para o mundo. Porque ás vezes as pessoas 
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se perguntam como é que uma geração de mulheres nascida em 1947 ou, não digo a 

geração, mas pelo menos eu, nascida em 1947, com um metro e 56 de altura, passam de 

uma situação em que os anos dourados diziam para a gente, você vai se casar, ter filhos, 

ser uma boa esposa, direto para uma contestação de regime militar sanguinário, sem 

passar inclusive a discussão de gênero. Na época, se a gente for olhar você não tinha o 

movimento feminista com a força que tinha nas décadas seguintes, então você passava 

diretamente com uma força de contestação, porque teve todo esse background em que 

eu me lembro de estar no primeiro ano primário e ter pessoas na rua em que eu morava 

na vila operária que liam os jornais para a gente e que falavam de uma coisa que todo 

mundo tinha que participar.  

Então, quando eu cheguei à universidade, eu já tinha toda uma militância no 

movimento estudantil secundarista. Aliás, já tinha tido a oportunidade de ter ido parar 

em uma delegacia de polícia por conta de uma manifestação de 1966 quando começa o 

movimento estudantil.  

Quando eu entro na Escola de Comunicações Culturais, hoje a ECA, Escola de 

Comunicações e Artes, eu já tinha descoberto que eu queria trabalhar com informação, 

porque eu já escrevia em jornais na época. Eu fazia a página feminina da Gazeta. 

Escrevia receitas de bolo e coisas desse tipo, bem Sra. Souza, que era a leitora média 

padrão da revista Claudia na época. A figura, a eleitora média padrão que efetivamente 

não era eu. Então, eu era jornalista, fui fazer a Escola de Comunicações Culturais 

porque a profissão passou a ser regulamentada e eu teria que ter o diploma. Só que eu 

cheguei lá e descobri que não era dessa forma que eu queria trabalhar com informação. 

Eu queria trabalhar com informação organizando informação, e aí eu fui fazer 

economia, como eu disse a figura do bibliotecário na época não casa de forma nenhuma 

com a imagem do guerrilheiro. A imagem da profissão não casa de forma nenhuma com 

a imagem da militante política. Chegando à USP, eu entrei em 1968 no auge da 

efervescência do movimento estudantil, onde todas as organizações e os Partidos 

Políticos de esquerda e de oposição estavam lá. Então, eu me lembro que nós ocupamos 

a Escola de Comunicações e Artes no meio de um Congresso da UNESCO onde 

estavam lá o Russelini, uma série de, aliás, o Adriano Diogo a gente almoçava todos os 

dias nos barracões da Geologia, a Geo fazia ECA e a gente almoçava nos barracões. 

Então, caiu o Congresso da UNE e enfim, depois do AI5 em 68, houve uma 
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desestruturação. Evidentemente houve uma migração das lideranças estudantis que 

estavam praticamente todas engajadas no processo de oposição realmente ao Governo 

Militar, Civil Militar, é bom que se diga sempre, e que também tinha um projeto para o 

país. Nota, as oposições também tinham um projeto para o país e eu acho que era isso 

que diferenciava um pouco essa geração. Você tinha um projeto coletivo de país. Feito 

isso, havia necessidade de continuar resistindo. Então, nessa atuação da Escola de 

Comunicações e Artes, eu tive o meu primeiro contato com a ALN, que era uma 

organização que tinha várias, as pessoas aqui já devem ter falado, eu não preciso me 

estender muito sobre isso, mas você tinha a frente de massa. Você tinha a frente de 

grupos armados, tinha o campo e a frente de massa. Ou seja, você deveria fazer uma 

revolução que naquele documentário Marighela está dito, sem que fosse envolvida a 

sociedade não se via possibilidade de ter sucesso em uma luta para a retirada da 

ditadura. Não só. É importante que o truque que nos mobilizava não é só, vamos tirar a 

ditadura. Vamos acabar com isso aí.  

O que nos mobilizava era, nós vamos tirar a ditadura e por outra coisa muito 

melhor no lugar. Então, os programas que você tinha que, aliás, estão valendo até hoje, 

melhorar a educação, acabar com a corrupção, evitar que a mulher seja explorada, evitar 

que tenha trabalho escravo, evitar que se tenha latifúndios improdutivos, evitar que se 

utilize dinheiro público, enfim, esse ideário que muitos deles a gente não realizou até 

hoje nos movia. Nós queríamos, acreditávamos em uma sociedade mais justa. Então, 

não era só tirar o que está, era o projeto de por alguma coisa no lugar. E acho que o que 

mais incomodava era o por alguma coisa no lugar. Porque essa (ininteligível) de 

dominação. E mesmo de dominação e de hegemonia na sociedade brasileira. Isso 

passava para uma outra, para uma modificação da sociedade brasileira e para o 

empoderamento de uma situação. Então, tive o meu primeiro contato com panfletagens, 

porque a Escola de Comunicações era muito alvo de intervenções mesmo. De 

publicidade. Teve um Congregação de relações públicas e polícias militares dentro da 

escola, que era uma coisa fantasmagórica, porque as pessoas iam lá defender... Teve 

processo do famigerado 477, que aconteciam no estúdio da TV Universitária. Então, era 

um aparelhamento de repressão impressionante. Então, eu tive esse meu primeiro 

contato e depois eu conheci o meu falecido marido, o Gabriel Prado Mendes, o 

comandante Mário da ALN, que eu não sabia que era da ALN quando o conheci e 
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comecei a namorar, mas nós estávamos remontando as entidades e eu fui, fizemos um 

contato para ser do diretório central dos estudantes da USP nessa fase de 69 a 1971. 

Então, era remontar os centros acadêmicos que tinham sido praticamente destruídos e 

através desse diretório central dos estudantes, reorganizar o movimento estudantil. 

Então, nessa direção estava o Reinaldo Lopes Queiroz que foi fuzilado na rua e estavam 

várias outras pessoas. Então, nós começamos esse trabalho e criamos, foi essa entidade 

que criou o trote unificado. Era tão difícil você fazer qualquer coisa. As pessoas 

precisavam ter ideia do que era a repressão. Você anda, você podia ser parado no ônibus 

indo, eu morava em Santo Andre, acordava às quatro horas da manhã, pegava o trem, ia 

até o Brás, pegava o famoso 429, de vez em quando o Adriano Diogo me dava carona 

até São Caetano, pegava o 429, ia até a USP e dava a volta. Ás vezes, quando estava 

chegando no ABC eles paravam o ônibus, descia todo mundo e todo mundo marchava 

por duas, três horas para que o ônibus fosse feito a fiscalização. Se você tivesse três 

exemplares do Jornal da Tarde, você podia ser parado e questionado porque você estava 

fazendo subversão, estava fazendo panfletagem e alguma coisa. Para a gente entender o 

ambiente de repressão social que se vivia. Então, qualquer coisa que se fazia tinha que 

ser muito pensada. Então, a ideia era conseguir mobilizar, fazer a mobilização outra vez 

dos estudantes. Recriar o movimento estudantil, mas já em contato com as organizações 

armadas ou não, ou com os Partidos que estavam com outro projeto de sociedade para 

descentralizar a ditadura. Então, esse DCE criou o trote unificado, fez inúmeros 

trabalhos na USP, fez chopadas peripatéticas, ficava andando com chope. E eu 

trabalhava. Eu estava na faculdade, assistia aula, fazia um estágio, enfim, dava tempo de 

fazer tudo. Então, eu trabalhava na época na Pirelli, que é uma multinacional, pneu que 

não é pneu, o negócio da Pirelli é cobre, cabo, pneu é só uma parte.  

E eu trabalhava na gerência de vendas, marketing da empresa. Eu trabalhava 

exatamente com informação. Então, as empresas recebiam dos órgãos a essas alturas, 

em 69, 70, ainda não estava tão organizado a Oban e o DOI-CODI, e depois teve essa 

organização do Exército, recebiam informações dos órgãos de repressão. O alto escalão 

das empresas. Então, passava, por exemplo, pela minha mão vários documentos de 

organizações. Existiam organogramas que o pessoal de finanças fazia a respeito das 

organizações armadas, que seria cômico se não fosse trágico. A respeito de como elas 

funcionavam, o que elas faziam. Aquilo era muito a respeito de uma classe média que 
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estava querendo o Brasil grande na época. Então, eu trabalhava nessas empresas e 

percebia essas movimentações. Teve por exemplo, uma vez que me pediram para fazer 

um gráfico como a forma das manifestações ou passeatas dos estudantes, especialmente 

aquelas da Praça da República, podiam fazer cair ou não a ação na Bolsa, da empresa. 

Eu estou dando esses exemplos para vocês imaginarem como esses questionamentos 

sociais que os estudantes e os sindicatos faziam e o sindicalismo fazia também na 

época, com todas as exceções abalavam a hegemonia dominante. Abalava talvez mais 

do que a gente do lado de cá, imaginasse.  

Eu então me casei com o meu falecido marido Gabriel Prado Mendes, e ele foi 

preso em uma operação da Oban na Liberdade junto com o Rafael de Falco Neto, em 

uma operação já com a ALN. Ele ficou preso e nessa época eu, como também estava, 

nota, você tinha uma conduta dentro da organização que quanto você menos falasse um 

para o outro, quanto você menos soubesse, melhor. Porque você já contava com a 

repressão. Então, você tinha limitações de conversas até como marido e mulher. Tem 

coisas que até hoje eu não sei como ele fez. E provavelmente tem coisa que eu fiz que 

ele nunca ficou sabendo. Então, ele foi preso, ficou preso durante seis meses. De 70 a 70 

e eu não fui visitar exatamente porque eles marcavam quem visitava. Como eu tinha um 

trabalho já com a DCE, um trabalho de massa, um trabalho com a organização, com 

panfletagem, sempre de apoio com as tarefas da organização, eu não fui visitar. E 

quando ele saiu, ele saiu sem ser processado dessa primeira vez. Quando ele saiu, e ele 

era da PUC, quando ele saiu essa primeira vez, nós nos cassamos em 17 de abril de 

1971 e foi um casamento a la repressão, porque entre a gente marcar... Era isso aí que 

eu queria falar assim, a visão da mulher, se hoje você tem um estereotipo, antes era 

totalmente... Isso aparece muito na repressão, quer dizer, como é que uma figura de uma 

família que está aí criada, que foi educada, que ainda por cima é bibliotecária, que podia 

se casar, ter filhos e não sei o que, se mete a fazer isso? 

Eu me lembro que o Juiz de Paz ficou escandalizado. Porque nós fomos marcar 

o casamento civil e era melhor casar, porque juntar chamaria tanto a atenção que era 

melhor casar. Juntar ia chamar tanto a atenção para você, que está fazendo a militância, 

que seria melhor você ter casado. Então, casamos.  
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E quando fomos casar, marcar o casamento, nós falamos que esse dia não dá 

porque tem isso, tem aquilo. E o juiz ficou enfurecido. Como é que um casal diz que vai 

casar e fica procurando um dia na agenda? Então, nós já percebemos que aquilo era um 

comportamento questionável. E eu quero deixar bem claro que eu e o meu marido 

tivemos apoio total da minha família. E eu posso até dizer que eu fui privilegiada 

porque ninguém da minha família se comportou contra aquilo que a gente estava 

fazendo. Todo mundo sempre deu muito apoio, muita compreensão e sempre esteve 

presente. Não era o caso da família do meu marido, por exemplo, que tinha aquela visão 

de que a ditadura estava certa. Então, nós nos casamos e como a essas alturas do 

casamento ele tinha sido preso e a repressão descobriu que ele era ele, porque não 

tinham (ininteligível) um trabalho de formiguinha, de conversar, de ver o que nós 

podemos fazer. A gente morava no bar do Vice-Prefeito. E eu me lembro que eu estava 

no bar ouvindo rádio e chegou uma figura vendendo um dicionário de 1946 e a esposa 

do Prefeito que morava em São Paulo, o Prefeito dessa cidade não morava lá, ficava em 

São Paulo. E eu disse, isso aí é um horror, tem uns dicionários do MEC baratinhos que a 

gente consegue... E eu nunca me esqueci disso. A hora que eles perceberam que o 

cidadão estava enganando, pegando o pouco dinheiro que eles tinham, eles pegaram, 

quase lincham o tal do vendedor, para a gente ver a potencialidade de desespero que 

essas pessoas tinham. Mas nesse momento o Gabriel teve uma doença grave. Ele teve 

linfoma por quase 25 anos, e nós vamos ter que voltar do Mato Grosso para São Paulo, 

já de 71 para 72. Nesse tempo ficamos no campo tentando organizar alguma coisa, mas 

a carência era tão grande que o básico entendeu, se você fizesse assim, vamos fazer o 

mínimo do saneamento básico era visível, as obras superfaturadas, não funcionava, 

porque até um leigo chegava à cidade, a cidade plana não ia funcionar porque a caixa 

d’água não tinha altura para... E isso tudo era... Essa coisa que a gente vê das 

empreiteiras já era bastante grande desde sempre.  

Então, nós voltamos para São Paulo e ficamos aqui dando, fazendo, enfim, 

continuamos a articulação possível de ser feita. Eu lembro que a gente lançou um jornal 

chamado Possível. Eram várias tentativas de discutir a situação. Então, você fazia 

jornal, fazia panfletagem, eram várias situações de grupos armados e eu nunca 

participei, eu não era dessa frente da organização. A minha frente era à frente de 

informações, porque eu conseguia levantar e organizar as informações e fazer o trabalho 
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de frente de massa. Quer dizer, ajudar a criar as entidades, os sindicatos, ajudar a criar 

grupos de teatro. Nessa altura já estava no grupo de teatro do Cesar Vieira que tive a 

honra de batizar como União de Teatro Olho Vivo. Nessa época nós estávamos fazendo 

Rei Momo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês já tinham voltado 

de Mato Grosso.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Já tínhamos voltado do Mato Grosso porque ele 

chegou aqui com um problema que não se identificava, o Gabriel. Depois que a gente 

identificou. Foi feito isso no Hospital do Câncer com ajuda do advogado Airton Soares, 

e foi identificado que ele tinha um linfoma. E ele fez toda, isso é importante a gente, eu 

estou falando disso para entender que essas coisas, a história que eu estou contando 

aqui, embora a gente seja sobrevivente, tenha sido preso, torturado, enfim, há uma rede 

de sentimentos até cristão das pessoas que se articulava com isso. Porque senão a gente 

não vai entender como é que chegou depois na campanha das diretas. Se a gente não 

entender que tinha uma parte da população que se não estivesse engajada nas 

articulações, se não estivesse partindo para quebrar, como a gente fazia, ela tinha uma 

certa simpatia, seja por sentimento cristão, seja porque alguma coisa não encaixava. 

Alguma coisa estava fora da ordem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Gabriel foi pela ALN 

ou pela MOLIPO?  
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A SRA. TÂNIA MENDES – Nessas alturas, quando a gente foi para lá ainda 

era ALN e aí eu vou chegar no MOLIPO. Quando nós voltamos, você já tem um 

problema nesse período, eu nunca fixo muito as datas assim, com dia e tal, até para 

saber o dia da minha prisão eu tive que pegar o processo, porque foi uma prática que 

ficou na minha cabeça, esquecer alguns detalhes assim, porque você era treinado para 

esquecer. Esquecer nome de pessoa, esquecer lugar, esquecer data, esquecer porque 

você sabia que a tortura era brutal. Então, quanto menos você soubesse, melhor.  

Então, nesse período que nós voltamos, a gente encontrou uma situação difícil. 

A Oban e o DOI-CODI, a repressão já tinha se articulado com a Polícia Civil, o 

Exército, ele já tinha conseguido articular mais os órgãos repressivos com troca de 

informação e tal, tinham ficado mais difíceis para as organizações se sustentar, se 

manter, se articular, a coisa estava bastante compartimentada e tinham bastante pessoas 

que tinham saído do país. Então, eu atuei muito ajudando gente a sair do país, ajudando 

gente a sobreviver. Eu me lembro de que em uma das ocasiões a gente teve um contato 

com a Maria Augusta Thomaz e o Márcio Beck que foram nesse período, não sei 

exatamente quando, mas quando eles estavam saindo de São Paulo para ir para o campo. 

Porque a data, isso eu estou contando aqui e não contei para a repressão. A data é um 

pouco esfumaçada, mas eu me lembro exatamente da situação. Foi uma situação 

dramática em que você tinha que exatamente driblar a repressão, andando ali pelas ruas 

da Pompeia para conseguir que eles conseguissem sair da região. Daquele lugar, da 

Pompeia.  

Então, eu estou querendo mostrar que eu fazia muito, até por conta do meu 

biótipo, eu nunca esqueço que eu tinha uma peleja azul de capinha, nessa ocasião essa 

coisa do estereótipo da mulher é tão impressionante que eu tinha, eu apanhei muito por 

ser uma figura que eles diziam assim, com essa cara de anjo, você tinha que casar. O 

problema do estereotipo da mulher. Eu não tinha nem biótipo para resolver me meter a 

ser oposição do Governo. Então, essa coisa de você entrar, de você conversar, de você 

simular, de você ganhar tempo, de você enfim, conseguir contornar situações, eu fazia 

muito. Para tirar gente, para sair gente, para deixar passar gente. Porque você estava 

vivendo um período de forte pressão das organizações e de necessidade de retirar gente 

do país, para sobreviver mesmo. Para que as pessoas não morressem e muita gente 

sendo presa.  
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E nesse período todo o Gabriel ficou em tratamento com um nome frio no 

Hospital do Câncer pelo Sistema Único de Saúde em São Paulo.  

 

 

A SRA. – Não tinha Sistema Único de Saúde não. Sistema Único de Saúde é 

bem depois.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Desculpa. Não tinha Sistema Único de Saúde. Eu 

quis dizer que não tinha nenhuma, foi no serviço público.  

Mas essa situação, quer dizer, traumática, para mim foi. Traumática, nem isso, 

mesmo com isso tudo a gente continuou dentro das nossas possibilidades tentando 

modificar. Aí que começa a surgir...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta para te ajudar. Quando vocês vão para Mato Grosso, vocês vão organizados? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – No nível da organização que se tinha, que já não 

era lá essas coisas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês tinham contato 

com o Irineu já? 
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A SRA. TÂNIA MENDES – Eu pessoalmente não tive. Mas já tinham contato 

com o Irineu. Quer dizer, teve um contato com o Irineu, mas eu não sei exatamente 

como, porque desse contato eu não participei.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês foram 

convocados para fazerem trabalho no Mato Grosso? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Sim. Mas não só.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo ele ficou 

lá? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – De quatro a seis meses. Mas ele já não estava 

bem.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí o Gabriel piorou e 

vocês voltaram? 
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A SRA. TÂNIA MENDES – Isso. Aí eu voltei para o União Olho Vivo aí eu 

voltei para a USP, aí eu voltei a fazer ECA, voltei à vida normal e passei a dar aula no 

seminário teológico. Porque eu tinha saído da Pirelli e fui dar aula no seminário 

anglicano da Santo Amaro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, porque você era, 

eu não queria usar essa expressão, mas era um quadro dirigente do movimento 

estudantil muito importante. Embora passados tantos anos, depoimento está bem 

genérico, mas vocês ficaram seis meses no Mato Grosso? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Cerca de seis meses, porque ele voltou, eu ficava 

lá e vinha, quer dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você reencontrou o 

Queiroz quando você voltou? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Não. Eu não reencontrei o Queiroz. O Gabriel 

reencontrou.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fundou o Centro 

Acadêmico Lupe Cotrim, não fundou? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Fundei. Fundei o Lupe Cotrim na ECA, ajudei a 

criar o centrinho da Biologia, ajudei a resolver o grêmio Politécnico, ajudei a fortalecer 

o CEFISMA, ajudei a fazer o da Pedagogia. A nossa proposta no DCE era recriar os 

centros acadêmicos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vocês voltaram 

quando de Mato Grosso? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Nós voltamos no final de 71, 72.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Maria Augusta já tinha 

voltado de Cuba?  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Eu acho que sim.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês encontraram ela? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Nós a encontramos em 72, porque a discussão 

com o MOLIPO, ela começa em 72. Em 71 não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi presa depois de 

uma apresentação do teatro Olho Vivo.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Presa em cinco de maio de 1973. O Gabriel foi 

preso às 14 horas do mesmo dia em Santo Andre e eu fui presa meia noite de cinco para 

seis na minha casa, que era na Vila Ipojuca onde a gente morava. Aí já em 73. E eu fui 

presa junto com o Idibal Piveta, com o Cesar Vieira. Nós íamos na nossa casa, as 

organizações já estavam, eu vou ser bem genérica, você estava em uma situação 

bastante defensiva, porque você está em pleno vigor do DOI-CODI com o Sérgio 

Fleury, delegado do Dops, e você tinha todo um trânsito, e você também tinha pessoas 

da ALN ainda operando. E tinha o pessoal do MOLIPO, e você tinha uma quantidade, 

eu vou ser bem clara, tem coisas que eu não guardo muito a data porque você quer 

esquecer. Então, esse esfumaçado que fica no genérico, porque assim muita gente amiga 

morrendo. Sendo fuzilado na rua, e você efetivamente tentando...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Gabriel foi preso antes 

de você? 
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A SRA. TÂNIA MENDES – O Gabriel foi preso às 14 horas do mesmo dia. 

Que eu, e eu fui presa à noite. Fui presa junto com o Idibal saindo do espetáculo do Rei 

Momo, a gente estava na Vila Santa Clara, mas pelo que nós percebemos, eles já tinham 

o mapeamento de tudo. A gente podia estar em casa, não estar em casa, à gente seria 

preso porque eles já estavam com essa situação toda bastante levantada, da repressão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Naquela noite você foi 

muito torturada, quando você chegou? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Muito. Eu acho assim, tortura é um horror. Mas 

casal é pior ainda porque dá ao torturador instrumentos adicionais de maldade. Eu me 

lembro de que eu fiquei parte da noite inteirinha trancada dentro de uma caixa pequena, 

em um armário, toda dobrada, só para escutar a tortura.  

Eu permaneci na Oban, na DOI-CODI, era o Ustra, o Calandra, aquelas equipes 

todas. Eu permaneci um mês e pouco, depois nós fomos ao Dops, e a (ininteligível) de 

resistência mesmo. Mas a essa altura você já tinha uma situação bastante desarticulada 

dessa situação de oposição. Então, as coisas acabavam se misturando. Então, por 

exemplo, houve a ação de um grupo de fogo em que foi ferido o Munir. Eu estava na 

ECA assistindo aula, mas você não tinha mais muita rede de proteção. Ele foi entregue. 

Para ele poder ser tratado, ele acabou sendo entregue no Hospital das Clínicas. Não 

tinha como mais a organização sustentar o tratamento de uma pessoa ferida, não tinha 

mais essa rede. Acabava indo para o lugar que você tinha de suporte. Nesse caso era 

nossa casa. Eu era uma das poucas pessoas que trabalhava, eu não pesava para a 

organização como sustentação. O Gabriel não podia mais trabalhar porque ele estava 

clandestino já. Mas então isso acabava, tanto você sair correndo para dar suporte à vida, 
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eu tive que tentar conseguir médico, alguma coisa assim, o caso é que todo esse material 

ou uma parte dele acaba sendo colocado na casa dos militantes. Então, estava na minha 

casa uma parte desse material. Então, uma parte do material quando foi feita a busca, 

nós estávamos em casa com a Oban e depois no processo é mencionado que na casa 

existiam armas, e etc. mas essa arma nunca foi apresentada porque ela sumiu. Então, a 

gente não sabe se essa arma foi tirada por alguns dos agentes que fizeram até a própria 

prisão, mas ela sumiu, o que foi uma sorte porque não tinha evidência de... Junto com o 

depoimento do casal de feirantes portugueses que nos alugava a casa que era uma 

edícula. E quando a repressão dizia, nós tiramos não sei quanta coisa de lá, eles 

disseram na auditoria que eles viram os agentes colocando as coisas lá.  

Aí nós, na realidade, o nosso processo é a ALN e MOLIPO porque a gente 

conversava na realidade com pessoas, dada a circunstância dessas organizações. E 

existe a citação de um grupo, como chama? Grupo Revolucionário Independente 

Marxista de Esquerda Comunista, que é o que está no processo. Mas na realidade eu não 

posso falar, porque a gente sempre manteve algumas coisas. O contato dele era um, o 

meu contato era outro e você não ficava contanto historinhas, isso é uma disciplina que 

tinha que ter. Não dava para chegar em casa e ficar contando, eu fiz isso, eu fiz aquilo.  

Então, do ponto de vista de casamento, tinha que ser um casamento muito 

aberto, porque os dois tinham que ter uma confiança total do ponto de vista do 

relacionamento, porque você não podia contar ás vezes onde você tinha ido durante o 

dia para o seu companheiro. Então, essa coisa que foi caracterizada no processo como 

uma nova organização da minha parte, não tinha ainda esse caráter, porque você acaba 

fazendo uma conversa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, quando chegou 

aquele povo todo de Goiás, que veio de Rio Verde, veio muita mulher, certo? 
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A SRA. TÂNIA MENDES – Na Oban, um outro processo. Ali tinha coisas 

misturadas. A minha sensação e eu também apanhei demais por conta de um... Como eu 

trabalhava demais, eu tinha feito um texto explicando a situação do Governo. Você está 

em 73, então você explicava como era a briga da linha dura com não sei o que. Eu tinha 

feito um texto de análise com bases e informações. E caiu o Guilherme Serne Lima, e eu 

tinha dito lá que podia (ininteligível) quase 10, eu fui condenada há oito meses. Eu saí 

em fevereiro de 74 e voltei para a USP.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você saiu quando da 

Oban? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Saí em junho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E foi para o Dops? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Fui para o Dops.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você foi para o 

Presídio? 
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A SRA. TÂNIA MENDES – Fui para o Hipódromo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você ficou até? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Fevereiro de 74.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Gabriel? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – O Gabriel sai em dezembro de 73 por conta desse 

negócio que eu falei, da luz vermelha, de não sei quem...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois você foi da Oban 

para o Dops e ele? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Isso é igual, nós fomos sempre juntos.  

E para o Hipódromo também.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No Dops você viu o 

Edgar de Aquino Duarte? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Não vi. Eu fiquei no Dops quase praticamente 

isolada. Eu não conseguia ter contato, porque quando eu andava dentro eu andava de 

capuz.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Irineu ficou com vocês 

lá no Dops ou não? Ele foi embora antes? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Ele ficou uma parte e depois ele foi embora. Ele 

voltou para a Oban, voltou para o Dops e depois foi para o presídio. Mas aí eu não sei 

exatamente o tempo que ele ficou, porque aí a gente não tinha muito contato.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não caiu um cara da GV, 

o Paulão? 
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A SRA. TÂNIA MENDES – O problema do Paulão, o Paulão era do grupo de 

fogo. Ele era na época, motorista do Toledo. Então, nesse processo foi na realidade a 

partir da prisão dele que foi feita a prisão do Gabriel, que foi feita a minha prisão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o nome dele 

completo? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Paulo Miguel Novais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era da GV? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Era aluno da GV.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E o Castilhone? 

E estava o irmão do Muniz também, não estava? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estava, o Farid.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E não tinha um estudante 

de medicina? Qual era o nome do estudante de medicina? O Casadei estava lá.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – O Casadei estava lá. Estudante de medicina não. 

Tinha o Roberto que era o estudante de Direito. Não me lembro o nome do estudante de 

medicina. Tinha o Paulão, tinha o Casadei, tinha o Castilhone, tinha nesse mesmo 

processo o Idibal Pivetta, o Roberto, a Ana Maria e a Edinalva. Que está nesse mesmo 

processo. Pode até ser que tinha estudante de medicina, mas eu não vi estudante de 

medicina.  

E no dia que eles anunciaram a morte da Maria Augusta e do Márcio, você 

lembra desse dia?  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Vagamente, eu me lembro que quando eu estava 

na Oban e anunciaram a morte, eu fiquei pelo menos seis horas com um revolver, com 

um fuzil na cabeça. Porque eles estavam falando que como eles iam atacar a Oban, iam 

salvar as pessoas, atacar todo mundo, se vier todo mundo aqui vai ser todo mundo 

torturado. Então, umas coisas que eu não me lembro com tanta precisão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você chegou ao 

Dops o Fleury não te torturou. Nem o Gabriel. O Gabriel foi para o repique? 
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A SRA. TÂNIA MENDES – Eu não fui pelo Fleury, mas ele sim. Mas eu fui 

torturada também. Aí eu me lembro só do nome do Munhoti.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foram fazer cartório ou 

teve interrogatório? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Até esse episódio que foi dado ao Gabriel o nome 

do Gabriel, não foi só cartório não. Porque eles fazem uma coisa que é visível para você 

manter as formalidades. Eles fazem tudo que tem que fazer, depois vão para traz para 

manter a formalidade. Aliás, isso merece um trabalho historiográfico e essa é uma 

sugestão para a Comissão, de pegar essas coisinhas que aparecem na formalização 

burocrática, de como eles fazem a formalização para traz. Isso existe no Brasil, uma 

necessidade de fazer a formalização informal. O cartório, a identificação e não sei o 

que. As datas não batem, as assinaturas não batem, mas eu assim, eu fiquei em uma cela 

em que tinha inclusive mulheres com problema de contrabando e coisas assim, eu 

andava dentro do Dops com capuz.  

Então, para concluir a historinha, depois se precisar a gente volta para traz. Eu 

voltei para a ECA em 74, o Gabriel já tinha saído, e continuei. Aí fui lá. Passei a ser 

editora da revista Cinema, eu estou explicando porque você não é só, quando eu falei no 

começo, gente, não é só porque a gente quer tirar a ditadura, é porque a gente quer uma 

sociedade melhor. E isso explica porque você continua militando. Não é só esse trauma, 

mas isso explica uma sobrevivência e, como eu falei no começo, sobrevivente e 

vitoriosa porque eu administro essa fase com esses lapsos de memória que Freud 

explica, de não querer lembrar mesmo. E você administra esse tipo de coisa e vá em 

frente. Porque eu não desisti de querer uma sociedade melhor. Esse é um projeto que 

está até no DNA. Então, eu passei a ser editora da revista Cinema. Era (ininteligível) 

pulou direto de uma situação absolutamente fadada a um tipo de destino, a mulher do 

lar, a tentar fazer um projeto para o país. Então, não desisti de fazer um projeto para o 
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país. Agora, infelizmente, o que eu pude ver é que o entulho autoritário continua aí. 

Vigente, presente, atuante e determinante em alguns casos da sociedade brasileira. 

Existem aqueles que são mais iguais que os outros...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não queria te cortar, 

mas queria te perguntar. Em Santo Andre quando a Heleny Guariba vai lá para Santo 

Andre com o Petrin e com (ininteligível) no teatro da Cidade, você era contemporânea 

desse pessoal? 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Eu era contemporânea, mas eu era plateia. Eu 

estava no movimento estudantil de Santo Andre. Santo Andre – A Vermelha – você 

tinha um movimento sindical muito forte. Como eu disse, quando eu estava no plenário 

na escola do ensino fundamental hoje, eu me lembro concretamente de ter um esquema 

na minha rua para proteger as crianças da repressão. Então, quando pintava repressão 

em algum ponto da rua, tinha uma menina designada. Quando a gente via aquela 

menina, a gente já sabia que era para se esconder. Você estava em plena repressão, isso 

no Governo Vargas. Depois Santo Andre teve o primeiro Prefeito comunista do período 

em que o Partido Comunista foi legal, e eu me lembro de ir com a minha mãe para ela 

assinar, meu pai não podia fazer nada porque ele era estrangeiro, mas ele permitia que 

minha mãe fizesse.  

Eu fui contemporânea. A Heleny inclusive em vários momentos esteve na minha 

rua, mas eu não tive esse contato teatral, a gente fazia teatro no Colégio Américo 

Brasiliense. Nós montamos ‘Liberdade, liberdade’ em São Paulo ainda no colegial, mas 

nós não cruzamos. Cruzamos assim, eu fui plateia e ela foi espetáculo.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria agradecer a 

Taninha. Acho que é a primeira vez que você fala isso desde 73.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Eu falei só duas vezes. Uma privado em uma tese 

da Maria Claudia Badan Ribeiro, e a outra em público na Unicamp para os alunos do 

(ininteligível) da Assembleia Legislativa, de tal maneira que... Eu acho importante as 

pessoas entenderem porque de vez em quando cria-se uma mitologia, entendeu? De que 

essa geração foi extremamente sofredora enquanto geração. Sofremos uma tortura 

absurda que infelizmente ainda continua existindo para presos comuns, mas que foi uma 

legislação absolutamente exitosa. Procurou até... Nós fomos muito felizes e somos 

muito felizes independente de todas essas situações dramáticas e dolorosas, e de total 

desrespeito, porque a pior coisa que uma pessoa sofre na tortura é virar coisa. É virar 

um placebo. É virar um nada. Virar um não ser. Então, você tem que superar isso e não 

pode dar a vitória a esse período que aconteceu. Vale tudo para superar esse tipo de 

coisa desde que você se coloque como gente e continue... É a primeira vez que eu estou 

falando porque em muitas circunstâncias, quando a gente falava... Só para completar, 

quando nós caímos à gente já tinha a sensação de que você tinha que ter um trabalho de 

massa muito forte para mostrar que essas pessoas não eram bicho papão. Você tinha que 

ter uma ligação muito forte com o cidadão comum para saber como ele estava vendo 

isso. Então, como nós saímos, e como eu digo, é uma coisa (ininteligível) fotografias de 

subversivos. Até 79 na época da anistia, até um pouquinho depois em 1980, o órgão do 

Ministério da Aeronáutica de informações está pedindo informações ao meu respeito. 

Então, eu acho que eu estou falando também porque eu acho que além do depoimento 

que a gente está fazendo, essas coisas precisam ficar claras para que a gente identifique 

no que está aí, o que continua.  

Porque tem muita coisa que está de pé ainda. Por isso que não dá para parar de 

militar também. Não dá para parar de querer uma sociedade melhor.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria agradecer esse 

depoimento da Taninha.  

Baixinha, queria dizer o seguinte, é muito importante que você tenha vindo 

depor aqui hoje, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, e que tem 

muita contribuição a dar. O seu depoimento eu tomo a liberdade, meu espelho é 

realmente a sua militância, a sua vida e a sua história. Foi bem econômico, mas faz 

parte de trancar essa história durante 40 anos, e aos poucos você vai derretendo, 

degelando e vai contando. Parabéns Taninha. Muito obrigado por tudo que você fez.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Eu agradeço as palavras do Adriano, e ele tem 

razão. Eu fui econômica e eu acho que algumas coisas a gente para falar ia demorar a 

tarde inteira, contar com detalhes e tudo, eu estou me policiando um pouquinho também 

com a intenção de passar a palavra para a Crimeia, certo? Mas eu acho que o que 

marcou a nossa atuação, a minha e a do Gabriel pelo menos, foi sempre imaginar, não 

sei, uma coisa meio natural, você não acha que tudo que aquilo que você está fazendo é 

tão importante assim, então você precisa fazer mais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Taninha, por 

tudo que você fez.  

Crimeia com a palavra. Começa do começo.  

A gente sempre ouve do meio para o fim. Nós queremos hoje do começo para 

pelo menos chegar no meio.  
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A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Eu comecei a minha 

militância política muito cedo um pouco da minha história, do país que eu vivia eu 

conhecia de quando a Tânia, que era a mesma época, embora eu vivesse nessa época em 

Belo Horizonte, um Estado bastante reacionário que foi o berço do golpe. O golpe 

começou no Brasil, em Minas antes do resto do Brasil. ele começou no dia 30 de março. 

Foram às primeiras prisões, as primeiras mortes. Mas, ele foi vitorioso em 01/04, mas 

os militares preferiram ficar com 31 de março porque 01/04 não ficava bem. Então, eu 

vivia em um Estado bastante reacionário, conservador, patriarcal, e eu não tive essa 

educação, não era feminista, mas não tinha uma educação religiosa, não tinha uma 

educação tão patriarcal. Minha educação foi mais liberal e contestadora. E as 

contestações eram por coisas muito simples no começo.  

A gente reivindicava um time de vôlei e tinha um time de futebol de várzea para 

os meninos, então, porque não vôlei para as mulheres? E a gente era mau vista porque 

para jogar vôlei na várzea, ou seja, em campo aberto e você de shortinho, que é isso? 

Que coisa mais feia. Então, as primeiras contestações eram tão ingênuas. Mas depois eu 

fui para o ginásio.  

Se o machismo era grande, em Minas era pior. Depois eu fui para o ginásio e aí 

aconteceu na minha escola o seguinte, lá foi instalado o projeto piloto para o que mais 

tarde vinha a ser o projeto MEC USAID, que foi implantado no Brasil nos anos 70 e no 

Instituto de Educação de Belo Horizonte em 1958 foi criado o PABAEE. Era programa 

sei lá o que, de ensino elementar. Eu só sabia que era PABAEE. E o prédio que eu 

estudava tinha dois andares e eram todas salas de aula, biblioteca, sala de desenho, sala 

de ciências, porque naquela época a escola pública era boa. Tinha laboratório. Tinha 

muita coisa. E com esse PABAEE metade do prédio foi para o projeto piloto para os 

americanos, e foi lá que eu fiquei conhecendo tecnologias moderníssimas que não 

existiam naquela época para nós, os mortais, que eram slides, vídeos, em 58 não existia 

para os mortais. Estava começando a televisão para a gente. E aí, nós começamos a 

fazer uma manifestação, eu tinha 12 anos, contra esse PABAEE porque nós ficamos 

reduzidos a um andar. Então, as nossas turmas que tinham de 20 a 25 alunos passaram a 

ter 45 alunos.  
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E nós protestamos contra isso. E a gente pegou o esqueleto que estava na sala de 

ciências, e pusemos lá falando que era o diretor e que a gente ia enterrar ele, dentro da 

escola. Não foi fora da escola. Foi dentro, passando pela diretoria. E isso em 58. E a 

gente era contra os americanos do PABAEE. E aí nós fomos chamados de comunistas, 

de anti-imperialistas, nos deram todos os adjetivos que mais tarde a gente assumiu com 

muita honra. E eu me lembro que mais tarde a gente foi em Belo Horizonte que tinha 

um jornalzinho de centro chamado Binômio, mas que depois da ditadura virou jornal de 

esquerda. Muita gente foi presa. E nós fomos lá reclamar disso. Então, achavam que por 

traz de nós estava o ouro de Moscou. Mas o que a gente queria era nossa sala de aula, 

era espaço.  

Então, a minha militância começa aí.  

Depois disso eu encontro Partido Comunista, primeiro Partido Comunista 

Brasileiro e depois vou para o PCdoB. Quando acontece o golpe em 64, e como eu 

estava dizendo, em Minas começou antes, logo em seguida no dia 1º, dia dois meu pai 

vai trabalhar e desaparece, ele ficou desaparecido cerca de seis meses. Depois nós o 

encontramos. Então, nesse período a gente visitava quartéis, visitava o Dops a procura. 

Então, ia batendo de porta em porta de instituição militar. E nesse mesmo tempo eu e 

minha família, porque falo eu, mas minha família está junto, respondemos aos primeiros 

IPMs de 64. A gente era acusada de organizar o movimento universitário. Eu ainda era 

secundarista, tinha 17 anos e esse processo rola, a gente acha meu pai, eu acho 

interessante essa história porque na medida em que você vai batendo de quartel em 

quartel, a gente foi organizando os familiares de desaparecidos políticos que ainda 

estavam vivos. Depois a gente encontra. Mas a gente vai organizando esses familiares 

por necessidade e etc. até que um dia a gente encontra um presídio que havia sido 

construído dentro do golpe pelo Magalhães Pinto dentro do Presídio Agrícola de Neves, 

que hoje é um presídio de segurança máxima. Naquele tempo já era, mas não se 

chamava com esse nome. Ele havia construído um presídio para presos políticos. 

(ininteligível), e aí o processo do meu pai vai a julgamento, o nosso processo. E nós 

vamos para a clandestinidade no Rio de Janeiro. Então, eu deixei faculdade e etc.  

Depois eu fui excluída do processo que tinha por origem um teto policial militar 

porque a alegação é que eu era menor a época do delito. É claro que isso não tinha valor 
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nenhum político. Juridicamente eles não iam processar, mas politicamente eles iam 

continuar reprimindo. Mas como eu não estava processada, e a vida na clandestinidade 

era difícil de arranjar emprego. Era difícil porque é complicado. Você tem o segundo 

grau completo e vai procurar emprego de balconista, de caixa, de não sei o que, aí as 

pessoas falam que você tem muita escolaridade. Se você não apresenta o documento às 

pessoas falam que sem apresentar escolaridade você não consegue então, você não 

consegue. E eu não queria um emprego de Secretária em uma empresa de não sei o que. 

Eu queria coisas modestas para não ser muito visível. Então é difícil. Essa era uma das 

coisas que a gente queria para não estar na clandestinidade. Então, eu não estando 

processada, eu resolvi fazer vestibular de novo e entrei na faculdade de enfermagem no 

Rio de Janeiro.  

A faculdade de enfermagem, só para se ter uma ideia do que era aquilo, eu não 

sabia se era orfanato, colégio de freiras ou quartel. Foi criada pela fundação Ford para 

combater a malária e febre amarela para a colonização do Brasil pelos americanos. Foi 

na época da borracha. Então, era uma escola terrível, um negócio assim, a repressão era 

tão grande e eu era muito, eu tinha sido criada muito soltinha, muito liberal, então eu 

não aguentava aquilo não. Então, uma das coisas que eu instituí na escola, porque se 

você estava entrando no corredor e vinha alguém de patente maior que a sua, que era 

Professora, diretora ou aluna de grau maior que o seu, você tinha que parar e aguardar 

que o outro passasse. Então, como era um negócio desse tipo, eu resolvi bater 

continência para todo mundo.  

Passava perto de mim, eu batia continência. E me perguntaram por que, e eu 

disse, porque eu estou em um quartel. E não deu muito certo. E a profissão de 

enfermeira é uma profissão para ser dócil, para ser servil. E isso não deu muito certo 

comigo. E aconteceu inclusive, só para dar um exemplo de como era aquele mundinho 

daquela época, era cruel. Então, eu trabalhava, fazia estágio em um hospital público, 

mas tinha internações para pessoas ilustres que ficavam em uma enfermaria sozinha, 

não tinha outro pacientes com eles, e escolhiam a dieta. E o meu estudo de caso era uma 

prostituta que vivia ali perto do hospital. O hospital que eu fiz estágio era o Hospital 

São Francisco que ficava no mangue, na Praça 11, e ela não teve o mesmo tratamento 

que os particulares. E eu falei, não. Se é o meu estudo de caso, ela vai ter o mesmo 

tratamento, vai escolher o cardápio. E começou a briga por conta disso. Eles fizeram 
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uma besteira com ela. Era uma cirurgia de períneo, perfuraram a bexiga e então ela 

ficou com incontinência urinária e eu comecei a fazer os exames e é muito difícil 

porque quem pede exame é médico. Então, eu falsificava a assinatura deles, punha o 

carimbo e solicitava exames. E eu comprovei que ela tinha uma perfuração de bexiga e 

que eles teriam que fazer reparação. Nesse meio tempo eu sou presa em Ibiúna, então, 

completou o caldo, mas eles fizeram a reparação da bexiga, tiveram que fazer tudo, 

tiveram que dar a dieta especial para ela. E isso tudo antes do AI5, porque depois 

também não dava certo.  

E essa mulher ficou muito minha amiga, e quando eu saía tarde da noite lá do 

hospital que era no Mangue e estava cheio de homem procurando mulher na zona de 

prostituição ela falava, não mexam com a Crimeia que ela é moça de família. Eu tinha 

minha segurança garantida no pedaço.  

Isso foi no tempo de estudante, mas aí veio o AI5 e eu já tinha sido presa em 

Ibiúna, então fui para o Araguaia. Em janeiro de 69 o AI5 foi, fui presa em dezembro de 

68 então eu fui para o Araguaia porque eu vi que não dava mais para viver 

clandestinamente, e para mim era muito claro que contra essa ditadura a luta seria luta 

armada mesmo. Eu não tinha dúvida. Então eu fui para o Araguaia, lá no Araguaia eu 

vivi quatro anos. Você estava falando do Brasil que é, a região de floresta amazônica 

era uma região terrível, embora hoje ela seja mais urbana, mas a meu ver pior porque 

ela foi totalmente desmatada aquela região, e inclusive desmatada com desfolhante 

laranja e napalm, além das madeireiras e mineradoras que desmataram também.  

Mas aquela região era uma região muito hostil que a gente chamava de fim de 

mundo, só havia a estrada Belém Brasília, não havia nenhuma estrada, não havia luz 

elétrica, não havia posto de saúde, não havia médico, não havia nada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi para o 

Araguaia? 
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A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Janeiro de 69. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – 22.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sozinha? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Sozinha. Quer dizer, com os 

meus companheiros de Partido.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas foi um grupo? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Não. Fui eu.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você foi do Rio de 

Janeiro para onde? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Do Rio de Janeiro eu vim 

para São Paulo, de São Paulo eu fui para Anápolis, de Anápolis eu fui para Imperatriz 

no Maranhão, Anápolis em Goiás, Imperatriz no Maranhão, e de Imperatriz no 

Maranhão eu fui para um lugar chamado Favera que pertence à cidade de São João do 

Araguaia. Mas eu não sabia para onde eu estava indo e nem onde aquilo ficava no mapa. 

Depois eu descobri que São João do Araguaia era uma cidade velha e era uma das 

referências por onde passava o Tratado de Tordesilhas. Era bem velha.  

E eu fui à primeira mulher jovem que chegou lá. Porque tinha a Elza Monerat 

que era bem mais velha, mas jovem de 20 e poucos anos era eu. Inclusive o João 

Amazonas me disse o seguinte, que era importante como eu ia me desempenhar lá no 

Araguaia, que do meu desempenho dependeria a ida de mulheres para a guerrilha. E eu 

falei assim, e se os homens não desempenharem bem os seus papeis, não vai ter homem 

na guerrilha? E ele disse, isso é modo de dizer. Mas é claro que não é modo de dizer, o 

machismo dos Partidos, estava presente em tudo o machismo. Eu me lembro que no Rio 

de Janeiro os meus companheiros de Partido me chamavam para a pichação e eu morava 

nesse quartel. Então, eu só podia entrar até 10 horas da noite. Para pichar, eu tinha que 

sair antes das 10, ficar na rua até uma, duas horas da manhã que era quando a gente ia 

fazer a pichação, pichar e continuar na rua até sete horas da manha. E eu explicava para 

eles. Não dá. Para mim é difícil. A não ser que eu vá para a casa de vocês. ‘Ah não, fica 

muito chato uma mulher dormir lá em casa’. Porque eram todos homens. E isso dava 

muita briga porque assim, que militante é você que não serve para fazer pichação? E 

você vive essa contradição, e eu acabava indo e sabe onde eu passava essas horas? 

Debaixo dos bueiros que vão dar na praia. Eu ficava dentro daqueles tubãos que ficava 

muito mendigo lá dentro, e rato. Eu ficava lá dentro esperando dar a hora da pichação e 

ia fazer a minha pichação.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você chegou lá no 

Araguaia.  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Cheguei. Quem me recebeu 

foi o Andre e Castiglia, são dois desaparecidos. André Grabois que acabou se tornando 

meu marido. Quando nos tornamos marido e mulher, eu nem sabia que chamava Andre 

Grabois. Isso era clandestinidade, a gente passava a viver com alguém sem saber que 

nome tinha, de onde era, de onde vinha, para onde ia. Estava na mesma luta. Bem, aí 

teve uma série de problemas. Ser mulher na esquerda não foi fácil. Conheci o Osvaldão, 

também machista como todos.  

Não era fácil. Aí eu fiquei lá no Araguaia, acabei juntando com o Andre 

Grabois. Casando não, juntando, porque nem nomes... A gente vivia junto. Eu era Alice 

e ele era José Carlos. E aí começou a guerrilha em abril de 72. Foi um período difícil. 

Era o período das chuvas, nessa época chovia, acho que ainda chove lá bastante. Só 

acabou a mata. A gente foi para a mata, aí a gente não teve mais casa, passou a viver 

exclusivamente na mata, comendo as coisas da mata. E tinha bastante caça, então 

dificilmente nos faltava carne. Ás vezes faltava por não poder matar a caça por causa do 

barulho do tiro que não podia ser feito. E com esse cerco do Exército, a guerrilha perdeu 

o contato com o Partido na cidade. Então, eu fui escolhida pelo fato de ser mulher 

também, era mais fácil passar pela repressão. A repressão não ia saber que mulher era 

guerrilheira, ia ter mais dificuldade. Então, eu fui escolhida para fazer o contato com a 

direção do Partido aqui, e também pelo fato de que eu estava grávida e isso também era 

um problema para a guerrilha. Eu viria fazer os contatos, ter meu filho e voltaria.  

Eu ainda voltei à região, fiz os contatos aqui em São Paulo, voltei à região mais 

três vezes, e da última vez que eu voltei acabei sendo presa, e nessa altura eu já estava 

quase no 7º mês de gravidez. E no primeiro momento eu tinha documento falso. Tudo 

devidamente falsificado. Então, eu me apresentei como sendo empregada da minha irmã 

babá das crianças. Eu fui presa com os meus dois sobrinhos de quatro e cinco anos. E 
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disse que era babá, que não sabia de nada, que não conhecia nada. Então, eles queriam 

saber sobre mim mesma. E eles me perguntavam sobre a Crimeia e eu dizia não, não 

conheço, nunca vi. Agora, tinha minha foto. Eu tinha sido presa quatro anos antes. E 

também tinha chamado a minha irmã Amelinha para ela dizer onde estava à irmã e ela 

não dizia. Não sei. Nunca mais a vi. Torturavam meu cunhado para dizer onde estava a 

irmã.  

Só que com o tempo tal serviço de análise acabou descobrindo que Alice 

Ferreira era Crimeia Schmidt de Almeida.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi presa lá no 

campo? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Não. Eu fui presa em São 

Paulo. Eu vim, eu voltei, eu vim em 72 para São Paulo, refiz o contato, voltei para a 

região não para dentro da mata, ficava na periferia e encontrava os companheiros lá. 

Voltei mais umas três vezes. Quando eu estava voltando para São Paulo, logo no dia 

seguinte, eu fui presa. Em 72. 29 de dezembro de 72. Fui presa na casa da minha irmã, 

da Amelinha, em São Paulo. Fui para a Oban. E na Oban primeiro eu passei como 

empregada. Eles queriam que a empregada informasse ao meu respeito. Depois eles 

descobriram que a empregada era a própria que eles estavam procurando. Porque para 

eles, todo mundo que havia sido preso em Ibiúna era terrorista, guerrilheiro, era da pior 

estirpe. Então, a Crimeia tinha sido presa em Ibiúna, aí nessa altura eu já estava quase 

no 7º mês de gravidez, então a barriga era grande. Mas eles torturava bastante apesar da 

barriga.  

E tinha um médico que dizia o seguinte, ela aguenta. O que não pode é espancar 

a barriga, não pode por no pau de arara, e não pode dar choque na boca, na vagina, mas 

mão e pé ela aguenta. E era isso que eu levava, muito choque nas mãos. Depois que eu 
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passei a ser Crimeia, todo interrogatório foi feito comigo, nua! Eles arrancavam a roupa, 

levei muito choque nos pés, nas mãos, muito espancamento na sola dos pés. Palmatória 

na sola dos pés e na sola das mãos. E na cabeça. E a tortura psicológica.  

Então, era o seguinte, eles torturavam minha irmã, meu cunhado, para depois me 

interrogar. Eles me punham no carro do meu cunhado, que tinha sido apreendido. Você 

hoje vai morrer na Serra das Araras, você vai sofrer um acidente, o carro vai capotar e 

vai pegar fogo. Me punham no carro. Eu passava a noite sentada no carro, aí de manhã 

falavam assim: ‘não deu, vai para a cela que amanhã a gente te mata. Amanha você 

morre’.  

Aí eu ia para a cela e na manhã seguinte a mesma coisa, e diziam que não deu. É 

outra forma de tortura. E outra forma de tortura era a roleta russa. Só que uma das vezes 

o cara que fez roleta russa, ele usou uma pistola automática. E o primeiro tiro eu achei 

que ia me acertar, mas como não acertou eu disse, não vai acertar mais nenhum. Então, 

tranquilo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando nasceu o neném, 

Crimeia? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Nasceu em fevereiro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que hospital? 
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A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Hospital da Guarnição de 

Brasília.  

Quase um mês depois. 22 de janeiro eu fui transferida para Brasília. Em Brasília 

o tipo de tortura era o seguinte, nesse tempo todo, quando descobriram que eu era a 

Crimeia, eu fiquei em isolamento. Eu não falei mais com as pessoas, eu fiquei tanto na 

Oban eu fiquei lá em cima naqueles alojamentos improvisados, eu fiquei sozinha lá. 

Não podia tomar banho, não podia ir no banheiro, tinha que fazer as necessidades na 

cela. Eu pedi duas latas. Uma era para água para beber, e outra era para fazer xixi. 

Então, eram duas latas idênticas, igualmente sujas.  

Em Brasília, não houve interrogatório, em um primeiro momento fiquei nessas 

solitárias, não são solitárias, são celas individuais, mas além da grade elas têm duas 

paredes individuais que impedem de comunicar com o vizinho. O meu vizinho de cela 

era um militar que estava preso por tráfico de drogas e contrabandear armas, ele era do 

Exército, era meu colega de cela, vizinho, e que foi muito solidário comigo. Ele era um 

cara terrível. Então eu ficava quieta, ele falava. Ele tinha um linguajar muito chulo e ele 

conversava com os outros. Era proibido conversar nessas celas, mas os homens 

conversavam, porque eram todos homens e eu era a única mulher, eu é que não podia 

falar, porque quando eu falava, eles sabiam quem estava falando.  

E no dia que ele descobriu que eu era uma mulher grávida, ele mudou 

completamente o comportamento. E como ele era militar, ele tinha um bom 

relacionamento com os outros militares. Então, ele passava para mim as coisas. Ele 

perguntou o que eu queria. E eu disse, desde que eu fui presa, eu não tenho uma escova 

de dente. E eu disse, você tem uma escova de dente sobrando? E ele falou, não tenho, 

mas eu te dou a minha usada e você usa, ou enquanto o carcereiro não trás de volta para 

mim à gente pode usar em comum. Então nós usávamos a mesma escova. Até o dia que 

ele recebeu visita, ganhou uma escova nova e me deu.  

Eu estou contando isso porque o cara era um bandido. Traficante, viciado em 

drogas, contrabando, o diabo e tinha um tratamento mais respeitoso do que o Exército 

brasileiro. Nesse período então eu ficava nesse isolamento. Briguei muito e consegui 

tomar dois banhos de sol que foram feitos no pátio ao meio dia, fim de janeiro e 

fevereiro que era muito quente em Brasília. Eu não tinha sapato e meus pés estavam 
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muito machucados pela palmatória. Aquele chão queimava. Enquanto teve sol no pátio 

em cima da minha cabeça eu fiquei no banho de sol. Foi de mais ou menos meio dia até 

uma hora. A gente não tem noção da hora. Quando começava a fazer a sombra eles me 

tiravam do banho de sol. E aquilo, você imagina uma hora no cimento quente, queimava 

o pé, fazia bolha. Até que no segundo banho de sol, eu sabendo das condições que eu 

tomava banho de sol, eu levei um monte de roupas que eu tinha ganho dos outros 

presos, e punha no chão, pisava em cima, punha na cabeça. Enfim, era esse tratamento.  

A comida, para vocês terem uma ideia era arroz e feijão cru, legume com casca 

ou abóbora, ou chuchu, e uma vértebra de boi bem grande. Então, como as gradinhas 

são pequenas, todo dia a vértebra a hora que passava o prato a vértebra caía. E eu dizia, 

pega meu osso que eu quero comer. E o guarda pegava meu osso, passava por aquela 

curvatura toda, e sempre cheio de cabelo. E eu dava uma lavadinha e comia. Essa era a 

minha comida. E o café da manhã era café preto e pão. Isso para uma gestante.  

Aí um dia rompeu a bolsa. Eu estava na cela. E minha cela tinha muitas baratas. 

Muitas, muitas, muitas mesmo! Eu não tenho medo de baratas não. Mas era muita 

barata. Eu só tinha o cuidado de dormir com um pano na boca, porque eu tinha medo de 

elas entrarem na minha boca. E eu tinha 26 anos.  

Aí quando rompeu a bolsa, as baratas se assanharam, porque ficava escorrendo 

líquido amniótico então elas vinham voando, andando, era muita. Mas era muita barata. 

E bem, aí eu falei, eu preciso ir para o hospital porque o meu filho vai nascer. Isso era 

mais ou menos umas 10, 11 horas da noite do dia 11 de fevereiro. Aí às cinco horas da 

manha do dia 12 chegou um médico e disse que ia me examinar. Aí eu disse, aqui não. 

Porque aqui não tem condições de ser examinada. Se o Senhor tentar me examinar eu 

vou denunciá-lo como violência sexual. Não sei para quem, mas... Porque até então eu 

estava incomunicável. Aliás, eu fiquei o meu tempo todo incomunicável. Mas eu vivia 

dizendo que ia denunciar tudo que eles faziam. E aí o cara falou que realmente não tinha 

condições. E que eu ia para o hospital. Aí eu cheguei de ambulância no hospital. Fui 

para o Hospital de Base de Brasília, um hospital público, aí o médico disse o seguinte, 

ele não disse o nome, disse que era um Professor de Obstetrícia da Universidade 

Nacional de Brasília e que eu não estava com a bolsa rota, que aquilo era urina e pediu a 

um enfermeiro para fazer uma benzetacil e me mandou de volta para o quartel. Eu 
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gostaria muito que esse médico Professor da Universidade Nacional de Brasília, 

Faculdade de Medicina, Professor de Obstetrícia que trabalhava no Hospital de Base de 

Brasília fosse investigado. Em dois de fevereiro de 73 ele estava de plantão. E me 

mandou de volta. Falou, põe ela na enfermaria. É óbvio que eles não me puseram na 

enfermaria. Me puseram de novo na cela e ele falou assim, porque eu não quero preso 

aqui não. Dá muito trabalho. Me ocupa uma enfermaria inteira, não quero preso aqui.  

Aí eu voltei para a cela, aí esse meu vizinho, o militar bandidão preso, ele falou 

assim, se você não gritar essa gente não vai fazer nada não. Dá uns gritinhos aí que eu 

completo. Aí eu comecei, tá nascendo, socorro. Aí ele começou a gritar, vai nascer. 

Porque você não ouvia lá. Mas quando todos começaram a gritar, outro, outro, outro... 

Aí eles vieram e já devia ser umas seis, sete horas da noite. E veio o obstetra que chama 

Capitão Médico Dr. Trindade, aí foi no Hospital de Guarnição de Brasília. O Dr. 

Trindade veio me atender, também era obstetra e disse o seguinte, é trabalho de parto, 

mas eu não estou de plantão, não vou fazer esse parto. E eu falei assim, mas meu filho 

não vai aguentar. E ele falou assim, não tem importância, é um comunista a menos. E 

mandou a enfermeira fazer um soro certamente para retardar o trabalho de parto.  

Eu resisti, esperneei, etc. mas a... Bem, tinha um guarda com metralhadora na 

minha porta. Mais os médicos, e os guardas, e enfermeiras, me seguraram, me 

amarraram na cama e fizeram o soro. E eu vi que era melhor eu deixar para fazer, ficar 

mansinha e depois eu dava um jeito. Aí o soro foi caindo e tal, eu fiquei calminha, 

deitadinha e aí quando todo mundo saiu eu cortei o soro com os dentes. E debaixo do 

lençol para eles não verem, porque eu fiquei toda molhada com aquele soro que 

entornou todinho, mas não interrompeu o trabalho de parto e quando foi mais ou menos 

umas duas horas da manhã, o neném estava nascendo e eu falei com o guarda lá da 

metralhadora que estava nascendo, e que precisava soltar as minhas mãos. Eu só queria 

ficar solta. Soltar mãos, pés, porque eu estava toda amarrada na cama como eles fazem 

com os doentes mentais. Aí eles chamaram a enfermeira, e a enfermeira foi olhar, falou 

assim, realmente, e com aquele espanto... Como? A Senhora não tomou o soro? 

Aí veio esse Dr. Trindade fazer o parto. Ele fez o parto, meu filho nasceu, eles 

não me mostraram a criança, tiraram a criança, eu só ouvi que chorou, tinha entre os 

médicos que estavam lá, tinha um plantonista que era um psiquiatra, Dr. Cury, e ele 
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falou assim, você teve um menino normal. Mas não me mostraram meu filho. E aí 

foram fazer a sutura daquele corte que eles fazem na vagina e fizeram sem anestesia. E 

mais tarde eu descobri que fizeram com fio que não é o comum, porque o fio comum é 

um fio mais fino, absorvível. Eles fizeram com um fio cromado e bem grosso. Então, eu 

andava e sentia como se eu tivesse alfinetes dentro da vagina. E quando ele começou a 

fazer essa sutura sem anestesia, eu senti muita dor, comecei a sentir tremores e o 

anestesista falou assim, ela vai chocar. Aí o psiquiatra falou assim, então vamos fazer 

uma dolantina nela – donaltina é morfina sintética porque o desgraçado do obstetra não 

queria fazer anestesia local. E eu falei assim, não vou tomar isso. Porque eu não queria 

perder a minha consciência. E foi uma briga, mas eles venceram, inclusive o guarda que 

ficava lá com a metralhadora ficava falando qualquer coisa – é para eu entrar, é para eu 

entrar – porque era uma presa muito rebelde.  

Bem, acabaram fazendo aí eu fiquei dopada, mas não perdi a consciência. Eu 

perdi a fala e os movimentos da perna, do braço, mas fiquei consciente. Aí eu passei a 

noite e a manhã do dia seguinte bem chapadona. E eles não me mostravam meu filho. 

Aí quando eu melhorei eu falei que queria meu filho. Aí que eles trouxeram. E nesse 

meio tempo, o meu filho não ficava comigo. Meu filho ficava no berçário. E eu falava, 

mas por quê? Eu não sou doente, meu filho não é doente, nós somos presos. E aí dizia o 

seguinte, no hospital é assim. Aí eu briguei muito e descobri nesse meio tempo que eles 

dopavam meu filho com um tranquilizante que naquela época chamava luminaleta, que 

é uma dose pediátrica desse diazepan, e eu percebi que meu filho não chorava, não 

mamava, meu filho ficava molengão. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? E uma 

atendente me falou, seu filho toma luminaleta.  

Aí eu chamei o pediatra que era o Dr. Edi, que era oficial militar também lá. E 

falei assim, meu filho não está doente, não vai tomar remédio e não vai ficar com vocês. 

Ou ele fica aqui ou eu vou denunciar. Aí deixaram. Puseram um berçinho lá, deixaram 

meu filho, suspenderam a tal luminaleta e aí ele passou até a ficar acordado demais. Ele 

ficou muito aceso. Depois começaram, eles brigavam comigo porque eu dizia que não ia 

responder interrogatório enquanto meu filho não nascesse. Depois eu disse que não ia 

responder interrogatório enquanto meu filho não estivesse em segurança. Eu ia 

espichando. e aí eles brigavam comigo e tiravam meu filho, e diziam, ele vai para a 

FEBEM. E ficava dois ou três dias sem eu ver, sem amamentar, depois voltava com 
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gastrenterite, vomitando, diarreia, aí eu descobri que eles davam leite Glória 

instantâneo. Isso foi muita briga. Para vocês terem uma ideia, meu filho passou 52 dias 

preso. Ele nasceu com três quilos 150, apesar do meu ossinho que caía e tinha que 

pegar, porque era a minha comidinha no PIC, meu filho nasceu com três quilos 150, 

com um mês meu filho pesava dois quilos e 700. Era um desses desnutridinhos que a 

gente vê nas fotos da África, só que era branco.  

Com 52 dias eles decidiram entregar meu filho, se livrar do meu filho e não foi 

por nenhuma benevolência. É porque ela estava falando aqui daquele Farid. Aquele 

Farid que ela falou aqui que foi preso e não sei o que, que eu nunca vi na minha vida, 

ele entrou com um habeas corpus para mim, alguma coisa do gênero, e denunciou para a 

anistia internacional e a anistia internacional estava procurando meu filho, por isso que 

eles soltaram meu filho primeiro, em começo de abril. Depois que eu fui solta dia 20 de 

abril.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi solta lá em 

Brasília? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Eu chego lá. Diz que foi, 

mas eles me levaram até Belo Horizonte, mas disseram que eu estava solta, mas com 

três militares no meu pé. Isso foi em 73, que a Amelinha estava presa aqui em São 

Paulo, incomunicável.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos o menino 

está hoje? 
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A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Hoje, 40. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – João Carlos Schmidt de 

Almeida Grabois, porque eu exigi que meu filho fosse registrado como Schmidt, porque 

eu achei que era o melhor jeito de eu encontrá-lo na FEBEM. Schmidt é mais raro.  

E aí aconteceu o seguinte, que depois entrou com uma ação na justiça e o Juiz 

falou, acrescente-se o nome paterno. Então, passou a chamar João Carlos Schmidt de 

Almeida Grabois. Então, o nome ficou imenso.  

Aí tiraram meu filho, entregaram para uma tia em Belo Horizonte, e eu comecei 

a ser interrogada. Aí eu comecei a ser interrogada por que aí disseram que meu filho 

estava em segurança... E o que eram os interrogatórios? O General Pedro Antonio 

Bandeira pegava uma 45, batia em cima da mesa e começava o questionário do 

interrogatório.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Brasília ou em 

Belo Horizonte? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Em Brasília, no PIC, no 

Forte Apache.  Aí ele fazia o interrogatório dele lá, falava de mortos, e depois tinha uma 
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sessão de cineminha que foi a coisa mais terrível que eu vi na minha vida, foi a pior 

tortura. Porque era o seguinte, fotos de militares por aqui, cortado, segurando cabeças 

cortadas com sangue aqui no pescoço coagulado, aquela coisa, aquele pingo grosso e 

mostrando as fotos para identificação. Eram os guerrilheiros do Araguaia. Eu não 

conhecia, porque a maior parte das pessoas que foram mortas naquela época era do 

destacamento C, e eu era do destacamento A. Mas esse negócio de dizer que quem 

cortou cabeça foi índio, quem estava segurando as cabeças eram os militares. E muito 

antes do prêmio que eles passaram a dar por cabeça, e que os índios não entenderam 

direito e achavam que tinha que cortar o pescoço. Era muito antes disso porque era 

aquela 3ª campanha lá do Curió, do Lício, dessa gente. Isso era abril de 1973. Eu vi as 

cabeças cortadas. Quantas eram eu não sei, porque eram esses slides de tambor, e eles 

ficavam horas passando lentamente. Era assim, um projetando os slides e outro sentado 

de frente para mim olhando as minhas reações.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu marido estava vivo 

ainda? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Estava vivo, mas eu não 

sabia como ele estava. Eu não tinha notícia nem de vida nem de morte. Agora, quando 

eu saí o General Bandeira disse que eu estava saindo, que eu iria ser solta, etc., mas 

mandou três militares, três Tenentes, não sei se todos do Exército, mas tinha Tenentes 

do Exército para me levarem até a casa da minha tia, e dizerem que eu tinha que ficar 

presa lá porque os comunistas iam invadir a casa dela para me matar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta, quando você estava no PIC tinha mais gente do Araguaia? 
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A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Tinha. Tinha mais gente do 

Araguaia, e eu acredito que eu não os vi, eu não vi ninguém, fiquei em solitária, mas eu 

acredito que estava o Danilo, o Glênio, o Genoino tinha passado, mas já estava em São 

Paulo. Eu cheguei a ver o Genoino em São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi aquele 

negócio que você foi para o hospital e aí você tentou fugir do hospital, quando foi essa 

passagem? Não foi você que foi para o hospital? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Não. Você está confundindo 

com a Regina Lúcia Martins que provavelmente foi quem entregou o Araguaia em 71. 

Ela foi para o hospital e fugiu. Você confundiu. E o Bandeira também tentava vincular a 

minha figura a dela. Eu não sabia que ela – provavelmente era uma agente infiltrada, 

mas eu não sabia - mas sabia que ela tinha saído. Então, eu não queria dar dados para a 

repressão de que ela tinha saído. E eu falava, ela está lá, eu nunca vi, não vi mais, mas 

também eu não via todo mundo, e não sei o que. E ele tentando dizer que eu era ela, e 

que eu tinha estado no hospital, tinha fugido, tinha vindo para São Paulo e etc. e eu 

sabia que essa era a história dela, Regina. Mas como eu não sabia que ela tinha entregue 

o Araguaia, então...  

Bem, aí eu saí, fui para a casa da minha tia, depois fui procurar os filhos na 

Amelinha, foi outra mão de obra porque estavam todos sequestrados, os dois. Depois eu 

consegui entrar em contato com a Amelinha, ela conseguiu um advogado, esse 

advogado eu consegui entrar em contato com ele, e eu fiquei com a guarda das crianças 

porque também foi um pepino a guarda das crianças. Os filhos da Amelinha.  
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Aí eu fiquei com três, eu que tinha entrado na prisão sem nenhum, saí de lá com 

três filhos. E todos os três com problemas. Todos os três muito abalados. A repressão 

ficou no meu encalço, que assume oficialmente, até está no meu habeas data tudo que 

eu fazia. Quer dizer, deve ter o habeas data secreto que vai até hoje, mas o público é até 

91.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você teve a 

notícia da morte do Andre? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Eu tive a notícia da morte do 

André através da rádio Tirana em 1974, eu não sei que mês, que tem um comunicado 

que fala da morte dele e de outros companheiros. Mas eu estava falando desse negócio 

da informação. Até 91 está no meu habeas data. Em 2001, como nós estivemos com a 

polícia Federal fazendo buscas de desaparecidos políticos e tem um banco de dados do 

Estado brasileiro que chama INFOCRIME, e esses caras têm a senha. Quer dizer, deve 

ter várias senhas. Senha A, B, C, e eu falei assim, entra aí com a sua senha no banco de 

dados e eu quero ver o que consta sobre a minha pessoa. E ele entrou, meu banco está lá 

no banco de dados, estava em 2001, está certo? Ou seja, quantos anos depois da anistia? 

Ainda meu nome estava no banco de dados e assim, é uma, vamos dizer, uma certidão 

negativa que tem lá porque diz o seguinte, não pertence ao narcotráfico, não porta armas 

no momento, não tem mandato de busca e apreensão. Quer dizer, deve ser certidão 

negativa que eles têm lá. Mas que eu nunca pedi para a Polícia Federal. Só pedi para 

olhar se meu nome estava lá.  

E bem, a minha prisão foi sempre um sequestro, eu nunca fui presa, nunca fui 

processada, só fui anistiada do ponto de vista trabalhista em 2003. Eu não fui anistiada 

em 99 como o STF diz e anistia os torturadores, eu não fui. E a minha anistia foi 

trabalhista, não foi política.  
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É isso, gente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma 

pergunta. Depois da queda da Amelinha, do Cesar, do Carlos Nicolau e do Danieli, caiu 

o setor rural do PCdoB aqui em São Paulo, não é? 

Caiu mais adiante o pessoal do Vergati, De La Monica.  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Mas não era setor rural não. 

Era setor, interior. Eu acho que é. Eu não sei. É São Paulo, caíram vários em março de 

73, caíram muitos militantes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quando você foi 

mandada para Belo Horizonte, aí você ficou solta, não cumpriu pena, já ficou? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Fiquei solta, não cumpri 

pena, só que eu não tinha mais nenhum documento, nenhum tostão, porque o pouco 

dinheiro que os presos políticos tinham me dado já que eu ia embora, não sabia para 

onde, fica um dinheirinho. O PIC ficou com o dinheiro. Disse que foram gastos comigo.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Amelinha ficou 

incomunicável até quando? Quando vocês, quando as crianças da Amelinha voltaram a 

encontrar a Amelinha no presídio, você podia visitar a Amelinha no presídio, não 

podia? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Podia, com ordem do 

advogado. Eu não tinha era dinheiro para ir lá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas as crianças voltaram 

para São Paulo ou ficaram lá? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Ficaram comigo. Eu fiquei 

com três filhos até dezembro de 73. Porque em um primeiro momento eu não achei as 

crianças, eu fiquei procurando essas crianças. E aí depois que eu achei essas crianças foi 

uma briga porque o cara que estava com elas era policial e ele dizia que eu não podia 

ficar com as crianças porque eu era terrorista, eu não era casada, era mãe solteira, ex-

presa, ex não sei o que... E ele ia ficar com as crianças. A Janaina e o Edson. Dois filhos 

da minha irmã.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já estavam morando com 

um policial. Como era o nome dele? 
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A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Delton Alvarenga. Tem mais 

coisa, mas eu não lembro. Policial, (ininteligível) da Roubos e Furtos, torturador, da 

turma da tortura pesada que o Guerra fala. Daquela delegacia que torturava bastante. Se 

é que tem alguma que tortura menos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como vocês descobriram 

as crianças lá? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Porque esse cara era casado 

com uma irmã do Cesar. A tia dele foi vizinha da minha tia. Ele foi vizinho meu. Então, 

eu fiquei pensando que a pessoa ideal para esconder as crianças seria um policial. E eu 

perguntei a ele. E ele falou que não sabia das crianças. Aí eu falei assim, mas eu vou dar 

uma investida na casa dele. E fui um dia tipo seis horas da manhã para ele não ter tempo 

de sair e fiquei lá na porta. Quando ele abriu a porta eu falei assim, vim visitar, as 

crianças estão aí? E estavam.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos tinha a 

Janaina? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Cinco e quatro.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo ele ficou 

com as crianças?  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Ele ficou de dezembro a 

julho.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – E aí ele disse o seguinte, que 

eu poderia... Aí eu disse que eu queria o direito de visita, passar o dia com as crianças. 

Não vou te tomar as crianças. Porque eu vi que não dava para competir naquela hora. E 

ele falou assim, eu deixo você passar o dia com as crianças na seguinte condição, você 

não pode dizer a eles que os pais estão presos. Porque eu disse que o pai está doente. Aí 

eu falei assim, tudo bem, eu faço o que você quiser. Aí eu peguei as crianças, levei para 

o parque e disse assim, olha, seus pais não estão com vocês porque estão presos. Agora, 

vocês não podem dizer isso. Vocês vão dizer que o pai está doente. Era assim, o pai 

estava doente e a mãe abandonou. Então, vai ser isso. Vocês vão dizer isso, mas a 

verdade é outra. Aí a Janaina falou assim, tia, você é comunista não é? Não acredita em 

deus. Só que o Delton também não acredita, porque ele diz para eu rezar toda noite para 

o meu pai sarar. Se o meu pai não está doente, como é que ele me manda mentir para 

deus, é porque ele não acredita em deus. Eu disse, olha, eu não sei, eu não acredito 

então... Só que isso foi passando.  
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Aí um dia, como ele batia nessas crianças, ele tratava mal os dois, aliás, os dois, 

os filhos dele, a mulher e tudo. Então, um dia que ele maltratou o Edson, o Edson falou 

assim, você faz isso comigo porque meu pai está preso, mas o dia que ele for solto, 

nunca mais você vai fazer isso comigo. E aí entornou o caldo. Porque aí ele ficou 

sabendo, a Janaína queria bater no Edson porque o Edson entregou. Aí ele disse, eu não 

vou mais deixar você com as crianças, mas nessa altura eu já tinha conseguido contato o 

(ininteligível) aí deu tudo certo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer falar alguma coisa? 

Alguém quer perguntar alguma coisa? Dá o microfone para o Roldão, por favor.  

 

 

O SR. ROLDÃO – Crimeia, você já deve ter conversado com outras mulheres, 

a Tânia também, outras mulheres que já foram vítimas de tortura. Eu queria saber se 

nessa conversa vocês já descobriram algum padrão, alguma coisa mais frequente com 

mulheres, que caracterizava mais a tortura com mulheres? Para que dessa conversa 

vocês caracterizariam como padrão mais característico? Por exemplo, bater era uma 

coisa que os homens também apanhavam, ficar nu, os homens também ficavam. Existe 

alguma coisa que vocês identificam como característica? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Olha, uma das coisas é o 

seguinte, ficar nu ficavam homens e mulheres. Só que os torturadores eram homens. 

Então, faz muita diferença para as mulheres e para os homens presos. A outra coisa é o 

seguinte, que ás vezes até nos favorecia, porque como bons machistas eles nos tratavam 

como seres inferiores. Eu por exemplo, me portei muito como ser inferior e isso me 

poupou de entrar em detalhes, informações que eu não queria dar. Então, eu era uma 

mulher apaixonada, que estava no Araguaia por paixão. Por paixão por um homem, e 
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não por ideais de liberdade e etc. eu fazia o tipinho, eu estava preocupada com o meu 

filho, está certo? 

Agora, eles nos tratavam de uma forma muito, tipo assim, vocês não pensam, 

vocês não, o que vocês estão fazendo nessa luta? Vocês só servem para servir aos 

homens na luta. Outra coisa que também era diferente, como eu também era da luta 

armada, eles ficavam muito raivosos de estar combatendo com um tipinho como eu. 

Magra, grávida, e eles ficarem apanhando desse tipinho. Eles ficavam assim, mas tem 

mais gente desse tipo lá, e eles já tinham matado Maria Lucia, já tinham prendidos 

outras. Eles sabiam que eles estavam lutando com mulheres. E isso deixavam os caras... 

O confronto partindo de mulher, isso para eles era terrível. E aí eles ficavam com mais 

raiva da gente. E era uma raiva assim, não é na intensidade do tapa, entende? É no ódio 

que você sente, no olhar do cara, aquela vontade de... O que só aumentava o meu ânimo 

também, sabe? Se eu tão insignificante estou incomodando, melhor. Já que me 

prenderam, é para incomodar mesmo! 

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Olha, eu não sei como é o padrão em outros 

lugares do Brasil, porque as equipes de tortura normalmente advindas da Polícia Civil 

em São Paulo que já tinha prática, o tratamento, além desse padrão que a Crimeia falou, 

é o tratamento que você observa no chamado macho que faz a violência doméstica 

contra a mulher. Esse padrão que era diferente. Você estava ofendendo. Você estava 

brigando por uma sociedade melhor, mas acima de tudo você estava ofendendo o macho 

que estava na sua frente. Porque mulher, se eu consigo explicar, é o mesmo padrão que 

se usa em cima da violência doméstica. A mulher é inferior, a mulher é isso, aquilo e 

aquele outro.  

Como eu mencionei, eu era um tipinho de um metro e 50, como eles falavam, 

como, com essa cara, olho verde, loira e bibliotecária? Então, era pior ainda. Então, 

como uma figura com todos os estereótipos do padrão da época? Então é o que 

prevalece quando você tem hoje essa imensidão de violência doméstica. Além 

evidentemente, eu não sei se em outros Estados, mas no período em que eu estive na 
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Oban e no Dops ficava claro isso, que você cometia duas subversões. A subversão 

política e a subversão de gênero.  

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Eu acho que tem uma coisa 

que eu não falei. Uma diferença na tortura de homens e mulheres, só mulheres que 

ficaram grávidas e foram torturadas, homem não fica grávido. Então, para as grávidas é 

um peso a mais. Você sofrer a tortura. Você fazer questão de comer aquele ossinho que 

caiu porque eu sabia que estava fazendo falta para o meu filho, porque eu não tinha 

vontade de comer aquele osso, não. Outra coisa que a gente via muito assim, eu não vivi 

e talvez não tenha vivido porque estava grávida, é a violência sexual, porque eu também 

acho que os torturadores não suportam a mulher grávida. Então, eu não sofri esse tipo 

de violência. E teve uma outra violência que eu sofri, não é por ser mulher não, mas que 

me incomoda muito porque eu ouvi de vários torturadores o seguinte, se meu filho fosse 

homem, saudável, e branco, eles iam ficar com ele. Ou seja, mulher, doente e negro não 

interessa, mas homem saudável e branco eles iam adotar, o que acabaram fazendo na 

Argentina. Contra mulher, contra negro, contra deficiente, todos os preconceitos estão 

impregnados nesse Exército.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém gostaria de fazer 

mais alguma pergunta, de preferência os jornalistas ou os pesquisadores?  

Amelinha, quer dar o fechamento? Quer falar alguma coisa? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Só para dizer uma coisinha 

aqui. Eu discordo da Tânia quando ela diz que nós somos uma geração exitosa. Nós 

fomos uma geração batalhadora e continuamos nessa geração. Mas eu acho que a 
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sociedade brasileira inteira perdeu, e as gerações que vieram depois, a geração do meu 

filho, dos netos, são perdedores até hoje e sofrem os efeitos da ditadura. A nossa 

democracia é uma democracia autoritária, ou seja, não é democrática.  

 

 

A SRA. TÂNIA MENDES – Só para esclarecer. Eu quis dizer na primeira 

pessoa do singular. Eu, mais que exitosa é vitoriosa. Eu não quero me deixar derrotar 

por uma tortura, é nesse sentido que eu estou falando. Agora, do ponto de vista de 

tortura é o seguinte, eu acho que se eu sou de uma geração, o que aconteceu depois? Se 

eu sou de uma geração que tive oportunidades, conteúdo, participação, escola, 

educação, que me deu possibilidade de chegar aos 26 anos pelo menos sonhando um 

projeto de sociedade, e você compararem com a situação de hoje, a juventude não tem 

oportunidade de formular projetos nem pessoais. Quanto mais... Aí você tem o tamanho 

da destruição.  

Por isso que eu falei de entulho autoritário. Você tem um entulho autoritário que 

tem que ser removido, imenso. Agora, do ponto de vista pessoal, de ter passado por tudo 

isso porque a minha preocupação foi o seguinte, ás vezes algumas pessoas me abordam 

e dizem, como você foi infeliz, como você sofreu. A gente sofreu para caramba, certo? 

Só que passou por isso e nem por isso deixou de estar batalhando. Então, desse ponto de 

vista que eu falo, vitoriosa, não exitosa. Êxito é outra coisa.  

 

 

O SR. ROLDÃO – Mais uma pergunta. Crimeia, você tinha falado do 

machismo também na esquerda. Você pode falar um pouquinho mais disso, ou se a 

Tânia também sentia isso dentro do grupo, essa coisa dentro da esquerda também.  
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A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – O machismo está na nossa 

sociedade. Tantos dos anos 60 como dos anos 2013. Nossa sociedade é machista, por 

isso que se mata mulher, que se espanca mulher. E a esquerda não está fora disso.  

 

 

O SR. ROLDÃO – Lá no Araguaia você sentia isso de alguma maneira? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – Sim. Sentia. Sentia isso e...  

 

 

O SR. ROLDÃO – Você não era uma guerrilheira igual a todos os outros 

guerrilheiros? 

 

 

A SRA. CRIMEIA SCHMIDT DE ALMEIDA – É que a igualdade não existe. 

Não existia nos anos 60, 70 e não existe hoje. É por isso que eu sou feminista. Porque 

eu batalho pelos meus direitos de mulher, não é só de uma pessoa que tem um 

pensamento de esquerda. Porque a nossa sociedade é machista. Nós mulheres, ás vezes 

estamos aí, as feministas, não estou falando todas, mas cometemos ás vezes os nossos 

deslizes machistas, porque nós fomos educadas para o machismo. E educados. Só que 

as mulheres não gostaram dessa educação, e reclamam. Mas não conseguiram mudar 

tanto assim, e não é um privilegio da esquerda. Só que a esquerda também sofre a crítica 

das mulheres da esquerda, porque (ininteligível). 
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A SRA. TÂNIA MENDES – Naquela altura não tinha o politicamente correto, 

certo? Então, ficava bastante claro. Concordo com a Crimeia, não é um problema de 

esquerda de quem está na guerrilha ou não. A diferença, na minha experiência, é que na 

década de 60, 70, 80, você podia, eu pelo menos, questionava muito. Mas existe como 

existe hoje. É o que eu falei, eram duas subversões. E mesmo na esquerda existia. Até 

hoje você existe. Você tem que provar duas vezes mais que você é capaz de fazer aquilo 

que qualquer outro pode fazer. Isso não mudou. Quer dizer, não mudou, melhorou. 

Você pode discutir, mas (ininteligível) não estou reivindicando o direito de ser igual, 

estou reivindicando o direito de ser diferente e fazer mais alguma coisa. Eu não sou um 

homem, sou uma mulher. E como mulher eu faço as coisas tão bem como um homem, 

só que eu sou uma mulher; e isso existia sim, embora talvez discutir fosse o objeto 

maior de discussão. Talvez a diferença fosse essa. As pessoas aceitavam quando você 

falava, mas isso aqui é machismo, isso aqui é uma... Isso aqui é uma coisa que você 

realmente tem que criar. Isso aqui tá no DNA, você é treinado para esse tipo de 

situação. Como eles falavam, eu era baixinha arretada. Toda hora arranjando confusão, 

entendeu? Mulher, baixinha, arretada, arranjando confusão. Perguntando os por quês? 

Porque isso não?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero dar uma 

palavrinha para dizer o seguinte, eu acho que o pessoal dessa geração que fez uma 

verdadeira revolução, o pessoal fez uma enorme revelação com bastante ruptura. As 

origens, a Tânia do ABC, da origem operária, a Crimeia de Belo Horizonte, eu acho que 

em que pese tenha, não que não tenha luta (ininteligível) não dá para comparar o 

comportamento dos homens da repressão, da direita, com os companheiros da esquerda 

que pudessem ter vícios de cacoetes que nenhuma comparação pudesse ser feita.  

Bom, acho que a sessão foi importantíssima. Essa sessão continua no dia 25. 

Acho que a sessão vai ser bem forte a sessão do dia 25. Está muito bem preparada, a 

Amelinha está organizando com a Ivone Gebara, com as companheiras presas, 

torturadas, as crianças. A Maria Rita Kehl vai estar aqui presente, a Rosa Cardoso, então 

eu acho que vai ser um dia muito importante porque no Brasil só se fala que as mulheres 
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e as crianças foram sequestradas em outros países no CONE SUL, mas que isso não 

aconteceu no Brasil.  

Eu agradeço a presença de todas e todos. É um absurdo que a Lei da anistia seja 

revista, eu acho que nós temos que começar uma campanha no Brasil, pelo menos que 

se a Lei da anistia não seja revista, que a interpretação da Lei da Anistia comece a ser 

discutida. A história não foi contada, e a impunidade continua. E o fato dos assassinos e 

dos torturadores estarem impunes gera uma violência impune para todo o povo 

brasileiro. Parabéns Crimeia, parabéns Taninha. A luta continua.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/03/2013 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES– No dia 25 de março às 19h aqui no auditório 

Paulo Kobayashi vai ter uma audiência pública tratando da questão “Verdade e 

Gênero”, mostrando o que a ditadura, a violência que a ditadura cometeu contra as 

mulheres.  

Inclusive, aqui nós estamos com uma delas, que é a Ilda, que foi extremamente 

torturada quando foi sequestrado e morto o seu marido, o Virgílio Gomes da Silva, que 

é o caso de hoje. Então, é no dia 25 de março às 19h no auditório Paulo Kobayashi. É 

uma atividade da Comissão da Verdade presidida pelo Adriano Diogo, deputado 

estadual.  

Nós vamos ter a debatedora, expositora do tema, a Ivone Gebara, teóloga, 

filosofa e especialista em gênero. A ministra da Secretaria de Política para as Mulheres 

da Presidência da República, Eleonora Menicucci de Oliveira, que é uma mulher que foi 

também presa política e que teve sua filha de um ano e 10 meses presa e sendo torturada 

junto com ela.  

No momento dessa audiência pública nós queremos fazer uma homenagem a 

Inês Etienne Romeu, que foi uma presa política e a única sobrevivente da “Casa da 

Morte”. Se não fosse o depoimento que ela fez, de forma corajosa, em 1983, para a 

OAB do Rio de Janeiro, nós não saberíamos o que foi a “Casa da Morte” em Petrópolis.  

Hoje nós procuramos outras “Casas da Morte”. Porque pelas denúncias, às vezes 

até pelos comentários dos torturadores, há outras casas da morte, mas nós não temos 

ainda tantos elementos assim que identificam como aquela descrição, aquele 

depoimento que a Inês ofereceu para a gente em 1983. Então, nós vamos fazer uma 

homenagem a ela.  
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Devem estar presentes também, representantes, as mulheres da Comissão 

Nacional da Verdade: Rosa Cardoso e Maria Rita Kehl. Eu vou estar presente também.  

Então, a gente convida todas as pessoas aqui para essa audiência.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, no dia 15 de abril 

,o ministério da Justiça vai lançar aqui na Assembleia Legislativa junto à Comissão da 

Verdade pela Comissão Nacional de Anistia, o projeto ‘Clínicas do Testemunho’.  

As “Clínicas do Testemunho” foram concebidas após diversas reuniões com 

especialistas do Cone Sul e distintas organizações sociais. O modelo envolve parcerias 

com o governo de Pernambuco, entidades da Sociedade Civil e com especialistas 

renomados, com experiência comprovada em atendimento psicológico às pessoas 

atingidas por atos de violência estatal em regime de exceção. 

Foi aberto um edital público para seleção de entidades parceiras, ocorrido ainda 

em 2012. Hoje lançamos a Chamada Pública para a seleção de interessados em 

participar das clínicas. Enviamos a chamada em anexo, juntamente com o formulário, 

para inscrição de interessados. Atendidos os pré-requisitos, basta enviar a ficha 

preenchida para o e-mail clinicas.testemunho@mj.gov.br  até o dia 6 de abril. 

Em São Paulo haverá duas audiências sobre a “Clínica do Testemunho”: no dia 

15 na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Kobayashi e no dia 16 no Instituto 

Sedes Sapientiae. Então, no dia 15 de abril às 19h apresentação na Assembleia 

Legislativa do programa “Clínicas do Testemunho” e no dia 16 no Instituto Sedes 

Sapientiae aqui em São Paulo. Essas são as duas programações do ministério da Justiça 

para o atendimento psicológico e psiquiátrico às vítimas da ditadura.  

A sessão de hoje é destinada à memória de Virgílio Gomes da Silva, 

desaparecido político. Essa é a 24º audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, dia 21 de março de 2013, 10h30, Assembleia Legislativa, 

Auditório Teotônio Vilela para seguir oitiva de depoimentos sobre o caso de Virgílio 

Gomes da Silva, desaparecido em setembro de 1969, complementando a 11ª audiência 

pública.  
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Vai ser lido o memorial de Virgílio Gomes da Silva, depois formaremos a mesa 

com Antonio Carlos Fon, Celso Horta, Manoel Cyrillo, Ilda Gomes da Silva, Virgílio 

Filho e Domingos Galante. Então, com a palavra a Vivian Mendes para ler o memorial 

de Virgílio Gomes da Silva.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia a todos e a todas. Sou Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade de São Paulo.  

Virgílio Gomes da Silva, desaparecido em 29 de setembro de 1969, nascido dia 

15 de agosto de 1933, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Era militante da 

organização política Ação Libertadora Nacional, ALN. 

Dados biográficos: Virgílio Gomes da Silva era de origem humilde. Nascido no 

Rio Grande do Norte. Junto à família vagou por diversos pontos do país. Do Rio Grande 

do Norte, seu estado natal, tendo uma vida sem perspectiva partiu para São Paulo. 

Chegando à capital paulista trabalhou como garçom, balconista, mensageiro e segurança 

de empresa. Por fim comprou um bar vendendo-o um pouco depois.  

Em 1957 passou a trabalhar como operário na empresa Nitroquímica. No mesmo 

ano ingressou no PCB e passou a atuar no movimento sindical. Mais precisamente no 

Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo. Como dirigente sindical liderou 

greves importantes da categoria. Uma delas, ao tentar paralisar a empresa Lutifalha, ele 

e um operário foram gravemente feridos por disparo efetuados por um dirigente da 

empresa.  

Após esse incidente, Virgílio passou a atuar apenas no sindicato, de onde saiu só 

em 1964 por ocasião do Golpe. Por essa época foi preso por 15 dias. Seis meses depois 

fugiu para o Uruguai, mas, ficou por pouco tempo, logo retornando ao Brasil.  

Em 1967, fez parte da Dissidência do PCB. Já na ALN, partiu para Cuba, onde 

fez treinamento de guerrilha, entre os anos de 1967 e 1968. Em 1969, no mês de 

setembro, comandou a ação do sequestro do embaixador americano, Charles Burke 

Elbrick. No mesmo mês foi preso pela Oban - operação Bandeirantes, em São Paulo.  
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Dados sobre a sua prisão e desaparecimento: foi preso no dia 29 de setembro de 

1969, na Avenida Duque de Caxias, em São Paulo, por agentes da então operação 

Bandeirantes - Oban.  

Virgílio foi levado encapuzado à sede da Oban. Lá foi vítima de torturas e 

sevícias, tendo sido trucidado por seus algozes. Não por acaso, faleceu 12 horas depois 

de dar entrada no prédio da Oban. No mesmo dia foram detidos pela polícia: sua 

mulher, Ilda, e três de seus quatro filhos.  

A esposa ficou presa por nove meses, permanecendo incomunicável enquanto 

durou a prisão. Essas informações são do “Dossiê Ditadura - Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil de 1964 a 1985”.  

Agentes policiais / Exército: major Innocencio Fabricio de Mattos Beltrão; 

major Valdir Coelho; capitão Benoni de Arruda Albernaz; capitão Dalmo Lúcio Muniz 

Cirilo; capitão Maurício Lopes Lima; Homero Cesar Machado; delegado Otávio 

Gonçalves Moreira Junior; sargento da Polícia Militar de São Paulo Paulo Bordini; 

agente de polícia Maurício de Freitas (vulgo Lungareti); agente de polícia Paulo Rosa 

(vulgo Paulo Bexiga); agente da Polícia Federal conhecido como Américo; delegado 

Raul Careca; e capitão da Polícia Militar de São Paulo Coutinho. 

Providências posteriores: Virgílio Gomes da Silva teve seu desaparecimento 

reconhecido como de responsabilidade do Estado conforme Lei 9.140/95.  

Em 2010, o Ministério Público Federal moveu ação cível pública pedindo 

declaração da existência de relação jurídica entre agentes do Estado, que participaram 

diretamente na repressão e tortura, e a sociedade brasileira, assim como as vítimas da 

denominada operação Bandeirantes, onde está incluso Virgílio Gomes da Silva.  

Na ação é pedido que os réus ressarçam o Erário dos prejuízos causados pelos 

atos ilícitos que praticaram enquanto agentes públicos, uma vez que o Estado pagou 

indenização para muitos dos afetados pelo regime militar, assim, o Ministério Público 

Federal quer que os agentes envolvidos devolvam os valores aos cofres públicos e que 

os mesmos sejam responsabilizados civil e administrativamente.  

São réus na ação: os militares reformados das Forças Armadas Homero Cesar 

Machado, Innocencio Fabricio de Mattos Beltrão e Maurício Lopes Lima e o Capitão 
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reformado da PM de São Paulo, João Thomaz. Essa ação, além de demandar contra os 

acusados, também pede que a União e o estado de São Paulo devem reparar danos 

imateriais, mediante pedido de desculpas formal a toda a população. Devem, ainda, 

União e estado de São Paulo, tornar públicas todas as informações relativas às 

atividades desenvolvidas na Oban. Essa ação está inscrita sob o número 0021967-

66.2010.4.03.6100, e encontra-se pendente de julgamento nas Cortes Superiores do STJ 

e STF.   

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos suspender a 

tela e vamos constituir a mesa.  

Então, pela ordem aqui para vocês identificarem. Dona Ilda, esposa do Virgílio. 

Virgilinho, filho do Virgílio, Domingos Galante, Sindicato dos Químicos, Antonio 

Carlos Fon, jornalista e companheiro de Virgílio, Celso Horta e Manoel Cyrillo. Então, 

Dona Ilda, a senhora pode começar? Outra pessoa? Está bom!  

Antonio Carlos Fon, jornalista, começa o depoimento.  

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Meu nome é Antonio Carlos Fon. Sou 

jornalista, tenho 67 anos, tinha 23 anos em 1969. Entrei para o Partido Comunista em 

1964, em agosto de 1964, fiz a luta interna no Partido e fui então para a ALN - com a 

criação, primeiro, do grupo do Marighella, depois a ALN - e recebi a minha tarefa: fui 

designado para a área de informações.  

Como jornalista e repórter policial, eu convivia com a repressão e podia 

eventualmente ter informações que eram repassadas para os companheiros do GTA.  

Meu irmão, que também era da ALN, foi quem me apresentou ao Virgílio e ao 

Manoel Cyrillo que em regime de clandestinidade estiveram hospedados na minha casa 

algumas vezes.  

Foi quando conheci também a minha companheira Ilda. Então, grávida da Isabel 

que esteve em casa alguns dias com o Virgilinho, com o Wladimir. E na minha casa o 
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Virgílio era conhecido como Ricardo, não como Jonas, da mesma forma como o Mané 

não era o Benê, era o Sérgio.  

E no dia [inaudível – fora do microfone 00:17:43] de setembro de 1969 eu, 

curiosamente, estive até por volta das 4h, 4h30, bebendo com dois policiais do Dops: 

um delegado e um escrivão. Bebemos até durante toda a madrugada e eu fui para a 

minha casa.  

Fui para o quarto do meu irmão. Não foi uma boa opção! Não foi uma boa ideia 

porque horas depois, por volta das 6h, 6h30, eu ouvi a voz do meu pai me chamando e 

senti uma coisa gelada no nariz. Tentei afastar, não consegui, abri os olhos e vi que era 

uma “45”.  

O quarto estava ocupado por homens armados e um deles, o delegado Raul 

Nogueira, muito conhecido na época como Raul Careca estava com uma “45” encostada 

no meu nariz.  

Eu fui retirado da cama e levado para a sala. As minhas roupas foram levadas 

para a sala. Na sala, depois de revistadas minhas roupas, mandaram que eu me vestisse e 

havia uma pessoa sentada no sofá na sala que só depois eu vim saber ser o Francisco 

Gomes da Silva, irmão e companheiro do Virgílio.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera que está falhando 

esse microfone. Tenta gravar nesse aqui. Melhor esse aqui.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Então, tinha uma pessoa, eu não conhecia 

essa pessoa e depois eu vim saber que era o Francisco Gomes da Silva, irmão e 

companheiro de militância do Virgílio e, claro, meu também, da ALN.  

Fui levado para a operação Bandeirantes, ali na Rua Tutóia. Creio que cheguei lá 

pouco antes das 7h. Eu não fiquei em casa. Fui levado imediatamente para lá pelo Raul 

Nogueira que estava muito assustado. Ele era reconhecidamente uma pessoa covarde. 
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Mesmo entre o pessoal de Direita ele era conhecido como um cara covarde e, até por 

isso, muito violento. Ele reagia com violência mais por medo do que por... Dizia-se. É 

claro que era também psicopata. A história dele é bem conhecida. Matou várias outras 

pessoas.  

Mas, fui levado, então, para a operação Bandeirantes pelo Raul Nogueira – O 

Raul Careca - e na porta do prédio da Oban eu fui então entregue ao capitão Benoni de 

Arruda Albernaz, capitão do Exército e chefe de uma das turmas de interrogatório da 

operação Bandeirantes e ao sargento PM Paulo Bordini que ficaria conhecido entre os 

presos políticos como “Risadinha” porque ele ria histericamente quando torturava as 

pessoas e acabou ficando conhecido como “Risadinha”.  

Fui entregue pelo Raul Nogueira aos dois com a recomendação: “esse é daqueles 

que não sabe nada!” e, aí, fui imediatamente levado para o 2º andar do prédio da Oban: 

uma edícula atrás da delegacia de polícia ali da Rua Tutóia. Fui imediatamente levado 

para uma das câmaras de tortura e pendurado no pau de arara. Onde, imagino...  

Na verdade, estávamos aqui conversando, eu e o Celso: é a primeira vez que nós 

fazemos uma reconstituição mais detalhada dos fatos daquele dia, o que provavelmente 

vai deixar alguns buracos, algumas contradições, algumas dúvidas entre o meu 

depoimento e o do Celso.  

Por quê? Porque eu fui o primeiro a ser preso e o Celso foi o segundo a ser preso 

- só hoje eu fiquei sabendo que por volta das 8h. Então, o Virgílio teria sido preso ao 

chegar à minha casa por volta das 10h. Então, deve ter chegado - como o trânsito já era 

pior nesse horário - deve ter chegado lá por volta das 10h30.  

Eu estava sendo torturado, estava no pau de arara, e ouvi um barulho muito 

grande, coisa de luta. Estavam arrastando... Eles batiam nas paredes... Como as câmaras 

de tortura eram divididas, formadas por divisórias de Eucatex, o barulho da coisa era 

grande.  

Eu ouvi o barulho e logo em seguida eu fui retirado do pau de arara e levado 

para uma... Eles tinham três câmaras de tortura: duas para o pau de arara e uma terceira 

onde ficava só a cadeira do dragão, uma escrivaninha, uma cadeira... Acho que era isso 

não é?  
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Eu fui retirado do pau de arara e levado para essa terceira sala onde ficava a 

cadeira do dragão. Estava nu. Fui jogado no chão. Estava muito debilitado! Imagino que 

deva ter sido pendurado por volta de umas três, três horas e meia - certamente menos 

que quatro e certamente mais do que três horas. Fiquei ali e veio um delegado de polícia 

me interrogar - eu sei que era um delegado de polícia porque um dos torturadores 

comentou.  

Em seguida eu comecei a ouvir os gritos do Jonas. Perguntavam ao Jonas pela 

metralhadora: “Onde está a metralhadora?”. São duas coisas que me ficaram muito 

marcadas do assassinato do Jonas: primeiro, isso que perguntavam pela metralhadora e 

ele dizia: “está na Quinze de Novembro” - essa era uma coisa que eu me lembro bem; 

outra coisa que eu me lembro bem, que ficou muito marcado, é que ele dizia: “Vocês 

estão matando um patriota!”. Depois disso os torturadores, para várias outras pessoas, 

apontavam manchas de sangue na parede e ironizavam: “Está vendo isso aqui? É o 

sangue do patriota!” - era o sangue do Jonas que ficou na parede.  

Depois de serem tomados depoimentos por escrito na sala onde ficava a cadeira 

do dragão, eu fui então levado para uma cela onde estavam o João Amano e outros 

companheiros. Isso por volta de meio dia e tanto.  

Mais tarde então, só depois que eu fiquei sabendo, bem depois... Eu estava muito 

debilitado: cheguei na cela e desmaiei. Os companheiros cuidaram de mim.  

Eu não tenho consciência muito clara do que se passou entre o horário em que eu 

fui jogado na cela e a noite, que era quando serviam a comida, o boião, que eu não pude 

comer porque estava com a língua estraçalhada devido aos choques elétricos - a gente 

tem uma reação: os músculos se contraem, a língua se expande. Então, você morde a 

própria língua, dilacera a própria língua - e não pude comer.  

Nesse horário, à noite, já havia uma informação de que alguém havia morrido. 

Como eu conhecia o Virgílio como Ricardo, não como Jonas, e estava sob tortura, não 

reconheci a voz do Virgílio. Eu sabia que estavam torturando o Jonas, mas não ligava o 

Jonas ao Ricardo, que era como eu conhecia o Virgílio. Fiquei sabendo que alguém 

tinha morrido, mas não sabia que o Virgílio era o Jonas.  
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Nesse horário o Celso também já estava na cela e o Manoel Cyrillo me parece 

que chegou no dia seguinte. Mas não ficou na mesma cela nossa, nem do mesmo lado. 

Ficou em uma cela do outro lado, em outra ala do xadrez da Oban, cuja visão era 

encoberta por um muro.  

Então, nós ouvimos o Mané Cyrillo. O Mané eu reconheci a voz. Eu sabia que a 

pessoa que chamavam de Benê era a que eu conhecia como Sérgio por causa da voz. 

Depois ele chegou, mas na primeira chegada dele, antes de ser transferido para lá, ele 

veio para a minha cela porque eu lembro que a primeira reação dele quando entrou na 

cela foi olhar para mim e perguntar: “o que é que você está fazendo aqui?”. 

Acho que eu posso nominar alguns dos assassinos do Jonas. Por que eu posso 

nominar alguns dos assassinos do Jonas? Porque eles estavam me torturando. Eles 

pararam de me torturar para torturar o Jonas. Acho que o Celso pode acrescentar! 

Existem aí coisas de detalhes ali - porque sob tortura você perde um pouco a noção de 

tempo, de espaço – mas, eu acho que o Celso pode esclarecer melhor isso.  

Certamente porque me torturaram e porque eu ouvia a voz deles torturando o 

Jonas, participaram do assassinato do Jonas: o sargento Paulo Bordini, o capitão Benoni 

de Arruda Albernaz, o então major Innocencio Fabrício de Mattos Beltrão e o Capitão 

Mauricio Lopes Lima.  

Então, eu posso afirmar! Afirmo aqui nessa Comissão Estadual da Verdade e 

estou disposto a confirmar em Juízo ou em qualquer lugar onde for chamado que essas 

quatro pessoas assassinaram o Virgílio Gomes da Silva sob tortura. (Palmas.)  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celso Horta.  

 

O SR. CELSO HORTA – Bom dia! Eu acho que o meu depoimento... Também 

vou circunscrever um pouco, me situar como militante da ALN, antes de mais nada, 

para que vocês entendam exatamente o que eu tenho a dizer.  
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Eu era estudante em 1968 e foi como estudante que me aproximei da ALN. 

Fazia Direito na PUC e através de dois companheiros de militância eu acabei me 

aproximando da ALN em começo de 1969 eu era militante da ALN em um núcleo de 

luta armada, de guerrilha que se chamava Grupo Tático Armado da ALN que estava se 

constituindo naquela época.  

Na época era apenas um grupo, depois se desdobrou em dois grupos. Eu, como 

militante da ALN e desse grupo tático armado, acabei convivendo com o Virgílio que 

desde o começo era o nosso comandante nesse grupo.  

Minha convivência com o Virgílio se estendeu por algumas viagens ao interior. 

Fizemos um treinamento juntos, de guerrilha, e na oportunidade acabei tendo uma 

relação muito próxima do Virgílio como pessoa, como gente, como cidadão. Bastante 

diferenciada, em termos de origem, da que eu tinha com o Virgílio. Ele era uma pessoa 

muito íntegra, muito determinada e muito consciente do que buscava. Que sabia 

exatamente o que era a luta em que estávamos envolvidos, quais eram os nossos 

objetivos, as nossas bandeiras.  

Ele tinha muita consciência de tudo isso e tinha muita consciência também do 

que eram as nossas estratégias militares. Por isso ele era um comandante. Eu não sabia, 

não tinha informação precisa, porque naquela época as informações eram muito 

compartimentadas. Então, a gente não conhecia exatamente a história das pessoas, de 

onde vinham, etc. Mas, a gente percebia as condições que cada um acabava trazendo 

para dentro daquela vida que a gente mantinha ali clandestina. Dividindo entre nós, 

conhecimentos e... Enfim.  

Em setembro de 1969, quando começa um agravamento muito forte da 

repressão, eu tinha, então, 21 anos e vivíamos ali todo um procedimento de 

clandestinidade muito forte.  

No dia 29, pela manhã, eu tinha um encontro de rua - que a gente chamava de 

pontos - às 8h na Rua Pinheiros com o Francisco Gomes da Silva, o Davi - eu o 

conhecia como Davi - que era o irmão do Virgílio. Nesse encontro, ao chegar, eu 

percebi que tinha repressão.  
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Nem cheguei a atravessar a rua, mas, quando eu vi, tinha um grupo de policiais 

já me cercando. Eles tinham informação a respeito de mim em função de um detalhe: eu 

estava com o rosto machucado, de um acidente que eu tive uns dias antes. Com esse 

detalhe eles me localizaram atravessando a rua. Talvez, também, eu deva ter olhado 

demais para o Francisco, alguma coisa assim...  

Eu sei que na hora que eu vi o Careca (aliás, era o único policial que eu percebi) 

àquela hora da manha atravessando a rua e puxando uma arma em minha direção, eu 

tentei correr na calçada ainda. Só que, na hora que eu vi, alguém passou o pé e eu fui 

para o chão. Quando eu me dei conta, estava no chão amarrado e, logo em seguida, 

dentro de um “Fusca”, no chão de um “Fusca”, com os pés dos caras em cima de mim.  

Eu sei que eu vou desembarcar na operação Bandeirantes, imagino eu, ali pelas 

8h30, 9h. A operação Bandeirantes tinha uma técnica de receber que ficou muito forte 

na minha memória que era montar um corredor polonês: você descia do carro debaixo 

do corredor. Pelo menos, para mim, foi assim: debaixo de um corredor polonês que - e 

isso é um detalhe que eu acho superimportante, que eu gosto muito de contar - era 

composto não apenas pelos tiras e torturadores, mas, também, por soldados que serviam 

e que faziam policiamento.  

Naquele momento, a operação Bandeirantes embora fosse dentro de uma 

delegacia de polícia e estivesse composta por delegados e investigadores, tinha a 

segurança do Exército. Então, os “Recos” – que chamavam de “Recos” - faziam a 

segurança da operação Bandeirantes. Então, era gente que estava servindo ao Exército e 

que provavelmente existe hoje e não teria nenhuma dificuldade de fazer depoimentos 

porque não tinham comprometimento direto, embora assistissem aquilo, vissem aquilo!  

Eu me lembro de que na porta da sala do pau de arara, na sala de tortura, quando 

o Virgílio chegava – e, enfim, eu vou contar isso com mais detalhes - tinha um soldado 

que era um moleque com 18 anos, que é a idade de servir ao Exército. Tinha um 

soldado de arma na mão fazendo guarda. Imagino que existam registros sobre quem 

servia ao Exército naquele momento e dava guarda na operação Bandeirantes.  

Embora fosse - e é bom registrar: A operação Bandeirantes, na época, era uma 

instituição informal! Ela não existia formalmente! Eu não sei a partir de que momento, 

se é que, ela veio a existir ou se ela já veio a existir na forma de DOI-CODI: de uma 
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instituição já dentro do Exército. Quer dizer, na verdade, a operação Bandeirantes era 

uma ficção! Formalmente, que eu saiba! Um aspecto, acho que, superimportante de ser 

lembrado nessas investigações que se faz hoje, que se quer levar à luz: faziam uma 

operação clandestina! O Estado brasileiro partir para uma operação clandestina! Com 

apoio de empresários... Com um dinheiro que a gente não sabe de onde que vem esse 

dinheiro.  

Enfim, descendo ali por volta das 8h30, 9h, eu desço e sou levado para uma sala 

que, na minha memória, era uma sala só: a sala onde tinha o pau de arara. O Fon acha 

que eram duas salas na operação Bandeirantes que tinham paus de araras. E pau de 

arara, todos sabem, é um cano que pode ser apoiado em alguns lugares: no Dops era 

apoiado em cima de escrivaninhas, na operação Bandeirantes tinham cavaletes para 

apoiar o pau de arara. Então, é coisa muito simples.  

Eu fui levado para essa sala e fiquei sofrendo choques elétricos pendurado no 

pau de arara até o momento em que os torturadores se retiram pela porta aberta: bem de 

frente da sala em que eu estava pendurado eu vejo o movimento de chegada do Virgílio. 

Então, conhecia o Virgílio. Eu vejo o movimento: era ele esperneando e os caras 

batendo nele - que é o mesmo movimento de chegada de todo mundo ali, que é o 

corredor polonês. Só que com o Virgílio, ele, com uma disposição de resistência e de 

não submissão - diferente da minha, que era um moleque que na hora em que comecei a 

apanhar já me dobrei à sevícia. O Virgílio, não! O Virgílio tinha uma disposição de 

resistência muito forte! Ele devolvia os pontapés que recebia e espancava do mesmo 

jeito! Com o que ele conseguia: com a mão amarrada... Com a mão amarrada para trás, 

aliás, ele foi conduzido ali.  

Tinha um corredor com cerca de quatro, cinco metros até chegar a essa porta da 

sala em que eu estava pendurado. Eu via o corredor, então, eu vi o Virgílio chegar, eu o 

conhecia perfeitamente! Demorou algum tempo para atravessar esse corredor porque ele 

resistia, ele reagia, ele gritava - a palavra é essa mesmo – “Vocês estão matando um 

brasileiro! Um patriota!”. O tempo inteiro ele gritava isso: “Vocês estão matando um 

brasileiro! Um patriota!”.  

Ele atravessou esse corredor e foi jogado no canto da sala onde eu estava 

pendurado. Aí os tiras se retiraram por algum tempo, muito pouco tempo - 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      13 

 

provavelmente foram confabular o que fariam com a nova presa que eles tinham 

conquistado – e, quando voltaram, eles me tiraram da sala e o Virgílio ficou nessa sala e 

aí eu fui transferido para uma outra sala contígua onde estava o pau de arara... Onde 

estava a cadeira do dragão.  

Quando o Fon faz esse depoimento dele, eu estou imaginando que essas coisas 

se concatenem, na medida em que ele chegou duas horas antes de mim na operação 

Bandeirantes, eu cheguei duas horas depois e o Virgílio duas horas depois. Então, o 

procedimento foi o mesmo. Foi passando por um e por outro. É lógico que o Virgílio 

como era nosso comandante, tinha todo... Eles já sabiam quem eu era. Que eu era 

militante do GTA e sabiam que o Jonas era o comandante do GTA. Já chamavam o 

Jonas por Jonas. Então, eles já sabiam da importância do Jonas naquele processo.  

Aliás, eu acho muitas vezes que eu só não apanhei muito mais do que eu apanhei 

- eu saí dali sendo torturado e depois voltei para o pau de arara de novo - por conta do 

processo de quedas. E o Jonas nesse processo de quedas era a pessoa mais importante 

da história. Quer dizer, um processo de quedas é aquela história: você está apanhando e 

se não cair mais ninguém você vai continuar apanhando dias, ou, quem sabe, até morrer. 

Mas, se caem outras pessoas você acaba tendo um alívio nas suas... Porque eles são 

obrigados a parar para interrogar outras pessoas.  

Então, é meu caso concreto. Pau de arara é muito mais difícil que cadeira do 

dragão. É muito mais difícil. Suportar o pau de arara é uma coisa que a gente na hora 

que está sofrendo não sabe se vai suportar: a falta de fôlego, as dores que provoca... E, 

para mim, particularmente, a minha sensibilidade para a dor do pau de arara é muito 

mais no estiramento do músculo da perna do que de outras coisas. Estiramento que 

provoca... Você amarra seus braços em torno da perna, enfia um cano no meio e te 

levanta, te suspende e depois aplica o choque: os músculos, eles, se retesam. Só que eles 

não podem se retesar porque eles estão amarrados. Então, a dor que provoca é... Essa é a 

minha lembrança de dor maior.  

Talvez, isso também, cada um vai ter uma porque uns são mais pesados, outros 

são mais leves, sei lá, mais flexibilidade... A minha lembrança maior era isso. E a 

cadeira de dragão é um processo parecido porque você fica com a perna amarrada 

também. Fica sentado. Só que a diferença é que você não está pendurado, você está 
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sentado e com a perna e os braços amarrados. Então, o processo do choque elétrico é 

exatamente esse: ele provoca uma contração muscular e você não consegue fazer a 

contração. Então, eu saio e sou levado para frente, continuo suportando a tortura e eu 

também reajo com gritos e etc. Então, eu não consigo... Depois disso, eu não mais ouvi 

o Virgílio.  

Então, provavelmente... Aquilo ali era uma casa de horror. Era uma casa de 

gritos, e muitos gritos - só tinha gritos naquela casa para todo lado. Então, eu não 

conseguiria, não tenho memória. Talvez o Fon, mais maduro do que eu à época, tenha 

memória para isso. Memória é uma coisa complicada.  

O Fon era repórter. Conhecia os torturadores - todos ou vários deles. Eu não 

tenho memória para lembrar exatamente de quem era os gritos que eu ouvia. Aliás, é um 

outro detalhe que a Comissão da Verdade pode apurar, eu tenho dito isso a muitos 

repórteres que mexem com isso: os vizinhos da operação Bandeirantes acompanharam 

isso. Eu digo isso porque um deles, eu conheci posteriormente, é um jornalista que 

morava lá perto e que dizia que era isso: eles ouviam os gritos do que acontecia lá 

dentro. Então, talvez, reconstituir isso não seja tão difícil.  

Estavam presentes - o Fon tem muita precisão em nomear quem estava ali 

naquele momento - eu tenho algumas certezas: eu lembro que o comandante da 

operação Bandeirantes, o major Valdir Coelho estava presente naquele dia, naquela 

hora. É óbvio, na medida em que a operação prende um militante com a importância do 

Jonas, mesmo se ele não estivesse lá na hora, ele deve ter ido direto lá para recebê-lo. 

Então, estava presente e precisam ser nomeados, porque o Beltrão, os outros 

subordinados dele inclusive. Outro que eu tenho certeza, infelizmente morreu, pelo que 

parece, e não vai pagar pelo que devia, era o Albernaz. Capitão Albernaz: esse era, na 

minha opinião, dos torturadores ali presentes, o mais violento, o mais doente de todos 

eles. Aliás, a história desse Capitão posteriormente à repressão é uma história muito, de 

criminoso mesmo, de bandido. Então, mostra bem o que eram aqueles homens que 

estavam ali dedicados a tortura.  
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O SR. ANTONIO CARLOS FON – E acabou expulso do Exercito, se não me 

engano, e nem a família gosta de falar dele. A família não fala sobre ele. Evita. Os 

próprios familiares não...  

 

O SR. CELSO HORTA – Há seis meses o jornal “O Globo” fez duas páginas 

sobre a história do Albernaz. No meu modo de ver, ele tem uma importância grande na 

história da repressão do Brasil porque ele simboliza muita coisa. Além de ser um dos 

homens mais violentos. Todos nós, que estávamos à época presos, éramos unanimes, 

tínhamos unanimidade em achar isso. Ele andava no corredor... Não era só na sala de 

pau de arara que ele praticava torturas. Ele andava com um pedaço de cacete na mão, 

uma viga de madeira, não sei se vocês lembram. Ele encontrava você no corredor, em 

algum lugar, e metia o cacete na hora.  

Ele era o mau da história. Lá na operação Bandeirantes tinha a técnica também 

do bonzinho e do mauzinho. Ele era o exemplo do diabo! Tinha o bonzinho também que 

era o pastor capitão Roberto Pontuschka. Ele também estava lá. Era o bonzinho. Todos 

eles acompanharam, não só os nomes que o Fon citou como... Eu tenho a impressão que 

naquele dia - eu escrevo isso, inclusive, em um depoimento antigo meu - dada à 

importância das quedas que estavam ocorrendo, particularmente com a prisão do 

Virgílio, do Jonas, todos eles foram para lá.  

O que nós conseguimos pensar depois, tentando reconstituir, mais no calor dos 

acontecimentos, mais perto, quando a gente ainda tinha memória para lembrar dessa 

história, é que naquele dia estavam todos lá. Não tinha exceção. Porque quem não 

participava... Eu acho que era uma coisa meio assim, um dia chave. Aquilo era uma 

coisa informal, ainda não tinha equipes constituídas como mais tarde: equipe de 

interrogatório, equipe de busca, equipe de... Na minha lembrança, àquela época, não era 

assim ainda. Era um monte de torturador correndo atrás de nós. Depois eles vão 

organizar melhor isso.  

Então, a essência do depoimento que eu tenho a fazer na Comissão da Verdade é 

no sentido de dizer que o Virgílio foi assassinado barbaramente, vilmente, 

covardemente por equipes, por vários militares e civis. Eram policiais civis que estavam 

lá e que se revezavam, inclusive! Não só iam fazer apreensões e buscas, como também 
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entravam no pau de arara. Particularmente, os policiais civis. Foram eles que trouxeram 

boa parte dessa tecnologia de tortura para dentro. É dizer isso então: que eu acho que 

têm que ser responsabilizados...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celso, deixa eu fazer... 

Lógico que essa fase final é a fase mais sanguinária, a face mais exposta do regime e é 

onde nós vamos tentar chegar. Mas, você falou no início do seu depoimento que embora 

você tivesse vindo da universidade, você conviveu muito com o Virgílio fora. Depois eu 

queria que o Fon também retomasse. Mas, o Virgílio era uma pessoa tão importante na 

hierarquia como o Marighella, como o Toledo e outros companheiros.  

O Virgílio - não é a toa que o Domingos Galante está aqui hoje - começa lá no 

Sindicato dos Químicos, no movimento operário, na Nitroquímica, em São Miguel 

Paulista, no Partido, depois vai para Cuba, depois ele participa da operação militar do 

sequestro do embaixador americano e finalmente essa parte final que a gente está 

abordando hoje, da prisão e da morte dele.  

Eu queria, se você pudesse... Que aqui a gente tem usado essa... E até nós temos 

ainda alguns exemplares desse livro que foi feito pelo Sindicato e pelo Núcleo da 

Memória. Nós temos poucos exemplares do livrinho que resume a vida do Virgílio. Eu 

queria que você falasse um pouco desse ser humano, desse militante...  

Porque imagina a trajetória: um nordestino vai para a fábrica, cria toda uma 

estrutura de resistência no Sindicato pelo Partidão, pelo Partido Comunista, conta com o 

Partido, vai com o Marighella, vai para Cuba e forma esse enorme personagem da 

história do Brasil. Queria que você abordasse um pouco isso, por favor. Se é que você... 

Ou a gente passa pro Mané ou volta pro Fon... 

Porque a Comissão da Verdade, ela tem duas faces: talvez a Comissão Nacional 

tenha como atribuição essa visão do processo criminal – e nós estamos aqui tentando 

construir - mas a Comissão da Verdade Estadual tem muito mais a função de criar um 

movimento nacional de mobilização para retomada dessa questão. Faz 50 anos que o 

golpe está fazendo... Nessa semana nós fazemos 49 anos do golpe e essa história ainda 
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não foi contada, nem foi apurada e muito menos responsabilizada. Então, eu queria que 

você nos desse essa contribuição.  

 

O SR. CELSO HORTA – Eu posso, talvez, contar um pouco desse lado mais 

político do personagem Virgílio. Eu vou contar uma história que nós vivemos juntos e 

que mostra essa sensibilidade que o Virgílio tinha para as questões sociais.  

Fizemos um treinamento de guerrilha lá na região de Ribeirão Preto. Na região 

de Ribeirão Preto àquela época, a questão da cana e do corte da cana era uma questão 

muito premente. O Virgílio, todas as vezes que falamos disso e que estivemos em 

Ribeirão Preto, tinha essa questão presente: de acompanhar o movimento sindical que 

vivia as lutas contra a exploração da mão de obra na indústria da cana, e inclusive 

atuava nesse sentido.  

Quer dizer, quando chegava a hora de cortar cana e não tinha corte: “Vamos 

botar fogo em canavial!”. Botar fogo em canavial para aparecer o corte, para aparecer o 

emprego. O Virgílio fez esse tipo de ação e eu estava presente com ele. Ele tinha a 

tecnologia de como fazer isso com explosivos: a bolinha de pingue-pongue que a gente 

usava para fazer isso e jogava no canavial, ou seja, você já estava longe quando ela 

incendiava. Tinha toda uma questão química que envolvia isso aí.  

Então, o Virgílio sempre teve essa cabeça. Embora fosse o nosso comandante 

militar, ele sempre teve a cabeça para o social. Ele sempre foi um militante. Ele 

concebia a política e executava a política antes de mais nada. A guerrilha, a luta armada, 

era uma forma de fazer isso.  

O Virgílio, como ninguém que eu pude ver... Eu tive a oportunidade uma vez de 

ouvir o Marighella falando, muito rapidamente, mas, ele, eu vi com mais detalhe e 

acompanhei pessoalmente o Virgílio conversando com os camponeses no interior do 

Brasil.  

Eu fiz uma viagem com ele pra Goiás. De São Paulo até Goiás nós percorremos 

cerca de 10 ou 12 residências de companheiros militantes da ALN, camponeses, em que 

o Virgílio trabalhava a construção da nossa coluna guerrilheira que era o nosso eixo 

estratégico - que nós chamávamos na nossa concepção de guerrilha da época: a 
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construção de eixos que atravessariam a América Latina. Uma concepção que vem 

desde a OLAS, formulada por Marighella na OLAS junto com as guerrilhas da America 

Latina toda.  

Isso é uma coisa que eu acho que é superestratégica: a gente manter a memória 

disso, porque poucos conhecem essa história. Construir-se-iam eixos estratégicos que 

atravessariam a America Latina. Esses eixos estratégicos é que permitiriam a unificação 

das lutas na America Latina toda, as lutas de independência. A bandeira de construir um 

novo Vietnã na América Latina vinha a partir desse conceito. Não era o conceito de 

reservar um espaço do território e defender aquilo como... Algumas outras forças da 

época pensavam assim: ou seja, em forma de foco guerrilheiro, ou seja, em forma de 

foco de reservar espaços do território para fazer defesa.  

A ALN nasce com o conceito de construir eixos estratégicos e a guerrilha se 

locomover em cima desses eixos. Então, essa intervenção do Virgílio, essa construção 

que era também competência do Virgílio, era construir isso no interior do Brasil. Eu tive 

o privilegio de acompanhar essa construção do Virgílio com essas militâncias e o 

Virgílio tinha muito claro o papel que cada um tinha nas comunidades locais. O que 

cada ponto de apoio que a guerrilha teria na comunidade, como seria operado? Como 

isso ia funcionar? Ele fazia essa discussão com os companheiros.  

Então, a contribuição que eu posso dar é um pouco essa: o Virgílio como nosso 

comandante militar, como homem de extrema firmeza, de extrema competência, que 

não deixava ninguém ter dúvida na hora que era uma coisa superestratégica. Na hora de 

uma ação militar, ninguém pode ter dúvida. E o Virgílio era um comandante que nós 

tínhamos, no sentido de não deixar nenhuma dúvida a respeito de como é que as 

coisas...  

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu acho que é importante, quando você 

fala do discernimento político do Virgílio: o meu irmão fez parte do primeiro grupo de 

brasileiros que foi fazer o curso de guerrilha em Cuba juntamente com o Virgílio. E o 

meu irmão dizia o seguinte: - ele, o meu irmão, era bom em tática – “O Virgílio foi o 

melhor aluno em estratégia de toda a turma que estava lá”. Inclusive dos outros alunos 

latino americanos. O Virgílio era o que melhor dominava os conceitos de estratégia.  
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O SR. CELSO HORTA – Eu só gostaria de concluir... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celso, você não esteve 

em Cuba não? 

 

O SR. CELSO HORTA – Não estive. Só estive posteriormente, muito tempo 

depois. Eu só gostaria de acrescentar um depoimento, que eu acho que é uma 

responsabilização muito estratégica de ser feita pelas Comissões da Verdade, quanto à 

Justiça Militar: nós éramos entregues, então, à Justiça Militar, que na verdade não eram 

mais do que uma extensão das câmaras de tortura no Brasil.  

Então, fosse o juiz civil, que ocupava a cadeira na 2ª Auditoria Militar em São 

Paulo e que era quem tocava os nossos processos: o Nelson Guimarães ou os juízes 

militares que também sentavam ao lado dele - eram três juízes que sentavam ao lado 

dele - eram coniventes, sabiam da existência das torturas.  

Nós fizemos denúncias explícitas nos nossos depoimentos sobre a existência de 

tortura no Brasil e eles jamais tomaram qualquer iniciativa no sentido de apurar essas 

denúncias. Então, são muitos militares de alta patente que estão envolvidos nisso e que 

precisariam também ser responsabilizados.  

Nós, inclusive: Chiquinho, o Francisco Gomes da Silva – Manoel tava também, 

eu acho - Manoel, Fon, estávamos fazendo na Auditoria, a chamada panfletagem. Nós 

íamos sair do Tiradentes e íamos para uma audiência na Auditoria.  

A gente sabia que o “Bacuri”, Eduardo Leite, estava preso no Dops - sabíamos 

por que era informação de companheiros nossos, ele vem a ser morto algum tempo 

depois. Aí nós vamos para essa audiência na Auditoria e resolvemos: vamos escrever 

uns panfletos, manuscritos, para, tendo oportunidade, a gente distribuir para jornalistas, 

familiares, enfim, para quem fosse possível ser distribuído.  
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Botamos esses panfletos no bolso e fomos para a Auditoria e o Francisco, 

Chiquinho, foi também com panfleto no bolso de trás. Chegando à Auditoria, não tinha 

para quem distribuir o panfleto não é? Aquele circo todo que se formava na Auditoria...  

Mas, na hora de assinar o depoimento... Não era um depoimento, era uma 

audiência pública de instrução, não tinha depoimento nenhum. A gente se recusou a 

assinar e deram a palavra para a gente declarar porque se recusava. Reproduzimos o que 

estava no panfleto: “Recusamos-nos por causa disso.”. Denunciamos a tortura, as 

condições carcerárias em que vivíamos e a prisão do Eduardo Leite que estava sendo 

mantido no Dops preso e vivo até aquela altura ainda.  

Fizemos a nossa declaração, nos sentamos, mas o Francisco, na hora em que ee 

levantou, o soldado, que estava na escuta, viu o papel no bolso dele e tirou os papeis do 

bolso dele. Então, essa papelada, eu acho que existe até. Esses panfletos onde se fazia 

essa denúncia. E ficou registrado nos processos que nós nos recusamos a assinar. Esse é 

o aspecto que eu queria chamar a atenção: a responsabilidade da Justiça Militar. Não 

pode se esquecer disso aí. Nelson Guimarães que é o grande... Manoel pode falar um 

pouco... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Manoel Cyrillo, já 

começa! Pode começar! Boa tarde. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Pegando nesse ponto que o Celso estava 

falando, que eu também acho muito importante: o juiz auditor, o nome já diz, 

simplesmente orienta um colegiado de juízes militares.  Ele dá uma face jurídica, mais 

formal, mais legal - não no sentido da legalidade, mas no sentido jurídico, assim - a toda 

aquela encenação que estava ocorrendo ali.  

Então, a responsabilidade do Conselho Militar que estava ali é muito grande. 

Muito grande mesmo! E provavelmente isso não é crime conexo. Participar dessa 

bancada não é crime conexo. Então, eles não foram anistiados. Eles, como juízes, não 

foram anistiados. Eles escaparam da anistia e eles têm informação... Tem inúmeros, 

inúmeros, inúmeros processos - é só pegar o trabalho do grupo “Tortura Brasil Nunca 
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Mais” e levantar as denúncias que foram feitas. Estão lá! Hoje em dia está em um algum 

arquivo público qualquer constando dos nossos depoimentos na época da Justiça 

Militar.  

Então, eu só queria reforçar isso: eu acho que é um caminho belíssimo, uma 

trilha, uma avenida, que se abre. Porque eles não foram anistiados, não!  

Pode ser que aleguem que o tal Benoni Albernaz tenha sido anistiado. Pode ser 

que aleguem isso. Agora, se têm razão, ou não, é outro problema. Agora, o juiz que 

estava lá, no Conselho Militar, não foi anistiado. Agora, ele é conivente sim! Ele faz 

parte da gangue sim. E essa gangue, eu gostaria já de falar... Depois eu retomo com 

calma e falo com uma linha de tempo mais nítida.  

Me perdi...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Manoel, é bom que você 

esteja falando isso porque, depois de muita discussão com o governo federal, nós 

conseguimos reaver o prédio da Auditoria.  

Embora ele esteja completamente destruído, a gente tá tentando... Na verdade, a 

gente está fazendo uma triangulação: o prédio vai ser cedido à Comissão da Verdade, 

mas quem vai tocar o projeto é a Comissão da Verdade da OAB, inclusive do restauro 

do prédio, transformar aquilo nesses sítios da memória, coisa da repressão.  

Então, eu vou convidar vocês para o dia que a gente for assinar o ato em que o 

Governo Federal vai ceder o prédio à Comissão da Verdade. A gente queria fazer uma 

visita para o prédio para ver o que sobrou, o que não sobrou... 

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Eu tenho uma peça dele. Se você quiser, eu já 

faço a doação dela já. É uma peça que era da Auditoria. Em um dos depoimentos que 

nós fomos fazer lá, eu terminei roubando o carimbo - e roubando com todas as letras e 

com todo o orgulho - que eles legalizavam os livros que as famílias entregavam nos 

presídios para a gente.  
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E com ele... Eu tirei, tirei só a borrachinha... Estava algemado e me puseram 

algemado na frente da mesinha em que ficava o carimbo. Então, com as mãos aqui atrás, 

eu roubei. Separei a borrachinha da madeira do cabo e levamos para o presídio e a partir 

daí a gente tinha condições de legalizar todo livro que aparecia lá.  

Se, hoje em dia, entra celular, e, mais importante ainda, entra carregador de 

celular... Porque entrar celular é fácil: alguém esconde, leva, põe dentro disso, daquilo... 

Agora, o carregador é complicado! Mas, se hoje levam carregadores de celular para 

dentro das prisões, naquela época apareciam livros lá dentro, muito interessantes, 

importantes para a nossa formação, para a vida do coletivo dos presos, e todos eles estão 

legalizados.  

E está na minha casa esse carimbo que nós guardávamos dentro de um 

artesanato: um colar de couro que era um dos nossos trabalhos artesanais. E quando a 

gente precisava usar, de repente, a gente descosturava a borda dele, tirava o carimbo - 

era um carimbo redondo. Então, eu faço a doação para o acervo da casa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Quanto tempo 

você ficou preso, Mané? 

 

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Eu? Nove anos, 11 meses e 21 dias. Faltaram 

nove dias para 10 anos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo na Oban? 

Quanto tempo no... Você passou pelo Dops? Oban, Dops... Nove anos? Repete. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Nove anos... Faltaram nove dias para 10 anos. 

Então, nove anos, 11 meses e 21 dias. Do dia 30 de setembro de 1969 até o dia 21 de 

setembro de 1979. Por isso que eu fiquei assim. Mas, foi um período de grande 
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aprendizado, muita importância. Eu não me reconheceria hoje sem toda essa 

experiência. Talvez, excessivamente prolongada, dolorida, complicada, difícil para 

mim, para os meus familiares: meu pai, minha mãe, mas importantíssima para a minha 

formação enquanto gente. Muito interessante!  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou 

na Oban? 

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Eu fiquei 16 dias. E aí eu posso começar a 

minha história. É muito interessante porque todos os meus documentos de prisão - esses 

tais processos que eles abriam contra a gente e jogavam naquela Justiça Militar e tal... - 

registram que a data da minha prisão é no dia 16 de outubro de 1969. Todos eles! E eu, 

junto com a Ilda e os filhos dela, nós fomos presos no dia 30 de setembro. Nós 

estávamos juntos e fomos presos no dia 30 de setembro.  

E aí surge, então, a primeira grande curiosidade e eu acho que o primeiro filão a 

ser investigado pela Comissão da Verdade. Porque era público e notório que a operação 

Bandeirantes era clandestina. Beleza! É clandestina! Ótimo! Só que ela era constituída, 

ela era formada... Nos seus quadros, ela tinha elemento das Forças Armadas, - no plural: 

Exército, Marinha, Aeronáutica - tinha elementos da Polícia Federal, tinha elementos da 

Polícia Civil do estado de São Paulo no caso, fora elementos paramilitares: gente do 

CCC e organizações dessa laia toda.  

E a pergunta, que eu gostaria de ter a resposta, é a seguinte: aqueles militares 

que estavam lá dentro, aqueles funcionários públicos que estavam lá dentro, o que eles 

estavam fazendo lá, legalmente? Eles recebiam seus soldos, seus salários? Eles foram 

liberados de seus quartéis, de suas repartições? Quem assinava o ponto para eles? Quem 

justificava a ausência para eles?  

Eu acho que todo mundo tem que ser apurado. Todo mundo tem uma parcela de 

responsabilidade. Cada um que autorizou a saída ou que não viu que o fulano de tal 

tinha passado um ano e meio fora do quartel. Ele não percebeu? Às vezes acontece isso: 
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o cara não percebe, o major fica um ano e meio fora do quartel, ganhando soldo... Onde 

é que ele estava?  

Esse aspecto trabalhista... Sabe, o Al Capone a gente pegou pelo imposto de 

renda, não é? O aspecto trabalhista ou a contribuição que ele deu na Auditoria julgando 

alguém, A, B ou C, é onde a gente pode pegar um monte de gente que não foi anistiada. 

Não é verdade, companheiro? É um filão.  

Por exemplo, eu vou citar um cara que eu me lembro. Em todos os processos 

tem lá a constituição do Conselho Militar que julgou você. Mas, eu me lembro de que, 

no meu processo, tinha um cara que era da seleção brasileira de futebol. Aquele... Que 

era da... Começa com B... Eu não tenho memória, mas é só pegar: é o processo da 

captura do embaixador americano que eu participei com o Virgílio.  

Um dos juízes militares do Conselho era um cara da Escola de Educação Física 

do Exército que logo depois, ou naquele momento, já estava na seleção brasileira.  

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Bonnet? 

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Hein? Começava com B.  

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Bonnet? 

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Eu acho que é. Exatamente! 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Era o preparador físico do Palmeiras!  

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Preparador físico do Palmeiras, mas foi 

convocado... 
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O SR. – Fon, repete no microfone, por favor! 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Havia um capitão do Exército, chamado 

Bonnet, que era preparador físico do Palmeiras. Esse mundo do futebol estava todo... 

Pois o Wadih Helu era comprometido... Enfim, mas eu não quero interromper o 

depoimento.  

 

O SR. MANOEL CYRILLO – Mas era isso. E isso aí está registrado. É fácil 

de apurar. Da mesma forma que é fácil apurar o cara lá do quartel que autorizou o seu 

major Beltrão a se afastar por tanto tempo e tendo remuneração dupla! Porque ao 

mesmo tempo em que ele ganhava o soldo do Exército, - tripla, ou quádrupla! - ele se 

apropriava de coisas que ele encontrava pela rua.  

Apropriaram-se, por exemplo, de um carro meu. Era um “Volkswagen” meu e 

tal e sei lá onde ele foi parar. E está no processo: eu disse que tinha um carro que sumiu! 

Cadê meu carro? Não é verdade? Então, ele ganhava o soldo como militar, ou como 

agente da Polícia Federal, ou como delegado de polícia e tal, tal, tal, pegava o botim das 

vítimas e ainda ganhava grana de FIESP, de tudo mais...  

O tal do juiz Nicolau, que arrecadava dinheiro para pagar aquele bando todo de 

gente lá da tal operação Bandeirantes, clandestina e tal, tal, tal, por que é que ele virou 

Juiz? Aliás, um emérito Juiz, um cara expoente. Por que é que ele virou Juiz? Porque 

ele era juiz classista do Trabalho. Eu acho que nem Direito ele fez! Ele era juiz classista 

e foi galgando postos como retribuição a essa grana que ele levantava para pagar os 

funcionários públicos. Mas ele dava esse pagamento por fora. Em retribuição, virou 

Juiz.  

E na hora em que ele assumiu a cadeira de Juiz, deu no que deu: pegou só 170 

milhões! Naquela época os valores eram mais modestos: 170 milhões! Mas, vamos 

retomar.  

Eu fui preso no dia 19, dia 30 de setembro de 1969 com a Ilda. Nós estávamos 

em uma residência no litoral norte de São Paulo porque nós estávamos aguardando lá 
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que a organização nos providenciasse documentos falsos, passaporte fundamentalmente, 

para que viajássemos para o exterior. Eu estava lá por minhas razões e tal, mas eu quero 

destacar aqui, pelo teor do nosso encontro: “O que é que a Ilda estava fazendo lá?”.  

A Ilda era uma senhora casada com o Virgílio e esse era o crime dela. Ela 

precisava sair do interior, ela não tinha a menor condição de ficar nesse país, 

particularmente com os meninos pequenos, os seus filhos pequenos. A gente vê ali o 

carequinha, o marmanjo, naquela época ele era menininho, pequenininho. A irmã dele 

era neném de berço. Ela tinha meses, poucos meses de vida. E eram três meninos e o 

bebezinho, a Isabel.  

Mas ela estava ali porque ela tinha que se afastar, ela tinha que ter a segurança. 

Ela tinha que garantir a integridade dela e da família dela. E qual o crime? Ser esposa do 

Virgílio. Bem, aí nós fomos presos ali nessa manhã do dia 30. O dia estava chegando, 

amanhecendo, não sei que horas eram porque eu estava dormindo no alto de um beliche, 

e de repente eu me vejo jogado no chão.  

Eu acordo e tem um cidadão com o pé no meu peito e um fuzil apontado para a 

minha cara. Então, diante desse despertar, eu não me lembro bem que horas eram não. 

Mas era bem cedo. Eu me lembro que na véspera estava tendo uma das eliminatórias de 

um festival de música e se não me engano era “Sabiá” que tinha se apresentado na 

véspera, naquele festival. Isso eu me lembro bem.  

A residência em que nós estávamos era de alguém que gostava muito de teatro. 

Então eu fiquei lendo! Tinha muitos textos de teatro, muitas publicações, muitos livros, 

e eu fiquei lendo um que eu achei lá, bacana e tal. Aí fui dormir, mais tarde, e fui 

acordado dessa forma.  

A gente foi jogado na varanda da casa, na frente da casa. Não me lembro mais 

direito como era a coisa, mas eu me lembro que os nossos espancamentos já começaram 

ali, na presença das crianças. E a gente já foi muito espancado ali, naquela cena, com a 

família. Ninguém sabia, ou eu, ou sei lá, quem era aquela senhora, que meninos eram 

aqueles. Meninos de 4, 6 anos e uma menininha de 2, 3 meses. E um, um pouquinho 

maior, já com uns dois anos, se não me engano. Era mais ou menos isso, não é, a idade 

do pessoal lá? Mas nada disso impediu o espancamento geral ali da família do Virgílio. 

É esse aspecto que eu quero levantar: a família do Virgílio.  
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Então, quando a gente o vê chegando preso. Pelo relato dos companheiros, do 

Fon, do Celso: ele chegando e ele tem aquela resistência, é porque ele tinha a 

informação, ele sabia contra quem... A índole dos nossos inimigos. E eram inimigos 

mesmo! Aquela turma tomou de assalto o Estado brasileiro! Tomou de assalto as Forças 

Armadas Brasileiras.  

Para eles se instalarem, muita gente foi presa! Muita gente das Forças Armadas. 

Muita gente foi preterida na sua carreira militar. Muita gente foi expulsa. Quer dizer, 

eles não eram os comandantes do Exército como às vezes, tantos anos depois, a gente 

pode imaginar. Não eram não! Eles ocuparam! Eles deram... O golpe se estendeu por 

todas as instituições e todas as instituições foram tomadas de assalto, inclusive as 

Forças Armadas.  

É por isso que não tem o menor sentido haver qualquer tipo de resistência militar 

- e eu garanto que não há! - a que se apure tudo isso, a que se puna tudo isso, se reveja 

tudo isso, se reveja essa tal de anistia. Porque é que foi todo mundo anistiado? Vamos 

pensar? Vamos ver o texto da anistia? O que é que fala lá? Fala que torturador foi 

anistiado? 

Como é que um torturador, alguém que tomou de assalto o governo desse país, 

alguém que tomou de assalto o Estado brasileiro, pode anistiar seu cúmplice? Que 

história é essa? Como é que ele pode fazer isso? Assim é fácil! É só dar uma caneta para 

o Escadinha que ele anistia o Beira-Mar. E tá tudo legal e papo firme e vamos lá! Foi o 

que aconteceu nesse país! 

A tal da anistia, aquela que foi votada por um Congresso castrado, foi votada por 

um Congresso, mas um Congresso castrado porque eles também ocuparam o 

Parlamento! Foram várias e várias safras e gerações de deputados, de membros em 

todas as instâncias do Legislativo, em nível municipal, estadual, federal. Vários 

membros foram cassados, assassinados. Então, aquele Parlamento que votou essa tal de 

Lei da Anistia - feita pelo Beira-Mar - não tem o menor significado. Assim como não 

tem o menor significado a Justiça reconhecer que eles foram anistiados. Não vejo o 

menor sentido isso. Agora, se alguém tem dúvida, vamos ler o texto, porque no texto 

não fala nada.  
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O texto fala que seriam anistiados aqueles que cometeram crimes políticos ou 

conexos. O que é um crime conexo? Eu cometi, para a ditadura, um crime político. Eu 

peguei um grupo de companheiros, tomamos de assalto o carro do embaixador 

americano no Brasil - comandados pelo Jonas, comandados pelo Virgílio Gomes da 

Silva - e sequestramos aquele embaixador amigo. Amicíssimo! Os Estados Unidos, o 

governo americano, agora está liberando documentos, a gente está vendo filmes e tudo 

mais, mostrando o quanto amigos eles eram.  

Pois bem, nós capturamos então aquele embaixador desse país amigo, e 

trocamos os nossos prisioneiros por outros prisioneiros, nossos companheiros. Foi isso 

que aconteceu. Para fazer essa ação, a gente cometeu, mais uma vez, entre aspas: 

“crimes conexos”. Nós usamos carros que nós tínhamos, entre aspas: “roubado”, nós 

usamos armas que nós tínhamos, entre aspas: “roubado”. Por isso que o Virgílio 

falava... - “Cadê a metralhadora?” - “Tá na 15 de Novembro!”.  

A 15 de Novembro é um centro bancário. E naquela época o centro bancário 

tinha que ter segurança máxima porque era ali que a gente ia buscar os fundos da 

revolução. Não tinha esse negócio de “ouro de Moscou”. O “ouro de Moscou” estava 

também lá na 15 de Novembro. A gente ia buscar nos bancos e tal, como qualquer 

cidadão. E também as armas.  

Então, isso é crime conexo. Ou de qualquer outra natureza. Por exemplo, se você 

tem um amigo, um companheiro, que está sendo perseguido pela polícia ditatorial e 

você abriga esse companheiro, ou o transporta até uma fronteira segura... Enfim, você 

cria condições para ele escapar do arbítrio, você também está cometendo um crime 

terrível contra a ditadura! A ditadura é muito sensível, muito preocupada, muito 

medrosa. Por exemplo, o Caetano Veloso, um artista, é um perigo para uma ditadura! 

“Prende esse homem!”. “Manda para Londres!”. 

A ditadura é muito sensível. Ela começou com a “Marcha da Família com Deus  

pela Liberdade” e cheio de padre pedindo o golpe... “o golpe!”, “o golpe!”. Tudo 

insuflado pelo país amigo lá do norte e tal. No momento seguinte eles já estão 

prendendo e matando padre. Por quê? Porque eles são muito sensíveis. Tudo preocupa, 

tudo amedronta quem assalta o poder de um Estado, de um país, de uma nação. Mas eu 

acho que eu estou divagando muito. Vou retomar a coisa.  
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Então, fui preso no dia 19 de setembro e quando eu cheguei lá... Ô, dia 30 de 

setembro, desculpe! Quando eu cheguei lá, passei pelo tal do corredor polonês, fiz tudo 

aquilo. E quando eu estou no pau de arara vendo o mundo de cabeça para baixo, a coisa 

que mais me impressionava, é que estava tudo sujo de sangue – eu acho que não só 

sangue, eu acho que tinha mais coisa. Devia ter massa encefálica, devia ter 

excrementos, devia ter, sei lá, de tudo naquela sala. E eles falando que aquilo era 

“sangue de um brasileiro”, “mataram um brasileiro”, não sei o quê e tal. Em um 

momento posterior, eles me diziam – é que eles tinham muita ironia. Era um pessoal 

muito irônico, tinham muito bom humor – que era um brasileiro e alguém brincava: 

“mas tinha um toquezinho vermelho” e isso me marcou. Isso me marcou! Que era “um 

brasileiro, mas tinha um toquezinho vermelho”.  

Pois bem, 30 e tantos anos depois e se acha, em uma pasta, jogada no meio de 

outra pasta que não tinha nada a ver com aquele assunto, o atestado de óbito desse 

desaparecido. O governo ditatorial do Estado de São Paulo recolheu um corpo, que foi 

encontrado em um matagal, levou para um instituto adequado, que não sei qual foi, fez a 

perícia, fez os exames datiloscópicos e tal, concluiu que era do Virgílio Gomes da Silva 

e se calou! E se calou! 

Mas, o que eu queria constatar era o seguinte: como esse cadáver estava vestido? 

Ele tinha uma camiseta amarela, - está escrito no atestado de óbito, no laudo: uma 

camiseta amarela, um calção verde e meias vermelhas. Meias vermelhas!  

Então, eu fui preso no dia 30 de setembro, eu não posso testemunhar sobre a 

morte dele. Mas, por exemplo, sobre isso eu testemunho: que foi morto um brasileiro! 

Aqui foi morto um brasileiro, mas que não era tão brasileiro assim, não: tinha “um 

toquezinho vermelho”! Isso eu me lembro como se fosse hoje!  

E, 40 anos depois, o jornalista Mário Magalhães termina achando, no Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, esse atestado, esse laudo da Polícia Técnica... Sei lá 

quem é que dá isso: se é a Polícia Técnica, se é o Instituto de Criminalística, sei lá! Não 

entendo, graças a deus, essa burocracia toda do Estado. Mas, tá lá! Tá lá que ele morreu: 

“um brasileiro com um toquezinho vermelho”. Da mesma forma como tinham me 

cantado a bola os torturadores que estavam me torturando naquele momento. Que são os 

mesmos: Albernaz, Maurício...  
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Eu também concordo com o Celso: acho que naquela época da operação 

Bandeirantes não tinha essa estruturalização maior. Ela era muito informal mesmo. 

Apesar de todo mundo que estava lá dentro tinha abonadas as suas faltas no quartel de 

origem, mas ela era muito informal mesmo. Todo mundo fazia tudo e todos gostavam 

muito de torturar. E quem não participava na sessão direta, às vezes, ia visitar.  

Por exemplo, entre o dia 30, que eu cheguei lá na operação Bandeirantes, e no 

dia 16 quando eu saí, um pouco antes, nós fomos visitados pelo Comandante Geral do 

2º Exército. Dentro da sala de tortura. Ele apareceu para nos visitar. Eu não sei se vocês 

se recordam, mas eu estava na hora. Eu era uma presa a ser mostrada a ele. Uma presa 

acabada, destruída, esquálida, mas ele foi lá me visitar.  

Não levou a clássica maçã. Merecia levar uma bordoada, isso sim. Ele foi lá. 

Gal. Canabarro. Trabalhava aqui do lado. Ele era Comandante do 2º Exército. A sede 

era aqui e ele esteve lá. Ele é outro que poderia, graças a deus ele já passou, não se 

encontra mais no meio da gente, está devidamente dentro de um caldeirão ardendo em 

algum lugar por aí. E como dizia Ulisses Guimarães, minhas condolências para a 

família. A família não tem nada a ver com isso.  

Então, isso aí eu me lembro muito bem eles falando isso do Virgílio, e eu acho 

que esse levantamento das coisas que estão em volta, dos pequenos detalhes que estão 

em volta é fundamental. Eu acho que esse é um caminho, é um filão, é uma coisa 

fantástica. Como, por exemplo, esse que já está anunciado em termos nacionais e tal que 

é indo levantar o financiamento para atuação desses órgãos e tudo mais. E a 

responsabilidade dos juízes auditores. Isso para mim... Do Tribunal Militar.  

Voltando ao Virgílio, eu também tive uma experiência bastante grande de 

militância ao lado dele e também posso dar um testemunho mais positivo possível da 

figura dele, da personalidade dele. E eu acho que é importante também a gente levantar 

isso, por exemplo. Muito importante! Porque pode ajudar, pelo menos, de alguma forma 

colaborar com a família dele hoje.  

Por exemplo, a família ainda está às voltas tentando processar um irresponsável 

de um diretor de cinema que fez um filme sobre ele que coloca uma personagem ali que 

é uma aberração. Estou falando do filme do Sr. Barreto, chamado “O que é isso, 

companheiro?”. Eles remuneraram o Gabeira para usar esse título, mas eles não 
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seguiram o livro clássico do Gabeira para fazer o roteiro do filme. O roteiro do filme 

não tem nada a ver com o que o Gabeira escreveu. É absolutamente diferente e é uma 

ficção. E uma ficção pavorosa.  

Em termos de cinema, ele usa de artifícios, de lugares comuns no cinema da 

mais baixa categoria. E um desses artifícios, uma dessas baixarias cinematográficas que 

eles fazem, é exatamente compor a personalidade dessa personagem que eles chamam 

de Jonas, comandante Jonas, que é a de um maluco. De um cara fora de si, uma 

aberração humana, um brutamontes que não tem nada a ver com o companheiro que 

militou ao meu lado, e ao lado de tantos outros companheiros e em tantas frentes de 

militância, na política sindical e tal.  

Não tem nada a ver com a personalidade daquele homem: uma pessoa 

extremamente amigável, extremamente bondosa. Firme, firmíssimo! Agora, o que tem a 

ver firmeza no comando de um grupo político-militar com maucaratismo, com 

brutalidade, com falta de educação? O cara é mal educado! É uma aberração humana 

que está ali!  

Então, eu acho que esse testemunho é muito importante e é tarefa da Comissão 

da Verdade em todos os níveis, seja do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, seja 

federal, ou seja, qualquer outra que se forme e que tente apurar as coisas, ajudar a 

família nesse processo contra esse diretor. É importantíssimo! Ele tem que ser 

responsabilizado!  

Um parêntese meu, só para falar o que eu acho dele: eu passei 10 anos preso, já 

disse isso aqui, para defender a liberdade de criação desse país entre outras coisas. A 

liberdade de criação! Então, ele tem todo o direito no mundo, não só ele, qualquer 

cidadão brasileiro ou não, tem todo o direito de vir ao nosso país fazer o filme que bem 

lhe entender, que ele quiser, ele que faça o filme dele, agora ele tem que fazer primeiro 

um filme honesto.  

Ele não pode fazer um filme ficcional – até pode – não pode fazer um filme 

ficcional dizendo que é um filme, dizendo não, botando elementos do filme, até o nome 

e tudo mais, todo o sumário do filme, todo o roteiro do filme de um fato real, histórico 

que aconteceu e fazer uma ficção. Ele não tem muito esse direito. Pode fazer, mas vai 

ser considerado um mau cineasta. Péssimo cineasta!  
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É igual aquele que fazia o filme dos valorosos mocinhos ocupando o oeste e 

assassinavam os medonhos e pavorosos índios. Lembra daqueles filmes? Os comanches 

vinham assim e sacanamente por trás, assassinavam o pobre do desbravador do oeste. É 

a mesma coisa. É um péssimo cineasta! Isso ele tem que assumir: ele é um péssimo 

cineasta! Tem todo direito do mundo e tal. Agora, é um péssimo cineasta e mais: tem 

que responder civilmente pelo que ele fez. A sua obra cria problema, por exemplo, para 

a família.  

Cria problema para a família. Aquele monstro que estava ali não era o tal do 

Virgílio não. Não era o Jonas. E ainda tem instâncias judiciais brasileiras discutindo se 

era ou não era. E a coisa está pendendo, pela demora de anos e anos e anos dentro de 

uma gaveta qualquer, para o lado do cineasta que fez esse papel ridículo. E a gente 

precisa prestigiar a família. Então, apura-se, levanta-se e ainda ajuda a família, porque a 

gente tem que ganhar esse processo. Esse processo é de todos nós. Não é deles, não.  

Formalmente eles é que tem que dar o nome lá. Mas é de todos nós. É do 

interesse geral. Do interesse da nação brasileira mesmo que tanta gente nesse país hoje, 

por uma série de razões, possa não ter consciência disso. Aí já é um outro problema que 

gradativamente a gente chega lá. Então, esse aspecto desse filme eu acho muito 

importante, porque essa imagem do Jonas, me perdoem os cariocas, mas a figura de um 

nordestino perturbou muito a pequena burguesia carioca, perturbou muito. Chocou.  

E eles não entendiam. Gente, às vezes, filho de um figurão, um político de 

expressão, enfim, gente da Corte, porque infelizmente ainda existe esse tipo de 

ideologia no Rio de Janeiro. Ainda existe, e em 1969 existia ainda mais, que um 

nordestino não podia estar ali naquele comando. E se estivesse, devia ter alguma coisa 

errada, devia ser um crápula. Com certeza era um crápula. Como é que um nordestino 

pode fazer isso? 

Tem gente que até hoje não aceita um nordestino porque tem nove dedos, por 

exemplo, ou um operário. Operário, nordestino... Posso falar uma coisa aqui? Ignorante. 

A coisa que vem na sequência é assim : nordestino, operário e ignorante. Foda-se! Está 

na cara. Baixinho, atarracado... Eu sou baiano, viu pessoal? Não se preocupem.  

Aliás, é outro crime da ditadura: antes de 1964 eu havia nascido na região leste 

brasileira. E a ditadura destruiu isso. Nós somos um dos únicos países no mundo que 
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não tem leste. Nós temos sul, temos oeste, temos nordeste e não tem leste. A ditadura 

acabou com ela. Eu sou baiano e sou nordestino hoje em dia. Nasci na região leste, mas 

hoje eu sou nordestino, graças à herança maldita da ditadura. Tem coisas que marcam 

até hoje.  

Bem, então o Virgílio era isso. Imaginem um nordestino comandando uma ação. 

Tem gente que até hoje discute quem comandou a ação. Porque o Jonas, só podia ser 

nordestino, só podia ser comandante militar. Ele era milico. Grosso, rude, o comandante 

político era outro, com certeza, eu garanto que era outro.  

Só que quem pensa assim se esquece que toda a concepção de várias e várias e 

várias, inclusive a nossa organização, ela não previa o comando militar desgarrado e 

separado do comando político. O Virgílio Gomes da Silva era o comandante político-

militar da ação. E assim ele agiu. E assim ele comandou, graças a deus. Tem gente, por 

exemplo, que fala que a ação era muito simples: “O sequestro? Uma ação banal, 

simples. Eu teria feito! Ótimo”. Só que de repente o embaixador em vez de sair com o 

um “band-aid” na cabeça, poderia ter saído com o crânio trepanado por uma bala de 

“45”. Ele reagiu. Passa fogo no cara.  

Bem, e tudo isso, eu estou falando esses aspectos, eu não estou falando de mim, 

não. Estou falando de quem me comandava naquele momento e da importância desse 

comando político militar daquela ação e da figura do Jonas, o papel do homem na 

história. O papel do homem na história é muito decisivo. Se fosse outro homem com 

outra personalidade, as coisas seriam um pouco diferentes. Fundamentalmente teriam 

seguido o mesmo rumo, mas um pouco diferentes. É natural! A vida é assim mesmo. A 

história é assim, graças a deus. Porque aí a gente vai tendo os acasos, as sortes da 

história.  

E a gente teve muita sorte de contar com um comandante como o Jonas, um 

comandante do GTA. Porque era um cara brilhante, humano, com uma formação 

técnica para a guerra, fantástica, com qualidades excepcionais, qualidades até de 

personalidade, de trajetória de vida. Por exemplo, quando ele fez pugilismo na 

Nitroquímica e no Sindicato, isso ajudou. Tudo ajuda. Tudo soma. Tudo compõe uma 

personalidade e tal. E a gente teve muita sorte em contar com ele. Com aquele jeitão 

todo dele e com aquela figura brilhante, maravilhosa.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      34 

 

Em linhas gerais é isso. Em princípio é isso e frisa bem: eu dou também o meu 

testemunho que o capitão Mauricio, o Albernaz, o major Beltrão me contaram, debaixo 

de porrada, com mil ironias e gozação me contaram que na véspera eles tinham matado 

um brasileiro, mas que não era tão brasileiro assim: era meio vermelho, tinha uma 

pontinha vermelha. É muito importante isso porque era assim que estava vestido aquele 

cadáver que foi encontrado.  

E aí eu reforço uma outra figura jurídica da ditadura que também merece ser 

investigada: a figura dos promotores. Que promotor era esse que recebeu um processo e 

não levantou? Cadê as coisas datiloscópicas desse cidadão que está aqui? Esse tal de 

Virgílio... Cadê ele? Faz uma pesquisa, liga lá para o Instituto de Criminalística do 

Estado e tenta levantar a figura datiloscópica desse cidadão aqui. “Eu estou com um 

processo aqui na mão e preciso tomar uma providência”. Nem todo juiz fica dois anos 

com um processo parado e manda engavetar. Nem todo juiz, nem todo promotor, nem 

todo procurador, nem todo mundo faz isso.  

Mas o procurador do caso, por exemplo, que caiu nas mãos para avaliar o caso 

do Virgílio fez isso. Ele não fez essa providência simples. Se ele tivesse feito isso, o 

Virgílio não seria um desaparecido até hoje, 50 anos depois. Porque naquele momento o 

governo ditatorial do Estado de São Paulo, através de suas instituições, já tinha 

reconhecido, sim, que ele estava morto. Então, esse homem tem culpa no cartório, culpa 

muito grande, inclusive constitucional.  

Ele é um péssimo procurador! Só uma ditadura mesmo para se satisfazer com 

uma figura como aquela. Não é verdade? Pense bem: que irresponsabilidade ele pegar 

um processo na mão vindo de um órgão do Estado, a Polícia Política, e não pedir a ficha 

datiloscópica sobre aquele cara que está ali. Acusações terríveis contra o cara e ele foi 

condenado à revelia. Por quê? Porque esse prezado procurador não pediu a ficha. Muito 

bom! Um excelente funcionário... Da ditadura! Um excelente capacho da ditadura!  

Agora, hoje em dia, ele não pode conviver na sociedade com a gente. Ele tem 

que ser responsabilizado. Seja vivo ou morto, porque é um problema funcional. O chefe 

dele tem. E se o chefe já morreu, ótimo. A instituição dele tem. Porque o Estado é 

assim. O Estado é todo compartimentado para a gente condenar um PM porque matou 

covardemente um menino aqui na periferia, sem dizer que a Polícia Militar é assassina.  
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A Polícia Militar não é assassina! Da mesma forma que o Exército também é e a 

Procuradoria da Justiça Militar brasileira também não é. Mas aquele era! E se aquele 

foi, o chefe dele também foi e a instituição tem que ser responsabilizada. A instituição 

tem que responder por isso, sim. Ela não foi anistiada! Isso não é crime conexo.  

O juiz a gente já abordou. O Celso levantou. O juiz e inclusive os militares. 

Porque o juiz auditor, o civil, estava ali brincando para desorientar os milicos. Pela lei 

ele devia orientar, dar uma fisionomia, uma roupagem jurídica ao que pensa aquela 

cabeça de militar que estava ali, mas ele desorientava. Ele era um pau mandado dos 

interesses dele. Não vou dizer da ditadura, era dele. Porque ele era parte integrante de 

toda aquela encenação. O que a gente estava fazendo em um Tribunal Militar? Que 

diabos? Por quê? Não sei. É uma boa pergunta para alguém responder. Não sei.  

Bem, então é isso em princípio. Me desculpe. Me perdoe. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir cinco 

minutos de intervalo para a gente dar uma respirada.  

Mané, você vê que ironia: o filho do cineasta resolveu limpar a imagem da 

família fazendo um filme sobre a biografia de um outro brasileiro. E acabou com a 

biografia do brasileiro aquele filme. A família realmente não tem vocação para fazer 

filme. O pai fez um filme péssimo e o filho tentou pelo menos contar a história da mãe 

do personagem, acabou com a biografia do personagem. O personagem tinha a maior 

vergonha daquele filme. Cinco minutos de intervalo.  

 

 

*     *     * 

A Sessão é suspensa por cinco minutos.  

*     *     * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar, pessoal. 

Vamos recompor a mesa. Dona Ilda, vamos lá? Virgilinho, vamos recompor a mesa. 

Isabel, você quer vir para a mesa? Não? Tudo bem. Vamos lá.  

Está aqui a Isabel, aquela menina filha da Dona Ilda e do Virgílio que era um 

bebê à época, conforme o Celso Horta e o Mané Cyrillo falaram. Vamos retomar. Com 

a palavra, Antonio Carlos Fon.  

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu queria acrescentar algumas 

informações, mas antes eu queria cumprimentar a Comissão Rubens Paiva por ter 

reunido testemunhos do assassinato do Virgílio. Por incrível que pareça, apesar do 

companheirismo, apesar da amizade, apesar do querer bem, é a primeira vez que eu, o 

Celso e o Mané falamos sobre isso 40 e tantos anos depois. E é importante essa troca de 

informações. Esse estar juntos e contar cada um o seu... E é por isso que eu pedi para 

acrescentar algo.  

O Mané e o Celso levantaram aqui questões que eu acho extremamente 

importantes para a história desse país. É preciso que se diga, por exemplo, quando o 

Mané fala da justiça, quando o Celso fala da justiça é preciso que se diga o seguinte: a 

operação Bandeirantes foi criada por um jurista que hoje é incensado como um dos 

maiores juristas brasileiros e é nome de um fórum aqui em São Paulo. E é inaceitável 

que o estado de São Paulo continue homenageando o Sr. Eli Lopes Meirelles, que é 

responsável pela criação desses centros de torturas. A Justiça, o mundo jurídico 

brasileiro é diretamente responsável por todos os descalabros cometidos pelos militares 

nos porões da tortura.  

Por quê? Porque foi com base em uma interpretação jurídica transpondo a 

questão do estado de necessidade e das relações pessoais - o estado de necessidade é 

aquela tese jurídica segundo a qual, em situação para preservar a própria vida, a pessoa 

pode ter direito a cometer alguns crimes. Os nazistas transpuseram isso para as gerações 

entre Estados, dizendo que para garantir a sobrevivência nazista era permitido cometer 

crimes invadindo outros países.  
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A inovação que os juristas brasileiros fizeram foi transferir essa tese nazista da 

relação entre Estados para a relação entre o Estado e a sociedade, o Estado e o seu povo, 

o Estado e a nação, passando a dizer que eles tinham o direito de torturar, de matar, para 

garantir a sobrevivência daquele Estado que eles tinham ocupado pelas armas.  

Essa é uma questão e isso vai chegar também quando se desce toda a escala de 

comando nas auditorias militares. Quero dizer o seguinte: em 1979 eu fui processado 

pela Lei de Segurança Nacional a pedido do ministro do Exército e entre os 

componentes do Conselho de Sentença estava o capitão Roberto Pontuschka que havia 

me torturado 10 anos antes. Então, a Justiça brasileira seja na sua área militar, seja na 

sua área civil é diretamente responsável pelas torturas. Nós não podemos apagar essa 

mancha da história jurídica brasileira.  

Da mesma forma, quando o Mané lembra do Bonnet, aquele preparador físico do 

Palmeiras que saía... Eu trabalhava no Jornal da Tarde na época e os colegas de esporte 

ficavam assustados porque ninguém tinha coragem de entrevistar o Bonnet, porque se 

publicasse algo que ele não gostasse sobre o trabalho dele no Palmeiras, podia ir para o 

DOI-CODI. Porque o Bonnet saía do Palmeiras e ia torturar gente no DOI-CODI.  

E não era o único representante desse mundo esportivo envolvido nesse tipo de 

crime. O juiz Dulcídio Wanderley Boschilia também torturou gente e depois passou a 

ser analista de informações do DOI-CODI. Da mesma forma como o Sr. Wadih Helu – 

nem vamos falar do Marin que está sendo processado agora - presidente do Corinthians 

na época, segundo informações que corriam no meio da polícia nos anos 70, era sócio, 

era um dos donos da Fazenda 31 de Março e teria dado parcela, um pedaço da Fazenda 

31 de Março ao Sr. Roberto Rivelino como pagamento, como parte do pagamento de 

uma renovação de contrato do Rivelino com o Corinthians.  

Eu acho que é preciso aprofundar toda a participação de setores da sociedade na 

coisa. Se os empresários tiveram participação, e tiveram, é preciso que se diga que o 

mundo jurídico teve, que o mundo esportivo teve, que o mundo artístico teve. Eu acho 

que o fato de colocar pessoas que tem fragmentos de informações, colocar junto pessoas 

que tem fragmentos de informações é importante para isso. Para que esses fragmentos 

sejam usados para montar um quebra-cabeça que revele o que foi de fato aquele período 

no Brasil. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Quem 

continua? A família começa ou vocês querem falar no fim? Então vai. Virgilinho.  

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Bom dia a todos. Meu nome 

é Virgílio Gomes da Silva Filho. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade e 

também... Desculpem-me... Fazer uma homenagem nessa mesa.  

Nós somos privilegiados em contar com o depoimento de pessoas que fizeram 

parte da história do Brasil. Foram pessoas que abdicaram da sua juventude, abriram mão 

dos seus sonhos para levantar a sua voz contra a injustiça, contra aqueles que 

acreditavam que pela força podiam subjugar, podiam dominar, podiam calar o direito de 

ser livres. O direito de ser felizes.  

Então, acho que meu pai, ele teve a sorte também de contar com pessoas como 

eles. E graças a todo esse trabalho aí, hoje existe a Comissão da Verdade, um processo 

todo de resgate, de memória, porque não tem mais sentido o país continuar escutando 

que em 1964 houve uma revolução. Não é possível que se admita que alguém fale uma 

atrocidade dessas. As revoluções são feitas pelos povos, e não por um Exército que 

usurpa um poder.  

Então, reconstituir a memória, reconstituir os fatos tem a missão e o papel de 

tornar a história do nosso país mais verdadeira, mais real. Com a missão de que novas 

gerações não esqueçam o que aconteceu, não permitam que volte a acontecer.  

Reconstituir tudo isso aí tem o papel fundamental de responsabilizar a todos 

aqueles que participaram de uma ou outra forma por seus atos dentro da repressão. Não 

importa se a dimensão que possa ter essa responsabilização ou não. O mínimo que a 

gente tem que exigir é que essas pessoas não desfrutem do respeito do povo pelo que 

eles fizeram.  

Tudo ao contrário.  

Eles humilharam o povo naquela época, porque a tortura é o ato mais vil e 

humilhante que existe. Uma pessoa grande bater em um pequeno já é covardia. Agora, 
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um corpo, um Exército amarrar uma pessoa e bater nela deve ser muito mais 

humilhante. E o papel que a Comissão da Verdade junto com todo esse processo de 

resgate da memória e da verdade tem é fazer com que cada um desses personagens 

sintam o peso da responsabilidade dos seus atos. Sintam a vergonha de ter feito aquilo, 

e, se são realmente capazes, reconhecer o que fizeram. Então, eu queria deixar aqui a 

minha homenagem a todos que ousaram.  

Mas, o meu depoimento que eu posso dar a respeito do meu pai é... Eu tenho 50 

anos hoje e na época eu tinha de cinco para seis anos, então, o convívio com o meu pai 

foi muito esporádico. São flashes que a gente tem na memória e muita recriação da 

personalidade e dos fatos, no concreto em si graças a depoimentos e graças a conversas, 

testemunhos de outras pessoas. Mas em mim ficou muito marcado do meu pai o caráter 

dele, a perseverança... Eu acho que daquela época lá de Ribeirão Preto eu lembro um 

pouco, passando dentro da minha infância.  

Para mim aquilo era um parque de diversões. O treinamento era como se fosse 

excursões. E a gente participava de algumas caminhadas que eram feitas. E a gente 

sentia o peso da responsabilidade e sentia também a firmeza dele. E o mais 

impressionante que a gente lembra era o respeito que os companheiros tinham por ele. 

E, lógico, respeito se conquista, respeito não se impõe. Então, a lembrança que eu tenho 

era de uma pessoa firme, uma pessoa de caráter, decidida, justa.  

Entre as crianças, dois irmãos, quase da mesma idade, em uma fase etária muito 

competitiva. Até porque sempre se compara um com o outro: “Você é mais ágil”, “Você 

é mais inteligente”, “Você é mais forte”, “Você é mais...”. Meu pai, nas nossas 

discussões sempre foi justo. Quem cometia o erro era o punido. Eu acho que isso 

sempre marcou muito na gente e no caráter que nós hoje tentamos impor.  

Lembro também do dia que fomos detido em São Sebastião. Na nossa cabeça 

estávamos naquele lugar para ir à praia. Estávamos para nos divertir lá. E não sabíamos 

ainda o objetivo, pelo menos eu. Fatalmente naquele dia de manhã estava chovendo. 

Praia e chuva não combinam, então era uma frustração só. Sentado na varanda logo de 

manhã esperando que o sol saísse para ir à praia e o bendito sol não aparecia e a chuva 

caía e a rua pouco movimentada...  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      40 

 

Eu e meu irmão, a gente percebeu que ao longo do quarteirão vinham uns três 

carros enormes, grandes, pretos. Paravam em uma casa, desciam todos, entravam na 

casa, voltavam a entrar no carro, iam mais para frente, entravam... Aquilo foi meio 

esquisito, meio estranho. porque não fazia muito sentido. De repente, pararam na frente 

da nossa casa. Desceu todo mundo eufórico, já jogando a gente para o lado, entrando... 

 

A SRA ILDA – Uns pela janela, outros pela porta... 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – É! Invadindo mesmo! E 

armados! Aquilo eu lembro! Tinham sobretudos alguns deles. Parecia coisa de mafioso 

mesmo. Se eu estivesse naquela época assistindo um filme de máfia, estaria vendo uma 

cena daquelas lá.  

E logo depois, dentro, vimos que o alvo mais importante lá dentro era o Manoel 

Cyrillo, foi atacado e no susto, no medo do momento, a gente tentava se recolher então 

talvez eu perdi alguns detalhes. Mas outras coisas eu lembro: como teve várias pessoas 

pisando em cima dele, apontando a metralhadora, batendo. Isso aí ficou marcado na 

memória!  

Outra também com eles vasculhando toda a casa. Mas não era em busca de 

ninguém. Você não busca, dentro de uma gaveta, ninguém. Eles estavam buscando o 

botim mesmo, o botim, aqueles a quem vocês se referiam. Isso aí eu lembro. Todo bem 

que eles encontravam eles pegavam e enfiavam no bolso: relógio, dinheiro... Todo bem 

que eles encontrassem. Eram bandidos mesmo.  

E daí na saída da casa - não sei quanto tempo se passou nisso daí - dentro de um 

dos carros... Lembro que em um dos carros tinha uma pessoa dentro praticamente 

irreconhecível: todo inchado, com o olho fechado, a boca toda machucada, amordaçado 

e enfaixado. Eu não reconheci aquela pessoa naquele momento, mas depois eu fiquei 

sabendo que era meu tio, Francisco Gomes da Silva. Coitado! Deve ter apanhado 

demais.  
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E na volta para São Paulo, um dia chuvoso, um dos carros que nós estávamos 

rodopiou na estrada e terminou capotando, minha mãe terminou desmaiando e foi parar 

no hospital. São coisas que ficaram na cabeça da criança. Não sei como minha irmã não 

sofreu nada porque minha irmã, minha mãe estava abraçando ela, protegendo ela, e 

mesmo desmaiada não aconteceu nada com a minha irmã que tinha quatro meses de 

nascida naquele momento.  

Logo depois trouxeram a gente aqui para São Paulo. E na minha cabeça naquele 

dia mesmo eu não vi mais a minha mãe e quando me dou por conta, estamos em um 

lugar com um monte de criança que eu nunca tinha visto na minha vida, cuidado por 

pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida também. “Cuidado”, entre aspas não é? 

Porque a minha irmã estava desnutrida, e ela ainda estava amamentando, ficou dias sem 

poder amamentar, então, corria risco até de vida naquele lugar.  

Foi graças a meu irmão também que teve uma maturidade, ele foi muito maduro 

para a idade dele: segurar-me e me manter alerta em cuidarmos da nossa irmã. Até o 

que era um possível passeio naquela época para nós, pelas ruas de São Paulo, eu fico 

sabendo depois que era instigando as nossas possíveis adoções, de serem dados à 

adoção.  

Levavam a gente e mostravam. Essa casa grande, você não gostaria de morar 

nessa casa grande, bonita, com esse jardim aí fora? E o meu irmão sempre tomava a 

palavra. Ele era mais firme que eu. Esse era um momento que eu não tinha muita noção.  

Ele tinha sete anos. Então, as perguntas sempre eram mais dirigidas para ele: 

“Quem andava com teu pai?”, “Quem visitava tua casa?”, “Onde teu pai escondia as 

armas?”. Eu era mais brincalhão, mais levado, então acho que não me tomavam muito a 

sério o que eu poderia falar, e as perguntas sempre eram mais dirigidas ao meu irmão.  

Até que minhas tias conseguiram de alguma forma fazer com que nós saíssemos 

do Juizado de Menores. E aí nós fomos cada um, distribuídos a um tio. Eu fiquei com a 

minha tia Nair, meu irmão ficou com a minha tia Nora, a Isa ficou com a minha tia Geni 

e o Gregório com a minha tia Isaura. E assim o que era uma família terminou sendo 

esquartejada. Apesar de estarmos cada um com um tio, brincadeiras de irmãos já não 

tínhamos mais com frequência, brigas de irmãos não tínhamos com frequência porque 
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nós não nos víamos. Então, já tinha até perdido a graça brigar com o meu irmão, porque 

quando nós nos víamos, era se abraçar em vez de brigar.  

Então, isso foi o que a ditadura fez. E não fez só com a gente. Fez com várias 

famílias. Fez com várias crianças.  

Lembro depois da minha mãe, ela estando presa, a gente ia visitar ela na cadeia. 

Para mim, visitar minha mãe na cadeia, aquilo ainda continuava sendo um piquenique: 

eu ia ver minha mãe. Lá a gente recebia presentes dos presos políticos. A minha 

primeira bicicleta eu ganhei quando minha mãe estava presa. Os presos fizeram uma 

vaquinha com os trabalhos que eles faziam, vendendo e ganhando dinheiro, e 

compraram um presente para mim que, nem me conheciam, mas acho que estavam 

homenageando meu pai também.  

Quando minha mãe saiu da prisão, acho que a vida foi a parte mais difícil. 

Apesar de ter a família reunida de novo, as condições não eram as melhores. Então 

tivemos a sorte de contar com a ajuda de novo dos companheiros, e assim a gente poder 

ir para Cuba. Então, a Rose...  

Eu, dentro de toda essa, esse processo de dor, a gente teve a felicidade de ir para 

Cuba. E lá se formar para um dia poder voltar para o Brasil e continuar o sonho. Mas a 

vida não é...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei que você está 

muito emocionado, deixa eu tentar te ajudar um pouco. Quando surgiu a notícia de 

tentar reaglutinar a família para todo mundo viajar junto para Cuba, você lembra disso 

ou você era muito pequeno? Como é que foi essa passagem? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Foi na época que minha 

mãe saiu... Primeiro foi sair pro Chile... Minha mãe saindo da prisão... Morávamos em 

Poá. Inclusive a casa foi sendo construída com a ajuda dos companheiros do Partido e a 

Rose nos visitava bastante. Eu lembro muito da Rose. A primeira vez que eu realmente 
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fui à praia, que eu me lembro, fomos à Ubatuba e foi a Rose que me levou. Meio 

bêbado ainda... Eu com nove anos peguei um porre!  

Então, acho que foi nessa época em que se decidiu que a gente teria que sair do 

Brasil. Primeiro para o Chile. E isso foi... Já não lembro. A Rose está falando que 

quando ela ia lá, a polícia ficava na rua. Eu não duvido, mas não lembro. Isso já em 

1971. Aí em fevereiro de 1972 nós saímos do Brasil com destino ao Chile. Lá estava 

acontecendo o processo do Salvador Allende. Era o momento propício para ser acolhido 

no seio do povo chileno. Lá moramos de fevereiro de 1972, março de 1973 até março de 

1973. Com 11 anos, aí então sim, a gente teve o destino de ir para Cuba.  

E lá eu vivi 21 anos da minha vida, desfrutando... Desculpa... Desfrutando de 

uma revolução, de uma sociedade que era o sonho de todos aqueles que lutavam contra 

a ditadura. Eu vi materializado esse sonho em Cuba. Eu sou o fruto desse sonho.  

Pesa muito a gente ver que o Brasil... Está longe do povo brasileiro desfrutar o 

que eu desfrutei em Cuba. Mas, por outro lado, a esperança renasce, revigora, quando a 

gente vê esses processos que estão acontecendo. Quando a gente vê tantos jovens que 

estão envolvidos nessa avidez pelo conhecimento, por saber o que realmente aconteceu, 

por desmascarar tudo o que aconteceu. Isso dá novas esperanças, isso dá novos brios.  

Então, eu já vivi vários momentos históricos. Se bem que 50 anos não são 50 

dias. Mas já vi vários processos históricos e hoje eu estou vivendo outro processo 

histórico que é esse do resgate da memória. E isso é reconfortante. Eu quero agradecer a 

todos que nele estão trabalhando. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá o microfone para a 

dona Ilda.  

 

A SRA. ILDA – Bom dia a todos e muito obrigada pela presença. Não sei se eu 

vou conseguir falar, por que... Os companheiros me deixaram nervosa e o Virgílio 

acabou de me deixar mais nervosa ainda. E, lembrando de tudo, mais nervosa eu vou 
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ficando. Eu não sei se eu vou poder falar alguma coisa, mas confirmar tudo o que o 

Manoel falou, o que o Celso falou, o que o Fon falou.  

A maior loucura do Brasil foi essa época. Foi uma época de pavor. Uma época 

que a gente não podia sair na rua que todo mundo vinha atrás da gente. Eu, pelo menos, 

quando eu saí da cadeia, eu não podia sair na rua que eu era seguida. Nunca ninguém 

saiu atrás de mim, nunca ninguém me perguntava nada na rua e depois dessa época todo 

mundo me pegava na rua e perguntava pelo Virgílio. Diziam: “Mas por que é que ele foi 

preso?”, ficavam perguntando. É coisa que a gente notava que eles queriam tirar ainda 

alguma coisa. Depois de solta ainda ficavam me interrogando.  

E nessa época foi que a minha filha Rose - que eu trato ela como filha e não 

como companheira: é filha mesmo! - me perguntou se eu queria sair do Brasil para a 

educação dos meus filhos e para poder viver mais ou menos sossegada. Então, ela e o 

[ininteligível 2:41:50] arrumaram, não sei como... Eles me deram a passagem, me 

deram tudo para eu ir para o Chile. Ela me levou até a rodoviária e de lá eu segui 

sozinha com os meninos.  

Eu nunca tinha saído do Brasil, eu não sabia praticamente nada: não sabia falar 

espanhol – eu entendia, mas, não sabia falar espanhol. Então, passei pro Uruguai... 

Paraguai, depois do Paraguai passei pela Argentina, da Argentina passei pro Chile e no 

Chile fiquei um ano. Os companheiros que estavam lá me ajudavam, me deram 

assistência, porque também trabalho não arrumava lá. Tinha uma organização chamada 

“Caixinha”, onde os brasileiros punham dinheiro e ajudavam quem precisava. Foi onde 

me davam assistência.  

Até que a gente arrumou, foram encaminhando os papeis, e, através da ALN, da 

organização e da embaixada cubana arrumaram-se os documentos e aí a gente saiu do 

Chile e foi para Cuba.  

Foi em uma época muito, muito favorável a gente ter saído naquela época 

porque dali um pouquinho foi o golpe do Chile. Se eles pegassem a gente no golpe do 

Chile eu não sei o que teria acontecido. Porque o meu vizinho era um militar contra o 

Allende e parece quem ficou naquela casa foi preso, desaparecido, não sei. Então, se o 

golpe tivesse me pegado no Chile, eu não sei o que teria sido de mim e dos meus filhos.  
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Então, a minha felicidade foi Cuba. Porque Cuba para mim foi a minha segunda 

pátria. Depois, quando chegou a abertura das relações do Brasil com Cuba, todos os 

brasileiros que estavam lá quiseram voltar para o Brasil. eu resolvi que eu tinha que 

ficar lá mais um pouquinho para terminar o estudo dos meus filhos, porque chegando 

aqui eu sabia que eu não ia poder dar educação para eles que eles tinham lá.  

Aí, decidi ficar mais um pouquinho em Cuba até eles se formarem. Quando se 

formassem, cada um pegaria o destino que queria: se queria ficar lá ou voltar. Mas aí 

todos quiseram voltar para ver a pátria deles, viver na pátria deles. Porque Cuba era a 

segunda pátria, aqui era a pátria deles.  

Aí nós viemos para cá e aqui nós começamos outra luta que todo mundo já está 

cansado de saber: a Polícia Militar encontrar o corpo do Virgílio. Depois de tantos anos 

conseguimos mover essa ação através do sindicato, e do grupo Tortura Nunca Mais e do 

nosso advogado, o Lúcio. E aí estamos nessa luta e agora a coisa parece que está indo 

para frente, porque estamos fazendo muitos atos sobre isso, muitas assembleias, muitas 

coisas. Eu tenho fé de isso ir para frente e encontrar ele.  

Vocês me desculpem, mas eu não quero falar mais não. Tenho muita coisa para 

falar. Mas já não dá. Muito obrigada a todos! (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Domingos Galante.  

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Eu sou Domingos Galante. Eu fui 

presidente do Sindicato dos Químicos de 1982 até 1990. Não conheci o Virgílio 

pessoalmente, mas tive muito contato e o conheci indiretamente pelos seus 

companheiros de diretoria.  

Nós ganhamos o sindicato em 1982 a partir de uma chapa de oposição. Tiramos 

uma diretoria que estava lá há bastante tempo. Eles foram eleitos logo em seguida à 

intervenção do sindicato em 1964. Foi uma eleição em 1967. E conheci o Virgílio 

porque conheci muitos diretores contemporâneos ao Virgílio. E aqui os depoimentos... 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      46 

 

É muito interessante porque o que me fica de muitas horas de conversa sobre o Virgílio 

é justamente a pessoa que ele era, a importância que ele tinha, que ele teve inclusive 

para a categoria.  

Porque tem outra coisa: a gente fala que ele era dirigente do sindicato. Veja bem, 

o sindicato era dirigido pelo Partidão. Era o grosso da diretoria. Ele se tornou uma 

pessoa tão importante que ele foi alçado a ser diretor do sindicato. Em uma assembleia, 

ele foi alçado a diretor, mas ele não era mais da categoria: ele tinha sido demitido da 

Nitroquímica. Mas ele era uma pessoa tão fundamental, ele era uma pessoa tão 

importante para aquele grupo político que dirigia o sindicato que toda categoria o 

conhecia como o diretor dos químicos, mas ele não era. Ele era funcionário.  

Os documentos que provam que ele era funcionário não existem porque foram 

arrancados. O sindicato teve uma varredura grande a partir de 1964, os documentos 

desapareceram e nós até tivemos dificuldade de auxiliar, a provar o vínculo que ele 

tinha trabalhista do sindicato. Foi até difícil. Sobrou um documento, um único, que era 

o recolhimento de auxílio-educação dele. Dos meninos, das crianças... Ele recebia um 

auxílio-educação, então, ele tinha que ser necessariamente funcionário.  

Porque os outros documentos não existem mais. O sindicato desapareceu. 

Tanto... Eu não sei... Dizem que houve varreduras do próprio Dops lá. Eu creio que 

inclusive os próprios diretores se desfizeram... 

 

A SRA – Houve uma varredura muito grande. Levaram tudo. Levaram os 

documentos, máquina fotográfica, tudo. Levaram muita coisa do sindicato 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Houve. Então, ela conhece bem porque ela é 

contemporânea. Porque é uma época anterior a minha. Mas, os diretores falavam demais 

no Virgílio e eu conheci muito operário nosso lá, da Nitro e de São Miguel que falavam 

muito do Virgílio.  

Porque já em 1957 teve uma grande greve na Nitro e ele já participou 

ativamente. O Virgílio já era o estrategista do sindicato em 1957, como vocês falam. Os 
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depoimentos de fazer os isolamentos dos bairros, das pontes e cercar a Nitro foi o 

Virgílio que organizou. Isso em 1957! Vocês vejam, ele, em 1969 vai ser o 

coordenador, o comandante de uma operação militar, mas em 1957 ele já tinha se 

distinguido em bloquear as invasões da Guarda Civil contra os operários.  

Ele já tinha construído as barricadas sobre a ponte da Nitro que fazia a travessia 

evitando de que, expondo os bloqueios que estavam sendo feitos na porta da Nitro. 

Então, lá no sindicato nós temos um pouco dessa documentação. 

Nós temos também depoimentos de velhos e idosos companheiros que falavam 

da valentia do Virgílio que, mais uma vez, colocou uma pistola na barriga naquela 

época e dizia: “Eu vou ser o último a sair daqui do bloqueio! Se precisar, eu seguro 

enquanto vocês fogem.”. Nós temos operários que contam dos treinamentos que o 

Virgílio ajeitou para aquela greve: de como segurar a polícia e como se conter diante de 

bombas, que já havia naquela época de 1957. Já se jogava bombas, se dava tiro e tal.  

Em 1963 ele vai ser ferido de bala na porta da coisa quando, do andar de cima - 

e isso nós temos descrições também... Temos gravado! - o filho do proprietário da 

fábrica, do andar de cima, deu um tiro no Virgílio. Pegou na perna do Virgílio. E o 

outro tiro pegou num outro trabalhador? 

 

A SRA – Um tiro passou de raspão e o outro pegou na perna dele. 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Então, ele lá de cima atirou. Era filho do 

proprietário da empresa que subiu no andar de cima. Ele viu o Virgílio à frente de uma 

turma grande... 

Esse depoimento eu tenho de funcionários do Sindicato, gravado. São pessoas 

idosas já porque são contemporâneos nascidos em 1930, mas o Virgílio marcou demais 

a diretoria do sindicato. Ele era um líder junto com o presidente do sindicato e a 

diretoria executiva. Ele era um homem fundamental. Ele era o principal diretor da zona 

leste. Que era a principal fábrica: a Nitroquímica.  
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Então, o Virgílio tem um impacto tão importante na diretoria do sindicato, na 

categoria e nas lutas. Inclusive essa luta de 1963 é que originou o 13º salário para todo o 

Brasil. É! O 13º foi dessas greves. Porque a greve de 1963 não foi exatamente vitoriosa, 

mas ela cria um impasse institucional tão grande, por ter sido uma greve tão bem 

fundamentada, que o Jango depois acaba concedendo o 13º como uma conquista, cria 

uma lei aprovada.  

Nessa greve o Virgílio tem uma importância fundamental em toda a capital, 

porque ele organizou... A zona leste, na época, era uma enorme concentração operária e 

o Virgílio foi um dos articuladores e organizadores estratégicos dessa greve, de toda a 

região leste. Devemos o 13º ao Virgílio! É uma coisa fundamental! O Virgílio era 

lembrado como um homem, inclusive, muito humano na categoria. Ele era um diretor 

na zona leste em que o pessoal ia procurar os problemas, falar problemas de fábrica, 

problemas de saúde, dentários, tudo com o Virgílio. O Virgílio era uma pessoa 

fundamental.  

Vocês imaginam, a categoria veio a saber que ele era funcionário do sindicato 

recentemente. De tal a importância central que tinha o Virgílio. Os velhos de São 

Miguel, todos falam do Virgílio até hoje. Ele, pouco antes do sequestro do embaixador, 

andava por São Miguel e dizia: “Eles estão me procurando, mas não vão me pegar 

vivo!”. Ele visitava um monte de companheiros, ele andava por lá.  

Eu tenho depoimentos gravados dos companheiros que recebiam ele para 

almoçar e diziam: “Mas você tem coragem de vir aqui?”, ficavam com medo de ver ele 

andando em São Miguel. Mas ele era audacioso, corajoso e determinado. E ele era 

muito ligado à categoria. Ele era muito querido. Sempre foi muito querido. Então, esse 

depoimento emocionado tem tudo a ver com o Virgílio. E eu quero lembrar também, 

além disso, do que o Virgílio representava e porque os militares interviram a partir de 

abril de 1964 em 400 entidades sindicais.  

Em 1964, o Virgílio... Vários diretores foram presos e torturados em 1964. Já em 

1964 muito trabalhador levou verdadeiras surras, até no próprio sindicato. Já 

começaram apanhando no próprio sindicato. A interventoria dos químicos, é 

impressionante, vai ser a mesma de 1947. O sindicato foi intervido em 1947 e 1964. A 
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mesma interventoria vem ocupar, em 1964 os mesmos interventores de 1957. Eles 

estavam de plantão... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quando? De 1947 ou 

de 1957? 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Não! 1947! 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A morte do Getúlio.  

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Não!  Quando o Partidão foi colocado na 

ilegalidade.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dutra! Dutra! Dutra! 

Cassação do Partido, 1947  

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – É! Porque inclusive... Repressão sindical... 

E que tinha eleitos constituintes sindicais. [ininteligível 2:57:10] Partidão. E durante a 

constituinte o Partidão é colocado na ilegalidade e os principais sindicatos sofrem  

intervenção. Era um golpe. Foi um golpe!  

O sindicato tem essa intervenção em 1947 que, aliás, faz parte também do 

período de estudo da Comissão, faz parte do período. Essa mesma interventoria, esse 

mesmo grupo de interventores, vai intervir no Sindicato novamente em 1964. Em 1967 

é feita uma eleição e o grupo que ocupa vai convir muito com a ditadura, ou vai ceder 

muito para a ditadura. Até que nós, em 1982, a gente consegue, com a chapa de  

oposição mudar isso. E eu conheci o Virgílio a partir dos últimos quatro, cinco anos dos 

anos 1970: 1976, 1977, quando começam a se articular as oposições. Em 1978 nós 
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tínhamos muitas greves na categoria, o que articula a reação para em 1982 ganharmos a 

eleição.  

Então, é importante para a Comissão e isso precisa ser demarcado, como a 

ditadura militar de 1964 se preocupa e avança sobre as organizações sindicais, destitui, 

intervém, desaparece com a memória, amedrontando os trabalhadores. Aqui, já em 

diversas audiências inclusive, levantaram o papel preponderante da FIESP na 

organização do DOI-CODI financiamento, indústrias químicas várias. Várias indústrias 

químicas participaram do financiamento.  

Eu mesmo fui demitido alegando, já naquela época, de que eu era um cara 

perigoso pra organização da FIESP. Eu fui demitido por participar de uma negociação 

coletiva na FIESP. Eu sou chamado na empresa e é o seguinte: “Você é um cara 

perigoso e vai ser demitido porque nós não vamos aceitar organização sindical na nossa 

empresa que coincida com objetivos terroristas, comunistas... e tal”. Isso em 1980, 

1979.  

Você vê que estava em pleno vigor. O toque de recolher que soou em 1964, em 

1979 estava em pleno vigor. Inclusive, os diretores da FIESP eram completamente 

coniventes com essas demissões e parte das direções sindicais que ainda estavam no 

sindicato concordava com isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Domingos, você tem 

gravações de pessoal que conhecia o Virgílio? 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Tenho! Tenho gravações, depoimentos 

inclusive daqueles momentos que antecederam 1964, a participação do Virgílio nas 

greves, isso nós temos no sindicato.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem? Você podia 

passar para a gente? 
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O SR. DOMINGOS GALANTE – Posso fornecer sim.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Material do sindicato. 

Vou fazer um requerimento pedindo esse material. Obrigado, Domingos. Aquele 

menino quando escreveu: Paulo Fontes. Quando ele escreveu a história do sindicato ele 

fala do Virgílio? 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Fala do Virgílio. Ele não vai entrevistar o 

Virgílio, é lógico. Parte desse material está no acervo de São Miguel Paulista, no Centro 

de Memória de São Miguel, que está lá perto da igreja, na praça principal. Da matriz. 

Ali tem um centro de memória que uma boa parte das oitivas que o Paulo Fontes fez 

com os contemporâneos do Virgílio estão lá. O sindicato pode mostrar esse caminho 

para a Comissão recolher esse material, além do nosso próprio acervo que a gente...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando teve a 

intervenção no sindicato em 1964, eles não pegaram o Virgílio não? 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Não.  

 

A SRA. ILDA – Pegaram. Em 1964 ele foi preso, parece que foram 15 dias que 

ele esteve no Dops. Até nessa época eu também fui interrogada para falar sobre ele. E 

quando eu fui interrogada tinha caixas e caixas, tudo com o nome dele: Virgílio 

responsável, Virgílio responsável. Aqueles documentos... Como ele fazia ata do 

sindicato, ele assinava todos os documentos, todas as atas. Então, todos aqueles 

documentos caíram sob responsabilidade do Virgílio. Aí, foi quando ele caiu preso 

esses 15 dias e quando ele saiu, foi quando ele foi pro Uruguai e ficou três meses no 

Uruguai  
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O SR. DOMINGOS GALANTE – Foi junto com o Adelson, não é? 

 

A SRA. ILDA – Junto com o Adelson.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que ele foi fazer no 

Uruguai, Dona Ilda?  

 

A SRA. ILDA – Ele foi porque estava sendo muito procurado por causas dos 

documentos todos e a gente ficou com medo de ele sofrer mais repressão. Que ele caísse 

preso e fosse passar o que passou. Naquela época eu já tinha medo até que matassem 

ele. Nós aconselhamos ele para ele sair do Brasil. Nós, a família. Aí ele com o 

sindicato... Parece que ele combinou com o sindicato. E aí, saíram: passou três meses no 

Uruguai. Aí ele regressou, começou a vida dele novamente, mas, sempre procurado. 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Esclarecimento melhor que o meu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele regressou, mas não 

voltou para o sindicato? 

 

A SRA. ILDA – Não. Ele não voltou para o sindicato porque o sindicato estava 

na mão dos pelegos: os interventores. Então, não puderam... Ele não pôde voltar mais. 

Aí ele começou a trabalhar particular, por conta dele próprio. Até depois, mais pra 

frente, ele pôs um barzinho, começou a trabalhar em um bar.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

A SRA. ILDA – A gente tava morando no Itaim. A gente morou em vários 

lugares. Nessa época do bar, estávamos morando no Itaim Paulista.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque lá tava todo o 

pessoal da fábrica, não é? 

 

A SRA. ILDA – Não. O pessoal da fábrica mesmo era em São Miguel. A força 

dos trabalhadores da Nitroquímica era São Miguel. Aí, a gente não podia trabalhar em 

outro lugar porque ele estava sendo muito vigiado também. Mas até quando no bar, ele 

disfarçava muito. E aí mesmo trabalhando no bar ele organizou o Partido, ele chamava o 

pessoal para o Partido, o movimento, tudo. Quer dizer, o bar era uma fachada para ele 

poder fazer a política dele.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo ele teve 

esse barzinho no Itaim? 

 

A SRA. ILDA – Acho que um ano. Um ano e pouco. Porque aí desse bar, no 

momento que tinha o bar, foi quando desceu a ordem do Partido para ele sair para Cuba, 

para fazer treinamento em Cuba. Então ele foi para Cuba e foi quando ele passou dois 

anos em Cuba. Fazendo treinamento em Cuba.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele foi para 

Cuba? A senhora lembra? 
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A SRA. ILDA – Em 1967 parece. Em 1967 e voltou em 1968. Não! 1966. Foi 

por aí, mais ou menos. Ele ficou dois anos em Cuba. Aí ele voltou e foi quando ele 

entrou em definitivo para ALN.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora não 

acompanhou ele? 

 

A SRA. ILDA – Não! Eu fiquei aqui. Eu nem sabia que ele ia para Cuba. Ele foi 

clandestino para Cuba e ninguém ficou sabendo. Eu pensei que ele ia para União 

Soviética. Ele me falava que ia para a União Soviética para fazer uns trabalhos lá. Mas, 

depois que ele voltou é que eu fiquei sabendo que ele tinha ficado dois anos em Cuba. E 

depois quando eu fui a Cuba, todo mundo conhecia ele lá também, me falaram dele e 

tudo. Aí quando ele voltou de Cuba foi quando ele entrou para a ALN e já foi para lá...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele tinha alguma 

militância nessa época? 

 

 

A SRA. ILDA – Foi do Partido Comunista. Ele era do Partido Comunista desde 

os 18, 19 anos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Chiquinho? 

 

A SRA. ILDA – Não. O Chiquinho não militava. Quem era do Partido era o 

Virgílio. O Francisco entrou por teimosia dele mesmo. O Virgílio não queria que ele 

entrasse porque ele era muito criança ainda. O Virgílio não queria que ele entrasse na 
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organização. Mas ele quis. Aí o Virgílio falou: “Bom, a responsabilidade é sua!”. Foi 

quando ele entrou.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E antes de o Virgílio ir 

para Cuba ele já tinha contato com o Marighella, no Partido? Com o Toledo? 

 

A SRA. ILDA – Tinha! Não sei se com o Toledo tinha, mas ele tinha com... Eu 

não sabia, mas ele tinha contado que foi o Marighella que mandou ele pra Cuba pra 

fazer treinamento. Até o irmão do Fon foi junto, o Aton. O Aton foi junto com ele e 

fizeram treinamento, os dois juntos, em Cuba. E acho que até voltaram juntos. Não sei 

se voltaram juntos... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que ele ficou 

dois anos em Cuba? Caramba.  

 

A SRA. ILDA – Não inteirou dois anos. Ia completar dois anos. O Gregório era 

bebezinho quando ele foi para lá. Quando ele foi para Cuba o meu terceiro filho tinha 

meses de nascido. E quando ele voltou tinha quase dois anos. Quer dizer, a Isabel e o 

Gregório não tiveram nenhuma convivência com o pai, porque logo que ele chegou, 

mataram ele. Então, a convivência deles é bem pouquinha com o pai.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem um assunto que... A 

senhora vai poder vir no dia 25? No negócio das mulheres aí?  

 

A SRA. ILDA – Se eu puder, venho. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vão perguntar para a 

senhora... Aquele período. As suas crianças não ficaram com a senhora. A senhora foi 

presa...  

 

A SRA. ILDA – Eles ficaram no Juizado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que é isso que o Virgílio 

tentou falar, que o Wladimir protegia.  

 

A SRA. ILDA – É. Quando eu caí presa eles pegaram os meninos e levaram 

para o Dops. E o Wladimir disse que eles ficaram dois dias no Dops, depois do Dops 

eles foram para o Juizado de Menores, que parece que era dirigido por freiras.  

E aí levavam eles para passear, para serem adotados por alguém. Se eles queriam 

ser adotados porque “o pai deles era um bandido”, “a mãe deles era uma bandida que 

não sabia educar eles” e se eles queriam ser educados por melhores famílias. Até o 

Wladimir ficava com medo. Ele disse que quando voltava para o Juizado, ele ficava 

com medo que roubassem algum deles.  

Então, parece que o Virgílio e o Wladimir se amarravam, os dois, e deitavam 

embaixo do bercinho onde estava a Isabel para não pegarem eles. Porque de um 

momento para outro podiam roubar alguém e doar. Então, para um proteger o outro... 

Eles dois se protegiam e protegiam a Isabel. Isso daí fiquei sabendo isso agora que eles 

estão me contando porque eu não sabia disso daí.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo a senhora 

ficou presa? 

 

A SRA. ILDA – Nove meses. Quase 10 meses. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí que as crianças foram 

para os tios? 

 

A SRA. ILDA – Eles ficaram dois meses no Juizado. Aí a minha família 

arrumou advogado, tiraram eles do Juizado e levaram eles. Cada um tomou conta de um 

filho, de um menino. Mas a Isabel ficou um mês internada com desidratação, quase 

morreu. Ficou magrinha, magrinha. Quando a minha irmã foi tirar ela do hospital disse 

que pensava que era uma recém-nascida de tão débil que ela estava. Ela não morreu... 

Eu não sei por que ela não morreu mesmo, porque o que ela sofreu foi muito também.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Wladimir em Cuba fez 

geologia, o Gregório fez engenharia... 

 

A SRA. ILDA – E o Virgílio engenharia também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Virgílio... E a Isabel? 

 

A SRA. ILDA – Também Geologia. Os quatro são engenheiros. O Virgílio tem 

duas engenharias.  

 

O SR. MANOEL CYRILLO – É bom que a gente registre que o Wladimir 

prestou concurso e foi aprovado. Hoje em dia ele é geólogo da Petrobrás. Então, é o 

primeiro cubano que tem o crachá verde da Petrobrás. Petroleiro. Trabalha no Rio 

Grande do Norte. Está ajudando a afundar a Petrobrás provavelmente também.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem fez duas 

engenharias, Virgilinho? 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO - Eu sou engenheiro mecânico 

e engenheiro industrial com pós-graduação em construção de maquinário. A Isabel é 

engenheira geóloga, o Gregório é engenheiro civil e o Wladimir é engenheiro geólogo 

também.  

 

A SRA. ILDA – E isso eu agradeço a Cuba. Obrigada! (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos terminando. Só 

queria antes de terminar, eu preparei duas... Rose, quer falar? Com a palavra, Rose 

Nogueira.  

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Obrigada. Bom, faz 43 anos que eu conheço a 

família do Virgílio e já conhecia o Virgílio muito antes, porque no Partidão... É preciso 

que a gente relembre o Partidão. Nossa geração tem esse problema. Nós precisamos 

lembrar do pessoal do Partidão, e o Virgílio foi um dos maiores quadros do Partidão que 

já existiu.  

Nós temos aqui no Brasil, o Domingos lembrou muito bem, nós somos o único 

país do mundo que tem 13º salário. E o Virgílio considerou, nessa greve da panela 

vazia, o 13º o seguinte: estava se discutindo no país, no Governo Jango, a participação 

nos lucros da empresa. Então, a ideia foi o 13º salário. Eu não sei como saiu, mas eu sei 

que foi dele, da direção do Partidão e houve isso do Cícero Viana, dirigente do Partidão 

na época, junto com o Virgílio.  

O Virgílio era um dirigente do Partidão. Então, eu sempre ouvi falar no Virgílio. 

Sempre ouvi falar também de outra maneira, porque eu era também muito menina e 

frequentando o Partidão, o Virgílio era o cara que gostava de passarinho e ele era o cara 
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que gostava das orquídeas. Ele me manda sempre uma orquídea no meu quintal quando 

a gente está tratando dele. Mostrei agora a foto. Está lá, linda.  

Então, o Virgílio gostava das orquídeas, que era uma coisa muito nova, e de 

passarinho. E eu gosto muito de animais. Então ele sempre tinha isso, eu ouvia. Eu tinha 

essa ligação com o Cícero Viana e outros companheiros da direção do Partido porque na 

época eu era namorada, noiva do Paulo Viana, irmão do Cícero, e vivi já em 1964 essa 

questão da clandestinidade das famílias. No caso da família do Cícero, do Paulo e 

depois quando fui encontrar a Ilda na prisão, que a gente teve uma identificação 

imediata.  

Nós duas somos filhas de espanhóis, nós duas tínhamos bebês... As coisas que 

faziam com as crianças eram absurdas. Fizeram com os filhos dela coisas terríveis e 

com os meus também. E eu me identifiquei com a Ilda imediatamente. No primeiro dia. 

Na hora em que cheguei ao Tiradentes e ela passou a ser a minha melhor amiga e é 

minha melhor amiga até hoje.  

Aí os meninos estavam no Juizado de Menores e nós estávamos no Presídio 

Tiradentes, e eu queria que constasse, por favor, que a Ilda ficou presa quase 10 meses 

sem nenhum documento. Ela poderia ter desaparecido, poderia acontecer tudo, ela não 

tinha prisão preventiva como nós. É isso mesmo não é Ilda? Então isso é 

importantíssimo e ela, portanto não tinha direitos, nem os da gente que era o da visita.  

E quando a família dela foi buscar os meninos no Juizado de Menores, nós 

conseguimos... Eu acho que era a sua irmã, Ilda? A irmã da Ilda levava os quatro na 

esquina, na única esquina que a gente lá daquela torre conseguia ver que é ali na Rua 

Três Rios, na primeira esquina depois da Avenida Tiradentes, onde era a faculdade - eu 

acho que era a Poli lá. Tinha a Poli e odontologia.  

Então, era ali naquele poste. Então, a gente conseguia ver aquele poste de 

ladinho. Porque a nossa cela tinha as grades e tinha uma placa de ferro uns 60 

centímetros a diante. Então, a gente só conseguia ver de lado. Era diferente do pavilhão 

masculino que dava para ver até a rua e tudo. Nós só víamos aquele poste.  

E aí a irmã da Ilda... Você lembra disso, Virgílio? Levava os quatro e eles 

tinham que ficar durinhos... Viu, Ivan? Não é de rir é de chorar! Os quatro tinham que 
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ficar durinhos para que não saíssem da nossa visão e era ali que a Ilda via os filhos. 

Então, foi assim, isso eu me lembro muito bem.  

 

A SRA. ILDA – Para eles saberem que eu estava lá eu enrolava um jornal...  

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – É! Abanava com pano e tudo para eles saberem 

que estavam sendo vistos. Então, foi assim que a Ilda reviu os filhos dela depois da 

morte do Virgílio, depois da prisão. Aí passaram alguns meses e um dia a Ilda... Era um 

dia de visita. Na nossa volta a Ilda estava segurando a Isa.  

 

A SRA. ILDA – Deixaram-na entrar na cela para que eu a visse.  

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Ela estava segurando a Isa e caiu da escada, 

naquela escada lá. Quebrou o pé, não foi? Torceu o pé e a menina, ela segurou tanto e 

falou para mim: “Segura a minha felicidade!”. A Isa no colo da mãe depois de tantos 

meses era a felicidade da Ilda, mesmo machucada. Vocês não tem ideia do que é ser 

mãe ali! E a Ilda merece, meu deus do céu, nunca mais consegui me desligar da Ilda, 

nunca mais.  

E quando eu saí, estava em liberdade vigiada e assinava toda semana na 

Ouvidoria, mesmo assim eu ia visitar a Ilda toda semana. A Ilda, Dona Isabel, os 

meninos. E aí notei que tinha aquele carro C14 lá na esquina. Falei para o [ininteligível 

3:18:53] e para outros companheiros - Fernando Casadei e vários outros – “A Ilda não 

pode continuar aqui que eles vão prender ela de novo”.  

E aí nós não tínhamos... Tinha saído da prisão, a organização inteiramente 

desorganizada, então nós achamos que dava para sair por Foz do Iguaçu passando pelo 

que ela já descreveu. Depois, fui visitar a Ilda várias vezes em Cuba. O Brasil não tinha 

relações, eu ia pelo Peru, Panamá, México, nunca consegui me desligar deles.  
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Mas, eu quero lembrar uma coisa aqui, do 13º que eu estava falando, e lembrar, 

não é Domingos? Como é que é o nome da família dona da Nitroquimica? Ermírio de 

Moraes. Então, é bom anotar. Quem que atirou no Virgílio? O filho? Você não sabe o 

nome dele? [ininteligível 3:19:50] Lutfalla. Então, todos esses nomes tem que ser 

investigados aqui pela Comissão Estadual da Verdade.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem atirou? Como é o 

negócio? 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Em 1963. na greve em que prenderam, alguém 

atirou no Virgílio. Foi antes de 1964.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando fala nome, 

precisa tomar cuidado. Você estava falando da família Antônio Ermírio de Moraes.  

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – O Domingos disse: “É o filho do dono da 

empresa.”. A empresa Nitroquimica, se for o filho do dono, ela pertence ao Antônio 

Ermírio de Moraes, ou não?  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, espera aí! Precisa 

tomar cuidado... 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Não! Não estamos acusando, estamos 

levantando... Constatando. É uma realidade.  
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O SR. DOMINGOS GALANTE – Aliás, esses fatos estão relatados naquele 

livro lá, inclusive. Esses fatos estão relatados aqui nesse livro e, inclusive, o autor dos 

tiros está aqui, está identificado aqui. Eu conversei com a [ininteligível 3:21:10] 

Edileusa e esses fatos estão documentados. Foi na greve de 1963, ele fez um grande 

movimento de trabalhadores Foram fechando as fábricas em São Paulo. Foi uma greve 

geral... Foi uma tentativa, mas foi bastante grande. E nessa greve, em São Miguel, 

quando eles passaram na frente dessa fábrica, da Lutfalla, do alto da janela alguém 

começou a dar tiros na multidão e o Virgílio estava logo à frente. Ele levou um tiro na 

perna, um tiro de raspão na cabeça e o outro rapaz levou um tiro no estômago... Não sei 

como é que foi. E os dois foram... 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Então não é do Antônio Ermírio? 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Não! Não é do Antônio Ermírio. Inclusive, 

parece que teve um tumulto, saiu uma correria e o Virgílio precisou se esconder ferido. 

A Ilda conhece bem... 

 

 

A SRA. ILDA – O Ermírio de Moraes era dono da Nitroquimica. Agora, a 

Lutfalla eu não sei quem era o dono. 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Então não era a Nitroquímica, era outra 

empresa. Está bom. Não, é porque como ele falou isso, eu imaginei, lembrei.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É bom falar aqui uma 

coisa: é Lutfalla. Porque se tem uma coisa que o pessoal fala que financiou a 

repressão... O Antônio Ermírio de Moraes nunca esteve envolvido no financiamento da 
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repressão. O irmão dele, José Ermírio é uma outra coisa. Mas não tem nada que vincule 

a família do José Ermírio de Moraes com a repressão. Senão, dá uma confusão! 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – E também quanto ao 13º: depois dessa greve, 

quem fez a proposta no Congresso e domingo ainda saiu na “A Folha”, no “Há 50 anos 

Atrás”: o Lincoln Gordon dizendo que tinha provas de que o Governo brasileiro tinha 

infiltração comunista, o governo do Jango. E foi nessa época, a gente tem que saber 

direitinho a data, mas acho que foi nessa época, em que o 13º foi colocado no 

Congresso pelo Franco Montoro.  

Foi um acordo entre os Partidos. O Partidão participava desses acordos, e foi 

colocado pelo Franco Montoro, votado imediatamente e o Jango sancionou 

imediatamente. E até hoje, os economistas podem dizer, é considerado uma novidade, 

uma conquista, uma coisa a mais exatamente no que foi levantado pela greve liderada 

pelo Virgílio que é uma forma de distribuição do lucro das empresas. E o Brasil é único 

nisso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom! Alguém quer 

falar mais alguma coisa para dar o fechamento? (Palmas.) 

 

A SRA. ROSE NOGUEIRA – Só o esclarecimento e lembrar do Partidão, que 

o Virgílio foi um grande dirigente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Rose Nogueira. 

Só para concluir, o Manoel Cyrillo fez umas falas importantes aqui e eu pedi para 

recuperar duas coisas para a gente terminar.  

Tem uma imagem da Dilma que o Vladimir Sacchetta recuperou de quando ela 

estava depondo na Auditoria de Juiz de Fora, que, não por ser a Dilma, mas pela 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      64 

 

imagem... Era bom até todo mundo saber como funcionava uma auditoria militar, uma 

auditoria de guerra. Tem duas pessoas, dois militares, assistindo o depoimento da Dilma 

- evidentemente que ela estava presa, totalmente fragilizada - e é importante ver a 

postura dos caras na auditoria militar.  

E depois, a Dodora me passou um documento, viu Mané? Que pena que os 

procuradores que estavam aqui... Só está o procurador da Casa, o Damiãozinho. Porque 

eu acho que nós vamos ter que fazer uma reunião aqui na Comissão da Verdade, uma 

sessão sobre a revisão da Lei da Anistia, ou a reinterpretação, como diz a Dodora, da 

Lei da Anistia.  

Então, primeiro eu queria projetar. Podemos já ir desmanchando a mesa porque 

eu queria que vocês... Essa foto é uma foto conhecida, mas tem um detalhe significativo 

que é como que os chamados juízes militares ficaram olhando para a Dilma nesse 

depoimento que não foi na Auditoria de São Paulo, embora ela estivesse passado por 

aqui. Foi na Auditoria de Juiz de Fora e o Vladimir Sacchetta que achou essa imagem 

em um arquivo.  

E depois a gente dá uma passadinha rápida no texto do Dr. Helio Bicudo, que é 

uma verdadeira preciosidade, sobre a revisão do entendimento da Lei da Anistia.  

Como o Mané Cyrillo falou com muita propriedade, quando fizeram a foto era o 

auge da repressão. Dá um pouco mais de foco, Danilo. Vê se você consegue. Olhem os 

dois juízes militares. A postura deles diante do interrogatório de uma pessoa presa, 

indefesa e completamente fragilizada em um ambiente superprotegido que era a 

Auditoria Militar. Acho que é uma coisa significativa. Não porque seja a Dilma, porque 

nós somos avessos a qualquer tipo de narcisismo e endeusamento, mas olha que foto 

significativa essa que o Vladimir Sacchetta achou. A foto por si diz tudo.  

Agora, projeta, por favor, Danilo, o texto do Dr. Hélio Bicudo. Então, esse texto 

do Hélio Bicudo que a gente pode... Que o Dr. Helio escreveu, acho que, há alguns anos 

atrás, podia ser base para a gente começar a fazer uma discussão sobre a revisão do 

entendimento da Lei da Anistia. Eu acho que foi importantíssima essa contribuição do 

Mané Cyrillo hoje, e ele diz o seguinte:  
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“Na verdade o problema da tortura começou a ser pensado depois das ditaduras 

militares, nos anos 1960 e 1970, quando a classe média foi atingida duramente pela 

tortura. Daí então se começou a pensar em como reagir contra esse barbarismo praticado 

contra a pessoa humana. Porque, até então, a tortura era punida, quando era punida, 

como um crime de lesão corporal leve ou grave, que até então se consumava a morte da 

pessoa torturada por homicídio.  

E os casos evidentemente não progrediam no sentido realmente de haver uma  

consciência coletiva contra a tortura. Foi a ditadura militar que trouxe essa consciência, 

não só nacional, mas internacional, contra a tortura. As convenções internacionais sobre 

tortura são posteriores às ditaduras militares, principalmente na América Latina.  

Eu era deputado quando se votou a lei que criminaliza a tortura no Brasil e 

sentimos, então, a dificuldade para a aprovação dessa lei, porque está na consciência 

geral de que a tortura não é crime. Se a tortura é uma maneira de obter informações, é 

uma maneira de se combater o crime, então, por que combater a tortura?  

Foi, dentro da Câmara e do Senado, uma batalha para a aprovação do projeto de 

lei que criminalizava a tortura. Não ficou o projeto ideal, exatamente por causa desses 

interesses de fora para dentro. Tanto é que, uma vez aprovado o projeto, eu apresentei, 

na verdade, “ipsis litteris” um novo projeto contendo uma definição mais completa do 

crime de tortura, contemplada pela Convenção Americana Contra a Tortura. Mas esse 

projeto não prosperou.  

Depois, como não disputei a reeleição na Câmara Federal, não pude dar 

continuidade a esse trabalho e naturalmente, ele está em alguma gaveta na Câmara 

Federal.” 

Vamos passar para falar da Lei da Anistia: 

“Nesse sentido, será, a meu ver, bastante relevante que se faça uma relação entre 

o que aconteceu nos porões da ditadura militar e a Lei de Anistia, promulgada em 28 de 

agosto de 1979. Numa solução, que, poderíamos dizer, de compromisso, para que não 

se esbarrasse em dificuldades no processo de redemocratização, entendeu-se que se 

tratava de uma lei de duas mãos, a favorecer vítimas e algozes.   

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      66 

 

Ora, esse entendimento é contrário ao próprio conceito de Anistia: medida de 

cunho geral destinada a contemplar os prejuízos sofridos pelos cidadãos em decorrência 

da atuação do Estado, em determinado momento político.  

Aliás, se nós acessarmos o site da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos ou da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós iremos verificar que 

esses dois órgãos do Sistema Interamericano de Defesa dos Direitos Humanos.  não 

admitem que as chamadas leis de anistia, que foram citadas na América Latina, 

contemplem aqueles que, em nome de um dado regime, prenderam ilegalmente, 

torturaram e mataram.  

Entretanto, no Brasil, que é signatário da Convenção Americana sobre os 

Direitos Humanos, ratificada em 1992, no que respeita a Comissão Interamericana e que 

aceitou, em 1998, a Jurisdição da Corte Interamericana, a Lei de Anistia contempla 

amplamente os responsáveis pelos bárbaros crimes cometidos por policiais, militares e 

civis para a manutenção da ditadura militar.  

Não conheço, sequer, o ensaio de um procedimento para que esse estado de 

coisas não prevalecesse. A Comissão Interamericana tem se manifestado ao governo 

brasileiro a propósito dessa questão da Lei de Anistia, e até hoje não teve respostas, 

sequer satisfatórias.  Não se pode ir à Corte nesses casos, porque o reconhecimento da 

jurisdição contenciosa da Corte foi muito posterior, somente em 1998 é que isto se deu.  

Então, hoje, nós convivemos com torturadores e assassinos. E, por vezes, 

assistimos às premiações a eles concedidas. Como, dentre outros, foi o caso do delegado 

Calandra aqui de São Paulo, guinado a um dos altos cargos da polícia paulista e que 

dele somente foi retirado depois da posição adotada pelas organizações não-

governamentais em direitos humanos, que repudiaram publicamente o ato do governo 

paulista.”  

Bom, é sobre isso que o Dr. Helio fala. Então, aquele parágrafo é interessante:  

“O grande argumento para a consideração de que se trata de uma lei de duas 

mãos é a alusão feita no artigo primeiro a crimes políticos ou conexos com estes. Os 

crimes cometidos pelos torturadores seriam conexos aos praticados pelas vítimas. É, 

realmente ignorar o que sejam crimes conexos em direito penal. Em delitos praticados 
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pelo mesmo agente pode acontecer que exista entre eles um liame, um nexo, e ele pode 

praticar um crime para ocultar outro crime, ou para tirar proveito do primeiro crime que 

ele praticou.  

Nesses casos não temos delitos independentes, pois estão ligados por um nexo 

subjetivo. A conexão, dizem os autores, os penalistas, pode ser teleológica ou 

ideológica, quando um crime é praticado para assegurar a execução de outro. Por 

exemplo: mata-se para roubar. O crime meio é o homicídio e o crime fim é o roubo. Os 

dois estão ligados pelo laço de causa e efeito.  

Existe um segundo tipo de conexão, consequencial, que é quando um crime é 

cometido para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro. Por 

exemplo: incendeia-se uma casa para impedir que um crime de furto, nela praticado, 

seja apurado.  

Ainda há um outro tipo de conexão, que é a casual: quando um crime é cometido 

quando da prática do outro. Por exemplo, a subtração de joias da vítima estuprada. A 

conexão não se refere, pois, à diversidade de autores, mas de delitos cometidos pelos 

mesmos agentes. Quer dizer, vários delitos podem ser praticados por duas pessoas que 

estão de acordo em praticar aquele delito, mas o delito é o mesmo, e as pessoas são as 

mesmas. Então, é por isso que existe o que nós chamamos de conexão. 

Daí ser claro que a tortura cometida contra um paciente, não pode ser 

considerada conexa ao delito político por este eventualmente cometido. Quer dizer, a 

tortura não é continuidade do ato praticado pelo paciente da tortura. São fatos 

completamente independentes um do outro, exatamente porque se trata de agentes 

diferentes atuando em campos diversos.  

Assim, quando o parágrafo primeiro, do artigo primeiro da Lei de Anistia fala 

em crimes de qualquer natureza, relacionados com os crimes políticos ou praticados por 

motivação política, refere-se àqueles que praticaram estes crimes e os que torturaram, 

mataram, não participaram dos crimes políticos ou cometidos por motivação política. 

Eu acho que isto é claro!  

Ademais, prosseguindo-se na análise da Lei de Anistia, verifica-se que ela se 

refere a servidores dos três poderes, aos militares, dirigentes e representantes sindicais 
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punidos com fundamentos em atos institucionais e complementares. Quer dizer, a lei 

quis contemplar somente as vítimas da ditadura militar, excetuando-se aqueles que 

foram condenados - a lei é clara nesse sentido - pela prática do terrorismo, assalto, 

sequestro e atentado pessoal.  

Na exposição de motivos, ainda da Lei da Anistia, afirmou-se: "A Anistia tem o 

sentido de reintegrar o cidadão na militância política." Quer dizer, ela só tem em 

atenção aos crimes políticos, e se estende a quantos cometeram crimes políticos e seus 

conexos a eles.  

E mais, abrange os que tiveram os seus direitos políticos suspensos, bem como, 

todas as categorias de servidores públicos dos três poderes que cometeram crimes 

políticos e conexos. Aí vai um exemplo: uma determinada pessoa dirigiu-se 

desrespeitosamente a uma autoridade - que no tempo da ditadura se constituía como 

crime, crime político - e em seguida, o agente o agride fisicamente. Isto está abrangido 

pela Lei de Anistia, pelo laço de conexidade entre um crime e outro crime.  

Querer ir além e beneficiar aquele que o deteve, e depois o torturou não se pode 

admitir. Um crime deu ocasião ao outro, mas não se pode falar em conexidade, pois essa 

se restringe aos atos de um só agente.  

Ora, é por bem ainda lembrar, que o Brasil firmou em 1969 e ratificou em 1992 

a Convenção Americana contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanas ou degradantes. Essa Convenção define o crime de tortura e afirma em seu 

artigo quinto parágrafo segundo: “Essa Convenção das Nações Unidas define o crime de 

tortura e afirma, então, que em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias 

excepcionais, como estabilidade política interna, ou qualquer outra emergência pública, 

como justificativa para a tortura”.  

Vejam bem, uma lei sobre direitos humanos. Hoje, no Brasil não é bem assim, 

porque ao invés de melhorar o texto da Constituição, a reforma do Judiciário piorou o 

texto da Constituição. Conforme o parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição, 

os tratados sobre Direitos Humanos ratificados pelo Brasil se incluem no rol dos 

Direitos Fundamentais.  
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Hoje, pela reforma da Constituição, para que isto ocorra é preciso que estes 

tratados sejam aprovados como se fossem uma Emenda Constitucional. Quer dizer, 

apresentado um trabalho sobre direitos humanos à Câmara Federal ou Congresso, ele só 

vai ser votado daqui a 10, 15 ou 20 anos. Porque a reforma do Poder Judiciário, por 

exemplo, há mais de 20 anos está rodando no Congresso e até hoje não teve um ponto 

final.  

Então, quer dizer, a nova regra piorou o entendimento de que os crimes 

praticados contra os direitos humanos se constituem em violações de direito. Há uma 

impunidade decretada no Brasil aos torturadores. Na verdade, nós podemos contar nos 

dedos da mão, talvez de uma só mão, o número de condenações por crime de tortura 

depois de a tortura ser considerada crime contra a humanidade.  

A tortura corre tranquila nas delegacias de polícia de São Paulo e do Brasil, 

corre tranquila nas instituições fechadas que abrigam crianças e adolescentes. Corre 

tranquila porque o exemplo da impunidade dado pela sociedade brasileira, sob o ponto 

de vista, pela interpretação esdrúxula da Lei de Anistia, alimenta a impunidade e 

alimentando a impunidade, evidentemente,  se  constitui em mola para a própria 

violência contra a pessoa.  

Então, como eu ia dizendo, a impunidade decretada no Brasil aos torturadores 

não significa isentá-los da responsabilidade pelas atrocidades que cometeram. Aí não é 

apenas um problema técnico-jurídico, mas um problema ético e moral, que tem que ser 

ressaltado. Mesmo porque, o delito da tortura é considerado pelo direito internacional, 

imprescritível.  

Em remate, temos na verdade nos omitido nessa questão da anistia aos 

torturadores e assassinos da ditadura militar. Não basta o afastamento dessas pessoas de 

funções públicas relevantes, porque outras funções públicas elas estão 

desempenhando, mas deveríamos buscar a sua responsabilização penal.”  

Termina aí o artigo? Esse é um texto que o Dr. Helio Bicudo produziu que eu 

acho que deve ser aspecto central da Comissão da Verdade.  

Viva Virgílio Gomes da Silva, Presidente, agora e sempre! (Palmas.) 
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Antes de encerrar definitivamente e convidar... A Câmara Municipal... Eu gosto 

sempre de ler o texto senão vão pensar que eu estou delirando. Deixa só eu ler uma nota 

para poder fechar a sessão.  

Foi publicado pelo “Portal Ig”, quinta feira, 21 de março às 8h:  

“Câmara Paulistana homenageará a ROTA por atuação na ditadura.  

A Câmara de São Paulo aprovou a concessão da Salva de Prata, homenagem da 

casa cedida em Sessão Solene pelos relevantes serviços prestados a sociedade ao 

batalhão Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, ROTA.  

O projeto de Decreto Legislativo 0206/2013 de autoria do vereador Coronel 

Telhada, PSDB, justifica a homenagem dentre outras coisas, pelas campanhas de 

guerras, como os feitos da Companhia dos Boinas Negras que atuou durante a ditadura 

militar perseguindo guerrilheiros de esquerda como Carlos Lamarca e Carlos 

Marighella.  

Na justificativa, diz que a ROTA se destacou no que a Polícia Militar chama de 

“Campanha do Vale da Ribeira de Iguape” em 1970 para sufocar a guerrilha rural 

instituída por Carlos Lamarca.  

O texto de Telhada vem aprovado pelos vereadores, retirado do Portal da PM, 

também conta com a história da origem dos Boinas Negras.  

A sessão será feita em homenagem e ainda não tem data marcada.”  

Viva a democracia. Abaixo a ditadura e viva Virgílio! (Palmas.) 

Às 15h nós vamos retomar com as mulheres torturadas durante a ditadura 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/05/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 44ª audiência pública, 21 

de maio de 2013, auditório Paulo Kobayashi. Instalação da 44ª audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 21 de maio de 2013, 16h, 

na Assembleia Legislativa, auditório Paulo Kobayashi, para oitiva de depoimentos 

sobre o caso Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones e Antônio Carlos Bicalho Lana.  

Esclarecemos que, os depoimentos da Comissão da Verdade, serão abertos ao 

público.  

Acompanharemos, agora, a leitura do memorial dos casos Sônia Maria Lopes de 

Moraes Angel Jones e Antônio Carlos Bicalho Lana.  

Primeiro, nós vamos apresentar o vídeo sobre o caso da Sônia Maria Lopes de 

Moraes Angel Jones.  

 

*      *      * 

É FEITA EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

            *     *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quem é esse filme? 

Quem dirigiu o filme? Qual é o diretor? Então, é um filme de uma hora e? Eu sei, mas a 

duração... 

 

A SRA. – Cinquenta minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do filme?  

 

A SRA. – “Sônia Morta e Viva”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, como a televisão 

da Assembleia está passando esse filme, se a gente podia passar. É um filme de 50 
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minutos, maravilhoso, e vocês sabem que ele tem um efeito raticida fantástico. 

Impressionante. Passou esse filme, os ratos ó, evacuam. Impressionante.  

Vamos lá. Kobayashi. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas. Vou ler, agora, o 

memorial de Sônia Maria e Antônio Carlos Bicalho.  

Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, assassinada em 30 de novembro de 

1973. Data de nascimento, 9 de novembro de 1946. Local de nascimento, Santiago de 

Boqueirão, Rio Grande do Sul, Brasil. Organização política a que pertencia, Ação 

Libertadora Nacional – ALN.  

Antônio Carlos Bicalho Lana, assassinado em 30 de novembro de 1973. Data de 

nascimento, 2 de março de 1949. Local de nascimento, Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brasil. Organização política a que pertencia, Ação Libertadora Nacional – ALN.  

Dados biográficos de Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones. Filha de João 

Luiz Moraes e Cléa Lopes de Moraes, morta em 30 de novembro de 1973, militante da 

Ação Libertadora Nacional – ALN.  

Estudou no Colégio de Aplicação da antiga Faculdade Nacional de Filosofia e, 

posteriormente, na Faculdade de Economia e Administração da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, mas não chegou a se formar, sendo desligada pela Portaria 53 de 24 de 

setembro de 1969. No Rio de Janeiro, trabalhava como professora de português no 

curso Goiás.  

Casou-se com Stuart Edgar Angel Jones, militante do Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro – MR-8, desaparecido em 1971. Em 1° de maio de 

1969 foi presa, com mais três estudantes, por ocasião das manifestações de rua, na Praça 

Tiradentes, no Rio de Janeiro. Foram levadas para o DOPS do Rio de Janeiro, e, 

posteriormente, para o presídio feminino São Judas Tadeu. Libertada em 6 de agosto de 

1969, foi julgada e absolvida, por unanimidade, pelo STM. Passou a viver na 

clandestinidade.  

Em maio de 1970, exilou-se na França, onde se matriculou na Universidade de 

Vincennes, e trabalhou na escola de línguas Berlitz, em Paris, onde lecionava português.  

Com a prisão e desaparecimento de Stuart, pelos órgãos de Repressão política, 

Sônia decidiu voltar ao Brasil, para retomar a luta de resistência contra a ditadura. 

Ingressou na ALN, e viajou para o Chile, onde trabalhava como fotógrafa. 
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Em maio de 1973, retornou, clandestinamente, ao Brasil, indo morar em São 

Paulo. Em 15 de novembro de 1973, alugou um apartamento em São Vicente, São 

Paulo, com Antônio Carlos Bicalho Lana. 

Dados biográficos de Antônio Carlos Bicalho Lana. Filho de Adolfo Bicalho 

Lana e Adalgisa Gomes de Lana cursou o primário no grupo escolar Dom Pedro II, e o 

ginasial na Escola Municipal Marília de Dirceu, em Ouro Preto, onde iniciou o 

científico – atual ensino médio – não concluído. 

Começou a atuar no movimento estudantil na década de 1960, com um grupo de 

militantes formado por secundaristas, universitários e operários. Depois de ingressar na 

Corrente, transferiu-se para Belo Horizonte. No início de 1969, diante das prisões, 

torturas e assassinatos, de seus companheiros, Antônio Carlos deslocou-se para o Rio de 

Janeiro, e tornou-se militante da ALN.  

Viajou para Cuba, onde realizou o treinamento de guerrilha, e retornou, 

clandestinamente, ao Brasil. Foi para o Ceará, e, mais tarde, para São Paulo, já como 

dirigente da ALN. Em 14 de julho de 1972, escapou – ferido com três tiros – de uma 

emboscada, organizada pelo DOI-CODI de São Paulo, no Restaurante Varella, na 

Mooca, quando morreram Iuri Xavier Pereira, Marcos Nonato da Fonseca e Ana Maria 

Nacinovic Corrêa. 

Dados sobre a prisão e morte de Sônia Maria e Antônio Carlos. Antônio Carlos e 

Sônia Maria foram presos em novembro de 1973, no posto rodoviário no Canal 1, em 

Santos, São Paulo. Antônio Carlos foi agredido por vários policiais, tendo recebido uma 

coronhada de fuzil, na boca, segundo testemunhas. De acordo com a versão oficial, 

divulgada em 1° de dezembro de 1973, pelos jornais “Folha de São Paulo” e “O Globo”, 

eles teriam morrido em um tiroteio, com os órgãos de segurança, no bairro de Santo 

Amaro.  

A prisão do casal, em São Vicente, foi detalhadamente planejada, como 

constatou sua família, durante as investigações, junto aos empregados do prédio em que 

Sônia e Antônio Carlos moravam. Costumavam – assim que se mudaram – tomar banho 

de sol em uma prainha ligada ao prédio, e eram observados, de um prédio próximo, por 

agentes policiais, mediante uma luneta. Dias depois, os mesmos agentes comunicaram 

aos empregados do prédio, que moravam, ali, dois terroristas muito perigosos. E se 

fizeram passar, a partir daquele momento, por funcionários do prédio, para observá-los 

mais de perto. 
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Certa manhã, bem cedo, quando Antônio Carlos e Sônia pegaram um ônibus da 

empresa Zefir, já havia, no ônibus, alguns agentes, inclusive uma senhora vestida de 

vermelho. Ao mesmo tempo, nas imediações da agência do Canal 1, em São Vicente, já 

se encontravam vários agentes à espera, pois, pelo menos, um deles desceria para 

adquirir passagens, pois, as mesmas, não eram vendidas no ônibus. 

  Até hoje, a família não pode precisar o dia exato da prisão. Possivelmente um 

sábado, depois de 15 de novembro. O casal foi delatado, aos órgãos de segurança, pelo 

médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado, pelo DOI-CODI de São Paulo, 

de Jota, citado como modelo na infiltração das organizações clandestinas, durante a 

ditadura, pela antiga Escola Nacional de Informações.  

De acordo com matérias publicadas pela Revista “Veja” em 20 de maio e em 18 

de novembro, de 1992, com base em depoimento do ex-agente do DOI-CODI de São 

Paulo, Marival Chaves do Canto, a atuação de Jota permitiu a eliminação de pelo menos 

umas 20 pessoas, a partir de 1973. Jota delatou todos os comandos da ALN.  

A revista citou, nominalmente, entre os que morreram em consequência dessas 

delações, Antônio Carlos Bicalho Lana, Sônia Maria de Moraes Angel Jones, Issami 

Nakamura Okano, Reinaldo Moutht Queiroz, Luiz José da Cunha, Wilson Silva, Ana 

Rosa Kucinsky, Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Seiko Okama e Francisco Emanoel 

Penteado.  

Existem duas versões a respeito da prisão, tortura e assassinato de Sônia e 

Antônio Carlos. A versão do primo do pai de Sônia, coronel Canrobert Lopes da Costa, 

ex-comandante do DOI-CODI de Brasília, amigo, pessoal, do coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODI de São Paulo – depois de presa, foi 

mandada do DOI-CODI de São Paulo para o DOI-CODI do Rio de Janeiro, onde foi 

torturada, estuprada com um cassetete, e mandada de volta a São Paulo, já exangue, 

onde recebeu dois tiros.  

A versão do sargento Marival Chaves, membro do DOI-CODI de São Paulo, 

conforme depoimento à revista “Veja” de 18 de novembro de 1992, Sônia e Antônio 

Carlos foram presos, e levados para um centro clandestino, onde ficaram de cinco a 10 

dias, até morrerem, sob torturas, em 30 de novembro de 1973, quando foram 

assassinados com tiros no tórax, cabeça e ouvido. Depois, seus corpos foram colocados 

no porta-malas de um carro, e levados para o DOI-CODI de São Paulo, para servir de 

exemplo. Ao mesmo tempo, foi montada uma simulação de tiroteio, ou teatrinho – 

termo usado, pelo sargento, para justificar a versão oficial de que haviam sido mortos 
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em consequência de um tiroteio – no mesmo dia 30, metralharam com tiros de festim 

um casal, e os colocaram imediatamente em um carro.  

Nos relatórios dos Ministérios da Marinha e Aeronáutica, entregues ao ministro 

da Justiça, em novembro de 1993, permanece a falsa versão de que morreram após 

tiroteio com os órgãos de segurança. A versão oficial, publicada dia 1° de dezembro de 

1973, em dois jornais, “O Globo” e “O Estado de São Paulo”, refere-se às mortes de 

Sônia e Antônio Carlos, a caminho do hospital, após tiroteio com os agentes de 

segurança, na Avenida Penedo, no bairro de Santo Amaro, atual Capela do Socorro, 

cidade de São Paulo, altura do número 836, às 15h.  

No arquivo do antigo DOPS de São Paulo, foi encontrado um documento da 

Polícia Civil, em São Paulo, divisão de informações CPI/DOPS/São Paulo, que afirma: 

“Consta arquivado, nessa divisão, uma cópia xerográfica do laudo de exame 

necroscópico, referente à epigrafada, com data de 20 de novembro de 1973”. Qual seria 

a verdadeira data da morte?  

Apesar de identificada, Sônia Maria foi enterrada como indigente, no cemitério 

Dom Bosco, em Perus, com o nome de Esmeralda Siqueira Aguiar. Antônio Carlos, 

também, foi enterrado como indigente em Perus. Eles foram autopsiados pelos legistas 

Harry Shibata e Paulo Augusto de Queiroz Rocha. A troca proposital do nome de Sônia 

demonstra a clara tentativa, dos órgãos de repressão, em esconder seu cadáver. A 

família de Sônia conseguiu obter, pelo processo 1483/79, da 1ª Vara Civil de São Paulo, 

a correção de identidade – retificação do registro de óbito.  

Os depoimentos de Oséas de Oliveira – o bilheteiro da agência de passagens, e 

do motorista do ônibus, Celso Pimenta, que presenciaram a prisão dos militantes – 

tomados no fim de 1979 e início de 1980, foram anexados ao processo, movido pela 

família, contra o médico legista Harry Shibata.  

Conforme já relatado, somente depois de ser considerada oficialmente morta, a 

família pôde transladar os seus restos mortais para o Rio de Janeiro, em 1981. Em 1982, 

na tentativa de apuração das reais circunstâncias da morte de Sônia, por meio do 

processo movido contra Harry Shibata, o IML do Rio de Janeiro constatou que os ossos, 

entregues à família, eram de um homem.  

Para sepultar os restos mortais de Sônia, a família teve que fazer várias 

exumações. A última exumação apresentava um crânio sem o corte característico de 

autopsia. A família não aceitou os restos mortais, por desconfiar que fosse mais um 

engano do IML de São Paulo.  
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E um de seus depoimentos à CPI sobre a vala de Perus, realizada na Câmara 

Municipal de São Paulo, Harry Shibata declarou que a descrição feita no laudo 

necroscópico, de que houve corte de crânio não correspondente à verdade, uma vez que 

essa descrição é apenas uma questão de praxe – assumiu, portanto, a farsa com que 

eram feitos os laudos.  

O laudo de necropsia de Antônio Carlos, datado de 30 de novembro de 1973, 

descreve apenas um ferimento, à bala, na cabeça, com entrada na região palpebral e 

saída na região parietal direita. Nesse caso, também, Shibata descreve a trajetória do 

tiro: “Aberto que fora, o crânio, pelo método Griesinger”, e omite as marcas de tortura. 

Exumado e identificado em 1981, o crânio de Antônio Carlos também não fora serrado, 

estava intacto. Em 1990, foto de seu rosto, visivelmente mutilado pelas torturas, foi 

localizado no arquivo do IML de São Paulo. Os tiros que levara na Mooca, em julho de 

1972, foram fundamentais para a sua identificação.  

Depois de muito relutar em acreditar que a filha não fora morta no tiroteio 

informado pelos militares, João Moraes tornou-se militante do Movimento de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, tendo sido presidente, e, Cléa, 

secretária do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, por muitos anos.  

Já falecido, por ocasião da Lei 9140/95, o pai não presenciou o reconhecimento, 

da responsabilidade do Estado, pela morte da filha. Cléa assumiu sozinha a 

continuidade da luta, até quando seu estado de saúde permitiu. Em 2006 foi 

homenageada, pelo Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, com a Medalha 

Chico Mendes – recebida, pelo marido, em 1997.  

Da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, os casos de Antônio 

Carlos, 093/96, e Sônia, 092/96, tendo, como relatora, Suzana Keniger Lisbôa, foram 

aprovados, por unanimidade, em 8 de fevereiro de 1996. Seus restos mortais foram 

exumados em 1991, com apoio da prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, e 

identificados pela Unicamp. Foram transladados para as suas cidades natais, em 11 de 

agosto de 1991, após a celebração de uma missa na Catedral da Sé, celebrada por Dom 

Paulo Evaristo Arns.  

Os restos mortais de Antônio Carlos chegaram ao Aeroporto de Confins, Minas 

Gerais, onde várias pessoas lhe prestaram homenagem, cantando o Hino Nacional, e 

carregando cartazes com os dizeres “Ditadura Nunca Mais”. Dom Luciano Mendes de 

Almeida, arcebispo de Mariana, em Minas Gerais, esteve presente à recepção, e pediu 
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para que uma lição de vida fosse aprendida com a sua história. Foi enterrado pela 

família no dia seguinte – em Ouro Preto, Minas Gerais.  

O sepultamento dos restos mortais de Sônia foi realizado em 12 de agosto de 

1991, no Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro, precedido de ato ecumênico, 

em sua homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.  

Em homenagem aos dois militantes, as cidades de São Paulo e Belo Horizonte 

deram os nomes de Antônio Carlos, e Sônia, a ruas no Jardim Toca, e nos bairros da 

Lagoa e Tirol, respectivamente. O nome de Sônia, também foi dado a um dos viadutos 

do complexo João Dias, em São Paulo, em 19 de setembro de 1992; sendo os outros 

dois homenageados, Honestino Monteiro Guimarães e Frederico Eduardo Mayr.  

A cidade do Rio de Janeiro deu o nome de Sônia a uma de suas ruas. Seu pai 

publicou o livro “O calvário de Sônia – uma história de terror nos porões da ditadura”, 

resultado de suas buscas por verdade e justiça, sobre a morte de Sônia. A família 

produziu, também, o vídeo “Sônia Morta e Viva”, dirigido por Sérgio Waismann, em 

1985.  

As informações aqui apresentadas foram retiradas do livro “Dossiê Ditadura: 

Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil (1964-1985)”, publicado pelo IEVE, em 

associação com a Imprensa Oficial de São Paulo, 2009.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Suzana Lisbôa.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Boa tarde. Mais uma vez, eu só posso agradecer 

ao Adriano Diogo, e a essa Comissão, a oportunidade de mais essa denúncia. É muito 

emocionante, porque o Moraes e a Cléa foram familiares de muita força, dentro do 

movimento dos familiares. Nós ficamos comentando o que estaria acontecendo hoje, se 

o Moraes fosse vivo, e estivesse assistindo tudo que está acontecendo. Ele era coronel 

do Exército brasileiro. Ele levou a Sônia e a Ângela para participar da marcha, em 1964, 

no Rio de Janeiro, e ele tinha convicção de que, aquela, era uma realidade excelente 

para o país.  

Quando a Sônia foi presa em 1969, na época das manifestações de 1º de Maio, 

no Rio de Janeiro, foi o primeiro baque que ele começou a ter com o que estava 

acontecendo. Ela foi presa, ficou presa durante quatro meses. Ele visitava a filha todos 

os dias, apesar de estar ainda servindo, de ter os cursos que ele tinha, criaram algumas 

escolas, uma delas, o curso Goiás, foi muito famoso no Rio de Janeiro; era um curso de 
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preparação ao exame de admissão, que tinha naquela época. E esse curso, Goiás, era um 

curso na zona sul, passaram dois mil alunos, principalmente filhos da classe média e da 

classe alta do Rio de Janeiro.  

Então, ele tinha um relacionamento enorme com os habitantes de Ipanema, 

Leblon, e ele visitava a Sônia frequentemente. A Sônia foi solta, foi julgada e foi 

absolvida. Mas ela disse ao pai, na época: “Eles não vão – eles vão voltar, para me 

buscar – eles não vão me deixar solta”. E ela se escondeu. Casou com Stuart Angel 

Jones em 1968, então ela já era casada com o Stuart quando foi presa.  

E ela resolveu se esconder – e, realmente, é o que o Moraes conta no vídeo – 

alguns dias depois, ele recebeu uma intimação para a Sônia comparecer em juízo. 

Depois, ele localizou, inclusive, no arquivo do DOPS, um documento que dizia que, 

apesar de estar liberada, que ela fosse apresentada, novamente, ao I Exército.  

E ele compareceu no lugar dela, e teve aquela informação por um colega, na 

saída: “Não deixa a sua filha voltar, porque vai ser morta”. Primeiro, porque era filha 

dele, de um coronel do Exército brasileiro; depois, houve episódios, durante a prisão 

dela, que, segundo ele, teriam criado indignação dentre os militares – que foi quando 

houve a visita do secretário de Segurança na penitenciária, e a Sônia estava recolhida ao 

presido São Judas Tadeu, junto com outras presas, e todas foram postas em círculo, e na 

hora que o secretário fosse entrar, elas tinham que levantar. E a Sônia não levantou, e 

ficou um constrangimento. O chefe da segurança foi até ela e disse: “Você se levante”. 

E ela disse: “Eu não me levanto pra Polícia”. E ficou uma situação tão horrível, que 

todas tiveram que se sentar, porque como a Sônia não levantou, todas tiveram que se 

sentar, para ele entrar. E aí, o Moraes dizia que isso tinha sido – essa rebeldia dela – 

tinha decretado a morte dela, naquele momento.  

Aí, a Sônia ficou na clandestinidade, junto com o Stuart. Eles militavam no 

Movimento Revolucionário Oito de Outubro, o Stuart era dirigente do MR-8, e o 

apartamento deles foi saqueado – eles moravam na Tijuca – pouco tempo depois, 

também, que foi um susto para o Moraes. Ele conta, no livro, que eles levaram desde 

um pudim de chocolate, que estava na geladeira, até umas abotoaduras de ouro, que 

tinham sido dadas, para o Stuart, pelo marechal Costa e Silva, porque a Zuzu Angel, 

mãe do Stuart, era muito amiga da Iolanda Costa e Silva. Então, ele tinha abotoaduras 

de ouro, que tinham sido dadas, pelo presidente Costa e Silva, de presente para ele. 

A Sônia, em 1970, ela está muito fragilizada, muito desesperada, ela questiona 

tudo que estava acontecendo, e ela resolve sair do país. O Moraes, mais uma vez, leva a 
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filha, é uma coisa muito impressionante – eu acho, para nós, que militamos nessa época, 

e que vivemos essa época, depois – a relação que o Moraes e a Cléa tinham com a sua 

filha. O Moraes era um militar. Na medida em que ele investiga a vida da filha, e a 

morte da filha, é que ele passa a trocar de valores, vira outra pessoa.  

Mas, mesmo enquanto ele não tinha essa convicção, o apoio dele, à filha e ao 

genro – no caso, o Stuart – eram totais. Ele levou a Sônia para o exílio, é uma passagem 

impressionante, que é contada no livro, porque ele sofre um acidente, ele tem uma 

vértebra esmigalhada, ninguém sabe como ele conseguiu chegar até a porta do avião, e 

embarcar a Sônia. Ela viajou junto com a Edy – que é irmã da D. Cléa – que era fiel 

escudeira da Sônia, durante toda a vida, e, também, foi uma pessoa muito solidária.  

E o Moraes, só depois que a Sônia embarcou, é que ele desmanchou; e, no Rio 

de Janeiro ninguém entendia como é que ele tinha conseguido ficar em pé, porque ele 

tinha tido uma vértebra esmagada – ele usou colete, durante quatro anos.  

E, nesse período, inclusive, ele deu, também, assistência ao Stuart. Ele foi 

procurado, uma vez, na casa dele, por uma pessoa. O Stuart alugava um quarto numa 

pensão, na periferia, e teve uma violenta crise de hérnia; então, a dona da pensão – que 

era um lugar muito simples – se assustou, porque fazia três dias que ele não saía do 

quarto, e ela acabou entrando no quarto dele. E o viu num estado deplorável, que ele 

não saía, mesmo, não se levantava da cama para fazer nada, estava há três dias sem 

comer, e o Stuart acabou pedindo ajuda pra ela. E ela foi procurar o Moraes, contou a 

história pra ele, o Moraes se assustou muito, porque achou que nem podia ser verdade, 

mas, aos poucos, ele se deu conta que era verdade, montou uma tremenda de uma 

operação para resgatar o Stuart, de madrugada, levou pra casa dele. Então, ficava ele, 

com um colete, num canto, e o Stuart noutro, e deu toda assistência a ele. Segundo ele, 

foi a época mais intensa, de relação dele com o Stuart, pra entender a vida, a delicadeza 

do Stuart, quem ele era – que, na época, o Stuart já era uma das pessoas mais procuradas 

do Rio de Janeiro.  

Segundo ele, essa foi uma época muito tranquila, porque a Sônia estava em 

Paris, e ele estava cuidando do Stuart. Eles visitaram a Sônia em Paris, algumas vezes, 

até à morte do Stuart, que foi em 1971. Depois eu vou ler algumas passagens do livro 

dele – porque, uma coisa, é eu dizer, e, outra coisa, é a gente ouvir o que ele escreveu.  

Depois da morte do Stuart, a Sônia ficou muito mal, se culpava, muito, por não 

estar perto dele, sofria muito, por querer estar aqui, pra continuar a luta. A identidade da 

Sônia, com os pais, era uma coisa tão impressionante, que ela escreve pra eles, dizendo 
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que ela ia viajar por algum tempo, que ela para um país exótico, e que eles esperassem, 

que ela ia mandar um recado. A mãe, quando recebe essa carta, diz: “Não vai nem pra 

África, nem pra nada, ela vai é voltar para o Brasil”; resolveu achar que esse país 

exótico era o Brasil. “Se ela vai voltar para o Brasil, ela deve passar no Chile”. O 

Moraes, no mesmo dia, foi para o aeroporto, pegou um avião e foi para Santiago.  

Chegou a Santiago pensando: “Como é que eu vou achar a minha filha?” Não 

sabia, nem se a Sônia tinha ido pro Chile. “Como é que eu vou achar a minha filha, no 

meio de cinco milhões de pessoas?” Eu me emociono, lembrando ele contando isso. Aí, 

ele chegou num hotel, se hospedou no hotel, e saiu para caminhar, pensando o que ele 

iria fazer. E caminhou, duas horas e meia, e, de repente, ele ouve um grito: “Papai, você 

está louco?” A Sônia estava do outro lado da calçada, estupefata de ver o pai ali, sem 

nem ter ideia que ela tivesse ido para Santiago do Chile.  

Para eles, foi muito difícil essa época. Eles tentaram, de qualquer forma, 

convencer a Sônia a não voltar para o Brasil, discutiram muito com ela. Ela não aceitou, 

volta no começo de 1973, e procura por eles, nesse episódio que a mãe relata no filme, 

que ela chega à escola. E eles passam a ter um contato constante com ela.  

Eles alugam um apartamento em São Vicente, esse apartamento de São Vicente 

é alugado no nome da tia Edy, e, ali, eles encontram a Sônia algumas vezes, nesse 

período. E até que ele viu a notícia da prisão dela, no jornal, e vai – essa parte eu vou 

ler, essa parte que ele descreve, mas eu vou ler em seguida.  

Eu conheci os Moraes, como a gente chamava, em 1979. Quando estivemos a 

primeira vez no Cemitério de Perus, buscando – que nós encontramos – o corpo do Luiz 

Eurico – e, olhando os livros do cemitério, nós encontramos outros corpos, dentre eles o 

Lana, e a Esmeralda, que tinha sido enterrada com esse nome, que a gente sabia que era 

a Sônia.  

Então, nós procuramos o professor Moraes, nessa época ele já começava a pedir 

que a gente o chamasse de professor – e não de coronel – Moraes. Inicialmente, foi 

muito difícil chegar até ele, mas, aos poucos, eu acho que essa situação se desanuviou, 

eu tive uma relação muito próxima com eles. Era como se eu fosse a Sônia renascida, 

porque eles procuravam entender, por meu intermédio, ou pela convivência comigo, o 

que a Sônia tinha feito, o que ela tinha vivido, já que eu também tinha sido militante da 

mesma Organização.  

Então, foi uma relação muito próxima, e foi através do trabalho deles que se 

conseguiu descobrir o que aconteceu com a Sônia. A primeira exumação foi feita em 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



11 
 

 
 

1981, eles fizeram a ação de retificação de registro de óbito. Foi o Marco Antônio 

Barbosa, que hoje preside a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que foi 

advogado da família.  

Houve uma missa, aqui no convento dos dominicanos, que foi organizada pelo 

Frei Betto. Eu acho que foi um dos primeiros atos, assim, de traslado, que nós 

organizamos, junto com o Comitê Brasileiro pela Anistia, de São Paulo, que foi lindo, 

foi uma missa belíssima. E houve uma missa, também, no Leme, no Rio de Janeiro, 

onde a Sônia foi enterrada. Durante todos os sábados, o Moraes e a Sônia iam ao 

cemitério levar flores. Durante um ano e pouco. 

 

(Inaudível.) 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu falei o quê? Não. Então os pais, o Moraes e a 

Cléa, iam todas as semanas, no sábado, levar flores no cemitério.  

Quando foi feita a exumação, não havia tiro nenhum, na cabeça, e não tinha, 

tampouco, o cerramento do crânio. Então, o Moraes entrou com um processo, na Justiça 

Militar, contra o Harry Shibata, pedindo a abertura de um IPM para investigar as 

circunstâncias da morte. 

Inicialmente, isso foi negado, mas a juíza, Leila Bierrenbach, determinou que o 

corpo fosse examinado. Então, ele foi exumado, foi levado para o IML do Rio de 

Janeiro, e aí se descobriu que era um homem, preto, de 30 anos de idade, que tinha sido 

levado, na sepultura apontada como sendo da Sônia. Aí, outras exumações foram feitas, 

até que o IML de São Paulo concluiu que, uma delas, seria compatível com a Esmeralda 

Siqueira de Aguiar, portanto, a Sônia. E, o Moraes, não aceitou aquele corpo, porque, 

também, não tinha o crânio serrado. Ele achava que, se estava escrito que era serrado, 

no laudo, tinha que ser serrado.  

Na época, ele não aceitou esse corpo, e, com isso, o IPM não foi à frente. Só em 

1990, com a abertura da vala de Perus, e a criação dessa Comissão de Investigação, que 

a Luiza Erundina criou, aqui, que fazia parte a Amelinha, o Ivan, e eu – éramos 

funcionários da Prefeitura – nós, além da vala de Perus, começamos a buscar outros 

corpos, que teriam sido enterrados naquele cemitério.  

Então, foi feita a exumação do corpo – que seria o do Lana – e do que seria o da 

Sônia. E na época, inclusive, a gente já tinha o depoimento do Harry Shibata, dizendo 

que, não necessariamente o crânio era serrado, que aquilo era uma coisa de praxe. Ou 
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seja, para nós, na nossa leitura, ele quis dizer que ele não fazia laudo algum. Ele assina 

o laudo da Sônia no nome falso, mas há documentos, dentro do próprio Instituto Médico 

Legal, com o verdadeiro nome da Sônia, que eles sabiam quem era. 

Então, o Moraes acabou não tendo condições de levar, avante, nenhum outro 

tipo de ação; ele chegou a entrar com uma ação, exigindo que o Exército o indenizasse 

por isso, eu acho que ele pedia, na época, o Orçamento anual do Exército como 

pagamento – porque ele dizia que ele tinha que pedir o impossível, exatamente para 

mostrar que, dinheiro nenhum, ia devolver a filha dele.  

Bom, agora eu vou ler uns pedaços do que ele diz, porque eu acho que, a prisão 

dele tem mais significado, se eu ler. Ele fez esse livro, numa época em que ele achava 

que ia morrer. Então ele, rapidamente, quis escrever esse livro. Ele começa dizendo 

assim: 

“Um dever de pai e cidadão. Sônia Angel viveu pouco e intensamente. Teve, 

apenas, cinco anos de atividades político-revolucionárias – entre 1968 e 1973 – alguns 

dos quais, engajada na resistência armada à ditadura militar. De sua militância, restou 

pouco. Os seus escritos, cartas, reflexões, tudo foi incinerado, por parentes e amigos, 

apavorados com a brutalidade da Repressão, dos chamados ‘órgãos de segurança’, das 

Forças Armadas, empenhadas no terrorismo de Estado. Raros admitiam comprometer-

se, e esse sentimento perdura, entre muitos de nós, até hoje, por justificado temor. Os 

assassinos de Sônia, e de outros combatentes, permanecem impunes. Nenhum militar, 

nenhum civil, foi responsabilizado pelos crimes cometidos”.  

Isso aqui, o Moraes escreveu em 1994. Ele diz que, para completar o ciclo, 

faltava um livro em que ele reunisse e sistematizasse as informações. “Escritores 

amigos tentaram escrevê-lo, mas sucumbiram à tarefa, pela dificuldade de levantar 

informações e devassar fontes, ainda muito fechadas, sobre aquele período da nossa 

história. É cumprindo um compromisso de pai e cidadão que eu ofereço, aos leitores, 

esse relato”.  

Ele fala da – uns trechos que eu tinha marcado, já foram relatados, que é a prisão 

da Sônia; e o colega, que servia no gabinete do ministro do Exército, que alertou: 

“Moraes, não deixe sua filha aparecer nunca mais, porque vão matá-la”.  

“Era a pena de morte, já decretada por um oficial qualquer, ratificada, 

naturalmente, pelo ministro do Exército, com aval do presidente da República, na época 

o general Emílio Garrastazu Médici. A execução, sob tortura, de minha filha, ocorreria 

quatro anos depois”.  
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Sobre a morte do Stuart, ele fala o seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele fala quem é o militar 

que falou... 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – É, essa parte não. Isso ele não fala. Ele procurou 

por ele, muitas vezes, depois, e ele nunca conseguiu acessar.  

Quando ele fala do Stuart, do período que o Stuart ficou na casa dele, a Zuzu, 

inclusive, esteve uma noite dormindo, com o filho, na casa do Moraes. Eu acho que foi 

a última vez que ela viu o Stuart, quando ele estava lá acidentado. E ele não teve mais 

notícias, depois que ele deixou a casa, até saber da morte dele. Que, inicialmente, 

chegou a ser divulgado que ele tinha sido esfaqueado por outro preso... Enfim... Mas 

não tinha nenhuma informação, oficial, sobre isso. Aí, o Moraes diz o seguinte: 

“Contou-me o general Peri Constant Bevilacqua, cuja morte representou uma 

perda, irreparável, para o Brasil, que o próprio brigadeiro Burnier segurava Stuart pelos 

cabelos, introduzia sua boca no cano de descarga, e mandava acelerar o motor do jipe – 

um espetáculo, para gáudio de uma plateia de militares sádicos, que, extasiados, 

assistiam à barbárie”. 

É o que ele conta da morte do Stuart. Depois, já pulando para a época da morte 

dela, quando ele fica sabendo – pela notícia de jornal – que a Sônia tinha sido morta, a 

Esmeralda tinha sido morta. Então, eu vou ler: 

“Viajei, imediatamente, para São Vicente, direto para o apartamento de Sônia. 

Fomos todos – Cléa, minha filha Ângela, tia Edy, o futuro genro [que casou com a 

Ângela, e ele]. Toda a família foi recebida por cinco elementos das forças de segurança, 

não identificáveis, fortemente armados de revólveres, pistolas e metralhadoras. O 

vexame foi completo – maus-tratos e violência contra todos nós – embora exibíssemos 

as carteiras de identidade. Ameaçaram atirar-me pela janela do terceiro andar, e 

chegaram a encenar a minha execução, com metralhadora. Deram-me, também, 

bofetada, porque relutei em entregar minha carteira de identidade de oficial do Exército, 

pois já havia apresentado.  

Depois de muitos avanços e recuos, consegui fazer uma ligação telefônica para 

São Paulo, pois queria falar com o superior-de-dia do II Exército. Como resultado, 

consegui que liberassem a família, que retornaria ao Rio de Janeiro, permanecendo, eu e 
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minha mulher, em São Paulo, no Hotel Cambridge, à disposição do II Exército – 

responsável por todas aquelas ações constrangedoras e deploráveis.  

Na manhã seguinte, fui prestar depoimento no DOI-CODI, na Rua Tutóia. 

Lembranças muito desagradáveis. Identifiquei Sônia por pequeninos retratos, carteiras e 

documentos, apreendidos em sua bolsa. Chorava muito, o tempo todo. Pedi para ver o 

corpo da minha filha, pois queria identificá-lo. Disseram-me que, só com permissão do 

comandante do II Exército, general Humberto de Souza Mello, seria possível o 

reconhecimento. Na verdade, tudo indica que não havia corpo algum, porque Sônia 

ainda não teria morrido, e, talvez estivesse sendo, naquele momento, torturada e 

seviciada. 

Depois que prestei o depoimento, voltei ao hotel. Resolvi aproveitar a tarde, 

regressando ao Rio para ouvir meu amigo, general Décio Palmeira Escobar, um dos 

mais dignos representantes das Forças Armadas, naquela época. E general Décio deu-

me uma carta, endereçada ao general Humberto de Mello. Nela pedia, ao ilustre 

companheiro e amigo, que me dispensasse logo, pois eu precisava atender aos meus 

colégios, no Rio, e queria que liberasse o corpo de Sônia para que tivesse um 

sepultamento cristão. 

Voltei, naquele mesma noite, a São Paulo. No dia seguinte, bem cedo, já estava 

no quartel do II Exército, para falar com o general Humberto, e entregar-lhe a carta de 

recomendação do general Décio. Friamente, recusou-se a me receber. Se eu quisesse, 

mandasse a carta pelo chefe do seu serviço secreto, o coronel Lima da Rocha. Foi o que 

fiz, não tinha outra opção. Quinze minutos depois, regressa o coronel Lima da Rocha 

com um recado, que era mais um atestado do caráter ambíguo do general Humberto de 

Mello: ‘Moraes, o general manda dizer que, por causa dessa carta, você está preso a 

partir desse momento. Eu, como velho companheiro da Escola Militar de Realengo, 

faço questão de levá-lo, à Polícia do Exército, em meu carro particular.’” 

 Aí, Moraes ficou preso durante quatro dias, e quando ele foi solto: “Quatro dias 

depois fui posto em liberdade, também sem saber a razão. Mais uma vez, o coronel 

Lima da Rocha foi o agente-intérprete do general comandante; suas recomendações 

vieram em forma de ameaçadora advertência: ‘Moraes, o general manda dizer que você 

está livre, a partir desse momento. Deve regressar ao Rio. Não contratar advogado, não 

falar nada com ninguém, e aguardar o atestado de óbito de sua filha, que será remetido 

pelo II Exército’. Insisti no desejo de ver o corpo de minha filha, mas o coronel disse ser 
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impossível, porque já fora enterrado. Regressei ao Rio de Janeiro abatido, para amargar, 

junto à família e aos amigos, a perda dolorosa e irreparável”.     

 Durante não sei quantos anos – já nem consigo fazer contas – o Moraes e a Cléa 

achavam que a Sônia tinha sido morta nesse tiroteio, em Penedo. Já na época, ele ficava 

tentando descobrir alguma coisa, tem um amigo dele, também, ele conta – o José Luiz 

Sobral, que era muito amigo do Adir Fiúza de Castro – foi até o DOI-CODI do Rio de 

Janeiro, pra tentar saber alguma coisa.  

E, além de voltar mancando, porque até levou umas cacetadas, ele trouxe, como 

presente do Adir Fiúza de Castro, um cassetete, que ele teria mandado ao Moraes. Na 

época, ele achou que era, só, uma intimidação. Depois, no final da vida, ele tinha uma 

angústia violenta, porque ele achava que, com aquele cassetete, a Sônia tinha sido 

estuprada. Ele queria, por todo jeito, viajar para o exterior, ver se, naquele cassetete, 

haveria marcas de sangue, que pudesse fazer o exame de DNA. Ele guardou esse 

cassetete, durante anos, como uma prova do que pudesse ter acontecido com a filha 

dele. Eu não sei se ele está guardado, ainda, mas isso foi o coronel Adir Fiúza de Castro, 

que eu não sei se está vivo, ainda, que enviou a ele. 

Bom; depois disso, quando eu conheci os dois – foi bem à época, que eles já 

imaginavam, ou já tinham sido informados, por listas que foram publicadas pela Anistia 

Internacional, nos arquivos, de que a Sônia tinha sido morta sob tortura.  

Então, logo depois desse translado, que eles já se relacionavam conosco – com a 

Comissão de Familiares – a gente começou a tentar fazer uma investigação. Eu, junto 

com eles, procurei pessoas que tinham sido da ALN, que tinham sido presas naquela 

época.  

Nós, até, tínhamos chamado dois deles, para vir nos ajudar nesse depoimento, 

mas não sei se eles não puderam, ou não quiseram vir, então, eu pra resguardar os 

nomes deles, também não vou dizer, porque acho que é um direito deles, de não querer 

estar aqui, porque eles nos ajudaram na época. E foram eles que nos disseram – tanto 

um quanto o outro – que a Sônia tinha sido presa no Canal 1, em Santos. Aí, nós fomos 

até o Canal 1, e descobrimos, perguntando para diversas pessoas, que ali tinha um 

restaurante, descobrimos o dono desse restaurante – isso foi em diversas idas, lá, em 

São Vicente, que eu fiz com eles.  

Então, teve um dia em que nós descobrimos o dono do restaurante, que ficava na 

frente do Canal 1, onde eles tinham sido presos. Eu fui jantar com eles, lá. Eu, na época, 

não pedi comida nenhuma, porque eu pensei: “Ah, isso aqui não vai dar certo”. Porque, 
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realmente, o dono do bar se sentou e contou pela primeira vez – eles encontravam uma 

testemunha de que eles tinham sido realmente presos. Ele contou a história toda; mas 

quando o Moraes – D. Cléa começou a passar mal, foi, enfim, um jantar muito difícil. E 

quando o Moraes mostrou para ele a foto da Sônia, aí ele recuou. Ele disse que não era 

ela. Que não era. Mas, de qualquer forma, ele já tinha contado a verdade que o Moraes 

não queria ouvir.  

Nós continuamos indo a Santos, porque a gente tentava localizar o motorista do 

ônibus E o Moraes, com essa coisa divina dele – porque eu dizia pra ele que só podia 

ser divino – um dia, ele foi com a D. Cléa, de lotação, e começou a conversar sobre esse 

assunto; e, dentro da lotação, tinha uma pessoa que conhecia o Celso Pimenta, que era o 

motorista do ônibus.  

Foi assim que nós localizamos o motorista do ônibus, o trouxemos para São 

Paulo, ele fez um depoimento no escritório – eu não lembro se foi do Marco Antônio 

Barbosa ou do José Carlos Dias. Esses dois depoimentos, na íntegra, do Celso Pimenta e 

do Oséas, que é o coveiro, estão no processo que está na Justiça Militar, que ele armou 

contra o Shibata. Nós não temos, mais, a íntegra desses depoimentos, temos esse vídeo, 

só. Então, tem que requerer à Justiça Militar, a cópia dos autos desse processo, para a 

gente extrair, dali, essas informações.  

Só para não me perder, depois, eu acho que a gente teria que tentar chamar, para 

depor – junto com a Comissão Nacional – esse coronel Lima da Rocha, que eu não sei 

todo o nome dele, mas que trabalhava no comando do II Exército, na época, com o 

Humberto de Souza Mello, que eu também não sei se é vivo. O Canrobert Lopes da 

Costa – que era o primo do Moraes – que foi comandante do DOI-CODI de Brasília, e 

que falou, com todas as letras, sobre isso. 

Eu me esqueci de falar um pedaço, que é o seguinte: eles não deram um atestado 

de óbito, nem da Esmeralda, pro Moraes. Ele comparecia semestralmente, quando ele 

foi pra reserva – eu não sei se era semestralmente, ou não, ou se era a cada dois meses – 

ele tinha que comparecer na sessão dos inativos, “E tu tens que fazer uma declaração 

dos teus familiares, dos teus sucessores”. E ele botava lá: “Sônia Maria Lopes de 

Moraes, deixo de apresentar o atestado de óbito, porque não me foi entregue pelo II 

Exército. Teria sido enterrada em São Paulo...” Ele fez isso durante anos. Em 1978, eles 

acabaram mandando, pra ele, um atestado de óbito, dizendo que o comandante do II 

Exército, na época, mandou, pra ele, o atestado de óbito em nome da Esmeralda, e foi 
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com isso que ele requereu – era a primeira prova que ele tinha, que o Exército, mesmo, 

mandou pra ele, de que a filha dele tinha sido morta, e enterrada com aquele nome. 

Aí, com essas informações do motorista e do cobrador, foi que ele tentou, 

também, reativar o processo contra o Shibata, e não conseguiu. Ele esteve com esse 

primo, que era o Canrobert Lopes da Costa – ele diz aqui, no livro:  

“Meu primo, Canrobert Lopes da Costa, coronel e ex-comandante do DOI-CODI 

de Brasília – amigo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-comandante do DOI-

CODI de São Paulo – teria contado a um tio, Paulo Cesar Lopes da Costa, [que nós 

vimos o depoimento], que os militares trouxeram Sônia para o DOI-CODI do Rio, onde 

foi torturada, para ajuste de contas. Foi levada para São Paulo exangue, porque não 

poderia morrer em outro Estado, que não fosse aquele em que fora detida. Lá, minha 

filha, após novas sevícias, recebeu dois tiros de misericórdia.  

Encontrei-me, depois, com esse primo, coronel Canrobert, num restaurante do 

Leme. Na ocasião, depois de me contar histórias pavorosas, passadas nos porões do 

DOI-CODI, confirmou o relato que fizera ao Tio Paulo, oferecendo-se, até, para depor 

em juízo. Hoje, 1994, nega tudo. Medo de quê? Dos seus companheiros, ou dos 

companheiros de Sônia Maria?” 

Então, hoje em dia, há duas versões pra morte da Sônia: essa, que o coronel 

Canrobert deu, e a que o Marival deu, dizendo que eles teriam sido levados, aqui pra 

Zona Sul, e teriam sido ali, assassinados – para, depois, montar o tiroteio. 

 

(Inaudível.) 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – No sítio 31 de março? Ele fala numa casa, na 

Zona Sul; eu não sabia se era o sítio, ou não. De qualquer forma, o Marival também, usa 

como exemplo, já usou, em 1992, o exemplo dos “teatrinhos”, que foram montados – a 

história dos corpos, da Sônia e do Lana, que, segundo ele, ficaram expostos dentro do 

DOI-CODI, para servir de exemplo, para que se pudesse ver.  

Há fotos do Lana. Não sei se a gente chegou a mostrar as fotos do Lana, morto. 

Depois, nós localizamos essas fotos – teve uma foto da Sônia, morta, foi mostrada para 

a D. Cléa pelo Harry Shibata, uma vez, no escritório dele, aqui em São Paulo. Ele 

procurou o Harry Shibata, o Harry Shibata mostrou essa foto, e disse para ele que foi o 

Romeu Tuma que tinha dado para ele, mas não deu cópia para a D. Cléa.  
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Essa cópia, nós obtivemos depois, no arquivo do DOPS, em 1992, quando nós 

tivemos acesso ao arquivo. Essa é da Sônia. A foto do Lana, também, é terrível, porque 

ele visivelmente está – a coronhada no rosto, que o homem fala, está ali. É horrível essa 

foto. Ele está com o rosto completamente inchado, a boca muito inchada. E a foto do 

corpo.  

Existe um laudo, feito pelo Badan Palhares, comparando as ossadas, que ele 

localizou, com os documentos da época. Mas eu, como não acredito mais, hoje, no 

Palhares, nem trouxe para informação. Eu acho que não é o principal que o Palhares diz 

– que teria um tiro em cima do outro – mas ele não descreve, nada, direito. Somente em 

1991, a Sônia foi enterrada. O Moraes escreve aqui, como última página do livro, e eu 

vou ler também, o último adeus:  

“Na tarde chuvosa e triste de 12 de agosto de 1991, quando terminava a via 

crucis do casal Moraes, e, finalmente, Sônia Maria de Moraes Angel Jones foi 

enterrada, junto com a tia Edy. Elas foram enterradas na mesma cova. O Professor João 

Luiz de Moraes, com as seguintes palavras, prestou a última homenagem à filha. 

‘Soninha, esse é o ato final do teu sepultamento. Recebes, finalmente, a sepultura 

imposta pela tradição cristã. Uma sepultura simples e despojada, como simples e 

despojada foi a tua curta vida. Aqui estaremos, sempre, nos lembrando de ti, trazendo 

uma flor como reconhecimento, em homenagem à filha, à esposa, companheira, e à 

guerrilheira, que, procurando transformar o Brasil, de modo a diminuir as carências de 

seu povo, entregou seu corpo, sua alma e seu sangue generoso à sanha dos canalhas, que 

comandaram esse país a partir de 1964. Descanse em paz, Sônia Maria’.”  

Eu acho que esse descanso, a gente tem que dar, também, ao Moraes hoje em 

dia, que não está aqui, e nos faz muita falta. Eu acho que o entendimento que o Moraes 

passou a ter do Exército, e a credibilidade que ele, como coronel, tinha quando 

denunciava, é o que nos falta nesse momento.  

Porque nós, durante esses anos todos, os familiares, juntamos provas e 

documentos, e, de uma certa forma, isso nunca foi tão verdade quanto vai ser agora, a 

partir do trabalho da Comissão da Verdade. Então, para nós é fundamental esse 

trabalho. Mas é fundamental, que se lembre que, essas denúncias, estão sendo feitas 

nesses anos todos, por nós.  

A Cléa, ela vive já, há alguns anos, sem estar viva. Ela não anda, ela não fala. Eu 

estive o ano passado, na última vez que a vi, fiquei muito emocionada porque, pelo 

olhar, ela me reconheceu. Mas não consegui, mais, visitá-la. E ela fica sempre – ela 
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volta muito, o rosto, para uma foto que tem da Sônia e do Moraes no quarto que ela fica, 

e ela passa quase todo o dia acordada, olhando aquela foto. A Ângela Moraes – a filha 

deles – cuida dela, junto com as três netas, a Mariana, a Camila, e a menor, que chama 

Sônia, em homenagem à tia.  

Então, acho que eu fico para as perguntas que vocês, por acaso, possam fazer. 

Espero que eu tenha de uma forma ou de outra, conseguido – apesar da emoção – trazer 

essa história. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a família do Lana, você 

nunca teve contato? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Nós tivemos contato, com a família do Lana, a 

partir do Moraes. Antes, nós já tínhamos tentado esse contato com a família, mas não 

tínhamos tido êxito enquanto o pai – dele – era vivo. A mãe do Lana ainda é viva, Dona 

Adalgisa, ela mora em Ouro Preto, e, já deve ter mais de 90 anos, eu acho. Ele tinha 

muitos irmãos, mas eles não têm uma participação junto conosco.  

Eu conheci a família, através do Moraes, quando ia se combinar de fazer o 

translado. Eu, até, achava que eles não fossem levar o corpo, e a gente fosse enterrar o 

Antônio Carlos junto com a Sônia.  

Mas, na época, veio o irmão mais velho, que chama Elídio, e uma irmã deles, 

que chama Eliane Bicalho Lana. É com eles que eu tenho contato, às vezes. Mas eles 

não conseguem recuperar a história do Antônio Carlos, porque não viveram perto dele. 

Ele saiu de lá rapazinho. Eu convivi com ele, como guerrilheiro, durante não sei quanto 

tempo – teria que fazer as contas – talvez dois anos, um ano e meio, não sei.  

Mas, também, o que eu tenho para falar dele? Ele era uma pessoa extremamente 

dedicada à luta armada, e ao que ele fazia. Ele era um cara muito sensível, muito meigo, 

e que diziam que era um facínora. E, que, viveu com toda a intensidade, que se podia 

viver naquela época, de uma guerra de guerrilhas, aqui no Brasil.  

Os contatos que o Moraes teve com ele – o Moraes o conheceu em meados de 

1973, talvez, na metade do ano. E levou um susto, porque disse que era muito parecido 

com Stuart; e eram parecidos, mesmo. O Antônio Carlos tinha os olhos azuis, alto, loiro, 

e o Stuart era alto, loiro. Então, eles tinham muita semelhança. O Moraes dizia que o 

Stuart era mais suave, mas que o Lana tinha um jeito diferente. Eles estavam muito 

felizes – até, porque, o Lana disse que nunca mais tinha convivido com uma família – 
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então, se reunia com a família da Sônia, e faziam muitos planos para o futuro. A D. 

Adalgisa – na época que o Lana foi enterrado – ficou extremamente emocionada, 

sensibilizada; faz parte do vídeo que o Caco Barcelos fez, também. E ela diz, ali, que 

nada ia devolver o filho dela, mas a única coisa que ela queria, era que, pelo menos, se 

ele errou que ele pudesse ser julgado. Mas não ter sido morto, da forma como foi. E ela, 

até hoje, vive em Ouro Preto, a cidade onde ele nasceu e cresceu. Vive na mesma casa 

e...  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Amelinha Teles, assessora da Comissão da 

Verdade. O Antônio Carlos Bicalho Lana, ele foi identificado – o corpo foi identificado 

– junto com a Sônia. Foi no mesmo processo, nós ainda estávamos nessa Comissão 

Especial de Investigação das Ossadas de Perus, e foi lá na Unicamp.  

E sempre era assim, quando a gente conseguia identificar uma ossada de um 

companheiro, nós íamos levar; o translado era feito pela família, mas junto com a gente. 

Ou, às vezes, até, a família não tinha condições de vir, e a gente levava a urna com os 

ossos sozinha, também.  

Aí, no caso do Antônio Carlos Bicalho Lana, quem levou fui eu, para Ouro 

Preto. Eu levei, e foi muito bonito, porque quando nós chegamos ao aeroporto de 

Confins, que fica próximo a Belo Horizonte, vários companheiros, daquela época, 

foram até o aeroporto com a bandeira do Brasil – a bandeira do Brasil, e a bandeira de 

Minas. Levaram essa bandeira e fizeram manifestações, e, de lá, nós seguimos, com o 

traslado, para a cidade de Ouro Preto.  

E, na cidade de Ouro Preto, teve dois momentos. Teve um momento dentro de 

uma igreja, e, depois, um momento dentro do cemitério. Na igreja, o que eu achei 

interessante – porque eu não conhecia o Antônio Carlos Bicalho Lana. Conhecia a mãe, 

ali, o Elídio, a Eliana, no momento do traslado.  

E tinha um representante de um sindicato, lá de Ouro Preto, um sindicato de 

trabalhadores, eu acho que ele chamava Causinho. Causinho era apelido, eles o 

conheciam como Causinho. E, os trabalhadores, fizeram essa manifestação lembrando o 

Causinho, e lembrando que ele, sempre, foi envolvido com a luta de classes – isso, 

falavam os sindicalistas.  

E que o pai dele tinha um armazém – eu estou querendo lembrar o que o pai dele 

vendia naquele armazém. Era um armazém, acho que de tudo, porque Ouro Preto era 

uma cidade pequena, então, um armazém, ali, vende de tudo. E tinha vários 
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trabalhadores. E diz que o Causinho ia lá, para ver se os trabalhadores estavam sendo 

bem tratados; tinha que ter horário de almoço, tinha que ter horário de lanche – isso o 

sindicalista falando – lembrando que, a lembrança que ele tinha do Causinho, era que 

era um homem muito gentil com eles, trabalhadores. Que eles ficavam impressionados.  

E ele, foi o que fez várias reuniões políticas com os trabalhadores, e estimulou 

os trabalhadores a criarem o sindicato. Então, o sindicato era muito grato por ele; ali, 

naquele momento, eles manifestaram isso. Foi um momento, acho que foi em 1991, não 

lembro, exatamente, o ano. E eles contavam, lembravam detalhes do Antônio Carlos 

Bicalho Lana. Ele fez história, ele fez história, ali em Ouro Preto, é interessante.  

A família é muito conhecida. Muitas vezes eu voltei a Ouro Preto, por outros 

motivos, e sempre a família era lembrada, ali. Você falar da família Bicalho Lana, é 

uma família muito conhecida. Ele era um dos mais novos da família, porque a família é 

muito grande. Os outros eram mais velhos, mas ele era muito querido ali, pelos... 

Naquela manifestação. Essa é a lembrança que eu tenho do Antônio Carlos Bicalho 

Lana.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Suzana, você vai ler mais 

um trecho? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu só queria lembrar as pessoas, que eu acho que 

a gente poderia indicar, para serem ouvidas. Era aquele coronel Lima da Rocha, que 

servia no gabinete do general Humberto Souza Mello, que eu, também, não sei se é 

vivo, ou se morreu. Quem, além dele, tinha direção no dia 1° de dezembro de 1973, aqui 

no Quartel General do II Exército, onde o Moraes compareceu e onde ele foi preso. É 

evidente que toda a direção, além do comandante, soube da prisão dele. O Canrobert 

Lopes da Costa – se for vivo; o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é diretamente 

responsável pela morte dos dois, e comandava o DOI-CODI daqui, para onde os corpos 

dos dois foram levados; o Harry Shibata, que fez o falso laudo do Antônio Carlos e da 

Sônia; o capitão Ênio da Silveira – está vivo, ele, ou não? Ah, não, ele já morreu.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem outro legista, que 

assinava com o Shibata. Eram dois legistas. Ah, está aqui o atestado de óbito.  
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A SRA. SUZANA LISBÔA – Jair Romeu, que a gente não sabe quem é, que é 

o declarante do óbito – se não me engano, é o declarante do óbito do Luiz Eurico, 

também enterrado com nome falso. Não é o Jair Romeu?  

 

(Inaudível.)  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Aquele papel, que o Ivan me deu, cadê? Antônio 

Valentim – se está ali, é ele.  

 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica. E fala do Jota. O 

Jota não vai ser convocado? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Não, eu ia chegar nesse pedaço, ainda, que era a 

tentativa de fazer depor o João Henrique, que ficou conhecido como Jota, que, segundo 

nos consta, era a pessoa que estava infiltrada na Ação Libertadora Nacional, e é 

diretamente responsável pela prisão – tanto quanto os assassinos.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – É que está difícil, para mim, falar sobre esse caso, 

porque eu conhecia o Lana, e tem uma relação muito forte. Então, é muito complicado.   

O fato é o seguinte: isso aqui é a certidão de óbito, ela tem, só, o estritamente 

essencial, mas é assinada pelo Harry Shibata e o Jair Romeu. O Jair Romeu era o 

declarante, mas era o cara que levava, do IML, para o cemitério. Era só isso que ele 

fazia. Ele era um participante do esquema de torturas e assassinatos, e ocultamento. 

Hoje, esse canalha leva o nome dele, no IML de Bauru. Foi feita uma homenagem, a 

esse cara.  

Aqui, é a certidão de óbito de Esmeralda Siqueira de Aguiar, só para deixar 

claro. Eles deram esse nome, que a alegação que usavam – o Ustra e companhia – que 

enterraram com o nome que usava. Só que o Lana usava nome falso há muito mais 

tempo. Ele era superprocurado, e foi enterrado com o nome verdadeiro. Então, isso é só 

uma cretinice, mesmo. Dê-me o outro documento, por favor.  

Esse, já é o atestado de óbito de Sônia Maria Moraes Angel Jones, já retificado. 

Ele tem a mesma estrutura, as mesmas conversas, aqui, todas as mentiras. E, aqui, está 
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escrito: “Observações. A presente certidão envolve elementos de averbação, lavrado em 

22 de abril de 1980, nos termos do traslado de 10 de abril de 1980, subscrito pelo juiz 

de Direito da 1ª Vara de Registros, que publicou nessa Comarca, Dr. Teodomiro Cirilo”. 

Isso aqui foi quando foi feita a retificação da identidade da Sônia – que, antes, chamava 

Esmeralda – e aí, foi retificado para o nome verdadeiro dela. É o mesmo conteúdo, só 

mudou os nomes, dela e dos pais. Agora, o resto todo, foi mantido.  

Esse é o laudo de necropsia, assinado pelo Shibata. E aqui descreve, apenas e tão 

somente, a entrada e saída de projéteis, basicamente na cabeça – que e é o que eles 

fizeram – não detalhando muito. Então, você vê aqui: ferimento, no caso, frontal, etc e 

tal. Só para dizer que levaram o tiro, isso, aí, é só ver a fotografia, que tem, e não 

descrevem os detalhes.  

Tem uma coisa muito importante, aqui, que é o fato de... Aqui, diz que foi 

serrado – para entender o que é esse corte de Griesinger, serram a calota, é quando tem 

investigação criminal, os legistas tem que fazer isso para ver se houve lá dentro 

hemorragia, se o cérebro estava esfacelado, se estava inteiro, se tinha um projétil – uma 

bala entrou na cabeça – podia ter o projétil, lá dentro.  

E o Shibata, que era um falsificador mais usado, descreve que houve esse corte, 

mas depois, na CPI das Ossadas de Perus, ele confessa o crime, dizendo que não houve 

corte algum. Que era só praxe; ele dizia que tinha serrado, mas não tinha. Ou seja, 

assumiu que era um mentiroso.  

E aqui, esse, só se você repara, 5 de dezembro de 1974, um ano depois. A 

falsificação chegava a esse requinte. Enterra, não sei mais o que, mas o laudo é feito um 

ano depois – um ano e um mês depois. E assinado pelo Shibata, e, supostamente, 

assinado pelo Antônio Valentini, que era o segundo legista, que só assinava 

corroborando as informações produzidas pelos primeiros legistas.  

Aqui, têm os quatro quesitos. Se houve morte, sim. O que aconteceu, que é um 

traumático craniano. O terceiro, um instrumento pérfuro-contuso. As perguntas são. Se 

houve morte – sim. Que tipo – traumático craniano. Terceiro, o meio – instrumento 

perfuro-contuso, projétil de arma de fogo. E ao quarto, é o grande problema, que é o 

quarto quesito, que é quando pergunta se foi por envenenamento, meio cruel, ou tortura. 

E, aí, é dito – não. Apesar de ter todas as características, todas as lesões visíveis, que, 

muitas vezes, são descritas, a conclusão é – não. Essa palavrinha, não, acaba com toda a 

discussão. Eles encerram.  
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Isso é uma coisa que se mantém até os dias de hoje, que o laudo diz, nesses 

quatro quesitos, quando escreve “não”, acaba, completamente, a responsabilidade da 

polícia pelo que ela fez. Vou ver o outro documento.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, mas se ele tomou – 

numa das descrições, tem um tiro que entra pelo olho, e sai na parte parietal. Não tem? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim. Descreve só isso. Que entrou e saiu. Mas não 

abrem a cabeça, não dizem... Mesmo assim, não serraram o crânio deles. Que era uma 

farsa, para dizer: “Assina, e pronto”.  

Aqui, já é o laudo necroscópico feito – acho que pelo Munhoz – que é 

Esmeralda Siqueira ou Sônia Maria Moraes Angel Jones. Esse é feito pelo Instituto 

Médico Legal, remetendo para a 3ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar. 

Para a Auditoria Militar. Esse é do processo. Vê, lá, quem é que está assinando. O 

Daniel Romero Munhoz, e os outros dois, Geraldo Modesto de Medeiros e Alfredo 

Roberto Netto, que eles fazem em 1983 – que é quando fazem a retificação da 

identidade dela, dizendo que Esmeralda, na realidade, era Sônia.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Ivan, com licença. Esse laudo é posterior. A 

identificação é feita em 1981. Esse laudo faz parte da reabertura, da tentativa do 

Moraes, na Auditoria Militar, de processar o Shibata. Então, eles fazem essa exumação, 

que, é aí, que descobrem que era um homem. Fazem outras seis exumações, no 

cemitério, até achar essa aí, que, na época, o Moraes não quis receber – então, é esse o 

laudo do Munhoz.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Por isso que foi enviado à Auditoria Militar. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Então, é esse processo na Auditoria Militar, que 

a gente tem que conseguir na íntegra, porque, na íntegra, ali tem o depoimento do Celso 

Pimenta, e do Oséas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É por isso que está ali: laudo de exame corpo de delito, 

exame necroscópico, e está escrito exumação. Que é isso que a Suzana está explicando. 

Esse é o de 1983, que é um dos laudos, que eles fizeram, para identificação.  
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Pode ir passando, aí, pra gente ver quem é que assina – que deve ser o Munhoz, 

também. É a mesma coisa. 

Aqui, é quando o Shibata foi cassado, por esconder os assassinatos. O CRM, 

aqui de São Paulo, cassou o registro – o CRM dele. Ele não pode mais... Depois, ele 

recuperou no CFM – Conselho Federal de. Aí, é uma reprodução da certidão de óbito.  

Aí tem o do Lana, também. Esse é o Lana, que era essa figura ótima. Essa aqui é 

a certidão de nascimento dele, e a certidão de óbito, e aqui está escrito o nome dele, 

absolutamente, correto. Ou seja, a história que o Ustra diz que não escondia corpos, ele 

apenas enterrava com os nomes que usavam, é mentira. Os dois estavam usando nomes 

falsos. E ele é enterrado com o nome verdadeiro, porque era um troféu que eles tinham 

capturado e assassinado – um dos grandes comandantes da guerrilha urbana – e a Sônia, 

que também usava nome falso, é enterrada com nome falso, porque era uma forma de 

esconder do Moraes, que era um coronel do Exército. E morreu com vergonha de 

assumir que era coronel, porque ele dizia: “Não pertenço a um Exército que mata seus 

filhos”.  

Aí, você vê o famoso T de terrorista, que identificava os presos políticos. E aí, 

vem toda a identificação dele, a história da morte, já indicando, segundo consta: “Trata-

se de elemento terrorista, que veio a falecer quando travava tiroteio com os órgãos de 

Segurança Nacional”. E, de novo, Jair Romeu, que é quem faz a busca do cadáver e leva 

para enterrar, também. Era um homem de estrita confiança dos caras. Aqui, descreve o 

final, quando ele é enterrado, e diz que ele foi enterrado em Perus, e tal.  

Essa é a ficha do IML, em que tem o resumo de tudo que foi dito aqui. Então, 

Antônio Carlos Bicalho Lana; pai e mãe; hemorragia interna por ferimento de arma de 

fogo; Harry Shibata; Antônio Valentini; caso, no necrotério; local do exame, na sede; 

instrumento pérfuro-contuso, projétil de arma de fogo; o registro no cartório Jardim 

América, Cemitério de Perus. Então, encerra a história com esse nome, que é esse 

Vagner Romilson, que é o funcionário que recebe, dizendo: “Está encerrado o caso 

desse cidadão”.  

Aqui é a mesma coisa, o laudo necroscópico do Lana. E, aqui, é o jornal, lá de 

Ouro Preto – a Vila Rica, de Tiradentes – que eles fazem uma homenagem, Liberdade e 

Justiça, dizendo do traslado dele: “A neblina – é característica dessa cidade dos 

inconfidentes, inconformados com as indignidades praticadas contra os mais humildes – 

foi, aos poucos, cedendo espaço para um sol brilhante e feérico, que, ao fim da tarde, 

aqueceu e iluminou a urna que abrigava os despojos de Causinho”.  
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E, aqui, é uma homenagem que é feita na cidade. Essa é a entrada dele, que a 

Amelinha deve estar aqui atrás. É o irmão dele, e a Dona Adalgisa – essa daqui – com a 

placa, lá atrás, escrito ‘”Tortura nunca mais”, “Ditadura nunca mais”. E o editorial do 

jornal, lá, o “Galilé”: “Descanse por Causinho” – não é “Descanse, Causinho”. Por 

Causinho. 

E essa é a homenagem que foi feita a ele, que tem uma rua em Minas, em Belo 

Horizonte, e tem outra no Rio de Janeiro, com o nome de Antônio Carlos Bicalho Lana. 

Aqui em São Paulo, tem lá no Jardim Toca, no extremo da Zona Sul, tem várias ruas 

com nomes de desaparecidos – um deles é o de Antônio Carlos Bicalho Lana, o Bruno. 

É isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica um pouco aqui na 

Mesa, Ivan, para completar a descrição. Fica aqui ao meu lado, por favor.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu só queria, porque eu me esqueci de falar 

sobre o Harry Shibata, a Cléa esteve no escritório do Harry Shibata com a Moema 

Santiago, que, na época, era deputada federal, e o Shibata mostrou a ela, pela primeira 

vez, a foto da Sônia. E ele tinha três fotos da Sônia; nós só conseguimos uma.  

Então, essas outras fotos ele tem no arquivo dele, assim como ele deve ter, no 

arquivo dele, outras fotos que nós não localizamos no Instituto Médico Legal. Então, é 

um apelo que eu faço aqui, ao presidente da Comissão, que faça com que a Comissão 

Nacional, de imediato, chame o Harry Shibata, enquanto ele é vivo, para que ele preste 

os esclarecimentos. Ele – com certeza – deve ter informações, mais detalhadas, sobre 

outras situações, sobre outros corpos, sobre outros desaparecidos que nós não 

localizamos. Então, ouvir o Harry Shibata eu acho que é urgente, porque ele lidou 

diretamente com o desaparecimento dos corpos – o canal, para o desaparecimento dos 

corpos, era o Instituto Médico Legal. Era dali que saíam, como desconhecidos, ou 

enterrados com nome falso. Então, ele, como diretor daquele instituto, certamente tem 

informações para dar. Além das fotos da Sônia.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa sala, daqui a pouco, 

vai ser utilizada. Nós vamos ter que encerrar; e eu não quero forçar, mais, a emoção.  

Mas esse fenômeno, Jota, que nunca apareceu aqui. Acho que precisava falar um 

pouco desse caso do Jota. O cara é médico em Brasília. Acho que precisava falar um 
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pouco. Eu não sei se você está a fim de falar alguma coisa. Mas você quer começar, 

Suzana, por favor.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu tomei conhecimento da existência desse Jota, 

através da reportagem que foi feita pelo Expedito Filho, pra “Veja”. Na época, eu 

morava aqui em São Paulo, e ele me procurou com a informação, vinda do Marival 

Chaves do Canto, de que esse Jota seria uma das infiltrações na Ação Libertadora 

Nacional, e que era – de tal forma tinha sido brilhante, o trabalho dele – que era citado 

na Escola Superior. E que não era conhecido.  

Eu não tinha a mínima ideia de quem se tratava, mas, depois, o jornalista 

conseguiu identificar, através de diversos documentos – pelo que eu sei, foram 

encontrados documentos que o privilegiavam na sua vida profissional, dentro dos 

arquivos do Superior Tribunal Militar dentro de algum processo. E, nós tínhamos uma 

informação, que foram informações feitas pelos presos políticos da ALN, ainda dentro 

do Presídio Barro Branco, que tentavam esclarecer as quedas.  

E uma delas dizia que o João Henrique, esse, teria em agosto de – se não me 

engano, de 1972, eu posso estar esquecendo a data – mas é em meados de 1972, na 

época em que foi preso o Hamilton Pereira, que morava junto com ele, então, esse João 

Henrique teria fugido para a Argentina, e tinha resolvido se entregar. Ou seja, dentro da 

cadeia os presos sabiam que ele tinha se entregue, e nós, aqui fora, não. Então, eu não 

conheci o Jota. Não sei quem era.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele virou, ou ele 

se...? Vai você, Ivan.  

 

A SRA. SUZANA LISBÔA - Pelo que eu sei, ele se entregou. Eu conheci uma 

pessoa, que diz que foi entregue por ele, que é um outro médico – que é presidente da 

Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina da USP – ele chama Jurandir. O 

João Henrique entregou o Jurandir, que também aceitou colaborar, e um acusa o outro 

de ter sido responsável pelas prisões e pelas mortes. Como os dois começam com J, 

entendeu, é isso. Agora, eu acho que, claro, que eles têm que ser chamados, assim como 

devem ser chamadas outras pessoas, também, que atuaram nos dois lados – como 

Gilberto Giovannetti, Maria Madalena Lacerda de Azevedo, o Gilberto... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Faria Lima. 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA - O Gilberto Faria Lima, nós não vamos achar, o 

Gilberto – o irmão da Madalena – que ele já faleceu. O Gilberto Prata morreu, mas eu 

acho que a gente tem a gravação dele quando ele se identifica como infiltrado.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – O João Henrique era estudante de medicina, e depois 

que ele se formou, hoje é pediatra em Brasília. Ele já deu vários depoimentos ao 

Ministério Público Federal, e à própria Comissão Nacional da Verdade. 

E, no depoimento dele para a Revista “Veja”, ele confessou que ele era 

infiltrado, e que levou a Repressão a vários militantes, que, depois, foram presos e 

mortos. A única coisa é que agora, recentemente, quando ele falou com o Ministério 

Público Federal – com o Dr. Sérgio Suiama – ele muda, dizendo: “Não, não fui eu. 

Quem entregou, na realidade, foi o Jurandir”. E aí, fica essa coisa, agora, de um jogando 

para o outro. Mas o fato é que ele já assumiu que ele era o Jota, que ele entregou, e que 

ele fez esse serviço, de levar a Repressão para pegar as pessoas e torturarem. E o João 

Henrique assume isso, e diz que não se arrepende. Não é uma pessoa que tivesse alguma 

coisa a dizer, não, fui forçado, aquela conversa fiada; ele não. Aí, ele diz: “Eu fiz, e não 

me arrependo”. Está escrito na reportagem da Revista “Veja”, que abriu o nome dele. O 

nome dele e de vários outros, que teriam sido infiltrados.  

Esse coronel Rocha Lima, ele era da estrutura da própria Operação Bandeirante, 

depois chamada DOI-CODI. Na estrutura do DOI-CODI, e da própria Operação 

Bandeirante, sempre ficou sacramentado que o chefe daquele lugar era o comandante do 

II Exército. Que o chefe da 2ª Seção, também era. E o Rocha Lima era o chefe da 2ª 

Seção, logo, ele era, também, um dos responsáveis pelo que acontecia lá. Ele falar da 

Sônia, para o professor Moraes, dizer que não sabia, e tudo mais, ele sabia, muito bem, 

o que estava acontecendo. Dentro da estrutura da Operação Bandeirante, depois DOI-

CODI, era o comandante do II Exército, o chefe da 2ª Seção, e várias outras pessoas; 

mas o terceiro, da hierarquia, era o comandante do Destacamento de Informação e 

Operações, que era o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, o Rocha Lima sabia o que 

estava fazendo, e enganou – o Rocha Lima – porque ele era um dos participantes do 

esquema, com toda certeza.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Suzana, você vai ficar 

mais uns dias em São Paulo, ou não? 

 

A SRA. SUZANA LISBÔA – Eu vou embora quinta-feira. Mas eu me esqueci 

de falar uma coisa do Moraes e da Cléa. Que com essa descoberta deles, da vida e da 

militância da Sônia, eles acabaram se engajando na luta, não só pelo esclarecimento da 

morte da Sônia, mas pelo de todos. Então, Moraes foi presidente do Grupo Tortura 

Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Cléa foi secretária do Grupo Tortura Nunca Mais do 

Rio de Janeiro. Tanto um quanto o outro, enquanto teve vida, atuou no Grupo Tortura 

Nunca Mais do Rio de Janeiro, e fez da sua vida, uma busca constante por justiça, que 

era só o que eles queriam. A Cléa diz isso, quando ela termina o depoimento dela no 

livro: “A única coisa que eu busco, é justiça”. Que é o que nós buscamos, por eles, até 

hoje. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Deixa eu, só, 

falar uma coisa. Nós vamos ter que esvaziar a sala. Danilo, você está com aquela 

entrevista do Videla, fácil? É que, como o Videla morreu essa semana, ele deu uma 

entrevista para o jornalista argentino Ceferino Reato, que virou um livro chamado 

“Disposição Final”. E embora – ficou claro, agora, que o Ceferino Reato fez essa 

entrevista com o Videla, até para o Videla dar uma limpada, ele diminuiu o número de...  

É melhor todo mundo assistir. Eu queria ver se o Danilo providenciava, porque 

já está começando a chegar o pessoal da próxima reunião. Eu acho que essa questão do 

Videla, aqui no Brasil, repercutiu muito pouco, as pessoas sabem. O objetivo da 

entrevista que o Videla deu para o Ceferino Reato, é diminuir de 30 mil pessoas mortas, 

na Argentina, para oito, nove mil, e criar uma confusão com esses números. E o 

Ceferino faz uma confusão intencional.  

 

*      *      * 

É FEITA EXIBIÇÃO DE VÍDEO. 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos que passar o 

auditório para outra sessão. Agradeço a presença de todos. Suzana, se você puder ficar 

mais um pouco com a gente... A sessão está encerrada.  
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 44ª audiência pública 21 

de maio de 2013 auditório Paulo Kobayashi. Instalação da 44ª audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 21 de maio de 2013 16 

horas na Assembleia Legislativa, auditório Paulo Kobayashi, para oitiva de 

depoimentos sobre o caso Sonia Maria de Moraes Lopes Angel Jones e Antonio Carlos 

Bicalho Lana. Esclarecemos que os depoimentos da Comissão da Verdade serão abertos 

ao público. Acompanharemos agora a leitura do memorial dos casos Sonia Maria 

Moraes Angel Jones e Antonio Carlos Bicalho Lana. Primeiro nós vamos apresentar o 

vídeo sobre o caso da Sonia Maria Moraes Angel Jones.  

 

 

*      *      * 

É FEITA EXIBIÇÃO DO VÍDEO. 

            *     *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quem é esse filme? É 

um filme de 50 minutos. como é o nome do filme? Se a TV da Assembleia Legislativa 

está passando o filme, se a gente podia passar. É um filme de 50 minutos maravilhoso, e 

vocês sabem que ele tem um efeito raticida fantástico. Impressionante. Passou esse 

filme os ratos evacuam. Impressionante.  

Vamos lá. Kobayashi.  
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O SR. KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas. Vou ler o memorial de Sonia 

Maria e Antonio Carlos Bicalho Lana.  

Sonia Maria Lopes de Moraes Angel Jones assassinada em 30 de novembro de 

1973. Data de nascimento, nove de novembro de 1946. Local de nascimento, Santiago 

de Boqueirão, Rio Grande do Sul, Brasil. organização política a que pertencia, ALN. 

Antonio Carlos Bicalho Lana, assassinado em 30 de novembro de 1973. Data de 

nascimento dois de março de 1949, local de nascimento, Ouro Preto, Minas Gerais, 

Brasil. organização política a que pertencia, ALN. Dados biográficos de Sonia Maria 

Lopes de Moraes Angel Jones. Filha de João Lopes de Moraes e Cléa Lopes de Moraes, 

morta em 30 de novembro de 73, militante da ALN. Estudou no colégio de aplicação da 

antiga faculdade nacional de filosofia e posteriormente na faculdade de economia e 

administração da universidade federal do Rio de Janeiro, mas não chegou a se formar, 

sendo desligada pela Portaria 53 de 24/11/1969. No Rio de Janeiro trabalhava como 

Professora de português no curso Goiás. Casou-se com Stuart Edgar Angel Jones, 

militante do MR8, desaparecido em 1971. Em primeiro de maio de 1969 foi presa com 

mais três estudantes por ocasião das manifestações de Rua na Praça Tiradentes, no Rio 

de Janeiro. Foram levadas para o Dops do Rio de Janeiro e posteriormente para o 

presídio feminino São Judas Tadeu. Libertada em seis de agosto de 1969, foi julgada e 

absolvida por unanimidade pela USTM. Passou a viver na clandestinidade. Em maio de 

1970 exilou-se  na França onde matriculou-se na Universidade de Vencíeis de línguas 

(ininteligível) no ônibus. Até hoje a família não pode precisar o dia exato da prisão. 

Possivelmente no sábado depois de 15 de novembro. O casal foi delatado aos órgãos de 

segurança pelo médico João Henrique Ferreira de Carvalho apelidado pelo DOI-CODI 

de São Paulo de Jota, citado como modelo de infiltração das organizações clandestinas 

durante a ditadura, pela antiga escola Nacional de Informações. De acordo com matérias 

publicadas pela Revista Veja em 20 de maio e em 18 de novembro de 1992, com base 

do depoimento do ex-agente do DOI-CODI de São Paulo Marival Chaves do Canto, a 

atuação de Jota permitiu a eliminação de pelo menos umas 20 pessoas a partir de 1973. 

Jota delatou todos os comandos da ALN.  
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A revista citou nominalmente entre os que morreram em consequência dessas 

delações Antonio Carlos Bicalho Lana, Sonia Maria de Moraes Angel Jones, Issami 

Nakamura Okami, Reinaldo Monte Queiroz, Luiz José da Cunha, Wilson Silva, Ana 

Rosa Kusinsky, Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Seiko Okama e Francisco Emanuel 

Penteado. Existem duas versões a respeito da prisão, tortura e assassinato de Sonia e 

Antonio Carlos. A versão do primo do pai de Sonia, Coronel Robert Lopes da Costa ex-

comandante do DOI-CODI de Brasília, amigo pessoal do Coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra comandante do DOI-CODI de São Paulo, depois de presa foi mandada 

do DOI-CODI de São Paulo para o DOI-CODI do Rio de Janeiro, onde foi torturada, 

estuprada com um cassetete e mandada de volta a São Paulo, já exangue onde recebeu 

dois tiros. A versão do Sargento Marival Chaves, membro do DOI-CODI de São Paulo 

conforme depoimento a revista Veja de 18 de novembro de 1992, Sonia e Antonio 

Carlos foram presos e levados para um centro clandestino onde ficaram de cinco a 10 

dias até morrerem sob torturas em 30 de novembro de 1973 onde foram assassinados 

com tiros no tórax, cabeça e ouvido. Os corpos foram colocados no porta malas de um 

carro e levados para o DOI-CODI de São Paulo para servir de exemplo. Ao mesmo 

tempo foi montado uma simulação de tiroteio ou teatrinho, termo usado pelo Sargento 

para justificar a versão oficial de que haviam sido mortos em consequência de um 

tiroteio no mesmo dia 30, metralharam com tiros de festim um casal e os colocaram 

imediatamente em um carro. Nos relatórios dos Ministérios da Marinha e Aeronáutica 

entregues ao Ministro da Justiça em novembro de 1993, permanece a falsa versão de 

que morreram após tiroteios com os órgãos de segurança. A versão oficial publicada dia 

01/12/1973 em dois jornais, O Globo e o Estado de São Paulo refere-se às mortes de 

Sonia e Antonio Carlos a caminho do hospital após tiroteio com os agentes de 

segurança na Avenida Penedo no bairro de Santo Amaro, atual Capela do Socorro 

cidade de São Paulo, altura do número 836 às 15 horas.  

Não o arquivo do antigo Dops de São Paulo foi encontrado um documento da 

Polícia Civil de São Paulo divisão de informações CPI/Dops/São Paulo que afirma 

‘consta arquivado nessa divisão uma cópia xerográfica do laudo de exame necroscópico 

referente à epigrafada com data de 30 de novembro de 1973’. Qual seria a verdadeira 

data da morte? Apesar de identificada, Sonia Maria foi enterrada como indigente no 

cemitério Dom Bosco em Perus com o nome de Esmeralda Siqueira Aguiar, Antonio 

Carlos também foi enterrado como indigente em Perus. Eles foram autopsiados pelos 
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legistas Harry Shibata e Paulo Augusto de Queiroz Rocha. A troca proposital do nome 

de Sonia demonstra a clara tentativa dos órgãos de repressão em esconder seu cadáver. 

A família de Sonia conseguiu obter pelo processo 1473/79 da Primeira Vara Civil de 

São Paulo a correção de identidade, retificação do registro de óbito. Os depoimentos de 

Oséias de Oliveira, o bilheteiro da agência de passagens e do motorista de ônibus Celso 

que presenciaram a prisão dos militantes tomados no fim de 1979 e início de 1980 

foram anexados no processo movido pela família contra o médico legista Harry Shibata. 

Conforme já relatado, somente depois de ser considerada oficialmente morta, a família 

pode transladar os seus restos mortais para o Rio de Janeiro em 1981. Em 1982 na 

tentativa de apuração das reais circunstâncias da morte de Sonia por meio do processo 

movido por Harry Shibata o IML do Rio de Janeiro constatou que os ossos entregues a 

família eram de um homem. Para sepultar os restos mortais de Sonia, a família teve que 

fazer várias exumações. A última exumação apresentava um crânio sem o corte 

característico de autopsia. A família não aceitou os restos mortais por desconfiar que 

fosse mais um engano do IML de São Paulo. E um dos seus depoimentos sobre a vala 

de Perus realizada na Câmara Municipal de São Paulo Harry Shibata declarou que a 

alegação feita no laudo necroscópico de que houve corte de crânio não correspondente à 

verdade, uma vez que essa descrição é apenas uma descrição de praxe, assumiu, 

portanto a farsa em que eram feitos os laudos. O laudo de necropsia de Antonio Carlos, 

datado de 30 de novembro de 1973 descreve apenas um ferimento à bala na cabeça, com 

entrada na região palpebral e saída na região parietal direita. Nesse caso também 

Shibata descreve a trajetória do tiro, ‘aberto que fora o crânio pelo método gressinger’, e 

omite as marcas de tortura exumado e identificado em 1981, o crânio de Antonio Carlos 

também não fora cerrado. Estava intacto. Em 1990 foto de seu rosto visivelmente 

mutilado pelas torturas foi localizado no arquivo do IML de São Paulo. Os tiros que 

levara na Mooca em julho de 1972 foram fundamentais para a sua identificação. Depois 

de muito relutar em acreditar que a filha não fora morta no tiroteio informado pelo0s 

militares, João Moraes tornou-se militante do movo de familiares de mortos e 

desaparecidos políticos tendo sido Presidente e Cléa Secretária do grupo Tortura Nunca 

Mais do Rio de Janeiro por muitos anos.  

Já falecido por ocasião da Lei 9140/95, o pai não presenciou o reconhecimento 

da responsabilidade do Estado pela morte da filha. Cléa assumiu sozinha a continuidade 

da luta até quando seu estado de saúde permitiu. Em 2006 foi homenageada pelo Grupo 
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Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, com a medalha Chico Mendes, recebida pelo 

marido em 1997. Da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos os casos 

de Antonio Carlos 093/96 e Sonia, 092/96 tendo como relatora Susana Lisboa, foram 

aprovados por unanimidade em 08/02/1996. Seus restos mortais foram exumados em 

1991 com apoio da Prefeita de São Paulo Luiza Erundina identificados pela Unicamp. 

Foram transladados para as suas cidades natais em 11 de agosto de 1991 após a 

celebração de uma missa na Catedral da Sé celebrada por Dom Paulo Evaristo Arns. Os 

restos mortais de Antonio Carlos chegaram ao Aeroporto de Confins Minas Gerais onde 

várias pessoas lhe prestaram homenagens cantando o Hino Nacional e carregando 

cartazes com os dizeres, Ditadura Nunca Mais.  

Dom Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana Minas Gerais esteve 

presente à recepção e pediu que uma lição de vida fosse aprendida com a sua história. 

Foi enterrado pela família no dia seguinte em Ouro Preto, Minas Gerais. O 

sepultamento dos restos mortais de Sonia foi feito em 12/08/1991 no Cemitério Jardim 

da Saudade, Rio de Janeiro, precedido de ato ecumênico em sua homenagem na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em homenagem aos dois 

militantes a cidade de São Paulo e Belo Horizonte deram os nomes de Antonio Carlos e 

Sonia a ruas no Jardim das Tocas no bairro da Lagoa e Tirol respectivamente. O nome 

de Sonia também foi dado a um dos viadutos do complexo João Dias em São Paulo, em 

19/09/92 sendo os outros dois homenageados Honestino Monteiro Guimarães e 

Frederico Eduardo Mayr. A cidade do Rio de Janeiro deu o nome de Sonia a uma de 

suas ruas, seu pai publicou o livro ‘O calvário de Sonia, uma história de terror nos 

porões da ditadura’, resultado de suas buscas por verdade e justiça sobre a morte de 

Sonia. A família produziu também o vídeo ‘Sonia, morta e viva’, dirigido por Sérgio 

Widsman em 1985. As informações aqui apresentadas foram retiradas do livro Dossiê 

ditadura mortos e desaparecidos políticos no Brasil 1964/1985 publicado pelo IEVE em 

associação com a Imprensa Oficial de São Paulo, 2009.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Susana Lisboa.  
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A SRA. SUSANA LISBOA – Boa tarde. Mais uma vez eu só posso agradecer 

ao Adriano Diogo e a essa Comissão a oportunidade de mais essa denúncia. É muito 

emocionante porque o Moraes e a Cléa foram familiares de muita força, dentro do 

movimento dos familiares. Nós ficamos comentando o que estaria acontecendo hoje se 

o Moraes fosse vivo e tivesse assistindo tudo que está acontecendo. Ele era Coronel do 

Exército brasileiro. Ele levou a Sonia e a Ângela para participar da marcha em 1964 no 

Rio de Janeiro e ele tinha convicção de que aquela era uma realidade excelente para o 

país. Quando a Sonia foi presa em 1969 na época das manifestações de primeiro de 

maio no Rio de Janeiro foi o primeiro baque que ele começou a ter com o que estava 

acontecendo. Ela foi presa, ficou presa durante quatro meses. Ele visitava a filha todos 

os dias, apesar de estar ainda servindo, apesar de criarem algumas escolas, uma delas, o 

curso Goiás foi muito famoso no Rio de Janeiro. Era um curso de preparação ao exame 

de admissão que tinha naquela época. E o curso Goiás naquela época era um curso na 

zona sul, passaram dois mil alunos principalmente filhos da classe média e da classe alta 

do Rio de Janeiro. Então, ele tinha um relacionamento enorme com os habitantes de 

Ipanema, Leblon, e ele visitava a Sonia frequentemente, a Sonia foi solta, julgada e 

absolvida. Mas ela disse ao pai na época, eles não vão, vão voltar para me buscar. Eles 

não vão me deixar solta. E ela se escondeu. Casou com Stuart Angel Jones em 1968, 

então, já era casada com o Stuart quando foi presa. E ela resolveu se esconder e 

realmente é o que o Moraes conta no vídeo, alguns dias depois ele recebeu uma 

intimação para a Sonia comparecer em juízo depois ele localizou inclusive no arquivo 

do Dops um documento que dizia que apesar de estar liberada, que ela fosse apresentada 

novamente ao Primeiro Exército, ele compareceu no lugar dela e teve aquela 

informação por um colega na saída. Não deixa a sua filha voltar, porque vai ser morta. 

Primeiro porque era filha dele, de um Coronel do Exército brasileiro, depois porque 

houve episódios durante a prisão dela que segundo ele, teriam criado indignação dentre 

os militares que foi quando houve a visita do Secretário de Segurança na penitenciária e 

a Sonia estava recolhida ao presido São Judas Tadeu junto com outras presas, e todas 

foram postas em círculo e na hora que o Secretário fosse entrar, elas tinham que 

levantar. E a Sonia não levantou. E ficou um constrangimento. O chefe de segurança 

disse, você se levante. E ela disse, eu não me levanto para polícia. E ficou uma situação 

horrível que todas tiveram que se sentar, porque como a Sonia não se levantou, todas 
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tiveram que se sentar para ele entrar. Aí o Moraes dizia que isso tinha sido essa rebeldia 

dela tinha decretado a morte dela naquele momento.  

Aí a Sonia ficou na clandestinidade junto com o Stuart. Eles militavam no 

Movimento Revolucionário Oito de Outubro, o Stuart era dirigente do MR8 e o 

apartamento deles foi saqueado. Eles moravam na Tijuca, pouco tempo depois, o que foi 

também um susto para o Moraes. Ele conta no livro que eles levaram desde 

(ininteligível) duas horas e meia e de repente ele ouve um grito, papai, você está louco? 

A Sonia estava do outro lado da calçada estupefata de ver o pai ali, sem nem ter ideia 

que ela tinha isso para Santiago do Chile. Para eles foi muito difícil essa época. Eles 

tentaram de qualquer forma convencer a Sonia a não voltar para o Brasil. discutiram 

muito com ela. Ela não aceitou e volta no começo de 1973, e procura por eles nesse 

episodio que a mãe relata no filme que ela chega à escola. E eles passam a ter um 

contato constante com ela. Eles alugam um apartamento em São Vicente, esse 

apartamento de São Vicente é alugado no nome da tia Edi, e ali eles encontram a Sonia 

algumas vezes nesse período. E até que ele viu a notícia da prisão dela no jornal e vai, 

essa parte eu vou ler, essa parte que ele descreve, mas eu vou ler em seguida. Eu 

conheci os Moraes, como a gente chamava, em 1979. Quando estivemos a primeira vez 

no Cemitério de Perus, buscando o corpo do Luiz Eurico e olhando os livros do 

cemitério, nós encontramos outros corpos, entre eles o Lana e a Esmeralda que tinha 

sido enterrada com esse nome e nós sabíamos que era a Sonia. Então, o Professor 

Moraes nessa época ele já começava a chamar que a gente chamasse ele de Professor e 

não de Coronel Moraes. Inicialmente foi muito difícil chegar até ele, mas aos poucos 

essa situação se anuviou, eu tinha uma relação muito próxima com eles. Era como se eu 

fosse a Sonia renascida, porque eles procuravam entender por meu intermédio ou pela 

convivência comigo, o que a Sonia tinha feito, o que ela tinha vivido já que eu também 

tinha sido militante da mesma organização. Então, foi uma relação muito próxima e foi 

através do trabalho deles que se conseguiu descobrir o que aconteceu com a Sonia. A 

primeira exumação foi feita em 1981, eles fizeram a ação de retificação de registro de 

óbito, foi o Marco Antonio Barbosa que hoje preside a Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos e foi advogado da família. Houve uma missa aqui no convento dos 

dominicanos que foi realizada pelo Frei Beto (ininteligível) das Forças Armadas 

empenhadas no terrorismo de Estado. Raros admitiam comprometer sentimento que 

perdura em muitos de nós até hoje, por justificado temor. Os assassinos de Sonia e de 
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outros combatentes permanecem impunes. Nenhum militar, nenhum civil foi 

responsabilizado pelos crimes cometidos. Isso aqui o Moraes escreveu em 1994. Ele diz 

que ele para completar o ciclo faltava um livro que ele reunir-se sistematizar as 

informações. Escritores amigos tentaram escrevê-lo, mas sucumbiram a tarefa pela 

dificuldade de levantar informações e devassar fontes ainda muito fechadas naquele 

período da nossa história. É cumprindo um compromisso de pai e cidadão que eu 

ofereço esse relato.  

Ele fala da, uns trechos que eu tinha marcado já foram relatados que é a prisão 

da Sonia e o colega que servia no gabinete do Ministro do Exército que alertou, Moraes, 

não deixe sua filha aparecer mais porque vão matá-la. Era a pena de morte proferida por 

um Oficial qualquer ratificada naturalmente pelo Ministro do Exército com aval do 

Presidente da República a época, o General Emilio Garrastazu Médici. A execução sob 

tortura de minha filha ocorreria quatro anos depois. Sobre a morte do Stuart ele fala o 

seguinte, essa parte não. Isso ele não fala. Ele procurou por ele muitas vezes depois e 

ele nunca conseguiu acessar. Quando ele fala do Stuart, do período que o Stuart ficou na 

casa dele, a Zuzu inclusive esteve uma noite dormindo com o filho na casa do Moraes. 

Eu acho que foi a última vez inclusive que ela viu o filho quando ele estava lá 

acidentado, em casa até saber da morte dele. Que inicialmente chegou a ser divulgado 

que ele tinha sido esfaqueado por outro preso, mas não tinha nenhuma informação 

oficial sobre isso. Aí o Moraes diz o seguinte, (ininteligível) começou a passar mal, foi 

um jantar muito difícil.  

E quando o Moraes mostrou para ele a foto da Sonia, aí ele recuou. Ele disse que 

não era ela. Que não era. Mas de qualquer forma ele já tinha contado à verdade que o 

Moraes não queria ouvir. Nós continuamos indo a Santos porque a gente tentava 

localizar o motorista do ônibus, e o Moraes com essa coisa divina dele, porque eu dizia 

a ele que só podia ser divino, ele foi com a dona Cléa de lotação e começou a conversar 

sobre esse assunto e dentro da lotação tinha uma pessoa que conhecia o Celso Pimenta, 

que era o motorista do ônibus. Foi assim que nós localizamos o motorista do ônibus, 

trouxemos ele para São Paulo, ele fez um depoimento no escritório, eu não me lembro 

se foi do Marco Antonio Barbosa ou do João Carlos Dias, esses dois depoimentos 

ficaram na íntegra do Celso Pimenta e do Oséias que é o coveiro, estão no processo que 

está na Justiça Militar. O do Harry Shibata, nós não temos mais a íntegra desses 

depoimentos, temos esse vídeo só. Então, tem que requerer a Justiça Militar cópia dos 
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autos desse processo para a gente extrair dali essas informações. Só para não me perder, 

depois eu acho que a gente teria tentar que chamar para depor junto com a Comissão 

Nacional esse Coronel Lima da Rocha que eu não sei todo o nome dele, mas que 

trabalhava no comando do 2º Exército na época com o Humberto de Souza Melo que eu 

também não sei se é vivo. O (ininteligível) ele procurou o Harry Shibata, o Harry 

Shibata mostrou essa foto e disse para ele que foi o Romeu Tuma que tinha mandado 

para ele, mas não deu cópia para a dona Cléa. Essa cópia nós obtivemos depois nos 

arquivos do Dops em 1992 quando nós tivemos acesso ao arquivo. Essa é da Sonia. A 

foto do Lana também é terrível porque ele visivelmente está, a coronhada no rosto que o 

homem fala, é horrível essa foto. Ele está com o rosto completamente inchado, a boca 

muito inchada. E a foto do corpo.  

Existe um laudo feito pelo Badan Palhares comparando as ossadas que ele 

localizou com os documentos da época, mas eu como não acredito mais hoje no 

Palhares, nem trouxe para a informação. Eu acho que não é o principal que o Palhares 

diz, que teria um tiro em cima do outro, mas ele não descreve nada direito. Somente em 

91 a Sonia foi enterrada. O Moraes escreve aqui como última página do livro, e eu vou 

ler também, o último adeus.  

Na tarde chuvosa e triste de 12 de agosto de 1991terminava a via crucis do casal 

Moraes e finalmente Sonia Maria de Moraes Angel Jones foi enterrada junto com a tia 

Edi. Elas foram enterradas na mesma cova. O Professor João Luiz de Moraes com as 

seguintes palavras prestou a última homenagem à filha. Soninha, esse é o ato final do 

seu sepultamento. Recebes finalmente a sepultura imposta pela tradição cristã. Uma 

sepultura simples e despojada como simples e despojada foi a tua curta vida. Aqui 

estaremos sempre lembrando de ti trazendo uma flor como reconhecimento, em 

homenagem a filha, esposa, companheira e a guerrilheira que procurando transformar o 

Brasil de modo a diminuir as carências de seu povo entregou seu corpo, sua alma e seu 

sangue generoso a sanha dos canalhas que comandaram esse país a partir de 1964. 

Descanse em paz, Sonia Maria.  

Eu acho que esse descanso a gente tem que dar também ao Moraes hoje em dia 

que não está aqui, e nos faz muita falta. Eu acho que o entendimento que o Moraes 

passou a ter do Exército e a credibilidade que ele como Coronel tinha quando 

denunciava, é o que nos falta nesse momento, porque nós durante esses anos todos, 
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familiares, juntamos provas e documentos, e de uma certa forma isso nunca foi tão 

verdade quanto vai ser agora a partir do trabalho da Comissão da Verdade. Então, para 

nós é fundamental esse trabalho. Mas é fundamental que se lembre que essas denúncias 

estão sendo feitas nesses anos todos pós nós. A Cléa, ela vive já há alguns anos sem 

estar viva. Ela não anda, não fala. Eu estive no ano passado da última vez que a vi, 

fiquei muito emocionada porque pelo olhar ela me reconheceu, mas não consegui mais 

visitá-la. E ela sempre, ela volta muito o rosto para uma foto que tem da Sonia e do 

Moraes em um quarto que ela tinha, ela passa quase todo o dia acordada, olhando 

aquela foto. A Ângela Moraes, a filha deles cuida dela junto com as três netas, a 

Mariana, Camila e a menor, que chama Sonia em homenagem a tia. Então, eu fico para 

as perguntas que vocês por acaso possam fazer. Espero que eu tenha de uma forma ou 

de outra conseguido, apesar da emoção, trazer essa história.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a família do Lana, você 

nunca teve contato? 

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – Nós tivemos contato com a família do Lana a 

partir do Moraes. Antes nós já tínhamos tentado esse contato com a família, mas não 

tínhamos tido êxito enquanto o pai era vivo. A mãe do Lana ainda é viva. Dona 

Adalgisa, ela mora em Ouro Preto e já deve ter mais de 90 anos eu acho. Ele tinha 

muitos irmãos, mas eles não têm uma participação junto conosco. Eu conheci a família 

através do Moraes quando ia se combinar de fazer o translado. Eu até achava que eles 

não fossem levar o corpo e a gente fosse enterrar o Antonio Carlos junto com a Sonia. 

Mas na época veio o irmão mais velho que chama Elidio, e uma irmã que chama Eliane 

Bicalho Lana. É com eles que eu tenho contato ás vezes. Mas eles não conseguem 

recuperar a história do Antonio Carlos porque não viveram perto dele. Ele saiu de lá 

rapazinho. Eu convivi com ele como guerrilheira durante não sei quanto tempo, teria 

que fazer as contas, talvez dois anos, um ano e meio, não sei. Mas também o que eu 

tenho para falar dele. Ele era uma pessoa extremamente dedicada à luta armada e ao que 
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ele fazia. Ele era um cara muito sensível, muito meigo e que diziam que era um 

facínora. E que viveu com toda a intensidade que se podia viver naquela época de uma 

guerra de guerrilhas aqui no Brasil. os contatos que o Moraes teve com ele, o Moraes 

conheceu ele em meados de 73, talvez na metade do ano. E levou um susto porque dizia 

que era muito parecido com Stuart e eram parecidos mesmo. O Antonio Carlos tinha 

olhos azuis, alto, loiro e o Stuart era alto, loiro. Então eles tinham muita semelhança. O 

Moraes dizia que o Stuart era mais suave, que o Lana tinha um jeito diferente. Eles 

estavam muito felizes, até porque o Lana nunca mais tinha se reunido com a família, 

então, se reunia com a família da Sonia e faziam muitos planos para o futuro. A 

Adalgisa na época que o Lana foi enterrado, ficou extremamente emocionada, 

sensibilizada, faz parte do vídeo que o Caco Barcelos fez também. E ela diz que nada ia 

devolver o filho dela, mas a única coisa que ela queria era que se ele errou, que ele 

pudesse ser julgado. Mas não ter sido morto da forma como foi. E ela até hoje vive em 

Ouro Preto, a cidade onde ele nasceu e cresceu. Vive na mesma casa e...  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – (inaudível – fora do 

microfone) porque o Antonio Carlos Bicalho Lana, ele foi identificado o corpo junto 

com a Sonia. Foi no mesmo processo, ainda nós estávamos nessa Comissão especial de 

investigação das ossadas de Perus e foi lá na Unicamp. E sempre era assim, quando a 

gente conseguia identificar uma ossada de um companheiro nós íamos levar, o translado 

era feito pela família, mas junto com a gente. E ás vezes a família não tinha condições 

de vir e a gente levava a urna com os ossos, sozinha também. Aí no caso do Antonio 

Carlos Bicalho Lana fui eu para Ouro Preto. Eu levei e foi muito bonito porque quando 

nós chegamos no aeroporto de Confins que fica próximo a Belo Horizonte, vários 

companheiros daquela época foram no aeroporto com a bandeira do Brasil. e a bandeira 

do Brasil e a bandeira de Minas. Levaram essa bandeira e fizeram manifestações e de lá 

nós seguimos com o translado para a cidade de Ouro Preto. E na cidade de Ouro Preto 

teve dois momentos. Um momento dentro de uma igreja e depois um momento dentro 

do cemitério. Na igreja, o que eu achei interessante porque eu não conhecia o Antonio 

Carlos Bicalho Lana. Conhecia a mãe, o Elidio no momento do translado e tinha 

representante de um sindicato de Ouro Preto, um sindicato de trabalhadores, eu acho 
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que ele chamava Causinho, que era apelido, e os trabalhadores fizeram essa 

manifestação lembrando do Causinho e lembrando que ele sempre foi envolvido com a 

luta de classes, isso falava os sindicalistas. E que o pai dele tinha um armazém, eu estou 

querendo lembrar o que o pai dele vendia naquele armazém. Era um armazém de tudo, 

porque Ouro Preto era uma cidade pequena, vendia-se de tudo. E tinha vários 

trabalhadores. E diz que o Causinho ia lá para ver se os trabalhadores estavam sendo 

bem tratados, tinha que ter horário de almoço, horário de lanche, isso o sindicalista 

falando, lembrando que a lembrança que ele tinha do Causinho era que era um homem 

muito gentil com eles, trabalhadores. Que eles ficavam impressionados, e ele, foi o que 

fez várias reuniões políticas com os trabalhadores e estimulou os trabalhadores a 

criarem o Sindicato, ali naquele momento eles manifestaram isso. Foi um momento, 

acho que foi em 91, não me lembro exatamente o ano. E eles contavam, lembravam de 

detalhes do Antonio Carlos Bicalho Lana. Ele fez história ali na região de Ouro Preto, 

interessante. A família é muito conhecida. Muitas vezes eu voltei a Ouro Preto e por 

outros motivos, e sempre a família era lembrada ali. Você falar da família Bicalho Lana 

é uma família muito conhecida. Ele era um dos mais novos da família, porque a família 

é muito grande. Os outros eram os mais velhos, mas ele era muito querido ali pelos, 

naquela manifestação. Foi isso que eu tenho de lembrança do Antonio Carlos Bicalho 

Lana.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Susana, você vai ler mais 

um trecho? 

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – Eu só queria lembrar as pessoas que eu acho que 

a gente poderia indicar para serem ouvidas. Era aquele Coronel Lima da Rocha que 

servia no gabinete do General Humberto Souza Melo que eu também não sei se é vivo. 

Quem além dele tinha direção no dia 01/12/73 aqui no Quartel General do 2º Exército 

onde o Moraes compareceu e onde ele foi preso. É evidente que toda a direção além do 

Comandante souberam da prisão dele. O Carombert Lopes da Costa se for vivo, o 
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Carlos Alberto Brilhante Ustra que é diretamente responsável pela morte dos dois e 

comandava o DOI-CODI para onde os corpos foram levados, o Harry Shibata que fez o 

falso laudo do Antonio Carlos e da Sonia, o Capitão Enio da Silveira.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem outro legista que 

assinava com o Shibata. Eram dois legistas. Está aqui o atestado de óbito.  

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – É. Esse Jair Romeu que a gente não sabe quem é, 

que é o declarante do óbito do Luiz Eurico também enterrado com nome falso. Não é 

esse Jair Romeu.  

(inaudível – fora do microfone). Antonio Valentim, se está aí é ele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala do Jota. O Jota não 

vai ser convocado? 

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – Eu ia chegar nesse ponto ainda que é a tentativa 

de fazer depor o João Henrique que ficou conhecido como Jota que segundo nos consta, 

era a pessoa que estava infiltrada na ALN e é diretamente responsável pela prisão tanto 

quanto os assassinos.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Está difícil para mim falar nesse caso, porque eu 

conhecia o Lana e tinha uma relação muito forte. Então, é muito complicado.  O fato é o 

seguinte, isso aqui é a certidão de óbito, ela tem estritamente o essencial, mas é assinada 

pelo Harry Shibata e o Jair Romeu. O Jair Romeu não era o declarante, mas era o cara 

que levava do IML para o cemitério. Era só isso que ele fazia. Ele era um participante 

do esquema de torturas, assassinato e ocultamento. Hoje esse canalha leva o nome dele 

no IML de Bauru. Foi feito uma homenagem a esse cara.  

Aqui é a certidão de óbito de Esmeralda Siqueira de Aguiar, só para deixar claro. 

Eles deram esse nome que era a alegação que usavam, o Ustra e companhia, que 

enterraram com o nome que usava. Só que o Lana usava o nome falso há muito mais 

tempo. Ele era super procurado e foi enterrado com o nome verdadeiro. Então, isso é 

uma cretinice mesmo. Me dá o outro documento, por favor.  

Esse já é o atestado de óbito de Sonia Maria Moraes Angel Jones já retificado. 

Vai ter a mesma estrutura, as mesmas conversas aqui, todas as mentiras e aqui está 

escrito. Observações, a presente certidão envolve elementos de averbação lavrado em 

22 de abril de 80 nos termos do translado de 10 de abril de 1980 subscrito pelo Juiz de 

Direito da Primeira Vara de Registros que publicou nessa comarca, Dr. Teodomiro 

Cirilo. Isso aqui foi quando foi feito a retificação da identidade da Sonia, que antes 

chamava Esmeralda, e aí foi retificado para o nome verdadeiro dela. É o mesmo 

conteúdo, só mudou os nomes dela e dos pais. Agora, todo o resto foi mantido. Esse é o 

laudo de necropsia assinado pelo Shibata. E aqui descreve apenas e tão somente a 

entrada e saída de projeteis basicamente na cabeça e é o que eles fizeram, não 

detalhando muito. Então, ferimento no caso frontal e tal. Só para ver que levaram o tiro, 

no caso isso é a fotografia que tem, e não descrevem os detalhes. Tem uma coisa muito 

importante aqui que é o fato de, aqui diz que foi serrado, para entender o que é esse 

corte de griesinger é quando tem investigação criminal, os legistas tem que fazer isso 

para ver se houve lá dentro hemorragia, se o cérebro estava esfacelado, se a bala entrou 

na cabeça, podia ter o projétil lá dentro. E o Shibata que era o falsificador mais usado, 

descreve que houve esse corte, mas depois na (ininteligível) de Perus, ele confessa o 

crime dizendo que não houve corte algum. Era só praxe. Ele dizia que tinha serrado, 

mas não tinha. Ou seja, assumiu que era um mentiroso. E aí se você repara, cinco de 

dezembro de 74, um ano depois. A falsificação chegava a esse requinte. Enterra, não sei 

o que, mas o laudo é feito um ano depois. Assinado pelo Shibata e assinado pelo 
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Antonio Valentin que era o segundo legista que assinava corroborando as informações 

produzidas pelo segundo legista. Aqui têm os quatro quesitos. Se houve morte, sim. O 

que aconteceu com o traumático craniano. O instrumento pérfuro... As perguntas são, se 

houve morte, sim. Que tipo? Traumático craniano. Terceiro, meio; instrumento perfuro 

contuso, projétil de arma de fogo. E ao quarto, é o grande problema que é o quarto 

quesito que é quando pergunta se for por envenenamento, meio cruel ou tortura. E aí é 

dito não. Apesar de ter todas as características, todas as lesões que são descritas a 

conclusão é não. Essa palavrinha, não, acaba com toda a discussão. Eles encerram. Essa 

é uma questão que acaba com toda a discussão e o laudo diz nesses quatro quesitos 

quando se escreve ‘não’ acaba completamente toda a responsabilidade da polícia sob o 

que ela fez. Vou ler o outro documento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele tomou um não só 

que em uma das questões tem um tiro que entra pela parte de um olho e sai pela parte 

frontal, não tem? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim. Descreve só isso. Entrou e saiu. Mesmo assim 

não serraram o crânio deles. Era uma farsa para dizer, assina e pronto. Aqui já é o laudo 

necroscópico feito pelo Munhoz que é Esmeralda Siqueira ou Sonia Maria Moraes 

Angel Jones. Esse é feito pelo IML remetendo para a terceira auditoria da segunda 

circunscrição Judiciária Militar. Para a auditoria militar. Esse é do processo. O Daniel 

Ribeiro Munhoz e os outros dois, Geraldo Modesto de Medeiros e Alfredo Roberto 

Neto, que eles fazem em 83 que é quando fazem a retificação da identidade dela, 

dizendo que na realidade Esmeralda era Sonia.  
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A SRA. SUSANA LISBOA – Ivan, com licença. Esse laudo é posterior. A 

identificação é feita em 81. Esse laudo faz parte da reabertura da tentativa do Moraes na 

auditoria Militar de processar o Shibata. Então, eles fazem essa exumação e aí 

descobrem que não era homem, faz outras seis exumações no cemitério até achar essa 

aí. Na época o Moraes não quis receber, então é esse o laudo do Munhoz. É esse o 

processo na auditoria militar que a gente tem que conseguir na íntegra, porque ali é o 

processo do Celso Pimenta e do Oséias. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É por isso que está aí, laudo de exame de corpo de 

delito, exame necroscópico e está escrito, exumação. Que é isso que a Suzana está 

explicando. Esse é o de 83 que é um dos laudos que eles fizeram para identificação.  

Aqui é quando o Shibata foi cassado por esconder os assassinatos. O CRM de 

São Paulo passou o registro do CRM dele. Ele não pode mais. Depois ele recuperou no 

CFM. Aí é uma reprodução da certidão de óbito. Esse Bicalho Lana, essa figura ótima. 

Essa aqui é a certidão de nascimento dele, e a certidão de óbito, e aqui está escrito o 

nome dele absolutamente correto. Ou seja, a história que o Ustra diz que não escondia 

corpos, ele apenas enterrava com outros nomes que usavam, é mentira. Os dois estavam 

usando nomes falsos. E ele enterrado com nome verdadeiro porque era um troféu que 

tinham capturado e assassinado em um dos grandes comandantes da guerrilha urbana, e 

a Sonia que também usava nome falso também foi (ininteligível) que era um Coronel do 

Exército e morreu com vergonha de assumir que era Coronel, porque ele dizia, não 

pertenço a um Exército que mata seus filhos. Aí você vê, o famoso T de terrorista que 

identificava os presos políticos e aí vem toda a identificação dele, a história da morte já 

reivindicando, segundo consta trata-se de elemento terrorista que veio a falecer quando 

travava tiroteio com os órgãos de segurança nacional. E de novo Jair Romeu que é quem 

faz a busca do cadáver e leva para enterrar também. Era um homem de estrita confiança 

dos caras. Aqui descreve o final, quando ele é enterrado, e diz que ele foi enterrado em 

Perus e tal.  

Essa é a ficha do IML em que tem o resumo de tudo que foi dito aqui. Então, 

Antonio Carlos Bicalho Lana, pai e mãe, hemorragia interna por ferimento por arma de 
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fogo, Harry Shibata, Antonio Valentine, caso no necrotério, exame na sede, instrumento 

perfuro contuso, arma de fogo. Registro no cartório Jardim América Cemitério de Perus. 

Então, encerra aí a história com esse nome que é esse Vagner Romilson, que é o que 

recebe o relatório dizendo que está encerrado o caso desse cidadão. Aqui é a mesma 

coisa, o laudo necroscópico do Lana. E aqui é o jornal de Ouro Preto, Vila Rica de 

Tiradentes que eles fazem uma homenagem, Liberdade e Justiça, dizendo do translado 

dele, (ininteligível) dos inconfidentes e inconformados com as indignidades praticadas 

contra os mais humildes, foi aos poucos cedendo espaço para o sol brilhante e férrico 

que ao fim da tarde aqueceu e iluminou a urna que abrigava os despojos de Causinho. E 

aqui é uma homenagem que é feita na cidade. Essa é a entrada dele, que a Amelinha 

deve estar aqui atrás. É o irmão dele e a Dona Adalgisa com a placa ali atrás escrito 

‘Tortura nunca mais’, ‘Ditadura nunca mais’. E o editorial do jornal, Descanse por 

Causinho, não é descanse Causinho. Por Causinho. 

E essa é a homenagem que foi feita a ele, que tem uma Rua em Minas, em Belo 

Horizonte e tem uma outra no Rio de Janeiro com o nome de Antonio Carlos Bicalho 

Lana. Aqui em São Paulo tem lá no Jardim Toca, no extremo da zona sul tem várias 

ruas com nomes de desaparecidos, um deles é o de Antonio Carlos Bicalho Lana, o 

Bruno. É isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica um pouco aqui na 

mesa para completar a descrição, Ivan. Fica aqui ao meu lado, por favor.  

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – Eu só queria, porque eu me esqueci de falar sobre 

o Harry Shibata, a Cléa esteve no escritório do Harry Shibata com a Moema Santiago 

que era Deputada Federal e o Shibata mostrou a ela pela primeira vez a foto da Sonia. E 

ele tinha três fotos da Sonia, e nós só conseguimos uma. Então, essas fotos ele tem no 

arquivo dele assim como nós temos no arquivo dele outras fotos que nós não 

localizamos no IML. Então, é um apelo que eu faço aqui ao Presidente da Comissão que 
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faça com que a Comissão Nacional chame imediatamente o Harry Shibata enquanto ele 

é vivo para que ele preste os esclarecimentos. Ele com certeza devem ter informações 

mais detalhadas sobre outras situações, sobre outros corpos, sobre outros desaparecidos 

que nós não localizamos. Então, ouvir o Harry Shibata eu acho que é urgente, porque 

ele lidou com o desaparecimento dos corpos, o canal para o desaparecimento dos corpos 

era o IML. Era dali que saiam como desaparecidos, ou enterrados com nome falso. Ele 

como diretor daquele instituto certamente tem informações para dar, além das fotos da 

Sonia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa sala daqui a pouco 

vai ser utilizada. Nós vamos ter que encerrar e eu não quero forçar mais a informação. 

Mas esse fenômeno Jota que nunca mais apareceu aqui. Acho que precisava falar um 

pouco desse caso do Jota. O cara é médico em Brasília. Eu não sei se dá para falar 

alguma coisa, mas você quer começar, Susana, por favor.  

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – Eu tomei conhecimento da existência desse Jota 

através da reportagem que foi feita pelo Expedito na época eu morava aqui em São 

Paulo e ele me procurou com a informação vinda do Marival Chaves do Canto de que 

esse Jota seria uma das infiltrações na ALN e que era de tal forma tinha sido brilhante o 

trabalho dele que tinha sido citado na Escola Superior e que não tinha sido conhecido. 

Tratava mas depois o jornalista conseguiu identificar através de diversos documentos, 

pelo que sei foram encontrados documentos que privilegiava ele na sua vida 

profissional dentro dos arquivos do Superior Tribunal Militar dentro de algum processo, 

e nós tínhamos alguma informação que foram informações feitas pelos presos políticos 

da ALN ainda dentro do Presídio Barro Branco que tentavam esclarecer as quedas. E 

alguns diziam que o João Henrique teria em agosto de se não me engano de 1972, eu 

posso estar esquecendo a data, mas é em meados de 72, na época em que foi preso o 

Hamilton Pereira que morava junto com ele, então, esse João Henrique teria fugido para 

a Argentina e tinha resolvido se entregar. Ou seja, dentro da cadeia os presos viram que 
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ele tinha se entregue, e nós aqui fora não. Então, eu não conheci o Jota. Não sei quem 

era.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele virou ou... ? Vai 

você, Ivan.  

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA - Pelo que eu sei, ele não conhecia uma pessoa que 

diz que foi entregue por ele que é um outro médico que é Presidente da associação dos 

ex-alunos da Faculdade de Medicina da USP, ele chama Jurandir. O João Henrique 

entregou o Jurandir que também aceitou colaborar e um acusa o outro de ter sido 

responsável pelas prisões e pelas mortes. Como os dois começam com jota, é isso. 

Agora, eu acho que claro que eles devem ser chamados, assim como devem ser 

chamadas outras pessoas também que atuaram nos dois lados, como Gilberto Gilvaneti, 

Maria Madalena Lacerda de Azevedo, o Gilberto Faria Lima nós não vamos achar. O 

irmão da Madalena que já faleceu, o Gilberto Prata morreu, mas eu acho que a gente 

tem a gravação dele quando ele se identifica como infiltrado.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O João Henrique era estudante de medicina e depois 

que ele se formou, hoje é pediatra em Brasília e já deu vários depoimentos ao Ministério 

Público Federal e a própria Comissão Nacional da Verdade e no depoimento dele para a 

Revista Veja, ele confessou que era infiltrado e que levou a repressão a vários militantes 

que depois foram presos e mortos. A única coisa é que agora recentemente quando ele 

falou com o Ministério Público Federal, com o Dr. Sergio Suiama ele muda dizendo que 

não foi ele. Quem entregou na realidade foi o Jurandir. E aí fica essa coisa agora de um 

jogando para o outro. Mas o fato é que ele já assumiu que ele era o Jota, que entregou e 

que ele fez esse serviço de levar a repressão para pegar as pessoas e torturarem. E o 
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João Henrique assume isso e diz que não se arrepende. Não é uma pessoa que tivesse 

alguma coisa a dizer, fui forçado, aquela conversa fiada. Ele diz, eu fiz e não me 

arrependo. Está escrito na reportagem da Revista Veja que abriu o nome dele. O nome 

dele e de vários outros que teriam sido infiltrados.  

É esse Coronel Rocha Lima, ele era da estrutura da própria Oban depois 

chamada de DOI-CODI. Na estrutura do DOI-CODI e da própria Oban sempre ficou 

sacramentado que o chefe daquele lugar era o Comandante do 2º Exército, que o chefe 

da 2ª Seção também era o (ininteligível) com toda certeza.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Susana, você vai ficar 

mais uns dias em São Paulo? 

 

 

A SRA. SUSANA LISBOA – Eu vou embora quinta-feira. Mas eu me esqueci 

de falar uma coisa do Moraes e da Cléa, que com essa descoberta deles da vida e da 

militância da Sonia, eles acabaram se engajando na luta não só pelo esclarecimento da 

morte da Sonia, mas por todos. Então, Moraes foi Presidente do Grupo Tortura Nunca 

Mais do Rio de Janeiro, a Cléa foi Secretária do Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, 

tanto um quanto outro enquanto teve vida, atuou no Grupo Tortura Nunca Mais do Rio 

de Janeiro e fez da sua vida uma busca constante por justiça, que era só o que eles 

queriam. A Cléa diz isso quando ela termina o depoimento dela no livro. A única coisa 

que eu busco é justiça. Que é o que nós buscamos por eles até hoje.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Deixa eu só 

falar uma coisa. Nós vamos ter que esvaziar a sala. Danilo, você está com aquela 

entrevista do Videla fácil? Como o Videla morreu essa semana, ele deu uma entrevista 

para o jornalista argentino Ceferino Reato que virou um livro chamado Disposição 
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Final. E embora ficou claro agora que o Ceferino Reato fez essa entrevista com o Videla 

até para o Videla dar uma limpada, ele diminuiu o número, é melhor todo mundo 

assistir. Eu queria ver se o Danilo providenciava porque já está começando a chegar o 

pessoal da próxima reunião. Eu acho que essa questão do Videla aqui repercutiu muito 

pouco, as pessoas sabem. O objetivo da entrevista que o Videla deu para o Ceferino 

Reato é diminuir de 30 mil pessoas mortas na Argentina para oito, ou nove mil e criar 

uma confusão com esses números. E o Ceferino faz uma confusão intencional.  

 

 

*      *      * 

É FEITA EXIBIÇÃO DE VÍDEO. 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos que passar o 

auditório para outra sessão. Agradeço a presença de todos. A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Quinquagésima quarta audiência pública, 21 de junho 

de 2013, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 54ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 21 de junho de 2013, às 14h, na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela para a entrega dos testemunhos dos 

psicólogos e psicólogas de São Paulo que, de alguma maneira, foram atingidos pela 

ditadura.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas audiências 

abertas ao público.  

Eu passo a palavra ao Ivan, Ivan Seixas para fazer a formação da Mesa e dar os 

encaminhamentos.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A composição da Mesa será feita pela Maria Orlene Daré, 

coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do CRP de São Paulo, Conselho Regional 

de Psicologia, e de Carolina Sombini.    

Pedimos que cada uma fique de cada lado para a gente se sentir cercado aqui. Vocês 

querem ficar juntas?  

Inicialmente, passamos a palavra para Maria Orlene Daré para a sua saudação e 

entrega do material.  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro 

lugar, gostaria de agradecer à presença de todos e todas e, em especial, aos psicólogos e 
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psicólogas que deram o testemunho ao Conselho Regional de Psicologia. Queria dizer que 

sem vocês não seria possível à realização do projeto Psicologia e Direito à Memória e à 

Verdade, idealizado e proposto pelo Conselho Federal de Psicologia, juntamente com a 

Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP.  

Gostaria de, nominalmente, agradecer a todos os participantes. Assim, com muito 

carinho, eu agradeço, o CRP, eu, Orlene representando neste momento o Conselho 

Regional de Psicologia, nós agradecemos a todos que testemunharam, a todos que tiveram 

coragem de abrir a sua história e revisitar a sua história: Carolina de Souza Rodrigues 

Torre; Carolina Helena de Almeida Moraes Sombin; que aqui está, Elzita da Santa Cruz 

Pimenta. 

Hugo Ramon Barbosa Oddone e Iara Bega de Paiva; Isabel Luiza Piragibe; João 

César Mousinho de Queiroz; José Dalmo Ribeiro Ribas; Lúcia Maria Salvia Coelho; Luís 

Celso Manço; Marcos Aurélio Colen Leite; Ângela Maria Caniato; Maria Auxiliadora de 

Almeida Cunha Arantes; Maria Celeste Francisco; Maria Luiza Santa Cruz. 

Maria Sueli Correa; Marilde Batista Novelli; Patrícia Nolasco, Rachel Moreno; 

Rosana Emilia Gaspar; Sérgio Antonio da Silva Leite; (ininteligível). E ainda Ana Perwin 

Fraiman, desculpe a pronúncia; Isabel Luiza Piragibe; José Dalmo Ribeiro Ribas; Marco 

Aurélio Colen e Raquel Moreno, que são as pessoas que fizeram também o trabalho em 

grupo. 

Em seguida, eu gostaria de, para dar um clima mesmo de direitos humanos, eu 

gostaria de exibir uma produção do CRP, mas antes disso, desculpe. Antes de qualquer 

coisa, depois do agradecimento aos psicólogos, eu acho que nós temos e agradecer sim à 

forma muito especial que nós fomos acolhidos pela Comissão Estadual da Verdade Rubens 

Paiva, aqui representada por vocês, o coordenador Adriano Diogo, pela Amelinha que nos 

acolheu, pelo Ivan Seixas e por toda a equipe. 

Não podemos deixar de dizer que sentimos orgulho, na verdade, acho que é a 

palavra mais certa de ter em nosso estado, uma Comissão da Verdade que mantém diálogo 

permanente com a sociedade, promove reflexão sobre o tema e sobre a necessidade de 

justiça, com transparência, busca esclarecer os fatos e circunstâncias que os casos de 

violação e. violência e violação dos direitos humanos durante o período da ditadura civil 

militar. A gente agradece muitíssimo o trabalho que vocês estão fazendo para esse estado e 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



3 
 

para esse país.  

Agora então passamos à exibição do vídeo. É “O Tecido e o Tear”.  

 

 

*      *      * 

- É feita apresentação do vídeo.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode fazer um favor? 

Começa de novo, porque o menino da TV, começa de novo, para ele pôr na íntegra de na 

TV? Começa de novo. Eles estão fazendo um esforço grande na TV Assembleia. 

Então vamos tentar. Peço desculpas. Está tudo bem. A luz está boa para você? Está?  

Então vamos lá. Dá contraste. 

 

 

 

*      *      * 

- É feita apresentação do vídeo.  

*      *      * 

 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Então, eu achava que precisava desse clima, 

onde eu achava que, onde se faz promoção e defesa dos direitos humanos, onde se tem um 

manto humano; é neste clima que eu pediria para a presidente atual do Conselho Regional 

de Psicologia de São Paulo, a Fátima Nassif, fazer a entrega, para uma pasta, dos 27 relatos 

impressos e também um CD com todos os testemunhos dos psicólogos. (Palmas.) 
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*      *      * 

- É feita a entrega.  

*      *      * 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Feito isto, eu sinto assim que nós estamos 

contribuindo e dando uma ajuda para esta Comissão Estadual da Verdade, fazendo um 

pouquinho de tudo aquilo que vocês estão fazendo. 

Eu vou fazer uma fala agora, que é realmente alguma coisa que eu acredito. 

Com a multiplicação de Comissões da Verdade nos estados, municípios e diferentes 

espaços surgem à possibilidade de legitimar o Movimento por Verdade, Memória e Justiça 

em todo o país.  

Diante disso, surge a esperança de romper com os persistentes padrões de violações 

de direitos humanos presentes nas ações policiais, nos locais de isolamento, de privação de 

liberdade como cadeias, prisões, Fundação Casa, comunidades terapêuticas. 

Considerando que há inúmeros lugares, onde a memória e a verdade habitam, 

escolhemos os testemunhos dos psicólogos, por entender a memória como um processo de 

significação e ressignificação constante e por ela ser também um componente fundamental 

para a construção da verdade.  

Mas de que verdade estamos falando?  Integrando um plano político e claramente 

intencional, a ditadura brasileira instalou a tortura como um método sistemático, cuja 

finalidade não era apenas obter informações, mas obter o aniquilamento daquele que estava 

em seu poder, produzindo dor, degradação do seu psiquismo e a perda da sua 

autorreferência.   

Como se não bastasse, o Estado implanta como estratégia o esquecimento e a 

negação dos acontecimentos, impondo aos sobreviventes o silenciamento que adoece, 

privatiza e individualiza os danos e o sofrimento.  

É conveniente lembrar aqui que faz parte das políticas de genocídios, como exemplo 

as dos nazistas, as tentativas de apagar todos os sinais e marcas da violência e das 

atrocidades cometidas. Tenta-se evitar julgamentos futuros – isso nós sabemos, 

conhecemos bem – não deixando qualquer rastro ou registro do terror implantado. 

Sabemos, no entanto, que o alcance da violência institucional não se restringe aos 
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danos físicos e psicológicos dos afetados diretos e de seus familiares: eles se impactam, de 

diferentes formas à sociedade, à cultura e à construção das nossas subjetividades. 

Direto e de imediato, ou tardiamente, os danos deixam sequelas individuais, 

coletivas e sociais que, unidas à falta de reconhecimento social e à impunidade, podem 

atingir e repercutir transgeracionalmente. 

Segundo Paulo Maldos, a ditadura brutalizou a sociedade, e a impunidade, existente 

na época, reverbera nos dias de hoje e se materializa na criminalização e na violência 

estatal dirigida aos segmentos empobrecidos e marginalizados.  

Sabemos que a verdade interditada e o seu ocultamento produzem um trauma e um 

impacto que está vinculado ao que não foi dito e que retorna, inclusive nas próximas 

gerações. Trata-se de uma transmissão do não dito, porém escrito no corpo biológico e 

social.  

Portanto, a memória não se apaga, e as consequências tanto sociais como subjetivas 

também não se apagam. Ao contrário, se inscrevem no inconsciente.  

Do ponto de vista psíquico, todos nós sabemos aqui que torna-se impossível o 

esquecimento imposto, especialmente, para aqueles que foram submetidos às graves 

violações. Esses sobreviventes e seus familiares carregam em seus corpos essa história 

cruel.  

Podemos perguntar então o que significa o esclarecimento da verdade, o ato do 

testemunho e o direito à memória e à verdade? Para os sobreviventes, a verdade poderá ser 

um antídoto frente o ocultamento e ao sofrimento, uma reparação de uma experiência de 

total desamparo.  

Para a Psicologia, comprometida com a defesa e a promoção dos direitos humanos e 

de acordo com o seu projeto ético e político para a profissão, o direito à memória e à 

verdade se reveste também de uma função social.  

Ao interceder, acolhendo os testemunhos daqueles que, de alguma forma, foram 

afetados tentou-se buscar o resgate das lembranças e a construção de uma rede de 

memórias, que poderá ter sentido e significados novos para aquela experiência.  

O testemunho traz para o campo do discurso aquilo que é inenarrável. Mas não 

basta poder falar: é preciso ter quem ouça. Não há testemunha em si ou para si. A 

testemunha é necessariamente relacional. É uma figura de transmissão. Torno-me um 
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portador de uma memória com responsabilidade sobre isso.  

Só pode ser reparado um dano que é reconhecido. E o reconhecimento implica a 

passagem do sofrimento privado e interno para a esfera do público, sinalizando, inclusive 

para alguns, a saída para a luta e a busca do esclarecimento judicial – eu sempre me lembro 

de você.  

Fazer valer os princípios dos direitos humanos, fortalecer os processos de reparação, 

insistir permanentemente para reverter a lógica repressiva do Estado para a proteção da 

cidadania, daremos sim passos para que a justiça prevaleça sobre a injustiça e a ética seja o 

princípio orientador das relações sociais.  

Para terminar, creio que essa iniciativa do Sistema Conselhos reafirma a diretriz 

direcionada à promoção de direitos, entre eles, o direito de não falar. Isto é, respeitar 

incondicionalmente todos aqueles que não quiseram ou não puderam mergulhar e 

compartilhar suas lembranças.  

Aos que decidiram fazer sua retomada ao passado, essa reconstituição poderá 

possibilitar o reencontro com a sua própria história, restabelecendo os laços entre a 

trajetória individual e a do coletivo.  

Assim, o acesso à verdade dos acontecimentos e a possibilidade do reconhecimento 

social e público da violação podem contribuir para o resgate da dignidade dos que sofreram 

a tortura e o silenciamento. E para o Brasil, esse país tão querido, para o Brasil do ponto de 

vista ético e político, o conhecimento deste passado poderá impulsionar forças para se 

romper a impunidade e percorrer assim o caminho da justiça.   

Assim, teremos um país com a sua história reescrita, mas sobre o manto da verdade 

e da justiça. 

Gostaria de esclarecer que a produção deste texto teve como base os textos e as 

oficinas realizadas pelas profissionais: Vera Vital Brasil, Tânia Kolker, Janne Calhau, que 

fez uma preparação das escutas dos testemunhos dos psicólogos.  

Muito obrigada. (Palmas.) 

Agora eu passo a palavra para...Você quer falar? Para a Carolina.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria perguntar ou 
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para a Carolina ou para a Orlene. Poderia fazer uma síntese do que é essa coletânea de 

documentos que está sendo entregue? A Carolina vai fazer isso? 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Não. Sou eu mesma.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então a Carolina fala e 

depois você volta, é isso?  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carolina, por favor, fale o 

seu nome completo para efeito de gravação.  

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – 

Carolina Helena Almeida de Moraes Sombini. Estou bastante nervosa e eu não sei se vou 

conseguir falar. Eu tentei escrever, mas também acho que o meu texto ficou bastante 

confuso porque foi pensando que ele foi tentando um pouco cuidar da emoção, tentando 

racionalizar um pouco esse processo. Eu tenho a impressão de que não dei conta de fazer 

muito bem isso. 

Primeiro, eu queria dizer que três palavras definem um pouco o que estou sentindo 

nesse momento assim: responsabilidade, humildade e orgulho.  

Humildade porque eu acho que outras pessoas teriam muito mais condição e que 

deveriam estar aqui, que acho que é uma honra muito grande poder estar sentada aqui. E 

responsabilidade, justamente por isso, porque venho aqui simbolicamente fazer uma 

entrega, que é a entrega de fragmentos de vida. Precisa ter muita paciência. E orgulho da 

minha história de vida, dos meus pais e da minha profissão, psicóloga e conselheira dessa 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



8 
 

gestão 2010-2013.  

Então, de poder fazer parte disso, é muito emocionante para mim, é muito... acho 

que é a maior emoção que eu já senti, além da de parir meus filhos.  

Eu vou tentar ler e, se for ficando confuso, se eu achar que está confuso, eu tomo 

outro rumo.  

Então, eu recebo esse convite de vir aqui nessa Audiência Pública e entregar os 

nossos testemunhos, que são fragmentos de memória, mosaico de histórias de um período 

horroroso da história brasileira que imprime suas marcas e cicatrizes até hoje, individual e 

coletivamente no país.   

Entrego aqui um pouco da minha vida e da vida de outros, que sequer conheço, mas 

que sei sofreram tanto ou mais que eu. Portanto, lhes peço, sejam ternos e delicados com o 

que recebem. Mas sejam firmes e responsáveis com esse conteúdo que se juntará a tantos 

outros...Que difícil. (Palmas.) 

Portanto, lhes peço, sejam ternos e delicados com o que recebem. Mas sejam firmes 

e responsáveis com esse conteúdo que se juntará a tantos outros, pois eles compõem um 

período sem voz, sem cor dos anos de chumbo. São relatos de dor, perda, medo, morte, 

ausência, silêncios, gemidos. Há um quê de feiura no que lhe entregamos. Porém, nessas 

palavras escritas, que se juntarão a tantas outras, há uma beleza sutil, que vem da coragem 

de acreditar que temos direito à memória e à verdade.  

Nesse sentido, vou tentar citar um pouco de Foucault, para refletir sobre a questão 

de controle sobre o outro, que pode ser executado de diversas maneiras, através da 

violência física, que impõe a sua vontade, ou através de formas mais sutis e não menos 

violentas, como a da imposição de uma vontade de verdade, que se faz através do controle 

do discurso.  

Dessa forma, a palavra falada ou escrita tem uma forte ligação com o poder, poder 

do qual a ditadura se apoderou e que permanece até hoje exercitando a sua força através de 

um sistema de exclusão entre o que é verdade e o que é falso, executando procedimentos 

para o controle direto e indireto do discurso; determinando as formas de seu 

funcionamento; impondo regras que não permitem que todos tenham acesso às 

informações; criando castas dos que falam e sobre o que podem falar; escolhendo o que 

pode ser dito, por quem e para quem; criando regimes de exclusividade e de divulgação, 
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onde se agrupam os saberes técnicos, os científicos, as doutrinas religiosas, políticas e 

filosóficas; onde se reconhecem e legitimam verdades que validam esse discurso.   

Assim, nesse país, muitos cresceram, sem sequer saber que houve um período de 

ditadura, crendo na vontade de verdade, que dizia e ensinava nas escolas, através das aulas 

de Educação Moral e Cívica, que heroicamente os militares haviam impedido que o país 

fosse destruído pelos comunistas, subversivos, baderneiros, terroristas.  

Essa verdade era/foi e, em certa medida, é vendida pela imprensa e por todos os 

criados e educados por essa força motriz. Essa é a ordem do discurso, o poder do qual nos 

fala Foucault, que domestica a mente através de uma legitimidade construída pelo interesse 

de quem tem o controle.  

Eu não vou repetir aqui o meu testemunho, mas falarei um pouco do processo de 

ansiar pela possibilidade de poder testemunhar.  

Há mais ou menos dois anos, eu estava assistindo uma reportagem na TV, onde se 

noticiava que a Comissão Nacional da Verdade finalmente seria criada e se iniciaria todo 

esse processo. E eu assisti a esse programa, juntamente com uma amiga e ela me disse a 

seguinte frase. Essa amiga é uma amiga irmã, é comadre. Eu a conheci na adolescência. E 

ela me disse a seguinte frase: "Mas para que mexer com isso? Isso aconteceu há tanto 

tempo. Já passou".   

Esquecida da minha história, desavisada do que isso significou/significa em minha 

vida, lançou em meu rosto a frase, que milhares devem ter dito ou pensado sentados em 

seus sofás, mais ou menos confortáveis, assistindo ao noticiário, que vendem verdades que 

interessam mais a alguns do que a outros, mas que eles acreditam serem legítimos por 

virem dos ditos representantes da liberdade de expressão e grandes ícones da construção 

democrática do país, neutros veículos de comunicação. Salve o poder do discurso.  

Bom, voltando à minha amiga, que soube dessa minha história lá na adolescência e 

que ela e outros amigos souberam por mim que havia existido a ditadura. Nessa ocasião, a 

nossa família se mudou para uma cidade do interior paulista, uma pequena cidade, e esse 

grupo de amigos soube por mim.   

Ou seja, sempre souberam por mim que havia uma verdade, que não podia ser 

revelada e que era sempre mascarada e distorcida. Na hora em que lançou essa frase, com 

sua voz sempre mansa e apaziguadora, sua frase, seu discurso foi o dessa vontade de 
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inverdade que impera em nosso país e não quer permitir que essa obscuridade ganhe luz e 

que os contornos do horror sejam revelados, pois isso desvelaria a grande farsa. 

Quem se lembra da TV aos domingos vendendo a “Semana do Presidente”, no qual 

o general fardado aparecia caminhando, entre os felizes cidadãos, em seu heroico dever de 

cuidar do povo ordeiro e ordenado, livre das mazelas, dos subversivos e dos seus ideais de 

destruição? Felizes pessoas com suas belezas tidas ao crescimento do império televisivo da 

“Rede Globo”.  

Enquanto isso, nos porões do DOI-CODI, homens e mulheres eram torturados e 

mortos.  

Então, naquele momento, eu disse para a minha amiga que isso não tinha passado e 

que a gente teria que mexer com isso por mais que nos doa. Parafraseando “O Rapa” que 

diz na música que “paz sem voz não é paz; é medo”.  

A verdade precisa ser revelada. Outro discurso precisa ser dito por aqueles que o 

viveram das mais diversas maneiras. A voz de quem foi perseguido, torturado, execrado, 

banido, morto, precisa ser ouvida, acolhida, reconhecida. Esse mal precisa ser reparado 

nem que seja inicialmente com a revelação dessa verdade que nem todos querem saber, já 

que essa verdade envolve a violência de agentes do Estado contra os seus cidadãos. 

Às vezes, eu fico pensando que parte do medo em saber vem dessa aceitação cruel 

da sociedade sobre as diversas formas violência que o Estado impõe em seus cidadãos, 

como se continuássemos nos porões escuros da ditadura, onde alguns merecem morrer e 

outros merecem ser livres e viver.  

Assim, é quase natural que a polícia, agente do Estado, que deveria proteger, possa 

matar e torturar. Isso é aceito já que a força do discurso vem perpetuando suas verdades 

diárias através da criminalização dos movimentos sociais, da pobreza, da miséria.  

As cenas que assistimos na TV nesses últimos dias, ao vivo, da ação da polícia no 

confronto com os manifestantes, não diferem do período da Ditadura. A liberdade de 

expressão nessa ordem do discurso é para alguns e não para todos. Essa talvez seja a maior 

verdade a ser revelada. A sociedade brasileira continua a mercê da violência do Estado.  

Tal qual no período da ditadura, as pessoas continuam sendo torturadas e mortas por 

agentes do Estado, porém com a anuência de partes da sociedade. Será isso que não se quer 

encarar? Essa verdade da convivência cotidiana e silenciosa que olha para o outro lado, que 
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muda o canal de TV e que se arvora a defender absurdos como a internação compulsória, a 

redução da maior idade penal, a exclusão e ódio aos que amam e se relacionam com alguém 

do mesmo sexo?  

Nunca será possível a gente de fato avançar em uma sociedade mais justa, se a 

sociedade brasileira não encarar de frente que a justiça e a inclusão social só são possíveis, 

quando o Estado as assume para si, quando implementa políticas públicas que defendam e 

garantam os direitos humanos e quando os agentes do Estado deixam de impor, através da 

força e da violência, modos cruéis de dominação de corpos e mentes daqueles que diferem 

de ideias, raça, condição econômica, gênero e orientação sexual.  

Talvez com o resgate dos fatos do período da ditadura militar, com a revelação da 

verdade de que os agentes do Estado mataram e torturaram seja possível a sociedade 

brasileira rever qual é o papel do Estado e dos seus agentes. Existe um efeito individual e 

coletivo nesse processo. O direito à memória e à verdade produzem o apaziguamento na 

sensação de que o que se faz não tem consequência.  

Agentes do Estado arrancaram pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas, amantes, 

amados, amigos de suas casas, os torturaram, mataram e esconderam os seus corpos e 

desqualificaram quem não concordou com isso, através da força novamente. E mentiram, 

manipularam, esconderam, deturparam os fatos.  

"Assassinato? Imagina. Suicídio. Protesto? Veja os baderneiros perturbando a 

ordem pública". Porque a violência não indigna a sociedade que assiste à TV? Isso é a 

corrupção contínua da vida e da esperança. Essa violência do Estado, que sempre fica 

impune, produz a chaga que marca a nossa sociedade, a de que tudo pode, a de que “manda 

quem pode e obedece quem é esperto”. 

Dar esse testemunho é uma chance de elaboração dessa dor e dessa perda 

irreparáveis. Espero que os testemunhos sejam honrados com a revelação da verdade e com 

o resgate da memória. Talvez isso produza um efeito reparador na sociedade, ao longo do 

tempo, onde a violência e a tortura do Estado jamais sejam aceitas, pois serão entendidas 

como violadoras do direito de todas e todos.  

Nesse sentido, entendo que os que recebem esses testemunhos assumem 

publicamente um compromisso com a esperança, pois não existe direito à memória e à 

verdade possível se não houver um compromisso amoroso com a construção de uma 
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sociedade para todas e todos de fato.  

Obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carolina, você pode 

disponibilizar seu e-mail... Esse texto está disponível no CRP, ou você tem algum e-mail 

que as pessoas... você pode disponibilizar o seu e-mail, por favor, publicamente? Pode 

falar? Para as pessoas, quem quiser acessar esse texto, ou em um site.  

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Não era 

mais fácil se eu disponibilizo para vocês? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. No site do CRP 

vai estar à disposição.  

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Então, 

será disponibilizado esse texto, que eu acabei de ler no site do CRP. É isso que nós 

combinamos aqui. Endereço www.crpsp.org.br. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o site? Qual é o 

endereço? 

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – 

www.crpsp.org.br. Eu estou meia passada, não sei se vocês perceberam. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os vídeos, depois nós vamos 

dar a cópia do evento. Vamos lá. As imagens nós vamos disponibilizar. Mas são três vídeos 

que vocês vão apresentar aqui hoje? Mais dois? 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – É. Dois. Esse mais um.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E isso tudo vai estar 

disponível no site do CRP. Está bom, depois você vê.  

Agora, Orlene, você volta a falar agora? Você vai falar um pouco o resumo do que é 

esse relatório que vocês estão nos entregando. 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Depois da fala da Carolina, realmente, muita 

coisa ficou esclarecida. Principalmente, muito lindo, Carol. Tenho que expressar isso, que 

foi muito bonita a sua fala. Verdadeira, profundamente verdadeira, assim como todos os 

relatos que nós recebemos.  

Então, o que eu posso dizer, na verdade, a intenção do Sistema Conselhos 

desenvolver esse projeto, na verdade, seria assim uma das contribuições, dado o momento 

político e dado a necessidade e a crença do que a gente tem do que significa uma Comissão 

Nacional da Verdade para um país que é tão carente de verdades históricas. Significa a 

categoria, que tem um projeto ético, que tem um compromisso, um comprometimento 

social sim, dar a sua contribuição.  

E de que forma? Através dos relatos que nesse momento foi possível. Podemos até 

outros tipos de trabalho. Mas isso é para a próxima gestão. Mas é possível sim fazer outros 

tipos de trabalho e para isso nós precisamos de parceria com a Comissão Estadual da 

Verdade.  

Neste momento, com este projeto, foi mais realmente tentar contribuir através dos 

relatos, através dos testemunhos com os esclarecimentos, possíveis esclarecimentos dos 

fatos e da crueldade e das inverdades que foram cometidas durante o período da ditadura 
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militar.  

Toda a violência, toda a violação de direitos toda a tortura se tornar pública. Ajudar 

a comissão no que for possível com os seus dados, com os seus relatos, com o material que 

algumas pessoas entregaram e isto estaria assim ajudando a Comissão a ter mais dados, a 

buscar mais dados, através do que as pessoas disseram e relataram, deram nomes, deram 

datas e também publicar tudo isso nacionalmente para a categoria, para o público em geral.  

Porque acreditamos sim que até então toda a dor psíquica, toda a degradação, tudo 

aquilo que tentaram fazer, o ocultamento, o silenciamento, será a hora de dar a 

oportunidade para as pessoas não mais manter privatizada essa dor e esse dano, tornar 

público. O reconhecimento público possivelmente dará a dignidade que tentaram retirar 

dessas pessoas. A intenção e o objetivo seriam mais ou menos estes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Orlene. Então 

vamos organizar. Está sendo entregue o relatório, aqui hoje, de testemunhos individuais. 

Todos que estão aqui são psicólogos, não?  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – São. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estão sendo entregues aqui 

os testemunhos individuais da Carolina de Souza Rodrigues Torres; da Carolina Helena de 

Almeida Moraes Sombini, que foi esse que foi lido na íntegra, da Elzita de Santa Cruz 

Pimenta; do Hugo Ramon Barbosa Oddone; da Iara Bega de Paiva; da Isabel Luzia 

Piragibe, do João César Mousinho de Queiroz; do José Dalmo Ribeiro Ribas; da Lúcia 

Maria Silvia Coelho; do Luís Celso Manço. 

Marco Aurélio Colen Leite – irmão do Bacuri – Ângela Maria Caniato; Maria 

Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes; Maria Celeste Francisco; Maria Luiza Santa Cruz, 

Maria Sueli Correa; Marilde Batista Novelli; Patrícia Augusto Nolasco; Rachel Moreno, 

Rosana Emília Gaspar; Sérgio Antonio da Silva Leite; e a (ininteligível). Vocês já haviam 
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lido. 

E testemunhos em grupo da Ana Perwin Fraiman; do Ageu Heringer Lisboa; da 

Regina Helena Tricoli; da Neuza Oliver Franqui e da Iane Glauce Ribeiro Melotti. Então, 

estamos acusando recebimento de todos esses relatórios individuais e coletivos. 

Qual a próxima fase agora, Orlene?  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Agora, nós temos a exibição de um vídeo que 

nós pedimos para os psicólogos que fizeram o seu relato que também agora eles fizessem 

um pequeno vídeo e contasse para a gente como foi essa experiência e testemunhar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da Iara, da Ana e da Regina. 

Elas vêm para a Mesa agora? 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – A Fátima está pedindo a palavra. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, a Fátima, vem aqui 

para a Mesa, Fátima, porque senão não pega a imagem de frente. Se você puder ficar ao 

lado da Carolina é melhor, por favor.  

Daqui a pouco, nós vamos passar outro filme, não é isso?  Pronto.  

Então, vamos lá. Você fala o seu nome e sua função por extenso?  

 

 

A SRA. MARIA DE FÁTIMA NASSIF – Maria de Fátima Nassif, presidente do 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.  

Eu pedi a palavra, porque acho que, antes de a gente passar o filme, seria 

interessante só contar um pouco como foi o chamado e que tipo de depoimento, 

depoimentos não, de testemunhos, que nós temos nesse compilado.  
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Nós fizemos um chamado amplo para a categoria, foi amplamente divulgado no 

nosso meio de comunicação, para todos os psicólogos que quisessem contar a sua 

experiência na época da ditadura, com a ditadura, que foram afetados de alguma forma.  

Propositalmente, nós fizemos um chamado amplo que não foi direcionado apenas às 

pessoas que sofreram torturas ou que foram presas, ou que foram perseguidas. A elas 

também. Mas fizemos um chamado amplo. Por quê? A Orlene já falou, a Carolina também, 

pelo reconhecimento das consequências que esse processo tem geracionalmente e ao longo 

do tempo e das várias formas de implicação, afetação pela ditadura. 

Então, como resultado, nós tivemos também uma diversidade muito ampla de 

testemunhos que vocês vão verificar.  Nós tivemos testemunhos de pessoas que sofreram 

diretamente. Algumas já bastante conhecidas aqui da Comissão, certamente. Vou citar aqui 

a Dodora, vou citar o Dalmo e outras pessoas que sofreram diretamente.  

E também tivemos o testemunho de pessoas, que tiveram uma implicação como 

profissionais, como terapeutas, e que perceberam, receberam esse sofrimento como 

profissionais e que acharam importante contar como as pessoas são tão profundamente 

afetadas, quando passam pelo processo, pela tortura e pelas perseguições e têm a sua voz 

calada por um processo como a ditadura.  

E tivemos relatos de filhos, irmãos. Então, é bastante variado esse dossiê. O nível de 

implicação é diferenciado, mas todos eles trazem, de uma forma bastante forte, e 

demonstram a amplitude desse mal, e como não só os diretamente envolvidos, não só os 

que sofreram na pele, carregaram e carregam até hoje as marcas da ditadura.  

Sabemos que muitos mais, muitos psicólogos mais sofreram isso diretamente até, ou 

sofreram como filhos. Alguns nós até abordamos diretamente, mas não estão aí nesse 

dossiê, mas os seus relatos são conhecidos, bastante conhecidos e já chegaram de outra 

forma a essa Comissão.  

É isso que eu queria dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos então, sobre o filme, 

você... 
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A SRA. MARIA DE FÁTIMA NASSIF – Só São Paulo, mas esse processo está 

sendo feito no Brasil todo, vai gerar um livro com os testemunhos, feito pelo Conselho 

Federal e Comissão Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Federal de Psicologia e 

entregue à Comissão Nacional da Verdade.  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Orlene, eu só queria fazer 

uma pergunta. Evidente que nem todas as pessoas se vinculam ao mesmo tempo ao 

Conselho Regional de Psicologia e outras. Mas em 1973, em março de 1973, teve uma 

prisão em massa na Faculdade de Psicologia da USP e aconteceram coisas muito cruéis.  

Foi na queda do Alexandre Vannucchi, do Ronaldo Mouth Queiroz. No fim, da 

Eliene. Tiveram pelos menos 10 psicólogas presas. Eu não vi nenhum desses nomes. Então, 

depois a gente poderia falar sobre esse assunto. Se essas pessoas querem depor, ou não 

querem. Também isso é uma questão muito...  

Está bom. Então agora nós vamos ver o filme que vocês produziram, não é? Bom, 

então vamos lá, vê as condições para passar o filme.  

 

 

* * * 

 

- É feita a exibição do vídeo.  

 

* * * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está repetindo, não é? Espera 

um pouquinho. Thaís, esse aí também nós vamos copiar? Está ótimo. Aí, copia esse 

também, não é? Tudo bem. 

Quer voltar à palavra, Orlene?  
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A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Eu gostaria de agora perguntar mesmo, quem 

gostaria de usar o microfone? Quem não fez o vídeo, porque não pôde, ou não quis ou não 

deu, que agora pudesse – se quisesse, obviamente – vir aqui e falar sobre essa experiência 

de relatar para o CRP essa sua experiência, essa sua história.  

Então, gostaria de deixar aberto. Se alguém quiser. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan vai falar uma palavra. 

Carolina, você apresentou esse texto, mas você falou da sua família, não falou? Aí, a gente 

imaginou que você pudesse contar um pouco da sua história. Você tem condição de falar 

sobre esse assunto, não? 

 

 

 A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Eu 

posso tentar. Na verdade, eu sou filha. Meus pais que eram militantes. Então a minha 

vivência e o meu testemunho foram o testemunho da minha infância, da infância... 5 anos, 

mais ou menos. As lembranças que eu tenho a partir dos 5 anos e que foram permeando um 

pouco o que eu dei conta de dizer nesse dia. Porque na verdade é muito difícil, é um 

momento – algumas colegas até falaram isso. É, de fato, o Conselho foi muito cuidadoso na 

forma como ele propõe ouvir e acolher esses testemunhos. Mas é bastante difícil você 

começar a dizer disso e tentar falar disso em uma ordem cronológica, inclusive. E enfim. 

Então, o meu testemunho se trata das lembranças da minha infância e da vivência 

que eu tive do afastamento da minha mãe quando foi presa, do meu pai e... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o nome dos seus pais?  

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – O nome 
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da minha mãe é Maria Luiza Guimarães de Almeida e o meu pai, a quem eu chamo de pai, 

na verdade é o companheiro dela, Hernandez Santaliestra.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode falar um 

pouquinho sobre essa história? Onde foi? Você morava no interior, morava em São Paulo? 

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Não. Eu 

morava em Diadema, São Paulo, onde eu sou nascida. A minha mãe se separou, quando eu 

tinha mais ou menos 2 anos. A questão da separação do meu pai já foi motivada pela 

questão da militância política, que o meu pai não aceitava, não concordava, enfim. E o 

companheiro dela foi alguém que ela conheceu pela militância. 

Por conta da militância e deles viverem na clandestinidade, então, eu passei a viver 

com a minha avó materna. E um pouco do que eu vou relatando no testemunho é a vivência 

de situações como a de... A minha mãe mudava muito porque tinha uma questão não 

podiam saber onde eles estavam. Então, têm alguns relatos de, por exemplo, ela ia me 

buscar na casa da minha avó e, no caminho, ela dizer que eu nunca poderia dizer a ninguém 

onde é que ela estava morando.  

E eu tinha um medo enorme de que eu, de fato, conseguisse guardar o caminho. E 

ao mesmo tempo, eu olhava ansiosamente, porque eu queria saber onde ela estava, porque 

eu queria poder chegar até ela.  

É uma sensação horrível. Saber que eu não poderia saber e, ao mesmo tempo, 

desejar saber. Essa é parte da vivência.  

Quando eles de fato foram presos, o meu irmão era um bebê, tinha 

aproximadamente um ano. E o meu avô, o pai do companheiro da minha mãe, levou o meu 

irmão para a casa da minha avó de madrugada dizendo – eu estava dormindo – mas então, 

relatando isso, que eles haviam sido presos, que a polícia tinha ido até lá e tinham levado os 

dois e que ele não sabia o que fazer com o meu irmão. Então, o meu irmão fica na casa da 

minha avó e com o meu tio, que morava junto. 

Só que para mim, me disseram que a minha mãe tinha viajado. A minha avó tinha 
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uma questão com isso também com a militância da minha mãe. Então, eu fiquei – eu não 

consigo precisar por quanto tempo, se foram meses, dias – meu irmão tinha um ano, em 

1975... 1974, 1975. Eu não sei precisar por quanto tempo, eu fiquei achando que eles 

tinham ido viajar e que tinham nos deixados.  

Então, são as várias situações e a sensação que eu tenho é de que a ditadura roubou, 

ela me tirou o direito à convivência familiar.  

Outra cena, porque eu fui dizendo um pouco, tratando um pouco das cenas, nesse 

testemunho do que eu pude dar conta de dizer, mas que é algo, que para mim também é 

bastante forte, que logo após esse momento em que os meus pais então são presos e que a 

esposa do meu tio se cria um clima de terror na minha casa, porque a polícia estava 

fechando o cerco. Eles estavam sendo muito vigiados e então foi feito uma faxina na casa, 

retirando todos os livros e todos os livros foram jogados fora. Foi horrível aquilo. 

E é interessante, porque eu não lembrava muito mais disso e depois que eu dei o 

testemunho, eu comecei a fazer uma associação ao apreço que eu tenho aos livros. E eu 

pouco consigo dar livros que já... enfim, tenho uma questão com isso do livro e do saber e 

das coisas que eram.  

E apenas um livro ficou em casa, que era a “História e a Riqueza do Homem”, e 

esse livro a minha tia ficou desesperada e ela escondeu dentro do filtro. Era aqueles filtros 

de barro. Triste destino. Ele amoleceu, embolorou, ficou todo úmido e, por fim, foi jogado 

fora também.  

Tem a história de um bendito mimeógrafo. Porque era isso um pouco, não poder 

haver a propagação de ideias, não poder circular a palavra, que acho que é um pouco o que 

eu fui tentando dizer nesse texto que eu compus hoje. Esse silenciamento das ideias, da 

mente, do corpo, da voz.  

E por conta desse mimeógrafo, muita coisa aconteceu. Nesse momento em que a 

minha mãe foi presa. Ela, recentemente, ao saber que eu vinha aqui – é muito interessante 

isso também – no almoço de domingo da semana passada, foi um coletivo de testemunho. E 

falaram de coisas que antes não haviam sido ditas. Fiquei pensando que eu deveria ter um 

gravador. Meu tio relatando cenas e falando de coisas, e essa história do mimeógrafo 

aparece novamente, que a minha mãe foi retirada do DOI, onde eles estavam presos, e foi 

até a Represa de Guarapiranga, para tentar localizar onde é que estava o mimeógrafo, 
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porque havia sido jogado na represa. Ou tinha uma história de que... enfim.  

Eles foram torturados. A minha mãe foi muito espancada. E depois disso, eles 

passaram a viver um tempo de...quando saíram – isso eu falo também no testemunho. É 

uma cena muito marcante – eles foram julgados.  

É isso que eu digo, eu não sei precisar o tempo e, também, não fui atrás de revolver 

isso do tempo. Foi uma escolha que eu fiz. Mas houve um momento em que eu sentada na 

sala de casa assistindo naquela TV horrorosa, preto e branco – aquelas de tubo – e estava 

passando uma coisa de propaganda eleitoral. Então, eu acho que isso foi muito tempo 

depois.  

Mas era aquela coisa da Lei Falcão, que aparecia só o retrato assim, uma foto 3x4 

muito horrível e o nome do candidato, e se ele era da Arena ou do MDB. Aparecia escrito 

embaixo. E eu me lembro muito bem disso porque foi o momento em que recebeu-se a 

notícia em casa de que eles tinham sido absolvidos. E a minha avó chorava muito e muito 

aliviada de que tudo isso tivesse, então...Eles enfim...  

O meu testemunho gira em torno disso: da minha infância, das coisas que eu fui 

vivendo com a minha mãe, das reuniões.  

A minha casa, de fato, era uma casa, onde circulavam os "subversivos" e que é onde 

se discutia muito a Revolução, como fazer os enfretamentos. E falo um pouco disso, mas 

acho que sinto que é – de fato eu já falei isso – mas é muito importante que isso seja dito. É 

muito difícil, mas precisa ser dito. É muito dolorido porque em uma grande medida é quase 

como se fosse proibido à gente dizer.  

Eu falo nesse texto que escrevi da questão da aula de Educação Moral e Cívica, que 

para mim era uma coisa horrível, e eu me lembro também de uma cena. Porque quando 

chegava o 31 de março, a gente recebia uma folha para pintar algum desenho que era de um 

menino bem feliz, com a bandeira do Brasil, ou alguma coisa assim. E se falava, então, que 

a gente estava comemorando a Revolução, e eu sabia que aquilo era mentira. Mas também 

isso não podia ser dito. Isso não podia ser dito para os amigos, não podia ser dito para os 

colegas.  

Então, se cresce em um clima de imensa desconfiança de você não saber em quem 

você pode confiar. Na verdade, você confia muito pouco. E penso que isso é muito difícil. 

Acho que é isso um pouco do documentário. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Deixa eu te dar – 

eu já vou passar a palavra para o Ivan – mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dos 

depoimentos que estão aqui, eu só conheço o Dalmo Ribeiro Ribas, que fez um depoimento 

aqui na nossa Comissão, quando estava contando a história do irmão dele.  

Era uma sexta-feira, à tarde, como hoje. Estava um pouco mais frio e o Zé Dalmo 

deu um depoimento tão impressionante, que eu fiquei três dias de cama. Me lembro como 

se fosse hoje. 

Então, eu queria pergunta das pessoas que constam aqui, se alguma dessas pessoas 

gostaria de falar um pouco sobre o depoimento.  

Eu já passei – embora eu já vi que é enorme – o depoimento do Marco Aurélio aqui 

para o Ivan, do Marco Aurélio Colen Leite. Vou ver se o Ivan pode fazer uma introdução. 

Mas aí, viu, Orlene, vocês, você e a Nassif, vocês coordenam aí como é que vai ser agora. 

Mas se pudesse as pessoas, pelo menos as pessoas... acho que outros depoimentos. A 

Dodora está aqui também.  

A senhora quer falar?  

Então, o Ivan vai falar, e a senhora pode vir já aqui para a Mesa, ao lado da Orlene?  

Não. Pode ficar, Fátima. Fique aí.  

Como você tomou alguns depoimentos, é importante que você fique.  

Vai, Ivan. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria primeiro explicar para vocês o seguinte. É que 

os depoimentos que são dados aqui, os testemunhos, são todos gravados e alguns, que a 

gente preferencialmente faz às sextas-feiras, segundas-feiras e na parte da manhã, são 

também transmitidos ao vivo pela TV Assembleia.  

Então, nesse momento, nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Assembleia e 

pela TV Web da Assembleia Legislativa.  

Além disso, os depoimentos que foram dados aqui são colocados no nosso site. 

Quem entra no portal da Assembleia Legislativa, tem a Comissão da Verdade e lá em o 
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nosso espaço tem isso.  

Além disso, no “Youtube” tem um canal da Comissão da Verdade Rubens Paiva da 

Assembleia Legislativa, tem esses depoimentos. 

A segunda coisa que eu queria dizer é que nós, que compomos a Assessoria da 

Comissão, temos uma carga aqui emocional muito grande. E a gente, o pessoal que 

compõe, que é o Ricardo Koba, Tatiana Merlino, o Renan Quinalha, a Thaís Barreto, a 

Vivian Mendes, Amelinha Teles e eu. Nós ficamos. Vocês vêm um dia e vão embora. 

Então, esses três dias de cama que o Adriano falou que passou, a gente tem essa carga que é 

muito pesada.  

E para nós, a carga maior, com certeza foi, nesse último período que a gente fez, 

marcou um seminário sobre a infância roubada, que a gente fez aqui.  

Quantos depoimentos foram, Amelinha, você se lembra? Quantos depoimentos 

foram? 

Trinta e oito depoimentos de crianças na época que foram presas, que foram 

pressionadas, que foram torturadas, que viram seus pais serem torturados, e esses 

depoimentos que foram muito pesados, muito pesados emocionalmente para nós, 

contagiaram. E a “TV Record” fez uma série de cinco matérias, 10 minutos cada uma, 

baseada nesses depoimentos com você vários que depuseram aqui e passou recentemente.  

Está no “Youtube”, está no site da “TV Record” e está no site do “Viomundo”, que 

é do Luiz Carlos Azenha. E são matérias muito bem feitas, muito bem editadas e muito 

sensíveis, que eu acho que vale à pena vocês, psicólogos principalmente, verem esses 

depoimentos que são muito importantes. 

Além disso, esses depoimentos que são dados aqui normalmente têm uma 

importância muito grande porque as pessoas não falam secamente. Todas têm esse 

envolvimento, e o depoimento da Carolina agora ficou mais um caso de criança que teve a 

infância roubada. E isso é extremamente importante, porque nós não conseguimos acabar 

com esses depoimentos. Não foram poucas as crianças que foram presas, muito menos as 

crianças que viram os seus pais serem presos e passaram por isso.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, eu queria te pedir uma 

coisa. Como você praticamente é um dos biógrafos do Bacuri, a pessoa que escreveu um 

livro sobre ele e fez toda aquela coletânea com os jornalistas, depois eu queria, não sei se já 

bate pronto, se você pudesse ler um pouco do testemunho do irmão dele.  

Aí, vamos ver a organização da Orlene. Mas eu acho que como é um personagem 

muito importante, muito vivo para nós aqui, a questão do Bacuri e do seu irmão, eu queria 

ver se, dentro da organização, que elas fizeram, se tem um espaço para a gente retomar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para complementar, a gente está... que a Orlene falou 

de uma parceria com a Comissão. Nós conversamos, não é, Fátima, sobre isso. O CRP tem 

uma parceria com a gente. A gente faz questão dessa parceria, principalmente para quando 

a gente fizer o relatório final, vocês terem uma participação no tocante a isso porque vocês 

são profissionais da área.  

E mais a última coisa que nós estamos tramando para provavelmente, em setembro, 

fazer uma audiência pública sobre as pessoas afetadas, e a psicologia, a psiquiatria usadas 

contra os presos políticos, inclusive pessoas que foram torturadas até a loucura como é o 

caso do Melinho, o Antônio Carlos Melo Ferreira, e outros companheiros que tiveram isso 

daí. E aí é importante que a gente faça isso em conjunto com vocês. Se puder agregar o 

Sindicato dos Psicólogos, se vocês acharem, também.  

Era isso.  

 

 

A SRA. MARIA CELESTE FRANCISCO – O meu nome é Maria Celeste 

Francisco, sou psicóloga há muito tempo.  

Preliminarmente, eu queria agradecer especialmente ao deputado Adriano Diogo, 

que está aqui, e desta iniciativa também do CRP de colocarem de guia os torturadores que 

não saem na mídia. Aliás, os torturados que não saem na mídia. Isso eu acho muito 

interessante. Que é o caso da minha família, cujo tema foi assim "A dor que não se cura - 

Uma família torturada na ditadura de 1964”.  

Desculpe-me, mas eu estou emocionada. E fiquei também muito emocionada com o 
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depoimento da Carolina, da Ana, e especialmente na hora da música do Geraldo Vandré. 

Pode ser que eu chore ainda. Eu chorei aí na frente, porque realmente é uma dor que não se 

cura. Embora a gente tenha todos os elementos sendo psicóloga para a gente tentar. E está 

lá gravado na memória. 

Eu sou a filha mais velha, do interior, isso aconteceu no interior, na cidade de Assis, 

onde o meu pai foi preso e torturado.  Um irmão meu, abaixo de mim, que sumiu, minha 

mãe desmaiando, os policiais invadindo, pulando a janela e procurando, abrindo todas as 

gavetas, procurando roupas. A gente não sabia o que acontecia, os meus irmãos menores, 

todos gritando. Até hoje eles têm medo de polícia. Parecia um teatro de terror, onde a nossa 

família meio que ficou a protagonista principal de uma cidade.  

Aonde a gente passava pela rua, e falava "A filha do comunista", a gente foi 

discriminada, muito discriminada na cidade. Aonde os meus irmãos, tanto, mulher, quanto 

os meus irmãos homens ou mulher, na hora que foram ter namorada ou namorado, as 

famílias dos namorados, namoradas falavam "Toma cuidado, minha filha. Eles são 

comunistas. Toma cuidado com eles".  

Então, foi um período muito difícil, não tem jeito de eu não emocionar, não chorar 

na hora que vêm todos esses depoimentos. 

Na linha geral, acho que era isso que eu queria falar. Não sei, eu não consegui 

passar aí nos dois minutos que era para passar aí, porque eu não tive tempo. Estou fazendo 

agora. Acho que em linhas gerais é isso que eu queria falar.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Qual era o nome do seu irmão? O seu irmão desapareceu, 

é isso? 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE FRANCISCO – O meu irmão conseguiu. Ele era 

ferroviário, tanto o meu pai quanto o meu irmão, e ele conseguiu fugir. Mas a gente ficou 

três meses sem saber onde é que ele estava.  

E a história dele é uma história que eu relato no primeiro relato, não nesse, parece 

um filme de terror do que ele foi passando. Ele também faleceu, vai fazer três anos. E ele 
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ficou realmente, eu penso que diagnosticado com paranoia. Porque ele foi fugindo de trem 

e a polícia que vinha pegar. É uma história incrível, sabe?   

E para ele chegar depois, porque nós não ficamos sabendo onde ele tinha se 

escondido, ele precisou ficar embaixo do trem do Correio, aquele trem da ferrovia, ele 

precisou ficar embaixo.  

Ele contou que cada estação era apinhada de profissionais e que esses profissionais 

já falavam "Olha, não adianta você fugir porque você vai ser pego". Um menino de 21 

anos, que era o meu irmão na ocasião.  

E aí só depois de um tempo é que a gente ficou sabendo onde ele estava escondido. 

E o desespero, eu sendo a irmã mais velha e tendo que segurar todas essas pontas em 

relação aos meus irmãos.  

E os policiais não deixavam as minhas irmãs pequenininhas nem falar de tão 

agressivos que eles foram. Até hoje essa minha irmã que já é avó, ela tem medo de polícia e 

ficou traumatizada até hoje. Então, os resquícios muito fortes na família.  

Não sei, tem mais alguma pergunta? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para registro, a gente gosta sempre de dizer o seu nome e o 

nome dos familiares que foram atingidos, porque isso é muito importante. 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE FRANCISCO – O meu nome é Maria Celeste 

Francisco, e esse meu irmão que já faleceu, Antônio Francisco de Oliveira. O nome do meu 

pai é Antônio Francisco e a minha mãe, Maria Elaine, já são mortos. E estou eu aqui. 

(Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa senhora aqui faz parte 

de um dos depoimentos? O depoimento dela está aqui. 

Eu vou pedir para a Dodora vir à Mesa, o Dalmo também está aqui, a professora 

Cristina que está tratando da clínica dos testemunhos também está aqui.  
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Ivan, eu queria pedir. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O testemunho do psicólogo Marcos Aurélio Colen Leite, 

em seis de março de 2013. O testemunho foi conduzido pelas psicólogas Karen Meira 

Dotto e Maria de Fátima Nassif, na sede do Conselho Regional de Psicologia, na Rua 

Arruda Alvim, 89. 

Eu vou ler obviamente um começo para a gente poder ter uma ideia, para situar a 

pessoa. Então, o começo, o CRP começa perguntando: "Você fala o seu nome completo, 

por favor?" E o Marcos, "Meu nome é Marcos Aurélio Colen Leite e a minha família 

começou perseguição da ditadura, a princípio, por conta do envolvimento do Eduardo, meu 

irmão primogênito, que acaba sendo morto em 1970". 

"Eduardo, é o Bacuri?" Marcos: "Após 110 dias de tortura, antes muito caçado, 

tendo até cartazes lá em Minas, como tendo sido morto pelo Esquadrão da Morte na época. 

Aliás, foi quando eu fiquei sabendo que ele era procurado".  

"Que idade você tinha, Marcos?"; "Eu tinha 11 anos. Estava ainda com a família em 

Campo Belo; Minas Gerais. Eu era a única das crianças, que fiquei sabendo por conta até 

da minha ligação forte com o Bacuri, e em uma brincadeira na escola, em uma discussão 

com um colega, garoto de escola, ele acabou comentando que o Eduardo tinha sido morto 

pelo Esquadrão da Morte em São Paulo.  

Voltei para a minha casa aflito. Minha irmã mais velha acabou falando por cima. E 

eu só fiquei sabendo um pouco melhor quando o Eduardo pode ainda estar indo à Minas.”. 

"Era um boato então?" "Era um boato de que ele havia sido morto, até para 

encontrá-lo. E inclusive, quando ele foi à Minas, ele chegou a comentar. Logicamente, eu 

criança, não compreendia direito o porquê da situação, mas não queria vir para São Paulo 

de forma nenhuma, desde essa época.”. 

"Ele não queria?"; "Eu, Marcos, não queria vir para São Paulo porque sabia que a 

família estava em processo para mudança. A família não tinha mais condições de continuar 

em Minas. Em São Paulo também, se não me engano, nem minha mãe sabia direito dessa 

questão. Eu acho que, sobre a minha mãe, seria interessante estar pesquisando naquele livro 

“Brasil Nunca Mais”, que tem o prefácio onde Dom Paulo Evaristo Arns fala de uma 
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entrevista que ele teve com ela.  

"Qual o nome de sua mãe?" "Maria Aparecida Leite". 

O depoimento é sobre o irmão, Eduardo Collen Leite, que foi um dos comandantes 

da guerrilha urbana no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Ele foi capturado no dia 

23 de agosto de 1970 e foi torturado durante 110 dias, sendo assassinado em 8 de dezembro 

de 1970. 

O Bacuri, como nós conhecíamos, era uma das pessoas mais queridas e admiradas 

pela militância, nesse ano principalmente, e nos anos anteriores, por ser um cara muito 

simpático, muito carinhoso com os companheiros e com as companheiras.  

Ele foi capturado, foi torturado. A companheira dele, a Denise Crispim teve a 

criança, que eles tiveram que é a Eduarda, logo depois da morte do Bacuri. Aliás, antes da 

morte do Bacuri e o Bacuri nunca pode saber, nunca pode ver a filha.  

E o Marcos, o Marquinho, ele tem um outro irmão que também foi assassinado, que 

foi o Edir, que ele foi, começou a procurar, tentando saber informações sobre a morte do 

irmão, do Bacuri, e acabou sendo morto em Jundiaí de uma forma muito estranha, 

acobertada como se fosse um assalto e até hoje a gente não conseguiu saber exatamente o 

que aconteceu com esse irmão, que era mais jovem e tinha uma necessidade muito grande 

conhecer. 

E todos que a gente vê por esses depoimentos têm essa questão que não é só contra 

o militante: é também contra os familiares. O Marcos, no depoimento dele, dá para 

perceber aqui nesse começo que já faz esse relato de quanto sofreu, do quando a família foi 

afetada.  

A Carolina aqui já começou mostrando isso. Era isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Eu te devolvo a 

coordenação. 

 

 

A SRA. ANA PERWIM FRAIMAN – Um adendo bastante pequeno ao trabalho 

que estivemos fazendo, ao depoimento que eu já dei. Porque este momento aqui está sendo 
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importante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, fale o seu nome no 

início. 

 

 

A SRA ANA PERWIM FRAIMAN – O meu nome é Ana Perwin Fraiman. 

Quando eu fui chamada a dar o depoimento, a primeira coisa que eu pensei foi, "Nossa, 

mas eu tenho tão pouco a falar". E quando eu estive reunida, no Conselho, pela atenção e 

respeito que me foi concedido pelos entrevistadores e pelos colegas, eu falei, "Ah, não é tão 

pouco assim". Porque havia colegas ali que tiveram seus irmãos assassinados ou 

enlouquecidos pela ditadura e eu fui pega de raspão. 

 Eu nunca havia me dado conta, de uma forma tão grandiosa e importante, como 

estou me dando conta neste momento aqui de que o silêncio, ao qual eu fui submetida, a 

opressão, que eu carreguei dentro de mim e a revolta contra essa opção e o anseio de 

liberdade, são elementos profundamente importantes também.  

Porque não é preciso agente ter sido torturada fisicamente, ter visto os pais sendo 

presos, mas a violência a que nós fomos conduzidos faziam eu me sentir uma sobrevivente 

de segunda, terceira, quinta categoria. Porque eu dizia, "Nossa, aquelas pessoas sofreram 

tão mais do que eu, quem sou eu para dizer do silêncio que eu sofri?”.  

E o silêncio é mortal para a alma humana. E é nesse momento aqui que eu digo-lhe, 

obrigada, porque eu me torno mais plena, enquanto cidadã e mais respeitada, não como 

psicóloga só, mas como mulher que sou.   

Obrigada mesmo! (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria só fazer um pedido 

aqui porque estou quebrando o protocolo. A Dodora ajudou a gente a construir tantas 

sessões aqui da Comissão.  

Eu queria pedir licença aqui para vocês para essas duas pessoas darem uma 
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palavrinha. A Dodora e o Dalmo, tudo bom? Nem sei se eles estão a fim de falar. 

(ininteligível) fui atropelando.  

 

 

 A SRA. MARIA AUXILIADORA CUNHA ARANTES – Bem, então, obrigada, 

Adriano; o Ivan; Fátima; Orlene e as colegas aqui do CRP. Estou nomeando a Fátima como 

a nossa presidente. 

Mas de qualquer forma, a primeira vez que eu falei sobre a minha vida como ex-

presa política, já tinham se passado mais de 40 anos porque, na verdade, eu fui presa em 

1968, dia 3 de dezembro de 1968. No dia em que foi decretado o AI-5 no Brasil.  

Eu já era militante nessa ocasião e também já era psicóloga. Eu já tinha me formado 

na Universidade Católica, que é hoje a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e 

eu já tinha o meu certificado como psicóloga. Eu já tinha o meu reconhecimento, ainda 

então pelo MEC. Ainda não havia os CRPs, ainda não tinham se organizado como são 

agora. E eu já tinha o meu reconhecimento e eu já exercia a psicologia, ainda bem no 

começo. 

Então, como eu era uma militante política de uma organização chamada Ação 

Popular, marxista-leninista e tinha sido uma dirigente estudantil, juntamente com meu 

marido, o Aldo Arantes, logo nos primeiros momentos do Golpe Militar de 1964, nós 

tivemos que nos exilar. E nós escolhemos ir para o Uruguai, porque nós achávamos que 

íamos voltar logo. Era mais perto. Nós poderíamos voltar de carro a qualquer momento, ou 

de ônibus.  

Então, eu levei uma mala, metade da mala tinha roupa e o resto tinha livros. Livros 

de psicologia, porque eu queria estar me preparando para o que eu achava que eu ia 

imediatamente voltar a assumir que era o meu trabalho como psicóloga.  

Então, esse exílio de alguns dias durou em nossa vida até quase hoje. No exílio, eu 

fiquei dois anos. Depois eu fui presa com os meus filhos – eu vou contar um pouquinho – 

durante quatro meses e meio, e passei 11 anos clandestina, aqui no Brasil. 

Então, por que eu fui presa? Eu fui presa porque nós fazíamos um trabalho, pela 

nossa organização política, no interior do Estado de Alagoas. A nossa organização tinha 

uma concepção de uma integração na vida da população, ou no campo ou na cidade. E nós 
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escolhemos o campo, e eu fui para lá juntamente com os meus filhos que tinham então 2 

anos e 3 anos. Eu era recém-casada.  

E estávamos no nosso trabalho como militantes políticos na frente de luta 

camponesa, como nós dizíamos, e em uma região extremamente pobre do nosso país. Era 

no interior do Estado de Alagoas. Era um lugar que não tinha água encanada, não tinha luz 

elétrica, não tinha nenhum saneamento básico. E nós fomos lá para, não só para nos 

integrar na vida da população dessa região, como para exercer um trabalho político. E eu 

era também educadora. Naquela época, a gente chamava de alfabetizadora de adultos, em 

uma região em que as pessoas, os camponeses não sabiam ler. 

E levamos os nossos filhos, porque nós achamos que éramos uma família, que nós 

íamos estar juntos para as coisas, conforme elas fossem acontecendo no nosso país.   

Eu já tinha o André, que tinha nascido no exílio, no Uruguai. Ele até os 18 anos foi 

uruguaio e brasileiro. Então, ele teve que fazer uma opção pela cidadania. Ele fez a opção 

pela cidadania brasileira. Mas nessa ocasião, ele tinha 3 anos. Ele nasceu em 1965 e a 

Priscila nasceu em 1966. 

Nós fomos para essa região de Alagoas que se chama Pariconha, que é no interior, 

em uma fronteira com Pernambuco. E ali tínhamos uma vida como um casal, vivendo 

pobremente, sem as nossas coisas. Mas nós estávamos absolutamente convencidos e 

convictos de que era aquilo que nós tínhamos que fazer porque nós tínhamos aquele ideal e 

o nosso ideal sustentava as eventuais carências que a gente tivesse. 

E no dia 13 de dezembro de 1968, foi decretado o AI-5 – nós ouvimos pelo rádio – e 

a nossa casa foi imediatamente invadida pela polícia da região. Os nossos maridos – o meu 

e o da minha amiga, Rosa, que nós morávamos em duas famílias – estavam fora e já era alta 

noite e a nossa casa foi invadida, aos berros, pelos policiais, que tentavam arrombar as 

portas, e eles gritavam, "Dona Maria" – que era eu – e "Dona Rosa, abram a porta. Nós 

sabemos que os maridos das senhoras não estão aí. Abram a porta porque nós vamos 

arrombar".  

E nós não abrimos, porque nós tínhamos combinado, "Se a polícia quiser entrar, nós 

não vamos abrir a porta". E achamos que talvez então nem viessem a entrar.  

Então, os filhos acordaram. Os meus filhos ainda eram muito pequenos. Vocês aqui 

tiveram a oportunidade de conhecê-los. Têm hoje 47 e 48 anos de idade. Mas naquela 
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ocasião, os dois tinham 2 e 3 anos. Os dois estavam no meu colo e nós não abrimos a porta. 

Eles arrombaram a porta de nossa casa, à base dos fuzis e nos cercaram e 

sequestraram. E eram um quadro, imagina-se que dantesco porque eram duas mulheres com 

três crianças. Uma de 7, uma de 3 e uma de 2. Eles já estavam de pijama e nós duas ali 

assustadas. E as luzes de nossas casas – as casas não tinham luzes. Eram lamparinas – e nós 

estávamos cercadas sob armas. 

Eles me levaram imediatamente presa, e nós tivemos que fazer uma negociação ali 

com a polícia porque, como nós iríamos todos com a polícia, de repente, as crianças, nós, 

então, eu combinei com a Rosa de que eu iria em primeiro lugar.  

Quer dizer, achava que era ir e voltar. Então, fui e fiquei três dias presa em Maceió. 

Desse lugar em que nós estávamos até Maceió, acho que era um dia de viagem. Não devia 

ser isso tudo. Devia ser assim 10h. Mas eu fui ao jipe com esses policiais e fiquei presa três 

dias no DOPS de Alagoas, dormindo no mesmo quarto dos investigadores, sendo muito 

perguntada. Não respondi nada. "A senhora tem documento?" Eu respondi “Não, não tenho 

documento”. Porque no campo, até então, as mulheres não têm documento e os homens 

também não. Certidão de nascimento também não existe. 

Então dizer que não tem documento, que chama Maria da Silva, Maria de qualquer 

coisa, eles não se importaram com isso. Eles não estavam preocupados, porque você não se 

preocupa, quando você está sequestrando, você não quer que a pessoa se identifique. 

Então, voltei. E disseram, "Agora nós vamos levar a dona Rosa". E nesse dia, eu 

tive um segundo surto de, eu diria assim, de uma impotência. O primeiro foi esse de não 

abrir a porta da casa. E o segundo foi o de achar que eu podia fugir com os meus filhos.  

Então, eu disse para os dois. Nessa época eles tinham uns 2 anos e meio, uns 3 anos 

e meio. Eu disse, "Olha, nós vamos fazer um piquenique". "Mamãe, mas você nunca quis 

fazer piquenique". "É. Mas agora, mudei de ideia. Então, domingo nós vamos, e todo 

mundo arruma as suas malinhas e nós vamos fazer um piquenique". Achei eu que iria fugir, 

que eu ia conseguir fugir de Alagoas para não sei onde. Talvez para o Pernambuco, porque 

a região que eu dava aula era próxima de Pernambuco. 

E imediatamente fui presa pela polícia com os filhos. Pouco tempo depois eles 

prenderam o Aldo e o Gilberto e, finalmente, também toda a base camponesa da região.  

Então, acabamos todos nós presos. Mais ou menos umas 15 pessoas. Mulheres eram nós 
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duas e as crianças. E o resto eram as lideranças camponesas e o Gilberto e o Aldo. 

Bem, imediatamente fomos todos separados e eu comecei a perceber que a polícia 

não tinha muito... Quem nos prendeu foi a Polícia Militar de Alagoas. Quando nós 

chegamos a Maceió, nós ficamos no DOPS. Então, ali era a Polícia Civil, e sempre com o 

André e a Priscila grudados em mim, como se fossem dois braços. Muito pequenos, sempre 

juntos. E aí eles começaram a me levar de uma prisão para outra. E só muito depois, só 

depois que o André deu o depoimento aqui e a Priscila, e depois que eu dei. E esse é o 

terceiro depoimento, que eu dou sempre posicionado pelo CRP. Eu dei um junto com as 

Comissões de Direitos Humanos, o segundo para a Fátima, que colheu o depoimento, e essa 

é a terceira vez que eu falo.  

Nós três fomos sequestrados e fomos sendo transportado de uma prisão para outra. 

Nós não ficamos muito tempo no mesmo lugar. Então, primeiro, ficamos no DOPS, 

dormindo no quarto dos investigadores. Depois, eu fui comunicada que eu ia ter a honra de 

inaugurar uma delegacia. E eu disse, "Como assim?". "Porque nós temos uma delegacia 

novinha no Bairro do Pontal, aqui em Alagoas e a senhora vai inaugurar com os seus 

filhos". Então, eu fui à primeira moradora dessa delegacia, que consistia de uma sala de 

recepção, uma cela com uma cama para nós três e uma grade enorme. Quando eles 

fecharam aquela grade enorme com aquela chave enorme, dava uma sensação assim de 

filme. Era tudo tão desproporcional em relação a... Nada nos era dito. Eu perguntava, "Não. 

A senhora não precisa saber de nada. A gente não tem de passar informação nenhuma. A 

gente vai depois. Quando precisar, a gente fala alguma coisa".  

Ficamos nessa delegacia durante um mês. Era um calor abrasador em Maceió e os 

meus filhos ficaram muito doentes. Eles tiveram uma desidratação, eles tiveram 

furunculoses. A Priscila não conseguia comer e eu tinha que misturar água com leite em pó 

para pingar dentro da língua para que ela pudesse engolir. E eu fiquei ali um mês.  

Nessa delegacia, tinha alguns carcereiros, porque isso é uma coisa interessante que 

acontece. O carcereiro, às vezes, é a pessoa que conversa com o preso. E tinha um com 

carcereiro que não estava entendendo, porque nós estávamos presos porque, na verdade, a 

ditadura no Brasil ainda estava tomando o seu passo. 1968 era o segundo passo rumo à 

tragédia total que se instalou. Mas o próprio carcereiro, que era um carcereiro ali, um 

homem simples, ele se ofereceu. Se eu não deixava os meus filhos irem almoçar na casa 
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dele no domingo. E eu deixei. Eu falei, "Pode levar".  "A minha casa é aqui em frente".  

E ele trouxe de volta. E depois eu vi a loucura que foi de deixar que um carcereiro 

levasse. A Priscila pergunta para mim, "Mamãe, você deixou?" Eu falei, "Priscila, eu 

deixei". "Mas baseado em quê?" Eu falei, "Eu não sei. Baseado naquele homem. Uma coisa 

que passou. Não sei. Deixei".  Voltou.  

Fiquei mais um mês, meus filhos quase...ficaram muito mal. Nós não tivemos 

nenhum tipo de assistência médica. Ninguém veio perguntar se eu precisava de alguma 

coisa. E passado um mês, nós fomos então, saímos da tutela da Polícia Militar para sermos 

então entregues à Marinha. Nós fomos para o local da Marinha, em Maceió.  

Ficamos sabendo que era a Marinha porque chegou uma pessoa à paisana e disse, 

"Bom, agora as senhoras”, porque a outra família estava junto, “estão sob a proteção da 

Marinha. Para depois, nós vamos tratar bem de vocês para as senhoras não saírem por aí 

dizendo que a Marinha lhes tratou mal”. Então, tomamos ciência do fato.  

Ali ficamos. Realmente, era um lugar... Era um quarto, tinha cama para todo 

mundo, porque até então sempre os meus filhos dormiam juntos comigo e a Rosa com a 

filha.  

Nós fomos então, ficamos nesse lugar da Marinha e é aí que aconteceu aquela 

história que o André contou aqui no depoimento dele. 

A Marinha, a gente tinha contato com os oficiais da Marinha, baseada na cidade de 

Maceió. Nós tínhamos contato com o oficial de plantão. Sempre, eu suponho, que nessas 

dependências, sempre tenha um oficial de plantão. E um desses, que já era a segunda vez 

que era oficial do dia – porque nós também ficamos neste local um mês – ele disse no final 

do almoço que queria falar comigo e com o meu filho.  

Eu falei, "O senhor não quer falar primeiro comigo? Depois eu conto o que o senhor 

quer para o meu filho". Ele falou, "Não. Eu prefiro falar com os dois". O André tinha 3 

anos e ficou curioso. E ele chegou e disse o seguinte – quase 3 e meio nessa ocasião – "A 

senhora sabe que a senhora não tem futuro nenhum? Porque a senhora está presa aqui e o 

seu marido está preso no presídio ali, a sua família não apareceu, a sua organização política 

não se manifestou, então, provavelmente, a senhora não terá futuro nenhum. Então, nós 

queríamos pedir que a senhora desse o seu filho para eu e a minha mulher criarmos, porque 

a minha mulher não pode ter filhos. Eu contei para ela como o seu filho é e eu acho que a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



35 
 

gente poderia criá-lo". 

Nesse dia, eu tive uma sensação assim, como se tivesse aberto terra sob os meus pés 

e percebi como eu estava absolutamente indefesa. Ele estava me perguntando, se eu podia 

dar, mas de qualquer forma a sensação que eu tinha é que eu nunca mais ia ver o André e 

fui saindo de costas da frente do oficial. E ele falou, "Mamãe, mas o que aconteceu?" E eu 

falei, "Não. Vamos!" E a gente foi. E saímos e nós ficamos escondidos dentro da própria 

Marinha, em um quarto da Marinha, em um cantinho, como se fosse assim um lugar, onde 

nós estávamos escondidos de nós mesmos, porque a Marinha estava sabendo onde nós 

estávamos.  

Então, nós passamos a querer sair desse lugar. E as crianças não entendiam, porque 

para eles ali era melhor do que a prisão com aquela grade no presídio e uma chave. Eles 

acharam então que já tinha se passado quase três meses, então, foi à vez de passar a bola 

para a Polícia Militar de Alagoas, onde tinha sido a Polícia Militar, a Polícia Civil, a 

Marinha, e aí então é que fomos levados para um hospital da Polícia Militar.  

Na verdade, era uma policlínica, que funcionava dentro do quartel, acho que do IV 

Exército, não sei qual é o Exército... VII Exército em Alagoas e, dentro desse quartel, que 

era um quartel que tinha umas torres que nós entramos à noite, e que levou o André a 

contar aqui que ele achou que estava entrando em um castelo. Porque ele viu de noite 

aquelas torres enormes e ele falou, "Nossa, estamos entrando em um castelo!" E, na 

verdade, nós fomos confinados na ala de doenças infectocontagiosas desse lugar, e isso nos 

foi dito também, porque era um lugar quietinho que só tinha gente de vez em quando.  

Então, nós voltamos ali em um lugar que só tinha duas camas e ali nós 

permanecemos mais um mês e meio. Eu a Rosa, a filha dela, o André e a Priscila. 

Nesse lugar, nós ficávamos trancados o dia inteiro e, no final da tarde, era possível 

então nós tomarmos o famoso "banho de sol". Dentro da cadeia, eles acham que o sol 

pertence ao Estado. "Agora, vocês podem tomar banho de sol". E já esse banho de sol é no 

horário em que o sol já está se pondo, pelo menos para nós, porque é um momento em que 

as pessoas que transitam por lugar sendo, eu suponho, um equipamento militar, elas já 

terminaram o turno delas.  

Então, o banho de sol era sempre depois das 16h, 16h30. E o lugar que eles 

decidiram que nós podíamos tomar o banho de sol era – nós estávamos dentro de um lugar 
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que era uma área clínica de um hospital dentro do equipamento da Polícia Militar – o 

melhor local seria no pátio de despejo desse hospital. 

Então, quando nós entramos ali, era um mar de pernas, de braços, parecia como se 

fosse uma cena de um filme, porque só tinha lixo hospitalar. E era aquele lugar que a gente 

ia poder tomar o banho de sol. E tinha milhares de ratos, que corriam entre essas 

bandagens, essas pernas. E foi então que eu disse para os meninos, "Bom, não dá para 

vocês ficarem no pátio. Então, nós vamos sentar aqui nesses degraus de escada. Quem sabe, 

a gente finge que é uma brincadeira. Então, vamos torcer pelos ratos? Vamos, faz de conta 

que eles estão fugindo de algum gato".  

E nessa época era época de “Tom & Jerry”, que eles ainda viam. A gente ficava 

torcendo ali pelos ratos e as crianças ficavam se mexendo e era um jeito também de eles se 

mexerem um pouco, porque o quarto, onde a gente ficava era um quarto pequeno, trancado 

à chave, sem iluminação, apenas um basculante.  

E esse lugar, nós ficamos um mês e meio. A Priscila fez 3 anos nessa ocasião, e nós 

fomos então levar um bolinho para ela apagar as velas, visitando o Aldo que estava preso 

do lado.  

A Priscila apagou a vela de um bolo, o pai dela preso, e ela do lado de fora da grade, 

e ela comemorou os 3 anos dela de vida.  

Por que nós fomos soltos? Nós fomos soltos, porque houve uma audiência na VII 

Região Militar lá em Recife, essa região pertencia a essa Região Militar – eu posso estar 

equivocada – mas houve uma audiência na Auditoria Militar. Então, fomos todos de 

Alagoas para Maceió em caminhões da Polícia do Exército sendo escoltados, todos nós 

sequestrados, porque ninguém foi preso ou teve qualquer tipo de formalização – como 

todos aqui foram presos – e durante a audiência, lá em Recife, era uma Auditoria Militar, 

era uma casa muito antiga, com cortinas enormes que caíam do teto, e a nossa advogada 

que, então, nós ficamos conhecendo, falou o seguinte, "Manda esses meninos ficarem 

brincando aí dentro da Auditoria e fazendo bastante bagunça". Então, a gente disse assim, 

"Pessoal, pode brincar, correr e gritar: pode fazer tudo. Pode fazer tudo". 

 E começaram a brincar de pegador dentro da Auditoria. Escondiam atrás das 

cortinas, só faltavam subir na mesa do juiz. O juiz ainda não tinha chegado. E eles tanto 

fizeram e tanto gritaram e tanto pularam que, quando o juiz entrou, devidamente togado, os 
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demais fardados, ele perguntou, "Mas o que fazem mulheres e crianças nesse local?" Aí, a 

advogada falou, "As mulheres e as crianças estão presas, Excelência". Então, ele falou 

imediatamente “Que essas mulheres e essas crianças saiam deste local e que as advogadas 

providenciem um local imediatamente para elas ficarem”.  

Foi assim que a gente saiu. O processo depois que foi formatado, foi formatado 

depois. E para não deixar de viver emoções que, nesse momento, eu acho que foi a pior de 

todas, porque, enquanto eu estava presa, enquanto eu sabia que eu era uma pessoa que 

poderia... Qualquer tipo de conduta, nós poderíamos ser, qualquer coisa poderia acontecer 

conosco, quando eu me senti em liberdade, eu fiquei profundamente indefesa. Porque eu 

não sabia o que fazer e os meus filhos também não.  

Então, aquela coisa de "Pode ficar correndo dentro da Auditoria", quando nós 

saímos da Auditoria, como o André contou aqui, ele continuou a correr. Ele continuou a 

correr e nós não percebemos, ao sair da Auditoria, que o André tinha sumido e 

desaparecido. Ele não estava com nenhum de nós.  

Isso era 17h, em uma região que era ponto terminal de ônibus. E quando eu olho, 

era como se fosse assim um Parque Dom Pedro, aquelas pessoas tomando ônibus e o André 

desaparecido. Nesse momento é que eu digo para vocês de verdade, foi nesse momento que 

eu tive medo porque antes, nesse período todo, eu tinha uma coisa, como se fosse uma 

pedra dentro de mim que não me deixava ter medo. 

Eu não me lembro de ter adoecido, eu não me lembro de ter tido nada, além de uma 

permanente situação de defender os meus filhos. Nesse momento eu fiquei indefesa. Nesse 

momento, eu acho que eu fiquei um pouco louca, porque eu saí gritando pela rua, “André, 

André". Botei todo mundo gritando. Daqui a pouco já tinham várias pessoas gritando. E eu 

fui encontrar o André, no colo de uma senhora, que já estava entrando em um desses 

ônibus. 

Então, eu peguei o André. E ele chorava. Ela disse para mim, "Que bom que a 

senhora apareceu, porque ele chorava tanto e não conseguia dizer onde morava, nem como 

era o nome da mãe dele, que eu fui levar ele para casa. Eu achei que... não sei". Nesse dia, 

eu tive medo.  

Então, isto posto, nós, de uma certa forma, isso começou em 1968 e terminou em 

1969. E nós voltamos para São Paulo e passamos a viver aqui clandestinamente. 
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Continuando o trabalho de militância política e foi a partir daí que os nossos filhos vieram a 

saber que eles frequentaram as suas escolas com nomes frios, com identidades frias, que era 

uma forma que nós pais achávamos que os estavam defendendo. Porque eles não usavam os 

nomes deles. Foi isso que você falou, Carol, porque os pais não contam a verdadeira 

identidade para os filhos para protegê-los, porque eles são militantes procurados.  

Então, o André e a Priscila frequentaram escolas. Nós moramos em bairros 

diferentes aqui em São Paulo, porque a cada momento em que caiam os nossos 

companheiros, que conhecessem a nossa casa, nós tínhamos que nos mudar. 

Então, aos poucos eu fui aprendendo a ter muito pouca coisa. Eu não tinha nada que 

eu não pudesse deixar de ter no dia seguinte. A nossa casa era muito simples. Não tinha 

nenhum eletrodoméstico e qualquer coisa que tivesse que deixar para trás não era muito 

importante.  

Então, nós vivemos durante esse período. Eles frequentaram as escolas no curso 

primário, o curso secundário chamando André Guimarães Silva e Priscila Guimarães Silva. 

Tiraram fotos com esse nome, receberam diploma com esse nome e nós continuamos a 

viver aqui em São Paulo.  

Morei em vários bairros aqui de São Paulo. Morei em Itaquera, Morro Grande, Cruz 

das Almas. A qualquer momento, que caía militante político, você muda para o lado oposto. 

Aí, você pergunta, "Como você vai para esse lado oposto?", você vai para o lado oposto, 

chega lá e pergunta assim, "Tem uma casa para alugar?" E aí você começa procurando e 

entra na casa. Você não quer saber. "Quanto que é?" "Tanto". Em geral a gente tinha o 

dinheiro para esse aluguel em um lugar que a gente conhecesse. Nós moramos em lugares 

muito precários. Lugares que – aqui em São Paulo, não mais em Alagoas – que também não 

tinha água encanada. Nós realmente vivemos a situação que vivia a população da região 

aqui de São Paulo. 

Pois bem, no ano de 1976, durante esse tempo todo, nós continuamos como 

militante política da Ação Popular. Nesse período, foi o momento em que a Ação Popular 

passou a integrar o PCdoB. Pelas funções que eu exercia dentro da organização, eu deveria 

ser uma das últimas pessoas a participar desse processo, o que, na verdade, não ocorreu, 

porque o Aldo foi preso como dirigente do Comitê Central do PCdoB na chacina da Lapa 

que é conhecida, mais conhecida. 
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Foi nesse dia que então os meus filhos ficaram sabendo que eles chamavam...que 

eles tinham outros nomes. O que eu imaginei que para eles, eles fossem ficar muito 

contentes, eles ficaram muito surpresos, porque eles tinham 10 e 11 anos. E somente nessa 

idade é que eles ficaram sabendo que eles tinham outros sobrenomes. Eles tinham outros 

primos, outros tios, que a situação da família deles de origem era outra absoluta, o que 

levou a minha filha aqui, quando fez o depoimento, a escrever um texto que ela chamou 

“Os Paradoxos da Liberdade”.  

Porque, enquanto ela usou o nome frio dela, ela pode conviver conosco. E para ela 

usar o nome verdadeiro dela só pode ocorrer quando o pai foi preso e quando eu estava 

escondida. Ela achou também que eu tinha sido presa ou morta.  

Essas coisas a gente não sabe o que os nossos filhos sentem. Como você contou, 

Carol. Nunca deve ter passado pela cabeça de sua mãe que um nome frio fosse um 

complicador da própria construção da sua apropriação, da sua identidade, da sua vida, de 

quem você é, de quem é mesmo o seu pai, quem é mesmo a sua mãe.  

E esse efeito, agora eu quero fazer literalmente – chega àquela hora, a gente pode ter 

falado 10 vezes – um agradecimento aos colegas do Conselho de Psicologia, porque eles 

compraram essa proposta de contar, de se alinhar ao lado daqueles que contam a verdade de 

nosso país. E fizeram a coisa acontecer.  

Eu me empenhei muito por isso. E quando eu vejo hoje a Orlene e a Fátima poder 

entregar esse dossiê à Comissão da Verdade, aqui da Assembleia Legislativa, é que eu 

percebi que a possibilidade que a Psicologia abriu de nós podermos criar essa abertura para 

os depoimentos, abertura para os testemunhos, assumido pela categoria dos psicólogos no 

Brasil inteiro – são duzentos e doze mil – que estão aqui 30 depoimentos, no total, não vão 

passar de 40.  

Mas é alguém que conseguiu fazer com que os profissionais, todos nós, que estamos 

aqui, que somos psicólogos, que somos psicanalistas – aqui está inclusive a Laurinda, que é 

Diretora do Sedes Sapientiae; está a Vera Machado, que é Diretora do Sedes; está a 

companheira Cristina, que é coordenadora da Clínica do Testemunho do Sedes Sapientiae.  

Os psicólogos e os psicanalistas, aqueles que têm os seus CRPs, têm aqui esse canal 

aberto aqui para contar esses fatos. E a Psicologia me deu essa possibilidade de contar a 

minha história – uma vez de caráter particular – contar uma segunda vez por escrito e isso é 
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que fez com que os meus filhos pudessem ter vindo aqui.  

Porque quando eu contei a minha história, eles também não sabiam dessa história. 

Eu falei, "André e Priscila, vou mandar um texto para vocês para vocês lerem". E foi a 

partir desse momento foi que eles disseram, "Mas então, temos coisas para contar".  

E foi nesse momento que eu procurei a Amelinha, a Crimeia e disse, "Quem sabe as 

crianças podem contar?" E a Amelinha disse, "Mas nós estamos pensando nisso aqui". Foi 

uma confluência de gestos maternos e de fazer que os filhos pudessem contar suas histórias. 

E os meus filhos só puderam contar a história deles, porque primeiro eu contei para eles. E 

quando eles vieram aqui, eles me perguntaram, "Será que a gente leva os nossos filhos?" E 

eu disse, "Claro". 

A Priscila trouxe a Carolina, que tem 12 anos e o Tiago, que tem 20, ou 19, assim 

direi. Mas eles assistiram ao depoimento dos pais. 

Então é um...Esse processo que começou quando? Não tem mais do que dois anos. 

Ele vem como uma avalanche. É que agora os filhos contam a história. Eu estava aqui com 

o Aldo Arantes, que foi meu marido durante 30 anos. Hoje em dia, nós somos divorciados, 

e ele chorou o tempo todo no depoimento dos filhos, porque muitas daquelas coisas, ele 

também não sabia.  

A partir daquele momento, nós saímos todos daqui, naquele dia do testemunho, e 

começamos a falar sobre nós. Gente, o meu filho está com 48 anos, a minha filha com 47, 

eu estou com 72 e foi a primeira vez que a gente conseguiu, como uma família, conversar 

entre nós.  

É um privilégio. É isso. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá um microfone aqui.   

 

 

O SR. JOSÉ DALMO RIBEIRO RIBAS – Muito atento ao depoimento dos 

colegas e, por último, esse depoimento da Dodora, que mexeu assim com as emoções mais 

fundas... Eu a conheço desde o início da campanha da anistia, mas muitas coisas suas, só 

fiquei sabendo delas agora. E conheço você e milito com o Aldo há quarenta e tantos anos.  
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Então é sempre importante a gente ter essa percepção de que a memória nem 

sempre tem um caráter museólogo. A memória é viva, e qualquer um de nós aqui não tem 

dificuldade de lembrar-se de determinados eventos que nos sensibilizaram. 

A Dodora falou, "Eu fui presa pela primeira vez no dia 13 de dezembro de 1968", 

imediatamente eu busquei onde eu estava no dia 13 de dezembro de 1968. Não foi a minha 

prisão, mas foi um momento de grande apreensão, porque foi exatamente nesse dia, na hora 

que estava sendo lido o Ato Institucional Número Cinco (AI-5), eu estava na casa da Alda 

Marco Antônio, que foi a ex-prefeita da cidade na Gestão do Kassab.  

Ela era estudante de Engenharia de Uberaba. Eu estava na casa dela. Eu tinha feito o 

Triângulo Mineiro recolhendo votos para o 30º Congresso da UNE, que mantinha, naquele 

momento, setecentos e tantos estudantes presos, mas que, apesar de todas as prisões 

realizadas, ele continuava acontecendo na clandestinidade, com toda a fidedignidade de um 

pleito correto em que nós fomos buscar votos de eleitor por eleitor até conseguirmos eleger 

como presidente da UNE o (ininteligível). 

Hoje, dia 21 de junho de 2013, eu queria que fosse para nós uma lembrança difusa 

daqui alguns anos. "Um dia eu passei lá na Assembleia e participei de uma sessão da 

Comissão da Verdade". Mas razões existem para que a gente possa tornar o dia de hoje um 

dia de triste memória. Eu me reporto às memórias mais antigas, mas também temos as 

memórias imediatas. 

Eu trago para cá duas memórias imediatas, que são da mesma natureza, mas que são 

distintas entre si. Sábado, eu participei de uma cerimônia, onde se comemorava o 45º ano 

da queda de Ibiúna, lá em Ibiúna. E ontem, eu estava com a juventude de hoje na Avenida 

Paulista participando do que seria a comemoração pela vitória obtida junto... pelo 

Movimento do Passe Livre.  

E nós, com toda a delicadeza e diplomacia que o momento exigia, nos perfilamos, 

enquanto militantes de Esquerda, dentro do que supostamente pudesse ser uma onda 

vermelha, ou quiçá, um sopro cor de rosa. Alguma coisa que colorisse a avenida. Gente, eu 

que comecei passeata aos 14 anos de idade – hoje estou com 68 – nunca passei por uma 

situação comparada àquela que eu vivi ontem, com hostilidade pelo fato de ser comunista.  

Tentei levantar a bandeira do meu partido, o Partido Comunista do Brasil e fui 

intimidado. Peguei uma bandeira do MST, fui vaiado. Pus uma fitinha vermelha na minha 
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cabeça. Era eu, em meio a milhares de pessoas. Como a Dodora falou, parecia um filme. 

Parecia um filme. Existiam os ninjas que diziam assim, "Vai para Cuba! Vai para Cuba!”.  

Naquele momento, eu senti medo. Acho que o nosso país está vivendo um momento 

extremamente delicado. Não fiz nenhuma provocação. A única palavra de ordem que eu 

repetia, previamente combinada era, "Democracia, democracia", cantava o Hino Nacional, 

e pus a mão no peito quando ouvi o Hino da Internacional Comunista.  

Mas a disposição daqueles que, no passado, ocupavam, às vezes, os comandos de 

caça aos comunistas, pareciam cenas tiradas de um filme, vestidos de ninja e sentando o 

braço em tudo aquilo que pudesse ter um componente ideológico de Esquerda. 

Essa foi uma manifestação considerada ordeira pela imprensa. Lá em Brasília, 

tentaram invadir o Itamarati. No Rio de Janeiro, estão tentando produzir não um, mas 

dezenas de mortos. E a Direita não tem pruridos em dizer, "O caos está instalado. Só 

chamando as Forças Armadas".  

Nós, que ainda somos aqui, uns colecionadores de emoções e de sensações de tudo 

que representou a ditadura nesse país, não podemos fazer de conta de que essas coisas não 

estão acontecendo. Nós estamos ameaçados sim. A democracia no Brasil está ameaçada 

sim.  

Eu peço, através da presença do digníssimo deputado Adriano Diogo, que faça valer 

junto aos seus correligionários do PT uma súplica para que os políticos retomem a palavra, 

não se intimidem diante da Direita e interprete o verdadeiro sentimento do povo. 

Sentimento esse que não é verdadeiro, porque quem estava lá fazendo baderna ou pedindo 

apartidarismo na avenida, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, tem curso em 

universidade em 76%, e o nível de vida deles é de dezenas de salários mínimos por mês. 

Não é pobrezinho não. Aquilo é uma Direita perigosa, organizada e audaciosa.  

Desculpem, a minha inflamação, mas eu acho que nós temos que sair daqui com um 

compromisso firmado em crermos que nós desfrutamos hoje de uma liberdade nesse país. 

Mas que ela permaneça, nós temos que estar unidos e atentos. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos que terminar essa 

sessão rigorosamente às 17h.  Tem duas pessoas para falar?  
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A SRA. – Acho que é só uma.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, a professora Cristina 

vai dar uma palavra aqui. Então, você para a Mesa, por favor? Você queria falar? Eu te dou 

a palavra. 

Fala de pé? Está bom. 

 

 

A SRA. PATRÍCIA AUGUSTO NOLASCO – Meu nome é Patrícia Augusto 

Nolasco, sou psicóloga aqui de São Paulo. Como a Carolina, também sou filha de 

militantes que sofreram com a ditadura e foram presos.  

E na verdade eu queria agradecer ao CRP e parabenizando pelo trabalho que vocês 

realizaram porque deram oportunidades não só a mim, mas também a outras pessoas a 

trazerem seu sofrimento. Desculpem, estou bastante emocionada, porque eu, como eu disse 

no meu depoimento, eu fiz muitos anos de análise, por conta de todo o meu sofrimento na 

infância.  

E em nenhum momento, durante essa análise que eu tive de fazer, eu tive a 

possibilidade de chorar. E hoje, Carolina, foi a primeira vez que eu consegui fazer isso, 

porque eu me vi na sua fala. Eu consegui me identificar com o que você estava dizendo. 

Isso para mim foi muito importante, porque eu fui relembrando coisas muito parecidas com 

o que eu vivi na minha infância.  

Então, eu queria agradecer mesmo ao CRP por essa oportunidade. Esse momento 

foi muito importante. E mais do que isso, foi muito importante, porque eu consegui 

encontrar aqui hoje uma pessoa que eu não via desde a minha infância que foi a Amelinha.  

Hoje eu consegui reencontrar e ela até relembrou que foi muito importante na minha 

vida, porque eu tenho diversas histórias com os filhos dela e com o Joca, que é o sobrinho, 

que a gente conviveu muito e, por conta até mesmo da ditadura, e por todo esse momento 

que a gente viveu historicamente, a gente foi se distanciando por conta dessas mudanças 
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todas de casas, que os meus pais também tiveram que viver e eu junto com eles, e separada, 

muitas vezes, deles, porque eu também tive que viver com meus avós, Carolina, uma parte 

da minha vida na minha infância, os meus pais foram presos e, por isso, eu fui separada.  

Mais do que isso, eu fui simplesmente extirpada da minha vida, eu tive que me 

esconder como sujeito nos armários, você lembra no depoimento, inclusive nos armários, 

porque simplesmente era procurada para ser forma de chantagem aos meus pais que 

estavam presos.  

Eu também queria agradecer aos CRP por esse momento de poder encontrar e, 

quem sabe daí, resgatar uma infância que eu não lembro. Por diversas situações emocionais 

– nós como psicólogos, entendemos isso – eu não me lembro da minha infância até os 5 

anos. Então, quem sabe com isso eu consiga resgatar essa memória que é muito importante 

para a construção nossa como sujeito.  

Então, é isso. Acho que é agradecer os profissionais. (Palmas.) 

E eu queria remeter à sua fala e dizer que esse momento que a gente vive no Brasil é 

muito importante e muito perigoso, porque a gente vive um momento muito parecido com o 

que a Alemanha viveu. 

Hitler assumiu o poder dessa forma. O fascismo que existe por trás de alguns 

movimentos tem que ser cuidado. A gente não sabe o que pode vir daí. Sim, não tiro este 

mérito. As manifestações populares foram extremamente importantes. Mas a gente tem que 

tomar cuidado com o que tem por trás disso.  E remetendo, relembrando novamente. Hitler 

assumiu o poder foi desta forma. Basta ler o que estão nos nossos, nos livros mesmo para a 

gente entender esse momento. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, companheira.  

Thaís, vai dar tempo sim. Se prepara. Você vai preparar depois que a professora falar.  

 

 

A SRA. MARIA CRISTINA OCARIS – Primeiro eu queria parabenizar o CRP 

por essa Audiência Pública que muito orgulha a nossa categoria e, obviamente, tudo isso 

estipulado pelo deputado Adriano Diogo e o companheiro Ivan Seixas.  
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Eu sou Maria Cristina Ocaris, professora do curso de Psicanálise do Instituto Sedes 

Sapientiae, argentina, naturalizada brasileira. Moro no Brasil, em São Paulo desde 1978, e 

desde 29 de dezembro assumi a coordenação de um projeto da Comissão de Anistia do 

Ministério de Justiça, que me convocou para um projeto chamado Clínica do Testemunho.  

Eu coordeno o projeto Clínica do Testemunho, Instituto Sedes Sapientiae e tem 

outro grupo chamado Projeto Terapêuticos em São Paulo, tenho um grupo no Rio de 

Janeiro, tenho um grupo em Porto Alegre, tenho um grupo em Pernambuco. E agora, 

novidade, estive em Brasília, em uma reunião na Comissão de Anistia sexta-feira passada, e 

a gente vai abrir Clínica do Testemunho no estado da Paraíba. O Sedes vai se ocupar em 

Pará, Projeto Terapêuticos em Minas Gerais, Espírito Santo, Florianópolis. Então, a gente 

quer ir disseminando esse projeto que em que consiste? 

Consiste, em termos formais, em um projeto de reparação psicológica destinado aos 

afetados pela violência do Estado durante a ditadura. Mas a gente tem que ir... hoje 

escutando os depoimentos, ficou muito mais claro que o que a gente oferece são espaços de 

reparação psicológica de elaboração que, a princípio, são confundidos, às vezes, com 

grupos terapêuticos.  

Mas podem ser grupos terapêuticos, podem ser grupos de discussão, podem ser 

terapias individuais, no caso que as pessoas precisem. Mas só que vocês têm que nos ajudar 

a difundir porque a gente está entrando no corpo social e muitas pessoas ainda não sabem 

da existência desse projeto. E o CRP é fundamental para nós.  

As inscrições estão abertas. É um projeto piloto de dois anos, que tem capacidade, 

pela previsão, pela projeção, pelo projeto que fizemos, de atender 704 pessoas. Parecia, a 

nível nacional, nível de só 4% que passavam pelo concurso. Mas perecia que era muito 

pouco. A pessoa tem muita resistência, tem muito medo, tem muito pouca comodidade para 

falar. Então, a gente tem que ir construindo, e cada parte de cada um dos que estão aqui 

presentes, no boca a boca, é muito importante. 

Na atualidade, a gente conseguiu montar um grupo de um espaço para falar na linha 

do que se falou aqui. Mas para que justamente, como a última companheira falou, para que 

se possa sentir emoções, se possa reconstruir uma história, se possa colocar em palavras 

buracos que todos os cidadãos brasileiros têm padecido nos últimos 40 anos. 

O projeto está aberto. Encaminhar para o Sedes, para a Clínica Psicológica do 
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Sedes, para os projetos terapêuticos também. Depois eu vou dar mais informações para as 

colegas do CRP para fazer essa divulgação.  

Muito obrigada! (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, tem mais alguma coisa 

aqui para encerrar. Eu só quero pedir licença para você.  

Professora, pode falar. Só queria combinar de trás para frente para a gente poder 

encerrar organizadamente. Faltam quatro minutos para as 17h. Não, não, não. Fique 

tranquila.  Vai falar todo mundo. É que não dá, porque daí não dá para ver.  

Por favor, se a senhora puder vir. Mas espere um pouco. Deixe-me organizar. Pode 

vir, professora, pode vir.  

O que eu quero dizer é o seguinte. Eu fiz Geologia. Estudei no mesmo espaço que a 

Iara Iavelberg. A família dela produziu um documentário que tem uns problemas de versão, 

de fonte, problemas lá de coisa da Bahia, de queda da Bahia, mas eu estou pedindo licença. 

Era psicóloga. Eu acho que seria justo se a gente pudesse projetar esse pequeno, 

essa pequena homenagem à Iara Iavelberg. Eu peço licença então. Temos três pessoas 

inscritas. As pessoas podem falar o que quiser, no tempo que quiser. Eu só quero pedir 

licença para no fim.  

(Ininteligível) é que da Aurora nós não temos nenhum registro de imagem. Então, 

com a palavra, quem vai falar agora? Só fala o seu nome. 

 

 

A SRA. NEUZA OLIVER FRANQUI – Meu nome é Neuza Oliver Franqui. Eu 

fiz o depoimento também. E me preparei para falar da emoção desse depoimento, mas, de 

verdade, eu prefiro falar da situação atual. Estou pensando exatamente como o 

companheiro ali. Estou assustada. Não vim para cá alegre, como pensei que viria, porque eu 

estava pensando que era um momento de liberdade, um momento de poder falar da nossa 

história passada. Mas eu vejo que a nossa história atual está muito arriscada. E eu estou 

muito preocupada, nem dormi essa noite, vendo a situação de ontem.  

Eu vendo os depoimentos aqui hoje, eu percebi também o quanto foi complicado 
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não poder falar. Não poder contar essa história para os jovens que estão na rua hoje, eu 

diria que a maioria enganados, porque eu a meu ver, há uma semana, estou vendo que a 

Direita fascista mesmo sequestrou o movimento. E acredito que... Tomara que eu esteja 

bem enganada. Tomara que eu esteja enganada mesmo. Eu quero que vocês se lembrem de 

mim como a pessoa que se enganou. Mas para mim o Golpe já está instalado. Falta apenas 

oficializar.  

Isso que está acontecendo, gente, é um absurdo. É um absurdo. O que querem é uma 

anarquia mesmo para destituir o governo que está aí. E eu acho que isso vem acontecendo e 

tudo o que querem é provar que o governo está desestabilizado e só está faltando 

concretizar e oficializar isso.  

Isso está me assustando muito. Eu tenho filhos e eu acho um absurdo o que está 

acontecendo e a sociedade, todos os jovens desinformados. As redes sociais, eu tenho 

colocado todo esse meu medo, esse meu cuidado, pedindo cuidado, avisando que a direta 

está por trás de tudo isso. Não é possível. Se tirarem as máscaras do pessoal, nós vamos ver 

muita gente filho de gente que a gente conhece. Só isso. 

Muito obrigado, e eu pediria para vocês tentarem me ajudar a esclarecer o que está 

acontecendo também.  

Muito obrigada! (Palmas.) 

 

 

A SRA. MARIA LAURINDA RIBEIRO DE SOUZA – Eu queria falar do outro 

lado da história.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome, por favor.  

 

 

A SRA. MARIA LAURINDA RIBEIRO DE SOUZA – Meu nome é Maria 

Laurinda Ribeiro de Souza, eu faço parte da Direção do Instituto Sedes Sapientiae. Eu 

entrei no Sedes em 1970, fiz parte do Centro Acadêmico, o Sedes foi invadido em 1971. Eu 

fazia parte do Centro, quando ele foi invadido – isso é uma outra história. Não é disso que 
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eu quero falar.  

Mas eu quero falar que eu estava viajando quando começou esse movimento. 

Cheguei em casa na semana passada e a primeira notícia do meu filho de 24 anos foi, "Mãe, 

você sabe o que está acontecendo?" E a felicidade dele de poder estar na rua, de poder 

ocupar um espaço coletivo.  

Eu dou aula no Sedes. Ontem, a gente teve uma reunião com todos os jovens do 1º 

ano do curso de Psicanálise. Eles vieram da passeata. Eles sabem que há grupos que estão 

fazendo coisas que não fazem parte da maioria desse grupo de jovens, mas eu acho que a 

gente não pode ser maniqueísta nesse momento porque a gente tem que resgatar... Porque 

foi isso que todos os jovens do do 1º ano do curso de Psicanálise levantaram ontem que foi 

a possibilidade de poder fazer outro movimento, que rompesse com a apatia, com o 

silenciamento, com o enclausuramento dentro dos espaços privados. 

Então, eu queria também que a gente olhasse para esse lado. (Palmas.) 

 

 

 A SRA. MARIA CRISTINA OCARIS – Só um minuto, Adriano. Essa é a postura 

da Laurinda. Eu estava na mesma reunião que ela. A democracia implica que a gente tem 

diferenças. E o relato. que o companheiro Dalmo fez, foi feito por um aluno de Psicanálise 

do curso de Psicanálise do 1º ano que é do Movimento dos Sem Terra, que teve medo, 

porque estava na manifestação de ontem na Paulista com a camisa do MST. Não sabia 

como tirar o vermelho do corpo dele.  

Então, eu acho, eu não sou grande construtora de entendimento deste processo 

político. Não sei, não acho que foi promovido pela direta, mas só que a gente tem que 

tomar muito cuidado. E os efeitos desta mobilização popular que tem muitas coisas que me 

fazem ficar com o pé atrás. 

A história, a única manifestação popular onde se vaiou a Dilma foi no M'boi Mirim. 

O resto foram todas pessoas que... É só ler a “Folha” de hoje que eu li. Ler a Barbara 

Gancia, que é deplorável, nefasta e pensar que a gente tem que estar muito atenta. Não para 

dizer que isto não é uma alegria de estar nas ruas, à juventude. Mas o que vai acontecer 

daqui para frente, temos que participar. E o CRP, acho que tem que estar na frente das 

lutas. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nassif. A Professora, 

obrigado, Cristina.  

Fátima Nassif.  

 

 

A SRA. FÁTIMA NASSIF – Eu pedi a palavra porque chegou aqui uma 

solicitação de que a gente fale rapidamente. Eu vou ser bem rápida, e depois eu vou pedir 

para a Orlene completar o que foi para nós ouvir esses testemunhos.  

Queria mencionar também, apresentar a Karen Dotto e Mirna, que também 

participaram desse processo ouvindo. E queria dizer rapidinho.  

Nós fizemos oficina com a Vera Vital Brasil. Foi uma pergunta que veio, como ela 

afetou o nosso trabalho? Ela afetou na medida em que ela nos convenceu, com muita 

veemência, da importância de tirar do privado essa vivência e trazer para o público, da 

importância.  

Sabíamos da importância para a memória social, mas ela nos convenceu da 

importância para a pessoa. E quando a gente ouve aqui as pessoas dizerem o quanto foi 

importante para elas compartilhar, isso fica comprovado. Fica bastante comprovado.  

Eu acho que ouvir os testemunhos foi uma experiência muito forte, bastante forte. A 

confiança depositada em nós foi uma coisa de nos trazer a responsabilidade de ocupar esse 

espaço institucional que ocupamos por militância que não é profissionalizada e que 

ocupamos por militância.  

Então, eu acho que foi um trabalho que acabou sim valendo a pena estar no CRP. É 

um orgulho poder participar. Da minha parte, eu me sinto emocionada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente vai passar o vídeo da 

Iara, o vídeo feito pela família, só o trailer de três minutos e pouco. 

Só queria dizer o seguinte. Outro dia, o Carlos Heitor Cony escreveu um artigo que 

ele achava estava em marcha e que o motivo do Golpe era principalmente a instalação da 
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Comissão Nacional da Verdade. Ele escreveu na Folha. Uma pessoa como Cony.  

Eu espero que agora que eles estavam para comemorar 50 anos do Golpe, que a 

Comissão da Verdade não tenha os seus trabalhos interrompidos, porque nós não temos 

mais idade para correr.  

Vamos lá. Vamos passar.  

 

 

*      *      * 

- É feita a apresentação do vídeo.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, Ivan, você como 

membro da Comissão da Verdade, o pessoal do CRP, todo mundo que se empenhou para 

fazer essa belíssima audiência, muito obrigado, muito obrigado. (Palmas.) 

Como a questão do medo é uma questão natural das pessoas, principalmente como 

aquele grande filósofo (ininteligível 02:44:34) se manifestava, eu vou lhes dizer que o 

medo é uma, uma defesa natural do ser humano.  

Eu estou com bastante medo que a direita esteja mordendo os calcanhares na rua. 

Viva a democracia. Abaixo a ditatura! (Palmas.) 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Queria só, em agradecimento ainda, trazer e 

entregar para vocês, com muito carinho, mas um pequeno presente, que é uma produção do 

CRP, em relação para vocês.  

Aí tem também o vídeo da, que é sobre, esse vídeo do Tear, que nós passamos hoje. 

Tem os dois aí, para deixar para a Amelinha, pode ser? Vai para a Comissão? Então, 

muito obrigada para todos. (Palmas.) 

 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Orlene.  
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/06/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Quinquagésima quarta audiência pública, 21 de junho 

de 2013, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a quinquagésima quarta audiência pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 21 de junho de 2013 às 14 horas na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no auditório Teotônio Vilela para a entrega 

dos testemunhos dos psicólogos e psicólogas de São Paulo que de alguma maneira foram 

atingidos pela Ditadura.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas audiências 

abertas ao público.  

Eu passo a palavra ao Ivan Seixas para fazer a formação da mesa e dar os 

encaminhamentos.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A composição da mesa será feita pela Maria Orlene Daré, 

coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do CRP de São Paulo, Conselho Regional 

de Psicologia, e de Carolina Sombini.    

Pedimos que cada uma fique de cada lado para a gente se sentir cercado aqui. Vocês 

querem ficar juntas?  

Inicialmente, passamos a palavra para Maria Orlene Daré para a sua saudação e 

entrega do material.  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro 

lugar, gostaria de agradecer à presença de todos e todas e, em especial, aos psicólogos e 
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psicólogas que deram o testemunho ao Conselho Regional de Psicologia (CRP). Queria 

dizer que sem vocês não seria possível à realização do projeto Psicologia e Direito à 

Memória e à Verdade, idealizado e proposto pelo Conselho Federal de Psicologia 

juntamente com a Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP.  

Gostaria de, nominalmente, agradecer a todos os participantes. Assim, com muito 

carinho, eu agradeço a, o CRP, eu, Orlene representando neste momento o Conselho 

Regional de Psicologia, nós agradecemos a todos que testemunharam, a todos que tiveram 

coragem de abrir a sua história e revisitar a sua história: Carolina de Souza Rodrigues 

Torres, Carolina Helena de Almeida Moraes Sombini, que aqui está, Elzita da Santa Cruz 

Pimenta, Hugo Ramon Barbosa Oddoni e Iara Bega de Paiva, Isabel Luiza Piragibe, João 

Cesar Mousinho de Queiroz, José Dalmo Ribeiro Ribas, Lúcia Maria Salvia Coelho, Luiz 

Celso Manço, Marcos Aurélio Collen Leite, Maria Ângela Caniato, Maria Auxiliadora de 

Almeida Cunha Arantes, Maria Celeste Francisco, Maria Luiza Santa Cruz, Maria Sueli 

Correa, Marilde Batista Novelli, Patrícia Nolasco, Raquel Moreno, Rosana Emilia Gaspar, 

Sérgio Antonio da Silva Leite, Terezinha Campanilho. E ainda Ana Perwin Fraiman, 

desculpe a pronúncia, Isabel Luiza Piragibe, José Dalmo Ribeiro Ribas, Marco Aurélio 

Collen e Raquel Moreno, que são as pessoas que fizeram também o trabalho em grupo. 

Em seguida, eu gostaria de, para dar um clima mesmo de direitos humanos, eu 

gostaria de exibir uma produção do CRP, mas antes disso, desculpe. Antes de qualquer 

coisa, depois do agradecimento aos psicólogos, acho que nós temos e agradecer sim à 

forma muito especial que nós fomos acolhidos pela Comissão Estadual da Verdade Rubens 

Paiva, aqui representada por vocês, o coordenador Adriano Diogo, pela Amelinha que nos 

acolheu, pelo Ivan Seixas e por toda a equipe. 

Não podemos deixar de dizer que sentimos orgulho, na verdade, acho que é a 

palavra mais certa de ter em nosso Estado uma Comissão da Verdade que mantém diálogo 

permanente com a sociedade, promove reflexão sobre o tema e sobre a necessidade de 

justiça, com transparência, busca esclarecer os fatos e circunstâncias que os casos de 

violação e. violência e violação dos direitos humanos durante o período da Ditadura Civil 

Militar. A gente agradece muitíssimo o trabalho que vocês estão fazendo para esse Estado e 

para esse país.  

Agora então passamos à exibição do vídeo. É O Tecido e o Tear.  
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*      *      * 

É FEITA APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Feito isto, eu sinto assim que nós estamos 

contribuindo e dando uma ajuda para esta Comissão Estadual da Verdade fazendo um 

pouquinho de tudo aquilo que vocês estão fazendo. 

Eu vou fazer uma fala agora que é realmente alguma coisa que eu acredito. 

Com a multiplicação de Comissões da Verdade nos Estados, municípios e diferentes 

espaços surgem à possibilidade de legitimar o Movimento por Verdade, Memória e Justiça 

em todo o país.  

Diante disso, surge a esperança de romper com os persistentes padrões de violações 

de direitos humanos presentes nas ações policiais, nos locais de isolamento, de privação de 

liberdade como cadeias, prisões, Fundação Casa, comunidades terapêuticas. 

Considerando que há inúmeros lugares onde a memória e a verdade habitam, 

escolhemos os testemunhos dos psicólogos por entender a memória como um processo de 

significação e re-significação constante e por ela ser também um componente fundamental 

para a construção da verdade.  

Mas de que verdade estamos falando?  Integrando um plano político e claramente 

intencional, a Ditadura brasileira instalou a tortura como um método sistemático, cuja 

finalidade não era apenas obter informações, mas obter o aniquilamento daquele que estava 

em seu poder, produzindo dor, degradação do seu psiquismo e a perda da sua 

autorreferência.   

Como se não bastasse, o Estado implanta como estratégia o esquecimento e a 

negação dos acontecimentos impondo aos sobreviventes o silenciamento que adoece, 

privatiza e individualiza os danos e o sofrimento.  

É conveniente lembrar aqui que faz parte das políticas de genocídios, como exemplo 

as dos nazistas, as tentativas de apagar todos os sinais e marcas da violência e das 
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atrocidades cometidas. Tenta-se evitar julgamentos futuros – isso nós sabemos. 

Conhecemos bem – não deixando qualquer rastro ou registro do terror implantado. 

Sabemos, no entanto, que o alcance da violência institucional não se restringe aos 

danos físicos e psicológicos dos afetados diretos e de seus familiares: eles se impactam de 

diferentes formas à sociedade, à cultura e à construção das nossas subjetividades. 

Direto e de imediato, ou tardiamente, os danos deixam sequelas individuais, 

coletivas e sociais que, unidas à falta de reconhecimento social e à impunidade, podem 

atingir e repercutir transgeracionalmente. 

Segundo Paulo Maldos brutalizou a sociedade, e a impunidade existente na época 

reverbera nos dias de hoje e se materializa na criminalização e na violência estatal dirigida 

aos segmentos empobrecidos e marginalizados.  

Sabemos que a verdade interditada e o seu ocultamento produzem um trauma e um 

impacto que está vinculado ao que não foi dito e que retorna inclusive nas próximas 

gerações. Trata-se de uma transmissão do não dito, porém escrito no corpo biológico e 

social.  

Portanto, a memória não se apaga, e as consequências tanto sociais como subjetivas 

também não se apagam. Ao contrário, se inscrevem no inconsciente.  

Do ponto de vista psíquico, todos nós sabemos aqui que torna-se impossível o 

esquecimento imposto, especialmente, para aqueles que foram submetidos às graves 

violações. Esses sobreviventes e seus familiares carregam em seus corpos essa história 

cruel.  

Podemos perguntar então o que significa o esclarecimento da verdade, o ato do 

testemunho e o direito à memória e à verdade? Para os sobreviventes, a verdade poderá ser 

um antídoto frente o ocultamento e ao sofrimento, uma reparação de uma experiência de 

total desamparo.  

Para a psicologia, comprometida com a defesa e a promoção dos direitos humanos e 

de acordo com o seu projeto ético e político para a profissão, o direito à memória e à 

verdade se reveste também de uma função social.  

Ao interceder, acolhendo os testemunhos daqueles que, de alguma forma, foram 

afetados tentou-se buscar o resgate das lembranças e a construção de uma rede de memórias 

que poderá ter sentido e significados novos para aquela experiência.  
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O testemunho traz para o campo do discurso aquilo que é inenarrável. Mas não 

basta poder falar: é preciso ter quem ouça. Não há testemunha em si ou para si. A 

testemunha é necessariamente relacional. É uma figura de transmissão. Torno-me 

importador de uma memória com responsabilidade sobre isso.  

Só pode ser reparado um dano que é reconhecido. E o reconhecimento implica a 

passagem do sofrimento privado e interno para a esfera do público, sinalizando, inclusive 

para alguns, a saída para a luta e a busca do esclarecimento judicial – eu sempre me lembro 

de você.  

Fazer valer os princípios dos direitos humanos, fortalecer os processos de reparação, 

insistir permanentemente para reverter à lógica repressiva do Estado para a proteção da 

cidadania, daremos sim passos para que a justiça prevaleça sobre a injustiça e a ética seja o 

princípio orientador das relações sociais.  

Para terminar, creio que essa iniciativa do Sistema Conselhos reafirma a diretriz 

direcionada à promoção de direitos, entre eles, o direito de não falar. Isto é, respeitar 

incondicionalmente todos aqueles que não quiseram ou não puderam mergulhar e 

compartilhar suas lembranças.  

Aos que decidiram fazer sua retomada ao passado, essa reconstituição poderá 

possibilitar o reencontro com a sua própria história, restabelecendo os laços entre a 

trajetória individual e a do coletivo.  

Assim, o acesso à verdade dos acontecimentos e a possibilidade do reconhecimento 

social e público da violação podem contribuir para o resgate da dignidade dos que sofreram 

a tortura e o silenciamento. E para o Brasil, esse país tão querido, para o Brasil do ponto de 

vista ético e político, o conhecimento deste passado poderá impulsionar forças para se 

romper a impunidade e percorrer assim o caminho da justiça.  Assim, teremos um país com 

a sua história reescrita, mas sobre o manto da verdade e da justiça. 

Gostaria de esclarecer que a produção deste texto teve como base os textos e as 

oficinas realizadas pelas profissionais Vera Vital Brasil, Tânia Kolker, Janne Calhau que 

fez a preparação das escutas dos testemunhos dos psicólogos. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria perguntar ou 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



6 
 

para a Carolina ou para a Orlene. Poderia fazer uma síntese do que é essa coletânea de 

documentos que está sendo entregue? A Carolina vai fazer isso? 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Não. Sou eu mesma.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então a Carolina fala e 

depois você volta, é isso?  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carolina, por favor, fale o 

seu nome completo para efeito de gravação.  

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Estou 

bastante nervosa e não sei se vou conseguir falar. Eu tentei escrever, mas também acho que 

o meu texto ficou bastante confuso porque foi pensando que ele foi tentando um pouco 

cuidar da emoção, tentando racionalizar um pouco esse processo. Eu tenho a impressão de 

que não dei conta de fazer muito bem isso. 

Primeiro, eu queria dizer que três palavras definem um pouco o que estou sentindo 

nesse momento: responsabilidade, humildade e orgulho.  

Humildade porque eu acho que outras pessoas teriam muito mais condição e que 

deveriam estar aqui. E acho que é uma honra muito grande poder estar sentada aqui. E 

responsabilidade, justamente por isso, porque venho aqui simbolicamente fazer uma 

entrega, que é a entrega de fragmentos de vida. E orgulho da minha história de vida, dos 

meus pais e da minha profissão, psicóloga e conselheira dessa gestão 2010-2013.  

Então, poder fazer parte disso é muito emocionante para mim, é muito... acho que é 
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a maior emoção que eu já senti além da de parir meus filhos.  

Eu vou tentar ler e, se for ficando confuso, se eu achar que está confuso, eu tomo 

outro rumo.  

Recebo esse convite de vir aqui nessa Audiência Pública e entregar os nossos 

testemunhos, que são fragmentos de memória, mosaico de histórias de um período 

horroroso da história brasileira que imprime suas marcas e cicatrizes até hoje, individual e 

coletivamente no país.   

Entrego aqui um pouco da minha vida e da vida de outros que sequer conheço, mas 

que sei sofreram tanto ou mais que eu. Portanto, lhes peço, sejam ternos e delicados com o 

que recebem. Mas sejam firmes e responsáveis com esse conteúdo que se juntará a tantos 

outros, pois eles compõem um período sem voz, sem cor dos anos de chumbo. São relatos 

de dor, perda, medo, morte, ausência, silêncios, gemidos.  

Há um quê de feiura no que lhe entregamos. Porém, nessas palavras escritas, que se 

juntarão a tantas outras, há uma beleza sutil que vem da coragem de acreditar que temos 

direito à memória e à verdade.  

Nesse sentido, vou tentar citar um pouco de Foucault para refletir sobre a questão de 

controle sobre o outro, que pode ser executado de diversas maneiras, através da violência 

física que impõe a sua vontade, ou através de formas mais sutis e não menos violentas, 

como a da imposição de uma vontade de verdade que se faz através do controle do 

discurso.  

Dessa forma, a palavra falada ou escrita tem uma forte ligação com o poder, poder 

do qual a Ditadura se apoderou e que permanece até hoje exercitando a sua força através de 

um sistema de exclusão entre o que é verdade e o que é falso, executando procedimentos 

para o controle direto e indireto do discurso; determinando as formas de seu 

funcionamento; impondo regras que não permitem que todos tenham acesso às 

informações; criando castas dos que falam e sobre o que podem falar; escolhendo o que 

pode ser dito, por quem e para quem; criando regimes de exclusividade e de divulgação 

onde se agrupam os saberes técnicos, os científicos, as doutrinas religiosas, políticas e 

filosóficas; onde se reconhecem e legitimam verdades que validam esse discurso.   

Assim, nesse país, muitos cresceram sem sequer saber que houve um período de 

ditadura, crendo na vontade de verdade que dizia e ensinava nas escolas, através das aulas 
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de Educação Moral e Cívica, que heroicamente os militares haviam impedido que o país 

fosse destruído pelos comunistas, subversivos, baderneiros, terroristas.  

Essa verdade era/foi e, em certa medida, é vendida pela imprensa e por todos os 

criados e educados por essa força motriz. Essa é a ordem do discurso, o poder do qual nos 

fala Foucault, que domestica a mente através de uma legitimidade construída pelo interesse 

de quem tem o controle.  

Eu não vou repetir aqui o meu testemunho, mas falarei um pouco do processo de 

ansiar pela possibilidade de poder testemunhar.  

Há mais ou menos dois anos, eu estava assistindo uma reportagem na TV onde se 

noticiava que a Comissão Nacional da Verdade justamente seria criada e se iniciaria todo 

esse processo. E eu assisti a esse programa juntamente com uma amiga e ela me disse a 

seguinte frase. Essa amiga é uma amiga irmã, comadre. Eu a conheci na adolescência. E ela 

me disse a seguinte frase: "Mas para que mexer com isso? Isso aconteceu há tanto tempo. 

Já passou".  Esquecida da minha história, desavisada do que isso significou/significa em 

minha vida, lançou em meu rosto a frase que milhares devem ter dito ou pensado sentados 

em seus sofás, mais ou menos confortáveis, assistindo ao noticiário que vendem verdades 

que interessam mais a alguns do que a outros, mas que eles acreditam serem legítimos por 

virem dos ditos representantes da liberdade de expressão e grandes ícones da construção 

democrática do país, neutros veículos de comunicação. Salve o poder do discurso.  

Voltando à minha amiga, que soube dessa minha história lá na adolescência e que 

ela e outros amigos souberam por mim que havia existido a ditadura. Nessa ocasião, a 

nossa família se mudou para uma cidade do interior paulista, uma pequena cidade, e esse 

grupo de amigos soube por mim.  Ou seja, sempre souberam por mim que havia uma 

verdade que não podia ser revelada e que era sempre mascarada e distorcida.  Na hora em 

que lançou essa frase, com sua voz sempre mansa e apaziguadora, sua frase, seu discurso 

foi o dessa vontade de inverdade que impera em nosso país e não quer permitir que essa 

obscuridade ganhe luz e que os contornos do horror sejam revelados, pois isso desvelaria a 

grande farsa. 

Quem se lembra da TV aos domingos vendendo a Semana do Presidente, no qual o 

General fardado aparecia caminhando, entre os felizes cidadãos, em seu heroico dever de 

cuidar do povo ordeiro e ordenado, livre das mazelas, dos subversivos e dos seus ideais de 
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destruição? Felizes pessoas com suas belezas tidas ao crescimento do império televisivo da 

Rede Globo.  

Enquanto isso, nos porões do DOI-CODI, homens e mulheres eram torturados e 

mortos.  

Então, naquele momento, eu disse para a minha amiga que isso não tinha passado e 

que a gente teria que mexer com isso por mais que nos doa. Parafraseando o Rapa que diz 

na música que paz sem voz não é paz; é medo.  

A verdade precisa ser revelada. Outro discurso precisa ser dito por aqueles que o 

viveram das mais diversas maneiras. A voz quem foi perseguido, torturado, execrado, 

banido, morto, precisa ser ouvida, acolhida, reconhecida. Esse mal precisa ser reparado 

nem que seja inicialmente com a revelação dessa verdade que nem todos querem saber, já 

que essa verdade envolve a violência de agentes do Estado contra os seus cidadãos. 

Às vezes, eu fico pensando que parte do medo em saber vem dessa aceitação cruel 

da sociedade sobre as diversas formas violência que o Estado impõe em seus cidadãos, 

como se continuássemos nos porões escuros da Ditadura, onde alguns merecem morrer e 

outros merecem ser livres e viver.  

Assim, é quase natural que a polícia, agente do Estado que deveria proteger possa 

matar e torturar. Isso é aceito já que a força do discurso vem perpetuando suas verdades 

diárias através da criminalização dos movimentos sociais, da pobreza, da miséria.  

As cenas que assistimos na TV nesses últimos dias, ao vivo, da ação da polícia no 

confronto com os manifestantes, não diferem do período da Ditadura. A liberdade de 

expressão nessa ordem do discurso é para alguns e não para todos. Essa talvez seja a maior 

verdade a ser revelada. A sociedade brasileira continua a mercê da violência do Estado. Tal 

qual no período da Ditadura, as pessoas continua sendo torturadas e mortas por agentes do 

Estado, porém com a anuência de partes da sociedade. Será isso que não se quer encarar? 

Essa verdade da convivência cotidiana e silenciosa que olha para o outro lado, que muda o 

canal de TV e que se arvora a defender absurdos como a internação compulsória, a redução 

da maior idade penal, a exclusão e ódio aos que amam e se relacionam com alguém do 

mesmo sexo?  

Nunca será possível a gente de fato avançar em uma sociedade mais justa se a 

sociedade brasileira não encarar de frente que a justiça e a inclusão social só são possíveis 
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quando o Estado as assume para si, quando implementa políticas públicas que defendam e 

garantam os direitos humanos e quando os agentes do Estado deixam de impor através da 

força e da violência modos cruéis de dominação de corpos e mentes daqueles que diferem 

de ideias, raça, condição econômica, gênero e orientação sexual.  

Talvez com o resgate dos fatos do período da Ditadura Militar, com a revelação da 

verdade de que os agentes do Estado mataram e torturaram seja possível a sociedade 

brasileira rever qual é o papel do Estado e dos seus agentes. Existe um efeito individual e 

coletivo nesse processo.   

O direito à memória e à verdade produzem o apaziguamento na sensação de que o 

que se faz não tem consequência.  

Agentes do Estado arrancaram pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas, amantes, 

amados, amigos de suas casas, os torturaram, mataram e esconderam os seus corpos e 

desqualificaram quem não concordou com isso através da força novamente. E mentiram, 

manipularam, esconderam, deturparam os fatos. "Assassinato? Imagina. Suicídio. Protesto? 

Veja os baderneiros perturbando a ordem pública". Porque a violência não indigna a 

sociedade que assiste à TV? Isso é a corrupção contínua da vida e da esperança. Essa 

violência do Estado, que sempre fica impune, produz a chaga que marca a nossa sociedade, 

a de que tudo pode, a de que 'manda quem pode e obedece quem é esperto'. 

Dar esse testemunho é uma chance de elaboração dessa dor e dessa perda 

irreparáveis. Espero que os testemunhos sejam honrados com a revelação da verdade e com 

o resgate da memória. Talvez isso produza um efeito reparador na sociedade ao longo do 

tempo onde a violência e a tortura do Estado jamais sejam aceitas, pois serão entendidas 

como violadoras do direito de todas e todos.  

Nesse sentido, entendo que os que recebem esses testemunhos assumem 

publicamente um compromisso com a esperança, pois não existe direito à memória e a 

verdade possível se não houver um compromisso amoroso com a construção de uma 

sociedade para todas e todos de fato.  

Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carolina, você pode 
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disponibilizar seu e-mail... Esse texto está disponível no CRP, ou você tem algum e-mail 

que as pessoas... você pode disponibilizar o seu e-mail, por favor, publicamente? Pode 

falar? Para as pessoas, quem quiser acessar esse texto, ou em um site.  

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Não era 

mais fácil se eu disponibilizo para vocês? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. No site do CRP 

vai estar à disposição.  

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Então, 

será disponibilizado esse texto que eu acabei de ler no site do CRP. Endereço 

www.crpsp.org.br. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os vídeos, depois nós vamos 

dar a cópia do evento. Vamos lá. As imagens nós vamos disponibilizar. Mas são três vídeos 

que vocês vão apresentar aqui hoje? Mais dois? 

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – É. Dois. Esse mais um.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E isso tudo vai estar 

disponível no site do CRP. 

Agora, Orlene, você volta a falar agora e vai falar um pouco o resumo do que é esse 

relatório que vocês estão nos entregando. 
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A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Depois da fala da Carolina, realmente, muita 

coisa ficou esclarecida. Principalmente, muito lindo, Carol. Tenho que expressar isso, que 

foi muito bonita a sua fala. Profundamente verdadeira, assim como todos os relatos que nós 

recebemos.  

Então, o que eu posso dizer, na verdade, a intenção do Sistema Conselhos 

desenvolver esse projeto, na verdade, seria assim uma das contribuições, dado o momento 

político e dado à necessidade e a crença que a gente tem do que significa uma Comissão 

Nacional da Verdade para um país que é tão carente de verdades históricas. Significa a 

categoria que tem um projeto ético, que tem um compromisso, um comprometimento social 

sim, dá a sua contribuição.  

E de que forma? Através dos relatos que nesse momento foi possível. Podemos até 

outros tipos de trabalho. Mas isso é para a próxima gestão. Mas é possível sim fazer outros 

tipos de trabalho e para isso nós precisamos de parceria com a Comissão Estadual da 

Verdade.  

Neste momento, com este projeto foi realmente tentar contribuir através dos relatos, 

através dos testemunhos com os esclarecimentos, possíveis esclarecimentos dos fatos e da 

crueldade e das inverdades que foram cometidas durante o período da Ditadura Militar.  

Toda a violência, toda a violação de direitos toda a tortura se tornar pública. Ajudar 

a comissão no que for possível com o seus dados, com os seus relatos, com o material que 

algumas pessoas entregaram e isto estaria assim ajudando a Comissão a ter mais dados, a 

buscar mais dados através do que as pessoas disseram e relataram, deram nomes, deram 

datas e também publicar tudo isso nacionalmente para a categoria, para o público em geral. 

Porque acreditamos sim que até então toda a dor psíquica, toda a degradação, tudo aquilo 

que tentaram fazer, o ocultamento, o silenciamento, será a hora de dar a oportunidade para 

as pessoas não mais manter privatizada essa dor e esse dano, tornar público. O 

reconhecimento público possivelmente dará a dignidade que tentaram retirar dessas 

pessoas. A intenção e o objetivo seriam mais ou menos estes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Orlene. Então 
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vamos organizar. Está sendo entregue o relatório aqui hoje de testemunhos individuais. 

Todos que estão aqui são psicólogos, não?  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – São. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estão sendo entregues aqui 

os testemunhos individuais da Carolina de Souza Rodrigues Torres, da Carolina Helena de 

Almeida Moraes Tombini, que foi esse que foi lido na íntegra, da Elzita de Santa Cruz 

Pimenta, do Hugo Ramon Barbosa Oddoni, da Iara Bega de Paiva, da Isabel Luzia Piragibe, 

do João Cesar Mousinho de Queiroz, do José Dalmo Ribeiro Ribas, da Lúcia Maria Silvia 

Coelho, do Luiz Celso Manço, Marco Aurélio Collen Leite – irmão do Bacuri – Maria 

Ângela Caniato, Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes, Maria Celeste Francisco, 

Maria Luiza Santa Cruz, Maria Sueli Correa, Marilde Batista Novelli, Patrícia Augusto 

Nolasco, Raquel Moreira, Rosana Emília Gaspar, Sérgio Antonio da Silva Leite, e a 

Terezinha Campanilho. Vocês já haviam lido. 

E testemunhos em grupo da Ana Perwin Fraiman, do Ageu Heringer Lisboa, da 

Regina Helena Tricoli, da Neuza Oliver Franqui e da Iane Glauce Ribeiro Melotti. Então, 

estamos acusando recebimento de todos esses relatórios individuais e coletivos. 

Qual a próxima fase agora, Orlene?  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Agora, nós temos a exibição de um vídeo que 

nós pedimos para os psicólogos que fizeram o seu relato que também agora eles fizessem 

um pequeno vídeo e contasse para a gente como foi essa experiência e testemunhar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da Iara, da Ana e da Regina. 

Elas vêm para a mesa agora? 
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A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – A Fátima está pedindo a palavra. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vem aqui para a mesa, 

Fátima porque senão não pega a imagem de frente. Se você puder ficar ao lado da Carolina 

é melhor, por favor.  

Daqui a pouco, nós vamos passar outro filme, não é isso?  Pronto.  

Então, vamos lá. Você fala o seu nome e sua função por extenso?  

 

 

A SRA. MARIA DE FÁTIMA NASSIF – Maria de Fátima Nassif, Presidente do 

Conselho Regional de Psicologia de São Paulo.  

Eu pedi a palavra porque acho que, antes de a gente passar o filme, seria 

interessante só contar um pouco como foi o chamado e que tipo de depoimento, de 

testemunhos nós temos nesse compilado.  

Nós fizemos um chamado amplo para a categoria, foi amplamente divulgado no 

nosso meio de comunicação para todos os psicólogos que quisessem contar a sua 

experiência na época da Ditadura, com a Ditadura, que foram afetados de alguma forma.  

Propositalmente, nós fizemos um chamado amplo que não foi direcionado apenas às 

pessoas que sofreram torturas ou que foram presas, ou que foram perseguidas. A elas 

também. Mas fizemos um chamado amplo. Por quê? A Orlene já falou, a Carolina também, 

pelo reconhecimento das consequências que esse processo tem geracionalmente e ao longo 

do tempo e das várias formas de afetação pela Ditadura. 

Então, como resultado, nós tivemos também uma diversidade muito ampla de 

testemunhos que vocês vão verificar.  Nós tivemos testemunhos de pessoas que sofreram 

diretamente. Algumas já bastante conhecidas aqui da Comissão, certamente. Vou citar aqui 

a Dodora, vou citar o Dalmo e outras pessoas que sofreram diretamente.  

E também tivemos o testemunho de pessoas que tiveram uma implicação como 

profissionais, como terapeutas, e que perceberam, receberam esse sofrimento como 

profissionais e que acharam importante contar como as pessoas são tão profundamente 
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afetadas quando passam pelo processo, pela tortura e pelas perseguições e têm a sua voz 

calada por um processo como a Ditadura.  

E tivemos relatos de filhos, irmãos... Então, é bastante variado esse dossiê. O nível 

de implicação é diferenciado, mas todos eles trazem, de uma forma bastante forte, e 

demonstram a amplitude desse mal, e como não só os diretamente envolvidos, não só os 

que sofreram na pele, carregaram e carregam até hoje as marcas da Ditadura.  

Sabemos que muitos psicólogos mais sofreram isso diretamente até, ou sofreram 

como filhos. Alguns nós até abordamos diretamente, mas não estão aí nesse dossiê, mas os 

seus relatos são conhecidos, bastante conhecidos e já chegaram de outra forma a essa 

Comissão.  

É isso que eu queria dizer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos então, sobre o filme, 

você... 

 

A SRA. MARIA DE FÁTIMA NASSIF – Só São Paulo, mas esse processo é feito 

no Brasil todo, vai gerar um livro com os testemunhos, feito pelo Conselho Federal e 

Comissão Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Federal de Psicologia e entregue à 

Comissão Nacional da Verdade.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Orlene, eu só queria fazer 

uma pergunta. Evidente que nem todas as pessoas se vinculam ao mesmo tempo ao 

Conselho Regional de Psicologia e outras. Mas em 1973, em março de 1973, teve uma 

prisão em massa na Faculdade de Psicologia da USP e aconteceram coisas muito cruéis.  

Foi na queda do Alexandre Vannucchi, do Ronaldo Mouth Queiroz. No fim, da 

Eliene. Tiveram pelos menos 10 psicólogas presas. Eu não vi nenhum desses nomes. Então, 

depois a gente poderia falar sobre esse assunto. Se essas pessoas querem depor, ou não 

querem. Também isso é uma questão muito...  

Espera um pouquinho. Tais, esse aí também nós vamos copiar? Está ótimo. Copia 
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esse também, não é? Tudo bem. 

Quer voltar à palavra, Orlene?  

 

 

A SRA. MARIA ORLENE DARÉ – Eu gostaria de agora perguntar mesmo, quem 

gostaria de usar o microfone? Quem não fez o vídeo porque não pode, ou não quis ou não 

deu, que agora pudesse – se quisesse, obviamente – vir aqui e falar sobre essa experiência 

de relatar para o CRP essa sua experiência, essa sua história.  

Então, gostaria de deixar aberto. Se alguém quiser. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan vai falar uma palavra. 

Carolina, você apresentou esse texto, mas você falou da sua família, não falou?  A gente 

imaginou que você pudesse contar um pouco da sua história. Você tem condição de falar 

sobre esse assunto, não? 

 

 

 A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Eu 

posso tentar. Na verdade, eu sou filha. Meus pais que eram militantes. Então a minha 

vivência e o meu testemunho foi o testemunho da minha infância, da infância... cinco anos 

de idade, mais ou menos. As lembranças que eu tenho a partir dos cinco anos e que foram 

permeando um pouco o que eu dei conta de dizer nesse dia. Porque na verdade é muito 

difícil, é um momento – algumas colegas até falaram isso. É, de fato, o Conselho foi muito 

cuidadoso na forma como ele propõe ouvir e acolher esses testemunhos. Mas é bastante 

difícil você começar a dizer disso e tentar falar disso em uma ordem cronológica, inclusive. 

E enfim. 

Então, o meu testemunho se trata das lembranças da minha infância e da vivência 

que eu tive do afastamento da minha mãe quando foi presa, do meu pai e... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o nome dos seus pais?  
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A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – O nome 

da Minha mãe é Maria Luiza Guimarães de Almeida e o meu pai, a quem eu chamo de pai, 

na verdade é o companheiro dela, Hernandez Santaliestra.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode falar um 

pouquinho sobre essa história? Onde foi? Você morava no interior, morava em São Paulo? 

 

 

A SRA. CAROLINA HELENA ALMEIDA DE MORAES SOMBINI – Não. Eu 

morava em Diadema, São Paulo, onde eu sou nascida. A minha mãe se separou quando eu 

tinha mais ou menos dois anos de idade. A questão da separação do meu pai já foi motivada 

pela questão da militância política, que o meu pai não aceitava, não concordada, enfim. E o 

companheiro dela foi alguém que ela conheceu pela militância. 

Por conta da militância e deles viverem na clandestinidade, então, eu passei a viver 

com a minha avó materna. E um pouco do que eu vou relatando no testemunho é a vivência 

de situações como a de... A minha mãe mudava muito porque tinha uma questão não 

podiam saber onde eles estavam. Então, têm alguns relatos de, por exemplo, ela ir me 

buscar na casa da minha avó e, no caminho, ela dizer que eu nunca poderia dizer a ninguém 

onde é que ela estava morando.  

E eu tinha um medo enorme de que eu, de fato, conseguisse guardar o caminho. E 

ao mesmo tempo, eu olhava ansiosamente porque eu queria saber onde ela estava, porque 

eu queria poder chegar até ela.  

É uma sensação horrível. Saber que eu não poderia saber e, ao mesmo tempo, 

desejar saber. Essa é parte da vivência.  

Quando eles de fato foram presos, o meu irmão era um bebê, tinha 

aproximadamente um ano. E o meu avô, o pai do companheiro da minha mãe, levou o meu 

irmão para a casa da minha avó de madrugada dizendo – eu estava dormindo – mas então, 

relatando isso, que eles tinham sido presos, que a polícia tinha ido até lá e tinham levado os 
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dois e que ele não sabia o que fazer com o meu irmão. Então, o meu irmão fica na casa da 

minha avó e com o meu tio, que morava junto. 

Só que para mim, me disseram que a minha mãe tinha viajado. A minha avó tinha 

uma questão com isso também com a militância da minha mãe. Então, eu fiquei – eu não 

consigo precisar por quanto tempo, se foram meses, dias – meu irmão tinha um ano em 

1975... 1974, 1975. Eu não sei precisar por quanto tempo eu fiquei achando que eles tinham 

ido viajar e que tinham nos deixados.  

Então, são várias situações e a sensação que eu tenho é de que a Ditadura roubou, 

ela me tirou o direito à convivência familiar.  

Outra cena, porque eu fui dizendo um pouco, tratando um pouco das cenas nesse 

testemunho do que eu pude dar conta de dizer, mas que é algo que para mim também é 

bastante forte que logo após esse momento em que os meus pais então são presos e que a 

esposa do meu tio se cria um clima de terror na minha casa porque a polícia estava 

fechando o cerco. Eles estavam sendo muito vigiados e então foi feito uma faxina na casa, 

retirando todos os livros e todos os livros foram jogados fora. Foi horrível aquilo. 

E é interessante porque eu não lembrava muito mais disso e depois que eu dei o 

testemunho, eu comecei a fazer uma associação ao apreço que eu tenho aos livros. E eu 

pouco consigo dar livros que já... enfim, tenho uma questão com isso do livro e do saber e 

das coisas que eram.  

E apenas um livro ficou em casa, que era a História e a Riqueza do Homem, e esse 

livro a minha tia ficou desesperada e ela escondeu dentro do filtro. Era aqueles filtros de 

barro. Triste destino. Ele amoleceu, embolorou, ficou todo úmido e, por fim, foi jogado fora 

também.  

Tem a história de um bendito mimeógrafo. Porque era isso um pouco, não poder 

haver a propagação de ideias, não poder circular a palavra que acho que é um pouco o que 

eu fui tentando dizer nesse texto que eu compus hoje. Esse silenciamento das ideias, da 

mente, do corpo, da voz.  

E por conta desse mimeógrafo, muita coisa aconteceu. Nesse momento em que a 

minha mãe foi presa. Ela, recentemente, ao saber que eu vinha aqui – é muito interessante 

isso também – no almoço de domingo da semana passada, foi um coletivo de testemunho. E 

falaram de coisas que antes não haviam sido ditas. Fiquei pensando que eu deveria ter um 
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gravador. Meu tio relatando cenas e falando de coisas, e essa história do mimeógrafo 

aparece novamente, que a minha mãe foi retirada do DOI e foi até a represa da 

Guarapiranga para tentar localizar onde é que estava o mimeógrafo porque havia sido 

jogado na represa. Ou tinha uma história de que... enfim.  

Eles foram torturados. A minha mãe foi muito espancada. E depois disso, eles 

passaram a viver um tempo de, quando saíram – isso eu falo também no testemunho. É uma 

cena muito marcante – eles foram julgados. É isso que eu digo.  

Não sei precisar o tempo e, também, não fui atrás de revolver isso do tempo. Foi 

uma escolha que eu fiz. Mas houve um momento em que eu sentada na sala de casa 

assistindo naquela TV horrorosa, preto e branco – aquelas de tubo – e estava passando uma 

coisa de propaganda eleitoral. Então, eu acho que isso foi muito tempo depois.  

Mas era aquela coisa da Lei Falcão que aparecia só o retrato assim, uma foto 3x4 

muito horrível e o nome do candidato, e se ele era da Arena ou do MDB. Aparecia escrito 

embaixo. E eu me lembro muito bem disso porque foi o momento em que recebeu-se a 

notícia em casa de que eles tinha sido absolvidos. E a minha avó chorava muito e muito 

aliviada de que tudo isso tivesse então. Eles enfim...  

O meu testemunho gira em torno disso: da minha infância, das coisas que eu fui 

vivendo com a minha mãe, das reuniões.  

A minha casa, de fato, era uma casa onde circulavam os "subversivos" e que é onde 

se discutia muito a Revolução e como fazer os enfretamentos. E falo um pouco disso, mas 

acho que sinto que é – de fato eu já falei isso – mas é muito importante que isso seja dito. É 

muito difícil, mas precisa ser dito. É muito dolorido porque em uma grande medida é quase 

como se fosse proibido à gente dizer.  

Eu falo nesse texto que escrevi da questão da aula de Educação Moral e Cívica, que 

para mim era uma coisa horrível, e eu me lembro também de uma cena. Porque quando 

chegava o 31 de março, a gente recebia uma folha para pintar algum desenho que era de um 

menino bem feliz, com a bandeira do Brasil, ou alguma coisa assim. E se falava, então, que 

a gente estava comemorando a Revolução, e eu sabia que aquilo era mentira. Mas também 

isso não podia ser dito. Isso não podia ser dito para os amigos, não podia ser dito para os 

colegas.  

Então, se cresce em um clima de imensa desconfiança de você não saber em quem 
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você pode confiar. Na verdade, você confia muito pouco. E penso que isso é muito difícil. 

Acho que é isso um pouco do documentário.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Deixa eu te dar – 

eu já vou passar a palavra para o Ivan – mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dos 

depoimentos que estão aqui eu só conheço o Dalmo Ribeiro Ribas, que fez um depoimento 

aqui na nossa Comissão quando estava contando a história do irmão dele.  

Era uma sexta-feira à tarde, como hoje. Estava um pouco mais frio e o Zé Dalmo 

deu um depoimento tão impressionante que eu fiquei três dias de cama. Me lembro como se 

fosse hoje. 

Então, eu queria pergunta das pessoas que constam aqui se alguma dessas pessoas 

gostaria de falar um pouco sobre o depoimento.  

Eu já passei – embora eu já vi que é enorme – o depoimento do Marco Aurélio aqui 

para o Ivan, do Marco Aurélio Collen Leite. Vou ver se o Ivan pode fazer uma introdução. 

Mas aí, Orlene, vocês, você e a Nassif, vocês coordenam aí como é que vai ser agora. Mas 

se pudesse as pessoas, pelo menos as pessoas... acho que outros depoimentos. A Dodora 

está aqui também.  

A Senhora quer falar?  

Então, o Ivan vai falar, e a Senhora pode vir já aqui para a mesa, ao lado da Orlene?  

Não. Pode ficar, Fátima. Fique aí.  

Como você tomou alguns depoimentos, é importante que você fique.  

Vá Ivan. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria primeiro explicar para vocês o seguinte. É que 

os depoimentos que são dados aqui, os testemunhos, são todos gravados e alguns, que a 

gente preferencialmente faz às sextas-feiras, segundas-feiras e na parte da manhã, são 

também transmitidos ao vivo pela TV Assembleia.  

Então, nesse momento, nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Assembleia e 

pela TV Web da Assembleia Legislativa.  
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Além disso, os depoimentos que foram dados aqui são colocados no nosso site. 

Quem entra no portal da Assembleia Legislativa, tem a Comissão da Verdade e lá em o 

nosso espaço tem isso.  

Além disso, no Youtube tem um canal da Comissão da Verdade Rubens Paiva da 

Assembleia Legislativa, tem esses depoimentos. 

A segunda coisa que eu queria dizer é que nós que compomos a assessoria da 

comissão temos uma carga aqui emocional muito grande. E a gente, o pessoal que compõe, 

que é o Ricardo Koba, Tatiana Merlino, o Renan Quinalha, a Thaís Barreto, a Vivian 

Mendes, Amelinha Teles e eu. Nós ficamos. Vocês vêm um dia e vão embora. Então, esses 

três dias de cama que o Adriano falou que passou, a gente tem essa carga que é muito 

pesada.  

E para nós, a carga maior, com certeza foi, nesse último período que agente fez, 

marcou um seminário sobre a infância roubada, que a gente fez aqui. Tivemos 38 

depoimentos de crianças na época que foram presas, que foram pressionadas, que foram 

torturadas, que viram seus pais serem torturados, e esses depoimentos que foram muito 

pesados, muito pesados emocionalmente para nós contagiou. E a TV Record fez uma série 

de cinco matérias, 10 minutos cada uma, baseada nesses depoimentos com você vários que 

depuseram aqui e passou recentemente.  

Está no Youtube, está no site da TV Record e está no site do Viomundo que é do 

Luiz Carlos Azenha. E são matérias muito bem feitas, muito bem editadas e muito sensíveis 

que eu acho que vale à pena vocês psicólogos principalmente verem esses depoimentos que 

são muito importantes. 

Além disso, esses depoimentos que são dados aqui normalmente têm uma 

importância muito grande porque as pessoas não falam secamente. Todas têm esse 

envolvimento, e o depoimento da Carolina agora ficou mais um caso de criança que teve a 

infância roubada. E isso é extremamente importante porque nós não conseguimos acabar 

com esses depoimentos. Não foram poucas as crianças que foram presas, muito menos as 

crianças que viram os seus pais serem presos e passaram por isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, eu queria te pedir uma 
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coisa. Como você praticamente é um dos biógrafos do Bacuri, a pessoa que escreveu um 

livro sobre ele e fez toda aquela coletânea com os jornalistas, depois eu queria, não sei se já 

bate pronto, se você pudesse ler um pouco do testemunho do irmão dele. Vamos ver a 

organização da Orlene. Mas eu acho que como é um personagem muito importante, muito 

vivo para nós aqui, a questão do Bacuri e do seu irmão, eu queria ver se, dentro da 

organização que elas fizeram, se tem um espaço para a gente retomar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para complementar, a gente está... a Orlene falou de 

uma parceria com a Comissão. Nós conversamos sobre isso. O CRP tem uma parceria com 

a gente. A gente faz questão dessa parceria principalmente para quando a gente fizer o 

relatório final, vocês terem uma participação no tocante a isso porque vocês são 

profissionais da área.  

E mais a última coisa que nós estamos tramando para provavelmente setembro fazer 

uma audiência pública sobre as pessoas afetadas, e a psicologia, a psiquiatria usadas contra 

os presos políticos, inclusive pessoas que foram torturadas até a loucura como é o caso do 

Melinho, o Antonio Carlos Melo Ferreira, e outros companheiros que tiveram isso daí. E aí 

é importante que a gente faça isso em conjunto com vocês. Se puder agregar o Sindicato 

dos Psicólogos, se vocês acharem, também.  

Era isso.  

 

 

A SRA. MARIA CELESTE FRANCISCO – O meu nome é Maria Celeste 

Francisco, sou psicóloga há muito tempo.  

Preliminarmente, eu queria agradecer especialmente ao Deputado Adriano Diogo 

que está aqui e desta iniciativa também do CRP de colocarem de guia os torturadores que 

não saem na mídia. Aliás, os torturados que não saem na mídia. Isso eu acho muito 

interessante. Que é o caso da minha família, cujo tema foi assim "A dor que não se cura". 

Uma família torturada na Ditadura de 1964.  

Desculpe-me, mas eu estou emocionada. E fiquei também muito emocionada com o 

depoimento da Carolina, da Ana, e especialmente na hora da música do Geraldo André. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 
 

Pode ser que eu chore ainda. Eu chorei aí na frente porque realmente é uma dor que não se 

cura. Embora a gente tenha todos os elementos sendo psicóloga para a gente tentar. E está 

lá gravado na memória. 

Eu sou a filha mais velha, do interior e isso aconteceu no interior, na cidade de 

Assis, onde o meu pai foi preso e torturado.  

Um irmão meu que sumiu, minha mãe desmaiando, os policiais invadindo, pulando 

a janela e procurando, abrindo todas as gavetas, procurando roupas. A gente não sabia o 

que acontecia, os meus irmãos menores todos gritando. Até hoje eles têm medo de polícia. 

Parecia um teatro de terror onde a nossa família meio que ficou a protagonista principal de 

uma cidade.  

Onde a gente passava pela rua, e falava "A filha do comunista", a gente foi 

discriminada, muito discriminada na cidade. Aonde os meus irmãos, tanto mulher quanto os 

meus irmãos homens na hora que foram ter namorada ou namorado, as famílias dos 

namorados, namoradas falavam "Toma cuidado, minha filha. Eles são comunistas. Toma 

cuidado com eles".  

Então, foi um período muito difícil, não tem jeito de eu não emocionar, não chorar 

na hora que vêm todos esses depoimentos. 

Na linha geral, acho que era isso que eu queria falar. Não sei, eu não consegui 

passar aí nos dois minutos que era para passar aí porque eu não tive tempo. Estou fazendo 

agora. Acho que em linhas gerais é isso que eu queria falar.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Qual era o nome do seu irmão? O seu irmão desapareceu, 

é isso? 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE FRANCISCO – O meu irmão conseguiu. Ele era 

ferroviário, tanto o meu pai quanto o meu irmão, e ele conseguiu fugir. Mas a gente ficou 

três meses sem saber onde é que ele estava.  

E a história dele é uma história que eu relato no primeiro relato, não nesse, parece 

um filme de terror do que ele foi passando. Ele também faleceu, vai fazer três anos. E ele 
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ficou realmente, eu penso que diagnosticado com paranoia. Porque ele foi fugindo de trem 

e a polícia que vinha pegar. É uma história incrível, sabe?   

E para ele chegar depois, porque nós não ficamos sabendo onde ele tinha se 

escondido, ele precisou ficar embaixo do trem do Correio, aquele trem da ferrovia, ele 

precisou ficar embaixo.  

Ele contou que cada estação era pilhada de profissionais e que esses profissionais já 

falavam "Olha, não adianta você fugir porque você vai ser pego". Um menino de 21 anos 

que era o meu irmão na ocasião.  

E aí só depois de um tempo é que a gente ficou sabendo onde ele estava escondido. 

E o desespero, eu sendo a irmã mais velha e tendo que segurar todas essas pontas em 

relação aos meus irmãos.  

E os policiais não deixavam as minhas irmãs pequenininhas nem falar de tão 

agressivos que eles foram. Até hoje essa minha irmã que já é avó, ela tem medo de polícia e 

ficou traumatizada até hoje. Então, os resquícios muito fortes na família.  

Não sei tem mais alguma pergunta? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para registro, a gente gosta sempre de dizer o seu nome e o 

nome dos familiares que foram atingidos porque isso é muito importante. 

 

 

A SRA. MARIA CELESTE FRANCISCO – O meu nome é Maria Celeste 

Francisco, e esse meu irmão que já faleceu, Antonio Francisco de Oliveira. O nome do meu 

pai é Antonio Francisco e a minha mãe, Maria Elaine, já são mortos. E estou eu aqui.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa Senhora aqui faz parte 

de um dos depoimentos? O depoimento dela está aqui. 

Eu vou pedir para a Dodora vir à mesa, o Dalmo também está aqui, a Professora 

Cristina que está tratando da clínica dos testemunhos também está aqui.  

Ivan, eu queria pedir. 
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O SR. IVAN SEIXAS – O testemunho do psicólogo Marcos Aurélio Collen Leite, 

em seis de março de 2013. O testemunho foi conduzido pelas psicólogas Karen Meira 

Dotto e Maria de Fátima Nassif, na sede do Conselho Regional de Psicologia, na Rua 

Arruda Alvim, 89. 

Eu vou ler obviamente um começo para a gente poder ter uma ideia, para situar a 

pessoa. Então, o começo, o CRP começa perguntando: "Você fala o seu nome completo, 

por favor?" E o Marcos, "Meu nome é Marcos Aurélio Collen Leite e a minha família 

começou perseguição da Ditadura, a princípio, por conta do envolvimento do Eduardo, meu 

irmão primogênito, que acaba sendo morto em 1970". 

"Eduardo, é o Bacuri?" Marcos: "Após 110 dias de tortura, antes muito caçado, 

tendo até cartazes lá em Minas como tendo sido morto pelo Esquadrão da Morte na época. 

Aliás, foi quando eu fiquei sabendo que ele era procurado".  

"Que idade você tinha, Marcos?" "Eu tinha 11 anos. Estava ainda com a família em 

Campo Belo em Minas Gerais. Eu era a única das crianças, que fiquei sabendo por conta 

até da minha ligação forte com o Bacuri, e em uma brincadeira na escola, em uma 

discussão com um colega, garoto de escola, ele acabou comentando que o Eduardo tinha 

sido morto pelo Esquadrão da Morte em São Paulo.  

Voltei para a minha casa aflito. Minha irmã mais velha acabou falando por cima. E 

eu só fiquei sabendo um pouco melhor quando o Eduardo pode ainda estar indo à Minas.”. 

"Era um boato então?" "Era um boato de que ele havia sido morto, até para 

encontrá-lo. E inclusive quando ele foi à Minas, ele chegou a comentar. Logicamente, eu 

criança, não compreendia direito o porquê da situação, mas não queria vir para São Paulo 

de forma nenhuma desde essa época.”. 

"Ele não queria?" "Eu, Marcos, não queria vir para São Paulo porque sabia que a 

família estava em processo para mudança. A família não tinha mais condições de continuar 

em Minas. Em São Paulo também, se não me engano, nem minha mãe sabia direito dessa 

questão. Eu acho que, sobre a minha mãe, seria interessante estar pesquisando naquele livro 

Brasil Nunca Mais, que tem o prefácio onde Dom Paulo Evaristo Arns fala de uma 

entrevista que ele teve com ela.  
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"Qual o nome de sua mãe?" "Maria Aparecida Leite". 

O depoimento é sobre o irmão, Eduardo Collen Leite, que foi um dos comandantes 

da guerrilha urbana no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. Ele foi capturado no dia 

23 de agosto de 1970 e foi torturado durante 110 dias, sendo assassinado em oito de 

dezembro de 1970. 

O Bacuri, como nós conhecíamos, era uma das pessoas mais queridas e admiradas 

pela militância nesse ano principalmente e nos anos anteriores, por ser um cara muito 

simpático, muito carinhoso com os companheiros e com as companheiras.  

Ele foi capturado, foi torturado. A companheira dele, a Denise Crispim teve a 

criança que eles tiveram que é a Eduarda logo depois da morte do Bacuri. Aliás, antes da 

morte do Bacuri e o Bacuri nunca pode saber, nunca pode ver a filha.  

E o Marcos, o Marquinho, ele tem um outro irmão que também foi assassinado, que 

foi o Edir, que ele foi, começou a procurar, tentando saber informações sobre a morte do 

irmão e acabou sendo morto em Jundiaí de uma forma muito estranha, acobertada como se 

fosse um assalto e até hoje a gente não conseguiu saber exatamente o que aconteceu com 

esse irmão, que era mais jovem e tinha uma necessidade muito grande conhecer. 

E todos que a gente vê por esses depoimentos têm essa questão que não é só contra 

o militante: é também contra os familiares. O Marcos no depoimento dele dá para perceber 

aqui nesse começo que já faz esse relato de quanto sofreu, do quando a família foi afetada.  

A Carolina aqui já começou mostrando isso. Era isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Eu te devolvo a 

coordenação. 

 

 

A SRA ANA PERWIM FRAIMAN – Um adendo bastante pequeno ao trabalho 

que estivemos fazendo ao depoimento que eu já dei. Porque este momento aqui está sendo 

importante.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, fale o seu nome no 

início. 

 

 

A SRA ANA PERWIM FRAIMAN – O meu nome é Ana Perwin Fraiman. 

Quando eu fui chamada a dar o depoimento, a primeira coisa que eu pensei foi, "Nossa, 

mas eu tenho tão pouco a falar". E quando eu estive reunida no Conselho, pela atenção e 

respeito que me foi concedido pelos entrevistadores e pelos colegas, eu falei, "Ah, não é tão 

pouco assim". Porque havia colegas ali que tiveram seus irmãos assassinados ou 

enlouquecidos pela Ditadura e eu fui pega de raspão. 

 Eu nunca havia me dado conta de uma forma tão grandiosa e importante como 

estou me dando conta neste momento aqui de que o silêncio ao qual eu fui submetida, a 

opressão que eu carreguei dentro de mim e a revolta contra essa opção e o anseio de 

liberdade, são elementos profundamente importantes também. Porque não é preciso agente 

ter sido torturada fisicamente, ter visto os pais sendo presos, mas a violência a que nós 

fomos conduzidos faziam eu me sentir uma sobrevivente de segunda, terceira, quinta 

categoria. Porque eu dizia, "Nossa, aquelas pessoas sofreram tão mais do que eu, quem sou 

eu para dizer do silêncio que eu sofri?”.  

E o silêncio é mortal para a alma humana. E é nesse momento aqui que eu digo-lhe, 

obrigada, porque eu me torno mais plena enquanto cidadã e mais respeitada não como 

psicóloga só, mas como mulher que sou.   

Obrigada mesmo! 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria só fazer um pedido 

aqui porque estou quebrando o protocolo. A Dodora ajudou a gente a construir tantas 

sessões aqui da Comissão. Eu queria pedir licença aqui para vocês para essas duas pessoas 

darem uma palavrinha. A Dodora e o Dalma, tudo bom? Nem sei se eles estão a fim de 

falar. (ininteligível) fui atropelando.  
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 A SRA MARIA AUXILIADORA CUNHA ARANTES – Bem, então, obrigada, 

Adriano, o Ivan, Fátima Orlene e as colegas aqui do CRP. Estou nomeando a Fátima como 

a nossa Presidente. 

Mas de qualquer forma, a primeira vez que eu falei sobre a minha vida como ex-

presa política, já tinham se passado mais de 40 anos porque, na verdade, eu fui presa em 

1968, dia três de dezembro de 1968. No dia em que foi decretado o AI5 no Brasil.  

Eu já era militante nessa ocasião e também já era psicóloga. Eu já tinha me formado 

na Universidade Católica que é hoje a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e 

eu já tinha o meu certificado como psicóloga. Eu já tinha o meu reconhecimento ainda 

então pelo MEC. Ainda não havia os CRPs, ainda não tinham se organizado como são 

agora. E eu já tinha o meu reconhecimento e eu já exercia a psicologia ainda bem no 

começo. 

Então, como eu era uma militante política de uma organização chamada Ação 

Popular marxista-leninista e tinha sido uma dirigente estudantil, juntamente com meu 

marido, o Aldo Arantes, logo nos primeiros momentos do Golpe Militar de 1964, nós 

tivemos que nos exilar. E nós escolhemos ir para o Uruguai porque nós achávamos que 

íamos voltar logo. Era mais perto. Nós poderíamos voltar de carro a qualquer momento, ou 

de ônibus.  

Então, eu levei uma mala, metade da mala tinha roupa e o resto tinha livros. Livros 

de psicologia porque eu queria estar me preparando para o que eu achava que eu ia 

imediatamente voltar a assumir que era o meu trabalho como psicóloga.  

Então, esse exílio de alguns dias durou em nossa vida até quase hoje. No exílio, eu 

fiquei dois anos. Depois eu fui presa com os meus filhos – eu vou contar um pouquinho – 

durante quatro meses e meio, e passei 11 anos clandestina aqui no Brasil. 

Então, por que eu fui presa? Eu fui presa porque nós fazíamos um trabalho pela 

nossa organização política no interior do Estado de Alagoas. A nossa organização tinha 

uma concepção de uma integração na vida da população, ou no campo ou na cidade. E nós 

escolhemos o campo, e eu fui para lá juntamente com os meus filhos que tinham então dois 

anos e três anos de idade. Eu era recém-casada.  

E estávamos no nosso trabalho como militantes políticos na frente de luta 

camponesa, como nós dizíamos, e em uma região extremamente pobre do nosso país. Era 
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no interior do Estado de Alagoas. Era um lugar que não tinha água encanada, não tinha luz 

elétrica, não tinha nenhum saneamento básico. E nós fomos lá para não só para nos integrar 

na vida da população dessa região como para exercer um trabalho político. E eu era 

também educadora. Naquela época, a gente chamava de alfabetizadora de adultos em uma 

região em que as pessoas, os camponeses não sabiam ler. 

E levamos os nossos filhos porque nós achamos que éramos uma família, que nós 

íamos estar juntos para as coisas, conforme elas fossem acontecendo no nosso país.   

Eu já tinha o André, que tinha nascido no exílio, no Uruguai. Ele até os 18 anos foi 

uruguaio e brasileiro. Então, ele teve que fazer uma opção pela cidadania. Ele fez a opção 

pela cidadania brasileira. Mas nessa ocasião, ele tinha três anos de idade. Ele nasceu em 

1965 e a Priscila nasceu em 1966. 

Nós fomos para essa região de Alagoas que se chama Pariconha, que é no interior, 

em uma fronteira com Pernambuco. E ali tínhamos uma vida como um casal, vivendo 

pobremente, sem as nossas coisas. Mas nós estávamos absolutamente convencidos e 

convictos de que era aquilo que nós tínhamos que fazer porque nós tínhamos aquele ideal e 

o nosso ideal sustentava as eventuais carências que a gente tivesse. 

E no dia 13 de dezembro de 1968, foi decretado o AI5 – nós ouvimos pelo rádio – e 

a nossa casa foi imediatamente invadida pela polícia da região. Os nossos maridos – o meu 

e o da minha amiga, Rosa. Nós morávamos em duas famílias – estavam fora e já era alta 

noite e a nossa casa foi invadida aos berros pelos policiais, que tentavam arrombar as 

portas, e eles gritavam, "Dona Maria" – que era eu – e "Dona Rosa, abram a porta. Nós 

sabemos que os maridos das Sras. não estão aí. Abram a porta porque nós vamos 

arrombar".  

E nós não abrimos, porque nós tínhamos combinado, "Se a polícia quiser entrar, nós 

não vamos abrir a porta". E achamos que talvez então nem viessem a entrar.  

Então, os filhos acordaram. Os meus filhos ainda eram muito pequenos. Vocês aqui 

tiveram a oportunidade de conhecê-los. Têm hoje 47 e 48 anos de idade. Mas naquela 

ocasião, os dois tinham dois e três anos. Os dois estavam no meu colo e nós não abrimos a 

porta. 

Eles arrombaram a porta de nossa casa à base dos fuzis e nos cercaram e 

sequestraram. E eram um quadro, imagina-se que dantesco porque eram duas mulheres com 
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três crianças. Uma de sete, uma de três e uma de dois. Eles já estavam de pijama e nós duas 

ali assustadas. E as luzes de nossas casas – as casas não tinham luzes. Eram lamparinas – e 

nós estávamos cercadas sob armas. 

Eles me levaram imediatamente presa, e nós tivemos que fazer uma negociação ali 

com a polícia porque, como nós iríamos todos, de repente, as crianças, nós, então, eu 

combinei com a Rosa de que eu iria em primeiro lugar.  

Quer dizer, achava que era ir e voltar. Então, fui e fiquei três dias presa em Maceió. 

Desse lugar em que nós estávamos até Maceió, acho que era um dia de viagem. Não devia 

ser isso tudo. Devia ser assim dez horas. Mas eu fui ao jipe com esses policiais e fiquei 

presa três dias no Dops de Alagoas, dormindo no mesmo quarto dos investigadores, sendo 

muito perguntada. Não respondi nada. "A Senhora tem documento?" Eu respondi não. 

Porque no campo, até então, as mulheres não têm documento e os homens também não. 

Certidão de nascimento também não existe. 

Então dizer que não tem documento, que chama Maria da Silva, Maria de qualquer 

coisa, eles não se importaram com isso. Eles não estavam preocupados, porque você não se 

preocupa quando você está sequestrando, você não quer que a pessoa se identifique. 

Então, voltei. E disseram, "Agora nós vamos levar a Dona Rosa". E nesse dia, eu 

tive um segundo surto de, eu diria assim, de uma impotência. 

O primeiro foi esse de não abrir a porta da casa. E o segundo foi o de achar que eu 

podia fugir com os meus filhos. Então, eu disse para os dois. Nessa época eles tinham uns 

dois, uns três anos e meio. Eu disse, "Olha, nós vamos fazer um piquenique". "Mamãe, mas 

você nunca quis fazer piquenique". "É. Mas agora, mudei de ideia. Então, domingo nós 

vamos, e todo mundo arruma as suas malinhas e nós vamos fazer um piquenique". Achei eu 

que ia fugir, que eu ia conseguir fugir de Alagoas para não sei onde. Talvez para o 

Pernambuco porque a região que eu dava aula era próxima de Pernambuco. 

E imediatamente fui presa pela polícia com os filhos. Pouco tempo depois eles 

prenderam o Aldo e o Gilberto e, finalmente, também toda a base camponesa da região.  

Então, acabamos todos nós presos. Mais ou menos umas 15 pessoas. Mulheres eram 

nós duas e as crianças. E o resto eram as lideranças camponesas e o Gilberto e o Aldo. 

Bem, imediatamente fomos todos separados e eu comecei a perceber que a polícia 

não tinha muito... Quem nos prendeu foi a Polícia Militar de Alagoas. Quando nós 
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chegamos a Maceió, nós ficamos no Dops. Ali era a Polícia Civil, e sempre com o André e 

a Priscila grudados em mim como se fossem dois braços. Muito pequenos, sempre juntos. E 

aí eles começaram a me levar de uma prisão para outra. E só muito depois, só depois que o 

André deu o depoimento aqui e a Priscila, e depois que eu dei. E esse é o terceiro 

depoimento que eu dou sempre posicionado pelo CRP. Eu dei um junto com as Comissões 

de Direitos Humanos, o segundo para a Fátima, que colheu o depoimento, e essa é a 

terceira vez que eu falo.  

Nós três fomos sequestrados e fomos sendo transportado de uma prisão para outra. 

Nós não ficamos muito tempo no mesmo lugar. Então, primeiro, ficamos no Dops, 

dormindo no quarto dos investigadores. Depois, eu fui comunicada que eu ia ter a honra de 

inaugurar uma delegacia. E eu disse, "Como assim?" "Porque nós temos uma delegacia 

novinha no Bairro do Pontal aqui em Alagoas e a Sra. vai inaugurar com os seus filhos". 

Então, eu fui à primeira moradora dessa delegacia que consistia de uma sala de recepção, 

uma cela com uma cama para nós três e uma grade enorme. Quando eles fecharam aquela 

grade enorme com aquela chave enorme, dava uma sensação assim de filme. Era tudo tão 

desproporcional em relação a... Nada nos era dito. Eu perguntava, "Não. A Senhora não 

precisa saber de nada. A gente não tem de passar informação nenhuma. A gente vai depois. 

Quando precisar, a gente fala alguma coisa".  

Ficamos nessa delegacia durante um mês. Era um calor abrasador em Maceió e os 

meus filhos ficaram muito doentes. Eles tiveram uma desidratação, eles tiveram 

furunculoses. A Priscila não conseguia comer e eu tinha que misturar água com leite em pó 

para pingar dentro da língua para que ela pudesse engolir. E eu fiquei ali um mês.  

Nessa delegacia tinha alguns carcereiros porque isso é uma coisa interessante que 

acontece. O carcereiro, às vezes, é a pessoa que conversa com o preso. E tinha um com 

carcereiro que não estava entendendo porque nós estávamos presos porque, na verdade, a 

Ditadura no Brasil ainda estava tomando o seu passo. 1968 era o segundo passo rumo à 

tragédia total que se instalou. Mas o próprio carcereiro, que era um carcereiro ali, um 

homem simples se ofereceu. Se eu não deixava os meus filhos irem almoçar na casa dele no 

domingo. E eu deixei. Eu falei, "Pode levar".  "A minha casa é aqui em frente".  

E ele trouxe de volta. E depois eu vi a loucura que foi de deixar que um carcereiro 

levasse. A Priscila pergunta para mim, "Mamãe, você deixou?" Eu falei, "Priscila, eu 
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deixei". "Mas baseado em quê?" Eu falei, "Eu não sei. Baseado naquele homem. Uma coisa 

que passou. Não sei. Deixei".  Voltou.  

Fiquei mais um mês, meus filhos quase ficaram muito mal. Nós não tivemos 

nenhum tipo de assistência médica. Ninguém veio perguntar se eu precisava de alguma 

coisa. E passado um mês, nós saímos da tutela da Polícia Militar para sermos então 

entregues à Marinha. Nós fomos para o local da Marinha em Maceió.  

Ficamos sabendo que era a Marinha porque chegou uma pessoa à paisana e disse, 

"Bom, agora a Senhora está sob a proteção da Marinha. Nós vamos tratar bem de vocês 

para a Sra. não sair por aí dizendo que a Marinha lhes tratou mal. Então, tomamos ciência 

do fato.  

Ali ficamos. Realmente, era um lugar... Era um quarto, tinha cama para todo 

mundo, porque até então sempre os meus filhos dormiam juntos comigo e a Rosa com a 

filha.  

Nós fomos então, ficamos nesse lugar da Marinha e é aí que aconteceu aquela 

história que o André contou aqui no depoimento dele. 

A Marinha, a gente tinha contato com os oficiais da Marinha baseada na Cidade de 

Maceió. Nós tínhamos contato com o oficial de plantão. Sempre, eu suponho, que nessas 

dependências, sempre tenha um oficial de plantão. E um desses, que já era a segunda vez 

que era oficial do dia – porque nós também ficamos neste local um mês – ele disse no final 

do almoço que queria falar comigo e com o meu filho.  

Eu falei, "O Senhor não quer falar primeiro comigo? Depois eu conto o que o 

Senhor quer para o meu filho". Ele falou, "Não. Eu prefiro falar com os dois". O André 

tinha três anos e ficou curioso. E ele chegou e disse o seguinte – quase três e meio nessa 

ocasião – "A Senhora sabe que a Senhora não tem futuro nenhum? Porque a Senhora está 

presa aqui e o seu marido está preso no presídio ali, a sua família não apareceu, a sua 

organização política não se manifestou, então, provavelmente, a Sra. não terá futuro 

nenhum. Então, nós queríamos pedir que a Senhora desse o seu filho para eu e a minha 

mulher criarmos, palavra a minha mulher não pode ter filhos. Eu contei para ela como o seu 

filho é e eu acho que a gente poderia criá-lo". 

Nesse dia, eu tive uma sensação assim como se tivesse aberto terra sob os meus pés 

e percebi como eu estava absolutamente indefesa. Ele estava me perguntando se eu podia 
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dar, mas de qualquer forma a sensação que eu tinha é que eu nunca mais ia ver o André e 

fui saindo de costas da frente do oficial. E ele falou, "Mamãe, mas o que aconteceu?" E eu 

falei, "Não. Vamos!" E a gente foi. E saímos e nós ficamos escondidos dentro da própria 

Marinha, em um quarto da Marinha, em um cantinho, como se fosse assim um lugar onde 

nós estávamos escondidos de nós mesmos, porque a Marinha estava sabendo onde nós 

estávamos.  

Nós passamos a querer sair desse lugar. E as crianças não entendiam, porque para 

eles ali era melhor do que a prisão com aquela grade no presídio e uma chave. Eles acharam 

então que já tinha se passado quase três meses, então, foi à vez de passar a bola para a 

Polícia Militar de Alagoas, onde tinha sido a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Marinha, e aí 

então é que fomos levados para um hospital da Polícia Militar. Na verdade, era uma 

policlínica que funcionava dentro do quartel, acho que do Quarto Exército, não sei qual é o 

Exército... Sétimo Exército em Alagoas e, dentro desse quartel, que era um quartel que 

tinha umas torres que nós entramos à noite e que levou o André a contar aqui que ele achou 

que estava entrando em um castelo. Porque ele viu de noite aquelas torres enormes e ele 

falou, "Nossa, estamos entrando em um castelo!" E, na verdade, nós fomos confinados na 

ala de doenças infectocontagiosas desse lugar, e isso nos foi dito também porque era um 

lugar quietinho que só tinha gente de vez em quando. Então, nós voltamos ali em um lugar 

que só tinha duas camas e ali nós permanecemos mais um mês e meio. Eu a Rosa, a filha 

dela, o André e a Priscila. 

Nesse lugar, nós ficávamos trancados o dia inteiro e, no final da tarde, era possível 

então nós tomarmos o famoso "banho de sol". Dentro da cadeia, eles acham que o sol 

pertence ao Estado. "Agora, vocês podem tomar banho de sol". E já esse banho de sol é no 

horário em que o sol já está se pondo, pelo menos para nós, porque é um momento em que 

as pessoas que transitam por lugar sendo, eu suponho, um equipamento militar, elas já 

terminaram o turno delas. Então, o banho de sol era sempre depois das quatro horas, quatro 

e meia. E o lugar que eles decidiram que nós podíamos tomar o banho de sol era – nós 

estávamos dentro de um lugar que era uma área clínica de um hospital dentro do 

equipamento da Polícia Militar – o melhor local seria no pátio de despejo desse hospital. 

Então, quando nós entramos ali, era um mar de pernas, de braços, parecia como se 

fosse uma cena de um filme porque só tinha lixo hospitalar. E era aquele lugar que a gente 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



34 
 

ia poder tomar o banho de sol. E tinha milhares de ratos que corriam entre essas bandagens, 

essas pernas. E foi então que eu disse para os meninos, "Bom, não dá para vocês ficarem no 

pátio. Então, nós vamos sentar aqui nesses degraus de escada. Quem sabe, a gente finge que 

é uma brincadeira. Então, vamos torcer pelos ratos? Faz de conta que eles estão fugindo de 

algum gato".  

E nessa época era época de Tom & Jerry que eles ainda viam. A gente ficava 

torcendo ali pelos ratos e as crianças ficavam se mexendo e era um jeito também de eles se 

mexerem um pouco, porque o quarto onde a gente ficava era um quarto pequeno, trancado 

à chave, sem iluminação, apenas um basculante.  

E esse lugar, nós ficamos um mês e meio. A Priscila fez três anos nessa ocasião, e 

nós fomos então levar um bolinho para ela apagar as velas visitando o Aldo que estava 

preso do lado.  

A Priscila apagou a vela de um bolo, o pai dela preso, e ela do lado de fora da grade, 

e ela comemorou os três anos dela de vida.  

Por que nós fomos soltos? Nós fomos soltos porque houve uma audiência na Sétima 

Região Militar lá em Recife, essa região pertencia a essa Região Militar – eu posso estar 

equivocada – mas houve uma audiência na Auditoria Militar. E fomos todos de Alagoas 

para Maceió em caminhões da Polícia do Exército sendo escoltados, todos nós 

sequestrados, porque ninguém foi preso ou teve qualquer tipo de formalização – como 

todos aqui foram presos – e durante a audiência lá em Recife, era uma auditoria militar, era 

uma casa muito antiga, com cortinas enormes que caíam do teto, e a nossa advogada que, 

então, nós ficamos conhecendo, falou o seguinte, "Manda esses meninos ficarem brincando 

aí dentro da auditoria e fazendo bastante bagunça". Então, a gente disse assim, "Pessoal, 

pode brincar, correr e gritar: pode fazer tudo. Pode fazer tudo". 

 E começaram a brincar de pegador dentro da auditoria. Escondiam atrás das 

cortinas, só faltavam subir na mesa do Juiz. O Juiz ainda não tinha chegado. E eles tanto 

fizeram e tanto gritaram e tanto pularam que, quando o Juiz entrou, devidamente togado, os 

demais fardados, ele perguntou, "Mas o que fazem mulheres e crianças nesse local?" Aí, a 

advogada falou, "As mulheres e as crianças estão presas, Excelência". Então, ele falou 

imediatamente que essas mulheres e essas crianças saiam deste local e que as advogadas 

providenciem um local imediatamente para elas ficarem.  
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Foi assim que a gente saiu. O processo depois que foi formatado, foi formatado 

depois. E para não deixar de viver emoções que, nesse momento, eu acho que foi a pior de 

todas, porque, enquanto eu estava presa, enquanto eu sabia que eu era uma pessoa que 

poderia... Qualquer tipo de conduta, nós poderíamos ser, qualquer coisa poderia acontecer 

conosco, quando eu me senti em liberdade, eu fiquei profundamente indefesa. Porque eu 

não sabia o que fazer e os meus filhos também não.  

Então, aquela coisa de "Pode ficar correndo dentro da auditoria", quando nós saímos 

da auditoria, como o Andre contou aqui, ele continuou a correr. Ele continuou a correr e 

nós não percebemos, ao sair da auditoria, que o André tinha sumido e desaparecido. Ele não 

estava com nenhum de nós.  

Isso era cinco horas da tarde em uma região que era ponto terminal de ônibus. E 

quando eu olho, era como se fosse assim um Parque Dom Pedro, aquelas pessoas tomando 

ônibus e o André desaparecido. Nesse momento é que eu digo para vocês de verdade, foi 

nesse momento que eu tive medo porque antes, nesse período todo, eu tinha uma coisa, 

como se fosse uma pedra dentro de mim que não me deixava ter medo. 

Eu não me lembro de ter adoecido, eu não me lembro de ter tido nada além de uma 

permanente situação de defender os meus filhos. Nesse momento eu fiquei indefesa. Nesse 

momento, eu acho que eu fiquei um pouco louca porque eu saí gritando pela rua, André, 

André". Botei todo mundo gritando. Daqui a pouco já tinham várias pessoas gritando. E eu 

fui encontrar o André no colo de uma senhora que já estava entrando em um desses ônibus. 

Então, eu peguei o André. E ele chorava. Ela disse para mim, "Que bom que a Sra. 

apareceu, porque ele chorava tanto e não conseguia dizer onde morava, nem como era o 

nome da mãe dele, que eu fui levar ele para casa. Eu achei que... não sei". Nesse dia, eu tive 

medo.  

Isto posto, nós, de uma certa forma, isso começou em 1968 e terminou em 1969. E 

nós voltamos para São Paulo e passamos a viver aqui clandestinamente. Continuando o 

trabalho de militância política e foi a partir daí que os nossos filhos vieram a saber que eles 

frequentaram as suas escolas com nomes frios, com identidades frias, que era uma forma 

que nós pais achávamos que os estavam defendendo. Porque eles não usavam os nomes 

deles. Foi isso que você falou, Carol, porque os pais não contam a verdadeira identidade 

para os filhos para protegê-los porque eles são militantes procurados.  
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Então, o André e a Priscila frequentaram escolas. Nós moramos em bairros 

diferentes aqui em São Paulo porque a cada momento em que caiam os nossos 

companheiros que conhecessem a nossa casa, nós tínhamos que nos mudar. 

Então, aos poucos eu fui aprendendo a ter muito pouca coisa. Eu não tinha nada que 

eu não pudesse deixar de ter no dia seguinte. A nossa casa era muito simples. Não tinha 

nenhum eletrodoméstico e qualquer coisa que tivesse que deixar para trás não era muito 

importante.  

Então, nós vivemos durante esse período. Eles frequentaram as escolas no curso 

primário, o curso secundário chamando André Guimarães Silva e Priscila Guimarães Silva. 

Tiraram fotos com esse nome, receberam diploma com esse nome e nós continuamos a 

viver aqui em São Paulo. Morei em vários bairros aqui de São Paulo. Morei em Itaquera, 

Morro Grande, Cruz das Almas. A qualquer momento que caía militante político, você 

muda para o lado oposto. Aí, você pergunta,"Como você vai para esse lado oposto?" você 

vai para o lado oposto, chega lá e pergunta assim, "Tem uma casa para alugar?" E aí você 

começa procurando e entra na casa. Você não quer saber. "Quanto que é?" "Tanto". Em 

geral a gente tinha o dinheiro para esse aluguel em um lugar que a gente conhecesse. Nós 

moramos em lugares muito precários. Lugares que – aqui em São Paulo. Não mais em 

Alagoas – que também não tinha água encanada. Nós realmente vivemos a situação que 

vivia a população da região aqui de São Paulo. 

No ano de 1976, durante esse tempo todo, nós continuamos como militante política 

da Ação Popular. Nesse período, foi o momento em que a Ação Popular passou a integrar o 

PCdoB. Pelas funções que eu exercia dentro da organização, eu deveria ser uma das últimas 

pessoas a participar desse processo, o que, na verdade, não ocorreu porque o Aldo foi preso 

como dirigente do Comitê Central do PCdoB na chacina da Lapa que é conhecida, mais 

conhecida. 

Foi nesse dia que então os meus filhos ficaram sabendo que eles chamavam... Que 

eles tinham outros nomes. O que eu imaginei que para eles, eles fossem ficar muito 

contentes, eles ficaram muito surpresos porque eles tinham 10 e 11 anos de idade. E 

somente nessa idade é que eles ficaram sabendo que eles tinham outros sobrenomes. Eles 

tinham outros primos, outros tios, que a situação da família deles de origem era outra 

absoluta, o que levou a minha filha aqui, quando fez o depoimento, a escrever um texto que 
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ela chamou Os Paradoxos da Liberdade. Porque, enquanto ela usou o nome frio dela, ela 

pode conviver conosco. E para ela usar o nome verdadeiro dela só pode ocorrer quando o 

pai foi preso e quando eu estava insurgida. Ela achou também que eu tinha sido presa ou 

morta.  

Essas coisas a gente não sabe o que os nossos filhos sentem. Como você contou, 

Carol. Nunca deve ter passado pela cabeça de sua mãe que um nome frio fosse um 

complicador da própria construção da sua apropriação, da sua identidade, da sua vida, de 

quem você é, de quem é mesmo o seu pai, quem é mesmo a sua mãe. E esse efeito. 

Agora eu quero fazer literalmente – chega aquela hora, a gente pode ter falado 10 

vezes – um agradecimento aos colegas do Conselho de Psicologia, porque eles compraram 

essa proposta de contar, de se alinhar ao lado daqueles que contam a verdade de nosso país. 

E fizeram a coisa acontecer. Eu me empenhei muito por isso. E quando eu vejo hoje a 

Orlene e a Fátima poder entregar esse dossiê à Comissão da Verdade aqui da Assembleia 

Legislativa, é que eu percebi que a possibilidade que a Psicologia abriu de nós podermos 

criar abertura para os depoimentos, abertura para os testemunhos, assumido pela categoria 

dos psicólogos no Brasil inteiro – são duzentos e doze mil – que estão aqui 30 depoimentos, 

no total, não vão passar de 40. Mas é alguém que conseguiu fazer com que os profissionais, 

todos nós que estamos aqui que somos psicólogos, que somos psicanalistas – aqui está 

inclusive a Laurinda, que é Diretora do Sedes Sapientiae; está a Vera Machado, que é 

Diretora do SES; está a companheira Cristina, que é coordenadora da Clínica do 

Testemunho do Sedes Sapientiae.  

Os psicólogos e os psicanalistas, aqueles que têm os seus CRPs têm aqui esse canal 

aberto aqui para contar esses fatos. E a Psicologia me deu essa possibilidade de contar a 

minha história – uma vez de caráter particular – contar uma segunda vez por escrito e isso é 

que fez com que os meus filhos pudessem ter vindo aqui. Porque quando eu contei a minha 

história, eles também não sabiam dessa história. Eu falei, "André e Priscila, vou mandar um 

texto para vocês para vocês lerem". E foi a partir desse momento foi que eles disseram, 

"Mas então, temos coisas para contar".  

E foi nesse momento que eu procurei a Amelinha, a Crimeia e disse, "Quem sabe as 

crianças podem contar?" E a Amelinha disse, "Mas nós estamos pensando nisso aqui". Foi 

uma confluência de gestos maternos de fazer que os filhos pudessem contar suas histórias. 
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E os meus filhos só puderam contar a história deles porque primeiro eu contei para eles. E 

quando eles vieram aqui, eles me perguntaram, "Será que a gente leva os nossos filhos?" E 

eu disse, "Claro". 

A Priscila trouxe a Carolina, que tem 12 anos e o Tiago, que tem 20, ou 19, assim 

direi. Mas eles assistiram ao depoimento dos pais. 

Esse processo que começou quando? Não tem mais do que dois anos. Ele vem como 

uma avalanche. É que agora os filhos contam a história. Eu estava aqui com o Aldo 

Arantes, que foi meu marido durante 30 anos. Hoje em dia, nós somos divorciados, e ele 

chorou o tempo todo no depoimento dos filhos, porque muitas daquelas coisas, ele também 

não sabia.  

A partir daquele momento, nós saímos todos daqui, naquele dia do testemunho, e 

começamos a falar sobre nós. Gente, o meu filho está com 48 anos, a minha filha com 47, 

eu estou com 72 e foi a primeira vez que a gente conseguiu, como uma família, conversar 

entre nós.  

É um privilégio. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá um microfone aqui.   

 

 

O SR. DALMO – Muito atento ao depoimento dos colegas e, por último, esse 

depoimento da Dodora, que mexeu assim com as emoções mais fundas... Eu a conheço 

desde o início da campanha da anistia, mas muitas coisas suas, só fiquei sabendo agora. E 

conheço você e milito com o Aldo há quarenta e tantos anos.  

É sempre importante a gente ter essa percepção de que a memória nem sempre tem 

um caráter museólogo. A memória é viva, e qualquer um de nós aqui não tem dificuldade 

de lembrar-se de determinados eventos que nos sensibilizaram. A Dodora falou, "Eu fui 

presa pela primeira vez no dia 13 de dezembro de 1968" e eu imediatamente onde eu estava 

no dia 13 de dezembro de 1968. Não foi a minha prisão, mas foi um momento de grande 

apreensão porque foi exatamente nesse dia, na hora que estava sendo lido o Ato 

Institucional número Cinco (AI5), eu estava na casa da Alda Marco Antônio, que foi a ex-
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prefeita da cidade na Gestão do Kassab. Ela era estudante de Engenharia de Uberaba. Eu 

estava na casa dela. Eu tinha feito o Triângulo Mineiro recolhendo votos para o Trigésimo 

Congresso da UNE, que mantinha, naquele momento, setecentos e tantos estudantes presos, 

mas que, apesar de todas as prisões realizadas, ele continuava acontecendo na 

clandestinidade, com toda a fidedignidade de um pleito correto em que nós fomos buscar 

votos de eleitor por eleitor até conseguirmos eleger como Presidente da Une o Jamaque. 

Hoje, dia 21 de junho de 2013, eu queria que fosse para nós uma lembrança difusa 

daqui alguns anos. "Um dia eu passei lá na Assembleia e participei de uma sessão da 

Comissão da Verdade". Mas razões existem para que a gente possa tornar o dia de hoje um 

dia de triste memória. Eu me reporto às memórias mais antigas, mas também temos as 

memórias imediatas. 

Eu trago para cá duas memórias imediatas que são da mesma natureza, mas que são 

distintas entre si.  Sábado, eu participei de uma cerimônia onde se comemorava o 

quadragésimo quinto ano da queda de Ibiúna, lá em Ibiúna. E hoje, eu estava com a 

juventude de hoje na Avenida Paulista participando do que seria a comemoração pela 

vitória obtida junto... pelo Movimento do Passe Livre.  

E nós, com toda a delicadeza e diplomacia que o momento exigia, nos perfilamos 

enquanto militantes de esquerda dentro do que supostamente pudesse ser uma onda 

vermelha, ou quiçá, um sopro cor de rosa. Alguma coisa que colorisse a avenida. Gente, eu 

que comecei passeata aos 14 anos de idade – hoje estou com 68 – nunca passei por uma 

situação comparada àquela que eu vivi ontem, com hostilidade pelo fato de ser comunista.  

Tentei levantar a bandeira do meu partido, o Partido Comunista do Brasil e fui 

intimidado. Peguei uma bandeira do MST, fui vaiado. Pus uma fitinha vermelha na minha 

cabeça. Era eu em meio a milhares de pessoas. Como a Dodora falou, parecia um filme. 

Parecia um filme. Existiam os ninjas que diziam assim, "Vai para Cuba! Vai para Cuba!”.  

Naquele momento, eu senti medo. Acho que o nosso país está vivendo um momento 

extremamente indelicado. Não fiz nenhuma provocação. A única palavra de ordem que eu 

repetia, previamente combinada era, "Democracia, democracia", cantava o Hino Nacional, 

e pus a mão no peito quando ouvi o hino da internacional comunista.  

Mas a disposição daqueles que, no passado, ocupavam às vezes os comandos de 

caça aos comunistas, pareciam cenas tiradas de um filme, vestidos de ninja e sentando o 
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braço em tudo aquilo que pudesse ter um componente ideológico de Esquerda. 

Essa foi uma manifestação considerada ordeira pela imprensa. Lá em Brasília 

tentaram invadir o Itamarati. No Rio de Janeiro estão tentando produzir não um, mas 

dezenas de mortos. E a Direita não tem pruridos em dizer, "O caos está instalado. Só 

chamando as Forças Armadas". Nós que ainda somos aqui uns colecionadores de emoções 

e de sensações de tudo que representou a Ditadura nesse país, não podemos fazer de conta 

de que essas coisas não estão acontecendo. Nós estamos ameaçados sim. A democracia no 

Brasil está ameaçada sim.  

Eu peço através da presença do digníssimo Deputado Adriano Diogo que faça valer 

junto aos seus correligionários do PT uma súplica para que os políticos retomem a palavra, 

não se intimidem diante da Direita e interprete o verdadeiro sentimento do povo. 

Sentimento esse que não é verdadeiro, porque que estava lá fazendo baderna ou pedindo 

apartidarismo na avenida, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, tem curso em 

universidade em 76%, e o nível de vida deles é de dezenas de salários mínimos por mês. 

Não é pobre não. Aquilo é uma Direita perigosa, organizada e audaciosa.  

Desculpem, a minha inflamação, mas eu acho que nós temos que sair daqui com um 

compromisso firmado em crermos que nós desfrutamos hoje de uma liberdade nesse país. 

Mas que ela permaneça, nós temos que estar unidos e atentos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos que terminar essa 

sessão rigorosamente às cinco horas.  Tem duas pessoas para falar?  

 

 

A SRA. – Acho que é só uma.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, a Professora Cristina 

vai dar uma palavra aqui. Então, você para a mesa, por favor? Você queria falar? Eu te dou 

a palavra. 
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A SRA. PATRÍCIA AUGUSTO NOLASCO – Meu nome é Patrícia Augusto 

Nolasco, sou psicóloga aqui de São Paulo. Como a Carolina, também sou filha de 

militantes que sofreram com a Ditadura e foram presos. E na verdade eu queria agradecer 

ao CRP e parabenizando pelo trabalho que vocês realizaram porque deram oportunidades 

não só a mim, mas também a outras pessoas a trazerem seu sofrimento. Desculpem, estou 

bastante emocionada porque eu, como eu disse no meu depoimento, eu fiz muitos anos de 

análise por conta de todo o meu sofrimento na infância. E em nenhum momento durante 

essa análise que eu tive de fazer, eu tive a possibilidade de chorar. E hoje, Carolina, foi a 

primeira vez que eu consegui fazer isso porque eu me vi na sua fala. Eu consegui me 

identificar com o que você estava dizendo. Isso para mim foi muito importante porque eu 

fui relembrando coisas muito parecidas com o que eu vivi na minha infância.  

Então, eu queria agradecer mesmo ao CRP por essa oportunidade. Esse momento 

foi muito importante. E mais do que isso, foi muito importante porque eu consegui 

encontrar aqui hoje uma pessoa que eu não via desde a minha infância que foi a Amelinha. 

Hoje eu consegui reencontrar e ela até relembrou que foi muito importante na minha vida 

porque eu tenho diversas histórias com os filhos dela e com o Joca, que é o sobrinho, que a 

gente conviveu muito e, por conta até mesmo da Ditadura, e por todo esse momento que a 

gente viveu historicamente, a gente foi se distanciando por conta dessas mudanças todas de 

casas que os meus pais também tiveram que viver e eu junto com eles, e separada, muitas 

vezes, deles, porque eu também tive que viver com meus avós, Carolina, uma parte da 

minha vida na minha infância, os meus pais foram presos e, por isso, eu fui separada.  Mais 

do que isso, eu fui simplesmente... Extirparam da minha vida, eu tive que me esconder 

como sujeito nos armários (ininteligível), inclusive nos armários, porque simplesmente era 

procurada para ser forma de chantagem aos meus pais que estavam presos.  

Eu também queria agradecer aos CRP por esse momento de poder encontrar e, 

quem sabe, resgatar uma infância que eu não lembro. Por diversas situações emocionais – 

nós como psicólogos, entendemos isso – eu não me lembro da minha infância até os cinco 

anos de idade. Então, quem sabe com isso eu consiga resgatar essa memória que é muito 

importante para a construção nossa como sujeito.  

Então, é isso. Acho que é agradecer os profissionais. E eu queria remeter a sua fala e 
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dizer que esse momento que a gente vive no Brasil é muito importante e muito perigoso 

porque a gente vive um momento muito parecido com o que a Alemanha viveu. 

Hitler assumiu o poder dessa forma. O fascismo que existe por trás de alguns 

movimentos tem que ser cuidado. A gente não sabe o que pode vir por aí. Sim, não tiro 

estes méritos. As manifestações populares foram extremamente importantes. Mas a gente 

tem que tomar cuidado com o que tem por trás disso.  E remetendo, relembrando 

novamente. Hitler assumiu o poder foi desta forma. Basta ler o que estão nos nossos livros 

mesmo para a gente entender esse momento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, companheira.  

Taís, vai dar tempo sim. Se prepara. Você vai preparar depois que a Professora falar.  

 

 

A SRA. MARIA CRISTINA OCARIS – Primeiro eu queria parabenizar o CRP 

por essa audiência pública que muito orgulha a nossa categoria e, obviamente, tudo isso 

estipulado pelo Deputado Adriano Diogo e o companheiro Ivan Seixas.  

Eu sou Maria Cristina Ocaris, Professora do curso de Psicanálise do Instituto Sedes 

Sapientiae, argentina, naturalizada brasileira. Moro no Brasil em São Paulo desde 1978 e 

desde 29 de dezembro assumi a coordenação de um projeto da Comissão de Anistia do 

Ministério de Justiça, que me convocou para um projeto chamado Clínica do Testemunho.  

Eu coordeno o projeto Clínica do Testemunho, Instituto Sedes Sapientiae e tem 

outro grupo chamado Projeto Terapêuticos em São Paulo, tenho um grupo no Rio de 

Janeiro, tenho um grupo em Porto Alegre, tenho um grupo em Pernambuco. E agora, 

novidade, estive em Brasília em uma reunião na Comissão de Anistia sexta passada, e a 

gente vai abrir Clínicas do Testemunho nos Estados da Paraíba. O Sedes vai se ocupar em 

Pará, Projeto Terapêuticos em Minas Gerais, Espírito Santo, Florianópolis. Então, a gente 

quer ir disseminando esse projeto que em que consiste? 

Consiste em termos formais em um projeto de reparação psicológica destinado aos 

afetados pela violência do Estado durante a Ditadura. Mas a gente tem que ir... hoje 

escutando os depoimentos, ficou muito mais claro que o que a gente oferece são espaços de 
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reparação psicológica de elaboração que, a princípio, são confundidos, às vezes, com 

grupos terapêuticos. Mas podem ser grupos terapêuticos, podem ser grupos de discussão, 

podem ser terapias individuais, caso as pessoas precisem. Mas só que vocês têm que nos 

ajudar a difundir porque a gente está entrando no corpo social e muitas pessoas ainda não 

sabem da existência desse projeto. E o CRP é fundamental para nós.  

As inscrições estão abertas. É um projeto piloto de dois anos que tem capacidade, 

pela previsão, pelo projeto que fizemos, de atender 704 pessoas. Parecia, a nível nacional, 

nível de só 4% que passavam pelo concurso. Mas perecia que era muito pouco. A pessoa 

tem muita resistência, tem muito medo, tem muito pouca comodidade para falar. Então, a 

gente tem que ir construindo e cada parte de cada um dos que estão aqui presentes, no boca 

a boca, é muito importante. 

Na atualidade, a gente conseguiu montar um grupo de um espaço para falar na linha 

do que se falou aqui. Mas que justamente, como a última companheira falou, para que se 

possa sentir emoções, se possa reconstruir uma história, se possa colocar em palavras 

buracos que todos os cidadãos brasileiros têm padecido nos últimos 40 anos. 

O projeto está aberto. Encaminhar para o Sedes, para a Clínica Psicológica do 

Sedes, para os projetos terapêuticos também. Depois eu vou dar mais informações para as 

colegas do CRP para fazer essa divulgação.  

Muito obrigada! 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, tem mais alguma coisa 

aqui para encerrar. Eu só quero pedir licença para você. Professora, pode falar. Só queria 

combinar de trás para frente para a gente poder encerrar organizadamente. Faltam quatro 

minutos para as cinco horas. Fique tranquila.  Vai falar todo mundo. É que não dá porque 

daí não dá para ver.  

Por favor, se a Senhora puder vir. Mas espere um pouco. Deixe-me organizar. Pode 

vir, Professora, pode vir.  

O que eu quero dizer é o seguinte. Eu fiz Geologia. Estudei no mesmo espaço que a 

Iara Iavelberg. A família dela produziu um documentário que tem uns problemas de versão 

de fonte, problemas lá de coisa da Bahia, de queda da Bahia, mas eu estou pedindo licença. 
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Ela é psicóloga. Eu acho que seria justo se a gente pudesse projetar esse pequeno, 

essa pequena homenagem à Iara Iavelberg. Eu peço licença então. Temos três pessoas 

inscritas. As pessoas podem falar o que quiser, no tempo que quiser. Eu só quero pedir 

licença para no fim.  

(ininteligível) é que da Aurora nós não temos nenhum registro de imagem. Então, 

com a palavra, quem vai falar agora?  

 

 

A SRA. NEUZA OLIVER FRANQUI – Meu nome é Neuza Oliver Franqui. Eu 

fiz o depoimento também. E me preparei para falar da emoção desse depoimento, mas, de 

verdade, eu prefiro falar da situação atual. Estou pensando exatamente como o 

companheiro ali. Estou assustada. Não vim para cá alegre como pensei que viria porque eu 

estava pensando que era um momento de liberdade, um momento de poder falar da nossa 

história passada. Mas eu vejo que a nossa história atual está muito arriscada. E eu estou 

muito preocupada, nem dormi essa noite, vendo a situação de ontem.  

Eu vendo os depoimentos aqui hoje, eu percebi também o quanto foi complicado 

não poder falar. Não poder contar essa história para os jovens que estão na rua hoje, eu 

diria que a maioria enganados, porque eu a meu ver, há uma semana, estou vendo que a 

Direita Fascista mesmo sequestrou o movimento. E acredito que... Tomara que eu esteja 

bem enganada. Tomara que eu esteja enganada mesmo. Eu quero que vocês se lembrem de 

mim como uma pessoa que se enganou. Mas para mim o Golpe já está instalado. Falta 

apenas oficializar.  

Isso que está acontecendo, gente, é um absurdo. É um absurdo. O que querem é uma 

anarquia mesmo para destituir o Governo que está aí. E eu acho que isso vem acontecendo 

e tudo o que querem é provar que o Governo está desestabilizado e só está faltando 

concretizar e oficializar isso.  

Isso está me assustando muito. Eu tenho filhos e eu acho um absurdo o que está 

acontecendo e a sociedade, todos os jovens desinformados. As redes sociais, eu tenho 

colocado todo esse meu medo, esse meu cuidado, pedindo cuidado, avisando que a Direta 

está por trás de tudo isso. Não é possível. Se tirarem as máscaras do pessoal, nós vamos ver 

muita gente filho de gente que a gente conhece. Só isso. 
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Muito obrigado, e eu pediria para vocês tentarem me ajudar a esclarecer o que está 

acontecendo também.  

Muito obrigada! 

 

 

A SRA. MARIA LAURINDA RIBEIRO DE SOUZA – Eu queria falar do outro 

lado da história.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome, por favor.  

 

 

A SRA. MARIA LAURINDA RIBEIRO DE SOUZA – Meu nome é Maria 

Laurinda Ribeiro de Souza, eu faço parte da direção do Instituto Sedes Sapientiae. Eu entrei 

no Sedes em 1970, fiz parte do Centro Acadêmico, o Sedes foi invadido em 1971. Eu fazia 

parte do Centro quando ele foi invadido – isso é uma outra história. Não é disso que eu 

quero falar. Mas eu quero falar que eu estava viajando quando começou esse movimento. 

Cheguei em casa na semana passada e a primeira notícia do meu filho de 24 anos foi, "Mãe, 

você sabe o que está acontecendo?" E a felicidade dele de poder estar na rua, de poder 

ocupar um espaço coletivo.  

Eu dou aula no Sedes. Ontem, a gente teve uma reunião com todos os jovens do 

Primeiro Ano do Curso de Psicanálise. Eles vieram da passeata. Eles sabem que há grupos 

que estão fazendo coisas que não fazem parte da maioria desse grupo de jovens, mas eu 

acho que a gente não pode ser maniqueísta nesse momento porque a gente tem que 

resgatar... Porque foi isso que todos os jovens do Primeiro Ano do Curso de Psicanálise 

levantaram ontem que foi a possibilidade de poder fazer outro movimento, que rompesse 

com a apatia, com o silenciamento, com o enclausuramento dentro dos espaços privados. 

Então, eu queria também que a gente olhasse para esse lado. 

 

 

 A SRA. MARIA CRISTINA OCARIS – Só um minuto, Adriano. Essa é a postura 
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da Laurinda. Eu estava na mesma reunião que ela. A democracia implica que a gente tem 

diferenças. E o relato que o companheiro Dalmo fez foi feito por um aluno de Psicanálise 

do curso de Psicanálise do primeiro ano que é do Movimento dos Sem Terra, que teve 

medo porque estava na manifestação de ontem na Paulista com a camisa do MST. Não 

sabia como tirar o vermelho do corpo dele.  

Então, eu acho, eu não sou grande construtora de entendimento deste processo 

político. Não sei, não acho que foi promovido pela Direta, mas só que a gente tem que 

tomar muito cuidado. E os efeitos desta mobilização popular que tem muitas coisas que me 

fazem ficar com o pé atrás. 

A única manifestação popular onde se vaiou a Dilma foi no M'boi Mirim. O resto 

foram todas pessoas que... É só ler a Folha de hoje que eu li. Ler a bárbara arrogância que é 

deplorável, nefasta e pensar que a gente tem que estar muito atenta. Não para dizer que isto 

é uma alegria de estar nas ruas, à juventude. Mas o que vai acontecer daqui para frente, 

temos que participar. E o CRP, acho que tem que estar na frente das lutas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nassif. A Professora, 

obrigado, Cristina.  

Fátima Nassif.  

 

 

A SRA. FÁTIMA NASSIF – Eu pedi a palavra porque chegou aqui uma 

solicitação de que a gente fale rapidamente. Eu vou ser bem rápida, e depois eu vou pedir 

para a Orlene completar o que foi para nós ouvir esses testemunhos.  

Queria mencionar também, apresentar a Karen Doto e Mirna, que também 

participaram desse processo ouvindo. E queria dizer rapidinho.  

Nós fizemos oficina com a Vera Vital Brasil. Foi uma pergunta que veio como ela 

afetou o nosso trabalho. Ela afetou na medida em que ela nos convenceu, com muita 

veemência, da importância de tirar do privado essa vivência e trazer para o público, da 

importância.  

Sabíamos da importância para a memória social, mas ela nos convenceu da 
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importância para a pessoa. E quando a gente ouve aqui as pessoas dizerem o quanto foi 

importante para elas compartilhar, isso fica comprovado. Fica bastante comprovado.  

Eu acho que ouvir os testemunhos foi uma experiência muito forte, bastante forte. A 

confiança depositada em nós foi uma coisa de nos trazer a responsabilidade de ocupar esse 

espaço institucional que ocupamos por militância que não é profissionalizada e que 

ocupamos por militância.  

Então, eu acho que foi um trabalho que acabou sim valendo a pena estar no CRP. É 

um orgulho poder participar. Da minha parte, eu me sinto emocionada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente vai passar o vídeo da 

Iara, o vídeo da família, só o trailer de três minutos e pouco. 

Só queria dizer o seguinte. Outro dia, o Carlos Heitor Cony escreveu um artigo que 

ele achava estava em marcha e que o motivo do Golpe era principalmente a instalação da 

Comissão Nacional da Verdade. Ele escreveu na Folha. Uma pessoa como Cony.  

Eu espero que agora que eles estavam para comemorar 50 anos do Golpe, a 

Comissão da Verdade não tenha os seus trabalhos interrompidos porque nós não temos 

mais idade para correr.  

Vamos lá. Vamos passar.  

 

 

*      *      * 

É FEITA APRESENTAÇÃO DO VÍDEO.  

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/08/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sexagésima quinta audiência 

pública. 21 de agosto de 2013, auditório Teotônio Vilela, está instalada a 65ª audiência 

pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 21 de 

agosto de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, para oitiva de 

depoimentos dos casos, Hélcio Pereira Fortes e Frederico Eduardo Mayr. Esclarecemos que 

a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao 

público.  

Queria dizer que além dos personagens que nós vamos retratar, que nós vamos 

recuperar a história, o Hélcio Pereira Fortes e o Frederico Eduardo Mayr, nós temos como 

depoente a Darci Toshiro Miyaki.  

A Darci tem uma enorme biografia, uma enorme trajetória. Então, além de ser 

testemunha desses dois casos, ela tem uma enorme história de vida que vai se entrelaçar 

com tudo que a gente fará aqui hoje. Eu queria agradecer a sua presença, a sua disposição 

de vir depor, eu sei que será um depoimento muito doloroso, muito difícil, mas eu queria 

sinceramente agradecer esse esforço que você está fazendo hoje para vir depor aqui na 

Comissão.  

Antes de você começar a falar com toda a liberdade, eu queria pedir para a Thaís 

Barreto e a Vivian Mendes fazerem a leitura do memorial do Hélcio Pereira Fortes e do 

Frederico Eduardo Mayr.  

Com a palavra Vivian Mendes. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Thaís Barreto. Lerei um breve resumo da biografia 

do Hélcio Pereira Fortes, morto em 28 de janeiro de 1972. Nasceu em 24 de janeiro de 

1948, em Ouro Preto, Minas Gerais, filho de José Ovídio Fortes e Alice Pereira Fortes.  

Era dirigente da Ação Libertadora Nacional, ALN.  

Hélcio Pereira Fortes foi dirigente, gostava de literatura, cinema e teatro.  
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Participava intensamente das atividades culturais de sua cidade, escreveu em 

jornais, promoveu jograis, criou e difundiu peças teatrais. Era colaborador assíduo do 

“Jornal de Ouro Preto” e da voz do grêmio literário “Tristão de Ataíde”, criado em 1938.  

Atuou na União Colegial Ouro Pretense e na Escola Técnica Federal, ingressou na 

escola de metalurgia, mas não chegou a concluir o curso.  

Em 1963, passou a militar no PCB.  

Logo após o golpe de abril de 1964, passou a viver na clandestinidade, inicialmente 

em Belo Horizonte e em Contagem, Minas Gerais, onde integrou o Comitê Municipal do 

Partido Comunista Brasileiro.  

Tornou-se um dos dirigentes da corrente Minas Gerais e atuou junto a metalúrgicos, 

assessorando as Comissões de Fábrica, da Belgo Mineira, da Mannesman, da Mafersa e da 

RCA.  

Desempenhou papel importante nas greves dos metalúrgicos de 1968. Em abril de 

1969, chegou a ser ferido em um confronto com policiais, mas conseguiu escapar, a partir 

desse episódio em que foram presos alguns militantes da corrente, passou a viver no Rio de 

Janeiro, já como militante da ALN.  

Hélcio, mesmo na clandestinidade, não deixou de se comunicar com a família, 

escrevia cartas, em que expressava a sua saudade e as razões que o levaram a optar pela luta 

armada.  

A última vez que se comunicou com a família foi por meio de um telegrama no 

natal de 1971.  

Preso em 22 de janeiro de 1972, no Rio de Janeiro, e transferido para o DOI-Codi 

de São Paulo foi morto sob torturas no dia 28.  

A versão oficial distribuída à imprensa, que consta da requisição do exame do IML 

de São Paulo, informava que “...após travar violento tiroteio com os agentes dos órgãos de 

segurança, foi ferido e em consequência veio a falecer”.  

O jornal “O Estado de Minas”, de 1º de fevereiro de 1972, descreveu a versão 

policial sobre sua morte. “Hélcio Pereira Fortes morreu sexta feira, em São Paulo, na 

avenida dos Bandeirantes ao tentar fugir, aproveitando-se do tiroteio entre agentes de 

segurança e outro terrorista, com o qual Hélcio tinha um encontro marcado. No sábado 

anterior, no dia 23 de janeiro, Hélcio Pereira Fortes conseguiu escapar da perseguição 
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policial na Guanabara, quando tentou manter contato com uma terrorista na Tijuca, fugindo 

para São Paulo foi preso no dia 26, na estação rodoviária, por agentes de segurança da 

Guanabara e de São Paulo, que acompanhavam seus passos desde o Rio de Janeiro. Os 

legistas Isaac Abramovitc e Lenilso Tabosa Pessoa definiram como causa da morte anemia 

aguda traumática”.  

Nos arquivos do DOPS de São Paulo, foram localizados depoimentos prestados por 

Hélcio, comprovando sua prisão. No documento elaborado pelo Comitê de Solidariedade 

aos presos políticos do Brasil, em fevereiro de 1973, com título “Aos bispos do Brasil 

encontramos”, preso não se sabe se no Rio ou em São Paulo, entre 22 e 26 de janeiro de 

1972. Hélcio esteve enclausurado no DOI em São Paulo, sendo que inúmeros presos 

políticos atestavam sua presença naquele destacamento. Submetido a dolorosas torturas 

pelas equipes policiais, Hélcio veio a sucumbir no dia 28 de janeiro.  

No dia 1º de fevereiro, os órgãos de repressão, através dos jornais publicaram uma 

nota oficial, onde informavam que Hélcio havia sido morto em tiroteio em uma tentativa de 

fuga. Era por demais óbvio que ele não podia sequer caminhar, em decorrência das torturas. 

Seu corpo foi visto ao ser retirado do DOI. Em documento encontrado no antigo DOPS do 

Paraná, lê-se “encaminhamento 087/72/CO/DR-PR. Origem CE/ADF. Morto em São 

Paulo, ao tentar fugir da prisão, conforme recorte do “Globo”, em “Folha de São Paulo”, de 

4 de janeiro de 1972, consta que o fichado foi reconhecido pelos órgãos de segurança”.  

Comparando os relatórios dos Ministérios Militares encaminhados ao Ministro da 

Justiça, em 1993, constatam-se contradições entre as versões sobre sua fuga. No relatório 

da Aeronáutica lê-se “Faleceu no dia 28 de janeiro de 1972, ao dar entrada no Hospital das 

Clínicas em São Paulo, após travar tiroteio com agentes de segurança que o perseguiam”. 

No relatório da Marinha assim está registrado “Morto no dia 28 de janeiro de 1972, em 

tiroteio com agentes de segurança ao tentar fugir em um fusca após estabelecer contato com 

o companheiro”.  

A família tomou conhecimento de sua morte no mesmo dia, pela televisão, e 

imediatamente se dirigiu para São Paulo, mas o corpo já havia sido enterrado no cemitério 

Dom Bosco, de Perus, em São Paulo.  

Em 1975, seus restos mortais foram trasladados para Ouro Preto, Minas Gerais, 

onde foi enterrado na igreja São José.  
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Na requisição de necropsia, encontrada no IML de São Paulo, tem a marca “T” em 

vermelho de terrorista, conforme tratamento dispensado aos perseguidos políticos.  

O legista Antenor Chicarino analisou o laudo a pedido da Comissão de Familiares 

dos Mortos e Desaparecidos Políticos, para instruir os processos éticos contra os médicos 

legistas que assinaram laudos falsos no Cremesp. Suas observações ressaltaram que o laudo 

não descreve as características das lesões por projeteis, não faz referência à distância, 

apenas as definindo como “entrada” e “saída”, e antecipa no exame externo as trajetórias 

dos projeteis, não fazendo no exame interno. As lesões descritas não foram imediatamente 

mortais e os projeteis não foram retirados e encaminhados para inquérito, mesmo estando 

localizados em tecidos de fácil acesso.  

O médico legista Dolmevil, acrescentou também a instrução dos processos éticos no 

Cremesp, que “o projétil descreveu trajetória da esquerda para a direita, de cima para baixo, 

ligeiramente de frente para trás, indicando que foi disparado a média ou curta distância, ato 

típico de execução”.  

O relator do caso na Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, 

Nilmário Miranda, afirmou que a prisão e morte de Hélcio Pereira Fortes ficaram 

demonstradas por vários depoimentos e documentos, entre eles o encaminhamento 087/72, 

do documento do Paraná, encontrado no arquivo do antigo DOPS, onde se lê que: “Para 

conhecimento desse órgão, esse centro encaminha cópia de expediente de referência, 

versando sobre depoimento de Hélcio Pereira Fortes, morto em São Paulo ao tentar fugir da 

prisão”.  

Nilmário Miranda citou também o depoimento de Darci Miyaki, presa por agentes 

do DOI-Codi do Rio, no Rio, em 25 de janeiro de 1972. Darci perdeu a noção do tempo, 

pois foi submetida a intensas torturas, mas calcula que no dia 27 recebeu roupas e 

encapuzada soube que seria removida. Em um corredor, pela costura esgarçada do capuz, 

viu Hélcio encostado na parede, foram transportados na mesma viatura. Hélcio no 

chiqueirinho e ela entre o motorista e um agente, e conduzidos ao DOI-Codi de São Paulo. 

Ali foi colocada em uma cela isolada, no 2º andar, onde ficou por vários dias sendo 

torturada e ouvindo os gritos de Hélcio durante a tortura.  

Sem saber precisar o dia, mas após nova sessão de tortura, não mais foi conduzida a 

cela onde estava, mas a outra, com porta de ferro, sem luz e sem ventilação, e antes de ser 
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colocada nessa solitária, ouviu do carcereiro que desse local havia saído um “presunto 

fresquinho”. Darci convenceu-se de que o corpo retirado da solitária era de Hélcio Pereira 

Fortes, porque a partir de então não mais ouviu seus gritos.  

O relator destacou que a versão oficial ora se referia a um tiroteio na avenida 

Bandeirantes, onde Hélcio teria um encontro com outro militante, dando a entender que não 

se encontrava preso. Ora falava de uma suposta fuga da prisão, quando Hélcio teria sido 

baleado.  

Em função das contradições e dos depoimentos colhidos, o relator pediu 

deferimento, concluindo que ficou demonstrada a farsa da morte em consequência de 

tiroteio, sendo caso 70/96 deferido por unanimidade em 8 de fevereiro de 1996.  

Em sua homenagem a cidade de Belo Horizonte deu o seu nome a uma rua no bairro 

da Lagoa e a cidade do Rio de Janeiro fez o mesmo no bairro Paciência. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me passa a cópia desse 

testemunho.  

Vivian Mendes. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Frederico Eduardo Mayr, morto em 24 de fevereiro 

de 1972.  

Nasceu em 29 de outubro de 1948, em Tibó, Santa Catarina.  

Filho de Carlos Henrique Mayr e Gertrudes Mayr.  

Morto em 24 de fevereiro de 1972, militante do Movimento de Libertação Popular, 

Molipo.  

Cursou o primeiro ano na escola pública municipal Dr. Cocio Barcelos, no bairro de 

Copacabana no Rio de Janeiro, fez o curso ginasial e o científico, atual ensino médio, no 

colégio Mallet Soares, no mesmo bairro. Gostava da vida e em contato com a natureza e 

dos acampamentos, praticou pesca submarina na adolescência e foi escoteiro na tropa 

Baden Powell, gostava de artes plásticas. Aos 15 anos de idade fez sua primeira 

participação coletiva em uma exposição, apresentando dois trabalhos.  

Ingressou na faculdade de arquitetura, da UFRJ, aos 18 anos.  
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Na faculdade de arquitetura recebeu elogios de artistas plásticos, como Hélio 

Burrini, e teve como professores Ivan Serpa e Ubi Bava. Participou do movimento 

estudantil e engajou-se na ALN.  

Em 1969, em um dos primeiros processos que respondeu nas auditorias militares no 

Rio de Janeiro, Frederico foi acusado em uma ação penal, que tinha como co-réus, dentre 

outros, o militante Jorge Raimundo Júnior, sendo condenado à revelia a pena de três anos. 

Esta condenação motivou o protesto de Jorge na sessão de julgamento quando aos 

gritos disse que Frederico era inocente.  

A partir dessa condenação, Frederico passou a viver na clandestinidade, quando 

cursava o 2º ano da faculdade de arquitetura. A família recebeu um bilhete dele, pedindo 

para trancar sua matrícula e não recebeu mais informações. Foi para Cuba onde realizou 

treinamento de guerrilha e lá se integrou ao grupo dissidente da ALN, o Molipo, 

regressando para o Brasil em fins de 1971.  

Foi baleado e preso pelos agentes do DOI-Codi de São Paulo, em 23 de fevereiro de 

1972, na Avenida Paulista em São Paulo.  

No documento encontrado nos arquivos do antigo DOPS de São Paulo, intitulado 

“Aos Bispos do Brasil”, assinado pelo Comitê de Solidariedade aos Presos Políticos do 

Brasil, datado de fevereiro de 1973, temos: “foi levado para o DOI-Codi São Paulo a Rua 

Tutóia 721, onde foi intensamente torturado durante todo o dia e toda a noite, submetido a 

choques elétricos, cadeira do dragão, pau de arara e violentos espancamentos, apesar de 

ferido no abdômen. Durante o período que estava sendo torturado, foi visto várias vezes, 

em uma delas aplicaram-lhe um banho frio no xadrez 1 do DOI, para que se reanimasse. 

Foi visto ainda sentado em um banco existente na entrada do prédio, onde se localizavam as 

câmaras de torturas, todo ensanguentado e cheio de hematomas, chegando a conversar 

rapidamente com um preso político.  

Frederico foi torturado e assassinado pelos policiais, escrivão da polícia Gaeta, 

policial federal Aderbal Monteiro, um capitão do exército, de alcunha Átila, um policial de 

alcunha Zé Bonitinho ou Oberdan, um investigador loiro da equipe de identidade 

desconhecida, todos assistidos diretamente pelo major do exército Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, que chegou a propor a Frederico a concessão de sua vida em troca de informações.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      7
 
 

Mayr foi assassinado no dia 5 de fevereiro de 1972 e existem várias testemunhas 

dos fatos aqui narrados.  

A polícia, meses mais tarde admitiu publicamente a morte de Mayr sem qualquer 

esclarecimento”.  

Um dos companheiros que estiveram com ele, antes de morto, José Carlos Giannini, 

afirma não haver possibilidades de Frederico ter travado tiroteio com os policiais nem 

mesmo se tivesse conseguido fugir, pois estava muito debilitado em razão do ferimento a 

bala e as torturas.  

No processo 100/72, da 2ª Auditoria Militar de São Paulo, no qual Frederico estava 

sendo julgado como revel, vários presos políticos denunciaram a sua prisão e morte, 

quando o juiz Nelson Machado Guimarães fez excluir seu nome, extinguindo sua 

punibilidade por morte, só reconhecida naquele momento.  

As várias denúncias feitas não foram registradas em decorrência da negativa do 

referido juiz. A declaração do ex-preso político (ininteligível) Duarte de Oliveira, contudo, 

ficou registrada, ele afirmou que seus torturadores afirmaram ter assassinado vários presos 

e o citavam nominalmente, inclusive o nome de Frederico Mayr.  

Enterrado com nome falso, no cemitério Dom Bosco, em Perus, na cidade de São 

Paulo, seus restos mortais estavam na vala clandestina, criada em 1976. Sua ossada foi 

identificada em 1992, pelo departamento de medicina legal da Unicamp.  

Seus restos mortais foram trasladados para o jazigo da família, no Rio de Janeiro, 

em 12 de julho de 1992, após missa celebrada na Catedral da Sé, por Dom Paulo Evaristo 

Arns. Na mesma data, foram trasladados os restos mortais de Helber José Gomes Goulart e 

Manuel Bezerra dos Santos.  

Desde o momento da prisão de Frederico, os agentes policiais sabiam de sua 

identidade. Nos documentos encontrados no DOPS São Paulo consta seu nome verdadeiro 

e na ficha individual, documento 30Z165124, além do número verdadeiro, estão os dados 

de qualificação ficha datiloscópica, fotos de frente e de perfil e os nomes falsos.  

Na ficha individual feita em 24 de fevereiro de 1972, pelo serviço de identificação 

do exército, constam fotos de Frederico ainda vivo, catalogada no DOI sob o número 1112, 

na qual o local da prisão indicado foi a avenida Paulista, tendo ocorrido em 23 de fevereiro. 
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Sua certidão de óbito, no momento, foi lavrada em nome de Eugênio Magalhães 

Sardinha, indica que seu enterro como indigente ocorreu no cemitério de Perus. No laudo 

da necropsia, assinado pelos legistas Isaac Abramovitc e Walter Sayeg consta como local 

de sua prisão a rua Pêro Correia, no Jardim da Glória em São Paulo. Além disso, a resposta 

ao quarto quesito do laudo, onde se pergunta se a morte foi produzida por meio de veneno, 

fogo, asfixia, tortura ou por outro meio insidioso ou cruel, foi negativa.  

A versão oficial apresenta detalhes de um inacreditável tiroteio, no qual ele teria 

morrido, confirmado pelo IML.  

Segundo documento encontrado no DOPS de São Paulo, os guerrilheiros a bordo de 

um Fusca “...começaram a atirar contra os policiais, sem serem provocados”, no combate só 

Frederico foi morto e os demais ocupantes do veículo não foram mais citados, nem como 

presos, nem como foragidos.  

Sua morte e desaparecimentos são relatados por sua mãe Gertrudes Mayr “...no final 

de 1972, em outra ação penal da justiça militar do Rio de Janeiro, foi juntado por um 

advogado um recorte de jornal que noticiava a morte de Flávio de Carvalho Molina, 

embora essa notícia não mencionasse Frederico, a família pediu ao advogado Mário 

Mendonça que fosse a São Paulo para obter informações. O advogado voltou, dizendo que 

nada constava em São Paulo, segundo as informações que recebera das autoridades sobre 

uma eventual prisão ou morte de Frederico.  

Foi neste momento que Nelson Lott me perguntou se Frederico ainda estava vivo. A 

partir desse instante tomei consciência de que meu filho poderia ter sido preso e 

eventualmente morto. Foi somente em 1979, quando da promulgação da lei da anistia, que 

vimos o nome de meu filho ser publicado em listas dos comitês brasileiros pela anistia, ora 

como morto, ora como desaparecido. 

Membros da CBA de São Paulo procuraram familiares meus no Rio de Janeiro, com 

cópias de documentos do caso, onde as autoridades judiciárias extinguiram a sua 

punibilidade por ter sido morto por órgãos de segurança, enterrado no cemitério de Perus, 

sob o nome falso de Eugênio Magalhães Sardinha.  

Na justiça, foi feita a retificação do assentamento de óbito, substituindo os dados 

falsos pelos verdadeiros.  
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Após ter sido encontrado enterrado em Perus, sob o nome falso  de Nelson Bueno, o 

perseguido político Luiz Eurico Tejera Lisbôa, o primeiro desaparecido político 

encontrado, em 1979, fui ao cemitério de Perus para buscar informações sobre o meu filho, 

e naquele registro não constava o nome de Frederico, nem se encontrou anotações com o 

sobrenome Sardinha.  

Apesar de a informação da morte constarem em processo na justiça militar, meu 

filho continuou a responder a outras ações penais, em outras auditorias militares. Frederico 

não foi o filho que eu perdi, mas o meu filho que todos nós perdemos.  

Quando existe um nascimento, sabemos que existirá a morte, mas o que aconteceu 

comigo, com a minha família e outras em situação semelhante, não segue a lei natural, o 

que se passou conosco foi uma afronta à dignidade humana.  

Frederico Eduardo julgado e absolvido no Conselho Permanente de Justiça, em 21 

de setembro de 1972, inocência confirmada no STM, em 15 de fevereiro de 1974, já não 

era vivo.  

Baleado, preso e torturado por agentes do DOI-Codi de São Paulo, Frederico 

Eduardo Mayr havia morrido em fevereiro de 1972, fato que só vinha a saber muitos anos 

depois”.  

No livro “A ditadura escancarada”, Elio Gaspari comenta que naquele período os 

órgãos de segurança não se preocupavam em esconder a falsidade de suas versões oficiais 

sobre as mortes e prisões, pois eram nítidas as contradições, estampadas nas notas oficiais 

de informe sobre a morte de “subversivos”: “...tamanha onipotencial na manipulação da 

realidade, produziria dois casos patéticos, outro cubano, Frederico Eduardo Mayr morre 

três vezes, a primeiro a caminho do hospital depois de um tiroteio na Avenida Paulista, a 

segunda no dia seguinte fugindo de um ponto no Jardim da Glória, a terceira no mesmo dia 

alvejado pelos colegas quando estava dentro de um carro preso. Na realidade, Mayr foi para 

o DOI-Codi, onde o fotografaram e o ficharam, dando-lhe o número 1112, tinha uma bala 

alojada debaixo da pele da barriga. O ferimento era tão superficial que se poderia apalpar o 

projétil, conversava normalmente, mataram-no com três tiros no peito, perfurando-lhe os 

dois pulmões”.  

A relatora do caso na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 

Suzana Lisbôa, registrou que a foto do corpo mostrando o rosto e o dorso de Frederico, 
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localizada no arquivo do DOPS de São Paulo, indica ter sido tirada a algum tempo depois 

da foto de identificação, já que aparece mais magro e desfigurado.  

Afirmou ainda que todos os documentos policiais apresentavam o seu verdadeiro 

nome, até mesmo a requisição de exame ao IML, feita com o nome falso, tem anotada a sua 

identificação e concluiu “É evidente que além de confirmada a prisão, o enterro como 

indigente sob nome falso, quando se conhecia plenamente a identidade foi utilizado pelos 

órgãos de segurança para acobertar mais um assassinato sob torturas, ocorrido nas 

dependências do DOI-Codi de São Paulo”.  

O caso de Frederico 019/96, na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos, foi aprovado por unanimidade em 18 de janeiro de 1996. Em sua homenagem a 

cidade de São Paulo colocou o seu nome a um viaduto no Jardim São Luis, em uma rua no 

bairro da Casa Verde. Criciúma também homenageou Frederico, colocando em uma rua no 

bairro Santa Luzia.  

As informações e os dois memorais que foram lidos foram extraídos do “Dossiê 

Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil de 1964 a 1985” do IVE. A gente tem uma 

parte do vídeo agora… passarei uma parte do vídeo do filme “Vala Comum”, onde tem o 

depoimento da Gertrudes Mayr, da mãe de Frederico. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Depois do filme eu quero que 

vocês fiquem aqui. A TV está transmitindo ao vivo. É um trecho do documentário “Vala 

comum”. 

 

* * * 

- É exibida parte do documentário: “Vala comum”. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Roberto vem para cá, fica 

aqui ao nosso lado, do lado da Darci. Darci quem é você? Fala-me um pouco da gente, 

como é que você começou, conta um pouco de você, como é de uma família japonesa saiu 

uma pessoa como você, uma revolucionária, de onde você veio, do interior? Como é que 

sua vida se entrelaça com tantas outras, você que viajou pelo mundo, conheceu tanta gente 
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antes de você ler o seu depoimento, queria que você falasse como testemunha desses dois 

casos, que você se abrisse e se apresentasse, por favor. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Minha vida política ou minha consciência 

política se deu muito cedo, porque eu tive o privilégio de conhecer um senhor, pai de 

colegas, ele tinha lutado na Guerra Civil Espanhola e depois veio ao Brasil. Então, o Sr. 

Jaime foi uma pessoa que sempre me atiçou intelectualmente, e principalmente me mostrou 

as diversidades de classe, o que significava o fascismo que ele tinha sofrido pessoalmente, 

sofrido na carne. Então, eu tive o privilegio de ter orientação desse senhor. É até 

interessante, porque estudei em colégios de freiras e fui presidente Da Cruzada Eucarística 

Infantil, com todo o respeito. 

E o Sr. Jaime disse o seguinte “Por que você não aproveita e não pede para as 

freiras para começar um trabalho na favela do vergueiro”. E o interessante que essa favela 

do vergueiro, trabalho que nós iniciamos lá, no futuro deu muitos frutos, porque de lá nos 

tivemos militantes da ALN, que iniciaram a sua vida política, justamente nessa favela. 

Posteriormente, fui da Juventude Comunista, não de carteirinha, porque a minha 

origem era um pouco ou bastante anarquista, em função do Sr. Jaime.  

Participei do movimento estudantil ativamente, participei da tomada da faculdade de 

direito, Largo São Francisco, e nessa época já estava havendo, 1967 a 1968, (Ininteligível) 

já estava em Cuba, participando da OLAS, e nós já tínhamos notícias das divergências que 

existiam em relação ao PCB.  

Tive o privilegio de fazer parte dessa primeira leva, desse início de formação da 

Ação Libertadora Nacional.  

Posteriormente, fui enviada a Cuba, retornei, passei uns tempos no Chile e retornei 

ao Brasil.  

A minha volta ao Brasil foi difícil, farei um gancho aqui, porque nós estávamos em 

cartazes, terroristas, bandidos, procurados vivos ou mortos, era uma forma, inclusive de a 

ditadura nos afastar da população, era uma forma de atemorizar o povo e nos mostrar como 

bandidos.  

Eu queria esclarecer, e isso eu coloquei no meu requerimento da anistia, que não 

concordo com essa Lei da Anistia, a começar pelo seu título, Lei da Anistia, não concordo, 
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porque é anistiado alguém que cometeu um crime, é anistiado quem tem delitos para serem 

anistiados.  

Nós não cometemos nenhum crime, nós exercemos o nosso direito mais do que 

direito, nós tínhamos o dever de lutar contra uma ditadura que havia se apossado, havia 

destituído um… veja só, o Jango era vice-presidente, e foi um vice-presidente eleito. O 

Jango tornou-se presidente por meio do voto popular.  

Então, essa ditadura que procurou dar uma aparência de democracia foi um golpe 

pleno. O Legislativo era um simulacro de Legislativo, o Judiciário também era um 

simulacro, a imprensa censurada, os estudantes presos, torturados.  

Não podemos ver a ditadura apenas a partir de 1964 ou 1967 ou 1968.  

Na verdade a gestação dessa ditadura iniciou bem antes em 1961, 1962, 

provavelmente, vocês são jovens demais para lembrar que houve um MEC-USAID aqui no 

Brasil, que houve Aliança para o Progresso, progresso deles, dos imperialistas, e não do 

Brasil.  

E assim várias medidas foram tomadas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você foi presa Darci? 

Quando você foi presa? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu fui presa no dia 25 de janeiro de 1972, 

na Guanabara, hoje Rio de Janeiro.  

Eu queria dizer para vocês o seguinte, que neste momento eu venho fazer denúncia 

sim, mas acima de tudo dizer que eu, militante, estou me reconstruindo, neste momento em 

que eu estou falando, estou novamente lutando contra os torturadores, porque o que eles 

fizeram foram assassinatos e a nós, sobreviventes, foi feito um trabalho de desconstrução, 

quiseram nos anular. Fisicamente tem as sequelas visíveis, psicologicamente a 

consequência daquela tortura psicológica, aquela tortura física foi algo científico, foi algo 

para nos neutralizar do resto da vida. 

Então, neste momento Deputado Adriano, quando estou aqui falando, eu estou me 

reconstruindo e estou desconstruindo o que a ditadura tentou fazer com o nosso passado. 

Agora, de imediato, eu gostaria de entrar.  
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Há pouco você me perguntou a data da minha prisão, fui presa dia 25 de janeiro, e 

do dia 25 de janeiro ao dia 28 de janeiro, não sabia que era dia 28, eu fui torturada muito. 

Da sala de torturas eu era levada para um lugar que posteriormente eu soube que era 

a geladeira, era um lugar baixo, com a luz intensa, um ruído terrível, e ficava lá nua e sentia 

muito, mas muito frio, em pleno mês de janeiro, fevereiro, era muito frio que eu sentia.  

No dia 28... Eu ficava nua, eu ia direto da sala de tortura para esse local, então de 25 

a 28, eu não me lembro de ter posto roupa. Bom, no dia 28, que eu não sabia que era dia 28, 

os torturadores chegaram e me jogaram a roupa e me mandaram me vestir. Eu me vesti. 

Puseram um capuz, eu fui levada para um local, que eu não sei se era corredor o que era, e 

lá eu vi um rapaz encostado na parede. Era um capuz muito vagabundo, com um tecido 

mudo ralo, e por coincidência, a costura desse capuz ficou na minha frente, através da 

costura eu visualizei esse rapaz, e vi que era o Hélcio Pereira Fortes.  

Estava ele com aquele terninho que costumava usar, mal conseguia ficar em pé e 

estava encostado na parede, imediatamente nós fomos levados Hélcio e eu para uma 

viatura.  

O Hélcio foi colocado no chiqueirinho, entre mim e o Hélcio havia uma fileira, três 

policiais, e eu fui colocada no banco da frente, ao lado do motorista, no meio, e do outro 

lado outro policial.  

Foi quando nós soubemos que seriamos transportados para São Paulo, mais ou 

menos no meio da manhã, porque eu sei que era no meio da manhã, eu já tinha sido 

torturada nesse dia e já tinha sido levada para tal geladeira, então só podia ser 9h, 10h, não 

posso ter certeza de horário.  

No meio do caminho, na via Dutra, os torturadores pararam a viatura e se 

revezavam para comer, então foi três para comer e ficaram dois, então nesse momento o 

motorista da C14, da viatura, ele ligou o rádio e ouvindo o rádio eu ouvi que era dia 28 de 

janeiro. Isso ficou gravado na minha mente, porque naquele momento eu pensei, já salvei 

os pontos do dia 25, do dia 26, na Guanabara, do dia 27 e 28 em São Paulo, então foi uma 

data que ficou marcada na minha mente.  

Bom, chegamos a São Paulo à tarde, fomos imediatamente… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Sra. Darci eu não entendi, 

deixa eu entender, você ouviu que era dia 28, você falou já passaram os pontos que eu tinha 

que cobrir do dia 25, 26, 27… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – É porque eu fui presa… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Guanabara, então você estava 

livre desses interrogatórios… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Exatamente, quer dizer, eu tinha 

conseguido, apesar das torturas, preservar os pontos, então essa data para mim era uma data 

muito importante, eu tinha que me localizar no tempo, porque depois tinha o depois. 

Então, nós fomos levados imediatamente para as salas de interrogatórios… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Deixa-me entender um pouco 

mais, você era uma pessoa importante na organização, não era? Porque você cai em 1972, e 

no Rio de Janeiro, você está estava baseada no Rio e estava em São Paulo? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Na verdade, eu trabalhava tanto, as 

minhas tarefas eram tanto em São Paulo, quanto do Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você era da ALN? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu era da ALN, Ação Libertadora 

Nacional, era um quadro, tinha treinado em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quanto tempo você ficou em 

Cuba? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Fiquei quase dois anos, porque nesse 

meio tempo eu fui cumprir tarefas também na Coreia do Norte.  
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Da Coreia do Norte, retornei a Cuba, depois de Cuba, fui para o Chile e estava 

retornando ao Brasil.  

Depois eu conto o fato, porque acredito que nessa época, 1971, já havia a operação 

Condor, não com esse nome, mas voltando então eu acho muito importante esclarecer essa 

data do dia 28, porque tanto a repressão como livros nossos dizem que o Hélcio foi morto 

no dia 28, o Hélcio não morreu no dia 28.  

No dia 28 de janeiro de 1972, nós estávamos sendo transportados da Guanabara 

para São Paulo, enquanto estávamos sendo transportados ainda, já saíram às notícias de que 

Hélcio tinha morrido em um tiroteio, ele estava vivo, gente, eu sou testemunha disso. Sim, 

fomos para as salas de torturas, não na mesma sala, em salas contíguas… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O pessoal que foi buscar 

vocês no Rio, quem trouxe vocês para São Paulo, era o pessoal do Rio ou era o pessoal 

daqui? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Quem nos trouxe do Rio, eram 

equipes do Rio de Janeiro, e entre eles veio o tal do Dr. Roberto, que aqui atrás já tem o 

nome dele, o nome legal, ele veio chefiando essa equipe.  

Mas voltando ao Hélcio, no dia 29, eu tenho certeza absoluta de continuar ouvindo, 

porque assim, quando você está sendo torturada, você não ouve outros sons, é o teu grito 

que sai de dentro de você, e quando havia algum intervalo, do tempo que eu era torturada, 

então eu ouvia os gritos do Hélcio Pereira Fortes, isso se prolongou pelo dia 29, eu tenho 

quase certeza que também pelo dia 30 de janeiro.  

Durante esses dois, três dias eu fui levada para uma cela, atravessava o pátio, era 

uma cela que ficava em cima do refeitório dos repressores e era trazia de lá para a tortura. 

Depois de alguns dias, dois, três dias, não posso dizer com absoluta certeza, já não 

conseguia quase andar também, eu fui levada para a solitária e no momento em que eu era 

colocada na solitária o carcereiro Oberdan disse o seguinte “Daqui saiu um presunto 

fresquinho”, não havia outras pessoas além do Hélcio e eu sendo torturados naquele 

momento do DOI-Codi, quando eu tive certeza absoluta que o Hélcio tinha morrido. E ele 

morreu lá na cela, ele evidente não morreu em nenhum tiroteio. E eu quero frisar muito 
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bem que ele morreu na cela, em função de um laudo do Instituto Médico Legal, assinado 

pelo Isaac Isaac Abramovitc, posteriormente eu entro nisso.  

Mas eu quero esclarecer que quando noticiam a morte de Hélcio, nós estávamos 

sendo transferidos.  

Depois de muitos anos eu soube que o irmão de Hélcio Pereira Fortes, ao ouvir as 

notícias da morte dele, ele veio para São Paulo, ele foi ao DOI-Codi e lá disseram para o 

irmão do Hélcio que ele tinha morrido e já tinha sido enterrado, quer dizer foi alguma coisa 

a jato. 

Agora, eu me pergunto o seguinte, que tipo de ser humano tem coragem de olhar 

nos olhos de um familiar e dizer que tinha morrido em um tiroteio e já tinha sido enterrado? 

O Hélcio estava ali a poucos metros do irmão dele, sendo torturado.  

Então, eu gostaria que nos livros fosse retificada a data do assassinado dele, ele não 

morreu no dia 28, provavelmente, também não posso afirmar com certeza absoluta, deve ter 

sido entre o dia 30 e 31, eu digo isso por quê? Os carcereiros, havia dois carcereiros, então 

você tem que provar o que você fala.  

Havia dois carcereiros, enquanto eu estava naquela cela lá em cima, eu fui retirada 

daquela cela pelos dois carcereiros, tanto pelo Casadei, quanto pelo Marechal, o que 

significa que se eu entrei na solitária após a morte do Hélcio, se eu fiquei dois dias lá em 

cima naquela cela, o Hélcio permaneceu vivo por dois dias pelo menos, quer dizer, 29 e 30, 

com quase certeza absoluta ele estava vivo, só não posso afirmar categoricamente, foi no 

dia 30, foi no dia 29, foi no dia 31, categoricamente eu posso afirmar 28 e 29 ele estava 

vivo, ele morreu sendo torturado. Você quer fazer alguma pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Eu queria que você, como se 

passaram tantos anos e você disse com muita propriedade que cada dia que você fala sobre 

esse assunto, você se reconstrói e desconstrói a repressão, lógico que nós vamos falar do 

Mairson, mas quem era você, qual curso que você fez, onde você nasceu, você falou da 

favela do vergueiro, você vai a Cuba, até a Coreia do Norte, você era uma pessoa 

importante da organização do Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro, tinha ponto em São 

Paulo. 
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A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Ao contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O que vocês faziam? Porque 

tudo bem, tem essa questão da morte, do dia, da comprovação, mas fala um pouco da vida, 

mesmo com o Hélcio, você conhecia, os dois eram clandestinos?  

Você tinha mais alguma informação? Começa a lembrar essa história e lógico 

quando você chegou a Oban era o Valdir Coelho, era o Ustra? Qual o papel que o Ustra 

tinha, além dos carcereiros, você falou Casadei, Oberdan, Marechal, quais as outras 

equipes, no memorial aparece o Gaeta, mas é do Mayr, então queria… reconstitui um 

pouco essa história, quantos anos você tinha? Você fazia Letras? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Eu fazia Direito no Largo São 

Francisco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você era da faculdade de 

direito, participou da ocupação. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Participei da ocupação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você conviveu com João 

Leonardo? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Sim, éramos colegas, João Leonardo, 

(ininteligível), Tadeu, aliás, Cidinha Costa, Caio Venâncio, muitos saíram do Largo São 

Francisco, da Faculdade de Direito, e participaram, alguns não de organizações, como a 

ALN, que era pela luta armada, mas de uma forma ou de outra muitos participaram, até é 

interessante que no Largo São Francisco, nós tínhamos um verso que diz o seguinte: 

“Quando se sente bater no peito heroica pancada, deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai 

morrer”, mais ou menos foi isso que nós fizemos.  

Fizemos isso porque... eu falei de desconstrução que a ditadura fez, essa 

desconstrução, gente, nós sentimos os efeitos disso até hoje, tribos interiras foram 
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dizimadas, aqueles seringueiros, que colhiam os frutos foram assassinados, ninguém sabe 

disso, o ensino, esse ensino, o pouco ensino que temos até hoje, isso deriva da política do 

MEC-USAID, até nós reconstruirmos este país novamente, vamos precisar de muitas 

décadas. É apenas um adendo que estou fazendo. 

E essa reconstrução é uma reconstrução não só do país, mas é uma reconstrução de 

cada um de nós militantes, de nós militantes, sobreviventes, dos familiares dos nossos 

mortos e desaparecidos, e essa reconstrução é alguma coisa que eu provo para vocês. 

Até há pouco tempo eu não conseguia falar sobre a minha vida passada, a minha 

militância, eu fiquei sete meses, quase sete meses no DOI-Codi, quer dizer, além da tortura 

física, ouvir os gritos dos companheiros sendo torturados, são fatos que te marcam, são 

fatos que te desestruturam, são fatos que você leva para o resto de sua vida, eu perdi um 

pouco a linha do meu… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quando você. foi para a 

Coreia do Norte, foi com o Marighella, não? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Veja só, na realidade, houve um fato 

interessante e triste.  

Quando Marighella foi assassinado, o Joaquim Câmara estava se dirigindo, estava 

na Europa, e ele estava indo para a Coreia do Norte, o Marighella tinha uma visão 

internacionalista, muita gente pensa que a visão do Marighella era somente em relação à 

Cuba, não, o trabalho feito pelo Marighella foi um trabalho internacionalista, e nós temos 

companheiros que tiveram tarefas de ir para a Argélia, temos companheira que foi para a 

Guiné Bissau, eu pessoalmente fui para a Coreia do Norte, buscando a solidariedade desses 

países.  

Eu quero ressaltar muito esse lado do Carlos Marighella, essa visão que ele tinha de 

conseguir o apoio de vários outros países, não somente de Cuba, isso é importantíssimo, 

porque depois nós vamos ver quantas vidas foram salvas, por essas sementes que o 

Marighella plantou lá trás.  

O que você me perguntou? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quer dizer quando você foi 

para Coreia, mas o Joaquim Câmara foi com vocês para a Coreia? E qual era a sua missão 

na Coreia, isso que eu queria entender um pouco melhor, você já tinha ficado os dois anos 

em Cuba? Foi no meio?  

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Foi no meio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A Sra. era uma pessoa 

especializada em informação, não é?  

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – O meu setor era na realidade inteligência 

e contrainteligência, que englobava o setor de informações.  

Eu digo inteligência e contrainteligência, porque a visão, fomos destroçados antes 

disso, mas a visão da ALN era uma visão mais global, informação era algo mais restrito ou 

deram a ideia de que era algo mais restrito para ações, não. 

Nós tínhamos uma visão muito mais ampla do que isso, a preocupação nossa era 

inclusive de dados geológicos, dados antropológicos, dados estratégicos, porque a visão da 

ALN era chegar à luta, à guerrilha rural, então esse setor de inteligência era um setor que se 

preocupava não somente com o estado ou a cidade de São Paulo, Guanabara, Belo 

Horizonte, não, era uma visão que englobava todo o Brasil, era nesse setor que eu 

trabalhava.  

A bem da verdade nós estávamos... eu estava tentando organizar esse setor quando 

fui presa, então foi algo muito incipiente, não tivemos condições de concretizar, antes 

disso, fomos presos, os companheiros foram assassinados, a morte do Marighella foi um 

revés muito grande para a organização, para Esquerda, para o país.  

Então, quando morre o Marighella, o Joaquim Câmara está, eu acho que... não sei se 

em Paris, ou se em Roma, com a missão de ir para a Coreia do Norte, só que ele recebe a 

notícia da morte do Carlos Marighella, e vai para Cuba, onde estávamos treinando.  

E consequentemente, depois da ida a Cuba, ele retorna ao Brasil, posteriormente ele 

manda uma mensagem, dizendo que eu deveria ir para a Coreia, e lá na Coreia, a tarefa era 

conseguir um apoio político, conseguir treinamento para outros companheiros, é isso. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Darci, você é uma das 

pessoas que mais foi torturada, você permaneceu sete meses na Oban, ou você foi levada 

para a casa da morte, para o sítio de Parelheiros?  

E você ficou de quando a quando na Oban? E além do Hélcio e do Mayr, quantas 

pessoas que a Sra. viu nesse período passar por lá, ou serem assassinadas, ou ter notícia? E 

você ficou o tempo todo no sobradinho ou se vinha para a cela forte ou só ficou na cela 

forte, ou se ficava naquele sobradinho lá do fundo, em cima do refeitório? 

Você ficou sete meses na Oban, eu imagino naquela época, você entrou que dia? 

Chegou dia 28… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu cheguei ao DOI-Codi no dia 28 de 

janeiro de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Saiu? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu saí, acredito que no dia 4, 5 de agosto, 

eu queria ressaltar uma coisa… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - De 1972? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você vai ao presídio? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu fui ao Tiradentes direto, não passei 

pelo DOPS, se quiser depois eu explico algo que nós concluímos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Fica sossegada, como faz 

tantos anos, a gente precisa fazer essa mínima cronologia, quanto tempo você ficou no 

Tiradentes? 
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A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não lembro, porque do Tiradentes nós 

fomos transferidos para o presídio do Hipódromo. No total, eu fiquei um ano e meio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quando Joaquim Câmara 

morre? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Ele morreu em outubro de… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - 1972? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. De 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O Joaquim Câmara. E você 

foi presa quando? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Em 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Então, a Irine já estava… já 

estava chegando o pessoal do Molipo. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Exatamente, o pessoal da Molipo já 

estava chegando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - E como tem a ver, como que 

cruza a sua histórica com Mayr? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Veja, eu não conhecia o Mayr 

pessoalmente, agora eu ouvi parece-me que ele havia treinado em Cuba também, mas 

mesmo em Cuba, nós ficávamos compartimentados, ou seja, um grupo não tinha contato 

com outro, era uma medida de segurança. 
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Então, quando eu vejo Mayr pela primeira vez no DOI-Codi, eu vi um companheiro 

ensanguentado, não sabia o nome dele, não sabia se era da ALN e não sabia se ele era da 

Molipo. Eu só vim saber alguns dias depois.  

Uma coisa que eu queria ressaltar… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Só entender uma coisa, quem 

estava no comando da ALN, com a morte do Marighella e do Toledo, você era de GTA, a 

quem você se referia, qual era o seu grupo de comando?  

Isso que eu queria entender, porque senão eu não consigo formar o raciocínio. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Quando retorno ao Brasil, nós tínhamos 

no comando nacional o Iuri Xavier Pereira, o Luiz José da Cunha, que era meu 

companheiro, nós treinamos juntos em Cuba, e nos conhecemos lá, o Criolo, e lá começou 

um relacionamento pessoal nosso, que foi até a data da minha prisão.  

Então, quando retorno ao Brasil, estavam no comando o Hélcio Pereira Fortes, Iuri 

Xavier Pereira e Crioulo. Alguma pergunta mais? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Agora entendi. E o Crioulo só 

cai em 1973. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Em 1973, no dia 13 de julho de 1973, que 

infelizmente era meu aniversário.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Esse dia você estava presa? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Esse fato foi algo bastante interessante, 

porque no dia 13 de julho, eu não sei que tipo de audiência houve na Auditoria Militar, na 

avenida Brigadeiro Luiz Antônio, então eram quinze para uma, mais ou menos, nós 

estávamos em uma saleta e já havia companheiros na sala de audiência, entra uma equipe 

do DOI-Codi, dizendo o seguinte, não eram 13h, eles disseram “Pegamos o Crioulo”, aliás, 
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não foi bem isso. Eles olharam para mim e disseram “pegamos o f.... da p... do teu amante”, 

literalmente foi isso que eles disseram.  

E naquele momento, foi um choque, eu comecei a chorar, e lembro que um 

companheiro falou para mim “Não chora, é isso que eles querem de você”, engoli minhas 

lágrimas e hoje quando estava ouvindo a mãe do nosso companheiro falando eu readquiri a 

capacidade de chorar, porque foi algo que até isso eu havia perdido, capacidade de externar 

com lágrimas, porque ficava um negócio dentro de mim, eu não conseguia chorar, inclusive 

quando morre meu pai, foi um sofrimento muito grande, eu não consegui, por isso que eu 

digo, Adriano, que esse momento em que você vem fazer denúncias, também é um 

momento de reconstrução, para mim pelo menos está sendo o momento em que eu estou me 

reconstruindo. 

Eu estou dizendo aos torturadores, que apesar de toda aquela tortura, muito 

científica, que não é algo que surgiu no Brasil, é algo sistematizado, desde Argélia, eu 

quero dizer a eles “olha, eu estou me reconstruindo, eu passei muitos anos calada”.  

Eu acho que o mais importante agora, eu tenho muito pouco a dizer sobre o 

Frederico Eduardo Mayr, a não ser que, eles queriam que eu desse um aparelho no que eu 

tinha ficado, então eles me pegavam, colocavam na viatura, rodavam comigo, voltavam 

normalmente depois da volta eu ia para a tortura novamente, não encontrava o aparelho. 

Em uma dessas vezes, em fevereiro, não sei o dia exato, eu vi um rapaz, que eu acho que eu 

já relatei agora pouco, sentado lá, todo ensanguentado. 

Posteriormente, ainda vi o Frederico Eduardo Mayr, acho que no dia seguinte, 

saindo da sala de tortura, bastante torturado, e uma terceira vez quando ele foi levado para a 

cela número 1, nessa época eu já estava na cela feminina, a cela feminina dava exatamente 

na frente da solitária, de onde eu tinha saído, e dava para a cela número 1, para o Mayr foi 

levado. 

E só posteriormente, eu soube, alguns dias depois, que ele era o Frederico Mayr, era 

um companheiro do Molipo, e quero aqui reafirmar que ele não morreu em tiroteio, ele foi 

preso, foi torturado, estava subjulgado e foi executado, da mesma forma que o Hélcio.  

O Hélcio morreu na solitária, mas com sequelas, sabe aquelas hemorragias, eu 

mesma tive hemorragias, oral e vaginal, fui levada ao hospital, por duas ou três vezes, o 

Hélcio não.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Qual hospital você foi? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Uma das vezes eu tenho certeza que foi 

no Hospital das Clínicas, o pessoal estranha quando eu digo que eu fui levada ao Hospital 

das Clínicas, mas vários companheiros foram levados ao Hospital das Clínicas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - E a outra vez você foi para 

outro Hospital? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu acredito que tenha sido hospital 

militar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - No Cambuci? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Fora as idas aos hospitais, no meio das 

torturas, isso tem que ficar muito bem ressaltado, no momento da tortura, eu caí estatelada 

no chão, estava realmente pondo sangue pela boca, com hemorragia vaginal, entrava um 

homem que via a minha pressão, e ele falava pode continuar ou parem, normalmente era 

pode continuar.  

Então, não sei se ele era enfermeiro ou médico, mas a figura de determinados 

profissionais que trabalharam estreitamente com os órgãos repressivos, isso tem que ficar 

muito bem documentado, e eu sou testemunha disso. 

Agora, quase que encerrando do Frederico Mayr o que eu posso dizer é que eu vi, 

que eu presenciei, foram esses fatos, e eu gostaria de aqui apresentar denúncias citando 

nomes da época em que eu fiquei presa, eu fui torturada pelas três equipes, havia três 

equipes, “A”, “B” e “C”. 

Então, inicialmente, logo que nós chegamos ao DOI-Codi de São Paulo a tortura era 

diária, dia e noite, eles paravam no momento em que você dava um ponto falso, eles te 

colocavam em uma viatura, era o momento em que você tinha para pensar e se recuperar 

um pouco da tortura. 
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Mas eu quero aqui dizer que tinham três equipes de torturadores, equipe “A”, “B” e 

“C”.  

Então, Adriano, eu acho que é de suma importância se possível, vocês conseguirem 

a escala dessas equipes, que por meio dessa escala, porque eles trabalhavam 24 horas e 

folgavam 48 horas, vocês obtendo essa tabela, a equipe “A” trabalhou no dia 28 de janeiro, 

a equipe “B” no dia 29 de janeiro, vocês poderão fazer, nós poderemos dizer concretamente 

tal equipe assassinou o companheiro Lauriberto Reis, tal equipe assassinado o Iuri Xavier 

Pereira, e será alguma coisa muito concreta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você se lembra que dia o Iuri 

Xavier Pereira morreu? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – O dia eu não, eu sei que ele estava no 

DOI-Codi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você estava no DOI-Codi 

quando ele morreu? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Nessa data, foram os torturadores lá na 

cela, na porta da nossa cela, para dizer que tinham pegado o Iuri, a Ana Maria Nacinovic e 

o Nonato, eram todos companheiros nossos. Mais tarde, o major Tibiriçá, major Ustra foi à 

nossa cela e disse o seguinte “que eles tinham morrido em um tiroteio, mas que Ana Maria 

Nacinovic, eles queriam pegá-la viva, porque a família tinha pedido pela vida dela”, eu não 

sei se essas palavras do Ustra eram verdadeiras ou não, mas ele pessoalmente foi lá, ele 

pessoalmente nos disse. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Ele levou as fotos dos 

mortos? Ele te mostrou fotos? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Só deu a notícia. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – O que eu posso dizer é o seguinte, eles 

foram jogados lá no pátio do DOI-Codi, houve um companheiro que viu os corpos deles, 

posteriormente vendo fotos do Iuri, eu vejo que ele foi barbaramente torturado, vejo as 

marcas que eu tive no meu corpo, eu vi, na foto do Iuri morto. Então, o Iuri foi preso, pode 

ter caído até ferido, mas ele foi preso vivo, ele foi torturado, o Iuri foi executado.  

A Ana Maria se alguma verdade existe nas palavras do Ustra, pode ser que ela tenha 

morrido realmente no momento da prisão, no momento em que houve o cerco. 

Agora antes de terminar eu gostaria, estava falando sobre as três equipes do DOI-

Codi. Então, quero citar aqui vários desses torturadores, eu fui torturada por todos eles. 

Havia dois especialmente sádicos.  

Um usava codinome de JC, que significa Jesus Cristo, olha gente pensem bem, um 

era JC o outro o codinome era Padre, muitos de nós militantes tivemos origem ou fomos 

batizados, muitos padres foram presos... Usaram esse codinome JC, Padre, gente é de uma 

afronta, o Brasil é um país, e naquele tempo era muito mais, era uma porcentagem muito 

grande de católicos, era uma forma de pisar nos cardeais, no Dom Jaime Câmara, no 

Evaristo Arns. Era um acinte. 

Mas tinha o JC, Dirceu Cravina, Ramiro, que é o Pedro Graciele, Mangabeira ou 

Gaeta, o nome é Lourival Gaeta. Dr. José que era chefe de equipe, o nome dele é Alfredo 

Magalhães, capitão Átila, que era chefe de equipe também. Padre que eu citei agora pouco, 

de codinome Padre, parece que o nome dele é Luiz Timóteo, capitão Ubirajara, que é o 

Aparecido Laertes Calandra, e o Ricardo, que eu não sei o nome dele, mas era um 

torturador desses que você via que ele tinha prazer em te torturar.  

O comandante do DOI-Codi era o major Ustra, que por sua vez o major Ustra dava 

as ordens, tortura, mata, sei lá, por sua vez o major Ustra recebia ordens do comandante do 

2º Exército, que ficava ali perto do DOI-Codi da Tutóia, não é à toa, não sei se você 

percebeu isso, que o DOI-Codi ficava ali naquele local, que é muito próximo ao 2º 

Exército, então foi alguma coisa muito bem pensada e muito bem escolhida. Então, o Major 

Ustra, por sua vez, recebia ordens do comandante de 2º Exército, que recebia ordens do 

ministro da Defesa, que recebia ordens do senhor presidente ditador da época, o Médici ou 
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Geisel, ou seja quem foi, mas existe toda uma linha de comando que leva aos que exerciam 

a chamada presidência do Brasil.  

Alguma coisa que eu queria colocar para você Deputado Adriano, que nós estamos 

nos detendo nas equipes de torturas, temos que pensar também nas equipes de inteligência, 

que eram de setores, pode-se dizer um setor importantíssimo, era o setor que dizia aos 

torturadores “Olha, vocês têm que perguntar para a Darci tal e tal coisa, pensa mais nesse 

sentido”, eram pessoas bem informadas, eram oficiais e eram oficiais que tinham duas ou 

três faculdades.  

Ao lado deles, também tem que ser investigadas aquelas equipes de busca. Essas 

equipes, eles assassinaram muitos companheiros, eram PMs, eram delegados, então havia 

um misto de militares e civis, e nós pouco temos falado neles, eu não tenho visto, não foi 

feito nenhum levantamento dessas pessoas que participavam das equipes de busca, então eu 

acho extremamente importante.  

Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Esses textos você pode deixar 

conosco? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu posso te mandar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Por favor. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu queria deixar uma coisa clara também, 

eu era uma pessoa que com certeza seria morta, seria executada.  

Então, eu queria agradecer a toda uma rede internacional, eu anotei, mas não estou 

achando nada, a toda uma rede, inúmeros companheiros, mas especialmente ao...  

é até interessante, um dia o Ustra me tirou da cela e disse o seguinte “Olha aqui, eu 

sei que vocês têm um esquema de se comunicar com as organizações, então você faz o 

favor de dizer, mandar recado, e dizer que as cartas pedindo pela sua vida, do Sartre, do 

Pablo Neruda...”, estou citando esses nomes para mostrar a rede daqui a pouco, a rede que 

foi formada, a rede de solidariedade, o Bertrand Russell, a Simone de Beavouir vários 
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intelectuais, artistas, mandavam cartas para o DOI-Codi, dizendo, e era verdade em parte, 

que eu estava tuberculosa e ameaçada de execução, e mandavam muitas dessas cartas, tanto 

que estava incomodando o Ustra, então ele disse “...pode avisar que eu jogo tudo no lixo”. 

Eu quero ver se eu acho aqui e é muito importante isso, eu tinha até destacado.  

Bom a figura do Primeiro Tribunal Bertrand Russell, que foi feito em função das 

atrocidades cometidas pelos franceses no Vietnã. Então, foi feito esse Tribunal, 

posteriormente de averiguadas os crimes cometidos pelos franceses no Vietnã, pelos 

americanos, posteriormente, aliás, em 1971, o Russel morreu, nessa época já havia 

preocupação, porque já estavam chegando as denúncias dos nossos mortos, das torturas que 

estavam sendo cometidas no Brasil, e estava sendo formado um grupo, acho que eu perdi, 

visando a formar o Segundo Tribunal Bertrand Russell, que visava em especial a América 

Latina, em especial o Brasil.  

Então, nós tivemos companheiros no Chile, eu posso citar o Almino… então, no 

Chile eu me lembro bem da Zillah Branco, cometerei injustiças da Zillah Branco, o trabalho 

Almino Affonso, e quero ressaltar a figura do (ininteligível), que esteve no Chile e teve um 

grande contato com os nossos companheiros, vários que tinham sido banidos e lá ele se 

torna um ardente defensor, uma pessoa que muito batalhou, aliás, ele foi o presidente, após 

a morte do Russel, o 2º Tribunal passa a ser na Itália, em Roma, e lá o (ininteligível) é o 

presidente. 

Então, eles mandavam cartas mesmo, na Alemanha nós temos Ana Montenegro, em 

Paris vários companheiros, entre os quais Aloysio Nunes, embora seja de outro partido, foi 

um companheiro que muito batalhou, então são companheiros, nos Estados Unidos 

também, em função da ONU, teve um companheiro que trabalhou muito e eu quero de viva 

voz agradecer a todos eles, a todos que já se foram e aos que, a Zillah Branco, por exemplo, 

eu sei que ela está viva, e agradecer também…  

Mesmo citando, na Argentina nós tivemos o Augusto Boal, nos Estados Unidos, em 

função da ONU, e do Conselho Mundial das Igrejas, as Igrejas ajudaram a salvar muitas 

vidas, tanto a católica quanto a presbiteriana, eles exerceram um papel importantíssimo, 

então nos Estados Unidos, a figura do Nivaldo Padilha, que muito trabalhou lá. Na Suíça 

nós tínhamos o Miguel Arraes e o Márcio Moreira Alves, na Inglaterra o Bertrand Russell, 

e na Alemanha Oriental, Ana Montenegro que eu já citei, e quero citar também a figura do 
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nosso companheiro da ALN, o Luís Del Roio, que tinha sido senador em Roma, e que 

trabalhou arduamente, viajando pelo mundo todo, fazendo as denúncias do que ocorria aqui 

no Brasil. 

Então, se não houver mais perguntas eu gostaria de encerrar, primeiro pedindo 

justiça para todos os nossos companheiros assassinados e esse pedido de justiça que fique 

muito claro não é um desejo de vingança, é um desejado de reconstrução da memória e 

verdade, em primeiro lugar deste país, depois de nossos companheiros, e nós sobreviventes 

também, e em especial a agradecer a esse pessoal, que eu citei aqui e quero também dizer 

uma palavra especial em relação principalmente às companheiras que durante trinta, 

quarenta anos dedicaram suas vidas a preservar e a pesquisar documentos, tanto que 80% 

do que nós temos hoje sobre os nossos mortos e desaparecidos, nós devemos a essas 

companheiras, eu mesma sobrevivente, muitos dados eu devo a essas companheiras. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Deixa eu te perguntar uma 

coisa importante, sem cortar o seu depoimento, mas preciso recuperar. A pessoa que te 

trouxe do Rio era o Roberto, como era o nome? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Dr. Roberto. Eu gravei dois nomes de 

torturadores lá da Guanabara, um Dr. Guilherme e outro Dr. Roberto, inclusive esse Dr. 

Roberto eu nunca tive o hábito de chamar ninguém de moço, não sei porque no meio da 

tortura eu falava assim “moço eu não sei”, ele aumentava o choque e dizia assim “moço 

não, eu sou o Dr. Roberto”, então gravei bem o Dr. Roberto.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Conclui, então o seu 

raciocínio que essa pergunta ficou pendurada e eu cortei a sua fala de fechamento, faz a sua 

fala. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Então, eu estava agradecendo as 

companheiras e cito aqui os nomes, da Crimeia, da Amelinha, da Iara, da Suzana Lisbôa, 

porque o trabalho delas foi importante, não só na reconstrução da verdade sobre os nossos 

mortos e desaparecidos, foi importante também para a nossa história de sobreviventes. 
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Então, na figura da Amelinha eu quero agradecer e outros inúmeros companheiros, 

que ajudaram, que dedicaram sua vida a essas pesquisas. Eu acho que até a Comissão 

Nacional da Verdade deveria agradecer ao trabalho desses companheiros, então é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Obrigado Darci, obrigado 

Roberto Cunha Rase, Amelinha você gostaria de falar alguma coisa? Não. Então, eu queria 

agradecer a presença de todos e de todas, Darci eu fiquei muito, eu só conhecia você de 

nome, eu te conheci profundamente no dia em que você foi anistiada, na cinemateca 

brasileira, foi um depoimento impressionante, as torturas, acho que a Sra. foi uma das 

pessoas mais massacradas desta terra, então acho importante você ter tido coragem, veio a 

várias sessões, hoje você veio depor, só queria dizer para encerrar que a ditadura, além de 

ter matado e desaparecido com uma centena de companheiros, ela massacrou tanta gente 

que queria transformar essas pessoas em mortos-vivos, e ela até certo ponto conseguiu 

atingir esses objetivos.  

Então acho que é importante esse momento do seu renascimento, do seu reencontro, 

não sei, lógico que são vários processos, mas aquele dia da anistia, que você foi anistiada, 

foi um dia importante, hoje você também, então nós queremos te dizer, eu também estou 

querendo dizer que você é uma pessoa muito importante, então em que pese as dificuldades 

que a gente tem, que esse assunto ficou dormente, apesar da resistência de alguns 

companheiros, como esse que você citou, essas que você citou, a Amelinha, a Crimeia, a 

Suzana e outros companheiros, esse assunto ficou dormente e de repente virou uma pauta 

nova do povo brasileiro e tem setores da juventude, outros setores, que nem viveram esse 

período, mas estão reivindicando esse período, reivindicando essa memória, então estou 

falando isso para você, lógico que a direita também se reorganiza… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – E muito Deputado Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Está se organizando, está 

tentando impor a sua pauta, mas eu queria dizer que todos nós nos consideramos uma 

pessoa importantíssima, uma pessoa da luta, da resistência, achamos bom que a Sra. está 

recuperando todo esse passado, o seu passado, dos seus companheiros e que o povo 
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brasileiro precisa de você, então tudo que você se dispuser a depor, a explicar, porque é 

muito difícil a gente falar da gente mesmo, desse período difícil, porque quase que há uma 

imposição de silêncio, você não depõe, você não testemunha, você não lembra dos nomes, 

você não lembra das pessoas, então eu queria te dizer que esse renascimento, assim como 

esse dia que a Sra. fala com tanta ênfase, esse dia 28 de janeiro de 1972, é um dia tão 

importante, é um marco na sua vida, que esse agosto, esse 22 de agosto de 2013 também 

seja um data importante para que você recupere sua história, sua biografia, seu 

protagonismo, sua capacidade de luta e dizer que eles podem ter vencido uma das batalhas 

militarmente mas eles não vencerão, eles não vencerão, e continue firme com seu caráter, 

com a sua capacidade de luta, que a Sra. tem muito a contribuir para o povo brasileiro. 

Muito obrigado. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Obrigada. Deputado Adriano eu peço a 

palavra novamente, porque eu estava vendo algumas anotações, eu falei sobre as equipes de 

busca, eu tenho aqui alguns nomes que eu gostaria de citar, mas são nomes de guerra, mas 

eu citarei, o americano parece que o nome dele é Paulo Bordini, Pepe, Simas, Marcão, 

Bezerra, então são nomes que eu acho que nós deveríamos correr atrás e investigá-los. É o 

que eu disse há pouco, nós estamos nos preocupando mais com os torturadores, agora essas 

equipes de busca, mesmo pessoa rendida, rendida que eu digo, levou um tiro, ao cair, 

perdeu a arma, eles executavam, isso é assassinato, inclusive eu mesma, quantas vezes não 

fui levada aqui em São Paulo para o meio do mato e eles me mandavam correr, eu não 

corria, o ser humano é uma coisa tão contraditório, eu queria morrer, o meu desejo de morte 

era muito grande, e quantas vezes eu me questiono, eu digo assim “poxa, quando eles me 

mandaram correr, por que eu não corri? Se eu não corri, eu não corri porque eu não queria 

viver, porque eu queria viver”, então eles criam tantas coisas na cabeça da gente, que 

mesmo hoje, depois de quarenta anos, eu me questiono, eu queria morrer, só que eu fiquei 

do dia 25 de janeiro, data em que fui presa, até o dia 13 de março de 1972, eu não tinha sido 

sequer identificada, não tinham tirado fotos, então em uma das vezes que eu achei esse 

documento, eu estava mostrando para a Crimeia, eu falei “olha Crimeia, estou com o olho 

roxo”, isso em março, a Crimeia falou assim “você está com o olho roxo… 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Na cela? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não, recentemente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -A Sra. chegou a ver a 

Amelinha? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Veja. Quando eu digo, ficamos no 

hipódromo juntas. A Crimeia nunca fiquei com ela, mas esse fato que eu estou narrando é 

um fato recente, quer dizer, eu queria morrer, mas eu ficava assim “puxa vida, não me 

tiraram a foto, não me identificaram, então vão me executar mesmo”, então vocês percebem 

a contradição que existe dentro do ser humano? E essas contradições, esses pensamentos 

você traz, não ficaram lá atrás, por isso que eu digo que o efeito da ditadura não paralisou 

em 1988, porque para mim a ditadura foi até 1988, somente com a promulgação da 

Constituição é que eu considero que nós nos tornamos um Estado Democrático. Então, os 

efeitos, os malefícios da ditadura, nós combatentes trazemos até hoje, eu já operei duas, 

ainda tenho nove hérnias de disco, minha memória é uma droga, e a sociedade brasileira? 

Quando eu falei sobre o MEC-USAID, e a preocupação que nós temos com o ensino deste 

país, com o nível de ensino, isso é fruto da ditadura, é outro malefício que a ditadura nos 

deixo, quando eu falo, olha um dado interessante, vocês sabiam que o Código Tributário, 

esse Código que é uma droga, falando o português claro, alguns meses eu vi um professor, 

não sei se do Largo São Francisco, um professor da USP, que fez um seminário, ele disse o 

seguinte “95% do Código Tributário, que hoje está em vigor, é um Código Tributário que 

veio da ditadura”, eu não tinha conhecimento disso, e assim todos os setores, até hoje, até 

daqui dez anos nós vamos sofrer, estou repetindo, eu sei que já falei, mas é uma 

preocupação que temos que ter. Então, agora eu encerro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Obrigado Darci, muito 

obrigado.  
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/08/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Sexagésima quinta audiência 

pública. 21 de agosto de 2013, auditório Teotônio Vilela, está instalada a sexagésima quinta 

audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 

21 de agosto de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela, para oitiva 

de depoimentos dos casos, Hélcio Pereira Fortes e Frederico Eduardo Mayr. Esclarecemos 

que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao 

público.  

Queria dizer que além dos personagens que nós vamos retratar, que nós vamos 

recuperar a história, o Hélcio Pereira Fortes e o Frederico Eduardo Mayr, nós temos como 

depoente a Darci Toshiro Miyaki. A Darci tem uma enorme biografia, uma enorme 

trajetória. Então, além de ser testemunha desses dois casos, ela tem uma enorme história de 

vida que vai se entrelaçar com tudo que a gente fará aqui hoje. Eu queria agradecer a sua 

presença, a sua disposição de vir depor, eu sei que será um depoimento muito doloroso, 

muito difícil, mas eu queria sinceramente agradecer esse esforço que você está fazendo hoje 

para vir depor aqui na Comissão. Antes de você começar a falar com toda a liberdade, eu 

queria pedir para a Thais Barreto e a Vivian Mendes fazerem a leitura do memorial do 

Hélcio Pereira Fortes e do Frederico Eduardo Mayr.  

Com a palavra Vivian Mendes. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Thais Barretos. Lerei um breve resumo da biografia 

do Hélcio Pereira Fortes, morto em 28 de janeiro de 1972. Nasceu em 24 de janeiro de 

1948, em Ouro Preto, Minas Gerais, filho de José Ovídio Fortes e Alice Pereira Fortes. Era 

dirigente da Ação Libertadora Nacional, ALN. Hélcio Pereira Fortes foi dirigente, gostava 

de literatura, cinema e teatro. Participava intensamente das atividades culturais de sua 

cidade, escreveu em jornais, promoveu jograis, criou e difundiu peças teatrais. Era 

colaborador assíduo do Jornal de Ouro Preto e da voz do grêmio literário “Tristão de 

Ataíde”, criado em 1938. Atuou na União Colegial Ouro Pretense e na Escola Técnica 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      2
 
 
Federal, ingressou na escola de metalurgia, mas não chegou a concluir o curso. Em 1963, 

passou a militar no PCB. Logo após o golpe de abril de 1964, passou a viver na 

clandestinidade, inicialmente em Belo Horizonte e em Contagem, Minas Gerais, onde 

integrou o Comitê Municipal do Partido Comunista Brasileiro. Tornou-se um dos dirigentes 

da corrente Minas Gerais e atuou junto a metalúrgicos, assessorando as Comissões de 

Fábrica, da Belgo Mineira, da Mannesmann, da Mafersa e da RCA. Desempenhou papel 

importante nas greves dos metalúrgicos de 1968. Em abril de 1969, chegou a ser ferido em 

um confronto com policiais, mas conseguiu escapar, a partir desse episódio em que foram 

presos alguns militantes da corrente, passou a viver no Rio de Janeiro, já como militante da 

ALN. Hélcio, mesmo na clandestinidade, não deixou de se comunicar com a família, 

escrevia cartas, em que expressava a sua saúde e as razões que o levaram a optar pela luta 

armada. A última vez que se comunicou com a família foi por meio de um telegrama no 

natal de 1971. Preso em 22 de janeiro de 1972, no Rio de Janeiro, e transferido para o DOI-

Codi de São Paulo foi morto sob torturas no dia 28. A versão oficial distribuída à imprensa, 

que consta da requisição do exame do IML de São Paulo informava que “após travar 

violento tiroteio com os agentes dos órgãos de segurança, foi ferido e em consequência veio 

a falecer”.  

O Jornal O Estado de Minas, de 1º de fevereiro de 1972, descreveu a versão policial 

sobre sua morte. Hélcio Pereira Fortes morreu sexta feira, em São Paulo, na Avenida dos 

Bandeirantes ao tentar fugir, aproveitando-se do tiroteio entre agentes de segurança e outro 

terrorista, com o qual Hélcio tinha um encontro marcado. No sábado anterior, no dia 23 de 

janeiro, Hélcio Pereira Fortes conseguiu escapar da perseguição policial na Guanabara, 

quando tentou manter contato com uma terrorista na Tijuca, fugindo para São Paulo foi 

preso no dia 26, na estação rodoviária, por agentes de segurança da Guanabara e de São 

Paulo, que acompanhavam seus passos desde o Rio de Janeiro. Os legistas Isaac 

Abramovitch e Lenilson Tabosa Pessoa definiram como causa da morte anemia aguda 

traumática. Nos arquivos do DOPS de São Paulo, foram localizados depoimentos prestados 

por Hélcio, comprovando sua prisão. No documento elaborado pelo Comitê de 

Solidariedade aos presos políticos do Brasil, em fevereiro de 1973, com título “aos bispos 

do Brasil encontramos”, preso não se sabe se no Rio ou em São Paulo, entre 22 e 26 de 

janeiro de 1972. Hélcio esteve enclausurado no DOI em São Paulo, sendo que inúmeros 
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presos políticos atestavam sua presença naquele destacamento. Submetido a dolorosas 

torturas pelas equipes policiais, Hélcio veio a sucumbir no dia 28 de janeiro. No dia 1º de 

fevereiro, os órgãos de repressão, por meio dos jornais publicaram uma nota oficial, onde 

informavam que Hélcio havia sido morto em tiroteio em uma tentativa de fuga. Era por 

demais óbvio que ele não podia sequer caminhar, em decorrência das torturas. Seu corpo 

foi visto ao ser retirado do DOI. Em documento encontrado no antigo DOPS do Paraná, lê-

se “encaminhamento 087/72/CO/DR-PR. Origem CE/ADF. Morto em São Paulo, ao tentar 

fugir da prisão, conforme recorte do Globo, em Folha de São Paulo, de 4 de janeiro de 

1972, consta que o fichado foi reconhecido pelos órgãos de segurança”.  

Comparando os relatórios dos Ministérios Militares encaminhados ao Ministro da 

Justiça, em 1993, constatam-se contradições entre as versões sobre sua fuga. No relatório 

da Aeronáutica lê-se “faleceu no dia 28 de janeiro de 1972, ao dar entrada no Hospital das 

Clínicas em São Paulo, após travar tiroteio com agentes de segurança que o perseguiam”, 

no relatório da Marinha assim está registrado “morto no dia 28 de janeiro de 1972, em 

tiroteio com agentes de segurança ao tentar fugir em um fusca após estabelecer contato com 

o companheiro”.  

A família tomou conhecimento de sua morte no mesmo dia, pela televisão e 

imediatamente se dirigiu para São Paulo, mas o corpo já havia sido enterrado no cemitério 

Dom Bosco, de Perus, em São Paulo. Em 1975, seus restos mortais foram trasladados para 

Ouro Preto, Minas Gerais, onde foi enterrado na igreja São José. Na requisição de 

necropsia, encontrada no IML de São Paulo, tem a marca “T” em vermelho de terrorista, 

conforme tratamento dispensado aos perseguidos políticos. O legista Antenor Chicarino 

analisou o laudo a pedido da Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos 

Políticos, para instruir os processos éticos contra os médicos legistas que assinaram laudos 

falsos no Cremesp. Suas observações ressaltaram que o laudo não descreve as 

características das lesões por projeteis, não faz referência à distância, apenas as definindo 

como entrada e saída, e antecipa no exame externo as trajetórias dos projeteis, não fazendo 

no exame interno. As lesões descritas não foram imediatamente mortais e os projeteis não 

foram retirados e encaminhados para inquérito, mesmo estando localizados em tecidos de 

fácil acesso. O médico legista Dom Mévio(?) acrescentou também a instrução dos 

processos éticos no Cremesp, que o projétil descreveu trajetória da esquerda para a direita, 
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de cima para baixo, ligeiramente de frente para trás, indicando que foi disparado a média ou 

curta distância, ato típico de execução.  

O relator do caso na Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, 

Nilmário Miranda, afirmou que a prisão e morte de Hélcio Pereira Fortes ficaram 

demonstradas por vários depoimentos e documentos, entre eles o encaminhamento 087/72, 

do documento do Paraná, encontrado no arquivo do antigo DOPS, onde se lê que: “para 

conhecimento desse órgão, esse centro encaminha cópia de expediente de referência, 

versando sobre depoimento de Hélcio Pereira Fortes, morto em São Paulo ao tentar fugir da 

prisão”. Nilmário Miranda citou também o depoimento de Darci Miyaki, presa por agentes 

do DOI-Codi do Rio, no Rio, em 25 de janeiro de 1972. Darci perdeu a noção do tempo, 

pois submetida a intensas torturas, mas calcula que no dia 27 recebeu roupas e encapuzada 

soube que seria removida. Em um corredor, pela costura esgarçada do capuz, viu Hélcio 

encostado na parede, foram transportados na mesma viatura. Hélcio no chiqueirinho e ela 

entre o motorista e um agente, e conduzidos ao DOI-Codi de São Paulo. Ali foi colocada 

em uma cela isolada, no segundo andar, onde ficou por vários dias sendo torturada e 

ouvindo os gritos de Hélcio durante a tortura. Sem saber precisar o dia, mas após nova 

sessão de tortura, não mais foi conduzida a cela onde estava, mas a outra, com porta de 

ferro, sem luz e sem ventilação, e antes de ser colocada nessa solitária ouviu do carcereiro 

que desse local havia saído um presunto fresquinho. Darci convenceu-se de que o corpo 

retirado da solitária era de Hélcio Pereira Fortes, porque a partir de então não mais ouviu 

seus gritos.  

O relator destacou que a versão oficial ora se referia a um tiroteio na Avenida 

Bandeirantes, onde Hélcio teria um encontro com outro militante, dando a entender que não 

se encontrava preso. Ora falava de uma suposta fuga da prisão, quando Hélcio teria sido 

baleado. Em função das contradições e dos depoimentos colhidos, o relator pediu 

deferimento, concluindo que ficou demonstrada a falsa da morte em consequência de 

tiroteio, sendo caso 70/96 deferido por unanimidade em 8 de fevereiro de 1996. Em sua 

homenagem a cidade de Belo Horizonte deu o seu nome a uma rua no bairro da Lagoa e a 

cidade do Rio de Janeiro fez o mesmo no bairro Paciência. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Passa-me a cópia desse 

testemunho. Vivian Mendes. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Frederico Eduardo Mayr, morto em 24 de fevereiro 

de 1972. Nasceu em 29 de outubro de 1948, em Tibó, Santa Catarina. Filho de Carlos 

Henrique Mayr e Gertrudes Mayr. Morto em 24 de fevereiro de 1972, militante do 

Movimento de Libertação Popular, Molipo. Cursou o primeiro ano na escola pública 

municipal Dr. Cocio Barcelos, no bairro de Copacabana no Rio de Janeiro, fez o curso 

ginasial e o cientifico, atual ensino médio, no colégio Mallet Soares, no mesmo bairro. 

Gostava da vida e em contato com a natureza e dos acampamentos, praticou pesca 

submarina na adolescência e foi escoteiro na tropa Baden Powell, gostava de artes plásticas. 

Aos 15 anos de idade fez sua primeira participação coletiva em uma exposição, 

apresentando dois trabalhos. Ingressou na faculdade de arquitetura, da UFRJ, aos 18 anos. 

Na faculdade de arquitetura recebeu elogios de artistas plásticos, como Hélio Burri, e teve 

como professores Ivan Serpa e Ubibava. Participou do movimento estudantil e engajou-se 

na ALN. Em 1969, em um dos primeiros processos que respondeu nas auditorias militares 

no Rio de Janeiro, Frederico foi acusado em uma ação penal, que tinha como co-réus, 

dentre outros, o militante Jorge Raimundo Júnior, sendo condenado à revelia a pena de três 

anos. Esta condenação motivou o protesto de Jorge na sessão de julgamento quando aos 

gritos disse que Frederico era inocente. A partir dessa condenação, Frederico passou a viver 

na clandestinidade, quando cursava o segundo ano da faculdade de arquitetura. A família 

recebeu um bilhete dele, pedindo para trancar sua matrícula e não recebeu mais 

informações. Foi para Cuba onde realizou treinamento de guerrilha e lá se integrou ao 

grupo dissidente da ALN, o Molipo, regressando para o Brasil em fins de 1971. Foi baleado 

e preso pelos agentes do DOI-Codi de São Paulo, em 23 de fevereiro de 1972, na Avenida 

Paulista em São Paulo. No documento encontrado nos arquivos do antigo DOPS de São 

Paulo, intitulado aos Bispos do Brasil, assinado pelo Comitê de Solidariedade aos Presos 

Políticos do Brasil, datado de fevereiro de 1973, temos: “foi levado para o DOI-Codi São 

Paulo a Rua Tutóia 721, onde foi intensamente torturado durante todo o dia e toda a noite, 

submetido a choques elétricos, cadeira do dragão, pau de arara e violentos espancamentos, 

apesar de ferido no abdômen. Durante o período que estava sendo torturado, foi visto várias 
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vezes, em uma delas aplicaram-lhe um banho frio no xadrez um do DOI, para que se 

reanimasse. Foi visto ainda sentado em um banco existente na entrada do prédio, onde se 

localizavam as câmaras de torturas, todo ensanguentado e cheio de hematomas, chegando a 

conversar rapidamente com um preso político.  

Frederico foi torturado e assassinado pelos policiais, escrivão da polícia Gaeta, 

policial federal Aderbal Monteiro, um capitão do exército, de alcunha Átila, um policial de 

alcunha Zé bonitinho ou Oberdan, um investigador loiro da equipe de identidade 

desconhecida, todos assistidos diretamente pelo major do exército Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, que chegou a propor a Frederico a concessão de sua vida em troca de informações.  

Mayr foi assassinado no dia 5 de fevereiro de 1972 e existem várias testemunhas 

dos fatos aqui narrados. A polícia meses mais tarde admitiu publicamente a morte de Mayr 

sem qualquer esclarecimento”. Um dos companheiros que estiveram com ele, antes de 

morto, José Carlos Gianini, afirma não haver possibilidades de Frederico ter travado 

tiroteio com os policiais nem mesmo se tivesse conseguido fugir, pois estava muito 

debilitado em razão do ferimento a bala e as torturas. No processo 100/72, da segunda 

auditoria militar de São Paulo, no qual Frederico estava sendo julgado como revel, vários 

presos políticos denunciaram a sua prisão e morte, quando o Juiz Nelson Machado 

Guimarães fez excluir seu nome, extinguindo sua punibilidade por morte, só reconhecida 

naquele momento.  

As várias denúncias feitas não foram registradas em decorrência da negativa do 

referido juiz. A declaração do ex preso político Oseas Duarte de Oliveira, contudo, ficou 

registrada, ele afirmou que seus torturadores afirmaram ter assassinado vários presos e o 

citavam nominalmente, inclusive o nome de Frederico Mayr. Enterrado com nome falso, no 

cemitério Dom Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo, seus restos mortais estavam na 

vala clandestina, criada em 1976. Sua ossada foi identificada em 1992, pelo departamento 

de medicina legal da Unicamp. Seus restos mortais foram trasladados para o jazigo da 

família, no Rio de Janeiro, em 12 de julho de 1992, após missa celebrada na Catedral da Sé, 

por Dom Paulo Evaristo Arns. Na mesma data, foram trasladados os restos mortais de 

Helber José Gomes Goulart e Manuel Bezerra dos Santos. Desde o momento da prisão de 

Frederico, os agentes policiais sabiam de sua identidade. Nos documentos encontrados no 

DOPS São Paulo consta seus nome verdadeiro e na ficha individual, documento 
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30Z165124, além do número verdadeiro estão os dados de qualificação ficha datiloscópica, 

fotos de frente e de perfil e os nomes falsos. Na ficha individual feita em 24 de fevereiro de 

1972, pelo serviço de identificação do exército constam fotos de Frederico ainda vivo, 

catalogada no DOI sob o número 1112, na qual o local da prisão indicado foi a Avenida 

Paulista, tendo ocorrido em 23 de fevereiro. Sua certidão de óbito no momento foi lavrada 

em nome de Eugênio Magalhães Sardinha, indica que seu enterro como indigente ocorreu 

no cemitério de Perus. No laudo da necropsia, assinado pelos legistas Isaac Abramovitch e 

Walter Sayeg consta como local de sua prisão a Rua Pêro Correia, no Jardim da Glória em 

São Paulo. Além disso, a resposta ao quarto quesito do laudo, onde se pergunta se a morte 

foi produzida por meio de veneno, fogo, asfixia, tortura ou por outro meio insidioso ou 

cruel, foi negativa. A versão oficial apresenta detalhes de um inacreditável tiroteio, no qual 

ele teria morrido, confirmado pelo IML.  

Segundo documento encontrado no DOPS de São Paulo, os guerrilheiros a bordo de 

um fusca “começaram a atirar contra os policiais, sem serem provocados”, no combate só 

Frederico foi morto e os demais ocupantes do veículo não foram mais citados, nem como 

presos, nem como foragidos. Sua morte e desaparecimentos são relatados por sua mãe 

Gertrudes Mayr “no final de 1972, em outra ação penal da justiça militar do Rio de Janeiro, 

foi juntado por um advogado um recorte de jornal que noticiava a morte de Flávio de 

Carvalho Molina, embora essa notícia não mencionasse Frederico, a família pediu ao 

advogado Mário Mendonça que fosse a São Paulo para obter informações. O advogado 

voltou, dizendo que nada constava em São Paulo, segundo as informações que recebera das 

autoridades sobre uma eventual prisão ou morte de Frederico. Foi neste momento que 

Nelson Lote me perguntou se Frederico ainda estava vivo. A partir desse instante tomei 

consciência de que meu filho pudesse ter sido preso e eventualmente morto. Foi somente 

em 1979, quando da promulgação da lei da anistia, que vimos o nome de meu filho ser 

publicado em listas dos comitês brasileiros pela anistia, ora como morto, ora como 

desaparecido. 

Membros da CBA de São Paulo procuraram familiares meus no Rio de Janeiro, com 

cópias de documentos do caso, onde as autoridades judiciárias extinguiram a sua 

punibilidade por ter sido morto por órgãos de segurança, enterrado no cemitério de Perus, 

sob o nome falso de Eugênio Magalhães Sardinha. Na justiça foi feita a retificação do 
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assentamento de óbito, substituindo os dados falsos pelos verdadeiros. Após ter sido 

encontrado enterrado em Perus, sob o nome falso  de Nelson Bueno, o perseguido político 

Luiz Eurico Tejera Lisboa, o primeiro desaparecido político encontrado, em 1979, fui ao 

cemitério de Perus para buscar informações sobre o meu filho, e naquele registro não 

constava o nome de Frederico, nem se encontrou anotações com o sobrenome Sardinha. 

Apenas de a informação da morte constarem em processo na justiça militar, meu filho 

continuou a responder a outras ações penais, em outras auditorias militares. Frederico não 

foi o filho que eu perdi, mas o meu filho que todos nós perdemos. Quando existe um 

nascimento, sabemos que existirá a morte, mas o que aconteceu comigo, com a minha 

família e outras em situação semelhante, não segue a lei natural, o que se passou conosco 

foi uma afronta à dignidade humana, Frederico Eduardo julgado e absolvido no Conselho 

Permanente de Justiça, em 21 de setembro de 1972, inocência confirmada no STM, em 15 

de fevereiro de 1974, já não era vivo. Baleado, preso e torturado por agentes do DOI-Codi 

de São Paulo, Frederico Eduardo Mayr havia morrido em fevereiro de 1972, fato que só 

vinha a saber muitos anos depois”.  

No livro a ditadura escancarada, Elio Gaspari comenta que naquele período os 

órgãos de segurança não se preocupavam em esconder a falsidade de suas versões oficiais 

sobre as mortes e prisões, pois eram nítidas as contradições, estampadas nas notas oficiais 

de informe sobre a morte de “subversivos”, “tamanha onipotencial na manipulação da 

realidade, produziria dois casos patéticos, outro cubano, Frederico Eduardo Mayr morre 

três vezes, a primeiro a caminho do Hospital depois de um tiroteio na Avenida Paulista, a 

segunda no dia seguinte fugindo de um ponto no Jardim da Glória, a terceira no mesmo dia 

alvejado pelos colegas quando estava dentro de um carro preso. Na realidade Mayr foi para 

o DOI-Codi, onde o fotografaram e o ficharam, dando-lhe o número 1112, tinha uma bala 

alojada debaixo da pele da barriga. O ferimento era tão superficial que se poderia apalpar o 

projétil, conversava normalmente, mataram-no com três tiros no peito, perfurando-lhe os 

dois pulmões”.  

A relatora do caso na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 

Suzana Lisboa, registrou que a foto do corpo mostrando o rosto e o dorso de Frederico, 

localizada no arquivo do DOPS de São Paulo, indica ter sido tirada a algum tempo depois 

da foto de identificação, já que aparece mais magro e desfigurado. Afirmou ainda que todos 
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os documentos policiais apresentavam o seu verdadeiro nome, até mesmo a requisição de 

exame ao IML, feita com o nome falso tem anotada a sua identificação e concluiu “é 

evidente que além de confirmada a prisão, o enterro como indigente sob nome falso, 

quando se conhecia plenamente a identidade foi utilizado pelos órgãos de segurança para 

acobertar mais um assassinato sob torturas, ocorrido nas dependências do DOI-Codi de São 

Paulo”. O caso de Frederico 019/96, na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 

Políticos, foi aprovado por unanimidade em 18 de janeiro de 1996, em sua homenagem a 

cidade de São Paulo colocou o seu nome a um viaduto no Jardim São Luis, em uma rua no 

bairro da Casa Verde. Criciúma também homenageou Frederico, colocando em uma rua no 

bairro Santa Luzia.  

As informações e os dois memorais que foram lidos foram extraídos do dossiê 

“mortes e desaparecidos políticos no Brasil de 1964 a 1985 do Ive”. A gente tem uma parte 

do vídeo agora… passarei uma parte do vídeo do filme “vala comum”, onde tem o 

depoimento da Gertrudes Mayr, da mãe de Frederico. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Depois do filme eu quero que 

vocês fiquem aqui. A TV está transmitindo ao vivo. É um trecho do documentário “Vala 

comum”. 

 

* * * 

É exibido parte do documentário: “Vala comum”. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Roberto vem para cá, fica 

aqui ao nosso lado, do lado da Darci. Darci quem é você? Fala-me um pouco da gente, 

como é que você começou, conta um pouco de você, como é de uma família japonesa saiu 

uma pessoa como você, uma revolucionária, de onde você veio, do interior? Como é que 

sua vida se entrelaça com tantas outras, você que viajou pelo mundo, conheceu tanta gente 

antes de você ler o seu depoimento, queria que você falasse como testemunha desses dois 

casos, que você se abrisse e se apresentasse, por favor. 
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A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Minha vida política ou minha consciência 

política se deu muito cedo, porque eu tive o privilégio de conhecer um Sr, pai de colegas, 

ele tinha lutado na guerra civil espanhola e depois veio ao Brasil. Então, o Sr. Jaime foi 

uma pessoa que sempre me atiçou intelectualmente e principalmente me mostrou as 

diversidades de classe, o que significava o fascismo que ele tinha sofrido pessoalmente, 

sofrido na carne, então eu tive o privilegio de ter orientação desse Sr. É até interessante, 

porque estudei em colégios de freiras e fui presidente da cruzada eucarística infantil, com 

todo o respeito, e o Sr. Jaime disse o seguinte “por que você não aproveita e não pede para 

as freiras para começar um trabalho na favela do vergueiro”. E o interessante que essa 

favela do vergueiro, trabalho que nós iniciamos lá, no futuro deu muitos frutos, porque de 

lá nos tivemos militantes da ALN, que iniciaram a sua vida política, justamente nessa 

favela. Posteriormente, fui da juventude comunista, não de carteirinha, porque a minha 

origem era um pouco ou bastante anarquista, em função do Sr. Jaime, participei do 

movimento estudantil ativamente, participei da tomada da faculdade de direito, Largo São 

Francisco, e nessa época já estava havendo, 1967 a 1968, Carlos Maier Keller já estava em 

Cuba, participando da Ollas, e nós já tínhamos notícias das divergências que existiam em 

relação ao PCB. Tive o privilegio de fazer parte dessa primeira leva, desse início de 

formação da Ação Libertadora Nacional. Posteriormente, fui enviada a Cuba, retornei, 

passei uns tempos no Chile e retornei ao Brasil.  

A minha volta ao Brasil foi difícil, farei um gancho aqui, porque nós estávamos em 

cartazes, terroristas, bandidos, procurados vivos ou mortos, era uma forma, inclusive de a 

ditadura nos afastar da população, era uma forma de atemorizar o povo e nos mostrar como 

bandidos, eu queria esclarecer, e isso eu coloquei no meu requerimento da anistia, que não 

concordo com essa lei da anistia, a começar pelo seu título, lei da anistia, não concordo, 

porque é anistiado alguém que cometeu um crime, é anistiado quem tem delitos para serem 

anistiados, nós não cometemos nenhum crime, nós exercemos o nosso direito mais do que 

direito, nós tínhamos o dever de lutar contra uma ditadura que havia se apossado, havia 

destituído um… veja só, o Jango era vice-presidente, e foi um vice-presidente eleito, o 

Jango tornou-se presidente por meio do voto popular. Então, essa ditadura que procurou dar 

uma aparência de democracia foi um… pleno, o Legislativo era um simulacro de 

Legislativo, o Judiciário também era um simulacro, a imprensa censurada, os estudantes 
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presos, torturados, não podemos ver a ditadura apenas a partir de 1964 ou 1967 ou 1968, na 

verdade a gestação dessa ditadura iniciou bem antes em 1961, 1962, provavelmente, vocês 

são jovens demais para lembrar que houve um “Macside” aqui no Brasil, que houve 

Aliança para o Progresso, progresso deles, dos imperialistas, e não do Brasil. E assim várias 

medidas foram tomadas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você foi presa Darci? 

Quando você foi presa? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu fui presa no dia 25 de janeiro de 1972, 

na Guanabara, hoje Rio de Janeiro. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que neste 

momento eu venho fazer denúncia sim, mas acima de tudo dizer que eu militante estou me 

reconstruindo, neste momento em que eu estou falando, estou novamente lutando contra os 

torturadores, porque o que eles fizeram foram assassinatos e a nós sobreviventes foi feito 

um trabalho de desconstrução, quiseram nos anular fisicamente tem as sequelas visíveis, 

psicologicamente a consequência daquela tortura psicológica, aquela tortura física foi algo 

científico, foi algo para nos neutralizar do resto da vida, então neste momento Deputado 

Adriano, quando estou aqui falando, eu estou me reconstruindo e estou desconstruindo o 

que a ditadura tentou fazer com o nosso passado. Agora de imediato eu gostaria de entrar. 

Há pouco você me perguntou a data da minha prisão, fui presa dia 25 de janeiro, e do dia 

25 de janeiro ao dia 28 de janeiro, não sabia que era dia 28, eu fui torturada muito, e da sala 

de torturas eu era levada para um lugar que posteriormente eu soube que era a geladeira, era 

um lugar baixo, com a luz intensa, um ruído terrível, e ficava lá nua e sentia muito, mas 

muito frio, em pleno mês de janeiro, fevereiro, era muito frio que eu sentia. No dia 28, eu 

ficava nua, eu ia direto da sala de tortura para esse local, então de 25 a 28, eu não me 

lembro de ter posto roupa. Bom, no dia 28, que eu não sabia que era dia 28, os torturadores 

chegaram e me jogaram a roupa e me mandaram me vestir, eu me vesti, puseram um capuz, 

eu fui levada para um local, que eu não sei se era corredor o que era, e lá eu vi um rapaz 

encostado na parede, era um capuz muito vagabundo, com um tecido mudo ralo, e por 

coincidência, a costura desse capuz ficou na minha frente, através da costura eu visualizei 

esse rapaz, e vi que era o Hélcio Pereira Fortes, estava ele com aquele terninho que 
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costumava usar, mal conseguia ficar em pé e estava encostado na parede, imediatamente 

nós fomos levados Hélcio e eu para uma viatura. O Hélcio foi colocado no chiqueirinho, 

entre mim e o Hélcio havia uma fileira, três policiais, e eu fui colocada no banco da frente, 

ao lado do motorista, no meio, e do outro lado outro policial. Foi quando nós soubéssemos 

que seriamos transportados para São Paulo, mais ou menos no meio da manhã, porque eu 

sei que era no meio da manhã, eu já tinha sido torturada nesse dia e já tinha sido levada 

para tal geladeira, então só podia ser nove, dez horas, não posso ter certeza de horário. No 

meio do caminho, na via Dutra, os torturadores pararam a viatura e se revezavam para 

comer, então foi três para comer e ficaram dois, então nesse momento o motorista da C14, 

da viatura, ele ligou o rádio e ouvindo o rádio eu ouvi que era dia 28 de janeiro, isso ficou 

gravado na minha mente, porque naquele momento eu pensei, já salvei os pontos do dia 25, 

do dia 26, na Guanabara, do dia 27 e 28 em São Paulo, então foi uma data que ficou 

marcada na minha mente. Bom, chegamos a São Paulo a tarde, fomos imediatamente… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Sra. Darci eu não entendi, 

deixa eu entender, você ouviu que era dia 28, você falou já passaram os pontos que eu tinha 

que cobrir do dia 25, 26, 27… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – É porque eu fui presa… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Guanabara, então você estava 

livre desses interrogatórios… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Exatamente, quer dizer, eu tinha 

conseguido apesar das torturas preservar os pontos, então essa data para mim era uma data 

muito importante, eu tinha que me localizar no tempo, porque depois tinha o depois. 

Então, nós fomos levados imediatamente para as salas de interrogatórios… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Deixa-me entender um pouco 

mais, você era uma pessoa importante na organização, não era? Porque você cai em 1972, e 

no Rio de Janeiro, você está estava baseada no Rio e estava em São Paulo? 
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A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Na verdade, eu trabalhava tanto, as 

minhas tarefas eram tanto em São Paulo, quanto do Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A Sra. era da ALN? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu era da ALN, Ação Libertadora 

Nacional, era um quadro, tinha treinado em Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quanto tempo você ficou em 

Cuba? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Fiquei quase dois anos, porque nesse 

meio tempo eu fui cumprir tarefas também na Coreia do Norte. Da Coreia do Norte, 

retornei a Cuba, depois de Cuba fui para o Chile e estava retornando ao Brasil. Depois eu 

conto o fato, porque acredito que nessa época, 1971, já havia a operação Condor, não com 

esse nome, mas voltando então eu acho muito importante esclarecer essa data do dia 28, 

porque tanto a repressão como livros nossos dizem que o Hélcio foi morto no dia 28, o 

Hélcio não morreu no dia 28. No dia 28 de janeiro de 1972, nós estávamos sendo 

transportados da Guanabara para São Paulo, enquanto estávamos sendo transportados ainda 

já saíram às notícias de que Hélcio tinha morrido em um tiroteio, ele estava vivo gente, eu 

sou testemunha disso. Sim, fomos para as salas de torturas, não na mesma sala, em salas 

contiguas… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O pessoal que foi buscar 

vocês no Rio, quem trouxe vocês para São Paulo, era o pessoal do Rio ou era o pessoal 

daqui? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Quem nos trouxe do Rio, eram 

equipes do Rio de Janeiro, e entre eles veio o tal do Dr. Roberto, que aqui atrás já tem o 

nome dele, o nome legal, ele veio chefiando essa equipe.  
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Mas voltando ao Hélcio, no dia 29, eu tenho certeza absoluta de continuar ouvindo, 

porque assim, quando você está sendo torturada, você não ouve outros sons, é o teu grito 

que sai de dentro de você, e quando havia algum intervalo, do tempo que eu era torturada, 

então eu ouvi os gritos do Hélcio Pereira Fortes, isso se prolongou pelo dia 29, eu tenho 

quase certeza que também pelo dia 30 de janeiro. Durante esses dois, três dias eu fui levada 

para uma cela, atravessava o pátio, era uma cela que ficava em cima do refeitório dos 

repressores e era trazia de lá para a tortura. Depois de alguns dias, dois, três dias, não posso 

dizer com absoluta certeza, já não conseguia quase andar também, eu fui levada para a 

solitária e no momento em que eu era colocada na solitária o carcereiro Oberdan disse o 

seguinte “daqui saiu um presunto fresquinho”, não havia outras pessoas além do Hélcio e 

eu sendo torturados naquele momento do DOI-Codi, quando eu tive certeza absoluta que o 

Hélcio tinha morrido e ele morreu lá na cela, ele evidente não morreu em nenhum tiroteio, 

eu quero frisar muito bem que ele morreu na cela, em função de um laudo do Instituto 

Médico Legal, assinado pelo Isaac Abramovitch, posteriormente eu entro nisso. Mas eu 

quero esclarecer que quando noticiam a morte de Hélcio, nós estávamos sendo transferidos.  

Depois de muitos anos eu soube que o irmão de Hélcio Pereira Fortes, ao ouvir as 

notícias da morte dele, ele veio para São Paulo, ele foi ao DOI-Codi e lá disseram para o 

irmão do Hélcio que ele tinha morrido e já tinha sido enterrado, quer dizer foi alguma coisa 

a jato, agora me pergunto o seguinte, que tipo de ser humano tem coragem de olhar nos 

olhos de um familiar e dizer que tinha morrido em um tiroteio e já tinha sido enterrado? O 

Hélcio estava ali há poucos metros do irmão dele, sendo torturado. Então, eu gostaria que 

nos livros fosse retificada a data do assassinado dele, ele não morreu no dia 28, 

provavelmente, também não posso afirmar com certeza absoluta, deve ter sido entre o dia 

30 e 31, eu digo isso por quê? Os carcereiros, haviam dois carcereiros, então você tem que 

provar o que você fala, haviam dois carcereiros, enquanto eu estava naquela cela lá em 

cima, eu fui retirada daquela cela pelos dois carcereiros, tanto pelo Casadei, quanto 

Marechal, o que significa que se eu entrei na solitária após a morte do Hélcio, se eu fiquei 

dois dias lá em cima naquela cela, o Hélcio permaneceu vivo por dois dias pelo menos, 

quer dizer, 29 e 30, com quase certeza absoluta ele estava vivo, só não posso afirmar 

categoricamente, foi no dia 30, foi no dia 29, foi no dia 31, categoricamente eu posso 
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afirmar 28 e 29 ele estava vivo, ele morreu sendo torturado. Você quer fazer alguma 

pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Eu queria que a Sra., como se 

passaram tantos anos e a Sra. disse com muita propriedade que cada dia que você fala sobre 

esse assunto, a Sra. se reconstrói e desconstrói a repressão, lógico que nós vamos falar do 

Mairson, mas quem era você, qual curso que você fez, onde você nasceu, você falou da 

favela do vergueiro, você vai a Cuba, até a Coreia do Norte, você era uma pessoa 

importante da organização do Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro, tinha ponto em São 

Paulo. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Ao contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O que vocês faziam? Porque 

tudo bem, tem essa questão da morte, do dia, da comprovação, mas fala um pouco da vida, 

mesmo com o Hélcio, você conhecia, os dois eram clandestinos? Você tinha mais alguma 

informação? Começa a lembrar essa história e lógico quando você chegou a Oban era o 

Valdir Coelho, era o Ustra? Qual o papel que o Ustra tinha, além dos carcereiros, você 

falou Casadei, Oberdan, Marechal, quais as outras equipes, no memorial aparece o Gaeta, 

mas é do Mayr, então queria… reconstitui um pouco essa história, quantos anos você tinha? 

Você fazia letras? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Eu fazia direito no Largo São 

Francisco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A Sra. era da faculdade de 

direito, participou da ocupação. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Participei da ocupação. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A Sra. conviveu com João 

Leonardo? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Sim, éramos colegas, João Leonardo, 

Arnotras, Tadeu, aliás, Cidinha Costa, Caio Fenancio, muitos saíram do Largo São 

Francisco, da faculdade de direito, e participaram, alguns não de organizações, como a 

ALN, que era pela luta armada, mas de uma forma ou de outra muitos participaram, até é 

interessante que no Largo São Francisco, nós tínhamos um verso que diz o seguinte 

“quando se sente bater no peito heroica pancada, deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai 

morrer”, mais ou menos foi isso que nós fizemos, fizemos isso porque, eu falei de 

desconstrução que a ditadura fez, essa desconstrução, gente, nós sentimos os efeitos disso 

até hoje, tribos interiras foram dizimadas, aqueles seringueiros, que colhiam os frutos foram 

assassinados, ninguém sabe disso, o ensino, esse ensino, o pouco ensino que temos até hoje, 

isso deriva da política do “Macside”, até nós reconstruirmos este país novamente, vamos 

precisar de muitas décadas, é apenas um adendo que estou fazendo, e essa reconstrução é 

uma reconstrução não só do país, mas é uma reconstrução de cada um de nós militantes, de 

nós militantes, sobreviventes, dos familiares dos nossos mortos e desaparecidos, e essa 

reconstrução é alguma coisa que eu provo para vocês, até a pouco tempo eu não conseguia 

falar sobre a minha vida passada, a minha militância, eu fiquei sete meses, quase sete meses 

no DOI-Codi, quer dizer, além da tortura física, ouvir os gritos dos companheiros sendo 

torturados, são fatos que te marcam, são fatos que te desestruturam, são fatos que você leva 

para o resto de sua vida, eu perdi um pouco a linha do meu… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quando a Sra. foi para a 

Coreia do Norte, foi com o Marighella, não? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Veja só, na realidade, houve um fato 

interessante e triste. Quando Marighella foi assassinado, o Joaquim Câmara estava se 

dirigindo, estava na Europa, e ele estava indo para a Coreia do Norte, o Marighella tinha 

uma visão internacionalista, muita gente pensa que a visão do Marighella era somente em 

relação à Cuba, não, o trabalho feito pelo Marighella foi um trabalho internacionalista, e 
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nós temos companheiros que tiveram tarefas de ir para a Argélia, temos companheira que 

foi para a Guiné Bissau, eu pessoalmente fui para a Coreia do Norte, buscando a 

solidariedade desses países. Eu quero ressaltar muito esse lado do Carlos Marighella, essa 

visão que ele tinha de conseguir o apoio de vários outros países, não somente de Cuba, isso 

é importantíssimo, porque depois nós vamos ver quantas vidas foram salvas, por essas 

sementes que o Marighella plantou lá trás. O que você me perguntou? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quer dizer quando você foi 

para Coreia, mas o Joaquim Câmara foi com vocês para a Coreia? E qual era a sua missão 

na Coreia, isso que eu queria entender um pouco melhor, você já tinha ficado os dois anos 

em Cuba? Foi no meio?  

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Foi no meio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A Sra. era uma pessoa 

especializada em informação, não é?  

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – O meu setor era na realidade inteligência 

e contrainteligência, que englobava o setor de informações, eu digo inteligência e 

contrainteligência, porque a visão, fomos destroçados antes disso, mas a visão da ALN era 

uma visão mais global, informação era algo mais restrito ou deram a ideia de que era algo 

mais restrito para ações, nós tínhamos uma visão muito mais ampla do que isso, a 

preocupação nossa era inclusive de dados geológicos, dados antropológicos, dados 

estratégicos, porque a visão da ALN era chegar à luta, à guerrilha rural, então esse setor de 

inteligência era um setor que se preocupava não somente com o Estado ou a cidade de São 

Paulo, Guanabara, Belo Horizonte, não, era uma visão que englobava todo o Brasil, era 

nesse setor que eu trabalhava, a bem da verdade nós estávamos, eu estava tentando 

organizar esse setor quando fui presa, então foi algo muito incipiente, não tivemos 

condições de concretizar, antes disso, fomos presos, os companheiros foram assassinados, a 

morte do Marighella foi um revés muito grande para a organização, para esquerda, para o 

país. Então, quando morre o Marighella, o Joaquim Câmara está, não sei se em Paris, ou se 
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em Roma, com a missão de ir para a Coreia do Norte, só que ele recebe a notícia da morte 

do Carlos Marighella, e vai para Cuba, onde estávamos treinando, e consequentemente, 

depois de Cuba, ele retorna ao Brasil, posteriormente ele manda uma mensagem, dizendo 

que eu deveria ir para a Coreia, e lá na Coreia, a tarefa era conseguir um apoio político, 

conseguir treinamento para outros companheiros, é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Darci, a Sra. é uma das 

pessoas que mais foi torturada, a Sra. permaneceu sete meses na Oban, ou a Sra. foi levada 

para a casa da morte, para o sítio de Parelheiros? E a Sra. ficou de quando a quando na 

Oban? E além do Hélcio e do Mayr, quantas pessoas que a Sra. viu nesse período passar 

por lá, ou serem assassinadas, ou ter notícia? E a Sra. ficou o tempo todo no sobradinho ou 

se vinha para a cela forte ou só ficou na cela forte, ou se ficava naquele sobradinho lá do 

fundo, em cima do refeitório? A Sra. ficou sete meses na Oban, eu imagino naquela época, 

você entrou que dia? Chegou dia 28… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu cheguei ao DOI-Codi no dia 28 de 

janeiro de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Saiu? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu saí, acredito que no dia 4, 5 de agosto, 

eu queria ressaltar uma coisa… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - De 1972? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - E a Sra. vai ao presídio? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu fui ao Tiradentes direto, não passei 

pelo DOPS, se quiser depois eu explico algo que nós concluímos. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Fica sossegada, como faz 

tanto anos, a gente precisa fazer essa mínima cronologia, quanto tempo você ficou no 

Tiradentes? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não lembro, porque do Tiradentes nós 

fomos transferidos para o presídio do Hipódromo. No total, eu fiquei um ano e meio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Quando Joaquim Câmara 

morre? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Ele morreu em outubro de… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - 1972? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. De 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - O Joaquim Câmara. E a Sra. 

foi presa quando? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Em 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Então, a Irine já estava… já 

estava chegando o pessoal do Molipo. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Exatamente, o pessoal da Molipo já 

estava chegando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - E como tem a ver, como que 

cruza a sua histórica com Mayr? 
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A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Veja, eu não conhecia o Mayr 

pessoalmente, agora eu ouvi parece-me que ele havia treinado em Cuba também, mas 

mesmo em Cuba, nós ficávamos compartimentados, ou seja, um grupo não tinha contato 

com outro, era uma medida de segurança, então quando eu vejo Mayr pela primeira vez no 

DOI-Codi, eu vi um companheiro ensanguentado, não sabia o nome dele, não sabia se era 

da ALN e não sabia se ele era da Molipo. Eu só vim saber alguns dias depois.  

Uma coisa que eu queria ressaltar… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Só entender uma coisa, quem 

estava no comando da ALN, com a morte do Marighella e do Toledo, você era de GTA, a 

quem você se referia, qual era o seu grupo de comando? Isso que eu queria entender, 

porque senão eu não consigo formar o raciocínio. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Quando retorno ao Brasil, nós tínhamos 

no comando nacional o Yuri Xavier Pereira, o Luiz José da Cunha, que era meu 

companheiro, nós treinamos juntos em Cuba, e nos conhecemos lá, o Criolo, e lá começou 

um relacionamento pessoal nosso, que foi até a data da minha prisão. Então, quando retorno 

ao Brasil, estavam no comando o Hélcio Pereira Fortes, Yuri Xavier Pereira e Criolo. 

Alguma pergunta mais? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Agora entendi. E o Criolo só 

cai em 1973. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Em 1973, no dia 13 de julho de 1973, que 

infelizmente era meu aniversário.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Esse dia a Sra. estava presa? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Esse fato foi algo bastante interessante, 

porque no dia 13 de julho, eu não sei que tipo de audiência houve na auditoria militar, na 

Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, então eram quinze para uma, mais ou menos, nós 
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estávamos em uma saleta e já havia companheiros na sala de audiência, entra uma equipe 

do DOI-Codi, dizendo o seguinte, não era uma hora da tarde, eles disseram “pegamos o 

Criolo”, aliás, não foi bem isso. Eles olharam para mim e disseram “pegamos o filho da 

puta do teu amante”, literalmente foi isso que eles disseram. E naquele momento, foi um 

choque, eu comecei a chorar, e lembro que um companheiro falou para mim “não chora, é 

isso que eles querem de você”, engoli minhas lágrimas e hoje quando estava ouvindo a mãe 

do nosso companheiro falando eu readquiri a capacidade de chorar, porque foi algo que até 

isso eu havia perdido, capacidade de externar com lágrimas, porque ficava um negócio 

dentro de mim, eu não conseguia chorar, inclusive quando morre meu pai, foi um 

sofrimento muito grande, eu não consegui, por isso que eu digo Adriano, que esse momento 

em que você vem fazer denúncias, também é um momento de reconstrução, para mim pelo 

menos está sendo o momento em que eu estou me reconstruindo. 

Eu estou dizendo aos torturadores, que apesar de toda aquela tortura, muito 

científica, que não é algo que surgiu no Brasil, é algo sistematizado, desde Argélia, eu 

quero dizer a eles “olha, eu estou me reconstruindo, eu passei muitos anos calada”. Eu acho 

que o mais importante agora, eu tenho muito pouco a dizer sobre o Frederico Eduardo 

Mayr, a não ser que, eles queriam que eu desse um aparelho no que eu tinha ficado, então 

eles me pegavam, colocavam na viatura, rodavam comigo, voltavam normalmente depois 

da volta eu ia para a tortura novamente, não encontrava o aparelho. Em uma dessas vezes, 

em fevereiro, não sei o dia exato, eu vi um rapaz, que eu acho que eu já relatei agora pouco, 

sentado lá, todo ensanguentado, posteriormente ainda vi o Frederico Eduardo Mayr, acho 

que no dia seguinte, saindo da sala de tortura, bastante torturado, e uma terceira vez quando 

ele foi levado para a cela número 1, nessa época eu já estava na cela feminina, a cela 

feminina dava exatamente na frente da solitária, de onde eu tinha saído, e dava para a cela 

número 1, para o Mayr foi levado e só posteriormente, eu soube, alguns dias depois, que ele 

era o Frederico Mayr, era um companheiro do Molipo, e quero aqui reafirmar que ele não 

morreu em tiroteio, ele foi preso, foi torturado, estava subjulgado e foi executado, da 

mesma forma que o Hélcio. O Hélcio morreu na solitária, mas com sequelas, sabe aquelas 

hemorragias, eu mesma tive hemorragias, oral e vaginal, fui levada ao hospital, por duas ou 

três vezes, o Hélcio não.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Qual hospital a Sra. foi? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Uma das vezes eu tenho certeza que foi 

no Hospital das Clínicas, o pessoal estranha quando eu digo que eu fui levada ao Hospital 

das Clínicas, mas vários companheiros foram levados ao Hospital das Clínicas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - E a outra vez a Sra. foi para 

outro Hospital? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu acredito que tenha sido hospital 

militar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - No Cambuci? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Fora as idas aos hospitais, no meio das 

torturas, isso tem que ficar muito bem ressaltado, no momento da tortura, eu cai estatelada 

no chão, estava realmente pulsando pela boca, com hemorragia vaginal, entrava um homem 

que via a minha pressão, e ele falava pode continuar ou parem, normalmente era pode 

continuar. Então, não sei se ele era enfermeiro ou médico, mas a figura de determinados 

profissionais que trabalharam estreitamente com os órgãos repressivos, isso tem que ficar 

muito bem documentado, e eu sou testemunha disso. 

Agora, quase que encerrando do Frederico Mayr o que eu posso dizer é que eu vi, 

que eu presenciei foram esses fatos, e eu gostaria de aqui apresentar denúncias citando 

nomes da época em que eu fiquei presa, eu fui torturada pelas três equipes, havia três 

equipes, “A”, “B” e “C”, então inicialmente logo que nós chegamos ao DOI-Codi de São 

Paulo a tortura era diária, dia e noite, eles paravam no momento em que você dava um 

ponto falso, eles te colocavam em uma viatura, era o momento em que você tinha para 

pensar e se recuperar um pouco da tortura, mas eu quero aqui dizer que tinham três equipes 

de torturadores, equipe “A”, “B” e “C”. Então, Deputado Adriano eu acho que é de suma 

importância se possível, vocês conseguirem a escala dessas equipes, que por meio dessa 

escala, porque eles trabalhavam 24 horas e folgavam 48 horas, vocês obtendo essa tabela, a 
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equipe “A” trabalhou no dia 28 de janeiro, a equipe “B” no dia 29 de janeiro, vocês 

poderão fazer, nós poderemos dizer concretamente tal equipe assassinou o companheiro 

Lauriberto Reis, tal equipe assassinado o Yuri Xavier Pereira, e será alguma coisa muito 

concreta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A Sra. lembra que dia o Yuri 

morreu? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – O dia eu não, eu sei que ele estava no 

DOI-Codi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A Sra. estava no DOI-Codi 

quando ele morreu? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Nessa data, foram os torturadores lá na 

cela, na porta da nossa cela, para dizer que tinham pegado o Yuri, a Ana Maria Nasinovich 

e o Nonato, eram todos companheiros nossos. Mais tarde, o Major Ustra foi à nossa cela e 

disse o seguinte “que eles tinham morrido em um tiroteio, mas que Ana Maria Nasionovich, 

eles queriam pegá-la viva, porque a família tinha pedido pela vida dela”, eu não sei se essas 

palavras do Ustra eram verdadeiras ou não, mas ele pessoalmente foi lá, ele pessoalmente 

nos disse. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Ele levou as fotos dos 

mortos? Ele te mostrou fotos? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Só deu a notícia. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – O que eu posso dizer é o seguinte, eles 

foram jogados lá no pátio do DOI-Codi, houve um companheiro que viu os corpos deles, 
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posteriormente vendo fotos do Yuri, eu vejo que ele foi barbaramente torturado, vejo as 

marcas que eu tive no meu corpo, eu vi, na foto do Yuri morto, então o Yuri foi preso, pode 

ter caído até ferido, mas ele foi preso vivo, ele foi torturado, o Yuri foi executado. A Ana 

Maria se alguma verdade existe nas palavras do Ustra, pode ser que ela tenha morrido 

realmente no momento da prisão, no momento em que houve o cerco. 

Agora antes de terminar eu gostaria, estava falando sobre as três equipes do DOI-

Codi. Então, quero citar aqui vários desses torturadores, eu fui torturada por todos eles. 

Havia dois especialmente sádicos. Um usava codinome de JC, que significa Jesus Cristo, 

olha gente pensem bem, um era JC o outro o codinome era Padre, muitos de nós militantes 

tivemos origem ou fomos batizados, muitos padres foram presos, usaram esse codinome 

JC, Padre, gente é de uma afronta, o Brasil é um pais, e naquele tempo era muito mais, era 

uma porcentagem muito grande de católicos, era uma forma de pisar nos cardeais, no Dom 

Jaime Câmara, no Evaristo Arns. Mas tinha o JC, Dirceu Cravina, Ramiro, que é o Pedro 

Graciele, Mangabeira ou Gaeta, o nome é Lourival Gaeta, Dr. José que era chefe de equipe, 

o nome dele é Alfredo Magalhães, Capitão Átila, que era chefe de equipe também, Padre 

que eu citei agora pouco, de codinome Padre, parece que o nome dele é Luis Timóteo, 

Capitão Ubirajara, que é o Aparecido Lartes Calandra, e o Ricardo, que eu não sei o nome 

dele, mas era um torturador desses que você via que ele tinha prazer em te torturar. O 

comandante do DOI-Codi era o Major Ustra, que por sua vez o Major Ustra dava as ordens, 

tortura, mata, sei lá, por sua vez o Major Ustra recebia ordens do Comandante do segundo 

exército, que ficava ali perto do DOI-Codi da Tutóia, não é à toa, não sei se você percebeu 

isso, que o DOI-Codi ficava ali naquele local, que é muito próximo ao segundo exército, 

então foi alguma coisa muito bem pensada e muito bem escolhida. Então, o Major Ustra, 

por sua vez, recebia ordens do Comandante de segundo exército, que recebia ordens do 

Ministro da Defesa, que recebia ordens do Sr. Presidente ditador da época, o Médici ou 

Geisel, ou seja quem foi, mas existe toda uma linha de comando que leva aos que exerciam 

a chamada presidência do Brasil. Alguma coisa que eu queria colocar para você Deputado 

Adriano, que nós estamos nos detendo nas equipes de torturas, temos que pensar também 

nas equipes de inteligência, que eram de setores, pode-se dizer um setor importantíssimo, 

era o setor que dizia aos torturadores “olha, vocês têm que perguntar para a Darci tal e tal 

coisa, pensa mais nesse sentido”, eram pessoas bem informadas, eram oficiais e eram 
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oficiais que tinham duas ou três faculdades. Ao lado deles, também tem que ser 

investigadas aquelas equipes de busca. Essas equipes, eles assassinaram muitos 

companheiros, eram PM, eram delegados, então havia um misto de militares e civis, e nós 

pouco temos falado neles, eu não tenho visto, não foi feito nenhum levantamento dessas 

pessoas que participavam das equipes de busca, então eu acho extremamente importante. 

Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Esses textos você pode deixar 

conosco? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu posso te mandar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Por favor. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Eu queria deixar uma coisa clara também, 

eu era uma pessoa que com certeza seria morta, seria executada. Então, eu queria agradecer 

a toda uma rede internacional, eu anotei, mas não estou achando nada, a toda uma rede, 

inúmeros companheiros, mas especialmente, é até interessante, um dia o Ustra me tirou da 

cela e disse o seguinte “olha aqui, eu sei que vocês têm um esquema de se comunicar com 

as organizações, então você faz o favor de dizer, mandar recado, e dizer que as cartas 

pedindo pela sua vida, do Sartre, do Pablo Neruda”, estou citando esses nomes para mostrar 

a rede daqui a pouco, a rede que foi formada, a rede de solidariedade, o Bertrand Russell, a 

Simone de Beavouir vários intelectuais, artistas, mandavam cartas para o DOI-Codi, 

dizendo, e era verdade em parte, que eu estava tuberculosa e ameaçada de execução, e 

mandavam muitas dessas cartas, tanto que estava incomodando o Ustra, então ele disse 

“pode avisar que eu jogo tudo no lixo”. Eu quero ver se eu acho aqui e é muito importante 

isso, eu tinha até destacado. Bom a figura do primeiro Tribunal Bertrand Russell, que foi 

feito em função das atrocidades cometidas pelos franceses no Vietnã, então foi feito esse 

Tribunal, posteriormente de averiguadas os crimes cometidos pelos franceses no Vietnã, 

pelos americanos, posteriormente, aliás, em 1971, o Russel morreu, nessa época já havia 

preocupação, porque já estavam chegando as denúncias dos nossos mortos, das torturas que 
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estavam sendo cometidas no Brasil, e estava sendo formado um grupo, acho que eu perdi, 

visando a formar o segundo Tribunal Bertrand Russell, que visava em especial a América 

Latina, em especial o Brasil. Então, nós tivemos companheiros no Chile, eu posso citar o 

Almino… então, no Chile eu me lembro bem da Zilar Branco, cometerei injustiças da Zilar 

Branco, o trabalho Dômino Afranço, e quero ressaltar a figura do Lelo Baccio, que esteve 

no Chile e teve um grande contato com os nossos companheiros, vários que tinham sido 

banidos e lá ele se torna um ardente defensor, uma pessoa que muito batalhou, aliás, ele foi 

o presidente, após a morte do Russel, o segundo Tribunal passa a ser na Itália, em Roma, e 

lá o Lelo Baccio é o presidente, então eles mandavam cartas mesmo, na Alemanha nós 

temos Ana Montenegro, em Paris vários companheiros, entre os quais Aloysio Nunes, 

embora seja de outro partido foi um companheiro que muito batalhou, então são 

companheiros, nos Estados Unidos também, em função da ONU, teve um companheiro que 

trabalhou muito e eu quero de viva voz agradecer a todos eles, a todos que já se foram e aos 

que, a Zilar, por exemplo, eu sei que ela está viva, e agradecer também… mesmo citando, 

na Argentina nós tivemos o Augusto Boal, nos Estados Unidos, em função da ONU, e do 

Conselho Mundial das Igrejas, as igrejas ajudaram a salvar muitas vidas, tanto a católica 

quanto a presbiteriana, eles exerceram um papel importantíssimo, então nos Estados 

Unidos, a figura do Nivaldo Padilha, que muito trabalhou lá. Na Suíça nós tínhamos o 

Miguel Arrais e o Márcio Moreira Alves, na Inglaterra o Bertrand Russell, e na Alemanha 

Oriental, Ana Montenegro que eu já citei, e quero citar também a figura do nosso 

companheiro da ALN, o Luiz Del Roio, que tinha sido senador em Roma, e que trabalhou 

arduamente, viajando pelo mundo todo, fazendo as denúncias do que ocorria aqui no Brasil, 

então se não houver mais perguntas eu gostaria de encerrar, primeiro pedindo justiça para 

todos os nossos companheiros assassinados e esse pedido de justiça que fique muito claro 

não é um desejo de vingança, é um desejado de reconstrução da memória e verdade, em 

primeiro lugar deste país, depois de nossos companheiros, e nós sobreviventes também, e 

em especial a agradecer a esse pessoal, que eu citei aqui e quero também dizer uma palavra 

especial em relação principalmente às companheiras que durante trinta, quarenta anos 

dedicaram suas vidas a preservar e a pesquisar documentos, tanto que 80% do que nós 

temos hoje sobre os nossos mortos e desaparecidos, nós devemos a essas companheiras, eu 

mesma sobrevivente, muitos dados eu devo a essas companheiras. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Deixa eu te perguntar uma 

coisa importante, sem cortar o seu depoimento, mas preciso recuperar. A pessoa que te 

trouxe do Rio era o Roberto, como era o nome? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Dr. Roberto. Eu gravei dois nomes de 

torturadores lá da Guanabara, um Dr. Guilherme e outro Dr. Roberto, inclusive esse Dr. 

Roberto eu nunca tive o hábito de chamar ninguém de moço, não sei porque no meio da 

tortura eu falava assim “moço eu não sei”, ele aumentava o choque e dizia assim “moço 

não, eu sou o Dr. Roberto”, então gravei bem o Dr. Roberto.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Conclui, então o seu 

raciocínio que essa pergunta ficou pendurada e eu cortei a sua fala de fechamento, faz a sua 

fala. 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Então eu estava agradecendo as 

companheiras e cito aqui os nomes, da Crimeia, da Amelinha, da Iara, da Suzana Lisboa, 

porque o trabalho delas foi importante, não só na reconstrução da verdade sobre os nossos 

mortos e desaparecidos, foi importante também para a nossa história de sobreviventes, 

então na figura da Amelinha eu quero agradecer e outros inúmeros companheiros, que 

ajudaram, que dedicaram sua vida a essas pesquisas. Eu acho que até a Comissão Nacional 

da Verdade deveria agradecer ao trabalho desses companheiros, então é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Obrigado Darci, obrigado 

Roberto Cunha Rase, Amelinha você gostaria de falar alguma coisa? Não. Então, eu queria 

agradecer a presença de todos e de todas, Darci eu fiquei muito, eu só conhecia você de 

nome, eu te conheci profundamente no dia em que você foi anistiada, na cinemateca 

brasileira, foi um depoimento impressionante, as torturas, acho que a Sra. foi uma das 

pessoas mais massacradas desta terra, então acho importante você ter tido coragem, veio a 

várias sessões, hoje você veio depor, só queria dizer para encerrar que a ditadura, além de 

ter matado e desaparecido com uma centena de companheiros, ela massacrou tanta gente 
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que queria transformar essas pessoas em mortos-vivos, e ela até certo ponto conseguiu 

atingir esses objetivos.  

Então acho que é importante esse momento do seu renascimento, do seu reencontro, 

não sei, lógico que são vários processos, mas aquele dia da anistia, que você foi anistiada, 

foi um dia importante, hoje você também, então nós queremos te dizer, eu também estou 

querendo dizer que você é uma pessoa muito importante, então em que pese as dificuldades 

que a gente tem, que esse assunto ficou dormente, apesar da resistência de alguns 

companheiros, como esse que você citou, essas que você citou, a Amelinha, a Crimeia, a 

Suzana e outros companheiros, esse assunto ficou dormente e de repente virou uma pauta 

nova do povo brasileiro e tem setores da juventude, outros setores, que nem viveram esse 

período, mas estão reivindicando esse período, reivindicando essa memória, então estou 

falando isso para você, lógico que a direita também se reorganiza… 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – E muito Deputado Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Está se organizando, está 

tentando impor a sua pauta, mas eu queria dizer que todos nós nos consideramos uma 

pessoa importantíssima, uma pessoa da luta, da resistência, achamos bom que a Sra. está 

recuperando todo esse passado, o seu passado, dos seus companheiros e que o povo 

brasileiro precisa de você, então tudo que você se dispuser a depor, a explicar, porque é 

muito difícil a gente falar da gente mesmo, desse período difícil, porque quase que há uma 

imposição de silêncio, você não depõe, você não testemunha, você não lembra dos nomes, 

você não lembra das pessoas, então eu queria te dizer que esse renascimento, assim como 

esse dia que a Sra. fala com tanta ênfase, esse dia 28 de janeiro de 1972, é um dia tão 

importante, é um marco na sua vida, que esse agosto, esse 22 de agosto de 2013 também 

seja um data importante para que você recupere sua história, sua biografia, seu 

protagonismo, sua capacidade de luta e dizer que eles podem ter vencido uma das batalhas 

militarmente mas eles não vencerão, eles não vencerão, e continue firme com seu caráter, 

com a sua capacidade de luta, que a Sra. tem muito a contribuir para o povo brasileiro. 

Muito obrigado. 
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A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Obrigada. Deputado Adriano eu peço a 

palavra novamente, porque eu estava vendo algumas anotações, eu falei sobre as equipes de 

busca, eu tenho aqui alguns nomes que eu gostaria de citar, mas são nomes de guerra, mas 

eu citarei, o americano parece que o nome dele é Paulo Bordini, Pepe, Simas, Marcão, 

Bezerra, então são nomes que eu acho que nós deveríamos correr atrás e investigá-los. É o 

que eu disse há pouco, nós estamos nos preocupando mais com os torturadores, agora essas 

equipes de busca, mesmo pessoa rendida, rendida que eu digo, levou um tiro, ao cair, 

perdeu a arma, eles executavam, isso é assassinato, inclusive eu mesma, quantas vezes não 

fui levada aqui em São Paulo para o meio do mato e eles me mandavam correr, eu não 

corria, o ser humano é uma coisa tão contraditório, eu queria morrer, o meu desejo de morte 

era muito grande, e quantas vezes eu me questiono, eu digo assim “poxa, quando eles me 

mandaram correr, por que eu não corri? Se eu não corri, eu não corri porque eu não queria 

viver, porque eu queria viver”, então eles criam tantas coisas na cabeça da gente, que 

mesmo hoje, depois de quarenta anos, eu me questiono, eu queria morrer, só que eu fiquei 

do dia 25 de janeiro, data em que fui presa, até o dia 13 de março de 1972, eu não tinha sido 

sequer identificada, não tinham tirado fotos, então em uma das vezes que eu achei esse 

documento, eu estava mostrando para a Crimeia, eu falei “olha Crimeia, estou com o olho 

roxo”, isso em março, a Crimeia falou assim “você está com o olho roxo… 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -Na cela? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não, recentemente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -A Sra. chegou a ver a 

Amelinha? 

 

A SRA. DARCI TOSHIRO MIYAKI – Não. Veja. Quando eu digo, ficamos no 

hipódromo juntas. A Crimeia nunca fiquei com ela, mas esse fato que eu estou narrando é 

um fato recente, quer dizer, eu queria morrer, mas eu ficava assim “puxa vida, não me 

tiraram a foto, não me identificaram, então vão me executar mesmo”, então vocês percebem 

a contradição que existe dentro do ser humano? E essas contradições, esses pensamentos 
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você traz, não ficaram lá atrás, por isso que eu digo que o efeito da ditadura não paralisou 

em 1988, porque para mim a ditadura foi até 1988, somente com a promulgação da 

Constituição é que eu considero que nós nos tornamos um Estado Democrático. Então, os 

efeitos, os malefícios da ditadura, nós combatentes trazemos até hoje, eu já operei duas, 

ainda tenho nove hérnias de disco, minha memória é uma droga, e a sociedade brasileira? 

Quando eu falei sobre o “Macside”, e a preocupação que nós temos com o ensino deste 

país, com o nível de ensino, isso é fruto da ditadura, é outro malefício que a ditadura nos 

deixo, quando eu falo, olha um dado interessante, vocês sabiam que o Código Tributário, 

esse Código que é uma droga, falando o português claro, alguns meses eu vi um professor, 

não sei se do Largo São Francisco, um professor da USP, que fez um seminário, ele disse o 

seguinte “95% do Código Tributário, que hoje está em vigor, é um Código Tributário que 

veio da ditadura”, eu não tinha conhecimento disso, e assim todos os setores, até hoje, até 

daqui dez anos nós vamos sofrer, estou repetindo, eu sei que já falei, mas é uma 

preocupação que temos que ter. Então, agora eu encerro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Obrigado Darci, muito 

obrigado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

22/11/2013 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom dia a todos e todas. O presidente da comissão, 

Deputado Adriano Diogo, me pediu para dar início aos trabalhos porque ele teve um 

contratempo e está chegando, então vamos fazer a instalação da audiência pública. Esta é a 

96ª audiência pública, dia 22 de novembro de 2013, Auditório Teotônio Vilela, da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Está instalada a 96ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, aqui representada 

pela comissária, comissionada Rosa Cardoso. Hoje, dia 22 de novembro de 2013, 9h30, no 

Auditório Teotônio Vilela, para detalhar o surgimento da Polícia Militar e seu vínculo 

orgânico com o Exército Brasileiro, que constituiu a PM como braço auxiliar na repressão 

política durante a ditadura, de 1964 até 1985. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade realiza todas as audiências abertas ao 

público. Esta audiência terá dois momentos: de depoimentos de militares que resistiram à 

ditadura, fazendo o registro histórico de que não foram os militares unanimemente que 

participaram da ditadura, que cometeram os crimes contra a ditadura, e que a resistência à 

ditadura foi realizada desde o primeiro momento pelos militares legalistas, pelos militares 

nacionalistas, que tiveram a coragem de desafiar o poder usurpado pela ditadura que se 

instalou em 1º de abril de 1964. 

Nesse momento vamos passar para a Dra. Rosa Cardoso fazer uma saudação inicial 

para abertura, pela Comissão Nacional da Verdade. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Queridas companheiras, companheiros, estamos aqui 

dando continuidade a essa audiência anterior, que focou especialmente na questão da 

Polícia Militar, essa instituição regressiva que nós temos ainda e que com a configuração 

atual está muito moldada pela visão da ditadura militar, mas a audiência de hoje, 
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especificamente, deve ouvir militares que participaram da resistência ao Golpe, e que foi 

uma resistência muito maior, inclusive do ponto de vista numérico, do que a que se 

conhece. Nós vamos também, num segundo momento, pensar aqui sobre o designado 

entulho autoritário, o que tem sobrado em termos de legislação dessa repressão à vida aos 

militares, a que se submeteram os militares no Brasil, a fim de que a gente possa pensar em 

políticas públicas, a partir das nossas Comissões da Verdade. 

Essa audiência de hoje reúne, portanto, a Comissão aqui do Rubens Paiva, do 

Estado de São Paulo, a Comissão Nacional, no sentido de nós colhermos subsídios. Nós 

somos pouco aqui, aparentemente, não temos o auditório cheio, mas isso não tem 

importância, porque estamos gravando tudo isso. Isso vai nos permitir, inclusive, deixar um 

registro para os pesquisadores, para as pessoas interessadas, para os militantes de Direitos 

Humanos, que vão seguir o trabalho, que vão dar prosseguimento ao trabalho das nossas 

Comissões da Verdade. Nós precisamos ter isso muito claro, que as Comissões da Verdade 

criadas hoje apenas abrem caminho, num mandato de dois anos e meio, que é o que nós 

teremos, abrem caminho para quem, depois de nós, continuará pesquisando temas que nós 

tivermos levantado, e temas, por isso é muito importante os depoimentos que nós vamos 

colher, porque são depoimentos diretos das vítimas, dos sobreviventes, que terão muito 

interesse para a sociedade brasileira, de modo que o fato de não sermos tantos hoje aqui não 

é importante porque nós vamos fazer esses registros das pessoas que serão ouvidas aqui. É 

isso, então, muito obrigada. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O trabalho da Comissão da Verdade Nacional, ela tem 

como complemento as atuações das Comissões Estaduais. O trabalho aqui em São Paulo é 

realizado, isso já é consagrado, que realiza o trabalho em São Paulo, a Comissão Estadual 

da Verdade, como um trabalho complementar à Comissão Nacional da Verdade. Todo o 

material aqui colhido, todo o material aqui elaborado, a partir dos depoimentos, é repassado 

para a Comissão Nacional da Verdade para fazer parte do relatório, como subsídio e depois 

também na confecção final do relatório que vai ser apresentado à Presidenta da República e 

à nação, ao final dos trabalhos. 
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Esse nosso trabalho hoje ele tem a parte ainda de apuração, que é a fase inicial, que 

é você contar a história, você apurar o que aconteceu na história do país, para depois disso 

se fazer uma elaboração, que é a conclusão de tudo isso. E ao final, a parte mais importante 

do relatório que vai ser redigido, é a de recomendações, que é a desconstrução da ditadura 

que ainda persiste entre nós. Procedimentos, mentalidades e, principalmente, estruturas 

repressivas que ainda fazem parte do nosso dia a dia, notadamente, a mais flagrante delas, é 

a atuação da Polícia Militar, não só de São Paulo, mas de todas as polícias militares do país, 

que se sabe que têm um vínculo ainda orgânico com o Exército Nacional, como força 

auxiliar, isso vai ser debatido hoje. 

Na primeira fase ainda, de apuração, vamos fazer o registro das lutas que os 

militares fizeram porque nós entendemos que temos que ouvir vítimas e, principalmente, os 

protagonistas que fizeram resistência à ditadura, que foi implantada em abril de 1964. Para 

isso, a gente tem uma série de depoimentos que vão ser tomados agora de manhã, que 

vamos ouvir; a parte da tarde temos mais algumas outras pessoas que vão depor, e ao final, 

nós vamos fazer essa análise da ligação, da conexão, ainda existente entre polícias militares 

e a estrutura do Exército Nacional. 

Para a gente começar essa audiência, vamos ouvir o tenente-coronel Osni Santa 

Rosa, que a gente convida a fazer parte aqui da mesa, por favor. Eu gostaria que o senhor 

fizesse uma apresentação, uma qualificação; o seu nome completo, R.G., etc e tal, para 

registro na gravação, e depois que contasse a sua experiência. 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Embora eu já conversei bastante aí, 

bom dia a todos, bom dia, e já estou há alguns anos aposentado das duas atividades que eu 

tive: a de professor e a de policial, e hoje em dia eu fico mais no computador, internet, eu 

estou desatualizado desse negócio de falar em público. Foram muitos anos, mas agora 

também faz muitos anos que eu não tenho mais esse tipo de atividade. 

O meu nome é Osni Geraldo Santa Rosa, e eu nasci aqui em São Paulo, eu moro 

num bairro comum aqui em São Paulo que chama Vila Jaguara. É ali no começo prático da 

via Anhanguera, no quilômetro 12 e meio, de um lado Vila Jaguara, do outro lado, Parque 

São Domingos. Eu moro ali desde criança. Então, como eu tive dois casos, eu sei que é 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      4
 
 
melhor quando a gente não lê alguma coisa, mas eu, sinceramente fiquei com receio aqui de 

fazer uma confusão, então eu fiz umas anotações aqui. Então, por essa anotação, eu acho 

que eu deixo mais claro a coisa e ela vai correr mais rapidamente. Então, eu só faço um 

preâmbulo que eu não escrevi aqui. Eu, com... quando adolescente, eu estudava até por 

volta de 18 anos numa escola pública de alta qualidade, famosa, chamava Colégio 

Anhanguera, ele existe ainda, mas não é como era antigamente. E eu fiquei sabendo de um 

caso que aconteceu com o meu avô, por sinal na outra ditadura, na de 30, em que meu avô 

italiano, depois de muito sofrer, tanto na Itália como aqui no Brasil, ele tinha conseguido 

montar uma empresa, e por decisão, é que eu não vou entrar em detalhes, do governo do 

Getúlio Vargas, e alguma coisa também familiar que eu também não quis ficar sabendo 

detalhes, ele perdeu tudo. E eles vieram para cá um pouquinho antes de eu nascer sem nada, 

zero, zero, zero, zero. Aí meu vô também começou a beber e tal, e quando eu fiquei 

sabendo dessa história eu pus na cabeça uma coisa que também quase me matou, a de 

reerguer minha família. É coisa de adolescente, né? Falei: vou reerguer minha família. Aí 

eu trabalhei numa fundição, grande fundição, mas eu fiquei sabendo... ali meu chefe falava 

“aqui você não tem futuro, não tem escola”. Eu gostava da fundição, mas é que escola é só 

no Rio de Janeiro. Bom, eu pedi demissão. Houve também umas questões políticas lá, que 

também não vem ao caso, que também fluíram, mas o principal foi isso. Eu fiquei tão 

chateado. 

E aí, o meu futuro sogro – eu namorava com uma menina – era da Guarda Civil, e 

mais uns dois classes distintas da Guarda Civil que eu fiquei conhecendo souberam da 

minha história e me aconselharam a entrar na Guarda Civil de São Paulo, que não é essa, do 

município, era estadual. Eu cismei de fazer os exames, aí a minha vida entortou de vez, 

porque eu demorei uns seis, sete meses, era comum isso, para ingressar na Guarda Civil. Aí 

perdi, estava no terceiro ano do Colégio Anhanguera, que já era complicado e tal, perdi 

tudo, e aí eu falei “bom, eu vou entrar nessa Guarda Civil, vou fazer de tudo, agora não tem 

mais jeito, e vou ficar uns dois ou três anos, e aí eu vejo o que eu faço, até porque, eu 

achava que eu estava muito inocente para enfrentar o mundo que então eu já estava 

conhecendo. Na Sofunge, a empresa metalúrgica, eu chorei várias vezes, a gente chorava 

escondido, né? Porque homem não chorava e tal, porque eu via coisa ali, eu vi que o mundo 

não ia ser mole. Aí eu ingressei na Guarda Civil, então aqui eu pulo um pouco e entro aqui 
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nesse apanhado que eu fiz e que eu vou me aproximar dos casos que são mais 

característicos para essa reunião. 

Eu estava com 27 anos, agora né, acabava de ingressar na Polícia Militar do Estado 

de São Paulo e receber a graduação de primeiro sargento, uma vez que eu era classe distinta 

da corporação, a extinta Guarda Civil de São Paulo, que também foi uma violência. 

Naquele tempo, quem queria ter participação política ou ficava do lado dos Estados Unidos, 

do sistema capitalista, ou ficava do lado da União Soviética, socialista. Eu não gostava, 

como não gosto, do capitalismo, não acho um sistema para uma espécie que bate no peito 

dizendo que é a mais inteligente que existe. Eu acho ele terrível, mas acho que é uma fase 

mesmo que a humanidade tem que passar. E também não vejo só mal no capitalismo, eu 

não gosto dele, mas tem alguma coisa de bom. Também não me sentia confortável em 

pertencer ao Partido Comunista Brasileiro, mas, tanto no meu bairro, como na Guarda 

Civil, conhecia boa parte dos que pertenciam a essa organização, que estava na 

clandestinidade. No bairro, participei de algumas reuniões, e frequentava sempre que podia 

a Associação de Classe da Guarda Civil, de Guardas Civis, né? Quer no bairro, quer na 

Associação, era forte a participação do PCB. 

Antes de 1964, estava ilegal, mas era consentido... Pode ser que eu tenha algum 

errinho nisso tudo aqui, viu. Pode ser que tenha algum errinho nessas coisas aqui. Fui 

escrevendo... Na Guarda Civil ninguém ficava fiscalizando. Eu conhecia até os de mais alta 

hierarquia no chamado "Partidão", tanto na... Isso dentro da corporação policial. Eu cheguei 

até a ver até o civil que fazia a ligação do núcleo da Guarda Civil com as esferas superiores 

do Partidão aqui em São Paulo. Por sinal, tem um investigador que fez um livro, que eu 

tenho até hoje, que mostra um organograma do pPartidão, que demonstra que era... Pelo 

menos você olha o organograma, era um negócio fantástico. 

Um civil de nome Nelson Tassi, apelidado de Lúcio, atuava no bairro que eu 

morava. Dava uma assistência lá no Partidão. Quando ocorreu uma cisão no PCB, ele 

pendeu para o lado que queria a luta armada. Quando foi preso, me mencionou. Uns dias 

antes de ele ser preso a gente se encontrou no ônibus, eu até falei para ele “esse negócio de 

luta armada não vai dar certo, não tem como vencer o Exército”, e ele falou “mas não, o 

negócio é luta armada, e tal”. Bom, aí nos despedimos e cada um seguiu sua vida. Daí a 
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pouco ele foi preso e me mencionou, aí na Operação Bandeirantes, dizendo que eu era 

filiado a uma organização terrorista chamada (ininteligível), que eu nem sabia da existência. 

O Nelson sofreu muito. Tempos depois, anos depois, o vi no Largo de São Bento, eu 

estava no ônibus e reconheci ele, parece que ele tinha uma banca de jornal ali, ele andava 

que nem um gorila, pois sua coluna vertebral foi prejudicada definitivamente. Não 

conversei com ele, eu estava no ônibus. Fiquei sabendo, através de outras pessoas... eu 

quero dizer aqui que eu estou tentando pôr a verdade, nem para mais nem para menos, se 

aqui tem alguma inverdade não é por minha... nem para um lado nem para o outro, não é 

por minha vontade, viu. Eu aliás tenho uma dificuldade enorme de mentir, se eu minto, 

daqui a pouco a pessoa já descobre... Fiquei sabendo, através de outras pessoas o provável 

motivo para ele ter mencionado o meu nome para os algozes. Depois fiquei sabendo que era 

uma tática, porque a gente na polícia uniformizada não tem jeito, por exemplo, para 

investigação, não aprende isso aí. Se eu tivesse sido da Polícia Civil eu sabia porque ele 

tinha falado meu nome, eu fui saber isso depois, eu era ingênuo nessa parte. 

Estava eu trabalhando num órgão burocrático, perto da antiga sede da Guarda Civil, 

ali no bairro de Higienópolis, quando veio uma equipe do antigo Serviço de Informações da 

Guarda Civil e me prendeu. Me levaram para a sede, de lá para a OBAN, o ambiente não 

podia ser pior: gritos de dor em meio a um som musical, guerra psicológica, comida 

péssima, e a gente não tinha certeza que não estava envenenada. Levei choque nos dedos 

das mãos e, com a cabeça coberta, várias vezes alguém me disse que tinha chegado o meu 

fim. Eu até sei de quem era a voz, mas, como a gente não tem certeza absoluta, não posso 

nem mencionar. Felizmente, já morreu. Ele tinha sido meu colega em vários cursos na 

Guarda Civil. Naqueles dias uma equipe esteve em minha casa, na casa do meu sogro, que 

era na rua paralela e agiu violentamente, a ponto de minha sogra e minha esposa ficarem 

convencidas e que o senhor Elpídio Pavoni, avô de minha esposa, enlouqueceu. Daquele 

tempo em diante ele não melhorou mais, até morrer. Foi internado e morreu, a seguir. Creio 

que após 10 ou 12 dias, isso geralmente eu não me lembro, fui levado para o subsolo do 

Quartel General da Polícia Militar no bairro da Luz. Foi tão ruim ficar preso ali que eu 

acreditava ter ficado seis meses, quando foram só uns 15 dias. Aqui eu quero dizer que a 

chamada fusão da Guarda Civil com a Polícia Militar não foi uma fusão. A fusão só foi no 

nome. E acho que ainda hoje tem uma bandeirinha da Guarda Civil na mesa do 
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comandante-geral. Isso demorou muitos anos... sabe quando mistura a água e o óleo? Era... 

embora uma vez um coronel falou numa aula: "era a mesma coisa. Um tinha três, era 

primeira classe, sargento... Outro, segunda classe, era cabo...". Mas não era isso. Eu não 

quis falar nada porque eu já estava, nessas alturas, já estava meio marcado, falei vou criar 

caso aqui? Mas eu achei impressionante um cara com uma hierarquia daquela, um tenente-

coronel, um coronel, falar uma besteira daquele tamanho, porque não é só esse negócio do 

papel e a farda, tinha um ingrediente ali. Embora a Guarda Civil foi criada na Força 

Pública, né? Elas eram diferentes. Cada uma com seus defeitos e as suas qualidades. A 

Guarda Civil seguia as regras da polícia inglesa e a Polícia Militar, a Força Pública, as 

regras da polícia francesa. Inclusive, um sargento matou um coronel, deu um tiro num 

coronel aí na Luz, já tem uns cento e poucos anos isso, era bom que todo mundo 

pesquisasse. Eu até escrevi sobre isso, não sei se ainda está na internet. Deu um tiro de fuzil 

parece, aí num coronel, parece, porque eles eram muito... Militarismo puro mesmo, e tinha 

gente que não gostava daqueles coronéis aqui, mas o governador queria, aí um sargento 

matou um coronel aí. Foi um dos casos que, mesmo naquela época, repercutiu em boa parte 

do mundo.  

Aqui, para aliviar um pouquinho, eu gosto de escrever, muito, mas eu não tenho 

dom para escrever poesia, mas na cela lá do QG, eu escrevi uma poesia que até hoje me 

comove. Vou passar para vocês rapidamente, que é curtinha. Era o mês de maio:  

“Manhãs de maio. Manhãs frias de maio. De um frio seco e agradável. Manhãs 

nubladas de maio. Com o sol rompendo através da névoa. Eu gosto de ver do alto das 

colinas esse belo espetáculo natural. E não vejo a hora que chegue o mês de maio, o mês 

das mães, o mês das noivas. Ah, ele chegou, ele chegou, mas eu não vejo nada, estou preso. 

E desta cela não se vê nada, não se vê nem o sol e nem as estrelas de madrugada. Sabe-se 

que o dia está chegando, somente pelo toque da alvorada”.  

Esse rascunho eu tenho em casa, é que eu não tinha papel, era duro de encontrar as 

coisas, né? Então escrevi num pedaço de um jornal e passei aqui. 

Consegui ter um breve contato, nesses dias no subsolo lá do QG, com alguns dos 

meus familiares, que viram que eu estava mal, porém vivo, porque, realmente, a vida correu 

sério risco. De lá, fui levado para o Serviço Reservado 3, para onde foram transferidos os 

componentes do antigo Serviço de Informações da Guarda Civil. Eu pensei que tinha ficado 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      8
 
 
lá seis meses, mas não foi isso, acho que foi uns 15 a 20 dias, mas foi tão ruim, que eu 

fiquei "xaropeta".  O Serviço de Informações da Guarda Civil ficava dentro do prédio da 

Polícia Militar, do presídio da Polícia Militar, Romão Gomes, mas não tinha nada a ver 

com esse órgão. Me colocaram numa pequena cela bem próximo de alguns policiais 

militares criminosos da mais alta crueldade. Eu me lembro que tinha dois lá que eles tinham 

algemado dois colegas de patrulhamento. Eles patrulhavam com uma viatura na zona norte. 

Eles prenderam dois colegas e puseram fogo na viatura, eu estava perto deles lá. De uma 

janela eu podia rever, naquela situação dramática, o lugar onde passei os melhores anos da 

minha vida: a Invernada do Barro Branco, no Tremembé. Os fatos não negativos desse 

período foram poucos, mas importantes. Eu continuava vivo, meus familiares podiam me 

visitar uma vez por semana, uma tia minha, que ainda morava lá próxima, sempre que 

podia me enviava uma marmitinha bem feita, feita com carinho, e a minha esposa 

continuava recebendo normalmente o meu salário, o salário era então de primeiro-sargento. 

Então, eu tinha esposa e três filhos, que passaram um aperto muito grande naquela época. 

Mas nesse momento ainda minha mulher recebia. 

Conforme dizia o próprio chefe daquela repartição, o terrível Tenente Piazza... Esse 

Piazza, o nome dele era famoso, eles tinham vários na polícia, mas os outros não tinham 

essa fama não, agora o mais velho, Tenente Piazza, deus do céu... Alguém interrogado por 

ele seria, assim, uma coisa terrível, nossa... Ele e alguns outros ali. Mas ele não tinha nada 

comigo, só estava me guardando... Ele dizia: “você está preso por ordem do comandante, 

sem nenhuma base legal”. Aí, eu falava para ele: “o que eu posso fazer?”. Inclusive, uma 

vez me trancaram para fora. Me esqueceram para fora da cadeia e eu tive que apertar a 

campainha para entrar. Porque eu não tinha... por que eu ia fugir? Não dava, ia só piorar a 

situação. Essa repartição só me mantinha preso, mesmo assim me doeu muito quando, nos 

primeiros dias, sem nada a saber sobre mim, alguém gritava... Isso, quando eu vejo 

jornalistas, muitas vezes falando de alguém sem conhecer bem me arrepia porque às vezes 

o sujeito fala as coisas sem conhecer o processo, a causa direito, é algo que a gente 

precisava combater. Aí, eu escutava lá da minha cela: “cuidado com o Santa Rosa, ele é 

muito perigoso”. Isso aí me doía porque eles não sabiam porque eu estava preso, sabiam 

que era caso político, mas não sabiam o que que era, não era eles ali, aqueles caras que 

tinham feito o processo. Então, isso aí me machucava demais. E aí eu estava ficando doido, 
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já não andava muito bom, estava ficando louco naquela celinha lá, que eu não trabalhava, 

não dormia, era muito difícil a coisa. E aí, eu tive que implorar para trabalhar, mas eles 

falavam “aqui, o serviço que tem aqui não é para sargento”. Aí, eu falava... Depois que a 

coisa foi ficando mais amena, que encontrei algum conhecido, porque eu trabalhei perto do 

Serviço de Intendência da Guarda Civil, eu trabalhava no hospital e a sede deles era ali, 

então eu encontrava com eles. Um dos mais terríveis era o Capeluto, nossa... Mas o 

Capeluto comigo não tinha nada, inclusive, depois de algum tempo lá a gente batia bom 

papo durante a noite, mas ele era terrível. Aonde ele ia para investigar... Uma noite, 

inclusive, um senhor, um “negrão”, não queria falar o que tinha acontecido, não era caso 

político... Uma hora ele levantou, assim, arrumou a calça, a gente estava conversando... Ele 

era cheio de causos. Ele falou: “ah, estou cansado de ver esse 'negão' enrolando". Aí eu 

fiquei lá, só escutei ele dar um tapa na orelha do "negão". O “negão” subiu e desceu, já 

falou tudo. O Capeluto era demais. Tanto é que ele já estava aposentado, a polícia chamou 

ele para continuar trabalhando nesse serviço. 

Aí eu também consegui... Até, é engraçado. Eu pedi para varrer lá, limpar o chão, eu 

tinha que falar para as pessoas que iam lá depor, e tal, “joga um cigarrinho aí, alguma coisa, 

faz uma sujeirinha, se não eles me punham na cela de novo”. E ali, foi passando. Quando 

veio o julgamento... Depois de longos quatro meses, recebi ordem para retornar ao trabalho. 

Só que o processo criminal corria na Segunda Auditoria da Justiça Militar, na Aeronáutica. 

Esse caso ficou um enigma na minha vida porque o que eu sinto é que o comandante, 

parece que era um tal de General Confúcio, ele me manteve preso quatro meses e depois 

me mandou voltar a trabalhar. Ficou assim, um negócio meio esquisito porque dali eu não 

sabia bem o que ia acontecer comigo. Mas, não saiu o conselho de disciplina, eu voltei a 

trabalhar e já lutar porque eu tinha direito a promoção, segundo-tenente, e comecei a 

trabalhar para ser promovido a segundo-tenente. Mas, o processo criminal continuou. 

Quando veio o julgamento, fui condenado a dois anos. Num jornal, deu 20 meses de cadeia. 

Deu muito mais, eu não me lembro bem. Eles erraram no número, teve parente meu que 

ficou preocupado quando viu que era uma eternidade a prisão. Aí sim, fui mandado para o 

Romão Gomes. Aguardei preso sofrendo o perigo de ser assassinado naquela prisão pois 

havia alguns criminosos sanguinários ali. Depois de oito meses, tempo em que datilografei 
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milhares de ofícios, porque eu trabalhava na Secretaria, fui julgado no Superior Tribunal 

Militar, e a pena reduziu para oito meses. Fui libertado e voltei ao trabalho. 

Até hoje não entendi o porquê daquela prisão de quatro meses, no Serviço 

Reservado 3. Imagino duas hipóteses, mas fico só na imaginação. Passei a lutar para 

conseguir os documentos que me possibilitariam a ser promovido a segundo-tenente. 

Quando, anos mais tarde, veio a absolvição pelo Supremo Tribunal Federal, dei a entrada 

na documentação. Foi difícil conseguir a promoção que viria com elogios, caso a história 

não fosse aquela acontecida, uma vez que eu tinha conseguido média final no curso feito 

durante o ano de 1968, ainda na Guarda Civil. Eu consegui o terceiro ou quarto lugar, numa 

turma de 35, com média quase 10, que foi muito difícil porque nos 30 exames tinha que ir 

para tirar 10, aí você conseguia tirar oito ou nove. A nota era muito importante para as 

promoções seguintes. E a corporação não queria que eu fosse promovido, agora a Polícia 

Militar, no quadro de combatentes, que é o melhor para promoções. Eles queriam que eu 

fosse para o quadro administrativo, mas eu briguei bastante. 

Quando ocorreu a promoção, eu estava trabalhando num prédio anexo ao Quartel 

General, ano 1975. O coronel que chefiava a administração do Quartel General, oriundo da 

Guarda Civil - que a gente pode dizer que ele gostava de conversar comigo, que ele era um 

coronel que a gente podia chamar de nacionalista - que me conhecia e não tinha simpatia 

pela direita, me requisitou para trabalhar com ele. A seção que eu assumi ficava bem 

próxima daquela sala horrorosa que fiquei preso cinco anos atrás. Um dos... Uns dois meses 

depois, ele, tudo indica, sabendo o que ia acontecer, pediu passagem para a Reserva. 

O outro que assumiu, interinamente, tinha uma postura diversa. Logo nos primeiros 

dias me perguntou se eu tinha medo de ser preso novamente, ao que eu respondi: “Sim, 

claro. Prisão”, falei, “prisão não dá”. Falei “nem cachorro gosta de ficar preso. Pessoa 

normal não gosta de perder a liberdade”. Esse... ele também era oriundo da Guarda Civil, 

major, mas, pouca gente acho que gostava desse cara. Felizmente, já se foi... Já morreu 

mesmo, acho que não dá para ficar falando desses caras. Eu não gosto nem de lembrar do 

nome dele. Até a foto que eu tinha com ele, ele que me fez a solenidade de formatura, eu 

piquei em mil pedaços e joguei no lixo. 

Pois no dia seguinte, ainda na reunião do meio-dia, veio uma equipe do DOI-CODI 

e me levou. O ambiente geral no país, e sobretudo em São Paulo, estava gravíssimo. Dias 
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atrás, havia ocorrido a morte do Vladimir Herzog - muito propagada pela imprensa, mesmo 

temerosa – e a do Tenente José Ferreira de Almeida, cujas notícias eram de que tinha sido 

simplesmente trucidado. Oficiais conhecidos meus passaram na frente de minha repartição - 

oficiais presos - lembro de dois, ambos oriundos da Guarda Civil: o Coronel Vicente 

Sylvestre e o Segundo-Tenente Segundo-Tenente Ranulfo de Moraes Peloso estavam em 

péssimas condições. Dias depois, fiquei preso com eles e pude ver que o coronel estava 

com um dos lados completamente enegrecido, porque o coronel foi colocado, realmente, no 

pau de arara, né? O coronel colocaram, pelo que eu fiquei sabendo, porque o corpo dele 

ficou todo preto, de um lado estava todo preto. O Ranulfo, com certeza, foi colocado na 

chamada cadeira do dragão, porque ele me contava, ainda traumatizado com tudo o que 

tinha acontecido. 

No DOI-CODI, a única diferença que havia dessa e da outra vez é que eu estava no 

meio de colegas, muitos colegas: choros, gritos, boatos, músicas... Pude ver alguns em 

estado lamentável. Um deles foi o Zaqueu Alves de Oliveira. O Zaqueu... eu que gosto de 

vasculhar dicionário, e tal, não consegui até hoje definir bem como o Zaqueu... talvez a 

palavra melhor seja torpor, porque da minha cela eu via a dele e parece que ele saía, como 

se saísse fogo da cara dele, do rosto, só que eu só via o rosto, mas é uma imagem que não 

me sai da minha cabeça, mas que eu, realmente, não consigo descrever bem. 

Fiquei preso com o Coronel José Maximino de Andrade Neto, que tinha sido da 

Força Pública. Me lembro que ele levantou a calça da perna esquerda e apertou a barriga da 

perna com o dedo, mostrando que o músculo não retornava, demonstrando, segundo ele, 

um estado de diabetes elevado. Ele me disse mais ou menos assim: “Santa Rosa, eles vão 

me soltar, mas eu não vou chegar vivo em casa”. Se coincidência ou não, o fato é que ele 

logo morreu após ser liberado, conforme fiquei sabendo. 

Além da parte psicológica, sofri torturas físicas, mas, menos que da vez anterior. 

Isso se deveu à substituição do Coronel Ednardo D'Ávila Mello, do comando do 2º... 

General... na Polícia Militar não tem general, né? Então, depois vou corrigir aqui. Mas a 

história acho que foi essa mesmo, né?... A morte do jornalista Herzog acirrou a disputa pelo 

poder maior, e para o nosso bem venceu a parte mais amena. Alguns dias depois, um grupo 

grande de sargentos e oficiais, numa verdadeira ação bélica, foi levado para o 2º Batalhão 

de Choque... Para vocês verem, se eu não escrevo isso aqui, é difícil, né, embora eu não 
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estou entrando em muitos detalhes, perigoso fazer uma confusão... Uma verdadeira 

operação bélica foi levada para o 2º Batalhão de Choque, quase em frente à Cavalaria, ali 

na Luz. Depois, os oficiais, e eu entre eles, foram colocados numa sala do regimento de 

cavalaria. Permanecemos ali durante 50 intermináveis dias. Nós não aguentávamos mais, 

sequer, sentir cheiro de cavalo. Por muito tempo eu não queria ver cavalo na minha frente. 

As esposas e parentes próximos visitavam, mas eram tratadas... é que eu também tive uma 

certa dificuldade de achar um nome, uma palavra correta, eu sou meio perfeccionista, mas, 

assim, um certo desdém, sabe? A minha esposa não gostava de lá não porque é como se 

fosse gente de terceira, quinta categoria... Foi aberto, para os que eram da ativa, o processo 

chamado de justificação, e fomos banidos da corporação.  

Novamente, para mim, tive que contratar advogado – mal tinha acabado de pagar do 

primeiro caso –, contratar advogado novamente, por causa desse novo caso. Aconteceu 

várias vezes de eu ter que lembrar algum oficial da ex-Força Pública o caso do Coronel 

Miguel Costa, um dos raros oficiais da Polícia Militar com o título de general. Isso 

acontecia quando um ex-colega, porque aí eu estava já expulso, demitido da corporação, e 

eu tinha que ir lá no Quartel General para arrumar alguns documentos, umas três, quatro 

vezes, e vi coisas bem chatas, alguns colegas que, realmente, eu senti que ficaram tristes 

com aquela minha demissão. Mas vi muito sujeito safado, sem vergonha... Isso acontecia 

quando ex-colegas me diziam que eu jamais retornaria à corporação, pois isso nunca tinha 

acontecido com componentes demitidos por questões políticas. Aí eu falava para eles: 

“olha, eu vim da Guarda Civil... Você me desculpa, eu vim da Guarda Civil, mas você sabe 

menos da história da PM do que eu”. “É, por quê?”. “Você não sabe a história do Miguel 

Costa, você já leu a história do Miguel Costa?” Porque o Miguel Costa ele esteve na... ele 

foi da Cavalaria, ele desceu o pau em trabalhadores aí no centro da cidade e, depois, 

reconheceu que os trabalhadores estavam com razão, etc e tal, e se juntou ao Luís Carlos 

Prestes. Os dois comandaram a marcha. Eu estive relendo até o livro lá, o Luís Carlos 

Prestes tinha também participação militar, era um hábil estrategista, mas também ficava na 

parte, vamos dizer, mais política, embora ele não tinha nada de ideologia, na época, ele foi 

se tornar comunista muito tempo depois, depois do final da marcha, né? Dizem que foi a 

mais longa marcha militar da história, mas é um episódio que devia o brasileiro conhecer.  
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E o Miguel Costa ficava mais, assim, no dia a dia. E o Miguel Costa entrou em 

guerra com muitas polícias aí, né? Polícias pelo Brasil. E depois ele voltou para São Paulo, 

e ao mesmo tempo foi promovido... reingressou, foi promovido a coronel, foi secretário da 

Segurança Pública, comandante-geral da polícia e fundou o Partido Liberal, aqui em São 

Paulo – isso eu estou falando de cabeça, hoje em dia é fácil de pesquisar melhor pela 

internet aí – e recebeu o título honorífico de general. Parece que são quatro na Polícia 

Militar, ele é um.  

Eu fiquei fora da PM de 1976 a 1986. Nos primeiros anos minha situação ficou 

difícil demais, eu tinha esposa e três filhos pequenos, pagava aluguel e estava fazendo 

faculdade – também me prejudicou muito na faculdade essas prisões. Não arrumava 

emprego por três razões: o período estava fraco de empregos; não tinha uma especialidade 

que possibilitasse um salário mais ou menos perto do que eu ganhava como tenente; e 

parece que a gente tinha uma doença pegajosa. Eu até brinco, se eu fosse ser entrevistado 

no oitavo andar de um prédio e o chefe, o dono da empresa, soubesse que você tinha tido 

problema com a ditadura, os dois, ou um deles iam ser jogados ou se atirava lá de cima do 

oitavo andar, porque todos temiam a ditadura. Então, estava muito difícil conseguir um 

meio de sobrevivência. Eu até lembro um personagem do Jô Soares, eu vivia de bicos. Um 

bico aqui, faz outro bico ali, ia vivendo.  

Depois de algum tempo, graças à luta de homens, esses sim eu faço questão de 

ressaltar aqui, que é o Dom Arns, o rabino Sobel, a quem rendo homenagens, o governo do 

Estado decidiu considerar mortos, nos considerar mortos, e as nossas esposas, viúvas de 

maridos vivos, que é, por incrível que pareça, isso está previsto em lei – até então eu não 

sabia – e concedeu uma pensão para elas. Isso foi fundamental para atravessarmos aquele 

período. Esse negócio de marido vivo, pode ser até que veio lá do tempo da Guerra do 

Paraguai... viúva de marido vivo. No Poder Judiciário, o processo foi andando lentamente 

até chegar no Supremo Tribunal Federal, onde também fui absolvido, se não me engano, 

por unanimidade. Parece que os dois foram por unanimidade. Retornei à Polícia Militar. 

Pedi, não quis ficar mais no Quartel General, porque eu tinha sido sempre datilógrafo, e, até 

para ser escrivão de gente de alta patente, eles me convocavam, porque não tinha, né? 

Então, falei “chega de Quartel General”. Aí, eu fui implantar, o que me dá até um certo 

orgulho, um batalhão muito complexo, que é o 20º Batalhão, sediado em Barueri, que tinha 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      14
 
 
uma área maior que a cidade de São Paulo, que é grande hein, mas hoje tem outros 

batalhões da região. Um batalhão de área maior que a área de São Paulo foi muito 

trabalhoso, mas foi gratificante. 

Eu gosto de analisar as coisas com uma certa frieza e, eu vejo, dentro da nossa 

sociedade tem que ter polícia, e eu gosto do trabalho dos patrulheiros. Gostava mais dos 

guardas civis, mas eu vi, tanto guardas civis como soldado e cabo, cometendo atos que me 

repugnaram, mas vi verdadeiros heróis também, sabe? Nessa época de enchente, eu vi 

muito soldado, cabo, pondo a vida em risco para salvar pessoas, porque Barueri, ali, dá uma 

cheia violenta. Itapevi... E a gente tem que reconhecer que, no meio sempre tem ruim e tem 

bom. Eu vi sujeito que fazia ação que me arrepiava, arriscar mesmo a vida para salvar 

pessoas, muitas vezes sem meios, pedir barco emprestado, essas coisas assim. O 

patrulheiro, se ele for bem formado, bem treinado, e tal, ele pode ser o chamado anjo da 

guarda do povo pobre, porque é difícil uma organização... não tem, praticamente, uma 

organização que chega no povão. Eu teria muitos exemplos, a Justiça, se você pedir Juizado 

de Menores, ih... Uma hora não tem viatura, outra hora não tem motorista, outra hora o 

motorista da viatura não tem gasolina, não vai. Quem vai? Chega o patrulheiro da Polícia 

Militar. Hoje em dia, né? Acabou a Guarda Civil de São Paulo. 

Recebi duas promoções, que me eram devidas. Em 1989, fiz o curso denominado 

CAO, que me deu promoção a major. Nesse curso, voltei a sofrer consequências, agora 

veladas, em decorrência das questões do tempo da ditadura. Não abertamente, lógico. Eu 

estava contando um caso para eles aí, um caso curioso, mas que não caberia aqui nesse 

espaço... Caso que ficou provado que alguém queria me prejudicar lá dentro, do curso, aliás 

me prejudicou, né? O que me deixa chateado com a Comissão de Anistia. Que eu fui 

coronel, tiraram com o meu coronel, mas eu acho, analisando o meu caso, tentando analisar 

friamente, eu tinha direito de ser coronel, mas não querem dar a minha patente de coronel. 

Por pouco, muito pouco, não me reprovaram por minha monografia, sendo que ela foi, tá 

aqui escrito, meses depois, utilizada pelo Comando-Geral, que somente a mudou de nome. 

E o Comando-Geral usou minha monografia por uns seis meses, só mudou o nome, e lá, o 

coronel, que pendia para a direita, depois de anos, hein, quis me reprovar. Me passou com 

cinco. Creio ter sofrido boa parte, de um oficial superior, pelo menos, certa dose de 

perseguição. Em 1992, compondo a tripulação de um dos órgãos mais importantes, voltei 
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para o Quartel General ainda, naquela época da corporação chamado CPI, Comando de 

Policiamento do Interior, pedi passagem para a reserva. Eu estava exausto. Aí, ocorreu 

outro fato, que me dá o que pensar. Fui promovido ao último posto da hierarquia militar, 

que é coronel, e algumas semanas depois essa promoção foi revogada. Bom, pessoal, se eu 

atingi os objetivos ou não, meu depoimento é esse aí. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais 

quando o senhor estava no DOI-CODI, qual foi a sua ligação nas celas com o coronel 

Maximino, para poder explicar melhor essa situação, porque sempre foi contado que ele 

morreu a caminho de casa, mas, as torturas que ele deve ter passado e as condições de 

abandono que ele ficou com a saúde debilitada, eu gostaria que o senhor pudesse descrever 

isso melhor para a gente registrar. 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu quero te dizer que foi uma coisa 

meio rápida, né? Foi uma coisa meio rápida. A gente ficou na mesma cela. Ele estava numa 

cadeira, sentou numa cadeira, e me chamou, eu estava assim do lado, ele falou: “Santa 

Rosa, Santa Rosa, veja aqui como eu estou, veja aqui”. Aí ele ergueu a calça. “Olha como 

eu estou”. Aí, ele apertou a barriga da perna e a barriga da perna não voltou. Sabe como, 

deve acontecer com peixe já meio passado da hora de ser consumido, aperta e a pele não 

tem aquela elasticidade. E ele falou assim: “Eles vão me soltar, mas acho que eu não vou 

chegar vivo em casa não”, e, daí, não sei mais nada. Aí, só ouvi dizer o que todo mundo 

ouviu. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com relação ao Tenente José Ferreira de Almeida, o que o 

senhor viu para a gente... 
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O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Quando eu entrei lá, o José Ferreira de 

Almeida e o Vladimir Herzog já tinha ocorrido o caso deles. O que eu fiquei sabendo, de 

outros colegas que estavam lá, é que... do Herzog não, do Herzog eu não fiquei sabendo 

nada lá dentro. Só sabia, soube que ele tinha sido morto lá antes de eu entrar. Agora o José 

Ferreira de Almeida, o que eu fiquei sabendo, assim, é que, não tem outra palavra, ele foi 

trucidado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você não chegou a vê-lo? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Não, não, não. Ele foi trucidado, ele 

foi arrebentado. O negócio do José Ferreira de Almeida eu, por muito tempo, ainda fiquei 

com aquele, sabe? Só de ouvir falar... E até hoje a gente ainda tem um pouco dessa, não 

gosta nem muito de ficar lembrando isso aí, mas, o caso do Ferreira de Almeida, ele foi 

barbarizado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E a P2 da Polícia Militar ou da Guarda Civil também, 

como é que foi o procedimento dela nesse processo todo, nas duas prisões que o senhor 

teve? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – A Guarda Civil, era engraçado, ela não 

tinha, dava a impressão que ela não estava nem aí com quem pendia para um lado ou 

pendia para o outro. A gente chegava lá para trabalhar, trabalhava, e trabalhava muito mais, 

eu acho que um guarda civil, em se tratando de policiamento, ele valia por uns quatro ou 

cinco soldados. Isso não falo com mágoa nem de uma nem de outra, é algo que eu percebi, 

que muita gente percebeu. A extinção da Guarda Civil para nós não foi nada bom. Foi bom 

para alguns, que pegaram promoções de coronel, e tal, para a maioria não foi bom, para 

uma parte da Força Pública também não foi bom, e para a sociedade, como um todo, não 
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foi um negócio acertado. Eu quero até dizer o seguinte, um pouco antes, por volta de 1960, 

e tal, eu, além de novo, eu era um simples guarda civil, mas eu ouvia falar que teve um 

pessoal da Inglaterra, chamado talvez, provavelmente, pelo governador, e eles fizeram um 

apanhado de como se deveria ser a polícia em São Paulo. Dizem, nunca vi o documento, 

talvez ele esteja até em algum lugar, que eles propuseram um negócio diferente do que 

aconteceu depois em 1970. Haveria um grande corpo de policiais, uma corporação só, essa 

corporação teria uma parte uniformizada e uma parte civil, que seria a Polícia Civil, mas 

sempre dentro da mesma corporação. Ou seja, um investigador aprontava alguma coisa lá 

na função de investigação, a punição mínima que ele tinha era voltar e botar farda, que, 

com farda, com uniforme, a hierarquia funciona mais. E, então, teria uma corporação civil, 

uniformizada sob um rígido regulamento, mas não militar, não sob a égide da lei militar, e 

o pessoal da Polícia Civil. Eu não me lembro o que eles falaram, o boato que eles falaram 

sobre os batalhões de choque, isso eu não me lembro, então não posso falar, mas, não tem 

como viver, infelizmente, na nossa sociedade sem batalhões de choque, tanto é que na 

Guarda Civil também tinha uma companhia de choque. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora, com relação ao Serviço Reservado, chamada P2, da 

Polícia Militar, como é que foi o procedimento o tempo inteiro da sua prisão, nas duas 

prisões. 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – O que eu fiquei sabendo, 

posteriormente, é que na Guarda Civil os serviços de informações, até onde eu sei, não 

tinha ordem para vasculhar casos políticos, não tinha nenhum caso, nunca fiquei sabendo 

de nenhum caso que eles fiscalizavam. E outra, era pequeno, né? O Serviço de Informações 

da Guarda Civil era pequeno, e nas unidades não tinha P2, não tinha essa organização da 

Polícia Militar. Tanto é que eu trabalhei uns tempos no agrupamento. Eu disse, eu era 

datilógrafo, sempre era chamado para datilografar. Eu trabalhei muito aí na Vila Mariana, 

três anos num agrupamento, um agrupamento equivalia a um batalhão. No nosso 

agrupamento trabalhava não chegava a 10 pessoas, você vai num batalhão, na parte 
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burocrática tem gente para caramba, porque a Polícia Militar é muito maior, gigantesca, e, 

sob a égide do militarismo, eram todas as leis dos militares, então, ela se torna mais 

burocrática. Por exemplo, um guarda civil não aparecia durante 30 dias, ele era demitido. 

Se ele voltava com argumento, então abria uma sindicância e alguém ia ver se ele retornava 

ou não. Na Polícia Militar já dá crime militar, e IPM, então, tudo é mais burocratizado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, com relação à sua prisão, tiveram alguma atuação? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Não. A Guarda Civil não. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pergunto da PM. 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – A PM, em toda a unidade tem os P2, 

né? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, mas na sua prisão teve alguma atuação? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Não, da P2... Ali não houve, não 

ocorreu, um caso nem tinha a P2 ainda, porque tava recentemente... E no outro, foi 

diferente. No outro aconteceu o seguinte: nos dois casos falaram de mim lá nos órgãos de 

repressão... Eu, por exemplo, quando fui preso da primeira vez eu podia ter aberto o bico e 

falado que eu conhecia todos os comunistas da Guarda Civil, mas, como ninguém 

perguntou, nem me bateu, nem me judiou, fiquei quieto. O Tassi falou de mim sem motivo, 

e um outro guarda foi preso e foi falar que eu tinha tido uma reunião na minha casa, mas foi 

um caso engraçado. Eu acho que o José Ferreira de Almeida queria falar comigo e ele 
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pegou esse guarda, pegaram um fusquinha, e foram na minha casa. Eu estava tomando sol, 

assim, na minha varandinha, e eles pararam, falaram assim: “ô Santa Rosa, você aqui, que 

coincidência”. E minha mulher, que já era traumatizada com negócio político, e lógico que 

eu também estava ainda, né? Eu também estava percebendo, aliás, que o mar não estava 

para peixe, a coisa estava grave, né? E, aí, eu falei: “entra aí, toma um cafezinho, e tal”. E 

aí, conversamos um pouco sobre futebol, porque minha mulher, se conversasse com ela, 

embora ela também era nova, acho que ela saía com a vassoura ali em todo mundo, porque 

ela tinha medo de tudo isso, né? Então, conversamos um pouco ali, de coisas 

completamente diferentes de política e eles foram embora. Daí a uns tempos ele foi preso e 

esse soldado falou que tinha tido em casa uma reunião política. Se não, eu não tinha sido 

exonerado na segunda vez, porque a lei, que tinha até pena de morte, um artigo próximo do 

que eu estava falava em pena de morte, também dizia que, em seis anos, se o caso não 

aflorasse, por aquela lei estava extinto, mas como ele falou que eu tinha tido reunião e eles 

acreditaram nele, eu, na minha defesa não adiantou nada, eu fui exonerado. Aliás, vinha 

carta marcada para ser exonerado mesmo. De qualquer maneira ia ser meio difícil de sair. 

Porque vinha ordem, eu lembro que o coronel que me indicou para ir para expulsão, eu 

sentia que ele não queria me expulsar, achava que não era o caso de expulsão, mas, vinha 

ordem “vai, faz e põe na rua. Acabou”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está certo. Muito obrigado pelo seu depoimento. Eu peço 

para o Deputado Adriano Diogo assumir aqui a presidência porque eu improvisei até agora, 

e vamos ouvir, em seguida, outros depoimentos. 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu agradeço a atenção de todos. Um 

pedido de desculpa aí por alguns senões. Obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia, doutora, bom dia a 

todos. O senhor está como coronel ou como major? 
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O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu sou tenente-coronel. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, aproveitando a 

presença do Tenente Paz e do meu amigo, comandante Pedro Lobo, deixa eu fazer uma 

pergunta para vocês. Até pedi para o Maximino, que é o nosso assessor de Segurança 

Pública aqui da bancada, é o seguinte, há mais de 10 anos... O Tenente Paz talvez saiba essa 

resposta, mas eu quero fazer para o senhor. Há mais de 10 anos, acho que há 20 anos, tem 

um grupo que vagueia aqui na Assembleia Legislativa de ex-guardas civis e até ex pessoas 

da antiga Força Pública, que perdeu todos os direitos na fusão. Você acompanha isso, né, 

Tenente Paz? E, a cada ano vai morrendo um número significativo desses companheiros. 

Eles estão completamente abandonados, cada presidente que assume a Assembleia promete 

que vai fazer, eles têm uma minuta de projeto... Então, eu queria pedir, porque eu tava até 

pedindo... falar com o Ivan, com a doutora, porque, viu Ivan, eles eram em mais de 100. 

Mais de 100. E agora já estão com um grupo reduzido de 30, 40. Então, eu até queria fazer 

uma audiência especial, viu professor? Eu queria que vocês me ajudassem a reunir esse 

grupo, o Tenente Paz tem o contato deles, o Maximino tem o contato deles, e a gente 

fizesse uma audiência para por esse assunto em pauta e em evidência para que a gente 

evidenciasse isso, porque é uma coisa tão cruel, tão cruel, eu, sinceramente, não sei nem 

fazer o resumo disso. Eu até pedi para o pessoal da assessoria para a gente documentar isso 

e introduzir como questão da Comissão da Verdade para que eles consigam alguns direitos 

que lhes foram suprimidos. Mas, quando acabou o seu relato lido, o senhor falou que pela 

segunda vez, embora o senhor tivesse sido promovido a coronel, foi obstaculizado, negado 

esse direito para o senhor? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – É, eu até ouvi um caso curioso, tem 

uma pessoa que, muitas vezes eu nem vou a alguma reunião que eu sei que essa pessoa vai 

porque existe gente perigosa em todo canto. Eu não tinha nenhuma vergonha de pedir 
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alguma coisa dentro da lei para mim porque eu sempre cheguei em casa exausto. Eu senti 

que, como policial militar, eu fazia, fazia, fazia e, no fim, você quase cria um parafuso 

numa estrutura. Mas eu chegava em casa cansado. Eu procurava cumprir... eu acho que eu 

tive problemas físicos porque eu não ia nem no banheiro. Ou seja, eu respeito, assim, o 

dinheiro que a população... porque a polícia é um órgão caro para como são os hospitais, 

né? Então, eu procurava... a minha mulher até fala sempre: “ô, mas você dorme bem”. 

Bom, eu sempre venho para casa com o dever cumprido, ou ensinando ou trabalhando na 

polícia. Mas, a corporação muito grande, muitas vezes você se sente um parafuso. Vou 

fazer o que, né? Eu sempre procurava trabalhar.  

Agora, esse caso, deixa eu ver se eu respondo, você vê, não é a primeira vez que 

acontece isso. Eu tenho um amigo com 80 e tantos anos, ele foi policial rodoviário, até ele 

exibe com orgulho... civil. De repente, eles só eram comandados por oficiais da PM, 

rodoviário eles eram. De repente, veio ordem para eles irem para a Polícia Militar. Ele, por 

exemplo, não foi, ficou vagando. Até depois de muita luta aqui nessa Assembleia – o nome 

dele é Puggina, Fioravante Puggina –, eles conseguiram ser colocados como inspetores 

rodoviários, civil, para fiscalizar ônibus, por aí pelas estradas, mas já não com a função 

policial, né? E, aí ele fala, “olha, eu falei para o meu chefe lá...”. Ele era motorista também 

do chefe. “Olha, eu vou, se eu for para ser pelo menos 2º sargento”. Ele falou “eu vou te 

arrumar, você merece ser 2º sargento”, ele me contando, né? Mas nesse ínterim, o chefe 

dele morreu num desastre, no interior, desastre de trânsito. E aí, ele foi para ser pessoal 

civil. No caso dos guardas civis deram uns dias para optar, foi a famosa opção. Naquele 

momento lá, para mim, por exemplo, e para muitos, acredito, que era se jogar numa 

escuridão, mas era muito pior ficar num quadro em extinção, mas muitos preferiram ficar, 

não quiseram ser militares. Ficaram num quadro em extinção. Eu não sabia quem ainda 

estava nessa situação ruim, isso já faz muito tempo, mas eles ficaram numa situação 

terrível, nossa, ficaram numa situação terrível. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Maximino, Cris, aquele 

pessoal que vem todo dia aqui na Assembleia há mais de 10 anos, quem podia fazer o 

resumo, o Paz também está aí, depois o senhor faz? 
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O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu não sei se eu acabei respondendo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu queria saber da sua 

situação. 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Ah, da minha. É, eu, então, fui a 

major, pedi minha transferência para Reserva, como tenente-coronel, e em seguida fiz um 

requerimento, baseado... em inglês, e tal. Se a Guarda Civil não acabasse e eu também não 

morresse, não tivesse acidente, eu vinha fazendo a chamada carreira brilhante. Eu e meu 

irmão mais atrás, uns dois anos mais atrás, e a gente tinha um amor pela Guarda Civil 

enorme, né? E aí, então, a ideia era com 45 anos já estar pronto para aposentar e chegar no 

último posto que, então, era chefe superintendente. Era o sonho, né, todo mundo tem um 

sonho, eu também sonhava com isso. Chegar ainda meio novo ao cargo de chefe 

superintendente. Aí, deu todo aquele nó, inclusive eu comentei aqui que eu estou chateado 

com a Comissão de Anistia, porque eles não quiseram dar minha promoção, eu vi dar para 

muitos outros e não deram para mim, acho que não se convenceram que eu fui atrapalhado 

pela... Porque é o que eu digo, o fato de seguir uma corporação – isso não é ditadura, pode 

acontecer em qualquer regime, uma questão administrativa – mas, uma vez acontecendo, 

ela me prejudicou porque os direitos que eu tinha, eu já ia ser promovido na próxima 

promoção, não valeram nada. Eu fiquei quase louco de tanto estudar porque, vocês que têm 

filhos ou netos, uma coisa é ir para a escola para tirar cinco, seis, sete, outra coisa é para 

tirar 10. Eu cansei de estudar com o pé na água fria, certo? Um banheiro velho, no fundo de 

casa lá, eu fechava, falava para a minha mulher “eu não estou para ninguém”. Não tinha um 

escritório, não tinha nada, e estudando, né? Sem um pai, a minha mãe e o meu pai me 

ajudaram, a minha mãe até o primário, um pouquinho do ginásio, depois eu não tinha mais 

ninguém, era só eu. Eu, inclusive, fiz um trabalho para conseguir ser aprovado num 

concurso para esse curso de 1968, que todas as pessoas que me procuram para ajudar a 
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passar em concurso, eu falo: “eu tenho um trabalho assim, se você quiser eu passo para 

você, você manipula no seu gosto”, mas eu fiz um trabalho que eu tenho orgulho até hoje, e 

eu não gosto de ser imodesto, sabe? Pelo menos não é do meu consciente, mas eu, em 

toda... filho pequeno, problema econômico, eu fiz um plano de estudo que eu comparo 

como um trator de esteira no meio de um lamaçal.  

Eu fui lá, vou até contar um caso engraçado, quando eu fui, o dia do concurso foi 

uma guerra psicológica, um calor desgraçado... Eu fiz o concurso, quando eu fui ver lá na 

rua São Joaquim, eu desci a rampa, e fui ver as provas, estava o resultado, assim, eu 

comecei a olhar da terceira folha para frente e não me via. Eu saí, assim, cabisbaixo, 

quando eu pus o pé na rua São Joaquim, eu falei “eu estou desgraçado”, porque já tinha um 

boato que a Guarda Civil ia sumir. Aí eu peguei, falei “ah, vou voltar lá para ver”. Quando 

eu voltei, fui olhar na primeira página, eu tava em 11º lugar. Se não fosse isso, acho que eu 

não tinha chegado nem a capitão.  

Mas foi um estudo que eu fiz muito bem feito. O plano foi bom e deu certo. Então, 

como estudar português – português era muito exigido, né – estudar a estrutura da polícia 

de São Paulo, que também era uma das matérias – também é um livrão, é grande né? A 

Secretaria da Segurança Pública. Então... Mas o esforço que eu fiz nas três etapas de 

exame, com 10 matérias cada, indo lá para tirar 10, 10 e 10, ou seja, 30, 30, 30, não... Era 

para tirar 10 em todas as matérias. Dez matérias, três da etapa de exame. Eu tirei média, 

tenho até boletim, o Diário Oficial, em casa, 9,08. Fiquei em 4º lugar. O primeiro faleceu, 

Constantino Costa Neto, parece, de acidente com uma moto da PM, logo nos primeiros dias 

ele morreu ali na Tiradentes, então, na lista eu fiquei em 3º lugar. O curso, consegui fazer 

valer, mas todo esforço para nota: nada, nada, nada. Aí eu pedi para ser coronel, daí uns 

dias me aprovaram, eu tenho até a carteirinha dela, só que eu não uso, porque ela ficou 

ilegal, né? Está nos meus arquivos lá. Então, está lá “Coronel Osni Geraldo Santa Rosa”. 

Mas aí, um dia, eu escutei um oficial, que é esse que eu não posso ver na minha frente. 

Conforme eu fechei a porta, ele falou assim com um outro que estava lá “eu vou ligar que 

não é certo o Santa Rosa ser promovido não”. Aí no outro dia me cassaram o coronel. 

Coisas da vida, do ser humano. Eu não prejudiquei nada a ele, eu já estava aposentado, né? 

Mas... 
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 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT - Pode falar o nome dele? 

 

 O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA - Esse aí, eu até lembro o nome dele só 

que agora acho que não vou conseguir, agora me cansei um pouco a minha... mas, de vez 

em quando ele vai numas reuniões ali, se eu vejo que ele está lá, eu estou lá. E ele ainda 

quis ser candidato, foi candidato não sei se a deputado federal ou estadual, e ainda veio, 

queria que eu trabalhasse para ele. Falei, “tá bom que eu vou trabalhar para você”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixe eu dizer uma coisa, o 

senhor foi preso quando? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu fui preso e processado em 1970, 

depois em 1975. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E quando o senhor saiu, o 

senhor ficou 10 anos afastado? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – No segundo caso, fizeram o Conselho 

de Justificação, que para praça se chama Conselho de Disciplina. Eu, inclusive depois que 

eu voltei, fiz vários Conselhos de Disciplina. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Em 1970, quando o senhor 

foi preso, o senhor voltou para a corporação? 
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O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Voltei. O processo criminal correu, 

mas eu voltei. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma coisa 

para o senhor. Quando o Erasmo Dias cercou o Vale da Ribeira, o senhor estava onde? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Ai, ai, ai. Acho que eu trabalhava 

normalmente na corporação. Em que ano foi isso aí? Agora não me lembro? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pedro Lobo, quando o 

Erasmo Dias cercou o Vale da Ribeira? 1970? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Se foi em 1970, eu estava preso, 

depois voltei a trabalhar no Serviço de Intendência, como sargento, primeiro-sargento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. O senhor conhece a 

Associação dos Oficiais Aposentados da PM? 

 

  

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu conheço e nos últimos tempos, não 

com a Associação, mas eu estou profundamente chateado com a direção dela atual, 

profundamente chateado. Eu sou sócio lá desde o tempo que eu era capitão, porque o meu 

sogro era, eu também fiquei e tal. Mas eu acho, é que não é a pergunta... Eu sou sócio, e eu 

recebo o jornal deles me dá um desgosto porque PM morrendo todo dia assassinado, muitos 

problemas, outros aí na área da Polícia, da Segurança Pública, e lá é só poesiazinha... 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mais voltada para o nosso 

foco aqui... 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu não gosto dessa atual diretoria, eu 

acho que uma associação tinha que ser mais combativa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma pergunta 

mais direta para o senhor. Tem um grupo lá da Associação que era ligado ao Erasmo Dias.  

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Pode ser. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Que é o pessoal que esteve no 

Ribeira com o Erasmo Dias. O senhor conhece? 

 

 

O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Não. Ali era uma mistura, né? Tinha 

uma certa convivência. A parte que eu não gosto, porque o presidente de lá atualmente é 

uma pessoa educadíssima, mas eu acho que uma entidade tem que ser mais combativa. Aí 

você abre o jornal é só festa para cá, homenagem para lá. Hoje e nos últimos anos eu não 

vejo motivo nenhum para ter solenidade na área da Segurança Pública, para mim faliu o 

negócio. Pelo que eu vejo, nós estamos numa verdadeira guerra e o pessoal fazendo festa 

para cá, festa para lá, morrendo todo dia soldado. Quando morre um agente público é duro 

né, porque é um tiro na sociedade. Muitas vezes, nós... um dia me falaram como é formada 

a polícia no Canadá, nossa, é uma diferença brutal para a pessoa começar a trabalhar. Nós 

não temos isso, então, entra gente ruim na polícia, não tem o treinamento que devia ter, 
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acredito eu, mas tem muitos que querem cumprir a obrigação, sabem também que fazem 

parte da sociedade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer um convite 

para o senhor, dia 28, às 10 horas da manhã, nós vamos começar um ciclo de debates aqui 

toda a semana para analisar a situação da violência em São Paulo. Fazer o transporte do 

período da ditadura para os dias atuais. Então, vai vir o Luiz Eduardo Soares, né, Ivan? Dia 

28, às 10 horas da manhã, vai discutir essa questão da militarização das polícias, 

desmilitarização, então fazendo o convite, viu Paz, que vocês nos ajudem a organizar. Nós 

vamos fazer durante seis meses, até maio, toda uma discussão sobre a violência, tendo 

como foco a estrutura das polícias e começa dia 28, às 10 horas da manhã, com Luiz 

Eduardo Soares. Por favor, vem aqui para a mesa, fala aqui no microfone. Max, vem um 

minutinho aqui para a mesa, por favor? Só para dar um informezinho, ou de pé mesmo, só 

quero, se você puder fazer um resumo. Se o Paz fizer, o senhor pode ficar. Paz, com a 

palavra. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Eu estou fazendo uma discussão com os 

deputados do nosso partido da Comissão de Segurança e com o Zico para promovermos um 

seminário, serão dois dias de seminário no final de março, inclusive, com a sua participação 

também que depois nós vamos conversar sobre isso, sobre a questão dos direitos humanos. 

Então, vamos fazer um debate sobre a questão da segurança pública, a questão da violência 

em São Paulo, a questão da criminalidade, que já seria para nós o ponto de partida para uma 

articulação maior para organizar um grupo de trabalho com vistas a um plano de governo 

que deveremos depois trabalhar com o nosso candidato, Padilha. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho desse 

grupo aí que a gente se refere, faz um informe que é importante. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      28
 
 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Esse grupo, o que ocorreu? Em 1970, 

com a fusão da Força Pública com a Guarda Civil, que na realidade não foi uma fusão, foi a 

destruição da Guarda Civil, um processo de militarização do sistema de segurança pública. 

Então, quando isso ocorreu, foi dado um prazo de 30 dias para o pessoal da Guarda Civil  

fazer a opção, se viria para a Polícia Militar ou se ficaria agregada na Polícia Civil. Então, 

teve esse grupo que não optou, ou seja, não aceitou ser militar e esse pessoal ficou até hoje 

inteiramente abandonado, eles perderam a carreira, perderam todos os benefícios, perderam 

toda e qualquer perspectiva, se encontram, inclusive, um ponto interessante é que durante 

muitos anos, quando tinha reajuste de vencimentos, então era dado a eles uma parte desses 

benefícios, porque também na Polícia Civil eles foram inteiramente abandonados. Eles não 

foram absorvidos em qualquer quadro da Polícia Civil. Tem diversos quadros, são 14 

carreiras na Polícia Civil, e eles não foram incluídos na Polícia Civil, eles foram totalmente 

excluídos.  

Quem veio para a Polícia Militar, ainda de alguma forma, com muita luta, de 

alguma forma teve algum tipo de inclusão, uma inclusão mitigada, mas quem não fez a 

opção se encontra numa situação bastante delicada do ponto de vista social, ou seja, 

absolutamente excluídos. Então entendo que é possível elaborar um projeto de lei no 

sentido de resgatar, minimamente, a carreira que eles perderam. Então, só para se ter uma 

ideia, os sargentos, que eram classe especial, classe distinta, primeira classe da Guarda 

Civil, hoje são todos oficiais. Depois de muita luta nós conquistamos que todos hoje são 

oficiais. E quem era inspetores, claro que já vieram como oficiais e muitos fizeram a 

carreira completa e outros ficaram pelo meio do caminho e alguns prejudicados, como foi o 

caso do Santa Rosa. Mas esse pessoal que não fez opção, continua tal como, na mesma 

situação que tinha antes de 1970. Então, eu me proponho, com o Dr. Maximino, a gente 

podia ver isso aí, ouvi-los, fazer reunião com eles, uma Comissão e elaborar um projeto de 

lei no sentido de que esse pessoal seja minimamente incluído aí dentro de uma proposta de 

carreira. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então está bom. Nós já temos 

que passar para o próximo... 
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O SR. OSNI GERALDO SANTA ROSA – Eu sou um cara que eu gosto do título 

da Comissão da Verdade, porque é sempre bom a verdade. Eu voltei para a Polícia e fui 

trabalhar no Quartel General, no fim da carreira, como eu disse. E eu percebi uma coisa, a 

corporação procurou ser inteligente e se adaptar ao sistema democrático. Isso aconteceu 

mesmo, tomou muitas providências. E a própria inclusão da Guarda Civil mudou 

comportamentos muito duros da polícia. Por exemplo, você para falar com um capitão, 

você tinha que falar com o cabo, com o terceiro-sargento... na Guarda Civil já não tinha 

tanto isso. Eu, uma vez, eu precisei falar com um chefe da Guarda Civil que chamava Rosa, 

o nome de guerra, eu estava trabalhando num lugar longe, negócio de terrorismo, estava 

trabalhando como policial, eu cismei de falar com ele alguma coisa. Eu liguei e falei, não 

sei se é por causa do nome, “aqui é o classe distinta Santa Rosa, e eu quero falar com o 

chefe Rosa”, ele atendeu, na Força Pública não tinha isso. Então, ela mudou até o uniforme, 

houve uma luta para se aprimorar, que eles, o pessoal não é burro. Só que tem uma coisa, 

para o bem em alguns aspectos, e para o mal em outros, ela funciona na égide das leis 

militares. Então, veja bem, hoje em dia tudo precisa de especialização. Você vai 

especializar o componente em quê? É militar, se especializa como policial. É diferente a 

função policial. É muito diferente da militar. A militar trabalha sempre em conjunto, sob 

uma ordem direta, o policial tem que agir sozinho, ou em dois, então ficou, isso que a gente 

podia chamar de dicotomia, é o que eu podia contar no momento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Bom vamos 

lá, passar para o próximo depoente, o Capitão Ovídeo Ferreira Dias. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Bom dia a todos. Fico contente de estar aqui 

novamente pela terceira vez na Comissão da Verdade. Contente e também triste porque 

rever esses momentos que nós vivemos no Brasil, momentos de ditadura, de tortura, de 

mortes, de luta, muita luta contra o sistema que nós vivemos. Nós somos contra o sistema 

de antes e atual, porque continua, a luta continua, né? É uma situação para nós, que 
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vivemos, esses momentos do passado, é muito triste. Quando eu estivesse em Santos 

respondendo, porque estive preso em Santos, eu fui com o pessoal da Câmara lá, houve a 

convocação para a gente depor e lá eu não aguentei, lá eu tive que chorar. Então, você veja 

que é muito bom, a Comissão da Verdade é uma coisa boa que nos ajuda a aprender e 

conhecer o que aconteceu. Hoje é coisa do passado, então, desse lado é muito bom a gente 

saber o detalhes de como foi, embora tenha muita coisa que fica ainda para trás. Eu sou 

anistiado político, fui anistiado em 1980, na primeira anistia, a segunda anistia em 1986, e a 

terceira agora em 2003. Fui a sargento em 1980... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Militar, né? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, do Exército. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quando o senhor entrou no 

Exército? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Eu entrei em 1956. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Em que estado? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Campo Grande, Mato Grosso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mato Grosso. Fala um 

pouquinho sobre a sua trajetória. 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Essa trajetória é... um velho comunista tinha 

dito para mim que o maior no mundo era o operário, e o operário em São Paulo. Então, fui 

servir o Exército mas o meu sonho era ser operário em São Paulo. Ele dizia “o operário é 

dono de tudo”, eu também quero ser dono de tudo. Aí consegui uma transferência de Mato 

Grosso para São Paulo, aí fui promovido a sargento em 1959, e em 1960 veio a eleição do 

Jânio e do Lott, General Lott, e o Partido Comunista, as organizações nacionalistas 

apoiaram o General Lott, que era um general nacionalista, um pouco mais à esquerda. E, aí 

resolvemos... comecei a participar da política, de reunião, discussão na casa do sargento, 

nos clubes. E veio a eleição, fechamos, apoiamos o general Lott, perdemos a eleição, o 

Jânio ganhou e aí veio a renúncia do Jânio. Os mais antigos aqui se lembram, né? Renúncia 

do Jânio. Aí defendemos a posse do Jango, e nesse envolvimento a gente foi sendo 

envolvido. Veja como é a luta de classes né, eu, inclusive muito religioso, era secretário de 

uma igreja evangélica, e em 1964 eu já tomei uma posição de luta, só para... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor estava vinculado ao 

movimento geral dos sargentos? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, começou o movimento dos sargentos. 

Nós tínhamos também uma chapa, concorremos numa chapa da nossa diretoria, do nosso 

clube, mas perdemos. Também, a gente não tinha apoio dos quartéis porque já estava meio 

manjado. Aí, agravou-se com a situação política, que foi o Golpe Militar. Eu tomei posição 

contra o Golpe, saí do quartel com 30 homens e uma metralhadora .50, com 1.500 tiros, e 

dei de passagem, fiquei num ponto em Osasco onde passaram tanques rebeldes. A maioria 

não sabe, houve tentativa de resistência em São Paulo. Vieram uns tanques de Campinas, 

34 tanques. E, aconteceu que no dia 2 de abril eu estava, aí veio o pessoal, não sei se o 

Martinelli estava, mas o pessoal do... a CGT esteve, o sargento Almeida, da Aeronáutica, e 

mais...para discutirmos uma forma de resistir. Ficou combinada a greve geral, mas como, 
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eu fiquei esperando a greve geral, como não saiu a greve geral, nós voltamos para o quartel. 

Aí, no dia 9 de abril fui preso e fiquei dois meses do quartel, sendo arguido. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Qual quartel o senhor esteve? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – O quartel de Quitaúna, no 2º GCan 90, aí, 

após dois meses eu fui levado para o navio Raul Soares. Tenho uma foto do navio ali, se 

precisar. O navio Raul Soares. No Raul Soares... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma foto sua dentro do 

navio?  

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, tem algumas fotos minhas, que eu estava 

dando educação física, ginástica, até o momento, mas aí depois eles proibiram porque... o 

Nelson Gatto fez um livro no navio e ele cita que eu dava ginástica para o pessoal. Mas aí, 

eles proibiram porque o pessoal estava ficando forte. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias o senhor ficou 

preso do navio?  

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Eu fiquei no navio cinco meses. Eu fiquei 

de junho a outubro, até ele ser desativado. Aí fui para o presídio de Santos. Fui eu mais 16 

presos políticos, Dr. Thomas Maack, um deles, Dr. Boris. Aí fiquei no presídio até... 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      33
 
 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Qual presídio? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – O presídio de Santos. Ali, próximo da 

rodoviária, ali era um presídio. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não era um presídio militar, 

era um presídio comum? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Comum, era um presídio comum. No quinto 

andar do presídio. Até setembro de 1965. 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou no 

presídio? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – No presídio de outubro a setembro de 1965. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Um ano, quase? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, quase um ano. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ficou quantos meses mesmo 

no navio? 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – No navio, fiquei cinco meses. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E, em quantos vocês estavam 

presos no navio? Pelo menos na chegada, quantos presos tinha dentro do navio? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Na chegada, eu acredito que tinha uns 300 

presos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Todos militares? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não. Sindicalistas, professores, pastores. 

Por exemplo, tinha um caso de um pastor que era professor e ele falou que existiam vários 

sistemas políticos, um deles era comunista, e ele foi em cana. Então, tinha um aglomerado 

de várias categorias, várias classes. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E foi para o presídio, ficou lá 

no presídio até... 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Até setembro de 1965. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – 1965, aí foi solto? 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Aí conseguimos um alvará, né? Que naquele 

tempo era muito difícil arrumar um advogado, né? Uma que não tinha dinheiro. E os 

advogados também corriam risco de serem presos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Aí você saiu da prisão, foi 

para onde? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Aí saí da prisão, o Coronel Alvim falou para 

mim, ele esteve no dia, acho que ele ficou sabendo que eu ia sair, que se me pegassem em 

São Paulo, que eles iam dar um fim em mim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quem era o Coronel Alvim? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Sebastião Alvim era o encarregado do meu 

inquérito. Aí eu fui para o Rio. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não pôde voltar para o 

Exército, foi expulso? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, eu fui expulso. Fui expulso em setembro 

de 1994. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Foi julgado? Auditoria 

militar? 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Foi julgado? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, fazia parte da auditoria, mas acho que foi 

o próprio Exército que... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Já expulsou? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Já expulsou. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas, teve cerimônia ou não. 

Você saiu da cadeia já... 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, na rua. Foi publicado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você era casado? Tinha 

filhos? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Tinha, tinha filhos. Uma filha. A expulsão... 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Morava em Osasco. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Em Osasco. Ele me proibiu de morar, de 

ficar por lá nas redondezas de Osasco, se pegasse, que ia dar um fim, é matava. Mas esse 

coronel, acho que é importante, já falei num depoimento para a Dra. Rosa, ele confessou 

para mim que era integralista, toda a família dele era integralista. A gente sabe que o 

integralismo no Brasil são os camisas verdes, que são os fascistas. E, depois eu conversei 

com ele, encontrei duas vezes na... Estava assim, fiquei até com dó do estado dele, porque 

com aquela arrogância que tinha, estava quase paraplégico. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Fala mais perto do microfone. 

Encontrou com ele onde? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Encontrei com ele em São Paulo, próximo à 

Praça da Sé. Ele perguntou: “e aí?”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Na época? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não, depois, em 1980. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah, em 1980. 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Uma coisa interessante é que ele confessou 

que fazia parte da Operação Condor. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como era o nome dele 

mesmo? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É Sebastião Alvim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ele é general? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, ele foi promovido a general. E, perguntou 

como é que estava. Eu perguntei para ele como é estava, ele disse “é, acabou o comunismo 

ficou pior”. Aí nós fizemos uma discussão sobre onde que existiu o comunismo. Só na 

cabeça dele, mas, depois nunca mais o vi, acho que faleceu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos falar da sua vida. 

Bom, aí você saiu da prisão e voltou para a vida normal, estava sem Exército, sem nada? 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Sem nada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você se engajou na política, 

ficou solto? 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, eu passei a militar no samba, para não 

ficar parado, Vai Vai, escolas de samba. Aí, sem profissão, porque militar não tinha 

profissão. Eu cheguei a catar papel também para viver, papel, ferro-velho, essas coisas, 

porque não dava para ficar parado. E, sempre reunido com os companheiros, muito difícil 

era a reunião, porque a gente se reunia ali no "Papai", um restaurante antigo que tinha em 

São Paulo, na São João, e, sem dinheiro para pagar o almoço, e ainda com a repressão. Na 

década de 1970 nós começamos a nos reunir, o Almeida, Sargento ininteligível, esses já 

faleceram, né? Onofre, não. Onofre não estava. Então a gente reunia para começar a 

discutir a anistia, então, desde a década de 1970 que a gente vinha reunindo para discutir 

uma forma de conseguir a anistia, a anistia política. E, foi indo, culminou com a década de 

1997... ah, sim, participei da fundação do PT, em 1981, 1982, né? Depois, em 1997, como 

eu tinha, uma das acusações minhas da prisão foi ter, eu estava ajudando a organizar as 

Ligas Camponesas, aqui em São Paulo. E essa foi uma das acusações mais... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não foi preso de 

novo, foi? Foi preso de novo? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Fui, houve mais duas prisões pela Federal. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pela Federal? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor foi anistiado? 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Fui, eu tive a primeira anistia em 1980, a 

anistia do Figueiredo, né?  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Foi reintegrado ao Exército? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nunca mais? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Nunca mais. E a segunda anistia foi em 

1996, pelo Sarney. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas foi reintegrado? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Desde então, o senhor foi 

expulso e nunca mais conseguiu ser reintegrado? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      41
 
 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A anistia não reconheceu o 

senhor, para efeito de reparação, nada, nem de reintegração? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Tem uma, eu assinei aí um acordo, mas esse 

acordo não cumprido. Acho que eu falei para a Rosa, ficaram de cumprir já faz uns seis 

anos. Estamos aí esperando. Mas eu continuo tendo um salário de capitão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor tem salário de 

capitão, foi reintegrado? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não, reintegrado não fui, fui aposentado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Aposentado, mas foi 

reconhecido e foi promovido à condição de capitão? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – De capitão, em 2003, 2004. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – 2003, 2004. Tem mais 

alguma coisa que o senhor gostaria de declarar? O senhor falou que foi preso mais duas 

vezes? Mas pela Polícia Federal, né? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Pela Federal. Tinha um local que eles 

traziam a gente aí na Vergueiro, né? Porque um colega meu, Wilson Maia, que esteve preso 

comigo e respondia inquérito aqui na Auditoria Militar, ele sumiu. Eu pensei que ele tinha 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      42
 
 
morrido, mas não tinha, ele estava na Guerrilha do Araguaia, Araguaia não, estava no 

Maranhão. E, eles queriam que eu desse conta no Wilson. Também não sabia onde o 

Wilson estava. Depois de muito tempo eu encontrei o Wilson, aí ficamos... Ele já faleceu, 

né. O Wilson é um dos companheiros que sofreu muito, ele apanhou seis meses na 

Fortaleza de Itaipu, todo dia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Wilson Maia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ele era militar também? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Era militar, sargento. 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Sargento Wilson Maia. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Sabe quando ele faleceu? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Acho que faz uns três anos, mais ou menos. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Três anos. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É. O pessoal da ACIMAR tem o endereço 

dele. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Só queria, vou lhe dar um 

convite, espera um pouquinho. Queria fazer um convite. Dia 30 agora, de novembro, o 

prédio da Auditoria Militar, Auditoria de Guerra, foi transformado em memorial... 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Ah, uma coisa, eu fiquei cinco anos, durante 

o processo respondendo, todo mês tinha que assinar o ponto. Vocês imaginam que situação, 

então você assinava o ponto e não sabia se voltava, então era... o processo durou. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Cinco anos o senhor fez 

menagem lá na porta da auditoria? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Na auditoria, nessa auditoria. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Toda semana tinha que ir lá?  

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, no começo era semana, depois passou a 

ser mensal, tinha que assinar o ponto. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria perguntar uma 

coisa. No livro do Nelson Gatto, qual o nome do livro do Nelson Gatto sobre o Raul 

Soares, mesmo? 

 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É “Negro Navio”. 

 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – “Negro Navio”. Queria te 

perguntar uma coisa. O senhor tem alguma história para contar, assim, de gente do Raul 

Soares, que o senhor gostaria de falar, que depois desapareceu, gente que... qual a 

continuidade, né? E, é importante que esse capítulo do Raul Soares, lógico que está bem 

escrito, mas tem uma curiosidade, como é que foram esses cinco meses dentro do navio, e, 

era tão heterogêneo, tão misturado? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Era. Operários, professores, estudantes, 

militares, então era... Tinha um lugar de tortura que eu fiquei no navio, esqueci de falar, que 

era uma câmara frigorífica. E, eu fui salvo porque um japonês como nome Sumida Tomoki  

falou “Ovídeo, se você for para a câmara, tem um cantinho lá que tem um pouco de 

oxigênio”. Só que você tinha que ficar em pé, né, o dia inteiro, o tempo todo, para você 

respirar um pouco de oxigênio. Aí quando, em uma das arguições do general Alvim, do 

Coronel Alvim, ele me mandou para a câmara frigorífica. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Dentro do navio tinha uma 

câmara frigorífica. 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, que era um centro de tortura, né? E não 

tinha, quase não tinha oxigênio. Mas aí, esse colega, companheiro, ele me alertou, então 

passei o dia no caninho, cansava de ficar em pé o dia inteiro, quando chegou de noite eles 

devem ter falado “ah, essa desgraça deve ter morrido”, mas, não, estava vivo. “Ah, esse não 

tem jeito, tem que jogar para os tubarões”. Então era... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Muita gente ia para essa 

câmara? Mas o que era, uma espécie de uma solitária, de uma sala forte? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Era. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Era uma câmara frigorífica 

mesmo? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Era. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Em baixíssima temperatura? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Era. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Punham os caras lá dentro. 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Punham lá dentro e fechava a porta. Mas aí 

que tinha o oxigênio, né? E a situação difícil, num certo auge lá, nós, o Nelson Gatto e o 

Orfeu dos Santos Salles, que era um jornalista que também estava preso junto, eles fizeram 

greve de fome, e nós estávamos preparados para até tentar sair, escapar, fugir, se rebelar 

contra aquela situação. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor sabe que hoje é o 

dia 22 de novembro, né? Sabe o que aconteceu no dia 22 de novembro na história militar do 

Brasil? Hoje, dia 22 de novembro de 1910 começou a Revolta da Chibata. O João Cândido 

tomou conta do Minas Gerais. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Eu conheci o João Cândido no Rio, 

vendendo peixe. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, pessoal, deixa eu fazer 

um convite. O Idibal Piveta, o César Vieira, no dia 30 vai apresentar a história da 

participação brasileira na 2ª Guerra Mundial, lá no prédio da Auditoria, da antiga Auditoria 

Militar. Como nós estamos falando de história militar do Brasil, queria, tem convite para 

todo mundo? Então, no dia 30 de novembro de 2013, o grupo "União e Olho Vivo" vai 

fazer o resumo de um trabalho que eles fizeram sobre a participação do Brasil, da FEB, na 

2ª Guerra Mundial. Além do simbolismo do prédio da Auditoria, tem o negócio da... Tem 

convite para todo mundo aí? Tem o negócio da participação do Brasil na 2ª Guerra 

Mundial. Importante que a gente registre. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de 

falar? 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – É, o que eu gostaria de falar é que a gente 

continua com esperança que vamos ter um dia um mundo fraterno, né? Embora eu seja ex-

militar, mas eu sonho que um dia a humanidade vai ser livrar de guerra, de cuidar do nosso 

planeta. Hoje eu milito no Movimento dos Sem Terra, e, para vocês terem uma ideia, em 10 

anos eu construí uma floresta, uma agrofloresta no Vale do Paraíba. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor... em que 

município? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – São José dos Campos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Uma senhor fez uma 

agrofloresta? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Uma pequena agrofloresta, que tem fruta, 

tem árvores nativas, então, veja como dá para nós recuperarmos esse planeta, nosso, muito 

bonito que é, né? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma pergunta 

para o senhor... Fala Raphael, mas vem cá, fala no microfone, fala gravando Raphael, por 

favor. Por favor, sente aqui ao lado dele. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – O Rafael foi do único sindicato que fez 

greve, né, em 1964. Hein, Raphael? 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você, bom, deixa o Raphael 

falar. Com a palavra o Raphael Martinelli. 

 

 

O SR. RAPHAEL MARTINELLI – Não, eu ouvindo o sargento aqui, porque a 

gente foi amigos, o movimento sindical tinha esse contato. Porque quem o vê o sargento 

falar, como militar, toda a perseguição sobre o militar e indisciplina. Mas nós tínhamos 

muito orgulho, porque essa área estava lutando pelas reformas, que era favorável àquilo que 

o Jango estava pedindo, que a categoria estava pedindo. Me lembro do De Lellis, do 

menino, foram presos no quartel, naquela época. E nós, a defesa do Sargento Garcia, para 

tomar posse, como Deputado Federal. Eu cheguei a falar com o general lá em Brasília, ele 

disse assim... eu estava num problema ferroviário, então, aí a gente puxou a política, né? 

Ele chegou a dizer assim “Eu jamais vou falar V. Exa. ao sargento Garcia”. Você veja que a 

posição... Porque, era deputado, né? “Eu jamais vou chamar o Deputado sargento de V. 

Exa.”, quer dizer, o problema, eu só queria dizer o seguinte. Eu gostaria que você falasse o 

comandante do navio também, e as torturas você falou. Eu ia falar sobre as torturas no 

navio, porque teve gente. Não, o comandante do navio, não era Bierrenbach? Não sei o que, 

Bierrenbach?  É assim... Então, do navio, do navio. Quer dizer, então é necessário que se 

diga, né, quem era o comandante, porque as torturas, nos processos que nós fizemos aqui 

em São Paulo da anistia, foi um colosso que eu fiz os processos dos companheiros que 

ficaram lá. Porque tinha opiniões que não tinha tortura no navio. “Não, não era tortura”, 

tem gente que fala isso. Mas, o problema das caldeiras, você fala daquela outra mas, e as 

caldeiras? Que os caras ficavam nas caldeiras lá e outras sujeiras que eles faziam no chão 

para o sujeito se limpar e tudo mais. Eu só queria dizer isso, que a categoria de vocês já 

trabalhava pelas reformas, pelas coisas democráticas e, não foi feito greve como se diz, a 

minha categoria fez greve três dias, nacional. 

 

 

 O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Ele falou do Jango, só para terminar, 

tivemos um almoço com o Jango aqui perto da Roosevelt, na Consolação, e o Jango, uma 
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coisa que eu não esqueci dele, ele disse “eu vou fazer reforma agrária no Brasil, na frente 

das grandes vias para facilitar o escoamento do produto e escola para as crianças”. Então eu 

achei interessante, hoje eu milito ainda na reforma agrária, mas é muito importante a gente 

ver as crianças com quintal grande, com alimento mais saudável, né? Então, acho que essa 

luta nossa é muito importante. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Capitão Ovídeo, deixa eu 

fazer duas perguntas, o Tenente Paz já vai sentando aqui. Em que pese o senhor seja muito 

reservado, assim, muito discreto, o senhor é uma pessoa que nunca parou de lutar, tanto é 

que o senhor apóia o MST, está na condição de assentado, né?  

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Eu milito também no MST. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor é militante é está 

acampado ou está assentado. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Pois é, com a minha anistia eu estou sendo, 

estou saindo, estou com problema, com processo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E o senhor, aquele 

assentamento que o Ariston participou, lá perto de São José, o senhor estava com aquele 

pessoal? Ou o senhor está só em São José? Aquele assentamento belíssimo que tem lá perto 

de São José, o... 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – O Nova Esperança? 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O Nova Esperança, é. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – O Nova Esperança eu que ajudei a formar o 

assentamento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E, agora deixa eu fazer uma 

pergunta que, essa para nós é fundamental. Quando o senhor foi preso no quartel, na 

primeira vez, antes de ir para o navio, o senhor foi torturado? E o senhor viu tortura? E no 

navio? O navio tem muitas histórias, muita gente foi torturada. O senhor sabe de gente que 

morreu? Ou mesmo que tenha morrido depois. Eu sei que esse momento é muito difícil, 

mas o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Tanto do quartel e, como o 

Raphael sugeriu, quem que mandava? Como é que era a organização? Isso para a gente é 

muito importante, por favor. Quem mandava, quem mandava prender? Além desse general, 

que o senhor falou que era o presidente do seu IPM, como que era a cadeia de comando? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Bom, o que a gente conhecia de comando 

era o encarregado do inquérito. No caso, o encarregado do inquérito é esse Coronel Alvim. 

E tinha mais outros dois oficiais que faziam parte da arguição, que faziam parte... Mas 

esses outros oficiais a gente não sabia o nome. E a tortura maior era a que você ficava 

isolado, preso, sem saber para onde ia, nem como ia, e, isso aí antes de ir para o navio. 

Agora, no navio, a coisa era muito isolada, tinha os camarotes e cada preso ficava num 

camarote. Então, a gente não tinha... tinha a proa, a popa, então, a gente não tinha contato. 

Só quando ia pegar comida ou, no começo tinha ginástica, que eu fui, eu dava educação 

física para o pessoal e depois o comandante proibiu. Agora, ficamos sabendo de um 

sargento da marinha que foi jogado no porão. O porão era uns oito metros, que ele morreu 

lá. Mas foi só ele que ficamos sabendo. Foi boato que ficamos sabendo. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Lembra o nome dele? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não, nós só ficamos sabendo que foi um 

marinheiro. E no presídio, a situação que a gente ficava preso, mas no presídio não teve... 

assisti uma tortura, essa foi violenta. Na meia-noite, estava dormindo e só tinha três presos, 

três sargentos. O Santiago, eu acho que ele faleceu já, o Wilson também, só tem eu. Nós 

acordamos meia-noite com os gritos, uma jovem estava sendo violentada com cassetete.  

 

(Sr. Ovídeo chora por alguns segundos) 

 

Os torturadores falaram: “Comunista com nós é assim”. E ela gritando. Então, foi a 

maior tortura assim, que ficou marcada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tenente Paz, quer falar? Essa 

jovem ela era da resistência política ou era presa da Justiça comum? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Quando eu fui depor em Santos, tinha uma 

pessoa na plateia que disse que conhecia ela. E eu deixei o meu endereço para ele ver se 

localizava. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Essa jovem estava presa no 

presídio? 
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O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Não, ela estava presa e estava sendo 

violentada com um cassetete.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT - Quando o senhor estava preso 

no presídio? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS  - E nós gritamos, nós acordamos meia-noite e 

gritamos para eles pararem com aquilo e eles pararam. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ela estava presa na ala 

feminina?  

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Ala feminina. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela era presa da Justiça 

militar? 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Nós não sabemos, só vimos... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A moça ser estuprada. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – A moça sendo estuprada e acordamos com 

os gritos. E eles falavam “comunista com nós é assim”. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi. 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Então, por isso a gente tem certeza que era 

uma presa política. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Tenente Paz.  

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Deputado, nossa questão é que no antigo 

Tribunal Militar, na Brigadeiro Luís Antônio, nós estamos pleiteando, nós militares 

estamos pleiteando um espaço lá para criar também o nosso espaço e resgatar nossa 

memória, e a nossa história. Por quê? Porque os militares, fomos nós o primeiro grupo 

social a participar da resistência democrática ao Golpe, à ditadura militar. E também os 

primeiros a sofrermos a repressão doentia da ditadura. Depois, temos também, talvez, o 

maior índice dos grupos sociais que participaram da resistência democrática à ditadura 

militar, com mortes, banimentos, torturas, prisões, etc. Como a Brigadeiro Luís Antônio 

abrigava a Auditoria Militar, o Tribunal Militar, então, nós, entendemos que é legítimo que 

nos seja cedido lá um espaço para os militares da resistência democrática, promover 

reuniões, promover, enfim, as nossas discussões e rememorar a nossa memória. Então, nós 

pleiteamos isso e nós gostaríamos de ser atendido nesse pleito, porque entendemos 

fundamental para continuar a nossa luta, as nossas discussões, o nosso debate e a 

preservação da memória dos militares da resistência democrática à ditadura militar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É mais do que justo esse 

pleito. Por isso que eu acho que dia 30 seria um dia bom que todos estivéssemos lá, 

evidente os que puderem, para abrir essa discussão porque o prédio da Auditoria Militar 
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pertence ao povo brasileiro, não é uma corporação, a uma só organização, muito menos à 

Ordem dos Advogados do Brasil, que vai se apropriar daquilo lá. Tem toda razão, muito 

obrigado. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, capitão, queria 

agradecer enormemente a sua contribuição, que continua como militante, continua como 

ativista, e que não perdeu a esperança na luta. Muito obrigado. Bom, então nós vamos fazer 

o intervalo para o almoço, e aí voltaremos logo após o almoço o mais rapidamente possível, 

por favor. Outra vez o almoço foi até... Outra vez, às 14h chegou 15h, voltou 15h30, quase 

dispersou. Já que é um dia militar, pelo menos... Eu vou trazer o material, eu vou insistir, 

parece que é uma coisa ridícula, mas como a história do João Cândido não foi contada, e 

ele não foi anistiado... A Marinha até hoje não reconheceu... Então, o que que acontece? O 

General Hermes da Fonseca aceitou a... não foi rendição, aceitou a... o fim do motim. Todo 

mundo se entregou, o Marechal Hermes não cumpriu o acordo, pegou um navio, pôs 500 

pessoas dentro do navio... É, foi votada... Fala no microfone... Que talvez a gente não 

retome. Por favor, professor, importante falar isso. O navio que foi para a Amazônia. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA ? – Desculpa a intervenção, mas, na verdade, houve a 

rebelião. Nesse sentido, sobre o peso dos canhões, daqueles encouraçados que eram então 

os maiores do mundo, houve uma negociação política, com muita resistência da oligarquia. 

Basta lembrar que teve um deputado que chegou a propor um projeto de lei para declarar os 

navios da Esquadra Branca piratas, o que abriria, vamos dizer, uma jurisprudência para que 

eles fossem atacados. Aí alguém lembrou, me parece que foi Rui Barbosa, que aqueles 

eram os navios mais poderosos do mundo, ou seja, do ponto de vista militar não havia 

condição. Nesse sentido, houve uma negociação da anistia, a anistia foi votada às pressas 

no Congresso, e três semanas depois houve uma rebelião, dos fuzileiros navais, que não 
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teve absolutamente nada a ver com a Revolta da Chibata. O governo implementou estado 

de sítio e a devassa da Chibata, entre os marinheiros foi tão grande que a esquadra ficou 

inoperante durante muito tempo, até formarem novas esquadras. E aí que foi toda, como diz 

que começa a história de João Cândido, que uma anistia, que  eu costumo dizer, quando se 

fala em relação aos praças, ela é sempre socialmente limitada, porque praça e rebelião de 

praça não é visto como movimento político, e sim como quebra de hierarquia, quebra de 

disciplina. E a partir de 1935, teve o componente ideológico. A direita pôde fazer o que 

queria, e os seus oficiais eram reincorporados, reintegrados e muitos continuavam golpistas. 

Era só essa contribuição de esclarecimento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas...os presos da Revolta da 

Chibata. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA ? – Ah, sim, foram deportados... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Foram deportados para a 

Amazônia. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA ? – No Navio Satélite, exatamente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O Navio Satélite com todas as 

pessoas doentes, prostitutas, e tal, foram jogados no meio da mata e foram morrendo, mais 

de 500 pessoas desapareceram,  que eram os prisioneiros do Navio Satélite. 
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O SR. PAULO CUNHA ? – No caso do João Cândido, ele foi o único sobrevivente 

numa cela, ele foi colocado numa cela extremamente pequena, com 18 pessoas e jogaram 

cal, água com cal, imagina o calor do Rio de Janeiro, na hora que evaporou aquilo lá, no 

final de três dias somente João Cândido estava vivo, 18 marinheiros morreram, esse é mais 

um dado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Legal, muito obrigado. Então 

está bom, vamos encerrar a sessão. 14 horas, né? De preferência. É, 13h30, para começar às 

14h. Pitoli veio lá de Bauru não é brincadeira.  

 

*      *      * 
 

Audiência suspensa para almoço 
 

*      *      * 
 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Dra., senta aqui ao meu lado. 

Seria até legal fazer uma foto depois dos dois. Pede para vir o fotógrafo do Diário Oficial, 

cadê a Thaís? Para fazer a foto dos dois. Dra., o Idibal, escreveu, pesquisou dois trabalhos... 

Idibal não, o César Vieira. César Vieira fez dois trabalhos importantíssimos sobre a história 

militar do Brasil. A história militar? É. Um sobre a história de João Cândido, a Revolta da 

Chibata, e o outro, esse que ele recém acabou de concluir, que vai apresentar em público, 

vai ser mais divulgado, que é a história da 2ª Guerra Mundial, da FEB, da participação da 

Força Expedicionária Brasileira. Então, antes de retomar os trabalhos, como hoje é o dia 22 

de novembro, o dia em que foi tomado o navio Minas Gerais, pelos revoltosos da... O 

professor está aí? Então eu pedi para o Idibal, antes de retomar os depoimentos, que ele 

viesse fazer pessoalmente o convite da apresentação da história da Força Expedicionária, 

que eles dramatizaram e vão apresentar lá no prédio da Auditoria Militar, e aproveitasse, 

falasse um pouquinho. Ele trouxe dois livros, do "União e Olho Vivo", sobre a Revolta da 

Chibata. Trouxe dois livros do João Cândido. Então, eu queria passar a palavra para o 

Idibal para ele, primeiro, falar a cronologia da Revolta da Chibata, da importância que é o 
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dia 22 de novembro. Quantos espetáculos foram feitos do João Cândido no Brasil? 

(Responde fora do microfone). 600 apresentações, dez anos em cartaz. Dez anos, não é 

mole, fora o prazo de pesquisa e montagem. Então, Idibal... Depois pede para o, quando a 

Thaís chegar, pede para o pessoal do Diário fazer uma foto dos dois. Idibal, com a palavra. 

Idibal, não, César Vieira. 

 

 

O SR. CÉSAR VIEIRA – É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com 

vocês aqui no dia 22 de novembro, porque eu diria que é importante a data de hoje, quando 

a gente está comemorando, entre aspas, né, a vida do João Cândido Felisberto, João 

Cândido do Brasil, que atualmente está sendo, longinquamente ainda, mas recolocado como 

um dos grandes heróis da raça negra e um dos grandes heróis brasileiros. João Cândido 

Felisberto foi aquele marinheiro que liderou a Revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, em 

1910. Ele, com alguns companheiros tomou vários navios de guerra da Marinha do Brasil. 

A Marinha do Brasil era a mais poderosa do mundo, naquela época. Seus navios foram 

construídos em Londres, na Inglaterra, e passados para o Brasil, e durante essa revolta 

foram todos eles tomados pelos marinheiros rebeldes. Foi exatamente na noite de 22 de 

novembro. E o João Cândido, devido a essa participação, depois disso ele foi colocado, 

internado como louco no hospício da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde ficou dois 

anos, e depois não conseguiu mais emprego em lugar nenhum e foi expulso da Marinha. A 

sua memória está, só agora, sendo recuperada. Ele foi declarado anistiado, mas a família 

não recebeu sequer um tostão. O filho dele trabalha como porteiro da Academia Brasileira 

de Letras, e o governo, nenhum desses governos providenciou aquilo que era mais que 

justo, não era o dinheiro, em si, mas sim a lembrança que ele deve permanecer na nossa 

cabeça. Os compêndios escolares, os compêndios acadêmicos, quando falam da Revolta da 

Chibata trazem duas ou três linhas, não é página. E cabe a nós, especialmente ao povo 

negro, recuperar essa figura que, no nosso entender, está à altura do Zumbi dos Palmares. 

E, além disso, eu queria fazer um convite a todos vocês. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Só para completar, como 

decorrência da revolta, o professor até fez uma fala aí que até foi votado uma anistia, mas 

fala daquele navio que foi mandado para a Amazônia com os prisioneiros, fala um 

pouquinho mais das consequências.  

 

 

O SR. CÉSAR VIEIRA – Após a vitória da revolta, entre aspas, o Marechal 

Hermes da Fonseca, que era o presidente do Brasil, ele assinou com os marinheiros um 

termo de anistia, que eles não receberiam qualquer processo, que os seus soldos seriam 

aumentados de acordo com a dignidade de um ser humano, e que eles retornariam aos seus 

cargos. Imediatamente, quando os marinheiros depuseram as armas, o presidente Hermes 

da Fonseca, o marechal, fugiu a sua palavra, foram presos mais de 2 mil marinheiros, sendo 

que 400, 350 a 400 deles foram colocados num navio comercial da marinha mercante, 

chamado Satélite, e esse navio subiu beirando a costa do Brasil, e lá em cima, no nordeste, 

eles jogaram esses marinheiros no mar. Isso é um crime que ainda a história do Brasil tem 

que colocar, nem precisa apurar. Os registros estão no Navio Satélite. No dia tal saíram, 

levaram os 300 marinheiros, cerca de 100 prostitutas e aproximadamente 125 opositores do 

governo. Então, isso foi uma coisa terrível e esse navio é um símbolo da degradação que 

chegou aquele governo, também militar, infelizmente chegou nessa situação. 

A gente queria convidar todos vocês para que sábado, não sendo amanhã, dia 30 às 

cinco horas da tarde, existe um prédio na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1249, onde 

funcionou as duas auditorias de guerras, que funcionavam aqui em São Paulo, subordinadas 

ao 2º Exército. Lá, foram julgados centenas de compatriotas nossos, operários, estudantes, 

camponeses, artistas, intelectuais, foram julgados e processados, todos ilegalmente. Eles 

não estavam fazendo mais nada do que defender a liberdade e o retorno da busca de uma 

justiça social nesse país. Esse prédio, agora foi entregue à OAB, a OAB distinguiu o "Olho 

Vivo", Teatro Popular "União e Olho Vivo", para que faça a inauguração com um 

espetáculo musical, que se chama “A Cobra Vai Fumar”, que conta a história dos pracinhas 

brasileiros, um número de 25 mil, que foram lutar na Europa, a favor da democracia e da 

liberdade. Esses pracinhas, que nem sabiam porque estavam sendo levados, foram mortos 

muito mais do que a história oficial fala, que também coloca duas ou três linhas apenas 
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sobre a Força Expedicionária. Muito mais do que isso, eles morreram especialmente numa 

colina onde os alemães estavam entrincheirados, chamada de Monte Castelo. 

Os números não oficiais, mas verdadeiros apontam que, nessa campanha toda 

tenham morrido mais de 2 mil soldados, não 350 soldados. Estão enterrados no Rio de 

Janeiro, na praça, naquele monumento da Força Expedicionária, mais ou menos 300, 350. 

Esse é o número oficial, mas morreram muito mais. Soldados que foram a mando de uma 

ditadura brasileira feroz, cruenta, como a de Getúlio Vargas. Foram lutar na Europa não 

sabiam o porquê. Quando lhes perguntavam o que eles estavam fazendo ali, muitos 

pensavam que eles estavam na África, sem nenhuma motivação ideológica, nenhuma 

motivação patriótica. Eles foram encaminhados à morte. Essa história que a gente conta, 

vocês estão todos convidados para participar dessa ocupação cultural. Vai ser uma 

ocupação cultural de um prédio que serviu à repressão, ao assassinato e à tortura. Nós 

contamos com a presença de todos vocês. Eu queria, particularmente, falar e saudar o 

Adriano Diogo, que está à testa desta comissão nesta casa, que é uma figura das mais 

importantes em todas as lutas pela liberdade nesse Brasil, e foi uma honra, não um prazer, 

mais uma honra, estar com ele na mesma cela durante 45 dias quando nós ficamos detidos 

aqui no DOI-CODI. Fomos levados algemados do DOI-CODI, pela primeira vez, em dois 

meses, vendo a lua, vendo as estrelas, e saindo levados para o DOPS. E ao mesmo tempo, 

dar um grande abraço na companheira Rosa, que durante anos, com a gente, com os 

companheiros Airton Soares, Luiz Eduardo Greenhalgh, José Carlos Dias, lutaram, em São 

Paulo especificamente, mas em outros estados também, em defesa dos perseguidos 

políticos desse país. Eu queria, com todo carinho, todo amor, pedir para nós todos, que se 

comemora às vezes com um minuto de silêncio, os companheiros desaparecidos e, em geral 

também, na humanidade, pedir para todos nós que saudemos a companheira Rosa com um 

minuto de aplausos. 

Cinquenta e oito segundos! Muito obrigado. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Recebo essa homenagem em nome de todas as 

pessoas que eu defendi, e as que foram perseguidas também. Essa homenagem indevida a 

mim, não é? Mas que, realmente é significativa no sentido de um aplauso para as nossas 
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lutas e, principalmente, de um estímulo para as lutas atuais. Eu estava pensando aqui, 

olhando para o Ivan, e pensando, puxa, nós vamos ter um dia, nós vamos nos encontrar 

segunda-feira já pensando no conjunto de problemas que a gente tem para resolver. Mas 

vamos resolver, porque são problemas que estão envolvendo as nossas duas comissões, e 

nós temos que chegar lá como arautos e como guerreiros dessa luta. Mas é assim mesmo, e 

estamos cada um fazendo a nossa parte, isso é que é importante, e o importante é fazer com 

energia, com otimismo, com alegria, porque assim fica mais fácil de a gente conseguir, 

obrigada. (aplausos) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Bom, o Idibal trouxe dois livros 

sobre esse trabalho que eles fizeram, de João Cândido, e eu queria que o professor, nosso 

querido professor, assessor da Comissão Nacional de história militar do Brasil aproveitasse 

esses minutos que o Idibal está com a gente e fizesse o uso da palavra, nesse 22 de 

novembro. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – É importante ressaltar que a questão da anistia dos 

marinheiros ela foi dada por um Congresso Nacional, 97 anos depois, isso pela então 

senadora Marina Silva. Ainda hoje há uma dificuldade enorme de a Marinha reconhecer a 

Revolta da Chibata como uma revolta legítima, como um movimento legítimo que, como 

foi bem dito, a anistia promulgada pelo Congresso foi passada às favas, e aquilo que 

deveria ser o reconhecimento de uma luta resultou em cadeia, deportação, degredo e 

principalmente mortes. João Cândido teve por monumento, nas palavras magistrais de Aldir 

Blanc e João Bosco, “as pedras pisadas do cais”. Esse debate teve um certa continuidade. 

Nos anos 1960, especialmente na Revolta dos Marinheiros de 1964, João Cândido estava 

vivo e estava lá. É importante que os marinheiros de 1964 tinham a referência de João 

Cândido enquanto um ícone, mas enquanto o resgate de uma luta cuja continuidade ainda 

se apresenta com esses marinheiros. E aí, eu quero até fazer uma certa homenagem a uma 

entidade no Rio de Janeiro, intitulada UMNA, União de Mobilização Nacional pela Anistia, 

são mais de 200 associados, eu acho que muitos, evidentemente, já faleceram, que mantêm 
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viva a ideia da luta da Revolta da Chibata, tanto é que eles foram muito, muito importantes 

enquanto movimento organizado para terem o reconhecimento da anistia, porque mesmo as 

anistias do governo militar não concedeu um reconhecimento político, eles tiveram que 

ganhar a anistia individualmente, a partir da Constituição de 1988. E hoje essa entidade 

continua ativa, cujo projeto deles é depois transformar em uma fundação, e tentar viabilizar, 

através dos canais do Ministério da Cultura, um filme sobre a Revolta da Chibata. Foram 

eles, por exemplo, que tiveram um papel muito importante na confecção de uma estátua do 

João Cândido, que inicialmente estava no Palácio do Catete, bem escondida, depois por um 

movimento deles colocaram ela justamente onde deveria estar, na Praça XV. Tentaram, 

mas não conseguiram, que um super petroleiro fosse chamado Almirante João Cândido, 

ficou João Cândido. Setores da Marinha resistiram muito, e acabaram prevalecendo. Então, 

ficou João Cândido. 

O que eu acho que pode ser algo alentador nesse trabalho que está vindo agora, há 

uma certa reedição de vários bons trabalhos, pesquisas novas que estão aparecendo sobre a 

Chibata com uma nova geração de pesquisadores, é que, pelo menos, eu pude conhecer 

jovens oficiais da Marinha, não estou dizendo que são a posição dominante, mas numa 

ocasião, numa conversa com alguns deles, eles foram muito claros, falaram assim: “Olha, 

essa Marinha não é a minha Marinha. Nós temos que resolver esse problema”. Eu achei 

interessante, vindo de uma jovem oficialidade, mais oxigenada, mais inserida numa 

concepção republicana, democrática, vamos dizer, de um outro país. E qualquer país que 

nós queiramos ter, nós temos que reconhecer nossos heróis, João Cândido foi um deles, 

como também foram os nossos heróis da FEB, basta lembrar que quando a ditadura... 

acabou a guerra, a FEB foi parte dela desmobilizada na Itália, na Itália. E, muitos, os navios 

chegavam à noite, e as pessoas eram largadas, enfim, numa situação muito ruim, muito 

penosa, sem ter dinheiro para voltar para casa, né? É bom lembrar. Mas é bom lembrar que 

a FEB também, só complementando numa outra leitura, ela não foi só uma escola de 

combate, ela foi também uma escola de formação política e de cultura. Então, a FEB 

formou parte desses militares que foram lutar nos anos 1950, nos 1960 e no pós-1964, 

alguns ainda vivos, que se formaram nesse período e hoje dignificam os militares 

brasileiros, dignificam a história das Forças Armadas Brasileiras e é um dos objetos, de 

grupos de resgate da Comissão Nacional da Verdade, que são os militares perseguidos. Eles 
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têm que deixar de ser perseguidos e começar a serem valorizados e colocados no centro da 

história, ao encontro das Forças Armadas e da nação brasileira. Era isso. (aplausos) 

 

 

O SR. OVÍDEO FERREIRA DIAS – Os marinheiros foram reprimir a greve dos 

marinheiros do Sindicato dos Metalúrgicos, e o João Cândido tirou a camisa e mostrou as 

marcas na chibata, aí eles depuseram as armas, não prenderam ninguém. (aplausos) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Bom, então vamos retomar a 

nossa... Então, tem dois exemplares da pesquisa do João Cândido, a comissão de Bauru já 

está reivindicando um? A Nacional também? Depois teria como mandar mais alguns? 

 

 

(manifestações da plateia) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Ivan, antes de a gente retomar os 

trabalhos... Esse trabalho... 

 

 

O SR... ? – A Casa Amarela tem, a edição oficial é da Secretaria de Cultura de 

Guarulhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – De 2008. 

 

 

O SR... ? – O secretário de Cultura é o presidente nacional do PT para a Cultura, 

Edmilson Souza. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, nós vamos providenciar, eu 

vou atrás disso.  Hoje o Idibal só trouxe dois que ele tinha, está quase esgotada a cota do... 

mas nós vamos providenciar e deixar à disposição. Hoje nós só temos dois, um nós vamos 

deixar com a Nacional e o outro vai para a Comissão de Bauru. Vocês podem deixar uma 

lista aí, que eu vou assumir esse compromisso. 

Ivan, antes de a gente... a próxima depoente é o, a mesa é “A luta dos militares na 

resistência democrática”, é o capitão Pitoli e o capitão Cabral. Mas antes eu queria que 

você desse um informe, até queria pedir para o Cícero ligar lá para o gabinete, pedir para 

mandar o texto do "bagulhão", enquanto o Ivan vai falando, e para o Ivan poder deixar.... É, 

antes que alguém peça, isso aí eu vou mandar para todo mundo na internet, que nós temos à 

disposição, mas vou deixar uma cópia em papel para deixar com o Paz, e aí deixem os e-

mail que nós mandamos. É um documento muito grande, não vai dar para imprimir para 

todo mundo. Bom, Ivan com a palavra, fala sobre o dia da sessão que vai haver sobre o 

“bagulhão”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, o “bagulhão” é o nome-código que os presos deram 

para um documento que foi construído ao longo de dois anos, pelo menos, com os informes 

e denúncias sobre o que se passava durante a ditadura com relação aos presos políticos. 

Teve um documento inicial que foi feito, esse foi mandado para fora da prisão e, depois, 

para fora do país, e depois de 1975, né, Amelinha? 1975, foi feito um segundo e mais 

completo com... É, o primeiro publicado é esse. Que é um relato que os presos fizeram 

sobre os locais de tortura, os torturadores são elencados, são 233 torturadores com nomes e 

vulgo deles.  

Os procedimentos legais da ditadura para perseguição: a rotina de audiência em 

auditorias, procedimento de tortura depois um cartório para oficializar a prisão no DOPS, 

até chegar no cumprimento da pena e às condições carcerárias precárias que vivia-se 

naquela época. Alguns casos mais prementes de violações de pessoas que estavam vivas, 

presas e, principalmente, a denúncia, com o mínimo de informações que se tinha na época, 

dos casos de presos políticos mortos e/ou desaparecidos. Esse documento foi retirado da 

prisão sob o pretexto de entregar para a OAB e a OAB fez a entrega para o governo 
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brasileiro, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fez uma ampla 

divulgação também para a imprensa mundial. No Brasil, obviamente, não saiu nada porque 

a censura era muito presente. Esse documento foi a grande base para que todas as denúncias 

que foram feitas depois se referenciassem por ele, por um motivo muito simples; ele foi 

feito durante o período de tortura, durante o período de assassinato que ainda acontecia. 

1975 é o ano em que o comitê central do PCB terminaram de dizimá-lo. Foi quando 

prenderam os militares do PCB, quando prenderam e torturaram jornalistas, inclusive o 

Vladimir Herzog, que é o mais conhecido, e o operário Manoel Fiel Filho. 

No ano de 1976, o DOI-CODI continua atuando com esse mesmo perfil denunciado 

no documento, quando eles dizimam uma parte do comitê central do Partido Comunista do 

Brasil, que é a famosa Chacina da Lapa. Então esse documento ele foi feito no calor da luta, 

no calor da repressão, e principalmente com uma coragem muito grande dos presos que 

assinam esse documento. São 35 companheiros que estavam presos no Barro Branco, no 

presídio político do Barro Branco e lá fazem esse documento, tiram da prisão com as suas 

assinaturas e, obviamente, que sofrem retaliações. Não por acaso, tinha um grupo terrorista 

de direita chamado AAB, Aliança Anticomunista Brasileira, que à luz e imagem da AAA, 

que era da Argentina, Aliança Anticomunista Argentina, criaram aqui a Aliança 

Anticomunista Brasileira que mandou ameaças para dentro do presídio, entra no presídio 

controlado pela PM até hoje, controlado pela Justiça Militar, chegam, aos presos, ameaças 

nada discretas dizendo que iam matar os familiares dos presos por causa dessas denúncias. 

Então esse documento é extremamente importante. Ele é um documento que passa a 

ter um caráter de referência para todas as denúncias que se faz depois, porque os nomes dos 

torturadores que estão colocados nele não são nomes que alguém inventou, são as pessoas 

que lembravam na época. Todas as pessoas. Obviamente que é encabeçado pelo malfadado 

Carlos Alberto Brilhante Ustra e o Coronel Valdir Coelho, que são os dois chefes do centro 

de tortura e extermínio e desaparecimento de presos políticos, conhecido como Operação 

Bandeirantes que depois vira DOI-CODI do 2º Exército. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Quando está marcada a audiência 

de apresentação desse documento é este ano ainda, né? 
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O SR. IVAN SEIXAS – É. A gente faz, vai fazer a leitura desse documento e 

apresentação para a imprensa no dia 12 de dezembro, agora, que é logo após uma coisa 

muito importante que vai acontecer, entre os dias 9, 10 e 11, que é o primeiro processo 

aceito pela justiça criminal federal contra um torturador, que é o Coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra. O juiz aceitou a denúncia e serão ouvidas duas dezenas de testemunhas de 

acusação entre os dias 9, 10 e 11. O promotor, procurador federal Sérgio Swain, que deu 

início, agora está no Rio de Janeiro, foi sucedido pelo procurador Andrey Mendonça, e ele 

está encabeçando essa ação. E é muito importante que nesses dias 9, 10 e 11, se tenha a 

presença do maior número possível de pessoas à frente da Justiça, que é ali na Avenida 

Paulista, para se marcar que a sociedade brasileira exige a punição dos torturadores porque 

a punição dos torturadores do passado é um exemplo para que não se repitam os 

torturadores do presente que estão se sentindo incentivados pela impunidade a continuar 

fazendo a mesma ação macabra que o Ustra, Dalmo Cirillo, Fleury e companhia fizeram no 

passado. Então, para nós é muito importante que esses três dias a gente tenha o 

acompanhamento, tenha a presença, e no dia 12 a gente faz, culminando com esse processo, 

a gente faz a leitura e entrega para a imprensa do conteúdo desse documento que é 

fundamental. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Thaís, então, eu vi o Koba estava 

aqui, mas foi embora, você veja aqui na sala, como é um documento quase de 50 páginas, 

quem tiver dificuldade de trabalhar com e-mail, a gente entrega hoje em papel, a gente faz 

algumas cópias. Mas quem estiver nessa sala e quiser receber esse documento por e-mail, 

deixa com a Thaís que ainda hoje à tarde a gente já dispara e todo mundo recebe. 

Enquanto isso, eu queria pedir para o Martinelli, pega o documento, vê quem quer 

dar uma folheada no documento. Esse aqui é o tal “bagulhão” e esse aqui, tenente Paz, por 

favor, são aqueles documentos que eu fiz em papel, aquele outro assunto que a gente estava 

falando. Esse é o "bagulhão", e esse é outro. Bom, então todo mundo que tiver interesse, a 

Thaís Barreto está lá, dá o e-mail para a menina, e ela retransmite. E quem não tiver acesso 
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a e-mail, tiver dificuldade, pede que a gente roda algumas cópias em papel. Ah, já está 

percorrendo, né? Então, Thaís, por favor, a hora que coletar as assinaturas, você já sobe lá 

no gabinete que o pessoal dispara para todo mundo a cópia do “bagulhão”, tá bom? 

Bom, então vamos partir para... Idibal, muito obrigada por você ter vindo de casa 

até aqui. Ah, pode ficar mais um pouquinho? Ótimo, ótimo, excelente. Então vamos lá. 

Vamos para a sessão que estava prevista dos dois companheiros. O Capitão do Exército 

reformado, Carlos Roberto Pitoli, da Comissão da Verdade de Bauru, e o Capitão PM 

reformado, José de Menezes Cabral. Vamos lá, os dois companheiros à mesa? Pitoli e o 

Cabral. Cabral, fica aqui ao lado do Idibal. Capitão Pitoli com a palavra. Ivan, faz uma 

introdução, para eles não entrarem completamente sem chão. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Carlos Roberto Pitoli era sargento do Exército quando 

passou a ser um militante da resistência clandestina, foi capturado nessa condição, foi 

torturado nessa condição, é testemunha que já depos aqui nesta Comissão, foi testemunha 

da estada do Eduardo Collen Leite, o Comandante Bacuri, nas dependências do DOPS e 

depois do DOI-CODI. Ele também é testemunha de um fato gravíssimo que foi o 

depoimento, uma acareação entre ele e o Cabo José Mariani, em que cada um dizia uma 

coisa e o Pitoli fez a mudança da versão que o Mariani estava fazendo para coincidir. E o 

juiz-auditor Nelson da Silva Machado Guimarães, a gente precisa sempre dar o nome dessa 

gente, ele interrompe a sessão e descem o Mariani para o subsolo do prédio da auditoria. 

Essa auditoria que você estava falando agora, Idibal, e aí o cabo José Mariani foi torturado 

lá embaixo, durante 15 minutos, já tinha sido muito torturado fora dali, sobe para a 

audiência e ele repete, concordando com as duas versões que o juiz não queria. 

Esse depoimento de novo é interrompido, ele desce, é torturado novamente, e na 

terceira vez da acareação o juiz tem que aceitar. O Mariani volta para o DOI-CODI para ser 

torturado, que na época era a OBAN ainda, e o Pitoli volta para o DOPS, onde é torturado 

mais uma vez. Então, essa é a figura do Pitoli, que serviu com o Carlos Lamarca, é uma 

figura das mais importantes na história, para a reconstituição da história da resistência 

militar à ditadura, que era militar, mas não era de toda a corporação e o Pitoli tem um 

depoimento muito importante para falar da resistência hoje. 
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O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Antes de começar, ninguém é importante 

a esse ponto que você está dizendo não, Ivan. Importante é persistir lutando, acreditando 

que esse país, esse mundo podem ser melhor, eu acho que aí é importante, você acreditar no 

futuro e participar sempre, não desistir, não parar pelo caminho, acho que isso que é ser 

importante. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Capitão Pitoli com a palavra. 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Muito obrigado. Meu nome é Carlos 

Roberto Pitoli, falaram no começo que eu tinha que me identificar, meu R.G. é 3180736-7, 

moro em Bauru, estado de São Paulo, sou coordenador da Comissão da Verdade em Bauru, 

militante político há bastante tempo, há algum tempo, faz bem uns 15 anos e... ninguém riu 

é porque não estão prestando atenção. (risadas) Você riu. Bom, antes de começar, vou falar 

para o Idibal Piveta que ninguém sabia que as Forças Expedicionárias Brasileiras iam para 

a Itália mesmo, achavam que ia para a África mesmo e tal. E tem uma história muito 

interessante que treinavam a ida para o navio o embarque e o desembarque e voltavam para 

o quartel. Treinava isso de manhã, de tarde, de noite, até que um dia subiram no navio e o 

navio foi embora. Eles não foram avisados. E Força Expedicionária Brasileira passou a ser 

chamada Força Embarcada Baioneta. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Pitoli, você está devendo para a 

Comissão da Verdade de São Paulo, e para o Idibal Piveta em particular, o depoimento 

daquele enfermeiro de Bauru, que só conversa com você contando as histórias dos feridos 

na 2ª Guerra. Você lembra disso, que você me apresentou o cara? Esse cara precisa depor, 

hein. 
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O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Vamos conversar com ele. Bem, na 

realidade é o seguinte, eu acho que dá para ser breve, falando para vocês que o Golpe de 

1964 ele foi um golpe de muita força, muito bruto, mas que encontrou resistência em 

muitos brasileiros. Eu era do Exército, fui para o Exército em 1965, começo de 1965, e no 

final de 1963, começo de 1964, eu tive contato, fui levado para reunião do PCB, uma 

reunião de jovens e interessante, na época eu ainda não tinha 18 anos. E fui servir o 

Exército eu já tinha lido bastante alguma coisa boa e fui para o Exército já com alguma 

ideia política diferente na cabeça, e lá eu encontrei um sargento chamado Darcy Rodrigues, 

que servia no 4º RI, esteve preso no Raul Soares, depois foi preso no Vale do Ribeira, e 

exilado, mandado para fora do país foi para Argélia e Cuba. 

O Darcy me levou para uma reunião com o pessoal do MNR, o Movimento 

Nacionalista Revolucionário, Onofre Pinto, Diógenes, Roberto Gordo, esse pessoal todo 

reunido, principalmente após aquela experiência de Caparaó, esse pessoal estava se 

aglutinando, tinham saído do Raul Soares e começava a se unir para conversar, e tal, e foi 

desse movimento e dessa participação que a gente foi caminhando junto até o surgimento 

da VPR. E, nessa época eu já era terceiro-sargento, servia na 2ª Companhia de Polícia do 

Exército de São Paulo, depois, 2º Batalhão e, ultimamente, parece que é 8º Batalhão de 

Polícia do Exército, ali na Manoel da Nóbrega. Eu servia aqui na Abílio Soares. 

A PE foi o primeiro órgão repressor mais conhecido em relação à resistência ao 

Golpe. 23 de janeiro de 1969, Pedro Lobo, nosso companheiro que está aqui, e mais três 

outros, dois outros companheiros, e um que já morreu, que foi tarde, até, porque não era 

companheiro, foi delator, foi alguém que, desde o começo foi privilegiado, o Hermes 

Camargo Batista. E, mas enfim, eram quatro presos políticos e eu vendo o meu pessoal 

preso, o nosso pessoal preso, e sendo sargento lá da PE. 

Eu cobri um ponto no dia 24 e no sábado, dia 25 de janeiro de 1969, eu levei para 

dentro do quartel, do meu quartel, em estado de prontidão, porque ali a coisa já estava 

ficando de um jeito já pesado, começando a ficar bastante pesado. O Lamarca já tinha saído 

do quartel com uns fuzis, e aí eu levei a Dulce Maia para dentro do quartel, tinha feito um 

croquis do quartel para a gente poder libertar os presos políticos que estavam lá, Pedro 

Lobo e outros: o Portuga, o Ismael também. E levei a Dulce, como se fosse minha 
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namorada, andamos pelo quartel, ela confirmou o que estava no croquis, tudo bem aquilo 

mesmo, vamos fazer a ação. Eu seria o comandante da guarda naquele dia, o sargento de 

dia e era a autoridade maior no quartel porque nós não tínhamos oficiais, muito poucos 

oficiais, sargentos também, um número muito reduzido. E eles viriam, os companheiros 

viriam numa viatura que seria expropriada, e tal, e viriam recolher os presos para levar para 

interrogatório no DOPS. Essa seria a coisa e, possivelmente, eu sairia junto, dependendo da 

situação porque havia álibi suficiente para permanecer, até. 

Infelizmente não deu para a gente completar essa ação. O Exército acabou, aliás, o 

país acabou entrando num estado de sítio, praticamente, não declarado. Mas nós tivemos 

que fechar as ruas com barricadas, sacos de areia, metralhadoras instaladas, etc, e não tinha 

como você fazer o transbordo e levar gente do quartel para o DOPS, etc e tal, do jeito que a 

gente havia pensado. Na mesma tarde que eu entrei com a Dulce, ela saiu e foi embora, 

depois veio o Diógenes e eu também entrei com o Diógenes  para dentro, como meu amigo, 

e mostrei o quartel para ele, amigão. Assim, meio loucamente, vamos falar assim, 

interessante isso... 

Mas, aí continuamos, e o pessoal começou a cair, começou a ser preso e eu fui preso 

no começo de fevereiro de 1969, mas não fui torturado de cara não, assim, fisicamente. Eu 

fui para a Polícia do Exército, saí da PE e fui para o Esquadrão de Reconhecimento 

Mecanizado, que era do outro lado, nas costas da PE, e fiquei lá uns 30 dias e estavam 

presos lá Plínio Marcos, teatrólogo, dramaturgo, e tal, o Rio Branco Paranhos, que era um 

excelente advogado trabalhista na época, e vários outros, Paulo Ulisses Maia Dantas, uma 

série de gente lá no (ininteligível). Eu fiquei lá, a pressão psicológica era muito grande, mas 

a gente conhecia, sabia como lidar com isso e fomos levando e já estávamos, praticamente, 

para sair da prisão não tinha substância a acusação feita até aquela época, até aquela data. 

Aí num domingo eu fui levado para a PE, com um outro sargento, era o último 

interrogatório sem apanhar, papinho leve e na segunda-feira a gente seria colocado em 

liberdade, publicada a liberdade, como tendo sido prisão administrativa. 

Só que nesse meio caminho eu passei pelo Onofre Pinto, que estava preso, 

companheiro Onofre Pinto, e ele me viu, sabia que eu estava preso, me viu e abriu, ele 

falou de mim, não teve como porque, ele não andava, não tinha mais condições nenhuma, 

fisicamente, ele já estava sendo torturado há vários dias, e a situação era bastante 
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desumana, bastante terrível, bastante pesada. Aí na segunda-feira, final da tarde, eu fui para 

a escolinha da PE, ele estava deitado num banco de madeira e a cabeça caída para trás, um 

fio de eletricidade amarrado no pênis, na orelha, e choque, e tal, e “fala do Pitoli”, ele foi 

falando. No final levantaram a cabeça dele... Era um companheiro que a gente até hoje 

sente essa falta dele com a gente, assim, de uma forma muito gritante. Ele era fora de série. 

E ele pediu desculpa para mim: “desculpa, Pitoli”. Não tem o que desculpar, a situação 

chega num ponto tão trágico que você não tem o que falar. 

A partir daí, eu levei um murro no fígado e caí. Quando dei por mim eu já estava nu, 

dependurado na polé, de ponta cabeça, um fio de eletricidade e porrada. Aí, já começando a 

amanhecer o dia, eles me levaram para a cela, me jogaram em uma cela. Eu fiquei seis 

meses incomunicável, nesse período, minha noiva quebrou a incomunicabilidade. Aí, eu fui 

transferido, passado o tempo vem José Dirceu ficar preso comigo, Vladimir Palmeira, 

Travassos, os garotos de Ibiúna, vamos falar assim, presos com o garoto da PE. E eles 

vinham de uma situação diferente porque o Vladimir Palmeira, o pai era senador da Arena, 

então eles tinham uma série de vantagens que a gente não tinha. Eu não tomava banho fazia 

muito tempo, era banho de canequinha, e eu não cortava cabelo, não fazia a barba, nada, era 

um desespero, não tomava sol, nada. E eles vêm, fazem uma arruaça dos diabos para tomar 

sol, era direito deles, e tal, e, na verdade, o culpado fui eu porque era o cara perigoso e 

consegui convencer José Dirceu, Travassos, Palmeira, de que eles tinham que fazer aquela 

baderna. E lá fui eu transferido para o 6º Grupo de Artilharia de Costa, comandante Erasmo 

Dias e fiquei 10 meses numa solitária lá. 

Depois, a situação era tão ruim que o próprio oficial de Justiça, o Alfredinho, amigo 

do Nelsinho, nosso juiz-auditor, ele viu que a situação era tão ruim, e meu advogado na 

época, meu irmão não sabia nada contratou o Gaspar Serpa, que o inferno o tenha, como o 

tem, né? E, mas eles ficaram tão chocados, para eles ficarem chocados é porque a situação 

não era, de fato, muito boa. E eu fui para o lugar que era um paraíso, era o Tiradentes. Para 

a gente achar que presídio é paraíso é meio gozado, mas é que a situação era tão difícil, tão 

ruim, o Erasmo Dias por diversas vezes me ameaçou de morte, de puxar arma e encostar na 

minha cara e coisas desse tipo, e ele fazia isso com uma constância muito grande, a gente 

sabia que ele era louco e... Eu fui para o Tiradentes, o Tiradentes era uma maravilha porque 

eram 16 companheiros por cela, a gente lia jornal, recebíamos livros, ouvíamos a voz de 
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Moscou, a voz de Pequim, Cuba e vai daí para fora. Era uma doideira, era um aparelhão, e 

aquilo era um negócio genial, eu fiz minha pós-graduação lá, né? Até o dia que acharam 

que a gente tinha feito baderna demais, porque tiravam muitos presos comuns e matavam, o 

Esquadrão da Morte fazia isso, e nós fizemos um panelaço lá, e coisa que o valha, e lá vai o 

Pitoli para o Carandiru, pavilhão oito, quinto andar, sala 16, lado interno, 8516 I. 

Mas demos até uma outra sorte, parece que as coisas conspiram, de vez em quando, 

a nosso favor, e o chefe de disciplina, que era um cidadão brutal, era casado com uma 

prima do meu pai. Aí, conversa vai, conversa vem, começamos a ter sol, futebol e não sei o 

que de vez em quando. E o Carandiru a gente foi levando, era cela individual, mas não 

tinha muita dificuldade e aí março, por aí, depois de muita briga o Belisário dos Santos 

Junior, meu advogado, a Regina Pasquale conseguiram me tirar de lá numa situação 

bastante difícil. 

Essa passagem do Mariani, de fato fui para uma acareação com ele, eu estava no 

Tiradentes na época, e as coisas não batiam, ele desceu e bateram nele, aí não batiam, 

desceu e bateram de novo, aí eu fui para o DOPS e cadeira do dragão, mas não tinham 

muito o que fazer comigo, me deixaram três ou quatro dias lá, assim sem muita explicação, 

sem muito nada, também eles não tinha lógica com a coisa. E voltei para o Tiradentes e 

depois essa passagem no Carandiru. Essa é a curta história, acho que é por aí, depois essa 

participação no MDB, essas participações mais gerais, Comitê Brasileiro de Anistia, fui 

secretário do Comitê Bauruense pró-Constituinte, essas coisas, e lutando, batalhando aí, e 

continuando a vida. E é isso, não tem muito o que falar não. (aplausos). 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Você foi torturado, né, mas fala um 

pouquinho mais dessa sua passagem, da sua... fala um pouquinho mais ou você prefere que 

a gente ouça o Cabral aí você... 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Quer que eu fale sobre quem me 

torturou? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Quem te torturou? Muito importante. 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – O torturador-mor chamava-se, na época 

era o Sargento Carlos Roberto Pierre Braga. Era um monstro. Matou... Inclusive, o Pedro 

Lobo fez uma denúncia de um caseiro que ele matou, atirou nas costas. Um cidadão que 

não tinha nenhuma participação em nada, era caseiro mesmo num sítio, e tal, e nunca 

ninguém levantou isso, apesar da denúncia feita e tudo. Carlos Roberto Pierre Braga; 

Capitão Antônio Carlos Pivatto; Tenente Agostinho, que foi à coronel, não sei como que 

está, foi para a Amazônia, grupo Batalhão de Selva; Cabo Binder; Sargento Sakai, que já 

morreu, era terrível; Sargento Vendramini; e o Robertão, Sargento José Roberto dos Santos, 

era um monstro, um guarda-roupa de ébano, dois por dois por dois, um braço que era mais 

grosso que minha coxa e batia feito uma coisa de louco. 

Nesse dia que eu fui torturado estavam lá o Fleury com mais três policiais, mas eles 

não me bateram, só falaram que não era assim, era assado, que aquilo era para mudar lá 

para fazer cá. Já estava uma interação que não tinha no começo de todos os trabalhos na 

PE, da prisão dos presos políticos. O DOPS ainda não estava enfronhado a esse nível. Nós 

não tínhamos, o Exército não tinha vinculação com a Secretaria de Segurança Pública, aí já 

se coloca a telex na rede da Segurança Pública com a PE e já começa uma série de 

mudanças. Então, coisas desse tipo aí. Mas, os nomes são esse, com o Fleury estava... o 

Campão era o mais violento e conhecido, o Parrinha. Mas assim, era uma equipe que 

andava sempre com ele ali, um pessoal bastante bandido mesmo, com muita maldade nas 

costas. Basicamente isso aí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO Ainda não tinha Operação 

Bandeirantes? 
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O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI - Não, não tinha Operação Bandeirantes na 

época, e a tortura era feita na 2ª Companhia de Polícia do Exército, num prédio chamado 

“Escolinha”. Nós dávamos o nome de “Escolinha” porque as instruções para os soldados 

eram dadas lá, eu dava instrução lá, etc e tal, não sobre tortura, né, mas dava instrução lá 

também. Então, lá na “Escolinha”. Depois foi demolido isso daí, era pertinho das celas, o 

prédio de prisão, era ligado ao Pelotão de Investigações Criminais e, assim, cinco metros da 

“Escolinha”, onde a gente era torturado, onde os companheiros foram torturados. A OBAN 

veio depois, aí para maio, mais ou menos, a coisa em junho começa a recrudescer, aí já se 

organiza a OBAN... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Hoje você é capitão, né? Você 

conseguiu todas as anistias, toda a sua reintegração foi... 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – É, eu... o Exército foi obrigado a me 

conceder a patente de capitão, mas eu não tenho carta-patente, eu não recebi nenhum 

pedido de desculpa pelo que aconteceu, nem minha família, recebo salário de major do 

Exército, que é de lei, isso daí, e a indenização foi uma indenização que ocorreu em função 

do tempo de trabalho, e não recebimento de vencimentos, são indenizações legais, não é 

nada exorbitante, mas, até há pouco tempo tinha um erro calculado de 13º, e publicaram 

errado, algo em torno de 400 mil e  eu verifiquei que tinha erro, que na realidade era 200 

mil, e eu pedi para retificar, para reduzir para 200 mil, que era o correto, eu tinha 

concordado com o cálculo e houve um erro na publicação. É pouca coisa, não é muita, mas 

tem me ajudado e... Mas isso não me satisfaz, o que me satisfaz é a mudança do regime, a 

gente conseguir uma democracia plena e avançar a sociedade e melhorar e ter mais 

felicidade, uma vida mais feliz para o nosso povo, só isso o que me agradece, que me deixa 

feliz. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      74
 
 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Pitoli, quanto tempo você ficou 

preso no total?  

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Dois anos, um mês e pouco. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Como foi o seu período lá, no 

quartel, foi na Praia Grande ou Santos? 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Na Praia Grande. Foi muito difícil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Era comandado pelo Erasmo Dias? 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Erasmo Dias. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Você o conheceu? 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Com toda certeza. Ele me chamou três 

vezes na sala dele. Em duas ele puxou a pistola, engatilhou, colocou na minha cara, ia 

atirar, e a última que ele fez isso foi no sequestro do Von Holleben, se não me falha a 

memória, que tinham 40 que estavam saindo, e ele disse para mim que eu sairia, mas eu 

sairia morto. Eu disse que de qualquer jeito eu sairia, para ele atirar que estava tudo bem. 

Não que eu fosse corajoso, é que eu não tinha mais perspectiva de vida, eu não via mais 

para onde ir, morrer ou não, não fazia muito diferença. Era uma situação muito caótica 
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mesmo, é muito triste. E, mas esse tipo de coisa acontece quando você está no fundo do 

poço, no pó da rabiola, e eu estava, então, aconteceu isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Quantas pessoas você viu morrer 

diretamente ou indiretamente no seu processo. Porque como era um pedaço, um período 

muito barra pesada... 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Enquanto eu fiquei preso em São Paulo, 

começo de fevereiro até agosto para setembro, agosto, foi agosto de 1969, enquanto eu 

fiquei ali, já os presos políticos já estavam sendo encaminhados para o DOPS mais 

diretamente e a coisa... estavam presos vários companheiros quando eu cheguei, mas em 

seguida já começou a serem encaminhados para o DOPS. O Pedro Lobo, inclusive foi para 

o DOPS antes de eu chegar na PE, que eu fiquei mais de um mês no Reconhecimento 

Mecanizado, e, aí já começa a mudar, a descentralizar a coisa, e tal, mas o Exército não 

queria perder o controle dessa situação e cria a OBAN, né? Mas também não queriam levar 

para dentro do Exército. Então, eles colocaram na delegacia da Tutoia, né, e ali nesse 

período eu não vi ninguém ser assassinado, torturas eu já não ouvia mais porque os presos 

já foram saindo, quem tinha que ser torturado já tinha sido e foi sendo eliminado, esse 

pessoal foi saindo e indo embora, e eu fui ficando, porque eu era sargento e fui ficando. 

Eles tinham muito ódio de mim porque eu era da Polícia do Exército e estava preso 

na Polícia do Exército, e era da VPR, quer dizer era um negócio assim, para eles era 

horrível e para mim bastante, acho que mais ainda. E quando eu fui para Itaipu, também eu 

fiquei isolado 10 meses, então eu não vi, não tive contato nenhum, Aí quando eu venho 

para o Tiradentes eu tenho... eu vivenciei o caso do Bacuri, do Eduardo Collen Leite, que 

ele estava preso no DOPS, eu acompanhei o sofrimento dele, ali a coisa era pesadíssima 

mesmo, e ele não andava, ele passava arrastado em frente da cela da gente e ele foi levado 

embora e disseram que ele havia fugido, etc e tal, e resistido em um tiroteio... as histórias 

que surgem normalmente de extermínio, né. Ele tinha recebido da Denise, da mulher dele, 

uns sapatinhos de lã porque ia nascer o filho, estava próximo a nascer, o filho, e ela estava 
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no Tiradentes, e mandaram lá para ele, estavam com ele os sapatinhos, e ele mandou 

devolveu, pediu se eu poder levar no Tiradentes para devolver os sapatinhos e tal, e eu 

levei. E o pessoal da cela disponibilizou, mandou lá para a Crispim, que estava num outro 

pavilhão. Foi a única situação mais de perto que eu vi. Agora, tortura era geral todo dia 

enquanto eu estava no DOPS, o pessoal cruzando andando ali, não andando, arrastado, era 

geral, e era direto. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Só uma última pergunta. Aquele 

companheiro que estava em cima do banco e foi... 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Onofre? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, o Mariani, não é? 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Não, o Onofre Pinto que estava no banco 

caído... É, esse, eu falei logo no começo né, ele era comando nacional da VPR, eu o 

conheci no comecinho de 1965, e era uma fortaleza. Ele estava imprestável, ele não... 

sozinho ele não se locomovia para lugar nenhum de jeito nenhum. Bastante cruel. Isso foi 

em março, março para abril de 1969. E, aquele negócio da anistia, que outro dia eu vi o 

nosso presidente da Comissão Nacional pedindo desculpas pelo o que foi feito com o seu 

filho, isso e aquilo, em nome do Estado, etc e tal. Eu acho que isso tem que ser feito em 

público, não por vaidade, eu não preciso disso, até hoje eu vivi sem isso. Mas eu acho que 

quando alguém do governo chega e diz “o governo cometeu esse erro, etc e tal” não é para 

mim, e não é para ninguém, é para o povo brasileiro perceber que governantes erram, e tem 

que se desculpar sim. E ao pedir desculpas para os ex-presos políticos que resistiram ao 

Golpe de 1964, então o Estado está admitindo que nós acertamos e eles, golpistas erraram. 
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Então exigir que seja feito um pedido público de desculpas tem essa conotação pedagógica, 

acho que é muito importante ser visto isso dessa forma. Obrigado, Adriano.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Espera aí, deixa eu perguntar uma 

coisa, além dessa reparação, porque outro dia teve essa cerimônia do João Goulart, e o 

governo brasileiro todo se envolveu, foi uma coisa importantíssima. E, mas muitos 

companheiros ainda não tiveram esse tipo de reparação, e tem toda essa humilhação aí da 

Comissão de Anistia, de julgamento dos processos e a AGU às vezes entrar com recurso. 

Você encontrou algum desses torturadores em alguma outra situação, profissional, 

encontrou algum desses caras? 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Eu vi o... há muito tempo... Quando eu saí 

da prisão eu fui para Bauru morar com a minha família, e a Polícia Militar andava atrás o 

dia inteiro, seguindo a gente, fazendo relatório idiota, então você pega textos da Polícia 

Federal, texto do DOPS, de arquivo, está lá: “foi na reunião do Comitê Brasileiro de 

Anistia. Foi não sei onde na reunião do Sindicato não sei o quê”. Trabalhando, eles 

achavam que isso era trabalho, né, usando o nosso dinheiro, porque o salário dele é pago 

com o nosso dinheiro, para isso. E eu assinava o ponto uma vez por semana no DOPS em 

Bauru, uma vez por semana eu tinha que ir lá, tomava um chá de cadeira, esperava o livro 

vir para mim para eu assinar e tal. Aí eu vim para São Paulo, para trabalhar aqui, e me 

apresentei na Auditoria... e aí eu tinha que me apresentar na Auditoria, mas era uma vez por 

mês. E numa dessas vezes o Sargento José Roberto, o Robertão, José Roberto dos Santos, 

estava lá. Quando ele me viu ele ficou branco, e olha que é difícil um negão daquele 

tamanho ficar branco, mas ficou, assim, preocupado e tal. Encarei, mas vou fazer o que 

com um cara desses? Se eu for bater nele, ele bate em mim de novo, deus me livre. Mas, ele 

sentiu que eu estava lá e estava vivo. Isso é fundamental. Mas jogamos muita praga nele, 

viu? Pode ficar sossegado que nós fizemos um trabalhinho por fora. Brincadeirinha à parte. 

Estou descontraindo um pouco. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Obrigado, Pitoli. 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Obrigado, você. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Vamos lá. Capitão da PM 

reformado, José de Menezes Cabral, com a palavra. Dá um microfone sem fio para ele ficar 

mais à vontade. 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Bom, Presidente Diogo, Dra. Rosa. Dra. 

Rosa Cardoso, companheiro Ivan, pessoal do plenário a minha saudação. Meu nome é José 

de Menezes Cabral, nascido em Quixadá, Ceará, fiz parte do primário no Ginásio Valdemar 

Alcântara, servi o Tiro de Guerra nº 35, na minha cidade, fui balconista e auxiliar de 

enfermagem na construção do Açude Arrojado Lisboa, e depois, a minha família saiu para 

morar em Goiás, e eu fiquei no município e, posteriormente, vim para São Paulo. Aqui fui 

operário da Goodyear, da São Paulo Alpargatas e fui balconista de bares aqui. Entrei na 

Força Pública como soldado em 18 de abril de 1960, fui a sargento concursado, sargento 

escrevente em 23 de setembro de 1963, oficial, nascido na tropa, em 18 de abril de 1986, e 

passei para a Reserva em 18 de setembro de 1990. Sou bacharel em ciências políticas e 

sociais, sou professor de história, geografia e sociologia há mais de 30 anos, e pertenço ao 

coletivo dos militares da resistência democrática contra a famigerada ditadura de 1964. 

Em 1964, com a decorrência do Golpe de Estado, nós atuávamos junto ao Clube de 

Subtenentes e Sargentos, hoje Associação dos Subtenentes e Sargentos, aliás, Centro Social 

dos Sargentos, onde o Pedro Lobo era o nosso ícone, Erotides, Ricardo Justino, e formamos 

o nosso coletivo ideológico, embasado nas tendências do PCB, e nós temos duas vertentes 

do nosso coletivo. Uma, posteriormente, aderiu à luta armada, e outra partiu para a 

conscientização, organização e mobilização social. Eu sou um desses, desse processo de 

mobilização social. Tenente Paz por sinal foi preso no DOI-CODI barbaramente. Eu não 
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cheguei a ser preso, estava só aguardando o dia para ser, mas, por decorrência do 

falecimento de Manoel Fiel Filho, Herzog e José de Almeida, e a transferência do Geraldo 

D’Ávila aqui do 2º Exército, as coisas melhoraram no campo da tortura, das prisões.  

Então, nós, 1968, nós nos organizamos, estruturamos um movimento programático 

junto ao Clube de Subtenentes e Sargentos, e visando a ocupar a Associação, 

paralelamente, os companheiros do Centro Social de Cabos e Soldados, liderado por Oirasil 

Werneck, Câmara e Zacarias Freire, nós formamos esse coletivo e tentamos ganhar através 

do voto dessas duas entidades. Mas nós lá do clube, nós tivemos uma derrota em razão de 

fraudes que ocorreram na apuração, e posteriormente foi apurado, e ficamos continuando a 

nossa luta. Em 1970, nós assumimos a diretoria do Clube de Subtenentes e Sargentos. E a 

partir daí, liderado pelo Tenente Paz, nós aplicamos praticamente um choque de gestão na 

associação. Criamos um departamento de ensino onde... criamos o ITE, o Instituto 

Tiradentes de Ensino, e o teatro, um corpo de teatro. O Instituto Tiradentes de Ensino, a 

gente visava também, formar uma universidade, uma faculdade. O objetivo era com um 

curso supletivo, primeiro e segundo grau, dado à carência de nosso pessoal não ter acesso à 

universidade, o preço era convidativo, e em decorrência daí vários companheiros galgaram 

a USP, a PUC, e, principalmente, a Fundação Getúlio Vargas. Porque foi, assim, uma 

esperança muito forte dentro do nosso projeto, dentro da nossa ação programática, dentro 

daqueles três focos, daqueles três eixos: conscientização, organização e mobilização social. 

O Instituto Tiradentes de Ensino, nós tivemos em torno de 1.800 alunos, nos três 

horários, manhã, tarde e noite. E o teatro, duas a três vezes por dia, obedecia também às 

conotações ideológicas de esquerda. Os professores do ITE foram todos buscados junto à 

Universidade de São Paulo, pessoas ligadas à esquerda, e o pessoal do teatro idem. Então, 

nós promovíamos uma série de palestras, junto aos nossos alunos, conscientizando o 

pessoal espelhados em lutas do passado, as lutas nativistas, os nossos movimentos, as 

revoluções nacionais, a questão racial, o problema do índio, a origem da Polícia Militar, 

com sua origem extremamente conservadora e autoritária, destinada a prender índios, 

posteriormente negros. Então, a gente batia de frente tentando desintoxicar culturalmente 

aquela gente, o pessoal da escola e, consequentemente, o pessoal das casernas, os quartéis 

da Polícia Militar, da Força Pública e depois Polícia Militar.  
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E tinha várias, dentre o ciclo de palestras, nós tínhamos problemas das questões 

sociais, movimentos rurais, ligas camponesas, sindicalismo, revoltas nacionais, criação de 

uma polícia cidadã, a gente sempre pensou nisso, uma polícia competente, a revogação do 

draconiano Regulamento Disciplinar, que era um paraíso de torturas, aquela coisa, ela 

evitava que o homem pensasse. O regulamento draconiano da Polícia Militar ele 

simplesmente proibia o homem de pensar, era mais rígido do que os regulamentos das 

Forças Armadas. Então, a gente, programaticamente, nós entramos nessas questões, e 

tentando impregnar o que nós chamamos de “disciplina consciente”, uma disciplina que o 

militar... nós estamos aqui, militares, não sei se tem da Marinha e da Aeronáutica, a 

disciplina consciente é aquela que o militar ele é dono do seu destino, ele sabe o que faz 

então não há como alguém cobrar dele. E engrandece o cidadão, porque ele não é um 

Tonton Macoute da vida. Então, nós, como militares da Polícia Militar, a gente valorizava o 

homem militar, e contestava o militarismo exacerbado que existia. Porque o homem 

tangido pelo militarismo exacerbado era mero objeto da repressão, ele se especializava cada 

vez mais na repressão, aos vários setores em que a polícia operava: o operário, nas greves, 

estudantes, e assim por diante, não havia o diálogo, como hoje começa a aparecer o diálogo 

antes da invasão e do cassetete comer. E visava também a supremacia do poder civil sobre 

o poder militarista, repetindo, sempre valorizando o homem militar, no sentido que ele 

fosse desintoxicado das mazelas das legislações autoritárias e passasse a ser um cidadão 

dentro dos quartéis, condizente com os princípios democráticos e do Direito. 

Nós abrimos uma frente visando aproveitar no oficialato, os subtenentes, sargentos, 

cabos e soldados, portadores de curso superior, e a resistência foi medonha. Avisavam aos 

comandantes que a Polícia Militar não precisava de doutores. E isso deixava... e a gente 

sabia, diante dessa implementação do ITE, dessa escola que nós implementamos lá, que a 

coisa não era assim. O pessoal estava sedento de acesso aos conhecimentos técnicos e 

científicos, e ao universo universitário. Todo mundo queria chegar, queria ser promovido, 

não por matar alguém, furar, dar três tiros, ser herói, mas queria por mérito, através do 

ensino da ciência e tecnologia. Essa era uma das nossas lutas, a nossa visão que nós 

conseguimos impregnar isso junto ao Centro Social de Subtenentes e Sargentos e, por 

conseguinte, se estendia ao Centro Social dos Cabos e Soldados, que o núcleo ideológico 

de esquerda era o mesmo. 
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Nós tínhamos como costume fazer denúncias sobre a arbitrariedade dos nossos 

companheiros: transferências cruéis, o cidadão ficar distante da família, quando se dá 

dispensa... Então, haviam as denúncias e as denúncias nós não poderíamos fazer porque 

seríamos presos. Então nós recorremos a um companheiro nosso, de saudosa memória, o 

Deputado Antônio Rezk, que ele é quem levantava as nossas bandeiras na tribuna desta 

Casa. E são muitas. Tudo isso que eu acabei de falar, o Rezk, não só ele, mas ele usou a 

inteligência, tão interessante, que ele fazia uso de outros parlamentares de partidos 

diferentes. No começo eram só dois, MDB e Arena, aí depois melhorou a coisa. 

O teatro era interessante porque a gente reprisava as palestras ocorridas nas salas de 

aulas, com peças de enfoque ideológico de esquerda, peças como “Morte e Vida Severina”, 

“O Panorama Visto da Ponte”, e outras obras importantes que conseguem... E o teatro tem 

uma grande vantagem que ele levanta o astral do ser humano, né? Ele levanta o astral, ele 

assiste a uma peça e sai contando a história, sai discutindo. Então, pelo teatro, nós fizemos 

um papel altamente relevante, entendemos, e foi uma das coisas muito importantes que a 

gente implementou num momento de extrema dificuldade, perseguições, pressões para todo 

lado, e assim por diante. 

Então, esses três eixos que nós implementamos, que é a conscientização, a 

organização e a mobilização, tivemos, com certeza, um papel importante e projetou 

reflexos altamente positivos no bojo da corporação. Razão pela qual os comandantes não 

suportavam essas coisas, mesmo porque lá iam fazer palestras era um pessoal ligado à 

esquerda, o Antônio Rezk conduzia, e a além do Rezk, eu vou falar, mas é verdade, o 

Goldman atuava na área federal, ele era no Partidão na época. E as coisas ocorriam com 

certa dificuldade, mas dentro de uma programação bastante significativa. 

O voto dos cabos e soldados... Naquela época os sargentos só podiam votar, mas 

não poderiam ser eleitos. Nós tivemos um diretor da Associação de Subtenentes e 

Sargentos, o subtenente Herotildes, foi eleito vereador, tomou posse e exerceu o mandato, 

depois foi eleito deputado estadual, não tomou posse, porque os sargentos só poderiam 

votar, mas não poderiam ser eleitos. Então, essa era uma luta nacional de cabos, soldados, 

policiais militares e das Forças Armadas. Nós participamos, o Paz e o Zacarias Freire, 

presidente do Sindicato dos Soldados, assinamos um manifesto e acompanhamos nas 

Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, até que foi, ultimamente, mais 
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recentemente, cedido a esses excelentes profissionais brasileiros o direito de votar e ser 

votado. 

Já temos soldado deputado federal, sargentos, são uma infinidade. Mas queria 

lembrar que antes da nossa luta, de nós estruturamos o nosso coletivo ideológico, de luta, 

nós já havíamos, antes do Golpe de Estado, nós já estávamos no organizando, 

participávamos das reuniões do Teatro Paramount, nós participamos dos comícios lá da 

Central do Brasil... Aliás, o nosso presidente Ricardo Justino, logo que chegou da Central 

do Brasil, daquele famoso comício de apoio a João Goulart, ele foi preso. Então, a nossa 

luta é antiga e só a partir de 1968 nós realmente estruturamos a nossa ação política 

programática. 

Então... tinha tanta coisa, a gente tem que saltar por cima... Nós também 

impulsionamos em outras áreas também. Por exemplo, na imprensa, a imprensa dominada 

pela mídia de direita. Nós conseguimos, não tinha outra alternativa, difundir os nossos 

projetos não só para São Paulo, mas para outros estados da federação. Nós conseguimos 

com um amigo, estou com o nome dele aqui, mas não vou falar, não sei se é necessário, do 

jornal  "Diário de São Paulo", "Diário Popular", que conseguiu uma coluna para 

defendermos, difundirmos os nossos projetos. O Tenente Paz e um companheiro nosso de 

saudosa memória, o Bahia, escreviam semanalmente, difundindo as nossas bandeiras. "O 

Estadão", por incrível que pareça, através de um companheiro, que era editorialista da 

revista "Manchete", depois passou a ser um dos editores do "Estadão", sentindo a nossa 

luta, a necessidade de difusão, fizemos amizade com eles e alguns churrascos que fazíamos, 

e ele conseguiu em torno de três editoriais do "Estadão", defender as nossas bandeiras. E 

naquela época era difícil, hein, o "Estadão era extremamente conservador, mas 

conseguimos isso aí, foi um salto de qualidade. E nós difundíamos para todas as 

associações das entidades congêneres dos estados do Brasil. E teve grandes repercussões no 

Ceará, em Goiás, no Paraná, Rio Grande do Sul e... 

Atuamos no magistério estadual, principalmente na greve geral dos professores, 

tivemos ativa participação e na elaboração do Estatuto do Magistério, onde o Paz foi o 

autor de várias, uma 10 emendas, e a maioria aprovadas. 

No mundo sindical nós tivemos uma quase trombadinha ideológica. O Sindicato dos 

Marceneiros estava em processo eleitoral, era um dos companheiros do Partidão, ligado né? 
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Mas nós tínhamos um companheiro nosso, também de esquerda, que se candidatou e pediu 

o nosso apoio, e nós apoiamos. Num dado momento, um dos dirigentes, ligado ao Antônio 

Rezk nos falou que no negócio de eleição por eleição, nós iríamos perder. Teríamos que 

escoltar as urnas de onde se vota até a apuração, e nós montamos um processo, escoltamos 

as urnas, e o nosso companheiro venceu as eleições. Mas depois não deu continuidade, teve 

que ceder lugar para os mestres. 

Na greve geral dos metalúrgicos, nós fizemos um movimento muito grande na zona 

norte, na angariação de alimentos para os operários presos, que se encontravam presos. Nós 

arrecadamos sete mil quilos de alimentos na zona norte. De casa em casa, bares, alguns 

bares, pedindo arroz, feijão e conseguimos sete mil quilos de alimentos... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Na greve de 1979? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Exatamente, desculpa. Na greve de 

1979. No bairro de Tremembé, Mandaqui, Jaçanã, Horto Florestal, Lauzane Paulista, 

conseguimos esses alimentos, incrível... Barro Branco... Foi uma aceitação, assim, 

apaixonante. A gente falava: “nós estamos pedindo alimentos para as famílias dos operários 

do ABC e o pessoal dava arroz, feijão, dava doce, coisa realmente fantástica, foi uma 

contribuição fantástica. (Alguém da plateia faz comentário inaudível). Ah, está certo. Você, 

aliás, às vezes ia fardado, né? O Tenente Paz disse para afirmar que nós nos 

identificávamos como militares, como sargentos, ao pedir alimento nas casas dos cidadãos 

da zona norte. 

Nós queremos lembrar, companheiros, que o maior índice de resistência da ditadura, 

dentre as categorias sociais, nós podemos nos orgulhar e afirmar que foi a de militares, de 

soldado a general. Não existia essa coisa entre nós de defender só para soltado, para 

sargento, para oficiais, etc. Então, como nós só tínhamos coronel, mas nossa luta era 

nacional, era militar, então era de soldado a general. Aliás, o meu líder aí, o meu professor 

Lobo e Pitoli, eles me assessoraram nessa área aí. 
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O elevado número de militares, de soldado a general, foram perseguidos, presos, 

torturados, exilados, banidos e mortos sob torturas. Esse pessoal, a gente tem uma mágoa 

porque, como falou o Paz nesse dias numa discussão nossa – nós temos um comitezinho, 

num barzinho, num point da zona norte, o Bar do Cardoso, na Avenida Santa Inês –,  ele 

disse que nós fomos mortos duas vezes: fomos mortos porque cortaram a nossa liberdade e 

muitos dos companheiros faleceram sob tortura, e somos mortos também porque a história 

nos esqueceu. Mas ainda bem que surgiu a Comissão da Verdade, ainda bem que temos o 

Adriano Diogo, Dra. Rosa, esses heróis da resistência brasileira. 

Em 1975 foram presos de uma só vez 104 militares da nossa área pela famigerada 

Operação Radar. Estima-se que seriam presos em torno de 400 companheiros, então 

observa-se, companheiro, o nosso estado psicológico que a gente se encontrava. Via 

companheiro preso, da nossa vertente, companheiros mortos e presos pela ala da luta 

armada, e mesmo porque, a gente não conseguia esconder esse estado psicológico a tal 

ponto de terror às nossas famílias, mesmo porque mulher é considerado o animal mais 

inteligente do planeta. Ela capta sem você falar o que está ocorrendo com você, e transmite 

aos filhos o que está ocorrendo com você. Então a gente sentia isso, mesmo porque a gente 

tinha também psicólogos e psiquiatras na nossa luta. Então, é complicada a coisa... 

Aí veio o terror o que nós chamamos “o grande terror”, no nosso meio, o terror 

psicológico. Eu trabalhava na 1ª Seção do Estado Maior, e eu sou testemunha de um 

contingente de mulheres bonitas adentrarem ao quartel-general, e lá se dirigia, felizmente o 

rapaz é falecido já, mas elas eram treinadas para visitar nosso pessoal, pessoal de esquerda 

mesmo, o nosso pessoal e quem estivesse sob suspeita da Gestapo cabocla-tupiniquim, 

como diz o Paz. Então, essas jovens representantes da Avon e das Lojas Pirani, alguém 

deve se lembrar das Lojas Pirani, vendendo carnê Lojas Pirani e vender perfume da Avon. 

Muitas dessas pessoas eram funcionárias civis ou, geralmente, policiais militares. A gente 

já tinha mulheres já na Polícia Militar, e visitavam. Na minha casa, por exemplo, sumiram 

os livros mais interessantes que eu tinha. Primeiro sumiu “O Capital”, depois sumiu um 

livro de Max Weber, outro de Malinovski, surgiu uma coletânea da Revolução Francesa, e 

sempre quando apareciam essas beldades vendendo Avon ou carnê da Pirani. 

Bom, as nossas famílias eram submetidas também a humilhações, postar os veículos 

ao lado das nossas casas, ou em frente, os famosos fusquinhas brancos e azuis, de lá saíam 
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pessoas e começavam a manusear armas. Isso ocorreu com a minha casa várias vezes. Além 

disso, eles recolhiam o nosso lixo, o lixo das nossas casas, para observações, análises 

posteriores. Outras vezes pegavam o papelucho que tinha no lixo, e outras vezes pegavam o 

lixo, conduziam dentro do carro e sumia. Isso ocorreu comigo, com o Paz, com certeza com 

o Lobo, com o Pitoli, etc. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Deixa eu fazer uma pergunta para o 

senhor. Amelinha também me chamou a atenção, estava prestando atenção, não queria 

interromper. Esse negócio dessas moças que vendiam produtos, quais eram as duas 

empresas? Eram a Lojas Pirani e Avon? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – E Avon. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Quando aconteceu isso? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Ocorreu em torno de mil e... 60 e... 

Acho que foi 1969, 1970, 1971. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – A P2 já existia? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Ah, sem dúvida. E bem estruturada. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Agora, essas empresas eram um 

disfarce da P2 ou era as empresas... tinha produto, tinha catálogo, os produtos eram 

entregues? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Eu acredito que era manipulação do P2, 

manipulação. Porque é impossível você dar entrada num quartel para vender produtos sem 

autorização, no mínimo de um oficial de dia, imagine elementos de um Estado-Maior, né? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Mas, a pergunta é a seguinte, o 

senhor acha que essas empresas contribuíam com esse grupo de investigação interna da 

Polícia Militar?  

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Mas não tenho a menor dúvida. Não 

tenho a menor dúvida. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Porque uma grande contribuição 

que vocês podiam dar nessa audiência, que está no bojo da militarização, e que é uma caixa 

que ninguém consegue abrir, é a P2. Eu queria até, se o senhor pudesse, eu sei que o seu 

depoimento está todinho escrito, estruturado, eu não vou quebrar essa estrutura... Mas, 

agora com essas novas lideranças políticas que estão se elegendo, falando da importância 

de ter combatido a ditadura, da Rota, do escudo da Rota, essas lideranças que vem aqui, 

veio em São Paulo meio na linha do Bolsonaro... Depois eu queria ver se até o fim da 

audiência o senhor e os outros dois depoentes... Esses grupos de extrema-direita que estão 

se formando, esses grupos anticomunistas... Eu queria que o senhor prosseguisse, mas 

então, o senhor acha que essas empresas contribuíam efetivamente, fornecendo seus 

produtos e tudo mais. 
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O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Exatamente. Isso daí, infelizmente, eu 

não posso mostrar, provar, de imediato, mas era dirigida, era conhecimento da cúpula do 

Estado-Maior. Estou falando de Estado-Maior. Às vezes nem o comandante tem tanto 

poder quanto o Estado-Maior tem. Continuando, aqui... 

Eram orientados nossos companheiros, estou dentro do terror psicológico, para que 

militares, sargentos, cabos e soldados não entrassem em contato conosco. Então Sargento 

Paz, Sargento Cabral... não entrassem em contato. Isso era ostensiva. Porém, a nossa luta 

era grandiosa, ela projetou reflexo consequente altamente positivo dentro da tropa. Quando 

nós criamos o ITE e o teatro, teatro como ação motivadora da conscientização e o ITE 

através das palestras, gente responsável e competente que a gente conseguia, não só os 

nossos professores como convidados especiais. Então, existia essa orientação não só aqui, 

mas era difundido nas 27, na época 26 unidades da federação, os estados brasileiros, das 

Polícias Militares junto às entidades de classe. Por exemplo, lá na Associação tinha um 

andar que era alojamento, o pessoal do interior mas, especialmente, de outros estados que 

vinham com os familiares fazer tratamento em São Paulo, aliás foi criado pelo Tenente Paz, 

quando presidente lá, e eles eram alojados gratuitamente lá, no nosso alojamento na 

Avenida Cruzeiro do Sul, no 6º andar da sede... E mesmo assim nesse ato de benevolência, 

procura por tratamento de saúde, grande número desse pessoal era orientado a não se alojar 

na Associação de Subtenentes e Sargentos. Esses companheiros nos davam conhecimento 

que eram orientados pelos seus comandantes para não entrar no Sindicato Vermelho dos 

Sargentos, era o termo que eles... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Em que ano isso? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Essa filosofia era desde 1964. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, quanto tempo o Tenente Paz 

dirigiu a... 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Foi de 1970 a 1980. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – 1970 a 1980. 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – As transferências cruéis eram um 

negócio assustador, porque... o Tenente Paz teve em torno de 50 transferências no interior 

de São Paulo. Ele chegou a ter cinco transferências em uma semana... Ia para um lugar, ia 

para outro... Ele, como sargento e a ininteligível havia até uma inversão da disciplina. Eu 

tive oito transferências, mas eu achei que foi muito. Essas transferências altamente 

perversas, que a maioria, aliás, um grande número era por conveniência da disciplina, sem 

você praticar atos de indisciplina. No meu caso, quando fui para Marília, terra do Paulo, eu 

e mais o Paz e mais 40 companheiros foram transferidos num dia só deixando a família 

aqui com problemas, idade escolar das crianças, nós passamos a ter duplicidade de 

despesas, para quem já não ganha nada ter duplicidade de despesas... Proibidos de visitar 

nossas famílias, eu e o Paz, por exemplo, fomos proibidos de visitar. Eu estrebuchei lá e 

ainda bem que a terra do Paulo, professor Paulo, é um modelo de... mesmo na ditadura nós 

tivemos apoio. Eu tive apoio de elementos lá que eu nunca conheci, companheiros da 

Polícia Militar. Porque eu fui morar no quartel para fazer uma economiazinha, ajudar a 

família, e o comandante proibiu: “você está encomendado”... Coronel Dorival... “Você, está 

encomendado. Você, só não colocamos o P2 em cima de você quando você estiver 

dormindo, mas até almoçando alguém está te observando”. E aonde eu ia, ia alguém atrás 

de mim. Como eu tinha uns pointezinhos onde eu almoçava, já tinha gente lá. Eu saía a pé, 

e o pessoal saía de bicicleta ou de carro. Então, era um negócio impressionante. 

Isso daí, eu particularmente não fui torturado... não fui torturado no pau de arara, 

mas foi uma tortura gigantesca. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – O senhor acha que o senhor foi 

observado... quando o senhor reformou? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Eu me formei em 1990. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – O senhor acha que a P2 vigiou o 

senhor até 1990? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – O P2 está vigiando até hoje. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Até hoje? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Absoluta certeza. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Parabéns, eu também. 

 

(aplausos) 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – A P2 nos vigia sistematicamente. Por 

quê? Porque o nosso núcleo, o nosso coletivo, muitos já morreram, já falei que um entrou 

para a ala da luta armada, outros ficou na organização, conscientização e mobilização, mas 

não paramos. Nós não estamos parando, nós estamos convidando o Pedro Lobo e o Pitoli 

para se juntar a nós continuar a luta, e os companheiros que foram vítima, principalmente o 
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contingente aqui da Comissão da Verdade que valoriza. A nossa luta, nós não paramos de 

reivindicar, de defender bandeiras democráticas, valorizando o homem militar, valorizando 

a corporação para modernizar e humanizá-la, e valorizando a sociedade civil, porque não 

tem razão a gente fazer uma luta dessa sem pensar no cidadão, civil, na sociedade, aí seria 

um trabalho tipo lamparina sem pavio. 

A difusão já falei, transferências cruéis... essas transferências eram impiedosas 

porque, no caso, eu, o Paz e outros companheiros tivemos a sorte de nunca deixar no meio 

do caminho missões a nós determinadas. O Paz conta uma história, eu acredito porque eu 

sou amigo dele, é sério, mas é quase impossível um ser humano fazer o que ele fazia nos 

relatórios da Comissão de Justiça e Disciplina. Eu me tornei especialista em sumaríssima, 

sindicância e PM. Então, todas essas missões que a gente recebia, a gente desempenhava a 

contento, no prazo determinado, exceto aquelas que a gente tinha que pedir prorrogação. 

Paz também, mais os companheiros, eu particularmente sofri uma pressão muito grande de 

cooptação para passar para o... A expressão é essa... “Você é um cara inteligente, não é 

ladrão, não é corrupto, porque não passa para o nosso lado, não fica do nosso lado? Você 

tem muito a ganhar...” Isso aí mais ou menos uma quatro ou cinco vezes, eu era chamado 

numa salinha, ninguém tomava ininteligível, mas fazia uma série de perguntas e essas 

ofertas. Do Paz, algumas tomaram ininteligível, do Paz... As minhas só falavam “você tem 

que abandonar isso aí, comunista não tem futuro, esse pessoal de esquerda aí são ligados ao 

terrorismo”. Esse era o jargão que nós ouvíamos sistematicamente dos companheiros da 

caserna. 

O Paz sofreu, com certeza, três atentados. Um na zona norte, ele poderá explicar 

melhor, e dois na zona leste, quando nós estávamos de frente para o crime, no Comando de 

Força Patrulha. Eu sofri duas vezes só, e já foi muita coisa. A primeira foi quando eu saí 

com a minha família do Hospital da Cruz Azul. Eles destarracharam as quatro rodas da 

minha Brasília, e eu desci aquela Avenida Lins de Vanconcelos e as três rodas saíram de 

uma vez só e a Brasília tombou, ainda bem que foi num poste cheio de saco de lixo, tive 

sorte. A outra vez eu trabalhava no 2º Batalhão de Choque, eu dei umas aulas lá sobre 

distúrbios civis, porque todo mundo que entra lá tem que dar aula, participar das instruções, 

etc... E eu saí com um material nas sacolas, militares, pesado aquilo, passei ao lado da 

piscina, eu olhei para o lado não tinha ninguém, aí desceu o helicóptero que era base do 
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Águia Uno. Só tinha um helicóptero naquela época, o Águia Uno. Aí não vinha ninguém, 

eu passei no canto, quando eu fui, cheguei ao canto, alguém me deu um murro na nuca e eu 

caí dentro da piscina, com todo aquele material, e afundei. A minha sorte é que a pancada 

fez com que eu desmaiasse e mergulhei já desmaiado. Depois subi, veio um pessoal que 

saiu do helicóptero, me retiraram. Não tenho a mínima dúvida, a mínima suspeita de quem 

fez isso comigo, porque eu não vi, olhei para os lados, para trás, não vi ninguém, e 

aconteceu essa coisa esquisita. Provavelmente o camarada estaria na piscina, porque tinha 

dois ou três atletas lá, provavelmente deve ter sido isso, então para mim, considero uma 

tentativa de morte. 

Eu queria, para finalizar, dizer que o nosso coletivo não morreu. E faço um apelos 

aos companheiros, para juntar, que nós estamos fundando uma ONG, já nas duas primeiras 

reuniões preliminares denominamos a ONG e chamará ONG Timoreiros, que visa, 

exclusivamente, a repensar as políticas públicas brasileiras, o estado brasileiro tem que ser 

repensado. Nós temos ONGs aqui, ali, acolá, mas tudo pontual, uma é ininteligível, é paz 

não sei de que, mas repensar as políticas públicas brasileiras não conheço nenhuma ONG, 

então se nós não formos pioneiros, queremos ser. Essa ONG, nós pretendemos de imediato 

já elaborar umas 14 PECs, emendas complementares com vistas à Constituição Federal, no 

que tange, principalmente, à segurança pública, o sistema falido de segurança pública, 

porque não há como se produzir segurança pública com essas duas coisas esquisitas: Polícia 

Militar e Polícia Civil. Ambas têm a função social de prover a segurança, mas uma prende, 

outra faz policiamento ostensivo, uma começa, entrega para a outra, não termina, e além do 

conflito sistemático que existe entre as duas, que não se entendem. Qualquer jornalista 

responsável, que trata da matéria, sabe que as duas polícias brigam mais do que dialogam. 

O crime organizado, com esse fracasso da eficácia da segurança pública, ele cresce 

assustadoramente. 

Nós estávamos conversando esses dias com nosso grupo, e alguém falou, acho que 

foi o Paz, “a segurança pública está sendo terceirizada pelo crime organizado”. Nós 

estamos vendo no Rio de Janeiro as UPPs, apenas parte... Tem essa relativa eficácia no 

provimento da segurança pública, mas o resto da capital, dos morros, das comunidades está 

abandonado, e o crime migra de um lugar, estou falando com experiência em geografia 

política... Migra de um lugar para outro com a maior tranquilidade, sem nenhuma 
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interferência eficaz do sistema de segurança pública. Mesmo porque a gente defende que 

quem prende, detém o delinquente, conclua até o final o processo, como ocorre na Holanda, 

nos condados norte-americanos, na Itália principalmente, e assim por diante. Então, nessa 

ONG nós queremos repensar o Estado e queremos aproveitar a força gigantesca dos heróis 

da resistência democrática. 

Então, quero... E nesse ínterim a gente quer abrir frentes municipalistas, 

aproveitando o parlamento. O parlamento tem que assumir a luta das reformas do Estado, e 

essa reforma do Estado não é coisa que nós inventamos, é a nossa herança cultural de lutas, 

através da organização, consciência e mobilização, e luta armada, que não chegamos a 

tomar o poder. Portanto, nós queremos abrir frentes municipalistas, estaduais, pela 

Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais e Congresso Nacional, e as universidades. 

Porque pouca coisa neste mundo tem eficiência, tem sucesso, se não for discutido no 

universo universitário, pouca coisa. Então, nós queremos a universidade, e nós temos aqui, 

especialistas na área estão convidados para a nossa luta e esperamos ser vitoriosos. 

Começamos lutando e vamos servir até a morte. Obrigado. (aplausos) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Muito, muito obrigado. Sente-se 

aqui na mesa que o Ivan vai usar a palavra aí o senhor faz o seu pronunciamento, por favor. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria fazer uma pergunta ao Capitão Cabral que é o 

seguinte. O senhor estava falando de atentados que o senhor sofreu, que o Tenente Paz 

também sofreu, e tem um episódio que é muito importante, que é com o presidente da 

Associação, que é o soldado Werneck. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor ouviu 

falar, o que senhor conseguiu apurar, sabe, alguma coisa assim, sobre o assassinato do... 

execução do Werneck e, principalmente, se tem alguma indicação de nomes dos seus 

autores. Por favor. 
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O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – O Oirasil Werneck era o nosso ícone 

nos debates. Era um homem que dominava o vernáculo com precisão, tinha uma orátoria 

inflamável, e muito competente, conhecia os nossos problemas a fundo, era um estudioso 

da segurança pública e também um homem de conhecimentos ideológicos bastante 

significativos. Era um homem dentro da nossa luta, um ícone que a gente seguia, que tinha 

ele como exemplo. 

Ele foi assassinado no Jardim São Paulo e eu não posso falar o nome da pessoa 

porque eu vou ter que provar, o cara está vivo ainda e é brabo o bicho. Mas tudo indica que 

ele foi morto pela repressão, porque, o que se chama clínica do rumor do campo 

psicológico e sociológico, a gente sabe de algumas pessoas que são citadas como matadores 

do Werneck. Eu não vou falar quem é, era capitão, e hoje é coronel, mas todo mundo sabe 

que ele foi assassinado por oficiais da Força Pública de São Paulo. Agora a gente está 

tentando conseguir alguém... Eu estive nesses dias no hospital, nem falei ao Paz, de um 

cidadão que fazia parte da... a equipe desse cidadão... mas já em estado muito precário no 

hospital da PM, e ele, eu disse: “você não tem alguma coisa a falar sobre a morte do 

Werneck?”. Porque o seguinte, dizem que um desses cidadãos se arrependeu e tentou o 

suicídio porque soube que era o Werneck. E o Werneck conseguiu parece que duas 

transferências da mulher dele, que era professora, da capital para o interior... E, 

infelizmente, eu não posso afirmar porque o pessoal não sustenta isso aí, mas eu não tenho 

dúvida de que o Werneck tenha sido assassinado pela ditadura, isso aí é ponto pacífico. 

Mesmo porque iria fazer alguns dias que ele foi anistiado e ia ser promovido a primeiro-

sargento, e antes de receber a promoção ele foi assassinado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A razão para ele ser assassinado qual seria? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – A liderança inquestionável do Werneck 

junto a esses movimentos populares. Porque ele tinha uma ação muito agregadora e muito 

eficiente, não só em São Paulo, mas em todo Brasil, ele era um homem de muita força no 

que tange à organização política nesses três eixos que nós defendemos, conscientização, 
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organização e mobilização. Com certeza ele não ia ficar parado, porque o Werneck foi 

sempre um cara de luta que sempre defendia essas nossas bandeiras. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele não estava fazendo a apuração de nenhuma das mortes 

dos companheiros da polícia não, né? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Quem? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Werneck. 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Não tenho conhecimento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só a questão da liderança dele. 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Só da liderança. Eu acho que foi isso aí. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele foi assassinado em frente à casa dele? Como é que foi? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Foi na Leôncio de Magalhães... 

(comentário inaudível da plateia). É uma travessinha, tem um posto de gasolina... Eu não 

tive acesso ao inquérito, mas me falaram, eu falei até com o escrivão que esteve lá, diz que 

encostaram a C14 no posto, de traseira, e o Werneck foi morto assim de lado, com um só 

tiro de cima para baixo, atingindo, varando o coração. O Paz esteve até no local junto com 
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companheiros... Mas, se a gente forçar é provável que a gente consiga alguma coisa. Só que 

o P2 é infernal, eles fazem um negócio muito bem bolado e dificilmente se tem acesso a 

provas. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Em que ano foi esse assassinato? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Foi em 1979, alguns meses após a 

anistia. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Alguns meses após a Lei de Anistia? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Exatamente. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Faz sentido. 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Eu esqueci de falar que... O Lobo deve 

conhecer bem, nós tivemos dois sargentos do Barro Branco, um suicidou-se, era elemento 

ligado ao nosso grupo, que eram instrutores lá, e outro foi o Sargento Batista. Diante de 

tanta perseguição, ele pegou veneno, deu às filhas e depois tomou e morreu, diante de 

pressões sofridas. O Lobo deve conhecer melhor a coisa do que eu. (Alguém da plateia faz 

comentário inaudível). Exatamente. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Aliás, eu acho que uma coisa que talvez fosse interessante 

vocês colocarem, é o índice de suicídios e de policiais com problemas mentais que tem, 

inclusive no hospital que está lá dentro do Barro Branco... 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – É violento isso aí. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na ala psiquiátrica é bem considerável o número de 

pessoas internadas lá, e presas que ninguém nem tem condições de acesso. Seria 

interessante se você pudesse registrar isso. 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Segundo o Dr. Eça, e o Paz trabalha 

com ele, tem um contato muito forte com ele, que é o tenente-coronel médico psiquiatra, o 

índice de pessoas com distúrbios mentais na ativa chega a 31%. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – 31%? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Que é um desastre, é o mais alto índice 

de afetação psicológica em decorrência do serviço desumano. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – 31%? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Isso aí é pesquisa científica. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Inclui a questão de alcoolismo ou além disso? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Tudo, drogas, estresse... Por exemplo, o 

cara que trabalha no trânsito com aquele apito, se ele trabalhar dois anos ele fica maluco. E 

o cara que trabalha na rua? Código Q. Doutor em patrulhamento é o Lobo. Que é o Código 

Q? O cara está em estresse total, está ligado a 180. Ali é desumana a coisa, então o uso do 

Código Q... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Existe alguma informação, Capitão Cabral, de número de 

policiais que estão internados na ala psiquiátrica do Hospital do Barro Branco, ou não? 

Vocês têm alguma informação? 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Olha, no momento não tem, mas o Paz 

acho que, com o Eça, ele poderia conseguir, né, Paz, com o Eça? Mas parece-me que não é 

sigiloso isso aí não... um ofício de um deputado pedindo e provavelmente não vão negar, 

que seria um absurdo negar. Mas é estressante a coisa, o número... Por exemplo, tem 

coisa... eu trabalhei em Guarulhos, quando eu saí de Marília, fui para Guarulhos, fui 

assumir... Eu trabalhava... De Guarulhos, a cidade de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, até 

Francisco Morato. Final de semana estava ininteligível. O que a gente vê, via policiais, 

maluco, maluco sem ofensa, com problema psicológico sério.  

Eu fui chamado de Guarulhos a Francisco Morato, cheguei lá à noite, duas da 

madrugada. Cheguei lá, a esposa de um dos soldados “senhor, pelo amor de deus, meu 

marido vai me matar e meus filhos”. A mulher grávida, queria ir para a Cruz Azul, estava 

em trabalho de parto, aí eu peguei o nenezinho dela, e o marido dela chamáva-se Amâncio. 

Aí descemos o morro, subimos outro morro para poder entrar na viatura. Aí quando 

chegamos próximo à viatura tinha a luz da lua e a luz elétrica, então tinha duas sombras, 

uma para cá e outra atrás. Ele olhava assim e via aquela sombra. Sacou o revólver, estava 

atrás de mim, disparou seis tiros na sombra. Aí falou o nome de um cara que ele tinha 
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prendido, que tinha cortado o dedo dele, e estava perseguindo ele. Aí a esposa “senhor 

tenente, meu marido está louco”. Aí eu levei, internei a mulher na Cruz Azul, trouxe o 

neném para a casa da irmã dela em Francisco Morato, e ele levei para o HM, ficou 

internado na clínica psiquiátrica, totalmente louco.  

Depois, qual foi a razão? Aí houve a sindicância. Determinaram e fui eu quem fez a 

sindicância, ouvi o rapaz e a família, ele era matador em Francisco Morato. Lá tem muito... 

lá havia... cidade dormitório, né? As moças saíam dos serviços com o dinheiro do 

pagamento e são roubadas e estupradas, e ali tem dois bairros muito complicados que é 

Jardim Vassouras I e Jardim Vassouras II e passa por três passagens da ferrovia, são túneis 

não iluminados, e o número de roubo e estupros era violento lá. Eu fui lá tentar resolver os 

problemas e a constatação é que esse soldado foi encarregado pelo comandante para dar um 

jeito nos estupradores e ele começou a matar estuprador. A imprensa falava que ele matava, 

mas ninguém sabia que ele matava estuprador e empalava os caras, amanhecia morto e 

empalado, outro... Até que aconteceu isso eu levei e fiz a sindicância, aí constatei que o 

matador era ele, ele mesmo confirmou que ele fazia isso porque tinha ordens superiores. Aí 

ele ficou imprestável, não apareceu mais, separou da mulher, então acabou-se o homem, 

depois não tive mais notícia, mas a única coisa que eu soube é que ele não voltou mais para 

a ativa. 

 

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES – Meu nome é João Xavier Fernandes, eu 

vou procurar ser bem sucinto, até porque não sou palestrante, eu só queria fazer uma 

colocação. Eu quero dizer que me sinto honrada de me sentar nessa mesa ao lado da 

companheira Rosa Cardoso e o companheiro Adriano, o companheiro Cabral, que é meu 

companheiro de discussão de segurança pública há mais de 20 anos, junto com o Tenente 

Paz e eu... A minha colocação, eu queria fazê-la também quando o Ovídeo estava falando, 

porque o Ovídeo disse que é ligado ao MST. E eu queria falar um resuminho da minha 

biografia. Eu quando tinha 20 anos de idade... Sou natural do município de Santana, Bahia, 

centro-oeste do estado, e eu não conhecia um automóvel, nunca tinha visto um ônibus, 

televisão, jornal, fui ver aqui em São Paulo, em 1965... uma cidade completamente isolada, 

mas eu não vou estender falando da minha vida. Aqui eu comecei trabalhando de servente 
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de pedreiro, ajudante de oficina e, por um acaso, eu que já tinha um magro ginásio, daquela 

época do meu sertão, sem opção para continuar os estudos fui parar na escola de polícia, 

onde lá eles propagavam a violência, nem todos os professores, mas alguns, principalmente 

os do extinto DEOPS. E lá eu fui começar a formar uma consciência ideológica. E fui 

investigador por 40 dias, fiz estágio do DOPS, vi aqueles estudantes presos, aquilo para 

mim foi um horror, e quando eu era apresentado nos órgãos para estágio, a primeira coisa 

que eles me levavam era para ver as pessoas penduradas lá no pau de arara. E aí, eu que 

havia feito três concursos de escrivão e sempre foi tratado como escravo, porque sempre foi 

muita sobrecarga até hoje, e ninguém quer ser escrivão, mas eu fui compelido a optar por 

essa carreira. Hoje eu sou presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia, e a duras penas 

fiz a faculdade de Direito da PUC. Mas, eu sou daquelas pessoas indignadas com o 

latifúndio. 

Eu acho, companheiro Adriano, que como presidente dessa audiência pública sobre 

a Comissão da Verdade, eu acho que a Comissão da Verdade ela extrapola não só as 

questões das pessoas envolvidas com a luta política. A Comissão da Verdade, eu acho que 

ela tem que apurar também a questão da grilagem de terra. E o que me chamou a atenção, e 

eu tenho muito depoimento interessante a fazer porque eu conheço bem o sertão, que foi 

devastado, e eu tenho certeza que toda essa devastação lá do meu sertão não foi adquirida 

legalmente, através do processo de compra e venda e sim de grilagem de terras. E eu já me 

aproximei do companheiro Ovídeo, que tem um problema lá no assentamento dele. O 

Adriano deve conhecer o Lafaiete, que foi advogado da CUT por mais de 15 anos, ele é um 

especialista nessa questão, eu já me comprometi com ele a apresentá-lo ao Dr. Lafaiete para 

defendê-lo, porque está sendo perseguido lá no assentamento dele. 

E com relação à palavra do companheiro Cabral, quando ele diz que até hoje é 

perseguido pelo P2, e eu estou convicto que nós convivemos num estado democrático de 

direita, e não de direito, é uma democracia incipiente, e vários companheiros aqui já 

disseram que sonham com uma democracia plena, corroborando o meu pensamento. E aí, 

companheiro Cabral, nós temos... quero que você... fico feliz quando eu olho e o vejo com 

muita saúde, companheiro Paz, para a gente continuar nessa luta porque, companheiro 

Adriano, nós vivemos num estado militarizado. Dizer que nós convivemos numa... é o 

poder militar que está prevalecendo. A Polícia Civil, por exemplo, no estado de São Paulo 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      100
 
 
virou uma sucata. Com a sua devida vênia, quando eu assumi como escrivão, a sua primeira 

delegacia foi a de Cidade Ademar, 43º D.P. Eu me lembro, sei de cor e salteado o nome de 

todos os escrivães, dos delegados, sei a quantidade de todos eles, 12, no mínimo, escrivães. 

Hoje tem três, quer dizer, houve um retrocesso violento, delegacias fechadas, e o 

desaparecimento não se restringiu apenas aos lutadores de esquerda não. Coitados, sem 

documento, naquela época existia a famosa sindicância por vadiagem, o cara era pego na 

rua com a carteira branca, ele era detido, levado para a delegacia, o Paz sabe muito bem 

disso, deve ter feito muita detenções, levado para a delegacia para fazer averiguações, e 

esses coitadinhos eram também pendurados no pau de arara, e muitos deles saíram de lá 

mortos. Como eles chamam na gíria? Como presuntos. 

Então eu queria só fazer essa colocação e porque eu aqui, eu me sinto, assim, muito 

animado, encorajado, porque aqui tem ícones da revolução democrata. Então, é isso, porque 

eu não me conformo com uma polícia, que temos, que não tem compromisso com a defesa 

da cidadania das pessoas, uma polícia que executa, que mata, que tem um poder sobre a 

vida das pessoas, que ganha do cidadão o seu salário e pratica essas barbaridades. Então, eu 

queria na pergunta... permita tratar-lhe de comandante, professor Cabral, eu queria 

perguntar, e a nossa luta em prol da segurança pública? Parou? E aquele núcleo, como vai 

ficar? Eu queria estender essa matéria porque eu sei que é um prato cheio para você, você 

vai adorar responder essa minha pergunta e... o Paz também, se puder dar uma força. 

Porque esse núcleo já foi desarticulado. Obrigada pela atenção de vocês. 

 

 

O SR. JOSÉ DE MENEZES CABRAL – Antes de responder à pergunta do meu 

companheiro de luta Xavier, o escrivão Xavier, eu queria... quando o Diogo falou sobre P2 

e que até hoje nos vigia... Há dois anos nós mudamos o estatuto da Associação dos Oficiais 

Militares do Estado, lá na Tabatinguera, porque lá só oficial de major para cima podia ser 

candidato. Uma luta do Paz com o apoio de um coronel amigo nosso, nós mudamos o 

estatuto e qualquer oficial pode ser candidato, e lançamos o Paz candidato, mas foi uma 

pressão violenta. Nós soltamos a nossa chapa, com uma fotografia dos nossos 

companheiros de diretoria e conselho, e depois apareceu uma foto deformada de nós, 

intitulada “os comunistas terroristas”. Foi difundido para todo o estado de São Paulo, todas 
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as seccionais. Então, nós, além de sermos vigiados, nós fomos caluniados pelo resquício da 

ditadura de elementos que ainda dirigem a corporação. 

E, lembrando que toda a legislação, hoje, que norteia a Polícia Militar foi feita 

durante a ditadura. O nosso governo Lula e Dilma não mexeu uma vírgula, está lá e, 

pensem bem, quando surgem esses black blocs, etc, que todo mundo sabe que nasceu na 

Europa, Itália, atuava na Itália e na França, pessoal fascista, não tenho dúvida, esse pessoal 

é remanescente desse negócio, não tenho dúvida. E esse pessoal que arrebentou o Pitoli, o 

Ovídeo, Pedro Lobo, esse pessoal está, aqueles que não estão com derrame, aleijado, mas 

estão vivos ainda, eles estão em postos-chave da administração. Nós estamos elencando, eu 

e o Paz, de estar, encaminhar algumas pessoas que estão no governo petista, nós vamos, 

temos um caso já quase saindo, lá no... Em São José dos Campos... Até um pessoal chama 

um colega nosso lá de petista-tucaninho, e nós temos condições de levantar isso aí. Nós 

sabemos isso aí. Várias pessoas, com essa lista que a Comissão está difundindo, gente... Eu 

chequei, esses dias, dois coronéis que estavam nessa lista aí que o Adriano distribuiu, um 

cara que foi torturador do DOI-CODI que eu não sabia... mas depois vão trazer por escrito, 

né? E um outro, que foi meu chefe no 2º Batalhão de Choque, foi torturador do DOI-CODI, 

mas infelizmente morreu esses dias. O outro não, o outro está em ponto-chave do governo 

do estado, e nós já sabemos de alguns do nosso governo, PT. E nosso PT tem que repensar 

também as coisas, porque do jeito que está, nós temos que revolucionar as formas do 

governo para mudar, e algumas coisas não estão mudando. 

Tudo bem, estou à disposição para eventuais perguntas. Agradeço. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Agradeço, e vamos para a última 

mesa da gente que é o Tenente Paz, Tenente Fábio Gonçalves e eu queria que o Pedro Lobo 

ficasse nessa mesa um pouquinho, por tudo o que você significa para a gente, o exemplo... 

Você veio de São José, está o dia inteiro conosco. Que você permanecesse nessa última 

mesa, por favor, conosco aqui. Vamos dar cinco minutos, vamos nos acomodando. Vamos 

lá Paz, o Gonçalves e o Pedro Lobo. 
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*      *      * 
 

Audiência suspensa por cinco minutos 
 

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Vamos começar. Última mesa, 

vamos lá. Cadê meu roteirinho? Me tiraram até o roteiro... 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Não é esse? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não. É esse aqui. Bom, vamos lá. 

Vamos lá, está todo mundo cansado diante do adiantado da hora. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Vou pedir para serem mais concisos, né? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – É. Vamos fazer mais sucinto agora. 

Então começa pelo Paz, depois vai o Fábio Gonçalves, e, finalmente, o Pedro Lobo encerra 

esse ciclo, faz uma fala... Então vamos lá, Tenente Paz? Ivan, quer contextualizar? Fazer 

aquela introdução pra dar uma levantadinha pra eles entrarem mais no clima? Por favor. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Mais conciso...  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Vamos estabelecer um teto. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – É, pra gente terminar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Pessoal, são 4h37, vamos tentar 

terminar 5h. É possível? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – É... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Tudo bem, tenente Paz? 45 

minutos, 15 minutos para cada. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – É, mas eles têm que dividir aí o tempo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, nós temos 45 minutos no 

total. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem vai falar basicamente são os dois, então. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Bom, acho que bom, né? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Acho que estamos todos cansados, também, né? 

Teve chuva. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – É, eu estou no limite do meu 

cansaço. Vamos lá, tenente? Ivan começa. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, a questão que temos é a seguinte. Quando foi feita a 

edição do Ato Institucional nº 5, em que a repressão política passa a ser uma coisa 

sistematizada, sistêmica e sistemática, passa a acontecer um processo de federalização da 

repressão política, de militarização da repressão política. Nessa época que são criados os 

centros de informação das Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica. 

Também nesta esteira passa... acontece a unificação das PMs e, da Força Pública e 

Guardas Civis, a PM, que em alguns lugares existia, para formar uma nova força como 

força auxiliar. E 1970 é um ano muito importante, é quando acontece a quebra total do 

pacto federativo em que as forças estaduais passam a ser forças auxiliares dirigidas pelo 

órgão central que era o Estado Maior, do Exército, e é também quando são criados os DOI-

CODIs, a estrutura criada em 1969, oficializada em 1969, através de um acordo público 

entre as Forças Armadas, o governo estadual de São Paulo e empresários, criando a 

chamada Operação Bandeirante, que era pública, mas não legal. Ela passou a funcionar a 

partir de 7 de setembro de 1969, nos fundos da delegacia... Não era nos fundos, era a 

própria delegacia, a 36ª Delegacia de Polícia, na rua Tutóia, passa a ser a sede da Operação 

Bandeirante. Antes funcionava no quartel da PE, do PIC da PE, da Abílio Soares. 

No dia 7 de setembro é transferido para lá o prédio da 36ª, são duas ou três salas que 

são deixadas como fachada de que havia uma delegacia ali, e atrás funcionava o centro de 

tortura, extermínio e desaparecimento conhecido como Operação Bandeirante. 

Em 1970 é oficializada aquela estrutura e nacionalizada também, aquela estrutura, 

como os DOI-CODIs, que eram o CODI, que era o Centro de Operação da Defesa Interna, 

que tinha vários braços operacionais que eram os destacamentos de Operação de 

Informação, que é o braço operacional. Este braço operacional em São Paulo muda o nome 

da Operação Bandeirante e passa a ser DOI-CODI do 2º Exército. 
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No Rio de Janeiro teve um DOI-CODI, na Barão de Mesquita, do Exército, um na 

Ilha das Flores, que era o do CENIMAR, na Marinha, e o do CISA, na Base Aérea do 

Galeão, era um DOI do CODI da Aeronáutica lá no Rio de Janeiro. 

Então esse braço operacional passa a ser ali naquele momento, o braço oficial da 

repressão, fazendo a unificação, militarização e principalmente a nacionalização, 

federalização da repressão, quebrando o pacto federativo entre as estruturas federal e 

estadual. No caso específico da questão das polícias militares, se eu não me engano em 

março, é editado um decreto criando a estrutura controlada pelo Estado Maior do Exército 

que é a IGPM, que é a Inspetoria Geral das Polícias Militares, centralizando e controlando. 

E é isso que o Tenente Paz, basicamente, e o Fábio também vão falar sobre essa estrutura 

que perdura até os dias de hoje. Com um agravante, tira a autonomia sobre, para os 

governadores sobre as polícias militares, e nós precisamos indicar este caminho para a 

Comissão Nacional da Verdade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Tenente, quem começa dos dois? 

Paz, Tenente Paz. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Primeiramente, foi estabelecido aqui 15 

minutos para cada um? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, a divisão do tempo na 

realidade, nós vamos tentar na realidade terminar às cinco. Aqui nós nunca estabelecemos 

limite de tempo. Então os senhores, se precisarem ir até às 6h, 7h nós ficamos, não tem 

problema. É só para tentar fazer. Quanto tempo o senhor acha necessário para fazer a sua 

apresentação? 
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O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ - Para eu fazer a minha apresentação eu 

preciso de quinze dias... 

 

 

(risadas) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Tempo real. Paz, fala o que você 

quiser vai... 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ - Vou resumir. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não sou eu que vou dizer o que 

você deve falar ou não, pelo amor de Deus, pode falar, por favor. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ - Tudo bem. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Se puder falar um mês aqui, a gente 

só aprende. Só coisa boa, muito obrigado. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Então, primeiramente eu vou aproveitar 

agora, bem rapidamente, para agradecer à Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 

presidida pelo nosso companheiro Adriano Diogo, e a Comissão Nacional da Verdade, com 

a companheira Dra. Rosa, pela oportunidade de resgatar a história, resgatar a memória da 

luta dos militares da resistência democrática da ditadura militar, dado primeiro a 

importância disso aí. Por quê? Rapidamente, foram precisamente os militares da resistência 
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democrática à ditadura, que ofereceram a resistência já na preparação do Golpe. Durante o 

Golpe do dia 31 para o dia 1º, os militares da resistência já estavam se opondo ao Golpe 

esperando que viessem orientações de Brasília para a resistência. Resistência armada! E 

depois continuamos com essa resistência, ou seja, pelos nossos... Pelas avaliações, o maior 

índice de todos os grupos sociais, da resistência, são precisamente os militares que têm o 

maior índice, o número elevado, que foram presos, torturados, que perderam a carreira, que 

foram assassinados, que foram exilados, que foram banidos... Contudo, a história até hoje 

conseguiu uma proeza que só no Brasil acontece: os nossos mortos foram mortos duas 

vezes. Foram mortos fisicamente, sob tortura, e foram mortos pelo esquecimento.  

A morte do esquecimento, para nós, ela dói mais do que a morte física. E as duas 

comissões estão fazendo, estão nos permitindo, exatamente, fazer com que essa morte do 

esquecimento deixe de ser morte e passe a ser memória. Então meu profundo 

agradecimento à Dra. Rosa, ao Adriano. Só vocês dois com suas histórias e lutas belíssimas 

conseguiriam fazer isso.  

Eu não poderia deixar de colocar aqui que para chegar em vocês dois foi muito 

difícil para nós mortais. Nós tivemos que contar com a ajuda, com o apoio inestimável do 

Ivan. Ivan, a gente deve muito a você. Devemos muito a você, sem você não chegaríamos 

hoje aqui. E o Paulo Cunha, meu chefe espiritual, extraordinário, do outro lado, ligando 

estas duas coisas, entendeu? Que nos permitiu estar fazendo essas audiências 

extraordinárias, estou satisfeito com elas.  

Bem, dito isso, eu vou fazer aqui um resumo do resumo, para... Vou deixar de 

contextualizar, por falta de tempo, mas bem rapidinho, Ovídeo, capitão do Exército do 

MST, para orgulho nosso. A gente conseguiu a nossa luta com 15 anos de idade, mais ou 

menos, como bóia-fria, nos canaviais de Alagoas. Depois, na Força Pública, antes do 

Golpe, nos já estávamos na luta pelas reformas de base, pelos nossos direito de voto de 

praças, de cabo, soldado e sargento. Aliás, como já disse Cabral, a conquista do voto para 

cabo e soldado foi uma iniciativa nossa, foi uma emenda redigida por nós. Bem, e isso fez 

com que muitos de nossos companheiros caíssem. Eu chegando a São Paulo, retirante, 

nordestino retirante, semi-analfabeto, e ingressei na universidade em 1968, fazendo curso 

de ciências econômicas. Fiz ciências econômicas, fiz ciências contábeis, fiz direito, fiz 

filosofia. Fiz mestrado em filosofia. E uns, acho, que uns 10 cursos de pós-graduação e 
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especialização. E foi exatamente em 1970, começo de 1970, eu e o capitão Cabral éramos 

os únicos universitários no meio de sargentos, porque éramos reprimidos por estudar, 

éramos tratados como perigosos pelo fato de estudar. Perseguidos, maltratados, humilhados 

por estudar. Mas foi exatamente estudando que a gente conseguiu desenvolver aquele 

trabalho que o Cabral tão bem expôs, uma luta de conciliação, de mobilização, de 

organização, e que até hoje ela perdura. Bem, dito isso a gente passa ao seguinte: a relação 

do Exército com as Polícias Militares, criada pela ditadura militar e preservada na 

democracia desfigurada. 

No início do governo Sarney, o Sarney conseguiu implantar a democracia tutelada. 

Por que tutelada? Por que o Ulysses Guimarães, com a morte de Tancredo, ele não 

consultou o Congresso, como deveria fazê-lo, ele não consultou a nação brasileira, quem 

assumiria a Presidência da República. Ele consultou o ministro do Exército. Então, foi 

exatamente com o aval do ministro do Exército na época que o Tancredo, homem de 

confiança do regime, porque ele tinha sido o presidente do PDS, alta figura da ARENA, 

governador biônico... Então ele gozava de... E a ARENA é que dava sustentação política à 

tortura, às atrocidades da ditadura militar. Então, o Sarney era homem de confiança do 

ministro do Exército, e foi nesse sentido que ele assumiu a Presidência da República. 

Eu poderia citar, a gente tem aqui uma séria de demonstrações inequívocas do 

porquê tivemos durante o governo Sarney uma democracia tutelada. Tutelada por quem? 

Pelos militares. Pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. E hoje nós temos uma 

democracia desfigurada, por quê? Porque a segurança pública e as Forças Armadas... Na 

verdade todo o arcabouço jurídico construído pela ditadura militar foi preservado na 

transição democrática e foi preservado, garantido, assegurado na Constituição Cidadã de 

1988. E um ponto importante que quando vemos que toda a militarização da segurança 

pública com as Polícias Militares, em que a segurança pública... Cerca de 75% do efetivo e 

cerca de, mais de 600 mil homens no país inteiro é militarizado.  

Isso graças ao Decreto Lei 667, de 2 de julho de 1969. 1969 por conta que em 1969 

logo após o Golpe dentro do Golpe, né? O Golpe dentro do Golpe que se militariza ao 

extremo as forças de segurança, centraliza-se o comando, o controle, a coordenação do 

sistema. E a regulamentação, passou por várias regulamentações, mas por fim, com o 

Decreto 88.777, de 30 de setembro de 1983, do último ditador presidente, é que se 
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estabeleceu o arcabouço jurídico operacional de todo o sistema de segurança pública do 

país.  

Pasmem os senhores e as senhoras: o Sarney manteve, permitiu, garantiu a tutela 

desse sistema. O Fernando Henrique Cardoso, o presidente Lula, a presidente Dilma 

fizeram cerca, tem aqui, cerca de 10 intervenções nesse decreto. Contudo, as mudanças que 

ocorreram não foram uma mudança na substância desse arcabouço jurídico. Não se mudou 

a essência deste arcabouço jurídico, pelo contrário, foi inteiramente preservado. Esses 10 

decretos que foram criados posteriormente por todos esses presidentes foi simplesmente 

para criar cargos de confiança, cargos de confiança em diversos órgãos da administração 

federal como Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, 

tribunais... O Superior Tribunal Federal, tribunais superiores. Então, em todos esses lugares 

foram criados decretos, acrescentando ao Decreto 88.777, para criar benefícios para 

aumentar o controle de diversos órgãos federais com o braço longo da repressão brasileira.  

E é isso que nos deixa, de certa forma, preocupados, por quê? Porque o artigo 41 do 

Decreto 88.777, do ditador Figueiredo, está em vigência que estabelece que o aparato do 

serviço secreto, das polícias militares do Brasil, as P2, que é uma polícia política, é uma 

Gestapo caboclo-tupiniquim, estão sob o comando, estão sob a direção, estão sob o controle 

do Exército Brasileiro. Então cada polícia militar, cada serviço reservado, cada P2 está 

vinculado, está subordinado à região militar. 

E isso significa um alto risco para o exercício da cidadania, a cidadania ativa. Isso 

significa um risco para o exercício da democracia. E por isso nós podemos dizer que na 

esfera do estado democrático de direito, Dra. Rosa, não chegou para a sociedade brasileira a 

garantia do estado democrático de direito na esfera da segurança pública. Aliás, não é 

correto se dizer que no Brasil, durante a ditadura militar, durante a transição e durante o 

estado atual de democracia, nós não podemos falar de segurança pública, não é real. A 

proteção da vida, do patrimônio e dos direitos fundamentais, isso é uma ficção. Por quê? 

Porque o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º... 

O parágrafo 5º diz que todo esse aparato é para preservar a ordem pública. E o parágrafo 6º 

estabelece que esse aparato de preservação da ordem pública está sob a tutela do Exército. 

Ora, e o que significa ordem pública no Brasil? Desde Brasil colônia, Brasil 

Império, República Velha e República Novíssima e República da Pós-Modernidade, que é a 
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que estamos vivendo. A ordem pública é a ordem de uma sociedade capitalista excludente, 

capitalismo selvagem. Nós tivemos até há bem pouco que o Brasil era o segundo país mais 

injusto do mundo. Uma concentração de renda obscena. E essa concentração de renda, essa 

injustiça social profunda que existe no Brasil, ela é mantida, ela é preservada na base do 

cassetete, baioneta, gás pimenta e algo nesse sentido. As polícias militares, está lá, isso é 

direito constitucional, elas não promovem, elas não têm compromisso com a segurança 

pública, e sim com a preservação da ordem pública. 

Bem, e o que importa é que essa questão importante, o serviço... A P2, essa polícia 

política, o P2 é polícia política, fascistóide, ela está submetida ao controle, ao comando da 

região militar. E o que é interessante, é que mesmo depois da democratização do país, a 

constituição cidadã, não tocou, não removeu esse entulho legiferante da ditadura militar. E 

o que é importante também é que a lei de Segurança Nacional, Dra. Rosa, que, vigente 

hoje, 25 anos depois da Constituição Cidadã, ela foi editada pelo último general ou ditador, 

o Figueiredo, em 1983. Aí o Ivan, com a sua bondade secular, diz a mim: “Paz, qual o 

problema disso aí? Nós estamos vivendo na democracia”. Eu digo: Ivan, nós estamos 

vivendo na democracia até onde for conveniente aos donos do poder real. Por quê? Porque 

nós vimos recentemente, nas manifestações populares de junho deste ano, manifestações 

legítimas, né? O povo na ágora, né? O povo na praça pública. Exercendo o poder real, o 

poder do povo. O que fez o governador Geraldo Alckmin, do estado de São Paulo? Usou a 

Lei de Segurança Nacional para enquadrar manifestantes. Ou não foi isso que ele fez? Lei 

de Segurança Nacional. Ora, se a Lei de Segurança Nacional está em plena vigência, pode 

perfeitamente ser usada quando for conveniente para o regime, para preservar a ordem 

pública excludente. A ordem pública opressora e repressora. E aí nós temos o aparato da 

P2, que tem um ponto importante, olha que coisa engenhosa. 

O Franco Montoro, governador Franco Montoro extinguiu os DOPS, não é? No 

início de seu governo, em 1983. E nós outros, a sociedade civil bateu palmas: finalmente 

nós estamos livres da casa do terror, não é? Casa do terror, da Polícia Civil, é bom que se 

diga, para não dizer que o militar faz o terror e a Polícia Civil... É a mesma coisa, o DOPS 

foi criado em 1924 por delegado de polícia, ou seja, por bacharéis em Direito formados na 

Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Que criaram a casa do terror. Isso é 

importante que se diga e que se resgate. 
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Pois bem, então o que é que nos temos agora aí? Nós temos que, quando Montoro 

extinguiu o DOPS, ficamos satisfeitos. Mas nós não percebemos, a sociedade civil não 

percebeu, a cidadania ativa não percebeu que havia algo criado muito mais eficiente, muito 

mais amplo, que era a P2. Por quê? Porque a P2 ela está espalhada, Dra. Rosa, nos 645 

municípios de São Paulo, no caso de São Paulo. Ela está espalhada nos 5.400 municípios 

do Brasil. Isso é importante que se... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Todas as polícias militares? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Todas as polícias militares. Não é uma 

questão da Polícia Militar de São Paulo. Todas as polícias militares têm a sua polícia 

política sob o comando, sob o controle do Exército Brasileiro, do Estado Maior... Ou seja, 

quando se fala no Estado Maior, a segunda seção do Estado Maior. Há uma relação entre a 

S2 com a P2. S2 é do Exército, segunda seção do Estado Maior, com a P2 que é  a segunda 

seção do Estado Maior da PM. Mas isso não é da PM em São Paulo. E se fosse só de São 

Paulo já seria muito grave, dado a dimensão do tamanho de São Paulo, mas isso é para 

todas as polícias militares do Brasil. Ora, e é esse ponto importante que temos que estar 

vendo o seguinte, é que não há nenhum controle da sociedade civil sobre esse monstro, viu 

Dra. Rosa? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu sei. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Não há nenhum, repito, não há nenhum 

controle da sociedade civil sobre essa polícia política. Um ponto importante, numa 

sociedade regida pelo estado democrático de direito, esse serviço secreto, essa polícia 

política, que já é uma aberração, que deveria ser um serviço de inteligência que deveria 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      112
 
 
servir para outras finalidades, deveria estar sob o controle restrito do Poder Legislativo. 

Aqui poderia ser, por exemplo,d a Comissão de Segurança Pública, necessariamente.  

E posso lhes garantir, que a Assembléia, o Poder Legislativo de São Paulo, como os 

demais estados, não tem controle sobre esse monstrengo que são as P2 das polícias 

militares do Brasil. O que aumenta sensivelmente o perigo para a cidadania ativa, para o 

exercício da democracia, para o exercício da vontade popular. Então, eu não vou mais me 

estender porque eu queria 15 dias e me deram 15 minutos, e eu, como eu sou militar, eu sou 

disciplinado e, jamais eu colocaria em questão o desejo sequer do meu chefe Adriano 

Diogo, muito obrigado. (aplausos) 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Tenente Paz, eu queria, eu queria lhe dizer, lhe falar 

duas questões: primeiro, que nós gostaríamos muito de ter o seu texto, né? Que seu texto 

que é mais explicativo, mais amplo, mais aprofundado que fosse dado aí ao Paulo Cunha 

que é o gestor desse nosso grupo de militares. E depois, também, lhe dizer que certamente 

essas questões que estão sendo suscitadas aqui nesta audiência de hoje, elas serão 

retomadas de uma outra forma muito significativa, dentro dos nossos propósitos. Porque 

nós estamos fazendo aqui uma atividade... Essas audiências são, de um universo imenso, 

são amostras do que nós estamos colhendo. Tem que ser assim porque nós temos um 

mandato curtíssimo, né, o Adriano Diogo trabalha num estado grande, como São Paulo, e a 

Comissão Nacional trabalha num país como o Brasil, e nem está dando conta de fazer um 

trabalho nacional, né? Está fazendo um trabalho regional assim, quer dizer, então é amostra 

mesmo. É abrir caminhos para quem vem depois e vai continuar fazendo esse trabalho. 

Mas, de qualquer forma, por isso nós vamos ter que parar daqui a pouco um pouco com 

essas audiências e vamos entrar numa segunda etapa, que é muito importante, que são 

audiências outra vez para ouvir instituições, para ouvir estudiosos, personalidades, pessoas 

que tenham estudado esses temas. Nós temos que fazer uma grande rodada, buscando, 

discutindo, as recomendações, as políticas públicas que nós vamos propor. Isso não é 

menos importante do que o que nós estamos fazendo, não é uma derrota, nós não 

conseguirmos estender tanto as nossas audiências. Nós vamos fazer, do ponto de vista da 

Comissão Nacional agora, nós vamos fazer audiências, não podemos deixar de fazer 
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audiências, algumas audiências que são muito importantes como Araguaia, que é a mais 

importante talvez, do ponto de vista da extensão, porque tem sentença, tem sentença, 

Araguaia tem sentença, que define um caminho que nós temos que obedecer e que não é 

somente para as vitimas, os familiares do Araguaia, os violadores, os torturadores 

envolvidos com o Araguaia, é para o conjunto de violadores de todos os casos.  

Então essa audiência é importantíssima, a audiência da Casa da Morte é 

importantíssima, a audiência do Riocentro é importantíssima, e são importantes porque a 

população também vai se reconhecer... Vocês sabem, por exemplo, que as pessoas 

entendem muito mais o que elas já sabiam antes, né? Você consegue aprofundar um 

conhecimento quando bate em alguma coisa que elas... que tem ressonâncias. Então nós 

vamos ter que fazer isso. E depois nós vamos ter que fazer essas audiências das 

recomendações das políticas públicas. Temos que começar a pensar nisso e nos preparar. E 

essa audiência, essa discussão de segurança pública, das P2, nós vamos ter que fazer num 

nível de profundidade grande e de abrangência grande. Nós vamos retomar esta questão, de 

modo que não estamos esgotando hoje isso. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Me permita só... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Então só, não, espera um 

pouquinho deixa eu... Não posso perder o controle. Primeiro, o senhor tem esse texto 

digitalizado? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Tenho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Tem? Podia disponibilizar na 

íntegra? Então, Renan, Koba, assim que...  
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(Alguém da plateia faz fala inaudível) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, pelo amor de Deus 

companheiro, dá um tempo. Espera aí, calma aí, espera um pouquinho. Aqui é Comissão da 

Verdade. Renan, Koba, recupera esse texto digitalizado, porque é um texto teórico 

importantíssimo do Tenente Paz, o senhor pode disponibilizar para a gente, né? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Mando por e-mail para ele. Mando por e-

mail. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Isso. Na íntegra, né? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Na íntegra, mando tudo na íntegra. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – É, aí a gente disponibiliza para a 

Nacional. Está bom? Isso é a coisa mais importante do dia, porque finalmente nós 

conseguimos entrar nesse assunto, que era um assunto proibido... 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Tabu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Tabu. Então é importante, e é o 

seguinte, já estou convidando o senhor e os demais companheiros, mas eu quero que o 

senhor venha na mesa no dia 28, às 10h, porque vem Luiz Eduardo Soares falar sobre a tese 
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dele sobre a desmilitarização das polícias, e eu queria que o senhor, junto com a palestra 

dele, fosse o comentarista. Mas que o senhor mandasse esse texto para nós para que a gente 

pudesse estudar para a gente.... E o senhor autoriza a divulgar isso?  

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Não, autorizo tudo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – É público esse texto? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Público. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Então Thaís, está prestando? Então, 

esse texto hoje nós vamos pôr no site da Estadual e mandar para a Nacional, e já abrir a 

discussão como texto teórico e, no dia 28, a gente agenda direito com o senhor às 10h da 

manhã, tudo bem? Então eu vou passar... 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Só me permita um pouquinho. Pega nessa 

questão aí da Dra. Rosa. Hoje, o sistema de segurança... Não é sistema de segurança 

pública... O sistema de ordem pública, muito complicadíssimo isso aí, que é uma questão 

política e ideológica, ela tem uma questão complicada porque as polícias militares estão sob 

o comando do governo do estado, do ponto de vista operacional e do ponto de vista do 

planejamento; estão sob o comando do Exército, o controle, a coordenação, o armamento, 

instrução, efetivo; e também sob o comando do Ministério da Justiça, quando, na verdade, 

deveria estar sob o comando, a coordenação, a organização, exclusivamente do Ministério 

da Justiça, exclusivamente. Tirar na realidade, passar isso hoje, do Exército para o 

Ministério da Justiça, no caso a Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque aí já teria 

o controle do Congresso Nacional, e em nível local, o controle das Assembléias 
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Legislativas, isso é fundamental. Eu sugiro ao Adriano incluir já nessa discussão aí, da 

desmilitarização, que eu não entrei por falta de tempo, a desmilitarização é crucial, 

desmilitarizar as polícias militares, unificar as polícias Civil e Militar, criar uma carreira 

única com ciclo completo, sob controle social. Polícia sem controle social está muito mais 

para “jagunço” do que para, efetivamente, polícia. (aplausos) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Quantas páginas tem esse texto? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Acredito que umas 160. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Está bom, aí se o senhor puder pôr 

alguns “olhos”, alguns destaques, subtítulos. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Por que se não a... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – A gente pode ajudar a editar esse 

texto. 

 

 

(Alguém da plateia faz fala inaudível) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Está bom, excelente, vamos lá, sem 

mais divagações... Companheiro, coronel, PM reformado, Fábio Gonçalves... Não, espera aí 

companheiro, quando eles terminarem, você vem para a mesa, sentadinho, fala com todo o 

respeito e dignidade. Pode ficar aqui do lado, pode ficar. Vamos lá. 
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O SR. FÁBIO GONÇALVES – Muito bem companheiros, é uma honra participar 

desta mesa com companheiros ilustres da nossa Polícia Militar, que a gente sabe que está 

chegando a hora de ela ter o seu fim. Mas, então, meu nome é Fábio Gonçalves dos Anjos, 

sou coronel reformado da Polícia Militar. Hoje moro em Londrina. Hoje não, há 17 anos 

moro em Londrina e a minha atividade hoje é militante político. Sou militante do PCB de 

Londrina e vivi 30 anos na Polícia Militar. Entrei em 1968 por falta de alternativa... Sou do 

interior de São Paulo sou de Itararé...  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Da onde? 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Itararé. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Itararé, “bora”... 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Por falta de opção de trabalho, tinha concluído, na 

época, o científico e meu pai me falou: “vai fazer o que da vida, meu?” Eu falei: “Ah, São 

Paulo!”. Só que um ano antes eu tinha um irmão que tinha recebido o mesmo 

questionamento, e aqui ele estava sofrendo, né? E a gente sabia que havia Polícia... A Força 

Pública que tinha escola, que dava estudo para os seus alunos. O aluno recebia um salário. 

Então, na realidade tinha roupa, casa, comida, né? Então, eu optei para vir para cá e com o 

objetivo de, terminado o curso de oficial, prosseguir nos estudos. Terminei a escola de 

oficiais em 1971 e fui para rua, fui trabalhar em Santo Amaro. Fiquei uns três meses no 

policiamento e eu tinha um parente muito influente na Guarda Civil, que era do partido, e 

que... A Guarda Civil ainda era grande nessa época, tinha postos de comando junto aos 
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oficiais da Força Pública, e eu fui transferido para o trânsito, que era uma atividade mais 

light, não precisava ir para o enfrentamento. E fiquei no trânsito acho que sete anos. 

Promovido, fui para o quartel que ficava dentro da USP, eu imaginava que era um 

quartel também um pouco diferente. Então, entrei em 1968 na Força Pública, em 1970 

unificou, unificou não... A Força Pública integrou a Guarda Civil, não foi isso? E 

transformou-se em Polícia Militar. A gente avalia como sendo uma aberração da doutrina 

de Segurança Nacional, né? Imposta na marra porque a Guarda Civil não queria e a Força 

Pública não queria... Mas tivemos, tivemos não, eles tiveram que engolir. 

Continuei a minha atividade. Em 1982, Montoro se elege governador, o partido 

tinha apoiado né? Continuou a articulação desse parente e eu fui trabalhar com o Montoro, 

fui ser ajudante de ordens do Montoro. Eu, que era um oficial que não tinha... Um 

parêntese: eu fiz a carreira, sou coronel, todas as promoções, por antiguidade. Então isso 

me honra de não ter tido uma promoção por merecimento dentro desses 30 anos. Mas 

enfim, fui trabalhar com o Montoro, que era um posto chave, quem é “milico” sabe o que é 

ser ajudante de ordens. Terminado o governo Montoro, fui para o Quartel do Comando 

Geral, trabalhar na quarta sessão. Erundina ganha a eleição, eu vou trabalhar com a 

Erundina, assistente militar da Erundina. 

Isso deve levantado um ponto de interrogação: que raio de oficial é esse que... né? 

Eles não conseguiram, eu sei que fui rastreado, né? Mas eles não tinham o que... Também a 

Erundina um dia me questionou, ela falou: “Fábio, como é que você consegue transitar”... 

Eu falei: “Erundina, eu também”... para conseguir passar esses 15 anos, quase 20 anos, eu 

fiz uma outra vida. Eu tive uma outra vida civil, eu fui fazer, eu fiz faculdade de 

matemática, onde eu tinha colegas para conversar, no quartel eu não podia, eu não 

conseguia conversar porque minha conversa era outra. Eu tinha irmão, na época que eu 

estava na academia, que foi preso na Cidade Universitária, no CRUSP. 

Se pregava aquela história do Brasil gigante, do que vai em frente, e eu estava 

vendo o contrário. Sou filho, meu pai era uma pessoa de esquerda. Eu, moleque, de vez em 

quando, uma vez por mês, ele dava uma sacola de feira e me falava: “vai na casa de fulano 

e pega o jornal”. Eu ia lá, pegava o jornal do partido, punha na sacola, levava para casa, 

dois dias depois ele pegava a sacola: “leva para a casa do fulano”. Então o jornal, né... 

Então a gente entrou na polícia, na Força Pública, com a mentalidade um pouco de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      119
 
 
guerreiro mesmo, como é a mentalidade da gente que entra. Pois a gente tem aquela 

imagem de que é tudo bonito, é para cumprir ordem, é para... e que depois você vê que não 

é nada disso. Mas enfim, no governo da Erundina ela foi patrulhada, evidentemente, como 

foi o próprio Montoro... Aqui dentro tem P2, viu Deputado, continua... não se preocupe não 

que... Isso aqui está sendo... 

 

 

O SR... ? – Ah, aqui dentro da Comissão não tem não. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Mas a Erundina tinha um chefe de Assessoria 

Militar que não aguentou a pressão, né, porque ele vivia com comunistas, eram comunistas 

para tudo quanto é lado, em seis meses ele pediu passagem para a Reserva e não tinha quem 

fosse. Aí, ela me chamou e falou: “Fábio, vê ali com seus companheiros...” Eu tinha dois, o 

ininteligível, né... “Indique aí uma pessoa para vir fazer a chefia, para eu...” Procurar umas 

pessoas, e tal, e isso vazou. Peguei 45 dias de cadeia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – O que? Eu não entendi. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – É... A Erundina pediu que a gente indicasse para 

ela um nome de um oficial pra comandar o gabinete militar dela. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Era o Wanderley, não era? 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Era o Wanderley. A gente fez algumas sondagens 

e isso vazou para a corporação. E nós fomos... Eu fui punido, alias nós três, que éramos 

assistentes militares, fomos punidos: eu com 45 dias e os outros dois com 30. Bom, aí 
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depois de cumprida a punição, que eu tive acesso à papelada, eu fui ver estava tudo errado. 

Recorri e ganhei. Eles (batida na mesa): mais 45 dias. Que era para servir de exemplo, 

porque não pode... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Mas você teve acesso à papelada e 

vocês foram punidos por que fizeram auscultação de quem seria o comandante de lá? 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Nós fizemos uma pesquisa, né... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Estava escrito isso? 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Conversa com alguém e fala: “escuta, Fulano 

pode ser porque”... Essa coisa, só quem é milico que sabe como é que funciona essa 

engrenagem, então tinha que ser um coronel, não podia ser um subordinado. Agora, um 

coronel da Polícia Militar para chefiar o gabinete da Erundina era difícil, porque eu 

participava de algumas reuniões que a gente fazia no PT... O PT também nunca quis muito 

entrar na questão da PM, essa é a grande realidade. Então quando a Erundina foi para a 

prefeitura, o partido não sabia o que fazer com os postos militares que precisavam. 

 

 

O SR...? Ainda não sabe. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Pois é, isso é que é o pior. Mas enfim, aí me 

puniram e me mandaram embora da prefeitura, aí me jogaram para comandar a subsistência 

eu fui pilotar fogão da subsistência. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Nós estamos falando de 1988, 

1989. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – É, é... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Meus deus, já tinha acabado 

oficialmente a ditadura. 

 

 

O SR... ? – Na PM não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Na PM está até hoje. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Continua... 

 

 

O SR... ? – Continua... 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Eu fui pilotar fogão na subsistência, fazer comida, 

né? Bom, enfim, e encerrei meu tempo... Eles tentaram evitar minha promoção, mas 

quando eu fui punido, aí me puniram com um dia... Teve 45 dias de cadeia e um dia sem 

fazer serviço, que era para eu ter um dia de desconto no meu tempo de serviço e me jogava 

lá para trás na ordem da promoção, não é isso? Mas como eu já estava na relação da 

promoção eu não... Não me jogaram para trás, eu continuei e eu fiquei sendo o primeiro 
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tenente-coronel para ser promovido durante cinco promoções. Aí na última a lei obrigava a 

ser promovido, aí eu fui. Então saí coronel, né, mas enfim... 

A respeito da Polícia Militar, é isso que o Paz falou, um pouco pior, porque assim, 

en passant, a coisa chega a ser até critica, mas quem sente na pele 30 anos, transfere para 

cá, transfere para lá, sabe o que é. E às vezes nem o fato de ser transferido, de você ficar 

com aquela coisa que você pode ser transferido, de você largar a família toda é um 

negócio... Mas enfim, com a nossa gloriosa... Com a criação da Doutrina de Segurança 

Nacional, se criou a figura do inimigo interno. O Exército tem o seu inimigo externo, mas 

na Doutrina de Segurança Nacional se cria a figura do inimigo interno, que é para fazer o 

combate à luta armada. E nós fomos jogados nessa... para fazer esse enfrentamento. Eu me 

lembro que eu trabalhava no policiamento, quantas vezes a gente fez comandos, aquelas... 

Montava barricada no meio das ruas, parava todo o trânsito de São Paulo, hoje já não 

precisa mais porque o trânsito já não anda mesmo, mas naquela época ainda andava, e 

fiscaliza todo mundo. Para quê? Para que os órgãos de segurança pudessem estar e aí vendo 

se encontrava alguém. A gente era usado e continua sendo, não mudou muito. Uma das 

coisas que acirrou, assanhou a corporação foi a morte do Mendes Júnior, no Vale da 

Ribeira. Aquilo, a polícia viu, ficou em polvorosa, se soubesse que alguém era comunista, 

ou que tinha uma tendência era o suficiente para fazer o que foi feito com os companheiros, 

né? 

Mas, foi usada para fomentar esse tipo de coisa. A coisa vem evoluindo, acabou a 

ditadura, mas não mudou nada. Acabou a guerrilha, acabou a luta armada, mas a PM 

continua caçando o inimigo interno. Hoje mudou para a figura do viciado, para a figura do 

sem terra, para a figura do criminoso comum, né? Que continua sendo torturado, continua 

sendo morto, e que é uma coisa que a gente precisa levantar. Com a Constituinte, a gente 

achou que fosse ter alguma mudança. O Paz acabou de falar aí, não mudou nada. E neste 

sistema, que nós estamos vivendo ainda hoje, nós temos um complicador. Hoje a segurança 

pública parece que são oito órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Militar, Polícia Civil... Mas tem uma organização que a gente não fala muito nela, mas ela é 

imensa, a tal da guarda particular. É quase um milhão de homens armados, sem nenhum 

preparo... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Dois milhões e meio. 

 

 

O SR... ? – 750. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Eu estou meio por fora, porque quando eu 

reformei, eu fui para Londrina e queria meio fugir dessas coisas, fui plantar café e fiquei 17 

anos com sítio, né, mas no meio do caminho aí me descobriram e eu acabei, voltei para o 

partido, e estou lá até hoje, mas enfim, a gente está... E o que é pior, na Constituinte 

manteve-se o Tribunal de Justiça Militar, que é uma excrescência, e que está aí e que 

mantém essa condição nossa de militar, julgado por nossos pares. O Centro Santo Dias, 

num levantamento que fez, nos primeiros 10 anos do Tribunal de Justiça Militar, 95% dos 

casos saíram isentos. 

E a gente sabe que o tribunal julga, condena o soldado, o cabo... oficial, “ixi”, 

quanto caso de oficial que tem lá de peculato e que sai ileso. E a tropa nem fica sabendo, 

porque o tribunal... Hoje eu não sei, mas na minha época a gente tinha medo, aquela coisa... 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Hoje mudou 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Mudou? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – No seu tempo tinha medo e hoje tem 

pavor... 
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O SR. FÁBIO GONÇALVES –Como era do P2. Falava em P2 era uma coisa... P2 

era um órgão que era... É, continua sendo um órgão que existe dentro de todo o quartel. 

Todo o quartel tem o seu P2. Só que o P2 não se reporta ao comandante, ele se reporta 

direto ao chefe dele da organização vertical. O comandante fica sabendo, assim, quando o 

chefe de cima fala: "Avisa seu comandante que...". Mas é uma organização paralela dentro 

do quartel. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Usando a estrutura. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Usando a estrutura. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – E sem controle. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – É. A PM é a responsável pelo policiamento 

ostensivo e preservação da ordem pública. Eu quero discordar aqui da maioria dos 

companheiros aqui. A PM executa um serviço extraordinário... Deixa eu molhar o bico... 

Para a classe dominante. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Opa, salvou a pátria. 

 

 

(aplausos) 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Não é? Ela está aí para isso. Aliás, não é só ela. 

Ela é aparelho ideológico do Estado, como é o Ministério Público, como é o Judiciário, 
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como são todas essas organizações que sustentam o Estado burguês. A gente fala muito de 

democracia, Estado democrático de... Mas que democracia é essa? É a democracia que 

serve a classe dominante, a burguesia. O pobre não tem direito nenhum, e é o Estado que 

sustenta esse tipo de coisa. 

 

 

O SR... ? – E nós bancamos o Estado. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – É, e o povo banca o Estado para ficar contra ele. 

Mas na PM, particularmente, o corporativismo também é outro componente que segura esse 

estado de coisa, é muito importante... O corporativismo dos oficias, diga-se de passagem, 

pois as praças, o direito, como se fala, o direito da praça é não ter direito, não é isso? Então, 

esse corporativismo é muito grande. Hoje, os oficiais são todos... Hoje não, já de muito 

tempo. Fala-se em unificação na polícia de São Paulo desde 1956. Quando era governador, 

o Jânio Quadros mandou uma equipe de oficiais estagiar na Scotland Yard para estudar e 

propor... a proposta foi uma única, que não tinha que ser diferente: unificar. Não tem 

justificativa ter duas polícias. Mas veio a ditadura e foi por água abaixo e piorou. 

O policial militar, infelizmente, a escola ensina ele que o valor mais alto é a 

hierarquia e a disciplina, a qualquer custo. Ele perde a sua individualidade... Ele não, nós 

perdemos a nossa individualidade quando a gente entra na escola, escola de formação de 

soldado, depois em todas elas, inclusive a dos oficiais. Muitas vezes, por meio de 

humilhação: quanto mais baixa é a classe, mais humilhada ela é. E existe uma coisa nas 

Forças Armadas que chama-se Ordem Unida. A Ordem Unida é um negócio que acaba com 

a individualidade da pessoa. Nós viramos um autômato: sentido, ordinário, marche, frente, 

direita, esquerda... E ninguém pensa no que... Isso é de manhã, de tarde e de noite, entra em 

forma tem Ordem Unida... Para quebrar o nosso questionamento. 

 

 

O SR... ? – A resistência... 
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O SR. FÁBIO GONÇALVES – A resistência. E você fica... E isso é a vida toda. 

Quem passa 30 anos, é 30 anos marchando. E eu digo mais o seguinte: nós usamos um tal 

de um quepe, que é para não olhar para cima, é só para olhar para baixo, para não abrir a 

visão. O assédio moral que existe é muito grande por parte das minorias, por parte dos 

oficiais. O oficial assedia. Se falar isso lá dentro eles vão... porque eles acham que assédio é 

só cantar e... Mas enfim, esse assédio é: “soldado, vai no boteco e me compra um maço de 

cigarro”. O professor fala isso para um servente de escola? O delegado fala isso para o 

escrivão? Na polícia fala e ai do soldado se ele não for comprar, fica preso. Isso fomenta, 

entre as praças e os oficiais, uma luta de classes surda. As praças veem os oficiais como o 

burguês e as praças como proletários, sendo nós estamos na mesma classe. 

Mas as mordomias, as benesses que os oficiais têm: direito à viatura, direito... né? 

Isso deságua em quê? Aquilo que foi comentado aqui: desvio de toda a ordem. Problemas 

psiquiátricos, doença mental, alcoolismo, divórcio, separação, drogas. E a consequência 

disso na população civil é a truculência. Aí, talvez seu amigo que é psiquiatra possa 

explicar melhor essa coisas, mas... Então isso, essa é a polícia. Essa é a polícia que está aí 

na rua fazendo o que está fazendo, mas ela cumpre o seu papel. A polícia tem o bombeiro... 

bombeiro não é polícia minha gente. Bombeiro aqui de São Paulo, alguns estados já 

desvincularam. São Paulo... 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – 17 estados. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – 17, né? São Paulo, há alguns anos atrás houve um 

movimento dentro dos bombeiros, transferiram todos os oficias que eram a favor da 

separação para o policiamento, de castigo eles foram fazer policiamento. Quer dizer, a 

organização serve a isso. E hoje, como que está a coisa? A falta de credibilidade da polícia 

é imensa. Pesquisa feita recentemente... 70% dos entrevistados não confiam na polícia. É 

uma alta de 14% em relação ao ano passado, e não pode ser diferente. 
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Em média, cinco pessoas morrem por dia no Brasil, vítima de confronto. No ano 

passado, 1.890 mortos. E aí? Enquanto não acontecer um controle externo não tem como 

mudar esse estado. O Ministério Público tem esse papel do controle externo, mas ainda é... 

Pode ser maior, deve ser maior. E eu vou depois sugerir aqui uma outra... A 

desmilitarização é um passo fundamental nessa reforma que precisa ser feito. Eu esqueci de 

falar aqui uma coisa na questão da... existe umas aberrações, e a última aberração que eu vi 

na Polícia Militar de São Paulo é a “Função Delegado”, é isso? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – “Função Delegado”. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – A “Função Delegado” é um bico. O Estado em 

vez de pagar... Hein?... Ah, “Operação Delegado”... O Estado, em vez de pagar um salário 

digno para o policial, ele gasta 80% do orçamento do Ministério da Justiça em armamento, 

viatura... E o salário, está aí... A Polícia Militar numa luta tremenda na tal da PEC 300, para 

melhorar o piso salarial, porque também tem uma história de o piso é um e tem gente que  

estourou lá em cima.  

Então é preciso definir o papel da polícia, porque hoje a polícia faz o que quer. A 

polícia é treinada para abordar as pessoas. Só que a instrução não diz que para ela abordar 

ela precisar ter suspeita da pessoa que ela... Não pode chegar e abordar qualquer um, que é 

o que se faz. Blitz de trânsito (bate duas vezes na mesa): “documento!”. Mas para que que 

você tem que... 

A tecnologia que existe hoje, que deve ser usada na segurança pública está a desejar. 

Você pode ter postos de fiscalização por radar de placa de carro, o carro passou... Hoje 

estão fazendo isso pra ver se o carro está com o licenciamento atrasado, mas pode ver se o 

carro é roubado, para não ter que ficar feito barata tonta, a polícia correndo atrás de ladrão 

de carro por aí, né? Ainda sobre a quantidade de mortos da polícia, o Human Rights 

detectou, fez um levantamento no DHPP, em 2012... A polícia levou para o hospital 379 

pessoas, 360 morreram. Ou chegaram mortas ou não tinham condição de... O governador 
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parece que baixou um decreto aí de que a policia não pode conduzir mais, tem quem... Mas 

é... 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Me permita um pouquinho. O governador 

Geraldo Alckmin determinou ao secretário de Segurança Pública colocar focinheira nos 

policiais militares. Mandou colocar focinheira nos policiais militares, ou seja, o governador 

Geraldo Alckmin declarou, admitiu que os policiais militares são os cães do regime. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – É. Só a ROTA matou 247 pessoas em resistência, 

em ocorrência de resistência. Feriu 12, o pessoal é bom de tiro, hein? Quem é “milico” sabe 

como é difícil acertar num móvel em movimento, mas o pessoal... Só em filme que a gente 

vê os “bang bang”, o cara em cima do cavalo acerta o... Mas a polícia aqui ela é eficiente. A 

polícia não pode ser concebida para aniquilar o cidadão. A polícia tem que ser para 

defender o cidadão. A população não pode ser tratada como o inimigo de guerra. Agora vou 

por um parêntese aqui no que eu falei: é a população pobre, preta e da periferia. O 

tratamento que se dá na periferia não é o tratamento que se dá no Morumbi. No Morumbi 

naquelas favelas eles... mas no Morumbi das mansões é diferente, por que ela está a serviço 

da mansão.  

Bom, então eu queria fazer uma sugestão. A duras penas, por causa das 

manifestações de junho o GAECO foi aprovado. O GAECO pode ser um grande, de grande 

valia na questão da desmilitarização. O GAECO pode assumir toda a investigação. Hoje o 

GAECO já assumi algumas investigações, mas ele pode assumir toda a investigação. 

Acaba... 

 

 

O SR. – GAECO do Ministério Público? 
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O SR. FÁBIO GONÇALVES – GAECO do Ministério Público. Acaba com a 

estrutura, com a estrutura não, acaba com as delegacias, a figura do delegado de polícia, do 

escrivão de polícia... Infelizmente companheiro, cadê? 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Aqui, dormindo. 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Aqui. E acaba também conosco, e cria uma coisa 

nova, juntando o que tem nas duas, mas com instrução, completamente diferente. O que eu 

acho que vai ser difícil porque nós estamos, nós da Polícia Militar, nós estamos tão 

impregnados dessa coisa... Anos e anos... Eu imaginava que passaria uma geração para 

começar a mudar, mas a geração que veio depois da ditadura já está passando e não mudou 

nada. Então, a carga foi muito grande que enfiaram na nossa cabeça que nós assimilamos 

de uma tal maneira que está aí... Então, eu acho que o GAECO é uma coisa que precisa ser 

estudada.  

Vários países do mundo é o Ministério Público que assume o patrocínio da ação, 

mas usa todos os instrumentos que a Polícia Civil tem hoje, usa instituto de criminalística, 

usa... Para ajudar na investigação e oferece a denúncia. E a Polícia Militar, ou a polícia que 

for ser criada, né, é a polícia responsável pelo policiamento ostensivo, por que policiamento 

ostensivo hoje não existe, policiamento ostensivo é consequência de uma corrida que a 

polícia estava indo para prender alguém, e aí o povo vê a viatura passar, mas aquele 

policiamento não é feito com o objetivo de fazer... Como a Guarda Civil fazia lá o Cosme e 

Damião. Ficava... A polícia comunitária acabou, né. Enfim. A policia militarizada... Eu, 

quando estava na ativa andei participando aí de alguns, tanto na época do MDB, depois 

com o PT. No MDB, velho de guerra, acharam que era melhor deixar a polícia militarizada 

porque era uma fase de comandar. E era, mas ledo engano. E fácil porque a estrutura 

permite. Você dá ordem para um coronel, comandante geral e 100 mil homens têm que 

cumprir aquela ordem. Então, a policia militarizada é de fácil manobra, pela classe 

dominante, é evidente. E a desmilitarização pode ser vista como uma forma de 

aproximação da polícia com a sociedade civil num Estado de direito, mesmo o Estado de 
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direito burguês. Mas ela sempre estará a serviço da classe dominante. Nós, que somos 

comunistas achamos que somente quando a classe trabalhadora tomar o Estado... A gente 

quer é acabar com o Estado, fazer uma outra coisa. A gente às vezes até fica, né, mas na 

teoria isso é possível... É difícil pôr isso em prática, talvez tenha que se por tudo junto. Mas 

enfim, quando a classe trabalhadora for a classe dominante a gente já resolve todos esses 

problemas. Obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Coronel, o senhor tem mandado 

parlamentar? 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não? 

 

 

O SR. FÁBIO GONÇALVES – Não. 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Então, sai do Brasil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, eu só pensei que tivesse com 

alguma função parlamentar. Bom, vamos indo para os finalmente com o nosso querido 

Pedro Lobo. O senhor sabe quando saiu o livro? 

 

 

O SR. PEDRO LOBO DE OLIVEIRA – Como? 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Quando saiu o seu livro? 

 

 

O SR. PEDRO LOBO DE OLIVEIRA – Parece que é 50 reais pela internet. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Não, não, quando saiu o seu livro, 

eu li, era o fim do ano quando eu ganhei o exemplar ou comprei não me lembro, faz tempo, 

eu comecei a ler uns dias antes do Natal. O senhor acredita que eu vazei o Natal e o Ano 

Novo? Não consegui parar de ler o seu livro do menino... 

 

 

O SR. PEDRO LOBO DE OLIVEIRA – Obrigado, viu? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – O senhor é um exemplo, viu? O 

senhor é uma pessoa que é um exemplo de dignidade, de conduta, de tudo, de simplicidade. 

Faz uma fala, pelo menos... 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Ele queria fazer uma pergunta. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Ah, então fica. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Aí ele termina, e finaliza. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Companheiro das, dos... 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      132
 
 

 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Sindicato dos Escrivães... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Sindicato... Filho adotivo do Paz, o 

Paz está cheio de filho pelo... Faz a sua consideração paro o Pedro Lobo fazer a fala final, 

por favor. 

 

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES – Bom, pessoal, eu não me contive quando 

meu guru Paz por duas vezes falou em Constituição Cidadã. Eu tenho certeza que ele deve 

ter falado ironicamente, porque ele próprio fundamentou a minha pergunta, quando ele 

disse os parágrafos do artigo 144 da Constituição, o 5º e 6º, né? Da institucionalização do 

P2, dos privilégios das elites. Portanto, fiquem tranquilos porque eu vou economizar tempo 

porque ele já fundamentou minha pergunta. Mas eu quero dizer que eu sou uma daquelas 

pessoas indignadas com essa atual Constituição Federal, que para mim é arcaica, 

ultrapassada e que só garante os privilégios das elites, como foi dito.  

Eu queria, com todo o respeito ao companheiro Adriano Diogo, dizer que eu estou 

preocupado com o compromisso da Comissão da Verdade, né? Eu acompanhei muito o 

companheiro quando da aprovação. A dificuldade que o Congresso teve para aprovar essa 

constituição da verdade, fazendo “n” seções, inclusive não punição aos criminosos, de 1946 

até 1985. Então, companheiro, por favor, a minha colocação é preocupado com essa 

questão, com as atribuições da Comissão da Verdade, com o direito de cidadania das 

pessoas. E só para dar mais munição ao meu professor Paz, esta Constituição é tão 

hipócrita, que ela boicotou o direito de um cidadão para tirar uma xerox de um processo 

num cartório, num fórum. Quando você vai lá, se você não tem OAB você não pode, você é 

compelido a contratar um advogado porque lá está escrito, na Constituição, que o advogado 

é indispensável na administração da Justiça. 

Então, não vou estender que vocês já entenderam o recado, né? Proteção de 

mercado e etc... E proteção de todos os “n” direitos das elites, direito... de poder absoluto 
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sobre a propriedade, de destruir nossa fauna e nossa flora, e de legalizar terras com aquela 

famigerada ação do usucapião, com documentos falsos. 

Esse que vos fala tem muita experiência porque fez muito inquérito de estelionato 

sobre terra lá no 25º DP em Parelheiros, mas como aqui não é um seminário sobre 

segurança pública, e eu queria pedir e dizer que o Sindicato dos Escrivães de Polícia, que 

eu presido, está de portas abertas para a gente organizar também uma audiência pública 

sobre os policias civis envolvidos, vítimas do Golpe de 64, da ditadura, da resistência, e eu 

queria pedir ajuda ao professor Paz para nos ajudar e o sindicato está de portas abertas. 

Então, eu só queria dizer que eu fiquei indignado quando ele se referiu à 

Constituição Cidadã. E eu queria fazer uma observação para o coronel também quando ele 

diz que mata cinco por dia - como é que é? - vítima de confronto. Que confronto coisa 

nenhuma. Eu trabalhei 30 anos na polícia, coronel, por favor, tá. E eu não vou me estender, 

eu não vou dar depoimento porque eu aqui não sou palestrante, eu vou me colocar na 

posição de um aluno, de um acadêmico fazendo uma pergunta. 

E quando você também, coronel, cometeu um outro equívoco falando de resistência. 

Tudo bem, o senhor justificou, falou que é difícil, acertar um tiro, eu também fiz curso de 

tiro na academia de polícia, sei que é difícil, quer dizer, é uma farsa, que não há resistência 

coisa nenhuma, é uma ocorrência simulada. 

Mas essa ocorrência, companheiro Adriano, ela vem acontecendo desde a época que 

existe Brasil colônia, Brasil coronel, Brasil ditadura militar. Companheiro Paz e o coronel, 

se quiser, então, essas observações que eu queria fazer. E eu queria dizer o seguinte: que 

acompanhei, quando a presidenta Dilma falou da sugestão de aprovar uma reforma política,  

vê quanto ela foi batida, né, pela direita conservadora. Ou seja, “ah, ela teve que 

humildemente”... “Não, foi apenas uma sugestão que eu fiz, a competência é do 

Congresso”. E depois teve que pra não criar problema governamental, ela teve que deixar 

esfriar... mas essa luta é nossa, viu, nos temos que insistentemente pedir reforma política já, 

vamos partir para a luta e ocupar as praças para isso. Se não, companheiro Adriano, as 

vidas continuarão impunes eternamente, viu companheiro, é isso aí. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Bom, então vamos passar 

imediatamente a palavra ao Pedro Lobo. A Dra. tem voo marcado, o Pitoli... então Pedro 

Lobo, a nossa singela homenagem, gostaríamos de te ouvir um pouquinho, por favor. 

 

 

O SR. PEDRO LOBO DE OLIVEIRA – Queria agradecer, em primeiro, à Dra. 

Rosa, ao Deputado Adriano, aqui aos companheiros que fizeram seus depoimentos. Ao 

companheiro Pitoli, que foi brilhante em sua exposição, ao companheiro Cabral, que 

também foi brilhantíssimo em sua exposição. 

Então o que eu deveria dizer eu vou ser bem breve porque tudo já foi dito pelos 

outros companheiros. Eu quero apenas, meu nome é Pedro Lobo de Oliveira, eu sou de 

Natividade da Serra e do Vale do Paraíba. Ingressei na PM em 1955, e 1957 na Escola de 

Cabo, em 1960 na Escola de Sargento. Foi quando começou minha vida política ativa. Foi 

quando o Jânio, o governo do Jânio Quadros... Eu sou um dos cidadãos que já sou a 

segunda vez anistiado. Com a greve, eu na PM, depois de sargento, fui para a rádio 

patrulha. Na rádio patrulha foi a época, em 1961 e 1962, que os bombeiros fizeram a 

famosa greve dos bombeiros, e nós da rádio patrulha entramos em greve, solidários aos 

bombeiros e reivindicando ao mesmo tempo salários, pois a PM nunca teve bons salários. 

A PM de forma geral, a polícia nunca ganhou bem. E os bombeiros fizeram a greve para a 

reivindicação salarial. O mesmo que nós da rádio patrulha, vendo os bombeiros cercados 

pelo exército... Houve bombeiro que tirou a camisa e deitou na frente dos tanques ali na 

Praça Clóvis Beviláqua. Nós, por bem, achamos que, além da reivindicação salarial, tinha a 

solidariedade com os bombeiros que se achavam cercados pelo Exército brasileiro. Bom, 

entramos em greve, a rádio patrulha, fomos, o nosso quartel também foi cercado. Ficamos 

alguns dias em greve, foi quando em uma noite, uma coluna de tanque e ônibus encostou no 

quartel, os oficiais foram transferidos, presos, para o Forte Itaipu, e sargentos e as praças 

chamadas praças de pré: sargentos, cabos, soldados, fomos presos para o Barro Branco. 

No Barro Branco ficamos cerca de mais de 800 sargentos, cabos e soldados presos e 

foi quando o Sargento Batista, quero citar, porque foi citado aqui o Sargento Batista, e eu 

quero fazer um esclarecimento sobre aquele triste episódio. Sargento Batista tinha vários 

filhos, morava em Guarulhos, e sua esposa estava grávida nos dias de dar à luz. Ele pediu 
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ao comandante que ia visitar a esposa, a fim de prestar alguma assistência a ela. O 

comandante designou dois sargentos para escoltá-lo, porque ele também era sargento, tinha 

que ter uma escolta por um graduado. Foi permitido que ele fosse até sua casa em 

Guarulhos, lá chegando... Ele acreditava que iria ser expulso da PM, devido à greve. E, 

naturalmente, preocupado com a sua situação econômica, social, achou que sua vida ia 

sofrer um revés muito grande. Preparou formicida com guaraná, primeiro ele deu formicida 

para dois filhos, parece que um de 11 e outro de 12 anos, e deu para a esposa, quando ela 

pegou o copo de formicida ela notou o cheiro forte, ela jogou fora, deu um tapa no menino 

que ia tomar a formicida, mas ele já tinha tomado. Os dois meninos já caíram mortos, 

porque o formicida é um veneno violentíssimo. Os dois meninos já estavam morrendo e ele 

tomou também e morreu na mesma hora. Foi um episódio muito triste, o enterro se deu no 

cemitério do Araçá e nós fomos dispensados para acompanhar o sepultamento do nosso 

companheiro, Sargento Batista. E foi sepultado, no dia seguinte fomos permitidos a voltar 

para o quartel. Voltamos para o quartel, houve o inquérito dirigido pelo DOPS em São 

Paulo, que ia no quartel nos ouvir sobre o episódio da greve, foi quando o Jânio declarou 

anistia para todos nós, e o processo morreu ali. 

Consta, em meus assentamentos, essa greve, a participação nessa greve, eu teria tido 

participação ativa na greve, e tive mesmo. Depois veio o Jango, o Jango queria fazer a 

reforma de base, que eram reformas justas. As principais delas eram a Reforma Agrária e a 

reforma do ensino. Nós demos apoio... A sargentada de São Paulo, e de todo Brasil, dava 

apoio ao Jango... Não é ao Jango, às medidas que ele queria tomar em relação à reformas. 

E, foi a época que dois sargentos do Exército, um do Exército e outro acho que da Brigada, 

Sargento Aimoré Zoch Cavalheiro, que era do Rio Grande do Sul, foi eleito deputado 

estadual, e o Sargento Aimoré... E o Sargento Garcia Filho foi eleito deputado federal, pelo 

Rio de Janeiro. Ambos não tomaram posse. Isso causou nos sargentos das Forças Armadas 

e das polícias militares um descontentamento muito grande. Foi como colocar fogo num 

palheiro, toda a sargentada do Brasil entrou em luta pela posse dos seus companheiros 

sargentos, e nós da Força Pública também. O Centro Social dos Sargentos e o dos Cabos e 

Soldados era composto de companheiros ativos, de esquerda, ativos e que estavam 

trabalhando em defesa das reformas de base do presidente João Goulart. 
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Eu quero dizer o seguinte, a nossa reivindicação, ela era inteiramente democrática. 

Certa vez eu fui questionado no quartel a respeito da minha participação. O Capitão Cid 

Palácio, que todos conhecem, era, e é, não sei se já faleceu, um tremendo torturador e um 

tremendo criminoso também... Ele me questionou a respeito do apoio que nós dávamos ao 

deputado e ao ministro da educação, Paulo de Tarso, e ao Almino Afonso, que era ministro 

do Trabalho. E eu disse a ele, “capitão, ministro é a autoridade de um governo eleito pelo 

povo. Se o ministro chegar aqui, o senhor tem obrigação de prestar continência ao ministro, 

então, eu não estou fazendo nada de errado”. A ameaça que ele fez é que eu estava... podia 

ser punido, etc, etc. “Eu não temo essa ameaça do senhor, porque eu tenho certeza que eu 

estou fazendo algo dentro da democracia, obedecendo à Constituição Federal, então, eu não 

temo as suas ameaças”.  

Aí, ficou a conversa nisso até que, com o Golpe Militar, um mês e seis dias depois, 

precisamente no dia 6 de maio de 1964, fui atingido pelo Ato Institucional nº 1: excluído, 

sem direito à defesa, sem sindicância, e sem nada. Porque a ditadura tinha esses poderes, 

né? Ela fazia o que ela bem entendesse, sem que fosse necessário obedecer à Constituição. 

A Constituição tinha sido rasgada. 

A nossa luta, após o Golpe Militar, ela foi justa e era o único caminho que tínhamos 

a seguir, não havia outra forma de luta. A luta pacífica... sindicatos estavam sido fechados, 

deputados tinham sido cassados, vereadores, prefeitos. Nas prefeituras tinham sido 

nomeados interventores, ditadura nomeou interventores em algumas prefeituras, etc, etc. 

Aí, optamos, nós sargentos da PM e parte dos trabalhadores... Acho que eu tenho que 

encerrar, né? A senhora tem que pegar o avião, né? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Tudo bem, tudo bem. 

 

 

O SR. PEDRO LOBO DE OLIVEIRA – Eu vou encerrar, rapidinho então. E 

fomos à luta armada, fizemos ações... Eu fui da organização VPR e tinha a ALN e outras 

organizações e todas trabalhavam em conjunto, principalmente com a ALN. Fizemos ações 

em conjunto, até que eu fui preso no dia 23 de janeiro de 1969, preso na PE, onde fui 
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torturado na PE, onde o Sargento Pitoli era sargento dentro da PE também, eu não sabia que 

ele era companheiro, estava lá, mas ele deve ter assistido tudo o que aconteceu comigo. 

Dali, fomos conduzidos para o DOPS, o DOPS seguiu a tortura, fui interrogado por um 

general chamado Luis Felipe Carneiro Leão, que me ameaçava constantemente de morte. E 

eu um dia desafiei o general para que me desse o poder de eu comandar o meu fuzilamento, 

e dias depois o general colocou um revólver em cima da mesa e mandou para eu fazer uma 

carta para a minha esposa me despedindo, que tinha chegado o dia e a hora. Fiz a carta e 

desafiei o general, tentei pegar o revólver... Não ia matá-lo, ia dar um tiro no vidro porque 

eu tinha que provar para ele que ele estava diante de um homem, de um revolucionário, e 

não de um qualquer. Ele disse que ia queimar aquela folha de papel, queimou, pôs na mão, 

jogou fora... Estou sendo bem rápido para ganhar tempo. 

Conclusão, não houve interrogatório naquele dia e nem mais ameaças, acho que ele 

entendeu o recado, ele quis me desmoralizar, me causar danos psicológicos, e quem sofreu 

os danos, acredito que tenha sido ele. E não poderia ter sido de outra forma. Pois bem, 

fiquei preso um ano e meio, depois o Lamarca, a ALN e outras organizações fizeram o 

rapto do embaixador alemão e eu fui banido do país recebendo asilo na Argélia. Da Argélia 

fui para Cuba, fiquei dois anos e meio em Cuba, fizemos novos treinamentos de guerrilha 

para voltar para o Brasil. As condições aqui, todo mundo sabe como foi acontecendo, quem 

voltava aqui morria no dia seguinte... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Fala, Pitoli, não entendi. 

 

 

O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Não, eu estou pedindo licença para ir... 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Vai lá, vai lá, vai sossegado, sem 

avião.  Não, fica sossegado. 
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O SR. CARLOS ROBERTO PITOLI – Boa noite a todos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – Vai lá, obrigada pela sua 

contribuição, grande Pitoli. Acompanha ele... 

 

 

O SR. PEDRO LOBO DE OLIVEIRA – Quanto minutos eu poderia falar sem 

prejudicá-la? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Cinco minutos. 

 

 

O SR. PEDRO LOBO DE OLIVEIRA – Cinco. Ah, está bom. Pois bem, fui 

banido, estive exilado no Chile um ano, sem documento, sem nada, com o Golpe Militar no 

Chile eu fugi para a Argentina... Fugi não, eu saí um dia antes do novo Golpe e eu não tinha 

condições de voltar. Fico na Argentina em busca de uma embaixada, porque voltar para o 

Brasil seria suicídio, como foi... Ainda no Chile, duas pessoas, um casal foi me recrutar 

para voltar para o Brasil, era o pessoal da Operação Condor. Foi precisamente, um ex-

sargento do Exército, na época era o Alberi, Alberi e mais uma moça que disseram que era 

irmã do Tião, da ALN. E depois da explanação dos dois eu vi que era uma arapuca, me 

recusei a voltar com eles e decidi me exilar na Alemanha Oriental. Fui exilado na 

Alemanha Oriental, onde trabalhei sete anos numa cooperativa agrícola, a meu pedido. Vi 

que o socialismo não era nefasto ao povo, era ótimo para o povo, muita coisa que se dizia 

que quanto ao socialismo era mentira... Inclusive problemas de família, não existia divisão 

de família... 

Voltei à raiz da Anistia e cheguei no Brasil em 15 de novembro de 1980, fez 33 

anos agora dia 15 passado. A polícia... Eu pensava que a ditadura tinha acabado, ditadura 

ainda estava comandando em 1980. Fui para o Vale do Ribeira cuidar de umas 

propriedades do Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh e mensalmente ou de dias em dias aparecia 
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grupos da polícia na minha casa, mas, quando chegava no portão, a minha mulher e eu já 

sabíamos que era polícia, eles estavam me vigiando. Até que um dia, eu fui no Quartel de 

Registro, Quartel da PM, pedi para falar com o oficial da P2, que todo quartel tem o oficial 

da P2, onde eu fiz um relato completo da minha vida política, da luta armada, e tudo, para 

esse oficial. Ele, depois de me ouvir, me disse: “olha, Pedro, você fez muito bem em ter 

vindo aqui e, se esse pessoal voltar, você peça para a sua esposa ou você chamar o sargento 

da delegacia de Pariquera-Açu, onde eu morava, e que eu vou lá e resolvo o problema". 

O fato é que eles não voltaram, pelo menos eu não notei... Porque eles trabalhavam 

muito mal, a polícia não estava preparada tecnicamente para fazer um trabalho eficiente, 

dentro do ponto de vista de interrogatório, de observação e tudo. Eu quero encerrar, porque 

a companheira Rosa está com hora marcada. Eu faria um relato, falava duas horas, três 

horas, para citar muitos problemas que houve durante o meu exílio, durante a minha luta 

aqui no Brasil, mas o tempo é curto, eu peço desculpas para vocês e, na próxima vez, numa 

outra oportunidade, se der, eu faço um relato mais completo. Muito obrigado e tudo de bom 

para vocês. Obrigado à mesa, principalmente a esses dois aí. (aplausos) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – O senhor... Esse é fantástico, esse é 

fantástico, "Pedro e os Lobos". Primeiro, eu queria agradecer e nós vamos pedir, se o 

senhor puder voltar um dia, nós vamos marcar direitinho para tomar o seu depoimento pelo 

tempo que for necessário. Vamos reservar. Eu só queria pedir para o professor Cunha, viu 

professor, que o senhor... A gente vai chamar o Pedro Lobo de novo para fazer um 

depoimento, o dia todo, vamos guardar o dia para poder e vamos chamar toda a velha 

guarda da VPR e tal, e eu queria falar o seguinte. Eu queria... Como a gente tem uma 

deficiência muito grande de história militar do Brasil, eu queria depois conversar para a 

gente fazer alguns seminários desses marcos determinantes da história militar do Brasil até 

chegar no Araguaia. Falar do Contestado, o problema da degola... Porque no Araguaia, 

como as pessoas foram degoladas... Então, eu queria dizer o seguinte. Pessoal, estamos 

terminando esse 22 de novembro, eu estava lendo esse texto do Rodrigo Vianna, que a 

gente fez algumas... E quis o destino, o Rodrigo Vianna fala muito bonito isso, que no dia 

da exumação, da chegada dos restos mortais do João Goulart em Brasília, o ministro do 
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Supremo Tribunal Federal decretasse a prisão no mesmo 15 de novembro, que o Brasil 

começava a se redimir dos seus crimes e a reconhecer... Quis o ministro do Supremo 

Tribunal Federal prender o José Dirceu, o Genoíno e outras pessoas, colocando, no meu 

entender, a questão da ditadura em tempo real, talvez inconformado pelo fato de o corpo de 

João Goulart estar sendo exumado naquele dia, e o povo brasileiro, e, finalmente, envolver 

todo o governo brasileiro, o Estado brasileiro de uma forma, na agenda política... E com a 

exumação, que foi um simbolismo muito grande, naquele mesmo dia nós tivemos um ato, 

no meu entender, de absoluto autoritarismo e exacerbação da história em tempo real. E hoje 

nós fizemos essa importante inserção da recuperação da memória. 

Tenente Paz, só lhe faço uma reivindicação: o Ivan, para aprovar a Comissão da 

Verdade aqui da Assembleia teve uma cláusula, uma cláusula de barreira, que nós 

poderíamos só fazer a Comissão da Verdade da Assembleia, se ela não entrasse no período 

do DCS. Nós não podíamos abrir de 1983 a 1999, não podíamos abrir o DCS, tínhamos que 

parar no antigo DOPS e não avançar no DCS. Aí, assim que nós recuperamos o arquivo do 

DCS, o Ivan me levou no Arquivo do Estado e eu fui ver a minha própria ficha. E na minha 

ficha, no DCS, que eu fui mapeado até 1999, no fim da ditadura e no começo da 

redemocratização, pelo meu envolvimento na questão da moradia... A pessoa que mais foi 

perseguida e fotografada foi o Dom Luciano Mendes de Almeida, que era secretário da 

CNBB, que era quase um santo e ele foi mapeado quase dia por dia, dia por dia, quando eu 

estava junto com ele.  

Bom, isso é uma história que nós vamos abrir, que nós vamos ter que conversar, e 

estou pedindo para o senhor, solicitando para o senhor, que a gente, a pedido do 

companheiro lá da... veja essa questão da Polícia Civil. Quer dizer, eu acho que nós temos 

que abrir essa caixa preta do DCS... O DOPS e o DCS, eu acho que a gente tem... Pedro 

Lobo, meu irmão... A história do Eremias Delizoicov, que nós... Porque o Eremias ficou 

muitos anos enterrado, como se fosse o Nóbrega. Embora o Nóbrega tenha vindo outro dia 

aqui, ele não depôs aquele dia. Esse depoimento para nós é fundamental. Então, nem que a 

gente tenha que ir na sua casa, lá em São José, combinar algumas histórias que ainda não 

foram contadas, dos PMs e dos militares. Por exemplo, nós nunca fizemos uma sessão de 

Carlos Lamarca aqui, não fizemos, nem de Marighella, temos que fazer uma, mas não na 

linha da provocação, porque uma vez nós passamos o filme do Lamarca aqui e convidamos 
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o Ariston, ainda o Ariston estava vivo, e os caras vieram, o pessoal do Erasmo Dias, veio 

ameaçar o Ariston aqui dentro armado, falando do pai dele e dele, ameaçando o Ariston 

aqui dentro, o Lucena, foi uma coisa grotesca. 

Então, eu queria agradecer esse enorme empenho da Nacional em nos ajudar, 

potencializar todo esse apoio que a gente tem recebido e dizer que não adianta a gente ficar 

um desqualificando o trabalho do outro, como aquelas duas páginas do "Estadão" 

desqualificando a Comissão Nacional. As comissões... o Brasil é um país realmente 

problemático. E vocês que estavam ligados à PM, ao Exército, às Forças Armadas, nós 

sabemos como a coisa foi difícil, difícil, difícil. O rastro de destruição e toda essa coisa que, 

na medida que um militar começa a ser reconhecido e tal, as forças internas, dentro do 

próprio governo e de um sistema prejudicam. E hoje, essa enorme despolitização, essa coisa 

difícil, e aí gente já do tipo Bolsonaro... essa escola do Bolsonaro não havia aqui em São 

Paulo, não havia, e já começou a ter gente reivindicando essa herança da ditadura e a 

coisa... Outro dia invadiram o ossário do cemitério lá onde estão as ossadas, de Perus, aí os 

caras não se conformaram, picharam todas as paredes do cemitério e assinaram “white 

blocs”, e puseram “morte aos comunistas” e tal, os caras estão se organizando. 

Bom, então, eu quero agradecer. Precisamos... Dia 28 nós vamos fazer um bom 

seminário de segurança pública. Precisamos da ajuda de vocês. É uma reivindicação da 

juventude que a gente discuta o passado, mas que a gente não tire os olhos do presente. Nós 

vamos começar a discutir com todo o cuidado. 

Queria agradecer o Ivan, preciso agradecer, você é um irmão, um companheiro, 

mais o esforço do professor Cunha, a Nacional, a todos que permaneceram conosco o dia 

todo. Muito obrigado, a sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

23/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva 89ª Audiência Pública, 23 de outubro de 2013, Plenário 

Dom Pedro. Instalação. Está instalada a 89ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 23 de outubro de 2013, Assembleia Legislativa, 

Plenário Dom Pedro I, para oitivas do jornal “O São Paulo”, “Grita Povo” e a “Imprensa 

Católica na Resistência à Ditadura”. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende 

realizar rodas as Audiências abertas só público.  

Portanto vamos fazer a formação de nossa Mesa, aqui a minha esquerda, com 

muito orgulho e muita emoção, Bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino; aqui o grande 

jornalista e companheiro, jovem na época da resistência, Gilberto Nascimento; o fotógrafo 

Douglas Mansur ao lado do Gilberto Nascimento; Anivaldo Padilha pelo Conselho Mundial 

das Igrejas e pela Comissão Nacional da Verdade; Amelinha Teles pela Comissão Estadual 

da Verdade e de tudo o mais que quiser pôr no currículo dela. 

Homenageada ontem a família Teles no Prêmio Vladimir Herzog de Direitos 

Humanos. 

Bem sem mais delongas, vamos fazer uma retrospectiva de um material que 

conseguimos de áudio e vídeo recuperando um pouco as imagens e a trajetória de Dom 

Angélico principalmente no jornal “O São Paulo”. Danilo. Simone dá o contraste, por favor. 

Padre Naves, Irmã Élide, Padre Adriano e demais companheiros, vamos começar.  

(Apresentação de vídeo)  

Queria pedir para a Juliana, nossa querida Vereadora Juliana Cardoso, até quero 

pedir desculpas publicamente, e Ju, ela fica aqui ao lado do Douglas, Presidente da Comissão 

de Direitos Humanos e da Comissão da Verdade da Câmara Municipal, obrigado, Ju. 
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 Vamos lá, Dom Angélico nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva que o 

jornal “O São Paulo” mandou das capas, as principais capas de quando o Senhor dirigia o 

jornal, esses aí são os jornais mais antigos, isso é uma retrospectiva das capas de “O São 

Paulo” principalmente anteriores a Dom Angélico, e o período que Dom Angélico dirigiu o 

jornal por muitos anos, e foi importantíssima a presença de Dom Angélico. Só estamos 

fazendo uma retrospectiva, volta essa que passou rapidamente para ele até acompanhar. As 

capas, vamos lá.  

Aí tem o Santo nessa edição especial, o Santo Dias, Cabo Bruno, Luiz Eduardo 

na capa, Constituinte, Dom Luciano, novo Presidente da CNBB, Dom Pedro Casaldáliga, 

Prêmio Vladimir Herzog, esse é o período de Dom Angélico à frente de “O São Paulo”, um 

jornal importantíssimo para todos nós, para nossa vida, para nossa sobrevivência. 

E também conseguimos algumas imagens do “Grita Povo”. Olha que bonita 

essa, Dom Angélico. Podem acender a luz e ele começa. Obrigada, Simone. Dom Angélico.   

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – Bom dia meus 

irmãos e minhas irmãs. Eu me sinto verdadeiramente honrado por ter a oportunidade de 

participar desta Audiência Pública convocada aqui pela Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo, presidida pelo ilustre irmão e amigo, Adriano Diogo. Parabéns! Parabéns! 

Sinto-me honrado também por estar cercado de tantas e valorosas pessoas que 

estão nesse Plenário, digo com imensa sinceridade de coração. Quero saudar a todos aqueles 

que compõem essa Mesa, também tão significativa, e enfeitada aqui por duas flores ilustres 

desta cidade, nos extremos. 

O convite, meus amigos, e quero já deixar muito claro, mas muito claro, e digo 

com plena consciência do que estou falando, quando se destaca uma pessoa, no meu caso, é 

absolutamente indevido esse destaque, porque eu me sinto como cidadão pertencente a um 

povo a caminho, a um povo em marcha, um povo que avança na medida em que está unido e 

organizado. Um povo que retrocede ou fica estancado na medida em que suas lideranças 

estão envoltas em outros problemas e em outros interesses, que aqui não vem agora ao caso 

analisar. 
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O convite a mim dirigido pelo ilustre irmão e amigo Adriano Diogo foi para que 

lhes fale um pouco em linha de testemunho. Ofereço, pois, o testemunho de vivência no 

campo de comunicações da educação popular que me é muito querida, na utilização de 

pequenos meios de comunicação, de uma imprensa por alguns chamada nanica, mas de um 

valor imenso na construção de cidadania. Jornalista integrante do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado de São Paulo desde os idos de 1955 no “Diário de Notícias de 

Ribeirão Preto” como repórter, depois como chefe de redação e como diretor daquele jornal, 

jornal diário pertencente então à Arquidiocese de Ribeirão Preto, em que estava inteiramente 

a serviço, comprometido com a boa nova de Jesus, e se posicionou decididamente na defesa 

dos trabalhadores da cidade e da roça, defendendo a justiça social, os pobres, os explorados 

pelo sistema capitalista vigente. Fazia-o firmado unicamente no Evangelho de Jesus e na 

doutrina social da Igreja. Em sua postura esse jornal foi identificado pelos donos do poder 

como filo-comunista, como subversivo. 

Algumas vezes o jornal foi fechado, edições foram apreendidas, e o seu diretor 

Celso Ibson de Syllos perseguido e preso; nesta ocasião de sua prisão eu o substituí na 

direção daquele “Diário de Notícias”. Reinava o Regime Militar com Delegados de Polícia e 

cidadãos mais preocupados com a subversão do que, naquela cidade e região, os próprios 

Generais e Marechais. Não poucas vezes fui levado à Delegacia de Polícia defrontando-me 

com os Delegados: Doutor Renato, Doutor Lamano, para prestar esclarecimentos sobre 

matérias publicadas; e outras vezes fui convocado ao Segundo Exército aqui em São Paulo 

com o mesmo fim. 

As matérias se referiam aos direitos humanos dos trabalhadores e trabalhadoras 

da cidade e do campo, aos explorados, espoliados, pelo sistema capitalista defendido pelo 

Regime Militar e seus apadrinhados donos do capital. Queriam saber o que estava por detrás 

da matéria, sentiam o cheiro de comunismo, de subversão, aos quais de forma alguma 

estávamos aliados.  

O que nos guiava sempre eram a fome e a sede de justiça. O jornal me foi 

pessoalmente de imensa valia servindo-me de apoio no trabalho que realizava, também, na 

favela da Vila Carvalho em Ribeirão Preto, favela onde eu residia. E nas ocupações de alguns 

terrenos onde localizamos moradores sem habitação formando então a Vila Unida naquela 

cidade; e de maneira especial na ocupação das 120 casas construídas pelo Governo João 

Goulart, que levou o golpe e as casas então, por serem ainda concluídas estavam vazias. 
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Ocupamos aquelas casas fazendo o translado de moradores da favela, que as casas estavam, 

repito, abandonadas, e batizamos aquela Vila de Vila Fraternidade. 

Passo para São Paulo, capital, onde militei de modo especial nas zonas leste e 

Brasilândia onde militei, sobretudo em São Miguel Paulista, fui Bispo Assistente da Pastoral 

Operária e por isso me comovi quando rapidamente ainda contemplei projetada nesta tela 

imagens do operário, herói desta cidade – Santo Dias. Fui também, como já afirmado, diretor 

do jornal “O São Paulo”, eram os tempos de chumbo da Ditadura Militar. Como sabemos 

democracia demanda jornalismo independente e por isso os governos totalitários investem 

tanto contra uma imprensa de qualidade.  

É de conhecimento histórico que nos anos de chumbo a Igreja em São Paulo, 

com Dom Paulo Evaristo à frente, se colocou decididamente na defesa da justiça social, dos 

pobres, dos moradores de rua, dos oprimidos, dos direitos humanos pisados contra a censura e 

a favor de liberdade, incentivando a união e a organização do povo em comunidades eclesiais 

de base, apoiando movimentos sociais, denunciando a tortura e a Ditadura militar. Destaque 

especial merecem as Pastorais da Periferia, da Moradia, da Saúde e Educação, dos Direitos 

Humanos, do Mundo do Trabalho, da Fé e Política. Na construção da cidadania, da união e 

organização do povo, papel de destaque merecem o jornal “O São Paulo”, jornais regionais 

como “Grita Povo” em São Miguel, “Voz da Esperança” na Brasilândia, e os subsídios da 

chamada por nós Universidade do Povo. 

Diga uma palavra a respeito de “O São Paulo”, é o semanário da Arquidiocese 

de São Paulo, sofreu censura prévia e resistiu a essa censura, sobretudo, nos anos de 1971 a 

1978. Os comunicados anunciando a censura eram sempre telefônicos, o Departamento da 

Policia Federal anunciava pelo telefone e simplesmente pelo telefone. Porém no dia 26 de 

julho de 1976 o comunicado da censura prévia veio por escrito, instituído pelo Ministro da 

Justiça normatizando como seria a censura. Cito e Decreto emanado, dizia o seguinte: 

“Será realizada a partir desta data na Sede da Superintendência Regional do 

Departamento da Policia Federal de São Paulo, a rua Xavier de Toledo, 280, 3º andar, assim 

Vossa Excelência deverá...”. 

Por favor, leia para mim aqui que você me ajuda que o ceguinho de 80 anos está 

meio precarizado. Até aqui, por favor. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “Será realizada nesta data 

na Superintendência da Regional do Departamento da Polícia Federal de São Paulo, à rua 

Xavier de Toledo, 280, 3º andar. Assim Vossa Senhoria deverá providenciar a remessa de 

matéria relativa a cada edição, inclusive os anúncios, fotografias, vinhetas, capa e contracapa 

à Sede do Departamento de Policia Federal até, no máximo, às 17h de cada quinta-feira. 

Cumpre esclarecer que não será permitida a substituição da matéria vetada, 

sendo obrigatório o preenchimento de espaços relativos aos vetos que ocorrerem com o 

material normalmente aprovado, e se não houver, o editor diminuirá o número de páginas da 

edição.  

Após a impressão do semanário, três exemplares deverão ser encaminhados a 

essa Superintendência, em horário previamente determinado, para a conferência e liberação se 

for o caso...”. 

Olhem preste bem atenção a esse detalhe – “Após a impressão do semanário, 

três exemplares deverão ser encaminhados a Superintendência, em horário previamente 

determinado, para conferência e liberação se for o caso. 

“Em caso de dúvida Vossa Senhoria deverá solicitar esclarecimentos 

pessoalment  a esta Superintendência.” 

A carta trazia assinatura do Superintendente Regional Benedito Félix de Souza, 

ver ilustração número sete. 

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – Aqui está uma cópia 

do original desta carta que, por escrito, portanto censurava o jornal “O São Paulo”. E na 

matéria censurada, como dito, não poderia ser substituída, então ela era publicada, o jornal, 

em branco, lembram-se, leia e divulgue “O São Paulo”, era o espaço censurado. E assim uma 

série de matérias que ficavam em branco, simplesmente em branco, e colocávamos então – 

“Leia e divulgue ‘O São Paulo’”. Era matéria vergonhosamente censurada em nosso jornal. 

E não vou continuar a levantar aqui o braço para não me cansar, isso tudo está 

publicado e a denúncia desse comportamento do Regime Militar e o jornal “O São Paulo” 

numa tese que foi publicada anos atrás. Aqui está a tese pelo Padre Cido. Padre Cido publicou 

e ele é o atual diretor do jornal “O São Paulo”, tese de diploma de jornalismo – “A Igreja e a 
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censura política. A imprensa no Brasil, 1968 – 1978” – é apresentada no Centro Internacional 

para os Estudos de Opinião Pública, em Roma. 

Continuo, é importante que se diga, e na minha biblioteca que trouxe aqui, eu 

não sei onde localizar, mas também não quero ocupar o tempo dos Senhores, é bom que se 

diga que também um número do jornal “O São Paulo” foi falsificado. Isto daqui é histórico e 

emblemático, isso aqui é uma das relíquias das safadezas de então. Essa edição de “O São 

Paulo” ela é da semana de 20 a 26 de agosto de 1982; edição falsificada do jornal. A matéria 

principal coloca Dom Paulo Evaristo com mea culpa, batendo no peito, “arrependendo-se” 

daquilo que ele tinha feito até então no governo da Arquidiocese de São Paulo, colocando o 

jornal, inclusive, como um veículo aliado à subversão e assim por diante. Essa edição 

falsificada foi distribuída em todas as Paróquias da Arquidiocese de São Paulo, e o povo que 

se defrontava com essa matéria pensava que era justamente, pensou em primeiro momento, 

de se tratar de edição legitima do jornal “O São Paulo”, quando na realidade foi uma edição 

apócrifa. Quando foi essa edição? Foi da semana de 20 a 26 de agosto de 1982, número 

especial. 

A quem atribuir? Nós realmente não temos dados para afirmar, mas é sabido que 

além do Regime Militar tinha os apaniguados civis que ocupavam Legislativos também, ou os 

donos do capital que estavam interessados em denegrir a própria linha Pastoral 

Evangelizadora comprometida com os direitos humanos, com a justiça, numa palavra com o 

Reino de Deus, que foi o objeto de pregação de Jesus, Reino feito de justiça, de solidariedade, 

de ternura, de amor e de paz. Em que o quanto é importante porque isso é medular, e quando 

nós cristãos estamos num ocidente dito cristão, mas que fala em cristianismo pela boca, mas 

muitas vezes nega na prática. A pregação de Jesus foi sobre o Reino e é impressionante, ele 

passava de aldeia em aldeia socorrendo os doentes. Como fiquei feliz que o Padilha conhece 

o Padilha, o Ministro? Com o atual Governo lutou para mandar para as periferias, para os 

municípios deserdados desse país, que não têm médicos, não têm nada, mandar médicos. 

Fiquei feliz e lutei contra aqueles que são donos de uma medicina encastelada em centros e 

cidades privilegiando aqueles que já são privilegiados pelo Poder.  

Como quer que seja, naquele tempo, muita gente se arvorava em cristão e queria 

defender, afinal de contas, a mensagem cristã encastelando-se no Poder, quando Jesus foi de 

aldeia em aldeia curando os doentes, levantando a cabeça do povo, organizando o povo, 

alentando o povo para caminhar. Impressionante! Pregou o Reino de Deus, mas nunca 
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chamou a Deus de Rei, e sim de Pai, fazendo da humanidade uma fraternidade. Onde 

diferenças de cor, de raça, de religião, são em segundo plano, porque o importante é que é 

gente, é pessoa humana, e se é pessoa humana veio o Mandamento que ele nos deixou – 

“Amem-se uns aos outros”. 

Portanto é esse o ímpeto que levava o jornal o jornal “O São Paulo”, levava a 

Igreja em São Paulo, leva a mensagem legitima do Evangelho. Abro parênteses para citar um 

grande libertador da Índia, Mahatma Gandhi, ele se formou na Inglaterra, um país dito 

cristão, mas que dominava a Índia, e levava no alforje, de pano, três livros, o livro sagrado do 

mulçumano, o Alcorão, o Gita do Hindu e o Evangelho de Jesus. E em sua luta de união do 

povo em busca de libertação, ele falava muitas vezes do Sermão da Montanha, perguntaram a 

ele – “Escuta aqui você fala tanto, de Jesus, do Sermão da Montanha por que não se converte 

a Jesus?” - e ele disse – “Não, por dois motivos, eu quero ficar fiel à tradição do meu povo, e 

em segundo lugar não viro cristão porque os cristãos assassinam na prática o Sermão da 

Montanha, que é um compromisso com os pobres, com a justiça, com a verdade”. 

O quanto é importante que realmente nós acordemos e não somemos força com 

aqueles que ainda hoje oprimem o povo, estou numa casa de liberdade. Oh! Meu Deputado, 

tenho uma frustração quando eu falo de Ditadura Militar, e tenho que andar pelo Minhocão, 

qual o nome, o título, a honra que deram para o Minhocão? Como é que se chama? Elevado 

Costa e Silva. Elevado à dignidade. Eu sempre digo, estou numa Casa de Leis, que numa 

pista aqui, numa via, deixem o nome dele se quiser, mas na outra coloquem Santo Dias, aqui 

na rodovia, como é que se chama essa rodovia que vai, que era a antiga Oeste? Ah!  Castelo 

Branco não é? Já sugeri que deem o nome, pelo menos quando passa lá perto de Sorocaba, 

deem o nome de Alexandre Vannucchi, porque as futuras gerações... Nós estamos fazendo 

história e relatando história, eles vão perguntar, “mas quem foi esse fulano, quem foi aquele 

fulano”, e nós devemos dizer – foram aqueles que estiveram à frente da Ditadura militar. Ah, 

é? Então ser ditador recebe homenagem nesse país, que belos Parlamentos. Não é desabafo 

não, é clamor de justiça histórica.  

Quero falar uma palavrinha ocupando a paciência e a benevolência dos Senhores 

e Senhoras sobre o jornal “Grita Povo”. O jornal... Eu tenho mania de fundar jornais, quando 

na Leste, quando eu, eu sempre me coloco dentro de um grupo, de um grupo de intenso valor, 

de intenso valor! O quanto é importante a gente ter a mística de trabalhar em conjunto, de que 

nós unidos e organizados somos mais do que nós sozinhos e isolados. Piramidais não, 
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comunitários, essa é a nossa força, é esse o clamor que nós temos que ter dentro de nós. Mas 

fui fundando jornal, lá na Leste, o “Grita Povo”, na Brasilândia, “Voz da Esperança”, lá em 

Blumenau onde estive por 10 anos também fundei um jornal e assim por diante, em Ribeirão 

já existia o “Diário de Noticia”, depois mataram, cessada a Ditadura Militar mataram, porque 

depois da Ditadura Militar, meu Deputado, reinou a calmaria. Uma calmaria de cemitério, 

como se tudo estivesse bem organizado, uma esperança e uma utopia que realmente se 

concretiza não com os compadrios e com os conchavos de Legislativos, mas se conquista 

com o povo organizado, o povo unido na rua, não há outro caminho, não há outro caminho. 

As grandes reformas somente advêm, acredito nisso e tenho que proclamar, somente com o 

povo unido, organizado, caminhando pelas ruas diante de bandeiras, mas voltarei a isto. 

Uma palavrinha sobre o “Grita Povo”, foi um jornal de publicação quinzenal, 

comprometido também com o trabalho de conscientização, união do povo, em sua caminhada 

de libertação. Foi instrumento de comunicação, de construção de cidadania, dentro da 

Universidade do Povo, que abarca folhetos, poesia, voltados à educação, à conscientização 

popular, com tiragem, então na Leste, de 20 a 30 mil exemplares. era coordenado, o grupo 

esse grupo de publicações, pelo Centro de Comunicação e Educação Popular, o CEMI, na 

região de São Miguel, Zona Leste da nossa capital. 

O jornal “Grita Povo” iluminado como os nossos folhetos também da 

Universidade do Povo, pela pedagogia de Paulo Freire, que tenho que dizer meu amigo, 

acordava o povo, dava-lhe confiança, anseio de liberdade, noticiava seus feitos, criticava os 

desmandos do poder politico e econômico, conclamava o povo à luta pacífica por direitos 

básicos, à saúde, à educação, moradia, transportes, por trabalho, justiça para todos. Presto a 

minha homenagem a todo o CEMI de então, ao Carlos Strabelli, meu irmão, que estava à 

frente deste trabalho. E o quanto é importante também na comunicação, que muitas vezes a 

gente fala somente de meios, mas tem uma comunicação poderosa na Universidade do Povo 

que é aquele cidadão, muitas vezes anônimo, a Dona Maria, a Dona Luzia, até analfabeta, 

mas que se comunica assim uma com a outra, levando a mensagem, levando a noticia, 

falando, convidando, insistindo, dando as mãos, o quanto isso é importante para um povo que 

realmente está unido. 

Eu tenho aqui já foi publicado, mas eu faço questão ainda de abrir aqui em 

homenagem àquele tempo de então, “Grita Povo” com manchetes como: “Povo Negro: fome 

e sede de justiça”; “Um dia essa terra será nossa”; “A luta por terra, por moradia”. 
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Nós colocamos, colocamos na Praça do Forró lá em São Miguel, até 15 mil 

pessoas reivindicando por moradia! Era um negócio, Douglas você está lembrado? Ainda 

bem. (Risos). Pastoral da Terra, da região São Miguel, 25 de julho, dia do Trabalhador Rural, 

nós sempre fizemos questão de unir a nossa luta, a nossa caminhada, com a luta da terra, da 

conquista da reforma agrária. “Vitória na luta da terra”, quando a gente tinha uma vitória a 

gente se reunia, comemorava. Eu me lembro de que depois de uma grande luta, o ininteligível 

foi convidado para estar aqui também, foi um dos grandes líderes lá da organização do povo 

em cima da luta pela terra. 

Em uma ocasião nós estávamos comemorando a conquista de moradia num 

bairro, fizemos festa, cantamos, pulamos, louvamos a Deus e nos abraçamos e nos 

confraternizamos, e aí uma senhora chegou para mim e falou – “Olha Dom Angélico, eu 

queria que o Senhor fosse lá à minha casa” – e eu digo – Mas a senhora mora onde? – e ela 

responde – “Nós conquistamos moradia aqui e construímos a moradia também no mutirão, 

vai visitar” – e eu disse – espera terminar aqui a comemoração que eu vou. Quando terminou 

a comemoração, ela tinha nascido na Bahia, tinha 86 anos de idade, quando eu estava para 

entrar na casa dela, conquista da união do povo, ela bateu em meu peito e disse – “Meu filho” 

– e começou a chorar – “é a primeira vez na vida que eu posso dizer eu estou na minha casa, 

porque migrante e aqui fui de uma casa para outra, até que, não nossa união, conquistou a 

moradia para todos nós”. 

Assim e a serviço disso estava o “Grita Povo”, nós queremos viver, nós 

queremos viver! 3 mil na campanha da saúde exigiu solução do Secretário para que todos 

tenham vida, era o que nós estamos querendo alguns exemplares do “Grita Povo”, a Igreja do 

Governo não é a Igreja de Jesus Cristo. Então nós não tínhamos papas na língua não, era um 

jornal a serviço do povo. E todo o jornal de Igreja, em minha opinião, que não queira ser um 

jornal de sacristia, de assuntos secundários da nossa vidinha, ele deve ter um compromisso 

claro com a defesa do povo, com a moradia, com o trabalho, com a justiça, com a saúde, com 

a educação, e colocar as experiências de luta do povo, valorizar os políticos que também 

estão nessa luta, destacar aqueles que estão a favor do povo, comprometer-se, colocar a cara 

para bater. Sem o quê será uma publicação que satisfaz hoje a uma clientela a qual eu 

pertenço, dos 70 anos para cima, (risos) essa que é a verdade. 

Quero me referir ainda que rapidamente, aos folhetos, por que na Universidade 

do Povo além de “O São Paulo”, além do “Grita Povo”, nós tínhamos os folhetos que serviam 
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para as reuniões das comunidades, para as reuniões das Pastorais Sociais. E olhe é somente 

quem viveu e quem teve esses folhetos na mão é que podem avaliar devidamente. O mesmo 

se diga, portanto, dos folhetos, dos subsídios animadores das comunidades, das Pastorais 

Sociais. O povo era incentivado a se unir, a se organizar para a conquista de determinadas 

bandeiras, reivindicações, que eu cito novamente moradias, trabalho, creches, trabalho de 

conscientização do povo, e neste trabalho nos formávamos um mutirão, era o povão que 

estava ali na rua, eram religiosas, e tem uma aqui que eu presto até homenagem, a Irmã 

Carmem Julieta, que viu lá em uma reivindicação feita o que foi Presidente da República, o 

Mário Covas também esteve, naquele tempo duro e nós estávamos lutando lá. 

 E depois dessas reivindicações, uma delas eu tinha convidado o Secretário, era o 

Secretário da Saúde, e estávamos lá no Jardim das Oliveiras, último bairro lá na Leste, e o 

povo estava lá na rua, a reivindicação estava, era meio-dia quase e não é que o Secretário 

tinha se comprometido, aquele que foi médico de coração e tal, o Adib, Adib Jatene, ele tinha 

se comprometido em comparecer e não apareceu, mas na hora de eu falar eu desci a lenha, 

(risos) se compromete, mas não estão aqui presentes e tal, mas falei com vibração, acabei de 

falar vencendo a multidão assim aparece o Adib Jatene.  Cá estou – eu falei – uma salva de 

palmas para ele e tal - com a maior cara de pau (risos) e ao término ele me disse – Agradeço o 

trabalho de vocês, porque na medida em que vocês estão organizados e reivindicam é que eu 

terei verbas para socorrer a necessidade da Saúde. 

Quantas vezes nós organizados nessas pequenas comunidades, nós saímos às 

ruas gritando – “O povo unido... (plateia canta jamais será vencido” - muito bem vocês se 

lembram. Essa é a grande receita, é a grande receita para ontem e é a grande receita que 

continua a existir. 

Falei de pequenas publicações, quero citar o quanto de importância se deu. 

Tenho aqui alguns, essa aqui é uma tese: “Jornalismo nas comunidades de base – Estudo de 

Caso do jornal “Grita Povo”, da Região Episcopal de São Miguel” – foi um estudo feito pelo 

Pedro Gilberto Gomes, na Universidade de São Paulo. Tem outro aqui, permitam-me citar 

aqui porque é muito importante: “10 Anos de Organização Popular. A Experiência da Região 

Episcopal de São Miguel”. Aqui também é uma tese da USP do... Maria Alice de Paula 

Gomes, em que ela apresenta também aqui no trabalho dela o testemunho, fotografias das 

contribuições em pequenas publicações. Que iam essas pequenas publicações para a mão do 

povo criando uma consciência nova de participação. 
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Tenho aqui também esses volumes aqui todos, esses aqui são: “Roteiros para os 

Grupos de Reflexão”, são os roteiros que fazíamos lá e todos eles firmados na sede e fome de 

justiça. Esses aqui, esses volumes aqui são dos roteiros então publicados, dos roteiros, aqui 

também é um outro volume, simplesmente dos roteiros. Eu fiz questão de trazer aqui porque 

quando a gente fala simplesmente pode não parecer o vigor que isso representou na educação 

popular daquele povo. E aqui também são roteiros, são os roteiros. E também um papel 

importantíssimo desempenhou na conscientização do povo, no dar confiança, e dar esperança 

para o povo, esperança.  

Dom Paulo Evaristo, por exemplo, Dom Paulo Evaristo ficava simplesmente 

dizendo a nós e quando as dificuldades apareciam mais ainda ele dizia: “coragem, vamos 

avante, de esperança em esperança, na esperança sempre”. E nós usávamos também do 

recurso poderoso da música, da poesia, no trabalho de conscientização do povo, eu não vou 

ler tudo aqui porque é muito longo e tenho medo de cansar os Senhores. Olhe, por exemplo 

essa poesia aqui, o quanto é importante, deixe-me ler essa daqui, é uma poesia religiosa, mas 

vê o conteúdo: 

“Seu nome é Jesus Cristo e passa fome,  

E grita pelo caso dos famintos,  

A gente quando vê passa adiante...”. 

Quem vai me... Por favor, até melhor um pouquinho. 

 

 O SR. –  “ Seu nome é Jesus Cristo e passa fome  

                   E grita pela boca dos famintos  

                   E a gente quando vê passa adiante 

                  Às vezes para chegar depressa à Igreja  

 

                  Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa 

                 E dorme pela beira das calçadas 

                 E a gente quando vê apressa o passo  
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                 E diz que ele dormiu embriagado 

                 

                 Entre nós está e não O conhecemos 

                 Entre nós está e nós O desprezamos 

 

                 Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto 

                 E vive mendigando um subemprego 

                 E a gente quando vê, diz : é um à toa 

                 Melhor que trabalhasse e não pedisse  

 

                 Seu nome é Jesus Cristo e está banido 

                 Das rodas sociais e das igrejas  

                 Por que fizeram Dele um Rei potente  

                 Enquanto Ele vive como um pobre 

 

                Seu nome é Jesus Cristo e está doente  

                E vive atrás das grades da cadeia 

                E nós não raramente vamos vê-Lo 

                Sabemos que Ele é um marginal 

 

               Seu nome é Jesus Cristo e está sedento 

               Por um mundo de amor e de justiça 

               Mas logo que contesta pela Paz  

               A ordem O obriga a ser de guerra  

 

                Seu nome é Jesus Cristo e é difamado 

                E vive nos imundos meretrícios 
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                Mas muitos O expulsam da cidade 

                Com medo de estenderem a mão a Ele 

  

               Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem  

                Que vive neste mundo e quer viver 

                Pois para Ele não existem mais fronteiras  

                Só quer fazer de nós todos irmãos.”  (palmas) 

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – Então é por aí, é 

essa consciência realmente de que também é poesia, mas uma poesia marca registrada, Jesus 

Cristo que quer a humanidade toda fraternizada, que quer a humanidade toda com 

possibilidade de ter vida, e vida em plenitude. E também cantávamos – “Virá o dia em que 

todos ao levantar a vista veremos nessa terra reinar a liberdade”. 

Termino, termino sim. Olhem, meus irmãos devemos dizer, e não sou 

saudosista, eu gosto do tempo em que estamos vivendo, gosto do tempo, porque é o nosso 

tempo, é um tempo de desafios. Mas eu devo dizer que tenho umas saudades, ah! Que 

saudades que eu tenho do tempo em que tínhamos luta, em que unidos nós cantávamos – “O 

povo unido jamais será vencido” - eu tenho saudades desse tempo. Porque eu tenho a 

convicção de que realmente o grande trabalho que nós devemos fazer é o trabalho para que o 

povo se una, o povo se organize, e em bandeiras, em bandeiras, esse povo saia realmente às 

ruas, pacificamente, ajuizadamente, para conquistar aquilo que ele tem direito. Vale a pena 

em tempos de alienação, de muitas vezes uma imprensa vendida ao capital, a serviço do 

poder, voltarmos ao povo em trabalho constante por sua organização, voltada para as mais 

urgentes e básicas conquistas. Se alguém me disser – “mas isso aqui não é difícil?”. É! 

Eu tenho só um testemunho que ainda eu quero dar, deixe-me ver só onde está 

um livrinho que eu fiz, é esse aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É só um pouquinho 
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O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – Já vou terminar  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, eu só queria que 

antes do Senhor terminar, é muito importante, eu queria pedir ao Padre Júlio Lancellotti vir 

aqui para Mesa. 

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – Ah! O Júlio está aí? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Chegou. 

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – O Júlio merece uma 

salva de palmas. (palmas) 

Porque, inclusive, eu estive agora... Se ele não tiver lugar eu dou o meu lugar. 

(Risos) Claro. Ele falou lá profeticamente sobre a vergonha que está acontecendo com os 

pobres moradores de rua, quando morrem,  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A vala comum. 

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO olhem, são 

transformados em... Jovens homens cujos corpos são aproveitados para a ciência, mas cujos 

restos mortais são jogados covardemente em vala comum, que nós tínhamos no tempo da 

Ditadura, vergonha! Eu via os pobres jogados lá nas covas comuns do cemitério lá de Perus, 

de Dom Bosco, eu via os corpos colocados em sacos e ainda a coisa não está resolvida, mais 

vergonha! Ainda hoje na cidade de São Paulo isso acontece, isso tem que terminar, porque 

não é possível em nome da vergonha nacional que pessoas vão lá como estão indo. E de 

políticos inclusive, eu não sei se foi aqui ou se foi na Câmara, eu não tenho nada contra 

cachorro, nada, e nem contra gato, mas que privilegiem sepultamento de cachorros ao lado de 
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homens e mulheres no mesmo campo, espera um pouco, portanto há uns desvirtuamentos 

acontecendo. 

Mas eu quero ainda citar aqui para ver que as coisas não eram fáceis, aqui eu 

tenho em mãos um trabalho que é emblemático, esse trabalho aqui é muito importante, ele é 

muito maior porque tem outros volumes, um volume importante escrito pela Catherine Iffly, 

o livro é “Transformar a metrópole: Igreja Católica, Territórios e Mobilizações Sociais em 

São Paulo, 1970 até o ano 2000”. Esse trabalho aqui que é de Universidade lá na França ele 

traz também uma série de jornais e tal, e de publicações lá no tempo da Ditadura Militar, e 

também trouxe uma, aqui: “Movimento Católico Brasileiro, vale o retiro Satanás” – e quem é 

colocado aqui é o Dom Angélico, me colocou aqui como Satanás, com 2 chifres e me deu um 

título novo, eu me chamo Angélico Sândalo, meu sobrenome, então Dom Satânico Sub não 

sei o quê aí, “Dom Satânico Sulforoso Angélico Sândalo, um Bispo para a meditação dos 

católicos verdadeiros”.  

Isso repete saiu lá em Paris, e foi traduzido esse livro aqui pela Universidade, a 

UNESP que traduziu, para dizer que não é fácil, não foi fácil no passado e não continua sendo 

fácil. Mas é preciso que a gente realmente, decididamente, se coloque na defesa daqueles que 

são os pobres, os explorados, aqueles que são vítimas do capitalismo liberal, que foi um 

respeito da Ditadura militar apoiado pelo comunismo, pelos Estados Unidos de maneira 

especial, e pelos donos do capital.  

Naquele tempo, valendo para hoje, Dom Paulo Evaristo continua a dizer aos 

militantes e nós também continuamos com esse convite que vale para todos nós, vamos 

avante, de esperança em esperança, na esperança sempre! E que Deus nos ajude a sermos 

unidos nesse trabalho para o qual vale a pena. Amém! (palmas)  

Ele está pedindo uma palavrinha a respeito de uma religiosa que é muito amiga 

minha, e também o Frei João, que é a Madre Maurina.  

A Madre Maurina é uma religiosa lá de Ribeirão Preto, de uma creche que 

acolhia pobres, meninas, era aquele trabalho de organização, de simplicidade com aquele 

povo.  

Naquele tempo um grupo também fundou que era necessária a libertação do 

povo. E naquele grupo de jovens, todos jovens, havia um ou dois que também eram do 

Partido Comunista, mas ela defendia que o povo precisava ser livre, não podia usar da 
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escravidão. Esse grupo foi preso, e a prisão era de bater, era de usar as pessoas realmente, e 

colocaram a Madre Maurina também como defensora do comunismo. Não tinha 

absolutamente nada, era uma pessoa simples que queria realmente que aquele povo podia ter 

a sua alimentação, ter a escola e assim por diante. Foi presa, simplesmente presa, e foi para o 

presídio, e os jovens foram também para a prisão. Ela defendeu, com o Arcebispo de Ribeirão 

Preto, que era um evangélico que defendia o povo, ele também defendeu que realmente o que 

estava havendo era uma injustiça que estava cometendo para com aquela irmã, que ela não 

tinha nada de subversão. Ela foi valorizada porque os dois delegados de polícia foram 

decretados fora da comunhão da Igreja, porque eles defenderam as irmãs como responsáveis 

pela prisão que tinha cometido. 

Depois houve a prisão de Deputados que foram colocados como desculpa e foi a 

prisão de quem foi um, meu Deus do céu, foi um dominador lá que era presença e respondia 

pelo tratado, e ela foi então colocada como desculpa, ela foi mandada para a política e foi... 

viveu lá, meu Deus do céu minha memória agora, pelo México, ela ficou lá e trocada por um 

Cônsul, foi o Cônsul do Japão, e ela foi trocada, ficou um tempo enorme. Eu tive a alegria de 

escrever para ela, e depois que veio a Anistia ela foi voltada aqui para o Brasil. A última carta 

que ela escreveu, ela ainda me escreveu e eu escrevi a ela, era uma mulher livre, uma mulher 

que amava realmente as crianças, e que os militares de Ribeirão Preto realmente cometeram a 

vergonha da prisão da Madre Maurina.  

Então realmente foi... como tantas outras pessoas, tantas outras pessoas! Aqui 

quando a gente fala, por exemplo, daqueles que eram da Pastoral do Mundo do Trabalho, 

quanta gente que foi presa. O Waldemar Rossi, por exemplo, quanto sofrimento, quanto 

apanhar, quanto realmente de lágrima dessas pessoas. Foi um tempo que realmente meu Deus 

do céu!  

E tudo aconteceu num tempo em que havia de um lado Estados Unidos e outros 

países que se apresentavam como de libertação. E como a Rússia e (ininteligível) aliados 

também que eram do comunismo, mas nós não estávamos querendo nada disso. Nós 

estávamos querendo que o povo realmente tivesse simplesmente a libertação para que tivesse 

moradia, saúde, tudo aquilo que o povo unido saia às ruas de uma maneira extraordinária, e 

foi um tempo realmente extraordinário.  

Assim também aconteceu com essa religiosa, e que o meu irmão que está aí veio 

aqui também não veio, o Frei João, e outras pessoas também estiveram aqui nesta cerimônia 
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que vocês fizeram aqui prestando todo o trabalho de libertação a estas pessoas que honraram 

este país e pessoas que ainda continuam a honrar por esse país pelos caminhos da libertação, 

foi por aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom, até o Danilo... 

a Matilde Leone trouxe um pequeno vídeo e o Danilo foi buscar e antes de terminarmos, 

fazemos uma homenagem à Madre Maurina através deste trabalho que a Matilde trouxe de 

Ribeirão para que todo mundo que não estava naquela sessão pelo menos tome conhecimento. 

Eu queria primeiro convidar uma pessoa para vir para a Mesa, Padre Naves nós 

constituímos aqui na Comissão da Verdade agora o Grupo da Terra, o Grupo dos 

Camponeses, você que é uma pessoa que luta há tanto tempo, embora jovem, e tal no Grupo 

dos Camponeses, vem e fica aqui ao lado do Padre Júlio que é importante que a gente tenha 

uma pessoa como você da CPT aqui com a gente, Padre Antônio Naves da Comissão Pastoral 

da Terra. (palmas) 

Bem, Padilha dê uma palavrinha, não? Vai falar  

Todo mundo vai poder conversar com Dom Angélico, mas o Padilha é uma 

pessoa muito especial que vai fazer uma saudação, as pessoas talvez não conheçam, não 

saibam o que... é isso, portanto vamos lá Padilha . 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA - Muito obrigado Deputado Adriano Diogo, e 

agradeço muito o convite para estar aqui, eu creio que depois de Dom Angélico a minha 

tendência seria ficar mais ou menos calado porque a sua fala exige de nós todos momentos 

sérios e profundos de reflexão. Mas eu gostaria de não perder o costume de um protestante 

que não evita falar quando tem a oportunidade, eu gostaria de mencionar o seguinte, o Senhor 

lembra algo que é muito importante na sua fala, Jesus no seu ministério, na sua prática, no seu 

movimento, Ele anunciou sempre, constantemente, o Reino de Deus, anunciou o Reino e 

anunciou que não era algo que estava por vir, mas que já estava entre nós. Esse Reino que se 

instala e se renova a todo e qualquer momento em que homens e mulheres se unem na luta 

pela justiça, pela paz e pela dignidade humana. 
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Infelizmente as igrejas, eu não vou dizer a Igreja porque quando se fala a 

“Igreja” pensa-se somente na Igreja Católica Romana, mas infelizmente as igrejas pararam de 

anunciar o Reino e começaram a anunciar-se a si mesmas. E isso me faz lembrar um 

momento há 3, 4 semanas atrás que eu fiquei bastante triste e preocupado, quando houve na 

Europa um encontro ecumênico, que para mim não tem nada de ecumenismo, mas um 

encontro ecumênico para celebrar o papel de Constantino na história do Ocidente, quando 

todos nós sabemos que foi um momento da chamada “Conversão de Constantino” em que a 

Igreja cristã formalmente se aliou ao império e desde então as nossas igrejas não deixaram de 

ser aliadas do império, mas passaram a ser escravas do império, e servidoras do império, e 

isso acontece até hoje. 

Por isso mesmo às vezes me dá saudades, não saudosismo, mas saudades do 

tempo em que grande parte das nossas igrejas, setores importantes das nossas igrejas, 

estiveram de forma explícita e abertamente ao lado do povo, na luta pela justiça, na luta pela 

dignidade humana, na contra opressão, na luta contra um regime de terror que se instalou no 

Brasil. 

Ao ouvir as suas palavras eu diria que nós vivemos realmente talvez um 

momento, um novo momento eu diria talvez um Kairós em que temos diante de nós 

oportunidades imensas de a busca que fazemos hoje, a busca do resgate da memória, a busca 

da verdade, possa realmente nos ajudar a construir as condições para que a justiça seja 

cumprida em nosso país. 

Por isso eu me sinto bastante honrado de estar aqui ao seu lado hoje, porque 

devo-lhe dizer que o Senhor, o seu trabalho desde lá de Ribeirão Preto, mas vários outros 

Bispos Católicos, serviram de inspiração principalmente para mim, Protestante, Metodista, na 

época também jornalista editor de uma revista dedicada à juventude evangélica no Brasil que 

foi fechada a partir do momento em que fui preso em 1970, portanto nós temos muitas coisas 

em comum. E acho que uma das outras coisas em comum que temos é que, apesar de nossos 

cabelos brancos, eu acho que continuamos com um pouco daquele vigor e do destemor e da 

petulância da juventude, de usar um pouco das oportunidades que temos para levantar a nossa 

voz em clamor, e em continuidade ao clamor pelos oprimidos e explorados da nossa terra. 

Eu gostaria de terminar fazendo um anúncio aqui e um convite a todos e a todas 

aqui presentes. O Senhor mencionou o cemitério de Perus, das valas comuns, eu quero 

anunciar que no próximo dia 2, Dia de Finados, nós vamos ter um evento, um Ato 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



19 
 

 

Ecumênico, no Cemitério do Araçá ao lado do Ossário do cemitério, onde estão os ossos das 

pessoas que foram sepultadas clandestinamente em Perus. Vai ser um Ato Ecumênico em 

memória dos mortos e desaparecidos da Ditadura. Nós vamos lembrar também os mortos e 

desaparecidos de hoje.  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que horas, Padilha?  

O SR. ANIVALDO PADILHA - Vai ser as 10h30m ao lado do Cemitério do 

Araçá e é um evento que está sendo organizado e patrocinado por um número enorme de 

organizações, que são desde o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a Comissão de Justiça e 

Paz da Arquidiocese de São Paulo, várias outras organizações ecumênicas, 3 centrais 

sindicais, 4 sindicatos, a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, a Comissão Nacional 

da Verdade, a Secretária de Direitos Humanos da Prefeitura. Queremos contar com a presença 

lá não confirmados ainda do Prefeito Fernando Haddad e do Cardeal Dom Odilo Scherer, E 

faço aqui formalmente o convite para o Senhor também estar presente como um dos grandes 

símbolos da luta que tivemos no passado e que continua sendo também motivo de inspiração 

para todos os jovens de hoje de São Paulo.  Muito obrigado. (palmas)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só para a gente não perder 

esse... eu sempre gosto de qualificar as pessoas, o Anivaldo Padilha ele é de formação 

Protestante das igrejas históricas, foi preso politico, barbaramente torturado e permaneceu 

boa parte da vida dele no exílio organizando a resistência nos Estados Unidos.  

Danilo para não perdermos o elo com a fala do Dom Angélico com a prisão da 

Madre Maurina, a Matilde Leone a escritora, a Matilde Leone a jornalista, fez um pequeno 

vídeo sobre a... A Matilde Leone para uma feira de livro de Ribeirão só para contextuar e nós 

vamos fazer uma breve memória aqui na presença do Dom Angélico uma homenagem da 

Matilde Leone.  

 

** (apresentação do vídeo) (palmas) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A gente pede para Matilde 

dar uma palavrinha ao final.  

Vamos lá, Gilberto Nascimento, jovem jornalista na época que Dom Angélico 

dirigiu o “Grita Povo”. 

 

O SR. GILBERTO NASCIMENTO – Eu vou falar bem rápido porque acho 

que o importante aqui é o testemunho do Dom Angélico, do Padre Júlio, do Padilha, da 

Amelinha, de todas as pessoas que resistiram bravamente no período da Ditadura, no período 

da repressão muito mais dura, mais terrível, mais difícil. Eu e o Douglas e um outro grupo de 

jovens jornalistas nós pegamos o final, o finalzinho da Ditadura e eu fico até emocionado de 

estar aqui hoje, de estar participando desse processo, de relembrar toda uma atuação, uma 

participação, uma mobilização muito grande tivemos principalmente lá na Zona Leste de São 

Paulo, lá na região de São Miguel Paulista, bairro onde eu nasci, um bairro operário, bairro de 

imigrantes nordestinos e eu também sou filho de imigrantes nordestinos. 

Nasci ali, cresci ali e lá por volta dos nossos 20 anos, não é Douglas? Estávamos 

engajados nesse processo, na construção do CEMI do Centro de Comunicação e Educação 

Popular. Então assim foi com muito orgulho que eu participei da equipe da fundação do 

“Grita Povo” e também da equipe do jornal “O São Paulo” no período de 1982 a 1985, e eu 

era estudante ainda de jornalismo, estava iniciando a profissão, mas foi dentro desse processo 

que eu me criei e me formei. Posteriormente eu fui trabalhar na “Folha de São Paulo”, no 

“Estadão”, no “O Globo”, na “Isto É”, na “Carta Capital”, na TV Record, passei por um 

monte de grandes veículos aí, mas nunca deixei de ter uma ligação com os movimentos 

sociais, com a luta pelos Direitos Humanos, com o compromisso por ter melhores condições 

de vida para população, para o povo brasileiro. 

Quem viveu ali numa região como São Miguel Paulista conhece os problemas da 

maioria do povo sofrido de perto e não só de ouvir falar, e foi também graças a isso que 

depois ao longo do tempo, em outras publicações, na “Isto É”, em outros lugares aí, a gente 

pode fazer trabalhos falando sobre trabalho infantil, sobre todo quanto é tipo de situação de 

opressão, de exploração, de miséria. 

Eu desde aquela época lá em São Miguel tinha aquele ideal, você achava que 

jornalista ia resolver os problemas do mundo, ia denunciar tudo, isso a gente não conseguiu e 
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obviamente a gente não consegue, mas a vida inteira foi uma batalha contínua assim. O Padre 

Júlio que está aqui se lembra do período na “Folha de São Paulo” em que a gente brigava e 

lutava para denunciar as violências contra os meninos de rua aqui da Praça da Sé, de toda a 

São Paulo. Então é uma eterna batalha que temos na chamada grande imprensa também para 

poder denunciar as injustiças que acontecem em nosso país, as desigualdades. E tudo isso, 

acho que essa tentativa de fazer o trabalho cada vez melhor até hoje foi tudo graças a essa 

escola nossa dentro da redação de “O São Paulo,” dentro da redação do “Grita Povo”. 

 Portanto eu fico até emocionado, e tenho muito orgulho de ter participado de 

todo esse processo, e acho que outras pessoas que viveram aquele período mais duro de 

quando a censura, os censores estavam dentro da redação poderiam também estar aqui 

contando, mas como Dom Angélico já brilhantemente colocou. E é isso eu agradeço a essa 

grande escola que eu tive no “Grita Povo” e na redação do “O São Paulo”, e obrigado. 

(palmas)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Padre Douglas. 

 

O SR. PADRE DOUGLAS – Eu também assim agradeço o seu convite e 

agradeço de... eu sempre falo que sou um repórter privilegiado de ter um pastor como Dom 

Angélico, e de ter outro pastor querido também que foi Dom Paulo Evaristo, depois Dom 

Cláudio, e a convivência também do lado evangélico do Anivaldo, o Sedin, e também o 

Gilberto Nascimento esqueceu que ele foi também editor da revista “Tempo e Presença”, que 

ele é muito humilde então ele esquece, quando ele era jovem não lembrava e agora está meio 

de idade está esquecendo. 

A revista “Tempo e Presença” ela foi um marco também muito histórico. Outro 

jornal também foi o jornal “Porantim” que até hoje existe, o “Vai e Vem” que falava do 

imigrante, a (ininteligível) que era o Dermi Azevedo, o Braguetto que hoje era para estar 

aqui, mas acho que por alguma dificuldade não pode vir, desde 1988, então essa caminhada 

da comunicação , como o Gilberto falou, foi uma caminhada para nós. 

Fora isso também foi a organização popular. Eu sempre falo que aprendi muito 

na região Leste, toda aquela região acho que foi para mim a maior escola, de ter convivido 
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com pessoas que acreditavam num mundo melhor. Eu sempre falo assim que a fotografia é 

um instrumento pedagógico, porque dá coragem para gente criar escola, porque a história não 

começou conosco e nem vai terminar conosco também, pode ser que termina conosco como 

muitos terminaram lutando por isso, Santo Dias e outros mais.   

A gente vê que também... Eu estava conversando ali com o Luiz lá da Junta, o 

jornal O São Paulo” sempre presente lá na Junta, que foi baleado o Luiz, conversando com 

ele lá, e outras pessoas. E a gente vendo também assim vê hoje adultos, assessores, que na 

época eu vi criança e já estavam lá militando. Tem duas pessoas aqui, Eliane e Vanilda, que 

desde o ventre de sua mãe ela já estava lá lutando.  E isso que é uma coisa gostosa, a história 

ela é bonita, mesmo com o Anivaldo, com Adriano, Amelinha, e tantos outros que lutaram, 

que sofreram, outros foram assassinado como Santo Dias, a gente vê esse ânimo por saber 

que tem essa geração que está aqui presente, acho que isso que é o ânimo para nós. É a 

fotografia e o exemplo dessas pessoas aqui tão queridas e corajosas. 

E na região de São Miguel que foi mais assim “O São Paulo “e o “Grita Povo” 

não só estava presente na nossa gloriosa São Paulo, mas O São Paulo conseguia abranger a 

todos, as Romarias da Terra lá em Goiânia que desde 1982, 1983, a Caminhada dos Mártires 

quando foi feita lá em Goiânia com 300, 500 caixões de pessoas do campo e da cidade que 

foram assassinadas, “O São Paulo” estava sempre presente, coisas que os outros meios de 

comunicação não davam. 

Eu acho que a importância desses meios de comunicação é que dá as coisas que 

os grandes jornais não dão muitas vezes. Tem aquele nosso boletim que a gente tinha, 

“Avante Povo” também, são coisas assim que para gente foi um privilegio, eu o Gilberto, o 

Bascchera, Bernardete, Miriam, e outras pessoas que conviveram no Grita Povo, a Regina 

Vilela, a Jô Azevedo, o Rivaldo Ximenes, são pessoas que foram acreditando, Edmilson 

Zanetti, tantos outros que foram passando por nós e grandes jornalistas, e continuam hoje, 

continuam nessa escola e nesse testemunho de levar adiante que não foi em vão que 

Amelinha, Anivaldo, Santo Dias, e muitas outras pessoas acreditavam nisso. 

Eu vou passar algumas imagens, assim, só para nós vermos como era a redação 

do jornal “O São Paulo”, se ele puder apagar a luz? 

Essa aqui foi a reunião da CNBB, quando era antigo... Olhe o Padre Cido 

novinho e tem também o Frei Ismael  que foi  um dos... Depois do Dom Angélico foi o Frei 
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Ismael, a tem Jan Rocha aquela que está com o bebezinho no colo, que era uma jornalista da 

BBC de Londres, essa menina hoje é jornalista está com 30 e poucos anos, a Jan está com 

aquele nenê no colo, ela é a Jan Rocha.  

Outro é o (ininteligível), essa outra menina da Globo que cobria, que era o 

Dermi “Folha” aqui embaixo; olhe o Gilberto novinho, gente, como diz o Boris Kossoy, para 

gente deixar registrado, o Boris Kossoy é um grande pesquisador de fotografia, ele fala que a 

foto é maldita mesmo, novinho e depois vê hoje acabado. (risos)  Aqui Dom Pedro 

Casaldáliga, Padre Cido, nosso querido Padre Cido, isso aí tudo em Itaici, na reunião da 

CNBB.  

Isso também na hora do almoço lá, essa a Ana que fazia na TV 30 segundos, 

Ana Elidia, que não estou me recordando o nome do programa, que foi um grande sacrifício 

porque todos os dias de manhã passava para se evangelizar, “Palavra Viva”, muitos artistas da 

Globo que na época estavam começando deram a sua contribuição. Lá é o Frei Sérgio Calixto 

que também essa homenagem nesse dia de hoje da resistência, que era um dominicano Frei 

Sérgio merece a nossa... No final a gente dá esse aplauso para todos que conviveram.  

Esse aqui é uma equipe de jovens, é o Rubens, na região do Belém que tinham 

outras pessoas que estavam incentivando também a comunicação, exemplo a outras gerações. 

Essa aqui é onde era o “São Paulo”, Roberto Bascchera, eu na frente sempre bonito ali no 

meio, a Bernadete e a outra que está no “Estadão”. Essa foi uma das secretárias do São Paulo, 

não estou recordando o nome, mas foi do São Paulo também. Ali no 1º Congresso da CUT a 

Jô Azevedo entrevistando um camponês. J Jô Azevedo foi uma jornalista também e que fez 

um trabalho bonito sobre as crianças.  

Aqui como era o... E a gente pegava... O “Grita Povo” também era um 

instrumento pedagógico, era só a gente como o Dom Angélico, íamos e fazíamos a 

reportagem e depois fazíamos reflexões em nossas comunidades, portanto todas as nossas 

vias sacras, encontro de rua, quando está formando a comunidade, nós levávamos o jornal 

“Grita Povo”, “O São Paulo”.  

Essa é uma reunião sobre... Esta o Nivaldo Ximenes lá, o Gilberto, porque 

fazíamos um trabalho do papel da comunicação no meio de nossas comunidades.  Essa aí é a 

Rosa Aleluia uma das jornalistas novas do “Grita Povo”. Ali está o Henfil discutindo sobre 

comunicação na Casa de Cultura do Itaim Paulista. Esse aí era o Eduardo do Jornal 
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“Porantim” também que era um dos jornalistas que apoiava o “Grita Povo” e depois passou a 

trabalhar no Jornal “Porantim”, e hoje está no Senado e cuida da imprensa no Senado. 

Esse aqui era em frente à Igreja de São Miguel, Padre Zaca, Carminha e Pedro 

(ininteligível), padre que apoiava também a... esse aqui era onde o CEMI, que Dom Angélico 

falou, quem passar hoje na Catedral de São Miguel, aqui era antiga casa onde funcionava o 

“Grita Povo”. Aqui também onde era a nossa querida e maravilhosa e corajosa redação, nos 

andares da Igreja de São Miguel Paulista. Lá está a Raílda e a Rosa Aleluia ali também, esse 

aqui é o João Caetano que hoje é jornalista lá em Mogi. Essa aqui é outra reunião também, o 

Beraldo que fazia os nossos cartuns. Todos eram voluntários ali que a gente tinha uma.... 

Acho que na outra que tem o jornal “O São Paulo”.  

Eu coloquei algumas fotos só para termos numa noção. Aí nós íamos cobrir, esse 

aqui é o primeiro Tribunal Santo Dias lá na Vila Remo, como passou naquele filme, formada 

a Praça Santo Dias, foi um Tribunal, ali está o Gushiken, o Greenhalgh, um era advogado, era 

testemunha. Aqui a praça onde foi formada, a Praça Santo Dias na Vila Remo. Esse aqui foi 

um ano do falecimento, do assassinato do Santo Dias, ali estava o Lula e outras pessoas 

presentes, em frente à Praça da Sé. 

A nossa presença também nos quilombos porque a gente era meio amplo e 

começaram a documentar essas coisas, o quilombo lá em Registro, aí a Bernardete Toneto 

fazendo a reportagem, essa aqui o Dom Paulo Evaristo, que hoje essa casa no Jardim 

Conquista na Zona Leste, então procurávamos ir fazendo a reportagem, o Jardim Conquista 

como era antes, eram todos crianças na época. 

Aí o Santo Dias, 10 anos de luta, e a gente tentava contemplar o teatro, “União e 

Olho Vivo” sempre presente, o “Galo de Briga”, sempre presentes também. 

Dentro dos presídios a gente tentava procurar dar as notícias e sempre junto. 

Aqui a (ininteligível) em 1988, aqui o Padre Braghetto já fazendo, vendendo tem a 

(ininteligível) de 1988 junto com a Agência de Notícias Ecumênicas. Essa aqui é a Fátima 

que falou que estaria aqui hoje, mas também não, isso é uma das Caminhadas de Promissão 

que está fazendo 26 anos no próximo dia 2 também, quando eles chegaram a São Paulo ali no 

Seminário Santo Cura d’Ars, que foi recebida pelo Dom Angélico, e Dom Angélico lá em 

cima abençoando, novinho. 
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Outra coisa também isso aqui é da Verbo Filme que é outro também que foi um 

grande das comunicações que faziam os filmes para divulgar, dos Verbitas. Isso aqui é o 

Angélico dando entrevista para a Rádio Bandeirantes num despejo na Zona Leste.  Isso aqui 

como foi citado o Paulo Freire em uma das caminhadas e a Anita, esposa dele. 

Aqui uma das grandes manifestações na Sé e a gente sempre presente também, o 

jornal “O São Paulo”, o “Grita Povo”. Isso aqui é MPA – Movimento Popular de Arte de São 

Miguel Paulista, na Zona Leste é um aglutinado, e ali o Grupo Tarancon, os deficientes 

físicos que eram o grande... no início... Essas conquistas hoje do deficiente foi há 26 anos 

onde essas pessoas estavam lutando. Por isso que a foto é bonita, ela é pedagógica para nos 

mostrar que a história não começou conosco, há muitos anos, e para nos dar coragem e 

continuar em frente. 

Esse aqui em São Felix, esse Padre é o Padre Cavazzuti que ficou cego por um 

tiro pelo jagunço e aquelas outras pessoas que foram todas assassinadas, Santo Dias e outros. 

Isso é uma das manifestações em São Miguel Paulista, sobre saúde, educação, sobre a 

juventude, e nós fizemos a grande caminhada que até hoje tem, da ressurreição, saímos da 

Igreja da Penha e fomos até São Miguel Paulista, a noite inteira caminhando. Aqui apoiando a 

Nicarágua. Essa aqui é a Lourdes Guarda que era uma deficiente física e passou 30 anos 

nessa cama no Hospital Matarazzo e ela caminhava esse Brasil inteiro organizando os 

deficientes, a Lourdes Guarda.  

Esse aqui é outro despejo na Zona Leste. Esse aqui é o Padre Ticão quando 

estava saindo da prisão quando ele foi preso, aí é ele saindo da prisão. Aí outro despejo. Uma 

das fotos jornal “O São Paulo”, poder ver que hoje os policiais não podem carregar mais os 

instrumentos, em uma matéria nossa, pelo jornal “O São Paulo”, nessa foto o Roberto 

Gouveia que era na época Deputado entrou com uma Lei reivindicando que os policiais... o 

dono do terreno que tinha que fornecer os caminhões para... então essa Lei foi numa das fotos 

de uma matéria do jornal “O São Paulo.”  

Esse aqui é a grande nossas ....da Terra, Dom Angélico lá e o nosso povo 

querido. Esse aqui é uma formação de comunicação da Igreja, está o Padre Zezinho, esse de 

barbichinha é o Padre Pedro que fez a tese sobre o “Grita Povo”. Essa aqui as grandes 

manifestações que o Angélico também citou. Essa aqui nós documentamos a chegada do 

Betinho ali no Largo São Francisco. Aí um ato pela ética na politica. Essa aqui é a primeira 
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caminhada de Sumaré, que hoje é um assentamento, a Cida Segura ali, que também faleceu. 

Esse aqui é o Tribunal Tiradentes. 

Então isso é só um pouco para sabermos que a história ela é rica. (palmas) E nos 

enriquece sempre. Portanto eu agradeço a atenção também e passo para o Júlio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, foi bonito, 

maravilhoso o trabalho, Douglas. Padre Júlio. 

 

O SR. PADRE JÚLIO LANCELLOTTI – Eu não cheguei na hora porque 

como disse o Dom Angélico e queria que cantasse eu tinha encontrado Jesus Cristo caído lá 

no centro e tive que parar. E hoje nós não cantamos isso muito porque só fazemos muitas 

Aleluias de mão levantada, e não somos capazes de ver e as nossas comunidades esqueceram 

de cantar tudo isso.  

Mais saudando Dom Angélico que é para nós sinal de resistência e de esperança 

eu queria repetir o que eu disse outro dia lá em São Miguel numa festa parafraseando 

Leonardo Boff que diz, sobre Jesus: “que sendo tão humano assim só podia ser divino” – e 

parafraseando eu disse: “sendo tão humano assim só podia ser Angélico”. (palmas) 

Então esse é o nosso Dom Angélico que colocou o povo dessa Arquidiocese de 

joelhos no Largo de São Francisco para pedir perdão da morte do Joílson de Jesus que era um 

menino de rua que foi morto por um Procurador do Estado na Sé e depois foi absolvido. Essas 

histórias são muito longas e a memória só vale se muda o presente e não o repete. E 

infelizmente nós estamos vivendo um presente que repete o passado, embora toda a 

resistência do passado parece que esteja um pouco tímida no presente. 

Então eu queria até aproveitar e convidar que amanhã às 13h teremos uma 

reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal para tratar da violência 

contra a população em situação de rua, e onde será lido um manifesto do Movimento 

Autônomo dos Trabalhadores Sociais denunciando o higienismo da Prefeitura do Senhor 

Fernando Haddad, que está varrendo e limpando a cidade, jogando o povo da rua como  lixo 

de um lado para o outro. E a GCM que está agindo de maneira bastante truculenta e com o 

apoio do Governo Federal que colocou, vai colocar aqui em São Paulo, e já começou, 5 
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ônibus, cada um custando 2 milhões de reais, com nove câmeras que é o Big Brother do 

crack. Então eu queria aproveitar para dizer tudo isso para dizer às contradições que nós 

vivemos. 

O Gilberto Nascimento lembrou de quando ele estava na “Folha de São Paulo” e 

nós conversávamos muito sobre a violência na FEBEM e das crianças de rua, e quando ele 

me avisou em tempos da democracia da “Folha de São Paulo” que eu estava censurado na 

“Folha de São Paulo” e ele não podia pedir mais informações para mim porque uma das 

editoras da Folha, diz que o povo da Folha, e ela tem um sobrenome que é melhor eu nem 

dizer qual é, queria só figuras de gente bonita e feliz na primeira página, principalmente nos 

finais de semana e não queria saber de povo e nem de gente sofrida e nem molambenta, nem 

menor infrator e nem abandonado, muito menos gente fedorenta da rua. Então a própria 

“Folha de São Paulo” censurava, aliás, fazia jus a sua memória de ter carregado os presos 

políticos e de ter justificado a Ditadura, mesmo em seus tempos de democracia. 

Eu lembro, Amelinha, que quando fui com você numa manhã muito fria, que 

garoava muito lá na vala de Perus, e queria lembrar, Padilha, que agora quando tiver essa 

celebração do dia 2 ao mesmo tempo nós vamos celebrar a Missa lá em Perus e nós 

começamos a celebração na sepultura dos 5 moradores de rua do massacre de 2004, e depois 

passamos na sepultura do Queixada que está lá sepultado, e depois temos a celebração lá. 

E é triste de saber que dessas ossadas que estão ainda sem identificação, lá no 

Columbário do Araçá, muitos são indigentes, muitos são moradores de rua, muitos são os 

pobres da cidade; e há quem diga, e a Amelinha deve saber bem disso, que as condições 

como ossos que estão lá depositados perderam a possibilidade de identificação porque eles 

ressecaram e não há mais possibilidade, nem por DNA, de saber quem são essas pessoas. 

Queria dizer, Adriano, que como Presidente dessa Comissão e da Comissão da 

Verdade eu queria lembrar e a mim emociona muito estar aqui com o nome de Rubens Paiva 

por que foi por causa do programa do Rubens Paiva Filho que eu fui processado pelo 

Governo do Estado de São Paulo e pelo Secretário famoso do massacre do Carandiru, como 

era o nome dele? O Pedro Campos, eu fui processado pelo Pedro Campos com autorização de 

5 Bispos do Estado de São Paulo, que foram avisados previamente pelo Secretário da 

Segurança Pública e pelo Governador que eu iria ser processado, e os 5 Bispos do Estado de 

São Paulo me avisaram, eles mesmo me avisaram – “E nós autorizamos que você seja 

processado” – por causa da minha declaração no programa do Rubens Paiva na TV Cultura, 
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quando eu disse que o esquadrão da morte de São Paulo era oficial e se chamava Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, e que o comandante do esquadrão da morte era o Pedro 

Franco de Campos. Isso foi dito no Programa do Marcelo Rubens Paiva e por isso eu fui 

processado e graças a Deus não sei porque não fui condenado.  

Em termos de processos que eu peguei lá na FEBEM por causa dos transportes 

dos jovens e depois das rebeliões foram coisas bastante difíceis e quem sofre na mão da 

imprensa sabe o que significa ser espoliado, despojado de tudo, e como me disse o Padre 

Comblant: triturado e viver a tribulação. Por isso eu queria também homenagear uma pessoa 

que está aqui é uma mulher, e a gente tem que homenagear essas pessoas pelo trabalho 

popular que sempre fizeram e fazem, a Irmã Élide é para mim um exemplo de luta, de 

persistência, de perseverança e de coragem. (palmas) 

Levanta, Irmã Élide, é uma missionária comboniana, que significa para nós e 

para padres que como eu, que já estou velho, um exemplo de uma mulher lutadora, corajosa e 

valente e que não teme e que está sempre junto com o povo e vive pobre como o povo. 

Parabéns, Irmã Élide! 

E terminando, palmas para Irmã Élide. (palmas.) E terminando, Adriano, eu 

queria dizer que essa Comissão, viu Amelinha, e eu tenho reclamado muito disso, não sei no 

que vai dar, é conseguir finalmente o número dos indigentes da cidade de São Paulo 

sepultados como indigentes desde 2008 até o início deste ano são 4.500 indigentes sepultados 

em São Paulo. Na Vila Formosa I, na Vila Formosa II, e a maioria no Cemitério de Perus. Eu 

falei isso ao Vereador Mário Covas Junior que junto com a Comissão da Verdade da Câmara 

tem um Projeto de Lei de fazer um banco de DNA das pessoas que são indigentes. Só que eu 

disse a ele não adianta o DNA do indigente se eles estão em covas comuns, você pode saber 

que está lá, mas você não acha mais. Eu me lembro da Dona Helena, que tinha a ilusão, o 

sonho e a poesia de que ela ia encontrar os restos de seu filho e ia identificar. Dona Helena da 

“Tortura Nunca Mais”, é uma das figuras ícones da nossa caminhada e de nossa luta, mas não 

vai identificar mais.  

Eu sugeri à Comissão Municipal e quero sugerir também a Comissão Estadual 

que se faça uma visita ao Cemitério de Perus sabendo do serviço funerário quando há 

sepultamento coletivo, viu Amelinha, eu já falei isso para o Adriano porque e essas pessoas 

vão despidas numa meia canoa de madeira e são jogadas todas juntas numa cova comum. 

Essas pessoas, a gente não sabe o que é feito dos órgãos delas, o que é feito com a hipófise 
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dessas pessoas, o que é feita com retina dessas pessoas. E o que é muito grave é de que não há 

no Estado de São Paulo um cruzamento de dados hoje dos desaparecidos com os indigentes. 

São Paulo tem 40 desaparecidos por dia, a cidade, o Estado todo chega a mais de 1000 por 

mês e não se cruzam os dados, embora muitos dos casos dos desaparecidos seja elucidado, 

não se sabe se algum daquele desaparecido foi sepultado como indigente. 

E temos o dado e isso fica gravado aqui também que já está gravado na Câmara, 

que alguns hospitais de São Paulo, como a Santa Casa, quando chegam moradores de rua em 

situação muito precária de saúde todos se chama João e as mulheres todas se chamam Maria, 

e mesmo que você tenha a cédula de identidade dessas pessoas para a identificação todos são 

João e todas são Maria. O que é feito com os corpos dessas pessoas, e como Dom Angélico 

lembrou, e outro dia Dom Angélico também falou isso, há um comércio em cima dos corpos 

dos pobres. E se nós temos a memória da resistência feita de forma tão valente e corajosa por 

tantos heróis e tantas pessoas que marcaram a nossa vida e a nossa caminhada, em 

homenagem a essas pessoas nós não podemos permitir que isso continue com os mais pobres, 

com os mais esquecidos, por que todo aparato da Ditadura Militar de tortura, de violência e 

desaparecimento e de morte não foi desativado, ele mudou dos presos políticos para os 

pobres. E isso continua, os pobres hoje são os presos políticos condenados à morte, ao 

degredo, ao desaparecimento, à sepultura como indigente nos dias de hoje, e isso é uma 

vergonha que clama por justiça. 

Eu acredito que e fica aqui minha homenagem ao Dom Angélico, a tantas 

pessoas como a Amelinha, o Padilha, a Irmã Élide que estão aqui e há tantos que cujos nomes 

estão na nossa memória e no nosso coração. E pedindo a você, Adriano, que a gente tenha 

esse grande empenho de buscarmos, em homenagem a todas essas pessoas, elucidar essas 

questões, disciplinar, o IML não pode continuar sendo da Segurança Pública, os dados do 

Serviço Funerário do Município de São Paulo têm que ser públicos e transparentes. As 

Comissões devem receber os dados dos indigentes, quantos devem ser sepultados por mês e 

todos esses dados têm que vir a público para que a nossa história seja passada a limpo, para 

os presos políticos e para os refugiados urbanos de hoje, que são os pobres, os moradores de 

rua, aqueles que morrem pelas ruas da nossa cidade. Obrigado. (palmas)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só deixa falar uma coisa, 

Dom Angélico acordou cedíssimo e veio para cá, então o que estou pensando, fala o Padre 
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Naves que ele vai fazer uma saudação e falar da questão da terra, dos camponeses, e aí 3 

mulheres vão fazer as últimas falas antes da fala do fechamento que o Dom Angélico vai 

fazer. Vou pedir, na ordem, após o Padre Naves falar, a Irmã Élide que foi citada pelo Padre 

Júlio com muita justiça, faz uma fala sobre a beleza da vida dela, da trajetória dela aqui no 

Brasil, há tantos anos lá em Sapopemba na Fazenda da Juta, e uma pessoa da resistência, a 

Matilde Leone que veio de Ribeirão, que veio para a Audiência da Madre Maurina, que 

escreveu o livro, vai fazer uma fala, Amelinha e Dom Angélico fecha tudo bem? Você quer 

falar alguma coisa não é Douglas, importante. Só para as pessoas se organizarem, porque a 

coisa mais desesperadora é você estar terminando uma reunião e começa a dar aquela fuga. 

Às 13hs nós terminamos, tudo bem? Vamos combinar, todos podem ficar até às 13hs, então 

vamos liberar a Giba, Douglas vai lá. 

 

O SR. PADRE DOUGLAS - A revista “Sem Fronteira” que eu tinha marcado 

aqui dos combonianos que foi também um símbolo da resistência, o editor era o João Pedro 

Baresi, portanto uma salva de palmas para a revista “Sem Fronteira” também, e os 

combonianos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Giba, você vai ter que sair, 

então vai. Padre Antônio Naves com a palavra. 

 

O SR. PADRE ANTÔNIO NAVES – Então de forma brevíssima, Adriano 

muito obrigado pelo convite e em nome da Comissão Pastoral da Terra a gente manifesta aqui 

duas palavras apenas.  

A primeira palavra é dizer que o jornal “O São Paulo”, Dom Angélico, eu era 

estudante no Paraná na década de 1970 e as primeiras romarias da terra que nós fazíamos no 

Paraná e encomendávamos pelo correio ou de ônibus os exemplares de “O São Paulo” para 

podermos fazer análise de conjuntura, lembra-se? Naquela época a gente fazia análise de 

conjuntura, então ajudou muita gente no Paraná, a Comissão Pastoral da Terra. A minha 

escola foi na década de 1970 junto com a nascente Pastoral Operária, Comissão Pastoral da 
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Terra, e a luta contra a Ditadura que já assassinava também no Paraná tanta gente. Vim para 

São Paulo em 1984, portanto a gente começou a acompanhar aqui também a partir de 84. 

Eu gostaria de dizer também que a questão da terra, Adriano, você colocou tão 

corretamente, porque o assassinato no campo é enorme, todos nós sabemos. E hoje dia 23, 

hoje é 23 não é? Nós estamos lembrando aqui pela Agenda latino-americana o nome de 2 

camponeses, e é bom a gente citar o nome por que acaba passando despercebido, Vilmar José 

de Castro, Pastoral das Comunidades CEB’s em Goiás, foi assassinado pela UDR no dia de 

hoje em 1986, você lembra? Outro nome importante da terra, 1987, João do Pará. E a cada 

dia do ano nós queremos fazer memória dos que foram assassinados pela Ditadura, Adriano, 

nessa década de 1970 até recentemente. 

Então fica o compromisso de participar da memória, da verdade e da justiça 

desta Comissão. Parabéns pelos trabalhos até agora. Parabéns, Dom Angélico, por tudo que 

nos ensinou mesmo não estando aqui em São Paulo. (palmas)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quero pedir uma coisa que 

Padre Júlio sempre fala. Danilo, Lia se vocês puderem pedir lá na Liderança do PT o Projeto 

de Lei do Deputado Hamilton Pereira exigindo o banco de dados de DNA, que foi vetado 

pelo Senhor Governador, porque é importante que o Júlio tenha esse documento em mãos 

porque como ele trabalha... Faz uma cópia para todos da Mesa, para que o pessoal tenha uma 

cópia do Projeto de Lei do Hamilton que foi vetado, porque o Hamilton faz um estudo sobre 

desaparecidos comuns e ele fez esse Projeto do Banco de Dados e foi vetado.  

Então Irmã Élide, não precisa sair daí, levo o microfone, a Amelinha leva, a 

Senhora fala daí mesmo, Irmã. 

 

A SRA. IRMÃ ÉLIDE – Eu tenho somente que agradecer tudo que vivi hoje 

aqui porque foi um reviver da minha vida. Desde que cheguei ao Brasil, eu cheguei já com 39 

anos. Nasci na Itália, mas aqui eu me identifiquei tanto com o trabalho, comecei em Rondônia 

organizando os lavradores, sei que um dia na preparação ao Dia do Lavrador, dia 25 de julho, 

nós fizemos uma caminhada, organizávamos os lavradores que vinham da roça, de longe, 70 
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quilômetros no meio da roça e aí então nós junto com outra Irmã organizamos a caminhada 

do centro social até a Igreja que se terminava com a Missa.  

Então nós caminhávamos com esse grupo de pobres, eu na frente e a outra irmã 

atrás junto com eles, e eu na frente e veio a Policia Federal nos parar, era um amigo, quer 

dizer ele queria casar, este policial queria casar com uma jovem, nós erámos também da 

Secretaria da Paróquia e ele veio ali – “Mas vocês estão fazendo revolução aqui, para com 

isso!” – Ah nós descei Divina Luz (cantando), eu que estava na frente, A Nós Descei Divina 

Luz (cantando), e a irmã falou – “Mas você vê que é uma procissão, nós estamos cantando ‘A 

Nós Descei Divina Luz’, e olhe se você vai nos acusar não vai casar com aquela jovem”. E 

nos deixou andar e terminamos assim. E foi ali que vivemos tudo isso e que culminou com o 

assassinato da morte do Padre Ezequiel, e estava eu trabalhando com ele naquela época. 

Depois vim para São Paulo em 1988 e ali continuou a minha luta junto com os 

pobres da Juta, que todos conhecem a nossa caminhada e ainda estou aqui na minha idade, 

com muita felicidade de estar aqui e ter vivido está época. Agora estou me perguntando, 

“como vai ser daqui para frente”? Que Deus nos ajude. (palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Matilde Leone. 

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – Ai que gente linda. 

Maravilha. 

 

A SRA. MATILDE LEONE – O Senhor também é lindo.  Olha eu agradeço, 

em primeiro lugar quero agradecer profundamente o convite que eu recebi do Adriano Diogo 

para participar dessa Comissão, para dar o meu depoimento que foi feito já na segunda-feira. 

Hoje eu tive um prazer imenso de estar novamente aqui assistindo e não dando meu 

depoimento, pelo meu encontro com, na época era o Cônego Angélico, que conheci e hoje 

Bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino, e todas as pessoas que deram esses depoimentos, 

depoimentos tão ricos que eu me sinto assim até... Eu gostaria ter participado um pouco mais 

desse trabalho do qual vocês falam vocês tiveram uma opção, uma opção pelos pobres. 
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Mas a minha vinda aqui foi para falar sobre a Madre Maurina, e eu já fiz o meu 

depoimento, mas eu quero hoje deixar novamente assim o meu agradecimento e a minha 

homenagem à Irmã Maurina, que de uma forma ou de outra ela também fez essa opção pelos 

pobres no trabalho que ela realizou no Lar Santana com os órfãos, com as crianças órfãs.  E 

também pela consciência política dela, pela sensibilidade, pelo fato de ela ter suportado tudo 

o que ela suportou, da forma como ela suportou, as torturas, os interrogatórios, e não ter 

delatado ninguém, não ter comprometido ninguém que ela poderia ter comprometido.  

E é isso, na verdade a gente fica até emocionada diante de tantas situações que o 

país viveu que as pessoas viveram, e nosso desejo realmente é que o trabalho dessa Comissão 

seja para impedir de alguma forma, ou trabalhar para isso, para que esse estado de coisas 

horrorosas que nós passamos não se repita no Brasil. (palmas).  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Editora Vozes finalmente 

divulgou que eles acharam, depois de uma profunda pesquisa, que tem 300 livros no estoque. 

Nós já vamos providenciar um para o Senhor. Tem a capa do livro pelo menos para mostrar? 

Portanto nós vamos pedir os livros, vamos pedir para a Editora pelo menos uns 100 livros 

para deixar à disposição, são 2 livros sobre a Madre Maurina. Da Matilde e da Denise. 

“Sombras da Repressão”, então a Vozes vai entregar uma parte dos livros que pedimos e nós 

vamos disponibilizar o livro da Matilde aqui na Comissão da Verdade, está bem?  “Sombras 

da Repressão” e o da Denise como chama? “Imaculada”.  Denise Assis, “Imaculada”. E 

Matilde Leone, “Sombras da Repressão”. E Amelinha Teles. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES - Bom dia, eu também quero fazer aqui o meu 

agradecimento, e o meu agradecimento é assim, eu sou dessa luta, eu fui presa politica, eu fui 

da imprensa clandestina. E por ser da imprensa clandestina estou pensando aqui, eu fui 

condenada na Primeira, na Segunda e na Terceira Instância, a Ditadura me condenou, 

condenou a minha família, tem o sequestro dos meus filhos, a Janaína e o Edson que na época 

tinham 5 e 4 anos; portanto a imprensa para mim é algo muito caro, muito caro. E eu fiquei 

muito... E eu queria agradecer muito por estar aqui nesta Comissão da Verdade, eu não queria 

estar, e o Adriano sabe disso, eu não queria estar nesta Comissão, mas eu agradeço muito de 

estar aqui.   
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Porque nós fizemos várias Audiências com vários, tratando das questões das 

mulheres e continuamos tratando, e quando a gente ouve uma Audiência da Madre Maurina 

nós, enfim, nós fizemos várias Audiências da Imprensa de resistência, essa imprensa que nos 

ajudou a suportar, digamos assim, a sobreviver à Ditadura. 

E muitas vezes as pessoas perguntam, muitas vezes as pessoas querem o nosso 

depoimento de sobrevivente e as pessoas perguntam – “puxa, mas passou por tudo isso e 

como é que você ainda continua?”. Mas é porque nós tivemos... Quem foi dessa imprensa 

alternativa, dessa imprensa do jornal “O São Paulo” não tem, acho que quem escreveu eu 

queria que estivesse ouvindo, as pessoas que escreveram, as pessoas que nos receberam em 

muitos momentos, em muitos momentos nem conheciam a gente, nós vivíamos na 

clandestinidade, o papel que essa imprensa teve para que a gente conseguisse se fortalecer, 

conseguisse acreditar que aquela luta era possível. Essa imprensa trouxe essa mensagem para 

nós, e acho que isso a gente não pode deixar de registrar aqui.  

Logo que eu saí da Ditadura, da prisão, porque a Ditadura temos muito ainda a 

enfrentar, ela ainda está muito presente em várias instituições de hoje. Mas logo que eu saí da 

prisão as primeiras pessoas que me ouviram foram pessoas da Igreja, da Comissão de Justiça 

e Paz da Margarida Genovois, nunca vou me esquecer disso. A Margarida Genovois foi a 

mulher que me disse assim – “Fale, fale tudo o que você estiver sentindo, fale e nunca deixe 

de falar, se possível “– e eu digo sempre isso eu falo e estou falando há 40 anos esses 

acontecimentos, porque este ano está fazendo exatamente 40 anos que eu saí da cadeia e eu 

nunca deixei de falar. Ela foi uma pessoa que me deu esse apoio, e me deu esse apoio junto à 

organização. 

Portanto eu acho que essa imprensa, com toda essa dificuldade, muita coisa que 

estava escrito ali eu não entendia, eu não sou da igreja, eu não participo desse ritual religioso, 

mas ali acho que ensinou para nós da esquerda que tínhamos outra politica, o nosso negócio 

era politica. Ensinou a nós o sentido dessa expressão “Direitos Humanos” que a Ditadura 

proibiu o uso dessa palavra, dessa expressão “Direitos Humanos”, está escrito lá nos arquivos 

do DOPS - Direitos Humanos significa proteção aos terroristas, esse pessoal que fala em 

Direitos Humanos estão querendo proteger os terroristas. Está escrito, isso está escrito no 

documento assinado pelo Delegado do DOPS de São Paulo, Edsel Magnotti, ele assina esse 

documento. Essa expressão, melhor dizendo, era proibida. E nós, na clandestinidade, com 
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pouca luz, muito na sombra, muito na escuridão, no obscurantismo, nós vamos aprender o 

significado de Direitos Humanos via essa imprensa de resistência.  

A solidariedade nós vamos aprender e, vocês não imaginam o que é você sair da 

cadeia, você estar totalmente isolado, você está sem emprego, você está sem casa, você não 

tem absolutamente nenhum suporte e você encontrar uma palavra dessa, “você tem direito a 

falar porque você é uma pessoa humana”. Você encontrar isso nesse momento, talvez vocês 

não entendam, parece muito pouco, mas é muito, e garantiu a nossa sobrevivência politica, 

afetiva, emocional, social, entendeu? Portanto eu acho assim eu estou aqui graças a essa 

imprensa, então eu não posso esquecer disso. 

E queria pensar aqui que Dom Angélico veio para falar da imprensa, mas ele tem 

história, ele é uma pessoa que...  E eu falo do Dom Angélico um momento que eu tenho 

contato com essa figura, anos e anos muito difíceis, logo depois do Ato AI-5, Ato 

Institucional nº 5. É 1970, 1971, em que nossos companheiros são assassinados, eles falam 

que foram mortos em tiroteios e estão sendo mortos lá na tortura. Então o Dom Angélico... Eu 

saí da prisão, mas meu marido continuou no presídio do Barro Branco que era onde ficava, 

em determinado momento da história, ficavam os presos políticos e eles fizeram um 

documento muito importante que é uma lista de 233 torturadores que eles conheceram nas 

torturas, nas prisões, no DOI-CODI, no DOPS, nas Delegacias, então esse documento, ele até 

hoje é uma preciosidade histórica que nós temos que recuperar aqui nesta Comissão, porque a 

gente não pode esquecer lembrar é resistir sempre. E quando eles assinaram, e eles assinaram, 

eu não me lembro agora o número de presos políticos que assinou, mas teve assinatura, e 

todos eles começaram a receber ameaças de morte da AAB, que era Associação 

Anticomunista do Brasil ou Brasileira, e nós...  As famílias também começaram a receber.   

E nós buscamos apoios das pessoas que ainda tinham a voz, que ainda tinham 

espaço na sociedade, e uma das pessoas que procuramos foi o Dom Angélico. O Dom 

Angélico, ele e meu marido foram correspondentes, eles escreviam cartas, e essas cartas... 

Tenho as cartas respostas de Dom Angélico e Dom Angélico recebia as cartas do César Teles 

que foi um dos signatários da denúncia desses 233 torturadores.  

E eu quero aqui, de público, agradecer ao Dom Angélico. Talvez, Dom 

Angélico, o Senhor não saiba o quanto isso curou feridas, o quanto isso nos deu força, porque 

muitas vezes a gente não sabia se ia desaparecer no dia seguinte, porque ali as pessoas 

começaram a desaparecer, as pessoas começaram a desaparecer e você não sabia, você sabia 
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que estava sendo seguido o tempo todo, a gente via que tinha carro seguindo a gente, pessoas 

mesmo, policiais à paisana, ou vestidos de civil, e a gente tinha assim uma certeza, uma 

esperança, uma força que vinha naquelas cartas, era assim: eu tenho apoio, eu posso sair na 

rua, eu tenho apoio, eu posso ir para luta.  

Então eu vejo assim, muita gente fala assim – nossa, “mas como você lutou esse 

tempo todo?” – eu lutei e não lutei sozinha como muito bem lembrou Dom Angélico, a nossa 

luta não é sozinha, nós temos um coletivo, nós temos muito mais gente do que às vezes a 

gente tem oportunidade de conhecer e conversar. E Dom Angélico, muito obrigada, muito 

obrigada por tudo, que a sua força, aquela força, aquela energia que deu a nós, nós estamos 

aqui sobrevivendo até hoje graças a você, obrigada. (palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem, então vamos 

para a fase final do encerramento, a fala do Dom Angélico. E eu só queria dizer, Dom 

Angélico, ah primeiro eu queria falar que o ininteligível não veio, mas veio a Deise que está 

ali representando, ela é a que faz o fechamento do jornal “Voz da Comunidade,” nossa 

querida Deise, que emite e-mails para o Brasil inteiro para fazer o SOS da Luta do Povo. 

Dom Angélico, dê um abraço em Dom Angélico, Deise.  

Dom Angélico, o Projeto de Lei que eu estava falando e que o Padre Júlio está 

lutando que haja no município é esse Projeto de Lei 463/2011 e define diretrizes para política 

estadual de busca a pessoas desaparecidas e cria o banco de dados, que é o banco de DNA, de 

pessoas desaparecidas. Porque desses desaparecimentos, tem um dado aqui, de 1º de janeiro 

de 2008 a 9 de fevereiro de 2011 existe uma média de 11 pessoas desaparecidas por dia no 

Estado de São Paulo, entre crianças e idosos, mulheres e adultos. Nesse mesmo período de 3 

anos, parentes e amigos comuns comunicaram às Delegacias o sumiço de 63.150 pessoas, 

sendo que 19.445 somente desses casos foram identificados, o restante está desaparecido até 

hoje. Então é um Projeto muito importante do Deputado e infelizmente, porque custa muito 

caro fazer um banco de DNA e outras justificativas que não me cabe aqui, porque não fui eu 

que vetei, evidentemente e nem nós que queríamos que vetasse, mas foi uma... O crime que 

era perpetrado na ditadura no IML a mesma prática continua, e esse projeto deu continuidade 

a esse crime, continuar na ditadura que permanece até hoje no IML Paulista porque ninguém 

que desaparece é procurado ou identificado. 
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Dom Angélico, suas palavras finais. 

 

O SR. DOM ANGÉLICO SÂNDALO BERNARDINO – Antes da palavra 

final eu quero realmente pegar a carona naquilo que o Padre Júlio acabou de dizer aqui e já 

disse lá na Câmara Municipal. É preciso acabar com o escândalo do comércio em cima das 

lágrimas de pessoas que veem entes queridos partindo, vale de maneira especial para homens 

pobres de rua, mas vale para outros também. O Serviço Funerário Municipal, o que é isso? 

Como que é tratado? Há realmente, e desculpe o termo, uma verdadeira gangue atrás disso 

tudo e já vem de longe, não é de agora. Só vou dar um exemplo, eu trabalhei 10 anos em 

Blumenau, na bela Santa Catarina, à época o município tinha 280.000 pessoas mais ou menos 

e trabalhei e apoiei inclusive um crematório. Quantos crematórios tem a cidade de São Paulo?  

Um crematório público, onde é que nós estamos? Não tem cabimento, o Serviço Funerário 

Municipal eu tenho me encontrado com pessoas que são exploradas, e para pagar isso, paga 

aquilo, mais aquilo e aquilo, na hora que um ente querido está aí, a família está nocauteada. 

Então apelo, palavra de terminar, parabéns Deputado, parabéns para Comissão da Verdade, 

parabéns de coração, mas parabéns, e continue nesse trabalho, continue. (palmas) 

Quando eu acabei de chegar aqui, que o Edmilson foi pegar lá com a Irmã 

Carmem também, eu me encontrei com uma judia, você conhece com quem foi? Sabe o 

nome? Claro que você sabe, fale, por favor. A Chaia. Então eu quero terminar simplesmente 

com um Salmo que a comunidade judaica há centenas de anos vem levantando para Deus e a 

comunidade cristã também o faz. É uma poesia, é um Salmo, que fala para que cada um e 

todos nós que continuemos na luta, no trabalho. Salmo 125: “Aquela vez que Deus mudou os 

nossos caminhos, parecíamos sonhar, nosso rosto brilhou de alegria, nossos lábios de 

canções. Entre os pagãos se dizia, grandes coisas fez o Senhor com eles. Na verdade o Senhor  

fez maravilhas conosco. Ah! Muda também agora, Senhor, os nossos caminhos, à semelhança 

dos rios do sertão, despertados pela chuva repentina. Quem vai, vai chorando a lançar as suas 

sementes, ao voltar, voltará cantando a colher os seus feixes”. 

  Valeu a pena de estarmos unidos na luta! Valeu a pena o povo unido, 

organizado, sair em bandeiras reivindicatórias, na certeza de que virá sim o dia em que todos 

ao levantar a vista, veremos nessa terra reinar a liberdade. (palmas) 
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** a plateia canta. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Danilo, tem uma imagem 

fixa para encerrar a cerimônia e deixar um retratinho da Irmã Maurina?  

Eu só queria dizer uma coisa, Dom Angélico, é muito importante que o Senhor 

veio aqui hoje, com essa turma maravilhosa, que é o seguinte, quando nós começamos a 

Comissão da Verdade nós tínhamos 3 capítulos, 3 degraus, 3 estágios para percorrer: 

memória, que é a memória das vitimas; a verdade que é a historia do poder, dos torturadores, 

dos assassinos, dos financiadores da repressão, dos donos da mídia; e finalmente a justiça. 

Nós estamos ainda no degrau da memória, se fosse possível nos mudávamos o nome da 

Comissão da Verdade, nos mudávamos para Comissão da Memória. Porque quando nós 

começamos a gente falava que nem o Silva da oposição sindical metalúrgica falava – Agora 

vai, vamos para justiça - e nós não saímos da memória, Dom Angélico. A verdade que é o 

segundo capítulo ainda está muito longe, nós não chegamos à curva onde está a verdade e a 

justiça nós não sabemos se vai chegar. 

Agora como nós somos católicos, cristãos, e a nossa religião adotou a cruz, 

como símbolo máximo da resistência do povo que foi crucificado, os macabeus, e 300 anos 

depois nós adotamos a cruz como símbolo da resistência, a cruz é o nosso pau de arara. 

Porque não tinha método mais cruel do que matar uma pessoa, que era pendurar ele numa 

cruz e deixar vivo. Porque o Fernando Altemeyer me deu uma aula de crucificação e disse 

que não punha na mão, punha no pulso, e ainda punha um banquinho para o cara aguentar 

mais um pouco para ir apodrecendo, apodrecendo, e consumindo. Então há 2 mil anos a 

Igreja Católica faz a Comissão da Verdade. E com essa força, com essa palavra, e olha que o 

Senhor já foi perseguido por tantas ditaduras, e o Senhor resistiu e está aqui conosco hoje nos 

dando esperança. Muito obrigado, Dom Angélico, muito obrigado. Abaixo a ditadura, abaixo 

a inquisição, e que haja justiça a todos os povos. Muito obrigado. Amém! (palmas)  

A Sessão está encerrada, por enquanto.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

23/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Comissão da Verdade, do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Quadragésima quinta audiência pública. Vinte e três de 

maio de 2013, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 45ª audiência pública, da Comissão da Verdade, do Estado de São 

Paulo, Rubens Paiva, no dia 23 de maio de 2013, às 10h30, na Assembleia Legislativa de 

São Paulo, auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre o caso das crianças 

que foram atingidas pela ditadura no Brasil.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Hoje a nossa convidada é Ieda Seixas, irmã do Ivan Seixas, da família 

Seixas. Então, é com muito prazer que eu convido Ieda para sentar à Mesa, para a tomada 

do seu depoimento.  

Nós ainda estamos dentro daquele capítulo que a gente está falando das crianças, 

como as crianças foram atingidas e hoje você falará do seu irmão mais novo, não é? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Eu fui uma criança atingida diretamente, porque eu fui 

presa. Eu falarei… eu não sou a criança atingida, eu tinha 23 anos na época dos 

acontecimentos e eu fui presa, mas isso é outra história. Falarei em nome do meu irmão 

Irineu Axel de Seixas, que tinha na época 10 anos, quando as coisas aconteceram. 

Primeiro para falar do meu irmão, como a coisa atingiu, acho que tenho que falar 

primeiro do meu pai e da minha mãe. (Pausa, muito emocionada) Eu tenho que falar pelo 

seguinte, como isso afetou o Irineu, porque vocês me desculpem… (Pausa, muito 

emocionada) 

Nós fomos uma família de quatro filhos, e meu pai e minha mãe. Meu pai era uma 

pessoa extremamente afetiva, muito entusiasmada, principalmente com a causa política, e 

externava o afeto dele pelo toque, era um caso raro de um nortista, filho de nordestino, que 

beijava os meus amigos homens, o que é raro, considerando inclusive a geração dele.  
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A minha mãe já era uma pessoa que só conseguia externar o afeto dela, só beijava 

filho até os 5, 6 anos, depois disso ela não era pessoa de externar pelo toque, talvez pela 

formação dela, ela externava por gestos, fosse fazendo aquela comida que você gostava, 

fosse torcendo por qualquer vitória que você tivesse, acalentando-te na hora do fracasso 

(Pausa, muito emocionada), e o Irineu foi atingido a partir de 1964, porque nós morávamos 

no Rio de Janeiro, o meu pai era da Petrobrás, ele pertencia ao sindicato, foi comunista, 

sempre entusiasmo e sempre fazendo pregação como os evangélicos fazem, meu pai 

sempre fez isso também. 

Mas ele não perdia uma oportunidade, a vida dele era isso. Em 1964, o Golpe do dia 

1º de abril, e o meu pai teve que fugir, estava na refinaria Duque de Caixas, dentro de uma 

ambulância, porque era a maneira como os trabalhadores da Petrobrás acharam para retirar 

os colegas que foram punidos…  

A coisa era o seguinte, era o seguinte, você chegava para trabalhar e estava escrito 

“Expurgados por serem inimigos da pátria”, e tinha a relação das pessoas. O cara ia para o 

departamento pessoal, recebia o dinheiro, assinava os papeis e para sair da refinaria, via de 

regra, tinha que sair nos esquemas de ambulância, colocava ele na ambulância, porque 

senão era preso, porque todo expurgado seria preso de qualquer maneira.  

Bom, veio o Golpe do dia 1º de abril, por volta de setembro o meu pai foi expurgado, 

eles tiveram que fugir para Porto Alegre, os tempos eram outros, dava para você fugir, até 

que os caras localizassem era mais difícil. E o Irineu… o meu pai tinha um carro, eles 

foram do Rio de Janeiro para Porto Alegre, o Irineu tinha quatro anos quando o Golpe 

aconteceu, aliás, faria quatro anos, porque ele é de julho.  

A partir disso para ele foi muito confuso, por que ele tinha que fugir, e ele pelo menos 

nas conversas que eu tenho com ele, a sensação de perigo, não sabia, era muito pequeno, 

era um menino, até a nossa prisão e a morte de meu pai, absolutamente bem humorado, 

espirituoso, alegre, era um menino que na rua onde morávamos o tempo inteiro era, o Irineu 

era assim… porque ele tinha “Tia, vai na frente, porque eu preciso xingar esses caras”, ele 

dizia um monte de palavrão, se o cara tivesse feito alguma coisa, mas ele tinha o cuidado de 

mandar a tia que estava junto com ele, ou a mãe, para frente, porque achava que não devia 

falar palavrão na frente delas. 
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Em 1964, eles foram para o Rio Grande do Sul, e esse 1964, nos primeiros tempos, o 

meu pai fugiu e tentou montar um negócio em Porto Alegre, e para desgraça de tudo, essa 

época foi uma época que ainda em setembro chovia muito no Rio Grande do Sul, tinha 

enchente, então não tinha dinheiro, o dinheiro que tinha era da indenização.  

O Irineu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque o 1º de abril no 

Rio de Janeiro foi uma coisa muito traumática para todo mundo, pelo menos ele tinha 16 

anos, acho que o maior trauma dessa história toda não foi nem a minha prisão, foi o 1964, 

que parece que me tiraram o chão debaixo dos pés. E a gente foi para Porto Alegre depois, 

enfim.  

Voltamos para São Paulo, quando estava em São Paulo, eu tinha uma marca, algumas 

pessoas que estavam em casa e ele não sei porque disse: “Eu preciso, acho melhor eu ir 

para o Rio de Janeiro, para a casa da tia Anita, porque eu estou achando que a coisa está 

muito tensa aqui”, e ele tinha 9 anos, não tinha 10 anos, e ele foi, acharam melhor levá-lo, 

porque ele mesmo se sentiu muito, tinha uma sensação de perigo e de medo, isso que ele 

fala sempre a questão do medo. Ele foi ao Rio Janeiro, e nós ficamos aqui em São Paulo. E 

nós fomos presos. Não preciso contar maiores detalhes.  

E a minha tia ao dar a notícia da morte do meu pai, fui absolutamente dantescamente 

estúpida a maneira como ela deu, porque ela chegou para e deu o seguinte um comprimido 

de calmante e disse: “Seu pai morreu, o seu pai foi assassinado e eu não sei onde está sua 

família”.  

Ele disse que aquilo foi horrível para ele, porque ele achava que era mentira, mas 

mostraram a televisão, mostraram o jornal, e ele não se conformava. Digo que foi estúpida 

a maneira, pelo seguinte, porque ela não tentou “Quem sabe eles estejam bem”, porque ela 

disse: “Eu não sei a sua mãe, as suas irmãs, nem seu irmão, e o seu pai mataram”. Isso para 

alguém que tem 10 anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Isso lá no Rio de Janeiro. 
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A SRA. IEDA SEIXAS – No mínimo, eu acho cruel, desculpe-me ela já morreu, mas 

é cruel. O caso é muito atípico, porque nós fomos presos no dia 16 de abril e a nossa 

incomunicabilidade na realidade só foi quebrada, assim que a gente pode se alistar, quase 

dezembro. É porque tinha perseguição, acho que uma perseguição velada, eu costumo 

brincar que sou judia baixinha e nariguda, e pobre, eles gostam de me perseguir, deve ser 

isso com a minha família, porque não tem lógica, qual a importância... eu não era militante, 

minha irmã não era militante, minha mãe também não. A gente ficou presa um ano e meio, 

por crime de pensamento, o meu pai já tinham matado, o meu irmão tinha 16 anos, ameaça 

era o tempo interior, em relação ao Ivan, que matariam o Ivan.  

E o Irineu não pode se alistar com a gente, porque ainda fizeram aquele tipo de 

crueldade, nós estávamos no DOPS, e fomos da Oban, porque onde a gente passou vinte e 

tantos dias, fomos para o DOPS, chegando ao DOPS, uma prima do meu pai conseguiu a 

incomunicabilidade. Depois de ida e vindas, ela foi muito… foi à Oban, ao DOPS, e diziam 

que a gente não estava. Um dia um policial subiu para falar com o delegado, e ela subiu 

atrás sem que ele percebesse.  

Quando chegou a sala do (ininteligível), o tira perguntou… aquela mulher está de 

novo perguntando da família do Seixas. Ele disse: “diz que não tem ninguém”, ele saiu 

detrás do tira e falou assim “Poxa doutor... Por que o senhor está fazendo isso comigo?” 

elas estão lá embaixo, ele tinha um menino, aquela pessoa fica ali. Ele sempre teve esse 

tamanho, o Ivan aos 16 anos já era assim, ele disse: “Não, ele não está”, o Valdemar 

Andreo que estava fazendo cartório disse: “não, ele está lá embaixo”. O Valdemar apanhou, 

mas falou. Enfim, quebraram nossa encomenda… não deixou a gente se avistar.  

Quando ela conseguiu autorização, nos transferiram para o presídio Tiradentes, no dia 

9 de julho. O Valdemar Andreo era um militante preso. Acho que ele era do MRT… ele 

disse: “o menino está lá embaixo também”, quando o Valdemar desceu e falou com a gente, 

nem acreditou, achei que estava maluco, mas realmente essa prima do meu pai é que 

quebrou a incomunicabilidade, mas ó que quebrou assim, ela conseguiu mandar um bilhete 

para a gente e a minha mãe mandou um bilhete para ela, era só a minha mãe, nós não 

podíamos… não pudemos se avistar, quando ela voltou para nos visitar, naquela semana 

que eles disseram vem tal dia, só que eles nos transferiram dia 9 de julho, que é feriado, e 

era feriado também na época, para o presídio Tiradentes, eu lembro que as meninas que 
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estavam com a gente na cela ficaram muito preocupadas, porque a transferência era em um 

feriado, mas a gente foi para o Tiradentes, e o Ivan permaneceu no DOPS.  

Quando chegou a Tiradentes, essa prima foi nos procurar lá, e ela não tinha 

autorização da auditoria que precisava, mas a Maria Antônia, chefe da carceragem permitiu 

que a minha mãe se avistasse com essa prima, por meia hora, porque essa Maria Antônia, 

chefe da carceragem, não é funcionária pública, e que ficou condoída com a história de toda 

aquela família estar presa.  

Bom, a Edite disse a mãe “Vou a auditoria agora”, não lembro que dia caiu, acho que 

uma terça feira que caiu 9 de julho, “Eu vou a auditoria para visitar vocês no sábado”, só 

que na sexta nos levaram para o Sul.  

Eu não sei, posso estar paranoica, mas foi uma sessão de atitudes da repressão sempre 

evitar que a gente fosse mostrada, a gente ficou era sábado, a visita na sexta de noite, nos 

levaram para o DOI-CODI, que foi no dia que o Merlino foi preso e começou a ser 

torturado, e morreu no outro dia, e a gente foi levada para o Sul, onde permanecemos cerca 

de 60 dias, não é, Ivan?  

A nossa ida para o Sul é um mistério, acho que era… porque eles vão se encontrar 

para… eu, a Iara, a minha mãe, o Ivan, o Dinis, uma mistura, eles fizeram caldeirão, o 

Diniz da ala, o Jobe, o Raul Carreon, o Jorge Abraão, nós éramos sete, e sabe quem era a 

nossa escolta? O Tibiriçá, o Carlos Brilhante Ustra, aquele… o Fleury não estava, estava 

toda a equipe do Fleury. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Na escolta? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Na escolta. A escolta era a cúpula da Oban, que foi o 

Ustra, como chama o major? 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Ivan senta aqui, fica conosco. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O Dalmo, o major Edgar. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Senta ao lado dela Ivan, só um 

minuto. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – E toda a escola da gente era a escolta para levar o Lamarca 

talvez. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Entendi. Era a escolta, tudo 

isso? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – A nossa escolta era a cúpula da Oban. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nós éramos em oito pessoas e tinham uns vinte deles, a 

cúpula deles estava lá. Ao que tudo indica estavam indo lá a pretexto de nos levar, para 

organizar a invasão do Uruguai, que o coronel Grael fala isso, que nessa época estavam 

planejando a invasão do Uruguai, não se sabe… 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Era a cúpula da Oban e do DOPS, a exceção do Fleury, 

porque era… toda aquela camarilha, todos eles foram, não me pergunte o porquê. E nós 

chegamos ao Sul. Quem nos levou foi aquele delegado Otavinho, era toda a cúpula, 

inclusive o Ustra, o que é ridículo, todos eles eram ridículos, estavam com abate e 

amendoim na mão, eu fiquei olhando e minha mãe disse: “Vocês não entenderam o que 

significa isso?” e o Ustra ri ainda, “Vocês não querem amendoim?”, “Não, muito 

obrigado”, é porque eles iriam fazer uma grande farra com as putas, então estavam levando 

afrodisíacos, ridículo daquele homem, estou simbolizando ele, mas eram todos, porque com 

um abacate na mão, botava aqui no colo, e iam vários pacotes de amendoim, inclusive 
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amendoim com casca, eu não estava entendendo “Que lanchinho engraçado desses caras”, 

mas era isso.  

Bom, nós fomos ao Sul e permanecemos no Sul quase que sessenta dias, no DOPS do 

Sul. 

Não, o Irineu… 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não sabia nada da gente. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Notícia ele teve, chegarei lá, só não tive, mas nos ver, ele 

só foi ver… eu vou chegar lá. 

 

 

A SRA. – (ininteligível). 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Eu vou chegar lá … nós fomos para o Sul, chegamos ao 

Sul, o próprio DOPS não sabia o por que nós estávamos lá, aquelas coisas. É uma coisa 

cheia de detalhes ridículos. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A recepção foi feita pelo Pedro Seelig, que era o torturador 

mor. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Era o diretor do DOPS. E o DOPS de Porto Alegre na 

época era muito estranho, porque a gente ficou em um corredor fechado, com madeira, 

eram três celas, não tinha banheiro… ficou lá no fundo, mas a gente ficou ali, não tinha 

espaço para andar, aquela coisa toda. 

Nós ficamos lá e ninguém perguntava nada para gente, pelo contrário, os caras é que 

perguntavam para gente assim “O que vocês estão fazendo aqui?”, “A gente veio aqui 

porque trouxeram”.  
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Como era pouco espaço, aquela situação e a agonia da gente era querer voltar ao 

Tiradentes para que pudesse avistar com o Irineu, porque não tinha sentido aquilo.  

Uma noite, ao entardecer, a minha mãe teve uma crise nervosa, ela começou a gritar 

que ela queria... “Quero o meu filho, quero o meu filho”, eles… o Pedro Seelig disse: “Traz 

o Ivan”, ela disse: “Mas não é esse filho, quero o outro filho”. Aí ele perguntou: “Mas onde 

está?”, porque Pedro Seelig, era uma figura estranha, porque ele ficava condoído com a 

situação da minha mãe, não me pergunte o porquê, porque maluco é maluco, psicopata é 

psicopata. Ele disse assim: “Mas onde está o seu filho que eu mando buscar?”, ela disse: 

“Está no Rio de Janeiro”, ele disse: “Mas lá eu não posso buscar”, “Ele tem telefone?”, 

“Tem”. 

Aí, ele levou a minha mãe, eu me lembro que foi no dia que caiu, naqueles dias tinha 

caído o pessoal do POC, era muita gente, foi um ônibus, era o POC do Sul, estou falando 

de Porto Alegre, então tinha gente deitada no chão, inclusive não tinha cela, estava deitada 

em colchões no chão, o Pedro Seelig levou a minha mãe, e a minha dizendo que estava 

morrendo de vergonha, porque ele com a mão no ombro da minha mãe dizendo assim: 

“Vocês não são, vocês não são porcaria nenhuma, está sim é uma grande pessoa, porque 

essa mulher é uma mãe coragem, porque mataram o marido, e não fui eu que matei, não foi 

aqui, foi lá em São Paulo, a família toda está presa, e ela está procurando pelo filhinho 

pequeno”. 

Aí, a minha mãe ligou… ligaram para a casa onde estava o Irineu, na casa da minha 

tia e a minha mãe falou com o Irineu, disse: “Irineu é a mãe que está falando”, ele disse 

assim: “Não é a mãe não, é mentira, eu não sei quem é você, não é a minha mãe”, a minha 

mãe disse: “Zico”, que era o apelido dele, “Zico é a mãe”, ele começou a chorar e disse: 

“Onde você está mãe?”, ela disse: “Estou em Porto Alegre, no DOPS de Porto Alegre”, ele 

disse: “eu não quero ver vocês assim, porque vocês estão todos quebrados”, porque alguém 

disse para ele que nós estávamos quebrados, tinham sido muito torturado e estavam todos 

quebrados, isso eu acho uma crueldade com uma criança de 10 anos.  

Aí ele... disse: “Eu só quero ver vocês, quando vocês estiverem soltas”, ele tinha uma 

ilusão. Nós permanecemos no DOPS, voltamos para o Sul, para São Paulo. e eu sei que por 

volta de novembro, dezembro, a minha tia teve condições de nos visitar, acho que foi 

quando a auditoria autorizou, porque a gente dependia de autorização.  
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A minha irmã Iara, que ele sempre foi muito ligado a ela, ele disse: “Como é que o 

pai morreu” e ela achou de bom tom, ou achou que seria menos dolorido, disse: “O pai 

morreu em um tiroteio”, ela não contou como o meu pai morreu, só contou que foi em um 

tiroteio: “Os caras mataram, mas ele matou também dois”, porque para ele criança, ela 

achou para ele ter uma compensação, porque estava apartado da família, de tudo, ele não 

tinha mais casa, não tinha mais referência. O pai, que era o ídolo dele, tinha sido morto e a 

Iara achou melhor isso. Bom, ele se avistou.  

Nós saímos da prisão, nós ficamos presos quase um ano e meio, e ele veio morar com 

a gente, mas o que aconteceu foi que ele de certa forma abandonado, porque tinha o 

problema do Ivan, eu costumo dizer que nós não ficamos um ano e meio, a gente ficou 

quase seis que nem ele, porque tinha que correr atrás do Ivan, porque você estava vendo 

televisão e de repente aparecia “Lista de desaparecidos”, que a rede Globo dava, “Não sei o 

que Ivan Seixas”, pronto, nós tínhamos que andar quilômetros, porque não tinha dinheiro 

para pegar o telefone e ligar para Taubaté para saber onde o Ivan estava. Fora que o Ivan de 

vez em quando, veio de Taubaté e foi levado para o DEIC, e a Iara foi visitá-lo em Taubaté 

e disseram que estava no DEIC, lá vai a Iara visitar no DEIC, no domingo e os caras 

levaram a Iara lá para dar uma congesta nela, para interrogá-la e ela pensava assim “Eu 

espero sair com vida, porque ninguém sabe onde estou”. Podiam ter matado a Iara ali 

dentro do DEIC, porque os caras resolveram interrogá-la, não só essa polícia civil, como os 

PMs, e os PMs ela conseguiu dar um nó neles, porque ela disse, começou a mostrar “Por 

que vocês lutam por isso? Você já percebeu que ganha mal, você mora mal, a sua mulher 

está toda desdentada, você não percebeu e você fica só guardando dinheiro dos ricos? É só 

isso”. Mas os policiais civis não dava, porque aqueles meganhas não eram fáceis. E o Irineu 

ficou relegado a segundo plano, ele tinha casa, comida e roupa lavada, colégio, mas tudo 

girava em torno do Ivan. 

Acho que isso é uma coisa que marca bem o sentimento do Irineu, a minha mãe 

estava viajando, não tinha ninguém em casa e ele já não morava em casa, morava sozinho, 

ele foi lá em casa e disse: “Ieda eu vim conversar contigo uma coisa. Tenho um problema 

que eu só consigo lembrar… (pausa, muito emocionada) da imagem do pai, se eu vir uma 

fotografia, eu não lembro da cara do meu pai, eu só lembro da nuca”.  
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Eu entendi porque só da nuca, porque quando eles fugiram para o Rio Grande do Sul, 

ele ia sentando atrás dele, e o Ivan, então a última lembrança que ele tinha do meu pai era a 

fuga em 1964, ele tinha bloqueado tudo, ele disse: “Eu não lembro da chácara das pedras”, 

que era o bairro que a gente morava em Porto Alegre, eu não lembro de nada e eu acho um 

absurdo que eu tenha esquecido da imagem do pai, porque eu sei que ele morreu em 

tiroteio, ele já tinha 20 e poucos anos, não era mais criança. Eu disse: “Não Irineu, o pai 

não morreu em tiroteio”, ele disse “Como assim?”, depois daquela vez que a Iara falou 

quando ele tinha dez anos, ele não teve oportunidade, porque tudo girava em torno do Ivan, 

era o ameaçado da hora, e quando eu disse para ele: “Não, o pai foi morto assim, tortura”, 

ele chorou e disse: “Nossa, agora eu me lembro da imagem dele, dele rindo”. 

O meu pai tinha uma característica de ser um cara que gostava de contar piada, fazer 

piada, dar risada, tudo para ele era… era uma pessoa extremamente otimista, e ele começou 

a lembrar como era a casa na chácara das pedras, começou a lembrar… ele tinha bloqueado 

completamente isso.  

Agora, em função da Comissão da Verdade, eu fui à casa dele para gente conversar 

de novo, porque a gente nunca esmiuçou muito isso, eu disse assim “Irineu”, ele não quis, 

ele disse: “Eu não vou, porque não tenho condições de falar, eu falo para ti, mas prefiro que 

você vai lá e fale por mim, porque eu não tenho condições”. O Irineu ficou depois dessa 

história uma pessoa extremamente travada, porque ele é um cara assim, está sempre tenso e 

de uma certa forma se afastou um pouco da gente, eu fui conversar com ele e disso o 

seguinte “Que sentimento...?”, e ele disse: “Olha, o sentimento foi o seguinte, primeiro eu 

fiquei adulto aos 10 anos, porque a partir dos 10 anos eu passei a ter medo, eu passei ter a 

sensação de perda, de perigo, aquilo estava sempre presente na minha cabeça, porque 

mesmo quando vocês saíram, eu tinha medo que vocês fossem presas de novo”.  

O Ivan preso ele achava que seria morto, a coisa para ele era o seguinte, ele se sentiu 

solto no mundo e ele disse assim: “Mesmo quando...”, a gente veio para São Paulo, o que 

sobrou da família reunida, “Era muito difícil, eu não podia contar para os meus amigos, 

colegas, quem eu era, o que era, porque eu tinha medo, medo por eles, medo por mim”, e o 

mais engraçado é que ele disse assim, passou por duas ou três situações de arbitrariedade, 

por exemplo, estava na escola técnica em São Bernardo, e um dos colegas dele estava com 

um coturno que o irmão tinha servido exército deu para ele e eles estavam parados na frente 
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da escola, passou um jipe do exército, deram uma surra no guri por causa das botas e o 

rapaz que foi agredido disse: “Mas vocês não tem o direito”, o Irineu disse assim, “E o duro 

é que eles tinham o direito, porque tudo podia. Eu tinha medo de alertar as pessoas, ‘olha 

não tenta reagir que é pior ainda’”. 

 Em uma outra vez, reviraram o carro de um colega, ele disse assim: “E eu não podia 

dizer”. Então, a coisa dele era o seguinte, era uma sensação, perda, permanecia quem nem 

uma espada na cabeça, e tinha medo, “Eu só parei de ter medo, quando na eleição do 

Collor, porque até ali que houve a eleição para Presidente, parece que eu pude respirar”, 

Considerando que a eleição do Collor, para 1964, são vinte e cinco anos, salvo engano. A 

infância perdida é uma realidade, porque o Irineu perdeu a infância, aos 10 anos passou a 

ser adulto, porque tinha que… o olhar para o mundo era um olhar de adulto, tinha noção 

exata, consciência exata de tudo que acontecia, não era uma coisa que ouviu falar, ele tinha 

a noção exata, ele era... a coisa é...  

A arbitrariedade, a falta de proteção que existia, pelo menos as pessoas que não 

tiveram presas que nem sabiam o que estava acontecendo no país, tenho certeza que 

também tinham essa sensação de falta de proteção, porque tudo podia, você não podia 

andar na rua sem carteira de trabalho que você era preso, isso é uma realidade, aos 

costumes.  

Então, essa falta de proteção para uma criança de dez anos é uma coisa estúpida 

demais, e o Irineu o seguinte, mataram o pai dele, e a família toda dele foi presa, e não 

ficou presa dois dias, ficou presa muito tempo, porque a mãe ficou um ano e meio. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Com quantos anos está o 

Irineu. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Ele é de 1960, fará 53 anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Mora em São Paulo? 
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A SRA. IEDA SEIXAS – Em São Paulo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Quantos anos a sua mãe ficou 

presa? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – A minha mãe ficou um ano e meio, como eu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Você também. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Eu, a Iara e a minha mãe. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  As três, um ano e meio. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não, porque a família que é presa unida, permanece presa 

unida, rala presa unida. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  E o Ivan ficou quanto tempo? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O Ivan ficou cinco anos e meio, quase seis anos. Só que eu 

digo que a gente também ficou presa, porque tudo girava em torno do Ivan. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Era uma condição de reféns mútuos. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Nós éramos reféns. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Se elas fizessem alguma coisa, eu seria morto, se eu fizesse 

alguma coisa dentro da cadeia, elas seriam mortas. Eram a ameaça que faziam. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Nós fizemos uma vez uma denúncia que a gente 

escreveu… é um documento, pena que não tenho mais, a gente chamava de “Ao Geral e 

particular”, escrito pela Marlene Socas, com a Iara, e nós distribuímos, panfletamos o 

mundo com esse documento, que era em relação ao caso do Ivan.  

E o que aconteceu? Até para o Tribunal de Haia, que não tem a ver com isso, foi. A 

repressão baixou lá em casa, ficou na porta, subiu a escada, e nós reféns, porque o Irineu 

ficou sendo seguindo um ano e meio, quando a gente estava presa, e ele no Rio, isso dito 

por eles, não sou eu quem estou dizendo. E depois quando a gente veio para São Paulo, nós 

ficamos sendo seguidos, eu perdi o tempo, já sabia quem era a escolta, eu sabia quem eram 

os caras, os caras me seguiam, todo dia. A minha visitar o túmulo do meu pai em Perus, ia 

acompanhado por uma C14, sei lá se do DOI-CODI, não me interessa o nome dos 

demônios. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E os caras falavam “Aqui está o Roque e o filhinho será 

morto, bem aqui do lado”. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Então, por isso que eu digo que a gente foi refém, acho 

que a palavra exata é essa. E o Irineu com dez anos era refém também. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Como vocês voltaram do Rio 

Grande do Sul? Com a mesma escolta? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não, agora que é o interessante, para você ver que nós 

fomos a desculpa para as cúpulas descerem para o sul, por isso que eu acho que pela época, 

lendo um livro, acho que do Paulino, foi a época que se formou a operação Condor, e o 

DOPS do Rio Grande do Sul não sabia, por isso que eu acho que foi a formação da 

operação Condor, pelo seguinte: foi a cúpula do DOI-CODI e a cúpula do DOPS, daqui de 

São Paulo, eles foram ao Rio Grande do Sul... Nós, com essa escolta, sete presos, e sete 

presos digamos o seguinte, o Ivan, o Diniz, o Jobe, que eram pessoas eram mais quentes, 

mas o resto, eu, a Iara e a minha mãe, a gente não era nada, a gente não era militante, que 

perigo nós oferecemos? Tanto que nós fomos sem algemas.  

Para voltar, nós voltamos acho que em treze pessoas, porque viemos nós e um grupo 

do DOPS que tinham sido presas pelo POC no Sul. Tinham sido presas por serem da 

organização POC. E sabe qual era a escolta? O delegado Medeiros, do Rio Grande do Sul, 

o detetive galã, e o corta tela, o (ininteligível), acho que eram quatro policiais para nos 

trazerem para São Paulo.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (inintelígivel) 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Quando a gente foi, em sete, era uns vinte, que eu me 

lembro que a gente foi naqueles aviões de paraquedistas, eu não sei o nome, são uma 

porção de cadeira encostada na janela, o corredor é livre, né, nós aqui, os sete patetas e os 

vinte canalhas, porque era uma desproporção, o que o Ustra fazia escolta para mim?  

Não fui nada, não sou militante, a vontade eu tive de matar muita gente, ele inclusive, 

mas não tinha feito p**** nenhuma, e para voltar viemos com três ou quatro tiras, e tinha 

uma pilha de gente…  
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A SRA. – (ininteligível) 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não, a família tinha, agora eu me pergunto o porquê? Eu 

acho que pelo fato de a gente, eu e a Iara seremos universitárias, filhas de pai e mãe 

comunistas, que não adiantava a minha mãe negar que ela era comunista, eu acho que eles 

acharam que era demais a gente não ter participado de nada, suponho.  

Eu concordo, eu digo que fizeram um golpe para mim, uma ditadura para mim, tudo 

foi para mim, é paranoia, é mania de perseguição, mas não é, e eu me pergunto o porquê? 

Nós voltamos em dez presos, e eu me lembro de que era o delegado Medeiros, o tal de 

detetive galã, o Nira Ervelha. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas que eram os bocas bravas lá do Sul, os assassinados de 

lá. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas eram três e por que para sete pessoas, sendo que três 

mulheres, a gente... 

Depois o seguinte, a gente está em um avião, podia ser o Houdini, o mágico, ninguém 

vai conseguir escapar de um avião, um avião que ainda voa baixo, se você tentar descer, 

você cai dentro d´água. E voltamos, era uma coisa de três ou quatro policiais do DOPS, não 

tinha militar, mas quando a gente foi, foi assim, foi toda a cúpula da Oban, quando eu olhei 

eu falei “o que está acontecendo?”. Porque o Tibiriçá está sentado na nossa frente, 

oferecendo amendoim”, o tal de....  

Os verdadeiros nomes desses diabos eu não sei, um era o tal de major Edgar, que era 

o único que andava fardado ali, como era o nome do tal major Edgar, aquele mestiço que 

andava fantasiado…  

 

O SR. IVAN SEIXAS - André Pereira Filho. O Dr. Edgar. 
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A SRA. IEDA SEIXAS – André Pereira Filho. Ele andava com uniforme, era um 

mestiço branco com negro, ele se apresentava como coronel, major, sei lá, era... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Capitão André. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Capitão André. Era só a cúpula, o delegado Tavinho, o 

Davi dos Santos não estava...  

Mas era a cúpula da Oban, era uns dez caras da Oban e dez caras do DOPS, do DOPS 

eu me lembro do Fininho, do Metralha, todos aqueles… a quadrilha do Fleury, só não 

estava o delegado Fleury, o Dalmo, o Lúcio, assim... a cúpula da Oban, e para voltar nós 

voltamos… o único delegado que veio foi o tal delegado de Medeiros, que ficou sentado do 

lado da Iara, querendo catequizá-la, o tempo inteiro, a Iara dizia assim: “Eu não roubei 

banco, eu não fiz nada, porque vocês não me deram oportunidade, só por isso, porque eu ia 

fazer também”, ela falava isso, “Mas você é uma moça...” “Por que eu sou bonita, eu não.... 

Os feios é que têm que roubar, os bonitos não podem?”, ela falou isso para ele... 

Mas era um delegado e três investigadores. que nós chamávamos de detetive, um dele 

era o  Nilo Ervelha  que é um dos que matou o sargento Manuel Raimundo, e que ele era 

conhecido pelo caso dos pés cortados, porque ela pega preso comum e passava navalha na 

sola dos pés e mandava o cara entrar no rio e de lá ele atirava e matava, ele é o famoso... é 

conhecido como… Era um homem, se é que posso chamar de homem, era um diabo, 

estranho, que o DOPS do Sul, na época que estivemos lá, que tinha tortura, mas só que 

tinha umas coisas bizarras. Em um sábado, o delegado Pedro Seelig, levou o filhinho dele, 

foi abrir a porta da cela que a gente estava, para mostrar o pimpolho, e chegou o Nilo 

Ervelha  e fala assim “E aí guri!”, o gurizinho se agarrou nas pernas da minha e começou a 

chorar, porque ele falou “E aí guri!”, o jeito que ele olhou para criança, era um moleque de 

três, quatro anos, ele se agarrou nas pernas da minha mãe e fazia assim, a minha mãe falou 

“Pelo amor de Deus, se afasta”, ele conseguia assustar criança só falando “E aí guri!”.  
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E foram esses três ou quatro que nos trouxeram para cá, e o Irineu só foi se avistar 

com a gente por volta de dezembro e durante o tempo que a gente esteve preso, por ele 

estar no Rio de Janeiro, ele não vinha com frequência, ele vinha a cada quinze dias, às 

vezes uma vez por mês, entendeu? Era muito difícil, e a insegurança, eu me lembro que 

quando a gente estava procurando casa para alugar, porque nós saímos da prisão sem 

dinheiro, para não dizer que tinha dinheiro, a minha recebia uma pensão de viúva de 450, 

não sei qual era a moeda, e nós alugamos um apartamento por 420, sobrava 30 bananas, 

moeda, cruzeiro, sei lá.e eu me lembro que quando a gente estava procurando apartamento, 

a Iara falava com ele por telefone e dizia: “Não Irineu, eu vi uma casa, mas a casa tinha até 

merda na parede”, “Não tem problema, eu limpo a merda para a gente ficar juntos”, então a 

infância perdida…  

O que fizeram comigo ou com a minha mãe, irmã ou com meu pai, ou com Ivan, foi 

muito duro, mas eu acho que a maior vítima foi Irineu, as crianças foram as maiores 

vítimas, porque ele foi uma vítima, porque até hoje ele é uma pessoa travada, até hoje ele 

tem esse problema de medo, insegurança, pessimismo que tudo dará errado, o princípio 

para o Irineu é que as coisas não darão certo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  A sua mãe faleceu quando? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – A minha mãe faleceu em 1993, aos 74 anos. A minha mãe 

foi muito resistente, porque teve hemorragia interna na prisão, não foi atendida, porque o 

DOPS não permitiu, ela teve um infarto, rompeu não sei o quê, que enfartou, e ela tinha 

hemorragia interna… 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A resposta dos caras foi “deixa morrer”, não teve… 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – À noite ela começou a passar mal, dizendo “Estou com 

uma dor no estômago”, a Guiomar que era uma quintanista de medicina, que estava presa, 

obviamente, ela disse: “Fani, como é, como é não é?”, ela disse: “É melhor chamar o 

médico”. Aí chamaram os tais médicos, o médico chegou, eles tinham um problema, preso 
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para médico que trabalha em carreira pública não interessa se é comum ou político, eles 

têm por princípio que aquilo ali não vale nada, porque além de preso é pobre, me 

desculpem os médicos que trabalham no serviço público, mas a realidade é essa.  

E no nosso caso, quando entravam na torre, eles tinham medo da gente, não sei o que 

aquelas mulheres podiam fazer, olhar para eles e matar com olhar?  

O que aconteceu, o médico disse que aplicaria uma injeção e nós perguntamos “Qual 

injeção você aplicará?” e era Natensol, que na cadeia chamava “Sossega leão”, é um 

calmante muito potente, eu e a Iara dissemos; “Não vai aplicar injeção nenhuma, o que é 

isso? Ela está com dor no estômago e você vai aplicar um sossega leão?”, “Ah, então 

vamos embora”, a carceragem do presídio ficou preocupada que a Dona Fanny estava 

passando mal. Ligaram para o diretor, que na época era o Marconi, não lembro o primeiro 

nome dele, e o ele disse… aliás, ligaram para o DOPS, era para pedir a escolta, por a gente 

ser preso político para levar a minha para o hospital, mas disse: “Não, deixa morrer”. 

Só que a carceragem ficou preocupada, porque se a presa política morresse dentro do 

presídio, eles tinham medo de represália aqui fora, então ligaram para o Marconi e ele 

disse: “Pega um guarda da muralha, uma viatura e manda uma carcereira”, e assim a minha 

mãe foi, a carcereira eu nunca esqueço que era a Jandira o nome dela. Ela foi dizendo 

“Dona Fanny, não morre pelo amor de Deus”, e a minha mãe foi. A minha mãe foi levada 

para a Santa Casa, na Santa Casa disseram assim, quando viram que era presa, “É melhor 

você ir para hospital” e foi ao hospital São Paulo. Chegando ao hospital São Paulo, o 

médico disse: “tem que fazer uma cirurgia para conter a hemorragia”.  

Levaram a minha mãe para o centro cirúrgico e o DOPS baixou lá, invadiu o centro 

cirúrgico, com arma longa, o diretor da clínica disse o seguinte: “Não dá para ninguém 

fazer cirurgia com arma longa”, deram soro para ela e disseram: “leva de volta, longe 

daqui, porque se ela morrer, os companheiros podem querer justiçar a gente”, então a 

minha mãe voltou para o presídio. Só que isso começou a história às 20h, lembro que era a 

hora do “Jornal Nacional”, algo assim, e tem um episódio que eu sempre faço questão de 

contar, não é porque a Dilma é presidente, mas porque a Dilma foi muito importante nessa 

hora… a gente morava na 2 e ela morava na 1, a gente era vizinha de frente.  

O que acontece, as 22h todas as celas fechavam, mas queriam fechar a nossa, eu e a 

Iara estávamos desesperadas, porque levaram a minha mãe e a minha mãe não voltava, deu 
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22h e a minha mãe não voltou. A Dilma foi negociar com a carceragem o seguinte, para 

deixar a nossa cela e a cela dela aberta para a gente nos darem algum apoio, porque eu e a 

Iara só dizíamos assim “Pô, já mataram o pai, e agora a mãe vai morrer também”, o que 

será da gente? É um negócio maluco isso.  

E a gente não sabia onde a minha mãe estava, porque a minha mãe foi levada ao 

hospital e a minha mãe só apareceu no outro dia, às 10h, porque ficou nessa vai para o 

hospital, volta de hospital, eu não posso deixar de dizer, porque razão seja a direção que foi 

o Marconi e carcereira e os PMs foram muito honestos e deram toda a assistência possível.  

No fim a minha mãe voltou, depois de ter passado por três ou quatro hospitais, eu sei 

que o último era o hospital São Paulo, que disseram “Leva ela para morrer daqui, 

porque…”, ela era por cima e por baixo sangue, e a minha mãe voltou. Eu disse para o 

DOPS, porque quando os caras tiraram ela do centro cirúrgico, “vocês querem que eu 

morra, mas por desaforo eu não vou morrer, viverei muitos anos para denunciar vocês”, e 

realmente a minha mãe durou, ela tinha 52, 53 ela morreu com 74 anos, mas todo esse 

tempo doente, vinte e oito de pressão, vinte e seis de pressão no DOI-CODI. E o pior que… 

os caras têm uma ficha, que achei no meio dos documentos, vinte e seis de pressão 

hipertensa, não sei o que, fazendo recomendações, porque a pressão da minha chegava 

normalmente a vinte e seis, não é pouco, ela disse que só via como se fosse umas luzinhas e 

a cabeça parecia que ia explodir, dentro do DOI-CODI, e ela nunca tomou remédio dentro 

do DOI-CODI, porque nunca deram, a pressão dela baixava, acho que porque ela achava 

que tinha que baixar, porque nunca deram remédio, acho que uma vez, quando uns generais 

estiveram lá, porque no DOI-CODI tiveram uns generais que retiraram a minha mãe de 

noite da cela e a gente “P*** m*****!”.  

Só que a gente começou a ouvir risada, estava eu, a Iara, a Tânia Maria Mendes na 

cela, e estava a tal de Zelda, uma loira, e a Beatriz, e a gente quando ouviu risada, a Iara 

falou “mataram a mãe e ainda estão rindo”, porque a gente não via, de repente eu ouvi a 

voz da minha mãe, só que a minha mãe estava contando um monte de… esses generais 

vieram para pedir a opinião da minha mãe sobre a política brasileira naquele momento, ela 

presa, e ela disse o que ela pensava, primeiro denunciou, falou que era um absurdo o 

exército brasileiro estar matando gente sob tortura… e eles fazendo boca de óstia, e a minha 

mãe acabou contando isso, e inventou um monte de mentira também, que o Lamarca estava 
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na Bolívia, eles deslocaram tropa para fronteira, depois ela inventou que tinha uma 

infiltração da Esquerda dentro do DOI-CODI, depois era um tal daqueles diabos chorando 

na frente dela para dizer quem era, ela disse “Eu não sei, o meu marido falou”, e eles 

começaram a desconfiar, mas enfim, a pressão da minha mãe chegava a vinte e seis, esse 

dia que ela foi falar com os generais a pressão subiu, mas ela disse que depois que começou 

a controlar a situação, porque a minha mãe era boa de conversa, ela sentiu que a pressão 

baixou. 

Porque a minha mãe fazia coisa do tipo, os caras estavam interrogando ela, ela 

pegava um papel e fazia barquinhos, ia botando um monte de barquinhos e quando os caras 

batiam nos barquinhos, ela se assustava, porque ela nem prestava atenção no que eles 

estavam falando com ela, mas enfim, estou aqui para falar da infância perdida. 

Eu acho que os infantes foram os mais prejudicados, porque o Irineu, pelo fato de ele 

levar tanto tempo para lembrar da cara do pai dele, acho que isso é sintomático. E o Irineu 

hoje, até conversando com ele, ele disse: “AGORA é o seguinte, apesar de tudo isso, se tu 

pensar bem Ieda, a gente  venceu”, “Por que?”, “Porque o Lula foi eleito, a Dilma foi eleita, 

você acha que isso não é vencer?”, o preço foi muito alto, mas de qualquer maneira pode 

ser compensação, porque o meu irmão é petista roxo, ele é, realmente é. Então, ele disse: 

“Tudo isso, mas agora a gente livre, a gente pode votar em quem quiser”, eu acho que ficou 

o lado positivo das coisas, não sei. 

Enfim, eu acho que era isso, que a infância foi perdida, foi, assim como a juventude 

foi perdida, a minha pelo menos eu joguei pelo ralo, mas infância perdida eu acho que doeu 

mais, a ponto de ele não lembrar da cara do pai dele. 

 

A SRA. – (initeligível) 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – E o irônico ou sei lá, muito bom, o Irineu é o retrato do 

meu pai. Não trouxe foto dele, é o retrato do meu pai, ele usa o bigode, a ponto dessa prima 

nossa que quebrou a nossa incomunicabilidade, Edite, fez uma cirurgia, ele foi visitá-la, ele 

disse: “Eu tenho que visitar a Edite”, porque a gente tem uma dívida de gratidão com a 

Edite que não tem… ela foi maravilhosa, a hora que ele entrou, até o jeito de andar do meu 

pai, hora que ele entrou no quarto, a Edite falou assim “Nossa, o Joaquim veio me visitar”, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      21 
 
 

porque ela é prima dele, mas foi criada com ele, então ela se intitulava irmã dele, porque ele 

é o retrato do meu pai, é a coisa mais impressionante, ele usa bigode, claro, é igual. Ele 

tinha muita ligação, ele disse: “Vocês conviveram com pai, eu não convivi com o pai”, 

porque ele com 10 anos…  

Meu pai saía daqui de São Paulo, mesmo clandestino para visitá-lo no Rio de Janeiro, 

isso nunca deixou de fazer, inclusive quando Henning Albert Boilesen foi justiçado, o meu 

pai estava no Rio de Janeiro, eles disseram que foi meu pai, quem sou eu para contestar 

isso, como vou contestar isso? Eles disseram que foi, como disseram que foi o José Dan, 

coitado um camponês, que não tinha nada com a história, que está vivo, você acha que se 

tivessem certeza que ele tinha matado o Boilesen iriam deixá-lo vivo? Não.  

E o meu pai estava no Rio de Janeiro visitando o meu irmão, não estava… teve a 

audiência da vala de… é muito estranho, porque quando a gente saiu a prisão, que a gente 

foi a Perus, aqueles coveiros, enfim, era alguma coisa que gerenciava, e aquele cemitério, 

por irônico que parece foi projeto por uma ex presa política, a Ivone Arantes, ela é 

arquiteta, trabalhava no departamento de obras, ela projetou o cemitérios de Perus e o 

crematório, e ela disse: “quando começaram a enterrar, claro que não estava inaugurado”, e 

os coveiros disseram “não, esse chegou assim, esse chegou assado”, todo o estado de cada 

um eles sabiam. Certo? Eu acho que era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Obrigado. Você pode ficar 

mais um pouquinho? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Fumarei e ficarei mais um pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Chegou a Celinha, eu só queria 

pedir um intervalo de cinco minutos, para eu me organizar. Está suspensa a sessão por 

cinco minutos. 

 

* * * 

- É suspensa a sessão por cinco minutos. 

* * * 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT-  Vamos retomar a sessão. É a 

45° sessão, Celinha Coqueiro com a palavra. 

 

 A SRA. CELIA COQUEIRO – Boa tarde, o meu nome é Célia Silva Coqueiro, eu 

sou filha de Isaura Silva Coqueiro e Aderval Alves Coqueiro. 

O meu pai era militante, primeiro ele era do Partido Comunista, fez um trabalho de base 

com os metalúrgicos do ABC, ele fez todo aquele trabalho, participou da Fundação do 

Sindicato dos Metalúrgicos e com o avanço do golpe ele acabou caindo na clandestinidade 

e participando das organizações armadas, então ele foi para a ala vermelha do PCdoB, o 

processo foi Partido Comunista, ala vermelha do PCdoB e depois mais um racha, mais uma 

divergência e ele acabou fundando, ajudando a fundar junto com o Devanir de Carvalho, o 

MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, que foi o último movimento que ele 

participou. 

Ele foi preso em maio de 1969, eu não tinha ainda 4 anos completos, tinha três anos e meio, 

ele foi ao DOPS, foi preso pelo Fleury, torturado, ficou três meses incomunicável na tortura 

e depois passaram ele para o presídio Tiradentes, onde ele ficou mais uns sete meses, no 

total ele ficou um ano preso e ele só saiu trocado pelo embaixador alemão, onde se fez o 

rapto do embaixador alemão em junho, de 1970, um ano depois da prisão dele e o nome 

dele foi um dos que foi solicitado de 40 nomes de companheiros, o dele foi um dos nome e 

eles saíram da Argélia, banido político.  

Da Argélia o meu pai foi para Cuba para fazer treinamento de guerrilha, porque a ideia dele 

era retornar ao Brasil para continuar a luta com os companheiros.  

Depois do treinamento em Cuba ele retornou num esquema da VAR-Palmares, que foi 

comandado pelo James Allen Luz e foi morto seis dias depois que ele acabou entrando no 

Brasil dia 30 de janeiro e ele foi morto dia 6 de fevereiro, ele foi fuzilado dia 6 de fevereiro. 
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Na verdade, o aparelho que ele estava no Rio de Janeiro foi entregue por um dos 

companheiros que treinou com ele em Cuba e que retornou antes e que estava naquele 

momento trabalhando para a repressão, o nome desse companheiro era... 

 

A SRA. - (initeligível) 

 

A SRA. CELIA COQUEIRO – ...de 1971  o retorno dele, a entrada ao Brasil e a morte 

dia seis de fevereiro, seis dias depois, de 1971, Rio de Janeiro, no aparelho da Rua Cosme 

Velho.  

 Eu estou assim reduzindo bastante essa parte, porque eu acho que o foco é a 

infância perdida, então eu só estou tentando dar um breve relato o porquê, como foi que eu 

sofri essas consequências na época, eu era uma criança, era muito pequeno.  

Na verdade eu nasci em 1965, em julho, e o meu pai já era um militante, tanto do 

sindicalismo, tanto do sindicato como da ala vermelha do PCdoB, em 65 ele já estava na ala 

vermelha do PCdoB, ele já era do Partido Comunista desde 1963, então eu nasci um ano 

depois do Golpe Militar com o pai militante, muito ativo dentro das atividades políticas e 

portanto já muito visado pelas forças de direita pela polícia política. Então, eu me lembro 

muito pouco porque eu era muito pequena, acho que a minha irmã, a minha irmã tem cinco 

anos de diferença comigo, então eu acho que ela se lembra muito mais do que eu, mas eu 

vou dizer assim o que eu me recordo.  

O que eu acho, o psicológico da gente é uma coisa muito estranha, tem vezes que a gente 

apaga coisas que a gente não quer lembrar e lembra de coisas daquilo que a gente quer 

lembrar. Então é uma coisa, às vezes a gente apaga certas coisas.  

As pessoas me perguntam muito se eu me lembro do meu pai e o que eu posso dizer é 

assim, quando o meu pai foi preso, o que eu me recordo, eu me recordo de uma visita, de 

uma vez que eu fui ao presídio Tiradentes, não foi nem ao DOPS, porque eu me lembro que 

na época já liberaram a visita para a minha mãe, ele já estava no Tiradentes e eu me lembro 
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da gente, porque eles eram proibidos de receber cigarro, essas coisas e o meu pai fumava 

muito. Então eu me lembro de uma cena muito clara e é muito estranho porque eu tinha três 

anos e meio, a minha mãe falou que realmente isso aconteceu.  

A gente muito próximo, já entrando quase no presídio e eu usava, a minha mãe me 

colocava aquelas calcinhas cheias de renda, que na época era muito, que ficava o bumbum 

cheio de renda assim e ela enfiando os maços de cigarro na minha calcinha para poder 

entrar com cigarro para o meu pai.  

Não entrava, nesse período não entrava, eles revistavam e tal e eu acho que depende do 

período, mas eu me lembro claro disso, não sei porque isso ficou gravado na minha 

memória, é uma coisa muito estranha, mas são aquelas coisas que a gente acaba lembrando 

e também da minha mãe é um fato, ela acabava levando, porque tinha ponto com os 

companheiros enquanto o meu pai estava preso, ela tinha pontos com o Devanir, que era 

um dos companheiros do meu pai do MRT e aí o  Devanir ele passava, pedia para a minha 

mãe passar as informações para o meu pai, e numa determinada época ele passou um 

bilhetinho assim todo enroladinho e eu me lembro que era costurou esse bilhete na barra da 

saia dela para poder entrar com essa informação para o meu pai porque nem ela podia ler. 

Então foi ao banheiro quando entrou lá dentro, tirou, costurou, ela acabou costurando na 

saia e ela acabava passando essas informações dessa forma, detalhes e flashes muito rápido 

que eu me lembro do período e que isso acaba ficando na memória da gente.  

Quando o meu pai saiu banido, em junho de 1970, trocado pelo embaixador alemão eu não 

me recordo dessa fase, eu realmente não me lembro, a minha mãe conta que nós não fomos 

ao aeroporto,  a orientação era  que a gente não fosse, essa era a orientação, mas que saia no 

jornal e tudo mais e aí o meu pai escrevia muito para gente, da Argélia, “Argélia”, eu tenho 

inclusive todas as cartas, eu anexei junto com  o processo de anistia dele, era uma das cartas 

inclusive que ele manda para os companheiros dele no presídio Tiradentes, eu tenho essas 

cartas, guardo com muito cuidado, elas já estão todas amarelinhas, se desfazendo quase e 

eles sentiam muitas saudades da famílias, então as cartas eram muito mais íntimas.  

 

A SRA. – (ininteligível) 
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 A SRA. CÉLIA COQUEIRO -  Assinava, ele estava banido...ele sabia... 

 

 A SRA. – Interceptava a correspondência. 

 

 A SRA. CÉLIA COQUEIRO -  Interceptava, todas as cartas na verdade devem ter 

sido interceptadas, o meu pai devia saber disso porque ele não falava além do que ele tinha 

que falar e saudades da família, saudade da filha, no aniversário eu tenho um cartão que ele 

me mandou com um cachorrinho, gatinho, porque eu tinha um cachorrinho que ele me deu 

que se chamava brinquedo, que ele acabou matando atropelado o cachorro, sem querer 

também. Mas isso ficou gravado na minha memória, infância perdida, mas eu preciso 

contar, mas enfim.  

Ele acabou me mandando esse cartãozinho e eu tenho esse cartão até hoje, eu tenho todas 

as coisas, na verdade, uma caneta que ele fez para gente, que eles faziam artesanatos na 

cadeia, eu tenho a caneta até hoje, então são coisas que a gente guarda com muito carinho, é 

um tesouro na verdade familiar e essas cartas que ele mandava ele sabia que estava sendo 

interceptada e ele manda realmente uma carta para os companheiros dele do presídio 

Tiradentes, para o Joel, para todos os companheiros, principalmente direcionados aos 

Carvalhos, que nós tínhamos uma relação muito especial e temos até hoje inclusive com a 

viúva, éramos como família, era da mesma organização política, mas também tinha um 

vínculo muito forte de amizade. 

E ele acabou mandando essas cartas para a minha mãe, sabendo até que essas cartas iam ser 

interceptadas, então ele não falava, evidentemente que era assim, ele mandava de Cuba as 

cartas para Argélia e da Argélia um companheiro dele mandava com endereço da Argélia 

para a minha mãe, então a minha mãe achava que ele estava de fato na Argélia, a minha 

mãe nunca imaginou, nós nunca imaginamos que eles estivessem em Cuba treinando. 
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Ele ficou muito pouco tempo na Argélia, ele ficou um mês e pouco depois que ele foi para 

a Argélia, ele foi em julho, me falaram que já final de julho e agosto tem registro já dele em 

Cuba, visitando a Damaris, a tia (initeligível).  

Na verdade ele ficou muito pouco tempo na Argélia e foi para a Cuba treinar e ele ficou em 

treinamento, segundo os companheiros que treinaram com ele, uns três, quatro meses, foi 

um treinamento meio relâmpago e aí ele já começou, ele pediu para o James que ele 

encontrou em Cuba fazer um esquema de retorno dele ao Brasil.  

 Nós não sabíamos que ele estava em Cuba, nós recebíamos essas cartas do meu pai 

e a gente achava realmente de fato que ele estava na Argélia, até porque nas cartas ele dizia 

assim que ele estava preparando, como ele não poderia voltar, ele estava preparando a 

nossa ida para Argélia, para a gente se encontrar, sinto muita saudade, já estou preparando, 

estou me estabilizando para poder trazê-los, uma vez que estou banido e tudo mais e ele 

sabia que a repressão lia essas cartas.  

Então, um pouco mesmo que era de propósito o que ele escrevia e um dia minha mãe, 

quinze dias que ela não recebia a carta do meu pai, 15, 20 dias que era muito estranho que 

ela recebia quase semanalmente, nós temos muitas cartas dele, muitas, muitas, ele escrevia 

muito seguido. 

E fazia uns 15, 20 dias que ele não dava notícias nem carta, nem cartão, mas a minha mãe 

achou que talvez fosse uma questão que ele tivesse ali por dentro, viajando no interior da 

Argélia e como a minha mãe fica sabendo da morte dele, a minha mãe, a vizinha pela no 

noticiário, vai até à casa da minha mãe e fala para a minha mãe: “Isaura, o seu marido é 

Aderval Alves Coqueiro”, a minha mãe falou “Acabaram de matar ele no Rio de Janeiro 

num tiroteio” 

A SRA. – (ininteligível) 

 

A SRA. CÉLIA COQUEIRO – Nós não sabíamos, até porque ele não iria falar, ele nem 

podia. O Vítor Papandreu, que foi a pessoa que entregou ele e sabia desse esquema, esse 

daí já contei a história da outra vez. 
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 A SRA. – Ele não quis entrar em contato por uma questão de segurança. 

 

 A SRA. CÉLIA COQUEIRO – Inclusive o próprio companheiro da organização, 

que era o Devanir, que era o companheiro que deveria sabe que ele estava voltando, que 

também estava clandestino aqui no Brasil não sabia que ele estava retornando. O Devanir 

ele fica enlouquecido quando ele pega o jornal, a Pedrina, a viúva do Devanir, a tia Dina, 

que o Devanir chegou no aparelho, ele levou um susto tanto quanto a minha mãe,  o susto 

dele não foi menor que o da minha mãe e ele joga o jornal em cima da mesinha de centro e 

começa a chorar, essa foi a reação que ele teve, desesperado, ele começa a chorar, ou seja, a 

minha mãe leva um susto tal, que a primeira reação dela foi ligar para a Dra. Nina, 

advogada que nos dava um apoio à ala vermelha, MRT, a todo pessoal que ela conhecia, 

inclusive da época que o meu pai estava preso e a Dra. Nina falou “Isaura, você pegue as 

meninas, o seu sogro, não vá sozinha e vá ao Rio de Janeiro e peça o corpo dele, peça, você 

a esposa dele” e a minha mãe fez exatamente isso, eu me lembro que foi uma Kombi e eu 

não sabia que Kombi era, que nos levou até a rodoviária na época, para a gente poder 

embarcar para o Rio de Janeiro. E eu me lembro, a única coisa que eu me lembro desse dia 

é a minha mãe chorando, quando a vizinha foi avisá-la, ela abaixou a cabeça e eu deitei 

aqui para ver porque ela estava chorando. (Pausa, a depoente está muito emocionada e 

chora bastante). 

Eu não sabia que o meu pai estava morto, porque a minha mãe não falou, então nós 

entramos numa Kombi, tinha um companheiro, eu tinha quatro anos e meio, não sei como 

eu me lembro disso porque eu era muito pequena. 

E minha mãe é uma pessoa muito forte, ela raramente chora, então eu acho que essa reação 

minha de deitar no colo dela e olhar para saber, eu queria ter certeza que ela estava 

chorando e eu só fiquei sabendo disso quando eu cheguei no Rio, uma viagem muito longa, 

nós fomos de ônibus, chegamos de madrugada.  
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Logo cedo ela foi, nós fomos procurar pelo corpo do meu pai, eu me lembro que eles 

falaram, era carnaval, porque era semana de carnaval, foi dia 6, 7 de fevereiro e aí eu me 

lembro que eles falaram que eles estavam, não me lembro, a minha mãe contou isso, eu me 

lembro da gente chegando no Rio de Janeiro e tendo que retornar, sem ver o meu pai. Nós 

chegamos no Rio, a minha mãe falou “olha o seu pai... mataram o pai de vocês, o seu pai 

voltou, fuzilaram ele e nós estamos aqui para poder enterrá-lo”, e aí eles falaram para a 

minha mãe e para o meu avô, pai do meu pai que não poderiam entregar o corpo, porque 

era carnaval, era feriado e eles estavam fichados.  

 

A SRA. – (ininteligível) 

 

A SRA. CÉLIA COQUEIRO – Primeiro a minha mãe, ela foi ao DOPS, porque a Dra. 

Nina pediu para ela ir diretamente lá e aí eles falaram “nós não sabemos, ele deve estar ali 

no IML em frente”, e aí a minha mãe foi ao IML, eles falaram que estavam fechados, que 

não iria atender e nós retornamos para São Paulo e a minha mãe falou “e quando vocês 

podem atender?”.  “Nós podemos atender quando passar o carnaval” e nós retornamos a 

São Paulo, esperamos passar o carnaval, três, quatro dias e retornamos no primeiro dia útil, 

com o meu avô e eles falaram para a minha mãe que achavam melhor que o meu avô 

entrasse para reconhecer o corpo, porque a minha mãe estava muito mal e eles achavam que 

a minha mãe não deveria entrar porque o corpo estava muito machucado, então falaram 

para ela, eles mesmos orientaram que a minha mãe não entrasse. 

E o meu avó entrou, o meu avó falou “eu vou entrar” e acho que ele ficou com a impressão 

na cabeça dele até os últimos dias da morte dele, porque sempre que ele me via, sempre que 

eu ia visitá-lo, depois que eu cheguei de Cuba, eu voltei de Cuba com 14 anos, e ele falava 

assim para mim, “minha filha, o seu pai quando puxaram a gaveta tinha sangue embaixo, 

estava coalhado o sangue”, porque passaram muitos dias e o corpo dele parecia uma renda, 

ele comparava  o corpo do meu pai como uma renda, foram cinquenta homens para pegar o 

meu pai, foi uma operação tão gigantesca, tão absurda para pegar um homem e eles abriram 

fogo mesmo, mas um fogo, porque os vizinhos contam.  
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Eu fui visitar o aparelho aonde o meu pai estava, fui agora o ano passado e as pessoas que 

procuraram, a Lizete que era a companheira que levava alimentação do aparelho do meu 

pai lá no Rio de Janeiro, ela conta que depois ela procurou os vizinhos e os vizinhos 

falavam assim que ele tentou fugir, ele pulou o muro, correu e quando ele estava subindo, 

escalando o muro, que era muito alto, eles fuzilaram, abriram fogo assim, sem tamanho. 

Então ele estava assim muito, muito, muito furado mesmo, então eu imagino que por isso o 

meu avô ficou com essa nítida impressão, acho que quando puxaram, com uma renda e ele 

ficou falando isso até os últimos dias da morte dele, ele morreu há cinco anos e toda vez 

que ia visitá-lo no aniversário dele ou no Natal ele sempre falava isso para mim e isso 

ficou, acho que ele se esquecia que ele tinha falado isso para mim, então ele repetia sempre 

isso que eu ia. Era o filho, o menor, eram duas meninas e um menino, e ele era o caçula e 

enfim... Nem nós, nem o meu avô, nem minha mãe, nunca mais fomos os mesmos, 

evidentemente depois desse fato. 

 Eu me lembro, eu vou dizer o que eu me lembro, porque as pessoas sempre me 

perguntam “o que você se lembra, o que você se lembra”, eu lembro do meu pai no caixão, 

porque depois o meu avô não deixou a minha mãe vê-lo evidentemente e aí quando a minha 

mãe viu trouxeram ele já no caixão. 

E eu me lembro da minha mãe se debruçando em cima do caixão, se jogando em cima do 

caixão e passando a mão aqui nele, porque ele estava com um hematoma muito grande 

aqui. Eu não sei se depois eles não bateram nele ou se ele caiu... 

 

A SRA.  – (ininteligível) 

 

A SRA. CÉLIA COQUEIRO – É porque, inclusive, inclusive o meu avô disse que o 

corpo dele também estava muito machucado, tanto que a gente tinha dúvidas se eles não 

tinham levado ele, vivo e torturado.  

Depois é que ficamos sabendo que não, realmente ele morreu na hora, mas ficamos com 

essa dúvida porque o meu avô dizia que ele estava muito machucado, o meu avô que viu o 
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corpo dele todo e depois que ficamos sabendo que deve ter sido a queda, deve ter sido na 

hora que... porque eles faziam, estamos falando de gente doente. E eu me lembro dela se 

debruçando em cima do caixão e me lembro muito claramente da cor do caixão, o caixão 

era violeta, aquela cor violeta escura, tanto que eu fiquei, e eu tenho essa coisa assim com 

essa cor, eu não costumo.  

E aí nós enterramos, eu me lembro da caminhada dentro, ele foi enterrado no cemitério de 

Laranjeiras e eu me lembro da gente caminhando, o caixão na frente. Enfim, ele foi 

enterrado e eu não me lembro...  

 

A SRA.– (ininteligível) 

 

A SRA. CÉLIA COQUEIRO – Inhaúmas, Laranjeiras é o bairro do Cosme Velho, certo, 

desculpa, em Inhaúmas, exatamente.  

E aí retornamos, não havia muito o que fazer, nós retornamos naquela situação terrível, 

porque além do que existia todo um monitoramento em cima da casa do meu avó, nós 

morávamos com o meu avó em Diadema, Cerraria, e o meu avó foi levado, inclusive, 

porque eles achavam que a minha mãe sabia e o meu avó sabiam desse retorno do meu pai, 

sabiam e a minha mãe não sabia na verdade nada, o meu pai também não, nem o próprio 

Devanir, que era a pessoa que estava com ele dentro das ações, estava na organização com 

ele politicamente e daí começaram a tramitar, porque quando levaram o meu avó para 

interrogatório, os companheiros começaram a ficar com medo deles levarem a minha mãe  

também e a minha mãe estava em pedaços.  

Essa que é a verdade, ela estava em frangalhos, todos estávamos, mas ela estava, ela nunca 

se recuperou, a minha mãe nunca conseguiu recompor a vida dela amorosa, ela nunca mais 

se casou, nunca mais, ela ficou com um trauma tão violento que ela não consegue, ela 

guardou por muitos anos uma camisa do meu pai, a última camisa, ela guardou por muitos 

anos, ela deve até ter guardada ainda essa camisa, temos até os documentos do meu pai e...  
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Aí os companheiros acharam melhor começar a fazer a articulação da nossa saída para fora 

do Brasil, que o viável seria Chile, que estava o Salvador Allende e a gente acabava indo 

para lá sempre, o pessoal que corria perigo aqui no Brasil, que era um governo 

democrático, muito aberto e tal e acabamos indo para o Chile.  

 

A SRA. – (ininteligível) 

 

A SRA. CÉLIA COQUEIRO – Nós saímos, o meu pai foi morto em fevereiro de setenta e 

um e nós saímos em novembro de setenta e um, porque a minha mãe tinha muita resistência 

a sair do Brasil, ela não queria. Na verdade a minha mãe queria ficar, ela queria ficar com o 

meu avô, mas os companheiros acharam que era melhor assim por uma questão de 

segurança e que fizeram muito bem, afinal, porque depois ficamos sabendo que muitas 

viúvas acabaram sendo presas mesmo e até torturadas e tudo, porque achavam, embora não 

soubessem achavam que as esposas sabiam, que era uma coisa natural, que a esposa 

soubesse.  

Tanto que a minha mãe contou a história, quando o meu pai foi preso, que ela ia ao DOPS 

pedir e eles falavam que não estava lá, que não estava na tortura, incomunicável, falavam 

que não estava lá. E eles perguntavam para a minha mãe “mas você sabia das ações do seu 

marido?”  “Não sabia de nada”, aí eles chegaram a falar assim “eles não sabem de nada 

agora, mas na hora que ela cair aqui dentro ela fala tudo”. Então, existia muito essa ameaça 

em cima das esposas dos militantes, até dos próprios filhos, a gente ficava muito 

vulnerável, porque você não sabia o que podia acontecer com você, existia um medo muito 

grande.  

Eu me lembro que eu consegui me sentir segura, totalmente segura, só quando eu cheguei 

em Cuba, nem no Chile eu me sentia tão segura, eu me sentia tão insegura, uma situação 

tão assim de ter que correr, porque a minha vida foi essa, eu nasci, logo depois o meu pai 

corria de aparelho para aparelho, porque ele estava clandestino e a polícia podia chegar a 
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qualquer momento, toda vez que caía um companheiro preso, que sabia a localização do 

aparelho, a gente saía correndo, largava tudo, tinha que procurar outro espaço.  

Então, aquela sensação de insegurança ela me acompanhou por muitos anos, inclusive no 

Chile, que era um lugar assim, que supostamente estava o Salvador Allende, a gente podia 

se sentir seguro, eu não me sentia tão segura, eu consegui me sentir absolutamente segura 

quando eu cheguei em Cuba, em 1973, cinco meses antes do golpe do Pinochet, por sorte 

nós saímos cinco meses antes, porque os cubanos, inclusive, providenciaram essa nossa ida 

para lá.  

 Um companheiro da IN, olha eu devo dizer que o meu pai morreu muito cedo, ele 

morreu com 33 anos, mas eu tenho que dizer que ele foi muito afortunado, porque ele teve 

os melhores amigos e companheiros que um homem poderia ter. (pausa, a depoente está 

muito emocionada e chora)  

Nós fomos muito, muito amparados pelos companheiros, foi a minha família, eu digo eu 

cresci no exílio, cresci em Cuba e as minhas tias, a minha família da Revolução, dos 

companheiros que foram presos com o meu pai, que foram torturados e que lutaram pela 

mesma causa dele, uma causa justa, porque ele não era terrorrista, ele só queria a justiça 

social, ele queria que todos pobres, todas as pessoas que não tinham condições, que eram 

exploradas, ele só queria acabar com a exploração, ele queria que todos pudessem ter uma 

vida digna, que diga-se de passagem naquela época, os operários não tinham a vida que 

hoje têm, porque hoje nós tivemos muitas conquistas.  

E a Ieda falou uma coisa que é verdade, eu perdi o meu pai, mas eu acho que não foi em 

vão que ele lutou tanto, eu acho que todos os companheiros, o preço foi alto, mas hoje nós 

ganhamos, Ieda, guerra moral, nós perdemos a guerra bélica; nós perdemos a bélica mas 

ganhamos a guerra moral, porque estamos aqui denunciando ele assassinos, fascínoras, 

torturadores, que não respeitaram nem crianças, porque até as crianças dos companheiros 

eram presos.  

O Ernestinho que cresceu comigo em Cuba, a minha família, falamos a família da 

Revolução porque crescemos juntos, foi essa família que eu conheci, eu fui conhecer a 

minha família com 14 anos, depois da anistia, eu fiquei afastada da minha família, eu não 
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tenho vínculo muito forte com a minha própria família de sangue, porque a ditadura me 

tirou isso. Claro que eu tenho o outro lado, a riqueza dos companheiros, como eu falei, o 

meu pai foi afortunadíssimo, porque ele teve companheiros que arriscaram as suas vidas 

para nos tirar dos aparelhos, quando o meu pai foi preso, como foi o caso do Roberto, do 

James Vale que nos tirou do aparelho, que o meu pai, foi o que nos resgatou praticamente 

quando o meu pai foi preso para a polícia não chegar lá e me pegar eu, a mãe. E temos os 

companheiros que articularam toda a nossa saída do Brasil, preocupados com a gente, tem 

os companheiros que nos receberam no Chile como Rafael de Falco Neto, seguro 

fantástico, que até aconselhou a minha mãe, a minha mãe queria voltar para o Brasil do 

Chile e ele falou “não, Isaura, vai para a Cuba, lá as meninas vão poder estudar, vocês vão 

ter tranquilidade, aconselhou a minha mãe”, a minha mãe estava totalmente desnorteada, 

um ano depois da morte do meu pai, um ano e meio depois da morte do meu pai no Chile, 

ainda estava muito desnorteada, ficou por muitos anos desnorteada. E esses companheiros, 

eu estou falando o nome de alguns, mas evidentemente que nós temos inúmeros e todos os 

de Cuba, inclusive os companheiros cubanos, que nos receberam com tanto amor e que nos 

deram tudo. 

 Em 1979, eu retornei ao Brasil, só com anistia, claro, em agosto de 1979, foi 

incrível, porque nós voltamos nos dia em que foi decretada a anistia, porque foi assim, o 

Edival Piveta, que foi à Cuba, justamente para poder formatar, estruturar o retorno nosso 

para o Brasil, porque nós não tínhamos nem passaporte, então tínhamos que retornar com o 

salvo conduto da ONU, então toda essa documentação tinha que ser, então o Edival Pivetta 

foi um dos advogados que foi à Cuba, entre outros e que, no caso nosso foi o Edival Pivetta 

e a minha mãe não queria esperar, a anistia estava para sair, o Edival Pivetta sabia disso, 

falou para  a minha mãe, mas a minha mãe não queria esperar, a minha mãe falou “não, eu 

quero retornar”,  já retornaram outros companheiros, faltavam, devia faltar cinco meses 

para a anistia e a minha mãe falou “não pode fazer o meu retorno”. E a í o Edval começou a 

trabalhar nisso. Então na verdade quando nós saímos de Cuba, que fomos via Peru, via 

ONU, saímos e ficamos uma semana no Peru, aguardando o salvo conduto da ONU, e as 

passagens e tudo.  
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E aí chegou a passagem, no dia que íamos embarcar, nós íamos embarcar pela Varig meia 

noite, nós fomos ao centro de Lima, que a minha mãe queria fazer umas compras e tal, e 

quando retornamos do centro, que era umas 18h para poder a gente se arrumar para ir ao 

aeroporto foi decretada a anistia.  

Nós escutamos no rádio do táxi, no Brasil acabou de ser decretada a anistia ampla, ou seja, 

nós embarcamos meia-noite, chegamos 6h, 5h, e nós fomos os primeiros a pisar o solo 

brasileiro e já com a anistia decretada e o meu pai foi o primeiro banido a retornar morto. 

Então, assim foi uma coincidência, nós fomos sempre os primeiros, então por bem ou por 

mal, aí retornamos, fomos reestruturar toda a nossa vida no Brasil, que não foi fácil. 

Eu, no meu caso, conhecer a família de sangue, que eu não conhecia, porque saí muito 

pequena do Brasil, a família que eu conhecia era aquela família, como eu disse, dos 

companheiros do meu pai, dos companheiros que entraram nessa luta e fomos reestruturar a 

vida, que não foi fácil, porque como a Ieda diz, infância perdida e meia juventude perdida 

também, porque a gente leva sequelas e que não são poucas são muitas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você estudou lá em Cuba? 

 

 A SRA. CÉLIA COQUEIRO - Em Cuba, eu voltei com 14 anos, eu estava 

terminando o ginásio já, eu cheguei aqui no Brasil eu fui concluir o ginásio, no Colégio 

Equipe, conclui o ginásio lá, depois continuei fazendo colegial, fui prestar vestibular, fui 

aprender o português, eu falava o português com a minha mãe em casa, mas não sabia 

escrever, não tinha gramática, porque eu sabia escrever em espanhol, eu fui alfabetizada em 

espanhol, o meu 1º ano de escola foi no Chile, quando eu cheguei no Chile eu tinha 6, 7 

anos, então o meu primeiro ano eu fui alfabetizada, as primeiras palavras que eu escrevi foi 

em espanhol. Então, a minha língua, a minha primeira língua pode-se dizer que foi o 

espanhol, da escrita, então cheguei no Brasil e fui aprender a escrever o português, eu fui 

aprender geografia brasileira, eu fui aprender história brasileira, porque até então eu sabia a 
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história de Cuba, geografia de Cuba, sabia os heróis cubanos, Antonio Maceo, José Martí e 

eu não sabia quem era Tiradentes, então fui aprender.  

Então, foi um aprendizado, com catorze anos eu comecei a aprender o que era o meu país, 

então foi nos tirado muita coisa sim. Por outro lado, eu acho que nós, crianças, que a 

ditadura nos tirou a infância, que nos tirou metade da juventude, que nos deixou com 

sequelas, e nos tirou nossos pais guerreiros, militantes, tios, nos deu uma bagagem de vida, 

que poucos têm, porque nós hoje, a gente tem maturidade, a gente amadureceu, essas 

crianças, nós acabamos amadurecendo a força, a ferro e fogo.  

Então, com 13 anos eu lia a “Revolução dos bichos”, “1984”, e os meus professores 

ficavam, porque lá em Cuba existe uma grande... o povo cubano é muito culto, eles podem 

não ser ricos financeiramente, mas é um povo muito culto, porque se promove muito essa 

questão da leitura, do debate, então nós crescemos, eu cresci fazendo isso.  

Então, até isso na escola eu era muito mais madura que as minhas colegas, foi muito difícil 

eu entender a linguagem, por exemplo, porque enquanto eu falava de militância política, sei 

lá, elas falavam de outras coisas que para mim eram totalmente alheias, totalmente alheia 

ao meu conhecimento. Mas nos deixou essa bagagem. Isso é o que eu me lembro da minha 

infância, foi uma infância dolorida, foi uma perda grande, não só o meu pai como perdemos 

outro companheiro, nós crescemos escutando essas histórias.  

Por isso que eu falei para a Ieda da outra vez, “olha, é impressionante, a gente cresce, eu 

cresci escutando histórias de companheiros que foram torturados, de companheiros que 

foram mortos”, o meu pai inclusive, porque as marcas das torturas era evidente quando 

íamos visitá-lo na prisão”, mas a gente nunca se acostuma a escutar, sempre que você 

escuta um novo relato é muito doido, dói demais, é impressionante, dói demais, dói muito e 

é uma sequela que a gente leva, mas a gente também leva essa experiência, essa bagagem 

toda.  

 Eu postei a foto do meu pai uma vez, a foto que tiraram dele no Presídio Tiradentes, 

aquela foto clássica, até o Ivan mandou para gráfica que estava muito velhinha e tal, e aí eu 

postei, o Gregório, filho do Jonas, que cresceu com a gente também em Cuba, 

(ininteligível), perguntou para mim “o que você diria para esse jovem?” porque ele era 
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jovem, ele tinha trinta anos quando foi preso, “o que diria para esse jovem, porque hoje 

você é mais velha do que ele?”  Aí eu falei para ele que eu faria exatamente igual a ele, 

nem um milímetro diferente, nada. 

Acho que ele foi um grande guerreiro, eu o perdi, mas eu tenho certeza que até o momento 

do último suspiro dele ele não se arrependeu, porque ele estava lutando por aquilo que ele 

acreditava e não tem nada mais digno do que uma pessoa mesmo, e ele me deixou esse 

legado “lute toda a sua vida, toda a sua vida por aquilo que você acredita e por aquilo que 

você acha justo, mesmo que isso signifique a sua morte, mas nunca deixe de fazer isso”. É 

você, é a entrega total de um ser humano para uma causa, isso não tem preço, é um orgulho 

total dele e dos companheiros dele e eu faria tudo igual a ele, acho que ele fez tudo 

certinho, tudo certinho. 

 Obrigada. 

 

A SRA. – (ininteligível) 

 

A SRA. CÉLIA COQUEIRO – Isso é uma outra história. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês são em quantos irmãos? 

 

A SRA. CÉLIA COQUEIRO - Duas, a minha irmã vem a semana que vem. A minha irmã 

mora em Brasília, acho que ela vem terça-feira, ela vem dar o depoimento, ela é cinco anos 

mais velha do que eu, então eu acho que ela vai ter outras coisas mais para revelar aí, 

porque ela se lembra de mais coisas, ela vai complementar provavelmente, eu era muito 

pequenininha, era bem pequena. 
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 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito obrigado. A sessão está 

encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

23/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Comissão da Verdade, do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Quadragésima quinta audiência pública. 23 de maio de 

2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a quadragésima quinta audiência pública, da 

Comissão da Verdade, do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 23 de maio de 2013, 

às 10h30min, na Assembleia Legislativa de São Paulo, auditório Teotônio Vilela, para 

oitiva de depoimentos sobre o caso das crianças que foram atingidas pela ditadura no 

Brasil. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Hoje a nossa convidada é Ieda Seixas, irmã do Ivan Seixas, da família 

Seixas. Então, é com muito prazer que eu convido Ieda para sentar a mesa, para a tomada 

do seu depoimento.  

Nós ainda estamos dentro daquele capítulo que a gente está falando das crianças, 

como as crianças foram atingidas e hoje você falará do seu irmão mais novo, não é? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Eu fui uma criança atingida diretamente, porque eu fui 

presa. Eu falarei… eu não sou a criança atingida, eu tinha 23 anos na época dos 

acontecimentos e eu fui presa, mas isso é outra história. Falarei em nome do meu irmão 

Irineu Axel Rude de Seixas, que tinha na época 10 anos, quando as coisas aconteceram. 

Primeiro para falar do meu irmão, como aconteceu atingiu, acho que tenho que falar 

primeiro do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que falar pelo seguinte, como isso afetou o 

Irineu, porque vocês me desculpem… Nós fomos uma família de quatro filhos e meu pai e 

minha mãe. Meu pai era uma pessoa extremamente afetiva, muito entusiasmada, 

principalmente com a causa política, e externava o afeto dele pelo toque, era um caso raro 

de um nortista, filho de nordestino que beijava os meus amigos homens, o que é raro, 

considerando inclusive a geração dele. A minha mãe já era uma pessoa que só conseguia 

externar o afeto dela, só beijava filho até o 5, 6 anos, depois disso ela não era pessoa de 

externar pelo toque, talvez pela formação dela, ela externava por gestos, fosse fazendo 
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aquela comida que você gostava, fosse torcendo por qualquer vitória que você tivesse, 

acalentando-te na hora do fracasso, e o Irineu foi atingido a partir de 1964, porque nós 

morávamos no Rio de Janeiro, o meu pai era da Petrobrás, ele pertencia ao sindicato, foi 

comunista, sempre entusiasmo e sempre fazendo pregação como os evangélicos fazem, 

meu pai sempre fez isso também. 

Mas ele não perdia uma oportunidade, a vida dele era isso. Em 1964, o golpe do dia 

1º de abril, e o meu pai teve que fugir, estava na refinaria Duque de Caixas, dentro de uma 

ambulância, porque era a maneira como os trabalhadores da Petrobrás acharam para retirar 

os colegas que foram punidos… era o seguinte, você chegava para trabalhar e estava escrito 

“expurgados por serem inimigos da pátria”, e tinha a relação das pessoas. O cara ia para o 

departamento pessoal, recebia o dinheiro, assinava os papeis e para sair da refinaria, via de 

regra, tinha que sair nos esquemas de ambulância, colocava ele na ambulância, porque 

senão era preso, porque todo expurgado seria preso de qualquer maneira. Bom, veio o golpe 

do dia 1º de abril, por volta de setembro o meu pai foi expurgado, eles tiveram que fugir 

para Porto Alegre, os tempos eram outros, dava para você fugir, até que os caras 

localizassem era mais difícil. E o Irineu… o meu pai tinha um carro, eles foram do Rio de 

Janeiro para Porto Alegre, o Irineu tinha quatro anos quando o golpe aconteceu, aliás, faria 

quatro anos, porque ele é de julho.  

A partir disso para ele foi muito confuso, por que ele tinha que fugir, e ele pelo menos 

nas conversas que eu tenho com ele, a sensação de perigo, não sabia, era muito pequeno, 

era um menino, até a nossa prisão e a morte de meu pai, absolutamente bem humorado, 

espirituoso, alegre, era um menino que na rua onde morávamos o tempo inteiro era, o Irineu 

era assim… porque ele tinha “tia, vai na frente, porque eu preciso xingar esses caras”, ele 

dizia um monte de palavrão, se o cara tivesse feito alguma coisa, mas ele tinha o cuidado de 

mandar a tia que estava junto com ele, ou a mãe, para frente, porque achava que não devia 

falar palavrão na frente delas. 

Em 1964, eles foram para o Rio Grande do Sul, e esse 1964, nos primeiros tempos, o 

meu pai fugiu e tentou montar um negócio em Porto Alegre, e para desgraça de tudo, essa 

época foi uma época que ainda em setembro chovia muito no Rio Grande do Sul, tinha 

enchente, então não tinha dinheiro, o dinheiro que tinha era da indenização. O Irineu não 

entendia muito bem o que estava acontecendo, porque o 1º de abril no Rio de Janeiro foi 
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uma coisa muito traumática para todo mundo, pelo menos ele tinha dezesseis anos, acho 

que o maior trauma dessa história toda não foi nem a minha prisão, foi o 1964, que parece 

que me tiraram o chão debaixo dos pés. E a gente foi para Porto Alegre depois, enfim. 

Voltamos para São Paulo, quando estava em São Paulo, eu tinha uma marca, algumas 

pessoas que estavam em casa e ele não sei porque disse assim “eu preciso, acho melhor eu 

ir para o Rio de Janeiro, para a casa da tia Anita, porque eu estou achando que a coisa está 

muito tensa aqui, e ele tinha nove anos, não tinha dez anos, e ele foi, acharam melhor levá-

lo, porque ele mesmo se sentiu muito, tinha uma sensação de perigo e de medo, isso que ele 

fala sempre a questão do medo. Ele foi ao Rio Janeiro, e nós ficamos aqui em São Paulo. E 

nós fomos presos. Não preciso contar maiores detalhes. E a minha tia ao dar a notícia da 

morte do meu pai, fui absolutamente dantescamente estúpida a maneira como ela deu, 

porque ela chegou para e deu o seguinte um comprimido de calmante e disse assim “seu pai 

morreu, o seu pai foi assassinado e eu não sei onde está sua família.  

Ele disse que aquilo foi horrível para ele, porque ele achava que era mentira, mas 

mostraram a televisão, mostraram o jornal, e ele não se conformava. Digo que foi estúpida 

a maneira, pelo seguinte, porque ela não tentou “quem sabe eles estejam bem”, porque ela 

disse “eu não sei a sua mãe, as suas irmãs, nem seu irmão, e o seu pai mataram”. Isso para 

alguém que tem dez anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Isso lá no Rio de Janeiro. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – No mínimo, eu acho cruel, desculpe-me ela já morreu, mas 

é cruel. O caso é muito atípico, porque nós fomos presos no dia 16 de abril e a nossa 

incomunicabilidade na realidade isso foi quebrada, assim que a gente pode se alistar, quase 

dezembro. É porque tinha perseguição, acho que uma perseguição velada, eu costumo 

brincar que sou judia baixinha e nariguda, e pobre, eles gostam de me perseguir, deve ser 

isso com a minha família, porque não tem lógica, qual a importância eu não era militante, 

minha irmã não era militante, minha mãe também não. A gente ficou presa um ano e meio, 

por crime de pensamento, o meu pai já tinham matado, o meu irmão tinha dezesseis anos, 

ameaça era o tempo interior, em relação ao Ivan, que matariam o Ivan.  
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E o Irineu não pode se alistar com a gente, porque ainda fizeram aquele tipo de 

crueldade, nós estávamos no DOPS, e fomos da Oban, porque onde a gente passou vinte e 

tantos dias, fomos para o DOPS, chegando ao DOPS uma prima do meu pai conseguiu a 

incomunicabilidade. Depois de ida e vindas, ela foi muito… foi à Oban, ao DOPS, e diziam 

que a gente não estava. Um dia um policial subiu para falar com o delegado, e ela subiu 

atrás sem que ele percebesse. Quando chegou a sala do Edzel Manhotti, o tira perguntou… 

aquela mulher está de novo perguntando da família do Seixas. Ele disse “diz que não tem 

ninguém”, ele saiu detrás do tira e falou assim “poxa Dr., por que o Sr. está fazendo isso 

comigo?” elas estão lá embaixo, ele tinha um menino, aquela pessoa fica ali. Ele sempre 

teve esse também, o Ivan aos dezesseis anos já era assim, ele disse “não, ele não está”, o 

Valdemar Andreo que estava fazendo cartório disse “não, ele está lá embaixo”. O Valdemar 

apanhou, mas falou. Enfim, quebraram nossa encomenda… não deixou a gente se avistar. 

Quando ela conseguiu autorização, nos transferiram para o presídio Tiradentes, no dia 9 de 

julho. O Valdemar Andreo era um militante preso. Acho que ele era do MRT… ele disse “o 

menino está lá embaixo também”, quando o Valdemar desceu e falou com a gente, nem 

acreditou, achei que estava maluco, mas realmente essa prima do meu pai é que quebrou a 

incomunicabilidade, mas ó que quebrou assim, ela conseguiu mandar um bilhete para a 

gente e a minha mãe mandou um bilhete para ela, era só a minha mãe, nós não podíamos… 

não pudemos se avistar, quando ela voltou para nos visitar, naquela semana que eles 

disseram vem tal dia, só que eles nos transferiram dia 9 de julho, que é feriado, e era 

feriado também na época, para o presídio Tiradentes, eu lembro que as meninas que 

estavam com a gente na cela ficaram muito preocupadas, porque a transferência era em um 

feriado, mas a gente foi para o Tiradentes, e o Ivan permaneceu no DOPS. Quando chegou 

a Tiradentes, essa prima foi nos procurar lá, e ela não tinha autorização da auditoria que 

precisava, mas a Maria Antônia chefe da carceragem permitiu que a minha mãe se avistasse 

com essa prima, por meia hora, porque essa Maria Antônia, chefe da carceragem, não é 

funcionária pública, e que ficou condoída com a história de toda aquela família estar presa. 

Bom, a Edite disse a mãe “vou a auditoria agora”, não lembro que dia caiu, acho que uma 

terça feira que caiu 9 de julho, “eu vou a auditoria para visitar vocês no sábado”, só que na 

sexta nos levaram para o Sul. Eu não sei, posso estar paranoica, mas foi uma sessão de 

atitudes da repressão sempre evitar que a gente fosse mostrada, a gente ficou era sábado, a 
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visita na sexta de noite, nos levaram para o DOI-CODI, que foi no dia que o Merlino foi 

preso e começou a ser torturado, e morreu no outro dia, e a gente foi levada para o Sul, 

onde permanecemos cerca de 60 dias, não é Ivan? A nossa ida para o Sul é um mistério, 

acho que era… porque eles vão se encontrar para… eu a Iara, a minha mãe, o Ivan, o Dinis, 

uma mistura, eles fizeram caldeirão, o Dinis da ala, o Jobe, o Raul Carreon, o Jorge Abraão, 

nós éramos sete, e sabe quem era a nossa escolta? O Tibiriçá, o Umberto Ustra, aquele… o 

Fleury não estava, estava toda a equipe do Fleury. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Na escolta? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Na escolta. A escolta era a cúpula da Oban, que foi o 

Ustra, como chama o major? 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Ivan senta aqui, fica conosco. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O Dalmo, o major Edgar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Senta ao lado dela Ivan, só um 

minuto. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – E toda a escola da gente era a escolta para levar o Lamarca 

talvez. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Entendi. Era a escolta, tudo 

isso? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – A nossa escolta era a cúpula da Oban. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nós éramos em oito pessoas e tinham uns vinte deles, a 

cúpula deles estava lá. Ao que tudo indica estavam indo lá a pretexto de nos levar para 
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organizar a invasão do Uruguai, que o coronel Grael fala isso, que nessa época estavam 

planejando a invasão do Uruguai, não se sabe… 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Era a cúpula da Oban e do DOPS, a exceção do Fleury, 

porque era… toda aquela camarilha, todos eles foram, não me pergunte o porquê. E nós 

chegamos ao Sul. Quem nos levou foi aquele delegado Otavinho,era toda a cúpula, 

inclusive o Ustra, o que é ridículo, todos eles eram ridículos, estavam com abate e 

amendoim na mão, eu fiquei olhando e minha mãe disse “vocês não entenderam o que 

significa isso?” e o Ustra ri ainda, “vocês não querem amendoim?”, “não, muito obrigado”, 

é porque eles iriam fazer uma grande farra com as putas, então estavam levando 

afrodisíacos, ridículo daquele homem, estou simbolizando ele, mas eram todos, porque com 

um abacate na mão, botava aqui no colo, e iam vários pacotes de amendoim, inclusive 

amendoim com casca, eu não estava entendendo “que lanche engraçado desses caras”, mas 

era isso. Bom, nós fomos ao Sul e permanecemos no Sul quase que sessenta dias, no DOPS 

do Sul. 

Não, o Irineu… 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não sabia nada da gente. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Notícia ele teve, chegarei lá, só não tive, mas nos ver, ele 

só foi ver… eu chegarei lá… nós fomos para o Sul, chegamos ao Sul, o próprio DOPS não 

sabia o por que nós estávamos lá, aquelas coisas. É uma coisa cheia de detalhes ridículos. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A recepção foi feita pelo Pedro Selegner, que era o 

torturador mor. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Era o diretor do DOPS. E o DOPS de Porto Alegre na 

época era muito estranho, porque a gente ficou em um corredor fechado, com madeira, 

eram três celas, não tinha banheiro… ficou lá no fundo, mas a gente ficou ali, não tinha 

espaço para andar, aquela coisa toda. 
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Nós ficamos lá e ninguém perguntava nada para gente, pelo contrário, os caras é que 

perguntavam para gente assim “o que vocês estão fazendo aqui?”, “a gente veio aqui 

porque trouxeram”. Como era pouco espaço, aquela situação e a agonia da gente era querer 

voltar ao Tiradentes para que pudesse avistar com o Irineu, porque não tinha sentido aquilo. 

Uma noite, ao entardecer, a minha mãe teve uma crise nervosa, ela começou a grita que ela 

queria “quero o meu filho, quero o meu filho”, eles… o Pedro Selegner disse “traz o Ivan”, 

ela disse “mas não é esse filho, quero o outro filho”, ele perguntou “mas onde está?”, 

porque Pedro Selegner era uma figura estranha, porque ele ficava condoído com a situação 

da minha mãe, não me pergunte o porquê, porque maluco é maluco, psicopata é psicopata. 

Ele disse assim “mas onde está o seu filho que eu mando buscar?”, ela disse “está no Rio de 

Janeiro”, ele disse “mas lá eu não posso buscar”, “ele tem telefone?”, “tem”, ele levou a 

minha, eu me lembro que foi no dia que caiu, naqueles dias tinha caído o pessoal do POC, 

era muita gente, foi um ônibus, era o POC do Sul, estou falando de Porto Alegre, então 

tinha gente deitada no chão, inclusive não tinha cela, estava deitada em colchões no chão, o 

Pedro Selegner levou a minha mãe, e a minha dizendo que estava morrendo de vergonha, 

porque ele com a mão no ombro da minha mãe dizendo assim “vocês não são, vocês não 

são porcaria nenhuma, está sim é uma grande pessoa, porque essa mulher é uma mãe 

coragem, porque mataram o marido, e não fui eu que matei, não foi aqui, foi lá em São 

Paulo, a família toda está presa, e ela está procurando pelo filho pequeno”, a minha mãe 

ligou… ligaram para a casa onde estava o Irineu, na casa da minha tia e a minha mãe falou 

com o Irineu, disse “Irineu é a mãe que está falando”, ele disse assim “não é a mãe não, é 

mentira, eu não sei quem é você, não é a minha mãe”, a minha mãe disse assim “Zico”, que 

era o apelido dele, “Zico é a mãe”, ele começou a chorar e disse assim “onde você está 

mãe?”, ela disse “estou em Porto Alegre, no DOPS de Porto Alegre”, ele disse “eu não 

quero ver vocês assim, porque vocês estão todos quebrados”, porque alguém disse para ele 

que nós estávamos quebrados, tinham sido muito torturado e estavam todos quebrados, isso 

eu acho uma crueldade com uma criança de dez anos. Ele disse “eu só quero ver vocês, 

quando vocês estiverem soltas”, ele tinha uma ilusão. Nós permanecemos no DOPS, 

voltamos para o Sul, para São Paulo e eu sei que por volta de novembro, dezembro, a 

minha tia teve condições de nos visitar, acho que foi quando a auditoria autorizou, porque a 

gente dependia de autorização. A minha irmã Iara, que ele sempre foi muito ligado a ela, 
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ele disse “como é que o pai morreu” e ela achou de bom tom, ou achou que seria menos 

dolorido, disse “o pai morreu em um tiroteio”, ela não contou como o meu pai morreu, só 

contou que foi em um tiroteio, “os caras mataram, mas ele matou também dois”, porque 

para ele criança, ela achou para ele ter uma compensação, porque estava apartado da 

família, de tudo, ele não tinha mais casa, não tinha mais referência. O pai, que era o ídolo 

dele, tinha sido morto e a Iara achou melhor isso. Bom, ele se avistou. Nós saímos da 

prisão, nós ficamos presos quase um ano e meio, e ele veio morar com a gente, mas o que 

aconteceu foi que ele de certa forma abandonado, porque tinha o problema do Ivan, eu 

costumo dizer que nós não ficamos um ano e meio, a gente ficou quase seis que nem ele, 

porque tinha que correr atrás do Ivan, porque você estava vendo televisão e de repente 

aparecia “lista de desaparecidos, que a rede Globo dava, não sei o que Ivan Seixas”, pronto, 

nós tínhamos que andar quilômetros, porque não tinha dinheiro para pegar o telefone e ligar 

para Taubaté para saber onde o Ivan estava. Fora que o Ivan de vez em quando, veio de 

Taubaté e foi levado para o DEIC, e a Iara foi visitá-lo em Taubaté e disseram que estava 

no DEIC, lá vai a Iara visitar no DEIC, no domingo e os caras levaram a Iara lá para dar 

uma congesta nela, para interrogá-la e ela pensava assim “eu espero sair com vida, porque 

ninguém sabe onde estou”, podiam ter matado a Iara ali dentro do DEIC, porque os caras 

resolveram interrogá-la, não só essa polícia civil, como os PMs, e os PMs ela conseguiu dar 

um nó neles, porque ela disse, começou a mostrar “por que vocês lutam por isso? Você já 

percebeu que ganha mal, você mora mal, a sua mulher está toda desdentada, você não 

percebeu e você fica só guardando dinheiro dos ricos? É só isso”, mas os policiais civis não 

dava, porque não eram fáceis. E o Irineu ficou relegado a segundo plano, ele tinha casa, 

comida e roupa lavada, colégio, mas tudo girava em torno do Ivan. 

Acho que isso é uma coisa que marca bem o sentimento do Irineu, a minha estava 

viajando, não tinha ninguém em casa e ele já não morava em casa, morava sozinho, ele foi 

lá em casa e disse assim “Ieda eu vim conversar contigo uma coisa. Tenho um problema 

que eu só consigo… da imagem do pai, se eu vir uma fotografia, eu não lembro da cara do 

meu pai, eu só lembro da nuca”, eu entendi porque só da nuca, porque quando eles fugiram 

para o Rio Grande do Sul, ele ia sentando atrás dele, e o Ivan, então a última lembrança que 

ele tinha do meu pai era a fuga em 1964, ele tinha bloqueado tudo, ele disse “eu não lembro 

da chácara das pedras”, que era o bairro que a gente morava em Porto Alegre, eu não 
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lembro de nada e eu acho um absurdo que eu tenha esquecido da imagem do pai, porque eu 

sei que ele morreu em tiroteio, ele já tinha vinte e poucos anos, não era mais criança. Eu 

disse “não Irineu, o pai não morreu em tiroteio”, ele disse “como assim?”, depois daquela 

vez que a Iara falou quando ele tinha dez anos, ele não teve oportunidade, porque tudo 

girava em torno do Ivan, era o ameaçado da hora, e quando eu disse para ele “não, o pai foi 

morto assim, tortura”, ele chorou e disse assim “nossa, agora eu me lembro da imagem 

dele, dele rindo”, o meu pai tinha uma característica de ser um cara que gostava de contar 

piada, fazer piada, dar risada, tudo para ele era… era uma pessoa extremamente otimista, e 

ele começou a lembrar como era a casa na chácara das pedras, começou a lembrar… ele 

tinha bloqueado completamente isso. Agora, em função da Comissão da Verdade, eu fui a 

casa dele para gente conversar de novo, porque a gente nunca esmiuçou muito isso, eu disse 

assim “Irineu”, ele não quis, ele disse “eu não vou, porque não tenho condições de falar, eu 

falo para ti, mas prefiro que você vai lá e fale por mim, porque eu não tenho condições”, o 

Irineu ficou depois dessa história uma pessoa extremamente travada, porque ele é um cara 

assim, está sempre tenso e de uma certa forma se afastou um pouco da gente, eu fui 

conversar com ele, ele disse “olha, o sentimento foi o seguinte, primeiro eu fiquei adulto 

aos dez anos, porque a partir dos dez anos eu passei a ter medo, eu passei ter a sensação de 

perda, de perigo, aquilo estava sempre presente na minha cabeça, porque mesmo quando 

vocês saíram, eu tinha medo que vocês fossem presas de novo”, o Ivan preso ele achava 

que seria morto, a coisa para ele era o seguinte, ele se sentiu solto no mundo e ele disse 

assim “mesmo quando a gente veio para São Paulo, o que sobrou da família reunida, era 

muito difícil, eu não podia contar para os meus amigos, colegas, quem eu era, o que era, 

porque eu tinha medo, medo por eles, medo por mim” e o mais engraçado é que ele disse 

assim, passou por duas ou três situações de arbitrariedade, por exemplo, estava na escola 

técnica em São Bernardo e um dos colegas dele estava com um coturno que o irmão tinha 

servido exército e deu para ele e eles estavam parados na frente da escola, passou um jipe 

do exército, deram uma surra no guri por causa das botas e o rapaz que foi agredido disse 

“mas vocês não tem o direito”, o Irineu disse assim, e o duro é que eles tinham o direito, 

porque tudo podia, “eu tinha medo de alertar as pessoas, olha não tenta reagir que é pior 

ainda”. Em uma outra vez, reviraram o carro de um colega, ele disse assim “e eu não podia 

dizer”. Então, a coisa dele era o seguinte, era uma sensação, perda, permanecia quem nem 
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uma espada na cabeça, e tinha medo, “eu só parei de ter medo, quando na eleição do Collor, 

porque até ali que houve a eleição para Presidente, parece que eu pude respirar”, 

considerando que a eleição de 1964, são vinte e cinco anos, salvo engano. A infância 

perdida é uma realidade, porque o Irineu perdeu a infância, aos dez anos passou a ser 

adulto, porque tinha que… o olhar para o mundo era um olhar de adulto, tinha noção exata, 

consciência exata de tudo que acontecia, não era uma coisa que ouviu falar, ele tinha a 

noção exata, a arbitrariedade, a falta de proteção que existia, pelo menos as pessoas que não 

tiveram presas que nem sabiam o que estava acontecendo no país, também tinham essa 

sensação de falta de proteção, porque tudo podia, você não podia andar na rua sem carteira 

de trabalho que você era preso, isso é uma realidade, aos costumes. Então, essa falta de 

proteção para uma criança de dez anos é uma coisa estúpida demais, e o Irineu o seguinte, 

mataram o pai e a família toda dele foi presa, e não ficou presa dois dias, ficou presa muito 

tempo, porque a mãe ficou um ano e meio. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Com quantos anos está o 

Irineu. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Ele é de 1960, fará 53 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Mora em São Paulo? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Quantos anos a sua mãe ficou 

presa? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – A minha mãe ficou um ano e meio, como eu. Eu, a Iara e a 

minha mãe. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  As três em um ano e meio. 
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A SRA. IEDA SEIXAS – Não, porque a família que é presa unida, permanece presa 

unida, rala presa unida. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  E o Ivan ficou quanto tempo? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – O Ivan ficou cinco anos e meio, quase seis anos. Só que eu 

digo que a gente também ficou presa, porque tudo girava em torno do Ivan. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era uma condição de reféns mútuos. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Nós éramos reféns. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Se elas fizessem alguma coisa, eu seria morto, se eu fizesse 

alguma coisa dentro da cadeia, elas seriam mortas. Eram a ameaça que faziam. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Nós fizemos uma vez uma denúncia que a gente 

escreveu… é um documento, pena que não tenho mais, a gente chamava de “geral e 

particular”, escrito pela Marlene Socas, com a Iara, e nós distribuímos, panfletamos o 

mundo com esse documento, que era em relação ao caso do Ivan. E o que aconteceu? Até 

para o Tribunal de Haia, que não tem a ver com isso. A repressão baixou lá em casa, ficou 

na porta, subiu a escada, e nós reféns, porque o Irineu ficou sendo seguindo um ano e meio, 

quando a gente estava presa, e ele no Rio, isso dito por eles, não sou eu quem estou 

dizendo. E depois quando a gente veio a São Paulo, nós ficamos sendo seguidos, eu perdi o 

tempo, já sabia quem era a escolta, eu sabia quem eram os caras, os caras me seguiam, todo 

dia. A minha visitar o túmulo do meu pai em Perus, ia acompanhado por um… do DOI-

CODI, não me interessa o nome dos demônios. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E os caras falavam “aqui está o rock, filhinho será morto, 

vem aqui do lado”. 
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A SRA. IEDA SEIXAS – Então, por isso que eu digo que a gente foi refém, acho 

que a palavra exata é essa. E o Irineu com dez anos era refém também. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Como vocês voltaram do Rio 

Grande do Sul? Com a mesma escolta? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não, agora que é o interessante, para você ver que nós 

fomos a desculpa para as cúpulas descerem para o sul, por isso que eu acho que pela época, 

lendo um livro acho que do Paulino, foi a época que se formou a operação Condor, e o 

DOPS do Rio Grande do Sul não sabia, por isso que eu acho que foi a formação da 

operação Condor, pelo seguinte: foi a cúpula do DOI-CODI e a cúpula do DOPS, daqui de 

São Paulo, eles foram ao Rio Grande do Sul, nós, com essa escolta, sete presos, e sete 

presos digamos o seguinte, o Ivan, o Diniz, o Jobe, que eram pessoas eram mais quentes, 

mas o resto, eu, a Iara e a minha mãe, a gente não era militante, que perigo nós oferecemos? 

Tanto que nós fomos sem algemas.  

Para voltar, nós voltamos acho que em treze pessoas, porque viemos nós e um grupo 

do DOPS que tinham sido presas pelo POC no Sul. Tinham sido presas por serem da 

organização POC. E sabe qual era a escolta? O delegado Medeiros, do Rio Grande do Sul, 

o detetive galã e o corta tela Nira, acho que eram quatro policiais para nos trazerem para 

São Paulo. Quando a gente foi, em sete, era uns vinte, que eu me lembro que a gente foi 

naqueles aviões de paraquedistas, eu não sei o nome, são uma porção de cadeira encostada 

na janela, o corredor é livre, nós aqui, os sete patetas e os vinte canalha, porque era uma 

desproporção, o que o Ustra fazia escolta para mim? Não fui nada, não sou militante, a 

vontade eu tive de matar muita gente, ele inclusive, mas não tinha feito porra nenhuma, e 

para voltar viemos com três ou quatro tiras, e tinha uma pilha de gente… a família tinha, 

agora eu me pergunto o por que? Eu acho que pelo fato de a gente, eu e a Iara seremos 

universitárias, filha de pai e mãe comunistas, que não adiantava a minha mãe negar que ela 

era comunista, eu acho que eles acharam que era demais a gente não ter participado de 

nada, suponho. Eu concordo, eu digo que fizeram um golpe para mim, uma ditadura para 

mim, tudo foi para mim, é paranoia, é mania de perseguição, mas não é, e eu me pergunto o 
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porquê? Nós voltamos em dez presos, e eu me lembro de que era o delegado Medeiros, o 

tal de detetive galã, o Nira Ervelha. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas que eram os bocas bravas lá do Sul, os assassinados de 

lá. 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Mas eram três e por que para sete pessoas, sendo que três 

mulheres, depois o seguinte, a gente está em um avião, podia ser o Odine, o mágico, 

ninguém vai conseguir escapar de um avião, um avião que ainda voa baixo, se você tentar 

descer, você cai dentro d´água. E voltamos, era uma coisa de três ou quatro policiais do 

DOPS, não tinha militar, mas quando a gente foi, foi assim, foi toda a cúpula da Oban, 

quando eu olhei eu falei “o que está acontecendo? Porque o Tibiriçá está sentado na nossa 

frente, oferecendo amendoim”, os verdadeiros nomes desses diabos eu não sei, um era o tal 

de major Edgar, que era o único que andava fardado ali, como era o nome do tal major 

Edgar, aquele mestiço que andava fantasiado… André Pereira Filho. Ele andava com 

uniforme, era um mestiço branco com negro, ele se apresentava como coronel, major, sei 

lá, capitão André. Era só a cúpula, o delegado Tavinho, o Davi dos Santos não estava, mas 

era a cúpula da Oban, era uns dez caras da Oban e dez caras do DOPS, do DOPS eu me 

lembro do fininho, do metralha, todos aqueles… a quadrilha do Fleury, só não estava o 

delegado Fleury, o Dalmo, o Lúcio, assim, a cúpula da Oban, e para voltar nós voltamos… 

o único delegado que veio foi o tal delegado de Medeiros, que ficou sentado do lado da 

Iara, querendo catequizá-la, o tempo inteiro, a Iara dizia assim “eu não roubei banco, eu 

não fiz nada, porque vocês não me deram oportunidade, só por isso, porque eu ia fazer 

também”, ela falava isso, “mas você é uma moça, você tem que roubar as bonitas e não 

pode”, ela falou isso para ele, mas era um delegado e três investigadores que nós 

chamávamos de detetive, um dele era o Nilo Ervelha que é um dos que matou o sargento 

Manuel Raimundo e que ele era conhecido pelo caso dos pés cortados, porque ela pega 

preso comum e passava navalha na sola dos pés e mandava o cara entrar no rio e de lá ele 

atirava e matava, ele é conhecido como… era um homem, se é que posso chamar de 

homem, era um diabo, estranho, que o DOPS do Sul, na época que estivemos lá, que tinha 

tortura, mas só que tinha umas coisas bizarras. Em um sábado, o delegado Pedro Selegner 
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levou o filho dele, foi abrir a porta da cela que a gente estava, para mostrar o pimpolho, e 

chegou o Nilo Ervelho e fala assim “e ai guri”, o gurizinho se agarrou nas pernas da minha 

e começou a chorar, porque ele falou “ai guri”, o jeito que ele olhou para criança, era um 

moleque de três, quatro anos, ele se agarrou nas pernas da minha mãe e fazia assim, a 

minha mãe falou “pelo amor de Deus se afasta”, ele conseguia assustar criança só falando 

“e ai guri”. E foram esses três ou quatro que nos trouxeram para cá, e o Irineu só foi se 

avistar com a gente por volta de dezembro e durante o tempo que a gente esteve preso, por 

ele estar no Rio de Janeiro, ele não vinha com frequência, ele vinha a cada quinze dias, às 

vezes uma vez por mês, entendeu? Era muito difícil, e a insegurança, eu me lembro que 

quando a gente estava procurando casa para alugar, porque nós saímos da prisão sem 

dinheiro, para não dizer que tinha dinheiro, a minha recebia uma pensão de viúva de 450, 

não sei qual era a moeda, e nós alugamos um apartamento por 420, sobrava 30 banana, 

moeda, cruzeiro, sei lá, e eu me lembro que quando a gente estava procurando apartamento, 

a Iara falava com ele por telefone e dizia “não Irineu, eu vi uma casa, mas a casa tinha até 

merda na parede”, “não tem problema, eu limpo a merda para a gente ficar juntos”, então a 

infância perdida… o que fizeram comigo ou com a minha mãe, irmã ou com meu pai, ou 

com Ivan, foi muito duro, mas eu acho que a maior vítima foi Irineu, as crianças foram as 

maiores vítimas, porque ele foi uma vítima, porque até hoje ele é uma pessoa travada, até 

hoje ele tem esse problema de medo, insegurança, pessimismo que tudo dará errado, o 

princípio para o Irineu é que as coisas não darão certo. A minha mãe faleceu em 1993, aos 

74 anos, a minha mãe foi muito resistente, porque teve hemorragia interna na prisão, não 

foi atendida, porque o DOPS não permitiu, ela teve um infarto, rompeu não sei o que, e ela 

tinha hemorragia interna… 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A resposta dos caras foi “deixa morrer”, não teve… 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – À noite ela começou a passar mal, dizendo “estou com 

uma dor no estomago”, a Guiomar que era uma quintanista de medicina, que estava presa, 

obviamente, ela disse assim “Fani, como é, como não?”, ela disse “é melhor chamar o 

médico”, chamaram os tais médicos, o médico chegou, eles tinham um problema, preso 

para médico que trabalha em carreira pública não interessa se é comum ou político, eles 
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têm por princípio que aquilo ali não vale nada, porque além de preso é pobre, me 

desculpem os médicos que trabalham no serviço público, mas a realidade é essa. E no nosso 

caso quando entravam na torre, eles tinham medo da gente, não sei o que aquelas mulheres 

podiam fazer, olhar para eles e matar com olhar? O que aconteceu, o médico disse que 

aplicaria uma injeção e nós perguntamos “qual injeção você aplicará?” e era natensol, que 

na cadeia chamava sossega leão, é um calmante muito potente, eu e a Iara dissemos “não 

vai aplicar injeção nenhuma, o que é isso? Ela está com dor no estomago e você vai aplicar 

um sossega leão, então vamos embora”, a carceragem do presídio ficou preocupada que a 

Dona Fani estava passando mal. Ligaram para o diretor, que na época era o Marconi, não 

lembro o primeiro nome dele, e o ele disse… aliás, ligaram para o DOPS, era para pedir a 

escolta, por a gente ser preso político para levar a minha para o hospital, mas disse “não, 

deixa morrer”, só que a carceragem ficou preocupada, porque se a presa política morresse 

dentro do presídio, eles tinham medo de represália aqui fora, então ligaram para o Marconi 

e ele disse “pega um guarda da muralha, uma viatura e manda uma carcereira”, e assim a 

minha mãe foi, a carcereira eu nunca esqueço que era a Jandira o nome dela. Ela foi 

dizendo “Dona Fani não morre pelo amor de Deus”, e a minha foi. A minha mãe foi levada 

para a Santa Casa, na Santa Casa disseram assim, quando viram que era presa, “é melhor 

você ir para hospital” e foi ao hospital São Paulo. Chegando ao hospital São Paulo, o 

médico disse “tem que fazer uma cirurgia para conter a hemorragia”. Levaram a minha mãe 

para o centro cirúrgico e o DOPS baixou lá, invadiu o centro cirúrgico, com arma longa, o 

diretor da clinica disse o seguinte “não dá para ninguém fazer cirurgia com arma longa”, 

deram soro para ela e leva de volta, longe daqui, porque se ela morrer, os companheiros 

podem querer justiçar a gente, então a minha mãe voltou para o presídio. Só que isso 

começou a história às 20 horas, lembro que era a hora do jornal nacional, algo assim, e tem 

um episódio que eu sempre faço questão de contar, não é porque a Dilma é presidente, mas 

porque a Dilma foi muito importante nessa hora… a gente morava na dois e ela morava na 

um, a gente era vizinha de frente. O que acontece, as dez horas todas as celas fechavam, 

mas queriam fechar a nossa, eu e a Iara estávamos desesperadas, porque levaram a minha 

mãe e a minha mãe não voltava, deu dez horas e a minha mãe não voltou. A Dilma foi 

negociar com a carceragem o seguinte, para deixar a nossa cela e a cela dela aberta para a 

gente nos darem algum apoio, porque eu e a Iara só dizíamos assim “pó, já mataram o pai, e 
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agora a mãe vai morrer também, o que será da gente? É um negócio maluco isso” e a gente 

não sabia onde a minha mãe estava, porque a minha mãe foi levada ao hospital e a minha 

mãe só apareceu no outro dias às dez horas da manhã, porque ficou nessa vai para o 

hospital, volta de hospital, eu não posso deixar de dizer, porque razão seja a direção que foi 

o Marconi e carcereira e os PMs foram muito honestos e deram toda a assistência possível. 

No fim a minha mãe voltou, depois de ter passado por três ou quatro hospitais, eu sei que o 

último era o hospital São Paulo, que disseram “leva ela para morrer daqui, porque…”, ela 

era por cima e por baixo sangue, e a minha mãe voltou. Eu disse para o DOPS, porque 

quando os caras tiraram ela do centro cirúrgico, “vocês querem que eu morra, mas por 

desaforo eu não vou morrer, viverei muitos anos para denunciar vocês”, e realmente a 

minha mãe durou, ela tinha cinquenta e dois, cinquenta e três anos, ela morreu com setenta 

e quatro anos, mas todo esse tempo doente, vinte e oito de pressão, vinte e seis de pressão 

no DOI-CODI. E o pior que… os caras têm uma ficha, que achei no meio dos documentos, 

vinte e seis de pressão hipertensa, não sei o que, fazendo recomendações, porque a pressão 

da minha chegava normalmente a vinte e seis, não é pouco, ela disse que só via como se 

fosse umas luzinhas e a cabeça parecia que ia explodir, dentro do DOI-CODI, e ela nunca 

tomou remédio dentro do DOI-CODI, porque nunca deram, a pressão dela baixava, acho 

que porque ela achava que tinha que baixar, porque nunca deram remédio, acho que uma 

vez, quando uns generais estiveram lá, porque no DOI-CODI tiveram uns generais que 

retiraram a minha mãe de noite da cela e a gente “puta merda”, só que a gente começou a 

ouvir risada, estava eu, a Iara, a Tânia Maria Mendes na cela, e estava a tal de Zelda, uma 

loira, e a Beatriz, e a gente quando ouviu risada, a Iara falou “mataram a mãe e ainda estão 

rindo”, porque a gente não via, de repente eu ouvi a voz da minha mãe, só que a minha mãe 

estava contando um monte de… esses generais vieram para pedir a opinião da minha mãe 

sobre a política brasileira naquele momento, ela presa, e ela disse o que ela pensava, 

primeiro denunciou, falou que era um absurdo o exército brasileiro estar matando gente sob 

tortura… e eles fazendo boca de óstia, e a minha mãe acabou contando isso, e inventou um 

monte de mentira também, que o Lamarca estava na Bolívia, eles deslocaram tropa para 

fronteira, depois ela inventou que tinha uma infiltração da esquerda dentro do DOI-CODI, 

depois era um tal daqueles diabos chorando na frente dela para dizer quem era, ela disse 

“eu não sei, o meu marido falou”, e eles começaram a desconfiar, mas enfim, a pressão da 
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minha mãe chegava a vinte e seis, esse dia que ela foi falar com os generais a pressão subiu, 

mas ela disse que depois que começou a controlar a situação, porque a minha mãe era boa 

de conversa, ela sentiu que a pressão baixou, porque a minha mãe fazia coisa do tipo, os 

caras estavam interrogando ela, ela pegava um papel e fazia barquinhos, ia botando um 

monte de barquinhos e quando os caras batiam nos barquinhos, ela se assustava, porque ela 

nem prestava atenção no que eles estavam falando com ela, mas enfim, estou aqui para 

falar da infância perdida. 

Eu acho que os infantes foram os mais prejudicados, porque o Irineu pelo fato de ele 

levar tanto tempo para lembrar da cara do pai dele, acho que isso é sintomático, e o Irineu 

hoje, até conversando com ele, ele disse “agora é o seguinte, apesar de tudo isso, se tu 

pensar bem Ieda, a gente  venceu”, “por que?”, “porque o Lula foi eleito, a Dilma foi eleita, 

você acha que isso não é vencer?”, o preço foi muito alto, mas de qualquer maneira pode 

ser compensação, porque o meu irmão é petista roxo, ele é, realmente é. Então, ele disse 

assim “tudo isso, mas agora a gente livre, a gente pode votar em quem quiser”, eu acho que 

ficou o lado positivo das coisas, não sei. 

Enfim, eu acho que era isso, que a infância foi perdida, foi, assim como a juventude 

foi perdida, a minha pelo menos eu joguei pelo ralo, mas infância perdida eu acho que doeu 

mais, a ponto de ele não lembrar da cara do pai dele. 

E o irônico ou sei lá, muito bom, o Irineu é o retrato do meu pai. Não trouxe foto 

dele, é o retrato do meu pai, ele usa o bigode, a ponto dessa prima nossa que quebrou a 

nossa incomunicabilidade, Edite, fez uma cirurgia, ele foi visitá-la, ele disse “eu tenho que 

visitar a Edite”, porque a gente tem uma dívida de gratidão com a Edite que não tem… ela 

foi maravilhosa, a hora que ele entrou, até o jeito de andar do meu pai, hora que ele entrou 

no quarto, a Edite falou assim “nossa, o Joaquim veio me visitar”, porque ela é prima dele, 

mas foi criada com ele, então ela se intitulava irmã dele, porque ele é o retrato do meu pai, 

é a coisa mais impressionante, ele usa bigode, claro, é igual. Ele tinha muita ligação, ele 

disse “vocês conviveram com pai, eu não convivi com o pai”, porque ele com dez anos… 

meu pai saia daqui de São Paulo, mesmo clandestino para visitá-lo no Rio de Janeiro, isso 

nunca deixou de fazer, inclusive quando Boins foi justiçado, o meu pai estava no Rio de 

Janeiro, eles disseram que foi meu pai, quem sou eu para contestar isso, como vou contestar 

isso? Eles disseram que foi, como disseram que foi o José Dan, coitado um camponês, que 
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não tinha nada com a história, que está vivo, você acha que se tivessem certeza que ele 

tinha matado o Bonis iriam deixá-lo vivo? Não. E o meu pai estava no Rio de Janeiro 

visitando o meu irmão, não estava… teve a audiência da vala de… é muito estranho, 

porque quando a gente saiu a prisão, que a gente foi a Perus, aqueles coveiros, enfim, era 

alguma coisa que gerenciava, e aquele cemitério, por irônico que parece foi projeto por uma 

ex presa política, a Ivone Arantes, ela é arquiteta, trabalhava no departamento de obras, ela 

projetou o cemitérios de Perus e o crematório, e ela disse “quando começaram a enterrar, 

claro que não estava inaugurado”, e os coveiros disseram “não, esse chegou assim, esse 

chegou assado”, todo o estado de cada um eles sabiam. Certo? Eu acho que era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Obrigado. Você pode ficar 

mais um pouquinho? 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Fumarei e ficarei mais um pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Chegou a Celinha, eu só queria 

pedir um intervalo de cinco minutos, para eu me organizar. Está suspensa a sessão por 

cinco minutos. 

 

* * * 

- É suspensa  a sessão por cinco minutos. 

* * * 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT-  Vamos retomar a sessão. É a 

45° sessão, Celinha Coqueiro com a palavra. 

 

 A SRA. CELIA COQUEIRO – Boa tarde, o meu nome é Célia Silva Coqueiro, eu 

sou filha de Isaura Silva Coqueiro e Aderval Alves Coqueiro, o meu pai era militante, 

primeiro ele era do Partido Comunista, fez um trabalho de base com os metalúrgicos do 
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ABC, ele fez todo aquele trabalho, participou da Fundação do Sindicato dos Metalúrgicos e 

com o avanço do golpe ele acabou caindo na clandestinidade e participando das 

organizações armadas, então ele foi para a ala vermelha do PCdoB, o processo foi Partido 

Comunista, ala vermelha do PCdoB e depois mais um racha, mais uma divergência e ele 

acabou fundando, ajudando a fundar junto com o Devanir de Carvalho, o MRT, Movimento 

Revolucionário Tiradentes, que foi o último movimento que ele participou, ele foi preso em 

maio de 1969, eu não tinha ainda quatro anos completos, tinha três anos e meio, ele foi ao 

DOPS, foi preso pelo Fleury, torturado, ficou três meses incomunicável na tortura e depois 

passaram ele para  o presídio Tiradentes, onde ele ficou mais uns sete meses, no total ele 

ficou um ano preso e ele só saiu trocado pelo Embaixador alemão, onde se fez o rapto do 

embaixador alemão em junho, de 1970, um ano depois da prisão dele e o nome dele foi um 

dos que foi solicitado de 40 nomes de companheiros, o dele foi um dos nome e eles saíram 

da Argélia, banido político, da Argélia o meu pai foi para Cuba para fazer treinamento de 

guerrilha, porque a ideia dele era retornar ao Brasil para continuar a luta com os 

companheiros. Depois do treinamento em Cuba ele retornou num esquema da Val 

Palmares, que foi comandado pelo James Aleluz e foi morto seis dias depois que ele acabou 

entrando no Brasil dia 30 de janeiro e ele foi morto dia 6 de fevereiro, ele foi fuzilado dia 6 

de fevereiro. Na verdade, o aparelho que ele estava no Rio de Janeiro foi entregue por um 

dos companheiros que treinou com ele em Cuba e que retornou antes e que estava naquele 

momento trabalhando para a repressão, o nome desse companheiro era..., de 1971  o 

retorno dele, a entrada ao Brasil e a morte dia seis de fevereiro, seis dias depois, de 1971, 

Rio de Janeiro, no aparelho da Rua Cosme Velho.  

 Eu estou assim reduzindo bastante essa parte, porque eu acho que o foco é a 

infância perdida, então eu só estou tentando dar um breve relato o porquê, como foi que eu 

sofri essas consequências na época, eu era uma criança, era muito pequeno. Na verdade eu 

nasci em 1965, em julho, e o meu pai já era um militante, tanto do sindicalismo, tanto do 

sindicato como da ala vermelha do PCdoB, em 65 ele já estava na ala vermelha do PCdoB, 

ele já era do Partido Comunista desde 1963, então eu nasci um ano depois do golpe militar 

com o pai militante, muito ativo dentro das atividades políticas e portanto já muito visado 

pelas forças de direita pela polícia política. Então eu me lembro muito pouco porque eu era 

muito pequena, acho que a minha irmã, a minha irmã tem cinco anos de diferença comigo, 
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então eu acho que ela se lembra muito mais do que eu, mas eu vou dizer assim o que eu me 

recordo. O que eu acho, o psicológico da gente é uma coisa muito estranha, tem vezes que a 

gente apaga coisas que a gente não quer lembrar e lembra de coisas daquilo que a gente 

quer lembrar. Então é uma coisa, às vezes a gente apaga certas coisas. As pessoas me 

perguntam muito se eu me lembro do meu pai e o que eu posso dizer é assim, quando o 

meu pai foi preso, o que eu me recordo, eu me recordo de uma visita, de uma vez que eu fui 

ao presídio Tiradentes, não foi nem ao DOPS, porque eu me lembro que na época já 

liberaram a visita para a minha mãe, ele já estava no Tiradentes e eu me lembro da gente, 

porque eles eram proibidos de receber cigarro, essas coisas e o meu pai fumava muito. 

Então eu me lembro de uma cena muito clara e é muito estranho porque eu tinha três anos e 

meio, a minha mãe falou que realmente isso aconteceu. A gente muito próximo, já entrando 

quase no presídio e eu usava, a minha mãe me colocava aquelas calcinhas cheias de renda, 

que na época era muito, que ficava o bumbum cheio de renda assim e ela enfiando os 

maços de cigarro na minha calcinha para poder entrar com cigarro para o meu pai. Não 

entrava, nesse período não entrava, eles revistavam e tal e eu acho que depende do período, 

mas eu me lembro claro disso, não sei porque isso ficou gravado na minha memória, é uma 

coisa muito estranha, mas são aquelas coisas que a gente acaba lembrando e também da 

minha mãe é um fato, ela acabava levando, porque tinha ponto com os companheiros 

enquanto o meu pai estava preso, ela tinha pontos com o Devanir, que era um dos 

companheiros do meu pai do MRT e aí o  Devanir ele passava, pedia para a minha mãe 

passar as informações para o meu pai e numa determinada época ele passou um bilhetinho 

assim todo enroladinho e eu me lembro que era costurou esse bilhete na barra da saia dela 

para poder entrar com essa informação para o meu pai porque nem ela podia ler. Então foi 

ao banheiro quando entrou lá dentro, tirou, costurou, ela acabou costurando na saia e ela 

acabava passando essas informações dessa forma, detalhes e flasches muito rápido que eu 

me lembro do período e que isso acaba ficando na memória da gente. Quando o meu pai 

saiu banido em junho de 1970, trocado pelo Embaixador alemão eu não me recordo dessa 

fase, eu realmente não me lembro, a minha mãe conta que nós não fomos ao aeroporto,  a 

orientação era  que a gente não fosse, essa era a orientação, mas que saia no jornal e tudo 

mais e aí o meu pai escrevia muito para gente, da Argélia, “Argélia”, eu tenho inclusive 

todas as cartas, eu anexei junto com  o processo de anistia dele, era uma das cartas inclusive 
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que ele manda para os companheiros dele no presídio Tiradentes, eu tenho essas cartas, 

guardo com muito cuidado, elas já estão todas amarelinhas, se desfazendo quase e eles 

sentiam muitas saudades da famílias, então as cartas eram muito mais íntimas. Assinava, 

ele estava banido...ele sabia... 

 

 A SRA. ... – Interceptava a correspondência. 

 

 A SRA. CÉLIA COQUEIRO -  Interceptava, todas as cartas na verdade devem ter 

sido interceptadas, o meu pai devia saber disso porque ele não falava além do que ele tinha 

que falar e saudades da família, saudade da filha, no aniversário eu tenho um cartão que ele 

me mandou com um cachorrinho, gatinho, porque eu tinha um cachorrinho que ele me deu 

que se chamava brinquedo, que ele acabou matando atropelado o cachorro sem querer 

também. Mas isso ficou gravado na minha memória, infância perdida, mas eu preciso 

contar, mas enfim. Ele acabou me mandando esse cartãozinho e eu tenho esse cartão até 

hoje, eu tenho todas as coisas, na verdade, uma caneta que ele fez para gente, que eles 

faziam artesanatos na cadeia, eu tenho a caneta até hoje, então são coisas que a gente 

guarda com muito carinho, é um tesouro na verdade familiar e essas cartas que ele mandava 

ele sabia que estava sendo interceptada e ele manda realmente uma carta para os 

companheiros dele do presídio Tiradentes, para o Joel, para todos os companheiros, 

principalmente direcionados aos Carvalhos, que nós tínhamos uma relação muito especial e 

temos até hoje inclusive com a viúva, éramos como família, era da mesma organização 

política, mas também tinha um vínculo muito forte de amizade e ele acabou mandando 

essas cartas para a minha mãe, sabendo até que essas cartas iam ser interceptadas, então ele 

não falava, evidentemente que era assim, ele mandava de Cuba as cartas para Argélia e da 

Argélia um companheiro dele mandava com endereço da Argélia para a minha mãe, então a 

minha mãe achava que ele estava de fato na Argélia, a minha mãe nunca imaginou, nós 

nunca imaginamos que eles estivessem em Cuba treinando, ele ficou muito pouco tempo na 

Argélia, ele ficou um mês e pouco depois que ele foi para a Argélia, ele foi em julho, me 

falaram que já final de julho e agosto tem registro já dele em Cuba, visitando a Damaris, a 
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tia Tecina. Na verdade ele ficou muito pouco tempo na Argélia e foi para a Cuba treinar e 

ele ficou em treinamento, segundo os companheiros que treinaram com ele, uns três, quatro 

meses, foi um treinamento meio relâmpago e aí ele já começou, ele pediu para o James que 

ele encontrou em Cuba fazer um esquema de retorno dele ao Brasil.  

 Nós não sabíamos que ele estava em Cuba, nós recebíamos essas cartas do meu pai 

e a gente achava realmente de fato que ele estava na Argélia, até porque nas cartas ele dizia 

assim que ele estava preparando, como ele não poderia voltar,  a nossa ida para Argélia, 

para a gente se encontrar, sinto muita saudade, já estou preparando, estou me estabilizando 

para poder trazê-los, uma vez que estou banido e tudo mais e ele sabia que a repressão lia 

essas cartas. Então um pouco mesmo que era de propósito o que ele escrevia e um dia 

minha mãe, quinze dias que ela não recebia a carta do meu pai, 15, 20 dias que era muito 

estranho que ela recebia quase semanalmente, nós temos muitas cartas dele, muitas, muitas, 

ele escrevia muito seguido e fazia uns 15, 20 dias que ele não dava notícias nem carta, nem 

cartão, mas a minha mãe achou que talvez fosse uma questão que ele tivesse ali por dentro, 

viajando no interior da Argélia e como a minha mãe fica sabendo da morte dele, a minha 

mãe, a vizinha pela no noticiário, vai até à casa da minha mãe e fala “Isaura, o seu marido é 

Aderval Alves Coqueiro”, a minha mãe falou “Acabaram de matar ele no Rio de Janeiro 

num tiroteio”, nós não sabíamos, até porque ele não iria falar, ele nem podia. O Vitor Papa 

Andreu, que foi a pessoa que entregou ele e sabia desse esquema, esse daí já contei a 

história da outra vez. 

 

 A SRA. ... – Ele não quis entrar em contato por uma questão de segurança. 

 

 A SRA. CÉLIA COQUEIRO – Inclusive  o próprio companheiro da organização, 

que era o Devanir, que era o companheiro que deveria sabe que ele estava voltando, que 

também estava clandestino aqui no Brasil não sabia que ele estava retornando, o Devanir 

ele fica enlouquecido quando ele pega o jornal, a Pedrina, a viúva do Devanir, a tia Dina, 

que o Devanir chegou no aparelho, ele levou um susto tanto quanto a minha mãe,  o susto 

dele não foi menor que o da minha mãe e ele joga o jornal em cima da mesinha de centro e 
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começa a chorar, essa foi a reação que ele teve, desesperado, ele começa a chorar, ou seja, a 

minha mãe leva um susto tal que a primeira reação dela foi ligar para a Dra. Nina, 

advogada que nos dava um apoio à ala vermelha, MRT, a todo pessoa que ela conhecia, 

inclusive da época que o meu pai estava preso e a Dra. Nina falou “Isaura, você pegue as 

meninas, o seu sogro, não vá sozinha e vá ao Rio de Janeiro e peça o corpo dele, peça, você 

a esposa dele” e a minha mãe fez exatamente isso, eu me lembro que foi uma Kombi e eu 

não sabia que Kombi era, que nos levou até a rodoviária na época para a gente poder 

embarcar para o Rio de Janeiro e eu me lembro, a única coisa que eu me lembro desse dia é 

a minha mãe chorando, quando a vizinha foi avisá-la, ela abaixou a cabeça e eu deitei aqui 

para ver porque ela estava chorando. Eu não sabia que o meu pai estava morto, porque a 

minha mãe não falou, então nós entramos numa Kombi, tinha um companheiro, eu tinha 

quatro anos e meio, não sei como eu me lembro disso porque eu era muito pequena e minha 

mãe é uma pessoa muito forte, ela raramente chora,então eu acho que essa reação minha de 

deitar no colo dela e olhar para saber, eu queria ter certeza que ela estava chorando e eu só 

fiquei sabendo disso quando eu cheguei no Rio, uma viagem muito longa, nós fomos de 

ônibus, chegamos de madrugada. Logo cedo ela foi, nós fomos procurar pelo corpo do meu 

pai, eu me lembro que eles falaram, era carnaval, porque era semana de carnaval, foi dia 

seis, sete de fevereiro e aí eu me lembro que eles falaram que eles estavam, não me lembro, 

a minha mãe contou isso, eu me lembro da gente chegando no Rio de Janeiro e tendo que 

retornar, sem ver o meu pai. Nós chegamos no Rio,  a minha mãe  falou “olha o seu pai,  

mataram o pai de vocês, o seu pai voltou, fuzilaram ele e nós estamos aqui para poder 

enterrá-lo”, e aí eles falaram para a minha mãe e para o meu avó, pai do meu pai que não 

poderiam entregar o corpo, porque era carnaval, era feriado e eles estavam fichados. 

Primeiro a minha mãe, ela foi ao DOPS, porque a Dra. Nina pediu para ela ir diretamente lá 

e aí eles falaram “nós não sabemos, ele deve estar ali no IML em frente”  e aí a minha mãe 

foi ao IML, eles falaram que estavam fechados, que não iria atender e nós retornamos para 

São Paulo e a minha mãe falou “ e quando vocês podem atender?”  “Nós podemos atender 

quando passar o carnaval” e nós retornamos a São Paulo, esperamos passar o carnaval, três, 

quatro dias e retornamos no primeiro dia útil com o meu avó e eles falaram para a minha 

mãe que achavam melhor que o meu avó entrasse para reconhecer o corpo, porque a minha 

mãe estava muito mal e eles achavam que a minha mãe não deveria entrar porque o corpo 
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estava muito machucado, então falaram para ela, eles mesmos orientaram que a minha mãe 

não entrasse e o meu avó entrou, o meu avó falou “eu vou entrar” e acho que ele ficou com 

a impressão na cabeça dele até os últimos dias da morte dele, porque sempre que ele me 

via, sempre que eu ia visitá-lo, depois que eu cheguei de Cuba, eu voltei de Cuba com 14 

anos e ele falava assim para mim, “minha filha, o seu pai quando puxaram a gaveta tinha 

sangue embaixo, estava coalhado o sangue”, porque passaram muitos dias e o corpo dele 

parecia uma renda, ele comparava  o corpo do meu pai como uma renda, foram cinquenta 

homens para pegar o meu pai, foi uma operação tão gigantesca, tão absurda para pegar um 

homem e eles abriram fogo mesmo, mas um fogo, porque os vizinhos contam. Eu fui visitar 

o aparelho aonde o meu pai estava, fui agora o ano passado e as pessoas que procuraram, a 

Lizete que era a companheira que levava alimentação do aparelho do meu pai lá no Rio de 

Janeiro, ela conta que depois ela procurou os vizinhos e os vizinhos falavam assim que ele 

tentou fugir, ele pulou o muro, correu e quando ele estava subindo, escalando o muro, que 

era muito alto, eles fuzilaram, abriram fogo assim, sem tamanho. Então ele estava assim 

muito, muito, muito furado mesmo, então eu imagino que por isso o meu avó ficou com 

essa nítida impressão, acho que quando puxaram, com uma renda e ele ficou falando isso 

até os últimos dias da morte dele, ele morreu há cinco anos e toda vez que ia visitá-lo no 

aniversário dele ou no Natal ele sempre falava isso para mim e isso ficou, acho que ele se 

esquecia que ele tinha falado isso para mim, então ele repetia sempre isso que eu ia. Era o 

filho, o menor, eram duas meninas e um menino, e ele era o caçula e enfim nem nós, nem o 

meu avó, nem minha mãe, nunca mais fomos os mesmos, evidentemente depois desse fato. 

 Eu me lembro, eu vou dizer o que eu me lembro, porque as pessoas sempre me 

perguntam “o que você se lembra, o que você se lembra” , eu lembro do meu pai no caixão, 

porque depois o meu avó não deixou a minha mãe vê-lo evidentemente e aí quando a minha 

mãe viu trouxeram ele já no caixão e eu me lembro da minha mãe se debruçando em cima 

do caixão, se jogando em cima do caixão e passando a mão aqui nele, porque ele estava 

com um hematoma muito grande aqui. Eu não sei se depois eles não bateram nele ou se ele 

caiu, inclusive o meu avó disse que o corpo dele também estava muito machucado, tanto 

que a gente tinha dúvidas se eles não tinham levado ele vivo e torturado. Depois é que 

ficamos sabendo que não, realmente ele morreu na hora, mas ficamos com essa dúvida 

porque o meu avó dizia que ele estava muito machucado, o meu avó que viu o corpo dele 
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todo e depois que ficamos sabendo que deve ter sido a queda, deve ter sido na hora que 

...porque eles faziam, estamos falando de gente doente. E eu me lembro dela se debruçando 

em cima do caixão e me lembro muito claramente da cor do caixão, o caixão era violeta, 

aquela cor violeta escura, tanto que eu fiquei, e eu tenho essa coisa assim com essa cor, eu 

não costumo. E aí nós enterramos, eu me lembro da caminhada dentro, ele foi enterrado no 

cemitério de Laranjeiras e eu me lembro da gente caminhando, o caixão na frente. Enfim, 

ele foi enterrado e eu não me lembro...Inhaumas, Laranjeiras é o bairro do Cosme Velho, 

certo, desculpa, em Inhaumas exatamente. E aí retornamos, não havia muito o que fazer, 

nós retornamos naquela situação terrível, porque além do que existia todo um 

monitoramento em cima da casa do meu avó, nós morávamos com o meu avó em Diadema, 

Cerraria e o meu avó foi levado, inclusive, porque eles achavam que a minha mãe sabia e o 

meu avó sabiam desse retorno do meu pai, sabiam e a minha mãe não sabia na verdade 

nada, o meu pai também não, nem o próprio Devanir, que era a pessoa que estava com ele 

dentro das ações, estava na organização com ele politicamente e daí começaram a tramitar, 

porque quando levaram o meu avó para interrogatório, os companheiros começaram a ficar 

com medo deles levarem a minha mãe  também e a minha mãe estava em pedaços. Essa que 

é a verdade, ela estava em frangalhos, todos estávamos, mas ela estava, ela nunca se 

recuperou, a minha mãe nunca conseguiu recompor a vida dela amorosa, ela nunca mais se 

casou, nunca mais, ela ficou com um trauma tão violento que ela não consegue, ela guardou 

por muitos anos uma camisa do meu pai, a última camisa, ela guardou por muitos anos, ela 

deve até ter guardada ainda essa camisa, temos até os documentos do meu pai e aí os 

companheiros acharam melhor começar a fazer a articulação da nossa saída para fora do 

Brasil, que o viável seria Chile, que estava o Salvador Allende e a gente acabava indo para 

lá sempre, o pessoal que corria perigo aqui no Brasil, que era um governo democrático, 

muito aberto e tal e acabamos indo para o Chile. Nós saímos, o meu pai foi morto em 

fevereiro de setenta e um e nós saímos em novembro de setenta e um, porque a minha mãe 

tinha muita resistência a sair do Brasil, ela não queria. Na verdade a minha mãe queria 

ficar, ela queria ficar com o meu avó, mas os companheiros acharam que era melhor assim 

por uma questão de segurança e que fizeram muito bem afinal, porque depois ficamos 

sabendo que muitas viúvas acabaram sendo presas mesmo e até torturadas e tudo, porque 

achavam, embora não soubessem achavam que as esposas sabiam, que era uma coisa 
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natural, que a esposa soubesse. Tanto que a minha mãe contou a história, quando o meu pai 

foi preso, que ela ia ao DOPS pedir e eles falavam que não estava lá, que não estava na 

tortura, incomunicável, falavam que não estava lá. E eles perguntavam para a minha mãe 

“mas você sabia das ações do seu marido?”  “Não sabia de nada”, aí eles chegaram a falar 

assim “eles não sabem de nada agora, mas na hora que ela cair aqui dentro ela fala tudo”. 

Então existia muito essa ameaça em cima das esposas dos militantes, até dos próprios 

filhos, a gente ficava muito vulnerável, porque você não sabia o que podia acontecer com 

você, existia um medo muito grande. Eu me lembro que eu consegui me sentir segura, 

totalmente segura, só quando eu cheguei em Cuba, nem no Chile eu me sentia tão segura, 

eu me sentia tão insegura, uma situação tão assim de ter que correr, porque a minha vida foi 

essa, eu nasci, logo depois o meu pai corria de aparelho para aparelho, porque ele estava 

clandestino e a polícia podia chegar a qualquer momento, toda vez que caía um 

companheiro preso, que sabia a localização do aparelho, a gente saía correndo, largava 

tudo, tinha que procurar outro espaço. Então aquela sensação de insegurança ela me 

acompanhou por muitos anos, inclusive no Chile, que era um lugar assim, que 

supostamente estava o Salvador Allende, a gente podia se sentir seguro, eu não me sentia 

tão segura, eu consegui me sentir absolutamente segura quando eu cheguei em Cuba, em 

mil novecentos e setenta e três, cinco meses antes do golpe do Pinochet, por sorte nós 

saímos cinco meses antes, porque os cubanos, inclusive, providenciaram essa nossa ida  

para lá.  

 Um companheiro da IN, olha eu devo dizer que o meu pai morreu muito cedo, ele 

morreu com 33 anos, mas eu tenho que dizer que ele foi muito afortunado, porque ele teve 

os melhores amigos e companheiros que um homem poderia ter. Nós fomos muito, muito 

amparados pelos companheiros, foi a minha família, eu digo eu cresci no exílio, cresci em 

Cuba e as minhas tias, a minha família da Revolução, dos companheiros que foram presos 

com o meu pai, que foram torturados e que lutaram pela mesma causa dele, uma causa 

justa, porque ele não era terrorrista, ele só queria a justiça social, ele queria que todos 

pobres, todas as pessoas que não tinham condições, que eram exploradas, ele só queria 

acabar com a exploração, ele queria que todos pudessem ter uma vida digna, que diga-se de 

passagem naquela época, os operários não tinham a vida que hoje têm, porque hoje nós 

tivemos muitas conquistas. E a Ieda falou uma coisa que é verdade, eu perdi o meu pai, mas 
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eu acho que não foi em vão que ele lutou tanto, eu acho que todos os companheiros, o preço 

foi alto, mas hoje nós ganhamos, Ieda, guerra moral, nós perdemos a guerra bélica; nós 

perdemos a bélica mas ganhamos a guerra moral, porque estamos aqui denunciando ele 

assassinos, fascínoras, torturadores, que não respeitaram nem crianças, porque até as 

crianças dos companheiros eram presos. O Ernestinho que cresceu comigo em Cuba, a 

minha família, falamos a família da Revolução porque crescemos juntos, foi essa família 

que eu conheci, eu fui conhecer a minha família com catorze anos, depois da anistia, eu 

fiquei afastada da minha família, eu não tenho vínculo muito forte com a minha própria 

família de sangue, porque a ditadura me tirou isso. Claro que eu tenho o outro lado, a 

riqueza dos companheiros, como eu falei, o meu pai foi afortunadíssimo, porque ele teve 

companheiros que arriscaram as suas vidas para nos tirar dos aparelhos, quando o meu pai 

foi preso, como foi o caso do Roberto, do James Vale que nos tirou do aparelho, que o meu 

pai, foi o que nos resgatou praticamente quando o meu pai foi preso para a polícia não 

chegar lá e me pegar eu, a mãe. E temos os companheiros que articularam toda a nossa 

saída do Brasil, preocupados com a gente, tem os companheiros que nos receberam no 

Chile como Rafael de Falco Neto, seguro fantástico, que até aconselhou a minha mãe, a 

minha mãe queria voltar para o Brasil do Chile e ele falou “não, Isaura, vai para a Cuba, lá 

as meninas vão poder estudar, vocês vão ter tranquilidade, aconselhou a minha mãe”, a 

minha mãe estava totalmente desnorteada, um ano depois da morte do meu pai, um ano e 

meio depois da morte do meu pai no Chile, ainda estava muito desnorteada, ficou por 

muitos anos desnorteada. E esses companheiros, eu estou falando o nome de alguns, mas 

evidentemente que nós temos inúmeros e todos os de Cuba, inclusive os companheiros 

cubanos, que nos receberam com tanto amor e que nos deram tudo. 

 Em mil novecentos e setenta e nove eu retornei ao Brasil, só com anistia, claro, em 

agosto de setenta e nove, foi incrível, porque nós voltamos nos dia em que foi decretada a 

anistia, porque foi assim, o Edival Piveta, que foi à Cuba, justamente para poder formatar, 

estruturar o retorno nosso para o Brasil, porque nós não tínhamos nem passaporte, então 

tínhamos que retornar com o salvo conduto da ONU, então toda essa documentação tinha 

que ser, então o Edival Piveta foi um dos advogados que foi à Cuba, entre outros e que, no 

caso nosso foi o Edival Piveta e a minha mãe não queria esperar, a anistia estava para sair, 

o Edival Piveta sabia disso, falou para  a minha mãe, mas a minha mãe não queria esperar, 
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a minha mãe falou “não, eu quero retornar”,  já retornaram outros companheiros, faltavam, 

devia faltar cinco meses para a anistia e a minha mãe falou “não pode fazer o meu retorno” 

e a í o Edval começou a trabalhar nisso. Então na verdade quando nós saímos de Cuba, que 

fomos via Peru, via ONU, saímos e ficamos uma semana no Peru aguardando o salvo 

conduto da ONU, e as passagens e tudo. E aí chegou a passagem, no dia que íamos 

embarcar, nós íamos embarcar pela Varig meia noite, nós fomos ao centro de Lima, que a 

minha mãe queria fazer umas compras e tal, e quando retornamos do centro, que era uma 

seis horas da tarde para poder a gente se arrumar para ir ao aeroporto foi decretada a anistia. 

Nós escutamos no rádio do táxi, no Brasil acabou de ser decretada a anistia ampla, ou seja, 

nós embarcamos meia noite, chegamos seis horas, cinco horas da manhã e nós fomos os 

primeiros a pisar o solo brasileiro e já com a anistia decretada e o meu pai foi o primeiro 

banido a retornar morto. Então assim foi uma coincidência, nós fomos sempre os primeiros, 

então por bem ou por mal, aí retornamos, fomos reestruturar toda a nossa vida no Brasil, 

que não foi fácil, no meu caso conhecer a família de sangue, que eu não conhecia, porque 

saí muito pequena do Brasil, a família que eu conhecia era aquela família, como eu disse, 

dos companheiros do meu pai, dos companheiros que entraram nessa luta e fomos 

reestruturar a vida, que não foi fácil, porque como a Ieda diz, infância perdida e meia 

juventude perdida também, porque a gente leva sequelas e que não sou poucas, são muitas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você estudou lá em Cuba? 

 

 A SRA. CÉLIA COQUEIRO - Em Cuba, eu voltei com catorze anos, eu estava 

terminando o ginásio já, eu cheguei aqui no Brasil eu fui concluir o ginásio, no Colégio 

Equipe, conclui o ginásio lá, depois continuei fazendo colegial, fui prestar vestibular, fui 

aprender o português, eu falava o português com a minha mãe em casa, mas não sabia 

escrever, não tinha gramática, porque eu sabia escrever em espanhol, eu fui alfabetizada em 

espanhol, o meu primeiro ano de escola foi no Chile, quando eu cheguei no Chile eu tinha 

seis, sete anos, então o meu primeiro ano eu fui alfabetizada, as primeiras palavras que eu 

escrevi foi em espanhol. Então, a minha língua, a minha primeira língua pode-se dizer que 
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foi o espanhol, da escrita, então cheguei no Brasil e fui aprender a escrever o português, eu 

fui aprender geografia brasileira, eu fui aprender história brasileira, porque até então eu 

sabia a história de Cuba, geografia de Cuba, sabia os heróis cubanos, Antonio Macel, Roce 

Matias e eu não sabia quem era Tiradentes, então fui aprender. Então foi um aprendizado, 

com catorze anos eu comecei a aprender o que era o meu país, então foi nos tirado muita 

coisa sim. Por outro lado, eu acho que nós, crianças, que a ditadura nos tirou a infância, que 

nos tirou metade da juventude, que nos deixou com sequelas, e nos tirou nossos pais 

guerreiros, militantes, tios, nos deu uma bagagem de vida, que poucos têm, porque nós 

hoje, a gente tem maturidade, a gente amadureceu, essas crianças, nós acabamos 

amadurecendo a força, a ferro e fogo. Então com treze anos eu lia  a revolução dos bichos, 

mil novecentos e oitenta e quatro e os meus professores ficavam, porque lá em Cuba existe 

uma grande, o povo cubano é muito culto, eles podem não ser ricos financeiramente, mas é 

um povo muito culto, porque se promove muito essa questão da leitura, do debate, então 

nós crescemos, eu cresci fazendo isso. Então, até isso na escola eu era muito mais madura 

que as minhas colegas, foi muito difícil eu entender a linguagem, por exemplo, porque 

enquanto eu falava de militância política, sei lá, elas falavam de outras coisas que para mim 

eram totalmente alheias, totalmente alheia ao meu conhecimento. Mas nos deixou essa 

bagagem. Isso é o que eu me lembro da minha infância, foi uma infância dolorida, foi uma 

perda grande, não só o meu pai como perdemos outro companheiro, nós crescemos 

escutando essas histórias. Por isso que eu falei para a Ieda da outra vez, “olha, é 

impressionante, a gente cresce, eu cresci escutando histórias de companheiros que foram 

torturados, de companheiros que foram mortos”, o meu pai inclusive, porque as marcas das 

torturas era evidente quando íamos visitá-lo na prisão”, mas a gente nunca se acostuma a 

escutar, sempre que você escuta um novo relato é muito doido, dói demais, é 

impressionante, dói demais, dói muito e é uma sequela que a gente leva, mas a gente 

também leva essa experiência, essa bagagem toda.  

 Eu postei a foto do meu pai uma vez, a foto que tiraram dele no Presídio Tiradentes, 

aquela foto clássica, até o Ivan mandou para gráfica que estava muito velhinha e tal, e aí eu 

postei, o Gregório, filho do Jonas, que cresceu com a gente também em Cuba, no exílio, 

perguntou para mim “o que você diria para esse jovem?” porque ele era jovem, ele tinha 

trinta anos quando foi preso, “o que diria para esse jovem, porque hoje você é mais velha 
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do que ele?”  Aí eu falei para ele que eu faria exatamente igual a ele, nem um milímetro 

diferente, nada, acho que ele foi um grande guerreiro, eu o perdi, mas eu tenho certeza que 

até o momento do último suspiro dele ele não se arrependeu, porque ele estava lutando por 

aquilo que ele acreditava e não tem nada mais digno do que uma pessoa mesmo, e ele me 

deixou esse legado ”lute toda a sua vida, toda a sua vida por aquilo que você acredita e por 

aquilo que você acha justo, mesmo que isso signifique a sua morte, mas nunca deixe de 

fazer isso”. É você, é a entrega total de um ser humano para uma causa, isso não tem preço, 

é um orgulho total dele e dos companheiros dele e eu faria tudo igual a ele, acho que ele fez 

tudo certinho, tudo certinho. 

 Obrigada. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês são em quantos irmãos? 

 

 A SRA. CÉLIA COQUEIRO - Duas, a minha irmã vem a semana que vem. A 

minha irmã mora em Brasília, acho que ela vem terça, ela vem dar o depoimento, ela é 

cinco anos mais velha do que eu, então eu acho que ela vai ter outras coisas mais para 

revelar aí, porque ela se lembra de mais coisas, ela vai complementar provavelmente, eu era 

muito pequenininha, era bem pequena. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito obrigado. A sessão está 

encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

23/09/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, septuagésima sexta audiência pública, 23 de 

setembro de 2013, Plenário Dom Pedro. Está instalada a Septuagésima Sexta Audiência 

Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 23 de 

setembro de 2013, às quatorze horas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Continuação e oitivas de depoimentos sobre o caso Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter. 

Para compor a Mesa, Professor Tullo Vigevani, Sebastião Lopes Neto, Rogério 

Pfützenreuter e a Maria do Socorro Vigevani, por favor, venham para a Mesa. Tullo 

vem para cá, por favor. Neto, Rogério e a Maria do Socorro. 

Então, só para ordem de identificação, pela ordem, para efeito de vocês 

entenderem a organização da Mesa. Tullo Vigevani, Rogério Pfützenreuter, Maria do 

Socorro Vigevani e Sebastião Neto. Está bem? Tullo, Rogério, Maria do Socorro e 

Sebastião, esta é a Mesa, não é? Faz favor. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -  Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter, 

morto em 14 de abril de 72. Dados pessoais: nome, Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter, 

nascimento em 3 de novembro de 1942, Orleans, Santa Catarina, Brasil. Organização 

Política, Partido Operário Revolucionário Trotskista, PORT. 

Dados biográficos: foi aluno do Grupo Escolar Costa Carneiro, em sua cidade 

natal, e concluiu o curso ginasial no Colégio São Ludgero, em Tubarão, Santa Catarina. 

O científico, atual ensino médio, foi cursado em Blumenau. Mudou-se para Porto 

Alegre, onde se formou em Jornalismo e Sociologia pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul em dezembro de 1964.  
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Escrevia para vários jornais, organizava grupos de estudos e debates, dava 

palestras sobre a situação nacional e os caminhos da revolução brasileira. Em 1964, foi 

preso pelo Exército, em Porto Alegre. Mudou-se para São Paulo com o objetivo de 

organizar o PORT, sendo um de seus principais dirigentes. Trabalhou em diversas 

empresas metalúrgicas, dentre elas a MWM e Chiarioni. 

Dados sobre sua prisão e morte: preso por agentes do DOI-CODI/SP, em 14 de 

abril de 1972, foi morto sob torturas nas dependências desse órgão, no dia seguinte. 

A seguir, trechos da carta de seu pai ao Presidente da República, General Emílio 

Garrastazu Médici, datada de 16 de maio de 1972, em que descreve a angústia de sua 

busca, aí abre parênteses, não é? “Há dias fui avisado de sua prisão pela polícia 

política, em circunstâncias nebulosas, pois nunca mais foi visto estando pois, 

desaparecido, desde que foi detido”. 

“Em São Paulo", este é um trecho da carta, dirigi-me à “Operação 

Bandeirantes” e ao DOPS no dia 7 do corrente, onde me informaram nada consta. Me 

dirigi novamente ao DOPS no dia 11, onde mais uma vez recebi uma resposta negativa 

e dali fui à OBAN, DOI-CODI/SP, onde indignado e angustiado, faço um pedido 

dramático e em alta voz que me dessem notícias de meu filho, que ao menos 

reconhecessem sua prisão e que me dissessem quando poderia estar com ele.  

Nada quebrou a frieza dos funcionários, nenhum deles, e todos sabiam da via 

crucis em que havia se transformado minha vida, nenhum deles se dignou a dizer uma 

orientação para localizá-lo, nada. Nenhum disse o que todos sabiam e que temiam e 

temem que seja público. Deste órgão, OBAN, me dirigi, numa última tentativa, ao 

Instituto Médico Legal, onde simplesmente me informaram que Rui deu entrada, em 

linguagem clara, morto, no dia 15 e no mesmo dia foi enterrado no Cemitério de Perus.  

Às minhas perguntas responderam simplesmente vá ao DOPS. Para obter a 

autorização para retirar a certidão de óbito e a autorização para transportar o corpo 

para sua terra natal, um funcionário de nome Jair Romeu me deu um papel com o nome 

do delegado Tácito, do DOPS. No DOPS o delegado Tácito me disse desconhecer o 

caso e que voltasse na próxima segunda-feira, dia 15.  
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Na data indicada fui ao DOPS, o Dr. Tácito encaminhou-me ao Dr. Bueno, que 

me mostrou entre vários papéis a certidão de óbito e uma fotografia de meio corpo do 

meu filho depois de morto. Nesta foto aparecem duas nítidas manchas escuras. 

Na certidão de óbito consta como causa da morte anemia aguda traumática, 

atestado assinado pelo Médico Isaac Abramovitc. O que me causa muita estranheza, 

Senhor Presidente, é o fato de que o atestado não explica o motivo que causou a 

anemia. A isto se juntam os detalhes, manchas escuras que aparecem na foto.  

Eu pergunto, que tipo de tratamento teve meu filho antes de morrer ou o que é o 

mesmo, o que causou concretamente sua morte? Segundo estou informado de maneira 

limitada, a Imprensa denuncia maus tratos a presos políticos, tenho sérias dúvidas se 

meu filho não foi torturado antes de morrer ou se não foi morto exatamente em 

consequência delas. Tenho um passado limpo de serviços prestados à nação e a 

consciência limpa para exigir o castigo para os assassinos. 

E se tomo a iniciativa de denunciar e usar todos os canais para castigar os 

responsáveis e conseguir dar a meu filho um enterro digno em sua terra natal é para 

que amanhã outros pais não tenham que, amargurados e silenciosamente, enterrar seus 

filhos, como se fosse possível enterrar, junto a seus corpos, suas ideias, suas 

lembranças e a força renovadora de sua juventude. Uma grande lição a vida me 

ensinou, e meu filho mais do que ninguém, a lição da solidariedade humana. 

Em seguida foi exigido que eu assinasse um documento confirmando que temos 

encontro com uma pessoa de nome Gustavo, entre aspas, e que nós poderíamos” 

Não sei se isso aqui não está meio fora de ordem? Esse aqui é outra coisa. Não 

desculpa, está certo. Aqui é outra coisa, desculpa. Eu acho que terminou. Não, aqui é 

outra coisa. 

Uma versão dessa carta, ok. Já achei aqui. Essa carta em espanhol foi encontrada 

nos arquivos do extinto DOPS/SP. 
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Cópias da carta foram entregues aos líderes dos dois únicos partidos legais na 

época, Arena e MDB, ao, acho que é Comissão aqui, Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana e aos organismos de Direitos Humanos da ONU e da OEA.  

Ela foi lida na tribuna da Câmara dos Deputados pelo parlamentar do MDB 

gaúcho Nadyr Rossetti, cassado inclusive posteriormente, em 12 de junho de 1972, 

sendo apoiado com apartes de outros parlamentares como Lysâneas Maciel, Marcos 

Freire, J. G. de Araújo Jorge e Jaison Barreto, que eu acho que é catarinense se não me 

engano.   

Rui, que fora enterrado no Cemitério Dom Bosco, em Perus, como indigente, 

graças aos esforços de seu pai acabou tendo seus restos mortais trasladados para o 

jazigo da família, em Santa Catarina. Nessa ocasião, ainda sob o domínio da ditadura, a 

Câmara de Vereadores de Orleans, em corajosa atitude, votou a lei que deu o nome de 

Rui a uma praça daquela cidade. 

Na mesma época os formandos da primeira turma de Comunicação Social da 

Universidade Federal de Santa Catarina o escolheram como patrono. 

O relatório do Ministério da Marinha, entregue ao ministro da Justiça Maurício 

Corrêa, em 1993, afirma que Rui “foi morto em tiroteio com agentes de segurança em 

15 de abril de 1972”. O relatório do Ministério da Aeronáutica informa que “em 15 de 

abril de 1972, em São Paulo, ao receber voz de prisão, sacou de sua arma e atirou na 

equipe de segurança, sendo ferido, mesmo assim conseguiu evadir-se, aproveitando a 

escuridão, porém caiu adiante, sendo conduzido ao hospital e falecendo no trajeto”.  

O exame da necropsia foi realizado pelo Instituto Médico Legal de São Paulo em 

26 de abril de 1972, 11 dias após sua prisão e a data oficial de sua morte. A solicitação 

de exame foi assinalada por um T de “terrorista”, termo utilizado para referir-se aos 

perseguidos políticos. 

O laudo de Isaac Abramovitc não registra as escoriações e marcas de hematomas 

que são visíveis na única foto do rosto de Rui encontrada nos arquivos do DOPS/SP, 

mas descreve tiros, que não estão visíveis.  

Do laudo: “nota-se ferimentos semelhantes àqueles produzidos pela entrada de 

projétil de arma de fogo na face anterior do terço médio do antebraço direito, que saiu 
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na face anterior, não é? Do braço, após fratura de dois ossos do antebraço a este nível. 

Nota-se orifício de entrada na face lateral do hemitórax direito, na linha axilar 

posterior na altura do nono espaço intercostal. 

Este projétil, após transfixar o lobo inferior do pulmão direito, e o lobo superior 

do pulmão esquerdo, alojou-se no tecido celular subcutâneo da região mamária 

esquerda.” 

Rui foi identificado, não se justificando seu sepultamento como indigente. A 

ocultação de seu corpo da família teve o objetivo de impedir qualquer esclarecimento 

sobre sua morte. 

O legista Antenor Chicarino, por ocasião da instrução dos processos 

disciplinares do CREMESP, Conselho Regional de Medicina, contra os legistas que 

assinaram laudos falsos de mortos e desaparecidos políticos, iniciados nos anos 1990, 

afirmou que o laudo de necropsia de Rui é estranhamente sucinto e não descreve as 

várias lesões na face mostradas na fotografia. Além disso, atestou também que a lesão 

descrita no exame interno não é imediatamente mortal. 

O doutor Dolmevil afirmou que o laudo é de péssima qualidade técnica, omisso 

e incompleto.  Não detalhou as orlas e zonas dos orifícios de entrada dos projéteis, não 

descreveu suas trajetórias e não fez referências à hemorragia externa. Além disso, 

asseverou que a hemorragia interna de 500 mililitros não foi suficiente para justificar a 

causa da morte como anemia aguda traumática. Em relação à fotografia, o laudo omitiu 

as lesões na face e equimose transversal paralela à gola esquerda da camisa, produzidas 

por compressão do tipo estrangulamento. 

Declarações dos presos políticos Aybirê Ferreira de Sá e Almério Melquíades de 

Araújo, que esteve na outra audiência aqui, da Justiça Militar, denunciaram a morte sob 

tortura de Rui Pfützenreuter no DOI-CODI/SP. 

A relatora do caso no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, não 

é? Comissão Especial, não é? Suzana Keniger Lisbôa, votou pelo deferimento, sendo 

aprovado por unanimidade em 29 de fevereiro de 1996. Deve ser  

A SRA. – Mortos e desaparecidos. 
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O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -  Mortos e desaparecidos. Em sua 

homenagem, foi dado seu nome a ruas nas cidades de Criciúma e Florianópolis, em 

Santa Catarina, e no Rio de Janeiro. 

Informações tiradas do "DOSSIÊ DITADURA Mortos e Desaparecidos Políticos 

no Brasil 1964-1985". Instituto de Estudos Sobre Violência do Estado e Imprensa 

Oficial, São Paulo, 2009. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu vou passar a 

palavra inicialmente para o Rogério. Evidente que outro dia você fez um longo 

depoimento, hoje você pode fazer mais uma síntese. E aí nós vamos ouvir os outros três 

convidados e depois você faz o fechamento, está bom? 

Então, queria, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, como o seu 

depoimento é muito forte, muito importante, a gente queria começar de novo com você. 

Primeiro agradecer que toda vez que você é convidado, você faz este esforço de vir aqui 

para São Paulo. Muito obrigado. Então, com a palavra o Rogério. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Boa tarde a todos os que estão aqui 

presentes e aos, muito orgulho ter aqui estes companheiros do Rui e cumprimentar este 

Governo que está dando toda a assistência e favorabilidade para que estas pessoas que, 

como o Rui, que caíram de forma muito brutal e inconsequente prejudicando ao país, a 

existência de tantas ideias e tanto conteúdo que essas pessoas possivelmente 

carregavam. 

Eu gostaria de ouvir primeiramente o depoimento dos companheiros, das 

pessoas que não puderam expor na outra vez. Eu também trouxe aqui um documento 

vivo que eu preparei e lá li na outra sessão que basicamente é a interpretação minha e da 

família sobre a continuidade da existência e da fundamentação das ideias do Rui. 
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Então, é porque aqui inclusive há algumas explicações que são necessárias para 

o conhecimento de todos, da autenticidade e da consistência da vida do Rui. Mas, eu 

deixo a vontade se os companheiros quiserem expor os seus importantes depoimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês combinaram quem 

começa? 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Quer começar Tullo? O meu caso é mais 

casual, vamos dizer assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tullo Vigevani. Professor 

Tullo Vigevani, companheiro. 

 

O SR. TULLO VIGEVANI – Obrigado, Senhor Presidente. Me senti obrigado, 

moralmente obrigado a participar desta sessão e agradeço fortemente à Comissão de 

Mortos e Desaparecidos da Assembleia Legislativa de São Paulo, em particular ao 

Deputado Adriano Diogo pela organização destes trabalhos que no contexto nacional 

também terão uma repercussão e uma importância extraordinária. 

O meu depoimento não se refere às circunstâncias da morte do Rui por uma 

razão muito simples. Eu não estava no Brasil no momento de sua morte, em abril de 

1972. Nós tínhamos ficado presos no Presídio Tiradentes até o dia 03 de fevereiro de 

1972 e, apesar do regime ditatorial não autorizar a saída imediata da cadeia e depois a 

viagem para o exterior foi finalmente resolvida pela interferência da Embaixada e do 

Consulado da Itália por nós sermos, por eu ser de origem italiana. Portanto, no dia do 

assassinato de Rui já me encontrava na Itália e é sobre isso que eu vou desenvolver o 

meu depoimento. 

Porém me permita dizer algumas palavras sobre o Rui. Eu conheci o Rui em 

1965, depois do golpe militar e depois de ele ter se ligado ao Partido Operário 
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Revolucionário no Rio Grande do Sul onde ele tinha, estava terminando os estudos no 

curso de Jornalismo.  

Por conta das lógicas da organização partidária naquela época, ele, mas isso 

aconteceu com outros militantes, foi transferido para São Paulo, e nessas circunstâncias 

que eu o conheci. 

Ao vir para São Paulo, naquele período o Partido Operário Revolucionário tinha 

uma política chamada de proletarização dos seus militantes. Isto é, a inserção de alguns 

deles que não tinham origem entre os trabalhadores, não eram trabalhadores, irem 

trabalhar em fábricas para desenvolverem o trabalho de politização e para tentar 

impulsionar lutas reivindicatórias desses mesmos trabalhadores. 

O Rui era um militante extremamente dedicado. Lembro-me como se fosse hoje 

a sua extrema dedicação à causa política, à luta revolucionária pelo Socialismo. 

Sua dedicação, hoje olhando um pouco para trás, era extremamente elevada, 

poderíamos dizer até excessiva. Nesta qualidade ele foi, depois de ter trabalhado em 

fábricas pela organização partidária, foi discutida a possibilidade de ele ir para o 

Nordeste. Isto em 1967 ou 68. 

Porque ir para o Nordeste? Ir para o Nordeste porque o Partido Operário 

Revolucionário Trotskista em 1964, novembro de 1964, ele tinha sofrido uma forte 

repressão da qual não se havia recuperado durante bastante tempo. Muitos militantes 

foram presos, alguns profundamente torturados como foi o caso da Silvia Montarroyos e 

depois de libertados alguns deles vieram para o sul do país, particularmente para São 

Paulo. E o partido começou, as ideias que o partido defendia naquela época começaram 

a se desenvolver por meio de ligações via movimento estudantil, e alguns jovens foram 

incorporados à militância. 

Porém, para manter relações com estes jovens, manter os vínculos nacionais da 

organização, se pensou aqui em São Paulo onde existia a direção do partido, de que o 

Rui, por essa enorme dedicação pudesse ir para o Nordeste para ser uma referência 

destes militantes. 

De fato ele foi para lá e devagar e entre grandes dificuldades recrutaram-se ou se 

consolidaram com recrutamento de alguns militantes em Recife, em João Pessoa e 
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alguns foram para Fortaleza onde também foram criadas algumas pequenas raízes do 

movimento. 

O Rui, nesta época, devo dizê-lo e testemunhá-lo, ele vivia numa situação de 

extrema precariedade. Praticamente sem comer, mesmo morando em circunstâncias as 

piores em razão da falta de dinheiro que existia da organização e nunca se queixou desta 

situação. 

Ele levava avante a busca de organização revolucionária, a luta pelo socialismo 

numa perspectiva de extrema dedicação. Com esse desenvolvimento depois de um ano e 

meio aproximadamente, mas eu não saberia dizer as datas exatas, pensou-se na 

possibilidade de volta do Rui para São Paulo onde voltou a morar e onde finalmente foi 

preso. 

Eu não tive mais contato com ele a partir de agosto de 1970 quando, no dia 02 

de agosto, eu fui preso por um Tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

levado ao DOPS e em seguida à OBAN. Portanto, a minha relação com o Rui se encerra 

no primeiro semestre de 1970. 

Então vamos à parte mais conclusiva deste meu depoimento. Em abril de 1972, 

nós, a minha mulher que está aqui e meu filho mais velho, então com um, dois anos, um 

ano, vivíamos em Roma. 

Como se sabe, o Partido Operário Revolucionário Trotskista era parte de uma 

organização internacional que se chamava Quarta Internacional. Quando o Rui foi 

preso, imediatamente os militantes da Quarta Internacional que estavam no Uruguai e 

na Argentina souberam dos fatos e se comunicaram, por meio de telefonemas e 

telegramas, com os militantes da organização que estavam espalhados em outros países. 

Eu estava em Roma em uma atividade não militante ativa, mas ligado com a 

organização e mantendo contatos. E se desencadeou nesta época uma campanha 

internacional muito forte na busca de tentar salvar a vida do Rui porque não se soube, 

nós pelo menos não soubemos imediatamente do seu assassinato.  

Eu pessoalmente lembro de ter ido à sede da Comissão Pontifícia Justiça e Paz 

situada na Praça Trastevere em Roma tentar a interferência da Comissão para salvar a 

vida do Rui. Devo confessar que o êxito dessa intervenção foi zero, não teve êxito. E 
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outros, a área de referência com a qual estávamos desenvolvendo relações naquela 

época que depois se desenvolveram muito, era com a Fundação Lelio Basso e o 

Tribunal Internacional Para os Direitos dos Povos, chamado Tribunal Russell II. 

Nesta época as iniciativas do Tribunal Russell em relação à América Latina e no 

Brasil ainda não haviam sido desenvolvidas, coisa que aconteceu só em 1973, mas a 

preocupação do próprio Senador Lelio Basso e da Fundação pelas questões de direitos 

humanos no mundo, na América Latina e no Brasil em particular, por uma série de 

circunstâncias que não é possível aqui relatar, mas que fazem parte da história, era 

muito importante. 

Mas esta campanha internacional, esta denúncia pública da prisão e dos riscos 

que sofria Rui, como sabemos e como estamos examinando nesta tarde, não tiveram 

qualquer êxito. Este é o meu depoimento, muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de passar a palavra 

para os outros companheiros, daria para você fazer um histórico um pouco mais da sua 

pessoa, da sua atuação nessa, porque o que você trouxe a gente já havia captado em 

outros depoimentos, essa tremenda capacidade primeiro de despojamento do Rui, e 

aquele dia teve assim um pouco mais o fatual da vinda dele para São Paulo, o ponto que 

ele foi cobrir, não é bem isso. 

Mas a gente queria saber um relatório um pouco mais humano, não é? Da sua 

pessoa, um pouco se você, da sua pessoa, sua militância, o clima, o Rui aqui em São 

Paulo. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? 

 

O SR. TULLO VIGEVANI – Creio que o essencial foi dito. E o Rui era uma 

figura militante que houve muitas no Brasil e em várias organizações, nas mais 

diferentes organizações políticas. 

O Rogério, familiar dele, irmão dele que eu conhecia certamente, o conheceu 

muito melhor do que qualquer um de nós, poderá eventualmente confirmar. Mas o Rui 

vinha de uma trajetória de ligações com a Igreja. Eu não sei qual é exatamente o vínculo 
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que tinha com a Igreja quando criança ou jovem. Ele tinha relações com outros 

militantes que também tinham relações com a Igreja cujos nomes posso recuperar, mas 

agora eu não me lembro. Um deles primo de Dom Paulo Evaristo Arns, inclusive. 

 

O SR. – Heriberto, não é? 

 

O SR. TULLO VIGEVANI – Heriberto Back.  

 

O SR. – De Forquilhinha. 

 

O SR. TULLO VIGEVANI - Por que eu lembro isso? Porque na minha 

experiência os militantes que vêm de relações com a Igreja, próximas ou longínquas, no 

caso desse militante Heriberto, foi inclusive seminarista. Esta aproximação de pessoas 

que tinham vínculos com a Igreja, com a militância socialista e marxista produziu vários 

tipos de resultados certamente, não vamos fazer uma sociologia desses resultados nesse 

momento porque são os mais díspares. 

Mas numa parte significativa desse militantes esta tradição religiosa católica, às 

vezes outras religiões inclusive, mas religiosa católica no caso. E a militância marxista 

socialista produziu uma figura de extrema dedicação à causa, e muitos destes casos, 

indo sempre à aceitação das circunstâncias mais pesadas da militância política, do 

sacrifício pessoal mais extremo, e de uma dedicação que tinha a ver com a razão e o 

coração. 

Essa é a forma como eu vejo o que o Rui na época em que convivemos aqui em 

São Paulo juntos, e pelo que pude acompanhar da sua militância no Nordeste. As 

descrições que ele fazia quando voltava para fazer discussões políticas levaram o 

“Jornal Frente Operária” para o Nordeste, era uma, era, tornava visível essa enorme 

dedicação à causa. 
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Por isso que eu acho interessante a ideia do vínculo da fé com a razão. A soma 

destes dois fatores em alguns casos, não em todos, em alguns casos produzia níveis de 

uma dedicação extremamente exemplar.  

Claro que havia outros militantes com dedicação exemplar, de vários tipos sem 

exceção de tipo de origem e de formação social, mas nesse caso isso era extremamente 

importante. O grupo no qual ele se formou politicamente, já quando no fim da 

adolescência e no início da vida adulta foi de Santa Catarina, de Orleans para Porto 

Alegre estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o introduziu neste grupo 

onde havia diferentes formações e lhe deu a possibilidade de estudo e de reflexão. 

O Rui era também um militante dedicado ao estudo com leituras significativas e 

o que lhe davam a segurança, no entender dele e de outros, lhe davam a segurança de 

que aquele investimento pessoal produziria os resultados de uma sociedade igualitária e 

justa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Companheira Maria do 

Socorro Vigevani. 

 

A SRA. MARIA DO SOCORRO VIGEVANI – Vigevani. (Risos). Boa tarde 

a todos. Com uma certa emoção que tenho que falar sobre o Rui. É, como já foi dito 

pelo Tullo e pelos depoimentos que houve na primeira plenária que nós não estávamos 

presentes, acho que já houve uma descrição sobre, já se falou muito sobre o Rui. 

Assim, meu depoimento vai se ater mais ou menos, eu conheci o Rui em João 

Pessoa, não é? Eu fazia parte do partido em João Pessoa, justamente como falou o Tullo 

quando foi, houve a repressão tanto em João Pessoa como em Recife, a militância se 

tornou quase impossível e então parte destes militantes que estavam lá vieram para São 

Paulo, entre estes militantes eu.  

A primeira vez que eu conheci o Rui foi em João Pessoa. Estávamos eu e a 

Karen, a mulher do Almério Melquíades e, na praia em Tambaú, nós fizemos uma 
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reunião muito informal sobre, penso que provavelmente sobre a nossa vinda. Eu vim 

para cá em 67, para São Paulo, em março de 67. 

Imagino que este encontro com o Rui deve ter acontecido em 66, provavelmente. 

Foi a única vez que eu vi o Rui, que me encontrei com o Rui em João Pessoa e depois 

nós militamos, naturalmente aqui em São Paulo juntos. Não fazíamos parte da mesma 

célula, da mesma, mas havia reuniões que Rui estava presente. O que eu posso dizer do 

Rui? Já foi dito, era um quadro importante do partido, politicamente muito preparado e 

muito abnegado, não é? Era uma pessoa que, como o Tullo falou não se lamentava mais 

das condições, nem falava sobre isso. Quer dizer, era uma pessoa que resistiu às 

consequências de fome, de ter que morar mal, que muitos de nós também vivíamos 

assim. E sem nunca reclamar e, mas muito pelo contrário, foi sempre um quadro muito 

importante. Tanto é verdade que o partido pensou de mandá-lo para o Nordeste para 

justamente reorganizar o partido ali, ou trazer os militante para aqui para São Paulo. 

Então, acho que a morte do Rui foi uma consequência, seguramente, da 

coerência que ele teve na vida como militante político, é, com a tortura. Certamente 

sofreu. E certamente essas foram as circunstâncias da morte dele e sobre isso nós não 

temos nenhuma dúvida, que certamente o Rui antes de morrer foi barbaramente 

torturado como a carta do pai dele o demonstra. 

Então, é este o testemunho que eu queria dar sobre o Rui, da importância que ele 

teve para o partido e da pessoa grande que ele era, e na, como se diz? E a preparação 

dele política e a militância política dele que era uma militância absolutamente, dedicada, 

absolutamente convencido daquilo que ele estava fazendo, convencido pelas ideias que 

ele lutava. Então, é isso o que eu tenho para dizer sobre o Rui. 

É, acho que este é um momento importante, acho que essa Comissão Nacional 

tem que trazer à luz as circunstâncias da morte do Rui porque nós, os militantes não 

houve testemunho de como ele foi morto, nem as circunstâncias em que ele foi morto, 

que preso e que foi morto. Nós estávamos na Itália como o Tullo falou, nós fomos 

presos em 70, em meados de 70, agosto de 1970. Eu estava grávida do meu filho 

primeiro Homero, que nasceu em janeiro de 71. 
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Em 72, em fevereiro de 72, nós fomos para a Itália. Quando nós soubemos da 

prisão do Rui nós estávamos lá, em seguida nós soubemos que ele tinha sido 

assassinado.  Bom, é isso o que eu tenho a dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sebastião Neto. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO - É, meu depoimento é um depoimento 

assim, eu fiquei muitos anos com essa história na cabeça e acho que a maioria nem o 

pessoal que militou com Rui sabe. Já conversei rapidamente com um ou outro.  

Então assim, é, não tem como não lembrar as circunstâncias da morte do Rui e 

do Olavo. Porque 70, quando o Olavo é morto numa situação no primeiro de maio, é, 

apesar de ser muito em cima do Ato 5, foi morto num ato público, os sindicatos se 

mobilizaram.  

Houve uma campanha eleitoral no ano de 70, o Montoro teve um papel muito 

positivo, o Pedroso Horta foi espetacular, uma pessoa de uma dignidade a toda prova 

que era o Presidente do MDB. Uma pessoa com uma dignidade incrível embora muito 

doente. Uma pessoa absolutamente solidária. O Covas ajudou muito, que estava cassado 

também. 

Quando chega 72 é, porque as circunstâncias da morte do Rui se dá na queda de 

uma organização e não de um ato sindical. Então a circunstância muda radicalmente. 

Em 72 é um clima muito pior, mas é muito, muito ruim. Você não tinha por onde se 

mexer. 

Então nessa queda, eu era um militante de base, ficamos sabendo, assim, caiu 

tudo, não é? Ficamos sabendo da, o Iberê Bandeira de Mello, Dr. Iberê Bandeira de 

Mello que defendia alguém, ou o escritório dele defendia algum de vocês, eu não sei 

quem ele, era o cliente dele, pede para conversar, eu vou lá, eu era um moleque, não é? 

Ele falou, olha, "você tem que ir atrás porque morreu alguém que tem o nome parecido 

com mais ou menos", falou uma palavra, não conseguia pronunciar o nome, não sabia o 

nome do Rui. "Vocês têm que ir atrás disso!", Não é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem falou isso? 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   O Iberê Bandeira de Mello. Tinha um 

escritório, eu não me lembro com quem na época perto da Praça da Sé, e alguém lá 

devia ser advogado, o Belizário estava começando na época, teve um outro rolo com o 

Belizário, dali. O Iberê que falou, olha, morreu uma pessoa, não, "Achamos que morreu 

uma pessoa, tem um boato muito forte que morreu uma pessoa que tem o nome mais ou 

menos...".  

Aí dos que tinham estado presos só poderia ser o Rui. Pelo nome que é 

realmente um nome difícil de falar, não é? Aqui em São Paulo, catarinense fala com a 

maior facilidade. Qualquer telefonista em Santa Catarina, você liga lá ela sabe te dar o 

telefone da família Pfützenreuter. Aqui em São Paulo ninguém sabe falar. 

É, e aí com os remanescentes que havia, não é? Tentamos lembrar como é que 

podia se achar esta família, como que podia ir atrás, não é? Aí alguém lembrou que o 

irmão trabalhava na IBM, eu fui para Curitiba, sabia que morava em Curitiba, fui na 

IBM com a maior cara de pau. Eu vou lá procurar uma pessoa que não me conhece, que 

pode achar que eu sou um agente provocador, e jovem ainda por cima. E procurei o 

irmão. 

E foi uma conversa muito difícil com o Reinaldo, que é uma pena que não possa 

vir aqui. É, e o Reinaldo muito desconfiado dizia assim, “mas quem é você? O que você 

tem a ver com isso?” Aí ele se lembrou da minha cara, daquele primeiro de maio na 

Vila Prudente em 69, se não me engano. Uma época ruim, fizemos o primeiro de maio 

de bairro. Eu acho que só pode ser 69 porque 68 foi na Praça da Sé, vocês estavam 

presos em 70, 71, então foi em 69, não é? 

Ele falou “você lembra”, não, é, “me diz”, não. Eu falei para ele assim, mas você 

não estava lá no primeiro de maio? Ele falou “mas aonde era?” E eu também não 

conhecia ele, eu falei, na Vila Prudente. Aí ele falou “Ah! Eu estou me lembrando de 

você assim”. Foi aí que começou a quebrar o gelo para poder ter acesso à família, não é? 
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Aí me deu o endereço da família lá em Orleans, vocês têm que imaginar que 

Orleans era uma cidade muito pequena, estrada de terra. Aqueles ônibus que iam junto 

galinha, você ia lá para Tubarão, acho que é Tubarão, via Tubarão, não é isso? E eu ali 

andando com aquele meu sotaque bastante caipira, um ser estranho em Santa Catarina.  

Chego na cidade na mesma dificuldade, porque como é que eu vou convencer 

um senhor, uma pessoa super, primeiro você chega na cidade e você vira atração. Quem 

é essa pessoa que entrou na casa, e é uma casa meio central a casa de vocês lá, não é? O 

pai dele é um, o pai de vocês é uma figura pouco falada, mas absolutamente 

excepcional. Uma pessoa de uma doçura, de uma coerência própria, não é? Porque ele 

era tão interessante que eu me lembro de uma propaganda, acho que da PETROBRÁS  

que se assobiava o Hino Nacional. 

Ele era músico, não é? E, não sei se por ofício ou por gosto, é você quem sabe 

melhor, não é? Mas ele escreveu lá para a propaganda dizendo que tinha uma nota 

errada no assobio da música. Uma pessoa assim muito, da música mesmo, não é? 

E, foi uma dificuldade enorme porque, qual era o drama? É, nós estávamos 

assim, 99% convencidos de que ele estava morto, mas não tinha nenhuma prova disso. 

ninguém dizia assim “está morto, foi morto”, então você tem de convencer os pais a 

virem ver o filho preso, mas se preparando para o choque de descobrir que o filho 

estava morto. Então eu me sentia muito mal nesta situação, muito mal. 

Porque se eu dissesse está morto, geraria uma reação emocional absolutamente 

diferente, mas você é meio, vamos dizer assim, incorreto ao não falar que seguramente 

deve estar morto. Então, uma situação muito difícil, muito difícil.  

Não tinha aonde ficar em São Paulo, recorremos ao Reinaldo que lembrou de um 

apartamento aqui na Vitorino Carmilo que é na Barra Funda, quase esquina com a 

Glete, um apartamentinho de jovens, e os coleguinhas dele que trabalhavam com ele na 

IBM. Os catarinenses lá, ou paranaenses também, não me lembro direito. 

E aqueles jovens que não tinham nada a ver com isso, não sabiam de política, 

não é? Deixar os velhos ficarem na casa com uma figura estranha que era eu, que 

entrava e saía furtivamente, não dizia direito onde morava, que não tinha telefone. Que 

fazia todos os rituais para marcar encontro, não é? 
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Agora vocês têm quem imaginar um casal de pessoas do interior de Santa 

Catarina, de um município pequeno, não é? Absolutamente habituados a um certo tipo 

de vida, em São Paulo e tendo que se deslocar com esses, veio o pai e a mãe. É Leonita 

a mãe, como é o nome? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Leonita. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -  Leonita, dona Leonita, não é? Desculpa, 

mas realmente, a gente até faz força para esquecer, não é? Viemos, eles meio que me 

adotaram assim, como uma pessoa de confiança. É, então eu tinha que fazer, se ia no 

DOI-CODI eu dizia, você vai sair, vai subir três quadras, vai circular dois quarteirões à 

direita, eu vou circular à esquerda. Nós temos que ver se não tem ninguém seguindo.  

Depois a gente vai pegar um ônibus, vai encontrar de novo naquele lugar lá e falava 

assim, na Paulista ou qualquer lugar. Sendo que eu também estava com prisão 

preventiva decretada, então para mim, eu não podia dizer para eles que, tudo, eu não 

podia dizer direito. Nem que estava com prisão preventiva decretada, já tinha dois 

processos com duas prisões, e nem que o filho estava morto. 

Então, toda a minha preparação era quando eles descobrissem que o filho tinha 

morrido, porque a notícia inicial não era de morte, era de prisão. Era de prisão, não é?  

É, eu tenho uma dúvida, porque aqui fala que o corpo dele estava em Perus, não 

estava no IML? 

 

O SR. – Estava em Perus, depois que 

 

A SRA. – Foi enterrado. 
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O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Foi, não, realmente este pedaço eu não 

sei. 

 

A SRA. -  Ele foi enterrado 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Ah! Tudo bem. Então passa, se não tem 

dúvida, não tem dúvida. Eu queria dizer o seguinte, eu tentei procurar o Montoro que 

tinha se tornado inacessível, não é? Fomos atrás do Tito Costa que era o suplente dele, 

tinha o escritório ali perto do Largo São Francisco. Foi muito difícil marcar com o 

Montoro, quer dizer, por isso que falo, é um clima completamente diferente do Olavo. 

Sendo muito cruel, eu diria que a morte do Rui não tinha o charme que tinha a 

morte do Olavo, presos políticos. Sendo muito cruel. Mas uma coisa que a gente sentiu 

muito na pele, muito na pele. Ninguém queria falar com a gente. 

E também isso é uma coisa que não, por exemplo, eu me lembro que seu pai teve 

uma crise de choro quando saiu da casa do Montoro, tal a indiferença que o Montoro 

tratou ele. O Montoro estava em uma reunião qualquer lá, veio uma senhora lá e falou 

com a gente, devia ser empregada. Depois veio a Dona Lucy e falou “espera um 

pouquinho”. Ficamos assim meio, aqui perto da casa dele. Jardim Paulista, mora por 

aqui, não é? 

 

A SRA.  - (Ininteligível – 50:41) 

 

O SR. - (Ininteligível) 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   É, e veio depois ele, conversou com a 

gente em pé, não é? Em pé, e disse assim, que realmente não dava para fazer nada. E 
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assim, e o Montoro era, vamos dizer, a grande cartada que a gente tinha na mão, porque 

tinha sido muito solidário na história do Olavo, não é? 

Não me lembro direito como foram os encaminhamentos, se deixamos uma 

carta, alguma coisa. Aí foi a assessora do MDB, ou se voltamos lá com o pessoal, não 

me lembro aí realmente como foi chegar na mão do Nadir Rosseti, isso eu não me 

lembro direito como foi. 

Mas assim, a morte de um militante e muitos de vocês aqui que passaram por 

isso em outras organizações ou na própria organização é, clandestino, ela é muito difícil 

de ser assumida porque não é do meio, muito difícil. Muito, muito difícil, não é? Por 

isso que eu comparo com o caso do Olavo. 

A carta, se é esta carta que foi redigida em São Paulo, Rogério, eu participei 

dessa carta o tempo todo. Da redação inteira, claro, tem a cara do seu pai, o jeitão dele, 

a construção inteira, não é? Porque o seu pai de certa forma, assim como ele corrigiu lá 

o assobio na música do Hino Nacional, não é? Assim como a gente veio brincando 

naquela época acho que o Sebastião Nery tinha o “Jornal Política” tinha alguma coisa 

assim: "nem o tigre, não é? Nem o elefante são animas nacionais, abasteça nos postos da 

PETROBRAS", tinha esta brincadeira. 

E a gente vinha brincando, "não vai abastecer no posto da PETROBRAS", criou-

se um clima de, dessas coisas, então, a pessoa que tinha este tipo de sentimento 

nacional, essa, e de certa forma vamos dizer, uma espécie de confiança nas autoridades. 

Então, quando ele faz a carta, ele esperava uma resposta, no mínimo uma 

resposta, não é? Quer dizer assim, a crueldade da coisa não tem limites, e você não pode 

dizer à pessoa não faz a carta que o senhor vai perder tempo. Eu achava que tinha que 

fazer até porque era um documento como tem hoje, é um documento, na minha, quer 

dizer, imaturidade tinha compreensão suficiente, eu falei vamos fazer a carta, vamos 

fazer. 

E tentamos acho que uns três ou quatro cartórios, fomos lá perto do Mappin, do 

antigo Mappin, ali perto do Viaduto do Chá, fomos aqui na Vila Mariana, nenhum, 

nenhum cartório quis reconhecer a firma dele. Veja que coisa absurda! Um documento é 

um documento, alguém assina é responsável pelo que está assinado. Os cartórios não 
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reconheceram a firma. Depois não sei se teve como reconhecer. Do que eu me lembro 

aqui em São Paulo não, você tem o original, não é? Não tenho esta carta, mas me 

lembro que nós andamos aqui em vários cartórios, foi uma dificuldade enorme, o cara 

dizia assim, eu não vou reconhecer firma, não. 

Então tem uma gosma na sociedade quando tem uma ditadura que ela meio entra 

de forma assim invisível, não é? Então são essas pequenas observações, não é? Lá no 

STM, no processo tem essa foto mais nítida aonde aparece o esmagamento aqui, olha. 

Isso que chamam de manchas não são manchas, é o esmagamento aqui. Quando eu fui 

no STM buscar os documentos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqui aonde? Fala.. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Aqui na fronte, nessa posição aqui, 

olha. Tem um esmagamento aqui que dá uma sensação de alguém que foi golpeado tipo 

assim, uma barra de ferro, é um afundamento aqui. 

 

A SRA. – Uma coronhada, também. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Uma coronhada tem que ser muito 

coronha, tem que ser um fuzil, é. Uma coisa muito. 

 

O SR. – (Inaudível – 54:56) 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Não. É a sensação de uma pancada 

muito forte, eu sempre tive esse 
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O SR. – Aonde que está este...? 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -  Está no processo do Porte, só que 

quando você vai, na época que eu fui tirar no, uns seis, sete anos atrás quando eu fui lá 

pegar, o oficial não permite que você tire as páginas que não consta no seu nome, é uma 

coisa maluca. Acho que agora com essa lei de acesso à informação pode, o advogado 

talvez possa. Mas, ele não permite que você tire páginas que não são do seu processo. É 

uma maluquice esta conversa, não é? E é um oficial que fica lá olhando para você pegar 

os materiais. Muito educado, muito profissional. 

 

O SR. – Onde? 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -    Superior Tribunal Militar, em Brasília. 

Mas tem esta foto, não é? Por isso que eu acho que, porque aqui, aqui fala da tortura, 

mas eu não sei se alguém viu ele sendo torturado. Eu não tenho este testemunho, porque 

aqui fala que o Aybirê e o Almério denunciou a tortura, mas eu acho que ninguém viu 

ele sendo torturado. O caso dele é o mesmo caso do Paulo Stuart. 

Passou, tinha uma blusa não sei o que, mas ninguém viu a pessoa presa, 

torturada, que eu saiba, do Rui. Que eu saiba. Que eu saiba ninguém viu ele sendo 

torturado, esteve na cela e tal. 

Não sei porque deram os tiros, não é? O boato que surgiu na época é que, isso 

para quem estava fora da cadeia. Que ele teria tentado jogar fora uma conta de luz, 

alguma coisa assim, teriam confundido com uma arma e teriam atirado nele. Isso foi o 

que circulou, uma versão meio, aquelas coisas que circulam quando das quedas, não é? 

Mas quando eu vi a foto do STM eu tenho uma sensação muito nítida de alguma 

coisa muito dura que bateram aqui nele, porque a foto que está lá, a foto de rosto. E 

vocês sempre quando falam das fotos aqui, falam meio corpo, foto não sei o que, essa é 

uma foto de rosto, de, meio busto assim, como estátua, não é? Então, tem um 
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afundamento aqui, um afundamento aqui. Lembra um pouco a foto do pai do Ivan. Sabe 

aquela foto deformada, sabe? 

Então é isso, eu tenho estas dúvidas, não é? É, queria muito, me pegou outra 

coisa pessoal, Adriano. Queria muito estar com vocês, tenho muita vontade, a sua 

família me abrigou em Curitiba depois. O teu cunhado e a tua irmã que é lá de Estrela, 

não é? Se tomava vinho rascante todo almoço. Eu trabalhei em uma fábrica de Curitiba 

até sair uma outra preventiva e tive que sair de Curitiba. Mas isso é outra história, não 

é? 

Mas assim, uma família que, é, vamos dizer assim, que teve assim a 

solidariedade com a gente também. Vamos dizer assim, foi muito. E depois 

naturalmente pela situação até 77/78 a gente não teve como, ligava de vez em quando, 

falava com vocês, por isso que era fácil conseguir o telefone. Ligava lá e falava 

Pfützenreuter e a telefonista te dizia para dizer o nome, eu sabia que era fácil achar a 

família, não anotava nada, mas depois passava o outro ano ligava, dois anos depois 

ligava e aí a vida deixou a gente aqui onde nós estamos agora. É isso. 

Vou pedir uma cópia da carta depois. 

 

O SR. – Rogério, vocês teriam mais alguém para depor? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Alguém mais gostaria de 

contribuir antes do Rogério fazer o fechamento? Ele vai fazer uma fala de, espera 

Rogério, se alguém se animar a gente interrompe. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Eu quero agradecer profundamente 

a intervenção dos companheiros, não é? Pela responsabilidade, Maria do Socorro, que 

nós temos daqui para frente de construir a plataforma política de que Rui construiu. 
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Eu conheci a equipe do Rui quando da fundação do PT. Através dessa 

convivência eu sempre me baseei muito nas coisas que o Rui passou. As coisas que ele 

me ensinava, que ele pouco falava, mas escrevia muito para a família. 

Ele se preparou muito durante a sua vida, já citei aqui na outra reunião, mas vou 

repetir para ficar bem claro. Agora eu vou ter que responder também a tua pergunta, o 

Rui não teve influência religiosa quando ele lutou para romper os traços da 

religiosidade. Minha família é católica, não é? Ele mesmo chegou a frequentar a igreja, 

como em toda cidade pequena você vai à igreja. Mas quando ele foi para Porto Alegre 

ele procurou se construir como uma pessoa que não obtivesse nenhuma influência, que 

travasse a sua trajetória de ser um homem público. 

Inclusive no diário dele que era onde ele sempre manifestava as suas impressões, 

a sua luta interna para ser um homem mais íntegro possível. Ele tem textos, por 

exemplo, do padre da cidade. Ele sonha que o padre faz uma carta para ele e ele tem que 

responder esta carta para o padre. É muito interessante. 

Porque a luta dele para se construir como um quadro, como uma pessoa que não 

deixasse nenhuma, nada preso para trás. Ele queria ser o mais é, vamos dizer assim, 

transparente possível consigo mesmo, é uma luta consigo mesmo. Esse diário do Rui é 

uma luta consigo mesmo, para que ele pudesse se tornar o que ele veio a conhecer em 

1964, 1965.  

Eu não sei como aconteceu isso, como, eu sei pelas cartas que a família recebia, 

quando ele conheceu posadismo, porque até então ele ainda não conhecia o trotskismo e 

rapidamente ele passou a conhecer o posadismo. Então vinham muitas cartas do Rui, 

cartas grandes falando sobre, aí já não era sobre o nacionalismo, sobre o Jango. 

Eram cartas que falavam de Cuba, do Egito, da Europa e, fundamentalmente da 

União Soviética. O Rui, a partir daquela etapa ele é como, todos nós sabemos que 

alguém ganhou alguém. Alguém teve a influência sobre outra pessoa, em tudo o que nós 

fazemos na vida. 

Mas o Rui nessa época ele ficou muito, ele era até um pouco anti-Brizola e de 

repente ele virou brizolista. E meu pai discutia, mas você era contra, dava risada com 

ele. Se era contra o Brizola agora virou a favor do Brizola? Talvez fosse a capacidade 
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que ele tivesse de se corrigir, não é? De se auto, conhecer a si próprio e, olha, eu preciso 

mudar. Essa é a posição correta. Esse é o mundo, este é o país. Nacionalismo 

revolucionário de Brizola. 

Então tem realmente muitos episódios na vida do Rui, mas sempre foi, a religião 

para ele sempre foi uma coisa muito respeitosa. Inclusive quando a minha irmã casou na 

igreja ele faz uma intervenção muito bonita, nós temos esta foto dele na igreja, o padre 

dando uma hóstia sagrada para ele. Este mesmo padre, porque muito mais do que a 

religião, era a realidade, era a revolução. 

Então, eu como irmão mais novo, eu aprendi e cabe, acho que a todos nós, 

relevar a sua obra, continuar aquilo que ele não conseguiu e que ele mais pretendia que 

era que este país vivesse em situações muito mais avançadas. 

Deputado, você tem um plenário, tem uma vida pública de grande prestígio, mas 

eu como um cidadão, irmão de uma pessoa que foi interrompido brutalmente na vida, 

aumenta ainda mais a minha responsabilidade quando se sabe que foi bloqueado, foi 

assassinado, foi morto sabe lá de que forma. 

Então é necessário pensar em um acervo cultural. A minha outra intervenção que 

nós preparamos, a minha família, eu acho muito importante que esta Comissão 

valorizasse esta intervenção porque foi estudada entre meus irmãos para que 

politicamente completasse a áurea, a vontade do Rui Pfützenreuter.  

Eu vou citar aqui uma carta, um pequeno trecho em uma carta que ele fala para a 

família, feita em 1970, naqueles papeizinhos bem fininhos que tinha que botar logo no 

correio porque senão, se alguém visse ele com esta carta ele poderia ser preso. Em 30 de 

maio de 70, ele fala sobre cada um, sobre o pai, sobre a mãe, mas rapidamente sobre a 

mãe ele fala assim “quanto à mãe penso que está muito bem, pareceu-me o contrário 

porque ele tinha nos visitado, pareceu outras vezes que a mãe está nova, bastante 

conservada. Se se cuidar vai durar muito ainda. Tomara que dure, é o nosso desejo.  

Eu pessoalmente creio que a nossa geração, incluindo muita gente de gerações 

anteriores, como a de vocês vão ter vida eterna, ou pelo menos vão durar muito tempo, 

muito mais do que se vive agora. Se a gente vive pouco hoje em dia é porque se tem que 

colocar a cabeça para lutar. Viver, procurar trabalho, preocupar-se pelo futuro 
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incerto. Comer mal pela alimentação descuidada do sistema capitalista, pelo roubo, 

pela sem-vergonhice que domina toda a sociedade. Pela despreocupação que há pelo 

homem, porém isso vai mudar. 

Ainda li dias atrás uma revista americana e na US, as crianças são as mais 

bonitas do mundo. Desde os 18 meses já são educadas coletivamente, e o Estado 

dispensa um cuidado que faz da criança neste país o centro mais atencioso por parte da 

sociedade. Aqui é o contrário, as crianças não têm nem o que comer, basta ver o que 

está passando a população de nosso nordeste brasileiro onde a gente é obrigado a 

abandonar tudo pelas secas e pelo Estado que proporciona a mínima assistência, salvo 

alguns aplicativos ridículos.” 

Tem outras intervenções. Então é desta forma que o Rui sempre nos educou 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De quando é esta carta? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER –30 de maio de 1970. Deputado, 

companheiros, eu não quero me estender muito, mas a carta que eu li a outra vez é um 

resumo que eu fiz e torna necessário que este documento sintetize a necessidade da 

divulgação das ideias do meu irmão. Mais do que buscar a causa mortis de Rui Osvaldo, 

é porque havia tanto interesse em eliminá-lo? 

A experiência, nós não podemos nos curvar diante de tantos progressos que a 

humanidade já alcançou. Talvez daqui a muitas décadas futuras gerações poderão 

lembrar, discutir com mais profundidade o que essa ilha de Cuba que não manda 

soldados para outros países, manda médicos. Que é a consistência de um país que não 

tem a modernidade de um país capitalista como o Brasil, mas que tem a vida soberana, 

um povo que se sente vanguarda do mundo. Inteligência, cultura. Não há mortes por 

acaso em Cuba. 

A União Soviética, o Muro de Berlim que tantos se, não é? Acabou, eliminou-se, 

mas está aqui. O que Rui já dizia, as crianças viviam bem, houve grandes progressos 

porque a humanidade não se alcança determinado projeto de construção da sociedade, 
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de vida, de melhorias se não for de passo a passo. É preciso entender que estas 

conquistas que eliminou-se tantas qualidades do capitalismo na União Soviética, que 

depois veio a se corromper as suas direções. Caiu a União Soviética, mas será que a 

consciência do povo soviético, da humanidade, a esperança que tantos países 

sobreviveram materialmente inclusive, com a União Soviética. Cuba é um país que 

sobreviveu com a União Soviética. 

Então, as ideias de Rui ainda gerações futuras continuarão pesquisando e 

estudando para que isso sirva de contribuição para buscar medidas socialistas. O 

socialismo não é uma causa de livro, de intelectual. São medidas materiais que se fez e 

está se construindo em todo o mundo. Então, eu queria terminar dizendo aos 

companheiros que cada vez mais eu me sinto animado, e sinto motivado pela 

contribuição que Rui deixou. 

Nos seus escritos, na sua confiança está a persistência de que a humanidade se 

encontrará consigo mesma e haverá que esperar em curto prazo historicamente, isto não 

é de uma, meses, de alguns anos, mas são algumas décadas que mostram que a 

humanidade se encontra consigo mesma, um caminho para o socialismo. 

Aqui no Brasil mesmo são feitas várias experiências, críticas, mas há um partido 

que com todas as suas deficiências tornou o país com classes mais populares, muito 

mais, crescendo, saindo da miséria, das condições atrasadas que ainda precisa muito, 

tem muito o que fazer. 

Eu quero agradecer Deputado, mais uma vez, à oportunidade, aos companheiros 

que vieram aqui para prestar seu depoimento, mas eu quero dizer que eu vou publicar 

brevemente um livro sobre o Rui, vou tentar fazer deste livro a minha maior dedicação 

possível para que isso seja de estímulo às gerações, para as novas gerações que estudam, 

que querem fazer o desenvolvimento e o crescimento da humanidade. Muito obrigado. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Um minuto só, Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sebastião Neto. 
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O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Não. Nesta questão, por exemplo para a 

Comissão Estadual trabalhando junto com a Nacional, é, no caso, por exemplo, digamos 

que esta foto que eu falei tenha a ver realmente com, você tem esta foto? 

 

A SRA. – Eu tenho junto com o dossiê nas últimas páginas 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   E aparece 

 

A SRA. -  Na Galeria dos Horrores, tem lá a foto 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Aparece este esmagamento? 

 

A SRA. -  Eu acho que até 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas faz a sua pergunta aí. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Não, a minha questão é, é se é útil 

como documento, como é que funciona isso. Eu estou perguntando apenas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz a sua pergunta. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   A minha pergunta é, porque, essas 

citações aqui são um pouco vagas, não é? A minha pergunta é, se a foto evidencia uma 
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brutalidade, as outras só aparece os tiros, não aparece nada, me parece. Não sei se a 

Galeria dos Horrores tem. 

Se isso existe, não é? Como é que faz, a gente pega isso, como é que funciona? 

Eu não sei 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se isso existe, ainda não foi 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Isso, é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não foi 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO -   Anexado, juntado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Anexado ao Dossiê de 

Mortos e Desaparecidos produzidos pela Amelinha, você faz um requerimento, a gente 

aprova o requerimento e pede para o Arquivo Nacional, para o STM, a gente encaminha 

isso. 

Isso aí tem que ser feito. É o objetivo, é uma contribuição importante. 

 

A SRA. AMELIA TELES – Acho que tem  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Amelinha quer falar. 

Com a palavra. É bom que traga esses dados, se tiver, ótimo. Amelinha com a palavra. 
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A SRA. AMELIA TELES – Boa tarde. Amelinha Teles. É, em relação à foto, 

pode fazer a petição junto ao STM, mas nós, tanto aqui, aqui tem o livro, aqui na 

Comissão da Verdade, aqui do Estado de São Paulo e nós da Comissão de Familiares 

nós temos a foto. Nós podemos trazer aqui a foto, que é uma cópia, porque esta foto 

originalmente foi feita no Instituto Médico Legal aqui do Estado de São Paulo. E nós 

fizemos a pesquisa de todo o período, de 1968 a 76. 

Quer dizer, de todo o período, não. Desse período, de 1968 a 1976 que inclui o 

Rui. Inclusive lá a gente viu que que ele foi, o corpo foi encaminhado para o Cemitério 

de Perus, não é? 

Bom, eu acho que em relação à foto é isso. E eu queria só perguntar ao Rogério 

se ele quer deixar aqui o pedido por escrito, ou acho que poderia ser por escrito, ou 

falado e a gente reproduz. É que nós estamos encaminhando a retificação dos atestados 

de óbito. 

Porque o caso do Rui é o que foi comprovado lá na Comissão de Mortos e 

Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos, é que, e aqui também na outra 

audiência foi, deixou muito claro que ele foi preso, o Rui foi preso. 

Ele foi entregue, ele vivia em uma casa que era uma gráfica, ele foi entregue. 

Você estava aqui, não é, Rogério? E, ali ele foi, e depois dali que não se sabe o que 

aconteceu com ele, não é? 

Agora, como a gente tem praticamente todos os casos que a gente consegue 

testemunha a história é muito parecida. É preso, torturado e morto, na Operação 

Bandeirantes, ali no DOI-CODI. O Rui deve ter tido o mesmo destino, pelo menos foi 

essa a confirmação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos que, em 

função da Lei 9140 em 1995, recebe um requerimento dos familiares, que aquilo foi 

reconhecido como de responsabilidade do Estado e isso acontece e os familiares 

inclusive receberam uma pequena indenização. Uma indenização simbólica porque o 

Estado se responsabilizou pela morte do Rui, não é? Então eu acho que quanto a isso, 

parece que essa, infelizmente essa é a versão. 
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Agora, esse pedido, nós aqui estamos com um encaminhamento da retificação 

dos atestados de óbito. Porque geralmente o atestado de óbito no máximo, quando fala, 

fala que morreu de anemia aguda. Eu não lembro do 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Anemia aguda. 

 

A SRA. AMELIA TELES – De anemia aguda. É tortura, porque tortura dá 

anemia aguda, dá hemorragia interna, ele deve ter sido espancado até à morte, não é? E 

anemia aguda mas aonde, e porquê? Então nós temos, nós estamos articulando junto 

com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Judiciário para que acrescente 

"anemia aguda sob torturas no DOI-CODI do Segundo Exército", não é? De São Paulo. 

DOI-CODI de São Paulo. 

Pelo menos isso nós estamos tentando, todo o nosso esforço é nesse sentido, de 

colocar isso. Então, eu pediria ao Rogério que já está aqui para ele fazer este pedido, se 

é da vontade da família, de fazer a retificação do atestado de óbito. Porque como é mais 

um outro, sempre é um processo doloroso, difícil de mexer com o atestado de óbito, não 

é? Mexer com a documentação daquele morto, daquela pessoa que a gente perdeu tão 

brutalmente, não é? Como você disse. 

Então, nós estamos pedindo esta autorização, seja por escrito ou seja oral, por 

que a gente não, para que a gente não tenha que mexer com a documentação sem que a 

família tome conhecimento, entendeu? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – É, nós autorizamos a retificação 

desse atestado, mas existe ainda um dado mais importante é que, quando meu pai foi 

buscar o corpo do Rui em Perus, no livro do cemitério constava como 20 de abril. 

Então, se ele foi morto, não é? Foi preso no dia 15, o que se sucedeu nesses 

cinco dias? Naturalmente um corpo depois de morto, no máximo um dia depois, não é? 

É mais uma prova de que ele realmente morreu em situações de tortura, de resistência, 
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não é? E pelo que se sabe de todos os companheiros, preciso da confirmação, é que 

nenhuma casa depois que ele foi preso veio a ser  

 

A SRA. AMELIA TELES – Caiu.  

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Caiu sobre a custódia dele, vamos 

dizer assim. Responsabilidade dele. Mas é, o que é importante para nós também é que, 

quando este documento for expedido, não é?  Que isso conste publicamente esta 

modificação porque a família sempre precisa justificar à sociedade essa nova condição 

que aconteceu com o Rui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, antes de, primeiro 

parabéns pela suas palavras. É importantíssimo você, perante sua família, é difícil a 

família que foi impactada com esta morte, com esse crime, ter alguém que continue 

querendo publicar, isso é importantíssimo. E o que estiver ao nosso alcance para ajudar 

nessa publicação, nós estamos nos colocando à disposição. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER - A indenização que a família recebeu 

pela morte do Rui ela está sendo totalmente investida no restabelecimento de material, 

de pesquisa, não é? Sobre o Rui, esse livro. Tudo será investido novamente na vida dele. 

Então, até quero comunicar que existe um site do pai do Rui, meu pai era músico 

realmente, mas era funcionário público, mas tinha este hobby, então tem lá um site 

chamado Vadico de Orleans, porque não é o mesmo Vadico famoso lá, companheiro do 

Noel Rosa, por isso que é de Orleans (Risos), para não pegar a sombra do outro. 

Mas então, eu acredito que até o fim deste mês vocês poderão escutar lá a voz do 

Rui, uma carta que ele fez para a família e alguns depoimentos e, algumas coisas que 

eventualmente vocês queiram contribuir com esse início de site virtual assim, do Rui, 

não é? Chama-se www.vadicodeorleans.com 
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Tem músicas da cidade, músicas lá do interior, mas é, pretendo torná-lo muito 

rico nas contribuições que todos queiram é, colaborar e deixar registrado nesse site, na 

internet. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, só queria pedir antes 

de encerrar que, se fosse possível já colocar na página da Comissão o resumo desta 

audiência, com essas fotos que existem de arquivos, não é? Tanto o registro do Diário 

Oficial quanto a este resumo que a Thaís está fazendo hoje, se possível com a foto do 

irmão, do Tullo, dos companheiros do Rui. 

Fazer um resumo legal desta audiência com essas explicações e tudo o mais, não 

é? 

Então, Amelinha, acho que podemos ir concluindo este depoimento, não é? 

Então, queria mais uma vez, mais uma vez agradecer a sua vinda a São Paulo. Nós 

queremos recuperar o testemunhal, queremos produzir um texto a ser gravado na 

primeira pessoa. Já falei com o professor Tullo aqui hoje, com o Neto para ver se o 

Murilo faz um resumo para ser gravado em 10 minutos, na primeira pessoa, da vida do 

Rui, que é um projeto que a gente tem aqui na Comissão para dar vida a estes 

personagens. 

Vamos procurar alguém para fazer essa gravação tão importante. Tem aquele 

documento da audiência passada, ficou aqui na Comissão, não é? Aquele documento 

longo que você leu, ficou não é? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER - Eu,  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rogério. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – É o seguinte, eu deixei esse 

documento, é uma contribuição, uma preparação que a gente fez, uma responsabilidade 
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mais política, histórica da vida do Rui. É esse documento que nós já lemos na outra 

sessão, mas eu também faria aqui uma solicitação, deputado, para que os 

contemporâneos de Rui também pudessem ser ouvidos nessa sessão.  Porque seria 

muito importante, não é? Os posadistas do, hoje militantes ativos, que continuam na 

militância, para que pudessem contribuir com a maior exatidão política da continuidade 

das ideias de Rui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, na outra sessão nós 

trouxemos alguns companheiros, até os mais jovens, não é? 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – É uma corrente inscrita dentro do 

PT, não é? Legalmente escrita 

 

A SRA. -  A Helena. 

 

O SR. ROGÉRIO PFÜTZENREUTER – Ah! A Helena esteve aqui? Sim, mas 

tem outros que poderiam, evidentemente 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou responder. Sem 

problemas. Se o Neto organizar mais uma audiência nós traremos os companheiros para 

depor. Mas o que eu quero pedir, quem vocês pedirem a gente dá continuidade, isso não 

é problema, isso é ótimo. 

Mas o que eu queria pedir na presença dos quatro aqui hoje é o resumo na 

primeira pessoa, você sabe o número de toques, mais ou menos, Thaís? Que esses 

testemunhais tem tido? Mas depois você fornece. Pega os quatro anteriores. Então é um 

compromisso nosso fazer uma recuperação da memória do Rui deste testemunhal, está 

bom? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



34 

 

Quando estiver concluído este trabalho nós convidamos e fazemos uma 

cerimônia Rui, com seus amigos, familiares e o lançamento deste vídeo, está bom? 

Então agradeço a presença de todos, de todas. Muito obrigado, a sessão está 

encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

24/04/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Trigésima terceira audiência pública sobre os casos 

de Carlos Roberto Zanirato, Henrique Cintra Ferreira de Ornellas e Joelson Crispim. 

São Paulo, 24 de abril de 2013, auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 33ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 24 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa, no auditório 

Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre o caso de Carlos Roberto Zanirato, 

Henrique Cintra Ferreira de Ornellas e Joelson Crispim.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Vamos passar para a leitura, por parte do Kobayashi, dos memoriais. 

Com a palavra, Kobayashi.  

 

O SR. KOBAYASHI – Carlos Roberto Zanirato, morto em 29 de junho de 

1969.  

Dados pessoais. Nome: Carlos Roberto Zanirato. Data de nascimento: 9 de 

novembro de 1949. Local de nascimento: Ourinhos, São Paulo, Brasil. Organização 

política: Vanguarda Popular Revolucionária, VPR.  

Dados biográficos. Nasceu em Ourinhos, São Paulo, em 9 de novembro de 1949, 

filho de Hermínio Zanirato e Ernestina Furtado Zanirato, morto em 29 de junho de 

1969, soldado e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR.  

Foi um dos que desertaram do Exército, junto com o capitão Carlos Lamarca, ao 

saírem do 4º Regimento de Infantaria de Quitaúna, em Osasco, São Paulo, levando fuzis 

FAL e outras armas, para se aliarem à luta armada contra a ditadura, em 24 de janeiro 

de 1969.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso em 23 de junho de 1969, 

pelo DOPS de São Paulo. Segundo a versão policial, em 29 de junho foi conduzido 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



2 
 

pelos policiais a um encontro com seus companheiros. O encontro se realizaria no 

cruzamento da Rua Bresser com a Avenida Celso Garcia, em São Paulo.  

Lá chegando, aproveitou um descuido dos policiais que o conduziam, e jogou-se 

contra um ônibus em movimento, vindo a morrer em consequência das fraturas sofridas. 

O laudo necroscópico 30.757, do IML, refere-se a ele como a um desconhecido, 

que se suicidou atirando-se sob um ônibus. Na requisição de exame necroscópico, pode-

se ler “Apresentava um par de algemas com corrente partida, fincando uma algema em 

cada pulso. Essas foram cerradas, retiradas e entregues, sob recibo, ao Sr. Moacir Gallo, 

guarda civil 22.548”.  

Isso não deixa dúvidas de que o suposto suicida se encontrava preso, o que torna 

inverossímil que tenha sido considerado um desconhecido, conforme consta na 

solicitação de exame necroscópico.  

Além disso, na requisição de exame necroscópico estava registrada a 

qualificação pessoal do preso. Tal situação fortalece a hipótese de que a real intenção 

dos agentes de segurança era de ocultar seu cadáver. Foi enterrado, como indigente, no 

cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.  

Assinaram o laudo necroscópico os médicos legistas José Manella Netto e 

Orlando Brandão, confirmando a falsa versão oficial. Os relatórios dos Ministérios da 

Marinha e da Aeronáutica, entregues ao ministro da Justiça Maurício Corrêa, em1993, 

confirmam a sua morte como suicídio, e o da Marinha faz referências, até, ao fato de 

que ele se encontrava algemado. Documentos do começo DOPS informam que ele fora 

preso por agentes do 4º RI, de São Paulo.  

A relatora do caso na CEMDP, Suzana Lisbôa, concluiu que “Ficou comprovada 

a prisão e morte por torturas, já que o corpo parece que não ter espaço onde não haja 

equimoses, escoriações ou fraturas. Todas as costelas do lado direito, osso ilíaco, 

clavículas e úmero, e ainda ferimentos e escoriações, ruptura do pulmão, certamente o 

resultado de seis dias de tortura no DOPS de São Paulo”.  

O pedido foi acolhido, por unanimidade, em 27 de agosto de 1996. Os generais 

Oswaldo Pereira Gomes e Paulo Gustavo Gonet Branco discordaram da ressalva da 

relatora, sobre a versão oficial.  

Os dados aqui apresentados foram extraídos do livro “Dossiê Ditadura: Mortos e 

desaparecidos políticos no Brasil – 1964/1985”. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, vai Henrique 

Cintra Ferreira Ornellas.  

 

O SR. KOBAYASHI – Então, leitura do memorial de Henrique Cintra de 

Ferreira Ornellas.  Morto em 21 de agosto de 1973.  

Dados pessoais. Henrique Cintra de Ferreira Ornellas. Data de nascimento: dia e 

mês desconhecidos, no ano de 1920. Local de nascimento: Itapira, São Paulo; Brasil. 

Organização política: sem militância partidária conhecida.  

Dados biográficos. Nasceu em Itapira, São Paulo, em data não determinada de 

1920, filho de Henrique Cintra de Ornellas e Maria Ferreira de Ornellas.  

Era advogado criminalista, formado pela Faculdade de Direito da USP, 

trabalhava e residia em Arapongas, no Paraná. Era casado com Yara Walkyria de 

Carvalho Ornellas e tinha dois filhos, Juliana e Manoel Augusto.  

Dados sobre sua prisão e morte. Henrique foi preso, em casa, em 16 de agosto de 

1973, por um comando da Polícia Federal e do Exército, ocasião em que foram presos 

outros cidadãos, naquela cidade. Durante quase seis horas a sua casa foi vasculhada 

pelos agentes. Segundo requerimento dos seus familiares, apresentados ao CEMDP, 

enquanto reviravam a casa, outros agentes mantinham seus filhos menores, Juliana e 

Manoel Augusto, com 16 e 18 anos, respectivamente, sob a mira das armas.  

O dossiê dos mortos e desaparecidos políticos, a partir de 1964, afirma que de 

acordo com informações prestadas à imprensa pelo general Antonio Bandeira, Henrique 

teria se suicidado no local onde estava preso para averiguações, em Brasília, Distrito 

Federal. Essa informação também consta no IPM, presidido pelo major Wilson Pinto de 

Oliveira, instaurado para apurar o suicídio de Henrique na prisão. Segundo o IPM, os 

presos foram levados para o 30º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, em 

Apucarana, no Paraná, onde já se encontravam dois outros presos, um advogado de 

Londrina e um comerciante de Cambé. Todos foram transferidos, no dia seguinte, para 

Brasília.  

Chegando à capital federal, ainda algemados foram, também, encapuzados e 

encaminhados a dependências militares. Segundo o comandante militar do 8º 

Grupamento de Artilharia Anti Aérea em Brasília, Henrique foi encontrado já sem vida 

em sua cela, no dia 21 de agosto de 1973, pendurado no basculante da janela do 

banheiro, por três gravatas pretas de tergal e um cinto preto, trajando pijama, o mesmo 

que usava, ao ser preso, cinco dias antes.  
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O legista Hermes Rodrigues de Alcântara concluiu “Morte por asfixia, devido a 

enforcamento, com fortes indícios de suicídio”. A investigação feita para apurar o caso, 

confirmou que a morte se deu em decorrência de suicídio, mas o inquérito iniciado para 

“Apurar responsabilidade de componentes de uma quadrilha de assaltantes” à qual 

Henrique estaria ligado, não logrou comprovar seu envolvimento em atividades 

criminosas. 

De acordo com o relator do caso na CEMDP, general Oswaldo Pereira Gomes, 

“O advogado Henrique Ornellas envolveu-se em atividades políticas em 1963, quando 

se candidatou a vereador na cidade de Arapongas, no Paraná. Sua prisão, segundo 

portaria de instauração de inquérito policial, baixada pelo diretor geral da Polícia 

Federal estava baseada no fato de apenas apurar responsabilidades de componentes de 

uma quadrilha de assaltantes, corruptores, falsificadores e homicidas, com possíveis 

ligações com a subversão, que vem atuando em alguns Estados da Federação, em 

especial nos estados do Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso”.  

E conclui, “O processo traz prova eloquente do suicídio do advogado, provas 

pericial e testemunhal. O suicídio deu-se em quartel do Exército e foi aberto IPM para 

apurar os fatos, cuja cópia consta do processo”. O relator termina afirmando que 

“Henrique Cintra Ferreira de Ornellas foi preso, entre outras acusações, por motivo de 

supostas atividades subversivas, e faleceu, por causas não naturais, na prisão”. Assim, 

votou pelo deferimento do caso.  

O caso de número 357/96 na CEMDP foi aprovado, por unanimidade, em 20 de 

junho de 1996. Os conselheiros Nilmário Miranda e Suzana Keniger Lisbôa fizeram 

registrar em ata suas declarações de voto, discordando da versão de suicídio.  

Henrique foi enterrado em Arapongas com a presença de representantes da OAB 

de diversos Estados. A entidade protestou, publicamente, contra a prisão arbitrária dos 

advogados. Além disso, assistiu aos presos por meio do advogado Luiz Carlos 

Sigmaringa Seixas. Os dados aqui apresentados também foram extraídos do livro 

“Dossiê Ditadura: Mortos e desaparecidos políticos no Brasil – 1964/1985”. 

Passo, agora, à leitura do memorial de Joelson Crispim.  

Joelson Crispim, desaparecido em 20 de maio de 1971. 

Dados pessoais. Nome: Joelson Crispim. Data de nascimento: 16 de abril de 

1946. Local de nascimento: Rio de Janeiro, Brasil. Organização política: Vanguarda 

Popular Revolucionária, VPR.  
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Dados biográficos. Nasceu em 16 de abril de 1946, filho de José Maria Crispim 

e de Encarnación Lopes Perez, na cidade do Rio de Janeiro. Morto em 22 de abril de 

1970, era militante da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária.  

O pai, ex-sargento do Exército, e preso político durante o Estado novo, integrou 

a bancada constituinte do PCB, em 1946. Foi cassado em 1947, junto com toda a 

bancada do PCB.  

Logo após o término da Constituinte, sua mãe, Encarnación, militante da VPR, 

foi presa e banida do país em 13 de janeiro de 1971, por ocasião do sequestro do 

embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Enrico Bucher.  

A irmã de Joelson, Denise Peres Crispim, era companheira de Eduardo Collen 

Leite, o Bacuri, dirigente da Rede – Resistência Democrática, assassinado sob tortura 

em 8 de dezembro de 1970.  

Desde criança, Joelson revelou algumas características que marcaram a sua curta 

existência. Era calmo, dotado de forte senso de humor e, apesar de tímido, era alegre. 

Chamava a atenção por sua grande habilidade manual. Muito cedo, Joelson começou a 

trabalhar como operário em fábricas e oficinas de rádios e aparelhos elétricos. Apesar 

das dificuldades, conseguiu cursar a escola técnica Urubatan, em São Paulo.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Joelson Crispim foi assassinado em 

uma emboscada, montada por agentes do DOI de São Paulo, chefiados pelo capitão 

Coutinho da PM. Após abertura dos arquivos do DOPS, em 1992, foi possível localizar 

um relatório na Casa de Saúde Dom Pedro II, para onde Joelson teria sido levado, 

ferido, “Vindo a falecer antes de intervenção cirúrgica”.  

Segundo o relatório, ele deu entrada no hospital com cinco ferimentos 

perfurantes por projétil de arma de fogo. Apesar de identificado, como mostra 

documentos do DOPS, deu entrada no IML como desconhecido, com requisição 

marcada com T, em vermelho, indicando tratar-se de terrorista, e identificado com o 

nome falso de Roberto Paulo Wilda. 

Sendo registrado em cartório no Brás, bairro paulistano, assina o laudo Sérgio de 

Oliveira e Paulo Augusto de Queiroz Rocha, que confirmaram a versão de morte por 

tiroteio. No laudo, consta que as balas seguiram uma trajetória de trás para frente, o que, 

segundo o relator, descaracteriza a existência de tiroteio.  

Nas buscas realizadas no cartório, não foi localizado o assento de óbito de 

Joelson Crispim, e o tabelião negou-se a entregar a que estava em nome de Roberto 

Paulo Wilda, sobre alegação de haver embargo judicial. 
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Na CEMDP, o relator Nilmário Miranda concluiu seu voto afirmando sua 

convicção de que “A identificação falsa de Joelson e seu sepultamento como indigente, 

constitui as evidências maiores de que sua morte deu-se por execução sumária pelos 

agentes da Repressão”.  

Joelson foi enterrado como indigente sob o nome falso de Roberto Paulo Wilda, 

no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.  

Suas irmãs, Denise e Olga, solicitaram que a CEMDP localizasse seus restos 

mortais, o que ainda não se concretizou em função das modificações procedidas na 

quadra de indigentes do cemitério, e pela falta de registros exatos do local de 

sepultamento.  

Na CEMDP, o caso de número 128/96 foi deferido, por unanimidade, em 29 de 

fevereiro de 1996.  

Os dados desse memorial também foram extraídos do livro “Dossiê Ditadura: 

Mortos e desaparecidos políticos no Brasil – 1964/1985”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Koba. Então, 

vamos passar a organização dos nossos trabalhos, hoje, eu quero pedir ajuda da 

Amelinha. 

A nossa testemunha, Denise Crispim, está a caminho. Então, nós vamos tocar 

essa sessão. Vocês estão providenciando o da Estela Carlotto, é importante para a gente, 

hoje.  

Com a palavra, Amélia Teles, assessora da Comissão da Verdade.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu sou Amelinha Teles, da Comissão da 

Verdade. 

Eu queria, aqui, que ficasse registrado o seguinte: o Joelson Crispim, o corpo 

dele não foi encontrado. Ele é um desaparecido político, e sabe-se que ele foi enterrado 

no cemitério da Vila Formosa com nome falso. Já se tentou várias investigações ali, 

naquele cemitério, e não foi possível localizar os restos mortais do Joelson Crispim, em 

virtude da mudança das quadras de sepulturas.  

Ali houve uma reforma no cemitério, houve a mudança, houve também um 

registro nos livros do cemitério que dificilmente correspondem à realidade do cemitério, 

e ainda, ao que tudo indica, no cemitério da Vila Formosa também foi feito uma vala 

clandestina, como foi feito em Perus.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



7 
 

A vala clandestina de Perus parece que se repetiu no cemitério de Vila Formosa. 

E todos os esforços que se fizeram para localizar os restos mortais do Joelson Crispim, 

não foram possíveis de encontrar nenhum vestígio das ossadas de Joelson.  

Então, eu penso que, aqui na Comissão, deve-se dar o encaminhamento, tanto 

insistir nesse encaminhamento pela localização dos restos mortais de Joelson Crispim, 

na Vila Formosa, solicitar, e hoje há um grupo discutindo, no Serviço Funerário do 

Município, solicitar que seja feito um Memorial dos Desaparecidos Políticos da Vila 

Formosa, porque não é só o Joelson. Eu estou citando, aqui, o caso do Joelson porque 

hoje é dia, a audiência é do caso Joelson.  

E nós temos que fazer uma recomendação, reforçar recomendações que foram 

feitas anteriormente pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Desaparecidos 

Políticos, na Câmara Municipal, nos anos de 1990 e 1991, e também na própria 

Comissão Municipal da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, que os registros 

dos cemitérios têm que ser feitos de uma forma compatível com o mapeamento do 

cemitério, e com as sepulturas, porque o registro tem sido incoerente, muitas vezes, com 

a realidade do próprio cemitério.  

Então, tem que haver uma compatibilidade, tem que haver uma adequação nos 

registros dos óbitos, das exumações, das inumações, porque essa tem sido uma 

dificuldade que a gente vem encontrando, até para localizar esses restos mortais. 

Evidentemente que a ditadura fez isso de propósito, no sentido de ocultar os cadáveres.  

Mas nós, agora, temos que não só recuperar os restos mortais, mas fazer com 

que isso não se repita mais. Que os cemitérios municipais, que os cemitérios do Brasil, 

não sejam usados para ocultamento de cadáveres. Então, essa é uma questão.  

E também, a outra questão é a retificação do atestado de óbito. Fica muito 

evidentemente que o Joelson Crispim que era uma... Na época da ditadura, quando ele 

foi morto, se divulgou a ideia de que tinha havido um tiroteio entre o Joelson Crispim e 

as figuras da Repressão. E que ele teria morrido, inclusive, na rua.  

Posteriormente, quando pudemos ter acesso aos arquivos policiais que se 

encontram no antigo DOPS, e hoje é no Arquivo Público do Estado de São Paulo, havia 

um documento escrito, estava escrito pela própria polícia, datilografado, que o Joelson 

Crispim foi preso. Ele foi preso. Quer dizer, ele não morreu em tiroteio, porque se ele 

foi preso... 

Houve o tiroteio? É uma dúvida, e quase uma certeza, de que não houve o 

tiroteio, porque ele não poderia... E todas essas, o laudo necroscópico descreve os 
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projéteis vindo de trás pra frente. Ou seja, ele estava fazendo tiroteio de costas? Isso não 

existe. É uma possibilidade, quase que impossível.  

Então, eu acho que o caso do Joelson Crispim, que a irmã dele ainda vai depor 

hoje aqui, a Denise Crispim, é um caso que merece toda a atenção no sentido de ainda 

investir na localização dos restos mortais, no sentido de ainda fazer a retificação do 

atestado de óbito, uma vez que a própria Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, que fica em Brasília, junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, já tem, o relator já constatou que a responsabilidade da morte do Joelson 

Crispim é do Estado. Ele foi reconhecido pela Lei 9140/95.  

A família, inclusive, recebeu a indenização simbólica. Portanto não cabe mais 

manter o atestado de óbito com essa falsidade na versão da morte, é o mínimo a se 

fazer, no cemitério da Vila Formosa e nos demais cemitérios, colocar uma placa 

dizendo que ali foram enterrados, e dentre eles o Joelson Crispim, como desaparecido 

político, com nome falso, e cujos restos mortais não foram entregues aos familiares. 

Mas devia ter pelo menos isso, porque é uma forma da Comissão da Verdade trazer e 

registrar a verdade dos fatos. Esse é o trabalho.  

Em relação ao Zanirato, Carlos Roberto Zanirato, vocês viram ali que é um 

jovem de 20 anos, ele mal completou os 20 anos e foi assassinado. Foi preso, foi 

torturado. Como diz a relatora, também da Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos, a Suzana Lisbôa, ela vê que há até descrição das equimoses, 

das fraturas, o que mostra que ele foi bastante torturado; foi preso no dia 23 de junho de 

1969, e vai ser morto no dia 29 de junho, portanto, no mínimo seis dias ele viveu sob 

torturas.  

E depois, eles alegam o suicídio, que também é estranho, porque ele estava, pela 

própria descrição do documento policial, ele estava com algemas, ele estava algemado. 

Quer dizer, você imagina você algemado e você ainda correr e buscar um ônibus para 

ser atropelado pelo ônibus. É uma situação bastante difícil de acontecer dessa forma.  

Aliás, os laudos, nós vamos ver que tanto o laudo do Carlos Roberto Zanirato 

como do Henrique Cintra Ferreira de Ornellas, também é suicídio. A causa mortis é 

suicídio. 

Hoje, eu acho que a Comissão da Verdade de São Paulo e dos demais estados, e 

a Comissão Nacional deveriam fazer a retificação, e começar, inclusive, pelos laudos de 

suicídio.  
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Aqui na Comissão, nós tivemos oportunidade de ouvir também a família da Iara 

Iavelberg que, inclusive, trouxe o médico legista que fez a exumação do corpo da Iara, e 

fez um novo laudo, e mostra que a Iara Iavelberg não se suicidou. E a versão policial é 

de suicídio. 

E recentemente, nós vamos ver que houve uma retificação do atestado de óbito 

do Vladmir Herzog, foi divulgado, amplamente, como sendo um suicídio. Ele não se 

suicidou. Foi morto sob torturas, e hoje tem um atestado de óbito retificado.  

Outro atestado de óbito, que foi retificado, foi do João Batista Franco 

Drummond, que foi assassinado na Chacina da Lapa, mas assassinado sob tortura, ele 

não foi assassinado dentro da casa. Ele foi assassinado dentro do DOI-CODI, e que 

também dizia que ele tinha sido morto atropelado.  

O Adriano e eu estivemos presos, também, presos e presas, e nós vimos o caso 

do Alexandre Vannucchi, que também, na época, chegaram a dar duas versões, uma de 

suicídio e outra de atropelamento, que ele teria se jogado embaixo de um caminhão para 

se suicidar, essa era a versão.  

O que ficou constatado, no caso do Alexandre Vannucchi, tinha várias 

testemunhas que viram ele morto, dentro da cela, portanto ele não se suicidou, ele 

morreu sob tortura, ouviram os gritos, e foi um caso muito testemunhado.  

Então, acho que a Comissão tem que encaminhar esse pedido de retificação dos 

atestados de óbito dos três casos aqui apresentados. Porque no caso do Henrique Cintra 

Ferreira de Ornellas, advogado aqui da Faculdade de Direito da USP, inclusive nasceu 

no Estado de São Paulo, e por isso o caso dele faz parte dos trabalhos da Comissão da 

Verdade, ele também teria se suicidado.  

Ele foi preso de pijama, e de pijama ele ficou. Agora, como é que ele se suicida 

com três gravatas? É, no mínimo, só se algum militar deu gravatas para ele. Ele estava 

dentro do quartel. Como é que ele ia se suicidar com as gravatas? É estranho esse caso, 

também. 

Esse caso, eu acho que pela divulgação e pelo impacto que teve, que a própria 

OAB acompanhou esse caso, e fez o sepultamento do corpo, esse caso devia ser 

encaminhado à OAB, OAB Federal e OAB de São Paulo, principalmente para a 

Comissão da Verdade da OAB, e com certeza ele, eu acho que nós devíamos 

encaminhar e solicitar se têm novas informações desse caso.  

Até o próprio Sigmaringa Seixas, porque o Dr. Sigmaringa Seixas foi advogado 

de preso político, na época, e ele foi um advogado que muito contribuiu para que 
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houvesse o esclarecimento das mortes, dos assassinatos, dos casos de tortura. Ele, 

inclusive, foi um dos advogados que muito ajudou na pesquisa do “Brasil Nunca Mais” 

que é um projeto, um trabalho, talvez um dos maiores trabalhos de investigação, feito 

nos anos 1980.  

Então, eu acho que nós poderíamos ter essas recomendações aqui, que eu vejo 

como mais importantes. Esses comentários é o que eu queria fazer, a respeito desses três 

casos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Amelinha.  

Com a presença do deputado João Paulo Rillo. Eu queria fazer uma consulta. E 

se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, sobre esses três casos.  

A nossa testemunha, Denise Crispim, ainda não chegou. Nós temos duas 

possibilidades. Eu acho que esse requerimento de encaminhamento para a Comissão da 

Verdade da OAB, do advogado Henrique Ornellas, o Paraná, é fundamental para que a 

OAB possa investigar e trabalhar esse caso. É importante, eu acho que a gente já deve 

expedir um requerimento para a OAB assumir esse caso.  

Agora, eu queria ver, na ausência da nossa testemunha, se nós podemos 

suspender os trabalhos por alguns minutos, mas antes de suspender os trabalhos no 

aguardo da Denise Crispim, eu queria que nós projetássemos na tela a visita da Estela 

Carlotto, não precisa desfazer a Mesa, não.  

Porque até quero pedir ao deputado João Paulo Rillo, embora ele não seja titular, 

mas eu queria que ele, que é um dos deputados que mais colaboram com a Comissão da 

Verdade, que viesse usar a palavra para comentar esse texto que nós vamos expor agora.  

Então, vamos nos concentrar na visita da Estela Carlotto ao papa, e aí eu queria 

pedir para o Rillo fazer um comentário.  

 

*      *      * 

 

A REUNIÃO É SUSPENSA POR ALGUNS MINUTOS.  

 

*      *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois dessa suspensão 

da Comissão da Verdade, nesse intervalo que nós temos na Comissão, das três pessoas 
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que a Comissão da Verdade está investigando, eu com o deputado João Paulo Rillo 

estamos aqui com uma contribuição que a Thaís Barreto coletou do jornal “La Nacion”, 

de Buenos Aires, o seguinte assunto: a Estela Carlotto, que é uma senhora que coordena 

e preside uma entidade argentina chamada Abuelas da Plaza de Mayo. 

E ela teve uma filha que foi morta na ditadura, que estava grávida e o neném, o 

filho, desapareceu de uma maternidade em Buenos Aires.  

A Estela Carlotto, quando o cardeal argentino foi indicado para a condição de 

papa, e assumiu o nome de papa Francisco, a Estela teve um papel importante em dizer 

publicamente o seguinte, o cardeal Jorge Bergoglio não apoiou e participou da ditadura, 

porém, se omitiu. 

Em contrapartida, Estela Carlotto vai ser recebida pelo antigo cardeal argentino, 

hoje papa, e ela vai dizer o seguinte, “Papa Francisco, ajude que a Igreja Católica diga o 

que sabe sobre os desaparecidos”. Principalmente os bebês desaparecidos, os netos, 

como o filho de sua filha e seu neto, por consequência, que até hoje está desaparecido. 

Então, tem a foto da Estela Carlotto, e aí vem o texto que eu vou me referir a ele. Vou 

tentar fazer uma tradução mal elaborada, espontânea, mas vamos lá, que o assunto é de 

máxima importância.  

“A titular das avós da Praça de Maio, Estela Carlotto, antecipou hoje que pedirá 

ao papa Francisco que interceda para que as autoridades da Igreja Católica argentina 

digam o que sabe ‘sobre os desaparecidos, e netos roubados durante a última ditadura 

militar’.  

“Carlotto será recebida, a notícia é de ontem, portanto hoje, às 9h30, hora da 

Itália, pelo ex-cardeal argentino Jorge Bergoglio no Vaticano em audiência marcada às 

quartas-feiras, audiências gerais das quartas-feiras, onde aproveitará para entregar uma 

carta e uma pasta dos casos dos netos desaparecidos, e procurados desde 1976, quando 

começou a ditadura.  

“Vou dar pela primeira vez a mão a Bergoglio, agora Francisco, com emoção e 

com orgulho de ser uma argentina, com esperança que nos ajude. Agora é muito 

importante, tem mais poder e possibilidades de falar pela primeira vez dos nossos 

desaparecidos. Nossos netos que estamos buscando, que não queremos morrer sem 

abraçá-los, declarou a dirigente dos Direitos Humanos. 

“Carlotto sustentou que a igreja argentina sabe o que passou durante a última 

ditadura, e que considerou que o papa Francisco, agora tem o poder para pedir-lhes que 
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digam o que sabem da forma mais concreta, de dizer onde estão os netos que foram 

roubados.  

“Que nos ajude a encontrá-los através da Igreja argentina’, reclamou em 

declarações pela rádio ‘Del Plata’, porque ela é da cidade de Mar del Plata.  

“Carlotto disse: ‘Temos esperanças de receber um compromisso de Bergoglio a 

esse pedido. O fazemos convencidas porque, além do orgulho de que é um papa 

argentino, ele irá nos ajudar, isso nos dá segurança’, sustentou ‘Não vai ser um encontro 

em vão, não para transmitir ou receber frases de consolo, e sim que atue de acordo com 

as possibilidades que lhe outorga ser o chefe da igreja Católica’, colocou com 

esperança: ‘Pode abrir portas’.  

“Em março, depois da Marcha da Praça de Maio, por 37 anos do Golpe Militar, 

e em declarações, Carlotto expressou que esperava que o papa recebesse os integrantes 

das avós, ao considerar que pode abrir portas para saber onde estão os desaparecidos. 

‘Sempre tivemos vontade de falar com ele. Esperávamos que nos convocasse como 

máximo expoente da nossa Igreja argentina. Porém nunca nos chamou, e digo com dor, 

para que se reverta, não para condenar’, acrescentou Carloto naquela oportunidade.  

“Carloto buscou deixar atrás suas declarações prévias, que assegurou que o 

cardeal argentino pertence à igreja que obscureceu o país. Que devia fazer uma ‘mea 

culpa’, porque tem acusações muito sérias contra ele, por sua atuação durante a ditadura 

civil-militar. A dirigente dos direitos humanos irá acompanhada por Buscarita Roa e 

outras das avós, e pelo legislador portenho Juan Cabandié, filho de desaparecidos 

políticos”. 

Então, aproveitando essa notícia importantíssima, eu queria que esse jovem 

deputado João Paulo Rillo, um dos maiores criadores da Comissão da Verdade, dentro 

da Bancada do PT, o deputado que me dá mais apoio, e à nossa Comissão, que fizesse 

uma consideração pra que fosse registrada nessa data histórica, onde as avós da Praça de 

Maio serão recebidas pelo papa, onde, além de 70 mil mortos na Argentina, existem, até 

hoje, 30 mil desaparecidos políticos.  

Com a palavra o deputado João Paulo Rillo.   

 

A SRA. – Eu queria confirmar uma coisa com o Adriano. No filme que a gente 

viu sábado, sobre as avós de maio, aquelas crianças que estavam todas para adoção 

estavam sendo cuidadas por freiras, não era? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim, no filme que foi 

projetado sábado, lá no Cine Bijou, no teatro Heleny Guariba, a maternidade onde a 

neta da Estela Carlotto, era dirigida por freiras. E muitas das crianças eram lá deixadas e 

adotadas, e levadas, sequestradas, sem autorização da família.  

Com a palavra o deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT - Obrigado Adriano.  

Eu tive oportunidade de conversar com uma das coordenadoras do movimento 

Avós da Praça de Maio, e durante duas horas ela relatou com detalhes, ela é uma das 

avós que conseguiu encontrar com o seu neto. Foi um encontro muito emocionante e ela 

disse que depois do encontro, ela sofre duplamente. Ela sofria, antes, pela perda do 

filho, da nora, e em uma busca durante anos pela criança, que hoje já é um jovem 

adulto. E que agora ela sofre duplamente, porque ela sente a dor desse jovem depois do 

encontro.  

Ela sente o conflito, e ainda assim ela considera absolutamente necessária a 

busca, o encontro, mas que ela sofre. Se por um lado ela recuperou a relação, recuperou 

a memória, mas ela sofre, porque ela sabe o conflito que esses jovens vivem na 

Argentina, hoje. A ferida eternamente aberta, o que é a vida de uma pessoa, depois de 

tantos anos, ficar sabendo que ela foi criada pelos assassinos dos seus verdadeiros pais.  

E acredito Adriano, que aqui a gente, a relação com a igreja é um pouco 

diferente. Pelo menos na história oficial, aqui no Brasil. O que a gente tem de 

conhecimento, é que as manifestações, naquele período, por parte da igreja brasileira, 

era mais no sentido de colaboração com a resistência. No entanto, no interior, 

principalmente, eu conheço, ali, padre que era aliadíssimo a coronéis e generais, que 

ajudavam no serviço de inteligência contra a resistência, que entregavam, que 

detectavam, em movimentos, jovens que eram do movimento católico, e começavam 

pelo movimento estudantil, ou em alguma organização de Esquerda, era fortemente 

vigiado, e quando a situação fosse mais grave, denunciado.  

E acredito que a partir desse fato tão importante, que passa a ser uma notícia 

mundial, é uma sugestão, não sei se isso desfoca o trabalho tão bem feito por vocês, 

aqui, por nós, na Assembleia, coordenados pelo Adriano, se a gente avaliar que desfoca 

muito, a gente pensa uma metodologia. Mas, se não, acho que chegou a hora de a gente 

dialogar com essa outra parte da igreja que, no mínimo, foi omissa, quando não, 
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contribuiu com o sistema, a gente pode dialogar com eles, para que eles falem, também. 

Eu acho que a igreja pode contribuir com o nosso trabalho.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Dodora, com a 

palavra.  

 

A SRA. DODORA ARANTES – Eu só queria dar um depoimento sobre a 

questão das avós da Praça de Maio. Eu integrei, no final dos anos 1980, quando nós 

demos por encerrada a campanha da anistia, embora as lutas e as demandas 

permaneçam, eu integrei um organismo vinculado à Cúria Metropolitana que se 

chamava Clamor, que era comitê em defesa dos direitos humanos dos países do Cone 

Sul.  

E esse Clamor foi uma entidade vinculada à Cúria Metropolitana, que deu a 

principal colaboração do Brasil na busca de crianças desaparecidas na Argentina. Essa 

questão ainda era muito silenciada, muito pouco conhecida, como inclusive hoje, ainda 

no Brasil, as crianças são pouco conhecidas.  

E, naquela época, o Clamor teve uma ação muito importante de localização de 

uma dessas crianças, que era uruguaia, e estava no Chile. E eu, particularmente, 

pessoalmente, eu fui em 1990, à Venezuela, a Caracas, representando o Clamor numa 

reunião internacional sobre direitos humanos, e, ali, eu prestei informação de que havia 

crianças desaparecidas na Argentina. 

As pessoas que estavam ali não tinham esse conhecimento. E, então, eu li a lista 

que o Clamor tinha levantado, junto com as avós, que eram 15 crianças. Em função 

dessa denúncia, eu fui, inclusive, convidada para participar de um programa de 

auditório na TV, pela TV de Caracas, onde levei essa informação.  

Atualmente nós sabemos que são 900 crianças, não é isso, vocês que assistiram 

ao filme, e, dessas, algumas já foram encontradas, eu não sei quantas já foram 

encontradas, se foram 30... Cento e poucas foram encontradas.   

Então, houve um braço da igreja, aqui no Brasil, que se dedicou com afinco, 

expresso nessa instituição Clamor, que também já deixou de existir. Mas tem a literatura 

sobre o trabalho desse Clamor. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então para concluir, 

nós estamos preparando, queria que a Amelinha falasse sobre a sessão especial que vai 

falar sobre as crianças que foram presas. Fale um pouco sobre isso, Amélia. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Amelinha Teles, Comissão da Verdade.  

A Comissão da Verdade, aqui da Assembleia Legislativa, vai realizar nos dias 

seis a 10 de maio, audiências, a partir das 10h da manhã, só com os filhos e netos de 

militantes políticos da época da ditadura.  

Foi uma proposta que foi amadurecendo, principalmente junto com a Dodora 

Arantes, que está aqui com a gente e é do Conselho Consultivo. 

É hábito, é uma cultura brasileira de que houve crianças vítimas da ditadura 

militar nos outros países, e, no Brasil, é como se essas crianças não tivessem sofrido 

nenhuma violência, nenhuma consequência dos atos da ditadura.  

E é interessante que, com o passar das décadas, porque nós vamos falar aqui, as 

crianças, hoje são pessoas com quase 50 anos ou mais, nós denominamos a audiência 

“Verdade e Infância Roubada”.  

E a gente, entre nós, falamos da audiência das crianças, mas na verdade essas 

crianças, hoje, estão por volta de 50 anos. Portanto, já se passaram quatro décadas da 

violação que elas sofreram, e quanto mais passa o tempo, nós temos percebido que mais 

fica forte, mais elas sentem essa violação. Parece que quando elas vão amadurecendo, 

elas vão sentindo essa dor, e essa dor aparece. Aparece na fala, no gesto, no interesse 

pela causa. De várias formas.  

Nós tivemos várias audiências, aqui mesmo, onde nós assistimos, nem 

estávamos devidamente preparados para ouvir os testemunhos dessas crianças. Nós já 

ouvimos alguns testemunhos e foram muito fortes. Muito fortes. Toda aquela memória, 

todo o esforço para entender o que se passava, ou o que se passou, sem ter sequer uma 

participação política, uma consciência política, por causa da própria idade. Eram 

crianças.  

Então, nas reuniões preparatórias nós levantamos por volta de 60 nomes de 

crianças que passaram naquele período, ou nos porões da ditadura, ou foram 

sequestrados e levados para centros clandestinos da Repressão, as chamadas casas da 

Repressão, que não eram, necessariamente, nas dependências dos DOI-CODIS ou 

DOPS.  
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Crianças que foram para orfanato; nós ouvimos aqui, inclusive, crianças que 

ficaram em orfanato. No caso da Rosana Momente, ela ficou nove anos em orfanato. 

Crianças que foram para a FEBEM, na época, hoje a Fundação CASA, mas na época se 

chamava FEBEM.  

Crianças que tinham que ficar com vizinhos, ou com outras pessoas, que por 

solidariedade ficaram com essas crianças, mas sob a mira das armas dos agentes da 

Repressão.  

E, então, nós vimos uma infinidade de situações que nós ainda não temos como 

configurar que situações que essas crianças vivenciaram, e como é que elas estão hoje. 

Como elas veem esse passado, como é que elas entendem não ter tido o nome dos pais, 

ou não saber o nome dos pais, ou não poder nem dizer o endereço onde moravam, ou 

não poder aprender, mesmo, esse endereço, havia até esse tipo de orientação. Os pais 

faziam isso para, até, proteger as próprias crianças. 

Então, do dia seis ao dia 10. Nós temos, confirmados, mais de 30 depoimentos 

para essa semana. E provavelmente nós vamos ter que estender. Essa semana talvez seja 

mais de uma semana, porque tem muitas crianças dispostas a estar dando esse 

depoimento. Então, fica aqui esse informe, mas, mais do que isso, é um convite. Essa 

audiência é aberta, começa a partir das 10h, do dia seis de maio, e a gente aproveita, 

aqui, o momento, para convidar todas as pessoas. Vamos nos inteirar dessa parte da 

história do Brasil que ainda não foi revelada. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns Amelinha. Ivan, 

o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, adotou a ideia, e vai ser um curso aberto a 

todos os funcionários da Assembleia Legislativa.  

A Assembleia encampou a ideia e vai ser um seminário oficial da Assembleia 

Legislativa. Essa semana, das crianças presas e torturadas, foi encampada como uma 

atividade oficial da Assembleia Legislativa.  

Amelinha, não pode esquecer aquela moça de Niterói, que o Idibal tem tanto 

pedido pra que ela seja convidada. Nós vamos pegar o nome dela.  

Podemos começar, então? Chegou a nossa querida Denise Crispim. Denise, vem 

para a Mesa; quer se organizar um pouquinho?  

Vocês sabem que quando a família Crispim voltou para o Brasil, a Clara Charf, 

quando que vocês voltaram do exílio? Quando a sua mãe voltou do exílio?  
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A SRA. DENISE CRISPIM – Em 1979.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando a sua mãe saiu do 

Brasil? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Minha mãe saiu banida, em janeiro de 1971. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Janeiro de 1971. A Clara 

Charf encontrou a mãe da Denise, a Encarnación... Denise Crispim ao nosso lado aqui, 

nossa testemunha. Amelinha fica ao lado da Denise. Dodora fica desse lado, aqui.  

Denise, eu preciso te contar. Eu gosto de contar causos, mas depois que eu 

conheci o Ivan Seixas e convivo com ele, eu tenho economizado, mas essa é imperdível. 

Como todo mundo sabe, o pai da Denise Crispim foi um candidato a deputado federal 

pelo PCB, constituinte, foi eleito. José Maria Crispim. E as duas grandes bases operárias 

do PCB, eram a Mooca e a Lapa. Tem gente que fala a Lapa e a Mooca. Eu falo a 

Mooca e a Lapa. E lógico, o Ipiranga e toda a Presidente Wilson.  

E eu tenho na minha imagem, na minha cabeça, que sobrou muita pichação da 

época da Constituinte, eu vi ainda pichado José Maria Crispim, candidato. Aí, quando a 

Clara Charf encontrou a Encarnación, falou assim para mim, “Adriano, isso era em 

1979, a Encarnación e o José Maria Crispim fizeram muito trabalho operário lá na 

Mooca. Pegue os contatos dele e vai visitar o pessoal de 1945”. Naquele tom bem 

soviético dela, quase que falou, “Anote os endereços e vá visitá-los hoje à tarde”. Essa é 

a Clara Charf. Vamos lá.  

Denise, antes de a gente entrar no tema, se apresenta, conta um pouquinho da 

sua história, da sua família, fala um pouco do filme. Pensei que agora ia aparecer o 

filme no festival “É Tudo Verdade”. Fala um pouquinho, fique à vontade. Com a 

palavra essa pessoa maravilhosa. Fique à vontade.  

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Obrigada. Obrigada, Diogo.  

Em primeiro lugar, eu quero dizer pro Diogo que o filme não apareceu no “É 

Tudo Verdade”, mas não é porque é mentira, não. É porque ele está com uma série de 

problemas burocráticos, de registro, essas coisas. Como tudo na minha vida, esse 

documentário também acabou sendo meio clandestino. Ele é legal, mas não é 

completamente legal, porque os documentos ainda não foram registrados 
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completamente. Então, ele não pôde ser apresentado em todos os festivais. É um 

documentário da Maria de Medeiros, que conta a história de três gerações de luta, 

através de figuras femininas, que é a minha mãe, eu e minha filha.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala lá. Como é seu 

nome, onde você nasceu, começa por você, bem pessoal, na primeira pessoa.   

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Eu sou Denise Peres Crispim. Sou filha do José 

Maria Crispim, e como o Diogo dizia antes, ele foi deputado federal na constituinte de 

1946, pelo Partido Comunista, e sou filha, também, da Encarnación Lopes Perez, que 

era operária, de uma família operária da Espanha. Iniciaram as lutas sindicais em 

Sorocaba, onde ela viveu, e a militância no partido.  

Uma das irmãs da minha mãe, nos anos 1940, ela foi eleita vereadora, em 

Sorocaba, pelo Partido Comunista Brasileiro, e assim por diante. A família da minha 

mãe tinha uma militância, e ela teve esse encontro com o meu pai através da militância.  

Eu nasci em 1949, três anos depois da Constituinte, da entrada na ilegalidade do 

Partido Comunista Brasileiro. E da cassação dos deputados. Então, os deputados de 

1946, com o Partido Comunista, todos entraram na ilegalidade.  

E eu, nesse ano, tive a grande felicidade de ter nascido. Fui nascer; minha mãe 

estava em Pernambuco, deveria ser uma pernambucana, não fui porque o Partido deu 

ordem para que a família se transferisse pro Rio Grande do Sul. Isso aí é um pouco de 

história, um pouco folclore, e um pouco romanciada porque faz parte da minha 

realidade.  

E aí, a família passou por Porto Alegre, eu nasci lá, com um espirro que minha 

mãe deu, e completamente clandestina, minha mãe. Minha mãe foi pra uma Santa Casa, 

ali, para uma maternidade, se não me engano em Porto Alegre no bairro da Tristeza, 

Santa Casa de Misericórdia. Esse era o lugar onde eu nasci. Eu comecei assim a minha 

existência no mundo. E me deram um nome, um nome falso, logicamente, eu chamava 

Laura Santos. Não tive um registro de nascimento, não tive nada.  

Fui para o Rio de Janeiro, depois, mandada sempre pelo Partido, com toda a 

família. Eu era a última dos três filhos. E, depois, de lá, ficamos uns dois anos, e fomos 

para São Paulo.  
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São Paulo, em 1953, meu pai já tinha sido expulso do Partido Comunista, porque 

meu pai não faltava, pra ele, complicações pra vida dele, e também ele arranjou outra, 

uma divergência com o Partido.  

Então, ele chegou num momento em que ele estava sendo perseguido por toda a 

Repressão, Polícia Federal, e etc, e tinha sido expulso do Partido e estava sendo, de 

certa maneira, não perseguido, digamos assim, mas obstaculado, e vítima de represália 

do Partido, pela divergência que ele teve. Entre os assinantes da expulsão dele, e agora 

vou dizer uma coisa com muito carinho, também, porque na época acontecia isso. Foi 

Joaquim Câmara Ferreira, foi o Marighella, foram as pessoas que expulsaram, os 

companheiros do comitê central que expulsaram, foram eles que expulsaram, todo o 

comitê central.  

E a motivação da expulsão do meu pai foi que ele tinha uma conduta imoral em 

relação às éticas do Partido. Significava, provavelmente, que meu pai tinha amante, não 

sei. Isso não era um problema meu. Mas o que me dá impressão, é que ninguém teve 

coragem de dizer, da direção do Partido, que ele estava sendo expulso porque ele tinha 

uma divergência política. Errada, ou não, era uma divergência política. Não era uma 

conduta imoral, a dele. Mas é porque a gente tem uma noção de que, aqueles tempos, 

eram assim.  

Depois disso, com meu pai expulso do partido, eles vieram para São Paulo, ele 

foi expulso em 1952. Em 1953, minha mãe veio para São Paulo e teve uma crise de 

nervos, porque eu não tinha o registro de nascimento. Eu tinha nascido em 1949, e em 

1953 eu não tinha o registro de nascimento. Então, ela, praticamente, obrigou o meu pai 

a entrar em contato com alguém que pudesse resolver esse problema. Meu pai entrou 

em contato com companheiros do Rio, que fizeram a declaração, porque eram amigos 

de um cara do cartório, fizeram a declaração que eu tinha nascido lá.  

Então, eu nasci com a data de nascimento inventada, esse é o documento oficial, 

eles inventaram, porque não lembravam quando eu nasci, e eles deram um dia e uma 

hora, e o mês e o ano. O ano era certo, mas o mês e o dia eram errados. O nome do meu 

pai era escrito Crispim com Cr, e não tinha ortografia antiga com Ch, mas eles puseram 

no meu. Então, tive toda uma série de passagens na minha vida, sempre de 

clandestinidade e de semiclandestinidade.   

Depois eu fui... Depois a vida da gente foi para frente. Meu pai continuando a 

sua militância, com toda sua coerência política. Teve um momento que, se não me 

engano, acho que foi em 1958, um pouco antes de cair, eu acho que o Partido, na época 
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do Juscelino, ficou na semilegalidade. Ele não era completamente ilegal, mas também 

não era perseguido, mais.  

Durante a minha vida, eu praticamente vivi entre a legalidade, a ilegalidade 

completa e a semilegalidade. Eu não tenho recordação de ser legal, completamente, de 

poder dizer quem eu era, abertamente, e quem era minha família. Quer dizer, até hoje eu 

tenho essa síndrome de não especificar muito, porque não é uma coisa que me 

interiorizou muito. 

Depois disso, naquela época, eu lembro que meu pai foi convidado pela revista 

“Manchete” para colaborar, escrevendo artigos para a revista. E ele não aceitou, dizendo 

que era contra os princípios dele, e ele não se vendia à imprensa reacionária, essas 

coisas. Ele não aceitou. E minha mãe ficou muito aborrecida, porque a gente estava 

numa dificuldade econômica muito grande, muito difícil. O Partido não dava mais ajuda 

de custo, meu pai era militante, 24 horas por dia. A situação era muito precária. Ela era 

operária, ou ela voltava pra fábrica, ou ela... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quando, 

isso? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Isso foi nos anos entre 1953 e 1960. Depois, em 

1960, meu pai teve um período de ligação com o PTB, nos porões do PTB, um pouco 

era de colaboração com o PTB, e outra coisa era um lugar de subversão, paralela ao 

PTB, que não era, oficialmente, ligada ao PTB.  

E teve a famosa Guerrilha do Caparaó, meu pai esteve meio envolvido nessa 

história. Em 1964 o Golpe, meu pai se exila na Embaixada do México, e minha mãe 

volta pra fábrica. Volta pra fábrica, porque nós tínhamos 14 anos, eu tinha 14 anos, meu 

irmão tinha 15, 16 anos, e a gente tinha que sobreviver.  

Com aquela idade, eu não tinha terminado o ginásio, eu parei o ginásio, para 

trabalhar, e fui começar a ser balconista, por aí. Então Lojas Pernambucanas, Mappin, 

eu passei por todas essas coisas, “Às suas ordens, o que o senhor deseja?”, e, aí, 

vendendo minhas coisinhas, pra poder ganhar meu pão. 

Depois, passou esse período, aí, a gente se envolveu na luta armada, na 

resistência contra a ditadura civil-militar no Brasil, e, diretamente, eu me envolvi, eu, 

meu irmão e minha mãe. Meu pai já estava no exílio e aí a história continua com o 
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relato que vai ser feito, daqui a pouco, sobre a morte do meu irmão, Joelson Crispim. 

Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Denise. Então, 

toma uma água, respira um pouco e vamos falar do seu irmão. Ele nasceu em 1946. 

Você nasceu em 1949.  

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Ele nasceu em 1948. Eu, com ele, tínhamos um 

ano e quatro meses de diferença.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então ele nasceu em 16 

de abril de 1948. Qual é a diferença? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Entre eu, e ele? Um ano e quatro meses.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele nasceu no Rio de 

Janeiro?  

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Ele nasceu no Rio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês eram de São 

Paulo. 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas estavam lá no Rio de 

Janeiro.  

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Meu pai tinha sido eleito quando nasceu minha 

irmã, que nasceu no berço de ouro, ainda, no berço de ouro, não no sentido que era uma 

vida de privilegio, era uma vida de plena legalidade, que foi em 1946. Em 1948 já tinha 

a suspensão, a cassação dos deputados do Partido Comunista. E depois, comigo, já era 

clandestina, como vocês bem viram.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, faz um relato 

pessoal da memória, da relação, do que você lembra do seu irmão. Começa a falar um 

pouquinho dele. Nós já ouvimos o memorial aqui, dele. E seu pai era militar do 

Exército? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Ele começou como militar do Exército. Ele 

começou a militância política, dele, dentro do Exército.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fala um pouco do 

seu irmão, depois, se puder falar um pouco do seu companheiro, Bacuri. Começa a sua 

biografia, aí, associando ao seu irmão.  

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Bem, eu estava dizendo que quando a gente 

começou, depois que meu pai foi para o exílio, o meu irmão que tinha 15 ou 16 anos... 

Nem tinha 16 anos, ainda... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que país seu pai ficou 

exilado? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – No México. Do México ele foi para a Argélia, 

porque ele tinha contato com o presidente Ben Bella. E aí, teve a caída do Ben Bella, 

que meu pai teve muita sorte na vida, chega lá, cai o bem Bella. Cai o Bem Bella, e ele 

teve que se mandar, quase clandestino, da Argélia e foi para a França. E da França, 

depois ele foi para a Itália. E, da Itália, voltou para o Brasil.  

Ah, não, da Itália ele foi para o Chile, do Chile ele voltou, outra vez se exilou na 

embaixada da Argentina, durante o Golpe de 1973. Ele foi para a Argentina, e da 

Argentina ele voltou para a Itália, e da Itália ele voltou para o Brasil, em 1979.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá, começa 

esse período de quando você tem lembrança da sua... Que dia você nasceu, de 1949? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Dia 8 de agosto. Fui registrada oficialmente em 

2 de dezembro, mas eu fiz, já, a correção da certidão. Por uma questão de princípio, eu 

decidi que eu tinha que voltar, totalmente, à legalidade.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 
 

E aí, eu entrei com um pedido, para um juiz da área familiar, que tinha que 

colocar meu nome exatamente como deveria ter sido, que era Denise Peres Crispim. 

Aliás, eles tinham me registrado com Z, mas eu soube, através da minha mãe, que meu 

nome tinha sido escolhido, porque minha mãe tinha lido aquele livro, “A queda de 

Paris”, e ela tinha posto o nome de Denise, porque era o nome de uma heroína francesa 

do romance. Então, eu disse, se eu tenho que honrar uma heroína francesa, eu quero 

meu nome com S, e não com Z. E eu fiz trocar. Botei meu nome com S, e coloquei 8 de 

agosto de 1949, em vez de 2 de dezembro. Eu tinha uma vantagem, que eu ganhava 

alguns mesinhos a mais, de juventude. Mas isso não era uma preocupação minha. E, 

depois, eu fiz o resto das correções, Crispim normal. 

Eu estava falando do meu irmão, depois que meu pai foi para o exílio, ele era um 

menino asmático. A primeira crise de asma que ele teve, ele era muito alérgico, ele tinha 

tido a primeira crise aos 9 meses. E, dali pra frente, ele conviveu com a asma dele. 

Asma que era, frequentemente, muito forte. Muito brutal. 

Ele foi trabalhar em 1964, 1965, a gente já não tinha mais possibilidade de 

receber ajuda de custo de ninguém, porque os companheiros, os simpatizantes do 

Partido, que ainda tinham relações com meu pai, e que ajudavam, começaram a ter 

dificuldade, não econômica, mas de solidariedade, para continuar a ajudar a família. O 

que era uma ajuda, sempre, mínima. Quer dizer, é como a Bolsa Família, hoje, a gente 

recebia essa espécie de Bolsa Família, do Partido. 

E, dos simpatizantes do Partido que, mesmo com a divergência do meu pai não 

tiveram muito, não codividiram a expulsão dele do Partido, e, em São Paulo, 

continuaram ajudando. Mas chegou um determinado momento, depois de 1965, que eles 

disseram pra minha mãe, “Olha, nós não podemos mais, não é mais o caso, a situação 

está ficando muito difícil”. Em 1965, eles começaram a se dar conta de que, 

provavelmente, a ditadura civil-militar tinha uma grande possibilidade de se prolongar 

no tempo, e a repressão ia ser muito dura. Quem militava naquele momento entendia 

isso.  

E aí eles começaram, eu não sei se por medo, ou por não sei o que, eles 

decidiram não dar. Eu lembro que da última vez que eu entrei na casa dessa pessoa, era 

um médico de São Paulo, eu não lembro se na Paulista ou onde era, ali na zona dos 

Jardins, e disse pra minha mãe: “Essa é a última vez que eu lhe ajudo. A senhora tem 

que procurar resolver de outro lado, porque nós não vamos mais continuar, não temos 

mais a intenção, não podemos mais continuar com o contato”.  
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E aí eu achei que foi muito humilhante. E aí minha mãe voltou pra fábrica, e eu e 

meu irmão fomos trabalhar. Meu irmão foi trabalhar como operário. Os dois, estávamos 

cursando o ginásio, nós imediatamente paramos de estudar e fomos trabalhar.  

E a gente fazia o supletivo, de noite. Um supletivo que nunca foi terminado, 

obviamente, porque entre as dificuldades que a gente tinha – econômica, e o trabalho, o 

cansaço, que, provavelmente, isso pesava, naquela época, a gente acabou não 

terminando. Eu fui terminar os estudos lá na Itália, e o meu irmão, talvez ele tenha 

conseguido terminar o ginásio. Ele entrou em um curso de radiotécnico.  

Ele começou a militância em 1967, mais ou menos a gente começou com a 

POLOP, os primeiros contatos com a Iara Iavelberg e outros militantes, que depois se 

transformaram na POLOP, fundaram a POLOP, teve a divergência, com o racha com a 

VPR. Saíram para fundar a VPR. E era um pessoal que vinha de Paris, com contato com 

o meu pai, passavam pela nossa casa e dali, pegavam os contatos com as bases, aqui em 

São Paulo.  

E meu irmão estava fazendo essa militância, ele estava muito mais implicado do 

que eu. Naquele período eu saí de casa, quando começou a militância mesmo eu fui 

viver em uma espécie de comunidade de jovens. Uma, aquelas repúblicas daquela 

época. Um pouco mais restrita, mas com o pessoal ligado ao teatro, essa coisa. Foi ali 

que eu comecei a trabalhar. Isso eu estou falando dos meus 17, 18 anos, já.  

Mas mesmo assim, eu tinha feito alguma pequena ação, digamos quase que de 

roubar placa de carros, com outros companheiros, para a VPR poder ter placa de 

substituição pros carros, quando fazia as ações, escapava de cercos e algumas coisas.  

O meu irmão continuava a militância dele, lá na VPR. Eu, depois, fiz outro 

percurso, paralelo ao dele, me liguei com o Eduardo Leite, o Bacuri, que eu conheci na 

VPR, também. E aí eu fui com ele, quando ele teve a divergência com a VPR, saiu da 

VPR e fundou a Rede, eu fui com ele. E meu irmão continuou na VPR.  

O meu irmão não era um estrategista da Organização, porque, obviamente, ele 

não tinha uma preparação de conhecimento, de doutrina, de teoria marxista. Mas ele 

conhecia a teoria marxista na prática. Ele tinha visto meu pai, a vida inteira, ser um 

marxista e viver como tal.  

Eu não creio que ele participou de ações armadas. Eu não tenho certeza porque, 

naquela época, a gente não comunicava outros companheiros o que fazia fulano ou 

cicrano na militância. Então, eu não sabia o que ele fazia, exatamente, na VPR.  
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Eu conhecia a militância dele. Ele militou com a Dulce Maia, ele militou com 

esse pessoal todo. E a casa da minha mãe, foi sempre um aparelho, na 

semiclandestinidade, e depois na clandestinidade. A minha mãe, praticamente, caiu na 

total clandestinidade fazendo um aparelho onde tinha acesso o meu irmão, o Fujimori e 

todo o pessoal que já morreu, praticamente.  

Ela deixou um diário, no diário dela ela conta. E conta, inclusive, como ela 

soube da morte do meu irmão. Eu trouxe agora, eu fiz de Roma meu marido mandar 

uma cópia, porque o diário tinha ficado lá. Eu trouxe, e agora nós conseguimos.  

Depois ela vai colocar a página do diário de minha mãe, onde ela conta a prisão 

dela, e como ela soube. Inclusive, ela conta, com toda a delicadeza que eles tinham para 

tratar de uma pessoa de certa idade, para contar que, infelizmente, que aquilo que eles 

supunham, que aquilo que foi motivado, uma morte causada por um tiroteio. Coisa 

absolutamente falsa.  

Mas mesmo na hipótese que eles quiseram interpretar esse teatrinho, de que foi 

um tiroteio, eles não tiveram nem a coragem de interpretar bem, de dizer para ela com 

certa delicadeza. Eles diziam... Vocês vão ver, daqui a pouco.  

Eu sei que a militância do meu irmão, sobretudo ele fazia, preparava 

documentação falsa para os companheiros. Essa era uma das tarefas dele. E como ele 

tinha se especializado nisso, ele conseguia documentos de qualquer maneira, ele 

falsificava os documentos, que ficavam absolutamente verídicos, quer dizer, ninguém 

punha em discussão. Porque, entre outras coisas, muitos dos casos a pessoa era viva.  

Como foi o caso do documento com o qual ele foi enterrado. Não obstante eles 

não identificaram o corpo dele, a pessoa dele, eles sabiam quem é que estava indo nesse 

ponto, ele caiu num ponto.  

Teve um companheiro que eu cheguei a conhecer depois, lá em Roma, ele abriu 

esse ponto, que era uma espécie de ponto de reserva. Ele aguentou os dois primeiros 

pontos, o primeiro e o segundo, e o terceiro ele abriu. O companheiro, que era para cair 

nesse ponto, não foi. Como tinha tido todas as quedas, o Ladislau Dowbor, uma porção 

deles tinha caído, e ele tinha perdido contato com a Organização. Mas ele sabia desse 

encontro, e ele tentou recuperar, e foi onde ele teve o encontro com a polícia, ele se 

aproximou dessa pessoa, desse companheiro, e o cara gritou para ele, “Se manda, que eu 

estou preso”.  

E aí, dizem que ele virou as costas e começou a correr. Ele chegou a tirar a arma, 

mas daquilo que eu entendi, ele não atirou, ele não teve tempo de atirar. Ele, nem sei se 
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ele tirou a arma, ou não, do bolso. Eu só sei que ele foi baleado pelas costas. Então, 

tiroteio não houve. Porque tiroteio supõe você baleado de frente, você está atirando, 

você não atira de costas pro seu adversário, você atira de frente. Eu, até hoje, não vi 

ninguém, por mais que seja fantástico isso aí, nem “fanta-ciência” não coloca nesses 

termos. 

E aí, ele foi assassinado, ele não saiu nem morto de lá, ainda. Ele foi baleado, e 

ele foi levado para essa clínica de São José, alguma coisa assim. Eu tenho uns 

fragmentos da memória disso, porque eu reconstruí com a Amelinha. Quando eu 

cheguei aqui no Brasil, em 1996, eu fui à casa dela, e fui naquele famoso arquivo dos 

mortinhos que ela tinha, e tem até hoje. E que, hoje, eu não sei ainda se está naqueles 

armários de ferro. Está tudo no ferro. É que eu não entrei mais lá. Onde eles tentaram 

botar fogo, também, você teve um meio atentado, lá, chegaram a colocar fogo, mas os 

santos estavam tão do lado dos nossos mortinhos, eles estavam tão fortes, lá, que não 

conseguiram botar fogo no arquivo. 

Bem, eu lembro que a Amelinha me deu um pacote desses arquivos, que ela 

tinha até uma foto do Joelson morto, do meu irmão. E a única coisa que eu lembro, é 

que eu tive uma crise terrível, lá na casa dela. Porque eu sabia da morte do meu irmão, 

mas eu nunca toquei, mais, nesse assunto. Era um negócio que pesava dentro. E, ali, que 

começou a explodir, tudo. Ali que eu comecei a reconstruir a história dele, e como ele 

tinha sido preso, e tudo mais. (Muito emocionada, chorando). 

Eu estou um pouco perdida, agora, na descrição, porque esse negócio me 

emociona muitíssimo. Eu só sei que ele foi enterrado com nome falso, Paulo Roberto 

Wilda, eles puseram, num dos documentos que o DOPS tinha, era do DOPS, não era da 

OBAN, porque ele não passou pela OBAN, tinha essa T, em vermelho, que eles 

punham em todos os relatórios, deles, que eles supunham que eram terroristas, que eles 

consideravam terroristas. Dos presos políticos, eles punham uma T.  

 

A SRA. – Devia ser de torturado, mas eles punham T, como se fosse de 

terrorista. Devia ser T de torturado. 

   

A SRA. DENISE CRISPIM – Não, eu não acho que fosse de torturado. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, deveria ser, o que ela está falando, 

deveria ser. T, de torturado.  
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 A SRA. DENISE CRISPIM – É; se há lógica nisso, significa que meu irmão, 

ferido, foi levado pra essa clínica, e ainda chegou a ser torturado? Deve ter sido muito 

pouco, porque não deve ter aguentado, não sei quantas perfurações de bala ele tinha. 

Eu acho que, no exame médico do legista, diz que ele tinha cinco perfurações de 

bala, mas isso aí é tudo relativo, porque eles podem dar, até, uma lá, depois de morto, só 

pra dizer... Ou nem tinha, nem dá. 

Porque eles não mostravam o corpo, não tinham que justificar para ninguém. 

Ninguém ia botar em discussão, isso. Então, podia ser uma bala, como duas, como três, 

não tinha nenhuma importância, porque eles não davam conta para ninguém. Eles 

tinham uma consciência, total, da impunidade deles. E por isso eles agiam de forma tão 

violenta, tão brutal, tão descarada, nas mentiras, na falta de respeito, total, pelo ser 

humano.  

Eles tinham tanta certeza da impunidade, que hoje eles não se conformam, ainda, 

que hoje eles arriscam de não ser mais impunes, e essa Comissão da Verdade é uma 

demonstração disso, que eles mentem. Dizem que eles não torturaram, ou não se 

apresentam para dizer, “Sim, era eu que estava ali. Eu e o major Coutinho”. O que ele 

era, major? Capitão Coutinho. O Albernaz já está morto, Deus o levou, e tenha o lugar 

onde ele merece.  

Mas os outros não têm coragem, eles não têm, seja na esfera do Exército, ou da 

Polícia Civil. Eles não têm coragem de dizer: “Eu fiz. Eu fiz, e vou dizer por que eu fiz. 

Fiz porque o Brasil estava para ser entregue nas mãos dos comunistas”.  

Comunistas perigosos como o Sr. José Maria Crispim, por exemplo. Um homem 

que chegou a botar a família numa condição quase de fome, não de fome, exatamente, 

mas em uma condição de sobrevivência mínima. Quer dizer, essas pessoas que se 

sacrificavam desse jeito, imagine que sociedade eles iam criar, se tivesse existido a 

possibilidade, se tivesse concretizado a possibilidade de uma sociedade diferente, como 

a gente esperava, de mais igualdade social, igualdades sociais, e igualdade nas 

condições de início da própria vida do indivíduo. Quer dizer, todo mundo tem que 

nascer com as mesmas oportunidades.  

Era essa sociedade que a gente concebia. Que você chama marxista, leninista, ou 

maoista, ou o que seja. Claro que não se podia pensar no capitalismo, porque o 

capitalismo deu naquilo que deu. É hoje, está vendo, o mercado, a globalização, e tudo 

isso que está tendo, a destruição do planeta e de todo o resto, por uma questão, 

simplesmente, do dinheiro, que é a única mola que move essa sociedade. 
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Então, ali os direitos são relativos. Eles existem, nós estamos numa sociedade de 

direitos, hoje, mas são direitos relativos. Porque nós estamos aqui, nós fomos 

submetidos a uma série de injustiças. Quer dizer, não de injustiças, mas de crimes, nós 

somos vítimas de crimes contra a humanidade. Que não são crimes que se possa dizer 

assim... era guerra. São extermínios de extratos da população, terrível mesmo.  

E esses caras que cometeram isso, que justificam, ali no Rio de Janeiro, dentro 

do clube dos militares, onde eles enfiam, lá nos subterrâneos da vergonha deles, eles se 

põem ali dentro, e não têm a coragem. Dizem lá, se abraçam, levantam os copos quando 

tem o 1° de abril, 31 de março, 1° de abril, mas não têm coragem de sair pra televisão e 

dizer, “Olha; eu cometi. Tem uma Comissão da Verdade, eu venho e digo”.  

Com a mesma coragem que vocês tiveram, se supõe, pra matar e torturar um 

preso político amarrado, completamente imobilizado, completamente em condições de 

total inércia, que não tem... Você torturar, você tirar informações, inclusive, do que não 

cometeu, porque debaixo de uma condição dessas, tem gente que fala crime que não 

cometeu. Porque se tem resistência contra uma ditadura militar que derrubou um 

Estado, um Governo que foi legitimamente eleito pelo povo, quer dizer, tínhamos o 

direito de reagir. 

Então, é vergonhoso. Eu não sei nem descrever. Eu gostaria que estivessem hoje, 

aqui, os membros daquela época, olhar pra eles e dizer: “Agora, o senhor me diga como 

é que você, fulano de tal, baleou um rapaz de 22 anos, pelas costas, num ponto, com 

outro que tinha acabado de ser torturado, e tinha levado vocês lá”. 

 Agora, vou pedir pra Vivian se ela faz o favor de colocar. Não sei se alguém 

tem condição de ler em alta voz, você lê? Está bom, obrigada. É muito emocionante, 

esse trecho do diário da minha mãe. 

  

A SRA. – É uma transcrição, não é o diário, ele escreveu... 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Não é o manuscrito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, na frente, 

assistir? 

Denise, você fica de pé, com o microfone, do lado da tela, olhando praquela 

câmera, fazendo a leitura do documento. 
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A SRA. DENISE CRISPIM – “Às 10h da manhã do dia seguinte, chega ao 

Hospital das Clínicas”...  

Ela fala, o dia seguinte era o dia em que ela foi presa, que ela foi levada para o 

Hospital das Clínicas, que ela, no momento em que foi presa, ela se jogou do carro em 

movimento. Minha mãe. Esse aí é o pedaço do diário dela, e ela se jogando, o carro em 

movimento... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, você vai ler uma 

página do diário da sua mãe. Como era o nome da sua mãe? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Encarnación Lopes Perez.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia que aconteceu 

isso? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Olha; eu não lembro, exatamente. Meu irmão já 

estava morto, quer dizer que, provavelmente, era a última semana do mês de abril. De 

1970. Porque não tem uma data clara, ou eu não lembro o que é muito mais provável. 

“Às 10h da manhã do dia seguinte, chega ao Hospital das Clínicas a mesma 

equipe do capitão Dalmo. 

“Conversaram com o médico de plantão dizendo que iam me transferir para o 

hospital militar.  

“Me carregaram para a Kombi cinzenta, a mesma da qual tinha me jogado, para 

tentar fugir, no dia anterior. Um dos policiais que me apertava o braço com força, um 

mulato de queixo grande, me empurrou para dentro da Kombi que estava lotada de 

policiais. “Ela só vai ter que falar debaixo da paulada”. Espremida no banco, sentia o 

hálito nojento, dele.  

“Até chegar à Rua Tutóia, sofri a terrível guerra de nervos. Na Oban, um centro 

de tortura, uma salinha com apenas uma mesa e uma cadeira, logo que entrei todo 

mundo queria me conhecer. Foi um momento de policiais que entravam e saíam da sala, 

era como se eu fosse um animal raro.  

“O pé esquerdo me doía muito, mas mal acabara de sentar-me, veio um dos 

policiais presentes, levantou bruscamente a cadeira e, num impulso, me joga para cima. 

Todos começaram a rir, enquanto eu com dificuldade tentei me erguer, procurando 
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apoio na parede. Nesse momento entra o Capitão Homero. Era conhecido por esse 

nome, ele trazia na mão um documento com fotografia. Me mostra o documento e me 

faz uma pergunta: ‘Você o conhece?’ 

“Era a foto do meu filho, o Jo, identifiquei logo. E ele me disse secamente, “Está 

morto”. E fica me olhando, eu também não desvio o olhar, uma cena estranha, eu não 

chorei. Eu não sei o que aconteceu comigo. A única força que possuía, naquele 

momento, era nos olhos, que se foram congestionando, cheios de ódio. E confesso que 

se eu pudesse transformar meus olhos em uma arma de fogo, eu teria fuzilado aquele 

policial”. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é a página do diário 

que você leu, o último relato da sua mãe em relação a morte do seu irmão, é isso? Está 

bom. Então, vamos pros finalmente, chega de tortura.  

Então, eu queria agradecer que você veio aqui na Comissão, fazer esse 

depoimento. Espero que o filme a respeito da sua família...  

Fala só mais um pouquinho do filme, você tem noção de quando ele vai ficar 

pronto, concluído, liberado? Qual o nome do filme? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – É “Repare bem”. E ele foi traduzido em inglês, 

porque ele tem um subtítulo, e o subtítulo em inglês é “Os olhos do Bacuri”, chama o 

filme. 

E é a historia dessas três mulheres. Tem o relato da Eduarda, minha filha, de 

como ela viveu esse período de reconhecimento da ausência do seu pai, que eu não tinha 

tido a coragem de falar explicitamente com ela. Depois da morte do Eduardo eu saí para 

o exterior e não tive mais coragem de dizer para que minha filha o que tinha acontecido 

com ele.  

Então, a gente passou vários anos, ela tinha uns 4 ou 5 anos, ela ás vezes 

tentava... É incrível essa coisa, mas eu não conseguia. Eu não conseguia me destacar da 

imagem dele morto. Do corpo dele mutilado, quando eu vi.  

Era uma espécie de sombra, minha, que caminhava junto comigo. Então, a única 

coisa que eu fazia era não tocar nela. Era deixar essa sombra quieta do meu lado, dentro 

de mim, refletindo fora. Eu não consegui falar dele.  

E ela, com uns 4 anos, mais ou menos, ela começou a dizer assim: “Porque eu 

tenho os olhos verdes, e você não?”. Aí eu dizia para ela, “Porque teu pai tinha os olhos 
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verdes”. Porque o pai tinha os olhos azuis. E ela não perguntava onde está meu pai. Era 

incrível, porque ela sabia que tinha alguma coisa, na história dele, que era impossível de 

penetrar. Ela sabia que eu não queria, ela sabia que ela não podia, ou talvez, 

instintivamente, ela não queria saber mais. Até ali ela soube. E foi daí por diante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você acha que o 

filme fica pronto? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – O filme está pronto.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele vai ser 

liberado? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Agora, recente, eu fui procurada, porque esse 

filme foi produzido pela Comissão de Anistia. A ideia desse documentário nasceu da 

ideia do Dr. Paulo Abrão, que pensou em ter um documento histórico, de contar um 

período histórico do Brasil, que era longo. Então, ele achou que a ideia da minha familia 

podia ser boa, porque começava durante o Estado Novo.  

Então, ele achava que tinha uma sequência, para mostrar que nesse país foi um 

país que a história da própria República, do Estado Democrático, era frágil, era 

vulnerável, era uma coisa que sofria oscilações, assim, entre... Quer dizer, não tinha 

nem o conceito do que era o Estado Democrático, que quem manda é quem tem o poder 

na mão. Quer dizer, você ter a bancada maior, dentro de qualquer coisa, é você ter o 

poder de submeter o Estado, em qualquer condição. Mesmo dentro de uma condição 

democrática. 

E ele decidiu fazer esse filme, ele me propôs, eu disse, inclusive, pro Dr. Paulo 

Abrão, “Olha, eu acho que não tem, eu não vou fazer um documentário contando, eu, a 

minha história, porque não tem história pra aguentar um documentário. Eu acho que é 

melhor, talvez, fazer com outros companheiros, também”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Denise; deixa eu te fazer 

uma pergunta. Não sei se foi no documentário, mas você falava assim: “Sempre falaram 

muito do meu pai”, e aí você falou uma frase a respeito da sua mãe. Fala um pouquinho 

da sua mãe, pra gente encerrar. O papel da sua mãe, nisso tudo. 
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A SRA. DENISE CRISPIM – Olha; eu acho que a minha mãe foi uma 

guerreira. Foi, realmente, uma mulher guerreira. Ela não era feminista, porque ela não 

pertencia aos movimentos feministas. Se hoje ela estivesse aqui, provavelmente ela 

estaria colaborando com a Amelinha, porque a ideia dela, de um feminismo, era aquele 

da consciência política, da consciência de classe. Era uma ideia de consciência de 

classe, sobretudo. E ela estava disposta, ela sacrificou a vida dela. 

Ela podia ter casado em Sorocaba. Era uma mulher pequenininha, mas muito 

bonita, uma imigrante espanhola, com os olhos verdes, ela podia ter simplesmente 

encontrado um caboclo de Sorocaba, que já estava fazendo sucesso na vida com 

negócios, comércio, essas coisas.  

Uma das irmãs dela casou com, aliás, duas casaram com gente que teve sucesso 

econômico. Não tinha todos os postos de gasolina da Esso, em Sorocaba, e na estrada 

que vinha para São Paulo, de Sorocaba? Quer dizer, ela podia ter casado com um cara 

assim. Ela tinha todas as cartas, em regra, para mudar a condição de vida dela sem 

precisar se envolver numa opção de vida terrível.  

E eu acho que meu pai, se ele não tivesse tido aquela mulher atrás dele, aquela 

pessoa tão forte, com tanta dignidade, com tanta afetividade, porque uma das coisas que 

minha mãe tinha que era uma coisa maravilhosa, era humanidade. Era aquele sentido de 

humanidade, das relações de afeto. E foi isso que ela ajudou os filhos dela. 

Porque, quando meu pai foi para o exílio, teria sido fácil a gente perder um 

pouco as estribeiras, se perder por aí. E não foi. Ela conservava a imagem dele, no 

exílio, como uma pessoa de grande respeito, de que nosso pai estava sacrificando as 

relações com a gente, e a vida da família, por um ideal muito nobre. Então, ele tinha que 

ser respeitado, amado e reverenciado. Essa era a coisa da minha mãe. Era uma coisa 

impressionante, ela. (Palmas.) 

 

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

A sessão está encerrada.  

 

 

*     *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

24/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 33ª audiência pública sobre os casos de Carlos 

Roberto Zanirato, Henrique Cintra Ferreira de Ornellas e Joelson Crispim. São Paulo, 

24 de abril de 2013, auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 33ª audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 24 de abril de 2013, 

na Assembleia Legislativa, no auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos 

sobre o caso de Carlos Alberto Zanirato, Henrique Cintra Ferreira de Ornellas e Joelson 

Crispim. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as 

audiências públicas abertas ao público. Vamos passar para a leitura por parte do 

Kobayashi do memorial. Com a palavra, Kobayashi.  

 

 

O SR. KOBAYASHI – Carlos Alberto Zanirato morto em 29 de junho de 1969. 

Dados pessoais, nome, Carlos Roberto Zanirato. Data de nascimento, 09/11/1949. Local 

de nascimento, Ourinhos, São Paulo Brasil. organização política, Vanguarda Popular 

Revolucionária, VPR. Dados biográficos, nasceu em Ourinhos, São Paulo, em nove de 

novembro de 1949, filho de Hermínio Zanirato e Ernestina Furtado Zanirato em 29 de 

junho de 1969, soldado e militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Foi um 

dos que desertaram do Exército junto com o Capitão Carlos Lamarca ao saírem do 4º 

Regimento de Infantaria de Quitaúna em Osasco, São Paulo, levando fuzis FAL para se 

aliarem a luta armada contra a ditadura em 24 de janeiro de 1969. Dados sobre sua 

prisão e desaparecimento. Foi preso em 23 de junho de 1969 pelo Dops de São Paulo. 

Segundo a versão policial, em 29 de junho foi conduzido pelos policiais ao encontro dos 

seus companheiros. O encontro se realizaria no cruzamento da Rua Bresser com a 

Avenida Celso Garcia em São Paulo. Lá chegando, aproveitou um descuido dos 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



2 
 

policiais que o conduziam e jogou-se contra um ônibus em movimento, vindo a morrer 

em consequência das fraturas sofridas. O laudo microscópico 30157 do IML refere-se a 

ele como um desconhecido que se suicidou atirando-se sobre um ônibus. Na requisição 

de exame microscópico pode-se ler ‘apresentava um par de algemas, corrente partida 

fincando uma algema em cada pulso. Essas foram cerradas, retiradas e entregues sobre 

recibo ao Sr. Moacir Galo, guarda civil 22548’. Isso não deixa dúvidas de que o suposto 

suicida se encontrava preso, o que torna inverosímel que tenha sido considerado um 

suicida. Consta na sua licitação de exame necroscópico. Além disso, na qualificação de 

exame microscópico estava registrada a qualificação pessoal do preso. Tal situação 

fortalece a hipótese de que a real intenção dos agentes de segurança era de ocultar seu 

cadáver. Foi enterrado como indigente no cemitério de Vila Formosa em São Paulo. 

Assinaram um laudo microscópico os médicos legistas José Manela Neto e Orlando 

Brandão, confirmando a falsa versão oficial. Os relatórios do Exército, Marinha e 

Aeronáutica entregues ao Ministro da Justiça Mauricio Correia em 1993 confirmam a 

sua morte como suicídio e o da Marinha faz referências até ao fato de que ele se 

encontrava algemado do começo do Dops, e informa que foram presos por agentes do 4º 

DRI em São Paulo. A relatora do caso na CEMDP, Suzana Lisboa concluiu que ‘ficou 

comprovada a prisão e morte por torturas, já que o corpo parece que não tem espaço 

onde não haja equimoses, escoriações ou fraturas. Todas as costelas do lado direito, 

osso ilíaco, clavículas e úmero, e ainda ferimentos e escoriações, ruptura do pulmão, 

certamente o resultado de seis dias de tortura no Dops de São Paulo’. O pedido foi 

acolhido por unanimidade em 27 de agosto de 1996, o general Osvaldo Pereira Gomes e 

Paulo Gustavo Pereira Branco discordaram da ressalva da relatora pela versão oficial.  

Os dados aqui apresentados foram extraídos do livro ‘Dossiê ditadura mortos e 

desaparecidos políticos do Brasil, 1964/1965 do IEVE.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora vai Henrique 

Cintra Ferreira Ornellas.  
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O SR. KOBAYASHI – Então, leitura do memorial de Henrique Cintra de 

Ferreira Ornellas.  Morto em 21 de agosto de 1973. Dados pessoais, Henrique Cintra de 

Ferreira Ornellas, data de nascimento, dia e mês desconhecidos no ano de 1920. Local 

de nascimento, Itapira, São Paulo Brasil. organização política, sem militância partidária 

conhecida. Dados biográficos, nasceu em Itapira São Paulo, em data não determinada de 

1920, filho de Henrique Cintra de Ornellas e Maria Ferreira de Ornellas. Era advogado 

criminalista formado pela faculdade de direito da USP, trabalhava e residia em 

Arapongas no Paraná. Era casado com Iara Valquíria de Carvalho Ornellas e tinha dois 

filhos, Joana e Manoel Augusto.  

Dados sobre sua prisão e morte. Henrique foi preso em casa em 16 de agosto de 

1973 por um comando da polícia federal e do Exército, ocasião em que foram presos 

outros cidadãos naquela cidade. Durante quase seis horas a sua casa foi vasculhada 

pelos agentes. Segundo requerimento dos seus familiares apresentados pelo CEMDP 

enquanto reviravam a casa, outros agentes mantinham seus filhos menores, Juliana e 

Manoel Augusto respectivamente, sob a mira das armas. O dossiê dos mortos e 

desaparecidos políticos a partir de 1964 afirma que de acordo com informações 

prestadas a imprensa pelo Gal Antonio Bandeira, Henrique teria se suicidado no local 

onde estava preso para investigações em Brasília, Distrito Federal. Essa informação 

também consta no IPM presidido pelo Major Wilson Pinto de Oliveira instaurado para 

apurar a morte de Henrique na prisão. Segundo o IPM, os presos foram levados para o 

30º Batalhão de Infantaria Motorizada no Exército em Apucarana no Paraná, onde já se 

encontravam dois outros presos, um advogado de Londrina e uns comerciantes de 

Cambé, sendo transferido para Brasília. Chegando a capital federal ainda algemados 

foram também encapuzados e encaminhados a dependências militares. Segundo o 

comandante militar do 8º Grupamento de Artilharia Anti Aérea em Brasília Henrique 

foi encontrado já sem vida em sua cela no dia 21 de agosto de 1973 pendurado no 

basculante da janela do banheiro por três gravatas pretas de tergal e um cinto preto 

trajando pijama, o mesmo que usava ao ser preso cinco dias antes.  

O legista Hermes Rodrigues de Alcântara concluiu ‘morte por asfixia devido a 

enforcamento com fortes indícios de suicídio’. A investigação para apurar o caso 

confirmou que a morte se deu em decorrência de suicídio, mas o inquérito para ‘apurar a 

responsabilidade de componentes de uma quadrilha de assaltantes’ a qual Henrique 

estava integrado, não logrou a comprovar seu envolvimento em atividades criminosas. 
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De acordo com o relator do caso na CEMDP, o General Osvaldo Pereira Gomes, ‘o 

advogado Henrique Ornellas envolveu-se em atividades políticas em 1963 quando 

candidatou-se a Vereador na cidade de Arapongas, no Paraná. Sua prisão, segundo 

portaria de instauração de inquérito policial baixada pelo diretor geral da polícia federal 

estava baseada no fato de apenas apurar a responsabilidade de componentes de uma 

quadrilha de assaltantes, corruptores, falsificadores, e homicidas, com possíveis ligações 

com a subversão que vem atuando em alguns Estados da federação em especial nos 

estados do Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso’. E conclui, o processo traz prova 

eloquente do suicídio do advogado, prova pericial e testemunhal. O suicídio deu-se em 

quartel do Exército e foi aberto IPM para aprovar os fatos cuja cópia consta do 

processo. O relator acaba afirmando que Henrique Cintra de Ornellas foi preso entre 

outras acusações por motivo de supostas atividades subversivas e faleceu por causas não 

naturais na prisão. Assim votou pelo deferimento do caso.  

O caso de número 357/96 na CEMDP foi aprovado por unanimidade em 20 de 

junho de 1996. Os conselheiros Nilmário Miranda e Suzana Lisboa fizeram registrar em 

ata suas declarações de voto discordando da versão de suicídio. Henrique foi enterrado 

em Arapongas com a presença de representantes da OAB de diversos Estados, a 

entidade contra a prisão arbitrária dos advogados. Assistiu aos presos por meio dos 

advogados de Luiz Carlos Seixas. Os dados aqui apresentados também foram extraídos 

do dossiê ditadura mortos e desaparecidos políticos do Brasil.  

Passo a leitura do memorial de Joelson Crispim.  

Joelson Crispim, desaparecido em 20 de maio de 1971, dados pessoais. Nome, 

Joelson Crispim. Data de nascimento, 16/10/1946. Local de nascimento, Rio de Janeiro, 

Brasil. Organização política, Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Dados 

biográficos, nasceu em 16 de abril de 1946. Filho de José Maria Crispim e de 

Encarnacion Lopes Peres na cidade do Rio de Janeiro. Morto em 22 de abril de 1970, 

era militante da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. O pai, ex Sargento do 

Exército e preso político durante o Estado novo, integrou a bancada constituinte do PCB 

em 1946. Foi cassado em 1947 junto com toda a bancada do PCB. Logo após o termino 

da constituinte sua mãe, Encarnacion, foi presa e banida da VPR em 13 de janeiro de 

1971, por ocasião do sequestro do Embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Henrico. A 

irmã de Joelson, Denise Peres Crispim, era companheira de Eduardo Collier Leite, o 
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Bacuri, dirigente da rede Resistência e Democrática, assassinado sob tortura em 

07/12/1970. Desde criança Joelson revelou algumas características que marcaram a sua 

curta existência. Era calmo, dotado de forte senso de humor e apesar de tímido era 

alegre. Chamava a atenção por sua grande habilidade manual. Muito cedo Joelson 

começou a trabalhar como operário em fábricas e oficinas de rádios e aparelhos 

elétricos. Apesar das dificuldades, conseguiu cursar a escola técnica Urubatan em São 

Paulo.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Joelson Crispim foi assassinado em 

uma emboscada montada por agentes do DOI de São Paulo, chefiados pelo capitão 

Coutinho da Polícia Militar. Após abertura dos arquivos do Dops em 1992 foi possível 

localizar um relatório na Casa de Saúde Dom Pedro Segundo para onde Joelson teria 

sido levado, ferido. ‘vindo a falecer antes de intervenção cirúrgica’. Segundo o relatório, 

ele deu entrada no hospital com cinco ferimentos perfurantes por projétil de arma de 

fogo. Apesar de identificados como mostra documentos do Dops, deu entrada no IML 

como desconhecido, com requisição marcada com T em vermelho indicando tratar-se de 

terrorista, e identificado com o nome falso de Roberto Paulo Vidal. Sendo registrado em 

cartório no Brás, bairro paulistano, assina o laudo Sérgio Oliveira e Paulo Augusto de 

Queiroz Rocha, que confirmaram a versão de morte por tiroteio. No laudo consta que as 

balas seguiram uma trajetória de traz para frente, o que segundo o relator, descaracteriza 

tiroteio. Nas buscas realizadas no cartório não foi realizada o assento de óbito de 

Joelson Crispim, e o tabelião negou se entregar a que estava em nome de Paulo Roberto 

Vidal sobre alegação de estar sobre embargo judicial na CEMDP o relator Nilmário 

Miranda concluiu seu voto afirmando sua convicção de que ‘a identificação falsa de 

Joelson e seu sepultamento como indigente constitui as evidências maiores de que sua 

morte deu-se por execução sumária pelos agentes da repressão’. Joelson foi enterrado 

como indigente sob o nome de Roberto Paulo Vilda, no cemitério de Vila Formosa em 

São Paulo. Suas irmãs Vilda e Olga solicitaram a CEMDP informações que ainda não se 

concretizou no quadro de indigentes no cemitério e pela falta de registros exatos no 

local de sepultamento. Na CEMDP o local de número (ininteligível) em 29 de fevereiro 

de 1996. Os dados desse memorial também foram extraídos do livro Dossiê ditadura 

mortos e desaparecidos políticos no Brasil 1964 a 1985. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Koba. Então, 

vamos passar a organização dos nossos trabalhos hoje, eu quero pedir ajuda da 

Amelinha. A nossa testemunha, Denise Crispim está a caminho. Então, nós vamos tocar 

essa sessão. Vocês estão providenciando o da Estela Carlota, é importante para a gente 

hoje.  

Com a palavra, Amélia Teles, assessora da Comissão da Verdade.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – eu queria aqui que 

ficasse registrado o seguinte, o Joelson Crispim, o corpo dele não foi encontrado. Ele é 

um desaparecido político e sabe-se que ele foi enterrado no cemitério da Vila Formosa 

com nome falso, e tem várias investigações naquele cemitério e não foi possível 

localizar os restos mortais do Crispim em virtude da mudança das quadras de 

sepulturas, ali houve uma reforma no cemitério, houve a mudança, houve também 

registros nos livros do cemitério que dificilmente correspondem à realidade do 

cemitério e ainda pelo que tudo indica, no cemitério da Vila Formosa também foi feito 

uma vala clandestina como foi feito em Perus. A vala clandestina de Perus parece que se 

retransmitiu no cemitério de Vila Formosa e os restos mortais do Joelson Crispim não 

foram possíveis de encontrar nenhum vestígio das ossadas de Joelson. Por isso que aqui 

na Comissão deve se dar o encaminhamento, tanto insistir nesse encaminhamento pela 

localização dos restos mortais de Joelson Crispim e hoje há um grupo discutindo no 

serviço funerário do cemitério clandestino solicitar que seja feito um memorial dos 

desaparecidos políticos da Vila Formosa, porque não é só o Joelson. Eu estou citando 

aqui o caso do Joelson porque hoje é o dia. A audiência pública é do caso Joelson. E nós 

temos que fazer uma recomendação, reforçar recomendações que foram feitas 

anteriormente pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos desaparecidos políticos na 

Câmara Municipal dos anos de 1990 e 1991 e também na própria Comissão Municipal 

da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, que os registros dos cemitérios têm que 

ser feitos de uma forma compatível com o mapeamento do cemitério e com as 
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sepulturas, porque o registro tem sido incoerente muitas vezes com a realidade do 

próprio cemitério.  

Então, tem que haver uma compatibilidade, tem que haver uma adequação de 

registros, dos óbitos, das exumações, das inumações, porque essa tem sido uma 

dificuldade que a gente tem encontrado localizar esses restos mortais. Evidentemente 

que a ditadura fez isso de propósito no sentido de ocultar os cadáveres. Mas nós agora 

temos que não só recuperar os restos mortais, mas fazer com que isso não se repita 

mais. Que os cemitérios municipais, que os cemitérios do Brasil não sejam usados para 

ocultamento de cadáveres. Então, essa é uma questão.  

E também a outra questão é a retificação do atestado de óbito. Fica muito 

evidentemente que o Joelson Crispim que era um, na época da ditadura quando ele foi 

morto se divulgou a ideia de que tinha havido um tiroteio entre o Joelson Crispim e as 

figuras da repressão. E que ele teria morrido inclusive na rua. Posteriormente, quando 

podemos ter acesso aos arquivos policiais que se encontram no antigo Dops e nos 

arquivos públicos do Estado de São Paulo, havia um documento inscrito, estava escrito 

pela própria polícia datilografado, que o Joelson Crispim foi preso. Quer dizer, ele não 

morreu em tiroteio, porque se ele foi preso. Houve o tiroteio, é uma dúvida e quase uma 

certeza de que não houve o tiroteio porque ele não poderia ir a todas essas, o laudo 

necroscópico descreve os projeteis vindo de traz para frente. Ou seja, ele estava fazendo 

tiroteio de costas? Isso não existe. É uma possibilidade quase impossível. Então, eu 

acho que o caso do Joelson Crispim, que a irmã dele vai depor aqui hoje, Denise 

Crispim, eu acho que é um caso no sentido de fazer retificação do atestado de óbito, 

uma vez que a própria Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos que fica 

em Brasília junto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República já 

tem, o relator já constatou que a responsabilidade do Joelson Crispim é do Estado. Ele 

foi reconhecido pela Lei 9140/95, a família inclusive recebeu a indenização simbólica, 

portanto não cabe mais manter o atestado de óbito com essa falsidade, é o mínimo a 

desfazer no cemitério da Vila Formosa e nos demais cemitérios, colocar uma placa 

dizendo que ali foram enterrados e dentre eles o Joelson Crispim desaparecido político 

com nome falso cujos restos mortais não foram entregues aos familiares. Mas devia ter 

pelo menos isso porque é uma forma da Comissão da Verdade trazer e registrar a 

verdade dos fatos. Essa é a forma de realizar os trabalhos. Em relação ao Zanirato, 

Carlos Roberto que vocês viram ali que é um jovem de 20 anos, ele mal completou os 
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20 anos e foi assassinado. Foi preso, foi torturado como diz a relatora também da 

Comissão da Verdade de Mortos e Desaparecidos Políticos, a Suzana Lisboa, ela na 

descrição do laudo mostra que ele foi bastante torturado, foi preso no dia 31 de junho de 

1969 e vai ser morto no dia 29 de junho, portanto no mínimo seis dias ele viveu sob 

torturas. E depois eles alegam suicídio que também é estranho, porque eles estavam pela 

própria descrição do documento oficial, eles estavam algemados. Quer dizer, você 

imagina você algemado e ainda você buscar, correr e buscar um ônibus para ser 

atropelado pelo ônibus. É uma situação bastante difícil de acontecer dessa forma.  

Então, aliás, os laudos, nós vamos ver que tanto os laudos do Carlos Roberto 

Zanirato como do Henrique Cintra Ferreira de Ornellas também suicídio. Hoje eu acho 

que a Comissão da Verdade de São Paulo e dos demais Estados e a Comissão Nacional 

deveriam fazer a retificação e começar inclusive com os laudos de suicídio.  

Aqui na Comissão nós tivemos oportunidade de ouvir também a família da Iara 

Iavelberg que inclusive trouxe o médico legista que fez a exumação do corpo da Iara e 

fez um novo laudo e mostra que a Iara Iavelberg não se suicidou, e a versão oficial não 

foi suicídio. E nós vamos ver que houve uma retificação do atestado de óbito do 

Vladmir Herzog foi divulgado amplamente como sendo um suicídio. Ele não se 

suicidou. Foi morto sob torturas e hoje tem um atestado de óbito retificado. Um outro 

atestado de óbito que foi retificado foi do João Batista Franco Drummond que foi 

assassinado na Lapa, mas lá dentro da casa. Ele foi assassinado dentro do DOI CODI, 

que também dizia que ele tinha sido morto e atropelado. O Adriano e eu estivemos 

presos também, e nós vimos o caso do Alexandre Vannucchi, um de suicídio e outro de 

atropelamento, que ele tinha se jogado embaixo de um caminhão para se suicidar, essa 

era a versão. No caso do Alexandre tinham várias testemunhas que viram ele morrer 

dentro da cela sob tortura. Então, ouviram os gritos. E foi um caso muito testemunhado. 

Então, essa Comissão tem que encaminhar esse pedido de retificação do atestado de 

óbito dos três casos aqui apresentados, porque no caso do Henrique Cintra Ferreira de 

Ornellas, advogado aqui da faculdade de direito da USP, inclusive nasceu no Estado de 

São Paulo, e por isso o caso dele faz parte dos trabalhos da Comissão da Verdade, ele 

também teria se suicidado. Ele foi preso de pijama e de pijama ficou. Agora, como se 

suicida com três gravatas? É no mínimo, só se algum militar deu gravatas para ele. Ele 

estava dentro do quartel. Como é que ele ia se suicidar com as gravatas. É estranho. 

Esse caso eu acho que pela divulgação e pelo impacto que teve que a própria OAB 
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acompanhou esse caso e fez o sepultamento do corpo, esse caso tinha que ser 

encaminhado a OAB e OAB Federal principalmente para a Comissão da Verdade da 

OAB, e com certeza ele, eu acho que nós devíamos encaminhar e solicitar se tem novas 

informações desse caso. Até o próprio Dr. Seixas, porque o próprio Dr. Seixas foi 

advogado de preso político na época e ele muito, foi um advogado que muito contribuiu 

para que houvesse o esclarecimento das mortes, dos assassinatos, dos casos de tortura. 

Eu acho que ele foi um dos advogados que muito ajudou no caso da pesquisa do Brasil 

Nunca Mais que é um projeto, um trabalho, talvez um dos maiores trabalhos de 

investigação feita nos anos 80. Então, eu acho que nós poderemos ter essas 

recomendações aqui. Eu vejo como mais importantes. Esses comentários é o que eu 

queria fazer a respeito desses três casos. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Amelinha. Com 

a presença do Deputado João Paulo Rillo eu gostaria de fazer uma consulta, e se 

ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer sobre esses três casos. A nossa testemunha, 

Denise Crispim ainda não chegou. Nós temos duas possibilidades. Eu acho que esse 

requerimento de encaminhamento para a Comissão da Verdade da OAB do advogado 

Henrique Ornellas, o Paraná, é fundamental para que a OAB possa investigar e trabalhar 

esse caso. É importante, eu acho que a gente pode expedir para a OAB assumir esse 

caso. Agora eu queria ver na ausência da nossa testemunha, se nós podemos suspender 

os trabalhos por alguns minutos, mas antes de suspender os trabalhos no aguardo da 

Denise Crispim, eu queria que nós projetássemos na tela a visita da Estela Carloto, e até 

quero pedir ao Deputado João Paulo Rillo, ele não é titular, mas eu queria que ele, que é 

um dos Deputados que mais colaboram com a Comissão da Verdade, que viesse usar a 

palavra para comentar esse texto que nós vamos expor agora. Então, vamos nos 

concentrar na visita da Estela Carloto ao Papa, e aí eu queria pedir para o João Paulo 

Rillo fazer um comentário.  

 

 

*      *      * 
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A REUNIÃO É SUSPENSA POR ALGUNS MINUTOS.  

*      *      * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois dessa suspensão 

da Comissão da Verdade nesse intervalo que nós temos hoje das três pessoas que a 

Comissão da Verdade está investigando, eu com o Deputado João Paulo Rillo estamos 

aqui com uma contribuição que a Thaís Barreto coletou do jornal La Nacion de Buenos 

Aires o seguinte assunto, a Estela Carloto que é uma Sra. que coordena e preside uma 

entidade argentina chamada Abuelas da Plaza de Mayo e ela teve uma filha que foi 

morta na ditadura, que estava grávida e o neném desapareceu de uma maternidade em 

Buenos Aires. A Estela, quando o Cardeal argentino foi indicado para a condição de 

Papa e assumiu o nome de Papa Francisco, a Estela teve um papel importante em dizer 

publicamente o seguinte, o Cardeal não apoiou e participou da ditadura, porém se 

omitiu. Em contrapartida, Estela Carloto vai ser recebida pelo antigo Cardeal argentino, 

hoje Papa, e ela vai dizer o seguinte, Papa Francisco, ajude que a igreja católica diga o 

que sabe sobre os desaparecidos. Principalmente os bebes desaparecidos, os netos como 

neto de sua filha e seu neto por consequência que até hoje está desaparecido. Então, tem 

a foto da Estela Carloto e aí vem o texto que eu vou me referir a ele. Vou tentar fazer 

uma tradução mal elaborada, espontânea, mas vamos lá que o assunto é de máxima 

importância.  

A titular das avós da Praça de Maio, Estela Carloto antecipou hoje que pedirá ao 

Papa Francisco que interceda para que as autoridades da igreja católica argentina digam 

o que sabe ‘sobre os filhos e netos desaparecidos e roubados durante a última ditadura 

militar’. Carloto será recebida, notícia de ontem, portanto hoje, as nove e 30 da manhã 

hora da Itália pelo ex-cardeal argentino Jorge Bergoglio no Vaticano em audiência 

marcada as quartas-feiras onde aproveitará para entregar uma carta e uma pasta dos 

casos dos netos desaparecidos e procurados desde 86, quando começou a ditadura. Vou 

dar-lhe a primeira vez a mão a Bergoglio, agora Francisco com emoção e com orgulho 

de ser uma argentina com esperança que nos ajude. Agora é muito importante, tem mais 

poder e possibilidades de falar pela primeira vez dos nossos desaparecidos. Nossos 
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netos que estamos buscando, que não queremos morrer sem abraçá-los, declarou a 

dirigente dos direitos humanos. Carloto sustentou que a igreja argentina sabe o que 

passou durante a última ditadura e que considerou que o Papa Francisco agora tem o 

poder para pedir-lhes que digam o que sabem da forma mais concreta, de dizer onde 

estão os netos que foram roubados.  Que nos ajude a encontra-los através da igreja 

argentina, reclamou em declarações pela rádio Del Plata, que é na (ininteligível) com 

máximo exponencial, máxima pressa, máxima urgência da nossa igreja argentina. 

Porém nunca nos chamou e digo com dor para que se reverta, para não condenar, 

acrescentou Carloto naquela oportunidade. Carloto buscou deixar atrás de suas 

declarações prévias que lhes assegurou que o cardeal argentino pertence à igreja que 

obscureceu o país. Que devia fazer uma ‘mea culpa’, e que tem acusações muito sérias 

para contra ele durante a ditadura civil militar. A dirigente dos direitos humanos irá 

acompanhada por (ininteligível) 70 mil mortos na Argentina, e existem até hoje 30 mil 

desaparecidos políticos. Com a palavra o Deputado João Paulo Rillo.  

 

 

A SRA. – Eu queria confirmar uma coisa com o Adriano Diogo. No filme que a 

gente viu sábado sobre as avós de maio aquelas crianças que estavam todas para adoção 

estavam sendo cuidadas por freiras, não era? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim, no filme que foi 

projetado sábado lá no Cine Biju, no teatro Heleny Guariba, a maternidade onde a neta 

da Estela Carloto era dirigida por freiras. E muitas das crianças eram lá deixadas e 

levadas, sequestradas, sem autorização da família. Com a palavra o Deputado João 

Paulo Rillo. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT - Obrigado Adriano Diogo. Eu tive 

oportunidade de conversar com uma das coordenadoras do movimento Avós da Praça 

de Maio e durante duas horas ela relatou com detalhes, ela é uma das avós que 

conseguiu encontrar com o seu neto. Foi um encontro muito emocionante e ela disse 

que depois do encontro, ela sofre duplamente. Ela sofria antes pela perda do filho, da 

nora, e em uma busca durante anos pela criança que hoje já é um jovem adulto. E que 

hoje ela sofre duplamente porque ela sente a dor desse jovem depois do encontro. Ela 

sente o conflito e ainda hoje ela sente absolutamente necessária a busca, o encontro, mas 

ela sofre. Se por um lado ela recuperou a memória, mas ela sabe o conflito que esses 

jovens vivem hoje. O que é a vida de uma pessoa em saber depois de anos que ela foi 

criada pelos assassinos dos seus verdadeiros pais. E acredito, Adriano, que aqui a gente, 

a relação com a igreja é um pouco diferente. Pelo menos na história oficial do Brasil. o 

que a gente tem de conhecimento nessa história da manifestação da (ininteligível) 

católico e pelo movimento estudantil ou alguma organização de esquerda era fortemente 

vigiado quando a situação fosse mais denunciada. E acredito que a partir desse fato tão 

importante, que passei e isso desfoca o trabalho feito aqui por vocês, pelo Adriano 

Diogo, se a gente for pensar que desfoca, desfaz uma metodologia. E agora acho que 

chegou a hora de a gente dialogar com essa outra parte da igreja que no mínimo foi 

omissa, não contribuiu com o sistema, e se for possível eu acho que a gente pode 

dialogar com eles também. Eu acho que a igreja pode contribuir com o nosso trabalho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Dodora, com a 

palavra.  

 

 

A SRA. DODORA BARCELOS – Eu só queria dar um depoimento sobre a 

questão das avós da Praça de Maio, eu integrei no final dos anos 80 quando nós demos 

por encerrada a campanha da anistia embora as lutas e tudo mais permaneça, eu integrei 

um organismo vinculado a Folha Metropolitana que se chama ‘Clamor’, que era comitê 

em defesa dos direitos humanos dos países do CONE SUL. E esse Clamor foi uma 
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entidade vinculada a Folha Metropolitana que a principal colaboração do Brasil na 

busca de crianças desaparecidas na Argentina. Essa questão ainda era muito silenciada, 

muito pouco conhecida como inclusive hoje ainda no Brasil as crianças são pouco 

conhecidas, e naquela época o ‘Clamor’ teve uma ação muito importante de localização 

de uma dessas crianças que era uruguaia e estava no Chile. E eu particularmente em 

1990 a (ininteligível) nessa ação Clamor que também já deixou de existir. Mas também 

tem a literatura sobre o trabalho desse Clamor. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amélia, fale um pouco 

sobre essas crianças que foram presas.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – a Comissão da Verdade 

aqui da Assembleia Legislativa vai realizar nos dias seis a 10 de maio audiência pública 

a partir das 10 horas da manha só com os filhos e netos de militantes políticos da época 

da ditadura. Foi uma proposta que foi amadurecendo principalmente junto com a 

Dodora Arantes, que está aqui com a gente e é do Conselho Consultivo, é hábito, é uma 

cultura brasileira de que houve crianças vítimas da ditadura militar em outros países. No 

Brasil é como se essas crianças não tivessem sofrido nenhuma violência, nenhuma 

consequência dos atos da ditadura. E é interessante com o passar das décadas, porque 

aqui nós vamos falar, as crianças hoje são pessoas com quase 50anos ou mais, nós 

denominamos a audiência pública Verdade ou infância roubada’. E nós falamos da 

infância das crianças, quando na verdade essas crianças hoje estão por volta de 50 anos. 

Portanto já se passaram quatro décadas da violação que elas sofreram, e quanto mais 

passa o tempo nós temos percebido que mais fica forte, mais elas sentem essa violação. 

Parece que quando elas vão amadurecendo, elas vão sentindo essa dor, e essa dor 

aparece. Aparece na fala, no gesto, no interesse pela causa. De várias formas.  

Nós tivemos várias audiências aqui mesmo onde nós assistimos, nem estávamos 

devidamente preparados para ouvir os testemunhos dessas crianças. Nós já ouvimos 
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alguns testemunhos e foram muito fortes. Toda aquela memória, todo o esforço para 

entender o que se passava ou o que se passou sem ter sequer uma participação política, 

por causa da própria idade. São crianças. Então, nas reuniões preparatórias nós 

levantamos por volta de 60 nomes de crianças que passaram um período ou nos porões 

da ditadura ou foram sequestrados e levados para centro clandestino da repressão, as 

chamadas casas da repressão que não eram necessariamente nas dependências do DOI 

CODI ou do Dops. Crianças que foram para orfanato, nós ouvimos aqui inclusive. No 

caso da Rosana Monente, ela ficou nove anos em orfanato. Crianças que foram para a 

FEBEM na época, hoje a Fundação CASA, mas na época se chamava FEBEM. 

Crianças que tinham que ficar com vizinhos ou com outras pessoas que por 

solidariedade ficaram com essas crianças, mas sob a mira das armas. E então nós vimos 

uma infinidade de situações que nós ainda não temos como configurar que situações que 

essas crianças configuraram e como elas estão hoje. Como elas veem esse passado, 

como é não ter tido o nome dos pais, ou não saber o nome dos pais, ou não poder nem 

dizer o endereço onde moravam, ou não poder dizer esse endereço. Então, do dia seis ao 

dia 10. Nós temos confirmados mais de 30 depoimentos para essa semana. E 

provavelmente nós vamos ter que estender. Essa semana talvez seja mais de uma 

semana porque tem muitas crianças dispostas a estar dando esse depoimento. Então, fica 

aqui esse informe, mais do que isso, é um convite. Essa audiência pública é aberta, 

começa a partir das 10 horas do dia seis de maio e vamos convidar todas as pessoas do 

Brasil que ainda não foi regulada. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns Amelinha. Ivan, 

o Instituto do Legislativo Paulista adotou a ideia e vai ser um curso aberto a todos os 

funcionários da Assembleia Legislativa.  

A Assembleia Legislativa encampou a ideia e vai ser um seminário da 

Assembleia Legislativa. Essa semana, das crianças presas e torturadas. Foi encampada 

como uma atividade institucional da Assembleia Legislativa. Amelinha, não pode 

esquecer aquela moça de Niterói. Nós vamos pegar o nome dela. Podemos começar 

então. Chegou a nossa querida Denise Crispim. Vem para a mesa, quer se organizar um 
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pouquinho? Você sabe que quando a família Crispim voltou para o Brasil, a Clara 

Charf, quando a sua mãe saiu do Brasil? 

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Clara Charf encontrou 

a mãe da Denise, a Encarnacion, Denise Crispim ao nosso lado aqui, nossa testemunha. 

Amelinha fica ao lado da Denise, Dodora fica aqui. Denise, eu preciso contar. Eu gosto 

de contar causos, mas depois que eu conheci o Ivan Seixas e convivo com ele, eu tenho 

economizado, mas essa é imperdível. Como todos sabem, o pai da Denise Crispim foi 

um candidato a Deputado Federal pelo PCB, foi eleito. José Maria Crispim. E as duas 

grandes bases operárias do PCB eram a Mooca e a Lapa. E lógico o Ipiranga e toda a 

Presidente Wilson. E eu tenho na minha imagem, na minha cabeça e sobrou muita 

pichação da época da Constituinte, eu vi ainda pichado José Maria Crispim, candidato. 

Aí quando a Clara Charf encontrou a Encarnacion, falou assim para mim, Adriano 

Diogo, isso era em 79, a Encarnacion e o José Maria Crispim fizeram muitos trabalhos 

voluntários lá na Mooca. Pegue os contatos dele e vai visitar o pessoal de 45.  Naquele 

tom bem soviético dela, quase que falou, anote os endereços e vá visitá-los hoje à tarde.  

Essa é a Clara Charf. Vamos lá.  

Denise, antes de a gente entrar no tema se apresenta, conta um pouco da sua 

história, da sua família, fala um pouco do filme. Pensei agora que fosse aparecer o filme 

no festival É tudo verdade. Fala um pouquinho, fique a vontade. Com a palavra essa 

pessoa maravilhosa. Fique a vontade.  
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A SRA. DENISE CRISPIM – Obrigada Adriano Diogo. Em primeiro lugar eu 

quero dizer que o filme não apareceu no É tudo verdade não é porque é mentira. Como 

tudo na minha vida, esse documentário também ficou sendo meio clandestino. Ele é 

legal, mas não é legal, porque não foi documentado registradamente. Então, ele não 

pode ser apresentado em todos os festivais. É um documentário da Maria Clara de 

Medeiros que conta a história de toda uma geração de luta através de figuras femininas 

que é através da minha mãe, eu e minha filha.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Começa por 

onde você nasceu, suas opções, sua história. Você como pessoa.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Eu sou Denise Peres Crispim. Sou filha do José 

Maria Crispim, e como o Adriano Diogo dizia antes, ele foi Deputado Federal em 46 

pelo Partido Comunista e filha também da Encarnacion Lopes Peres que era operária, de 

uma família operária da Espanha, iniciaram as lutas sindicais em Sorocaba onde ela 

viveu e a militância ao partido. Uma das irmãs da minha mãe nos anos 40 ela foi eleita 

Vereadora em Sorocaba pelo Partido Comunista Brasileiro, e assim por diante. Na 

família da minha mãe tinha essa militância e ela teve esse encontro com o meu pai pela 

militância. Eu nasci em 1949. Quatro anos depois da Constituinte, da entrada na 

ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro. Então, os Deputados de 1946 com o 

Partido Comunista, todos entraram na ilegalidade. E eu nesse ano tive a grande 

felicidade de ter nascido. Fui nascer minha mãe estava em Pernambuco, não fui porque 

o partido deu ordem para que a família se transferisse ao Rio Grande do Sul. Isso aí é 

um pouco de história, um pouco folclore e um pouco romanciada porque faz parte da 

minha realidade. E aí a família passou por Porto Alegre, eu nasci lá com um espirro que 

minha mãe deu e completamente clandestina minha mãe. Ela foi para a maternidade, se 

não me engano em Porto Alegre no bairro da Tristeza, Santa Casa da Misericórdia. Esse 

era o bairro em que nasci. Eu comecei assim a minha existência no mundo. E me deram 

um nome falso logicamente, eu chamava Laura Santos. Não tive um registro de 
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nascimento e não tive nada. Fui mandada para o Rio de Janeiro com toda a família. 

Sempre (ininteligível). E agora vou dizer uma coisa com muito carinho, porque na 

época acontecia isso. foi Câmara Ferreira, Marighela, foram os companheiros do comitê 

central que expulsaram, foram eles que expulsaram todo o comitê central. E a 

motivação da expulsão do meu pai foi que ele tecnologia da informação há uma conduta 

imoral em relação às éticas do partido. Significava que meu pai tinha amante, não sei. 

Isso não era um problema meu. Mas o que me deu a impressão é que ninguém 

conseguiu dizer que ele estava sendo expulso do partido porque ele tinha uma 

divergência política. Era uma divergência política. Não era uma conduta imoral a dele. 

Mas a gente tinha uma noção de que aqueles tempos eram assim.  

Depois disso meu pai foi expulso do partido, veio para São Paulo. Ele foi 

expulso em 52. Em 53 minha mãe veio para São Paulo e teve uma crise de nervos 

porque eu não tinha o registro de nascimento. Eu tinha nascido em 49 e em 53 eu não 

tinha o registro de nascimento. Então, em 53 ela tinha obrigado o meu pai a entrar em 

contato com alguém que pudesse resolver esse problema. Meu pai entrou em contato 

com companheiros do Rio de Janeiro, que fizeram a declaração no cartório, e eu nasci 

com o documento de lá. Então, eu nasci com a data de nascimento inventada e o mês e o 

ano. O ano era certo, mas o mês e o dia era errado. O nome do meu pai era escrito 

Crispim com Cr, e não tinha ortografia antiga com Ch, mas eles puseram no meu. 

Então, tem passagens na minha vida de clandestinidade. Depois eu fui, depois a vida da 

gente foi para frente. Meu pai continuando a sua militância com toda sua coerência 

política. Teve um momento que se não me engano, acho que foi em 1958, um pouco 

antes de cair, eu acho que o partido na época do Juscelino ficou na semi ilegalidade. Ele 

não era totalmente perseguido, mas (ininteligível) meu irmão, minha mãe. Meu pai já 

estava no exílio e aí à história continua com o relato que vai ser feito daqui a pouco 

sobre a morte do meu irmão, Joelson Crispim. Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Denise. Então, 

toma uma água, respira um pouco e vamos falar do seu irmão. Ele nasceu em 46. Você 

nasceu em 49.  
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A SRA. DENISE CRISPIM – Ele nasceu em 48. É um ano e quatro meses de 

diferença.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então ele nasceu em 16 

de abril de 48. Qual é a diferença? 

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Um ano e quatro meses. Ele nasceu no Rio de 

Janeiro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês eram de São 

Paulo. 

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Sim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E estavam lá no Rio de 

Janeiro.  
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A SRA. DENISE CRISPIM – Meu pai tinha acabado de ser eleito 

(ininteligível) vida de privilegio, uma vida de plena legalidade que foi em 1946. Em 48 

já tinha a suspensão, a cassação do Partido Comunista. E depois comigo, já era 

clandestina como você bem viu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, faz um relato 

pessoal do que você lembra do seu irmão. Começa a falar um pouquinho dele. Nós já 

ouvimos o memorial dele aqui e seu pai era militar do Exército? 

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Ele começou como militar do Exército. Essa 

militância política dele veio do Exército.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fala do seu irmão, 

do Bacuri, da sua história associando ao seu irmão.  

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Eu falando de quando a gente começou depois 

que meu pai foi para o exílio, o meu irmão que tinha 15 ou 16 anos... Não me lembro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que país seu pai ficou 

exilado? 
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A SRA. DENISE CRISPIM – No México. Do México ele foi para a Argélia, 

porque ele tinha contato com o Presidente Bem Bella. E aí teve a caída do Bem Bella e 

meu pai teve que sair da Argélia e foi para a França. E da França depois ele foi para a 

Itália. E da Itália ele foi para o Brasil. da Itália ele foi para o Chile, na outra vez se 

exilou na embaixada da Argentina contra o golpe de 73. Ele foi para a Argentina e da 

Argentina ele voltou para a Itália e da Itália ele voltou para o Brasil em 79.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá, começa 

esse período de quando você tem lembrança da, que dia você nasceu de 49? 

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Oito de agosto. Fui registrada oficialmente em 

dois de dezembro, mas eu fiz já a certidão correta. Por uma questão de princípios eu 

decidi que eu tinha que voltar totalmente a legalidade. E aí eu entrei com um pedido 

para um Juiz que tinha que colocar exatamente como deveria ter sido, que era Denise 

Peres Crispim. Aliás, eles tinham me registrado com z, mas eu soube através da minha 

mãe que meu nome tinha sido escolhido em Paris e ela tinha posto o nome de Denise 

porque era o nome de uma heroína francesa. Então, eu disse, se eu tenho que honrar 

uma heroína francesa, eu quero meu nome com Z. E aí eu fiz trocar. Botei meu nome 

com s e coloquei oito de agosto de 49 em vez de 22 de dezembro. Eu tinha uma 

vantagem que eu ganhava uns meses a mais de juventude. Mas isso não era preocupação 

minha.  

Eu estava falando do meu irmão, depois que meu pai foi para o exílio, ele era um 

menino asmático. A primeira crise de asma que ele teve, ele era muito alérgico, quem 

militava naquele momento entendia isso. E aí eles começaram, eu não sei se por medo 

ou não sei o que, eles decidiram não dar. E aí, da primeira vez que eu entrei na casa 
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dessa pessoa, era um médico de São Paulo, eu não lembro se na Paulista ou onde era, e 

disse, essa é a primeira vez que eu lhe ajudo. A Sra. precisa procurar resolver de um 

outro lado porque nós não vamos mais continuar, não temos mais a intenção, não 

podemos mais continuar com o contato. E aí eu achei que foi muito humilhante. E aí eu 

deixei minha mãe na fábrica, voltamos para trabalhar, e meu irmão foi trabalhar como 

operário. Os dois estavam cursando o ginásio, nós dois imediatamente paramos de 

estudar e fomos trabalhar. E a gente fazia o supletivo de noite. Um supletivo que nunca 

foi terminado obviamente, porque com todas as dificuldades que nós tínhamos naquela 

época, e trabalho, e voltávamos cansados, a gente acabou não terminando. Eu fui 

terminar os estudos lá na Itália e o meu irmão, talvez ele tenha conseguido terminar o 

ginásio. Ele entrou em um curso de radiotécnico. Ele começou a militância em 67, mais 

ou menos a gente começou com a POLOP primeiro com contatos com a Iara Iavelberg e 

outros militantes que tinham que depois se transformaram, fundaram a POLOP com a 

VPR. Saíram para fundar a VPR e era um pessoal que vinha de Paris com contato com o 

meu pai, passavam pela nossa casa e dali pegavam os contatos com a base daqui de São 

Paulo. E meu irmão estava muito mais implicado do que eu, ele estava fazendo essa 

militância. Nesse período eu saí de casa, quando começou a militância mesmo eu fui 

viver em uma espécie de comunidade de jovens. Uma, aquelas repúblicas daquela 

época. Um pouco mais restrita, mas não era ligado ao teatro, aquela coisa. E aí eu 

comecei a trabalhar. Isso eu estou falando dos meus 17, 18 anos já. Mas mesmo assim já 

tinha feito alguma pequena ação, digamos que quase de roubar placa de carros com 

outros companheiros para a VPR ter placa de substituição de carros quando fazia 

algumas ações, escapava de cercos e algumas coisas. O meu irmão continuava a 

militância dele lá na VPR. Eu depois fiz um outro percurso paralelo ao dele, me liguei 

com o Eduardo Leite, o Bacuri que eu conheci na VPR também. E aí eu fui com ele, 

quando ele teve a divergência com a VPR saiu da VPR e fundou a rede, eu fui com ele. 

E meu irmão continuou na VPR.  

O meu irmão não era um (ininteligível) da organização porque obviamente ele 

não tinha uma preparação de conhecimento, doutrina ou teoria marxista. Mas ele 

conhecia a teoria marxista na prática. Ele tinha visto meu pai à vida inteira ser um 

marxista e viver como tal. Eu não creio que ele participou de ações armadas. Eu não 

tenho certeza porque naquela época a gente não comunicava outros companheiros o que 

fazia fulano ou cicrano. Então, eu não sabia o que ele fazia exatamente na VPR. Eu 
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conhecia a militância dele. Ele militou com a Dulce Maia, ele militou com esse pessoal 

todo. E a casa da minha mãe foi sempre um aparelho na clandestinidade, e depois foi na 

clandestinidade. A minha mãe praticamente caiu na total clandestinidade fazendo o 

aparelho onde tinha acesso o meu irmão, o Fujimori e todo o pessoal que já morreu 

praticamente. Ela tinha um diário, no diário dela ela conta. E conta inclusive como ela 

soube da morte do meu irmão. E trouxe agora, eu fiz de Roma meu marido mandar uma 

cópia, porque o diário tinha ficado lá. Eu trouxe agora e nós conseguimos. Depois ela 

vai colocar a página do diário de minha mãe onde ela conta a prisão dela e como ela 

soube. Inclusive ela conta com toda a delicadeza que eles tinham para tratar de uma 

pessoa de certa idade que foi motivado, uma morte causada por um tiroteio, uma coisa 

absolutamente falsa. Mas na hipótese que eles quiseram interpretar esse teatrinho que 

foi um tiroteio, eles não tiveram nem a coragem de interpretar bem, de dizer para ela 

com uma certa delicadeza. Eles diziam, vocês vão ver daqui a pouco. Eu sei que a 

militância do meu irmão, sobretudo ele fazia, preparava documentação falsa para os 

companheiros. Essa era uma das tarefas dele. E como ele tinha se especializado nisso, 

ele conseguia de qualquer maneira, ele falsificava os documentos e ficavam 

absolutamente verídicos. Porque entre outras coisas, muitos dos casos a pessoa era viva. 

Como foi o caso do documento com o qual ele foi enterrado. Não obstantes eles não 

identificaram o corpo dele, sabiam que estava nesse ponto porque um companheiro que 

eu conheci depois em Roma, ele abriu esse ponto que era uma espécie de ponto de 

reserva. Ele aguentou os dois primeiros pontos, o primeiro e o segundo, e o terceiro ele 

abriu. O companheiro que era para ter ido nesse ponto não foi, uma porção deles tinham 

caído e ele tinha perdido contato com a organização, mas ele sabia desse encontro, e foi 

onde ele tentou recuperar, e foi onde ele teve o encontro com a polícia, ele se aproximou 

dessa pessoa, desse companheiro e o cara gritou para ele, se manda que eu estou preso. 

E aí dizem que ele virou as costas e começou a correr. Ele tirou a arma, mas daquilo que 

eu entendi ele não atirou, não teve o tempo de atirar. Ele, nem sei se ele tirou a arma ou 

não do bolso. Eu só sei que ele foi baleado pelas costas. Então, tiroteio não houve. 

Mesmo porque supõe que tiroteio, você atira de frente, você não atira pelas costas. E aí, 

ele foi assassinado, ele não saiu nem morto de lá ainda. Ele foi levado para essa clínica 

de São José, alguma coisa assim. Eu tenho uns fragmentos disso porque eu reconstruí 

com a Amelinha. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui a casa dela e fui naquele 

famoso arquivo dos mortos que ela tinha e tem até hoje. E que hoje eu não sei ainda se 

está naqueles armários de ferro. Está tudo no ferro. (ininteligível) não tinha o que 
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justificar para ninguém. Ninguém ia colocar em discussão isso. Então, podia ser uma 

bala, como duas ou três. Não tinha nenhuma importância. Eles não davam conta para 

ninguém. Eles tinham uma total noção da impunidade deles. E por isso eles agiam de 

forma tão violenta, tão brutal, tão descarada das batidas, na falta de respeito total pelo 

ser humano. Eles tinham tanta certeza da impunidade que hoje eles não se conformam 

ainda. Eles não arriscam de ser mais impunes. Essa Comissão da Verdade é uma 

demonstração disso. Que eles mentem. Dizem que eles não torturaram ou não se 

apresentam para dizer, sim, era eu que estava ali. Eu e o Major Coutinho, (ininteligível) 

não era injustiças. Era de crimes. Nós somos vítimas de crimes contra a humanidade. 

Não são crimes que se possa dizer assim... era guerra. São extermínios de extrato da 

população terrível mesmo. E esses caras que cometeram isso que justificam ali no Rio 

de Janeiro, no clube dos militares, ali nos subterrâneos da vergonha deles, ele se põe ali 

dentro e não tem a coragem. Dizem lá, se abraçam, levantam os copos quando tem o 

primeiro de abril, mas não tem a coragem de dizer, eu matei. Tem uma Comissão da 

Verdade, eu venho e digo. Com a mesma coragem que vocês tem para torturar um preso 

político completamente imobilizado, completamente em condições de total inércia, que 

não tem, você torturar, tirar informações inclusive de que não cometeu, porque embaixo 

de uma condição dessa tem gente que fala de crime que não cometeu, porque se tem 

existência contra uma ditadura militar que derrubou um Estado. Um Governo que foi 

legitimamente eleito pelo povo, quer dizer, (ininteligível) conversaram com o médico de 

plantão dizendo que iam me transferir para o hospital militar.  

Me carregaram para a Kombi cinzenta, a mesma da qual tinha me jogado para 

tentar fugir no dia anterior. Um dos policiais que me apertava o braço com força, um 

mulato de queixo grande me empurrou para dentro da Kombi que estava lotada de 

policiais. Ela só vai ter que falar debaixo da paulada. Espremida debaixo do banco senti 

o hálito nojento dele. Até chegar a rua Tutóia sofri a terrível guerra de nervos. Na Oban, 

um centro de tortura, uma salinha com apenas uma mesa e uma cadeira, logo que entrei 

todo mundo queria me conhecer. Foi um momento de policiais que entravam e saíam da 

sala, era como se eu fosse um animal raro. O pé esquerdo me doía muito, mas mal 

acabara de sentar-me, veio um dos policiais presentes, me levantou bruscamente a 

cadeira e em um  impulso me joga para cima. Todos começaram a rir, enquanto eu com 

dificuldade tentei me erguer procurando apoio na parede. Nesse momento entra o 
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Capitão Homero. Era conhecido por esse nome, ele trazia na mão um documento com 

fotografia. Me mostra um documento e me faz uma pergunta. Você conhece? 

Era a foto do meu filho João, identifiquei logo. E ele me fala, seu filho está 

morto. Ele fica me olhando, eu também não desvio o olhar, uma cena estranha, eu não 

chorei. A única força que possuía naquele momento era nos olhos que se foram 

congestionando de ódio. E confesso que se eu pudesse transformar meus olhos em uma 

arma de fogo, eu mataria aquele policial.  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é a página do diário 

que você leu, o último relato do diário da sua mãe em relação a morte do seu irmão, é 

isso? está bom. Então, chega de tortura. Então, eu queria agradecer que você veio aqui 

na Comissão fazer esse depoimento. Espero que o filme a respeito da sua familia. Fala 

só mais um pouquinho do filme, você tem noção de quando ele vai ficar pronto, 

liberado? Qual o nome do filme? 

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Repare bem. E ele foi traduzido em inglês 

porque ele tem um subtítulo. O subtítulo em inglês é ‘Os olhos do Bacuri’, e é a historia 

dessas três mulheres. Tem o relato da minha filha de como ela viveu esse período de 

reconhecimento da ausência do seu pai que eu não tinha tido a coragem de falar 

explicitamente com ela. Depois da morte do Eduardo eu saí para o exterior e não tive 

coragem de dizer para que minha filha o que tinha acontecido com ele. Então, a gente 

passou vários anos, ela tinha uns quatro ou cinco anos e eu não contava. É incrível essa 

coisa mas eu não conseguia me destacar da imagem dele morto. Do corpo dele 

mutilado. Era uma espécie de sombra minha que caminhava comigo. Então, a única 

coisa que eu fazia era não tocar nela. Era deixar essa sombra quieta do meu lado, longe 

de mim, refletindo fora. Eu não consegui falar nele. e ela com uns quatro anos mais ou 

menos começou a me perguntar porque ela tinha os olhos verdes e eu não. Aí eu dizia 

para ela, porque teu pai tinha os olhos verdes. E ela não perguntava onde está meu pai. 

Era incrível, porque ela sabia que tinha alguma coisa na história dele que era impossível 

de penetrar. Ela sabia que eu queria, ela sabia que ela não podia, ou talvez 

instintivamente ela não queria saber mais. Porque até ali ela soube.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você acha que o 

filme fica pronto? 

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – O filme está pronto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele vai ser 

liberado? 

 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Agora recente eu fui procurada, porque esse 

filme foi produzido pela Comissão de Anistia, a ideia desse documentário nasceu da 

ideia do Dr. Paulo Abraão que pensou em ter um documento histórico de contar um 

período histórico do Brasil que era longo. Então, ele achou que a ideia da minha familia 

podia ser boa porque começava durante o Estado Novo. Então, ele achava que tinha 

uma sequência para mostrar que nesse país foi um país que tem história da própria 

República era frágil, era vulnerável, não tinha nem o conceito do que era o Estado 

Democrático, quem manda é quem tem o poder na mão. Com os olhos verdes, ela podia 

ter simplesmente encontrado um caboclo de Sorocaba que já estava fazendo sucesso na 

vida com negócios comércio, essas coisas. Uma das irmãs dela casou com quem estava 

fazendo sucesso econômico. Não tinha lá todos os postos de gasolina da Esso em 

Sorocaba e na estrada que vinha para São Paulo em Sorocaba? Ela podia ter casado com 

um cara assim. Ela tinha todas as cartas em regra para mudar a condição de vida dela 

sem precisar se envolver em uma condição de vida terrível. E eu acho que meu pai, se 

ele não tivesse tido aquela mulher atrás dele, aquela pessoa tão forte com tanta 
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dignidade, com tanta afetividade, porque uma das coisas que minha mãe  tinha que era 

uma coisa maravilhosa era humanidade. Quando minha mãe foi para o exílio teria sido 

fácil a gente perder um pouco as estribeiras, e não foi. Ela conservava a imagem dele no 

exílio como uma pessoa de tanto respeito, de que nosso pai estava sacrificando as 

relações com a gente, com a vida com um ideal muito nobre. Essa era a coisa da minha 

mãe. Era uma coisa impressionante, ela.  

 

 

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

A sessão está encerrada.  

 

 

*     *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vinte e quatro de maio de 

2013, está instalada a 46ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 24 de maio de 2013, às 13h30, na Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, auditório Paulo Kobayashi para oitiva dos depoimentos sobre o caso 

de crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público.  

Hoje nessa audiência pública nós estamos com o Raphael Martinelli e seus três 

filhos que puderam vir. O quarto filho, Luiz Carlos não pode vir. Rosa, Edson, Jaime 

Martinelli. O Luiz Carlos não pôde vir. Quem começa? A Rosa começa? O Jaime começa.  

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI - (chora emocionada). 

 

 

O SR. EDSON MARTINELLI – Como a Rosa já ficou emocionada, deixa eu 

tentar não me emocionar. Hoje de manhã eu procurei fazer um roteiro do que eu poderia 

falar, um pouco do que foi a minha vida.  

Tudo começou em Jundiaí. Nós nascemos em Jundiaí, meu pai ferroviário, minha 

mãe, doméstica. Fomos crianças normais, brincamos na rua, em campos de malha. 

Enquanto isso meu pai iniciava em causas sindicais e socialistas.  

Fomos crianças que curtimos a mudança para o Rio de Janeiro e continuamos a 

brincar na rua, e passeios em Copacabana. Todos os domingos nosso pai levava a gente 
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para Copacabana. Enquanto meu pai se destacava na federação dos ferroviários e na greve 

da classe ferroviária.  

Fomos crianças que viajamos pelas praias da Bahia, Pernambuco, hospedados em 

casa de frente para o mar enquanto meu pai era ovacionado nos palanques das ruas e 

praças. 

Fomos crianças que vivenciamos o primeiro terror em ter que fugir na madrugada 

de março em 1964 (chora emocionado), enquanto meu pai fugia para outros destinos que 

não o nosso.  

Fomos crianças instaladas em casas de estranhos em cidades desconhecidas ao fim 

da fuga. Fomos crianças separadas em casas de tios diferentes e deles dependentes. Fomos 

crianças com dificuldades nas diferentes escolas naquele ano. Enquanto por um ano não 

conseguimos saber onde estava o nosso pai. E felizes por poder viver com ele novamente 

após essa ausência assustadora. Fomos filhos que voltaram a brincar nas várzeas da Lapa de 

baixo, mas fomos crianças que tiveram que justificar dezenas de vezes porque desses 

nomes e sobrenomes associados à Esquerda, enquanto meu pai continuava na luta da 

Esquerda brasileira.  

Fomos pré-adolescentes assustados e horrorizados com a notícia da prisão por 

quatro anos e tortura de nosso pai. Fomos pré-adolescentes que tivemos que ir ao trabalho 

mais cedo para sustentar a nossa casa. Paramos de brincar e de viver o fogo da idade. 

Tivemos que nos policiar no trabalho para não fugirmos de sermos taxados como 

burgueses, também tinha essa dualidade.  

Fomos adolescentes e parceiros do meu pai na formação e campanha do novo 

partido construído para nós, PT. Fui namorado de uma única mulher, me apaixonei e com 

ela casei. Enquanto meu pai levantava a bandeira do PT e por ela lutava até a posse do seu 

líder maior.  

Fui eleitor do José Dirceu, José Genoino e Lula, enquanto meu pai não conseguiu 

nenhuma única função de liderança dentro do governo do PT.  

A vida foi acontecendo.  

Fui, acredito que sou um bom marido, bom pai e perdi minha mãe. Enquanto meu 

pai perdeu a esposa, perdeu a oportunidade de ajudar intensivamente o nosso Brasil, por 

não governar. Não deixaram ele participar do processo do PT.  
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Hoje sou um cidadão com 60 anos de idade. Perdendo a esperança em ver o que 

sobrou do meu pai, e eu, e o que ele e eu sonhamos de alguma forma para essa vida.  

Perdi um pouco da infância, um pouco da adolescência, e um pouco da convivência 

do meu pai. Perdi um pouco de dinheiro que queria ter, um pouco da convivência com os 

meus irmãos, perdi e perdemos muito.  

Perdemos partido, perdemos vozes que nos dão a esperança em ação. Perdemos 

governantes no sentido eficiente da função. Perdemos opção de votos e perdemos os 

eleitos. Perdemos o cumprimento das leis e suas punições. Perdemos saúde, gentileza, 

educação, segurança e por aí afora. Mas ganhamos. Ganhei meus filhos, minha esposa, 

minha moradia, a vida longa do meu pai. Ganhei meus irmãos e amigos, ganhei 

consciência, dignidade e honestidade.  

Ganho em viver e poder dizer agora que as perdas fazem parte da nossa vida e que 

futuras gerações de filhos e pais sindicalistas políticos ou não que de alguma forma 

contribuíram para a construção de uma vida melhor. Essa semente sob a forma de tortura, 

ideal, luta, ou por simplesmente educar seus filhos de forma amorosa foram plantadas por 

mim, minha esposa, meus irmãos, minha adorada mãe, meu querido pai.  

Sou uma célula viva com capacidade de ajudar nas transformações para um mundo 

feliz. Contem comigo.  

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – A primeira lembrança que eu tenho, porque eu 

era muito pequenininha, da primeira vez quando a gente teve que fugir do Rio de Janeiro 

para São Paulo eu tinha só dois anos. Então, a primeira lembrança muito viva que eu tenho, 

meu pai estava sempre viajando, e quando ele retornava sempre tinha uma bonequinha, 

uma coisa assim.  

E da primeira vez, quando ele foi preso em 1970 eu vi que ele demorava a voltar, e 

eu sentia que as pessoas em volta, as pessoas próximas queriam me poupar de saber 

exatamente o que estava acontecendo com ele. Eu muito menina e apegada a ele, sentia que 

as pessoas cochichavam e escondiam algo de mim. Eu acho que se eu tenho alguma coisa 

que eu aprendi quando eu era pequenininha, foi silenciar. Silenciar é a palavra que me vem 
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imediato na cabeça. Era sempre ‘psiu’, não pode falar. Eu perguntava e falavam ‘psiu’, era 

sempre um silêncio, eu chorava muito, muito porque eu sentia a falta dele.  

E eu lembro quando a minha tia, irmã do meu pai conseguiu, ficaram sabendo que 

ele estava no Dops, eu nem sabia o que era Dops, nada disso, eu achava que ia visitá-lo em 

algum lugar, tinham encontrado meu pai. E eu fui com minha tia. Minha tia me levou 

porque eu era uma criança que não estava mais dormindo à noite, e ela quis me aliviar.  

E eu me lembro que foi uma cena muito marcante nesse dia porque eu cheguei em 

um lugar muito escuro, com paredes escuras, eu cheguei naquele dia muito feliz porque ia 

rever meu pai, e é uma cena na minha memória muito marcante porque quando meu pai 

finalmente subiu ele tinha dois homens que amparavam ele, e ele era irreconhecível, (chora, 

muito emocionada). Eu não conseguia ver que aquele homem ali na minha frente era meu 

pai, ele era uma pessoa fisicamente diferente.  

E eu lembro que até ele chegar bem próximo de mim ele colocou a mão na minha 

cabeça e eu nesse instante que eu vi que era ele. E eu não entendia nada, mas eu lembro que 

uma coisa que me chamou a atenção quando eu fecho os olhos e lembro desse dia era a 

camisa dele abotoada errada. E as mãos tremiam muito. Bastante.  

E novamente eu caio naquela palavra silêncio porque a minha curiosidade infantil 

queria perguntar, “E aí pai, o que está acontecendo, o que é aqui?”. Eu me lembro da minha 

tia falando ‘xiu’, e então, as duas coisas muito marcantes foram essas. A segunda que eu 

tenho memória já foi no presídio Tiradentes, eu passava em revista junto com minha mãe e 

eu me lembro que em uma das vezes, meu pai fazia aniversário e minha mãe quis fazer um 

bolo, e a gente passou praticamente a sexta-feira inteira fazendo aquele bolo. A gente tinha 

pouco dinheiro e aquilo era um acontecimento.  

E no dia seguinte, que era um sábado, as visitas eram sempre aos sábados, a gente 

foi até lá, eu e minha mãe. E nos meus olhos infantis, era inconcebível ver aquela mulher 

cortando aquele bolo em pedaços, ela praticamente destruiu o presente que a gente ia dar 

para o meu pai. E mais uma vez eu perguntei, “Mãe, porque ela está fazendo isso?”. E 

minha mãe me mandou fazer silêncio de novo.  

Eu passava na revista feminina e aquilo sempre era para mim uma coisa absurda. Eu 

era criança, e eu tinha que abrir a boca, tinha que abrir as pernas, eles vasculhavam meu 

corpo todo para poder entrar.  
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Ali, para mim, era sempre uma coisa boa. Eu ficava feliz de ir até lá porque sabia 

que ia vê-lo e podia brincar. Era um pátio enorme, eu lembro dos dois pavilhões, onde de 

um lado eram os presos políticos e do outro os presos comuns. E eu sempre estava perto 

dos presos comuns, porque eu fazia umas brincadeiras, eles me jogavam colares, jogavam 

pulseiras e eu ficava feliz de ir no dia da visita.  

Ali eu conheci outras pessoas como meu pai, mais jovens, com quem eu tinha 

afinidade por histórias, sempre gostei de ouvir histórias, e esse ano, no ano retrasado eu tive 

a felicidade de reencontrar um senhor que era preso junto com o meu pai, na época ele era 

estudante, jovem, um professor com quem eu sempre pentelhando muito ali no presídio, eu 

pedia que algumas vezes deixassem ele andar um pouco comigo pelo pátio, porque ele era 

um grande contador de histórias e...  

Eu tive a felicidade de reencontrá-lo e de promover também o encontro dele com o 

meu pai, o Sr. Luiz Paulino. O Sr. Luiz Paulino é professor até hoje. Ele montou uma 

escola em Itapecerica da Serra, coincidentemente eu fui trabalhar no CEU Campo Limpo 

como coordenadora de projetos esportivos e uma das minhas subordinadas, Professora de 

educação física me falou, “Rosa, minha filha estuda em um colégio cujo diretor veio 

perguntar se você era Rosa Martinelli, e se você era filha do Raphael”. E eu falei, “Com é o 

nome dele?”. 

Imediatamente eu lembrei porque ele era um querido, muito querido. E eu promovi 

esse encontro entre eles. Foi muito emocionante o encontro porque meu pai, ele nunca nos 

fala sobre tortura. Difícil.  

Através desse senhor eu soube que eles se conheceram exatamente em um dia onde 

meu pai estava indo para os porões, ele estava entrando para a tortura junto com ele, eles 

não se conheciam e ele muito amedrontado, o rapaz diz que meu pai, “Puxa, eu tenho uma 

placa de metal na minha cabeça, eu fui operado. E eu tenho muito medo que eles me batam 

e eu possa morrer”. Então, ele mesmo me contou essa história. Meu pai tem uma grande 

dificuldade de falar nisso. Ele disse, “Quando eu entrei, a primeira coisa que o seu pai fez 

foi falar, não bata nele. Não bata na cabeça dele. Ele tem um problema assim, assim”. E ele 

acha que ele foi salvo por conta do meu pai ter dito isso.  

E o aniversário dele de 70 anos foi no ano passado, e ele quis muito que meu pai 

fosse, e eu o levei, e ele colocou essa história pública e eu achei muito bacana porque 
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mostra bem a pessoa do meu pai. Ele é esse cara que sempre é pelos outros. Muitas vezes, 

nós, filhos ficamos muito à parte da vida dele, porque ele queria nos poupar de saber tudo 

que estava acontecendo. Eu por muito tempo não quis saber dessa história. Talvez isso 

gritasse dentro de mim que eu resolvi não querer saber.  

Por volta dos meus 30 anos eu tive a curiosidade de recolher umas fitas cassetes que 

meu pai deixava para alguns jornalistas na época. Eu praticamente roubei essas fitas para 

ouvir. E aí eram cinco fitas.  

E na segunda eu já não conseguia mais parar de ouvir, e aquilo, ali ele falava muito 

a história dele e ali ele contava das torturas. Aquilo foi tão enorme dentro de mim, aquele 

rombo de imaginar que um ser humano possa ser capaz de fazer isso com outro, que eu tive 

como se fosse uma catarse, eu queria entender como isso podia ter acontecido a ele.  

Ele fala pouco a respeito disso, mas a marca que ficou foi muito grande em todos 

nós, os filhos, porque você tem que recolher tudo isso para tomar para você uma certa 

identidade, porque você veio dali.  

O que eu posso dizer é que nesse tempo todo eu vim perguntando a ele toda a 

história e fui sempre me interessando por tudo isso, de alguma forma, não só a história dele, 

mas a história da ditadura no Brasil ou em qualquer outro lugar, eu sempre tive um grande 

interesse, eu queria saber, queria esmiuçar, queria esmagar aquilo dentro de mim e eu... 

Eu faço terapia, durante muitos anos fiz, e retomei porque eu tinha esse medo, medo 

da noite, medo deles irem embora, de pegar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu acho 

que eu convivi com esse medo. E eu acho que só conseguia colocar esse medo para fora 

quando escrevia. E aí eu comecei a escrever, muito. Escrevia compulsivamente.  

E quando adoeci há cerca de uns cinco anos, eu tive um câncer de mama e eu ganho 

de presente do meu pai todas as nossas cartinhas. As cartinhas, são quatro anos de cartas. 

Minha mãe, os meus irmãos e as minhas. Eu tinha 8 anos, 9. Ali eu pude ir formando o meu 

quebra-cabeça.  

Eu fui lendo, relendo e sentindo o tamanho daquilo que era para mim naquela idade. 

E isso para mim foi maravilhoso, posso dizer. Era um privilegio poder ver toda a história 

dos quatro anos que meu pai ficou no presídio. Meu pai como todo revolucionário ele tem 

essa veia poética. Ele não gosta que fala isso, mas ele tem. Ele foi o cara que através das 

cartas me empurrava a escrever, a fazer rimas.  
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E todo sábado quando eu ia visitá-lo a gente trocava ideias sobre a leitura, e sobre o 

que eu tinha escrito, aquele versinho, enfim. Eu acho que partiu dele isso. E por conta desse 

silêncio verbal que toda a nossa família tinha que ter, eu posso dizer que eu me salvei 

através de tudo que eu escrevi.  

Eu queria dizer que é bastante difícil para mim em particular falar sobre isso porque 

poucas vezes, eu gosto de falar. Eu gosto mais de escrever. Então, eu queria terminar o meu 

depoimento lendo um conto que foi o meu primeiro conto publicado. Ele esboça... (Pausa) 

Quando eu fiquei doente, escrever para mim foi muito importante. E o meu primeiro 

conto, eu escrevia coisas para mim mesma. Coisas que eu guardava. Até que um dia resolvi 

publicar e uma pessoa falou, “Rosa, deixa eu publicar seu conto”. E eu deixei. E esse conto 

expressa bem a minha visão de menina quando visitava meu pai no Tiradentes. O conto 

chama “Anos 70”. E eu vou tentar ler.  

“Mãos firmes a revistavam. Tinha apenas 9 anos. “Pode abaixar as calças, afastar as 

pernas, muito bem. Levante os braços, abra a boca. Cabelos. Tudo em uma agilidade 

troglodita e sem pausa. Pode se vestir, a saída é por ali”.  

Por ali era um portão verde de ferro que dava para outro portão de grade, que dava 

para um pátio enorme que tinha chão de concreto quebrado. Ia feliz, sem entender.  

Para o seu tamanho, aqueles dois pavilhões que rodeavam o pátio eram verdadeiros 

monumentos, cheios de janelinhas gradeadas e com mãos acenando. Quem seriam aqueles? 

Passeava num passo de dança... Dois pra cá, dois pra lá... até chegar noutro portão 

onde a escuridão do lado de dentro lembrava os medos de dormir. Homens fardados 

barravam a entrada de um dos prédios grandes e, curiosa que era, a menina se enfiava entre 

os vãos das pernas enormes... “Posso ver?” 

Perguntava. Lá vinha ele... Um homem baixo, loiro, rosto bonito, músculos fortes... 

E com aquele sorriso... um sorriso conhecido e querido, olhos muito claros que a fitavam 

com saudades. O coração ia aos pulos, quase tropeçava entre aquelas fardas... Tentando se 

aproximar. Mas, o que era aquilo? Porque ele tinha aquelas argolas rodeando seus punhos?   

Já muito próxima,  a menina atônita já não era feliz, por tentar entender.  

“Pai!”  

Abraçava, pulava no colo, puxava sua mão... Quase o amassava.  

“Pai, o que era aquilo? Porque aqueles homens prenderam seus braços?”  
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“São algemas e servem para que a gente não tente fugir.”  

“O senhor quer fugir?”  

“Não. Mas eles pensam que sim.”  

“Pai, aprendi um novo passo... Quer ver? Aposto que não sabe fazer... Quer tentar? 

Dança comigo?”  

Imagem surreal de alegria, num retângulo de vidas cortadas.  

“Gostou?”  

Nem percebeu que das janelas com mãos desconhecidas  lhes jogavam colares, 

pulseiras... Coisas bonitas.  

“É pra mim?”  

“Claro que sim! Pode dançar mais pequena bailarina!”  

Lá ia ela fazendo rodas, cantarolando, fazendo estrela e sendo a própria.  

“Quem são eles, pai?”  

“São presos “comuns. É como são chamados.”  

“O senhor também é um preso comum? Pois eu não acho... Acho que é um preso 

importante, o mais importante de todos!”  

“Neste prédio que estou são só presos políticos... Somos divididos.”  

“Preso político? É alguma coisa ruim?”  

“Não é não...”  

E sorriu aquele sorriso calmante.  

“Mas pai, porque está preso?”  

“Ainda é pequena para entender. Mas não estou feliz agora... Queria que voltasse 

pra casa. Quando for embora, vai parar lá na Av. Tiradentes, sabe qual é? Sei. Essa que fica 

em volta do prédio... Então, vai contar três andares, de baixo para cima e olhar pra 

janelinha da direita. Vou acenar pra você, com uma toalha branca. Vai imaginar um 

pássaro, que vai voar até seus ombros... E o levará sempre junto para onde quiser.”  

“Puxa! Verdade? Já sei por que está aqui pai, e nem preciso crescer tanto. Está preso 

porque sonha bonito. Eles quiseram trancar suas palavras assim. Mas isso não é roubo?”  

Dias depois: 

“Tenho um pai passarinho poeta  preso – mas não conta pra ninguém. Contar o que? 

Que ele tem asas.” 
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O portão do Tiradentes ainda existe. A menina também. E o pássaro, ele continua 

voando.”  

Obrigada.  

 

 

O SR. JAIME MARTINELLI – Boa tarde a todos. Eu sou o mais velho dos 

irmãos. E o que não sofreu o que eles sofreram. Eu fui mais cobrador do meu pai, né... eu 

fui mais... eu tinha 15 anos quando aconteceu a revolução de 1964 e tudo isso que o Edson 

descreveu, voltar, ser distribuído em casa de estranhos, até que o meu avô reuniu a gente 

em uma casa de aluguel, conseguiu reunir a família toda e quando ele apareceu, depois de 

um ano e pouco que a gente teve a convivência com ele de novo. Era um líder sindical 

conhecido nacionalmente. Eu na época era só o colecionador de fotos na revista “O 

Cruzeiro”, “o homem que parava o brasil com alguns telefonemas”, e não tinha noção do 

tamanho, da grandeza, do que era meu pai.  

E a gente.... logo nós percebemos que eu tinha que arrumar meu primeiro emprego, 

e assim aconteceu, e logo nós tivemos o problema de ele ser uma pessoa que sempre lutou 

contra a ditadura e ter sido preso na sede do Inocop. E eu já estava trabalhando. Ele não foi 

preso e localizado, ele foi preso e sumido.  

A história é meio longa, mas foi através de uma tia minha que conhecia alta patente 

do Exercito e morava na rua dela, que conseguiu localizar onde ele estava e pediu para a 

família ir até a porta da Oban levando roupa, para eles saberem  que tinham localizado ele. 

E assim a nossa vida foi, para mim foi um pouco difícil porque eu passei a ser 

arrumo de família, e comecei a controlar os meus irmãos que em seguida foram tendo 

funções também na empresa, e aquela velha história de pegar os envelopes de pagamento, 

põe tudo aqui na mesa, passei a ser o pai deles.  

Não aceito, isso... gente tem um rompimento de amor por causa dessas coisas de 

inversão de papéis. Tem uma carta inclusive que a Rosa me passou a pouco tempo que eu 

escrevi ao meu pai dizendo isso, que ele precisava na visita que o Edson fizesse lá, 

conversar para dizer que ele não fosse rebelde, porque não tinha dinheiro, tinha namorada 

que é a esposa dele hoje, mas o dinheiro quem separava para ele ir no cinema era o Jaime. 

Era eu que fazia as funções ruins da família.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



10 
 

E comecei a ser um questionador do meu pai, eu fui visitá-lo não tantas vezes 

cassado, procurado, e tinha passado aquela fase... ele se envolveu com lutas armadas e eu 

acho que ele não pensou tanto na família. E nós não sabíamos exatamente o que ele fazia. 

Eu acho que isso foi uma defesa para a família. Se nós tivéssemos sido pegos, torturados, 

nós não tínhamos o que falar do meu pai. Nem a mãe e nenhum dos filhos sabíamos o que 

ele estava fazendo.  

E fomos descobrindo tudo com processo, com torturas, eu questionava muito que 

ele não devia ter se metido naquilo, mas passam-se os anos e hoje eu falo para muita gente, 

meu pai como pai, ele... eu acho que um idealista não devia ser pai. Mas como ser humano, 

como alguém que conhece, que conversa, vira fã do velho. Uma figura rara, uma pessoa 

que passou por altos cargos e não teve um tostão na vida, a casa que ele teve foi graças aos 

filhos pagarem as mensalidades do Inocop, ele iniciou, ele que fez o carnezinho, mas nós 

que pagamos.  

E uma pessoa que é amigo do presidente da República, amigo do João Goulart, 

nessa situação. Ele nunca quis nada para ele, sempre lutou pelo bem do povo brasileiro e 

hoje isso parece uma utopia. Hoje a gente vê tudo que acontece aí, uma pessoa que nem o 

próprio Lula, que sai de uma condição de nada e hoje é um milionário. Não que a gente 

quisesse isso para nós, mas meu pai merecia um reconhecimento, meu pai merecia...  

Acho que o livro dele, nós vamos... a Rosa deu uma olhada em tudo, mas os outros 

filhos não deram. Vai vir coisas que a gente também não sabe, mas eu tenho certeza de uma 

coisa, o que vai ser feito para a ferrovia do Brasil, o que vai ser feito para os portuários, não 

é, que é a classe que ele defendia na época, marítimos, portuários e ferroviários, todos esses 

anos de esquecimento da ferrovia brasileira e esse homem não ter sido guindado pelo Lula 

para fazer um projeto de ferrovias, não é, uma pessoa que, quando eu, com meus 14 anos, 

na federação, um moleque, passando os dias lá, porque meu pai era o presidente, eu podia 

fazer isso, ele recebeu uma delegação francesa e eu assisti lá um filmezinho de Super-8 

ainda, com a imagem do trem-bala francês. Mil novecentos e sessenta e três, quase 1964.  

E ele lutou tanto por isso e se passaram aí... cinquenta anos e agora que se começa a 

falar nisso no Brasil. Um homem desses já teria feito pelo Brasil.... A gente não estaria 

nessa situação lamentável com as rodovias todas entupidas e nada de malha ferroviária.  
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Mas a história deve estar nesse livro dele, que é mais a história de um ferroviário do 

que de um político. 

E o que eu acho é seguinte: é uma pessoa que, graças a Deus, como disse o Edson, 

que a gente tem ele por todo esse tempo para consertar erros de não entendê-lo, erros de...  

Porque, uma família como a dele, que a gente passava Natais com todos os irmãos 

dele, todas as noras, cantando, fazendo aquela farra italiana lá, e nós como irmãos, filhos 

dele, não conseguimos.... Não conseguimos ter essa união, pela ausência dele, uma coisa 

que ele amava, né, família...  

Eu fui um privilegiado que, meu nome não tinha nada a ver com a política dele 

ainda, os outros todos tiveram... O Edson, para vocês saberem, o Edson é Edson Lênin 

Martinelli, né, ele carregou isso na fase de escola e tudo, isso é que eu acho que meu pai 

deveria ter tirado esse carimbo dos filhos. A gente não merecia isso, mas é um idealista, e 

paciência.  

E comigo eu tive, por exemplo, eu tive o que ele adora, junto dos netos, eu vi isso. 

Ele é um moleque junto dos netos, a gente vê isso, ele é um moleque junto dos netos, tem 

uma saúde para brincar violenta, e eu passei por isso como filho.  

Fui filho único por quatro anos e pouco, e depois ele já metido em política, meus 

outros irmãos sofreram, não conheceram esse pai que eu conheci. Eu tenho certeza que o 

maior cobrador dele de tudo, fui eu. Hoje a gente, graças a Deus, já tirou algumas barreiras 

da frente, mas ele sabe que eu fui o filho mais incompreensivo.  

Agora, uma coisa que eu queria deixar claro, eu acho que a Comissão da Verdade 

está batendo muito nessa tecla, é: tortura nunca mais. Meu pai foi torturado de maneira 

bárbara. 

E era treinado para isso também, não podemos dizer que era nenhum bobinho. Ele 

foi treinado para tudo isso, mas ele esteve em um programa agora, recentemente, do 

Abujamra, “Provocações”, onde ele falou uma coisa que eu vi pela primeira vez que 

marcou muito.  

Foi perguntado por que ele era da linha stalinista, que para mim sempre foi um 

criminoso dos maiores que teve nessa humanidade, e ele disse, foi questionado pelo 

Abujamra, mas, stalinista, e ele falou, “Sim porque Stalin matava, mas não torturava. 

Tortura é a coisa mais absurda que existe no mundo”. E eu acredito que  só quem tenha 
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passado, e ele passou, pode dizer isso com todas as letras. É muito mais fácil matar do que 

torturar.  

Então, essa coisa horrível que algumas pessoas estão passando aqui pela Comissão 

da Verdade tentando se defender, as pessoas não podem ser humanas fazendo torturas com 

seres humanos. Isso é, não pode ter uma inteligência, por exemplo, de uma ditadura 

colocada naquele momento que tenha que se fazer dessa coisa absurda, dessa coisa 

abominável para que se possa vencer uma mentalidade contra o atual regime da época. 

Então, é isso que eu queria deixar gravado.  

A Comissão da Verdade eu tenho acompanhado, e eu espero que tenha bastante 

frutos, mas nunca mais e tem algumas pessoas aí com a idade do meu pai, que possam dar 

esses depoimentos e dizer quem realmente são torturadores, quem realmente fizeram essa 

coisa horrível e que as famílias foram...  

Nós estávamos conversando vindo para cá, pelo que a Rosa ouviu de depoimentos, 

acho que a nossa ainda foi privilegiada. A nossa não teve nascimento em cela de tortura, 

mães dando à luz em cárceres, a nossa ainda foi privilegiada. Graças a Deus estamos todos 

com saúde, com netos, e aí tocando a vida.  

Espero maior sucesso para a Comissão da Verdade e que realmente vocês prestem 

atenção, esse homem não vai estar mais muito tempo entre nós, apesar de ter uma saúde 

melhor que a minha, mas é uma figura rara, na política brasileira é uma figura rara. É só.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando sai o livro? Quando 

vai ser lançado, já está pronto? 

 

 

O SR. JAIME MARTINELLI – Ele está sendo parece que revisado. Mas depende 

de alguma parte financeira, que eu acho um absurdo também. Infelizmente nenhum dos 

filhos ficou milionário para fazer... Infelizmente, quem podia fazer isso por ele já não está 

mais nessa vida, e ele precisava de uma ajuda de alguém para poder circular o livro. É um 

livro pesado, parece que quase 500 páginas. Então, não é fácil você mandar rodar e editar 
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um livro desses. Então, está precisando de uma ajuda financeira. Mas totalmente sendo 

revisado só a parte de português, de fotografias também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bem. Mas vocês não 

querem... Lógico que vocês falaram bastante do Martinelli, e é lógico que ele é um 

personagem da história do Brasil, mas vocês não, agora que passou aquele impacto inicial, 

vocês não querem falar um pouco mais de vocês? Seria interessante se vocês pudessem 

falar um pouco mais...  

 

 

O SR. EDSON MARTINELLI – O sobrenome Lênin, por exemplo, hoje você vê a 

estátua do Lênin caída no chão, você fica com aquela... Que homenagem foi essa? Isso 

confunde até hoje. Porque derrubaram a estátua do Lênin? Ele mereceu isso aí?  

E eu tive que ficar por vários anos escondendo essa imagem do Lênin. Eu tive um 

professor que era sargento que me olhava de uma forma estranha nas aulas de educação 

física. Muita coisa se perde.  

Eu acho que a gente perdeu a adolescência, perdeu muita coisa. Mas a gente 

idolatra, felizmente, muito meu pai. Apesar de falhas como pai, porque nós somos órfãos 

com pai, porque o idealismo ele faz com que aconteça isso aí.  

Prejuízos, a gente teve alguns prejuízos. Trabalhar muito cedo, vida dura, deixar 

todo o dinheiro em casa até os 23 anos de idade. Você não viver mesmo o fogo da 

adolescência, a gente sofre um bocado, mas a coisa forte que fica é como eu coloquei.  

É a dignidade, a honestidade, é ter esse exemplo de pai que não tirou um tostão de 

ninguém. Hoje eu sou uma pessoa feliz. E feliz de estar do lado do velho até hoje, com 89 

anos. Sofri mas sou feliz. Como diz aquela música.  

Só isso que eu tenho para falar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi importante você falar. 

Quer falar mais um pouquinho, Rosa? Você fala tão bem.  
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A SRA. ROSA MARTINELLI – Choro bem. Eu acho que falar da gente mesmo é 

sempre, é um assunto, por exemplo, quando tudo começou, a Comissão da Verdade, 

quando tudo começou vir à tona novamente, eu falava: “Puxa, que bacana. Esses caras vão 

novamente pagar pelo que eles fizeram. Esses caras sádicos, psicopatas, não sei nem que 

nome dar para isso. Finalmente eles vão lá sentar e ser julgados pelos crimes que 

cometeram”, aí eu me desiludo. Eu comigo mesmo, esse assunto sempre, para mim é muito 

visceral. Eu me incomodo profundamente de a Lei da Anistia ter perdoado esses monstros.  

Eu gostaria muito de pensar que essa Lei pudesse ser novamente revista. Se existe a 

possibilidade de ela ser revista, porque eu não sei se foi aqui que o Ustra sentou, ele veio 

por aqui? Brasília. Pois é, como é que dá para aquele homem, quer dizer, dá, você está em 

uma democracia e você pode ouvir qualquer coisa. Mas é inconcebível alguém que fez o 

que fez estar ali andando normalmente, e com todo aquele palavreado. Não dá para 

entender.  

E é assim, olhar para os vizinhos, Argentina, Chile, eles julgaram seus atrozes, eles 

realmente julgaram. Por que o Brasil não revê isso? Famílias foram destroçadas, então, 

falar da gente aqui, falar da própria dor é sempre muito difícil. Mas eu consigo ver a 

amplitude disso.  

A Amelinha está aqui, eu sei dos depoimentos dela, consigo ver o quanto ela sofreu, 

histórias de arrepiar, parece sempre que a da gente é menorzinha. Eu sempre penso nisso. 

Até mesmo o que ficou em relação ao meu pai é sempre assim, existe uma certa distância. 

Existe algum lugar que dá para chegar no meu pai, e em outros momentos, ele 

mantém uma distância que é própria dele. De não querer falar no assunto, de não querer te 

machucar, mas de qualquer forma quem passou por uma tortura, parece que já passou pela 

pior coisa do mundo. Então, para a gente que é filho, muitas vezes a gente tem alguns 

problemas, fica difícil você chegar com aquele seu probleminha, “Pai, você não sabe o que 

me aconteceu”. Parece sempre pequenininho, porque diante do que ele passou não existe 

coisa pior no mundo.  

Então, a gente sempre acabou por colocar essa distância em relação a ele. Não só 

por ele, mas pela gente mesmo. Eu não sei dizer, talvez inconscientemente, eu não sei dizer, 
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mesmo com pouca consciência disso, existia sempre essa... “Poxa, eu não vou falar disso 

para ele... Um cara que já passou por tudo aquilo, ele não vai querer saber se o meu pneu 

furou, por exemplo.  

Então, se é para eu falar de mim mesma, posso dizer que eu sempre fui uma pessoa 

que procurei caminhar com as minhas próprias pernas. Quebrei elas várias vezes e na hora 

em que quebrei, era difícil chegar nele e falar “Poxa pai, quebrei as pernas”. Sempre foi 

muito difícil.  

Essa ligação, quem fazia era a minha mãe, que sempre... ela tinha uma amorosidade  

assim... minha mae... maravilhosa. 

Então, quando ela foi embora, quando ela partiu, essa caminhada com as próprias 

pernas ficou intensificada para mim. 

E aí, eu... sei lá, não sei se por orgulho, se por essa história ter um peso muito 

grande na vida da gente que somos filhos.... Eu fui tentando fazer minha vida do jeito que 

dava, conforme dava. Nunca queria pedir, nunca queria preocupar as outras pessoas. 

Acho que sempre tem aquela questão “Puxa vou invadir... Não quero ser invasiva, 

não quero causar problemas...” 

E no fim, quanto menos você quer causar problemas, mais você causa. E eu... 

Enfim. Acho que assim, falar de mim é falar um pouco disse, de que quando eu cheguei no 

processo de... da doença, eu questionei tudo isso aí. E tentei, de alguma forma, me 

aproximar um pouco mais do meu pai. Aproximar emocionalmente, porque o meu pai, a 

gente herdou uma coisa do meu pai que eu acho que é... é difícil, que é essa coisa desse 

silêncio emocional... 

Nós somos uma família que não falava através dos toques.... toda família se abraça 

se abraça, se beija, sei lá. Sei lá. A gente sempre teve muita dificuldade disso. 

Eu talvez tenha sido um pouco agraciada porque de certa forma, uma menina em 

uma família de homens, sempre parece que é um presente. Então, talvez eu tenha tido um 

pouco mais de privilégio nisso.  

Mas até hoje eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de se expressar 

emocionalmente, e falar o quanto um ama o outro, e é assim, mais ou menos assim, bom, 

você entendeu o que eu quis dizer, você não fala nada, mas você entendeu o que eu quis 
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dizer, né? A pessoa tem que entender que você gosta dela, que você ama ela, que você faria 

tudo por ela. Nem sempre, a gente ás vezes quer ouvir.  

E meu pai tem essa coisa, porque se você encostar nele assim, ele tem uma 

fragilidade emocional muito grande. Então, ele não quer falar no assunto, ele não precisa 

falar, ele sai de cena.  

Hoje um pouco mais com a idade dele, ele está um pouco mais flexível, eu diria. Ele 

se preocupa mais, ele quer que a gente ligue, enfim.  

Então, esse movimento que a gente faz para se aproximar é sempre muito, passa por 

esse traço que ficou, que é um traço pesado. Talvez a gente tenha essa memória, a memória 

da gente daquele período, talvez tenha um peso tão grande que nos dificulta esse acesso 

hoje. 

Enfim, eu acho que eu em terapia, por exemplo, para se ter uma ideia de como eu 

sempre tive relacionamentos difíceis, casamentos difíceis, alguns terapeutas chegaram à 

conclusão de que eu amo quando eu amo, eu amo à distância, porque quando meu pai foi 

preso eu vivia em pleno Édipo, toda menina é apaixonada pelo seu pai, e exatamente nesse 

momento ele saía de cena.  

Então, eles chegaram à conclusão de que eu amo o distante. Quando esse distante se 

aproxima de mim, eu não sei o que fazer. Até é engraçado porque cada vez que eu tive 

qualquer relacionamento eu ficava pensando, puxa, esse cara tem o quê? Ele deve ter 

alguma coisa muito problemática para eu poder estar gostando dele.  

Enfim, falar de mim é falar um pouco disso porque essa relação com o outro sempre 

foi difícil para mim, e para o outro claro, porque eu me coloco distante, eu não sei quem é, 

será que eu posso gostar, e se você for embora? E se ele for embora daqui e não voltar 

nunca mais?  

Claro que hoje aos 50 anos, eu trabalhei tudo isso e não estou curada, mas me sinto 

muito mais consciente de que isso veio daquela época, porque eu amei meu pai 

distantemente. Nem sei se existe essa palavra, mas distantemente eu amei meu pai.  

Hoje, para se ter uma ideia, eu nunca disse ao meu pai que eu amava ele. Nunca. 

Não consigo. É como se falar de amor é falar de uma coisa muito frágil e que pode quebrar. 

E, no entanto, a história dele é toda de amor. A história dele é uma história de amor pelo 

seu povo, pelo seu país, é um cara que teria dado a vida pelo país dele.  
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O SR. JAIME MARTINELLI – Ás vezes, no nosso egoísmo, a gente achava que 

esse amor não vinha para nós, só ia para os outros. E a gente tinha raiva do meu pai por 

causa disso aí. Eu principalmente.  

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – Então, amar, claro que você vai aprendendo. 

Amar é um processo longo. E o bom quando eu olho aquelas cartinhas e eu via a menina 

que eu era naquele período, eu dizia, “Eu te amo meu papai, papaizinho, você é meu galã, 

você é meu príncipe”, essas coisas que uma criança diz ao pai. Então, é como se eu tivesse 

feito isso naquele período e de lá para cá eu não sei como se faz esse caminho.  

Não só com o meu pai... Eu não sei como se faz esse caminho com irmãos, com 

filho, pensando aqui, agora, nesse momento, se tem algum lugar que a ditadura, a história 

me alterou, foi aí. Eu acho que foi no amor, que eu não sei expressar. Eu não consigo nem 

com o amor maior do mundo que é amor de filho, que ele sofre com isso também.  

E eu sei, eu sei o quanto eu amo, mas eu não consigo expressar. Eu tenho essa 

barreira. Eu acho que aí eu realmente tenho as sequelas desse período, não é só pelo 

distanciamento do meu pai e tudo mais, mas a sequela vem daí. É como se eu não pudesse 

falar, vai falar, não fala. Então, era sempre o silêncio, o silêncio, o silêncio. O silêncio era a 

coisa mais importante naquele período. Eu aprendi direitinho o silêncio, e eu queria me 

livrar dele. E é difícil conseguir. Até os 50 e não consegui. Difícil.  

Eu acho que é isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo faz que a mãe 

de vocês faleceu? 

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – Vai fazer dez anos nesse ano.  
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A minha mãe era descendente de português. A família dela toda de Jundiaí. Vários 

irmãos, e ela era uma das caçulas. A minha mãe era a pessoa, acho que da família era a que 

mais expressava o amor. Era a que nos unia. Ela sempre deu a vida pelos filhos. Ela não 

queria saber onde estava o meu pai, ela não queria saber das coisas que meu pai fazia. Ela 

não queria saber.  

Então, o meu pai tinha uma vida completamente à parte. Quando ela perguntava, 

“Mas onde você estava?”. Ele dizia: “É melhor não saber por que eu não quero que eles 

venham aqui, peguem vocês e vocês sob tortura, contem”. Então, ele nunca falava para ela 

às coisas que ele fazia. E nós ficamos muito à parte.  

Minha mãe era quem trazia aquela coisa de família, do almoço de domingo, de 

reunir os filhos, de ligar para cada um, depois os meninos casaram, ela sempre estava em 

constante contato querendo que eles passassem por lá. Ela tinha esse apego, esse amor. Eu 

não sei por que a gente não aprendeu com ela.  

 

O SR. JAIME MARTINELLI – Era uma expressão máxima da humildade.  

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – Ela era muito humilde. Tanto que existe uma 

história em que meu pai conta nessas brechas que meu pai dá das coisas que ele conta. Ele 

dizia que durante a tortura, em um dos momentos que ele, apanhando muito, os caras 

falaram, já foram lá? Já viram a mulher dele? Vamos trazer a sua esposa aqui no que um 

dos torturadores disse, ela não vale a pena, ela é uma mulher que anda descalça, 

maltrapilha. E minha mãe não era uma maltrapilha, mas ela andava descalça. Era uma 

mulher humilde, simples, sem atrativo, uma mulher sem vaidade, já viu alguém sem 

vaidade? Minha mãe não tinha nenhuma. Nenhuma vaidade, nada. E essa história, ela 

sempre falava, quando essa história veio à tona e ela soube, ela dizia, “Puxa, eles falaram 

isso de mim? Devo estar mal mesmo”.  

Mas é porque eles chegaram a ir atrás dela, mas ela não valia a pena. Foi isso que 

disseram.  
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O SR. JAIME MARTINELLI – Eu tenho graças a Deus o meu compadre hoje, 

que nas ausências dos meus irmãos ele é um irmão também, que ele falou sobre minha mãe 

uma coisa que me marcou pelo resto da minha vida. Ele diz que ela tinha que ser 

canonizada viva. Ele conheceu ela como frequentadora da casa, e ela não era uma pessoa 

que por ser apolítica, sem vida.  

Eu tenho certeza absoluta que ela era uma mãe galinha. Tanto é que dois de nós, três 

se divorciou, voltou para casa adulto, pai de filhos, maior alegria de ela receber, coitada das 

ex-noras que ficaram horrorizadas de verem que ela podia cuidar de nós de novo. Que foi o 

que ela soube fazer a vida inteira. Ela não queria nenhuma outra coisa a cuidar dos filhos.  

Só para mim complementar, sobre nós, os quatro irmãos se formaram, trabalhando e 

parando seus cursos superiores, pudemos fazer o inverso com os filhos, graças a Deus.  

Mas o que eu queria deixar uma mensagem voltando ao caso do meu pai, ele deve 

ser uma pessoa muito decepcionada com amizades, o que criou para mim um problema 

seriíssimo. Eu tenho um amigo só, que é meu compadre. Não tenho mais porque é uma 

dificuldade de hoje em dia, você ter amigos.   

Eu lembro dele falando bem de Lula em casa, quando era líder sindical ainda que 

estava viajando o mundo, sendo acusado que já estava sendo financiado, e ele defendendo 

dizendo que ele tinha feito a mesma coisa, para os filhos lá em casa. “Eu fiz a mesma coisa, 

conheci o mundo sendo convidado sem ter um dinheiro no bolso, sendo chamado, e o Lula 

está fazendo a mesma coisa”. E não era.  

Eu fico imaginando a decepção dele com o José Dirceu, com o Genoíno, com o Luiz 

Eduardo Greenhalgh, que quando eu estava divorciado na minha mãe, atendia telefonema 

dessas pessoas procurando pelo meu pai. Devem ter usado todo o conhecimento que ele 

teve como líder sindical, como tudo que ele conhecia de ferrovia e conhece até hoje, e está 

sempre atualizando. E essas pessoas estão vendo isso até hoje. Ele está vendo isso. 

Ele como idealista, uma pessoa com capacidade enorme sem ter feito nenhuma 

fortuna alheia, não pegando nada que não era do nosso país, e esses sem vergonha dessa 

bandidagem toda que ele considerava como pessoas dignas, e esse papelão, então imagine 

meu pai, nunca perguntei isso para ele porque a gente não tem essa liberdade, mas a 

decepção que ele tem com pessoas que ele confiava. É uma coisa terrível.  
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E só para dizer um fato que eu comprovei que o João Goulart era amigo dele, 

quando ele teve na lista trocada pelo Cônsul brasileiro que ele se recusou a ir porque ele 

queria cumprir, o que ele devesse, ele devia mesmo. Ele lutava na ocasião, ele lutava contra 

a ditadura. Era uma luta, então ele quis pagar no Brasil o que ele estava fazendo de errado, 

ele quis cumprir a pena dele aqui como cumpriu.  

A gente estava naquela situação muito ruim na Lapa de baixo, morando de aluguel, 

sendo ajudado por parentes, e um amigo do João Goulart veio em casa e eu por acaso 

estava lá, conversar com minha mãe para falar que o João Goulart estava chamando para a 

gente viver no Uruguai, ter emprego para o meu pai lá, para a gente largar tudo e ir embora.  

E ele logicamente com tudo que ele é, não aceitou. Graças a Deus, que nós não 

somos uruguaios, somos brasileiros.  

Mas, teve esse único amigo que reconheceu mesmo e sabia que meu pai estava 

passando as necessidades e queria que meu pai fosse para lá. E essa pessoa subiu, acho que 

isso faz parte até do livro do meu pai, porque eu contei para o produtor do livro, o editor, 

ele subiu na Lapa de cima, porque viu a situação que a gente tinha, não tinha nada e 

comprou uma máquina de lavar e mandou entregar em casa. Indo embora, voltando para o 

Uruguai, passou lá, pegou o endereço e deixou, anotou tudo direitinho e mandou entregar.  

Então, a amizade única e pura do meu pai na parte política, ele deve ter outras, mas 

essa é a que eu tenho certeza, e um monte de decepções que a gente carrega, pelo menos eu, 

eu estou sendo nesse depoimento o mais sincero possível, nós temos aqui problemas entre 

irmãos, problemas não, nos amamos e tudo, mas eu vim conversando agora com o Edson e 

contei uma passagem de como a gente saiu do Rio de Janeiro e ele não lembrava, era bem 

menor que eu.  

Então, tem algumas coisas que eu conheço e eles não conhecem. É falta da 

convivência de irmãos. Infelizmente a gente teve isso. Mas o que eu queria deixar é isso. 

Eu tenho dificuldades para amigos.  

Outra coisa que eu queria falar sobre a minha pessoa também, que meus irmãos 

talvez não saibam esse meu pensamento, dificilmente, trabalhei em multinacionais, vivi, 

cresci, comprei minha casa própria, meu carro, eduquei meus filhos, tudo, e a gente assistiu 

como vocês todos devem assistir, esse mundo não é para pessoas que nem meu pai, 

honesto.  
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A gente teve na nossa frente um monte de caminhos para seguir para ficar muito 

bem de vida. Eu recusei todos. Eu tenho certeza que algumas conversas que eu tive com o 

Edson, igualmente.  

Nós tivemos esse problema de não triar, se for em benefício próprio, fazer alguma 

coisa que não é conforme a lei, conforme a honestidade que meu pai deixou uma herança 

fantástica para nós, a gente não triou. Não lamento nem um pouco disso e graças a Deus 

estou que nem o Edson falou, estou feliz com a minha vida. Podendo abraçar meu pai, 

tendo tempo de falar aqui, eu te amo, pai. Ainda está em tempo de a gente falar isso. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu agradeço. Agradeço a 

família Martinelli e quero ver se é possível que o Luiz Carlos venha ainda. Foi muito 

bonito. Agradecemos a todos.  

A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

24/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maio de 2013, está instalada 

a 46ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 24 de maio de 2013 as 13 e 30 horas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

auditório Paulo Kobayashi para oitiva dos depoimentos sobre o caso de crianças que foram 

atingidas pela ditadura no Brasil.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar 

todas as audiências abertas ao público.  

Hoje nessa audiência pública nós estamos com o Raphael Martinelli e seus três 

filhos que puderam vir. O quarto filho, Luiz Carlos não pode vir. Rosa, Edson, Jaime 

Martinelli. O Luiz Carlos não pode vir. Quem começa? A Rosa começa? O Jaime começa.  

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI - (Pausa). 

 

 

O SR. EDSON MARTINELLI – Como a Rosa já ficou emocionada, deixa eu 

tentar não me emocionar. Hoje de manhã eu procurei fazer um roteiro do que eu poderia 

falar, um pouco do que foi a minha vida. Tudo começou em Jundiaí. Nós nascemos em 

Jundiaí, meu pai ferroviário, minha mãe, doméstica. Fomos crianças normais, brincamos na 

rua, em campos de malha. Enquanto isso meu pai iniciava em causas sindicais e socialistas. 

Fomos crianças que curtimos a mudança para o Rio de Janeiro e continuamos a brincar na 

rua e passeios em Copacabana. Todos os domingos nosso pai levava a gente para 

Copacabana. Enquanto meu pai se destacava na federação dos ferroviários e na greve da 

classe ferroviária. Fomos crianças que viajamos pelas praias da Bahia, Pernambuco, 

hospedados em casa de frente para o mar enquanto meu pai era ovacionado nos palanques 
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das ruas e praças. Fomos crianças que vivenciamos o primeiro terror em ter que fugir na 

madrugada de março em 64. (Pausa). Enquanto meu pai fugia para outros destinos que não 

o nosso. Fomos crianças instaladas em casas de estranhos em cidades desconhecidas ao fim 

da fuga. Fomos crianças separadas em casas de tios diferentes e deles dependentes. Fomos 

crianças com dificuldades em diferentes escolas naquele ano. Enquanto por um ano não 

conseguimos saber onde estava o nosso pai. E feliz por poder viver com ele novamente 

após essa ausência assustadora. Fomos filhos que voltaram a brincar nas várzeas da Lapa de 

baixo, mas fomos crianças que tiveram que justificar dezenas de vezes porque desses 

nomes e sobrenomes associados à esquerda. Enquanto meu pai continuava na luta da 

esquerda brasileira. Fomos pré-adolescentes assustados e horrorizados com a notícia da 

prisão por quatro anos e tortura de nosso pai. Fomos pré-adolescentes que tivemos que ir ao 

trabalho mais cedo para sustentar a nossa casa. Paramos de brincar e de viver o fogo da 

idade. Tivemos que nos policiar no trabalho para não fugirmos de sermos taxados como 

burgueses, também tinha essa dualidade.  

Fomos adolescentes e parceiros do meu pai na formação e campanha do novo 

partido construído para nós, PT. Fui namorado de uma única mulher, me apaixonei e com 

ela casei. Enquanto meu pai levantava a bandeira do PT e por ela lutava até a posse do seu 

líder maior.  

Fui eleitor do José Dirceu, José Genoino e Lula, enquanto meu pai não conseguiu 

nenhuma única função de liderança dentro do Governo do PT. A vida foi acontecendo. Fui, 

acredito que sou um bom marido, bom pai e perdi minha mãe. Enquanto meu pai perdeu a 

esposa, perdeu a oportunidade de ajudar intensivamente o nosso Brasil por não governar. 

Não deixar ele participar do processo do PT.  

Hoje sou um cidadão com 60 anos de idade. Perdendo a esperança em ver o que 

sobrou do meu pai, e eu, e o que ele e eu sonhamos de alguma forma para essa vida. Perdi 

um pouco da infância, um pouco da adolescência, e um pouco da convivência do meu pai. 

Perdi um pouco de dinheiro que queria ter, um pouco da convivência com os meus irmãos, 

perdi e perdemos muito. Perdemos partido, perdemos vozes que nos dão a esperança em 

ação. Perdemos governantes no sentido eficiente da função. Perdemos opção de votos e 

perdemos os eleitos. Perdemos o cumprimento das leis e suas punições. Perdemos saúde, 

gentileza, educação, decência e por aí afora. Mas ganhamos. Ganhei meus filhos, minha 
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esposa, minha moradia, a vida longa do meu pai. Ganhei meus irmãos e amigos, ganhei 

consciência, dignidade e honestidade.  

Ganho em viver e poder dizer agora que as perdas fazem parte da nossa vida e que 

futuras gerações de filhos e pais sindicalistas políticos ou não que de alguma forma 

contribuíram para a construção de uma vida melhor. Essa semente sob a forma de tortura, 

ideal, luta, ou por simplesmente educar seus filhos de forma amorosa foram plantadas por 

mim, minha esposa, meus irmãos, minha adorada mãe, meu querido pai.  

Sou uma célula viva com capacidade de ajudar nas transformações para um mundo 

feliz. Contem comigo.  

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – A primeira lembrança que eu tenho, porque eu 

era muito pequenininha, da primeira vez quando a gente teve que fugir do Rio de Janeiro 

para São Paulo eu tinha só dois anos. Então, a primeira lembrança muito viva que eu tenho, 

meu pai estava sempre viajando, e quando ele retornava sempre tinha uma bonequinha, 

uma coisa assim. E da primeira vez, quando ele foi preso em 70 eu vi que ele demorava a 

voltar, e eu sentia que as pessoas em volta, as pessoas próximas queriam me poupar de 

saber exatamente o que estava acontecendo com ele. Eu muito menina e apegada a ele, 

sentia que as pessoas cochichavam e escondiam de mim. Eu acho que se eu tenho alguma 

coisa que eu aprendi quando eu era pequenininha, foi silenciar. Silenciar é a palavra que me 

vem imediato na cabeça. Era sempre ‘xiu’, não pode falar. Eu perguntava e falavam ‘psiu’, 

era sempre um silêncio, eu chorava muito, muito porque eu sentia a falta dele. E eu lembro 

quando a minha tia, irmã do meu pai conseguiu, ficaram sabendo que ele estava no Dops, 

eu nem sabia o que era Dops, eu achava que ia visitá-lo em algum lugar, tinham encontrado 

meu pai. E eu fui com minha tia. Minha tia me levou porque eu era uma criança que não 

estava mais dormindo a noite, e ela quis me aliviar. E eu me lembro que foi uma cena muito 

marcante nesse dia porque eu cheguei em um lugar muito escuro, com paredes escuras, eu 

cheguei naquele dia muito feliz porque ia rever meu pai, e é uma cena na minha memória 

muito marcante porque quando meu pai finalmente subiu ele tinha dois homens que 

amparavam ele, e ele era irreconhecível. Eu não conseguia ver que aquele homem ali na 

minha frente era meu pai, ele era uma pessoa fisicamente diferente.  
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E eu lembro que até ele chegar bem próximo de mim ele colocou a mão na minha 

cabeça e eu nesse instante que eu vi que era ele. E eu não entendia nada, mas eu lembro que 

uma coisa que me chamou a atenção quando eu fecho os olhos e lembro desse dia era a 

camisa dele abotoada errada. E as mãos tremiam muito. Bastante. E novamente eu caio 

naquela palavra silêncio porque a minha curiosidade infantil queria perguntar, e aí pai, o 

que está acontecendo, o que é aqui? Eu me lembro da minha tia falando ‘xiu’, e então, as 

duas coisas muito marcantes foram essas. A segunda que eu tenho memória já foi no 

presídio Tiradentes, eu passava em revista junto com minha mãe e eu me lembro que em 

uma das vezes meu pai fazia aniversário e minha mãe quis fazer um bolo, e a gente passou 

praticamente a sexta-feira inteira fazendo aquele bolo. A gente tinha pouco dinheiro e 

aquilo era um acontecimento. E no dia seguinte que era um sábado, as visitas eram sempre 

aos sábados, a gente foi até lá, eu e minha mãe. E nos meus olhos infantis, era inconcebível 

ver aquela mulher cortando aquele bolo em pedaços, ela praticamente destruiu o presente 

que a gente ia dar para o meu pai. E mais uma vez eu perguntei, mãe, porque ela está 

fazendo isso? E minha mãe me mandou fazer silêncio de novo.  

Eu passava na revista feminina e aquilo sempre era para mim uma coisa absurda. Eu 

era criança, e eu tinha que abrir a boca, tinha que abrir as pernas, eles vasculhavam meu 

corpo todo para poder entrar. Ali para mim era sempre uma coisa boa. Eu ficava feliz de ir 

até lá porque sabia que ia vê-lo e podia brincar. Era um pátio enorme, eu lembro dos dois 

pavilhões, onde de um lado eram os presos políticos e do outro os presos comuns. E eu 

sempre estava perto dos presos comuns, porque eu fazia umas brincadeiras, eles me 

jogavam colares, jogavam pulseiras e eu ficava feliz de ir no dia da visita. Ali eu conheci 

outras pessoas como meu pai, mais jovens, com quem eu tinha afinidade por histórias, 

sempre gostei de ouvir histórias, e esse ano, no ano retrasado eu tive a felicidade de 

reencontrar um Senhor que era preso junto com o meu pai, na época ele era estudante, 

jovem, um Professor com quem eu sempre pentelhando muito ali no presídio, eu pedia que 

algumas vezes deixassem ele andar um pouco comigo pelo pátio, porque ele era um grande 

contador de histórias, e eu tive a felicidade de reencontrá-lo e de promover também o 

encontro dele com o meu pai, o Sr. Luiz Paulino. O Sr. Luiz Paulino é Professor até hoje. 

Ele montou uma escola em Itapecerica da Serra, coincidentemente eu fui trabalhar no CEU 

Campo Limpo como coordenadora de projetos esportivos e uma das minhas subordinadas, 
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Professora de educação física me falou, Rosa, minha filha estuda em um colégio cujo 

diretor veio perguntar se você era Rosa Martinelli, e se você era filha do Raphael. E eu 

falei, com é o nome dele? Imediatamente eu lembrei porque ele era um querido, muito 

querido. E eu promovi esse encontro entre eles. Foi muito emocionante o encontro porque 

meu pai, ele nunca nos fala sobre tortura. Difícil.  

Através desse Senhor eu soube que eles se conheceram exatamente em um dia onde 

meu pai estava indo para os porões, ele estava entrando para a tortura junto com ele, eles 

não se conheciam e ele muito amedrontado, o rapaz diz que meu pai, puxa, eu tenho uma 

placa de metal na minha cabeça, eu fui operado. E eu tenho muito medo que eles me batam 

e eu possa morrer. Então, ele mesmo me contou essa história. Meu pai tem uma grande 

dificuldade de falar nisso. Ele disse, quando eu entrei, a primeira coisa que o seu pai fez foi 

falar, não bata nele. Não bata na cabeça dele. Ele tem um problema assim, assim. E ele acha 

que ele foi salvo por conta do meu pai ter dito isso.  

E o aniversário dele de 70 anos foi no ano passado e ele quis muito que meu pai 

fosse, e eu o levei, e ele colocou essa história pública e eu achei muito bacana porque 

mostra bem a pessoa do meu pai. Ele é esse cara que sempre é pelos outros. Muitas vezes 

nós filhos ficamos muito a parte da vida dele, porque ele queria nos poupar de saber tudo 

que estava acontecendo. Eu por muito tempo não quis saber dessa história. Talvez isso 

gritasse dentro de mim que eu resolvi não querer saber. Por volta dos meus 30 anos eu tive 

a curiosidade de recolher umas fitas cassetes que meu pai deixava para alguns jornalistas na 

época. Eu praticamente roubei essas fitas para ouvir. E aí eram cinco fitas. E na segunda eu 

já não conseguia mais parar de ouvir, e aquilo, ali ele falava muito a história dele e ali ele 

contava das torturas. Aquilo foi tão enorme dentro de mim aquele rombo de imaginar que 

um ser humano possa ser capaz de fazer isso com outro que eu tive como se fosse uma 

catarse, eu queria entender como isso podia ter acontecido a ele. Ele fala pouco a respeito 

disso, mas a marca que ficou foi muito grande em todos nós, os filhos, porque você tem que 

recolher tudo isso para tomar para você uma certa identidade, porque você veio dali. O que 

eu posso dizer é que nesse tempo todo eu vim perguntando a ele toda a história e fui sempre 

me interessando por tudo isso, de alguma forma, não só a história dele, mas a história da 

ditadura no Brasil ou em qualquer outro lugar, eu sempre tive um grande interesse, eu 

queria saber, queria esmiuçar, queria esmagar aquilo dentro de mim e faço terapia durante 
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muitos anos fiz, e retomei porque eu tinha esse medo, medo da noite, medo deles irem 

embora, de pegar meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu acho que eu convivi com esse 

medo. E eu acho que só conseguia colocar esse medo para fora quando escrevia. E aí eu 

comecei a escrever, muito. Escrevia compulsivamente.  

E quando adoeci a cerca de uns cinco anos atrás, eu tive um câncer de mama e eu 

ganho de presente do meu pai todas as nossas cartinhas. As cartinhas, são quatro anos de 

cartas. Minha mãe, os meus irmãos e as minhas. Eu tinha oito anos, nove. Ali eu pude ir 

formando o meu quebra cabeças. Eu fui lendo, relendo e sentindo o tamanho daquilo que 

era para mim naquela idade. E isso para mim foi maravilhoso, posso dizer. Era um 

privilegio poder ver toda a história dos quatro anos que meu pai ficou no presídio. Meu pai 

como todo revolucionário ele tem essa veia poética. Ele não gosta que fala isso, mas ele 

tem. Ele foi o cara que através das cartas me empurrava a escrever, a fazer rimas. E todo 

sábado quando eu ia visitá-lo a gente trocava ideias sobre a leitura, e sobre o que eu tinha 

escrito, aquele versinho, enfim. Eu acho que partiu dele isso. E por conta desse silêncio 

verbal que toda a nossa família tinha que ter, eu posso dizer que eu me salvei através de 

tudo que eu escrevi. Eu queria dizer que é bastante difícil para mim em particular falar 

sobre isso porque poucas vezes, eu gosto de falar. Eu gosto mais de escrever. Então, eu 

queria terminar o meu depoimento lendo um conto que foi o meu primeiro conto publicado. 

Ele esboça (Pausa) quando eu fiquei doente, escrever para mim foi muito importante. E o 

meu primeiro conto, eu escrevia coisas para mim mesma. Coisas que eu guardava. Até que 

um dia resolvi publicar e uma pessoa falou, Rosa, deixa eu publicar seu conto. E eu deixei. 

E esse conto expressa bem a minha visão de menina quando visitava meu pai no Tiradentes. 

O conto chama Anos 70. E eu vou tentar ler.  

Mãos firmes a revistavam. Tinha apenas nove anos. Pode abaixar as calças, afastar 

as pernas, muito bem. Levante os braços, abra a boca. Cabelos. Tudo em uma agilidade 

troglodita e sem pausa. Pode se vestir, a saída é por ali. Por ali era um portão verde de ferro 

que dava para outro portão de grade, que dava para um pátio enorme que tinha chão de 

concreto quebrado. Ia feliz, sem entender. Para o seu tamanho, aqueles dois pavilhões que 

rodeavam o pátio eram verdadeiros monumentos, cheios de janelinhas gradeadas e com 

mãos acenando. Quem seriam aqueles? Passeava num passo de dança... Dois pra cá, dois 

pra lá... até chegar noutro portão onde a escuridão do lado de dentro lembrava os medos de 
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dormir. Homens fardados barravam a entrada de um dos prédios grandes e curiosa que era 

se enfiava entre os vãos das pernas enormes... Posso ver?  

Perguntava. Lá vinha ele... Um homem baixo, loiro, rosto bonito, músculos fortes... 

E com aquele sorriso... um sorriso conhecido e querido, olhos muito claros que a fitavam 

com saudades. O coração ia aos pulos, quase tropeçava entre aquelas fardas... Tentando se 

aproximar. Mas, o que era aquilo? Porque ele tinha aquelas argolas rodeando seus punhos?  

Já muito próxima,  a menina atônita já não era feliz, por tentar entender. Pai! Abraçava, 

pulava no colo, puxava sua mão... Quase o amassava.  

Pai, o que era aquilo? Porque aqueles homens prenderam seus braços? São algemas 

e servem para que a gente não tente fugir. O senhor quer fugir? Não. Mas eles pensam que 

sim. Pai, aprendi um novo passo... Quer ver? Aposto que não sabe fazer... Quer tentar? 

Dança comigo? Imagem surreal de alegria, num retângulo de vidas cortadas. Gostou? Nem 

percebeu que das janelas com mãos desconhecidas  lhes jogavam colares, pulseiras... 

Coisas bonitas. É pra mim? Claro que sim! Pode dançar mais pequena bailarina? Lá ia ela 

fazendo rodas, cantarolando, fazendo estrela e sendo a própria. Quem são eles, pai? São 

presos “comuns”... É como são chamados. O senhor também é um preso comum? Pois eu 

não acho... Acho que é um preso importante, o mais importante de todos! Neste prédio que 

estou são só presos políticos... Somos divididos. Preso político? É alguma coisa ruim? Não 

é não... E sorriu aquele sorriso calmante. Mas pai, porque está preso?  Ainda é pequena 

para entender. Mas não estou feliz agora... Queria que voltasse pra casa. Quando for 

embora, vai parar lá na Av. Tiradentes, sabe qual é? Sei. Essa que fica em volta do prédio... 

Então, vai contar três andares, de baixo para cima e olhar pra janelinha da direita. Vou 

acenar pra você, com uma toalha branca. Vai imaginar um pássaro, que vai voar até seus 

ombros... E o levará sempre junto para onde quiser. Puxa! Verdade? Já sei por que está aqui 

pai, e nem preciso crescer tanto. Está preso porque sonha bonito. Eles quiseram trancar suas 

palavras assim. Mas isso não é roubo? Dias depois, tenho um pai passarinho poeta  preso – 

mas não conta pra ninguém. Contar o que? Que ele tem asas. 

O portão do Tiradentes ainda existe. A menina também. E o pássaro, ele continua 

voando.  

Obrigada.  
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O SR. JAIME MARTINELLI – Boa tarde a todos. Eu sou o mais velho dos 

irmãos. E o que não sofreu o que eles sofreram. Eu fui mais (inaudível – fora do microfone) 

a revolução de 64 e tudo isso que o Edson descreveu, voltar, ser distribuído em casa de 

estranhos, depois ficar em casa de aluguel (inaudível – fora do microfone) quando ele 

apareceu que a gente teve a convivência com ele de novo. Era um líder sindical conhecido 

nacionalmente. Eu na época era só o colecionador de fotos (ininteligível) e não tinha noção 

do tamanho da grandeza do que era meu pai. E logo nós percebemos que eu tinha que 

arrumar meu primeiro emprego, e assim aconteceu, e logo nós tivemos o problema de ele 

ser uma pessoa que sempre lutou contra a ditadura e ter sido preso na sede do Inocop. E eu 

já estava trabalhando. Ele não foi preso e localizado, ele foi preso e sumido. A história é 

meio lenda, mas foi através de uma tia minha que conhecia alta patente do Exercito e 

morava em uma rua que conseguiu localizar onde ele estava e pediu para a família ir até a 

porta da Oban levando roupa, sabendo que tinha localizado ele, e assim a nossa vida foi, 

para mim foi um pouco difícil porque eu passei a ser arrumo de família e comecei a 

controlar os meus irmãos que em seguida foram tendo funções também na empresa e aquela 

velha história de pegar os envelopes de pagamento, põe tudo aqui na mesa, passei a ser o 

pai deles. Não aceito, a gente tem um rompimento de amor por causa dessas coisas de 

inversão de papeis. Tem uma carta inclusive que a Rosa me passou a pouco tempo que eu 

escrevi ao meu pai dizendo isso, que ele precisava na visita que o Edson fizesse lá, 

conversar para dizer que ele não fosse rebelde, porque não tinha dinheiro, tinha namorada 

que é a esposa dele hoje, mas o dinheiro quem separava para ele ir no cinema é o Jaime. 

Era eu que fazia as funções ruins da família. E comecei a ser um questionador do meu pai, 

eu fui visitá-lo não tantas vezes caçado, procurado, e tinha passado aquela fase. Ele se 

envolveu com lutas armadas e eu acho que ele não pensou tanto na família. E nós não 

sabíamos exatamente o que ele fazia. Eu acho que isso foi uma defesa para a família. Se 

nós tivéssemos sido pegos, torturados, nós não tínhamos o que falar do meu pai. Nem a 

mãe e nenhum dos filhos sabíamos o que ele estava fazendo. E fomos descobrindo tudo 

com processo, com torturas, eu questionava muito que ele não devia ter se metido naquilo, 

mas passam-se os anos e eu falo para muita gente, meu pai como pai, eu acho que um 

idealista não devia ser pai. Mas como ser humano, como alguém que conhece, que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



9 
 

conversa, vira fã do velho. Uma pessoa rara que passou por altos cargos e não teve um 

tostão na vida, a casa que ele teve foi graças aos filhos pagarem as mensalidades do Inocop, 

ele iniciou, mas nós que pagamos o carnezinho. E uma pessoa que é amigo do Presidente da 

República, amigo do João Goulart, nessa situação. Ele nunca quis nada para ele, sempre 

lutou pelo bem do povo brasileiro e hoje isso parece uma utopia. Hoje a gente vê tudo que 

acontece aí, uma pessoa que nem o próprio Lula, que sai de uma condição de nada e hoje é 

um milionário. Não que a gente quisesse isso para nós, mas meu pai merecia um 

reconhecimento, meu pai merecia. Acho que o livro dele, a Rosa deu uma olhada em tudo, 

mas os outros filhos não deram. Vai vir coisas que a gente também não sabe, mas eu tenho 

certeza de uma coisa, o que vai ser feito para a ferrovia do Brasil, (ininteligível) na fase de 

escolas e tudo, isso que eu acho que meu pai deveria ter tirado esse carimbo dos filhos. A 

gente não merecia isso, mas é um idealista e paciência. E comigo eu tive, por exemplo, eu 

tive o que ele adora, junto dos netos eu vi isso. Ele é um moleque junto dos netos, tem uma 

saúde para brincar violenta, e eu passei por isso como filho. Fui filho único por quatro anos 

e pouco e depois ele já metido em política meus outros irmãos sofreram, não conheceram 

esse pai que eu conheci. Eu tenho certeza que o maior colaborador dele de tudo, fui eu. 

Hoje nós já tiramos algumas barreiras da frente, mas ele sabe que eu fui o filho mais 

incompreensível. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro, eu acho que a Comissão da 

Verdade está batendo muito nessa tecla, é Tortura Nunca Mais. Meu pai foi torturado de 

maneira bárbara. E era treinado para isso também, não podemos dizer que era nenhum 

bobinho. Ele foi treinado para tudo isso, mas ele esteve em um programa agora, 

recentemente, do Abujamra, Provocações, onde ele falou uma coisa que eu vi pela primeira 

vez que marcou muito. Foi perguntado por que ele era da linha stalinista, que para mim 

sempre foi um criminoso dos maiores que teve nessa humanidade, e ele disse, foi 

questionado pelo Abujamra, mas, stalinista, e ele falou, sim porque Stalin matava, mas não 

torturava. Tortura é a coisa mais absurda que existe no mundo. E eu acredito que  só quem 

tenha passado, e ele passou, pode dizer isso com todas as letras.  É muito mais fácil matar 

do que torturar. Então, essa coisa horrível que algumas pessoas estão passando aqui pela 

Comissão da Verdade tentando se defender, as pessoas não podem ser humanas fazendo 

torturas com seres humanos. Isso é, não pode ter uma inteligência, por exemplo, de uma 

ditadura colocada naquele momento que tenha que se fazer dessa coisa absurda, dessa coisa 
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abominável para que se possa vencer uma mentalidade contra o atual regime da época. 

Então, é isso que eu queria deixar gravado. A Comissão da Verdade eu tenho acompanhado 

e eu espero que tenha bastante frutos, mas nunca mais e tem algumas pessoas aí com a 

idade do meu pai, que possam dar esses depoimentos e dizer quem realmente são 

torturadores, quem realmente fizeram essa coisa horrível e que as famílias foram... Nós 

estávamos conversando vindo para cá, pelo que a Rosa ouviu de depoimentos, acho que a 

nossa ainda foi privilegiada. A nossa não teve nascimento em cela de tortura, mães dando a 

luz em cárceres, a nossa ainda foi privilegiada. Graças a deus estamos todos com saúde, 

com netos, e aí tocando a vida.  

Espero maior sucesso para a Comissão da Verdade e que realmente vocês prestem 

atenção, esse homem não vai estar mais muito tempo entre nós, apesar de ter uma saúde 

melhor que a minha, mas é uma figura rara, na política brasileira é uma figura rara. É só.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando sai o livro? Quando 

vai ser lançado, já está pronto? 

 

 

O SR. EDSON MARTINELLI – Ele está sendo parece que revisado. Mas depende 

de alguma parte financeira, que eu acho um absurdo também. Infelizmente nenhum dos 

filhos ficou milionário para fazer... Infelizmente, quem podia fazer isso por ele já não está 

mais nessa vida, e ele precisava de uma ajuda de alguém para poder circular o livro. É um 

livro pesado, mais ou menos 500 páginas. Então, não é fácil você mandar rodar e editar um 

livro desses. Então, está precisando de uma ajuda financeira. Mas totalmente sendo 

revisado só a parte de português, de fotografias também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bem. Mas vocês não 

querem... Lógico que vocês falaram bastante do Martinelli, e é lógico que ele é um 

personagem da história do Brasil, mas vocês não, agora que passou aquele impacto inicial, 
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vocês não querem falar um pouco mais de vocês? Seria interessante se vocês pudessem 

falar um pouco mais...  

 

 

O SR. – O sobrenome Lênin, por exemplo, hoje você vê a estátua do Lênin caída no 

chão, você fica com aquela... Que homenagem foi essa? Isso confunde até hoje. Porque 

derrubaram a estátua do Lênin? Ele mereceu isso aí? E eu tive que ficar por vários anos 

escondendo essa imagem do Lênin. Eu tive um Professor que era Sargento que me olhava 

de uma forma estranha nas aulas de educação física. Muita coisa se perde. Eu acho que a 

gente perdeu a adolescência, perdeu muita coisa. Mas a gente idolatra muito meu pai. 

Apesar de falhas como pai, porque nós somos órfãos com pai, porque o idealismo ele faz 

com que aconteça isso aí. Prejuízos, a gente teve alguns prejuízos. Trabalhar muito cedo, 

vida dura, deixar todo o dinheiro em casa até os 23 anos de idade. Você não viver mesmo o 

fogo da adolescência, a gente sofre um bocado, mas a coisa forte que fica é como eu 

coloquei. É a dignidade, a honestidade, é ter esse exemplo de pai que não tirou um tostão de 

ninguém. Hoje eu sou uma pessoa feliz. E feliz de estar do lado do velho até hoje, com 89 

anos. Sofri mas sou feliz. Como diz aquela música.  

Só isso que eu tenho para falar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi importante você falar. 

Quer falar mais um pouquinho, Rosa? Você fala tão bem.  

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – Choro bem. Eu acho que falar da gente mesmo é 

sempre, é um assunto, por exemplo, quando tudo começou, a Comissão da Verdade, 

quando tudo começou vir à tona novamente, puxa, que bacana. Esses caras vão novamente 

pagar pelo que eles fizeram. Esses caras sádicos, psicopatas, não sei nem que nome dar para 

isso. Finalmente eles vão lá sentar e ser julgados pelos crimes que cometeram, aí eu me 

desiludo. Eu comigo mesmo, esse assunto sempre, para mim é muito visceral. Eu me 

incomodo profundamente de a Lei da Anistia ter perdoado esses monstros. Eu gostaria 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



12 
 

muito de pensar que essa Lei pudesse ser novamente revista. Se existe a possibilidade de 

ela ser revista, porque eu não sei se foi aqui que o Ustra sentou, ele veio por aqui? Brasília. 

Pois é, como é que dá para aquele homem, quer dizer, dá, você está em uma democracia e 

você pode ouvir qualquer coisa. Mas inconcebível alguém que fez o que fez estar ali 

andando normalmente, e com todo aquele palavreado. Não dá para entender. E é assim, 

olhar para os vizinhos, Argentina, Chile, eles julgaram seus atrozes, eles realmente 

julgaram. Por que o Brasil não revê isso? Famílias foram destrocadas, então, falar da gente 

aqui, falar da própria dor é sempre muito difícil. Mas eu consigo ver a amplitude disso. A 

Amelinha está aqui, eu consigo ver o quanto ela sofreu, histórias de arrepiar, parece sempre 

que a da gente é menorzinha. Eu sempre penso nisso. Até o que ficou em relação ao meu 

pai é sempre assim, existe uma certa distância. Existe algum lugar que dá para chegar no 

meu pai, e em outros momentos, ele mantém uma distância que é própria dele. De não 

querer falar no assunto, de não querer te machucar, mas de toda forma quem passou por 

uma tortura, parece que já passou pela pior coisa do mundo. Então, para a gente que é filho, 

muitas vezes a gente tem alguns problemas, fica difícil você chegar com aquele seu 

probleminha, pai, você não sabe o que me aconteceu. Parece sempre pequenininho, porque 

diante do que ele passou não existe coisa pior no mundo. Então, A gente sempre acabou por 

colocar essa distância em relação a ele. Não só por ele, mas pela gente mesmo. Eu não sei 

dizer, talvez inconscientemente (ininteligível) a gente sempre teve muita dificuldade disso.  

Eu talvez tenha sido um pouco agraciada porque de certa forma, uma menina em 

uma família de homens, sempre parece que é um presente. Então, talvez eu tenha tido um 

pouco mais de privilégio nisso. Mas até hoje eu acho que a gente tem uma grande 

dificuldade de se expressar emocionalmente, e falar o quanto um ama o outro, e é assim, 

mais ou menos assim, bom, você entendeu o que eu quis dizer, você não fala nada, mas 

você entendeu o que eu quis dizer? A pessoa tem que entender que você gosta dela, que 

você ama ela, que você faria tudo por ela. Nem sempre, a gente ás vezes quer ouvir. E meu 

pai tem essa coisa, porque se você encostar nele assim, ele tem uma fragilidade emocional 

muito grande. Então, ele não quer falar no assunto, ele não precisa falar, ele sai de cena. 

Hoje um pouco mais com a idade dele, ele está um pouco mais flexível, eu diria. Ele se 

preocupa mais, ele quer que a gente ligue, enfim. Então, esse movimento que a gente faz 

para se aproximar é sempre muito, passa por esse traço que ficou, que é um traço pesado. 
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Talvez a gente tenha essa memória, a memória daquele período talvez tenha um peso tão 

grande que nos dificulta esse acesso hoje. Enfim, eu acho que eu em terapia, por exemplo, 

para se ter uma ideia de como eu sempre tive relacionamentos difíceis, casamentos difíceis, 

alguns terapeutas chegaram à conclusão de que eu amo quando eu amo, eu amo a distância, 

porque quando meu pai foi preso eu vivia em pleno Édipo, toda menina é apaixonada pelo 

seu pai, e exatamente nesse momento ele saía de cena. Então, eles chegaram à conclusão de 

que eu amo o distante. Quando esse distante se aproxima de mim, eu não sei o que fazer. 

Até é engraçado porque cada vez que eu tive qualquer relacionamento eu ficava pensando, 

puxa, esse cara tem o que? Ele deve ter alguma coisa muito problemática para eu poder 

estar gostando dele. Enfim, falar de mim é falar um pouco disso porque essa relação com o 

outro sempre foi difícil para mim, e para o outro claro, porque eu me coloco distante, eu 

não sei quem é, será que eu posso gostar, e se você for embora? E se ele for embora daqui e 

não voltar nunca mais?  

Claro que hoje aos 50 anos, eu trabalhei tudo isso e não estou curada, mas me sinto 

muito mais consciente de que isso veio daquela época, porque eu amei meu pai 

distantemente. Nem sei se existe essa palavra, mas distantemente eu amei meu pai. Hoje 

para se ter uma ideia, eu nunca disse ao meu pai que eu amava ele. Nunca. Não consigo. É 

como se falar de amor é falar de uma coisa muito frágil e que pode quebrar. E, no entanto, a 

história dele é toda de amor. A história dele é uma história de amor pelo seu povo, pelo seu 

país, é um cara que teria dado a vida pelo país dele.  

 

 

O SR. – Ás vezes, no nosso egoísmo a gente achava que esse amor não vinha para 

nós, só ia para os outros. E a gente tinha raiva do meu pai por causa disso aí. Eu 

principalmente.  

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – Então, amar, claro que você vai aprendendo. 

Amar é um processo longo. E o bom quando eu olho aquelas cartinhas e eu via a menina 

que eu era naquele período, eu dizia, eu te amo meu papai, papaizinho, você é meu galã, 

você é meu príncipe, essas coisas que uma criança diz ao pai. Então, é como se eu tivesse 
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feito isso naquele período e de lá para cá eu não sei como se faz esse caminho. Eu não sei 

como se faz esse caminho com irmãos, com filho, pensando aqui agora nesse momento, se 

tem algum lugar que a ditadura, a história me alterou, foi aí. Eu acho que foi no amor que 

eu não sei expressar. Eu não consigo nem com o amor maior do mundo que é amor de filho, 

que ele sofre com isso também. E eu sei, eu sei o quanto eu amo, mas eu não consigo 

expressar. Eu tenho essa barreira. Eu acho que aí eu realmente tenho as sequelas desse 

período, não é só pelo distanciamento do meu pai e tudo mais, mas a sequela vem daí. É 

como se eu não pudesse falar, vai falar, não fala. Então, era sempre o silêncio. O silêncio 

era a coisa mais importante naquele período. Eu aprendi direitinho o silêncio, e eu queria 

me livrar dele. E é difícil conseguir. Até os 50 e não consegui. Difícil. Eu acho que é isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo faz que a mãe 

de vocês faleceu? 

 

 

A SRA. ROSA MARTINELLI – Vai fazer 10 anos nesse ano. A minha mãe era 

descendente de português. A família dela toda de Jundiaí. Vários irmãos, e ela era uma das 

caçulas. A minha mãe era a pessoa, acho que da família era a que mais expressava o amor. 

Era a que nos unia. Ela sempre deu a vida pelos filhos. Ela não queria saber onde estava o 

meu pai, ela não queria saber das coisas que meu pai fazia. Ela não queria saber. Então, o 

meu pai tinha uma vida completamente a parte. Quando ela perguntava, onde você estava? 

Ele dizia, é melhor não saber por que eu não quero que eles venham aqui, peguem vocês e 

vocês sob tortura, contem. Então, ele nunca falava para ela às coisas que ele fazia. E nós 

ficamos muito a parte. Minha mãe era quem trazia aquela coisa de família, do almoço de 

domingo, de reunir os filhos, de ligar para cada um, depois os meninos casaram, ela sempre 

estava em constante contato querendo que eles passassem por lá. Ela tinha esse apego, esse 

amor. Eu não sei por que a gente não aprendeu com ela. Era uma expressão máxima da 

humildade. Muito humilde. Tanto que existe uma história em que meu pai conta nessas 

brechas que meu pai dá das coisas que ele conta. Ele dizia que durante a tortura, em um dos 

momentos que ele, apanhando muito, os caras falaram, já foram lá? Já viram a mulher dele? 
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Vamos trazer a sua esposa aqui no que um dos torturadores disse, ela não vale a pena, ela é 

uma mulher que anda descalça, maltrapilha. E minha mãe não era uma maltrapilha, mas ela 

andava descalça. Era uma mulher humilde, simples, sem atrativo, uma mulher sem vaidade, 

já viu alguém sem vaidade? Minha mãe não tinha nenhuma. Nenhuma vaidade, nada. E 

essa história, ela sempre falava, quando essa história veio à tona e ela soube, ela dizia, 

puxa, eles falaram isso de mim? Devo estar mal mesmo.  

Mas é porque eles chegaram a ir atrás dela, mas ela não valia a pena. Foi isso que 

disseram.  

 

 

O SR. JAIME MARTINELLI – Eu tenho graças a deus o meu compadre hoje, que 

nas ausências dos meus irmãos ele é um irmão também, que ele falou sobre minha mãe uma 

coisa que me marcou pelo resto da minha vida. Ele diz que ela tinha que ser canonizada 

viva. Ele conheceu ela como frequentadora da casa, e ela não era uma pessoa que por ser 

apolítica, sem vida. Eu tenho certeza absoluta que ela era uma mãe galinha. Tanto é que 

dois de nós, três se divorciou, voltou para casa adulto, pai de filhos, maior alegria de ela 

receber, coitada das ex-noras que ficaram horrorizadas de verem que ela podia cuidar de 

nós de novo. Que foi o que ela soube fazer a vida inteira. Ela não queria nenhuma outra 

coisa a cuidar dos filhos. Só para mim complementar, sobre nós, os quatro irmãos se 

formaram, trabalhando e parando seus cursos superiores, pudemos fazer o inverso com os 

filhos graças a deus. Mas o que eu queria deixar uma mensagem voltando ao caso do meu 

pai, ele deve ser uma pessoa muito decepcionada com amizades, o que criou para mim um 

problema seriíssimo. Eu tenho um amigo só, que é meu compadre. Não tenho mais porque 

é uma dificuldade de hoje em dia, você ter amigos.  Eu lembro dele falando bem de Lula 

em casa, quando era líder sindical ainda que estava viajando o mundo, sendo acusado que 

já estava sendo financiado, e ele defendendo dizendo que ele tinha feito a mesma coisa, 

para os filhos lá em casa. Eu fiz a mesma coisa, conheci o mundo sendo convidado sem ter 

um dinheiro no bolso, sendo chamado, e o Lula está fazendo a mesma coisa. E não era.  

Eu fico imaginando a decepção dele com o José Dirceu, com o Genoíno, com o 

Greenhalg que quando eu estava divorciado na minha mãe, atendia telefonema dessas 

pessoas procurando pelo meu pai. Devem ter usado todo o conhecimento que ele teve como 
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líder sindical, como tudo que ele conhecia de ferrovia e conhece até hoje, e está sempre 

atualizando. E essas pessoas estão vendo isso até hoje. Ele como idealista, uma pessoa com 

capacidade enorme sem ter feito nenhuma fortuna alheia, não pegando nada que não era do 

nosso país, e esse sem vergonha dessa bandidagem toda que ele considerava como pessoas 

dignas, e esse papelão, então imagine meu pai, nunca perguntei isso para ele porque a gente 

não tem essa liberdade, mas a decepção que ele tem com pessoas que ele confiava. É uma 

coisa terrível.  

E só para dizer um fato que eu comprovei que o João Goulart era amigo dele 

quando ele teve na lista trocada pelo Cônsul brasileiro que ele se recusou a ir porque ele 

queria cumprir, o que ele devesse, ele devia mesmo.  Ele lutava na ocasião, ele lutava 

contra a ditadura. Era uma luta, então ele quis pagar no Brasil o que ele estava fazendo de 

errado, ele quis cumprir a pena dele aqui como cumpriu. A gente estava naquela situação 

muito ruim na Lapa de baixo, morando de aluguel, sendo ajudado por parentes e um amigo 

do João Goulart veio em casa e eu por acaso estava lá, conversar com minha mãe para falar 

que o João Goulart estava chamando para a gente viver no Uruguai, ter emprego para o 

meu pai lá, para a gente largar tudo e ir embora. E ele logicamente com tudo que ele é, não 

aceitou. Logicamente porque não somos uruguaios, somos brasileiros. Mas, teve esse único 

amigo que reconheceu mesmo e sabia que meu pai estava passando as necessidades e 

queria que meu pai fosse para lá. E essa pessoa subiu, acho que isso faz parte até do livro 

do meu pai, porque eu contei para o produtor do livro, o editor, ele subiu na Lapa de cima, 

porque viu a situação que a gente tinha, não tinha nada e comprou uma máquina de lavar e 

mandou entregar em casa. Indo embora, voltando para o Uruguai, passou lá, pegou o 

endereço e deixou, anotou tudo direitinho e mandou entregar. Então, a amizade única e 

pura do meu pai na parte política, ele deve ter outras, mas essa é a que eu tenho certeza, e 

um monte de decepções que a gente carrega, pelo menos eu, eu estou sendo nesse 

depoimento o mais sincero possível, nós temos aqui problemas entre irmãos, problemas 

não, nos amamos e tudo, mas eu vim conversando agora com o Edson e contei uma 

passagem de como a gente saiu do Rio de Janeiro e ele não lembrava, era bem menor que 

eu. Então, tem algumas coisas que eu conheço e eles não conhecem. É falta da convivência 

de irmãos. Infelizmente a gente teve isso. Mas o que eu queria deixar é isso. Eu tenho 

dificuldades para amigos.  
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Outra coisa que eu queria falar sobre a minha pessoa também, que meus irmãos 

talvez não saibam esse meu pensamento, dificilmente, trabalhei em multinacionais, vivi, 

cresci, comprei minha casa própria, meu carro, eduquei meus filhos, tudo, e a gente assistiu 

como vocês todos devem assistir, esse mundo não é para pessoas que nem meu pai, 

honesto. A gente teve na nossa frente um monte de caminhos para seguir para ficar muito 

bem de vida. Eu recusei todos. Eu tenho certeza que algumas conversas que eu tive com o 

Edson, igualmente. Nós tivemos esse problema de não triar, se for em benefício próprio, 

fazer alguma coisa conforme a lei, conforme a honestidade que meu pai deixou uma 

herança fantástica para nós, a gente não triou. Não lamento nem um pouco disso e graças a 

deus estou que nem o Edson falou, estou feliz com a minha vida. Podendo abraçar meu pai, 

tendo tempo de falar aqui, eu te amo, pai. Ainda está em tempo de a gente falar isso. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu agradeço. Agradeço a 

família Martinelli e quero ver se é possível que o Luiz Carlos venha ainda. Foi muito 

bonito. Agradecemos a todos. A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sessão está reaberta. 

Audiência sobre o caso do desaparecido político Aluísio Palhano Pedreira Ferreira. 

Data: 25 de fevereiro de 2013. Auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 10ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013, às 14h, no caso, 16h, na 

Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre 

o caso de Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, desaparecido em maio de 1971. Objetivo: 

esclarecer que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as Audiências, abertas ao 

público.  

Bom, então, Thaís Barreto, memorial Aluísio Palhano.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Aluísio Palhano Pedreira Ferreira. Desaparecido 

em 20 de maio de 1971. Nome completo: Aluísio Palhano Pedreira Ferreira. Data de 

nascimento: 5 de setembro de 1922. Local de nascimento: Pirajuí, São Paulo. 

Organização Política: Vanguarda Popular Revolucionária, VPR.  

Dados biográficos. Nasceu em Pirajuí, São Paulo, em 5 de setembro de 1922, 

filho de João Alves Pedreira Ferreira e Henise Palhano Pedreira Ferreira.  

Casou-se com Leda Pimenta, em 1947, com quem teve dois filhos, Márcia e 

Honésio. Militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e desaparecido político 

desde 20 de maio de 1971. Filho de fazendeiro, perdeu o pai aos 10 anos de idade, indo 

morar com a avó materna, em Niterói, Rio de Janeiro.  

Formou-se advogado em 1948, pela UFF; trabalhou no Banco do Brasil e teve 

atuação sindical intensa, tendo sido duas vezes presidente do Sindicato dos Bancários, 

cuja direção deixou, ao ser eleito presidente da CONTEC - Confederação Nacional dos 

Trabalhadores nas Empresas de Crédito.  

Em 1962, tornou-se vice-presidente da CGT - Confederação Geral dos 

Trabalhadores. Por conta de sua destacada atuação sindical, viajou por diversos países 

socialistas. Com o golpe de 1964, foi demitido do Banco do Brasil e teve seus direitos 
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políticos cassados. Asilou-se-se, então, no México, nesse mesmo ano, onde editava o 

Correio Brasiliense, Jornal dos Exilados Políticos.  

Do México foi para Cuba, onde colheu cana, trabalhou na Rádio Havana e foi 

representante do Brasil na OLAS - Organização Latino Americana de Solidariedade. 

Retornou, clandestinamente, ao Brasil, em 1970. Nesse período, fez raros e breves 

contatos com a família, sendo que o último foi no dia 24 de abril desse mesmo ano. E, a 

partir de então, não houve mais notícias de Palhano. Posteriormente, descobriu-se que 

ele havia sido sequestrado, preso e morto por agentes do regime militar.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Seu sequestro e prisão, 

provavelmente, deu-se a partir da denúncia do agente policial infiltrado, Cabo Anselmo. 

Uma vez que este era o contato de Palhano com a VPR. Sua prisão e morte foram 

denunciadas por ex-presos políticos. Altino Rodrigues Dantas Junior, à época preso 

político, relatou que, por volta de 16 de maio de 1971, Aluísio chegou ao DOI-CODI 

São Paulo, trazido do Cenimar do Rio de Janeiro.  

Dias depois, estiveram juntos, tratando de ferimentos decorrentes das torturas a 

que eram submetidos, quando Altino ouviu de Aluísio, que fora sequestrado no dia 9 de 

maio de 1971, e levado ao Cenimar do Rio de Janeiro. Ainda em maio, Altino afirma 

que ouviu do agente da repressão, Dirceu Gravina, também conhecido como JC, que 

tinham acabado de matar Aluísio Palhano.  

Nelson Rodrigues Filho, também preso político na época, afirmou que esse 

esteve no DOI-CODI do Rio de Janeiro, com Aluísio. A ex-presa política Inês Etienne 

Romeu, declara que Aluísio Palhano foi levado ao mesmo local onde ela esteve presa: 

Centro Clandestino de Tortura do CIE, em Petrópolis, Rio de Janeiro, a famigerada 

Casa da Morte, em 13 de maio de 1971.  

“Chegando ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada em uma cama 

de campanha, cuja roupa estava marcada com as iniciais CIE, Centro de Informações do 

Exército, onde o interrogatório continuou, sob a direção de um dos elementos que me 

torturara em São Paulo. Mostrou-me uma fotografia de José Roberto Rezende, querendo 

saber se eu o reconhecia, dizendo-me que ele já estava preso. Disse, também, que 

Palhano, ex-líder dos Bancários, já referido, fora preso no mesmo dia 6 de maio, em 

campanha do camponês Primo, que me entregara”. Trecho do relatório encaminhado à 

OAB, em 18 de setembro de 1971, que consta também na denúncia do Ministério 

Público Federal, Procuradoria da República de São Paulo, página 10.  
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Em outro trecho do referido relatório, Inês Etienne afirma que Aluísio Palhano, 

ex-líder dos Bancários do Rio de Janeiro, preso no dia 6 de maio de 1971, foi conduzido 

para aquela casa, em Petrópolis, no dia 13 do mesmo mês, onde ficou até o dia seguinte. 

“Não o vi pessoalmente, mas Mariano Joaquim da Silva contou-me que presenciou sua 

chegada, dizendo-me que seu estado físico era deplorável. Ouvi, contudo, sua voz várias 

vezes, quando interrogado. Perguntei ao Dr. Pepe sobre ele, que me respondeu: ‘Ele 

sumiu’. Denúncia do MPF, Procuradoria da República de São Paulo, na página 11.  

Outra testemunha, Lenira Machado, declarou ao Ministério Público Federal, que 

foi presa com Altino no dia 13 de maio daquele ano. No dia seguinte à prisão, Altino e a 

declarante foram levados ao DOI-CODI São Paulo. E declara ter visto Aluísio preso no 

DOI-CODI, em uma ocasião. Tem a impressão de que esse episódio aconteceu cerca de 

10 dias depois da sua prisão. Também na página 11.  

Altino Dantas, preso político à época, deu seu testemunho ao Ministério Público 

Federal, também. Foi preso em 13 de maio de 1971. Alguns dias depois da sua prisão, 

pela fresta de sua cela, viu quando Aluísio entrou nas dependências do DOI-CODI, 

conduzido por agentes policiais, e sabe dizer que era ele, pois o conhecia anteriormente. 

Quando viu Aluísio pela segunda vez, alguns dias mais tarde, Aluísio já estava muito 

machucado e lhe contou que fora levado para Petrópolis, onde também foi torturado. 

Aluísio lhe disse que o haviam levado para Petrópolis para ser interrogado, e depois o 

trouxeram de volta para o DOI-CODI de São Paulo. O declarante ouviu Aluísio ser 

torturado, porque sua cela forte era ao lado da sala de torturas.  

Logo depois, o capitão Ítalo Rolim, que também integrava uma das equipes de 

tortura, permitiu que o declarante, e Aluísio, se ajudassem mutuamente a se banhar, pois 

ambos estavam muito machucados. Foi nessa ocasião que Aluísio lhe contou que havia 

sido levado para Petrópolis, e depois trazido de volta. Por fim, a terceira vez que viu 

Aluísio, ocorreu três dias mais tarde. Vide à página 12.  

Em 1991, o nome de Aluísio Palhano foi encontrado no arquivo do DOPS do 

Paraná, em uma gaveta com a identificação ‘falecidos’. Agentes policias envolvidos no 

sequestro, tortura e morte: Dirceu Gravina, o JC; o então  major Carlos Alberto 

Brilhante Ustra; o então major Dalmo José Cirilo; Maurício José de Freitas; Lunga ou 

Lungareti, integrante dos quadros do DOI-CODI de São Paulo, e o capitão Ítalo Rolim, 

Dr. Pepe.  

Providências posteriores. No ano de 2012, o Ministério Público Federal 

denunciou à Justiça Federal, em São Paulo, o então Comandante do DOI-CODI em São 
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Paulo, no período de 1970 a 1974, o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

e o delegado Dirceu Gravina, JC, que ainda se encontrava na ativa, lotado na Polícia 

Civil de São Paulo, pelo crime de sequestro qualificado de Aluísio Palhano Pedreira 

Ferreira, crime que, por ser permanente, não pode ser contemplado pela Lei de Anistia, 

de 1979.  

A denúncia, oferecida em abril de 2012, foi rejeitada pela 10ª Vara Criminal de 

São Paulo, que tomou o fato como prescrito. O Ministério Público Federal entrou com 

recurso na 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que ainda não foi 

apreciado, face a pedido de vista, feito pelo desembargador federal Nelton dos Santos. 

O processo está prescrito na Justiça Federal, sob o número 2012.6181.004204-9. 

Informações do dossiê da “Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil”.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, nós acertamos. O 

Sérgio Suiama, procurador regional do Ministério Público Federal, e um dos autores da 

ação penal contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o delegado Dirceu 

Gravina, pelo desaparecimento de Aluísio Palhano Pedreira Ferreira.  

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Boa tarde.  

Eu agradeço, mais uma vez, o convite da Comissão por estar aqui; e eu estive 

aqui na quinta-feira, falando do caso do Edgard Aquino Duarte. 

Então, hoje, eu vou contar o que foi apurado em relação ao sequestro e 

desaparecimento do líder sindical Aluísio Palhano Pereira Ferreira. O caso do Aluísio 

Palhano. O Ministério Público começou a investigar esse caso, do Aluísio Palhano, a 

partir de uma representação dos colegas Marlon Alberto Weichert e Eugênia Gonzaga.  

Esse caso havia sido, inicialmente, arquivado por um colega que me antecedeu. 

Mas, em razão da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando 

o Brasil a investigar todas as graves violações de direitos humanos cometidas durante o 

regime militar; esse caso, então, não foi arquivado, e retornou à Procuradoria Pública de 

São Paulo. E eu, então, fiquei responsável por fazer as investigações, que culminaram 

na ação penal proposta, em abril de 2012, em face de Carlos Alberto Brilhante Ustra e 

Dirceu Gravina.  

Então, o que nós conseguimos apurar em relação ao caso do Aluísio Palhano? 

Em primeiro lugar, que o Aluísio Palhano, como dito aqui nesse resumo que foi feito, 

era um dos principais líderes sindicais do Brasil, no período imediatamente anterior ao 
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golpe militar. A partir do golpe militar, ele foi cassado, ele foi uma das pessoas que 

constava na lista do Ato Institucional N° 1. No primeiro ato, que foi editado pela 

ditadura militar, já cassando, ali, centenas de pessoas; então, nessa lista, ele já se 

encontrava.  

E ele, então, partiu para o México, para ir para Cuba. Inicialmente, ele foi para o 

México e, depois, ele se exilou em Cuba, onde ele permaneceu até o final de 1970. Nós 

conseguimos obter, dos arquivos públicos, tanto do Estado, quanto arquivo Nacional, 

uma série de documentos, comprovando que os órgãos de repressão política já 

monitoravam as atividades do Aluísio Palhano, desde 1964, até o ano de 1970, quando 

ele, então, retorna ao Brasil.  

Nesse sentido há, por exemplo, Informe Confidencial n° 02, da Polícia Militar 

do Estado, de 1966. Há uma informação da Polícia Federal, de 5 de janeiro de 1970, no 

qual o Aluísio Palhano é citado em uma relação de brasileiros que viajam 

frequentemente para Cuba. Há um relatório de informações, de 10 de novembro de 

1970, dizendo que existem elementos terroristas, banidos, prontos para o retorno, e aí 

dentre esses nomes, está o nome de Aluísio Palhano. E então, esses documentos todos 

que foram amealhados, há um termo de interrogatório de uma pessoa chamada Alípio 

Cristiano de Freitas, datada de 30 de novembro de 1970, no qual essa testemunha 

menciona ter encontrado, durante a sua permanência em Cuba, Aluísio Palhano.  

Há um informe de janeiro de 1971, também mencionando o nome de Aluísio 

Palhano. Há uma difusão, ao II Exército, de uma outra informação, de fevereiro de 

1971, dizendo também, fazendo também referência, a encontros com Aluísio Palhano. 

Enfim, esses documentos provam, no nosso entender, que a Ditadura monitorava, já, há 

por pelo menos seis anos, as atividades do Aluísio Palhano.  

No final de 1970, o Aluísio retornou de Cuba; a vítima retornou, de Cuba para a 

cidade de São Paulo, onde passou a viver clandestinamente, atuando como um ponto de 

contato da Organização Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR.  

Naquela época, segundo registros históricos, a luta armada, as organizações que 

lutavam na luta armada contra a ditadura militar, elas já estavam praticamente extintas. 

Já estavam praticamente dizimadas, seja porque seus integrantes estavam presos, seja 

porque eles estavam exilados, ou simplesmente porque eles já haviam sido mortos, ou 

desaparecidos.  
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Então, nesse contexto, quando Aluísio retorna, ele tem muito poucos pontos de 

contato aqui em São Paulo, para poder, então, trabalhar efetivamente no combate, a luta 

armada.  

Em dezembro de 1970, a VPR, particularmente, perdeu dois de seus militantes 

importantes, que são o Edson Neves Quaresma e o Yoshitane Fujimori, mortos no 

Bairro da Saúde, pelo DOI-CODI de São Paulo. A partir da morte de Fujimori e de 

Edson Neves Quaresma, a militância da VPR ficou praticamente reduzida, aqui em São 

Paulo, ao famigerado e também já citado, por mim, na quinta-feira, Cabo Anselmo, o 

José Anselmo dos Santos. E, então, nós conseguimos algumas informações, alguns 

elementos, que permitem mostrar que o Anselmo manteve contato, de fato, com o 

Aluísio Palhano. O próprio Cabo Anselmo, no seu depoimento prestado ao DOPS, em 

junho de 1971, fala que ele retornou de Cuba, e que logo em seguida, então, veio o 

Aluísio Palhano.  

Ainda segundo o relato do Cabo Anselmo, ao jornalista Percival de Souza, 

“Após a morte de Fujimori e Quaresma, ficamos eu e o Aluísio Palhano, sem contato 

com a Organização. Sem contato, com pouco dinheiro para sobreviver, viajamos ao Rio 

de Janeiro, onde Aluísio tinha uma irmã. Ficamos hospedados no apartamento dela, em 

Ipanema, e a partir daí saímos, de novo, em busca de contatos, usando antigos 

relacionamentos confiáveis. De volta do Rio, eu e o Aluísio passamos a contatar 

também o pessoal da Organização de Marighella”.  

A Inês Etienne Romeu, que na época ocupava uma função importante na VPR,  

e morava no Rio de Janeiro, e foi presa no dia anterior à prisão do Aluísio Palhano, ela 

faz a seguinte descrição dos fatos que antecederam imediatamente o sequestro de 

Aluísio Palhano. Então, segundo Inês Etienne Romeu: “Fui presa no dia 5 de maio de 

1971, em São Paulo, na Avenida Santo Amaro, às 9h, por agentes comandados pelo 

delegado Sérgio Paranhos Fleury. Estava em companhia de um velho camponês de 

codinome Primo, com quem tinha encontro marcado desde abril. Ele, Primo, assistiu 

impassível à minha prisão, sem ser molestado”. Então, o que foi apurado, é que esse 

Primo marcou, inicialmente, o encontro com a Inês Etienne Romeu, no dia 5 de maio, e 

então, nesse dia, foi presa.  

E aí, prossegue, então, a Inês Etienne Romeu, “Levada para o DOPS, iniciou-se 

o interrogatório. O camponês, que era da região de Imperatriz, já havia denunciado um 

encontro marcado entre ele e José Raimundo da Costa, no qual compareceria também 

Palhano, ex-líder dos Bancários do Rio de Janeiro, para o dia seguinte. Confirmei a 
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informação, e disse que desde o dia 10 de março deste ano, estava desligada do 

movimento, e me preparava para deixar o país. Em seguida, fui levada à sala de torturas, 

onde me colocaram no ‘pau de arara’ e me espancaram barbaramente. Foram aplicados 

choques elétricos na cabeça, pés e mãos. Queriam conhecer o meu endereço na 

Guanabara, mas consegui, apesar de tudo, ocultá-lo, para proteger uma pessoa que lá se 

encontrava”. 

Levada, em seguida, ao centro clandestino de torturas, conhecido como “Casa da 

Morte de Petrópolis”, Inês Etienne Romeu prossegue afirmando o seguinte: “Chegando 

ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada numa cama de campana, cuja roupa 

estava marcada com as iniciais do Centro de Integração do Exército, e o interrogatório 

continuou. Mostrou-me uma fotografia, os torturadores mostraram uma fotografia de 

José Roberto Rezende, e o torturador também disse que Palhano, ex-líder dos bancários, 

fora preso no mesmo dia 6 de maio, em companhia do camponês Primo, que me 

entregara”. 

Então, qual foi a dinâmica dos fatos? O Primo é preso, e passa, então, a 

colaborar com a ditadura militar, marcando, informando, que ele tinha esse encontro 

com a Inês Etienne Romeu no dia 5 de maio. No dia 5 de maio, ele vai ao ponto de 

encontro com a Inês Etienne Romeu, e ela é presa. E no dia seguinte, a Inês Etienne 

Romeu, ela também tinha essa informação, e ela conta isso, esse mesmo camponês 

Primo tinha um encontro marcado com José Raimundo da Costa, e o Aluísio Palhano, 

em São Paulo.  

Então, a conclusão que nós tiramos desse depoimento, é que, de fato, o Aluísio 

Palhano foi preso por agentes da ditadura militar, no dia 6 de maio de 1971, graças a 

essa delação, feita por esse camponês de nome Primo.  

Ainda, prosseguindo o relato feito por Inês Etienne Romeu, o Aluísio foi preso 

no dia 6 de maio; ele permaneceu do dia 6 de maio até o dia 13 de maio em São Paulo, 

nas dependências do DOI-CODI. E, no dia 13 de maio, ele foi ouvido; os seus gritos 

foram ouvidos, por Inês Etienne Romeu, na Casa da Morte em Petrópolis. Segundo Inês 

Etienne Romeu, o Aluísio Palhano, preso no dia 6 de maio, foi conduzido para a Casa 

de Petrópolis, no dia 13 do mesmo mês, onde ficou até o dia seguinte. “Não o vi 

pessoalmente, mas Mariano Joaquim da Silva contou-me que presenciou sua chegada, 

dizendo-me que seu estado físico era deplorável. Ouvi, contudo, sua voz várias vezes, 

quando interrogado. Perguntei a Dr. Pepe [que é o torturador] sobre ele, que me 

respondeu: ‘Ele sumiu’.” 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



8 
 

Então, esse depoimento da Inês Etienne Romeu, é completado por dois 

testemunhos, de testemunhas oculares do sequestro de Aluísio Palhano, nas 

dependências do DOI-CODI, que são Altino Dantas Junior, e Lenira Machado.  

Ambos foram ouvidos pelo Ministério Público Federal, no ano passado, quando 

nós entramos com a denúncia, e então eles confirmaram aquelas informações, que já, 

desde 1975, circulavam entre os presos políticos: que o Altino Dantas havia visto o 

Aluísio Palhano dentro do DOI-CODI.  

Então, segundo a testemunha Lenira Machado: foi presa com Altino no dia 13, 

no dia seguinte à prisão, Altino e a declarante foram levados ao DOI-CODI. E aí, mais 

para frente, ela declara ter visto Aluísio, preso no DOI-CODI, em uma ocasião. “Tenho 

a impressão de que esse episódio ocorreu depois de 10 dias de sua prisão”. E esse 

testemunho é confirmado pela testemunha Altino Dantas Junior, que diz que viu, no dia 

13 de maio de 1971, quando Aluísio entrou nas dependências do DOI-CODI, conduzido 

por agentes policiais, e sabe dizer que era ele, pois o conhecia anteriormente.  

Quando viu Aluísio pela segunda vez, alguns dias mais tarde, Aluísio já estava 

muito machucado e lhe contou que fora levado para Petrópolis – então, confirmando o 

depoimento de Inês Etienne Romeu - onde também foi torturado. Aluísio lhe disse que o 

haviam levado para Petrópolis, para ser interrogado, e depois o trouxeram de volta para 

o DOI-CODI de São Paulo. O declarante ouviu Aluísio ser torturado, porque sua cela 

forte era ao lado da sala de torturas. Logo depois, o capitão Ítalo Rolim, que também 

integrava uma das equipes de tortura, permitiu que o declarante e Aluísio se ajudassem 

mutuamente a se banhar, pois ambos estavam muito machucados. Foi nessa ocasião que 

Aluísio lhe contou que havia sido levado para Petrópolis, e depois trazido de volta. Por 

fim, a terceira vez que viu Aluísio Palhano, ocorreu alguns dias mais tarde.  

Então, para nós, está provado, pelo testemunho de três pessoas diferentes, a Inês 

Etienne Romeu, no relato que ela fez à OAB em 1971, e pelo testemunho de Altino 

Dantas e Lenira Machado ao Ministério Público, que o Aluísio Palhano foi, então, 

sequestrado, no dia 6 de maio, e ficou do dia 6 de maio até por volta do dia 13, dia 12, 

em São Paulo. Levado para Petrópolis, permaneceu dois dias lá, retornou ao DOI-CODI 

no dia 13 de maio, e ficou mais alguns dias lá, sendo torturado, até desparecer. Então, 

para nós, está provada a participação do Estado brasileiro - de agentes do Estado 

brasileiro, envolvidos na repressão política, ao Aluísio Palhano Pedreira Ferreira.  

Por que essa informação é importante? Porque o Estado sempre negou que 

Aluísio Palhano tivesse sido sequestrado por agentes da repressão. O próprio coronel 
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Carlos Alberto Brilhante Ustra, quando foi ouvido perante o Ministério Público Militar, 

na única ocasião em que ele foi ouvido pelo Ministério Público Militar, ele disse que 

não reconhecia o sequestro de Aluísio Palhano Pedreira Ferreira. Essa informação, 

todavia, não bate com o testemunho de três testemunhos diferentes, três pessoas 

diferentes, que viram, presenciaram, o sequestro de Aluísio Palhano Pedreira Ferreira.  

Então, o que a gente chama de materialidade do crime, materialidade eletiva, 

está provada por esses três depoimentos. Quanto à autoria do crime, o que nós 

conseguimos apurar? Nós conseguimos apurar, em primeiro lugar, a participação de 

duas pessoas ainda vivas - há essa limitação, porque muitas já morreram - mas pessoas 

ainda vivas e que foi provada a participação, está, então, o Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, que comandava, à época, o DOI-CODI de São Paulo, e o delegado de Polícia 

ainda da ativa, Dirceu Gravina, que à época era então o torturador conhecido como 

Jesus Cristo, ou JC.  

A participação de Carlos Alberto Brilhante Ustra, nesse fato, nós tivemos a 

preocupação de verificar em que consistiu, exatamente, a participação dele. Para nós, e 

não apenas o fato de ele ser comandante do DOI-CODI à época, mas nós procuramos, 

assim como no caso do Edgard Aquino Duarte, buscar outros elementos que mostravam 

o vínculo, a participação mais direta, de Carlos Alberto Brilhante Ustra, nos fatos 

relacionados a Aluísio Palhano Pedreira Ferreira.  

Então, quais são esses fatos? Em primeiro lugar, uma declaração de Altino 

Dantas Junior, constante à folha 255 dos autos da ação penal, no qual se lê que o 

Comandante Ustra não participava das sessões, mas que ele entrava, durante as sessões, 

quando o declarante estava pendurado, ou levando choques, e dizia: “Ele está mentindo; 

façam ele falar”.  

Essa mesma testemunha, na folha 257, disse que, da terceira vez que viu a vítima 

no DOI-CODI, ouviu o denunciado Ustra mandar o co-denunciado, corréu Dirceu 

Gravina, retirar o corpo inerte da vítima do pátio. “Não quero esse negócio aqui”, disse 

Carlos Alberto Brilhante Ustra.  

Também a declaração de Lenira Machado, à folha 446 dos autos, segundo a qual 

ela disse que não se recorda de ter sido torturada por Ustra, mas ele comparecia às salas 

de tortura, e via tudo que acontecia. Ustra, antes da sessão de torturas, vinha conversar 

com o preso, perguntando por que não colaborava.  

Há, também, outras declarações de testemunhas. Aqui, são citadas as 

testemunhas Laurindo Martins Junqueira Filho; a testemunha Amelinha Teles; 
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testemunha Ivan Seixas; a declaração da testemunha Elzira Vilela; testemunha Paulo de 

Tarso Vannuchi; testemunha José Damião de Lima Trindade. Todas elas afirmando, 

então, que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra não tinha apenas funções 

administrativas, ou de mando, naquele órgão; mas ele, de alguma forma, participava 

mais diretamente das sessões de tortura. Muito embora ele não era, diretamente, o 

torturador das pessoas, mas ele supervisionava, por assim dizer, as sessões de tortura. E 

há também a referência específica ao caso do Aluísio Palhano, feita por Altino Dantas, 

dizendo, então, que viu quando o corpo de Aluísio Palhano foi jogado no pátio, e o 

coronel Ustra, então, dizendo que ele não queria aquele negócio ali.  

Quanto à participação do Dirceu Gravina nos fatos, esse sr. Dirceu Gravina, ele  

é, desde 1975, apontado como um dos piores e mais selvagens torturadores do 

destacamento de operações de ordem interna da repressão política do DOI-CODI.  

O Dirceu Gravina, então - há referências aqui a ele - era um policial do DEIC, na 

época; hoje, como eu disse, é um delegado de polícia.  

Os interrogatórios eram feitos por três equipes diferentes do DOI-CODI. A 

equipe A, B e C, seis ou sete agentes por cada equipe, e ele, então, ouviu essa 

testemunha. Altino Dantas Junior, à folha 258 dos autos, disse, então, que na terceira 

vez que viu Aluísio, ocorreu alguns dias mais tarde, e nesse dia ouviu Aluísio ser 

barbaramente torturado, na sala ao lado, por Dirceu Gravina e outros integrantes 

daquela equipe. Esse depoimento, então, foi prestado pelo Sr. Altino Dantas ao 

Ministério Público Federal. E depois, então, ainda segundo a testemunha, “Ouviu 

Aluísio ser jogado, já quase inerte, no pátio da delegacia, a pontapés. Aluísio já não 

conseguia falar”.    

Também segundo a mesma testemunha, folha 258, no último dia em que viu 

Aluísio, ouviu Gravina dizer: “Acabamos de matar o seu amigo, agora é a sua vez”. Em 

seguida, o declarante foi levado para a sala de tortura, e lá foi novamente torturado.  

Também a testemunha Lenira Machado, à folha 517, dos autos, a declarante tem 

a impressão de que foi a equipe de Gravina quem torturou a vítima Aluísio Palhano. 

Isso porque, sempre que havia sessão de pau de arara, era a equipe de Gravina que 

estava envolvida.  

Outra prova, que foi juntada aos autos, é um documento encaminhado pelo 

Altino Dantas Junior, ao ministro do Supremo Tribunal Militar, general Rodrigo 

Octávio Jordão Ramos, no dia 1° de agosto de 1978, na qual a testemunha noticia, desde 
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aquela época, ter presenciado sequestro e maus tratos sofridos pela vítima – tortura - 

sofridas pela vítima Aluísio Palhano.  

No documento se lê: “Alguns minutos após a sessão de tortura, fui conduzido a 

essa mesma sala de torturas, que estava suja de sangue, mais do que o costume. Perante 

vários torturadores, particularmente excitados naquele dia, ouvi de um deles, conhecido 

pelo codinome de JC, a seguinte informação: ‘Acabamos de matar o seu amigo, agora é 

a sua vez”.  

Uma observação importante, para mostrar como o Estado brasileiro foi inerte, 

durante décadas, em relação a esse caso - essa denúncia do Altino Dantas foi feita, 

como eu disse então, ao general Rodrigo Octávio Jordão Ramos, do Superior Tribunal 

Militar, ministro do Superior Tribunal Militar, em 1978.  

Não obstante a denúncia feita pelo Altino Dantas, o Altino Dantas jamais, antes 

do Ministério Público, havia sido chamado para prestar depoimento sobre esse fato, do 

qual ele é testemunha ocular. Então, isso mostra a inércia do Estado brasileiro, pelo 

menos desde 1978, quando ele soube formalmente do sequestro do Aluísio Palhano, até 

o ano de 2012, quando então Altino Dantas foi ouvido pelo Ministério Público Federal, 

após 34 anos de notícia desse fato criminoso.  

Então, essas são, basicamente, as provas que nós conseguimos amealhar. As 

provas documentais mostram que a ditadura militar vigiava Aluísio Palhano, desde 

1964 até 1970, e duas testemunhas - três testemunhas oculares - que presenciaram a 

prisão, esclareceram o motivo e as circunstâncias em que essa prisão ocorreu. E, depois, 

a tortura, bárbara tortura, sofrida pelo Aluísio Palhano que, como mencionado, é um dos 

principais líderes sindicais do Brasil naquela época.  

A denúncia foi ajuizada, então, como eu disse, no mês de abril de 2012, mais 

especificamente, no dia 23 de abril. Assinam a denúncia oito procuradores da 

República, dentre eles eu - um dos autores dessa ação - e a ação foi distribuída à 10ª 

Vara Criminal de São Paulo. O juiz Márcio Rached Milani, daquela Vara, entendeu que 

os fatos já estavam prescritos, e que a vítima já estava morta e que, portanto, não seria 

possível uma ação penal pelo crime de sequestro. A ação penal pelo crime de sequestro, 

foi deduzida pelo Ministério Público, a partir da própria jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, em duas extradições para a Argentina – de militares argentinos.  

O que disse o Supremo Tribunal, nessas duas extradições de militares pra 

Argentina?  Ele disse que, enquanto o corpo não for localizado, permanece o crime de 

sequestro, como o crime a ser apurado.  
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Então, esse é o nosso entendimento, que foi levado à Justiça Federal Criminal, 

no caso do Aluísio Palhano, uma vez que o corpo do Aluísio Palhano nunca foi 

encontrado, nem o seu paradeiro foi indicado.  

Não obstante esse entendimento, que é o do Supremo Tribunal Federal, o juiz 

Márcio Rached Milani não acatou a denúncia - rejeitou a denúncia - e o Ministério 

Público, então, recorreu dessa decisão, e os autos, então, aguardam o julgamento pelo 

Tribunal Regional Federal.  

Houve um início de julgamento no mês de dezembro, eu acho que dezembro de 

2012, houve início do julgamento, esse julgamento é feito por três desembargadores 

federais. O primeiro desembargador a votar, não obstante o parecer favorável do colega, 

procurador regional da República, ao caso, ele concordou com o juiz de Primeira 

Instância, e então não acatou o recebimento da denúncia. Não acatou a denúncia 

oferecida. Não obstante, ainda faltam dois desembargadores para votar.  

Aí, então, eu mando as sugestões, é que a Comissão, talvez, pudesse fazer algum 

tipo de moção de apoio ao processamento dessa ação penal, e endereçar, então, essa 

moção de apoio aos desembargadores da 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região. O número dos autos, eu acho que consta ali, já, a Amelinha 

colocou naquele resumo, mas eu vou passar novamente aqui.  

O número dos autos é 0004204-32.2012.4036181. Repetindo: 0004204-

32.2012.4036181. 

Então, essa denúncia ainda não foi recebida. Ela aguarda o julgamento do 

recurso, que foi interposto pelo Ministério Público Federal, e se encontra em julgamento 

pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sabe o nome do 

desembargador que rejeitou, e os dois outros ainda, que têm possibilidade?              

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – O desembargador que pediu vista é o 

desembargador Nelton; e não me lembro o desembargador relator, que votou pelo 

registro da denúncia. Eu posso confirmar depois. E, só para completar, eu gostaria de 

entregar formalmente à Comissão, uma cópia da denúncia; eu trouxe mais nove cópias, 

elas estão ali, e quem tiver interesse, pode depois pegar.  
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O SR. MAXIMIANO – A tese defendida pelo Ministério Público Federal, no 

caso Edgard de Aquino Duarte, é a mesma defendida, agora, no caso Palhano. O juiz, lá, 

aceitou a denúncia; e o outro não aceitou?  

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – É isso. Exatamente.  

O resumo, até agora: nós temos, como eu disse, na quinta-feira eu dei o número 

exato, e trouxe a tabela. Eu acho que são 183 casos em andamento, e nós temos quatro 

ações penais ajuizadas. Duas em São Paulo e duas em Marabá.  

As duas em São Paulo, são os dois casos que eu trouxe aqui à Comissão. O do 

Edgard Aquino Duarte, na quinta-feira. Os réus são Ustra, Alcides Singillo e Carlos 

Alberto Augusto, o Carlinhos Metralha. E essa outra ação, referente ao sequestro do 

Aluísio Palhano, os réus são Dirceu Gravina, e o Carlos Alberto Brilhante Ustra.  

Em Marabá, no contexto da Guerrilha do Araguaia, da repressão da Guerrilha do 

Araguaia, há duas ações penais. Uma, com relação ao coronel Sebastião Curió, os cinco 

sequestros cometidos na região do Araguaia. E a segunda ação penal, contra o coronel 

Lício Maciel, também pelo sequestro do Divino Salvador Nunes. Não, Nunes é o outro. 

Enfim. E essa ação também foi recebida em Marabá. Então, essas são as ações que o 

Ministério Público ajuizou até agora. Nós esperamos ajuizar outras, à medida em que os 

fatos forem se comprovando.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse documento, entregue 

agora pelo Dr. Sérgio Suiama, é um documento importantíssimo desse processo do 

Aluísio, e ele tem que ser incorporado, imediatamente, nos autos da Comissão da 

Verdade.  

Eu faço um requerimento, para que ele seja encaminhado para a Nacional, como 

parte desse depoimento, viu, Amelinha. Vamos consignar a entrada desse documento na 

Comissão, e o Dr. Suiama, também, pediu para que nós, em nome da Comissão da 

Verdade, possamos expedir um documento reforçando o pedido da análise, visto que o 

desembargador relator não aceitou a denúncia.  

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Há um reparo a fazer, nesses relatos históricos, de 

que o Nelson Rodrigues Filho teria presenciado, também, a prisão dele. Nós ouvimos o 

Nelson Rodrigues Filho, em carta precatória no Rio de Janeiro, e ele disse que ele não 

viu o Aluísio Palhano no DOI-CODI. As testemunhas oculares do sequestro do Aluísio 
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Palhano são: a Elenira Machado e o Altino Dantas, aqui em São Paulo; e a Inês Etienne 

Romeu, na Casa da Morte, em Petrópolis.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu Amélia, eu queria 

encaminhar na seguinte direção. Que, além da Comissão Estadual da Verdade, a 

Comissão Nacional da Verdade também se pronunciasse em relação à Câmara dos 

Desembargadores, para que fosse analisado esse caso. Na medida em que um juiz e um 

desembargador, já deram o parecer contrário, e ainda restam dois desembargadores, não 

só a Comissão Estadual, mas a Comissão Nacional, se pronunciasse. Seria importante 

encaminhar para a Nacional, para que a Nacional, em tempo hábil, antes do julgamento 

- não sei se esse é um procedimento que a Nacional está adotando - mas seria 

importante se a gente conseguisse uma manifestação do apoio da Nacional nessa ação.  

Quer dizer que, são 184 casos que foram? 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Eu entreguei ali a relação completa, deputado, até 

agora. Há novos casos que possam ser instaurados, mas eu acho que são 184 casos em 

andamento. A maioria, em São Paulo e no Rio de Janeiro. São os lugares, além de 

Araguaia, onde houve o maior número de casos de mortos e desaparecidos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém gostaria de fazer 

mais alguma questão? Amelinha, quer fazer alguma consideração? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (Ininteligível – fora do microfone. 00:44:47).  

 

O SR.- Vai pro tribunal, na verdade. Tribunal Regional Federal. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (Ininteligível – fora do microfone. 00:45:08).  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Dirceu Gravina está 

aposentado? 

 

O SR. – Está na ativa. Presidente Prudente.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na ativa, né? E ele é 

professor da faculdade.  

 

O SR. – Da faculdade. Ele é professor de uma faculdade, lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente podia 

encaminhar, novamente, um documento à Secretaria de Segurança Pública e à 

Secretaria de Justiça. Já podíamos chamar o Gravina para depor, é servidor estadual da 

ativa. Vamos encaminhar. Mas era bom que tivesse, também, o reforço da Nacional, 

para convocar esse senhor, aí.  

 

O SR. – Esse senhor é da pesada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, vamos começar, né. 

Então, expedir um documento para a Secretaria de Segurança e Justiça, e já fazer a 

convocação. Convocação - era melhor aprovar no Pleno dos Deputados. Chamar uma 

reunião, para convocar o Gravina. E, também, esse aposentado, que era do caso anterior, 

o policial militar aposentado – precisamos avaliar -; o Risadinha.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Virgílio. O sr. gostaria 

de fazer as considerações finais? 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Deputado, só agradecer, mais uma vez, a 

participação; e dizer que nós estamos totalmente à disposição, e o nosso objetivo, como 

eu já disse, muito embora seja um pouco mais modesto que o da Comissão Estadual, ele 

está absolutamente em consonância com os objetivos da Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Até quando o sr. vai ficar 

em São Paulo? 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA - Fico até maio, depois sou transferido para o Rio de 

Janeiro, onde pretendo continuar, também, a investigar esses casos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguma pergunta?  
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Muito obrigado.  

A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vinte e cinco de fevereiro 

de 2013. Auditório Teotônio Vilela.  

Roteiro. Está instalada a 11ª audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013, na Assembleia 

Legislativa, Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre o caso Virgílio 

Gomes da Silva, desaparecido em setembro de 1969.  

Então, pediria para algum dos integrantes da Comissão, que lesse o memorial 

sobre o Virgílio, e demais documentos. Com a palavra, Thaís Barreto.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Olá. Boa tarde a todos. Preparar aqui.  

Virgílio Gomes da Silva, desaparecido no dia 29 de setembro de 1969. Ele 

nasceu no dia 15 de agosto de 1933, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte; e pertencia à 

Ação Libertadora Nacional, ALN.  

Virgílio Gomes da Silva era de origem humilde, nascido no Rio Grande do 

Norte. Junto à família, vagou por diversos pontos do país. No Rio Grande do Norte, seu 

Estado natal, tendo uma vida sem perspectivas, partiu para São Paulo. Chegando à 

capital paulista, sem perspectiva, trabalhou como garçom, balconista, mensageiro e 

segurança de empresa. Por fim, comprou um bar, vendendo um pouco depois.  

Em 1957, passou a trabalhar, como operário, na empresa Nitro Química. No 

mesmo ano, ingressou no PCB e passou a atuar no movimento sindical. Mais 

precisamente, no Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo.  

Como dirigente sindical, liderou greves importantes da categoria. Numa delas, 

ao tentar paralisar a empresa Lutfalla, ele e um operário foram gravemente feridos por 

disparos efetuados por um dirigente da empresa. Após esse incidente, Virgílio passou a 

atuar apenas no Sindicato, de onde saiu só em 1964, por ocasião do golpe. Por essa 

época, foi preso por 15 dias; seis meses; depois, fugiu para o Uruguai, mas ficou por 

pouco tempo, logo retornando ao Brasil.  
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Em 1967, fez parte da Dissidência do PCB; e, já na ALN, partiu para Cuba, onde 

fez treinamento de guerrilha, entre os anos de 1967 e 1968.  

Em 1969, no mês de setembro, comandou a ação de sequestro do Embaixador 

Americano Charles Burke Elbrick. No mesmo mês, foi preso pela OBAN – Operação 

Bandeirante - em São Paulo.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso, no dia 29 de setembro de 

1969, na Avenida Duque de Caxias, em São Paulo, por agentes da então Operação 

Bandeirante. Virgílio foi levado, encapuzado, à sede da OBAN.  

Lá, foi vítima de torturas e sevícias, tendo sido trucidado por seus algozes. Não 

por acaso, faleceu 12 horas depois de dar entrada no prédio da OBAN. No mesmo dia, 

foram detidos pela polícia a sua mulher Hilda, e três dos seus quatro filhos. A esposa 

ficou presa por nove meses, permanecendo incomunicável, enquanto durou a prisão. A 

fonte é o dossiê da “Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil”.  

Agentes policiais do Exército envolvidos. Major Innocencio Fabrício de Mattos 

Beltrão; major Waldir Coelho; capitão Benone Arruda Albernaz; capitão Dalmo Lúcio 

Muniz Cirilo; capitão Maurício Lopes Lima; Homero César Machado; delegado 

Gonçalves Moreira Júnior; sargento da PM de São Paulo, Paulo Bordini; agente de 

polícia Maurício de Freitas (vulgo Lungaretti); agente de polícia Paulo Rosa (vulgo 

Paulo Bexiga); agente da Polícia Federal, conhecido como Américo; delegado Raul 

Careca; e capitão da PM, Coutinho. 

Providências posteriores. Virgílio Gomes da Silva teve seu desaparecimento 

reconhecido como de responsabilidade do Estado, conforme a Lei 9.940, de 1995. Em 

2010, o Ministério Público Federal moveu ação cível pública, pedindo declaração de 

existência de relação jurídica entre agentes do Estado, que participaram diretamente da 

repressão e tortura, e a sociedade brasileira, assim como as vítimas da denominada 

Operação Bandeirante, onde está incluso Virgílio Gomes da Silva.  

Na ação, é pedido que os réus ressarçam o erário dos prejuízos causados pelos 

atos ilícitos que praticaram enquanto agentes públicos. Uma vez que o Estado pagou 

indenização para muitos dos afetados pelo regime militar, assim, o MPF quer que os 

agentes envolvidos, devolvam os valores aos cofres públicos, e que os mesmos sejam 

responsabilizados civil e administrativamente.  

São réus na ação, os militares reformados das Forças Armadas, Homero César 

Machado, Innocencio Fabrício de Mattos Beltrão e Maurício Lopes Lima. E o capitão 

reformado, da PM de São Paulo, João Thomaz.  
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Essa ação, além de demandar contra os acusados, também pede que a União e o 

Estado de São Paulo devem reparar danos imateriais, mediante pedido de desculpa 

formal a toda a população. Devem ainda, União e Estado de São Paulo, tornar públicas 

todas as informações relativas às atividades desenvolvidas na OBAN. 

Essa ação está inscrita sob o número 0021967/66.2010.4.03.6100, e se encontra 

pendente de julgamento, nas Cortes Superiores STJ e STF.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós só vamos colocar um 

outro pen drive, com a contribuição do jornalista Antonio Carlos Fon.  

Com a palavra, o jornalista Antonio Carlos Fon. 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu queria pedir, antes de mais nada, à 

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, que marcasse, que convidasse, outras 

testemunhas do assassinado do Virgílio Gomes da Silva; e a família do Virgílio; que nós 

só ficamos sabendo em cima da hora. Eu não estou preparado para prestar esse 

depoimento, mas quero mostrar, aqui, a foto de um dos assassinos do Virgílio.  

Esse é o sargento PM Paulo Bordini, que era conhecido na Operação 

Bandeirante como Risadinha, porque ele é um psicopata, sádico, tem dezenas de mortes 

nas costas, matou dezenas de pessoas. Esse, era um assaltante, aqui de São Paulo, 

chamado Assis; era um bandido, aqui de São Paulo, chamado Assis, que foi morto por 

ele, pelo Risadinha, pelo Paulo Bordini, esse aqui.  

Esse, foi um dos assassinos do Virgílio. Da câmara de tortura ao lado do Virgílio 

- eu estava no chão, eu tinha saído do pau de arara, para que usassem a câmara para 

matar o Virgílio - e eu ouvia o interrogatório e o espancamento do Virgílio e as risadas 

desse... desse indivíduo. Eu não sei como tratar, como chamar um animal desses. É um 

animal, um psicopata; não foi a única pessoa: nem esse, nem o Virgílio.  

Esse cara matou dezenas de pessoas. A última informação que se tem dele, ele se 

aposentou e foi morar na região de Piracicaba. Não sei se ainda é vivo, ou não. É 

possível. Essa foto aí é de 1971, 1972; vê-se que não era tão velho; e é possível que 

ainda esteja vivo. Mas não tenho certeza.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – (inaudível – fora do microfone – 12:01).  
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O SR. ANTONIO CARLOS FON – Como? Mil novecentos e setenta e um. 

Então, essa foto era de 1971, e, como se vê, ele não era tão velho. É possível que ele 

esteja vivo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fon, como você se 

emocionou muito, fica aí, sentado. Fica aí. Dá o microfone; e deixa aí, a foto, para ele 

poder falar. Deixa a foto. Fala sentado, pega o microfone; com calma, repete o que você 

falou, que não gravou nada. Dá o microfone pra ele. Dá um pouco de água. Põe a foto 

pra ele, de novo. Apaga a uz de trás pra dar um pouco de contraste. Dá o aparelhinho. 

Com a palavra, Antonio Carlos Fon. 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Essa, é a uma fotografia de um dos 

assassinos de Virgílio Gomes da Silva. Essa pessoa, que eu indico, aqui, com esse laser, 

o nome dele é Paulo Bordini, é um sargento da PM, sargento Paulo Bordini.  

A última informação que eu tenho, é que ele se aposentou, e mudou para a 

região de Piracicaba. Pela idade, essa foto é de 1971. Vê-se que ele não era tão mais 

velho do que eu; é possível, ainda, que esteja vivo. Essa pessoa, esse animal, era 

claramente um sádico psicopata. 

O Virgílio; e essa pessoa que está morta, aqui, no chão, que foi assassinada por 

ele, era um assaltante, aqui em São Paulo, chamado Assis; foi morto pelo Paulo Bordini. 

E o Virgílio e o Assis não foram as duas únicas pessoas assassinadas por esse psicopata. 

Ele é autor de dezenas de homicídios, vários, vários, sob tortura, na Operação 

Bandeirante e no DOI-CODI.  

Eu estava sendo torturado por ele e por outros agentes da coisa; fui retirado do 

pau de arara, colocado em uma sala do lado, para que pendurassem o Virgílio, para que 

torturassem o Virgílio. E, da sala - era dividido só por uma divisória de Eucatex - eu 

podia ouvir os gritos, podia ouvir o interrogatório, e podia ouvir a risada histérica dele. 

Ele tinha o apelido de risadinha, porque ele ria, histericamente, enquanto torturava as 

pessoas.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Fon. Vamos lá. 

Então, primeiro eu quero ler a carta, que o Antonio... Antes de montar a Mesa. Agora, já 

pode acender a luz.  

“São Paulo, 25 de fevereiro de 2013.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 
 

Excelentíssimos srs. deputados, membros da Comissão da Verdade Rubens 

Paiva.  

Antonio Carlos Fon, brasileiro, casado, célula de identidade RG 3562972-1 

SSP/SP, CPF 216468058-87, residente à Rua Bela Cintra, 188, apartamento 12, vem se 

colocar à disposição dessa Comissão, para prestar informações sobre o assassinato de 

Virgílio Gomes da Silva, morto em 29 de setembro de 1969, nas dependências da, 

então, Operação Bandeirante, mais tarde denominada de DOI-CODI, pelo II Exército, 

no qual foi testemunha auditiva.  

Nessa condição, e para não tomar muito tempo dessa audiência pública, caso a 

Comissão Rubens Paiva se digne a ouvi-lo, pede que determine dia, hora e local para 

tomar seu testemunho, o qual terá condições de identificar, normalmente, quatro 

assassinos de Virgílio, sendo que, de um deles, pode até apresentar fotografia.  

Solicito, ainda, para que sejam igualmente convidados a depor, a Sra. Hilda 

Gomes da Silva, viúva de Virgílio, Celso Antunes Horta e Maria Aparecida Santos, 

igualmente testemunhas do assassinato.  

Respeitosamente,  

Antonio Carlos Fon. 

25 de fevereiro de 2013”. 

A Vivian está me dando, aqui o original, o convite que foi feito no dia 6 de 

fevereiro de 2013, que foi, por e-mail, às 15h58. Então, eu quero pedir desculpas, 

publicamente; embora o Fon tenha sido confirmado hoje, há meia hora atrás, ele veio, 

compareceu, trouxe e se colocou. Eu quero pedir desculpas, por esse mal entendido.  

Vamos levantar a tela. Vamos chamar as pessoas que foram convidadas.  

A Dona Hilda Martins da Silva; o Domingos Galante; o Virgílio Gomes da Silva 

Filho. E, evidentemente, que o Fon compõe a Mesa, se puder, se quiser, ou não; e se 

puder depor hoje, senão deponha em outro dia, devidamente preparado.  

Também está presente o procurador da república Dr. Sérgio Suiama, que 

investiga o caso do Virgílio no Ministério Público Federal, que eu também queria 

chamar para compor a Mesa.  

Eu vou me sentar.  

Tem duas publicações, patrocinadas pelo Sindicato dos Químicos de São Paulo: 

essa revista, do Sindicato dos Químicos; e esse pequeno livro contando a história de 

Virgílio – “Virgílio Gomes da Silva, de retirante a guerrilheiro”.  
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Revistas, tem bastante. Livros, têm poucos. Quem não tem o livro, pode retirar 

com o pessoal aqui da Comissão - com a Vivian.  

Então, compõem a Mesa: Dona Hilda; Virgilinho; Antonio Carlos Fon; 

Domingos Galante; e, à minha direita, o Dr. Suiama.  

Um microfone sem fio, para Dona Hilda, está aqui.  

Dona Hilda, boa tarde.  

 

A SRA. HILDA MARTINS GOMES DA SILVA – Eu sou a viúva de Virgílio 

Gomes da Silva. Tenho quatro filhos; na época, pequenos. Minha filha tinha quatro 

meses. Eu já começo a ficar nervosa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, deixa o Virgílio 

começar. Tem a sua menina lá, também. Vem para a Mesa. Vem pra cá. Fica aqui do 

lado da Amelinha.   

Virgílio Gomes da Silva Filho. Começa. Depois, é só a sra. falar, a hora que a 

sra. quiser, é só falar. Vamos lá. 

 

O SR. VIRGÍLIO GOMES DA SILVA FILHO – Boa tarde. Meu nome é 

Virgílio Gomes da Silva Filho.  

Vamos tentar conversar, falar, explicar, aqui, o motivo da nossa presença.  

Sempre é muito emocionante tocar nesse assunto, mas é necessário.  

Eu tenho 51 anos. Na época em que aconteceu o desaparecimento do meu pai, eu 

tinha 6 anos de idade. Eu sou o 2º filho, de quatro. Tem o Wladimir Gomes da Silva, o 

irmão mais velho. Segue eu.  

Tem o Gregório Gomes da Silva, que é o meu outro irmão; e a Isabel Maria 

Gomes da Silva, que era a caçula na época. Como falava a minha mãe, ela tinha apenas 

4 meses de nascida.  

Eu queria começar o meu depoimento, ressaltando a importância do surgimento 

da Comissão da Verdade, tanto estadual como federal, pelo papel histórico que ela tem. 

A importância, tão grande, de que se resgatem esses fatos; sejam esclarecidas as 

circunstâncias em que ocorreram cada um dos assassinatos, das mortes, dos 

desaparecimentos, tanto de presos políticos, como daqueles que nem foram presos, 

foram executados antes mesmo de serem presos. O que não diminui e nem aumenta a 

barbárie da época. A barbárie foi a mesma.  
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De tal forma, eu queria ressaltar a importância da criação e do trabalho dessa 

Comissão; e agradecer a oportunidade de a gente poder estar aqui dando o nosso 

depoimento.  

Bom, 42 anos passados do assassinato do meu pai, as lembranças continuam 

sendo as mesmas. Nada vai conseguir trazer ele de volta; mas, sim, o que nos traz aqui, 

é exigir, pedir para que sejam esclarecidas essas situações em que foram executados, e 

sejam julgadas as pessoas que estiverem envolvidas no caso.  

O caso de serem julgados, ou não, isso aí compete aos órgãos pertinentes. 

Porém, existe, do outro lado, a revolta e a necessidade do sentimento de justiça. Porque 

é muito ruim, é muito duro, a gente ver que pessoas que usaram o Poder Público contra 

o povo - o que é totalmente contraditório, porque eles estavam ali para servir o povo - 

ainda hoje desfrutem de cargos políticos, ainda hoje desfrutem de aposentadorias, ainda 

hoje desfrutem de regalias, que saem do bolso do contribuinte. Isso aí é uma vergonha.  

Isso aí, a gente tem que esclarecer, e colocar, para todo o povo brasileiro, o que 

essas pessoas realmente fizeram; o que essas pessoas com sadismo, Fon, conseguiram 

executar.  

E não só os executores, como também os mandantes. Quem estava no poder, 

naquela época, prefeitos, delegados, e tantos outros que tinham obrigação de zelar pela 

segurança da população. Eles estavam fazendo o contrário.  

Nós, como crianças, fomos privadas de desfrutar do carinho, da educação, de 

todo o acompanhamento que um pai pode dar aos seus filhos. Isso, não tem como voltar 

atrás. Não tem como se recuperar isso. Mas tem como se recuperar a memória. E, isso, 

passar para as novas gerações. E, isso, inculcar. E, aparecer nos livros de ensino da 

História do Brasil, onde essas páginas, são páginas negras. O livro de história do Brasil 

deveria ter, do 1964 até o ano de 1979, 1980, toda ela pintada de preto, para que se 

soubesse, em um livro naquele período, que foi um período negro. E que todo mundo 

soubesse disso.  

Então, eu estou aqui para o que a Comissão precisar esclarecer. O que estiver ao 

meu alcance. Eu era uma criança de 6 anos. Muitas lembranças que temos, às vezes elas 

se misturam com fantasia, devido a relatos que a gente escuta de companheiros do meu 

pai, na época.  

Mas tem muitos deles, como o dia em que a gente foi preso, isso aí está vigente 

na minha memória, não vai sair nunca. O fato de a gente ter sido tirado da nossa mãe, e 

colocado no Juizado de Menor, e sem a expectativa... Não tinha a noção do que poderia 
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acontecer. E isso leva a traumas, leva a sofrimento, que dura e demora a curar. Então, 

me coloco à disposição da Comissão, para o que precisarem; para a gente chegar ao 

esclarecimento dessa situação.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Virgílio.  

O jornalista Antonio Carlos Fon.  

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Ai. Virgílio era o meu companheiro, era 

meu comandante. Eu conheci vocês, crianças, na minha casa. A Hilda, ainda grávida da 

Isabel. O Virgílio foi preso na minha casa. Eu fui preso às 6h30 da manhã, e ele foi 

preso algumas horas depois, quando chegou à minha casa. Aí, foi levado para a 

Operação Bandeirante; eu estava sendo torturado; e eles têm três câmaras de tortura - 

em duas, tem pau de arara, e, na terceira, não tinha. Eu estava pendurado no pau de 

arara, e me tiraram do pau de arara, para pendurarem teu pai. Aí, eu fui colocado na sala 

ao lado, e eu ouvi o assassinato do comandante Jonas.  

Eu estou muito emocionado; tive a confirmação dessa audiência meia hora antes; 

estava sabendo na semana passada, mas não tinha a confirmação. E, além da emoção, eu 

não pude me preparar convenientemente para prestar depoimento. Eu acho que é 

importante, também, que esse depoimento seja prestado junto com os companheiros; 

Celso Luiz Horta, que estava sendo torturado na terceira câmara de torturas, torturado 

ao mesmo tempo em que seu pai, e também ouviu os gritos do assassinato.  

A Darci Miyaki, diz que a gente não ouve os gritos do companheiro, quando a 

gente mesmo está gritando. A gente só ouve os gritos dos companheiros, nos intervalos 

dos nossos próprios gritos. Mas, o Celso ouviu os do seu pai; como eu ouvi, depois que 

saí do pau de arara, ouvi os gritos do teu pai; e do Celso. Eu quero ter mais tempo para 

me preparar, e contar isso. 

Agora, eu quero te dizer uma coisa: eu me orgulho, eu me orgulho, muito, de ter 

conhecido o Virgílio, de ter conhecido o comandante Jonas.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar a palavra 

para o companheiro Domingos Galante.  

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Eu fui Presidente do Sindicato; o Virgílio 

foi da minha categoria; eu fui dirigente sindical de 1982 a 1989.  
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E conheci o Virgílio de forma indireta, pelo depoimento de antigos dirigentes do 

Sindicato. O Sindicato teve intervenção, em 1964. E nós tentamos recompor a história, 

via nossa documentação; mas o Sindicato tem um período grande que não tem livros, 

não temos documentos, não temos nada. Por que o Sindicato foi limpo; talvez, não só 

pelos agentes da ditadura, mas, inclusive, pelos próprios dirigentes, que tiraram esses 

documentos para evitar que fossem usados como prova.  

O Virgílio, foi um membro da categoria muito importante. Na realidade, ele 

nunca foi diretor do Sindicato. Como havia muitos dirigentes do PCB; e o Virgílio era 

um homem do Partido, e um dirigente importante, muito valoroso, muito corajoso e 

todos os companheiros lembram-se; esses antigos companheiros lembram demais do 

Virgílio. Inclusive, como se contou aqui, ele foi baleado. Ele foi um dos líderes da greve 

de 1963, pelo 13º. Ele teve um papel muito importante, em toda zona leste, organizando 

o movimento sindical.  

Ele era tão importante para o Sindicato que ele foi alçado - a Categoria toda o 

conhecia como diretor do Sindicato, mas na realidade ele não era diretor. A diretoria o 

colocava junto com membros da diretoria. Ele era conhecido e respeitado como diretor 

do Sindicato. Então, o Virgílio era uma figura inestimável para os químicos. Nós temos 

até um clube de campo que tem o nome dele. Nós temos uma lembrança dele; a 

Secretaria de Direitos Humanos montou um busto, lá, para ele. E ele é muito 

importante.  

Então, fica aqui o meu depoimento, não tanto pela Comissão da Verdade, mas 

pela lembrança dos seus companheiros de categoria; e da diretoria toda. É isso. 

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou aproveitar esse 

intervalo das falas, para dizer que está aqui presente meu companheiro, meu irmão, João 

Paulo Rillo, membro dessa Comissão.  

Com a palavra, Dr. Sérgio Suiama.  

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Só uma correção, Deputado. Eu não sou o 

responsável pelo caso do Virgílio. Eu fui convidado, hoje, para falar sobre o caso do 

Aluísio Palhano. 
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Eu estou verificando, aqui, o caso do Virgílio; há um inquérito policial em 

andamento, para apurar a execução sumária e a ocultação, depois, do cadáver do 

Virgílio; e há um número, aqui, do inquérito, e eu gostaria passar para a Comissão.  

Salvo engano, a colega, procuradora que cuida desse caso, é a colega Elisabeth 

Kobayashi. Eu só estou pedindo para confirmar o nome do procurador, talvez como 

uma recomendação à Comissão; é que haja algum tipo de moção de apoio às 

investigações, ou um pedido para que sejam esclarecidos completamente esses fatos.  

O número do inquérito - não sei se a assessoria, a secretaria, aqui, gostaria de 

marcar - é o Inquérito Policial n° 0031/2011-3; esse é o número que o inquérito recebeu 

na Polícia Federal. E o número do Ministério Público Federal, nesse caso, é o número 

1.34.001.007487/2009-54.  

Esse inquérito policial, então, foi instaurado no ano de 2009, a partir da 

iniciativa dos colegas Marlon Alberto Weichert e Eugênia Gonzaga; e esse, então, salvo 

engano, a Polícia Federal somente cuida de dois casos da ditadura. Todos os outros 

casos da ditadura estão sendo investigados pelo próprio Ministério Público Federal. 

Então, esse caso, diversamente do que acontece normalmente, está sendo investigado 

pela Polícia Federal de São Paulo, no âmbito desse inquérito policial que eu passei o 

número.  

Então, como uma sugestão para a Comissão, é que seja feita, ou uma reunião 

com o procurador e o delegado responsáveis, ou, então, algum tipo de moção, algum 

tipo de gestão, para que esse inquérito seja concluído o mais rapidamente possível, para 

que essas pessoas sejam responsabilizadas.  

O sr. gostaria que eu falasse sobre o caso do Aluísio, ou falamos depois? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Aluísio, depois. Como 

está todo mundo do Virgílio, aqui, o sr. não poderia fazer nenhum comentário sobre 

esse documento? Só vai entregar? 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Esse aqui é o caso do Aluísio. O inquérito do 

Virgílio, como eu dizia, não sou responsável por ele. Então, não sei informar 

exatamente qual é o andamento, qual é a situação atual, desse caso do Virgílio.  

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Deputado, a iniciativa foi do Sindicato... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Domingos Galante, com a 

palavra. 

 

 O SR. DOMINGOS GALANTE – A iniciativa foi do Sindicato, que pediu a 

investigação civil e criminal. A diretoria do Sindicato que solicitou isso, em 2009.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, Antonio 

Carlos Fon.  

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Esse inquérito já deve estar sendo 

concluído. Eu depus, como testemunha nesse inquérito, no início do ano passado, na 

Polícia Federal. E, estavam faltando ser ouvidos, a Maria Aparecida Santos... Não, a 

Maria Aparecida Santos foi ouvida junto comigo, no mesmo dia que eu fui ouvido; 

faltava ouvir o Celso Horta e o Manoel Cirilo, como testemunhas nesse inquérito. Eu 

creio que o Celso Horta também já foi ouvido. Então, esse inquérito deve estar sendo 

concluído. A não ser que tenha sido pedida alguma diligência; mas esse inquérito deve 

estar sendo concluído.  

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Eu mandei uma mensagem ao meu secretário, 

pedindo o nome do procurador responsável; assim que eu tiver essa informação, eu 

passo por e-mail para a Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dona Hilda, pode falar.  

 

A SRA. HILDA MARTINS DA SILVA – Boa tarde. Eu vou ver se eu consigo 

falar alguma coisa, porque eu fico muito nervosa, quando toco nesse assunto.  

Boa tarde a todos, em primeiro lugar; e obrigada pela presença. O Virgílio foi 

assassinado dia 30 de setembro de 1969, em São Sebastião. Eu estava em São Sebastião, 

nessa época, e ele veio para cá; foi quando pegaram ele. E, no dia 30, vão em São 

Sebastião, e me pegam; eu, e meus três filhos. O Wladimir, o Virgílio e a Isabel, que na 

época a Isabel tinha apenas 4 meses, só.  

Vocês me desculpem.  
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Eles levaram a gente para a Operação Bandeirante, e lá começaram, na presença 

deles mesmos, começaram já a fazer interrogatório, a fazer perguntas, aí me separaram 

deles.  

Eu não queria me separar deles, de jeito nenhum. Mas veio uma freira, pegou 

eles, e levou para o DOPS. Aí, parece que eles ficaram dois dias no DOPS; depois, 

foram pro Juizado de Menores.  

Ficaram dois meses no Juizado de Menores; a Isabel, que tinha quatro meses, só, 

foi hospitalizada, quase morreu; eu fiquei presa nove meses, e, quatro deles, 

incomunicável. Eu não podia ver meus filhos, não podia saber deles. Todo mundo 

recebia visita, e eu não recebia visita. Como se eu fosse a maior terrorista do mundo. E 

eu não tinha nada. Eu não participei em nada. Foi a tortura mais grande, pra mim, me 

separar dos meus filhos.  

Quando eu soube da morte do meu marido, do Virgílio, aí foi um desespero 

grande, porque eles diziam que não; que eles não tinham matado ele; ele, talvez, tivesse 

fugido; ou, talvez, tivesse até em Cuba, eles falavam “Agora, ele deve estar em Cuba”; 

era o que eles me falavam. Mas, depois, eu fiquei sabendo, pelas próprias companheiras 

que estavam presas, que tinham assassinado ele.  

Aí, minha família arrumou um advogado e tirou meus filhos do juizado; minha 

família ficou responsável por eles até eu sair, nove meses depois.  

Aí, eles pediram dois anos, ou três anos aqui, não me davam trabalho; eu não 

podia sustentar meus filhos, porque todo trabalho que eu arrumava, me mandavam 

embora. Uma vez, porque eu tinha filhos e não podia trabalhar; outra vez, porque eu não 

era produtiva; sempre me mandavam embora.  

Então, a Rose e o marido, o Clauset, me perguntou se eu queria ir para Cuba; aí 

eu falei que sim, que eu queria ir pra lá; aí, fomos para Cuba, em 1971. A gente foi para 

o Chile, ficou um ano no Chile, e depois a gente foi para Cuba, em 1972.  

Aí, Cuba formou meus filhos, educou meus filhos; são todos engenheiros, graças 

à educação que Cuba deu a eles. Eu sou eternamente grata, por isso, a Cuba.  

Quando foi em 1960, já todos meus filhos formados, eu queria que eles tivessem 

convivência com a minha família aqui no Brasil, porque eles não conheciam a família. 

A Isabel, pelo menos, coitadinha, e o Gregório, que tinha apenas 2 anos e 4 meses, não 

conheceu o pai. Para elas, o pai, é pai, só. Não tem a figura do pai, não tem o carinho do 

pai, porque ela não chegou a conhecer o pai; nem ela, nem o Gregório.  
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Eles dois, ainda, o Wladimir e o Virgílio, ainda teve um pouco de – uns aninhos 

de convivência - com o pai. A Isabel, não tem convivência nenhuma com o pai, o 

Gregório também não, e isso daí é uma coisa que ela carrega para o resto da vida. De 

não saber como era o pai dela. Ela conhece o pai dela pela fotografia, só; e porque eu 

falo.  

Aí, quando foi em 1992, a gente regressou, porque tinha que ter convivência 

com a família, aqui, um pouquinho, também; porque eles não conheciam a família, não 

tinham convivência com a família; e, pelo menos, já não teve convivência com o pai, 

então teve convivência com a família, com a minha família.  

Então, voltamos todos para cá.  

Em 2004, foi quando o Mário Magalhães estava fazendo uma procura nos 

documentos, para fazer um livro sobre o Marighella; e, aí, foi onde eles encontraram o 

laudo da morte do Virgílio. E, aí, foi onde, foi a certeza, mesmo, da morte dele. Porque 

tem a fotografia dele, tem o nome dele, tem os documentos dele, tudo no laudo. E, aí, 

foi onde ficou tendo a certeza, mesmo, de que ele estava morto e desaparecido. E, aí, foi 

que a gente começou, já, querer a busca do corpo dele, e saber onde que foi enterrado, 

saber o que tinham feito com ele, mas tudo dificultava.  

Depois, com a colaboração do Sindicato dos Químicos, e o grupo Tortura Nunca 

Mais, se responsabilizaram por essa causa; e foi onde abriram os processos para buscar 

o corpo do Virgílio. E, foi em 2009, que começaram as buscas, no cemitério da Vila 

Formosa.  

A Polícia Federal veio aí, fez as buscas, cavaram várias sepulturas, mas parece 

que, até hoje, eles não deram resultado do DNA, porque estava faltando só isso, aí, para 

resolver se ele está nessa ossada que tiraram, ou não.  

Então, o meu agradecimento, mesmo, ao Sindicato, que lutou muito por isso, e 

ao grupo Tortura Nunca Mais, através da Rose, que ela também se esforçou muito por 

isso. O Doutor Lúcio, que é o advogado que também andou atrás dessa causa; e, ainda, 

estão atrás de tudo isso saí.  

Agora, só esperamos resultados pela Comissão da Verdade, agora, ver o que 

pode resolver disso daí. E, se precisarem mais algum esclarecimento, precisarem mais 

alguma coisa, estou aqui, à disposição. E me desculpem o meu nervoso, porque, tocar 

nesse assunto, para mim, é duro. Obrigada a todos. (Palmas.) 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



14 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isabel, quer dar uma 

palavrinha? 

 

A SRA. ISABEL – Eu não tenho lembrança.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha. Amélia Teles.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde, a todas as pessoas aqui da Mesa, e 

do Plenário.  

Eu não conheci o Virgílio Gomes da Silva. Eu conheci a Dona Isabel, a mãe do 

Virgílio, que, na época da ditadura, fazia parte da Comissão de Familiares; e que era 

uma guerreira, aquela mulher. Ela lutava, muito, para denunciar todas as barbaridades 

que foram cometidas, não só contra o Virgílio, mas contra todos - ela defendia todos os  

presos políticos.  

Ela tinha, ainda, um filho, o Chiquinho, que ficou preso muito tempo, 10 anos no 

presídio, e eu queria, aqui, também, lembrar da Dona Isabel. Ela foi uma figura 

importante; ela participou, muito, em muitos momentos, com a gente, indo e vindo, 

quantas vezes nós fomos de ônibus para Brasília. A gente viajava, ali, 16 horas, e ela já 

era uma senhora já de mais idade. Às vezes, ficava com as pernas inchadas, de tanto 

ficar sentada no ônibus, mas ela ia. Se a gente chamasse a Dona Isabel: “vamos 

embora?” “Vamos embora”. Para denunciar as ameaças aos presos políticos. 

 E queria lembrar, também, que o Virgílio Gomes da Silva, nessa nossa luta para 

denunciar os desaparecidos políticos, nós podemos dizer que a ditadura foi criando a 

figura do desaparecimento forçado, com o caso do Virgílio. O Virgílio, praticamente, é 

o primeiro desaparecido político. O que eles fazem? Eles não comunicam. Aqueles 

comunicados: terrorista morto em tiroteio, ou terrorista se suicidou, ou foi atropelado; 

no caso do Virgílio, não tem nenhum comunicado, nenhum comunicado à Imprensa por 

mais destorcido e por mais mentiroso que seja.  

E, quando há a abertura da Vala de Perus, a Comissão de Familiares vai fazer 

uma pesquisa no Instituto Médico Legal; e, lá, nós encontramos o pedido, a requisição 

de exame. Parece que o número é 4059 - esse documento -, e era, ali, era desconhecido; 

e tudo fazia, tudo parecia que era o Virgílio. E eles falavam que esse corpo tinha sido 

encontrado no Jardim Ibirapuera. Quer dizer, a Operação Bandeirante era ali no Paraíso; 
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o Jardim Ibirapuera ficava lá perto do Campo Limpo. Quer dizer, esse corpo, eles 

contavam a história assim, né, naquela requisição de exame.  

E, o que eu quero falar aqui, é que houve toda uma construção do 

desaparecimento, não dando a notícia da morte, ocultando cadáver – ocultando cadáver;  

colocou um número; e é interessante que, junto do número, tinha FF, fichado e 

fotografado. Ele foi fichado e fotografado, mas nós não tivemos acesso nem à ficha nem 

à fotografia.  

Depois, anos mais tarde, o Mário Magalhães vai nos arquivos públicos, e acha 

essa ficha, que nós tanto procuramos. Mas, isso, foi toda a estratégia da ditadura para 

ocultar o cadáver; que a gente não tivesse informação. Ele praticamente, eu nunca gosto 

de afirmar com toda certeza, principalmente numa Comissão da Verdade, porque a 

ditadura fez tanta barbaridade, cometeu tantas atrocidades, por esse Brasil afora... Mas, 

do que nós temos registrado, o Virgílio é o primeiro desaparecido político, com certeza, 

do nosso registro. Não digo que seria o primeiro desaparecido político da ditadura, 

porque essa ditadura cometeu, não digo com toda certeza, mas que, no nosso registro, 

ele é o primeiro desaparecido político, Virgílio Gomes da Silva.  

Então, é um nome que nós, familiares, mesmo não tendo conhecido, tivemos o 

prazer de conhecer a família toda; porque a família é tão doce, tão cheia de ternura, e eu 

penso assim, “Gente, a família do Virgílio é a família que está sempre receptiva, sempre 

receptiva, sempre solidária, e eu me lembro, muito, da Dona Isabel”. Dona Isabel, que 

era uma pessoa de luta, uma guerreira.  

Então, esse caso eu queria que ficasse registrado, aqui na Comissão da Verdade, 

como o nosso registro, também, da Comissão de Familiares, como o primeiro 

desaparecido político da ditadura militar.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria só registrar o 

seguinte: recentemente, foi encontrada uma vala comum na Vila Formosa, no Cemitério 

de Vila Formosa, não com a mesma... Bom, ninguém sabe o que tem lá dentro; foi 

encontrada uma vala comum, na Vila Formosa, com uma quantidade muito grande de 

ossadas, todas misturadas; e foi descoberto que, além dessa vala, tinha valas no 

cemitério, no próprio cemitério, essa vala em frente ao prédio da administração. É uma 

vala redonda, que estavam depositadas muitas ossadas do período da ditadura; não se 

sabe se proveniente do esquadrão da morte ou de presos políticos; e foi feita uma laje, 

em cima, e esmagou uma quantidade muito grande de ossos.  
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Essa vala está selada lá, para posterior exumação. Mas, tinha uma informação 

que Virgílio Gomes da Silva e o Sérgio Corrêa, estavam lá enterrados. Houve algumas 

diligências do grupo Tortura Nunca Mais, e dos Familiares de Mortos e Desaparecidos, 

para identificação da vala do Virgílio, e do Sérgio Corrêa.  

O cemitério, a localização das valas, estava muito alterada, muito mexida. 

Embora alguns restos mortais tenham sido de lá retirados, para posterior identificação. 

Esse assunto está suspenso, está parado, para que. agora, após a instalação da Comissão 

da Verdade, haja condição de se identificar a sepultura; se ele está lá, mesmo, se aqueles 

ossos de lá retirados pertencem ao Virgílio Gomes da Silva.  

Depois, era até bom, se alguém que acompanhou, além dos familiares - se 

alguém que acompanhou: Domingos Galante, o próprio Fon, ou a Amelinha, tem mais 

informações.  

Outra coisa que eu queria dizer, é o seguinte, muita coisa tem se dito sobre as 

crianças que foram sequestradas na ditadura. A Dona Hilda, com muita emoção, e o 

Virgílio Filho, tentaram falar. É importante Amelinha, que você contasse, dentro do 

capítulo das crianças que foram sequestradas, para até dar um pouco mais de força, e 

para a família ter um pouco mais de gás para falar, se você podia contar a história dessas 

três crianças que foram sequestradas, presas com a Dona Hilda; sequestradas, e todo o 

drama que foi até eles se reencontrarem, e tudo mais. Eu acho que é importante - 

embora a Dona Hilda tenha começado a falar - eu acho que era importante que ficasse 

registrado nessa reunião.  

Domingos, você poderia falar um pouco sobre Vila Formosa? Ou vamos 

aguardar uma outra audiência, para falar sobre isso? 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Eu acho que é importante, como você 

iniciou, foram, praticamente, duas semanas de escavações, e o arruamento do cemitério, 

ele foi muito alterado.  

Eu participei das audiências, em que, em torno de oito a 10 administradores do 

cemitério, depuseram nesse processo que o dr. citou, esse inquérito policial. E o que se 

mostrou, foi o seguinte: um verdadeiro caos de Vila Formosa. Um verdadeiro caos. 

Nem os administradores... Teve administrador regional, do tempo do Jânio Quadros, se 

não me engano, que disse que foi quatro vezes ao cemitério - em dois anos, de diretor, 

ele foi quatro vezes.  
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Então, aquilo ficou ao deus dará. O cemitério, quando se refazia arruamentos, se 

redesenhava quadras - e não se registrava o que se fazia. Então, onde havia corpos 

enterrados, passavam-se ruas em cima. Plantou-se árvores; e, é interessante que, em 

especial, na quadra 47, que era a do Virgílio, foi uma das mais tumultuadas.  

Registros, pouquíssimos. Pouquíssimos. E, o que se tentou foi baseado em fotos 

da época; inclusive, o deputado conseguiu uma foto, acho que de 1967, se não me 

engano, antes do enterro do Virgílio. Com o acompanhamento de fotos, uma foto aérea, 

inclusive, com a tentativa de... A localização, foi feita com esses sistemas de satélite; 

então, pegou-se um antigo desenho do cemitério, em 1967, e localizou-se 

geodesicamente, a localização. Depois, se trouxe essa localização, para a atualidade. E 

foi em torno dessa localização, que no entorno cavou-se, e foi-se até às últimas 

sepulturas.  

Retiraram-se 16 ossadas. Algumas, liminarmente eliminadas, porque os legistas 

imediatamente perceberam que eram mulheres, ou crianças; então, algumas ossadas 

foram liminarmente eliminadas. Dezesseis foram para exame, e fazem parte do que foi 

recolhido para a Polícia Federal, para se fazer exame de DNA; e, não sei, parece que 

ainda não foi feito. Inclusive, tentou-se, nessas 16 ossadas far-se-ia, também, um exame 

levando em conta o tamanho do Virgílio, a sua estatura – alguns, eu não sei, a minha 

linguagem não é apropriada - tamanho dos ossos, ossatura, arcada dentária; mas as 

informações são muito frágeis. Enfim, essa ação liminar de escolha, escolheu essas 16 

ossadas, e agora tem que se fazer o exame de DNA, que ainda está em andamento. 

Lembre-se que são ossos que ficaram 40 anos enterrados. Então, a precariedade do 

material, é muito grande. Então, vai precisar, inclusive, de muita sorte, para ter algum 

resultado.  

Lembre-se que o Virgílio foi enterrado, possivelmente, na terra. Então, nem 

proteção alguma teve. Nem de um caixão, nem de coisa alguma. Então, a deterioração 

do material é muito grande.  

Então, é isso que eu tenho de informe. Eu não sei se eu auxilio, aí. É isso, 

Deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer falar um pouco das 

crianças? Esse capítulo... 
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A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que, em relação às crianças, são 

muitas as crianças que foram sequestradas. Com certeza, o caso dos filhos do Virgílio; 

são casos que têm que ser relatados, dentro da Comissão da Verdade; e apurado tudo 

isso. Mas são muitos. Outro dia, nós fizemos um levantamento rápido, tem mais de 50 

crianças, só por aqui. Nós fizemos um levantamento rápido, dentro das nossas relações, 

hoje, aqui na cidade de São Paulo; porque nós não fomos nem para outros lugares. E aí, 

a gente pensou em fazer uma audiência - uma, duas, quantas forem necessárias; e 

organizar - só sobre as crianças.  

E aí, eu pediria que, os filhos do Virgílio, viessem contar sua experiência. Viesse 

contar, aqui, a experiência, relatar; porque a ditadura, esse é um crime que não tem 

nome - pra esse crime. Porque todo crime que a ditadura cometeu, são crimes de lesa-

humanidade. Agora, esse de prender crianças, sequestrar criança... No mínimo, a tortura 

psicológica aconteceu, no mínimo. Eu lembro bem do Virgílio, o Wladimir e o Gregório 

contando como é que foi, o que eles passaram. Tem até o filme ’15 Filhos’; então, eu 

vejo, sempre, aqueles meninos contando essa história, contando como eles viveram esse 

momento.  

Outras companheiras; como meu caso, também, meus filhos foram sequestrados, 

também; meu sobrinho, que nasceu na prisão. E têm casos – agora, eu tenho conversado 

muito com as mães - que elas só relatam agora. Elas não tiveram, nem as crianças nem a 

mãe, nunca relataram; vocês, pelo menos, com toda dificuldade que eu sei, com toda a 

carga emotiva, que é muito forte, vocês vêm a público, falar dessa dor. E tem gente que 

não veio. Como é difícil, como é difícil. Tem gente que não veio.  

Então, a Comissão da Verdade tem que propiciar, pelo menos, condições para 

uma reparação que é no campo político, mas também no campo afetivo e emocional. Eu 

vejo a Isabel; a Isabel é a que menos fala. A Isabel não fala. E a Isabel tem que falar 

sim, sabe por que, Isabel? Porque, talvez, o trauma seja maior para você, do que para os 

outros.  

Porque, tem um estudo do Conselho de Psicologia, dizendo que quanto mais 

jovem, quanto mais bebê é a vítima, o trauma é maior. Isso eu aprendi com o pessoal 

que estuda os efeitos e os traumas dessa tortura, que é física e psicológica. Então, isso aí 

vai ter uma audiência; uma, e eu acho que até mais, porque, pelo número de crianças, 

talvez vá exigir até uma semana de audiências, aqui, só para falar das crianças, das 

mães, e dessa relação. Como foi essa relação da maternidade; e dessas crianças.  
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Recentemente, eu acho que sempre nós temos que lembrar disso. Recentemente 

teve o suicídio do filho do Dermi Azevedo, o Cacá, que foi preso e foi torturado. 

Inclusive, torturado fisicamente com 1 ano e 8 meses, quando os pais foram, também, 

sequestrados.  

Então, a gente tem que estar fazendo alguma coisa mais contundente; trazer, 

pelo menos, nos relatórios da Comissão da Verdade, para que essas páginas sejam 

inscritas na história oficial deste país.  

Agora, quanto às buscas no cemitério, o cemitério da Vila Formosa, as primeiras 

vezes que eu estive lá, com outros familiares que não estão aqui, nós ouvimos uma 

história – isso, há muito tempo atrás – nós ouvimos uma história que lá, no Cemitério da 

Vila Formosa, tinha uma quadra que eles falavam: quadra dos terroristas. Os próprios 

coveiros chamavam de quadra dos terroristas; e, nessa quadra, era onde se sepultava 

muitos indigentes, ou desconhecidos, mas que vinham do Instituto Médico Legal com 

aquele sinal T, T de terrorista, que eles faziam essa anotação. Pelo que os sepultadores 

puderam falar com a gente. É a informação dos sepultadores dali. Coveiros, e aqueles 

jardineiros, também, porque tem o pessoal da jardinagem. Essa quadra foi desfeita.  

Como o Domingos Galante falou, houve várias reformas, dentro do cemitério, 

para descaracterizar essas sepulturas, de maneira à gente nunca encontrar essas ossadas. 

Os restos mortais. Isso aí foi uma descaracterização, do meu modo de ver, por tudo que 

eu acompanhei, foi planejada, mesmo; quer dizer, você não noticia a morte, você oculta 

o cadáver, e ainda descaracteriza o cemitério, se, por acaso, alguém insistir em ir lá 

buscar o corpo.  

Então, nós estamos vivendo essa situação.  

 

O SR. – Amelinha, provavelmente esse caos de registro é também intencional.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que faz parte da estratégia do 

desaparecimento. A estratégia começa lá na Operação Bandeirante, passa pelo Instituto 

Médico Legal, passa por... Enfim, ela tem toda uma rede, aí, que vai ocultar essa 

história, esse cadáver. Eu acho que a repressão planejou tudo isso. Só não planejou, ou 

não conseguiu pensar, que a gente era muito persistente, que nós íamos continuar 

cobrando. Quarenta e tantos anos.   

No caso do Virgílio, vai fazer 44 anos, este ano, que tudo isso aconteceu. E nós 

estamos aqui, falando como se tivesse acontecido ontem; e nós vamos estar, sempre, 
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falando. Na estratégia deles não tinha essa teimosia nossa, essa persistência nossa. Mas 

vamos continuar sendo persistentes.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria, para 

concluir, eu acho que nós já estamos encerrando.  

Eu só queria registrar o seguinte: quando nós estivemos lá, para identificar as 

quadras, Amelinha; as quadras - eu não vou exagerar porque não tenho com precisão - 

além das quadras confusas, e com tudo isso que o Domingos Galante fez, foi encontrada 

uma vala comum.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Que eu, eu esqueci de falar, mas tinha uma 

vala, clandestina, segundo os coveiros, lá naquele tempo. Aquela mesma vala 

clandestina, que nós abrimos lá, em Perus, também tinha na Vila Formosa. E ela, 

segundo aqueles funcionários, mesmo nos anos 1990, eles diziam que tinha sido jogado 

ácido para aquelas ossadas desmancharem; não sei.  

Agora, tem uma outra vala, que era onde era a administração do cemitério, que é 

essa que fizeram - em cima da vala, fizeram uma laje de cimento, e foi bem socado.  

 

O SR. – No Cruzeiro, né? Ali no Cruzeiro? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ali no cruzeiro. Construíram um cruzeiro ali, e 

embaixo aquela vala clandestina, que, para mim, são duas. Eu penso, pelas informações. 

Aquela, e a outra. E a outra? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, era sobre isso que 

eu queria falar. Estou encaminhando um requerimento para que a gente, na Comissão da 

Verdade, lógico que nós vamos ter que analisar Perus, com todo o problema, que parou 

a identificação, mas eu acho que a gente tem que abrir um capítulo especial sobre Vila 

Formosa, que é muito mais mal documentado e estudado do que Perus, Vila Formosa. 

Por que, então, por que, até então, o que aconteceu? Estava o Ministério Público 

Federal, estava a Polícia Federal, e aí foi sugerido que parasse a investigação, até a 

posse do novo Governo, pra saber qual era o novo Governo que iria assumir, era a 

Dilma que iria assumir? Foi nos últimos dias do Governo Lula, para ver qual seria a 

orientação da Polícia Federal, da investigação. Então, tudo cessou, para que fosse 
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retomado no ano passado. O ano passado acabou, 2012. Já começou 2013 e nunca mais 

se tocou no assunto. Então, eu estou fazendo um requerimento para a retomada da 

questão de Vila Formosa.  

Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguma questão da Mesa? Não? 

Dona Hilda, eu queria agradecer a sra.; seus filhos; e nós vamos retomar essa 

história, por recomendação e orientação... O jornalista Antonio Carlos Fon volta a 

depor, junto com o Celso Horta e a Cida.  

E, outras pessoas que estiverem faltando, nós vamos retomar. Então, muito 

obrigado para a senhora... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Adriano, eu só queria fazer, como resolução 

aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, Amelinha. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Além de ter a oitiva do Antonio Carlos Fon; 

do Celso Horta; e outros; inclusive; os outros irmãos da família Virgílio, para dar o 

depoimento.  

Quer dizer, que essa audiência do Virgílio, tivesse uma outra, a ser combinada, e 

que fizesse, também, a gente já tivesse uma articulação para ver quem é o Risadinha. 

Ele é funcionário estadual ou federal? Para a gente fazer a convocação pela Comissão 

Estadual, ou articulado com a Comissão Nacional, dependendo do vínculo que ele tem...  

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Ele era funcionário público estadual, ele 

era sargento da PM. A última informação que se tem, ele se aposentou e estaria 

morando na região de Piracicaba. Mas, são informações que precisam ser confirmadas. 

Não sei se está vivo... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Para poder fazer a convocação. Ele tinha que 

ser convocado, aqui, pra vir à Comissão, para esclarecer. Eu acho que, talvez, pela 

situação, também, eu já falei, além da audiência pública das crianças - e essa aí a gente 

vai organizar - mas também que tivesse audiência sobre a situação dos cemitérios, e que 

chamasse a procuradora da república que estava à frente do inquérito policial, sobre o 

caso do Virgílio Gomes da Silva.  
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O SR. ANTONIO CARLOS FON – Me permite? Me permite? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antonio Carlos Fon. O 

Antonio Carlos Fon vai falar. 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu sugeriria que se oficiasse um Comando 

da PM, que tem o controle, tanto dos ativos, quanto dos inativos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para encaminhamento. 

Para identificação, junto ao Comando da PM.  

Aqui, nós vamos parando por aqui. E vamos, agora, pegar o caso, para analisar, 

do Aluísio Palhano.  

Obrigado.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aberta a sessão. São 

Paulo, 25 de fevereiro de 2013. Audiência sobre o caso do desaparecido político Abílio 

Clemente Filho. Local: Auditório Teotônio Vilela.  

Roteiro. Está instalada a 9ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013, na Assembleia Legislativa, 

no Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre o caso Abílio Clemente 

Filho, desaparecido em abril de 1971.  

Temos a esclarecer que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as 

audiências, abertas ao público. Vamos passar à leitura do memorial do Abílio e em 

seguida passaremos à composição da Mesa.  

Com a palavra, Tatiana Merlino.  

 

A SRA. TATIANA MERLINO – “Dados pessoais. Abílio Clemente Filho. 

Data de nascimento: 17 de abril de 1949. Local de nascimento: São Paulo, Brasil. 

Organização Política: movimento estudantil.  

Dados biográficos: estudou na escola Fernão Dias Paes, na cidade de São Paulo. 

Quando desapareceu, cursava o 4º ano de Ciências Sociais da UNESP e era ativista do 

movimento estudantil em Rio Claro, São Paulo.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Desapareceu quando estava com um 

amigo na praia de José Menino em Santos, São Paulo. Naquele ano, foi o homenageado 

especial dos formandos do seu curso.  

Providências tomadas pelos seus familiares. Maria Amélia de Almeida Teles 

afirmou ter sido procurada pela irmã de Abílio, em meados dos anos de 1990, para 

denunciar o seu desaparecimento, quando ainda não havia legislação que estabelecesse 

indenização por tortura, morte ou desaparecimento.  

Documentos localizados. No processo analisado pela Comissão Especial Sobre 

Mortos e Desaparecidos, está anexado um relato de Maria Amélia de Almeida Teles, da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, informando ter 

encontrado no Arquivo Público do Estado de São Paulo, entre os documentos do extinto 
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DOPS São Paulo, uma ficha escolar de Abílio Clemente Filho, da época em que cursava 

o colegial na Escola Estadual Fernão Dias Paes, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. 

De acordo com os registros policiais, essa ficha teria sido encontrada na 

residência de Ishiro Nagami, militante da ALN, morto juntamente com Sérgio Correia 

em 04 de setembro de 1969, em consequência da explosão do carro em que ambos 

trafegavam, na Rua Consolação, na capital paulista.  

Testemunhas. Joana D’Arc Gontijo relatou a Maria Amélia - ambas presas no 

DOI-CODI de São Paulo à época - que chegou a denunciar ter ouvido gritos, de um 

homem jovem, durante toda a noite. Na mesma data da prisão de Abílio, Joana acredita 

que o jovem parou de gritar porque morreu. Ela tentou descobrir a identidade da vítima 

daquelas torturas, mas não obteve sucesso.  

Processo na Justiça. O caso de Abílio foi inicialmente examinado pela Comissão 

Especial de Indenização a Ex-Presos Políticos de São Paulo, por meio do conselheiro e 

deputado Renato Simões; sendo deferido. Considerou aquela Comissão que, com base 

no conjunto dos indícios apresentados no conhecimento acumulado sobre os 

procedimentos dos órgãos de repressão política, era possível concluir pelo 

desaparecimento de Abílio Clemente Filho por razões políticas.  

O relator do caso 057/02, na CNDP, Belisário dos Santos Junior, votou 

favoravelmente ao deferimento do requerimento, agregando, também nessa instância 

federal, bem considerado todos os elementos de prova colhidos, “Entendo que o Abílio, 

que tinha militância política, que teve documento apreendido em domicílio da pessoa 

vinculada a ações armadas, que desapareceu em um dia determinado e cujos amigos e 

famílias sempre denunciaram como sendo mais uma das vítimas da polícia política. 

Pode e deve ser reconhecido como a pessoa desaparecida por motivos políticos. Exigir 

mais provas seria desconhecer a história da repressão no Brasil. O deputado estadual de 

São Paulo, Antonio Mentor, também apresentou depoimento à CNDP, no qual 

confirmou o seu desaparecimento e sua militância em organização clandestina, durante 

a ditadura. O caso foi aprovado por unanimidade em 02 de agosto de 2006. 

Informações tiradas do dossiê “Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos 

1964-1985”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos passar à 

parte formal, compondo a Mesa, convidando o companheiro da época do Abílio, o 

deputado estadual Antonio Mentor, que foi militante ao lado de Abílio Clemente Filho e 
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depoente do caso. E Maria Amélia Almeida Teles, ex-presa política e assessora da 

Comissão da Verdade e depoente no caso, como testemunha.  

Então, queria convidar o deputado Antonio Mentor. 

Mentor, então faça uma introdução inicial. Você se apresenta, faz uma 

retrospectiva da época; como vocês se conheceram. Fique à vontade.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu vou iniciar cumprimentando os 

membros da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

presidida pelo meu companheiro Adriano Diogo. Todos aqueles que têm trabalhado 

incessantemente para que essa Comissão atinja, efetivamente, com êxito, os seus 

objetivos, a sua assessoria. Quero fazer aqui uma menção, também, importante e 

especial ao ex-deputado Renato Simões, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos 

desta Assembleia Legislativa. E que, durante o seu mandato, também se empenhou de 

forma decisiva para que fatos, como o desaparecimento de Abílio Clemente Filho 

pudessem vir ao conhecimento das pessoas; e para que pudesse acontecer o 

reconhecimento, por parte do Governo, do seu desaparecimento por razoes políticas.  

Quero fazer também aqui um registro ao trabalho da Secretaria Nacional 

Especial de Direitos Humanos, ministro Paulo Vanucci, que editou uma revista 

importantíssima, um documento histórico, para o povo brasileiro conhecer um pouco da 

violência e do arbítrio que marcou a história política do nosso país nos anos 1960 e anos 

1970.  

Eu acho importante ficar marcado nesse meu depoimento, deputado Adriano 

Diogo, que essa Comissão da Verdade foi o resultado do empenho de muitos e muitos 

que lutaram para que esses fatos pudessem vir à tona; para que a dor dos amigos, 

parentes, pudesse ser minimamente amenizada. Porque esse sentimento que marca as 

pessoas que conviveram, que militaram juntos é uma dor que não tem fim. Não é 

possível amenizar, senão com o reconhecimento, senão jogando luzes sobre esse 

período da nossa história.  

Eu convivi com o Abílio, fizemos vestibular juntos, eu também morava aqui em 

São Paulo. Ele, já militante do movimento secundarista em Pinheiros, aqui na Escola 

Estadual Fernão Dias, e nós nos encontramos no vestibular da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Rio Claro, hoje um campus da UNESP. Prestamos juntos vestibular 

para o curso de Ciências Sociais. Fomos colegas desde o primeiro ano da faculdade.  
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Moramos juntos na mesma república. Militamos juntos no movimento 

estudantil, até o seu desaparecimento no dia 10 de abril de 1971. Naquela ocasião, eu já 

não estava mais em Rio Claro, eu tinha tomado outro rumo, por razões da política. Mas 

fiquei sabendo, fui informado, e imediatamente voltei para São Paulo, para colaborar na 

busca de informações sobre o Abílio.  

Como já foi dito aqui, ele desapareceu na praia de José Menino, uma praia de 

Santos, sete dias antes de completar 22 anos de idade. A primeira possibilidade era de 

que ele pudesse ter sido vítima de um afogamento, na praia.  

Ele não era muito afeito à água, não gostava de nadar, nem de mergulhar na 

praia. Ele estava lá por outras razões. Ele não tinha ido lá para tomar banho de mar, ele 

tinha ido lá por razões da política, mesmo. E a primeira alternativa foi essa. Instituto 

Médico Legal, bombeiros, pronto socorro, hospitais, polícia. Nada.  

Mas nós já tínhamos levado em conta a possibilidade de que aquele pudesse ter 

sido um outro ato da repressão, uma outra ação da repressão. Como aconteceram outros 

tantos, naquele período, nós imaginávamos que - começamos a levar em conta essa 

possibilidade. Daí para diante percorremos os caminhos da busca, dos porões da 

ditadura, do DOPS, da Polícia do Exército, da Operação Bandeirante, no Cenimar, no 

DOI-CODI. Nenhuma informação nós conseguimos; nada. Nenhuma informação, 

nenhuma pista. Nada, nada, nada.  

E foram dias e dias, meses e meses, sem que nós tivéssemos sequer uma pista a 

respeito do desaparecimento do Abílio Clemente Filho. E, até hoje. Não há informações 

que nos deem conta do que ocorreu com Abílio Clemente Filho. E já vamos aí para 30, 

43 anos. Quarenta e três anos! O dobro da idade do Abílio. Desapareceu com 21. Nós 

estamos há 42 anos sem termos, sequer, uma informação.  

E, naquela época, como militantes políticos, ativistas do movimento estudantil, 

com vínculos, organizações, que até nós só conhecíamos a origem deste ou daquele 

companheiro, por conta das suas posições políticas, dos seus discursos, daquilo que ele 

defendia, nas nossas ações. Havia um clima de desconfiança tão grande, de temor tão 

grande, que nem entre nós mesmos, nós revelávamos quais eram as nossas relações, 

deputado Adriano Diogo.  

Deputado Adriano Diogo sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. 

Portanto, o Partido Comunista Brasileiro, que deu origem, aí, a um sem número de 

outras organizações, à época, que iam se dividindo na medida em que havia essa ou 

aquela divergência, iam se organizando em outros núcleos.  
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A origem do PCdoB; da Ação Popular; do Partido Operário; da Aliança de 

Libertação Nacional – ALN, do Marighella - de 1967, 1968; do PCBR; MR-8; ABPR; 

Colina; VAR-Palmares; Ala Vermelha; da Rede. Já existia na época, viu. Hoje estão 

tentando formar uma nova rede, talvez com outros objetivos, mas, à época, já existia 

uma organização chamada Resistência Democrática-REDE.  

E, no movimento estudantil, a divisão era bastante estabelecida entre a Ação 

Popular, a AP, e uma outra organização que era reconhecida como Dissidência do 

Partido Comunista do Brasil, não, do Partido Comunista Brasileiro, que, à época, 

tinham como líderes principais: na AP - na Dissidência, o José Dirceu e Vladimir 

Palmeira. E na AP – no movimento estudantil - a companheira Catarina Meloni. 

Recorda disso?  

E eram esses os caminhos que nós transitávamos, para estabelecer a nossa 

militância e a nossa ação de resistência, formando, com muitos outros, uma trincheira 

que foi responsável pela recondução do Brasil à democracia.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mentor, deixa eu tentar 

contribuir. Não sei há quantos anos você não fala nesse assunto. Talvez há 30, 40 anos, 

mas faz um depoimento mais pessoal. No início, vocês já moravam em Americana ou 

não? Vocês eram do Ipiranga, sua família? Estudava lá no Alexandre Gusmão, lá 

naqueles colégios do Ipiranga. Aí foi fazer cursinho, aí conheceu... Faz essa 

retrospectiva da sua história. E daí como essa história cruza com o Abílio. Esse 

testemunhal é muito importante. Uma coisa mais na primeira pessoa, assim, mais da sua 

pessoa, da história da sua família. Você, o seu irmão.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A minha intenção é contar um pouco do 

ambiente político daquele momento, e a relação que nós estabelecemos também, com 

até onde nós sabemos, as atividades das ações do Abílio Clemente Filho.  

Mas nós militamos no movimento estudantil desde 1966, 1967, no movimento 

secundarista. A minha origem é o bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo.  

O deputado federal José Mentor, hoje, também à época tinha uma atividade 

política no movimento estudantil, e nós fazíamos... Ele já um pouco mais adiante, no 

Centro Acadêmico 23 de Agosto, Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica.  
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E eu, no movimento secundarista, e, posteriormente, como eu já narrei, prestei 

vestibular sem cursinho, viu. Nós não tínhamos condições de bancar um cursinho. Saí 

do Científico e fui fazer vestibular na, hoje, UNESP, lá em Rio Claro.  

Passei, fui cursar, peguei uma malinha, pus umas roupas e a coragem dentro da 

mala, também, e parti para lá, uma cidade, com 17 anos de idade, onde eu não conhecia 

uma viva alma. Tinha ido lá apenas para prestar o vestibular, e voltei. E iniciei lá um 

curso para o qual eu tinha uma vontade muito grande, um desejo muito grande para 

participar. No movimento estudantil, nos anos mais difíceis, 1968, 1969, 1970, quando 

a Universidade, no estado de São Paulo e no Brasil, foi totalmente destruída. 

Totalmente destruída. O corpo docente, na Universidade de São Paulo, e dos institutos 

isolados, porque Rio Claro - a Faculdade de Filosofia de Rio Claro - eram institutos 

isolados da Universidade de São Paulo.  

Então, o corpo docente da Faculdade de Filosofia de Rio Claro, era o mesmo da 

Faculdade de Filosofia da USP. Então, nós tivemos oportunidade de ter, lá, figuras 

como Paul Singer, Paulo Sandroni e vários outros nomes importantes das Ciências 

Sociais no país.  

Rio Claro tinha uma relação direta, portanto, naquela época, com o grupo 

estudantil da Maria Antonia. Nós participamos, aqui, de inúmeras manifestações de 

estudantes. Participamos da organização do Congresso da UNE; nesse congresso, em 

Ibiúna, que é de conhecimento de todos, quase mil estudantes presos. Dentre eles o José 

Mentor, meu irmão. E, no mesmo dia, nós fizemos em Rio Claro o Congresso dos 

Institutos Isolados do Estado de São Paulo. Se não me falha a memória, eram 16 

faculdades que existiam.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois do Congresso de 

Ibiúna, ou antes? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – No mesmo dia, mês, ano e hora do 

Congresso de Ibiúna. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o seu irmão estava 

sendo preso em Ibiúna. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E eu estava em Rio Claro.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Abílio estava junto? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O Abílio estava junto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com você, lá em Rio 

Claro. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É. O Cenimar cercou Rio Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De que cidade o Abílio 

era? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ele era de São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Também. Ah, e era de 

Pinheiros, né? Que vocês estudaram no... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Fernão Dias, aqui em Pinheiros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fernão Dias. Aí vocês 

estudavam os dois lá em Rio Claro? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Em Rio Claro. Isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí o Cenimar cercou... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Cercou. Cercou a cidade no mesmo dia, 

mês e ano do Congresso de Ibiúna; nós realizamos esse congresso e eles imaginavam 

que poderia ser um Congresso, uma extensão, ou o próprio congresso da UNE, que 

estaria acontecendo em Rio Claro.  

Depois disso, depois de desarmado o congresso da UNE em Ibiúna, com todos 

aqueles companheiros e companheiras que foram presos - alguns foram mantidos presos 

ainda por algum tempo, e a grande maioria, mais de 900, foram libertados.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



8 
 

À época, havia duas alternativas de realização do congresso. A primeira era, e 

foi a que de fato aconteceu, no primeiro momento, de realizar um congresso único, em 

um único local, com todos os delegados participando.  

E a segunda, era da realização de vários congressinhos pelo interior do estado de 

São Paulo, com eleição de delegados nesses congressinhos, e depois um fechamento, 

finalizando em um congresso único, com um número reduzido de estudantes.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano você entrou na 

faculdade? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu entrei em 1967 ou 1968. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1967 para 1968. 

Então, você estava no primeiro ano, quando Rio Claro foi cercada.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Isso. Isso. Eu e o Abílio estávamos no 

primeiro ano. E outros companheiros militantes, também, do movimento estudantil. 

Deixa eu contar essa história rápida do congresso, Adriano, que eu acho que vale 

a pena. Depois que caiu o Congresso de Ibiúna, nós realizamos o Congresso da UNE. 

Em vários congressos regionais. E um deles, foi em Rio Claro.  

Uma das sedes desses congressinhos – que nós chamávamos congressinhos - 

aconteceu em Rio Claro, com a participação do Abílio. A minha participação, a 

participação do Abílio e de outros companheiros. No porão de uma igreja. Aconteciam 

as missas, casamentos e batizados na igreja, e nós ficamos ali enclausurados. Ninguém 

saía. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrava mais. E, também, quem 

entrou também não saía mais. Só saiu na segunda-feira, quando nós terminamos o 

debate sobre as nossas teses. Então, Rio Claro também recebeu essa atividade que pouca 

gente conhece. A gente sabe da realização desses congressinhos. Aqui em São Paulo 

aconteceram dois; em Ribeirão Preto, aconteceu um outro; Araraquara, um outro. Foram 

10 ou 12.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quantas pessoas 

participaram desse, em Rio...? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Oitenta pessoas. Mais ou menos 80 

pessoas. Delegados ao Congresso de Ibiúna, que haviam saído da prisão dias depois da 

queda do congresso, e me parece que ficaram 16 líderes estudantis presos, que foram 

para o Forte Itaipu, Santos, ficaram lá. E os demais delegados foram libertados. E aí, na 

sequência, nós realizamos mais esse congresso da forma como havíamos pensado em 

fazer anteriormente, mas a proposta foi vencida.  

Em Rio Claro, nós tínhamos uma atividade política reduzida. Reduzida por conta 

de um aparelho repressor muito forte; um aparelho de informação também muito 

atuante; em todas as cidades onde havia universidades ou faculdades públicas, havia 

uma rede de informações muito atuante; de modo que todas as nossas atividades eram 

acompanhadas, com antecedência, pelo aparelho de repressão. Então, a nossa atividade 

mais intensa, se dava em Campinas e em São Paulo. O Abílio, mesmo, tinha também 

uma atividade mais intensa, também, nas cidades maiores, Campinas e São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês eram da 

Dissidência do Partido Comunista? Da DI? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – É. Nós tínhamos essa ligação com a 

Dissidência do Partido; e o Abílio tinha uma ligação maior com a Ação Popular. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E seu irmão, era de... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Era da Dissidência, também.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você também era da 

Dissidência? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu também era da Dissidência.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Abílio era mais Ação 

Popular. 

 

 O SR. ANTONIO MENTOR – PT – AP, mais ligado à AP. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, isso foi em 1968. 

Antes, você disse o seguinte: que em uma determinada época, você saiu de Rio 

Claro. Até quando você militou com o Abílio? Quanto tempo? De 1968 a... 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – De 1968 a 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Rio Claro.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Lá em Rio Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele continuou 

frequentando. Ele não passou para a clandestinidade, nada. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não, não, não passou. Ele ia se formar em 

1971. Eu também iria me formar em 1971. Eu saí antes. Meu irmão foi preso, aqui em 

São Paulo, e por ocasião da prisão do meu irmão eu fui avisado que eu tinha que pegar 

pista, ir embora. Aí eu saí.  

Dois dias depois da prisão do meu irmão, a nossa república lá em Rio Claro - à 

época nós já não morávamos juntos, eu e o Abílio - mas dois dias depois da prisão do 

meu irmão, a minha república, o local que eu morava, foi invadido pela repressão. E 

levaram tudo que nós tínhamos lá. Livros, discos, toda a nossa memória foi embora 

nesse dia. Mas eu já não estava mais em Rio Claro.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E, o seu irmão foi preso 

quando? Repete, por favor, que é importante. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Preso em 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer, ele já havia 

sido preso no Congresso da UNE, aí, depois...  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ele foi preso três outras vezes. Dessa vez, 

ele ficou - ele foi preso e ficou incomunicável durante quase dois meses.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde ele foi preso? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ele foi preso aqui no Largo do Paissandu, 

pela Polícia do Exército, foi levado primeiro para 7ª de Guarda, ali no Parque Dom 

Pedro, e depois para o DOPS.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chegou a ir para presídio, 

ou não, do DOPS? Chegou a ir para presídio ou não? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Foi, ele cumpriu um ano de prisão no 

presídio Tiradentes.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, José Mentor foi 

preso, e do DOPS foi pro presídio Tiradentes. Quando isso? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não. Primeiro ele ficou incomunicável no 

7º de Guardas, ali no Parque Dom Pedro, preso pela Polícia do Exército, à pé. Depois 

ele foi transferido para o DOPS. Quando ele foi para o DOPS é que nós conseguimos 

descobrir onde ele estava. Na época, pra fazer justiça, quem nos deu a informação foi o 

então delegado Romeu Tuma, que localizou o José Mentor lá no DOPS. E meu falecido 

pai era delegado de polícia. E tínhamos buscado informações sobre ele de todas as 

maneiras possíveis e imagináveis, mas não tinha. Perto de 60 dias sem nenhuma 

informação.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o Abílio foi preso, 

desapareceu. 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – No dia 10 de abril de 1971.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você conhecia outras 

pessoas da AP e outras que se relacionavam com ele? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Conhecia. Conhecia. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Honestino Guimarães; 

não foi para lá? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não. As pessoas da nossa relação são as 

pessoas de lá de Rio Claro, e também alguns de São Paulo, mas era um embate 

duríssimo que nós tínhamos com a AP.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando ele 

desaparece em Santos, você ficou incomunicável e tentou ajudar a localização. Mas 

você já estava há mais de seis meses sem contato com ele.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Já. Há mais de seis meses. Eu voltei para 

cá, para São Paulo, uma das razões da minha volta para São Paulo foi a notícia do 

desaparecimento dele, para participar das buscas e tentativas de localização.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, ele morreu na 

legalidade. Ele não chegou a ir pra clandestinidade, usar documentos falsos, nada disso.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nós não sabemos, se hoje ele tem 64 anos 

de idade. Não sabemos! Nós não sabemos.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conheceu a família 

dele? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Conheci; a irmã, a mãe; conheci. Há 

pouco tempo atrás...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elas te procuraram para 

ajudar nas buscas? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Procuraram.  Na época, nós tivemos 

contato. Depois disso, não tive mais nenhum contato. Tomei a iniciativa de apresentar o 

processo dele à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, com 

Amelinha, Renato Simões, etc., para que pudéssemos tratar da indenização paulista para 
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o Abílio Clemente Filho, que, ao final, como já foi dito aqui, houve o reconhecimento 

do desaparecimento político do Abílio. E a família foi indenizada, com um valor 

insignificante; mas; pelo menos simbolicamente; houve esse reconhecimento.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E, atualmente você não 

tem mais nenhum contato com a família? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Há pouco tempo atrás, no ano passado, 

nós tivemos um ato político em Rio Claro, que homenageou duas pessoas de Rio Claro - 

a outra pessoa também desaparecida por razões políticas -, e nós tivemos um ato em Rio 

Claro do qual eu participei, a família dele estava presente também, foi um momento de 

muita emoção para todos nós.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar mais 

uma coisa pessoal. Ele frequentava aula, ele era bom aluno? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Frequentava, era assíduo, era 

extremamente inteligente, muito preparado; uma das melhores cabeças que nós 

tínhamos, na Faculdade de Filosofia, era Abílio Clemente Filho. Para elaborar 

propostas, para discutir a política, e também do ponto de vista da atividade acadêmica. 

Extremamente dedicado, estudioso, uma figura completa, do ponto de vista humano, 

amigo, um ouvinte da melhor qualidade, que sabia parar para escutar as angústias dos 

amigos, das pessoas.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mentor, então, daí você 

desiste de Ciências Sociais, não chega a formar e vai fazer Direito. Fez Direito onde? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Fiz Direito na UNIMEP. Comecei aqui na 

PUC, em São Paulo, fiz dois anos aqui; aí, quando me mudei para o interior, continuei 

na UNIMEP, em Piracicaba.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



14 
 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sou fundador do Partido dos 

Trabalhadores, desde antes do PT, quando nós não sabíamos nem que nome nós íamos 

dar para esse partido, nós já trabalhávamos para organizar um partido de esquerda no 

país, um partido com perfil socialista.  

E eu tenho muito orgulho por ter participado, não apenas do movimento da 

resistência democrática nos anos 1960 e anos 1970, mas, também, por ter feito parte 

dessa alavanca que fez a mudança do nosso país.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer a última 

pergunta.  

Aquela tua comunidade do Ipiranga, onde você nasceu e militou, produziu muita 

gente para a luta.  

Eu lembro que, quando houve o translado dos restos mortais da Iara Iavelberg, 

você e seu irmão foram lá para o cemitério Israelita, porque ela era dada como suicida e 

o judaísmo não permitia que ela fosse enterrada no Campo Santo, daí os seus restos 

mortais... Você lembra dessa sua fase lá? Da Lola, Iara, da família, Raul, do Gelson 

Reicher, você lembra dessa...  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estudei na mesma classe da Rosa 

Iavelberg, irmã da Iara Iavelberg. E o meu irmão era colega de classe do Raul Iavelberg. 

E havia um outro, mais velho, não estou conseguindo me lembrar o nome dele agora. 

Samuel Iavelberg. Eram quatro irmãos, todos residentes lá no Ipiranga.  

Além da Chaia, que também foi nossa... Ela é bem mais nova do que a gente, 

mas ela participou também desse momento da história do Ipiranga.  

O Ipiranga não é só o grito da independência ou morte. O Ipiranga deu muita 

gente. A Iara, com mais notoriedade; mas havia muitos outros. No movimento 

estudantil secundarista, havia muitos militantes ativistas que perderam aí por - perderam 

não, tomaram outros rumos, né. Mas... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não conhecia o 

Isaac Abramovitch desse tempo?  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não conhecia.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você gostaria de falar 

mais alguma coisa? 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só para terminar, Adriano, dizer do 

reconhecimento que eu pessoalmente tenho do trabalho que você vem liderando, aqui na 

Assembleia Legislativa, junto com os companheiros e companheiras que fazem parte da 

Comissão da Verdade.  

Tenho muito orgulho e me sinto honrado de ser seu companheiro, de bancada, e 

de estar, de alguma maneira, contribuindo e participando humildemente dessa luta que 

você desenvolve aqui. E eu digo que, entre os 94 deputados dessa Casa, só um poderia 

liderar esse trabalho. E ele se chama Adriano Diogo.  

Você, Adriano, e não estou falando isso por conta da nossa relação pessoal, 

política, nem pelo carinho que eu dedico a você.  

Você é uma das pessoas mais brilhantes, um dos quadros mais preparados, da 

Bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores. E eu tenho a honra de estar ao seu lado 

na Bancada do PT, desenvolvendo um trabalho importante, aqui, para a defesa do povo 

paulista. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns pela sua 

trajetória. Não existe nada, no mundo, que só um possa fazer. O Zico já veio depor 

sobre a AP; você; vamos tentar trazer o seu irmão. O Tito, embora mais jovem, dessas 

outras gerações, também, tem uma contribuição a dar.  

Você poderia permanecer mais um pouquinho, para a gente ouvir a Amélia, um 

pouco, sobre esse caso? Amelinha. Amélia Teles.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom dia a todos, presentes. Bom dia, deputado 

Mentor. Bom dia, deputado Adriano Diogo.  

Eu conheci o caso Abílio Clemente Filho, nos anos de 1990, que é justamente 

em 1990 que acontece aqui, na cidade de São Paulo, um evento que dá muito destaque 

aos mortos e desaparecidos políticos, que é a abertura da Vala de Perus.  

Eu sou membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 

Políticos; fui presa política, sou testemunha ocular de um assassinato, sob torturas, na 

Operação Bandeirante, o DOI-CODI. E de um desaparecimento político do Edgard 

Aquino Duarte, eu já pude vir até aqui para prestar esclarecimentos. No caso, e por eu 
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ter tido essa história, eu sempre tive um vínculo muito forte com os familiares de 

mortos e desaparecidos políticos, porque eu também tenho um desaparecido político na 

minha família. Eu tenho meu cunhado, o pai do meu cunhado, e um outro cunhado. 

Gilberto Olímpio, André Grabois e Maurício Grabois, que também são meus parentes.  

E a irmã do Abílio, que eu não conhecia, Maria Helena, me procurou, pensando, 

ela dizia que eu era amiga do Abílio Clemente Filho. Eu nunca conheci Abílio Clemente 

Filho, e eu tenho certeza disso porque ela me trouxe a foto. Que às vezes a gente 

conhece a pessoa, mas não sabe, ou esquece o nome. Mas é que ele tinha vários livros 

marxistas, e em um dos livros estava escrito meu nome. É interessante isso, né. Então, 

ela achava que o livro era meu.  

Eu fui, “Não, eu sempre tive livro marxista, mas não sei, não sei como é que foi 

parar na mão dele”. E ela vai buscar todos os objetos dele, quando ele desaparece, em 

1971. Ela guarda esses objetos, que são fundamentalmente livros, e em um dos livros 

tem esse nome, Amelinha, que pode ser eu e pode ser outra também. Não sei.  

E aí, ela me contou a história, que ele estudava na UNESP, nas Ciências Sociais, 

e, pelo que ela tinha ouvido falar, porque ela não tem atividade política; não tem 

nenhuma atividade política, não conhecia nada a respeito de política, o que até 

dificultou muito a ela de buscar recursos para denunciar esses desaparecimentos, e uma 

força, uma articulação maior para que o caso tivesse repercussão. Porque o caso do 

Abílio Clemente Filho, foi muito desconhecido para nós. Falo nós, que vínhamos 

naquela luta no Comitê Brasileiro pela Anistia, em 1970, etc., 1978, 1979.  

E, quando ela procurou, ela contou que ele estudava na UNESP, em Rio Claro. E 

ele teria ido, para Santos, com um grupo estudantes, porque, parece que era Semana 

Santa, era uns feriados, e eles foram, então, passear em Santos. E aí ele e um outro 

colega – foi, o Vicente. Que eu acho que o Vicente... O Vicente é vivo? Por que o 

Vicente teria que depor, aqui, que o Vicente saberia melhor explicar sobre o 

desaparecimento dele. Foram para a praia, e, lá, ele desapareceu. O Vicente não 

desapareceu. Quem desapareceu foi só o Abílio, naquele dia, 10 de abril de 1971, na 

Praia José Menino, em Santos. Eu quando tomei conhecimento, e ela me contou... Eu 

fiquei espantada com essa história, porque eu falei, “Gente, eu lido com isso, o tempo 

todo, e não conhecia esse caso”. Aí eu falei: “Mas você tem alguém que possa ser uma 

referência, para dar informação?” Foi aí que ela falou do Antonio Mentor, e foi aí que 

eu te procurei.  
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Na época, eu também procurei o arquivo público, que tinha documentação do 

DOPS - quando abriu; porque em 1990, foi a abertura da Vala de Perus. Aquilo foi um 

fenômeno político muito importante, foi um impacto muito importante, mobilizou 

vários setores da sociedade, não só em São Paulo, como no Brasil e no mundo. A gente 

era procurada pela imprensa internacional, para explicar aquelas ossadas. Sobre aquelas 

ossadas. Foi, assim, comovente.  

E o arquivo estava fechado para nós. Aliás, o arquivo ficou. O DOPS foi 

fechado, em 1983, com a posse do Montoro. E os arquivos, ninguém explicava onde 

estavam esses arquivos. E nós descobrimos; foi com uma luta muito grande; com o 

apoio de algumas autoridades, que nos deram muita força, tanto a prefeita, Luiza 

Erundina, quanto o Orestes Quércia, que era o governador, nos deram muito apoio no 

sentido de buscar essa informação.  

E nós descobrimos que estava lá na Polícia Federal; lá no 5° andar; inclusive, 

quem tomou conta desse arquivo – por isso que esse arquivo é deficitário, é incompleto, 

é manipulado -  foi o Aparecido Laertes Calandra, delegado de polícia do estado de São 

Paulo, e que, à época, estava emprestado na Polícia Federal, e que tinha sido um dos 

torturadores, lá na Operação Bandeirante, com o nome de Capitão Ubirajara. E ele que 

cuidava dos arquivos. Ele era o... Na época, quem era o superintendente da Polícia 

Federal, me parece que era Veronesi, Veronesi, chamava Veronesi, o superintendente.  

E nós lutamos; conseguimos, enfim, um secretário de Cultura que nos ajudou a 

fazer essa transferência, que nos deu apoio, Adilson Monteiro, que era da democracia 

corintiana, ele nos ajudou a transferir esses arquivos, que foram lá para a Mooca, na 

Presidente Wilson, ficaram lá nos armazéns.  

E lá nós fizemos a pesquisa, para ver o que tinha acontecido com esses novos, 

porque, quando abriu a vaga de Perus muita gente nos procurou; inclusive, o número de 

desaparecidos no Brasil é muito grande, porque não é só os políticos; tem muita gente 

desaparecida. E as pessoas achavam que nós íamos resolver todos os casos. Era uma 

multidão, mesmo, que vinha procurar; e a gente, com esse acordo que foi feito com o 

governador, com a prefeita, com a Comissão de Familiares, e com o Adilson Monteiro.  

Ele nos deixou - esse grupo - nos deixou entrar nos arquivos que ainda estavam nos 

armazéns, lá na Mooca.  

E lá nós vimos a fichinha do Abílio que é o que, é a fichinha dele no Fernão, na 

escola pública, como estudante secundarista. Tem lá uma foto dele, ele estudante do 

colegial, me parece, na época ele fez o clássico. Enfim, não lembrava o que eu tinha lido 
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ali na fichinha. E essa ficha tinha uma observação. Que essa ficha foi encontrada no 

“aparelho”, que eram aqueles lugares onde ficavam escondidos os militantes políticos, 

Ishiro Nagami.  

O Ishiro Nagami e o Sérgio Corrêa, são dois militantes da ALN, portanto da luta 

armada, que vão ser mortos na Consolação, que o carro deles, um fusca, é explodido lá 

na Consolação, e eles são mortos. E essa fichinha estava lá. Então, quer dizer, eu tive os 

dados.  

O Antonio Mentor eu fui falar com ele depois; depois que eu achei a fichinha é 

que eu falar com você; mas eu tinha o dado da fichinha, tinha a informação que o 

Antonio Mentor conhecia o Abílio, e a outra informação, que também me impressionou 

muito, é que a família me trouxe o convite da formatura.  

Porque a turma dele se formou.  

Ele desapareceu, mas a turma continuou. E fazia uma homenagem ao Abílio 

Clemente Filho.  

E aquilo, eu nem lembro das palavras ali escrito, mas eu senti, ali, o 

desaparecimento de um militante político. A força, que tinha esse Abílio, apesar de 

muito jovem, como o Mentor falou, 22 anos, mas ele tinha uma força política, porque 

ele aglutinava toda a turma em torno dele. E eu tinha até vontade de saber do Antonio 

Mentor, como é que essa turma que homenageou o Abílio em 1971, que era um ano 

bravo, a repressão era muito forte nesses anos.  

Como é que essa turma, será que essa turma foi perseguida? Eu tinha vontade, 

eu achava que alguém daquela turma, sua, que se formou, devia dar um depoimento 

Para ver como foi essa homenagem, e eles devem ter sido perseguidos pela ditadura, 

porque eles devem ter ficado de olho.  

Então, em função disso, eu comecei a considerar, e convenci meus 

companheiros e companheiras da militância, que ele era um desaparecido político. Aí, 

eu vim pegar o depoimento do Antonio Mentor. Porque com o depoimento dele, ele 

conheceu, conviveu, então, o Abílio Clemente, ele ficou desaparecido. Ele foi 

desaparecido pela ditadura, foi vítima do desaparecimento forçado, sequestro e 

desaparecimento forçado, e também ficou desaparecido dentro do movimento da 

esquerda.  

Ele ficou muito pouco lembrado. Eu acho nós, a Comissão de Familiares, teve 

um papel importante de recuperar. Nós o trouxemos para o dossiê dos mortos e 

desaparecidos políticos, o dossiê “Ditadura”. Ele foi para esse livro da Secretaria de 
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Direitos Humanos, porque ele foi reconhecido na Comissão de Familiares, na Comissão 

de Ex-Presos Políticos aqui de São Paulo, de reparação dos ex-presos políticos, que 

funciona na Secretaria de Justiça, e foi reconhecido, lá na Comissão de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, em Brasília.  

Então, esse é o nosso trabalho. A gente faz isso com vários outros. E o Abílio é 

um desses que tem um nome e nós conseguimos a foto. E foi muito importante. Eu acho 

que o Antonio Mentor é fundamental nessa história, porque ele concretiza todo o 

processo de busca; ele traz a vida; aqui; do Abílio Clemente. Você falando, eu estou 

vendo ele do seu lado, discutindo política. Fazendo política. Entendeu? Então, é muito 

importante o seu depoimento. Muito obrigada, por depor aqui. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém mais gostaria de 

se manifestar, falar sobre esse caso, perguntar mais alguma coisa para o Antonio 

Mentor? Alguém gostaria de complementar? 

Por favor, companheiro.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Deixa eu só perguntar, por que a Tatiana 

pediu. Você disse que dois desaparecidos foram homenageados em Rio Claro. Quem é o 

outro? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O outro, que era professor na Unesp, eu 

não consegui lembrar o nome, aqui. Mas eu posso ver, para você, e te passar, depois. 

Ele não desapareceu lá... Eu não estou conseguindo me lembrar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só uma coisa, esse que 

foi preso com ele em Santos, que estava com ele? Você nos ajudaria a localizá-lo? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – (inaudível – fora do microfone). 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morreu. Está bem.  

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Se a Comissão pretende aprofundar um 

pouco mais isso, e ouvir outras pessoas, eu tenho pelo menos alguns; alguns, eu poderia 

indicar, para que viessem aqui, também, para prestar depoimento. Paulo Eduardo 

Cabral, se quiser anotar, pode anotar; Ademir Lopes; Leila Marrach; Sergio Carneiro, 

faleceu; Alvaro Rizzoli; José Roberto Cosmo. Pelo menos esses...  

Eu esqueci de contar uma coisa aqui, interessante, que eu quero ilustrar, porque 

tem toda essa parte muito comovente para nós, mas tem uma outra. Eu cortava o cabelo 

do pessoal, lá em Rio Claro, era o barbeiro da turma. E o Abílio usava, à época, um 

cabelo “black power”. E eu fui cortar o cabelo dele. E na hora que eu estava cortando o 

cabelo dele, deu uma mexida com a cabeça, a navalha entrou, mas fez um buraco no 

cabelo dele. Mas esse homem ficou tão bravo comigo. Passou um mês sem falar 

comigo, por causa do cabelo dele. Mas aconteceu esse episódio hilariante, também, na 

nossa relação com ele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não sabia dessa sua 

habilidade.  

 

 

O SR. IRAEL – Eu vou pedir uma retificação, a respeito da Iara Iavelberg. Eu 

acho que... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pera aí. Só deixa eu o 

liberar o Mentor? Fala o seu nome, primeiro. 

 

 

O SR. IRAEL – O meu nome é Irael. A senhora é do PCdoB? Eu sou ex-PCB 

depois liquidacionista, estou no PCdoB.  

O que eu queria retificar, pelo menos aqui, a gente sabe de fontes mais seguras, 

não a versão oficial que é a do livro e que é a do filme, que Iavelberg morreu, se 

suicidou.  
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O que nós sabemos é que ela morreu torturada. E até sabemos da maneira. Foi 

com um rato, penico, e o rato...  

Foi barbaramente torturada. Eu acho que a versão oficial, e que está no filme, é 

oficial. Mas não é confiável.  

E a informação que circulava naquela época, era detalhes, até da tortura que ela 

sofreu. É bem discutível, mas eu queria falar a outra versão. 

 

 

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

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o seu nome? 

 

 

O SR. IRAEL – Antonio (ininteligível 1:01). A senhora é do PCdoB? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Qual é o seu 

nome? 

 

O SR. IRAEL – Antonio (ininteligível 1:02) Irael Escobar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Escobar. Muito obrigado.  

Com a palavra, Amélia Teles.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria só propor que essa audiência 

concluísse com o encaminhamento para as resoluções. 

A primeira, seria a convocação do Renato Simões, que se dispôs a dar o 

depoimento, só que hoje ele tinha uma atividade, já anteriormente agendada, não podia 

desfazer dessa agenda, mas ele se dispunha a vir aqui em outro momento.  
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A segunda providência, seria uma pesquisa junto aos arquivos do DOPS, que 

foram encontrados em Santos. Talvez tenha alguma informação a respeito do Abílio 

Clemente Filho.  

E a terceira providência, seria convocar esses nomes, indicados pelo Antonio 

Mentor, que são testemunhas do Abílio. Para que o caso do Abílio ganhe mais 

concretude, ganhe mais vida, aqui nessa Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, deixa eu te 

falar uma coisa. Você; em Perus não aparece em nenhuma, o Abílio não aparece em 

nenhuma, não tem nenhum registro da prisão dele, nada, nada, nada. Nem onde ele teria 

desaparecido.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Naquele arquivo do DOPS, só tinha essa ficha. 

Agora, por isso que eu estou propondo a gente ver os arquivos do DOPS de Santos, uma 

vez que ele desapareceu em Santos.  

Agora, nos livros de Perus, Vila Formosa, Campo Grande, que foram os livros 

que nós pesquisamos, que possam ter algum nome... E também, ninguém, nem o 

Antonio Mentor, não fala.  

Como ele tinha uma vida legal, quer dizer que ele pode ter um codinome, na 

Organização. Mas ninguém levantou esse codinome; que poderia ter algum registro, 

com codinome.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso que eu queria 

perguntar. Pela AP, nunca ninguém reivindicou por ele? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o desaparecimento dele, 

coincide com a queda da AP? Da direção da AP, ou com algum setor da AP, importante 

aqui em São Paulo? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sempre tem queda da AP. Porque a AP foi 

uma organização muito grande, tinha muita gente, e atividade no Brasil inteiro, então, 
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sempre vai ter queda. Agora, as quedas e desaparecimento da AP, que são de dirigentes, 

ela começa em 1973. Agosto, setembro, porque aí é o Honestino Guimarães - que vai 

ser amanha o caso dele -; é o Paulo Stuart Wright. Depois é Zezé Carlos da Mota 

Machado; Gildo Macedo Lacerda, e esse pessoal todo.  

Depois vai o Fernando Santa Cruz, Humberto Câmara, Eduardo Collier, todo 

esse pessoal é 1973. E o Abílio, desaparecido da AP - o Mentor acha que ele era da AP - 

eu sempre acho que ele era movimento estudantil; ou, então, eu fico até em dúvida, se 

ele não seria da ALN? Porque o Ishiro Nagamo e o Sérgio Corrêa, que tem a fichinha 

dele, são da ALN. Não sei. Fica essa dúvida. Ainda temos que buscar muita informação, 

a respeito desse caso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, é um dos 

desaparecidos em São Paulo, que nós estamos investigando, esse caso do Abílio; que é 

um dos casos mais pouco documentados, porque a família só procura em 90; e esse 

desaparecimento só foi registrado a partir da solicitação da irmã? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Foi solicitado a partir do pedido da irmã, mas 

também da nossa pesquisa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, anterior à 

solicitação da irmã, vocês...? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não tem nenhuma informação. Embora o 

Antonio Mentor, vocês viram aqui o depoimento dele, ele já fazia uma busca. Aliás, ele 

faz a busca desde 1971. Ele tem, já, uma busca antiga. Por isso que Antonio Mentor é 

fundamental nessa pesquisa. 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E, além da Comissão 

Estadual de Presos Políticos, foi dada entrada na Nacional? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E foi reconhecido.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela Nacional? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Foi reconhecido. Inclusive, na Comissão, 

porque a Comissão Nacional chama-se Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, é uma Comissão vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República.  

E a nossa Comissão, a Comissão de Familiares, não é ligada a nenhum órgão 

público, e chama Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, 

muita gente se confunde com esses dois nomes. 

Mas nós, da Comissão de Familiares, somos os primeiros a reconhecer que nós 

demos força, no sentido de a família reivindicar junto à Estadual e à Nacional. E a 

Estadual, quem foi o relator foi o Renato Simões, que era deputado aqui na Casa. E foi 

deferido o pedido; ele foi reconhecido, como desaparecido político, sob a 

responsabilidade do estado de São Paulo.  

E a Nacional, quem foi o relator, que é integrante dessa Comissão, é um 

advogado; na época, de presos políticos, e hoje é advogado, é o Belisário dos Santos 

Junior. Ele é o relator desse caso. Até o Belisário, também, podia vir até aqui para dar 

esse depoimento. É uma sugestão que me surgiu agora. O Renato Simões é relator aqui 

do Estado. Mas quem é o relator nacional, é o Belisário dos Santos Junior.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, então. Tem 

mais alguém que queira se manifestar? Pode incluir, viu, Vivian, o Belisário, como 

testemunha desse caso.  

Senta no microfone aí, por favor. 

Fala o seu nome. 

 

O SR. HUGO FERREIRA – Bom dia. O meu nome é Hugo Ferreira, e eu 

gostaria de fazer um depoimento, o quanto é importante esse trabalho que está sendo 

feito, porque eu estudei em Rio Claro. Estudei em Rio Claro antes da ditadura, terminei 

o ginásio lá em 1963, e aí foi em 1963 que eu vim para São Paulo. Então, queria 

parabenizar ao Mentor, que deu um importante significado, para o quanto foi 

fundamental esse trabalho que a Comissão está fazendo.  

E um outro fator, sou militante do movimento negro, um outro importante fato, 

que o Mentor falou, a importância do envolvimento do movimento negro, dos militantes 

do movimento negro, nesse período da ditadura.  
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Até hoje, eu me pergunto por que eu nunca fui preso. Por que nós, que éramos 

do movimento negro, tínhamos uma profunda convicção contra a ditadura. Fui 

companheiro do Idibal Pivetta, que veio aqui, inclusive, dar um depoimento. Ele foi 

meu companheiro, e fazia teatro, na época, inclusive no Teatro Casarão.  

Mas parece que, como os companheiros do movimento negro não estavam 

envolvidos na luta armada, alguns, como, por exemplo, os companheiros que estavam 

no PCdoB – negros, estavam envolvidos -, de repente se faz uma diferenciação entre 

movimento negro, como movimento alienado, que não assumia a luta contra a ditadura. 

Então, essa história do Abílio, que ficou bravo com o Mentor quando raspou o “black 

power” dele, mostra a nossa participação.  

Eu tive uma participação, não dentro da luta armada, mas, contra a ditadura, em 

todos os momentos. E tenho a mesma convicção de um companheiro que eu convivi em 

1966, que foi o Solano Trindade. E o Solano, naquela época, em 1966, nesse mesmo 

local que o Idibal Pivetta, o Cesar Vieira, saía lá das arcadas, para fazer política contra a 

ditadura, o Solano Trindade dizia: “Os negros que defendem o capital, não são meus 

irmãos. Os negros que oprimiram negros, em todos os locais do mundo, não são meus 

irmãos”. Então, é importante essa convicção, essa luta, que nós sempre estivemos 

juntos.  

Hoje, eu fico contente de ver a colocação, como o Abílio, como um militante do 

movimento negro, porque a gente busca a nossa identidade. Busca a nossa identidade, 

mas nunca nos colocamos fora da luta maior, que é nossa. Da sociedade brasileira. 

Muito obrigado. E parabéns mais uma vez.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando o caderno da 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, dos negros que resistiram à ditadura, o Abílio 

está relacionado, como negro? Precisava fazer essa consulta. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas o Abílio, eu tenho certeza que é negro, 

pela foto, e pela família. Eu conheci a família. A família é de negros. Então, o Abílio era 

negro. E a foto dele, é muito nítido, que ele era negro.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma 

coisa para o Senhor. Eu já vou terminando. Antonio? Você falou da Iara Iavelberg... 
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O SR. ANTONIO – Eu falei que a Iara Iavelberg foi torturada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, eu sei. Você a 

conhecia? 

 

O SR. ANTONIO – Aquela tortura bárbara. Foi um rato. E o rato só tinha saída, 

não interessa, no ânus. Mas coisa até pior que isso, é a versão. Me desculpa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conheceu a Iara? 

 

O SR. ANTONIO – Conheci. Ela foi minha professora, em 1967, no cursinho. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Agora, às 14h, nós vamos ter a audiência do 

caso do Aluísio Palhano. E, às 15h do Virgílio Gomes da Silva.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada.  

 

 

*  *  * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 25/02/2013. 

Audiência sobre o caso do desaparecido político Abílio Clemente Filho. Local, 

auditório Teotônio Vilela. Roteiro, está instalada a 9ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013 na 

Assembleia Legislativa no auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre o 

caso Abílio Clemente Filho, desaparecido em abril de 1971.  

Temos a esclarecer que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as 

audiências abertas ao público. Vamos passar a leitura do memorial do Abílio e em 

seguida passaremos a composição da mesa. Com a palavra, Tatiana Merlino.  

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Dados pessoais. Abílio Clemente Filho. Data 

de nascimento, 17 de abril de 1949, local de nascimento, São Paulo Brasil. organização 

política movimento estudantil.  

Dados biográficos, estudou na escola Fernão Dias Paes, na cidade de São Paulo. 

Quando desapareceu cursava o 4º ano de Ciências Sociais da UNESP e era ativista do 

movimento estudantil em Rio Claro, São Paulo.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Desapareceu quando estava com um 

amigo na praia José Menino em Santos, São Paulo. Naquele ano foi o homenageado 
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especial dos formandos do seu curso. Providências tomadas pelos seus familiares, Maria 

Amélia de Almeida Teles afirmou ter sido procurada pela irmã de Abílio em meados 

dos anos de 1990 para denunciar o seu desaparecimento quando ainda não havia 

legislação que estabelecesse indenização por tortura, morte ou desaparecimento.  

Documentos localizados. No processo analisado pela Comissão Especial Sobre 

Mortos e Desaparecidos está anexado um relato sobre Maria Amélia de Almeida Teles, 

da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, informando ter 

encontrado no Arquivo Público do Estado de São Paulo entre os documentos do extinto 

DOPS São Paulo, uma ficha escolar de Abílio Clemente Filho da época em que cursava 

o colegial na Escola Estadual Fernão Dias Paes, no bairro de Pinheiros em São Paulo. 

De acordo com os registros policiais essa ficha teria sido encontrada na residência de 

Ishiro Nagami, militante da ALN morto juntamente com Sérgio Correia em 04/09/1969 

em consequência da explosão do carro em que ambos trafegavam na Rua Consolação na 

capital paulista.  

Testemunhas, Joana D’Arc Contijo relatou a Maria Amélia, ambas presas no 

DOI-CODI de São Paulo a época, que chegou a denunciar ter ouvido gritos de um 

homem jovem durante toda a noite. Na mesma data da prisão de Abílio Joana acredita 

que o jovem parou de gritar porque morreu. Ela tentou descobrir a identidade da vítima 

daquelas torturas, mas não obteve sucesso.  

Processo na Justiça. O caso de Abílio foi inicialmente examinado pela Comissão 

de Indenização de Presos Políticos de São Paulo por meio de Conselheiro e Deputado 

Renato Simões, sendo deferido. Considerou aquela Comissão que com base no conjunto 

dos indícios apresentados no reconhecimento acumulado sobre os procedimentos dos 

órgãos de repressão política era possível concluir pelo desaparecimento de Abílio 

Clemente Filho por questões políticas. O relator do caso 057/02 na CNDP Belizário dos 

Santos Junior votou favoravelmente ao deferimento agregando também nessa instância 

federal bem considerado todos os elementos de prova colhidos, o Abílio que tinha 

militância política, que tinha documento apreendido em domicílio da pessoa vinculada a 

ações armadas que desapareceu em um dia determinado e cujos amigos e famílias 

sempre denunciaram como sendo mais uma das vítimas da polícia política. Pode e deve 

ser reconhecido como a pessoa desaparecida por motivos políticos. Exigir mais provas 

seria (ininteligível) Mentor também apresentou depoimento a CNDP no qual confirmou 
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o seu desaparecimento e a sua militância e organização clandestina durante a ditadura. 

O caso foi aprovado por unanimidade em 02/08/2006. 

Informações tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos 1964-

1965. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos passar a 

parte formal compondo a mesa, convidando o companheiro da época do Abílio, o 

Deputado Estadual Antonio Mentor que foi militante ao lado de Abílio Clemente Filho 

e depoente do caso. E Maria Amélia Almeida Teles, ex-presa política e assessora da 

Comissão da Verdade e depoente no caso como testemunha. Então, queria convidar o 

Deputado Antonio Mentor. 

Mentor, então faça uma introdução inicial. Se apresenta, faça uma retrospectiva 

da época, como vocês se conheceram. Fique a vontade.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu vou iniciar cumprimentando os 

membros da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

presidida pelo meu companheiro Adriano Diogo, todos aqueles que têm trabalhado 

incessantemente para que essa Comissão atinja efetivamente e com êxito os seus 

objetivos, a sua assessoria. Quero fazer aqui uma menção também importante e especial 

ao ex-Deputado Renato Simões que presidiu a Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa, e que durante o seu mandato se empenhou de forma decisiva 

para que fatos de desaparecimento de Abílio Clemente Filho pudessem vir ao 

conhecimento das pessoas e para que pudesse acontecer o reconhecimento por parte do 

Governo do seu desaparecimento por razoes políticas. Graças ao trabalho da Secretaria 

Nacional Especial de Direitos Humanos, Ministro Paulo Vanuque que editou uma 

revista importantíssima, um documento histórico para o povo brasileiro conhecer um 

pouco da violência e do arbítrio que marcou a história política do nosso país nos anos 

60 e anos 70.  
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Eu acho importante ficar marcado nesse meu depoimento, Deputado Adriano 

Diogo, que essa Comissão da Verdade foi o resultado do empenho de muitos e muitos 

que lutaram para que esses fatos pudessem vir à tona para que a dor dos amigos, 

parentes, pudesse ser minimamente amenizada. Porque esse sentimento que marca as 

pessoas que conviveram, que militaram juntos, é uma dor que não tem fim. Não é 

possível amenizar senão com o reconhecimento, senão jogando luzes sob esse período 

da nossa história. Eu convivi com o Abílio, fizemos vestibular juntos, eu também 

morava aqui em São Paulo. Ele já militante do movimento secundarista em Pinheiros, 

aqui na Escola Estadual Fernão Dias, e nós nos encontramos no vestibular da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, hoje um campus da UNESP. Prestamos 

juntos vestibular para o curso de ciências sociais. Fomos colegas desde o primeiro ano 

da faculdade.  

Moramos juntos na mesma república. Militamos juntos no movimento estudantil 

até o seu desaparecimento no dia 10 de abril de 1971. Naquela ocasião eu já não estava 

mais em Rio Claro, eu já tinha tomado outro rumo por razoes da política. Mas fiquei 

sabendo, fui informado e imediatamente voltei para São Paulo para colaborar na busca 

de informações sobre o Abílio.  

Como já foi dito aqui, ele desapareceu na praia de José Menino, uma praia de 

Santos, sete dias antes de completar 22 anos de idade. A primeira possibilidade era que 

ele pudesse ser vítima de um afogamento na praia. Ele não era muito afeito a água, não 

gostava de nadar nem de mergulhar na praia. Ele estava lá por outras razoes. Não estava 

lá para tomar banho de mar, ele estava lá por razoes da política mesmo. E a primeira 

alternativa foi essa. IML, bombeiros, pronto socorro, hospitais, polícia, nada. Mas nós já 

tínhamos levado em conta a possibilidade de que aquele pudesse ter sido outro ato da 

repressão, outra ação da repressão, como aconteceram outros tantos naquele período, 

nós imaginávamos que começamos a levar em conta essa possibilidade, daí para diante 

percorremos os caminhos da busca, dos porões da ditadura, do DOPS, do Exército, da 

Operação Bandeirantes, no Cenimar, no DOI-CODI. Nenhuma informação nós 

conseguimos, nada, nenhuma pista. Nada.  

E foram dias e dias, meses e meses sem que nós tivéssemos sequer uma pista a 

respeito do desaparecimento do Abílio Clemente Filho. E até hoje não há informações 

que nos deem conta do que ocorreu com Abílio Clemente Filho. E já vamos aí para 30, 
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43 anos. O dobro da idade do Abílio. Desapareceu com 21, nós estamos há 42 anos sem 

termos sequer uma informação.  

E naquela época, como militantes políticos, ativistas do movimento estudantil, 

com vínculos, organizações que até nós só conhecíamos a origem desse ou daquele 

companheiro por conta das suas posições políticas, dos seus discursos, daquilo que ele 

defendia nas nossas ações. Havia um clima de desconfiança tão grande, de temor tão 

grande que nem entre nós mesmos nós revelávamos quais eram as nossas relações, 

Deputado Adriano Diogo.  

Deputado Adriano Diogo sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. 

Portanto, o Partido Comunista Brasileiro que deu origem a um sem número de outras 

organizações á época que iam se dividindo na medida em que haviam essa ou aquela 

divergência, iam se organizando em outros núcleos de origem do PCdoB, da Ação 

Popular do Partido Operário, da Aliança da Libertação Nacional, ALN do Marighela, 

em 67, 68, do PCBR, MR8, ABPR, Colina, Var Palmares, Ala Vermelha, da rede. E já 

existia na época, viu. Hoje estão tentando formar uma nova rede talvez com outros 

objetivos, mas a rede já existia uma organização chamada Resistência Democrática, e 

no movimento estudantil a divisão era bastante estabelecida entre a ação popular, a AP e 

uma outra organização que era conhecida como dissidência do Partido Comunista do 

Brasil, o Partido Comunista Brasileiro que na época tinham como líderes principais na 

dissidência o José Dirceu e Vladimir Palmeira. (ininteligível) companheira a Catarina 

Meloni. E eram esses os caminhos que nós transitávamos para estabelecer a nossa 

militância e a nossa ação de resistência formando com muitos outros uma trincheira que 

foi responsável pela recondução do Brasil à democracia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mentor, deixa eu tentar 

contribuir. Não sei há quantos anos você não fala nesse assunto. Talvez há 30, 40 anos, 

mas faz um depoimento mais pessoal. No início vocês já moravam em Americana ou 

não? Vocês eram do Ipiranga, sua família? Estudava lá no Alexandre Gusmão, lá 

naqueles colégios do Ipiranga. Aí foi fazer cursinho, aí conheceu... Faz uma 

retrospectiva da sua história. E daí como essa história cruza com o Abílio. Esse 
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testemunhal é muito importante. Uma coisa mais na primeira pessoa. Da sua família. 

Você, o seu irmão.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – A minha intenção é contar um pouco do 

ambiente político daquele momento, e a relação que nós estabelecemos também com até 

onde nós sabemos, as atividades das ações do Abílio Clemente Filho.  

Mas nós militamos no movimento estudantil desde 1966, 67, o movimento 

secundarista. A minha origem é o bairro do Ipiranga aqui em São Paulo. O Deputado 

Federal hoje também a época tinha uma atividade política no movimento estudantil e 

nós fazíamos, ele já um pouco mais adiante no Centro Acadêmico 23 de Agosto, 

Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica. E eu, no movimento 

secundarista e posteriormente como eu já narrei, prestei vestibular sem cursinho. Nós 

não tínhamos condições de bancar um cursinho. Sai do Científico e fui fazer vestibular 

na hoje UNESP lá em Rio Claro, passei, fui cursar, peguei uma malinha, pus umas 

roupas e a coragem dentro da mala também, e parti para lá, uma cidade com 17 anos de 

idade onde eu não conhecia uma viva alma. Tinha ido lá apenas para prestar o vestibular 

e voltei. E iniciei lá um curso para o qual eu tinha uma vontade muito grande, um desejo 

muito grande para participar. No movimento estudantil, nos anos mais difíceis, 68, 69, 

70, quando a universidade no Estado de São Paulo e no Brasil foi totalmente destruída. 

O corpo docente na USP e dos institutos isolados, porque a Faculdade de Rio Claro 

eram institutos isolados da USP.  

Então, o corpo docente da Faculdade de Filosofia de Rio Claro era o mesmo da 

Faculdade de Filosofia da USP. Então, nós tivemos oportunidade de ter lá figuras como 

Paul Singer, Paulo Sandroni e vários outros nomes importantes das ciências sociais no 

país. Rio Claro tinha uma relação direta, portanto naquela época com o grupo estudantil 

da Maria Antonia. Nós participamos aqui de inúmeras manifestações de estudantes, 

participamos de organizações de Congresso da UNE, nesse congresso em Ibiúna que é 

de conhecimento de todos, quase mil estudantes presos. Dentre eles o José Mentor, meu 

irmão. E no mesmo dia nós fizemos em Rio Claro o congresso dos institutos isolados do 

Estado de São Paulo. Se não me falha a memória eram 16 faculdades que existiam.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois do Congresso de 

Ibiúna, ou antes? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – No mesmo dia, mês, ano e hora.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então o seu irmão estava 

sendo preso em Ibiúna. 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – E eu estava em Rio Claro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Abílio estava junto? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – O Abílio estava junto comigo em Rio 

Claro.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Abílio era de Rio 

Claro? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ele era de São Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí vocês estudavam os 

dois em Rio Claro? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Isso. Aí o Cenimar cercou a cidade no 

mesmo dia, mês e ano do Congresso de Ibiúna, nós realizamos esse congresso e eles 

imaginavam que poderia ser um Congresso, uma extensão, um próprio congresso da 

UNE que estaria acontecendo em Rio Claro. Depois de desarmado o congresso da UNE 

em Ibiúna com todos aqueles companheiros e companheiras que foram presos, alguns 

foram mantidos presos ainda por algum tempo, e a grande maioria, mais de 900 foram 

libertados. A época houve duas alternativas de realização do congresso. A primeira era e 

foi de fato o que aconteceu no primeiro momento, de realizar um congresso único em 

um único local com todos os delegados participando.  

E a segunda é a realização de vários congressinhos pelo interior do Estado de 

São Paulo, com eleição de delegados nesses congressinhos e depois em um fechamento 

finalizando em um congresso único em um número reduzido de estudantes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano você entrou na 

faculdade? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu entrei em 67 para 68.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então você estava no 

primeiro ano quando Rio Claro foi cercada.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Isso. Eu e o Abílio estávamos no primeiro 

ano. Eu e outros companheiros militantes do movimento estudantil. Deixa eu contar 

essa história rápida do congresso que eu acho que vale a pena. Depois que caiu o 

congresso de Ibiúna, nós realizamos o congresso da UNE. Em vários congressos 

regionais. E um deles foi em Rio Claro. Uma das sedes desses congressinhos aconteceu 

em Rio Claro com a participação do Abílio. A minha participação, a participação do 

Abílio e de outros companheiros. No porão de uma igreja, aconteciam missas, batizados 

na igreja e nós ficamos ali enclausurados. Ninguém saía. Quem entrou, entrou. Quem 

não entrou, não entrava mais. E também quem entrou também não saía mais. Só saiu na 

segunda feira quando nós terminamos o debate sobre nossas teses. Rio Claro também 

recebeu essa atividade que pouca gente conhece. A gente sabe da atividade de 

mobilização desses congressinhos. Aqui em São Paulo aconteceram dois, Ribeirão Preto 

aconteceu outro, Araraquara aconteceu outro. Foram 10 ou 12.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quantas pessoas 

participaram? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – 80 pessoas. Delegados ao congresso de 

Ibiúna que haviam saído da prisão dias depois da queda do congresso e me parece que 

ficaram 16 líderes estudantis presos, que foram para o Forte Itaipu, Santos, ficaram lá. E 

os demais delegados foram libertados. E aí na sequência nós realizamos mais esse 

congresso da forma como havíamos pensado em fazer anteriormente, mas a proposta foi 

vencida.  

Em Rio Claro nós tínhamos uma atividade política reduzida. Reduzida por conta 

de um aparelho repressor muito forte, um aparelho de informação também muito 

atuante em todas as cidades onde haviam universidades ou faculdades públicas, haviam 

uma rede de informações muito atuantes, de modo que todas as nossas atividades eram 

confirmadas com antecedência pelo nosso aparelho de repressão. Então, a nossa 

atividade mais intensa se dava em campinas e em São Paulo, tanto o Abílio mesmo 

tinha também uma atividade mais intensa também nas cidades maiores, Campinas e São 

Paulo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês eram da 

dissidência do Partido Comunista? Da DI? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nós tínhamos essa ligação com a 

dissidência do Partido, e o Abílio tinha uma ligação maior com a ação popular. 

Meu irmão era da dissidência também.  E eu também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Abílio era mais ligado 

a AP. isso foi em 68. 
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Antes você disse que em uma determinada época você saiu de Rio Claro. Até 

quando você militou com o Abílio? Quanto tempo? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – De 68 a 70. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Rio Claro.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele continuou 

frequentando.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ele não passou para a clandestinidade. 

Ele ia se formar em 71. Eu também iria me formar em 71. Eu saí antes. Meu irmão foi 

preso aqui em São Paulo e por ocasião da prisão do meu irmão eu fui avisado que eu 

tinha que pegar pista, ir embora. Aí eu saí.  

Dois dias depois da prisão do meu irmão a nossa república lá em Rio Claro, a 

época nós já não morávamos juntos, eu e o Abílio, mas dois dias depois da prisão do 

meu irmão, a minha república, o local que eu morava foi invadido, por conta da prisão 

do meu irmão. E levaram tudo que nós tínhamos lá. Livros, discos, toda a nossa 

memória foi embora nesse dia. Mas eu já não estava mais em Rio Claro.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o seu irmão foi preso 

quando? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Em 70. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer, ele já havia 

sido preso no congresso da UNE.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Ele foi preso três outras vezes. Dessa vez 

ele ficou, ele foi preso e ficou incomunicável durante quase dois meses. Ele foi preso no 

Largo do Paissandu pela Polícia do Exército, foi levado para (ininteligível) ali no 

Parque Dom Pedro, e depois para o DOPS.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chegou a ir para presídio 

ou não? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Cumpriu um ano de prisão no presídio 

Tiradentes.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então José Mentor foi 

preso e do DOPS foi do presídio Tiradentes. Quando isso? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não. Primeiro ele ficou incomunicável no 

7º de Guardas ali no Parque Dom Pedro, preso pela polícia do Exército. Depois ele foi 

transferido para o DOPS. Quando ele foi para o DOPS é que nós conseguimos descobrir 

onde ele estava. Na época, via Justiça quem nos deu a informação foi o então delegado 

Romeu Tuma que localizou o José Mentor lá no DOPS. E meu falecido pai era delegado 

de polícia. E tínhamos buscado informações sobre ele de todas as maneiras possíveis e 

imagináveis, mas não tinha. Perto de 62 dias sem informação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então o Abílio 

desapareceu. 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – No dia 10 de abril de 1971.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você conhecia outras 

pessoas da AP e outras pessoas que se relacionavam com ele? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Conhecia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Honestino Guimarães 

não foi para lá? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não. As pessoas da nossa relação são as 

pessoas de lá de Rio Claro e também alguns de São Paulo também, mas era um embate 

duríssimo que nós tínhamos com a AP.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando ele 

desaparece em Santos você ficou incomunicável e tentou ajudá-lo na localização. Mas 

você já estava há mais de seis meses sem contato com ele.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Já. Há mais de seis meses. Eu voltei para 

São Paulo, uma das razoes da minha volta para São Paulo foi à notícia do 

desaparecimento dele para participar das buscas e tentativas de localização.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então ele morreu na 

legalidade. Ele não chegou a usar documentos falsos e nem nada disso.  
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Nós não sabemos se hoje ele tem 64 anos 

de idade. Não sabemos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conheceu a família 

dele? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Conheci a irmã, a mãe, há pouco tempo 

atrás...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elas te procuraram para 

ajudar nas buscas? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Procuraram.  Na época nós tivemos 

contato. Depois disso não tive mais nenhum contato. Tomei a iniciativa de apresentar o 

processo dele a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa com 

Amelinha, Renato Simões e etc. para que pudéssemos tratar da indenização paulista 

para o Abílio Clemente Filho, que ao final como foi dito aqui, houve o reconhecimento 

do desaparecimento político do Abílio. E a família foi indenizada com um valor 

insignificante, mas pelo menos simbolicamente houve esse reconhecimento.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E atualmente você não 

tem mais nenhum contato com a família? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Há pouco tempo atrás, no ano passado 

nós tivemos um ato político em Rio Claro que homenageou duas pessoas em Rio Claro, 

a outra pessoa também desaparecida por razoes políticas, e nós tivemos um ato em Rio 

Claro do qual eu participei, a família dele estava presente também, foi um momento de 

muita animação para todos nós.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma 

coisa mais pessoal. Ele frequentava aula, ele era bom aluno? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Frequentava, era assíduo, era 

extremamente inteligente, muito preparado, uma das melhores cabeças que nós 

tínhamos na Faculdade de Filosofia era Abílio Clemente Filho. Para elaborar propostas, 

discutir política e também do ponto de vista da atividade acadêmica. Extremamente 

dedicado, estudioso, uma figura completa do ponto de vista humano, amigo, um ouvinte 

da melhor qualidade, que sabia parar para escutar as angústias dos amigos, das pessoas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, daí você desiste de 

ciências sociais, não chega a formar e vai fazer Direito. Fez Direito onde? 
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O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Fiz Direito na UNIMEP, comecei na PUC 

em São Paulo, fiz dois anos aqui e quando me mudei para o interior continuei na 

UNIMEP em piracicaba.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Sou fundador do PT desde antes do PT 

quando nós não sabíamos nem que nome nós íamos dar para esse partido, nós já 

trabalhávamos para organizar um partido de esquerda no país, um partido com perfil 

socialista. E eu tenho muito orgulho por ter participado, não apenas do movimento da 

resistência democrática nos anos 60 e anos 80, mas também ter feito parte dessa 

alavanca que fez o nosso país.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer uma 

pergunta. Aquela comunidade do Ipiranga onde você nasceu e militou produziu muita 

gente para a luta. Eu lembro quando houve o translado dos restos mortais da Iara 

Iavelberg, você e seu irmão foram lá para o cemitério Israelita porque ela era dada como 

suicida e o judaísmo não permitia que ela fosse enterrada no Campo Santo, daí os seus 

restos mortais, você lembra dessa sua fase lá? Da Lola, Iara, da família Raul, do Gelson 

Reicher, você lembra dessa...  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Eu estudei na mesma classe da Rosa 

Iavelberg, irmã da Iara Iavelberg. E o meu irmão era colega de classe do Raul Iavelberg 

e havia um outro mais velho, não estou conseguindo me lembrar o nome dele agora. 
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Samuel Iavelberg. Eram quatro irmãos, todos residentes lá no Ipiranga. Além da Shaia, 

que também foi nossa, ela é bem mais nova que a gente, mas ela participou também 

desse momento da história do Ipiranga. O Ipiranga não é só a história da independência 

ou morte. O Ipiranga deu muita gente. A Iara com maior notoriedade, mas haviam 

muitos outros. No movimento estudantil secundarista haviam muitos militantes ativistas 

que perderam aí por, perderam não, tomaram outros rumos. Mas... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não conhecia o Isac 

Abramovitch desse tempo?  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Não conhecia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você gostaria de falar 

mais alguma coisa? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Só para terminar, Adriano, dizer do 

reconhecimento que eu propriamente tenho do trabalho que você vem liderando aqui na 

Assembleia Legislativa junto com os companheiros e companheiras que fazem parte da 

Comissão da Verdade. Tenho muito orgulho e me sinto honrado de ser o seu 

companheiro de bancada e de estar de alguma maneira contribuindo e participando 

humildemente dessa luta que você desenvolve aqui e eu digo que entre os 94 Deputados 

dessa casa só um poderia liderar esse trabalho. E ele se chama Adriano Diogo.  
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Você, Adriano Diogo, não estou falando isso por conta da nossa relação pessoal, 

política ou pelo carinho que eu dedico a você. Você é uma das pessoas mais brilhantes, 

um dos quadros mais preparados da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, e eu 

tenho a honra de estar ao seu lado na bancada do PT, desenvolvendo um trabalho 

importante para a honra e defesa do povo paulista.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns pela sua 

trajetória. Não existe nada no mundo que só um possa fazer. O Zico já veio depor, você, 

vamos tentar trazer o seu irmão. O Tito, embora mais jovem, mas dessas gerações 

também tem a contribuição a dar, e você poderia permanecer mais um pouquinho para a 

gente ouvir a Amélia um pouco. Amélia Teles.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Bom dia a todos os 

presentes. Bom dia Deputado Mentor e Deputado Adriano Diogo.  

Eu conheci o caso Abílio Clemente Filho nos anos de 1990 que é justamente em 

1990 que acontece aqui na cidade de São Paulo um evento que dá muito destaque aos 

mortos e desaparecidos políticos, que é a abertura da Vala de Perus. Eu sou membro da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, fui presa política, sou 

testemunha ocular de um assassinato sob torturas na Operação Bandeirante ou DOI-

CODI. E de um desaparecimento político do Atílio eu já pude vir até aqui para prestar 

esclarecimentos. No caso em virtude de eu ter tido essa história, eu sempre tive um 

vínculo muito forte com essa história de mortos e desaparecidos políticos porque eu 

também tenho um desaparecido político na minha família. Eu tenho meu cunhado, o pai 

do meu cunhado e um outro cunhado. Gilberto Olímpio, Andre Grabois e Mauricio 

Grabois que também são meus parentes.  

E a irmã do Abílio que eu não conhecia, Maria Helena me procurou pensando, 

ela dizia que eu era amiga do Abílio Clemente Filho. Eu nunca conheci Abílio Clemente 

Filho, e eu tenho certeza disso porque ela me trouxe a foto. E a gente conhece a pessoa, 
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mas não sabe ou esquece o nome. Mas é que ele tinha vários livros marxistas e em um 

dos livros estava escrito meu nome. Interessante isso. E ela achava que o livro era meu.  

E aí eu falei que sempre tive livro marxista, mas não sabia como o livro tinha ido 

parar na mão dele. A mãe dele vai buscar todos os objetos dele quando ele desaparece 

em 1971, ela guarda esses objetos que são fundamentalmente livros e em um dos livros 

tem esse nome, Amelinha, que pode ser eu e pode ser outra também. Não sei.  

E aí ela me contou a história de que ele estudava na UNESP, em ciências sociais, 

e pelo que ela tinha ouvido falar, porque ela não tinha nenhuma atividade política, não 

conhecia nenhuma atividade política, o que até dificultou muito a ela de buscar recursos 

para denunciar esses desaparecimentos, e uma força, uma articulação maior para que o 

caso tivesse repercussão, porque o caso do Abílio Clemente Filho foi muito 

desconhecido para nós. Nós que vínhamos naquela luta pelo Comitê Brasileiro de 

Anistia, em 70, 77, 78, 79.  

E quando ela procurou, ela contou que ele estudava na UNESP em Rio Claro. E 

ele tinha ido para Santos com uns estudantes porque parece que era semana santa e eles 

foram estudar em Santos. E aí ele e um outro (ininteligível) sobre o desaparecimento 

dele. Foram para a praia e lá ele desapareceu. O Vicente não desapareceu. Quem 

desapareceu foi só o Abílio naquele dia. 10 de abril de 1971 na Praia José Menino em 

Santos. Eu quando tomei conhecimento, e ela me contou porque eu fiquei espantada 

com essa história porque eu falei, gente, eu lido com isso o tempo todo e não conhecia 

esse caso. Aí eu falei, mas você tem alguém que possa ser uma referência para dar 

informação, foi aí que ela falou do Antonio Mentor, e foi aí que eu te procurei.  

Na época eu também procurei o arquivo público que tinha documentação do 

DOPS quando abriu porque em 1990 foi à abertura da Vala de Perus, aquilo foi um 

fenômeno político muito importante, um impacto muito importante, não só no Estado de 

São Paulo como no Brasil e no mundo. A gente era procurado pela imprensa 

internacional para explicar aquelas ossadas. Sobre aquelas ossadas. Foi comovente. E o 

arquivo estava fechado para nós. Aliás, o arquivo, o DOPS ficou fechado em 1983 com 

a posse do Montoro. E os arquivos ninguém explicava onde estavam esses arquivos. E 

nós descobrimos, foi com uma luta muito grande e o apoio das autoridades que nos 

deram muita força, a Prefeita Luiza Erundina e o Orestes Quércia que era o Governador 

nos deram muito apoio no sentido de buscar essa informação. E nós descobrimos que 
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estava lá na Polícia Federal e nós descobrimos que quem deu conta de procurar esse 

arquivo (e por isso esse arquivo é deficitário) foi o Aparecido Calandra, delegado de 

polícia do Estado de São Paulo e que a época estava emprestado na Polícia Federal e 

que tinha sido um dos torturadores lá na Operação Bandeirante com o nome de Capitão 

Ubirajara. E ele era o que cuidava dos arquivos. Ele na época era o superintendente da 

Polícia Federal me parece que era o Veronesi, o superintendente. E nós lutamos e 

conseguimos enfim, um Secretário de Cultura que nos ajudou a fazer essa transferência, 

que nos deu apoio era Adilson Monteiro, que era da democracia corintiana, ele nos 

ajudou a transferir esses arquivos que foram lá para a Mooca na Presidente Wilson, 

ficaram lá nos armazéns. E lá nós fizemos a pesquisa para ver o que tinha acontecido 

com esses novos, porque quando abriu a vaga de Perus nós (ininteligível) inclusive o 

número de desaparecidos no Brasil é muito grande, porque não é só os políticos, porque 

tem muita gente desaparecida e as pessoas achavam que nós íamos resolver todos os 

casos, era uma multidão mesmo que vem a procurar e a gente como com esse acordo 

que foi feito com o Governador, com a Prefeita, com a Comissão de Familiares e com 

Adilson monteiro e ele nos deixou, esse grupo nos deixou entrar nos arquivos ainda que 

estavam nos armazéns lá na Mooca. E lá nós vimos à fichinha do Abílio que é o que, a 

fichinha dele na escola pública como estudante secundarista. Tem lá uma foto dele, ele 

estudante do colegial me parece, na época ele fez o clássico. Enfim, não lembrava o que 

eu tinha lido ali na fichinha. E essa ficha tinha uma observação. Que essa ficha foi 

encontrada no aparelho que são aqueles lugares onde ficavam escondidos militantes 

políticos e Ishiro Nagami. O Ishiro Nagami e o Sérgio Correia são dois militantes da 

ALN, portanto da luta armada que vão ser mortos na Consolacao, que o carro deles, um 

fusca é explodido lá na Consolação e eles são mortos. E essa fichinha estava lá.  

Eu tive os dados, o Antonio Mentor eu fui falar com ele depois, mas eu tinha o 

dado da fichinha, tinha a informação que o Antonio Mentor conhecia o Abílio, e a outra 

informação que também me impressionou muito é que a família me trouxe o convite da 

formatura. Porque a turma dele se formou. Ele desapareceu, mas a turma dele 

continuou. E fazia uma homenagem ao Abílio Clemente Filho. E aquilo, eu nem lembro 

das palavras ali escrito, mas eu senti ali o desaparecimento de um militante político. A 

força que tinha esse Abílio apesar de muito jovem como o Mentor falou, 22 anos, mas 

ele tinha uma força política porque ele aglutinava toda a turma em torno dele. E eu tinha 

até vontade de saber do Antonio Mentor como é que essa turma que homenageou o 
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Abílio em 1971 que era um ano bravo, a repressão era muito forte nesses anos. Como é 

que essa turma, será que essa turma foi perseguida? Eu tinha vontade, eu achava que 

alguém daquela turma sua que se formou devia dar um depoimento para ver como foi 

essa homenagem, e eles tinham sido perseguidos pela ditadura, porque eles ficaram de 

olho.  

Então, em função disso eu comecei a considerar e convenci meus companheiros 

e companheiras da militância que ele era um desaparecido político. Aí eu vim pegar o 

depoimento do Antonio Mentor. Porque com o depoimento dele, ele conheceu, 

conviveu, então, o Abílio clemente ficou desaparecido. Ele ficou desaparecido pela 

ditadura, foi vítima do desaparecimento forçado, sequestro e desaparecimento forçado e 

também ficou desaparecido dentro do movimento da esquerda.  

Ele ficou muito pouco lembrado. Eu acho que a Comissão de Familiares teve um 

papel muito importante de lembrar. Nós trouxemos ele para o dossiê dos mortos e 

desaparecidos políticos, o dossiê da ditadura, ele foi para esse livro da Secretaria de 

Direitos Humanos, porque ele foi reconhecido na Comissão de Familiares, na Comissão 

de Ex-Presos Políticos aqui de São Paulo, na Comissão de Ex-Presos Políticos, que 

funciona na Secretaria de Justiça e foi reconhecido lá na Comissão de Mortos e 

Desaparecidos Políticos em Brasília. Então, esse é o nosso trabalho. A gente faz isso 

com vários outros. E o Abílio é um desses que tem um nome e nós conseguimos a foto. 

E foi muito importante. Eu acho que o Antonio Mentor é fundamental nesse fato, 

porque ele concretiza todo o processo de busca, ele traz a vida aqui do Abílio clemente. 

Você falando, eu estou vendo ele do seu lado discutindo política. Então, é muito 

importante o seu depoimento. Muito obrigada por depor aqui.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém mais gostaria de 

se manifestar, falar sobre esse caso, perguntar mais alguma coisa para o Antonio 

Mentor? Por favor, companheiro.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Deixa eu só perguntar 

por que a Tatiana pediu. Você disse que dois desaparecidos foram homenageados em 

Rio Claro. Quem é o outro? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só uma coisa, esse que 

foi preso com ele em Santos, que estava com ele? 

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – (inaudível – fora do microfone). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morreu. Está bem.  

 

 

O SR. ANTONIO MENTOR – PT – Se a Comissão pretende aprofundar um 

pouco mais isso e ouvir outras pessoas, pelo menos alguns eu poderia indicar para que 

viessem aqui prestar depoimento. Paulo Eduardo Cabral, Ademir Lopes, Leila Marrach, 

Sergio Carneiro faleceu, Álvaro Risole, José Roberto Cosmo. Pelo menos esses...  

Eu me esqueci de contar uma coisa interessante aqui que eu quero ilustrar, 

porque tem toda essa parte muito comovente para nós, mas tem uma outra, eu cortava o 

cabelo do pessoal lá em Rio Claro, era o barbeiro da turma. E o Abílio usava o cabelo 

black power. E eu fui cortar o cabelo dele. E na hora que eu estava cortando o cabelo 
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dele, deu uma mexida com a cabeça, a navalha entrou, mas fez um buraco na cabeça, no 

cabelo dele. Mas esse homem ficou tão bravo comigo. Passou um mês sem falar comigo 

por causa do cabelo dele. Mas aconteceu esse episódio hilariante também na nossa 

relação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não sabia da sua 

habilidade.  

 

 

O SR. IRAEL – O meu nome é Irael, a Sra. é do PCdoB, eu sou ex PCB depois 

(ininteligível) o que eu queria retificar pelo menos aqui, o que a gente sabe de fontes 

mais seguras, não a versão oficial que é a do livro e não a do filme, que Iavelberg 

morreu, o que nós sabemos é que ela morreu torturada. E até sabemos a maneira. Foi 

com um rato, penico, e o (ininteligível).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o seu nome? 

 

 

O SR. IRAEL – Escobar.  

 

 

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

Com a palavra, Amélia Teles.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu queria só propor que 

essa audiência concluísse com o encaminhamento para as resoluções. 

Primeiro seria a convocação do Renato Simões que se dispôs a dar o 

depoimento, só que hoje ele tinha uma atividade anteriormente agendada, não podia 

desfazer dessa agenda, mas ele se dispunha a vir aqui em outro momento. A segunda 

providência seria uma pesquisa junto aos arquivos do DOPS que foram encontrados em 

Santos. Talvez tenha alguma informação a respeito do Abílio Clemente Filho. E a 

terceira providência seria convocar esses nomes indicados pelo Antonio Mentor, para 

que o caso do Abílio ganhe mais concretude, ganhe mais vida nessa Comissão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, deixa eu te 

falar uma coisa, você em Perus não aparece, o Abílio não aparece em nenhuma, não tem 

nenhum registro da prisão dele, nada. Nem onde ele teria desaparecido.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Naquele arquivo do 

DOPS só tinha essa ficha. Agora, por isso que eu estou propondo a gente ver os 

arquivos do DOPS de Santos, uma vez que ele desapareceu em Santos. Agora, nos 

livros de Perus, Vila Formosa, Campo Grande, que foram os livros que nós 

pesquisamos que possam ter algum nome, e também o Antonio Mentor não fala, como 

ele tem uma vida legal, pode ser que ele tenha um codinome na organização e no que 

levantou esse codinome, que poderia ter algum registro com codinome.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso que eu queria 

perguntar. Pela AP nunca ninguém reivindicou por ele? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o desaparecimento dele 

coincide com a queda da AP? Da direção da A PARTIR ou com algum setor da AP 

importante aqui em São Paulo? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Sempre tem queda da 

AP. porque a AP foi uma organização muito grande, de atividade no Brasil inteiro, 

então, sempre vai ter queda. Agora, a queda de desaparecimento da AP que são de 

dirigentes, ela começa em 1973. Agosto, setembro, porque aí é o Honestino Guimarães 

que vai ser amanha o caso dele, é o Paulo Stuart Wright. Depois é Zezé Carlos da Mota 

Machado, Gildo Lacerda, e esse pessoal todo. Depois vai o Fernando Santa Cruz, 

Humberto Câmara, Eduardo Collier, todo esse pessoal é 73. E o Abílio, desaparecido da 

AP, o Mentor acha que ele era da AP, eu sempre acho que ele era movimento estudantil 

ou então eu fico até em dúvida, será que ele não era da ALN? Porque o Ishiro Nagamo e 

o Sérgio Correia que tem a fichinha dele são da ALN. Não sei. Fica essa dúvida. Ainda 

temos que buscar muita informação a respeito desse caso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, é um dos 

desaparecidos em São Paulo que nós estamos investigando, e esse caso do Abílio que é 
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um dos casos mais pouco documentados, porque a família só procura em 90, e esse 

desaparecimento só foi registrado a partir da solicitação da irmã? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Foi solicitado a partir do 

pedido da irmã, mas também da nossa pesquisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas anterior à solicitação 

da irmã? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não tem nenhuma 

informação. Embora o Antonio Mentor vocês viram aqui o depoimento dele, ele já fazia 

uma busca. Aliás, ele já fazia a busca desde 1971. Ele já tem uma busca antiga. Por isso 

que Antonio Mentor é fundamental nessa pesquisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E além da Comissão 

Estadual de Presos Políticos, foi dada entrada na Nacional? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Foi reconhecido. 

Inclusive na Comissão, porque Comissão Nacional chama-se Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, é uma Comissão vinculada a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República. E a nossa Comissão, a Comissão de 
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familiares não é ligada a nenhum órgão público e se chama Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, muita gente se confunde com esses dois 

nomes, mas nós da Comissão de Familiares somos os primeiros a reconhecer no sentido 

de a família reivindicar junto a Nacional e a Estadual. E a estadual, quem foi o relator 

foi o Renato Simões que era Deputado aqui na casa. E foi deferido o pedido, ele foi 

reconhecido como desaparecido político sob a responsabilidade do Estado de São Paulo. 

E a Nacional, quem foi o relator que é integrante dessa Comissão, é um advogado na 

época de presos políticos e hoje é advogado, é o Belizário dos Santos Junior. Ele é o 

relator desse caso. Até o Belizário podia vir até aqui para dar o seu depoimento. É uma 

sugestão que me surgiu agora. O Renato Simões é relator aqui do Estado. Mas quem é 

relator nacional é o Belizário dos Santos Junior.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está. Tem mais alguém 

que queira se manifestar?Pode incluir, Vivian, o Belizário como testemunha desse caso.  

 

 

O SR. HUGO FERREIRA – Bom dia. O meu nome é Hugo Ferreira, e eu 

gostaria de fazer um depoimento, o quanto é importante esse trabalho que está sendo 

feito, porque eu estudei em Rio Claro. Estudei em Rio Claro antes da ditadura, terminei 

o ginásio lá em 1963 e aí foi em 63 que eu vim para São Paulo. Então, queria 

parabenizar ao Mentor que deu um importante significado para o quanto foi 

fundamental esse trabalho que a Comissão está fazendo.  

E um outro fator, sou militante do movimento negro, um outro importante fato 

que o Mentor falou, a importância do envolvimento dos militantes do movimento negro, 

nesse período da ditadura.  

Até hoje eu me pergunto por que eu nunca fui preso. Nós, que éramos do 

movimento negro tínhamos uma profunda convicção contra a ditadura. Fui companheiro 

do Idibal Pivetta que veio aqui inclusive dar um depoimento. Como ele foi meu 

companheiro e fazia teatro na época, inclusive no Teatro Casarão. Mas parece que como 
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os companheiros do movimento negro não estavam envolvidos na luta armada, alguns, 

como os companheiros que estavam no PCdoB, vivos, de repente se faz uma 

diferenciação entre movimento negro como movimento alienado, que não assumia a luta 

contra a ditadura. Então, essa história do Abílio que ficou bravo com o Mentor quando 

raspou o black power dele, mostra a nossa participação.  

Não dentro da luta armada, mas contra a ditadura em todos os momentos. E 

tenho a mesma convicção de um companheiro que eu convivi em 73 que foi o Solano 

Trindade. E o Solano naquela época, em 66, no mesmo local que o Idibal Pivetta, o 

Cesar Vieira saía de lá das bancadas para fazer política contra a ditadura, o Solano 

Trindade dizia, negros que defendem o capital não são meus irmãos. Os negros, oprimir 

os negros em todos os locais do mundo não são meus irmãos. Então, é importante essa 

convicção, essa luta que nós estivemos juntos.  

Então, eu fico importante de ver essa colocação, como o Abílio como militante 

do movimento negro, porque a gente busca a nossa identidade. Busca a nossa 

identidade, mas nunca nos colocamos fora da nossa luta maior, que é nossa. Da 

sociedade brasileira. E parabéns mais uma vez.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando o caderno da 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, dos negros que resistiram à ditadura, o Abílio 

está relacionado como negro? Precisava fazer essa consulta.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Mas o Abílio eu tenho 

certeza que é negro pela foto e pela família. A família é de negros. Então, o Abílio era 

negro. E a foto dele é muito nítido que ele era negro.  
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O SR. HUGO FERREIRA – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma coisa 

para o Senhor. O Sr. falou da Iara, você a conhecia? 

 

 

O SR. ANTONIO – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conheceu a Iara? 

 

 

O SR. ANTONIO – Conheci. Ela foi minha Professora em 67 no cursinho do 

(ininteligível).  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Agora às 14 horas nós vamos 

ter a audiência do caso do Aluisio, e às 15 horas do Virgilio Gomes da Silva. O Antonio assinou 

a lista?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 25/02/2013. 

Auditório Teotônio Vilela.  

Roteiro, está instalada a 11ª audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013 na Assembleia 

Legislativa no auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre o caso 

Virgilio Gomes da Silva, desaparecido em setembro de 69.  

Então, pediria a alguns integrantes da Comissão que lessem o memorial sobre o 

Virgilio e demais documentos. Com a palavra, Tais Barreto.  

 

 

A SRA. TAIS BARRETO – Olá. Boa tarde a todos. Preparar aqui, Virgilio 

Gomes da Silva, desaparecido no dia 29 de setembro de 1969, ele nasceu no dia 15 de 

agosto de 1963, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, e pertencia a Ação Libertadora 

Nacional, ALN.  

Virgilio Gomes da Silva era de origem humilde. Nascido no Rio Grande do 

Norte. Junto à família, vagou por diversos pontos do país. No Rio Grande do Norte, seu 

Estado natal, tendo uma vida sem perspectiva, partiu para São Paulo. Chegando na 

capital paulista, sem perspectiva trabalhou como garçom, balconista, mensageiro e 

segurança de empresa. Por fim comprou um bar, vendendo um pouco depois.  

Em 1957 passou a trabalhar como operário na empresa Nitro Química. No 

mesmo ano ingressou no PCB e passou a atuar no movimento sindical. Mais 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 
 

precisamente no Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo. Como dirigente 

sindical liderou greves importantes da categoria. Em uma delas, ao tentar paralisar a 

empresa Lutfalla, ele e um operário foram gravemente feridos por disparos efetuados 

por um dirigente da empresa. Após esse incidente Virgilio passou a atuar apenas no 

Sindicato de onde saiu só em 1964 por ocasião do golpe. Por essa época foi preso por 

15 dias, seis meses, depois fugiu para o Uruguai, mas ficou por pouco tempo logo 

retornando ao Brasil. em 1967 fez parte da dissidência do PCB e já na ALN partiu para 

Cuba onde fez treinamento de guerrilha entre os anos de 1967 e 1968.  

Em 1969 no mês de setembro comandou a ação de sequestro do Embaixador 

Americano Charles Burke Elbrick. No mesmo mês foi preso pela OBAN em São Paulo. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento, foi preso no dia 29 de setembro de 1969 na 

Avenida Duque de Caxias em São Paulo por agentes da então OBAN, Virgilio foi 

levado encapuzado a sede da OBAN.  

Lá foi vítima de tortura e sevícias, sendo torturado pelos seus algozes. Não por 

acaso faleceu 12 horas depois de dar entrada no prédio da OBAN. No mesmo dia foram 

detidos pela polícia a sua mulher Ilda e três dos seus quatro filhos. A esposa ficou presa 

por nove meses permanecendo incomunicável enquanto durou a prisão. A fonte é o 

dossiê da ditadura, mortos e desaparecidos políticos no Brasil.  

Agentes policiais do Exército envolvidos, Major José Inocêncio Brito de Matos 

Beltrão, Major Valdir Coelho, Capitão Benoni Arruda Albernáz, Capitão Dalmo Lúcio 

Muniz Cirilo, Capitão Mauricio Lopes Lima, Homero Cesar Machado, Delegado 

Gonçalves Moreira Junior, Sargento da Polícia Militar de São Paulo, Paulo Bordini. 

Agente de polícia Mauricio de Freitas vulgo Ungaretti, Agente de Polícia Paulo Rosa, 

vulgo Paulo Bexiga, Agente da Polícia Federal conhecido como Américo, Delegado 

Raul Careca e Capitão da Polícia Militar Coutinho. 

Providências posteriores, Virgilio Gomes da Silva teve seu desaparecimento 

reconhecido como de responsabilidade do Estado conforme a Lei 9.940 de 45. Em 2010 

o Ministério Público Federal moveu ação cível pública pedindo declaração de existência 

de relação jurídica entre agentes do Estado que participaram diretamente da relação de 

tortura e a sociedade brasileira assim como as vítimas da denominada OBAN, onde está 

incluso Virgilio Gomes da Silva. Na ação é pedido que os réus ressarçam o erário dos 

prejuízos causados pelos atos ilícitos que praticaram enquanto agentes públicos. Uma 
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vez que o Estado pagou indenização para muitos dos afetados pelo regime militar, o 

STF quis que os agentes envolvidos devolvam os valores aos cofres públicos, e que os 

mesmos sejam responsabilizados civil e administrativamente.  

São réus na ação, militares reformados das Forças Armadas, Homero Cezar 

Machado, Inocêncio Fabrício de Matos Beltrão e Mauricio Lopes Lima. E o Capitão 

Reformado da Polícia Militar João Tomás.  

Essa ação além de demandar contra os acusados também pede que a União e o 

Estado de São Paulo devem reparar danos imateriais mediante pedido de desculpa 

formal a toda a população. Devem ainda União e Estado de São Paulo tornar pública 

todas as informações relativas às atividades desenvolvidas na OBAN. 

Essa ação está inscrita sob o número 0021967/66.2010.4.03.6100 e encontra-se 

pendente de julgamento nas Cortes Superiores STJ e STF.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós só vamos colocar um 

outro pen drive com a contribuição do jornalista Luis Carlos Fon.  

Com a palavra o Jornalista Antonio Carlos Fon. 

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu queria pedir antes de mais nada a 

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva que marcasse, que convidasse outras 

testemunhas do assassinado do Virgilio Gomes da Silva, e a família do Virgilio que 

sofre, nós só ficamos sabendo em cima da hora, eu não estou preparado para prestar 

esse depoimento, mas quero mostrar aqui a foto de um dos assassinos do Virgilio. Esse 

é o Sargento Polícia Militar Paulo Bordini, que era conhecido na OBAN como 

Risadinha, porque ele é um psicopata, sádico, tem dezenas de mortes nas costas, matou 

dezenas de pessoas, esse era um assaltante aqui de São Paulo chamado Assis, era um 

bandido aqui de São Paulo chamado Assis que foi morto por ele, pelo Risadinha, pelo 

Paulo Bordini, esse aqui.  
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Esse foi um dos assassinos do Virgilio. Da câmara de tortura ao lado do Virgilio 

eu estava no chão, eu tinha saído do pau de arara para que usassem a câmara para matar 

o Virgilio e eu ouvia o interrogatório e o espancamento do Virgilio e as risadas desse 

indivíduo. Eu não sei como tratar, como chamar um animal desses. É um animal, um 

psicopata, não foi à única pessoa, nem esse nem o Virgilio.  

Esse cara matou dezenas de pessoas. A última informação que se tem dele, ele se 

aposentou e foi morar na região de Piracicaba. Não sei se ainda vivo ou não. É possível. 

Essa foto é de 71, 72, vê-se que não era tão velho e é possível que ainda esteja vivo. 

Mas não tenho certeza.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Essa foto era de 71 e é possível que ele 

ainda esteja vivo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fon, como você se 

emocionou muito, fica aí sentado. Dá o microfone e deixa a foto para ele poder falar. 

Fala sentado, pega o microfone, com calma, repete o que você falou que não gravou 

nada.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Essa é a fotografia de um dos assassinos 

de Virgilio Gomes da Silva. Essa pessoa que eu indico com esse lazer, o nome dele é 
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Paulo Bordini, é um Sargento da Polícia Militar, Sargento Paulo Bordini. A última 

informação que eu tenho é que ele se aposentou e mudou para a região de piracicaba. 

Pela idade, essa foto é de 1971. Vê-se que ali ele não era tão mais velho que eu, é 

possível ainda que esteja vivo. Essa pessoa, esse animal era claramente um sádico 

psicopata. O Virgilio e essa pessoa que está morta aqui no chão que foi assassinada por 

ele, era um assaltante aqui em São Paulo chamado Assis, foi morto pelo Paulo Bordini. 

E o Virgilio e o Assis não foram as duas únicas pessoas assassinadas por esse psicopata. 

Ele é autor de dezenas de homicídios, vários, vários sob tortura na Operação 

Bandeirante e no DOI-CODI. Eu estava sendo torturado por ele e os outros agentes da 

coisa, fui retirado do pau de arara, colocado em uma sala do lado para que torturassem o 

Virgilio, e da sala, era dividido só por uma divisória de Eucatex, eu podia ouvir os 

gritos, os interrogatórios e a risada histérica dele. Ele tinha o apelido de risadinha 

porque ele ria histericamente quando torturava as pessoas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Fon. Vamos lá. 

Então, antes de montar a mesa, agora já pode acender a luz.  

São Paulo, 25 de fevereiro de 2013.  

Excelentíssimos Srs. Deputados membros da Comissão da Verdade Rubens 

Paiva.  

Antonio Carlos Fon, brasileiro, casado, célula de identidade RG 3562972-1 

Secretaria de Segurança Pública São Paulo, CPF 216468058-87 residente a Rua Bela 

Cintra 188 Apartamento 12 vem se colocar a disposição dessa Comissão para prestar 

informações sobre o assassinato de Virgilio Gomes da Silva, morto em 29 de setembro 

de 69 nas dependências da então OBAN, mais tarde denominada de DOI-CODI pelo 2º 

Exército no qual foi testemunha auditiva. Nessa condição, e para não tomar muito 

tempo dessa audiência pública caso a Comissão Rubens Paiva se digne a ouvi-lo, peço a 

dignar-se a hora e local para tomar seu testemunho, o qual terá condições de identificar 

normalmente quatro assassinos de Virgilio, sendo que um deles pode até apresentar 

fotografia. Solicito ainda para que seja igualmente convidados a depor a Sra. Ilda 

Gomes da Silva, viúva de Virgilio, Celso Antunes Horta, Maria Aparecida Santos, 
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igualmente testemunhas do assassinato. Respeitosamente, Antonio Carlos Fon, 

25/02/2013. 

A Vivian está me dando aqui o original do convite que foi feito no dia 

06/02/2013, que foi por email as 15:58. Então, eu quero pedir desculpas publicamente, 

embora o Fon tenha sido confirmado hoje à meia hora atrás, ele veio, compareceu, 

trouxe e se colocou. Eu quero pedir desculpas por esse mal entendido.  

Vamos levantar a tela e chamar as pessoas que foram convidadas. A Dona Ilda 

Martins da Silva, o Domingos Galante, Virgilio Gomes da Silva Filho e evidentemente 

que o Fon compõe a mesa se quiser ou não, e se puder depõe hoje senão deponha em 

outro dia, devidamente preparado.  

Também está presente o Procurador da República Dr. Sergio Suyama que 

investiga o caso do Virgilio no Ministério Público Federal, que eu também queria 

chamar para compor a mesa. Eu queria me sentar. Tem duas publicações patrocinadas 

pelo Sindicato dos Químicos de São Paulo, essa revista do Sindicato dos Químicos e 

esse pequeno livro contando a história de Virgilio. Virgilio Gomes da Silva, de retirante 

a guerrilheiro.  

Revistas têm bastante. Livros têm poucos. Quem não tem o livro pode retirar 

com a Vivian. Então compõem a mesa Dona Ilda, Virgilinho, Antonio Carlos Fon, 

Domingos Galante, e a minha direita o Dr. Suiama.  

Dona Ilda, boa tarde.  

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Boa tarde. Eu sou a viúva de Virgilio 

Gomes da Silva, tenho quatro filhos, na época pequenos. Minha filha tinha quatro 

meses. Eu já começo a ficar nervosa. Não vai dar para mim falar.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa o Virgilio começar. 

Tem a sua filha também. Vem para a mesa. Fica do lado da Amelinha.   

Virgilio Gomes da Silva Filho.  

 

 

O SR. VIRGILIO GOMES DA SILVA FILHO – Boa tarde. Meu nome é 

Virgilio Gomes da Silva filho. Vamos tentar conversar, falar, explicar aqui o motivo da 

nossa presença. Sempre é muito emocionante tocar nesse assunto, mas é necessário. Eu 

tenho 51 anos. Na época em que aconteceu o desaparecimento do meu pai eu tinha seis 

anos de idade. Eu sou o 2º filho de quatro. Tem o Vladimir Gomes da Silva, o irmão 

mais velho. Segue eu, tem o Gregório Gomes da Silva que é o meu outro irmão e a 

Isabel Maria Gomes da Silva que era a caçula na época, como falava a minha mãe. Ela 

tinha apenas quatro meses de nascida.  

Eu queria começar o meu depoimento ressaltando a importância do surgimento 

da Comissão da Verdade tanto estadual como federal, pelo papel histórico que ela tem. 

A importância tão grande de que se resgate esses fatos, sejam esclarecidas as 

circunstâncias em que ocorreram cada um dos assassinatos, das mortes, dos 

desaparecimentos tanto de presos políticos como daqueles que nem foram presos, foram 

executados antes mesmo de serem presos. O que não aumenta e nem diminui a barbárie 

da época. A barbárie foi a mesma.  

De tal forma, eu queria ressaltar a importância da criação e do trabalho dessa 

Comissão, e agradecer a oportunidade de a gente estar aqui dando o nosso depoimento. 

Bom, 42 anos passados do assassinato do meu pai, as lembranças continuam sendo as 

mesmas. Nada vai conseguir trazer ele de volta, mas sim o que nos traz aqui é exigir, 

pedir para que sejam esclarecidas essas situações em que foram executados e sejam 

julgadas as pessoas que estiverem envolvidas no caso.  

O caso de serem julgados ou não, isso aí compete aos órgãos pertinentes. Porém, 

existe do outro lado a revolta e a necessidade do sentimento de justiça, porque é muito 

ruim, é muito duro a gente ver que pessoas que usaram o poder público contra o povo, o 

que é totalmente contraditório porque eles estavam ali para servirem o povo, ainda hoje 
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desfrutem de cargos políticos, de aposentadorias, de regalias que saem do bolso do 

contribuinte. Isso aí é uma vergonha. Isso aí a gente tem que esclarecer para colocar 

para todo o povo brasileiro o que essas pessoas realmente fizeram, o que essas pessoas 

com sadismo conseguiram executar. E não só os executores como também os 

mandantes. Quem estava no poder naquela época, Prefeitos, Delegados e tantos outros 

que tinham obrigação de zelar pela segurança da população. Eles estavam fazendo o 

contrário. Nós, como crianças fomos privadas de desfrutar do carinho, da educação, de 

todo o acompanhamento que um pai pode dar aos filhos. Isso não tem como voltar atrás. 

Não tem como se recuperar isso. Como se recuperar a memória. E isso passar para as 

novas gerações. E isso encucar. Aparecer nos livros de história do Brasil, onde essas 

páginas são páginas negras. O livro de história do Brasil deveria ter do 64 até o ano 79, 

80, toda ela pintada de preto para que se soubesse em um livro naquele período, que foi 

um período negro. E que todo mundo soubesse disso.  

Então, eu estou aqui para o que a Comissão precisar esclarecer. O que estiver ao 

meu alcance. Eu era uma criança de seis anos. Muita lembrança que temos, ás vezes elas 

se misturam com fantasia devido a relatos que a gente escuta de companheiros do meu 

pai a época, mas tem muitos deles como o dia que a gente foi preso, isso aí está vigente 

na minha memória, não vai sair nunca. O fato de a gente ter sido tirado da nossa mãe e 

ter sido colocado no Juizado de Menor, e sem a expectativa. Não tinha a noção do que 

poderia acontecer. E isso leva a traumas, leva a sofrimento que dura e demora a curar. 

Então, me coloco a disposição da Comissão para o que precisarem, para a gente chegar 

ao esclarecimento da situação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Virgilio. O 

jornalista Antonio Carlos Fon.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Virgilio era meu companheiro, era meu 

comandante, eu conheci vocês crianças na minha casa. A Ilda ainda grávida da Isabel e 
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o Virgilio foi preso na minha casa. Eu fui preso às seis e meia da manhã e ele foi preso 

algumas horas depois quando chegou à minha casa. Aí foi levado para a OBAN, eu 

estava sendo torturado e eles tem três câmaras de tortura, em duas tem pau de arara e na 

terceira não tinha. Eu estava pendurado no pau de arara e me tiraram do pau de arara 

para pendurarem teu pai. Aí eu fui colocado na sala ao lado e eu vi o assassinato do 

comandante Virgilio.  

Eu estou muito emocionado, tive a confirmação dessa audiência pública meia 

hora antes, estava sabendo na semana passada, mas não tive a confirmação. E além da 

emoção eu não pude me preparar convenientemente para prestar depoimento. Eu acho 

que é importante também que esses depoimentos sejam prestados junto com os 

companheiros Celso Luiz Horta que estava sendo torturado na terceira câmara de 

torturas, torturado ao mesmo tempo em que seu pai e também ouviu os gritos do 

assassinato.  

A Darci Miyaki diz que a gente não ouve os gritos do companheiro quando a 

gente mesmo está gritando. A gente só ouve os gritos dos companheiros nos intervalos 

dos nossos próprios gritos. E mais o Celso ouviu os do seu pai como eu ouvi os do seu 

pai depois que sai do pau de arara. Eu ouvi os do seu pai e do Celso.  

Agora, eu quero te dizer uma coisa, eu me orgulho muito de ter conhecido o 

Virgilio, de ter conhecido o comandante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar a palavra 

para o companheiro Domingos Galante.  

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Eu fui Presidente do Sindicato, o Virgilio 

foi da minha categoria, eu fui dirigente sindical de 82 a 89. E conheci o Virgilio de 

forma indireta pelo depoimento de antigos dirigentes do Sindicato. O Sindicato teve 

uma intervenção em 64 e teve um, nós tentamos recompor a história via nossa 
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documentação, mas o Sindicato tem um período grande que não tem livros, não temos 

documentos, não temos nada. O Sindicato foi limpo não só pelos agentes da ditadura, 

mas pelos próprios dirigentes que tiraram esses documentos para evitar que houvesse, 

que fossem usados como prova. O Virgilio foi um membro da categoria muito 

importante. Na verdade ele nunca foi diretor do Sindicato. Como havia muitos 

dirigentes do PCB, o Virgilio era um homem do Partido e importante, muito valoroso, 

muito corajoso e todos os companheiros lembram-se. Tinham uns companheiros que 

lembram demais do Virgilio. Como se contou aqui, ele foi baleado, e inclusive ele foi 

um dos líderes da greve de 63 pelo 13º; ele teve um papel muito importante em toda 

zona leste organizando o movimento sindical.  

Ele era tão importante para o Sindicato que a categoria toda o conhecia como 

diretor do Sindicato, mas na realidade ele não era o diretor. A diretoria o colocava junto 

com membros da diretoria. Ele era conhecido e respeitado como diretor do Sindicato. 

Era uma figura inestimável para os químicos. Nós temos até um clube de campo que 

tem o nome dele. Nós temos uma lembrança dele, a Secretaria de Direitos Humanos 

montou um busto lá para ele, então, ele era bastante importante.  

Fica aqui o meu depoimento não tanto pela Comissão da Verdade, mas pela 

lembrança dos seus companheiros de categoria e da diretoria toda. É isso. Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou aproveitar esse 

intervalo das falas para dizer que está aqui presente meu companheiro, meu irmão João 

Paulo Rillo, membro dessa Comissão.  

Com a palavra, Dr. Sérgio Suiama.  

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Só uma correção, Deputado. Eu não sou o 

responsável pelo caso do Virgilio. Eu fui convidado hoje para falar sobre o caso do 

Aluízio Palhano. Eu estou verificando aqui, o caso do Virgilio há um inquérito policial 
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em andamento para apurar a execução sumária e a ocultação depois do cadáver do 

Virgilio, e há um número no inquérito e eu queria passar para a Comissão. Salvo o 

engano, a colega Procuradora que cuida desse caso é a colega Elisabete Kobayashi. Eu 

só estou pedindo para confirmar o nome do Procurador, talvez como uma recomendação 

a Comissão, é que haja algum tipo de moção de apoio às investigações, ou um pedido 

para que sejam esclarecidos completamente esses casos. O número do inquérito, não sei 

se a assessoria gostaria de marcar, é o inquérito policial número 0031/2011-3 esse é o 

número que o inquérito recebeu na Polícia Federal, e o número do Ministério Público 

Federal nesse caso é o número 1.34.001.007487/2009-54. Esse inquérito policial então 

foi instaurado no ano de 2009 a partir da iniciativa dos colegas Marlon Veicher e 

Eugênia Gonzaga e esse então, salvo o engano, a Polícia Federal somente cuida de dois 

casos da ditadura. Todos os outros casos da ditadura estão sendo investigados pelo 

próprio Ministério Público Federal, então, esse caso diversamente do que acontece 

normalmente, ele está sendo investigado pela Polícia Federal de São Paulo no âmbito 

desse inquérito policial que eu passei o número. Então, como uma sugestão para a 

Comissão, é que seja então feita, ou então uma reunião com o Procurador e o Delegado 

responsável, ou então algum tipo de moção, algum tipo de gestão para que esse 

inquérito seja concluído o mais rapidamente possível para que essas pessoas então 

sejam responsabilizadas.  

O Sr. gostaria que eu falasse sobre o caso do Aluízio, ou depois? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois. Como está todo 

mundo do Virgilio aqui, o Sr. não poderia fazer nenhum comentário sobre esse 

documento? 

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Esse é o caso do Aluízio. O inquérito do Virgilio, 

como eu dizia, não sou responsável por ele. Então, não sei informar exatamente qual é o 

andamento, qual é a situação atual desse caso do Virgilio.  
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O SR. DOMINGOS GALANTE – Deputado, a iniciativa foi do Sindicato que 

pediu uma investigação civil e criminal. A diretoria do Sindicato que solicitou isso em 

2009.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, Antonio 

Carlos Fon.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Esse inquérito já deve estar sendo 

concluído. Eu depus como testemunha nesse inquérito no início do ano passado na 

Polícia Federal. E estavam faltando serem ouvidos a Maria Aparecida Santos. Não, a 

Maria Aparecida Santos foi ouvida junto comigo, no mesmo dia que eu fui ouvido, 

faltava ouvir o Celso Horta e o Manoel Cirilo como testemunhas nesse inquérito. Eu 

creio que o Celso Horta também já foi ouvido. Então, esse inquérito deve estar sendo 

concluído. A não ser que tenha sido pedida alguma diligência, mas esse inquérito deve 

estar sendo concluído.  

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Eu mandei uma mensagem ao meu Secretário 

pedindo o nome do Procurador responsável, assim que eu tiver essa informação eu 

passo o email para a mesa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dona Ilda, pode falar.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



43 
 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Boa tarde. Eu vou ver se eu consigo 

falar alguma coisa. Eu fico muito nervosa quando toco nesse assunto. Boa tarde a todos 

em primeiro lugar e obrigada pela presença. O Virgilio foi assassinado dia 30 de 

setembro de 69 em São Sebastião. Eu estava em São Sebastião nessa época e ele veio 

para cá, foi quando pegaram ele. E no dia 30 vão em São Sebastião e pegam eu e meus 

três filhos. Eu, o Virgilio e a Isabel, que na época a Isabel tinha apenas quatro meses só.  

Vocês me desculpem. Eles levaram a gente para a Operação Bandeirante e lá 

eles começaram na presença deles mesmos, começaram a fazer interrogatório, a fazer 

perguntas, aí me separaram dele. Eu não queria me separar dele de jeito nenhum. Aí 

veio uma freira, me separou dele e me levou para o DOPS. Aí ficaram dois dias no 

DOPS, depois foram para o Juizado de Menores, ficaram dois meses no Juizado de 

Menores, a Isabel que tinha quatro meses só ficou hospitalizada, quase morreu, eu fiquei 

presa nove meses e quatro deles incomunicável. Eu não podia ver meus filhos, não 

podia me comunicar com eles. Todo mundo recebia visita e eu não recebia visita. Como 

se eu fosse a maior terrorista do mundo. E eu não tinha nada. Eu não participei em nada. 

Foi a tortura mais grande para mim me separar dos meus filhos.  

Quando eu soube da morte do Virgilio, aí foi um desespero grande porque 

diziam que não, que talvez não tivessem matado ele, que ele tinha fugido ou talvez 

tivesse até em Cuba, era o que eles me falavam. Mas depois eu fiquei sabendo pelas 

próprias companheiras que estavam presas que tinham assassinado ele.  

Aí minha família arrumou um advogado e tirou minhas filhas do juizado, minha 

família ficou responsável por eles até eu sair, nove meses depois. Aí eles pediram dois 

anos, ou três anos aqui, não me davam trabalho, eu não podia sustentar meus filhos 

porque todo trabalho que eu arrumava me mandavam embora. Uma vez porque eu tinha 

filhos e não podia trabalhar, outra vez porque eu não era produtiva, sempre me 

mandavam embora. E aí a Rose me perguntou se eu queria ir para Cuba, aí sim, fomos 

para Cuba em 71. A gente foi para o Chile, ficou um ano no Chile e depois a gente foi 

para Cuba em 72. Aí Cuba formou e educou meus filhos, são todos engenheiros graças à 

educação que Cuba deu a eles. Eu sou eternamente grata à educação que eles tiveram 
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em Cuba. Aí eu queria que eles tivessem convivência com a minha família aqui no 

Brasil, porque eles não conheciam minha família. A Isabel, coitadinha, que tinha apenas 

dois anos e quatro meses não conheceu o pai. Para elas o pai é pai só. Não tem a figura 

do pai, não tem o carinho do pai porque não chegou a conhecer o pai, nem ela nem o 

Gregório. Eles dois ainda tiveram um pouco de convivência com o pai. A Isabel não 

tem convivência nenhuma com o pai, o Gregório também não e isso daí é uma coisa que 

ela carrega para o resto da vida. De não saber como era o pai dela. Ela conhece o pai 

dela por fotografia só, e não porque eu falo. Aí quando foi em 72 a gente regressou, 

porque para que eles tivessem convivência aqui com a família também, porque eles não 

conheciam a família, não tinham convivência com a família e pelo menos já não tinha 

convivência com o pai, e já não tinha convivência com a família. Então, voltamos todos 

para cá. Em 2004 foi quando o Mário Magalhães estava fazendo uma procura nos 

documentos para fazer um livro sobre o Marighela. E aí eles encontraram um laudo da 

morte do Virgilio. E aí foi onde teve a certeza mesmo da morte dele. Porque tem a 

fotografia dele, tem o nome dele, tem os documentos dele, tudo no laudo. E aí foi onde 

a gente ficou tendo a certeza mesmo que ele estava desaparecido. E aí foi que a gente 

foi lá fazer as buscas do corpo dele, e saber onde foi enterrado, o que tinham feito com 

ele, mas tudo dificultava. Depois, com a colaboração do Sindicato dos químicos e o 

grupo Tortura Nunca Mais, se responsabilizaram por essa causa, e foi onde abriram os 

processos para buscar o corpo do Virgilio. E foi em 2009 que começaram as buscas no 

cemitério da Vila Formosa. A Polícia Federal veio aí, fez as buscas, cavaram várias 

sepulturas, mas parece que até hoje eles não deram resultado do DNA, porque estava 

faltando só isso aí para resolver se ele está nessa ossada que tiraram ou não. Então, o 

meu agradecimento ao Sindicato que lutou muito por isso, e ao grupo Tortura Nunca 

Mais através da Rose, que ela também se esforçou muito por isso. O Doutor Lúcio que é 

o advogado que lutou muito por essa causa, e ainda estão atrás de tudo isso aí.  

Agora só esperamos resultados pela Comissão da Verdade agora, ver o que pode 

resolver disso aí. E se precisarem de mais esclarecimentos, alguma coisa, estou à 

disposição. E me desculpem o meu nervoso, porque tocar nesse assunto para mim é 

duro. Obrigada a todos.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



45 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isabel, quer fazer uma 

fala? 

 

 

A SRA. ISABEL – Eu não tenho lembrança.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amélia Teles.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde a todas as 

pessoas da mesa e do plenário. Eu não conheci o Virgilio Gomes da Silva. Eu conheci a 

Dona Isabel, a mãe do Virgilio que na época da ditadura fazia parte da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e Familiares, e que era uma guerreira 

aquela mulher. Ela lutava muito para denunciar todas as barbaridades que foram 

cometidas não só pelo Virgilio, mas ela denunciava ameaças a presos políticos. Ela 

tinha um filho que era o Chiquinho, que ficou preso durante muito tempo, 10 anos no 

presídio, e eu queria aqui também lembrar da Dona Isabel. Ela foi uma figura 

importante, ela participou muito em todos os momentos com a gente, indo e vindo, 

quantas vezes nós fomos de ônibus para Brasília. A gente viajava 16 horas, e ela era 

uma Senhora de mais idade. Ás vezes ficava com as pernas inchadas de tanto ficar 

sentada no ônibus, mas ela ia. Se a gente chamasse a Dona Isabel, vamos embora? 

Vamos embora. Para denunciar as ameaças a presos políticos e queria lembrar também 

que o Virgilio Gomes da Silva nessa nossa luta para denunciar os desaparecidos 

políticos, nós podemos dizer que a ditadura foi criando o desaparecimento forçado com 

o caso do Virgilio. O Virgilio praticamente é o primeiro desaparecido político, eles não 

comunicam aqueles comunicados, terrorista morto em tiroteio, ou terrorista se suicidou, 

ou terrorista foi atropelado, no caso do Virgilio não tem nenhum comunicado, nenhum 

comunicado a imprensa por mais destorcido, por mais mentiroso que seja.  
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E quando a abertura da Vala de Perus, a Comissão vai fazer uma pesquisa no 

IML e lá nós encontramos o pedido, a requisição de exame. Me parece que o número é 

4059, esse documento, e era ali desconhecido, e tudo fazia, tudo parecia que era o 

Virgilio. E eles falavam que esse corpo tinha sido encontrado no Jardim Ibirapuera. 

Quer dizer, a Operação Bandeirante era no Paraíso, o Jardim Ibirapuera ficava lá perto 

do Campo Limpo. Quer dizer, esse corpo, eles contavam a história assim na requisição 

de exame. E o que eu quero falar aqui é que houve toda uma reconstrução do 

desaparecimento, não dando a notícia da morte, ocultando cadáver, colocou um número 

e é interessante que junto do número tinha FF, fichado e fotografado. Ele foi fichado e 

fotografado, mas nós não tivemos acesso nem a ficha nem a fotografia. Depois anos 

mais tarde o Mário Magalhães vai nos arquivos públicos e acha essa ficha que nós tanto 

procuramos. Mas isso, foi toda a estratégia da ditadura para ocultar o cadáver que a 

gente não tivesse informação. Ele praticamente, eu nunca gosto de afirmar com tanta 

certeza principalmente na Comissão da Verdade porque a ditadura fez tanta barbaridade, 

cometeu tantas atrocidades por esse Brasil afora, mas do que nós temos registrado, o 

Virgilio é o primeiro desaparecido político com certeza, do nosso registro. Não digo que 

é o primeiro desaparecido político da ditadura porque essa ditadura cometeu, não digo 

com toda certeza, mas no nosso registro ele é o primeiro desaparecido político, Virgilio 

Gomes da Silva. Então, é um nome que mesmo nós, familiares, mesmo não tendo 

conhecido tivemos que fazer de conhecer a família toda, porque a família é tão doce, tão 

cheia de ternura, e eu penso assim, a família do Virgilio é a família que está sempre 

receptiva, sempre solidária, e eu me lembro muito da Dona Isabel. Dona Isabel que era 

uma pessoa de luta, uma guerreira. Então, esse caso eu queria que ficasse registrado 

aqui na Comissão da Verdade, como o nosso registro também de Comissão de 

Familiares, como o primeiro desaparecido político da ditadura militar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria só registrar o 

seguinte, recentemente foi encontrada uma vala comum na Vila Formosa, no Cemitério 

de Vila Formosa, não com a mesma, ninguém sabe o que tem lá dentro, mas foi 

encontrada uma vala comum no Cemitério de Vila Formosa com uma quantidade muito 

grande de ossadas, todas misturadas e foi descoberto que além dessa vala tinha valas no 
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próprio cemitério, essa vala em frente ao prédio da administração. É uma vala redonda 

que estavam depositadas muitas ossadas do período da ditadura, não se sabe se 

proveniente do esquadrão da morte ou de presos políticos, e foi feita uma laje em cima e 

esmagou uma quantidade muito grande de ossos.  

Essa vala está selada lá para posterior exumação. Mas tinha uma informação que 

o Virgilio Gomes da Silva e o Sérgio Correia estavam lá enterrados. Houve algumas 

diligencias do grupo Tortura Nunca Mais e dos familiares de mortos e desaparecidos 

para identificação da vala do Virgilio e do Sérgio Correia. O cemitério, a localização 

das valas estava muito alterada, muito mexida. Embora alguns restos mortais tenham 

sido de lá retirados para posterior identificação. Esse assunto está suspenso, está parado 

para que agora após a instalação da Comissão da Verdade identificar se a sepultura está 

lá mesmo se aqueles ossos de lá retirados pertencem a Virgilio Gomes da Silva. Depois 

é até bom se alguém que acompanhou além dos familiares, se alguém que acompanhou, 

Domingos Galante, o próprio Fon ou a Amelinha tem mais informações.  

Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, muita coisa tem se dito sobre as 

crianças que foram sequestradas na ditadura. A Dona Ilda com muita emoção e o 

Virgilio Filho tentaram falar. É importante Amelinha, que você contasse dentro do 

capítulo das crianças que foram sequestradas, para até dar um pouco mais de força, e 

para a família ter um pouco mais de gás para falar, se você podia contar a história dessas 

três crianças que foram sequestradas, presas com a Dona Ilda, sequestradas e todo o 

drama que foi até eles se encontrarem. Eu acho que é importante, embora a Dona Ilda 

tenha começado a falar. Eu acho que era importante que ficasse registrado nessa 

reunião.  

Sr. Domingos, o Sr. poderia falar um pouco sobre Vila Formosa, ou vamos 

aguardar uma nova audiência para falar sobre isso? 

 

 

O SR. DOMINGOS GALANTE – Eu acho que é importante, como você 

iniciou, foram duas semanas de escavações, e o arruamento do cemitério foi muito 

alterado. Eu participei das audiências em torno de oito a 10 administradores do 

cemitério depuseram nesse processo que o Dr. mostrou, desse inquérito policial. E o que 
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se mostrou foi o seguinte, um verdadeiro caos de Vila Formosa. Nem os 

administradores, teve administrador regional do tempo do Janio Quadros se não me 

engano, que disse que foi quatro vezes ao cemitério, do tempo de diretor, ele foi quatro 

vezes.  

Então, aquilo ficou ao deus dará. O cemitério, quando se refazia arruamentos, se 

redesenhava quadras e não se registrava o que se fazia. Então, onde havia corpos 

enterrados, passavam-se ruas em cima. Plantou-se árvores, e é interessante que em 

especial na quadra 47 que era a do Virgilio, foi uma das mais tumultuadas. Registros, 

pouquíssimos. E o que se foi documentado na época, o Deputado conseguiu uma foto se 

não me engano, em 67 uma foto aérea inclusive, com a tentativa de, a localização foi 

feita com esses sistemas de satélite, então pegou-se um antigo desenho em 67 e 

localizou-se geodesicamente a localização, depois se trouxe essa localização para a 

atualidade. E foi em torno dessa localização que no entorno cavou-se e foi-se até as 

últimas sepulturas. Retiraram 16 ossadas. A última, umas preliminarmente eliminadas 

porque os legistas imediatamente perceberam que eram mulheres, crianças, ou então, 

algumas ossadas foram preliminarmente eliminadas. 16 foram para exames e fazem 

parte do que foi recolhido para a Polícia Federal para se fazer exame de DNA, e parece 

que ainda não foi feito. Inclusive tentou-se nessas 16 ossadas far-se-ia também um 

exame levando em conta o tamanho do Virgilio, a sua estatura, tamanho dos ossos, 

ossatura, arcada dentária, mas as informações são muito frágeis. Enfim, essa ação 

liminar de escolha escolheu essas 16 ossadas e agora tem que se fazer o exame de DNA 

que ainda está em andamento. Lembre-se que são ossos que ficaram 40 anos enterrados. 

Então, a precariedade do material é muito grande. Então, vai precisar inclusive de muita 

sorte para ter inclusive algum resultado.  

O Virgilio foi enterrado possivelmente na terra. Então nem proteção alguma 

teve. Nem de um caixão nem de coisa alguma. Então, a deterioração do material é muito 

grande.  

Então, é isso que eu tenho de informe. Eu não sei se eu auxilio aí. É isso, 

Deputado.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que em relação 

às crianças, são muitas as crianças que foram sequestradas. Com certeza o caso dos 

filhos do Virgilio são casos que tem que ser relatados dentro da Comissão da Verdade e 

apurado tudo isso. Mas são muitos. Outro dia nós fizemos um levantamento rápido, tem 

mais de 50 crianças só por aqui.  

Nós fizemos um levantamento rápido dentro das nossas relações aqui na cidade 

de São Paulo, porque nós não fomos nem para outros lugares. E aí a gente pensou em 

fazer uma audiência, uma, duas, quantas forem necessário e organizar, só sobre as 

crianças.  

E aí eu pediria aos filhos do Virgilio que viesse contar sua experiência. Viesse 

contar a experiência, relatar, porque a ditadura, esse é um crime que não tem nome. 

Porque todo crime que a ditadura cometeu são crimes de lesa a humanidade. Agora, esse 

de prender crianças, sequestrar criança. No mínimo a tortura psicológica aconteceu. Eu 

lembro bem do Virgilio, o Vladimir e o Gregório contando o que eles passaram. Tem 

até o filme ’15 Filhos’, então, eu vejo aqueles meninos contando essa história, contando 

o que eles viveram, como eles viveram esse momento.  

Outras companheiras como é o caso do meu filho que foi sequestrado também, 

meu sobrinho nasceu na prisão e tem casos, agora eu tenho conversado muito com as 

mães que elas só relatam agora. Elas não tiveram, nem as crianças nem as mães nunca 

relataram pelo menos, com toda dificuldade que eu sei, com toda a carga emotiva que é 

muito forte, vocês vem a público falar dessa dor. E tem gente que não vem, tem gente 

que não veio.  

Então, a Comissão da Verdade tem que propiciar pelo menos condições para 

uma reparação que é no campo político, mas também no campo afetivo e emocional. Eu 

vejo a Isabel, ela é a que menos fala. Ela não fala, e ela tem que falar sim, sabe por que 

Isabel? Porque talvez o trauma seja maior para você do que para os outros.  

Tem um estudo do Conselho de Psicologia dizendo que quanto mais jovem, 

quanto mais bebê é a vítima, o trauma é maior. Isso eu aprendi com o pessoal que 

estuda os efeitos e os traumas dessa tortura que é física e psicológica. E por isso vai ter 

uma audiência e talvez até mais que uma, talvez pelo número de crianças vamos exigir 

até uma semana de audiências aqui só para falar das crianças, das mães, e dessa relação. 
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Como foi essa relação da maternidade e dessas crianças. Recentemente, eu acho que 

sempre nós temos que lembrar disso. Recentemente teve o suicídio do filho do Dermi 

Azevedo, o Cacá, que foi preso e torturado. Inclusive torturado fisicamente com um ano 

e oito meses, quando os pais foram sequestrados também. Então, a gente tem que tentar 

fazer uma coisa mais contundente, tentar pelo menos trazer aos relatórios da Comissão 

da Verdade para que essas páginas sejam inscritas na história oficial desse país. Agora, 

quanto às buscas no cemitério, o cemitério da Vila Formosa, as primeiras vezes que eu 

estive lá com outros familiares que não estão aqui, nós ouvimos uma história há muito 

tempo atrás que lá no Cemitério da Vila Formosa tinha uma quadra que eles falavam, 

quadra dos terroristas. Os próprios coveiros chamavam de quadra dos terroristas, e 

nessa quadra era onde se sepultava muitos indigentes desconhecidos, mas que vinham 

do IML com aquele sinal T, de terrorista, que eles faziam essa anotação. Pelo que os 

sepultadores puderam falar com a gente. Era essa a informação dos sepultadores dali. 

Coveiros e aqueles jardineiros também, porque tem o pessoal da jardinagem. Essa 

quadra foi desfeita.  

Como o Domingos Galante falou, houve várias reformas dentro do cemitério 

para descaracterizar essas sepulturas de maneira à gente nunca encontrar essas ossadas. 

Os restos mortais. Isso aí foi uma descaracterização do meu modo de ver, por tudo que 

eu acompanho, foi planejada mesmo, você não denuncia a morte, você oculta o cadáver 

e ainda descaracteriza o cemitério se por acaso alguém insistir em ir lá buscar o corpo.  

Então, nós estamos vivendo essa situação.  

 

 

O SR. – Amelinha, provavelmente esse caos de registro é também intencional.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Eu acho que faz parte da 

estratégia do desaparecimento. A estratégia começa lá na Operação Bandeirante, e passa 

pelo IML, passa por, enfim, ela tem toda uma rede aí que vai ocultar essa história, esse 
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cadáver, eu acho que a repressão planejou tudo isso. Eu acho que só não conseguiu 

pensar que nós somos muito persistentes e íamos continuar cobrando.    

No caso do Virgilio vai fazer 44 anos esse ano, que tudo isso aconteceu. E nós 

estamos aqui falando como se tivesse acontecido ontem, e nós vamos continuar falando. 

Na estratégia deles não tinha essa teimosia, essa persistência nossa. Mas vamos 

continuar sendo persistentes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria para 

concluir, eu acho que nós já estamos encerrando. Eu só queria registrar o seguinte, 

quando nós estivemos lá para registrar as quadras, Amelinha, as quadras, eu não vou 

exagerar porque não tenho com precisão, além das quadras confusas e com tudo isso 

que (ininteligível) foi encontrada uma vala comum.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Que eu, eu me esqueci 

de falar, mas tinha uma vala clandestina segundo os coveiros lá naquele tempo. Aquela 

vala clandestina que nós abrimos lá em Perus também tinha na Vila Formosa, e ela, 

segundo aqueles funcionários, mesmo nos anos 90, eles diziam que tinha sido jogado 

ácido para aqueles ossos desmancharem, não sei. Agora, tinha uma outra vala que era da 

administração do cemitério, que é essa que em cima da vala fizeram uma laje de 

cimento, e foi bem socado. Ali no cruzeiro. Construíram um cruzeiro ali, e embaixo era 

a vala clandestina, que para mim são duas. Eu penso, pelas informações. Aquela e a 

outra. E a outra. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, era sobre isso que 

eu queria falar. Estou encaminhando um requerimento para que a gente, na Comissão da 

Verdade, a gente vai ter que analisar Perus com todo o problema que parou a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



52 
 

identificação, mas eu acho que a gente tem que abrir um capítulo especial sobre Vila 

Formosa, que é muito mais mal documentado e estudado do que Perus, porque até 

então, o que aconteceu? Estava o Ministério Público Federal e a Polícia Federal e aí 

sugeriu-se que parasse a investigação até a posse do novo Governo, porque quem ia 

assumir era a Dilma e foi nos últimos dias do Governo Lula, para ver qual seria a 

orientação da Polícia Federal, da investigação. Então, tudo cessou para que fosse 

retomado no ano passado. O ano passado, 2012, já acabou. Já foi retomado 2013 e 

nunca mais se tocou no assunto. Então, eu estou fazendo um requerimento para a 

retomada da questão de Vila Formosa. Alguém mais da mesa gostaria de falar alguma 

coisa? Dona Ilda, eu quero agradecer a Sra. seus filhos e nós vamos retomar essa 

história por recomendação e por orientação... O jornalista Antonio Carlos Fon volta a 

depor junto com o Celso Horta e a Cida. E outras pessoas que estiverem faltando, nós 

vamos tomar. Muito obrigado para a Senhora... 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Adriano, eu só queria 

fazer como resolução aqui, além de ter a oitiva do Antonio Carlos Fon, do Celso Horta e 

outros, inclusive os outros irmãos da família Virgilio para dar o depoimento. Quer dizer, 

que essa audiência do Virgilio tivesse uma outra a ser combinada, e que fizesse também, 

a gente já tivesse uma articulação para ver quem é o Risadinha. Se ele é funcionário 

federal ou estadual, para a gente fazer a convocação pela Comissão Estadual ou 

articulado com a Comissão Nacional. Dependendo do vínculo que ele tem...  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Ele era funcionário público estadual, era 

Sargento da Polícia Militar, a última informação que se tem, ele se aposentou e estaria 

morando na região de piracicaba. No mais, são informações que precisam ser 

confirmadas.  
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Para poder fazer a 

convocação. Ela tinha que ser convocada a vir para a Comissão esclarecer, eu acho que 

também, eu já falei da audiência pública das crianças e essa a gente vai organizar, mas 

que também tivesse audiência da situação do cemitério, e que chamasse a Procuradora 

da República que estava à frente do inquérito policial que estava à frente do caso do 

Virgilio Gomes da Silva.  

 

 

O SR. ANTONIO CARLOS FON – Eu sugeriria que se oficiasse um Comando 

da Polícia Militar que tem o controle tanto dos ativos quanto dos inativos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para encaminhamento, 

para identificação junto ao Comando da Polícia Militar.  

Aqui nós vamos parando por aqui e vamos agora pegar o caso para analisar, do 

Aluízio Palhano. Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tais, vamos lá. Aluízio 

Palhano.  

Audiência sobre o caso do desaparecido político Aluízio Palhano Pedreira 

Ferreira. Data, 25/02/2013 auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 10ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro de 2013 às 14 horas, no caso, 16 horas na 

Assembleia Legislativa no auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre o 

caso de Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, desaparecido em maio de 71. Objetivo, 

esclarecer que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao 

público. Aluízio Palhano.  

 

 

A SRA. TAIS – Aluízio Palhano Pedreira Ferreira. Desaparecido em 20 de maio 

de 1971. Nome completo, Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, data de nascimento, 

05/09/1922. Local de nascimento, Pirajuí, São Paulo. Formação Política, Vanguarda 

Popular Revolucionária, VPR.  

Dados biográficos. Nasceu em Pirajuí São Paulo em 05/09/1922, filho de João 

Alves Pedreira Ferreira e Denise Palhano Pedreira Ferreira.  

Casou-se com Leda Pimenta em 1947 com quem teve dois filhos, Márcia e 

Anésio. Militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR e desaparecido político 

desde 20/05/1971. Filho de fazendeiro perdeu o pai aos 10 anos de idade, indo morar 

com a avó materna em Niterói, Rio de Janeiro. Formou-se em advogado em 1948 pela 

UFF, trabalhou no Banco do Brasil e teve atuação sindical intensa. Tendo sido duas 

vezes Presidente do Sindicato dos Bancários cuja direção deixou ao ser eleito Presidente 

da CONTEC, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Empresa de Crédito. Em 

1962 tornou-se Vice-Presidente da CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores. Por 
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conta de sua destacada atuação sindical viajou por diversos países socialistas. Com o 

golpe de 1964 foi demitido do Banco do Brasil e teve seus direitos políticos caçados. 

Exilou-se então no México nesse mesmo ano onde editava o Correio Brasiliense o 

Jornal dos Exilados Políticos. Do México foi para Cuba onde colheu cana, trabalhou na 

Radio Havana e foi representante do Brasil na OLAS, Organização Latino Americana 

de Solidariedade. Retornou clandestinamente ao Brasil em 1970. Nesse período fez 

raros e breves contatos com a família sendo que o último foi no dia 24 de abril desse 

mesmo ano, e a partir de então não houve mais notícias de Palhano. Posteriormente 

descobriu-se que ele havia sido sequestrado, preso e morto por agentes do regime 

militar.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Seu sequestro e prisão 

provavelmente deu-se a partir da denúncia do agente policial infiltrado Cabo Anselmo. 

Uma vez que esse era o contato de Palhano com a VPR. Sua prisão e morte foram 

denunciadas por ex-presos políticos, Altino Rodrigues Dantas Junior a época preso 

político relatou que por volta de 16/05/1971 Aluízio chegou ao DOI-CODI São Paulo 

trazido do Cenimar do Rio de Janeiro. Dias depois estiveram juntos tratando de 

ferimentos decorrentes as torturas a que eram submetidos. Quando Altino ouviu de 

Aluízio que fora sequestrado no dia 09/05/1971 e levado ao Cenimar do Rio de Janeiro. 

Ainda em maio Altino afirma que ouviu do agente da repressão, de Seu Gravina, 

também conhecido como JC, que tinham acabado de matar Aluízio Palhano.  

Nelson Rodrigues Filho, também preso político na época afirmou que esse 

esteve no DOI-CODI no Rio de Janeiro com Aluízio. A ex-presa política Inês Etienne 

Romeu declara que Aluízio Palhano foi levado ao mesmo local onde ela esteve presa. 

Centro Clandestino de Tortura do CIE, em Petrópolis, Rio de Janeiro. A famigerada 

Casa da Morte em 13/05/1971.  

Chegando ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada em uma cama de 

campanha cuja roupa estava marcada com as iniciais CIE, Centro de Informações do 

Exército, onde o interrogatório continuou sob a direção de um dos elementos que me 

torturara em São Paulo. Mostrou-me uma fotografia de José Roberto Resende querendo 

saber se eu reconhecia ele, dizendo-me que ele já estava preso. Disse também que 

Palhano, ex-líder dos Bancários já referido fora preso no mesmo dia seis de maio em 

campanha do camponês Primo que me entregara. Trecho do relatório encaminhado a 
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OAB em 18/09/1971 que consta também na denúncia do Ministério Público Federal, 

Procuradoria da República de São Paulo. Página 10.  

Em outro trecho do referido relatório Inês Etienne afirma que Aluízio Palhano, 

ex-líder dos Bancários do Rio de Janeiro preso no dia 06/05/1971 foi conduzido para 

aquela casa em Petrópolis no dia 13 do mesmo mês, onde ficou até o dia seguinte. Não 

o vi pessoalmente, mas Mariano Joaquim da Silva contou-me que presenciou sua 

chegada dizendo-me que seu estado físico era deplorável. Ouvi, contudo sua voz várias 

vezes quando interrogado. Perguntei ao Dr. Pepe sobre ele, que me respondeu, ele 

sumiu. Denúncia do Ministério Público Federal, Procuradoria da República de São 

Paulo na página 11.  

Outra testemunha, Lenira Machado declarou ao Ministério Público Federal, foi 

presa com Altino no dia 13/05 daquele ano. No dia seguinte a prisão Altino e a 

declarante foram levados ao DOI-CODI em São Paulo. E declara ter visto Aluízio preso 

no DOI-CODI em uma ocasião. Tem a impressão de que esse episódio aconteceu cerca 

de 10 dias depois da sua prisão, também na página 11. Altino Dantas, preso político a 

época deu seu testemunho ao Ministério Público Federal também.  

Foi preso em 13/05/1971. Alguns dias depois da sua prisão, pela fresta de sua 

cela viu quando Aluízio entrou nas dependências do DOI-CODI conduzido por agentes 

policiais e sabe dizer que era ele, pois o conhecia anteriormente. Quando viu Aluízio 

pela segunda vez alguns dias mais tarde Aluízio já estava muito machucado e me contou 

que fora levado para Petrópolis, onde também foi torturado. Aluízio me disse que o 

haviam levado para Petrópolis para ser interrogado, e depois o trouxeram de volta para 

o DOI-CODI de São Paulo. O declarante ouviu Aluízio ser torturado porque sua cela 

forte era ao lado da sala de torturas.  

Logo depois o Capitão Ítalo Rolim que também integrava uma das equipes de 

tortura permitiu que o declarante e Aluízio se ajudassem mutuamente a se banhar. Pois 

ambos estavam muito machucados. Foi nessa ocasião que Aluízio contou que haviam 

sido levados para Petrópolis e depois trazido de volta. Por fim, a terceira vez que vi 

Aluízio ocorreu três dias mais tarde, ide à página 12.  

Em 1991 o nome de Aluízio Palhano foi encontrado no arquivo do DOPS do 

Paraná em uma gaveta com a identificação ‘falecidos’. Agentes policias envolvidos no 
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sequestro, tortura e morte, Dirceu Gravina, o JC, o Major Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, o então Major Dalmo José Cirilo, Mauricio José de Freitas, Lunga ou Lugareti, 

integrante dos quadros do DOI-CODI de São Paulo e o Capitão Ítalo Rolim, Dr. Pepe.  

Providências posteriores, no ano de 2012 o Ministério Público Federal 

denunciou a Justiça Federal em São Paulo, o então Comandante do DOI-CODI em São 

Paulo em um período de 1970 a 1974, o Coronel reformado Carlos Alberto Brilhante 

Ustra e o Delegado Dirceu Gravina, JC, que ainda encontrava-se na ativa na Polícia 

Civil de São Paulo pelo crime de sequestro qualificado de Aluízio Palhano Pedreira 

Ferreira, crime que por ser permanente não pode ser contemplado pela Lei de Anistia de 

1979. A denúncia oferecida em abril de 2012 foi rejeitada pela 10ª Vara Criminal de 

São Paulo, que tomou o fato como prescrito. O Ministério Público Federal entrou com 

recurso na 2ª Turma do TRT da 3ª região que ainda não foi apreciado em face de pedido 

de vista feito pelo Desembargador Federal Newton dos Santos. O processo está 

prescrito na Justiça Federal sob o número 2012.6181.004204-9. Informações do dossiê 

da ditadura, mortos e desaparecidos políticos do Brasil.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora nós acertamos. O 

Sérgio Suiama, Procurador Regional do Ministério Público Federal, e um dos autores da 

ação penal contra o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o Delegado Dirceu 

Gravina, pelo desaparecimento de Aluízio Palhano Pedreira Ferreira.  

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Boa tarde.  

Eu agradeço mais uma vez o convite da Comissão por estar aqui, e eu estive aqui 

na quinta-feira falando do caso do Edgar Aquino Duarte, então, hoje eu vou contar o 

que foi apurado em relação ao sequestro e desaparecimento do líder sindical Aluízio 

Palhano pereira ferreira. O caso do Aluízio Palhano, o Ministério Público começou a 

investigar esse caso do Aluízio Palhano a partir de uma representação dos colegas 

Marlon Veicher e Eugênia Gonzaga. Esse caso havia sido inicialmente arquivado por 
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um colega que me antecedeu, mas em razão da sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, condenando o Brasil a investigar todas as graves violações de 

direitos humanos cometidas no regime militar. Esse caso então não foi arquivado, 

retornou então a Procuradoria Pública de São Paulo e eu então fiquei responsável por 

fazer as investigações que culminaram na ação penal proposta em abril de 2012 em face 

de Carlos Alberto Brilhante Ustra e Dirceu Gravina.  

Então, o que nós conseguimos apurar em relação ao caso do Aluízio Palhano? 

Em primeiro lugar que o Aluízio Palhano dito aí nesse resumo que foi feito, ele era um 

dos principais líderes sindicais do Brasil em um período imediatamente anterior ao 

golpe militar, a partir do golpe militar ele foi cassado, foi uma das pessoas que constava 

na lista do Ato Institucional número Um. No primeiro ato que foi editado pela ditadura 

militar já caçando centenas de pessoas, então, dentro dessa lista eles já se encontravam. 

E ele então partiu para o México, para Cuba. Inicialmente ele foi para o México e aí ele 

permaneceu até o final de 1970. Nós conseguimos nos arquivos públicos tanto no 

Estado quanto no Nacional uma série de documentos comprovando que os órgãos de 

repressão política já monitoravam as atividades do Aluízio Palhano desde 1964 até o 

ano de 1970 quando ele então retorna ao Brasil. nesse sentido há, por exemplo, informe 

confidencial número dois da Polícia Militar do Estado de 66, há uma informação da 

Polícia Federal de cinco de janeiro de 70 no qual o Aluízio Palhano é citado em uma 

relação de brasileiros que viajam frequentemente para Cuba, há um relatório de 

informações de 10 de novembro de 1970 dizendo que existem elementos terroristas 

banidos prontos para o retorno e aí dentre esses nomes está o nome de Aluízio Palhano. 

E aí esses nomes todos que foram amealhados, há um termo de interrogatório de uma 

pessoa chamada Alípio Cristiano de Freitas, datada de 30 de novembro de 70 no qual 

essa testemunha menciona ter encontrado durante a sua permanência em Cuba Aluízio 

Palhano. Há um informe de janeiro de 71 também informando Aluízio Palhano, há uma 

difusão no 2º Exército de uma outra informação de fevereiro de 71 dizendo também, 

fazendo também referência a encontros com Aluízio Palhano. Enfim, esses documentos 

provam no nosso entender que a ditadura monitorava já pelo menos seis anos as 

atividades do Aluízio Palhano.  

No final de 1970 a vítima retornou de Cuba para a cidade de São Paulo, onde ele 

passou a viver clandestinamente atuando como um ponto de contato da organização 

Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR.  
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Naquela época segundo registros históricos, a luta armada, as organizações que 

lutavam na luta armada contra a ditadura militar, elas já estavam praticamente extintas. 

Estavam praticamente dizimadas, seja porque seus integrantes estavam presos, seja 

porque eles estavam exilados ou simplesmente porque tinham sido mortos ou 

desaparecidos.  

Então, nesse contexto quando Aluízio retorna, ele tem muitos poucos pontos de 

contato aqui em São Paulo para poder efetivamente trabalhar no combate a luta armada.  

Em dezembro de 1970 a VPR particularmente perdeu dois dos seus militantes 

importantes que são o Edson Neves Quaresma e o Ioshitani Fujimori, mortos no Bairro 

da Saúde pelo DOI-CODI de São Paulo. A partir da morte de Fujimori e de Edson 

Neves Quaresma a militância da VPR ficou praticamente reduzida aqui em São Paulo 

ao famigerado e também já citado por mim na quinta feira, o Cabo José Anselmo dos 

Santos. E então nós conseguimos algumas informações, alguns elementos que permitem 

mostrar que o Anselmo manteve contato de fato com o Aluízio Palhano. O próprio Cabo 

Anselmo no seu depoimento prestado ao DOPS em junho de 71 ele fala, ele retornou de 

Cuba e logo em seguida veio o Aluízio Palhano.  

Ainda no relato do Cabo Anselmo ao jornalista Percival de Souza após a morte 

de Fujimori e Quaresma ficamos eu e o Aluízio Palhano sem contato com a 

organização. Sem contato, com pouco dinheiro para sobreviver, viajamos ao Rio de 

Janeiro onde Aluízio tinha uma irmã. Ficamos hospedados no apartamento dela em 

Ipanema e a partir daí saímos de novo em busca de contatos, usando antigos 

relacionamentos confiáveis. De volta do Rio de Janeiro eu e o Aluízio passamos a 

contatar também a organização de Marighela.  

A Inês Etienne Romeu que na época ocupava uma função importante na VPR e 

morava no Rio de Janeiro e foi presa no dia anterior a prisão do Aluízio Palhano, ela faz 

a seguinte descrição dos fatos que antecederam imediatamente o sequestro de Aluízio 

Palhano. Então, segundo Inês Etienne Romeu, fui presa no dia cinco de maio de 71 em 

São Paulo às nove horas por agentes comandados pelo Delegado Sergio Paranhos 

Fleury. Estava em companhia de um velho camponês de codinome primo, com quem 

tinha encontro marcado desde abril. Ele, primo, assistia impassivo a minha prisão, sem 

ser molestado. Então, o que foi apurado é que esse primo marcou inicialmente o 
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encontro com a Inês Etienne Romeu no dia cinco de maio e então ela nesse dia foi 

presa.  

E aí prossegue a Inês Etienne Romeu, levada para o DOPS e começaram o 

interrogatório. O camponês, que era da região de (ininteligível) no qual compareceria 

também Palhano, ex-líder dos Bancários do Rio de Janeiro para o dia seguinte. 

Confirmei informação e disse que desde o dia 10 de março deste ano estava desligada 

do movimento e me preparava para deixar o país. Em seguida, fui levada à sala de 

torturas, onde me colocaram no ‘pau de arara’ e me espancaram barbaramente. Foram 

aplicados choques elétricos na cabeça, pés e mãos. Queriam conhecer o meu endereço 

na Guanabara, mas consegui, apesar de tudo, ocultá-lo, para proteger uma pessoa que lá 

se encontrava. Levada em seguida ao famigerado centro ilegal de torturas conhecido 

como “Casa de da Morte de Petrópolis”, Inês Etienne Romeu prossegue afirmando o 

seguinte, “Chegando ao local, uma casa de fino acabamento, fui colocada numa cama de 

campanha, cuja roupa estava marcada com as iniciais do C.I.E. (Centro de Informação 

do Exército), onde o interrogatório continuou, sob a direção de um dos elementos que 

me torturara em São Paulo. Mostrou-me uma fotografia de José Roberto Rezende, 

querendo saber ser eu o conhecia e dizendo-me que ele já estava preso. Disse também 

que Palhano, ex-líder dos bancários já referido, fora preso no mesmo dia seis de maio, 

em companhia do camponês [“Primo”] que me entregara. 

Então, qual foi à dinâmica dos fatos? O Primo é preso e passa então a colaborar 

com a ditadura militar, marcando, informando que ele tinha esse encontro com a Inês 

Etienne Romeu no dia cinco de maio. No dia cinco de maio ele vai ao ponto de encontro 

com a Inês Etienne Romeu e ela é presa. E no dia seguinte a Inês Etienne Romeu tem 

essa mesma informação, ela conta isso e esse mesmo camponês Primo tinha um 

encontro marcado com José Raimundo da Costa e o Aluízio Palhano em São Paulo.  

Então, a conclusão que nós tiramos desse depoimento é que de fato o Aluízio 

Palhano foi preso por agentes da ditadura militar no dia seis de maio de 71 graças a essa 

delação feita por esse camponês de nome Primo. Ainda prosseguindo o relato feito por 

Inês Etienne Romeu, o Aluízio foi preso no dia 06 de maio, ele permaneceu no dia seis 

de maio até o dia 13 de maio em São Paulo nas dependências do DOI-CODI e no dia 13 

de maio ele foi ouvido, os seus gritos foram ouvidos por Inês Etienne Romeu na Casa 

da Morte em Petrópolis. Segundo Inês Etienne Romeu, o Aluízio Palhano preso no dia 
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seis de maio foi conduzido para a Casa da Morte em Petrópolis no dia 13 do mesmo 

mês, onde ficou até o dia seguinte. Não o vi pessoalmente, mas Mariano Joaquim da 

Silva contou-me que presenciou sua chegada, dizendo-me que seu estado físico era 

deplorável. Ouvi, contudo, sua voz várias vezes, quando interrogado. Perguntei a Dr. 

Pepe (o torturador) sobre ele que me respondeu: ‘ele sumiu’. 

Então, esse depoimento da Inês Etienne Romeu é completado por dois 

testemunhos de testemunhas oculares do sequestro de Aluízio Palhano nas dependências 

do DOI-CODI que são Altino Dantas Junior, e Lenira Machado. Ambos foram ouvidos 

no Ministério Público Federal no ano passado, quando nós entramos com a denúncia e 

então eles confirmaram aquelas informações que desde 1975 circulavam entre os presos 

políticos, que o Altino Dantas tinha visto o Aluízio Palhano dentro do DOI-CODI.  

Então, segundo a testemunha Lenira Machado, foi presa com Altino no dia 13, 

no dia seguinte a prisão Altino e (ininteligível) e aí mais para frente ela declara ter visto 

Aluízio preso no DOI-CODI em uma ocasião. Tenho a impressão de ter visto Aluízio 

três dias depois de sua prisão. E esse testemunho é confirmado pela testemunha Altino 

Dantas Junior, que diz que viu no dia 13 de maio de 71 quando Aluízio entrou nas 

dependências do DOI-CODI, conduzido por agentes policiais e sabe dizer que era ele, 

pois o conhecia anteriormente. Quando viu Aluízio pela segunda vez, alguns dias mais 

tarde Aluízio já estava muito machucado e lhe contou que fora levado para Petrópolis, 

onde também foi torturado. Aluízio lhe disse que o haviam levado para Petrópolis para 

ser interrogado e depois o trouxeram de volta para o DOI-CODI de São Paulo. O 

declarante ouviu Aluízio ser torturado porque sua cela forte era ao lado da sala de 

torturas. Logo depois o capitão Ítalo Rolim, que também integrava uma das equipes de 

tortura, permitiu que o declarante e Aluízio se ajudassem mutuamente a se banhar (...), 

pois ambos estavam muito machucados. (...) Foi nessa ocasião que Aluízio lhe contou 

que havia sido levado para Petrópolis e depois trazido de volta. Por fim, a terceira vez 

que viu Aluízio ocorreu alguns dias mais tarde. Então para nós está provado pelo 

testemunho de três pessoas diferentes, a Inês Etienne Romeu no relato que ela fez a 

OAB em 1971 e pelo testemunho de Altino Dantas e Lenira Machado ao Ministério 

Público que o Aluízio Palhano foi então sequestrado no dia seis de maio e a partir do dia 

seis de maio, ficou por volta do dia três ao dia 12 em São Paulo, levado para Petrópolis 

permaneceu três dias lá, retornou ao DOI-CODI no dia 13 de maio e ficou mais alguns 

dias lá sendo torturado até desparecer. Então, para nós está provado a participação de 
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agentes do Estado brasileiro envolvidos na repressão política ao Aluízio Palhano 

Pedreira Ferreira.  

Porque essa informação é importante? Porque o Estado sempre negou que 

Aluízio Palhano tivesse sido sequestrado por agentes da repressão. O próprio Carlos 

Alberto Brilhante Ustra quando foi ouvido pelo Ministério Público Militar, na única 

ocasião em que ele foi ouvido pelo Ministério Público Militar, ele disse que não 

reconhecia o sequestro de Aluízio Palhano Pedreira Ferreira. Essa informação, todavia 

não bate com o testemunho de três testemunhas, três pessoas diferentes que viram então, 

presenciaram o sequestro de Aluízio Palhano Pedreira Ferreira. Então, o que a gente 

chama de materialidade do crime, materialidade eletiva, está provada por esses três 

depoimentos. Quanto à autoria do crime, o que nós conseguimos apurar? Nós 

conseguimos apurar em primeiro lugar a participação de duas pessoas ainda vivas, há 

essa limitação porque muitas pessoas já morreram, mas pessoas ainda vivas e que foi 

provada a limitação, está então o Carlos Alberto Brilhante Ustra que na época 

comandava o DOI-CODI de São Paulo, e o Delegado de Polícia ainda da ativa, Dirceu 

Gravina que a época era então o torturador conhecido como Jesus Cristo ou JC.  

A participação de Carlos Alberto Brilhante Ustra nesse fato, nós tivemos a 

preocupação então de verificar em que contexto consistiu exatamente a participação 

dele. Para nós e não apenas o fato de ele ser comandante do DOI-CODI a época, mas 

nós procuramos assim como o caso do Edgar Aquino Duarte, buscar outros elementos 

que mostrava o vínculo, a participação mais aberta de Carlos Alberto Brilhante Ustra 

nos vínculos de Aluízio Palhano Pedreira Ferreira. Então, quais são esses fatos? Em 

primeiro lugar uma declaração de Altino Dantas Junior, constante a folha 255 dos autos 

da ação penal no qual se lê que o Comandante Ustra não participava das sessões, mas 

que ele entrava durante as sessões quando o declarante estava pendurado ou levando 

choques e dizia, ele está mentindo, façam ele falar.  

Essa mesma testemunha na folha 257 disse que da terceira vez que viu a vítima 

no DOI-CODI, ouviu o denunciado Ustra mandar o codenunciado, co-réu Dirceu 

Gravina retirar o corpo inerte da vítima do pátio. Não quero esse negócio aqui, disse 

Carlos Alberto Brilhante Ustra.  

Também a declaração de Lenira Machado, folha 446 dos autos segundo a qual 

ela disse, não se recorda de ter sido torturada por Ustra, mas ele comparecia as salas de 
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tortura e via tudo que acontecia. Ustra antes da sessão de torturas vinha conversar com o 

preso perguntando por que não colaborava. Há também outras declarações de 

testemunhas. Aqui são citadas as testemunhas Laurindo Martins Junqueira Filho, a 

testemunha Maria Amélia de Almeida Teles, testemunha Ivan Seixas, a declaração da 

testemunha Elzira Vilela, testemunha Paulo de Tarso Vanucchi, testemunha José 

Damião de Lima Trindade, todas elas afirmando então que o Coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra não tinha apenas funções administrativas ou de mando naquele órgão, 

mas ele de alguma forma participava mais diretamente das sessões de tortura, muito 

embora ele não era o torturador diretamente das pessoas, mas ele supervisionava por 

assim dizer, as sessões de tortura. E há também a referência específica ao caso do 

Aluízio Palhano feita por Altino Dantas, dizendo então que viu quando o corpo de 

Aluízio Palhano foi jogado no pátio e o Coronel Ustra então dizendo que ele não queria 

aquele negócio ali.  

Quanto à participação do Dirceu Gravina nos fatos, esse Sr. é desde 1975 

apontado como um dos piores e mais selvagens torturadores do destacamento de 

operações de ordem interna da repressão política do DOI-CODI.  

O Dirceu Gravina, então, há referências aqui a ele, que ele era um policial do 

DEIC a época, hoje como eu disse, Delegado de polícia, os interrogatórios eram feitos 

por três equipes diferentes do DOI-CODI. Equipe A, B ou C. seis ou sete agentes por 

cada equipe, e ele então ouviu essa testemunha, Altino Dantas Junior, a folha 258 dos 

autos, disse então que na terceira vez que viu Aluízio ocorreu alguns dias mais tarde, e 

nesse dia viu Aluízio ser barbaramente torturado na sala ao lado por Dirceu Gravina e 

outros integrantes daquela equipe. Esse depoimento então foi prestado pelo Sr. Altino 

Dantas ao Ministério Público Federal. E depois então, ainda segundo a testemunha, 

ouviu Aluizio ser jogado já quase inerte no pátio da delegacia a pontapés. Aluízio já não 

conseguia mais falar.    

Também segundo a testemunha na folha 258, no último dia que último dia em 

que viu Aluízio, ouviu Gravina dizer: ‘acabamos de matar o seu amigo, agora é a sua 

vez. Em seguida o declarante foi levado para a sala de tortura e lá foi novamente 

torturado”  

Também a testemunha Lenira Machado a folha 517 dos autos. A declarante tem 

a impressão de que foi a equipe de GRAVINA quem o torturou a vítima Aluízio 
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Palhano. Isso porque sempre que havia sessão de pau de arara era a equipe de Gravina 

que estava envolvida. Outra prova que foi juntada aos autos é um documento que foi 

encaminhado por Altino Dantas Junior ao Ministro do Supremo Tribunal Militar, 

General Rodrigo Otávio Jordão Ramos no dia primeiro de agosto de 78 no qual a 

testemunha noticia desde aquela época ter presenciado sequestro e maus tratos sofridos 

pela vítima, torturas sofridas pela vítima Aluizio Palhano. No documento se lê, alguns 

minutos após a sessão de tortura fui conduzido a essa mesma sala de torturas que estava 

suja de sangue, mais do que o costume. Perante vários torturadores particularmente 

excitados naquele dia, ouvi de um deles com codinome de JC a seguinte informação, 

acabamos de matar o seu amigo, agora é a sua vez. Uma observação importante para 

mostrar como o Estado brasileiro foi inerte durante décadas em relação a esse caso, essa 

declaração do Altino Dantas foi feita como eu disse então ao General Rodrigo Otavio 

Jordão Ramos ao Supremo Tribunal Militar em 78, não obstante a denúncia feita pelo 

Altino Dantas, o Altino Dantas jamais antes do Ministério Público havia sido chamado 

para prestar depoimento sobre esse fato do qual ele é testemunha ocular. Então, isso 

mostra a inércia do Estado brasileiro pelo menos desde 1978 quando ele soube 

formalmente do sequestro do Aluízio Palhano até o ano de 2012 quando então Altino 

Dantas foi ouvido pelo Ministério Público Federal, após 34 anos de notícia desse fato 

criminoso.  

Então, essas são as provas que nós conseguimos amealhar. As provas 

documentais mostram que a ditadura militar vigiava Aluízio Palhano desde 1964 até 

1970 e duas testemunhas, três testemunhas oculares que presenciaram a prisão, 

esclareceram o motivo e a circunstâncias em que essa prisão ocorreu e depois a tortura, 

bárbara tortura sofrida por Aluízio Palhano que como mencionado é um dos principais 

líderes sindicais do Brasil naquela época. A audiência foi judicionada como eu disse, 

em abril de 2012, mais especificamente no dia 12 de abril. Dia 23 de abril. Assinam a 

denúncia oito Procuradores da República, dentre eles eu, um dos autores dessa ação, e 

essa ação foi distribuída a 10ª Vara Criminal de São Paulo. O Juiz Márcio Rached 

Milani daquela Vara, ele entendeu que os fatos já estavam prescritos, e que a vítima já 

estava morta e que, portanto, não seria possível uma ação penal pelo crime de sequestro. 

A ação penal pelo crime de sequestro foi deduzida pelo Ministério Público a partir da 

própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em duas extradições para militares 

argentinos.  
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O que diz o Supremo Tribunal nessas duas extradições de militares pela 

Argentina?  Ele disse que enquanto o corpo não for localizado, permanece o crime de 

sequestro como o crime a ser apurado.  

Então, esse é o nosso entendimento que foi levado a Justiça Federal Criminal no 

caso do Aluízio Palhano, uma vez que o corpo do Aluízio Palhano nunca foi encontrado 

nem o seu paradeiro foi indicado.  

Não obstante esse entendimento que é o do Supremo Tribunal Federal, o Juiz 

Marcio Rached Milani não acatou a denúncia, rejeitou a denúncia e o Ministério Público 

então recorreu dessa decisão e os autos então aguardam o julgamento pelo Tribunal 

Regional Federal. Houve um início de julgamento no mês de dezembro, eu acho que 

dezembro de 2012 houve inicio do julgamento, e esse julgamento é feito por três 

Desembargadores Federais. O primeiro Desembargador a votar, não obstante o parecer 

favorável do colega Procurador Regional da República ao caso, ele concordou com o 

Juiz de primeira instância e então não acatou o recebimento da denúncia. Não acatou a 

denúncia oferecida. Não obstante ainda faltam dois Desembargadores para votar. Aí eu 

mando a sugestão, é que a Comissão talvez pudesse fazer algum tipo de moção de apoio 

ao processamento dessa ação penal e endereçar então essa moção de apoio aos 

Desembargadores da 2ª turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O 

número dos autos eu acho que consta ali já, a Amelinha colocou naquele resumo, mas 

eu vou passar novamente aqui.  

O número dos autos é 0004204-32.2012.4036181.  

Então, essa denúncia ainda não foi recebida. Ela aguarda então o julgamento do 

recurso que foi interposto pelo Ministério Público Federal e encontra-se então em 

julgamento pela 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sabe o nome do 

Desembargador que rejeitou e os dois outros ainda que tem possibilidade?              
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O SR. SÉRGIO SUIAMA – O Desembargador que pediu vista é o 

Desembargador Newton, eu não me lembro o Desembargador que votou pelo registro 

da denúncia. Eu posso confirmar depois. E só para completar, eu gostaria de entregar 

formalmente a Comissão uma cópia da denúncia, eu trouxe mais nove cópias, elas estão 

ali e quem tiver interesse pode depois pegar.  

 

 

O SR. MAXIMIANO – A tese defendida pelo Ministério Público Federal no 

caso de Edgar de Aquino Duarte é a mesma defendida no caso Palhano. O Juiz lá 

aceitou a denúncia e o outro não aceitou?  

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – É isso. Exatamente. O resumo até agora, nós temos 

como eu disse, na quinta feira eu dei o número exato e trouxe a tabela. Eu acho que são 

183 casos em andamento e nós temos quatro ações penais ajuizadas. Duas em São Paulo 

e duas em Marabá. As duas em São Paulo foram os dois casos que eu trouxe aqui a 

Comissão. O do Edgar Aquino Duarte na quinta-feira. Os réus são Ustra, Alcides 

Cingilo e Carlos Alberto Augusto, o Carlinhos Metralha, e essa outra ação referente ao 

sequestro do Aluízio Palhano, os réus são Dirceu Gravina e o Carlos Alberto Brilhante 

Ustra. Em Marabá, no contexto do Araguaia, da repressão da guerrilha do Araguaia há 

duas (ininteligível) uma com relação ao Coronel Sebastião Curió, os cinco sequestros 

cometidos na região do Araguaia e a segunda ação penal contra o Coronel Lício Maciel 

também pelo sequestro do Divino Salvador Nunes. E essa ação também foi recebida em 

Marabá. Então, essas são as ações que o Ministério Público ajuizou até agora. Nós 

pretendemos ajuizar outras na medida em que os fatos forem se comprovando.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse documento entregue 

agora pelo Dr. Sérgio Suiama, é um documento importantíssimo desse processo do 

Aluízio e ele tem que ser incorporado imediatamente nos autos da Comissão da 

Verdade. Eu faço um requerimento para que ele seja encaminhado para a Nacional 

como parte desse requerimento, Amelinha. Vamos consignar a entrada desse documento 

na Comissão e o Dr. Suiama também pediu para que nós em nome da Comissão da 

Verdade possamos expedir um documento reforçando o pedido da análise, visto que o 

Desembargador Relator não aceitou a denúncia.  

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Só um reparo a fazer nesses relatos históricos de 

que o Nelson Rodrigues Filho teria presenciado também a prisão dele. Nós ouvimos o 

Nelson Rodrigues Filho em carta precatória no Rio de Janeiro e ele diz que ele não viu o 

Aluízio Palhano no DOI-CODI. As testemunhas oculares do sequestro do Aluízio 

Palhano são, a Elenira Machado e o Altino Dantas aqui em São Paulo, e a Inês Etienne 

Romeu na Casa da Morte em Petrópolis.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu Amélia, eu queria 

encaminhar a seguinte direção. Que além da Comissão Estadual da Verdade, a 

Comissão Nacional da Verdade também se pronunciasse em relação à Câmara dos 

Desembargadores, para que fosse analisado esse caso. Na medida em que um Juiz e um 

Desembargador já deu o parecer contrário, e ainda restam dois Desembargadores, não 

só a Comissão Estadual, mas a Comissão Nacional se pronunciasse. Seria importante 

encaminhar para a Nacional para que a Nacional em tempo hábil, antes do julgamento, 

não sei se esse é um procedimento que a Nacional está adotando, mas seria importante 

se a gente conseguisse o apoio da Nacional nessa ação.  

São 184 casos que foram? 
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O SR. SÉRGIO SUIAMA – Eu entreguei ali a relação completa, Deputado, até 

agora, há novos casos que possam ser instaurados, mas eu acho que são 184 casos em 

andamento. A maioria em São Paulo e no Rio de Janeiro. São os lugares além de 

Araguaia, onde houve o maior número de casos de mortos e desaparecidos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém gostaria de fazer 

mais alguma questão? Amelinha, quer fazer alguma consideração? 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Dirceu Gravina está 

aposentado? 

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Está na ativa. Presidente Prudente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele é Professor da 

faculdade.  
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O SR. SÉRGIO SUIAMA – (inaudível – fora do microfone). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente podia encaminhar 

novamente um documento a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Justiça. 

Já podíamos chamar o Gravina para depor, é servidor estadual da ativa. Vamos 

encaminhar. Mas era bom que tivesse também o reforço da Nacional para convocar esse 

Senhor aí.  

Expedir um documento para a Secretaria de Segurança e Justiça e já fazer a 

convocação. Convocação era melhor aprovar no pleno dos Deputados. Chamar uma 

reunião para convocar o Gravina. E também esse aposentado que era do caso anterior. O 

policial militar aposentado, o Risadinha.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Virgilio. O Senhor 

gostaria de fazer as considerações finais? 

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA – Deputado, só agradecer mais uma vez a 

participação, e dizer que nós estamos totalmente à disposição, e o nosso objetivo como 

eu já disse, muito embora seja um pouco mais modesto que o da Comissão Estadual, ele 

está absolutamente em consonância com os objetivos da Comissão.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Até quando o Sr. vai ficar 

em São Paulo? 

 

 

O SR. SÉRGIO SUIAMA - Fico até maio, depois sou transferido para o Rio de 

Janeiro onde pretendo continuar a investigar esses casos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguma pergunta? 

Muito obrigado. A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 90ª Audiência Pública, 25 de outubro de 2013, Auditório 

Teotônio Vilela. Está instalada a 90ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de outubro de 2013, às 14h na Assembleia Legislativa 

no Auditório Paulo Kobayashi, para oitivas em memória a Gildo Macedo Lacerda. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar rodas as Audiências abertas ao 

público. 

Essa Mesa é constituída da esquerda para a direita por Emiliano José, Amelinha 

Teles, Tessa Moura Lacerda, Nara Lacerda Freire, Mariluce Moura e Oldack Miranda. 

Então eu vou pedir para Renan Quinalha fazer a leitura do memorial Gildo 

Lacerda e em seguida a família preparou um vídeo para que nós possamos fazer uma 

retrospectiva em memória de Gildo Lacerda, então com a palavra Renan para ler o memorial 

de Gildo Lacerda. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde a todas e todos. Gildo Macedo 

Lacerda nasceu em 8 de julho de 1949 em Ituiutaba, município de Veríssimo em Minas 

Gerais, filho de Agostinho Nunes Lacerda e de Justa Garcia Macedo Lacerda, morto em 28 

de outubro de 1973, militante da Ação Popular Marxista-Leninista. Mudou-se muito cedo 

com a sua família para Uberaba, Minas Gerais, estudou no Colégio Triângulo, Escola 

Normal, e Colégio Doutor José Ferreira onde foi Presidente do Grêmio Central Machado de 

Assis. Foi membro ativo e diretor do Círculo de Estudos da União da Mocidade Espírita, do 

Departamento de Evangelização da Criança, do programa radiofônico “Hora Espírita Cristã” 

e Orador da Mocidade Espírita Batuíra. Fazia o programa radiofônico “Ondas de Luz” da 
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Comunidade Espírita de Uberaba em que refletia sobre a obra de Alan Kardec e Francisco 

Cândido Xavier.  

Nos anos de 1965 e 1966 fez teatro amador em Uberaba, participando como 

sócio ativo do Núcleo Artístico de Teatro Amador. Nesse mesmo período, ainda 

secundarista, foi orador oficial da União dos Estudantes Uberabenses e do Partido 

Unificador Estudantil. Em 1967, já como ativista da Ação Popular no Movimento 

Estudantil, Gildo transferiu-se do Colégio Doutor José Ferreira para Belo Horizonte onde 

concluiu o segundo grau.  

Gostava de se corresponder com estrangeiros, além disso, suas preferências 

eram no teatro Tchekhov; na música Antônio Carlos Jobim, Gilbert Bécaud e Frank Sinatra; 

na poesia Vinícius de Moraes, Moacyr Felix e Carlos Drummond de Andrade, Thiago de 

Melo, Evtuchenko, Pablo Neruda, e Paul Claudel.  

Em 1968 ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Pouco 

tempo depois, em razão da intensa militância, foi excluída da Faculdade com base no 

Decreto Lei 477, editado em Fevereiro de 1969, também conhecido como AI-5 da Educação.  

Transferiu-se para São Paulo e em seguida para o Rio de Janeiro já atuando na 

clandestinidade buscando fugir às perseguições impostas pela ditadura. Foi eleito Vice-

Presidente da União Nacional dos Estudantes na gestão 1969/1970, a última diretoria antes 

da desarticulação total da entidade pela repressão política. Deslocou-se em 72 para Salvador, 

Bahia, quando fazia parte da direção nacional da Ação Popular Marxista-Leninista. Nesse 

mesmo ano casou-se com Mariluce Moura.  

A sua última carta para os familiares foi datada de 17 de setembro de 1973, 

nessa missiva manifestou sua preocupação por não receber cartas da família, acreditando em 

extravio de correspondência. Falou ainda de seu trabalho, do salário melhor, da saudade de 

todos e de uma próxima ida a Uberaba no fim do mês, despedindo-se com um “até breve”. 

Gildo e Mariluce foram presos em 22 de outubro de 1973 em Salvador, no 

Quartel do Barbalho pelo Exército e imediatamente conduzido às câmaras de tortura. 

Mariluce, que estava grávida, foi libertada alguns dias depois, e não mais o viu. Gildo foi 

transferido para o DOI-CODI do 4º Exército no Recife onde foi torturado até a morte em 28 

de outubro de 73. 
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A família de Gildo luta até hoje pela localização dos seus restos mortais, o 

esclarecimento das circunstâncias de sua morte e por um sepultamento digno, pois o seu 

corpo não foi entregue à família. A mãe de Gildo, Justa Garcia Macedo Lacerda deixou seu 

testemunho: 

“Meu saudoso filho, Gildo Macedo Lacerda, foi um moço notável, simpático e 

justo, empreendedor e dinâmico. Vivia sempre rodeado de bons amigos e por onde passava 

ia sempre conquistando novas amizades, isto graças à sua afabilidade, ao seu coração 

magnânimo, a sua grandeza d’alma. Era amigo da paz e da justiça, seu maior desgosto era 

ver alguém ser pisoteado sofrendo calamidades injustamente. Era possuidor de um coração 

generoso e nobre, vivia sempre dando o melhor de si em prol da comunidade.  

Ficamos arrasados com tudo o que aconteceu com o nosso querido Gildo. 

Ficamos também decepcionados com o cinismo por parte de seus algozes e pelo 

consentimento daquele governo déspota. Gildo foi morto como morreram todos os heróis, de 

cabeça erguida e consciência tranquila. Seu desaparecimento foi uma perda irreparável, não 

só para nós seus familiares, como para toda a nação. Sentimos até hoje uma incomensurável 

falta de sua presença amiga, bondosa com toda aquela gentileza que lhe era muito peculiar; 

como também sentimos falta de seu apoio, ele era o nosso arrimo, o nosso braço direito. Era 

ele quem nos orientava, nos aconselhava, resolvendo os problemas com acerto, com a 

orientação dele tudo dava certo. 

Estou escrevendo com as lágrimas a escorrer-me pelas faces, pois até hoje eu 

sinto uma dor intensa, arraigante, a corroer-me as mais profundas entranhas d’alma, e esta 

dor, eu sei, meu acompanhará até o túmulo por ter perdido o meu querido e amado filho, que 

foi vítima fatal da sanha daqueles bárbaros desumanos, como tantos outros, brutalmente 

assassinados. 

Tessa filha de Gildo nascida em 1974 não chegou a conhecer o pai, só pode 

usar o nome paterno em 1991 após uma sentença judicial de reconhecimento de 

paternidade.” 

Essas informações foram retiradas do “Dossiê Ditadura Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil” do IEVE. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora o vídeo, não é 

Mariluce? Quantos minutos? 10 minutos. 

 

(exibição do vídeo) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mariluce.  

 

 A SRA. MARILUCE MOURA – Bem, eu queria, primeiramente, fazer um 

agradecimento, agradecer primeiro de tudo à Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva 

que propiciou, que é a anfitriã desta nossa Sessão hoje aqui, nos convidou. Quando eu 

apresentei, quando eu falei com o Deputado Adriano Diogo que eu gostaria de comemorar 

de alguma forma, de marcar, os 40 anos da morte, do assassinato de Gildo, o Adriano 

imediatamente disse – “Mas então por que não fazemos uma Sessão na Comissão da 

Verdade aqui na Assembleia Legislativa, por que não marcamos essa data aqui?”.    

E imediatamente o Adriano, a Amelinha Teles, o Ivan Seixas, que não está aqui 

hoje porque está viajando, está fora, teve que fazer um trabalho fora de São Paulo, todo o 

pessoal da Comissão da verdade, a Vivian, a Thaís, todo o pessoal imediatamente se 

mobilizou para conseguir viabilizar de fato, da melhor maneira possível, essa Sessão de 

homenagem hoje. Portanto eu tenho um profundo agradecimento ao Adriano, à Amelinha, e 

à toda Comissão da Verdade. 

Eu gostaria de agradecer também ao pessoal da TV Assembleia, em particular 

ao Jorge Machado, acho que é Machado, é, o Jorge Machado e a Simone Burkolina, porque 

foram eles que permitiram que fizéssemos essa, foram eles que fizeram ,a rigor, essa 

pequena montagem de trechos do depoimento da Tessa aqui... quando a Comissão da 

Verdade ouviu os filhos, fez todas as Sessões a respeito dos filhos dos mortos e dos 

desaparecidos, então usando trechos da fala da Tessa ali, depois trechos do filme “Anistia” 

que foi feito em 1979, o filme todo se chama “Anistia 1979 DC”.  E esse filme foi um ato de 

vontade muito forte de Rino Marconi que era meu marido na época, e do Agnaldo “Siri” 

Azevedo, cineasta baiano, documentarista, que morreu muito cedo, e do Timo Andrade que 
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também era uma pessoa de som e de cinema e de música, e que também o Timo já morreu. É 

impressionante como das tantas pessoas que eu devo agradecer, várias delas já se foram. 

Então o pessoal da TV Assembleia se dispôs a olhar comigo, me deixar marcar 

trechos, eles tinham posto longos trechos da Tessa, por exemplo, mas eu achei que como ela 

estaria aqui hoje seria muito repetitivo, e eu queria uma coisa mais concisa mesmo e que se 

visse que pelas diferentes falas em diferentes épocas, por que o Senhor Agostinho, o pai de 

Gildo, fala ali em 1979, a Tessa fala no filme “Os 15 filhos” em 1995, e a Tessa fala de novo 

em 2013, portanto isso dá uma noção do quanto a gente tem transitado com a mesma luta, 

com a mesma insistência, com a mesma busca por memória, verdade e justiça. São 40 anos 

dessa busca. 

E depois de agradecer à Comissão da Verdade e ao pessoal da TV Assembleia, 

eu gostaria muito de agradecer aos meus amigos, todos os amigos que eu vejo aqui, os 

amigos que vieram de Salvador, o Oldack que se dispôs a vir para dar o seu depoimento, o 

Emiliano José, vejo ali também a Zezé Malheiros que desde ontem anistiada política, numa 

belíssima de uma sessão feita na faculdade de Direito. Também aos amigos do Partido, aos 

companheiros do Partido, Elza Lobo, ao Anivaldo Padilha, gente que branco que está me 

dando, a Ângela e Elzira, amigos do Partido. Os meus amigos todos, todos os amigos de São 

Paulo que eu vejo por aqui, está ali o Eládio, está ali a Rita, tantos amigos, e os familiares, 

está ali Eliza e Chico, Eliza é minha filha do meio, Chico, o marido dela; o Bento, marido de 

Tessa, os sogros de Tessa, Eliana Machado e Neil Ferreira; estão ali meus amigos de São 

Paulo, Edu, Samuel e etc.; Marili, disse Nara aqui ao meu ouvido; Clara Charf minha amiga 

dileta, além de companheira de batalha. Portanto eu queria agradecer a todos os amigos e 

familiares pela possibilidade de a gente fazer aqui esta Sessão de memória e ao mesmo 

tempo de homenagem.  

Na verdade quando eu pensei, no final do ano passado, nesses 40 anos eu quis 

muito fazer um documentário, e esse documentário se chama... Eu quis muito fazer e 

comecei a batalhar para conseguir tentar ver como é que eu conseguiria recursos para fazer 

esse documentário. A ideia desse documentário mais do que ele ser apenas um novo vídeo 

focando a vida de Gildo ao longo dos 24 anos, eu queria fazer um documentário que o nome 

fosse – “Por quê?” - e é uma pergunta, e uma pergunta estruturada na verdade sobre 4 

perguntas. Eu gostaria muito que esse filme estivesse pronto hoje, por exemplo, mas enfim 

não adianta ser muito voluntarista, vou continuar na batalha pelo levantamento dos recursos 
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e quem sabe no próximo ano, quando faz 50 anos do golpe de 1964, esse filme esteja pronto. 

E a segunda edição do meu livro “A Revolta das Vísceras”, que tem a orelha feita pelo 

Emiliano José, eu possa também conseguir. Porque eu também quis fazer uma segunda 

edição, mas eu deixei para muito em cima da hora e o ISBN da Biblioteca Nacional só 

chegou hoje. Portanto para editar seriam pelo menos mais 10 dias por aí, então vamos 

programar isso com mais calma para próxima semana.  

 Mas as 4 perguntas deste vídeo que eu quero fazer, e que parecem tão óbvias, e 

às vezes eu acho que a gente precisa se ancorar no óbvio para entender o que é que se passou 

o que acontece, como é essa nossa história. As perguntas são: a primeira delas – Por que 

mataram Gildo Macedo Lacerda? e por que o Estado ditatorial montou uma farsa para 

informar a sua morte?  A segunda pergunta é – “Por que Gildo, como tantos outros 

brilhantes jovens de sua geração, se engajou na luta contra a ditadura? Quais eram as suas 

motivações? Eu sou jornalista e imagino, naturalmente, desde o começo este documentário, 

esse vídeo, como uma longa série de entrevistas, onde através das falas de pessoas se vai 

tentando, pelo menos, cercar de alguma forma o tema em pauta.  Então nessa pergunta – Por 

que Gildo se engajou na luta contra a ditadura – uma constatação muito dolorosa que eu 

tenho que fazer a essa altura, é que muitas das pessoas que eu queria pôr na lista para 

responder a essa pergunta, muitas dessas pessoas estão mortas. Por exemplo, Dona Célia, 

mãe de Gildo, já não poderia falar de como via o filho em suas motivações juvenis. O 

Senhor Agostinho também, pai de Gildo, já morreu. A irmã de Gildo, a mais velha, a Márcia 

que vocês veem nessas fotos com ele está com problemas, está com uma doença neurológica 

e dificilmente poderá me dar essa entrevista também. Um amigo muito próximo de Gildo e 

que também foi bastante meu amigo, Bernard Von der Weid, irmão de Jean Marc Von der 

Weid, faleceu em fevereiro. E assim vai, há muitas pessoas e eu vou ter que contar com os 

sobreviventes, entendendo que de alguma forma a minha geração é uma geração muito cheia 

de sobreviventes mesmo, não é? 

A terceira indagação, que eu farei neste documentário, é uma indagação de 

reflexão sobre a própria esquerda e eu vou insistir em fazê-la mesmo temerosa em incorrer 

na ira de alguns dos meus antigos companheiros. E a pergunta é – Por que a Ação Popular, 

que era a nossa organização, pós o AI-5 manteve uma política de desestimular a saída de 

seus quadros mais perseguidos para o exterior, associando a busca do exilio à covardia e 

desistência, à tibiez ideológica e política, em vez de entender isso como via de proteção às 

vidas em risco? Por que manteve esse viés na condução política do Partido, travestindo de 
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coragem e firmeza ideológica, mesmo quando a repressão se tornou muito mais intensa e 

violenta, a partir de 1971, em vez de proteger seus militantes? Eu me sinto em pleno direito 

de fazer essa pergunta porque muitas vezes quando, em 1973, eu sentei para conversar com 

o Gildo sobre o que deveríamos fazer, sobretudo a partir de junho de 1973, quando nós 

tivemos as primeiras notícias de que estava havendo quedas seguidas de militantes do 

Partido, eu sentei com Gildo para perguntar por que nós não podemos sair do Brasil? Por 

que nós não podemos partir, sei lá, para França, para onde for? 

 E o Gildo tinha, naquele momento, uma visão, ele tinha uma convicção muito 

grande de que não era o caso, que seria mais difícil, e que caso nós caíssemos, caso ele fosse 

preso, como ele era dirigente regional ele seria... As razões que dariam para prisão dele e 

etc., não dariam mais de 2 ou 3 anos de prisão, e que depois disso ele poderia voltar a uma 

vida legal. Portanto ele tinha uma visão mais otimista até mesmo do que a minha a respeito 

do que poderia suceder conosco quando as perseguições começaram. E se depois, foi 

informado de alguma forma... Se depois se disse que já, desde 1972, o Partido tinha 

conhecimento de que todos os dirigentes que fossem regionais, ou militantes mais 

destacados, que fossem presos seriam assassinados, Gildo não tinha essa informação, não 

tinha, ele não sabia disso, ele achava efetivamente que ele pegaria, no máximo, de 2 a 3 anos 

de prisão. E ainda brincava comigo – “mas você me espera, querida” - e eu dizia - espero 

claro, sim - mas eu não partilhava muito dessa visão. E aí claro eu vou ouvir 

fundamentalmente militantes de AP sobre essa terceira indagação. 

E a minha última pergunta é – Por que não devolveram o corpo de Gildo aos 

familiares?  Não deram atestado de óbito reconhecendo oficialmente a morte, e desta forma 

tornaram ainda mais cruéis os sofrimentos a que submeteram os familiares? Portanto eu 

realmente pretendo ir atrás dessas indagações como um trabalho que é quase a minha 

contribuição como militante que fui de Ação Popular, como mulher de Gildo, apaixonada, 

absolutamente apaixonada que fui por ele, e como uma pessoa que por uma razão de... e 

como jornalista porque eu acho que devo também profissionalmente essa investigação para 

deixar para memória e para história. 

Eu gostaria depois falar desse vídeo, deixar aqui, embora hoje nós estejamos 

falando tanto de morte e lembrando momentos tão duros e dolorosos, eu também gostaria de 

falar brevemente um pouco, trazer um pouco de memória mais de vida, mais de alegria.  

Porque a minha vida com Gildo, nós vivemos juntos na mesma casa por um ano, foi um 
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casamento curto e absolutamente intenso, teve também muitos momentos de muitas, muitas 

alegrias. Portanto nessas memórias mais pessoais, eu queria partilhar um pouco alguns 

retalhos que permanecem todo o tempo, e de alguma forma me estruturam também como 

pessoa. Assim ao lado daquele companheiro que era extremamente inteligente, estudioso, 

generoso, um militante disciplinado, afora todas essas características que eu via em Gildo, 

eu via também um homem absolutamente apaixonante. Eu fico pensando hoje que nós 

vivemos juntos quando ele tinha de 23 a 24 anos, e, no entanto a minha sensação, a minha 

percepção sobre Gildo é de um homem muito mais maduro, e de alguma forma isso bate 

com o depoimento de Dona Célia quando ela diz, e de Senhor Agostinho, quando diz que ele 

era a pessoa que aconselhava, que resolvia os problemas, que encaminhava. Então ele era 

uma pessoa de extrema maturidade era uma pessoa assim de extrema gentileza e bom 

humor, uma figura realmente... 

E aí só para lembrar algumas dessas memórias que eu acho possível 

compartilhar e que, por exemplo, quando eu escrevi em 1980, eu comecei a tentar escrever 

alguma coisa sobre essa história desde sempre, desde que eu estava presa. Na verdade eu 

fiquei presa,  depois que me informaram sobre a morte de Gildo, o capelão me informou no 

dia 1º de novembro de 1973, deu a notícia no jornal, uma notícia exatamente essa aqui, essa 

era a página do “Jornal do Brasil” que me levaram, então quando eu fui informada e me 

deram essa notícia ainda passei ali... era 1º de novembro e eu só fui liberada em 03 de 

dezembro, apesar de eu estar grávida, apesar de eu estar sozinha foi assim mesmo, foi bem 

barra pesada, bem desestruturante, mas desde lá eu tentava escrever.  E como no primeiro 

momento as coisas que eu escrevi entraram no quarto e levaram, eu consegui pegar folhas, 

algumas folhas de papel que vinham em meus livros, nos livros que me mandavam para ler, 

e deixar embaixo do colchão, e eu salvei alguns desses escritos, só que eu nunca tive 

coragem de ler esses escritos. E quando, por exemplo, nós estávamos procurando papéis 

para entregar ao advogado para entrar na Comissão da Anistia, eu falei ao advogado o 

seguinte – olha você lê, eu não tenho condição ainda de ler, mesmo depois de 30 anos de 

análise.  

Mas enfim eu gostaria de lembrar de algumas coisas um pouco mais pessoais. 

Então em minha memória, por exemplo, há alguma coisa que jamais vai se apagar que é o 

dia muito feliz em que eu estava no “Jornal da Bahia” de noite e Silvia que também já 

morreu, era um companheiro, Silvia Coutinho e Valmir de Oliveira. Nessa noite a Silvia me 

ligou e disse – “O Gildo está esperando na nossa casa  (a casa dela e de Valmir) para aquela 
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nossa reunião e tal, e eu não vou poder ir “– a Silvia estava na Tribuna, e ela disse – Então... 

– é o Valmir também morreu – “Então eu preciso que você vá lá antes que Gildo se mande e 

não entenda o que aconteceu, vá lá e converse com ele, diga que a gente não vai poder ir 

porque Valmir tem que dar aula e eu tenho que dar plantão na “Tribuna” até não sei que 

horas e tal”. E aí eu achei muito legal a possiblidade de ir lá sozinha encontrar o Gildo. Eu 

tinha conhecido o Gildo no dia 11 de junho de 1972, ele estava em Salvador numa coisa de 

reorganização da AP Marxista-Leninista, que era a AP que não tinha se fundido com o 

PCdoB, era ala do Partido que não ia se fundir com  o PCdoB e queria continuar separada 

mesmo, e a missão de Gildo era uma reorganização dessa ala do Partido, na área ali. E então 

eu, que tinha me afastado do Partido em 1971, em 1969, 1970, em 1970 eu fiquei assim um 

pouco hippie, fiquei sem querer saber muito de Partido e aí eu tinha voltado a procurar o 

Partido, e tinha acontecido esse racha, e o Gildo tinha chegado na cidade e eu me propus a 

encontrá-lo.  

E como ele era clandestino, eu me propus que ele fosse à casa de meus pais na 

festa de aniversário de meu irmão mais novo que eu. Só que eu tinha passado a tarde na 

maior farra na faculdade, e tinha tomado bastante cerveja, portanto eu estava muito loquaz e 

tal  , e  quando chegou aquele homem de 1,92m  tremendo olhos  verdes na minha frente eu 

disse assim – “Meu Deus do céu, você é muito mais bonito do que me disseram”. Bem e aí 

nós ficamos ali por algum tempo como companheiros de Partido mesmo, e tal, mas em 

agosto nós começamos a namorar porque a gente estava perdidamente apaixonado mesmo.   

E essa memória eu me lembro saindo do “Jornal da Bahia”, na Barroquinha em 

Salvador, e indo muito depressa, muito depressa mesmo para o Garcia, perto do Campo 

Grande, onde era a casa de Silvia porque eu precisava encontrar Gildo lá antes que ele fosse 

embora. E aí ele abriu a porta lá de casa de Silvia e disse –  “E os outros ?” – e eu disse – Os 

outros não vêm – ele disse  - “Então sente” – ele estava sentado na rede e disse  – “sente 

aqui  na rede“-  eu disse – mas na rede vai fica meio estranho e tal. Aí ele sentado na rede  

disse – “Não , você se segura aí de um lado que eu me seguro aqui de outro”. Enfim, então 

ficamos conversando na rede, mas na rede escorregava muito, uma situação meio estranha, e 

eu disse – vamos sair para tomar uma cerveja?  E daí fomos realmente tomar uma cerveja e 

ele me perguntou – “eu soube que você tem 3 namorados?”. Eu disse – Não, é mentira, eu só 

tenho 2, mas um fica em São Paulo e o outro mora na Bahia, portanto não tem muito 

problema isso. Enfim, mas nós começamos por aí nessa brincadeira, nessa conversa, e a 
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conversa adentrou a noite e nós voltamos para casa de Silvia, naturalmente era a casa de 

nossos amigos e dormiam cada um em seu lugar, separados.  

Mas no dia seguinte eu me lembro que eu saí da casa de Silvia e precisava ir na 

casa de meus pais que era no Lobato porque eu precisava ir trabalhar, e me lembro de 

esperando o ônibus bem na frente do quartel do Forte de São Pedro, que onde depois eu 

ficaria presa, e ali na frente esperando o ônibus eu pensava assim – “Nossa! Realmente 

aquela história que diziam que a gente está andando sobre as nuvens e dando cabeçadas nas 

estrelas é verdade”. E de fato com toda a tensão que nós passamos foi uma vida, desse ponto 

de vista do afeto, extremamente feliz. Eu me lembro muito de Gildo entrando assim, eu 

adorava olhar ele entrando com os cabelos mais ou menos longos, e entrando no corredor 

antes de chegar a nossa casa, na Boa Viagem. Lembro todas as tarefas domésticas que nós 

dividíamos, ele então cozinhava bem melhor do que eu, porque eu era um desastre na época, 

hoje até sou uma boa cozinheira, mas na época era um horror. Lembro muito dele no 

carnaval de 1973 vestindo uma túnica linda que o Moacir que era amigo do Tuzé de Abreu e 

do Valmir Oliveira tinham emprestado. 

 E claro que me lembro da última imagem de Gildo, que é uma imagem triste, 

que é nós dois na Superintendência da Polícia Federal no dia 22 de abril, 22 de outubro, 22 

de abril por que é o descobrimento do Brasil e 22 puxa o abril logo, e eu muito preocupada 

porque ele estava com um problema que estava infeccionando no pé, tinha tido de fato um...  

Nós fomos na fazenda, aquela carta que Dona Célia fala, no fim do mês de 

setembro de fato nós fomos à fazenda encontrar os pais dele, e eu estava muito preocupada 

porque um bicho de pé tinha infeccionado e o pé dele estava muito inchado mesmo.  E eu 

insistindo com o Coronel Luiz Artur quando podia, quando pude, para manda-lo a uma 

clinica para ver o pé e tal. Neste dia 22 de outubro ali estavam também Oldack, estava Nadja 

Miranda que tinha sido presa exclusivamente porque tinha guardado uma mala de 

documentos minha e do Gildo, era colega e amiga minha de faculdade e tal, estava Odívia 

Rosa, Odívia era estudante, o que eu sabia é que ela era namorada do Oldack, era isso que 

me diziam; portanto estava você, Odívia, o Antônio, que não sei o sobrenome dele, e 

passamos toda a tarde ali na Policia Federal e às 10h da noite eu vi quando Gildo foi levado, 

num segundo trocamos ali o olhar, quando Luiz Artur falou que estava mandando ele ao 

(ininteligível) para ver o problema do pé. E aí eu nunca mais o vi e o resto é essa história 

dramática que vocês já tiveram noticia.  
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Então para concluir eu gostaria de dizer que, com todos os sofrimentos e com 

todas as dores, o legado de Gildo, para mim, pessoal, um legado assim da... Primeiro da 

extrema possibilidade das relações amorosas, eu acho que se constroem mundos assim 

extraordinários através das histórias amorosas; segundo é um legado de extrema 

generosidade, aquela generosidade que vai até o limite mesmo da vida. E o legado também é 

um belíssimo de um legado na forma de pessoas, da Tessa, minha filha, e que foi de fato 

estar grávida de Tessa me manteve viva, eu digo isso sempre. Estar grávida de Tessa foi 

uma força fundamental e ao lado da força que a família, a minha família e a família de 

Gildo, e que os amigos, os meus muitos amigos, entre os quais eu lembro assim com imenso 

agradecimento o Abade do Mosteiro de São Bento, Dom Timóteo Amoroso. Porque quando 

eu estava assim no mais fundo do poço, eu ia ao Mosteiro de São Bento e Dom Timóteo 

sentava para conversar comigo e de fato ele era uma pessoa com tamanha capacidade de 

acolhimento e de amor e de sabedoria, era uma pessoa sábia que eu saía do Mosteiro de São 

Bento, eu não era religiosa, mas eu saía do Mosteiro de São Bento reinvestida de vida de 

alguma forma. Portanto os amigos foram muito, muito importantes, nessa possibilidade de 

sobreviver. 

Mas o legado mais forte veio assim da Tessa, eu grávida, ali esperando, e que 

depois se multiplicou em coisas maravilhosas como a minha neta Nara, Alice, e Fabiano. E 

claro que ao reconstituir minha vida como eu acreditava sempre, sempre na possibilidade de 

que os filhos são uma força da vida, contribuiu também para minha travessia os meus outros 

filhos, Eliza que está ali com Chico, e Tiago Marconi que não está aqui por que está 

viajando, está em Recife, mas que está disposto a fazer este vídeo comigo e é isso.   

O que eu gostaria de deixar para vocês é essa, o que eu gostaria de homenagear 

Gildo hoje era nesse sentido que, tanto do ponto de vista político e quanto do ponto de vista 

pessoal, e principalmente do ponto de vista pessoal, se algum amigo me dissesse como me 

disseram – “Como assim você tendo uma vida legal vai casar com uma pessoa que tem uma 

vida clandestina? Isso é um tremendo de um risco, você está pondo a sua vida em risco 

total” – eu de novo, de novo, e de novo, me casaria com Gildo. É isso. (palmas)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tessa  
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A SRA. TESSA MOURA LACERDA – Acho que minha mãe agradeceu a 

maior parte das pessoas que está aqui, eu só queria agradecer também a Faculdade de 

Filosofia, o Departamento de Filosofia que está representado pelo meu colega Professor 

Milton. Bem, eu vou ler um texto porque acho que as minhas falas vocês já viram nos vídeos 

e eu como Professora de Filosofia vim munida com texto para falar, para homenagear meu 

pai Gildo.  

Eu gostaria de começar citando um trecho da Tragédia “Antígona” de Sófocles:  

“Dizem que Creonte proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem 

ou se quer chorarem o desventurado Polinices: sem uma lágrima o cadáver 

insepulto irá deliciar as aves carniceiras que hão de banquetear-se no feliz 

achado”.  

Assim explica Antígona a sua irmã Ismene o que aconteceu a um de seus 

irmãos, Polinices. Na tragédia escrita por Sófocles no Século V antes de Cristo, os irmãos 

Polinices e Etéocles morrem em uma guerra civil. Um guiando o exército Tebano, o outro, 

Polinices, o de Argos. Julgado traidor pelo tirano Creonte, que assume o poder de Tebas, 

Polinices deve permanecer insepulto, nas palavras de Creonte e eu vou citar: “A Polinices, 

quanto a ele foi ditado que cidadão algum se atreva a distingui-lo com ritos fúnebres ou 

comiseração; fique insepulto seu cadáver e o devorem cães e aves carniceiras em nojenta 

cena.”. Fim de citação. 

Neste mês de outubro de 2013 faz 40 anos que meu pai Gildo Macedo Lacerda 

foi torturado até a morte sob o governo ditatorial brasileiro. E eu agradeço a minha mãe por 

ter feito uma narrativa um pouco mais leve porque para mim essas coisas não são muito 

leves, não são nada leves. 40 anos atrás a irmã mais velha de Gildo, minha tia, Márcia 

Lacerda Alves viu o Jornal Nacional anunciar a morte de seu irmão, em um suposto tiroteio 

no centro da cidade de Recife, na esquina da avenida Caxangá com a rua General Polidoro. 

Segundo a versão mentirosa oficial, Gildo que havia sido preso em 22 de outubro de 1973 e 

José Carlos, também preso, delataram um encontro que aconteceria entre ele e um terceiro 

companheiro de codinome Antônio; este, percebendo a emboscada atirou em Gildo que 

morreu no local. Poucos dias depois, minha mãe, então presa em Salvador, receberia a 

notícia da morte de seu marido pelo capelão do exército, como ela disse, que lhe entregou a 

notícia que saiu no jornal. 
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A farsa da versão oficial, o “Teatro da Caxangá” ou a prática do “Teatro dos 

Mortos”, além de encobrir os bárbaros assassinatos sob tortura de Gildo e José Carlos, 

tentou encobrir o assassinato de Paulo Stuart Wright ao se referir a “Antônio”, que teria 

conseguido fugir.  

Essas informações eu sei de cor há nem sei quanto tempo. Na tentativa de 

reconstruir a história de Gildo eu decorei as palavras que narram a sua morte, ainda que sua 

morte tenha de fato ocorrido na tortura a que ele foi submetido. O que eu não consigo por 

nada gravar em minha memória é o nome das valas e dos cemitérios por onde passou o 

corpo morto de Gildo. Por meio de pesquisas no DOPS de Pernambuco, o grupo Tortura 

Nunca Mais em Recife e particularmente uma pessoa, Amparo, descobriu em 1991 que o 

corpo de Gildo foi necropsiado no necrotério público de Santo Amaro, em Recife para onde 

foi encaminhado pelo Delegado Jorge Tasso de Souza. O corpo ficou inicialmente em 

caixão lacrado e foi enterrado como indigente no Cemitério da Várzea em Recife. Os restos 

mortais de Gildo foram, em seguida, transferidos para uma vala comum no “buraco do 

inferno”, assim chamado. E em 1986 para uma outra vala comum com ossadas de pessoas 

mortas desde 1945 no cemitério Parque das Flores. Essa última vala, numa triste alusão à 

Tragédia de Sófocles, uma vala a céu aberto.  

Antígona não cede à irmã Ismene, ela se recusa a obedecer ao édito do tirano 

Creonte, realiza os ritos jogando sobre seu irmão em sepulto uma fina camada de terra com 

suas próprias mãos, porque para Antígona as leis do tirano ferem as leis dos deuses. As leis 

de um governo tirano são leis injustas e por isso devem ser desobedecidas. Ela diz 

(Antígona):  

– “Zeus não foi arauto delas para mim, e nem essas leis são ditadas entre os 

homens pela justiça. Não me pareceu que tuas determinações, Creonte, tivessem 

força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não 

escritas, inevitáveis. Não é de hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais 

remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram.”. Fim 

de citação. 

Contra o tirano Creonte que define a justiça como as leis particulares instituídas 

por seu regime particular, como os Atos Institucionais de nossa ditadura, Antígona considera 

que a justiça é universal e atemporal. Há 25 séculos a filosofia debate a questão da justiça, 

em linhas muito, muito gerais pode-se dizer que há aqueles que afirmam a justiça como uma 
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verdade universal e atemporal, derivada dos deuses, de Deus, ou da razão humana. A justiça, 

nesse caso, porta uma necessidade, ela deve valer em qualquer tempo e lugar. De outro lado 

há os filósofos que consideram que a justiça é produto da convenção humana e, como tal, é 

sempre contingente particular já que enraizada em governos particulares. Mas o fato que 

quer concebamos a justiça como uma verdade atemporal e universal, quer a concebamos 

como efeito de leis particulares, mesmo entre os defensores de uma justiça que só existe por 

consenso, que é contingente, produto de seu tempo particular, é muito difícil dar razão para 

uma lei como a lei de Creonte. Mesmo para quem defende a justiça como pura convenção é 

difícil explicar uma lei que obriga a deixar um irmão insepulto, ou uma lei que justifica a 

prisão e morte arbitrária de pessoas que se opõem ao regime que está no poder. Porque como 

diz o adivinho Tirésias, ao advertir o tirano Creonte, deixar que um morto jaza insepulto é 

matá-lo novamente - “Não firas um cadáver”- exclama Tirésias, e ele questiona - “Matar de 

novo um morto é prova de coragem?”. 

Recusar os ritos fúnebres a uma pessoa não é apenas uma injustiça, é uma 

monstruosidade! É nos retirar nossa humanidade. Aquilo que nos distingue enquanto seres 

humanos é desumano, e inumano. 

Na primeira aparição do coro na Antígona de Sófocles, o coro exalta a 

capacidade do homem, eles dizem – “Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa 

quanto o homem. Home de engenho e arte inesgotáveis. Soube aprender sozinho a usar a 

fala e o pensamento mais veloz que o vento”.  Na versão de Antígona feita pelo dramaturgo 

alemão Bertold Brecht já no século XX, e que se inicia com um prólogo no qual duas irmãs 

veem o seu irmão desertor assassinado por um soldado da SS de Hitler, durante a Segunda 

Guerra Mundial, Brecht mostra quão longe pode ir o homem quando não reconhece os 

limites da humanidade e, nas palavras dele, pisa implacavelmente sobre os demais.  Pisa nos 

demais, eu digo, quando impõe uma morte na morte, negando os ritos fúnebres a um morto, 

negando que os familiares pranteiem o seu ente querido, negando o direito humano de dar 

um túmulo a um pai, a um marido, a um filho, a um irmão. Direito humano de seguir em 

frente depois de uma morte inexplicável, incompreensível, seguir em frente, eu digo, sem o 

peso insuportável da responsabilidade de não ter dado ao seu parente um enterro digno. 

Quando o homem, capaz de mil maravilhas, nega ao seu semelhante a 

possibilidade de ser humano e cumprir os ritos fúnebres como um dever para com seu 

familiar, ele nega a própria humanidade.  Como diz Brecht, eu cito – “O homem não leva 
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em conta o que é realmente humano, e assim converte-se ele mesmo em um monstro 

prodigioso”. 

Por isso nessa homenagem ao meu pai, avô de meus filhos, marido de minha 

mãe, que ficou viúva aos 22 anos, queria também fazer um apelo à sociedade brasileira, eu 

falo sociedade porque quero que seja um apelo amplo, deixe-nos enterrar nossos mortos. O 

que a ditadura brasileira fez não é apenas uma injustiça, é uma monstruosidade! Deixem-nos 

enterrar nossos mortos, prantear nossos pais, filhos, maridos, amigos, companheiros. Deixe-

nos cumprir o dever imemorial e humano de enterrar nossos entes queridos. É o mínimo que 

podemos fazer por pessoas que lutaram para que vivêssemos em uma democracia, o direito 

de fazer e dizer o que julgamos melhor desde que dentro das leis democráticas instituídas.  

Nós queremos que conste a causa mortis no atestado de óbito de Gildo 

Lacerda, que nós conseguimos com a Lei 9.140 em 1995, mas que a causa mortis está em 

branco, porque assim ficara posto que ele morreu pelas mãos de um Estado ditatorial e 

jamais traindo seus companheiros, como a farsa da versão oficial quer colocar. Nós 

queremos que se identifique os restos mortais de Gildo porque assim poderemos  fazer os 

ritos que seus pais não puderam e dar ao meu pai o mínimo que se podia dar diante do que 

ele nos deu em nome da democracia, sua vida . 

Queremos que todos os arquivos da ditadura sejam abertos, e ainda há arquivos 

fechados, como revelou a “Folha de São Paulo” em 21 de outubro de 2013, ao relatar a 

microfilmagem que o serviço de informações da Marinha, o CENIMAR, fez entre 1972 e 

1974. O nome de Gildo constava de uma lista de militantes e dirigentes de organizações de 

esquerda que deveriam ser presos e assassinados, e que foi mostrada ao líder camponês 

Manoel Conceição em 1972, quando ele estava preso no CENIMAR e no DOI-CODI do Rio 

de Janeiro, como apurou Otto Filgueiras que está aqui. Queremos que todos esses arquivos 

possam ser livremente acessados, queremos entender porque Gildo foi morto, porque não 

basta saber que ele lutava contra a ditadura, queremos reconstruir, reconstituir sua vida. 

Deixe-nos enterrar nossos mortos e realizar o luto necessário. Deixe-nos 

enterrar nossos mortos para dar significado à vida deles e para esclarecer para toda a 

sociedade esse que é um ponto muito obscuro de nossa história.  É isso. (palmas)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Nara vai falar. 
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 A SRTA. NARA LACERDA FREIRE – Gildo Macedo Lacerda, meu avô, 

nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 8 de julho de 1949, e morreu aos 24 anos em Recife, 

no final de outubro de 1973, provavelmente no dia 28, assassinado pelas forças da repressão 

da ditadura civil e militar que dominou o país por longos 21 anos, de 1964 a 1985. Liderança 

no Movimento Estudantil no qual começou a atuar ainda na adolescência, Gildo tornou-se, 

em 1967, militante da Ação Popular AP organização de esquerda a origem católica que 

posteriormente transitou para uma posição Marxista-Leninista - APML.  

Na Universidade Federal de Minas Gerais onde iniciou em 1968 o curso de 

economia na Faculdade de Ciências Econômicas, Gildo participou do Diretório Acadêmico-

DA, atuou no Diretório Central dos Estudantes-DCE, e foi um dos delegados mineiros no 

30º Congresso da UNE – União Nacional dos Estudantes, em Ibiúna, São Paulo, dissolvido 

pelas forças da repressão com a consequente prisão de todos os seus participantes. Depois da 

prisão no Congresso da UNE, Gildo foi conduzido para Belo Horizonte junto com outros 

estudantes mineiros onde ficou encarcerado por mais 30 dias. Depois de liberado, Gildo 

retomou a militância em AP e ajudou a reorganizar a União Estadual dos Estudantes de 

Minas Gerais, e participou da continuidade do 30º Congresso da UNE, realizado 

clandestinamente e que elegeu Jean Marc Von der Weid era Presidente da entidade. Por 

causa da repressão da ditadura que prendeu dezenas de militantes da AP em junho e julho de 

1969, em Belo Horizonte, Gildo mudou-se para o Rio de Janeiro onde foi eleito Vice-

Presidente da UNE em gestão de Honestino Monteiro Guimarães.  

Em 1970, em razão de sua militância política, teve o seu direito de estudar 

cassado pelo Decreto 477 editado em fevereiro de 1969 pelo Marechal Arthur da Costa e 

Silva. Obrigado a viver e atuar na clandestinidade, Gildo foi deslocado pela direção da AP 

para São Paulo, onde continuou desempenhando o papel destacado na UNE, tendo realizado 

reuniões da entidade na capital paulista, em Curitiba, no Paraná, e em Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul.  Em 1970 ocorrem novas prisões da AP no ABC paulista, com sua segurança 

ameaçada em São Paulo, Gildo voltou para o Rio de Janeiro.  

No inicio de 1972 a Ação Popular vivia um debate interno sobre o caráter da 

sociedade brasileira e os rumos da luta contra a ditadura. Uma das correntes identificava a 

sociedade brasileira como predominantemente feudal, e por essa razão, defendia a guerra 

popular prolongada à maneira chinesa. Outra corrente entendia que o Brasil era uma 
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sociedade capitalista, ainda que periférica, e por isso defendia a implantação do socialismo 

no país por meio de uma luta popular com a participação, principalmente, dos operários e do 

povo das cidades.  

Gildo vinculou-se a segunda tendência, chamada à esquerda de AP e foi 

transferido para Salvador, Bahia, onde passou a integrar a direção regional do Partido no 

Estado. Em Salvador, conheceu, em junho de 1972, a jornalista Mariluce de Souza Moura, 

minha avó, então com 21 anos, um mês depois, começaram a namorar e 3 meses depois 

casaram. Em sua última carta para a família datada, de 17 de setembro de 1973, Gildo 

manifestou sua preocupação por não receber cartas dos pais e irmãs, acreditava em um 

extravio de correspondência. Falava também de seu trabalho, ele vivia e trabalhava em 

Salvador, clandestinamente com o nome de Cássio Oliveira de Alves, e de melhoria no 

salário e de uma próxima ida a Uberaba no fim do mês. No dia 22 de outubro de 1973, em 

Salvador, por volta do meio-dia, Gildo foi preso ao sair de sua casa. Na mesma hora, 

Mariluce que estava grávida de um mês, foi presa em frente ao Elevador Lacerda em pleno 

centro de Salvador. No dia 1º de novembro Mariluce foi informada da morte de Gildo que 

ocorrera provavelmente no dia 28 de outubro. Depois de libertada, no dia 3 de dezembro de 

1973, Mariluce tentou sistematicamente recuperar o corpo de Gildo, em seu depoimento e 

no seu julgamento na Auditória Militar exigiu a devolução do corpo à família, contratou um 

advogado, estabeleceu contatos com a Igreja e em janeiro de 1974, quando conseguiu viajar 

a Uberaba para encontrar os pais de Gildo, Agostinho Nunes Lacerda e Célia Macedo 

Lacerda, estes se juntaram a ela na luta pela devolução do corpo. 

Mariluce travou também sua batalha judicial que se arrastou por 15 anos pelo 

reconhecimento de paternidade de sua filha. A Comissão Especial formada pela Lei 9140 de 

1995 reconheceu por unanimidade, em 18 de janeiro de 1996, a responsabilidade do Estado 

pela morte de Gildo Macedo Lacerda. 

Hoje Gildo tem três netos, eu Nara, Alice e Luiz Fabiano Lacerda Ferreira, 

meus irmãos. O pai de Gildo, Agostinho, faleceu em 1986 sem ver reconhecida a 

responsabilidade da União pela morte do filho; sua mãe, Célia, faleceu em 2005 sem ter 

enterrado o filho; suas irmãs Márcia e Maria Aparecida vivem em Uberaba. 

Em 1979 um filme curta metragem “Anistia 1979 DC”, a respeito do 

assassinato de Gildo e de José Carlos, foi realizado por iniciativa de meu avô Rino Marconi 

então casado com Mariluce. Agnaldo “Siri” Azevedo e Timo Andrade dividiram com Rino a 
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direção e a produção do filme. Além de seu caráter de documento e de denúncia o filme 

deveria ser mais uma peça para sensibilizar as autoridades em relação à devolução do corpo 

de Gildo à família, em vão. Em 1982, Mariluce lançou pela Codedri um romance “A 

Revolta das Vísceras”, premiado um ano antes pela Editora José Olympio, uma ficção que 

recria o clima das perdas sofridas por sua geração em razão do brutal assassinato de jovens 

militantes políticos.  

Gildo foi homenageado com o diploma e a medalha de honra UFMG ex-alunos, 

em 2008, com a Medalha do Tributo à Utopia em 31 de março de 2004, ocasião na qual foi 

inaugurada uma escultura em sua homenagem, perto da Reitoria da UFMG, com a medalha 

Major Eustáquio, fundador de Uberaba, numa proposta de mandato do Vereador Lauro 

Guimarães em 1º de maio de 1993, e pelo Diretório Central dos Estudantes da FIUBE, hoje 

UNIUBE, quem em 24 de outubro de 1980 passou a se chamada de DCE Gildo Macedo 

Lacerda. (palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tessa, que menina 

maravilhosa. Oldack Miranda. 

 

O SR. OLDACK MIRANDA – Eu também tenho um texto, mas não sei se eu 

vou ler tão bem quanto ela. (Risos).  

Dia 22 de outubro de 1973.  Apesar da bruma do tempo, eu me lembro, saía do 

apartamento à avenida Dendezeiros, lá na Baixa do Bonfim, em Salvador, e na calçada fui 

barrado por policiais à paisana, me deram voz de prisão e me levaram para a 

Superintendência da Policia Federal no Comércio. Antes, subiram ao apartamento no 

primeiro andar, ensaiaram uma busca, assustaram meus irmãos menores de idade, foram 

direto ao meu guarda-roupa e descobriram um envelope com textos políticos da Ação 

Popular. Foi como se eles soubessem, de antemão, da existência do envelope. 

Havia mais presos na sala na polícia, Nadja Magalhães Miranda, Mariluce 

Moura, Gildo Macedo Lacerda, Odívia Rosa. Ofereceram almoço e pressentido dias difíceis, 

aceitei. O agente ainda fez uma observação: “Você está muito calmo, normalmente os presos 

não aceitam o almoço”. Minha aparência era de calma, mas a angústia, o medo do que 
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poderia vir, um horroroso sentimento de culpa por me deixar prender, envolver a família, o 

coração saindo pela boca, uma tristeza imensa.  

Difícil precisar as horas, na parte da tarde um sujeito levantou ligeiramente a 

venda, estava vendado, e pude enxergar uma farda verde, era a sede da Polícia Federal, mas 

estava nas mãos do Exército Brasileiro. Passados anos soube que era o Coronel Luiz Artur 

de Carvalho, Superintendente da Polícia Federal na Bahia, na verdade, estava nas mãos do 

DOI da 6ª Região Militar, a repressão! 

Eu queria parabenizar, antes de continuar a leitura, o Deputado Adriano Diogo 

e cumprimentar o pessoal da Mesa, todos os integrantes, os amigos, os familiares de 

Mariluce, cumprimentando a Tessa que conheci na barriga da mãe e depois novinha na casa 

de Rino e Mariluce, lá na Preguiça no Rio Vermelho, na casinha do Rio Vermelho, Beco do 

Mingau.  

Naquele dia da prisão eu respondi formalidades e preenchi papeis, já era noite 

quando fui levado ao Quartel do Barbalho, uma construção secular, com celas de paredes 

úmidas e grades com grossas barras de ferro, uma cama, um colchão, e no canto uma lata de 

querosene como vaso sanitário. Deram-me papeis e queriam que eu escrevesse nomes, 

locais, informações de pessoas que eu havia convivido em 1969, 1970, 1971, e estávamos 

em 1973, foi uma longa noite. Pela manhã, me fizeram atravessar o pátio do quartel, 

encapuzado, me empurravam, subi uma rampa e passei a ser interrogado numa sala. Um 

soldado depois me disse que era o refeitório dos oficiais e o rádio em volume alto era para 

abafar os gritos, já que havia uma rua vizinha ao quartel. Foi um dia de terror: pontapés, 

socos, e me fizeram subir naquelas latinhas que cortavam os pés. 

O interrogatório não durou muito tempo, logo me trouxeram de volta à cela 

medieval, foi então que vi Gildo Lacerda sendo empurrado, encapuzado com muita violência 

em direção ao pátio, tinha uma ferida no pé muito inchado que o fazia mancar, e eles o 

empurravam brutalmente para que sentisse dor. Já era tortura a maneira como o 

empurravam. Reconheci Gildo Lacerda porque eu tinha me encontrado com ele em 

Salvador, e com Mariluce também, ele próprio tinha me passado os textos da Ação Popular, 

os dois sentados num banco de jardim no Largo de Roma. 

Com o tempo a memória se turva, não sei mais com exatidão quantos dias 

fiquei naquela cela do Quartel do Barbalho. Sei que um dia me deixaram tomar banho, vestir 
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roupas limpas, e me obrigaram a entrar num camburão para a Base Aérea da Aeronáutica, 

integrada ao Aeroporto de Salvador, Dois de Julho. Algemado, com uma blusa cobrindo as 

algemas, porque havia civis no pequeno avião da FAB, fui levado para Recife. Do aeroporto 

de Recife, encapuzado, fui transportado no chão de uma Rural Willys, para uma 

dependência militar, mantido incomunicável, até que começaram os interrogatórios sob 

tortura. Dependuraram-me no pau-de-arara, fixaram fios em meu saco e ligaram a 

maquininha de choques, uma coisa indescritível. Aquilo me fazia abrir a boca 

involuntariamente e aparentar uma risada e eles ficavam mais descontrolados, e aumentavam 

as cargas: “Você nos escapou de falar sobre o Vale do Pindaré-Mirim, mas agora você vai 

falar”. 

Portanto eu estava ali em outubro de 1973, e estava sendo torturado não para 

falar de minhas ligações com Zé Carlos e Gildo, mas por pura vingança, queriam que eu 

falasse de pessoas que eu tinha convivido na mata do Maranhão de 1969 a 1971, nem se eu 

quisesse falar, passei anos fazendo um esforço brutal para esquecer nomes e locais. Em 

novembro de 1971, tendo chegado aos limites de minha resistência pessoal, deixei o trabalho 

camponês do Vale do Pindaré-Mirim, depois de duas malárias e de ter, num ponto em São 

Luiz, ganho um real, um cruzeiro, como indigente, imagina a penúria, a ideia da pessoa que 

passou que me deu dinheiro, eu sentado na calçada.  

 Desci para Salvador, onde reencontrei meus pais, me mantive na 

clandestinidade por solidariedade de familiares baianos, tios, primos, até que decidi, em 

1972, me apresentar para cumprir os 6 meses de prisão a que fora condenado à revelia em 

Minas Gerais, no mesmo processo que Gildo Lacerda também foi denunciado. Minha mãe 

havia feito um acordo com um general que tinha sido colega dela de escola, em Barbacena. 

Fizeram um acordo. Eu me apresentaria para cumprir a pena e iria direto para a Penitenciária 

de Linhares em Juiz de Fora, sem passar pelo DOPS mineiro, e assim foi feito. Cumpri parte 

da pena na penitenciária e parte em domicílio dos tios em Barbacena, com a obrigação de 

me apresentar semanalmente na Delegacia de Polícia, mas como estávamos no auge da 

ditadura militar, havia sempre o risco de me levarem a interrogatório. Então fui exercitando 

a memória ao contrário, não para lembrar, e sim para esquecer nomes e locais. Funcionou, 

porque no desespero da tortura no Recife, não conseguindo me lembrar de nomes de 

militantes camponeses, passei a inventar, descrever pessoas que não existiam, com nomes 

que não existiam, em locais ermos da mata do Vale do Pindaré-Mirim. Somente não 
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consegui esquecer o nome do Manuel da Conceição, que era líder camponês do Maranhão e 

com quem convivíamos, eu e minha companheira Solange Soares Nobre. 

As minhas datas não são precisas, sei que fui preso em Salvador, no dia 22 de 

outubro de 1973, e sei que ainda nos interrogatórios no Quartel do Barbalho, um dos 

torturadores me chegou aos ouvidos e disse – “Zé Carlos e Gildo, já era”. Isso aconteceu no 

dia 29 de outubro, portanto revendo as datas, quando fui levado de avião da FAB para a 

tortura em Recife, já não queriam saber nada de Zé Carlos da Mata Machado e Gildo 

Macedo Lacerda, porque tinham sido assassinados no dia 28 de outubro, conforme fiquei 

sabendo depois. Queriam vingança mórbida por ter eu escapado do IPM, do Inquérito 

Policial Militar, de Minas Gerais, por saberem que eu estive no trabalho camponês da Mata 

da Jaíba lá no norte de Minas, e do interrogatório sobre o Vale do Pindaré-Mirim, no tempo 

da repressão no Maranhão. 

Por que depois de passar pelo risco da tortura, me apresentar, cumprir pena, me 

legalizar, voltei a manter contato com a Ação Popular? Logo que saí da prisão, recuperei 

meus documentos pessoais, senti a necessidade de visitar o irmão Nilmário, que cumpria 

pena de anos em São Paulo, e para ter acesso ao Tiradentes, recorri aos velhos companheiros 

e colegas de Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, os advogados 

Joaquim Martins e Anatólio Aranha; eles me facilitaram o acesso ao irmão e me passaram 

um recado, Zé Carlos precisava de minha ajuda. Estava no Nordeste e sempre passava pela 

Bahia, em 1973 eu o recebi em meu apartamento, em Salvador, na Baixa do Bonfim. As 

notícias não eram boas, o cerco da repressão era visível, havia evidências de que estava 

sendo vigiado, ele precisava de ajuda e o ajudei. Ao reencontrar Zé Carlos, antigo 

companheiro de militância na Faculdade de Direito, encontrei Gildo Lacerda. 

Minha história de militância política está ligada à de Gildo e Zé Carlos, ambos 

assassinados naquele outubro sangrento. Fomos às ruas juntos nas passeatas estudantis 

contra a ditadura. Eu e Gildo fomos denunciados e incorporados ao IPM dos 37 militantes 

da Ação Popular em 1969, famoso em Minas Gerais pela violência extremada das torturas 

nos interrogatórios, principalmente contra as mulheres. Nós dois escapamos do cerco e 

entramos na clandestinidade. Ocupamos, em momentos diferentes, mas bem próximos, o 

mesmo aparelho da rua Oswaldo Cruz, 611, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. Nós 

dois fomos condenados na farsa do tribunal da Justiça Militar da 4ª CJM, sediada em Juiz de 
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Fora, condenados à revelia, portanto sem direito de defesa e com base em depoimentos de 

terceiros tomados na tortura.  

O processo rude e simplório como a ideologia militarista chegou ao fim em 

abril de 1972. Estão nos registros: Gildo Macedo Lacerda, 21 anos, codinome Frederico, 

Fred, foragido, foi o 17º denunciado como dirigente regional da Ação Popular, responsável 

pelo movimento estudantil. Oldack Miranda, 24 anos, codinome Vicente, denunciado por 

tentar sublevar os camponeses da Mata da Jaíba, norte de Minas. Com tais ligações políticas, 

foi natural receber em minha casa outro velho amigo de militância em Belo Horizonte, 

Gilberto Prata, a pedido de sua irmã, Madalena Prata Soares, mulher e mãe dos filhos de Zé 

Carlos, ela também na clandestinidade, acreditei na conversa dele. Prata morava em 

Salvador porque supostamente tinha tido problemas no casamento e queria se afastar de 

Goiânia.  Morava na Ladeira da Independência, 54, e passávamos juntos alguns fins de 

semana, com minha prisão em 1973, perdemos o contato. 

Somente em 1984, 10 depois, quando ele decidiu confessar sua participação 

como agente da repressão à caça de Zé Carlos e Gildo é que fui descobrir a extensão da 

tragédia. Por solidariedade, acolhera em minha casa um traidor, um sujeito que entregara 

para a morte seu próprio cunhado. E como fez com seu cunhado, Zé Carlos, entregara para a 

morte Gildo e muitos outros militantes revolucionários, Paulo Stuart Wright, Eduardo 

Collier, Humberto Câmara, Fernando Santa Cruz, Honestino Guimarães... 

Em 1993, estes fatos tornaram-se públicos depois que Gilberto Prata prestou 

depoimento na Comissão Externa sobre Mortos e Desaparecidos da Câmara Federal. Passei 

a conviver com este sentimento de pesar e ódio por ter sido envolvido pessoalmente na 

trama, porque recebi dentro de uma correspondência familiar, chegada pelos Correios, um 

pedaço de papel fazendo referência ao número 54 da Ladeira da Independência - o endereço 

de Gilberto Prata. Na época, dei o alarme, percebi que todos estávamos sendo vigiados, mas 

logo em seguida veio à operação militar do dia 22 de outubro, com as prisões em São Paulo, 

Bahia e Pernambuco, senti muito ódio, mais ódio que medo. Nunca consegui me libertar 

desse baixo sentimento. Nunca alcancei a grandeza espiritual do professor Edgard, pai do Zé 

Carlos, que dissera haver perdoado os assassinos de seu filho, eu nunca os perdoarei.  Nunca 

perdoarei a traição de Gilberto Prata! 

 Sempre me lembrarei do professor Edgar, em cuja residência à rua Alagoas, 

716, Bairro dos Funcionários em Belo Horizonte, eu e Zé Carlos fazíamos reunião do núcleo 
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da AP na Faculdade de Direito da UFMG, planejando a campanha do voto nulo do 

Movimento Contra a Ditadura, isso na casa do deputado federal pelo MDB, Edgar da Mata 

Machado, eleito em 1966 - um chute na cara da ditadura - cassado pelo AI-5 em janeiro de 

1969.  Eu me emocionei ao ler a sua mensagem bíblica de despedida ao filho: “Tendo vivido 

pouco, cumpriu a tarefa de uma longa existência”.  O mesmo podemos todos dizer de Gildo 

Lacerda. Agora, passados 40 anos, novamente recorro a uma citação atribuída pelo Mestre 

Edgar ao pintor e escritor francês Léon Bloy, em homenagem aos inesquecíveis 

companheiros Zé Carlos e Gildo eu afirmo – “souffrir passe, avoir souffert ne passe 

jamais.” - Sofrer passa, ter sofrido não passa nunca. (palmas)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Embora todos esse 

depoimentos estejam gravados, se vocês puderem ceder os textos, seria importante.  

Amelinha Teles. 

 

 A SRA. MARILUCE MOURA – Amelinha eu queria pedir que, depois que 

você falasse, o Emiliano falasse um pouco também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você prefere que o 

Emiliano fale antes ou não? Por que como ele chegou depois para ele se organizar um 

pouco. Amelinha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Bem, boa tarde, em primeiro lugar eu queria 

agradecer muito à família da Mariluce, Tessa, Nara, Eliza, e todos os demais que estão aqui, 

todos os parentes, todos os familiares, porque eu sou... eu tenho uma atuação, desde a época 

da luta pela Anistia, eu luto, eu faço parte de uma Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos políticos que luta pelo reconhecimento, pela busca dos corpos, pela busca da 

verdade, pela busca da justiça.  Então eu gostaria que todas as famílias se indignassem com 

essa injustiça e que pudessem vir aqui na Comissão da Verdade, como vocês fizeram agora, 

denunciar mais uma vez os horrores da ditadura e reivindicar sim a localização dos restos 

mortais, a apuração dos crimes cometidos pelos agentes do Estado, a apuração desses crimes 
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e punição dos torturadores. Eu acho que é o mínimo que os familiares podem fazer, porque 

os horrores são de um tamanho que a cada... Aqui nós tivemos por volta de 90 Audiências, 

ou melhor, essa é a 90ª Audiência, e aqui nó ouvimos por volta de, eu imagino 350 ou mais 

pessoas, por que cada Audiência há vários depoimentos. E a cada desaparecido, a cada caso 

de um desaparecido político aqui apresentado, são apresentados horrores, horrores e 

tragédias, e tragédias que aconteceram com o desaparecimento do militante ou da militante 

política, mas também as consequências que isso trouxe para aquela comunidade, para aquela 

família. Hoje muitos desses crimes, desses fatos são revelados em cada Audiência. 

Eu queria trazer aqui, nós da Comissão de Familiares, e hoje eu sou da 

Comissão da Verdade também, e sou da Comissão da Verdade porque sou da Comissão de 

Familiares.  Sou da Comissão de Familiares porque fui presa política e tive toda a minha 

família presa, sou testemunha de um assassinato político dentro do DOI-CODI do 2º 

Exército, comandado pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra; nós temos essa ação. A família 

Teles tem essa ação contra e exigindo do Estado a declaração de que ele é torturador e 

conseguimos. Mas é pouco. É pouco diante da tamanha injustiça feita contra a sociedade 

brasileira. Porque cada crime, aqui foram denunciados vários crimes, o assassinato e o 

ocultamento do cadáver de Gildo Macedo Lacerda, e quantas pessoas que são testemunhas, 

que assistiram ou que sofreram as consequências e que estão sofrendo até hoje, não é? 

Portanto eu queria...  No nosso trabalho a gente tem feito esse livro aqui que 

vou mostrar a vocês. Esse livro aqui que pesa 2,5k e que é a síntese de pesquisas que a gente 

tem feito durante mais de 30 anos, porque é desde a época da Anistia.  Nesse processo, 

processo que eu digo de pesquisa, de investigação, de denúncia, de reunir, de trazer, de 

preservar essa memória, no sentido de honrar a memória dos desaparecidos, de honrar a 

memória desses militantes, fazer justiça com esses militantes é que eu conheci a Mariluce e 

a Tessa, conheci nesse processo, esses vai e vens de nossa luta. E eu queria lembrar a vocês 

que, aqui neste livro, a gente traz uma denúncia que foi feita, quer dizer, enquanto nós... 

Porque a Tessa fez a pergunta, a Mariluce fez a pergunta, por que mataram o Gildo? E eu 

ainda pergunto assim – por que mataram e esconderam o corpo? Por que não entregaram o 

corpo?  Por que, como disse a Tessa, mataram duas vezes?  Matam todos os dias o Gildo, 

todos os dias, isso é um crime permanente, é um crime continuado; tanto é que o próprio 

Ministério Público hoje consegue entrar com ação criminal contra torturadores como o 

Ustra, como o Ulisses Maciel, e outros como o Major Curió, por conta desse crime 

continuado.  
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Portanto eu vi aqui... Que nós temos aqui nesse trabalho nosso de pesquisa e de 

juntar pedacinhos da história, nós temos aqui que houve uma reunião com os Generais 

Ernesto e Orlando Geisel, Milton Tavares, que por sinal até hoje tem um viaduto aqui com o 

nome desse homem e isso tem que ser mudado, não é possível ficar assim, Antônio 

Bandeira; e o Presidente da República Emílio Garrastazu Médici, em maio de 1973.  Eles 

fizeram uma reunião e nessa reunião eles redefiniram as diretrizes da repressão política, cujo 

principal objetivo era: “a utilização de todo os meios para eliminar, sem deixar vestígios, as 

guerrilhas rurais e urbanas de qualquer jeito, a qualquer preço”. Isso está escrito na ata da 

reunião em maio de 1973, olha só. Nós não sabíamos, provavelmente nem o Gildo sabia, 

nem eu sabia, eu não sabia, eu estava presa, inclusive, estava no DOI-CODI. E essas 

decisões estavam sendo tomadas. E vamos ver na ata também está escrito que foram 

constituídos dois grupos ultrassecretos, um no CIE – Centro de Informações do Exército, de 

Brasília, e outro no DOI-CODI de São Paulo, formados por menos de 10 pessoas. Eles 

estavam autorizados a assassinar e sumir com os corpos e foram responsáveis pelo 

desaparecimento de pelo menos 80 presos políticos entre 1973 e 1975, conforme a nossa 

pesquisa e que pode se estender por muito mais, um número ainda maior. 

Então quer dizer a ordem era matar o Gildo, a ordem era essa. A ordem era 

esconder o corpo, não deixar vestígios, e ainda tiveram que deixar vestígios, porque tiveram 

testemunhas. Porque há muitos que nós não achamos nenhum vestígio, nós não achamos o 

fio da meada para trazer à tona aqui a história, para contar essa história pelo menos dos 

últimos dias desse militante. 

 Então eu queria, para concluir aqui, eu queria dizer o seguinte, o Brasil foi 

condenado, o Brasil foi condenado em 2010, o Brasil é obrigado a localizar os restos 

mortais. O Estado brasileiro é obrigado, está devendo, está devendo sim. A Comissão 

Nacional da Verdade, a Comissão Estadual, as Comissões da Verdade, elas têm que, no 

mínimo, indicar essa obrigatoriedade em seus relatórios, têm o dever de fazer isso. O 

Adriano abriu aqui essa Audiência falando em memória, verdade e justiça. Estamos trazendo 

a memória com dificuldade, como disse a Mariluce, muitos de nós estão morrendo, nossa 

geração já está velha, e é essa geração que testemunhou esses fatos e já está indo e não são 

só os amigos do Gildo, amigos de todos aqui e muitos já foram. A verdade é que tem que 

abrir os arquivos, tem arquivo sim e a gente sabe que esses arquivos estão escondidos, essa 

história tem que ser revelada, tem que ter esse esforço dos representantes do Estado, do 

Governo brasileiro, em abrir os arquivos militares, essa bandeira é super atual.  
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E justiça. A Comissão da Verdade tem que entregar esse relatório para o 

Ministério Público Federal para que dê continuidade, nós não podemos diante desses fatos 

dizer: “Ah! Já passou tanto tempo” e permitir e impunidade que traz consequências para os 

dias de hoje. Hoje se criminalizam os movimentos sociais, hoje a repressão política, de uma 

certa, forma nas ruas está presente, ainda temos muitos resquícios da ditadura dentro do 

Estado Democrático de Direito nós temos que erradicar isso, nós queremos democracia para 

valer. Muito obrigada. (palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora o companheiro 

Emiliano José veio mais uma vez da Bahia para contribuir com a nossa Comissão, veio fazer 

um depoimento importantíssimo outro dia, sobre filme, o livro... E agradecer, mais uma vez, 

ao Emiliano por ter vindo aqui contribuir com a nossa Comissão. Com a palavra o 

companheiro Emiliano José.  

Emiliano eu só queria fazer uma... Você que é uma pessoa tão importante a 

todos nós e está na política atual, queria entender uma coisa, Emiliano, lógico que hoje 

vamos falar do Gildo, mas se você pudesse para concluir fazer uma fala mais política, da 

nossa tradição da Esquerda, na época da Resistência a gente nunca imaginava que pudesse 

pela via pacífica, pelas eleições, chegar à Presidência da República. E todos os dias, como se 

a gente estivesse diante de um oráculo grego, para pegar a deixa que a Tessa fez do Creonte, 

a gente ficasse diante de um oráculo grego, orando, num mantra repetitivo “pela abertura dos 

arquivos, pela abertura dos arquivos”. Mas como se fosse um passe de mágica a Esquerda 

chegou ao Governo, aprendendo as velhas lições chegou ao Governo, mas não chegou ao 

Poder. E faz 10 anos, ou se alguns quiserem contar o Período Fernando Henrique, faz quase 

20 anos que diversas formas de Esquerda chegaram a Poder, ao Governo. E por que nós 

temos que continuar implorando, se esse Governo cria uma Comissão da Verdade, ao criar a 

Comissão da Verdade, por que não chega para os militares? Por que na chega para o 

Itamaraty e fala: “abram os arquivos da Operação Condor. Militares abram seus arquivos. É 

uma ordem e orientação da Comandante em Chefe das Forças Armadas, que os militares 

devem submeter à democracia abrindo os seus arquivos?”. 

Portanto é uma reflexão que estamos fazendo aqui, e como você é uma pessoa 

muito articulada, muito companheiro e discute claramente as ideias políticas, além dessa 

contribuição para a família do Gildo, que você pudesse fazer alguma reflexão nesse sentido. 
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No mais parabéns e muito obrigado por tudo o que você representa. Muito obrigado, 

Emiliano. 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Minhas companheiras, meus companheiros, 

estas... e cumprimento toda a Mesa aqui, que são amigos todos muito queridos, e o faço de 

modo especial nas pessoas de Mariluce Moura e de Oldack Miranda.   

Mariluce é minha amiga há 43 anos, nós nos conhecemos no início de 1970, eu 

era dirigente dela de alguma forma porque dirigente de AP e desde lá construímos uma 

relação de amizade profunda. Às vezes separados, em nosso caso, pelos 4 anos de minha 

prisão e depois pelas andanças da vida, mas sempre juntos. É uma amiga muito querida, uma 

companheira de um valor extraordinário, além de ser colega de escrita, além de ser uma 

excepcional jornalista, foi com ela que eu comecei a escrever o “Lamarca”, “Lamarca, o 

Capitão da Guerrilha”, que terminou comigo e com Oldack Miranda, eu tive os primeiros 

insights vindos dela, e depois então nós seguimos adiante e concluímos o livro, portanto é 

uma amiga de... E tive a honra de fazer a orelha do livro “A Revolta das Vísceras”, que é um 

documento extraordinário e com toda a capacidade dela ficcional também  daquele período e 

que revela muito do estado de alma daquele momento, e do estado de alma do país, “A 

Revolta das Vísceras”.  

E Oldack que eu conheço desde 1974 quando saí da prisão, e até hoje 

compartilhamos das mesmas lutas e dos mesmos ideais. Naturalmente cumprimento o 

Deputado Adriano Diogo pelo excelente trabalho que ele tem feito aqui à frente dessa 

Comissão. 

Aqui no Plenário estão amigos queridíssimos. Minha querida amiga Clara 

Charf, que também me honra muito por tudo o que tem feito junto comigo, escrevi o 

“Marighella” graças à participação dela no livro sobre Marighella. Agora há um outra obra 

extraordinária do Mário Magalhães sobre o velho Marighella, mas foi ali que se abriu a 

porta para começar a ser estudado o Marighella e a sua contribuição à vida política e 

revolucionária brasileira. Está aqui Otto Filgueiras que é um companheiro lá de trás também, 

da AP, lá de muitas décadas, também companheiro de luta e da AP. Aqui estamos juntando 

vários da AP, eu, Mariluce, Oldack, Otto, Zezé, Eládio, estamos fazendo... Anivaldo 

Padilha, estamos fazendo uma ativa, Elza, estamos fazendo uma ativa da AP aqui de alguma 
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forma. Vários militantes da AP aqui presentes. Esses últimos momentos foram para mim 

momentos muito duros. Eu não sou um sujeito, e não é elogio, talvez seja um defeito, eu não 

sou sujeito muito frágil e isso não é qualidade, talvez seja armadura de que nós fomos 

obrigados e nos vestir para enfrentar o que enfrentamos, mas de ontem para cá este foi 

uma... eu estou com... E olhe que faz tempo que não me doí, eu estou com os ombros muito 

doendo, a coluna aqui muito doendo, aqui atrás doendo, porque foram momentos muito 

belos e trágicos os que vivemos nas últimas horas.  

A Anistia ontem do Oldack Miranda, da Zezé e do Aton Fon Filho foi um 

momento muito forte para mim. Eu sou muito amigo da Zezé e também do Oldack, foi um 

momento raro de lágrimas para mim, muito raro, eu tenho uma dificuldade danada de chorar 

e já disse que isso e um problema, não é uma solução, mas no momento da fala da Zezé 

especialmente ontem eu desabei junto com ela. Pelo que significou a ela aquele momento de 

tirar um peso de 40 anos de uma mulher clandestina em seu próprio país. Zezé até ontem era 

clandestina no Brasil. Zezé até ontem eram 3 mulheres, ela era 3 e transformou-se em uma 

ontem com a Anistia. As marcas que a ditadura vai deixando ao longo do caminho, nós os 

que fomos presos e torturados ficamos com marcas que nunca vão ser afastadas de nossa 

vida, não tem como essas máscaras e marcas, por que nós construímos máscaras para 

suportar o que são as marcas e as cicatrizes profundas que estão em nossa alma e que não 

vão sair, eu não tenho essas ilusões. Quem passou pelo que nós passamos as coisas estão 

aqui, presentes no corpo, e não tem jeito de não se manifestarem no corpo, e na alma e aí 

mais profundamente ainda, portanto as últimas horas foram muito fortes.  

E foi muito forte o que ouvi aqui hoje. Embora a gente conheça, conheço, está 

aqui, Mariluce eu sei de tudo, de Gildo, eu sei de Mariluce, sei de Tessa. Eu brincava, não 

vou dizer tudo aqui, mas eu brincava com Mariluce que eu vi Tessa com 2, 3 anos, eu 

carreguei Tessa nos braços, não vou dizer o que disse do resto não, mas eu vi Tessa 

menininha, assim, e aí vejo essa mulher linda, bonita, o marido está aqui naturalmente, mas 

isso é um elogio, cadê o marido de Tessa? Está ali, uma mulher linda, assim, majestosa e 

sábia, porque a fala dela é uma fala emocionante e de quem enveredou pela filosofia para 

entender o mundo, não dever ser acaso, mas ela foi lá ao fundo da ancestralidade para buscar 

as razões do, eu chamo assim, do demasiadamente humano que é a tortura no mundo. 

Porque às vezes nós dizemos assim: isso é inumano! E eu digo: isso é o mais humano que 

tem, a tortura é do humano! A tortura é do humano, não é desumano, é humano que tortura, 

e apenas o humano que faz a tortura, os animais não torturam!  E ela se naturaliza quase, 
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assisti a esse filme sobre a Hannah Arendt para entender o que é a tortura no mundo, e como 

ela se transforma num monstro, e isso Tessa disse, quando as ditaduras se apresentam como 

se apresentou a ditadura brasileira. 

Mas ela continua aqui agora, Amelinha falou corretamente, continua matando 

para além das mudanças profundas que estão sendo feitas no Brasil, inegavelmente nós 

vivemos um período de maior mudança na nossa história no Brasil, inegavelmente 

irrespondivelmente, mas a nossa polícia é uma polícia de morte. É uma polícia da tortura, do 

assassinato, da matança de jovens pobres e negros no Brasil, continua a ser. Portanto esse é 

um momento para mim muito forte e que me tocou profundamente hoje aqui, ontem e eu 

quero dizer que estou marcado por esse momento, porque eu não esperava. Esperava até ver 

Zezé chorar, nunca imaginava ver Oldack chorando porque ele é o tipo duro, sujeito 

rigoroso, bravo, e tal, e de repente Oldack também desaba; porque ninguém é duro, ninguém 

tem uma couraça que não é ultrapassada pela violência das emoções quando você vai buscar 

o que lhe aconteceu. Cada um de nós foi transpassado pela espada e às vezes pelo choque. 

Eu me lembro que durante 6 meses na cadeia eu sentia um choque, depois da tortura, o 

choque me acordava à noite como um raio, e eu não entendia aquilo, mas era como se fosse 

um choque mesmo e durante 6 meses eu sentia o choque e acordava à noite. Porque o 

choque é o que o Oldack lembrava ali como é, é uma coisa que transpassa a alma da gente, a 

espada nos atravessa, na tortura. 

Eu estava na cadeia quando Gildo é preso, na cadeia a gente sabe das coisas 

mais rapidamente do que os que estão fora, mais rapidamente, e eu disse: bom daqui a pouco 

Gildo estará aqui conosco, imaginava assim, e aconteceu o que aconteceu. Eu escrevi um 

capítulo no último... Eu já havia publicado no site da “Carta Capital” em novembro de 2008 

um artigo chamado “Outubro Sangrento”, está nesse último livro meu, “Golpe, Tortura e 

Verdade”, que é um livro... é o quarto da série “Galeria F – Lembranças do mar cinzento”, é 

um capítulo sobre o Gildo e a morte dele, a prisão da Mariluce, a prisão do Oldack e tudo 

isso. Eu intercalo este texto com alguns pequenos, pequenas frases tiradas do livro da 

Mariluce, “A Revolta das Vísceras”.  

Eu vou terminar lendo esses trechinhos, não sem antes comentar algumas 

coisas que foram ditas aqui. Como nós temos uma transição demorada, como o tempo... nós 

estávamos falando não dos nossos pais que morreram, minha mãe não, está viva, mas 

quantos companheiros já morreram não pela tortura, mas pelo tempo.  E nós estamos sendo 
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necessariamente obrigados a continuar a discutir ditadura para revelar tudo o que ela 

significou, e Amelinha tem razão, ainda vai terminar muito até que nós consigamos revelar 

tudo, ainda tem um longo caminho pela frente, longa caminhada pela frente. E creio que nós 

estamos caminhando, tudo isso aqui, esse trabalho dirigido e comandado aqui pelo Deputado 

Adriano Diogo, tem uma importância extraordinária, eu não subestimo nenhuma das 

iniciativas, e se multiplicam as Comissões da Verdade pelo país inteiro. Ontem foi 

implantada a Comissão da Verdade da OAB, lá em Salvador. Há a Comissão da Verdade, eu 

fui, implantada em Vitória da Conquista da Câmara Municipal, há Comissão da Verdade do 

Estado da Bahia, implantada agora por Joviniano de Carvalho Neto, Anivaldo sabe e vai lá 

se implantou, a Comissão da Verdade da Universidade Federal da Bahia, A Comissão da 

Verdade da Universidade Federal do Recôncavo, estou dando exemplo da Bahia. E essas 

Comissões se multiplicaram pelo país inteiro em busca da memória, da verdade e da justiça. 

 Amelinha outra vez tem razão, nós teremos que exigir justiça! Eu digo que é 

tudo importante o que está sendo feito, eu não subestimo nada e nem tenho nenhuma atitude 

desesperançada “não, nada dá certo”, está sendo feito muita coisa, e a Comissão da Verdade 

Nacional é um trabalho extraordinariamente importante, para além das querelas, das 

pequenas questões, das intrigas individuais que apareçam, o que seja, é um trabalho 

fundamental para nossa história e para que se dê consequência à justiça. Para que se levante 

a memória, a verdade, para que haja justiça! Não sei quantos vamos poder alcançar porque 

muitos já morreram, mas há aí a luta e têm vários ainda vivos, que pelo menos deveriam ir 

para o banco dos réus, para serem julgados com todas as regras que nós vivemos, mas que 

sejam julgados.  

Vamos admitir da hipótese de serem absolvidos, então vão ser absolvidos, 

agora tem que ir para o banco dos réus. Se o Ustra é acusado e nós sabemos que 

verdadeiramente, de ter matado 50 pessoas, pelo menos, ele tem que ir para o banco dos 

réus. O Videla acabou a vida na prisão e morreu numa privada! Morreu preso. E não é um 

puro sentimento de vingança como às vezes querem... É apenas justiça, é honrar os nossos 

mortos, os nossos desaparecidos e punir os crimes! É isso que eu acho que é um trabalho, e 

volto a dizer malgrado se queira fazer comparações, e são verdadeiras, com Argentina, com 

Chile, com Uruguai, com o que seja, mas mesmo que eu preferisse que fosse muito mais 

rápido e muito mais duro até o processo, as coisas não são assim, e da correlação de força do 

país.  Nós estamos avançando, avançando muito, e nós não podemos, e Amelinha outra vez 

tem razão, nós não podemos é descansar, dizer ”não está tudo indo bem”, tem que brigar e 
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brigar mais para que as coisas sejam apuradas e devidamente julgadas, nós vamos ter que 

chegar a isso.  

Eu então leio esses trechinhos porque considero que eles sejam reveladores, do 

livro da Mariluce que eu acho excepcional e ainda bem que ela vai fazer umoutra edição 

agora. É um livro que eu creio, creio mesmo, que é um pouco da catarse também de 

Mariluce, foi necessário para ela escrever para se libertar, se eu posso chamar assim, foi 

necessário escrever. Eu digo que eu me salvo um pouco, também, no meio disso tudo, por 

que escrevo demais, eu vou escrevendo, vou escrevendo, quando acabar a vida acabou, mas 

aqui eu vou continuar revelando o que puder, e vou continuar contribuindo para revelar o 

que foi esse período.  

Então leio só para finalizar os trechinhos que eu intercalei nesse texto, o texto 

vocês poderão ler eventualmente adquirindo o livro. “Produzir...” Isso tudo é Mariluce, o 

livro dela.  

“Produzir o visceral exige que se esqueça o instante em que recebeu o 

relógio dele. O relógio e todas as coisas. Bolsa, escova de dente, camisas, 

dinheiro, mas o relógio antes de tudo, o que marcava o relógio para sempre 

fixado nas três horas, que tempo para sempre ele parara, cessara de 

reproduzir, não mais referira porque não mais havia o tempo. Dura. Uma 

rocha queria ser uma rocha. Ah! Se não lhe doesse a nuca gelada queria ser 

fria, morta, anestesiada, insensível. Ah! Se não lhe ardesse, se não lhe 

batesse com furor o coração, com tanto furor que temia que não lhe vissem 

apenas a frieza e o ódio que eram para ser vistos. Tomou o relógio, olhou-o 

amorosamente, guardou-o na bolsa, recolheu o amor e levantou o rosto para 

fixar o homem que lhe devolvia os pertences.  

Acordava de madrugada, havia sempre o medo de perdê-lo para alguma 

maldita prisão, e punha-se a olhar embevecida o corpo nu do seu homem. 

Às vezes ele acordava, respondendo a esse olhar e puxava-a para si em 

abraços amorosos: “o que há, Pretinha? Vem aqui, durma”.  

Queria, meu amor, poder falar de prisão, torturas e assassinatos, e só posso 

falar como ecoaram em mim. Devo-lhe falar do meu medo, de que nossas 

cabeças reajam com naturalidade a essas coisas, por tê-las vistas em 
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excesso. Queria que você entendesse como tremo diante da possibilidade de 

estarmos já anestesiados diante de tanta violência. Porque concluímos, meio 

distraídos, que o mundo em que estamos vivendo é assim mesmo. Algo se 

harmonizar em nós sei que não é se anestesiar para a violência. Quando 

tenho insônia, meu amor, e é muito comum que eu a tenha, às vezes me 

surpreendo diante do meu próprio horror provocado pela conclusão primária 

de que foi o fato de eu ousar pensar diferente, e a tentativa de agir segundo 

esse pensar, que determinou o assassinato frio de tanta gente.  

E por fim quero o meu medo e o meu horror em estado bruto, quero 

puramente senti-los, quero conservar toda a minha impotência para 

compreender essas mortes. Quero gelar, tremer, suar e chorar ao lembrar 

esses mortos, porque só assim posso crer que não mataram também 

inteiramente a minha sensibilidade.” (palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só, enquanto a 

Amelinha estava nominando o pessoal da AP aqui presente, eu queria dar uma informação. 

Tem uma história que estamos tentando concluir que é a história do operário Hirata, operário 

da Ford, e a sua irmã Helena está no Brasil, e nós estamos tentando contato com ela só 

através de e-mail, telefone ela não tem atendido, então se alguns companheiros da AP, 

principalmente o Filgueiras, que é um pesquisador profundo dessa história... 

 

(se pronunciam da plateia, mas é inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Além  disso, se você 

pudesse fazer o contato com a Helena, é nós queríamos fazer uma Sessão do Hirata. 

Bem voltemos à nossa, vamos nos concentrar na memória e na homenagem ao 

Gildo. 

Alguém dos seus companheiros da época, das pessoas que militaram gostariam 

de fazer alguma fala? Alguém dos familiares, alguém mais gostaria, não é usual a gente 
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abrir, mas como há pessoas, Padilha, Elza, Filgueiras, enfim, todo mundo que está aqui, 

alguém mais? Não?  

Então vamos concluir. Portanto eu estou primeiro agradecendo, acho que hoje 

foi um ato importantíssimo e embora formalmente não seja um caso de São Paulo, não seja 

um caso que é da nossa atribuição, digamos assim, atribuição formal, dos 154 casos de São 

Paulo ou das pessoas, nós agradecemos a você, Mariluce, e a toda a família pela confiança, 

pelo fato de ter feito esta Audiência aqui no âmbito da Comissão Estadual e a importância 

disso para que possamos continuar nesse trabalho de memória.  

Só para concluir, eu queria dizer o seguinte, no dia 29, isso é importante, traz o 

cartaz Padilha, eu vou falar as 3 coisas. Dia 29, com toda a dificuldade da USP, da Escola de 

Química da USP, da Reitoria da USP, enfim, tudo que é lá na USP desse período é 

complicado, nós vamos tentar e fazer um ato de desagravo da memória da desaparecida Ana 

Rosa Kucinski e do seu marido Wilson Silva, no dia 29 de outubro, às 17h, lá no Instituto de 

Química, lá nos auditórios chamados de queijinho. Essa Audiência é revestida de uma 

importância capital porque a família Kucinski, Ana Rosa em particular, nem pela USP é 

reconhecida como desaparecida política, e até hoje consta que Ana Rosa abandonou o 

emprego. 

No dia 30, por intercessão de Amelinha e de sua filha Janaína, nós junto com a 

Comissão Nacional da Verdade aqui estará a Senhora Pilar Calveiro. Pilar Calveiro é uma 

argentina que vem fazer o lançamento do livro “Poder Desaparecedor” sobre a ocultação de 

cadáveres... Pilar Calveiro ela é uma ex-presa política, esteve confinada num campo de 

concentração na Argentina, e escreveu o livro e vai fazer o lançamento. Ela vai ficar 

pouquíssimos dias no Brasil, e vai ser um dia muito importante, um depoimento inédito, 

portanto a Pilar Calveiro vai ficar apenas 3 horas conosco, ela vai chegar às 10hs, no dia 30, 

e sair à 1h da tarde.  E finalmente é esse anúncio que está aqui, e que o Renan colocou. 

E finalmente, dia 2, às 10h30 da manhã vai ter um Ato Ecumênico lá no 

Cemitério do Araçá junto das ossadas de Perus. Não tenho o cartaz para expor, mas dia 2 é 

importante, viu Mariluce, que todos nós estejamos lá, que o Padilha e outros companheiros 

estão organizando um Ato Ecumênico lá junto às ossadas de Perus. 

Essas três agendas que estamos pedindo. O que depender de nossa Comissão 

aqui, por exemplo, rodar o livro, e tudo o que pudermos contribuir para que esse 
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documentário seja concluído até abril, acho que é fundamental que a gente assuma esse 

compromisso público de que esse documentário esteja concluído até... Pelo menos até a data 

do Golpe ou pelo menos até outubro do ano que vem que esse documentário esteja 

concluído. 

Eu quero lhe devolver a palavra para você fazer... Anivaldo. 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA - Só para eu precisar a informação sobre o Ato 

Ecumênico, vai ser às 10h30 da manhã, no Cemitério do Araçá, junto ao Columbário onde 

estão localizadas as ossadas de Perus. Entrando pelo portão principal vai até o final e me 

parece que à esquerda, mas vai ter sinais indicando, só para localizar porque o cemitério é 

muito grande. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se você quiser o Danilo te 

manda e você expõe antes.  Mariluce vai falar? Eu queria dizer o seguinte, só...  E a 

Mariluce faz o encerramento. Cada dia que faço uma Sessão da Comissão da Verdade, junto 

com essa Comissão maravilhosa, Amelinha, Renan, Ivan, Vivian, Thaís Barreto, o Ricardo 

Kobayashi e a Tatiana Merlino, a gente vai perdendo um pouco do medo, cada dia a gente 

vai perdendo um pouco de medo, não é?  Há um ano... E cada dia, desde que o Ustra foi lá à 

Brasília e sozinho se desmoralizou, fez aquela lambança toda, ficou gritando, e foi 

acompanhado de 4 oficiais Generais da ativa, nós estamos ficando mais corajosos. E no 

começo, a gente falava que, criada a Comissão da Verdade, embora tenha muita gente lá que 

é contra a judicialização, a justiça, cada dia a gente fica um pouco mais corajoso. Ótimo, já 

trouxe os cartazes que o Padilha pediu. 

Portanto Mariluce eu queria aproveitar essa oportunidade, hoje é uma coisa de 

cerimônia familiar, da memória, é outra embocadura, mas pensando bem são 3 os Poderes 

da República: Executivo Legislativo e Judiciário. O Judiciário continua com essa posição 

retrograda do STF, essa posição atrasada do STF, em não querer julgar a Lei da Anistia. 

Tudo bem, mas qual é... Eu acho até que as Comissões da Verdade deveriam mudar de 

nome, não deviam chamar Comissões da Verdade, deveriam chamar Comissões da 

Memória, porque a verdade não apareceu. Portanto nós que somos do campo da Esquerda 

devíamos pedir que o Estado brasileiro, e em particular a Senhora Presidente da República, 
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que já foi presa, torturada, e teve seus companheiros mortos, que ela se pronuncie. Já que 

Justiça está proibido pela Corte Suprema do Brasil, que ela se pronuncie sobre a verdade, a 

verdade! Para que nós saiamos desse capítulo que Amelinha tão bem define, como o 

capítulo dos familiares, e a gente evolua para o segundo degrau que é a verdade.  Para que 

haja a Comissão da Verdade nós temos que sair desse capítulo defensivo, choramingoso dos 

40 anos das vitimas, e passemos por um degrau. Porque não adianta nada nós 

responsabilizarmos a Comissão Nacional da Verdade que é fraca, porque principalmente por 

causa da Lei que foi aprovada, onde os familiares não podem ter assento, e seus integrantes 

são contra a judicialização, que pelo menos o Governo brasileiro faça a sua parte e se 

pronuncie em relação à verdade. A verdade entendo a verdade. Quem foram os torturadores 

em que condições, quais as listas dos torturadores, quem estava, quais são benefícios. Essas 

questões têm que aparecer, e não é uma questão mediúnica, não é uma questão abstrata, é 

uma questão concreta, está lá. O dia em que o Poder Executivo exigir que as Forças 

Armadas e o Itamaraty abram seus arquivos, eles têm que abrir. Está bem?   

Nós agradecemos essa belíssima organização, a todas as pessoas que vieram 

aqui, e que nós geremos essa cadeia de solidariedade. A Família Kucinski, imagina nós 

quase que vamos fazer um ato de fora para dentro, nós vamos invadir a USP, invadir o 

Instituto de Química da USP, para poder falar de Ana Rosa Kucinski, portanto... 

Parabéns por essa organização, e tudo, tudo o que o Gildo e vocês semearam 

frutificou da forma magnífica, em uma família que vai lutar em memória de Gildo e de todos 

os brasileiros oprimidos. Muito obrigado.  (palmas) 

 

 A SRA. MARILUCE MOURA - Eu vou encerrar rapidamente só 

agradecendo à Comissão da Verdade de São Paulo e a todos os presentes, e pedindo para 

encerrarmos como nós nos acostumamos, nós do campo da Esquerda, quando a gente fazia 

todas as homenagens, então eu vou chamar o nome de Gildo aqui e todos vocês vão dizer, 

como sempre, “presente”. Então, Gildo Macedo Lacerda.  

 

PARTICIPANTES EM CORO – Presente  
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A SRA. MARILUCE MOURA - Gildo Macedo Lacerda  

 

PARTICIPANTES EM CORO – Presente  

 

A SRA. MARILUCE MOURA - Gildo Macedo Lacerda 

 

PARTICIPANTES EM CORO – Presente  

 

A SRA. MARILUCE MOURA - Muito obrigada! (palmas) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  
 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  
 
25/11/2013 
 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 90ª Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 97ª Audiência Pública.  

 Está instalada a 97ª Audiência Pública da Comissão da Verdade Rubens Paiva 

no dia 25 de novembro de 2013, 13h30, para debater a cumplicidade do poder 

econômico-empresarial com a ditadura.  

 Nada mais nada menos que o Horacio Verbitsky veio especialmente da 

Argentina para essa sessão da Comissão da Verdade. Estivemos conversando ontem 

com ele, quando ele chegou, e evidente que ele vinha fazer mais uma apresentação do 

seu livro "Contas Pendentes", esse fantástico livro. Mas, no transcorrer da conversa ele 

vai abordar esse tema da Comissão da Verdade, dos métodos de investigação, do que 

ocorreu na Argentina a partir dos grupos de memória; vai tentar fazer uma linha do 

tempo pra que a gente tenha uma noção da dificuldade que é tratar com esse tema.  

 Acho que, em que pese, eu falo publicamente, a pouca fluência de público que 

nós temos hoje nessa sessão: nós estamos diante de uma pessoa importantíssima, um 

verdadeiro personagem da humanidade. 

 Renan, você fez um esforço enorme para organizar, para trazer o Horacio; 

gostaria que você também ficasse aqui ao nosso lado. Até queria que você desse uma 

palavrinha de saudação, de introdução, por tudo que você fez para organizar essa 

audiência. Aí o Horacio tem o tempo que ele achar necessário e importante. Por favor, 

Renan. Fala, Renan.  
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 O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde a todas e a todos. Queria inicialmente 

agradecer ao Horacio por ter aceito o convite. Foi a Conectas, na verdade, ONG de 

Direitos Humanos, que nos procurou pra ver a possibilidade de organizar uma sessão da 

Comissão da Verdade apresentando esse livro novo do Horacio com o Juan Pablo. E aí 

a gente prontamente já conhecia o trabalho do Horacio, tentou verificar com a editora se 

teria alguma possibilidade; e aí a gente conseguiu aqui mesmo pelo ILP, com a ajuda da 

casaa viabilizar a vinda dele pra cá pra essa sessão.  

 Então o Horacio é conhecido de todos nós, dispensa apresentações. É um dos 

maiores jornalistas argentinos. Trabalhou em praticamente todos os jornais e revistas 

importantes lá na Argentina. Tem uma atuação política também marcada na defesa dos 

Direitos Humanos e desde 2000 ele preside o CELS, que é o Centro de Estudos Legais e 

Sociais, que é uma ONG argentina que tem uma atuação em diversas frentes. De 

Direitos Humanos, desde situação carcerária, moradia, enfim... Várias áreas de várias 

frentes. A questão da Memória, Verdade e Justiça foi protagonizada pelo CELS 

também, que assessorou juridicamente as famílias de desaparecidos políticos. Enfim, é 

uma honra pra gente poder receber o Horacio hoje aqui para aprender um pouco com a 

experiência da Argentina e com a sua trajetória também. 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira. 4:00 – 1:49:05 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Renan, eu queria pedir 

para você fazer alguns comentários. As pessoas também, praticamente ninguém teve 

acesso a esse novo livro. Esse é o 18º livro seu, né? 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – 21.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vinte e um livros. Um em 

português, "O Voo", pela Editora Globo. Renan, fala um pouquinho, por favor, aí a 

gente vai aquecendo. Vamos abrir para algumas perguntas, comentários. 

 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Queria agradecer novamente ao Horacio por 

toda essa explicação que gera um misto de sentimentos na gente, porque quando a gente 

olha para a realidade argentina, sobretudo hoje, e vê a quantidade, centenas de militares 

julgados e como esse debate é avançado lá, a pauta da Memória, Verdade e Justiça e a 

gente aqui ainda tão atrasado em relação... E é sempre difícil fazer essas comparações. 

Então é interessante porque quando você apresenta, Horacio, de maneira detida, todos 

os momentos e fases desse processo mostrando que ele também foi feito de avanços, 

mas de recuos, de uma série de contradições... Não foi algo tão linear como a gente hoje 

olhando esteticamente pensa. É interessante porque também dá um ânimo, dá uma certa 

esperança de ver que um processo semelhante, de alguns avanços, tem se acumulado no 

Brasil, ainda que num ritmo muito inferior ao que a gente acredita.  

 E aí eu queria colocar uma questão para você que é a seguinte: se você pudesse 

falar um pouco mais das diferentes formas de cumplicidade que são abordadas no livro, 

nos vários artigos de cumplicidade econômica, que a gente sempre olha diretamente 

para o empresariado, que talvez tenha se beneficiado de maneira direta com contratos 

públicos ou com a perseguição de dirigentes sindicais e desarticulação do movimento 

dos trabalhadores. E a corrupção, por exemplo, que também nesse período, pelo menos 

no Brasil foi muito forte. Isso teve na Argentina de favorecimento de certas empresas? 

E além disso, como que essa luta de afrontar o poder econômico da ditadura pode 

significar uma maior democratização da sociedade hoje e da economia também hoje. 

Como é possível vincular o caso do Papel Prensa, que você mencionou, que também 

está no livro, é um caso, parece bastante exemplar, que envolve a democratização da 

comunicação da mídia; mas se haveria outras formas que esse acerto de contas com os 

cúmplices econômicos também poderiam contribuir para avançar a democracia hoje.  
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 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira. 1:51:50 – 

2:00:15 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posso fazer um 

comentário? Deixa eu fazer um comentário mais... Um periodista brasileiro, ontem, dia 

21 de novembro, residente em Berlim, o Flávio Aguiar, da Rede Brasil Atual, fez uma 

retrospectiva da Siemens, da empresa Siemens, multinacional que está envolvida numa 

série de escândalos agora; e fez uma retrospectiva empresarial de como a Siemens ao 

longo dos anos, desde a sua fundação, ela foi sempre se envolvendo nesses escândalos e 

esse tipo de financiamento. E aqui no Brasil, lógico que teve toda a preparação do 

Golpe e um envolvimento empresarial sem precedentes, porque que eles usufruíram... 

Mas, particularmente, no governo Ernesto Geisel, que tinha até algumas pessoas que 

achavam que havia um setor nacionalista que o apoiava, foi feito o acordo de 

cooperação Brasil-Alemanha para a construção de 35 usinas nucleares e para a 

construção de um número de hidroelétricas, Itaipu, dessas gigantescas todas no Rio 

Paraná, esse complexo. E praticamente o Brasil nunca esteve tão afinado com as 

multinacionais da Alemanha como nesse período, que foi usufruindo de forma 

fantástica, e mesmo as montadoras.  

 Eu, na minha formação, sempre tentei entender o papel das empresas alemãs no 

apoio ao Terceiro Reich. Mussolini também trabalhou muito com as empresas italianas. 

E aqui no Brasil tem uma particularidade que a Marinha brasileira, ela se considera uma 

Marinha germânica. Doutrina germânica baseada na forma da organização da Marinha 

alemã. Então aqui no Brasil agora que começou a ser feito esse mapeamento pelos 

trabalhadores, pelos sindicalistas, nessa cadeia de comando das empresas levantarem, 

fazerem o levantamento dos seus empregados, dos seus operários, qual era o nível de 

comprometimento, de delação. E recentemente, até aqui na nossa Comissão da Verdade, 

descobriu-se um documento de entrada do DOPS, do organismo estadual, onde a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo frequentava, assistia aos 
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interrogatórios. Ela, durante anos, anos, anos, a FIESP, como é chamada a Federação 

das Indústrias, tinha um papel permanente, coisa que aqui no Brasil é absolutamente 

proibido falar nesse assunto. Tem dois assuntos que nós não podemos falar: é a 

participação das empresas, da FIESP e a participação do Consulado Americano, da 

Embaixada Americana. Esses são assuntos proibidos passados 50 anos.  

 Então, essa questão das empresas, evidente que eu tive um contato muito rápido 

com seu trabalho, seu livro, e você faz todas essas intercalações há tantos anos. E 

também eu estava vendo todas as publicações anteriores, o papel da Igreja Católica, 

com essa questão do Papa, se ele sabia das torturas... Que deu muito mais à Igreja 

Católica lá é uma vergonha, não tem como esconder a participação direta. Eu queria... E 

depois, com o advento da Operação Condor, que agora está ficando muito claro que os 

brasileiros não eram alunos, eram os professores; introduziram (ininteligível).  

 Então, tem uma coisa que nos, tentando também organizar o raciocínio, tinha 

uma coisa que nos atinge muito que é sempre esse negócio de dizer que no Brasil foi 

uma ditadura branda, uma ditadura, como eu estava te mostrando naquele poema do 

Chico Buarque, Paraíso Tropical, que essa versão: “meu olhos se enchem de lágrima 

enquanto as minhas mãos torturam, esganam”.  

 Então, no Brasil foi importantíssimo você falar da vida argentina, desse avanço 

tão fantástico a ponto de hoje ter condições de falar das empresas. Então, com todas as 

dificuldades, e você fala com tanta naturalidade de coisas que ainda aqui são tão 

proibidas, são tabus fantásticos... Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, não 

só do ponto de vista, que é uma coisa gravíssima, das empresas pegarem as fichas dos 

sindicalistas e entregarem para os órgãos de repressão, mas essa participação estrutural 

e estruturante: como eles financiavam, como eles usufruíam, e os grupos de empresas, 

eu vi que aqui tem montadoras da indústria automobilística... Como você vê isso e se 

você teve dados de outros países da América Latina em que eles agiram dessa forma tão 

estrutural, tão estruturante; se você tem notícias do Brasil, por exemplo. Você é uma 

pessoa muito bem informada, muito bem relacionada. Que você falasse um pouco mais 

dessa questão das empresas, dos países. Até hoje nenhum judeu no mundo compra carro 

Ford, porque embora depois tivesse o rompimento lá na frente da guerra, a Ford foi a 

empresa que mais contribuiu para o Terceiro Reich. E é uma coisa que ela esconde até 
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hoje, não fica claro. Não foram só as empresas alemãs, muitas empresas americanas e 

até inglesas compactuaram em alguns momentos com o Terceiro Reich.  

 Então, essa questão das empresas que eu te digo aqui, você falar que a "Folha de 

São Paulo", jornal "Folha de São Paulo", emprestava seus carros para, disfarçadamente, 

fazer a vigilância, a captura e a possibilidade de prender as pessoas é visto assim como 

“nossa, que absurdo!”, “que denúncia absurda, não tem o mínimo grau de confirmação, 

é uma denúncia vazia como essa, horrorosa”...  Porque parece que o Golpe assim era 

uma coisa só exclusiva dos militares, que os civis não tiveram nada, que as empresas 

não tiveram nada, que não foi uma coisa planejada, que houve mudanças econômicas 

fantásticas e eles usufruíram e ganharam muito dinheiro e continuam ganhando... E 

estão impunes e as histórias não foram contadas.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:08:31 – 

2:14:13 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então vamos 

para abrir para algumas perguntas, só fala o primeiro nome no microfone.  

 Babi, se aproxima da mesa pra você falar no microfone. Babi com a palavra.  

 

 

 A SRA. BÁRBARA – Está funcionando? Boa tarde, meu nome é Bárbara, sou 

da Corrente "O Trabalho", uma corrente do PT.  

  

 Fala em língua estrangeira: 2:14:35 – 2:14:57 
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 Eu queria fazer uma pergunta, mas um pouco localizar, porque eu acho justo que 

você não fale das instituições brasileiras, mas nós que somos brasileiros temos que falar 

das nossas, porque, na verdade, as instituições que a gente tem hoje, depois dos 10 anos 

de governo Lula, até a gente estava comentando que mudanças tiveram aqui; depois dos 

10 anos do governo Dilma-Lula, se mudaram algumas coisas pra vida de milhões de 

brasileiros, de fato tivemos mudanças objetivas, do ponto de vista das instituições, elas 

seguem as mesmas. Então hoje no Brasil nós temos as mesmas instituições herdadas da 

ditadura militar. Então essa é uma primeira questão. E para nós isso não é indiferente 

porque o Supremo Tribunal, que na Argentina votou a Lei dos Meios de Comunicação, 

no Brasil, aqui, ao contrário do que se esperava e de quem delegou poderes a eles, hoje 

age como um rei, que é o presidente do Supremo, como você deve saber, você deve ter 

lido os jornais, na semana passada, no dia 15, no feriado, prendeu ex-presidentes do PT 

e numa política midiática, aviões... A gente se sentiu, há duas semanas atrás, eu, em 

particular, sou fundadora do PT, como há 30 anos atrás. Numa instituição que, vou 

repetir, não mudou nada. Se mudanças houveram e houveram em outros setores do 

governo, do ponto de vista das instituições, nada mudou.   

 E é esse mesmo Supremo, porque eu quero chegar na questão dos crimes da 

ditadura; é esse mesmo Supremo que afirma a Lei da Anistia brasileira, que dá o direito 

de impunidade, seja pra quem torturou e seja também pra quem financiou a tortura. A 

gente não pode dizer que é impunidade porque, justamente, a impunidade vem quando 

eles falam, quando o Supremo analisa a Lei da Anistia e fala que são crimes conexos e 

por isso ele não vai falar nada. Ou seja, ele não pode punir nenhum funcionário do 

Estado, porque ele considera crimes conexos à Lei da Anistia que já foi votada e não 

muda nada. A grande mudança, na minha opinião... 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:17:41 – 

2:18:17 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



8 
 

 A SRA. BÁRBARA – Fala e discussão em língua estrangeira: 2:18:18 – 2:18:45 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:18:45 – 

2:19:53 

 

 

 A SRA. BÁRBARA – Por isso eu queria terminar, um pouco trazendo para a 

situação hoje: o máximo que a gente conseguiu no Brasil, em 2012, foi a instituição da 

Comissão da Verdade, que fez com que no Brasil inteiro, ou em vários estados, a gente 

tenha hoje Comissões da Verdade em 24 estados, em universidades, sindicatos, 

começasse a ter um levantamento. Agora, é claro que falta a questão da punição, porque 

a Comissão da Verdade dá o passo de localizar, de levantar. E o que o trabalho 

incansável do Adriano com essa Comissão da Verdade é exemplar, do ponto de vista do 

Brasil. Já foi falado e várias vezes do ponto de vista da exemplaridade, mas ela tem um 

limite. Então toda a batalha nossa justamente é para que seja reconhecida a anulação da 

Lei da Anistia e que os crimes sejam punidos. Porque esse passo da questão da punição 

ainda é o passo que não foi dado, mas isto está amarrado com as instituições que a gente 

tem hoje e que dirigem, que como a gente viu há 15 dias atrás, dirigem esse país.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:21:20 – 

2:21:48 

 

 

 A SRA. BÁRBARA – Fala em língua estrangeira: 2:21:48 – 2:22-10 
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 Essa é a grande questão que fica em aberto quando a gente olha para o Chile, 

quando a gente olha para o Uruguai, quando a gente olha para a Argentina. E quando a 

gente olha para o Brasil, onde mesmo com cinco processos, não existe hoje punição.  

 Hoje um torturador entra, como entrou em Brasília, em uma sala, confronta o 

torturado, e sai livre. Então é essa a situação na qual nós e todo mundo que está aqui 

dentro se coloca. É essa a questão. A questão de se localiza, tem o crime, ele fala o que 

ele quer, como a gente viu no... A gente tem um caso famoso aqui, que já houve vários 

debates, que é o General Ustra. Ele vai, fala o que ele quer e sai impune. Então essa 

questão da impunidade é um peso sobre aqueles que há 50 anos lutaram contra a 

ditadura. O ano que vem faz 50 anos de 1964. E que há 30 anos seguem atrás do quê? 

De justiça, porque a Comissão da Verdade não é uma Comissão que faz a justiça, 

infelizmente. Não pela vontade de quem está na Comissão e da militância, mas por essa 

limitação das instituições que a gente tem hoje.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Babi. Carolina.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:23:28 – 

2:24:23 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carolina.  

 

 

 A SRA. MARIA CAROLINA – Boa tarde. Meu nome é Maria Carolina, eu sou 

advogada. Eu estudo sobre esse tema da cumplicidade econômica já há algum tempo e a 
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minha dúvida é a seguinte, são duas perguntas, na verdade. Nós temos várias legislações 

que tratam desse tema, desde o Tribunal de Nuremberg, já tem regulamentos que tratam 

disso; alguns bancos suíços chegaram a ser punidos com pedido de indenizações devido 

a terem roubado patrimônio de judeus e gostaria de saber o que poderia ser feito com 

esses empresários que estão sendo processados na Argentina. As punições que nós 

tivemos até agora a respeito de empresários foram só indenizações; se eles poderiam ser 

condenados também criminalmente, civilmente, além de indenização. E gostaria que 

você falasse também um pouquinho a respeito do caso Ledesma, qual andamento em 

que está, como que está o caso.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:25:27 – 

2:37:25 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais uma pergunta.  

 

 

 A SRA. MARIA CAROLINA – Onde eu posso conseguir essa documentação a 

respeito da Comissão de Valores, que tratou, enfim, na "Página/12" se eles publicaram 

esses estudos...  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:37:36 – 

2:37:44 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lúcia Rodrigues.  

 

 

 A SRA. LÚCIA RODRIGUES – Boa tarde, meu nome é Lúcia Rodrigues, eu 

sou periodista e, ao contrário do que você disse que acontece na Argentina, onde uma 

geração, várias gerações já não têm aquele medo dos militares, aqui no Brasil parece 

que ainda existem alguns fantasmas pairando por aí e aterrorizando algumas pessoas.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:38:10 – 

2:38:34 

 

 

 A SRA. LÚCIA RODRIGUES – É verdade. A impunidade do passado é o que 

permite que esse tipo de coisa continue acontecendo, os Amarildos... 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:38:40 – 

2:38:45 

 

 

 A SRA. LÚCIA RODRIGUES – É verdade. Então eu gostaria que o senhor 

comentasse o seguinte caso: um general aqui do Brasil, chamado Maynard de Santa 

Rosa, publicou uma carta, ainda no governo Lula, criticando a criação da Comissão da 

Verdade e foi exonerado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Já está aposentado... 

E aqui hoje, do outro lado aqui da rua, existe um quartel militar, o Comando Militar 
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Sudeste, e esse cidadão que foi exonerado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, por 

ter criticado a Comissão da Verdade, estava aqui a convite do comandante, o General 

Adhemar, falando sobre segurança e conjuntura. Então eu queria saber se esse tipo de 

coisa acontecia na Argentina...  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:39:35 – 

2:40:35 

 

 

 A SRA. LÚCIA RODRIGUES – Então, mas a gente sente que ainda, por parte 

do governo, tem esse temor de mexer com os militares. E às vezes se deixa passar em 

brancas nuvens esse tipo de atitude que pra mim, assim como para o senhor, ficou bem 

claro, é extremamente grave.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:40:49 -

2:42:33 

 

 

 A SRA. LÚCIA RODRIGUES – O senhor diz o Comandante Militar do 

Sudeste, o General Adhemar? 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:42:39 – 

2:44:33 
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 A SRA. LÚCIA RODRIGUES – Obrigada.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala só seu nome, por 

favor.  

 

 

 O SR. FELIPE – Boa tarde, meu nome é Felipe, sou jornalista também. Eu 

queria saber sobre dois tipos de cumplicidade financeira entre a ditadura e o aparelho 

empresarial que teve aqui no Brasil, que tiveram aqui no Brasil. Queria saber se houve 

também na Argentina. No primeiro momento de conspiração para empreender o Golpe 

Militar antes de 1964, tiveram duas instituições no Brasil: IPES e o IBAD, que eram 

responsáveis por aprofundar propaganda anticomunista ferrenha e criar um sentimento 

na sociedade civil de aceitação de rompimento com a ordem constitucional. Esse é um 

primeiro momento. No segundo momento, com a ditadura, muitos desses Ipesianos e 

desses empresários que faziam parte das instituições fora aparelhados nos ministérios 

militares, na Fazenda, nesses outros ministérios, e introduziram a sua política 

econômica no Estado. Eu queria saber se isso também teve no... 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:45:55 – 

2:46:50 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Jana, depois você.  
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 A SRA. JANAÍNA TELES – Oi. Meu nome é Janaína Teles. Eu teria várias 

perguntas pra fazer, várias observações, mas eu vou fazer uma mais polêmica porque eu 

queria registrar em público. Uma observação sobre o que você disse. Vai em forma de 

observação ou pergunta, enfim. Há muitas diferenças entre o Brasil e a Argentina no 

que diz respeito à ditadura e a transição à democracia. Mas, você citou Camargo Corrêa, 

você citou Mendes Júnior e Odebrecht e então... Eu me sinto obrigada a falar. 

  Esses grupos têm uma responsabilidade enorme sobre o que aconteceu no país 

naquele período, mas eles são grupos que financiam campanhas políticas presidenciais 

de vários candidatos, de vários partidos, todas as eleições. Assim como o Sarney, por 

exemplo, foi um grande articulador político da ditadura e até hoje tem total espaço na 

política nacional e grande poder no Congresso Nacional. Ele foi um homem que fez 

toda a articulação em 1975, quando da Crise dos Desaparecidos. Aqui no Brasil houve 

um debate parlamentar de quatro meses em que os familiares e os autênticos do MDB 

pediam uma CPI da Tortura, dos Direitos Humanos, e o Sarney foi o grande articulador 

e fez o discurso final que vetou veementemente qualquer tipo de investigação e de 

criação. Isso em 1975. Quando do processo da minha família contra o Ustra, o Coronel 

Ustra, que foi publicizado em 2006, ele escreveu uma coluna, porque ele era um 

articulista da "Folha de São Paulo", dizendo que a verdade sim, discutir dados, fatos, 

tudo bem, mas punição, jamais. Repetindo as palavras que ele tinha proferido em 1975 

no Congresso Nacional. 

 Então nós temos uma situação em que os aliados civis, a relação entre civis e 

militares durante o regime, seja na Justiça Militar, seja no aparato repressivo, seja no 

aparato de Estado, em geral, essa relação foi muito estreita, intensa e muito pouco 

discutida até hoje e por isso não houve uma depuração do Estado, das instituições 

principais criadas pela ditadura até hoje. Nenhum governo civil fez isso. E nenhum 

governo civil teve a coragem de fechar os arquivos militares e do Serviço Secreto, os 

arquivos dos órgãos de informação e disponibilizar ou mantê-los sob a guarda dos civis, 

civis que não tiveram relação com a ditadura.  
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 Então nós não temos tantos documentos assim, como se diz, porque esses 

arquivos ficaram sob controle dos militares e dos civis comprometidos com a ditadura 

até ano retrasado, até 2005, com certeza. Então, imagine você, de 1985 até 2005 muitos 

documentos sumiram desses arquivos oficiais e públicos, como nós já tivemos 

comprovação, tanto nos arquivos do DOPS, polícia política de São Paulo, quanto 

também alguns documentos do SNI. Já está comprovado que sumiram. Nem vou citar 

aqui o caso Araguaia. Agora, a nossa realidade é tão distinta, que eu preciso dizer que 

em 2010, quando teve o julgamento, a avaliação da Corte Suprema, em relação à 

constitucionalidade ou não da Lei de Anistia de 1979, o professor Fábio Konder 

Comparato denunciou, na "Carta Capital", e na Globonews, que o Presidente Lula 

ofereceu um jantar, barrou... Pediu pra votação ser adiada para o dia seguinte, então a 

votação se deu em dois dias, fez um jantar, e pressionou membros da Corte Suprema a 

votarem favoravelmente à Anistia dos Torturadores. É uma situação oposta à situação 

da postura do Kirchner, por exemplo.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:51:58 – 

2:52:21 

 

 

 A SRA. JANAÍNA TELES – Talvez a votação fosse mais apertada...? Talvez 

não fosse oito à dois, seis à dois... 

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:52:31 – 

2:52:44 
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 A SRA. JANAÍNA TELES – Não, seguramente não.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira. 

 

 

 A SRA. JANAÍNA TELES – Pois é, essa é a pergunta. Essa é a pergunta que 

não quer calar. A pergunta que eu, na verdade, faço mais aos brasileiros do que a você. 

Eu estou dando uma hipótese. A relação civis e militares foi íntima e eu gostaria de 

saber se você enxerga alguma similaridade na Argentina em relação a isso.  

 

 

 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:53:18 – 

2:54:56 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheiro, fala só seu 

nome. 

 

 

 O SR. EDUARDO – Eduardo. Eu queria te perguntar objetivamente como 

explicar para nós brasileiros como e o porquê a Argentina chegou à Lei de Meios. Qual 

processo que conduziu a essa vitória da sociedade lá.  
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 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 2:55:21 – 

3:02:45 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Podemos ir encerrando, 

mas eu só queria falar duas coisas, embora nem sempre você entenda meu português. Eu 

estava conversando aqui com o Renan, como você escreveu 21 livros, nós estamos 

tentando fazer um ajuizamento internacional para que você permanecesse 

compulsoriamente no Brasil por 21 dias. (risos). Um dia pra cada livro. 

 E em homenagem à essa senhora, esta periodista portuguesa, Lúcia Rodrigues, e 

eu estava tentando te explicar, de uma forma absurdamente inexplicável essa fantástica 

síntese que o Chico Buarque e o Ruy Guerra. Trouxe até umas cópias da letra, viu, 

Lúcia, aqui do Fado Tropical. Principalmente trouxe pra todo mundo cópia. Pode pegar, 

Thays. Aqui que o Chico diz aqui no segundo, aqui: “sabe, no fundo eu sou um 

sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano com uma boa dosagem de lirismo, 

(além da sífilis, é claro). Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, 

esganar e trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.”  

 Então, embora você tenha trazido uma dose de ânimo fantástica pra todos nós 

com esse seu conhecimento impressionante, enciclopédico, e essa coragem, essa 

determinação; você que foi um dos organizadores do "Página/12". Imagina uma pessoa 

escrever 19 livros com uma consistência fantástica. E esse último, esse capítulo tão 

complicado. Nós queremos te agradecer sinceramente. Você veio de lá da Argentina 

com essa... A gente com todas as dificuldades aqui, mas nós te agradecemos 

sinceramente. E, pra dizer da nossa transição à portuguesa, essa transição acordada, 

conciliada, nós te entregamos esse poema do Chico Buarque pra dizer que, apesar da 

tortura, os torturadores dizem que eles choravam, apesar de torturar, esganar e trucidar, 

eles choravam diante do que eles viram aqui no Brasil. E que aqui não existe 

"ditabranda", foi uma ditadura assassina, cruel, e que nós não conseguimos resolver esse 

problema até hoje. Muito obrigado. (aplausos) 
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 O SR. HORACIO VERBITSKY – Fala em língua estrangeira: 3:05:35 – 

3:05:37 

 

 

 O SR. RENAN – Só antes de encerrar deixar um convite também para todo 

mundo: amanhã a partir das 14 horas vai estar aqui o James Green, que é um historiador 

norte-americano que participou desde os anos 1970 da resistência aqui no Brasil. Ele vai 

falar junto com a Marisa Fernandes sobre ditadura, homossexualidade e a resistência do 

movimento LGBT, que é um capítulo pouco explicado. Vai ser a partir das 14 horas no 

Teotônio Vilela, está todo mundo convidado.  

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ministra da Secretaria da Política pelas 

Mulheres Eleonora Menicucci, Paulo Sérgio Pinheiro, Coordenador Nacional da Comissão 

Nacional da Verdade. Eleonora, vamos compor a Mesa. Amelinha Teles.  

Ministra, estávamos aguardando. Assim que o Paulo chegar. Chegou o Paulo. Pronto. 

Coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro. 

Está instalada a 26ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade no dia 25 de março de 2013 na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Auditório Paulo Kobayashi, dedicada ao tema 

“Verdade e Gênero”. Amelinha com a palavra. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa noite às mulheres e homens aqui presentes.  

É muito importante, eu entendo, a instalação dessa audiência pública para tratar da verdade e 

gênero. Mostrar como a ditadura violentou e cometeu violências contra as mulheres.  

Eu acho que, eu sou uma presa política também, fui torturada junto com toda minha família, 

sou testemunha ocular de um assassinato de um dirigente comunista, Carlos Nicolau Danielli, sou 

testemunha também de um desaparecimento, que é o caso do Edgar Aquino Duarte.  

Tive meu companheiro preso, que nas primeiras horas da tortura entrou em estado de coma. 

Tive minha irmã presa grávida sendo torturada. Meu sobrinho sofreu essa tortura antes mesmo de 

nascer. Tive meus filhos sequestrados e levados para a sala de tortura na Operação Bandeirantes.  

A Janaína com 5 anos, e o Edson com 4 anos de idade. Diante disso, tem 40 anos que esses 

fatos aconteceram comigo e eu falo com dificuldade dessa situação. Inclusive eu sofri uma 

violência, ou várias violências sexuais.  

Toda nossa tortura era feita nós nuas, as mulheres nuas, os homens também ficavam nus, 

com vários homens dentro da sala, levando choques pelo corpo todo, inclusive na vagina, no ânus, 

nos mamilos, na boca, nos ouvidos. E meus filhos me viram dessa forma. Eu urinada, com fezes, 

com, enfim, o meu filho chegou para mim e disse: “Mãe, por que é que você ficou azul e o pai ficou 

verde?”. Porque o pai estava saindo do estado de coma e eu estava azul de tanto, aí que eu me dei 

conta, de tantos hematomas no meu corpo. 
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Em uma dessas sessões um torturador da Operação Bandeirantes, que tinha o nome de 

Mangabeira ou Gaeta, ele, eu amarrada na cadeira do dragão, ele se masturbando e jogando a porra 

em cima do meu corpo.  

Eu não gosto de falar disso, mas eu vejo a importância desse momento de tratar a verdade de 

gênero pensando nessas desigualdades entre homens e mulheres em que esses agentes do Estado, os 

repressores, usaram dessa desigualdade para nos torturar mais, de uma certa forma de usar essa 

condição nossa, nós fomos torturadas com violência sexual, usaram a maternidade contra nós, 

minha irmã acabou tendo o parto, tendo o filho na prisão. Eu não sei até hoje se os meus filhos 

foram levados para o Cesar ver, mas levaram para a mãe ver os filhos, e nós sabemos quanto à 

maternidade, o ônus da maternidade que nós carregamos.  

Então, diante disso, eu sempre fui e tenho aqui, eu tive, eu até esqueci de dizer, mas eu tive 

sempre o apoio da Leo, porque quando eu saí desse processo todo a Leonora, a Leo, que eu chamo 

de Leo, também estava presa e nós pudemos, eu pude falar com as mulheres presas, trocar essas 

experiências.  

Mas eu acho, a Leo pode falar melhor do que eu depois, mas eu acho que a violência sexual 

nós sempre omitimos. Era muito forte falar da violência sexual. Nós deixamos, nós mesmas, as 

sobreviventes, nós deixamos essa violência sexual como sendo algo mais secundário nas nossas 

vidas. Nós priorizamos denunciar, eu mesmo quando saí, o tempo todo, eu sou a família Teles que 

tem uma ação contra o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que nós conseguimos que o Estado 

declarasse que ele é um torturador, e nós conseguimos isso, inclusive na segunda instância, no 

Tribunal de Justiça, mas nós priorizamos falar da violência contra as crianças, das torturas que nós 

sofremos enquanto militantes políticos, sem dar especificidade a nossa condição de mulher.  

Nós falamos dos assassinatos que nós presenciamos. Sempre nós denunciamos, o caso do 

assassinato do Carlos Nicolau Danielli, nós nunca deixamos de denunciar, e nós, eu acho que é um 

peso muito grande falar da violência sexual, você fica muito estigmatizada, você quase que é 

secundarizada mesmo ou é dado um descrédito, isso não é tão importante assim. Eu acho que foi 

assim que nós vimos esse tempo todo.  

Então eu queria agradecer muito, tanto a Comissão Estadual, como a Comissão Nacional da 

Verdade, de estar instalando nessa 26ª audiência, o debate da violência contra as mulheres que a 

ditadura cometeu, que é a verdade e gênero.  

Queria destacar também que os objetivos principais da Comissão Nacional da Verdade são 

esclarecer os fatos e as circunstâncias dos graves casos de violação de direitos humanos 

mencionados no caput do artigo primeiro e nessas graves violações de direitos humanos não pode 

deixar de considerar a violência às violações dos direitos humanos das mulheres, a violência 

praticada contra as mulheres.  
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Também faz parte dos objetivos, promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de 

torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que 

ocorridos no exterior.  

Eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, me sinto 

comprometida com essa Comissão e seus objetivos desde o momento que eu saí da prisão, eu me 

sinto comprometida em buscar os familiares e contar o que eu tinha passado e o que eu tinha visto 

os outros passarem, os que foram assassinados.  

Então, é por essa causa e por esse motivo que eu estou e me sinto assim, trabalho nesse 

momento, na assessoria da Comissão da Verdade e acho que minha contribuição é porque a 

Comissão da Verdade nasceu da luta dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos para 

esclarecer onde estão, o que aconteceu com eles, em que circunstâncias, e não esquecer que dentre 

esses mortos e desaparecidos políticos há 50 mulheres, e essas 50 mulheres eu queria estar 

nomeando uma com uma para que a gente firmasse aqui, coletivamente esse compromisso de 

buscar esclarecer, localizar e dar um lugar justo a essas mulheres, porque a história tem sido 

bastante injusta ainda com as mulheres. Então eu queria estar falando disso. Eu tinha 27 anos, hoje 

eu tenho 68 anos... Mas eu tenho.  

Alceri Maria Gomes da Silva, era da Vanguarda Popular Revolucionária, foi assassinada em 

São Paulo em 1970.  

Ana Maria Nacinovic Corrêa, ALN, foi morta em 1972 em São Paulo. 

Ana Rosa Kucinski Silva, Ação Libertadora Nacional, desaparecida em São Paulo em 1974. 

Anatália de Souza Melo Alves, PCBR, 1973, Pernambuco.  

Áurea Eliza Pereira Valadão, PCdoB, 1974, região do Pará, Araguaia.  

Aurora Maria Nascimento Furtado, Lola, ALN, 1972, Rio de Janeiro. 

Carmem Jacomini, VPR, 1977, na França.   

Catarina Helena Abi-Eçab, ALN, 1968, São Paulo.  

Dinaelza Soares Santana Coqueiro, PCdoB, 1974, Pará.  

Dinalva Oliveira Teixeira, Dina, PCdoB, 1974, Araguaia, Pará.  

Eliana Martins, 1963, Minas Gerais. Essa era um bebê quando foi assassinada, no colo da 

mãe.  

Esmeraldina Carvalho Cunha, 1972, Bahia.  

Gastone Lúcia Carvalho Beltrão, ALN, 1972, São Paulo.  

Gerosina Silva Pereira, VPR, 1978, Suécia.  

Helenira Rezende Souza Nazareth, PCdoB, 1972, Pará.  

Heleny Telles Ferreira Guariba, VPR, 1971, Rio de Janeiro.  

Iara Iavelberg, MR-8, 1971, Bahia.  
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Ieda Santos Delgado, ALN, 1974, São Paulo.  

Íris Amaral, 1972, Rio de Janeiro.  

Ísis Dias de Oliveira, ALN, 1972, Rio de Janeiro. 

Jana Moroni Barroso Cristina, PCdoB, 1974, Araguaia.  

Jane Vanini, MIR, 1974, Chile.  

Labib Elias Abduch, 1964, Rio de Janeiro.  

Lígia Maria Salgado Nóbrega, VAR- Palmares, 1972, Rio de Janeiro.  

Liliana Inés Goldenberg, Montoneros, 1980, Brasil.  

Lourdes Maria Wanderley Pontes, PCBR, 1972, Rio de Janeiro.  

Lúcia Maria de Souza, Sonia, PCdoB, 1973, Pará.  

Luíza Augusta Garlippe, Tuca, PCdoB, 1974, Pará, Araguaia.  

Lyda Monteiro da Silva, 1980, Rio de Janeiro.  

Margarida Maria Alves, Movimento Sindical, 1983, Paraíba.  

Maria Ângela Ribeiro, 1968, Rio de Janeiro.  

Maria Augusta Thomaz, MOLIPO, 1973, Goiás.  

Maria Auxiliadora Lara Barcelos, VAR-Palmares, 1976, Alemanha.  

Maria Lucia Petit da Silva, PCdoB, 1972, Pará, Araguaia.  

Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, VAR-Palmares, 1972, Rio de Janeiro.  

Maria Regina Marcondes Pinto, MIR, 1976, Argentina.  

Marilena Vilas Boas Pinto, MR-8, 1971, Rio de Janeiro.  

Míriam Lopes Verbena, PCBR, 1972, Pernambuco.  

Monica Susana Pinos de Binstoc, Montoneros, 1980, Rio de Janeiro.  

Neide Alves dos Santos, PCB, 1976.  

Pauline Reichstul, 1973, Pernambuco.  

Ranúsia Alves Rodrigues, PCBR, 1973, Rio de Janeiro.  

Solange Lourenço Gomes, MR-8, 1982, Rio de Janeiro.  

Soledad Barret Viedma, Vierrita, VPR, 1973, Pernambuco.  

Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, ALN, 1973, São Paulo.  

Suely Yumiko Kanayama, Chica, PCdoB, 1974, Pará.  

Telma Regina Cordeiro Corrêa, PCdoB, 1974, Pará.  

Theresinha Viana de Assis, AP, 1978, Holanda.  

Walkíria Afonso Costa, PCdoB, 1974, Pará.  

Zuleika Angel Jones, Zuzu Angel, 1976, Rio de Janeiro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra a companheira Eleonora 

Menicucci. 

 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o 

presidente da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, o presidente da Comissão 

Estadual da Verdade, Adriano Diogo, a minha querida amiga, eterna e reconhecida batalhadora na 

luta pela visibilidade, memória e o não esquecimento dos mortos e desaparecidos, a Amelinha. 

Estar nesse momento aqui hoje foi muito difícil para mim.  

Foi muito difícil porque é um misto de alegria e de sofrimento. É um misto de alegria ver e 

poder ver, estar viva, participar do governo da presidenta Dilma, a Comissão Nacional da Verdade 

instalada, com realizações bastante importantes e a Comissão Estadual da Verdade, também.  

Duas Comissões, e o fato de estarmos aqui trazendo, como Amelinha disse, eu não vou 

repetir, eu só vou corroborar, fortalecer e concordar com todas as palavras que ela disse e com o 

real sofrimento que eu sei que foi dizer disso.  

“Sofrimento porque cada momento que falamos desse passado tão presente ele nos torna a 

vivê-lo. E como Walter bem já me fala, é muito importante lembrar para não esquecer e não 

repetir”. 

Esse ato, verdade e gênero, traz à tona a visibilidade a luz do dia e a luz da noite, todas as 

mulheres guerreiras que deram toda a sua juventude na luta pela democracia, justiça social, 

liberdade, contra a ditadura, e deixamos, e aí eu falo me incluindo, deixamos no armário, guardados 

todos os sonhos da juventude para lutar pelo Brasil mais justo, mais democrático, sem desigualdade 

social de classe.  

E é por isso que estar aqui me ajuda a dizer: valeu a pena.  

E as mulheres precisam, sem dúvida nenhuma, serem lembradas, serem celebradas nesta 

luta.  

E estar ao lado da Amelinha aqui hoje é impressionantemente forte, porque nós saímos da 

cadeia no mesmo dia. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E com a Rosa Cardoso. 

 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Exatamente. Com a Rosa. Isso é um dia que 

ninguém esquece. Nós não sabíamos para onde nós estávamos saindo.  
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Eu também, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu também fui presa, fui então 

com meu ex-marido Ricardo Prata.  

Tinha uma filha, e quando se diz que a tortura é só física, não é verdade. A tortura 

psicológica e a tortura emocional ela é absolutamente violenta. E nesse momento aqui, no ato aqui, 

eu fui convidada, hoje ocupo um cargo de ministra de Estado, eu fui convidada para homenagear 

uma grande mulher, uma grande amiga e uma grande companheira, a Inês Etienne. 

Antes de homenagear a Inês Etienne eu quero dizer, eu tenho uma dívida de gratidão, eu, 

minha filha temos uma dívida de gratidão muito grande com duas pessoas que estão nessa sala. É o 

Expedito Prata e a Regina, que no local onde eu fui presa com ela e da minha filha eles cuidaram 

por um bom tempo.   

A vida vai nos trazendo sempre as memórias, as recordações, e a gente tem que saber 

lembrar para avançar, não lembrar para ficar no mesmo lugar. E eu acho que a Amelinha é um 

exemplo disso. 

Então, Amelinha, também como mulher que depois que saiu da cadeia dedicou sua vida 

também não só aos mortos desaparecidos, mas à luta pelos direitos das mulheres, como eu e como 

várias aqui, eu acho que é simbólico. Eu homenagear a Inês, para mim, e falar sobre a Inês, muito 

forte.  

Inês e eu nos conhecemos em Belo Horizonte há muitos e muitos anos atrás. Inês era minha 

guru. A Inês era uma pessoa de fácil diálogo quando ela acreditava nas pessoas que estavam ao lado 

dela. E a Inês é uma pessoa muito generosa naquela época, continua sendo uma pessoa muito 

generosa. É tão generosa que foi ela que sobreviveu na Casa da Morte em Petrópolis, e foi ela, 

através, com o seu sofrimento, ela conseguiu lapidar esse sofrimento fazendo a denúncia da Casa da 

Morte em Petrópolis. E ao fazer essa denúncia, a Inês não está aqui porque ela não está em 

condições de vir até hoje. Ela está fragilizada em uma casa em Niterói.  

A Inês é responsável, a sua coragem e a sua ousadia permitiu que nós soubéssemos da 

existência dessa Casa da Morte. A Inês, o título do livro recém-lançado sobre o Carlos Alberto 

Soares de Freitas, o Beto, Seu Amigo Esteve Aqui, ele tem uma dimensão muito forte que é, o 

torturador dizia, seu amigo esteve aqui. Ele esteve na Casa e lá ele foi assassinado. E a Inês, quando 

resolveu contar essa história ela se revitalizou e se revitalizou de uma maneira impressionante.  

Eu morava na Paraíba e a Inês estava em Fortaleza na casa de uma irmã, e lá ela estava 

estruturando todo esse processo de denúncia. Muito cuidadosa, muito zelosa da tarefa dela ela 

compartilhou isso com pouquíssimas pessoas. A Inês tem um depoimento sobre violência sexual 

ocorrido com ela, dos mais fortes que eu já ouvi e ela não, como nós, ela também teve muita 

dificuldade, igualzinho o que a Amelinha falou, de falar sobre isso. Porque falar sobre violência 
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sexual é desnudar-se. E a Inês, ao desnudar-se contando ela entregou para toda sociedade brasileira 

a denúncia da Casa da Morte.  

Como a Inês sobreviveu à Casa da Morte não sabemos, mas a Inês, de onde estiver ela tem 

certeza absoluta da importância desse ato dela. E eu acho, de vez em quando eu encontro com ela, 

para mim o que ela passa hoje, com todas as dificuldades que ela está vivendo, dificuldades físicas e 

dificuldades de memórias, que aquilo que ela fez, esse ato que ela fez deu vida novamente a ela, e 

isso, como mulher, é absolutamente excepcional e absolutamente exemplar. Não teve, Adriano, 

Paulo Sérgio, Amelinha, não teve, não havia pessoa mais merecedora da abertura dessa série de 

violência e gênero, verdade e gênero, do que a escolha da Inês.  

Inês, como toda mineira, que nós duas somos, a Inês, como toda mineira, é ressabiada. Olha 

para frente, olha para trás, olha para o lado, mas na hora que decide segue um caminho e não tem 

volta, não tem retorno. Eu me lembro que recentemente eu proporcionei o reencontro dela com uma 

colega de faculdade, Ciências Econômicas na UFMG, lá em Niterói, foi como se ela tivesse saído 

de Minas Gerais naquele momento ao reencontrar. Então, eu como ministra do Estado de Políticas 

para as Mulheres hoje, eu não estou aqui na condição de ministra, eu estou aqui na condição de 

mulher, de ex-presa política, de amiga da Inês, e compartilhei com ela vários momentos da sua vida. 

Vários. Este dramático, inclusive, da denúncia da Casa da Morte.  

Nós não teríamos nenhuma pista dos companheiros e companheiras que lá foram 

assassinados se a Inês não existisse. Eu fui testemunha de um assassinato, do Luiz Eduardo da 

Rocha Merlino na OBAN. Eu sei como isso é forte, quanto isso e pesado, quanto isso é duro, 

quanto isso é sofrido, mas quanto isso, quanto esses testemunhos nos dão força para seguir. E ela 

não foi de uma pessoa só, foi de vários.  

Então, homenagear a Inês no dia de hoje dá a ela essa oportunidade de iniciar esse ciclo de 

verdade e gênero é um reconhecimento da existência dela, da existência de luta dela e da certeza 

que a Inês estava certa, e que nós estávamos certos também, e que as mulheres precisam ser 

redescobertas na luta contra a ditadura.  

As mulheres precisam ser redescobertas na tortura, as mulheres precisam ser redescobertas 

para recuperar a memória.  

Não se recupera a memória nesse país se não recupera as mulheres que participaram dessa 

história e que escreveram essa história. Escreveram com sangue, escreveram com dor, escreveram 

com sofrimento, mas escreveram também com uma tenacidade enorme de transformar, quantas 

vezes não é, Amelinha, o sofrimento do cotidiano na prisão uma alegria que nem nos conseguimos 

imaginar como conseguiríamos aquilo.  

E por que é que conseguimos isso? Porque nós tínhamos certeza do que estávamos fazendo. 

Em vários momentos ali a mentira era a verdade. Porque ao mentir você protegia companheiros, 
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companheiras. E neste final da minha fala eu quero dizer que a Inês representa todas as Inês, todas 

as Marias, todas as Amelinhas, todas, todas e todas nós que tivemos e que passamos. 

E eu também não posso deixar de, em nome da Rosa Cardoso, reconhecer aqui o papel que 

todas as advogadas mulheres e advogados homens, principalmente as mulheres que sofriam também 

muita ameaça por estarem nos defendendo. Então, termos essas pessoas do nosso lado, legitima e 

reconhece toda a nossa história.  

Então, a iniciativa da Comissão na Verdade Nacional, Estadual, de hoje abrirem esse ciclo é 

o início do reconhecimento de uma dívida enorme com as mulheres que lutaram contra a ditadura. 

Muitas morreram de morte morrida, outras morreram assassinadas, muitas deveriam os nomes 

estarem aqui. Nós somos muitas. A idade chega, as doenças chegam... 

Agora, tem uma coisa que é importante reconhecer, nós temos muita força, mas muitas das 

nossas doenças são decorrentes do que nós passamos na cadeia. Por outro lado, a nossa força vem 

de lá. A nossa disciplina, a nossa determinação e a nossa ética com a coisa pública. Isso eu tenho 

certeza que cada vez tem que ser resgatada, reconhecida e relembrada para nós mesmos.  

Então, Amelinha, Adriano e Paulo Sérgio, tenham em mim uma eterna companheira e uma 

eterna solidária ao lado de vocês e pronta para ajudar. Eu não tenho condições mais de continuar 

falando. Muito obrigada a todos.  

 

 

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

Eu não vou interromper a sequência de falas. Eu só queria fazer um registro. Acabou de 

morrer, há algumas horas, em Florença, o padre Renzo Rossi, aos 88 anos. Uma das pessoas que 

mais lutou e combateu pela anistia, pela abertura dos presídios e pelo fim da tortura no Brasil.  

Paulo Sérgio Pinheiro. 

 

 

O SR. PAULO SÉRGIO PINHEIRO – Caros amigos e caras amigas, depois desses dois 

depoimentos, o que eu devia fazer de melhor era não falar nada. Mas não fica bem eu estar aqui e 

não dizer alguma coisa, então seria rápido de modo que os próximos depoimentos possam ser logo 

ouvidos.  

A companheira Amelinha Teles, e o irmão Adriano Diogo, a Sra. ministra, amiga Eleonora 

Menicucci, em nome da Comissão da Verdade, por minhas duas colegas, a Maria Rita Kehl, que 

está ali e a Rosa Cardoso, que está ali, queremos agradecer a presença de todos e todas, destacar o 

grande empenho da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva pela organização e promoção 
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desta Audiência conjunta, é claro, sublinhando, como isso já foi feito pela Eleonora, o esforço da 

Amelinha Teles.  

Hoje nós temos grande contentamento em dar continuidade à agenda de audiências públicas 

da Comissão Nacional da Verdade, desenvolvida em todas as regiões do país, incluindo o 

testemunho de vítimas sobreviventes e seus familiares, investigações, retomada de depoimentos de 

acusados de envolvimento, perpetradores das graves violações dos direitos humanos no período. 

A mobilização em torno da Audiência de hoje, reflete o esforço que vem sendo 

desenvolvido nesses 10 primeiros meses de trabalho da Comissão no cumprimento do mandato da 

Comissão, que eu não vou repetir, que a Amelinha descreveu com muita precisão, que é justamente 

o de analisar e esclarecer as graves violações dos direitos humanos, das mulheres, inclusive.  

Eu queria enfatizar o que a Amelinha indicou, a centralidade do esclarecimento das mortes e 

dos desaparecimentos nesse período. Está na lei, não há nenhuma dúvida quanto à centralidade 

desse aspecto no nosso mandato. O que nos traz aqui é a certeza de que audiências públicas como 

essas são fundamentais para as vítimas da violência política do arbítrio e para os seus familiares por 

constituírem um fórum público onde o sobrevivente tem a oportunidade de narrar o que viveu.  

É justamente em uma Comissão da Verdade que aqueles que previamente sofreram nas 

mãos do Estado podem se tornar as mais críveis testemunhas e as vozes mais confiáveis de eventos 

traumáticos contestados até hoje.  

Nessa noite as vozes são principalmente femininas. As mulheres, como foi dito aqui, 

precisam ser redescobertas. É também um compromisso desde a primeira hora da Comissão 

Nacional da Verdade. Porque nós não quisemos ser, como algumas das Comissões da Verdade no 

continente, que eu não vou dizer quais, que de repente, no último mês, descobriram que não falaram 

das mulheres. Aí contratam uma assessora para poder tapar essa dificuldade. Não.  

Desde o primeiro momento todos os comissionados, não só os comissionados, mas, como os 

comissionados têm plena certeza da necessidade, dessa redescoberta. Essas vozes vêm ecoando 

desde os primeiros crimes cometidos pelo aparato repressivo. Trazem o timbre de Therezinha 

Zerbini, mulher de um general cassado, que lançou o momento feminino pela anistia. É bom a gente 

não esquecer isso. E rapidamente conseguiu reunir 20 mil assinaturas.  Assinar manifesto naquela 

época era preciso uma certa coragem. Em favor da luta pela volta da democracia e pelo respeito aos 

direitos humanos, pelo fim da tortura. 

Essas vozes trazem o sofrimento, o desespero, a persistência das mulheres em busca de seus 

maridos, em busca de seus filhos. As vozes femininas dessa noite nos lembram o que já foi dito e 

remetem a expectativas frustradas, como a de dona Ermelinda Mazzaferro Bronca, que em 1996, 

quando o Estado brasileiro reconheceu oficialmente a responsabilidade por todos os crimes 
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cometidos pela ditadura militar e o desaparecimento de seu filho, tornando público, do alto dos seus 

90 anos, o sonho acalentado há décadas.  

Sepultaram o corpo, José Humberto Bronca, mecânico de manutenção de aeronave, que 

integrava a Guerrilha do Araguaia e sumiu no natal de 1973.  

As vozes femininas sussurram a determinação e a tenacidade de tantas mulheres. Eu vou só 

citar uma que está aqui na minha frente, que é a Clara Charf.   

Depois de décadas da batalha em torno da memória de seus companheiros. As vozes 

femininas dessa noite não calam sobre a tortura dos assassinatos, das mortes, dos desaparecimentos 

de tantas mulheres. Sem muito esforço, podemos examinar o grito que permaneceu preso na 

garganta das mulheres que sobreviveram à violência do Estado, como a Amelinha e a Eleonora aqui 

mencionaram, nos quatro cantos do país.  

Certamente foi pensando nelas, que a presidenta Dilma Rousseff instalou a Comissão 

Nacional da Verdade, e vem apoiando incondicionalmente o cumprimento do seu mandato. Eu que 

conheço o funcionamento de algumas comissões da verdade nesse continente e no mundo, poucas 

comissões da verdade têm contado com um apoio tão decisivo do Estado como a Comissão 

Nacional da Verdade.  

E, por determinação mesmo na presidenta, o Governo deve dar apoio, mas não deve se 

intrometer. Até hoje nenhum membro do Governo nos disse algo que devemos fazer ou que não 

devemos fazer. E acho que esse empenho do Governo de que faz parte Eleonora, deve sem nenhum 

favor ser aqui reconhecido.  

Sem dúvida, foi procurando dar voz a todas elas que a Comissão Nacional da Verdade 

estabeleceu o grupo de trabalho Ditadura e Gênero, que é animado por duas consultoras que estão 

aqui, a Glenda Mezarobba e a Luci Buff. As duas estão ali. O objetivo do grupo é dar visibilidade 

ao sofrimento das mulheres diretamente envolvidas no conflito, das que participaram de 

movimentos da resistência e daquelas cujos familiares forma vítimas da perseguição política, foram 

mortos ou seguem desaparecidos.  

A ausência de Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, 

aqui nesta noite fala por si só. Não cala o sofrimento, mas, sobretudo diz da dignidade e coragem da 

Inês. Deve ser ouvida como um convite do Estado Brasileiro a todas as mulheres que querem narrar 

o que lhes ocorreu. 

A Comissão Nacional da Verdade assegura o sigilo a todas as vítimas sobreviventes que 

possam desejar compartilhar suas histórias ou dar testemunhos de fatos presenciados, afinal, é por 

causa do futuro que estamos olhando para o passado.  
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É por causa da persistência da violência, estatal ou não, contra a mulher, que precisamos 

lidar com essa questão. E certamente nas recomendações do relatório da Comissão Nacional da 

Verdade essa violência contra a mulher será intensamente considerado.  

A luta, a verdade e a justiça, se nós percebermos, são todos substantivos femininos. Isso não 

pode ser esquecido.  

E nós estamos convencidos que depois dos trabalhos das nossas comissões da verdade e de 

outras, a mentira deixará afinal de ser a verdade. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de passar para a próxima Mesa, 

para fechar esse ciclo de homenagem da Inês Etienne Romeu, a Tatiana Merlino vai fazer a leitura 

do memorial da Inês Etienne. Então, com a palavra, Tatiana Merlino. 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Boa noite a todos. Inês Etienne Romeu nasceu em 1942 

em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerias.  

Ainda jovem, mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou história e trabalhou como 

bancária. Foi militante da POLOP e da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Em cinco de maio 

de 1971 foi presa em São Paulo Inês foi presa na cidade de São Paulo pela equipe do delegado 

Fleury.  Acusada de participação no sequestro do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher.  

Inês foi levada para a Casa da Morte, centro clandestino de e extermínio localizado na 

cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, na rua Artur Barbosa, número 668.  

Durante os 96 dias em que esteve presa na Casa da Morte ela foi torturada, humilhada e 

estuprada.  

Inês Etienne é a única sobrevivente do centro de extermínio, onde inúmeros presos políticos 

foram torturados executados clandestinamente.  

Quando saiu do cárcere, após terceira tentativa de suicídio cortando os pulsos, Inês estava 20 

quilos mais magra. Ela só foi libertada após fingir que ia atuar como colaboracionista para o Centro 

de Informações do Exército.  

Foi a partir do seu corajoso depoimento, escrito em 1971 e entregue a Ordem dos 

Advogados do Brasil, OAB, em 1979, quando ela terminou de cumprir sua pena, que se tomou 

conhecimento da existência da Casa da Morte.  

Só então foi possível localizar o centro de extermínio de Petrópolis e reconhecer parte dos 

torturadores e agentes que trabalhavam no local. Entre eles, o médico Amílcar Lobo. 

Ela também denunciou a passagem de alguns militantes desaparecidos pela Casa da Morte, 

como Aluísio Palhano, Carlos Alberto Soares de Freitas, Heleny Guariba, Mariano Joaquim da 

Silva e Paulo de Tarso Celestino.  
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Em 2009, Inês recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria Direito a 

Memória e a Verdade.  

Hoje Inês vive em Niterói, Rio de Janeiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Margareth Rago para fazer a leitura do 

depoimento do Inês do livro “Luta, Substantivo Feminino”.  

 

 

A SRA. MARGARETH RAGO – Boa noite. 

“Fui conduzida para uma casa em Petrópolis. O Dr. Roberto, um dos mais brutais 

torturadores, arrastou-me pelo chão, segurando-me pelos cabelos. Depois, tentou me estrangular e 

só me largou quando perdi os sentidos. Esbofetearam-me e deram-me pancadas na cabeça. Fui 

várias vezes espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios. 

A certa altura, o Dr. Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma.  

Estavam praticando o mais puro sadismo, pois eu já havia sido condenada à morte e ele, Dr. 

Roberto, decidira que ela seria a mais lenta e cruel possível, tal o ódio que sentia pelos terroristas. 

Alguns dias depois, apareceu o Dr.  Teixeira, oferecendo-me uma saída humana, o suicídio.  Aceitei 

e pedi um revólver, pois já não suportava mais. Entretanto, o Dr.  Teixeira queria que o meu 

suicídio fosse público. 

 

Propôs-me então que eu me atirasse embaixo de um ônibus, como eu já fizera.  No momento 

em que deveria atirar-me sob as rodas de um ônibus, agachei-me e segurei as pernas de um deles, 

chorando e gritando.  

Por não ter me matado, fui violentamente castigada. Uma semana de choques elétricos, 

banhos gelados de madrugada, telefones, palmatórias. Espancaram-me no rosto até eu ficar 

desfigurada.  

O Márcio invadia minha cela para examinar meu ânus e verificar se o Camarão havia 

praticado sodomia comigo. 

Esse mesmo Márcio obrigou-me a segurar seu pênis, enquanto se contorcia obscenamente. 

Durante esse período fui estuprada duas vezes pelo Camarão e era obrigada a limpar a cozinha 

completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades, as mais grosseiras”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, agora vamos compor a 2ª Mesa 

com a Dra. Rosa Cardoso, Maria Rita Kehl e Ivone Gebara. 
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Antes da Ivone Gebara fazer a apresentação eu queria pedir para a Maria Rita Kehl e para a 

Rosa Cardoso fazerem uma breve saudação em nome da Comissão Nacional da Verdade com 

mulheres que integram a Comissão e que tão bem representam.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu na verdade não preparei nada. Nem sabia que seria 

chamada para aqui, mas eu quero dizer que me sinto aqui entre vocês tão comovida como cada uma 

de vocês com essa história.  

Essas coisas nós assistimos, vivemos, passamos, quer dizer, não passei pessoalmente, mas 

fui testemunha delas como advogada de presos políticos, mas, não é com naturalidade que nós 

ouvimos e repetição de tudo isso.  

É muito importante, de qualquer forma, recordar que essas coisas acontecem, porque não só 

em regimes ditatoriais elas acontecem, mas essas violências contra as mulheres acontecem também 

na sociedade, na vida cotidiana como violências sexuais e é preciso que a gente dê um destaque a 

isso para que essa violência não se apague como uma violência normal entre os sexos da vida 

cotidiana. 

Mas ela tem um sentido especial quando ela acontece em um cenário também, ela é 

utilizada, é manipulada como uma forma de opressão política de manipulação política.  

Então eu acho que é muito importante a gente estar refletindo sobre essas questões hoje e 

certamente foi importante, é uma Mesa que se constituiu com o testemunho, com a recordação da 

Inês Etienne, que é um símbolo para todos nós, e agora também com a reflexão teórica que nós 

vamos ouvir. Então é isso que eu tinha a dizer a vocês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra a Maria Rita Kehl. 

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu também não 

contava que eu deveria falar, mas, enquanto escutava, primeiro a ministra Eleonora falar e depois as 

pessoas que, bom, você falou sobre o sofrimento da Inês, toda a descrição desse sofrimento que eu 

já havia escutado, enfim, para homenageá-la é sempre bom lembrar e a coragem dela, o que ela 

passou. 

Mas me voltou um pensamento que talvez tenha se resolvido na minha cabeça hoje enquanto 

eu escutava, porque em determinado momento eu escrevi um rápido bilhetinho para o Pedro 
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Pontual perguntando a ele, mas se homens e mulheres foram estuprados durante a tortura, o que 

seria uma violência específica de gênero?  

Só para a gente não pensar de uma maneira rasa o que é uma violência específica de gênero. 

E o Pedro, que não está aqui, já foi pegar o avião, mas ele escreveu muito rápido para mim, e ele 

disse, vou até ler aqui a letra dela, acho que a violência sexual está associada à mulher, porque 

nessas condições fica muito clara a lógica da submissão, que vale tanto para mulheres quanto 

homens. Essa foi a contribuição do Pedro. E isso então me fez pensar um pouco que é como se 

também com os homens a humilhação sexual na cadeia diante do arbítrio, do poder, da força bruta, 

etc., estivesse ligado a “fazê-los de mulher”, como se fosse a máxima humilhação você estuprar um 

homem na cadeia.  

O que dá para pensar em uma condição especificamente, que eu posso chamar, em termos 

simbólicas, de feminina, não necessariamente é sofrida só pelas mulheres, o que nos faz refletir um 

pouco sobre uma natureza secundária, evidentemente, eu não quero omitir a discussão política, mas 

não nos cabe aqui, mas uma natureza secundária dos regimes autoritários que é sim, eles são 

parceiros sempre do que nós chamamos vulgarmente de um certo machismo.  

Ou seja, não há regime autoritário que conviva bem com uma igualdade entre homens e 

mulheres. E aí nos faz pensar também por que é que a coragem das mulheres parece mais 

intolerável para aqueles que são seus algozes do que a coragem dos homens. Porque a militante, a 

guerrilheira ou mesmo a menina que estava protestando na rua e que foi presa desperta uma ira mais 

profunda nos seus algozes.  

Não é necessariamente pelo que nós somos, no sentido da natureza feminina. Eu quero crer, 

inclusive, como as mulheres da minha geração, como a Rosa que está aqui do meu lado, como a 

Ivone, como a ministra Eleonora, que como sujeitos, os nossos desejos, dores, anseios, prazeres, 

etc., nós somos muito mais semelhantes do que diferentes dos homens. Nós temos muito mais 

semelhanças entre nós do que diferenças com os nossos queridos companheiros homens. Então não 

é pelo que nós somos, mas, certamente pelo que as mulheres ainda representam historicamente. 

Tem aí uma inércia histórica da sociedade porque as mulheres hoje em dia já estão em pé de 

igualdade, no entanto a humilhação contra as mulheres nas cadeias continua, e a feminilização dos 

prisioneiros pela humilhação sexual e pelo estupro, continua.  

Ou seja, historicamente as mulheres estavam condenadas a representar coisas, que até nós 

gostamos muito como doçura, como delicadeza, e os homens também gosta, nós representamos a 

doçura e a delicadeza mesmo quando muitas vezes nossos parceiros são mais doces e delicados do 

que nós em algumas situações.  

Representamos a capacidade de cuidar e de proteger pela condição da maternidade, mesmo 

quando muitos homens possam se mostrar mais protetores e mais cuidadores do que nós. Mas, pela 
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nossa condição histórica, pelo menos até o século XX, nós representamos também, mesmo que nós 

não gostemos disso, submissão, obediência, covardia, medo, uma certa alienação, um certo 

desinteresse pelo poder, pela política, pela luta dos homens. Nós tivemos um pouco condenadas a 

continuar representando isso, mesmo que muitas gerações de mulheres, desde a década de 1950 já 

tenham se recusado, pelo menos plenamente a esse papel.  

Então, a luta contra a ditadura aqui no Brasil, contra a segunda ditadura brasileira, que foi a 

de 1964, coincidiu com essa grande onde libertária que mudou definitivamente a condição das 

mulheres no ocidente. Esperamos que em breve mude no oriente também. Então, é claro que com 

isso eu não quero justificar, absolutamente, a sanha com que os agentes do Estado se dedicaram a 

torturar e abusar sexualmente das prisioneiras, mas era talvez intolerável que debaixo ainda do 

poder da força bruta, da prisão das armas, etc., que sujeitavam as prisioneiras, tanto quanto os 

prisioneiros, elas ainda pudessem opor resistência à força, elas pudessem ainda se recusar a falar, 

por exemplo, “corajosas como homens”.  

Talvez todos os prisioneiros assujeitados tenham se visto em algum momento em uma 

condição que simbolicamente ainda se chama de feminina, a condição do assujeitamento. A 

condição de estar diante do mais forte. A posição do mais fraco, de quem se espera sempre 

submissão, coadura, medo, covardia.  

Então, aqui não se trata do masculino e feminino. O masculino e feminino se amam, se 

desejam, se atraem, se complementam, se entendem. Se trata da posição do bruto contra a posição 

do fragilizado. A posição do prepotente, aqui representada como masculino, conta a posição do 

submetido à força. Se trata da posição de quem tem o poder diante da posição daquele a quem falta 

poder. Ou seja, essa é a condição humana. Mas, pelo menos para psicanálise aqui que eu quero 

terminar para não ficar chata essa parte, a diferença sexual também fez com que muitos homens se 

achassem poderosos ou mais poderosos até que suas próprias mulheres amadas e quisessem ou 

gostassem de submetê-las. E por isso alguns homens até hoje, e não todos, só os covardes, se 

excitem ainda e se sintam potentes diante de um corpo submetido a eles, seja esse corpo de um 

homem ou de mulher, ele estará sempre diante do seu algoz em uma posição feminina. Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes da Ivone falar eu preciso 

anunciar a presença das pessoas por respeito e antes que também haja uma dispersão. Está a 

presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, a Gislaine Caresia; está a Luci Buff e a 

Glenda Mezarova, assessoras da Comissão Nacional da Verdade; Lúcio França, Grupo Tortura 

Nunca Mais junto com a Rose Nogueira; Alexandre Maciel da Comissão da Diversidade Sexual da 

OAB; companheira Clara Charf, Frei João Xerri, Anivaldo Padilha, assessor do Conselho Mundial 
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das Igrejas; Movimento de Mulheres de Olga Benário; Ana Rosa Carrana, Olga Benário, Ângela 

Mendes de Almeida, Coletivo Merlino; Adriana Gragnani, Casa Dona Yayá, Albertina Costa, 

Fundação Carlos Chagas, (ininteligível) Arantes, Conselho Regional de Psicologia, Denise Dau, 

secretária de Política de Mulheres pela cidade de São Paulo e Ilda Gomes da Silva, viúva de 

Virgílio Gomes da Silva; Soraya Smaili, reitora da UNIFESP; Elizabeth Mariano, Espaço Mulher; 

Dulce Xavier, Promotoria Legal Popular de São Bernardo.  

Com a palavra, Ivone Gebara.  

 

 

A SRA. IVONE GEBARA – Muito obrigada. Eu gostaria de explicar um pouquinho por 

que é que eu estou aqui. Faz alguns meses que, com a Luci e o Anivaldo Padilha, na última reunião 

também a Glenda, eu faço parte de um grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, mas 

que trabalha muito mais a questão da religião, ou seja, a responsabilidade das igrejas em relação à 

ditadura militar.  

E, como eu também, Eleonora me conhece, trabalho há bastante tempo à questão de gênero, 

então juntamos religião, gênero e essa reflexão que eu vou propor e, se possível à gente poderia até 

discutir, eu estava até esperando que a gente tivesse um tempinho com a Maria Rita e outras. 

Eu confesso, até comentei com a Margareth, depois dos depoimentos que eu ouvi aqui eu 

fiquei me perguntando se a minha reflexão era ou não apropriada para o momento, mas, em todo 

caso vai desse jeito porque eu não estava ciente de toda essa carga emotiva que nós íamos viver 

com os depoimentos. 

Eu vou tentar ser um pouco breve, mas esse texto integralmente, me disse a Luci, vai sair no 

site da Comissão Nacional da Verdade, então algumas coisas eu vou passar mais rapidamente. 

Então eu vou começar com uma brevíssima introdução e um primeiro ponto, no qual eu tentei 

entender para mim mesma a questão, ou melhor, a palavra verdade. 

O que é que nós queremos dizer quando buscamos a verdade ou quando criamos uma 

Comissão Nacional da Verdade? À primeira vista, como já ouvimos nessa noite, a primeira vista 

temos a impressão que estamos buscando a verdade porque vivemos uma injustiça, porque vivemos 

um erro, porque vivemos uma mentira, porque vivemos um equívoco, porque vivemos uma situação 

dúbia, um engodo, uma falta de clareza que atrapalham a nossa vida.  

Nessa linha, temos que perguntar, em primeiro lugar, quem é esse ‘nós’ que vive essa 

situação precisa ou nessa situação precisa?  

Eu creio que existem pessoas mais proximamente implicadas a um ‘nós’ pessoal, um nós 

grupal, mais reduzido e um nós nacional, mais amplo. Para cada caso é preciso enfrentar essa busca 

através de caminhos semelhantes e diferentes, sendo que nenhum deles é isento das contradições e 
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das motivações individualistas ou parciais que nos caracterizam. Quando se trata de um ‘nós’ 

nacional parece que ser quer corrigir uma história escrita e contada. Se quer fazer aparecer o que 

não estava presente na oficialidade contada em um tempo, como dizia o Paulo Sérgio Pinheiro, 

quando a mentira era verdade.  

Nesse processo, queremos restaurar algo que chamamos verdade. Mas que verdade é esta? O 

que é essa verdade? A quem pertence?  

Haveria uma verdade para além dos fatos relatados, para além de nossas relações cotidianas 

sempre interpretadas segundo nossos critérios e as percepções de nosso corpo?  

Haveria algo que nos seria possível captar para além das muitas interpretações dos fatos, 

divulgada pelos poderes estabelecidos, presente nos arquivos de muitas fontes e narrada apenas por 

alguns?  

Haveria um valor talvez intrínseco aos acontecimentos que necessitasse aparecer e que 

pudesse ser chamado de ‘a verdade’?  

As perguntas se multiplicam, mas as respostas convincentes são escassas. A reflexão que 

proponho tenta, de certa forma, desatar alguns nós que a questão da verdade nos faz encontrar.  

O surpreendente é que ao desatar um deles percebemos que seu interior é constituído por 

outros tantos nós menores de tal forma que acabamos nos convencendo que esse é um processo sem 

fim.  

Entretanto, empreender tal caminho enche-nos de entusiasmo e de desejos de descobrir mais 

alguns fios ocultos do tecido humano que nos constitui, muito embora nos deparemos com a maior 

complexidade da vida.  

Por isso vale a pena adentrar um pouco mais nos múltiplos meandros da vida humana para 

aprender algo de nossa própria humanidade.  

Buscando compreender a palavra verdade.  

Para além das muitas interpretações filosóficas sobre o que seria verdade, para além das 

múltiplas explicações subjetivas que damos a ela e das emoções que nos envolvem dependendo do 

que estamos vivendo, há alguns pontos que a meu ver permitem observar aspectos que poderiam ser 

chamados objetivos. Tomo a palavra objetivo em um sentido bastante factual e pragmático sabendo 

das contradições que envolvem esse termo.  

Por exemplo, se houve um acidente de carro na rua e um morto exposto no chão, antes de 

saber como foi o acidente, de quem é a culpa, se ele morreu por escolha ou por outra causa, vejo-me 

diante de um fato, há um morto na rua, vítima de um acidente. Este acontecimento não pode ser 

simplesmente negado e não é sem consequência para a sociedade, para o país.   
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Para além das interpretações que podem envolver essa morte, há um objeto, o cadáver, que 

os passantes podem ver ou o cadáver exposto em um salão funerário ou o cadáver do qual 

constatamos a existência, mas que desapareceu de nossos olhos.  

As testemunhas são as responsáveis primeiras para informar sobre o acontecimento e 

delinear assim a sua interpretação. Para além de todas as interpretações econômicas, políticas e 

sociais da fome ou em outro lugar do mundo, na Biafra ou no Brasil, há um fato observável e 

inegável, pessoas morrem de fome. Trata-se de poder sentir com nosso corpo, ver com nossos olhos 

e ouvir com nossos ouvidos a destruição terrível de seres humanos que morrem por falta de 

alimento. Mais uma vez as testemunhas falam disso e a elas nos fiamos quando somos convidadas a 

fazer algo.  

Para além das muitas razões emocionais ou justificações racionais que damos a alguns atos 

violentos, sobretudo no momento em que são realizados, temos de admitir certo caráter objetivo do 

mal, para que a própria vida em sociedade seja viável.  

Este caráter significa que houve de alguma maneira diminuição da qualidade de vida, houve 

produção de sofrimento atroz, houve violência desmedida de uns contra outros, e isto pode ser 

constatável para além da atribuição das responsabilidades.  

É isso que chamo de caráter objetivo da verdade. Esse caráter objetivo é de certa forma 

anterior a qualquer julgamento ou qualquer juízo de valor ou qualquer merecimento ou 

responsabilidade pessoal visto que é uma exigência da convivência humana.  

Somos seres interiores e exteriores ao mesmo tempo.  

E é essa realidade me permite proclamar o caráter objetivo da verdade ou um certo caráter 

objetivo da verdade, inscrito nas mil e uma interpretações e justificações subjetivas.  

Este claro-escuro é manifestado na própria etimologia da palavra grega verdade, “alethea”. 

Como eu dizia, a palavra verdade vem do grego “alethea” que significa “desvelamento, 

desocultamento”.  

Mas, o que é desocultado, o que é desvelado?  

A palavra LETE, de “alethea”, constitutiva da palavra, tem a ver com a mitologia grega. 

Lete é um dos rios do Hades e conta-se que aqueles que bebessem de suas águas ou mesmo 

tocassem experimentariam o completo esquecimento de seus atos.  

O fato é que todas nós em porções maiores ou menores bebemos das águas de Lete e por 

isso mesmo Lete corre em nossas veias e é constitutivo do nosso corpo e de nossas ações. Encobrir, 

esquecer, mentir é próprio dos seres humanos.  

Entretanto, o esquecimento total nos aniquila como seres humanos e não nos permite ser o 

que somos.  
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Por isso apesar de sermos Lete, somos mais do que isso, somos mais do que o esquecimento 

ou o ocultamento dos nossos atos.  

Por isso, também na mitologia grega algumas tradições falam também de outro rio, o Rio 

Mnemosine, Memória, cujas águas frias eram propícias à lembrança. Beber delas fazia recordar 

coisas esquecidas e podia-se até alcançar a omnisciência.  

Eu sou teóloga, eu podia fazer um pouquinho de Teologia aí, sobre o atributo da 

omnisciência divina.  

Por isso, podemos dizer que em todos os acontecimentos somos esquecimento e somos 

memória, somos Lete e Mnemosine.  

E nesse sentido que “alethea” é a suspensão do esquecimento, é a lembrança daquilo que foi 

esquecido, é a lembrança da vida das mulheres que foram esquecidas, é a reconstituição e 

recuperação dos pedaços da nossa história. 

 Nesse sentido, creio que uma Comissão da Verdade tem que beber da Mnemosine coletiva, 

ou seja, da memória coletiva, e hoje especialmente da memória coletiva das mulheres.  

Na Comissão Nacional da Verdade, no grupo de trabalho em que eu participo, a gente tem 

tocado muito na questão das instituições religiosas e de sua responsabilidade social. Isso me 

provocou partilhar esse segundo ponto com vocês.   

Quando fazemos a relação entre verdade e religião as coisas se complicam dada a 

complexidade do fenômeno religioso. A religião, sobretudo a religião dos livros sagrados, se 

pretende fundada em verdades de forma que os membros de uma ou outra instituição religiosa têm a 

convicção de que orientam suas vidas pela verdade ou ao menos por uma verdade.  

É como se afirmassem a existência de uma verdade pré-factual, para além dos 

acontecimentos embora, mostrando-se nos acontecimentos, o que pode parecer paradoxal. Uma 

verdade pré-existente e ao mesmo tempo revelada aos fiéis.  

O que é que acontece no Brasil com a ditadura e a religião? Dada a cultura religiosa 

brasileira de corte majoritariamente cristão muitas vezes cometemos o equívoco de pensar o período 

da ditadura militar apenas a partir da cumplicidade das autoridades religiosas. De fato, não podemos 

negar certa cumplicidade, sobretudo quando desde o governo de João Goulart as igrejas cristãs 

temiam o avanço do que chamavam comunismo. Tinham medo. Tinham medo que o comunismo 

ateu pudesse até banir as igrejas cristãs do país.  

O cristianismo como parte da cultura nacional tinha que ser preservado e mantido nas suas 

diferentes expressões históricas e na sua representação das forças sociais. Entende-se o medo de 

muitos e inclusive o espanto quando, por exemplo, isso eu falo de Recife, onde eu vivo, por 

exemplo, operárias e empregadas domésticas que eram participantes da JOC e que foram presas, 

acusadas de comunismo, ficavam espantadas “porque”, elas diziam, “nós não podemos ser 
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comunistas. Há um equívoco aqui, há um engano. Nós não somos comunistas. Nós somos de 

igreja”. Então, essa maneira equivocada como a ditadura também enfrentou a palavra comunismo 

parte de todo esse sistema fechado de informações.  

O que me parece importante lembrar é que muitos dos torturadores, dos delegados, dos 

generais, dos militares em todos os escalões declaravam-se cristãos. E seu cristianismo tinha uma 

espécie de característica de Cruzada ou de combate pela fé contra seus inimigos reais ou 

imaginários. 

Veja, por exemplo, na cultura nacional a importância dos santos guerreiros, na cultura 

popular brasileira como, por exemplo, São Jorge, tem até a novela e Santo Expedito.  

É nesse sentido que para muita gente das massas e das elites, os militares foram bem-vindos 

como defensores da fé cristã ou como aqueles que abriam um caminho importante para se combater 

o novo dissídio tramado pelas esquerdas do país com o apoio de governos estrangeiros 

declaradamente ateus. Era a interpretação.  

Por isso, alguns consideraram, na época, as ditaduras militares como movimentos de 

restauração da cultura cristã ameaçada pelos novos infiéis do século XX.  

Eu vivi isso, mas eu era do outro lado. Eu estava do lado da Amelinha. Vivi de outro jeito. 

Do lado da Eleonora. 

Nessa época não só a propriedade privada parecia estar ameaçada, mas também os valores 

cristãos, a crença em um Deus criador e todo poderoso e especialmente a família.  A família cristã 

estava ameaçada.  

Isto explica em parte o sucesso da Cruzada do Rosário, fundada pelo padre irlandês radicado 

nos Estados Unidos, Patrick Peyton.  

Os que encabeçavam as manifestações de rua não eram apenas os membros do clero 

católico, mas, sobretudo senhoras de classe média do Rio de Janeiro que bravamente empunhavam 

seu rosário e rezavam Ave-Marias enquanto João Goulart e Leonel Brizola discursavam. Queriam 

mostrar que o rosário da Virgem era capaz de salvar a pátria das ameaças comunistas. Queriam 

mais uma vez mostra a importância do Brasil para Cristo, lema tantas vezes repetido por diferentes 

movimentos religiosos. 

Essa cultura cristã católica é em certo sentido mais do que o nome de um arcebispo ou de 

um bispo. Mais do que o nome de um padre ou de um pastor, embora não se possa diminuir a 

responsabilidade deles.  

Por isso, a responsabilidade pelos crimes da ditadura é bem maior e bem mais ampla do que 

se pensa.  

Houve sem dúvida uma cultura da ordem e da obediência desenvolvida por um tipo de 

cristianismo católico romano e protestante, que não apenas formou as elites capitalistas do país e as 
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formou de forma a manter privilégios e hierarquias, mas formou também o povão, para que o povo 

mantivesse igualmente as hierarquias e respeitasse a ordem estabelecida muitas vezes identificada 

com a vontade divina.  

Eu dizia a vocês que funcionários do governo, militares, professores, diretores de escola, 

todos eram cristãos. Eu trabalhava no Colégio Jacomo Stavale, aqui em São Paulo, na Freguesia do 

Ó, quando duas minhas amigas, uma delas era professora, foi presa em 1970. No dia da prisão eu 

estava com ela e um dos policiais que nos prendeu, nos levou até a casa dela, que foi também o seu 

torturador vasculhou na minha presença o quarto de Carmem.  

E em uma das gavetas ele encontrou um crucifixo. Pegou o crucifixo com muita reverência e 

olhando para mim e disse, “Eu faço tudo por ele. É ele que me dá forças”. E tanta força que ele 

torturou tanto a Carmem que um mês depois, quando ela saiu da prisão, ela depois ficou muito 

doente e morreu.  

Para mim essa é uma pequena prova de que o espírito religioso é complexo e pode ter várias 

posturas segundo as convicções que se tem. 

Lembro muito rapidamente o presidente Pinochet, do Chile, que era católico romano 

declarado. Nunca deixou de comparecer as missas privadas que eram celebradas em sua residência 

e foi valorizado por muitos fiéis e eclesiásticos por sua fé, sobretudo quando declarou a Virgem 

Maria patrona do exército chileno.  

O símbolo feminino máximo do catolicismo tornara-se de certa forma, cúmplice das ações 

do exército chileno na sua luta anticomunista. A mulher Maria, a Virgem Maria, podia estar nos 

altares e ser venerada enquanto as mulheres de carne e osso, estavam submissas, violadas e 

aprisionadas.  

A cultura da obediência às hierarquias, o respeito às autoridades civis, militares e religiosas 

criou em nós uma cultura de subserviência, muitas vezes apenas formal, mas bastante forte, 

sobretudo por ocasião dos regimes ditatoriais.  

A delação e a culpabilização do chamado infrator ou infratora, sem a verificação das causas 

de sua infração, fizeram parte dessa cultura autoritária na qual ainda vivemos em parte.  

O apelo ao demônio e às suas garras, assim como a necessidade de estar sempre vigilantes 

foi uma constante na educação cristã.  

Sem negar a necessidade de apontar os responsáveis mais diretos pelos crimes da ditadura e 

das muitas formas de autoritarismo social e cultural, é preciso reconhecer os limites de nossa 

responsabilidade individual em muitas situações.  

Lembro-me do livro “Ressurreição”, de Léon Tolstoi em que o personagem principal, o 

príncipe Niekhliudof, observa prisioneiros e prisioneiras levados aos trabalhos forçados na Sibéria. 

As condições físicas e psíquicas de centenas e centenas de presos e presas, muitos dos quais sem 
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clareza sobre seus pretensos crimes, era bastante precária. Alguns morriam no caminho. E aí 

Niekhliudof se perguntou sobre os responsáveis pelos assassinatos visto que ele mesmo concluiu 

que essas pessoas mantidas nessas condições estavam sendo literalmente assassinadas. Quem as 

está assassinando? Teria sido o responsável por assinar a sentença condenatória, os policiais da 

prisão, a guarda, os funcionários do trem, o Imperador? Todos individualmente pareciam ser 

pessoas boas, dóceis, cordiais, bons chefes de família. Nenhum deles assumia que era criminoso. 

No entanto os mortos e os moribundos estavam ali. Quem os matou e quem os estava matando?  

De fato podemos dizer que os governos são os responsáveis, mas não só.  

A cultura hierárquica da obediência, a valorização dos que têm poder econômico, político e 

religioso, a crença em uma divindade toda poderosa, são também formadores desta cultura de 

violência e privilégios. São capazes de gerar regimes que torturam, homens que torturam homens, 

homens que violam mulheres, mulheres que enganam homens, acusações vazias, crenças vazias e 

violência plena. 

Obrigada. Eu vou pular, eu tenho uma porção de coisas aí, mas vai sair, tem um capítulo 

sobre verdade política para mostrar um pouco também essa cultura da obediência que se manifesta 

quando a gente fala do bem comum e de quem são os prisioneiros políticos. Mas eu deixo, pela 

questão de tempo, porque eu gostaria de ouvir vocês.  

Então, eu pulo verdade e política e entro em verdade e gênero. Acho que a contribuição da 

Maria Rita foi muito importante e eu acho que, eu estou em parte na perspectiva que ela propôs, 

mas eu tenho que aí abrir outras brechinhas.  

Tentar falar as relações entre verdade e gênero no final dessa reflexão é intencional. Visto 

que gostaria de chamar a nossa atenção para um problema que passa quase sempre despercebido 

pela maioria das pessoas.  

As companheiras já mostraram essa espécie de ocultamento das mulheres no tempo da 

ditadura. É que a verdade histórica, quer na sua relação com as coisas simples da vida cotidiana, 

quer na religião, na política e nos cárceres, são marcadas pelas relações de poder entre mulheres e 

homens. Essas relações são expressas através de comportamentos, valores e práticas culturais que 

de certa forma foram naturalizadas. Em outros termos, foram interpretadas como sendo próprias da 

natureza feminina ou da natureza. Por exemplo, se fala das necessidades sexuais dos homens como 

algo evidente, natural, enquanto as necessidades sexuais das mulheres como algo secundário, de 

forma que se vai permitir aos homens uma prática sexual social, que mesmo sendo desrespeitosa, 

poderá ser justificada pela necessidade que a natureza lhes impôs. Isso continua fazendo parte da 

cultura nacional. Nós sabemos muito bem. Com todos os esforços da Lei Maria da Penha, essa 

ainda é a cultura dominante.  
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No processo de desvelamento próprio da realidade factual, que é o mesmo processo da 

manifestação pública do que chamamos verdade no ser humano, há um nó que em geral foi 

esquecido pelos principais analistas das ditaduras militares da América Latina, com exceção desse 

momento da Comissão nacional da Verdade. Trata-se da questão de gênero nos processos 

repressivos e nos processos de restauração da verdade. Falar da questão de gênero nos processos 

repressivos é indicar a presença de uma relação particular entre mulheres vítimas e homens 

torturadores ou inquisidores. Poderia ser o contrário também, mas creio que isto não aconteceu nos 

calabouços da ditadura brasileira ou se aconteceu não temos isso anotado. O mais comum foi às 

mulheres sofrerem sevícias sexuais especialmente nas áreas mais sensíveis de sua genitalidade, nos 

seus seios e mamilos, como nós ouvimos o depoimento da Etienne.  

A primeira coisa que gostaria de chamar a atenção é o fato de que a presença das mulheres 

nas lutas contra a ditadura, nas organizações clandestinas e nas prisões ter sido considerada por 

alguns uma espécie de aberração. Nós mulheres, pela simples participação nessas lutas já estávamos 

fugindo do destino doméstico que a natureza nos reservou.  

Pelo simples fato de estarmos lutando já éramos consideradas desnaturadas ou traidoras da 

natureza, desobedientes aos papéis sociais aos quais deveríamos obedecer. Muitas ouviram, puta, 

vai ser dona de casa. Puta, aqui não é seu lugar. Estar ali era de certa forma querer igualar-se a um 

macho, era simbolicamente querer subir de categoria antropológica e social metendo-nos num lugar 

que não poderia ser o nosso. Éramos simplesmente intrusas. A história das mulheres foi uma 

história considerada, as precursoras do movimento feminista foram histórias consideradas como 

aberrações, mulheres desnaturadas. Então, estar ali, querer igualar-se a um macho era insuportável. 

Por isso, entre outras coisas, despertávamos uma raiva irracional, quase incontida por parte de 

muitos homens. E só o fato de estar em um lugar que não era o nosso justificava o nosso castigo.  

Além disso, continuamos a ser objetos de prazer fácil, mesmo nas situações trágicas de uma 

sessão de tortura. Quantas mulheres, e nós ouvimos isso hoje, testemunharam a masturbação dos 

algozes diante de seus corpos nus.  Quantas não se sentiram usadas pelas palavras e gestos obscenos 

que reduziam seus corpos a objetos de consumo imediato.   

Até nas prisões os corpos femininos continuaram a ser utilizados como objetos de prazer, 

uma forma de prazer que denuncia as zonas obscuras de algumas masculinidades perversas. Não é 

aqui o lugar de enumerarmos as muitas formas desses crimes, mas de refletir como e porque os 

corpos femininos tiveram um tratamento diferenciado, visto que não foram apenas torturados para 

extrair deles confissões políticas ou como castigo por pertenceram a algum grupo político contra a 

ditadura dominante.  

Eu tenho uma suspeita e uma hipótese.  
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Uma forma de perversão e de ódio se manifestou igualmente. Um ódio e uma atração quase 

ancestral em relação ao corpo feminino. Uma vontade de possuir e destruir para além dos motivos 

aparentemente alegados. Chamo de ódio e atração ancestral a um comportamento cultural 

verificado por algumas estudiosas desse fenômeno de agressão do masculino contra o feminino nas 

situações as mais inusitadas e aqui especialmente nas prisões.  

Há uma assimetria fundamental, embora eu esteja de acordo que há também uma assimetria, 

mas eu sublinho a assimetria entre feminino e masculino, que permite a agressão da genitalidade, 

especialmente da vagina, o orifício visível condutor da vida ou condutor de vida. É a vagina que é 

penetrada tantas vezes, sangrada, ferida como se o agressor quisesse destruir algo que o incomoda, 

algo que tem a ver com a força vital feminina e com a própria história biológica masculina. Todos 

os homens passaram por lá para nascer e as mulheres também.  

Sem dúvida, a agressão não é pensada. Irrompe como um impulso animal agressor, defensor 

de si e capaz de destruir os fantasmas e mitos contidos na vagina. A agressão se dá como um 

impaciente desejo de ver a outra reduzida a pedaços, entregue, submissa, gemendo quase sem vida. 

Nesse sadismo assassino há como que a experiência da vitória não sobre a mentira ou a falta de 

liberdade, mas a vitória mórbida contra a raiva ancestral que parece enfim acalmada pelo 

derramamento de sangue, agora derramamento fruto das mãos masculinas, manifestação do poder.  

A outra, a mulher violada frente ao violador deixa de ser um ser humano semelhante e 

diferente. Deixa de ser parecida com a mãe, a esposa ou a filha para tornar-se coisa, objeto a ser 

subjugado e contido à força. Nesse particular a arte cinematográfica do século XX trouxe às telas 

muitos filmes em que esse tipo de violência e suas consequências foram mostrados de forma 

contundente.  

Denunciar os crimes cometidos contra as mulheres nas prisões da ditadura é denunciar ao 

mesmo tempo uma cultura hierárquica da superioridade masculina que continua presente em nossa 

sociedade, na política e nas religiões. É denunciar não só o tráfico continuado de corpos, mas a 

demarcação da territorialidade do poder masculino através da posse das mulheres, sobretudo jovens. 

Eu estou me referindo agora especialmente aos traficantes, ao tráfico de drogas nos morros 

do Brasil e nas periferias. Esse comportamento já foi denunciado pelas feministas muitas vezes, 

como o traficante se torna rei de muitas jovens mulheres. 

Por essa razão denunciar essa cultura de dominação é começar sempre de novo a introduzir 

processos educativos para que a sexualidade humana não seja o campo de batalha onde uns parecem 

ser os ganhadores, pois se vingando de corpos sagrados pensam afirmar sua pretensa superioridade. 

O ódio ancestral é também uma construção cultural, que pode ser desconstruída e substituída 

pelo respeito ao corpo alheio, à sua intimidade, a sua verdade, em todos os processos educacionais. 
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Há muito caminho para andar para que nossa humanidade se torne húmus criador uns para os 

outros. 

Tudo isso me leva a uma breve conclusão, talvez dissonante em relação ao conjunto acima, 

talvez como expressão de uma voz em mim meio caótica e obscura, mas que quando a ouço me 

ajuda a avançar em meio às muitas pedras do caminho.  

Tenho um sentimento de que muita coisa do que fazemos para restaurar alguns fatos em 

nome do que chamamos verdade não leva de fato a que nos tornemos melhores ou mais 

misericordiosos uns com os outros. Às vezes tenho a impressão que corremos o risco de cumprir um 

formalismo ético ou uma vingança escondida sem avaliar as consequências reais do que estamos 

fazendo, sobretudo em relação aos processos educativos sociais que deveriam ser prioritários.  

O investimento nacional de uma Comissão da Verdade deveria conter não apenas a 

restauração de aspectos de nossa história passada, sobretudo nossa de mulheres, mas criar condições 

mais efetivas para que as diferentes instâncias sociais participem da atual construção nacional de 

forma mais respeitosa.  

Essa construção tem em vista o presente, ou seja, a preocupação real com as novas formas 

de violência em vigor hoje, formas de eliminação sumária de pessoas, conflitos de poderes desde os 

campos de futebol até os mendigos assassinados nas ruas das grandes cidades, desde os jogos 

violentos de computação que incitam o virtual a transformar-se em realidade, até o tráfico de drogas 

e de seres humanos.  

O processo da “alethea” ou de descobrimento dos fatos, só vale na medida em que servir 

para que o nosso hoje possa ser construído com mais dignidade e que a compaixão possa de fato 

fazer morada em nossos corações, nas políticas locais e nacionais.  

E isso como ingrediente fundamental que deve estar presente em todas as instâncias sociais 

e políticas, em todas as religiões e instituições educativas, em todos os hospitais e prisões desse 

país. 

Pensar a verdade é apenas um convite para vivê-la no cotidiano de nossas vidas, no 

enfrentamento conosco mesmas e no enfrentamento com as instituições que construímos e 

mantemos. 

Por isso a Comissão Nacional da Verdade mesmo terminando seu trabalho em 2014 deve 

continuar vivendo em nós como memória e imaginação de um futuro de dignidade para todas e 

todos nós que vivemos e construímos esse extraordinário país.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que bom. Vamos ver que tipo de 

encaminhamento que a gente vai dar diante do adiantado da hora. Eu queria primeiro ver se o 
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pessoal da Mesa vai fazer algum comentário, vai fazer alguma fala, aí nós abrimos para algumas 

poucas falas no Plenário.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu quero só me despedir, porque eu tenho um voo 

em Guarulhos, a Fabi, eu, a chefe de gabinete, a Linda e a Vera Soares, que é secretária de 

Articulação da SPM. Então, nós temos que ir para Guarulhos, eu infelizmente não poderei ficar para 

o debate. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Eu vou pegar uma carona. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Eleonora. Obrigado Maria 

Rita Kehl. Quem puder participar do debate, Soraya. Eu queria anunciar a presença também do Dr.  

Paulo Fadigas, Juiz dessa capital, que trabalha com a questão da violência principalmente com os 

refugiados e os imigrantes. Pronto? Vamos começar o nosso debate? Dra. Rosa, pode ficar mais um 

pouquinho? 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Sim. Eu certamente ficarei até o fim, mas acho que nós 

devemos abrir imediatamente a palavra ao público por que... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Vamos começar. Quem 

gostaria de se inscrever, tem microfone aqui. Vivian, me ajuda. O Rafael, aquele senhor lá. Falas 

curtas. Frei João Xerri. 

 

O SR. JOÃO XERRI – Temos notícia de alguma mulher que participou como torturadora? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quando eu dei meu depoimento eu esqueci de dizer que 

uma das policiais responsáveis pelo sequestro dos meus filhos e que levou até a Operação 

Bandeirantes e ficou, porque meus filhos ficavam um pouco na Operação Bandeirantes e um pouco 

fora, era uma chamada tenente, uma mulher que era chamada tenente, depois um policial que 

trabalhou no DOI-CODI, o Marival Chaves, deu um depoimento aqui dizendo que o nome dela era 

tenente Bia. Era uma tenente loira. Então, pelo menos essa eu vi, não praticando tortura, mas 

participando do esquema de tortura.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Sr. Rafael quer fazer uso da palavra? 

Aquele senhorzinho lá. A Soraya, depois o Rafael. 
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A SRA. SORAYA SMAILI – Boa noite a todas e a todos. Eu queria falar em nome da 

Universidade Federal de São Paulo, aqui representando a nossa Universidade, a Universidade 

também da Professora Eleonora, nossa ministra, nossa amiga também, nossa amiga Leo.  

Não deu tempo de anunciar enquanto ela estava aqui, eu vim especialmente para dizer, já 

disse para o deputado Adriano Diogo, que eu quero saudar todos os presentes nessa cerimônia, 

nessa Audiência, nesse ato, nessa homenagem justa e importante, necessária, que nós vamos iniciar 

a Comissão da Verdade da Universidade Federal de São Paulo.  

Foi decidido isso no final da semana passada, e agora nós estamos estruturando, junto com 

os nossos docentes e foi convidada para fazer parte, pensei que ela estaria aqui hoje, mas acho que 

ela não está podendo estar presente senão certamente ela estaria, a nossa companheira Guiomar 

Silva Lopes.  

Então, faz parte já dessa Comissão. Vou precisar muito da ajuda de vocês, ajuda do 

deputado, de todos aqui que atuam tanto na Comissão da Verdade, Amelinha, querida, Amelinha 

não só querida por toda sua história, toda sua luta, mas também porque agora ela tem um filho na 

Universidade Federal de São Paulo, então ela também é parte dessa Universidade, como docente, é 

um dos nossos professores, e eu estou bastante feliz de poder dar essa notícia aqui e iniciarmos esse 

trabalho juntos.  

Obrigada, Adriano. Obrigada a todos que ajudam a construir isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Soraya, querida. Senhor 

Rafael.  

 

O SR. RAFAEL – Muito bem, pessoal. A mulher de toda vida, desde o início do mundo 

que foram batalhadoras.  

Eu não sei se vocês sabem, na guerra lá do Vietnã do Norte, existiam mulheres que 

empunhavam fuzil com baioneta caladas e ficavam manuseando um fuzil, um canhão. Tanto é que 

as mulheres, o sucesso de nós homens depende muito das mulheres. E eu estou muitíssimo feliz em 

ter aprendido muito com vocês mulheres.  

Só que eu gostaria de que vocês não implorassem vaga em lugar nenhum. É um direito que 

cabe a vocês e a nós. Então nada de ficar implorando vaga aqui, ali e acolá.  

Vamos fazer igual a nossa presidenta Dilma, que ela não ficou implorando nada. Ela foi à 

luta, e como as companheiras que morreram e lutaram. Quer dizer, o que elas fizeram? Lutaram 

para que tudo para nós melhorasse, tudo para nós de ambos os sexos.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



28 
 

Infelizmente, nós brasileiros não temos uma certa cultura, entenderam, nós não gostamos de 

ler muito e precisamos muito de ler para nós podemos amanhã ou depois dar um lugar melhor ao 

pessoal que virão ou agora ou após nós.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Sr. Rafael. Companheira. 

Fala o seu nome, por favor.  

 

A SRA. ISABEL LUIZA PIRAGIBE – Meu nome é Isabel Luiza Piragibe. Dentre outros 

papéis eu também sou psicóloga. E agora eu estava lembrando que o Conselho Regional de 

Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia têm uma Comissão também da Verdade, e que 

inclusive eu vou fazer parte, como uma das depoentes, como psicóloga que passou pela ditadura, 

embora não tenha tido na minha família nenhum morto desaparecido, é só um lembrete para ficar 

aqui registrado. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. A companheira lá no fundo. 

Só fala o nome, por favor.  

 

 

A SRA. LIGIA – Meu nome é Ligia.  

Eu sou militante desde 1963, quando era secundarista e passamos pela ditadura. Tive um 

episódio de prisão também, estava grávida de três meses e meio. E eu estou muito frustrada porque 

eu gostaria muito de conhecer a Etienne Romeu, e eu tinha impressão de que ela estaria presente.  

Porque eu quero ressaltar o quanto essa mulher representou.  

Se este ato é uma homenagem a ela, eu morava no Rio de Janeiro na época que ela 

denunciou o Amílcar Lobo, e o Amílcar Lobo, que era um torturador requintado, um torturador frio, 

calculista, fez formação em psicanálise e trabalhava como psicanalista. Imagina o estrago que esse 

cara não fez como psicanalista.  

Porque eu presenciei, quando eu vi essa mulher ir no consultório dele e levar o jornalista e 

fazer diante do jornalista a acareação e apontá-lo como torturador e ele ficou muito desconcertado 

porque não teve como, ele acareados com a própria torturada e ali com o jornalista e saiu nas 

revistas de circulação, a “Veja” naquele tempo não era o que é hoje. Foi um impacto muito grande. 

E esse homem morava perto da minha casa e ele era casado com uma moça que era ex-paciente dele 

a qual ele desestruturou totalmente. Ela abandonou marido, filhos e ele também tomou os filhos 

dele da primeira mulher.  
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Enfim, o sujeito era de uma patologia e ele maltratou muito essa criatura. Um dia ele 

expulsou ela de casa, ele deixou um bilhetinho o papel do pão, aquele negócio, parece até brega 

falar. Ele tinha uma filha alcoólatra, aos 15 anos de idade essa menina morreu em um desastre de 

moto, e ela era uma adolescente alcoólatra. E debaixo da égide dele, e tal.  

Então, eu gostaria de ressaltar a importância desses gestos, dessa coragem de falar, de 

denunciar, de ir atrás. Imagino como não foi difícil essa pessoa apontar o torturador e botar o dedo 

em riste na cara dele. Que destemor que foi isso, em pleno ano de 1980, era recém-saído da 

ditadura, ainda tinha muito entulho autoritário.  

Então, eu estou muito frustrada porque eu não conheci pessoalmente a Etienne Romeu e eu 

vim aqui render, na pessoa dela, a homenagem a todas as mulheres que tiveram esse destemor. Quer 

dizer, já passei por tanta coisa e sobrevivi, estou no lucro.  

Eu vou além, eu vou adiante, eu vou às últimas consequências porque um torturador a solta 

é um delinquente da pior espécie. Não dá para ficar calado. E as pessoas que estão aqui presentes 

têm que ter esse compromisso de ir em frente nessa denúncia. Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não dá para, mais a Julia. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Eu queria só explicar o seguinte, a Inês Etienne, essa 

companheira que está sendo homenageada hoje e que deve ser sempre lembrada, ela fez essa 

denúncia em 1979, quer dizer já tem mais de 30 anos, mas em 2003 aconteceu um acidente, ou 

intencional ou, até hoje não conseguimos esclarecer o que aconteceu com a Inês.  

A verdade é que ela foi encontrada caída dentro da sala, com a cabeça rachada, chegou até a 

perder um pouco da massa encefálica e não sabemos o que aconteceu. Ao que tudo indica, parece 

que alguém atacou a Inês, mas não temos... alguém atacou a Inês.  

A Inês falava, quem conviveu com ela como nós convivemos ela falava que tinha pessoas da 

repressão que ameaçavam sua vida, ela falava que era perseguida. Isso em 2003, isso eu estou 

falando de 2003. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, aproveita que você já está 

com a palavra, fala mais um parágrafo, o que foi a Casa da Morte. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Eu quero só lembrar disso, porque a partir de 2003 a Inês 

vem até se recuperando com muita dificuldade, ela tem dificuldade de locomoção, ela tem 
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dificuldade de falar, ela tem lapsos de memória, então, era muito difícil contar com a presença da 

Inês nesse momento.  

Ela até pediu, ela me pediu, ela manda e-mails, a gente conversa mais por e-mails do que por 

telefone, e ela até pediu para eu representá-la. Eu falei, “Eu vou pedir a Eleonora Menicucci, que 

também é sua amiga”. Então é importante lembrar que a Inês não está aqui por conta até dessa luta 

dela, dessa denúncia.  

A Inês foi extremamente corajosa. Quando ela denunciou a Casa da Morte lá em Petrópolis, 

que é uma casa e que nessa casa, pelo que depois nós ficamos sabendo, os presos e as presas 

políticas iam lá para ser mortos. Ninguém saiu de lá vivo. 

E a Inês, por uma questão de, enfim, não sei por qual razão, a Inês é a única que saiu viva. A 

única que saiu viva e que deu este depoimento, teve essa coragem.  

Porque ela, mais do que ninguém, sabia o preço que ela ia pagar e que ela tem... e que 

custado um preço muito alto para ela essa denúncia, viu, gente. Tem custado muito alto. Agora nós 

entendemos assim, que trazer a verdade e gênero aqui na Comissão Nacional, aqui na Comissão 

Estadual e aqui no Brasil inteiro, tem que partir, tem que trazer a experiência da Inês Etienne, para a 

gente estar investigando, estar sendo estimulados todos nós a investigar o que aconteceu.  

A gente sabe que todas, a própria Inês fala isso, todas, a Heleny Guariba, desaparecida 

política, o Paulo de Tarso Celestino, desaparecido político, passaram pela casa. O Carlos Alberto de 

Freitas Soares, também é um desaparecido político e era amigo da Inês, então, quer dizer, o 

Mariano Joaquim da Silva, que era um militante da VPR também e que é desaparecido político, 

portanto, o gesto da Inês é de uma coragem que tem que ser lembrando essa noite, tem que estar 

trazendo essa figura da Inês e compreendendo que eu quero assim, em nome dela mesmo, que vocês 

entendam que ela não podia vir hoje. Ela não tem condições. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Pessoal, só me ajuda aqui o 

seguinte. Essa senhora quer falar, ela já vai falar, o Lúcio também. Tem mais de 10 pessoas 

inscritas, então, espera aí, gente, pelo amor de Deus.  

Quando a gente vem em uma sessão dessas é muita emoção, muita coisa, não dá para ficar 

administrando tanta, todo mundo deve estar muito emocionado querendo falar, então me ajuda 

organizar o jeito que a gente vai concluir, quem fala e a gente via para os finalmente.  

A senhora esta inscrita há tanto tempo, por favor. Fala seu nominho só.  

 

A SRA. CLAUDENIR DE SOUZA – Boa noite a todos e a todas. Eu sou Claudenir de 

Souza, sou doméstica há 30 anos, moro em Campinas. E a Amelinha esteve nas PLPs quarta-feira e 

falou da Comissão da Verdade. Eu era uma alienada, criança, adolescente, mas eu me interesso 
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muito por isso e por isso que estou aqui hoje, estou até com medo de como é que eu vou para 

Campinas agora. 

Eu gostaria de saber de vocês, porque é um impacto muito grande a escola não dá isso para a 

gente, e eu vou estudando, escarafunchando, porque é um assunto que me interessa muito e isso 

daqui da questão do recorte de gênero foi extremamente importante para mim e eu gostaria de saber 

de vocês, da Comissão, tanto Estadual quanto Nacional, se tem recebido ameaças dessas famílias. 

Porque, como ela retratou no texto, são famílias importantes, que tem uma importância 

financeira, que tem um nome, e até a gente trabalha para algumas delas.  

E como é vocês enfrentarem isso? Eu gostaria de saber.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lúcio. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Gente, eu gostaria de pedir muito a compreensão das 

pessoas, a gente não têm condições de manter as inscrições abertas, a gente gostaria que todo 

mundo falasse, mas o horário está muito adiantado. O Lúcio está se inscrevendo agora, mas a gente 

tem outras pessoas que já se inscreveram, então, está encerrado.  

A gente tem o companheiro da OE, a senhora que estava sentada aqui pelo visto desistiu, a 

senhora sentada ali e aí à gente encerra. Por favor, a gente pede a compreensão. 

 

 

O SR. LÚCIO FRANÇA – Boa noite companheiros e companheiras. Para nós é uma honra 

estar aqui. A gente está falando da Inês Etienne, meu nome é Lúcio França, eu sou do Tortura 

Nunca Mais e a gente gostaria de registrar a passagem da Inês Etienne pelo grupo Tortura Nunca 

Mais, que foi a última fase de militância dela antes de sofrer o acidente que já foi narrado aqui pela 

Amelinha. 

Mas a minha questão que eu gostaria de colocar é uma questão de gênero. E foi colocado 

aqui o fato das torturas, da submissão que as mulheres passavam e ainda passam nos dias de hoje 

nos cárceres.  

Eu acho que a tortura política acabou, mas a tortura nos presídios e nas Delegacias 

continuam de uma forma mais ou menos velada. A minha colocação é a seguinte, a gente percebe, 

porque lá no grupo a gente é advogado também, Dra. Rosa, de presos políticos, e através desses 

processos a gente percebe que também essa submissão e essa tortura em relação à mulher foi de 

uma forma tão violenta e que muitas delas, por exemplo, não puderam ser mães mais. A questão da 

maternidade foi citada aqui, muitas delas não puderam ser mães, muitas delas, por exemplo, se 
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separaram dos seus respectivos maridos porque não conseguiam olhar para eles mais depois de 

terem sido violentadas nas câmaras de tortura.  

Então, eu queria fazer essa reflexão, que eu não vi ainda nenhum questionamento sobre isso, 

a destruição da família, além da própria vida da mulher, aqui na questão de gênero, ela era destruída 

psicologicamente, fisicamente e também a entidade familiar era destruída porque muita delas não 

conseguiam mais ver os seus maridos e nem os maridos vê-las após a tortura e o que elas sofriam. 

Então, nós temos casos onde os torturadores levavam a mulher na frente do seu marido e 

falava, “Olha, o seu marido disse isso de você”, e depois levava o homem e depois falava “ A sua 

mulher te entregou, tal” e muitas vezes era mentira. Eu conheço um caso que inclusive nós atuamos, 

que ela, a pessoa falou, não, meu marido jamais faria isso. Meu marido não iria fazer isso e nem 

falar isso de mim. E resistiu àquilo e quanto mais ela resistia mais ela apanhava.  

Então eu queria fazer essa reflexão sobre a questão além da destruição física e psicológica, a 

destruição da família, porque a maioria das mulheres que entraram casadas saíram separadas.  

 

 

O SR. VITOR QUARENTA – Boa noite, companheiros. Eu sou Vitor Quarenta, sou 

diretor da União Estadual dos Estudantes e agora Coordenador da Comissão da Verdade da União 

Estadual de Estudantes Alexandre Vannucchi Leme.  

Vou fazer um convite aqui na verdade e em cima disso um lembrete. No dia primeiro de 

abril, a próxima segunda-feira, a União Estadual dos Estudantes vai estar lançando a sua Comissão 

da Verdade às 19h30 na Sala dos Estudantes no Largo São Francisco. Então acho que é muito 

importante que todos estejam presentes, o Adriano vai estar, a Comissão Nacional da Verdade 

também vai estar presente entre outros grandes nomes, por dois motivos.  

O primeiro motivo é porque se houve luta e resistência e houve de fato por parte dos dois 

gêneros, mas, principalmente das mulheres, essa luta também se deu no movimento estudantil.  

A gente tem nomes como a Iara Iavelberg, a gente tem nomes como Helenira Rezende, 

resistentes e combativas lutadoras do feminismo e também da democracia brasileira, que nos 

honram no movimento estudantil e nos dão coragem e nos dão a trilha para continuar lutando.  

Outro motivo, que ainda é muito importante, é que a gente não precisa mudar só o cenário 

do esquecimento no Brasil, mas a gente precisa mudar também o cenário da nossa universidade 

brasileira, que é coberta de machismo e de esquecimento. A companheira Soraya, reitora da 

UNIFESP, com quem eu tive contato na Audiência com o ministro Mercadante já se posicionou 

quanto à Comissão da Verdade da UNIFESP e nós estamos criando as Comissões da Verdade em 

todas as universidades. Onde existir o esclarecimento, onde tiver a possibilidade de esclarecimento 

e da luta do feminismo e da resistência democrática nós vamos estar presentes. 
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Então, semana que vem, segunda-feira, 19h30 da noite no Largo São Francisco. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Vamos encerrando, a companheira.  

 

A SRA. TEREZA CRISTINA COLLIER - Eu vou só dizer uma coisa. Eu vou falar um 

pouco da abordagem que a senhora fez a partir da religião. Eu tenho uma história, que eu fui 

militante, eu previ o que ia acontecer, já tentaram me prender, eu fui presa em 1968, tentaram me 

prender em 1969. Pelo que eu estava sabendo eu sabia que o pau ia quebrar e aí então fiz a escolha, 

fui-me embora. Fui-me embora, ficava com as informações, foi muito duro o exílio. Agora, veja só, 

eu era da Ação Popular, eu frequentava o Palácio de Dom Hélder Câmara. Eu era da AP.  

Então, quando se fala dessa colaboração da igreja com a ditadura, quer dizer, porque todo 

mundo no Brasil é católico apostólico romano, então eu vivi na França e quando a senhora estava 

falando eu disse, meu Deus, está na hora, porque por trás desses valores manipuláveis eu acho que 

tem uma falta de educação, e falta de educação cidadã.  

Então, eu quase, ali a senhora falando e eu na minha cabeça dizia, vamos fundar, como é que 

é aquele, a separação da igreja e do Estado, a laicidade, Estado laico, entendeu, e botar as igrejas no 

lugar. Agora, para fundar o Estado laico tem que reforçar a escola e o sistema de educação.  

Só isso, porque, para deixar um pouquinho Dom Helder na história, porque eu acho que 

também fez alguma coisa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Tem mais? A companheira. 

 

A SRA. MARIA CELINA – Boa noite a todos. Meu nome é Maria Celina. E vive nessa 

época no Recife, como estudante. Escapei de ser presa por falta de dinheiro, por erro de 

comunicação e por uma coisa ridícula que me foi proposta.  

Eu trabalhei, como Ivone lembra, de por nada se era chamada de comunista na minha ficha 

no SNI. O meu crime é que trabalhava com Dom Helder Câmara. Trabalhei com o pessoal da 

família Collie e eu até queria saber se encontraram o corpo de Eduardo Collier. Até agora...  

E eu queria ressaltar a importância deste momento e insistir também no aspecto que a 

companheira levantou e que a Ivone levanta, da questão da educação, e a importância desse 

momento para se contar a história do Brasil. Porque a gente tem uma história mal contada da 

escravidão e a gente corre o mesmo risco de ter essa história também mal contada.  

Então é fundamentalmente importante esse resgate.  
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Agora, só para terminar, primeiro dizer, dar uma informação. As mulheres, um grupo de 

mulheres que foram presas em Recife, e como estavam no Bom Pastor as irmãs facilitavam que a 

gente entrasse e elas fizeram um documentário, ajudado pelo Ministério da Justiça com a Comissão 

da Anistia chamado “Vou contar para os meu filhos”. Então, foi a família quem salvou a memória 

da luta de (ininteligível) no Chile. Fizeram uma pesquisa e disse que quem transmitia ainda foi à 

família. Então essa história tem que ser contada. Tem um canto de criança que diz, nossa história 

tem que ser contada. 

E a outra coisa é da superficialidade, como se chamava uma grande comunista, a gente 

estava trabalhando na zona rural da cana de açúcar, que é mais violento, continua violento do 

mesmo jeito e nós chegamos para um cortador de cana e dissemos assim “Olha, você está sendo 

acusado de comunista e você vai ser chamado. O que é que você vai fazer?”. Ele olhou assim e 

disse “Bom, se o exército me chamar e me perguntar o que é comunismo e se ele me disser é 

escravidão, eu digo, pois está aí. E se ele me disser é libertação aí eu digo, deixa vir”.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acabou? Ótimo. Ivone Gebara. Mais 

alguém? Tanta gente veio ver a Ivone Gebara de tão longe. Essa veio de longe.  

 

A SRA. – Desculpa até pelo adiantado da hora, mas eu não podia deixar de falar, até pela 

fala da companheira Ivone Gebara. Foi uma aula. Apesar de a gente estar cansado, mas, foi uma 

aula.  

A gente sabe que a história sempre mostrou o lado muito masculino, agressivo. Eu não diria 

assim, eu não tive o sofrimento e nem a honra de passar por esse período ditatorial. Eu sou de 

Pernambuco também, sou de Garanhuns, mas passei também aqui eu São Paulo. Eu vim muito cedo 

para cá, engravidei também muito cedo, tenho cinco filhos e foi muito difícil que viessem as cinco 

meninas, até pelo machismo que é implantado na nossa sociedade.  

É muito gratificante saber que o véu da nossa história está sendo levantado, e como disse a 

nossa companheira ali, que a história da escravidão foi mal contada e com certeza a história do 

período da ditadura também foi mal contada, mas nós estamos tendo a graça de ser agraciados, de 

saber que agora a história está vindo à tona, os culpados estão sendo punidos, e muitos não vão ser 

punidos, mas vão ser manchados pela história pelo derramamento de sangue, e parabéns às 

mulheres nesse mês. 

Eu parabenizo também o Adriano Diogo por essa iniciativa da Comissão da Verdade e as 

nossas companheiras que tão tarde começaram a ter o direito de votar, mas que tão grande 

avançaram, prova essa que hoje a maioria aqui era mulher. Muito obrigada. Boa noite. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



35 
 

A SRA. IVONE GEBARA – Gente, vocês me desculpem, mas a hora não permite 

comentários. Eu acho que cada pessoa que participou desse debate trouxe um pouco da sua própria 

história. Quer dizer, na realidade não foi um debate sobre um pedaço da minha palestra, mas foi 

uma história que todo mundo que está aqui presente está vivendo ou já viveu e está aqui 

partilhando.  

Então, isso para mim é mais importante perceber o número de pessoas que fazem parte da 

Comissão da Anistia, Da Comissão da Verdade, da Nacional, da local, os estudantes, as 

universidades. Como há uma mobilidade nacional e uma reflexão nacional que está sendo feita. 

Então eu queria terminar agradecendo a nós todas e nós todos por essa luta e por esse momento 

histórico único que nós estamos vivendo no Brasil. Então uma boa noite, muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Boa noite. A sessão está encerrada. 

Muito obrigado.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/03/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ministra da Secretaria da Política pelas 

Mulheres Eleonora Menicucci, Paulo Sérgio Pinheiro, Coordenador Nacional da Comissão 

Nacional da Verdade. Eleonora, vamos compor a mesa. Amelinha Teles. Ministra, estávamos 

aguardando. Assim que o Paulo chegar. Chegou o Paulo. Pronto. Coordenador da Comissão 

Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro. 

Está instalada a Vigésima Quinta Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade no dia 25 de março de 

2013 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Auditório Paulo Kobayashi, dedicada ao 

tema Verdade e Gênero. Amelinha com a palavra. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa noite às mulheres e homens 

aqui presentes. É muito importante, eu entendo, a instalação dessa Audiência Pública para tratar da 

verdade e gênero. Mostrar como a ditadura violentou e cometeu violências contra as mulheres. Eu 

acho que, eu sou uma presa política também, fui torturada junto com toda minha família, sou 

testemunha ocular de um assassinato de um dirigente comunista, Carlos Nicolau Danielli, sou 

testemunha também de um desaparecimento, que é o caso do Edgar Aquino Duarte. Tive meu 

companheiro preso, que nas primeiras horas da tortura entrou em estado de coma. Tive minha irmã 

presa grávida sendo torturada. Meu sobrinho sofreu essa tortura antes mesmo de nascer. Tive meus 

filhos sequestrados e levados para a sala de tortura na Operação Bandeirantes. A Janaína com cinco 

anos e o Edson com quatro anos de idade. Diante disso, tem 40 anos que esses fatos aconteceram 

comigo e eu falo com dificuldade dessa situação. Inclusive eu sofri uma violência, ou várias 

violências sexuais. Toda nossa tortura era feita nós nuas, as mulheres nuas, os homens também 

ficavam nus, com vários homens dentro da sala, levando choques pelo corpo todo, inclusive na 

vagina, no ânus, nos mamilos, na boca, nos ouvidos. E meus filhos me viram dessa forma. Eu 

urinada, com fezes, com, enfim, o meu filho chegou para mim e disse, mãe, por que é que você 

ficou azul e o pai ficou verde? Porque o pai estava saindo do estado de coma e eu estava azul de 

tanto, aí que eu me dei conta, de tantos hematomas no meu corpo. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



2 
 

Em uma dessas sessões um torturador da Operação Bandeirantes, que tinha o nome de 

Mangabeira ou Gaeta, ele, eu amarrada na cadeira do dragão, ele se masturbando e jogando a porra 

em cima do meu corpo. Eu não gosto de falar disso, mas eu vejo a importância desse momento de 

tratar a verdade de gênero pensando nessas desigualdades entre homens e mulheres em que esses 

agentes do Estado, os repressores, usaram dessa desigualdade para nos torturar mais, de uma certa 

forma de usar essa condição nossa, nós fomos torturadas com violência sexual, usaram a 

maternidade contra nós, minha irmã acabou tendo o parto, tendo o filho na prisão. Eu não sei até 

hoje se os meus filhos foram levados para o Cesar ver, mas levaram para a mãe ver os filhos, e nós 

sabemos quanto à maternidade, o ônus da maternidade que nós carregamos.  

Então, diante disso, eu sempre fui e tenho aqui, eu tive, eu até esqueci de dizer, mas eu tive 

sempre o apoio da Leo, porque quando eu saí desse processo todo a Leonora, a Leo, que eu chamo 

de Leo, também estava presa e nós pudemos, eu pude falar com as mulheres presas, trocar essas 

experiências, mas eu acho, a Leo pode falar melhor do que eu depois, mas eu acho que a violência 

sexual nós sempre omitimos. Era muito forte falar da violência sexual. Nós deixamos, nós mesmas, 

as sobreviventes, nós deixamos essa violência sexual como sendo algo mais secundário nas nossas 

vidas. Nós priorizamos denunciar, eu mesmo quando saí, o tempo todo, eu sou a família Teles que 

tem uma ação contra o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que nós conseguimos que o Estado 

declarasse que ele é um torturador, e nós conseguimos isso, inclusive na segunda instância, no 

Tribunal de Justiça, mas nós priorizamos falar da violência contra as crianças, das torturas que nós 

sofremos enquanto militantes políticos, sem dar especificidade a nossa condição de mulher. Nós 

falamos dos assassinatos que nós presenciamos. Sempre nós denunciamos, o caso do assassinato do 

Carlos Nicolau Danielli, nós nunca deixamos de denunciar, e nós, eu acho que é um peso muito 

grande falar da violência sexual, você fica muito estigmatizada, você quase que é secundarizada 

mesmo ou é dado um descrédito, isso não é tão importante assim. Eu acho que foi assim que nós 

vimos esse tempo todo.  

Então eu queria agradecer muito, tanto a Comissão Estadual como a Comissão Nacional da 

Verdade, de estar instalando nessa Vigésima Sexta Audiência, o debate da violência contra as 

mulheres que a ditadura cometeu, que é a verdade e gênero. Queria destacar também que os 

objetivos principais da Comissão Nacional da Verdade são esclarecer os fatos e as circunstâncias 

dos graves casos de violação de direitos humanos mencionados no caput do artigo primeiro e nessas 

graves violações de direitos humanos não pode deixar de considerar a violência às violações dos 

direitos humanos das mulheres, a violência praticada contra as mulheres.  

Também faz parte dos objetivos promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de 

torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que 

ocorridos no exterior. Eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, me 
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sinto comprometida com essa Comissão e seus objetivos desde o momento que eu saí da prisão eu 

me sinto comprometida em buscar os familiares e contar o que eu tinha passado e o que eu tinha 

visto os outros passarem, os que foram assassinados. Então é por essa causa e por esse motivo que 

eu estou e me sinto assim, trabalho nesse momento da Assessoria da Comissão da Verdade e acho 

que minha contribuição é porque a Comissão da Verdade nasceu da luta dos familiares dos mortos e 

desaparecidos políticos para esclarecer onde estão, o que aconteceu com eles, em que 

circunstâncias, e não esquecer que dentre esses mortos e desaparecidos políticos há 50 mulheres e 

essas 50 mulheres eu queria estar nomeando uma com uma para que a gente firmasse aqui, 

coletivamente esse compromisso de buscar esclarecer, localizar e dar um lugar justo a essas 

mulheres, porque a história tem sido bastante injusta ainda com as mulheres. Então eu queria estar 

falando disso. Eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 68 anos, mas eu tenho.  

Alceri Maria Gomes da Silva, era da Vanguarda Popular Revolucionária, foi assassinada em 

São Paulo em 1970. Ana Maria Nacinovic Corrêa, ALN, foi morta em 1972 em São Paulo, Ana 

Rosa Kucinski Silva, Ação Libertadora Nacional, desaparecida em São Paulo em 1974. Anatália de 

Souza Melo Alves, PCBR, 1973, Pernambuco. Áurea Eliza Pereira Valadão, PCdoB, 1974, região 

do Pará, Araguaia, Aurora Maria Nascimento Furtado, Lola, ALN, 1972, Rio de Janeiro, Carmem 

Jacomini, VPR, 1977, na França.  Catarina Helena Abi-Eçab, ALN, 1968, São Paulo. Dinaelza 

Soares Santana Coqueiro, PCdoB, 1974, Pará. Dinalva Oliveira Teixeira, Dina, PCdoB, 1974, 

Araguaia, Pará. Eliana Martins, 1963, Minas Gerais. Essa era um bebê quando foi assassinada, no 

colo da mãe. Esmeraldina Carvalho Cunha, 1972, Bahia. Gastone Lúcia Carvalho Beltrão, ALN, 

1972, São Paulo. Gerosina Silva Pereira, VPR, 1978, Suécia. Helenira Rezende Souza Nazaré, 

PCdoB, 1972, Pará. Heleny Telles Ferreira Guariba, VPR, 1971, Rio de Janeiro. Iara Iavelberg, 

MR-8, 1971, Bahia. Ieda Santos Delgado, ALN, 1974, São Paulo. Iris Amaral, 1972, Rio de 

Janeiro. Ísis Dias de Oliveira, ALN, 1972, Rio de Janeiro, Jana Moroni Barroso Cristina, PCdoB, 

1974, Araguaia. Jane Vanini, MIR, 1974, Chile. Labib Elias Abduch, 1964, Rio de Janeiro. Lígia 

Maria Salgado Nóbre, VAR- Palmares, 1972, Rio de Janeiro. Liliana Inés Goldenberg, Montoneros, 

1980, Brasil. Lourdes Maria Wanderley Pontes, PCBR, 1972, Rio de Janeiro. Lúcia Maria de 

Souza, Sonia, PCdoB, 1973, Pará. Luíza Augusta Garlippe, Tuca, PCdoB, 1974, Pará, Araguaia. 

Lyda Monteiro da Silva, 1980, Rio de Janeiro. Margarida Maria Alves, Movimento Sindical, 1983, 

Paraíba. Maria Ângela Ribeiro, 1968, Rio de Janeiro. Maria Augusta Thomaz, MOLIPO, 1973, 

Goiás. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, VAR-Palmares, 1976, Alemanha. Maria Lucia Petit da 

Silva, PCdoB, 1972, Pará, Araguaia. Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, VAR-Palmares, 

1972, Rio de Janeiro. Maria Regina Marcondes Pinto, MIR, 1976, Argentina. Marilena Vilas Boas 

Pinto, MR-8, 1971, Rio de Janeiro. Miriam Lopes Verbena, PCBR, 1972, Pernambuco. Monica 

Suzana Pinos de Binstoc, Montoneros, 1980, Rio de Janeiro. Neide Alves dos Santos, PCB, 1976. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



4 
 
Pauline Reichstul, 1973, Pernambuco. Ranúsia Alves Rodrigues, PCBR, 1973, Rio de Janeiro. 

Solange Lourenço Gomes, MR-8, 1982, Rio de Janeiro. Soledad Barret Viedma, VPR, 1973, 

Pernambuco. Sônia Maria Lopes de Morais Angel Jones, ALN, 1973, São Paulo. Suely Yumiko 

Kanayama, Chica, PCdoB, 1974, Pará. Telma Regina Cordeiro Corrêa, PCdoB, 1974, Pará. 

Theresinha Viana de Assis, AP, 1978, Holanda. Walkíria Afonso Costa, PCdoB, 1974, Pará. 

Zuleika Angel Jones, Zuzu Angel, 1976, Rio de Janeiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra a companheira Eleonora 

Menicucci. 

 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o 

Presidente da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, o Presidente da Comissão 

Estadual da Verdade, Adriano Diogo, a minha querida amiga, eterna e reconhecida batalhadora na 

luta pela visibilidade, memória e o não esquecimento dos mortos e desaparecidos, a Amelinha. 

Estar nesse momento aqui hoje foi muito difícil para mim. Foi muito difícil porque é um 

misto de alegria e de sofrimento. É um misto de alegria ver e poder ver, estar viva, participar do 

Governo da Presidenta Dilma, a Comissão Nacional da Verdade instalada, com realizações bastante 

importantes e a Comissão Estadual da Verdade também. Duas Comissões, e o fato de estarmos aqui 

trazendo, como Amelinha disse, eu não vou repetir, eu só vou corroborar, fortalecer e concordar 

com todas as palavras que ela disse e com o real sofrimento que eu sei que foi dizer disso. 

Sofrimento porque cada momento que falamos desse passado tão presente ele nos torna a vivê-lo. E 

como Walter bem já me fala, é muito importante lembrar para não esquecer e não repetir. 

Esse ato, verdade e gênero, traz a tona a visibilidade a luz do dia e a luz da noite, todas as 

mulheres guerreiras que deram toda a sua juventude na luta pela democracia, justiça social, 

liberdade, contra a ditadura, e deixamos, e aí eu falo me incluindo, deixamos no armário guardados 

todos os sonhos da juventude para lutar pelo Brasil mais justo, mais democrático, sem desigualdade 

social de classe. E é por isso que estar aqui me ajuda a dizer valeu a pena. E as mulheres precisam, 

sem dúvida nenhuma, serem lembradas, serem celebradas nesta luta. E estar ao lado da Amelinha 

aqui hoje é impressionantemente forte, porque nós saímos da cadeia no mesmo dia. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – E com a Rosa Cardoso. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Exatamente. Com a Rosa. Isso é um dia que 

ninguém esquece. Nós não sabíamos para onde nós estávamos saindo. Eu também, todo mundo 

sabe, não é segredo para ninguém, eu também fui presa, fui então com meu ex-marido Ricardo 

Prata. Tinha uma filha, e quando se diz que a tortura é só física, não é verdade. A tortura 

psicológica e a tortura emocional ela é absolutamente violenta. E nesse momento aqui, no ato aqui, 

eu fui convidada, hoje ocupo um cargo de Ministra do Estado, eu fui convidada para homenagear 

uma grande mulher, uma grande amiga e uma grande companheira, a Inês Etienne. 

Antes de homenagear a Inês Etienne eu quero dizer, eu tenho uma dívida de gratidão, eu, 

minha filha temos uma dívida de gratidão muito grande com duas pessoas que estão nessa sala. É o 

Expedito Prata e a Regina, que no local onde eu fui presa com ela e da minha filha eles cuidaram 

por um bom tempo.   

A vida vai nos trazendo sempre as memórias, as recordações, e a gente tem que saber 

lembrar para avançar, não lembrar para ficar no mesmo lugar. E eu acho que a Amelinha é um 

exemplo disso. Então, Amelinha, também como mulher que depois que saiu da cadeia dedicou sua 

vida também não só aos mortos desaparecidos, mas a luta pelos direitos das mulheres, como eu e 

como várias aqui, eu acho que é simbólico. Eu homenagear a Inês, para mim, e falar sobre a Inês, 

muito forte.  

Inês e eu nos conhecemos em Belo Horizonte há muitos e muitos anos atrás. Inês era minha 

guru. A Inês era uma pessoa de fácil diálogo quando ela acreditava nas pessoas que estavam ao lado 

dela. E a Inês é uma pessoa muito generosa naquela época, continua sendo uma pessoa muito 

generosa. É tão generosa que foi ela que sobreviveu na Casa da Morte em Petrópolis, e foi ela, 

através, com o seu sofrimento, ela conseguiu lapidar esse sofrimento fazendo a denúncia da Casa da 

Morte em Petrópolis. E ao fazer essa denúncia, a Inês não está aqui porque ela não está em 

condições de vir até hoje. Ela está fragilizada em uma casa em Niterói.  

A Inês é responsável, a sua coragem e a sua ousadia permitiu que nós soubéssemos da 

existência dessa Casa da Morte. A Inês, o título do livro recém-lançado sobre o Carlos Alberto 

Soares de Freitas, o Beto, Seu Amigo Esteve Aqui, ele tem uma dimensão muito forte que é, o 

torturador dizia, seu amigo esteve aqui. Ele esteve na Casa e lá ele foi assassinado. E a Inês, quando 

resolveu contar essa história ela se revitalizou e se revitalizou de uma maneira impressionante. Eu 

morava na Paraíba e a Inês estava em Fortaleza na casa de uma irmã, e lá ela estava estruturando 

todo esse processo de denúncia. Muito cuidadosa, muito zelosa da tarefa dela ela compartilhou isso 

com pouquíssimas pessoas. A Inês tem um depoimento sobre violência sexual ocorrido com ela, dos 

mais fortes que eu já ouvi e ela não, como nós, ela também teve muita dificuldade, igualzinho o que 
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a Amelinha falou, de falar sobre isso. Porque falar sobre violência sexual é desnudar-se. E a Inês, ao 

desnudar-se contando ela entregou para toda sociedade brasileira a denúncia da Casa da Morte.  

Como a Inês sobreviveu à Casa da Morte não sabemos, mas a Inês, de onde estiver ela tem 

certeza absoluta da importância desse ato dela. E eu acho, de vez em quando eu encontro com ela, 

para mim o que ela passa hoje, com todas as dificuldades que ela está vivendo, dificuldades físicas e 

dificuldades de memórias, que aquilo que ela fez, esse ato que ela fez deu vida novamente a ela, e 

isso, como mulher, é absolutamente excepcional e absolutamente exemplar. Não teve, Adriano, 

Paulo Sérgio, Amelinha, não teve, não havia pessoa mais merecedora da abertura dessa série de 

violência e gênero, verdade e gênero, do que a escolha da Inês.  

Inês, como toda mineira, que nós duas somos, a Inês, como toda mineira, é ressabiada. Olha 

para frente, olha para trás, olha para o lado, mas na hora que decide segue um caminho e não tem 

volta, não tem retorno. Eu me lembro que recentemente eu proporcionei o reencontro dela com uma 

colega de faculdade, Ciências Econômicas na UFMG, lá em Niterói, foi como se ela tivesse saído 

de Minas Gerais naquele momento ao reencontrar. Então, eu como Ministra do Estado de Políticas 

para as Mulheres hoje, eu não estou aqui na condição de Ministra, eu estou aqui na condição de 

mulher, de ex-presa política, de amiga da Inês, e compartilhei com ela vários momentos da sua vida. 

Vários. Este dramático, inclusive, da denúncia da Casa da Morte.  

Nós não teríamos nenhuma pista dos companheiros e companheiras que lá foram 

assassinados se a Inês não existisse. Eu fui testemunha de um assassinato, do Luiz Eduardo da 

Rocha Merlino na OBAN. Eu sei como isso é forte, quanto isso e pesado, quanto isso é duro, 

quanto isso é sofrido, mas quanto isso, quanto esses testemunhos nos dão força para seguir. E ela 

não foi de uma pessoa só, foi de vários. Então, homenagear a Inês no dia de hoje dá a ela essa 

oportunidade de iniciar esse ciclo de verdade e gênero é um reconhecimento da existência dela, da 

existência de luta dela e da certeza que a Inês estava certa, e que nós estávamos certos também, e 

que as mulheres precisam ser redescobertas na luta contra a ditadura. As mulheres precisam ser 

redescobertas na tortura, as mulheres precisam ser redescobertas para recuperar a memória. Não se 

recupera a memória nesse país se não recupera as mulheres que participaram dessa história e que 

escreveram essa história. Escreveram com sangue, escreveram com dor, escreveram com 

sofrimento, mas escreveram também com uma tenacidade enorme de transformar, quantas vezes 

não é, Amelinha, o sofrimento do cotidiano na prisão uma alegria que nem nos conseguimos 

imaginar como conseguiríamos aquilo. E por que é que conseguimos isso? Porque nós tínhamos 

certeza do que estávamos fazendo. Em vários momentos ali a mentira era a verdade. Porque ao 

mentir você protegia companheiros, companheiras. E neste final da minha fala eu quero dizer que a 

Inês representa todas as Inês, todas as Marias, todas as Amelinhas, todas, todas e todas nós que 

tivemos e que passamos. 
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E eu também não posso deixar de, em nome da Rosa Cardoso, reconhecer aqui o papel que 

todas as advogadas mulheres e advogados homens, principalmente as mulheres que sofriam também 

muita ameaça por estarem nos defendendo. Então, termos essas pessoas do nosso lado, legitima e 

reconhece toda a nossa história.  

Então a iniciativa da Comissão na Verdade Nacional, Estadual, de hoje abrirem esse ciclo é 

o início do reconhecimento de uma dívida enorme com as mulheres que lutaram contra a ditadura. 

Muitas morreram de morte morrida, outras morreram assassinadas, muitas deveriam os nomes 

estarem aqui. Nós somos muitas. A idade chega, as doenças chegam, agora, tem uma coisa que é 

importante reconhecer, nós temos muita força, mas muitas das nossas doenças são decorrentes do 

que nós passamos na cadeia. Por outro lado, a nossa força vem de lá. A nossa disciplina, a nossa 

determinação e a nossa ética com a coisa pública. Isso eu tenho certeza que cada vez tem que ser 

resgatada, reconhecida e relembrada para nós mesmos.  

Então Amelinha, Adriano e Paulo Sérgio, tenham em mim uma eterna companheira e uma 

eterna solidária ao lado de vocês e pronta para ajudar. Eu não tenho condições mais de continuar 

falando. Muito obrigada a todos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, Eleonora. Eu não vou 

interromper a sequência de falas. Eu só queria fazer um registro. Acabou de morrer, há algumas 

horas em Florença, o Padre Renzo Rossi, aos 88 anos. Uma das pessoas que mais lutou e combateu 

pela anistia, pela abertura dos presídios e pelo fim da tortura no Brasil.  

Paulo Sérgio Pinheiro. 

 

 

O SR. PAULO SÉRGIO PINHEIRO – Caros amigos e caras amigas, depois desses dois 

depoimentos o que eu devia fazer de melhor era não falar nada. Mas não fica bem eu estar aqui e 

não dizer alguma coisa, então seria rápido de modo que os próximos depoimentos possam ser logo 

ouvidos.  

A companheira Amelinha Teles e o irmão Adriano Diogo, a Senhora Ministra, amiga 

Eleonora Menicucci, em nome da Comissão da Verdade, por minhas duas colegas, a Maria Rita 

Kehl, que está ali e a Rosa Cardoso, que está ali, queremos agradecer a presença de todos e todas, 

destacar o grande empenho da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva pela organização e 

promoção desta Audiência conjunta, é claro, sublinhando, como isso já foi feito pela Eleonora, o 

esforço da Amelinha Teles.  
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Hoje nós temos grande contentamento em dar continuidade à agenda de Audiências Públicas 

da Comissão Nacional da Verdade, desenvolvida em todas as regiões do país, incluindo o 

testemunho de vítimas sobreviventes e seus familiares, investigações, retomada de depoimentos de 

acusados de envolvimento, perpetradores das graves violações dos direitos humanos no período. 

A mobilização em torno da Audiência de hoje reflete o esforço que vem sendo desenvolvido 

nesses 10 primeiros meses de trabalho da Comissão no cumprimento do mandato da Comissão, que 

eu não vou repetir, que a Amelinha descreveu com muita precisão, que é justamente o de analisar e 

esclarecer as graves violações dos direitos humanos, das mulheres, inclusive.  

Eu queria enfatizar o que a Amelinha indicou, a centralidade do esclarecimento das mortes e 

dos desaparecimentos nesse período. Está na Lei, não há nenhuma dúvida quanto à centralidade 

desse aspecto no nosso mandato. O que nos traz aqui é a certeza de que Audiências Públicas como 

essas são fundamentais para as vitimas da violência política do arbítrio e para os seus familiares por 

constituírem um fórum público onde o sobrevivente tem a oportunidade de narrar o que viveu.  

É justamente em uma Comissão da Verdade que aqueles que previamente sofreram nas 

mãos do Estado podem se tornar as mais críveis testemunhas e as vozes mais confiáveis de eventos 

traumáticos contestados até hoje.  

Nessa noite as vozes são principalmente femininas. As mulheres, como foi dito aqui, 

precisam ser redescobertas. É também um compromisso desde a primeira hora da Comissão 

Nacional da Verdade. Porque nós não quisemos ser, como algumas das Comissões da Verdade no 

continente, que eu não vou dizer quais, que de repente, no último mês, descobriram que não falaram 

das mulheres. Aí contratam uma assessora para poder tapar essa dificuldade. Não. Desde o primeiro 

momento todos os comissionados, não só os comissionados, mas, como os comissionados têm plena 

certeza da necessidade, dessa redescoberta. Essas vozes vêm ecoando desde os primeiros crimes 

cometidos pelo aparato repressivo. Trazem o timbre de Therezinha Zerbini, mulher de um General 

cassado, que lançou o momento feminino pela anistia. É bom a gente não esquecer isso. E 

rapidamente conseguiu reunir 20 mil assinaturas.  Assinar manifesto naquela época era preciso uma 

certa coragem. Em favor da luta pela volta da democracia e pelo respeito aos direitos humanos, pelo 

fim da tortura. 

Essas vozes trazem o sofrimento, o desespero, a persistência das mulheres em busca de seus 

maridos, em busca de seus filhos. As vozes femininas dessa noite nos lembram o que já foi dito e 

remetem a expectativas frustradas, como a de dona Ermelinda Mazzaferro Bronca, que em 1996, 

quando o Estado brasileiro reconheceu oficialmente a responsabilidade por todos os crimes 

cometidos pela ditadura militar e o desaparecimento de seu filho, tornando público, do alto dos seus 

90 anos, o sonho acalentado há décadas. Sepultaram o corpo, José Humberto Bronca, mecânico de 

manutenção de aeronave que integrava a Guerrilha do Araguaia e sumiu no natal de 1973.  
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As vozes femininas sussurram a determinação e a tenacidade de tantas mulheres. Eu vou só 

citar uma que está aqui na minha frente, que é a Clara Charf.  Depois de décadas da batalha em 

torno da memória de seus companheiros. As vozes femininas dessa noite não calam sobre a tortura 

dos assassinatos, das mortes, dos desaparecimentos de tantas mulheres. Sem muito esforço, 

podemos examinar o grito que permaneceu preso na garganta das mulheres que sobreviveram à 

violência do Estado, como a Amelinha e a Eleonora aqui mencionaram, nos quatro cantos do país.  

Certamente foi pensando nelas que a Presidenta Dilma Rousseff instalou a Comissão 

Nacional da Verdade e vem apoiando incondicionalmente o cumprimento do seu mandato. Eu que 

conheço o funcionamento de algumas comissões da verdade nesse continente e no mundo, poucas 

comissões da verdade têm contado com um apoio tão decisivo do Estado como a Comissão 

Nacional da Verdade. E, por determinação mesmo na Presidenta, o Governo deve dar apoio, mas 

não deve se intrometer. Até hoje nenhum membro do Governo nos disse algo que devemos fazer ou 

que não devemos fazer. E acho que esse empenho do Governo de que faz parte Eleonora, deve sem 

nenhum favor ser aqui reconhecido.  

Sem dúvida, foi procurando dar voz a todas elas que a Comissão Nacional da Verdade 

estabeleceu o grupo de trabalho Ditadura e Gênero, que é animado por duas consultoras que estão 

aqui, a Glenda Mezarobba e a Luci Buff. As duas estão ali. O objetivo do grupo é dar visibilidade 

ao sofrimento das mulheres diretamente envolvidas no conflito, das que participaram de 

movimentos da resistência e daquelas cujos familiares forma vítimas da perseguição política, foram 

mortos ou seguem desaparecidos.  

A ausência de Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis, 

aqui nesta noite fala por si só. Não cala o sofrimento, mas, sobretudo diz da dignidade e coragem da 

Inês. Deve ser ouvida como um convite do Estado Brasileiro a todas as mulheres que querem narrar 

o que lhes ocorreu. 

A Comissão Nacional da Verdade assegura o sigilo a todas as vítimas sobreviventes que 

possam desejar compartilhar suas histórias ou dar testemunhos de fatos presenciados, afinal, é por 

causa do futuro que estamos olhando para o passado. É por causa da persistência da violência, 

estatal ou não, contra a mulher, que precisamos lidar com essa questão. E certamente nas 

recomendações do relatório da Comissão Nacional da Verdade essa violência contra a mulher será 

intensamente considerado. A luta, a verdade e a justiça, se nós percebermos, são todos substantivos 

femininos. Isso não pode ser esquecido. E nós estamos convencidos que depois dos trabalhos das 

nossas comissões da verdade e de outras, a mentira deixará afinal de ser a verdade. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de passar para a próxima mesa, 

para fechar esse ciclo de homenagem da Inês Etienne Romeu, a Tatiana Merlino vai fazer a leitura 

do memorial da Inês Etienne. Então, com a palavra, Tatiana Merlino. 

 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Boa noite a todos. Inês Etienne Romeu nasceu em 1942 

em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerias. Ainda jovem, mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou 

história e trabalhou como bancária. Foi militante da POLOP e da Vanguarda Popular 

Revolucionária, VPR. Em cinco de maio de 1971 foi presa em São Paulo Inês foi presa na cidade de 

São Paulo pela equipe do Delegado Fleury.  Acusada de participação no sequestro do Embaixador 

suíço Giovanni Enrico Bucher. Inês foi levada para a Casa da Morte, centro clandestino de e 

extermínio localizado na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, na Rua Artur Barbosa, número 668. 

Durante os 96 dias em que esteve presa na Casa da Morte ela foi torturada, humilhada e estuprada. 

Inês Etienne é a única sobrevivente do centro de extermínio, onde inúmeros presos políticos foram 

torturados executados clandestinamente.  

Quando saiu do cárcere, após terceira tentativa de suicídio cortando os pulsos, Inês estava 20 

quilos mais magra. Ela só foi libertada após fingir que ia atuar como colaboracionista para o Centro 

de Informações do Exército. Foi a partir do seu corajoso depoimento, escrito em 1971 e entregue a 

Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em 1979, quando ela terminou de cumprir sua pena, que se 

tomou conhecimento da existência da Casa da Morte. Só então foi possível localizar o centro de 

extermínio de Petrópolis e reconhecer parte dos torturadores e agentes que trabalhavam no local. 

Entre eles, o médico Amílcar Lobo. 

Ela também denunciou a passagem de alguns militantes desaparecidos pela Casa da Morte, 

como Aluísio Palhano, Carlos Alberto Soares de Freitas, Heleny Guariba, Mariano Joaquim da 

Silva e Paulo de Tarso Celestino. Em 2009, Inês recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos 

na categoria Direito a Memória e a Verdade.  

Hoje Inês vive em Niterói, Rio de Janeiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Margareth Rago para fazer a leitura do 

depoimento do Inês do livro Luta, Substantivo Feminino.  

 

 

A SRA. MARGARETH RAGO – Boa noite. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



11 
 

Fui conduzida para uma casa em Petrópolis. O Doutor Roberto, um dos mais brutais 

torturadores, arrastou-me pelo chão, segurando-me pelos cabelos. Depois, tentou me estrangular e 

só me largou quando perdi os sentidos. Esbofetearam-me e deram-me pancadas na cabeça. Fui 

várias vezes espancada e levava choques elétricos na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios. 

A certa altura, o Doutor Roberto me disse que eles não queriam mais informação alguma.  

Estavam praticando o mais puro sadismo, pois eu já havia sido condenada à morte e ele, Doutor 

Roberto, decidira que ela seria a mais lenta e cruel possível, tal o ódio que sentia pelos terroristas. 

Alguns dias depois, apareceu o Doutor Teixeira, oferecendo-me uma saída humana, o suicídio.  

Aceitei e pedi um revólver, pois já não suportava mais. Entretanto, o Doutor Teixeira queria que o 

meu suicídio fosse público. 

 

Propôs-me então que eu me atirasse embaixo de um ônibus, como eu já fizera.  No momento 

em que deveria atirar-me sob as rodas de um ônibus, agachei-me e segurei as pernas de um deles, 

chorando e gritando. Por não ter me matado, fui violentamente castigada. Uma semana de choques 

elétricos, banhos gelados de madrugada, telefones, palmatórias. Espancaram-me no rosto até eu 

ficar desfigurada. O Márcio invadia minha cela para examinar meu ânus e verificar se o Camarão 

havia praticado sodomia comigo. 

Esse mesmo Márcio obrigou-me a segurar seu pênis, enquanto se contorcia obscenamente. 

Durante esse período fui estuprada duas vezes pelo Camarão e era obrigada a limpar a cozinha 

completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades, os mais grosseiros. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então agora vamos compor a segunda 

mesa com a Doutora Rosa Cardoso, Maria Rita Kehl e Ivone Gebara. 

Antes da Ivone Gebara fazer a apresentação eu queria pedir para a Maria Rita Kehl e para a 

Rosa Cardoso fazerem uma breve saudação em nome da Comissão Nacional da Verdade com 

mulheres que integram a Comissão e que tão bem representam.  

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu na verdade não preparei nada. Nem sabia que seria 

chamada para aqui, mas eu quero dizer que me sinto aqui entre vocês tão comovida como cada uma 

de vocês com essa história. Essas coisas nós assistimos, vivemos, passamos, quer dizer, não passei 

pessoalmente, mas fui testemunha delas como advogada de presos políticos, mas, não é com 

naturalidade que nós ouvimos e repetição de tudo isso. É muito importante, de qualquer forma, 

recordar que essas coisas acontecem, porque não só em regimes ditatoriais elas acontecem, mas 
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essas violências contra as mulheres acontecem também na sociedade, na vida cotidiana como 

violências sexuais e é preciso que a gente dê um destaque a isso para que essa violência não se 

apague como uma violência normal entre os sexos da vida cotidiana. Mas ela tem um sentido 

especial quando ela acontece em um cenário também, ela é utilizada, é manipulada como uma 

forma de opressão política de manipulação política. Então eu acho que é muito importante a gente 

estar refletindo sobre essas questões hoje e certamente foi importante, é uma mesa que se constituiu 

com o testemunho, com a recordação da Inês Etienne, que é um símbolo para todos nós, e agora 

também com a reflexão teórica que nós vamos ouvir. Então é isso que eu tinha a dizer a vocês.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra a Maria Rita Kehl. 

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu também não 

contava que eu deveria falar, mas, enquanto escutava, primeiro a Ministra Eleonora falar e depois as 

pessoas que, bom, você falou sobre o sofrimento da Inês, toda a descrição desse sofrimento que eu 

já havia escutado, enfim, para homenageá-la é sempre bom lembrar e a coragem dela, o que ela 

passou. Mas me voltou um pensamento que talvez tenha se resolvido na minha cabeça hoje 

enquanto eu escutava, porque em determinado momento eu escrevi um rápido bilhetinho para o 

Pedro Pontual perguntando a ele, mas se homens e mulheres foram estuprados durante a tortura, o 

que seria uma violência específica de gênero? Só para a gente não pensar de uma maneira rasa o 

que é uma violência específica de gênero. E o Pedro, que não está aqui, já foi pegar o avião, mas ele 

escreveu muito rápido para mim, e ele disse, vou até ler aqui a letra dela, acho que a violência 

sexual está associada à mulher, porque nessas condições fica muito clara a lógica da submissão, que 

vale tanto para mulheres quanto homens. Essa foi a contribuição do Pedro. E isso então me fez 

pensar um pouco que é como se também com os homens a humilhação sexual na cadeia diante do 

arbítrio, do poder, da força bruta, etc., estivesse ligado a “fazê-los de mulher”, como se fosse a 

máxima humilhação você estuprar um homem na cadeia.  

O que dá para pensar em uma condição especificamente, que eu posso chamar, em termos 

simbólicas, de feminina, não necessariamente é sofrida só pelas mulheres, o que nos faz refletir um 

pouco sobre uma natureza secundária, evidentemente, eu não quero omitir a discussão política, mas 

não nos cabe aqui, mas uma natureza secundária dos regimes autoritários que é sim, eles são 

parceiros sempre do que nós chamamos vulgarmente de um certo machismo. Ou seja, não há 

regime autoritário que conviva bem com uma igualdade entre homens e mulheres. E aí nos faz 

pensar também por que é que a coragem das mulheres parece mais intolerável para aqueles que são 
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seus algozes do que a coragem dos homens. Porque a militante, a guerrilheira ou mesmo a menina 

que estava protestando na rua e que foi presa desperta uma ira mais profunda nos seus algozes. Não 

é necessariamente pelo que nós somos, no sentido da natureza feminina. Eu quero crer, inclusive, 

como as mulheres da minha geração, como a Rosa que está aqui do meu lado, como a Ivone, como 

a Ministra Eleonora, que como sujeitos, os nossos desejos, dores, anseios, prazeres, etc., nós somos 

muito mais semelhantes do que diferentes dos homens. Nós temos muito mais semelhanças entre 

nós do que diferenças com os nossos queridos companheiros homens. Então não é pelo que nós 

somos, mas, certamente pelo que as mulheres ainda representam historicamente. Tem aí uma inércia 

histórica da sociedade porque as mulheres hoje em dia já estão em pé de igualdade, no entanto a 

humilhação contra as mulheres nas cadeias continua, e a feminilização dos prisioneiros pela 

humilhação sexual e pelo estupro continua. Ou seja, historicamente as mulheres estavam 

condenadas a representar coisas, que até nós gostamos muito como doçura, como delicadeza, e os 

homens também gosta, nós representamos a doçura e a delicadeza mesmo quando muitas vezes 

nossos parceiros são mais doces e delicados do que nós em algumas situações. Representamos a 

capacidade de cuidar e de proteger pela condição da maternidade, mesmo quando muitos homens 

possam se mostrar mais protetores e mais cuidadores do que nós. Mas, pela nossa condição 

histórica, pelo menos até o século XX, nós representamos também, mesmo que nós não gostemos 

disso, submissão, obediência, covardia, medo, uma certa alienação, um certo desinteresse pelo 

poder, pela política, pela luta dos homens. Nós tivemos um pouco condenadas a continuar 

representando isso, mesmo que muitas gerações de mulheres, desde a década de 50 já tenham se 

recusado, pelo menos plenamente a esse papel.  

Então, a luta contra a ditadura aqui no Brasil, contra a segunda ditadura brasileira, que foi a 

de 64, coincidiu com essa grande onde libertária que mudou definitivamente a condição das 

mulheres no ocidente. Esperamos que em breve mude no oriente também. Então, é claro que com 

isso eu não quero justificar, absolutamente, a sanha com que os agentes do Estado se dedicaram a 

torturar e abusar sexualmente das prisioneiras, mas era talvez intolerável que debaixo ainda do 

poder da força bruta, da prisão das armas, etc., que sujeitavam as prisioneiras, tanto quanto os 

prisioneiros, elas ainda pudessem opor resistência à força, elas pudessem ainda se recusar a falar, 

por exemplo, “corajosas como homens”.  

Talvez todos os prisioneiros assujeitados tenham se visto em algum momento em uma 

condição que simbolicamente ainda se chama de feminina, a condição do assujeitamento. A 

condição de estar diante do mais forte. A posição do mais fraco, de quem se espera sempre 

submissão, coadura, medo, covardia.  

Então, aqui não se trata do masculino e feminino. O masculino e feminino se amam, se 

desejam, se atraem, se complementam, se entendem. Se trata da posição do bruto contra a posição 
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do fragilizado. A posição do prepotente, aqui representada como masculino, conta a posição do 

submetido à força. Se trata da posição de quem tem o poder diante da posição daquele a quem falta 

poder. Ou seja, essa é a condição humana. Mas, pelo menos para psicanálise aqui que eu quero 

terminar para não ficar chata essa parte, a diferença sexual também fez com que muitos homens se 

achassem poderosos ou mais poderosos até que suas próprias mulheres amadas e quisessem ou 

gostassem de submetê-las. E por isso alguns homens até hoje, e não todos, só os covardes, se 

excitem ainda e se sintam potentes diante de um corpo submetido a eles, seja esse corpo de um 

homem ou de mulher, ele estará sempre diante do seu algoz em uma posição feminina. Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes da Ivone falar eu preciso 

anunciar a presença das pessoas por respeito e antes que também haja uma dispersão. Está a 

Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, a Gislaine Caresia, está a Luci Buff e a 

Glenda Mezarova, assessoras da Comissão Nacional da Verdade, Lúcio França, Grupo Tortura 

Nunca Mais junto com a Rose Nogueira, Alexandre Maciel da Comissão da Diversidade Sexual da 

OAB, companheira Clara Charf, Frei João Xerri, Anivaldo Padilha, Assessor do Conselho Mundial 

das Igrejas, Tainá Suidá, Movimento de Mulheres de Olga Benário, Ana Rosa Carrana, Olga 

Benário, Ângela Mendes de Almeida, Coletivo Merlino, Adriana Gragnani, Casa Dona Yayá, 

Albertina Costa, Fundação Carlos Chagas, (ininteligível) Arantes, Conselho Regional de Psicologia, 

Denise Dau, Secretária de Política de Mulheres pela cidade de São Paulo e Ilda Gomes da Silva, 

viúva de Virgílio Gomes da Silva, Soraya Smaili, Reitora da UNIFESP, Elizabeth Mariano, Espaço 

Mulher, Dulce Xavier, Promotora Legal Popular de São Bernardo.  

Com a palavra, Ivone Gebara.  

 

 

A SRA. IVONE GEBARA – Muito obrigada. Eu gostaria de explicar um pouquinho por 

que é que eu estou aqui. Faz alguns meses que, com a Luci e o Anivaldo Padilha, na última reunião 

também a Glenda, eu faço parte de um grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, mas 

que trabalha muito mais a questão da religião, ou seja, a responsabilidade das igrejas em relação à 

ditadura militar. E, como eu também, Eleonora me conhece, trabalho há bastante tempo à questão 

de gênero, então juntamos religião, gênero e essa reflexão que eu vou propor e, se possível à gente 

poderia até discutir, eu estava até esperando que a gente tivesse um tempinho com a Maria Rita e 

outras. 

Eu confesso, até comentei com a Margareth, depois dos depoimentos que eu ouvi aqui eu 

fiquei me perguntando se a minha reflexão era ou não apropriada para o momento, mas, em todo 
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caso vai desse jeito porque eu não estava ciente de toda essa carga emotiva que nós íamos viver 

com os depoimentos. 

Eu vou tentar ser um pouco breve, mas esse texto integralmente, me disse a Luci, vai sair no 

site da Comissão Nacional da Verdade, então algumas coisas eu vou passar mais rapidamente. 

Então eu vou começar com uma brevíssima introdução e um primeiro ponto, no qual eu tentei 

entender para mim mesma a questão, ou melhor, a palavra verdade. 

O que é que nós queremos dizer quando buscamos a verdade ou quando criamos uma 

Comissão Nacional da Verdade? À primeira vista, como já ouvimos nessa noite, a primeira vista 

temos a impressão que estamos buscando a verdade porque vivemos uma injustiça, porque vivemos 

um erro, porque vivemos uma mentira, porque vivemos um equívoco, porque vivemos uma situação 

dúbia, um engodo, uma falta de clareza que atrapalham a nossa vida. Nessa linha, temos que 

perguntar, em primeiro lugar, quem é esse nós que vive essa situação precisa ou nessa situação 

precisa? Eu creio que existem pessoas mais proximamente implicadas a um nós pessoal, um nós 

grupal, mais reduzido e um nós nacional, mais amplo. Para cada caso é preciso enfrentar essa busca 

através de caminhos semelhantes e diferentes, sendo que nenhum deles é isento das contradições e 

das motivações individualistas ou parciais que nos caracterizam. Quando se trata de um nós 

nacional parece que ser quer corrigir uma história escrita e contada. Se quer fazer aparecer o que 

não estava presente na oficialidade contada em um tempo, como dizia o Paulo Sérgio Pinheiro, 

quando a mentira era verdade. Nesse processo, queremos restaurar algo que chamamos verdade. 

Mas que verdade é esta? O que é essa verdade? A quem pertence? Haveria uma verdade para além 

dos fatos relatados, para além de nossas relações cotidianas sempre interpretadas segundo nossos 

critérios e as percepções de nosso corpo? Haveria algo que nos seria possível captar para além das 

muitas interpretações dos fatos, divulgada pelos poderes estabelecidos, presente nos arquivos de 

muitas fontes e narrada apenas por alguns? Haveria um valor talvez intrínseco aos acontecimentos 

que necessitasse aparecer e que pudesse ser chamado de, a verdade? As perguntas se multiplicam, 

mas as respostas convincentes são escassas. A reflexão que proponho tenta, de certa forma, desatar 

alguns nós que a questão da verdade nos faz encontrar. O surpreendente é que ao desatar um deles 

percebemos que seu interior é constituído por outros tantos nós menores de tal forma que acabamos 

nos convencendo que esse é um processo sem fim. Entretanto, empreender tal caminho enche-nos 

de entusiasmo e de desejos de descobrir mais alguns fios ocultos do tecido humano que nos 

constitui, muito embora nos deparemos com a maior complexidade da vida. Por isso vale a pena 

adentrar um pouco mais nos múltiplos meandros da vida humana para aprender algo de nossa 

própria humanidade.  

Buscando compreender a palavra verdade. Para além das muitas interpretações filosóficas 

sobre o que seria verdade, para além das múltiplas explicações subjetivas que damos a ela e das 
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emoções que nos envolvem dependendo do que estamos vivendo, há alguns pontos que a meu ver 

permitem observar aspectos que poderiam ser chamados objetivos. Tomo a palavra objetivo em um 

sentido bastante factual e pragmático sabendo das contradições que envolvem esse termo. Por 

exemplo, se houve um acidente de carro na rua e um morto exposto no chão, antes de saber como 

foi o acidente, de quem é a culpa, se ele morreu por escolha ou por outra causa, vejo-me diante de 

um fato, há um morto na rua, vítima de um acidente. Este acontecimento não pode ser simplesmente 

negado e não é sem consequência para a sociedade, para o país.  Para além das interpretações que 

podem envolver essa morte há um objeto, o cadáver que os passantes podem ver ou o cadáver 

exposto em um salão funerário ou o cadáver do qual constatamos a existência, mas que desapareceu 

de nossos olhos. As testemunhas são as responsáveis primeiras para informar sobre o acontecimento 

e delinear assim a sua interpretação. Para além de todas as interpretações econômicas, políticas e 

sociais da fome ou em outro lugar do mundo, na Biafra ou no Brasil, há um fato observável e 

inegável, pessoas morrem de fome. Trata-se de poder sentir com nosso corpo, ver com nossos olhos 

e ouvir com nossos ouvidos a destruição terrível de seres humanos que morrem por falta de 

alimento. Mais uma vez as testemunhas falam disso e a elas nos fiamos quando somos convidadas a 

fazer algo. Para além das muitas razões emocionais ou justificações racionais que damos a alguns 

atos violentos, sobretudo no momento em que são realizados, temos que admitir certo caráter 

objetivo do mal para que a própria vida em sociedade seja viável. Este caráter significa que houve 

de alguma maneira diminuição da qualidade de vida, houve produção de sofrimento atroz, uma 

violência desmedida de uns contra outros e isto pode ser constatável para além da atribuição das 

responsabilidades. É isso que chamo de caráter objetivo da verdade. Esse caráter objetivo é de certa 

forma anterior a qualquer julgamento ou qualquer juízo de valor ou qualquer merecimento ou 

responsabilidade pessoal visto que é uma exigência da convivência humana. Somos seres interiores 

e exteriores ao mesmo tempo. E é essa realidade me permite proclamar o caráter objetivo da 

verdade ou um certo caráter objetivo da verdade, inscrito nas mil e uma interpretações e 

justificações subjetivas. Este claro-escuro é manifestado na própria etimologia da palavra grega 

verdade, alethea. Como eu dizia, a palavra verdade vem do grego alethea que significa 

desvelamento, desocultamento. Mas, o que é desocultado, o que é desvelado? A palavra LETE, de 

alethea, constitutiva da palavra, tem a ver com a mitologia grega. Lete é um dos rios do Hades e 

conta-se que aqueles que bebessem de suas águas ou mesmo tocassem experimentariam o completo 

esquecimento de seus atos. O fato é que todas nós em porções maiores ou menores bebemos das 

águas de Lete e por isso mesmo Lete corre em nossas veias e é constitutivo do nosso corpo e de 

nossas ações. Encobrir, esquecer, mentir é próprio dos seres humanos. Entretanto, o esquecimento 

total nos aniquila como seres humanos e não nos permite ser o que somos. Por isso apesar de 

sermos Lete, somos mais do que isso, somos mais do que o esquecimento ou o ocultamento dos 
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nossos atos. Por isso, também na mitologia grega algumas tradições falam também de outro rio, o 

Rio Mnemósine, Memória, cujas águas frias eram propícias à lembrança. Beber delas fazia recordar 

coisas esquecidas e podia-se até alcançar a omnisciência. Eu sou teóloga, eu podia fazer um 

pouquinho de Teologia aí sobre o atributo da omnisciência divina.  Por isso, podemos dizer que em 

todos os acontecimentos somos memória e somos esquecimento, somos Lete e Mnemósine. E nesse 

sentido que aletheia é a suspensão do esquecimento, é a lembrança daquilo que foi esquecido, é a 

lembrança da vida das mulheres que foram esquecidas, é a reconstituição e recuperação dos pedaços 

da nossa história. 

 Nesse sentido, creio que uma Comissão da Verdade tem que beber da Mnemósine coletiva, 

ou seja, da memória coletiva, e hoje especialmente da memória coletiva das mulheres. Na Comissão 

Nacional da Verdade, no grupo de trabalho em que eu participo, a gente tem tocado muito na 

questão das instituições religiosas e de sua responsabilidade social. Isso me provocou partilhar esse 

segundo ponto com vocês.   

Quando fazemos a relação entre verdade e religião as coisas se complicam dada a 

complexidade do fenômeno religioso. A religião, sobretudo a religião dos livros sagrados, se 

pretende fundada em verdades de forma que os membros de uma ou outra instituição religiosa têm a 

convicção de que orientam suas vidas pela verdade ou ao menos por uma verdade. É como se 

afirmassem a existência de uma verdade pré-factual, para além dos acontecimentos embora, 

mostrando-se nos acontecimentos, o que pode parecer paradoxal. Uma verdade pré-existente e ao 

mesmo tempo revelada aos fiéis. O que é que acontece no Brasil com a ditadura e a religião? Dada a 

cultura religiosa brasileira de corte majoritariamente cristão muitas vezes cometemos o equivoco de 

pensar o período da ditadura militar apenas a partir da cumplicidade das autoridades religiosas. De 

fato, não podemos negar certa cumplicidade, sobretudo quando desde o governo de João Goulart as 

igrejas cristãs temiam o avanço do que chamavam comunismo. Tinham medo. Tinham medo que o 

comunismo ateu pudesse até banir as igrejas cristãs do país. O cristianismo como parte da cultura 

nacional tinha que ser preservado e mantido nas suas diferentes expressões históricas e na sua 

representação das forças sociais. Entende-se o medo de muitos e inclusive o espanto quando, por 

exemplo, isso eu falo de Recife, onde eu vivo, por exemplo, operárias e empregadas domésticas que 

eram participantes da JOC e que foram presas, acusadas de comunismo, ficavam espantadas porque 

elas diziam, nós não podemos ser comunistas. Há um equívoco aqui, há um engano. Nós não somos 

comunistas. Nós somos de igreja. Então, essa maneira equivocada como a ditadura também 

enfrentou a palavra comunismo parte de todo esse sistema fechado de informações.  

O que me parece importante lembrar é que muitos dos torturadores, dos Delegados, dos 

generais, dos militares em todos os escalões declaravam-se cristãos. E seu cristianismo tinha uma 

espécie de característica de cruzada ou de combate pela fé contra seus inimigos reais ou 
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imaginários. Veja, por exemplo, na cultura nacional a importância dos santos guerreiros, na cultura 

popular brasileira como, por exemplo, São Jorge, tem até a novela e Santo Expedito. É nesse 

sentido que para muita gente das massas e das elites, os militares foram bem-vindos como 

defensores da fé cristã ou como aqueles que abriam um caminho importante para se combater o 

novo dissídio tramado pelas esquerdas do país com o apoio de governos estrangeiros 

declaradamente ateus. Era a interpretação. Por isso, alguns consideraram, na época, as ditaduras 

militares como movimentos de restauração da cultura cristã ameaçada pelos novos infiéis do século 

XX. Eu vivi isso, mas eu era do outro lado. Eu estava do lado da Amelinha. Vivi de outro jeito. Do 

lado da Eleonora. 

Nessa época não só a propriedade privada aprecia estar ameaçada, mas também os valores 

cristãos, a crença em um Deus criador e todo poderoso e especialmente a família.  A família cristã 

estava ameaçada. Isto explica em parte o sucesso da Cruzada do Rosário, fundada pelo Padre 

irlandês radicado nos Estados Unidos, Patrick Peyton. Os que encabeçavam as manifestações de rua 

não eram apenas os membros do clero católico, mas, sobretudo senhoras de classe média do Rio de 

Janeiro que bravamente empunhavam seu rosário e rezavam Ave-Marias enquanto João Goulart e 

Leonel Brizola discursavam. Queriam mostrar que o rosário da virgem era capaz de salvar a pátria 

das ameaças comunistas. Queriam mais uma vez mostra a importância do Brasil para Cristo, lema 

tantas vezes repetido por diferentes movimentos religiosos. Essa cultura cristã católica é em certo 

sentido mais do que o nome de um arcebispo ou de um bispo. Mais do que o nome de um padre ou 

de um pastor, embora não se possa diminuir a responsabilidade deles.  

Por isso a responsabilidade pelos crimes da ditadura é bem maior e bem mais ampla do que 

se pensa. Houve sem dúvida uma cultura da ordem e da obediência desenvolvida por um tipo de 

cristianismo católico romano e protestante, que não apenas formou as elites capitalistas do país e as 

formou de forma a manter privilégios e hierarquias, mas formou também o povão, para que o povo 

mantivesse igualmente as hierarquias e respeitasse a ordem estabelecida muitas vezes identificada 

com a vontade divina.  

Eu dizia a vocês que funcionários do governo, militares, professores, diretores de escola, 

todos eram cristãos. Eu trabalhava no Colégio Jacomo Stávale, aqui em São Paulo, na Freguesia do 

Ó, quando duas minhas amigas, uma delas era professora, foi presa em 1970. No dia da prisão eu 

estava com ela e um dos policiais que nos prendeu, nos levou até a casa dela, que foi também o seu 

torturador vasculhou na minha presença o quarto de Carmem. E em uma das gavetas ele encontrou 

um crucifixo. Pegou o crucifixo com muita reverência e olhando para mim e disse, eu faço tudo por 

ele. É ele que me dá forças. E tanta força que ele torturou tanto a Carmem que um mês depois, 

quando ela saiu da prisão, ela depois ficou muito doente e morreu. Para mim essa é uma pequena 
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prova de que o espírito religioso é complexo e pode ter várias posturas segundo as convicções que 

se tem. 

Lembro muito rapidamente o Presidente Pinochet, do Chile, que era católico romano 

declarado. Nunca deixou de comparecer as missas privadas que eram celebradas em sua residência 

e foi valorizado por muitos fiéis e eclesiásticos por sua fé, sobretudo quando declarou a Virgem 

Maria patrona do exército chileno. O símbolo feminino máximo do catolicismo tornara-se de certa 

forma cúmplice das ações do exército chileno na sua luta anticomunista. A mulher Maria, a Virgem 

Maria podia estar nos altares e ser venerada enquanto as mulheres de carne e osso, estavam 

submissas, violadas e aprisionadas. A cultura da obediência às hierarquias, o respeito às autoridades 

civis, militares e religiosas criou em nós uma cultura de subserviência muitas vezes apenas formal, 

mas bastante forte, sobretudo por ocasião dos regimes ditatoriais. A delação e a culpabilização do 

chamado infrator ou infratora, sem a verificação das causas de sua infração, fizeram parte dessa 

cultura autoritária na qual ainda vivemos em parte. O apelo ao demônio e as suas garras, assim 

como a necessidade de estar sempre vigilantes foi uma constante na educação cristã. Sem negar a 

necessidade de apontar os responsáveis mais diretos pelos crimes da ditadura e das muitas formas 

de autoritarismo social e cultural, é preciso reconhecer os limites de nossa responsabilidade 

individual em muitas situações.  

Lembro-me do livro Ressurreição, de Léon Tolstoi em que o personagem principal, o 

príncipe Niekhliudof observa prisioneiros e prisioneiras levados aos trabalhos forçados na Sibéria. 

As condições físicas e psíquicas de centenas e centenas de presos e presas, muitos dos quais sem 

clareza sobre seus pretensos crimes, era bastante precária. Alguns morriam no caminho. E aí 

Niekhliudof se perguntou sobre os responsáveis pelos assassinatos visto que ele mesmo concluiu 

que essas pessoas mantidas nessas condições estavam sendo literalmente assassinadas. Quem as 

está assassinando? Teria sido o responsável por assinar a sentença condenatória, os policiais da 

prisão, a guarda, os funcionários do trem, o Imperador? Todos individualmente pareciam ser 

pessoas boas, dóceis, cordiais, bons chefes de família. Nenhum deles assumia que era criminoso. 

No entanto os mortos e os moribundos estavam ali. Quem os matou e quem os estava matando?  

De fato podemos dizer que os governos são os responsáveis, mas não só. A cultura 

hierárquica da obediência, a valorização dos que têm poder econômico, político e religioso, a crença 

em uma divindade toda poderosa, são também formadores desta cultura de violência e privilégios. 

São capazes de gerar regimes que torturam, homens que torturam homens, homens que violam 

mulheres, mulheres que enganam homens, acusações vazias, crenças vazias e violência plena. 

Obrigada. Eu vou pular, eu tenho uma porção de coisas aí, mas vai sair, tem um capítulo 

sobre verdade política para mostrar um pouco também essa cultura da obediência que se manifesta 
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quando a gente fala do bem comum e de quem são os prisioneiros políticos. Mas eu deixo, pela 

questão de tempo, porque eu gostaria de ouvir vocês.  

Então eu pulo verdade e política e entro em verdade e gênero. Acho que a contribuição da 

Maria Rita foi muito importante e eu acho que, eu estou em parte na perspectiva que ela propôs, 

mas eu tenho que aí abrir outras brechinhas.  

Tentar falar as relações entre verdade e gênero no final dessa reflexão é intencional. Visto 

que gostaria de chamar a nossa atenção para um problema que passa quase sempre despercebido 

pela maioria das pessoas. As companheiras já mostraram essa espécie de ocultamento das mulheres 

no tempo da ditadura. É que a verdade histórica, quer na sua relação com as coisas simples da vida 

cotidiana, quer na religião, na política e nos cárceres, são marcadas pelas relações de poder entre 

mulheres e homens. Essas relações são expressas através de comportamentos, valores e práticas 

culturais que de certa forma foram naturalizadas. Em outros termos, foram interpretadas como 

sendo próprias da natureza feminina ou da natureza. Por exemplo, se fala das necessidades sexuais 

dos homens como algo evidente, natural, enquanto as necessidades sexuais das mulheres como algo 

secundário, de forma que se vai permitir aos homens uma prática sexual social, que mesmo sendo 

desrespeitosa, poderá ser justificada pela necessidade que a natureza lhes impôs. Isso continua 

fazendo parte da cultura nacional. Nós sabemos muito bem. Com todos os esforços da Lei Maria da 

Penha, essa ainda é a cultura dominante.  

No processo de desvelamento próprio da realidade factual, que é o mesmo processo da 

manifestação pública do que chamamos verdade no ser humano, há um nó que em geral foi 

esquecido pelos principais analistas das ditaduras militares da América Latina, com exceção desse 

momento da Comissão nacional da Verdade. Trata-se da questão de gênero nos processos 

repressivos e nos processos de restauração da verdade. Falar da questão de gênero nos processos 

repressivos é indicar a presença de uma relação particular entre mulheres vítimas e homens 

torturadores ou inquisidores. Poderia ser o contrário também, mas creio que isto não aconteceu nos 

calabouços da ditadura brasileira ou se aconteceu não temos isso anotado. O mais comum foi às 

mulheres sofrerem sevícias sexuais especialmente nas áreas mais sensíveis de sua genitalidade, nos 

seus seios e mamilos, como nós ouvimos o depoimento da Etienne.  

A primeira coisa que gostaria de chamar a atenção é o fato de que a presença das mulheres 

nas lutas contra a ditadura, nas organizações clandestinas e nas prisões ter sido considerada por 

alguns uma espécie de aberração. Nós mulheres, pela simples participação nessas lutas já estávamos 

fugindo do destino doméstico que a natureza nos reservou. Pelo simples fato de estarmos lutando já 

éramos consideradas desnaturadas ou traidoras da natureza, desobedientes aos papéis sociais aos 

quais deveríamos obedecer. Muitas ouviram, puta, vai ser dona de casa. Puta, aqui não é seu lugar. 

Estar ali era de certa forma querer igualar-se a um macho, era simbolicamente querer subir de 
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categoria antropológica e social metendo-nos num lugar que não poderia ser o nosso. Éramos 

simplesmente intrusas. A história das mulheres foi uma história considerada, as precursoras do 

movimento feminista foram histórias consideradas como aberrações, mulheres desnaturadas. Então, 

estar ali, querer igualar-se a um macho era insuportável. Por isso, entre outras coisas, 

despertávamos uma raiva irracional, quase incontida por parte de muitos homens. E só o fato de 

estar em um lugar que não era o nosso justificava o nosso castigo.  

Além disso, continuamos a ser objetos de prazer fácil, mesmo nas situações trágicas de uma 

sessão de tortura. Quantas mulheres, e nós ouvimos isso hoje, testemunharam a masturbação dos 

algozes diante de seus corpos nus.  Quantas não se sentiram usadas pelas palavras e gestos obscenos 

que reduziam seus corpos a objetos de consumo imediato.  Até nas prisões os corpos femininos 

continuaram a ser utilizados como objetos de prazer, uma forma de prazer que denuncia as zonas 

obscuras de algumas masculinidades perversas. Não é aqui o lugar de enumerarmos as muitas 

formas desses crimes, mas de refletir como e porque os corpos femininos tiveram um tratamento 

diferenciado, visto que não foram apenas torturados para extrair deles confissões políticas ou como 

castigo por pertenceram a algum grupo político contra a ditadura dominante.  

Eu tenho uma suspeita e uma hipótese. Uma forma de perversão e de ódio se manifestou 

igualmente. Um ódio e uma atração quase ancestral em relação ao corpo feminino. Uma vontade de 

possuir e destruir para além dos motivos aparentemente alegados. Chamo de ódio e atração 

ancestral a um comportamento cultural verificado por algumas estudiosas desse fenômeno de 

agressão do masculino contra o feminino nas situações as mais inusitadas e aqui especialmente nas 

prisões. Há uma assimetria fundamental, embora eu esteja de acordo que há também uma 

assimetria, mas eu sublinho a assimetria entre feminino e masculino, que permite a agressão da 

genitalidade, especialmente da vagina, o orifício visível condutor da vida ou condutor de vida. É a 

vagina que é penetrada tantas vezes, sangrada, ferida como se o agressor quisesse destruir algo que 

o incomoda, algo que tem a ver com a força vital feminina e com a própria história biológica 

masculina. Todos os homens passaram por lá para nascer e as mulheres também. Sem dúvida, a 

agressão não é pensada. Irrompe como um impulso animal agressor, defensor de si e capaz de 

destruir os fantasmas e mitos contidos na vagina. A agressão se dá como um impaciente desejo de 

ver a outra reduzida a pedaços, entregue, submissa, gemendo quase sem vida. Nesse sadismo 

assassino há como que a experiência da vitória não sobre a mentira ou a falta de liberdade, mas a 

vitória mórbida contra a raiva ancestral que parece enfim acalmada pelo derramamento de sangue, 

agora derramamento fruto das mãos masculinas, manifestação do poder.  

A outra, a mulher violada frente ao violador deixa de ser um ser humano semelhante e 

diferente. Deixa de ser parecida com a mãe, a esposa ou a filha para tornar-se coisa, objeto a ser 

subjugado e contido à força. Nesse particular a arte cinematográfica do século XX trouxe às telas 
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muitos filmes em que esse tipo de violência e suas consequências foram mostrados de forma 

contundente. Denunciar os crimes cometidos contra as mulheres nas prisões da ditadura é denunciar 

ao mesmo tempo uma cultura hierárquica da superioridade masculina que continua presente em 

nossa sociedade, na política e nas religiões. É denunciar não só o tráfico continuado de corpos, mas 

a demarcação da territorialidade do poder masculino através da posse das mulheres, sobretudo 

jovens. Eu estou me referindo agora especialmente aos traficantes, ao tráfico de drogas nos morros 

do Brasil e nas periferias. Esse comportamento já foi denunciado pelas feministas muitas vezes, 

como o traficante se torna rei de muitas jovens mulheres. 

Por essa razão denunciar essa cultura de dominação é começar sempre de novo a introduzir 

processos educativos para que a sexualidade humana não seja o campo de batalha onde uns parecem 

ser os ganhadores, pois se vingando de corpos sagrados pensam afirmar sua pretensa superioridade. 

O ódio ancestral é também uma construção cultural, que pode ser desconstruída e substituída pelo 

respeito ao corpo alheio, à sua intimidade, a sua verdade, em todos os processos educacionais. Há 

muito caminho para andar para que nossa humanidade se torne húmus criador uns para os outros. 

Tudo isso me leva a uma breve conclusão, talvez dissonante em relação ao conjunto acima, 

talvez como expressão de uma voz em mim meio caótica e obscura, mas que quando a ouço me 

ajuda a avançar em meio às muitas pedras do caminho. Tenho um sentimento de que muita coisa do 

que fazemos para restaurar alguns fatos em nome do que chamamos verdade não leva de fato a que 

nos tornemos melhores ou mais misericordiosos uns com os outros. Às vezes tenho a impressão que 

corremos o risco de cumprir um formalismo ético ou uma vingança escondida sem avaliar as 

consequências reais do que estamos fazendo, sobretudo em relação aos processos educativos sociais 

que deveriam ser prioritários. O investimento nacional de uma Comissão da Verdade deveria conter 

não apenas a restauração de aspectos de nossa história passada, sobretudo nossa de mulheres, mas 

criar condições mais efetivas para que as diferentes instâncias sociais participem da atual 

construção nacional de forma mais respeitosa. Essa construção tem em vista o presente, ou seja, a 

preocupação real com as novas formas de violência em vigor hoje, formas de eliminação sumária de 

pessoas, conflitos de poderes desde os campos de futebol até os mendigos assassinados nas ruas das 

grandes cidades, desde os jogos violentos de computação que incitam o virtual a transformar-se em 

realidade até o tráfico de drogas e de seres humanos. O processo da aletheia ou de descobrimento 

dos fatos só vale na medida em que servir para que o nosso hoje possa ser construído com mais 

dignidade e que a compaixão possa de fato fazer morada em nossos corações, nas políticas locais e 

nacionais. E isso como ingrediente fundamental que deve estar presente em todas as instâncias 

sociais e políticas, em todas as religiões e instituições educativas, em todos os hospitais e prisões 

desse país. Pensar a verdade é apenas um convite para vivê-la no cotidiano de nossas vidas, no 

enfrentamento conosco mesmas e no enfrentamento com as instituições que construímos e 
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mantemos. Por isso a Comissão Nacional da Verdade mesmo terminando seu trabalho em 2014 

deve continuar vivendo em nós como memória e imaginação de um futuro de dignidade para todas e 

todos nós que vivemos e construímos esse extraordinário país.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que bom. Vamos ver que tipo de 

encaminhamento que a gente vai dar diante do adiantado da hora. Eu queria primeiro ver se o 

pessoal da mesa vai fazer algum comentário, vai fazer alguma fala, aí nós abrimos para algumas 

poucas falas no Plenário.  

 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu quero só me despedir porque eu tenho um voo 

em Guarulhos, a Fabi, eu, a Chefe de Gabinete, a Linda e a Vera Soares, que é Secretária de 

Articulação da SPM. Então nós temos que ir para Guarulhos, eu infelizmente não poderei ficar para 

o debate. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Eleonora. Obrigado Maria 

Rita Kehl. Quem puder participar do debate, Soraya. Eu queria anunciar a presença também do 

Doutor Paulo Fadigas, Juiz dessa capital, que trabalha com a questão da violência principalmente 

com os refugiados e os imigrantes. Pronto? Vamos começar o nosso debate? Doutora Rosa, pode 

ficar mais um pouquinho? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Sim. Eu certamente ficarei até o fim, mas acho que nós 

devemos abrir imediatamente a palavra ao público por que... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Vamos começar. Quem 

gostaria de se inscrever, tem microfone aqui. Vivian, me ajuda. O Rafael, aquele Senhor lá. Falas 

curtas. Frei João Xerri. 

 

 

O SR. JOÃO XERRI – Temos notícia de alguma mulher que participou como torturadora? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Quando eu dei meu depoimento eu 

esqueci de dizer que uma das policiais responsáveis pelo sequestro dos meus filhos e que levou até 

a Operação Bandeirantes e ficou, porque meus filhos ficavam um pouco na Operação Bandeirantes 

e um pouco fora, era uma chamada Tenente, uma mulher que era chamada Tenente, depois um 

policial que trabalhou no DOI-CODI, o Marival Chaves, deu um depoimento aqui dizendo que o 

nome dela era Tenente Bia. Era uma Tenente loira. Então, pelo menos essa eu vi, não praticando 

tortura, mas participando do esquema de tortura.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Senhor Rafael quer fazer uso da 

palavra? Aquele senhorzinho lá. A Soraya, depois o Rafael. 

 

 

A SRA. SORAYA SMAILI – Boa noite a todas e a todos. Eu queria falar em nome da 

Universidade Federal de São Paulo, aqui representando a nossa Universidade, a Universidade 

também da Professora Eleonora, nossa Ministra, nossa amiga também, nossa amiga Leo. Não deu 

tempo de anunciar enquanto ela estava aqui, eu vim especialmente para dizer, já disse para o 

Deputado Adriano Diogo, que eu quero saudar todos os presentes nessa cerimônia, nessa Audiência, 

nesse ato, nessa homenagem justa e importante, necessária, que nós vamos iniciar a Comissão da 

Verdade da Universidade Federal de São Paulo. Foi decidido isso no final da semana passada e 

agora nós estamos estruturando, junto com os nossos docentes e foi convidada para fazer parte, 

pensei que ela estaria aqui hoje, mas acho que ela não está podendo estar presente senão certamente 

ela estaria, a nossa companheira Guiomar Silva Lopes. Então, faz parte já dessa Comissão. Vou 

precisar muito da ajuda de vocês, ajuda do Deputado, de todos aqui que atuam tanto na Comissão 

da Verdade, Amelinha, querida, Amelinha não só querida por toda sua história, toda sua luta, mas 

também porque agora ela tem um filho na Universidade Federal de São Paulo, então ela também é 

parte dessa Universidade, como docente, é um dos nossos professores, e eu estou bastante feliz de 

poder dar essa notícia aqui e iniciarmos esse trabalho juntos. Obrigada, Adriano. Obrigada a todos 

que ajudam a construir isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Soraya, querida. Senhor 

Rafael.  
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O SR. RAFAEL – Muito bem, pessoal. A mulher de toda vida, desde o início do mundo 

que foram batalhadoras. Eu não sei se vocês sabem, na guerra lá do Vietnã, do norte, existiam 

mulheres que empunhavam fuzil com baioneta caladas e ficavam manuseando um fuzil, um canhão. 

Tanto é que as mulheres, o sucesso de nós homens depende muito das mulheres. E eu estou 

muitíssimo feliz em ter aprendido muito com vocês mulheres. Só que eu gostaria de que vocês não 

implorassem vaga em lugar nenhum. É um direito que cabe a vocês e a nós. Então nada de ficar 

implorando vaga aqui, ali e acolá. Vamos fazer igual a nossa Presidente Dilma, que ela não ficou 

implorando nada. Ela foi à luta, e como as companheiras que morreram e lutaram. Quer dizer, o que 

elas fizeram? Lutaram para que tudo para nós melhorasse, tudo para nós de ambos os sexos. 

Infelizmente, nós brasileiros não temos uma certa cultura, entenderam, nós não gostamos de ler 

muito e precisamos muito de ler para nós podemos amanhã ou depois dar um lugar melhor ao 

pessoal que virão ou agora ou após nós.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Senhor Rafael. Companheira. 

Fala o seu nome, por favor.  

 

 

A SRA. ISABEL LUIZA PIRAGIBE – Meu nome é Isabel Luiza Piragibe. Dentre outros 

papéis eu também sou Psicóloga. E agora eu estava lembrando que o Conselho Regional de 

Psicologia e o Conselho Federal de Psicologia têm uma Comissão também da Verdade e que 

inclusive eu vou fazer parte de uma das depoentes como Psicóloga que passou pela ditadura, 

embora não tenha tido na minha família nenhum morto desaparecido, é só um lembrete para ficar 

aqui registrado. Obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. A companheira lá no fundo. 

Só fala o nome, por favor.  

 

 

A SRA. LIGIA – Meu nome é Ligia. Eu sou militante desde 1963, quando era secundarista 

e passamos pela ditadura. Tive um episódio de prisão também, estava grávida de três meses e meio. 

E eu estou muito frustrada porque eu gostaria muito de conhecer a Etienne Romeu e eu tinha 

impressão de que ela estaria presente. Porque eu quero ressaltar o quanto essa mulher representou. 
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Se este ato é uma homenagem a ela, eu morava no Rio de Janeiro na época que ela denunciou o 

Amílcar Lobo, e o Amílcar Lobo, que era um torturador requintado, um torturador frio, calculista, 

fez formação em Psicanálise e trabalhava como Psicanalista. Imagina o estrago que esse cara não 

fez como Psicanalista. Porque eu presenciei, quando eu vi essa mulher ir no consultório dele e levar 

o jornalista e fazer diante do jornalista a acareação e aponta-lo como torturador e ele ficou muito 

desconcertado porque não teve como, ele acareados com a própria torturada e ali com o jornalista e 

saiu nas revistas de circulação, a Veja naquele tempo não era o que é hoje. Foi um impacto muito 

grande. E esse homem morava perto da minha casa e ele era casado com uma moça que era ex-

paciente dele a qual ele desestruturou totalmente. Ela abandonou marido, filhos e ele também tomou 

os filhos dele da primeira mulher. Enfim, o sujeito era de uma patologia e ele maltratou muito essa 

criatura. Um dia ele expulsou ela de casa, ele deixou um bilhetinho o papel do pão, aquele negócio, 

parece até brega falar. Ele tinha uma filha alcoólatra, aos 15 anos de idade essa menina morreu em 

um desastre de moto, e ela era uma adolescente alcoólatra. E debaixo da égide dele tal.  

Então eu gostaria de ressaltar a importância desses gestos, dessa coragem de falar, de 

denunciar, de ir atrás. Imagino como não foi difícil essa pessoa apontar o torturador e botar o dedo 

em riste na cara dele. Que destemor que foi isso, em pleno ano de 1980, era recém-saído da 

ditadura, ainda tinha muito entulho autoritário. Então eu estou muito frustrada porque eu não 

conheci pessoalmente a Etienne Romeu e eu vim aqui render, na pessoa dela, a homenagem a todas 

as mulheres que tiveram esse destemor. Quer dizer, já passei por tanta coisa e sobrevivi, estou no 

lucro. Eu vou além, eu vou adiante, eu vou às últimas consequências porque um torturador a solta é 

um delinquente da pior espécie. Não dá para ficar calado. E as pessoas que estão aqui presentes têm 

que ter esse compromisso de ir em frente nessa denúncia. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não dá para, mais a Julia. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES - Eu queria só explicar o seguinte, a 

Inês Etienne, essa companheira que está sendo homenageada hoje e que deve ser sempre lembrada, 

ela fez essa denúncia em 1979, quer dizer já tem mais de 30 anos, mas em 2003 aconteceu um 

acidente, ou intencional ou, até hoje não conseguimos esclarecer o que aconteceu com a Inês. A 

verdade é que ela foi encontrada caída dentro da sala com a cabeça rachada, chegou até a perder um 

pouco da massa encefálica e não sabemos o que aconteceu. Ao que tudo indica, parece que alguém 

atacou a Inês, mas não temos, alguém atacou a Inês. A Inês falava, quem conviveu com ela como 
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nós convivemos ela falava que tinha pessoas da repressão que ameaçavam sua vida, ela falava que 

era perseguida. Isso em 2003, isso eu estou falando de 2003. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, aproveita que você já está 

com a palavra, fala mais um parágrafo, o que foi a Casa da Morte. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES - Eu quero só lembrar disso porque a 

partir de 2003 a Inês vem até se recuperando com muita dificuldade, ela tem dificuldade de 

locomoção, ela tem dificuldade de falar, ela tem lapsos de memória, então, era muito difícil contar 

com a presença da Inês nesse momento. Ela ate pediu, ela me pediu, ela manda e-mails, a gente 

conversa mais por e-mails do que por telefone, e ela até pediu para eu representa-la. Eu falei, eu vou 

pedir a Eleonora Menicucci, que também é sua amiga. Então é importante lembrar que a Inês não 

está aqui por conta até dessa luta dela, dessa denúncia.  

A Inês foi extremamente corajosa. Quando ela denunciou a Casa da Morte lá em Petrópolis, 

que é uma casa e que nessa casa, pelo que depois nós ficamos sabendo, os presos e as presas 

políticas iam lá para ser mortos. Ninguém saiu de lá vivo. E a Inês, por uma questão de, enfim, não 

sei por qual razão, a Inês é a única que saiu viva. A única que saiu viva e que deu este depoimento, 

teve essa coragem. Porque ela, mais do que ninguém, sabia o preço que ela ia pagar e que ela tem e 

que custado um preço muito alto para ela essa denúncia, viu gente. Tem custado muito alto. Agora 

nós entendemos assim, que trazer a verdade e gênero aqui na Comissão Nacional, aqui na Comissão 

Estadual e aqui no Brasil inteiro tem que partir, tem que trazer a experiência da Inês Etienne, para a 

gente estar investigando, estar sendo estimulados todos nós a investigar o que aconteceu. A gente 

sabe que todas, a própria Inês fala isso, todas, a Heleny Guariba, desaparecida política, o Paulo de 

Tarso Celestino, desaparecido político, passaram pela casa. O Carlos Alberto de Freitas Soares, 

também é um desaparecido político e era amigo da Inês, então, quer dizer, o Mariano Joaquim da 

Silva, que era um militante da VPR também e que é desaparecido político, portanto, o gesto da Inês 

é de uma coragem que tem que ser lembrando essa noite, tem que estar trazendo essa figura da Inês 

e compreendendo que eu quero assim, em nome dela mesmo, que vocês entendam que ela não podia 

vir hoje. Ela não tem condições. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Pessoal, só me ajuda aqui o 

seguinte. Essa Senhora quer falar, ela já vai falar, o Lúcio também. Tem mais de 10 pessoas 
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inscritas, então, espera aí, gente, pelo amor de Deus. Quando a gente vem em uma sessão dessas é 

muita emoção, muita coisa, não dá para ficar administrando tanta, todo mundo deve estar muito 

emocionado querendo falar, então me ajuda organizar o jeito que a gente vai concluir, quem fala e a 

gente via para os finalmente. A Senhora esta inscrita há tanto tempo, por favor. Fala seu nominho 

só.  

 

 

A SRA. CLAUDENIR DE SOUZA – Boa noite a todos e a todas. Eu sou Claudenir de 

Souza, sou doméstica há 30 anos, moro em Campinas. E a Amelinha esteve nas PLPs quarta feira e 

falou da Comissão da Verdade. Eu era uma alienada, criança, adolescente, mas eu me interesso 

muito por isso e por isso que estou aqui hoje, estou até com medo de como é que eu vou para 

Campinas agora. 

Eu gostaria de saber de vocês, porque é um impacto muito grande a escola não dá isso para a 

gente, e eu vou estudando, escarafunchando, porque é um assunto que me interessa muito e isso 

daqui da questão do recorte de gênero foi extremamente importante para mim e eu gostaria de saber 

de vocês, da Comissão, tanto Estadual quanto Nacional, se tem recebido ameaças dessas famílias. 

Porque, como ela retratou no texto, são famílias importantes, que tem uma importância financeira, 

que tem um nome, e até a gente trabalha para algumas delas. E como é vocês enfrentarem isso? Eu 

gostaria de saber.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lúcio. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Gente, eu gostaria de pedir muito a 

compreensão das pessoas, a gente não têm condições de manter as inscrições abertas, a gente 

gostaria que todo mundo falasse, mas o horário está muito adiantado. O Lúcio está se inscrevendo 

agora, mas a gente tem outras pessoas que já se inscreveram, então, está encerrado. A gente tem o 

companheiro da OE, a Senhora que estava sentada aqui pelo visto desistiu, a Senhora sentada ali e 

aí à gente encerra. Por favor, a gente pede a compreensão. 

 

 

O SR. LÚCIO FRANÇA – Boa noite companheiros e companheiras. Para nós é uma honra 

estar aqui. A gente está falando da Inês Etienne, meu nome é Lúcio França, eu sou do Tortura 

Nunca Mais e a gente gostaria de registrar a passagem da Inês Etienne pelo grupo Tortura Nunca 
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Mais, que foi a última fase de militância dela antes de sofrer o acidente que já foi narrado aqui pela 

Amelinha. 

Mas a minha questão que eu gostaria de colocar é uma questão de gênero. E foi colocado 

aqui o fato das torturas, da submissão que as mulheres passavam e ainda passam nos dias de hoje 

nos cárceres. Eu acho que a tortura política acabou, mas a tortura nos presídios e nas Delegacias 

continuam de uma forma mais ou menos velada. A minha colocação é a seguinte, a gente percebe, 

porque lá no grupo a gente é advogado também, Doutora Rosa, de presos políticos, e através desses 

processos a gente percebe que também essa submissão e essa tortura em relação à mulher foi de 

uma forma tão violenta e que muitas delas, por exemplo, não puderam ser mães mais. A questão da 

maternidade foi citada aqui, muitas delas não puderam ser mães, muitas delas, por exemplo, se 

separaram dos seus respectivos maridos porque não conseguiam olhar para eles mais depois de 

terem sido violentadas nas câmaras de tortura. Então, eu queria fazer essa reflexão, que eu não vi 

ainda nenhum questionamento sobre isso, a destruição da família, além da própria vida da mulher, 

aqui na questão de gênero, ela era destruída psicologicamente, fisicamente e também a entidade 

familiar era destruída porque muita delas não conseguiam mais ver os seus maridos e nem os 

maridos vê-las após a tortura e o que elas sofriam. Então, nós temos casos onde os torturadores 

levavam a mulher na frente do seu marido e falava, olha, o seu marido disse isso de você e depois 

levava o homem e depois falava, a sua mulher te entregou, tal, e muitas vezes era mentira. Eu 

conheço um caso que inclusive nós atuamos, que ela, a pessoa falou, não, meu marido jamais faria 

isso. Meu marido não iria fazer isso e nem falar isso de mim. E resistiu àquilo e quanto mais ela 

resistia mais ela apanhava.  

Então eu queria fazer essa reflexão sobre a questão além da destruição física e psicológica, a 

destruição da família, porque a maioria das mulheres que entraram casadas saíram separadas.  

 

 

O SR. VITOR QUARENTA – Boa noite, companheiros. Eu sou Vitor Quarenta, sou 

Diretor da União Estadual dos Estudantes e agora Coordenador da Comissão da Verdade da União 

Estadual de Estudantes Alexandre Vannucchi Leme.  

Vou fazer um convite aqui na verdade e em cima disso um lembrete. No dia primeiro de 

abril, a próxima segunda feira, a União Estadual dos Estudantes vai estar lançando a sua Comissão 

da Verdade as 19:30hs na Sala dos Estudantes no Largo São Francisco. Então acho que é muito 

importante que todos estejam presentes, o Adriano vai estar, a Comissão Nacional da Verdade 

também vai estar presente entre outros grandes nomes, por dois motivos. O primeiro motivo é 

porque se houve luta e resistência e houve de fato por parte dos dois gêneros, mas, principalmente 

das mulheres, essa luta também se deu no movimento estudantil. A gente tem nomes como a Iara 
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Iavelberg, a gente tem nomes como Helenira Rezende, resistentes e combativas lutadoras do 

feminismo e também da democracia brasileira, que nos honram no movimento estudantil e nos dão 

coragem e nos dão a trilha para continuar lutando.  

Outro motivo, que ainda é muito importante, é que a gente não precisa mudar só o cenário 

do esquecimento no Brasil, mas a gente precisa mudar também o cenário da nossa Universidade 

Brasileira, que é coberta de machismo e de esquecimento. A companheira Soraya, Reitora da 

UNIFESP, com quem eu tive contato na Audiência com o Ministro Mercadante já se posicionou 

quanto à Comissão da Verdade da UNIFESP e nós estamos criando as Comissões da verdade em 

todas as universidades. Onde existir o esclarecimento, onde tiver a possibilidade de esclarecimento 

e da luta do feminismo e da resistência democrática nós vamos estar presentes. 

Então, semana que vem, segunda feira, sete e meia da noite no Largo São Francisco. 

Obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Vamos encerrando, a companheira.  

 

 

A SRA. TEREZA CRISTINA COLLIER - Eu vou só dizer uma coisa. Eu vou falar um 

pouco da abordagem que a Senhora fez a partir da religião. Eu tenho uma história, que eu fui 

militante, eu previ o que ia acontecer, já tentaram me prender, eu fui presa em 68, tentaram me 

prender em 69. Pelo que eu estava sabendo eu sabia que o pau ia quebrar e aí então fiz a escolha, 

fui-me embora. Fui-me embora, ficava com as informações, foi muito duro o exílio. Agora, veja só, 

eu era da Ação Popular, eu frequentava o Palácio de Dom Helder Câmara. Eu era da AP. Então, 

quando se fala dessa colaboração da igreja com a ditadura, quer dizer, porque todo mundo no Brasil 

é católico apostólico romano, então eu vivi na França e quando a Senhora estava falando eu disse, 

meu Deus, está na hora, porque por trás desses valores manipuláveis eu acho que tem uma falta de 

educação, e falta de educação cidadã. Então eu quase, ali a Senhora falando e eu na minha cabeça 

dizia, vamos fundar, como é que é aquele, a separação da igreja e do Estado, a laicidade, Estado 

laico, entendeu, e botar as igrejas no lugar. Agora, para fundar o Estado laico tem que reforçar a 

escola e o sistema de educação.  

Só isso, porque, para deixar um pouquinho Dom Helder na história, porque eu acho que 

também fez alguma coisa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Tem mais? A companheira. 
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A SRA. MARIA CELINA – Boa noite a todos. Meu nome é Maria Celina. E vive nessa 

época no Recife, como estudante. Escapei de ser presa por falta de dinheiro, por erro de 

comunicação e por uma coisa ridícula que me foi proposta. Eu trabalhei, como Ivone lembra, de por 

nada se era chamada de comunista na minha ficha no SNI. O meu crime é que trabalhava com Dom 

Helder Câmara. Trabalhei com o pessoal da família Collie e eu até queria saber se encontraram o 

corpo de Eduardo Collier. Até agora... E eu queria ressaltar a importância deste momento e insistir 

também no aspecto que a companheira levantou e que a Ivone levanta, da questão da educação e a 

importância desse momento para se contar a história do Brasil. Porque a gente tem uma história mal 

contada da escravidão e a gente corre o mesmo risco de ter essa história também mal contada. Então 

é fundamentalmente importante esse resgate. Agora, só para terminar, primeiro dizer, dar uma 

informação. As mulheres, um grupo de mulheres que foram presas em Recife, e como estavam no 

Bom Pastor às irmãs facilitavam que a gente entrasse e elas fizeram um documentário, ajudado pelo 

Ministério da Justiça com a Comissão da Anistia chamado, Vou contar para os meu filhos. Então foi 

a família quem salvou a memória da luta de (ininteligível) no Chile. Fizeram uma pesquisa e disse 

que quem transmitia ainda foi à família. Então essa história tem que ser contada. Tem um canto de 

criança que diz, nossa história tem que ser contada. 

E a outra coisa é da superficialidade, como se chamava uma grande comunista, a gente 

estava trabalhando na zona rural da cana de açúcar, que é mais violento, continua violento do 

mesmo jeito e nós chegamos para um cortador de cana e dissemos assim, olha, você está sendo 

acusado de comunista e você vai ser chamado. O que é que você vai fazer? Ele olhou assim e disse, 

bom, se o exército me chamar e me perguntar o que é comunismo e se ele me disser é escravidão, 

eu digo, pois está aí. E se ele me disser é libertação aí eu digo, deixa vir.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acabou? Ótimo. Ivone Gebara. Mais 

alguém? Tanta gente veio ver a Ivone Gebara de tão longe. Essa veio de longe.  

 

 

A SRA. – Desculpa até pelo adiantado da hora, mas eu não podia deixar de falar, até pela 

fala da companheira Ivone Gebara. Foi uma aula. Apesar de a gente estar cansado, mas, foi uma 

aula. A gente sabe que a história sempre mostrou o lado muito masculino, agressivo. Eu não diria 

assim, eu não tive o sofrimento e nem a honra de passar por esse período ditatorial. Eu sou de 

Pernambuco também, sou de Garanhões, mas passei também aqui eu São Paulo. Eu vim muito cedo 
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para cá, engravidei também muito cedo, tenho cinco filhos e foi muito difícil que viessem as cinco 

meninas, até pelo machismo que é implantado na nossa sociedade. É muito gratificante saber que o 

véu da nossa história está sendo levantado, e como disse a nossa companheira ali, que a história da 

escravidão foi mal contada e com certeza a história do período da ditadura também foi mal contada, 

mas nós estamos tendo a graça de ser agraciados, de saber que agora a história está vindo à tona, os 

culpados estão sendo punidos, e muitos não vão ser punidos, mas vão ser manchados pela história 

pelo derramamento de sangue e parabéns às mulheres nesse mês. Eu parabenizo também o Adriano 

Diogo por essa iniciativa da Comissão da Verdade e as nossas companheiras que tão tarde 

começaram a ter o direito de votar, mas que tão grande avançaram, prova essa que hoje a maioria 

aqui era mulher. Muito obrigada. Boa noite. 

 

 

A SRA. IVONE GEBARA – Gente, vocês me desculpem, mas a hora não permite 

comentários. Eu acho que cada pessoa que participou desse debate trouxe um pouco da sua própria 

história. Quer dizer, na realidade não foi um debate sobre um pedaço da minha palestra, mas foi 

uma história que todo mundo que está aqui presente está vivendo ou já viveu e está aqui 

partilhando. Então, isso para mim é mais importante perceber o número de pessoas que fazem parte 

da Comissão da Anistia, Da Comissão da Verdade, da Nacional, da local, os estudantes, as 

universidades. Como há uma mobilidade nacional e uma reflexão nacional que está sendo feita. 

Então eu queria terminar agradecendo a nós todas e nós todos por essa luta e por esse momento 

histórico único que nós estamos vivendo no Brasil. Então uma boa noite, muito obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Boa noite. A sessão está encerrada. 

Muito obrigado.  

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa Amazonas. Estou 

tão concentrado, o Jamil também. O Amazonas é meu irmão. Todo mundo, aqui não 

tem essa. O cara bobeou a gente põe. O Amazonas. Isso, Rillo, Amazonas, Jamil. 

Fomos lá na, vamos pôr eles na Mesa, vamos ficar todo mundo junto aqui. Vamos lá. 

Mas valeu o memorial. Tá, eu instalo a Comissão, pronto. Vamos lá. 

Trigésima Quarta Audiência sobre os casos Carlos Nicolau Danielli e Luís 

Guilhardini.  

São Paulo 25 de Abril, dia da Revolução dos Cravos, de 2013. Auditório 

Teotônio Vilela. Depois nós vamos fazer uma referência a da Revolução dos Cravos. 

Instalada a Trigésima Quarta Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva no dia 25 de Abril de 2013, na Assembleia 

Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela para oitiva dos depoimentos sobre Carlos 

Nicolau Danielli e Luís Guilhardini. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Com a presença do Deputado João Paulo Rillo e o Deputado Alcides 

Amazonas, do companheiro, irmão e amigo Jamil Murad, dirigente do PCdoB e Ivan 

Seixas, dou por iniciado os trabalhos. Paço a palavra ao Ivan que vai fazer a leitura do 

memorial de Carlos Nicolau Danielli. Com a palavra Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Carlos Nicolau Danielli, Carlinhos, desaparecido em 

30 de dezembro de 1972. Carlos Nicolau Danielli, nascido em 14 de Setembro de 1929, 

na cidade do Rio de Janeiro, é de Niterói, Rio de Janeiro, pertencia ao Partido 
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Comunista do Brasil, PCdoB. Danielli nasceu em 14 de Setembro de 1929 em Niterói, 

filho de Pascoal Egídio Danielli e Virginia Silva Chaves. Foi assassinado em 30 de 

Dezembro de 1972 quando era dirigente do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, era 

casado e pai de quatro filhos. Destacado dirigente comunista, era membro da Comissão 

Executiva do Comitê Central do PCdoB, responsável pelo setor de organização. 

Muito jovem, com 15 anos de idade começou a trabalhar nos estaleiros na 

construção naval em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tomou contato com o movimento 

operário tornando-se assim um ativista sindical. Em 1946 entrou para a Juventude 

Comunista chegando a ser um de seus dirigentes. Em 1948 passou a integrar as fileiras 

do PCB, em 1954, no quarto congresso foi eleito membro do Comitê Central. Em 

meados de 1962 juntamente com Ângelo Arroyo, Danielli viajou para Cuba com o 

objetivo de prestar solidariedade ao povo e ao Governo Cubano durante a chamada 

Crise dos Misseis. Nesse mesmo ano, participou com outros militantes comunistas da 

organização do PCdoB, uma dissidência do PCB.  

Participou de vários eventos internacionais e buscou estreitar laços de amizades 

e solidariedade entre os povos e os Partidos comunistas. Tornou-se responsável pelo 

jornal do Partido, A Classe Operária, editado de forma clandestina e distribuído de mão 

em mão em vários Estados do País. Participou ativamente da preparação da Guerrilha 

do Araguaia, recrutando e encaminhando militantes, arrecadando equipamentos, 

remédios e outros recursos necessários.  

Dados sobre sua prisão e morte. Carlos Nicolau Danielli foi morto sob tortura 

nas dependências do DOI-CODI de São Paulo na madrugada de 30 de Dezembro de 

1972, conforme denúncia feita em depoimentos prestados na auditoria militar em quatro 

e sete de Julho de 1973 pelos militantes, Maria Amélia de Almeida Teles e César 

Augusto Teles, presos com ele.  Maria Amélia, César e Danielli foram presos em São 

Paulo em 28 de Dezembro de 1972 e submetidos a sessões de torturas.  

Agentes repressores envolvidos. Durante três dias Danielli foi torturado 

ostensivamente sob o comando do então Major do Exército Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, Capitão Dalmo Lucio Muniz Cirillo e do Capitão Ubirajara, codinome do 

Delegado de Polícia Aparecido Laertes Calandra. Apesar das torturas, seus algozes não 

conseguiram arrancar dele, nenhuma informação. Danielli foi assassinado lentamente, 
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mesmo com o corpo todo esfolado, respondeu sempre de maneira altiva a seus 

inquisidores, É disso que vocês querem saber? Pois é comigo mesmo. Só que eu não 

vou dizer. Afirmou diversas vezes só faço meu testamento político.  

No primeiro dia, foi torturado pela equipe C, chefiada pelo Capitão Atila, 

integrada pelo Capitão Olavo, Mangabeira apelido do Escrivão de Polícia de nome 

Lourival Gaeta, Oberdan ou Zé Bonitinho. No segundo dia ficou nas mãos da equipe A, 

chefiada por Doutor José, que é o Capitão José Vitor Mondaíne Maia, o nome desse 

torturador, integrada por Jacó, Rubens, Matos, Capitão Tomé e o Investigador do 

Departamento de Polícia Federal Maurício Freitas vulgo Lungarete. No terceiro dia foi 

torturado pela equipe B, chefiado pelo Capitão do Exército Orestes, vulgo Ronaldo, e 

seus subordinados, Capitão Castilho, o ex-policial do DOPS Pedro Mira Grancieri e o 

soldado da Aeronáutica, Roberto vulgo Padre. 

Finalmente no quarto dia, novamente nas mãos da equipe C, Carlos Nicolau 

Danielli foi assassinado. A versão apresentada pelo DOI-CODI de São Paulo foi a de 

que Danielli teria sido morto em tiroteio com policiais ao tentar fugir. O depoimento 

judicial de César Augusto Teles desfaz a versão policial.  

Foram apresentadas a mim e a minha esposa, manchetes de jornais que 

anunciavam a morte de Carlos Danielli, como tendo tombado em um tiroteio com 

agentes policiais sob os nossos protestos e que ele havia sido morto em consequência e 

a cabo das torturas que sofreu na OBAN, fomos ameaçados de termos o mesmo destino. 

Em seguida foi exigido que assinássemos um documento confirmando que teríamos um 

encontro com uma pessoa com o nome de Gustavo e que nós poderíamos morrer. Como 

nos negássemos a assinar tal documento, como um absurdo, pois ninguém em sã 

consciência assina a sua própria sentença de morte, fomos torturados e no fim de um 

certo tempo, o torturador assinou o documento em meu nome e ficamos durante cinco 

meses incomunicáveis, certamente por termos assistido ao brutal assassinato de Carlos 

Nicolau Danielli. 

Na Justiça Militar, há ainda declarações do ex-preso politico José Aurí Pinheiro 

que foi informado por um torturador, na Polícia Federal do Ceará, que Danielli havia 

sido exterminado. No julgamento de Maria Amélia e César, no STM em virtude do 

recurso impetrado pelo Promotor, mais uma vez a denúncia da morte de Danielli veio à 
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tona. A notícia foi divulgada pela imprensa em 24 de Abril de 1978, no jornal O Estado 

de São Paulo. No STM novas denúncias de julgamento de presos políticos, a advogada 

Rosa Cardoso declara que Nicolau Danielli cuja morte foi atribuída em confronto com a 

polícia, é no mínimo suspeita. Isso porque Danielli foi preso juntamente com César e 

Maria Amélia Teles e não parece possível que uma pessoa presa pela Polícia possa ser 

armada por ela mesma.  

As denúncias feitas pelo STF fizeram com que o Ministro General Rodrigo 

Otávio Jordão requeresse a apuração dos fatos que envolveram a prisão e a morte de 

Carlos Nicolau Danielli ainda que tivesse seu voto vencido. Em consequência das 

denúncias do casal César e Maria Amélia, as torturas e o assassinato de Danielli 

chegaram a ser objetos de apreciação no STM conforme foi divulgado em artigo 

publicado na Folha de São Paulo em nove de Maio de 1978. O Superior Tribunal 

Militar negou a apuração das denúncias sobre as mortes do estudante Alexandre 

Vanucchi Leme e Carlos Nicolau Danielli que teriam ocorrido no DOI-CODI do 

Segundo Exército, pois somente o General Rodrigo Otávio pediu a apuração dos fatos 

que considerou graves, assim como as várias denúncias de torturas feitas pelos 

acusados. 

Em seu voto solitário o General Rodrigo Otávio pediu que as peças referentes às 

torturas e sevícias fossem encaminhadas ao Procurador Geral de Justiça Militar para 

apuração dos possíveis crimes previstos no artigo 209 do Código Penal Militar e 129 do 

Código Penal Comum. No seu voto o General justificou a sua atitude demostrando que 

a fragilidade das provas trazidas como respaldo a veracidade da segunda hipótese 

indicaria a necessidade de uma apuração mais completa sobre evento tão 

contundentemente grave. Danielli foi enterrado como indigente no cemitério Dom 

Bosco em Perus, na Capital Paulista pelos agentes do DOI-CODI de São Paulo.  

Providências posteriores, após a promulgação da Lei de Anistia, seus familiares 

e amigos puderam sepultar seus restos mortais em 11 de Abril de 1980 em Niterói, Rio 

de Janeiro. A Relatora do caso na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos do Governo Federal, Suzana Keniger Lisboa destacou ainda em seu voto que o 

laudo necroscópico assinado pelos médicos legistas Isaac Abramovitch e Paulo Abelard 

de Queiróz Rocha, no dia dois de Janeiro de 1973, não descreve as torturas sofridas por 

Danielli e confirma a falsa versão policial de morte em tiroteio. No formulário de 
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requisição de exame da certidão de óbito, no item profissão foi preenchido como 

Terrorista, em um flagrante desrespeito aos direitos humanos. 

O recorte de jornal de cinco de Janeiro de 1973, encontrado nos arquivos do 

DOPS de São Paulo, confirma a prisão de Danielli quando afirma, Carlos Danielli, o 

Antônio, havia sido preso poucos dias antes de morrer. O caso foi aprovado por 

unanimidade em oito de Fevereiro de 1996, as informações desse memorial foram 

extraídas do livro do Dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, 

1964-1985, uma publicação do Instituto de Estudo Sobre a Violência do Estado em 

conjunto com a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

 

(Aplausos)  

 

Segundo caso a ser levantado hoje pela Comissão da Verdade Rubens Paiva, 

Luís Guilhardini, desaparecido em Janeiro de 1973. 

Nome, Luís Guilhardini, data de nascimento primeiro de Junho de 1920, local de 

nascimento, Santos, São Paulo. Organização política que pertencia, Partido Comunista 

do Brasil, PCdoB. Dados biográficos. Nasceu em primeiro de Junho de 1920, em 

Santos, São Paulo, filho de Gino Guilhardini e Hercília Ghico, morto em quatro de 

Janeiro de 1973, era dirigente do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Exerceu as 

profissões de Operário Naval, Ferreiro e posteriormente Jornalista. Era casado com 

Orandina Guilhardini e juntos adotaram um filho de nome Gino. Em 1945, ainda na 

cidade de Santos, entrou para o PCB, atuava com os portuários. Em 1953, foi para o Rio 

de Janeiro tornando-se membro do Comitê Regional dos Marítimos, importante 

organismo partidário na época. Em 1962 alinhou-se com um grupo que deu origem ao 

PCdoB. Em 1966 foi eleito membro do Comitê Central, nesse ano vivendo na 

clandestinidade, teve seus direitos políticos suspensos em 23 de Maio. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento, preso e morto logo após sua prisão, 

seu cadáver foi encontrado no cruzamento entre as Ruas Guapimirim e Turvânia, no Rio 

de Janeiro, conforme versão policial publicada no jornal O Dia, em Seis de Janeiro de 

1973, em que se lê, os agentes chegaram então em outro aparelho, este localizado na 
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Rua Guararema, 62 em Turiaçu, que era chefiado por Luís Guilhardini, o Gustavo, que 

se evadira anteriormente. Preso, afinal, apontou outra célula situada na Rua 

Guapimirim, chefiada por Lincoln Bicalho Roque, o Mario, e prontificou-se a penetrar 

no aparelho para facilitar a sua prisão. Quando o carro trafegava por Vila Valqueire, 

Gustavo pediu para que reduzisse a velocidade, pois estavam próximo ao aparelho.  

Ao pedir para parar o carro e descer, agrediu o motorista e saltou saindo 

correndo pela calçada. O carro desgovernou-se e chocou-se no meio fio da calçada. Os 

agentes usaram as armas, o terrorista morreu. 

Sua esposa testemunhou em depoimento ao Grupo Tortura Nunca Mais do Rio 

de Janeiro, em Quatro de Janeiro de 1973, que sua casa na Rua Guararema, 62 no Rio 

de Janeiro foi invadida por treze homens armados que ali mesmo começaram as 

torturas. Ela e seu filho de oito anos e Luís Guilhardini foram colocados em cômodos 

separados e espancados, foram levados encapuzados em viaturas diferentes para um 

local que se presume fosse o DOI-CODI do Rio de Janeiro. 

Seu filho assistiu a seu pai ser torturado ao mesmo tempo em que também  

sofreu sevícias. Segundo seu depoimento, a última vez que viu o marido, ele estava de 

costas, tinha as mãos amarradas com uma borracha e os braços roxos. 

Em depoimento ao grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, seu filho 

confirmou o relato da mãe e acrescentou, nó fomos levados para uma prisão que não sei 

onde era só sei que ficava no subsolo, chegando lá me tiraram de perto da minha mãe, e 

ainda encapuzado fui levado a uma sala, chegando lá começaram a fazer perguntas. 

Perguntavam se meu pai viajava e o que ele fazia e eu muito assustado, nada respondia, 

mas eu ouvia meu pai ali perto gemendo, eu escutava mas não podia fazer nada. Só sei 

que sentia muito medo. No mesmo dia, Orandina e seu filho foram levados para um 

quarte do Exército, que supõem, ficasse em São Cristóvão. 

Ali permaneceram três dias em uma cela exposta ao sol o que provocou 

desidratação na criança. Gino foi levado para o antigo SAM, Serviço de Assistência ao 

Menor, que era a antiga FEBEM, no bairro de Quintino. Orandina foi interrogada 

diariamente e cerca de nove dias depois da prisão, soube por um dos torturadores que 

Luís Guilhardini estava morto. Seu homem bancou o durão e foi para o inferno e você 

também está a caminho para lhe fazer companhia, disseram-lhe um dos interrogadores. 
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Orandina somente foi libertada três meses depois quando conseguiu encontrar 

seu filho. O corpo de Guilhardini deu entrada no IML do Rio de Janeiro, como 

desconhecido em Cinco de Janeiro de 1973 pela guia 14 do DOPS do Rio de Janeiro no 

qual está escrito, morto quando reagiu as Forças de Segurança, sua necropsia realizada 

no mesmo dia foi assinada pelo legista Salim Rafael Belassiano e Rubens Pedro 

Macuco Janini que confirmaram a falsa versão da morte atestando que a mesma ocorreu 

em tiroteio apesar de descreverem que o membro superior direito exibe sinais de lesões 

violentas. Reconhecido no mesmo dia pelo Serviço de Identificação do Instituto Felix 

Pacheco, foi enterrado no dia seguinte como indigente no Cemitério Ricardo 

Albuquerque na cova 22708, quadra 21.  

Em 20 de Março de 1978 seus restos mortais foram transferidos para um ossário 

geral e entre 1980 e 1981 enterrados em uma vala clandestina localizada dentro desse 

cemitério. Na vala descoberta em 1991, foram enterradas cerca de 2100 ossadas de 

indigentes sepultados no cemitério entre 71 e Janeiro de 1974. Foram emitidas duas 

certidões de óbitos para Luís, a certidão de óbito 17117 atesta que sua morte ocorreu em 

Primeiro de Janeiro de 73 quando ainda não havia sido preso e foi assinada pelo 

segundo legista Rubens Pedro Macuco Janini, tendo como declarante José Severino 

Teixeira. A outra de número 17119, cuja data é de 23 de Março de 1973, informa que a 

morte se deu em Quatro de Janeiro do mesmo ano.  

Nos altos do caso, constam as fotos de perícia do local do Instituto de 

Criminalística do Estado do Rio de Janeiro, número 78/73 e o laudo de perícia do local 

ocorrência 14/73 no qual está registrado não haver arma de fogo no local e que nos 

pulsos da vítima havia sinais recentes de ferimentos produzidos por algo que os 

prenderam. Os ferimentos embora superficiais faziam-se notar nitidamente. O laudo 

informa ainda que Luís estava vestido com camisa esporte azul clara e calça azul sobre 

cueca branca e sapato azul e branco. Segundo sua esposa porém ele foi preso vestido 

bermuda e chinelos, mas quando levaram de sua casa os agentes de segurança pegaram 

o terno azul de linho, camisa e sapatos dele.  

O preso político José Auri Pinheiro declarou a época na Justiça Militar que no 

mesmo local onde foi torturado, um cidadão de nome Leônidas declarou ao 

interrogando que tinham sido exterminados, Luís Guilhardini, sic, também o mesmo 

Doutor Leônidas também declarou que pertenciam a Gestapo Nazista.  
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Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Governo Federal, seu caso, 

o número 142/96, foi aprovado por unanimidade em 29 de Fevereiro de 1996, tendo 

como Relatora Suzana Keninger Lisboa. Os dados desse memorial foram extraídos do 

livro Dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-1985 da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e IEVE, Instituto de 

Estudos sobre a Violência do Estado em parceria com a Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo, que é do ano de 2009 na segunda edição.  

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acenda um pouco a luz que 

está tão. Também estou anunciando o Deputado Darcy Passos, na Mesa o nosso 

companheiro o Deputado Darcy Passos. Boa tarde, Deputado. 

Bom, vamos começar?  Vamos começar pelo Danielli, não é? Quem começa? 

Amelinha pegue o microfone sem fio. 

 

A SRA – A Amélia é testemunha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Amelinha vem para a 

Mesa. 

 

O SR. – Ela é testemunha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É testemunha.  Então, vou 

formar a Mesa das testemunhas. Maria Amélia Almeida Teles, a Criméia não chegou e 

o César? O César vem vindo? 
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A SRA. – Ainda não conseguiram chegar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, então vou começar. 

Maria Amélia Almeida Teles, ex-presa política e testemunha do assassinato de Carlos 

Nicolau Danielli.  

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde, Amelinha 

Teles. Bom, eu sou comunista há muito tempo, eu sou de família comunista e desde os 

15 anos eu sou organizada, fui organizada no Partido Comunista e quando em 1964 

houve o golpe, eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Mannesmann no Bairro de 

Barreiros em Belo Horizonte e fui, nos primeiros dias do golpe meu pai foi preso, ficou 

desaparecido durante quase seis meses, quando nós o encontramos ele estava na 

penitenciária de Neves, uma penitenciária que tinha sido recém construída na época 

pelo então Governador Magalhães Pinto que era um dos articuladores também do Golpe 

Militar. 

Nessa época, é bom registrar que quando nós pudemos encontrar meu pai, ele, 

ali existia 3.000 presos políticos, a 30 quilômetros da cidade de Belo Horizonte em 

1964. 

Eu também fui presa e eu e minha irmã, nós fomos presas, fomos levadas para o 

quartel do Exército que ficava no Bairro do Barro Preto em Belo Horizonte e nesse 

quartel, nós fomos interrogadas, nós fomos ameaçadas de ser torturadas, fomos, ali a 

gente respondia um Inquérito Policial Militar o IPM. E esse IPM, tinha a divulgação na 

imprensa, constantemente tinha essa divulgação, divulgava-se o IPM, por meio de um 

edital e saia o nome das pessoas, então saiu o meu nome também, e saiu o nome da 

Criméia também, e por isso eu passei a inclusive a ser perseguida dentro da empresa que 

eu trabalhava e acabei sendo demitida porque meu nome saiu no jornal respondendo ao 

inquérito policial militar e depois puseram como indiciada, eu fui indiciada. 
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No dia em que saiu que eu fui indiciada, a Companhia Siderúrgica Mannesmann 

me mandou embora, mas foi assim, saiu no jornal, quer dizer a gente ainda tinha mais 

esse problema, da divulgação ao mesmo tempo naquela época, todo mundo sabia o que 

estava acontecendo com você, e você ficava muito visada. Bom, aí eu tive, nesse 

período meu pai já tinha, meu pai estava processado, eu processada, a minha irmã não 

foi indiciada porque ela era menor. Na época, ela tinha 16 anos, então ela não foi 

indiciada, e interessante que o César, que eu conheci na militância política, ele era 

Presidente do Sindicato dos Ferroviários. Meu pai foi Estivador, trabalhou como 

Portuário, na era dos Sindicatos Portuários em Santos e depois quando foi para Minas, 

foi para ser Ferroviário e o César foi Presidente dos Sindicatos dos Ferroviários do 

Estado de Minas. Acho que eu também, ele foi indiciado, mas ele não chegou a ser 

preso. Porque ele já foi, ele já tentou viver na clandestinidade e isso levou a todos nós 

para a clandestinidade, e o Partido acabou nos levando para o Rio de Janeiro para a 

gente viver na clandestinidade e na época então, eu conheci o Carlos Nicolau Danielli e 

conheci o Luís Guilhardini. 

Eu conheci esses dois companheiros mais ou menos em 1965 e aí foram 

distribuindo tarefas e a tarefa que nos coube, a mim e ao César, além de cuidar dos 

aparelhos do Partido, nós ficamos com essa tarefa durante toda a nossa clandestinidade, 

que isso foi de 1965 até 1972, quando novamente fomos sequestrados e levados para o 

DOI-CODI em uma situação digamos assim, mais difícil ainda do que foi em 1964. 

Mas, ali no aparelho naquelas tarefas, nós tínhamos muitas tarefas ao mesmo tempo, 

mas a nossa tarefa mesmo era cuidar da imprensa clandestina do Partido, era a 

imprensa, a gráfica que essa tarefa sempre coube no tempo em que eu vivi no Partido 

Comunista até 1972, sempre coube ao Carlos Nicolau Danielli e ao Luís Guilhardini. 

Por isso do meu contato muito próximo com os dois, porque minha tarefa era essa, 

então a gente ali fazia uma serie de atividades assim, rádio escuta, fazia leitura e revisão 

de texto, fazia tradução de texto porque é até interessante lembrar que os livros 

Marxistas não circulavam, eram proibidos e os poucos que restavam eram todos em 

Espanhol, ou Inglês, ou Francês, você não tinha um livro em Português naquela época. 

Então, você tinha que traduzir trechos para a área que os operários e os demais 

militantes pudessem fazer a leitura e a discussão. Então, quando em um determinado 

momento, nós vivíamos no Rio fazendo essa tarefa, em um determinado momento, 
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devido ao próprio digamos assim, acirramento da repressão e das dificuldades, digamos, 

que uma imprensa clandestina, ela está sempre do ponto de vista tecnológico, ela está 

muito atrasada em relação à imprensa legal, se é que existe por ai, não é? E a nossa era 

muito atrasada também, quer dizer, você fazia mimeógrafo, nem sei se o pessoal 

entende o que é isso, mas enfim, fazia as condições de reproduções de material, eram as 

condições muito precárias, e a impressão, aquele trabalho era muito difícil e em um 

determinado momento, nós achamos que devíamos fazer uma coisa melhor, nós 

devíamos fazer um trabalho mais qualificado digamos assim, e aí nós tínhamos que ser 

transferidos para São Paulo. 

Então nesse momento, nós fomos transferidos para São Paulo com esse objetivo 

de trabalhar com uma offset, com a tecnologia mais, digamos mais avançada. E esse 

trabalho todo na gráfica e na imprensa, eu até vou deixar, eu vi que o César chegou e ele 

pode falar muito sobre isso porque esse trabalho, foi um trabalho que ele se dedicou 

muito, a esse trabalho. Eu posso dizer que ele se dedicou muito mais que eu, e todo esse 

trabalho, era feito dentro principalmente esse trabalho de atuar, de fazer a máquina 

funcionar. O César foi assim um mecânico, ele também era um mecânico daquela 

máquina, porque aquela máquina também tinha problemas para funcionar, ela era muito 

barulhenta, uma offset faz muito barulho e você tinha que fechar toda a casa e 

principalmente naquele quarto onde tinha a máquina. 

E o César respirou muita tinta, muito Tiner, porque o Tiner era o que limpava 

aquelas matrizes metálicas, então era um negócio complicado, mas fizemos um trabalho 

digamos assim, com mais qualidade aqui em São Paulo. 

E fazíamos A Classe Operária que era o jornal oficial do Partido Comunista do 

Brasil na época, nós fazíamos 1500 exemplares, e depois a gente tinha que fazer pacotes 

e esses pacotes eram distribuídos para todo o Brasil, 1500 exemplares.  

Nós fazíamos livros, publicações, fazíamos folhetos também, às vezes panfletos 

para serem distribuídos pelas bases do Partido e, bom, em relação à imprensa era isso.  

Mas, um pouquinho daquelas atividades todas que eu vi ali no memorial falando 

que o Danielli fazia muitas delas nós fazíamos, nós compartilhávamos com ele, aquelas 

atividades. Eu acho que tirando as viagens internacionais, que quem fez foi só o 

Danielli, nós não fizemos, eu acho que tudo aquilo de ajudar na Guerrilha do Araguaia 
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também, a gente dava um apoio, às vezes recebia um agente da Guerrilha que não podia, 

nós nem podíamos falar com essas pessoas por questão de segurança, mas a gente 

recebia, porque o aparelho às vezes era usado para outros fins que não só a imprensa. 

Para reuniões do Comitê Central, também nós tínhamos que comprar ferramentas e 

remédios para serem enviados para a guerrilha, então todo esse trabalho a gente fez. 

E quando foi em 1972, porque eu acho que o PCdoB na época da repressão, na 

época da ditadura, eu acho que tem, digamos assim, depois do Ato Institucional Número 

Cinco, que é em 1968, eu acho que tem dois momentos de ofensiva da repressão contra 

o PCdoB. Uma é em 1972 quando o Exército e as Forças Armadas invadem a área da 

guerrilha e aí, começa uma intensa repressão contra os militantes do PCdoB. E essa 

repressão, de imediato, ela também se articula na cidade, quer dizer ela vai ao campo e 

na cidade porque eles sabem que a cidade alimenta o campo com medicamentos, com 

material, enfim, é fundamental essa articulação. Então eles buscam, a repressão busca 

romper com toda essa articulação indo de imediato para essa repressão na cidade, 

principalmente Rio e São Paulo, mas também outras capitais a gente vai ver militantes 

do PCdoB presos. 

E acho que o outro momento da repressão que é conhecido e se deu aqui em São 

Paulo, que é a chacina da Lapa. Acho que são os dois momentos mais intensos, não que 

em outros momentos também não houvesse a repressão e a ofensiva contra os 

comunistas. Bom, em 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando, Amélia me 

permita, mas quando da queda de vocês, caiu também todo aquele pessoal rural, não é, 

do Delamônica, Vergati. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele não era rural. Eles 

eram todos regional. Eles eram do Partido Comunista do Brasil do regional aqui de São 

Paulo. Eles eram das cidades, não eram da área rural. Nem o Delamônica, nem o 

Vergati. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



13 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas foi uma queda 

gigantesca. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não, mas eu estou 

dizendo que quando houve, não, então presta a atenção. Quando houve a ofensiva contra 

a guerrilha, que era uma área distante lá no Araguaia, lá no sul do Pará, eles ao mesmo 

tempo, a repressão tinha uma estratégia de enfrentamento, as nossas tentativas ou 

iniciativas. Ela vai e parte também para a ofensiva também na cidade, então pega toda a 

direção.  

O Danielli, gente, para vocês terem uma ideia, ele era um dos dirigentes mais 

importantes da organização. Ele talvez é o que tivesse tirando o Mauricio Grabois, que 

estava lá na Guerrilha do Araguaia, eu acho que são os dois mais importantes naquele 

momento, porque ele faz tanto o trabalho internacional, ele tem uma tarefa gigante. Eu 

não sei como aquele homem atuava com tanta capacidade que tinha de atuação. Ele ia, 

gente, ele tinha encontros internacionais, porque ele saia do Brasil com nome falso, com 

documento falso com aquela carinha dele que ele tentava falsificar, mas não tinha jeito, 

porque ele tinha, enfim, ele era ele. Ele fazia encontro com os comunistas lá na Europa. 

Depois ele estava aqui e depois ele ia lá para o campo para montar a guerrilha, porque a 

guerrilha, a ideia não seria só no Araguaia, mas em outros lugares também, e ele era 

responsável por isso. 

Então ele fazia um trabalho. Então quando vão pegar o Danielli, já pegam vários 

e o Guilhardini também não era pouca coisa. Então, nós estamos falando da direção, da 

cabeça do Partido Comunista do Brasil, foi atingida mortalmente, e isso é o que a gente 

viveu, é isso o que eu tenho para dizer. E nós, eu e o César então, nós vamos, o Danielli 

naqueles dias, ele estava muito preocupado, porque a coisa, o cerco, a gente estava 

sentido, a gente não sabia que dia a gente iria cair, mas você sentia tudo cercado, quer 

dizer, de repente você não pode mais encontrar com fulano, de repente você não pode 

mais, e naquele dia se não me engano, naqueles dias ali, a Criméia estava com a gente, e 

Criméia era da guerrilha do Araguaia e ela que fazia essa ligação do campo-cidade e em 

um daqueles dias ali, ela tinha voltado do campo ou da guerrilha para a cidade, ali para 

São Paulo e a gente via que o cerco estava muito próximo. 
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As informações, as notícias que nós tínhamos, eram notícias ruins, mas o 

Danielli saiu a principio, saiu com o César, o César ficou no sanatório com tuberculose 

devido a esse trabalho na gráfica e ele fica tuberculoso, um problema no pulmão que ele 

tem até hoje. Ele vai ficar internado em um sanatório. E naqueles dias ele sai do 

sanatório e tinha um medicamento, que você não conseguia no sanatório, você tinha que 

comprar na farmácia, um medicamento para tuberculose, que se não me engano deve ser 

um antibiótico, o que é aquilo? Não sei. Eu sei que nós tínhamos que comprar esse 

medicamento e o Danielli falou assim, então eu vou. Eu vou sair também porque eu 

acho que vai dar certo. Ele teve algum inside que achava que iria dar certo, sabia que o 

ponto, ele já tinha ido ao ponto, não tinha dado certo, mas naquela hora ele achou que 

iria dar certo.  

Ele vai, então vamos nós três, eu, o César e o Danielli. O Danielli desce, o 

Danielli deve ter visto o militante que ele tinha um ponto, ele deve ter visto o ponto. E 

ele falou, eu vou descer aqui, e desceu. Ou ele talvez não tivesse visto, mas era por ali, 

então ele desceu, não sei.  

Eu sei que ele desceu do carro, nosso carro era um DKW, se não me engano era 

um DKW, e nós descemos, não, ele desceu e nós demos a volta assim e combinamos de 

esperar o Danielli em um ponto ali na Rua Loefgreen, bem perto da APAE, que tem ali 

um prédio da APAE.  E nesse momento, quando nós estamos parando o carro, então 

vem um, se não me engano um Opala verde, um Fusquinha, foi tanto carro que cercou a 

gente ali, mas foi em cima, e os caras desceram com metralhadoras na mão gritando 

terrorista, terrorista, pega, não sei o que e os terroristas éramos nós. E eles pegaram a 

gente, arrancaram a gente do DKW e puseram dentro desse Opala verde e quando 

puseram a gente dentro desse opala verde, nós vimos que o Danielli estava preso. 

Amassado lá por uns policiais e ali ele, e assim que nós fomos presos. 

Ele foi da Vila Clementino até a OBAN, ali no Paraíso, eles com a sirene, 

falando pelo rádio, avisando. A OBAN, quando nós entramos naquele pátio, estava 

assim de homens, estava assim de torturadores, que a gente vai ver, e quem já 

comandava ali era o Carlos Alberto Brilhante. Os que eu não conhecia, mas eu via que 

um homem que gritava que falava que comandava toda aquela ação, e arrancaram o 

César e o Danielli daquele Opala verde, eles já foram torturados e eu, eles me deixaram 

assim um tempo eu solta, se é que pode falar solta, não é, dentro da OBAN. E aí, é até 
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muito paradoxo, não é, falar em solto dentro da OBAN. E aí eu fui falar, eu pensei 

assim, ou eu pensei, ou não pensei e fui lá falar com o Ustra, que depois eu fiquei 

sabendo que era o Ustra, eu vi que ele era o comandante, e eu fui falar com ele. Como é 

que torturam as pessoas aqui desse jeito na sua frente e você não faz nada? Alguma 

coisa assim. 

E ele bateu assim, me deu um soco com as costas das mãos, foda-se sua 

terrorista, e me jogou longe. Aí eu caí no chão, quando eu caí no chão naquele pátio, 

todos, um monte de homens veio me pôr em pé e me levar lá para dentro e aí eu vi que 

pelo corredor já ia o César e o Danielli. Ali, foram só as sessões de tortura. Foram 

sessões de tortura que você ouvia os gritos o tempo todo, eu ouvia os gritos do César e 

os gritos do Danielli. Eram sessões de torturas intensas, e o César entrou em estado de 

coma.    

Quando o César entrou em estado de coma, os caras foram lá me levar para que 

eu visse o César e eu, quando eu vi, eu pensei assim, gente que bom que é que a gente 

morre logo aqui. Eu achei foi bom ver ele em estado de coma, que, aliás, eles nem 

falaram que ele estava em estado de coma, eles falaram que ele já tinha sido morto, esse 

aí já morreu. Eu fiquei assim, como é que fala? Assim, eu nem me manifestei, fiquei, e 

eles gritavam assim, ela é muito fria, e eles batiam mais, porque eu não tinha me 

manifestado, eu achei assim, nossa que bom que aqui a gente morre logo.  

Mas nisso, eles começam a me bater, me levam de novo para a outra sala dentro 

da OBAN, e eu quero lembrar que a OBAN, aqui que quando eu estou falando da 

OBAN, é na Trigésima Sexta mesma, não é lá na atrás não, é no DOI-CODI, na 

Trigésima Sexta Delegacia de Polícia. Ali na Rua Tutóia com a Tomás Carvalhal. E aí 

então, eu, bom, enfim, é só tortura, tortura, gente, eu sei que no outro dia, ou talvez seja 

no outro dia, eu vi meus filhos entrando dentro daquela, eu sempre lá em cima, eu 

sempre fui torturada nas salas de cima, e o Danielli sempre ficou na sala de baixo, 

naquela sala de baixo, ali perto da escada.  

E nós, meus filhos, eu vi meus filhos entrando ali, naquele corredor, entrando e 

eu estava na cadeira do dragão, nua, vomitada, urinada, enfim, eu, o que eu me lembro é 

assim é cheiro de suor, sangue e dor. Muita coisa que eu me lembro é isso e meus filhos 

falando, mãe, aqui é um hospital? Mãe, por que que você está roxa e o pai está verde? 
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Porque o César sai do estado de coma, mas ficou verde mesmo, e é que eu me dei conta, 

porque depois eu fui o César, ficou alguns dias bastante esverdeado. E ele ainda usava 

uma camisa verde, parece que refletia, ficava assim, não é? E o Danielli sendo 

torturado, o Danielli sendo torturado.  

A Criméia foi presa também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quando vocês entraram 

Amelinha, quando foi o dia da prisão? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Foi dia 28 de Dezembro 

de 1972. A Criméia gravida, a Criméia ficou como, ela pode depois explicar, ela ficou 

como minha, ela na hora, ela teve aquela inside assim, ela falou, eu sou a babá das 

crianças e eu me chamo Alice, Alice Ferreira, então, quando ela falou isso, eu, foi bom 

que ela me deu uma dica, e aí eu confirmei, ela é Alice Ferreira, a babá das crianças. E 

assim ela ficou por uns dez dias, nós sendo torturados, mas antes eu não vou falar aqui 

da nossa historia, mas acho que a historia do Danielli. O Danielli foi torturado o tempo 

todo. Alguma vez tiraram o Danielli da sala, daquela sala térrea de tortura pra o cofre, 

porque uma vez eu passei ali e ele estava saindo do cofre, na cela forte, que é o cofre.  

E ele, e na última vez que eu vi, me parece que o terceiro dia da nossa prisão, o 

Marechal, ou o Lungaretti que eram os carcereiros do DOI-CODI, me pegaram para 

levar para a sala de tortura, porque tiravam a gente da sala de tortura punha na cela, 

depois levava para a sala de tortura e ficava isso o tempo todo. E nessa hora que foram 

me levar para a sala de tortura, o Marechal, ou o Lungaretti, eu acho que era o 

Marechal, disse que se confundiu e me levou para a sala do Danielli, onde o Danielli 

estava sendo torturado, e aí eu pude ver como era o estado dele.  

Ele estava com a barriga inchada, ele era magro, ele estava com a barriga 

enorme, com sangue saindo pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, eles tinha arrebentado o 

Danielli por dentro. Foi isso, o Danielli morreu de tanto apanhar, de tanto ser torturado, 

ele teve uma hemorragia interna e aquilo saiu.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia foi?  

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – eu acho que era ou 29, 

ou 30 de Dezembro, para mim, era 30 de Dezembro de 1972. E que eram os 

torturadores, quem comandou todo o tempo isso, foi o Ustra. O Ustra estava lá, o Ustra 

corria para cá, corria para lá, gritava, esse terrorista, esse filho da puta desse comunista 

que não fala, porque o Danielli não falou mesmo, e isso aí ele não falou, ele contava 

para nós, era interessante que nós tínhamos muita amizade, eu e o César com o Danielli. 

Ele era um irmão para nós, o César era como se fosse um irmão mais velho. Muito 

amigo, uma pessoa muito solidária, muito generosa, muito inteligente, muito 

determinado e ele falava assim, o dia que eu cair, não vou falar. Eu não vou falar nem 

meu nome. E eu brincava com ele, mas como que você vai fazer isso? Imagine que você 

vai dar conta de fazer isso. Olha só, e eu falava isso com ele, e ele fez exatamente como 

ele planejou.  

Ele não falou nem o nome dele, e ele falava assim, comunista não fala, e isso eu 

vi ele falando. E vocês são da polícia e vocês quiseram me prender, vocês devem saber 

que eu sou, eu que vou falar? Ele não fazia isso, ele falava isso, os caras perguntavam 

assim, mas e a Guerrilha do Araguaia? Ele falava assim, é comigo mesmo, só que eu 

não vou falar. É comigo mesmo, quem sabe sou eu.  

Ele tentou o tempo todo nos isentar de qualquer responsabilidade. Eu acho 

assim, e ele não só deu um exemplo de muita coragem, ele foi um herói, para mim foi. 

Foi um herói. O Danielli foi um herói. Mas ele procurou tirar toda a responsabilidade de 

tudo, era como se nós não fossemos nada, ele tirou até, ele queria até pagar a nossa 

militância, a nossa participação para poder que nada acontecesse com a gente, para 

salvar a gente, sabe, eu acho assim, se nós estamos salvos, nós devemos a ele. Ele 

tentou de todas as formas para nos salvar. Nos deixar livres. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Guilhardini não estava 

com vocês? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não. O Guilhardini, o 

Luís Guilhardini, um grande amigo nosso, o Luís Guilhardini parecia com a minha mãe, 

porque ele era loiro dos olhos azuis e minha mãe também. Tanto é que na época da 

clandestinidade, ele sempre foi apresentado, ele frequentava vários lugares e nos lugares 

onde minha mãe frequentava, ele era conhecido como irmão da minha mãe, então ele 

era meu tio, o Guilhardini.  

O Guilhardini, já é uma outra história sim, o Guilhardini não vivia em São 

Paulo, porque  Danielli vivia em São Paulo, nessa época da prisão dele, né. O 

Guilhardini vivia no Rio de Janeiro, morava lá. E o Guilhardini, a história que a gente 

tem dele, na prisão, eu sei que antes dele ser preso, quando ele viu que estava o cerco, 

porque todos nós estávamos sentindo esse cerco, a gente via assim, as nossas horas 

contadas, fora da prisão, né, que a gente via que uma hora a gente ia cair. E você tinha 

notícias da guerrilha, fulano de tal foi morto lá na guerrilha, as informações que a gente 

tinha eram essas.  

E o Guilhardini foi na minha casa, foi na casa da minha mãe, depois de tudo ter 

acontecido, eu devo ter ficado um ano inteiro na cadeia e tudo, e quando eu volto para a 

vida, eu vou para visitar a minha mãe, lá no Rio, que minha mãe morava lá, e ela fala 

assim, puxa, o Guilhardini tentou de todo o jeito salvar vocês, ele foi lá, foi um dia 

depois, a Criméia ficou lá, acho que até no dia 22 de Dezembro, acho que ela estava lá 

no Rio. E acho que ele foi ou 23 ou 24 de Dezembro para avisar a gente que não fosse a 

nenhum  ponto, porque os pontos estavam todos caídos, todos estavam sob o controle da 

repressão. Só que aí foi dois dias, naquele tempo, você não tinha telefone, não tinha 

comunicação, nós vivíamos tão clandestinos e minha mãe também vivia, então não teve 

como, ela ficou sabendo disso não sei se foi antes ou depois do Natal e não deu como, 

não teve como avisar e dizem, que a família do Guilhardini, que tinha a Orandina, que 

era a mulher dele, que morreu a Orandina, e tem ainda o filho, que é o Gino, o Gino 

Guilhardini, que é o filho adotivo, que era a grande paixão do Guilhardini, do Luís 

Guilhardini, do pai, ele adotou essa criança e tinha verdadeira loucura por essa criança, 

ele, nossa, só via qualidade naquele menino e às vezes esse menino ficava na minha 

casa, ficava comigo, então eu sou um pouquinho mãe, eu me sinto mãe desse menino e 
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eles falam que ele foi preso no dia Primeiro, parece que foi no dia Primeiro de Janeiro 

de 1973. 

Quer dizer, três ou quatro dias, depois que eles matam o Danielli, eles pegam o 

Guilhardini, parece, não sei, essa é a história que a gente tem, porque no dia Cinco, eu 

vou saber que é no dia Cinco de Janeiro, pelo seguinte, eu estou lá sendo torturada e 

esses torturadores que estão aí o nome no memorial são poucos, teve muito mais, que 

quando o Ivan foi lendo o memorial, eu fui lembrando de outros torturadores 

responsáveis também pelo assassinato do Danielli. Mas eu sei que no dia Cinco de 

Janeiro, o Calandra, que é o Aparecido Laércio Calandra, que é o Delegado de Polícia, 

que é vivo, que vive aqui em São Paulo, que também torturou o Danielli, também é 

responsável pela morte do Danielli, ele mostrou, ele me chamou, quer dizer, mandou me 

tirar da cela e levar, fui levada nesse dia pelo Marechal e mostrou um jornal, no jornal 

estava escrito uma manchete bem grande, Terrorista morto em tiroteio. E tinha a foto do 

Danielli, e torturado, se vocês pegarem esse, depois eu descobri que era dia Cinco muito 

depois que eu fui lá na biblioteca procurar os jornais daquela época e falei, que jornal 

será que ele me mostrou, né, e aí eu vi que era dia Cinco de Janeiro. 

E o Danielli torturado, e aí eu falei assim com esse torturador, não, mas isso não 

é verdade, isso é mentira, porque o Danielli foi morto aqui nessa sala, eu estava perto 

daquela sala, que eu estava ali no pé da escada, perto da sala onde o Danielli ficou. E ele 

falou, isso é para você ver, eu estou te falando friamente, você também pode ter uma 

manchete como essa, porque aqui nós damos a versão que nós queremos para a morte de 

vocês, foi o que ele falou. E então ali já, ali era o, o Calandra, ele tinha talvez essa 

característica de construir, e não era muito difícil, né, não era nada criativo, porque 

quase todos que eram da luta armada, ele se davam essa manchete, né, Terrorista morto 

em tiroteio. Não precisava de muita criatividade. E aí era muito interessante que o 

Danielli, a versão que tem depois nesse jornal, é a mesma versão do Guilhardini, que 

vai em um ponto, ele abre um ponto e veja só, o Danielli abrindo um ponto lá no 

Jabaquara para encontrar com outra pessoa, aí a outra pessoa acha que resolve fazer o 

tiroteio, não sei, ou o próprio Danielli  não, é o Danielli que resolve fazer o tiroteio e é 

morto. 

Só que só morre o Danielli e não morre mais ninguém nesse tiroteio e como diz 

a Rosa Cardoso, quando ela fazendo a nossa defesa, como é que uma pessoa presa, 
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totalmente controlada, dominada, desarmada como estava o Danielli, como é que ela vai 

aparecer com uma arma, que a própria polícia deu, para ele? E ele não tinha condições 

de sair, que está com hemorragia daquela forma como ele estava não tinha mais 

condições de nada, estava morto. Danielli morreu desse jeito. Morreu, não falou nada 

mesmo, o Danielli não falou, ele contava e eu sou testemunha, eu e o César somos 

testemunhas da história que ele sempre nos contou, o que ele iria fazer quando caísse 

que ele não iria falar. E ele fez exatamente isso, ele tinha um, e me parece, eu não posso 

falar do Guilhardini nos últimos dias dele, eu posso falar do Guilhardini, aquele 

militante, aquele companheiro, aquela pessoa maravilhosa que era meu tio, né, ele era 

chamado assim, de meu tio, e parecia com a minha mãe.  

Ele morreu da mesma forma, pelo que o Gininho me contou, ele morreu da 

mesma forma, o Gininho foi torturado, esse menino foi torturado com oito, ele tinha 

oito anos de idade. Ele foi torturado para dizer onde era o endereço dele, para dizer, 

para fazer o pai dele falar, e o pai dele respondia para ele, isso o Gininho me contou. O 

pai falava assim para mim, eu não vou falar, porque eu não quero que outros 

companheiros vivam essa situação que nós estamos vivendo aqui. E por isso ele não 

falou. Então, eu hoje, eu falei assim, com todo mundo que eu conversei, falei assim, 

hoje é um dia de muita emoção para mim, praticamente são 40 anos da morte desses 

dois companheiros.  

Um pouquinho mais a frente no dia Quatro ou Sete de Julho de 1973, nós fomos 

lá na auditoria, nós fomos levados na auditoria na Justiça Militar para dar esse 

depoimento que tem um pedaço do depoimento do César. Lá, nós denunciamos as 

torturas, denunciamos as torturas feitas na minha irmã grávida, o sequestro dos nossos 

filhos, e o assassinato do Danielli. E quando, eu me lembro disso, quando eu estava 

denunciando para o José Paiva que era o Juiz Militar da primeira auditoria se não me 

engano, ou da segunda? Da primeira, né? José Paiva, da primeira, né? Então, foi ele que 

foi o Juiz que presidiu o nosso processo. E quando eu falava do Danielli, ele uma hora 

gritou comigo para eu parar, ele falou, para de falar desse terrorista, para de falar já sei. 

Porque eu queria falar como ele tinha sido assassinado e ele não me deixou continuar e 

gritando, e batendo na mesa. 

Então, quando, isso tudo tem praticamente 40 anos, 40 anos do assassinato, 40 

anos da denúncia. Nós, com essa denúncia que nós fizemos na Justiça Militar, tem a 
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coincidação da família Teles que é com base nessas denúncias que nós fizemos lá na 

Justiça Militar. O General Rodrigo Otávio, que era do Superior Tribunal Militar, até ele 

ficou desconcertado com aversão que deram para a morte do Danielli, uma vez que dois 

presos políticos César e Maria Amélia denunciaram que ele tinha sido assassinado sob 

tortura. E logo em seguida outros presos políticos vão denunciar o assassinato sob 

tortura do Alexandre Vannucchi Leme, então é muita coincidência, e tudo no mesmo 

lugar, no DOI-CODI.  

Então, o próprio Rodrigo Otávio que é do STM, pede para ser investigado o 

caso, ele foi voto vencido, mas isso está lá no nosso processo. Nós fomos condenados, 

fomos, e o Danielli, nós buscamos os seus restos mortais, eu acho que foi uma outra 

etapa da nossa vida também em relação ao Danielli, que nós tínhamos que dar um 

sepultamento para ele, então nós ficamos tentando, nós descobrimos que ele estava em 

Perus, nós descobrimos que ele estava em uma sepultura individual e nós fomos lá, eu e 

o César, nesse dia estava até o Roldão, eu não sei de qual,  não, o Roldão trabalhava 

ainda no jornal Movimento, naquele tempo. O Roldão, esse jornalista do Estadão, ele 

estava lá com a gente e muita polícia, né, a repressão estava toda lá. Estavam todos com 

a gente ali, pressionando. E eu falei como tem medo de um homem que está morto, que 

só tem ossos, só tem ossos. E eles tinham medo do Danielli, mesmo depois de morto e 

tanto tempo, nós conseguimos sepultar o Danielli em 1980, então isso já tinha passado 

praticamente sete anos depois da morte. 

E é interessante que tanto eu quanto o César e a Criméia também, a gente 

passava assim e via um cara igual ao Danielli, será que é ele? Não, não é ele, gente, 

claro que não é, ele morreu, mas como que você fica com aquela imaginação assim, na 

cabeça da gente fica, quando você não vê o corpo, quando você não faz esse ritual de 

fazer o sepultamento. Eu nunca pensei que isso, nunca tinha levado tão a sério como eu 

ter vivido esses sete anos buscando os restos mortais do Danielli. A partir desse 

momento, e é interessante que todas as noites eu não conseguia, eu para dormir, eu 

demorava dormir, eu tinha insônia e tinha suadeira, porque a hora que eu começava a 

dormir, eu ouvia os gritos do Danielli e via aquela imagem do Danielli, e aquilo me 

dava uma suadeira, me dava um mal estar e quando nós fizemos, levamos o corpo lá 

para Niterói, lá para o Cemitério Municipal de Niterói, ele está enterrado lá, mas foi um 

alívio tão grande, a partir disso aí, e eu comecei a dormir, comecei a dormir. 
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Eu tinha cumprido assim minha missão com aquele companheiro que foi tão 

maravilhoso, e eu passei a levar como uma das metas da minha vida, ajudar as famílias 

a buscar os restos mortais dos seus entes queridos, porque isso parece pouco, parece 

muito pouco diante de tudo o que a gente passou, diante de tudo que a gente pretendeu 

para esse Brasil, parece muito pouco, mas é muito importante esse sepultamento. E 

sinto muito de não ter podido fazer o mesmo para o Guilhardini. O Guilhardini está lá 

em uma vala comum, lá em Ricardo Albuquerque como indigente, ou como enfim, 

como Luís Guilhardini mesmo, Luís Guilhardini foi preso, foi torturado, eu vi o filho 

dele e a Orandina falando, mas eu vi o Gininho, o Gininho ficou na mesma sala de 

tortura que o Guilhardini e o Guilhardini, ele, o corpo dele, a gente viu tanto o laudo 

necroscópico quanto o corpo que nós, lá no IML do Rio de Janeiro e tem as marcas das 

algemas nas mãos dele aqui, nos pulsos. 

Quer dizer, a maior prova de que ele foi preso, porque eles querem dizer não, e 

todos nós conseguimos provar na Comissão dos Desaparecidos Políticos, na lei 

9140/95, todos os dois foram reconhecidos pela lei, todos os dois, e acho que, bom, eu 

queria, eu esqueci de trazer aqui, mas eu queria trazer um verso que é do Júlio Fuchik 

que o Danielli  se preocupou sempre com a nossa formação teórica e intelectual, não é 

César? Ele achava que quando nós entramos para a clandestinidade assim, 

clandestinidade de ficar mesmo, só por conta, com 21 anos de idade. Então ele falava 

assim, vocês são muito jovem, vocês vão ficar, vocês tem que conhecer, porque o 

Danielli, ele foi para Cuba, defender Cuba, ele foi na União Soviética, fez curso, ele foi 

para a China, foi para a Albânia, foi para tudo quanto é lugar e ele aprendeu muito.  

Agora nós não, nós fomos para um quarto ficar rodando documento e ele falava 

assim, vocês vão ficar, não dá para ficar só assim, vocês tem que estudar, tem que ler e 

aí, ele deu para nós, nós tínhamos uma biblioteca dentro do Partido, nós éramos 

responsável por uma biblioteca com bons livros, muitos bons livros. E essa biblioteca, 

inclusive ela rodava, esses livros rodavam aí pelos militantes, mas um era do Júlio 

Fuchik, Testamento Sobre a Forca. Foi com ele, esse livro eu li, e esse livro li, discuti 

com ele, com o Guilhardini, mas mais com o Danielli e está lá no dossiê dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos, inclusive tem um trecho desse livro, não vos esqueçais nem 

dos bons nem dos maus, lembre que todos eles tinham rosto, tinham nome, e eu acho 

que com esse, digamos assim, com esse start do Júlio Fuchik, que nós sempre queremos 
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saber os nomes, queremos saber as circunstâncias tanto dos bons quanto dos maus, acho 

que tem trazido e esclarecido para a gente construir a verdade.  

Eu até queria ter trazido o verso, mas acabei me esquecendo, fiquei muito 

emocionada e agradeço a oportunidade. Obrigada gente.  

 

( Aplausos ) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou anunciar a chegada 

do César e da Amelinha, mas eu vou fazer um corte aqui, eu queria pedir para o Jamil, 

dá o microfone sem fio Vivian, por favor, para o Jamil fazer uso da palavra. 

Companheiro Jamil Murad da direção do PCdoB. 

 

O SR. JAMIL MURAD –  Boa tarde, queria cumprimentar aqui os membros da 

Mesa, o Deputado Adriano Diogo, Presidente da Comissão da Verdade aqui do Estado 

de São Paulo, o Deputado Federal Darcy Passos, combatente de longa data que ajudou a 

luta contra a ditadura, a Amélia Teles, companheira, os companheiros aqui presentes 

todos eles. 

Nós trouxemos aqui uma delegação de última hora, mais a Ana Flávia, que é do 

Diretório Municipal, o Wanderson que é do Diretório Estadual, o Bezerra que é do 

Diretório Estadual do PCdoB, alguns são membros do Comitê Central também, o nosso 

ex-presidente da UNE, o Augusto Chagas e o nosso companheiro Fernando e a nossa 

amiga de longa data também a Dodora Arantes, longa trajetória também na luta contra a 

ditadura. 

Então, para nós é muito importante essa reunião, Deputado Adriano Diogo, e eu 

gostaria de transmitir o espirito nosso ao participar dessa reunião, mas esse espirito 

nosso que foi escrito em Março de 1973 no Jornal Classe Operária, que publicou o 

seguinte, o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, inclina as sua bandeiras de 

combate em homenagem aos camaradas assassinados pela reação. Carlos Danielli, 

Lincoln Oest, Luís Guilhardini, membros do Comitê Central e Lincoln Bicalho Roque, 
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candidato a membro do Comitê Central, cumpriram com honra o seu dever de 

revolucionários. Deram suas vidas heroicamente em defesa da causa do proletariado e 

do povo. 

Foram batalhadores incansáveis em prol dos direitos e da emancipação dos 

explorados e oprimidos. São exemplos de dedicação ao Partido da Classe Operária de 

militância resoluta para fortalecê-lo em todos os sentidos. Seus nomes jamais serão 

esquecidos.  

A nossa presença, a gente agradece a participação de todos os amigos e 

companheiros aqui, combatentes na luta contra a ditadura, uma parte daquela época da 

ditadura, mas a nossa presença aqui, ela tem a finalidade também de cumprir fielmente 

o que foi escrito e assumido perante o povo Brasileiro há 40 anos atrás. Então, jovens 

que nem tinham nascido ainda, mas assumem esse compromisso histórico de geração 

em geração. Nós haveremos de fazer do nosso País, um País de, um País soberano, 

autenticamente soberano, de verdadeira Democracia para o povo, um País de direitos 

para os trabalhadores, para o povo, um País que na nossa proposta, um País Socialista. 

Então, eu tive, participei de muitas dessas batalhas na mesma época que esses 

companheiros, e nós assumimos um compromisso enquanto o Partido Comunista do 

Brasil, assumimos um compromisso de usar todos os meios de combater a ditadura. 

Tudo o que era possível, inclusive a proposta oficial e explícita da luta armada. E que 

esse Partido fez pela, na teoria e na prática, ele levou adiante essa proposta, e os seus 

militantes particularmente, os dirigentes, não é, Ivan, pagaram com a vida como estes 

que são lembrados aqui, registrados na Comissão da Verdade e homenageados por todos 

nós nesse momento.  

O Danielli, eu não o conheci, nem conheci o Guilhardini, eu não os conheci, mas 

quando eles morreram, eu já era do Partido Comunista do Brasil, desde 1968, mas eu 

não tive a oportunidade de conhecê-los. Agora, nós conhecemos essa história escrita 

aqui, uma parte dela descrita aqui pela Amelinha, e nós assimilamos, estudamos, 

discutimos, ouvimos aqueles que conviveram ou que escreveram, ou que conheceram. 

Nós temos uma fundação, Fundação Mauricio Grabois, que procura resgatar 

documentos, descrever essas lutas, colocar na internet, que é um mecanismo também 

moderno, que democratiza mais a quem tem acesso e nós temos esse compromisso 
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também de lutar para resgatar aqueles que foram cruelmente assassinados pela ditadura, 

resgatar os seus despojos para dar uma sepultura digna, esclarecer os fatos e também 

encaminhar para que haja punição daqueles que foram responsáveis por esses crimes. 

Em 1980, Amelinha, que foi lá no Cemitério de Perus? 

 

( Inaudível ) 

 

O SR. JAMIL MURAD –  Isso. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Os restos mortais foram 

exumados no Cemitério de Perus, que era, ele estava em uma sepultura individual, e não 

estava na vala de Perus. 

 

O SR. JAMIL MURAD – Isso, eu levei o Presidente do Partido o João 

Amazonas, foi o Vereador Vital Nolasco, outros militantes também, nós tivemos lá e 

nesse momento que ele estava sendo exumado, então, o nosso Presidente João 

Amazonas, ele fez um pronunciamento e nesse pronunciamento, ele disse o seguinte, 

que lá é uma colina muito bonita, não é, tinha aquele redor, aquela área enorme ali em 

torno de Perus, e disse que um dia, em volta assim, tinha muitos policiais a paisana 

armados e que faziam questão de mostrar que estavam armados. 

Mas isso não nos intimidava. E o João Amazonas fez o seguinte 

pronunciamento, aqui um dia há de se chamar Colina dos Mártires, porque tinha muitos 

mártires ali, do nosso Partido e de outras organizações revolucionárias. Então, aqui há 

de se chamar Colina dos Mártires, e aqui na Câmara Municipal, nós aprovamos um 

projeto, que se coloque uma placa em cada entrada do Cemitério de Perus, com essa 

consigna, Colina dos Mártires, e explique um pouco essa questão, que ali estão 

sepultados combatentes revolucionários que deram sua vida pela Democracia.  
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E então, depois o Danielli foi encaminhado para ser sepultado no Estado do Rio 

de Janeiro. Nós achamos muito importante, essa Comissão da Verdade, esse trabalho 

realizado pela Comissão da Verdade aqui do estado de São Paulo, viu, Deputado 

Adriano Diogo, o Senhor tem feito um esforço especial, tem sido a alma dessa 

Comissão, com dedicação, uma atitude corajosa, porque desse resgate para a gente 

contar a verdadeira história do Brasil, é que nós podemos construir uma Democracia 

autêntica, uma Democracia para o povo, com o povo e para o povo.  

E também buscar caminhos, tem gente que está viva e que pague perante a 

justiça, porque a Esquerda pagou. A Esquerda pagou, quer dizer, foi preso, outros 

pagaram com a vida, outros ficaram longos anos encarcerados e que não pagou nada 

foram os torturadores, os assassinos, esses não pagaram nada até hoje, não prestaram 

contas, estão encobertos pela lei da anistia. Então, nós temos essa opinião e nós damos 

continuidade, fazemos questão, sempre aonde eu posso, eu coloco o seguinte, nós 

damos continuidade enquanto um Partido Político, nós cumprimos essa missão, por isso 

que estamos aqui, mas nós temos um programa a ser aplicado. Então, nós ajudamos a 

eleger o Presidente, nós ajudamos a derrubar a ditadura, ajudamos a fazer uma 

constituinte, ajudamos a eleger o Presidente Lula, ajudamos a eleger a Presidente 

Dilma, orientamos a nossa militância para dar continuidade e nas condições em que nós 

vivemos nessa conjuntura internacional e nessa conjuntura nacional, nós orientamos a 

nossa militância a cumprir a missão pelo qual eles morreram. 

Se nós parecemos nisso, nós não daríamos continuidade à causa pelo qual eles 

lutaram e morreram por uma sociedade melhor. Então, nós procuramos orientar para 

que se cumpra o papel político de acordo com a necessidade de luta política do povo. 

Vocês viram outro dia, as oligarquias voltaram no poder no Paraguai. As forças 

populares democráticas na Venezuela, felizmente nós ganhamos a eleição, mas uma 

eleição difícil, até questionada pelo inimigo, bancada ali pelo imperialismo e pelas 

oligarquias.  

Então, aqui essa obra de transformar o Brasil, é uma obra em andamento e 

enquanto eu estiver vivo, eu faço questão de orientar, participar da luta democrática, da 

luta social, da luta política do nosso País para ajudar a cumprir a missão transformadora 

do nosso País que motivou esses companheiros desde jovens a se dedicar e doar sua 
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própria vida para que o povo brasileiro, que os trabalhadores pudessem viver em uma 

condição melhor.  

Então eu queria agradecer a oportunidade aqui, Deputado Adriano Diogo, e 

prestar a minha homenagem também a nossa homenagem à Comissão da Verdade e 

particularmente na sua pessoa, porque você encabeça esse processo com grande 

dedicação e vamos em frente. Na Guerrilha do Araguaia, nós temos a maior parte de 

desaparecidos ainda, não é, mas nós pegamos o despojo da Maria Lúcia Petit com os 

familiares, com amigos, com combatentes e fomos sepulta-la na cidade de Bauru, está 

toda a documentação provando, documentação fotográfica, de entrevistas, de tudo. O 

nosso papel, então enquanto a gente existir, a orientação nossa é o seguinte, é defender a 

nossa luta do passado e cumprir a missão transformadora dentro da sociedade brasileira 

no presente e no futuro. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. O Deputado 

Jamil, o companheiro Jamil, eu queria falar o seguinte, é muito importante o papel e 

V.Exa. desempenha no PCdoB, porque toda vez que tem algum relato, alguma 

recuperação da memória dos militantes do PCdoB, V.Exa. faz um esforço enorme de 

mobilização e de convocação da juventude e dos setores onde o PCdoB tem influência, 

como na direção nacional da UNE, para a recuperação da memória.  

Aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão da Verdade foi criada por um 

projeto de resolução e por isso é composta por cinco Deputados Estaduais, o PCdoB na 

proporcionalidade da Casa não teve assento na Comissão da Verdade, porem eu faço de 

público um convite se não a V.Exa. evidentemente que não tem assento, que a Bancada 

do PCdoB tem livre acesso à essa Comissão, livre participação e na medida que os 

Deputados ou sua assessoria tiverem condição de integrar a nossa Comissão da 

Verdade, serão bem vindos e serão tratados como companheiros, como integrantes 

como outros quaisquer.  

Outro dia, nós tivemos uma reunião com os familiares, com o Prefeito Haddad 

para tratar da recuperação das ossadas de Perus, e nós reivindicamos em um projeto que 

nós temos, o Sitio da Memória, a preservação da casa da Lapa, a transformação da casa 

da Lapa em um símbolo da resistência. Então, eu, com toda a idade e a maturidade que 
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nós dois temos, nós precisamos do PCdoB nessa Comissão, precisamos da direção do 

PCdoB. É logico que nós precisamos da direção do PT, precisamos da direção de todos 

os Partidos, lá na Câmara, a Comissão da Verdade está sendo presidida pelo Natalini. E 

que é originário do PCdoB, em que pese todas as dificuldades, a Comissão da Câmara 

voltou a existir depois que o Ítalo deixou e V.Exa., deixaram de ter mandato na Câmara 

Municipal. 

Tenho incentivado a Vereadora Juliana Cardoso,  que já é das novas gerações, a 

começar a assumir a Comissão da Verdade, então para nós, do nosso Partido embora a 

Comissão da Verdade tenha sido criada pela Presidente Dilma Rousseff, também 

preciso ser sincero para dizer para o senhor que a pessoa que conduz a Comissão da 

Verdade na Câmara Federal é a Deputada Luiza Erundina, que não é do nosso Partido. 

Então, na agenda do nosso Partido, também temos dificuldades em tratar desse assunto 

Comissão da Verdade, embora tivemos todo o apoio da bancada para criar, não é um 

assunto fácil.  

Então, Deputado Jamil, tudo que o PCdoB puder participar, contribuir, 

estaremos juntos. O Paulo Vannucchi me convidou para ir na reunião da Direção 

Nacional da UNE que está em processo eleitoral, tentamos fazer um contato com a 

direção e convidamos os companheiros para virem e se integrarem e se relacionarem 

com a Comissão Estadual, está bom? Muito obrigado. 

 

O SR. JAMIL MURAD – Muito obrigado, eu só quero relatar o seguinte, a 

oportunidade que nós tivemos na Câmara Municipal, São Paulo homenageia o Fleury 

Filho, o delegado Fleury. Foi difícil, eu não consegui aprovar em segunda votação lá 

uma lei para mudar o nome. Agora o Vereador Orlando Silva conseguiu aprovar e o 

Vereador Nabil tem um outro projeto para aprimorar isso para não depender de uma 

tramitação mais demorada. Então eu queria também dizer o seguinte, não vim aqui para 

fazer proselitismo do PCdoB, eu vim só dizer o seguinte, o PCdoB procura honrar seus 

compromissos ao longo das décadas e já são 91 anos. E agora, a nossa homenagem é 

aos companheiros também de todas as organizações que dedicaram a sua vida, perderam 

a vida, outros sofreram muito na tortura, pessoas que hoje não tem organização política, 
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mas que também sofreram que batalharam e eu não apenas só participava das atividades 

que homenageavam ou que dizia a respeito ao PCdoB. 

As pessoas aqui mais antigas são testemunhas de que eu participava de todas as 

atividades de resgate da memória, de homenagens de outras organizações políticas que 

combateram heroicamente contra a ditadura, que contribuíram para derrubar a ditadura. 

Então, essa é a nossa orientação, é o nosso pensamento em palavras e obras, porque 

aqueles que frequentam esse ambiente sabe que a gente sempre se comportou assim. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Jamil. Então 

vamos continuar, vou pedir para o César ficar aqui perto da Amelinha. A direção, e a 

Criméia ficarem aqui ao lado do Jamil, por favor, para compor a Mesa. 

César, primeira vez que vem aqui na Comissão, importantíssimo. Então, a 

direção aqui da Casa, está avisando e é muito importante, vem para cá Criméia, que o 

Plenário foi suspenso, então a TV da Assembleia Legislativa está ao vivo para todo o 

Estado de São Paulo. A Democracia Cristã a esquerda do Jamil. Você vê Dodora, a vida 

é dura. Aqui não tem ninguém de centro de esquerda, aqui somos todos de esquerda. 

Ainda bem. Estamos velhos, mas continuamos de esquerda. Darcy, Procurador do 

Estado, cassado. Deputado cassado. Vamos lá, César Teles, com a palavra. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Bem, meu nome é César Augusto Teles. 

Atualmente sou aposentado, sou de origem ferroviária, como o pai da Amelinha, eu 

conheci ela lá na rede que eu trabalhava, então durante algum tempo nós fomos 

ferroviários, na época do Governo Joao Goulart, com o qual nós tínhamos boas 

relações. Só podemos elogiar. Com o golpe militar nós evidentemente, muitos de nós 

tivemos que ir para a clandestinidade. Nós todos tínhamos processos na Auditoria 

Militar, no caso nosso, em Minas Gerais, e tivemos que, mais ou menos um ano depois 

do golpe, começar a pensar em ir para a clandestinidade e nós fomos para o Rio de 

Janeiro. 
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De repente nós deixamos e abandonamos tudo o que tínhamos lá, nem família, 

nós dissemos para onde que nós estávamos indo, viramos uma nuvem de pó e passamos 

a viver no Rio de Janeiro, evidentemente em contato com o Partido. Passamos algum 

tempo trabalhando, como Amelinha, muita coisa que eu vou falar aqui, a Amelinha já 

falou aqui, então eu não vou me estender muito, mas nós fomos tomar conta de um 

aparelho do Partido. Aparelho era o lugar onde se fazia reuniões ou se fazia publicações, 

coisas assim. 

No meu caso, eu e a Amelinha fomos fazer o jornal do Partido e as revistas e 

livros que a gente editava. E no Rio de Janeiro, esse trabalho era feito ainda com 

dificuldade, nós já tínhamos feito em Belo Horizonte com um mimeografozinho meio 

simplório, e depois no Rio também nós passamos a trabalhar com um mimeógrafo um 

pouquinho melhor. E aí me deram a tarefa de comprar um aparelho de offset e vim para 

São Paulo para melhorar a qualidade das publicações do Partido. Como disse a 

Amelinha, o principal órgão da época era a Classe Operária. Era o órgão do comitê 

central do PCdoB.  

E ficamos algum tempo no Rio, eu era também dirigente do Partido lá no Estado 

do Rio e Guanabara, eram dois Estados, e fiquei ali mais ou menos dois anos e depois 

nós viemos para São Paulo, uma viagenzinha assim meio, é ficamos quase quatro anos, 

é verdade. Viemos em uma Kombi que quebrou no meio do caminho, com o aparelho 

de offset dentro, ( riso ), ali perto da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, foi uma 

dificuldade para sair de lá, viu?  

E aí em São Paulo eu comecei a aprender a trabalhar com aquela máquina que eu 

não tinha curso, não tinha nada, tive que, a primeira chapa de offset que eu imprimi, 

aliás, que eu tentei imprimir, eu digitei tudo no verso, e não consegui imprimir nada, 

demorei um pouco até entender o que estava acontecendo. Bem, mas aí nós fizemos 

bastante coisa, imprimi muita coisa, distribuímos no Brasil inteiro, eu acho que era um 

trabalho bastante útil e acho que modéstia a parte, a gente era muito caprichoso, fazia as 

coisas direitinho. 

Houve ocasiões que eu tinha as coleções de todos os trabalhos que eu tinha feito, 

mas depois, com as prisões, aquilo acabou na mão do DOPS de São Paulo. Era bastante 

coisa.  
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Bem, com o passar do tempo, nós, como disse a Amelinha, nós tínhamos, tinha 

começado a Guerrilha do Araguaia, a qual nós dávamos um certo suporte material e aí 

também aumentou a repressão sobre o Partido. Nós fomos presos junto com o Carlos 

Danielli que, na minha opinião era o principal dirigente em termos operacionais, ele 

talvez não fosse, não tivesse a importância de um ou outro desses dirigentes que ainda 

estavam vivos naquela ocasião, mas era o cara que tinha todos os contatos, ele 

dominava a organização partidária, e alguém que depois eu fiquei sabendo na cadeia 

que foi um dentista lá do Espirito Santo, foi preso e entregou um ponto com o Carlos 

Danielli, que era aqui na Vila Mariana e eu fui levá-lo de carro para esse ponto e a 

Amelinha foi comigo, porque eu tinha acabado de sair de um sanatório, ainda estava 

tratando da tuberculose, e nesse ponto, nós fomos presos.  

Era uma operação meio violenta, né, a gente nunca espera um negócio daquele, 

chegaram, eu achei que era um assalto (riso), achei que era aquele monte de bandidos 

me assaltando (riso). Eram bandidos mesmo, mas pertencentes às Forças Armadas 

Brasileiras. Eram todos bandidos torturadores da pior espécie, é, assaltantes, 

exatamente, assaltantes. E dali, nós fomos levados para o DOI-CODI, que bem pertinho 

daqui, e lá chegando, tinha muita gente no pátio já de sobreaviso e aí a pancadaria, 

começou logo, né. A Amelinha esqueceu de dizer que falou para eles, olha, esse aqui, 

que era eu, ele é tuberculoso e diabético.  

Aí me deram um soco no estômago, falou, vou arrumar um câncer para ele. Foi 

o Coronel Ustra que falou isso. A bondade dele. E ali, nós passamos vários dias sendo 

torturados, no meu caso eu era ainda tuberculoso, era diabético, o que ela falou era 

verdade, então evidentemente eu passei mal ali, né. Dizem que eu fiquei em coma, eu 

não sei se era coma, o que era aquilo, eu fiquei desacordado um tempo até poder 

retomar as torturas, eles estavam me recuperando para ser torturado mais.  

Tinha sempre um médico ou enfermeiro que acompanhavam essas torturas para 

dizer, olha, pode bater mais que ele aguenta. Isso era para todo mundo, diziam isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia que você entrou, 

César?  
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Foi no dia 28 de Dezembro de 1972, à 

tarde, e essas torturas, eu fiquei 45 dias lá sendo torturado, depois fui levado para o 

DOPS e depois para outros presídios. Então, eu não vou me alongar muito, porque a 

Amelinha já se referiu bem a essas coisas. Ali, nós ficamos conhecendo o que eram os 

torturadores, a gente tinha uma ideia, ouvia falar, os caras torturavam, matavam etc., 

mas a gente nunca pensa que é com a gente que vai acontecer. Então, quando começa 

aquela coisa toda, é um horror, você fica pensando, será possível que isso existe?  E que 

está acontecendo aqui, e cada um daqueles torturadores era pior que o outro. 

Havia uns, que davam uma de bonzinho, chegavam bem próximo assim às 

vezes, tinha um lá que chegava a cara perto de mim e falava assim, você está vendo a 

minha cara? Eu tô. Eu sou negro, você está vendo? E daí, eu estou apanhando do 

mesmo jeito. Ele queria dizer que ele era melhorzinho que os outros, que era também 

humilde e tal, mas depois de passado alguns dias, você vai ver que ele está batendo do 

mesmo jeito. Ele procura dar uma de bonzinho para ver se você fala alguma coisa para 

ele, ficava confiando nele e fala alguma coisa.  

E nesse período aí, eu conheci vários, né, esse que eu estou me referindo, eles 

chamavam de Mário, eu não sei o nome dele. Eles não usavam nenhuma identidade 

clara, a gente ficava sabendo e ficou sabendo depois durante os tempos que nós 

passamos em outros presídios. Você começava a conversar com outros presos, e muita 

gente esclarecendo de quem se tratava.  

O cara mais destacado evidentemente era o Ustra. E eu e a Amelinha, 

denunciamos na Auditoria Militar na primeira ocasião em que nós fomos levados lá, 

que passou um tempo que fomos para o DOPS, ficamos mais uns meses lá, depois para 

o Hipódromo, Presídio Hipódromo lá na Mooca. E ao ser levados para a auditoria, nós 

denunciamos a todas as torturas que fizeram conosco e o assassinato do Carlos Nicolau 

Danielli.  

Muita gente pergunta agora, há pouco tempo quando nós processamos o Coronel 

Ustra, por que demorou tanto? Não, não demorou. Nós fizemos a denúncia na época 

devida, só que ninguém deu atenção. Teve até um caso de um advogado e eu não vou 

dizer o nome, mas era uma figura importante que nós pedimos para eles processarem o 
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Ustra e toda aquela cambada, e ele falou que, por causa da morte do Danielli, e ele 

disse, não, eu não posso fazer isso porque ele era terrorista. Eu falei, ele não era 

terrorista, ele era jornalista, tem aí a documentação dele. Mas essa pessoa não quis. 

Então, nós tentamos de diversas maneiras abrir processos, fazer denúncias e só 

muito recentemente que essas coisas tiveram um certo apoio mais massivo. Portanto, 

não foi por falta nem da nossa denúncia, e nem de outros companheiros e eu sei que 

faziam também denúncias lá na auditoria. É claro que você começava, eu, por exemplo, 

levei uma lista escondida até de meu advogado e minha advogada, do que eles tinham 

roubado da gente. Tinha uma televisãozinha pequenininha, tinha o carro, tinha, levei a 

lista. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Roubaram da sua casa? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  É, roubaram da minha casa. Roubaram 

tudo o que tinha na casa, a cachorra que tinha tido cachorro, roubaram tudo. Tudo, tudo.  

E eu levei isso, e entreguei ao Juiz. E nunca me deram nenhuma satisfação disso. 

Quer dizer, aqueles assaltantes que nos pegaram, eles eram assaltantes mesmo, porque 

eles dividiram entre eles. É o botim que eles dividem, além do salário que eles ganham 

para torturar, eles têm os prêmios como, por exemplo, o que eles pegam nas casas dos 

que eles vão levar para lá.  

Bom, esse processo todo demorou.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando você viu as suas 

crianças, foram trazidas a sua frente?  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  Foram, foram trazidos lá no DOI-CODI. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quando? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Quando? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Deve ter sido lá para o dia, não sei se 

sete dias depois da nossa prisão.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já tinha passado o ano 

novo? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Tinha passado o ano novo. Aliás, no ano 

novo teve um acontecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá nas celas, ou na visita? 

Aonde que as crianças.  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  Não era visita porque o DOI-CODI não 

tinha esse negocio de visita, não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aonde era? 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Eles ( riso), tinha algumas salas lá. Aqui 

eles mostravam porque, eles levavam os meninos para ver a gente sendo tirados da 

tortura, eles, na sala de tortura. E eu não me lembro de eles terem visto a gente ser 

torturado, no momento, mas viam os resultados, né, como ela disse, um achava que eu 

estava verde, outro achava que ela estava roxa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para onde essas crianças 

foram levadas, suas crianças na medida em que vocês estavam presos? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  Elas foram levadas por uma Tenente da 

PM de São Paulo, para uma casa que eles não conseguem identificar, mas ficaram ali 

alguns dias com essa Tenente tomando conta. E depois de algum tempo, eles foram 

levados para Belo Horizonte para a casa de um cunhado meu que era Delegado de 

Polícia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foram vocês quem pediram 

para levar as crianças para Belo Horizonte?  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Eu pedi. Porque eles tinham ameaçado 

de levar para o, é FEBEM, era na época não sei o que da criança, esqueci o nome da 

delegacia especializada em crianças. Juizado de Menores, alguma coisa assim. Eu então, 

eu preferi dizer, olha tenho uma irmã que mora em Belo Horizonte, e vocês levam para 

lá, e infelizmente foi uma má decisão porque eles foram mal tratados por esse cunhado, 

que vivia dizendo, seu pai abandonou vocês, ele é comunista, ele é terrorista, não sei o 

que, o papo era esse.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo as crianças 

ficaram lá em Belo Horizonte? 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Ficaram, sei lá, uns seis meses, é uns seis 

meses talvez. Até que a Criméia, ela saiu da prisão e como ela não foi processada, 

porque eles diziam que não tinha a Guerrilha do Araguaia, então ela não foi processada. 

Ameaçaram de matá-la a qualquer momento, numa estação de Metrô, ia jogar ela na 

linha, foi o que Coronel que torturou ela falou.  

E aí, ela conseguiu sair porque não tinha processo, e foi lá e pegou meus filhos. 

Tirou lá da mão da minha irmã e do cunhado delegado. E mais tarde, depois eles foram 

para o Rio de Janeiro para a casa dos pais da Amelinha e da Criméia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, mas eu queria entender 

o seguinte, por exemplo, quando vocês foram presos, as crianças ficaram sozinhas em 

casa. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Não, ficaram com a Criméia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, ficaram com a Criméia.  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – E eu e a Amelinha, fomos presos na rua 

juntos com o Carlos Danielli.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso, e as crianças ficaram 

com a Criméia. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Nunca ficamos um dia sem eles.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí foram lá e prenderam a 

Criméia também. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Foram lá e prenderam. Só que eles não 

ficaram sabendo que a Criméia era militante de Partido. E levaram uns dez dias para 

entender que ela não era babá de criança. Até que veio o Comandante do Segundo 

Exército e foi lá falar com eles, deu uma chicotada na cara daqueles torturadores e falou 

para eles, vocês são imbecis? Já viu comunista ter babá? (riso). Cada uma. (riso) Bateu 

nele, naquele careca lá, qual era o nome dele?  

 

A SRA. – Humberto Souza Mello. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Humberto Souza Mello. Bateu nos caras, 

falou assim, vocês são imbecis? Não estão vendo que uma é a cara da outra? Levaram 

um monte de álbum lá de Ibiúna e estava lá a Criméia, mas eles não conseguiram 

identificar. Levaram dez dias para chegarem a essa conclusão. Evidentemente que dez 

dias para eles é um pecado, eles não conseguiram pegar mais gente. Sempre que pega 

alguém tem que bater até entregar alguma coisa.   

Bom, aí depois disso, nós fomos para o DOPS, depois do DOPS fomos para o 

Hipódromo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias ficaram no 

DOPS? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – No DOPS foram uns três meses. 

 

A SRA. – Quatro meses. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



38 

 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Quatro meses. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quatro meses no porão do 

DOPS?  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – É, lá embaixo no DOPS.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o Edgar de 

Aquino Duarte? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Lá também a Amelinha teve outro 

processo. Porque ela escreveu lá na coluna um versinho de crítica à ditadura. Fala aí o 

verso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fogueira. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES –  O verso, é o seguinte, 

era, à ditadura o desprezo, ao povo gratidão, à família saudade de todo o coração. Esse o 

verso que eu escrevi. Aí o Alcides Singillo, que era delegado do DOPS achou que eu 

estava afrontando o Governo, o Estado e abriu um processo, mais um processo, então eu 

fiquei com um segundo processo.  

E o terceiro, é, eu fiquei com três processos.  

 

O SR. – Qual é o terceiro? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O terceiro é que o. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Fogueira, Força 

Guerrilheira do Araguaia? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES –  O terceiro foi o 

seguinte, foi que um dia o Virgílio Enei, que era o advogado de preso político, mandou 

me buscar lá na cela e me levou lá para cima, mandou levar, veio aquele Adão que era o 

carcereiro do DOPS, para que eu fosse lá para cima e eu até achei que fosse para a sala 

de tortura, cheguei lá não era sala de tortura. Tinha lá um cara com um cabelinho de 

anjo que era o Virgílio, que eu nem conhecia, nunca tinha visto, e falou, assina esse 

papel aqui que eu vou ser seu advogado, e eu acabei de assinar, eu pensei assim, eu vou 

assinar porque eu estou incomunicável já havia seis meses, eu não sei o que vai 

acontecer comigo, eu não sabia se eu ia ser morta, se ia voltar para tortura, o que ia 

acontecer.  

Ele falou, assina isso aqui, eu assinei um papel em branco, que foi a minha sorte, 

a partir daí eu passei a ter advogado, e o Singillo disse que eu estava tendo contado com 

o PCdoB, que quem tinha mandado aquele advogado lá era o PCdoB e eu estava 

fazendo contato, então abriu outro processo, para mim. 

Ele abriu o processo, ele não tinha muito o que fazer ali, né, no DOPS, então 

abriu o processo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – César, quando você estava 

lá, você viu o Edgar de Aquino Duarte?  
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Eu vi o Edgar como uma especificidade, 

eu fui colocado nas celas do fundão, tem quatro celas isoladas lá no fundo da 

carceragem do DOPS, e fui colocado porque eu era tuberculoso, eles tinham medo de eu 

passar a doença para as outras pessoas que trabalhavam e que estavam presos ali. Então 

eu fiquei lá no fundão de castigo e lá estava o Edgar Aquino Duarte. Eu cheguei a 

conversar um pouco com ele porque agente falava assim de um lado para o outro, das 

celas, e ele, a história dele é que ele foi marinheiro, enfim, foi marinheiro e participou 

daquela revolta dos marinheiros, hein? 

 

( inaudível ) 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Eu não sei qual era o destacamento dele. 

Ele era da marinha, e ele conviveu com o Cabo Anselmo na época da rebelião lá dos 

marinheiros e posteriormente ele encontrou na rua o Cabo Anselmo. Ele estava por aqui 

em São Paulo, encontrou na rua e levou o Cabo Anselmo para a casa dele, e algum 

tempo depois, ele foi preso lá em Recife entregue pelo Cabo Anselmo e a mulher do 

Cabo Anselmo, que estava lá também em Recife, foi assassinada pela repressão 

entregue pelo próprio Cabo Anselmo que era companheiro dessa mulher.  

E esse Edgar, ele ficou ali no DOPS algum tempo e um dia tiraram ele de lá e eu 

acho que eu não estava mais lá quando ele foi tirado. Não me lembro de quando foi. 

Mas muita gente viu ele ser retirado e dali foi levado para a morte. Quer dizer, nunca 

ninguém viu ele ser morto, mas ele foi tirado e sumiu, desaparecido. Mas ele dizia que 

ia ser morto. Eles deram alguns dias para ele, de banho de sol, para dar a ilusão de que 

eles estavam corando ele um pouquinho para ele voltar para a vida normal. Na verdade 

eles estavam era enrolando ele para matá-lo sem muito problema.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Vamos voltar para OBAN, 

vamos falar do Danielli, vocês, a chegada da Criméia, porque quando vocês estavam no 

DOPS, a Direção Estadual Regional do PCdoB caiu quando estava lá, quando o 

Alexandre foi morto entre o dia 13 e 17 de Março.  
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Quem foi morto? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - O Alexandre Vannucchi.  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Ah, sim, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Estava todo o pessoal lá do 

PCdoB. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  Do regional, é. Esses companheiros que 

foram presos nessa ocasião, que eram do Regional de São Paulo do PCdoB, eu não 

conhecia e nem eles me conheciam. Inclusive, a gente ficava e eu dizia lá nos 

torturadores que eu não conhecia ninguém. Eu era parte de um aparelho secreto do 

Partido e que não tinha contato com ninguém. E quando caiu esse pessoal lá de São 

Paulo, eu fiquei com medo de conhecer algum ou eles me conhecerem, porque eu 

conhecia. E aí eles acabaram indo para os presídios onde a gente estava também, mas 

até aí, eles torturaram várias pessoas lá no DOI-CODI e depois foram mandados para o 

DOPS.  

Eu comecei a conviver com esse pessoal que caiu nessa ocasião, lá no DOPS e 

depois com alguns no presídio Hipódromo. Nós ficamos sabendo do que tinha passado 

lá no DOPS porque eles começaram a chegar e encontrar com a gente e contar o que 

tinha acontecido. E nós fizemos um movimento junto com eles de denunciar o que 

estava ocorrendo lá na auditoria, inclusive o assassinato do Alexandre Vannucchi que 

várias pessoas viram ele ser retirado de dentro do cofre, a cela forte e morto. Várias 

pessoas viram e nós tivemos que convencer vários companheiros, a denunciar isso. 

Tivemos que ajudá-los porque as pessoas vinham muito desmoralizadas. 
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Aquela queda que eu estou me referindo, foi muita gente presa, e muita gente 

presa porque um falava do outro e tal, então chegou lá um sei lá, umas 20 ou 30 

pessoas. Mas muitos, nós conseguimos fazer com que denunciasse o assassinato do 

Alexandre Vannucchi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E puseram em auditoria. 

Isso está no Brasil Nunca Mais? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Foi, foi na auditoria. Foi na auditoria que 

foi denunciado. É, está no Brasil Nunca Mais.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então fale um pouco 

sobre a convivência com o Danielli e as últimas horas da convivência. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – O Danielli, eu convivi com ele muito 

intimamente, porque além dele ser meu dirigente nas tarefas de aparelho e também nas 

tarefas que eu era dirigente de algumas regionais do Partido, eu era o motorista dele. Eu 

tinha comprado um carro para fazer tudo o que fosse necessário para ele andar para lá e 

para cá. Então foram alguns anos que ele conviveu comigo diariamente e para fazer 

todas aquelas, aqueles encontros e levar para reuniões, enfim era um negócio bem 

diário, íntimo. Era uma pessoa que eu gostava muito, ele também gostava, era um cara 

muito simples, teve várias profissões de operário, né, metalúrgico, várias coisas ele 

trabalhou nessa área e também foi Jornalista. E ele que era responsável pela Classe 

Operária como tinha sido também quando ainda era na legalidade antes de 64, ele 

também tinha ajudado nesses jornais do Partido.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Como era feito o jornal? 

Não tinha internet, nada? 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Não. Internet. ( riso ). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Como fazia o jornal para 

recolher. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Nem correio. (risos). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Como fazia o jornal? 

Explica.  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Vou te contar. O mais importante era o 

correio. Os jornais que a gente distribuía, por exemplo, nós mandávamos para a 

Albânia, mandava para a China, mandava para Cuba, mandava para a Europa toda e eu 

tinha que decorar os endereços todos eles em Inglês, Francês e minha memória, não era 

grande coisa e mandava pelo correio da seguinte maneira, eu datilografava em um papel 

bem fininho, um papel Bíblia, todo o jornal, datilografava o jornal todinho nesse papel 

para ele poder ser dobradinho, enfiava dentro de uma carta e mandava para a Europa e 

para os outros países também. Então, essa era uma tarefa importante que eu fazia 

praticamente todo o mês, mas enfim quando saia o jornal. Não era uma coisa assim, 

todo mês porque a dificuldade era grande. Então era o correio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Então explica uma coisa, é 

importante porque isso é um relato histórico. Vocês faziam o jornal nacional do Partido, 

não é, da direção nacional no Rio, depois fizeram, quantos anos. 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Ao mesmo tempo no Rio, nós fazíamos 

dois jornais dos marítimos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dois jornais. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Dos marítimos, do Partido. Um chamava 

Beira Mar, o outro já esqueci.  

 

(Inaudível) 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Não, eu não sei, eram dois jornais 

também mais simples, mais localizado lá do Estado do Rio e do pessoal marítimo. E 

fazia o jornal nacional do Partido que era o Classe Operária. Eventualmente a gente 

fazia outras publicações, por exemplo, edições das obras do Mao Tsé-Tung. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Qual era periocidade do 

jornal?  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – O jornal era de vez em quandário. 

 

( Risos ) 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Não era muito fácil você manter aquilo 

mensalmente ou de dois em dois meses, então na medida do possível você procurava, 

porque a primeira questão era o seguinte, eu não era redator, eu só fazia a parte de 
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impressão e etc. Então os redatores, um era o Maurício Grabóis que estava lá no 

Araguaia, até chegar aqui o artigo dele, a Criméia foi uma que trouxe alguma coisa dele 

para cá, viajando de ônibus, essas coisas, né?  Não tinha internet e o correio também, ele 

funcionava para o exterior, porque para dentro, aqui, não sei, eu não usava para aqui 

dentro do País. 

A gente entregava um certo número, por exemplo, eu morava em São João do 

Meriti que é fronteira com Guanabara, na época era o Estado do Rio e Guanabara. E eu 

saia com uma sacola assim e com 200 jornais impressos e atravessava a fronteira no 

meio daqueles guardas que vigia a fronteira, de um Estado para outro. Então, era um 

negocio precário, corria muito risco e eu tinha que fazer a impressão com o rádio na 

maior altura, para ninguém ouvir o barulho da máquina que estava rodando direto lá. 

Comprar papel, era um problema, não é igual você ir na Kalunga hoje comprar 

(riso). Tinta para impressora, tudo era muito difícil. Os tipos, não tinha tipo igual você 

imprimir na internet, na internet não, no computador atual, você pode fazer jornais 

maravilhosos, cheio de imagens, na época não tinha, isso era tudo difícil. 

E por causa dessa dificuldade também que era a dificuldade de fazer e a 

dificuldade de distribuir. Sempre qualquer coisa desse tipo era a distribuição era o pior 

problema.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Quando você estava preso, 

quando houve a chacina da Lapa ou você já estava na rua? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – estava preso. Estava lá no. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Estavam presos? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Estava lá no Romão Gomes. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Quantos anos você ficou no 

Partido? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Eu fiquei uns 20 anos, por aí. Deixa eu 

ver. Por aí, viu, uns 20 anos se não mais.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - E vocês tinham um grau, 

tem um grau de parentesco com a Família Grabois. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  Não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - A Criméia. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  O grau de parentesco foi adquirido.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Adquirido.  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  A Criméia casou com o filho do Grabois. 

Mas eu conheci o Grabois na atividade partidária, fiz muita coisa com ele, mas não era 

parente. Era também um cara muito interessante, muito inteligente, bem humorado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Para concluir, fala mais um 

pouquinho do Danielli, é importante. Qual era a diferença de idade e fala do 
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Guilhardini. Qual a diferença de idade sua e do Danielli. Você conviveu quantos anos 

com o Danielli?  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Ah, uns cinco para sete anos.  

 

A SRA. – Sete anos. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Sete anos, é. Porque eu era de Minas, 

demorei um pouco a chegar no Rio, onde eu conheci ele, e depois em São Paulo, que eu 

convivi muito com ele. O Guilhardini, também foi uma pessoa que eu tive uma 

convivência grande, porque. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Nasceu em 1920, não é? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  Quem? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Guilhardini, foi preso 

com 53 anos, não é? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  É, ele era mais velho que o Danielli e do 

que eu muito mais. Eu não me lembro da idade certa dele. Mas também era uma pessoa 

que eu tive muita afinidade porque ele era um cara muito prático. Ele tinha uma Kombi, 

ou até mais de uma, ele vivia levando gente para cá e para lá, fazendo mudanças, era um 

cara muito prático. E ele tinha uma influência muito grande no meio dos marítimos, 

onde ele atuou.  
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Ele era de Santos, nasceu em Santos e lá ele se ligou aos marítimos. Depois no 

Rio também ele era o cara que dirigia o Comitê Marítimo. Quando houve uma 

separação do PCdoB com o PCB, uma parte das pessoas que vieram para o PCdoB, 

foram esses marítimos que o Guilhardini trouxe, ele era dirigente lá e ele conseguiu 

trazer a maioria dos militantes marítimos para o PCdoB. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Os marítimos eram 

militares ou eram da estiva? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  Não, eles eram civis. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Da estiva? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Marítimos civis, que incluía gente que 

trabalhava na estiva, gente que era marinheiro mesmo, mas todos civis. Não tinha 

militares não. Em que eu me lembro, o PCdoB, praticamente não tinha nenhum militar, 

só o único que eu conheci, foi um general chamava Cordeiro Oest, e o irmão dele foi 

assassinado pela ditadura, o Lincoln Oest. 

 

( Inaudível ) 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES -  É, esse outro era um general que apoiava 

o Partido, mas muito secretamente, não era para qualquer um conversar com ele não. E 

eu não sei o que aconteceu com ele depois, mas fora esse que eu me lembre, não tinha 

militares no Partido. Na época de 35, havia muitos militares inclusive de boa patente, 

mas depois isso aí se esfumou.  
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Bom, então o Guilhardini também era um cara mais velho, muito dedicado 

também e a prisão dele e do Danielli, eu acho que foi um golpe sério, viu. Porque eles 

eram uns caras muito práticos, além de terem o conhecimento e a experiência, porque 

eram antigos militantes do Partido, eles tinham muitos contatos com a base do Partido. 

Quando eles foram presos, o Partido levou uns dois ou três anos para se levantar de 

novo, foi bac grande. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A última pergunta César, 

como foi o impacto para vocês, foi para o Brasil todo, mas da queda do pessoal da casa 

da Lapa. Desculpe, da casa da Lapa. Como foi estando preso a notícia da queda da casa 

da Lapa? 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – É o seguinte, eu estava preso no, lá no 

presídio aqui no, como é que chamava ali? Barro Branco. Estava preso no Barro Branco 

já algum tempo, e estranhamente o comandante do presídio, era um Capitão, ele deu a 

entender que havia alguma ação assim problemática para o Partido, e ele já sabia que 

haveria aquela invasão lá, não sei por que. Ele devia ser do serviço secreto, alguma 

coisa assim.  

Ele deu a entender para a gente que ia haver uma ação desse tipo e aí nós 

ficamos sabendo quando houve, mas não tínhamos muita, a não ser através de 

advogados que a gente ficou sabendo de certos detalhes e dos familiares que a gente, a 

Amelinha, por exemplo, estava na rua, ela não estava mais presa e inclusive nessa 

época, ela teve que sair de São Paulo porque o Dom Paulo, inclusive recomendou que 

ela saísse se São Paulo e ela e a Criméia, né? Porque tinha ficado muito perigoso para 

as pessoas do PCdoB.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Eu queria também, eu tinha 

uma curiosidade, quando o Genoíno caiu, você se encontrou com ele e ele trouxe muita 

notícia do Araguaia, não é? Embora você tivesse recebido também pela Criméia. 
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O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Eu encontrei com ele no DOI-CODI, e 

eu estava em uma cela e aí de repente eu vi uma toalha com o nome de hotel de 

Xambioá. Foi pendurado lá, eu acho que tinha tomado banho e botou aquela coisa lá 

pendurada. Eu achei estranho porque eu não sabia que tinha havido essas prisões, mas 

ele acabou chegando lá, ele não foi nessa ocasião no DOI-CODI, ele não foi torturado 

porque ele já tinha ficado bastante tempo lá na própria região do Araguaia sendo 

torturado, né?  Pelo menos do que a gente ficou sabendo na época, então ali ele chegou, 

ficou um preso um tempo lá e depois nós fomos juntos para o Hipódromo e depois nós 

fomos juntos para a Casa de Detenção, eu, ele e mais dois companheiros. Não sei, ele 

deu alguma notícia do Araguaia, mas acontece o seguinte, ele foi preso no dia que 

começou, ele não participou de ações militares, ele só participou da preparação, mas 

quando o dia em que começou, ele já foi preso, aliás, eu acho que ele foi o primeiro 

preso, não sei, não me lembro. 

Então, não me lembro de ele dar muita notícia do que ocorreu lá, porque ele não 

participou das ações militares, ele foi preso no começo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Obrigado César, está bom. 

Vamos lá Criméia? Troca o microfone. Jamil quer falar? Dá o microfone aqui para o 

Jamil, acho que quer perguntar alguma coisa, dá aqui o microfone.  

 

O SR. JAMIL MURAD – É importante se registrar para a história do nosso 

País nessa Comissão da Verdade, em 1984, em plena campanha das Diretas Já, eles 

prenderam mais de 70 membros do PCdoB em meia dúzia de Estados do Brasil, porque 

eles viam no PCdoB, uma organização que participava de um processo que ia chegar o 

fim do Regime Militar. Aquele General Cruz, em um debate de televisão, ele pegou um 

livrinho vermelho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – General Newton Cruz. 
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O SR. JAMIL MURAD – Newton Cruz, ele registrou o seguinte, está tudo 

mundo contra nós, esses caras aqui une o diabo contra nós. Quer dizer, a chamada frente 

ampla, não é? Contra a ditadura. Quer dizer, unia os Partidos, lideranças, gente de 

extratos sociais diferentes, e tal. Unia tudo contra a ditadura. Então eles tinham um ódio 

mortal porque é por ali que eles iam perder o poder, como acabaram perdendo. 

Eles não prenderam o João Amazonas, porque eles invadiram o apartamento do 

João Amazonas aqui na Bela Vista, onde ele morava e o João Amazonas não estava lá, 

mas levaram várias coisas inclusive o revolver que o João Amazonas tinha, eles 

levaram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Criméia. Amelinha fica 

com a gente aqui. Cadê a Amelinha? Está bom. Criméia. Arruma a cadeira da 

Amelinha, por favor. 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Bem, eu fui presa 

no dia seguinte à prisão da Amelinha e do César, fui presa dia 29 de Dezembro de 1972, 

eu sou Criméia, eu fui presa mais ou menos meio dia, uma hora, por aí. Eu estava com 

as crianças e eles entraram, bateram e perguntaram onde estava a Amelinha e o César, 

não, eles perguntaram, é aqui que mora a Amelinha e o César? Eu disse é. E eles, pois é 

sofreram um acidente, eles estão hospitalizados, nós somos do Partido e, era um casal, a 

mulher era essa que acabou ficando com as crianças nessa casa clandestina que a gente 

nunca descobriu onde é. E eles disseram que eram do Partido e tinham vindo me buscar, 

o que que eu era?  

Eu falei assim, eu sou a empregada, babá das crianças e tal, pois é nós somos do 

Partido e viemos buscá-los. Eu falei assim, não, eu prefiro ficar aqui mesmo. Não, não 

vai conosco. Aí eu ainda falei assim, mas que história é essa de Partido? Eles falaram 

assim, não porque eles são militantes do Partido e tal, aí eu vi que não adiantava muito, 

discuti com eles, e vi que havia outras pessoas, havia muitos carros na rua e como eles 

não voltassem a noite, eu destruí todo o material ou a medida do possível, que estava da 
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gráfica, não podia destruir a impressora, mas pelo menos o que tinha sido impresso, as 

chapas, né? 

E havia uma fossa no quintal, era na periferia e eu joguei tudo isso na fossa e o 

que eu não consegui jogar na fossa, eu misturei com bastante papel higiênico bem sujo 

porque não dava mais para queimar, aí eu já estava queimando, já era muito tempo que 

eu estava tentando destruir as coisas. Então eu misturei com papel higiênico para se eles 

não pegavam né?  

Parece que não pegaram, as coisas que eu queimei que eu joguei fora e mesmo o 

que eu não queimei eles não acharam. E eu tinha dito para as crianças que poderiam 

chegar pessoas porque como eles demoravam, eu pensei, podem ter sido presos então eu 

resolvi avisar as crianças que poderiam chegar pessoas na casa se dizendo amigo, 

oferecendo balas, doces, mas que não eram amigos e que eles não conversassem com 

estranhos. E foi engraçado porque um desses, o homem desse casal, ele perguntou ao 

Edson se o pai dele tinha um carro. Aí o Edson falou, tem. Ele disse como é esse carro? 

Ele disse, eu sei, mas não falo. E o cara já começou a ficar irritado e depois ele dizia que 

filho de comunista já é treinado desde pequenininho, a não falar.  

Bem, aí eles puseram a gente em uma C14, e tinha uma colcha em cima do 

banco e tinha coisas embaixo, a gente sentou em cima de coisas e o Edson foi levantar o 

pano para tirar o que estava embaixo incomodando ele e era uma metralhadora. E o cara 

ficou bravo também, de novo ficou bravo com ele. Bem, aí a gente foi para o DOI-

CODI e eles me levaram para o, era nessa Trigésima Sexta, mas a gente entrava pela 

garagem, não entrava pela porta da Trigésima Sexta, tinha um portão e entreva meio 

pelos fundos e de um lado ficavam as celas e do outro lado ficava as salas de torturas e 

eu subi as escadas, eles me levaram para cima, em uma sala estava o César e na outra 

estava a Amelinha e eu não vi o Danielli nesse primeiro momento. 

E eles me interrogaram, perguntaram e eu dizia que era a babá, que eu não sabia 

e eles queriam saber de duas pessoas. Quem era aquele cara, né, que eles não diziam o 

nome, que estava com o César e a Amelinha e onde estava a irmã da Amelinha que era 

eu, né? E eu dizia, não sei, não conheço, certo?  

Bem, como eu não conhecia, o tal homem, a mulher, a irmã da Amelinha e nisso 

eles mostravam a minha foto. Você conhece? Eu dizia não, não conheço. Se eles estão 
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perguntando, então era porque ainda não sabiam. Aí, o homem, eles me levaram para a 

sala de tortura em baixo, isso já era, para mim já tinha passado o resto da tarde, a noite, 

eu acho que já devia ser o começo do dia 30. Então, me levaram para a sala de tortura 

em baixo e lá estava o Danielli muito roxo, edemaciado com as calças meio abaixadas, 

assim nas pernas e ele estava inconsciente, eu percebi que ele ainda estava vivo porque 

tinha uma espuma sanguinolenta que saia da boca e do nariz e que se movimentava e ia 

se acumulando na boca, aquela espuma e eu falei assim esse homem está mal, vocês não 

vão fazer nada?  Ele falou, conhece? Não conhece então vamos embora. Já me tiraram, 

eu disse que não conhecia, eu acho que o Danielli não me reconheceu, ele estava 

inconsciente e aí me levaram para os fundos da OBAN, que não era a delegacia, era o 

alojamento dos militares que eles transformaram em cela. 

Então, tinha uma escadinha, era um prédio, ficava mais a direita, mais para os 

fundos, né? Nesse prédio, eu fiquei lá, está certo? Lá não tinha janela, era tampado com 

Eucatex, não tinha banheiro, não tinha nada. Eu fiquei dentro desse quarto e quando foi 

eu acho que já estava amanhecendo, chegou uma presa e  ela disse, saiu um homem 

morto, moreno e tal, morto da salinha de tortura em baixo. Eu achei que pudesse ser o 

César porque ele estava muito mal por causa da diabete e tal, ou o Danielli que também 

estava muito mal. Então eu fiquei na dúvida de qual dos dois seria, ela não, a descrição 

que ela fez não. Nessa, depois ela saiu, eu continuei lá, no quarto ao lado desse que eu 

fiquei, porque era um quarto de alojamento de soldados, ficou preso o Jorgito, que era o 

irmão da Soledad e. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Na OBAN? 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Na OBAN.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Você conheceu o Jorgito na 

OBAN? 
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A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Na OBAN, e tinha 

no lugar da tomada eu tirei a tampinha e fiquei tentando ver o que tinha do outro lado, 

ne?  E eu vi que alguém também já tinha, porque a tampinha só tinha um parafuso então 

você levantava e abria a janelinha e eu vi que alguém já tinha cavado o buraquinho, 

tinha bastante terra dentro da caixinha e dava para ver a outra cela, então eu deitei no 

chão e fiquei tentando falar pelo buraquinho, que está aí do outro lado? Quem é não sei 

o que e tal. E o Jorgito falou, eu sou o Jorgito, minha irmã foi morta e eu vou ser 

assassinado e ele contou a história do Cabo Anselmo.  

 

( Inaudível ) 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA –  É, Jorge Viedma 

Barret, né? Irmão da Soledad. E ele contou a história de como tinha sido a prisão e a 

morte do pessoal lá em Recife. Depois, no dia seguinte eu fui levada para a cela que era 

na OBAN e aí eu vi que César estava vivo então para mim ficou certo que quem tinha 

morrido, era o Danielli e aí eu fiquei na cela e foi o ano novo, era a passagem de ano e o 

Major Ustra levou um pratinho de pernil, panetone, e nozes e etc. para que a gente 

comemorasse o ano novo, como se isso fosse possível, né, comemorar o ano novo.  

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Dá licença, Criméia, ele disse que era. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone César, 

por favor. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Ele disse que era um oferecimento da 

mulher dele, aquela ceia de natal, e eu, por exemplo, depois disso passeia a não gostar 

de panetone. O bandido. E eles na passagem do ano, que todo mundo solta fogos, eles, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



55 

 

todos os guardas ficaram atirando com metralhadora para cima, que era e eles estavam 

festejando e para apavorar a gente, né?  E isso foi no 31 para primeiro de Janeiro.  

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Bem, então teve 

esse lance do Ustra, que eu não sabia que ele era o Ustra, tá certo?  Foi ele quem levou 

o panetone, coisas. Bem, aí eu fiquei nessa cela, na OBAN durante um tempo até que 

eles descobriram que eu era irmã da Amelinha, e que não era uma coisa difícil porque 

eu tinha sido presa em 68 no Congresso de Ibiúna. E aí, eles me levaram de volta para 

esse alojamento que ficava nos fundos e aí eu fiquei lá enquanto eu estava na cela, eles 

me levavam para interrogar, mas depois que eu fui pra esses fundos aí, voltei para esse 

alojamento dos fundos, não teve mais interrogatório a não ser que a noite eles me 

tiravam da cela, levavam para um carro e diziam você vai morrer em um acidente na 

Serra das Araras e o carro vai pegar fogo.  

E me punham no carro e eu ficava dentro do carro e aí o dia amanhecia e eles 

diziam, olha  não deu para ser hoje, mas amanha você morre, tá, volta lá para o lugar. E 

assim, iam passando os dias e um dia veio, porque, quando, não, eu estou confusa.  

Quando eu estava nessa coisa lá dos fundos, nesse alojamento, eu ainda fui 

interrogada. Então eu descia as escadinhas de capuz e era muito espancada e teve um 

médico que disse que me avaliou, porque eu estava grávida no sétimo mês e ele disse 

que eu poderia levar, apanhar no rosto, na cabeça, nos pés e nas mãos. Então eu levei 

choque nos pés e nas mãos e apanhei muito na cabeça.  

Depois apareceu um militar do Exército, fardado, mas sem identificação, devia 

ser oficial pela quantidade de divisas que tinha na farda e ele se apresentou como 

médico e fez um exame físico em mim e disse que eu tinha condições de viajar. Aí eu 

entendi o que era, ou seja, tinham desaparecido as equimoses então eu podia ser 

transferida.  

E eu não sabia se esse viajar era a tal Serra das Araras onde eu ia morrer né, mas 

depois eu fui para o aeroporto de Cumbica, a Base Aérea de Cumbica, deu para 

identificar porque esse negócio de capuz, e eu estava grávida, eu disse, Ah, já que eu 

vou morrer, de vez em quando eu tirava o capuz, dava uma de louca e tirava o capuz 
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para ver onde eu estava. E deu para ver que era Cumbica, né, não existia ainda o 

Aeroporto de Guarulhos.  

Aí eu fui levada até lá e voltei, não viajei não sei por que. Eu e mais dois presos, 

um era o Zé Duarte e o outro era um tal de Paulo do PCB. Voltei, e aí eu dei um jeito de 

avisar para os presos que eu ia viajar de avião. Eu só não sabia para onde. E no dia 

seguinte eu voltei para Cumbica e fui levada para Brasília.  

Bem, então foi isso que eu assisti da morte do Danielli, eu conhecia o Danielli 

desde que eu fui para o Rio, eu conheci o Danielli, depois eu fui para o Araguaia e 

quando eu voltei do Araguaia, eu tive contato, meu contato com a direção era 

basicamente o Danielli e o Guilhardini também eu conheci no Rio, e depois nunca mais 

vi.  

E eu estava no Rio e no dia que eu viajei, eu tinha ido à casa de meus pais, no 

dia em que eu viajei o Guilhardini foi à casa dos meus pais para tentar encontrar 

comigo, para que eu avisasse o pessoal em São Paulo que tinha havido umas quedas. 

Mas eu já tinha saído de casa e ele tentou segundo minha mãe, ele ia tentar me encontrar 

na Rodoviária, mas nós não nos encontramos e aí, isso foi um pouco antes do natal, eu 

ainda viajei, fui até Goiânia, que eu tinha um ponto, um encontro para levar coisas para 

o pessoal do Araguaia, fui a Goiânia, voltei, eu cheguei no dia 28 e fui para a casa da 

Amelinha e do César e fui presa.  

Então, eu não encontrei mais com o Guilhardini depois que eu saí do Rio. É isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Obrigado Criméia. Quanto 

tempo você ficou presa, Criméia?  

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA –  Olha eu fiquei 

presa de Dezembro, de 29 de Dezembro até acho que foi 20 de Abril de 73. Mas eu 

nunca fui presa, eu fui sequestrada, porque nunca foi comunicada a minha prisão, não, é 

sequestro, senão faz diferença, prisão e sequestro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Todo mundo foi 

sequestrado, ninguém foi preso.  

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Depois as pessoas 

foram legalizadas do sequestro. O meu não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, quando teve a 

chacina da Lapa, você estava presa ou estava aonde? 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA –  Não, eu estava solta 

e eu estava na casa para a Amelinha, né,  e a gente saiu de casa, foi uma situação bem 

difícil, inclusive assim porque o próprio advogado falou que o pessoal que caiu, porque 

eu era o contato da direção do Partido com a o Araguaia. E o advogado falou, o pessoal 

que caiu, entregou que você era o contato. Então, ficou uma situação bastante difícil, a 

gente saiu de casa zanzou um pouco, nem sei o que a gente fez, mas a gente não foi para 

casa e. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual foi mesmo o dia para 

efeito de depoimento. Qual foi o dia da queda da casa da Lapa? 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Dezesseis de 

Dezembro de Setenta e Seis. E a partir desta data, quer dizer, depois que eu voltei para 

casa e tal, e que uma forma que eu vi para me legalizar foi voltar para a universidade 

porque tinha que estar começando o movimento estudantil de novo, então eu voltei para 

a universidade e aí eles me seguiam acintosamente, era.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espere aí, só para 

recuperar, um dos últimos a ser mortos no Araguaia era o irmão da Petit, não é? 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Não, não. Foi a 

Walkiria, Adinalva. A Suely. A Walkiria foi Outubro de 74. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - então, 76 o Araguaia já 

estava praticamente extinto? Entendi. Ótimo. Ótimo não, quer dizer, entendi. Claro. 

Quer fazer mais alguma coisa, alguma consideração?  

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Não? Então, o Jamil teve 

que sair, eu queria fazer o seguinte, com está o pessoal aqui da Fundação e está o 

pessoal do PCdoB acompanhando, tudo o que o PCdoB tiver de documentos da 

ditadura, tudo que puder dar cópia para a gente, vir prestar depoimento, tudo, tudo que a 

direção do Partido tiver, documentos sobre como o Partido viu a guerrilha do Araguaia, 

enfim, toda, a gente fez a recuperação daquele documento da cassação do Partido de 47 

que vocês fizeram um documento importantíssimo que a gente vai tentar incluir no 

relatório da Nacional e então, se o que puder trazer da memória política do período 

compreendido, por 47 até 85, viu Jamil? Nós já estamos indo para o finalmente, então 

como está o pessoal da Fundação, nós queríamos fazer um intercâmbio com vocês, do 

PCdoB, tudo o que tiver de 47 a 85, que diga respeito a esse período, nós precisamos.  

 

( inaudível ) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. O companheiro 

da Direção da Une já foi?  Você quer dar uma palavrinha, Fernando?  Acho que era 

importante.  

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Deixa eu te dizer 

uma coisa Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Fala, Criméia. 

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA – Eu tenho alguma 

Classe Operária, eu tenho documentos do PCdoB, e eu vou te dar. Eu tenho cópias. Eu 

encaminho para a Comissão, tá?   

 

O SR. FERNANDO GARCIA – Meu nome é Fernando, eu sou coordenador do 

Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois no qual já há cinco 

anos a gente vem organizando uma boa parte da documentação compreendida entre 

esses 91 anos do Partido Comunista do Brasil, e que a gente, eu entendo aqui o pedido 

do Deputado Adriano Diogo, mas temos algumas coisas, vamos fazer esse intercâmbio 

sim, acho que é necessário a gente fazer, inclusive aqui fora da Audiência, a gente 

sentar e conversar em uma reunião que cumprem essa pauta, mas existe um grande 

problema que todos os depoimentos dados aqui, os três de hoje e os das outras sessões 

também, existem além do sequestro, a prisão, a tortura, existe um saque de materiais 

que não foi reposto.  

O César colocou aqui que foi saqueada a casa, que levaram a TV, as coisas, os 

móveis, tudo, a cachorra e documentos também são levados nesses sequestros que até 

hoje, a gente também não tem muito acesso a isso. A própria Comissão da Verdade 

Estadual, poderia entrar junto e faríamos isso junto, a Polícia Federal e vasculhar esses 

locais para ver se existe algum resquício desses materiais. As pessoas que forem 
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chamadas para depor, que fizeram as prisões, também responder questões com relação a 

esses documentos. Faz parte também da história do Brasil, isso.  

A gente usa muito a história oral, para tratar das ditaduras, tanto a Vargas quanto 

a Ditadura Militar, porque não tem tantos documentos quanto teve de outros períodos. A 

gente não pode falar de Canudos pela história oral, mas fala pelos documentos que tem. 

Agora, para falar das ditaduras, a gente também não tem os documentos e tem a história 

oral. E a história oral, ela é um instrumento, ela é uma metodologia, a gente precisa dos 

documentos, mesmo os documentos mentirosos feitos pela própria ditadura a gente 

precisa desses documentos, os arquivos Estaduais estão jogando na internet os 

materiais, é saudável isso para que a gente conte essa história, mas aqueles documentos 

por exemplo na casa da Lapa, o Instituto de Criminalística tirou muitas fotos daquele 

momento, no arquivo do Estado tem essas fotos.  

E a gente vê pilhas de documentos  em jornais, tem revistas mas em materiais 

escritos. A pauta daquelas reuniões, uma das pautas era a Guerrilha do Araguaia, as 

opiniões daqueles dirigentes sobre a guerrilha do Araguaia. E eles fizeram as suas 

intervenções por escritos, por escrito. A reunião do Comitê Central do Partido 

Comunista do Brasil ali em 75, 76 não era feita com todo o Comitê Central, era parte 

metade em uma reunião, se caísse, não cair todo mundo, e a outra parte faria as sua 

intervenções em outro momento, tanto é que caiu a casa da Lapa foram presos e mortos 

aqueles militantes, aqueles dirigentes mas os outros do Comitê Central, não estavam ali, 

ano é? Porque era feita assim aquelas reuniões. E esses documentos foram roubados, a 

gente não sabe qual a opinião que tinha sobre não só a Guerrilha do Araguaia, outras 

pautas que estavam sendo tratadas ali por aqueles dirigentes, porque não temos esses 

documentos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Então, viu Fernando, que 

dia mesmo foi a queda da casa da Lapa? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Dia 16 de Dezembro de 

1976. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Então o seguinte, a gente 

podia fazer, eu queria pegar, estou propondo para a Amelinha, para a Comissão, para 

todos os companheiros fazer uma Sessão especial da casa da Lapa aqui.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – A chacina da Lapa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - A chacina. É temos que 

fazer uma, bem organizada. E uma última coisa que eu queria te falar, viu Fernando é o 

seguinte, vocês do PCdoB não sei qual o nível de compartimentação, acho que o melhor 

portal de esquerda, de comunicação, é o Vermelho. E embora o vermelho tenha dado 

algumas notícias está muito distante da gente. Nós precisamos, eu sei que tudo é feito 

com muito sacrifício, tem muita coisa para cobrir, mas a gente precisa de uma maior 

proximidade com o Vermelho entendeu? 

Para fazer esse link, as imagens da TV Assembleia estão à disposição, a gente 

pode passar todo o material visual da Comissão da Verdade, mas nós precisamos dessa 

troca documental. Isso é fundamental. E mesmo com o pessoal da UNE, vou dizer uma 

coisa, viu, pego o material de vocês, dos desaparecidos no Araguaia, e levo para vários 

setores do Movimento (ininteligível) e o pessoal não conhece, não conhece.  

Então, essa dificuldade que é para todos nós, não é exclusiva de ninguém, é uma 

questão real. 

Bom, para concluir, Dodora está com o documento do Fernando Santa Cruz? Eu 

queria que a notícia, a Amelinha desse essa notícia, acabou de chegar agora, na hora do 

almoço, até através de um companheiro do PCdoB, o Edson Aparecido, finalmente um 

documento da Procuradoria Geral do Estado, que reconhece que o Fernando santa Cruz 
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em 1974, viu, eles conseguiram uma redação, reconhece que o Fernando santa cruz não 

abandonou o emprego no DAEE, em 74 por desídia. Então, finalmente aqui um 

documento histórico que a Amelinha vai dar a notícia.  

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Fernando Santa Cruz de 

Oliveira, é desaparecido político, desapareceu desde 24 de Fevereiro de 1974, no Rio de 

Janeiro, mas ele morava aqui em São Paulo, trabalhava no DAEE e foi até o Rio e lá foi 

se encontrar com dirigente da Ação Popular Eduardo Collier, e os dois são 

desaparecidos políticos até os dias de hoje. Teve aqui, nós temos feitos audiências 

priorizando os mortos e desaparecidos políticos que tiveram algum vínculo com são 

Paulo. Não são todos, inclusive quando o Jamil fala ali das mortes do PCdoB, dos 

dirigentes, aqui não foram falados de todos. Porque o Lincoln Oest, ele foi assassinado 

no Rio de Janeiro, o Guilhardini foi falado, porque ele nasceu em Santos. Então aqui é 

um vínculo com o Estado de São Paulo. O Lincoln Oest era do Rio de Janeiro e foi 

assassinado no Rio de Janeiro. Também como o Lincoln Bicalho, o Lincoln Roque 

Bicalho também foi assassinado no Rio de Janeiro.  

Então, no caso do Fernando Santa Cruz, ele é de Recife, desaparece no Rio de 

Janeiro, mas existem informações que ele passou pelo DOI-CODI de São Paulo. Houve 

essa informação por parte de um carcereiro lá do DOI-CODI que é o Marechal. E além 

do que ele trabalhava aqui em São Paulo, então ele tinha algum vínculo com São Paulo, 

por isso que ele entra nessa nossa lista.  

E quando foi apresentado o caso aqui, e foi apresentado o caso aqui em 

Fevereiro deste ano, a família solicitou que houvesse uma mudança no documento que 

registra a demissão do Fernando Santa Cruz de Oliveira do DAEE. Lá consta que ele 

abandonou o trabalho, então por isso que ele foi demitido. E foi a Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva que é da Assembleia Legislativa fez uma, encaminhou um 

pedido ao DAEE para que fosse retratado e houvesse essa retratação em relação a 

demissão do Fernando Santa Cruz. 
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Não é justo, porque ele não abandonou, ele desapareceu, ele foi sequestrado, 

morto, até hoje nós não temos o corpo e por isso que nós fizemos esse pedido, acho que 

no dia 20 de Fevereiro de 2013 e hoje é dia 25 de Abril e nós temos a resposta da 

Procuradoria Geral do Estado, finalmente atendendo a esse pedido. É um pedido da 

família, é um pedido nosso. Nós temos que fazer justiça e isso é uma forma de fazer 

justiça, é forma de reparação, você trazer a verdade dos fatos e reconhecer que ele 

nunca abandonou, ele não abandonou o emprego, ele é desaparecido. 

Então, acho que esse documento aqui, ele tem uma importância, você quer ler, 

né?  Então, você pode ler, ele é muito importante e amanhã, só lembrando, viu, amanhã 

a Rosalina Santa Cruz vem aqui nas audiências, durante as audiências que amanhã vai 

ter audiência a partir das 10:30 HS, aqui nesse plenário, a Rosalina Santa Cruz que é 

irmã do Fernando Santa Cruz, vem aqui para que seja entregue esse documento para a 

família, que foi, acho que uma grande vitória ter conseguido isso no dia de hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes, lógico, espera um 

pouquinho, mas fala no microfone. Deixe concluir a informação. Fala seu nome.  

 

A SRA. MARIA LÚCIA – Maria Lúcia do blog dos Legislativos SP. Não, é 

que o senhor vai ler, mas eu queria saber se no documento consta que ele é um 

desaparecido, por exemplo? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Eu vou te ler o texto do 

Procurador Geral do Estado.  

 

A SRA. MARIA LÚCIA – O DAEE, o que é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Departamento de Águas e 

Energia Elétrica da Secretaria de Recursos Hídricos.  
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A SRA. MARIA LÚCIA – Obrigada. 

 

(Inaudível ) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT  - Antigo DAE, não é? Mas 

era Departamento de Águas e Energia Elétrica.  

Trata-se de expediente que tem origem na recepção pela Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos do ofício externo do número 15 de 2013, expedido 

pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, tratando do caso, 

desculpe, Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, ex-funcionário do DAEE, 

Departamento de Águas e Energia Elétrica aprova as conclusões contidas no item 63 da 

manifestação das folhas 205 e 218, destacando que dá retificação ali sugerida de cunho 

meramente declaratório não advirão outras consequências no plano Jurídico 

Administrativo como demonstrado no item 64. Para impedir que haja qualquer 

reparação pecuniária, encaminhe-se esse expediente ao Departamento de Águas e 

Energia Elétrica DAEE, para providenciar providências de retificação nos precisos 

limites indicados no item 63 da manifestação folha 212. Dezenove de Abril de Dois Mil 

e Treze. Elival da Silva Ramos Procurador Geral do Estado. 

Então, por favor. O doutor quer dar uma palavrinha? Não, está bom.  

Só queria dizer o seguinte, hoje foi um dia muito importante além desse 

documento, que eu pensei que era datado de hoje, foi 19 de Abril, mas hoje foi entregue 

para nós oficialmente, nós aqui na Comissão já coletamos muitos depoimentos da 

própria Criméia e da Amelinha, mas hoje foi especial porque nós falamos 

principalmente do Danielli, do Carlos Danielli, mas eu queria exaltar em que me pese a 

forma descontraída coloquial, do César, vocês repararam que o César muito jovem já na 

época da prisão estava saindo de um sanatório com tuberculose e foi ajudar o Danielli a 

cobrir um ponto e aconteceu tudo aquilo.  
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E também apareceu vagamente nos depoimentos como o processo naquela época 

tinha evoluído um pouquinho da tipografia, trabalhava com materiais químicos, tintas e 

ambientes, Tiner, em absolutamente fechado, como a saúde do César foi agravando, 

agravando, agravando, não é?  

Então, outro dia veio aquela companheira filha do Momente, que em função de 

não ter uma data específica pelo desaparecimento de seu pai na Guerrilha do Araguaia, 

nem a mãe tinha acesso a nenhum direito previdenciário, nem LOAS, nem nada.  

Então quanta gente, quanta gente que deu a vida, lutou por esse povo, outro dia a 

companheira de Santos, lembra? Do sindicato? Companheira lá da Força Sindical disse 

que o município de Santos, foi preso, quer dizer teve intervenção, além do navio o Raul 

Soares, que as pessoas ficaram detidas nos porões, a cidade inteirinha ficou sob prisão 

domiciliar e que era muito difícil recuperar a memoria e envolver tal grau de sofrimento 

e as famílias da cidade de Santos tinham sido envolvidas.  

Então, é logico que o depoimento do César, de todos, os depoimentos são 

fortíssimos. Então, viu Jamil, como é importante você fazer esse esforço militante 

porque você é uma das poucas unanimidades, o esforço que você faz para que o PCdoB 

esteja presente em todas as Sessões que se trata da memória do Partido. Muito 

importante, porque quantos companheiros das diversas organizações foram 

abandonados como combatentes e feridos ao longo dos caminhos. Essa família do 

Momenti, nós vamos ter que prestar uma atenção especial porque eles estão em uma 

situação dificílima, dificílima, dificílima e o Governo Brasileiro e o Estado Brasileiro 

não os reconhece para nada.  

Então, eu queria agradecer a todo o pessoal que está aqui, contribuindo e antes 

de fechar a Criméia vai fazer uma declaração importantíssima.  

 

A SRA. CRIMÉIA ALICE SCHMIDT DE ALMEIDA –  É o seguinte, eu 

tenho alguns documentos do Partido Comunista do Brasil da época, dos anos 70, e 

tenho documentos das Forças Armadas dos anos 70 também sobre a Guerrilha do 

Araguaia, inclusive e sobre a queda da Lapa, o rascunho dessa ata e eu vou entregar isso 

para a Comissão. Foram documentos que a gente conseguiu esse rascunho da ata da 
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reunião da casa da Lapa, inclusive estava no tal baú do General Bandeira. E a gente vai 

repassar para a Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Criméia, eu 

queria registrar também, aquele companheiro lá, aquele jovem, de origem japonesa, 

nipônica, ele fez a recuperação da memória dos japoneses confinados e perseguidos na 

Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Ele tem um material aí e ele vai entregar 

Sexta- Feira para a Comissão da Verdade. Muito obrigado. A Sessão está encerrada.   

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/02/2013 (parte 2) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está aberta a sessão. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo.  

Audiência sobre o caso do desaparecido político José Maria Ferreira de Araújo. 

26 de fevereiro, Auditório Teotônio Vilela, Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, 14:00 horas. 

Está instalada a 13ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 26 de fevereiro de 2013, a Assembleia Legislativa, no 

Auditório “Teotônio Vilela”, para oitiva de depoimento sobre o caso José Maria 

Ferreira Araújo, desaparecido em setembro de 1970. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fará realizar 

todas as audiências abertas ao público. Isso é uma contraposição clara à decisão da 

Comissão Nacional e fazer as suas sessões fechadas. A Comissão da Verdade não 

pertence a um pequeno grupo de especialistas, mas pertence ao povo brasileiro. 

A mesa será composta, depois a leitura do memorial pela Ñasaindi Barrett 

Araújo e pelo João Maria Ferreira Araújo, irmão de José Maria, e a Ñasaindi, filha. 

Estão presentes o irmão João Maria Ferreira Araújo, os sobrinhos Cecília Maria 

Lobo de Araújo, Leandro Lobo de Araújo, Maurílio Barreto de Araújo, e a cunhada 

Núbia Maria Barreto de Araújo. 

Agradecemos a presença de toda a família, de todos os amigos.  

E o Ricardo Koba vai fazer a leitura do memorial de José Maria Ferreira Araújo. 

 

O SR. RICARDO KOBA – José Maria Ferreira Araújo, desaparecido em 23 de 

setembro de 1970.  

Data de nascimento: 6 de junho – tem uma imprecisão aqui no documento, mas é 

6 de junho de 1941, Fortaleza, Ceará, Brasil.  

Organização política: Vanguarda Popular Revolucionária – VPR. 
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Dados biográficos. José Maria Ferreira Araújo, também conhecido por 

“Araribóia” ou “Aribóia”, era filho de João Alexandre de Araújo e Maria da Conceição 

Ferreira Araújo.  

Com a família morando no interior da Paraíba, José Maria ingressou na Marinha, 

em 1959, no Rio de Janeiro.  

Logo após o golpe de 1964, foi preso e acusado de ser um dos organizadores da 

Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, permaneceu incomunicável 

na Ilha das Flores, Rio de Janeiro, por quatro meses. Logo depois, foi expulso da 

Marinha, em dezembro de 1964. Mais tarde, ainda seria condenado pela primeira 

auditoria da Marinha a cinco anos e um mês de prisão. 

Foi casado com Soledad Barrett Viedma, militante de origem paraguaia, com 

quem teve uma filha. Ele a conheceu em Cuba, onde realizou treinamento de guerrilha 

quando ainda fazia parte do MNR. 

José Maria era um dos contatos de José Anselmo dos Santos, cabo Anselmo, 

com quem atuara na mobilização dos marinheiros, no início dos anos 1960. Cabo 

Anselmo seria mais tarde desmascarado como agente infiltrado da ditadura militar, 

tendo sido responsável pela prisão e morte de um número incalculável de pessoas que 

resistiam ao regime de exceção. Dentre elas estão Edson Neves Quaresma, Yoshitani 

Fujimore, Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, José Raimundo da Costa, Eduardo Gomes 

da Silva, Evaldo Luiz Ferreira de Souza, Jarbas Pereira Marques, José Manoel da Silva, 

Pauline Retshu, Edgar Aquino Duarte e Soledad Barrett Viedma, esta morta, em 1973, 

quando estava grávida de seu delator, que já trabalhava ativamente para a máquina de 

repressão montada pela ditadura militar. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento.  

José Maria foi preso, em 23 de setembro de 1970, pelo DOI-CODI de São Paulo, 

e levado às câmeras de tortura; morreu em consequência das mesmas. Conhecido na 

militância clandestina da VPR como “Aribóia” ou “Araribóia”, foi enterrado no 

Cemitério de Vila Formosa, sob a identidade falsa de Edson Cabral Sardinha. Foi com 

esse nome que sua morte foi denunciada na carta escrita pelos presos políticos do 

Presídio do Barro Branco encaminhada ao presidente da OAB, em 25 de outubro de 

1975, segundo a qual foi assassinado pela equipe do capitão Benoni de Arruda 

Albernaz. No que diz respeito às circunstâncias da morte de José Maria, nos arquivos do 

Dops de São Paulo foram encontrados documentos contraditórios, um deles assinado 

pelo Delegado do Dops, Alcides Cintra Bueno Filho, afirma que José Maria fora morto 
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em consequência de violento tiroteio que travou com agentes dos órgãos de segurança, 

sendo que o mesmo delegado assinou a requisição de exame necroscópico onde 

assevera que, “tendo sido preso por atividades terroristas, faleceu ao dar entrada na 

Delegacia Distrital, presumindo-se mal súbito”. A delegacia mencionada era a da Rua 

Tutóia, local onde operava o DOI-CODI de São Paulo. Em outro documento produzido 

pelo mesmo delegado é justificada a não instauração de inquérito, “tendo em vista a 

flagrante evidência da naturalidade do óbito”. Finalmente, em documento do Ministério 

do Exército encaminhado ao Ministro da Justiça, em 1993, é dito que José Maria 

utilizava-se do nome falso Edson Cabral Sardinha. Existe registro de sua certidão de 

óbito 31.153, livro 43-C-C, folha 124-V, expedida em 12 de julho de 1972, pelo 

Registro Civil do 9° Distrito Policial da Vila Mariana, em São Paulo. 

As condições em que se deu sua morte somente começaram a ter algum 

esclarecimento em 1990, quando também seu nome verdadeiro pôde ser identificado. O 

paradeiro de José Maria foi descoberto por meio de pesquisas realizadas nos arquivos 

do IML de São Paulo, pela comissão de familiares de mortos e desaparecidos políticos, 

onde constava ter sido enterrado como Edson Cabral Sardinha, no Cemitério da Vila 

Formosa.  

Somente com a abertura da vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em 

Perus, na Cidade de São Paulo, seu nome verdadeiro foi divulgado e os familiares 

finalmente localizados. 

Agentes do Estado: Equipe do então capitão do Exército, Benoni de Arruda 

Albernaz. 

Providências tomadas pela família: A família encaminhou uma petição para 

retificação do atestado de óbito. A sentença inicialmente negada em função da falta do 

corpo foi retificada em 28 de novembro de 1995, conforme apelação cível número tal, 

da Comarca de São Paulo. Seus restos mortais não foram encontrados, porque houve 

alterações na quadra onde ele foi enterrado no Cemitério de Vila Formosa.  

Em dezembro de 1991, a Comissão Especial de Investigação das Ossadas de 

Perus e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, acompanhada 

de técnicos da Unicamp, tentou exumar os restos mortais de presos políticos 

assassinados, os quais não foram encontrados.  

Segundo os coveiros, em 1976, ocorreram exumações no momento da alteração 

da quadra e essas ossadas foram jogadas em lugar do cemitério não informado. 
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As informações desse documento foram tiradas do dossiê “Ditadura, Mortos e 

Desaparecidos Políticos do Brasil, 1964-1965”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos, então, passar para 

os depoimentos.  

Vamos compor a Mesa.  

Eu vou pedir para a Ñasaindi e para o João Maria Ferreira Araújo virem para a 

mesa. (Palmas.) 

Quem começa primeiro? A filha. Tem a palavra Ñasaindi. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – Boa tarde a todos. Eu já estive 

presente aqui na audiência no período da manhã. 

Eu gostaria de colocar o nome de mais uma pessoa aqui presente, apesar de 

fisicamente ele não estar, por motivos pessoais, mas eu tenho certeza que ninguém mais 

que ele gostaria de estar aqui que é um outro irmão do meu pai, José Maria Ferreira de 

Araújo, e o nome dele é Paulo Maria Ferreira de Araújo.  

E representando está aqui sua filha Cecília e seu filho Leandro, mas o irmão, o 

João Maria, tem a incumbência de mais adiante estar apresentando as palavras que 

Paulo Maria enviou para nós, que eu acho que são muito importantes. Ele vivenciou 

períodos desde a sua infância, a convivência com o irmão e tal, a sua perda e tudo mais, 

então, acredito que ele seria uma pessoa importantíssima aqui, neste momento, e, 

infelizmente, não foi possível ele estar presente. 

Eu gostaria muito de... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você gostaria de convidar 

os filhos do seu tio para vir aqui para a mesa? Eles vão falar ou depor? 

 

 A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – Eu gostaria, se for possível e eles 

estiverem à vontade. É uma realidade nova para eles. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos convidar, então, 

Cecília, Leandro e Maurílio. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – Isso. O Maurílio é filho do João. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 5

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a cunhada, Núbia. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – Antes de mais nada, eu acho que 

é imprescindível e eu me sinto nessa obrigação de realçar a importância destes 

momentos. Eu vou ficar emocionada, não tem jeito, logo de cara. Por quê? 

Por exemplo, uma situação mínima. Neste momento, agora, eu tenho certeza que 

já está havendo um crescimento, já está havendo uma influência do que são essas 

audiências, do que é a comissão, na vida das pessoas, inclusive nós personagens que 

estamos convivendo com isso há quase 40 anos.  

É um dia atrás do outro, é um momento atrás de outro, é um encontro atrás do 

outro, é um pedacinho da verdade que vai se compondo a cada minuto, a cada busca, a 

cada encontro. E esses momentos aqui parecem que são mais intensos, porque eles têm 

um potencial muito maior por que eles têm muita informação.  

Numa conversa informal de um simples almoço, a cunhada, traz uma referência 

a um nome novo, alguém que ligava de madrugada e fala. Poxa, isso é muito 

importante. Muito importante pela oportunidade de estarmos intercambiando ideias e 

fazendo conexões. Finalmente, eu acho que a proposta do que é trazer para a população 

esses momentos, essa história, gerar a importância da memória, eu acho que isso 

acontece aqui já de cara, muito forte.  

Eu sou Ñasaindi Barrett de Araújo. Faço parte dos filhos que foram comentados 

aqui, no começo. Fiquei muito emocionada com o depoimento do João Paulo, porque eu 

me identifico, obviamente. Eu acho que nós somos... Se for realmente instituída essas 

audiências para receber os filhos, eu acho que seria até um trabalho de uma análise de 

pesquisa, pesquisa incrível, é uma coisa que abre muito para tantas perguntas. Por 

exemplo, eu não sei, você teve algum contato com o seu pai, na infância, né? 

As minhas memórias vêm dos olhos das outras pessoas. Eu não tenho uma 

lembrança, a não ser sensitiva. Se eu me coloco e me imagino como um bebê, meu pai 

esteve perto de mim, próximo de mim até enquanto eu tinha um ano e dois meses. Se eu 

me locomovo assim mentalmente, psicologicamente, sensitivamente para aquele 

momento eu encontro um carinho, uma afetividade. Por quê?  

Porque eu sei que esse casal José Maria Ferreira de Araújo e Soledad Barrett 

Viedma viveram juntos, foram casados, eu nasci, viveram juntos por mais de um ano 

nesse hotel em Cuba, então, houve esse ambiente familiar, isso é uma realidade que 
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aconteceu, mesmo eu não lembrando diretamente. E isso é muito importante para mim. 

Porque mesmo nas minhas fantasias, porque as memórias, em si, dessa data, algumas 

pessoas conseguem acessar, mas eu acho que não tenho ainda essa capacidade, mas eu 

tenho capacidade de imaginar o que é o amor.  

Porque eu sei, porque eu sou mãe, porque eu já senti a importância e o valor que 

um bebê traz para uma família, para um casal que se ama, que se gosta e que está 

vivendo muitas questões juntos. 

Mas eu não lembro. E uma coisa que me chamava e me marcou muito a atenção, 

apenas só por um detalhe para as pessoas terem um pouco dessa sensibilidade, da 

importância para nós como filhos, como a gente vivencia isso de verdade, é uma foto 

que tem os braços do meu pai, mas ela está cortada não tem a cabeça, e eu estou nos 

braços dele assim. 

Eu sei que essas ações eram feitas em função de segurança, mas eu ficava 

olhando aquela foto e eu via só os braços e nunca tive acesso. Assim, até os 10 anos de 

idade, mais ou menos, eu não tive nenhuma foto do meu pai, eu só tinha foto dos 

braços, e tinha uma outra que tinha um corpo sem cabeça também que eu sempre achei 

que era ele também, que aí tinha um corpo maior. 

Mas para vocês terem uma ideia de como as coisas são fortes e intensas para 

nós, a menos de uma semana, no dia 20 agora deste mês, eu me dei conta de que não 

podia ser ele, porque aquela criança lá não tem um ano e dois meses, sou eu, sou eu 

maior, era outro homem, mas até aquele momento eu sempre pensei que era ele. Então, 

você vê é muito forte, muito intenso, muito vivo dentro de nós esse processo constante 

de estar lidando com essas perdas que são insubstituíveis, que nunca serão... 

Eu não sei, eu posso me perder aqui na exploração dos caminhos, mas eu tenho 

muito pouca informação sobre o meu pai. Ela veio crescer e se conformar com a 

presença dos familiares.  

Eu conheci a minha avó, os meus tios, os meus primos eu tinha entre 14 e 15 

anos e eu logo encontrei um seio familiar muito afetivo, muito carinhoso e me entreguei 

a ele e venho nessa entrega e nessa convivência, há muitos anos.  

Foi muito importante, mas, mesmo assim, eu não sinto que eu tenha encontrado 

e que eu tenha abraçado o meu pai, e aí você começa a tentar identificá-lo, significá-lo 

de alguma forma. 

Nós não temos muita informação sobre como foi a prisão dele, como foi essa 

morte. Por exemplo, aqui se faz essa relação com Edson Cabral Sardinha, mas ao 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 7

mesmo tempo tinha essas fotos, tinha essas imagens, diz que está no cemitério, mas os 

ossos não são encontrados. Ou seja, você já se sente parte de um jogo. Engraçado. Pode 

ser, mas pode não ser. Está lá escrita uma coisa, mas pode ser outra. A gente vê tanta 

mentira, tanta barbaridade, tanta...  

Que é aí que entra essa questão da verdade. Porque senão toda verdade, mas uma 

boa parte dela está escrita nesses papeis, está escrita nesses dossiês que precisam ser 

investigados, que precisam ser abertos, estudados e entendidos. Por sorte nós já estamos 

tendo vários experts, Amelinha, pessoas que já estão nisso há muitos anos, vocês. Se 

tudo der certo, mais adiante, quando as coisas realmente frutificarem abertura de 

arquivos e coisas assim, tudo isso já vai ter um valor, uma significância maior. 

Eu não sei se eu trago, eu acho que eu não trago dados novos, a minha 

experiência é muito mais de uma filha que teve de dar muitas voltas para usar o nome 

Araújo em seu próprio nome.  

Eu tive problema seríssimo de identidade, da construção, além da identidade real 

mesmo, do nome, RG, aquela coisa, a construção da identidade.  

Vocês devem saber, está contada mais ou menos a história e foi comentado aqui, 

a Amelinha comentou, eu perdi o meu pai e perdi a minha mãe, ganhei uma mãe nova. 

Eu fui acolhida por uma família brasileira – Damaris Lucena, que estava exilada em 

Cuba, vivi e cresci com ela, vim para o Brasil com ela, como filha dela, mas existia, 

inclusive pela própria postura dela de contar sempre para mim quem eram os meus pais, 

qual era a minha história, qual era a história deles, que eu tinha esse anseio de ser filha 

de quem eu sou, legítima, sem deixar de ser a filha querida e adotada e acolhida pela 

Damaris.  

Então, são muitos processos que, com certeza, a partir do momento que a 

verdade vai se dando, tudo isso vai se acomodando dentro de nós mesmos e nós vamos 

conseguindo nos nutrir de informações reais, de fatos, de ocorrências, de uma pessoa de 

verdade, que... 

Não sei. Eu gostaria de ficar aberta a perguntas. Também não sei se tem alguém 

que tem interesse em alguma questão específica. Eu, como filha, tenho mais processos 

dolorosos do que informações em si. 

 

A SRA – (Ininteligível 21:26) 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 8

A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – É. Eu estou resumindo achando 

que todo mundo já sabe. Não, ninguém sabe. Eu nasci em Cuba, o encontro dos meus 

pais se deu somente lá, ela era uma paraguaia, estava militando... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia, mês e ano você 

nasceu? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – Eu nasci no dia 4 de abril de 

1969. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que cidade? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – Nasci em Havana, em Cuba. 

Acredito que os meus pais se conheceram lá. Em princípio, o José Maria, temos 

mais ou menos a data entre 1966 e 1967, a ida dele para Cuba, em princípio, pelos 

documentos a gente consegue mais ou menos imaginar que tenha sido esse momento. 

Lá ele conhece Soledad Barrett Viedma que é uma mulher militante desde a infância, 

porque a sua família é uma família que sempre militou no país dela e também no exílio 

no Uruguai.  

Tem uma história forte política que vem desde o bisavô que era um anarquista, 

que vem da Espanha, se instala no Paraguai, apaixonado pela luta que ele teria de fazer 

dentro desse país, com relação às injustiças que ele via lá. Foi um jornalista, escritor, 

inspira, até hoje, muitos dos aspectos literários e jornalísticos no Paraguai, no Uruguai, 

na Argentina. 

Então, assim, ela era uma mulher que trazia uma bagagem, tinha estudado na 

União Soviética, ficou um ano por lá, tinha sofrido um sequestro, trazia marcas das 

suásticas nas suas coxas que os seus sequestradores marcaram com navalhas, então, era 

uma mulher com muita experiência e muita vivência dessa luta, dessa militância, por 

estar dentro desse ambiente desde muito jovem. 

Ele era marinheiro, tinha estado presente durante o Golpe de 1964, ele fazia 

parte da associação dos marinheiros, juntamente, inclusive, com o cabo Anselmo que 

mais adiante, na história, seria aquele que, de certa forma, seria o algoz da sua esposa, 

algo assim, não sei se dá para entender. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 9

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você 

veio para o Brasil? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT ARAÚJO – Eu vim para o Brasil com 11 

anos de idade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi adotada pela 

família Lucena a partir de quantos anos? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Eu permaneci desde a 

chegada dela, em 1970, ou seja, desde um ano e meio até hoje faço parte dessa família. 

Mas, com 11 anos de idade nós viemos para o Brasil e eu, com a condição que 

eu tinha de documentos, consegui terminar o ginásio.  

Depois eu não consegui dar avanço aos meus estudos, porque eu não tinha como 

fazer um RG. Havia processos que precisavam ser feitos e que não foram feitos na 

minha chegada, houve falha também na minha entrada no país, o meu passaporte não 

tinha carimbo, não foi carimbado, ou seja, eu não existia no Brasil, de certa forma não 

tinha como comprovar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Cuba, você nasce 

em que dia, mês e ano? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO– Eu nasço em 04 de abril de 

1969. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem algum registro 

de quando seu pai teria saído de Cuba? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Sim. Ele saiu em julho de 

1970, de Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quando sua mãe saiu? 
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A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – A minha mãe saiu em 

dezembro de 1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Damaris chega lá 

quando? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – A Damaris chega, em março 

de 1970. Ela chega, em março de 1970.  

Soledad e Damaris são colocadas para conviver juntas. Meu vai embora em 

julho. Minha mãe vai embora em dezembro. E eu já estou com a Damaris desde março. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como foram seus 

primeiros anos lá em Cuba? Do que você lembra, evidentemente? Você saiu de lá com 

11 anos? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Sim. Eu saí de lá com 11 

anos. Eu estava comentando, esses dias, eu cresci cercada de tios e tias que vinham e 

iam. Nós morávamos numa casa com uma outra... depois que minha mãe foi embora, 

tinha tia também que é um personagem fortíssimo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome da tia? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Tercina. Tercina Dias de 

Oliveira. Uma pessoa que merece muitas homenagens também. Ela estava cuidando do 

Carlinhos, Suleide e do Samuel... Três crianças, três sobrinhos-netos. 

Nós vivemos cinco anos juntos.  

Tercina, Damaris com seus filhos. Então, era assim um local forte da cultura 

brasileira e onde a Tercina e os demais brasileiros que por lá passavam faziam questão 

de manter viva essa coisa do Brasil, as suas conquistas, a sua cultura, então, eu vivi, 

cresci nesse meio.  

Até que houve um momento em que a Damaris optou por morar numa casa só 

ela e os filhos e houve um pouco essa separação. Mas eu sempre convivi com a 

presença dos exilados, principalmente, não só brasileiros, mas chilenos, peruanos, 

outros países da América que tinham seus problemas com relação e iam muitos 
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militantes exilados para lá. Então, eu sinto que eu trago uma melancolia. É uma coisa 

dos filhos, eu acho assim essa coisa da melancolia, a gente conseguir absorver e captar 

todas essas tristezas das faltas, das perdas, dos presos, dos presídios, das torturas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês saíram de 

Cuba, vocês vieram para o Brasil? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Nós viemos para o Brasil, 

moramos em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês chegaram quando 

aqui em São Paulo? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Mês de maio de 1980, mais 

ou menos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você já tinha alguma 

noção da sua história familiar até esse período? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Eu tinha uma noção. Nesse 

momento, talvez eu tivesse uma noção até mais forte, porque eu algum momento eu 

fiquei muitos anos com vários bloqueios. Eu consigo falar isso, hoje, porque eu não 

sabia que eu tinha bloqueio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabia a história da 

sua mãe e a história do seu pai? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Sabia assim, que meus pais... 

Na realidade, por muitos anos e até muito pouco tempo eles eram desaparecidos. 

Não existia aquela, apesar de no caso da Soledad ter saído no jornal notícia da chacina 

da Chácara São Bento, os nomes das pessoas que morreram ali, ainda se duvidava. 

Nessa altura, se duvidava de tudo.  

Pelo menos eu convivia num ambiente, lá em Cuba, distante das notícias, então, 

a coisa chegava, era meio telefone sem fio, tipo, um fala uma coisa, outro fala outra e 
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quando você vai ver o que chega lá é a dúvida. Chegava em Cuba, era a dúvida se 

realmente teria morrido, se não teria morrido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o lado paraguaio da sua 

família fazia contato com você lá em Cuba ou não? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Houve momento, sim. 

Porque quando Soledad sai de Cuba, ela informa a família dela que tem uma 

filha, e orienta para que se mantenha contato e, numa necessidade, que a família 

inclusive possa assumir, assumir, me acolher também.  

Mas o destino é assim um pouco confuso, porque a família dela também já está 

exilada, os meus avós tinham sido expulsos do Uruguai também, ou seja, eles estavam 

morando na Venezuela, em Caracas, em condições de vida muito frágeis, muito difíceis.  

Os irmãos cada um, todos estavam com sua vida particular ou suas militâncias 

também, vivendo clandestinos em outras localidades, então, já era uma família muito 

comprometida e muito problemática. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Jorgito quando saiu da 

prisão foi para o Chile? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Sim, eu acredito que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele entrou em contato 

com você? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não sabia da sua 

existência? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Pode ser que ele tenha sabido 

da minha existência depois, ao entrar em contato com as irmãs, porque a Soledad entrou 

em contato no Chile com uma das irmãs, e contou da minha existência.  
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Inclusive é essa irmã que anos mais tarde, 1995, mais ou menos, me entrega um 

documento legítimo com o nome dos meus pais, que a minha mãe tinha feito em Cuba 

que, a princípio, para mim não existia.  

E é por causa desse documento que aí eu pude fazer o meu RG, em 1996, com o 

nome legítimo dos meus pais.  

Era uma certidão de nascimento legítima, porque, quando eu nasci, não sei se a 

Soledad ou meu pai ou os dois juntos fizeram uma certidão, em Cuba, com o nome falso 

para mim. Eu acho que eles tinham muito medo, né?  

Então, meu primeiro nome foi Ñasaindi Sosa Del Sol. Inclusive esses 

documentos precisariam, haveria uma tentativa de recuperação.  

Na época, o deputado Airton Soares foi uma pessoa que ficou na tentativa de 

resolver minha situação e todos esses documentos foram entregues para ele, essa 

certidão Sosa Del Sol. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Airton Soares? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Isso. Seria interessante tentar, 

de alguma maneira, não sei se ele tem ainda, rever esses documentos. 

Mas houve muitos processos, muitas tentativas de colaboração, mas sempre 

muito difícil de se mover. Na década de 1980 ainda tinha aquela pressão, aquele medo.  

Eu costumo brincar, eu fico brincando, hoje, com a situação, mas eu falava 

assim: imagina a dona Damaris ir na delegacia de ensino.  

Esse nome, delegacia, era algo que pesava para uma pessoa que foi presa, 

torturada e que tinha acabado de voltar para o Brasil, no meio daquele processo de 

anistia, realmente era algo difícil.  

Então, a amplitude que a ditadura, a forma como ela invade as nossas vidas, não 

tem como medir. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui no Brasil, quando 

você tomou contato com a família do seu pai? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Isso aconteceu, mais ou 

menos, quando eu tinha 14 ou 15 anos.  
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Quem chegou até mim foi o Paulo, Paulo Maria Ferreira de Araújo que, de 

alguma forma ou de outra, sempre pensou no irmão, sempre buscou o irmão e foi de 

pouquinho descobrindo informações e ele vai trazer um pouco disso aí no texto.  

Entrou em contato com pessoas que estiveram em Cuba e que sabiam da minha 

existência, foi conseguindo, ganhou certa confiança, porque tinha isso também, as 

pessoas que voltavam de fora ficavam muito restritas, sabia que tinha muita delação, 

você não sabia em quem confiar.  

Isso é uma coisa importante e acho que é interessante pensar nisso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar. É só falar o 

seu nome. Fique à vontade. 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Olá, eu sou Cecília, filha 

do Paulo, que foi quem, enfim, foi pesquisando, pesquisando e encontrou a Ñasaindi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está falando a Cecília 

Maria Lobo 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Eu acho o outro lado dessa 

mesma moeda, eu não consigo lembrar do meu pai não procurando o irmão, porque, 

quando eu nasci, ele já tinha sumido. 

No nosso caso, você acha, e eu estou falando a gente porque era um assunto que 

era conversado em família, mas nunca super explícito, porque até o seu pai quer te 

proteger. Seja de uma realidade muito dura – quando você tem 4 ou 5 anos, seu pai não 

quer falar que o irmão dele foi morto, que o irmão dele foi torturado, que o irmão dele 

não existe. Só que, ao mesmo tempo, na minha casa, a gente tinha medo da Polícia, a 

gente tinha medo dos policiais, o telefone dos meus pais chegou a ser grampeado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Nós morávamos, em 

Campinas. Antes disso foi em Fortaleza, meus pais já estavam casados e a gente sabe, 

por informação de “x, y, z” de que o telefone, por exemplo, era grampeado, porque meu 

pai sempre foi atrás do irmão querendo saber, ele simplesmente queria saber onde 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 15

estava o irmão, era tudo o que ele queria e se tinha um lado mais ideológico atrás, nessa 

hora era totalmente irrelevante, ele só queria falar para minha avó onde estava o irmão. 

Eu, como filha, não tenho muitos dados para dar. Eu tenho um pouco como ela – 

lampejos. Mas eu não consigo lembrar do meu pai sem estar procurando o irmão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai, quantos anos ele 

tem? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Ele tem... Não sei 

exatamente quantos anos, uns 60 e poucos anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o irmão teria...? Eles 

são quantos de diferença? 

 

O SR. – Ele tem 63 anos, hoje. 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Tem 63? E o tio teria 

quanto? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O José Maria teria 

quanto? 

 

O SR. – Tem 71 anos. Iria completar 72. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era militar também? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem militante? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Não. Ele só estava atrás do 

irmão. 

Eu fiz questão de sentar aqui só para falar um outro lado, que é o lado assim: 

tem todo esse lado ideológico, que eu acho que a gente tem de ir atrás, mas tem o outro 
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lado de seres humanos que, simplesmente, querem saber onde estão os entes queridos. 

O que aconteceu com eles?  

E isso que a Ñasaindi estava falando de informações truncadas, coisas que não 

batem, pessoas... O meu pai, qualquer mínima notícia, ele ia para onde quer que fosse 

para saber do irmão.  

No nosso caso, tinha-se quase a certeza de que ele estaria morto. Então, eu falo 

que quase que no nosso caso a gente teve um final feliz, porque a gente encontrou ela. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês a 

encontraram? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Quando ela tinha 14 ou 

15, o que quer dizer... Eu tinha um pouco menos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam em 

Campinas? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Em Campinas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Damaris já tinha ido 

para Campinas? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Não. A Damaris, nessa 

época, era São Paulo. 

E assim. Eu tenho dois momentos muito fortes dessa situação.  

Um foi meu pai chegando em casa muito emocionado, sabe quando 8h, mas, na 

verdade, sei lá que horas eram para ele, e ele estava assim meio estado de choque, ele 

pegou e falou: meu irmão teve uma filha. Ela tem 14, 15 anos e ela é a sua cara.  

Isso para a gente, para mim foi muito chocante. Eu falava: “Meu Deus!”. 

Primeiro, eu não era mais a mais velha da família, isso também era um pequeno fator, 

mas era o seguinte: ele estava muito feliz, porque, pelo menos parte de todo, imagina 

que tinham sido pelo menos 20 anos que você só sabe que ele foi torturado, ou que ele 

foi, enfim, você não sabe muito bem como, mas foi, e ele sumiu e ele não está e aquela 

informação era falsa, e, de repente, você tinha uma coisa boa. Era alguém.  
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E ele ganhou essa sobrinha que ele considera quase uma filha e isso fez toda a 

diferença para ele.  

Então, sejam informações, ela é uma ótima informação, porque ela é um pedaço 

da história do irmão que se concretizou.  

Esse tipo de espaço eu acredito que é muito importante para que a gente consiga 

fazer isso que ela está falando, dos pequenos pedaços de história, mas eu acho também 

muito importante se entender que eu, eu tenho 40 anos, até 10 anos atrás era muito 

difícil falar dessa história.  

Meus colegas de classe, por mais que todo mundo fale: “Ah! Teve ditadura”. 

Ninguém sabe o que isso realmente significou. Eu acho isso, para a história do país é 

muito importante que seja dito, que seja explicitado. E não adianta, simplesmente, nos 

livros de história estar lá escrito que teve ditadura. Isso não quer dizer anda. Agora, 

você saber que teve pessoas que sumiram, pessoas que foram torturadas simplesmente 

por opiniões diversas etc., isso sim. 

E eu acredito também que histórias individuais é que fazem a diferença. Porque 

quando você coloca todo mundo dentro de um bolo, um monte, um número foi morto 

etc., isso, às vezes, não explicita pequenas coisas.  

Eu falei do primeiro momento foi quando ela apareceu na nossa família, que foi 

uma coisa muito legal porque, de repente, a gente tinha uma parte daquele tio que 

sempre tinha sido desaparecido; e o outro momento que não foi tão legal, foi quando 

meu pai chegou em casa, eu nunca vi meu pai tão branco, e ele tinha uma foto do irmão 

morto.  

Ele tinha, enfim, eu não sei dar os dados certinhos, eu sei, mas foi quando 

entraram no DOI-CODI, enfim, ele conseguiu uma cópia, era muito chocante, mas, de 

uma certa maneira, depois de, eu acredito 30 anos, finalmente ele sabia o que tinha 

acontecido com o irmão, com certeza... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi isso? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Eu não vou saber te falar. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Isso foi no IML. Tem ali 

algumas informações também. 
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A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Ele tem toda a parte de 

documentação, eu sei que ele entregou, mas eu não tenho isso aqui.  

Mas o que eu digo é: por incrível que pareça até uma foto, por pior que seja pelo 

menos é uma certeza. Porque, imagina a minha avó, ela não sabia se ela tinha um filho 

vivo ou morto. Ela lia...  

 

A SRA. – Maria da Conceição. 

 

O SR. LEANDRO LOBO ARAÚJO – Maria da Conceição. Eu queria falar 

também o nome do meu pai que está assistindo aqui, agora. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é o Leandro, né? 

 

O SR. LEANDRO LOBO ARAÚJO – Isso. Eu sou Leandro Lobo Araújo. Na 

realidade, eu vivi essa parte da história de um “backdoor”.  

Na realidade, eu tenho 15 anos de diferença. Então, quando a Ñasaindi apareceu 

em nossa família, eu estava recém-nascido. A única coisa, a lembrança que eu tenho, era 

a luta do meu pai, Paulo, que está, com certeza, sempre presente aqui e, agora, por um 

infortúnio ele não está.  

A única coisa que eu queria falar que eu aprendi com meu pai foi o ímpeto dele 

em relação a toda essa história. E como ele sempre foi uma pessoa visionária e 

revolucionária na pessoa de ele ser em busca de todos os dados, de todas as coisas. E 

isso não só por ele. Ele tinha uma visão muito maior que era em função da minha avó. 

Minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que precisava 

viver todos os momentos da espiritualidade dela e, de certa forma, bem peculiar. E isso 

doía muito nela. Foi algo que, até alguma coisa que eu, uma das lembranças que eu 

tenho dela, estou até citando ela, porque eu, de alguma forma, eu lembrei dela esses 

dias, muito forte.  

E meu pai fez isso por ela também, queria encontrá-lo. E para mim, eu falo para 

o meu pai, “Você é meu herói”. Toda essa busca que ele fez, tudo, passando perigo, 

botando a vida dele em risco. 

Essa foto, se eu não me engano, foi uma conversa um pouco etílica que a gente 

teve uma vez, ele estava contando que ele invadiu um órgão público, eu não sei 

exatamente, fuçou, se escondeu, aquela coisa que você conta de garoto de invadir algum 
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show, meu pai invadiu um órgão público com policial com arma. Eu falo: “Porra, meu! 

Eu sou Júnior”. Eu quero ser igual você quando eu crescer. 

Então, eu queria deixar isso bem claro. Meu pai tem todo esse sentimento pelo 

irmão dele e, com certeza, essa parte revolucionária vem do meu tio, que eu não 

conheci, eu não tenho nada, além de foto dele morto, que é horrível falar isso, mas é 

igual minha irmã falou, é a foto da certeza. Então, isso foi muito importante para nós 

como família. 

E meu pai também fez parte de um grupo, chamado Grupo Tortura Nunca Mais, 

e foi um grupo muito importante para ele e para se encontrar também como irmão, e ele 

ajudou não só ao meu tio, irmão dele, mas às outras pessoas que faziam parte dele. Era 

quase um grupo de autoajuda. Autoajuda, não. De ajuda. 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Só para finalizar a 

participação dos filhos, às vezes a família só quer ter a certeza. E, no caso a nossa avó, 

por exemplo, só queria poder rezar pelo filho. Às vezes, são pequenos detalhes, mas que 

fazem toda diferença para as famílias. Então, eu só queria explicitar isso. (Palmas.) 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Obrigada, gente. Muito legal. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para você poder 

concluir seu depoimento, você os conheceu aos 14 anos, lá em Campinas? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Exatamente. Eu recebi a 

visita desse personagem. Eu também entrei um dia em casa, na casa da Damaris, onde 

eu morava junto com meus irmãos adotivos e tinha uma pessoa lá me esperando. E eu 

olhei e falei: “É comigo”. 

Esse processo dessa promoção do encontro tem a mão, com certeza, do Eduardo 

Greenhalgh, sim, do Luiz Eduardo. Têm também outras pessoas que contribuíram 

bastante, eu não saberia lembrar o nome deles agora, mas são pessoas que estiveram em 

Cuba, que foram informando, fizeram contato com a família. Todas essas questões... E o 

processo foi se dando. 

Você tem mais alguma pergunta? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tenho. Eu sei que é uma 

coisa difícil, mas eu preciso perguntar. 

E o lado paraguaio? Você encontrou suas tias? Falou com o Jorgito ao telefone? 

Fala um pouco disso. Porque eu estive preso com o Jorgito. Eu não queria falar desse 

jeito, e eu vi o Edgar de Aquino Duarte, nós estávamos todos juntos. Então... 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – É incrível como nós, seres 

humanos, achamos que somos feitos de pedra.  

Mas nas experiências e nas vivências a gente vê uns homenzarrões assim, mas a 

gente vê como temos dificuldade de acessar nossos sentimentos. É nessa hora que a 

gente realmente vê qual é a nossa essência. E quando eu digo nós, eu espero que isso 

envolva todos os seres humanos, apesar de a gente ver tanta barbaridade, apesar de a 

gente viver num mundo onde essas barbaridades parecem que estão se perpetuando em 

vez de estarem diminuindo e se perdendo.  

A gente vê diariamente tanta violência por parte da polícia, dos interesses 

econômicos. Todas essas questões, tudo isso faz parte dessa trajetória que deveria estar 

sendo amenizada, mas pessoas como Jorge estão, há muitos anos, tentando entrar em 

contato com esses momentos, porque por mais consciente que você esteja, por mais 

clara que esteja sua opção, sua escolha ideológica, suas ações, por mais que você 

consiga visualizar esse caminho de uma forma clara, esclarecida para você, a 

experiência, a convivência traz perdas fortes, ganhos fortes, e a gente vai guardando, vai 

acumulando e aquilo vai ficando.  

E chega um momento que só depois de muitos anos, de muito estar e repensar e 

pensar aquelas experiências e lembrar as pessoas e lembrar as situações, que a gente 

consegue, realmente, olhando um pouco de longe, avaliar. Eu penso assim. E para 

algumas pessoas falar inclusive sobre isso.  

Eu penso que você, que Jorge, todos nós, hoje, estamos fazendo justamente esse 

exercício de se encontrar com a verdade dentro de si, de tentar mostrar para as pessoas o 

que isso significa e torcer para que elas vejam alguma coisa. 

Mas o que eu queria muito agradecer a Amelinha, agradecer a você, agradecer a 

todas as pessoas que estão aqui, porque é essa luta que faz a gente. Eu que estive lá 

dentro, demorei toda minha vida.  

Eu vou fazer 44 anos e ainda estou me encontrando dentro dessa verdade. Se não 

houvesse essa luta de vocês, eu poderia ser, hoje, mais uma dessas pessoas que não 
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conhece a história, que não conhece a verdade e ainda pode pensar que, realmente, seus 

pais eram terroristas e que eles mereceram o que eles tiveram. Isso é real, gente. Porque 

somente depois... 

Eu lembro uma situação. Eu estou lá em Garça, eu morei no interior alguns 

meses, eu abro o jornal assim: a foto do meu pai. Eu estava na casa de uns amigos. Eu 

não sabia se eu fechava para ninguém ver, porque aquilo não tinha o significado que 

tem hoje, é óbvio.  

Eu tinha 20 anos, tinha acabado de me dar conta que eu vivia num mundo de 

ilusão e que a minha história mesmo, de verdade, estava me chamando e eu não sabia o 

que fazer com aquilo. São processos complexos.  

E aí, de repente, foi quando se descobriu que ele estava no Cemitério da Vila 

Formosa, provavelmente com o nome de Edson Cabral Sardinha e aparece a foto do 

meu pai. Eu fiquei meio assim, tentando entender, e eu não sabia. 

Então, assim são esses processos dessa busca, essa luta constante que vai 

gerando essa consciência. Essa é uma luta que não pode morrer, não pode acabar, só 

tem de crescer. Contem comigo para o que eu puder, de alguma forma influenciar. 

É uma história longa, não dá para falar tudo aqui, por mais... Tem mais alguma 

pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois a gente volta. 

Vamos ouvir seu tio. Vamos ouvir o irmão... Ah! Desculpa, Amelinha. Eu não te vi. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa-tarde. Naia. Eu te chamo de Naia. Eu 

estou ouvindo aqui você falar, depois falou a Cecília, falou o Leandro, mas a Naia eu 

penso assim: como essa ditadura foi perversa, como ela foi cruel, quiseram roubar sua 

história o tempo todo.  

A sua história de vida, a sua história de nascimento, a sua história, a sua 

infância, e você está aqui com a gente.  

Eu fiquei pensando isso de maneira muito forte, porque essa história sua é uma 

história de um pouquinho de cada um de nós que viveu essa época, mas a sua é muito 

forte, porque essa história é uma história de um pouquinho de cada uma de nós que 

viveu essa época, mas a sua é muito forte. 

Quando vocês estavam falando da história da foto, eu entro para a família 

Ferreira Araújo com essa foto. Por quê?  
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Nós conseguimos entrar, no Instituto Médico Legal, foi lá em 1990, quando, 15 

dias depois que abriu a vala de Perus, que a Luiza Erundina, a prefeita, abriu a vala de 

Perus e que nós vimos que pouco, e naquela época o DNA não existia como existe 

agora, nem essa tecnologia toda não era, 20 anos atrás era menos, 20 e tantos anos atrás. 

Então, nós tínhamos de ter acesso aos documentos do Instituto Médico Legal, às 

fotos, inclusive às fotos dos cadáveres, para a gente poder levantar dados 

antropométricos, porque todo trabalho era comparativo, você levanta os dados e depois 

compara com aquela foto do morto com a foto do vivo e faz essa comparação, para 

chegar à identificação.  

Nós entramos no IML numa luta. Deve ser isso que seu pai fala, foi uma luta 

grande porque o diretor do Instituto Médico Legal, na época, era o Dr. José Antônio de 

Melo, que tinha assinado um laudo falso do Manoel Fiel Filho, que tinha sido 

assassinado em janeiro de 1976, a repressão, o DOI-CODI queria dizer que ele tinha se 

suicidado e o Antônio Melo, que é esse diretor, que é o médico legista, assina o laudo 

como se fosse suicídio a causa mortis, então, ele não quer que a gente entre lá, ele 

morre de medo de a gente entrar, ele é o diretor e nós vamos à luta. 

E a Luiza Erundina tinha negociado com o governador, à época, que era o 

Orestes Quércia, de que os familiares deveriam ter acesso a toda documentação para que 

pudesse avançar na investigação das ossadas da vala de Perus. E o diretor não deixa a 

gente entrar, nós ligamos para o Palácio, no orelhão, porque, naquele tempo, nem 

celular tinha. Nós fomos ao orelhão, tem um orelhão na frente do IML, nós fomos lá e 

ligamos para o governador Orestes Quércia.  

O diretor não acreditou que a gente ia falar com Orestes Quércia, mas nós 

falamos, porque o Quércia falou: “O familiar ligou aqui, pode me passar que eu 

atendo”. E falou: “Ele não quer deixar vocês entrar? Então ele vai ser demitido”. E nós 

falamos: “Está certo demitir porque ele assinou o laudo falso”. E ele foi demitido no dia 

seguinte. Vocês podem ver, está no Diário Oficial. Nós entramos no IML dessa forma, 

lutando. 

Chegamos lá, nós ficamos, durante oito meses, fazendo aquela pesquisa. 

Começou naquele setembro de 1990 e foi o ano de 1991 todo, porque nós 

acompanhamos toda a CPI da vala de Perus, junto ao IML, para levantar a 

documentação. Um dia, por acaso, eu falo assim: nós nos reunimos e nos encontramos 

e, às vezes, o acaso acontece, porque você sabe que a nossa luta política é grande, 
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porque a gente exige a abertura dos arquivos, a gente exige que as autoridades sejam 

mais responsáveis, que respondam às nossas perguntas, e isso não acontece. 

Eu entrei em uma sala que era um laboratório lá dentro do IML, que era o 

laboratório que fazia as fotografias, porque também não tinha máquina digital, era tudo 

diferente.  

Aí tinha um papelzinho amarelo em cima de uma prateleira e eu falei: “Pega 

esse papelzinho para mim”. Era um envelope. E o funcionário nem queria pegar, e eu 

insistindo para ele pegar.  

Quando ele pegou o envelope, tinha uma foto do morto escrito Edson Cabral 

Sardinha. E nós não conhecíamos o caso do José Maria Ferreira Araújo.  

Porque a denúncia que é feita lá atrás é pelo Ariston Lucena, e o Ariston Lucena 

conhece o nome ou “Araribóia” ou Edson Cabral Sardinha, que é o codinome, mas não 

conhece o nome José Maria Ferreira Araújo. Então, nós vamos...  

E o Paulo chega nesse momento, porque quando da abertura da vala logo em 

seguida ele chega, mas ele fala de José Maria e José Maria, para nós, não tinha essa 

história. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Amelinha, já que você 

lembrou, nomeou Ariston Oliveira Lucena... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É uma testemunha. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – É uma testemunha que 

deveria aqui estar hoje e que, por problemas de saúde, não pôde estar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Porque ele foi convidado para vir, hoje. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – É também o meu irmão 

adotivo, ele é filho da Damaris Oliveira Lucena. E as coisas que você falou se dão... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Então, quando nós vimos essa foto Edson 

Cabral Sardinha e nós tínhamos a história do Edson Cabral Sardinha que tinha sido 

morto, na Operação Bandeirantes, em setembro de 1970, aí eu chamo o Ariston e falo: 

“Ariston, olha esta foto aqui e vê se ele é mesmo Edson Cabral Sardinha”.  
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O Ariston já tinha começado a entender que o Edson Cabral Sardinha era o José 

Maria. Ele falou assim: é o Edson Cabral Sardinha, só que ele não tem esse nome; o 

nome verdadeiro dele é José Maria Ferreira Araújo. Então, foi nesse momento. Aí nós 

chamamos o Paulo e o Paulo viu essa foto. Foi esse momento que nós, a importância 

das fotos. 

Nunca foi tão importante, porque, de repente, ele era uma pessoa desaparecida, 

era desaparecido, de repente, ele ficou aparecido de uma certa forma, porque ele foi 

enterrado na Vila Formosa, as quadras foram reformadas, foram destruídas, e nós nunca 

encontramos o corpo, apesar de a gente ter feito várias exumações na Vila Formosa, por 

conta do José Maria Ferreira Araújo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, aproveitando, 

porque eu estava perguntando aqui para a Ñasaindi se ela conheceu, em Cuba, o pessoal 

que, digamos assim, participou do treinamento do “Araribóia”. Você que está falando e 

antes de o irmão dele falar, em que circunstâncias o “Araribóia” teria sido preso? Em 

função da repressão do Vale da Ribeira? Em que circunstâncias? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não. Provavelmente, foi o cabo Anselmo que 

entregou. Ele eu acho que vai explicar, mas, enfim... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Termina a frase. A 

Ñasaindi vai ter de ir embora, aí ela já vai fechar e aí passo para o tio dela. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ah! Tá. Então você fala e depois a gente volta. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRETT DE ARAÚJO – Com relação à prisão do meu 

pai, eu gostaria de, abertamente, em outra ocasião, pedir uma audiência privada. Eu 

tenho algumas informações, eu acho que o Ariston também tem algumas informações, 

mas eu não gostaria de expor essa situação dessa maneira. 

Com relação ao Ariston, ele era um irmão. Quando eu estava em Cuba, o Ariston 

era o irmão que estava preso lá no Brasil, filho da Damaris, o irmão tinha sido 

condenado à morte e ficou 10 anos preso.  

E quando eu chego no Brasil ele é a pessoa que me confirma que meu pai está 

morto, porque, numa conversa informal, logo em seguida, que a gente não se conhecia, 
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eu escrevia na prisão para o Ariston, escrevia cartas de Cuba para o Ariston, porque eu 

ouvia a Damaris falar dele, eu mandei desenhos, mandei coisas que eu fazia.  

E, quando nós nos conhecemos, finalmente, quando eu vim para o Brasil, eu 

tinha 11 anos de idade e ele falou assim: espera aí! Mas ele fez... O seu pai? José Maria, 

o boêmio, o “Araribóia” e tal, ele morreu quando eu estava lá preso em tal lugar. Aquilo 

foi impactante. Então, assim, são muitos momentos importantes, impactantes, muitas 

notícias, muitas coincidências, isso que você fala. 

Você perguntou como cheguei à família da minha mãe.  

Bom, como eu saí de Cuba eles me perderam, se perderam de mim e eu me perdi 

deles e a gente perdeu esse contato. E as filhas de uma outra militante, Célia Coqueiro e 

Sueli Coqueiro estavam na Nicarágua, as filhas da Isaura, e começaram a conversar. 

Eles montaram um grupo, tinham um grupo, e começaram a conversar com uma 

paraguaia que estava lá e ela comentou que tinha uma irmã que tinha uma filha que 

morava em Cuba e ela ficou sabendo que as meninas moravam em Cuba, moraram e tal, 

e elas ficaram ouvindo e elas reconheceram que era eu.  

Então, aí se estabeleceu novamente esse contato. Eles pegaram o telefone e tal. 

Isso lá na Nicarágua. 

E aí eu recomecei esse contato que eu conheço praticamente, não digo toda, 

porque falta gente ainda porque é muito grande, mas conheço todos os meus familiares, 

menos os meus avós, porque eles morreram em 1982, logo um próximo do outro, assim, 

eles faleceram, então, eu não pude conhecê-los. 

Eu vou pedir mil desculpas para vocês, mas eu, realmente, tenho de retornar a 

Campinas, então, eu estou saindo da Mesa com muita tristeza, é verdade. Mas também 

tem outro personagem que ainda vai ser citado. Vou deixar me representando também, 

além do tio Paulo, a carta que o tio João vai ler, e fico muito contente.  

Realmente, vocês me surpreenderam hoje. Para mim isso é muito importante. 

Tão importante quanto estar aqui e quanto falar do meu pai, é ter a presença de vocês, 

de a gente se encontrando nessa situação, nesse momento, todos nós carregamos essa... 

E eu sou vocês, e vocês são eu. 

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos nos encontrar, 

no dia 11, aqui em São Paulo, no Dia das Mulheres. Eu queria te pedir para trazer uma 
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coisa mais organizada da sua família, do lado materno, dos Viedma, desde o Uruguai. 

Isso é importante. Obrigado. 

Tem a palavra o companheiro João Maria. 

 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Acredito que depois de todos 

os depoimentos que nós ouvimos, eu vou fazer somente a retrospectiva de uma parte 

que talvez ninguém conheça, que é a existência do Zé Maria, meu irmão, um ano mais 

velho do que eu, com o qual eu convivi praticamente 12 a 13 anos de existência. 

Eu segui para um colégio interno, colégio interno de padres, e ele foi para 

Fortaleza. A única coisa peculiar que eu diria do seu caráter é que ele era muito 

tranquilo e que apresentou uma tremenda revolta quando entrou para a Marinha. Então, 

aos 18 anos de idade, Zé Maria... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu onde? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Em Santa Luzia, na Paraíba. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele nasceu onde? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Em Fortaleza, Ceará. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí ele nasce em 

Fortaleza. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Nasce em Fortaleza. Os pais 

são comerciantes, vêm para a Paraíba. Nós ficamos lá, até os 12 anos, eu vou para o 

internato e ele vai para Fortaleza viver com um tio que é médico, analista, famoso em 

Fortaleza, José Medeiros. Aos 18 anos, ele decide ir para a Marinha. Então, nós nos 

correspondíamos. 

E ele então me deu a entender que a Marinha era muito... A socialização na 

Marinha era terrível. Ele que era marinheiro de 1ª categoria, eles praticamente eram 

obrigados a fazer todo serviço, serviço de faxina dos navios, e aquilo gerou uma revolta 
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muito grande entre os marinheiros de primeira classe. Então, eu diria que uma parte da 

revolta social do Zé Maria adveio da sua permanência na Marinha. 

Em 1964, portanto, um mês, fevereiro, janeiro, fevereiro, antes de deflagrar a 

revolução, a ditadura, ele estava presente lá em Santa Luzia, portanto, já com seus 20, 

22 anos de idade.  

Zé Maria que é de 1941, 22, 23 anos. Eu, um ano menos do que ele. Então, ele 

teria dito para toda família, minha mãe muito cristã, teria dito para toda família que ele 

era comunista. Quer dizer, aquilo explodiu lá naquela cidade de interior perante minha 

família como uma coisa muito grave. Ele comunista, que estava brigando pelas causas 

sociais. Eu disse a ele: “Cara, vai viver sua vida. Procura subir de patente”. Ele disse: 

“Você não sabe o que é isso. Eu vou lutar pelas minorias”. 

Bem, passaram-se os anos. Mesmo neste ano eu recebi uma carta dele... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas fala um pouquinho. 

Vocês falam muito depressa. 

Quem era o Zé Maria? Como ele se formou até ele chegar na Marinha? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – O Zé Maria... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. 

Você ficou no colégio interno, talvez isso provocou uma distância maior, mas 

fala um pouquinho da história do Zé Maria, porque senão parece que ele já nasceu 

marinheiro. Como veio a formação dele? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Não. É porque eu achei o 

seguinte: que já tinham falado bastante sobre a família. 

O Zé Maria era um cidadão como outro qualquer, um menino como outro 

qualquer. Um menino que jogava bola, que brigava, nós brigávamos juntos na cidade 

pequena, que andava a cavalo, que gostava de passarinhar, como todos os garotos das 

cidades interioranas e que, claro, tinha suas paqueras.  

Só que quando ele saiu para Fortaleza, ele sai para Fortaleza aos 13 anos e eu 

saio para o internato. Então, praticamente nós diversificamos a vida. 

Aos 18 anos, quando ele entra para a Marinha, ele já começa com aquele espírito 

revoltado, porque ele vai para a Marinha. Tem um outro primo, chamado Marcos Neri, 
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que era primo dele, entra também na Marinha, mas imediatamente diz para a família: 

“Isso é vida de cachorro, eu não aguento viver na Marinha da maneira como sou 

tratado”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixe eu entender. 

Quando ele foi para morar em Fortaleza, com esse médico, ele era um menino que 

morava na casa desse médico. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Não era um menino. Era um 

rapazinho. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tinha 13 anos, não é? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – 13 ou 14 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi morar na casa do 

médico. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – José Medeiros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E lá ele conviveu...? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Lá ele conviveu com esse tio, 

eles tinham um apartamento lá. Esse tio tinha costume de albergar outros parentes. 

Tinha ele, tinha o Fernando, tinha outros primos e outros sobrinhos, irmãos do Zé 

Medeiros, que moravam lá. E Zé Maria era um deles. Zé Maria. Então, ele tinha três ou 

quatro lá. E ele partiu para a Marinha, porque foi um caminho mais fácil que ele achou. 

Voltando àquela década de 1964, quando eu recebi, onde estourou a revolução, 

eu recebi a primeira carta dele, uma carta dizendo que ele estava..., uma carta ou 

familiares mesmo dele disseram, não sei bem, que ele estava na Ilha das Cobras. Que os 

marinheiros tinham sido mandados, tinham sido apreendidos e tinham ido para lá.  

E, nesse período, eu me lembro de um fato que ele falou: que eram tantos presos 

políticos que eles não podiam deitar, que eles ficavam em pé, eles dormiam em pé, 

colocavam dois ou três para dormirem e depois iam revezando. 
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Poucos meses depois teve um advogado famoso no Rio, estou esquecido do 

nome, que os liberou da Ilha das Cobras. Nesse período, quando ele foi liberado da Ilha 

das Cobras, deve ter passado uns quatro ou cinco meses preso, ele fugiu, aí ele ficou na 

clandestinidade.  

Nesse período de clandestinidade, ele me escrevia ou falava, às vezes, dizendo e 

dando a entender que estava bem e que dissesse para todo mundo que ele estava bem. 

Isso até mais ou menos 1966, quando um dia ele chegou para mim: eu vou 

viajar, vou para o exterior, não me procurem mais, porque eu estou brigando pela 

socialização brasileira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso pessoalmente ou por 

telefone? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Por telefone. Eu nunca mais o 

vi.  

Aí você perguntaria: como era a receptividade de tudo isso em casa? A minha 

mãe achava que ele estava servindo a alguma coisa de religiosidade. O meu pai achava 

que de uma hora para outra ele chegaria em casa. 

Tem uma ressalva que eu quero fazer aqui, durante todo esse período que ele 

disse que ia para o exterior e que não o procurassem mais, quando chega, mais ou 

menos, à década de 1970, nós morávamos em Campina Grande, eu tinha me formado, 

em Fortaleza, tinha vindo exercer minha profissão em Campina Grande e, pela 

madrugada, a gente recebia um telefonema de um cidadão que eu conheço lá em Santa 

Luzia, chamado Leôncio, e esse rapaz telefonava e dizia: tudo bem, tudo bem, teu irmão 

está muito bem, está muito bem, ele está trabalhando numa metalúrgica, numa 

metalúrgica aqui no Rio de Janeiro. Aí desligava o telefone. Quando era, às vezes, uma 

hora, duas horas depois ligava de novo o telefone: seu irmão tem uma namorada aqui, 

em uma namorada no Rio – foi esquecido o nome dela, tem uma namorada no Rio e 

falava sobre a namorada. Passou. Silêncio total. Nunca mais ouvimos falar sobre isso. 

Outra coisa que eu faço ressalva. Essa carta que eu vou ler é do Paulo. Paulo, 

realmente, nós chegamos a dizer que ele foi o pai da Ñasaindi, porque, quando chegou à 

década de 1970, gradativamente foi avançando, eu não soube nenhuma notícia. Meu pai 

achava que ele voltaria. O Zé volta. Fica tranquilo que ele está na América do Sul, não 
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sei se ele está no Chile. Em Cuba ele não aceitava, de maneira nenhuma. Aceitar que o 

filho dele estivesse em Cuba, ele não aceitava. Era impossível. Cuba era terrível. 

Pois bem. Vivendo toda essa problemática, ele começou uma luta atrás 

procurando saber onde estava o Zé Maria. E falaram ali, para dar uma satisfação, 

acredito, ele muito ligado com a mãe, sentia demais aquele sofrimento dela pela 

ausência do filho, e comprometeu lá em casa que encontraria Zé Maria, estivesse onde 

ele estivesse. 

Quando foi na década de 1980, portanto, já são 10 anos post mortem dele, 

ninguém sabia que ele tinha morrido, ninguém sabia se ele estava. Eu achava que ele 

estava em Cuba, Cuba ou na América, já que ele tinha dito que ia se infiltrar no 

movimento de guerrilheiros.  

Uma vez ele me falou que ia lutar pela sociedade brasileira. Depois de passada 

essa fase toda, nós, um dia, soubemos que Paulo estava atrás e procurando e tinha 

deputados e tinha muita gente que ele estava tentando conseguir, quando uma vez ele 

chegou em casa e disse: “Você sabia que Zé Maria tem uma filha? ”. Eu disse: “Você 

está louco! Zé Maria? Filha? ”. Disse: “Tem uma filha e eu descobri a filha dele”. Aí foi 

o primeiro impacto.  

Saber que o Zé Maria tinha uma filha, mas ninguém sabia nada sobre a 

existência, sobre a existência da permanência dele em Cuba. 

Quando foi depois eu soube que tem uma família brasileira que foi trocada numa 

dessas trocas de sequestros, que tinha ido para Cuba, que tinha sido a Damaris, que essa 

família tinha sido trocada, não sei pormenores, mas que tinha sido trocada e que estava 

em Cuba, e que Zé Maria era muito amigo da Damaris e que fazia parte do núcleo da 

Lapa. Não sei detalhes.  

A única coisa que eu sei e depois capei alguma coisa é que parece que o núcleo 

da Lapa tinha um militar, não sei se era o marido da Damaris, como é que é, que tinha 

morrido, que tinha havido confronto com as forças de repressão, e que esse grupo tinha 

sido trocado, depois de ter havido um sequestro aqui no Brasil e ele tinha ido para Cuba. 

Vejo o Zé Maria já em Cuba, já com essa filha, não sei detalhes, ela estava aqui 

e saiu, ficou em Cuba. Depois de Cuba ele veio para o Brasil. E o que eu soube é que Zé 

Maria foi traído pelo cabo Anselmo, que o cabo Anselmo traía, que tinha sido o 

presidente da Sociedade dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, da qual o Zé Maria era o 

tesoureiro. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como o senhor soube 

isso? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – É muito difícil a gente dizer. 

Talvez através do Paulo, talvez através de clientes, através do dia-a-dia, mas detalhar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tinham noção de que 

foi o Anselmo que provocou a prisão? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – O Anselmo não só traiu ele, 

como traiu ele, a mãe, traiu ele, traiu a esposa. A única coisa que eu acho estranho é 

porque Zé Maria foi o primeiro marido da Soledad.  

Quando Zé Maria morreu, parece até que um jogo. Como eu pensei: “O 

Anselmo matou Zé Maria. Matou Zé Maria para poder ficar com Soledad? ”. Não sei. 

Agora, uma coisa que eu acho estranha é por que é que depois o mesmo Anselmo trai a 

mulher e mata no Recife. 

Veja bem, a Soledad é esposa do Zé Maria, guerrilheira, tem a filha Ñasaindi. 

Depois o que acontece? Zé Maria vem para cá já como representante da 

Vanguarda Popular Revolucionária. Era um dos chefetes. Não sei qual o cargo dele. Foi 

preso. É o que se diz em São Paulo, num dos largos mais famosos de São Paulo, foi 

preso. 

O SR – (ininteligível 1:16;25)  

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Não. Preso no DOI-CODI, 

mas... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A rua. Ele está dizendo a 

rua em que o Zé Maria teria sido preso, antes de ser levado para o DOI. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Largo do Arouche, não. Uma 

das estações mais famosas, que vem lá da Barra Funda. Depois, se eu me lembrar, eu 

digo. Foi preso, foi levado para o DOI-CODI e lá ele teria sido seviciado e morreu no 

pau de arara. 
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Eu conheci... Um dos meus clientes uma vez me disse: “João, eu ouvi os gritos 

do Zé Maria, os gritos do Zé Maria”. Quem era? O Ariston. O Ariston estava preso no 

mesmo DOI-CODI quando o Zé Maria foi morto. Então, ele disse: “Eu ouvi os gritos do 

Zé Maria lá”. E a morte teria sido muito rápida, muito rápida. Mas só tomamos 

conhecimento disso, através do Paulo, em 1984 ou 1985, porque nós não sabíamos 

absolutamente nada. 

Então, realmente, o Paulo, para mim, foi o grande investigador. Eu nunca 

procurei absolutamente nada da vida do Zé Maria. Primeiro porque eu achava que ele 

estava clandestino, que ele estava no exterior. Depois que surgiu a morte. Eu só 

acreditei quando eu vi o retrato dele. É inconfundível você ver o retrato dele lá do DOI-

CODI. E, a partir daí, as coisas foram evoluindo. Como aconteceu, na década de 1990, o 

Paulo estava, de novo, brigando para descobrir mais coisas e entrou no grupo da 

Erundina, que eu acho que foi com ela que ele esteve nessa Tortura Nunca Mais.  

E toda semana ele vinha e procurava saber detalhes de toda essa turma que tinha 

vivido na clandestinidade, inclusive o próprio Zé Maria. 

Agora eu gostaria de ler um... 

“Em Santa Luzia, Paraíba, 26 de fevereiro de 2013. 

Dr. Paulo Maria Ferreira de Araújo para Comissão de Verdade de São Paulo 

Rubens Paiva. Audiência pública sobre ocorrências relacionadas com os mortos e 

desaparecidos políticos da ditadura militar no Estado de São Paulo. Auditório Paulo 

Kobayashi. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Entre os vários cidadãos brasileiros em destaque aqui neste dia, 26 de fevereiro 

de 2013, e cujas vidas foram suprimidas pelas forças de ditadura militar, está o meu 

irmão José Maria Ferreira de Araújo que, em 23 de setembro de 1970, foi barbaramente 

assassinado, sob tortura em pau de arara, no DOI-CODI de São Paulo, Operação 

Bandeirantes, que funcionava na Rua Tutóia, Bairro Paraíso. Companheiro José Maria 

presente. Companheiro José Maria presente. 

Agradecido à vida por este momento, quero inicialmente enviar minhas 

saudações aos componentes da Comissão da Verdade de São Paulo, integrantes da mesa 

de trabalho desta audiência pública, aos queridos familiares, parentes, companheiros e 

demais pessoas presentes neste auditório ou que estão assistindo via online em sintonia 

com a transmissão simultânea realizada através da TV WEB da Alesp. 

Saibam todos que muito me honraria estar presente e participar deste momento 

de resgate histórico, mas fui impedido por questões particulares. Neste momento, 
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encontro-me na Cidade de Santa Luzia, Paraíba, distante quase 300km da capital João 

Pessoa. Aqui se encontram as raízes da origem familiar de Zé Maria. O pai, senhor 

João, um agricultor com aptidões de contabilidade, e a mãe, dona Lia, uma professora 

de ensino fundamental. Os dois constituíam com seus 11 filhos uma das famílias de 

classe média pobre da cidade, com sonhos de romper as desigualdades sociais através 

do crescimento pelo estudo. 

Zé Maria, o primogênito, como todas as crianças e jovens de Santa Luzia, 

estudou no Grupo Escolar Coelho Lisboa, escola com 80 anos de existência, onde 

concluiu o curso primário. Pelo seu bom desempenho em todas as classes do curso 

primário foi agraciado com o Prêmio Coelho Lisboa. O passo seguinte foi a preparação 

para o exame de admissão ao ginásio, indo a seguir estudar em Fortaleza, Ceará, na casa 

do seu tio. 

Movido pela fantasia do sonho de navegar pelos mares concorreu para a escola 

de aprendiz de marinheiro, do Ceará, onde se deu bem. Como grumete-praça seguiu 

para o Rio de Janeiro onde continua estudos de progressão, buscando fazer carreira na 

Marinha. Desenvolveu aspectos vocacionais voltados para a mecânica ligada às 

máquinas. O navio Cruzador Barroso foi uma morada pela maior parte pelo seu tempo 

na Marinha. 

Em 1960, fez sua principal viagem ao exterior, tendo a bordo o presidente 

Juscelino Kubitschek e sua comitiva ministerial, com destino a Portugal e passando pela 

Espanha. As fotos e os relatos dessa viagem configuravam momentos de muito orgulho 

para o marinheiro José Maria. 

O seu crescimento na instituição militar foi acompanhado de uma maturidade 

política. Estudos filosóficos e movimentos trabalhistas constituíram fermento para as 

bases de estruturação de vários sindicatos brasileiros, incluindo uma associação que 

reunia marinheiros e fuzileiros navais. Em princípio, de natureza clandestina, a ANMFN 

operou durante algum tempo junto à sede do sindicato dos metalúrgicos brasileiros. Não 

é difícil entender a posição desses jovens perante as perspectivas que surgiam com os 

projetos do então sucesso do Jânio Quadros, João Goulart. 

Em março de 1964, José Maria esteve em Santa Luzia para gozar suas últimas 

férias. Por volta do dia 20 ele foi chamado por seus companheiros, com argumentos de 

que o Rio de Janeiro ia pegar fogo. Ele retornou imediatamente, quando participou de 

várias reuniões da Associação ANMFN clandestina, aliada com o discurso de João 

Goulart. 
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O fato imediato a seguir foi o golpe militar, iniciado em 31 de março de 1964. A 

sua permanência por mais de seis anos foi interrompida com seu desligamento como 

consequência do julgamento pela atitude de permanecer ao lado do presidente João 

Goulart, como aconteceu com centenas de outros marinheiros e fuzileiros navais. 

Ficou preso incomunicável por vários meses na Ilha das Cobras. A seguir, foi 

julgado e expulso da Marinha.  

Entregue ao tribunal da militar ditadura, aquele contingente de jovens militares, 

com idade em torno de 22 anos, foi julgado e condenado a penas que variavam entre 

cinco e seis anos de reclusão. Como tal julgamento foi realizado sob a força de um 

habeas corpus, estavam livres, portanto, grande maioria desses sentenciados fugiram e 

entraram na clandestinidade.  

Muitos foram, imediatamente, para fora do país e muitos constituíram as fileiras 

dos diferentes grupos de resistência política com ação na clandestinidade. A caça aos 

subversivos e comunistas já estava deflagrada. 

Em abril de 1966, foi a última vez que Zé Maria escreveu uma carta para a 

família. Se dizendo clandestino, preveniu os pais e irmãos que não falaria mais em 

família nem para onde iria.  

Hoje, sabemos com mais detalhes o momento que participando do grupo VPR, 

foi designado para viajar em treinamento em Cuba, onde permaneceu até meados do ano 

de 1970.  

Após sua chegada ao Brasil sabe-se que teria sido denunciado caindo nas garras 

da repressão política, o DOI-CODI, em 22 de setembro de 1970.  

O relato da permanência de Zé Maria em Cuba e do seu retorno ao Brasil só foi 

melhor esclarecido com o movimento da anistia, de 1979, quando os exilados 

começaram a voltar. A busca de Zé Maria, no Rio de Janeiro, persistiu até o movimento 

da anistia. 

O relato mais significativo que a família teve foi a chegada do Paulo Conserva, o 

jornalista. Em artigo publicado no Correio de Pernambuco, Conserva insinuava 

conhecer a trajetória de Zé Maria, assim como sua permanência em Cuba, seu 

casamento com a Soledad Viedma e até mesmo o nascimento da filha Ñasaindi. A 

família, em polvorosa, solicitou a vinda do Paulo Conserva até João Pessoa para o 

encontro e pedido de esclarecimento.  

Foi feita uma gravação com mais de duas horas contendo informações preciosas 

e várias dúvidas. Viajar para Cuba para buscar a filha de Zé Maria foi o principal foco a 
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partir de então. Sem relação diplomática entre Cuba e Brasil ficava difícil uma viagem 

direta. A opção de viajar via Suíça ainda era melhor opção. Antes mesmo de comprar 

passagens ficamos conhecendo outros brasileiros que estiveram em Cuba, permitindo 

uma aproximação do Luiz Eduardo Greenhalgh que, após cuidadosa reticência, mandou 

avisar que a menina Ñasaindi já estava no Brasil. 

A descoberta e a aproximação da Ñasaindi constituíram, por si só, uma sucessão 

de fatos e relatos que merecem ser bem explorados e analisados à luz de outra 

perspectiva.  

Para a família e, em especial, para a viúva dona Lia, mãe de Zé Maria, seu João 

morrera em 1973, a presença de Ñasaindi trouxe novo alento de uma vez que víamos 

nela a presença do pai José Maria e da mãe Soledad.  

Ambas as famílias exploraram esse novo fato para conhecer a Ñasaindi. 

Fisicamente, sempre guardou semelhança com os padrões da família. 

Os dados da pesquisa e posterior encontro de informações sobre Zé Maria 

ganhou valiosas informações a partir dos arquivos do Dops, do IML de São Paulo e dos 

registros dos cemitérios.  

A denúncia feita através da comissão dos mortos e desaparecidos, à época da 

prefeita Erundina, está bem documentada e disponível para esclarecer alguns fatos. 

Existem, ainda, várias questões a serem respondidas, entre essas: até hoje a 

família não tem notícia de quem matou Zé Maria. O que aconteceu com as ossadas de 

Zé Maria? O laudo da morte elaborado no IML é falso e fraudulento em relação à 

realidade, como consertar aquele parecer médico?  

Outro aspecto que merece ser exposto foi a frustração da família com relação ao 

enterro de José Maria que acreditávamos seria exumado do Cemitério de Vila Formosa. 

Nada foi encontrado que pudesse ser identificado como sua ossada. 

Paulo Maria Ferreira de Araújo. ” (Palmas.) 

 

O SR. MAURÍLIO BARRETO DE ARAÚJO – Boa-tarde. Meu nome é 

Maurílio, filho do depoente João Maria e sobrinho do desaparecido José Maria. 

O que há de mais louvável nessa Comissão, sem dúvida, é o resgate da verdade 

décadas escondida nos porões que mesmo no regime democrático ainda a muito custo 

vem sendo tirada, tirada a poeira e ainda há muito por tirar. 

Há coisas que, infelizmente, não poderemos trazer de volta, por exemplo, a 

convivência da Ñasaindi com seu pai que, como ela relatou, só teve uma foto com os 
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braços que nem a cabeça podia aparecer e ficou para ela só a imaginação de como seria 

essa convivência. Infelizmente não foi possível ter devido à tragédia que foi esse 

período de ditadura. 

Mas há algo, sim, que essa Comissão pode e deve fazer que é retificar nos livros 

oficiais ou pelo menos apresentar moções em relação a isso, como, por exemplo, essa 

proposta que foi colocada na carta do meu tio, em relação ao atestado de óbito, 

provavelmente, nem sei direito o que deve constar lá, mas a julgar do que apareceu no 

Wladimir Herzog deve ser algo parecido como “suicídio”, “escorregou no sabão do 

banheiro”, alguma coisa assim, então, tem de ser revisto porque isso é um livro oficial. 

Outra coisa muito importante que eu deixo a proposta para uma moção é que 

consta nos livros da Marinha, das Forças Armadas do nosso país, que o marinheiro José 

Maria foi expulso por traição. E ele não foi expulso por traição. Ele foi expulso para 

defender o seu país, abriu mão da convivência da filha e da esposa e isso tem de ser 

revisto. Tem de ser tirado dos livros oficiais, ele tem de ser regresso.  

Não é de forma alguma por questões financeiras, porque nem teria como, porque 

a filha dele tem 40 anos, mas tem de ser tirada essa palavra “traição” das Forças 

Armadas, porque ele, mais do que muitos aqui, e olha que tem muitos aqui que amaram 

muito e fizeram muito por seu país, mas ele vocês podem ter certeza que não foi fácil 

deixar um bebê de um ano para batalhar, combater os tanques da ditadura.  

Então, apresento essa moção para que seja tirada dos livros oficiais essa palavra 

“traição”, que seja revisto seu processo e que, enfim, ele possa ter o seu nome limpo 

nessa história. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A reparação dos militares 

e a Comissão Nacional de Anistia têm outra tramitação ou tramita como outro processo 

dos civis? 

A senhora quer falar? Pode falar. 

 

A SRA. BETE ALMEIDA – Eu moro em Brasília, meu nome é Bete Almeida, 

eu sou do Comitê pela Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal e tenho tido 

contatos eventuais com a Comissão Nacional da Verdade.  

Na última reunião que o nosso comitê teve com a Comissão Nacional da 

Verdade, o Claudio Fonteles, que era o coordenador da CNV, nessa época, em janeiro, 
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disse que as famílias que desejarem retificação de atestado de óbito que ele esperava 

que se manifestassem à CNV, que escrevessem e que solicitassem essa retificação e 

eles, então, tomariam as providências para isso e tal.  

Eu, inclusive, sugeri que eles comunicassem a todas as famílias de mortos e 

desaparecidos e tal que haveria essa possibilidade e ele disse que não, que as famílias é 

que deveriam se manifestar e provocar a Comissão. Então, eu queria dizer aqui para o 

Maurílio que isso, pelo menos o atestado de óbito, se a família encaminhar um pedido 

formal à Comissão Nacional da Verdade, existe uma possibilidade que isso seja feito. 

 

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

Eu só queria fazer uma pergunta. A família entrou com pedido de reparação 

junto ao Ministério da Justiça, na Comissão Nacional? Nem nas Forças Armadas? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Não sei responder. Só o Paulo 

ou a... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só o Paulo? 

Só uma pergunta. O Paulo... Fala aqui. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Eu sei que recebeu 

indenização pela morte, há mais ou menos uns cinco anos atrás. A Ñasaindi recebeu 

indenização pela morte do pai, há mais ou menos uns cinco anos atrás. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é uma coisa que nós 

vamos encaminhar. 

 

O SR. – Ele foi indenizado em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Naquela comissão 

estadual de anistia. 

A gente precisa ver a documentação federal, porque até o capitão Carlos 

Lamarca foi reintegrado às Forças Armadas. Então, precisa ver nesses processos 

militares se eles entraram junto à Comissão Nacional de Anistia, se está... 

O Paulo... Só uma pergunta... 
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O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Eu gostaria de fazer uma 

observação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não. Espere aí. Eu 

só queria fazer uma pergunta. O Paulo, hoje, não pôde vir. Mas ele se dispõe a vir outro 

dia? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Ele se dispõe a vir. Ele vem 

sempre. Ele já participou de duas. 

 

O SR. – Com certeza ele está assistindo a gente, agora. Eu queria até agradecer 

as palavras do Maurílio. Realmente, isso é algo que a gente tem de rever. Ele está 

assistindo a gente, agora, e eu posso me predispor a ligar para ele para ele tomar 

providências a respeito. Tomar providências a respeito, com certeza.  

E qualquer outro dia que seja possível para ele, agendando ou não, eu tenho 

certeza que meu pai é a primeira pessoa que queria estar aqui, agora. Ele vai se 

predispor e vai fazer mundos e fundos para tirar isso que o Maurílio tirou, com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Rosalina. 

 

A SRA. ROSALINA – Eu gostaria de dizer para vocês que eu sou de uma 

família como a de vocês, que tem um irmão desaparecido, sendo que nós não temos 

nem o corpo, como vocês também não, mas nem onde meu irmão desapareceu. Então, é 

a mesma luta que nós temos por muitos anos. 

Eu queria perguntar que atestado de óbito a Comissão vai dar, porque atestado 

de óbito nós temos um atestado de óbito dado em 1995, na Lei da Anistia, que diz que 

meu irmão, reconhece que ele foi morto pelo Estado brasileiro e em lugar desconhecido. 

Então, esse atestado nós queremos que seja revisto, porque se meu irmão foi morto pelo 

Estado brasileiro em lugar desconhecido e por entidades desconhecidas, é necessário. A 

gente não quer um novo atestado desse. 

E como até hoje nem a Comissão da Verdade Nacional, nenhuma das 

Comissões, conseguiu localizar onde meu irmão está, onde os restos mortais do meu 

irmão, em que circunstâncias ele morreu, porque a gente não sabe nem as 
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circunstâncias. A gente sabe que meu irmão foi reconhecido como preso político 

desaparecido, ele tinha também 26 anos e um filho, e até hoje nós não sabemos.  

E não pode se dar a dizer que os familiares peçam o atestado. Que atestado eles 

vão nos dar? Não é? E, além do mais, nós tivemos aqui na última sessão onde foi pedido 

ao lugar onde meu irmão trabalhava registrado, que era o DAEE, Departamento de 

Águas e Energias Elétricas de São Paulo, que ratificasse menos, reativasse, porque está 

lá dito que meu irmão abandonou o trabalho e, portanto, foi demitido por abandono e 

nós pedimos que retirasse o “abandono”, porque está provado, durante esses quase 40 

anos que o procuramos, que ele não abandonou o trabalho por livre e espontânea 

vontade para ser demitido por justa causa. Que nós queremos que diga que ele é um 

desaparecido político, reconhecido pelo Estado brasileiro.  

A sua família foi indenizada, nós fomos indenizados, uma indenização não 

importa o valor que ela tenha, ela tem um valor e é importantíssimo a gente pedi-la de 

registro. Não importa que meu irmão tenha recebido R$100 mil pelo seu 

desaparecimento. Isso não tem o menor valor para a gente. O valor é o reconhecimento 

de que ele foi demitido, que ele foi preso, que ele foi assassinado e seu cadáver foi 

ocultado e sua história está sendo ocultada até hoje. 

Eu me solidarizo com vocês e peço que essas questões aqui colocadas e que 

requeira o atestado e tal tem de ser mais bem esclarecido, porque isso não é verdadeiro. 

Atestado a gente tem. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra o irmão do 

José Maria, João. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Realmente, tocou num ponto 

que eu acho que a justiça para ser completa teria também de entrar na parte econômica. 

Pediram para que eu não falasse com isso, mas eu não posso deixar de expor 

aquilo que eu acho que é importante. Eu vejo muitos presos políticos que depois de toda 

guerra, alguns vivos e outros mortos, também ficaram recebendo pensões do Estado. 

Então, eu acho injusto que um militar que é jogado para fora, que é morto e 

depois a família, que seria, no caso, a filha, netos ou tanto mais, não tenham direito a 

uma reparação econômica maior.  

Eu acho que, como Zé Maria, tem muitos ex... realmente mortos pela ditatura, 

seviciados, que não fizeram a justiça completa. Por quê?  
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Se você levar em consideração que o Estado diz que todas as pessoas que foram 

mortas vão receber R$100 mil e você dividir isso por 40 anos, é uma vergonha nacional. 

É claro que no momento em que você está brigando para reconhecer o passado, a 

vida daquele cidadão, é muito bom.  

Eu fico feliz em saber que nós temos um outro país, um país que tem coragem de 

enfrentar militar. Há 10 ou 20 anos atrás, ninguém nem pensaria nisso. Que existisse 

uma Comissão que fosse capaz de enfrentar o militarismo, uma vez que o militar, no 

Brasil, toda vida teve uma força onipotente.  

Mas já que nós chegamos a esse nível, eu não digo que nós chegamos ao nível 

dos argentinos onde tem as carpideiras nas praças públicas, mas que, pelo menos, 

gradativamente, a gente vá fazendo justiça e quando essa justiça for chegando, que nós 

pensemos também que aqueles que são pequenos têm direito também ao seu preço, ao 

seu ônus. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Muito 

obrigado. 

Tem mais alguma coisa que a família gostaria ou os amigos? 

A Ñasaindi trouxe aqui o livro “Dossiê da Ditadura”, feito pela família Teles, 

dos Mortos e Desaparecidos e tem aqui a parte do José Maria e tem os depoimentos do 

Paulo aqui. 

Foram lidos tantos documentos. Este trecho aqui eu não sei se foi lido. Eu queria 

pedir licença, eu sei que nós temos de partir, imediatamente, para outra audiência, mas 

me deixem ler. 

“Num documento dos Arquivos da Marinha, denominado Caderneta de Registro 

para Praça, consta a anotação de que, em 15 de abril de 1964, José Maria foi preso por 

ordem do encarregado do inquérito policial militar para apurar a subversão na Marinha. 

Na mesma caderneta consta a anotação da expulsão de José Maria, da Marinha, 

em 8 de dezembro de 1964, tendo sido apresentado, nesta data, ao CAM – Centro de 

Armamento da Marinha. Durante esse período de prisão, nossa família recebeu uma 

carta que José Maria fez chegar às mãos de amigos, na qual pretendeu tranquilizar os 

familiares, nenhuma referência fazendo à prisão. 

Tivemos conhecimento de que ele, por um período, teria trabalhado como 

metalúrgico na CBV – Companhia Brasileira de Vagões. A última carta que recebemos 

na data de 6 de dezembro de 1966, que a família conserva até hoje. Nessa carta já 
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assinava com o seu codinome Miguel, e reafirmava que não poderia fornecer seu 

endereço por não ter residência fixa. Afirmava que teria que passar alguns meses sem 

mandar notícias, não dizendo, no entanto, o motivo. 

A partir daí, e durante um bom período, nossa família percebeu que suas 

correspondências estavam sendo violadas e, embora morassem numa cidade do interior, 

ouviam comentários acerca do fato de José Maria ser terrorista. Passamos a viver sob 

muita tensão e medo”. 

Então, vamos parar por aqui. Aguardar. 

 

O SR. – José Maria! Presente! (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos dar um 

intervalinho. Suspender a sessão por cinco minutos, para o pessoal poder se despedir. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/02/2013 (parte 1) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom-dia. Aberta a sessão. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. Audiência sobre 

o caso do desaparecido político Paulo Stuart Wright. 26 de fevereiro de 2013. 

Instalação. Está instalada a 12ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 26 de fevereiro de 2013, na Assembleia 

Legislativa, no Auditório “Teotônio Vilela”, para oitiva de depoimento sobre Paulo 

Stuart Wright, desaparecido em setembro de 1973. 

É necessário esclarecer que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende 

realizar todas as audiências públicas abertas ao público. Não existe Comissão da 

Verdade sem transparência e publicidade. A Comissão da Verdade pertence ao povo 

brasileiro. 

Formação da mesa. Memorial. Antes, eu queria convidar, mesmo antes de 

formar a mesa, eu queria comunicar e convidar o deputado estadual de Santa Catarina, 

Ismael dos Santos. Ismael, por favor, se aproxime e venha compor conosco. (Palmas.) 

Aqui ao lado da Amelinha, porque ainda vai ser lido, no telão, o memorial do Paulo 

Wright para, depois, nós convidarmos todos... 

Quem faz a leitura do memorial do Paulo Stuart Wright é Tatiana Merlino, 

companheira Tatiana Merlino. 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Paulo Stuart Wright. Desaparecido em 1º de 

setembro de 1973. Dados pessoais. Data de nascimento: 02 de junho de 1933. Local de 

nascimento: Joaçaba, Santa Catarina, Brasil. Organização política: Ação Popular 

Marxista-Leninista – APML. Dados biográficos: era casado com Edimar Rickli, com 

quem teve dois filhos – Leila Cristina e João Paulo. Seus pais eram missionários norte-

americanos que vieram morar no Brasil. Formou-se em Sociologia e fez pós-graduação 

em Los Angeles, Estados Unidos. Em 1960, tornou-se secretário regional da União 

Cristã dos Estudantes do Brasil e dirigiu a Imprensa Oficial de Santa Catarina. Em 

1962, foi eleito deputado estadual, em Santa Catarina, pelo PSP. Após o golpe de estado 
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de 1964, foi cassado sob a alegação de quebra de decoro parlamentar, por não usar 

paletó e gravata. Exilou-se no México e retornou, em 1965, passando a viver na 

clandestinidade e atuar na AP. Segundo documentos dos órgãos de segurança, conforme 

o livro Direito à Memória e à Verdade, Paulo foi o representante da AP na reunião da 

Organização Latino-Americana de Solidariedade – Olas, realizada em Havana, Cuba, 

em 31 de julho a 10 de agosto de 1967. Foi submetido a vários processos na Justiça 

Militar. Em 08 de março de 1972, Paulo foi julgado pela primeira auditoria da primeira 

CJM, sendo absolvido. De acordo com o Jornal do Brasil, de 09 de março de 1972, 

estava no processo relacionado à AP, no qual 13 dos 64 acusados foram condenados à 

prisão. Em 14 de março de 1964, quando já estava desaparecido, Paulo foi condenado a 

cinco anos de prisão pelo Conselho Permanente da Primeira Auditoria da CJM. Em 

1993, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina devolveu-lhe o mandato, em uma 

homenagem post mortem. 

Dados sobre prisão e desaparecimento. No início de setembro de 1973, foi 

sequestrado pelo 2º Exército e levado ao DOI-CODI de São Paulo, onde foi morto sob 

tortura. Sua morte não foi reconhecida e permanece desaparecido desde então. A 

sobrinha de Paulo, Delora Jan Wright, relata em seu livro O Coronel tem um segredo: 

Paulo Wright não está em Cuba que, segundo informações de Osvaldo Rocha, dentista, 

militante político da APML, na ocasião do desaparecimento de Paulo, ambos estavam 

juntos num trem que ia de São Paulo a Mauá, na Grande São Paulo; nessa ocasião, ao 

terem percebido pessoas ligadas à repressão política, Osvaldo desceu do trem em 

primeiro lugar e Paulo teria descido em outro ponto. Ao chegar a sua residência, 

localizada em São Paulo, Osvaldo veio a ser preso por policiais, sendo, em seguida, 

conduzido às dependências do DOI-CODI (OBAN), onde foi despido e agredido 

violentamente e, nessa oportunidade, viu no chão a mesma blusa que Paulo usava no 

trem que o conduzia a Mauá. 

Testemunhas. O advogado José Carlos Dias, então membro da Comissão Justiça 

e Paz da Arquidiocese de São Paulo apresentou ao STM declarações de uma 

testemunha, Maria Diva de Farias, que esteve com Paulo na sala de identificação do 

DOI-CODI de São Paulo, mas as autoridades negaram a sua prisão. 

Processos na Justiça. A denúncia de seu desaparecimento provocou a instauração 

do caso 1.789, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A 

comunicação do caso chegou, na CIDH, em 30 de outubro de 1973, acusando a 

ocorrência de sua prisão arbitrária, em setembro daquele ano. Em maio de 1975, durante 
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a 35ª Sessão da CIDH, decidiu-se pela não continuidade do processo em razão da falta 

de informações que deveriam ter sido fornecidas pelo Governo Brasileiro. 

Ainda em 1973, sua morte foi denunciada por meio da Apelação 40617, perante 

a Justiça Militar, pelos presos políticos Beatriz do Valle Bargieri e Otto José Mattos 

Filgueiras. O nome de Paulo consta da lista de desaparecidos políticos do Anexo I da 

Lei 9140/1995. Seu caso foi protocolado com o número 076/96, na CMDP. 

Imprensa. Em 29 de junho de 1974, foi publicada uma nota oficial do MDB no 

jornal Diário de Brasília, indagando do Governo o destino de 11 presos políticos 

desaparecidos, entre os quais, Paulo. 

Seu nome figurou na nota do Ministro da Justiça Armando Falcão, de fevereiro 

de 1975, em que é dado com foragido. 

A revista Isto É, de 24 de março de 2004, na matéria intitulada “Os Matadores”, 

publicou o seguinte a seu respeito. Comandando uma rede de informantes do CIE, Dr. 

César, coronel reformado José Brant, e Dr. Paulo, coronel Paulo Malhães, segundo o 

ex-sargento do DOI-CODI-São Paulo, Marival Chaves do Canto, também foram 

responsáveis pelo planejamento e execução de uma megaoperação em inúmeros pontos 

do País para liquidar, a partir de 1973, os militantes das várias tendências da Ação 

Popular, movimento de esquerda, ligado à Igreja Católica. Segundo o ex-agente, entre 

os mortos estão Fernando Santa Cruz Oliveira, Paulo Stuart Wright, Eduardo Collier 

Filho e Honestino Monteiro Guimarães, militantes da Ação Popular Marxista-Leninista. 

Irmão do reverendo Jaime Wright, Paulo Stuart foi preso e morto em São Paulo, em 

1973. Os demais militantes também tombaram naquele ano e em 1974, no Rio. 

Informações tiradas do dossiê “Ditadura, mortos e desaparecidos políticos no Brasil, 

1964-1985”, Instituto de Estudos sobre Violência do Estado, Imprensa Oficial. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O Deputado teve de se 

ausentar por algum tempo, ele tem de atender a uma emergência, e nós vamos dar 

continuidade a esta audiência, que é a 12ª Audiência. 

Nós queríamos compor a Mesa com as testemunhas que vão falar sobre o caso 

do Paulo Wright. Queria chamar à Mesa Derlei Catarina de Luca, ex-presa política, 

militante da AP na época e é do Pró-Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos; O 

Deputado Ismael já está aqui conosco; Vamos chamar a próxima representante, Osira 

Vilela, ex-presa política e militante da Ação Popular; João Paulo Wright, filho do Paulo 
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Stuart Wright; José Roberto Paludo, Instituto Paulo Wright; e Marcelo Pomar, pelo 

Coletivo da Memória e Verdade e Justiça de Santa Catarina. 

Nós agradecemos de antemão a presença de Santa Catarina nesta Mesa, porque 

também na audiência é um momento de homenagear a memória e a pessoa do Paulo 

Stuart Wright. 

Passo a palavra, de imediato, ao Deputado Ismael dos Santos. 

 

O SR. ISMAEL DOS SANTOS – Bom-dia a todos e a todas, na pessoa do 

Deputado Adriano, obrigado pela acolhida nesta Casa Legislativa, cumprimentar, em 

nome da Derlei de Luca, toda a comitiva catarinense, é uma satisfação podermos estar 

juntos nesta Mesa em São Paulo. E em nome do João Paulo, a quem tive a honra de 

conhecer nesta manhã, já tinha algumas imagens, leituras, mas é uma satisfação 

conhecê-lo pessoalmente, a todos aqueles que lutaram pela democracia neste país. 

Eu me envolvi na história do Paulo Stuart Wright ainda muito novo. Meu pai, 

assim como o pai do Paulo, era pastor evangélico, e em cidades próximas. Paulo nasceu 

na cidade de Joaçaba, no oeste Catarinense, e papai era pastor na cidade de Chapecó, no 

extremo oeste catarinense. 

Na verdade, quando soube da história do desaparecimento do Paulo, eu tinha 

sete anos de idade, e lá se vão 40 anos. É por isso que essa data é importante, de 2013, 

porque marca exatamente 40 anos do desaparecimento do Deputado Paulo Stuart 

Wright. 

Eu me interessei muito pela história do Paulo, assim que fui me envolvendo, na 

adolescência, com histórias dos nossos Deputados catarinenses, muito comovido, 

inclusive pela forma como ele vivenciou os primeiros momentos da sua infância, perdeu 

dois irmãos no Rio do Peixe, lá em Joaçaba, não conseguiu se matricular na escola 

porque era evangélico, papai teve de fundar uma escola específica. Depois teve a 

questão, que aí acaba também tendo certos pontos de ligação com a minha própria 

biografia, ele foi candidato a vereador, e não chegou, eu também não cheguei, ele foi 

candidato a prefeito, eu também, não cheguei, mas ele perdeu por oito ou 11 votos, se 

não estou equivocado, na época em Joaçaba. E finalmente, foi convidado para comandar 

a Imprensa Oficial, na Capital, em Florianópolis, e aí começou o seu envolvimento de 

forma bastante intensa com os movimentos populares, em especial com os nossos 

pescadores. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 5

Os registros históricos dizem que ele conseguiu reunir mais de 25 mil 

pescadores na época, em 27 sindicatos, formando a primeira ação de pescadores do 

Estado de Santa Catarina. 

E naturalmente isso mexeu com os poderosos. Imagine, a 40 anos, um pouco 

mais, essa figura, que surge do interior do Estado de Santa Catarina e começa a ter essa 

relevância no cenário político catarinense. 

E aí, eu dava um depoimento há pouco à TV, e a própria leitura do memorial 

trazia essa informação, como cassar Paulo Stuart Wright, Deputado balizado pela 

retidão, pelo compromisso social? É preciso encontrar uma brecha, e a brecha foi o tal 

do decoro parlamentar. 

Acho que, inusitado na história de Santa Catarina e, quiçá, da América Latina, 

um Deputado ser cassado porque não usava a indumentária protocolar, em especial, a 

gravata, ir à tribuna fazer seus discursos sem gravata. E daí, iniciou o processo de 

cassação de Paulo Stuart Wright, naturalmente, isso foi em 1964, ficando desprotegido 

de toda uma couraça, e eu conversa há pouco com o João Paulo, os caminhos que a 

história passou a tomar a partir desse ato. 

Eu lembro de uma história, já estou concluindo, Gustave Doré, famoso 

desenhista francês, certo dia foi fazer uma exposição na Suécia e quando retornava, 

passando pela alfândega, ele percebeu que havia perdido seu passaporte, extraviado, ou 

alguém roubara, enfim, e ele, chegando à alfândega, se apresentou e disse: eu sou 

Gustave Doré, fui fazer uma exposição numa galeria na Suécia, estou retornando para a 

França, não sei se roubaram ou eu perdi meus documentos, mas estou sem meu 

passaporte. E o agente daquela alfândega e disse: eu não lhe conheço, e você tem de 

provar que você é Gustave Doré. 

E o Gustave Doré teve uma ideia. Ele disse: dê-me uma folha. E aquele agente 

lhe deu uma folha em banco e ele tomou um lápis, olhou pela janela, viu do outro lado 

algumas senhoras comprando frutas numa verdureira e ele começou a desenhar aquele 

cenário, rabiscar rapidamente, e depois de alguns minutos Gustave Doré assinou aquela 

pequena obra de arte e entregou ao agente da alfândega. E aquele homem, ao olhar, 

estupefato, aquele desenho, disse: de fato, o senhor pode passar. Este é o seu passaporte. 

Quando lembro dessa história, e nesta Comissão da Verdade aqui em São Paulo, 

eu acho que quando olhamos para o futuro, para as próximas gerações, se de fato 

queremos uma geração e um país democrático, forte, o passaporte que vai nos levar para 
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lá só precisa ter um carimbo, e esse carimbo precisa ser a verdade. E em nome dessa 

verdade que nós estamos aqui nesta manhã. Muito obrigado. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Agradeço, em nome da 

Comissão da Verdade o depoimento do Deputado. 

 

O SR. ISMAEL DOS SANTOS – Se me permite, só um segundinho. A Derlei 

preparou com muito carinho um material, com reportagens da época, um dossiê 

extremamente emocionante, que quero, de forma oficial, entregar à Comissão da 

Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Nós agradecemos o 

dossiê, agradecemos sua participação. 

Queria anunciar, antes de passar a palavra à próxima pessoa, que é a Derlei, que 

vai dar o depoimento agora, eu queria anunciar a presença de Delora Wright, filha do 

Reverendo Jaime Wright, que muito nos ajuda, tanto a filha quanto o pai, muito tem, 

muito contribuíram para essa história da busca da verdade e da justiça neste país. E a 

sua presença nesta comissão nos honra muito. Muito obrigada pela sua presença. 

Tem a palavra Derlei Catarina de Luca, ex-presa política, também da Ação 

Popular. 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Bom-dia a todos. Cumprimentar 

Amelinha, que a gente conhece há 40 anos, que nós estamos nessa luta. Quero dar um 

abraço bem grande a todos os meus companheiros da época da clandestinidade, que vi 

uma porção de gente aqui hoje, quero cumprimentar essa mocidade, esses jovens, essas 

carinhas novas, de quando da nossa juventude, agradecer a presença do Deputado 

Ismael, que foi uma surpresa muito boa em Santa Catarina, e falar o seguinte. 

Eu, nós trabalhamos em conjunto no Brasil e lá em Santa Catarina muito com 

relação à memória. Conheci o Paulo quando eu ainda era criança, e a minha maior 

preocupação, além da questão de manter a memória do Paulo, de fazer justiça, de 

descobrir o que aconteceu nos últimos dias e como foi a prisão e o desaparecimento 

dele, mas a minha grande preocupação é com os filhos, porque os filhos dos nossos 

companheiros não tiveram a vivência com os pais. Na verdade, eles sofrem uma 

ausência, eles não tiveram os pais, eles não têm a lembra do pai, como nós temos. 
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Então, é importante que a Elza Padilha, a Carmô, o Carlão, a Elzira, que 

conviveram com o Paulo, falem, abracem e conversem com João Paulo. O João Paulo 

não tem as nossas lembranças, e isso me deixa muito triste. É o que mais me move 

nessa questão, que é a ausência de lembranças por parte das crianças cujos pais 

morreram. Não é o caso do Alexandre, não é o caso do meu filho, que eu sobrevivi, mas 

os pais daquelas crianças, que desapareceram, nada consegue suprir a ausência desses 

pais na infância. Então, esse tipo de atividade é extremamente importante para essas 

crianças, que hoje são homens de 40 anos. 

Nós tivemos, na semana passada, a morte do filho do Dermi Azevedo, um 

companheiro nosso que foi preso, o filho tinha um ano e meio, foi preso junto com os 

pais, o menino nunca se recuperou da época da prisão, ele era bebê quando foi preso, e 

se suicidou na semana passada. 

O Azevedo tinha a idade do João Paulo, a idade do meu filho, a idade da filha da 

Amelinha, quer dizer, podia acontecer com qualquer um dos nossos filhos. 

Então, por isso que acho extremamente importantes esses atos. 

Com relação ao Paulo, especificamente, conheci ainda menina, na época da 

campanha da legalidade, em 1961. O sul de Santa Catarina participou da campanha da 

legalidade junto com o 3º Exército, liderados pelo Leonel Brizola, contra São Paulo e 

contra o 2º Exército de São Paulo. 

Eu me lembro do Paulo nos comícios, e nós éramos de um colégio de freiras e 

fugiu todo mundo porque a gente queria ver o comício do Fernando Ferrari, Paulo 

Wright e vários outros Deputados que estava em Santa Catarina naquela questão da 

legalidade. 

Depois encontrei, eu não era militante nessa época, era novinha, depois 

encontrei Paulo Wright no natal de 1968, no Paraná. Era manhã de natal, eu já estava na 

clandestinidade, ele bateu de madrugadinha, cinco e meia da manhã, bateu na porta de 

uma casa, justamente na casa onde eu estava hospedada, eu estava na clandestinidade já, 

e ele se assustou quando me viu, não sabia qual das quatro irmãs que eu era, e me 

assustei quando o vi, porque eu não esperava que ele fosse bater naquela casa. 

E ele foi bater na casa exatamente para pedir para o dono da casa, que era o Sr. 

Lima, para que fosse na casa do João Paulo e da esposa, para marcar um local, porque 

ele queria ver os filhos no natal. As crianças eram pequenas e ele queria ver, só que ele 

não podia ir até a casa da esposa. Ele queria ver o João Paulo e a Leila. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 8

Aí o Sr. Lima saiu, marcaram um encontro, e eu fiquei muito assustada, porque 

eu sabia que ele era dirigente da AP, mas não tinha a menor ideia de que pudesse um dia 

chegar a ficar perto do Paulo Wright, que para nós era um semideus. Na época da 

clandestinidade a gente tinha muito disso, os dirigentes eram sagrados. 

Com relação especifica ao ano de 1973, eu convivo com o Paulo Wright apenas 

até julho de 1973. Foi ele que exigiu que eu saísse do país, eu estava já muito mal, e ele 

disse que não tinha condições de eu ficar no Brasil. Foi ele então que preparou a minha 

saída do país. 

Soube do desaparecimento dele já quando eu estava no Panamá, e a partir dessa 

data que a gente tenta juntar o fio da meada para saber como foi esse desaparecimento. 

Estou terminando, e quero falar mais duas questões, rapidinhas. A Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina, oficialmente, por pressão do Cenimar, cassou Paulo 

Wright. Nós tentamos, durante esses 40 anos, o tal do dossiê que o Cenimar teria feito. 

Na verdade, o que nós encontramos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

não foi um documento do Cenimar, mas um documento assinado pelos mineradores do 

carvão de Criciúma solicitando a cassação do Paulo Wright. O único documento que 

existe solicitando a cassação do Paulo Wright é dos donos das minas de carvão da 

região carbonífera de Criciúma. O tal do dossiê do Cenimar nunca ninguém viu, nunca 

apareceu. 

Nós já tivemos na Assembleia de Santa Catarina a Presidência de pessoas 

interessadas em procurar esse tal dossiê, diziam que estava no cofre da Presidência, 

nunca nenhum Presidente achou, a não ser esse documento dos mineradores. Em 1985 a 

Assembleia fez uma resolução anulando a cassação do Paulo Wright. 

Uma outra questão que nós tivemos em Santa Catarina foi na Igreja 

Presbiteriana, que em 1964 excluiu o Paulo Stuart Wright do rol dos fiéis. Dentro da 

Igreja Presbiteriana isso equivale à excomunhão na Igreja Católica. Era a grande dor do 

Paulo, ele tinha muito pesar por conta disso, ele sabia disso, tinha muito pesar, a gente 

falava muito sobre isso, eu era católica, continuei católica, continuo católica. 

Uma vez nós conversamos com o pastor Jaime, pai da Delora, e ele disse o 

seguinte: depois que eu morrer vocês podem mexer na minha igreja. Assim que Dom 

Jaime faleceu, nós procuramos a Igreja Presbiteriana e ela ficou meio receosa, não 

conhecia a gente, então nós fomos ao bispo católico, explicamos a situação e o bispo 

conhecia a gente desde a época da clandestinidade, sabia quem nós éramos e o bispo 

católico tratou com os pastores da Igreja Presbiteriana essa questão. 
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A Presbiteriana fez um documento maravilhoso, voltando a incluir o Paulo 

Stuart Wright no rol dos fiéis. Para quem acredita em alma isso é importante, para quem 

não acredita em alma, a história é importante, a memória é importante, e isso é muito 

importante. 

Então, de todas as maneiras, era muito importante essas duas representações, 

tanto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina como da Igreja Presbiteriana. 

Eu trouxe os dois documentos para entregar para esta comissão, e está aqui, e 

agradecer à Comissão da Verdade de São Paulo esta audiência, e quem sabe a 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina se anima de fazer uma Comissão da Verdade 

lá. Nós temos 10 catarinenses desaparecidos. Muito obrigada a todos. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Nós agradecemos o 

depoimento da Derlei, e você vai entregar essa documentação? 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aqui estão os documentos. Não 

são os mesmos documentos do Deputado. Aqui tem o documento da Igreja Presbiteriana 

e aqui tem uma tese de mestrado sobre Paulo Wright. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É uma documentação 

muito boa que foi entregue aqui, tanto pelo Deputado como pela Derlei. É conhecer 

muito da história do Paulo Wright. Isso tem bastante informação, é extremamente 

importante. 

Queria só lembrar que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 

Paiva”, tem como uma das atividades principais as audiências para ouvir a respeito dos 

desaparecidos e mortos no Estado de São Paulo, que nasceram no Estado de São Paulo 

ou que tiveram uma atividade política intensa aqui em São Paulo. 

Em função disso, nós organizamos um cronograma de audiências, com 154 

casos, e hoje nós estamos realizando a 12ª Audiência, onde vão ser ouvidos os casos do 

Paulo Wright, do Honestino Monteiro Guimarães, porque tem pessoas de Brasília e de 

São Paulo, e em seguida vai ter essa audiência, e do José Maria Ferreira Araújo, que 

também tem família aqui. 

Quando você fala das crianças, que isso nos atinge muito diretamente, porque 

nós tivemos nossos filhos sequestrados nesse momento do nosso sequestro, e as 
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sequelas disso, as marcas desses atos permanecem, não só para os nossos filhos, como 

para nós todos, toda a nossa geração de militantes. 

Mas, queria lembrar da Naia, falo Naia porque não sei falar seu nome certo, mas 

quero lembrar da Naia, porque a Naia tem a mãe assassinada e o pai assassinado, e hoje 

vai ser ouvido o caso do pai, José Maria Ferreira Araújo. A mãe é Soledad Viedma 

Barret, que também foi assassinada. 

Então, quando falamos dos nossos filhos, tem nossos filhos aqui presentes, e a 

Comissão da Verdade em São Paulo decidiu também ter audiências só sobre os casos 

das crianças, e nós temos um ali também, o João Paulo, que também era criança, uma 

criança que foi vítima da ditadura. E nós vamos fazer, talvez não seja uma audiência, 

talvez seja uma semana de audiências para ouvir as crianças e as famílias, 

principalmente as mães, que foram também vítimas junto com essas crianças. 

Queria lembrar também que o Anivaldo Padilha e a Elza Lobo estão aqui 

presentes. Aqui tem muita gente importante, aliás todos aqui são importantes, e 

mencionei com destaque a Delora porque o Jaime Wright está presente, sempre, porque 

ninguém pode esquecer do trabalho, junto com Dom Paulo Evaristo Arns, aquele 

trabalho que foi feito naqueles anos difíceis, ainda que não trouxe todas as respostas que 

nós precisamos, mas que foi um trabalho inédito, que até hoje é necessário, que é o 

Brasil Nunca Mais. Vai estar sempre presente nessa luta. O Brasil Nunca Mais a gente 

traz aqui, não só na memória como nas informações obtidas por esse trabalho de 

pesquisa. 

Então, queria lembrar que o Anivaldo e a Elza Lobo, se quiserem dar 

depoimento também sobre o caso do Paulo Wright, está à disposição, porque vocês 

também tiveram uma relação mais direta com o caso e o Padilha inclusive foi da Ação 

Popular, que era a mesma organização do Paulo Wright. E o Carlão e a Carmosita 

também são dois companheiros que também foram da Ação Popular, que também 

tiveram informações sobre o caso. 

Queria lembrar que a informação que a gente tem é que o Paulo Wright 

desapareceu aqui em São Paulo, então por isso Paulo Wright está aqui. Santa Catarina 

respondeu muito bem a esta audiência porque veio em peso para a nossa audiência. 

Quem quiser falar tem de dar o nome e falar ao microfone, porque esta audiência 

é toda gravada. 

(Manifestação fora do microfone.) 
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O Zé Pedro também conheceu, é militante da Ação Popular. Muito bom que 

esteja aqui. Se quiser, depois você pode dar seu depoimento. 

Vamos continuar com a Mesa e depois a gente abre. Elzira Vilela, que também 

foi militante, foi presa, que também teve sua filha sequestrada, a Carminha. Também 

tem um caso de criança na Mesa, no caso, além do meu caso e do caso da Derlei, tem da 

Elzira também. 

Tem a palavra a Elzira. 

 

 A SRA. ELZIRA VILELA – Eu gostaria de falar um pouco, de lembrar como 

conheci Paulo Wright e o que ele significou para nós, para mim pessoalmente, para a 

minha família, e para nós da Ação Popular, antes de falar da prisão. 

Em 1969 eu estava, tinha me disponibilizado, já tinha me formado, feito 

residência, tinha disponibilizado a ser médica de um agrupamento, não seria um foco 

guerrilheiro, mas um lugar de grande conflito agrário, liderado pelo Manuel da 

Conceição, lá no Maranhão. 

Nessa época o Manuel ficou lá em casa durante alguns meses, para se recuperar 

da perda da perna, que aconteceu devido a um tiroteio, e daí eu me encantei e resolvi 

que iria ser médica lá daquele pessoal que estava em conflito, já em conflito armado 

com os grilheiros. Era um grupo de posseiros. 

E nesse preparo para a ida para o Maranhão, além de me preparar tecnicamente e 

fazer uma revisão de ortopedia, traumatologia, várias coisas da profissão, o principal 

preparo foi feito pelo Paulo Stuart Wright, que ele teve, me colocou como eu deveria 

me apresentar, como uma médica sai de São Paulo e vai para o interior do Maranhão 

levar uma vida legal lá e atender os companheiros e ter um papel de apoio. 

Eu era militante da AP desde 1962, desde que ela começou no movimento 

estudantil, mas eu não conhecia pessoalmente o Paulo Wright. 

Então, foi ele que sugeriu que eu montasse um esquema legal da minha presença 

no Maranhão, e brilhantemente ele sugeriu que eu montasse uma pesquisa de plantas 

medicinais no Maranhão. Eu entrei em contato com o professor Charles Corbett, disse 

da minha intenção de ir para o interior do Maranhão, para a região do Vale do Pindaré 

Mirim, e combinei com ele um esquema de pesquisa de algumas plantas, aliás, era uma 

área que sempre me interessou, e eu faria as observações químicas e mandaria para ele 

as plantas para que ele, no Departamento de Farmacologia, pesquisasse. 
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Então, foi um esquema maravilhoso, perfeito, que justificaria, legalizaria a 

minha presença no interior do Maranhão. 

E ele, falando um pouco do Paulo, o seu pai, João Paulo, era de uma ternura, de 

uma bondade, era uma pessoa muito diferenciada. Foi o companheiro que mais marcou, 

do ponto de vista pessoal, mais íntimo, todos nós. Ele se interessava por qualquer 

problema que você tivesse. Companheiro, por que você está triste hoje? Aconteceu 

alguma coisa com a minha filha. O que houve, como é? Ele era uma pessoa muito 

completa, muito ampla, que tinha uma humanidade maravilhosa. 

Então, a pessoa que era o Paulo Wright, independente de ser um grande político, 

foi uma grande liderança na Ação Popular, ele era da direção nacional, e ele foi, depois 

da reorganização da ação popular, depois que uma parte foi para o PCdoB, mas o Paulo 

sempre foi aquela pessoa suave, completa, inteira, que era o pai de todos nós. 

E era uma pessoa que deu uma contribuição imensa, política e ideológica, para a 

Ação Popular. Ele foi a grande contribuição política, das grandes contribuições, talvez 

até a maior. Os escritos dele serão publicados no livro que o companheiro Otto está 

escrevendo sobre a Ação Popular e vocês terão ocasião de ver inclusive os textos dele 

sobre a reforma agrária. Ele era uma pessoa que via muito além. Então, a pessoa do 

Paulo era uma pessoa inteira, maravilhosa, além de ser um grande político. 

Eu queria falar isso, porque o Paulo foi um grande amigo nosso, meu, do meu 

finado marido, da minha filha, e era uma pessoa muito querida, querida demais, que até 

hoje nós choramos o desaparecimento dele. 

Então, eu vou ler, porque a gente fica muito emocionada e atropela muito, a 

questão da prisão. 

Em 2 de setembro de 1973 eu estava na Estação da Luz com meu companheiro, 

Licurgo Nacaz, e minha filha Carmem, então com um ano. Tomaríamos o trem, 

estávamos saindo de São Paulo devido ao cerco da repressão. Já tínhamos saído da 

nossa casa, fomos para outro aparelho, na época, e estávamos saindo de São Paulo e nos 

dirigindo ao Rio de Janeiro. 

Tomaríamos o trem da meia-noite do dia 3 e iríamos para o Rio. Tão logo 

entramos no trem fomos abordados por dezenas de homens com metralhadoras que 

gritavam: prendam esse casal de traficantes, vieram do Paraguai. 

Fomos presos, levados em carros diferentes para a Operação Bandeirantes, e 

fomos recebidos aos gritos onde se dizia: vocês estão na temível Operação 

Bandeirantes, vocês sabem o que é isso? 
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A minha filha, no meu colo, estava muito assustada, e chegou uma investigadora 

e eles falaram: entrega a sua filha para a investigadora. Eu não tive a menor ideia de 

reagir pelo pavor que minha filha já sentia. 

Então, a partir daí eles explicaram o seguinte: vocês foram presos agora porque 

vocês estavam indo para outra jurisdição. A rede para pegar a Ação Popular nós 

lançaremos mais na véspera do 7 de setembro. 

Eu vivi dias de terror, choque, pancadaria, mas nada disso, isso não era nada 

frente ao pavor de ter a minha filha, por cinco dias, na mão dos torturadores. E eles 

sempre fazendo referências, nas torturas: sua filha, nós não desaparecemos com 

crianças, isso é coisa do passado. 

Então, maior tortura que essa nunca existiu, nunca sofri e nunca vou sofrer na 

vida. Isso é uma marca que anos e anos de terapia não resolve, e inclusive para ela 

também. Ela estaria aqui hoje, ela viria à tarde porque não teve condição de sair do 

trabalho, mas eu falei para ela que seria agora cedo e não vai poder vir. Ela ficou com 

marcas, lógico. 

Então, foi um período enlouquecedor. Nos dias subsequentes, vários 

companheiros foram presos. Meus irmãos foram presos, três irmãos meus foram presos, 

além deles Beatriz Margierri, Valdemir, Wilson, Lilco, Osvaldo Rocha. E nós sabíamos 

que o Paulo poderia aparecer a qualquer momento. Nós sabíamos que o Paulo estava em 

São Paulo. 

Então, nós ficávamos muito atentos, e a gente conhecia quem estava, porque 

quando nós chegamos na Operação Bandeirantes havia apenas uma cela ocupada, que 

era um pessoa remanescente do ALN. As outras estavam todas vazias. Eu vi todo 

mundo, a gente ficava, o tempo que não estava sendo torturado, ficava sempre atento a 

quem estava entrando. 

Nós ficamos esperando, esperando que o Paulo chegasse, e nada, até que um dia 

eu vi num livro, quando o enfermeiro foi lá fazer os curativos da pancadaria, estava 

escrito assina na papeleta, a gente procurava ler o nome. Estava escrito Paulo colírio, 

que é a mesma coisa que o Osvaldo Rocha também viu. 

E uma outra vez eu estava numa sala de tortura, não me lembro, a gente não 

lembra épocas, era tudo confuso, e alguém, um torturador entrou e falou para o outro: 

puxa, você viu o presunto de ontem à noite, era um presunto muito grande. 

Eu, na época, tive aquela informação e achei que eles estivessem fazendo aquilo 

como mais um tipo de tortura, porque, aconteceu um outro fato, que queria colocar aqui, 
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que a gente nunca coloca, que eu acho que tem a ver com o período e com os 

desaparecimentos da época. 

Estava um dia na cela, quando o Brilhante Ulstra chegou, pediu para as outras 

meninas saírem e falou o seguinte: queria conversar com você como médica. Ele sentou 

na cadeira, estava lívido, não pálido, era lívido, e falou: você conhece aquele rapaz 

magrinho, Otto Filgueiras? Não conheço. Ele falou: um rapaz que passa sempre aqui na 

frente da sua cela tossindo muito? Eu falei: eu vejo um rapaz que passa e tosse. Ele 

falou: ele também, vocês não falam, vocês não contribuem, vocês não colaboram, e ele 

desmaiou e foi levado para o Hospital das Clínicas. Você acha que é grave? Eu falei: me 

parece, com aquela tosse, ele deve ser tuberculoso, tossindo daquele jeito. Ele pode ter 

rompido alguma bolha pulmonar e pode estar morto agora. Ele falou: não é possível, 

Brasília não admite mais isso, não pode acontecer mais isso aqui. 

Então, esse fato, eu estou relatando porque eu tenho a impressão, nós 

conhecíamos todos os companheiros que estavam lá e os que não eram da mesma 

organização ficaram conhecidos, e ninguém viu o Paulo pessoalmente. Tem esse relato 

da Diva, enfermeira, do José Carlos Dias, na época, mas foi um relato que viu uma vez 

lá. 

Eu acredito que nessa época, em setembro de 1973, as pessoas que eles iam 

matar eles não deixavam que os outros vissem, até por essa fala do Brilhante Ulstra. Ele 

estava muito nervoso. 

Então, eu acredito que o Paulo não tenha sido exterminado, não tenha morrido 

na Operação Bandeirantes. Eu acho que levaram para alguma casa, 31 de março ou para 

outra casa de extermínio, porque nenhum de nós viu, a não ser esse relato que vou ler 

agora, que é do Osvaldo Rocha, que entrei em contato com ele e ele me mandou o relato 

e pediu que eu lesse nesta audiência. 

Esse é o relato do Osvaldo Rocha, companheiro nosso. Trata-se de relato sobre 

Paulo Stuart Wright. Os primeiros dias de setembro de 1973, após retornarmos de um 

encontro da coordenação nacional provisória da AP, realizado no Rio de Janeiro, e de 

regresso a São Paulo, dirigi-me, às 13h30min do dia 4 de setembro à estação ferroviária 

da Barra Funda para um ponto marcado com Paulo Stuart Wright. 

Exatamente no horário e na referida estação, aproxima-se o estudante Pedro 

Calmon, esclarecendo que teria estado com Paulo pela manhã e tendo manifestado a ele 

que precisava encontrar urgentemente comigo, o mesmo teria repassado a ele o referido 

ponto, devendo ele, Pedro, esclarecer-me qual o motivo da urgência. 
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Paulo atrasaria por 20 minutos, o tempo suficiente para Pedro Calmon expor 

seus motivos, o que, de fato, terminou ocorrendo. 

Imediatamente após, tomamos, os três, um trem em direção a São Caetano. Tão 

logo o trem partiu, notei que nós éramos observados por três elementos, que se 

colocaram à nossa frente, e chamei a atenção de Paulo Wright, que se posicionara entre 

Pedro e eu. 

Em função de tal suspeição, suspendemos o ponto, sendo que Paulo 

recomendara que eu fosse o primeiro a descer, na próxima estação, a di Ipiranga. Depois 

de minha decida, e tomando várias precauções, dirigi-me à minha residência, onde tão 

logo cheguei, fui preso. Por volta das 15h30min dava entrada na Operação 

Bandeirantes. 

Posteriormente foi esclarecido que Pedro Calmon teria sido preso no dia 3 de 

setembro, ou seja, no dia anterior ao nosso encontro, e que aproveitara aquele encontro 

para nos entregar à repressão. 

O certo era que na Operação Bandeirantes, diante das circunstâncias de tortura, 

perdi a noção do tempo, mas imagino que após três ou quatro dias, após uma sessão de 

tortura, encontrava-me despido e molhado, e vejo que no canto da sala de interrogatório 

encontrava-se um blusão de frio azul, formato, tamanho e textura do mesmo que Paulo 

costumeiramente usava, e carregava consigo durante nosso encontro. Cheguei a colocá-

lo sobre minha cabeça e levando para o xadrez 5, onde me encontrava. 

Alguns dias após, quando fui levado para uma sala onde os enfermeiros me 

fizeram uma injeção, observei uma tabuleta que continha os nomes de alguns presos e 

respectivas prescrições, como Elisabete Ormano, Maria Regina, soro, Paulo Wright, 

colírio, abaixo meu nome contendo antibiótico. 

Ora, se a repressão, ao efetuar minha prisão já sabia quem eu era, meu papel na 

organização, inclusive minha ligação com o Paulo Wright e Jair Ferreira de Sá, sabia 

que eu era responsável pelos pontos e senhas dos diversos estados, e foi sobre isso que 

concentrou toda a sua tortura a mim e sobre o paradeiro de Jair. E em nenhum momento 

questionou-me sobre Paulo Stuart Wright e Pedro Calmon, o que se depreende, já que 

Pedro Calmon foi livre ao negociar com os aparelhos repressivos. 

Tal denúncia eu fiz ser documentada junto à auditoria militar em São Paulo por 

ocasião do meu julgamento. Osvaldo Rocha. 

Eu gostaria, agora, antes de terminar, dizer que em 1983, na Assembleia 

Legislativa, Osvaldo Rocha, eu e outros companheiros fizemos um pequeno livro, que 
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tem alguns exemplares aqui e posso distribuir a vocês, sobre os nossos desaparecidos, 

Onde estão? Desaparecidos políticos brasileiros, e na capa tem o Honestino. Gostaria 

de deixar também com a Comissão da Verdade. Obrigada. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Elzira, muito obrigada 

pelo seu depoimento. Você faz uma denúncia em relação ao major Ulstra, na época, 

hoje coronel, que praticamente em todas as audiências tem sido mencionado, como não 

podia deixar de ser. O major Ulstra, na época, como comandante do DOI-CODI, 

responsável por torturas e assassinatos, e no caso do Paulo Wright, pelo 

desaparecimento. Existe já uma proposta na comissão, de junto com a Comissão 

Nacional da Verdade, fazer uma convocação para que o coronel venha esclarecer esses 

crimes e onde estão os restos mortais, o que foi feito dessas pessoas. 

Eu queria saber de você, agradeço seu depoimento, e também você fala do Pedro 

Calmon. Ele está vivo? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Mora em Goiás. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele também poderia vir 

aqui para esclarecer o que aconteceu com o Paulo Wright. 

Você tem nome de outros torturadores da Operação Bandeirantes? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Os torturadores dessa época eram, todos nós que 

estivemos presos lá sabemos que eram três equipes que se revezavam, e todos eles 

torturavam. O que torturava um era bonzinho com outro, para fazer aquele jogo 

psicológico. Então, nós éramos torturados por todos eles. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Só queria saber se você 

teria algum nome. Todos eles que estavam trabalhando no DOI-CODI eram 

torturadores. Podiam torturar mais uma pessoa, menos outra. Agradeço, mais uma vez. 

Você quer falar alguma coisa, Derlei? 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Queria perguntar se a ideia é 

chamar só o coronel Ulstra ou outros? 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Tem vários nomes que 

estão sendo citados nos depoimentos e que estão já alistados para convocação. Estou 

falando do Ulstra porque ele é o mais citado aqui nos depoimentos, tanto que a Elzira 

passou na Oban e fala do Ulstra, todo dia que vem alguém depor aqui que passou pela 

Operação Bandeirantes tem falando do Ulstra. É isso que quero dizer. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – O capitão Ubirajara mora em São Paulo. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ele já foi citado aqui, 

Elzira. E esse era um codinome, porque o nome do capitão, ele era um delegado de 

Polícia Civil e chama-se Aparecido Calandra, o Dr. Calandra, que dentro da Operação 

Bandeirantes era conhecido como capitão Ubirajara. Mas ele já foi denunciado aqui em 

alguns depoimentos também. 

Vou passar a palavra ao João Paulo, filho do desaparecido político Paulo Stuart 

Wright. 

 

O SR. JOÃO PAULO WRIGHT – Bom-dia a todos. Esses encontros, a Derlei 

comentou alguma coisa da troca de informações, e é sempre muito rico quando a gente 

se encontra e consegue conversar um pouco sobre o pai. 

Agradeço a presença de todos, o pessoal de Santa Catarina, que veio em peso, e 

gostaria de, nessa linha dos 40 anos do desaparecimento do pai, citar três eventos, na 

minha visão, da passagem desses 40 anos. 

O primeiro evento, estava iniciando minha vida profissional no começo da 

década de 80 e vinha fazer cursos em São Paulo e frequentava a casa do tio Jaime. Um 

belo dia chego lá, ele me pega pela mão e fala: preciso te mostrar uma coisa. E tinha 

uma sala grande, me mostra uma mala azul, ele abre aquela mala, cheia de caixas com 

microfilmes do projeto Brasil Nunca Mais. E aquela noite tinha muita ansiedade na 

família porque ele ia sair com esse material do Brasil e tinha um receio enorme de que 

esse material fosse apreendido. Ele ia para fora, para a edição do Brasil Nunca Mais. 

Passado isso, a gente, eu guardei a edição do livro, fiz questão de comprar numa 

livraria, para ver o livro, e comprei o livro, e até esse livro já rodou por tudo que é 

canto, acho que está dentro da minha mala. Peguei o livro para ler, estava fazendo 

cursinho na época, e foi muito duro ler aquilo. 
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As primeiras páginas, isso é uma leitura obrigatória, inclusive já foi citada aqui a 

questão do Brasil Nunca Mais como conhecimento dessa época, onde, me lembro 

claramente que li quatro páginas e tive de pegar esse livro e deixar um tempo, ele rodou 

na minha mala e depois acabei lendo, onde nas primeiras páginas é relatada a questão do 

treinamento da tortura. Então, sessões com 100 militares, onde pessoas da rua, 

mendigos, eram sequestrados para servirem de cobaias de tortura. 

Essa é uma coisa duríssima de ler, mas lógico que os depoimentos aqui são 

muito mais fortes. A sociedade brasileira precisa ter noção de que nós já tivemos neste 

país aula de tortura, institucionalizada. Quer dizer, pessoas que davam treinamento para 

os militares dizendo que a tortura é nossa prática oficial. 

Então, esse é um momento, nesses 40 anos, muito duro de ver. Lógico que a 

gente transfere isso para o pai da gente, transfere, pensa nessa possibilidade de ele ter 

passado por isso, e isso tudo dói barbaridade, mas é muito importante e a gente precisa 

fazer algum trabalho no sentido do Brasil Nunca Mais, de ser mais divulgado. De 

alguma forma, a gente precisa que esse documento seja mais conhecido. É uma leitura 

essencial para todos, para que a gente consiga entender. Esse livro foi escrito em cima 

de documentação oficial do Estado. 

Essa questão da dureza da tortura, lembro do relato da Elzira, mas eu lembro 

também do relato do padre Alípio, no sentido de, em algum momento ele diz que todo 

dia ele tinha de levantar e pensar numa tática de como ele iria enfrentar o torturador. 

Isso é uma coisa, você levantar todo dia de manhã e montar uma tática para ver 

como você vai enfrentar uma equipe de gente preparada para te torturar. Esse é um 

relato duríssimo também. 

Esse é um dos momentos da nossa vivência com a história do pai. O segundo 

momento, não é muito fácil, é com o livro da Lali, onde tem uma carta da Lali para o 

pai. Eu não tenho energia de ler, mas é o ato de maior amor que eu já vi em relação ao 

pai. 

Então, todos que estão aqui têm alguma relação com o pai, relação, mas nessa 

carta Lali potencializa, de todos acho que é o elemento mais forte que a gente tem, 

inclusive de todos que estão aqui a gente ouve palavras de carinho, dessa figura querida, 

todo mundo adorava o pai, então nesse momento a Lali, com a carta dela, potencializa o 

carinho de todo mundo com relação ao pai. Então, também essa é uma leitura 

importante em relação ao pai. 
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O terceiro elemento, quando saiu o livro Direito à memória e verdade, um 

trabalho da gestão do Paulo Vannuchi, eu pego o livro e abro a primeira página e tem 

um rodapé lá onde ele conta a história de uma tragédia grega, não sei dizer se é grega, 

mas uma história de Antigona, então ela passa pelo seguinte problema, estão os dois 

irmãos, um mata o outro, e Creonte, que era o chefe da sociedade onde eles viviam 

determina que um dos irmãos iria ser enterrado com todas as honras e o outro seria 

jogado, para ser comido pelos abutres. 

Então, Antigona se desespera com isso, ela se desespera, e vai à beira do rio, 

com as próprias mãos ela consegue achar o irmão, se rasga toda, e consegue dar um 

enterro para o irmão. Na época se dizia que se a pessoa não fosse enterrada, ela iria 

vagar por 100 anos à beira do rio da morte. 

Então, essa coisa do pai, de nós não conseguirmos ter o velório, alguma coisa, é 

muito dura. Nesse próprio conto diz da necessidade que nós temos de ter cerimônia. 

Nessas histórias todas do pai, nesses três eventos, têm mais alguns eventos, toda 

a sociedade se manifestou em relação ao pai. Eu me lembro uma época em que, a 

primeira vez que ouvi Cálice, de Milton Nascimento e Chico Buarque, não quero beber 

dessa bebida amarga, tem toda aquela música, a gente sempre esperava essas 

manifestações, então a gente viu tio Jaime, a gente viu João Paulo, a gente viu Henry 

Sobel, todos vocês se manifestando em relação ao amor, ao respeito que nós temos pelo 

pai. 

A que isso me leva? A gente tem declarações de amor, empatias políticas, gente 

que lutou por ele, e para as famílias existe uma prioridade, que é resolver a questão do 

desaparecimento. Então, a gente pediria para que, dentro da Comissão da Verdade, isso 

fosse priorizado, não menosprezando qualquer outro veio de investigação, mas a gente, 

absolutamente, pede para que o desaparecimento seja a prioridade, que a gente esclareça 

o que aconteceu, que a gente possa dar uma resposta. 

O desaparecimento é uma coisa que não nos dá paz. Você não levanta um dia 

sem você ter aquele compromisso de dizer: de alguma forma nós temos de resolver isso. 

Não há um dia que você escuta: o que nós podemos fazer hoje? 

Então, como falei, o trabalho do tio Jaime, da Lali, do Paulo Vannuchi, toda a 

sociedade brasileira já sinalizou que precisa ser resolvido isso. Nós cantamos, nós 

escrevemos. Nós estamos aqui há 40 anos nessa luta diária para esclarecer isso. 

E é importante que quem é dono do Poder Público escute esta sociedade, que 

escute o amor do tio Jaime, que escute o amor da Lali, que escute a música do Chico, 
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que escute a música do Milton, que escute Ulisses, que escute Teotônio Vilela, que 

escute Alencar Furtado. Toda a sociedade brasileira já sinalizou, nós não queremos mais 

que isso aconteça na sociedade e a comissão precisa ter isso como objetivo, de que 

qualquer outra força que haja sobre a comissão, no sentido da dificuldade do 

esclarecimento disso seja vencido. 

Nós temos uma sociedade que já sinalizou fortemente não querer mais esse tipo 

de violência, e é necessário que quem esteja na posição da Comissão da Verdade tenha 

isso muito claro e que qualquer outra força que haja no sentido de impedir o 

esclarecimento e, acho que também nós precisamos da punição, no sentido de que a 

gente não continue andando nesse rio de material absolutamente movediço, onde a 

gente luta há anos e não consegue esclarecer nada. 

Acho que Antigona se desesperou, e o quadro nosso é pior ainda. Nós temos a 

morte, não temos o enterro, não sabemos onde está. E todas as pessoas que amam, 

sofreram, que escrevem sobre ele, precisam ter uma resposta, para que a gente possa 

sair desse terreno movediço, esclarecer, inclusive no sentido de gastar as nossas 

energias não só na busca de uma resposta do problema, mas também na busca da 

identidade com as ideias do pai. Que a gente possa não só estar aqui fazendo um esforço 

de resolver uma situação, mas que a gente possa, a partir desse momento, ter mais 

liberdade, mais desenvoltura, para tentar buscar aquilo que ele praticava como estilo de 

vida, de uma pessoa absolutamente querida e atenciosa. 

Sempre digo o seguinte, o pai nunca resistia ao ser humano. Não sei o que isso 

significa direito, é uma frase. Só para vocês terem ideia, estava numa noite, numa visita, 

ele sempre se encontrava com a gente escondido, a gente ia lá para o meio, a gente 

morava numa chácara e íamos lá para o meio do mato, numa subida, embaixo de uma 

árvore, esperando num ponto, e passa as pessoas e ele: boa-noite, como vai. Ia lá e 

conversava com todo mundo. Não estava preocupado com a segurança. O que ele queria 

fazer era isso, conversar e atender as pessoas. Então, nós precisamos ficar livres do rio 

para poder atender àquilo que o pai era. 

Então, meu pedido especial para que a comissão, olhando os familiares, a gente 

se encontra bastante e esse sentimento do desaparecimento é terrível. Um pedido, que a 

comissão foque, como prioridade, independente de qualquer outra, outro veio de 

investigação, esclarecer os desaparecidos. (Palmas.) 
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A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – João Paulo, muito 

obrigada mesmo pelo seu depoimento, que é o depoimento de um familiar. Eu, antes de 

ser da Comissão da Verdade, como assessora, eu sou da Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, que essa é minha origem. 

E nós, há quase 40 anos, que nós aprendemos lá com as madres, ou 30 e poucos 

anos, nós aprendemos com as madres da Argentina que não se pode construir, 

consolidar a democracia com corpos insepultos, e os nossos corpos estão insepultos, dos 

nossos camaradas, dos nossos companheiros. 

Por isso, a comissão de São Paulo tem como prioridade os mortos e 

desaparecidos políticos. Esses 154 casos ouvidos aqui, que deverão ser ouvidos no seu 

todo, a prioridade é essa, nós temos de responder à sociedade onde, nós temos de 

envidar todos os esforços para que o Estado Brasileiro responda onde estão os 

desaparecidos políticos, o que foi feito deles. Nós não viramos essa página. Não tem 

como virar essa página sem essa resposta. E esse é nosso compromisso aqui, essa é 

nossa luta. 

Então, agradeço muito pelo seu depoimento, porque ele vem fortalecer a nossa 

proposta aqui de trabalho. Muito obrigada. 

E queria, ia até propor, quando você falou, eu pensei aqui que o Brasil Nunca 

Mais devia ser livro didático, usado como proposta pedagógica, fazer parte do currículo 

escolar o estudo do Brasil Nunca Mais, como uma proposta tanto para nós aqui, para a 

Comissão Nacional da Verdade, que seja adotado no Brasil inteiro esse livro. 

Vamos continuar com os depoimentos. É hora do José Roberto Paludo. 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO PALUDO – Bom-dia. Vou ser rápido e 

cumprimentar a Amelinha em nome da Comissão da Verdade, ao Deputado Adriano 

Diogo, cumprimentar o Deputado Ismael. 

Eu também quero registrar aqui, também sou assessora da Deputada Luciane 

Caminatti, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é Presidente da Comissão 

de Direitos Humanos da Assembleia, e pediu que viesse também registrar essa presença. 

Eu nasci um ano depois do desaparecimento do Paulo Wright, e tive o primeiro 

contato com essa história exatamente na leitura do Brasil Nunca Mais, por ser militante 

do movimento estudantil nos anos 80, e precisar conhecer um pouco da história da 

resistência à ditadura para ter um discurso para fazer o movimento estudantil. 
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Então, meu contato foi pela causa, e em 2003 nós nos articulamos com vários 

companheiros para constituir o Instituto Paulo Stuart Wright, que nós fundamos em 

maio de 2003, na cidade de Joaçaba. E fui encarregado de presidir o instituto por um 

período, e hoje a presidente está aqui, a companheira Regina, que também tem 

acompanhado todo esse processo, e nós criamos esse instituto, em primeiro lugar, para 

ajudar as várias outras iniciativas no sentido do resgate da memória, mas também para 

continuar a luta das causas pelas quais o Paulo Wright lutava. 

Então, dizer que o primeiro contato com essa história foi pela causa, mas que ao 

longo desses 10 anos desse contato, isso também se tornou pessoal. Começa por uma 

causa, mas também hoje é uma questão pessoal. E é uma questão pessoal porque, nós 

que não vivemos isso, ter o contato com vocês que viveram isso, nos compromete de 

uma tal forma para dizer que essa memória nunca vai ser apagada, porque nós vamos 

continuar reproduzindo essa memória para que as gerações não se esqueçam disso. 

Acho que esse é o nosso papel nessa história. Nós não vivemos, mas essa relação 

que a gente está tendo deste evento e de muitos outros, é para que essa memória, 

independente dos registros, todos, escritos, filmados e gravados, ela não vai se apagar 

porque vai ficar na nossa memória e nós vamos dar continuidade a isso e essa é a nossa 

obrigação, do ponto de vista militante. 

Em segundo lugar dizer que em Santa Catarina não tem uma Comissão da 

Verdade, porque muitas coisas no nosso estado também existem, mas se procura 

esconder e fazer de conta que não existe. E por muito tempo em Santa Catarina se 

tentou passar uma imagem de que lá não houve ditadura, de que lá não tinha torturados, 

de que não houve desaparecidos no Estado de Santa Catarina. 

Então, nós precisamos mexer também um pouco com isso, e denunciar e mostrar 

que Santa Catarina não é uma ilha, embora a capital seja uma ilha física, mas não é uma 

ilha política, e que lá aconteceram as coisas que aqui também aconteceram, e o 

problema da ditadura não é um problema de São Paulo e Rio, é de todo o Brasil, e 

também de Santa Catarina. 

Nós vamos estar nos manifestando, e já conversamos com o Deputado, com a 

Derlei e outros, está o Marcelo aqui, que também está representando a Deputada Angela 

Albino, para também constituir a Comissão da Verdade na Assembleia de Santa 

Catarina e se empenhar nessa luta para que a Comissão da Verdade Nacional também se 

movimente no sentido de cumprir essa provocação que Antigona faz, de que não há, e 

que as madres da Praça de Maio fazem, de que não há democracia, não se consolida a 
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democracia enquanto não se esclarecer essas questões. Então, acho que essa é uma 

segunda questão importante. 

E terceiro, para encerrar, só deixar aqui também dois documentos, um deles é o 

documentário feito por um companheiro nosso do instituto, Iur Gomes, que entrevistou 

vários de vocês que estão aqui, Elzira, Carlão, Derlei, João Paulo, Delora, que é o 

documentário Paulo companheiro João, que aqui também conste como documento 

oficial, e alguns outros documentos que foram escaneados pela Derlei, da Assembleia 

Legislativa, que são documentos oficiais também, deixar para a Comissão da Verdade 

de São Paulo, e agradecer o convite e dizer que a gente está aí para ter esse 

compromisso, de não deixar que essa memória oficial ou pela causa, ou do ponto de 

vista pessoal, ela não vá se acabar e essa luta não vai encerrar enquanto não tiver isso 

esclarecido, e é uma dívida da democracia brasileira com seu povo o esclarecimento do 

Estado sobre aquilo que os militares fizeram, nome do Estado, para os brasileiros que 

lutaram por um país melhor, por um país mais justo, de igualdade, de fraternidade e essa 

luta, essa causa é de todos nós. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Agradeço ao José 

Roberto Paludo. Muito obrigada. 

É importante, destacando do depoimento dele, que a ditadura foi nacional, em 

todo o território nacional, e que o grande empurrão para que esta Comissão da Verdade 

existisse, a Comissão Nacional da Verdade existisse, foi uma sentença que condena o 

Estado Brasileiro, e essa sentença é uma iniciativa dos familiares do Araguaia, que vão 

até a Organização dos Estados Americanos e tem lá audiência final na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. A sentença não só exige que se esclareça a 

respeito dos desaparecidos do Araguaia, que fica lá no norte do país, no sul do Pará, 

mas também de todos, ela se estende a todos os desaparecidos políticos. 

Então, o Estado Brasileiro, para executar a sentença, ele tem de esclarecer o 

desaparecimento de todos, independente de serem desaparecidos no Araguaia ou em 

qualquer outra parte do território brasileiro, independente da organização política a que 

pertenciam. Então, isso é importante a gente destacar. 

Vou passar a palavra agora ao Marcelo Pomar, lembrando que ele é neto do 

Pedro Pomar, bisneto, e eu fui militante junto com o Pedro Pomar, que era meu 

dirigente, ele era dirigente do Partido Comunista do Brasil, foi também uma vítima da 

ditadura, foi assassinado na conhecida chacina da Lapa, em 1976. 
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Então, aqui eu, a Comissão da Verdade te recebe com muita honra, por você e 

pela história que você traz também. Que o Pedro Pomar, como Paulo Wright, como 

Honestino, como José Maria Ferreira Araújo, e todos os outros, estejam sempre 

presentes nessa luta. 

 

O SR. MARCELO POMAR – Bom-dia a todos e todas. Eu sou acostumado a 

falar em público, mas sempre que o tema é este eu me emociono bastante, porque, 

embora pareça longínqua a situação, Pedro foi meu bisavô, na realidade isso afetou toda 

a minha família. Meu avô, Wladimir Pomar, foi preso e torturado até 1979, teve 

sequelas por conta disso, uma labirintite até hoje, o meu pai viveu clandestino, e eu 

mesmo só pude ter direito a ter meu nome verdadeiro com 16 anos de idade. Então, são 

marcas que a gente traz. 

Vou ser bastante sucinto porque não sou testemunha, não tive oportunidade de 

conhecer o Paulo, e venho falar do coletivo catarinense, estou representando o nosso 

coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça, e como filho de clandestino nasci em 

Belém, do Pará, estive em diversas cidades e estou em Florianópolis há 13 anos, onde 

casei, estudei, e lá atuo e milito no coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça. 

O que queria trazer, em particular, para compartilhar com vocês e deixar o 

registro aqui, é uma questão atual, bastante recente. Em 2006 o Paulo recebeu uma 

homenagem da Assembleia Legislativa, o nome de uma rodovia que liga a BR101 a um 

município de Santa Catarina chamado Penha, e, em 2011, começo de 2012, nós 

recebemos com surpresa e espanto, mas isso demonstra como essa luta da memória é 

cotidiana, um projeto de lei de um Deputado chamado Gilmar Knaesel propondo retirar 

o nome da Rodovia Paulo Stuart Wright e dar o nome Francisco Leopoldo Fleith, que é 

um prefeito biônico da cidade de Piçarras. 

Então, essa é a luta de hoje, quer dizer, não obstante a cassação que o Paulo 

sofreu, o desaparecimento por parte do Estado, a luta para que a Assembleia 

reconsiderasse a sua titularidade de Deputado, a luta pela memória permanente, ainda 

enfrentamos, ao longo de 2012, uma batalha para garantir que a homenagem ao Paulo 

permanecesse naquela rodovia. 

É assombroso, mas conseguimos, e aqui fazer uma saudação especial à Derlei, 

foi uma batalha bastante dura. (Palmas.) A Derlei teve um trabalho intenso de 

mobilização, conseguiu manifestações do Brasil todo contra essa barbaridade, e a 

situação de constrangimento foi tão grande, criada, que eles não tiveram coragem de 
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levar até o final, e na última hora o Deputado retirou o projeto de lei, e foi uma festa 

para a gente. Nós estávamos numas 20 pessoas ali, com faixas e cartazes. 

Então, só fazer esse registro, porque isso é atualíssimo, aconteceu no final do 

ano passado, e dizer que as batalhas continuam. Acho que a próxima trincheira, 

inclusive aproveito para pedir o apoio do Deputado Ismael, que está com a gente em 

Santa Catarina, a próxima trincheira é instaurar a Comissão da Verdade em Santa 

Catarina. Esse projeto já está tramitando em algumas gavetas, alguns meses, um projeto 

de lei de autoria da Deputada Angela Albino, que pediu inclusive que eu a representasse 

nesta audiência, então fazer esse registro. 

Neste momento, se não me engano, está com o Deputado Edson Andrino, e eu 

acho importante citar esses nomes, e pedir aqui, em público, o apoio do Deputado 

Ismael, para que a gente desengavete a Comissão da Verdade de Santa Catarina e siga 

esses belíssimos passos que estão sendo feitos aqui em São Paulo. 

E por fim entregar uma contribuição. Este é um roteiro de um filme, o filme 

Paulo Stuart Wright, de 1987, não conseguimos o filme, mas aqui está o roteiro, como 

contribuição também junto com esses outros documentos. 

Enfim, essas audiências em geral, esses encontros, são tristes, mas eu nasci em 

1981, estou com 31 anos, vou fazer 32 anos de idade, e quero dizer uma coisa para 

cima. Eles mataram os nossos pais, nossos avós e bisavós, torturaram, desapareceram, 

mas nós estamos aqui e eu acho que essa é a força da nossa luta. É um pouco do que o 

Paludo falou, nós estamos aqui. Nós estamos aqui e continuaremos lutando por 

memória, por verdade e justiça. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Muito obrigada, 

Marcelo. Estou vendo que você é a quarta geração. São quatro gerações vítimas, que 

foram afetadas por essa ditadura. Essa luta é pela democracia, essa resistência é um 

preço muito alto. 

 Agora lembrei, o Pedro Pomar filho era neto, que o Wladimir que é seu avô, 

então agora que me veio. São gerações. 

Queria propor na comissão que fosse feita uma moção de apoio ao projeto de lei 

da Deputada Angela, para a criação da Comissão da Verdade em Santa Catarina, que, 

aliás, devia ter em todos os estados. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 26

O SR. ISMAEL DOS SANTOS – Eu faço parte da Comissão de Direitos e 

Garantia da Família, nossa comissão já foi aprovada e vamos tocar adiante. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Parabéns. 

Queria chamar o Anivaldo Padilha, para fazer também seu depoimento neste 

caso. 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA – Obrigado, Amelinha. Realmente esses 

momentos são sempre muito emocionantes para todos nós, em especial para 

sobreviventes, como nós, que sobrevivemos e mantemos na memória a vida e o 

testemunho dos nossos companheiros que se foram. 

Vou falar muito brevemente, mesmo porque não vim preparado para isso, mas 

não resisti aqui ao desafio de falar alguma coisa sobre Paulo. 

Eu conheci o Paulo em 1960, nos encontramos pela primeira vez em São Paulo 

exatamente naquele ano em que, naquele período em que ele se tornou secretário-geral 

da UCEB, conforme mostrado na introdução. A UCEB era União Cristã de Estudantes 

do Brasil, que era uma organização de estudantes protestantes, que era seção brasileira, 

parte de uma federação mundial, a chamada Federação Mundial de Estudantes Cristãos, 

que foi, na verdade, a primeira organização ecumênica mundial, fundada lá em 1886, se 

não me engano, ou 1896, se estiver confundindo as datas. 

Mas foi um movimento que aglutinava os estudantes protestantes no Brasil no 

sentido de incentivar a reflexão e discussão sobre a realidade brasileira, e incentivar a 

participação dos estudantes protestantes nas transformações sociais do Brasil e do 

mundo. Não vou entrar em detalhes dessa história. 

E o Paulo se torna secretário-geral dessa organização no Brasil, que foi uma 

organização que teve um papel fundamental no despertamento de uma consciência de 

cidadania de um setor importante das igrejas protestantes no Brasil. O Paulo era da 

Igreja Presbiteriana, eu da Igreja Metodista, e exatamente naquele momento em que a 

Igreja Católica começou a se abrir para o movimento ecumênico, com João XXIII, com 

ela oficialmente se torna uma igreja com abertura ecumênica, e isso teve uma influencia 

grande no Brasil também porque a JUC, Juventude Universitária Católica também se 

abre para o movimento ecumênico, e é o momento em que começam a haver mais 

relações, e daí surge a fundação da AP, pouco mais à frente. 
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A partir daquele momento mantive uma relação bastante estreita com o Paulo, 

talvez até 1963, e depois não tivemos condições de nos encontrar novamente. Veio o 

golpe de 1964, o Paulo teve de sair do Brasil, e depois nós nos reencontramos, por volta 

de 1968, final de 1968, duas pessoas diferentes. Ele já era o João, na AP, e eu era o 

Almir, na AP, Ação Popular. 

E nesse período também mantivemos algum contato, ele era da direção nacional 

e eu atuava mais em São Paulo, e devido a todo o processo de clandestinidade era muito 

difícil a gente se encontrar, e eu não tinha nenhum motivo, nenhuma razão interna de 

me encontrar com ele. 

Mas, a última vez que nós nos encontramos, a gente mandava recados, eu 

encontrava periodicamente do Jaime Wright, que era às vezes a ponte, entre as centenas 

de amigos do Paulo aqui em São Paulo, e a gente sempre mandava e recebia recados. 

A última vez que me encontrei com ele foi no finalzinho de abril de 1971. Eu 

tinha concluído quase um ano de prisão, tinha sido preso em 1970, pelo DOI-CODI, e 

saí, fui libertado no final de 1970, e quando me encontrei com ele, estava vivendo na 

clandestinidade, um momento extremamente difícil, o cerco foi se fechando em todos 

nós, e foi a última vez que conversei com ele, que havia uma quase impossibilidade de 

continuar o trabalho como estava sendo feito, realizado, e eu estava, pessoalmente, 

bastante, extremamente debilitado por causa das torturas, debilitado fisicamente, do 

ponto de vista psicológico também bastante, bastante mesmo, diria até desarticulado. Se 

bem que a prisão me ajudou a recuperar um pouco. Estou olhando o Carlão, e no 

Tiradentes a gente ficou em celas uma de frente para a outra, a gente conversava e 

trocava mensagens pela grade, mas eu sai bem abalado, porque o cerco foi se fechando 

e nesse período de clandestinidade o DOPS esteve duas vezes na casa dos meus pais, 

mas eu não estava em casa, e o Paulo falou: a gente tem de pensar que existe uma tarefa 

a ser feita, a ser intensificada, no exterior. Nossas frentes de luta são várias e o exterior 

também é uma delas. E acho que realmente a probabilidade de você ser morto é muito 

grande, se for preso, portanto, acho mais do que justo que você saia. 

E havia todo um esquema já montado para sair, fiz o caminho que quase todos 

os exilados faziam, descia para as fronteiras de baixo e depois fui parar no Chile. Do 

Chile, aí recebo o convite para ir para os Estados Unidos, e realmente fui exatamente 

para desenvolver um trabalho contra a ditadura brasileira lá nos Estados Unidos. 

Eu me lembro que no começo de setembro eu recebo um telegrama. Tinha um 

americano, ex-missionário aqui no Brasil que servia de ponte de contato entre, que eu 
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usava como contato para não receber correspondência, nada diretamente para mim, mas 

ele me telefonou quase uma da manhã e falou: acabou de chegar um telegrama do 

Brasil. Se chegou agora, deve ser algo importante. Ele não falava português mais, estava 

bem velhinho, tinha vivido aqui lá pelos anos 1950, e isso foi em 1973, e ele falou para 

eu ir lá. A mensagem era muito simples: João sofreu um acidente, está hospitalizado em 

São Paulo. 

Esse era um código que a gente usava para comunicar que as pessoas tinham 

sido presas. Eu tinha montado um esquema lá nos Estados Unidos de acionar um 

sistema de pressão, de várias personalidades, que quando acontecia esse tipo de prisão, 

acionava o Departamento de Estado e fazia pressão no Governo Americano para 

interferir. 

Essa foi a última vez que ouvi falar do Paulo, um contato mais direto. A gente 

fez uma campanha lá a favor do Paulo, a gente conseguiu colocar isso na imprensa 

americana, todo o sistema de comunicação das igrejas nos Estados Unidos, e 

infelizmente a gente não conseguiu salvar a vida dele, diferentemente do que a gente 

conseguiu, por exemplo, com Manuel da Conceição, que foi o mesmo processo, chega 

telegrama, e a gente conseguiu salvar a vida dele em grande parte por causa dessa 

pressão dos Estados Unidos e Europa. 

Mas interessante que estive, estou mencionando isso porque a vida do Paulo 

transcende a AP, transcende aqueles movimentos de pescadores, as cooperativas que ele 

ajudou a criar, incentivou a criação, transcende a vida política e partidária dele como 

parlamentar, e transcende as fronteiras do Brasil. 

Ele, como secretário da União Cristã de Estudantes do Brasil teve uma 

influência muito grande sobre as outras seções de países latino-americanos, e no final de 

1974 eu fui a Cuba e lá eu procurei contato com algumas pessoas que conhecia, ligados 

a esse movimento de estudantes e a primeira coisa que todo mundo me perguntava: e o 

Paulo Wright, como está? 

Quer dizer, a notícia da morte do Paulo não havia chegado a Cuba até aquele 

momento, mas todas as pessoas eram sempre unânimes em dizer como o Paulo foi 

importante quando ele passou por lá. Ele saiu do Brasil e foi para o México, depois 

esteve em Cuba, e lá, no pouco tempo que ele ficou em Cuba ele serviu de um grande 

incentivador da organização desses estudantes lá, inclusive na intensificação da 

organização dos setores protestantes em Cuba, em apoio à revolução cubana. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 29

Então, queria deixar isso registrado, porque é importante, são, às vezes, detalhes 

que as pessoas realmente não, são detalhes importantes para mostrar o valor que o Paulo 

teve, não somente para nós, como pessoa, amigo, revolucionário, mas a influencia que 

ele teve fora do Brasil também. 

E aqui queria cometer uma heresia, porque o Paulo sendo presbiteriano e eu 

sendo metodista, e vocês católicas, há toda uma questão sobre ressurreição, e lá no 

credo fala: creiamos na ressurreição dos corpos. Quero dizer que a gente tem de pensar 

na ressurreição de outra maneira, e pensar que a morte não existe. Os nossos corpos, 

você é médica, não é meu campo, quando nós morremos talvez os nossos corpos nem, 

eles se transformam em alguma outra coisa, não desaparecem. Mas a vida da pessoa, as 

nossas vidas, elas não desaparecem e nem morrem. A vida supera a morte e ressuscita 

no coração e na mente das pessoas que conviveram conosco. 

E o Paulo está mais do que presente entre nós, porque ele não morreu, ele 

ressuscitou e ressuscitou para sempre. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Paulo Stuart Wright, 

presente agora e sempre. (Palmas.) 

Nós vamos concluir esta 12ª Audiência, do Paulo Stuart Wright, que foi 

extremamente rica e merecia, na verdade, por toda a documentação, uma semana de 

audiências, para a gente ter toda essa apresentação de um material de pesquisa que foi 

feita por vários grupos, o que nós agradecemos muito. 

E queria só registrar aqui as resoluções que devem ser encaminhadas pela 

Comissão da Verdade, como propostas que nasceram aqui durante a audiência, que é 

reforçar a convocação, junto à Comissão Nacional da Verdade, do então major e agora 

coronel Carlos Alberto Brilhante Ulstra, também do capitão Ubirajara, o Aparecido 

Laerte Calandra, e também convocar para aqui apresentar, sobre o caso do Paulo Stuart 

Wright, o Pedro Calmon, conforme a denúncia feita pelo Osvaldo Rocha, e que pena 

que o Osvaldo Rocha não está aqui, porque ele foi uma testemunha importante nessa 

história da prisão e desaparecimento. Propor que o Brasil Nunca Mais seja usado como 

material didático, amplamente utilizado em toda a rede escolar do Brasil. Propor 

também a moção de apoio ao projeto de lei que cria a Comissão da Verdade no Estado 

de Santa Catarina. 
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E mais uma vez agradecer muito a toda esta bancada de Santa Catarina, que 

trouxe vida para esta comissão, que trouxe a vida de uma pessoa tão importante como 

Paulo Wright. 

Queria lembrar que quando o João Paulo falou, ele foi muito emotivo, e ele falou 

da Lali, que é a Delora, para quem não sabe. E o livro é O coronel tem um segredo, e 

quem é o coronel? É o Ulstra. É o livro que a Lali escreveu, que tem essa carta tão 

maravilhosa, que tem de ser reverenciada, lembrada no relatório desta comissão. 

Muito obrigada. Nós vamos encerrar esta audiência, mas antes, a audiência do 

Honestino e do José Maria Ferreira Araújo vão ficar para as 14h, depois do almoço. 

Mas como o Neto é uma das testemunhas do caso Honestino, e tem muita necessidade 

de ir embora, ele vai depor neste momento, e depois a gente apresenta o memorial do 

Honestino, como a gente faz em todas as audiências, a gente faz a instalação da 

audiência, apresenta o memorial, porque essas pessoas todas têm sido muito procuradas 

nesses 40 anos. Todos os desaparecidos são muito lembrados e essa é a razão da 

Comissão da Verdade, lembrar e trazer a história deles. 

Então, esse memorial vai ser apresentado depois do almoço, e queria desfazer 

aqui, vocês fiquem à vontade, se quiserem ficar à Mesa podem ficar, e chamaria o Neto 

para fazer o depoimento a respeito do caso Honestino Monteiro Guimarães. 

O Honestino Monteiro Guimarães foi um líder estudantil, vocês vão ver depois o 

memorial, tem uma professora aqui, a Bete Almeida, que acabou de escrever um livro 

sobre Honestino, e vai contar a história dele. Honestino foi um líder estudantil da AP e 

que não sabemos, o Honestino é um caso que não se sabe, o que a gente sabe é que ele 

foi preso no Rio de Janeiro, todo mundo conta isso, mas ninguém... 

Então, vamos ver se a gente consegue ouvir do Neto, e depois a Bete e o Cláudio 

também, que é de Brasília, a gente consegue mais elementos sobre o desaparecimento 

do Honestino Monteiro Guimarães. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Tem uma fita do irmão da Madalena Prata que é 

uma gravação dele, Gilberto Prata, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara 

Federal, em que fala na prisão de todos os militantes da AP. Seria interesse conseguir 

uma cópia dessa fita. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – O Anivaldo arruma uma 

cópia da fita do Gilberto Prata. 
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Vocês continuam com a Elzira e agora com o depoimento do Neto, que vai se 

apresentar. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Meu nome é Sebastião Lopes Neto, por 

acaso sou da mesma cidade, da cidade em que ele foi criado na infância, Itaberaí, 

porque também não nasci lá, mas é nossa referência comum. Não tenho nada a ver com 

a AP, não participei da AP, tinha briga com a AP, mas quando estava terminando a 

ditadura, a fase pior, eu assumi comigo mesmo que duas pessoas pelo menos eu gostaria 

de recuperar a história, que era Honestino e Olavo Hans, porque estava aqui no 1º de 

Maio quando prenderam o Olava, e era uma pessoa muito querida, muito militante, uma 

pessoa só revolucionária e mais nada, se é que isso é pouco. 

E do Olavo acabou sendo feito pelo Murilo, que é o atual coordenador da 

Unifesp-Osasco, um livro sobre a Ação Popular, e com o passar do tempo, nós aqui em 

São Paulo fomos montando um projeto memória. 

Então, dentro do projeto memória a gente tem trabalhado, esse caderno amarelo, 

particularmente a questão da repressão conta os trabalhadores nas fábricas. Vamos 

lançar um material até setembro. Então, a gente tem tentado colaborar com a Comissão 

da Verdade. 

Queria, inicialmente, se é que cabe, fazer uma homenagem a duas pessoas 

absolutamente imprescindíveis, queridas, na vida do Honestino, que é, primeiro a mãe, 

Maria Rosa, que pouca gente conheceu, que é uma das mulheres mais, (Palmas.) ela 

além de ser de uma alma linda, ela é uma pessoa muito bonita, inacreditavelmente 

bonita, e morreu bonita, já com seus 80 e poucos anos. Eu acho que era, da geração da 

minha mãe, a mulher mais bonita da cidade, dizem. 

E outra é o casal Luis Emílio e Vanda, que foi quem mais cuidou da Juliana, que 

foram os anjos da guarda do Gui, que são as pessoas que mais, porque muita gente 

ajudou o Honestino, mas esse casal, e os dois já são falecidos. Então, fazer essa pequena 

homenagem. 

Então, lá pelos anos 1970 e tantos, na abertura, eu comecei a pesquisar o 

Honestino e fui atrás do dentista, para achar as coisas de raio-x e não consegui nada na 

época, acho que, pelo medo das pessoas. Fui em Goiânia, em Itaberaí, era uma rota 

minha, de parentes, e não tinha problema nenhum, não me ajudaram muito. Infelizmente 

ele só tem um irmão vivo, que mora nos Estados Unidos, o Luis, o Norton foi um 

batalhador sobre isso, e todos eles sofreram, foram presos etc. 
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E fui muito ajudado, muito, muito ajudado, por duas pessoas, que já queria 

propor, Amelinha, que fossem chamados aqui, que é o Pedro Wilson Guimarães, que foi 

prefeito de Goiânia, e o Osvaldo Rocha. 

Esse depoimento que o Osvaldo mandou, eu tenho ele desde 1979, até 

datilografado, para vocês verem como a coisa é velha, com essa história do Pedro 

Calmon, que sempre fui muito reticente de botar o nome na roda, nunca quis acusar 

ninguém, se não tenho certeza. 

Mas, como o Rochinha botou o nome, vamos botar o nome e propor. Ontem 

falei com o Pedro de novo, Pedro Wilson, ele falou: me chama, chama o Rochinha e o 

Pedro, e a gente conversa e vamos ver o que ele tem. Ele mora em Anápolis, é bem 

casado lá. Parece que logo em seguida, aquela história de que ele estava vindo para 

Goiás, aquela conversa na estação, já tinha a história dele ir para Goiás. Tinha uma 

história confusa, que ele queria um contato em Goiás. Parece que a namorada dele era 

de Goiás, essa moça que ele casou em Anápolis, de uma família ilustre lá. 

E outras pessoas que entrevistei, um que acho é falecido também, que é o 

Rabelo, de Goiânia, que foi dirigente da AP. (Manifestação fora do microfone.) São as 

fontes que tenho para dizer alguma coisa. 

O Anivaldo falou uma palavra que eu queria usar, que é o cerco. Eu não fui da 

AP, mas convivi com eles na clandestinidade, tive o prazer e a tristeza de encontrar o 

Honestino em reuniões marcadas, no último encontro eu não fui, no Cine Havai, porque 

realmente as notícias que chegavam da AP eram um desastre, e eu não sei, perdi a 

última chance de vê-lo. Nós estivemos ainda na discussão do 1º de maio de 1970, ele 

participou da reunião pela AP, estava lá um pessoal dos sindicatos, ele veio, não falou 

que ele era ele, as pessoas não sabiam que ele era ele, porque era outra praia, vamos 

dizer assim, lá no Martinelli, consegui o Martinelli para conversar, estava decadente o 

prédio naquela época. 

Mas tive o desprazer de encontrá-lo na rua, sem querer, como outras pessoas 

encontraram, como Ubaldo Cruz o encontrou em Belo Horizonte, sem ter lugar para 

ficar, sem contato, isso no final de 1972. A situação devia estar muito ruim. 

Isso não é uma crítica a vocês. É um dado, uma realidade que vocês confirmam. 

Quem passou aquela fase sabe como a vida estava difícil para todo mundo. 

O cerco é o seguinte. São vários cercos, vários indícios de cerco. Um que queria 

retomar aqui, me permita um perdão pelo palavrão, é o depoimento do Gilberto Prata, 

que a Amelinha estava na Câmara quando ele fez, você está lá? Você estava. É um dos 
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documentos mais escabrosos da história da repressão, de uma pessoa que é presa, fica 

um mês e pouco preso no DSBC em Goiânia, não fala para a Elza, companheira, o que 

aconteceu, volta, vive normalmente, arrumou emprego na Eternit, vai para o nordeste e 

consegue entregar a direção da AP, particularmente o José Carlos Mata Machado. Essa 

história está absolutamente comprovada. 

Isso gerou uma especulação pela proximidade de data, que teria a ver com o 

desaparecimento do Honestino. Pelo que o Rochinha, o Juarez Maia, e que fomos atrás, 

parece que não tem muito a ver, tem a ver com a queda geral da AP, mas parece, porque 

o próprio Prata, na fita que gravaram em Goiânia, diz que entregou o Honestino. Pode 

ser que ele tenha dado a informação, mas ele não tinha talvez a ponta para puxar, mas o 

José Carlos está confirmadíssimo, pelas circunstâncias de prisão, por tudo que a gente já 

sabe, já tem muita coisa. 

Tem mais uma situação que é importante relatar para a Comissão da Verdade, 

que é Honestino, o casamento dele com a Isaura estava acabando, ou tinha acabado, e 

ele retoma uma relação de namorado com a prima Araci, que é filha do Ubirajara 

Berocan, de Goiânia, um primo, Elian Cardoso, que faleceu muito cedo, por um puro 

conservadorismo moral, entrega uma carta dele para o pai dela, o pai fica enfurecido, 

que é o Ubirajara Berocan, nós nunca soubemos disso direito, mas Maria Rosa vai um 

dia lá, acho que é a mesma circunstância que ela vai, eu acho que é o mesmo momento 

em que ela, é dito a ela, ela vai no PIC, onde estive preso também, e a Mariana Vieira, 

que vou falar daqui a pouco, também foi presa, que é o DOI-CODI da região, que era 

Juiz de Fora, ou o PIC, onde a gente ficava preso, ou DSBC, e como teria uma visita 

para ele no natal de 1973, ela vai lá com os parentes, faz as comidas que a gente gosta, 

os doces, as comidas regionais, e quando ela vai ao Ministério, no mesmo momento, o 

general pergunta se ele é conhecida do Ubirajara Berocan. Ele não relacionou que era 

irmão dela. 

Então, tem uma carta do irmão dela, que foi difícil tratar na vida dela, a gente fez 

uma espécie de pacto para não botar isso na praça enquanto ela estivesse viva, porque 

tem outras relações familiares, mas sempre se conversou isso com as pessoas que 

interessava, então é uma situação muito confusa porque tem uma carta dele, do 

Honestino para a Araci, que é entregue ao pai, e tem a prisão da Marina Vieira, que 

ficou exilada a vida inteira, quem morou em Paris deve ter conhecido, que é irmão do 

Euler Ivo Vieira, que foi dirigente também do PCdoB e esteve na AP com Honestino, a 
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Marina é presa com a carta do Honestino para a Araci. E essa carta, de alguma maneira, 

envolve o Pedro Wilson. 

Então, Pedro Wilson está aqui na ACM, porque tinha quebrado as duas pernas, 

fazendo um tratamento de recuperação, fisioterapia, e aí tem várias coisas que ele pode 

esclarecer melhor, mas em resumo, esse cerco que você falou, Anivaldo, você está 

percebendo os diversos pedaços da coisa, a Marina é presa em Goiânia, o Pedro Wilson 

é preso aqui, vai para o DOI-CODI, ele consegue se esquivar porque é advogado e 

estava cuidando da separação, para ver quem ficava com a guarda do filho, da filha, e 

essa é uma parte do que chamo de cerco. 

Depois, essa coisa do momento, na mesma época, do Gilberto Prata, e essa do 

Pedro Calmon. Inclusive quando apresentado o memorial do Paulo Wright, fala 1º de 

setembro, está errado, porque a reunião da direção da AP foi 2 e 3 de setembro, no Rio, 

e a prisão é 4 de setembro, aqui. 

Então, como é muito próximo, sei disso porque os depoimentos falam, como é 

muito próxima a data do desaparecimento do Honestino, nós não sabemos exatamente 

onde está a ponta. Eu queria só sugerir que algumas pessoas que o Rochinha cita, que 

não estão nesse depoimento, porque não tinha a ver, que ele tem uma espécie de cisma, 

fossem ouvidas reservadamente pela Comissão da Verdade. Porque se o Pedro Calmon 

tinha tanta evidência, a gente sempre buscou não denunciar, mas agora, até porque o 

Rochinha fez, tem de ser ouvido, vamos dizer assim, acho que algumas pessoas, porque 

por exemplo, tem um caso bastante consistente, está aqui no depoimento do Rochinha, 

que ele levanta que uma das pessoas que estavam presas, que se recusa a esclarecer as 

circunstâncias da prisão. 

Então, acho que a gente deveria, talvez no Arquivo do Estado, outra sugestão 

para a Comissão da Verdade, buscar o inquérito para ver se aparece alguma coisa sobre 

isso. Pode ser que esteja em algum documento do DOPS, não sabemos. Pode ser que 

esteja. Nós temos descoberto coisas, nesse livrinho aqui tem coisas que nós 

descobrimos que não imaginávamos que existisse, de 1965 e esse tipo. 

Queria fazer a sugestão de algumas pessoas serem ouvidas reservadamente, e 

talvez, se vocês que foram dirigentes, participantes da AP, e tiverem interesse, a gente 

tentara fazer uma coisa que vocês não puderam fazer na cadeia, que acho que a ALN 

fez. Podem ter qualquer divergência com a ALN, mas a ALN estabeleceu o 

“quedograma” dela, quando, como, falam o que aconteceu. Acho que isso é um 

exemplo para nós, quando foi, como foi, tinha isso, tinha aquilo. 
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Claro que saem companheiros chamuscados, mas o que importa isso? Importa 

porque se nós conseguirmos estabelecer as relações, talvez estejamos mais próximos de 

achar os responsáveis. O meu problema não é imputar problemas aos companheiros. É 

saber as pontas que isso possam nos levar aos responsáveis pelas prisões. 

Queria depois conversar com o pessoal da comissão, não sei como é o 

procedimento formal, mas deixar registrado isso, que se buscasse, apesar do intenso 

trabalho de pesquisa, dos vários encontros que o pessoal da AP já fez, como sou um 

sapo de fora, ainda tenho a pecha de ter sido anarquista, trotskista, quando é para xingar 

acham-se muitas palavras, então sinto que havia uma espécie de me tirar da conversa. 

Não com você, com outras pessoas, sempre fomos muito próximos, e outros camaradas, 

mas eu percebo que há uma dificuldade enorme de saber quando, como e quem. 

Eu tive essa dificuldade, e acho que aqui na Comissão da Verdade nós 

deveríamos buscar um outro procedimento. Por isso acho essencial ouvir Pedro Wilson, 

ouvir, tem um incidente aqui em São Paulo, que a dona Estela, que é a mãe da Araci, 

que é essa moça que está em Goiânia, dirige o Clube Jaó lá hoje, o Honestino liga e a 

dona Estela, para preservar a própria filha, e em certo sentido também o Honestino, que 

era primo, dá uma desculpa qualquer e ele entende que ele não pode ir ao hotel 

encontrar a Araci. O próprio Pedro Wilson, quando está sendo preso na ACM, recebe 

uma ligação do Honestino e trata ele como aluno que está enchendo o saco: estou 

ocupado, não enche o saco. 

Então, havia uma situação muito perigosa, pelos diversos depoimentos. Aí sim, 

para encerrar, quero sugerir que vocês ouçam o Pedro, o Osvaldo e, se possível, a gente 

lá em Goiás, em Anápolis, ir atrás do Pedro Calmon, que deve ser um senhor bem-

sucedido na vida, que desde que está lá... O relógio está avisando que meu tempo 

acabou. 

Então, é isso, Amelinha, são fatos apenas. Tem boa parte desse material eu 

passei a várias pessoas, passei muitas coisas para a Bete, que fez uma pesquisa extensa 

depois disso, deve ter mais fatos para acrescentar depois do almoço, mas os fatos que 

sei são esses. 

Teria esse pedido, um, Arquivo do Estado, documento do DOPS, documentos 

militares, ver as conexões possíveis das pessoas apontadas pelo Rochinha nos seus 

depoimentos. No inquérito sempre sobra alguma coisa, mesmo para quem já leu com 

calma, e os processos. E ouvir essas pessoas. Não sei se tem alguém do Rio que valha a 

pena, que tenha fatos, porque eu já ouvi história do Honestino morto na Amazônia, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 36

sessão espírita, com o maior respeito à dona Maria Rosa, que o consolo na vida dela foi 

se tornar espírita, foi muito bom para a vida dela, com paz, mas fatos são fatos. 

As pessoas têm nome, as coisas acontecem até certo momento, ou alguém 

recebeu um telefonema, coisas assim. É isso. Obrigado. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Obrigada, Neto. Nós 

ainda não ouvimos o memorial do Honestino e a apresentação do resumo, da 

importância que foi Honestino, porque esta audiência é para esclarecer ou buscar 

condições para que haja o esclarecimento, mas também é uma homenagem a uma 

pessoa como Honestino, porque a presa do Neto, a gente foi dinâmica, mas nós vamos 

voltar às 14h. 

O nosso encaminhamento, nós vamos ouvir o Pedro Calmon, nós vamos chamar, 

vamos ter de ter outra audiência para o Honestino, para ouvir o Pedro Wilson e o 

Osvaldinho Rocha, principalmente, e vamos solicitar da Comissão Nacional essa fita do 

Gilberto Prata, que já morreu e não pode ser ouvido, mas talvez a Madalena Prata, que 

estava junto, porque essa fita tem algumas pessoas que a gente conhece que estão vivas, 

para que possam facilitar o entendimento da própria fita, as circunstâncias, porque o 

Gilberto Prata foi realmente infiltrado e recebeu salário da repressão para entregar os 

companheiros, e isso é declarado e ele fala isso desde a época da anistia até a morte 

dele, o que não justifica, não tem arrependimento de ter feito isso. 

(Manifestação fora do microfone.) 

Ele usou a condição dele de parente, de cunhado, de irmão, para potencializar a 

sua ação para a repressão. Ele facilitou muito o trabalho da repressão, porque quando 

você tem um irmão que você não sabe que é infiltrado, você jamais vai pensar que ele é 

o cara que vai te entregar. 

Então, ele foi um dos cachorros, da turma que funcionou em São Paulo e no 

Brasil todo, mas aqui foi comandado pelo Dr. Nei, que era o capitão Enio, e ele e 

outros. A gente sabe que outros, não só na Ação Popular, como em várias organizações. 

As várias organizações, muitas foram dizimadas com esse trabalho de infiltração 

também, e a gente sabe disso. 

Então, eu acho que essas recomendações e essas resoluções vão para a Comissão 

da Verdade. 
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A SRA. – Eu falei com Osvaldo Rocha, a gente conversou sobre esta audiência 

de hoje e ele mora em Palmas e por isso que não pôde estar aqui, e ele sugeriu que fosse 

ouvida, em relação ao Honestino, a Doralina, que era na época dirigente e ela teria 

bastante informações sobre os últimos períodos de vida do Honestino. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ela era dirigente 

nacional da AP e ela esteve aqui por ocasião da audiência do Fernando Santa Cruz, e ela 

deu um depoimento muito forte, muito bonito. A gente pode também incluir o nome da 

Doralina. 

Agora o Neto vai fazer uma homenagem ao Honestino. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Honestino é um mito, principalmente 

para o pessoal estudante. Ele não era bonito, mas era uma pessoa extremamente 

charmosa, cativante, e fazia o maior sucesso com as mulheres. 

Além do mais, uma coisa consensual nas pessoas que conversei, além da 

convivência com ele, uma disciplina férrea. É difícil você imaginar uma pessoa com 26 

anos, 27 quando morreu, tudo bem que a gente amadurecia cedo na época, na vida, 

porque esses meninos trabalhavam, eu acho, o pai dele tocava um cinema pequeno em 

Itaberaí, eles trabalhavam quando mal a cabecinha deles alcançava a altura da bilheteria 

do cinema, para vocês verem como era na época, o tipo de educação que tiveram e que 

tivemos. 

Maria Rosa era uma professora primária, que comprava clássicos para os filhos e 

lia todas as noites. São coisas que talvez as pessoas não saibam. 

Dito Monteiro, o pai dele, que decidiu namorar a moça mais bonita da cidade, e 

casar com ela, punha ele no balcão do bar e dizia: quando você crescer, onde você vai 

estudar? Ele dizia: vou estudar na União Soviética. 

Quer dizer, você tem uma cultura comunista que bem do pai da Maria Rosa, 

Belarmino Leite, que não se sabe direito a relação com a Coluna Prestes, que passou 

muito ali perto, mas como era uma tradição do comunismo goiano, eles eram 

homeopatas, um pouco espíritas e comunistas. Eu conheci muitos assim. Em Goiás era 

assim. 

Então, no aniversário dele, por exemplo, no aniversário de 60 anos dele, do 

Belarmino Leite, tinha uma bandeira do Brasil e da União Soviética no bolo de 

aniversário. 
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Era uma cultura. Lá em Itaberaí tem um cara que tem um comércio lá que chama 

Zhukov. Quem é Zhukov? É o general da II Guerra Mundial, que vai fazer a 

homenagem final a Stalin na derrota dos alemães. 

Então, é o meio onde se foi criado. E as pessoas diziam: Dito, esse menino vai 

virar comunista. E quando virou comunista, eles diziam: também, Dito Monteiro ficava 

mandando o menino estudar na União Soviética. 

(Manifestação fora do microfone.) 

Karol Stalin Pires Leal. Todos amigos. O Stalin fazia questão, ele dizia: sou 

Karol para o general polonês, Stalin por ser Stalin. Pena que já faleceu também, num 

acidente de carro brutal. 

Então, essa homenagem ao Honestino, e particularmente a Maria Rosa, 

recentemente falecida, para nós que convivemos de outra maneira com ele, na infância, 

na adolescência, queria resgatar que as coisas não acontecem por acaso. Coluna Prestes, 

enfrentamento com os Caiados, em Goiás, Partido Socialista Brasileiro, tem uma série 

de coisas que aconteceram ali que têm a ver com essa matriz de formação, da qual vocês 

foram conhecendo outro pedaço, porque a gente não pode dizer da vida pessoal dele, 

que talvez seja bonitinho, agradável dizer para vocês, o orgulho que a gente tem de ter 

tido esse tipo de relação com ele. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Obrigada. Honestino, 

presente agora e sempre. (Palmas.) 

Nós encerramos agora a 13ª Audiência, mas nós retomamos às 14h, aqui neste 

auditório. 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/02/2013 (parte 2) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está aberta a sessão. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Audiência sobre o caso do 

desaparecido político José Maria Ferreira de Araújo. 26 de fevereiro, Auditório 

“Teotônio Vilela”, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 14:00 horas. 

Está instalada a 13ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 26 de fevereiro de 2013, a Assembleia Legislativa, no 

Auditório “Teotônio Vilela”, para oitiva de depoimento sobre o caso José Maria 

Ferreira Araújo, desaparecido em setembro de 1970. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fará realizar 

todas as audiências abertas ao público. Isso é uma contraposição clara à decisão da 

Comissão Nacional e fazer as suas sessões fechadas. A Comissão da Verdade não 

pertence a um pequeno grupo de especialistas, mas pertence ao povo brasileiro. 

A mesa será composta, depois a leitura do memorial pela Ñasaindi Barret Araújo 

e pelo João Maria Ferreira Araújo, irmão de José Maria, e a Ñasaindi, filha. Estão 

presentes o irmão João Maria Ferreira Araújo, os sobrinhos Cecília Maria Lobo de 

Araújo, Leandro Lobo de Araújo, Maurílio Barreto de Araújo, e a cunhada Núbia Maria 

Barreto de Araújo. 

Agradecemos a presença de toda a família, de todos os amigos. E o Ricardo 

Koba vai fazer a leitura do memorial de José Maria Ferreira Araújo. 

 

O SR. RICARDO KOBA – José Maria Ferreira Araújo, desaparecido em 23 de 

setembro de 1970. Data de nascimento: 06 de junho – tem uma imprecisão aqui no 

documento, mas é 06 de junho de 1941, Fortaleza, Ceará, Brasil. Organização política: 

Vanguarda Popular Revolucionária – VPR. 

Dados biográficos. José Maria Ferreira Araújo, também conhecido por 

“Araribóia” ou “Aribóia”, era filho de João Alexandre de Araújo e Maria da Conceição 

Ferreira Araújo. Com a família morando no interior da Paraíba, José Maria ingressou na 

Marinha, em 1959, no Rio de Janeiro. Logo após o golpe de 1964, foi preso e acusado 
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de ser um dos organizadores da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do 

Brasil, permaneceu incomunicável na Ilha das Flores, Rio de Janeiro, por quatro meses. 

Logo depois, foi expulso da Marinha, em dezembro de 1964. Mais tarde, ainda seria 

condenado pela primeira auditoria da Marinha a cinco anos e um mês de prisão. 

Foi casado com Soledad Barret Viedma, militante de origem paraguaia, com 

quem teve uma filha. Ele a conheceu em Cuba, onde realizou treinamento de guerrilha 

quando ainda fazia parte do MNR. 

José Maria era um dos contatos de José Anselmo dos Santos, cabo Anselmo, 

com quem atuara na mobilização dos marinheiros, no início dos anos 1960. Cabo 

Anselmo seria mais tarde desmascarado como agente infiltrado da ditadura militar, 

tendo sido responsável pela prisão e morte de um número incalculável de pessoas que 

resistiam ao regime de exceção. Dentre elas estão Edson Neves Quaresma, Yoshitani 

Fujimore, Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, José Raimundo da Costa, Eduardo Gomes 

da Silva, Evaldo Luiz Ferreira de Souza, Jarbas Pereira Marques, José Manoel da Silva, 

Pauline Retshu, Edgar Aquino Duarte e Soledad Barret Viedma, esta morta, em 1973, 

quando estava grávida de seu delator, que já trabalhava ativamente para a máquina de 

repressão montada pela ditadura militar. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. José Maria foi preso, em 23 de 

setembro de 1970, pelo DOI-CODI de São Paulo, e levado às câmeras de tortura; 

morreu em consequência das mesmas. Conhecido na militância clandestina da VPR 

como “Aribóia” ou “Araribóia”, foi enterrado no Cemitério de Vila Formosa, sob a 

identidade falsa de Edson Cabral Sardinha. Foi com esse nome que sua morte foi 

denunciada na carta escrita pelos presos políticos do Presídio do Barro Branco 

encaminhada ao presidente da OAB, em 25 de outubro de 1975, segundo a qual foi 

assassinado pela equipe do capitão Benone de Arruda Albernaz. No que diz respeito às 

circunstâncias da morte de José Maria, nos arquivos do DEOPS de São Paulo foram 

encontrados documentos contraditórios, um deles assinado pelo Delegado do DEOPS, 

Alcides Cintra Bueno Filho, afirma que José Maria fora morto em consequência de 

violento tiroteio que travou com agentes dos órgãos de segurança, sendo que o mesmo 

delegado assinou a requisição de exame necroscópico onde assevera que, tendo sido 

preso por atividades terroristas, faleceu ao dar entrada na Delegacia Distrital, 

presumindo-se mal súbito. A delegacia mencionada era a da Rua Tutóia, local onde 

operava o DOI-CODI de São Paulo. Em outro documento produzido pelo mesmo 

delegado é justificada a não instauração de inquérito, tendo em vista a flagrante 
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evidência da naturalidade do óbito. Finalmente, em documento do Ministério do 

Exército encaminhado ao Ministro da Justiça, em 1993, é dito que José Maria utilizava-

se do nome falso Edson Cabral Sardinha. Existe registro de sua certidão de óbito 

31.153, livro 43-C-C, folha 124-V, expedida em 12 de julho de 1972, pelo Registro 

Civil do 9° Distrito Policial da Vila Mariana, em São Paulo. 

As condições em que se deu sua morte somente começaram a ter algum 

esclarecimento em 1990, quando também seu nome verdadeiro pôde ser identificado. O 

paradeiro de José Maria foi descoberto por meio de pesquisas realizadas nos arquivos 

do IML de São Paulo pela comissão de familiares de mortos e desaparecidos políticos, 

onde constava ter sido enterrado como Edson Cabral Sardinha, no Cemitério da Vila 

Formosa. Somente com a abertura da vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em 

Perus, na Cidade de São Paulo, seu nome verdadeiro foi divulgado e os familiares 

finalmente localizados. 

Agentes do estado. Equipe do então capitão do Exército, Benone de Arruda 

Albernaz. 

Providências tomadas pela família. A família encaminhou uma petição para 

retificação do atestado de óbito. A sentença inicialmente negada em função da falta do 

corpo foi retificada em 28 de novembro de 1995, conforme apelação cível número tal, 

da Comarca de São Paulo. Seus restos mortais não foram encontrados, porque houve 

alterações na quadra onde ele foi enterrado no Cemitério de Vila Formosa. Em 

dezembro de 1991, a Comissão Especial de Investigação das Ossadas de Perus e a 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, acompanhada de técnicos 

da Unicamp, tentou exumar os restos mortais de presos políticos assassinados, os quais 

não foram encontrados. Segundo os coveiros, em 1976, ocorreram exumações no 

momento da alteração da quadra e essas ossadas foram jogadas em lugar do cemitério 

não informado. 

As informações desse documento foram tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e 

Desaparecidos Políticos do Brasil, 1964-1965. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos, então, passar para 

os depoimentos. Vamos compor a mesa. Eu vou pedir para a Ñasaindi e para o João 

Maria Ferreira Araújo virem para a mesa. (Palmas.) 

Quem começa primeiro? A filha. Tem a palavra Ñasaindi. 
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A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Boa-tarde a todos. Eu já estive 

presente aqui na audiência no período da manhã. 

Eu gostaria de colocar o nome de mais uma pessoa aqui presente, apesar de 

fisicamente ele não estar, por motivos pessoais, mas eu tenho certeza que ninguém mais 

que ele gostaria de estar aqui que é um outro irmão do meu pai, José Maria Ferreira de 

Araújo, e o nome dele é Paulo Maria Ferreira de Araújo. E representando está aqui sua 

filha Cecília e seu filho Leandro, mas o irmão, o João Maria, tem a incumbência de 

mais adiante estar apresentando as palavras que Paulo Maria enviou para nós, que eu 

acho que são muito importantes. Ele vivenciou períodos desde a sua infância, a 

convivência com o irmão e tal, a sua perda e tudo mais, então, acredito que ele seria 

uma pessoa importantíssima aqui, neste momento, e, infelizmente, não foi possível ele 

estar presente. 

Eu gostaria muito de... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você gostaria de convidar 

os filhos do seu tio para vir aqui para a mesa? Eles vão falar ou depor? 

 

 A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Eu gostaria, se for possível e eles 

estiverem à vontade. É uma realidade nova para eles. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos convidar, então, 

Cecília, Leandro e Maurílio. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Isso. O Maurílio é filho do João. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a cunhada, Núbia. 

 

A SRA. Ñasaindi Barret Araújo – Antes de mais nada, eu acho que é 

imprescindível e eu me sinto nessa obrigação de realçar a importância destes momentos. 

Eu vou ficar emocionada, não tem jeito, logo de cara. Por quê? 

Por exemplo, uma situação mínima. Neste momento, agora, eu tenho certeza que 

já está havendo um crescimento, já está havendo uma influência do que são essas 

audiências, do que é a comissão, na vida das pessoas, inclusive nós personagens que 

estamos convivendo com isso há quase 40 anos. É um dia atrás do outro, é um momento 
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atrás de outro, é um encontro atrás do outro, é um pedacinho da verdade que vai se 

compondo a cada minuto, a cada busca, a cada encontro. E esses momentos aqui 

parecem que são mais intensos, porque eles têm um potencial muito maior por que eles 

têm muita informação. Numa conversa informal de um simples almoço, a cunhada, traz 

uma referência a um nome novo, alguém que ligava de madrugada e fala. Poxa, isso é 

muito importante. Muito importante pela oportunidade de estarmos intercambiando 

ideias e fazendo conexões. Finalmente, eu acho que a proposta do que é trazer para a 

população esses momentos, essa história, gerar a importância da memória, eu acho que 

isso acontece aqui já de cara, muito forte.  

Eu sou Ñasaindi Barret de Araújo. Faço parte dos filhos que foram comentados 

aqui, no começo. Fiquei muito emocionada com o depoimento do João Paulo, porque eu 

me identifico, obviamente. Eu acho que nós somos... Se for realmente instituída essas 

audiências para receber os filhos, eu acho que seria até um trabalho de uma análise de 

pesquisa, pesquisa incrível, é uma coisa que abre muito para tantas perguntas. Por 

exemplo, eu não sei, você teve algum contato com o seu pai, na infância, né? 

As minhas memórias vêm dos olhos das outras pessoas. Eu não tenho uma 

lembrança, a não ser sensitiva. Se eu me coloco e me imagino como um bebê, meu pai 

esteve perto de mim, próximo de mim até enquanto eu tinha um ano e dois meses. Se eu 

me locomovo assim mentalmente, psicologicamente, sensitivamente para aquele 

momento eu encontro um carinho, uma afetividade. Por quê? Porque eu sei que esse 

casal José Maria Ferreira de Araújo e Soledad Barret Viedma viveram juntos, foram 

casados, eu nasci, viveram juntos por mais de um ano nesse hotel em Cuba, então, 

houve esse ambiente familiar, isso é uma realidade que aconteceu, mesmo eu não 

lembrando diretamente. E isso é muito importante para mim. Porque mesmo nas minhas 

fantasias, porque as memórias, em si, dessa data, algumas pessoas conseguem acessar, 

mas eu acho que não tenho ainda essa capacidade, mas eu tenho capacidade de imaginar 

o que é o amor. Porque eu sei, porque eu sou mãe, porque eu já senti a importância e o 

valor que um bebê traz para uma família, para um casal que se ama, que se gosta e que 

está vivendo muitas questões juntos. 

Mas eu não lembro. E uma coisa que me chamava e me marcou muito a atenção, 

apenas só por um detalhe para as pessoas terem um pouco dessa sensibilidade, da 

importância para nós como filhos, como a gente vivencia isso de verdade, é uma foto 

que tem os braços do meu pai, mas ela está cortada não tem a cabeça, e eu estou nos 

braços dele assim. 
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Eu sei que essas ações eram feitas em função de segurança, mas eu ficava 

olhando aquela foto e eu via só os braços e nunca tive acesso. Assim, até os 10 anos de 

idade, mais ou menos, eu não tive nenhuma foto do meu pai, eu só tinha foto dos 

braços, e tinha uma outra que tinha um corpo sem cabeça também que eu sempre achei 

que era ele também, que aí tinha um corpo maior. 

Mas para vocês terem uma ideia de como as coisas são fortes e intensas para 

nós, a menos de uma semana, no dia 20 agora deste mês, eu me dei conta de que não 

podia ser ele, porque aquela criança lá não tem um ano e dois meses, sou eu, sou eu 

maior, era outro homem, mas até aquele momento eu sempre pensei que era ele. Então, 

você vê é muito forte, muito intenso, muito vivo dentro de nós esse processo constante 

de estar lidando com essas perdas que são insubstituíveis, que nunca serão... 

Eu não sei, eu posso me perder aqui na exploração dos caminhos, mas eu tenho 

muito pouca informação sobre o meu pai. Ela veio crescer e se conformar com a 

presença dos familiares. Eu conheci a minha avó, os meus tios, os meus primos eu tinha 

entre 14 e 15 anos e eu logo encontrei um seio familiar muito afetivo, muito carinhoso e 

me entreguei a ele e venho nessa entrega e nessa convivência, há muitos anos. Foi muito 

importante, mas, mesmo assim, eu não sinto que eu tenha encontrado e que eu tenha 

abraçado o meu pai, e aí você começa a tentar identificá-lo, significá-lo de alguma 

forma. 

Nós não temos muita informação sobre como foi a prisão dele, como foi essa 

morte. Por exemplo, aqui se faz essa relação com Edson Cabral Sardinha, mas ao 

mesmo tempo tinha essas fotos, tinha essas imagens, diz que está no cemitério, mas os 

ossos não são encontrados. Ou seja, você já se sente parte de um jogo. Engraçado. Pode 

ser, mas pode não ser. Está lá escrita uma coisa, mas pode ser outra. A gente vê tanta 

mentira, tanta barbaridade, tanta... Que é aí que entra essa questão da verdade. Porque 

senão toda verdade, mas uma boa parte dela está escrita nesses papeis, está escrita 

nesses dossiês que precisam ser investigados, que precisam ser abertos, estudados e 

entendidos. Por sorte nós já estamos tendo vários experts, Amelinha, pessoas que já 

estão nisso muitos anos, vocês. Se tudo der certo, mais adiante, quando as coisas 

realmente frutificarem abertura de arquivos e coisas assim, tudo isso já vai ter um valor, 

uma significância maior. 

Eu não sei se eu trago, eu acho que eu não trago dados novos, a minha 

experiência é muito mais de uma filha que teve de dar muitas voltas para usar o nome 

Araújo em seu próprio nome. Eu tive problema seríssimo de identidade, da construção, 
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além da identidade real mesmo, do nome, RG, aquela coisa, a construção da identidade. 

Vocês devem saber, está contada mais ou menos a história e foi comentado aqui, a 

Amelinha comentou, eu perdi o meu pai e perdi a minha mãe, ganhei uma mãe nova. Eu 

fui acolhida por uma família brasileira – Damaris Lucena que estava exilada em Cuba, 

vivi e cresci com ela, vim para o Brasil com ela, como filha dela, mas existia, inclusive 

pela própria postura dela de contar sempre para mim quem eram os meus pais, qual era 

a minha história, qual era a história deles, que eu tinha esse anseio de ser filha de quem 

eu sou, legítima, sem deixar de ser a filha querida e adotada e acolhida pela Damaris. 

Então, são muitos processos que, com certeza, a partir do momento que a verdade vai se 

dando, tudo isso vai se acomodando dentro de nós mesmos e nós vamos conseguindo 

nos nutrir de informações reais, de fatos, de ocorrências, de uma pessoa de verdade 

que... 

Não sei. Eu gostaria de ficar aberta a perguntas. Também não sei se tem alguém 

que tem interesse em alguma questão específica. Eu, como filha, tenho mais processos 

dolorosos do que informações em si. 

(Manifestação fora do microfone) 

É. Eu estou resumindo achando que todo mundo já sabe. Não, ninguém sabe. Eu 

nasci em Cuba, o encontro dos meus pais se deu somente lá, ela era uma paraguaia, 

estava militando... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que dia, mês e ano você 

nasceu? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Eu nasci no dia 04 de abril de 

1969. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que cidade? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Nasci em Havana, em Cuba. 

Acredito que os meus pais se conheceram lá. Em princípio, o José Maria, temos mais ou 

menos a data entre 1966 e 1967, a ida dele para Cuba, em princípio, pelos documentos a 

gente consegue mais ou menos imaginar que tenha sido esse momento. Lá ele conhece 

Soledad Barret Viedma que é uma mulher militante desde a infância, porque a sua 

família é uma família que sempre militou no país dela e também no exílio no Uruguai. 
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Tem uma história forte política que vem desde o bisavô que era um anarquista, que vem 

da Espanha, se instala no Paraguai, apaixonado pela luta que ele teria de fazer dentro 

desse país, com relação às injustiças que ele via lá. Foi um jornalista, escritor, inspira, 

até hoje, muitos dos aspectos literários e jornalísticos no Paraguai, no Uruguai, na 

Argentina. 

Então, assim, ela era uma mulher que trazia uma bagagem, tinha estudado na 

União Soviética, ficou um ano por lá, tinha sofrido um sequestro, trazia marcas das 

suásticas nas suas coxas que os seus sequestradores marcaram com navalhas, então, era 

uma mulher com muita experiência e muita vivência dessa luta, dessa militância, por 

estar dentro desse ambiente desde muito jovem. 

Ele era marinheiro, tinha estado presente durante o golpe de 64, ele fazia parte 

da associação dos marinheiros, juntamente, inclusive, com o cabo Anselmo que mais 

adiante, na história, seria aquele que, de certa forma, seria o algoz da sua esposa, algo 

assim, não sei se dá para entender. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você 

veio para o Brasil? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Eu vim para o Brasil com 11 anos 

de idade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi adotada pela 

família Lucena a partir de quantos anos? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Eu permaneci desde a chegada 

dela, em 1970, ou seja, desde um ano e meio até hoje faço parte dessa família. Mas, com 

11 anos de idade nós viemos para o Brasil e eu, com a condição que eu tinha de 

documentos, consegui terminar o ginásio. Depois eu não consegui dar avanço aos meus 

estudos, porque eu não tinha como fazer um RG. Havia processos que precisavam ser 

feitos e que não foram feitos na minha chegada, houve falha também na minha entrada 

no país, o meu passaporte não tinha carimbo, não foi carimbado, ou seja, eu não existia 

no Brasil, de certa forma não tinha como comprovar. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Cuba, você nasce 

em que dia, mês e ano? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Eu nasço em 04 de abril de 1969. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem algum registro 

de quando seu pai teria saído de Cuba? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Sim. Ele saiu em julho de 1970, de 

Cuba. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quando sua mãe saiu? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – A minha mãe saiu em dezembro de 

1970. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Damaris chega lá 

quando? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – A Damaris chega, em março de 

1970. Ela chega, em março de 1970. Soledad e Damaris são colocadas para conviver 

juntas. Meu vai embora em julho. Minha mãe vai embora em dezembro. E eu já estou 

com a Damaris desde março. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como foram seus 

primeiros anos lá em Cuba? Do que você lembra, evidentemente? Você saiu de lá com 

11 anos? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Sim. Eu saí de lá com 11 anos. Eu 

estava comentando, esses dias, eu cresci cercada de tios e tias que vinham e iam. Nós 

morávamos numa casa com uma outra, depois que minha mãe foi embora tinha tia 

também que é um personagem fortíssimo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome da tia? 
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A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Tercina. Tercina Dias de Oliveira. 

Uma pessoa que merece muitas homenagens também. Ela estava cuidando do 

Carlinhos... Três crianças, três sobrinhos-netos. 

Nós vivemos cinco anos juntos. Tercina, Damaris com seus filhos. Então, era 

assim um local forte da cultura brasileira e onde a Tercina e os demais brasileiros que 

por lá passavam faziam questão de manter viva essa coisa do Brasil, as suas conquistas, 

a sua cultura, então, eu vivi, cresci nesse meio. Até que houve um momento em que a 

Damaris optou por morar numa casa só ela e os filhos e houve um pouco essa 

separação. Mas eu sempre convivi com a presença dos exilados, principalmente, não só 

brasileiros, mas chilenos, peruanos, outros países da América que tinham seus 

problemas com relação e iam muitos militantes exilados para lá. Então, eu sinto que eu 

trago uma melancolia. É uma coisa dos filhos, eu acho assim essa coisa da melancolia, a 

gente conseguir absorver e captar todas essas tristezas das faltas, das perdas, dos presos, 

dos presídios, das torturas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês saíram de 

Cuba, vocês vieram para o Brasil? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Nós viemos para o Brasil, 

moramos em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês chegaram quando 

aqui em São Paulo? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Mês de maio de 1980, mais ou 

menos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você já tinha alguma 

noção da sua história familiar até esse período? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Eu tinha uma noção. Nesse 

momento, talvez eu tivesse uma noção até mais forte, porque eu algum momento eu 
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fiquei muitos anos com vários bloqueios. Eu consigo falar isso, hoje, porque eu não 

sabia que eu tinha bloqueio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabia a história da 

sua mãe e a história do seu pai? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Sabia assim, que meus pais... Na 

realidade, por muitos anos e até muito pouco tempo eles eram desaparecidos. Não 

existia aquela, apesar de no caso da Soledad ter saído no jornal notícia da chacina da 

Chácara São Bento, os nomes das pessoas que morreram ali, ainda se duvidava. Nessa 

altura, se duvidava de tudo. Pelo menos eu convivia num ambiente, lá em Cuba, distante 

das notícias, então, a coisa chegava, era meio telefone sem fio, tipo um fala uma coisa, 

outro fala outra e quando você vai ver o que chega lá é a dúvida. Chegava em Cuba, era 

a dúvida se realmente teria morrido, se não teria morrido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o lado paraguaio da sua 

família fazia contato com você lá em Cuba ou não? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Houve momento, sim. Porque 

quando Soledad sai de Cuba ela informa a família dela que tem uma filha e orienta para 

que se mantenha contato e numa necessidade que a família inclusive possa assumir, 

assumir, me acolher também. Mas o destino é assim um pouco confuso, porque a 

família dela também já está exilada, os meus avós tinham sido expulsos do Uruguai 

também, ou seja, eles estavam morando na Venezuela, em Caracas, em condições de 

vida muito frágeis, muito difíceis. Os irmãos cada um, todos estavam com sua vida 

particular ou suas militâncias também, vivendo clandestinos em outras localidades, 

então, já era uma família muito comprometida e muito problemática. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Jorgito quando saiu da 

prisão foi para o Chile? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Sim, eu acredito que sim. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele entrou em contato 

com você? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não sabia da sua 

existência? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Pode ser que ele tenha sabido da 

minha existência depois, ao entrar em contato com as irmãs, porque a Soledad entrou 

em contato no Chile com uma das irmãs e contou da minha existência. Inclusive é essa 

irmã que anos mais tarde, 1995, mais ou menos, me entrega um documento legítimo 

com o nome dos meus pais que a minha mãe tinha feito em Cuba que, a princípio, para 

mim não existia. E é por causa desse documento que aí eu pude fazer o meu RG, em 

1996, com o nome legítimo dos meus pais. Era uma certidão de nascimento legítima, 

porque, quando eu nasci, não sei se a Soledad ou meu pai ou os dois juntos fizeram uma 

certidão, em Cuba, com o nome falso para mim. Eu acho que eles tinham muito medo, 

né? Então, meu primeiro nome foi Ñasaindi Sosa Del Sol. Inclusive esses documentos 

precisariam, haveria uma tentativa de recuperação. Na época, Deputado Airton Soares 

foi uma pessoa que ficou na tentativa de resolver minha situação e todos esses 

documentos foram entregues para ele, essa certidão Sosa Del Sol. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Airton Soares? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Isso. Seria interessante tentar, de 

alguma maneira, não sei se ele tem ainda, rever esses documentos. 

Mas houve muitos processos, muitas tentativas de colaboração, mas sempre 

muito difícil de se mover. Na década de 80 ainda tinha muito aquela pressão, aquele 

medo. Eu costumo brincar, eu fico brincando, hoje, com a situação, mas eu falava 

assim: imagina a dona Damaris ir na delegacia de ensino. Esse nome, delegacia, era 

algo que pesava para uma pessoa que foi presa, torturada e que tinha acabado de voltar 

para o Brasil, no meio daquele processo de anistia, realmente era algo difícil. Então, a 

amplitude que a ditadura, a forma como ela invade as nossas vidas não tem como medir. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui no Brasil, quando 

você tomou contato com a família do seu pai? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Isso aconteceu, mais ou menos, 

quando eu tinha 14 ou 15 anos. Quem chegou até mim foi o Paulo, Paulo Maria Ferreira 

de Araújo que, de alguma forma ou de outra, sempre pensou no irmão, sempre buscou o 

irmão e foi de pouquinho descobrindo informações e ele vai trazer um pouco disso aí no 

texto. Entrou em contato com pessoas que estiveram em Cuba e sabiam da minha 

existência, foi conseguindo, ganhou certa confiança, porque tinha isso também, as 

pessoas que voltavam de fora ficavam muito restritas, sabia que tinha muita delação, 

você não sabia em quem confiar. Isso é uma coisa importante e acho que é interessante 

pensar nisso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar. É só falar o 

seu nome. Fique à vontade. 

 

A SRA. CECÍLIA – Olá, eu sou Cecília, filha do Paulo, que foi quem, enfim, 

foi pesquisando, pesquisando e encontrou a Ñasaindi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está falando a Cecília 

Maria Lobo 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Eu acho o outro lado dessa 

mesma moeda, eu não consigo lembrar do meu pai não procurando o irmão, porque, 

quando eu nasci, ele já tinha sumido. 

No nosso caso, você acha, e eu estou falando a gente porque era um assunto que 

era conversado em família, mas nunca super explícito, porque até o seu pai quer te 

proteger. Seja de uma realidade muito dura – quando você tem quatro ou cinco anos, 

seu pai não quer falar que o irmão dele foi morto, que o irmão dele foi torturado, que o 

irmão dele não existe. Só que, ao mesmo tempo, na minha casa, a gente tinha medo da 

Polícia, a gente tinha medo dos policiais, o telefone dos meus pais chegou a ser 

grampeado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam onde? 
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A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Nós morávamos, em 

Campinas. Antes disso foi em Fortaleza, meus pais já estavam casados e a gente sabe, 

por informação de x, y, z de que o telefone, por exemplo, era grampeado, porque meu 

pai sempre foi atrás do irmão querendo saber, ele simplesmente queria saber onde 

estava o irmão, era tudo o que ele queria e se tinha um lado mais ideológico atrás, nessa 

hora era totalmente irrelevante, ele só queria falar para minha avó onde estava o irmão. 

Eu, como filha, não tenho muitos dados para dar. Eu tenho um pouco como ela – 

lampejos. Mas eu não consigo lembrar do meu pai sem estar procurando o irmão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai, quantos anos ele 

tem? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Ele tem... Não sei 

exatamente quantos anos. 60 e poucos anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o irmão teria...? Eles 

são quantos de diferença? 

 

O SR. – 63 anos, hoje. 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – 63? E o tio teria quanto? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O José Maria teria 

quanto? 

 

O SR. – 71 anos. Iria completar 72. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era militar também? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem militante? 
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A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Não. Ele só estava atrás do 

irmão. 

Eu fiz questão de sentar aqui só para falar um outro lado, que é o lado assim: 

tem todo esse lado ideológico, que eu acho que a gente tem de ir atrás, mas tem o outro 

lado de seres humanos que, simplesmente, querem saber onde estão os entes queridos. 

O que aconteceu com eles? E isso que a Ñasaindi estava falando de informações 

truncadas, coisas que não batem, pessoas... O meu pai, qualquer mínima notícia, ele ia 

para onde quer que fosse para saber do irmão. No nosso caso, tinha-se quase a certeza 

de que ele estaria morto. Então, eu falo que quase que no nosso caso a gente teve um 

final feliz, porque a gente encontrou ela. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês a 

encontraram? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Quando ela tinha 14 ou 

15, o que quer dizer... Eu tinha um pouco menos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês moravam em 

Campinas? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Em Campinas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Damaris já tinha ido 

para Campinas? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Não. A Damaris, nessa 

época, era São Paulo. 

E assim. Eu tenho dois momentos muito fortes dessa situação. Um foi meu pai 

chegando em casa muito emocionado, sabe quando oito da manhã, mas, na verdade, sei 

lá que horas eram para ele, e ele estava assim meio estado de choque, ele pegou e falou: 

meu irmão teve uma filha. Ela tem 14, 15 anos e ela é a sua cara. Isso para a gente, para 

mim foi muito chocante. Eu falava: meu Deus! Primeiro, eu não era mais a mais velha 

da família, isso também era um pequeno fator, mas era o seguinte: ele estava muito 

feliz, porque, pelo menos parte de todo, imagina que tinham sido pelo menos 20 anos 
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que você só sabe que ele foi torturado, ou que ele foi, enfim, você não sabe muito bem 

como, mas foi, e ele sumiu e ele não está e aquela informação era falsa, e, de repente, 

você tinha uma coisa boa: era alguém. E ele ganhou essa sobrinha que ele considera 

quase uma filha e isso fez toda a diferença para ele. Então, sejam informações, ela é 

uma ótima informação, porque ela é um pedaço da história do irmão que se concretizou. 

Esse tipo de espaço eu acredito que é muito importante para que a gente consiga fazer 

isso que ela está falando dos pequenos pedaços de história, mas eu acho também muito 

importante se entender que eu, eu tenho 40 anos, até 10 anos atrás era muito difícil falar 

dessa história. Meus colegas de classe, por mais que todo mundo fale: ah! Teve 

ditadura. Ninguém sabe o que isso realmente significou. Eu acho isso, para a história do 

país é muito importante que seja dito, que seja explicitado. E não adianta, simplesmente, 

nos livros de história estar lá escrito que teve ditadura. Isso não quer dizer anda. Agora, 

você saber que teve pessoas que sumiram, pessoas que foram torturadas simplesmente 

por opiniões diversas etc., isso sim. 

E eu acredito também que histórias individuais é que fazem a diferença. Porque 

quando você coloca todo mundo dentro de um bolo, um monte, um número foi morto 

etc., isso, às vezes, não explicita pequenas coisas. Eu falei do primeiro momento foi 

quando ela apareceu na nossa família, que foi uma coisa muito legal porque, de repente, 

a gente tinha uma parte daquele tio que sempre tinha sido desaparecido; e o outro 

momento que não foi tão legal, foi quando meu pai chegou em casa, eu nunca vi meu 

pai tão branco, e ele tinha uma foto do irmão morto. Ele tinha, enfim, eu não sei dar os 

dados certinhos, eu sei, mas foi quando entraram no DOI-CODI, enfim, ele conseguiu 

uma cópia, era muito chocante, mas, de uma certa maneira, depois de, eu acredito  30 

anos, finalmente ele sabia o que tinha acontecido com o irmão, com certeza... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi isso? 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Eu não vou saber te falar. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Isso foi no IML. Tem ali algumas 

informações também. 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Ele tem toda a parte de 

documentação, eu sei que ele entregou, mas eu não tenho isso aqui. Mas o que eu digo 
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é: por incrível que pareça até uma foto, por pior que seja pelo menos é uma certeza. 

Porque, imagina a minha avó, ela não sabia se ela tinha um filho vivo ou morto. Ela 

lia... Maria da Conceição. 

 

O SR. LEANDRO LOBO ARAÚJO – Eu queria falar também o nome do meu 

pai que está assistindo aqui, agora. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Você é o Leandro, né? 

 

O SR. LEANDRO LOBO ARAÚJO – Isso. Eu sou Leandro Lobo Araújo. Na 

realidade, eu vivi essa parte da história de um backdoor. Na realidade, eu tenho 15 anos 

de diferença. Então, quando a Ñasaindi apareceu em nossa família, eu estava recém-

nascido. A única coisa, a lembrança que eu tenho, era a luta do meu pai, Paulo, que está, 

com certeza, sempre presente aqui e, agora, por um infortúnio ele não está. A única 

coisa que eu queria falar que eu aprendi com meu pai foi o ímpeto dele em relação a 

toda essa história. E como ele sempre foi uma pessoa visionária e revolucionária na 

pessoa de ele ser em busca de todos os dados, de todas as coisas. E isso não só por ele. 

Ele tinha uma visão muito maior que era em função da minha avó. 

Minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que precisava 

viver todos os momentos da espiritualidade dela e, de certa forma, bem peculiar. E isso 

doía muito nela. Foi algo que, até alguma coisa que eu, uma das lembranças que eu 

tenho dela, estou até citando ela, porque eu, de alguma forma, eu lembrei dela esses 

dias, muito forte. E meu pai fez isso por ela também, queria encontrá-lo. E para mim, eu 

falo para o meu pai, você é meu herói. Toda essa busca que ele fez, tudo, passando 

perigo, botando a vida dele em risco. 

Essa foto, se eu não me engano, foi uma conversa um pouco etílica que a gente 

teve uma vez, ele estava contando que ele invadiu um órgão público, eu não sei 

exatamente, fuçou, se escondeu, aquela coisa que você conta de garoto de invadir algum 

show, meu pai invadiu um órgão público com policial com arma. Eu falo: Porra, meu! 

Eu sou Júnior. Eu quero ser igual você quando eu crescer. 

Então, eu queria deixar isso bem claro. Meu pai tem todo esse sentimento pelo 

irmão dele e, com certeza, essa parte revolucionária vem do meu tio, que eu não 

conheci, eu não tenho nada, além de foto dele morto, que é horrível falar isso, mas é 
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igual minha irmã falou, é a foto da certeza. Então, isso foi muito importante para nós 

como família. 

E meu pai também fez parte de um grupo, chamado Grupo Tortura Nunca Mais, 

e foi um grupo muito importante para ele e para se encontrar também como irmão, e ele 

ajudou não só ao meu tio, irmão dele, mas às outras pessoas que faziam parte dele. Era 

quase um grupo de autoajuda. Autoajuda, não. De ajuda. 

 

A SRA. CECÍLIA MARIA LOBO DE ARAÚJO – Só para finalizar a 

participação dos filhos, às vezes a família só quer ter a certeza. E, no caso a nossa avó, 

por exemplo, só queria poder rezar pelo filho. Às vezes são pequenos detalhes, mas que 

fazem toda diferença para as famílias. Então, eu só queria explicitar isso. (Palmas.) 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Obrigada, gente. Muito legal. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para você poder 

concluir seu depoimento, você os conheceu aos 14 anos, lá em Campinas? 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Exatamente. Eu recebi a visita 

desse personagem. Eu também entrei um dia em casa, na casa da Damaris, onde eu 

morava junto com meus irmãos adotivos e tinha uma pessoa lá me esperando. E eu olhei 

e falei: É comigo. 

Esse processo dessa promoção do encontro tem a mão, com certeza, do Eduardo 

Greenhalgh, sim, do Luiz Eduardo. Têm também outras pessoas que contribuíram 

bastante, eu não saberia lembrar o nome deles agora, mas são pessoas que estiveram em 

Cuba, que foram informando, fizeram contato com a família. Todas essas questões... E o 

processo foi se dando. 

Você tem mais alguma pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tenho. Eu sei que é uma 

coisa difícil, mas eu preciso perguntar. 

E o lado paraguaio? Você encontrou suas tias? Falou com o Jorgito ao telefone? 

Fala um pouco disso. Porque eu estive preso com o Jorgito. Eu não queria falar desse 

jeito e eu vi o Edgar de Aquino Duarte, nós estávamos todos juntos. Então... 
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A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – É incrível como nós, seres 

humanos, achamos que somos feitos de pedra. Mas nas experiências e nas vivências a 

gente vê uns homenzarrões assim, mas a gente vê como temos dificuldade de acessar 

nossos sentimentos. É nessa hora que a gente realmente vê qual é a nossa essência. E 

quando eu digo nós, eu espero que isso envolva todos os seres humanos, apesar de a 

gente ver tanta barbaridade, apesar de a gente viver num mundo onde essas barbaridades 

parecem que estão se perpetuando em vez de estarem diminuindo e se perdendo. A 

gente vê diariamente tanta violência por parte da Polícia, dos interesses econômicos. 

Todas essas questões, tudo isso faz parte dessa trajetória que deveria estar sendo 

amenizada, mas pessoas como Jorge estão, há muitos anos, tentando entrar em contato 

com esses momentos, porque por mais consciente que você esteja, por mais clara que 

esteja sua opção, sua escolha ideológica, suas ações, por mais que você consiga 

visualizar esse caminho de uma forma clara, esclarecida para você, a experiência, a 

convivência traz perdas fortes, ganhos fortes, e a gente vai guardando, vai acumulando e 

aquilo vai ficando. E chega um momento que só depois de muitos anos, de muito estar e 

repensar e pensar aquelas experiências e lembrar as pessoas e lembrar as situações, que 

a gente consegue, realmente, olhando um pouco de longe, avaliar. Eu penso assim. E 

para algumas pessoas falar inclusive sobre isso.  

Eu penso que você, que Jorge, todos nós, hoje, estamos fazendo justamente esse 

exercício de se encontrar com a verdade dentro de si, de tentar mostrar para as pessoas o 

que isso significa e torcer para que elas vejam alguma coisa. 

Mas o que eu queria muito agradecer a Amelinha, agradecer a você, agradecer a 

todas as pessoas que estão aqui, porque é essa luta que faz a gente. Eu que estive lá 

dentro, demorei toda minha vida. Eu vou fazer 44 anos e ainda estou me encontrando 

dentro dessa verdade. Se não houvesse essa luta de vocês, eu poderia ser, hoje, mais 

uma dessas pessoas que não conhece a história, que não conhece a verdade e ainda pode 

pensar que, realmente, seus pais eram terroristas e que eles mereceram o que eles 

tiveram. Isso é real, gente. Porque somente depois... 

Eu lembro uma situação. Eu estou lá em Garça, eu morei no interior alguns 

meses, eu abro o jornal assim: a foto do meu pai. Eu estava na casa de uns amigos. Eu 

não sabia se eu fechava para ninguém ver, porque aquilo não tinha o significado que 

tem hoje, é óbvio. Eu tinha 20 anos, tinha acabado de me dar conta que eu vivia num 

mundo de ilusão e que a minha história mesmo, de verdade, estava me chamando e eu 
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não sabia o que fazer com aquilo. São processos complexos. E aí, de repente, foi quando 

se descobriu que ele estava no Cemitério da Vila Formosa, provavelmente com o nome 

de Edson Cabral Sardinha e aparece a foto do meu pai. Eu fiquei meio assim, tentando 

entender, e eu não sabia. 

Então, assim são esses processos dessa busca, essa luta constante que vai 

gerando essa consciência. Essa é uma luta que não pode morrer, não pode acabar, só 

tem de crescer. Contem comigo para o que eu puder, de alguma forma influenciar. 

É uma história longa, não dá para falar tudo aqui, por mais... Tem mais alguma 

pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois a gente volta. 

Vamos ouvir seu tio. Vamos ouvir o irmão... Ah! Desculpa, Amelinha. Eu não te vi. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa-tarde. Naia. Eu te 

chamo de Naia. Eu estou ouvindo aqui você falar, depois falou a Cecília, falou o 

Leandro, mas a Naia eu penso assim: como essa ditadura foi perversa, como ela foi 

cruel, quiseram roubar sua história o tempo todo. A sua história de vida, a sua história 

de nascimento, a sua história, a sua infância, e você está aqui com a gente. Eu fiquei 

pensando isso de maneira muito forte, porque essa história sua é uma história de um 

pouquinho de cada um de nós que viveu essa época, mas a sua é muito forte, porque 

essa história é uma história de um pouquinho de cada uma de nós que viveu essa época, 

mas a sua é muito forte. 

Quando vocês estavam falando da história da foto, eu entro para a família 

Ferreira Araújo com essa foto. Por quê? Nós conseguimos entrar, no Instituto Médico 

Legal, foi lá em 1990, quando, 15 dias depois que abriu a vala de Perus, que a Luiza 

Erundina, a prefeita, abriu a vala de Perus e que nós vimos que pouco, e naquela época 

o DNA não existia como existe agora, nem essa tecnologia toda não era, 20 anos atrás 

era menos, 20 e tantos anos atrás. Então, nós tínhamos de ter acesso aos documentos do 

Instituto Médico Legal, às fotos, inclusive às fotos dos cadáveres, para a gente poder 

levantar dados antropométricos, porque todo trabalho era comparativo, você levanta os 

dados e depois compara com aquela foto do morto com a foto do vivo e faz essa 

comparação, para chegar à identificação. Nós entramos no IML numa luta. Deve ser 

isso que seu pai fala, foi uma luta grande porque o diretor do Instituto Médico Legal, na 

época, era o doutor José Antonio Melo, que tinha assinado um laudo falso do Manoel 
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Fiel Filho, que tinha sido assassinado em janeiro de 1976, a repressão, o DOI-CODI 

queria dizer que ele tinha se suicidado e o Antonio Melo, que é esse diretor, que é o 

médico legista, assina o laudo como se fosse suicídio a causa mortis, então, ele não quer 

que a gente entre lá, ele morre de medo de a gente entrar, ele é o diretor e nós vamos à 

luta. 

E a Luiza Erundina tinha negociado com o governador, à época, que era o 

Orestes Quércia, de que os familiares deveriam ter acesso a toda documentação para que 

pudesse avançar na investigação das ossadas da vala de Perus. E o diretor não deixa a 

gente entrar, nós ligamos para o palácio, no orelhão, porque, naquele tempo, nem 

celular tinha. Nós fomos ao orelhão, tem um orelhão na frente do IML, nós fomos lá e 

ligamos para o governador Orestes Quércia. O diretor não acreditou que a gente ia falar 

com Orestes Quércia, mas nós falamos, porque o Quércia falou: o familiar ligou aqui, 

pode me passar que eu atendo. E falou: ele não quer deixar vocês entrar? Então ele vai 

ser demitido. E nós falamos: está certo demitir porque ele assinou o laudo falso. E ele 

foi demitido no dia seguinte. Vocês podem ver, está no Diário Oficial. Nós entramos no 

IML dessa forma, lutando. 

Chegamos lá, nós ficamos, durante oito meses, fazendo aquela pesquisa. 

Começou naquele setembro de 1990 e foi o ano de 1991 todo, porque nós 

acompanhamos toda a CPI da vala de Perus, junto ao IML, para levantar a 

documentação. Um dia, por acaso, eu falo assim: nós nos reunimos e nos encontramos 

e, às vezes, o acaso acontece, porque você sabe que a nossa luta política é grande, 

porque a gente exige a abertura dos arquivos, a gente exige que as autoridades sejam 

mais responsáveis, que respondam às nossas perguntas, e isso não acontece. 

Eu entrei em uma sala que era um laboratório lá dentro do IML, que era o 

laboratório que fazia as fotografias, porque também não tinha máquina digital, era tudo 

diferente. Aí tinha um papelzinho amarelo em cima de uma prateleira e eu falei: pega 

esse papelzinho para mim. Era um envelope. E o funcionário nem queria pegar, e eu 

insistindo para ele pegar. Quando ele pegou o envelope, tinha uma foto do morto escrito 

Edson Cabral Sardinha. E nós não conhecíamos o caso do José Maria Ferreira Araújo. 

Porque a denúncia que é feita lá atrás é pelo Ariston Lucena e o Ariston Lucena conhece 

o nome ou “Araribóia” ou Edson Cabral Sardinha, que é o codinome, mas não conhece 

o nome José Maria Ferreira Araújo. Então, nós vamos... E o Paulo chega nesse 

momento, porque quando da abertura da vala logo em seguida ele chega, mas ele fala de 

José Maria e José Maria, para nós, não tinha essa história. 
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A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Amelinha, já que você lembrou, 

nomeou Ariston Oliveira Lucena... 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – É uma testemunha. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – É uma testemunha que deveria 

aqui estar hoje e que, por problemas de saúde, não pôde estar. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Porque ele foi 

convidado para vir, hoje. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – É também o meu irmão adotivo, 

ele é filho da Damaris Oliveira Lucena. E as coisas que você falou se dão... 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Então, quando nós 

vimos essa foto Edson Cabral Sardinha e nós tínhamos a história do Edson Cabral 

Sardinha que tinha sido morto, na Operação Bandeirantes, em setembro de 1970, aí eu 

chamo o Ariston e falo: Ariston, olha esta foto aqui e vê se ele é mesmo Edson Cabral 

Sardinha. O Ariston já tinha começado a entender que o Edson Cabral Sardinha era o 

José Maria. Ele falou assim: é o Edson Cabral Sardinha, só que ele não tem esse nome; 

o nome verdadeiro dele é José Maria Ferreira Araújo. Então, foi nesse momento. Aí nós 

chamamos o Paulo e o Paulo viu essa foto. Foi esse momento que nós, a importância 

das fotos. 

Nunca foi tão importante, porque, de repente, ele era uma pessoa desaparecida, 

era desaparecido, de repente, ele ficou aparecido de uma certa forma, porque ele foi 

enterrado na Vila Formosa, as quadras foram reformadas, foram destruídas, e nós nunca 

encontramos o corpo, apesar de a gente ter feito várias exumações na Vila Formosa, por 

conta do José Maria Ferreira Araújo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, aproveitando, 

porque eu estava perguntando aqui para a Ñasaindi se ela conheceu, em Cuba, o pessoal 

que, digamos assim, participou do treinamento do “Araribóia”. Você que está falando e 
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antes de o irmão dele falar, em que circunstâncias o “Araribóia” teria sido preso? Em 

função da repressão do Vale da Ribeira? Em que circunstâncias? 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não. Provavelmente, foi 

o cabo Anselmo que entregou. Ele eu acho que vai explicar, mas, enfim... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Termina a frase. A 

Ñasaindi vai ter de ir embora, aí ela já vai fechar e aí passo para o tio dela. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Ah! Tá. Então você fala 

e depois a gente volta. 

 

A SRA. ÑASAINDI BARRET ARAÚJO – Com relação à prisão do meu pai, 

eu gostaria de, abertamente, em outra ocasião, pedir uma audiência privada. Eu tenho 

algumas informações, eu acho que o Ariston também tem algumas informações, mas eu 

não gostaria de expor essa situação dessa maneira. 

Com relação ao Ariston, ele era um irmão. Quando eu estava em Cuba, o Ariston 

era o irmão que estava preso lá no Brasil, filho da Damaris, o irmão tinha sido 

condenado à morte e ficou 10 anos preso. E quando eu chego no Brasil ele é a pessoa 

que me confirma que meu pai está morto, porque, numa conversa informal, logo em 

seguida, que a gente não se conhecia, eu escrevia na prisão para o Ariston, escrevia 

cartas de Cuba para o Ariston, porque eu ouvia a Damaris falar dele, eu mandei 

desenhos, mandei coisas que eu fazia. E, quando nós nos conhecemos, finalmente, 

quando eu vim para o Brasil eu tinha 11 anos de idade e ele falou assim: espera aí! Mas 

ele fez... O seu pai? José Maria, o boêmio, o “Araribóia” e tal, ele morreu quando eu 

estava lá preso em tal lugar. Aquilo foi impactante. Então, assim, são muitos momentos 

importantes, impactantes, muitas notícias, muitas coincidências, isso que você fala. 

Você perguntou como cheguei à família da minha mãe. Bom, como eu saí de 

Cuba eles me perderam, se perderam de mim e eu me perdi deles e a gente perdeu esse 

contato. E as filhas de uma outra militante, Célia Coqueiro e Sueli Coqueiro estavam na 

Nicarágua, as filhas da Isaura, e começaram a conversar. Eles montaram um grupo, 

tinham um grupo, e começaram a conversar com uma paraguaia que estava lá e ela 

comentou que tinha uma irmã que tinha uma filha que morava em Cuba e ela ficou 

sabendo que as meninas moravam em Cuba, moraram e tal, e elas ficaram ouvindo e 
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elas reconheceram que era eu. Então, aí se estabeleceu novamente esse contato. Eles 

pegaram o telefone e tal. Isso lá na Nicarágua. 

E aí eu recomecei esse contato que eu conheço praticamente, não digo toda, 

porque falta gente ainda porque é muito grande, mas conheço todos os meus familiares, 

menos os meus avós, porque eles morreram em 1982, logo um próximo do outro, assim, 

eles faleceram, então, eu não pude conhecê-los. 

Eu vou pedir mil desculpas para vocês, mas eu, realmente, tenho de retornar a 

Campinas, então, eu estou saindo da mesa com muita tristeza, é verdade. Mas também 

tem outro personagem que ainda vai ser citado. Vou deixar me representando também, 

além do tio Paulo, a carta que o tio João vai ler, e fico muito contente. Realmente, vocês 

me surpreenderam hoje. Para mim isso é muito importante. Tão importante quanto estar 

aqui e quanto falar do meu pai é ter a presença de vocês, de a gente se encontrando 

nessa situação, nesse momento, todos nós carregamos essa... E eu sou vocês e vocês são 

eu. 

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos nos encontrar, 

no dia 11, aqui em São Paulo, no Dia das Mulheres. Eu queria te pedir para trazer uma 

coisa mais organizada da sua família, do lado materno, dos Viedma, desde o Uruguai. 

Isso é importante. Obrigado. 

Tem a palavra o companheiro João Maria. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Acredito que depois de todos 

os depoimentos que nós ouvimos, eu vou fazer somente a retrospectiva de uma parte 

que talvez ninguém conheça, que é a existência do Zé Maria, meu irmão, um ano mais 

velho do que eu, com o qual eu convivi praticamente 12 a 13 anos de existência. 

Eu segui para um colégio interno, colégio interno de padres, e ele foi para 

Fortaleza. A única coisa peculiar que eu diria do seu caráter é que ele era muito 

tranquilo e que apresentou uma tremenda revolta quando entrou para a Marinha. Então, 

aos 18 anos de idade, Zé Maria... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu onde? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Em Santa Luzia, na Paraíba. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele nasceu onde? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Em Fortaleza, Ceará. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí ele nasce em 

Fortaleza. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Nasce em Fortaleza. Os pais 

são comerciantes, vêm para a Paraíba. Nós ficamos lá, até os 12 anos, eu vou para o 

internato e ele vai para Fortaleza viver com um tio que é médico, analista, famoso em 

Fortaleza, José Medeiros. Aos 18 anos, ele decide ir para a Marinha. Então, nós nos 

correspondíamos. 

E ele então me deu a entender que a Marinha era muito... A socialização na 

Marinha era terrível. Ele que era marinheiro de primeira categoria, eles praticamente 

eram obrigados a fazer todo serviço, serviço de faxina dos navios, e aquilo gerou uma 

revolta muito grande entre os marinheiros de primeira classe. Então, eu diria que uma 

parte da revolta social do Zé Maria adveio da sua permanência na Marinha. 

Em 1964, portanto, um mês, fevereiro, janeiro, fevereiro, antes de deflagrar a 

revolução, a ditadura, ele estava presente lá em Santa Luzia, portanto, já com seus 20, 

22 anos de idade. Zé Maria que é de 1941, 22, 23 anos. Eu, um ano menos do que ele. 

Então, ele teria dito para toda família, minha mãe muito cristã, teria dito para toda 

família que ele era comunista. Quer dizer, aquilo explodiu lá naquela cidade de interior 

perante minha família como uma coisa muito grave. Ele comunista, que estava brigando 

pelas causas sociais. Eu disse a ele: cara, vai viver sua vida. Procura subir de patente. 

Ele disse: você não sabe o que é isso. Eu vou lutar pelas minorias. 

Bem, passaram-se os anos. Mesmo neste ano eu recebi uma carta dele... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas fala um pouquinho. 

Vocês falam muito depressa. 

Quem era o Zé Maria? Como ele se formou até ele chegar na Marinha? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – O Zé Maria... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. 

Você ficou no colégio interno, talvez isso provocou uma distância maior, mas 

fala um pouquinho da história do Zé Maria, porque senão parece que ele já nasceu 

marinheiro. Como veio a formação dele? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Não. É porque eu achei o 

seguinte: que já tinham falado bastante sobre a família. 

O Zé Maria era um cidadão como outro qualquer, um menino como outro 

qualquer. Um menino que jogava bola, que brigava, nós brigávamos juntos na cidade 

pequena, que andava à cavalo, que gostava de passarinhar, como todos os garotos das 

cidades interioranas e que, claro, tinha suas paqueras. Só que quando ele saiu para 

Fortaleza, ele sai para Fortaleza aos 13 anos e eu saio para o internato. Então, 

praticamente nós diversificamos a vida. 

Aos 18 anos, quando ele entra para a Marinha, ele já começa com aquele espírito 

revoltado, porque ele vai para a Marinha. Tem um outro primo, chamado Marcos Neri, 

que era primo dele, entra também na Marinha, mas imediatamente diz para a família: 

isso é vida de cachorro, eu não aguento viver na Marinha da maneira como sou tratado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Deixe eu entender. 

Quando ele foi para morar em Fortaleza, com esse médico, ele era um menino que 

morava na casa desse médico. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Não era um menino. Era um 

rapazinho. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tinha 13 anos, não é? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – 13 ou 14 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi morar na casa do 

médico. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – José Medeiros. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E lá ele conviveu...? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Lá ele conviveu com esse tio, 

eles tinham um apartamento lá. Esse tio tinha costume de albergar outros parentes. 

Tinha ele, tinha o Fernando, tinha outros primos e outros sobrinhos, irmãos do Zé 

Medeiros, que moravam lá. E Zé Maria era um deles. Zé Maria. Então, ele tinha três ou 

quatro lá. E ele partiu para a Marinha, porque foi um caminho mais fácil que ele achou. 

Voltando àquela década de 64, quando eu recebi, onde estourou a revolução, eu 

recebi a primeira carta dele, uma carta dizendo que ele estava..., uma carta ou familiares 

mesmo dele disseram, não sei bem, que ele estava na Ilha das Cobras. Que os 

marinheiros tinham sido mandados, tinham sido apreendidos e tinham ido para lá. E, 

nesse período, eu me lembro de um fato que ele falou: que eram tantos presos políticos 

que eles não podiam deitar, que eles ficavam em pé, eles dormiam em pé, colocavam 

dois ou três para dormirem e depois iam revezando. 

Poucos meses depois teve um advogado famoso no Rio, estou esquecido do 

nome, que os liberou da Ilha das Cobras. Nesse período, quando ele foi liberado da Ilha 

das Cobras, deve ter passado uns quatro ou cinco meses preso, ele fugiu, aí ele ficou na 

clandestinidade. Nesse período de clandestinidade, ele me escrevia ou falava, às vezes, 

dizendo e dando a entender que estava bem e que dissesse para todo mundo que ele 

estava bem. Isso até mais ou menos 1966, quando um dia ele chegou para mim: eu vou 

viajar, vou para o exterior, não me procurem mais, porque eu estou brigando pela 

socialização brasileira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso pessoalmente ou por 

telefone. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Por telefone. Eu nunca mais o 

vi. Aí você perguntaria: como era a receptividade de tudo isso em casa? A minha mãe 

achava que ele estava servindo a alguma coisa de religiosidade. O meu pai achava que 

de uma hora para outra ele chegaria em casa. 

Tem uma ressalva que eu quero fazer aqui, durante todo esse período que ele 

disse que ia para o exterior e que não o procurassem mais, quando chega, mais ou 

menos, à década de 70, nós morávamos em Campina Grande, eu tinha me formado, em 

Fortaleza, tinha vindo exercer minha profissão em Campina Grande e, pela madrugada, 
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a gente recebia um telefonema de um cidadão que eu conheço lá em Santa Luzia, 

chamado Leôncio, e esse rapaz telefonava e dizia: tudo bem, tudo bem, teu irmão está 

muito bem, está muito bem, ele está trabalhando numa metalúrgica, numa metalúrgica 

aqui no Rio de Janeiro. Aí desligava o telefone. Quando era, às vezes, uma hora, duas 

horas depois ligava de novo o telefone: seu irmão tem uma namorada aqui, em uma 

namorada no Rio – foi esquecido o nome dela, tem uma namorada no Rio e falava sobre 

a namorada. Passou. Silêncio total. Nunca mais ouvimos falar sobre isso. 

Outra coisa que eu faço ressalva. Essa carta que eu vou ler é do Paulo. Paulo, 

realmente, nós chegamos a dizer que ele foi o pai da Ñasaindi, porque, quando chegou à 

década de 70, gradativamente foi avançando, eu não soube nenhuma notícia. Meu pai 

achava que ele voltaria. O Zé volta. Fica tranquilo que ele está na América do Sul, não 

sei se ele está no Chile. Em Cuba ele não aceitava, de maneira nenhuma. Aceitar que o 

filho dele estivesse em Cuba, ele não aceitava. Era impossível. Cuba era terrível. 

Pois bem. Vivendo toda essa problemática, ele começou uma luta atrás 

procurando saber onde estava o Zé Maria. E falaram ali, para dar uma satisfação, 

acredito, ele muito ligado com a mãe, sentia demais aquele sofrimento dela pela 

ausência do filho, e comprometeu lá em casa que encontraria Zé Maria, estivesse onde 

ele estivesse. 

Quando foi na década de 80, portanto, já são 10 anos post mortem dele, ninguém 

sabia que ele tinha morrido, ninguém sabia se ele estava. Eu achava que ele estava em 

Cuba, Cuba ou na América, já que ele tinha dito que ia se infiltrar no movimento de 

guerrilheiros. Uma vez ele me falou que ia lutar pela sociedade brasileira. Depois de 

passada essa fase toda, nós, um dia, soubemos que Paulo estava atrás e procurando e 

tinha deputados e tinha muita gente que ele estava tentando conseguir, quando uma vez 

ele chegou em casa e disse: você sabia que Zé Maria tem uma filha? Eu disse: você está 

louco! Zé Maria? Filha? Disse: tem uma filha e eu descobri a filha dele. Aí foi o 

primeiro impacto. Saber que o Zé Maria tinha uma filha, mas ninguém sabia nada sobre 

a existência, sobre a existência da permanência dele em Cuba. 

Quando foi depois eu soube que tem uma família brasileira que foi trocada numa 

dessas trocas de sequestros, que tinha ido para Cuba, que tinha sido a Damaris, que essa 

família tinha sido trocada, não sei pormenores, mas que tinha sido trocada e que estava 

em Cuba, e que Zé Maria era muito amigo da Damaris e que fazia parte do núcleo da 

Lapa. Não sei detalhes. A única coisa que eu sei e depois capei alguma coisa é que 

parece que o núcleo da Lapa tinha um militar, não sei se era o marido da Damaris, como 
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é que é, que tinha morrido, que tinha havido confronto com as forças de repressão, e que 

esse grupo tinha sido trocado, depois de ter havido um sequestro aqui no Brasil e ele 

tinha ido para Cuba. 

Vejo o Zé Maria já em Cuba, já com essa filha, não sei detalhes, ela estava aqui 

e saiu, ficou em Cuba. Depois de Cuba ele veio para o Brasil. E o que eu soube é que Zé 

Maria foi traído pelo cabo Anselmo, que o cabo Anselmo traía, que tinha sido o 

presidente da Sociedade dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, da qual o Zé Maria era o 

tesoureiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como o senhor soube 

isso? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – É muito difícil a gente dizer. 

Talvez através do Paulo, talvez através de clientes, através do dia-a-dia, mas detalhar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tinham noção de que 

foi o Anselmo que provocou a prisão? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – O Anselmo não só traiu ele, 

como traiu ele, a mãe, traiu ele, traiu a esposa. A única coisa que eu acho estranho é 

porque Zé Maria foi o primeiro marido da Soledad. Quando Zé Maria morreu, parece 

até que um jogo. Como eu pensei: o Anselmo matou Zé Maria. Matou Zé Maria para 

poder ficar com Soledad? Não sei. Agora, uma coisa que eu acho estranha é por que é 

que depois o mesmo Anselmo trai a mulher e mata no Recife. 

Veja bem, a Soledad é esposa do Zé Maria, guerrilheira, tem a filha Ñasaindi. 

Depois o que acontece? Zé Maria vem para cá já como representante da Vanguarda 

Popular Revolucionária. Era um dos chefetes. Não sei qual o cargo dele. Foi preso. É o 

que se diz em São Paulo, num dos largos mais famosos de São Paulo, foi preso. 

(Manifestação fora do microfone) 

Não. Preso no DOI-CODI, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A rua. Ele está dizendo a 

rua em que o Zé Maria teria sido preso, antes de ser levado para o DOI. 
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O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Largo do Arouche, não. Uma 

das estações mais famosas, que vem lá da Barra Funda. Depois, se eu me lembrar, eu 

digo. Foi preso, foi levado para o DOI-CODI e lá ele teria sido seviciado e morreu no 

pau de arara. 

Eu conheci... Um dos meus clientes uma vez me disse: João, eu ouvi os gritos do 

Zé Maria, os gritos do Zé Maria. Quem era? O Ariston. O Ariston estava preso no 

mesmo DOI-CODI quando o Zé Maria foi morto. Então, ele disse: eu ouvi os gritos do 

Zé Maria lá. E a morte teria sido muito rápida, muito rápida. Mas só tomamos 

conhecimento disso, através do Paulo, em 1984 ou 1985, porque nós não sabíamos 

absolutamente nada. 

Então, realmente, o Paulo, para mim, foi o grande investigador. Eu nunca 

procurei absolutamente nada da vida do Zé Maria. Primeiro porque eu achava que ele 

estava clandestino, que ele estava no exterior. Depois que surgiu a morte. Eu só 

acreditei quando eu vi o retrato dele. É inconfundível você ver o retrato dele lá do DOI-

CODI. E, a partir daí, as coisas foram evoluindo. Como aconteceu, na década de 90, o 

Paulo estava, de novo, brigando para descobrir mais coisas e entrou no grupo da 

Erundina, que eu acho que foi com ela que ele esteve nessa Tortura Nunca Mais. E toda 

semana ele vinha e procurava saber detalhes de toda essa turma que tinha vivido na 

clandestinidade, inclusive o próprio Zé Maria. 

Em Santa Luzia, Paraíba, 26 de fevereiro de 2013. 

Dr. Paulo Maria Ferreira de Araújo para Comissão de Verdade de São Paulo 

Rubens Paiva. Audiência pública sobre ocorrências relacionadas com os mortos e 

desaparecidos políticos da ditadura militar no Estado de São Paulo. Auditório “Paulo 

Kobayashi”. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Entre os vários cidadãos brasileiros em destaque aqui neste dia, 26 de fevereiro 

de 2013, e cujas vidas foram suprimidas pelas forças de ditadura militar, está o meu 

irmão José Maria Ferreira de Araújo que, em 23 de setembro de 1970, foi barbaramente 

assassinado, sob tortura em pau de arara, no DOI-CODI de São Paulo, Operação 

Bandeirantes, que funcionava na Rua Tutóia, Bairro Paraíso. Companheiro José Maria 

presente. Companheiro José Maria presente. 

Agradecido à vida por este momento, quero inicialmente enviar minhas 

saudações aos componentes da Comissão da Verdade de São Paulo, integrantes da mesa 

de trabalho desta audiência pública, aos queridos familiares, parentes, companheiros e 
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demais pessoas presentes neste auditório ou que estão assistindo via online em sintonia 

com a transmissão simultânea realizada através da TV WEB da Alesp. 

Saibam todos que muito me honraria estar presente e participar deste momento 

de resgate histórico, mas fui impedido por questões particulares. Neste momento, 

encontro-me na Cidade de Santa Luzia, Paraíba, distante quase 300km da capital João 

Pessoa. Aqui se encontram as raízes da origem familiar de Zé Maria. O pai, senhor 

João, um agricultor com aptidões de contabilidade, e a mãe, dona Lia, uma professora 

de ensino fundamental. Os dois constituíam com seus 11 filhos uma das famílias de 

classe média pobre da cidade, com sonhos de romper as desigualdades sociais através 

do crescimento pelo estudo. 

Zé Maria, o primogênito, como todas as crianças e jovens de Santa Luzia, 

estudou no Grupo Escolar Coelho Lisboa, escola com 80 anos de existência, onde 

concluiu o curso primário. Pelo seu bom desempenho em todas as classes do curso 

primário foi agraciado com o Prêmio Coelho Lisboa. O passo seguinte foi a preparação 

para o exame de admissão ao ginásio, indo a seguir estudar em Fortaleza, Ceará, na casa 

do seu tio. 

Movido pela fantasia do sonho de navegar pelos mares concorreu para a escola 

de aprendiz de marinheiro, do Ceará, onde se deu bem. Como grumete-praça seguiu 

para o Rio de Janeiro onde continua estudos de progressão, buscando fazer carreira na 

Marinha. Desenvolveu aspectos vocacionais voltados para a mecânica ligada às 

máquinas. O navio Cruzador Barroso foi uma morada pela maior parte pelo seu tempo 

na Marinha. 

Em 1960, fez sua principal viagem ao exterior, tendo a bordo o presidente 

Juscelino Kubitschek e sua comitiva ministerial, com destino a Portugal e passando pela 

Espanha. As fotos e os relatos dessa viagem configuravam momentos de muito orgulho 

para o marinheiro José Maria. 

O seu crescimento na instituição militar foi acompanhado de uma maturidade 

política. Estudos filosóficos e movimentos trabalhistas constituíram fermento para as 

bases de estruturação de vários sindicatos brasileiros, incluindo uma associação que 

reunia marinheiros e fuzileiros navais. Em princípio, de natureza clandestina, a ANMFN 

operou durante algum tempo junto à sede do sindicato dos metalúrgicos brasileiros. Não 

é difícil entender a posição desses jovens perante as perspectivas que surgiam com os 

projetos do então sucesso do Jânio Quadros, João Goulart. 
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Em março de 1964, José Maria esteve em Santa Luzia para gozar suas últimas 

férias. Por volta do dia 20 ele foi chamado por seus companheiros, com argumentos de 

que o Rio de Janeiro ia pegar fogo. Ele retornou imediatamente, quando participou de 

várias reuniões da Associação ANMFN clandestina aliada com o discurso de João 

Goulart. 

O fato imediato a seguir foi o golpe militar, iniciado em 31 de março de 1964. A 

sua permanência por mais de seis anos foi interrompida com seu desligamento como 

consequência do julgamento pela atitude de permanecer ao lado do presidente João 

Goulart, como aconteceu com centenas de outros marinheiros e fuzileiros navais. 

Ficou preso incomunicável por vários meses na Ilha das Cobras. A seguir, foi 

julgado e expulso da Marinha. Entregue ao tribunal da militar ditadura, aquele 

contingente de jovens militares, com idade em torno de 22 anos, foi julgado e 

condenado a penas que variavam entre cinco e seis anos de reclusão. Como tal 

julgamento foi realizado sob a força de um habeas corpus, estavam livres, portanto, 

grande maioria desses sentenciados fugiram e entraram na clandestinidade. Muitos 

foram, imediatamente, para fora do país e muitos constituíram as fileiras dos diferentes 

grupos de resistência política com ação na clandestinidade. A caça aos subversivos e 

comunistas já estava deflagrada. 

Em abril de 1966, foi a última vez que Zé Maria escreveu uma carta para a 

família. Se dizendo clandestino, preveniu os pais e irmãos que não falaria mais em 

família nem para onde iria. Hoje, sabemos com mais detalhes o momento que 

participando do grupo VPR foi designado para viajar em treinamento em Cuba, onde 

permaneceu até meados do ano de 1970. Após sua chegada ao Brasil sabe-se que teria 

sido denunciado caindo nas garras da repressão política, o DOI-CODI, em 22 de 

setembro de 1970. O relato da permanência de Zé Maria em Cuba e do seu retorno ao 

Brasil só foi melhor esclarecido com o movimento da anistia, de 1979, quando os 

exilados começaram a voltar. A busca de Zé Maria, no Rio de Janeiro, persistiu até o 

movimento da anistia. 

O relato mais significativo que a família teve foi a chegada do Paulo Conseva, o 

jornalista. Em artigo publicado no Correio de Pernambuco, Conserva insinuava 

conhecer a trajetória de Zé Maria, assim como sua permanência em Cuba, seu 

casamento com a Soledad Viedma e até mesmo o nascimento da filha Ñasaindi. A 

família, em polvorosa, solicitou a vinda do Paulo Conserva até João Pessoa para o 

encontro e pedido de esclarecimento. Foi feita uma gravação com mais de duas horas 
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contendo informações preciosas e várias dúvidas. Viajar para Cuba para buscar a filha 

de Zé Maria foi o principal foco a partir de então. Sem relação diplomática entre Cuba e 

Brasil ficava difícil uma viagem direta. A opção de viajar via Suíça ainda era melhor 

opção. Antes mesmo de comprar passagens ficamos conhecendo outros brasileiros que 

estiveram em Cuba, permitindo uma aproximação do Luiz Eduardo Greenhalgh que, 

após cuidadosa reticência, mandou avisar que a menina Ñasaindi já estava no Brasil. 

A descoberta e a aproximação da Ñasaindi constituíram, por si só, uma sucessão 

de fatos e relatos que merecem ser bem explorados e analisados à luz de outra 

perspectiva. Para a família e, em especial, para a viúva dona Lia, mãe de Zé Maria, seu 

João morrera em 1973, a presença de Ñasaindi trouxe novo alento de uma vez que 

víamos nela a presença do pai José Maria e da mãe Soledad. Ambas as famílias 

exploraram esse novo fato para conhecer a Ñasaindi. Fisicamente, sempre guardou 

semelhança com os padrões da família. 

Os dados da pesquisa e posterior encontro de informações sobre Zé Maria 

ganhou valiosas informações a partir dos arquivos do DEOPS, do IML de São Paulo e 

dos registros dos cemitérios. A denúncia feita através da comissão dos mortos e 

desaparecidos, à época da prefeita Erundina, está bem documentada e disponível para 

esclarecer alguns fatos. Existem, ainda, várias questões a serem respondidas, entre 

essas: até hoje a família não tem notícia de quem matou Zé Maria. O que aconteceu com 

as ossadas de Zé Maria? O laudo da morte elaborado no IML é falso e fraudulento em 

relação à realidade, como consertar aquele parecer médico? Outro aspecto que merece 

ser exposto foi a frustração da família com relação ao enterro de José Maria que 

acreditávamos seria exumado do Cemitério de Vila Formosa. Nada foi encontrado que 

pudesse ser identificado como sua ossada. 

Paulo Maria Ferreira de Araújo. (Palmas.) 

 

O SR. MAURÍLIO BARRETO ARAÚJO – Boa-tarde. Meu nome é Maurílio, 

filho do depoente João Maria e sobrinho do desaparecido José Maria. 

O que há de mais louvável nessa Comissão, sem dúvida, é o resgate da verdade 

décadas escondida nos porões que mesmo no regime democrático ainda a muito custo 

vem sendo tirada, tirada a poeira e ainda há muito por tirar. 

Há coisas que, infelizmente, não poderemos trazer de volta, por exemplo, a 

convivência da Ñasaindi com seu pai que, como ela relatou, só teve uma foto com os 

braços que nem a cabeça podia aparecer e ficou para ela só a imaginação de como seria 
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essa convivência. Infelizmente não foi possível ter devido à tragédia que foi esse 

período de ditadura. 

Mas há algo, sim, que essa Comissão pode e deve fazer que é retificar nos livros 

oficiais ou pelo menos apresentar moções em relação a isso, como, por exemplo, essa 

proposta que foi colocada na carta do meu tio, em relação ao atestado de óbito, 

provavelmente, nem sei direito o que deve constar lá, mas a julgar do que apareceu no 

Wladimir Herzog deve ser algo parecido como suicídio, escorregou no sabão do 

banheiro, alguma coisa assim, então, tem de ser revisto porque isso é um livro oficial. 

Outra coisa muito importante que eu deixo a proposta para uma moção é que 

consta nos livros da Marinha, das Forças Armadas do nosso país, que o marinheiro José 

Maria foi expulso por traição. E ele não foi expulso por traição. Ele foi expulso para 

defender o seu país, abriu mão da convivência da filha e da esposa e isso tem de ser 

revisto. Tem de ser tirado dos livros oficiais, ele tem de ser regresso. Não é de forma 

alguma por questões financeiras, porque nem teria como, porque a filha dele tem 40 

anos, mas tem de ser tirada essa palavra traição das Forças Armadas, porque ele, mais 

do que muitos aqui, e olha que tem muitos aqui que amaram muito e fizeram muito por 

seu país, mas ele vocês podem ter certeza que não foi fácil deixar um bebê de um ano 

para batalhar, combater os tanques da ditadura. Então, apresento essa moção para que 

seja tirada dos livros oficiais essa palavra traição, que seja revisto seu processo e que, 

enfim, ele possa ter o seu nome limpo nessa história. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A reparação dos militares 

e a Comissão Nacional de Anistia têm outra tramitação ou tramita como outro processo 

dos civis? 

A senhora quer falar? Pode falar. 

 

A SRA. BETE ALMEIDA – Eu moro em Brasília, meu nome é Bete Almeida, 

eu sou do Comitê pela Memória, Verdade e Justiça do Distrito Federal e tenho tido 

contatos eventuais com a Comissão Nacional da Verdade. Na última reunião que o 

nosso comitê teve com a Comissão Nacional da Verdade, o Claudio Fonteles, que era o 

coordenador da CNV, nessa época, em janeiro, disse que as famílias que desejarem 

retificação de atestado de óbito que ele esperava que se manifestassem à CNV, que 

escrevessem e que solicitassem essa retificação e eles, então, tomariam as providências 
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para isso e tal. Eu, inclusive, sugeri que eles comunicassem a todas as famílias de 

mortos e desaparecidos e tal que haveria essa possibilidade e ele disse que não, que as 

famílias é que deveriam se manifestar e provocar a Comissão. Então, eu queria dizer 

aqui para o Maurílio que isso, pelo menos o atestado de óbito, se a família encaminhar 

um pedido formal à Comissão Nacional da Verdade, existe uma possibilidade que isso 

seja feito. 

 

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

Eu só queria fazer uma pergunta. A família entrou com pedido de reparação 

junto ao Ministério da Justiça, na Comissão Nacional? Nem nas Forças Armadas? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Não sei responder. Só o Paulo 

ou a... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Só o Paulo? 

Só uma pergunta. O Paulo... Fala aqui. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Eu sei que recebeu 

indenização pela morte, há mais ou menos uns cinco anos atrás. A Ñasaindi recebeu 

indenização pela morte do pai, há mais ou menos uns cinco anos atrás. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é uma coisa que nós 

vamos encaminhar. 

 

O SR. – Ele foi indenizado em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Naquela comissão 

estadual de anistia. 

A gente precisa ver a documentação federal, porque até o capitão Carlos 

Lamarca foi reintegrado às Forças Armadas. Então, precisa ver nesses processos 

militares se eles entraram junto à Comissão Nacional de Anistia, se está... 

O Paulo... Só uma pergunta... 
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O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Eu gostaria de fazer uma 

observação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não. Espere aí. Eu 

só queria fazer uma pergunta. O Paulo, hoje, não pôde vir. Mas ele se dispõe a vir outro 

dia? 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Ele se dispõe a vir. Ele vem 

sempre. Ele já participou de duas. 

 

O SR. – Com certeza ele está assistindo a gente, agora. Eu queria até agradecer 

as palavras do Maurílio. Realmente, isso é algo que a gente tem de rever. Ele está 

assistindo a gente, agora, e eu posso me predispor a ligar para ele para ele tomar 

providências a respeito. Tomar providências a respeito, com certeza. E qualquer outro 

dia que seja possível para ele, agendando ou não, eu tenho certeza que meu pai é a 

primeira pessoa que queria estar aqui, agora. Ele vai se predispor e vai fazer mundos e 

fundos para tirar isso que o Maurílio tirou, com certeza. 

 

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

Rosalina. 

 

A SRA. ROSALINA – Eu gostaria de dizer para vocês que eu sou de uma 

família como a de vocês, que tem um irmão desaparecido, sendo que nós não temos 

nem o corpo, como vocês também não, mas nem onde meu irmão desapareceu. Então, é 

a mesma luta que nós temos por muitos anos. 

Eu queria perguntar que atestado de óbito a Comissão vai dar, porque atestado 

de óbito nós temos um atestado de óbito dado em 1995, na Lei da Anistia, que diz que 

meu irmão, reconhece que ele foi morto pelo Estado brasileiro e em lugar desconhecido. 

Então, esse atestado nós queremos que seja revisto, porque se meu irmão foi morto pelo 

Estado brasileiro em lugar desconhecido e por entidades desconhecidas, é necessário. A 

gente não quer um novo atestado desse. 

E como até hoje nem a Comissão da Verdade Nacional, nenhuma das comissões 

conseguiu localizar onde meu irmão está, onde os restos mortais do meu irmão, em que 

circunstâncias ele morreu, porque a gente não sabe nem as circunstâncias. A gente sabe 
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que meu irmão foi reconhecido como preso político desaparecido, ele tinha também 26 

anos e um filho, e até hoje nós não sabemos. E não pode se dar a dizer que os familiares 

peçam o atestado. Que atestado eles vão nos dar? Não é? E, além do mais, nós tivemos 

aqui na última sessão onde foi pedido ao lugar onde meu irmão trabalhava registrado, 

que era o DAEE, Departamento de Águas e Energias Elétricas de São Paulo, que 

ratificasse menos, reativasse, porque está lá dito que meu irmão abandonou o trabalho e, 

portanto, foi demitido por abandono e nós pedimos que retirasse o abandono, porque 

está provado, durante esses quase 40 anos que o procuramos, que ele não abandonou o 

trabalho por livre e espontânea vontade para ser demitido por justa causa. Que nós 

queremos que diga que ele é um desaparecido político, reconhecido pelo Estado 

brasileiro. A sua família foi indenizado, nós fomos indenizados, uma indenização não 

importa o valor que ela tenha, ela tem um valor e é importantíssimo a gente pedi-la de 

registro. Não importa que meu irmão tenha recebido R$100 mil pelo seu 

desaparecimento. Isso não tem o menor valor para a gente. O valor é o reconhecimento 

de que ele foi demitido, que ele foi preso, que ele foi assassinado e seu cadáver foi 

ocultado e sua história está sendo ocultada até hoje. 

Eu me solidarizo com vocês e peço que essas questões aqui colocadas e que 

requeira o atestado e tal tem de ser mais bem esclarecido, porque isso não é verdadeiro. 

Atestado a gente tem. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra o irmão do 

José Maria, João. 

 

O SR. JOÃO MARIA FERREIRA ARAÚJO – Realmente, tocou num ponto 

que eu acho que a justiça para ser completa teria também de entrar na parte econômica. 

Pediram para que eu não falasse com isso, mas eu não posso deixar de expor aquilo que 

eu acho que é importante. Eu vejo muitos presos políticos que depois de toda guerra, 

alguns vivos e outros mortos, também ficaram recebendo pensões do Estado. Então, eu 

acho injusto que um militar que é jogado para fora, que é morto e depois a família, que 

seria, no caso, a filha, netos ou tanto mais, não tenham direito a uma reparação 

econômica maior. Eu acho que, como Zé Maria, tem muitos ex realmente mortos pela 

ditatura, seviciados, que não fizeram a justiça completa. Por quê? Se você levar em 

consideração que o Estado diz que todas as pessoas que foram mortas vão receber 

R$100 mil e você dividir isso por 40 anos, é uma vergonha nacional. É claro que no 
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momento em que você está brigando para reconhecer o passado, a vida daquele cidadão, 

é muito bom. Eu fico feliz em saber que nós temos um outro país, um país que tem 

coragem de enfrentar militar. Há 10 ou 20 anos atrás, ninguém nem pensaria nisso. Que 

existisse uma comissão que fosse capaz de enfrentar o militarismo, uma vez que o 

militar, no Brasil, toda vida teve uma força onipotente. Mas já que nós chegamos a esse 

nível, eu não digo que nós chegamos ao nível dos argentinos onde tem as carpideiras 

nas praças públicas, mas que, pelo menos, gradativamente, a gente vá fazendo justiça e 

quando essa justiça for chegando que nós pensemos também que aqueles que são 

pequenos têm direito também ao seu preço, ao seu ônus. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Muito 

obrigado. 

Tem mais alguma coisa que a família gostaria ou os amigos? 

A Ñasaindi trouxe aqui o livro Dossiê da Ditadura, feito pela família Teles, dos 

Mortos e Desaparecidos e tem aqui a parte do José Maria e tem os depoimentos do 

Paulo aqui. 

Foram lidos tantos documentos. Este trecho aqui eu não sei se foi lido. Eu queria 

pedir licença, eu sei que nós temos de partir, imediatamente, para outra audiência, mas 

deixem ler. 

Num documento dos Arquivos da Marinha, denominado Caderneta de Registro 

para Praça, consta a anotação de que, em 15 de abril de 1964, José Maria foi preso por 

ordem do encarregado do inquérito policial militar para apurar a subversão na Marinha. 

Na mesma caderneta consta a anotação da expulsão de José Maria, da Marinha, em 08 

de dezembro de 1964, tendo sido apresentado, nesta data, ao CAM – Centro de 

Armamento da Marinha. Durante esse período de prisão, nossa família recebeu uma 

carta que José Maria fez chegar às mãos de amigos, na qual pretendeu tranquilizar os 

familiares, nenhuma referência fazendo à prisão. 

Tivemos conhecimento de que ele, por um período, teria trabalhado como 

metalúrgico na CBV – Companhia Brasileira de Vagões. A última carta que recebemos 

na data de 06 de dezembro de 1966, que a família conserva até hoje. Nessa carta já 

assinava com o seu codinome Miguel, e reafirmava que não poderia fornecer seu 

endereço por não ter residência fixa. Afirmava que teria que passar alguns meses sem 

mandar notícias, não dizendo, no entanto, o motivo. 
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A partir daí, e durante um bom período, nossa família percebeu que suas 

correspondências estavam sendo violadas e, embora morassem numa cidade do interior, 

ouviam comentários acerca do fato de José Maria ser terrorista. Passamos a viver sob 

muita tensão e medo. 

Então, vamos parar por aqui. Aguardar. 

 

O SR. – José Maria! Presente! (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos dar um 

intervalinho. 

Suspender a sessão por cinco minutos, para o pessoal poder se despedir. 

 

* * * 

 

A reunião está suspensa por cinco minutos. 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/02/2013 (3) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar. 

Vamos falar do estudante de Geologia, Honestino Monteiro Guimarães, da 

Universidade de Brasília, grande camarada Honestino Monteiro Guimarães. São Paulo, 

26 de fevereiro de 2013, auditório “Teotônio Vilela”, a 12ª Audiência Pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, no dia 26 de fevereiro 

de 2013, às 16h, na Assembleia Legislativa, no Auditório “Teotônio Vilela”, para oitiva 

de depoimento sobre Honestino Monteiro Guimarães, desaparecido em outubro de 

1973. 

Esclarecer que a Comissão da Verdade de São Paulo pretende realizar todas as 

audiências públicas abertas ao público, em contraposição à disposição da Nacional, de 

fazer audiências fechadas. A Comissão da Verdade não pertence a um grupo de 

especialistas, mas é um produto da luta de todo o povo brasileiro. 

As depoentes no caso do Honestino serão Maria Elisabete Barbosa de Almeida, 

amiga de Honestino, que escreveu um livro sobre ele, e Cláudio Antonio de Almeida, 

amigo de Honestino e membro da Comissão da Verdade da UnB. 

Para ler o memorial, nosso companheiro Ricardo Couto. 

 

O SR. RICARDO COUTO – Honestino Monteiro Guimarães, desaparecido em 

10 de outubro de 1973. Nasceu no dia 28 de março de 1947, em Itaberaí, Goiás, Brasil. 

Pertencia à Ação Popular Marxista-Leninista, APML. Dados biográficos. Nasceu em 28 

de março de 1947, em Itaberaí, Goiás, filho de Bendito Monteiro Guimarães e Maria 

Rosa Leite Monteiro Guimarães, desaparecido em 10 de outubro de 1973. Era casado 

com Isaura Botelho Guimarães, com quem teve uma filha, Juliana. 

Sua família mudou-se para Brasília em 1960, quando foi inaugurada a nova 

capital da República. Na cidade fez a quarta série ginasial no Colégio Elefante Branco, e 

concluiu o colegial no Centro Integrado de Ensino Médio. 

Começou a atuar no movimento estudantil ainda como secundarista. Foi um 

estudante brilhante, passou em primeiro lugar geral no vestibular para o curso de 
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geologia do ano de 1964 da Universidade de Brasília, quando tinha 17 anos. Foi 

presidente do diretório acadêmico de geologia e durante uma de suas prisões, mesmo 

não sendo candidato, foi eleito presidente da Federação dos Estudantes da Universidade 

de Brasília, FEUB. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Em 29 de agosto de 1968, ocorreu a 

invasão do campus da Universidade de Brasília, e Honestino foi preso sob intensa 

pancadaria, junto com muitos outros estudantes. Ao sair da prisão, e com a edição do 

AI-5, Honestino foi obrigado a deixar a universidade quando cursava o último semestre, 

e vive na clandestinidade. 

A mãe de Honestino, Maria Rosa, disse que naquela época sua casa foi invadida 

diversas vezes por policiais, sob o pretexto de o procurarem, e numa dessas invasões, 

seu irmão, Norton, com 18 anos, foi levado ao DOPS e depois ao Pelotão de 

Investigações Criminais do Exército, para dar informações sobre o paradeiro de 

Honestino. Por essa época, seu pai, que passara noites sem dormir, acabou dormindo ao 

volante, vindo a falecer em 17 de dezembro de 1968, durante o período de 

clandestinidade. Sempre manteve contato com sua mãe por meio de encontros sigilosos.  

Honestino foi eleito presidente da UNE depois do frustrado 30º Congresso, em 

Ibiúna, São Paulo, e da prisão do líder estudantil Jean Marc von der Weid, o presidente 

anterior. 

Três dias antes da edição do AI-5, saiu de Brasília e foi para Goiânia. Entre 1968 

e 1972, Honestino viveu em São Paulo, exercendo clandestinamente a função de 

presidente da UNE, e atuando como dirigente da AP, Ação Popular. 

No fim de 1972, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi preso em 10 de 

outubro de 1973. Depois disso nunca mais foi visto. Supões-se que tenha sido 

transferido para o Pelotão de Investigações Criminais de Brasília, onde sua mãe foi 

autorizada a visitá-lo no natal desse ano. No entanto, no dia da visita foi avisada que seu 

filho não estava ali. Seu desaparecimento foi denunciado pelos presos políticos de São 

Paulo em documento datado de 23 de outubro de 1975, encontrado no arquivo do DOPS 

de São Paulo. 

Antes da sua última prisão, Honestino escreveu o seu mandato de segurança 

popular, documento nunca concluído, em que visava prevenir sobre seu possível 

desaparecimento. Nele dizia aos companheiros: “a minha situação é de uma vida na 

clandestinidade forçada há quase cinco anos. Neste tempo sofri vários processos, alguns 

já julgados. O resultado desses julgamentos marca, com clareza, o particular ódio e a 
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tenaz perseguição da qual sou objeto. Nada menos de 25 anos em cinco processos. 

Todos eles, menos um, referentes às minhas participações estudantis de 1968. Sem 

maiores provas, sem maiores critérios, essas condenações são algumas das centenas de 

exemplos a que se viu reduzida a justiça em nosso país. 

É certo que a justiça, sendo um instrumento de classe, nunca foi exemplo de 

isenção e imparcialidade, mas é certo também que nunca chegou a tal grau de distorção, 

a começar da criação dos tribunais de exceção, os tribunais militares, depois da 

brutalidade das prisões e das maiores violências nas fases dos interrogatórios, onde as 

confissões forçadas são arrancadas ou obtidas à custa de cruéis torturas, como regra, e 

de dezenas de mortes, como resultado. Daí o porquê de não me entregar. Não reconheço 

nem posso reconhecer como justiça o grau de distorção a que se chegou neste terreno. A 

justiça a que recorro é a consciência democrática de nosso povo e dos povos de todo o 

mundo”. 

Providências tomadas por seus familiares. Sua mãe percorreu quartéis, gabinetes 

de generais e ministros de estado, sem conseguir nenhuma informação. No natal de 

1973 disseram-lhe que poderia visitar Honestino no Pelotão de Investigações Criminais 

de Brasília, mas lá chegando disseram que o mesmo não se encontrava preso naquele 

local. Segundo depoimento de sua mãe, de 22 de dezembro de 1982, um dia, em 13 de 

dezembro de 1973, recebi em minha casa um bilhete lacônico: seu filho foi internado no 

hospital do Rio. Em seguida, do mesmo teor, um telegrama trazendo a data. Isto é, o 

mesmo texto, com a data de 10 de dezembro de 1973. Não tive dúvida, fui 

imediatamente tomar todas as medidas possíveis, pois sabia que a nova prisão teria 

ocorrido. 

Busquei Honestino desesperadamente por longo tempo, lancei mão de todos os 

meios e recursos. Contratei advogados no Rio, em São Paulo e em Brasília. Recorri aos 

Direitos Humanos, à ABI, à Ordem dos Advogados, à Maçonaria, até ao Papa escrevi. 

Tudo que me foi possível fazer, eu fiz. Mantive contatos com as autoridades políticas e 

militares do meu país, inclusive uma entrevista coletiva com familiares de outros 

desaparecidos junto ao então ministro Golbery, de quem recebi pessoalmente uma 

promessa de resposta, nunca vinda. 

Documentos sobre Honestino no setor de análise, operações e informações do 

DOPS de São Paulo relata suas atividades políticas. A partir de 1965, como estudante 

da UnB, e suas consecutivas prisões até 1969, quando foi considerado foragido. Outros 

documentos do arquivo do DOPS de São Paulo trazem informações do período de 1967 
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até 1979, relacionados à sua militância política, condenações pela Justiça Militar, além 

de fichas pessoas com informações resumidas do período de 1966 a 1973, e artigos de 

jornais sobre seu desaparecimento. 

Em 29 de junho de 1974 foi publicada a nota oficial do MDB, no jornal Diário 

de Brasília, indagando do Governo o destino de 11 presos políticos desaparecidos, entre 

os quais Honestino. O seu nome constava na lista de 22 desaparecidos políticos 

apresentada ao Chefe da Casa Civil, Golbery do Couto e Silva, pela Comissão Justiça e 

Paz da Arquidiocese de São Paulo, e Comissão de Familiares de Desaparecidos, em 

agosto de 1974. Seu nome figurava também na nota do Ministro da Justiça Armando 

Falcão, de fevereiro de 1975, emitida em resposta às denúncias dos familiares e de Dom 

Paulo Evaristo Arns. 

Informações dadas por agentes policiais publicadas na imprensa. A revista Isto é, 

de 24 de março de 2004, publicou matéria com o título de Os matadores, que cita 

Honestino. “Comandando uma rede de informantes do CIE, Dr. César, coronel José 

Brant Teixeira, e Dr. Pablo, coronel Paulo Magalhães, segundo o ex-sargento do DOI-

CODI de São Paulo, Marival Chaves do Canto, também foram responsáveis pelo 

planejamento e execução de uma megaoperação em inúmeros pontos do País para 

liquidar, a partir de 1973, os militantes das várias tendências da Ação Popular (AP), 

movimento de esquerda ligado à Igreja Católica. Segundo o ex-agente, entre os mortos 

estão Fernando Santa Cruz Oliveira, Paulo Stuart Wright, Eduardo Collier Filho e 

Honestino Monteiro Guimarães, militantes da Ação Popular Marxista-Leninista 

(APML). Irmão do reverendo Jaime Wright, Paulo Stuart foi preso e morto em São 

Paulo, em 1973. Os demais militantes também tombaram naquele ano e em 1974, no 

Rio.” 

Seu nome, de Honestino, consta do anexo de Lei 9140/1995, como 

reconhecimento de sua prisão e morte sob responsabilidade do Estado. 

As informações aqui prestadas foram tiradas do dossiê Ditadura, mortos e 

desaparecidos políticos no Brasil, 1964 a 1985. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos compor a Mesa. 

Maria Elisabete Barbosa de Almeida e Cláudio Antonio Almeida. (Palmas.) 

Eu nunca falo, nunca entro nos depoimentos, porque eu estava no primeiro ano 

de geologia em 1969, na USP, e chegaram duas pessoas que tive de buscar, Honestino, 

chegando de Brasília, e o Genoíno, chegando do Ceará. Eles compunham a nova direção 
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da UNE. Genoíno pelo PCdoB, quem trouxe foi a Rioko, e o Honestino. Ele ficava 

direto lá. 

Queria chamar também Elza Lobo. (Palmas.) 

Quero pedir desculpas para a família Wright, porque não podia estar aqui de 

manhã. 

Tem a palavra Maria Elisabete Barbosa de Almeida. 

 

A SRA. MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA – Meu nome é 

Maria Elisabete Barbosa de Almeida, mas em geral me apresento como Betty Almeida 

para encurtar um pouco. 

Queria dizer que é uma honra, agradeço à Amelinha pelo convite para estar aqui 

hoje, e eu faço questão de dizer que é uma honra muito grande estar aqui hoje diante de 

militantes heroicos, que resistiram, que suportaram a perseguição, a clandestinidade, a 

prisão, a tortura, e que estão aqui hoje, não abandonaram seus princípios, seus ideais, e 

continuam na luta. Para mim é uma honra muito grande estar diante deles. 

Em segundo lugar, queria falar também da emoção muito grande que senti de 

ver aqui presentes os filhos desses combatentes heroicos que tombaram, e que ao longo 

desses anos em que passei estudando e pesquisando para escrever meu livro, eu conheci 

as histórias deles, compartilhei os sentimentos, o sofrimento deles por tudo que eles 

sofreram, e embora a maioria deles já tenha saído, eu queria dizer que me sinto um 

pouco mãe de todos esses filhos que tiveram seus pais mortos, arrancados deles pela 

ditadura, mesmo que eles nem sequer suspeitem da minha existência. 

Por outro lado, eu me sinto feliz também por estar aqui nesta comissão, por ver 

uma comissão como esta organizar essas audiências, essas sessões, nessa busca pela 

verdade, e pela preservação da memória dos nossos combatentes, que eu considero que 

é um dever nosso, nós devemos isso a esses nossos combatentes, que é a nossa forma de 

continuar essa luta que eles começaram, na qual eles se entregaram de maneira tão 

heroica que até a própria vida eles entregaram. 

Então, no meio de tanta coisa, eu acho que a gente está avançando um pouco, 

dando um passo nisso. 

Eu queria também lembrar que existe uma consigna, muitas pessoas falam para 

que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acho que realmente a 

gente tem de fazer com que nunca mais se esqueça, mas quanto à outra parte, acho que é 

uma outra história. Quando começarem a aparecer de novo lutas revolucionárias 
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consequentes pelo socialismo na humanidade, vai acontecer de novo. O que aconteceu 

depois de 1964 no Brasil também tinha acontecido em 1935. Então, se houver um novo 

assenso de lutas revolucionárias, de lutas populares, nós vamos ter de novo um período 

de perseguição, de guerra, de morte, do capitalismo contra os militantes revolucionários 

pelo socialismo. 

Dito isso, quero lembrar que Honestino Monteiro Guimarães foi um desses 

militantes que se entregou de corpo e alma nessa luta revolucionária. Ele tinha uma 

origem católica, como muitos de nós aqui tiveram, e o positivo dessa formação era esse 

sentimento de solidariedade, fraternidade humana e defesa, tomada de posição pelos 

fracos e oprimidos, que evoluiu para um sentimento de fraternidade pela humanidade e 

pelos ideais socialistas. 

Então, para não demorar muito nas coisas, já foi lido aqui o memorial sobre 

Honestino, fiz questão de trazer essas fotos dele, porque acho que é bem ilustrativo, 

inclusive se tiver alguém da UNE aqui, queria lembrar que uma foto que a UNE 

apresenta como sendo do Honestino, um rapaz saltando enquanto foge da repressão 

numa manifestação, não é do Honestino. É uma foto muito bonita, parece que o garoto 

está voando, mas não é do Honestino. Essas todas aí são. 

Então, queria falar, retomar as coisas que o Neto falou aqui de manhã. Eu não ia 

falar do nome, porque não é alguma certeza absoluta, mas como já foi ventilado, o 

Pedro Calmon. Na verdade, o Pedro Calmon tem o sobrenome de Marques Teixeira, 

Pedro Calmon Marques Teixeira o nome completo dele. Ele era militante da Ação 

Popular Marxista-Leninista e ele fazia parte da direção nacional da UNE que foi eleita 

em 1971. 

Em 1968 teve o congresso da UNE que foi abortado pela polícia, mas que foi 

continuado, de escola em escola. Houve os tais mini congressinhos, que foram 

organizados pelo José Roberto Almeida Arantes, que tinha sido vice-presidente da UNE 

na gestão anterior. 

Então, os congressinhos fizeram, localmente, de escola em escola, a eleição, que 

foi ganha pelo Jean Marc von der Weid, e foi também discutido o programa, o plano de 

lutas da UNE para aquele período, que seria 1969 e 1970. 

Em 1971, numa situação de extrema dificuldade, de clandestinidade, já havia 

pessoas sendo perseguidas muito intensamente, caçadas, o próprio Honestino era 

ameaçado de morte toda vez que alguém conhecido dele era preso. E houve um 
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congresso, limitado na verdade, mas existiu, no Rio de Janeiro, e nesse congresso foi 

eleita uma diretoria para a UNE na qual o presidente era o Honestino. 

Um dos diretores, dos membros dessa diretoria era exatamente o Pedro Calmon 

Marques Teixeira, que tinha vindo do Rio Grande do Sul. E ele era uma pessoa da 

direção nacional, o encarregado estudantil, encarregado da AP para assuntos estudantis, 

e era muito próximo de Honestino. 

O codinome dele era Chico, vou me referir dessa maneira para evitar mais 

constrangimento. E tem uma descrição física dele. Era um rapaz baixinho, cheinho, 

tinha cabelos um pouco crespos e um nariz meio arredondado. E esse Chico era um 

contato do Geraldinho Siqueira, que estava no CA de Geografia da USP, e esse Chico 

então frequentava a casa do Geraldinho. Era muito bem tratado, a mãe do Geraldinho 

dava comidinhas para ele, agradava, porque ele era uma pessoa meio carente, meio 

solitária. E uma vez ele teve uma espécie de crise de choro, chorou no ombro da mãe do 

Geraldinho, ela consolou e tal. 

Só que mais tarde, nessa reunião que já foi citada aqui, no começo de setembro, 

que deve ter sido entre o dia 2 e 3 de setembro, no Rio de Janeiro, houve essa reunião 

com a direção nacional, havia inclusive uma pessoa, um operário chamado Antonio 

Lourival Soares, que assessorou essa reunião, ele infelizmente faleceu ano passado, teve 

câncer, e nessa reunião estavam vários membros da direção nacional, estava Honestino, 

estava o Jair Ferreira de Sá, a Doralina Rodrigues, o próprio Paulo Stuart Wrigth, e 

então lá o Pedro Calmon, o Chico, teve outra crise, uma crise de pânico, um ataque. 

E aí disse que ia sair da organização, que ia largar tudo, e os companheiros 

acalmaram, disseram para ele não sair, convenceram a ficar na organização. 

Aí acaba a reunião, quem tinha de vir para São Paulo veio. O Chico saiu direto 

da rodoviária e foi encontrar dois militantes da organização, de manhã cedo. Os dois 

foram presos no mesmo dia. Eu vou abrir os nomes, Beatriz Bargieri e Marcelo Chueiri. 

A Bia inclusive fala que ele deu assim uma espécie de beijo de Judas nela, porque ele 

chegou e abraçou-a, para que alguém visse e soubesse quem era. Ela então foi presa no 

mesmo dia e o Marcelo Chueiri também. Isso foi aqui em São Paulo, de manhã cedo. 

Ele era da Poli nessa época. 

Aí o Marcelo Chueiri me relatou o seguinte, que ele foi para a Oban, e lá ele viu 

chegar o Chico, no dia 4 de setembro de 1973, de manhã ainda. Ele viu o Chico chegar, 

só que assim que ele viu o Chico chegar, pegaram Marcelo e colocaram numa solitária, 

ali na Oban, e ele ficou na solitária durante 50 dias, sem poder falar com ninguém. 
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Quer dizer, era 4 de setembro, então ele ficou o mês de setembro inteiro e até 

quase o fim de outubro. Depois ele foi colocado junto com os outros presos e saiu da 

prisão só em dezembro. 

Então, a única pessoa que ficou sabendo da prisão desse Chico foi o Marcelo 

Chueiri, que ficou sem contato com ninguém da organização, não pôde avisar para 

ninguém da organização que esse fulano tinha sido preso. 

Aí tem a continuação da história também. De manhã ele encontrou com a Bia e o 

Marcelo. À uma hora da tarde ele foi para esse ponto com o Paulo Stuart e o Osvaldo 

Rocha. O Osvaldo Rocha disse que foi na Barra Funda, o Otto Filgueiras, que é o 

historiógrafo da AP disse que era na Água Branca, porque ele investigou. Eu só estou 

vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. 

Então, o Osvaldo Rocha estava lá esperando o Paulo Stuart e aparece o Chico 

para ele dizendo: O Paulo Stuart vai se atrasar e ele me mandou falar com você porque 

eu vou viajar para Goiânia e quero que você me dê coordenadas de pessoas lá, contatos, 

para eu encontrar lá. Vou viajar para Goiânia, eu aproveito e vejo minha namorada que 

mora lá. 

Aí o Osvaldo Rocha deu-lhe uma bronca, disse que não ia dar contato nenhum 

para ele porque a direção tinha tomado a decisão de ninguém viajar, ninguém se 

movimentar, porque era a Semana da Pátria e a repressão estava mobilizada. 

Aí o Paulo Stuart chegou, o Osvaldo reclamou com o Paulo Stuart porque ele 

abriu o ponto para o Chico, porque autorizou a viagem. O Paulo Stuart aceitou as 

críticas, e aí continua como o Neto leu, no depoimento do Osvaldo. 

Os três tomaram o trem, perceberam que estavam sendo seguidos, acharam que 

estavam sendo seguidos, aí combinaram que o Osvaldo desceria primeiro, ficaram Paulo 

Stuart e o Chico, e aí a combinação era que o Paulo Stuart desceria e faria um percurso 

tortuoso e tal. 

O Osvaldo foi preso no mesmo dia, chegou em casa e já foi preso, aí foi para a 

Oban e lá na Oban ele disse o seguinte, que quando ele foi interrogado começaram a 

mostrar fotografias para ele reconhecer e o fulano que estava interrogando foi puxando 

as fotos e o Osvaldo percebeu que tinha uma lá desse Chico, mas o cara que estava 

interrogando pegou e virou a foto, escondeu a foto, e não perguntou nada sobre esse 

Chico. Também não perguntou sobre Paulo Stuart. 

E aí o Osvaldo viu, teve a história do colírio, teve a história do agasalho do 

Paulo Stuart que ele reconheceu. E ficou por aí a história. 
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O tal do Chico voltou para a USP, ele não foi a Goiânia realmente, voltou para a 

USP e disse que não tinha sido preso, falou na USP que não tinha sido preso. Como 

ninguém sabia, o Osvaldo Rocha desconfiou, como não perguntaram nada sobre ele e 

nem sobre o Paulo Stuart, ele pensou que os dois pudessem estar presos. Mas, ele 

também não teve nenhuma confirmação. 

Então, normalmente a organização dava uma quarentena para um cara que saía 

da prisão, para exatamente manter a segurança dos outros. Mas não houve quarentena 

para esse Chico porque ninguém sabia que ele tinha sido preso, de fato. 

Então, isso foi no começo de setembro, e em 10 de outubro, depois eu vou falar 

porque tem uma ligeira controvérsia aí, depois, no começo de outubro o Honestino foi a 

um ponto no Rio de Janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, num apartamento no Cosme 

Velho com a companheira dele. Ele saiu para ir a esse ponto, avisou a ela, como ele 

costumava fazer: se eu não voltar é porque estou preso, divulga o mandado de 

segurança popular. 

Nesse dia ele saiu para o ponto e não voltou. Segundo o Otto Filgueiras, que é o 

historiógrafo da AP, esse ponto era na Estação das Barcas, na Praça XV, mas isso não é 

uma coisa confirmada, ele próprio não confirmou, mas supõe-se que era isso, e era um 

ponto de chegada de alguém de São Paulo, provavelmente. 

Então, tem essa história. Eu realmente não posso, como o Neto, chegar e acusar, 

dizer que foi o Chico, mas existe toda essa soma de indícios. Esse rapaz acabou se 

afastando da organização e pelo jeito ele acabou casando com a tal moça, a namorada de 

Goiás, e parece que foi morar em Goiás, mas também tem uma história que ele teria 

voltado para o sul, porque ele tinha família lá e depois, possivelmente, foi para Goiás 

onde casou e possivelmente vive até hoje. 

Então, era uma pessoa que poderia ser ouvida, acredito que ele não quisesse falar 

numa audiência pública, talvez pudesse ser ouvido numa audiência reservada, privada, 

para que ele pudesse ter mais liberdade para falar. 

Isso foi o que consegui apurar nas minhas conversas com vários militantes da 

organização, que me deram essas informações todas, inclusive confirmadas pela 

Doralina Rodrigues, que não confirmou suspeitas sobre outras pessoas. Ela descartou as 

suspeitas sobre outras pessoas, que até tiveram comportamento ruim na prisão, mas, 

segundo a Doralina, não eram pessoas que tinham informações que pudessem afetar a 

prisão do Honestino. Mas essa pessoa é possível. E é possível que a prisão do Paulo 

Stuart e do Osvaldo Rocha se deva a ele, a do Marcelo Chueiri e da Bia Bargieri 
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também, e é possível que, algumas semanas depois, o Honestino também tivesse sido 

atraído para essa armadilha por essa pessoa. 

Tem o nome completo dele e possivelmente ele mora em Anápolis, Goiás. 

Então, agora eu queria relatar aqui que eu mantenho um site 

www.honestinoguimaraes.com ou www.honestinoguimaraes.com.br ou 

www.honestinoguimaraes.org, que foi criado a pedido do Luiz Carlos Monteiro 

Guimarães, que é o único irmão sobrevivente do Honestino. Ele me passou os 

documentos da família dele, então existe esse site, pediria até que as pessoas visitassem. 

Tem lá algumas informações a respeito do Honestino, da vida dele. 

Aí, nesse site, no dia 13 de outubro de 2012, ano passado, chegou uma 

mensagem que vou ler exatamente como estava, de uma pessoa que autorizou inclusive 

que o nome dela fosse citado em comissões da verdade, uma moça chamada Aparecida 

Schoenacker. Ela diz o seguinte: Estive presa no DOPS São Paulo, de 17 a 31 de janeiro 

de 1974. Quando da invasão da minha casa, foi achado num dos livros um panfleto 

distribuído na USP, na Ciências Sociais, sobre o desaparecimento do Honestino. No 

interrogatório final para minha liberação, referiu-se ao panfleto subversivo, ameaçou-se 

fazer uma devassa no centro estudantil do curso e um investigador que estava presente 

falou: ele está morto. Na hora retruquei: é, eu não sabia. Resultado, a grave prova contra 

mim, que estava sendo registrada pelo escrivão, foi retirada do depoimento. Isso, em 

janeiro de 1974, ou seja, três meses depois da prisão do Honestino. Já havia um 

investigador de São Paulo que declarou lá no DOPS que Honestino estava morto. 

Aí, nesse mês de outubro de 1973, houve vários dirigentes da Ação Popular 

Marxista-Leninista que foram presos, em dias próximos. No Rio foi preso Humberto 

Albuquerque Câmara Neto, no dia 8, no Rio de Janeiro, e é um desaparecido. Honestino 

Monteiro Guimarães foi preso no dia 10, também desaparecido. Isso em outubro. A 

história do Paulo Stuart e do Osvaldo Rocha, Bia Bargieri e Marcelo Chueiri, foi em 

setembro. Em outubro houve Humberto, Honestino, depois José Carlos Mata Machado 

e o Gildo Lacerda. Todos eles foram presos e todos foram mortos. Humberto foi preso 

no dia 8, no Rio de Janeiro, Honestino, no dia 10, no Rio de Janeiro, Mata Machado, 

aqui na saída de São Paulo, no dia 19, o Gildo Lacerda, na Bahia, no dia 22, e todas 

essas prisões, com a morte em consequência, supõe-se que tenham sido em função da 

operação do CIE, que foi montada com a ajuda do cunhado de José Carlos da Mata 

Machado. 
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Essa pessoa, que já se comentou aqui, que é falecida hoje em dia, fez um acordo 

com a repressão, trocando a vida da irmã dele, casada com Mata Machado, e da própria 

esposa dele, pela vida do Mata Machado. Ele declarou, na Comissão Externa dos 

Desaparecidos Políticos da Câmara, em 1992, o Neto deve ter a cópia desse 

depoimento, que ele não chegou a ser torturado, que foi medo e covardia que o levou a 

fazer esse acordo com a polícia. Ele chegou a trabalhar, assalariado, arranjavam 

emprego de fachada para ele, e ele recebia dos órgãos de repressão. Isso durou décadas, 

e o nome dele é Gilberto Prata Soares, irmão da Madalena Prata Soares, que era casada 

com o José Carlos Mata Machado. E os termos do acordo, segundo o próprio Gilberto, 

foram esses. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mata Machado foi preso 

aqui em São Paulo? 

 

A SRA. MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA – Foi, na saída de 

São Paulo. Ele estava pronto para sair de São Paulo. O pai dele queria que ele saísse do 

país. 

Aí, segundo Gilberto, era uma equipe do próprio Fleury que queria impedir que 

ele encontrasse o pai porque o pai dele tinha sido Deputado, era Edgar Mata Machado, 

então eles foram em cima para evitar que ele encontrasse com o pai. 

E o Gilberto Prata Soares, como era irmão da Madalena, cada vez que perdia o 

traço do Zé Carlos, ele ia atrás do pai e conseguia restabelecer a campana em torno dele. 

Então, houve essas quatro mortes, que provavelmente são resultado dessa 

operação que contou com a colaboração do Gilberto Prata Soares. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Marcelo Chueiri ainda 

mora em São Paulo? 

 

A SRA. MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA – Mora em 

Guarulhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele está em condições de 

depor? 
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A SRA. MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA – Sem dúvida. 

Acho que ele deporia sem problemas. 

Então, teve essa situação. Agora, o Gildo e o José Carlos, é certo que foram 

mandados para Recife, para o DOI-CODI de Recife. Há testemunhas, pessoas que 

estavam presas, que viram inclusive o Mata Machado lá, pedindo socorro, dizendo que 

estava morrendo mesmo, e as pessoas não podiam fazer nada, evidentemente, mas 

testemunharam depois, porque a polícia colocou no jornal uma história maluca, de que 

houve um tiroteio na Avenida Caxangá, mas há testemunhas de que não aconteceu nada 

disso, que eles morreram sob tortura, na prisão. 

Agora a gente faz um hiato aqui e vamos para uma reportagem de um repórter 

chamado Raimundo Rocha, que saiu no Correio Brasiliense, que é o jornal de maior 

circulação de Brasília, em 26 de abril de 1992. Essa reportagem fala que a investigação 

do desaparecimento do Honestino foi retomada por uma comissão de direitos humanos 

criada na seção da OAB do Distrito Federal. O responsável por essa investigação era 

esse Cacai, que foi advogado até do Sarney, do Zé Dirceu também, nessa história do 

470. O Cacai começa a investigação, começou a sair na imprensa e tal. 

Tem outra coisa aqui. O José Luiz Clerot, que era advogado e foi parlamentar, 

Deputado pela Paraíba, me disse pessoalmente que ele tinha um informante lá em 

Brasília, um escrivão, que telefonou para ele e disse: apagaram o Honestino em Recife. 

O Clerot me contou essa história. E esse escrivão, o Clerot deu o nome dele aqui, disse 

que ele se aposentou e vive em Natal, Rio Grande do Norte. Ele me deu essa informação 

em 2008, que esse escrivão morava em Natal, no Rio Grande do Norte, que tinha 

telefonado para ele em 1973 dizendo que o Honestino, que a polícia apagou o Honestino 

em Recife. 

E nessa reportagem de 26 de abril de 1992, o Clerot levanta essa hipótese, que o 

Honestino poderia ter sido morto em Recife, para camuflar a morte, para desligar dos 

acontecimentos lá. 

Aí tem mais um desdobramento nessa história. Tem uma outra reportagem, que 

saiu em outro jornal, Jornal de Brasília, de 9 de agosto de 1992, ainda sobre 

investigação da comissão de direitos humanos da OAB, presidida pelo Cacai, sobre o 

desaparecimento do Honestino. Aí, nessa reportagem aparece outra história, que é a 

seguinte. Como aquilo estava saindo no jornal, estava chamando a atenção, a secretária 

da OAB, na época, conta que recebeu um telefonema de uma pessoa que tinha uma voz 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 13

grave, muito profunda, e que dizia que tinha remorsos, não queria morrer com aquilo na 

consciência. 

Então, essa pessoa disse que foi à Base Aérea de Brasília, num Fusca, com outro 

agente, buscar Honestino, que estava chegando de avião. E eles levaram Honestino para 

o PIC, Pelotão de Investigações Criminais, de Brasília. E segundo essa pessoa, houve 

uma sessão de tortura em que o Honestino não suportou e morreu. 

Esse informante inclusive indicou um local onde teria havido o sepultamento do 

corpo, que na época, em 1973, pertencia ao Exército. Mas, em 1992, tinha passado para 

a companhia estatal de Brasília de eletricidade, a CEB. Disse o Cacai que foi lá, fez 

buscas no local, mas que não conseguiram encontrar nada. 

Esse informante deu dois telefonemas à OAB, nunca se apresentou 

pessoalmente, e nunca se identificou, e depois a história morreu. 

Eu procurei o Cacai quando eu soube dessa história, quando peguei o dossiê da 

família e vi esse recorte de jornal. Eu fui procurar o Cacai, pedi a ele cópia daquele 

processo da investigação, ele disse que estava tudo na OAB. Ele ligou para o presidente 

da OAB, que era uma pessoa conhecida dele, com quem ele mantinha boas relações, eu 

vi ele falar ao telefone, acho que ele até me pôs para falar com o Francisco Caputo, que 

era o presidente da OAB na época. Esse Francisco Caputo se mostrou amigável, disse 

que iria localizar o processo e encarregou uma pessoa da OAB de procurar esse 

processo para me entregar. 

Eu passei uns 15 dias telefonando quase todo dia para a OAB para perguntar se a 

moça tinha encontrado, era uma secretária lá, se tinha encontrado o processo. Ela disse 

que procurou e não conseguiu encontrar, não conseguiu localizar esse processo, que não 

estava lá a OAB, tinha desaparecido, não sei o que foi. Sei que esse processo nunca 

apareceu. 

Aí outra coisa também, a dona Maria Rosa esteve em conversa com o general, 

que não sei identificar quem é, pode ser o Antonio Bandeira, lá em Brasília, que 

autorizou uma visita no dia 24 de dezembro. Dona Maria Rosa juntou a família, fizeram 

as comidas, levaram presentes, juntou amigos, e foi aquele bando de gente para o PIC, 

para visitar o Honestino. 

Esperaram a tarde inteira, aí chegou uma hora que foram lá reclamar: como é, a 

gente está esperando aqui. Aí chegou um oficial lá que disse que não tinha ninguém 

com aquele nome ali, Honestino não estava ali. Aí foi todo mundo embora. 
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Enquanto estava lá falando com pessoas, eu conversei com uma amiga da dona 

Maria Rosa, que tinha uma filha, que tinha um noivo. O noivo era tenente do Exército, e 

tinha um outro amigo que também era tenente do Exército, e os dois frequentavam a 

casa da moça, cuja mãe era amiga muito próxima da dona Maria Rosa. 

Essa senhora me disse que esses dois tenentes, o noivo da filha e o outro tenente, 

falaram que tinham visto Honestino lá no PIC. Eu falei, por telefone, com a própria 

noiva, e ela me garantiu que ele realmente tinha dito isso, que Honestino esteve lá e que 

esse tenente viu Honestino lá no PIC. Isso foi uma permanência que teria durado cerca 

de um mês. 

Esse senhor continua em Brasília, não está mais no Exército, hoje é sub-

procurador da Justiça do Trabalho, eu tenho as coordenadas dele, deixei anotado aqui, 

mas eu prometi, jurei de pés juntos para a amiga da dona Maria Rosa que nunca diria o 

nome dela nem da filha dela, mas do fulano, poderia ser procurado. Só que dizem que 

ele é um adepto da ditadura, que fizeram certo, que foi isso mesmo e que devia ser 

assim. 

A própria dona Maria Rosa, quando esteve lá conversando com o tal general, 

disse que ele tinha um maço de papeis e que havia uns papeis lá meio amarelos, antigos, 

do tempo que Honestino esteve em Brasília, na universidade. Mas, que ali no meio 

também tinha uns papeis branquinhos, novinhos. E ela diz que viu lá um registro da 

passagem do Honestino, da entrada dele no PIC, e viu também a tal carta do irmão, que 

o Neto falou hoje de manhã, irmão da dona Maria Rosa. 

Mas, o fato é que então existem esses indícios, que ele teria passado por Brasília 

e poderia ter sido morto lá. 

É claro que tem outras versões, tem gente que diz que Honestino sofreu uma 

lobotomia e que foi solto em Fortaleza, outros dizem que foi jogado, aquele estudante 

que foi ferido numa invasão da UnB, dizem que os amigos dele da Marinha disseram 

que Honestino foi jogado na Serra da Mantiqueira, outro diz que, uma pessoa me disse 

que na verdade o ponto, o dia da morte dele foi na Praça XI, no Rio de Janeiro, porque 

ele identificou a repressão e quis fugir e foi metralhado e morto na hora. Tem essas 

versões. 

Para mim, a mais, digamos, consistente, com possibilidade de ter alguma 

veracidade, é essa de Brasília, do PIC. O general Bandeira tinha uma sede muito grande 

dele. Diz uma outra pessoa lá de Brasília também, o Jarbas Marques, que o general 

Bandeira deu a ordem de matar o Honestino. 
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Então, tem isso. Tem até aquela criatura triste, Taís Moraes, que colocou lá 

naquele horroroso livro dela, que Honestino foi mandado para a Casa Azul, no 

Araguaia, com mais três pessoas, e que lá ele foi executado no meio da mata, para 

disfarçar a morte dele, que acho... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi mandado para onde, 

no Araguaia? 

 

A SRA. MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA – Na Casa Azul, 

que era o lugar onde ficavam aqueles oficiais que saíam de Brasília para interrogar as 

pessoas. 

Mas, enfim, isso que estou dizendo aqui é tudo que eu consegui apurar. Eu 

coloquei neste documento que vou entregar ao pessoal da comissão, uma relação de 

processos dele. Ele tinha mais de 25 anos, eu fiz as contas aqui, dá mais de 26 anos de 

condenação, e ele morreu, foi preso, com a idade de 26 anos. 

Eu acabei, dei por encerrada a redação do livro sobre ele, que se chama Paixão 

de Honestino. Quando comecei a escrever esse livro, teve gente que me disse: mas, você 

não vai ter muito o que escrever. Ele passou cinco anos em Brasília, na FEUB, depois 

entrou na clandestinidade, não deixou obra escrita e tal, e você não vai ter muito o que 

contar sobre ele. 

Mas, eu continuei. Eu tive muito o que contar sobre ele, e posso dizer aqui que a 

vida do Honestino abarcava um tempo muito grande, e abarcava um mundo muito 

grande, um universo. 

Eu me sinto muito contente, muito feliz de ter escrito esse livro. A editora da 

UnB, eu assinei um contrato para publicação, e espero que eles publiquem ainda neste 

momento em que está havendo essa movimentação toda em busca dessa verdade, e eu 

então sinto que eu também estou cumprindo um papel, o papel de escrever esse livro 

contando a história de Honestino e de muitas outras pessoas também, que tinham uma 

relação, porque a história do Honestino não é uma história singular, é singular no 

sentido de que ele era uma pessoa singular. Tudo que se disse sobre Paulo Stuart hoje de 

manhã também pode ser dito do Honestino. Ele era uma pessoa carismática, cativante, 

afetuosa. Todo mundo gostava dele. Na UnB tinha estudantes de direita que faziam 

segurança para ele dentro da universidade, em passeatas. 
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Ele era uma pessoa de quem todo mundo gostava. Se ele chegasse numa 

assembleia e dissesse vamos sair todos e nos jogar nesse precipício, pessoal saía e se 

jogava com ele, porque ele tinha uma sinceridade natural, um entusiasmo. Era uma 

pessoa ardente, apaixonada. Ele nunca quis sair do país. Ele poderia ter saído, acho que 

até devesse, mas ele não queria. Ele dizia que se todo mundo saísse não ia sobrar 

ninguém e ele ficaria até o último dia da vida dele. 

Então, eu convido vocês todos a visitar o site www.honestinoguimaraes.com ou 

www.honestinoguimaraes.com.br ou www.honestinoguimaraes.org, e chamo vocês a 

responderem aqui: Honestino Monteiro Guimarães. (Manifestação fora do microfone.) 

Presente. Maria Rosa Magalhães. (Manifestação fora do microfone.) Presente. Norton 

Monteiro Guimarães. (Manifestação fora do microfone.) Presente. 

E eu concluo aqui com uma homenagem a Luiz Carlos Monteiro Guimarães, que 

é o irmão, o único sobrevivente dessa família, que foi liderança estudantil em Brasília, e 

que forneceu uma grande quantidade de material que permitiram, em boa parte, a feitura 

do livro e a criação do site. Muito obrigada pela atenção de todos. (Palmas.) 

 

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

No congresso da UNE que teve em Recife o pessoal criou a Comissão da 

Verdade com o nome do Honestino. 

Queria agora passar a palavra ao Cláudio Antonio de Almeida, amigo de 

Honestino e membro da Comissão da Verdade da Unb. 

Queria anunciar a presença do companheiro Deputado Estadual do PT, João 

Paulo Rillo, que também é da Comissão da Verdade. 

 

O SR. CLÁUDIO ANTONIO DE ALMEIDA – Nós estamos aqui desde as 

10h falando sobre sofrimento, falando sobre Stuart, Zé Maria e Honestino Monteiro 

Guimarães. 

Eu cumprimento a Assembleia Legislativa de São Paulo, em nome de S. Exa. 

por ter implantado esta comissão, que realmente deve ser um resgate a todas essas 

pessoas que passaram por todo esse sofrimento, as torturas e as pessoas que foram 

assassinadas nos porões da ditadura. 

Eu faço parte da Comissão da Verdade da Universidade de Brasília, que tem o 

objetivo de assessorar também, com informações, a Comissão Nacional da Verdade, 
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buscar, fazer, inventariar todos os documentos que agrediram os direitos humanos de 

diversos cidadãos, e nós temos um ano e meio para apresentar resultados. 

Quero dizer que são muitas as dificuldades para se conseguir chegar a um 

relatório final. Não só em função dos aspectos institucionais, mas também em relação às 

pessoas, que ainda têm medo de prestar um depoimento, que se sentem inseguras ainda. 

Nós temos sentido, em Brasília, que as instituições, principalmente as militares, 

sonegam as informações, e quando mandam certas informações, a gente procura ver o 

que se aproveita ali, praticamente nada, parece um deboche. 

Eu falo em Honestino com uma maneira muito fraterna, porque nós somos 

amigos e colegas desde, o que se chamava na época, o segundo grau, nós fizemos a 

quarta série ginasial. Uma pessoa, um menino brilhante, inteligente, vivo, com uma 

capacidade de liderança muito grande, e fomos colegas na quarta série ginasial, depois 

no científico, depois no CIEM, no Elefante Branco, depois no CIEM, que correspondia, 

era o científico na época, hoje o segundo grau. 

E no CIEM era uma experiência que Alice Teixeira havia criado, no sentido de 

que o estudante ingressasse automaticamente para a universidade sem se submeter ao 

vestibular. Mas, essa experiência não teve consequências positivas. 

Nós estudamos no CIEM, que foi uma grande experiência de Darci Ribeiro e 

Alice Teixeira, e foi exatamente nesse momento que nós começamos a tomar 

consciência política, que nós começamos a conviver com os alunos da Universidade de 

Brasília, participar dos debates, das assembleias etc., e já havia, desde 1964, isso foi em 

1965, desde 1964 que já havia a universidade sendo invadida, primeiro pelas forças 

policiais de Minas Gerais e depois por outros grupos militares, que frequentavam a 

universidade agredindo estudantes com uma frequência muito grande nas suas ações. 

Honestino era brilhante. Ele tinha uma capacidade de análise, de avaliação, de 

percepção, e era uma pessoa que lia demais. Lia. Eu me formei em economia, depois fiz 

direito, e Honestino fez geologia, mas nessa época nós estávamos ainda no segundo 

grau, no último ano do científico, e foi quando eu já estava integrando a Ação Popular, e 

levei o nome do Honestino para que pudesse ser submetido a uma avaliação no sentido 

de ser convidado a participar do grupo. 

E ele era muito conhecido já por todas as lideranças da AP, e era o que se falava 

na época, eu ampliei o Honestino. Fui o primeiro contato político que o Honestino teve, 

quando nós o levamos para a Ação Popular, que na época já contava inclusive com 

Cláudio Fonteles, que foi coordenador da Comissão da Verdade. 
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Nós fizemos vestibular e Honestino passou em primeiro lugar, aos 17 anos, e 

logo começou a demonstrar os seus dotes de liderança e foi quando houve a morte do 

estudante no calabouço do Rio, o Edson Luiz de Lima Souto. Honestino, com a 

liderança que ele tinha, conforme colocado pela Betty Almeida, ele tinha um carisma e 

ele convocou os estudantes a denunciar. Ele fez uma assembleia geral e aquilo teve uma 

mobilização que extrapolou a universidade, chegando inclusive às escolas públicas de 

segundo grau, e inclusive as escolas privadas também participaram de passeatas nas 

avenidas de Brasília. 

E essa mobilização teve inclusive uma participação efetiva dos parlamentares. 

Me lembro de Hermano Alves, Márcio Moreira Alves, vários parlamentares que 

participavam inclusive das nossas assembleias, e também participavam das passeatas, 

apanharam e tomaram banho do Corpo de Bombeiros etc. 

Mas, essa situação da vida do Honestino começou a ter, a incomodar muito a 

polícia e os órgãos militares da capital federal, que talvez seja a cidade mais policiada 

do Brasil. 

E quando houve uma doação de livros, quando Henry Kissinger foi a Brasília 

fazer uma doação de livros à biblioteca, e fizeram uma verdadeira chacina. Quando o 

Kissinger saiu da biblioteca, fecharam a biblioteca e bateram. 

 

 A SRA. – (Fora do microfone.) Era o embaixador, não o Kissinger. 

 

O SR. CLÁUDIO ANTONIO DE ALMEIDA – Tem razão, era o embaixador. 

Mas, quando o, o Honestino continuou mantendo aquela liderança e quando foi, 

incomodava mesmo, e quando foi em 1968 nós tínhamos um contato muito próximo, e 

ele havia se casado com a Isaura Botelho, que por coincidência era prima da minha ex-

mulher, e era difícil fazer o contato do Honestino com ela, então a gente podia fazer, a 

família dela tinha uma fazenda em Paracatu, em Minas, então eu fazia uma maneira de 

levar o Honestino até lá para se encontrar com a mulher. Ele não pode até se casar e 

quem o representou foi o pai dele. 

Mas, vários encontros que nós tínhamos em Brasília, com Luiz Travassos 

principalmente, que era mais ligado à AP, nós tínhamos esses encontros com uma certa 

frequência em Brasília. E eu fazia também um contato com Uberaba, e Uberaba fazia 

um contato de AP com São Paulo. E isso era uma forma de receber documentos, passar 

documentos, encaminhar propósitos, e Uberaba era uma cidade universitária, tinha uma 
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mobilização muito grande, havia muito interesse e muita participação na política 

nacional, apesar de ser uma cidade do interior. 

Quando foi dia 29 de agosto de 1968, o Honestino me chamou onde era a FEUB, 

um barracão, onde funcionava o diretório acadêmico, da Federação dos Estudantes 

Universitários de Brasília, e perguntou: Cláudio, estou sabendo que está havendo uma 

mobilização muito grande militar. Você viu alguma coisa quando chegou? Eu não vi 

nada. Mas eu fui advertido por pais de amigos que são militares e pediram que eu não 

viesse à universidade, porque ela seria invadida. 

Mas eu transmiti o recado a ele e falei que por enquanto não vi nada de anormal 

nas redondezas. Mas, na verdade, já havia toda uma organização para invasão da 

universidade. Eu estava em sala de aula, assistindo aula com o professor Lauro Campos, 

que veio a ser Senador posteriormente, quando começou uma gritaria: Honestino foi 

preso. 

E quando nós saímos Honestino já tinha sido levado e deixaram um veículo da 

polícia dentro da universidade. E aquilo foi uma isca. Os estudantes revoltados com a 

notícia de Honestino ter sido preso, o pessoal virou o carro e colocou fogo no veículo. E 

menos de cinco minutos depois todo o aparato militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, 

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, era uma coisa, a universidade tinha 

poucos alunos, porque estava no início, não devia ter 300 alunos, e o aparato militar era 

quase que 10 vezes maior. 

Mas, nós corremos em direção ao chamado ICC, que estava em obras ainda, e 

fugimos e eles começaram a atirar, e nós percebemos que eram balas de verdade, não 

balas, e inclusive atiraram e acertaram um colega nosso, parece que matou outro colega. 

Isso nunca pôde ser provado, mas Sebastião levou um tiro na cabeça. 

E dali nós fomos acuados e nos levaram com mão na cabeça até uma quadra que 

havia dentro da universidade, quadra de basquete. E lá começou a ser feita a triagem de 

quem tinha culpa perante a ditadura. 

Mas, eu fui preso logo em seguida, porque me identificaram e levaram preso, e 

me colocaram na viatura e levaram direto para o DOPS, que funcionava num prédio 

onde funcionava também o BNDES. E na garagem existia inclusive uma cadeia. 

E quando cheguei encontrei dois ou três conhecidos, que já estavam presos lá, 

detidos, e falaram: Honestino já passou direto, não aguentou nem o começo. E disseram 

que nós três íamos ser levados para o Exército. E fomos levados. 
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Chegando ao Exército, fomos submetidos a uma pancadaria. Era o pessoal da 

Polícia Civil dentro do Exército. Eles batiam de uma maneira desqualificada. Estava 

vendo o depoimento hoje pela manhã em relação à tentativa de aprimorar o aparato 

militar, em termos de treinar tortura, com mendigos, e realmente era uma verdade. Eles 

eram despreparados completamente, eram treinados para mexer com marginais. E a 

maneira como tratavam os estudantes, me lembro, a Maninha, que foi Deputada Federal 

de Brasília, uma menina que tem um metro e meio, foi espancada brutalmente, chutada. 

Então, realmente eles não tinham preparo, e posteriormente esse pessoal foi 

encaminhado para a Alemanha, para outros países que tinham uma forma mais eficaz de 

torturar, sem deixar sequelas físicas. 

Nós fomos colocados numa cela e a partir daí, de meia em meia hora jogavam 

água na gente e a gente era levado depois para sessões de tortura, e a tortura é algo 

difícil, eu não consigo falar com muita tranquilidade sobre tortura, porque a maneira 

como você se relaciona com o torturador é uma coisa de uma neurose, uma coisa 

abominável, que você chega o momento em que você começa imaginar qual é o limite 

do torturador e o que ele pensa do meu limite, e o momento de ele ter parado de torturar, 

por que ele parou. Essa relação é muito difícil de ser trabalhada, principalmente quando 

está envolvido, não somente a sua dor, mas o que eles pretendem, em relação a 

denunciar um companheiro seu, denunciar uma outra pessoa. 

E eu fui levado num certo momento, me colocaram, fizeram uma acareação com 

Honestino. Honestino estava totalmente desfigurado. Ele apanhou demais e o coronel 

falava: olha o amigo de vocês, o que sobrou dele, não vale nada. Ele estava todo sujo. 

Eles queriam que Honestino dissesse sobre minha participação na AP. E Honestino não 

falava nada. 

E tinha uma vasilha de água e eles enfiavam a cabeça de Honestino várias vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi naquela hora da 

invasão que ele foi preso, da ocupação da universidade? Quando foi? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTONIO DE ALMEIDA – Foi dentro da Universidade de 

Brasília, dia 29 de agosto de 1968. Colocaram Honestino na minha frente e ele foi 

afogado várias vezes. Eu imaginava qual é o limite que o ser humano suporta, mas acho 

que Honestino ultrapassava a dignidade, a amizade, porque era humanamente 
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impossível suportar o que ele estava passando, fora os choques, fora as pancadas, fora 

outras coisas. Mas ali era importante para a denúncia. 

E nós continuamos durante um bom tempo lá, e na época eu saí antes do 

Honestino. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já era choque de 

manivela ou era choque de tomada ainda? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTONIO DE ALMEIDA – Tinha de bateria e tinha de 

tomada. 

O meu pai era Deputado Federal, da Arena, que era o partido do Governo, da 

ditadura, e apesar de ser um homem voltado para a educação, ele se ligou ao partido do 

Governo e nós tínhamos alguns conflitos políticos-ideológicos, mas ele sempre 

respeitou muito as minhas posições políticas, e nunca me convenceu a mudar de posição 

ou deixar de me envolver com aquele movimento. 

E naturalmente pessoas do Governo intercederam junto às forças militares e eu 

fui solto, mas eu tive de sair de Brasília porque as forças da Polícia Civil... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o nome do seu 

pai? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTONIO DE ALMEIDA – Manoel de Almeida, de Minas 

Gerais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes da Arena, de que 

partido ele era? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTONIO DE ALMEIDA – PSD, ligado a Juscelino. E foi 

parlamentar cinco anos, Deputado Estadual e teve cinco mandatos federais. 

Mas, mesmo assim eu, eles falaram comigo quando estava sendo inquirido: você 

tem costa quente, rapaz. Tem muita gente interessada em você, mas a gente vai levar 

você para outro lugar, a gente vai botar você num avião e te levar para algum lugar. 

E eu sabia dessas possibilidades, as pessoas desapareciam com muita facilidade, 

colocaram num avião e... Mas a pressão foi grande e eu acabei sendo solto. 
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E posteriormente tive contato, Honestino depois foi solto, tive contato com ele, e 

ele foi jubilado na universidade. Na época a universidade era dirigida por um reitor, um 

facínora, um escroque, José Carlos Azevedo, e foi jubilado no último semestre da 

universidade, se formando em geologia, praticamente ele não tinha tempo de aula, mas 

ele estava se formando em geologia e ele então foi expulso da universidade, jubilado. 

Foi expulso da universidade, porque o jubilamento era uma forma de evitar que as 

pessoas concluíssem o curso. E havia isso mesmo. Por exemplo, Luiz Carlos fez 

vestibular, irmão do Honestino, passou e foi impedido de entrar na universidade. O 

Norton fez concurso para o Senado Federal, para processamento de dados, foi impedido 

de tomar posse no Senado. 

Os órgãos funcionavam muito em função, a folha corrida era realmente um 

documento que habilitava ou inabilitava qualquer pessoa. Eu, por exemplo, saí de 

Brasília porque não conseguia emprego lá, e saí para trabalhar em Belo Horizonte e eu 

não conseguia, porque minha folha corrida me impedia de trabalhar em órgãos públicos. 

Mas, eu estive com Honestino e ele falou: Cláudio, eu fui expulso, agora vou 

sair de Brasília, passar uma temporada em Goiânia porque eu ficando aqui eles estão me 

prendendo o tempo todo e eu vou passar um tempo estudando e depois vou seguir para 

São Paulo. Você me acompanha? Eu falei: Honestino, eu não tenho estrutura 

psicológica para suportar o que você está suportando. 

A família dele sofreu demais, toda a família, o pai, a mãe, os irmãos, sofreram 

muito, e eu não tinha, um pequeno burguês, não tinha estrutura para enfrentar o que 

havia visto. 

Vi o que aconteceu com o filho do Mata Machado, Edgar Mata Machado, um 

Deputado brilhante, o que fizeram com o filho dele. Não havia critério. Eu falei que não 

tinha condições de continuar. E foi o que aconteceu. 

Eu acho que esse é um momento que tem de se repensar a história do Brasil, tem 

de se repensar, porque nós estamos falando aqui sobre os filhos dos torturados, os filhos 

das pessoas que morreram. Eu tive uma época que eu não pude comentar com meus 

filhos que já tinha sido preso, que eu era um preso político, porque na época tinha os 

cartazes nas rodoviárias, nos aeroportos, das pessoas que estavam sendo procuradas. Eu 

não tinha condições de falar com meus filhos que eu já tinha sido. Isso não era 

currículo. 

E somente depois que houve um programa na televisão, Anos dourados, que o 

movimento estudantil, que o rapto do embaixador passou a ser uma aventura, passou a 
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ser uma coisa romântica, e que realmente a juventude passou a dar um certo valor ao 

que houve em relação àquele movimento político-estudantil, com muito romantismo. E 

meus filhos falavam: meu pai herói. 

Mas eu tive de mostrar outra realidade a eles. Eu vi na fisionomia do Paulo e da 

menina, e ela, no sofrimento dessa menina, ela ter de mudar em Cuba, e até em Cuba ela 

se sentia insegura. Os pais tiveram de mudar o registro dela em Cuba. 

Os pais sofrem muito, mas quando fui convidado pelo reitor da Universidade de 

Brasília, José Geraldo de Souza, para participar dessa comissão, eu disse a ele: eu vou 

mexer com uma das coisas mais desagradáveis. A parte que me coube foi exatamente 

entrevistar as pessoas que foram torturadas, reviver esse clima de tortura, reviver esse 

clima imundo de sofrimento. 

E eu deixei bem claro, eu posso até prestar o meu depoimento, mas eu não quero 

reivindicar nada. Eu entrei com vontade de participar, desejo participar, tive 

consequências negativas, até hoje tenho marcas no corpo, no pênis, de tortura. 

Mas, eu fui por vontade própria, e eu acho que esse foi um legado que esses 

mortos deixaram para os mortos, para a sociedade brasileira, num momento em que se 

fala em liberdade, se fala em democracia. Então, esse é um grande momento que o 

Brasil vive. 

Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, ter participado, e mais uma vez 

parabenizo a comissão por esse resgate da história. Obrigado. (Palmas,) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria passar a palavra à 

professora Elza Lobo. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Primeiramente a surpresa de estar participando desta 

sessão, na medida em que convivi com Honestino desde quando ele foi o primeiro aluno 

de geologia da UnB, e naquele momento em que ele assumiu a universidade, logo em 

seguida ele teve uma prisão. Ele estava ligado à UNE e foi preso, e foi quando conheci 

dona Maria Rosa, mãe de Honestino, que veio a São Paulo para que se visse junto ao 

movimento estudantil, a UNE, como a gente poderia ajudar a que o Honestino fosse 

liberado. 

Ele estava, naquele momento, com 17 anos, era um jovem adolescente quase, 

mas com um brilhantismo impressionante. Uma liderança muito forte. E se conseguiu, 

naquele momento, na FEI, em São Paulo, era onde ficava a liderança da UNE, e se 
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articulou de ir buscar advogados, de buscar uma forma de conseguir que ele fosse 

libertado. Era uma prisão dentro do meio acadêmico estudantil. 

Passados uns tempos, ele participa do congresso de Ibiúna, ele não ficou o tempo 

todo lá, preparou as discussões para o congresso, e nessas discussões todas sempre a 

figura do Honestino era a figura de uma pessoa brilhante e que sabia o que estava 

propondo e o que estava fazendo. 

Teve um papel muito forte no congresso da UNE, e teve toda uma participação 

nas lideranças. Tinha uma forma de contato muito forte. 

Dois anos atrás inclusive, numa atividade que teve na Universidade de Brasília, 

ele voltou a ser homenageado, na medida em que até aquele momento tinha sido sempre 

o melhor aluno que passou pela UnB. 

Então, acho que esse resgate de participação, de presença dele nos movimentos, 

foi muito forte. E eu tenho o outro lado, de que nos momentos em que ele estava em 

São Paulo, ele viveu na minha casa. Então, tivemos discussões pela madrugada, com 

grandes conversas, então ele foi sempre como o grande parceiro, o grande irmão com 

quem se partilha as ideias todas. 

Eu fui presa no final de 1969, e nesse momento ele ainda estava vivendo na 

minha casa. Então, o problema era tirá-lo de lá para que não tivesse nenhum problema 

mais grave, à medida em que a casa estava cercada, ele não tinha chegado ainda e deu 

tempo de ser avisado para não entrar na casa. 

Então, eu acho que como liderança estudantil eu o coloco entre os mais atuantes 

e de uma clareza no seu comportamento, na forma de compartilhar com os 

companheiros as ideias, sempre avançando e a caminhada toda faz com que a gente 

tenha de ter um reconhecimento, que acho que isso que é importante desta comissão, de 

estar trazendo para os mais jovens o que se viveu, o que foi possível de realizar e o 

quanto ainda temos de caminhar para socializar essas informações todas. 

A juventude hoje não tem uma participação tão ativa como foi na nossa época. A 

gente tinha a sua, a minha, uma presença muito forte no meio estudantil, acadêmico, e 

acho que esse lado é o que acho que a gente teria de estar fazendo um esforço de 

socializar mais e fazer com que as gerações percebam que têm de estar atuando, que têm 

de estar na ativa. 

Me emocionei muito quando vi a morte da dona Maria Rosa, e foi num dia em 

que estava coordenando uma Mesa no Memorial da Resistência, e que estava muito 

forte aquele momento de lembrar da trajetória da dona Maria Rosa, da trajetória da 
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família do Honestino, e a gente não ter a possibilidade de estar presente junto a eles 

todos, que tiveram toda essa caminhada. 

Acho que, dos três irmãos, só um está, que continua vivo, Luiz Carlos. Agora, 

pensar que um jovem com 17 anos tinha toda essa liderança, toda essa participação, toda 

essa clareza para socializar para os demais companheiros essa luta toda, eu tenho um 

reconhecimento muito forte na figura dele, e que a gente consiga, através desta 

comissão, socializar essas experiências, para que a gente consiga que as pessoas 

conheçam o que foi e que ninguém fez nenhuma luta porque estava numa caminhada 

própria, querendo garantir coisas pessoas. Era pensando sempre no coletivo, pensando 

na sociedade e na transformação dessa nossa caminhada. 

Estou muito emocionada, agradeço a possibilidade de falar do irmão Honestino 

Monteiro Guimarães. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês sabem que o 

Alexandre Vannuchi foi morto em março de 1973, e o pessoal da Poli, principalmente 

Marcelo Chueiri, foi o cara que a partir da Poli, lógico que teve a Poli, a Física, a 

Geologia, o pessoal da Poli organizou toda a resistência, a missa do Alexandre, levaram 

Gilberto Gil na Poli, fizeram o lançamento da música Cálice. 

Então, esse pessoal da AP, que sobrou da repressão da ALN, fez a resistência 

daquele ano de 1973, e depois eles começaram a ser presos a partir de setembro, e foi 

todo mundo embora. 

Yuri, pela UNE. 

O Caio Túlio conta bem o papel desse pessoal da AP. 

 

O SR. YURI PIRES – Boa-tarde a todos e a todas. Queria agradecer este 

espaço aqui. Falar de Honestino para nós, meu nome é Yuri Pires, sou 1º vice-

presidente da União Nacional dos Estudantes, e falar de Honestino para nós é algo 

muito importante. 

A gente tem, o Adriano lembrou, agora em 18 de janeiro a gente instituiu a 

Comissão da Verdade da União Nacional dos Estudantes, lá em Recife, no Conselho 

Nacional de Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, e lembrar dessa história 

para a gente é muito significativo, e principalmente de Honestino, que a gente costuma 

chamar de nosso eterno presidente. 
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É um presidente que sumiu exatamente quando estava no auge da sua 

participação, quando estava se doando, digamos assim. É de uma doação, de uma 

abnegação incrível, o que a gente tem escutado e o que a gente tem lido nos 

depoimentos ou que a gente tem ouvido nos depoimentos das pessoas que conviveram 

com ele, das pessoas que souberam de sua prisão, que têm informações sobre a vida 

dele, na pesquisa da companheira, e a gente tem, cada vez mais, buscado e resgatado 

essa história. 

A Comissão da Verdade da UNE tem dado atenção especial à história de 

Honestino Guimarães, que além de tudo isso, além de ser, porque cada depoimento que 

a gente escuta, tem um depoimento que diz que eles, todos os crimes que eles 

cometeram, as torturas, os sequestros, os assassinatos, teve um crime que foi bárbaro, e 

foi com todo o povo brasileiro, que foi privar o povo brasileiro da convivência, do 

convívio com um dos expoentes de uma geração, que se dedicou a construir um Brasil 

diferente, um Brasil menos excludente, um Brasil para todos os brasileiros. E esses 

expoentes dessa geração, os filhos mais sensíveis do povo, os filhos mais dedicados 

desse povo, eles cometeram esse crime atroz de privar o povo brasileiro desse convívio. 

Honestino Guimarães, além de tudo isso que foi falado, que resgatar a história 

dele é muito significativo, ele ainda era poeta. Eu carrego comigo alguns versos de 

Honestino, e queria ler dois versos que significam muito para nós estudantes hoje em 

dia. 

Honestino dizia o seguinte, em 1965, ainda estudante secundarista. Eu espero a 

festa do mundo inteiro, a cantar amanhã que chegou, mais bela que as outras manhãs, 

porque a noite que a precede é uma noite, mais negra que o comum das noites todas. Eu 

espero a festa do mundo, mas também eu a construo. Anônimo entre tantos, mas ligado 

a todos, porque a festa do mundo que vai chegar é a festa da manhã geral. Eu luto pela 

festa do mundo. 

Então, esse era Honestino Guimarães, de uma dedicação impressionante e para 

nós, resgatar essa história, tem sido muito importante. Honestino Guimarães foi preso 

várias vezes lutando por algo que ainda hoje nós lutamos nas universidades brasileiras, 

lutando por melhores condições de ensino, lutando por mais verba para a educação, 

lutando por restaurante universitário para todos os estudantes, lutando para que o povo 

brasileiro pudesse ingressar na universidade, porque infelizmente ainda hoje é uma 

ínfima minoria deste povo que consegue acessar os bancos universitários. 
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E Honestino foi preso por diversas vezes lutando por esses direitos, que é o 

direito à educação. Esse foi o grande crime de Honestino Guimarães. E sonhar com um 

mundo novo, um mundo diferente, pela sua militância comunista, uma pátria socialista 

diferente, solidária para todos os brasileiros. 

Então, Honestino está presente nessas nossas lutas que nós fazemos hoje, quando 

os estudantes fazem uma greve, ocupam uma Reitoria, quando os estudantes vão em 

passeata exigir da Reitoria restaurante universitário aberto para todos os estudantes, 

quando vão exigir mais vagas nas moradias universitárias, Honestino está presente. 

Honestino, que foi privado pela ditadura de estar presente no seu próprio 

casamento, está presente nas lutas nossas do dia-a-dia. Honestino, que foi privado de 

estar no enterro do seu pai, três dias depois da edição do AI-5, e a polícia ocupou o 

cemitério e Honestino foi impedido de estar presente no enterro do seu pai. Ele está 

presente em cada luta que nós fazemos hoje em dia, porque essa é a luta que nós 

continuamos. 

Honestino não morreu em vão. Esses melhores filhos dessa geração não 

morreram em vão, porque nós continuamos essa luta. Nós somos todos Honestinos. 

Essa Comissão da Verdade da UNE não descansará, os estudantes brasileiros não 

descansarão enquanto não esclarecerem a verdade, enquanto não esclarecerem a 

memória, enquanto não tirarem dos túmulos desses mortos as mentiras que contaram e 

que continuam a contar sobre eles. 

Honestino Guimarães vive nas nossas lutas, porque nós continuamos lutando 

pela festa do mundo. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

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

Maria Elisabete Barbosa de Almeida tem a palavra. 

 

A SRA. MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA – Yuri, obrigada 

por tudo que você disse, mas queria fazer uma observação aqui. Existe uma estudante da 

UnB que chegou a se formar, Ieda Santos Delgado, chegou a se formar, mas ela foi 

estudante na UnB e um colega da Associação dos Pós-Graduandos da UnB, que tem o 

nome dela inclusive, disse que o nome dela não consta da lista da UNE. 

Então, queria informar a você que tem essa pessoa, que é desaparecida e foi 

estudante da UnB. Ela se formou em direito em 1969, e ela desapareceu em 1974. Ela 

trabalhava no Departamento Nacional da Produção Mineral e era da ALN. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 28

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ela desaparece? 

 

A SRA. MARIA ELISABETE BARBOSA DE ALMEIDA – Em 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria que a gente 

mantivesse o contato com o Cláudio, da Comissão da Verdade da UnB. Alguém mais 

gostaria de se manifestar, de usar a palavra para alguma consideração? (Pausa.) 

Primeiro agradecer a todas as pessoas que vieram de fora de São Paulo, viajaram 

para cá para contribuir. Pelo adiantado da hora, tantas horas de reunião, e ontem teve a 

reunião da Comissão Nacional da Verdade, com diversas comissões estaduais. 

Acho que todos esses grupos, como da UNE da UnB, que estão se constituindo, 

são coisas importantíssimas, mas nós estamos, depois de todos esses relatos, diante do 

cinismo e da vergonha do Estado Brasileiro. 

O Estado Brasileiro mantém até hoje intacto seus aparatos de repressão, 

principalmente de investigação, seja na Polícia Federal, seja no Ministério Público, seja 

no Serviço Reservado das Polícias Militares e, por que não, dentro do Gabinete da 

Presidência da República, a Abin continua funcionando, investigando e levantando a 

vida de todos os brasileiros. 

Então, nós estamos no país da mentira. Em que pese o esforço, e toda a 

mobilização deste país em se obter a verdade, a comunidade de informações, também 

chamada de Estado Brasileiro, que está no Ministério da Defesa, no Itamaraty, 

Ministério da Justiça, continua mantendo segredo de coisas que o Estado Brasileiro sabe 

de sobejo. 

Então, em que pese, e se a verdade só aparecerá, a verdade só aparecerá se nós 

conseguirmos fazer uma mobilização nacional em torno da busca da verdade. Nenhum 

documento será entregue, nenhum arquivo será entregue, nenhum torturador será 

interrogado se não houver um amplo movimento nacional de massas. 

Os torturadores, os assassinos se consideram impunes, protegidos pela legislação 

brasileira. E o acordo que foi feito pela redemocratização do país, e as derrotas que 

houve, tanto na votação da anistia, e outras derrotas, na Constituição, permanecem 

intactas, às vezes com o beneplácito das autoridades do Poder Judiciário, como a 

decisão do Supremo, convalidando a Lei da Anistia. 
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Então, para nós, que somos da geração que passou, e para vocês das novas 

gerações, façamos uma frente e um acordo para derrotar o Estado assassino, o Estado 

torturador, que permanece intacto, nos vigiando, nos gravando, nos perseguindo 24 

horas por dia, sedento, para que tenham força para botar a mão em todas as pessoas que 

resistem ao sistema capitalista, à opressão e à miséria, como perseguiram Dom Pedro 

Casaldáliga recentemente, tentaram pegá-lo lá em Goiás, e outros e outros mártires 

dessa caminhada. Viva Honestino Guimarães, presente. (Palmas.) 

A sessão está encerrada. 

 

*       *        * 

 

 
 
COMISSÃO DA VERDADE 
DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/02/2013 - Parte 4 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... branca, com dois 

filmes falando da escravidão com o presidente negro, a esposa do Presidente da 

República dos Estados Unidos anunciou como filme vitorioso a versão da CIA sobre o 

Irã. Então, a CIA prevaleceu na voz transmitida do Gabinete da Presidência da 

República, indicando... 

 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/02/2013 (parte 1) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia, a todos. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva.  

Audiência sobre o caso do desaparecido político Paulo Stuart Wright, 26 de 

fevereiro de 2013. 

Instalação. Está instalada a 12ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 26 de fevereiro de 2013, na Assembleia 

Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimento sobre Paulo Stuart 

Wright, desaparecido em setembro de 1973. 

É necessário esclarecer que, a Comissão da Verdade de São Paulo, pretende 

realizar todas as audiências públicas abertas ao público. Não existe Comissão da 

Verdade sem transparência e publicidade. A Comissão da Verdade pertence ao povo 

brasileiro. 

Formação da Mesa. Primeiro vai fazer o Memorial. 

Memorial. Antes, eu queria convidar, mesmo antes de formar a Mesa, eu queria 

comunicar e convidar o deputado estadual de Santa Catarina, Ismael dos Santos. Ismael, 

por favor, se aproxime e venha compor conosco. (Palmas.) Aqui, ao lado da Amelinha, 

porque ainda vai ser lido, no telão, o memorial do Paulo Wright para, depois, nós 

convidarmos todos... 

Quem faz a leitura do memorial do Paulo Wright é Tatiana Merlino. 

Companheira Tatiana Merlino. 

 

A SRA. TATIANA MERLINO – Paulo Stuart Wright. Desaparecido em 1º de 

setembro de 1973.  

Dados pessoais. Data de nascimento: 2 de julho de 1933.  

Local de nascimento: Joaçaba, Santa Catarina, Brasil. Organização Política: 

Ação Popular Marxista-Leninista – APML.  

Dados biográficos: Era casado com Edimar Rickli, com quem teve dois filhos – 

Leila Cristina e João Paulo. Seus pais eram missionários norte-americanos que vieram 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 2

morar no Brasil. Formou-se em Sociologia e fez pós-graduação em Los Angeles, 

Estados Unidos.  

Em 1960, tornou-se secretário regional da União Cristã dos Estudantes do Brasil 

e dirigiu a Imprensa Oficial de Santa Catarina.  

Em 1962, foi eleito deputado estadual, em Santa Catarina, pelo PSP.  

Após o Golpe de Estado, de 1964, foi cassado, sob a alegação de quebra de 

decoro parlamentar, por não usar paletó e gravata.  

Exilou-se no México e retornou, em 1965, passando a viver na clandestinidade e 

atuar na AP.  

Segundo documentos dos órgãos de segurança, conforme o livro “Direito à 

Memória e à Verdade”, Paulo foi o representante da AP na reunião da Organização 

Latino-Americana de Solidariedade – OLAS, realizada em Havana, Cuba, em 31 de 

julho a 10 de agosto de 1967.  

Foi submetido a vários processos na Justiça Militar. Em 08 de março de 1972, 

Paulo foi julgado pela 1ª Auditoria da 1ª CJM, sendo absolvido. De acordo com o Jornal 

do Brasil, de 09 de março de 1972, estava no processo relacionado à AP, no qual 13, 

dos 64 acusados, foram condenados à prisão. Em 14 de março de 1974, quando já 

estava desaparecido, Paulo foi condenado a cinco anos de prisão, pelo Conselho 

Permanente da 1ª Auditoria da CJM. Em 1993, a Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina devolveu-lhe o mandato, em uma homenagem “post mortem”. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento: No início de setembro de 1973, foi 

sequestrado pelo II Exército, e levado ao DOI-CODI de São Paulo, onde foi morto sob 

torturas. Sua morte não foi reconhecida, e permanece desaparecido, desde então.  

A sobrinha de Paulo, Delora Jan Wright, relata em seu livro “O Coronel tem um 

segredo: Paulo Wright não está em Cuba”, que, segundo informações de Osvaldo 

Rocha, dentista, militante político da APML, na ocasião do desaparecimento de Paulo, 

ambos estavam juntos num trem que ia de São Paulo a Mauá, na Grande São Paulo. 

Nessa ocasião, ao terem percebido pessoas ligadas à Repressão política, Osvaldo desceu 

do trem em primeiro lugar, e Paulo teria descido em outro ponto.  

Ao chegar à sua residência, localizada em São Paulo, Osvaldo veio a ser preso 

por policiais, sendo, em seguida, conduzido às dependências do DOI-CODI (OBAN), 

onde foi despido e agredido violentamente; e, nessa oportunidade, viu no chão a mesma 

blusa que Paulo usava no trem que os conduzia a Mauá. 
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Testemunhas. O advogado José Carlos Dias, então membro da Comissão Justiça 

e Paz da Arquidiocese de São Paulo, apresentou ao STM declarações de uma 

testemunha, Maria Diva de Faria, que esteve com Paulo na sala de identificação do 

DOI-CODI de São Paulo. Mas, as autoridades negaram a sua prisão. 

Processos na Justiça. A denúncia de seu desaparecimento provocou a instauração 

do caso 1.789, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A 

comunicação do caso chegou, na CIDH, em 30 de outubro de 1973, acusando a 

ocorrência de sua prisão arbitrária, em setembro daquele ano. Em maio de 1975, durante 

a 35ª Sessão da CIDH, decidiu-se pela não continuidade do processo, em razão da falta 

de informações, que deveriam ter sido fornecidas pelo Governo Brasileiro. 

Ainda em 1973, sua morte foi denunciada por meio da Apelação 40617, perante 

a Justiça Militar, pelos presos políticos Beatriz do Valle Bargieri e Otto José Mattos 

Filgueiras. O nome de Paulo consta da lista de desaparecidos políticos, do Anexo I da 

Lei 9140/1995. Seu caso foi protocolado com o número 076/96, na CMDP. 

Imprensa. Em 29 de junho de 1974, foi publicada uma nota oficial do MDB, no 

jornal “Diário de Brasília”, indagando do Governo o destino de 11 presos políticos 

desaparecidos, entre os quais, Paulo. 

Seu nome figurou na nota do ministro da justiça, Armando Falcão, de fevereiro 

de 1975, em que é dado como foragido. 

A revista “Isto É”, de 24 de março de 2004, na matéria intitulada “Os 

Matadores”, publicou o seguinte a seu respeito.  

“Comandando uma rede de informantes do CIE, Dr. César, coronel reformado 

José Brant; e Dr. Paulo, coronel Paulo Malhães; segundo o ex-sargento do DOI-CODI 

de São Paulo, Marival Chaves do Canto, também foram responsáveis pelo planejamento 

e execução de uma megaoperação em inúmeros pontos do País, para liquidar, a partir de 

1973, os militantes das várias tendências da Ação Popular, movimento de Esquerda 

ligado à Igreja Católica.  

Segundo o ex-agente, entre os mortos estão Fernando Santa Cruz Oliveira, Paulo 

Stuart Wright, Eduardo Collier Filho e Honestino Monteiro Guimarães, militantes da 

Ação Popular Marxista-Leninista.  

Irmão do reverendo Jaime Wright, Paulo Wright foi preso e morto em São 

Paulo, em 1973. Os demais militantes, também tombaram, naquele ano e em 1974, no 

Rio. Informações tiradas do “Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no 

Brasil (1964-1985)”, Instituto de Estudos sobre Violência do Estado, Imprensa Oficial. 
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A SRA. AMELINHA TELES – O deputado teve que se ausentar por algum 

tempo; ele tem que atender a uma emergência, e nós vamos dar continuidade a esta 

audiência, que é a 12ª Audiência. 

Nós queríamos compor a Mesa, com as testemunhas que vão falar sobre o caso 

do Paulo Wright. Queria chamar à Mesa Derlei Catarina de Luca, ex-presa política, 

militante da AP, na época, e é do Pró-Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos. 

(Palmas.) 

 O deputado Ismael já está aqui conosco. 

Vamos chamar a próxima representante, que também vai dar seu testemunho, 

Elzira Vilela, ex-presa política, e militante da Ação Popular. (Palmas.) 

João Paulo Wright, filho do Paulo Stuart Wright. (Palmas.) 

 José Roberto Paludo, Instituto Paulo Wright. (Palmas.) 

 E, Marcelo Pomar, do Coletivo pela Memória, Verdade e Justiça de Santa 

Catarina. (Palmas.) 

Nós agradecemos, já de antemão, toda a presença de Santa Catarina, aqui nesta 

Mesa; porque, hoje, também, na audiência, é um momento de homenagear a memória e 

a pessoa do Paulo Stuart Wright. 

Passo a palavra, de imediato, para o deputado Ismael dos Santos. 

Com a palavra, deputado. 

 

O SR. ISMAEL DOS SANTOS – PSD – Bom dia, a todos e a todas. 

 Na pessoa do deputado Adriano, obrigado pela acolhida nessa Casa Legislativa.  

Cumprimentar, em nome da Derlei de Luca, toda a comitiva catarinense, é uma 

satisfação podermos estar juntos nesta Mesa, aqui em São Paulo. E, em nome do João 

Paulo - a quem tive a honra de conhecer nesta manhã; já tinha algumas imagens, 

leituras; mas é uma satisfação conhecê-lo pessoalmente - a todos aqueles que lutaram 

pela democracia neste país. 

Eu me envolvi na história do Paulo Stuart Wright, ainda muito novo. Meu pai, 

assim como o pai do Paulo, era pastor evangélico, e em cidades próximas. Paulo nasceu 

na cidade de Joaçaba, no meio-oeste catarinense, e papai era pastor na cidade de 

Chapecó, no extremo-oeste catarinense. 

Na verdade, quando soube da história do desaparecimento do Paulo, eu tinha 7 

anos de idade, e lá se vão 40 anos. É por isso que essa data é importante, de 2013, 
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porque marca exatamente 40 anos do desaparecimento do deputado Paulo Stuart 

Wright. 

Eu me interessei muito pela história do Paulo, assim que fui me envolvendo, na 

adolescência, com histórias dos nossos deputados catarinenses. Muito comovido, 

inclusive, pela forma como ele vivenciou os primeiros momentos da sua infância: 

perdeu dois irmãos no Rio do Peixe, lá em Joaçaba; não conseguiu se matricular na 

escola, porque era evangélico; papai teve que fundar uma escola específica.  

Depois, teve a questão, que aí acaba, também, tendo certos pontos de ligação 

com a minha própria biografia; ele foi candidato a vereador, e não chegou; eu também 

não cheguei; ele foi candidato a prefeito, eu também; não cheguei, mas ele perdeu por 

oito ou 11 votos, se não estou equivocado, na época; em Joaçaba. E; finalmente, foi 

convidado para comandar a Imprensa Oficial, na Capital, em Florianópolis, e aí 

começou o seu envolvimento de forma bastante intensa com os movimentos populares, 

em especial com os nossos pescadores. 

Os registros históricos, dizem que ele conseguiu reunir mais de 25 mil 

pescadores na época; em 27 sindicatos, e formando a primeira ação de pescadores do 

estado de Santa Catarina. 

E, naturalmente, isso mexeu com os poderosos. Imagine, há 40 anos - um pouco 

mais - essa figura, que surge do interior do estado de Santa Catarina, e começa a ter essa 

relevância no cenário político catarinense. 

E aí, eu dava um depoimento há pouco à TV, e a própria leitura do memorial 

trazia essa informação: como cassar Paulo Stuart Wright, deputado balizado pela 

retidão, pelo compromisso social? É preciso encontrar uma brecha; e a brecha, foi o tal 

do decoro parlamentar. 

Acho que, inusitado na história de Santa Catarina e, quiçá, da América Latina, 

um deputado ser cassado porque não usava a indumentária protocolar, em especial, a 

gravata; ia para a tribuna, fazer os seus discursos, sem gravata. E daí, iniciou o processo 

de cassação de Paulo Stuart Wright; e, naturalmente, isso foi em 1964, ficando 

desprotegido de toda uma couraça. E eu conversava, há pouco, com o João Paulo, os 

caminhos que a história passou a tomar, a partir desse ato. 

Eu lembro de uma história; já estou concluindo.  

Gustave Doré, famoso desenhista francês, certo dia foi fazer uma exposição na 

Suécia e, quando retornava, passando pela alfândega, ele percebeu que havia perdido 

seu passaporte, extraviado, ou alguém roubara, enfim; e ele, chegando à alfândega, se 
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apresentou e disse: “Olha, eu sou Gustave Doré, fui fazer uma exposição numa galeria 

na Suécia, estou retornando para a França, não sei se roubaram ou eu perdi meus 

documentos, enfim, estou sem o meu passaporte”. E o agente daquela alfândega olhou 

para Gustave Doré e disse: “Eu não lhe conheço, e você tem que provar que você é 

Gustave Doré”. 

E o Gustave Doré teve uma ideia. Ele disse: “Dê-me uma folha”. E aquele 

agente da alfândega lhe deu uma folha em banco, e ele tomou um lápis, olhou pela 

janela, viu do outro lado algumas senhoras compravam frutas numa verdureira, e ele 

começou a desenhar aquele cenário, rabiscar rapidamente, e depois de alguns minutos, 

Gustave Doré assinou aquela pequena obra de arte e entregou ao agente da alfândega. E 

aquele homem, ao olhar, estupefato, aquele desenho, disse: “De fato; o senhor pode 

passar; este é o seu passaporte”. 

Quando lembro dessa história, e nesta Comissão da Verdade, aqui em São Paulo, 

eu acho que, quando olhamos para o futuro, para as próximas gerações, se de fato 

queremos uma geração e um país democrático, forte, o passaporte que vai nos levar para 

lá só precisa ter um carimbo, e esse carimbo precisa ser a verdade. E é em nome dessa 

verdade que nós estamos aqui nesta manhã.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Agradeço, em nome da Comissão da Verdade, 

o depoimento do deputado. 

 

O SR. ISMAEL DOS SANTOS – PSD – Se me permite, só um segundinho. A 

Derlei preparou com muito carinho um material, com reportagens da época, um dossiê 

extremamente emocionante, que quero, de forma oficial, entregar à Comissão da 

Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Nós agradecemos o dossiê; agradecemos sua 

participação. 

Queria anunciar, antes de passar a palavra à próxima pessoa, que é a Derlei, 

justamente a Derlei, que vai dar o depoimento agora. Eu queria anunciar a presença de 

Delora Wright, filha do Reverendo Jaime Wright, que muito nos ajudaram, tanto a filha 

quanto o pai; muito tem, muito contribuíram para essa história da busca da verdade e da 
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justiça, neste país. E a sua presença, aqui nesta Comissão, nos honra muito. Muito 

obrigada pela sua presença. (Palmas.) 

Agora, com a palavra, Derlei Catarina de Luca, ex-presa política, também da 

Ação Popular. 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Bom dia a todos.  

Cumprimentar Amelinha, que a gente conhece há 40 anos; que nós estamos 

nessa luta. Quero dar um abraço bem grande a todos os meus companheiros da época da 

clandestinidade, que vi uma porção de gente aqui, hoje. Quero cumprimentar essa 

mocidade, esses jovens, essas carinhas novas, de quando da nossa juventude. Agradecer 

a presença do deputado Ismael, que foi uma surpresa muito boa em Santa Catarina. E 

falar o seguinte. 

Eu, nós trabalhamos em conjunto no Brasil e lá em Santa Catarina, muito com 

relação à memória. Conheci o Paulo, quando eu ainda era criança, e a minha maior 

preocupação, além da questão de manter a memória do Paulo, de fazer justiça, de 

descobrir o que aconteceu nos últimos dias, e como foi a prisão e o desaparecimento 

dele; mas a minha grande preocupação é com os filhos - porque os filhos dos nossos 

companheiros não tiveram a vivência com os pais. Na verdade, eles sofrem uma 

ausência; eles não tiveram os pais; eles não têm a lembrança do pai, como nós temos. 

Então, é importante que a Elza Padilha, a Carmô, o Carlão, a Elzira, que 

conviveram com o Paulo, falem, abracem e conversem com João Paulo. O João Paulo 

não tem as nossas lembranças, e isso me deixa muito triste. É o que mais me move 

nessa questão, é a ausência de lembranças, por parte das crianças, cujos pais morreram. 

Que não é o caso do Alexandre, que teve o seu pai. Não é o caso do meu filho, que eu 

sobrevivi, eu não morri. Mas os pais daquelas crianças, que desapareceram; nada 

consegue suprir a ausência desses pais na infância. Então, esse tipo de atividade é 

extremamente importante para essas crianças, que hoje são homens de 40 anos. 

Nós tivemos, na semana passada, a morte do filho do Dermi Azevedo; um 

companheiro nosso que foi preso; o filho tinha um ano e meio, foi preso junto com os 

pais; o menino nunca se recuperou da época da prisão - ele era bebê, quando foi preso - 

e se suicidou na semana passada. 

O Azevedo tinha a idade do João Paulo, a idade do meu filho, a idade da filha da 

Amelinha; quer dizer, podia acontecer com qualquer um dos nossos filhos. 

Então, por isso que eu acho extremamente importante, esses atos. 
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Com relação ao Paulo, especificamente, eu o conheci ainda menina, na época da 

Campanha da Legalidade, em 1961. O sul de Santa Catarina participou da Campanha da 

Legalidade junto com o III Exército, liderados pelo Leonel Brizola, contra São Paulo e 

contra o II Exército, de São Paulo. 

Eu me lembro do Paulo nos comícios; e nós éramos de um colégio de freiras e 

fugiu todo mundo, porque a gente queria ver o comício do Fernando Ferrari, Paulo 

Wright e vários outros deputados, que estavam em Santa Catarina, naquela questão da 

legalidade. 

Depois, encontrei - eu não era militante de AP, nessa época, era novinha - depois 

encontrei Paulo Wright, no Natal de 1968, no Paraná. Era manhã de Natal; eu já estava 

na clandestinidade; ele bateu de madrugadinha, eram cinco e meia da manhã, bateu na 

porta de uma casa; justamente na casa onde eu estava hospedada; eu estava na 

clandestinidade já, e ele se assustou quando me viu, não sabia qual das quatro irmãs que 

eu era, e eu me assustei quando o vi, porque eu não esperava que ele fosse bater naquela 

casa. 

E ele foi bater na casa, exatamente para pedir para o dono da casa, que era o Sr. 

Lima, para que fosse na casa do João Paulo e da esposa, para marcar um local, porque 

ele queria ver os filhos no Natal. As crianças eram pequenas, e ele queria ver, só que ele 

não podia ir até a casa da esposa. Ele queria ver o João Paulo e a Leila. 

Aí, o Sr. Lima saiu, marcaram um encontro, e eu fiquei muito assustada, porque 

eu sabia que ele era dirigente da AP, mas não tinha a menor ideia de que pudesse, um 

dia, chegar a ficar perto do Paulo Wright, que para nós era um semideus. Na época da 

clandestinidade, a gente tinha muito disso - os dirigentes eram sagrados. 

Com relação específica ao ano de 1973, eu convivi com o Paulo Wright, apenas 

até julho de 1973. Foi ele que exigiu que eu saísse do país; eu estava já muito mal, e ele 

disse que não tinha condições de eu ficar no Brasil. Foi ele, então, que preparou a minha 

saída do país. 

Soube do desaparecimento dele, já quando eu estava no Panamá, e a partir dessa 

data, é que a gente tenta juntar os fios da meada, para saber como foi esse 

desaparecimento. 

Estou terminando, e quero só falar mais duas questões; rapidinhas. A 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina, oficialmente, por pressão do Cenimar, cassou 

Paulo Wright. Nós tentamos, durante esses 40 anos, o tal do dossiê que o Cenimar teria 

feito. 
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Na verdade, o que nós encontramos na Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina, não foi um documento do Cenimar; foi um documento, assinado pelos 

mineradores do carvão, de Criciúma, solicitando a cassação do Paulo Wright. O único 

documento que existe, solicitando a cassação do Paulo Wright, é dos donos das minas 

de carvão da região carbonífera de Criciúma. O tal do dossiê do Cenimar, nunca 

ninguém viu, nunca apareceu. 

Nós já tivemos, na Assembleia de Santa Catarina, a Presidência de pessoas 

interessadas em procurar esse tal de dossiê; diziam que estava no cofre da Presidência; 

nunca, nenhum presidente, achou esse tal de dossiê, a não ser esse documento dos 

mineradores. Em 1985, a Assembleia fez uma resolução, anulando a cassação do Paulo 

Wright. 

Uma outra questão que nós tivemos em Santa Catarina, foi na Igreja 

Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, em 1964, excluiu o Paulo Stuart Wright do rol dos 

fiéis. Dentro da Igreja Presbiteriana, isso equivale à excomunhão na Igreja Católica. Era 

uma grande dor do Paulo, ele tinha muito pesar por conta disso; ele sabia disso, tinha 

muito pesar, a gente falava muito sobre isso; eu era católica, continuei católica, continuo 

católica. 

Uma vez, nós conversamos com o pastor Jaime, pai da Delora, e ele disse o 

seguinte: “Depois que eu morrer, vocês podem mexer na minha igreja”. Assim que Dom 

Jaime faleceu, nós procuramos a Igreja Presbiteriana e ela ficou meio receosa, não 

conhecia a gente; então nós fomos ao bispo católico, explicamos a situação; o bispo 

católico conhecia a gente desde a época da clandestinidade, sabia quem nós éramos; e o 

bispo católico tratou, com os pastores da Igreja Presbiteriana, essa questão. 

A Presbiteriana fez um documento maravilhoso, voltando a incluir o Paulo 

Stuart Wright no rol dos fiéis. Para quem acredita em alma, isso é importante. Para 

quem não acredita em alma, a história é importante, a memória é importante, e isso é 

muito importante. 

Então, de todas as maneiras, era importante essas duas retratações: tanto da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como da Igreja Presbiteriana. 

Eu trouxe os dois documentos para entregar para esta Comissão, e está aqui.  

E agradecer, à Comissão da Verdade de São Paulo, esta audiência. E, quem sabe, 

a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, se anima a fazer uma Comissão da Verdade 

lá. Nós temos 10 catarinenses desaparecidos.  

Muito obrigada a todos. (Palmas.) 
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A SRA. AMELINHA TELES – Nós agradecemos o depoimento da Derlei. E, 

você vai entregar essa documentação? 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aqui estão os documentos. Não 

são os mesmos documentos do deputado. Aqui tem o documento da Igreja 

Presbiteriana, e, aqui, tem uma tese de mestrado sobre Paulo Wright. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É uma documentação muito boa, que foi 

entregue aqui, tanto pelo deputado, como pela Derlei. É conhecer muito da história do 

Paulo Wright. Isso tem bastante informação, é extremamente importante. 

Queria só lembrar que, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva, tem como uma das atividades principais, as audiências para ouvir a respeito dos 

desaparecidos e mortos no estado de São Paulo, que nasceram no estado de São Paulo, 

ou que tiveram uma atividade política intensa, aqui em São Paulo. 

Em função disso, nós organizamos um cronograma de audiências, com 154 

casos; e hoje nós estamos realizando a 12ª Audiência, onde vão ser ouvidos os casos do 

Paulo Wright, do Honestino Guimarães, que tem pessoas de Brasília e de São Paulo, e 

em seguida vai ter essa audiência, e do José Maria Ferreira Araújo, que também tem 

família aqui. 

Quando você fala das crianças, Derlei, que isso nos atinge muito diretamente, 

porque nós tivemos nossos filhos sequestrados, nesse momento do nosso sequestro, 

também nossos filhos foram sequestrados, e as sequelas disso, as marcas desses atos, 

elas permanecem, não só para os nossos filhos, como para nós todos, a nossa geração de 

militantes. 

Mas, eu queria lembrar da Naia; eu falo Naia, tá Naia, porque eu acho dificílimo 

falar seu nome certo; eu não consigo; mas quero lembrar da Naia, porque a Naia tem a 

mãe assassinada e o pai assassinado; e hoje vai ser ouvido o caso do pai, José Maria 

Ferreira Araújo. A mãe, Soledad Barret Viedma, que também foi assassinada. 

Então, quando falamos dos nossos filhos, tem nossos filhos aqui presentes; e, a 

Comissão da Verdade, aqui em São Paulo, decidiu também ter audiências só sobre os 

casos das crianças; e nós temos um ali também, o João Paulo, que também era criança, 

uma criança que foi vítima da ditadura. E nós vamos fazer, talvez não seja uma 
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audiência, talvez seja uma semana de audiências, para ouvir as crianças e as famílias, 

principalmente as mães; as mães foram, também, vítimas, junto com essas crianças. 

Queria lembrar, também, que o Anivaldo Padilha e a Elza Lobo estão aqui 

presentes. Aqui tem muita gente importante; aliás, todas as pessoas, aqui, são 

importantes. Eu mencionei, com destaque, a Delora, porque o Jaime Wright está 

presente, aqui nessa reunião. Presente, sempre, porque ninguém pode esquecer do 

trabalho, junto com Dom Paulo Evaristo Arns; aquele trabalho que foi feito, naqueles 

anos difíceis, ainda que não trouxe todas as respostas que nós precisamos, mas que foi 

um trabalho inédito, que até hoje é necessário, que é o “Brasil: Nunca Mais”. Então, 

isso vai estar sempre presente nessa luta. O “Brasil: Nunca Mais” a gente traz aqui, não 

só na memória, como nas informações, obtidas por esse trabalho de pesquisa. 

Então, eu queria só lembrar que o Anivaldo e a Elza Lobo, se quiserem dar 

depoimento, também, sobre o caso do Paulo Wright, estamos à disposição, aqui, nós 

estamos ouvindo; porque vocês também tiveram uma relação mais direta com o caso, e 

o Padilha, inclusive, foi da Ação Popular, que era a mesma Organização do Paulo 

Wright. E o Carlão e a Carmosita, também, são dois companheiros que também foram 

da Ação Popular, que também tiveram informações sobre o caso. Se quiserem, também, 

depor, fiquem à vontade. 

Queria lembrar, que a informação que a gente tem, é que o Paulo Wright 

desapareceu aqui em São Paulo; então, por isso, Paulo Wright está aqui. Santa Catarina 

respondeu muito bem a esta audiência, porque Santa Catarina veio em peso para a nossa 

audiência. Muito obrigada, mais uma vez, a todas as pessoas. 

Você quer falar alguma coisa, agora? Se você; quem quiser falar, tem de dar o 

nome e falar ao microfone, porque esta audiência é toda gravada. É toda gravada. Então, 

precisa usar o microfone. 

 

(Manifestação fora do microfone. 36:39) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Deixa a Mesa falar, depois você fala, você 

comenta. É até melhor, assim, acho que fica mais organizado.  

 

A SRA. – Só pra registrar, que o Zé Pedro também conheceu...  
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A SRA. AMELINHA TELES – O Zé Pedro também conheceu, é militante da 

Ação Popular. Muito bom que você esteja aqui. O Zé Pedro também conheceu o Paulo 

Wright, Zé Pedro? Depois, se você quiser colocar, também, você vem aqui e dá seu 

depoimento. 

Vamos continuar com a Mesa, e depois a gente abre. Elzira Vilela, que também 

foi militante, foi presa, que também teve sua filha sequestrada, a Carminha. É bom que 

a gente lembre, aqui. Também tem um caso de criança, aqui na Mesa; no caso, além do 

meu caso e do caso da Derlei, tem da Elzira também. 

Com a palavra, a Elzira. 

 

 A SRA. ELZIRA VILELA – Eu me sinto melhor ficando de pé.  

Eu gostaria de falar, um pouquinho, de lembrar, como é que eu conheci Paulo 

Wright, e o que ele significou para nós, para mim, pessoalmente, para a minha família, e 

para nós ,de Ação Popular; antes de falar da prisão. 

Em 1969, eu estava, tinha me disponibilizado, já tinha me formado, feito 

residência; tinha disponibilizado a ser médica de um agrupamento, não seria um foco 

guerrilheiro, mas um lugar de grande conflito agrário, liderado pelo Manoel da 

Conceição, lá no Maranhão. 

Nessa época, o Manoel ficou lá em casa durante alguns meses, para se recuperar 

da perda da perna, que aconteceu devido a um tiroteio; e, daí, eu me encantei e resolvi 

que iria ser médica, lá daquele pessoal, que estava em conflito, já em conflito armado, 

com os grileiros. Era um grupo de posseiros. 

E, nesse preparo para a ida para o Maranhão, além de me preparar tecnicamente, 

e fazer uma revisão de ortopedia, traumatologia, várias coisas da profissão. O principal 

preparo foi feito pelo Paulo Stuart Wright, que ele teve, me colocou, como é que eu 

deveria me apresentar. Como é que uma médica sai de São Paulo, e vai para o interior 

do Maranhão, levar uma vida legal, lá, e atender os companheiros; e ter um papel de 

apoio. 

Eu era militante da AP desde 1962, desde que ela começou; no movimento 

estudantil, etc e tal; mas eu não conhecia, pessoalmente, o Paulo Wright. 

Então, foi ele que sugeriu que eu montasse um esquema – legal- da minha 

presença no Maranhão; e, brilhantemente, ele sugeriu que eu montasse uma pesquisa de 

plantas medicinais, no Maranhão.  
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Eu entrei em contato com o professor Charles Corbett, da Faculdade de 

Medicina da USP; disse da minha intenção de ir para o interior do Maranhão, para a 

região do Vale do Pindaré Mirim, e combinei com ele um esquema de pesquisa de 

algumas plantas; aliás, era uma área que, realmente, sempre me interessou; e, eu faria as 

observações químicas, e mandaria para ele as plantas, para que ele, no Departamento de 

Farmacologia, pesquisasse. 

Então, foi um esquema maravilhoso, perfeito, que justificaria, legalizaria a 

minha presença no interior do Maranhão. 

E ele, falando um pouco do Paulo; o seu pai, João Paulo, era de uma ternura, de 

uma bondade, era uma pessoa muito diferenciada. Foi o companheiro que mais marcou, 

do ponto de vista pessoal, mais íntimo, todos nós. Ele se interessava por qualquer 

problema que você tivesse. “Companheiro, por que você está triste hoje?” “Aconteceu, 

sei lá, alguma coisa, uma doença, com a minha filha”. “Puxa, o que é que houve, como 

é que é, como é que não é?” Ele era uma pessoa muito completa, muito ampla, que tinha 

uma humanidade maravilhosa. 

Então, a pessoa que era o Paulo Wright, independente de ser um grande político, 

foi uma grande liderança na Ação Popular, ele era da Direção Nacional, e ele foi, 

depois, da reorganização da Ação Popular Marxista-Leninista, depois da cisão da Ação 

Popular; uma parte foi para o PCdoB; mas, o Paulo, sempre aquela pessoa suave, 

completa, inteira; que era o pai de todos nós. 

E era uma pessoa que deu uma contribuição imensa - política e ideológica - para 

a Ação Popular. Ele foi a grande contribuição política; foi das grandes contribuições; 

talvez, até a maior. Os escritos dele serão publicados no livro que o companheiro Otto 

está escrevendo sobre a Ação Popular, e vocês terão ocasião de ver, inclusive, os textos 

dele sobre a reforma agrária. Ele era uma pessoa que via muito além. Então, a pessoa do 

Paulo era uma pessoa inteira, maravilhosa, além de ser um grande político. 

Eu queria falar isso, porque o Paulo foi um grande amigo nosso, meu, do meu 

finado marido, da minha filha; e era uma pessoa muito querida, querida demais; que, até 

hoje, nós choramos o desaparecimento dele. 

Então, eu vou ler - porque, às vezes, a gente fica muito emocionada, e atropela 

muito - a questão da prisão. 

Em 2 de setembro de 1973, eu estava na Estação da Luz, com meu companheiro, 

Licurgo Nakasu, e minha filha Carmem, então com 1 ano. Tomaríamos o trem, 

estávamos saindo de São Paulo, devido ao cerco da Repressão. Já tínhamos saído da 
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nossa casa, fomos para outro aparelho, na época, e estávamos saindo de São Paulo, e 

nos dirigindo ao Rio de Janeiro. 

Tomaríamos o trem da 0h, do dia três, e iríamos para o Rio. Tão logo entramos 

no trem, fomos abordados por dezenas de homens, com metralhadoras, que gritavam: 

“Prendam esse casal de traficantes, vieram do Paraguai”. 

Fomos presos; levados, em carros diferentes, para a Operação Bandeirante, e 

fomos recebidos, numa sala, aos gritos, onde se dizia: “Vocês estão na temível 

Operação Bandeirante; vocês sabem o que é isso?” 

A minha filha, no meu colo, estava muito assustada, e chegou uma investigadora 

e eles falaram: “Entrega a sua filha para a investigadora”. Eu não tive a menor ideia de 

reagir, pelo pavor que a minha filha já sentia. 

Então, a partir daí, eles explicaram o seguinte: “Vocês foram presos, agora, 

porque vocês estavam indo para outra jurisdição. A rede, para pegar a Ação Popular, 

nós lançaremos mais na véspera do 7 de setembro”. 

Eu vivi dias de terror, choque, pancadaria, sevícias; mas, nada disso, isso não era 

nada, frente ao pavor de ter a minha filha, por cinco dias, na mão dos torturadores. E 

eles sempre fazendo referências, nas torturas: “Ah, sua filha... Atualmente, nós não 

fazemos, nós não desaparecemos com crianças... Não, isso é coisa do passado”. 

Então, maior tortura que essa, nunca existiu; nunca sofri, e nem nunca vou 

sofrer, na vida. Isso é uma marca que, anos e anos e anos de terapia, não resolve; e, 

inclusive, para ela, também. Ela estaria aqui hoje, ela viria à tarde, porque não teve 

condição de sair do trabalho; mas eu falei para ela que a audiência do Paulo ia ser agora 

cedo, então, não vai poder vir. Ela ficou com marcas; lógico que ficou com marcas. 

Com marcas sérias. 

 Então, foi um período enlouquecedor. Nos dias subsequentes, vários 

companheiros foram presos. Meus irmãos foram presos; três irmãos meus foram presos; 

além deles, Beatriz Bargieri, Valdemir, Wilson, Lilco, Osvaldo Rocha. E nós sabíamos 

que o Paulo poderia aparecer a qualquer momento. Nós sabíamos que o Paulo estava em 

São Paulo. 

Então, nós ficávamos muito atentos, e a gente conhecia quem estava; porque, 

quando nós chegamos na OBAN, havia apenas uma cela ocupada, que era um pessoal, 

aí, remanescente da ALN. As outras, estavam todas vazias. Eu vi todo mundo; a gente 

ficava, o tempo que não estava sendo torturado, ficava muito atento a quem estava 

entrando. 
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Nós ficamos esperando, esperando que o Paulo chegasse, e nada; até que um dia 

eu vi num livro, quando o enfermeiro foi lá fazer os curativos da pancadaria, estava 

escrito assim na papeleta, a gente procurava ler o nome, ver. Estava escrito Paulo: 

colírio; que é a mesma coisa que o Osvaldo Rocha também viu. 

E; uma outra vez; eu estava numa sala de tortura, não me lembro, a gente não 

lembra épocas, é tudo muito confuso; e alguém, um torturador; entrou e falou para o 

outro: “Puxa, você viu o presunto de ontem à noite, era um presunto muito grande”. 

Eu, na época, tive aquela informação, e achei que eles estivessem fazendo aquilo 

como mais um tipo de tortura; porque, aconteceu um outro fato, que eu queria colocar 

aqui, que a gente nunca coloca, que eu acho que tem a ver com o período, e com os 

desaparecimentos da época. 

Eu estava um dia na cela, quando o Brilhante Ustra chegou, pediu para as outras 

meninas saírem, e falou o seguinte: “Olha, eu queria conversar com você, como 

médica”. Ele sentou na única cadeira que tinha; ele estava lívido, não era pálido, era 

lívido; e falou: “Olha, você conhece aquele rapaz magrinho, o Otto Filgueiras?” Eu 

falei: “Não, não conheço”. Ele falou: “Um rapaz que passa sempre aqui, na frente da sua 

cela, tossindo muito?” Eu falei: “Eu vejo um rapaz que passa e tosse”. Ele falou: “Ele 

também; vocês não falam, vocês não contribuem, não colaboram; e ele desmaiou e foi 

levado para o Hospital das Clínicas. Você acha que é grave?” Eu falei: “Me parece, com 

aquela tosse, ele deve ser tuberculoso, tossindo daquele jeito. Ele pode ter rompido... 

Algum problema, alguma bolha pulmonar, algum pneumatocele, e pode estar morto, 

agora”. Ele falou: “Não é possível, Brasília não admite mais isso; não pode acontecer 

isso, aqui”. 

Então, esse fato, eu estou relatando, porque é assim... Eu tenho a impressão... 

Nós conhecíamos todos os companheiros que estavam lá, e, os que não eram da mesma 

Organização, ficaram conhecidos. Ninguém viu o Paulo, pessoalmente. Tem esse relato 

da Diva, enfermeira, do José Carlos Dias, na época, mas foi um relato que viu uma vez, 

lá. 

Eu acredito que nessa época, já em 1973, em setembro de 1973, as pessoas que 

eles iam matar, eles não deixavam que os outros vissem; até por essa fala do Brilhante 

Ustra. Ele estava muito nervoso. 

Então, eu acredito que o Paulo não tenha sido exterminado, não tenha morrido 

na OBAN. Eu acho que levaram pra uma casa, aí, 31 de março, ou para outra casa de 

extermínio, porque nenhum de nós viu, a não ser esse relato que vou ler agora, que é do 
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Osvaldo Rocha; que eu entrei em contato com ele, e ele me mandou o relato e pediu que 

eu lesse aqui pra essa audiência. 

Esse é o relato do Osvaldo Rocha, companheiro nosso. Trata-se, de fato, sobre 

Paulo Stuart Wright.  

“Os primeiros dias de setembro de 1973, após retornarmos de um encontro da 

coordenação nacional provisória da AP, realizado no Rio de Janeiro; e, de regresso a 

São Paulo, dirigi-me, às 13h30, do dia 4 de setembro, à estação ferroviária da Barra 

Funda, para um ponto marcado com Paulo Stuart Wright. 

Exatamente no horário e na referida estação, aproxima-se o estudante Pedro 

Calmon, esclarecendo que teria estado com Paulo pela manhã; e, tendo manifestado a 

ele que precisava encontrar urgentemente comigo, o mesmo teria repassado a ele o 

referido ponto, devendo ele, Pedro, esclarecer-me qual o motivo da sua emergência. 

Paulo atrasaria por 20 minutos, o tempo suficiente para Pedro Calmon expor 

seus motivos; o que, de fato, terminou ocorrendo. 

Imediatamente após, tomamos, os três, um trem em direção a São Caetano. Tão 

logo o trem partiu, notei que nós éramos observados por uns três elementos, que se 

colocaram à nossa frente; e chamei a atenção de Paulo Wright, que se posicionara entre 

Pedro e eu. 

Em função de tal suspeição, suspendemos o ponto, sendo que Paulo 

recomendara que eu fosse o primeiro a descer, na próxima estação, a do Ipiranga. 

Depois de minha decida, e tomando várias precauções, dirigi-me à minha residência, 

onde tão logo cheguei, fui preso. Por volta das 15h30, dava entrada na OBAN, Rua 

Tutóia. 

Posteriormente, foi esclarecido que Pedro Calmon teria sido preso no dia 3 de 

setembro, ou seja, no dia anterior ao nosso encontro; e que aproveitara aquele encontro 

para nos entregar à Repressão. 

O certo é, que na Operação Bandeirante, diante das circunstâncias de tortura, 

perdi a noção do tempo. Mas imagino que, após uma três ou quatro dias, após uma 

sessão de tortura, encontrava-me despido e molhado, e vejo que no canto da sala de 

interrogatório se encontrava um blusão de frio de cor azul, formato, tamanho e textura, 

o mesmo que Paulo costumeiramente usava, e carregava consigo durante nosso 

encontro. Cheguei a colocá-lo sobre minha cabeça, e levando para o xadrez cinco, onde 

me encontrava. 
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Alguns dias após, quando fui levado para uma sala, onde os enfermeiros me 

fizeram uma injeção, observei que uma tabuleta, que continha os nomes de alguns 

presos e respectivas prescrições, como Elisabeth Ormano, à frente, ----; Maria Regina, 

soro; Paulo Wright, colírio; abaixo, meu nome, contendo, ao lado, antibiótico. 

Ora, se a Repressão, ao efetuar minha prisão, já sabia quem eu era, meu papel na 

Organização, inclusive minha ligação com o Paulo Wright e Jair Ferreira de Sá, sabia 

que eu era responsável pelos pontos e senhas dos diversos estados; e foi sobre isso que 

concentrou toda a sua tortura a mim, e sobre o paradeiro de Jair. E, em nenhum 

momento, questionou-me sobre Paulo Stuart Wright e Pedro Calmon, o que se 

depreende, já que Pedro Calmon foi livre, ao negociar com os aparelhos repressivos. 

Tal denúncia, fiz ser documentada junto à Auditoria Militar, em São Paulo, por 

ocasião do meu julgamento.  

Osvaldo Rocha”. 

Eu gostaria, agora, antes de terminar, dizer que, em 1983, na Assembleia 

Legislativa, Osvaldo Rocha, eu e outros companheiros, fizemos um pequeno livro, que 

tem alguns exemplares aqui, e posso distribuir a vocês, sobre os nossos desaparecidos, 

“Onde estão? - desaparecidos políticos brasileiros”, que, na capa, tem o Honestino. 

Gostaria de deixar, também, com a Comissão da Verdade.  

Obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Elzira, muito obrigada pelo seu depoimento.  

Você faz uma denúncia, aqui, em relação ao major Ustra, na época major, hoje 

coronel; que praticamente, em todas as audiências, tem sido mencionado, como não 

podia deixar de ser. O major Ustra, na época major, como comandante do DOI-CODI, 

responsável por torturas e assassinatos; e no caso do Paulo Wright, pelo 

desaparecimento. Existe, já, uma proposta na Comissão, de, junto com a Comissão 

Nacional da Verdade, fazer uma convocação, para que o coronel venha esclarecer esses 

crimes; e onde estão os restos mortais; o que foi feito dessas pessoas. 

Eu queria só saber de você, eu agradeço muito seu depoimento; e, também, você 

fala do Pedro Calmon. Ele está vivo, Elzira? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Mora em Goiás. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Mora em Goiás. Ele, também, poderia vir aqui 

para esclarecer o que aconteceu com o Paulo Wright. 

Você tem nome de outros torturadores da Operação Bandeirantes? Como você 

passou lá dentro da Operação... 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Os torturadores dessa época, eram, todos nós que 

estivemos presos lá, sabemos, que eram três equipes que se revezavam; e todos eles 

torturavam. O que torturava um, era bonzinho com outro, para fazer aquele jogo 

psicológico. Então, nós éramos torturados por todos eles. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Só queria saber se você teria algum nome. 

Todos eles, que estavam trabalhando no DOI-CODI, todos eles eram torturadores. 

Podiam torturar mais uma pessoa, mais a outra.  

Agradeço, mais uma vez. 

Você quer falar alguma coisa, Derlei? Que eu ia passar a palavra ao João Paulo. 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Queria perguntar se a ideia é 

chamar só o coronel Ustra, ou outros? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não. Tem vários nomes, que estão sendo 

citados nos depoimentos, e que estão, já, alistados para convocação. Estou falando do 

Ustra, porque ele é o mais citado aqui nos depoimentos; tanto é, que a Elzira passou na 

OBAN, e ela fala do Ustra. Todo dia, que vem alguém depor aqui, que passou pela 

Operação Bandeirante, vai falar do Ustra; tem falando. Então, é isso que eu quero dizer. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – O capitão Ubirajara, mora em São Paulo. É uma 

pessoa que...  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sim, o capitão Ubirajara já foi citado aqui, 

também, viu, Elzira. E era um codinome, porque o nome do capitão - ele era um 

delegado da Polícia Civil - e chama-se Aparecido Laertes Calandra, o Dr. Calandra; 

que, lá, dentro da Operação Bandeirante, era conhecido como capitão Ubirajara. Mas ele 

já foi denunciado aqui, em alguns depoimentos, também. 
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Vou passar a palavra, agora, ao João Paulo, filho do desaparecido político, Paulo 

Stuart Wright. 

 

O SR. JOÃO PAULO WRIGHT – Bom dia a todos.  

Esses encontros, a Derlei comentou alguma coisa da troca de informações, e é 

sempre muito rico, quando a gente se encontra e consegue conversar um pouco sobre o 

pai. 

Agradeço a presença de todos; o pessoal de Santa Catarina, que veio em peso; e 

gostaria de, nessa linha dos 40 anos do desaparecimento do pai, citar três eventos, na 

minha visão, da passagem desses 40 anos. 

O primeiro evento. Eu estava iniciando minha vida profissional, no começo da 

década de 1980, eu vinha fazer cursos em São Paulo e frequentava a casa do tio Jaime. 

Um belo dia, chego lá, ele me pega pela mão e: “Quero; preciso te mostrar uma coisa”. 

E, me leva; tinha uma sala grande, me leva a ver uma mala, acho que a mala era azul, 

ele abre aquela mala, cheia de caixas com microfilmes do projeto Brasil: Nunca Mais.  

E aquela noite, tinha muita ansiedade na família, porque ele ia sair com esse 

material do Brasil, e tinha um receio enorme de que esse material fosse apreendido. Ele 

ia para fora, para a edição do “Brasil: Nunca Mais”. 

Passado isso, a gente, eu guardei a edição do livro, fiz questão de comprar numa 

livraria, para ver o livro, e comprei o livro; e, até, esse livro já rodou por tudo que é 

canto, acho que está dentro da minha mala. Peguei o livro para ler, estava fazendo 

cursinho na época, e foi muito duro de ler aquilo. 

As primeiras páginas, isso acho que é uma leitura obrigatória; inclusive, já foi 

citada aqui a questão do “Brasil: Nunca Mais” como conhecimento dessa época. Eu me 

lembro, claramente, que eu li quatro páginas e tive que pegar esse livro e deixar um 

tempo. Ele rodou na minha mala, e, depois, acabei lendo; nas primeiras páginas, é 

relatada a questão do treinamento da tortura. Então, sessões com 100 militares, onde 

pessoas da rua, mendigos, eram sequestrados, para servirem de cobaia de tortura. 

Essa é uma coisa duríssima de ler; mas, lógico, que os depoimentos, aqui, são 

muito mais fortes. Então, a sociedade brasileira precisa ter noção de que nós já tivemos, 

neste país, aula de tortura, institucionalizada. Quer dizer, pessoas davam treinamento 

para os militares, dizendo assim: “A tortura é nossa prática oficial”. 

Então, esse é um momento, nesses 40 anos, muito duro de ver. Lógico que a 

gente transfere isso para o pai da gente, transfere, pensa nessa possibilidade de ele ter 
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passado por isso, e isso tudo dói barbaridade, mas é muito importante e a gente precisa 

fazer algum trabalho no sentido, talvez, do “Brasil: Nunca Mais”, de ser mais 

divulgado. De alguma forma, a gente precisa que esse documento seja mais conhecido. 

É uma leitura essencial para todos, para que a gente consiga entender. E, esse livro, foi 

escrito em cima de documentação oficial do Estado. 

Essa questão da dureza da tortura, lembro até o relato da Elzira; mas eu lembro; 

também; do relato do padre Alípio, no sentido de, em algum momento; ele diz que todo 

dia ele tinha que levantar, e pensar numa tática de como ele iria enfrentar o torturador. 

Isso é uma coisa; você levantar todo dia de manhã e montar uma tática, para ver 

como você vai enfrentar uma equipe de gente preparada para te torturar. Esse é um 

relato duríssimo, também. 

Ai. Então, esse é um dos momentos da nossa vivência com a história do pai.  

O segundo momento; Lali, desculpe, mas não é muito fácil; é com o livro dela, 

né; então, tem uma carta da Lali, pro pai. Vocês precisam ler. Eu não tenho energia de 

ler; mas, é o ato de maior amor, que eu já vi em relação ao pai. 

Então, todos que estão aqui, têm alguma relação com o pai; mas, nessa carta, 

Lali potencializa, de todos, eu acho que é o elemento mais forte que a gente tem, 

inclusive, de todos que estão aqui a gente ouve palavras de carinho, dessa figura 

querida, todo mundo adorava o pai; então nesse momento a Lali, com a carta dela, 

potencializa o carinho de todo mundo com relação ao pai. Então, também essa é uma 

leitura importante em relação ao pai. 

O terceiro elemento, terceiro ponto, quando saiu o livro “Direito à memória e 

verdade”, um trabalho da gestão do Paulo Vannuchi. Eu pego o livro, e abro a primeira 

página, e tem um rodapé, lá, onde ele conta uma história de uma tragédia grega, não sei 

dizer se é grega, mas uma história de Antígona. Então, ela passa pelo seguinte 

problema: estão os dois irmãos, um mata o outro, e Creonte, que era o chefe da 

sociedade onde eles viviam, determina que um dos irmãos iria ser enterrado com todas 

as honras, e o outro seria jogado para os abutres; para ser comido pelos abutres. 

Então, Antígona se desespera com isso; ela se desespera, e vai à beira do rio, 

com as próprias mãos, ela consegue achar o irmão, se rasga toda, e consegue dar um 

enterro para o irmão. Na época, se dizia que, se a pessoa não fosse enterrada, ela iria 

vagar por 100 anos, à beira do Rio da Morte. 

Então, essa coisa do pai, de nós não conseguirmos ter o velório, alguma coisa, é 

muito dura. Nesse próprio conto, diz da necessidade que nós temos de ter cerimônia. 
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Nessas histórias todas do pai, nesses três eventos, têm mais alguns eventos, toda 

a sociedade se manifestou em relação ao pai.  

Eu me lembro de uma época... A primeira vez que ouvi “Cálice”, de Milton 

Nascimento e Chico Buarque, não quero beber dessa bebida amarga; tem toda aquela 

música, a gente sempre esperava essas manifestações; então a gente viu tio Jaime, a 

gente viu Dom Paulo, a gente viu Henry Sobel, a gente vê todos vocês se manifestando 

em relação ao amor, ao respeito que nós temos pelo pai. 

A que isso me leva? A gente tem declarações de amor, a gente tem essas 

empatias políticas, a gente tem gente que lutou por ele. E, para as famílias, existe uma 

prioridade, que é resolver a questão do desaparecimento. Então, a gente pediria para 

que, dentro da Comissão da Verdade, isso fosse priorizado; não menosprezando 

qualquer outro veio de investigação; mas a gente, absolutamente, pede para que o 

desaparecimento seja a prioridade, que a gente esclareça o que aconteceu, que a gente 

possa dar um... O desaparecimento é uma coisa que não nos dá paz. Você não levanta, 

um dia, sem você ter aquele compromisso de dizer: “De alguma forma, nós temos de 

resolver isso”. Não há um dia, que você escuta: “O que nós podemos fazer hoje?” 

Então, como falei, o trabalho do tio Jaime, o trabalho da Lali, do Paulo 

Vannuchi, toda a sociedade brasileira já sinalizou, que precisa ser resolvido isso. Nós 

cantamos, nós escrevemos. Nós estamos aqui, há 40 anos, nessa luta diária para tentar 

esclarecer isso. 

E é importante que, quem é dono do Poder Público, escute esta sociedade. Que 

escute o amor do tio Jaime, que escute o amor da Lali, que escute o amor da --- ,que 

escute a música do Chico, que escute a música do Milton, que escute Ulisses, que escute 

Teotônio Vilela, que escute Alencar Furtado.  

Toda a sociedade brasileira já sinalizou: nós não queremos mais que isso 

aconteça na sociedade; e a Comissão precisa ter isso como objetivo, de que qualquer 

outra força que haja sobre a Comissão, no sentido da dificuldade do esclarecimento 

disso, seja vencido. 

Nós temos uma sociedade que já sinalizou, fortemente, não querer mais esse tipo 

de violência; e é necessário que quem está na posição da Comissão da Verdade, tenha 

isso muito claro; e que, qualquer outra força que haja, no sentido de impedir o 

esclarecimento... E, acho que, também, nós precisamos da punição, no sentido de que a 

gente não continue andando nesse rio de material absolutamente movediço, onde a 

gente luta, há anos, e não consegue esclarecer nada. 
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Acho que Antígona se desesperou; e o quadro, nosso, é pior ainda. Nós temos a 

morte, não temos o enterro, não sabemos onde ele está. E todas as pessoas que amam; 

sofreram; que escrevem sobre ele; precisam ter uma resposta, para que a gente possa 

sair desse terreno movediço, esclarecer, inclusive, no sentido de gastar as nossas 

energias, não só na busca de uma resposta do problema, mas, também, na busca da 

identidade com as ideias do pai.  

Que a gente possa, não só estar aqui, fazendo um esforço de resolver uma 

situação, mas que a gente possa, a partir desse momento, ter mais liberdade, mais 

desenvoltura, para tentar buscar aquilo que ele praticava como estilo de vida, como ela 

falou aqui, de uma pessoa absolutamente querida e atenciosa. 

Sempre digo o seguinte: o pai não resistia ao ser humano. Não sei o que isso 

significa direito, pra mim é uma frase. Só para vocês terem ideia, estava numa noite, 

numa visita, ele sempre se encontrava com a gente escondido; nós vamos lá para o 

meio, nós morávamos numa chácara, nós vamos pro meio do mato; estávamos todos 

nós, lá, numa subida, embaixo de uma árvore, esperando num ponto, e passa as pessoas 

e ele: “Boa noite, como vai?!”. Ia lá, e conversa, com todo mundo. Então, ele não estava 

preocupado com a segurança. O que ele queria fazer era isso, era conversar, era atender 

as pessoas. Então, nós precisamos ficar livres do rio, para poder atender àquilo que o pai 

era. 

Então, meu pedido especial para que a Comissão, olhando os familiares; a gente 

se encontra bastante, e esse sentimento do desaparecimento é terrível. Um pedido, que a 

Comissão foque, como prioridade, independente de qualquer outra, outro veio de 

investigação, esclarecer os desaparecidos. (Palmas.)                

 

A SRA. AMELINHA TELES – João Paulo, muito obrigada, mesmo, pelo seu 

depoimento, que é o depoimento de um familiar. Eu, antes de ser da Comissão da 

Verdade, como assessora, eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, que essa é minha origem. 

E nós, há quase 40 anos, que nós aprendemos lá com as madres, ou 30 e poucos 

anos, nós aprendemos com as madres da Argentina que não se pode construir, 

consolidar a democracia, com corpos insepultos, e os nossos corpos estão insepultos, 

dos nossos camaradas, dos nossos companheiros. 

Por isso, a Comissão de São Paulo tem como prioridade os mortos e 

desaparecidos políticos. Esses 154 casos ouvidos aqui, que deverão ser ouvidos no seu 
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todo, a prioridade é essa; nós temos de responder à sociedade onde, nós temos de 

envidar todos os esforços, para que o Estado Brasileiro responda onde estão os 

desaparecidos políticos, o que foi feito deles. Nós não viramos essa página. Não tem 

como virar essa página, sem essa resposta. E esse, é nosso compromisso aqui; essa é 

nossa luta. 

Então, agradeço muito o seu depoimento, porque ele vem fortalecer a nossa 

proposta, aqui, de trabalho. Muito obrigada. 

E queria, ia até propor, quando você falou, eu pensei aqui que o “Brasil: Nunca 

Mais” devia ser livro didático, devia ser usado como proposta pedagógica. Fazer parte 

do currículo escolar o estudo do “Brasil: Nunca Mais”, como uma proposta, tanto para 

nós, aqui, como para a Comissão Nacional da Verdade; que seja adotado no Brasil 

inteiro esse livro. 

Vamos continuar com os depoimentos. É hora do José Roberto Paludo. 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO PALUDO – Bom dia.  

Vou ser rápido, e cumprimentar a Amelinha, em nome da Comissão da Verdade, 

aqui; ao deputado Adriano Diogo; cumprimentar o deputado Ismael. 

Eu também quero registrar aqui, também sou assessor da deputada Luciane 

Carminatti, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é presidente da Comissão 

de Direitos Humanos da Assembleia; e pediu que viesse, também, registrar essa 

presença. 

Eu nasci um ano depois do desaparecimento do Paulo Wright, e tive o primeiro 

contato com essa história, exatamente na leitura do “Brasil: Nunca Mais”, por ser 

militante do movimento estudantil nos anos 1980, e precisar conhecer um pouco da 

história da resistência à ditadura, para ter discurso para fazer o movimento estudantil. 

Então, meu contato foi pela causa; e em 2003, nós nos articulamos com vários 

companheiros, para constituir o Instituto Paulo Stuart Wright, que nós fundamos em 

maio de 2003, na cidade de Joaçaba. E fui encarregado de presidir o instituto por um 

período; hoje a presidente está aqui, a companheira Regina, que também tem 

acompanhado todo esse processo. E nós criamos esse instituto, em primeiro lugar, para 

ajudar as várias outras iniciativas no sentido do resgate da memória, mas também para 

continuar a luta das causas, pelas quais o Paulo Wright lutava. 

Então, dizer que o primeiro contato com essa história foi pela causa, mas que ao 

longo desses 10 anos desse contato, isso também se tornou pessoal. Começa por uma 
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causa, mas também, hoje, é uma questão pessoal. E é uma questão pessoal porque, nós 

que não vivemos isso, ter o contato com vocês que viveram isso, nos compromete, de 

tal forma, para dizer que essa memória nunca vai ser apagada; porque nós vamos 

continuar reproduzindo essa memória, para que as gerações não se esqueçam disso. 

Acho que esse é o nosso papel nessa história. Nós não vivemos, mas essa relação 

que a gente está tendo deste evento, e de muitos outros, é para que essa memória, 

independente dos registros, todos, escritos, filmados e gravados, ela não vai se apagar, 

porque vai ficar na nossa memória, e nós vamos dar continuidade a isso; e essa é a 

nossa obrigação, do ponto de vista militante. 

Em segundo lugar, dizer que em Santa Catarina não tem uma Comissão da 

Verdade; porque, muitas coisas, no nosso estado também existem, mas se procura 

esconder, e fazer de conta que não existe. E, por muito tempo, em Santa Catarina, se 

tentou passar uma imagem de que lá não houve ditadura, de que não tinha torturados, de 

que não houve desaparecidos no estado de Santa Catarina. 

Então, nós precisamos mexer também um pouco com isso, e denunciar e mostrar 

que Santa Catarina não é uma ilha - embora a capital seja uma ilha física -, mas não é 

uma ilha política; e que lá aconteceram as coisas que aqui também aconteceram, e o 

problema da ditadura não é um problema de São Paulo e Rio, é de todo o Brasil, e; 

também; de Santa Catarina. 

Nós vamos estar nos manifestando - e já conversamos com o deputado, com a 

Derlei e outros; está o Marcelo aqui, que também está representando a deputada Angela 

Albino - para também constituir a Comissão da Verdade na Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina. E se empenhar nessa luta, para que a Comissão da Verdade Nacional 

também se movimente no sentido de cumprir essa provocação que Antígona faz, de que 

não há - e que as madres da Praça de Maio fazem -, de que não há democracia, não se 

consolida a democracia, enquanto não se esclarecer essas questões. Então, acho que essa 

é uma segunda questão importante. 

E terceiro, para encerrar, só deixar aqui, também, dois documentos. Um deles, é 

o documentário feito por um companheiro nosso do instituto, Iur Gomez, que 

entrevistou vários de vocês que estão aqui - entrevistou a Elzira, entrevistou o Carlão, 

entrevistou a Derlei, o João Paulo, a Delora -, que é o documentário “Paulo 

companheiro João”. Para que também conste, aqui, como documento oficial.  

E alguns outros documentos que foram escaneados pela Derlei, da Assembleia 

Legislativa, que são documentos oficiais também; deixar na Comissão da Verdade, aqui 
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de São Paulo, e agradecer o convite e dizer que a gente está aí, para ter esse 

compromisso, de não deixar que essa memória – oficial, ou pela causa, ou do ponto de 

vista pessoal -, ela não vai se acabar, e essa luta não vai encerrar, enquanto não tiver 

isso esclarecido.  

E é uma dívida da democracia brasileira, com seu povo, o esclarecimento do 

Estado sobre aquilo que os militares fizeram, em nome do Estado, para os brasileiros 

que lutaram por um país melhor, por um país mais justo, de igualdade, de fraternidade; 

e essa luta, essa causa, é de todos nós.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Agradeço ao José Roberto Paludo. Muito 

obrigada. 

É importante, destacando do depoimento dele, que a ditadura foi nacional, em 

todo o território nacional; e que o grande empurrão para que esta Comissão da Verdade 

existisse - a Comissão Nacional da Verdade existisse - foi uma sentença que condena o 

Estado Brasileiro.  

E, essa sentença, é uma iniciativa dos familiares do Araguaia, que vão até a 

Organização dos Estados Americanos e têm, lá, audiência final na Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. A sentença, não só exige que se esclareça a respeito dos 

desaparecidos do Araguaia - que fica lá no norte do país, no sul do Pará -, mas, também, 

de todos; ela se estende a todos os desaparecidos políticos. 

Então, o Estado Brasileiro, para executar a sentença, tem de esclarecer o 

desaparecimento de todos, independente de serem desaparecidos no Araguaia, ou em 

qualquer outra parte do território brasileiro; independente da Organização Política a que 

pertenciam. Então, isso é importante a gente destacar. 

Vou passar a palavra, agora, ao Marcelo Pomar; lembrando que o Marcelo 

Pomar é neto do Pedro Pomar... É bisneto, gente do céu!, já é bisneto. Olha como é que 

eu to velha. E eu fui militante, junto com o Pedro Pomar, que era meu dirigente; ele era 

dirigente do Partido Comunista do Brasil, foi também uma vítima da ditadura, foi 

assassinado na conhecida Chacina da Lapa, em 1976. 

Então, aqui, eu, aqui, a Comissão da Verdade te recebe; se sente muito honrada, 

por você, e pela história que você traz, também. Que o Pedro Pomar, como Paulo 

Wright, como Honestino, como José Maria Ferreira Araújo, e todos os outros, estejam 

sempre presentes nessa luta. 
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O SR. MARCELO POMAR – Bom dia, a todos e todas.  

Eu sou acostumado a falar no microfone, em público; mas, sempre que o tema é 

esse, eu me emociono bastante, porque, embora pareça longínqua a relação - Pedro foi 

meu bisavô -, na realidade, isso afetou toda a minha família.  

Meu avô, Wladimir Pomar, foi preso e torturado, até 1979; teve sequelas por 

conta disso, uma labirintite até hoje; o meu pai, viveu clandestino; e eu, mesmo, só pude 

ter direito a ter o meu nome verdadeiro, já com 16 anos de idade. Então, são marcas que 

a gente traz. 

Vou ser bastante sucinto, porque não sou testemunha; não tive oportunidade de 

conhecer o Paulo; e venho falar do coletivo catarinense - estou representando o nosso 

coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça. Eu, como filho de clandestino, nasci 

em Belém do Pará, estive em diversas cidades, e estou em Florianópolis há 13 anos, 

onde casei, estudei, e, lá, atuo e milito no coletivo catarinense Memória, Verdade e 

Justiça. 

O que queria trazer, em particular, para compartilhar com vocês e deixar o 

registro aqui, é uma questão atual, bastante recente.  

Em 2006, o Paulo recebeu uma homenagem, da Assembleia Legislativa, o Paulo 

Stuart Wright; o nome de uma rodovia que liga a BR-101 a um município de Santa 

Catarina, chamado Penha.  

E, em 2011, final de 2011, começo de 2012, nós recebemos com surpresa e 

espanto - mas isso demonstra como essa luta da memória é cotidiana - um projeto de lei 

de um deputado chamado Gilmar Knaesel, propondo retirar o nome da Rodovia Paulo 

Stuart Wright e dar o nome Francisco Leopoldo Fleith, que é um prefeito biônico da 

cidade de Piçarras. 

Então, essa é a luta de hoje; quer dizer, não obstante a cassação que o Paulo 

sofreu, o desaparecimento por parte do Estado, a luta para que a Assembleia 

reconsiderasse a sua titularidade de deputado, a luta pela memória permanente; ainda 

enfrentamos, ao longo de 2012, uma batalha para garantir que, a homenagem ao Paulo, 

permanecesse naquela rodovia. 

É assombroso, mas conseguimos; e aqui fazer uma saudação especial à Derlei, 

foi uma batalha bastante dura. (Palmas.) A Derlei teve um trabalho intenso de 

mobilização, conseguiu manifestações do Brasil todo, contra essa barbaridade; e a 

situação de constrangimento foi tão grande, criada, que eles não tiveram coragem de 
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levar até o final, e, na última hora, o deputado retirou o projeto de lei. E foi uma festa 

para a gente. Nós estávamos numas 20 pessoas ali, com faixas e cartazes. 

Então, só fazer esse registro, porque isso é atualíssimo, aconteceu no final do 

ano passado; e dizer que as batalhas continuam. Acho que a próxima trincheira, agora - 

inclusive, aproveito para pedir o apoio do deputado Ismael, que está com a gente em 

Santa Catarina - a próxima trincheira é instaurar a Comissão da Verdade em Santa 

Catarina. Esse projeto já está tramitando em algumas gavetas, já há alguns meses, um 

projeto de lei de autoria da deputada Angela Albino, que pediu, inclusive, que eu a 

representasse nesta audiência; então, fazer esse registro. 

Neste momento, se não me engano, está com o deputado Edison Andrino; e eu 

acho importante citar esses nomes, e pedir, aqui, em público, o apoio do deputado 

Ismael, para que a gente desengavete a Comissão da Verdade de Santa Catarina, e siga 

os passos desse belíssimo trabalho, que está sendo feito aqui, em São Paulo. 

E, por fim, entregar uma contribuição. Este é um roteiro de um filme, o filme 

“Paulo Stuart Wright”, de 1987; não conseguimos o filme, mas aqui está o roteiro, como 

contribuição, também, junto com esses outros documentos. 

Enfim, essas audiências em geral, esses encontros, são tristes; mas eu nasci em 

1981, estou com 31, vou fazer 32 anos de idade, e quero dizer uma coisa pra cima. Eles 

mataram os nossos pais, os nossos avós, bisavós; torturaram, desapareceram, mas nós 

estamos aqui; nós estamos aqui, e eu acho que essa é a força da nossa luta. É um pouco 

do que o Paludo falou, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, e continuaremos lutando 

por memória, por verdade e justiça.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Muito obrigada, Marcelo. Estou vendo que 

você é a quarta geração. Estou até contando aqui nos dedos. São quatro gerações, 

vítimas, que foram afetadas por essa ditadura. Essa luta é pela democracia; essa 

resistência é um preço muito alto. 

 Agora que eu lembrei; que o Pedro Pomar Filho era neto, que o Wladimir é que 

é seu avô; então, agora que me veio, aqui. Veja só – nossa! – são gerações, né, gente. 

Várias gerações. 

Queria propor, também, aqui na Comissão, que fosse feita uma moção de apoio 

ao projeto de lei da deputada Angela, para a criação da Comissão da Verdade em Santa 

Catarina; que, aliás, devia ter em todos os estados. 
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O SR. ISMAEL DOS SANTOS – PSD – Você me permite um aparte? Eu faço 

parte da Comissão de Direitos e Garantia da Família, e, na nossa Comissão, já foi 

aprovada; e vamos tocar adiante. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Parabéns. Parabéns. 

Queria chamar o Anivaldo Padilha, para fazer, também, seu depoimento neste 

caso. 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA – Obrigado, Amelinha.  

Realmente, esses momentos são sempre muito emocionantes para todos nós; e 

em especial, para sobreviventes, como nós, que sobrevivemos e mantemos na memória 

a vida e o testemunho dos nossos companheiros que se foram. 

Vou falar muito brevemente, mesmo porque não vim preparado para isso; mas 

não resisti, aí, ao desafio de falar alguma coisa sobre Paulo. 

Eu conheci o Paulo em 1960. Nos encontramos, pela primeira vez, em São 

Paulo; exatamente naquele ano em que, naquele período, em que ele se tornou 

secretário-geral da UCEB, conforme mostrado na introdução. A UCEB era União Cristã 

de Estudantes do Brasil, que era uma Organização de estudantes protestantes; era a 

seção brasileira, parte de uma federação mundial, a chamada Federação Mundial de 

Estudantes Cristãos, que foi, na verdade, a primeira Organização Ecumênica mundial, 

fundada lá em 1886, se não me engano, ou 1896; posso estar confundindo as datas. 

Mas era um movimento que aglutinava os estudantes protestantes no Brasil, no 

sentido de incentivar a reflexão e discussão sobre a realidade brasileira; e incentivar a 

participação, dos estudantes protestantes, nas transformações sociais do Brasil e do 

mundo. Não vou entrar em detalhes dessa história. E, o Paulo se torna secretário-geral 

dessa Organização, no Brasil.  

Que foi uma Organização que teve um papel fundamental no despertamento de 

uma consciência de cidadania de um dos setores importantes das igrejas protestantes no 

Brasil.  

O Paulo era da Igreja Presbiteriana. Eu, da Igreja Metodista. E, exatamente, 

naquele momento em que a Igreja Católica começou a se abrir para o movimento 

ecumênico, com João XXIII, com a abertura da Igreja Católica, quando, oficialmente, 

ela se torna uma igreja com abertura ecumênica.  
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E isso teve uma influencia grande no Brasil, também, porque a JUC - Juventude 

Universitária Católica - também se abre para o movimento ecumênico. E é o momento 

em que começam a haver mais relações; e, daí, surge a fundação da AP, um pouco mais 

à frente. 

A partir daquele momento, mantive uma relação bastante estreita com o Paulo, 

talvez até 1963; e, depois, não tivemos condições de nos encontrar novamente. Veio o 

golpe de 1964, o Paulo teve de sair do Brasil, e, depois, nós nos reencontramos, por 

volta de 1968, final de 1968 - duas pessoas diferentes. Ele já era o João, na AP, e eu era 

o Almir, na AP. Na Ação Popular. 

E, nesse período, também mantivemos algum contato; ele era da direção 

nacional, e eu atuava mais em São Paulo. E, devido a todo o processo de 

clandestinidade, era muito difícil a gente se encontrar, e eu não tinha nenhum motivo, 

nenhuma razão assim, interna, de me encontrar com ele. 

Mas, a última vez que nós nos encontramos... A gente mandava, às vezes, 

recados; eu encontrava periodicamente com o Jaime Wright, que era, às vezes, a ponte, 

entre os diversos, centenas, ou dezenas, de amigos do Paulo, aqui em São Paulo; e a 

gente sempre mandava e recebia recados. 

A última vez que me encontrei com ele, foi no finalzinho de abril de 1971. Eu 

tinha concluído quase um ano de prisão; tinha sido preso em 1970, pelo DOI-CODI, e 

saí, fui libertado, depois, no final de 1970.  

E, quando me encontrei com ele, estava vivendo na clandestinidade, um período 

extremamente difícil – quem era da AP, sabe que, naquele momento, o cerco foi se 

fechando em todos nós; e foi a última vez que conversei com ele.  

E havia uma quase impossibilidade de continuar o trabalho, como estava sendo 

feito, realizado; e eu estava, pessoalmente, bastante, extremamente, debilitado; por 

causa, em consequência, das torturas. Debilitado fisicamente; do ponto de vista 

psicológico, bastante, bastante mesmo, eu diria até desarticulado. Se bem que, a prisão 

ajudou a recuperar um pouco.  

Estou olhando o Carlão; e, no Tiradentes, a gente ficou em celas uma em frente 

para a outra; a gente conversava, e trocávamos mensagens pela grade; mas eu saí 

realmente bastante abalado, porque o cerco foi se fechando - nesse período de 

clandestinidade. O DOPS esteve, duas vezes, na casa dos meus pais, mas eu não estava 

em casa.  
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E o Paulo falou: “A gente tem que pensar que existe uma tarefa a ser feita, a ser 

intensificada, no exterior. Nossas frentes de luta são várias; e o exterior, também, é uma 

delas. E eu acho que, realmente, a probabilidade de você ser morto é muito grande, se 

for preso. Muito grande. Portanto, acho mais do que justo que você saia”. 

E, havia todo um esquema já montado, para sair; fiz o caminho que quase todos 

os exilados faziam: descia pelas fronteiras, daqui de baixo; e, depois, fui parar no Chile. 

Do Chile, aí recebo o convite para ir para os Estados Unidos; e, realmente, fui, 

exatamente para desenvolver um trabalho, contra a ditadura brasileira, lá nos Estados 

Unidos. 

Eu me lembro que, no começo de setembro, eu recebi um telegrama. Tinha um 

americano, ex-missionário, aqui no Brasil, que servia de ponte de contato entre... Que 

eu usava como contato, para não receber correspondência, nada diretamente para mim; 

mas ele me telefonou, quase uma da manhã, meia-noite e pouco, e falou assim: 

“Anivaldo, acabou de chegar um telegrama do Brasil. Se chegou agora, deve ser algo 

importante”. Ele não falava português mais, estava bem velhinho, tinha vivido aqui, lá 

nos anos 1950, e isso foi em 1973, e ele falou: “Vem aqui”. Aí, eu fui. A mensagem era 

muito simples: “João sofreu um acidente; está hospitalizado em São Paulo”. 

Esse era um código que a gente usava, para comunicar que as pessoas tinham 

sido presas. Eu tinha montado um esquema, lá nos Estados Unidos, de acionar um 

sistema de pressão; de várias personalidades, que, quando acontecia esse tipo de prisão, 

imediatamente acionava o Departamento de Estado, e fazia pressão no Governo 

Americano, para interferir. 

Essa foi a última vez que ouvi falar do Paulo, um contato mais direto. A gente 

fez uma campanha, lá, a favor do Paulo; a gente conseguiu colocar isso na Imprensa 

Americana; todo o sistema de comunicação das igrejas nos Estados Unidos; e, 

infelizmente, a gente não conseguiu salvar a vida dele. Diferentemente do que a gente 

conseguiu, por exemplo, com Manoel da Conceição, que foi o mesmo processo: chega 

telegrama, e a gente conseguiu salvar a vida dele, em grande parte, por causa dessa 

pressão dos Estados Unidos e Europa. 

Mas, interessante que estive, estou mencionando isso, porque a vida do Paulo 

transcende a AP, transcende aqueles movimentos de pescadores, as cooperativas que ele 

ajudou a criar - incentivou a criação -, transcende a vida política e partidária dele, como 

parlamentar, e transcende as fronteiras do Brasil. 
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Ele, como secretário da União Cristã de Estudantes do Brasil, teve uma 

influência muito grande sobre as outras seções de países latino-americanos; e, no final 

de 1974, eu fui a Cuba, e lá eu procurei contato com algumas pessoas que eu conhecia, 

ligadas a esse movimento de estudantes; e a primeira coisa que todo mundo me 

perguntava: “E o Paulo Wright, como está?” 

Quer dizer, a notícia da morte do Paulo não havia chegado a Cuba, até aquele 

momento; mas todas as pessoas eram sempre unânimes em dizer como o Paulo foi 

importante, quando ele passou por lá. Ele saiu do Brasil e foi para o México; depois, 

esteve em Cuba, e, lá, no pouco tempo que ele ficou em Cuba, ele serviu de um grande 

incentivador da organização desses estudantes, lá, inclusive na intensificação da 

organização dos setores protestantes em Cuba, em apoio à Revolução Cubana. 

Então, queria deixar isso registrado, porque é importante; são, às vezes, detalhes 

que as pessoas realmente não... São detalhes importantes para mostrar o valor que o 

Paulo teve, não somente para nós, como pessoa, amigo, mas como revolucionário, e a 

influência que ele teve, fora do Brasil, também. 

E aqui, queria cometer uma heresia, porque o Paulo, sendo presbiteriano, e eu 

sendo metodista, e, vocês, católicas, há toda uma questão sobre ressurreição. E, lá no 

Credo, fala: “Cremos na ressurreição dos corpos”. Quero dizer que, acho que a gente 

tem de pensar na ressurreição de outra maneira; e pensar que, a morte, não existe. Os 

nossos corpos - você é médica, eu não entendo nada, não é meu campo - quando nós 

morremos, talvez os nossos corpos se transformam em alguma outra coisa, não 

desaparecem. Mas a vida da pessoa, as nossas vidas, elas não desaparecem, e nem 

morrem. A vida supera a morte, e ressuscita no coração e na mente das pessoas que 

conviveram conosco. 

E o Paulo, está mais do que presente entre nós, porque ele não morreu, ele 

ressuscitou; e, ressuscitou para sempre. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Paulo Stuart Wright: presente, agora e sempre. 

(Palmas.) 

Nós vamos concluir esta 12ª Audiência, do Paulo Stuart Wright, que foi 

extremamente rica; e merecia, na verdade, por toda a documentação, uma semana de 

audiências, para a gente ter toda essa apresentação de um material de pesquisa, que foi 

feita por vários grupos, o que nós agradecemos muito. 
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E queria, só, registrar aqui, as resoluções que devem ser encaminhadas pela 

Comissão da Verdade, como propostas que nasceram aqui, durante a audiência. 

Que é reforçar a convocação, junto à Comissão Nacional da Verdade, do então 

major, e, agora, coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra; também do capitão Ubirajara, o 

Aparecido Laertes Calandra. E também, convocar para aqui, para apresentar sobre o 

caso do Paulo Stuart Wright, o Pedro Calmon, conforme a denúncia feita pelo Osvaldo 

Rocha. E, que pena, que o Osvaldo Rocha não está aqui, porque ele foi uma testemunha 

importante nessa história da prisão e desaparecimento. Propor que o Brasil: Nunca Mais 

seja usado como material didático, amplamente utilizado em toda a rede escolar do 

Brasil. Propor, também, como resolução, a moção de apoio ao projeto de lei que cria a 

Comissão da Verdade, no estado de Santa Catarina. 

E, mais uma vez, agradecer, muito, a toda esta Bancada de Santa Catarina, que 

trouxe vida para esta Comissão, que trouxe a vida de pessoa tão importante, como o 

Paulo Wright. 

Queria lembrar que, quando o João Paulo falou, ele foi muito emotivo, e ele 

falou da Lali, que é a Delora, para quem não sabe. Pra nós é Lali, né. A Delora é o nome 

oficial, né, Lali? E o livro é “O coronel tem um segredo”. Ele não está em Cuba, né; é o 

segredo do coronel. E quem é o coronel? É o Ustra. É o livro que a Lali escreveu, que 

tem essa carta tão maravilhosa, que tem que ser referenciada, aqui, lembrada no 

relatório desta Comissão. Muito obrigada.  

Nós vamos encerrar esta audiência. Mas, antes, a audiência do Honestino, e do 

José Maria Ferreira Araújo, vão ficar para as 14h, depois do almoço. Mas como o Neto 

é uma das testemunhas do caso Honestino, e tem muita necessidade de ir embora, então 

ele vai depor neste momento; e, depois, a gente apresenta o memorial do Honestino, 

como a gente faz em todas as audiências; a gente faz a instalação da audiência, 

apresenta o memorial, porque essas pessoas, todas, têm sido muito procuradas nesses 40 

anos. Todos os desaparecidos são muito lembrados, e essa é a razão da Comissão da 

Verdade – lembrar, e trazer a história deles. 

Então, esse memorial vai ser apresentado depois do almoço.  

E queria desfazer aqui; vocês fiquem à vontade; se quiserem ficar à Mesa, 

podem ficar. E chamaria o Neto para fazer o depoimento a respeito do caso Honestino 

Guimarães. 

O Honestino Guimarães foi um líder estudantil, vocês vão ver depois o 

memorial, tem uma professora aqui, a Beth Almeida, que acabou de escrever um livro 
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sobre Honestino, e vai contar a história dele. Mas o Honestino foi um líder estudantil da 

AP, e que não sabemos... O Honestino é um caso que não se sabe, o que a gente sabe é 

que ele foi preso no Rio de Janeiro, todo mundo conta isso, mas ninguém... 

Então, vamos ver se a gente consegue - ouvindo, agora, o Neto, e, depois, a 

Beth; e o Cláudio, que é de Brasília, também vai falar - a gente consegue mais 

elementos sobre o desaparecimento do Honestino Guimarães. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Tem uma fita, do irmão da Madalena Prata, que é 

uma gravação dele, Gilberto Prata, para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara 

Federal, em que fala na prisão de todos os militantes da AP. Seria interesse conseguir 

uma cópia dessa fita. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O Anivaldo arruma uma cópia da fita do 

Gilberto Prata, pra gente. 

Vocês continuam com a Elzira; e, agora, com o depoimento do Neto, que vai se 

apresentar. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Meu nome é Sebastião Lopes Neto, por 

acaso sou da mesma cidade, da cidade em que ele foi criado na infância, Itaberaí, 

porque também não nasci lá, mas é nossa referência comum.  

Não tenho nada a ver com a AP, não participei da AP, tinha briga com a AP; 

mas, quando estava terminando a ditadura, a fase pior, eu assumi, comigo mesmo, que 

duas pessoas, pelo menos, eu gostaria de recuperar a história, que era Honestino e Olavo 

Hans. Porque estava no 1º de Maio, aqui, quando prenderam o Olavo, que era uma 

pessoa muito querida, muito absolutamente militante, uma pessoa só revolucionária e 

mais nada - se é que isso é pouco. 

E, do Olavo, acabou sendo feito pelo Murilo, que é o atual coordenador da 

Unifesp-Osasco, um livro sobre a Ação Popular; e, com o passar do tempo, aqui nós, 

coordenador em São Paulo, fomos montando um projeto memória. 

Então, dentro do projeto memória, a gente tem trabalhado - esse caderninho 

amarelo – que é, particularmente, a questão da repressão contra os trabalhadores nas 

fábricas. Vamos lançar um material até setembro. Então, a gente tem tentado colaborar 

com a Comissão da Verdade. 
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Queria, inicialmente, se é que cabe, fazer uma homenagem a duas pessoas 

absolutamente imprescindíveis, queridas, na vida do Honestino; que é, primeiro a mãe, 

Maria Rosa, que pouca gente conheceu, que é uma das mulheres mais... (Palmas.) 

mais... Que ela, além de ser de uma alma linda, ela é uma pessoa muito bonita, 

inacreditavelmente bonita; e morreu bonita, inclusive, já com seus 80 e poucos anos. Eu 

acho que era da geração da minha mãe; a mulher mais bonita da cidade; dizem, pelo 

menos. 

E, outra, é o casal Luís Emílio e Vanda, que foi quem mais cuidou da Juliana, 

que foram os anjos da guarda do Gui; que são as pessoas que mais - porque muita gente 

ajudou o Honestino - mas esse casal, e os dois já são falecidos. Então, fazer essa 

pequena homenagem. 

Então, lá pelos anos 1970 e tantos, na Abertura, aí, eu comecei a pesquisar o 

Honestino; então, fui atrás do dentista, para achar as coisas de Raio X; eu não consegui 

nada na época, já, acho que pelo medo das pessoas.  

Fui em Goiânia, em Itaberaí, que era uma rota minha, de parentes, e não tinha 

problema nenhum; os irmãos me ajudaram muito. Infelizmente, ele só tem um irmão 

vivo, que mora nos Estados Unidos, o Luiz; o Norton foi um batalhador sobre isso; e 

todos eles sofreram, foram presos, etc. 

E fui muito ajudado, muito, muito ajudado, por duas pessoas, que eu já queria 

propor, Amelinha, que fossem chamados aqui; que é o Pedro Wilson Guimarães, que foi 

prefeito de Goiânia, e deputado federal; e o Osvaldo Rocha. 

Esse depoimento, que o Osvaldo mandou, eu tenho ele desde 1979; até 

datilografado - para vocês terem ideia de como a coisa é velha - com essa história do 

Pedro Calmon, que sempre fui muito reticente de botar o nome na roda, nunca quis 

acusar ninguém, se eu não tenho certeza. 

Mas, como o Rochinha botou o nome, vamos botar o nome e propor. Ontem, 

falei com o Pedro de novo, Pedro Wilson, ele falou: “Ó, Neto, chama eu, o Rochinha e 

o Pedro. E a gente conversa. A gente conversa. Vamos ver o que ele tem”.  

Ele mora em Anápolis, é bem casado, lá. Parece que, logo em seguida - aquela 

história de que ele estava querendo ir para Goiás, aquela conversa da estação, aí, já tinha 

a história dele ir para Goiás. Tinha uma história confusa, que ele queria um contato em 

Goiás. Parece que a namorada dele, já era de lá, essa moça que ele casou em Anápolis, 

que é de uma família ilustre, lá. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 35

E outras pessoas que entrevistei; um, que acho é falecido, também, que é o 

Rabelo, de Goiânia, que foi dirigente da AP. (Manifestação fora do microfone. 

01:56:44). Então, são as fontes, que eu tenho, para dizer alguma coisa. 

O Anivaldo falou uma palavra que eu queria usar, que é o cerco. Eu não fui da 

AP, mas convivi com eles na clandestinidade; tive o prazer, e a tristeza, de encontrar o 

Honestino em reuniões marcadas; no último encontro eu não fui, no Cine Havaí, porque 

realmente as notícias que chegavam da AP eram um desastre; e eu não sei, perdi a 

última chance de vê-lo.  

Nós estivemos, ainda, na discussão do 1º de maio de 1970; ele participou da 

reunião - pela AP, acredito - estava lá um pessoal dos sindicatos; ele veio, não falou que 

ele era ele, as pessoas não sabiam que ele era ele, porque era outra praia, vamos dizer 

assim; lá no Martinelli, consegui o Martinelli para conversar, estava decadente, o 

prédio, naquela época. 

Mas tive o desprazer de encontrá-lo na rua, sem querer; como outras pessoas 

encontraram; como Ubaldo Cruz o encontrou em Belo Horizonte; sem ter lugar para 

ficar, sem contato; isso no final de 1972. Quer dizer, a situação devia estar muito ruim. 

Isso não é uma crítica a vocês. É um dado, uma realidade que vocês confirmam. 

Porque, se passaram aquela fase, sabe como a vida estava difícil para todo mundo. 

O cerco é o seguinte. São vários cercos, vários indícios de cerco. Um, que queria 

retomar aqui, pedindo perdão pelo palavrão, é o depoimento do Gilberto Prata, que acho 

que a Amelinha estava na Câmara, quando ele fez - você está lá, não tava, quando o 

Nilmário chamou, lá? Você tava, né. Então.  

É um dos documentos mais escabrosos da história da Repressão; de uma pessoa 

que é presa, fica um mês e pouco preso no DSBC em Goiânia; não fala para a Elza, 

companheira, o que aconteceu; volta, vive normalmente, arrumou emprego na Eternit; 

vai para o nordeste, e consegue entregar a direção da AP, particularmente o José Carlos 

Mata Machado. Essa história está absolutamente comprovada. 

Isso gerou uma especulação, pela proximidade de data, que teria a ver com o 

desaparecimento do Honestino. Pelo que o Rochinha, o Juarez Maia, e que fomos atrás, 

parece que não tem muito a ver, tem a ver com a queda geral da AP; mas parece, porque 

o próprio Prata, na fita que gravaram em Goiânia, diz que entregou o Honestino. Pode 

ser que ele tenha dado a informação, mas ele não tinha, talvez, a ponta para puxar. Mas 

o José Carlos, está confirmadíssimo, pelas circunstâncias de prisão, por tudo que a gente 

já sabe; já tem muita coisa. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 36

Tem mais uma situação, que é importante relatar para a Comissão da Verdade. 

Que é Honestino, o casamento dele com a Isaura estava acabando, ou tinha acabado, e 

ele retoma uma relação de namorada, de prima, com a Aracy, que é filha do Ubajara 

Berocan, de Goiânia. Um primo - que é o Elian Cardoso, que faleceu muito cedo - por 

um puro conservadorismo moral, entrega uma carta, dele, para o pai dela; o pai fica 

enfurecido, que é o Ubajara Berocan.  

Nós nunca soubemos disso direito, mas Maria Rosa, um dia vai lá, acho que é a 

mesma circunstância que ela vai... Eu acho que é o mesmo momento em que ela, é dito 

a ela... Que ela vai lá, no PIC, onde estive preso também; e a Mariana Vieira, que vou 

falar daqui a pouco, também esteve presa, que é o DOI-CODI, lá, da região, que era Juiz 

de Fora, ou o PIC, onde a gente ficava preso, ou DSBC; e, como teria uma visita para 

ele, no Natal de 1973, ela vai lá com os parentes, faz as comidas que a gente gosta, os 

doces, as comidas regionais, e quando ela vai lá no Ministério, acho que é no mesmo 

momento, o general pergunta pra ela, se se ela conhecia o Ubajara Berocan. Ele não 

relacionou que era irmão dela. 

Então, tem uma carta do irmão dela, que é difícil tratar na vida dela, 

principalmente; a gente fez uma espécie de pacto, para não botar isso na praça, enquanto 

ela estivesse viva; porque tem outras relações familiares; mas sempre se conversou isso 

com as pessoas que interessava.  

Então, é uma situação muito confusa, porque tem uma carta, dele, do Honestino, 

para a Aracy, que é entregue ao pai. E tem a prisão da Marina Vieira, que ficou exilada 

a vida inteira - quem morou em Paris deve ter conhecido - que é irmão do Euler Ivo 

Vieira, que foi dirigente, também, do PCdoB, depois, e esteve na AP com Honestino. A 

Marina é presa com a carta do Honestino para a Aracy. E essa carta, de alguma maneira, 

envolve o Pedro Ivo. 

Então, o Pedro Ivo estava... Pedro Ivo... Pedro Wilson. O Pedro Wilson está aqui  

na ACM, porque tinha quebrado as duas pernas, fazendo um tratamento de recuperação, 

fisioterapia; e aí tem várias coisas que ele pode esclarecer melhor. Mas, em resumo, 

esse cerco que você falou, Anivaldo, você está percebendo os diversos pedaços da 

coisa: a Marina é presa em Goiânia; o Pedro Wilson é preso aqui, vai para o DOI-CODI, 

ele consegue se esquivar porque é advogado, e estava cuidando da separação, para ver 

quem ficava com a guarda do filho, da filha; então, essa é uma parte do que chamo de 

cerco. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 37

Depois, essa coisa do momento, na mesma época, do Gilberto Prata; e essa do 

Pedro Calmon. Inclusive, quando apresentaram, aqui, o memorial do Paulo Stuart, fala 

1º de setembro, está errado, porque a reunião da direção da AP foi 2 e 3 de setembro, no 

Rio; e a prisão é 4 de setembro, aqui. 

Então, como é muito próximo; eu sei disso, porque os depoimentos falam; como 

é muito próxima a data do desaparecimento do Honestino, nós não sabemos, 

exatamente, onde é que está a ponta.  

Eu queria, só, sugerir que algumas pessoas que o Rochinha cita, que não está 

nesse depoimento, aí, porque não tinha a ver, que ele tem uma espécie de cisma, fossem 

ouvidas, reservadamente, pela Comissão da Verdade. Porque, se o Pedro Calmon, que 

tinha tanta evidência, a gente sempre buscou não denunciar - mas agora, até porque o 

Rochinha fez - tem de ser ouvido, vamos dizer assim; eu acho que algumas pessoas, 

porque, por exemplo, tem um caso bastante consistente, está aqui no depoimento do 

Rochinha, que ele levanta, de uma das pessoas que estavam presas, que se recusa a 

esclarecer as circunstâncias de prisão. 

Então, acho que a gente deveria, talvez no Arquivo do Estado - outra sugestão 

para a Comissão da Verdade - buscar o inquérito, para ver se aparece alguma coisa 

sobre isso. Pode ser que esteja em algum documento do DOPS, não sabemos. Pode ser 

que esteja. Nós temos descoberto coisas; nesse livrinho, aqui, tem coisas que nós 

descobrimos que não imaginávamos que existisse, de 1965, coisa desse tipo. Vai saber, 

né. 

Queria fazer a sugestão de algumas pessoas serem ouvidas reservadamente.  

E, talvez, se vocês que foram dirigentes, que foram participantes da AP, e 

tiverem interesse, a gente tentar fazer uma coisa que vocês não puderam fazer na cadeia, 

que acho que a ALN fez. Podem ter qualquer diferença com a ALN, mas a ALN 

estabeleceu o “quedograma” dela: quando, como, falam o que aconteceu. Acho que isso 

é um exemplo para nós; dizer quando é que foi, como foi, tinha isso, tinha aquilo. 

Claro que saem companheiros chamuscados. Mas o que é que importa, isso? 

Importa, porque se nós conseguirmos estabelecer as relações, talvez, estejamos mais 

próximos de achar os responsáveis. O meu problema, não é imputar problema aos 

companheiros. É saber as pontas que possam nos levar aos responsáveis pelas prisões. 

Queria, depois, conversar com o pessoal da Comissão, não sei como é o 

procedimento, Amelinha, o procedimento formal, mas deixar registrado isso, que se 

buscasse, apesar do intenso trabalho de pesquisa, dos vários encontros que o pessoal da 
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AP já fez... Como sou um sapo de fora, e ainda tenho a pecha de ter sido anarquista, 

trotskista; quando é para xingar, acham-se muitas palavras, então sinto que havia uma 

espécie de me tirar da conversa. Não com você, com outras pessoas, que sempre fomos 

muito próximos, e outros camaradas; mas, eu percebo que há uma dificuldade enorme 

de saber o quando, como e quem. 

Eu tive essa dificuldade; e acho que aqui, na Comissão da Verdade, nós 

deveríamos buscar um outro procedimento. Por isso acho essencial ouvir o Pedro 

Wilson. Ouvir – por exemplo, tem um incidente aqui em São Paulo, que a dona Estela, 

que é a mãe da Aracy, que é essa moça que está em Goiânia, dirige o Clube Jaó hoje, o 

Honestino liga, e a dona Estela, para preservar a própria filha, e em certo sentido 

também o Honestino, que era primo, dá uma desculpa qualquer, e entende que ele não 

pode ir ao hotel, encontrar a Araci. O próprio Pedro Wilson, quando está sendo preso na 

ACM, recebe uma ligação do Honestino, e trata ele como aluno que está enchendo o 

saco: “Ó, estou ocupado, não me enche o saco”. 

Então, havia uma situação muito perigosa, pelos diversos depoimentos. Aí sim, 

para encerrar, quero sugerir que vocês ouçam o Pedro, o Osvaldo e, se possível, a gente 

lá em Goiás, em Anápolis, ir atrás do Pedro Calmon, que deve ser um senhor bem-

sucedido na vida, que desde que está lá... Opa, o relógio está avisando que meu tempo 

acabou. 

Acho que é isso, Amelinha, são fatos, apenas. Tem aí, boa parte desse material 

eu passei a várias pessoas, passei muitas coisas para a Beth, que fez uma pesquisa 

extensa, depois disso, deve ter mais fatos para acrescentar, depois do almoço; mas os 

fatos que sei, são esses. 

Peguei esse pedido, 1, no Arquivo do Estado, documento do DOPS, mesmo que 

os militares não deem os documentos; ver as conexões possíveis, das pessoas apontadas, 

pelo Rochinha, nos seus depoimentos. No inquérito sempre sobra alguma coisa, não sei 

se alguém já leu isso com calma; e os processos. E ouvir essas pessoas. Não sei se tem 

alguém do Rio que valha a pena, que tenha fatos, porque eu já ouvi história do 

Honestino morto na Amazônia; sessão espírita - com o maior respeito à dona Maria 

Rosa, que foi o consolo na vida dela foi se tornar espírita, foi muito bom para a vida 

dela, com paz – mas, fatos são fatos. 

As pessoas têm nome, as coisas acontecem até certo momento, ou alguém 

recebeu um telefonema, coisas assim. Então, eu tenho muita dificuldade de lidar com 

isso. É isso, aí, Amelinha, tá? 
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Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Obrigada, Neto.  

Nós ainda não ouvimos o memorial do Honestino e a apresentação do resumo, 

da importância que foi Honestino, porque esta audiência é para esclarecer ou buscar 

condições para que haja o esclarecimento. Mas, também, é uma homenagem a uma 

pessoa como Honestino; porque a pressa do Neto, a gente mudou a dinâmica. Mas nós 

vamos voltar, às 14h. 

O nosso encaminhamento, nós vamos ouvir o Pedro Calmon, nós vamos chamar, 

vamos ter de ter outra audiência para o Honestino, para ouvir o Pedro Wilson e o 

Osvaldinho Rocha, principalmente. E vamos solicitar, da Comissão Nacional, essa fita 

do Gilberto Prata, que já morreu, não pode ser ouvido. Mas, talvez, a Madalena Prata, 

que estava junto - porque essa fita tem algumas pessoas que a gente conhece, que estão 

vivas - para que possam facilitar o entendimento da própria fita, as circunstâncias; 

porque o Gilberto Prata foi, realmente, infiltrado, e recebeu salário, da Repressão, para 

entregar os companheiros; e isso é declarado, e ele fala disso, desde a época da Anistia, 

até a morte dele. O que não justifica, não tem arrependimento de ter feito isso. 

(Manifestação fora do microfone. 02:12:10) 

Ele usou a condição dele, de parente, de cunhado, de irmão, para potencializar a 

sua ação para a Repressão. Ele facilitou, muito, o trabalho da Repressão, porque, 

quando você tem um irmão que você não sabe que é infiltrado, você jamais vai pensar 

que ele é o cara que vai te entregar. 

Então, ele foi um dos cachorros, da turma que funcionou aqui em São Paulo, e 

no Brasil todo; mas aqui foi comandado pelo Dr. Ney, que era o capitão Ênio; e ele, e 

outros. A gente sabe que outros, não só na Ação Popular, como em várias organizações. 

As organizações, muitas foram dizimadas com esse trabalho de infiltração, também, e a 

gente sabe disso. 

Então, eu acho que essas recomendações e essas resoluções vão para a Comissão 

da Verdade. 

 

A SRA. – Eu falei com Osvaldo Rocha, a gente conversou sobre esta audiência 

de hoje; ele mora em Palmas, e por isso que não pôde estar aqui, e ele sugeriu que fosse 

ouvida, em relação ao Honestino, a Doralina, que era, na época, dirigente; e ela teria 

bastante informações sobre os últimos períodos de vida do Honestino. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 40

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ela era dirigente nacional da AP; então, é 

interessante. E ela esteve aqui, por ocasião da audiência do Fernando Santa Cruz, e ela 

deu um depoimento muito forte, muito bonito. A gente pode, também, incluir o nome da 

Doralina. 

Agora, o Neto vai fazer uma homenagem ao Honestino. 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Honestino é um mito, principalmente 

para o pessoal estudante. Primeiro aviso: ele não era bonito. Mas era uma pessoa 

extremamente charmosa, cativante, e fazia o maior sucesso com as mulheres. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não era bonito, não?! Olha aqui! 

 

A SRA. – Era bonito, sim. Era bonito, sim! 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Tá bom, temos divergência. Temos 

divergência.  

 

A SRA. – Era bonito, sim! Era lindo! Era lindo! 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Além do mais, uma coisa consensual 

nas pessoas que conversei, além da convivência com ele, uma disciplina férrea. É difícil 

você imaginar uma pessoa com 20 e poucos anos, acho que 26, 27 - quando morreu. 

Tudo bem que a gente amadurecia cedo, na época; na vida; porque esses meninos 

trabalhavam, eu acho, o pai deles tocava um cinema pequeno em Itaberaí, eles 

trabalhavam, quando mal a cabecinha deles alcançava a altura da bilheteria do cinema; 

só para vocês terem ideia como a vida é; é um tipo de educação que tiveram, que 

tivemos. 

Maria Rosa; era uma professora primária, que comprava clássicos para os filhos, 

e lia todas as noites. São coisas, que talvez as pessoas que conviveram com ele, não 

saibam. 

Dito Monteiro, o pai dele, que foi o que conseguiu namorar a moça mais bonita 

da cidade, e casar com ela; punha ele no balcão do bar, e dizia: “Quando você crescer, 

onde você vai estudar?” Ele dizia: “Vou estudar na União Soviética”. 
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Quer dizer, você tem uma cultura comunista que vem do pai da Maria Rosa, 

Belarmino Leite, que não se sabe direito a relação com a Coluna Prestes, que passou 

muito ali perto; mas, como era uma tradição do comunismo goiano, eles eram 

homeopatas, um pouco espíritas, e comunistas. Eu conheci muitos assim. Em Goiás era 

assim. 

Então, no aniversário dele, por exemplo, no aniversário de 60 anos dele - do 

Belarmino Leite - tinha uma bandeira do Brasil, e da União Soviética, no bolo de 

aniversário. 

Era uma cultura. Lá em Itaberaí, tem um cara que tem um comércio, lá, que 

chama Zhukov. Quem é Zhukov? É o general, da II Guerra Mundial, que vai fazer a 

homenagem final a Stalin, na derrota dos alemães. 

Então, é o meio onde se foi criado. E as pessoas diziam: “Dito, esse menino vai 

virar comunista. Vai virar comunista”. Aí, quando virou comunista, eles diziam: 

“Também, Dito Monteiro ficava mandando o menino dizer que ia estudar na União 

Soviética”. 

 

O SR. – Lenine Bueno... 

 

O SR. SEBASTIÃO LOPES NETO – Isso, Lenine Bueno Monteiro. Carol 

Stálin Pires Leal. Todos amigos. O Stálin fazia questão, ele dizia: “Eu sou Carol, para o 

general polonês; Stálin, por ser Stalin”. Pena que já faleceu também, num acidente de 

carro brutal. 

Então, essa homenagem ao Honestino, e particularmente à Maria Rosa, 

recentemente falecida, para nós que convivemos de outra maneira com ele, na infância, 

na adolescência, queria resgatar, quer dizer, as coisas não acontecem por acaso.  

Coluna Prestes; enfrentamento com os Caiados, em Goiás; Partido Socialista 

Brasileiro; tem uma série de coisas que aconteceram ali, que têm a ver com essa matriz 

de formação, da qual vocês foram conhecendo outro pedaço; porque a gente não pode 

dizer da vida pessoal dele; que talvez seja bonitinho, agradável dizer para vocês, o 

orgulho que a gente tem, de ter tido esse tipo de relação.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Obrigada.  

Honestino, presente, agora e sempre! (Palmas.) 
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O SR. – Presente! 

 

A SRA. – Presente! 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Nós encerramos, agora, a 12ª Audiência. Mas 

nós retomamos a 12ª Audiência às 14h, aqui, neste auditório. 

 

 

*       *        * 

 

INTERVALO 

 

*       *        * 

 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar. 

Vou falar do estudante de Geologia, Honestino Monteiro Guimarães, da 

Universidade de Brasília, grande camarada Honestino Monteiro Guimarães.  

São Paulo, 26 de fevereiro de 2013. 

 Auditório Teotônio Vilela, na 12ª Audiência Pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 26 de fevereiro de 2013, às 16h, na 

Assembleia Legislativa, no Auditório “Teotônio Vilela”, a oitiva de depoimento sobre 

Honestino Monteiro Guimarães, desaparecido em outubro de 1973. 

Esclarecer que, a Comissão da Verdade de São Paulo, pretende realizar todas as 

audiências abertas ao público, em contraposição à disposição da Nacional, de fazer 

audiências fechadas.  

A Comissão da Verdade não pertence a um grupo de especialistas, mas é um 

produto da luta de todo o povo brasileiro. 

As depoentes, nesse processo do Honestino, serão: Maria Elisabeth Barbosa de 

Almeida, amiga de Honestino, que escreveu um livro sobre ele; e Cláudio Antônio de 

Almeida, amigo de Honestino, e membro da Comissão da Verdade da UnB. 

Para ler o Memorial, nosso companheiro Ricardo Couto. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 43

O SR. RICARDO COUTO – Honestino Monteiro Guimarães, desaparecido em 

10 de outubro de 1973. Nasceu no dia 28 de março de 1947, em Itaberaí, Goiás, Brasil. 

Pertencia à Ação Popular Marxista-Leninista, APML.  

Dados biográficos. Nasceu em 28 de março de 1947, em Itaberaí, Goiás, filho de 

Bendito Monteiro Guimarães e Maria Rosa Leite Monteiro Guimarães; desaparecido em 

10 de outubro de 1973. Era casado com Isaura Botelho Guimarães, com quem teve uma 

filha, Juliana. 

Sua família mudou-se para Brasília, em 1960, quando foi inaugurada a nova 

capital da República. Na cidade, fez a quarta série ginasial no Colégio Elefante Branco, 

e concluiu o colegial no Centro Integrado de Ensino Médio. 

Começou a atuar no movimento estudantil, ainda como secundarista. Foi um 

estudante brilhante; passou em primeiro lugar, geral, no vestibular para o curso de 

Geologia, de 1964, da Universidade de Brasília, quando tinha 17 anos. Foi presidente do 

diretório acadêmico de geologia e, durante uma de suas prisões, mesmo não sendo 

candidato, foi eleito presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de 

Brasília, FEUB. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Em 29 de agosto de 1968, ocorreu a 

invasão do campus da Universidade de Brasília; e Honestino foi preso, sob intensa 

pancadaria, junto com muitos outros estudantes. Ao sair da prisão, e com a edição do 

AI-5, Honestino foi obrigado a deixar a universidade, quando cursava o último 

semestre, e viver na clandestinidade. 

A mãe de Honestino, Maria Rosa, disse que, naquela época, sua casa foi 

invadida diversas vezes por policiais, sob o pretexto de o procurarem; e, numa dessas 

invasões, seu irmão, Norton, com 18 anos, foi levado ao DOPS, e depois ao Pelotão de 

Investigações Criminais do Exército, para dar informações sobre o paradeiro de 

Honestino.  

Por essa época, seu pai, que passara noites sem dormir, acabou dormindo ao 

volante, vindo a falecer em 17 de dezembro de 1968. Durante o período de 

clandestinidade, sempre manteve contato, com sua mãe, por meio de encontros 

sigilosos.  

Honestino foi eleito presidente da UNE, depois do frustrado 30º Congresso, em 

Ibiúna, São Paulo, e da prisão do líder estudantil Jean Marc Von Der Weid, o presidente 

anterior. 
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Três dias antes da edição do AI-5, saiu de Brasília e foi para Goiânia. Entre 1968 

e 1972, Honestino viveu em São Paulo, exercendo clandestinamente a função de 

presidente da UNE, e atuando como dirigente da AP, Ação Popular. 

No fim de 1972, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi preso em 10 de 

outubro de 1973. Depois disso, nunca mais foi visto. Supõe-se que tenha sido 

transferido para o Pelotão de Investigações Criminais de Brasília, onde sua mãe foi 

autorizada a visitá-lo, no Natal desse ano. No entanto, no dia da visita, foi avisada que 

seu filho não estava ali. Seu desaparecimento foi denunciado pelos presos políticos de 

São Paulo, em documento datado de 23 de outubro de 1975, encontrado nos arquivos do 

DOPS, em São Paulo. 

Antes da sua última prisão, Honestino escreveu o seu mandado de segurança 

popular, documento nunca concluído, em que visava prevenir sobre seu possível 

desaparecimento. Nele, dizia aos companheiros: “A minha situação, é de uma vida na 

clandestinidade, forçada, há quase cinco anos. Neste tempo, sofri vários processos, 

alguns já julgados. O resultado desses julgamentos marca, com clareza, o particular ódio 

e a tenaz perseguição, da qual sou objeto. Nada menos de 25 anos, em cinco processos. 

Todos eles, menos um, referentes às minhas participações nas lutas estudantis, de 1968. 

Sem maiores provas, sem maiores critérios, essas condenações são algumas das 

centenas de exemplos a que se viu reduzida a Justiça em nosso país. 

É certo que, a Justiça, sendo um instrumento de classe, nunca foi exemplo de 

isenção e imparcialidade; mas é certo, também, que nunca chegou a tal grau de 

distorção, a começar da criação dos tribunais de exceção, os tribunais militares.  

Depois da brutalidade das prisões, e das maiores violências nas fases dos 

interrogatórios, onde as confissões forçadas, arrancadas, são obtidas à custa de cruéis 

torturas, como regra, e de dezenas de mortes, como resultado. Daí, o porquê de não me 

entregar. Não reconheço, nem posso reconhecer, como Justiça, o grau de distorção a que 

se chegou neste terreno. A Justiça a que recorro, é a consciência democrática de nosso 

povo; e dos povos de todo o mundo”. 

Providências tomadas por seus familiares. Sua mãe percorreu quartéis, gabinetes 

de generais, e de ministros de Estado, sem conseguir nenhuma informação.  

No Natal de 1973, disseram-lhe que poderia visitar Honestino no Pelotão de 

Investigações Criminais de Brasília; mas, lá chegando, disseram que o mesmo não se 

encontrava preso naquele local. Segundo depoimento de sua mãe, de 22 de dezembro de 

1982. 
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 “Um dia, em 13 de dezembro de 1973, recebi em minha casa um bilhete 

lacônico: ‘Seu filho foi internado no hospital do Rio’. Em seguida, no mesmo teor, um 

telegrama trazendo a data. Isto é, o mesmo texto, com a data de 10 de dezembro de 

1973. Não tive dúvida; fui, imediatamente, tomar todas as medidas possíveis, pois sabia 

que a nova prisão teria ocorrido. 

Busquei Honestino, desesperadamente, por longo tempo; lancei mão de todos os 

meios e recursos. Contratei advogados no Rio, em São Paulo e em Brasília. Recorri aos 

Direitos Humanos, à ABI, à Ordem dos Advogados, à Maçonaria; até ao Papa, escrevi. 

Tudo que me foi possível fazer, fiz. Mantive contatos com as autoridades políticas e 

militares do meu país, inclusive uma entrevista coletiva com familiares de outros 

desaparecidos, junto ao então ministro Golbery, de quem recebi pessoalmente uma 

promessa de resposta, nunca vinda”. 

Documentos sobre Honestino - no setor de Análise, Operações e Informações do 

DOPS de São Paulo - relata suas atividades políticas, a partir de 1965, como estudante 

da UnB; e suas consecutivas prisões, até 1969, quando foi considerado foragido. Outros 

documentos do arquivo do DOPS de São Paulo trazem, ainda, informações do período 

de 1967 até 1979, relacionados à sua militância política, condenações pela Justiça 

Militar, além de fichas pessoais, com informações resumidas do período de 1966 a 

1973, e artigos de jornais sobre seu desaparecimento. 

Em 29 de junho de 1974, foi publicada a nota oficial do MDB, no jornal “Diário 

de Brasília”, indagando do Governo o destino de 11 presos políticos desaparecidos, 

entre os quais, Honestino.  

O seu nome constava na lista de 22 desaparecidos políticos, apresentada ao 

Chefe da Casa Civil, Golbery do Couto e Silva, pela Comissão Justiça e Paz, da 

Arquidiocese de São Paulo, e Comissão de Familiares de Desaparecidos; em agosto de 

1974. Seu nome figurava, também, na nota do ministro da Justiça, Armando Falcão, de 

fevereiro de 1975, emitida em resposta às denúncias dos familiares, e de Dom Paulo 

Evaristo Arns. 

Informações dadas por agentes policiais, publicadas na imprensa. A revista “Isto 

É”, de 24 de março de 2004, publicou matéria com o título de “Os matadores”, que cita 

Honestino. “Comandando uma rede de informantes do CIE, Dr. César - coronel José 

Brant Teixeira -, e Dr. Pablo - coronel Paulo Magalhães -, segundo o ex-sargento do 

DOI-CODI de São Paulo, Marival Chaves do Canto, também foram responsáveis pelo 

planejamento e execução, de uma megaoperação em inúmeros pontos do País, para 
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liquidar, a partir de 1973, os militantes das várias tendências da Ação Popular – AP -, 

movimento de esquerda, ligado à Igreja Católica. Segundo o ex-agente, entre os mortos 

estão: Fernando Santa Cruz Oliveira, Paulo Stuart Wright, Eduardo Collier Filho e 

Honestino Monteiro Guimarães, militantes da Ação Popular Marxista-Leninista 

(APML). Irmão do reverendo Jaime Wright, Paulo Stuart foi preso e morto em São 

Paulo, em 1973. Os demais militantes também tombaram, naquele ano, e em 1974, no 

Rio.” 

Seu nome - de Honestino - consta do Anexo de Lei 9140/1995, como 

reconhecimento, de sua prisão e morte, sob responsabilidade do Estado. 

As informações, aqui prestadas, foram tiradas do “Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil (1964 -1985)”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos compor a Mesa. 

Maria Elisabeth Barbosa de Almeida; e Cláudio Antônio de Almeida. (Palmas.) 

Eu nunca falo, nunca entro nos depoimentos; mas, você sabe que eu estava no 

primeiro ano de Geologia, em 1969, na USP, e chegaram duas pessoas que tive de 

buscar: Honestino, chegando de Brasília, e o Genoíno, chegando do Ceará. Eles 

compunham a nova direção da UNE. Genoíno, pelo PCdoB, quem trouxe foi a Rioko; e 

o Honestino. Ele ficava direto, lá, na nossa escola. 

Queria chamar Elza Lobo. Elza, vem pra cá. (Palmas.) 

O Neto depôs de manhã, né, o Sebastião Neto? Quero, até, pedir desculpas para 

a família Wright, porque não podia estar aqui. 

Maria Elisabeth Barbosa de Almeida, com a palavra. 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Meu nome é 

Maria Elisabeth Barbosa de Almeida; em geral, me apresento como Beth Almeida, para 

encurtar um pouco.    

Queria dizer que é uma honra; agradeço à Amelinha, pelo convite para estar aqui 

hoje; e eu faço questão de dizer que é uma honra, muito grande, estar aqui hoje, diante 

de militantes heroicos, que resistiram, que suportaram a perseguição, a clandestinidade, 

a prisão, a tortura; e que estão aqui, hoje, não abandonaram seus princípios, seus ideais, 

e continuam na luta. Para mim, é uma honra muito grande estar diante deles. 

Em segundo lugar, queria falar também da emoção, muito grande, que senti de 

ver aqui, presentes, os filhos desses combatentes heroicos que tombaram; e que, ao 
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longo desses anos em que passei estudando e pesquisando para escrever meu livro, eu 

conheci as histórias deles, compartilhei os sentimentos, o sofrimento deles por tudo que 

eles sofreram; e, embora a maioria deles já tenha saído, eu queria dizer que me sinto um 

pouco mãe de todos esses filhos que tiveram seus pais mortos, arrancados deles pela 

ditadura; mesmo que eles nem sequer suspeitem da minha existência. 

Por outro lado, eu me sinto feliz, também, por estar aqui nesta Comissão; por ver 

uma Comissão como esta; organizar essas audiências, essas sessões, nessa busca pela 

verdade e pela preservação da memória dos nossos combatentes; que eu considero que é 

um dever nosso, nós devemos isso a esses nossos combatentes; que é a nossa forma de 

continuar essa luta que eles começaram, na qual eles se entregaram, de maneira tão 

heroica, que até a própria vida eles entregaram. 

Então, no meio de tanta coisa, eu acho que a gente está avançando um pouco, 

dando um passo nisso. 

Eu queria, também, lembrar que existe uma consigna, muitas pessoas falam para 

que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acho que, realmente, a 

gente tem de fazer com que nunca mais se esqueça; mas, quanto à outra parte, acho que 

é uma outra história.  

Eu acho que, quando começarem a aparecer, de novo, lutas revolucionárias 

consequentes, pelo socialismo na humanidade, vai acontecer de novo. O que aconteceu 

depois de 1964, no Brasil, também tinha acontecido em 1935. Então, se houver um 

novo ascenso de lutas revolucionárias, de lutas populares, nós vamos ter, de novo, um 

período de perseguição, de guerra de morte, do capitalismo, contra os militantes 

revolucionários pelo socialismo. 

Dito isso, quero lembrar que Honestino Monteiro Guimarães foi um desses 

militantes, que se entregou de corpo e alma nessa luta revolucionária. Ele tinha uma 

origem católica, como muitos de nós aqui tiveram; e o positivo dessa formação, era esse 

sentimento de solidariedade, fraternidade humana e defesa, tomada de posição pelos 

fracos e oprimidos, que evoluiu para um sentimento de fraternidade pela humanidade, e 

pelos ideais socialistas. 

Então, para não demorar muito nas coisas, já foi lido aqui o memorial sobre 

Honestino, eu fiz questão de trazer essas fotos dele, porque acho que é bem ilustrativo. 

Inclusive, se tiver alguém da UNE, aqui, queria lembrar que uma foto que a UNE 

apresenta como sendo do Honestino - um rapaz saltando, enquanto foge da Repressão 
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numa manifestação - não é do Honestino, aquela foto. É uma foto muito bonita, parece 

que o garoto está voando, mas só, que não é do Honestino. Essas todas aí, são. 

Então, queria falar, retomar as coisas que o Neto falou aqui, de manhã. Eu não ia 

falar do nome, porque não é alguma certeza absoluta, mas como já foi ventilado, o 

Pedro Calmon. Na verdade, o Pedro Calmon, tem o sobrenome de Marques Teixeira, 

Pedro Calmon Marques Teixeira, o nome completo dele. Ele era militante da Ação 

Popular Marxista-Leninista, e ele fazia parte da direção nacional da UNE, que foi eleita 

em 1971. 

Em 1968, teve o congresso da UNE que foi abortado pela polícia, mas que foi 

continuado, de escola em escola. Houve os tais mini congressinhos, que foram 

organizados pelo José Roberto Almeida Arantes, que tinha sido vice-presidente da UNE 

na gestão anterior. 

Então, os congressinhos fizeram, localmente, de escola em escola, a eleição, que 

foi ganha pelo Jean Marc Von Der Weid, e foi também discutido o programa, o plano de 

lutas da UNE para aquele período, que seria 1969 e 1970. 

Em 1971, numa situação de extrema dificuldade, de clandestinidade, já havia 

pessoas sendo perseguidas, muito intensamente, caçadas; o próprio Honestino era 

ameaçado de morte, toda vez que alguém conhecido dele era preso. E houve um 

congresso, limitado, na verdade, mas existiu, no Rio de Janeiro, e nesse congresso foi 

eleita uma diretoria para a UNE, na qual o presidente era o Honestino. 

Um dos diretores, dos membros dessa diretoria, era exatamente o Pedro Calmon 

Marques Teixeira, que tinha vindo do Rio Grande do Sul. E ele era uma pessoa da 

direção nacional, o encarregado estudantil, encarregado da AP para assuntos estudantis, 

e era uma pessoa muito próxima de Honestino. 

O codinome dele era Chico, vou me referir dessa maneira, para evitar mais 

constrangimento. E tem uma descrição física dele. Era um rapaz baixinho, cheinho, 

tinha cabelos um pouco crespos, e um nariz meio arredondado. E, esse Chico, era um 

contato do Geraldinho Siqueira, que estava no CA de Geografia da USP; e esse Chico 

então, frequentava a casa do Geraldinho. Era muito bem tratado, a mãe do Geraldinho 

dava comidinhas para ele, agradava, porque ele era uma pessoa meio carente, meio 

solitária. E, uma vez, ele teve uma espécie de crise de choro, chorou no ombro da mãe 

do Geraldinho, ela consolou, e tal. 

Só que, mais tarde, nessa reunião que já foi citada aqui, no começo de setembro, 

que deve ter sido entre o dia 2 e 3 de setembro, no Rio de Janeiro, houve essa reunião 
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com a direção nacional; havia inclusive uma pessoa, um operário chamado Antonio 

Lourival Soares, que assessorou essa reunião; ele, infelizmente, faleceu ano passado, 

teve câncer. 

E, nessa reunião, estavam vários membros da direção nacional, estava 

Honestino, estava o Jair Ferreira de Sá, a Doralina Rodrigues, o próprio Paulo Stuart 

Wrigth, estavam nessa reuinão. E, então, lá o Pedro Calmon, o Chico, teve outra crise, 

uma crise de pânico, um ataque. E, aí, disse que ia sair da Organização, que ia largar 

tudo; aí os companheiros acalmaram, disseram que não, que ele não saísse, e o 

convenceram a ficar na Organização. 

Aí, acaba a reunião. Quem tinha de vir para São Paulo, veio. O Chico, então, 

saiu direto da rodoviária e foi encontrar dois militantes da Organização, de manhã cedo, 

já. Saiu da rodoviária e foi encontrar direto, com eles. Os dois, então, foram presos no 

mesmo dia. Eu vou abrir os nomes, Beatriz Bargieri e Marcelo Chueiri. Os dois foram 

presos no mesmo dia. A Bia, inclusive, fala que ele deu, assim, uma espécie de beijo de 

Judas, nela, porque ele chegou e abraçou-a, para que alguém visse, e soubesse quem era. 

Ela, então, foi presa no mesmo dia; e o Marcelo Chueiri, também. Isso foi aqui em São 

Paulo, de manhã cedo. Ele era da Poli, nessa época. 

Aí, o Marcelo Chueiri me relatou o seguinte: que ele foi para a OBAN – foi 

preso na OBAN -, e lá, ele viu chegar o Chico, no dia 4 de setembro de 1973, de manhã, 

ainda. Ele viu o Chico chegar; só que, assim que ele viu o Chico chegar, pegaram 

Marcelo e colocaram numa solitária, ali na OBAN; e ele ficou na solitária durante 50 

dias, sem poder falar com ninguém. Quer dizer, era 4 de setembro, então ele ficou o mês 

de setembro inteiro, e até quase o fim de outubro. Depois, ele foi colocado junto com os 

outros presos, e saiu da prisão só em dezembro. 

Então, a única pessoa que ficou sabendo da prisão desse Chico, foi o Marcelo 

Chueiri, que ficou sem contato com ninguém da Organização, não pôde avisar para 

ninguém, da Organização, que esse fulano tinha sido preso. 

Aí, tem a continuação da história também. De manhã, então, ele encontrou com 

a Bia e o Marcelo. À 1h da tarde, ele foi para esse ponto com o Paulo Stuart e o Osvaldo 

Rocha. O Osvaldo Rocha, disse que foi na Barra Funda; o Otto Filgueiras, que é o 

historiógrafo da AP, disse que não era na Barra Funda, era na Água Branca, porque ele 

investigou. Eu só estou vendendo o peixe, pelo preço que eu comprei. 

Então, o Osvaldo Rocha estava lá, esperando o Paulo Stuart, e aparece o Chico, 

para ele, dizendo assim: “Olha, o Paulo Stuart vai se atrasar; então, ele me mandou falar 
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com você, porque eu vou viajar para Goiânia e quero que você me dê coordenadas de 

pessoas lá, me dê contatos, para eu encontrar lá. Vou viajar para Goiânia; eu aproveito e 

vejo minha namorada, que mora lá”. 

Aí, o Osvaldo Rocha deu-lhe uma bronca, disse que não ia dar contato nenhum 

para ele, porque a direção tinha tomado a decisão de ninguém viajar, ninguém se 

movimentar, porque era a Semana da Pátria, e a Repressão estava mobilizada. 

Aí, o Paulo Stuart chegou, o Osvaldo reclamou com o Paulo Stuart, porque ele 

abriu o ponto para o Chico, porque autorizou a viagem. O Paulo Stuart aceitou as 

críticas; e aí, continua como o Neto leu, no depoimento do Osvaldo. 

Os três tomaram o trem, perceberam que estavam sendo seguidos, ou acharam 

que estavam sendo seguidos; aí, combinaram que o Osvaldo desceria – o Osvaldo 

desceu primeiro -, ficaram, então, o Paulo Stuart e o Chico. E aí, a combinação era que 

o Paulo Stuart desceria e faria um percurso tortuoso, e tal. 

O Osvaldo foi preso no mesmo dia; chegou em casa, ele já foi preso. Aí, foi para 

a OBAN, e, lá na OBAN, ele disse o seguinte: que, quando ele foi interrogado, 

começaram a mostrar fotografias para ele reconhecer; e o fulano que estava 

interrogando foi puxando as fotos; e o Osvaldo percebeu que tinha uma, lá, desse Chico, 

mas o cara que estava interrogando pegou e virou a foto, escondeu a foto, e não 

perguntou nada sobre esse Chico. Também não perguntou sobre Paulo Stuart. 

E aí o Osvaldo viu, teve a história do colírio, teve a história do agasalho do 

Paulo Stuart, que ele reconheceu. E ficou por aí a história. 

O tal do Chico voltou para a USP; ele não foi a Goiânia, realmente; voltou para a 

USP, e disse que não tinha sido preso, falou na USP que não tinha sido preso. Como 

ninguém sabia, o Osvaldo Rocha desconfiou, quando não perguntaram nada sobre ele e 

nem sobre o Paulo Stuart; ele pensou, os dois devem estar presos. Mas ele, também, não 

teve nenhuma confirmação. 

Então, normalmente, a Organização dava uma quarentena para um cara que saía 

da prisão, para, exatamente, manter a segurança dos outros. Mas não houve quarentena 

para esse Chico, porque ninguém sabia que ele tinha sido preso, de fato. 

Então, isso foi no começo de setembro; e em 10 de outubro – aliás, aí, depois eu 

vou falar, tem uma ligeira controvérsia aí.  

Depois, nesse começo de outubro, o Honestino foi a um ponto no Rio de Janeiro. 

Ele morava no Rio de Janeiro, num apartamento, no Cosme Velho, com a companheira 
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dele. Ele saiu para ir a esse ponto, avisou a ela, como ele costumava fazer: “Olha, se eu 

não voltar, é porque estou preso; divulga o mandado de segurança popular”. 

Nesse dia, ele saiu para o ponto, e não voltou. Segundo o Otto Filgueiras, que é 

o historiógrafo da AP, esse ponto era na Estação das Barcas, lá no Rio de Janeiro, Praça 

XV; mas, isso não é uma coisa confirmada, ele próprio não confirmou; mas, supõe-se 

que era isso; e era um ponto de chegada de alguém de São Paulo, provavelmente. 

Então, tem essa história. Eu, realmente, não posso chegar e acusar, dizer que foi 

o Chico; mas, existe toda essa soma de indícios. Esse rapaz acabou se afastando da 

Organização; e, pelo jeito, ele acabou casando com a tal moça, a namorada de Goiás. E 

parece que foi morar em Goiás; mas, também, tem uma história que ele teria voltado 

para o sul, porque ele tinha família lá; e, depois, possivelmente, foi para Goiás, onde 

casou; e, possivelmente, vive até hoje. 

Então, era uma pessoa que poderia ser ouvida, acredito que ele não quisesse falar 

numa audiência pública; talvez ele pudesse ser ouvido numa audiência reservada, 

privada, para que ele pudesse ter mais liberdade para falar. 

Isso foi o que consegui apurar nas minhas conversas com vários militantes da 

Organização, que me deram essas informações todas, inclusive, confirmadas pela 

Doralina Rodrigues, que não confirmou suspeitas sobre outras pessoas.  

Ela descartou as suspeitas sobre outras pessoas, que até tiveram comportamento 

ruim na prisão, mas, segundo a Doralina, não eram pessoas que tivessem informações 

que pudessem afetar a prisão do Honestino. Mas, essa pessoa, aí, é possível. E, é 

possível, que a prisão do Paulo Stuart, e do Osvaldo Rocha, se deva a ele; a do Marcelo 

Chueiri e da Bia Bargieri. também; e, é possível que, algumas semanas depois, o 

Honestino também tivesse sido atraído para essa armadilha, por essa pessoa. 

Então, tem o nome completo dele, aqui. E, possivelmente, ele mora em 

Anápolis, Goiás. 

Então, agora eu queria relatar aqui que eu mantenho um site 

www.honestinoguimaraes.com, ou .com.br ou .org. Que foi criado a pedido do Luiz 

Carlos Monteiro Guimarães, que é o único irmão sobrevivente do Honestino. Ele me 

passou os documentos da família dele, então existe esse site, pediria até que as pessoas 

visitassem. O endereço é esse: www.honestinoguimaraes. A extensão pode ser .com, ou 

.com.br, ou, então, .org. Tem lá algumas informações a respeito do Honestino, da vida 

dele. 
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Aí, nesse site, no dia 13 de outubro de 2012, ano passado, chegou uma 

mensagem, que vou ler exatamente como estava, de uma pessoa que autorizou, 

inclusive, que o nome dela fosse citado em comissões da verdade; uma moça chamada 

Aparecida Schoenacker.  

Ela diz o seguinte: “Estive presa no DOPS de São Paulo, de 17 a 31 de janeiro 

de 1974. Quando da invasão da minha casa, foi achado, num dos livros, um panfleto 

distribuído na USP, na Ciências Sociais, sobre o desaparecimento do Honestino. No 

interrogatório final, para minha liberação, referiu-se ao panfleto subversivo; ameaçou-se 

fazer uma devassa no centro estudantil do curso; e, um investigador que estava presente, 

falou: ‘Ele está morto’. Na hora, retruquei: ‘É? Eu não sabia’. Resultado: a grave prova 

contra mim, que estava sendo registrada pelo escrivão, foi retirada do depoimento”.  

Então, isso, em janeiro de 1974; ou seja, três meses depois da prisão do 

Honestino. Já havia um investigador de São Paulo, então, que declarou, lá no DOPS, 

que Honestino estava morto. 

Aí, nesse mês de outubro de 1973, houve vários dirigentes da Ação Popular 

Marxista-Leninista que foram presos, em dias próximos. No Rio, foi preso Humberto 

Albuquerque Câmara Neto, no dia 8, no Rio de Janeiro; e é um desaparecido.  

Honestino Monteiro Guimarães foi preso no dia 10, também desaparecido. Isso 

em outubro. A história do Paulo Stuart e do Osvaldo Rocha, Bia Bargieri e Marcelo 

Chueiri, foi em setembro.  

Mas, em outubro, então, houve: Humberto, Honestino; depois, o José Carlos 

Mata Machado; e o Gildo Lacerda. Todos eles foram presos, e todos foram mortos. O 

Humberto foi preso no dia 8, no Rio de Janeiro; o Honestino, no dia 10, no Rio de 

Janeiro; Mata Machado, aqui na saída de São Paulo, no dia 19; o Gildo Lacerda, na 

Bahia, no dia 22. E todas essas prisões, com a morte em consequência, supõe-se que 

tenham sido em função da operação do CIE, que foi montada com a ajuda do cunhado 

de José Carlos da Mata Machado. 

Essa pessoa, que já se comentou aqui, que é falecida hoje em dia, fez um acordo 

com a Repressão, trocando a vida da irmã dele, que era casada com Mata Machado, e da 

própria esposa dele, pela vida do Mata Machado.  

Ele declarou, na Comissão Externa dos Desaparecidos Políticos da Câmara, em 

1992 - o Neto deve ter a cópia desse depoimento -, que ele não chegou a ser torturado, 

que foi medo e covardia que o levou a fazer esse acordo com a polícia. Ele passou a 

trabalhar, assalariado; arranjavam emprego de fachada para ele, e ele recebia salário dos 
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órgãos de Repressão. Isso durou décadas. O nome dele é Gilberto Prata Soares, irmão 

da Madalena Prata Soares, que era casada com o José Carlos Mata Machado. E os 

termos do acordo, segundo o próprio Gilberto, foram esses. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mata Machado foi preso 

aqui, em São Paulo? 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Foi, na saída de 

São Paulo. Ele estava pronto para sair de São Paulo. O pai dele queria que ele saísse do 

país. 

Aí, segundo Gilberto, era uma equipe do próprio Fleury que queria impedir que 

ele encontrasse o pai, porque o pai dele tinha sido deputado, era Edgar Mata Machado; 

então, eles foram em cima, para evitar que ele chegasse a encontrar com o pai. 

E o Gilberto Prata Soares, como era irmão da Madalena, cada vez que perdia o 

traço do Zé Carlos, ele ia atrás do pai; e conseguia restabelecer a campana em torno 

dele. 

Então, houve essas quatro mortes que, provavelmente, são resultado dessa 

operação, que contou com a colaboração do Gilberto Prata Soares. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Marcelo Chueiri ainda 

está morando em São Paulo? 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Mora. Mora em 

São Paulo, em Guarulhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele está em condições de 

depor? 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Sem dúvida. 

Acho que ele deporia, sem problemas. 

Então, teve essa situação.  

Agora, o Gildo e o José Carlos, é certo que foram mandados para Recife, para o 

DOI-CODI de Recife. Há testemunhas, pessoas que estavam presas, que viram, 

inclusive, o Mata Machado lá, pedindo socorro, dizendo que estava morrendo, mesmo; 
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e as pessoas não podiam fazer nada, evidentemente; mas testemunharam depois, porque 

a polícia colocou no jornal uma história maluca, de que houve um tiroteio na Avenida 

Caxangá; mas, há testemunhas, de que não aconteceu nada disso; que eles morreram, 

sob tortura, na prisão. 

Agora a gente faz um hiato, aqui, e vamos para uma reportagem de um repórter 

chamado Raimundo Rocha, que saiu no “Correio Brasiliense”, que é o jornal de maior 

circulação de Brasília, em 26 de abril de 1992. Essa reportagem, fala que a investigação 

do desaparecimento do Honestino, foi retomada por uma Comissão de Direitos 

Humanos, criada na seção da OAB do Distrito Federal. O responsável por essa 

investigação, era esse Kakay, que foi advogado até do Sarney, do Zé Dirceu também, 

nessa história do 470. O Kakay começou a fazer essa investigação, começou a sair na 

imprensa e tal.       

Tem outra coisa aqui. O José Luiz Clerot, que era advogado e foi parlamentar, 

deputado pela Paraíba, me disse, pessoalmente, que ele tinha um informante lá em 

Brasília, um escrivão, que telefonou para ele e disse: “Apagaram o Honestino, em 

Recife”. O Clerot me contou essa história. E esse escrivão, o Clerot deu o nome dele 

aqui, disse que ele se aposentou e vive em Natal, Rio Grande do Norte. O Clerot me deu 

essa informação em 2008; que esse escrivão morava em Natal, no Rio Grande do Norte, 

que tinha telefonado para ele, em 1973, dizendo que o Honestino, que a polícia apagou 

o Honestino em Recife. 

E, nessa reportagem, de 26 de abril de 1992, o Clerot levanta essa hipótese que o 

Honestino poderia ter sido morto em Recife, para camuflar a morte, para desligar dos 

acontecimentos, lá. 

Aí, tem mais um desdobramento nessa história. Tem uma outra reportagem, que 

saiu em outro jornal, “Jornal de Brasília”, de 9 de agosto de 1992, ainda sobre 

investigação da Comissão de Direitos Humanos da OAB, presidida pelo Kakay, sobre o 

desaparecimento do Honestino.  

Aí, nessa reportagem, aparece outra história, que é a seguinte: como aquilo 

estava saindo no jornal, estava chamando a atenção, a secretária da OAB, na época, 

conta que recebeu um telefonema de uma pessoa que tinha uma voz muito grave, muito 

profunda, e que dizia que tinha remorsos, não queria morrer com aquilo na consciência. 

Então, essa pessoa disse que foi à Base Aérea de Brasília, num Fusca, com outro 

agente, buscar Honestino, que estava chegando de avião. E eles levaram Honestino – 

esses dois agentes levaram o Honestino - para o PIC, Pelotão de Investigações 
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Criminais, de Brasília. E, segundo essa pessoa, houve uma sessão de tortura em que o 

Honestino não suportou, e morreu. 

Esse informante, inclusive, indicou um local onde teria havido o sepultamento 

do corpo, que, na época, em 1973, pertencia ao Exército. Mas, em 1992, tinha passado 

para a companhia estatal de Brasília, de eletricidade, a CEB. Disse o Kakay que foi lá, 

fez buscas no local, mas que não conseguiram encontrar nada. 

Esse informante deu dois telefonemas à OAB, nunca se apresentou 

pessoalmente, e nunca se identificou; e, depois, a história morreu. 

Eu procurei o Kakay, quando eu soube dessa história, quando peguei o dossiê da 

família e vi esse recorte de jornal. Eu fui procurar o Kakay, pedi a ele cópia daquele 

processo da investigação; ele disse que estava tudo na OAB. Ele ligou para o presidente 

da OAB, que era uma pessoa conhecida dele, com quem ele mantinha boas relações, eu 

vi ele falar ao telefone, acho que ele até me pôs para falar com o Francisco Caputo, que 

era o presidente da OAB, na época. Esse Francisco Caputo se mostrou amigável, disse 

que iria localizar o processo, e encarregou uma pessoa da OAB de procurar esse 

processo, para me entregar. 

Eu passei uns 15 dias, telefonando quase todo dia para a OAB, para perguntar se 

a moça tinha encontrado, era uma secretária lá, se tinha encontrado o processo. Ela disse 

que procurou, e não conseguiu encontrar, não conseguiu localizar esse processo, que 

não estava lá a OAB; tinha desaparecido, não sei o que foi. Sei que esse processo nunca 

apareceu. 

Aí, outra coisa também; a dona Maria Rosa esteve em conversa com um general, 

que não sei identificar quem é, pode ser o Antonio Bandeira, lá em Brasília, que 

autorizou uma visita no dia 24 de dezembro. Dona Maria Rosa juntou a família, fizeram 

as comidas, levaram presentes, juntou amigos, e foi aquele bando de gente para o PIC, 

para visitar o Honestino. 

Esperaram a tarde inteira; aí, chegou uma hora que foram lá reclamar: “Como é, 

a gente está esperando, aqui”. Aí, chegou um oficial, lá, que disse que não tinha 

ninguém com aquele nome ali. Honestino não estava ali. Aí, foi todo mundo embora. 

Enquanto eu estava lá, falando com pessoas, eu conversei com uma amiga da 

dona Maria Rosa, que tinha uma filha; essa filha tinha um noivo. O noivo era tenente do 

Exército, e tinha um outro amigo, que também era tenente do Exército; e os dois 

frequentavam a casa da moça, cuja mãe era amiga, muito próxima, da dona Maria Rosa. 
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Essa senhora me disse que esses dois tenentes - o noivo da filha e o outro tenente 

- falaram que tinham visto Honestino lá no PIC. Eu falei, por telefone, com a própria 

noiva, e ela me garantiu que ele, realmente, tinha dito isso, que Honestino esteve lá e 

que esse tenente viu Honestino lá no PIC. Isso foi uma permanência que teria durado 

cerca de um mês. 

Esse senhor continua em Brasília, não está mais no Exército, hoje é sub-

procurador da Justiça do Trabalho; eu tenho as coordenadas dele, tem aqui, eu deixei 

anotado aqui. Mas eu prometi, jurei de pés juntos, para a amiga da dona Maria Rosa, 

que nunca diria o nome dela nem da filha dela; mas o do fulano, poderia ser procurado. 

Só que dizem que ele é um adepto da ditadura, diz que fizeram certo, que foi isso 

mesmo, e que devia ser assim. 

A própria dona Maria Rosa, quando esteve lá, conversando com o tal general, 

disse que ele tinha um maço de papéis e que havia uns papéis, já meio amarelos, 

antigos, do tempo que Honestino esteve em Brasília, na universidade. Mas, que ali no 

meio, também tinha uns papéis branquinhos, novinhos. E ela diz que viu, lá, um registro 

da passagem do Honestino, da entrada do Honestino no PIC; e viu, também, a tal carta 

do irmão, que o Neto falou hoje de manhã, irmão da dona Maria Rosa. 

Mas, o fato é que, então, existem esses indícios, que ele teria passado por 

Brasília e poderia ter sido morto lá. 

É claro que tem outras versões. Tem gente que diz que Honestino sofreu uma 

lobotomia e que foi solto em Fortaleza. Outros, dizem que foi jogado; aquele estudante 

que foi ferido numa invasão da UnB, diz que os amigos dele, da Marinha, disseram que 

Honestino foi jogado na Serra da Mantiqueira. Outro, diz que - uma pessoa me disse 

que, na verdade, o ponto, o dia da morte dele, foi na Praça XI, no Rio de Janeiro, porque 

ele identificou a Repressão, quis fugir e foi metralhado e morto na hora. Enfim, têm 

essas versões. 

Para mim, a mais, digamos consistente, com possibilidade de ter alguma 

veracidade, é essa de Brasília, do PIC. O general Bandeira tinha uma sede muito grande 

dele. Diz uma outra pessoa, lá de Brasília, também, o Jarbas Marques, que o general 

Bandeira deu a ordem de matar o Honestino. 

Então, tem isso. Tem até aquela criatura triste, aquela Taís Moraes, que colocou 

lá, naquele horroroso livro dela, que Honestino foi mandado para a Casa Azul, no 

Araguaia, com mais três pessoas; e, que lá, ele foi executado no meio da mata, para 

disfarçar a morte dele; que eu acho que é uma... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi mandado para onde, 

no Araguaia? 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Casa Azul. Ali 

era o lugar onde ficavam aqueles oficiais, que saíam de Brasília, interrogavam as 

pessoas e tal. 

Mas, enfim, isso que estou dizendo, aqui, é tudo que eu consegui apurar. Eu 

coloquei neste documento, que vou entregar ao pessoal da Comissão, uma relação de 

processos dele. Ele tinha mais de 25 anos, eu fiz as contas aqui, dá 26 anos, de 

condenação; e ele morreu, foi preso, com a idade de 26 anos, justamente. 

Eu acabei, dei por encerrada a redação do livro sobre ele, que se chama “Paixão 

de Honestino”. O título do livro é esse. Quando comecei a escrever esse livro, teve 

gente que me disse: “Mas, você não vai ter muito o que escrever. Ele passou cinco anos 

em Brasília, na FEUB; depois entrou na clandestinidade; não deixou obra escrita e tal; 

você não vai ter muito o que contar sobre ele”. 

Mas, eu continuei. Eu tive, muito, o que contar sobre ele, e posso dizer, aqui, 

que a vida do Honestino abarcava um tempo muito grande, e abarcava um mundo muito 

grande, um universo. 

Eu me sinto muito contente, muito feliz, de ter escrito esse livro. A editora da 

UnB, eu já assinei, até, um contrato, para publicação; e espero que eles publiquem ainda 

neste momento, em que está havendo essa movimentação toda em busca dessa verdade; 

e eu, então, sinto que eu também estou cumprindo um papel, o papel de escrever esse 

livro, contando a história de Honestino e de muitas outras pessoas, também, que tinham 

uma relação.  

Porque a história do Honestino não é uma história singular - é singular, no 

sentido de que ele era uma pessoa singular. Tudo que se disse sobre Paulo Stuart, hoje 

de manhã, também pode ser dito do Honestino. Ele era uma pessoa carismática, 

cativante, afetuosa. Todo mundo gostava dele. Na UnB, tinha estudantes de Direita, que 

faziam segurança para ele dentro da universidade, em passeatas. 

Ele era uma pessoa de quem todo mundo gostava. Se ele chegasse numa 

assembleia, e dissesse, vamos sair todos e nos jogar nesse precipício, pessoal saía e se 

jogava com ele, porque ele tinha uma sinceridade natural, um entusiasmo. Era uma 

pessoa ardente, apaixonada. Ele nunca quis sair do país. Ele poderia ter saído, acho que, 
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talvez, até devesse; mas ele não queria. Ele dizia que, se todo mundo saísse, não ia 

sobrar ninguém; e ele ficaria até o último dia da vida dele. 

Então, eu convido vocês todos a visitar o site www.honestinoguimaraes.com, ou 

www.honestinoguimaraes.com.br, ou www.honestinoguimaraes.org. 

E eu chamo vocês a responderem, aqui: Honestino Monteiro Guimarães.  

 

A AUDIÊNCIA - Presente! 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Maria Rosa 

Leite Monteiro.  

 

A AUDIÊNCIA - Presente!  

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Norton 

Monteiro Guimarães.  

 

A AUDIÊNCIA - Presente! 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – E, eu concluo, 

aqui, com uma homenagem a Luiz Carlos Monteiro Guimarães, que é o irmão - o único 

sobrevivente dessa família -, que foi liderança estudantil em Brasília, e que forneceu 

uma grande quantidade de material, que permitiram, em boa parte, a feitura do livro e a 

criação do site.  

Muito obrigada, pela atenção de todos. (Palmas.) 

 

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

No congresso da UNE, que teve em Recife, o pessoal criou a Comissão da 

Verdade com o nome do Honestino. 

Queria, agora, passar a palavra ao Cláudio Antônio de Almeida, amigo de 

Honestino, e membro da Comissão da Verdade da Unb. 

Queria anunciar a presença do companheiro deputado estadual do PT, João 

Paulo Rillo, que também é da Comissão da Verdade. 
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O SR. CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA – Nós estamos aqui, desde as 

10h, falando sobre sofrimento; falando sobre Stuart, Zé Maria, e Honestino Monteiro 

Guimarães. 

Eu cumprimento a Assembleia Legislativa de São Paulo, em nome de S. Exa., 

por ter implantado esta Comissão, que, realmente, deve ser um resgate a todas essas 

pessoas que passaram por todo esse sofrimento, as torturas, e as pessoas que foram 

assassinadas nos porões da ditadura. 

Eu faço parte da Comissão da Verdade da Universidade de Brasília, que tem o 

objetivo de assessorar, também com informações, a Comissão Nacional da Verdade; 

buscar, fazer, inventariar, todos os documentos que agrediram os direitos humanos de 

diversos cidadãos; e nós temos um ano e meio para apresentar resultados. 

Quero dizer, que são muitas as dificuldades para se conseguir chegar a um 

relatório final. Não só em função dos aspectos institucionais, mas, também, em relação 

às pessoas, que ainda têm medo de prestar um depoimento, que se sentem inseguras, 

ainda. 

Nós temos sentido, em Brasília, que as instituições, principalmente as militares, 

sonegam as informações; e, quando mandam certas informações, a gente procura ver o 

que se aproveita ali; praticamente nada, parece um deboche. 

Eu falo em Honestino como uma maneira muito fraterna; nós fomos amigos e 

colegas, desde o que se chamava na época – hoje, o segundo grau - nós fizemos a quarta 

série ginasial. Uma pessoa, um menino brilhante, inteligente, vivo; com uma capacidade 

de liderança muito grande. E fomos colegas na quarta série ginasial; depois, no primeiro 

científico; depois, no CIEM, no Elefante Branco; depois, no CIEM, que correspondia - 

era o científico na época – hoje, o segundo grau. 

E, no CIEM, era uma experiência que Alice Teixeira havia criado, no sentido de 

que o estudante ingressasse, automaticamente, para a universidade, sem se submeter ao 

vestibular. Mas, essa experiência não teve consequências positivas. 

Nós estudamos no CIEM, que foi uma grande experiência de Darci Ribeiro e 

Alice Teixeira; e foi, exatamente nesse momento, que nós começamos a tomar 

consciência política, que nós começamos a conviver com os alunos da Universidade de 

Brasília, participar dos debates, das assembleias, etc.  

E, já havia, desde 1964 - isso foi em 1965 - desde 1964 que já havia a 

Universidade sendo invadida; primeiro, pelas forças policiais de Minas Gerais, e, 
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depois, por outros grupos militares, que frequentavam a Universidade, agredindo 

estudantes, com uma frequência muito grande nas suas ações. 

O Honestino era brilhante. Ele tinha uma capacidade de análise, de avaliação, de 

percepção; e era uma pessoa que lia demais. Lia. Eu me formei em Economia, depois fiz 

Direito; Honestino fez Geologia; mas, nessa época, nós estávamos ainda no segundo 

grau, no último ano do científico, e foi quando - eu já estava integrando a Ação Popular 

– e levei o nome do Honestino, para que pudesse ser submetido a uma avaliação, no 

sentido de ser convidado a participar do grupo. 

E ele era muito conhecido, já, por todas as lideranças da AP; e era o que se 

falava na época, eu ampliei o Honestino. Fui o primeiro contato político que o 

Honestino teve, quando nós o levamos para a Ação Popular, que, na época, já contava, 

inclusive, com Cláudio Fonteles, que foi coordenador da Comissão da Verdade. 

Nós fizemos vestibular; e Honestino passou em primeiro lugar, aos 17 anos; e, 

logo, começou a demonstrar os seus dotes de liderança; e foi quando houve a morte do 

estudante no Calabouço, do Rio - o Edson Luís de Lima Souto.  

Honestino, com a liderança que ele tinha, conforme colocado pela Beth 

Almeida, ele tinha um carisma, e ele convocou os estudantes a denunciar. Ele fez uma 

assembleia geral, e aquilo teve uma mobilização que extrapolou a Universidade, 

chegando, inclusive, às escolas públicas de segundo grau, e, inclusive, às escolas 

privadas, também, a participar, também, de passeatas nas avenidas de Brasília. 

E essa mobilização teve, inclusive, uma participação, efetiva, dos parlamentares. 

Me lembro de Hermano Alves, Márcio Moreira Alves, vários parlamentares que 

participavam, inclusive, das nossas assembleias; e também participavam das passeatas; 

apanharam e tomaram banho do Corpo de Bombeiros – de água -, etc. 

Mas, essa situação da vida do Honestino começou a ter, a incomodar muito a 

polícia, e os órgãos militares da Capital Federal – que, talvez, seja a cidade mais 

policiada do Brasil. 

E, quando houve uma doação de livros, quando Henry Kissinger foi a Brasília, 

fazer uma doação de livros à biblioteca; e fizeram uma verdadeira chacina. Quando o 

Kissinger saiu da biblioteca, fecharam a biblioteca e bateram. 

 

 A SRA. – Era o embaixador, não o Kissinger. 
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O SR. CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA – Ah, era o embaixador; tem 

razão.  

Mas, quando o Honestino continuou mantendo aquela liderança, e quando foi - 

incomodava mesmo – e, quando foi em 1968, nós tínhamos um contato muito próximo, 

e ele havia se casado com a Isaura Botelho, que, por coincidência, era prima da minha 

ex-mulher; e era difícil fazer o contato do Honestino com ela; então a gente podia fazer, 

a família dela tinha uma fazenda em Paracatu, em Minas; então, eu fazia uma maneira 

de levar o Honestino até Paracatu, para se encontrar com a mulher. Ele não pôde, 

inclusive, se casar; quem o representou, foi o pai dele. 

Mas, vários encontros que nós tínhamos em Brasília, com Luiz Travassos, 

principalmente, que era mais ligado à AP; nós tínhamos esses encontros com uma certa 

frequência em Brasília. E eu fazia, também, um contato com Uberaba, e Uberaba fazia 

um contato de AP com São Paulo. E isso era uma forma de receber documentos, passar 

documentos, encaminhar propósitos. e Uberaba era uma cidade universitária, tinha uma 

mobilização muito grande, havia muito interesse, e muita participação, na política 

nacional, apesar de ser uma cidade do interior. 

Quando foi dia 29 de agosto de 1968, o Honestino me chamou onde era a FEUB, 

um barracão, onde funcionava o diretório acadêmico da Federação dos Estudantes 

Universitários de Brasília, e perguntou: “Cláudio, estou sabendo que está havendo uma 

mobilização militar. Você viu alguma coisa, quando chegou?” “Eu não vi nada”. Mas eu 

fui advertido por pais de amigos – pais de amigos, que são militares - e pediram que eu 

não viesse à universidade, porque ela seria invadida. 

Mas eu transmiti o recado a ele, e falei que, por enquanto, não vi nada de 

anormal, aqui, nas redondezas. Mas, na verdade, já havia toda uma organização, para 

invasão da universidade. Eu estava em sala de aula, assistindo aula com o professor 

Lauro Campos, que veio a ser senador, posteriormente, quando começou uma gritaria: 

“O Honestino foi preso! O Honestino foi preso!”  

E, quando nós saímos, Honestino já tinha sido levado; e deixaram um veículo da 

polícia dentro da universidade. E aquilo foi uma isca. Os estudantes, revoltados com a 

notícia de Honestino ter sido preso, o pessoal virou o carro e colocou fogo no veículo. 

E, menos de cinco minutos depois, todo o aparato militar, Exército, Marinha, 

Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil - era uma coisa -, a 

universidade tinha poucos alunos, porque estava no início, não devia ter 300 alunos, no 

máximo; e o aparato militar, era quase que 10 vezes maior. 
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Mas, nós corremos em direção ao chamado ICC, que estava em obras ainda, e 

fugimos. E eles começaram a atirar. E nós percebemos que estavam atirando com balas 

de verdade; não eram balas... E, inclusive, atirou num colega nosso, parece que matou 

outro colega. Isso nunca pôde ser provado; mas, esse Sebastião, teve um tiro na cabeça. 

E, dali, nós fomos acuados, e nos levaram com as mãos na cabeça, até uma 

quadra, que havia dentro da universidade, quadra de basquete. E, lá, começou a ser feita 

a triagem de quem tinha culpa perante a ditadura. 

Mas, eu fui preso logo em seguida, porque me identificaram e levaram preso, e 

me colocaram na viatura e levaram direto para o DOPS; que funcionava num prédio 

onde funcionava também o BNDES. E, na garagem existia inclusive, uma cadeia. 

E quando cheguei, encontrei dois ou três conhecidos, que já estavam presos lá, 

detidos, e falaram: “Honestino já passou direto, não aguentou nem o começo”. E 

disseram: “Vocês três vão ser levados para o Exército”. E fomos levados, pro Exército. 

Chegando ao Exército, fomos submetidos a uma pancadaria. Era o pessoal da 

Polícia Civil, dentro do próprio Exército. Eles batiam de uma maneira desqualificada. 

Estava vendo o depoimento, hoje pela manhã, em relação à tentativa de aprimorar o 

aparato militar, em termos de treinar tortura, com mendigos, e realmente era uma 

verdade. Eles eram despreparados completamente, eram treinados para mexer com 

marginais. E a maneira como tratavam os estudantes, me lembro, a Maninha, que foi 

deputada federal de Brasília, uma menina que tem um metro e meio, foi espancada 

brutalmente, chutada. 

Então, realmente eles não tinham preparo. E, posteriormente, esse pessoal foi 

encaminhado para a Alemanha, para outros países, que tinham uma forma mais eficaz 

de torturar, sem deixar sequelas. Sequelas físicas. 

Nós fomos colocados numa cela, e, a partir daí, de meia em meia hora jogavam 

água na gente; e a gente era levado, depois, para sessões de tortura. E a tortura, é algo 

difícil; eu não consigo falar, com muita tranquilidade, sobre tortura, porque a maneira 

como você se relaciona com o torturador é uma coisa de uma neurose, uma coisa 

abominável; que você... Chega o momento, em que você começa imaginar qual é o 

limite do torturador; e o que ele pensa do meu limite; e o momento de ele ter parado de 

torturar, aquele momento, por que ele parou? Essa relação é muito difícil de ser 

trabalhada, principalmente quando está envolvido, não somente a sua dor, mas o que 

eles pretendem, em relação a denunciar um companheiro seu, denunciar uma outra 

pessoa. 
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E eu fui levado; num certo momento, me colocaram, fizeram uma acareação 

com Honestino. Honestino estava totalmente desfigurado. Ele apanhou demais e o 

militar, o coronel falou assim: “Tá, vendo, olha o líder de vocês, o que sobrou dele, não 

vale nada”. Ele estava todo sujo. Eles queriam que Honestino dissesse sobre minha 

participação na AP. E Honestino não falava nada. 

E tinha uma vasilha de água, um pote d´água, e eles enfiavam a cabeça de 

Honestino, várias vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi naquela hora da 

invasão que ele foi preso, da ocupação da universidade, pela tropa? Quando foi? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA – Foi dentro da Universidade de 

Brasília. Foi dia 29 de agosto de 1968.  

Mas colocaram o Honestino na minha frente, e ele foi afogado várias vezes. 

Várias vezes. Eu imaginava qual é o limite que o ser humano suporta; mas acho que 

Honestino ultrapassava a dignidade, a amizade, porque era humanamente impossível se 

suportar aquilo que ele estava passando; fora os choques, fora as pancadas, fora outras 

coisas que... Mas, ali, era importante para a denúncia. 

E, nós continuamos, durante algum tempo, lá; e, na época, eu saí antes do 

Honestino. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já era choque de 

manivela, ou era choque de tomada, ainda? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA – Tinha de bateria e tinha de 

tomada. 

Meu pai era deputado federal, da Arena; Arena era o partido do Governo, da 

ditadura. E, apesar de ser um homem voltado para a educação, ele se ligou ao partido do 

Governo; e nós tínhamos alguns conflitos políticos-ideológicos, mas ele sempre 

respeitou, muito, as minhas posições políticas, e nunca me convenceu a mudar de 

posição, ou deixar de me envolver com aquele movimento. 

E, naturalmente, pessoas do Governo intercederam junto às forças militares, e eu 

fui solto; mas eu tive de sair de Brasília; porque as forças da Polícia Civil... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o nome do seu 

pai? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA – Manoel de Almeida, de Minas 

Gerais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes da Arena, de que 

partido ele era? 

 

O SR. CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA – PSD, ligado a Juscelino. E foi 

parlamentar cinco anos - deputado estadual; e teve cinco mandatos federais. 

Mas, mesmo assim, eu, eles falaram comigo quando estava sendo inquirido: 

“Você tem costa quente, né, rapaz. Tem muita gente interessada em você; mas a gente 

vai levar você para outro lugar, a gente vai botar você num avião; e te levar para algum 

lugar”. 

E eu sabia dessas possibilidades; as pessoas desapareciam com muita facilidade, 

colocaram num avião e... Mas, parece que a pressão foi grande, e eu acabei sendo solto. 

E, posteriormente, tive contato. Honestino depois foi solto, tive contato com ele, 

e ele foi jubilado, na universidade. Na época, a universidade era dirigida por um reitor, 

um facínora, um escroque, José Carlos Azevedo. E foi jubilado no último semestre da 

universidade; estava se formando em Geologia; praticamente, ele não tinha tempo nem 

de aula, mas ele estava se formando em Geologia; e ele, então, foi expulso da 

universidade, jubilado. Foi expulso da universidade; porque o jubilamento era uma 

forma de evitar que as pessoas concluíssem o curso. E havia isso, mesmo. Por exemplo, 

Luiz Carlos fez vestibular, irmão do Honestino, passou e foi impedido de entrar na 

universidade. O Norton fez concurso para o Senado Federal, para processamento de 

dados, e foi impedido de tomar posse no Senado. 

Os órgãos funcionavam muito em função... A folha corrida era, realmente, um 

documento que habilitava ou inabilitava qualquer pessoa. Eu, por exemplo, saí de 

Brasília porque não conseguia emprego em Brasília; e saí para trabalhar em Belo 

Horizonte; e eu não conseguia, porque minha folha corrida me impedia de trabalhar em 

órgãos públicos. 

Mas, eu estive com Honestino e ele falou: “Cláudio, eu fui expulso, agora vou 

sair de Brasília, passar uma temporada em Goiânia porque, eu ficando aqui, eles estão 
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me prendendo o tempo todo; e eu vou passar um tempo estudando, e depois vou seguir 

para São Paulo. Você me acompanha?” Eu falei: “Honestino, eu não tenho estrutura 

psicológica, eu não tenho estrutura para suportar o que você está suportando”. 

A família dele sofreu demais, toda a família; o pai, a mãe, os irmãos; sofreram 

muito. E eu não tinha, um pequeno burguês, não tinha estrutura para enfrentar o que 

havia visto. 

Vi o que aconteceu com o filho do Mata Machado, Edgar Mata Machado, um 

deputado brilhante, o que fizeram com o filho dele. Então, não havia critério. Eu saí. Eu 

falei: “Eu não tenho condições de continuar”. E foi o que aconteceu. 

Eu acho que esse é um momento que tem que se repensar a história do Brasil, 

tem que se repensar; porque nós estamos falando, aqui, sobre os filhos dos torturados, 

os filhos das pessoas que morreram. Eu tive uma época, que eu não pude comentar com 

meus filhos que já tinha sido preso, que eu era um preso político; porque, na época, 

existiam os cartazes nas rodoviárias, nos aeroportos, das pessoas que estavam sendo 

procuradas. Eu não tinha condições de falar, com meus filhos, que eu já tinha sido. Isso 

não era currículo. 

E, somente depois que houve um programa na televisão, “Anos Dourados”, que 

o movimento estudantil, que o rapto do embaixador, passou a ser uma aventura, passou 

a ser uma coisa romântica, e que, realmente, a juventude passou a dar um certo valor ao 

que houve em relação àquele movimento político-estudantil; com muito romantismo. E 

meus filhos ficavam vibrando: “Poxa, meu pai herói”. 

Mas, eu tive de mostrar uma outra realidade a eles. Eu vi na fisionomia do Paulo 

e da menina; e ela, no sofrimento dessa menina, ela ter de mudar o nome, e em Cuba; 

até em Cuba, ela se sentia insegura. Os pais tiveram de mudar o registro dela, em Cuba. 

Os pais sofrem muito. Mas quando fui convidado, pelo reitor da Universidade de 

Brasília, José Geraldo de Souza, para participar dessa Comissão, eu disse a ele: “Eu, 

realmente, vou. Eu vou mexer com uma das coisas mais desagradáveis”. E, exatamente, 

a parte que me coube, foi entrevistar as pessoas que foram torturadas, reviver esse clima 

de tortura, reviver esse clima, imundo, de sofrimento. 

E eu deixei bem claro, eu posso até prestar o meu depoimento, mas eu não quero 

reivindicar nada. Eu entrei com vontade de participar, desejo participar, tive 

consequências negativas, até hoje tenho marcas no corpo, no pênis, de tortura. 

Mas, eu fui por vontade própria; e eu acho que esse foi um legado que esses 

mortos deixaram para os jovens, para a sociedade brasileira, num momento em que se 
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fala em liberdade, se fala em democracia. Então, esse é um grande momento que o 

Brasil vive. 

Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, ter participado; e, mais uma vez, 

parabenizo a Comissão por esse resgate que faz da História.  

Obrigado. (Palmas,) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria passar a palavra à 

professora Elza Lobo. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Primeiramente, a surpresa de estar participando desta 

sessão, na medida em que convivi com Honestino, desde quando ele foi o primeiro 

aluno de Geologia da UnB. E, naquele momento em que ele assumiu a universidade, 

logo em seguida ele teve uma prisão. Ele estava ligado à UNE e foi preso; e foi quando 

conheci dona Maria Rosa, mãe de Honestino, que veio a São Paulo, para que se visse 

junto ao movimento estudantil, à UNE, como a gente poderia ajudar a que o Honestino 

fosse liberado. 

Ele estava, naquele momento, com 17 anos, era um jovem, adolescente quase, 

mas com um brilhantismo impressionante. Uma liderança muito forte. E se conseguiu, 

naquele momento, na FEI, em São Paulo, era onde ficava a liderança da UNE, e se 

articulou de buscar advogados, buscar uma forma de conseguir que ele fosse libertado. 

Era uma prisão dentro do meio acadêmico estudantil. 

Passados uns tempos, ele participa do Congresso de Ibiúna; ele não ficou o 

tempo todo lá, mas preparou as discussões para o congresso; e nessas discussões, todas, 

sempre a figura do Honestino era a figura de uma pessoa brilhante, e que sabia o que 

estava propondo, e o que estava fazendo. Teve um papel muito forte no congresso da 

UNE, e teve toda uma participação nas lideranças. Tinha uma forma de contato, muito 

forte. 

Há dois anos atrás, inclusive, numa atividade que teve na Universidade de 

Brasília, ele voltou a ser homenageado, na medida que, até aquele momento, tinha sido, 

sempre, o melhor aluno que passou pela UnB. 

Então, acho que esse resgate de participação, de presença dele, nos movimentos, 

foi muito forte. E eu tenho o outro lado, de que nos momentos em que ele estava em 

São Paulo, ele viveu na minha casa. Então, tivemos discussões pela madrugada, com 
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grandes conversas; então, ele foi sempre como o grande parceiro, o grande irmão, com 

quem se partilha as ideias todas. 

Eu fui presa no final de 1969, e, nesse momento, ele ainda estava vivendo na 

minha casa. Então, o problema era tirá-lo de lá, para que não tivesse nenhum problema 

mais grave - na medida que a casa estava cercada -; ele não tinha chegado ainda, e deu 

tempo de ser avisado, para não entrar na casa. 

Então, eu acho que, como liderança estudantil, eu o coloco entre os mais 

atuantes, e de uma clareza no seu comportamento, na forma de compartilhar com os 

companheiros as ideias, sempre avançando. E a caminhada toda, faz com que a gente 

tenha que ter um reconhecimento - que acho que isso que é importante desta Comissão - 

de estar trazendo, para os mais jovens, o que se viveu, o que foi possível de realizar, e o 

quanto, ainda, temos de caminhar para socializar essas informações todas. 

A juventude, hoje, não tem uma participação tão ativa, como foi na nossa época. 

A gente tinha a sua, a minha, uma presença muito forte no meio estudantil, acadêmico; e 

acho que, esse lado, é o que acho que a gente teria de estar fazendo um esforço de 

socializar mais, e fazer com que as gerações percebam que têm que estar atuando, que 

têm que estar na ativa. 

Me emocionei muito, quando vi a morte da dona Maria Rosa. E foi num dia em 

que estava coordenando uma Mesa no Memorial da Resistência, e que estava muito 

forte, aquele momento, de lembrar da trajetória da dona Maria Rosa, da trajetória da 

família do Honestino; e a gente não ter a possibilidade de estar presente, junto a eles 

todos, que tiveram toda essa caminhada. 

Acho que, dos três irmãos, só um está, que continua vivo, Luiz Carlos. Agora, 

pensar que um jovem, com 17 anos, tinha toda essa liderança, toda essa participação, 

toda essa clareza, para socializar para os demais companheiros essa luta toda, eu tenho 

um reconhecimento muito forte na figura dele. E que a gente consiga, através desta 

Comissão, socializar essas experiências, para que a gente consiga que as pessoas 

conheçam o que foi, e que ninguém fez nenhuma luta porque estava numa caminhada 

própria, querendo garantir coisas pessoais. Era pensando sempre no coletivo, pensando 

na sociedade e na transformação, dessa nossa caminhada. 

Estou muito emocionada, agradeço a possibilidade de falar do irmão Honestino 

Monteiro Guimarães. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês sabem que o 

Alexandre Vannuchi foi morto em março de 1973; e o pessoal da Poli, principalmente 

Marcelo Chueiri, foi o cara que, a partir da Poli - lógico que teve a Poli, a Física, a 

Geologia - o pessoal da Poli organizou toda a resistência, a missa do Alexandre, 

levaram Gilberto Gil na Poli, fizeram o lançamento da música “Cálice”. 

Então, esse pessoal da AP, que sobrou da repressão da ALN, fez a resistência 

daquele ano de 1973; e, depois, eles começaram a ser presos, a partir de setembro, e foi 

todo mundo embora. 

Yuri, pela UNE. 

O Caio Túlio conta bem o papel desse pessoal da AP. 

Vai lá, Yuri. Com a palavra. 

 

O SR. YURI PIRES – Boa tarde, a todos e a todas.  

Queria agradecer este espaço aqui. Falar de Honestino, para nós... Meu nome é 

Yuri Pires, sou 1º vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. 

 Falar de Honestino, para nós, é algo muito importante. 

A gente tem, o Adriano lembrou, agora em 18 de janeiro, a gente instituiu a 

Comissão da Verdade da União Nacional dos Estudantes, lá em Recife, no Conselho 

Nacional de Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos. E lembrar dessa história, 

pra gente, é muito significativo; e principalmente de Honestino, que a gente costuma 

chamar de nosso eterno presidente. 

É um presidente que sumiu, exatamente quando estava no auge da sua 

participação, quando estava se doando, digamos assim. É de uma doação, de uma 

abnegação incrível - o que a gente tem escutado, e o que a gente tem lido nos 

depoimentos, ou que a gente tem ouvido nos depoimentos das pessoas que conviveram 

com ele, das pessoas que souberam de sua prisão, que têm informações sobre a vida 

dele, na pesquisa da companheira. E a gente tem, cada vez mais, buscado e resgatado 

essa história. 

A Comissão da Verdade da UNE tem dado atenção especial à história de 

Honestino Guimarães, que, além de tudo isso, além de ser... Porque cada depoimento 

que a gente escuta... Tem um depoimento que diz que eles, todos os crimes que eles 

cometeram, as torturas, os sequestros, os assassinatos; teve um crime que foi bárbaro, e 

foi com todo o povo brasileiro, que foi privar o povo brasileiro da convivência, do 

convívio com os expoentes, de uma geração que se dedicou a construir um Brasil 
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diferente, um Brasil menos excludente, um Brasil para todos os brasileiros. E, esses 

expoentes dessa geração, os filhos mais sensíveis desse povo, os filhos mais dedicados 

desse povo - eles cometeram esse crime atroz, de privar o povo brasileiro desse 

convívio. 

Honestino Guimarães, além de tudo isso que foi falado, que resgatar a história 

dele é muito significativo - ele ainda era poeta. Eu carrego comigo alguns versos de 

Honestino, e queria ler, aqui, dois versos, que significam muito para nós, estudantes, 

hoje em dia. 

Honestino dizia o seguinte, em 1965; ainda estudante secundarista. “Eu espero a 

festa do mundo inteiro, a cantar a manhã que chegou, mais bela que as outras manhãs; 

porque, a noite que a precede, é uma noite mais negra que o comum das noites todas. Eu 

espero a festa do mundo; mas, também, eu a construo. Anônimo entre tantos, mas 

ligado a todos, porque a festa do mundo, que vai chegar, é a festa da manhã geral. Eu 

luto pela festa do mundo”. 

Então, esse era Honestino Guimarães. Ele era de uma dedicação impressionante; 

e, para nós, resgatar essa história tem sido muito importante.  

Honestino Guimarães foi preso, várias vezes, lutando por algo que, ainda hoje, 

nós lutamos nas universidades brasileiras. Lutando por melhores condições de Ensino, 

lutando por mais verba para a Educação, lutando por restaurante universitário para todos 

os estudantes, lutando para que o povo brasileiro pudesse ingressar na universidade, 

porque, infelizmente, ainda hoje, é uma ínfima minoria deste povo que consegue acessar 

os bancos universitários. 

E Honestino foi preso, diversas vezes, lutando por esse direito, que é o direito à 

Educação. Esse foi o grande crime de Honestino Guimarães. Em sonhar com um mundo 

novo, um mundo diferente, pela sua militância comunista, uma pátria socialista 

diferente, solidária para todos os brasileiros. 

Então, o Honestino está presente nessas nossas lutas que nós fazemos hoje; 

quando os estudantes fazem uma greve, ocupam uma Reitoria, quando os estudantes 

vão em passeata exigir da Reitoria restaurante universitário aberto para todos os 

estudantes, quando vão exigir mais vagas nas moradias universitárias, Honestino está 

presente. 

Honestino, que foi privado, por essa ditadura, de estar presente no seu próprio 

casamento, está presente nas lutas nossas do dia-a-dia.  
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Honestino, que foi privado de estar no enterro do seu pai, três dias depois da 

edição do AI-5; e a polícia ocupou o cemitério, e Honestino foi impedido de estar 

presente no enterro do seu pai. Ele está presente em cada luta que nós fazemos, hoje em 

dia, porque essa é a luta que nós continuamos. 

Honestino não morreu em vão. Esses melhores filhos dessa geração não 

morreram em vão, porque nós continuamos essa luta. Nós somos todos Honestinos. 

Essa Comissão da Verdade da UNE não descansará. Os estudantes brasileiros não 

descansarão, enquanto não esclarecerem a verdade, enquanto não esclarecerem a 

memória, enquanto não tirarem dos túmulos, desses mortos, as mentiras que contaram, e 

que continuam a contar sobre eles. 

Honestino Guimarães vive nas nossas lutas, porque nós continuamos lutando 

pela festa do mundo.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

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

Maria Elisabeth Barbosa de Almeida tem a palavra. 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Yuri, obrigada 

por tudo que você disse. Agora, eu queria fazer uma observação, aqui.  

Existe uma estudante da UnB que chegou a se formar, Ieda Santos Delgado, 

chegou a se formar; mas ela foi estudante na UnB, e um colega da Associação dos Pós-

Graduandos da UnB, que tem o nome dela, inclusive, disse que o nome dela não consta 

da lista da UNE. 

Então, queria informar a você que tem essa pessoa; ela é desaparecida e foi 

estudante da UnB. Ela se formou em Direito, em 1969, e ela desapareceu em 1974. Ela 

trabalhava no Departamento Nacional da Produção Mineral; e era da ALN. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ela desaparece? 

 

A SRA. MARIA ELISABETH BARBOSA DE ALMEIDA – Em 1974. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria que a gente 

mantivesse o contato com o Dr. Cláudio, pela Comissão da Verdade da UnB, para essa 

troca.  
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Alguém mais gostaria de se manifestar, de usar a palavra, para mais alguma 

consideração? (Pausa.) 

Primeiro, agradecer a todas as pessoas que vieram de fora de São Paulo, 

viajaram para cá, para contribuir. Pelo adiantado da hora, tantas horas de reunião.  

E ontem teve a reunião da Comissão Nacional da Verdade, com diversas 

comissões estaduais. 

Acho que todos esses grupos, como da UNE, da UnB, que estão se constituindo, 

são coisas importantíssimas; mas, nós estamos, depois de todos esses relatos, diante do 

cinismo, e da vergonha, do Estado Brasileiro. 

O Estado Brasileiro mantém até hoje, intacto, seus aparatos de Repressão, 

principalmente de investigação; seja na Polícia Federal, seja no Ministério Público, seja 

no Serviço Reservado das Polícias Militares. E, por que não, dentro do Gabinete da 

Presidência da República, a ABIN continua funcionando, investigando e levantando a 

vida de todos os brasileiros. 

Então, nós estamos no país da mentira. Em que pese o esforço, e toda a 

mobilização deste país, em se obter a verdade, a comunidade de informações, também 

chamada de Estado Brasileiro, que está no Ministério da Defesa, no Itamaraty, e outros 

ministérios, da Justiça, continua mantendo segredo, de coisas, que o Estado Brasileiro 

sabe de sobejo. 

Então, em que pese, a verdade só aparecerá, a verdade só aparecerá se nós 

conseguirmos fazer uma mobilização nacional em torno da busca da verdade. Nenhum 

documento será entregue, nenhum arquivo será entregue, nenhum torturador será 

interrogado, se não houver um amplo movimento nacional de massas. 

Os torturadores, os assassinos, se consideram impunes, protegidos pela 

legislação brasileira. E o acordo, que foi feito pela redemocratização do país, e as 

derrotas que houve - tanto na votação da Anistia, e outras derrotas, na Constituição -, 

permanecem intactas, às vezes com o beneplácito das autoridades do Poder Judiciário, 

como a decisão do Supremo, convalidando a Lei da Anistia. 

Então, para nós, que somos da geração que passou; e para vocês, das novas 

gerações, façamos uma Frente e um Acordo, para derrotar o Estado assassino, o Estado 

torturador, que permanece intacto, nos vigiando, nos gravando, nos perseguindo 24 

horas por dia, sedento, para que tenham força para botar a mão em todas as pessoas que 

resistem ao sistema capitalista, à opressão e à miséria; como perseguiram Dom Pedro 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 72

Casaldáliga; recentemente, tentaram pegá-lo, lá em Goiás; e outros; e outros mártires 

dessa caminhada.  

Viva Honestino Guimarães: presente! (Palmas.) 

A sessão está encerrada. 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/11/2013 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Comissão da Verdade do 

Estado de SP Rubens Paiva, 98º audiência pública, 26 de novembro de 2013, Auditório 

Teotônio Vilela. 

 A mesa, primeiro eu vou dar a composição da mesa: Renan Quinalha, James 

Green, Marisa Fernandes e Amelinha Teles. 

 O Renan e a Amelinha pela Comissão e organizaram esta audiência, que eu 

agradeço publicamente, trazendo esses dois personagens da humanidade.  

 Está instalada a 98º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, no dia 26 de novembro de 2013, às 14h, no auditório Teotônio 

Vilela. "Ditadura e homossexualidade: resistência do movimento LGBT". Quem está 

assistindo a gente pela internet, nós estamos entrando com um pouco de atraso, mas é 

essa a audiência.  

 Então, vou apresentar o James que é professor de História e Cultura Brasileira na 

Brown University tendo escrito o livro “Além do Carnaval: a homossexualidade 

masculina no Brasil no século XX”, foi fundador do Grupo Somos, Grupo de Afirmação 

Sexual em São Paulo nos anos 1970, quando morava no Brasil e participou do jornal 

“Lampião da Esquina”. Em outubro de 2013, Paulo Abrão, Secretário Nacional de 

Anistia, Presidente da Comissão Brasileira de Anistia, em cerimônia oficial reconheceu 

sua participação na campanha contra a ditadura nos Estados Unidos e no Brasil e pela 

defesa dos Direitos Humanos. James Green, nos Estados Unidos adotou vários presos 

políticos acompanhando sua vida, sua prisão, sua tortura e foi importantíssimo na 

resistência à ditadura na rede que criou nos Estados Unidos. Muito obrigado, Jimmy. 

 E a nossa companheira, nossa amiga, nossa irmã, Marisa Fernandes, militante 

lésbica e feminista desde 1978, mestre em História Social, que integra o Coletivo 
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Feminista de Lésbicas. Amelinha, por toda a sua militância, vai compartilhar esta mesa, 

grande amiga da Marisa e uma das organizadoras da reunião. 

 Então eu queria passar por Renan dar uma palavrinha antes do Jimmy, começar 

a fazer uma introdução dar uma esquentadinha, pra Marisa poder organizar o material 

audiovisual que ela organizou. Bom, então Renan com a palavra. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Bom, boa tarde a todas e a todos, pra gente da 

Comissão é uma grande satisfação receber aqui hoje o Jimmy, receber a Marisa, a gente 

queria agradecer novamente a presença de vocês e sobretudo para debater um tema tão 

importante que é a relação entre a ditadura e homossexualidade, de ditadura entre 

resistência do movimento LGBT.  

 A gente sabe que a ditadura no Brasil foi muito violenta, foi muito atroz e que 

ela teve uma dimensão de repressão política muito marcada e hoje está ficando cada vez 

mais conhecida esta dimensão política da repressão da ditadura. Agora a gente também 

tem feito um esforço aqui na Comissão da Verdade de São Paulo de iluminar outros 

aspectos dessa repressão, outros planos, então a gente também quer discutir a repressão 

que as mulheres sofreram, com a audiência que a gente fez sobre Verdade e Gênero, a 

gente quer discutir a repressão que os negros sofreram em virtude do racismo, a gente 

quer discutir a opressão que a crianças sofreram, como a gente já fez as audiências sobre 

Verdade e Infância Roubada, enfim, entender como vários outros tipos de repressão 

moral, sexual, também operaram nesse período e também a ditadura se valeu disso para 

instaurar um estado de terror no Brasil de 1964 a 1985.  

 Então pra gente é muito importante a audiência de hoje porque ela abre essa 

outra frente que a gente quer aprofundar de trabalho, de investigação, pra ver como a 

ditadura também se valeu da orientação sexual das pessoas, dos militantes políticos e, 

de um modo geral, da sociedade brasileira, para instaurar este estado de terror que a 

gente viveu no Brasil, pra que isso não mais se repita. Então já, sem mais delongas, eu 

passo a palavra pro Jimmy que vai trazer sua contribuição. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Não, eu só quero que a 

Amelinha faça uma introdução do lado das mulheres, da luta dos LGBT, dos 

homossexuais, das lésbicas. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Bom, boa tarde mulheres e homens presentes. 

Boa tarde à mesa, ao Renan, ao Jimmy, ao Adriano, à Marisa Fernandes. Eu acho que as 

nossas audiências têm buscado expressar todas aquelas contradições, todas dificuldades, 

todo o enfrentamentos que nós vivemos naqueles anos de chumbo e foi naquela época 

que eu conheci os primeiros movimentos... não chamavam LGBT, não chamavam..., os 

movimento de gays e lésbicas eram movimentos extremamente discriminados, que a 

discriminação não era só da ditadura, a própria esquerda discriminou muito, então a 

invisibilidade era grande, muito grande, e o que se usava mesmo era “os sapatões”, “as 

sapatonas”, eram esses os termos mais empregados naquela época, no sentido de 

desvalorizar, desmerecer essa atuação e, no entanto, eu queria só trazer, a Marisa 

Fernandes é, para mim, um ícone nesta história, foi uma mulher que, dentro do 

movimento feminista que nós participamos até hoje, né, Marisa? Daqueles tempos até 

hoje.  

 E a Marisa se colocava como lésbica, porque feminista já era muito mal vista, se 

falasse lésbica e feministas era duplamente, ou triplamente mal vista, e a Marisa nunca 

temeu, ela foi um mulher muito corajosa, porque ela ia à frente, colocava, defendia seu 

ponto de vista e tinha a sexualidade como centro da resistência, à opressão, à ditadura, 

ao autoritarismo, ao militarismo, então aprendi sempre muito com ela.  

 E eu queria lembrar que foi na primeira manifestação que houve do 8 de março, 

aqui em São Paulo, foi uma lésbica negra, eu não sei se a Marisa lembra dela ali no 

MASP, no auditório, que causou um mal estar muito grande, não só a polícia..., eram 

300 pessoas, deviam ser umas 150 policiais e umas 150 mulheres, que eram assim 

nossas manifestações, eu estou falando do ano de 1976, 8 de março de 1976 ali no 

MASP, e uma lésbica que tinha vindo dos Estados Unidos, para ela ter tanta coragem 

ela tinha que vir de outro país, porque ela se colocou negra, lésbica, feminista e foi um 

espanto, foi uma dificuldade muito grande porque a polícia esperava tudo, a polícia 

estava esperando um discurso defendendo a anistia, defendo liberdade, e de repente vem 

uma falando da sexualidade, da homossexualidade, então foi um espanto pra polícia e 
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foi um espanto pra nós também, porque nós não estávamos acostumadas a falar desse 

assunto, principalmente em público, embora fosse um lugar fechado, mas era um 

auditório do MASP, mas era um público. Então tudo isso eu acho que a gente tem que 

lembrar não só pra trazer a memória, mas pra trazer a verdade e fazer justiça com esse 

movimento, então parabéns por essa audiência e vocês estarem aqui, Marisa e Jimmy, 

eu acho uma preciosidade de ter essa tarde esses dois. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Que bom. James Green. 

  

 O SR. JAMES GREEN – Boa tarde a todas e todos. Primeiro eu quero 

agradecer o Adriano Diogo, Renan, Amélia, Marisa e a Comissão da Verdade de São 

Paulo Rubens Paiva por ter organizado essa atividade hoje e eu estou já sentindo que 

vou trabalhar muitas saudades e lembranças hoje, porque eu estou lembrando o dia que 

eu conheci a Marisa Fernandes, foi em fevereiro de 1979, nas Ciências Sociais da USP, 

onde André Singer, tem que lembrar o nome dele, que era um jovem estudante de 

Ciências Sociais, organizou um ciclo de debates sobre os ditos movimentos de minorias, 

que foi uma noção pouco ampla naquela época, pelo menos era uma tentativa de abrir 

um debate novo, e houve uma noite sobre homossexualidade e a Marisa apareceu, e ela 

e outras mulheres integraram logo em seguida no grupo SOMOS e foi muito importante 

para o grupo, porque o grupo era basicamente composto por homens e houve muita 

misoginia dentro do grupo, então as lésbicas que entraram cobraram essa misoginia 

dentro da organização e abriu um espaço muito importante para outros debates sobre 

feminismo dentro do grupo SOMOS.  

 Antes de entrar na temática sobre ditadura e homossexualidade eu queria contar 

um pouco sobre a minha trajetória que explica porque eu estou aqui hoje, porque um 

gringo está aqui hoje conversando com vocês sobre a situação no Brasil, e por isso eu 

preciso voltar 40 anos atrás. O ano 1973 foi crucial para orientar os rumos da minha 

vida. Descobri o Brasil, aceitei a minha homossexualidade e mergulhei no movimento 

de solidariedade com o povo latino-americano, especificamente brasileiro e chileno. Em 

janeiro de 1973 conheci Marcos Arruda em Washington. Marcos era militante da Ação 

Popular, preso aqui em São Paulo, em maio de 1970 por ter organizado trabalhadores de 
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fábricas e foi brutalmente torturado. Quando ele sai da prisão, a família insistiu que ele 

saísse do país, e ele foi morar em Washington com sua mãe, onde ele fundou o grupo 

Comissão contra a Repressão no Brasil – CARIB, que organizou um ato público em 

frente à Casa Branca quando o governo Médici, o presidente Médici visitou o Nixon em 

dezembro de 1971. Em 1973 eu, um jovem estudante formado em Ciências Sociais, 

procurei esse grupo e me ofereci para ajuda-los em uma primeira campanha pela 

libertação de Manoel da Conceição, militante camponês da Ação Popular que foi preso 

e torturado e houve uma campanha internacional pela libertação dele.  

 Eu tinha a tarefa de levar abaixo-assinados sobre a realidade brasileira para 

pessoas dentro da esquerda americana para pedir solidariedade. E foi minha primeira 

porrada com a realidade de que os americanos não sabem nada sobre o Brasil. E a 

informação era muito esparsa, muito difícil mobilizar uma opinião pública sobre um 

país tão distante com uma realidade muito pouca conhecida na minha terra.  

 Mas esta ano não foi difícil somente porque era complicado explicar para um 

público mal informado sobre a realidade brasileira, mas também porque eu estava 

dentro de um conflito interno. Ou seja, eu já me considerava parte da esquerda, militava 

contra a Guerra do Vietnã, mas eu tinha um segredo, uma situação interna que me 

causava muita ansiedade, muito pânico, que era a aceitação da minha 

homossexualidade, me causou muitos problemas internos durante muitos anos, queria 

uma família "normal", filhos, uma situação normal apesar de minhas aspirações 

revolucionárias e as imagens dos homossexuais me causavam muito pânico e por isso 

fugi da minha realidade durante muitos anos. Mas em 1973, esse ano histórico na minha 

vida, eu consegui integrar a minha vida íntima, meus desejos, meus interesses 

românticos, minha sexualidade e eu consegui criar um espaço dentro da esquerda norte-

americana para as atividades políticas dos gays e as lésbicas, para combater a 

homofobia dentro do contexto de injustiça social.  

 Em setembro de 1975 organizei, com outras pessoas em São Francisco, uma 

noite de solidariedade gay com a resistência chilena, ato totalmente inédito na história 

mundial, de gays e lésbicas de um país dando solidariedade para outros setores, nem 

sequer a gente sabia que existia gays e lésbicas no Chile, mas a gente imaginava que 

com o governo do Pinochet deveria haver um repressão contra eles e levantamos mil 
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dólares, que era uma maneira de organizar a comunidade de gays e lésbicas em São 

Francisco sobre um olhar um pouco mais internacionalista. 

 Em 1976 cheguei no Brasil pela primeira vez e, quando cheguei em São Paulo, 

em 1977, já houve uma transformação na sociedade, mobilizações contra a ditadura 

militar, especialmente contra as prisões de companheiras e companheiros, entre eles a 

Márcia que está aqui presente, que foram presos dando panfletos, chamando os 

trabalhadores para festejar o primeiro de maio, foram presos, torturados e pela primeira 

vez o movimento estudantil, saiu da USP, entrou nas ruas, foram para o centro da 

cidade e mobilizaram. Tenho muita honra de estar presente neste momento. Me lembro 

muito bem, alguém olhou para mim e falou “Porra, até gringos estão aqui contra a 

ditadura”, porque eles ouviram meu sotaque carregado e perceberam que tinha não 

somente brasileiros mobilizando contra o regime militar. 

 Em 1978 participei das origens do grupo SOMOS e também militava na 

Convergência Socialista, que atualmente é o PSTU. E organizei o primeiro grupo de 

gays e lésbicas de qualquer partido político da América Latina dentro da Convergência 

Socialista e além disso era parte do que seria a ala de esquerda dentro do grupo 

SOMOS, pessoas que tinham uma certa visão da alianças, ligações com os movimentos 

sociais populares, apesar das críticas que nós tivemos contra a homofobia e preconceito 

de vários setores da esquerda. 

 Em 1980 participamos no primeiro de maio, no ABC, durante a greve geral com 

50 gays e lésbicas carregando duas faixas enormes. Um que era contra a discriminação 

dos/das – não tinha arroba, mas eu já tinha ideia de dos e das - trabalhadore/as 

homossexuais. E passeando em São Bernardo, entrando no estádio Vila Euclides, onde 

imagino que alguém deve ter comentado “Porra, até veados têm aqui hoje contra a 

ditadura”. 

 A minha vida me levou de volta para os Estados Unidos, onde eventualmente eu 

fiz doutorado e atualmente como foi dito, sou professor de História do Brasil e hoje em 

dia minha sala de aula está assistindo “O que é isso companheiro?” porque eu estou aqui 

no Brasil com vocês, porque estamos terminando o semestre e já estamos na ditadura 

militar, época do Médici, semana que vem vai ter a abertura, a democratização então vai 

ser lindo, né? O curso é de Cabral até Dilma, então 514 anos, é muito trabalho. 
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 Bom, como eu sou pesquisador da ditadura militar, que eu ensino, tem um 

Seminário todos os anos com 20 alunos, que apenas pesquisamos a ditadura militar 

brasileira, eu conheço muito bem a literatura e como a ditadura está lembrada hoje em 

dia pelos acadêmicos, pelas pessoas, os intelectuais que se interessam pelo passado, pela 

esquerda marxista e outros setores. Então podemos dizer que talvez tenha 4 etapas 

durante a ditadura. A primeira etapa desde o golpe até 1967, começo de 1968, onde 

houve uma repressão contra o trabalhismo, contra a esquerda marxista, os movimentos 

populares e certos intelectuais e é justamente neste momento de uma primeira onda de 

torturas em 1964, repressão, cassações, onde surge uma nova situação no Brasil entre as 

lésbicas e os gays, ou seja, surge uma nova sociabilidade nas grandes cidades do Brasil, 

onde há, pela primeira vez, bares, restaurantes e boates que têm exclusivamente um 

público LGBT, como a Amélia falou que é uma terminologia crônica, porque a gente 

usava a palavra - no movimento falava homossexual inclusive-, e a gente rejeitava a 

palavra gay como uma imposição norte-americana naquela época, e eu era parte das 

pessoas que estavam contra o uso da palavra gay aqui dentro do movimento. 

 Mas para evitar confusões, vamos chamar esse processo LGBT, embora tenham 

poucos bissexuais nesse momento no movimento. 

 Bom, então nesse momento surge essa visibilidade, essa sociabilidade, onde as 

pessoas começam a criar redes de amizades, de apoio entre eles, muito mais visível e 

audazes, além do momento de carnaval e das festas íntimas dentro das suas casas. Há 

um lento processo de mudança entre esses grupos sociais de amizades, de amigos, onde 

certas pessoas começam a articular em 1967, 1968 uma visão crítica à homofobia e uma 

certa possibilidade de mobilização político-social.  

 Algumas notícias sobre os novos movimentos que surgiram nos Estados Unidos, 

na Europa, começam a influenciar a sociedade brasileira, especialmente alguns gays e 

lésbicas que estão se informando sobre uma realidade internacional. É muito importante 

lembrar que o golpe de 1964 era embutido com vários discursos, não somente o 

discurso contra o João Goulart e contra a suposta influência do Partido Comunista 

dentro dos sindicatos e dentro do Estado. Hoje em dia a gente entende que era apenas 

um discurso da Guerra Fria contra as influências esquerdistas dentro do governo e 

dentro da sociedade brasileira. Mas na verdade, se você analisa os discursos que foram 

circulando pela direita nesse momento, era contra uma suposta degeneração da moral, a 
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destruição da família, da igreja católica e a sociedade tradicional brasileira, então essas 

mobilizações da esquerda foram entendidas como ameaças diretas à tradição, à família e 

à propriedade brasileira, cuja expressão foi adotada por uma das organizações da 

ultradireita aqui em São Paulo. Então tem um colega Ben Cohen, colega pesquisador 

brasilianista norte-americano que tem feito uma pesquisa maravilhosa sobre o discurso 

da Escola Superior de Guerra, que era um tipo de centro de conspiração contra o 

governo de Goulart, que orientava a nova política da ditadura e na sua análise das 

conferências, dos cursos, nas atividades que foram feitas e produzidas pela Escola 

Superior de Guerra, ele encontra muito discurso que fala sobre as perversões, a 

homossexualidade, as novas moralidades que estão destruindo a sociedade brasileira e 

por isso há a necessidade de uma revolução, uma reforma, uma transformação, uma 

limpeza na sociedade brasileira. Então é importante entender que a direita nesse país 

tinha um discurso altamente preconceituoso, homofóbico, embora não só visível, às 

vezes era um discurso um pouco embutido. 

 Infelizmente temos que reconhecer como a Amélia falou, que grande setores das 

esquerdas compartilhavam as mesmas noções moralistas e homofóbicas que 

marginalizavam os seus militantes, que tinham desejos homoeróticos. Atualmente estou 

fazendo um biografia sobre Herbert Daniel, que era um guerrilheiro, era estudante de 

medicina em Belo Horizonte, era militante do grupo Colina, grupo da Dilma, depois ele 

entrou na Var-Palmares, foi dirigente da VPR, participou no sequestro dos 

embaixadores suíço e alemão. E ele sentia em 1968 a impossibilidade de ser gay e de 

ser militante da esquerda, então ele optou por reprimir a sua sexualidade durante 5 anos 

e só quando acabou a sua organização, quando ele estava na clandestinidade, escondido, 

que ele começou a repensar a sua vida e perceber que não há uma contradição entre as 

aspirações das esquerdas revolucionárias ou não, e as reivindicações do movimento 

LGBT, há uma possibilidade de unificação dessas reinvindicações. 

 Bom, sabemos em 1968 houve uma explosão social, cultural e política no Brasil 

e no resto do mundo e dentro das mobilizações contra a ditadura e as mudanças sociais 

que houve, um exemplo mais nítido é o tropicalismo, houve um espaço para imaginar a 

possibilidade de uma articulação política sobre a opressão aos homossexuais que se nota 

nas publicações que circulavam em 1968, ou seja, havia uma tentativa aqui no Brasil, 

nesse ano, de articular novas ideias sobre a sexualidade, sobre gênero, sobre as 
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possibilidade, porém o ato institucional nº 5, no final do ano, acabou com tudo isso. A 

repressão, a censura, o medo e o poder policial que aumentou neste momento acabou 

com qualquer sonho de uma organização LGBT no Brasil e, basta um exemplo para 

indicar essa situação: em 1963, no Rio, um grupo de amigos começaram a publicar um 

revistinha mimeografada que se chamava "O Esnobe". "O Esnobe" era um tipo de 

circular entre amigos que publicava fofocas, notícias das redes sociais que existiam no 

Rio de Janeiro e até 1968 eles publicaram 100 números dessa revistinha que aumentou 

em número de páginas ou longo dos anos. Quando houve o AI5 eles resolveram fechar 

o jornalzinho. Claro, esse jornalzinho não era da esquerda, em 1968 ele começa a 

reivindicar questões mais ou menos politizadas, começa a falar sobre as possibilidades 

de mobilizar as bichas, ou as bonecas contra a repressão do Padilha, que era um 

delegado policial do Rio de Janeiro. Faziam caricaturas com as bichas, as bonecas, com 

faixas protestando contra a repressão, então começou uma certa politização, uma noção 

que não é somente festas e sociabilidades, amizades, mas é uma possibilidade de uma 

transformação social. E eles resolveram fechar o jornalzinho porque o editor que 

circulava o jornalzinho dentro do centro da cidade, na Cinelândia, um dia foi pego pela 

polícia e abriu o ininteligível do carro dele e descobriu esse jornalzinho e não sabia o 

que era, era difícil de entender porque realmente não era o estereótipo de um boletim 

clandestino da esquerda, mas o grupo se assustou pensando que talvez podia ser 

confundido com organizações clandestinas e eles eliminaram, pararam de publicar o 

jornalzinho.  

 Então, eu dou esse exemplo para entender que, quando entendemos a ditadura 

militar, e com muita razão nós enfrentamos e concentramos a questão da repressão do 

Estado contra a esquerda armada, a esquerda que organizou a resistência militante 

contra o regime ilegal e ilegítimo que assumiu o poder em 1964, esquecemos que a 

sociedade como um todo foi afetada pela ditadura militar. Não era somente as 

organizações, os 5 a 10 mil estudantes e outros que entraram na luta armada, foram as 

pessoas que nas universidades que tinham medo de fazer qualquer coisa pela repressão, 

ou as pessoas que não estavam na universidade que tinham medo de pensar na 

possibilidade de uma organização feminista em 1962 ou 1063, ou grupos de gays e 

lésbicas que tinham medo, nem pensavam na possibilidade de mobilização social. Então 

o objetivo desse debate hoje e essa iniciativa da Comissão da Verdade de São Paulo, e 

uma outra iniciativa que estamos levando com a Comissão Nacional, é de abrir um 
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pouco mais o debate sobre o que foi a ditadura militar e entender que era repressão sim, 

contra os militantes que fizeram muitos sacrifícios, muitos morreram, muitos foram 

torturados para lutar pelo que nós temos hoje em dia no Brasil, mas a pressão social e 

política era muito mais ampla e nós temos que entender que a ditadura militar 

compunha uma repressão muito mais abrangente na sociedade brasileira. 

 Bom, nesse sentido os anos de chumbo eram anos muito contraditórios aqui no 

Brasil, porque de um lado houve essa repressão nítida contra setores politizados e outros 

setores sociais, mas para LGBTs era um momento de expansão social porque o milagre 

econômico, o crescimento econômico dos anos 1968 até 1973, criou um novo espaço 

para as classes médias de consumo e de possibilidade de uma sociabilidade pública que 

não existia antes. Então é o momento de novas boates e possibilidade de vivência 

pública para muitos gays e lésbicas que criou uma certa noção de que havia uma 

liberdade social, porque havia mais acesso a outras pessoas, a uma vida social mais 

pública, mas tem que lembrar que, ao mesmo tempo que houve essa boates e esses 

lugares de sociabilidade, que eram importantes para a comunidade, existiam também 

outras medidas da própria ditadura contra a homossexualidade nesse período. Então são 

vários exemplos que eu queria citar hoje. Por exemplo, o famoso teatro Municipal 

realizava todos os anos, durante o Carnaval, o concurso das fantasias e, em 1973, esse 

concurso é proibido pelo Coronel que achava que tinha muita viadagem dentro desse 

concurso, e é verdade, tinha muita viadagem (risos), mas é uma coisa moralista, que ele 

achava que isso denegria o Carnaval, não estou lembrando o nome dele nesse momento, 

mas está no meu livro, eu esqueci de trazer uma cópia, ele está esgotado, infelizmente. 

 Então, ele proibiu o Carnaval e tinha outros momentos da sociabilidade gay, 

lésbica, dentro do Carnaval do Rio que eram os bailes das bonecas, dos enxutos, que se 

realizavam na Praça Tiradentes e durante 1974 até 1977, 1978, muitos desses bailes 

foram proibidos pela polícia. De novo, porque eles têm um noção daquilo que seria a 

sociedade brasileira: a sociedade brasileira seria limpa de comunistas, de socialistas, de 

radicais, de lésbicas, de gays, de travestis, de prostitutas, essa foi a visão que eles 

tinham do Brasil e eles queriam impor esta realidade sobre o país.  

 Outro exemplo muito nítido dessa época é uma campanha que está pouco 

pesquisada, e espero que nos próximos anos nós vamos revelar mais informações sobre 

esse momento, que era uma campanha dentro do Itamaraty de expulsar comunistas, 
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homossexuais e alcoólatras, e houve uma campanha a partir de 1969 de denunciar, de 

tentar expulsar essas pessoas e foi uma campanha resistida por vários setores dentro do 

Itamaraty que defenderam seus colegas contra essa campanha macartista, horrível, 

algumas pessoas foram expulsas, mas outras conseguiram manter sua posição. Então, de 

novo, uma noção que a representatividade brasileira fora do país tem que ser limpa, não 

pode ter esses elementos perversos que têm uma imagem negativa sobre o Brasil, 

igualmente essa noção que o Rio Branco tinha no começo do século XX quando ele 

proibia diplomatas negros, realmente o João do Rio que era mulato queria entrar na 

diplomacia no Itamaraty, foi proibido porque o governo brasileiro queria uma imagem 

no exterior de um Brasil branco, de pessoas de alta classe social, que representavam 

uma coisa culta, e não pessoas de cor, ou, no caso dos anos 1960, veados, sapatões. 

 Bom, a partir dos anos 1970, 1974, 1975, começa a abertura lenta e gradual e a 

reorganização das oposições à ditadura e eu não vou me alargar muito sobre esse 

período porque acredito que a Marisa vai falar muito sobre esses momentos de abertura 

política e social.  

 Eu acho que o mais importante entender aqui é que o movimento LBGT surgiu 

dentro de um contexto muito maior. Eu acho que nós não teríamos condições de 

organizar nosso grupo se não tivesse tido as mobilizações estudantis de 1977 onde os 

estudantes conquistaram as ruas; onde houve as feministas, como a Amélia contou que 

em 1976 organizaram um ato para o dia internacional da mulher; onde o movimento 

negro unificado em 1978, 1979 vai denunciar o racismo em frente ao teatro Municipal. 

Em 1979 esse setor do grupo SOMOS, que era mais preocupado em ligar-se com outros 

movimentos sociais, nós propusemos participar, como nossa primeira atividade pública, 

no dia 20 de novembro, dia de Zumbi, dia da Consciência Negra, participar no ato que o 

movimento negro unificado estava organizando em frente do teatro municipal, e fomos 

com uma grande faixa dizendo "Contra a discriminação racial, SOMOS - Grupo de 

Afirmação Homossexual". Quer dizer, nosso nome era muito “bandeira” mesmo. E o 

movimento negro foi bem simpático, quer dizer, nos abraçamos, não nos rejeitamos, 

não entenderam muito bem, não houve ainda dentro do movimento negro uma 

articulação muito forte de homossexuais, de lésbicas, questionando uma certa 

homofobia dentro do movimento, mas foi uma tentativa nossa de forjar aliança com 

outros setores sociais porque nós entendemos que era fundamental essa abertura total de 
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toda a sociedade. Por exemplo, eu não acredito que "O Pasquim", eu não acredito que 

"Lampião da Esquina" podia ter sido um sucesso em 1978, quando ele começou a ser 

publicado, se não existisse a luta de "O Pasquim" em 1969 contra a censura. Apesar de 

"O Pasquim" ser um jornal muito misógino, tenho muitos problemas com "O Pasquim", 

mas mesmo assim ele comprou uma briga com a censura, abriu a sociedade para novas 

ideias, houve colunas de pessoas dentro de "O Pasquim" que levantavam questões 

novas. Eu acredito que se não tivesse "Brasil Mulher", "Nós Mulheres", "Opinião", 

"Movimento", "Lampião" jamais podia ter imaginado a possibilidade de existir nessa 

época.  

 Então eu acho que se nós entendemos as nossas mobilizações contra a ditadura 

militar, contra a repressão policial, contra o delegado Richetti em 1980, quando ele 

começou uma campanha de prender 1500 gays, lésbicas, travestis e prostitutas no centro 

da cidade, se hoje não entendemos como tínhamos coragem, 50 pessoas, Marisa estava 

comigo naquele dia, no primeiro de maio, no ABC, nós tivemos essa coragem porque a 

gente entendia, conscientemente ou não, que a gente era parte do movimento social, que 

era muito mais abrangente, que estava reivindicando um novo Brasil, um Brasil 

democrático, aberto a todos os setores sociais. E daqui em diante era uma luta muito 

grande, de muitos anos, contra a esquerda, contra a direita, contra setores que não 

entenderam que nossa luta era totalmente embutida em todas as outras lutas sociais que 

se realizaram no Brasil ao longo dos anos resistindo à repressão, à censura da ditadura 

militar. Então essas são as palavras que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito 

obrigado. (palmas) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nosso problema é só a 

gravação, é só a voz. Pode concluir, eu não te cortei. É que toda vez você vai se 

entusiasmando e vai fazendo assim. Não é tempo, aqui não tem problema de tempo. 

 

 O SR. JAMES GREEN – É que como eu era dirigente sindical durante tempo 

em assembleia eu não precisava usar microfone. Esse aqui é melhor? Então tudo bem. 

Desculpa. 
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 Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, essa iniciativa que Renan organizou 

com a Amélia, eu estou muito agradecido por esta atividade porque faz parte de uma 

campanha que estamos tentando cobrar com as pessoas que estão lutando por uma 

transparência e verdade nesse país. E nós estamos preparando várias atividades, entre 

elas nós organizamos um sábado resistente em março, 29 de março, para abrir mais esse 

debate com outras pessoas, outros personagens daquele momento que vão participar 

conosco nesse debate sobre essa questão, estamos negociando um livro, uma coletânea 

de artigos com a editora da UNESP que vai ter o título “Ditadura e homossexualidade 

no Brasil: repressão, resistência e a busca da verdade” que vai ser lançado em novembro 

de 2014 e estamos organizando com o Museu da Diversidade uma exposição sobre a 

história do movimento e a realidade LGBT no Brasil, em São Paulo, nos anos 1970 e 

1980 que esperamos ter esta exposição justamente com o lançamento do livro. 

 Por fim, eu estou vendo agora pessoas chegando, eu queria só dar um grande 

abraço em uma pessoa muito importante que está aqui, o Hiro, que foi um companheiro 

de muitos anos de luta, que lutou conosco dentro da Convergência Socialista para abrir 

a cabeça dos companheiros e modificar sua visão. Naquele época tinha companheiros 

um pouco rígidos e pouco compreensíveis e anos depois eu recebi um email de um 

desses companheiros dizendo “Jimmy, que saudade de você, tanto tempo. Sempre 

admirei seu trabalho” – será que ele admirava meu trabalho? – “acontece que você foi 

muito importante para mim, e acontece que tenho um filho gay” – e eu falo vingança 

(risos) – “e que ele quer sua orientação”. Então eu tive uma reunião com essa pessoa, 

com seu filho lindo, maravilhoso, eu falei depois que não, ele não precisa de nenhuma 

orientação, ele tá muito bem, você é que precisa de orientação (risos). Então, mas o pai, 

a família já aceitou, quer dizer, eu sempre falo que quando você fala com seus pais que 

você é gay ou lésbica, eles podem te expulsar de casa, você pode perder a herança, mas 

nunca o pai e a mãe vão ter um ataque do coração. Nunca aconteceu na história da 

humanidade, não mata ninguém, eles não aceitam, aceitam, mas assim a vida segue.  

 Eu acho que nosso evento hoje é histórico, sempre quando eu estou no 

momento..., fazendo história hoje, estamos fazendo a história hoje aqui, cobrando de 

novo um debate importante para conquistar a democracia no Brasil. Muito obrigado. 

(palmas) 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Só antes de passar para a 

Marisa, o livro que tá esgotado é o “Além do Carnaval”?  

  

 O SR. JAMES GREEN – É, mas eu tenho boas notícias, que a editora da 

Unesp vai publicar uma nova edição, ampliada, com um novo capítulo sobre os últimos 

30 anos, porque o livro termina em 1980, e nós vamos atualizar o livro com um novo 

capítulo sobre esse período a partir da fundação do movimento e as realidades 

brasileiras dos anos 1980, 1990 e 2000, e vamos lançar não sei quando. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Qual é o seu email, 

qualquer coisa assim para o pessoal te achar, um site... 

  

 O SR. JAMES GREEN – Claro, meu nome é james_green@brown.edu, sempre 

encontra na internet. 

  

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Ótimo, muito obrigado. Marisa. 

Tem 2 microfones para você ficar mais à vontade  

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – Obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Copia depois os slides 

dela para recuperar. 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – Ok. Bom, se dá pra ouvir eu vou preferir 

esse porque eu tenho que mexer aqui também e esse daqui fica difícil, esse aqui é 

melhor, eu prefiro esse aqui de mesa que me libera as mãos e eu fico mais tranquila 

também.  
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 Bom, primeiramente boa tarde a todos e todas aqui, muito obrigada Sr. 

Presidente, minha querida Amelinha, Jimmy e você que tentou contatos comigo e que 

não conseguiu e eu fui avisada desse debate na quinta-feira, então vocês podem 

imaginar o final de semana que eu tive pra poder trazer alguma coisa. Não estou me 

desculpando, não, mas estou me justificando por não poder trazer mais como eu 

gostaria. 

 Mas, Jimmy, um prazer a gente estar novamente juntos aqui, falando sobre o 

mesmo tema e acho que você contribuiu por demais com o que eu preparei aqui, da 

minha fala, você foi tocando de maneira abrangente em temas que vão permear a minha 

fala. 

 Quero deixar registrado a importância de a gente estar fazendo este debate aqui 

hoje, dentro desse espaço, de uma Comissão da Verdade, Memória, Justiça, porque 

nossa realidade LGBT, ela não vai ficar restrita a um passado, a um Brasil da ditadura, e 

no desenvolvimento da minha fala eu quero deixar mais explícito isso. 

 Pra falar do Brasil dos anos 1960 e 1970 é importante o que já foi ressaltado 

aqui, saber que realmente LGBTs conviviam com duas ditaduras. Uma, a ditadura de 

Estado, de direita, político-militar, e uma ditadura de esquerda que não compreendia a 

discussão da diversidade e nós transitávamos entre esses dois espaços: a ditadura 

político-militar imposta e o espaço das esquerdas, que era onde a gente gostaria de achar 

um canal de expressão, mas que não dispunha desse canal aberto. Eu fiz, devido ao 

curto tempo, uns slides, para começar esse que tá projetado aí, pensando na imagem. O 

Jimmy já disse que a ditadura militar não se reduzia à morte, torturas, desaparecimentos, 

aprisionamentos, censura, mas há uma manipulação da consciência, das consciências, 

que desprezasse tudo aquilo que era considerado desprezível e desnecessário para um 

Brasil que se queria, “este é um país que vai pra frente, Brasil ame-o ou deixe-o”, enfim, 

com os temas da ditadura de um Brasil que cresce, um Brasil que vai crescer, crescer e 

repartir depois o bolo com todos e os slogans, a prática da ditadura militar. Ela ia 

enraizando, ela ia capilarizando nas nossas mentes, nas famílias, nas escolas, dentro dos 

meios de comunicação, ia se capilarizando pra que se tivesse uma formação de opinião 

pública higienista, higienista, né? 

 Esse primeiro slide que vocês estão vendo demonstra bem isso. Eu quero 

ressaltar aqui, isso é importante no esforço que eu fiz, que é falar das mulheres, então 
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falarei das mulheres. Essa era uma série de entrevistas, de reportagens, desculpa, que o 

jornal "Notícias Populares" anuncia que vai começar a fazer sobre o mundo das 

lésbicas, não é? Então era “a partir de hoje, notícias populares está publicando, com 

exclusividade, um série de reportagens sobre o estranho e impressionante mundo das 

lésbicas”. 

 O próximo é, olha lá, a tal da A.C.R. teve um caso com uma franchona aos 15 

anos. Então, as fotos vocês podem ver, o termo era franchona pras mais sapatonas, 

ladies para as mais mocinhas, não é? Essa tarja é muito engraçada porque ela fazia parte 

da censura, então, já se vendia revista playboy e todas as tetas e pererecas eram com 

essa tarja, então imagina comprar uma playboy, mas enfim era o que tínhamos no 

momento, não é? (risos) 

 Olha a próxima reportagem, “praias e tóxicos”, que certamente era assim que se 

falava na época, tóxicos, “são a diversão das lésbicas”. Então essa construção que eu 

trouxe aqui pra vocês é exatamente um exemplo das imagens negativas, o que nós 

tínhamos sobre a imagem das lésbicas era "Notícias Populares", psiquiatras dando um 

tratamento absolutamente negativo da prática lésbica, da vivência lésbica, nós não 

tínhamos nenhum discurso, nenhuma imagem, nenhuma simbologia positiva, era aquela 

construção de que o nosso mundo era um mundo errado. 

 Entretanto, nós tivemos uma contrarreação, por exemplo, quem foi a primeira 

que traz uma visibilidade? A maior visibilidade que as lésbicas tiveram nesse período 

foi a Cassandra Rios, a escritora Cassandra Rios. Ela, eu ontem marquei bobeira, não 

coloquei a foto dela, ela era tida como uma especialista, mas eu faço questão de mostrar 

minimamente uma foto da capa de um livro da Cassandra. Cassandra escrevia 

abertamente sobre o mundo erótico, as relações sexuais das lésbicas, mas ela tratava um 

pouco também as lésbicas de uma maneira ainda meio patológica, a prática lésbica, 

então elas eram meio nervosas, histéricas, algumas se matavam no final, tinha alguma 

dramaticidade. Mas de qualquer maneira a prática lésbica foi tratada, ela deu uma 

visibilidade incrível, ela fez um enorme sucesso de público, no entanto os livros delas 

foram proibidos pela ditadura militar, eles eram recolhidos nas livrarias, a própria 

Cassandra Rios teve uma livraria que também foi saqueada pela ditadura, foi fechada, 

os estoques em todas as livrarias eram confiscados, dos livros dela. E ela 

constantemente era chamada, intimada, a comparecer às delegacias de polícia, ela foi 
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fichada, eles a tratavam como subversiva e fichada como atentado contra a moral e os 

bons costumes, ela teve sua casa roubada, seu carro duas vezes roubado, ela foi 

ameaçada de morte pela ultradireita, então nada foi fácil pra essa mulher que 

seguramente merece respeito e nossas homenagens. 

 Por favor, se nós tínhamos essa visão, era mais ou menos assim que o Brasil nos 

via, como um terror – essa é a ininteligível fazendo uma pose – era como falar em 

lésbicas, uma coisa de arrepiar, uma coisa assustadora, e que deveria ficar na 

clandestinidade. 

 O próximo slide, ele já passa pra uma forma, essa é uma foto muito querida 

nossa, que certamente vai compor as imagens do museu, que são as pessoas que 

trabalharam no grupo SOMOS, que trabalharam  no Lampião, são os pioneiros dessa 

história de organização, não é? Que eram o Trevisan, o Darcy Penteado, o Glauco 

Mattoso, a Alice - a Alice era da OAB aqui de São Paulo, ela era a Presidente da 

Comissão de Direitos Humanos, ela foi fundamental, ela nos ajudou, ela tirava os 

nossos presos das carceragens, então essa era uma formação, uma das reuniões do jornal 

"Lampião" que foi pioneiro, pra nós.  

 O "Lampião" não se dizia, não se autointitulava um jornal, ele surge em 1978 

apenas homossexual, ele trabalhava com todas as diversidades, era incrível como um 

jornal que vai de 1978 a 1981, ele trabalha absolutamente tudo, é tão vanguarda, que 

mesmo lendo esses dias, relendo todos esses - aqui, olhas como eles estão velhinhos, 

são velhinhos, 1978, 1979, 1980, como é moderno, como é atual, como ainda é 

vanguarda o discurso. Além dessas pessoas que estão aí nessa imagem, além de falar da 

Cassandra Rios, outra imagem, por favor, outra pessoa que nos traz uma imagem muito 

positiva é a nossa maior sambista, a nossa querida amiga e deputada estadual hoje, a 

Leci Brandão, que em 1978 vai ao jornal "Lampião", dá uma entrevista, fala que 

continuará gravando sim - pode pôr por favor o próximo - “quero continuar cantando 

todas as minha preferências”, e esse é o discurso da Leci até hoje. Nessa entrevista ela 

coloca toda a questão da mulher pobre, negra, sambista, compositora, todas as barreiras, 

todos os sonhos, é uma entrevista belíssima, e pra nós, que só tínhamos como 

referências e símbolos imagens negativas e discursos psiquiátricos negativos, 

Cassandra, Leci – a próxima por favor – esse beijo esplêndido que foi capa de uma 

revista "Veja" em 1973, Gal Costa e Maria Bethânia beijando na boca, essas eram 
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referências positivas que as lésbicas começaram a ter, essas poucas, pequenas 

contribuições, foram muito importantes. 

 1978 tem outra mulher maravilhosa, que eu amo, respeito de paixão, que foi ao 

"Lampião" e também dá uma entrevista que é a Norma Bengell. Maravilhosa, também 

outra imagem positiva que nós tínhamos. Dentro desse universo de que “oba, não somos 

só aquelas coisas ruins do 'Notícias Populares', aquelas coisas doentias, nós somos essas 

mulheres incríveis”, nós vamos ser convidadas em 1979 a fazer uma matéria que é esse 

“amor entre mulheres” no mês de maio, no jornal "Lampião", maio de 1979. O 

"Lampião" estava fazendo um ano, já estava com problemas sérios, tanto que o resto da 

capa, que a gente não consegue ver, são os editores do "Lampião" já de camiseta 

listrada e com um número, porque já estavam sofrendo sérias perseguições, destruindo 

maquinário deles para que acabassem com o jornal, aqui em São Paulo existiam duas 

bancas de revista que vendiam o jornal "Lampião" - nós que morávamos, eu que morava 

em Santo André, vinha até São Paulo pra comprar o bendito do jornal - essas bancas 

foram atacadas com bombas porque vendiam o "Lampião". É importante a gente frisar 

esses pequenos eventos, tão forte para abalar qualquer mobilização, qualquer tentativa 

de tirar a cabecinha pra fora, né? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem a parte de baixo 

desse slide? 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES– Não tem. É, o scanner foi assim, tudo isso 

foi preparado muito rapidamente. 

 Nesse "Lampião": “amor entre mulheres”, é a primeira vez, pelo menos até os 

estudos que eu venho... as pesquisas que eu venho fazendo até então, que as lésbicas 

escrevem sobre lésbicas. Até então eram qualquer e todo mundo que quisesse escrever e 

falar sobre o universo das lésbicas, menos nós mesmas. Então nessa matéria é a primeira 

vez que a gente, que eu saiba, que as lésbicas estão falando delas próprias.  

 Eu vou pedir licença pra vocês pra ler a introdução da matéria que a gente 

preparou, é um trecho, parece tudo muito grande, mas é porque eu sou tão míope que eu 
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escrevo com letra 16, 18 quando eu digito, e ainda ponho um óculos pra ler. Mas nós 

começamos essa matéria para falar de nós mesmas dizendo assim: “sabemos e 

conhecemos a existência da repressão, e não falamos apenas daquela do camburão, do 

cassetete, da bomba de gás, falamos daquela que está presente, nas nossas relações na 

família, no emprego, com os amigos na escola. Falamos da repressão que, pelos mais 

variados mecanismos, meios de comunicação, educação, religião e outros, nos diz o que 

somos ou devemos ser, querer, desejar, na tentativa de nos amoldar. Nos diz ainda quais 

são os valores que devem reger nossa conduta, comportamento, desejos. Nos diz enfim, 

que para o bem da ordem, é necessário, calar, sufocar, sob pena de ... a repressão 

perpassa todas as esferas do nosso existir, o fato de sermos mulheres homossexuais 

duplica a nossa barra. Nós estamos atrasadas, porque os valores garantidos pelos 

esquemas repressivos têm conseguido um desempenho eficaz, nós estamos atrasadas 

porque eu, você, aquele ali, aquela outra, nós, enfim, também assimilamos essa 

repressão toda. Nós estamos atrasadas, mas nos propondo na atualidade a meter o 

cotovelo e ir abrindo o caminho, o tempo passa, mas na raça nós chegaremos lá, as 

coisas têm de mudar, acabamos de ter uma alucinação democrática, nós estamos 

atrasadas, mas ninguém melhor do que nós para lutar contra a opressão a que estamos 

submetidas. Já lemos nalgum lugar, ninguém melhor que o oprimido para lutar contra a 

opressão'”. Isso foi em 1979. (palmas) 

 Bastante do que você falou, Jimmy, dessa opressão ininteligível.  

 Bom, no próximo vocês vão ver que a gente, depois dessa matéria, deixamos de 

ser uma facção lésbica feminista dentro do grupo SOMOS, majoritariamente masculino, 

mas tínhamos uma facção lésbica feminista. A partir desta matéria, nós ficamos todas 

alvoroçadas, felizes, e resolvemos fazer um grupo independente, nós saímos do grupo 

SOMOS e fomos fazer o Grupo Lésbico-Feminista, mas a gente não gostava de se 

chamar lésbico, porque a única coisa que pode ser lésbica são as mulheres e a gente 

estava usando a palavra no masculino. Olha todas as coisas que nós tínhamos que 

pensar. Então nós passamos pra Ação Lésbica-Feminista, só pra ficar no feminino.  

 A gente queria crescer, a gente queria aparecer e, mais do que isso – próximo 

por favor - a gente não estava feliz de só ficar discutindo nossa sexualidade e opressão 

dentro de um grupo, que era o grupo SOMOS, junto homens e mulheres, gays e 

lésbicas, a gente queria levar toda a nossa vivência lésbica pra dentro do movimento 
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feminista, a gente queria conversar com as mulheres. Como eu disse lá no começo, da 

ditadura de esquerda, dá pra vocês imaginarem que essa tarefa de conversar com o 

movimento de mulheres, o movimento feminista, foi muito, muito difícil. A gente 

apanhou dentro de uma reunião que a gente fazia de organização, do 2º Congresso da 

Mulher Paulista, foi quando as lésbica adentram, invadem, acho que o melhor termo é 

invadir, a organização desse Congresso da Mulher Paulista em 1980, que ia acontecer, 

aconteceu na PUC e as lésbicas começaram a participar das reuniões organizativas - não 

tinha voz, a gente levantava a mão, se inscrevia, mas ninguém via a gente, não 

marcavam, não nos davam voz -, enfim, foi muito difícil, e nós estávamos realizando 

uma dessas reuniões organizativas do evento no Sindicato dos Jornalistas, que foi 

invadido por uns homens de esquerda que bateram na gente. Na verdade a gente não 

sabia em quem que eles queria bater, em quais mulheres que eles queriam bater, mas as 

lésbicas foram lá para fechar a porta pra eles não baterem nas mulheres e aí quem 

apanhou fomos nós.  

 Quando nós fomos pro encontro – por favor, a próxima – a gente fazia parte da 

Comissão Organizadora achamos bonito, colocamos um cartaz logo na entrada do 

TUCA, um cartaz com algumas fotos, todas muito moralistas, mas era um cartaz bonito 

que mostrava algumas cenas de lésbicas, alguns abraços, e esse foi rasgado, ele foi 

rasgado. Esse Congresso – aí a foto é muito ruim, evidentemente, tirada desses jornais 

aqui, precisaria de um scanner muito profissional pra fica bonita – mas foram 3 mil 

mulheres que participaram desse Congresso, foi muito importante pra todas nós, pras 

feministas... acabou em pancadaria, não preciso nem dizer, todas apanhamos, 

apanhamos de umas mulheres, ele não terminou na plenária de encerramento, teve que 

se fazer uma reunião posterior pra encerrar, pra tirar as moções de apoio, de repúdio, de 

tudo, porque algumas mulheres que, enfim, não queriam o feminismo, não queriam a 

discussão da sexualidade, não queriam o vanguardismo que o feminismo trazia e 

queriam, sobretudo, atrelar o movimento de mulheres, o movimento feminista a partir 

dos políticos, nós estamos falando de 1980. 

 Bem, trouxe uma experiência importante pra todas nós que apanhamos, que 

soubemos como construir um movimento feminista de verdade, em que modelos, tanto 

que o 3º Congresso já foi elas cá, e nós cá. Não dava pra discutir esgoto, canalização de 

esgoto com orgasmo (risos), ficava meio difícil essa coisa, meio incompreensível. 
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Ainda nesse – por favor – ainda nesse Congresso, nós levamos um primeiro documento 

que saiu – o próximo slide – as lésbicas é que levaram esse primeiro documento sobre 

violência contra mulheres, lá dentro desse Congresso nós distribuímos um panfletinho, 

digitado, digitado não, não tinha computador, não, era datilografado com máquina de 

escrever elétrica, que era uma modernidade, porque uma das nossas do Ação Lésbica-

Feminista, chamada Marisa também, a Marisinha, ela foi estuprada, então quando ela 

foi a delegacia de polícia, ela foi tratada como algoz. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Thaís, não dá pra dar um 

zoom? 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – Não dá, não dá, tá muito ruim aqui mesmo, 

isso é documento que a gente publica, colocaremos na publicação. É claro que a partir 

dessa discussão, nesse encontro, de sexualidade, de violência contra a mulher, que se 

fez necessária, surgiu o grupo SOS Mulheres, surgiu toda uma campanha que depois 

culminou com a pressão do movimento de feministas, lésbico-feministas, para formação 

das DDMs, das Delegacias de Defesa da Mulher porque quem fez esse trabalho 

primeiro foram as feministas, de receber as mulheres. É preciso ressaltar que muitas 

lésbicas que estavam dentro do GALF - nós éramos muitas, nós tínhamos alguns 

departamentos de cultura e tal -  em um determinado momento acreditaram que não 

dava mais pra ficar só fazendo luta lésbica dentro do movimento feminista e movimento 

gay, foram trabalhar, saíram e foram engrossar o SOS Mulheres, a maioria acho que era 

de lésbicas quando ele se forma e - muita lésbica dentro do SOS Mulheres. E esse 

documento, essa violência praticada contra a Marisa que foi muito mal tratada na 

delegacia, debocharam dela, mas ela foi corajosamente pra Rede Globo, ela só tinha 18 

anos de idade, deu entrevista dizendo “eu fui estuprada”, mostrando o rosto, isso em 

1980, era bastante interessante. 

 O próximo é a Yone Lindgren também que é uma pioneira, que também mostra 

a cara em 1980 no jornal "Lampião". Agora, o que acontece de muito interessante nos 

anos 1980, eu acho que o Jimmy voou por aqui, foi o primeiro encontro nacional LGBT 

aqui em São Paulo. No Rio houve uma reunião e decidiram que o primeiro encontro 
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deveria ser em São Paulo. Foi incrível, 1980, um primeiro encontro nacional LGBT foi, 

dois dias ocorreram dentro da faculdade de medicina da USP, e o encerramento, o único 

lugar que se abriu para nós foi o Teatro Ruth Escobar. Nesse dia do encerramento era 

aberto ao público, foram mil pessoas e absolutamente todos os veículos de meios de 

comunicação, inclusive o Homem do Sapato Branco. Vocês não sabem que é não, vocês 

são muito novinhos (risos), mas nós sabemos, o Homem do Sapato Branco tinha um 

programa de televisão, que obviamente era um desse policialescos, ele era de 

ultradireita, esculachava com os gays e as sapatonas e as travestis, só levava coisas 

caricaturais e deboche, um homem muito perverso, que deus o detenha, e nós fizemos 

esse encontro... – detenha, é [risos] se por acaso eu for pro céu eu não encontro com ele 

– bom, esse encontro foi bastante importante, teve uma cobertura muito grande, e por 

felizes que estávamos por ter feito este encontro, “olha quanta coisa boa, como estamos 

acontecendo, gays e lésbicas em São Paulo, olha como nós estamos saidinhos”, é que 

ocorre, em 13 de junho, a primeira passeata que nós tivemos que fazer. 13 de junho de 

1980, bichas, lésbicas, travestis, feministas, negros, nas ruas contra o delegado Wilson 

Richetti que fazia arrastões no bares de gays, lésbicas, prendia prostitutas e travestis. 

Essas prisões eram com espancamento, fichavam por vadiagem, se não tinha carteira 

profissional assinada ali na hora era vadio, então vamos carregar, efetuaram inúmeras 

prisões, eu li algo recente de que, nos primeiros 15 dias, quatro mil pessoas foram 

presas nos arrastões na "Operação Rondão" que eles chamavam.  

 As lésbicas passaram, a noite, nós passamos a noite, pintando uma faixa de 

algodão pra poder ir para essa manifestação cuja concentração era nas escadarias do 

Municipal, a gente estava, sabia que tinha que abrir essa caminhada, “ah não, as lésbicas 

têm que abrir, as mulheres na frente” e lá vamos nós, contagiadas pelo medo, cada gesto 

muito medido, nós distribuímos panfletos, chegamos antes pra poder convidar a 

população ali e deixar claro para todos que aquela passeata era contra a polícia e a favor 

das vítimas, contra o abuso dos policiais que ofendiam os nossos sentimentos mais 

íntimos, nosso corpos e nos feriam moralmente. Estávamos ali contra o modo criminoso 

que frustrava o desejo, nos paralisava com terror, com violência, nos transformando em 

vítimas do medo. 

 Em um determinado momento essa passeata, essa marcha, ela passa por um 

edifício e uma mulher nua se debruçou no peitoral da janela do prédio, ela estava de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 

 

penhoar bem transparente e ela começou a dançar pra nós, e ela jogava beijinhos e fazia 

assim. E nós, muito comovidas, começamos a gritar pra ela “vem, desce, vem, vem com 

a gente aqui, vem dançar com a gente”, e nisso as janelas começaram a se encher de 

mulheres, muito alegres e dançando na janela, aplaudindo a gente, e elas responderam 

uma coisa mais ou menos assim “não podemos descer, nós temos medo, eles nos 

matam, nós somos putas”, era um prédio em que moravam prostitutas e realmente elas 

não puderam estar naquela passeata, elas não puderam porque, elas e as travestis, foram 

brutalmente massacradas nas delegacias de polícia. Uma travesti conta a história de que 

eles puxavam tanto os dentes dela dizendo que era dentadura, e que debaixo da 

dentadura ela escondia uma gilete, puxavam e não era, aí saiu uma foto da polícia com 

uma bota enorme no pescoço de uma travesti, de uma puta, eles fizeram tanta arte, essa 

PM e a civil, essa operação foi tão violenta que eles acabaram acertando alguém, como 

nas manifestações agora de junho, que era um jornalista, classe média, de meio de 

comunicação importante, e aí é que começou a ter a virada. 

 Quando a gente, essa parada, essa marcha, chegou ali no largo do Arouche, a 

polícia estava já esperando a gente e aí nós começamos a recolher os panfletos, a enrolar 

as faixas, mas nada de muito mais grave aconteceu. 

 Eu queria só que passasse um slide. Não, esse é do primeiro..., era de uma mesa 

organizadora, aqui “libertem os travestis”. A próxima, que era essa que abria, era das 

lésbicas, né? O que que está escrito Amelinha? É, é do Richetti.  

 

 O SR. RENAN QUINALHA- Ação Lésbica-Feminista. 

  

 A SRA. MARISA FERNANDES – É, é da Ação, mas era “contra a violência 

policial, ação lésbica”. Bom, só agora a título aqui, já pra encerrar - esse primeiro, pode 

passar, é um boletinzinho que a gente começou a fazer, as lésbicas, chamado "Chana 

com Chana". Em 1981 a gente fez o primeiro encontro de ativistas lésbicas no Brasil. 

 Não, a Irede Cardoso participa de uma coisa muito mais importante, por favor, 

só passa. "Chana com Chana" que aí era o número zero, depois virou um jornalzinho. 

Isso nós estamos em 1981, agora vamos. 
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 Próximo por favor, 1981, o primeiro encontro de lésbicas que ocorreu de 

verdade dentro da faculdade de ciências sociais na USP, por favor. (Pergunta do 

Presidente Deputado Adriano Diogo inaudível) Não, devia estar sassaricando com o 

Jimmy pra lá e pra cá (risos). 

 Aqui é Ferros – era sempre das comissões organizadoras do negócio – bom, 

Ferros Bar, pizzaria, aí sim nós temos Irede Cardoso, isso é bem, bem legal. Tereza 

Cristina Lajolo, vai vendo, assim num documento oficial uma manifestação, da Câmara 

Municipal de São Paulo, que é assim, a Irede Cardoso, Claudio Barros Gomes, Tereza 

Cristina Lajolo, Luiza Erundina, Antonio Carlos Fernandes, Duran Galhardo e o Jooji 

Hato, olha que legal. 

 O Ferros Bar foi o mais importante espaço para as lésbicas de São Paulo, muito 

antigo, bar e restaurante, durante o dia um restaurante, durante a noite uma verdadeira 

sapataria, né? Lésbicas saindo pelo ladrão, dávamos muito lucro para aquele bar, que 

tinha um banheiro só, portanto dávamos bem pouca despesa, porque era mais fácil fazer 

xixi em outro lugar do que lá, não é? Mas eles não permitiram que a gente vendesse, os 

donos, que vendessem nosso "Chana com Chana", o jornalzinho que passou ali. Eles em 

1983, em agosto proibiram a gente de vender isso lá dentro, apesar de todo o lucro que a 

gente dava, foi quando nós montamos, as lésbicas, eu não estava me São Paulo no 

momento, mas as lésbicas do GALF organizaram uma invasão, e aí chamaram a 

imprensa, chamaram a Irede Cardoso que esteve lá presente, a vereadora, e os ativistas 

gays e lésbicas foram todos pra lá, invadiram o Ferros Bar, e, como eles alegaram que a 

gente estava fazendo arruaça, dentro de tão comportado ambiente, o dono chamou a 

polícia, mas deu sorte naquela noite, a polícia acabou sendo imparcial. A Irede chamou 

os donos, porque eles se calaram, desapareceram, ela os fez estar presentes e houve 

muito discurso, foi um Stonewall brasileiro com certeza, é considerado o dia 19 de 

agosto, também Dia Nacional da Visibilidade Lésbica em referência a essa invasão do 

Ferros Bar.  

 O próximo. Não, o anterior. 

 A Rosely Roth foi a mulher que encabeçou esta invasão do Ferros, foi uma das 

mais importante, se não a mais importante, militante lésbica desse período da ditadura, 

ela viveu só 30 anos de idade e - aí é em 1985, a gente estava em Bertioga, no encontro 

feminista - dentre as contribuições, eu só quero atrelar isso ao período de censura, 
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dentre as inúmeras contribuições que a Rosely Roth nos deu, nos deu mesmo que eu 

falo é ao Brasil todo, ela tinha uma cabeça muito na frente do tempo dela, né? Ela foi 

convidada a ir no programa da Hebe Camargo, em 1985, e enfim, a Hebe botou ela no 

sofazinho e entrevistando e tal. Ela sabia o tempo todo que aquelas perguntas que 

estavam dando visibilidade em todos os lares brasileiros, nos lugares mais distantes do 

Brasil, eram muito importante, mas que ficariam muito esvaziadas se não houvesse uma 

forma de contato, do sertão brasileiro poder chegar até uma ativista lésbica. Então, sem 

mais nem menos, no final, ela corre e passa inesperadamente, sem a Hebe ter o menor 

controle sobre aquilo, o número da caixa postal do GALF, e eu ressalto aqui que todos 

os grupos na época só tinham caixas postais, e que muitas vezes nós mudávamos de 

correio porque a eminência das nossas caixas postais serem invadidas, serem 

explodidas, violadas, lerem, era muito medo, né? Era muito medo que a gente tinha de 

ser descobertas. Não podia ter o endereço, imagina ter o endereço lá da União, já 

invadiam, já acabava com todo mundo, nesse final de programa da Hebe, ela passa o 

número da caixa postal. A Hebe Camargo quase foi demitida da televisão por imposição 

da censura, não sei o se o patrão dela já era o Silvio Santos, não me recordo agora em 

que TV, se era SBT já em 1985, não sei dizer pra vocês, mas o fato é que ela foi 

ameaçada de ter o programa retirado do ar por conta desse episódio que a Rosely Roth 

fez, porque era um absurdo, era uma violação de algo censurado ali, em 1985, né? 

 Aí é só mais uma reunião, o próximo, próximo. É uma reuniãozinha pequena de 

lésbicas (risos), as reuniões de lésbicas dentro dos encontros feministas, bom é inegável, 

eram enormes, se tinham 200 mulheres, 300 iam na reunião das lésbicas, era muito 

bom, eram todas..., esse encontro foi muito importante. Agora a próxima é só pra, não 

tem mais a ver com o período, é 1993 tá?, mas é a primeira vez que dentro dos 

encontros brasileiros de, que não chamava LGBT, era de homossexuais, só em 1993 as 

lésbicas conseguem, no 7º encontro já, colocar a palavra lésbica, aí passa a ser encontro 

de gays e lésbicas, até então éramos homossexuais. Bom - o próximo - a gente passa a 

querer, nas ruas, nos 8 de março, em todo espaço já depois da abertura, depois de 1988, 

da constituição nacional, a exigir visibilidade, valorização e respeito - aí só muito 

rápido, por favor- só pra ressaltar, nós passamos a ter só em 1996 um primeiro 

seminário nacional só de lésbicas, até então a gente só fazia os encontros de gays e 

lésbicas – a próxima – em 2003 as lésbicas realizam pela primeira vez uma caminhada 
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só de lésbicas – a próxima – a gente instituiu o 29 de agosto como o Dia Nacional da 

Visibilidade Lésbica. Agora por favor deixa aí, tá? 

 Finalizando, eu quero só ler uma coisinha aqui, que são palavras ditas em 1979, 

“desejo fazer válida a nossa normalidade, mas que ela nos venha por direito, não 

obsequiada como numa abertura política, na forma de uma concessão piedosa, ou como 

prêmio de bom comportamento antecipadamente exigido, como condição para a 

liberdade. Darcy Penteado, 1979”.  

 A outra, estamos felizes com tudo isso que falamos, estamos felizes com essas 

outras conquistas que, no finalzinho, embora esteja fora do período da ditadura, eu fiz 

questão de mostrar algumas conquistas, conquistas de fato das lésbicas dentro do 

movimento, estamos felizes, estamos satisfeitas com... a ditadura pra nós acabou? Não. 

Não, enquanto a gente tiver um Feliciano na Presidência da Comissão de Direitos 

Humanos, desculpa, nós seguimos riscos sérios. Tão sérios quanto eram na ditadura, 

nosso risco de perder a liberdade de ir e vir, de se organizar, de ter nossas sedes hoje, 

porque hoje nós temos sedes com endereço, invadidas, nós voltamos a ter medo. Essa é 

que é a verdade. 

 Eu quero que vocês vejam o último slide que eu deixei aqui, olha aqui, 

“movimento homofóbico extremista”, lamentavelmente, essa ultradireita, oportunista e 

covarde, tenta colocar um símbolo que pra nós, anarquistas é grato, é o símbolo do 

anarquismo da autogestão, mas eles são tão covardes, se utilizando de um símbolo que 

não é deles, mas que eles querem culpar alguém, jamais o movimento anarquista teria 

um movimento homofóbico extremista, não é? Isto é velho? Não, isto é de outubro de 

2013. Isso é do mês passado. Sabe aonde? No bairro do Bom Retiro, em São Paulo. 

Pichado. Nós temos um avanço hoje graças a Felicianos, Bolsonaros, há um avanço 

muito grande da ultradireita, skinheads, grupos, nós temos... voltamos a ter medo. 

Obrigada. (Palmas) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Jimmy e Marisa, vocês 

autorizam que esse material fique aqui pra Comissão, esses que serviram de roteiro, esse 

texto? Você organiza Renan, por favor. E a Thais, você recupera as fotos? Isso, ótimo. 
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 Deixa eu fazer um pergunta Jimmy, pra Marisa recuperar um pouco o fôlego, o 

golpe teve um apoio popular de massa organizado pela igreja católica, né? O 

movimento com Deus, pela família, pela propriedade, aquela loucura toda do Adhemar 

de Barros. Mas, porque eu vou te fazer essa pergunta, por causa dos americanos, né? O 

golpe, os meses que antecederam o golpe, vários pastores americanos, dessa linha de 

comunicação, de televisão, de rádio, falando em inglês, traduzido simultaneamente para 

grandes multidões, vieram apregoar o golpe, tinha um famosíssimo lá que eu não me 

lembro o nome do cara de cabeça agora, grandes oradores e tal. E não havia essa 

corrente fundamentalista que tem no Brasil hoje, que se apossou de vários meios de 

comunicação, que principalmente no nordeste estão pregando uma homofobia assassina, 

cruel, uma coisa horrível, horrível. E eles têm vários parlamentares, e eles vivem 

falando que pedofilia e homossexualismo é a mesma coisa, aprovando projeto de lei e 

têm meios de comunicação, televisões, rádios e muito dinheiro e tal, e essa influência 

pentecostal americana, né? E que virou uma verdadeira..., no nordeste está demais, aqui 

também, mas lá é uma coisa impressionante. Eu queria que você como americano, como 

estudioso, como pesquisador, falasse um pouco dessa questão, dessa linha pentecostal 

que até o golpe não estava no Brasil, não tinha vindo, veio pra preparar o golpe, apoiou 

o golpe e a partir daí construiu uma rede fantástica, uma organização, quase uma 

organização paramilitar e de arrecadação de recursos impressionante, e agora tá indo pra 

África. 

  

 O SR. JAMES GREEN – Bom, na verdade tinha pentecostais aqui no Brasil 

antes do golpe e eram muito fortes, a Assembleia de Deus por exemplo é do começo do 

século XX, então é uma tradição muito grande. Existia dentro dos evangélicos duas 

correntes, né? Uma corrente mais pentecostal, evangélica, conservadora, e tinha outro 

setor mais progressista, né? Que antes do golpe estava muito ligado ao movimento em 

solidariedade com movimentos de civis Martin Luther King, inspirados nas ideias 

progressistas, corrente do Conselho Mundial de Igrejas. E essas pessoas foram pessoas 

marginalizadas pelas próprias igrejas protestantes luteranas, batistas e outras pós-1964. 

Foram marginalizadas e tomaram mais predominância essas correntes da igreja 

evangélica mais conservadoras que abriu espaço com o golpe para maior influência 

norte-americana que acompanha um processo de expansão da direita religiosa nos 
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Estados Unidos a partir dos anos 1950 e um envolvimento na política nos anos 1960, 

nos Estados Unidos, que vai levar a essa loucura que nós temos em nossa terra hoje em 

dia, onde há uma polarização, onde o setor das igrejas religiosas estão totalmente 

embutidos no partido republicano com discursos supermoralistas, homofóbicos e contra 

todos os direitos das mulheres.  

 Eu me lembro quando voltei para o Brasil em 1993, eu falei com meus ex-

companheiros do PSTU, “olha, toma cuidado com os evangélicos, eles estão chegando” 

e eles, “não, aqui no Brasil não vai pegar não, eles são apolíticos” e eu “vão chegar, 

estão copiando os americanos e vão chegar, e vão chegar com muita força”. Eu 

concordo com você que esse é um grande perigo, e infelizmente tem algumas pessoas 

candidatas, pessoas que têm em certas partes de seu programa ideias muito 

progressistas, mas que estão fazendo alianças com essas igrejas evangélicas para a sua 

legalização de partido, seu apoio de campanha, e a gente tem que tomar muito cuidado 

com esses políticos que podem aparentar muito modernos, muito liberais, com ideias 

progressistas em vários sentidos, mas essa aliança é uma aliança muito perigosa, uma 

aliança com setores conservadores ou reacionários da sociedade brasileira que, como 

Marisa me falou, falou pra todo mundo, eu acho que ela tem toda a razão, nos ameaça 

muito e muito. Nos ameaça nos Estados Unidos também, é um setor muito poderoso 

que aprendeu a trabalhar com a política no Congresso, fazer alianças com setores 

conservadores empresariais, com um projeto político muito tradicional e retrógrado, 

então, os americanos influenciam, mas eu acho que os brasileiros têm muita capacidade, 

religiosidade, e sua autonomia de aprender dos americanos e fazer daquilo uma coisa 

bem brasileira eficaz, que funcione, quer dizer, tem que entender também porque estão 

crescendo. Porque a igreja católica em um certo momento não sabia responder as 

questões populares e as ansiedades de setores mais humildes que enfrentam uma série 

de problemas sociais, morais, existenciais, e essas igrejas atendem essas ansiedades, 

então eles conseguem amarrar pessoas e conseguiram uma base social muito forte. E 

infelizmente as esquerdas e os setores progressistas não têm essa capacidade de atender 

essas pessoas dessa maneira. Então tem essa base popular crescente, eu acredito, e 

perigosa. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Embora você morasse em 

São Paulo, o "Lampião" era editado pelo Aguinaldo Silva lá no Rio, né? 

 

 O SR. JAMES GREEN – Ele foi editor-chefe e participava ele, aqui em São 

Paulo era o João Silvério Trevisan, que era muito importante, tinham outros editores 

que participavam mais no jornal. Mas Aguinaldo Silva foi a pessoa que abriu, carregou 

e fechou o jornal. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT  – A última pergunta que eu 

queria te fazer nesse bloco antes de passar para a Marisa, antes de abrir, é, tudo o que 

acontecia na ditadura reunia o que tinha de melhor no mesmo bloco. Com a 

redemocratização do país isso pulverizou e, às vezes, estão até em grupos antagônico, 

né? E a Marisa fala muito bem, que é uma tese que a gente sustenta, tem vários setores 

onde a ditadura não acabou, pelo contrário, recrudesceu, a repressão e tal, ela se 

institucionalizou, se organizou, como você vê hoje, mesmo a distância, indo pros 

Estados Unidos, voltando, essas várias correntes que se organizaram dentro do 

Movimento, várias linhas, umas mais libertárias, e como você vê essa evolução política 

a partir da resistência da ditadura? 

 

 O SR. JAMES GREEN – Olha, quando eu militava eu tinha uma noção um 

pouco mecânica de como deveria se organizar o movimento vanguardista e eu mudei 

muito de opinião ao longo dos anos e eu entendo a necessidade da pluralidade de ação e 

atividades e a democratização do movimento em todos os sentidos. Eu não vejo 

problema que tenham 10 mil grupos organizando milhões de coisas em todo o país, eu 

acho que isso é muito positivo, porque cria mais possibilidade de ação, atuação. Eu não 

vejo nenhum problema de setores tentarem fazer alianças com partidos políticos para 

avançar nossa pauta, eu acho que não tem nenhum problema com isso, eu acho que tem 

um perigo, porque você fica atrelado a uma organização então é mais difícil você 

criticar quando esse partido toma medidas ou posições que você não concorda, então 

você fica “será que eu vou criticar, mas depois vai ser difícil ter acesso a esse deputado 

porque eu estou criticando o partido dele”. Isso é um grande risco, mas eu estou muito 
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mais pragmático na questão de conseguir avanços, e eu vejo avanços muito grandes 

nesse país, impressionante, eu sempre digo que eu acho que o movimento LGBT 

brasileiro é o mais interessante do mundo pela criatividade, pela sua diversidade, sua 

capacidade de organizar um país continental de uma maneira muito complicada 

organizar. Bom, mais ou menos essa resposta. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Marisa, do fim da ditadura 

à organização da parada, essa explosão de massa que teve, esse nível de consciência que 

foi formada na ditadura com muita dor, muito sacrifício, muito sofrimento, ele evoluiu 

assim, politicamente na consciência, agora nesse processo mais geral da 

redemocratização, da ampliação para o movimento de massa, pra essa coisa que virou 

quase uma questão popular e aí os evangélicos – voltar a questão dos evangélicos, e 

queria ver com você - fazem essas paradas pra tentar contrapor, na véspera da parada 

gay, e toda essa perseguição absurda que está tendo, né? Como você falou do Feliciano, 

que você pôs uma componente política, né? Como que um cara como o Feliciano, numa 

bobeira que o Congresso Nacional, o cara vira presidente da Comissão de Direitos 

Humanos, e como que você vê essa questão toda e a organização política do 

movimento, centrar na organização política do movimento. Já que teve uma origem 

política de organização na ditadura na marra, né? 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES  – Exatamente. Bom, é inegável que, pós-

abertura, a maioria, se não todos – todos não, eu tenho certeza de alguns que não têm – 

então a maioria dos partidos político, os maiores, os mais fortes, os mais enraizados, 

têm núcleos dentro deles de LGBTs, assessorias, parlamentares, secretarias, 

coordenadorias municipais, estaduais, no âmbito federal, um programa de 2004 Brasil 

sem Homofobia, o governo Lula ter chamado a primeira Conferência Nacional LGBT e 

antes dela a mobilização das regionais municipais, estaduais.  

 Então houve um crescimento de participação política de LGBTs dentro dos 

partidos políticos, houve um amadurecimento político de independentes, ou partidários, 

depois, com a abertura, com a democracia, que vai levar à realização das paradas, que 

começam com 600 pessoas e que batem 4 milhões. O formato das paradas, que muitos 
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insistem em dizer que não é político, que é festa, que é rebolar a bunda, que tem que 

levar bandeiras políticas, bom, se colocar 4 milhões na rua, ou 600 como já fomos, não 

é político, também não sei o que é político. Para o movimento, e mesmo na sua gênese 

ali, nós, apesar de ser tudo muito difícil, nós sempre nos divertimos, nós sempre 

fizemos política de maneira divertida, mesmo nessa caminhada contra o Richetti, que 

foi bastante assustadora  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Qual foi essa contra o 

Richetti? Me lembra disso. 

  

 A SRA. MARISA FERNANDES  – Essa de 1980 que foi a caça na rua 

proibindo o direito de ir e vir, de putas e travestis e LGBTs e negros, uma das palavras 

de ordem forte que pegou essa marcha foi “ada, ada, ada, Richetti é despeitada”, a gente 

sempre fez da dor, do sofrimento, da inviabilidade, da repressão, algo que mostrasse a 

partir do nosso festejo a nossa resistência. 

 

 O SR. JAMES GREEN – Tinha uma outra consigna naquela época, da 

esquerda, que era “abaixo a repressão, mais arroz e mais feijão”, a gente trocou por 

“abaixo a repressão, mais amor e mais tesão”, então era outra maneira de fazer daquela 

passeata uma coisa afirmativa, de uma série de reinvindicações nossas que foram 

invisibilizadas pela sociedade. 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES  – Exatamente. A nossa forma de mostrar que 

ainda resistimos e resistiremos ainda mais, sempre foi, e espero que continue sendo, 

essa maneira festiva e alegre e houve um amadurecimento político que leva ao tamanho 

que a parada tem hoje em São Paulo, a maior do mundo, mas que também tem em 

vários outros estados, em vários municípios pelo Brasil todo, isso tudo é 

amadurecimento político sem dúvida. 

 Não sei se respondi o que você me perguntou. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Tá bom, só queria fazer 

mais uma pergunta antes de abrir, porque em 1969, 1970, né,  Rogério Sganzerla faz "O 

Bandido da Luz Vermelha", né? O Pagano Sobrinho, a "Boca do Lixo", o Mamberti, e 

era a época dos delegados, daquela coisa absurda das boates. Eu sei que vocês vêm 

depois, a minha pergunta que eu queria saber, e a Amelinha sempre fala muito disso, até 

o César, a organização política, não é a organização político-partidária, organização da 

consciência política que vocês organizaram com tanta dor, tanto sacrifício, e se isso 

ainda, quer dizer, e se virou uma coisa assim muito de massa, muito aberta, onde a 

resistência política, essas bandeiras continuam sendo preservadas, sendo assumidas e 

avançadas, ou se diluiu nessa democracia, como tanta coisa que virou sorvete? Mas isso 

aí a gente vai fazer no debate. 

 

 O SR. JAMES GREEN – Eu queria fazer um comentário sobre isso, eu acho 

que o movimento LGBT internacional teve uma ideia só, que é revolucionaria, que as 

pessoas têm que se afirmar como elas são, assumir é um ato provocador, afirmativo e 

importante. Então, o fato, e aqui no Brasil a cultura das classes médias “para que 

assumir para a minha família, não, eles não vão gostar, eles sabem que é um amigo que 

sai comigo aos domingos, é meu amigo, mas para que falar com a minha mãe sobre 

ele?”. Então essa foi aquela política, cultura, das classes médias das lésbicas e dos gays, 

as famílias sabiam, toleravam, falavam sobre a amiga, mas nunca se declarava 

claramente o que estava acontecendo. E o movimento insistia na afirmação, e a parada é 

afirmação, são 4 milhões de pessoas, ou LGBT ou simpatizantes, que afirmam que, 

como disse Luiz Mott, “é legal ser homossexual”, eu acho meio babaca essa consigna, 

mas enfim. 

 Mas é muito importante porque isso vai contra toda uma invisibilidade de anos, 

e século, e milênios, de necessidade de esconder, afirmando aquela força que dá a 

possibilidade. Durante a ditadura era muito difícil encontrar um espaço onde você podia 

afirmar isso. Afirmava dentro das redes sociais, amigos, as lésbicas tinha muitas festas 

em casas de sítio de alguém, ou na praia, fora da família onde elas podiam ficar juntas 

no fim de semana. Os gays das classes médias podiam comprar um apartamento no 

centro da cidade para transações ou eventualmente morar lá, mas era muito difícil um 
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espaço onde você pudesse falar sobre a sua vida de uma maneira que não era cheia de 

sentimentos de culpa, de se sentir mal porque você internalizou toda as ideias da 

sociedade. Então o processo das lésbicas, das feministas antes, das lésbicas e dos gays, 

era realmente momentos de afirmação interna, de afirmar possibilidade de fazer um 

trabalho político pra fora, e ter a coragem de organizar uma passeata, um ato público, 

fazer qualquer coisa para enfrentar a sociedade. 

 Hoje em dia nós conquistamos tantos, militantes, milhões em todo o mundo, que 

uma nova geração nem precisa ter um grupo de consciência porque ele está sendo 

conscientizado milhões de vezes, em milhões de situações pelo facebook, pela rede de 

amigos, pela mídia, então é uma situação totalmente diferente da situação que nós 

enfrentamos nos anos 1970. Mas, como a Marisa corretamente alertou, a direita está 

forte, está forte mesmo, um país como os Estados Unidos onde há uma ilusão de que é 

um país democrático, a direita é muito forte e querendo aplastar com nossos direitos e 

tem que estar alerta e organizado. Por isso, a parada é fundamental e milhões de outras 

atividades nas faculdades, nas escolas, nas igrejas, nas universidades, nos sindicatos, 

coisa que nós fizemos nos anos 1980. Em 1981 fomos pro ABC com um panfleto 

chamando os gays e lésbicas para se organizarem nos sindicatos, as pessoas achavam 

que a gente era louco, mas hoje em dia tem grupos de sindicalistas que estão 

reivindicando dentro dos seus sindicatos direito trabalhistas para o seu parceiro. Bom, já 

conquistaram isso. Isso é fundamental, eu acho que a parada, eu também às vezes eu 

acho um bom fútil demais pra mim, é muito grande, eu não gosto de ir pra parada 

porque é muito cheia, mas eu acho que é fundamental. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– E esse último movimento 

da França, da direita religiosa. 

 

 O SR. JAMES GREEN – A direita francesa tá muito grande. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– É que diz que os casais... 
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 O SR. JAMES GREEN – É, as maiores mobilizações francesas agora são da 

direita contra o casamento, que foi decretado agora pelo Partido Socialista, então é uma 

ameaça. A gente não pode pensar que a história é linear, sempre vai para o melhor, nós 

tivemos uma democracia no Brasil de 1946 a 1964, depois houve um golpe e 20 anos de 

ditadura militar, esperamos que nunca haverá mais esse tipo de situação, mas pode ter 

uma conjuntura no futuro que poderia provocar outra situação de exceção no país, um 

regime autoritário, temos que estar muito alerta a essas questões. 

 

 AMELINHA TELES – Do movimento, digamos assim, dessa organização, 

porque isso é histórico, né? Um movimento LBGT se organizar nos anos 1980 no Brasil 

é histórico, é a primeira vez que, sem dúvida nenhuma, o movimento feminista, o 

movimento da juventude, o movimento negro dão esse suporte como você colocou. Mas 

quando nós chegamos nos anos 1990 a gente tem que pensar o seguinte, no final da 

ditadura, o grande guarda-chuva nosso, porque a ditadura aqui, nós não terminamos 

uma ditadura e veio uma democracia pra valer, não veio, o nosso grande guarda-chuva 

foram os direitos humanos, e aí nós começamos a conquistar, nós da esquerda, a 

esquerda em geral, nós começamos a conquistar pequenos espaços de direitos humanos, 

digamos assim, que se descolou um pouco da Igreja, porque a Igreja que comandava 

sempre os direitos humanos, e nós vamos pro parlamento.  

 Eu me lembro muito bem disso porque eu atuei nessa época dentro do 

parlamento na assessoria de parlamentares, e nós, eu me lembro tinha lá na Câmara 

Municipal, aqui na Assembleia, no Congresso Nacional, pequenos grupos de deputados, 

a maioria porque ainda a política é feita, apesar de termos a Presidenta da República, é 

feita pelos homens, mas que nos apoiavam. Então a parada gay começa aqui em São 

Paulo, tem um movimento que faz 200, 300, teve uma vez que nós chegamos a 2 mil, é 

chegamos a 2 mil pessoas. Mas quando as Comissões de Direitos Humanos, e 

coincidentemente nós vamos conquistar os direitos sexuais como direitos humanos em 

1994, na Conferência da ONU.  

 Eu quero dizer como tem uma relação com esse mundo, esse mundo político aí, 

das conferências e tal, o reflexo aqui. Então eu me lembro quantas vezes nós discutimos 

é gay, lésbica, tem direitos humanos também, e até nós feministas também começamos 

com um discurso, a expressão direitos humanos das mulheres, porque nós trabalhamos 
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muito com isto. Então, essa questão dos direitos humanos eu quero só concluir, assim, 

pensando nisso que a Marisa colocou, nós estamos ameaçadíssimos porque os direitos 

humanos, isso é muito grave, porque sempre foi o nosso guarda-chuva, nós estamos 

com esse guarda-chuva cheio de facas contra nós. Entendeu? Com essa virada que deu 

no Congresso Nacional, é isso que eu pensei aqui enquanto você falava. 

 

 O SR. JAMES GREEN – Eu até lamento, porque eu acho que o importante é 

lembrar, que na Assembleia Constituinte de 1988 quando houve a votação sobre uma 

emenda que incluía a questão contra a discriminação de orientação sexual, toda a 

bancada da esquerda, deste o PCdoB, que antes era homofóbico, tinha uma política 

muito conservadora uns anos atrás, todo o PT, PC e todas as pessoas que não estavam 

dentro do PMDB, eu não sei, tinha uma corrente que atacou as feministas, estava dentro 

do MDB nesse momento? Eu não sei como eles votaram, o MR8. Quer dizer vamos ser 

claros, não o MR8 de 1969, mas o MR8 de 1977, outra organização que era neofascista 

que atacava setores da esquerda e atacaram as feministas também, quer dizer, era outra 

organização, diferenciada da organização que sequestrou o embaixador norte-americano 

em 1969. Bom, mas a bancada, e isso por mesmo uma formalidade, mesmo uma 

formalidade a votação, não por convicção, por compreensão, mas por uma necessidade 

pública de ter uma postura correta, toda esquerda votou corretamente e o centrão se 

dividiu muito, e a direita, em geral, votou contra, quer dizer, teve um ou outro deputado 

da direita que votou a favor, mas isso é uma indicação que nós conseguimos dentro das 

esquerdas pelo menos um apoio formal, agora pra mim a grande tarefa é ampliar esse 

apoio para ser um apoio real e não formal, só isso. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Marisa, me dá o seu 

endereço eletrônico e tal, onde o pessoal te acha, como é que é? Sua caixa postal (risos). 

Os jovens nem entenderam quando a gente ficou falando caixa postal, o pessoal ficou 

“mas que que será esse negócio de caixa postal?”, isso é muito antigo. 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES  – Muito antigo. E era perigoso ter caixa 

postal. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Isso é que nem litro de 

leite, né? 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – Não, é porque eles enfiavam mesmo um 

panfletinhos assim, ameaçavam de colocar bomba, que sabiam nosso endereço,"nós 

sabemos quem são vocês, onde vocês moram". Ai, quanto medo, bom. 

 Meu nome ao contrário: fernandes.marisa@uol.com.br. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Muito bem, aqui tem 

vários pesquisadores, vários jornalistas. Thaís ajuda aí com o microfone para gravar. 

Nós estamos agora, porque acho que os negros foram perseguidos, agora essa corrente 

que eu não vou ficar falando de um jeito que me prejudique, fundamentalista, o que 

anda prejudicando, perseguindo os cultos afro, eles estão em um nível de perseguição 

absurda. Você imagina no dia da marcha da consciência negra nós temos outro 

Infeliciano aqui em São Paulo que é menos potente, mas ele tem o negócio do discurso 

dos animais, no começo da saída da consciência negra mandaram meia dúzia de 

malucas lá, com os animaizinhos no colo pra discutir os sacrifícios dos animais, o culto 

de matriz africana, uma provocação que eles fazem todo ano. Vamos lá. Quem quer 

falar? Não é todo dia que vocês pegam essas figuraças aqui. Quem quer falar, quem 

quer perguntar? Renan Quinalha. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Enquanto o pessoal esquenta e perde a inibição 

eu só queria colocar, porque eu teria mil questões pra colocar pra vocês, mas eu queria 

reforçar o que o Jimmy disse e a Marisa também, de que essa é uma audiência histórica 

e não porque é a primeira audiência de uma Comissão da Verdade, nesse espaço oficial 

do Estado, acolhendo esse tipo de discussão de debate, mas justamente porque, trazendo 

o Jimmy, a Marisa, que são duas figuras exemplares, dois militantes históricos do 

movimento gay e das lésbicas no Brasil e que trouxeram, acho que é superimportante 

essa audiência, por isso está sendo gravada, transmitida, vai ficar à disposição de quem 
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quiser ler e depois assistir, porque é muito importante pela exposição que vocês 

trouxeram que foram muito ricas as exposições, porque focaram não só na repressão. 

Isso porque onde tem o poder tem a resistência como a gente bem sabe, e vocês 

iluminaram também desde essa resistência particular como o Jimmy coloca, do ato 

individual, de assumir, de se colocar, até uma organização política mais coletiva e as 

maneiras de atuar, de intervir politicamente na sociedade e disputar esse espaço.  

 E acho que assume um caráter histórico ainda mais por isso que foi colocado de 

que, no momento atual no Brasil, a gente tá sofrendo um retrocesso tremendo que o 

judiciário, que já é conservador no Brasil, consegue avançar nessa questão, a gente 

conseguiu tirar do Supremo uma decisão por unanimidade reconhecendo a união civil 

homoafetiva no Brasil e, em reação, é importante dizer que aí o CNJ, que é outro órgão 

extremamente conservador, vai além da decisão do supremo e permite o casamento 

civil, e os cartórios têm que se submeter à orientação do CNJ, aí o legislativo reage, a 

Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, que é justamente a Comissão, 

como disse a Amelinha, que acolhia as ditas demandas das minorias, era espaço de 

resistência dentro dos parlamentos, ela é a primeira a se colocar contrariamente, aprova 

essa semana um projeto de lei com a tentativa de revogar essas conquistas, né?  

 Então eu acho que é interessante a gente ter essa dimensão de quão histórica é 

essa audiência justamente porque ela não vai terminar aqui, ela desencadeia uma série 

de iniciativas que a gente tá organizando, Jimmy, da publicação, da exposição que vai 

ter, do Memorial da Resistência, e que eu acho que vão conseguir contribuir para que a 

gente consiga de fato abrir a democracia à diversidade, né? Aprofundar, radicalizar a 

nossa democracia para que ela comporte cada vez mais essas diferentes diversidades 

que só enriquecem a convivência democrática.  

 Então, eu queria colocar isso e, não sei, se vocês pudessem talvez indicar... o 

Richetti é um nome mais famoso, mas lembrado nesses momentos, como é um registro 

da Comissão da Verdade Estadual, não sei se valeria lembrar alguns nomes de outros..., 

vocês têm documentados outros policiais, da polícia civil, militar aqui no estado, 

alguma coisa assim, que também são elementos interessantes pra gente trabalhar sobre 

eles, porque a Comissão da Verdade inova em relação às outras Comissões que trataram 

desses temas no Brasil justamente porque ela tem um poder e uma prerrogativa que é de 

apontar a autoria das violações de direitos humanos, nenhuma outra comissão disse 
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nomes, né? A gente vai ter um relatório, e a gente aqui da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo acha muito importante que a gente aponte os nomes das pessoas, 

porque elas tiveram nome, né? As pessoas que perseguiram as travestis, transexuais, os 

gays, as lésbicas aqui em São Paulo, que torturaram, enfim, as diversas formas de 

repressão que vocês descreveram, elas têm nome, tiveram cargos públicos, né? E é 

interessante que isso fique registrado também pra história, que papel elas tiveram 

naquele momento. 

  

 A SRA. MARISA FERNANDES – Não, é, por exemplo, esse delegado não 

poderia agir sozinho, então nós temos o nome do Secretário de Segurança, do 

Comandante da área, isso nós temos. 

  

 O SR. RENAN QUINALHA – Então nós vamos conversando. 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – Claro, claro. 

 

 O SR. JAMES GREEN – Eu queria também aclarar, não aclarar, mas enfatizar 

o fato de que apesar de pesquisas históricas feitas por pessoas como a Marisa, que é 

uma historiadora histórica também no sentido que ela tem recuperado, ela sempre 

guardava, preocupava-se com esse passado, há grande desafios para novas gerações de 

pesquisadores que podem ajudar na recuperação dessa história, o Rafael Freitas aqui, 

por exemplo, tá fazendo mestrado na PUC sobre a campanha de Richetti, então é muito 

importante, uma pessoa que vai dedicando o seu trabalho acadêmico para recuperar e 

documentar esse material e há muito mais para ser pesquisado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Só deixa eu falar, tem dois 

inscritos, ele a e sua companheirinha, vocês falaram da Cassandra Rios, mas eu estava 

lembrando quando o Madame Satã deu aquela entrevista em "O Pasquim", lembra 

disso? E depois logo em seguida foi feito o filme, fantástico, da Madame Satã, que teve 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



39 

 

um repercussão impressionante no Brasil. Ela e ele. Vai lá. Pode falar só o primeiro 

nome, por favor. 

 

 GABRIEL – Eu gostaria de perguntar um aprofundamento maior sobre as 

transexuais dessa época. Qual era, onde que elas trabalhavam, porque a partir do 

momento em que começavam a transformar o seu corpo num corpo de mulher, acredito 

eu que o mercado de trabalho deveria ser mais difícil, assim como é até hoje, elas não 

têm oportunidade no mercado de trabalho e acabam tendo que se prostituir, naquela 

época, não sei se existia a prostituição na rua como é hoje, enfim, como era a atuação 

delas e qual era a forma de repressão, se elas foram presas, se elas foram mortas, como é 

que isso acontecia? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Fazer um bloco. Passa o 

microfone para Márcia. É passa lá e depois vem aqui. 

 

 A SRA. MÁRCIA CABRAL – Jimmy e Marisa, pouquíssimas vezes me faltam 

palavras para expressar uma emoção, esse momento é uma dessas vezes, muito 

obrigada. Acho que vocês lançaram, sem querer, uma ideia que é, uma ideia e um 

desafio pro movimento LGBT hoje que é, em 1980 parecia que havia uma grande 

preocupação em que as pautas estivessem mais próximas, em que gays, lésbicas, 

travestis estivessem ao lado do movimento negro, ao lado do movimento feminista, eu 

percebo que nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, o movimento LGBT 

tem se distanciado um pouco e ficado mais autocentrado. Acho que essa explanação de 

vocês serviu, pelo menos pra mim, para que, ao invés de olhar pro futuro a gente olhe 

também um pouco pro passado, se foi um movimento tão rebelde, tão transgressor e tão 

moderno, porque que a gente não pode recuperar isso? E a pergunta é, Marisa, você tem 

algum registro, ou você Jimmy, sobre como eram os espaços de sociabilidade de 

lésbicas pobres nesse período? Essa é a pergunta. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– A sua, pega o microfone e 

fala o seu primeiro nome, ou do órgão que você está, universidade. 

 

 RAFAEL FREITAS – Bem, boa tarde, o meu nome é Rafael Freitas, queria 

parabenizar a Comissão, o Jimmy, a Marisa, por esta bela apresentação. Bem, eu estudo 

o caso do delegado Richetti, faço mestrado na PUC de São Paulo, eu queria perguntar 

pra Marisa, pergunta até um pouco parecida com a dela, o Richetti fez uma operação 

sapatão nos bares, Ferros Bar, Bixiguinha e Cachação, né? Ali na região do Bixiga. Pelo 

que você falou você viveu essa época, você frequentava essa região do Bixiga, eu sei 

que até isso é um pouco difícil pra quem viveu essa época falar, queria que você 

comentasse o medo que você tinha de frequentar esses espaços, se você... como que 

eram essas operações, como é que eles apareciam nesse bares, lésbica vai presa? Como 

é, qual que era o argumento que essa polícia do Maluf utilizava? E também queria 

parabenizar o James Green por essa iniciativa de estar fazendo o livro, a exposição e 

tudo mais. Obrigado. 

 

 TULIO – Olá pessoal, meu nome é Túlio. Eu queria fazer uma pergunta 

pensando que, no mundo inteiro, o movimento LGBT moderno nasce muito atrelado a 

um projeto alternativo de sociedade, uma luta, à uma radicalidade e uma conjuntura 

histórica mundial de lutas e de florescimento de lutas vinculadas a projetos alternativos 

de sociedade. Pensando nisso, queria saber se vocês identificam e qual a avaliação 

vocês fazem pós-fim do mundo bipolar e depois quando cai o leste-europeu e não tem 

resistência nenhuma aos Stalinismo, etc., nesse processo de institucionalização dos 

movimentos que ocorre também no Brasil, e com o movimento LGBT acho que isso é 

bastante claro, queria saber como vocês enxergam isso e, por outro lado, pensar um 

pouco também como essa conjuntura mais recente de uma série de lutas no mundo 

inteiro, no Brasil também, em junho, e principalmente diante da conjuntura que está 

colocada hoje na Rússia, principalmente, como hoje, se vocês fazem a avaliação de que 

essa radicalidade, se há, se existe atualmente um embrião de uma reorganização direta, 

mesmo nas ruas, em coletivos, etc., diferente do processo que a gente passou, na última 

década pelos menos. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Então vamos fazer um 

bloco de 5 e aí se tiver outros inscritos... tem ela ali no fundo. Ela. Desculpe. 

 

 RUTE – Eu me chamo Rute, estou no Conselho Municipal LGBT. O que queria 

na realidade perguntar é a respeito do medo, né? Que o medo, notei que a gente estava 

falando aqui, a Marisa enfatizou bastante, a presença desse medo. Por casualidade estou 

fazendo estágio no Núcleo de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito da 

Defensoria Pública e a gente recebe muitas denúncias de violações de direitos, em 

especial da população LGBT e aí, dentro da população LGBT em especial de travestis e 

transexuais. E, ao conversar com elas, comumente elas tem esse medo de ir até uma 

delegacia por toda a violência que elas vão sofrer na delegacia, porque elas não são 

vistas como sujeitos de direitos, logo o medo de publicidade, e aí não pensando só 

nelas, mas gays, lésbicas, o medo de que a família saiba, o medo de que os amigos 

saibam, o medo desse revelar que isso também faz com que você não tenha um 

posicionamento político, eu acredito que o enfrentamento da homofobia, da transfobia, 

da lesbofobia também é feito a partir desse posicionamento, que nem o Jimmy falou, 

dessa, de você assumir essa posição. Então, como lidar com esse medo que ainda hoje, e 

ainda mais pensando na Comissão de Direitos Humanos, o avanço dos 

fundamentalistas, ele petrifica as pessoas e a gente começa a ser um pouco mais 

conivente com as violações de direitos, né? E a pessoas que está do nosso lado, pelo 

medo, você começa a não agir em contra isso. Não sei, eu queria agradecer. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Muito bom, excelente. 

Medo residual. Vamos lá. Então, quem começa, Marisa? Marisa. 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – É, a primeira pergunta falava sobre trabalho 

de transexuais, se estavam na prostituição. Estavam, sempre estiveram, e por muito 

tempo ainda estarão, e outras faziam shows como também e ainda hoje fazem. Os 

homens trans geralmente trabalhavam nas boates, as nascidas mulheres e de identidade 
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masculina trabalhavam nas boates, era o que a gente via, mas a gente naquele momento 

não se reconhecia como transexualidade, como identidade masculina, a gente, eu estou 

dizendo das lésbicas. Quando a gente via uma lésbica muito fanchona, como se falava, 

muito caminhoneira, muito travestida mesmo, a gente, era tudo tão novo, e feminista, a 

gente achavam que era reprodução de papel, então tinha a franchona e dia a lady que 

apenas elas reproduziam um papel do heterossexual, o papel do marido, da mulher, da 

esposa, que horror, até a gente aprender o que era e passar a respeitar, mas eram nesses 

cargos que a gente via.  

 Às vezes os homens trans eram motoristas de taxi, mas geralmente trabalhavam 

em boates, e as mulheres trans eu realmente... nenhuma, nenhuma que tivesse se 

destacado mais, a Claudia Wonder fazia espetáculos aqui em São Paulo, mas a grande 

maioria pista mesmo. A Cabral pergunta se havia espaços de sociabilidade das lésbicas 

pobres. Eu acho que a gente era muito centrista, né Jimmy? Não circulávamos na 

periferia, mas de qualquer maneira, nos centro tinha o bar das lésbicas que tinham mais 

dinheiro e o das pobrezinhas, o Cachação era das pobrezinhas, o Ferros era das que 

podiam pagar um restaurante. E a boate Dinossaurus era das que podiam pagar mais 

dinheiro, mas tinha uma ou outra que chamava Lady's Bar, que era pras pobrezinhas, 

claro que a gente circulava em todas, mas eram centrais, eu não sei se essas mulheres, 

bom, certamente se descolocavam da periferia para o centro da cidade para poder ter 

acesso à socialização, às namoradas, à noite, a lazer.  

 O que a gente chamava de reprodução de papéis, antes da gente identificar, só 

isso é importante de falar, antes de a gente identificar que poderia ser uma 

transexualização, nós descobrimos que não era reprodução de papéis, mas que as 

lésbicas que se vestiam bem fortemente de homem, faziam isso para sobreviver na 

madrugada, porque até hoje, agora que tem uns ônibus 24 horas aí, não tinha transporte 

de volta pros bairros delas, então a gente pensa que elas vinham da periferia e elas se 

vestiam muito de homem para poder se manter vivas durante a madrugada, até aguardar 

a condução que as levasse para casa e depois nós, enfim, descobrimos que muitas eram 

transexuais. 

 Medo de frequentar os lugares em que o Richetti fazia? A gente não tinha não, 

não tinha medo não de ir, até porque nós tínhamos tanto o que fazer, por nós sermos 

movimento organizado, conscientes do direito ao respeito, porque os direitos humanos 
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estavam sendo violadíssimos com aquela ação, nós corríamos para as delegacias, nós 

íamos atrás dos familiares dos presos, de pegar documentação, se tinha carteira de 

trabalho a carteira de trabalho estava em casa, quem podia abrir aquele apartamento, se 

morava com alguém. Então na verdade a gente entrava onde a polícia estava, nós, nós, 

os ativistas, agora, querido, o pânico era geral em todos os lugares, medo sim nós 

sentíamos no dia da caminhada, porque ali era o quê? Confronto. Eram eles e nós na 

marcha contra eles, né? Medo aquele dia sim, agora no dia a dia da ação, da Operação 

Rondão, não. Mas as pessoas tinham, eles entravam no Cachação e arrastavam as 

lésbicas, eles entravam no Ferros Bar e ali no Planetas, da esquina, e arrastavam as 

lésbicas, humilhavam, debochavam, sobretudo das mais masculinizadas, e levavam pro 

camburão mesmo, punham no camburão, não tinha carteira de trabalho ia pro camburão.  

 O Túlio fala em necessidade de radicalidade, de uma reorganização direta, das 

ruas, como os movimentos agora, de junho? Eu acho que demorou, não poderia, acho 

que os movimentos deveriam ter, enfim, todos aqueles movimento de junho, não 

deveriam ter arrefecido, nós sabemos bem porque arrefeceu, né? Nós sabemos que 

criminalizar os mascarados é tirar um possível ídolo de uma juventude que vai acabar 

por falta de ídolos se identificando com aquele mascarado todo de preto, que no mínimo 

esteticamente os Black Blocks são bonitos, e no mínimo esteticamente é fascinante pro 

jovem que adora andar de preto, pro adolescente que está buscando um ídolo, aquela 

atitude. Nós sabemos que criminalizar isso é criminalizar, mais uma vez, o que 

historicamente vem sendo feito com o anarquismo, pondo todo mundo ali, tudo é 

anarquista, os anarquistas mais uma vez, uma das formas do anarquismo historicamente 

é o enfrentamento direto mesmo, é a ação direta, bom, e aí, não pode? Nunca vamos 

poder existir? Vamos ter que ser criminalizados eternamente?  

 Agora, tem uma classe média muito forte pacifista, né? Muitas vezes o 

pacifismo, esse pacifismo anda de mão dada com o direitismo, se confunde um pouco. É 

preciso reorganizar sim, a saída nas ruas, porém eu acho que 2014, Copa do Mundo 

vem aí, e vamos aguardar entusiasticamente, agora está arrefecido e sobretudo o 

crescimento desta direita, a ultradireita, o fato de nós não termos nenhum... Por que o 

medo, por que medo de Felicianos, de Comissão de Direitos Humanos? Porque a 

população LGBT não tem nenhum lei federal que nos dê proteção, não temos, estamos 

descobertos, na Constituição Federal que o Jimmy falou, quando nós tanto lutamos para 
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que orientação sexual também, “ser proibido discriminação por raça, idade e orientação 

sexual”, não está lá até hoje, nós estamos em 2014 gente, não está lá até hoje, nós não 

temos de verdade nenhuma segurança, nós não temos uma lei que criminaliza a 

homofobia, então nós estamos aí, de peito aberto, para que a ultradireita nos massacre, 

né? 

 E por fim, a Rute, o que que a gente faz com o medo? Oh, Rute. Essa semana 

um casalzinho de 16 anos, você viu que eles fizeram um pacto de morte por medo, um 

casalzinho secundarista, 16 anos os dois, primeiro ano de colegial, de ensino médio, 

primeiro ou segundo ano, se apaixonaram e a família não podia aceitar isso e eles 

fizeram um pacto de morte, foram pra dentro da própria escola e um foi matar o outro. 

Um foi matar o outro enforcado e se arrependeu no final, foi quando ele perdeu os 

sentidos, mas na verdade ele já estava morto, ele foi pedir socorro. O sobrevivente que 

possivelmente ia se suicidar posteriormente, não sei como, está na Febem, está na 

Fundação Casa. É, medo do jovem, medo da travesti que faz pista, que é assassinada, 

que é a maior vítima de homofobia nesse país, tem medo de ir para a delegacia, foi o 

que você falou. O que é isso? Não sei como lidar com isso, a não ser fazendo o que a 

gente historicamente vem fazendo, combatendo, é isso. 

 

 O SR. JAMES GREEN – A questão sobre travesti, no Brasil, quem é a pessoa 

que fez a pergunta sobre os travestis, tá aqui ainda? Já saiu? Bom, eu vou contar pros 

outros, no Brasil antes dos anos 1960, homens que queriam se vestir de mulheres 

tinham várias opções, tinha o Carnaval, tinha festas particulares e, eventualmente, um 

ou outro podiam ser ator num espetáculo, como Madame Satã nos anos 1930 se vestia 

de mulher e representava vários espetáculo em boates no Rio de Janeiro, na Lapa, mas 

era muito limitado. Nos anos 1960 começam os homens homossexuais, afeminados, a 

vestir-se cada vez mais com sinais de mulher, mas se vestir de mulher, mas se o homem 

se vestisse de vestido fora da época de carnaval seria preso, inclusive o famoso 

delegado Padilha, do Rio, ele tinha uma famosa "laranja", quando jovens gays andavam 

na Cinelândia com calças apertadas, apertadas demais para o modo masculino naquela 

época, ele pegava uma laranja e botava na calça e se não descesse, era preso, isso é 

verdade, por atentar contra a moral e bons costumes e travestismo, porque existia no 

código penal proibições que podiam ser utilizadas nesse sentido.  
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 Nos anos 1960 começam, alguns homens começam a tomar pílulas para 

conseguir seios e uma certa transformação do corpo, usar cabelo mais comprido, isso 

antes dos Beatles, e a usar maquiagem, mas também teve um grande problema da 

polícia prender essas pessoas por vadiagem, porque sempre você pode alegar que a 

pessoa não tem trabalho, não tem carteira assinada, você pode ser preso. Isso foi o mais 

comum. O fenômeno de travesti como nós conhecemos hoje, que é trabalhador do sexo, 

é um fenômeno dos anos 1960, final dos anos 1960 para 1970, quando começa 

realmente a trabalhar na praça, fazer injeções para crescer o corpo e trabalhar como 

trabalhador do sexo, antes disso essas pessoas em geral eram cabeleireiros, faziam 

trabalho na área de arte, cinegráfica ou uma coisa ligada à cultura, arte, etc e tal, e era o 

único espaço onde elas, como pessoas afeminadas, podiam operar e trabalhar. De novo, 

ironicamente durante a época da repressão, maior repressão no país, dos anos 1960 para 

7100, se expandiu em São Paulo, no Rio, as zonas da cidade onde travestis começaram 

a trabalhar e claro que tinha uma freguesia, tinha freguês, tinham muitas pessoas 

interessadas em ter relações sexuais com eles, então cresceu muito nesse período no Rio 

e em São Paulo.  

 As lésbicas historicamente que se vestiam de homens também tinha muito 

poucas opções, como a Marisa contou, algumas mantiveram esse comportamento 

masculinizado e conseguiram um certo respeito. As pessoas das classes pobres, as 

mulheres que se vestiam masculinizadas, elas ganharam o seu respeito na porrada, ou 

seja, sendo caminhoneira era uma maneira de impor um respeito nas outras pessoas, “eu 

vou quebrar sua cara se você debochar de mim”. Então em certo sentido, muitas 

mulheres que se sentiam diferentes do papel de gênero normatizante, a opção delas era 

de realmente de assumir um papel muito masculinizado como um certa defesa e impor a 

sua presença nos bairros populares, nas zonas operárias da cidade. A mesma coisa com 

o homem afeminado, quando não houve uma noção de várias opções, o caminho de ser 

cada vez mais afeminado e impor o respeito, porque você trabalhava como cabeleireiro, 

então você sustentava a família, ou você tinha uma profissão que ajudava a família, 

você sabia responder às acusações e às brincadeiras na rua com uma linguagem muito 

forte, você impunha um certo respeito e, claro, combinado com uma grande violência 

contra as pessoas.  
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 Só pra responder um pouco mais sobre isso, a questão do Túlio sobre a questão 

dos movimentos sociais dos anos 1960, 1970, 1980 e hoje em dia, pra mim a grande 

diferença é que as mobilizações sociais daquela época eram muito claras nas suas 

consignas, nas suas reivindicações, nos seus programas. Podemos pensar que esses 

programas eram limitados, que não eram abrangentes, que não incluíam em todas as 

questões que nós hoje em dia entendemos que são importantes, mas tinha uma clareza 

nas mobilizações e, hoje em dia eu vejo essas mobilizações aqui no Brasil, tem uma 

diversidade, uma difusão que é preocupante no sentido que não tem uma clareza política 

do que eles estão querendo.  

 Eu participei da mobilização de 300 mil pessoas no Rio, em junho, eu estava no 

Rio, eu levei vários alunos da minha universidade que estavam no Rio comigo para 

conhecer, e me chamou muita atenção a questão que era aquela consigna, “não sei o 

quê, tomar no cu”. Gente, estou cansado de ouvir essa... eu sentia, porque, eu não estava 

em volta de pessoas do PT, pessoas do PSTU, da esquerda que tem um certa noção que 

isso não é politicamente correto, você pode cobrar o companheiro “pô, que isso”, quer 

dizer, era uma massa não..., que foi mobilizada pra essas mobilizações, tinha a 

impressão que era a primeira vez que as pessoas saíram pra rua, e não tinham ligação 

com um debate, uma discussão, uma visão sobre o que que eles queriam para o Brasil, 

com muito ódio da situação atual, com críticas ao governo, com frustações, com 

violência, uma série de preocupações, ilusões, cobranças, mas sem uma visão muito 

clara, então esse é o problema com esse tipo de movimento.  

 De um lado esses movimentos tendem a dispersar-se e não ter força e não tem 

uma continuidade, então em certo sentido eu não sei se vai surgir de novo em 2014 com 

a Copa Mundial aqui no Brasil essas mobilizações, se vão ter o mesmo peso ou não, eu 

não sei. Um grande amigo meu, Henrique Carneiro, que algumas das pessoas aqui 

talvez conheçam, professor da USP, ele sempre está otimista com qualquer coisa, então 

quando houve o "Ocuppy Wall Street", ele me mandou “não, tá começando a revolução 

americana, vai explodir, não sei o quê,  não sei o quê”. Eu falei “olha, Henrique, nos 

Estados Unidos há uma tradição de 30 anos de que nos anos ímpares, quando não tem 

eleição, tem movimentos sociais, mobilizações espontâneas e nos anos pares, quando 

têm eleições, todo mundo se canaliza para os partidos políticos e as eleições e vai 

acontecer com o "Ocuppy", um ano que não tem eleição vai mobilizar nas ruas, outro 
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ano as pessoas vão ou participar nas campanhas eleitorais, ou criticar as campanhas 

eleitorais não participando, mas não vai ter uma mobilização independente.  

 Eu acho que o ano eleitoral, o ano que vem, vai ser uma incógnita, vai ser 

interessante se vai surgir ou não, mas eu acredito que não. E é minha preocupação que 

não tenha uma reivindicação abrangente, eu não me sinto representado nessas 

mobilizações porque não sinto que as massas estão reivindicando pelos direitos plenos 

para os gays, lésbicas e travestis, eu acho que eles estão se queixando contra o sistema 

que não está legal, não está correto, mas sem uma visão de um outro mundo possível. 

Então essa é a minha preocupação com essas mobilizações, eu acho que é tudo o que eu 

queria falar, não sei se tem outra coisa, não, tá bom. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Oh, pessoal, a Thaís 

achou. Tem um cara, que se alguém adivinhar quem foi o cara que escreveu esse 

brilhante artigo ganha uma maça sem morder, mas só queria ler 3 parágrafos, porque o 

artigo tem 25 páginas, 21 páginas, só vou ler porque analisa esse personagem que a 

gente devia homenagear e faz uma crítica que o nosso autor aqui do artigo sempre faz 

ao jornal.  

 “A boemia praieira dos anos 1960 e 1970 e a masculinidade de Madame Satã. 

 Quando os despreocupados editores de "O Pasquim" entrevistaram 

coletivamente Madame Satã, em 1971 - eu falo, no auge da ditadura -, catapultando o 

velho boêmio ao status de culto da contracultura, ele pareceu ter um enorme prazer em 

moldar sua história afirmando desde cedo - ele estava com 71 anos essa época - suas 

credenciais de autêntico malandro da Lapa. Naquela época, uma entrevista em "O 

Pasquim" era o carimbo para a fama, ainda que não para a fortuna. Madame Satã 

morreria cinco anos mais tarde, de câncer no pulmão, famoso, mas sem um tostão.  

 "O Pasquim" era um tabloide semanal, moldado no formato das publicações 

estrangeiras underground voltadas para jovens dos anos 1960 e que articulavam as 

aspirações de uma geração rebelde. Ele também refletia e promovia a cultura 

hipermasculinizada de praia, cerveja e mulheres bonitas que prevalecia entre os jovens 

das classes média e média alta do sofisticado bairro praiano de Ipanema, na confortável 

Zona Sul carioca. O tom satírico que perpassava a publicação, seu humor sexualizado e 
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a crítica frequentemente aberta ao regime militar submeteram "O Pasquim" a uma 

constante censura governamental.  

 Os editores de "O Pasquim", que se apresentavam como boêmios e encontraram 

um parceiro em Madame Satã, um remanescente da Lapa dos anos 1930, sobrevivente 

das lutas de navalha e da valentia que liquidara a maioria dos malandros de sua geração. 

Agora aos 71 anos, Madame Satã continuava um tipo interessante, com seus cabelos 

brancos e pele escura, num intenso contraste com suas camisas de seda colorida e suas 

jóias reluzentes. Ele ainda podia contar histórias sobre o uso de cocaína, os cabarés e os 

cassinos, que reviviam a Lapa decadente dos anos 1970 na imaginação da juventude e 

dos intelectuais da boemia carioca.” 

 Bom, esse é um maravilhoso artigo do Jimmy que está à disposição na internet, 

que o Jimmy escreveu, “'O Pasquim' e Madame Satã, a rainha negra da boemia 

brasileira”. Então vocês imaginem, em que pese todo esse ar de esquerda festiva, tal, do 

Pasquim, dessa publicação, o impacto que foi a entrevista do João Francisco dos Santos, 

que morreu em 1976, que era Madame Satã. “Você é homossexual? - Sempre fui, sou e 

serei”. Parabéns. 

 

 O SR. JAMES GREEN – Posso fazer um comentário, não sobre o Madame 

Satã, mas sobre "O Pasquim" nesse sentido, porque acho interessante, porque "O 

Pasquim" adorava Rogéria e qualquer homossexual que se vestia como mulher, o 

modelo da mulher, o imaginário da mulher ideal, e eles tinham maiores dificuldades 

quando veem Winston Leyland e membros do movimento homossexual norte-

americano que quebravam com este estereótipo do homossexual fútil imitando a 

mulher. Porque quando começaram os gays, questionaram o machismo no "Lampião", 

eles não sabiam lidar com essa realidade política nova, então ininteligível contra essa 

nova visão. Madame Satã combinava porque ele era muito valente e ele era do passado, 

e era macho como os outros caras de "O Pasquim", então eles gostaram dessa bicha 

macha, né? Se identificavam com ele talvez, não sei (risos).  

 Eu queria dizer outra coisa também, aproveitando o momento, dizer que Marisa 

é uma das pessoas que mais conhece a história das lésbicas do Brasil, mas ainda falta 

uma historiadora, ou historiador, porque não acho que necessariamente tem que ser uma 
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mulher que pode fazer esse trabalho, mas eu acho que tem que ser uma pessoa sensível, 

que tente realmente recuperar a história associada as lésbicas no país.  

 Eu tenho trabalhado com ela, mas outras pessoas incentivando elas para fazer 

este trabalho, ainda faltou essa pessoa aparecer para fazer essa grande história 

necessária, para recuperar o passado, não somente dos anos 1980, ou 1960, 1970 ou 

1980, que temos mais documentação acessível em Campinas, no Edgard Leuenroth, no 

arquivo tem material importante já preservado para ser pesquisado, mas fazer um 

trabalho muito, mas muito mais difícil de pesquisar nas revistas, nos jornais, folheando 

centenas e centenas de páginas até que você chega em um momento onde você encontra 

um material.  

 Eu encontrei isso no "Última Hora" de 1959, quando eu vi o material de um 

casal de mulheres, uma delas se vestiu de homem, conseguiu uma carteira de identidade 

falsa de homem, e foi casar com a sua companheira no cartório, em 1959. E bebia 

muito, brigava, foi encarcerada e quando eles descobriram que era mulher houve um 

escândalo, alguém chamou o "Última Hora", então o "Última Hora" está fazendo dessa 

história uma reportagem escandalosa, mas as duas mulheres eram parceiras dessa mídia, 

foi interessante, por exemplo, a mulher mais afeminada, que casou, falou “meu, eu não 

sabia que era... (risos) a gente fazia amor na escuridão, nunca eu soube que era...”.  

 Mas era uma jogada interessante porque também tem fotos, essas são fotos que 

descobri no Arquivo do Estado de São Paulo, tem fotos das duas mulheres se beijando, 

que o fotógrafo do "Última Hora" tirou essas fotos, no off, quando eles estavam 

entrevistando elas, e essas, é claro que as mulheres sabiam, claramente, mas nesse 

momento, para não ser acusada de falsificação de identidade, ela tinha que inventar uma 

história que não sabia que sua parceira era uma mulher. Então, mas isso é um exemplo 

do "Última Hora" e que tenho certeza que tem, talvez mais 5 ou 6 outros artigos ao 

longo dos anos 1950 de escândalos, de “que horror”, que não era só o que a Marisa 

expôs hoje, ou seja, as coisas nojentas, caricaturas das lésbicas. Mas atrás dessa história-

caricatura você pode encontrar histórias verdadeiras sobre como as mulheres 

sobreviveram nessa situação. 

 Então essas mulheres de famílias pobres, eu acho que era em Volta Redonda, era 

da Zona Norte do Rio de Janeiro, elas conviveram no meu bairro, entre populares, que 

sabiam, não sabiam, aceitavam, não aceitavam, e essa é uma realidade que nós 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



50 

 

desconhecemos muito porque, infelizmente, quem em geral faz essa pesquisa, ou vem 

das classes médias, ou vem das famílias operárias, mas integram uma sociedade 

intelectual que distancia-se dessas realidades e não tem esse acesso para documentar 

essa realidade, mas é fundamental, a nova geração de pesquisadores tem um grande 

desafio de ir muito além do trabalho que já foi feito para fazer essas pesquisas novas. Só 

isso. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Muito bem, o Mancha 

quer falar. Acho que só o Manchinha quer falar. E a companheirinha lá da Prefeitura. 

 

 O SR. LUIZ CARLOS PRATES MANCHA – Boa tarde, é mais uma 

saudação. Sou Luiz Carlos Prates Mancha, da direção do PSTU e da Comissão de Ex-

Presos e Perseguidos da Convergência Socialista.  

 Primeiro lugar parabenizar mais uma vez a iniciativa do Adriano Diogo e toda a 

Comissão da Verdade, ao Renan, a Amelinha, por essa bela audiência, que nos orgulha 

muito, a presença da Marisa e a presença do James, do James em particular uma 

saudação que nós gostaríamos de fazer porque foi uma pessoa que teve um papel muito 

importante na luta contra o regime militar e também na luta da Convergência Socialista. 

Aquele fato, que você relembra aqui, da participação, de uma presença de uma coluna 

de homossexuais junto com a Convergência adentrando ao estádio da Vila Euclides, é 

uma coisa que ficou, que fica pra história porque, hoje existe alguma proximidade, 

ainda pequena, entre o movimento sindical, movimento operário, com a causa da 

LGBT, naquele momento era uma coisa quase que humanamente impossível, 

particularmente entre os sindicalistas, mesmo aquela geração do novo sindicalismo, 

chamado sindicalismo autêntico, mas que era extremamente machista, homofóbico, 

respondia àqueles tempos. E foi uma ousadia de um pequeno grupo de jovens de fazer 

aquela atividade, e isso não seria possível não fosse a política do James, a luta e a 

batalha que deu naquele momento. Então pra nós é parte da nossa história e é parte da 

luta, da história do movimento operário brasileiro, que muitas pessoas talvez 

desconheçam e não sabem essa importância.  
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 E acho que isso também - isso é muito mais revolucionário para a época 

inclusive -, que era a aproximação do movimento, ou da proposta de movimento LGBT, 

com a classe operária, com os trabalhadores, com os setores mais populares, porque 

mesmo quando havia alguma resistência, os movimentos ficavam muito restritos a 

pequenos agrupamentos ainda e essa iniciativa acho que é uma iniciativa que ficou 

marcada pra história.  

 Inclusive o papel, também nós queremos reconhecer, o papel que você teve na 

formulação teórica do, hoje, PSTU, da possibilidade de ter uma organização dentro da 

organização de negros, de homossexuais, de mulheres, coisa que à época, não por um 

problema de preconceito, mas um problema político, teórico, de que esses setores 

tinham a sua demanda específica, mas ainda não permitia uma organização dentro do 

partido, e você superou e foi parte da sua batalha superar essa situação. Achamos 

bastante importante e nós queremos trazer a público esse agradecimento e que, para nós 

hoje, isso é parte da luta cotidiana e que a gente tenta expressar esse combate e essa luta 

no seio do movimento e particularmente no movimento operário. Então hoje, por 

exemplo, nós somos parte de uma central sindical, a CSP/Conlutas, que organiza dentro 

dos sindicatos, que é a coisa mais difícil, setorial de LBGT, setorial dos negros e 

setorial de mulheres e faz a luta aberta contra o preconceito dentro dos sindicatos para 

poder unificar e unir os trabalhadores, unir a classe operária em torno dessas bandeiras 

que nós achamos fundamentais, não são bandeiras episódicas, ao contrário, é parte da 

luta estratégica da superação desse sistema capitalista que nós achamos que ainda é a 

única alternativa para a luta de todos os setores oprimidos. Então nós gostaríamos de 

deixar essa saudação e esse agradecimento.  

 Por último, em relação ao problema das mobilizações de junho, é verdade que 

ela tem várias imperfeições, as bandeiras confusas, agora ela expressou um novo 

movimento e, neste sentido com uma certa semelhança com o movimento que começou 

a ocorrer em 1978/1980, 1979/1980 com as greves do ABC e tal, que foi uma entrada 

em massa das massas, de colocar em movimento. E se colocou em movimento e quando 

se coloca em movimento se coloca a disputa pela direção, a disputa dos rumos, a 

imperfeição que tem esses movimentos, por exemplo nós fomos muito atacados à época 

por grupos fascistas dentro desse movimentos pra baixar as bandeira, foi parte disso, 

agora. No entanto, por exemplo, a cura gay, que foi o projeto que estava em cena, ela foi 
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derrotada por esse movimento, ou seja, se não fosse isso, se não houvesse o movimento 

de junho não sabemos o que ocorreria em relação a esse tema porque no meio desse 

movimento o Feliciano levantou essa bandeira, começou a mobilizar e ela não teve 

nenhum eco dentro desses movimentos que ocorreram, então, eu acho que esse também 

é um tema a ser levantado, mas de qualquer forma nós queremos aqui dar parabéns a 

todos vocês. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Excelente, então podemos 

encerrar? Ou, fala Renan. Ah é desculpa, perdão. Tá bom, tá bom, vamos fazer as duas 

perguntas.  

 

 O SR. WILIAM - Uma pergunta rápida, meu nome é Wiliam, eu sou estudante 

da USP e lá na USP esse ano a gente organizou a Frente LBGT da USP, uma 

organização bastante nova e tal, mas a gente, a primeira coisa que a gente fez foi um 

seminário para estudar a história do movimento LGBT tanto em São Paulo, como no 

Brasil, como na USP. E é engraçado que o movimento na USP ele se confunde bastante 

com o movimento em São Paulo em si, o grupo SOMOES, o CAE-USP, o Prisma, tal, e 

aí, antes existia muito essa organização mesmo, das organizações da USP com o 

movimento mesmo nacional, né? Participavam desses encontros homossexuais 

organizados, homossexual brasileiro, a própria criação do ENUDES hoje que é o 

Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual surgiu também desse grupo. 

 Mas a pergunta que eu faço hoje é um pouco, hoje pelo menos nós da frente 

LGBT não temos mais uma entrada mesmo no período hoje de organização nacional de 

movimentos LGBTs brasileiros e, tipo, e hoje uma das coisas que existe esse contato 

com outros movimentos são as conferências estaduais, conferência nacional, que muitas 

vezes nós não nos sentimos representados por ter essa mediação do Estado mesmo, toda 

essa mobilização hoje criou a ABGLT e também a gente não tem esse canal de 

comunicação com as Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. Então a 

pergunta é um pouco nesse sentido de reorganização, como reorganizar hoje o 

movimento LGBT brasileiro? Assim, concordo com o Jimmy quando ele fala que é 

interessante ter essas várias organizações descentralizadas atuando, não ter uma 
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vanguarda apenas unificada nacional, pá, pá, pá, mas pelo menos uma rede que dê 

contato, dê liga a todos esses movimentos hoje que atuam em nível nacional pra gente 

pensar uma articulação maior. Tipo em junho, por exemplo, com todas aquelas 

manifestações, várias declarações homofóbicas, a gente tem também várias violências 

físicas mesmo dos homossexuais na manifestação e hoje assim, não existe nenhuma 

organização nacional que nossos movimentos, que a gente constrói na nossa localidade 

possa conversar, então, seria um pouco essa pergunta de reorganização, o porquê, será 

que fechou um ciclo de 1970, 1980, 1990, tal, e a gente precisa abrir outro, se há como 

retomar essa organizações mais antigas, tal, mas um pouco nessa pergunta de 

reorganização, porque a gente..., nosso desafio daqui pra frente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– A companheirinha lá. 

 

 A SRA. PAMELA GODOI – Coordenadora adjunta de políticas LGBT da 

Prefeitura de São Paulo. Na verdade eu só queria parabenizar a Comissão, o deputado 

Adriano Diogo por essa excelente sessão, eu acho que estava mais do que na hora de 

discutir essa questão LGBT no período da ditadura militar, agradecer ao Jimmy, a 

Marisa, por tudo o que fizeram pela nossa população até hoje, se hoje nós temos algum 

avanço dentro das políticas públicas LGBT, se temos algumas políticas 

institucionalizadas, se temos alguns direitos conquistados, com certeza elas fizeram 

parte disso, queria agradecer vocês. É isso, obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Excelente. Tudo bem? 

Tem mais alguma. Ah, as respostas, né? 

 

 O SR. JAMES GREEN – Você quer responder, Marisa?  

 Então, eu acho que o seu último comentário é interessante, ou seja, quando eu 

era mais jovem eu tinha muitas respostas, e muitas ideias e muitas visões, e eu acho que 

a realidade é tão complicada, eu não consigo dar linha, entender a realidade. É muito 

mais complexo do que a minha capacidade intelectual para entender politicamente. Mas 
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eu acho que existe nessa diversidade de movimentos sociais e movimentos LGBT no 

Brasil, um grande setor que tem uma tática ou uma estratégia clara que é de, através dos 

partidos políticos e do Estado, conquistar espaço, conquistar medidas do governo para 

implementar políticas, é uma tática válida, eu apoio, não tenho nenhum problema 

contra. Só que tem problemas com essa tática, com essa estratégia, em termos de ficar 

preso aos partidos políticos, a sua política, a incapacidade de poder criticar esses 

partidos políticos em certos momentos quando eles estão fazendo coisas erradas, então 

outras alternativas, pra outros militantes, é de formar redes informais que é um tipo de 

oposição ou alternativa à essa estratégia que está dominante no movimento organizado 

nesse momento.  

 Então, olha, é muito mais fácil hoje em dia organizar redes nacionais 

independentes de associações brasileiras, porque é a coisa mais fácil, até é difícil porque 

tem tanta facilidade, as vezes é difícil concentrar e manter as pessoas concentradas 

numa certa coisa, porque tem uma diversidade de opções, eu acho que isso é uma 

alternativa para quem não está satisfeito com a política atual da maioria do movimento 

de tentar forjar outras alternativas e outras propostas concretas, e não somente 

criticando, mas oferecendo outro caminhos para ampliar.  

 Militância não falta, porque a direita está forte, e não está indo para casa, está 

mobilizando claramente para utilizar nossas conquistas e nossos direitos para suas 

políticas canalhas, né? Então, não acho que não é que não tem coisa pra fazer, não é que 

estamos terminando um ciclo que vamos todo mundo pra casa, que vai ficar tudo em 

paz, ao contrário. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Então Jimmy, eu preciso 

encerrar essa sessão, mas ela não para de frutificar, porque eu não entendo uma coisa no 

seu discurso que eu estou tentando prestar atenção. Ao mesmo tempo que você 

reconhece, não só reconhece como evidencia, dá uma ênfase muito grande à 

organização da direita, você por outro lado diz que o movimento, nas suas diferentes 

formas de organização, em si, ele é politizado, ele tem consciência. Não tem um hiato, 

não tem um buraco nisso? Assim, de contrapor uma direita orgânica, orgânica, 

ideologizada, com dinheiro, fazendo disso o centro de uma política, ou através de uma 

corrente religiosa fundamentalista e uma certa despolitização, uma certa..., porque toda 
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vez que fala despolitização no Brasil as pessoas acham que é partidarização, não é, uma 

certa despolitização, um certo hedonismo, uma coisa do individualismo, da cultura do 

corpo, da beleza, do narcisismo?   

 Não tem essas duas..., quer dizer, de um lado a direita vem com uma tropa, com 

uma infantaria, com uma tropa de choque e, do outro lado, a gente tem os tocadores de 

cítara, aqueles que têm uma visão idílica do mundo, da sociedade, uma visão ingênua. 

Não tem essas duas, essa visão militarista, bonapartista, e uma visão mais ingênua? 

 

 O SR. JAMES GREEN – Olha, eu acho que a direita mobiliza as pessoas com 

suas aspiração e sabe mobilizar com as questões concretas das pessoas que apoiam, 

então as esquerdas têm que saber fazer isso também. Quer dizer, eu acho que, dentro das 

pessoas que vão para a parada, a maioria vai para a parada por uma sociabilidade, para 

uma afirmação, para uma ruptura com toda a pressão que as suas família, a sociedade 

põem em cima deles, então é um ato de afirmação enorme e importantíssimo para essas 

pessoas que se sentem isoladas, sozinhas, marginalizadas, menos valorizadas.  

 Isso não implica que essas pessoas vão para a ação, vão para uma atividade. 

Então eu acho que o grande desafio do movimento, na sua pluralidade, é de buscar 

caminhos para conseguir mobilizar as pessoas para porem esse sentimento de afirmação 

na ação, o que não é fácil fazer, não tenho uma receita para te passar, para passar para 

Toni Reis ou o Claudio Nascimento, Carlos Magno, porque não existe uma receita, 

porque é muito mais complexo do que nossas capacidades de entender a realidade.  

 Eu acho que, para algumas pessoas a melhor maneira é através do governo, dos 

partidos políticos, como eu te falei, e eu acho que isso..., mas tem problema com isso 

também, eu acho que, inclusive se todo mundo joga na mesma tática talvez você erra 

por ter apostado na pessoa errada e que essa pessoa não vai ganhar a corrida, então eu 

acho que, por isso eu acho fabuloso que as pessoas da USP queiram formar uma rede 

alternativa, positiva e não sempre criticando, disputando, brigando, mas fazendo uma 

coisa alternativa, vão três pessoas.  

 Tinha uma oposição à ABGLT quando eles fundaram que não conseguiu 

articular uma oposição clara, então desapareceu e a ABGLT ganhou força nacional e 

teve uma política de ter relações com os partidos políticos e o governo que deu 
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resultados em vários sentidos. Então quem está contra esta política tem que pegar outra 

positivamente para mobilizar as pessoas que vão para as 250 passeatas por ano, paradas 

ou mais que isso. 

 A organização nasceu enorme, é muita mobilização nesse país. Agora, eu 

concordo, eu acho que setores da direita estão muito organizados, mas setores da 

esquerda estão muito organizados também, o problema é que a esquerda em geral não 

entende o problema. Eu sou da esquerda, eu reivindico a esquerda, mas a esquerda 

brasileira, norte-americana, é homofóbica ainda, você não, você é maravilho, você está 

aqui hoje, mas pessoas que não vou citar nome hoje, porque acho que não cabe, mas 

pessoas que são referências fizeram comentários horríveis nesse sentido aqui, nesse 

país. Pessoas que supostamente são grande dirigentes do movimento, representantes não 

gays e lésbicas, mas do movimento, não entenderam que a parada era um movimento 

social, diziam em assembleias do PT que o movimento LGBT era um movimento 

diferente do movimento social, quer dizer, pessoas que não têm uma elaboração política 

muito sofisticada e eram as grandes referências nacionais, nosso aliados.  

 Então, é uma pobreza ainda aqui nessa país, com poucas pessoas tão esclarecidas 

como você. Realmente, infelizmente, mas estamos na luta, fazendo a cabeça das pessoas 

e, graças a Deus, nascem todos os dias lésbicas e gays nas famílias de pessoas que não 

queriam ter lésbicas e gays (risos). Vocês estão acompanhando o Cheney que é vice-

presidente que tem uma filha lésbica que é a companheira dela não aguenta mais que a 

outra irmã está fazendo uma campanha homofóbica para ser senadora em Wyoming, 

então está se espalhando uma briga interna na família porque o Cheney tá apoiando a 

filha que está homofóbica contra a outra que está casada, legalmente casada com a sua 

companheira. 

 Então isso nos ajuda bastante, essa infiltração na direita, "entrismo" nas famílias, 

que acontece organicamente, sem nossa influência e todos os anos nascem outros 

militantes porque nasceram em lugares errados, com famílias reacionárias, que não 

entendem e tem que fazer a cabeça das famílias para mudar a sua consciência e não é 

fácil, mas eu acho que isso é uma luta muito grande, de muitos anos, as pessoas pensam 

que com o casamento civil, ou uma lei de proteção, acabou a festa, não acabou nada, 

não é? Mas vamos na luta, né? 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Que bom. Fala. 

 

 O SR. RENAN QUINALHA – Só pra fazer um pedido, aproveitar para eles 

publicamente, porque pedido público constrange mais, de vocês. A gente está com um 

projeto na Comissão de identificar lugares de memória, então lugares de repressão e de 

resistência na cidade aqui de São Paulo que contem um pouco da história, até a memória 

política espalhada pela cidade, para haver um processo de identificação desses lugares e 

seria interessante se vocês pudessem ajudar também com os espaços de resistência do 

movimento gay, da sociabilidade gay e lésbica, que é para gente também incluir isso 

como uma questão importante na recomendação da comissão e tentar ver uma maneira 

de identificar publicamente colocando placas, enfim, constituir lugares de memória 

mesmo. 

 

 O SR. JAMES GREEN – A Ferros Bar tem que ter uma placa, isso tem que ser 

mesmo, isso é fundamental. 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – É verdade. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. 

 

 O SR. JAMES GREEN – Eu queria agradecer o público que aguentou os 

nossos papos tantas horas. Aplaudi-los, né? 

 

 A SRA. MARISA FERNANDES – Obrigada, muito axé pra todo mundo e a 

luta continua. 

 

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

foto, foto.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá; qual é a sessão 

hoje? Cadê minha colinha? 

Amelinha, cadê a Ata da Sessão de hoje? Cadê meu roteirinho?  

Vamos lá? Pronto. Vamos lá. 

Está aberta a sessão. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 35ª 

audiência pública sobre os casos Carlos Aderval Alves Coqueiro, Devanir José de 

Carvalho, Dimas Antônio Casemiro, e Joaquim de Alencar Seixas.  

São Paulo, 26 de abril de 2013. Auditório Teotônio Vilela. Instalação da 35º 

audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no 

dia 26 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, auditório 

Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre os casos dos militantes do MRT - 

Movimento Revolucionário Tiradentes. Aderval Alves Coqueiro, Devanir José de 

Carvalho, Dimas Antônio Casemiro, Joaquim de Alencar Seixas, todos mortos entre 

fevereiro e abril de 1971. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade Rubens Paiva pretende realizar todas 

as audiências abertas ao público. Eu queria me referir à Assessoria da Comissão, que é 

importantíssimo que nós aprovemos o regimento interno o mais rápido possível. 

A formação da Mesa, por enquanto, vai contar com Ivan Seixas, que além de ser 

assessor da Comissão, é ex-preso político, militante do MRT, testemunha do assassinato 

de Joaquim Seixas.  

Eu queria, na sessão, pelo menos de hoje à tarde, que nós tratássemos desse fim 

de semana, que vai ser muito importante, que vai ter o Encontro Nacional dos Comitês, 

queria oficializar esse encontro para preparação da segunda-feira. 
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Bom, sem mais delongas, quero pedir para o Ivan vir compor a Mesa e quem vai 

ler os memoriais, a Vivian? Ah, está bom, excelente. Depois, Vivian, nós temos uma 

pessoa que está acompanhando os nossos trabalhos aqui hoje. Senta aqui agora, aí a 

gente fica junto aqui, para não ficar...  

Eu queria, inicialmente, ler o texto que foi publicado no jornal “O Estado de São 

Paulo”, na sexta-feira, 26 de abril de 2013, do articulista, do jornalista, do escritor 

Milton Hatoum. O texto tem o seguinte teor.  

Amelinha, você gostaria de ler o artigo do Milton Hatoum?  

Ivan? Então, passo ao Ivan para ler o texto publicado no jornal “O Estado de São 

Paulo” de hoje.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Chama-se “Antes do amanhecer”.  

“Pegava o ônibus às cinco da manhã, atravessava vários bairros de São Paulo e 

chegava à rodoviária antes do amanhecer. Às vezes, saltava na Avenida Ipiranga e 

andava por ruas que eu havia percorrido no mês anterior, gritando palavras pela 

liberdade. Só mais tarde alguém notava a ausência de um amigo, que podia estar 

encarcerado no edifício de tijolos aparentes ou em outra delegacia. 

Fazia frio naquela madrugada de agosto, e lá se vai um quarto de século. Ainda 

vejo as mulheres na Rua do Triunfo, algumas sem agasalho, à espera de um carro, nem 

que fosse táxi. Há poucos homens nas ruas: bêbados caídos no Largo General Osório e 

trabalhadores humildes que se dirigem à Estação da Luz; algum vão para onde vou: a 

rodoviária de São Paulo, coberta por gomos coloridos de acrílico, abrigo de tanta gente 

que vem de muito longe para sonhar e trabalhar aqui. 

No guichê da viação Pássaro Marrom comprei a passagem para o Vale do 

Paraíba; depois, na tabacaria Citaba, conversei um pouco com o velho Edmundo. 

Quando um grupo de nordestinos se aproximou, o velho Ed lhes deu cigarros: que 

vendessem lá embaixo, na porta dos hotéis e na entrada da Sorocabana. 
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Caminhei a esmo pelas plataformas de embarque, tomei café e conhaque para 

matar de uma só vez o frio e o sono. Seis e cinco no relógio da torre da Sorocabana. Os 

gomos de acrílico filtravam uma luz baça: São Paulo talvez amanheça também para os 

passageiros insones e mendigos exaustos. Não longe dali, o edifício escuro e sinistro, 

vigiado por homens armados. 

Comprei um jornal e desci à plataforma número quatro. Li as manchetes e 

observei os rostos na manhã ainda indecisa. Quando ia abrir o jornal, um ônibus verde 

metálico apareceu na plataforma A4 e parou. Destino: Brasília. Cortinas escuras 

vedavam várias janelas, e na última vi um rosto pálido, os óculos de lentes grossas e 

aros pretos, olhos azulados e meio embaçados. Ergui as mãos, sem ter certeza de que era 

ele. Não olhou para mim: parecia ausente. Me aproximei da janela: ele me olhou com 

tristeza ou cansaço e percebi que podia ser outro... 

O motorista fechou a porta do ônibus, a fumaça escureceu a plataforma, o ronco 

do motor e uma buzina estridente anunciaram a partida. Ele ainda virou o rosto para o 

banco onde eu estava sentado, e pela última vez pensei que podia ser meu amigo. 

Pouco depois, na beira da Via Dutra, vi trabalhadores agachados ao redor de 

uma fogueira. O dia cinza e frio de agosto não queria amanhecer... 

Recordei que ele havia desaparecido em outubro de 1973, e eu viajava para 

Taubaté, numa manhã de 1978. Ele não teria viajado livremente a Brasília, onde tinha 

sido caçado. Não voltaria à UnB, de onde fora banido para sempre. 

A rodoviária não é mais ali, e o edifício grandioso e sinistro perdeu seus cárceres 

e corredores escuros. Os assassinos de Honestino andam soltos e impunes por aí? Ainda 

riem dos que foram torturados e jogados no fundo da terra calcinada? Ou são apenas 

fantasmas de uma história infame?” 

É uma crônica sobre o Honestino Guimarães, que foi presidente da UNE, e o 

Milton Hatoum presta sua homenagem bonita.  

O governo do estado de São Paulo, atendendo à solicitação da Comissão da 

Verdade Rubens Paiva, fez finalmente uma retificação na ficha funcional de um 

funcionário desaparecido, que é o Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira, que é, 

inclusive, irmão da Rosalina Santa Cruz, que está aqui com a gente.  
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E a notícia que saiu, já hoje, na “Folha de São Paulo” diz o seguinte: 

“O Estado de São Paulo determinou a correção do motivo na dispensa na ficha 

de registro do desaparecido política Fernando Santa Cruz, que nasceu em 1948 e morreu 

em 1974, junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE.  

Militante de esquerda durante a ditadura, Santa Cruz trabalhava no órgão 

paulista, quando foi preso por agentes do DOI-CODI do Rio de Janeiro, em 1974 e, 

desde então, é considerado desaparecido. Com a decisão, o trecho da dispensa, onde 

consta que a causa foi abandono de emprego, será substituído por extinção do contrato 

de trabalho por morte.  

O pedido de retificação foi feito pela Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo, que recebeu a resposta positiva do procurador-geral do Estado, Elival da Silva 

Ramos”.  

O Fernando foi sequestrado no Rio de Janeiro, foi levado na Casa da Morte em 

Petrópolis, e foi torturado por um tempo, que não se sabe quantos dias, e depois seu 

corpo desapareceu.  

Recentemente, o ex-delegado Claudio Guerra deu declarações, escreveu um 

livro, etc. e tal, contando sobre serviços que ele fez no CIE, Centro de Informações do 

Exército e, entre outras coisas, ele fala que Fernando Santa Cruz foi um dos corpos que 

ele pegou na Casa da Morte de Petrópolis, e foi que ele levou a uma usina de açúcar em 

Campo de Goitacás, chamada Usina Cambaíba, e lá no forno da usina teria cremado 

vários corpos. Um desses corpos seria de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, só quero registrar a 

presença de Asier Altuna, responsável na América do Sul, pelo Partido Sortu, dos países 

bascos, seja bem-vindo.  
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Bom, Ivan, vamos lá. Parte dura, vamos começar. O Renan trouxe aqui, antes de 

começar, só para registrar, o Renan Quinalha trouxe o documento que nós vamos 

entregar para a Rosalina. Olha, esse aqui é o documento oficial do governo do estado, 

original, que eu queria que você entregasse a Rosalina Santa Cruz, pelo reconhecimento 

do governo do estado de São Paulo, em que pese, Rosalina, vou falar oficialmente, não 

tenho problema, que eles fizeram aqui uma ressalva.  

“O item 2 aprova as conclusões contidas no item 6.3, da manifestação 

destacando da retificação ali sugerida, de cunho meramente declaratório, não advirão 

outras consequências no plano jurídico-administrativo, como demonstrado no item 6.4”.  

Então, eles puseram uma trava de segurança para evitar qualquer pedido, 

processo. Enfim, demais, não vou fazer mais considerações, mas não foi uma coisa boa 

ter colocado isso, mas faz parte. O importante é que o atestado do Fernando, de 

demissão, seja corrigido e pelo menos a gente consiga essa pequena reparação. 

Queria pedir aqui para o Ivan lhe entregar esse documento que, para vocês da 

família Santa Cruz, é muito importante. Só faz uma falinha para registrar esse momento 

que eu acho que é um momento importante.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – É importante a nossa luta. É importante 

esse documento, quando o nosso atestado de óbito do Fernando ainda consta que ele 

morreu pelo decreto, pela Lei 9140, não constando, como aqui ainda não consta que ele 

foi dispensado por morte, morte por questões políticas, morte no centro, que nós que 

nós ainda não temos o cadáver. Mas a nossa luta continua.  

Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma pequena vitória.  

Vamos lá Ivan, vamos entrar na nossa pauta. Bom, por que o Ivan está como 

testemunha aqui hoje? Ivan Seixas está como testemunha pela morte do seu pai, 

Joaquim de Alencar Seixas.  

Tanto o Ivan foi preso, com o seu pai, e, aí hoje que nós vamos contar a história 

do MRT, o Ivan vai começar a contar um pouco desse trecho da história, que ainda não 

foi contada.  

Com a palavra, Ivan Seixas.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS –  Bom, muito importante de a gente falar dessas 

audiências que a gente tem feito aqui na Comissão da Verdade, é que essas pessoas que 

a gente está apurando, elas não são pessoas que existem para morrer.  

Elas existiram antes, dos assassinatos, antes das torturas, elas fizeram alguma 

coisa pelo Brasil. No caso específico dos militares políticos, eles, além de terem as suas 

vidas pessoais, são pessoas que tiveram uma intensa vida política. E para essa intensa 

vida política fazer sentido, tinha motivações.  

Então, simplesmente falar que a pessoa foi presa, torturada e morta fica 

absolutamente sem sentido. O Fernando Santa Cruz, por exemplo, é uma pessoa que 

antes de ser morto, ele foi inclusive funcionário do DAEE. Ele era uma pessoa que tinha 

responsabilidades, tinha filhos. O filho dele hoje é o presidente da OAB do Rio de 

Janeiro.  

Então, tudo isso dá significado para as pessoas. Não é simplesmente ela existir 

para ser personagem da morte. Isso não faz nenhum sentido. Então, a minha 

preocupação, nesse momento, é explicar, quando se fala em MRT, é explicar o que era o 
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MRT, quem eram as pessoas que compunham o MRT, para poder entender bem 

objetivamente, não eram pessoas largadas de paraquedas dentro do Brasil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para dar uma 

organizada. Nós estamos falando ao vivo para todo o Brasil, então vamos nos ater ao 

aspecto bem formal dessa sessão, que é muito importante. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para a gente ter uma, tem uma lenda que foi criada 

bem absurdamente, que começou com aquele malfadado livro do Fernando Gabeira, em 

que as pessoas são colocadas como, todo mundo que lutou contra a ditadura, era 

estudante, zona sul do Rio de Janeiro, branquinho e classe média.  

E não é verdade. Nós da Comissão Rubens Paiva, aqui, Comissão da Verdade, 

nós fizemos a tabulação dos mortos e desaparecidos e 11% são mulheres, 10% são 

negros, apenas 28% eram estudantes. Muitas pessoas, pobre também gosta de estudar, 

eram trabalhadores e estudantes.  

Então, o Fernando Santa Cruz era estudante. Não, ele era, também estudava, 

porque não queria ficar na ignorância, então ele era um trabalhador. Essa lenda causou 

muitos prejuízos, porque descontextualiza. Muita gente acha que o fato de não ter 

nenhum negro na luta da ditadura; 10% eram negros, a começar pelo Marighella; o 

Osvaldão, comandante da Guerrilha do Araguaia; Marco Antônio Silva Lima; a 

Helenira Resende; a Ieda Santos Delgado; e está aí José Veloso.  

São todos homens e mulheres trabalhadores, que eram negros. Então, se você 

não percebe essa característica, de que eram pessoas do povo, que estavam militando, 

lutando contra a ditadura, fica difícil a compreensão. 
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O MRT, ele tem uma característica totalmente contrária a essa versão dada pelo, 

por esse livro “O que é isso, companheiro?”, que é inclusive preconceituoso com o 

Virgílio Gomes da Silva, que era um operário nordestino, operário químico. O MRT era 

composto basicamente de operários, os três que comandavam a organização era o 

Devanir José de Carvalho, que era um mecânico, um torneiro mecânico. O Dimas 

Casemiro era um operário gráfico e o meu pai que era um mecânico, mecânico de 

aviões e depois de carro.  

E as pessoas que compunham eram bancários, trabalhadores de vários 

segmentos. Então, a origem dessa organização é anterior até a 1964, porque as 

organizações antes de 1964, que é importantíssimo a gente ressaltar, diferente do que a 

direita quer fazer acreditar, o Golpe de 1964, que é o assalto ao poder, que é o assalto 

aos cofres públicos, foi feito pela direita brasileira, com a força militar das Forças 

Armadas, para garantir isso daí.  

Rompe uma crença que a esquerda tinha na democracia. A esquerda, antes de 

1964, acreditava no projeto democrático, acreditava ser possível fazer reformas, 

acreditavam ser possível, pela via eleitoral, fazer a transformação no país. Quando há o 

Golpe, que muita gente é surpreendida, começa-se a tentar buscar um outro caminho 

para resistir ao Golpe, que tinha acontecido e, principalmente, resistir à ditadura, que 

estava sendo implantada.  

E aí, a esquerda há algum tempo até se organizar e dar a resposta necessária. 

Dentre esses vários agrupamentos que surgem, porque houve rompimento dentro do 

Partido, do maior Partido de esquerda, que na época era o PCB, Partido Comunista 

Brasileiro, acontecem dissidências em várias outras organizações que vão levar às 

organizações de combate à ditadura.  

Dentre esses dissidentes, dessa força majoritária, tem um grupo que forma a Ala 

Vermelha do PCdoB, que sai do PCdoB e forma uma ala separada do Partido 

Comunista do Brasil. Esse grupo era um grupo que basicamente defendia a resistência 

armada e defendia a luta de tomada do poder pela força das armas.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



9 
 

Uma boa parte era operário, uma boa parte era do campo. Então, vários desses 

militantes participaram de uma organização das ligas camponesas, antes de 1964, que 

era um braço armado das ligas camponesas que se chamava MRT, Movimento 

Revolucionário Tiradentes, vários desses companheiros que foram dar na Ala Vermelha, 

e outros que não saíram do PCdoB, fizeram treinamento, antes de 1964, fizeram 

treinamento na China, em Cuba mesmo, fizeram treinamento de capacitação política e 

de de guerrilha.  

Vários deles, como o Osvaldão, que treinou na China, vai para o Araguaia, se 

mantém no PCdoB, outros, como Elio Cabral e outros, ficam dentro da Ala Vermelha e 

alguns, que fizeram esse treinamento, rompem com a Ala Vermelha e formam uma 

nova organização, dando nome, em homenagem a essa origem revolucionária, batizando 

com o nome de MRT – Movimento Revolucionário Tiradentes. 

O MRT, ele tinha basicamente uma formação...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já que você está fazendo, 

quer dizer, quando ocorre o racha do PCdoB com a Ala Vermelha? E quem foi o 

principal grupo que fez esse racha e conceituou? E depois quando ocorre o racha do 

MRT com a Ala Vermelha?  

Dá para você por esses marcos assim, sem precisar se se alongar muito, se não 

perde o foco, mas poderia demarcar?  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O grupo que tinha foco aqui em São Paulo, não era só 

em São Paulo, dentro do PCdoB, sai um grupo considerável dos irmãos Carvalho, 

Aderval Coqueiro, que eram de São Bernardo, mas tinha um grupo que era do interior 
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de São Paulo, sudoeste do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, e saem do PCdoB para 

formar o que seria a Ala Vermelha.  

Esse grupo, que ainda está em discussão, acaba por romper com a própria Ala 

Vermelha. Dentro da Ala, cria-se um grupo chamado Grupo Especial Nacional, que vai 

ter figuras como o Devanir, o próprio Derly, o Coqueiro, James Allen Luz, que depois 

sai da Ala e vai formar, junto com o pessoal da VAR-Palmares, que depois, inclusive, 

vira um dos comandantes da VAR-Palmares.  

São pessoas que tem um trabalho considerável no ABC, as pessoas da Ala 

Vermelha contam que, quando saíram do PCdoB foi um grande contingente, calculam 

algo como 400, 500 pessoas ligadas aos irmãos Carvalho e ao Aderval Coqueiro, só da 

região do ABC. Por quê? Porque eles eram fundadores, foram fundadores do Sindicato 

dos Metalúrgicos.  

Em 1963, quando é formado o Sindicato dos Metalúrgicos, na Diretoria de Base 

estavam lá o Coqueiro, o Devanir, e tal. E um dos diretores do Sindicato é o Derly José 

de Carvalho. Então, esse grupo vai para a Ala Vermelha e depois, quando sai para 

formar o MRT, esse grupo de operários vai junto para formar o MRT. No setor de 

campo a mesma coisa. A região de Goiás, com o pessoal do Jamil Zabi (29:10) e tudo 

mais. 

Então, a formação, em termos de estrato social, era basicamente desse aí, de 

operários. Ou esse Grupo Especial Nacional da Ala, que é uma dissidência, que fica 

durante um bom tempo dentro da ala, apesar de ser dissidente, continua discutindo e 

fazendo a luta política, para ver os caminhos, é o mesmo pessoal que faz a tomada da 

Rádio Nacional, que faz a tomada de duas ou três rádios com manifestos, de propaganda 

contra a ditadura e faz um trabalho de mobilização, muito voltado para a região do 

próprio ABC.  

Esse grupo também faz uma disputa com, no movimento operário aqui em São 

Paulo, na região da Freguesia do Ó, onde tinha muitas olarias e muitas organizações 

operárias, é a base social tanto da Ala, quanto do que vem depois o MRT. E no campo a 
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mesma coisa, mas no campo é uma coisa muito mais discreta, porque tinha aquela coisa 

quase mítica da esquerda brasileira de um dia se fazer a guerrilha rural.  

Então, o que tinha de setor de campo era para se ter muito sigilo, para que a área, 

chamada área estratégica das organizações da revolução, não ficasse exposta, então, não 

era uma coisa de conhecimento amplo.  

Então, aqui na cidade, acabou por ser escolhido, erradamente ao meu ver, como 

uma área que deveria ser apenas tática, passa a ser estratégica, de luta, acaba por 

transformar e expor um grande número de militantes, tanto do movimento de massas, 

quanto dos quadros das várias organizações, não só do MRT.  

 

 

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

Então, vamos retomar o rumo do depoimento do MRT e desses quatro casos que 

a gente... 

Você poderia fazer uma, antes de entrar no caso da sua família que é uma 

verdadeira organização revolucionária, é um Partido, eu gostaria que você fizesse uma 

introdução sobre os três, enquanto as outras testemunhas não chegam, e aí fala nome por 

nome. Um pouquinho de cada.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Ala Vermelha, com essa dissidência que tem, que é 

um Grupo Especial Nacional, é uma organização que tem vários militantes, vários 

quadros, mas em começo, metade do ano de 1969, a Ala Vermelha sofre várias quedas. 

São várias pessoas que são aprisionadas.  
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Da família do Devanir José de Carvalho são capturados os seus irmãos, só 

escapa a irmã, que é a Helena, que era muito pequenininha, mas o Derly José de 

Carvalho, o Jairo José de Carvalho, o Joel José de Carvalho e o Daniel José de Carvalho 

são todos capturados.  

Tinha um outro que era meio-irmão deles, que era o Aderval Alves Coqueiro, 

que tinha uma ligação muito profunda, do movimento operário, também é preso junto 

com vários outros companheiros. O Renato Tapajós, o Alípio Freire, o Diniz Cabral 

Filho, são todos presos, mas já estão no processo de rompimento, já estão fora, 

praticamente, da Ala Vermelha, já estão ligados ao MRT, que foi criado em 1969, no 

meio de 1969, no meio desse processo de prisões, e o Derly é o único dos irmãos, que 

não sai da Ala Vermelha. 

 Os outros quatro ficam presos, em um determinado momento começam aquelas 

ações de libertação de prisioneiros políticos, que são os sequestros de diplomatas. 

Então, o primeiro sequestro, que é o sequestro do embaixador americano, em setembro 

de 1969,  liberta 15 que saem.  

Aí, já em março de 1970, é feito um sequestro as presas do cônsul japonês, 

Nobuo Okuchi, aqui em São Paulo, um sequestro que é feito em frente, porque uma das 

práticas, uma das propostas, que se tinha nesse momento, que é com foco em duas 

pessoas que é muito importante para a esquerda brasileira, que são o Devanir de 

Carvalho e o Eduardo Collen Leite, o Bacuri.  

E eles defendem, o tempo inteiro, a criação de uma frente revolucionária para 

lutar contra a ditadura e fazer a revolução que o país merecia. Eles são contatados pela 

VPR – Vanguarda Popular Revolucionária, que tinha uma parte dessa organização 

estava fazendo o treinamento no Vale do Ribeira, onde estava lá o Carlos Lamarca, Iara 

Iavelberg e Darcy Rodrigues, tal, e uma das quedas acontecem na cidade. Uma dessas 

quedas, que é uma das prisões é de um dirigente da VPR, Chizuo Osawa, que é o Mário 

Japa, ele é capturado e ele sabia onde era a área.  

A VPR, emergencialmente, pede ajuda para o Devanir e ao Bacuri, para que 

fizessem um sequestro para salvar o Mário Japa, que estava sendo muito torturado, o 
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Chizuo Osawa. Rapidamente organizado o sequestro do cônsul japonês, o Devanir e o 

Bacuri organizam rapidamente o sequestro, que é focado para tirar o Mário Japa, o 

Chizuo Osawa, mas algumas outras pessoas são colocadas, para não focar muito nele, 

não chamar muita atenção para a importância dele, e são colocadas a Damaris Lucena, 

os filhos, Madre Maurina, o Otávio Ângelo, que é para não reforçar a importância do 

Mário Japa, para não causar e não chamar a atenção para isso.  

Esse sequestro em frente, consegue rapidamente tirar os presos e o Mário Japa 

vai para o México, quando chega lá, estava tão torturado, que ele dava entrevistas e 

desmaiava no meio das entrevistas, de tamanha barbárie que tinham aplicado a ele. Esse 

sequestro do cônsul japonês é fundamental para a gente entender muito da esquerda 

brasileira naquele momento. Que é o começo, através dela, dessas pessoas, do Devanir, 

do Bacuri, que defendem uma frente armada, uma frente revolucionária contra a 

ditadura.  

O sequestro tem o sucesso, em seguida, o Vale do Ribeira, por outros motivos, é 

detectado, há um enfrentamento, e sai de lá, do Vale do Ribeira, aquele grupo de 

pessoas entre eles, o Carlos Lamarca, que era o homem mais procurado no país, odiado 

pelas Forças Armadas, porque ele tinha deixado de colaborar com a ditadura, sendo um 

capitão do Exército, ele e vários outros militares, sargentos e cabos e soldados, que 

saem e aderem à luta pela ditadura.  

Mas quando chegam na cidade, eles não têm um apoio, eles não têm um local 

para serem abrigado. Eles são abrigados pelo MRT. O Lamarca morou, durante vários 

meses, na casa do Devanir, e depois morou na minha casa. Era uma forma solidária de 

continuar a luta. As reuniões da VPR eram nos aparelhos do MRT, mas nesse momento 

acontece, no Rio de Janeiro, o sequestro do embaixador alemão, o von Holleben. 

E entre outras pessoas que são libertadas, são 40 adultos e 4 crianças que saem, é 

colocado o nome do Aderval Alves Coqueiro, que era um dos líderes do MRT, que foi 

preso naquela leva da Ala Vermelha. Ele sai e vai para Argélia e de lá vai para Cuba. 

Então, ele se recupera das torturas, que foi muito em cima da prisão dele, se recupera 

das torturas, se prepara para voltar ao país e rapidamente, ele volta ao país, inclusive 

não espera um esquema da própria organização, que junto com a ALN, iria trazê-lo em 
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segurança e ele usa um esquema alternativo de um amigo dele, que é o (ininteligíve), e 

ele vem pelo esquema de entrada do país da VAR-Palmares. 

E depois, ele faria contato conosco, mas não chegou a fazer esse contato. Então, 

estou contando toda essa história do sequestro para explicar das pessoas. O último 

sequestro que acontece, que é em dezembro de 1970, é o do embaixador suíço, que o 

Bacuri, já nessa época, é um refém da ditadura, está escondido, e já se sabia, se 

houvesse um sequestro, ele seria executado.  

Então, o sequestro acontece dia 7 de dezembro, no mesmo dia 7 de dezembro, a 

repressão anuncia que o Bacuri teria travado um tiroteio, resistiu à prisão e foi 

assassinado. Ele estava, nós já fizemos aqui em uma sessão em novembro, nós fizemos 

uma sessão, uma audiência sobre o Bacuri, ficou provado, ele estava no quartel, lá em 

Guarujá e de lá foi retirado para ser assassinado. 

Entre os 70 presos, que são libertados, estão os irmãos do Devanir, o Derly e os 

outros três, que eram do MRT, que eram o Joel, o Jairo e o Daniel José de Carvalho. 

Eles são libertados, vão para o Chile e depois vão para Cuba. Se recuperam e voltam. 

Aí, já é uma fase, em que o MRT está sofrendo muito ataque, eles não voltam como 

militantes do MRT e sim como VPR.  

Essa, esse momento, que é 1971 já, é muito importante, porque o Coqueiro, que 

a gente vai depois ter os depoimentos aqui referentes ao Coqueiro, ele volta em um 

esquema, como eu disse, alternativo ao nosso. Ele volta pela VAR-Palmares, é 

identificado pela repressão, no Rio de Janeiro, e como é o primeiro banido a voltar para 

a luta, a ditadura tinha uma regra, que obviamente não legal, que era banido que 

voltava, ia ser morto.  

E ele é o primeiro a ser assassinato, montam uma farsa de cerco, que ele é 

executado, e ele, com estardalhaço é anunciada a morte do Coqueiro, em fevereiro de 

1971 já.  

As quedas do MRT se dão por uma ligação com a Ala Vermelha. Então, começa 

pela Ala Vermelha. Em fevereiro de 1971, foram presas algumas pessoas da Ala, duas 
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delas são muito importantes, são presos, praticamente juntos, Elio Cabral de Souza e 

Edgard de Almeida Martins.  

O Elio Cabral de Souza, ele é um companheiro de muito valor, ele e a sua 

companheira são muito torturados, não dão absolutamente nenhuma informação. A 

companheira dele inclusive consegue simular um ataque cardíaco ou alguma coisa 

assim, é levada para o Hospital das Clínicas e consegue fugir do Hospital das Clínicas.  

O Elio Cabral tem realmente um problema causado pelas torturas, mas por causa 

da fuga da sua companheira, a repressão não acredita, ele quase morre, porque não 

fizeram atendimento a ele. Vai já meio tardiamente para o Hospital das Clínicas, mas 

com uma vigilância muito grande, ele é recuperado e volta para as torturas.  

Já Edgard de Almeida Martins, que era um militante com longa tradição de lutas, 

que tinha uma militância muito extensa, foi militante do PCB – Partido Comunista 

Brasileiro, foi militante do PCdoB e depois era um dos diligentes da Ala. Ele suporta as 

torturas até um determinado momento e depois ele negocia. Ele passa a ser um agente 

policial, dentro da Oban, eu, quando eu cheguei preso na cela 4, da Oban, ele estava lá e 

já era um agente.  

Mesmo preso ele era levado lá para cima... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como era o nome dele? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Edgard de Almeida Martins.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De que estado ele era? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS -  Ele era de São Paulo, do interior de São Paulo, e ele 

mesmo preso era retirado e era colocado em uma sala e passava o dia inteiro analisando 

documentos para ver a linha política do PCB, do PCdoB, da própria Ala e do MRT. E 

ver ver os panfletos que as organizações emitiam, para dizer: “Estão indo por ali, por 

aqui” e tudo mais. Além disso, uma memória prodigiosa e uma determinação canalha de 

colaborar com a ditadura, ele tinha, eu vi isso e ninguém me contou, é um 

comportamento policial.  

E ele conversando, ele falou assim: “Ah, lembrei de uma coisa. Em 1940 e 

pouco, eu estive em um apartamento na Glória, no Rio de Janeiro, que eu acho que a 

pessoa ainda mora lá. Vamos para lá”. E ia para lá e trazia preso, gente do Partidão, do 

PCdoB, apoio da Ala Vermelha. E esse cara, com esse comportamento de colaborador 

da repressão, um agente praticamente, ele consegue recompor vários contatos e ele 

consegue lembrar que ele conhecia, que ele foi uma vez a Votuporanga e lá conheceu 

um camponês chamado Waldemar Andreu, que veio aqui na Comissão, falar sobre o 

Dênis Casemiro.  

E em Votuporanga, ele consegue, junto com os agentes do DOI-CODI, localizar 

onde estavam morando os agentes do Waldemar, que chegou até a trocar de nome, mas 

não estava com o nome falso. Estava morando em um sítio. Eles conseguem chegar e 

prendem o Waldemar. Que é preso, é torturado, que fala várias, dá várias informações 

que chega em algumas pessoas, que eram do MRT.  

Uma delas é o Antonio André Camargo Guerra, que é preso por uma informação 

tão alucinada, um desejo de colaborar, um negócio assustador. Ele lembrava que tinha 

um estudante de Economia, que era bancário, que tinha tirado carteira de motorista nos 

meses fevereiro ou março de 1970, que por ali poderia reconhecer o cara.  
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Aí a Oban leva ele para o DETRAN, e ele passa lá vários e vários dias, e localiza 

a foto do Márcio, que era o Antonio André de Camargo Guerra. Então, o Márcio foi 

preso e ele fala que abre outras pessoas.  

Uma dessas pessoas, que ele abre o ponto, é o Devanir. O Devanir não cai nesse 

ponto e vai salvar um camponês, que morava na Rua Cruzeiro, 111, no Tremembé, que 

era um apoio, era uma ligação nossa com o setor de campo, que é o Domingos Quintino.  

E lá eles prendem o Domingos Quintino e fazem o cerco e esperam o Devanir, 

que vai lá salvar o Quintino e a família e, quando chega lá, está um grupo do DOPS, que 

era comandado pelo delegado Fábio Lessa, fazem, na hora que ele desce do carro, dão 

uma rajada de metralhadora e o Devanir cai ferido e é levado para o DOPS. E aí, depois 

a história a gente vai ver com mais detalhes, mas aí ele é torturado durante três dias, dia 

5 de abril, 6 e 7 de abril, à noite, quando ele é assassinado.  

Nós tínhamos informações sobre, tínhamos infiltrados nossos dentro da 

repressão. Tínhamos uma fonte nossa, dentro da Oban, e tínhamos, pelo menos, uma 

outra fonte dentro do DOPS. Da Oban, veio uma informação, que não era muito bem 

informada, vem a informação que tinha uma, alguém tinha falado, no ponto, que o 

Devanir ia cobrir no dia 5 de abril, que não era para ele cobrir o ponto no dia 5 de abril.  

Então, nós montamos a estrutura da a organização, junto com o pessoal da ALN, 

que a gente trabalhava, atuava intimamente ligado à ALN, nessa época, nós fizemos um 

cordão de proteção ao Devanir e pedimos para ele que não saísse naquele dia, que nós 

iríamos cobrir os pontos por ele e tudo mais. Mas ele achou que o ponto aberto seria do 

pessoal do MRM, que era uma outra organização que tinha, e achou que estava seguro. 

Vai no ponto com o Antonio de Camargo Guerra e lá, deve ter percebido que 

tinha sido preso e vai salvar, o que é uma questão lógica, vai salvar o Quintino e foi o 

mesmo caminho feito pela repressão. Estavam lá esperando ele. E lá ele é capturado.  

Essa informação, que vem para a gente da Oban, era muito frágil. Só tínhamos 

essa informação e nós não conseguimos proteger o Devanir, que era o Henrique, como a 

gente chamava. Ele também foi imprudente, porque ele poderia ter se protegido mais, 
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mas não é uma questão de colocar a culpa em ninguém. Essa é a realidade. A gente 

tinha uma outra, pelo menos duas fontes no DOPS, que nos deu informações. Era mais 

confiável.  

Uma dessas fontes, nós, para salvarmos o Bacuri, voltando um pouco a história, 

quando o Bacuri estava escondido na delegacia de Vila Rica, nós recebemos a 

informação de que ele estava lá, junto com outro companheiro. Muito tempo depois, eu 

vim saber que era o Reinaldo Murano, que veio depor aqui e contou. E que tinha uma 

companheira, que nós não sabíamos e que estava lá também.  

Essa fonte dá essa informação, nós fizemos levantamento dessa para tentar 

invadir a delegacia e salvar o Bacuri e esse outro companheiro, que nós não sabíamos 

quem era, mas, provavelmente por causa de alguma infiltração da repressão nas nossas 

organizações, no dia que nós fomos invadir, que era feriado de 7 de setembro, o Fleury 

tirou os três que estavam lá. O Bacuri, o Reinaldo e a Bássia, que era o nome dessa 

companheira.  

E eles ficam rodando a noite inteira, com a informação de que a Oban queria 

invadir. Na realidade, éramos nós. E depois eles vão, já amanhecendo o dia, vão para, 

são levados para o DOPS. Na hora que o pessoal foi lá, eu não estava nessa ação, o 

pessoal vai lá fazer a ação para invadir a delegacia, o Fleury, que era a pessoa que nós 

vimos pegar e entrar na delegacia, ele não aparece e o Henrique, prudentemente, liga 

para a fonte, que ele tinha dentro do, que ele que tinha, dentro do DOPS, e lá a fonte 

diz: “Houve alguma coisa, eles já estão aqui no DOPS, o Bacuri e mais dois”.  

Então, aí foi suspensa a ação e nós não conseguimos salvar o Bacuri, aí tem essa 

história do sequestro, o Bacuri executado e tal. Quando o Henrique é capturado, um 

outro companheiro liga para o DOPS, para saber como é que ele estava. E a informação 

é que: “Está sendo muito torturado, está uma festa em cima dele”, foi a expressão que 

foi usada, “e se não fizer alguma coisa ele vai ser morto”.  

Aí nós, rapidamente, organizamos um sequestro para tentar salvar o Henrique, e 

a pessoa que ia ser sequestrada era o Theobaldo Di Nigris, que era o presidente da 

Fiesp, mas o tempo que a gente levou para saber que o Henrique tinha caído, salvar a 
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companheira dele, a Pedrina, e os dois filhos, o Carlinhos e o Ernesto, salvar o aparelho 

onde eles moravam, para tirar os pertencer da família e organizar o sequestro, foi o 

tempo que, na quarta-feira, dia 7, nós estávamos na porta da casa do Theobaldo Di 

Nigris, quando um companheiro, aí já da ALN, liga para dentro do DOPS e a fonte diz: 

“Acabou de morrer. Faz meia hora, o Fleury matou, alegando que era para não 

transformar em um segundo Bacuri, que ele não falou nada. 

Nós, obviamente ficamos muito incomodados com aquilo, chocados, teve uma 

revolta muito grande de o que que vai se fazer e tal e a ação do sequestro, obviamente, 

foi suspensa e nós voltamos à vida de militantes, tentando organizar, recompor os 

contatos, os contatos no ABC, tínhamos como fazer, os contatos com a Freguesia do Ó 

e o resto da cidade, em movimentos de massa. 

Nós não podíamos chegar perto, porque tinha havido prisões, por causa da queda 

do Márcio, e o setor de campo, que eu tinha uma ligação com o Henrique, que ele me 

usava muito como um operador de ações de inteligência, então fazia vários 

levantamentos a pedido dele e fazia também o contato com o nosso companheiro que 

era da, ligado ao campo, que fazia ligação com o campo. 

Que eu cobria os pontos e passava material, passava dinheiro e recebia dele 

também informes e tudo mais. Eu ia fazer, eu tinha o ponto com esse companheiro, eu 

ia fazer, mas em seguida, nós fomos capturados. Então, não se pode retomar.  

Nesse ponto, dos que eu estou falando, é muito importante, porque uma 

determinação que a organização tinha, era uma organização política diferente de outras 

organizações, é que o grupo de ação não poderia passar de 10 pessoas. Não havia uma 

política, no MRT, de “É militante, vai fazer a ação”. Isso não existia. Todo mundo tinha 

suas tarefas, mas quem faria parte do grupo de ação era no máximo 10 pessoas. Então, 

eu era parte dessas pessoas, o Devanir, meu pai, o Rei e tal. Mas tinham vários outros 

companheiros, que não faziam parte disso, que tinham suas tarefas.  

Por causa dessa característica, o comando, que era basicamente, o comando era o 

Devanir, meu pai e o Dimas, não, os três morrem e não falam nada. O Dimas não 

chegou a ser torturado, mas foi fuzilado. O Devanir foi muito torturado, mas não falou 
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nem mesmo o nome dele e meu pai também não falou absolutamente nada, mesmo o 

nome. Então, tudo que eles tinham de informação ficou protegido. Eu que tinha essa 

informação, que era esse contato com esse companheiro do campo, e contato no Rio de 

Janeiro também, que era feito por parentes meus lá, que eram militantes do MR8, eles 

não sabiam e eu também não falei, então, isso tudo se perde.  

Então, o contato com o setor de campo, que os informes davam uma dimensão 

X, se perde, porque as pessoas, que tinham contado, são presas e não falam. Então a 

repressão não chega nisso aí. O que do MRT é basicamente o grupo de ação e o grupo 

de apoiadores do movimento da Freguesia do Ó, basicamente, que era o que o Márcio 

sabia. Do ABC, ninguém é preso, das outras coisas, no setor gráfico, que tinha bastante 

coisa, por causa do Rei, também ninguém é tocado e essas pessoas perderam o contato, 

não sei que fim levou, sei que existem, mas não sei que fim levou isso daí.  

Essa preocupação com proteção da informação, proteção da informação, era 

muito, uma preocupação muito grande que se tinha, porque formação do MRT, por 

causa da formação de todos que o compunha, era uma formação marxista-leninista. Nós 

tínhamos uma preocupação de, é um movimento, mas vamos criar um Partido, vamos 

formar um Partido. Daí essa ideia de que era Frente, que não era uma coisa horizontal, 

como se pode se chamar, como a ALN, por exemplo, que tinha, cada um faz o que pode 

fazer. 

Não, tinha uma centralidade, tinha uma preocupação com formação, tinha uma 

preocupação com a informação ser protegida, porque cada esfera tem a sua atuação. 

Grupo de ação é grupo de ação, grupo de massa operário é estanque um do outro, 

camponês é a mesma coisa e tal. Isso leva a essa situação, em que as pessoas que são 

presas e poderiam falar, não falam. As pessoas que deveriam, que poderiam ser 

atingidas, são preservadas. 

Mas o preço é, há uma quebra do comando com essa base e isso daí se perde 

inteiramente.  

Os irmãos do Devanir, que estão no exterior, tirando o Derly, que se manteve 

ligado à Ala Vermelha. O Daniel, Jairo e o Joel, eles se integram a uma outra 
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organização, que era o resto que tinha sobrado, no exterior, da VPR. O Jairo não, não 

entra nessa organização, e está vivo, hoje, mora lá em Paris. 

Os outros dois, o Daniel e o Joel, eles voltaram ao país, naquela tentativa de 

retorno feita pelo Onofre Pinto. Eles são dois dos seis assassinados, naquele massacre 

que houve lá no Parque Nacional do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu.  

É uma emboscada que os caras fazem, em que esse grupo é atraído para uma 

suposta guerrilha, que haveria no país, e entram, inclusive desarmados, que é a coisa 

muito trágica de falar isso e muito canalha da parte da repressão, eles são todos mortos, 

fuzilados dentro do Parque, absolutamente desarmados, que é uma coisa, uma operação 

comandada pelo general Milton Tavares, com uma operação do capitão Ênio Pimentel 

Silveira e do Paulo Malhães, que fazem a emboscada, que executam e enterram lá 

dentro do Parque Nacional do Iguaçu os cinco corpos. 

O Onofre Pinto é capturado em uma segunda-feira. Operação deles. E teria sido 

assassinado, segundo informações, dentro do quartel do Batalhão de Fronteiras de Foz 

do Iguaçu e o corpo dele teria sido jogado dentro do rio, que depois foi inundado, 

formando o lago de Itaipu. 

Então essa é, basicamente, a história, não das mortes, e sim da organização, 

Movimento Revolucionário Tiradentes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que foi 

importantíssimo esse depoimento. Agora eu queria ver se você pode falar um pouco 

mais do seu pai, do Joaquim Seixas, dos seus irmãos.  

Espera um pouquinho, espera um pouco. Você pode responder à minha 

pergunta? Daí eu passo para a senhora. 
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O SR. IVAN SEIXAS – A história do meu pai é basicamente a história de 

operários. Meu pai era paraense, de Bragança, ele, com 19 anos, estava morando com a 

família em Belém do Pará e meu avô, que era uma pessoa completamente despolitizada, 

teve, em um lugar qualquer, um bate-boca com um fascista chamado, Elísio Castelo 

Branco, que defendia Hitler, dizendo que era bom para o país, que o Hitler iria chegar e 

botar ordem no país, aquela coisa, um discurso de fascista. 

E o meu avô, que não tinha nenhuma ligação política, protesta dizendo que seria 

um “quinta coluna”, que era uma expressão que usava para um agente de outra potência, 

reclama que ele estava defendendo um maluco, que era o Hitler, defendendo um 

absurdo que era o nazismo, que ele devia se envergonhar. E o cara, que era bem mais 

jovem e mais forte que meu avô, ele espanca meu avô. Cara rico, na cidade, ele fica 

impune. 

E dos nove irmãos da família do meu pai, tirando as mulheres, que eram quatro, 

dos cinco, meu pai é o que vai fazer justiça, é o que vai vingar a agressão sofrida ao 

meu avô. E o meu pai é o que encontra esse tal de Elísio Castelo Branco, no centro da 

cidade de Belém, e dá uma surra nele. Meu pai, mais jovem, mais ágil, dá uma surra 

nele e passa a ser jurado de morte.  

E aí meu pai faz aquela famosa história, pega um “ita no norte” e vem para o Rio 

de Janeiro. Ele vem para o Rio de Janeiro, em um barco, fugindo da vingança que o 

fascista poderia fazer. Aqui no Rio de Janeiro, ele se aproxima do Partido Comunista, 

dos militantes do Partido Comunista, inclusive gente lá do Pará, como Pedro Pomar, 

que tinham uma certa proximidade, que não se conheciam antes de ele sair de lá e aqui 

ele se integra.  

Ele passa a trabalhar como mecânico nas empresas de aviação, uma dessas 

empresas é a Panair, e ele trabalha também na Varig. Quando, nessa época, está em 

plena guerra mundial, a Segunda Guerra, há uma denúncia que o Brasil teria ligações 

com o nazismo. Um desses, uma dessas ligações, era uma empresa alemã ou de 

descendentes de alemães, que é a Varig, que era feita por gente da colônia alemã.  
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E o meu pai, como mecânico dessa empresa, em um determinado momento, o 

Partido Comunista, o Partido Comunista consegue documentos, provando a ligação da 

Varig com o governo nazista de Hitler e com uma certa ligação com o governo Getúlio 

Vargas.  

Alguém precisa fazer a denúncia. E meu pai, que era mecânico lá no hangar do 

Santos Dumont, ele é colocado, a tarefa dele é fazer a denúncia. E ele faz a denúncia de 

que havia essa ligação da Varig, governo Getúlio, com o nazismo. Obviamente, fez isso, 

uma tarefa como militante do Partido, obviamente que ele sofre represália. O cara que é 

mecânico, lá no hangar dos aviões, consegue ter documentos, que estão no cofre da 

empresa, a dois quilômetros de distância, é óbvio que ele é demitido. 

E a solidariedade patronal, ele não consegue emprego em lugar nenhum. Ele 

deixa de ser um mecânico de aviões. Uma curiosidade, Adriano, o pai do Mário 

Magalhães era amigo do meu pai. Que depois está lá em Porto Alegre, em um hangar lá, 

no aeroporto Salgado Filho, e conheceu meu pai lá, que ia lá como militante do Partido 

e tal. Anos depois, o Mário Magalhães me conta, que falando com o pai dele, falou meu 

sobrenome é Seixas, ele falou: “Será que ele é parente do Joaquim Seixas?”. Falou: “É 

filho, você conhece?” 

Daí, ele contou essa história, eram ligados por causa dessa militância do meu 

pai, no Partido, na, entre os mecânicos da Varig, lá em Porto Alegre. 

Ele perde emprego, não arruma emprego mais em lugar nenhum e, obviamente, 

que ele tem que sobreviver. Passa a ser abrigado na sede do Partido, como um 

funcionário do Partido, para poder sobreviver como militante, e lá ele conhece uma 

secretária, que é datilógrafa da direção do Partido, que é a minha mãe. Se conhecem, 

casam e vão morar em Porto Alegre.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, deixa eu me 

situar na cronologia, senão eu me perco. 
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O sequestro dos bens da Panair ocorre depois do Golpe. Daí, vem a formação da 

Varig, que era a empresa dos militares associado aos alemães, o Rubem Berta e aquela 

coisa toda. Mas seu pai faz essa denúncia logo depois do Golpe? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. Foi antes. Foi durante a guerra, durante a Guerra 

Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, 1944, ele faz essa denúncia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica um pouco 

melhor, porque talvez, tem um buraco aqui na minha mente.  

Quer dizer, o Getulio já durante a ditadura, tentou construir uma empresa de 

aviação.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, não. A Varig já existia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, como uma empresa 

local, antes do grupo Panair. Entendi.   

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



25 
 

O SR. IVAN SEIXAS – A história da Panair com o Golpe é um pouco mais 

trágica, porque quem tinha as rotas internacionais do Brasil eram duas empresas: A 

Cruzeiro do Sul, que tinham as rotas internacionais da América do Sul, e a Panair, que 

tinha para a Europa e para os Estados Unidos. A Varig não tinha. Muito tempo depois, 

na época do Golpe, a acusação que é feita é que a Varig patrocina o Golpe, para roubar 

as linhas da Panair.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que, quando o 

Getulio Vargas tinha aquele namoro com a Alemanha e as potências do Eixo, é criada a 

Varig.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. Ela já existia há alguns anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é? Quando a Varig é 

fundada, você lembra? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho que em 1930 e pouco.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas era uma empresa muito pequena, mas ela tinha 

essa ligação, e essa ligação com o governo nazista, era por causa da origem dos sócios, 

que eram alemães, alguns naturalizados inclusive e tal. 

A denúncia é feita em 1943, 1944. Essa história da Panair ser fechada pela 

ditadura já é em 1964, é bem, 20 anos depois.  

Mas a... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas seu pai não trabalhou 

na Petrobras também? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na época do Golpe sim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, mais adiante. 
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O SR. IVAN SEIXAS – É, bem mais adiante. Quando ele conhece a minha 

mãe, dentro da sede do Partido, isso é 1945, os dois casam e eles vão morar em Porto 

Alegre. Lá ele trabalha como mecânico, trabalha com várias coisas, como qualquer 

operário, ele tem que se virar. Em 1960, quando nós fomos para o Rio de Janeiro, meu 

pai fez um concurso para Petrobras, foi aprovado e foi contratado como contramestre de 

mecânica, manutenção de mecânica.  

E aí, ele trabalhando na Petrobras, ele vai ficar na Petrobras como operário e 

ativista sindical também, sem nenhuma vinculação partidária nessa época, com um, até 

1964, quando há o Golpe e ele e vários outros companheiros são expurgados, que são 

expulsos, demitidos da Petrobras sumariamente. Isso já é 1964. 

Com o Golpe, a história do Golpe, meu pai era daquelas pessoas que diziam que 

iria haver Golpe, e a maior parte da esquerda, dizia que não ia haver Golpe. Tinha a 

ingenuidade de acreditar que tinha forças democráticas suficientemente fortes dentro 

das Forças Armadas para evitar isso daí. Houve o Golpe. No dia do Golpe, meu pai não 

estava trabalhando.  

Ele vai com o carro dele para dentro da refinaria, para salvar os companheiros. E 

chega lá, começa a dizer: “Olha, as tropas estão chegando, houve o Golpe”, não sei o 

quê. E, na época, era muito forte aquela história de 1º de abril, das brincadeiras, as 

pessoas começam a dizer: “Ah, Seixas, você é, é 1º de abril, você pensa que a gente não 

percebe?”. “Não, começou. Em Minas Gerais”. E ninguém acredita. “Se você não está 

brincando, alguém brincou com você, é mentira, não tem Golpe”, não sei o quê. 

E aí vem um jipe correndo da portaria, buzinando e gritando: “Os tanques estão 

chegando, os tanques estão chegando”. Estavam cercando a Refinaria Duque de Caxias, 

onde ele trabalhava. E, aí, na, rapidamente fazem uma operação de resgate de todos que 

eram mais ativos militantes sindicais e para sair, com o cerco que foi montado, foi 

montado uma farsa que era, tocar sirenes, para dizer que houve um acidente e sairiam 

dentro de ambulâncias. 

Então foram tocadas as sirenes, como se fosse um acidente. Vários deles, pilhas 

deles amontoadas dentro de ambulâncias, com lençóis cobrindo, com macas, com 
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mercúrio, mostrando como se fosse sangue e saíram com sirene aberta. E quando 

chegaram na portaria, os tanques tinham fechado. Falaram: “O que que houve?” 

“Não, um acidente, tem que levar, que eles vão morrer”, que não sei o quê. E os 

soldados abrem a ambulância e veem aquele monte de corpos cobertos com coisa 

vermelha, que parecia ser sangue, assustados deixam passar.  

Então, salvam os militantes sindicais dessa forma, um deles é o meu pai, que 

consegue sair. Aí, obviamente, que tem que se esconder, ficar um tempo escondidos 

para não serem presos, e depois disso, eles foram demitidos por abandono de emprego, 

porque eles seriam presos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, deixa eu fazer duas 

perguntas, o Pará foi uma, por muito tempo uma extração muito grande de dirigentes e 

revolucionário do PCdoB. Os Pomar eram paraenses? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eram de Obidos, do Pará. O Lobão era de Bragança, da 

cidade do meu pai, mas era outra coisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Amazonas, o João 

Amazonas é dessa geração ou ele vem depois, por que ele... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não. Ele, o Amazonas é outro espaço, outra história.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Outra história.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Amazonas era contador em uma empresa em Belém 

do Pará e ele se notabilizou, porque montou uma bandeira com foice e o martelo no alto 

de um prédio, que nem os bombeiros conseguiram, aí virou depois dirigente sindical, 

mas ele não era sindicalista não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas então o seu pai já 

tinha contato com os Pomar? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. Ele vai ter no Rio de Janeiro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, no Rio de Janeiro. 

uma coisa, no Rio Grande do Sul, quando veio o Golpe, o Rio Grande do Sul era o lugar 
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mais protegido do Golpe, por causa da resistência do Brizola, já tinha feito a resistência 

da legalidade, para o Jango assumir, e mesmo assim nas refinarias, os tanques chegaram 

no Rio Grande do Sul.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Todas as refinarias, rádios e tudo mais foram tomadas 

pelas tropas golpistas, que era rota de abastecimento de combustível e tal, eles tomam. 

Qualquer Golpe é assim. E como qualquer Golpe, é assim que faz.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, deixa eu dar uma 

interrompida no seu depoimento.  

Eu queria dizer o seguinte, chegaram duas testemunhas, a Pedrina e a Isaura 

Coqueiro. Então, eu queria fazer a seguinte sugestão. Queria fazer uma interrupção 

nesse momento, o companheiro basco faz uma fala, explicando o que ele está fazendo 

aqui no Brasil e a gente retoma as outras duas testemunhas.  

Então, eu queria abrir para a Mesa, o Asier Altuna, responsável na América do 

Sul pelo Partido Sortu, por favor, aqui ao lado.  

Você vai falar um castelhano? Um microfone. Se identifica, por favor.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:18:59). 
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O SR. IVAN SEIXAS – Inclusive o estigma que existe contra o ETA que na 

última eleição que o Aznar perdeu, foi usado o nome da ETA porque teve um atentado 

em que foi usado o nome da Al Qaeda em uma estação de trem e ele aproveitando o 

estigma contra o ETA, disse que foi o ETA, anunciando e sei lá o que, tentando criar 

uma comoção e uma onda direitista fascista contra a ETA e contra a esquerda. E ainda 

bem que foi desmascarado porque não tinha nada a ver com a ETA e sim com a Al 

Qaeda, e aí ele acabou perdendo a eleição porque a fraude, a farsa foi desmascarada. 

Esse estigma é muito complicado porque vira e mexe fazem contra a gente e fazem 

contra a ETA também.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E a repressão que o movimento independentista 

(ininteligível) o braço político do movimento de independência. Existiu, era legal e foi 

fechado, foi tornado ilegal para não dar a impressão política. E aí eles criaram esse 

Partido que é o Sortu que ele estava me explicando, que mais do que isso é criar uma 

dimensão eleitoral tão importante que ganhou 120 e poucas Prefeituras na última 

eleição. Então, não é um Partido deslocado no movimento político e movimento de 

massas. Tem uma expressão política considerável. Então, 100 e poucas é uma expressão 

política que tem que ser levada em conta. Não dá para ignorar simplesmente. Isso é só 

no lado espanhol. O lado francês é outra história.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 
 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:20:00) 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa organização era ETA. (Língua Estrangeira 

01:21:33) 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:21:34) 

. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Porque o País Basco tem uma parte dentro da Espanha 

e uma parte dentro da França, por isso que ele está falando que teria que fazer uma 

avaliação dos dois lados da fronteira para o País Basco decidir seus rumos, fazer uma 

avaliação da luta armada, feita pela ETA. 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:22:51) 
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O SR. IVAN SEIXAS – Inclusive o estigma que existe contra o ETA, que a 

última eleição, que o Aznar perdeu, o nome da ETA, porque tinha havido um atentado, 

que era da Al Qaeda, em uma estação de trem. E ele, aproveitando o estigma que existe 

contra a ETA, disse: “Isso foi a ETA”, denunciando, não sei mais o quê. E tentando 

criar uma onda direitista-fascista contra a ETA e contra a esquerda. 

Ainda bem que foi desmascarado, que não tinha nada a ver com a ETA e sim 

com a Al Qaeda e ele acabou por perder a eleição, porque a fraude, a farsa foi 

desmascarada. 

E esse estigma é muito complicado, por que vira e mexe, fazem contra a gente, 

fazem contra a ETA também.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:26:58) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E a repressão que o Movimento Independentista de 

Euskadi sofre, antes de ter o Sortu, que é o Partido que ele representa, tinha o Herri 

Batasuna, que era o braço político de independência, existiu, era legal, e foi fechado, foi 

tornado ilegal, para não dar expressão política. 

E agora que eles criaram esse novo Partido, que é o Sortu, que ele estava me 

explicando, quer dizer criar, e mais do que isso, teve uma dimensão eleitoral tão grande, 

que ganhou 120 poucas prefeituras, na última eleição. 

Então, não é um partido deslocado no movimento político, no movimento de 

massas. Tem uma expressão política considerável. Então, 120 poucas prefeituras é uma 
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expressão política que tem que ser levada em conta. E não dá para você ignorar 

simplesmente. 

Isso é só no lado espanhol. No lado francês é outra história.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:30:23) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tortura na Espanha, não aqui? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:30:57) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E esse companheiro que foi preso (ininteligível) 

 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira) 
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O SR. IVAN SEIXAS – E vivia no Brasil há quanto tempo? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:31:04) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Há quantos anos ele vivia? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:31:07) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dezesseis anos vive no Brasil. E tem família aqui? 

Tem filhos? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:31:12) 
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O SR. IVAN SEIXAS – Filho brasileiro? Nascido aqui? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:31:17) 

 

 

A SRA. – (ininteligível) 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Estava com o nome verdadeiro?  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:31:38) 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



37 
 

 

O SR. IVAN SEIXAS - E como ele mora no Brasil há 16 anos, tem filho 

nascido aqui, a legislação brasileira garante a permanência dele aqui. Então, eu acho que 

isso é uma coisa que nós temos que estar atentos, porque usar nome falso no Brasil, 

vários de nós usávamos aqui para nos manter. 

Então, isso não é um segredo, agora, se ele está há 16 anos aqui, por 16 anos, ele 

não participou de ações armadas lá na Espanha, no País Basco. Mais importante ainda, a 

gente tem uma preocupação, porque nós estamos falando, tardiamente, em Comissão da 

Verdade no Brasil e tudo mais, a Espanha, até hoje, não fez uma Comissão da Verdade 

para falar dos crimes da ditadura do Franco.  

Um exemplo maior que nós temos, mais grave que nós temos é o juiz Baltasar 

Garzón, porque o juiz Baltasar Garzón fez a prisão do Pinochet, fala da prisão dos 

generais argentinos. Até aí tudo bem, mas quando ele falou que deveriam ser 

investigadas as valas clandestinas provocadas pelos franquistas contra os republicanos, 

durante a ditadura civil espanhola, aí a direita fez por onde tirar o Baltasar Garzón, que 

passou a ser um ex-juiz, foi cassado, está impedido de atuar como juiz e hoje ele é um 

advogado.  

Inclusive é advogado do Assange, que é o Julian Assange, do “Wikileaks”. 

Então, esse tipo de comportamento, é muito fácil você falar de democracia para os 

outros. Mas internamente, tem que ser passado ainda.  

Agora, voltando ao caso desse companheiro, é muito preocupante, que de novo, 

a gente já teve o caso do Battisti, agora tem esse caso e esses militantes políticos, que se 

envolveram em ações armadas, como nós nos envolvemos em ações armadas aqui 

também, não há nenhum preconceito nisso, esses correm o risco de serem extraditados 

para serem perseguidos em seus países.  

Ronald Biggs viveu aqui muitos anos, era um ladrão de bancos, nunca ninguém 

mexeu e sempre tinha alguém para defender, porque tinha filho brasileiro, não tinha. 

Então, só foi para a Inglaterra, quando ele quis, ninguém expulsou, mas essas pessoas, 
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por atividades políticas, atividades em defesa da independência “euskadi”, esses correm 

o risco de serem mandados, para lá para serem perseguidos e ou mortos, como era o 

caso do Battisti, que a gente tinha essa certeza.  

Esse companheiro com certeza corre risco se voltar para lá. Eu acho que esse é 

um compromisso nosso de garantir a solidariedade e impedir que seja um extraditados e 

possivelmente mortos na Espanha.  

 

O SR. – A proposta separatista se mantém? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:36:20). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas quem decide são os bascos, não os espanhóis. 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:36:54). 
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O SR. IVAN SEIXAS – E o povo basco não é um povo que se formou há 50 

anos. Um dos povos mais antigos da humanidade. Tem ideia de quanto tempo a 

formação de “euskadi”? 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:37:42). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É tão antigo, que eles não conseguem determinar a 

origem deles. E a ideia...  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:38:24). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Os últimos aborígenes da Europa. Mas quanto anos 

tem a ideia de que existe “euskadi”?  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:38:31). 
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O SR. IVAN SEIXAS – E a língua basca, calcula-se o quê? Mil anos? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:40:00). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Antes do latim? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – ((Língua Estrangeira 01:40:20). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Língua Estrangeira 01:40:26). 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:40:33). (Palmas.) 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



41 
 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom companheiro, com certeza tem a nossa 

solidariedade individual e tem o apoio da Comissão da Verdade, solidária, por causa 

dessa agressão, que a gente vê que acontece. Não é uma coisa pequena tentar violar a 

integridade dele, que está aqui há 16 anos, já criou vínculos, inclusive com um filho, 

uma filha que está aqui, o que nós pudermos fazer, nós faremos.  

Eu já tentei entrar em contato com o Paulo Abrão, que era o secretário-geral de 

Justiça, mas ele estava em reunião e deve tentar me ligar daqui a pouco. E assim que a 

gente tiver alguma coisa, nós vamos colocar você em contato com ele, para ver o que é 

possível fazer.  

Então, fica aqui registrado a nossa total e restrita solidariedade não só a esse 

companheiro, como a luta do povo basco.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (Língua Estrangeira 01:44:29). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nós vamos fazer um intervalo, que agora é 13h15, nós 

vamos fazer um intervalo para o almoço e voltamos às 14h.  

O deputado Adriano Diogo precisou sair, porque tem que falar com a Comissão 

Nacional da Verdade, e então ele pediu para a gente tocar e encerrar aqui até a volta.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



42 
 

*      *      * 

- É feito o intervalo para o almoço. 

*      *      * 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Trigésima quinta audiência dos casos apurados pela 

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Bom, retomando a 35ª Audiência sobre os casos de Aderval Alves Coqueiro, 

Devanir José de Carvalho, Dimas Antônio Casemiro e Joaquim Alencar de Seixas. 

Esta Audiência Pública está sendo transmitida pela TV Assembleia, nesse 

momento, ao vivo, além do canal da TV web, da TV Assembleia.  

Vamos retomar com o caso, começando pelo caso de Aderval Alves Coqueiro, e 

eu peço a presença aqui, junto com a gente, da nossa querida Isaura Coqueiro, viúva 

de... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você quer? Espera um pouquinho. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu pego para você o memorial, depois você 

vem para a Mesa.  
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O SR. IVAN SEIXAS – A Amelinha Teles vai ler o memorial sobre o Aderval 

Alves Coqueiro, que está sendo projetado aqui na tela também.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aderval Alves Coqueiro, assassinado em 6 de 

fevereiro de 1971.  

Dados pessoais. 

O nome: Aderval Alves Coqueiro. A data de Nascimento: 18 de junho de 1937. 

O local de nascimento: Aracatu, Bahia. Brasil. Organização política: Movimento 

Revolucionário Tiradentes - MRT. 

Dados Biográficos. Nasceu em 18 de julho de 1937, em Aracatu, Bahia. Filho de 

José Augusto Coqueiro e Jovelina Alves Coqueiro. Casado com Isaura Silva Coqueiro, 

com quem teve duas filhas.  

Como candango, participou da construção de Brasília, Distrito Federal. Desde 

1961, passou a viver em São Paulo, onde trabalhava como operário da Construção Civil. 

Iniciou cedo sua militância no Partido Comunista Brasileiro - PCB. Desligou-se desse 

Partido e passou a integrar o Comitê Regional do PCdoB - Partido Comunista do Brasil, 

São Paulo, centrando suas atividades na zona rural. 

Posteriormente, ingressou na Ala Vermelha, uma dissidência do PCdoB. Passou 

a viver em São Bernardo e Diadema, na Grande São Paulo, quando trabalhou como 

operador de máquinas e vendedor autônomo.  

Dados sobre sua prisão e morte. Preso em 29 de maio de 1969, na 2ª Companhia 

da Polícia do Exército, PE, em São Paulo, foi transferido para o DOPS, São Paulo, e 

torturado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Finalmente, permaneceu encarcerado 

no Presídio Tiradentes.  
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Em junho de 1970, foi banido do território brasileiro, por ocasião do sequestro 

do embaixador da Alemanha no Brasil, Ehrenfried von Holleben, dirigindo-se para a 

Argélia, com outros 39 presos políticos. Deslocou-se para Cuba, onde realizou 

treinamento de guerrilha e retornou ao Brasil, como integrante do MRT.   

Coqueiro foi o primeiro banido a retornar ao país. Regressou ao Brasil, no dia 31 

de janeiro de 1971, indo morar em um apartamento no bairro Cosme Velho, Rio de 

Janeiro, onde foi localizado e morto em 6 de fevereiro de 1971. 

Segundo testemunhas, uma grande área do bairro foi cercada pelos agentes 

policiais, com o objetivo de evitar sua fuga. Assim que os policiais do DOI-CODI, do 

Rio de Janeiro, invadiram o apartamento, começaram a atirar. Coqueiro foi abatido 

pelas costas, no pátio interno do prédio. 

O “Jornal do Brasil”, de 8 de fevereiro de 1971, noticiou a sua morte em matéria 

intitulada, ‘Banido retorna, é descoberto e morto a tiros’, em que publicou: “O informe 

distribuído ontem às 16h, pelos órgãos de segurança, esclarecia: ‘Cerca das 13h30, de 

hoje, dia 6 de fevereiro de 1970, foi localizado na Rua Cosme Velho, 1061, apartamento 

202, o terrorista Aderval Alves Coqueiro, banido do território nacional pelo Decreto N. 

66716, de 15 de junho de 1970, por haver sido trocado pelo embaixador alemão von 

Holleben’”. 

E adiante: “Reagiu violentamente a prisão, sendo morto no local”. O jornal 

publicou também uma foto em que Coqueiro jaz, no chão, com o revólver, a cerca de 

30cm de sua mão. O “Jornal da Tarde”, de 8 de fevereiro de 1971, também noticiou 

com a manchete: “Essa morte prova: Os banidos estão voltando e assim volta o 

terrorismo”.   

Seu corpo entrou no IML com guia sem número do DOPS. O óbito foi firmado 

por João Guilherme Figueiredo e teve como declarante Reinaldo da Fonseca Mota. O 

corpo foi entregue à sua família, que o sepultou no Cemitério de Inhaúma, em 14 de 

fevereiro de 1971, Rio de Janeiro. 

Com o intuito de restabelecer a verdade, 25 anos depois, a Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos voltou ao prédio, onde ocorreu a 

execução de Aderval e ouviu a versão de Francisco Soares, antigo zelador, a qual 

reproduzimos o trecho abaixo. 
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“Nesse mesmo dia, após algumas horas, cheguei à janela, e vi que o prédio 

estava cercado por uma centena de policiais civis e a Polícia do Exército, logo depois, o 

prédio foi invadido por vários homens armados, e foram direto para o apartamento 202. 

Nesse momento, um oficial mandou que eu saísse da janela. Posteriormente, escutei um 

militar gritar: ‘Atira e mata’. Logo depois escutei uma grande gritaria nos fundos do 

prédio e vários disparos de armas, que durou somente alguns segundos. Escutei uma 

pessoa falar: ‘Temos presunto fresco’. 

Quando eu cheguei nos fundos, onde encontra-se a piscina, vi o rapaz do 

apartamento 202 estirado no chão. Perguntaram se eu o conhecia. Disse que era a pessoa 

que estava limpando o apartamento 202. Me responderam que ele era um perigoso 

subversivo, chamado Baiano Coqueiro. Observei várias marcas de tiros, não sabendo 

dizer quantas, estando ele somente de calção, sem camisa e desarmado. Também ouvi o 

policial dizer: ‘Bota a arma do lado dele’”. 

Nas pesquisas feitas, no IML do Rio de Janeiro, não foi encontrado o laudo de 

necropsia, nem laudos e fotos de perícia de local no Instituto de Criminalística do estado 

do Rio de Janeiro. Apesar da existência das fotos fornecidas, à época, para imprensa.  

Providências posteriores. Posteriormente, a Comissão de Familiares encontrou o 

laudo de necropsia, no arquivo do DOPS de São Paulo, e adquiriu fotos do cadáver 

cedidas pela Agência JB, que enviou à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos fotos atuais do prédio onde ocorreu a morte.  

Luís Francisco Carvalho Filho, que era integrante da Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, pediu vistas ao caso e solicitou, ao IML do Rio de 

Janeiro, o laudo necroscópico de Aderval. Recebeu apenas uma certidão, confirmando a 

data do óbito e informando que a morte ocorreu em consequência de crime, sendo a 

causa morte ferida transfixante do tórax, lesão do pulmão direito.  

Em seu relatório asseverou: “O episódio teve grande repercussão na imprensa, 

porque Aderval Alves Coqueiro foi o primeiro banido, um dos presos políticos trocados 

em junho de 1970, pelo embaixador alemão von Holleben, encontrado no Brasil, pelos 

órgãos de segurança. Franquearam o acesso de fotógrafos ao local, mas, aparentemente, 

não exibiram para a imprensa, salvo o repórter, nenhuma indicação da alegada 

resistência a tiros. Disparos de arma de fogo, no entanto, deixam vestígios, provocam 
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danos. O fato é que não se tem conhecimento nem do número de tiros, supostamente 

disparados por Coqueiro. 

Aumenta a estranheza em relação à falta de empenho dos agentes em exibir, para 

os jornalistas, os sinais do suposto ataque armado, com a leitura da reportagem juntada 

às folhas 110. Com efeito, segundo a matéria, alguns dos participantes da operação, que 

acabou com a localização de Aderval, acham que a nota distribuída pelo Exército foi 

muito lacônica e deveria ter enfatizado o diálogo mantido entre os agentes e o 

terrorista”. 

A reportagem prossegue. ‘Do jeito que a coisa foi posta, diz um dos oficias, 

parece que pegamos um homem desarmado, desprevenido e o matamos covardemente. 

Foi ele quem atirou primeiro e nós tivemos que entrar atirando também’. O jornalista 

não iria inventar um diálogo, relacionado com o mundo da segurança nacional, naquela 

altura da história brasileira. Há uma fonte militar e o dito oficial, em off, apesar do 

desconforto do oficial diante da timidez da nota do Exército, nenhum outro indício da 

reação armada foi publicado pelo jornal.  

E além do laudo necroscópico, não foi localizado qualquer outro documento 

indicando, materialmente, a ocorrência de um efetivo tiroteio entre o militante e os 

agentes. Não faria sentido o desaparecimento da prova que confirmasse o tiro, ou os 

tiros, desferidos por Coqueiro.  

Segundo a mesma reportagem, os oficiais que participaram da operação 

disseram que teriam preferido pegar Aderval vivo para, e através de seu depoimento 

chegar até os outros. Seis terroristas que estão no Brasil no eixo Rio-São Paulo. O 

raciocínio é lógico, mas não pode ser descartado ou descartada a hipótese de execução, 

justamente para desencorajar o retorno de outros banidos ao país. A eliminação sumária 

dos chamados terroristas fazia parte da estratégia dos órgãos da repressão. 

Finalmente o oficial diz à reportagem que Coqueiro teria sido localizado, graças 

ao depoimento de Rubens Paiva, acrescendo que foi durante uma batida, para 

localização da vítima, que ocorreu o sequestro do parlamentar por um suposto grupo de 

guerrilheiros e seu consequente desaparecimento. Mas, a versão de que Rubens Paiva 

foi sequestrado por guerrilheiros é insustentável. Ele morreu em estabelecimento 

militar.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



47 
 

Não há muita lógica na tentativa de se relacionar um episódio ao outro, mas o 

encadeamento de mentiras mina a credibilidade da versão. Não é tudo. As fotos obtidas, 

junto a Agência JB, indicam, com absoluta clareza, que a vítima não foi abatida no local 

em que se encontrava o corpo. O cadáver foi arrastado para lá.  

As manchas de sangue no piso são visíveis e indicam o movimento. O revólver, 

portanto, também não poderia se encontrar naquela posição na mão direita. As fotos 

indicam, ainda, que o cadáver de Coqueiro apresentava outras lesões além das feridas 

transfixantes do tórax e abdômen mencionados na certidão de óbito e em parte no 

documento encaminhado pelo IML. Há nítidos sinais de ferimentos na cabeça, na 

nádega esquerda e na perna direita. Há uma situação de cerco e uma morte não 

esclarecida.  

Os elementos de prova reunidos se harmonizam com o depoimento do zelador. 

Há fortes indícios de que a cena foi montada. Não haveria motivo para a montagem da 

cena se o militante de fato tivesse reagido a tiros à voz de prisão. O militante foi 

encurralado. O prédio estava isolado e cercado por um poderoso aparato policial 

composto, segundo os jornais, por 50 homens armados, mais do que suficiente para a 

detenção”.  

O pedido da família no caso da Lei 9140/95 tem o número 244/96. Foi acolhido 

por unanimidade pela Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos em 7 de agosto de 

1997, sendo relator o deputado Nilmário Miranda com pedido de vistas e o voto 

favorável de Luís Francisco Carvalho Filho. 

Informações extraídas do Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no 

Brasil 1964-1985, feito pelo IEVE, Instituto de Estudos sobre Violência do Estado e 

editado pela Imprensa Oficial, São Paulo, 2009. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isaura, por favor, vem ficar com a gente aqui.  

O procedimento que a gente tem adotado aqui, na Comissão, é sempre a primeira 

coisa um registro do fato e o registro principalmente da vida da pessoa, que está sendo 
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analisado o caso. Porque não é uma pessoa que entrou para história, porque morreu. É 

uma pessoa que teve uma vida.  

Por isso que a gente faz o registro com a família, que pode ser aquela que buscou 

a verdade, ao longo da história, como é a maior parte dos casos das famílias, e depois se 

faz os testemunhos, todas as coisas que a gente pode acrescentar para elucidação da 

verdade.  

Com esse objetivo, a gente vai ouvir agora a Isaura Coqueiro, que é viúva do 

Baiano, viúva do Coqueiro, Aderval Alves Coqueiro, que era um companheiro muito 

querido de todos os que o conheceram. 

Isaura, por favor. Não é para você se preocupar. Fala o que você sente.  

 

 

 A SRA. ISAURA COQUEIRO – Está bom, vou começar o seguinte. A gente 

se conheceu, nos conhecemos na Bahia, casamos na Bahia, na cidade de, era uma cidade 

pequena, de campo (ininteligível). Aí nos casamos e depois ele resolveu vir para 

Brasília, buscar uma situação melhor de trabalho.  

E chegou em Brasília, moramos, tivemos primeiro uma filha na Bahia, aí ele 

ficou um ano e pouco trabalhando, trabalhou em Brasília, foi candango lá nos prédios 

ajudando construir Brasília. Aí se integrou no Partido Comunista depois, em Brasília, já 

começou lá. Eu lembro uma época que ele falou comigo que ele está indo em umas 

reuniões assim, já integrado. 

Aí veio para São Paulo, resolveu vir para São Paulo, viemos para São Paulo e 

aqui ele se integrou, em São Bernardo, nos sindicatos, começou a trabalhar nas 

metalúrgicas. Se integrou e passou para Ala Vermelha, da Ala Vermelha, foi onde ele 

passou para o MRT. Quando ele morreu já estava na MRT.  

Então, daí foi preso. Depois que teve toda essa, foi depois de 1964, 1967, por aí, 

que teve a cassação nas fábricas, ele ficou clandestino. Aí se integrou, ficou clandestino 

e a gente vivia sempre clandestino. Depois de 1969, ele foi preso, ficou um ano preso e 

depois foi banido para Argélia, como ela falou, já está tudo declarado aí. 
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De lá, ele retornou ao Brasil com oito meses, porque eu não sabia como foi à 

entrada dele no Brasil, não sabia como foi a morte dele. Agora, depois de 40 anos, que 

eu fui saber como é que ele entrou, quem recebeu ele, como ele chegou no Brasil. Então 

fiquei sabendo agora, em 40 anos.  

Aí ele voltou para o Brasil. Acho que quando ele retornou, mataram ele no Rio 

de Janeiro e eu fiquei sabendo através de televisão, que eu nem sabia que ele estava no 

Brasil. Não sabia que ele tinha chegado no Brasil. Aí procurei o corpo, eu e meu sogro, 

viajamos para o Rio, procuramos, conseguimos localizar o corpo dele, entregaram o 

corpo e a gente fez o enterro e tudo.  

Depois de um ano, eu resolvi sair do Brasil. Os companheiros acharam melhor 

eu sair do Brasil, porque a situação não estava boa, com duas crianças pequenas. 

Inclusive a Rose Nogueira que ajudou a saída da gente do Brasil, porque a gente não 

tinha condições de sair. 

Fiquei no Chile, morei no Chile um ano e pouco. Do Chile fui para Cuba. Estava 

o Golpe de Estado todos os dias no Chile, a situação não estava boa, eu achei que era 

melhor sair. Não podia voltar para o Brasil naquele momento, que era melhor ir para 

Cuba. Aí fui para Cuba, morei sete anos, voltei depois da anistia. Voltei depois da 

anistia.  

Todos esses anos, nós fomos de família camponesa, que eu esqueci de falar. Ele 

já de origem camponês, eu também, família pobre da Bahia. Depois que eu voltei do 

exterior, todos esses anos, eu tentando saber como é que foi a entrada dele no Brasil, 

como é que ele foi preso, como é que mataram ele e não sabia. Agora, com 40 anos, eu 

descobri, consegui estar ciente de tudo, como é que foi a morte dele, a chegada dele no 

Brasil, quem que recebeu ele, quem que foi pegar ele.  

E agora, posso falar mais o quê? Acho que não vou falar mais nada. Deixa para 

Célia.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Você fala o que você quiser. Não é obrigação.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



50 
 

A gente, essa história da volta do Coqueiro, ela tem uma história que a Celinha, 

a filha do Coqueiro que levantou, ela está chegando, está presa no trânsito, e ela vai 

contar.  

Mas, enquanto o Coqueiro estava preso, aqui no Brasil ainda, a Isaura tinha 

contatos com a organização. 

 

 

A SRA. ISAURA COQUEIRO – É. Eu esqueço. Estou falando que eu esqueço 

tudo.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E é muito, é uma curiosidade que, durante muitos anos 

eu me referia, que eu ia cobrir ponto, junto com Henrique, com o Devanir, com as 

cunhadas dele, achando que eram mulheres dos irmãos dele, e recentemente, 

conversando com a Isaura, eu falando isso, ela falou assim: “Então você era o rapaz que 

sentava lá atrás”. Eu ficava dentro do fusca de olho fechado, não podia olhar para ela, e 

ela não olhava para mim, e também na Kombi, eu ficava no chão atrás, para não vê-la 

também e fazendo a segurança.  

E recentemente que ela falou que ela era uma das cunhadas, que na realidade, o 

Henrique, o Devanir e o Coqueiro tinham um laço de amizade muito grande, que eram 

como irmãos. Falavam do Deva, que era o Aderval, eu sempre imaginei que Deva era o 

Devanir, mas não era, era de Aderval. 

Mas, como é que era essa sua ligação enquanto ele estava preso com o Devanir? 

Vocês tinham contatos? 

 

 

A SRA. ISAURA COQUEIRO – A gente se encontrava, eu levava as 

informações para ele, lá na cadeia, que o Devanir pedia, e de lá também, trazia de lá 
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também. Eles passavam para mim, eu passava para ele. A gente, durante um ano, foi 

assim. Durante um ano, que eu visitei ele na cadeia, a gente teve esses contatos. Devanir 

tinha os contatos, tinha que passar os contatos, as... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - E depois que ele morreu e você saiu do país, como é 

que foi a saída e como é que foi principalmente viver no exterior? Porque acho que a 

grande questão, que a gente sempre fala dos heróis, a gente sempre se esquece das 

verdadeiras heroínas, que eram as viúvas. Que elas carregaram os filhos, elas 

mantiveram a unidade da família e conseguiram trazer, até os dias de hoje, essas 

pessoas, que são os filhos, que são vítimas também. Mas a força e a garra que vocês 

mulheres tiveram para manter os filhos juntos foi sempre uma coisa admirável. Como é 

que foi isso? 

 

 

A SRA. ISAURA COQUEIRO – Foi difícil, mas, como se diz, a força de 

vontade era maior. Foi difícil, como eu lhe disse, para mim. Eu estava no Chile, não 

estava fácil. Mas depois que eu fui para Cuba aí sim, lá a gente tinha todo o apoio. 

Estava segura, com todo apoio, segurança, então foi mais fácil esses anos que eu vivi 

fora, em Cuba. 

 Aí, como eu lhe disse, quando retorna ao Brasil, de novo, a mesma situação, 

começa tudo de novo, cai na realidade de novo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria que a Pedrina desse um depoimento dessa 

relação do Devanir com o Coqueiro. A Pedrina, ela é viúva do Devanir José de 

Carvalho, e são amigas até hoje, a Isaura e a Pedrina. E a relação do Devanir com o 

Coqueiro é uma coisa muito forte, que eu vivi próximo do Henrique, na militância e eu 

sou testemunha de como ele sofreu, quando o Coqueiro caiu.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



52 
 

Ele ficou muito indignado, que ele não esperou o esquema da organização trazê-

lo, que ele veio por um esquema que era da VAR-Palmares e ele ficou muito, muito 

triste, muito abatido, inclusive ele escreveu um artigo para o jornal da organização, 

falando isso, de como era valoroso, não sei o que, e da tristeza dele com relação à perda 

desse companheiro e amigo.  

Por isso eu queria que a Pedrina falasse um pouco sobre essa ligação que os dois 

tinham. 

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Boa tarde para todos. Foi muito, 

era muito importante o companheiro Aderval, e eles eram muito ligados, que era desde 

jovem, amigos e companheiros. E não só do Aderval, mas do Bacuri também, que era 

como irmãos, tinha muito carinho, um respeito tremendo, e nós também como irmãs, 

que desde mocinha, a Isaura tinha só a Sueli, quando nós conhecemos. É isso ai, não é, 

Isaura? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, nós vamos aproveitando, já que a Dina está aqui, 

nós vamos agora baixar a tela e ler o memorial sobre o Devanir e, aí, em seguida, a 

gente vai fazendo os outros depoimentos também, enquanto a Célia não chega, que deve 

estar parada no trânsito ainda.  

Então você aproveita e fala que foi companheira do Devanir no PCdoB. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Eu vou ler 

agora os dados pessoais e biográficos e as circunstâncias do assassinato do Devanir José 

de Carvalho, que a gente chama memorial. Nós vamos ler um memorial do Devanir 

José de Carvalho. E antes de ler, eu queria lembrar o seguinte, eu fui militante do 
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PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Militei no Rio de Janeiro e o Devanir militou lá 

também no Rio de Janeiro, com o Partido Comunista do Brasil, então eu cheguei a ser 

companheira de militância do Devanir, que na época não tinha o nome de Henrique, era 

um outro nome que eu estou tentando lembrar aqui, mas não era Henrique. 

O Henrique era aqui em São Paulo. Você lembra o nome? E houve momentos 

até que eu, na clandestinidade, nós tínhamos, ela tinha o primeiro filho, e, às vezes, a 

companheira tinha que ter uma atividade, o companheiro também, então eu ficava com 

o filho mais novo, que era o Carlinhos.  Então eu fui um pouquinho mãe do Carlinhos 

também e ele brinca comigo, diz que eu embalava ele com a Internacional, cantando 

Internacional. 

Devanir José de Carvalho, assassinado em 7 de abril de 1971.  

Dados pessoais. Devanir José de Carvalho. Nasceu em 14 de julho de 1943, em 

Muriaé Minas Gerais, Brasil. E pertencia à Organização política, Movimento 

Revolucionário Tiradentes, MRT. 

Dados Biográficos. Era filho de Ely José de Carvalho e Esther Campos de 

Carvalho. Casou-se com Pedrina José de Carvalho, com quem teve dois filhos, Carlos e 

Ernesto. 

Nos anos de 1950, seus pais se mudaram para São Paulo, em busca de melhores 

condições de vida. Ele e seus irmãos Derly, Joel, Jairo e Daniel foram trabalhar no 

ABCD Paulista, no inicio da instalação das indústrias metalúrgicas e automobilísticas. 

Ainda adolescente, aprendeu com o irmão mais velho o oficio de torneiro mecânico e, 

desde então, passou a trabalhar nas indústrias da região como Villares e Toyota.  

Em 1963, ajudou a fundar o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo e Diadema, participando ativamente da sua organização e da realização de 

greves. Ingressou no PCdoB e, após o Golpe de 1964, mudou-se com a família para o 

Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar como motorista de táxi.   

Em 1967, começou a militar na Ala Vermelha, uma dissidência do PCdoB, 

voltando para São Paulo. 

 Em 1969, desligou-se da Ala Vermelha e com outros companheiros fundou o 

MRT, em outubro daquele ano. Devanir fez treinamento de guerrilhas na China, 
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participou e comandou inúmeras ações armadas contra a ditadura. Ele e Eduardo Collen 

Leite, o Bacuri, dirigente da Rede Resistência Democrática, deram início ao que viria a 

ser depois a Frente Armada Revolucionária, junto com a VPR-Vanguarda Popular 

Revolucionária.  

Ao realizar o sequestro do cônsul-geral do Japão, em São Paulo, Nobuo Okushi, 

em março de 1970, quando cinco prisioneiros políticos e três crianças foram trocados 

pelo diplomata.  

Dados sobre sua prisão e morte. Documentos do Serviço de Informação do 

DOPS, São PauloSP informa que: “Em 5 de abril de 1971, às 11h, 9h50, o terrorista 

Devanir José de Camargo, ocupando Volks, cor azul, chapa fria AE 3248, portando 

metralhadora, manteve tiroteio com policiais que resultou ferimentos graves no 

terrorista, que não resistindo aos ferimentos morreu. 

Segundo a requisição de exame necroscópico, foi morto em via pública na Rua 

Cruzeiro, 111”.  

Conforme depoimento de Ivan Seixas, ex-preso político e militante MRT, à 

época, Devanir foi capturado nessa Rua Cruzeiro, 111, no Bairro do Tremembé, zona 

norte de São Paulo, quando tentava resgatar um companheiro e sua família que 

moravam nesse endereço.  

Levado vivo para o DOPS, São Paulo, Devanir foi torturado até a morte durante 

três dias seguidos. Segundo Ivan, o delegado Fleury, por diversas vezes, mandara avisar 

a Devanir, que fazia questão de prendê-lo vivo, para torturá-lo até a morte.  

Ivan Seixas relatou o que ouviu. “Quando fui preso, em 16 de abril de 1971, 

ouvi vários torturadores do DOI-CODI, do 2º Exército contarem detalhes sobre a morte 

de Henrique, nome de guerra de Devanir. Esses torturadores diziam que fariam comigo, 

o que Fleury fez com seu chefe, o Henrique.  

Quando fui transferido para o DOPS, São Paulo, ouvi de vários carcereiros e 

policiais que, ‘Seu chefe aguentou três dias de tortura de não falou nada’. Quando fui 

levado para interrogatório pelo torturador Carlinhos Metralha, Carlos Alberto Augusto, 

ouvi dele que Devanir tinha sido preso, ferido e torturado até a morte pelo delegado 

Fleury”. 
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O laudo de necropsia, assinado pelos legistas João Pagenotto e Abeylard de 

Queiroz Orsini, confirmou a versão policial de que Devanir teria sido morto em tiroteio 

em 5 de abril, apontando como causa mortis choque hemorrágico e anemia aguda, 

decorrente de hemorragia traumática externa e interna por disparos de arma de fogo. 

Descreve seis entradas e saídas de projéteis, sendo um na cabeça, quatro no tórax e um 

na coxa esquerda.  

Não apresenta, porém a descrição da trajetória dos projéteis. A requisição de 

exame necroscópico está assinalada com ‘T’ em vermelho e registra como sua profissão 

terrorista. A resposta ao 4º quesito do laudo, onde consta a pergunta se a morte foi 

produzida por meio de veneno, fogo, asfixia, tortura ou por outro meio insidioso cruel a 

resposta é “prejudicado”. 

As fotos da necropsia de Devanir nunca foram encontradas nos arquivos do IML 

ou do DOPS de São Paulo. 

O corpo de Devanir José de Carvalho foi sepultado no Cemitério da Vila 

Formosa, mas, segundo a certidão de óbito, emitida em 20 de outubro de 1995, teria 

sido sepultado no Cemitério de Perus. Seus restos mortais nunca foram recuperados, 

visto que seus pais, irmãos, esposa e filhos tiveram que de exilar para escapar da 

repressão militar.  

A família Carvalho, além de Devanir, perdeu dois outros membros. Daniel e 

Joel, que constam da lista dos Desaparecidos Políticos, do Anexo Um, da Lei 9140/95. 

Na Comissão Especial de Desaparecidos Políticos, o caso de Devanir teve como relator 

Nilmário Miranda e foi deferido, por unanimidade, em 29 de fevereiro de 1996. Em sua 

homenagem a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, deu seu nome a uma rua do 

Bairro das Indústrias. 

Agentes policiais. Preso pela equipe do DOPS de São Paulo, Esquadrão da 

Morte, chefiado pelo delegado Sérgio Fleury, a serviço da ditadura militar. As torturas 

aplicadas em Devanir foram comandadas pelo delegado Sérgio Fleury e sua equipe, mas 

contou também com a participação ativa do capitão Ênio Pimentel Silveira, de vários 

agentes do DOI-CODI do 2º Exército, e da provável supervisão do cônsul dos Estados 

Unidos em São Paulo, Claris Rowney Halliwell, como já foi denunciado em audiência 

pública sobre as informações dos livros de entrada do DOPS, em São Paulo.  
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Essas informações foram extraídas do Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil, 1964-1985, feito pelo IEVE, Instituto de Estudo sobre Violência do 

Estado e Imprensa Oficial. São Paulo, 2009.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para registro, eu gostaria que a Dina, Pedrina José de 

Carvalho, falasse um pouco como era o Henrique, quem era o Devanir, como era ele e, 

inclusive, as correções, que você estava me observando aqui, que tem que ser feita nesse 

histórico.  

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Devanir tinha os seus ideais e 

eu também acreditava. É muito difícil para a gente relembrar, mas é preciso. Eu estive 

presa com a mãe do Ivan, com as duas irmãs, e foi terrível. A gente ouvia as torturas do 

pai dele. Eu falei para ela: “Como você sabe, Fanny? Não é”. Ela pediu para levantar, 

nós ajudamos ela a levantar até o vitrô, para escutar mais. Daí ela falou: “É o meu 

marido”.  

E torturaram muito tempo. A gente ouvia os gritos, então foi muito difícil para a 

gente. E meu marido, nessas alturas, já tinha sido morto. Foi quando eles chegaram na 

casa do Dimas, levaram eu, a Maria Helena, que é a mulher do Dimas, meus filhos e o 

filho do Dimas. Foi que daí nós fomos para a Operação Bandeirantes.  

Depois nós levamos as crianças para a casa do meu sogro, porque eles queriam 

levar para o Juizado de Menores, aí eu pedi  que levasse para a casa do meu sogro, 

porque tinha as avós materna e paterna. Daí eles resolveram levar. Mas foi muito difícil 

para a gente. As perdas, cada dia, você via que caia um companheiro. Muito, muito 

difícil.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Como é que era o Devanir antes de tudo isso?  

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Era uma pessoa excelente. Um 

bom filho, um bom marido, bom pai, bom companheiro e amava o Brasil.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Devanir é uma figura que a gente passou a respeitar 

e gostar, porque era uma figura que tinha uma, não só a determinação, que um 

revolucionário tem pela causa, pelo país, como a Dina está falando, mas a coisa que 

mais impressionava era o carinho, que ele tinha pelos filhos e o carinho, que ele tinha 

pela Dina.  

Recentemente foi inaugurado no Arquivo do Estado, uma exposição de fotos 

chamada “Ausências”, em que tem fotos das pessoas em vida, depois é uma foto igual 

sem aquela pessoa, para mostrar que ela está fazendo falta. Varias famílias tem a foto da 

família inteira e depois tem a foto da família, menos o desaparecido, o assassinado.  

E eu fui lá para ver, como faço isso muitas vezes, nós todos fazemos. Mas eu 

cheguei lá e levei um susto muito grande, porque nós tínhamos como norma não deixar 

fotos, para não servir para ser perseguido, e chegando lá, eu vi uma foto do Henrique 

junto com os dois filhos, um mês antes de ele cair.  

E a foto, de longe, para não ser reconhecido. E eu levei um choque muito 

grande, porque eu conhecia ele, andava com ele para cima e para baixo, e eu sei que ele 

andava superarmado, porque ele era odiado. Acho que a pessoa mais procurada na 

época, porque era o que comandava as ações da esquerda armada, aqui em São Paulo.  

E de repente eu vejo o Henrique de camisa, com os dois filhos. Ele acocorado 

junto com os dois pequenininhos e aquilo foi um choque muito grande para mim de vê-

lo ali, imaginando, onde ele tinha guardado as armas, como que ele teria acesso às 

armas, caso a repressão chegasse.  
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Mas ali ficou marcado para mim, também, esse amor que ele tinha pelos filhos, 

porque ele larga a militância, que ele tanto prezava e vai com os filhos para uma praça, 

depois a Dina me falando que foi lá em São João Clímaco, e aí vai ter um momento com 

os filhos. Então isso é uma coisa muito marcante.  

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Então, foi muito difícil, eu 

descobri a praça, meu filho passou vários dias rodando, olhou aonde que era o Sol da 

tarde, se era da manhã. Foi muito emocionante também quando ele viu que era o lugar. 

Porque o Carlos é o maior, então ele lembrou, que deveria ser ali mesmo.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu vou ter que dar um testemunho aqui, porque a gente 

quando, no dia 5 de abril, a gente tinha, como eu falei de manhã, a gente tinha uma 

fonte nossa, um informante nosso dentro do DOI-CODI, que nos mandou a informação, 

dizendo para o Henrique não cobrir o ponto do dia 5, ele não sabia por que, quem era 

esse ponto.  

Nós ficamos muito apreensivos, pedimos para ele não sair às ruas que a gente 

cobriria os pontos, para preservar. E ele achou que não precisava e ele acabou caindo. 

Nós não conseguimos saber como é que foi naquele primeiro momento, e ele falta a 

todos os pontos daquele dia 5, que era uma segunda-feira, e aí, no dia seguinte, no dia 6, 

nós fomos cobrir o ponto, com o que era chamado emergência, quando a pessoa faltava 

nos pontos comuns.  

No dia seguinte, tinha um ponto que era para emergência, que era para qualquer 

eventualidade, retomar o contato. E quando a gente chega lá às 9h, no ponto, não está o 

Henrique. Aí nós realizamos que ele tinha caído. Então está lá a Dina, de óculos 

escuros, dava para ver que estava chorando, os dois filhinhos e duas sacolas. A gente 

olha em volta, para ver se não tem nada, bota eles dentro do carro e saímos correndo 

dali para poder dar segurança.  
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Levamos a Dina e as crianças para casa do Rei, do Dimas e, de lá, nós saímos, 

com a Dina, para fazer o resgate da cada deles, do aparelho deles. E lá nós fomos em 

comboio com três carros, uma Kombi, e dois fuscas, para a gente pegar o que tivesse da 

família, documentos da organização, armas e tudo mais. E nós fomos para lá.  

Era na zona sul, uma travessa da Washington Luís, lá já bem depois do 

Aeroporto e lá nós, obviamente, entramos com os dois fuscas primeiro para ver se tinha 

algum cerco, alguma coisa assim. Como não tinha, nós paramos com a Kombi e tiramos 

todo o material que tinha lá. As armas, os documentos e roupas e objetos pessoais da 

Dina, do Henrique e dos dois meninos e voltamos para casa do Dimas. Largamos tudo e 

saímos para salvar o Quintino, Domingos Quintino dos Santos, que era o camponês. E 

aí nós percebemos o que tinha acontecido. 

O Henrique foi cobrir um ponto com o Márcio, que era o Antônio André de 

Camargo Guerra, ou não viu, ou viu que tinha o cerco e foi salvar o Quintino. E nós 

fomos lá para o Tremembé, na Rua Cruzeiro, 111, que era uma rua sem saída, de terra, 

para tentar salvar o Quintino e a família dele. Chegando lá, a casa já estava tomada. Nós 

passamos em frente, rua de poeira, de terra, levanta uma poeira, fomos até o final e 

voltamos e vimos que os policiais estavam lá.  

Os policiais do DOPS. Então percebemos que deve ter sido aqui, ou pelo menos 

aqui é uma das possibilidades do Henrique ter caído. Aí saímos de lá e fomos para 

tentar salvar mais alguma coisa ligada ao Henrique. O Márcio também não voltou, então 

deduzimos que ele tinha caído também.  

Com isso, nós protegemos a família, ficou na casa do Dimas, e conseguimos ter 

estrutura para fazer alguma coisa para salvar o Devanir, que foi aquilo que eu falei de 

manhã, da tentativa de se fazer um sequestro do presidente da Fiesp.  

Recentemente, nós identificamos nos livros de entrada do DOPS, que foi motivo 

de uma Audiência Pública, aqui na Comissão da Verdade, lá tem, no dia cinco de abril 

vai para lá o capitão Ênio, chega lá 10 e pouco e, provavelmente, o Henrique não tinha 

chegado ainda. Ele sai cinco minutos depois, e volta 12h30, daquele dia. Ele chega ao 

12h30 e 12h35, entra o cônsul dos Estados Unidos, Claris Rowney Halliwell e não tem 

horário de saída. Como quem esteve preso no DOPS sabe que torturavam e todo mundo 
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ouvia no prédio inteiro e nas redondezas, é óbvio que o capitão Ênio e vários outros 

torturadores da OBAN, que vão para lá, vão para torturar o Devanir.  

Ao mesmo tempo, o cônsul americano está lá dentro e não sai também. Ele não 

tem horário de saída. Então permite que a gente conclua que, na realidade, ele 

participou das torturas. Não só o Halliwell, que vai periodicamente, quase toda semana 

vai lá para o DOPS. Um cônsul frequentar um aparelho de repressão não é uma coisa 

normal, a não ser que fosse alguém ligado à tortura. E o que se sabe, efetivamente, é que 

o Henrique ficou sendo torturado durante esses três dias. 

Essa história que é citada no memorial, que eu ouvi do Carlinhos Metralha, isso 

aconteceu da seguinte maneira. Eu estava sendo transportado para interrogatório pelo 

Carlinhos Metralha e mais um outro e ele me perguntou: “De que organização você 

era?” E eu, para afrontá-lo eu falei: “Eu sou do MRT”. Ele falou: “Do Henrique?”. Eu 

falei: “É. Meu comandante Henrique. Ele falou: “Você sabe que nós matamos ele no 

pau aqui. Passou três dias e o Dr. Fleury”, que ele se refere assim, “o Dr. Fleury 

resolveu matar, porque ia se transformar em um segundo Bacuri. Ele não falou nada, 

chegou aqui deu uma cusparada na cara do Fleury, de sangue e o Dr. Fleury falou para 

ele: ‘Te peguei Henrique. Agora vou te matar no pau’. Aí ele deu uma cusparada na cara 

do Fleury e começaram as torturas”. 

Então isso não é uma coisa que alguém me contou. Eu ouvi do próprio Carlinhos 

Metralha essa história. E na OBAN também, alguns torturadores falaram: “Moleque, 

você vai morrer igual o Fleury matou teu chefe, o Henrique”. 

Então isso tudo é para se concluir que essa história do capitão Ênio, quem era o 

capitão Ênio Pimentel Silveira? Era o cara que, na OBAN, era conhecido como 

Nazistinha ou Dr. Ney. Era o responsável pelas execuções. Era o cara que torturava. Ele 

me torturou pessoalmente, torturou meu pai e torturou muitos outros. Os irmãos do 

Henrique, que morreram na emboscada que foi armada lá, em Foz do Iguaçu, morreram 

nas mãos desse Dr. Ney, que ele era o que comandou a operação de assassinato lá, desse 

massacre.  

Ele é o cara que tem uma participação ativa na morte de várias pessoas, na 

construção do sítio 31 de Março, lá em Parelheiros, onde várias pessoas foram 

torturadas e assassinadas, ele montou um aparelho clandestino da repressão, atrás de 
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uma boate, boate Querosene, em Itapevi. Torturava e matava as pessoas lá. E uma 

característica dele, são duas características. Ele falava para os seus comandados, seus 

cúmplices: “Crema”.  

Era a frase que ele usava para dizer “Mata”. Então era para matar. Então ele 

dizia:  “Crema”. E a segunda característica é, na Casa da Morte, ele matava as pessoas, 

segundo relato do ex-sargento Marival Chaves do Dias Canto, ele matava com injeção 

de matar cavalo, que era a chamada shelltox, que era o nome dessa injeção. Ele 

executava as pessoas com um veneno fortíssimo, que é aquele que usa para sacrificar 

cavalos. 

Esse Dr. Ney, capitão Ênio Pimentel Silveira, ele vai ao DOPS, para esse ciclo 

de horrores que foi montado em torno do Devanir. E o Devanir, só para encerrar o que 

eu estou falando, é uma das pessoas que todos que conheceram, era um valor muito 

grande, uma pessoa muito sensível, muito correta e de um compromisso com a luta 

revolucionária que não tem igual.  

Ele deu a vida, coerentemente, com o que sempre pensou. Formação política de 

um operário e conseguiu ter uma trajetória de vida, que deve ser marcada, e deve ser 

lembrada para sempre, como sendo um dos heróis do nosso país.  

Pedrina, você quer falar mais alguma coisa? Muitas coisas que eu estou falando 

aqui, você nunca tinha ouvido, mas... 

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Realmente não tinha mesmo.  

 

 

A SRA. THAIS BARRETO – Meu nome é Thais Barreto. Eu trabalho aqui na 

Comissão. Vou ler agora uma pequena biografia sobre o Joaquim Alencar de Seixas, 

assassinado em 17 de abril de 1971.  
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Data de nascimento: 2 de janeiro de 1922. Local de Nascimento: Bragança, Pará, 

Brasil. Organização Política: Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT.  

Dados biográficos. Nasceu em 2 de janeiro de 1922, em Bragança, Pará. Filho de 

Estolano Pimentel Seixas e Maria Pordeus Alencar de Seixas. Era casado com Fanny 

Akselrud de Seixas, com quem teve quatro filhos. Operário, iniciou sua militância 

política aos 19 anos de idade. 

Trabalhou como mecânico de aviões em diversas empresas, entre as quais, 

Varig, Aerovias e Panair. Perdeu o emprego várias vezes em razão de sua militância 

política. Na Varig, cujos proprietários eram de origem alemã, apresentou denúncia 

contra a empresa, mostrando a ligação que havia entre ela, o governo nazista da 

Alemanha e o de Getúlio Vargas.  Por esta razão perdeu o emprego. 

No Rio de Janeir,  tornou-se militante do PCB, partido que esteve ligado até 

1953. Logo após a queda de Getúlio Vargas, em 1954, já casado com Fanny, mudou-se 

para o Rio Grande do Sul.  

 Em 1964, quando ocorreu o Golpe de Estado, trabalhava na Petrobras, como 

encarregado do setor de manutenção e militava no movimento sindical petroleiro. 

Seixas e vários líderes do movimento sindical simularam um acidente, para poderem 

escapar do cerco organizado pelo Exército, que já havia tomado a Refinaria Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro. Usando tanques de guerra, carros de combates e muitos 

soldados armados, as Forças Armadas prenderam algumas lideranças operárias. Para 

furar o cerco, o setor de segurança da Refinaria acionou o alarme contra acidentes e as 

ambulâncias puderam transportar os líderes cobertos com lençóis.  

 Durante vários meses, Seixas e seus companheiros sindicalistas tiveram suas 

casas vigiadas por policiais e ficaram escondidos. Quando diminuiu a perseguição, 

voltaram para o trabalho e foram demitidos. Seus nomes passaram a fazer parte de 

listas, o que não lhes permitia encontrar emprego.  

No fim de 1964, Seixas e a família retornaram ao Rio Grande do Sul, onde ele 

trabalhou como marceneiro durante dois anos. Depois montou postos de gasolina, 

construindo tanques e tubulações de combustíveis até 1967, quando foi contratado como 

encarregado do setor de mecânica da Pepsi-Cola de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
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 Sem abandonar sua atuação política, participou do movimento de resistência à 

ditadura militar, no Rio Grande do Sul. Escapou várias vezes de ser preso, mas 

testemunhou a prisão de companheiros com o ex-sargento do Exército, Manoel 

Raimundo Soares, morto em 1966, após três meses de tortura nos cárceres gaúchos. 

Após ser demitido da Pepsi-Cola, não mais conseguiu emprego. Assim, Seixas e 

sua família mudaram-se novamente para o Rio de Janeiro. Até conseguir nova 

colocação, trabalhou como motorista de táxi. Seu último emprego foi na Coca-Cola de 

Niterói, Rio de Janeiro, como chefe do setor de mecânica e manutenção. 

 Mudou-se para capital paulista em 1970, onde passou a militar no MRT, 

tornando-se um de seus dirigentes.  

Dados sobre sua prisão e morte. Em 15 de abril de 1971, uma ação conjunta do 

MRT e ALN justiçou, o então presidente da Ultragaz e Diretor da Fiesp, Henning 

Albert Boilesen, financiador e instrutor de torturas da Oban, posteriormente 

reorganizado como DOI-CODI.  

A ditadura colocou em ação uma vasta operação de assassinatos para dar uma 

resposta macabra à perda de seu grande financiador. Nos dias 16 e 17, foram presos e, 

em seguida, assassinados, Dimas Antônio Casemiro e Joaquim Alencar de Seixas, 

militantes do MRT, acusados de participar da execução de Boilesen. 

 

 

A repercussão na imprensa do país, controlada pela ditadura, foi imediata e 

coerente.  

Seixas foi preso junto com seu filho Ivan, na Rua Vergueiro, altura do número 

9000, no dia 16 de abril de 1971. Do local da prisão, ambos foram levados para a 37ª 

DP, que fica na mesma Rua Vergueiro, na altura do número 6000, onde foram 

espancados, no pátio do estacionamento, enquanto os policiais trocavam os carros 

usados naquela operação.   

Em seguida, foram levados para o DOI-CODI, São Paulo, onde no pátio de 

manobras, pai e filho foram novamente espancados. A violência dos espancamentos 
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levou ao rompimento das algemas que os ligavam. Na sala de interrogatório, foram 

torturados um na frente do outro. Nesse mesmo dia, sua casa foi saqueada e toda sua 

família presa. 

 No dia seguinte, 17 de abril, os jornais paulistas publicavam uma nota oficial 

dos órgãos de segurança, estampando a notícia da morte, em tiroteio, de Joaquim 

Alencar de Seixas. Contudo, ele ainda não estava morto, pois ainda sofria as torturas, o 

que foi testemunhado por seu filho Ivan, sua esposa, e suas duas filhas, Ieda e Iara. 

 Por volta das 19h, do dia 17, Seixas foi morto. Sua esposa, Fanny, viu os 

policiais estacionarem uma perua C-14 no pátio de manobras, forrarem seu porta-malas 

com jornais, e colocarem o corpo que reconheceu ser de seu marido. Nesse momento 

ouviu um policial perguntar a outro: “De quem é este presunto?”. E com a resposta, a 

afirmação: “Este era o Roque”, nome de guerra usado por Seixas. 

 No processo da justiça militar, a que responderia se estivesse vivo, consta uma 

fotografia de seu cadáver com os sinais evidentes dos sofrimentos de que foi vítima e de 

um tiro na altura do coração, que indicaria a causa mortis do laudo necroscópico. 

Assinaram o laudo de necropsia os médicos legistas Pérsio José Ribeiro Carneiro 

e Paulo Augusto Queiroz da Rocha, confirmando a falsa versão oficial de que Joaquim 

foi morto com sete tiros, durante confronto com policiais. O legista Nelson Massini 

examinou os documentos, relativos à sua morte, e identificou oito lesões contusas, em 

especial na cabeça e afirmou: “O Sr. Joaquim Alencar de Seixas sofreu, além de 

ferimentos mortais de projéteis de armas de fogo, outras lesões, provenientes de meios 

e/ou instrumentos constituídos de forte dor física e sofrimento físico, que se define 

como tortura ou forma cruel de violência’.  

Em 17 de maio de 1995, o CREMESP cassou o registro profissional de Pérsio 

José Ribeiro Carneiro, acusado pelo Grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro, de 

assinar um laudo necroscópico falso, confirmando a versão de que Seixas teria sido 

morto em tiroteio, ao reagir à prisão, em 16 de abril. O laudo registra uma data que não 

confere com o dia da sua morte. Além disso, descreve hematomas, escoriações e 

fraturas encontradas no corpo, mas responde não ao 4º quesito, que pergunta se sua 

morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por 

outro meio insidioso ou cruel.  
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O laudo necroscópico de Joaquim foi examinado pelo legista Nelson Massini, 

em 13 de julho de 1995. Nas observações finais de seu parecer, encaminhado à 

Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, concluiu: “O laudo, apesar de 

conter omissões importantes, que permitiriam se ter uma visão mais completa dos fatos 

que ocorreram com o Sr. Joaquim Alencar de Seixas, chega a uma causa mortis coerente 

com a descrição feita.  

No entanto, o mesmo não se pode dizer da circunstância qualificadora, cuja 

resposta corresponde ao quesito de número quatro do laudo e que foi respondido não 

quando pelas lesões contusas sofridas fica evidente o processo de crueldade a que foi 

submetido o senhor Joaquim Alencar de Seixas, antes do desfecho com o tiro de 

misericórdia.  

Portanto, apesar do laudo revelar a intenção do relator, demonstrar com clareza 

as lesões encontradas, encontra-se incompleto, incoerente, ao responder o quarto quesito 

que, a meu ver, deveria ter como resposta sim”. 

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, seu caso foi registrado sob o 

número 021/96 e teve como relatora Suzana Lisboa, e foi aprovado por unanimidade, 

em 18 de janeiro de 1996. 

Agentes policiais. Os assassinos de Joaquim Alencar de Seixas, identificados por 

seus familiares e por companheiros foram, o então major do Exército Carlos, Alberto 

Brilhante Ustra, vulgo Dr. Tibiriçá; o então capitão do Exército Dalmo Lúcio Muniz 

Cirillo, vulgo Dr. Hermógenes; o então capitão do Exército Ênio Pimentel Silveira, 

vulgo Dr. Ney ou Nazistinha; o então capitão do Exército André Leite Pereira, vulgo 

Dr. Edgar; o delegado da Polícia Civil, Davi Araújo dos Santos, vulgo capitão Lisboa; o 

investigador de Polícia Civil, Pedro Mira Granziere, vulgo tenente Pedro Ramiro; 

delegado de Polícia Civil, João José Vettorato, vulgo capitão Amicci e vários outros 

torturadores conhecidos apenas por apelidos. 

As informações foram extraídas do livro Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-1985, produzidos pelo Instituto de Estudos 

sobre Violência do Estado e publicado pela Imprensa Oficial, em 2009.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu pediria para Ieda Seixas, minha irmã, vir para cá 

também para dar o seu depoimento.  

O meu depoimento sobre isso. 

Eu fui preso junto com o meu pai. Nós fomos cobrir um ponto com um 

companheiro, o José Rodrigues Ângelo Júnior, o Juraci, e ele tinha sido preso e 

colaborou com os torturadores e nós fomos capturados, como foi dito aqui, na altura do 

número 9000 da, na época chamava Estrada do Vergueiro ainda, na Rua Vergueiro.  

E aí foi montado um esquema enorme lá e, quando nós entramos no ponto, tinha 

uma pracinha, tinha uma padaria na esquina, e a gente viu o Juraci, na porta da padaria 

fumando, sem algema, sem nada. Parecia estar tudo normal, mas, por via das dúvidas, 

meu pai parou o carro, uns 50 metros de distância, para dar chance inclusive de ele não 

ir até nós, se tivesse havido alguma coisa. Mas ele foi até nós.  

Então ele se dirige até o carro que a gente estava e quando, pouco antes dele 

chegar ao carro, quando faltavam uns 10 metros mais ou menos, que já localizaram que 

éramos nós, uma caminhonete da Oban, abalroou nosso carro na frente pedindo a 

passagem, metralharam o carro. Em mim não aconteceu nada, mas o meu pai pegou de 

raspão, na parte de trás da cabeça.  

E nós estávamos desarmados, naquele momento, porque a gente estava, tinha ido 

buscar o carro na oficina, que tinha sido quebrado, e aí, quando a gente é surpreendido 

com aquela ação fulminante, a gente é capturado sem ter condições de reagir. Nos 

espancam, algemaram, com uma algema única, o meu pulso ao pulso do meu pai. O 

meu pulso esquerdo e o pulso direito dele, a gente é colocado no carro e levado embora.  

Na altura do número 6000, 5000 da Vergueiro, tinha uma delegacia, hoje em dia 

já não tem mais, mas tinha uma delegacia, que era a 37ª, e eles pararam lá para trocar os 

carros da emboscada pelas famosas C-14, que eram as viaturas deles. E aí, na hora que 

tira de um carro para passar para o outro aí nós fomos espancados muito mais 

violentamente e jogam a gente dentro da C-14 e nós vamos para Oban.  

Quando a gente chega ao pátio da Oban, que a entrada era pela Rua Tutóia, eles 

entraram no pátio, o pátio é enorme, e lá, para nossa desgraça, tinha uma turma saindo e 
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uma turma entrando. Era 10 e pouco, estava saindo uma turma de plantão e entrando 

uma outra. E aí a equipe B, que estava entrando, junto com a equipe A, que estava 

saindo, fazem a recepção. Eles abrem o porta-malas da C-14, e aí o cara grita: “Olha 

quem nós pegamos, Roque e o filho dele, o Teobaldo”, que eram os nossos nomes de 

guerra, e me dá um soco na nuca.  

Eu vou para frente e, quando eu volto, eles fecharam em cima da gente e aí 

começou um espancamento violento. Nós tínhamos a determinação de não apanhar. 

Brigar sempre que possível. Então a gente começou a lutar, algemado, mas começamos 

a reagir. Batíamos, apanhávamos, batíamos, apanhávamos, e foi tão violento, que a 

algema se abriu e aí eu fui separado do meu pai, literalmente, na porrada.  

E o espancamento foi tão violento, que eu vi de relance a população gritando, 

“Parem, parem. Parem com isso”. Tinha uma parte mais alta que dá para rua de trás, que 

é Rua Coronel Paulino, não sei das quantas, uma ruazinha e eles, um dos caras deu uma 

rajada de metralhadora para cima dizendo: “Vão embora. Vocês não têm nada com 

isso”, uma coisa assim.  

E continuou a pancadaria, e eu fui sendo levado para um canto, que é na entrada 

do prédio, que lá é para as torturas e meu pai ficou no meio do pátio, lá no meio dos 

carros. Um determinado momento vinha descendo as escadas para participar dessa 

pancadaria o capitão Lisboa, o delegado Davi dos Santos Araújo, e eu estava batendo 

em quem aparecesse na frente. Não era nada contra um ou contra outro. E ele vem 

correndo na frente e eu acertei um murro na boca dele, que ele caiu longe.  

E continuei brigando com outros caras, aí esse cara, esse Davi veio por trás, me 

deu uma gravata, começou a me sufocar e eu segurando no braço dele, me defendi como 

podia, com as pernas, e batia nos caras, com as pernas, e segurando o braço dele, mas 

estava me sufocando. Eu então me joguei para trás e caí em cima da barriga dele, aí ele 

deu um urro e abriu, soltou, e quando ele soltou, eu tentei levantar e levei um chute na 

cara e aí fui dominado, junto ao banco que tinha em frente ao rancho deles e 

imediatamente me pegaram, dominado, e me levaram para cima.  

E me penduraram no pau de arara. E meu pai foi também dominado e foi levado 

para a cadeira de dragão. Pau de arara todo mundo sabe o que é. Cadeira do dragão, para 

quem não sabe, é uma cadeira que imita uma cadeira elétrica, tem revestimento de metal 
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e as pernas ficam para baixo da cadeira e eles botam um travessão na frente da canela, e 

quando aplicam choque, a pessoa se estica e a canela roça nesse travessão de madeira e 

pega até o osso, dependendo da violência.  

E aplicaram, tanto em mim quanto no meu pai, duas máquinas de choque, 

simultaneamente, foi uma pancadaria muito grande. Nas duas, três primeiras horas de 

tortura, tanto eu, quanto meu pai tivemos a mesma resposta. Eles perguntavam: “Ponto, 

ponto, ponto”. E a nossa resposta era uma só. “Não vou falar. Vão para a puta que os 

pariu”.  

E a pancadaria constante. Uma coisa muita violenta. Só que, em um determinado 

momento, eu percebi que eu não iria aguentar aquela pancadaria e eu respondendo só 

com isso, “Não vou falar”. Que era muito provocativo. E aí decidi driblar os caras. 

Então eu tive que simular um fraquejar e abri um ponto. Lógico que eu não iria abrir um 

ponto verdadeiro. Eu tinha que abrir um ponto frio.  

Nessa hora, é muito difícil você lembrar até de ponto verdadeiro. Você não 

lembra de rua nenhuma. Você não quer falar e você está sob pancadaria, choque, 

afogamento. Afogamento não é botar dentro de um tonel de água não. É um pano cheio 

de água, que bota no seu nariz e você sufoca igualzinho se estivesse dentro de um 

tanque. E apertando você engole água do mesmo jeito.  

Uma técnica desenvolvida pelos americanos, como a gente vê nos “water 

boards”, que estão fazendo lá em Guantánamo e Abu Ghraib. 

E aí eu ouvindo meu pai ser torturado e ele ouvindo a mim. E ali não eram pai e 

filho. Ali eram dois militantes. Então, naquele momento, não havia esse relacionamento 

familiar. Eram dois militantes. Eu não podia abatê-lo, ele não podia me abater. Nós 

tínhamos que manter a firmeza para encorajar a resistência do outro, obviamente. 

No momento que eu decidi abrir um ponto frio, não me passava uma rua sequer 

na cabeça. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem a rua onde eu morava, a rua onde fui 

preso, nada. E, durante um certo tempo, eu tive que recobrar o mínimo de lucidez para 

poder lembrar de alguma rua. E eles foram, em determinado momento, eles foram 

almoçar. Faziam revezamento.  
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E a coisa mais monstruosa é você estar lá pendurado e o cara vir com um bife na 

mão, vem dar choque. “E aí, vai falar?”, dava choque. Três, quatro minutos depois , 

vinha um outro e faria a mesma coisa. Mas, nesse momento, eu consegui ter um 

momento de calma, vamos chamar assim, se é que é possível, e pensar sobre isso. E aí 

eu me lembrei de uma rua. Obviamente que eu lembrei a rua verdadeira, que eu não 

podia abrir, que era na Machado de Assis, na Aclimação, na praça dos trólebus.  

E aí continuei fazendo um esforço desgraçado para lembrar alguma coisa, e aí 

consegui lembrar de uma rua, que era a Rua Joaquim Nabuco, 500, que era lá junto ao 

Aeroporto. E aí tinha que fazer uma simulação para convencê-los que não era farsa, e 

eu, depois de um certo tempo eu falei: “Está bom, eu falo”. E falei na Rua Joaquim 

Nabuco, 500, no Brooklin. “Com quem é o ponto?” E aí eu falei o que eles mais 

queriam ouvir: “O Clemente”.  

O Clemente era o Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, que é meu amigo até 

os dias de hoje, e ele era o cara mais procurado, depois que o Henrique caiu, que o 

Henrique era o comandante das ações armadas e passa a ser o Clemente, que era da 

ALN. E eles ficam felicíssimos, que eles iam pegar o Clemente. Aí me tiram 

rapidamente do pau de arara, descem para o primeiro andar e lá me preparam para levar 

para o ponto.  

Eu estava muito arranhado, muito machucado, então eles enxugaram o sangue, 

puseram camisa, que ensopou de sangue, aí tiraram a camisa, enxugaram novamente, 

ensopou também de sangue. Aí puseram uma manta de algodão, de campanha, puseram 

em cima do meu corpo, eu fiquei maior do que eu já sou, e puseram uma camisa. 

Então, quando estão preparando para me levar, entra o major, que é a primeira 

vez que eu vejo. O major Carlos Alberto Brilhante Ustra, o Dr. Tibiriçá, ele entra e fala: 

“Não, ele não vai. Ele pode estar fingindo. E vai correr e vai ter que matar. Não é para 

matar agora. Vai matar depois. Leva o Juraci, que está colaborando”. E aí eu fiquei ali, 

foram com o Juraci e eu fiquei ali levando choque, chutes e tal, não pendurado no pau 

de arara.  

Dali um tempo, eu não sei determinar quanto, uns 40, 50 minutos, sei lá, eles 

voltam e quem foi comandar a equipe para pegar o suposto no ponto, o Clemente, foi o 

delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior, o Otavinho. E o Otavinho volta enfurecido 
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porque percebeu que era um ponto frio. E ele volta gritando: “Era ponto frio, era ponto 

frio. Agora vai ter que falar o aparelho”.  

Ele chega perto de mim, que eu estou amarrado, de camisa ainda, mas estou 

amarrado, e ele me diz, pega um pedaço de pau no chão e me fala: “Aparelho”. E eu 

respondi: “Eu entro de olho fechado na casa do Rei, não sei onde é”. Aí ele deu uma 

porrada no meu braço, que imediatamente levantou um hematoma. “Aparelho”. E eu 

repeti: “Eu entro de olho fechado na casa do Rei”. 

“Aparelho, aparelho, aparelho”. Até que ele acelerou, ele perguntava, eu 

respondia, ele batia, ele perguntava, eu respondia, ele batia, até que foi tão rápido que 

ele bateu, bateu, bateu sem perguntar nada, jogou o pedaço de pau no chão, saiu batendo 

o pé, parecia criança mimada, “Merda. Não fala nada. Vai ter que matar, vai ter que 

matar”.  

Todos os torturados riem da figura grotesca fazer uma coisa dessas e eu ri 

também, porque era muito ridículo. Aí o capitão Amicci, que é o delegado João José 

Vettorato, estava acendendo cachimbo, olhou para mim e falou assim: “Engraçado, mas 

eu não sou veado igual ele e eu vou te matar na porrada se não falar”.  

Aí, mandou subir. Chega ao andar de cima, onde tinha o pau de arara, de novo, e 

aí eu tenho que dar uma mensagem para o meu pai, que estava tudo bem. Que eu não 

tinha entregue nada. Para ele não se abater. Para o companheiro que está ali, que é meu 

pai, por coincidência. Aí eu digo para eles: “Claro que era ponto frio, seus babacas. 

Vocês acham que eu ia entregar um companheiro”.  

Aí parecia um cachorro louco, rasgaram minha roupa, batendo, batendo, 

batendo. Me amarraram de novo, botaram um pau de arara e aí a pancadaria foi muito 

forte. O Davi dos Santos Araújo, ele chegou a ponto de ficar em pé, pendurado no pau 

de arara, em pé, em cima do meu peito pendurado no pau de arara. Em pé em cima do 

meu peito, pulando assim, uma coisa alucinada.  

Choque, choque, choque, choque, pancadaria. Acho que foi com pedaço de pau, 

uma barra de ferro, não sei, que ele me bateu, o Davi bateu na minha coluna, que fica 

vergada no pau de arara e quebrou uma vértebra minha. Eu tenho uma vértebra que foi 

quebrada. Eu desmaiei nessa hora, pela dor, e fui acordado com choque. E eu fiquei 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



71 
 

sendo torturado e só dizendo: “Não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou 

falar”. E isso foi o resto do dia.  

A sala de tortura era a sala em cima da sala, onde as mulheres ficavam presas e 

não tinha nenhuma proteção, era só um basculante, um vitrô, que separava a sala de 

tortura para o mundo exterior. Todo mundo ouvia, o bairro inteiro ouvia as torturas ali, 

dia e noite. E isso me permitiu ver que já era de noite. Quando eu vi que já era de noite, 

que eu não sei que horas que eram, eu sei que era já de noite, que estava bem noite, em 

abril, eu pensei, vou abrir a minha casa.  

Porque a gente tinha um combinado, nós que morávamos na casa, 18h, se não 

aparecer fica atento, 19h, sai. E aí, não sei que horas que era, acho que era umas 20h, 

não sei, eu abri a minha casa. E aí me levaram para lá arrastado, porque eu estava sem 

poder andar, por causa do pau de arara e quando chega na casa, o capitão Ênio Pimentel 

Silveira, ele está com uma .45 na minha cabeça, segurando pela gola da minha camisa e 

fala assim, “Se alguém tossir lá dentro, eu vou estourar sua cabeça”.  

E entra comigo como um escudo. E aí eles invadem a casa e prendem minha 

mãe, minhas irmãs, e na hora inclusive, a gente tem um diálogo muito estranho, que eu 

falo, “Mas por que é que vocês não fugiram?”. “ Fugir para onde?”. “Qualquer lugar”, 

minha mãe fala, “Menos para a prisão”. E aí os caras me espancam ali, que é uma coisa 

meio alucinada, e me levam para fora. Levam minha mãe, minhas irmãs não sei para 

onde, que eu, eu acho que foi para a Oban. 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS  – Para Oban. (ininteligível). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso eu não sei, porque eu não vi. Você conta. Você vai 

contar.  

Aí eles passaram a noite comigo fora, rodando. Eu lembro que em algum 

momento eu encontrei com outro carro, que estava a Ieda, de madrugada. Aí de 
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manhazinha, quando clareou, eles me levaram para o Parque do Estado, que na época 

chamava Estrada do Cursino, que é a Avenida do Cursino hoje, que era a estrada que 

ligava São Paulo a Diadema.  

E entraram no mato comigo, literalmente me arrastando, aí dentro do mato 

disseram: “Corre”. Eu falei: “Corre o cacete. Não vou correr nada”. Aí me deram uma 

coronhada, caí no chão, aí metralharam em volta da minha cabeça, atiraram com .45, 

um barulho muito grande, que deixa surdo, e naquela hora não é valentia, não existe 

isso.  

Você estar vivo ou estar morto, a diferença é que morto você não vai sentir 

aquilo tudo. Então não é uma questão de ser valente ou não. Então, aquilo não mudou 

nada da minha decisão de não colaborar com eles. Então eles me espancaram de novo, 

puseram no carro e saíram com o carro, para voltar para a Oban.  

E pararam no começo da Estrada do Cursino, perto da, eu acho que é Avenida 

Dom Villares, se eu não me engano, que chama, tem uma padariazinha, eles pararam 

para ele tomarem café. Eu fiquei dentro do porta-mala da C-14, aí eu vi, na banca de 

jornal a manchete da “Folha da Tarde”, colocaram a foto do meu pai, “Morre terrorista 

assassino do industrial”. E aí eu vi, meu pai foi morto ou vai morrer. O próximo sou eu.  

Dali eles me levaram de volta para Oban. Quando chega lá acontece outra cena 

muito louca, aqueles caras eram muito doentes mesmo. Eles sobem comigo, quando 

chega na frente da sala de torturas, onde está, a salinha, onde estava à cadeira do dragão 

montada e meu pai estava lá, sai de dentro da sala, onde está meu pai, sai o capitão Ênio 

e olha para mim e fala assim: “O que é que esse moleque está fazendo aqui?” 

Aí o Davi dos Santos Araújo, que está me conduzindo, ele diz: “Eu vou pendurar 

ele”. E o capitão Ênio diz: “Não. A prioridade é o Roque. Leva ele”. E ele fala: “Não, 

eu vou pendurar”. Vai, não vai, vai, não vai. Eles ficam decidindo se vão ou não me 

torturar, engatilham armas, é um negócio alucinado, se me tortura ou não.  

E aí no andar de baixo eu ouço uma voz: “O que é que está havendo aí”. Era o 

Ustra. Aí o capitão Ênio fala: “É o Davi, major”. Aí que eu ouço que é o major e que é 

um cara chamado Davi, que é aquele que estava ali, que eu não sabia o nome dele, 

obviamente. “É o Davi, major. Ele quer pendurar o menino, mas a prioridade é o 

Roque”. Aí o major grita: “Desce daí, Davi. Obedece ao oficial”. Aí me levam embora, 
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eu saí ali da sala de tortura, vou lá para o pátio, ficaram comigo lá, não sei muito bem. E 

depois eu sou levado para a cela.  

A notícia da morte do meu pai, estava provado, meu pai estava ali, eu vi, ele 

estava com a cabeça pendendo, machucado, eu vi que ele estava ainda vivo, sendo 

torturado. E ele só vai morrer a noite, 19h ou 20h, porque eu não vi. Não estava ali. 

Estava fora das salas de tortura.  

Aí depois disso, eu queria, depois que a Ieda falar, que ela vai contar como ela 

viu, como é que foi a prisão dela, todas as histórias, tem a foto do meu pai morto, que eu 

acho que é importante mostrar, para se fazer o registro documental do que é que eles 

fizeram, que não é uma denúncia sem base.  

E tem a foto da capa da “Folha da Tarde”, em que é mostrado essa manchete. A 

“Folha da Tarde”, com certeza, não foi a única a dar a notícia. Foi uma nota oficial do 

2º Exército. Mas, com certeza a “Folha da Tarde” comemorou e os outros só deram a 

nota. Essa é a diferença. Só para deixar muito claro, porque agora voltou a ter a 

acusação ao Frias, que era ligado à repressão, mas a “Folha da Tarde” comemorou. É 

isso.  

O meu depoimento eu posso falar depois. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não é melhor ler o 

memorial primeiro? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Não. Eu preferia que não lesse o memorial, 

porque isso está incorreto. Está incorreto, está incorreto, porque efetivamente o Rei 

morreu... 
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 O SR. IVAN SEIXAS – Fala do pai primeiro. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Eu estou dizendo para não falar do memorial.  

Eu não estava presente, porque nos fomos presas, os caras chegaram em casa 

trazendo o Ivan arrastado, depois, aí nos levaram para o DOI-CODI. Esse Ênio aí, que é 

o tal Nazistinha, eu lembro bem, porque a gente estava dentro do carro, aí eu olhei à 

direita estava escrito Liberdade, que é o bairro da Liberdade e aqui Paraíso. E eu disse 

assim: “Que engraçado”, porque eu estava em choque. Não fui valente, não é isso. Eu 

estava em choque. Tanto que, na hora que eu fui presa, primeiro eu tentei gritar, o cara 

me deu uma gravata e disse: “Cala a boca senão eu te apago aqui”.  

Eu comecei a gritar para os vizinhos. Coisa de gente que não está normal. 

Depois eu entrei em casa, aí tinha uma metralhadora que estava, porque eles, em cinco 

minutos, eles demoliram a casa. Inclusive o estuque do teto, aquele capitão, major, sei 

lá, Fábio, ele caiu ali, ficou com as pernas assim do teto. Não sei o que é que eles 

procuravam com tanta violência. E eu vi a metralhadora, o que eu decidi? Pegar a 

metralhadora, porque eu ia atirar. Não sei em quem. Eu ia matar a família ou eu ia atirar 

no meu pé, porque eu não sei atirar.  

Enfim, aí eu estava meio em choque e no carro eu disse assim, “Engraçado, 

Liberdade e Paraíso”. Eles disseram: “Você está saindo da liberdade para entrar no 

paraíso”. Que é esse Nazistinha. Agora eu entendi, além de torturador ele era “serial 

killer”. Todos eles eram “serial killers”.  

Mas, enfim, aí nós fomos levados para o DOI-CODI, eu comecei a ser 

interrogada, eu não vi mais, porque ficamos eu, minha mãe e minha irmã, era o famoso 

banco, que quem passou pelo banco, porque uns não tinham oportunidade de sentar no 

banco, a gente tinha. Que era um banco que ficava junto à cantina, que a gente ficava ali 

e aquilo tinha, nada ali, na Oban, era de graça.  

Aquilo, os caras lá da Escola das Américas, a escola de tortura, a americanada 

estudou baseada nos princípios nazistas, com muito requinte, porque tinha toda uma 

questão psicológica de você ficar sentada naquele banco, aí ficavam passando com 
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gente carregada, gente tropeçando, gente ensanguentada. O cara descia com panos sujos 

de sangue. Aquilo tudo era deliberado e estudado por psicólogos ou sei lá, coisa que o 

valha.  

E a gente ficou sentada ali. Tinha um débil mental, Ênio, que era um cara da 

CCC, que usava metralhadora, não sei se vocês, a maioria dos ex-presos que estão aqui, 

usavam metralhadoras, era um gurizinho, um guri. Um cara de uns 17 anos. Um cara 

loirinho, de olho azul, que ele ficava com aquela metralhadora, que foi ele que 

espancou, que bateu na cabeça da minha irmã com aquela metralhadora e disse assim: 

“Você tem ME?” 

Eu não sabia. Eu não era militante. O máximo que eu pensei era MRT, ALN. As 

duas siglas. E PCdoB e PCB, porque eu sou filha do Partidão. Aí daqui a pouco, 

atravessa um, porque o banco ficava aqui, depois a coisa abaixava um pouco e aí tinha 

uma, o pátio tinha um declive, aí subiu um sujeito, olhou para mim e ele disse para 

mim: “Eu conheço aquele cara”.  

E o homem veio e disse assim: “Vocês moravam na Dário Pederneiras”. “É, 

morava”. Não podia negar. Lá em Porto Alegre. Ele disse: “Eu conheço vocês duas. 

Agora, a desgraça, que eu estou desde janeiro”, sei lá, “de dezembro do ano anterior 

procurando vocês”. Só que eles iam procurar a gente no Diretório Acadêmico, vamos 

supor, chamar de esquerda, mas lá eles não queriam a gente, porque eu acho que a cara 

não era bonita ou sei lá o que era, que o Diretório não aceitava.  

Então a gente andava era dançando, além da faculdade, trabalhar, fazia isso. E o 

cara resolveu nos procurar nos grandes centros de discussão política e ele devia ter 

procurado a gente na zona das boates. 

E aí, depois disso a gente é levado, eu fui primeiro interrogada em uma sala, eu 

não tenho noção. Eu sou uma das raras pessoas, talvez, que a arquitetura daquele prédio 

me confunde. Eu me confundo toda. Mas a gente é levado para um primeiro andar. Eu 

sei que a gente é interrogada ali, mas eu já não estava bem. Eu ouvi a minha irmã na 

sala vizinha, só dizer assim, com a voz mais calma do mundo: “O senhor é que está 

dizendo”. Aí os caras engatilhavam metralhadora, batiam na cabeça dela e ela só dizia: 

“O senhor é que está dizendo”. Ela não se alterou.  
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Eu não. Eu pirei de verdade. Aí eu fui levada para o banheiro, que é em cima, na 

mesma altura da sala da tortura. Eu fui levada para esse banheiro, o banheiro estava 

vazio, eu já contei no meu depoimento, faltou alguns pedaços. Me botaram lá dentro do 

banheiro. Primeiro apareceu um sujeito que, o apelido dele era Bucéfalo. Eu não tenho a 

menor ideia desse diabo como é que se chamava.  

Eu sei que ele sentou na minha frente, aí entraram, antes disso o seguinte, eles 

simplesmente apagaram todas as luzes e gritaram assim: “Traz o Ivan”. E aí a gente 

ouve uma rajada de metralhadora e eu ouvi a voz da minha mãe, completamente 

desesperada, porque ela tinha certeza, como eu, que estava trancada naquele banheiro, 

no escuro, que o Ivan tinha sido morto. E eu não sabia nem do meu pai.  

Eu tinha a esperança, porque a gente não sabia que meu pai tinha sido preso 

também. Nesse clima, aí depois eles acendem a luz, a minha mãe gritou, gritou e eu só 

pedia a tudo quanto orixá, que salvasse alguma coisa da minha família.  

Aí depois eles entraram, acho que cerca de uns 10 homens, entre eles esse Davi 

dos Santos Araújo, que eu gravei bem a cara e o nome, eu fiquei sabendo depois que era 

o não sei o que Lisboa, capitão Lisboa, porque era um sujeito que parecia um ogro, que 

usava um chapeuzinho e ele sentou desse lado, e aqui do outro lado sentou um outro 

diabo, porque eu não considero nenhum deles gente. Eles são todos “serial killers”, mas 

não são gente.  

Sentou aqui e na minha frente sentou esse Bucéfalo, e que era a cena mais 

ridícula, o cara sentou, ao contrário na cadeira e ele, simplesmente, primeiro queimou 

todos os palitos de fósforo que eu tinha, que era para eu fumar, me tomou o cigarro, e 

depois ele me batia na cara, e eu usava, meu cabelo era muito cumprido, como toda 

menina daquela geração, o cabelo voava assim, mas eu não sentia dor.  

A coisa mais louca isso, porque ele bateu, bateu. Bateu. Aí, o Davi dos Santos 

começou a abusar sexualmente de mim. E é uma loucura, porque diante da tortura, que 

eu vi, porque eu posso não ter estado no pau de arara, mas os gritos estão na minha 

cabeça até hoje. Isso não tenha dúvida. E o maior pânico era porque eles ameaçavam o 

tempo inteiro, que iam matar, não falavam do meu pai. Eles diziam que iam matar o 

Ivan e a minha mãe. “Você vai ficar órfã e não vai ter mais irmão”. Era o tempo inteiro 
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isso. E, claro, o Ivan era militante. Eu não era, nem a Iara, nem a minha mãe. Então o 

peso era muito maior em cima dele. O meu pai, eu confesso, não sabia onde estava.  

Eles passaram a noite com essa história. O Davi dos Santos Araújo, com a mão 

dentro de mim e os outros a me dar porrada na cara, mas eu não senti dor. Eu confesso 

que não senti dor. Eu acho que eu estava amortecida. Eu só me lembro que o cabelo 

fazia assim e eu batia com o cabelo na cara desse, como era o nome do Bucéfalo? Ah, 

era um homem que lhe passou mercúrio, inclusive, parecia um índio.  

Depois disso, amanheceu o dia. Duas coisas que eles queriam, a casa do Rei, que 

é o Dimas Antônio Casemiro e o Zorro. Mas o Zorro com menos ênfase. E eu só fui 

entender por que, porque o Zorro era assim, estava em cartaz, Gilberto Faria Lima é o 

nome dele, estava em cartaz e tal. Por que é que a ênfase era o Dimas e não tanto a 

ênfase no Zorro.  

Aí de madrugada, sei lá, amanhecendo o dia, porque eu não, obviamente, que eu 

não estava com relógio para cronometrar nada, me botaram em uma C-14 com dois 

homens na frente, atrás estava eu no meio, mais dois aqui. Um deles era o maldito Davi 

dos Santos Araújo, que aquilo tudo, eu não era bonita. Só era jovem. Agora, por que é 

que o homem cismou de abusar de mim era uma questão psicológica, que ele achou que 

ia me derrubar ali, porque eu pedi para eles na hora que começou: “Me dá choque, me 

põe no pau de arara, me mata, mas não faça isso comigo”.  

Aí eu acho que ele percebeu que aquilo que estava me afetando. Eu acho que 

afetaria qualquer mulher. Você fica pensando como é que você escapa dessa situação, 

indo para outra. Então “Me dá choque”, eu fazia com a mão assim. “Me bota no pau de 

arara”. Ele dizia: “Pau de arara, comigo você vai gozar mais que no pau de arara”. E eu 

sem a menor noção, porque eu acho que ninguém, ninguém, todo mundo foi preso, 

ninguém sabia, podia descrever, mas ninguém estava preparado para aquela situação.  

E para a situação do seguinte, que você quando está sendo torturado ou física ou 

psicologicamente, você quer se livrar daquilo. Atire a primeira pedra, quem disser que 

não foi. Você quer se livrar. É uma dor, como um sapato fica apertando, você quer tirar. 

Só que você quer sair dessa, para aquela situação. 

Aí, de madrugada, foi quando eu vi o Ivan na outra C-14. Eu não entendi até 

hojem por que é que eu estava, talvez eles achassem, que o Ivan sabia que ali era o 
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Parque do Estado. Eu não tinha, eu não era de São Paulo, fazia pouquíssimo tempo que 

tinha chegado. Eles entraram naquele mato e eu fiquei assim, “Bom, eu acho que vão 

me matar no mato”. Mas eu não sabia o que significava aquele mato. Que era estradão, 

nem nada. Eu queria me livrar daquele diabo, daquele homem com a mão em mim.  

Depois disso nós voltamos, eu voltei, aí eu não sei, eles pararam para comer. 

Teve uma hora, que eu não sei se tu lembras, que quase que eles se tirotearam. Porque 

tinha uma outra C-14, que não sabia que diabo era aquilo: “Aí, calma, calma, calma”. 

Que eles iam se atirar. Ia haver troca de tiros entra a repressão e os dois decas aqui 

juntos. Ia morrer, mas não como herói, por erro do cálculo da repressão.  

Depois nós fomos levados, aí eu voltei, fui para o banheiro, depois eles voltaram 

a me interrogar em uma sala, onde o tal de Fábio, capitão Fábio, sei lá como era o nome 

do diabo, tentou me, eles queriam que eu comesse e eu disse que não ia comer. Aí me 

forçaram. E eu lembro que eu comi uma rodela de pepino e tomei um copo de suco. E 

eu vomitei em cima dos caras. Mas não foi valentia. Eu vomitei, porque aquilo estava 

impossível. E o tal de Fábio resolveu que ele ia me enforcar com meu cabelo.  

Tudo isso, eu quero só deixar bem claro, tudo isso, o que estavam batendo em 

mim ou fazendo comigo pouco se me dava. Claro que eu não achei nem um pouco 

engraçado, não gostei. Tenho sérios problemas até hoje com a história do, sérios 

problemas em termos, mas, assim, me afetou. O abuso sexual me afetou, efetivamente. 

Mas eu levei muitos anos para metabolizar, para chegar à conclusão que aquilo foi um 

abuso sexual.  

Aliás, quem levantou a questão foi o Ivan, quando eu fui preencher um troço 

para o Rio Grande do Sul que o Ivan falou assim: “Você não vai colocar que você 

sofreu abuso sexual?”. Porque diante da magnitude da aberração, da estupidez da 

tortura, porque eu ouvia, porque depois nós ficamos em uma sala aqui em cima, 

exatamente, era a sala do pau. Aquilo parecia que não tinha, claro, talvez por ser 

mulher, que mulher sempre acha que é pouca coisa, eu achava que aquele episódio era 

muito pequeno, diante do menino que eu ouvi ser torturado e morrer, diante da tortura 

do pessoal da Ala Vermelha.  
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Eu levei muito tempo para entender. Entender, inclusive, por que é que eu não 

consigo, se eu entrar no banheiro para lavar a mão, eu estou já com a porta aberta, 

querendo sair. Eu tenho pavor de banheiro. Porque foi dentro do banheiro.  

Depois disso, eles pegaram a mim e a Iara e nos levaram, porque eles queriam 

achar a casa do Rei. Ora, eu não tinha a menor noção, porque eu sempre entrei, eu fiquei 

muito pouco tempo na casa do Rei, mas entrei na casa do Rei com os olhos fechados.  

E tem, eu queria, eu vou fazer um parêntesis para contar dois episódios que 

envolvem um cidadão chamado Gilberto Faria Lima.  

Eu estava com o Rei, eu e o Gilberto Faria Lima no banco de trás, nós estávamos 

em uma Kombi. O Dimas estava dirigindo. Nós, eu pelo menos estava de olho fechado. 

Eu não sei se ele estava de olho fechado, mas eu estava de olho fechado com a cabeça 

abaixada. Aí ele avisou assim, vai bater. E efetivamente, ele bateu em um carro. Eu 

permaneci com os olhos fechados.  

Aí o Rei, o Dimas, disse assim: “Pior é que é uma cerejinha”. O pessoal que é 

dessa geração sabe, a cerejinha, que era aqueles fusquinhas cor de laranja da Polícia 

Militar. Aí o Zorro disse assim: “Deixa que eu resolvo isso”. Na ocasião, eu achei 

estranho, mas hoje vendo, não tinha sentido. Porque o Zorro era muito procurado, ele 

estava, em todos os cartazes que se visse, ele estava lá. Ele desce junto com o, na frente 

do Dimas, e puxa uma carteirinha e mostra para os policiais e os caras liberam.  

Isso aconteceu duas vezes. Ele tinha uma vez me pedido para assinar uma carta, 

que ele estava na casa do Rei também, para assinar uma carteira, que eu só vi que era da 

Polícia Militar por causa da cor. Para eu assinar como um capitão qualquer. E eu 

assinei. Não sei que nome constava. E ele usava essa carteirinha. Todo mundo achava, 

na ocasião, que cara fodido, por isso o apelido Zorro.  

Um outro episódio foi o seguinte, eu e a Iara estávamos esperando meu pai para, 

um ponto, na famosa Nazaré, 500, que era o único lugar que a esquerda sabia fazer 

ponto era lá. Estávamos esperando meu pai. Não, era todo mundo na Nazaré, 500. 

Como a gente entrou antes no ponto, o que é que nós fizemos? Nós entramos em um 

bar. Um boteco. Mas a hora que a gente entrou no boteco, para tomar qualquer coisa 

para esperar. Fazia muito calor. A gente entrou no bar e achamos estranho o seguinte, o 

dono do bar estava olhando assim, era uma coisa pequena e ele estava no balcão, 
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olhando assim, para frente, mas para parede. O rapaz que, ele estava na frente do caixa, 

parado, mas olhando para a parede. Não nos olhou.  

Acho estranho, porque alguém que entra a tendência é olhar. O rapaz que era 

ajudante dele, só limpava aquele balcão, mas olhando para frente. Aí ele perguntou: “O 

que vai querer?”. A gente disse, Pepsi-Cola, Coca-Cola, sei lá. Mas quando a gente 

pegou, aí a gente começou, sem se falar, mas a gente começou a perceber o seguinte. 

Tinha um homem sentado na entrada. A esquerda tinha um banco, uma cadeira, uma 

mesinha de boteco, o homem parado. E o homem parado sem nada.  

Eu comecei a ver a volta, e a Iara também, e nós tínhamos uma coisa, da época 

do Golpe de 1964, que quando eu estava, no dia 1º de abril, eu estava na rua com a 

minha tia, que também foi presa durante a ditadura do Getúlio. E a gente estava indo 

para a sede do Partidão lá, para saber o que fazer. E cada vez que a gente cruzava com 

determinadas pessoas ela falava: “They are”, eles são.  

Mas eu entendi, ficou a corruptela de Gerard, porque existia um seriado, que um 

policial perseguia um sujeito chamado David, qualquer coisa, que era “O Fugitivo” o 

nome do seriado. O pessoal dessa geração deve saber o que é. E o Gerard era o policial 

que perseguia. Então passou a ser sinônimo de Gerard, policial.  

Aí eu disse para Iara assim: “Gerard”. Aí ela disse: “É mesmo”. Aí nós, 

calmamente, fingimos que tomamos a, tomamos dois goles e saímos. Quando a gente 

saiu tinha, década de 1970, não tinha táxi em São Paulo. Tinha um táxi parado e o 

motorista, 18h, o motorista limpando, limpando o vidro. Aí a gente olha, tem um 

homem no poste, consertando não sei o que na luz. A gente olha tem um outro homem 

aqui, um pipoqueiro com aquelas carrocinhas de pipoca, sem nenhuma pipoca parado 

ali. Aí a gente começou a olhar a volta e começou a perceber que aquilo estava cercado.  

O que nós fazemos? Em vez de a gente continuar pela Nazaré, nós entramos por 

uma rua transversal e chegamos em uma paralela, porque era para a gente dar a volta 

para ver onde é que terminava o cerco. Nisso chega uma Kombi ou duas, eu não lembro 

mais, com toda organização dentro. Henrique, Rei, Márcio, todos os nomes, todas essas 

pessoas.  

Aí a gente foi chegando e fazendo assim com a mão. Aí entramos no carro e 

dissemos assim: “Gente, está cercado”. “Não é possível”. “Está cercado”. Aí o Gilberto 
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Faria Lima, ou o famoso Zorro diz: “Deixa que eu vou ver”. Sendo que, eu volto a 

repetir, a minha cara não estava no cartaz, a cara do Ivan não estava no cartaz, nem a do 

meu pai estava no cartaz.  

Mas a do Zorro estava no cartaz há muito tempo com aquele “Procura-se”. O 

Zorro, com a cara, aquele jeito peculiar de andar dele, ele vai lá e volta e diz assim, não, 

isso é um cerco para prender o Assis. Assis era um marginal famoso aqui em São Paulo 

na época.  

E eu quero fazer um comentário também, o seguinte, que eu estava conversando 

com a Iara e a Iara disse: “Uma coisa que eu sempre observei no Zorro é que, se você 

olhasse para a cara do Henrique, do Rei, em qualquer uma daquelas pessoas, tinha uma 

certa tensão. As pessoas, mesmo rindo, elas estavam tensas. E o Zorro nunca”. Ela 

disse: “Eu acho que o Zorro tinha problema de psicopatia ou sociopatia, porque ele era 

uma pessoa que não estava tensa nunca. Ele estava sempre em uma languidez, uma 

calma estranha”.  

Eu estou contando toda essa história para chegar na morte do Rei. Aí, voltando a 

tarde, aí nos levaram para casa, nos levaram de carro, enfim, eu só lembrava, eu 

confesso a vocês o seguinte, que aí eu volto a dizer, quem passou pela tortura sabe. 

Você tenta buscar mecanismos para, primeiro eliminar qualquer informação. E depois, 

você começa a buscar alguma informação, porque eu tenho que dar alguma coisa para 

esses caras para eles pararem com isso. Quem foi torturado sabe disso. É ou não é, 

Amelinha? Porque não tem esse negócio, é do ser humano.  

A minha tortura não foi física. A minha tortura foi o seguinte, a ameaça 

constante, porque ainda existia um detalhe. Eu não sabia da história, eu só tinha visto 

pelo jornal, eu só vi que tinham matado o tal de, “Quem matou Odete Roitman”, o 

Henning Boilesen. Aí eles começaram a fazer, no mesmo dia era o Rei e quem matou o 

tal de Boilesen. Aliás, eu não sei quem matou, porque a história da novela, “Quem 

matou Odete Roitman”, eu também não sei quem matou. Parabéns a quem matou 

porque eu não sei quem foi.  

Aí eles nos levaram, e a única informação que eu tinha, eu volto a dizer, eu 

estava buscando, na minha cabeça, que formas eu tinha de entregar a casa do Rei. Eu 
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não sabia onde era. Mas é o seguinte, era a única maneira, inconscientemente eu achava 

o seguinte, que aí eu me livraria da coisa em cima do Ivan e da mãe.  

Porque eu não estava presa como militante sozinha. Eu estava com a família 

inteira. Eu não sabia nem onde estava meu pai. E é uma droga você ser presa com 

família, porque você não se preocupa com você. Porque quando é só você, é ou não é, 

Amelinha? A tua preocupação eram os teus dois filhos, muito mais que o César. Porque 

o César, você fica se sentido responsável.  

Eu, irmã mais velha, Iara irmã mais velha também, do gurizinho que tinha 16 

anos. Fora que existia, pairava sobre, isso é um outro capítulo, o meu irmão de 10 anos. 

Que a gente evitava de pensar nele. A gente nunca, eles descobriram uma foto e depois 

forçaram a dizer onde estava, porque achavam que ele estivesse provavelmente na casa 

da um militante.  

Tudo isso, e a minha mãe. A minha mãe, na época, hoje eu tenho 65 anos, “Ah, 

você está ótima”. Não. Eu estou velha, igualzinho os outros. Mas só que na época o 

conceito, quem tinha 53 era muito velho. Tanto que, à exceção do Tibiriçá, todos os 

torturadores chamavam minha mãe de dona. Uma coisa que a mãe dele mandou falar, 

“Viu, dona Fanny, a senhora é uma filha da puta”, mas “Viu, dona Fanny”.  

Aí o que aconteceu? Eu pensava tudo que, mas eu não sabia onde era a casa do 

Rei. Eu só sabia que eu parava na porta e subia uns degraus e entrava em uma coisa. 

Fora disso eu não tinha a menor noção, como até hoje eu não sei, exatamente, onde fica.  

Aí o que aconteceu? Eles começaram, eu disse: “Olha, eu me lembro que ele me 

pegou na Avenida Bosque da Saúde”. Uma coisa bem vaga, mas foi verdade. Agora, eu 

levei muitos anos com uma culpa, que eu não tinha. Porque é o seguinte, aí foram, 

foram, andaram. Eles entraram exatamente na rua da casa do Rei, por quê? Porque foi 

passando na frente, a Maria Helena, por acaso, a mulher do Rei, estava lá.  

E eu disse: “É aqui”, porque eu vi a Maria Helena. Eu apontei a casa do Rei. Só 

que eu levei anos achando, que grande filha da puta que você é. Mas um dia, 

conversando em uma madrugadam, com uma amiga eu vi que estava tudo errado. 

Porque é o seguinte, eu sei que era uma subida, a casa do Rei está aqui. Eles nos 

deixaram, depois que foi, aqui é a casa do Rei, esse carro que eu e minha irmã 

estávamos estacionados ficou aqui.  
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Como é que eu vou explicar a geografia desse negócio? Um quadrilátero. Nesse 

quadrilátero, aqui tinha uma rua, que era efetivamente a rua onde morava o Rei. Aqui 

tinha uma transversal. Nos deixaram aqui, junto com o cidadão lá que dirigia. Ele só 

dizia assim: “Em caso de tiroteio, se abaixem”. E eu estava mais querendo que a bala 

pegasse na minha cabeça. Paramos ali. Daqui a pouco mais, eles subiram, os outros 

subiram com o carro e eu não vi mais nada.  

Aí esse carro aqui, eu estou explicando a geografia, porque assim, tinha essa rua, 

depois tem uma rua lá em cima, uma avenida hoje aqui, e a casa do Rei ficava aqui 

nessa rua. É um quadrilátero. A gente ouviu estampidos, começou a ouvir estampidos, e 

aí esse carro aqui, eu estou explicando isso pelo seguinte, pela fuga do Zorro. A fuga 

mais missão impossível, Tom Cruise, o que vocês quiserem.  

Por quê? Nós estamos nessa rua aqui, aí daqui a pouco esse carro que nós 

estávamos sobe, e aí sobe a vai lá na outra rua. Aí eu vejo o Rei atirando com revólver e 

eles atirando de fuzil no Rei. O Rei levou quatro ou cinco tiros de fuzil nas costas e ele 

caiu de rosto em um monte, porque foi onde ele estava correndo, ele tropeçou e virou 

para traz para atirar e tinha um monte de cascalho, aí mataram o Rei.  

Não saiu com vida nisso aí, porque ele saiu efetivamente atirando, aí bateu com 

a cara nos cascalhos e ainda ele arrebentou a cara todinha, eu tenho a imagem até hoje. 

Não está correto isso, que estão dizendo, ele não teria condições, porque ele levou uns 

quatro ou cinco tiros daquelas balas de fuzil e isso eu lembro porque ele sangrava muito 

pelas costas e quando ele caiu eu comecei a gritar, ele levantou a cabeça assim, olhou 

para mim e sangrava, o sangue jorrando da boca dele.  

Acontece que depois nos levaram para dentro da casa do Rei e disseram, na 

maior calma: “Pô, e o Zorro conseguiu escapar”. E nós ouvindo a história. Aí disseram 

o seguinte, que quando, eles chegaram na casa do Rei, o Zorro desceu correndo. Só que 

eu estava nesse carro aqui, se ele tivesse descido correndo nós teríamos visto. Não tinha 

como fugir daquele cerco. O quadrilátero todo estava cercado.  

Porque tinha cara aqui, aqui, aqui e na avenida. Eu levei muitos anos para 

entender que aquilo tudo estava armado. Eu não estou me eximindo de culpa alguma, 

mas estava armado. Porque que os caras, numa rua que nem assim, não é a Avenida 

Paulista, é uma rua, que nem sei o nome da rua, é uma rua, eu vi aqui o nome, Eliseu, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



84 
 

Eliseo, qualquer coisa. É uma rua muito pequena e, na época, muito menor, porque era 

de casario. 

Como é que você diz para os caras: “Me pegaram na Rua Bosque da Saúde” e 

eles levam exatamente na própria rua? E como é que o Rei e o Zorro estão entrando em 

casa, o Rei entra, sai atirando e o Zorro desce correndo a rua? Não tinha como. Não 

tinha como. Não tinha como entrar. 

Volto a dizer, não estou me eximindo de culpa, eu e volto a dizer, se alguém 

quiser me julgar alta traidora, eu estou pouco me lixando, porque eu fui presa com a 

minha família, eu não queria. Tanto é que, depois, eu vou para o presídio, eu não fiquei 

presa um dia, fiquei presa um ano e meio, sem ser militante, por apenas, por ser filha do 

meu pai. “Se não foi você, foi seu pai”. Não tem a fábula do Esopo? Pois é. “Se não foi 

você, foi seu pai”.  

E eu fiquei um ano e meio presa. Tudo que era nosso, porque nós não tínhamos 

aparelho, nós tínhamos as coisas nossas, tudo que era nosso foi roubado. Eu vi na 

televisão, porque na casa do Rei, a gente viu, aí eu vi a morte do meu pai de novo. O 

pior é que, quando nós voltamos, e é bom que a Dina está viva e lúcida, porque 

levamos, tinha horas que falava: “Será que a mãe estava normal, para ter dito que viu, a 

mãe era muito nova”. E a Dina viu realmente, tem a história dela pisando no cabelo da 

Dina e não sei o quê. 

A Iara entrou, quando a gente voltou do episódio na casa do Rei, e é engraçado, 

eu estava na casa do Rei, e aí quando eu vi a notícia da morte do meu pai de novo, na 

televisão, o Cid Moreira anunciando, eu comecei a chorar. Aí, um, eu não sei quem foi 

o diabo, botou a mão no meu ombro e disse assim: “Que que é isso? De vocês, eu não 

espero isso”. 

Aí eu fiquei assim, porque aí depois, mesmo depois que eu soube da morte do 

meu pai, eu nunca consegui chorar a morte do meu pai. Fui chorar mil anos depois, 

porque a sobrevivência naquele minuto era, e principalmente da família, era muito 

maior. Eu tinha medo pelo Ivan, eu tinha medo pela minha mãe e, quando a minha mãe 

fez um acordo e disse: “Eu digo onde é que está o Irineu, mas, pelo amor de Deus, não 

façam nada com ele”, eu tinha, temia pelo meu irmãozinho de 10 anos, que é o grande 

prejudicado dessa história. 
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Aí nós voltamos para o DOI-CODI, a Iara entrou na cela, enquanto eu fiquei 

naquele banheiro, eles botaram a minha mãe e a Iara, no dia 16 ainda, em uma cela 

embaixo, depois eu vim habitar a do outro lado. A Iara se abraçou na minha mãe e disse 

assim, não me pergunta, porque minha irmã não fala inglês, mas o clima, a minha irmã 

fala assim: “The father is dead”, a minha mãe disse: “Eu sei, porque eu vi ele morrer”. 

A minha mãe ouviu meu pai morrer. 

Aí nos levaram para o banheiro, esse banheiro, famigerado banheiro, que era um 

banheiro comprido, onde eu fui abusada, onde me espancaram, blá blá blá, tinha uma 

cama, porque quando eu fui para esse banheiro, na primeira vez, era uma tela, a cama 

era só uma tela com cobertor. Aí eu fui, quando nós voltamos da casa do Rei, tinha uma 

cama feita, com colchão, lençol, cobertor, nós entramos. E aí, um sujeito com um copo, 

era desse tamanho, disse assim: “Toma”. 

E eu disse assim: “Não quero tomar”. Era leite. Eu disse: “Eu não tomo leite”. 

Aí, quando ele entregou o copo, eu segurei o copo, era um leite morno e era um leite 

extremamente doce. E eu e a Iara e eu disse: “Não, eu não vou tomar”. 

Aí eles ficaram, aquele tipo assim: “Como é que é?”. Aí eu pensei, não vou levar 

uma porrada, por causa de um copo de leite. Eu tomei o leite. E eu só tenho essa 

lembrança, do homem esticar a mão para mim, com o copo de leite, eu tomei o leite e só 

acordei no dia seguinte e no outro dia. Passou muito tempo para eu entender que eu e 

minha irmã fomos dopadas. Aí, eu entendi, quer dizer, a lógica eu não vou conseguir 

entender.  

Mas foi exatamente, a minha mãe estava lá, a Dina chegou junto com a gente. O 

meu pai acabou de ser torturado, eu tenho a impressão que doparam a gente, para deixar 

menos testemunhas, porque o meu pai ainda estava vivo. Que quando a Dina chegou 

presa lá, quando a gente chegou de volta na Oban, a Dina ouviu meu pai ser torturado, 

viu jogarem o corpo do meu pai. 

Eu não me pergunto qual é a lógica, porque diabo não tem lógica, não sei se tem. 

Não entendi até hoje por quê.  

Mas se tiver que falar sobre o Rei, além da queda dele, queda e de morte, foi, era 

um cara, um obstinado. Eu achava que ele era assim que nem meu pai. Eu acho que 

você querer a democracia, tudo bem. Eu acho que tinha uma coisa, a palavra talvez 
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esteja errada, obstinado, mas vamos dizer o seguinte, uma determinação, assim muito 

aguerrida. E ele era muito novo, meu pai já tinha 49 anos, era um cara que vinha da 

militância desde os 19, agora o Rei, eu estou vendo aqui, ele tem um ano a menos, tinha 

23, 24 anos. Ele era muito moço.  

Puseram o nome dele de Rei, porque ele era o cara do papel. Ele era gráfico, não 

é? Ele foi gráfico. E uma pessoa extremamente determinada, muito bem-humorada, uma 

pessoa muito bem-humorada, e tinha umas coisas, a gente brigava, mas era bobagem. 

Ele me chamava de pequena burguesa, e eu queria que ele consertasse o pé da mesa, 

porque a mesa estava com três pernas. “Vamos botar um pé nessa mesa?”. “Isso é coisa 

de pequeno burguês". 

Ou seja, aí eu disse: “Olha, cara, eu estou brigando para que todo mundo tenha 

geladeira boa, não estou brigando para que todo mundo ficar abanando as coisas para 

gelar”.  

Mas ele era uma figura assim, muito legal e muito determinada.  

O Ivan contou da queda do meu pai e dele. Acontece que a história, que o Juraci, 

esse José Ângelo não sei o que, contou, foi o seguinte, que é outra história das bravatas 

do Zorro.  

Eles entraram, ele contou o seguinte, isso depois o Zorro contando para alguma 

pessoa, que ele e o Rei estavam em uma mesa esperando para entrar no ponto, e o Zorro 

percebeu que tinha um movimento estranho ali naquele negócio, e aí o Juraci, depois, 

disse assim: “Eu abri um ponto para entregar o Rei e o Zorro, eu não queria entregar o 

Roque”. O conceito dele eu não vou discutir, porque ele gostava do meu pai, é uma 

questão emocional, eu não sei. 

Mas o Zorro ouviu e sentiu e viu os caras falarem que iam pegar não sei quem. 

Não é muita? E o máximo que o Zorro fazia era botar óculos escuro para disfarçar a 

cara característica dele. Então, ninguém me tira da cabeça, isso eu posso citar outros 

tantos exemplos que o Zorro, se está vivo ou se está morto, isso eu não quero nem 

saber, que ele era infiltração. Se ele se bandeou para o outro lado, porque foi preso, ou 

ele foi deliberado, ou ele era um menino, porque ele era muito novo, ele também não 

era nem um cara tão velho assim, ele tinha 19, 20 anos. 
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Ele se passou porque foi preso e pressionado e passou para o outro lado, isso 

pode ter sido. Porque são vários episódios que sempre assim, “Deixa que eu resolvo”. E 

eram coisas malucas. Ele saía de situações extraordinárias, como se fosse o Zorro, 

aquele homem da capa e espada. E a gente sabe que não dá pra ser capa e espada na...  

Porque, por exemplo, o Clemente é o cara que saiu de alguma situação, mas foi 

por sorte, porque ele dobrou uma rua antes, ele nunca encarou assim, de ele dizer: “Não, 

agora eu vou meter um lero-lero em cima desses caras e os caras vão cair”. Não é bem 

assim, porque a gente sabe.   

 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, hoje já está, até a família do Gilberto Faria Lima, o 

Zorro, confirma que ele mudou de lado e era um agente do Cenimar. Agora, a Comissão 

Nacional da Verdade tem documentos, que indicam que ele, depois que saiu do país, ele 

passou a ser um agente, que se ligou ao ex-major Joaquim Pires Cerveira, que estava 

exilado, e que teria sido responsável... 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas o Cerveira não foi aquele que foi morto 

depois, no crematório? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso. É memos. E ele, o Zorro seria o 

responsável pela volta e morte do Cerveira e do João Batista Rita, e tem mais 

informações, inclusive o Vasco Vasconcelos Torres fez uma matéria 

recentemente, mostrando que o Zorro era infiltrado mesmo, então hoje já não há 

mais dúvidas de que ele era infiltrado.  
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E isso que a Ieda fala fica exatamente comprovado, que uma emboscada 

montada para matar o Rei, o Dimas, e que ela foi levada lá para legitimar a ação 

do infiltrado. Uma coisa muito lógica. 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – É. Porque não tem lógica, se eu não sabia 

onde era, como é que? Eu só disse assim: “Eu sei que ele me pegou na Avenida 

Bosque da Saúde”. Sim, e o bairro também digamos, eu nem sei se isso fica na 

Saúde, essa casa aí.  

Os caras não se deram ao trabalho de dar duas dobradinhas, sabe? Não, 

eles subiram a rua direto. Como eles chegaram lá, eu não sei, mas eles não 

deram assim, muitas voltas e voltas. Assim, dobrou aqui e aí estava na rua. 

Não era uma rua, assim, uma avenida que você tivesse que passar, uma 

avenida famosa, entendeu? E o Gilberto Faria Lima, quer dizer, por que que ele 

não entregou primeiro, quando o pai, a história, Juraci entrar no ponto, que o pai 

e o Ivan acabaram entrando com o Juraci e o Rei não, porque o Zorro diz para 

ele. 

Eu acho, quem foi que falou? Foi o Juraci, eu não sei quem foi que falou, 

eu não me lembro, se foi a Maria Helena, que o Rei entrou com o Zorro, nesse 

ponto que seria para o Juraci, mas que o Rei, o Zorro disse assim: “Isso aqui está 

tudo cheio de repressão”. 

Dá licença, eu sei que a gente fareja tira, mas nesse cerco da Nazaré, ele 

mete a cara e diz: “Não, aquilo é polícia civil para prender o Assis”. Assis era 

um assaltante vagabundo, não era nem de banco. Era um rapazinho, mas sabe, 

como a imprensa elege o bandoleiro, ele foi eleito, ele tinha sido eleito, mas não 

é assaltante de banco.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu, hoje dá para a gente falar, mas toda a história que 

foi levantada do Gilberto Faria Lima, a Denise Crispim estava me falando aqui, que ele 

foi recrutado para a esquerda pela família dela, pela Encarnacion, ela trabalhava junto 

com o Joelson Crispim, que era o irmão da Denise, eles trabalhavam na mesma fábrica, 

e os doise você também.  

E o que eu consegui levantar é o que Gilberto Faria Lima, até o Vale do Ribeira, 

ele era um militante de esquerda, saiu do Vale do Ribeira e lá ele foi capturado pelo 

Cenimar. E aí fez, mudou de lado. Isso é uma coisa que está mais do que claro, porque a 

família dele conta a mesma coisa. Eu falei que ele me disse isso, que eu tinha levantado 

e tudo mais e a família confirmou.  

Isso é verdade, ele contou para a gente que ele mudou de lado e não sei mais o 

que, mas que não ia entregar ninguém. É muito curioso dizer que mudou de lado, mas 

que não iria entregar ninguém.  

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas não tem a história de uma fuga dele lá do... 

Ele foi preso no Rio de Janeiro e foge. 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - E quando houve esse fato do carro, em que eles batem 

na rádio-patrulha e ele apresenta uma carteirinha do Cenimar, que de novo vem a 

recorrência aí de Cenimar, eu fiquei sabendo e passei para o Devanir, eu falei para ele: 

“Henrique, aconteceu isso, isso e isso”, ele já tinha me dito isso, e o Henrique me disse: 

“Segura essa história que eu vou levantar a história dele. É muito estranho como ele se 

ligou a gente”.  

Eu estava cobrindo um ponto em Indianópolis, quando uma pessoa corre atrás do 

meu carro, eu saí correndo, dei a volta, dei várias voltas e voltei para o mesmo lugar, e 

vi ele parado.  
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Eu passei devagar, parei há uns 100 metros, mais ou menos, para ele ir até onde 

eu estava com o carro. Ele se aproximou, eu acelerei e parei mais adiante, para evitar 

qualquer emboscada, e ele entrou e contato comigo, entrou no carro. E falou: “Olha, eu 

estou vindo do Rio de Janeiro, teve muitas quedas lá e eu não quero cair, eu quero entrar 

para o MRT, não quero entrar para a ALN porque tem muita infiltração. Quero entrar 

para o MRT”.  

Uma coisa muito dirigida. Então, o Henrique me falou: “Eu vou levantar essa 

história e, qualquer coisa, você me ajuda com isso para resolver o isso, se ele for 

infiltrado?” 

Eu falei: “Com certeza”, que a gente estava preocupado com isso. 

E aí quando nós caímos, ele entrou em contato com a ALN, porque nós tínhamos 

uma atuação muito próxima. Depois que nós caímos, ele entra em contato com a ALN, 

vai em um ponto com o Clemente, e diz: “Olha, está difícil, eu quero sair” e tudo mais. 

E o Clemente fala: “Está bom. Volta amanhã, que eu vou te dar dinheiro e você vai 

embora do país”.  

Aí, no dia seguinte ele volta, pega o dinheiro e pergunta: “Qual é o esquema de 

fronteira?”. Ele falou: “Não tem esquema. Você pega o dinheiro e vai embora”. “Tem 

que ter um esquema. Eu quero o esquema para sair do país”, querendo uma informação 

privilegiada. E o Clemente fala: “Olha, cara, as informações que a gente tem é que você 

estava junto com o Rei”, que é o Dimas, “E o Rei caiu, morreu de um jeito que não se 

sabe qual é e você precisa explicar isso. Como você é de outra organização, nós vamos 

deixar você ir embora. Pega o dinheiro e vá embora”.  

Aí ele vá embora, marcada uma emergência para daí a 15 dias, caso houvesse 

alguma coisa, ele precisasse retornar. Daí a 15 dias, ele volta e fala: “Olha, eu pensei 

bem, eu vou ficar aqui, vou entrar para a ALN”. 

“Não, você não vai entrar para a ALN, se você ficar aqui nós vamos lhe 

injustiçar, porque você não explicou essa história da queda do Rei. E a gente, o que a 

gente sabe de informação de lá de dentro, é que você é uma pessoa suspeita. Vai embora 

que é melhor para você”. 
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E aí ele foi embora e foi para o exterior. Lá no exterior, aí tem vários relatos, 

sargento José Araújo Nóbrega me conta que, lá fora ele bravateava que ele tinha 

participado do justiçamento do Boilesen, que ele fazia e acontecia. E ele pede para todo 

mundo dar informações, e as pessoas não entendem e tal.  

Muito tempo, algum tempo depois, há o Golpe no Chile, todo mundo vai para as 

Embaixadas, etc. e tal e ele diz para todo mundo: “A gente se vê na Argentina” e não 

vai para Embaixada nenhuma. Ele vai de algum jeito e chega na Argentina, bem 

vestido, calmo tranquilo, que todo mundo fica achando que tem alguma coisa estranha 

nisso.  

Depois, muito tempo depois, o José de Araújo Nóbrega, conversando comigo no 

Memorial da Resistência, ele contou o seguinte, que um dia ele estava andando em uma 

rua, atrás do DOPS, que ele acha que é a José Paulino, ele viu, na porta de um bar, o 

Gilberto Faria Lima, e ele parou o carro e falou assim: “Faria Lima, me espera que eu já 

volto”. 

Ele fez sinal de positivo. E o Nóbrega foi e parou o carro, quando voltou, não 

tinha mais ninguém ali. 

Então assim, ele falou: “Eu vi o Faria Lima”. 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – (Ininteligível) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. José de Araújo Nóbrega. Ele viu, ele viu o Zorro 

vivo. Recentemente, o Nóbrega disse que recebeu uma ligação do próprio Zorro, 

dizendo: “Quero falar com você”. Então assim, ele está vivo, está por aí, ao que tudo 

indica, está no Rio de Janeiro, então, é isso que tem. 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Qual é o sobrenome desse homem? Esse 

Nóbrega. Que não existe... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não, tem o José Paiva, que é outra pessoa. 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não. “Tá”. Porque é o seguinte, eu estava em 

uma casa, conversando com ex-presos aí, e aí, disseram o seguinte, eu acho que foi esse 

Paiva, que estava em um ônibus, e quando o ônibus parou no ponto, ele viu uma pessoa 

parada e ele pensou assim: “É o Gilberto Faria Lima”.  

Aí ele foi embora, o ônibus arrancou e ele não foi. Aí outro dia, ele passou de 

novo, no mesmo horário, no mesmo ônibus para ver e o cara estava ali. E ele concluiu o 

seguinte: “Essa pessoa só pega o ônibus aqui”. 

Aí o que que aconteceu? No terceiro dia, o que que ele faz? Ele pega o mesmo 

ônibus e vai ali. Aí ele desceu no ponto e chegou nessa pessoa, que ele jura que é o 

Faria Lima. E disse assim: “Gilberto, eu sou o pai”, eu posso estar falando o nome da 

pessoa errada, mas acho que era Paiva o nome do homem. “Eu sou, como é que não está 

me reconhecendo?”. “Não, não, o senhor está enganado, não lhe conheço”. 

Aí esse Paiva foi embora, pegou o primeiro ônibus que apareceu e foi embora. 

Nos outros dias, ele embarcou, esse cara pegou o mesmo ônibus, aí esse cidadão não 

estava mais. Esse Paiva foi em duas situações, eu não vou lembrar, qual é a outra, mas 

em uma outra situação, viu o Gilberto e eles parecem que eram pessoas que se 

conheciam. Eu não... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. O Gilberto Faria Lima sumiu. A família diz... 
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas não foi o Michel Faria Lima?  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, não esse que é o é o irmão dele.  

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas o irmão dele não existe. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Marcel. Não, não. Existe sim.  

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas ele não tinha morrido? 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. A gente descobriu que está vivo, não é, é outra 

pessoa. É um pastor, Marcel Faria Lima e a família diz que ele nunca mais voltou a ter 

contato. Só uma vez em 1975, ele mandou um cartão postal para mãe, de um país de 

língua francesa, que não era França, talvez... 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Bélgica.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Bélgica ou no Canadá dizendo: “Mãe, estou bem, não 

se preocupe que quando der eu volto”. 

Mas a mãe, com medo, queimou.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – E aí é o seguinte, eu costumo brincar que eu levo a 

culpa, porque eu sou judia, baixinha, nariguda e pobre ainda por cima. Porque sempre 

tem um negócio de botar as culpas em mim.  

Esse famigerado, esse demônio desse homem aí, esse tal de Zorro, ele chegou no 

Chile escoltado, falando o seguinte, que eu havia aberto a casa do Rei, porque eu tinha 

mexido em uma gaveta, que na casa do Rei não tinha gaveta, já começa por aí, só se 

tivesse lá no quarto dele. Tinha tirado e visto uma conta de luz. Obviamente, eu não 

tenho, não devo nada para ninguém. Eu não mexi, porque na casa do Rei não tinha nada, 

era tudo meio nu, estou dizendo que a mesa tinha três pernas, a mesa da cozinha vivia 

encostada.  

Lógico, eu sei lá, e nunca entraria. Porque, na época que eu fiquei na casa do 

Rei, era eu e a Maria Helena, e a Maria Helena, ela nunca que iria permitir. Não havia 

chance de eu entrar no quarto do casal, ainda por cima, ou Maria Helena estava lá 

dentro ou nós estávamos na cozinha conversando, porque a casa era exígua, e o cara não 

satisfeito ainda ficou espalhando que eu abri, que eu vi conta de luz, era muita 

“filhadaputice”.  

 

 

 

A SRA. – (ininteligível) 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não. Eu nem sei o que ele fez a mais, mas é o 

seguinte e o que me chamou a atenção na Oban, foi a coisa o seguinte, a ênfase era o 
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Rei e o Zorro não tinha tanta ênfase assim. E quando eles prendem, matam o Rei, os 

dois, um tira volta lá para a casa do Rei, aí um tira entra e diz assim: “Puxa, e o Zorro 

escapou”.  

Gente, por muito menos, quando não conseguiam prender a pessoa, por muito 

menos, eles batiam na própria cabeça, eles ficavam com ódio, davam pontapé, 

xingavam todo mundo. E apenas o Zorro, ele disse: “Poxa, e o Zorro conseguiu 

escapar”. E o outro disse assim: “Mas como é que ele escapou?” 

“Ele desceu a rua, enquanto a gente subia”. Para cima de mim? Não tem.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vamos encerrar o caso do Coqueiro, que a Célia 

Coqueiro levantou várias informações sobre como chegaram no Coqueiro, inclusive 

conversou com a pessoa que elucida, então Celinha.  

Ieda, passa o microfone. 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Bom, eu sou, para quem não me 

conhece, meu nome é Célia Silva Coqueiro, sou filha de Aderval Coqueiro e Isaura 

Silva Coqueiro, a viúva dele aqui presente.  

Eu vou contar, mas eu acho que minha mãe já falou um pouco sobre o histórico 

do meu pai, não sei exatamente o que ela falou, porque eu não estava aqui, mas eu acho 

que eu vou me deparar mais no retorno dele, quando ele retorna de Cuba, porque ele 

esteve treinando lá, logo após a prisão dele.  

Vou começar por ordem cronológica, para vocês entenderem, e vou me deparar 

mais no retorno dele, que foi o que nós conseguimos apurar e demoramos 40 anos para 

saber como é que ele entrou no Brasil, com que esquema que ele entrou, porque na 

verdade, ninguém sabia que esquema ele tinha entrado no Brasil, e que foi morto cinco 
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dias, estando no Brasil. Em uma megaoperação, com 50 homens no Rio de Janeiro e 

tudo mais.  

Então, meu pai se engajou no Partido Comunista, em 1963, em Brasília. Ele veio 

a São Paulo, logo após esse engajamento dele no Partido Comunista, e começou a fazer 

um trabalho de campo com os operários, que ele também era operário, porque, na 

verdade, meu pai era descendente do meio rural, de camponeses, família muito humilde 

e tudo.  

Então, quando ele vem para São Paulo, ele se engaja ali no Sindicato dos 

Metalúrgicos, ele tem um período de envolvimento no Sindicato dos Metalúrgicos, ele 

tem ali um período de envolvimento na fundação do Sindicato dos Metalúrgicos, e já 

era do Partido Comunista.  

Quando aconteceu o Golpe, houve aquele racha, ele foi para a Ala Vermelha do 

PCB, e depois da Ala Vermelha do PCdoB, novamente uma divergência com relação 

aos caminhos que devia seguir para a luta armada, e ele resolve entrar, no início de 

1969, na fundação do MRT – Movimento Revolucionário Tiradentes. 

E logo em seguida, da passagem dele para o MRT, em maio de 1969, ele é preso 

pelas forças de repressão em São Paulo. Bom, enfim, ele é preso, ficou três meses 

inlocalizável, esse inlocalizável que eles chamavam, era o momento em que eles não 

abriam para a família que ele estava preso, porque ele estava sob tortura, enfim, para 

poder abrir.  

Eu estava escutando ela falar agora e a gente não consegue, eu cresci a minha 

vida toda, porque eu fui para o exílio depois, escutando as histórias de tortura e dos 

companheiros e tudo mais. Mas a gente nunca se acostuma. Toda vez que a gente escuta 

uma história dessa, dá um nó no estômago. Impressionante a selvageria com que foram 

cometidas essas torturas, esses assassinatos.    

Quando agora, falando da passagem do meu pai pela prisão, quando nós 

estávamos levantando, eu estava levantando a passagem dele pelo projeto de anistia, 

falando dessa selvageria, eu descobri que ele, o meu pai foi, em algum momento 

durante a tortura, ele entrou em coma e eles levaram ele ao hospital militar, e eles 

registram isso, o mais impressionante é que eles registram isso. Só falta fotografar. 

Aliás, Alguns têm até fotografia.  
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 E eles mandam ele para o hospital militar, não sei exatamente quantos dias ele 

ficou no hospital militar e, quando ele se recupera, ele retorna para a tortura. Então ele 

já estava pronto para ser torturado novamente, porque eles queriam ele vivo, para 

poderem tirar as informações que precisavam.  Ele volta para a tortura. Ele ficou nessa 

vida por, mais ou menos, uns três meses, não é, mãe? Mais ou menos. 

Que foi quando, que minha mãe sempre ia ao DOPS, porque a orientação da 

Organização era que ficasse atenta em relação a isso, porque eles poderiam matar e 

fazer o que aconteceu com tantos outros companheiros. Então, a minha mãe ia com a 

gente, comigo. Eu tinha 3 aninhos e minha irmã tinha 7.  

Então, ia constantemente ao DOPS perguntar. Ele estava sendo torturado pelo 

Fleury, mas diziam que não sabiam dele, mandavam minha mãe para o, ele ficou três 

meses nessa vida e minha mãe por três meses tentando localizá-lo. Até que enfim, 

resolveram mostrá-lo para a minha mãe e aí foi quando oficializam a prisão dele, a 

minha mãe conta, eu não me lembro, porque eu era pequena, eu realmente não me 

recordo disso, eu me lembro da morte, muito bem, do meu pai, mas a prisão dele eu não 

me recordo.  

Mas minha mãe diz que ele estava desfigurado, quando o vê, na primeira visita, 

ela quase não o reconhece, porque enfim, o rosto muito inchado, totalmente desfigurado 

e tudo mais. Bom, e aí ele é transferido para o Presido Tiradentes, onde ele fica, o total 

da prisão dele foi por um ano, e em junho de 1970, um ano exatamente depois, se arma 

o esquema para o rapto do embaixador alemão, que é um sucesso e pedem 40 presos 

políticos, e pedem também o nome do meu pai. 

Meu pai sai nessa troca pela vida do embaixador, com os 40 presos políticos, ele 

vai para a Argélia, com 39 companheiros, da Argélia, ele segue para Cuba, para um 

treinamento de guerrilha. Meu pai sempre teve a ideia clara de que ele sairia da prisão, 

mas que ele retornaria para a luta e que ele era um homem muito persistente nesse 

sentido. Ele não admitia ficar no exterior, enquanto alguns companheiros aqui estavam 

sendo torturados, estavam sendo mortos, e eles estavam, bom enfim, arriscando as vidas 

por essa luta. 

Então, ele retorna, e no esquema que nunca, que só agora foi, na verdade, 

elucidado de que forma ele retorna. O grande companheiro dele, o Devanir de Carvalho, 
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que era como um irmão para ele, o marido da tia Dina, eles juntos fizeram várias ações 

no MRT e o Devanir morreu falando para minha mãe alguns pontos, que ele teve com a 

minha mãe, logo após a morte do meu pai. 

Um ponto, porque o segundo ponto já pegaram o Devanir preso, eles mataram 

meu pai dia 6 de fevereiro e o Devanir mataram em abril. Então, quer dizer, foi dois 

meses, após a morte do meu pai. 

Então, depois que mataram meu pai, o Devanir ainda teve um ponto com a 

minha mãe e ele, porque ele queria saber, justamente, como é que meu pai entrou. 

Porque ele era do MRT e como que meu pai não veio, não esperou um esquema do 

Movimento Revolucionário Tiradentes, que era a organização dele. 

E não se sabia, nunca se soube, até agora, de que fgorma que meu pai tinha 

entrado no Brasil e o Devanir queria muito saber, ele sofre muito durante, logo após a 

morte do meu pai, porque, e ele acaba morrendo, acabam matando ele, sem saber de que 

forma que meu pai tinha entrado no Brasil. 

Ele, no ponto que ele conseguiu encontrar minha mãe, ele chegou a falar o 

seguinte: “Isaura, eu estou, insistentemente, conversando com as organizações, porque 

eu preciso saber de que forma que o Coqueiro entrou. Porque eu não me conformo que 

ele tenha entrado sem esperar um esquema da nossa organização, sem esperar um 

esquema sei e que entrasse em segurança”. 

Porque realmente, ninguém dizia para o Devanir, mesmo ele pedindo 

informações para as organizações, de que forma que meu pai tinha entrado, e só eu 

consegui entender, só agora nós conseguimos entender o porquê que não se comentava 

sobre esse esse assunto, porque na verdade ele não volta, ele volta por um esquema da 

VAR-Palmares, que na verdade, grande parte do comando da VAR-Palmares também 

não sabia.  

Era um esquema muito particular do James Allen Luz com o Breno.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que era amigo dele ainda da época da Ala, não é? 
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A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Exatamente. O James Luz e agora 

vocês vão entender, ele encontra com o meu pai em Cuba, enquanto meu pai estava 

treinando para o retorno e meu pai pede a ele que monte o esquema de retorno ao Brasil.  

A ideia do James, segundo depoimento de pessoas que tiveram contato com ele 

no Rio de Janeiro, e que montaram a estrutura de segurança do meu pai, para o meu pai 

entrar no Brasil, contam que a ideia do James Allen era armar uma linha de fogo, com 

várias pessoas, uma linha de frente, de fogo, com várias pessoas de organizações, de 

várias organizações e aí eu acredito que entraria também o Devanir, porque meu pai, 

três dias antes de ser fuzilado, eles iam tirá-lo do aparelho, para trazê-lo a São Paulo, e 

provavelmente ele iria fazer o contato com o Devanir, que não deu tempo.  

Só para vocês entenderem como é que meu pai caiu, como foi esse retorno dele. 

Ele, em Cuba, ele encontra o James Allen Luz e pede para o James montar esse 

esquema de retorno dele. Em Cubam também estava um senhor, que chamava-se Vítor 

Papandreu, e ele era conhecido como Russo ou Greguinho. Esse Papandreu, ele, de 

alguma forma, se torna colega, lá em Cuba, do James Allen. 

O James Allen era companheiro do meu pai desde 1969. Ele chega a morar, no 

início de 1969, uns três meses no aparelho nosso. Minha mãe o conheceu nesses três 

meses, ele conviveu diariamente, morou com a gente lá. E a minha mãe costuma dizer, 

ela que ele era um homem extremamente valente. Daí eu entendo o porquê que meu pai 

confia a vida dele, o retorno dele na mão do James Allen.  

Eles deflagraram, em 1969, quando ele mora na casa do meu pai, no aparelho do 

meu pai, eles deflagraram várias ações conjuntas e o meu pai costumava dizer que ele 

era um companheiro que se podia confiar muito, que ele era uma pessoa que, em uma 

ação, em uma determinada ação armada, ele conseguia dar retaguarda para um outro 

companheiro, e colocar a vida dele, mesmo que ele estivesse colocar a vida dele a risco, 

em risco. 

Então, era uma pessoa que meu pai confiava demais. Como ele encontra o James 

Allen em Cuba. O James Allen retorna para o Brasil, com essa missão de armar esse 

esquema para o meu pai, que meu pai retornaria. E aí, entra dentro desse esquema de 

saída do meu pai, a ajuda do Cerveira, que estava no Chile, que também saiu com meu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



100 
 

pai, que foi para Argélia, foi para Cuba e foi para o Chile nesse período. Então, o 

Cerveira, na verdade recebe o meu pai no Chile. 

O esquema do meu pai era, o retorno do meu pai era: Chile; do Chile, 

Montevidéu. Em Montevidéu, quem faria a segurança do meu pai, o guardaria seria os 

Tupamaros, que era organização de guerrilha urbana do Uruguai, eu acho que vocês já 

devem ter ouvido falar, e ele fica ali dez dias com os Tupamaros, muito bem guardado, 

aliás. 

E iria, e o James Allen então manda, ele vem um mês antes, no Rio de Janeiro e 

ele vem com o Vítor Papandreu, que é esse Greguinho, que é esse famoso, que meu pai 

conhece em Cuba. E o Vítor Papandreu chega ao Rio de Janeiro, junto com o James 

Allen, sabendo que meu pai iria retornar. Mas o James Allen não abre para ele o 

esquema em que meu pai retornaria. Apenas ele sabia que meu pai retornaria em, mais 

ou menos, 30 dias. 

Aí o que que acontece? O James Allen pede ao Elio, que não me lembro agora o 

sobrenome, mas ele faz um depoimento no livro, que saiu agora há pouco, e que conta 

em um capítulo esse retorno do meu pai, o nome do livro é “Seu amigo esteve aqui”, 

que conta a história do Breno. E o Breno esteve envolvido inclusive também com o 

James Allen, ele que ajuda o James Allen a montar o retorno do meu pai.  

O James Allen chega ao Rio de Janeiro e começa a armar essa estrutura, esse 

retorno do meu pai. Primeiro ele chama o Elio, que eu não me lembro do sobrenome, 

mas está nesse livro. Eu falei com ele, estive no Rio de Janeiro o ano passado, com a 

minha mãe e ele nos conta toda a trajetória da viagem do meu pai com ele, em um 

fusquinha que foi comprado, inclusive, com o dinheiro da VAR-Palmares, para poder ir 

buscar meu pai, e ele sabia que ia buscar meu pai.  

Inclusive, ele diz o seguinte: “Eu sabia o peso da missão minha. Eu estava 

trazendo uma pessoa, que vinha ajudar o James a deflagrar várias ações armadas, e 

queria compor uma linha de fogo com outros militantes, e era o primeiro a voltar de um 

treinamento de Cuba. Então eu sabia o peso”.  
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O SR. IVAN SEIXAS – O primeiro banido.  

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO - O primeiro banido inclusive. “E eu 

sabia o peso dessa missão”. E ele vai sabendo, porque eu perguntei para ele: “Mas você 

sabia que você ia buscar o meu pai, Aderval Coqueiro ou ele tinha outro nome?” 

Ele disse: “Não, não. Eu sabia que eu ia buscar o Coqueiro. O James Allen falou 

para mim. Então, eu sabia o peso da missão”. E ele vai com esse fusca, que é comprado, 

inclusive pela VAR-Palmares e que o James Allen, e o Greguinho, o Vítor Papandreu 

volta com o James Allen, um mês antes. Então, ele está no Rio de Janeiro. 

O Elio vai a Montevidéu, buscar meu pai, nessa missão de trazê-lo ao Rio de 

Janeiro, enquanto que a Lurdinha, que era esposa do James Allen, aluga um 

apartamento no Cosme Velho, onde meu pai foi morto, que seria o aparelho, onde 

guardariam o meu pai. E o Vítor Papandreu fica no Rio de Janeiro e o James Allen 

chama o Breno. 

Então, por que que eu digo que o comando da VAR-Palmares, o alto comando, 

realmente não sabia? Porque foi algo armado, articulado com o James Allen, o Breno, o 

Quinho, o Joaquim. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Antônio Joaquim Machado.  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Que foi desaparecido logo depois do 

meu pai também. Aliás, a queda do meu pai, ela ficou muito polêmica, porque logo que 

cai meu pai, cai um monte, desaparece um monte de companheiros que estavam 

envolvidos nessa estrutura. (Ininteligível)  

Meu pai foi em 1971. O James Allen, ele, nesse momento, vai para o Congresso 

da VAR-Palmares em Recife e deixa o Quinho no comando dessa ação, de receber o 
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meu pai no Rio de Janeiro. E o Quinho fica no Rio de Janeiro, o Elio vai buscar o meu 

pai e o Vítor Papandreu fica solto no Rio de Janeiro. 

Acontece o seguinte, o Vítor Papandreu, nesse intervalo de tempo, ele foi preso, 

pelo pessoal da Casa da Morte de Petrópolis. E levam ele para a Casa da Morte e ele, de 

alguma forma, é cooptado. Então, ele passa a trabalhar para a repressão. Então, a 

primeira coisa que ele fala é o que ele sabia de mais interessante, que o Coqueiro está 

vindo de Cuba.  

“Mas como é que ele vem?”. “Mas eu não sei como é que ele vem”. Pois muito 

bem, então soltam ele, para ele poder fazer o trabalho de, para apurar o esquema de 

retorno do meu pai, o aparelho que meu pai seria guardado, porque nada disso o James 

Allem abre para ele. Ninguém abre isso para ele. 

Então ele começa a fazer esse trabalho. Aí, ele procura as pessoas, que ele 

imaginava, da VAR-Palmares do Rio de Janeiro, que o James tinha contado, para poder 

saber e sondar onde é que meu pai estaria, quando é que meu pai chegaria. Então, ele 

procura a Nizete, que na época era noiva do Elio, que foi buscar meu pai, mas isso 

assim, sem ele saber que era o Elio que foi buscar meu pai. E ele começa a sondar essas 

pessoas. 

Quando o meu pai chega ao Brasil, que ele vai parar no aparelho do... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É. Antônio Joaquim Machado, o Quinho.  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO - O Quinho, na verdade, ele estava 

envolvido, junto com o Breno, nessa articulação de estrutura, para guardar meu pai no 

Rio de Janeiro. Lurdinha, Elio, Nizete, na verdade, eram seis envolvidos, que sabiam 

realmente. O restante não sabia. O restante da VAR-Palmares não sabia. Por isso que o 

Devanir nunca consegue saber. Porque depois, logo em seguida, todos caem. Os únicos 
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que estão vivos são o Elio e a Nizete, que conseguiram contar a história direito, como é 

que foi tudo.  

E nisso o Elio está trazendo o meu pai. O Elio chega em Montevidéu, dá senha 

que o James Allen tinha falado. Ele conta que o meu pai ficou cismado. Ele falou que na 

verdade, ele sabia quem era o Coqueiro, ele entra. No livro, inclusive, ele conta 

exatamente como ele contou para a gente no ano passado. Ele entra no aparelho e tem 

uns dez homens dos Tupamaros e todos falando espanhol. E tem um ali no canto que 

não fala, que era o meu pai. 

Então, se ele falasse, ele ia logo descobrir e meu pai não queria que ele soubesse 

que era ele a princípio. Ele não conhecia o Elio, então ele fica realmente um pouco com 

pé atrás. E depois, com o tempo, ele vai se soltando, ele chega perto do Elio, conversa, e 

aí o Elio fala para ele: “Olha, nós temos o esquema armado, nós vamos levá-lo para o 

Brasil, como você pediu ao James Allen. Nós estamos com o esquema e o James Allen 

pediu, nós estamos com tudo armado, o James Allen pediu inclusive para você não 

entrar armado”, que o James Allen não se separava da arma dele.  

E aí disse que meu pai falou assim: “Não, sem arma eu não entro”. Mas aí, no 

final das contas, ele teve que entrar sem arma. 

E ele entrou desarmado no Brasil. Chegou no Rio de Janeiro foi direto para, foi 

para o aparelho do Cosme Velho. E quem na verdade fazia a segurança dele, ia lá visitá-

lo todos os dias, inclusive levava comida e tudo, porque eles nem o gás quiseram ligar, 

não quiseram chamar companhia de gás, justamente para não dar muito na cara, e aí a 

Nizete e o Elio que levavam a alimentação todos os dias para ele, conversavam com ele 

e tal. 

O Elio conta que quem ficou no comando dessa ação, enquanto o James Allen 

estava no Recife, no congresso da VAR-Palmares, foi o Quinho. Então, ele falou que 

em um dos pontos que ele teve com o Quinho, o Quinho aparece com o Greguinho, que 

é o Vítor Papandreu, que na época chamavam ele de Russo, ele tinha o nome de Russo. 

Então, o Elio disse que ficou meio assim, porque, na verdade, ele não conhecia o 

cara, e disse que ele teve uma discussão muito ácida com o Greguinho, porque o 

Greguinho queria, “Eu estive treinando com o Coqueiro, eu sei que o Coqueiro está aqui 
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no Rio de Janeiro, eu sei que o James Allen falou para mim que ele vinha. Eu preciso 

muito falar com ele, eu preciso que você me leve no aparelho”. 

E aí, o Elio fala para ele assim: “Não, eu não vou levá-lo, porque a ordem que eu 

tenho é de que ninguém vai ao aparelho”. Aí, ele aproveita e fala para o Quinho: 

“Quinho, o Coqueiro está no aparelho e ele pediu uma arma, porque ele está se sentindo 

inseguro. E eu não vou levar esse rapaz no aparelho”.  

E aí, o Quinho, o rapaz começa a discutir com ele, o Greguinho, não é? “Mas eu 

sou companheiro dele, eu treinei em Cuba com ele, eu preciso vê-lo, é questão de vida 

ou morte”. E aí, o Elio fala assim: “Vamos fazer o seguinte, eu não vou discutir mais 

com você, rapaz. Quem está aqui no comando dessa, quem ficou aqui no comando foi o 

Quinho, enquanto o James Allen está em Recife. Então, vamos fazer o seguinte, o 

Quinho decide se você vai, ou não vai ao aparelho. Eu não te levo, por uma questão de 

segurança”. 

E aí, bom fica essa questão de que ele pediu uma arma, o Coqueiro pediu uma 

arma, e marca um ponto para o dia seguinte, com o Quinho. E no dia seguinte, o Elio 

aparece no ponto e a surpresa dele é que o Quinho aparece de novo com o Vítor 

Papandreu. E aí, o Elio falou assim: “Olha, Quinho, o que que você decidiu?”, porque o 

Quinho tinha ficado de falar com o comando da VAR-Palmares, para ver se podia ou 

não levar o rapaz no aparelho. 

Então o Quinho falou assim: “Não, vamos levá-lo, porque ele precisa muito falar 

com o Coqueiro, a gente não sabe o que que ele tem para passar para o Coqueiro. E eu 

acho melhor a gente levá-lo para conversar com o Coqueiro. Eles treinaram juntos, o 

companheiro é conhecido do James Allen”. 

E bom, e aí, o Elio, contra a vontade, porque ele falou assim que ele já tinha tido 

uma discussão meia ácida com ele, no dia anterior, e depois ele entrou no fusca. O Vítor 

Papandreu entrou na frente com ele, o Quinho atrás e ele falou que ele teve, por alguns 

momentos, ele parou no semáforo, e o Vítor Papandreu tirou uma arma, ele falou assim: 

“Imagina você, em um semáforo, o cara tinha treinado em Cuba, eu estava levando ele 

para um aparelho, eu estava com o Quinho atrás e ele me tira uma arma, levanta assim e 

fala: ‘Olha o presentinho que eu trouxe para o Coqueiro’”. 
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – (ininteligível) 

  

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO -  Não é? E aí disse que ele falou: “Cara, 

esconde isso, o que que você está fazendo?” 

E vão para o aparelho. Chegam no aparelho, meu pai reconhece o rapaz, 

logicamente e meu pai conversa com o rapaz. O Elio falou que ele se afastou, porque ele 

achou que talvez tivesse que falar uma coisa que ele não pudesse saber. E nessa época, a 

prática era essa mesma. Os companheiros não poderiam saber de tudo, era 

compartimentado. Então, os companheiros se afastavam, não é, Ivan?  

Você não fica escutando a conversa de outro companheiro. Principalmente, 

quando era um companheiro clandestino, que estava voltando do exterior, como era o 

caso do meu pai, inclusive de um treinamento em Cuba.  

E aí, eles conversam e o Elio, inclusive diz que ele, em um determinado 

momento, vai com o Quinho para a sacada do apartamento, que é atrás, assim. E ele vê 

uma movimentação estranha e fala para o Quinho: “Quinho, aqui não está seguro para o 

Coqueiro. O Coqueiro não está se sentindo seguro aqu”. E o Quinho falou assim: 

“Segunda-feira”, isso foi numa sexta-feira, “Segunda-feira, nós tiramos o Coqueiro 

daqui. Ele vai fazer um passeio com a gente a São Paulo”. 

E aí, eles vão embora e no sábado, logo cedo, a polícia aparece, aparece, é uma 

megaoperação. São 50, no jornal, está mais ou menos, uns 50 homens, 50, 60 homens. 

Eles cercam todo, todo aparelho da Cosme Velho, toda rua da Cosme Velho, meu pai 

ainda e começam a atirar. Meu pai tenta fugir pelos fundos do apartamento, e ele é 

fuzilado pelas costas. Ele não consegue, pelo relato da vizinha, que a Nizete apurou 

depois, ele tentou subir no muro. 

Porque ele falava, quando a Nizete, a noiva do Elio, levava comida para ele, eles 

conversavam muito. E e a Nizete disse que ele falou assim: “Olha”, a Nizete falou para 

mim: “Seu pai falava para mim o seguinte, de que ele olhava para o morro”, porque a 

Cosme Velho, logo no final da Cosme Velho, quando acabam os prédios, logo em 

seguida, você já chega no Corcovado. Nos pés mesmo do Cristo. Então, é tudo muito 
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mato e muita subida. Então a Nizete falava assim: “Coqueiro, você não está se sentindo 

seguro aqui, não é?” 

Então, disse que ele falou para ela o seguinte: “Fique tranquilo, neguinha, se eu 

pegar essa mata aí, ninguém me pega”, ele falava para ela, “Fique tranquila”. Porque 

tinha essa preocupação, que ele não conseguiria escapar de lá, porque o aparelho não 

oferecia segurança, que tinha que oferecer, para uma pessoa, para um exilado, um 

banido, que estava... enfim, uma pessoa, qualquer militante, mais principalmente, um 

exilado, que sai, trocado por um embaixador, que treina em Cuba, enfim. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Se pegassem ele...  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO -  Matava na hora e foi exatamente o que 

eles fizeram. Eles fuzilaram, sem, a ideia não era levar preso, porque 50 homens 

armados atirando, você não quer levar ninguém preso. Porque você, um homem, 10 

homens conseguem segurar um homem armado ou desarmado, 50 homens atirando, 

queriam matar, foi execução sumária. Eles não queriam informação.  

Tanto que eles liberam a imprensa, eles liberam a imprensa, coisa que eles não 

faziam na época, para fotografar. Tem vasta documentação do meu pai morto, por quê? 

Porque eles queriam mostrar, é isso que vai acontecer com quem voltar. É 

exatamente isso que vai acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu com quem 

voltou. Porque depois do meu pai, voltou Fleuryzinho, voltou Jeová e todos tiveram os 

mesmos destinos, ok?  

E a mãe do Jeová. Jeová? Jeová? A mãe do Jeová procurou a minha mãe, logo 

após a morte do meu pai, porque ela estava chorando, desesperada, porque ela falou 

assim:  “Isaura, seu marido voltou, foi morto, meu filho deve estar voltando e vai ser 

morto”. Ela estava desesperada, porque ela sabia que ele iria voltar no esquema. E foi 

exatamente o que aconteceu.  
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A SRA. IEDA SEIXAS – O Greguinho era de qual organização? 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO - O Greguinho, ele foi... 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Ele era avulso? 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Não, ele era avulso. Na verdade, quem 

avalizou o retorno do Greguinho para o Brasil foi o Cerveira. Porque eu te explico, não 

foi por maldade não.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não, não. Eu estou dizendo, são umas figurinhas... 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO -  Sim, umas figurinhas que aparecem. O 

Cerveira. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – (ininteligível).  
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A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO -  O Cerveira, então, o que eu consegui 

apurar foi o seguinte, o Greguinho conhece o Cerveira no Sul. Porque o Cerveira era do 

Sul, ele foi preso lá e tudo mais. Tinha um coronel, que tinha sido cassado e tudo mais, 

e o Cerveira montou uma ação para poder tirar esse companheiro. 

O SR. IVAN SEIXAS - Jefferson Cardim de Alencar Osório. 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Isso. Eu não me lembro o nome. Ele 

lembrou. E tinha que tirar ele da prisão, e ele arma uma megaoperação para poder tirá-lo 

da prisão e realmente conseguem tirá-lo da prisão, O.K. Eles vão para o México. E 

quem ajuda ele nessa operação, um dos que ajuda, é o Greguinho, é aí, onde o 

Greguinho, o Vítor Papandreu conhece o Cerveira. 

Então, eles montam essa operação, tiram o cara, tem um sequestro de um avião 

que vai para o México e bom, aí é onde o Vítor Papandreu e o Cerveira. 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Agora eu entendi porque que ele era... 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Entendeu?  

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Ele era avulso. 
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A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO -  Ele era avulso. O Vítor Papandreu vai 

para o México, no sequestro de um avião, que eu ainda não consegui entender direito. 

Ele fez o sequestro, mas não foi ele sozinho. E de lá do México, ele sequestra um outro 

avião, e vai para Cuba. Ele chega em Cuba, todo outro avião, que era sequestrado e 

chegava em Cuba, os cubanos pegavam, como eles não sabiam, por uma questão de 

segurança e deixavam em quarentena. Preso mesmo. Mas não era uma prisão. Era 

quarentena mesmo, por uma questão de segurança.  

E ele fica nessa quarentena e só é liberado dessa quarentena, porque o Cerveira, 

que o conheceu nessa operação do Sul, avaliza ele, inclusive ajudando a esse retorno 

dele com o James Allen, foi por isso que o James Allen conheceu ele em Cuba, e meu 

pai também conheceu ele em Cuba.  

Foi assim que o Greguinho entra na vida do meu pai, em Cuba.  

 

 

O SRA. IEDA DE SEIXAS – (ininteligível).  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Bom, isso é uma outra história. Mas... 

 

 

O SR. - (ininteligível)  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – É o Greguinho. O nome dele é Vítor 

Papandreu. E ele era conhecido como Greguinho.  
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O SR. - (ininteligível)  

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – O Quinho era o Joaquim, que foi 

desaparecido também. Logo depois que matam meu pai, na verdade, o Greguinho, que 

era o Vítor Papandreu, ele não entrega só o aparelho do meu pai. Ele entrega a rede de 

estrutura do meu pai. Tanto que todos caíram. O Quinho está desaparecido até hoje. O 

Breno está desaparecido até hoje.  

O Vítor Papandreu, ele continuou trabalhando para a repressão, desapareceu um 

tempo, continuou, vicou. Tanto que o James Allen, que estava no Recife, depois ele 

retorna e ele encontra com a minha mãe no Chile, logo depois, meu pai morreu em 

fevereiro, nós fomos para o Chile em 1971, em novembro de 1971, do mesmo ano. E 

em 1972, eu não sei se no primeiro semestre, o James Allen estava no Chile e ele 

procura a minha mãe.  

E o James Allen fala para minha mãe assim: “Isaura, eu sei quem foi que 

entregou o Coqueiro, foi o Greguinho”. Então, quer dizer, ele já tinha se convencido 

disso, porque foi feito toda uma, ele começa a apurar isso aí. E aí o próprio pessoal, que 

tinha ficado vivo, no caso o Elio, a Nizete e tudo, passa essa informação. Porque a 

Nizete já estava muito desconfiada do Papandreu, por conta dessa marcação cerrada.  

Ele chegava muito perto do pessoal da organização. Era uma coisa muito 

estranha, ele começava a perguntar. Que não era uma prática na época. Na época, o bom 

militante, não perguntava, ele só sabia aquilo que ele tinha que saber.  

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS - Liberalismo, liberalismo.  

  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, é. 
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A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Mas os companheiros... 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível) 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS– Eram muito jovens e não tinham a... 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Talvez a experiência. Talvez, da vida... 

 

 

 

 A SRA. IEDA DE SEIXAS – Mas os velhos também, meu pai, o Câmara, a 

Maria, o Lamarca. Estou dizendo isso aqui, mas era uma coisa. Porque a coisa é o 

seguinte: Liberalismo. Porque o Zorro, o episódio que eu contei lá da Kombi. Gente, o 

cara deu pinta. E não foi uma, nem duas vezes.  

Ele conta uma história que ele foi preso, foi solto. Esse Papandreu é preso e, 

depois, aparece. Da Casa da Morte e de p... nenhuma de prisão, daquelas que não dá 

para você escapar, não tem essa conversa.  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO –  É mais o pessoal da organização não 

sabia que ele tinha sido preso. 
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A SRA. IEDA DE SEIXAS – Não, eu sei que não. Mas a pessoa vem com esse 

suspense, “Porque eu preciso muito falar com ele, qual é a tinta que ele está usando no 

cabelo”, porque eles treinaram juntos, mas eles não eram da mesma organização, eles 

não tinham nada a ver, esse Papandreu, estou raciocinando agora, ele não tinha nada no 

Brasil que fosse “Ah, não. Agora vou botar você no esquema da minha organização”, 

ele não tinha. 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Ivan, por muito tempo, só para voltar 

agora na questão do Zorro, por incrível que pareça, eu, por um bom tempo, eu pensei 

que tinha sido o Zorro, o Gilberto Faria Lima que tinha passado a informação do Chile, 

sabe por quê? Porque meu pai, na verdade, foi guardado no Chile pelo Cerveira. E a 

informação que eu tenho é que o Zorro, em um período, ele frequentava muito o 

aparelho do Cerveira.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não mais é depois.  

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Seu pai foi morto, em que ano que foi? 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Fevereiro de 1971.  

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



113 
 

O SR. IVAN SEIXAS – Para a gente poder encerrar porque está tarde, só para 

encerrar, o Vítor Papandreu, hoje já é sacramentado que ele passou para o outro lado, 

que colaborou e foi responsável, muito provavelmente, para não afirmar, da queda do 

Carlos Alberto Soares de Freitas e do Antônio Joaquim Machado, que foram capturados 

logo depois do Coqueiro.  

Segundo um agente da repressão, com quem a gente conversou, ele diz que 

meses depois dessa sequência de quedas, ele teve um comportamento inadequado ou 

algo assim, dentro da Casa da Morte, que o capitão, major, sei lá, Rubens Sampaio 

executou ele com dois tiros de .45, dentro da Casa da Morte. Que estava exigindo coisa, 

alguma coisa assim. Então, o final da história do Vítor Papandreu...  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Deixa eu fazer uma correção aqui, que 

essa daí eu também averiguei.  

A questão toda é a seguinte, tinha o Amílcar Lobo, que trabalhava como 

psiquiatra na Casa da Morte, o médico. 

 

 

A SRA. IEDA DE SEIXAS – Psiquiatra. 

  

 

O SR. IVAN SEIXAS – O médico.  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Que teve até o CRM cassado, o 

registro dele e tudo mais. Ele deu um depoimento onde ele fala de tudo isso. O que 

acontece com o Papandreu? A repressão começa a usá-lo para poder trazer o pessoal de 
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fora. A ideia de quem comandava a Casa da Morte era mandá-lo para a fronteira, para a 

Argentina, para poder trazer, para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para 

começar a trazer os exilados. Mas ele ficou tão pirado, ele não estava falando coisa com 

coisa, então, ele resolve pedir para o Almícar Lobo, a pessoa que comandava a Casa da 

Morte resolveu pedir ao Amílcar Lobo uma consulta com ele, para ver se ele tinha 

condições psicológicas de fazer essa missão.  

E o Amílcar Lobo, depois de uma sessão toda conversando com ele e tudo mais, 

chega para o comandante e fala assim: “Olha, esse rapaz não tem a menor condição de 

fazer essa missão para vocês”.  

E aí nesse exato momento o cara tira a pistola e pá, na cabeça dele, mata ele. 

Quer dizer, queima de arquivo e principalmente, não serve para a gente.   

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi usado e não serve mais.  

Bom, nós temos agora que encerrar essa 35ª audiência pública da Comissão da 

Verdade Rubens Paiva da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

O deputado Adriano Diogo teve um outro compromisso, por isso que ele pediu 

para a gente tocar a audiência pública. Normalmente é tocada pelo deputado, mas hoje ele 

não pode ficar, saiu, foi para outros contatos, inclusive com a Dra. Rosa, que está aqui, da 

Comissão Nacional da Verdade. 

E a gente encerra essa 35ª audiência pública, transmitida pela televisão, por toda 

Internet para o Brasil e para o mundo, pela Internet.  

Muito obrigado, até mais. (Palmas.) 

                                              

                                             *      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/04/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está aberta a sessão. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 35ª audiência pública sobre os casos 

Carlos Aderval Alves Coqueiro, Devanir José de Carvalho, Dimas Antonio Casemiro, e 

Joaquim de Alencar Seixas. São Paulo, três de abril de 2013, auditório Teotônio Vilela, 

instalação da 35º audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva no dia 26 de abril de 2013 na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre os casos dos 

militantes do MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Aderval Alves Coqueiro, 

Devanir José de Carvalho, Dimas Antonio Casemiro, Joaquim de Alencar Seixas, todos 

mortos entre fevereiro e abril de 71. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade Rubens Paiva pretende realizar todas 

as audiências abertas ao público. Eu queria me referir à assessoria da Comissão que é 

importantíssimo que nós aprovemos o regimento interno o mais rápido possível. A 

formação da mesa por enquanto vai contar com Ivan Seixas que além de ser assessor da 

Comissão é ex-preso político do MRT e testemunha do assassinato de Joaquim Seixas. 

Eu queria na sessão pelo menos de hoje a tarde que nós tratássemos desse fim de 

semana que vai ser muito importante, que vai ter o encontro nacional dos comitês. 

Queria finalizar esse encontro para preparação da segunda-feira. Sem mais delongas 

queria pedir ao Ivan para compor a mesa e quem vai ler os memoriais, (inaudível – fora 

do microfone).  

Eu queria primeiro ler o texto que foi publicado no Jornal Estado de São Paulo 

na sexta-feira 26 de abril de 2013 do articulista, do jornalista, do escritor Milton 

Hatoum. O texto tem o seguinte teor. Amelinha, você gostaria de ler o artigo do Milton 

Hatoum? Então, passo ao Ivan para ler o texto publicado no Jornal o Estado de São 

Paulo de hoje.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Chama-se ‘Antes do amanhecer’.  

Pegava o ônibus às cinco da manhã atravessavam vários bairros de São Paulo e 

chegava à rodoviária antes do amanhecer. Ás vezes saltava na Avenida Ipiranga e 

andava por ruas que eu havia percorrido no mês anterior, gritando palavras pela 

liberdade. Só mais tarde alguém notava a ausência de um amigo, que podia estar 

encarcerado no edifício de tijolos aparentes ou em outra delegacia. Fazia frio naquela 

madrugada de agosto, e lá se vai um quarto de século. Ainda vejo as mulheres na Rua 

do Triunfo, algumas sem agasalho, à espera de um carro, nem que fosse táxi. Há poucos 

homens nas ruas: bêbados caídos no Largo General Osório e trabalhadores humildes 

que se dirigem à Estação da Luz; alguns vão para onde vou: a rodoviária de São Paulo, 

coberta por gomos coloridos de acrílico, abrigo de tanta gente que vem de muito longe 

para sonhar e trabalhar aqui. 

No guichê da viação Pássaro Marrom comprei a passagem para o Vale do 

Paraíba; depois, na tabacaria Citaba, conversei um pouco com o velho Edmundo. 

Quando um grupo de nordestinos se aproximou, o velho Ed lhes deu cigarros: que 

vendessem lá embaixo, na porta dos hotéis e na entrada da Sorocabana. Caminhei a 

esmo pelas plataformas de embarque, tomei café e conhaque para matar de uma só vez o 

frio e o sono. Seis e cinco no relógio da torre da Sorocabana. Os gomos de acrílico 

filtravam uma luz baça: São Paulo talvez amanheça também para os passageiros insones 

e mendigos exaustos. Não longe dali, o edifício escuro e sinistro, vigiado por homens 

armados.  

Comprei um jornal e desci à plataforma número quatro. Li as manchetes e 

observei os rostos na manhã ainda indecisa. Quando ia abrir o jornal, um ônibus verde 

metálico apareceu na plataforma A4 e parou. Destino: Brasília. Cortinas escuras 

vedavam várias janelas, e na última vi um rosto pálido, os óculos de lentes grossas e 

aros pretos, olhos azulados e meio embaçados. Ergui as mãos, sem ter certeza de que era 

ele. Não olhou para mim: parecia ausente. Me aproximei da janela: ele me olhou com 

tristeza ou cansaço e percebi que podia ser outro... 
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O motorista fechou a porta do ônibus, a fumaça escureceu a plataforma, o ronco 

do motor e uma buzina estridente anunciaram a partida. Ele ainda virou o rosto para o 

banco onde eu estava sentado, e pela última vez pensei que podia ser meu amigo. Pouco 

depois, na beira da Via Dutra, vi trabalhadores agachados ao redor de uma fogueira. O 

dia cinza e frio de agosto não queria amanhecer... Recordei que ele havia desaparecido 

em outubro de 1973, e eu viajava para Taubaté numa manhã de 1978. Ele não teria 

viajado livremente a Brasília, onde tinha sido caçado. Não voltaria à UnB, de onde fora 

banido para sempre. A rodoviária não é mais ali, e o edifício grandioso e sinistro perdeu 

seus cárceres e corredores escuros. Os assassinos de Honestino andam soltos e impunes 

por aí? Ainda riem dos que foram torturados e jogados no fundo da terra calcinada? Ou 

são apenas fantasmas de uma história infame? 

É uma crônica sobre o Honestino Guimarães que foi Presidente da UNE e o 

Milton Hatoum presta sua homenagem bonita. O Governo do Estado de São Paulo 

atendendo a solicitação da Comissão da Verdade Rubens Paiva fez finalmente uma 

retificação na ficha funcional de um funcionário desaparecido, que é o Fernando Santa 

Cruz oliveira, que é inclusive irmão da Rosalina Santa Cruz que está aqui com a gente. 

E a notícia que saiu na Folha de São Paulo diz o seguinte, o Estado de São Paulo 

determinou a correção do motivo da dispensa na ficha de registro do desaparecido 

política Fernando Santa Cruz, que nasceu em 48 e morreu em 74, junto ao departamento 

de águas e energia elétrica, DAEE. Militante de esquerda durante a ditadura, Santa Cruz 

trabalhava no órgão paulista quando foi preso por agentes do DOI-CODI do Rio de 

Janeiro em 74 e desde então é considerado desaparecido. Com a decisão, o trecho da 

dispensa onde consta que a causa foi abandono de emprego, será substituído por 

extinção do contrato de trabalho por morte. O pedido de retificação foi feito pelo Estado 

de São Paulo que recebeu a resposta positiva do Procurador Geral do Estado, Elival da 

Silva Ramos. E sequestrado no Rio de Janeiro foi levado na Casa da Morte em 

Petrópolis, e foi torturado por um tempo que não se sabe quantos dias, e depois seu 

corpo desapareceu. Recentemente o ex-delegado Claudio Guerra deu declarações, 

escreveu um livro contando sobre serviços que ele fez no CIE, Centro de Informações 

do Exército e entre outras coisas ele fala que Fernando Santa Cruz foi um dos corpos 

que ele pegou na Casa da Morte de Petrópolis, e que ele levou a uma usina de açúcar em 

Campo de Goitacás chamada Usina Cambaíba e lá no forno da usina teria cremado 

vários corpos. Um desses corpos seria de Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, só quero registrar a 

presença de (ininteligível) bascos, seja bem vindo. Ivan, vamos lá. Parte dura, vamos 

começar. O Renan trouxe aqui antes de começar, só para registrar o Renan Quinalha 

trouxe o documento que nós vamos entregar para a Rosalina. Esse aqui é o documento 

oficial do Governo do Estado, original, que eu queria que você entregasse a Rosalina 

Santa Cruz em documento oficial do Governo do Estado de São Paulo em que pese, vou 

falar oficialmente, não tenho problema, que eles fizeram aqui umas ressalvas. O item 

dois aprova as conclusões contidas no item seis da manifestação destacando da 

retificação ali sugerida de cunho meramente declaratório irão outras consequências no 

plano jurídico administrativo como demonstrado no item seis-quatro. Então, eles 

puseram uma trava de segurança para não admitir itens no processo. Enfim, não foi uma 

coisa boa ter admitido isso, mas faz parte. O importante é que o atestado de demissão 

seja corrigido e pelo menos a gente consiga essa pequena reparação. Queria pedir para o 

Ivan te entregar esse documento, que para vocês da família Santa Cruz é muito 

importante. Só faz uma falinha para registrar esse momento que é um momento 

importante.  

 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – É importante a nossa luta. É importante 

esse documento quando no atestado de óbito do Fernando ainda consta que ele morreu 

pela Lei 9140, como aqui ainda não consta que ele foi dispensado por morte política, 

uma vez que nós ainda não temos o cadáver. Mas a nossa luta continua. Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma pequena vitória. 

Vamos lá Ivan, vamos entrar na nossa pauta. Porque o Ivan está como testemunha aqui 

hoje? Ivan Seixas está como testemunha pela morte do seu pai, Joaquim Seixas. Tanto o 

Ivan foi preso com o seu pai, e hoje que nós vamos contar a história do MRT, o Ivan vai 

começar a contar um pouco da história desse trecho da história do Brasil que ainda não 

foi contada. Com a palavra, Ivan Seixas.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, muito importante de a gente falar dessas 

audiências que a gente tem feito aqui na Comissão da Verdade, é que essas pessoas que 

a gente está apurando, elas não são pessoas que existem para morrer. Elas existiram 

antes, os assassinatos, antes das torturas, elas fizeram alguma coisa pelo Brasil. no caso 

dos militares políticos, eles além de terem as suas vidas pessoais, são pessoas que 

tiveram uma intensa vida política. E para essa intensa vida política fazer sentido, 

tiveram motivações. Então, simplesmente falar que a pessoa foi presa, torturada e morta 

fica absolutamente sem sentido. O Fernando Santa Cruz, por exemplo, é uma pessoa 

que antes de ser morto, ele foi inclusive funcionário do DAEE. Ele era uma pessoa que 

tinha responsabilidades, tinha filhos. O filho dele é Presidente da OAB do Rio de 

Janeiro. Então, tudo isso dá significado para as pessoas. Não é simplesmente ela existir 

para ser personagem da morte. Isso não faz nenhum sentido. Então, a minha 

preocupação nesse momento é explicar esse MRT, quem eram as pessoas que 

compunham o MRT (ininteligível) que era um mecânico, um torneiro mecânico. O 

Dimas Casemiro era um empresário gráfico e o meu pai que era um mecânico de aviões 

e depois de carro. E as pessoas que compunham que eram trabalhadores de vários 

segmentos. Então, a origem dessa organização é anterior até a 1964 porque as 

organizações antes de 64 que é importantíssimo a gente ressaltar, diferente do que a 

direita quer fazer acreditar, o golpe de 64 que é o assalto ao poder, aos cofres públicos 

foi feito para garantir isso aí.  

Rompe uma crença que a esquerda tinha na democracia. A esquerda antes de 64 

acreditava no projeto democrático, acreditava ser possível fazer reformas, acreditavam 
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ser possível pela via eleitoral fazer a transformação no país. Quando há o golpe que 

muita gente é surpreendida, começa-se a tentar buscar um outro caminho para resistir ao 

golpe e principalmente a ditadura que estava sendo implantada. E aí a esquerda há 

algum tempo até se organizar e dar a resposta necessária. Dentre esses vários 

agrupamentos que surgem, porque houve rompimento dentro do maior Partido de 

esquerda, que na época era o PCB, o maior Partido brasileiro, acontecem dissidência em 

várias outras organizações que vão levar às organizações de combate a ditadura. Dentre 

esses dissidentes, essa força majoritária, tem um grupo que forma a Ala Vermelha do 

PCdoB, que sai do PCdoB e forma uma ala separada do Partido Comunista do Brasil. 

esse grupo era um grupo que basicamente defendia a resistência armada e defendia a 

luta de tomada do poder pela força das armas. Uma boa parte era operário e uma boa 

parte era do campo. Então, vários desses militantes participaram de uma organização 

das ligas camponesas antes de 64 que era um braço armado das ligas camponesas que se 

chamava MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, vários desses companheiros que 

foram à Ala Vermelha e outros que não saíram do PCdoB fizeram treinamento na 

China, em Cuba mesmo, de guerrilha.  

Vários deles como o Osvaldão que sai do Araguaia e vai para o PCdoB, outros 

como Helio Cabral que ficam dentro da Ala Vermelha e alguns que fizeram esse 

treinamento rompem com a Ala Vermelha e formam uma nova organização, dando 

nome em homenagem a essa origem revolucionária, batizando de MRT. O MRT tinha 

basicamente uma formação...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já que você está fazendo, 

quer dizer, quando ocorre o racha do PCdoB com a Ala Vermelha e quem foi o 

principal grupo que fez esse racha e conceituou, e depois quando ocorre o racha do 

MRT com a Ala Vermelha? Dá para você por esses marcos sem se alongar muito?  
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O SR. IVAN SEIXAS – O grupo que tinha foco aqui em São Paulo, mas não 

era só em São Paulo dentro do PCdoB sai um grupo considerável dos irmãos Carvalho, 

Aderval Coqueiro que era de São Bernardo, mas tinha um grupo que era do sudoeste de 

Minas Gerais, e saem do PCdoB para formar o que seria a Ala Vermelha. Nesse grupo 

que ainda está em discussão, acaba por romper com a própria Ala Vermelha. Dentro da 

ala cria-se um grupo chamado de grupo nacional, que vai ter figuras como o próprio 

Derli, o Devanir, o Coqueiro, o Jami Luz, que depois sai da ala e vai formar junto com o 

pessoal da VAR Palmares, e vira um dos comandantes da VAR Palmares. São pessoas 

que tem um comando considerável para obedecer, e pessoas da Ala Vermelha conta que 

quando saíram do PCdoB foi um grande contingente de pessoas ligadas aos irmãos 

Carvalho e ao Aderval Coqueiro, só de pessoas do ABC, porque eles eram fundadores 

do Sindicato dos Metalúrgicos. Em 63 quando é formado o sindicato dos metalúrgicos, 

na diretoria de base estavam lá o Devanir, o Coqueiro e tal. E um dos diretores do 

sindicato é o Derli José de Carvalho. Então, esse grupo vai para a Ala Vermelha e 

depois esse grupo de operários vão juntos para formar o MRT. No setor de campo a 

mesma coisa. A região de Goiás com o Jamil Zabi e tudo mais. A formação em termos 

de extrato social era basicamente desse aí, de operários. Esse grupo nacional da ala, que 

é uma dissidência que fica muito tempo dentro da ala, apesar de ser dissidentes, 

continua discutindo e fazendo a luta política para fazer os caminhos, é o mesmo pessoal 

que faz a tomada da rádio nacional, que faz duas ou três festas e que faz o trabalho de 

propaganda contra a ditadura e faz um trabalho de conscientização, muito voltado para a 

região do próprio ABC. Esse grupo também faz uma disputa com o movimento operário 

aqui em São Paulo, na região da Freguesia do Ó onde tinham muitas organizações 

operárias, a base social tanto com o que vem da ala quanto com o que vem depois do 

MRT. E no campo a mesma coisa, mas no campo é uma coisa muito mais discreta, 

porque tinha aquela coisa quase mítica de se fazer a guerrilha rural. Então, o setor de 

campo era para se ter muito sigilo, a área estratégica das organizações da revolução não 

ficasse exposta, então, era uma coisa que não poderia ficar muito ampla. Então, aqui na 

cidade que não podia ser escolhido como uma coisa apenas tática, passa a ser uma coisa 

estratégica, de luta, acaba por transformar em expor um grande número de militantes, 

tanto do movimento de massa quanto dos quadros das várias organizações do MRT.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Vamos 

retomar um depoimento do MRT e desses quatro casos que a gente, você poderia fazer 

uma, antes de entrar no caso da sua família que é uma verdadeira instituição 

revolucionária, é um Partido, eu gostaria que você fizesse uma introdução sobre os três, 

enquanto as outras testemunhas não chegam, e aí fala nome por nome. Fala um 

pouquinho de cada.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Ala Vermelha com essa dissidência que tem que é 

um grupo especial nacional, é uma organização que tem vários militantes, vários 

quadros, mas em metade do ano de 1969 a Ala Vermelha sofre várias quedas. São várias 

pessoas que são aprisionadas. São pessoas da família do Devanir de Carvalho são 

capturados os seus irmãos, só escapa a irmã que é a Helena, que era muito 

pequenininha, mas o Derli José de Carvalho, o Jairo José de Carvalho, o Joel José de 

Carvalho, o Daniel José de Carvalho são todos capturados. Tinha um outro que era meio 

irmão deles que era o Aderval Alves Coqueiro, que tinha uma ligação muito profunda 

com o movimento operário, também é preso junto com vários outros companheiros. O 

Renato Tapajós, o Alípio Freire, o Dinis Cabral Filho, são todos presos, mas já estão no 

processo de rompimento, já estão fora praticamente da Ala Vermelha, já estão ligados 

ao MRT que foi criado em 69 no meio desse processo de prisões, e o Derli é o único dos 

irmãos que não saem da Ala Vermelha. Os outros quatro ficam presos e em determinado 

momento começam aquelas ações de libertação de prisioneiros políticos que são os 

sequestros de diplomatas. Então, o primeiro sequestro que é o sequestro do Embaixador 

americano em setembro de 69 são 15 que saem, aí já em março de 70 é feito um 

sequestro as presas do Cônsul japonês aqui em São Paulo, um sequestro que é feito em 

frente, porque uma das práticas, uma das propostas que se tinha nesse momento que é 

em foco em uma das três pessoas que se tinha nesse momento é o Devanir de Carvalho 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



9 
 

 

e o Eduardo Collier Leite, o Bacuri. E eles defendem o tempo inteiro a criação de uma 

frente revolucionária para lutar contra a ditadura e fazer a revolução que o país merecia. 

Eles são contatados pela VPR, e uma parte dessa revolução estava fazendo o 

treinamento no Vale do Ribeira, onde estava lá o Carlos Lamarca, Iara Iavelberg e Darci 

Rodrigues, tal, e uma das quedas acontecem na cidade. Uma dessas quedas, que é uma 

das prisões é de um dirigente da VPR que é o Mario Japa, ele é capturado e ele sabia 

onde era a área. Inicialmente pede ajuda para o Devanir e ao Bacuri para que fizesse um 

sequestro para salvar o Mario Japa que estava sendo muito torturado. Rapidamente 

organizado o sequestro do Cônsul japonês, o Devanir e o Bacuri organizam rapidamente 

o sequestro que é focado para tirar o Mário Japa, mas algumas outras pessoas são 

colocadas para não focar muito nele, e são colocadas a Damaris, Lucena, filhos, Madre 

Maurina, Otavio Ângelo, que é para não reforçar a importância do Mário Japa e não 

chamar a atenção para isso. No caso esse sequestro em frente consegue rapidamente 

tirar os presos e o Mario Japa vai para o México, quando chega lá estava tão torturado 

que ele dava entrevistas e desmaiava no meio de tamanha barbárie que tinham aplicado 

a ele. Esse sequestro do Cônsul japonês é muito para a gente entender a esquerda 

naquele momento. É através dela, dessas pessoas, do Devanir, do bacuri, que defendem 

uma frente armada, uma frente revolucionária contra a ditadura. O sequestro tem o 

sucesso, em seguida o Vale do Ribeira é detectado um enfrentamento, e saem do Vale 

do Ribeira um grupo de pessoas entre eles o Carlos Lamarca que era procurado no país, 

odiado porque ele tinha deixado de colaborar com a ditadura sendo um capitão do 

Exército, ele e vários outros militares, Sargentos e Cabos que aderem à luta pela 

ditadura. Mas eles não têm um apoio, eles não têm um local para ser abrigado. Eles são 

abrigados pelo MRP. O Lamarca morou durante vários anos na casa do Devanir, depois 

morou na minha casa. Era uma forma solidária de continuar a luta. As reuniões da VPR 

eram nos aparelhos do MRT, mas nesse momento acontece no Rio de Janeiro o 

sequestro do Embaixador alemão, e entre as pessoas que são libertadas, são quatro 

adultos (ininteligível) 71 já é muito importante porque o Coqueiro que a gente vai 

depois ter os depoimentos aqui referentes ao Coqueiro, ele volta em um esquema 

alternativo ao nosso. Ele volta pela Var Palmares, é identificado e banido no Rio de 

Janeiro e como é o primeiro a voltar para a luta da ditadura, tinha uma regra que 

obviamente não letal, que quem não voltar vai ser morto. E ele é o primeiro a ser 

assassinato, montam uma farsa de cerco que ele é derrotado, e com o estardalhaço é 

anunciada a morte do Coqueiro em fevereiro de 1971 já.  
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As quedas do MRT se dão por uma ligação com a Ala Vermelha. Então, começa 

pela Ala Vermelha. Em fevereiro de 71 foram presas algumas pessoas da ala, entre elas 

são muito importantes, são presos praticamente juntos Helio Cabral de Souza e Edgard 

de Almeida Martins. O Helio Cabral de Souza, ele é um companheiro de muito valor, 

ele e a sua companheira são muito torturados, não dão absolutamente nenhuma 

informação. A companheira dele consegue simular um ataque cardíaco, é levada ao HC 

e consegue fugir do HC. O Helio Cabral tem realmente um programa causado pelas 

torturas, mas por causa da fuga da sua companheira, a repressão não acredita, ele quase 

morre porque não fizeram tratamento nele. Vai já meio tardiamente para o HC, mas com 

uma vigilância muito grande ele é recuperado e volta para as torturas.  

Já Edgar de Almeida Martins que era um militante com longa tradição de lutas, 

que tinha uma militância muito extensa, foi militante do PCB, do PCdoB e depois era 

um dos diligentes da ala. Ele suporta as torturas até um determinado momento e depois 

ele negocia. Ele passa a ser um agente policial dentro da Oban, eu quando cheguei preso 

na cela quatro da Oban, ele já estava lá e era um agente. Mesmo preso ele era levado lá 

para cima, Edgar de Almeida Martins. Ele era do interior de São Paulo, e ele mesmo 

preso era retirado, colocado em uma sala e passava o dia inteiro analisando documentos 

para ver a linha política do PCB, do PCdoB e do MRT. E em ver os panfletos que as 

organizações emitiam para dizer, estão indo por ali, por aqui e tudo mais. Além disso, 

uma memória prodigiosa e uma determinação canalha de colaborar com a ditadura, ele 

tinha, eu vi isso e ninguém me contou, é um comportamento policial. E ele conversando 

ele fala assim, lembrei de uma coisa. Em 1940 e pouco eu estive em um apartamento na 

Gloria no Rio de Janeiro, e eu acho que a pessoa ainda mora lá. E ia para lá e trazia 

preso, gente do Partidão, do PCdoB, apoio da Ala Vermelha. E esse cara com esse 

comportamento de colaborador da repressão, um agente praticamente, ele consegue 

recompor vários contatos e ele consegue lembrar que ele foi uma vez a Votuporanga e 

lá ele consegue lembrar que conheceu um camponês chamado Valdemar Andreu, que 

veio aqui na Comissão já falar sobre o Denis Casemiro. E em Votuporanga ele consegue 

junto com os agentes do DOI-CODI, localizar onde estavam morando os agentes do 

Valdemar que chegou até a trocar de nome, mas não estava com o nome falso. Estava 

morando em um sítio. Eles conseguem chegar e prendem o Valdemar. Eles conseguem 

chegar e dar algumas informações que chegam já em algumas pessoas que eram do 

MRT. Uma delas é o Antonio Camargo Guerra que é preso por uma informação tão 
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alucinada, um desejo assustador. Ele lembra que tem um estudante universitário que era 

estudante secundarista, nos meses de fevereiro ou março de 1970 que por ali poderia 

reconhecer o cara. Aí a Oban leva ele para o DETRAN e ele passa lá vários e vários 

dias, e localiza a foto do Márcio, que era o Antonio de Camargo. Então, o Márcio foi 

preso e ele fala que abre outras pessoas.  

Uma dessas pessoas que ele abre o ponto é o Devanir, que não cai nesse ponto e 

é um camponês que morava na Rua Cruzeiro 111 no Tremembé que era um apoio nosso 

com o setor de campo que é o Domingos Quintino. E lá eles prendem o Domingos 

Quintino que fazem o cerco e esperam o Devanir, que vai lá salvar a família e quando 

chegam lá tem um grupo do Dops que era comandado pelo Fabio Lessa, e quando 

chegam lá ele dá uma rajada de metralhadora e ele cai ferido e é levado para o Dops. E 

aí depois a história a gente vai ver com mais detalhes, mas aí ele é torturado durante três 

dias, dia cinco de abril, seis e sete de abril à noite quando ele é assassinado. Nós 

tínhamos informações sobre, tínhamos infiltrados nossos dentro da repressão. Tínhamos 

uma fonte nossa dentro da Oban e tínhamos pelo menos uma outra fonte dentro do 

Dops. Na Oban tinha uma outra fonte que não era tão bem informada, alguém tinha 

falado no ponto que o Devanir ia cobrir no dia cinco de abril, que não era para ele cobrir 

o ponto no dia cinco de abril. Então, nós cobrimos toda a organização junto com o 

pessoal da ALN, que a gente trabalhava, atuava intimamente ligado a ALN nessa época, 

nós fizemos um cordão de proteção ao Devanir e pedimos para ele que não saísse 

naquele dia, que nós iríamos cobrir o ponto para ele e tudo mais. Mas ele achou que o 

ponto aberto seria do pessoal do Mrn que era uma outra organização que tinha e achou 

que estava seguro. Vai no ponto com o Antonio de Camargo Guerra e lá deve ter 

percebido que tinha sido preso e vai salvar, o que é uma questão lógica, vai salvar o 

Quintino e é o mesmo caminho feito pela repressão. E lá ele é capturado. Essa 

informação que vem para a gente da Oban era muito frágil. Só tínhamos essa 

informação e nós não conseguimos proteger o Devanir, que era o Henrique que a gente 

chamava ele também foi imprudente, porque ele poderia ter se protegido mais, mas não 

é uma questão de colocar a culpa em ninguém. Essa é a realidade. A gente tinha pelo 

menos duas fontes no Dops que nos deu informações. Era mais confiável. Nós, para 

salvarmos o Bacuri, voltando um pouco à história, quando o Bacuri estava escondido na 

Vila Rica nós recebemos a informação de que ele estava lá com outro companheiro. 

Muito tempo depois eu vim saber que era o Reinaldo Murano que veio aqui e contou. 
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Nós fizemos levantamento dessa informação para tentar invadir a delegacia e salvar o 

Bacuri e esse outro companheiro que nós não sabemos quem era, mas provavelmente 

por causa de alguma infiltração da repressão nas nossas organizações, no dia que nós 

fomos invadir que era feriado de sete de setembro o Fleury tirou os três que estavam lá. 

O Bacuri, o Reinaldo e a Bácia, que era o nome dessa companheira. E eles ficam 

rodando a noite inteira com a informação de que a Oban queria invadir. Na realidade 

éramos nós. E depois eles vão amanhecendo o dia e são levados para o Dops. Na hora 

que o pessoal foi lá eu não estava nessa ação, e fizeram a ação para invadir a delegacia, 

o Fleury que era a pessoa que nós vimos pegar e entrar na delegacia, ele não aparece e o 

Henrique prudentemente liga para a fonte, porque ele tinha dentro do Dops, nós não 

sabíamos obviamente, tem uma fonte e ele liga para o Dops, então, é Bacuri e mais dois. 

Então, aí foi suspensa a ação e nós não conseguimos salvar o Bacuri, aí tem essa 

história do sequestro, o Bacuri é sequestrado e tal. Quando o Bacuri é sequestrado, um 

outro companheiro liga para o Dops para saber como é que ele estava. E a informação é, 

está sendo muito torturado, está uma festa em cima dele, e se não fizer alguma coisa ele 

vai ser morto. Aí nós rapidamente organizamos um sequestro para tentar salvar o 

Henrique, e a pessoa que ia ser sequestrada era o Teobaldo denigres que era o 

Presidente da FIESP, mas o tempo que a gente levou para saber que o Henrique tinha 

caído, salvar a companheira dele, a Pedrina, os companheiros (ininteligível) passava 

material, passava dinheiro e recebia dele também informes e tudo mais. Eu tinha o 

ponto com esse companheiro, eu ia fazer, mas em seguida nós fomos capturados. Então, 

não se pode retomar. Nesse ponto dos que eu estou falando é muito importante porque 

uma determinação que a organização tinha, era uma organização política diferente de 

outras organizações é que o grupo de ação não poderia passar de 10 pessoas. Não havia 

uma política de militante fazer a ação. Isso não existia. Todo militante tinha suas 

tarefas, mas quem faria parte do grupo de ação era no máximo 10 pessoas. Então, eu era 

parte dessas pessoas, meu pai, o Rei e tal. Mas tinham várias outras pessoas que não 

faziam parte disso, que tinham suas tarefas.  

Por causa dessa característica, o comando que era basicamente o Devanir, meu 

pai e o Dimas, os três morrem e não falam nada. O Dimas não chegou a ser torturado, 

mas foi fuzilado. O Devanir foi muito torturado, mas não falou nem o nome dele e meu 

pai também não falou absolutamente nada, nem o nome. Então, tudo que eles tinham de 

informação ficou protegido. Eu que tinha essa informação que era esse contato com esse 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



13 
 

 

companheiro do campo, e contato do Rio de Janeiro era feito por parentes meus lá, eles 

não sabiam e eu também não falei, então, isso tudo se perde. Contato com o fulano X, se 

perde. As pessoas que tinham contato não falam. O que cai do MRT é basicamente um 

grupo de ação e o grupo de apoiadores de um movimento da Freguesia do Ó que era o 

que o Márcio sabia. Do ABC ninguém é preso, das outras coisas que eram do Rei 

também ninguém é tocado, e essas pessoas perderam o contato, não sei que fim levou. 

Existem mas não sei que fim levou isso aí.  

Essa proteção de informação era uma preocupação muito grande que se tinha, 

porque a preocupação do MRT (ininteligível) a história não das mortes, e sim da 

organização, Movimento Revolucionário Tiradentes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que foi 

importantíssimo esse depoimento. Agora eu quero ver se você pode falar um pouco 

mais do seu pai, do Joaquim Seixas, dos seus irmãos.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A história do meu pai é basicamente a história de 

operários, meu pai era paraense de Bragança, ele com 19 anos estava morando com a 

família em Belém do Pará e meu avô que era uma pessoa completamente despolitizada, 

em um lugar qualquer, um bate boca com um fascista chamado Elísio Castelo Branco 

que defendia Hitler, dizendo que era bom para o país ter esse fascista. E o meu avô que 

não tinha nenhuma ligação política protesta dizendo que seria um 'quinta coluna', que 

era uma expressão que usava um agente de outra potência, reclama que ele estava 

defendendo um maluco que era o Hitler, defendendo um absurdo que era o fascismo, 

que ele devia se envergonhar, e o cara, bem mais jovem e mais forte que meu avô, ele 

espanca meu avô. Tirando as mulheres que eram quatro dos cinco, meu pai é o que vai 

fazer justiça, é o que vai vingar a agressão sofrida ao meu avô. E o meu pai é o que 
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encontra esse tal de Castelo Branco no centro da cidade de Belém e dá uma surra nele. 

Meu pai mais jovem, mais ágil, dá uma surra nele e passa a ser jurado de morte. E aí 

meu pai faz aquela famosa história, pega um ita no norte e vem para o Rio de Janeiro, 

fugindo da vingança que o fascista pudesse fazer. Aqui no Rio de Janeiro ele se 

aproxima do Partido Comunista, dos militantes do Partido Comunista, inclusive gente 

do Pará como Pedro Palmares que tinham uma certa proximidade, que não se 

conheciam antes de ele sair de lá e aqui ele se integra. Ele passa a trabalhar como 

mecânico em uma das empresas de aviação, a PANAIR, e também na Varig 

(ininteligível) e obviamente que ele tem que sobreviver. Passa a ser abrigado na sede do 

Partido como funcionário do Partido para poder sobreviver como militante, e lá ele 

conhece uma Secretária que é datilógrafa da direção do Partido, que é a minha mãe. Se 

conhecem, casam e vão morar em Porto Alegre.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu me situar na 

cronologia senão eu me perco. O sequestro dos meios da PANAIR ocorre depois do 

golpe. Aí vem a informação da Varig que era a empresa dos militares associado aos 

alemães, Ruben Berta e aquela coisa toda. Seu pai faz essa denúncia depois do golpe? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. Durante a guerra mundial. Em 1943, 44, ele faz 

essa denúncia.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica um pouco melhor 

porque talvez fique um buraco aqui na minha mente. Quer dizer, o Getulio já durante a 

ditadura tentou construir uma empresa de aviação.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. A Varig já existia como uma empresa local. A 

história da PANAIR com o golpe é um pouco mais trágica, porque quem tinha as rotas 

internacionais do Brasil eram duas empresas. A Cruzeiro do Sul que tinham as rotas 

internacionais da América do Sul e a PANAIR que tinha para a Europa e para os EUA. 

A Varig não tinha. Muito depois da acusação do golpe a acusação que é feita é que a 

Varig promove o golpe para as acusações da PANAIR.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que quando o 

Getulio Vargas tinha aquele namoro com a Alemanha e as potências do eixo é criada a 

Varig.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. Ela já existia há alguns anos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando a Varig é 

fundada, você lembra? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho que em 1930 e pouco. Mas era uma empresa 

muito pequena. Ela tinha essa ligação, mas essa ligação com o Governo nazista por 

causa dos sócios que eram alemães. Mas a denúncia é feita em 1943, 44. Essa história 

da PANAIR ser fechada pela ditadura já é em 64, 20 anos depois.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai não trabalhou na 

Petrobras também? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na época do golpe sim. Bem mais adiante. Quando ele 

conhece a minha mãe dentro da sede do Partido, isso em 45, os dois casam e eles vão 

morar em Porto Alegre. Lá ele vai trabalhar como mecânico, como qualquer coisa 

porque o operário tem que se virar. Aí em 1960 quando nós fomos para o Rio de Janeiro 

meu pai fez um concurso para Petrobras, foi aprovado e foi contratado como 

contramestre de mecânica, manutenção de mecânica. Aí ele trabalhando na Petrobras 

ele vai ficar na Petrobras como operário e ativista sindical, sem nenhuma (ininteligível) 

salvam os militantes sindicais dessa forma, um deles é o meu pai, que consegue sair. Aí 

obviamente que tem que se esconder, ficar um tempo escondidos para não serem presos, 

e depois disso eles foram demitidos por abandono de emprego, para não serem presos.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, deixa eu fazer duas 

perguntas, o Pará foi por muito tempo uma extração muito grande de dirigentes e 

revolucionário do PCdoB. Os (ininteligível) eram paraenses? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eram de Obidos, do Pará. O Lobão era de Bragança, da 

cidade do meu pai.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o João Amazonas é 

dessa geração ou ele vem depois? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele montou uma empresa em Belém do Pará e ele se 

contabilizou porque montou uma bandeira com foice e o martelo no alto da empresa e 

os bombeiros conseguiram, aí virou depois dirigente sindical, mas ele não era 

sindicalista não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o seu pai já tinha 

contato com Somar? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não. Ele vai ter no Rio de Janeiro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E uma coisa, no Rio 

Grande do Sul, quando veio o golpe, o Rio Grande do Sul era o lugar mais protegido do 

golpe, por causa da resistência do Brizola, já tinha feito a resistência da legalidade para 

o Jango assumir, e mesmo assim nas refinarias os tanques chegaram no Rio Grande do 

Sul.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Todas as refinarias, rádios e tudo mais foram tomadas 

pelas tropas golpistas, que era rota de abastecimento de combustível e tal. E como 

qualquer golpe, é assim que faz.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu dar uma 

interrompida no seu depoimento. Eu queria dizer o seguinte, chegaram duas 

testemunhas, a Pedrina e a Isaura Coqueiro. Então, eu queria fazer a seguinte sugestão. 

Queria fazer uma interrupção nesse momento, o companheiro Basco faz uma fala 

explicando o que ele está fazendo aqui no Brasil e a gente retoma as outras duas 

testemunhas. Então, eu queria abrir para a mesa, o Asier Altuna é responsável na 

América do Sul pelo Partido Basco Sortu, vai falar um castelhano? Um microfone. Se 

identifica, por favor.  
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O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Inclusive o estigma que existe contra o ETA que na 

última eleição que o Aznar perdeu, foi usado o nome da ETA porque teve um atentado 

em que foi usado o nome da Al Qaeda em uma estação de trem e ele aproveitando o 

estigma contra o ETA, disse que foi o ETA, anunciando e sei lá o que, tentando criar 

uma comoção e uma onda direitista fascista contra a ETA e contra a esquerda. E ainda 

bem que foi desmascarado porque não tinha nada a ver com a ETA e sim com a Al 

Qaeda, e aí ele acabou perdendo a eleição porque a fraude, a farsa foi desmascarada. 

Esse estigma é muito complicado porque vira e mexe fazem contra a gente e fazem 

contra a ETA também.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E a repressão que o movimento independentista 

(ininteligível) o braço político do movimento de independência. Existiu, era legal e foi 

fechado, foi tornado ilegal para não dar a impressão política. E aí eles criaram esse 

Partido que é o Sortu que ele estava me explicando, que mais do que isso é criar uma 

dimensão eleitoral tão importante que ganhou 120 e poucas Prefeituras na última 
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eleição. Então, não é um Partido deslocado no movimento político e movimento de 

massas. Tem uma expressão política considerável. Então, 100 e poucas é uma expressão 

política que tem que ser levada em conta. Não dá para ignorar simplesmente. Isso é só 

no lado espanhol. O lado francês é outra história.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E como ele mora no Brasil há 16 anos e tem filho 

nascido aqui, a legislação brasileira garante a permanência dele aqui. Então, eu acho que 

isso é uma coisa que nós temos que estar atentos, porque usar nome falso no Brasil, 

vários de nós usávamos para nos manter. Então, isso não é um segredo, agora, se ele 

está há 16 anos aqui, por 16 anos ele não participou de ações armadas no país basco. 

Então, mais importante ainda, a gente tem uma preocupação porque nós estamos 

falando tardiamente em Comissão da Verdade no Brasil e tudo mais, a Espanha até hoje 

não fez uma Comissão da Verdade para falar dos crimes da ditadura do Franco. Um 

exemplo mais grave que nós temos é o Juiz Baltazar Garzon, porque ele fez a prisão do 

Pinochet, fez a prisão dos generais argentinos. Até aí tudo bem, mas quando ele falou 

que deveria ser investigadas as valas clandestinas provocadas pelos fascistas contra os 

republicanos na ditadura civil espanhola, aí a direita fez por onde tirar o Baltazar 

Garzon que foi um ex Juiz, foi impedido de trabalhar como Juiz e hoje ele é um 

advogado. Trabalha como advogado do Julian Assange, do Wikileaks. Então, esse tipo 

de comportamento é muito fácil você falar de democracia para os outros. Mas 

internamente tem que ser passado ainda. Agora, falando desse companheiro, é muito 

complicado porque a gente já teve o caso do Battisti, agora tem esse caso e esses 

militantes políticos que se envolveram em ações armadas como nós nos envolvemos em 

ações armadas também, não há nenhum preconceito nisso, esses correm o risco de 
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serem extraditados e mandados para viverem em seus países. Ronald (ininteligível) 

viveu aqui muitos anos, nunca ninguém mexeu e sempre tinha alguém para defender 

porque tinha filho brasileiro, não tinha. Então, só foi para a Inglaterra porque ninguém 

expulsou, mas essas pessoas em defesa das atividades de (ininteligível) esses correm o 

risco de serem mandados para lá para serem perseguidos e ou mortos, como era o caso 

do Battisti que a gente tinha essa certeza. Esse companheiro com certeza corre risco se 

voltar para lá. Eu acho que esse é um compromisso nosso de garantir a legalidade e 

impedir que seja um extraditado e possivelmente mortos na Espanha.  

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E a língua basca calcula-se que mil anos? 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Antes do latim? 
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O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom companheiro, com certeza tem a nossa 

solidariedade individual e tem o apoio da Comissão da Verdade solidária por causa 

dessa agressão que a gente vê que acontece. Não é uma coisa pequena tentar violar a 

integridade dele que já está aqui há 16 anos, já criou vínculo com um filho e uma filha 

que está aqui, o que nós pudermos fazer, nós faremos. Eu já tentei entrar em contato 

com o Paulo Abrão que era o Secretário Geral de Justiça, mas ele estava em reunião e 

deve tentar me ligar daqui a pouco. E assim que a gente tiver alguma coisa, nós vamos 

colocar você em contato com ele para ver o que é possível fazer. Então, fica aqui 

registrado a nossa total e restrita solidariedade não só a esse companheiro, mas como a 

luta do povo basco.  
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O SR. ASIER ALTUNA – (fala em língua estrangeira). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nós vamos fazer um intervalo para o almoço e 

voltamos às 14 horas. O Deputado Adriano Diogo precisou sair porque tem que falar 

com a Comissão Nacional da Verdade e então ele pediu para a gente tocar e encerrar 

aqui até a volta.  

 

 

*      *      * 

É FEITO INTERVALO PARA ALMOÇO.  

*      *      * 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Trigésima quinta audiência dos casos apurados pela 

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva da Assembleia Legislativa de São Paulo 

sobre os casos de Aderval Alves Coqueiro, Devanir José de Carvalho, Dimas Antônio 

Casemiro e Joaquim Alencar de Seixas. 

Esta audiência pública está sendo transmitida pela TV Assembleia nesse 

momento, ao vivo, além da TV web, da TV Assembleia.  

Vamos retomar começando pelo caso de Aderval Alves Coqueiro, e eu peço a 

presença aqui junto com a gente da nossa querida Isaura Coqueiro. A Amelinha Teles 
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vai ler o memorial sobre o Aderval Alves Coqueiro, que está sendo projetado aqui na 

tela também.  

 

 

A SRA. A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Aderval Alves 

Coqueiro, assassinado em seis de fevereiro de 1971. Dados pessoais. Nome, Aderval 

Alves Coqueiro. Data de Nascimento: 18 de junho de 1937. Local de Nascimento: 

Aracatu, Bahia. Brasil. Organização política: Movimento Revolucionário Tiradentes, 

MRT. 

Dados Biográficos. Nasceu em 18 de julho de 937 em Aracatu/BA. Filho de José 

Augusto Coqueiro e Jovelina Alves Coqueiro. Casado com Isaura Silva Coqueiro, com 

quem teve duas filhas.  

Como candango, participou da construção de Brasília/DF. Desde 1961 passou a 

viver em São Paulo, onde trabalhava como operário da construção civil. Iniciou cedo 

sua militância no Partido Comunista Brasileiro, PCB. Desligou-se desse partido e 

passou a integrar o Comitê Regional do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, São 

Paulo, centrando suas atividades na zona rural. 

Posteriormente, ingressou na Ala Vermelha, uma dissidência do PCdoB. Passou 

a viver em São Bernardo e Diadema na Grande São Paulo, quando trabalhou como 

operador de máquinas e vendedor autônomo.  

Dados sobre sua prisão e morte. Preso em 29 de maio de 1969, na 2ª Companhia 

da Polícia do Exército, PE, em São Paulo, foi transferido para o DOPS/SP e torturado 

pelo Delegado Sérgio Paranhos Fleury. Finalmente permaneceu encarcerado no Presídio 

Tiradentes.  Em junho de 1970, foi banido do território brasileiro, por ocasião do 

sequestro do embaixador da Alemanha no Brasil, Ehrenfried Von Holleben, dirigindo-

se para a Argélia com outros 39 presos políticos. Deslocou-se para Cuba, onde realizou 

treinamento de guerrilha e retornou ao Brasil como integrante do MRT.  Coqueiro foi o 

primeiro banido a retornar ao país.  
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Regressou ao Brasil no dia 31 de janeiro de 1971, indo morar em um 

apartamento no bairro Cosme Velho, Rio de Janeiro, onde foi localizado e morto em 

seis de fevereiro de 1971. 

Segundo testemunhas, uma grande área do bairro foi cercada pelos agentes 

policiais, com o objetivo de evitar sua fuga. Assim que os policiais do DOI-CODI/RJ 

invadiram o apartamento, começaram a atirar. Coqueiro foi abatido pelas costas, no 

pátio interno do prédio. 

O Jornal do Brasil de oito de fevereiro de 1971 noticiou a sua morte em matéria 

intitulada, ‘Banido retorna, é descoberto e morto a tiros’, em que publicou. O informe 

distribuído ontem às 16 horas pelos órgãos de segurança esclarecia, cerca das 13:30 de 

hoje, dia seis de fevereiro de 1970, foi localizado na Rua Cosme Velho, 1061, 

apartamento 202, o terrorista Aderval Alves Coqueiro, banido do território nacional 

pelo Decreto número 66716, de 15 de junho de 1970 por haver sido trocado pelo 

Embaixador alemão Von Holleben. 

E adiante. Reagiu violentamente a prisão sendo morto no local. O jornal 

publicou também uma foto em que Coqueiro jaz no chão com o revolver a cerca de 30 

cm de sua mão. O Jornal da Tarde de oito de fevereiro de 1971 também noticiou com a 

manchete: ‘Essa morte prova, os banidos estão voltando e assim volta o terrorismo’.   

Seu corpo entrou no IML com guia sem número do DOPS. O óbito foi firmado 

por João Guilherme Figueiredo e teve como declarante Reinaldo da Fonseca Mota. O 

corpo foi entregue à sua família, que o sepultou no Cemitério de Inhaúma, em 14 de 

fevereiro de 1971, Rio de Janeiro. 

Com o intuito de restabelecer a verdade, 25 anos depois, a Comissão de 

Familiares voltou ao prédio onde ocorreu a execução de Aderval e ouviu a versão de 

Francisco Soares, antigo zelador, a qual reproduzimos o trecho abaixo. 

‘Nesse mesmo dia, após algumas horas, cheguei à janela e vi que o prédio estava 

cercado por uma centena de policiais civis e a Polícia do Exército, logo depois, o prédio 

foi invadido por vários homens armados, e foram direto para o apartamento 202. Nesse 

momento, um oficial mandou que eu saísse da janela. Posteriormente, escutei um militar 

gritar, atira e mata. Logo depois escutei uma grande gritaria nos fundos do prédio e 
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vários disparos de armas, que durou somente alguns segundos. Escutei uma pessoa 

falar: ‘temos presunto fresco’. 

‘Quando eu cheguei nos fundos, onde encontra-se a piscina, vi o rapaz do 

apartamento 202 estirado no chão. Perguntaram se eu o conhecia. Disse que era a pessoa 

que estava limpando o apartamento 202. Me responderam que ele era um perigoso 

subversivo chamado Baiano Coqueiro. Observei várias marcas de tiros, não sabendo 

dizer quantas, estando ele somente de calção, sem camisa e desarmado. Também ouvi o 

policial dizer: bota a arma do lado dele’. 

Nas pesquisas feitas no IML do Rio de Janeiro não foi encontrado laudo de 

necropsia, nem laudos e fotos de perícia de local no Instituto de Criminalística do 

Estado do Rio de Janeiro. Apesar da existência das fotos fornecidas, à época, para 

imprensa.  

Providências posteriores. Posteriormente, a Comissão de Familiares encontrou o 

laudo de necropsia no arquivo do DOPS/SP e adquiriu fotos do cadáver cedidas pela 

Agência JB, que enviou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos fotos 

atuais do prédio onde ocorreu a morte.  

Luís Francisco Carvalho Filho, que era integrante da Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos Políticos, pediu vistas ao caso e solicitou ao IML do Rio de 

Janeiro o laudo necroscópico de Aderval. Recebeu apenas uma certidão confirmando a 

data do óbito e informando que a morte ocorreu em consequência de crime, sendo a 

causa morte ferida transfixante do tórax, lesão do pulmão direito. Em seu relatório 

asseverou, o episódio teve grande repercussão na imprensa porque Aderval Alves 

Coqueiro foi o primeiro banido, um dos presos políticos trocados em junho de 1970 

pelo Embaixador Alemão Von Holleben, encontrado no Brasil pelos órgãos de 

segurança. Franquearam o acesso de fotógrafos ao local, mas, aparentemente, não 

exibiram para a imprensa, salvo o repórter, nenhuma indicação da alegada resistência a 

tiros. Disparos de arma de fogo, no entanto, deixam vestígios, provocam danos. O fato é 

que não se tem conhecimento nem do número de tiros, supostamente disparados por 

Coqueiro. 

Aumenta a estranheza em relação à falta de empenho dos agentes em exibir para 

os jornalistas os sinais do suposto ataque armado, com a leitura da reportagem juntada 
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as folhas 110. Com efeito, segundo a matéria, alguns dos participantes da operação que 

acabou com a localização de Aderval acham que a nota distribuída pelo Exército foi 

muito lacônica e deveria ter enfatizado o diálogo mantido entre os agentes e o terrorista. 

A reportagem prossegue. Do jeito que a coisa foi posta, diz um dos oficias, 

parece que pegamos um homem desarmado, desprevenido e o matamos covardemente. 

Foi ele que atirou primeiro e nós tivemos que entrar atirando também. O jornalista não 

iria inventar um diálogo relacionado com o mundo da segurança nacional naquela altura 

da história brasileira. Há uma fonte militar (ininteligível) oficial, em off, apesar do 

desconforto do oficial diante da timidez da nota do Exército, nenhum outro indício da 

reação armada foi publicado pelo jornal.  

E além do laudo necroscópico não foi localizado qualquer outro documento 

indicando, materialmente, a ocorrência de um efetivo tiroteio entre o militante e os 

agentes. Não faria sentido o desaparecimento da prova que confirmasse o tiro ou os tiros 

desferidos por Coqueiro.  

Segundo a mesma reportagem, os oficiais que participaram da operação 

disseram que teriam preferido pegar Aderval vivo para, e através de seu depoimento 

chegar até os outros. Seis terroristas que estão no Brasil no eixo Rio-São Paulo. O 

raciocínio é lógico, mas não pode ser descartado ou descartada a hipótese de execução, 

justamente para desencorajar o retorno de outros banidos ao país. A eliminação sumária 

dos chamados terroristas fazia parte da estratégia dos órgãos da repressão. 

Finalmente o oficial diz à reportagem que Coqueiro teria sido localizado graças 

ao depoimento de Rubens Paiva, acrescendo que foi durante uma batida para 

localização da vítima que ocorreu o sequestro do parlamentar por um suposto grupo de 

guerrilheiros e seu consequente desaparecimento. Mas, a versão de que Rubens Paiva 

foi sequestrado por guerrilheiros é insustentável. Ele morreu em estabelecimento 

militar. Não há muita lógica na tentativa de se relacionar um episódio ao outro, mas o 

encadeamento de mentiras mina a credibilidade da versão. Não é tudo. As fotos obtidas 

junto a Agência JB indica, com absoluta clareza, que a vítima não foi abatida no local 

em que se encontrava o corpo. O cadáver foi arrastado para lá. As manchas de sangue 

no piso são visíveis e indicam o movimento. O revólver, portanto, também não poderia 

se encontrar naquela posição na mão direita. As fotos indicam ainda que o cadáver de 

Coqueiro apresentava outras lesões além das feridas transfixantes do tórax e abdômen 
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mencionados na certidão de óbito e em parte no documento encaminhado pelo IML. Há 

nítidos sinais de ferimentos na cabeça, na nádega esquerda e na perna direita. Há uma 

situação de cerco e uma morte não esclarecida. Os elementos de prova reunidos se 

harmonizam com o depoimento do zelador. Há fortes indícios de que a cena foi 

montada. Não haveria motivo para a montagem da cena se o militante de fato tivesse 

reagido a tiros à voz de prisão. O militante foi encurralado. O prédio estava isolado e 

cercado por um poderoso aparato policial composto, segundo os jornais, por 50 homens 

armados mais do que suficiente para a detenção.  

O pedido da família no caso da Lei 9140/95 tem o número 244/96. Foi acolhido 

por unanimidade pela Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos em sete de agosto 

de 1997, sendo relator o Deputado Nilmário Miranda com pedido de vistas e o voto 

favorável de Luís Francisco Carvalho Filho. 

Informações extraídas do Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no 

Brasil 1964-1985, feito pelo IEV, Instituto de Estudos sobre Violência do Estado e 

editado pela Imprensa Oficial, São Paulo, 2009. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isaura, por favor, vem ficar com a gente aqui. O 

procedimento que a gente tem adotado aqui na Comissão é sempre a primeira coisa um 

registro do fato e o registro principalmente da vida da pessoa que está sendo analisado o 

caso. Porque não é uma pessoa que entrou para história porque morreu. É uma pessoa 

que teve uma vida. Por isso que a gente faz o registro com a família, que pode ser 

aquela que buscou a verdade ao longo da história, como é a maior parte dos casos das 

famílias, e depois se faz os testemunhos, todas as coisas que a gente pode acrescentar 

para elucidação da verdade.  

Com esse objetivo, a gente vai ouvir agora a Isaura Coqueiro, que é viúva do 

Baiano, viúva do Coqueiro, Aderval Alves Coqueiro, um companheiro muito querido de 

todos os que o conheceram. 

Isaura, por favor. Não é para você se preocupar. Fala o que você sente.  
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 A SRA. ISAURA COQUEIRO – Nos conhecemos na Bahia, casamos na 

Bahia, na cidade de, era uma cidade pequena, de campo (ininteligível). Aí nos casamos 

e depois ele resolveu vir para Brasília buscar uma situação melhor de trabalho.  

E chegou em Brasília, tivemos primeiro uma filha na Bahia, aí ele ficou um ano 

e pouco trabalhando, trabalhou em Brasília, foi candango lá nos prédios ajudando 

construir Brasília. Aí se integrou no Partido Comunista depois, em Brasília, já começou 

lá. Eu lembro uma época que ele falou comigo que ele está indo em umas reuniões 

assim, já integrado. 

Aí veio para São Paulo, resolveu vir para São Paulo, viemos para São Paulo e 

aqui ele se integrou em São Bernardo, nos sindicatos, começou a trabalhar nas 

metalúrgicas. Se integrou e passou para Ala Vermelha, da Ala Vermelha foi onde ele 

passou para o MRT. Quando ele morreu já estava na MRT.  

Daí foi preso. Depois que teve toda essa, foi depois de 64, 67, por aí, que teve a 

cassação nas fábricas, ele ficou clandestino. Aí se integrou, ficou clandestino e a gente 

vivia sempre clandestino. Depois de 69 ele foi preso, ficou um ano preso e depois foi 

banido para Argélia, como ela falou, já está tudo declarado aí. 

De lá ele retornou ao Brasil com oito meses, porque eu não sabia como foi à 

entrada dele no Brasil, não sabia como foi à morte dele. Agora, depois de 40 anos que 

eu fui saber como é que ele entrou, quem recebeu ele, como ele chegou no Brasil. Então 

fiquei sabendo agora, em 40 anos.  

Aí ele voltou para o Brasil. Acho que quando ele voltou mataram ele no Rio de 

Janeiro e eu fiquei sabendo através de televisão, que eu nem sabia que ele estava no 

Brasil. Não sabia que ele tinha chegado no Brasil. Aí procurei o corpo, eu e meu sogro, 

viajamos para o Rio, procuramos, conseguimos localizar o corpo dele, entregaram o 

corpo e a gente fez o enterro e tudo.  

Depois de um ano eu resolvi sair do Brasil. Os companheiros acharam melhor eu 

sair do Brasil porque a situação não estava boa, com duas crianças pequenas. Inclusive a 

Rose Nogueira que ajudou a saída da gente do Brasil porque a gente não tinha 

condições de sair. 
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Fiquei no Chile, morei no Chile um ano e pouco. Do Chile fui para Cuba. Estava 

o golpe de Estado todos os dias no Chile, a situação não estava boa, eu achei que era 

melhor sair. Não podia voltar para o Brasil naquele momento, que era melhor ir para 

Cuba. Aí fui para Cuba, morei sete anos, voltei depois da anistia. Voltei depois da 

anistia.  

Todos esses anos, nós fomos de família camponesa, que eu esqueci de falar. Ele 

já de origem camponês, eu também, família pobre da Bahia. Depois que eu voltei do 

exterior, todos esses anos eu tentando saber como é que foi a entrada dele no Brasil, 

como é que ele foi preso, como é que mataram ele e não sabia. Agora, com 40 anos eu 

descobri, consegui estar ciente de tudo, como é que foi a morte dele, a chegada dele no 

Brasil, quem recebeu ele, quem foi pegar ele.  

E agora, posso falar mais o que? Acho que não vou falar mais nada. Deixa para 

Célia.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - Você fala o que você quiser. Não é obrigação. A gente, 

essa história da volta do Coqueiro, ela tem uma história que a Celinha, a filha do 

Coqueiro que levantou, ela está chegando, está presa no trânsito, e ela vai contar. Mas, 

enquanto o Coqueiro estava preso, aqui no Brasil ainda, a Isaura tinha contatos com a 

organização. 

 

 

A SRA. ISAURA COQUEIRO – É. Eu esqueço. Estou falando que eu esqueço 

tudo.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - É uma curiosidade que durante muitos anos eu me 

referia, que eu ia cobrir ponto junto com Henrique, com o Devanir, com as cunhadas 
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dele, achando que eram mulheres dos irmãos dele, e recentemente, conversando com a 

Isaura, eu falando isso, ela falou assim, então você era o rapaz que sentava lá atrás. Eu 

ficava dentro do fusca de olho fechado, não podia olhar para ela, e ela não olhava para 

mim, e também na Kombi eu ficava no chão atrás, para não vê-la também e fazendo a 

segurança. E recentemente ela falou que ela era uma das cunhadas, que na realidade o 

Henrique, o Devanir e o Coqueiro tinham um laço de amizade muito grande, que eram 

como irmãos. Falavam do Deva que era o Aderval, eu sempre imaginei que Deva era o 

Devanir, mas não era, era de Aderval. 

Mas, como é que era essa sua ligação enquanto ele estava preso com o Devanir? 

Vocês tinham contatos? 

 

 

A SRA. ISAURA COQUEIRO – A gente se encontrava, eu levava as 

informações para ele lá na cadeia, que o Devanir pedia, e de lá também, trazia de lá 

também. Eles passavam para mim, eu passava para ele. A gente durante um ano foi 

assim. Durante um ano que eu visitei ele na cadeia, a gente teve esses contatos. Devanir 

tinha os contatos, tinha que passar os contatos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS - E depois que ele morreu e você saiu do país, como é 

que foi a saída e como é que foi principalmente viver no exterior? Porque acho que a 

grande questão que a gente sempre fala dos heróis, a gente sempre se esquece das 

verdadeiras heroínas que eram as viúvas. Que elas carregaram os filhos, elas 

mantiveram a unidade da família e conseguiram trazer até os dias de hoje essas pessoas, 

que são os filhos, que são vítimas também. Mas a força e a garra que vocês mulheres 

tiveram para manter os filhos juntos foi sempre uma coisa admirável. Como é que foi 

isso? 
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A SRA. ISAURA COQUEIRO – Foi difícil, mas, como se diz, a força de 

vontade era maior. Foi difícil, como eu te disse, para mim. Eu estava no Chile, não 

estava fácil. Mas depois que eu fui para Cuba aí sim, lá a gente tinha todo o apoio. 

Estava segura, com todo apoio, segurança, então foi mais fácil esses anos que eu vivi 

fora, em Cuba. Aí, como eu te disse, quando retorna ao Brasil, de novo, a mesma 

situação, começa tudo de novo, cai na realidade de novo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria que a Pedrina desse um depoimento dessa 

relação do Devanir com o Coqueiro. A Pedrina, ela é viúva do Devanir José de 

Carvalho e são amigas até hoje, a Isaura e a Pedrina. E a relação do Devanir com o 

Coqueiro é uma coisa muito forte, que eu vivi próximo do Henrique na militância e eu 

sou testemunha de como ele sofreu quando o Coqueiro caiu. Ele ficou muito indignado, 

que ele não esperou o esquema da organização trazê-lo, ele veio por um esquema que 

era da VAR-Palmares e ele ficou muito, muito triste, muito abatido, inclusive ele 

escreveu um artigo para o jornal da organização falando isso, de como era valoroso, não 

sei o que, e da tristeza dele com relação à perda desse companheiro e amigo. Por isso eu 

queria que a Pedrina falasse um pouco sobre essa ligação que os dois tinham. 

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Boa tarde para todos. Foi muito, 

era muito importante o companheiro Aderval, e eles eram muito ligados, que era desde 

jovem, amigos e companheiros. E não só do Aderval, mas do Bacuri também, que era 

como irmãos, tinha muito carinho, um respeito tremendo, e nós também como irmãs, 

que desde mocinha, a Isaura tinha só a Sueli quando nós conhecemos. É isso ai não é, 

Isaura. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Bom, nós vamos aproveitando já que a Dina está aqui, 

nós vamos agora baixar a tela e ler o Memorial sobre o Devanir e em seguida a gente 

vai fazendo os outros depoimentos também, enquanto a Célia não chega, que deve estar 

parada no trânsito ainda. Então você aproveita e fala que foi companheira do Devanir no 

PCdoB. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Boa tarde. Eu vou ler 

agora os dados pessoais e biográficos e as circunstâncias do assassinato do Devanir José 

de Carvalho, que a gente chama Memorial. Nós vamos ler um Memorial do Devanir 

José de Carvalho. E antes de ler, eu queria lembrar o seguinte, eu fui militante do 

PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Militei no Rio de Janeiro e o Devanir militou lá 

também no Rio de Janeiro, com o Partido Comunista do Brasil, então eu cheguei a ser 

companheira de militância do Devanir, que na época não tinha o nome de Henrique, era 

outro nome que eu estou tentando lembrar aqui, mas não era Henrique. 

O Henrique era aqui em São Paulo. Você lembra o nome? E houve momentos 

até que eu, na clandestinidade, nós tínhamos, ela tinha o primeiro filho, e às vezes a 

companheira tinha que ter uma atividade, o companheiro também, então eu ficava com 

o filho mais novo, que era o Carlinhos.  Então eu fui um pouquinho mãe do Carlinhos 

também e ele brinca comigo, diz que eu embalava ele com a internacional, cantando 

internacional. 

Devanir José de Carvalho, assassinado em sete de abril de 1971. Dados pessoais. 

Devanir José de Carvalho. Nasceu em 14 de julho de 1943 em Muriaé Minas Gerais, 

Brasil. E pertencia à Organização política, Movimento Revolucionário Tiradentes, 

MRT. 

Dados Biográficos. Era filho de Ely José de Carvalho e Esther Campos de 

Carvalho. Casou-se com Pedrina José de Carvalho, com quem teve dois filhos, Carlos e 

Ernesto. 

Nos anos de 1950 seus pais se mudaram para São Paulo em busca de melhores 

condições de vida. Ele e seus irmãos Derli, Joel, Jairo e Daniel foram trabalhar no 
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ABCD Paulista, no inicio da instalação das indústrias metalúrgicas e automobilísticas. 

Ainda adolescente aprendeu com o irmão mais velho o oficio de torneiro mecânico e 

desde então passou a trabalhar nas indústrias da região como Villares e Toyota.  

Em 1963 ajudou a fundar o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo e Diadema, participando ativamente da sua organização e da realização de 

greves. Ingressou no PCdoB e após o golpe de 1964 mudou-se com a família para o Rio 

de Janeiro, onde passou a trabalhar como motorista de táxi.   

Em 1967 começou a militar na Ala Vermelha, uma dissidência do PCdoB, 

voltando para São Paulo. 

 Em 1969, desligou-se da Ala Vermelha e com outros companheiros fundou o 

MRT, em outubro daquele ano. Devanir fez treinamento de guerrilhas na China, 

participou e comandou inúmeras ações armadas contra a ditadura. Ele é Eduardo Collen 

Leite, o Bacuri, Dirigente da Rede Resistência Democrática deram início ao que viria a 

ser depois a Frente Armada Revolucionária junto com a VPR, Vanguarda Popular 

Revolucionária.  

Ao realizar o sequestro do Cônsul Geral do Japão em São Paulo, Nobuo Okushi, 

em março de 1970, quando cinco prisioneiros políticos e três crianças foram trocados 

pelo Diplomata.  

Dados sobre sua prisão e morte. Documentos do Serviço de Informação do 

DOPS/SP informa que, em cinco de abril de 1971, às 11 horas, 9:50 horas, o terrorista 

Devanir José de Camargo, ocupando Volks cor azul chapa fria AE 3248, portando 

metralhadora, manteve tiroteio com policiais que resultou ferimentos graves no 

terrorista, que não resistindo aos ferimentos morreu. 

Segundo a requisição de exame necroscópico foi morto em via pública na Rua 

Cruzeiro, 111.  

Conforme depoimento de Ivan Seixas, ex-preso político e militante MRT à 

época, Devanir foi capturado nessa Rua Cruzeiro, 111, no Bairro do Tremembé, zona 

norte de São Paulo, quando tentava resgatar um companheiro e sua família que 

moravam nesse endereço.  
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Levado vivo para o DOPS/SP Devanir foi torturado até a morte durante três dias 

seguidos. Segundo Ivan o Delegado Fleury por diversas vezes mandara avisar a Devanir 

que fazia questão de prendê-lo vivo para torturá-lo até a morte. Ivan Seixas relatou o 

que ouviu. ‘Quando fui preso, em 16 de abril de 1971, ouvi vários torturadores do DOI-

CODI do Segundo Exército contarem detalhes sobre a morte de Henrique’, nome de 

guerra de Devanir. ‘Esses torturadores diziam que fariam comigo o que Fleury fez com 

teu chefe, o Henrique’. ‘Quando fui transferido para o DOPS/SP ouvi de vários 

carcereiros e policiais que teu chefe aguentou três dias de tortura de não falou nada. 

Quando fui levado para interrogatório pelo torturador Carlinhos Metralha, Carlos 

Alberto Augusto, ouvi dele que Devanir tinha sido preso, ferido e torturado até a morte 

pelo Delegado Fleury’. 

O laudo de necropsia assinado pelos legistas João Pagenotto e Abeylard de 

Queiroz Orsini confirmou a versão policial de que Devanir teria sido morto em tiroteio 

em cinco de abril, apontando como causa mortis choque hemorrágico e anemia aguda 

decorrente de hemorragia traumática externa e interna por disparos de arma de fogo. 

Descreve seis entradas e saídas de projéteis, sendo um na cabeça, quatro no tórax e um 

na coxa esquerda. Não apresenta, porém a descrição da trajetória dos projéteis. A 

requisição de exame necroscópico está assinalado com ‘T’ em vermelho e registra como 

sua profissão terrorista. A resposta ao quarto quesito do laudo, onde consta a pergunta 

se a morte foi produzida por meio de veneno, fogo, asfixia, tortura ou por outro meio 

insidioso cruel a resposta é ‘prejudicado’. 

As fotos da necropsia de Devanir nunca foram encontradas nos arquivos do IML 

ou do DOPS/SP. 

O corpo de Devanir José de Carvalho foi sepultado no Cemitério da Vila 

Formosa, mas, segundo a certidão de óbito emitida em 20 de outubro de 1995, teria sido 

sepultado no Cemitério de Perus. Seus restos mortais nunca foram recuperados visto 

que seus pais, irmãos, esposa e filhos tiveram que de exilar para escapar da repressão 

militar.  

A família Carvalho, além de Devanir, perdeu dois outros membros. Daniel e 

Joel, que constam da lista dos Desaparecidos Políticos do anexo um da Lei 9140/95. Na 

Comissão Especial de Desaparecidos políticos, o caso de Devanir teve como relator 

Nilmário Miranda e foi deferido por unanimidade em 29 de fevereiro de 1996. Em sua 
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homenagem a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, deu seu nome a uma rua do 

bairro das Indústrias. 

Agentes policiais. Preso pela equipe do DOPS/SP, esquadrão da morte enviado 

pelo Delegado Sergio Fleury a serviço da ditadura militar. As torturas aplicadas em 

Devanir foram comandadas pelo Delegado Sérgio Fleury e sua equipe, mas contou 

também com a participação ativa do Capitão Ênio Pimentel Silveira, de vários agentes 

do DOI-CODI do Segundo Exército e da provável supervisão do Cônsul dos Estados 

Unidos em São Paulo Claris Rowney Halliwell, como já foi denunciado em audiência 

pública sobre as informações dos livros de entrada do DOPS/SP. Essas informações 

foram extraídas do Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-

1985, feito pelo IEV, Instituto de Estudo sobre Violência do Estado e Imprensa Oficial. 

São Paulo, 2009.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para registro, eu gostaria que a Dina, Pedrina José de 

Carvalho, falasse um pouco quem era o Devanir, como era ele e inclusive as correções 

que você estava me observando aqui que tem que ser feita nesse histórico.  

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Devanir tinha os seus ideais e 

eu também acreditava. É muito difícil para a gente relembrar, mas é preciso. Eu tive 

presa com a mãe do Ivan, com as duas irmãs, e foi terrível. A gente ouvia as torturas do 

pai dele. Eu falei para ela, como você saber Fanny? Não é. Ela pediu para levantar, nós 

ajudamos ela a levantar até o vitral para escutar mais. Daí ela falou, é o meu marido. E 

torturaram muito tempo. A gente ouvia os gritos, então foi muito difícil para a gente. E 

meu marido nessas alturas já tinha sido morto. Foi quando eles chegaram à casa do 

Dimas e levou eu, a Maria Helena, que é a mulher do Dimas, meus filhos e o filho do 

Dimas. Daí nós fomos para a Operação Bandeirantes.  

Depois nós levamos as crianças para a casa do meu sogro, porque eles queriam 

levar para o juizado de menor, aí eu pedi  que levasse para a casa do meu sogro 
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porque tinha as avós materna e paterna. Daí eles resolveram levar. Mas foi muito difícil 

para a gente. As percas, cada dia você via que caia um companheiro. Muito, muito 

difícil.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Como é que era o Devanir antes de tudo isso?  

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Era uma pessoa excelente. Um 

bom filho, um bom marido, bom pai, bom companheiro e amava o Brasil.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Devanir é uma figura que a gente passou a respeitar 

e gostar porque era uma figura que tinha uma, não só a determinação que um 

revolucionário tem pela causa, pelo país, como a Dina está falando, mas a coisa que 

mais impressionava era o carinho que ele tinha pelos filhos e o carinho que ele tinha 

pela Dina.  

Recentemente foi inaugurado no Arquivo do Estado uma exposição de fotos 

chamada Ausências, em que tem fotos das pessoas em vida, depois é uma foto igual sem 

aquela pessoa, para mostrar que ela está fazendo falta. Varias famílias tem a foto da 

família inteira e depois tem a foto da família menos o desaparecido, o assassinado. E eu 

fui lá para ver, como faço isso muitas vezes, nós todos fazemos. Mas eu cheguei lá e 

levei um susto muito grande porque nós tínhamos como norma não deixar fotos para 

não servir para ser perseguido, e chegando lá eu vi uma foto do Henrique junto com os 

dois filhos, um mês antes de ele cair. E a foto de longe para não ser reconhecido. E eu 

levei um choque muito grande porque eu conhecia ele, andava com ele para cima e para 

baixo, e eu sei que ele andava super armado porque ele era odiado. Acho que a pessoa 

mais procurada na época porque era o que comandava as ações da esquerda armada aqui 

em São Paulo.  
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E de repente eu vejo o Henrique de camisa, com os dois filhos. Ele acocorado 

junto com os dois pequenininhos e aquilo foi um choque muito grande para mim de vê-

lo ali, imaginando onde ele tinha guardado as armas, como que ele teria acesso às armas 

caso a repressão chegasse. Mas ali ficou marcado para mim também esse amor que ele 

tinha pelos filhos, porque ele larga a militância que ele tanto prezava e vai com os filhos 

para uma praça, depois a Dina me falando que foi lá em São João Clímaco, e aí vai ter 

um momento com os filhos. Então isso é uma coisa muito marcante.  

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Então, foi muito difícil, eu 

descobri a praça, meu filho passou vários dias rodando, olhou aonde que era o sol da 

tarde, se era da manhã. Foi muito emocionante também quando ele viu que era o lugar. 

Porque o Carlos é o maior, então ele lembrou que deveria ser ali mesmo.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu vou ter que dar um testemunho aqui, porque a gente 

quando, no dia cinco de abril a gente tinha, como eu falei de manhã, a gente tinha uma 

fonte nossa, um informante nosso dentro do DOI-CODI que nos mandou a informação 

dizendo para o Henrique não cobrir o ponto do dia cinco, ele não sabia por que, quem 

era esse ponto. Nós ficamos muito apreensivos, pedimos para ele não sair às ruas que a 

gente cobriria os pontos, para preservar. E ele achou que não precisava e ele acabou 

caindo. Nós não conseguimos saber como é que foi naquele primeiro momento, e ele 

falta a todos os pontos daquele dia cinco, que era uma segunda feira, e aí, no dia 

seguinte, no dia seis, nós fomos cobrir o ponto com o que era chamado emergência, 

quando a pessoa faltava nos pontos comuns. No dia seguinte tinha um ponto que era 

para emergência, que era para qualquer eventualidade retomar o contato. E quando a 

gente chega lá às nove horas da manhã no ponto não está o Henrique. Aí nós realizamos 

que ele tinha caído. Então está lá a Dina, de óculos escuros, dava para ver que estava 

chorando, os dois filhinhos e duas sacolas. A gente olha em volta para ver se não tem 

nada, bota eles dentro do carro e saímos correndo dali para poder dar segurança.  
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Levamos a Dina e as crianças para casa do Rei, do Dimas, e de lá nós saímos 

com a Dina para fazer o resgate da cada deles, do aparelho deles. E lá nós fomos em 

comboio com três carros, uma Kombi, e dois fuscas para a gente pegar o que tivesse da 

família, documentos da organização, armas e tudo mais. E nós fomos para lá. Era na 

zona sul, uma travessa da Washington Luís já bem depois do Aeroporto e lá nós 

obviamente entramos com os dois fuscas primeiro para ver se tinha algum cerco, 

alguma coisa assim. Como não tinha, nós paramos com a Kombi e tiramos todo o 

material que tinha lá. As armas, os documentos e roupas e objetos pessoais do Dina, do 

Henrique e dos dois meninos e voltamos para casa do Dimas. Largamos tudo e saímos 

para salvar o Quintino, Domingos Quintino dos Santos, que era o Camponês. E aí nós 

percebemos o que tinha acontecido. 

O Henrique foi cobrir um ponto com o Márcio, que era o Antônio André de 

Camargo Guerra, ou não viu ou viu que tinha o cerco e foi salvar o Quintino. E nós 

fomos lá para o Tremembé na Rua Cruzeiro, 111, que era uma rua sem saída, de terra, 

para tentar salvar o Quintino e a família dele. Chegando lá a casa já estava tomada. Nós 

passamos em frente, rua de terra levanta uma poeira, fomos até o final e voltamos e 

vimos que os policiais estavam lá. Os policiais do DOPS. Então percebemos que deve 

ter sido aqui ou pelo menos aqui é uma das possibilidades do Henrique ter caído. Aí 

saímos de lá e fomos para tentar salvar mais alguma coisa ligada ao Henrique. O Márcio 

também não voltou, então deduzimos que ele tinha caído também.  

Com isso nós protegemos a família, ficou na casa do Dias, e conseguimos ter 

estrutura para fazer alguma coisa para salvar o Devanir, que foi aquilo que eu falei de 

manhã, da tentativa de se fazer um sequestro do Presidente da FIESP.  

Recentemente nós identificamos nos livros de entrada do DOPS, que foi motivo 

de uma audiência pública aqui na Comissão da Verdade, lá tem, no dia cinco de abril 

vai para lá o Capitão Ênio, chega lá 10 e pouco e provavelmente o Henrique não tinha 

chegado ainda. Ele sai cinco minutos depois e volta 12:30 daquele dia. Ele chega ao 

12:30 e 12:35 entra o Cônsul dos Estados Unidos, Claris Rowney Halliwell e não tem 

horário de saída. Como quem esteve preso no DOPS sabe que torturavam e todo mundo 

ouvia no prédio inteiro e nas redondezas, é óbvio que o Capitão Ênio e vários outros 

torturadores da OBAN que vão para lá vão para torturar o Devanir.  
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Ao mesmo tempo o Cônsul americano está lá dentro e não sai também. Ele não 

tem horário de saída. Então permite que a gente conclua que na realidade ele participou 

das torturas. Não só o Halliwell, que vai periodicamente, quase toda semana vai lá para 

o DOPS. Um Cônsul frequentar um aparelho de repressão não é uma coisa normal, a 

não ser que fosse alguém ligado à tortura. E o que se sabe, efetivamente, é que o 

Henrique ficou sendo torturado durante esses três dias. 

Essa história que é citada no Memorial, que eu ouvi do Carlinhos Metralha, isso 

aconteceu da seguinte maneira. Eu estava sendo transportado para interrogatório pelo 

Carlinhos Metralha e mais um outro e ele me perguntou, de que organização você era? 

E eu, para afrontá-lo eu falei, eu sou do MRT. Ele falou, do Devanir? Eu falei, é. Meu 

Comandante Henrique. Ele falou, você sabe que nós matamos ele no pau aqui. Passou 

três dias e o Doutor Fleury, que ele se refere assim, o Doutor Fleury resolveu matar 

porque ia se transformar em um segundo Bacuri. Ele não falou nada, chegou aqui deu 

uma cusparada na cara do Fleury, de sangue e o Doutor Fleury falou para ele, te peguei 

Henrique. Agora vou te matar no pau. Aí ele deu uma cusparada na cara do Fleury e 

começaram as torturas. Então isso não é uma coisa que alguém me contou. Eu ouvi do 

próprio Carlinhos Metralha essa história. E na OBAN também, alguns torturadores 

falaram, moleque, você vai morrer igual o Fleury matou teu chefe, o Henrique. 

Então isso tudo é para se concluir que essa história do Capitão Ênio, quem era o 

Capitão Ênio Pimentel Silveira? Era o cara que na OBAN era conhecido como 

Nazistinha ou Doutor Ney. Era o responsável pelas execuções. Era o cara que torturava. 

Ele me torturou pessoalmente, torturou meu pai e torturou muitos outros. Os irmãos do 

Henrique que morreram na emboscada que foi armada lá em Foz do Iguaçu morreram 

nas mãos desse Doutor Ney, que ele era o que comandou a operação de assassinato lá, 

desse massacre. Ele é o cara que tem uma participação ativa na morte de várias pessoas, 

na construção do sítio 31 de março lá em Parelheiros, onde várias pessoas foram 

torturadas e assassinadas, ele montou um aparelho clandestino da repressão atrás de 

uma boate, boate Querosene, em Itapevi. Torturava e matava as pessoas lá. E a 

característica dele, são duas características. Ele falava para os seus comandados, seus 

cúmplices, crema. Era a frase que ele usava para dizer mata. Então era para matar. 

Então ele dizia, crema. E a segunda característica é, na Casa da Morte ele matava as 

pessoas, segundo relato do ex-Sargento Marival Chaves do Canto Dias, ele matava com 

injeção de matar cavalo, que era a chamada shelltox, que era o nome dessa injeção. Ele 
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executava as pessoas com um veneno fortíssimo, que é aquele que usa para sacrificar 

cavalos. 

Esse Doutor Ney, Capitão Ênio Pimentel Silveira, ele vai ao DOPS para esse 

ciclo de horrores que foi montado em torno do Devanir. E o Devanir, só para encerrar o 

que eu estou falando, é uma das pessoas que todos que conheceram, era um valor muito 

grande, uma pessoa muito sensível, muito correta e de um compromisso com a luta 

revolucionária que não tem igual. Ele deu a vida, coerentemente, com o que sempre 

pensou. Formação política de um operário e conseguiu ter uma trajetória de vida que 

deve ser marcada e deve ser lembrada para sempre como sendo um dos heróis do nosso 

país.  

Pedrina, você quer falar mais alguma coisa? Muitas coisas que eu estou falando 

aqui você nunca tinha ouvido, mas... 

 

 

A SRA. PEDRINA JOSÉ DE CARVALHO – Realmente não tinha mesmo.  

 

 

A SRA. THAIS BARRETO – Meu nome é Thais Barreto. Eu trabalho aqui na 

Comissão. Vou ler agora uma pequena biografia sobre o Joaquim Alencar de Seixas, 

assassinado em 17 de abril de 1971.  

Data de nascimento, dois de janeiro de 1922. Local de Nascimento, Bragança, 

Pará, Brasil. Organização Política, Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT.  

Dados biográficos. Nasceu em dois de janeiro de 1922 em Bragança, Pará. Filho 

de Estolano Pimentel Seixas e Maria Pordeus Alencar de Seixas. Era casado com Fanny 

Axelrud de Seixas, com quem teve quatro filhos. Operário, iniciou sua militância 

política aos 19 anos de idade. 

Trabalhou como mecânico de aviões em diversas empresas, entre as quais Varig, 

Aerovias e PANAIR. Perdeu o emprego várias vezes em razão de sua militância 
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política. Na Varig, cujos proprietários eram de origem alemã, apresentou denúncia 

contra a empresa, mostrando a ligação que havia entre ela, o Governo Nazista da 

Alemanha e o de Getúlio Vargas.  Por esta razão perdeu o emprego. 

No Rio de Janeiro tornou-se militante do PCB, partido que esteve ligado até 

1953. Logo após a queda de Getúlio Vargas, em 1954, já casado com Fanny, mudou-se 

para o Rio Grande do Sul.  

 Em 1964, quando ocorreu o Golpe de Estado, trabalhava na Petrobrás, como 

encarregado do setor de manutenção e militava no movimento sindical petroleiro. 

Seixas e vários líderes do movimento sindical simularam um acidente para poderem 

escapar do cerco organizado pelo Exército, que já havia tomado a Refinaria Duque de 

Caxias, no Rio de Janeiro. Usando tanques de guerra, carros de combates e muitos 

soldados armados, as forças armadas prenderam algumas lideranças operárias. Para 

furar o cerco, o setor de segurança da Refinaria acionou o alarme contra acidentes e as 

ambulâncias puderam transportar os líderes cobertos com lençóis.  

 Durante vários meses, Seixas e seus companheiros sindicalistas tiveram suas 

casas vigiadas por policiais e ficaram escondidos. Quando diminuiu a perseguição 

voltaram para o trabalho e foram demitidos. Seus nomes passaram a fazer parte de 

listas, o que não lhes permitia encontrar emprego. No fim de 1964 Seixas e a família 

retornaram ao Rio Grande do Sul, onde ele trabalhou como marceneiro durante dois 

anos. Depois montou postos de gasolina, construindo tanques e tubulações de 

combustíveis até 1967, quando foi contratado como encarregado do setor de mecânica 

da Pepsi-Cola de Porto Alegre/RS. 

 Sem abandonar sua atuação política, participou do movimento de resistência à 

ditadura militar, no Rio Grande do Sul. Escapou várias vezes de ser preso, mas 

testemunhou a prisão de companheiros com o ex-sargento do Exército, Manoel 

Raimundo Soares, morto em 1966, após três meses de tortura nos cárceres gaúchos. 

Após ser demitido da Pepsi-Cola, não mais conseguiu emprego. Assim, Seixas e 

sua família se mudaram novamente para o Rio de Janeiro. Até conseguir nova 

colocação, trabalhou como motorista de táxi. Seu último emprego foi na Coca-Cola de 

Niterói/RJ, como chefe do setor de mecânica e manutenção. 
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 Mudou-se para capital paulista em 1970, onde passou a militar no MRT, 

tornando-se um de seus dirigentes.  

Dados sobre sua prisão e morte. Em 15 de abril de 1971 uma ação conjunta do 

MRT e ALN justiçou o então Presidente da Ultragaz e Diretor da FIESP, Albert 

Boilesen, financiador e instrutor de torturas da OBAN, posteriormente reorganizada 

como DOI-CODI.  

A ditadura colocou em ação uma vasta operação de assassinatos para dar uma 

resposta macabra à perda de seu grande financiador. Nos dias 16 e 17 foram presos e, 

em seguida, assassinados, Dimas Antônio Casemiro e Joaquim Alencar de Seixas, 

militantes do MRT acusados de participar da execução de Boilesen. 

 

Seixas foi preso junto com seu filho Ivan, na Rua Vergueiro, altura do número 

nove mil, no dia 16 de abril de 1971. Do local da prisão, ambos foram levados para a 

37ª Delegacia de Polícia, que fica na mesma Rua Vergueiro, na altura do número seis 

mil, onde foram espancados no pátio do estacionamento, enquanto os policiais trocavam 

os carros usados para o esquema de prisão. 

A repercussão na imprensa do país, controlada pela ditadura, foi imediata e 

coerente. Seixas foi preso em São Paulo junto com seu filho Ivan na Rua Vergueiro, 

altura do número nove mil, em 16 de abril de 1971. Do local da prisão, ambos foram 

levados para a 37ª DP, na mesma Rua Vergueiro, na altura do número seis mil, onde 

foram espancados no pátio do estacionamento, enquanto os policiais trocavam os carros 

usados naquela operação.   

Em seguida, foram levados para o DOI-CODI/SP, onde no pátio de manobras, 

pai e filho foram novamente espancados. A violência dos espancamentos levou ao 

rompimento das algemas que os ligavam. Na sala de interrogatório foram torturados um 

na frente do outro. Nesse mesmo dia, sua casa foi saqueada e toda sua família presa. 

 No dia seguinte, 17 de abril, os jornais paulistas publicavam uma nota oficial 

dos órgãos de segurança, estampando a notícia da morte em tiroteio de Joaquim Alencar 

de Seixas. Contudo, ele ainda não estava morto, pois ainda sofria as torturas, o que foi 

testemunhado por seu filho Ivan, sua esposa, e suas duas filhas, Ieda e Iara. 
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 Por volta das 19 horas do dia 17, Seixas foi morto. Sua esposa, Fanny, viu os 

policiais estacionarem uma perua C-14 no pátio de manobras, forrarem seu porta-malas 

com jornais, e colocarem o corpo que reconheceu ser de seu marido. Nesse momento 

ouviu um policial perguntar a outro: ‘De quem é este presunto?’ e como resposta, a 

afirmação: ‘Este era o Roque’, nome usado por Seixas. 

 No processo da justiça militar a que responderia se estivesse vivo, consta uma 

fotografia de seu cadáver com os sinais evidentes dos sofrimentos de que foi vítima e de 

um tiro na altura do coração, que indicaria a causa-mortis do laudo necroscópico. 

Assinaram o laudo de necropsia os médicos legistas Pérsio José Ribeiro Carneiro 

e Paulo Augusto Queiroz da Rocha, confirmando a falsa versão oficial de que Joaquim 

foi morto com sete tiros durante confronto com policiais. O legista Nelson Massini 

examinou os documentos relativos à sua morte e identificou oito lesões contusas, em 

especial na cabeça e afirmou: ‘O senhor Joaquim Alencar de Seixas sofreu, além de 

ferimentos mortais de projéteis de armas de fogo, outras lesões, provenientes de meios 

e/ou instrumentos constituídos de dor física e sofrimento físico que se define como 

tortura ou forma cruel de violência’.  

Em 17 de maio de 1995 o CREMESP cassou o registro profissional de Pérsio 

José Ribeiro Carneiro, acusado pelo Grupo Tortura Nunca Mais, Rio de Janeiro, de 

assinar um laudo necroscópico falso confirmando a versão de que Seixas teria sido 

morto em tiroteio ao reagir à prisão em 16 de abril. O laudo registra uma data que não 

confere com o dia da sua morte. Além disso, descreve hematomas, escoriações e 

fraturas encontradas no corpo, mas responde não ao quarto quesito, que pergunta se sua 

morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro 

meio insidioso ou cruel.  

O laudo necroscópico de Joaquim foi examinado pelo legista Nelson Massini em 

13 de julho de 1995. Nas observações finais de seu parecer encaminhado à Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, concluiu: ‘O laudo, apesar de conter 

omissões importantes, que permitiriam se ter uma visão mais completa dos fatos que 

ocorreram com o senhor Joaquim Alencar de Seixas, chega a uma causa-mortis coerente 

com a descrição feita’. ‘No entanto, o mesmo não se pode dizer da circunstância 

qualificadora, cuja resposta corresponde ao quesito de número quatro do laudo e que foi 

respondido não quando pelas lesões contusas sofridas fica evidente o processo de 
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crueldade a que foi submetido o senhor Joaquim Alencar de Seixas, antes do desfecho 

com o tiro de misericórdia’. ‘Portanto, apesar do laudo revelar a intenção do relator 

demonstrar com clareza as lesões encontradas, encontra-se incompleto, incoerente, ao 

responder o quarto quesito que, a meu ver, deveria ter como resposta sim’. 

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, seu caso foi registrado sob o 

número 021/96 e teve como relatora Suzana Lisboa, e foi aprovado por unanimidade em 

18 de janeiro de 1996. 

Agentes policiais. Os assassinos de Joaquim Alencar de Seixas, identificados por 

seus familiares e por companheiros foram, o então Major do Exército Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, vulgo Doutor Tibiriçá, o então Capitão do Exército Dalmo Lúcio 

Muniz Cirillo, vulgo Doutor Hermógenes, o então Capital do Exército Ênio Pimentel 

Silveira, vulgo Doutor Ney ou Nazistinha, o então Capitão do Exército André Leite 

Pereira, vulgo Doutor Edgar, o Delegado da Polícia Civil Davi Araújo dos Santos, 

vulgo Capitão Lisboa, o investigador de Polícia Civil Pedro Mira Granziere, vulgo 

Tenente Pedro Ramiro, Delegado de Polícia Civil João José Vettorato, vulgo Capitão 

Amici e vários outros torturadores conhecidos apenas por apelidos. 

As informações foram extraídas do livro Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-1985, produzidos pelo Instituto de Estudos 

sobre Violência do Estado e publicado pela imprensa oficial em 2009.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu pediria para Ieda Seixas, minha irmã, vir para cá 

também para dar o seu depoimento.  

O meu depoimento sobre isso, eu fui preso junto com o meu pai. Nós fomos 

cobrir um ponto com um companheiro, o José Rodrigues Ângelo Júnior, o Juraci, e ele 

tinha sido preso e colaborou com os torturadores e nós fomos capturados, como foi dito 

aqui, na altura do número nove mil da, na época chamava Estrada do Vergueiro ainda, 

na Rua Vergueiro. E aí foi montado um esquema enorme lá e quando nós entramos no 

ponto, tinha uma pracinha, tinha uma padaria na esquina, e a gente viu o Juraci na porta 

da padaria fumando, sem algema, sem nada. Parecia estar tudo normal, mas, por via das 
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dúvidas meu pai parou o carro uns 50 metros de distância para dar chance inclusive de 

ele não ir até nós se tivesse havido alguma coisa. Mas ele foi até nós. Então ele se dirige 

até o carro que a gente estava e quando, pouco antes dele chegar ao carro, quando 

faltavam uns 10 metros mais ou menos, já localizaram que éramos nós, uma 

caminhonete da OBAN abalroou nosso carro na frente pedindo a passagem, 

metralharam o carro. Em mim não aconteceu nada, mas o meu pai pegou de raspão na 

parte de trás da cabeça. E nós estávamos desarmados naquele momento porque a gente 

estava, tinha ido buscar o carro na oficina, que tinha sido quebrado, e aí, quando a gente 

é surpreendido com aquela ação fulminante à gente é capturado sem ter condições de 

reagir. Nos espancam, algemaram com uma algema única o meu pulso ao pulso do meu 

pai. O meu pulso esquerdo e o pulso direito dele, a gente é colocado no carro e levado 

embora. Na altura do número seis mil, cinco mil da Vergueiro tem uma Delegacia, hoje 

em dia já não tem mais, mas tinha uma Delegacia, que era a 37ª, e eles pararam lá para 

trocar os carros da emboscada pelas famosas C-14, aquelas viaturas deles. E aí, na hora 

que tira de um carro para passar para o outro aí nós fomos espancados muito mais 

violentamente e jogam a gente dentro da C-14 e nós vamos para OBAN.  

Quando a gente chega ao pátio da OBAN, que a entrada era pela Rua Tutóia, 

eles entraram no pátio, o pátio é enorme, e lá, para nossa desgraça, tinha uma turma 

saindo e uma turma entrando. Era 10 e pouco, estava saindo uma turma de plantão e 

entrando uma outra. E aí a equipe B, que estava entrando, junto com a equipe A, que 

estava saindo, fazem a recepção. Eles abrem a porta malas da C-14 e aí o cara grita, olha 

quem nós pegamos, Roque e o filho dele, o Teobaldo, que eram os nossos nomes de 

guerra, e me dá um soco na nuca. Eu vou para frente e quando eu volto eles fecharam 

em cima da gente e aí começou um espancamento violento. Nós tínhamos a 

determinação de não apanhar. Brigar sempre que possível. Então a gente começou a 

lutar, algemado, mas começamos a reagir. Batíamos, apanhávamos, batíamos, 

apanhávamos, e foi tão violento que a algema se abriu e aí eu fui separado do meu pai, 

literalmente, na porrada. E o espancamento foi tão violento que eu vi de relance a 

população gritando, parem, parem. Parem com isso. Tinha uma parte mais alta que dá 

para rua de trás, que é Rua Coronel Paulino não sei das quantas, uma ruazinha e eles, 

um dos caras deu uma rajada de metralhadora para cima dizendo, vão embora. Vocês 

não tem nada com isso, uma coisa assim. E continuou a pancadaria, e eu fui sendo 

levado para um canto, que é na entrada do prédio que lá é para as torturas e meu pai 
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ficou no meio do pátio, lá no meio dos carros. Um determinado momento vinha 

descendo as escadas para participar dessa pancadaria o Capitão Lisboa, o Delegado 

Davi dos Santos Araújo, e eu estava batendo em quem aparecesse na frente. Não era 

nada contra um ou contra outro. E ele vem correndo na frente e eu acertei um murro na 

boca dele que ele caiu longe. E continuei brigando com outros caras, aí esse Davi veio 

por trás, me deu uma gravata, começou a me sufocar e eu segurando no braço dele, me 

defendi como podia, com as pernas, e batia nos caras com as pernas e segurando o braço 

dele, mas estava me sufocando. Eu então me joguei para trás e caí em cima da barriga 

dele, aí ele deu um urro e abriu, soltou, e quando ele soltou eu tentei levantar e levei um 

chute na cara e aí fui dominado junto ao banco que tinha em frente ao rancho deles e 

imediatamente me pegaram, dominado, e me levaram para cima. E me penduraram no 

pau de arara. E meu pai foi também dominado e foi levado para a cadeira de dragão. 

Pau de arara todo mundo sabe o que é. Cadeira do dragão, para quem não sabe, é uma 

cadeira que imita uma cadeira elétrica, tem revestimento de metal e as pernas ficam para 

baixo da cadeira e eles botam um travessão na frente da canela, e quando aplicam 

choque a pessoa se estica e a canela roça nesse travessão de madeira e pega até o osso, 

dependendo da violência. E aplicaram, tanto em mim quanto no meu pai, duas máquinas 

de choque, simultaneamente, foi uma pancadaria muito grande. Nas duas, três primeiras 

horas de tortura, tanto eu quanto meu pai tivemos a mesma resposta. Eles perguntavam, 

ponto, ponto, ponto. E a nossa resposta era uma só. Não vou falar. Vão para a puta que 

os pariu. E a pancadaria constante. Uma coisa muita violenta. Só que em um 

determinado momento eu percebi que eu não iria aguentar aquela pancadaria e eu 

respondendo só com isso, não vou falar. Que era muito provocativo.  

E aí decidi driblar os caras. Então eu tive que simular um fraquejar e abri um 

ponto. Lógico que eu não iria abrir um ponto verdadeiro. Eu tinha que abrir um ponto 

frio. Nessa hora é muito difícil você até lembrar de ponto verdadeiro. Você não lembra 

de rua nenhuma. Você não quer falar e você está sob pancadaria, choque, afogamento. 

Afogamento não é botar dentro de um tonel de água não. É uma pano cheio de água que 

bota no seu nariz e você sufoca igualzinho se estivesse dentro de um tanque. E 

apertando você engole água do mesmo jeito. É uma técnica desenvolvida pelos 

americanos, como a gente vê nos (ininteligível) que estão fazendo lá em Guantánamo e 

(ininteligível). 
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E aí eu ouvindo meu pai ser torturado e ele ouvindo a mim. E ali não eram pai e 

filho. Ali eram dois militantes. Então, naquele momento não havia esse relacionamento 

familiar. Eram dois militantes. Eu não podia abatê-lo, ele não podia me abater. Nós 

tínhamos que manter a firmeza para encorajar a resistência do outro, obviamente. 

No momento que eu decidi abrir um ponto frio não me passava uma rua sequer 

na cabeça. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nem a rua onde eu morava, a rua onde fui 

preso, nada. E durante um certo tempo eu tive que recobrar o mínimo de lucidez para 

poder lembrar de alguma rua. E eles foram, em determinado momento eles foram 

almoçar. Eles faziam revezamento. E a coisa mais monstruosa é você estar lá pendurado 

e o cara vir com um bife na mão, vem dar choque. E aí, vai falar? Dava choque. Três, 

quatro minutos depois vinha um outro e faria a mesma coisa. Mas nesse momento eu 

consegui ter um momento de calma, vamos chamar assim, se é que é possível, e pensar 

sobre isso. E aí eu me lembrei de uma rua. Obviamente que eu lembrei a rua verdadeira, 

que eu não podia abrir, que era na Machado de Assis, na Aclimação, na Praça dos 

trólebus. E aí continuei fazendo um esforço desgraçado para lembrar alguma coisa, e aí 

consegui lembrar de uma rua, que era a Rua Joaquim Nabuco, 500, que era lá junto ao 

Aeroporto. E aí tinha que fazer uma simulação para convencê-los que não era farsa, e 

eu, depois de um certo tempo eu falei, está bom, eu falo. E falei na Rua Joaquim 

Nabuco, 500, no Brooklin. Com quem é o ponto? E aí eu falei o que eles mais queriam 

ouvir, o Clemente.  

O Clemente era o Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz, que é meu amigo até 

os dias de hoje, e ele era o cara mais procurado depois que o Henrique caiu, que o 

Henrique era o Comandante das ações armadas e passa a ser o Clemente, que era da 

ALN. E eles ficam felicíssimos que eles iam pegar o Clemente. Aí me tiram 

rapidamente do pau de arara, descem para o primeiro andar e lá me preparam para levar 

para o ponto. Eu estava muito arranhado, muito machucado, então eles enxugaram o 

sangue, puseram camisa, que ensopou de sangue, aí tiraram a camisa, enxugaram 

novamente, ensopou também de sangue. Aí puseram uma manta de algodão, de 

campanha, puseram em cima do meu corpo, eu fiquei maior do que eu já sou, e puseram 

uma camisa. 

Então, quando estão preparando para me levar entra o Major, que é a primeira 

vez que eu vejo. O Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, o Doutor Tibiriçá, ele entra e 
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fala, não, ele não vai. Ele pode estar fingindo. E vai correr e vai ter que matar. Não é 

para matar agora. Vai matar depois. Leva o Juraci, que está colaborando. E aí eu fiquei 

ali, foram com o Juraci e eu fiquei ali levando choque, chutes e tal, não pendurado no 

pau de arara. Dali um tempo, eu não sei determinar quanto, uns 40, 50 minutos, sei lá, 

eles voltam e quem foi comandar a equipe para pegar o suposto no ponto, o Clemente, 

foi o Delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior, o Otavinho. E o Otavinho volta 

enfurecido porque percebeu que era um ponto frio. E ele volta gritando, era ponto frio, 

era ponto frio. Agora vai ter que falar o aparelho. Ele chega perto de mim, que eu estou 

amarrado, de camisa ainda, mas estou amarrado, e ele me diz, pega um pedaço de pau 

no chão e me fala, aparelho. E eu respondi, eu entro de olho fechado na casa do rei, não 

sei onde é. Aí ele deu uma porrada no meu braço que imediatamente levantou um 

hematoma. Aparelho. E eu repeti, eu entro de olho fechado na casa do rei... Aparelho, 

aparelho, aparelho. Até que ele acelerou, ele perguntava, eu respondia, ele batia, ele 

perguntava, eu respondia, ele batia, até que foi tão rápido que ele bateu, bateu, bateu 

sem perguntar nada, jogou o pedaço de pau no chão, saiu batendo o pé parecendo 

criança mimada, m... Não fala nada. Vai ter que matar.  

Todos os torturados riem da figura grotesca fazer uma coisa dessas e eu ri 

também, porque era muito ridículo. Aí o Capitão Amici, que é o Delegado João José 

Vettorato, estava acendendo cachimbo, olhou para mim e falou assim, engraçado, mas 

eu não sou veado igual ele e eu vou te matar na porrada se não falar. Mandou subir. 

Chega ao andar de cima onde tinha o pau de arara de novo e aí eu tenho que dar uma 

mensagem para o meu pai, que estava tudo bem. Que eu não tinha entregue nada. Para 

ele não se abater. Para o companheiro que está ali, que é meu pai, por coincidência. Aí 

eu digo para eles, claro que era ponto frio, seus babacas. Vocês acham que eu ia 

entregar um companheiro.  

Aí parecia um cachorro louco, rasgaram minha roupa, batendo, batendo, 

batendo. Me amarraram de novo, botaram um pau de arara e aí a pancadaria foi muito 

forte. O Davi dos Santos Araújo ele chegou a ponto de ficar em pé em cima do meu 

peito pendurado no pau de arara. Em pé em cima do meu peito, pulando assim, uma 

coisa alucinada. Choque, choque, choque, choque, pancadaria. Acho que foi com 

pedaço de pau, uma barra de ferro, não sei, que ele me bateu, o Davi bateu na minha 

coluna, que fica vergada no pau de arara e quebrou uma vértebra minha. Eu tenho uma 

vértebra que foi quebrada. Eu desmaiei nessa hora, pela dor, e fui acordado com choque. 
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E eu fiquei sendo torturado e só dizendo, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não 

vou falar. E isso foi o resto do dia.  

A sala de tortura era a sala em cima da sala onde as mulheres ficavam presas e 

não tinha nenhuma proteção, era só um basculante, um vitrô que separava a sala de 

tortura para o mundo exterior. Todo mundo ouvia, o bairro inteiro ouvia as torturas ali, 

dia e noite. E isso me permitiu ver que já era de noite. Quando eu vi que já era de noite, 

que eu não sei que horas que eram, eu sei que era já de noite, que estava bem noite, em 

abril, eu pensei, vou abrir a minha casa. Porque a gente tinha um combinado, nós que 

morávamos na casa, seis horas se não aparecer fica atento, sete horas sai. E aí, não sei 

que horas que era, acho que era umas oito horas, não sei, eu abri a minha casa. E aí me 

levaram para lá arrastado porque eu estava sem poder andar por causa do pau de arara e 

quando chega à casa o Capitão Ênio Pimentel Silveira, ele está com uma 45 na minha 

cabeça, segurando pela gola da minha camisa e fala assim, se alguém tossir lá dentro eu 

vou estourar sua cabeça. E entra comigo como um escudo. E aí eles invadem a casa e 

prendem minha mãe, minha irmãs, e na hora inclusive a gente tem um diálogo muito 

estranho, que eu falo, mas por que é que vocês não fugiram? Fugir para onde? Qualquer 

lugar, minha mãe fala. Menos para a prisão. E aí os caras me espancam ali, que é uma 

coisa meio alucinada, e me levam para fora. Levam minha mãe, minhas irmãs não sei 

para onde, que eu, eu acho que foi para a OBAN. 

 

 

A SRA. – Para OBAN. (ininteligível). 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso eu não sei por que eu não vi. Você conta. Você vai 

contar. Aí eles passaram a noite comigo fora, rodando. Eu lembro que em algum 

momento eu encontrei com outro carro, que estava a Ieda, de madrugada. Aí de 

manhazinha, quando clareou, eles me levaram para o Parque do Estado, que na época 

chamava Estrada do Cursino, que é a Avenida do Cursino hoje, que era a Estrada que 

ligava São Paulo a Diadema.  
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E entraram no mato comigo, literalmente me arrastando, aí dentro do mato 

disseram, corre. Eu falei, corre o cacete. Não vou correr nada. Aí me deram uma 

coronhada, caí no chão, aí metralharam em volta da minha cabeça, atiraram com 45, um 

barulho muito grande, que deixa surdo, e naquela hora não é valentia, não existe isso. 

Você estar vivo ou estar morto, a diferença é que morto você não vai sentir aquilo tudo. 

Então não é uma questão de ser valente ou não. Então aquilo não mudou nada da minha 

decisão de não colaborar com eles. Então eles me espancaram de novo, puseram no 

carro e saíram com o carro para voltar para a OBAN. E pararam no começo da Estrada 

do Cursino, perto da, eu acho que é Avenida Dom Villares, se eu não me engano, que 

chama, tem uma padariazinha, eles pararam para ele tomarem café. Eu fiquei dentro do 

porta mala da C-14, aí eu vi na banca de jornal a manchete da Folha da Tarde, 

colocaram a foto do meu pai, morre terrorista assassino do industrial. E aí eu vi, meu pai 

foi morto ou vai morrer. O próximo sou eu.  

Dali eles me levaram de volta para OBAN. Quando chega lá acontece outra cena 

muito louca, aqueles caras eram muito doente mesmo. Eles sobem comigo, quando 

chega na frente da sala de torturas, onde está, a salinha onde estava à cadeira do dragão 

montada e meu pai estava lá, sai de dentro da sala onde está meu pai sai o Capitão Ênio 

e olha para mim e fala assim, o que é que esse moleque está fazendo aqui? Aí o Davi 

dos Santos Araújo, que está me conduzindo, ele diz, eu vou pendurar ele. E o Capitão 

Ênio diz, não. A prioridade é o Roque. Leva ele. E ele fala, não, eu vou pendurar. Vai, 

não vai, vai, não vai. Eles ficam decidindo se vão ou não me torturar, engatilham armas, 

é um negócio alucinado, se me tortura ou não. E aí no andar de baixo eu ouço uma voz, 

o que é que está havendo aí? Era o Ustra. Aí o Capitão Ênio fala, é o Davi, Major. Aí 

que eu ouço que é o Major e que é um cara chamado Davi, que é aquele que estava ali, 

que eu não sabia o nome dele, obviamente. É o Davi, Major. Ele quer pendurar o 

menino, mas a prioridade é o Roque. Aí o Major grita, desce daí, Davi. Obedece ao 

oficial. Aí me levam embora, eu saí ali da sala de tortura, vou lá para o pátio, ficaram 

comigo lá, não sei muito bem. E depois eu sou levado para a cela.  

A notícia da morte do meu pai, estava provado, meu pai estava ali, eu vi, ele 

estava com a cabeça pendendo, machucado, eu vi que ele estava ainda vivo, sendo 

torturado. E ele só vai morrer a noite, sete, oito da noite, porque eu não vi. Não estava 

ali. Estava fora das salas de tortura. Aí depois disso, eu queria, depois que a Ieda falar, 

que ela vai contar como ela viu, como é que foi a prisão dela, todas as histórias, tem a 
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foto do meu pai morto, que eu acho que é importante mostrar para se fazer o registro 

documental do que é que eles fizeram, que não é uma denúncia sem base. E tem a foto 

da capa da Folha da Tarde, em que é mostrado essa manchete. A Folha da Tarde, com 

certeza, não foi a única a dar a notícia. Foi uma nota oficial do Segundo Exército. Mas, 

com certeza a Folha da Tarde comemorou e os outros só deram a nota. Essa é a 

diferença. Só para deixar muito claro, porque agora voltou a ter a acusação ao Frias, que 

era ligado à repressão, mas a Folha da Tarde comemorou. É isso.  

O meu depoimento eu posso falar depois. 

 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA TELES – Não é melhor ler o 

Memorial primeiro? 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Não. Eu preferia que não lesse o memorial 

porque isso está incorreto. Está incorreto porque efetivamente o Rei morreu... 

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS – Fala do pai primeiro. 

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – Não. Eu estou dizendo para não falar do Memorial.  

Eu não estava presente porque nos fomos presas, os caras chegaram em casa 

trazendo o Ivan arrastado, aí nos levaram para o DOI-CODI. Esse Ênio aí, que é o tal 

Nazistinha, eu lembro bem porque a gente estava dentro do carro, aí eu olhei a direita 

estava escrito Liberdade, que é o bairro da Liberdade e aqui Paraíso. E eu disse assim, 

que engraçado, porque eu estava em choque. Não fui valente, não é isso. Eu estava em 
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choque. Tanto que, na hora que eu fui presa, primeiro eu tentei gritar, o cara me deu 

uma gravata e disse, cala a boca senão eu te apago aqui. Eu comecei a gritar para os 

vizinhos. Coisa de gente que não está normal. Depois em entrei em casa, aí tinha uma 

metralhadora que estava, porque eles em cinco minutos eles demoliram a casa. Inclusive 

o estuque do teto, aquele Capitão, Major, sei lá, ele caiu ali, ficou com as pernas assim 

do teto. Não sei o que é que eles procuravam com tanta violência. E eu vi a 

metralhadora, o que eu decidi? Pegar a metralhadora porque eu ia atirar. Não sei em 

quem. Eu ia matar a família ou eu ia atirar no meu pé, porque eu não sei atirar.  

Enfim, aí eu estava meio em choque e no carro eu disse assim, engraçado, 

Liberdade e Paraíso. Eles disseram, você está saindo da liberdade para entrar no paraíso. 

Que é esse Nazistinha. Agora eu entendi, além de torturador ele era serial killer. Todos 

eles eram serial killer. Mas, enfim, aí nós fomos levados para o DOI-CODI, eu comecei 

a ser interrogada, eu não vi mais, porque ficamos eu, minha mãe e minha irmã no 

famoso banco, que quem passou pelo banco, porque uns não tinham oportunidade de 

sentar no banco, a gente tinha. Que era um banco que ficava junto à cantina que a gente 

ficava ali e aquilo tinha, nada ali na OBAN era de graça. Aquilo, os caras lá da Escola 

das Américas, a escola de tortura, a americanada estudou baseada nos princípios 

nazistas com muito requinte, porque tinha toda uma questão psicológica de você ficar 

sentada naquele banco, aí ficavam passando com gente carregada, gente tropeçando, 

gente ensanguentada. O cara descia com panos sujos de sangue. Aquilo tudo era 

deliberado e estudado por psicólogos ou sei lá, coisa que o valha. E a gente ficou 

sentada ali. Tinha um débil mental, Ênio, que era uma cara da CCC, que usava 

metralhadora, não sei se vocês, a maioria dos ex-presos que estão aqui, usavam 

metralhadoras, era um gurizinho, um guri. Um cara de uns 17 anos. Um cara loirinho de 

olho azul, que ele ficava com aquela metralhadora, que foi ele que espancou, que bateu 

na cabeça da minha irmã com aquela metralhadora e disse assim, você tem ME? Eu não 

sabia. Eu não era militante. O máximo que eu conhecia era MRT, ALN. As duas siglas. 

E PCdoB e PCB, porque eu sou filha do Partidão. Aí daqui a pouco atravessa um, 

porque o banco ficava aqui, depois uma coisa abaixava um pouco e aí tinha uma, o pátio 

tinha um declive, aí subiu um sujeito, olhou para mim e ele disse para mim, eu conheço 

aquele cara. E o homem veio e disse assim, vocês moravam na Dario Pederneiras. É, 

morava. Não podia negar. Lá em Porto Alegre. Ele disse, eu conheço vocês duas. 

Agora, a desgraça, que eu estou desde janeiro, de dezembro do ano anterior procurando 
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vocês. Só que eles ima procurar a gente no diretório acadêmico, vamos chamar de 

esquerda, mas lá eles não queriam a gente, porque eu acho que a cara não era bonita ou 

sei lá o que era que o diretório não aceitava. Então a gente andava era dançando, além 

da faculdade, trabalhar, fazia isso. E o cara resolveu nos procurar nos grandes centros de 

discussão política e ele devia ter procurado a gente na zona das boates. 

E aí, depois disso a gente é levado, eu fui primeiro interrogada em uma sala, eu 

não tenho noção. Eu sou uma das raras pessoas, talvez, que a arquitetura daquele prédio 

me confunde. Eu me confundo toda. Mas a gente é levado para um primeiro andar. Eu 

sei que a gente é interrogada ali, mas eu já não estava bem. Eu ouvi a minha irmã na 

sala vizinha só dizer assim, com a voz mais calma do mundo, o senhor é que está 

dizendo. Aí os caras engatilhavam metralhadora, batiam na cabeça dela e ela só dizia, o 

senhor é que está dizendo. Ela não se alterou. Eu não. Eu pirei de verdade. Aí eu fui 

levada para o banheiro, que é em cima, na mesma altura da sala da tortura. Eu fui levada 

para esse banheiro, o banheiro estava vazio, eu já contei no meu depoimento, faltou 

alguns pedaços. Me botaram lá dentro do banheiro. Primeiro apareceu um sujeito que, o 

apelido dele eu acho que era Bucéfalo. Eu não tenho a menor ideia desse diabo como é 

que se chamava. Eu sei que ele sentou na minha frente, aí entraram, antes disso o 

seguinte, eles simplesmente apagaram todas as luzes e gritaram assim, traz o Ivan. E aí a 

gente ouve uma rajada de metralhadora e eu ouvi a voz da minha mãe completamente 

desesperada porque ela tinha certeza, como eu, que estava trancada naquele banheiro, 

no escuro, que o Ivan tinha sido morto. E eu não sabia nem do meu pai. Porque eu tinha 

a esperança, porque a gente não sabia que meu pai tinha sido preso também. Nesse 

clima, aí depois eles acendem a luz, a minha mãe gritou, gritou e eu só pedia a tudo 

quanto Orixá, que salvasse alguma coisa da minha família.  

Aí depois eles entraram, acho que cerca de uns 10 homens, entre eles esse Davi 

dos Santos Araújo, que eu gravei bem a cara e o nome eu fiquei sabendo depois que era 

o não sei o que Lisboa, Capitão Lisboa, porque era um sujeito que parecia um ogro, que 

usava um chapeuzinho e ele sentou desse lado, e aqui do outro lado sentou um outro 

diabo, porque eu não considero nenhum deles gente. Eles são todos serial killer, mas 

não são gente. Sentou aqui e na minha frente sentou esse Bucéfalo, e que era a cena 

mais ridícula, o cara sentou ao contrário na cadeira e ele simplesmente, primeiro 

queimou todos os palitos de fósforo que eu tinha, que era para eu fumar, me tomou o 

cigarro, e depois ele me batia na cara, e eu usava, meu cabelo era muito cumprido, como 
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toda menina daquela geração, o cabelo voava assim, mas eu não sentia dor. A coisa 

mais louca isso, porque ele bateu, bateu. Bateu. Aí o Davi dos Santos começou a abusar 

sexualmente de mim. E é uma loucura, porque diante da tortura que eu vi, porque eu 

posso não ter estado no pau de arara, mas os gritos estão na minha cabeça até hoje. E o 

maior pânico era porque eles ameaçavam o tempo inteiro que iam matar, porque não 

falavam do meu pai. Eles diziam que iam matar o Ivan e a minha mãe. Você vai ficar 

órfã e não vai ter mais irmão. Era o tempo inteiro isso. E, claro, o Ivan era militante. Eu 

não era, nem a Iara, nem a minha mãe. Então o peso era muito maior em cima dele. O 

meu pai, eu confesso, não sabia onde estava.  

Eles passaram a noite com essa história. O Davi dos Santos Araújo com a mão 

dentro de mim e os outros, além de dar porrada na cara, mas eu não senti dor. Eu 

confesso que não senti dor. Eu acho que eu estava amortecida. Eu só me lembro que o 

cabelo fazia assim e eu batia com o cabelo na cara desse, eu não sei como era o nome do 

Bucéfalo. É um homem. Um homem que te passou mercúrio, inclusive. Parece um 

índio.  

Depois disso, amanheceu o dia. Duas coisas que eles queriam, a casa do Rei, que 

é o Dimas Antônio Casemiro e o Zorro. Mas o Zorro com menos ênfase. E eu só fui 

entender porque, porque o Zorro era assim, estava em cartaz, Gilberto Faria Lima é o 

nome dele, estava em cartaz e tal. Por que é que a ênfase era o Dimas e não tanto a 

ênfase no Zorro. Aí de madrugada, sei lá, amanhecendo o dia, porque eu não, 

obviamente que eu não estava com relógio para cronometrar nada, me botaram em uma 

C-14 com dois homens na frente, atrás estava eu no meio, mais dois aqui. Um deles era 

o maldito Davi dos Santos Araújo, que aquilo tudo, eu não era bonita. Só era jovem. 

Agora, por que é que o homem cismou de abusar de mim era uma questão psicológica 

que ele achou que ia me derrubar ali, porque eu pedi para eles na hora que começou, me 

dá choque, me põe no pau de arara, me mata, mas não faça isso comigo. Aí eu acho que 

ele percebeu que aquilo que estava me afetando. Eu acho que afetaria qualquer mulher. 

Você fica pensando como é que você escapa dessa situação indo para outra. Então me 

dá choque, eu fazia com a mão assim. Me bota no pau de arara. Ele dizia, pau de arara, 

comigo você vai gozar mais que no pau de arara. E eu sem a menor noção porque eu 

acho que ninguém, ninguém, todo mundo foi preso, ninguém sabia, podia descrever, 

mas ninguém estava preparado para aquela situação. E para a situação do seguinte, que 

você quando está sendo torturado ou física ou psicologicamente você quer se livrar 
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daquilo. Atire a primeira pedra quem disser que não foi. Você quer se livrar. É uma dor, 

como um sapato fica apertando, você quer tirar. Só que você quer sair dessa para aquela 

situação. 

Aí, de madrugada, foi quando eu vi o Ivan na outra C-14. Eu não entendi até 

hoje por que é que eu estava, talvez eles achassem, que o Ivan sabia que ali era o Parque 

do Estado. Eu não tinha, eu não era de São Paulo, fazia pouquíssimo tempo que tinha 

chegado. Eles entraram naquele mato e eu fiquei assim, bom, eu acho que vão me matar 

no mato. Mas eu não sabia o que significava aquele mato. Que era estradão, nem nada. 

Eu queria me livrar daquele diabo daquele homem com a mão em mim.  

Depois disso nós voltamos, eu voltei, aí eu não sei, eles pararam para comer. 

Teve uma hora, que eu não sei se tu lembras, que quase que eles se tirotearam. Porque 

tinha uma outra C-14, que não sabia que diabo era aquilo, aí, calma, calma, calma. Que 

eles iam se atirar. Ia haver troca de tiros entra a repressão e os dois decas aqui juntos. Ia 

morrer, mas não, por erro do cálculo da repressão.  

Depois nós fomos levados, aí eu voltei, fui para o banheiro, depois eles voltaram 

a me interrogar em uma sala onde o tal de Fabio, Capitão Fabio, sei lá como era o nome 

do diabo, tentou me, eles queriam que eu comesse e eu dizia que não ia comer. Aí me 

forçaram. E eu lembro que eu comi uma rodela de pepino e tomei um copo de suco. E 

eu vomitei em cima dos caras. Mas não foi valentia. Eu vomitei porque aquilo estava 

impossível. E o tal de Fabio resolveu que ele ia me enforcar com meu cabelo.  

Tudo isso, eu quero só deixar bem claro, tudo isso, o que estavam batendo em 

mim ou fazendo comigo pouco se me dava. Claro que eu não achei nem um pouco 

engraçado, não gostei. Tenho sérios problemas até hoje com a história do, sérios 

problemas em termos, mas, assim, me afetou. O abuso sexual me afetou, efetivamente. 

Mas eu levei muitos anos para metabolizar, para chegar à conclusão que aquilo foi um 

abuso sexual. Aliás, quem levantou a questão foi o Ivan quando eu fui preencher um 

troço para o Rio Grande do Sul que o Ivan falou assim, tu não vai colocar que tu sofreu 

abuso sexual? Porque diante da magnitude da aberração, da estupidez da tortura, porque 

eu ouvia, porque depois nós ficamos em uma sala aqui em cima exatamente era a sala 

do pau. Aquilo parecia que não tinha, claro, talvez por ser mulher, que mulher sempre 

acha que é pouca coisa, eu achava que aquele episódio era muito pequeno diante do 

menino que eu ouvi ser torturado e morrer, diante da tortura do pessoal da Ala 
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Vermelha. Eu levei muito tempo para entender. Entender inclusive por que é que eu não 

consigo, se eu entrar no banheiro para lavar a mão eu estou já com a porta aberta 

querendo sair. Eu tenho pavor de banheiro. Porque foi dentro do banheiro.  

Depois disso, eles pegaram a mim e a Iara e nos levaram porque eles queriam 

achar a casa do Rei. Ora, eu não tinha a menor noção, porque eu sempre entrei, eu fiquei 

muito pouco tempo na casa do rei, mas entrei na casa do Rei com os olhos fechados.  

Eu vou fazer um parêntesis para contar dois episódios que envolvem um cidadão 

chamado Gilberto Faria Lima.  

Eu estava com o Rei, eu e o Gilberto Faria Lima no banco de trás, nós estávamos 

em uma Kombi. O Dimas estava dirigindo. Nós, eu pelo menos estava de olho fechado. 

Eu não sei se ele estava de olho fechado, mas eu estava de olho fechado com a cabeça 

abaixada. Aí ele avisou assim, vai bater. E efetivamente ele bateu em um carro. Eu 

permaneci com os olhos fechados Aí o Rei, o Dimas, disse assim, pior é que é uma 

cerejinha. A cerejinha, que era aqueles fusquinhas cor de laranja da Polícia Militar. Aí o 

Zorro disse assim, deixa que eu resolvo isso. Na ocasião eu achei estranho, mas hoje 

vendo não tinha sentido. Porque o Zorro era muito procurado, ele estava, em todos os 

cartazes que se visse ele estava lá. Ele desce junto com o, na frente do Dimas e puxa 

uma carteirinha e mostra para os policiais e os caras liberam. Isso aconteceu duas vezes. 

Ele tinha uma vez me pedido para assinar uma carta, que ele estava na casa do Rei 

também, para assinar uma carteira, que eu só vi que era da Polícia Militar por causa da 

cor. Para eu assinar como um Capitão qualquer. E eu assinei. Não sei que nome 

constava. E ele usava essa carteirinha. Todo mundo achava, na ocasião, que cara f... Por 

isso o apelido Zorro.  

Um outro episódio foi o seguinte, eu e a Iara estávamos esperando meu pai para 

um ponto na famosa Nazaré, 500, que era o único lugar que a esquerda sabia fazer ponto 

era lá. Estávamos esperando meu pai. Como a gente entrou antes no ponto, o que é que 

nós fizemos? Nós entramos em um bar. Um boteco. Mas a hora que a gente entrou no 

boteco para tomar qualquer coisa para esperar. Fazia muito calor. A gente entrou no bar 

e achamos estranho o seguinte, o dono do bar estava olhando assim, era uma coisa 

pequena e ele estava no balcão olhando assim para frente, mas para parede. O rapaz que, 

ele estava na frente do caixa, parado, mas olhando para a parede. Não nos olhou. Acho 

estranho, porque alguém que entra a tendência é olhar. O rapaz que era ajudante dele só 
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limpava aquele balcão, mas olhando para frente. Aí ele perguntou, o que vai querer. A 

gente disse, Pepsi-Cola, Coca-Cola, sei lá. Mas quando a gente pegou, aí a gente 

começou, sem se falar, mas a gente começou a perceber o seguinte. Tinha um homem 

sentado na entrada. A esquerda tinha uma banco, uma cadeira, uma mesinha de boteco, 

o homem parado. E o homem parado sem nada. Eu comecei a ver a volta, e a Iara 

também, e nós tínhamos uma coisa da época do golpe de 64, que quando eu estava, no 

dia primeiro de abril eu estava na rua com a minha tia, que também foi presa durante a 

ditadura do Getúlio. E a gente estava indo para a sede do Partidão lá para saber o que 

fazer. E cada vez que a gente cruzava com determinadas pessoas ela falava, they are, 

eles são. Mas eu entendi, ficou Gerard porque existia um seriado que um policial 

perseguia um sujeito chamado David qualquer coisa, que era ‘O Fugitivo’ o nome do 

seriado. O pessoal dessa geração deve saber o que é. E o Gerard era o policial que 

perseguia. Então passou a ser sinônimo de Gerard, policial.  

Aí eu disse para Iara assim, Gerard. Aí ela disse, é mesmo. Aí nós calmamente 

fingimos que tomamos a, tomamos dois goles e saímos. Quando a gente saiu tinha, 

década de 70 não tinha táxi em São Paulo. Tinha um táxi parado e o motorista, seis 

horas da tarde o motorista limpando, limpando o vidro. Aí a gente olha no poste tem um 

homem consertando não sei o que na luz. A gente olha tem um outro homem aqui, um 

pipoqueiro com aquelas carrocinhas de pipoca sem nenhuma pipoca parado ali. Aí a 

gente começou a olhar a volta e começou a perceber que aquilo estava cercado.  

O que nós fazemos? Ao invés de a gente continuar pela Nazaré nós entramos por 

uma rua transversal e chegamos em uma paralela porque era para a gente dar a volta 

para ver onde é que terminava o cerco. Nisso chega uma Kombi ou duas, eu não lembro 

mais, com toda organização dentro. Henrique, Rei, Márcio, todos os nomes, todas essas 

pessoas. Aí a gente foi chegando e fazendo assim com a mão. Aí entramos no carro e 

dissemos assim, gente, está cercado. Não é possível. Está cercado. Aí o Gilberto Faria 

Lima ou o famoso Zorro diz, deixa que eu vou ver. Sendo que, eu volto a repetir, a 

minha cara não estava no cartaz, a cara do Ivan não estava no cartaz, nem a do meu pai 

estava no cartaz. Mas a do Zorro estava no cartaz há muito tempo com aquele procura-

se. O Zorro, com a cara, aquele jeito peculiar de andar dele ele vai lá e volta e diz assim, 

não, isso é um cerco para prender o Assis. Assis era um marginal famoso aqui em São 

Paulo na época.  
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E eu quero fazer um comentário também, o seguinte, que eu estava conversando 

com a Iara e a Iara disse, uma coisa que eu sempre observei no Zorro é que, se você 

olhasse para a cara do Henrique, do Rei, em qualquer uma daquelas pessoas tinha uma 

certa tensão. As pessoas, mesmo rindo eles estavam tensas. E o Zorro nunca. Ela disse, 

eu acho que o Zorro tinha problema de psicopatia ou sociopatia, porque ele era uma 

pessoa que não estava tenso nunca. Ele estava sempre em uma languidez, uma clama 

estranha.  

Eu estou contando toda essa história para chegar à morte do Rei. Aí, voltando a 

tarde, aí nos levaram para casa, nos levaram de carro, enfim, eu só lembrava, eu 

confesso a vocês o seguinte, que aí eu volto a dizer, quem passou pela tortura sabe. 

Você tenta buscar mecanismos para, primeiro eliminar qualquer informação. E depois 

você começa a buscar alguma informação porque eu tenho que dar alguma coisa para 

esses caras para eles pararem com isso. Quem foi torturado sabe disso. É ou não é, 

Amelinha? Porque não tem esse negócio, é do ser humano.  

A minha tortura não foi física. A minha tortura foi o seguinte, a ameaça 

constante, porque ainda existia um detalhe. Eu não sabia da história, eu só tinha visto 

pelo jornal, eu só vi que tinham matado o tal de, quem matou Odete Roitman, o 

Henning Boilesen. Aí eles começaram a fazer, no mesmo dia era o Rei e quem matou o 

tal de Boilesen. Aliás, eu não sei quem matou, porque a história da novela, quem matou 

Odete Roitman, eu também não sei quem matou. Parabéns a quem matou porque eu não 

sei quem foi.  

Aí eles nos levaram, e a única informação que eu tinha, eu volto a dizer, eu 

estava buscando na minha cabeça que formas eu tinha de entregar a casa do Rei. Eu não 

sabia onde era. Mas é o seguinte, era a única maneira, inconscientemente eu achava o 

seguinte, que aí eu me livraria da coisa em cima do Ivan e da mãe. Porque eu não estava 

presa como militante sozinha. Eu estava com a família inteira. Eu não sabia nem onde 

estava meu pai. E é uma droga você ser presa com família, porque você não se preocupa 

com você. Porque quando é só você, é ou não é, Amelinha? A tua preocupação eram os 

teus dois filhos, muito mais que o César. Porque o César, você fica se sentido 

responsável. Eu, irmã mais velha, Iara irmã mais velha também, do gurizinho que tinha 

16 anos. Fora que existia, pairava sobre, isso é um outro capítulo, o meu irmão de 10 

anos. Que a gente evitava de pensar nele. A gente nunca, eles descobriram uma foto e 
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depois forçaram a dizer onde estava porque achavam que ele estivesse provavelmente 

na casa da um militante.  

Tudo isso, e a minha mãe. A minha mãe, na época, hoje eu tenho 65 anos, ah, 

você está ótima. Não. Eu estou velha igualzinho os outros. Mas só que na época o 

conceito, quem tinha 53 era muito velho. Tanto que, à exceção do Tibiriçá, todos os 

torturadores chamavam minha mãe de dona. Uma coisa que a mãe dele mandou falar, 

viu dona Fanny, a senhora é uma filha da p..., mas viu dona Fanny.  

Aí o que aconteceu? Eu pensava tudo que, mas eu não sabia onde era a casa do 

Rei. Eu só sabia que eu parava na porta e subia uns degraus e entrava em uma coisa. 

Fora disso eu não tinha a menor noção, como até hoje eu não sei exatamente onde fica.  

Aí o que aconteceu? Eles começaram, eu disse, olha, eu me lembro que ele me 

pegou na Avenida Bosque da Saúde. Uma coisa bem vaga, mas foi verdade. Agora, eu 

levei muitos anos com uma culpa que eu não tinha. Porque é o seguinte, aí foram, 

foram, andaram. Eles entraram exatamente na rua da casa do Rei por quê? Foi passando 

na frente, a Maria Helena, por acaso a mulher do Rei estava lá. E eu disse, é aqui, 

porque eu vi a Maria Helena. Eu apontei a casa do Rei. Só que eu levei anos achando, 

que grande filha da p... Que você é. Mas um dia, conversando em uma madrugada com 

uma amiga eu vi que estava tudo errado. Porque é o seguinte, eu sei que era uma subida, 

a casa do Rei está aqui. Eles nos deixaram, depois que foi, aqui é a casa do Rei, esse 

carro que eu e minha irmã estávamos estacionados ficou aqui. Como é que eu vou 

explicar a geografia desse negócio? Um quadrilátero. Aqui tinha uma rua, que era 

efetivamente a rua onde morava o Rei. Aqui tinha uma transversal. Nos deixaram aqui 

junto com o cidadão lá que dirigia. Ele só dizia assim, em caso de tiroteio se abaixe. E 

eu estava mais querendo que a bala pegasse na minha cabeça. Paramos ali. Daqui a 

pouco mais eles subiram, os outros subiram com o carro e eu não vi mais nada. Aí esse 

carro aqui, eu estou explicando a geografia porque assim, tinha essa rua, depois tem 

uma rua lá em cima, uma avenida hoje aqui, e a casa do Rei ficava aqui nessa rua. É um 

quadrilátero. A gente ouviu estampidos, começou a ouvir estampidos, e aí esse carro 

aqui, eu estou explicando isso pelo seguinte, pela fuga do Zorro. A fuga mais missão 

impossível, Tom Cruise, o que vocês quiserem.  

Por quê? Nós estamos nessa rua aqui, aí daqui a pouco esse carro que nós 

estávamos sobe, e aí sobe a vai lá na outra rua. Aí eu vejo o Rei atirando com revolver e 
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eles atirando de fuzil no Rei. O Rei levou quatro ou cinco tiros de fuzil nas costas e ele 

caiu de rosto em um monte, porque foi onde ele estava correndo, ele tropeçou e virou 

para traz para atirar e tinha um monte de cascalho, aí mataram o Rei. Não saiu com vida 

nisso aí porque ele saiu efetivamente atirando, aí bateu com a cara no cascalho e ainda 

ele arrebentou a cara todinha, eu tenho a imagem até hoje. Não está correto isso que 

estão dizendo, porque ele levou uns quatro ou cinco tiros daquelas balas de fuzil e isso 

eu lembro porque ele sangrava muito pelas costas e quando ele caiu eu comecei a gritar, 

e o sangue jorrando da boca dele. Acontece que depois nos levaram para dentro da casa 

do Rei e disseram na maior calma, pô, o Zorro conseguiu escapar. E nós ouvindo a 

história. Aí disseram o seguinte, que quando nós chegamos à casa do Rei, o Zorro 

desceu correndo. Só que se ele tivesse descido correndo nós teríamos visto. Não tinha 

como fugir daquele cerco. O quadrilátero todo estava cercado. Tinha cara aqui, aqui, 

aqui e na avenida. Eu levei muitos anos para entender que aquilo tudo estava armado. 

Eu não estou me eximindo de culpa alguma, mas (ininteligível) e eu disse, não vou 

tomar. Aí eles ficaram, como é que é? Aí eu pensei, não vou levar uma porrada porque 

não tomei um leite. E eu só tenho essa lembrança, do homem esticar a mão para mim 

com o copo de leite, eu tomei o leite e só acordei no dia seguinte e no outro dia. Passou 

muito tempo para eu entender que eu e minha irmã fomos dopadas. A lógica eu não vou 

conseguir entender. Mas a minha mãe estava lá, a Dina chegou junto com a gente. O 

meu pai acabou de ser torturado, eu tenho a impressão que doparam a gente para deixar 

menos testemunhas, porque o meu pai ainda estava vivo. Quando a Dina deixou lá, 

quando a gente chegou de volta na Oban, a Dina ouviu meu pai ser torturado, viu 

jogarem o corpo do meu pai, eu me pergunto qual é a lógica porque diabo não tem 

lógica, eu não entendi ainda por que. Mas se tiver que falar sobre o Rei que é a queda 

dele, a de morte, é um cara obstinado. Eu achava que ele era que nem meu pai. Eu acho 

que você querer a democracia, tudo bem. Eu acho que a palavra talvez seja 

determinado, mas a determinação é muito aguerrida. E ele era muito novo, meu pai 

tinha 49 anos, era um cara que vinha da militância desde os 19, agora o Rei eu estou 

vendo aqui, ele tinha 23, 24 anos na época. Puseram o nome dele de Rei porque ele era 

o cara do papel. Ele foi gráfico, uma pessoa extremamente determinada, muito bem 

humorada, tinha uma coisa que a gente brigava, mas era bobagem. Ele me chamava de 

pequena burguesa, e eu queria que ele consertasse o pé da mesa porque a mesa estava 

com três pernas.  
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Ou seja, eu estou brigando para que todo mundo tenha geladeira boa, não estou 

brigando para que todo mundo fique abanando as coisas para gelar. Mas ele era uma 

figura muito boa e muito determinada. O Ivan contou da queda do meu pai e dele. 

Acontece que a história que o Juraci contou foi o seguinte, a outra história das bravatas 

do Zorro, isso depois o Zorro contando para outra pessoa, que ele e o Reiestavam em 

uma mesa esperando para entrar no ponto e o Zorro percebeu que tinha um movimento 

estranho ali naquele negócio, e aí o Juraci diz assim, eu abri um ponto para entregar o 

Rei e o Roque, ele não ia entregar o meu pai, acho que era uma questão emocional, não 

sei. Mas o Zorro ouviu e sentiu (ininteligível) disfarçar a característica dele. Então, 

ninguém me tira da cabeça, isso eu posso citar muitos outros exemplos que o Zorro, se 

está vivo ou se está morto, isso eu não quero nem saber, que ele era infiltração. Se ele se 

bandeou para o outro lado porque foi preso, ou ele foi deliberado, ou ele era um menino, 

porque ele era muito novo, tinha 19, 20 anos, que ele foi preso e passou para o outro 

lado, isso ele pode ter sido. Infiltração que são vários episódios que sempre assim, deixa 

que eu resolvo. E eram coisas malucas. Ele saía de situações extraordinárias como o 

Zorro, aquele homem da capa e espada. E a gente sabia que não dá para ser capa e 

espada porque, por exemplo, o Clemente é o cara que saiu de alguma situação por sorte, 

porque ele (ininteligível) não sei quem foi que falou, se foi a Maria Helena, que o Rei 

entrou com o Zorro nesse ponto que seria para o Juraci, mas o Zorro falou assim, isso 

aqui está tudo cheio de repressão. Eu sei que a gente fareja tira, mas nesse cerco de 

Nazaré, ele mete a cara e diz, aquilo é polícia civil para prender o Assis, que era um 

assaltante de banco, mas sabe, como a imprensa elege o bandoleiro, ele tinha sido eleito, 

mas não é assaltante de banco.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Hoje dá para a gente falar, mas toda a história que foi 

levantada do Gilberto Faria Lima, a Denise Crispim estava me falando aqui que ele foi 

recrutado para a esquerda pela família dela, pela Encarnacion, ela trabalhava junto com 

o Joelson Crispim que era o irmão da Denise, eles trabalhavam na mesma fábrica e você 

também. E o que eu consegui levantar é o que Gilberto Faria Lima, até o Vale do 

Ribeira ele era um militante de esquerda, saiu do Vale do Ribeira e lá ele foi capturado 

pelo CENIMAR. E aí mudou de lado. Isso é uma coisa que está mais do que claro 
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porque a família dele conta a mesma coisa. Eu falei que ele me disse isso, e a família 

confirmou. Isso é verdade, ele contou para a gente que ele mudou de lado e não sei mais 

o que, mas que não ia entregar ninguém. E quando houve esse fato do carro em que eles 

batem na radio patrulha e ele apresenta uma carteirinha do CENIMAR, eu fiquei 

sabendo e passei para o Devanir, eu falei para ele, Henrique, aconteceu isso, isso e isso, 

e o Henrique me disse, segura essa história que eu vou levantar a história dele. É muito 

estranho como ele se ligou a gente. Eu estava cobrindo um ponto em Indianópolis 

quando uma pessoa corre atrás do meu carro, eu saí correndo, dei várias voltas, voltei 

para o mesmo lugar, passei devagar, parei há uns 100 metros mais ou menos para ele ir 

até onde eu estava com o carro. Ele se aproximou, eu acelerei e parei mais adiante para 

evitar qualquer emboscada e ele veio ao meu encontro. Falou que estava vindo do Rio 

de Janeiro e teve muitas quedas lá e eu não quero cair, eu quero entrar para o MRT, não 

quero entrar para a ALN porque tem muita infiltração. Quero entrar para o MRT. Uma 

coisa muito dirigida. Então, o Henrique me falou para qualquer coisa, você me ajuda 

com isso para resolver o problema se ele for infiltrado? E eu disse, com certeza.  

E aí quando nós caímos, ele entrou em contato com a ALN, porque nós tínhamos 

uma atuação muito próxima. Depois que nós caímos ele entra em contato com a ALN, e 

diz que está difícil e tal. Volta amanha que eu vou te dar dinheiro e você vai embora do 

país. E no dia seguinte ele volta, pega o dinheiro e pergunta, qual é o esquema de 

fronteira? E eu digo, não tem esquema. Você pega o dinheiro e vai embora. Tem que ter 

um esquema. Eu quero o esquema para sair do país, querendo uma informação 

privilegiada. E o Clemente fala, olha, as informações que a gente tem é que você estava 

junto com o Rei, que é o Dimas, e o Rei caiu, morreu de um jeito que não se sabe qual é 

e você precisa explicar isso. Como você é de outra organização, nós vamos deixar você 

ir embora. Pega o dinheiro e vá embora. Aí ele vá embora, marcada uma emergência 

para daqui 15 dias e caso houvesse uma emergência e foi preciso retornar, daqui a 15 

dias ele volta e diz, percebi, vou ficar aqui, vou entrar para a ALN, e aí dissemos, você 

não vai entrar para a ALN, se você ficar aqui nós vamos te injustiçar porque você não 

nos falou da queda do Rei. A gente sabe por informação de lá de dentro que você é uma 

pessoa suspeita. Vai embora que é melhor para você. E aí ele foi embora e foi para o 

exterior. Lá no exterior foram feitos vários relatos, José Araujo Nóbrega me conta que 

lá fora ele bravateava que ele tinha participado do (ininteligível) que é o irmão dele. O 

Marcel. O irmão dele existe, a gente descobriu que está vivo, é outra pessoa. É um 
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Pastor, Marcel Faria Lima e a gente descobriu que talvez na Bélgica ou no Canadá 

dizendo, mãe, estou bem, não se preocupe que quando der eu volto.  

 

 

A SRA. IEDA SEIXAS – E aí eu costumo brincar e dizer o seguinte, não se 

preocupa porque eu sou judia, baixinha, nariguda e pobre ainda por cima. Esse 

famigerado, esse tal de Zorro chegou no Chile falando o seguinte, que eu tinha aberto a 

casa do Rei porque eu tinha mexido em uma gaveta, na casa do Rei não tinha gaveta, já 

começa por aí, só se tivesse lá no quarto dele. Tinha tirado uma conta de luz. E na casa 

do Rei não tinha nada, era tudo meio nu, estou dizendo que a mesa tinha três pernas, era 

meio encostada. Na época do Rei era eu e a Maria Helena, e ela nunca permitiria. Não 

havia chance de eu entrar no quarto do casal. Então, a Maria Helena estava lá dentro ou 

nós estávamos na cozinha conversando, porque a casa era exígua, e o cara não satisfeito 

ainda ficou reclamando que eu abri, que eu vi conta de luz, era muita filhadaputice. 

Então, eu não sei o que ele fez, mas o que me chamou a atenção na Oban era o seguinte, 

a ênfase era o Rei e o Zorro não tinha tanta ênfase assim. E quando a gente vai na casa 

do Rei, aí um tira entra e fala assim, puxa, o Zorro escapou. Gente, por muito menos, 

quando não conseguiam prender a pessoa eles ficavam com raiva, com ódio, batiam na 

própria cabeça. E aí o Zorro escapou. Para cima de mim? Não tem.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vamos encerrar o caso do Coqueiro, que a Célia 

Coqueiro levantou várias informações de como pessoa que elucida, então Celinha.  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Bom, para quem não me conhece, meu 

nome é Célia Silva Coqueiro, sou filha de Aderval Coqueiro e Isaura Silva Coqueiro, a 

viúva dele aqui presente. Eu vou contar, mas eu acho que minha mãe já falou um pouco 

sobre o histórico do meu pai, eu não sei por que eu não estava aqui, mas eu acho que eu 
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vou me deparar mais no retorno dele quando ele retorna de Cuba, porque ele esteve 

treinando lá logo após a prisão dele. Vou começar por ordem cronológica para vocês 

entenderem, e vou me deparar mais e nós conseguimos apurar e demoramos 40 anos 

para saber como é que ele entrou no Brasil, com que esquema que ele entrou no Brasil. 

ninguém sabia com qual esquema ele tinha entrado no Brasil e que foi morto cinco dias 

estando no Brasil. em uma mega operação com 50 homens no Rio de Janeiro e tudo 

mais. Então, meu pai se engajou no Partido Comunista em 1963 em Brasília. Ele veio a 

São Paulo logo após esse engajamento dele no Partido Comunista, e começou a fazer 

um trabalho de campo com os operários, meus pais eram operários do meio rural. Então, 

quando eles vieram para São Paulo ele se engaja ali no sindicato dos metalúrgicos, ele 

tem um período de envolvimento no sindicato dos metalúrgicos e já era do Partido 

Comunista. Quando houve aquele golpe ele foi para a Ala Vermelha do PCdoB, e 

depois da Ala Vermelha do PCdoB novamente uma divergência com relação aos 

caminhos que devia seguir para a luta armada, e ele resolve entrar no início de 1979 no 

MRT. E logo em seguida da passagem dele para o MRT em maio de 1969 ele é preso 

pelas forças de repressão em São Paulo. Ele é preso, ficou três meses (ininteligível), eu 

estava escutando ela falar agora e a gente não consegue, eu cresci a minha vida toda 

porque eu fui para o exílio depois, escutando as histórias de tortura e dos companheiros 

e tudo mais. Mas a gente nunca se acostuma. Cada vez que eu ouço essas histórias eu 

penso no frio do meu estomago, e como ficam essas torturas, esses assassinatos. 

Quando falando agora da passagem do meu pai pela prisão, eu estava levantando 

a passagem dele pelo projeto de anistia, falando dessa selvageria eu descobri que meu 

pai foi em algum momento durante a tortura, ele entrou em coma e eles levaram ele ao 

hospital militar, e o mais importante é que eles registram isso. Alguns têm até 

fotografia. E o mais importante é que levaram ele ao hospital militar, levou um tempo 

até ele se recuperar, não sei quantos dias ele ficou no hospital militar, e quando ele se 

recupera, ele volta para a tortura. Eu não sei quanto tempo levou para ele se recuperar 

novamente, porque queriam ele vivo para levar para a tortura. Ele ficou nessa vida mais 

ou menos por uns três meses, que foi quando minha mãe sempre ia ao Dops porque a 

orientação da organização inclusive era que eu ficasse atenta em relação a isso, porque 

eles poderiam matar e fazer o que aconteceu com tantos outros companheiros. Então, a 

minha mãe ia com a gente, comigo. Eu tinha três aninhos e minha irmã tinha sete. 

Então, eu ia constantemente ao Dops perguntar. Ele estava sendo torturado pelo Fleury, 
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mas diziam que não sabiam dele, mandavam minha mãe para, ele ficou três meses nessa 

vida e minha mãe por três meses tentando localizá-lo. Até que finalmente mostraram 

para a minha mãe e foi quando oficializam a prisão dele, a minha mãe conta, eu não me 

lembro porque eu era pequena, eu realmente não me recordo disso, eu me lembro da 

morte do meu pai, mas a prisão dele eu não me recordo. Ela quando o vê na primeira 

visita, ela quase não o reconhece, porque enfim, o rosto muito inchado, totalmente 

desfigurado e tudo mais. Aí ele é transferido para o presido Tiradentes, onde o total da 

prisão dele foi por um ano, e em junho de (ininteligível) porque ele realmente, ninguém 

dizia para o Devanir, mesmo ele pedindo informações para as organizações, de que 

forma meu pai tinha entrado, e só agora conseguimos entender o porquê tinham entrado 

nesse assunto, porque na verdade ele não volta, ele volta por um esquema da VAR 

Palmares, que na verdade grande parte do comando da Var Palmares também não sabia. 

Era um esquema do James Luz com o Breno. O James Luz e agora vocês vão entender, 

ele encontra com o meu pai em Cuba enquanto meu pai estava treinando para o retorno 

e meu pai pede a ele que monte o esquema de retorno ao Brasil, à ideia do James 

segundo depoimento de pessoas que tiveram contato com ele no Rio de Janeiro e que 

montaram a estrutura de segurança do meu pai para o meu pai entrar no Brasil contam 

que a ideia do James era armar uma linha de fogo com várias pessoas de organizações, 

de várias organizações e aí eu acredito que entraria também o Devanir, porque meu pai 

três dias antes de ser fuzilado, eles iam tirá-lo do aparelho e provavelmente ele iria fazer 

o contato com o Devanir, que não deu tempo.  

Só para vocês entenderem porque meu pai caiu, como foi esse encontro dele. Em 

Cuba ele encontra o James e pede para o James montar esse esquema de retorno dele. 

Em Cuba também estava um Sr. que chamava-se Victor Papandreu, e ele era conhecido 

como Russo ou Greguinho. Esse Papandreu se torna de alguma forma colega, lá em 

Cuba, do James que era companheiro do meu pai desde 1969. Ele chega a morar no 

início de 1969 uns três meses no aparelho nosso. Minha mãe o conheceu nesses três 

meses, ele conviveu diariamente, morou com a gente lá. E a minha mãe costuma dizer 

que ele era um homem extremamente valente. Aí eu entendo porque minha mãe confia 

o retorno, a vida dele nas mãos do (ininteligível) e acontece que o James pede ao Helio 

que não me lembro agora o sobrenome, mas ele faz um depoimento em um  livro que 

saiu agora há pouco e que conta em um  capítulo esse retorno do meu pai, o nome do 

livro é ‘Seu amigo esteve aqui’, que conta a história do Breno. E o Breno esteve 
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envolvido inclusive também com o James, ele que ajuda o James a montar o retorno do 

meu pai.  

O James chega no Rio de Janeiro e ajuda a montar a estrutura do meu pai. 

Primeiro ele chama o Helio que eu não me lembro do sobrenome, mas está nesse livro. 

Eu falei com ele, estive no Rio de Janeiro o ano passado com a minha mãe e ele conta 

toda a trajetória da viagem do meu pai e pelo fusquinha que foi comprado inclusive com 

o dinheiro da Var Palmares que foi comprado para ir buscar meu pai,e  ele sabia que ia 

buscar meu pai. Ele dizia, eu sabia o peso da missão minha. Uma pessoa que vinha 

ajudar o James a deflagrar várias ações armadas, e vinha compor uma linha de fogo com 

outros militantes, e era o primeiro a voltar de um treinamento de Cuba. O primeiro 

banido inclusive. E eu sabia o peso dessa missão. E eu perguntei para ele, você sabia 

que você ia buscar o meu pai Aderval Coqueiro ou outro nome? (ininteligível) se ele 

falasse ele ia logo descobrir, então o meu pai não queria que ele descobrisse logo que 

era ele, a princípio, não conhecia o Helio então fica um pouco com o pé atrás. E com o 

tempo ele vai se soltando, conversa com o Helio, e o Helio diz que tínhamos o esquema 

armado, (ininteligível) treinando com o Coqueiro, eu sei que ele está no Rio de Janeiro, 

eu sei que o James falou para mim que ele vinha, mas eu preciso muito falar com ele, 

preciso que você me leve no aparelho. E o Helio fala assim, eu não vou te levar porque 

a ordem que eu tenho é para que ninguém vá ao aparelho. Aí ele fala que o Quinho está 

no aparelho e o Quinho pediu uma arma, ele está se sentindo inseguro. E eu não vou 

levar esse rapaz no aparelho. Aí o Quinho começa a discutir com ele. Mas eu sou 

companheiro dele, eu preciso vê-lo, é uma questão de vida e morte. Aí o Helio fala que 

não vai mais discutir, que quem está no comando, quem ficou no comando foi o Quinho 

enquanto o James está em Recife, então o Quinho decide se você vai ou não no 

aparelho. E aí fica essa questão de segurança. O Quinho pediu uma arma e marca um 

ponto para o dia seguinte. E no dia seguinte o Helio aparece no ponto e a surpresa dele é 

que o Quinho aparece de novo com o Victor Papandreu e aí o Helio falou assim, 

Quinho, o que você decidiu? Porque o Quinho tinha ficado de falar com o comando da 

Var Palmares para ver se poderia ou não levar o rapaz no aparelho. E aí o Quinho falou 

assim, vamos levá-lo porque a gente precisa muito falar com o Coqueiro, a gente não 

sabe o que ele tem para falar com o Coqueiro e acho melhor a gente levar ele para 

conversar com o Coqueiro. Eles treinaram em Cuba, o companheiro é conhecido do 

James, e o Helio (ininteligível) a ideia não era levar preso, porque 50 homens armados 
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atirando, você não quer levar ninguém preso. 10 homens conseguem levar um homem 

armado ou desarmado. 50 homens atirando, aí é uma execução sumária. Eles não 

queriam informação.  

Tanto que eles liberam a imprensa, coisa que eles não faziam na época, para 

fotografar. Tem vasta documentação do meu pai morto porque eles queriam mostrar, é 

isso que vai acontecer com quem voltar. É exatamente isso que vai acontecer, e foi 

exatamente isso que aconteceu com quem voltou. Porque depois do meu pai voltou 

Fleuryzinho, voltou Jeová e todos tiveram os mesmos destinos, ok? E a mãe do Jeová 

procurou a minha mãe logo após a morte do meu pai. Ela estava chorando desesperada 

porque ela falou assim, Isaura, seu marido voltou, foi morto, meu filho deve estar 

voltando e vai ser morto. Ela estava desesperada porque ela sabia que ele ia voltar e 

seria morto. E foi exatamente o que aconteceu. Então, o Greguinho era avulso. Na 

verdade quem avalizou o retorno do Greguinho para o Brasil foi o Ferreira. Porque eu te 

explico, o que eu consegui apurar foi o seguinte, o Greguinho conhece o Cerveira no 

sul. Porque o Cerveira era do sul, ele foi preso lá e tudo mais. Tinha um Coronel que 

tinha sido cassado e tudo mais, e o Cerveira montou uma ação para poder tirar esse 

companheiro, Jeferson Cardim de Alencar Osório, e tinha que tirar ele da prisão, e ele 

arma uma mega operação para poder tirá-lo da prisão e realmente tiram. Eles vão para o 

México. E quem ajuda eles nessa operação, um dos que ajuda é o Greguinho, é aí que o 

Victor Papandreu ajuda o Cerveira, aí eles montam essa mega operação, ajudam o cara e 

tem um sequestro de um avião que vai para o México e aí é onde o Victor Papandreu e o 

Cerveira (inaudível – fora do microfone), o Victor Papandreu vai para o México no 

sequestro de um avião que eu ainda não consegui entender direito. Ele fez o sequestro, 

mas não fez sozinho. E lá do México ele sequestra um outro avião. Ele vai para Cuba e 

como todo outro avião que era sequestrado e chegavam em Cuba, eles pegavam a 

pessoa por uma questão de segurança e deixavam em quarentena. Preso mesmo. Mas 

não era uma prisão. Era quarentena mesmo, por uma questão de segurança. E ele fica 

nessa quarentena e só é liberado dessa quarentena porque o Cerveira que veio da 

operação do sul avaliza ele. Ajudando a esse retorno dele com (ininteligível), e meu pai 

também conheceu ele em Cuba. Foi assim que o Greguinho entra na vida do meu pai, 

em Cuba.  
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O SR. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – O Greguinho. O nome dele é Victor 

Papandreu. E ele era conhecido como Greguinho. O Quinho tinha ficado, o Quinho era 

o Joaquim que foi desaparecido também. Logo depois que matam meu pai, na verdade o 

Greguinho não entrega só o aparelho do meu pai. Ele entrega a rede de estrutura do meu 

pai. Tanto que todos caíram. O Quinho está desaparecido até hoje. O Breno está 

desaparecido até hoje. O Victor Papandreu continuou trabalhando para a repressão, 

ficou um tempo, continuou. Tanto que o James que estava no Recife, depois ele volta e 

ele encontra com a minha mãe no Chile, logo depois, meu pai morreu em fevereiro e 

nós fomos para o Chile em novembro de 71, do mesmo ano. E em 72 eu não sei se no 

primeiro semestre, o James estava no Chile e ele procura a minha mãe. E ele fala assim, 

Isaura, eu sei quem entregou o Coqueiro, foi o Greguinho. E ele já tinha se convencido 

disso porque foi feito toda uma, ele começa a apurar isso aí. E aí o próprio pessoal que 

tinha ficado vivo, no caso o Helio, a Nizete e tudo, passa essa informação. Porque a 

Nizete já estava muito desconfiada do Papandreu por conta dessa informação errada. 

Ele chegava muito perto do pessoal da organização. Era uma coisa muito estranha, ele 

começava a perguntar. O que não era uma boa prática na época. Ele só sabia o que ele 

tinha que saber.  

 

 

A SRA.- (inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Talvez a experiência.  
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A SRA. – (inaudível – fora do microfone). Liberalismo. A coisa que eu contei 

no negócio da Kombi. Gente, o cara deu pinta. E não foi uma nem duas vezes. E na 

Casa da Morte esse Papandreu nem aparece. E não foi uma ou duas vezes. Não tem essa 

pessoa. (inaudível – fora do microfone). 

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Só para voltar agora na questão do 

Zorro, por um bom tempo eu pensei que fosse o Gilberto Faria Lima que tinha passado 

a informação do Chile, sabe por quê? Porque meu pai na verdade foi guardado no Chile 

pelo Cerveira. E a informação que eu tenho é que o Zorro em um período ele 

frequentava muito o aparelho do Cerveira.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas isso foi depois. Para a gente poder encerrar porque 

está tarde, só para encerrar, o Victor Papandreu hoje já é sacramentado que ele passou 

para o outro lado, colaborou e foi responsável muito provavelmente para não afirmar, da 

queda do Carlos Alberto Soares de Freitas e do Antonio Joaquim Machado, que foram 

capturados logo depois do Coqueiro. Segundo um agente da repressão com quem a 

gente conversou, ele diz que meses depois dessa sequência de quedas ele teve um 

comportamento inadequado ou algo assim dentro da Casa da Morte, que o capitão, 

major, sei lá, Rubens Sampaio, executou ele com dois tiros dentro da Casa da Morte. 

Que estava exigindo coisa, alguma coisa assim. Então, o final da história do Victor 

Papandreu...  

 

 

A SRA. CÉLIA SILVA COQUEIRO – Deixa eu fazer uma correção aqui. A 

questão é a seguinte, o tio Amilcar Lobo que trabalhava como psiquiatra na Casa da 

Morte, o médico que teve até o CRM cassado e tudo mais. Ele deu um depoimento onde 
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ele fala de tudo isso. O que aconteceu com o Papandreu? A repressão começa a usá-lo o 

poder trazer o pessoal de fora. A ideia de quem comandava a Casa da Morte era usá-lo 

para poder trazer quem estava na fronteira da Argentina para o Uruguai, para o Chile, 

para começar a trazer os exilados. Mas ele ficou tão pirado, não estava falando coisa 

com coisa. Então, a pessoa que comandava a Casa da Morte resolveu pedir ao Amilcar 

Lobo uma consulta com ele para ver se ele tinha condições psicológicas de fazer essa 

missão. E o Amilcar Lobo conversando com ele e tudo mais fala, esse rapaz não tem a 

menor condição de fazer essa missão para vocês. E aí nesse exato momento o cara tira a 

pistola e pá, na cabeça dele, mata ele. Quer dizer, mata ele.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi usado e não serve mais. Nós temos agora que 

encerrar essa 35ª audiência pública da Comissão da Verdade Rubens Paiva da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Deputado Adriano Diogo teve um 

outro compromisso, por isso ele pediu para a gente tocar a audiência pública. 

Normalmente é tocado pelo Deputado, mas hoje ele não pode ficar, saiu, foi para outros 

contatos inclusive com a Dra. Rosa que estava aqui, da Comissão Nacional da Verdade 

e a gente encerra essa 35ª audiência pública transmitida pela televisão, por toda internet 

para o Brasil e para o mundo pela internet. Muito obrigado.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26.07.2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Boa tarde a todos.  

Está distribuído pelas mesas o texto que o cineasta que vai fazer o filme, o 

Siqueira, mandou para a gente. Ele não pode vir à reunião porque ele está indo para 

Belo Horizonte ver o pai dele que está numa situação de saúde grave, mas ele mandou 

um texto e a produção do filme está tentando mandar algumas fotos de algumas 

gravações anteriores que houve. 

Vamos fazer primeiro uma breve rodada de apresentações e a gente faz a leitura 

do texto que o Siqueira mandou para a gente, porque a gravação do julgamento vai 

ocorrer dia 08, lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

Primeiro a gente faz uma rodada rápida de apresentação e aí a gente entra no 

assunto do dia, que é a gravação desse julgamento. 

Meu nome é Adriano Diogo, sou aqui da Assembleia Legislativa. 

Ivan Seixas, da Comissão da Verdade Rubens Paiva. 

Meu nome é Quináglia, da Assessoria da Comissão da Verdade aqui da 

Assembleia. 

Lucas Cartote, da Comissão da Verdade da Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco. 

Michel Lutaif, do DCE da USP. 

Sou Renan Perlati, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que apoia o filme. 

Sou Gustavo Reis, da Defensoria Pública do Estado. 

Sou Sérgio Storch, da Rede Nossa São Paulo. 
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Tatiana Merlino, da Assessoria da Comissão da Verdade de São Paulo. 

Paula Saketa, Jornalista. 

Maria Clotilde Magaldi, da Universidade São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente pôs o texto no 

telão. Ivan, você faz a introdução do texto, por favor. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Antigo costume entre os mais tradicionais cursos de 

direito do país, os júris simulados normalmente são prestigiados por grandes advogados 

criminalistas. 

Palco para grandes performances jurídicas, os simulados geram embates entre 

diferentes interpretações da lei e trazem à opinião pública a materialização de diversos 

aspectos do direito. 

Nos simulados, a teoria do direito é posta à prova em casos que representam 

situações extremas para a aplicação da lei. Por outro lado, evidencia-se o grande 

potencial teatral que os tribunais têm, e que remontam à Grécia antiga. 

No filme, o tribunal julgará um crime inspirado na estrutura dramática da 

Orestéia, trilogia de peças escrita por Ésquilo, em 458 A.C., que é considerada uma das 

origens dos júris modernos. No texto trágico grego, Orestes é julgado por ter matado a 

própria mãe. 

Em “Orestes - A Verdade Simulada?”, ao contrário do matricídio da obra de 

Ésquilo, o julgamento será sobre um crime de parricídio, em caso elaborado a partir de 

uma fusão de histórias reais de mortos e desaparecidos vítimas da repressão política 

durante a ditadura militar no Brasil. 

A síntese do caso que o filme propõe é a seguinte: uma militante de uma 

organização da luta armada contra o regime militar tem um filho com outro militante 

que atuava como agente duplo infiltrado na mesma organização. No auge da repressão 

política, o agente duplo mata a companheira, depois de torturá-la barbaramente. 
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Escondido no forro da casa, o filho, então com seis anos de idade, vê a cena do crime. 

37 anos depois, o ex-agente infiltrado é assassinado pelo próprio filho, Orestes, este que 

será o réu nos julgamentos do filme. 

Trata-se de um documentário sobre a construção e desconstrução da verdade 

através da palavra. Documentário e ficção fundem-se na construção da linguagem do 

filme. Objeto do documentário, o real será filmado a partir das possibilidades de sua 

construção através do discurso, seja jurídico, histórico, ficcional ou cinematográfico. 

Dividido em dois eixos narrativos principais, o filme terá uma série de três 

julgamentos com o mesmo caso, sempre variando os advogados de defesa e os 

acusadores. Além dos julgamentos haverá uma série de psicodramas com pessoas 

comuns, algumas delas com vivências vinculadas a este período histórico. 

Estes dois eixos narrativos serão montados paralelamente na edição do filme. 

De um lado, pessoas comuns contracenam em um grupo de psicodramas e 

discutem as heranças da ditadura no presente. De outro, o julgamento do parricida 

Orestes promove o encontro de um crime atrelado às discussões do polêmico conceito 

de “crimes conexos” da lei de anistia, de 1979, a um crime comum de assassinato 

ocorrido em 2010. 

O Orestes da tragédia de Ésquilo foi absolvido em um julgamento que é 

considerado um marco civilizatório do direito. Ali, as Erínias, Deusas da Vingança, são 

submetidas aos novos padrões legais da polis e não há o crime de sangue em vingança 

do matricídio. Aqui, quase 2500 anos depois da encenação desta tragédia pela primeira 

vez, qual significado pode ter uma nova absolvição de Orestes, no Brasil 

contemporâneo? O que representaria condená-lo por ter matado o próprio pai, assassino 

de sua mãe? Crime político ou crime comum? A lei como verdade ou como construção 

histórica? 

Ao final, o filme não apresentará o veredicto. Ao contrário, o que se pretende é 

fazer essas perguntas ao espectador, provocá-lo como se ele próprio fosse um jurado 

diante do tribunal. Trata-se de um convite ao espectador para refletir e julgar se Orestes 

é culpado ou inocente. 
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Notas de direção. Nos julgamentos, o réu não estará fisicamente presente no 

tribunal, mas os debatedores farão referência a ele como se estivesse. A base para a 

construção dos argumentos dos advogados e promotores será o depoimento de Orestes, 

réu confesso. 

Este depoimento será dividido em dois momentos, e relata o dia em que Orestes 

vê seu pai pela primeira vez, escondido em um sótão, exatamente quando ele mata sua 

mãe; e o dia em que vê seu pai pela segunda vez, situação em que o mata, a repetir a 

cena de sua infância. 

O primeiro relato, com uma distância temporal de 37 anos é pautado pelas 

memórias de uma criança de seis anos, com muitas marcas traumáticas. O segundo 

relato é a descrição de um ato complexo, em um novo contexto histórico. 

Os julgamentos serão divididos por uma fala de 30 minutos para cada lado, 

depois uma réplica e uma tréplica de 20 minutos; serão permitidos apartes com 

limitação previamente acertada entre advogado, promotor e juiz. 

Os psicodramas serão compostos por um grupo de 14 pessoas, divididas em três 

perfis principais: (1) pessoas com vivencias do período da ditadura; (2) pessoas que 

experimentam situações semelhantes atualmente, como mães de vítimas da polícia 

militar; e (3) pessoas comuns, que não carregam essas marcas diretamente, mas que, 

como todo brasileiro, as compartilham como subjetividade coletiva. 

Apesar de inspirado em relatos sobre casos de ex- torturados e torturadores, 

presos e desaparecidos políticos, os nomes dos personagens que constarão no caso são 

fictícios. No filme, a mãe de Orestes se chamará Maria do Socorro dos Santos; o pai 

será Gilson Oliveira; o irmão de Maria do Socorro terá o nome de Carlos dos Santos. 

Cronologia de um crime. A história de Orestes no júri simulado. 

1964: golpe militar; 

1965: Socorro conhece Gilson durante reuniões da organização de esquerda em 

São Paulo, depois perdem contato; 

1967: Socorre reencontra Gilson em Cuba em treinamento de guerrilha e tem um 

caso amoroso passageiro. Socorro engravida de Gilson, mas volta ao Brasil sem que 
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ambos soubessem que ela esperava um filho. De volta ao país, clandestina, segue para o 

interior de Pernambuco onde passa alguns meses e tem o filho Orestes em um sítio onde 

viviam os seus pais; 

1968: Gilson retorna ao país e retoma a atividade da organização. Socorro deixa 

Orestes com os avós e volta a São Paulo, se reintegra à organização e é presa três meses 

depois fruto de uma emboscada. Surgem os primeiros boatos de que Gilson pudesse ser 

um “cachorro”. Publicação do Ato Institucional n. 5; 

1969: com sequestro do embaixador norte americano Socorro é libertada junto 

com outros militantes e banida do país, fixando-se na Argélia; 

1970: os grupos de esquerda têm baixas de várias lideranças e se fragilizam com 

a morte, desaparecimento e dispersão de militantes na clandestinidade ou no exílio. 

Socorro segue para o Chile e depois para o Uruguai, onde permanece clandestinamente. 

Aumente o cerco das forças de repressão, Gilson se entrega ao Delegado Flávio Durães 

e torna-se informante da repressão com a missão de se infiltrar na organização; 

1971: líderes da organização no exterior começam a preparar o retorno de 

militantes para rearticular a resistência no Brasil. Tem-se notícias de novas prisões de 

membros de outros movimentos de esquerda com a hipótese de haver um traidor 

infiltrado. Outras organizações vivem momentos semelhantes com a intensificação da 

desconfiança de existência de infiltrados. Prisões, desaparecimentos e mortes de 

militantes nas prisões do DOPS e do DOI-CODI; 

1972: já como agente infiltrado do delegado Flávio Duráes Gilson se reaproxima 

dos líderes da organização e é designado para a missão de aglutinar militantes que 

retornariam do exterior em torno de uma célula de resistência no Nordeste. Socorro 

volta do Uruguai e reencontra Gilson em Fortaleza. Por orientação da organização o 

casal passa a viver com identidades falsas na capital do Ceará. O apartamento deles 

torna-se ponto de referência para rearticulação da organização. Novas prisões ocorrem e 

um militante começa a desconfiar de Gilson, que ainda conta com a confiança dos 

principais líderes do movimento pelo seu histórico na militância; 

1973: em janeiro de 1973 Gilson delata todos os seus companheiros, indica 

pontos de encontro, em detalhes, planos da organização. Alguns companheiros 
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desaparecem em momentos estratégicos para rearticulação da organização, outros são 

mortos em emboscadas em diferentes lugares do país.  

Ao saber por Gilson que alguns dos principais líderes da organização já estavam 

vivendo em Fortaleza, e a sua maior liderança voltaria ao Brasil, a equipe do Delegado 

Flávio Durães prepara o cerco aos militantes e parte de São Paulo rumo a Recife. Sob 

forte pressão Socorro toma conhecimento da morte de seus pais no interior de 

Pernambuco. Desconfiada que pudesse morrer a qualquer momento, e a essa altura com 

medo de Gilson, Socorro parte para o sertão para rever Orestes, que Gilson desconhece. 

Ela justifica sua viagem como uma missão para encontrar um líder da organização. 

Socorro encontra seu irmão Carlos sob o argumento de que ele lhe daria proteção. 

Por desconhecer que sua companheira teria um irmão chamado Carlos, Gilson 

coloca os homens do Delegado Durães para seguir Socorro. Ao mesmo tempo o líder da 

organização chega a Fortaleza. Gilson entrega todos os membros do movimento ao 

Delegado que os mata um a um. Depois de torturar duramente a esposa de Carlos sobre 

o destino dos irmãos Gilson vai com a equipe do DOPIS de São Paulo rumo ao interior 

de Pernambuco. 

Ao chegar ao sítio em que Orestes vivia com os avós e seu tio Carlos, Socorro 

reencontra o garoto que estava com o casal de sitiantes vizinhos. Eles mandam que o 

casal volte a sua casa e começam a preparar a fuga. Os homens de Durães chegam ao 

sítio e cercam a casa. Carlos esconde Orestes, então com seis anos de idade, entre a 

caixa d’água e o forro do telhado e o orienta a ficar escondido até que todos saiam. 

Gilson invade a casa junto com os policiais do DOPS. Presos e amarrados 

Socorro e Carlos começam a ser torturados para entregar o suposto líder da organização 

que eles teriam ido encontrar. Sem obter informações os policiais intensificam a tortura 

até que Carlos não resiste aos ferimentos e morre. Gilson toma a frente a passa a torturar 

Socorro pessoalmente. Do alto do forro, no mais absoluto silêncio, Orestes escuta os 

gritos de dor da sua mãe que sofre torturas por choques nas genitais e espancamento. 

No limite da morte, sob choque, Socorro diz a Gilson que eles não foram 

encontrar nenhum líder da organização, o verdadeiro motivo para terem ido até lá era 

para que ela reencontrasse Orestes. Gilson argumenta que ela nunca estivera grávida. 

Ela diz que engravidara quando estiveram juntos em Cuba. Insensível à fala de Socorro, 
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Gilson lhe diz que se tivesse um filho com ela o mataria ao nascer. Socorro insiste: “É 

verdade.” Gilson mal deixa que ela conclua a palavra e a estrangula com as mãos. 

No forro da casa Orestes apenas ouve, permanece imóvel e mudo até que os 

policiais vão embora com os corpos para depois fugir e ser abrigado por um casal de 

sitiantes num povoado vizinho. 

As mortes de Carlos e Socorro são noticiadas como se fossem dois terroristas 

que resistiram à prisão e trocaram tiros com a polícia. Orestes é abrigado pelo casal e 

cresce no interior de Pernambuco; 

1979: sobre a proteção do Regime Militar e contrariando as reivindicações dos 

movimentos pela anistia espalhados pelo Brasil o Congresso Nacional aprova uma lei 

que traduz uma anistia conforme queriam os militares. 

A lei aprovada em 28 de agosto de 1979, sob n. 6683 estabeleceu: art. 1º: é 

concedida anistia a todos quantos no período compreendido entre 02 de setembro de 61 

e 15 de agosto de 79 cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes 

eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da 

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

servidores dos Poderes Legislativos e Judiciários, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais punidos com o fundamento em atos Institucionais e 

Complementares. 

Consideram-se conexos, para efeito desse artigo, os crimes de qualquer natureza 

relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. 

Parágrafo segundo: excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram 

condenados pela prática de crime de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal; 

1984: Tancredo Neves é eleito por voto indireto no Colégio Eleitoral como 

primeiro Presidente Civil desde 1960; 

1989: Fernando Collor de Melo é eleito por voto direto Presidente do Brasil; 

1996: O Estado Brasileiro reconheceu a responsabilidade pelos crimes contra os 

direitos humanos cometidos pela Ditadura Militar e instituí a Comissão de Mortos e 
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Desaparecidos Políticos. Neste mesmo ano em que Orestes forma-se em história pela 

Universidade Federal da Paraíba; 

1998: Orestes muda-se para Fortaleza onde começa a lecionar história em uma 

escola pública; 

2010: No dia 29 de abril de 2010 Orestes abre o site do Supremo Tribunal 

Federal e encontra a seguinte notícia: “Só o homem perdoa. Só uma sociedade superior 

qualificada pela consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade é capaz de 

perdoar. Por que só uma sociedade que por ter grandeza é maior que seu inimigos é 

capaz de sobreviver.” Afirmação é do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro Cezar Peluso, o último a votar no julgamento da argüição de descumprimento 

de preceito fundamental, ADPF 153, em que a Corte rejeitou o pedido da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB, por uma revisão na Lei de Anistia, Lei 668/79. 

A Ordem pretendia que a Suprema Corte anulasse o perdão dado aos 

representantes do Estado, policiais e militares acusados de praticar atos de tortura 

durante o regime militar. O caso foi julgado improcedente por sete votos a dois. O voto 

vencedor foi do Ministro Eros Grau, Relator do processo. 

Ontem ele fez uma minuciosa reconstituição histórica e política das 

circunstâncias que levaram à edição da Lei de Anistia e ressaltou que não cabe ao Poder 

Judiciário rever o acordo político que na transição do Regime Militar para Democracia 

resultou na anistia de todos aqueles que cometeram crimes políticos e conexos a eles no 

Brasil entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. 

Além do Ministro Eros Grau posicionaram-se dessa maneira as Ministras 

Carmem Lúcia, Antunes Rocha e Ellen Grace e os Ministros Gilmar Mendes, Marco 

Aurélio, Celso de Mello e Cezar Peluso. 

Defenderam a revisão da anistia alegando que a anistia não teve caráter amplo, 

geral e irrestrito os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto. Para eles certos 

crimes são, pela sua natureza, absolutamente incompatíveis com qualquer idéia de 

criminalidade política pura ou por conexão; 

2010: No dia 12 de julho de 2010 Orestes lê no site de um grande jornal de São 

Paulo uma longa entrevista com um ex militante político e agente infiltrado do regime 
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militar na organização. Na entrevista Gilson argumenta que ficara calado durante anos e 

que após a decisão do STF finalmente poderia se defender das acusações sem medo de 

ser assassinado como um traidor. 

Acusado de ter matado a própria mulher, Gilson diz a frase que se tornara 

manchete: “Estávamos em guerra, fiz para proteger o país.” 

Três dias depois Orestes viaja para São Paulo e outros dois dias depois consegue 

marcar um encontro com Gilson mediado pelo jornalista que fez a entrevista. 

No dia 19 de julho de 2010 Orestes reencontra Gilson. Ao se apresentar como 

seu filho Orestes vê Gilson lhe chamar de louco e querer sair imediatamente da sala. 

Mas Orestes o barra e começa a narrar em detalhes o dia em que ele, Gilson, matou 

Socorro: Eu ouvi tudo, estava no forro escondido. Gilson se levanta e tenta sair da sala 

novamente, mas é outra vez interceptado pelo filho: Você disse que me mataria, eu 

ouvi, fala que não é verdade? 

Posteriormente um relato do jornalista que estava na sala contígua dá conta que 

Gilson havia dito aos berros: Sabe o que é verdade seu esquerdinha de merda? Se eu 

fosse pai de um bosta eu te afogaria numa privada. Seu bosta! Isso é que é verdade, 

você é um bosta! Gilson empurra Orestes e caminha para a porte, mas desta vez Orestes 

o derruba no chão e o estrangula com as mãos. À medida que Gilson tenta respirar 

Orestes bate sua cabeça contra o chão. O jornalista entra na sala e tenta impedir Orestes, 

mas ele não para e continua enforcando e socando a cara do pai contra o chão mesmo 

depois que ele já estava morto. 

Orestes se entrega à polícia, assume o crime e torna-se réu confesso em um 

processo de parricídio. 

Realização: 7 Estrelas Filmes. Direção e produção Rodrigo Siqueira. Produção 

executiva Felipe Duarte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o roteiro do filme 

que o Siqueira mandou para a gente e que vai ser objeto, no dia 08, no Salão Nobre da 

Faculdade de Direito, da gravação de uma parte do filme que vai ser um julgamento. 
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Você gostaria de falar alguma coisa? 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Essa história tem um pouco de 

verdade, um pouco de ficção. A gente identifica algumas semelhanças com a história do 

massacre de Pernambuco e certamente está em questão como a gente julga e como a 

gente pensa essa história inteira à luz da anistia, da Lei da Anistia. 

Não é um crime comum, evidentemente, é um crime pleno de questões políticas. 

Eu acho que a idéia é exatamente pensar qual é a função e que se presta em que 

momento nós estamos em relação à Lei da Anistia, que ela enfim perdoaria, estaria 

perdoado esse camarada. Como a Justiça julgaria, hoje, à luz das leis que a gente tem 

hoje essa questão? 

Eu acho que isso enseja uma discussão importante sobre como você faz este 

julgamento com as leis que você tem e como se essas leis se prestam, se servem para 

um julgamento dessa natureza. Eu acho que começaria por aí. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Evidente que essa 

gravação vai ser uma coisa muito importante, o local é muito grande, ensejaria uma 

mobilização forte. Pelo que fui informado pelo próprio Siqueira o advogado de defesa 

que aceitou o convite é membro da Comissão da Verdade, o Dr. José Carlos Dias. Não 

sei quem vai fazer parte da acusação. Quando eu assisti à outra gravação no Teatro de 

Arena, que ocorreu há alguns dias, tinham dois protagonistas, o promotor era o Dr. 

Maurício Ribeiro Lopes. 

Tudo bem que tem a questão da mobilização, estão aqui os estudantes da 

Faculdade de Direito, que é um fator essencial. Mas se a gente pudesse discutir a nossa 

participação, eu estou pedindo para o pessoal da Comissão trazer a sentença da Corte 

Interamericana que condenou o Brasil pelo crimes cometidos na época da ditadura. Não 

sei se vai haver número suficiente de exemplar, nem sei se é o caso, de distribuir lá no 

dia a sentença. 

Quero passar a palavra para vocês, vocês falem o nome, se apresentem de onde 

são e a gente começar a discussão sobre o dia 08, propriamente dito. 
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O SR. RENAN PERLATI – Sou do Centro Acadêmico, só a parte mais prática. 

Quanto à acusação do segundo, o Rodrigo pediu a ajuda da gente, a gente estava atrás 

do Francisco Cembranelli, que é Promotor, porque a ideia dele era, ele não queria que 

fosse um amigo do José Carlos Dias, um cara conhecido, um defensor, ele queria que 

fosse um promotor para a discussão ser calorosa como foi com Renato Devite como 

promotor. A gente não conseguiu Promotor ainda, se pensarem em alguém. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Dr. Marlon Wiechert 

agradeceu o convite, Procurador da República, mas como no dia 09, logo pela manhã, 

tem o lançamento do Brasil Nunca Mais Digital, que é uma coisa importantíssima que 

vai ocorrer, o Marlon também agradeceu o convite, mas ele não vai poder ser o 

Promotor do caso. 

 

O SR. RENAN PERLATI – A gente está pensando nisso sim, se alguém nos 

ajudar a correr atrás disso. 

 

O SR. LUCAS CARTOTE – Sou estudante da Faculdade de Direito e membro 

do Corpo Docente da Comissão da Verdade. Eu tenho uma sugestão, o Sérgio Suiama, 

talvez com um convite ele apareça. Fica a sugestão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é sexta-feira, vou 

tentar localizá-lo e fazer o convite. (Pausa.) O Dr. Maurício saiu muito bem, por que 

não o próprio Dr. Mauricio? A Thais está distribuindo o texto da sentença da Corte 

Interamericana. 

Isso é uma coisa que tem que ver com você e com o Siqueira quem vai ser o 

promotor. Eu já acolhi a sugestão de entrar em contato com o Sérgio Suiama, embora 

ele esteja morando no Rio, para ver se ele tem disponibilidade. 
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Agora, seria interessante se a gente pudesse aproveitar que veio todo esse povo, 

Dr. Gustavo e todo mundo, para fazer uma discussão sobre o dia 08 mesmo, 

independente dos dois atores principais, que a gente fizesse uma discussão da 

importância desse dia. 

 

O SR. SÉRGIO STORCH – Posso dar uma sugestão? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sérgio. 

 

O SR. SÉRGIO STORCH – Me ocorre o nome da Luiza Nagib Eluf e também 

me ocorre que existe uma Associação Ministério Público Democrático, se não me 

engano, assim como existe Associação Juízes pela Democracia existe a Associação MP 

Democrático. No caso de um desses não poder talvez possa conseguir outra pessoa. 

 

O SR. – Eu sou pela Defensoria Pública, posso também colocar a Escola da 

Defensoria Pública à disposição para ajudar a divulgar, de repente conseguir um espaço 

no site também, Facebook, essas coisas, as vezes que a gente fez na própria Faculdade 

de Direito, através das redes sociais, enfim, a gente conseguiu, na mobilização, um bom 

público. 

Só para eu entender: vai ser um promotor e um advogado de defesa? Esses são 

os papéis definidos. Acho que posso pensar também em tentar em ajudar em algum 

nome de promotor, eu imagino, não sei o Sérgio Suiama tem experiência de júri, não sei 

se seria um pressuposto, se seria um requisito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É requisito. 
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O SR. – Confesso que não tenho essa certeza, posso conversar com o pessoal do 

MP Democrático, do MPD, mas realmente talvez a Luiz Nagib Eluf atuou muito tempo 

no júri e talvez ela tenha interesse, tenha disponibilidade. 

 

A SRA. – O Adriano estava me lembrando do Dr. Mateus Baraldi, o Procurador. 

Talvez ele seria um bom nome. 

 

O SR. – Tem também um professor da PUC, ele é Promotor, não me recordo se 

ele é do júri, Cristiano Jorge, um cara fala muito bem, tenho o contato dele, daria para 

conversar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então a gente vai faz uma 

lista. Repetir o Maurício o Siqueira não quer? 

 

O SR. – Eu acho que não. O medo dele é que ele não quer que a pessoa seja 

engolida pelo José Carlos Dias, ele quer que o embate seja franco e a discussão seja boa. 

Essa é a preocupação dele, por isso que ele procurou não necessariamente pessoas tão 

envolvidas na pauta, mas sim pessoas que atuavam em júri, eram consideradas pessoas 

boas em júri. 

 

O SR. – Uma pessoa renomadíssima em júri, não tenho contato, mas posso 

conseguir, é o Agenor Bonfim, um cara especialista em júri, tem livro sobre isso, fala 

muito bem em público, os defensores que atuavam com ele tinham bastante problema, 

agora ele está na Procuradoria de Justiça. Posso ver como fazer contato, é um cara 

muito bom, um dos melhores do Ministério Público de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos tempo ainda, 

mais alguns dias ainda. Depois, Dr. Gustavo, vai haver a participação das pessoas 
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presentes, não sei se vai colher esse depoimento, mas depois da participação do 

promotor e do advogado tem algum tomada de depoimento. 

Seria com muito prazo necessário para encontrar esse professor? A gente teria 

que ter um prazo para contribuir, para fazer um contato com os promotores, não é? 

 

- (Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem algum convite para 

esse cerimônia? Para o dia cinco de agosto nós fizemos um convite eletrônico para 

ocupação da auditoria e mesmo pela manhã, na Faculdade de Direito, às 10:00h. Vai 

haver um às 9:00h na OAB da Comissão da Verdade da OAB, que a Dra. Rosa Cardoso 

vai depor. Aí tem o convite, o Danilo está pondo na tela, esse aí é o convite do dia 05. 

Não sei se vai ser iniciativa de vocês lá do 11 de Agosto, ou do Siqueira, tinha que ter 

um convite, ainda que em formato digital, eletrônico. Esse aí é do dia 05, 10:00h 

tomada de depoimento da Comissão da Verdade da OAB, 11:00h depoimento dos 

advogados de presos políticos e perseguidos lá no Centro Acadêmico e às 14:00h a 

tomada do prédio da Auditoria. Esse já está pronto, também precisa de uma 

contribuição para divulgar. Agora, eu sugiro que a gente, alguém de nós aqui na reunião 

assuma a elaboração do convite para o dia 08. 

 

O SR. – O filme já é calendário da semana do 11, que é comemoração de 110 

anos do Centro Acadêmico e ele já é no calendário, será evento da nossa semana 

jurídica e a gente pode fazer o convite, porque além dos alunos seria importante a gente 

convidar não só alunos da faculdade, entidades, autoridades, políticos. Então pode 

deixar que a gente faz o convite. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês fazem o convite 

eletrônico? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



15 

 

O SR. – A gente faz. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos tentando 

articular todas as Comissões da Verdade, sejam elas acadêmicas ou não. Então esse 

convite é mais do que necessário. Lógico que era bom que já tivesse o nome de quem 

vai compor a cena. 

 

O SR. – No calendário da Semana já está e já é divulgado para os alunos em 

rede social, mas o convite para enviar para fora a gente faz. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E esses aqui você estão 

divulgando também? 

 

O SR. – Eu não recebi isso ainda, mas isso a gente ajuda a divulgar. E também é 

evento da Semana, do calendário. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Inclusive a auditoria? 

 

O SR. – Inclusive a auditoria. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a capacidade do 

plenário? 

 

O SR – O Salão Nobre, o nosso esforço tem que ser grande, porque a capacidade 

do Salão Nobre é difícil de encher, são 900 pessoas, contando embaixo e mezanino, 

embaixo umas 500, 600 pessoas. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que tem que 

fazer um esforço grande mesmo. Embora não seja um julgamento da lei, a experiência 

do Teatro de Arena foi importantíssima do ponto de vista didático, o caso da Chácara 

São Bento, do Cabo Anselmo e passa também pelo julgamento da Lei da Anistia. 

 

O SR. – O júri simulado tenho impressão que desperta bastante interesse dos 

alunos da faculdade, porque o júri é legal você ver, o tema é interessante. Acho que 

desperta interesse, mas mesmo assim é muito difícil ter 600 pessoas no evento, pelo 

menos a gente é difícil ter isso, muito difícil. 

 

O SR. – Há alguns meses a Defensoria Pública, a 1ª Ouvidoria e outros órgãos, 

fizemos o júri simulado lá na Faculdade do Preto Amaral e acho que tinha 900 pessoas 

quase lá, conseguimos lotar tudo. 

 

O SR. – O júri simulado desperta bastante interesse, mas mesmo assim é 

importante que a gente faça essa divulgação, eventualmente colocar em lugares notícias 

que vai ter isso, no jornal ou alguma coisa assim, porque é difícil conseguir, não é fácil. 

 

O SR. – Vai ter acusação, a defesa, o resultado do desfecho, quem vai tomar 

essa decisão lá? Vai ter uma condenação ou absolvição? Pergunto isso, porque no caso 

do Preto Amaral, não sei se isso foi um dos chamativos para a gente quase ter 900 

pessoas lá, fizemos sistema de votação, urna e as próprias pessoas, o júri eram as 

pessoas que compareceram. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No texto aqui disse que não vai ter veredito, fica para o 

espectador definir. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No Teatro de Arena como 

foi? Não fiquei até o fim. 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – No Teatro de Arena havia um júri 

que votou, mas nós não ficamos sabemos da votação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então pode ser que haja 

júri, só não haja resultado. 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Tenho impressão que haverá um 

júri. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Haverá um júri, mas serão 

várias gravações, pelo que entendi, essa não é a última. 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Acho que essa é a segunda, acho 

que são três, no total. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São três júris simulados, 

mas vai ter um júri sim. Esse que houve foi composto, foi bem heterogêneo, bastante 

diversificado, tinha um júri, foram colhidos os votos. 

 

O SR. – Tenho uma sugestão em termos de divulgação: usar três canais que citei 

aqui, na Carta Capital, na coluna do Walter Maierovitch, ele pode escrever um artigo 

sobre esse caso, sobre o júri; da mesma forma na Folha, o Contardo Calligaris, que tem 

uma coluna, esse é um tema que ele gosta muito; e o Luiz Nassif também se identifica 
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muito com esse tema. Quer dizer, colocando nesses canais acho que vai ter fila, vai 

haver super lotação do auditório. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Contardo está meio 

queimado, porque ele andou defendendo tudo quanto é coisa ruim, inclusive tortura na 

coluna dele. 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Mas o Pedro Serrano, na Carta 

Capital, ele também pode escrever. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deveria fazer contato 

com o Roldão para ver se o Roldão não ajudava a gente. 

 

O SR. – E fora isso, todos os meios que a igreja, a Comissão Justiça e Paz pode 

mobilizar, Centro Santo Dias. Quer dizer, acho que tem como atingir vários segmentos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você havia se inscrito. 

 

O SR. – Com relação a isso podem contar com o Levante da Juventude, que é 

um assunto que a gente vem tocando com bastante prioridade desde o ano passado e a 

gente consegue mobilizar também bastante pessoas, divulgar nos nossos meios. Podem 

contar com a gente também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês gostariam de fazer 

um convite específico? O Levante poderia fazer um convite específico ou aproveitaria o 

convite vindo da faculdade? 
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O SR. – Na minha avaliação acho que as próprias pessoas da Faculdade 

conseguiriam lotar o auditório, mas acho que toda ajuda nesse sentido é válida, porque o 

tempo é curto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E acho que 

qualitativamente vocês têm muito contribuir. 

 

O SR. – Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A ideia é trazer esses 

grupos que têm a questão da Comissão da Verdade como tema central para dar uma 

prioridade, é fundamental. 

Então acho que atingimos os objetivos da reunião. Quer dizer, primeiro tentar 

ver um promotor. Eu ainda acho que valeria a pena, não queria fazer esse tipo de 

consideração, vocês estavam no Teatro de Arena ou não? (Pausa.) Porque era uma noite 

muito confusa, não dava para chegar ao Teatro de Arena, foi o dia que a Prefeitura foi 

cercada. Eu mesmo andei muito tempo a pé para chegar ao Teatro, e mesmo ao lado do 

Teatro estavam quebrando um caixa eletrônico do Banco Itaú, uma agência, estava 

muito perigoso andar na rua naquela noite. E o julgamento começou, aí o promotor, foi 

desproporcional mesmo a acusação e a defesa, foi muito desproporcional. 

Eu fiquei muito impactado quando o Siqueira me disse que o Dr. José Carlos 

Dias ia fazer a parte da defesa. Cheguei até a dizer para ele que não ia participar de 

nenhuma mobilização mais. Mas como a gente tem em conta a importância do 

momento, e mesmo por causa da gravidade da situação da Comissão Nacional, acho que 

a gente não pode arrefecer neste momento, é um momento mais difícil e mais 

importante da vida da Comissão. Então acho que a Comissão Estadual está se propondo 

a dar essa contribuição. 
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Acho que devemos fazer esforços, só acho que a gente devia consultar o 

Siqueira se ele não vai repetir o Maurício mesmo. E aí, em cima disso contribuir para 

encontrar um promotor com experiência de júri para fazer, porque o argumento do 

Siqueira, para não convidar outros juristas e convidar o José Carlos Dias é exatamente a 

experiência de júri. Porque tem outros juristas que estão muito mais afinados com a 

questão da Lei da Anistia, mas infelizmente recaiu essa escolha sobre o José Carlos 

Dias. Mas acho que a gente não pode desanimar mesmo. 

Como vai ser uma coisa muito importante acho que o que a gente deve ir atrás, 

realmente contribuir para conseguir um Promotor que queria fazer parte, ajudar na 

mobilização. Nós não temos estrutura para distribuir uma tese dessa da revogação da 

Lei da Anistia? (Pausa.) É, nós não temos estrutura. Mas enfim, acho que tudo que a 

gente puder fazer para esse dia 08 dar certo acho que a gente deve contribuir. 

Aqui da Comissão, se a gente puder se comunicar com mais proximidade, mais 

afinamento acho que a gente pode fazer uma boa mobilização. 

 

O SR. – Acho que é bem provável, mas se ocorrer de nenhum Promotor topar 

fazer, pelo menos dos nomes que a gente pensar, existe um plano B de alguém que não 

seja Promotor que toparia? Porque dia 08 está aí, talvez não seja simples conseguir 

alguém assim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não tem mais? 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Não sei dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos que fazer a 

consulta para o pessoal para fazer o documentário qual seria o plano B. 
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O SR. – Tem professor da Faculdade, mas de júri acho que não tem nenhum da 

Faculdade, mas pode ser um plano B, também não pode ser um dia antes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Danilo, chegou alguma 

foto? (Pausa.) Ela não tem. Tudo bem. Tem uma lista de presença de e-mails e 

telefones, vamos fazer com bastante precisão essa lista para que a gente possa se 

comunicar e fazer com que esse evento ocorra com o maior sucesso possível. 

Como está a distribuição dos contatos dos promotores? Quem faria o contato 

com quem? A Luiza Eluf quem faria? 

 

O SR. GUSTAVO – A gente constou a Luiza Eluf, Edilson Bonfim, Cristiano 

Jorge, Baraldi. Agora que recordei, o Cristiano Jorge está em férias, eu sei, porque outro 

evento da Defensoria nós o convidamos, então vai ser difícil, na prática, fazer contato 

com ele, tenho e-mail e posso mandar. Posso ver hoje com o Edilson Bonfim, eu 

conseguindo o contato de um deles eu passo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gustavo, você poderia 

centralizar? A gente vai ajudando, mas tudo que tiver de referência de contato a gente 

vai passando para você, está bom? 

 

O SR. GUSTAVO – Está. Eu faria o contato? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por exemplo, se a gente 

achar o Sérgio Suiama falar para ele: Dr. Gustavo queria conversar com você e a gente 

passa o contato. Tudo bem? 

 

O SR. GUSTAVO – Tudo bem. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então tem Mateus, 

Suiama. 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Essa Dra. Luiza, me agrada uma 

mulher fazendo. 

 

O SR. – Para ser derrotada. 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Não para ser derrotada, porque 

tem uma questão de gênero também imposta nessa história.  

 

O SR. – Estou falando de ser derrotada, porque o que está em julgamento é a 

questão do crime conexo. E se você faz um julgamento do crime conexo para o Cabo 

Anselmo, no caso aí o Gilson, depois você tem o segundo crime conexo que é do 

Orestes. Então, o que estamos julgamento aqui justiça e justiça versus uma lei que 

impede a justiça. Só fico preocupado em colocar uma mulher para fazer a defesa do cara 

que matou a mulher. Acho que ficaria meio complicado. 

 

A SRA. MARIA CLOTILDE MAGALDI – Ela é Promotora. 

 

O SR. – Sim, ela faria acusação ao Orestes, que matou o infiltrado que matou a 

mãe dele. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas isso aconteceu no 

primeiro, o Maurício fez isso. 
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O SR. – Mas o Maurício fez a acusação e foi melhor do que a defesa, aqui se 

inverteria. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então atingimos o 

objetivo da reunião? Convite é básico, lógico que se não der para ter os nomes das 

pessoas façamos o convite sem os nomes das pessoas. 

 

O SR. – Pare entrar em contato com o promotor, vou sempre conversando com o 

Felipe e com o Rodrigo e a gente vai conversando também caso queira algum professor 

da faculdade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos ver o plano 

B. Era bom o Felipe ter o contato do Dr. Gustavo, porque ele tem muito a contribuir. 

Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? 

 

O SR. – Não, só agradecer o convite. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não havendo mais nada a 

ser tratado, encerramos a reunião. 

 

 

* *  * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

27/02/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então só vai fazer o Luiz 

Almeida Araujo. Está aberta a sessão, com a presença do Deputado Ulysses Tassinari e 

Adriano Diogo, estamos dando início à audiência sobre o desaparecido político Luiz 

Almeida Araujo. 27/02/2013, auditório Teotônio Vilela. Hoje estavam previstas duas 

audiências públicas, uma sobre Isami Nakamura Okano, essa audiência pública devido à 

dificuldade de as testemunhas chegarem a Assembleia Legislativa, essa audiência 

pública foi adiada. Então, a audiência pública que haveria hoje sobre o desaparecido 

político Isami Nakamura Okano foi transferida. Daremos início à audiência sobre o 

desaparecido político Luiz Almeida Araujo.  

Instalação. Está instalada a 14ª audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 27/02/2013 às 10 horas da manhã na 

Assembleia Legislativa no auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre o 

caso Luiz Almeida Araujo, desaparecido em junho de 71. Esclarecemos que a Comissão 

da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao 

público, em contraposição a posição da Comissão Nacional da Verdade que optou por 

sessões fechadas. 

Então, eu quero pedir para a Taís Barreto ler o memorial do desaparecido 

político Luiz Almeida Araujo.  
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A SRA. TAÍS BARRETO – Luiz Almeida Araujo. Desapareceu em 24 de 

junho de 1971. Dados pessoais, nome Luiz Almeida Araujo. Data de nascimento, 

27/08/1943, local de nascimento, Anádia, Alagoas, Brasil. organização política, Ação 

Libertadora Nacional, ALN.  

Luiz Almeida Araujo enfrentou desafios desde cedo. Trabalhou duro como 

office boy na loja de confecções Cliper e estudava durante a noite. Começou a participar 

do movimento estudantil no curso Santa Inês, estreitou laços com a juventude estudantil 

católica e começou a dar aulas de história. Por conta de sua atuação acabou sendo preso 

no início de 1964. Quando saiu, viajou para o Chile e ao voltar para o Brasil foi preso 

novamente.  

No ano de 1966 ingressou no curso de ciências sociais da PUC de São Paulo. 

Em 1967 foi preso novamente e passou a integrar a dissidência do PCB liderado por 

Carlos Marighela, a ALN. Conseguiu mais uma vez a liberdade e começou as suas 

atividades normais. Desenvolveu trabalhos artísticos e culturais, entrou no grupo de 

trabalho Leopoldo Froes e nesse contexto conheceu a atriz Carmen Jacomini, que 

passou a ser sua companheira. Estiveram juntos até 1968. A separação aconteceu e ela 

foi para outra organização clandestina.  

A mãe de Luiz, Dona Maria José só soube das atividades políticas do filho após 

as prisões que o filho passou. Outra prisão aconteceu em 1968, o motivo foi ter 

emprestado um carro para uma ação da ALN. Quando conseguiu liberdade viajou para 

Cuba, passou para a antiga União Soviética onde teve companhia de Aluizio José da 

Cunha, conhecido como Crioulo, que acabou sendo assassinado em 1973. Luiz retornou 

em dezembro de 1970 e passou a integrar o movimento guerrilheiro da ALN. Foi uma 

surpresa para Dona Maria José a chegada do filho. Passaram juntos a noite de ano novo. 

Esse foi o último encontro dos dois. Já a irmã de Luiz, Maria do Amparo Almeida, 

também militante de uma organização clandestina esteve com ele no dia 16 de junho de 

1971, era aniversário de Maria do Amparo e esse foi o último encontro dos dois. Dados 

sobre sua prisão e desaparecimento.  

No dia 24 de junho de 1971 Luiz Almeida Araujo foi sequestrado na Avenida 

Angélica em São Paulo. Ele estava de carro e tinha levado Paulo de Tarso Celestino da 

Silva, diligente nacional da ALN para um encontro com um companheiro da Vanguarda 

Popular Revolucionária.  
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Paulo de Tarso foi o último que viu Luiz vivo e no mês seguinte também 

desapareceu. A família só soube da prisão de Luiz Almeida três dias depois através de 

um telefonema anônimo. A mãe foi até a sede do DOI-CODI de São Paulo 

acompanhada do filho Manoel em busca de informações. Ao chegarem, por volta das 18 

horas, tiveram que prestar depoimentos. Manoel foi obrigado a falar com diversos 

agentes policiais e ainda assinar uma declaração de que entregaria seus irmãos, Luiz e 

Maria do Amparo caso os encontrasse. Enquanto isso, Maria José teve que aguardar de 

pé todo o procedimento imposto pelos agentes até serem libertados às duas horas da 

manhã. Estiveram no DOPS e quando passaram pela Segunda Auditoria Militar foram 

informados que Luiz estava foragido, vivendo em clandestinidade. Durante os meses de 

junho e julho daquele ano, diversos amigos e familiares de Luiz foram presos, 

torturados ou molestados pela polícia. Ele tinha uma companheira que estava grávida, 

mas estava fora do país. Morreu sem conhecer a filha que se chama Alina de Paula e 

atualmente mora com a mãe na Europa. No dia 29 de novembro de 1973, por falta de 

provas Luiz Almeida foi absolvido pela Segunda Auditoria Militar de São Paulo.  

Documentos localizados. Consta no relatório da Marinha apresentado em 1996 

que Luiz teria sido dado como morto. Em arquivos do DOPS do Paraná consta um 

documento do Ministério do Exército de número 129 de dois de agosto de 1971 alguns 

dias após a prisão e desaparecimento de Luiz, enviados ao DOPS do Rio de Janeiro 

assinado por Silvio Frota, em que é citado material encontrado na casa de Luiz. A 

documentação apreendida foi analisada segundo ofício encaminhado por Frota. O jornal 

o Estado de São Paulo publicou em 29 de março de 1978 a lista publicada de pessoas 

mortas ou desaparecidas do comitê brasileiro pela anistia.  

Providências posteriores. O nome consta na lista de desaparecidos políticos da 

Lei 9.140 de 1995. O caso foi registrado na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos sobre o número 028/96. Luiz foi homenageado pela cidade de 

Maceió, Alagoas, que deu o seu nome a uma Rua no Parque dos Eucaliptos. Há também 

uma placa em sua homenagem no Monumento contra Tortura situado em Recife, 

Pernambuco. As informações foram tiradas do dossiê ditadura mortos e desaparecidos 

políticos no Brasil 1964, 1985 e também do Instituto de Estudos sobre violência do 

Estado e imprensa oficial. São Paulo. 2009. 
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A SRA. – Os familiares trouxeram algumas fotos que a gente escaneou e a gente 

queria aproveitar antes do início da audiência pública para passar. Vou passar o 

microfone para a Amparo poder narrar para nós.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Sou Amparo Araujo, irmã do Luiz Araujo. E 

essas fotos foram muito difícil de encontrar, porque a orientação que nós demos a 

mamãe, foi que ela queimasse tudo. Em função daquela exposição ‘Ausências’, eu 

comecei a visitar as tias distantes. Aí nós encontramos. Tem uma série histórica, 

começando por essa. Foi muito emocionante resgatar essa foto, porque tem ele 

praticamente com todas as idades. Pode passar.  

Ele aí já adulto. Ele com a mamãe aqui em São Paulo. Aí eu, ele, meus avós e 

mamãe. Ele fez uma viagem pela América do Sul. Naquela época todo mundo fez mais 

ou menos aquele roteiro. Tem mais, é que não deu tempo de escanear. Eu queria que 

voltasse ao Memorial porque eu acho que tem que fazer algumas pequenas correções. O 

nome da cidade é Anadía, não Anádia. O acento é no I.  

O que eu queria que a Comissão fizesse, era localizar as primeiras prisões dele. 

Eu acho que é importante ter essa documentação. Eu não consegui encontrar até hoje e 

ele foi preso duas ou três vezes. Duas vezes como estudante e a terceira vez por conta da 

ação do Banco. Foram em São Paulo. Nessa ocasião ele morava com a mamãe na Rua 

Manchego número 206 na Lapa. Essa rua ainda existe.  

Na verdade ele se separa de Carmen quando ele vai fazer o treinamento em 

Cuba. É importante anotar isso também, porque não foi porque ela foi para outra 

organização, foi porque ele foi fazer o treinamento em Cuba e houve o desenlace dos 

dois. A mamãe na verdade, ela até hoje jura de pé junto que ela não sabia. Mas ela 

sempre soube de tudo. Até porque ela vive por um bom tempo com Francisco C. 

Cocano, também militante da ALN. Agora, se você perguntar para ela, nem sob tortura 

ela diz que sabia.  
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Nesse retorno dele, ele passa, o Luiz José da Cunha era de Recife, eles passam 

por Recife, visitam a mãe de José Luiz da Cunha e havia sim uma certa tentativa da 

ALN de se instalar em Pernambuco, só que isso foi entre dezembro de 70 até mais ou 

menos março de 71. Mas ele não fica lá. Ele passa por São Paulo e deve ter ficado uma 

semana com Luiz José da Cunha. Encontra vários amigos do Luiz José da Cunha, mas 

não fica lá. Foi no roteiro da volta dele. Mamãe nessa época morava em Santo Andre. 

Aí o Luiz sabia que mamãe sempre comemorava o ano novo. Aí o Luiz aparece de 

surpresa, acompanhado por uma companheira que eu não sei quem era. Não era a 

companheira dele, era uma outra companheira da organização. Mamãe também não 

conhecia. A mamãe só se lembra que ela estava com uma calça comprida, uma 

pantalona cor de rosa. Disso a mamãe se lembra. O Francisco Seiko também estava 

nessa mesma festa, e é o Francisco Seiko que leva um recado para mim.  

Veja só, essa data do dia 24, ela não é exata. Eu encontrei com ele no dia 16, nós 

sempre nos encontrávamos aos sábados. Só que nessa semana o meu aniversário caiu 

em um dia feriado. Aí nós nos encontramos, fizemos um treinamento de tiro, eu, ele e o 

José Milton Barbosa. E no sábado dessa semana nós não nos encontramos. Nós só 

íamos nos encontrar no outro porque nós já tínhamos nos encontrado naquela semana. 

Então, o dia 24 é muito longe do dia 16. A data do desaparecimento dele, dia 24. Dia 24 

ele já estava preso. A gente pode pegar um calendário para poder localizar a data exata, 

mais ou menos. A gente pode rever isso aí se a gente pegar um calendário da época, 

para saber exatamente o dia.  

Passe, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A mamãe, o telefonema anônimo 

já está aí na tela. Esse telefonema anônimo foi o seguinte, quando eu fui cobrir o ponto 

no sábado com ele, ele não apareceu. Apareceu o Iuri, o Alex e o Francisco Seiko. E nós 

nos encontramos na Avenida Nazaré no bairro do Ipiranga, isso porque faz muito tempo 

que nós saímos daqui. E eu sabia que se eu ligasse para a mamãe, porque o telefone da 

mamãe estava grampeado, a minha voz seria reconhecida e em questão de minutos eles 

cercavam aquela região. Então, nós combinamos o seguinte, o pessoal ficou a uma 

distância e eu fui para perto de um orelhão. Aí fiquei esperando. As pessoas passavam e 

veio um rapaz jovem, aí eu disse para ele se ele poderia me fazer um favor, que era 

avisar uma Sra. que o filho dela tinha sido preso, e que eu não queria eu avisar, porque 

ela ia ficar com vergonha de mim. Então, eu disse para ele, eu vou discar um número e 

quando a pessoa atender eu lhe passo a ligação e o Senhor basta dizer o seguinte, o seu 
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filho Luiz foi preso, procure um advogado. Aí o rapaz fez isso, eu agradeci, ele foi 

embora e a mamãe já sabia quais eram as providências. Aí ela chama o meu irmão 

Manoel e começa a peregrinação dela.  

Então, o telefonema foi esse. Porque uma voz estranha eles não...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amparo, você mora em 

Recife atualmente?  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Moro em Recife atualmente. Eu fui para morar 

em Recife em 1977. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Comissão da Verdade 

de Pernambuco está te acompanhando? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Em parte eu sou culpada de essa Comissão 

existir. Foi uma articulação feita pelo comitê, fizemos uma articulação com o 

Governador e ela foi a primeira a ser instalada, a Comissão, em nível do Executivo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. faz parte da 

Comissão? 
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A SRA. AMPARO ARAUJO – Não posso fazer porque eu sou parte 

interessada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Vamos 

começar. Fala um pouquinho sobre sua vida. Aqui é Maria Amparo Araujo, irmã do 

desaparecido político Luiz Almeida Araujo. Fala um pouquinho sobre sua vida, sua 

biografia, sua trajetória de vida, sua história.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Em 1964 eu ia completar 14 anos em junho 

quando teve o golpe em março. Então, eu participava do movimento estudantil 

secundarista na cidade de Anadía bem no interior de Alagoas, era uma coisa muito 

inicial, mas em função de uma passeata que teve na cidade a minha família achou por 

bem que eu tinha que sair de lá. Tinha toda a rebeldia dos 14 anos e teve a política no 

meio. E meu irmão foi uma pessoa fundamental na minha vida. Ele era meu irmão mais 

velho, ele é oito anos mais velho que eu. Então, todas as minhas leituras desde a 

infância era fornecida por ele. Aí minha família me trouxe para estudar em um colégio 

de freira, em um internato aqui em Mogi Mirim. Quem encontrou esse colégio foi o 

meu irmão, e por coincidência o padre era amigo dele. Eu não me lembro mais desse 

padre, mas ele também foi bastante importante na minha formação.  

Aí eu fiquei nesse colégio acho que dois anos. Depois eu sai e venho morar em 

São Paulo com a mamãe e com o Luiz. Minha mãe chama Maria José Mendes de 

Almeida Araujo.  

Aí o Luiz resolve sair de casa, e aí eu vou morar com ele. Nós viemos morar em 

um bairro, ele já vivendo com a Carmen, eu venho morar com ele porque mamãe 

trabalhava fora. Nessa época mamãe ainda morava na Lapa, tipo em 67 por aí. Aí eu 
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venho morar com o Luiz no apartamento que ele aluga para viver com a Carmen aqui no 

bairro de Santa Cecília.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o sobrenome da 

Carmen? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Carmen Monteiro Jacomini.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela é atriz? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Atriz e ela morre em Paris em um acidente de 

carro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E como ela morreu? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu não sei, mas na biografia dela, no dossiê 

tem. Eles se separam quando o Luiz vai fazer o treinamento. Aí a gente mora nesse 

apartamento aqui na Santa Cecília. O ano é 67, 68. Aí ele se muda para a Rua 
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Vanderlei, aqui nas perdizes, eu continuo morando com ele e com a Carmen. Estudando 

e trabalhando também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estudava aonde? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu estudava em um colégio estadual no bairro 

de Vila Brasilândia. Era um colégio estadual, era mais perto da Lapa, e quando eu me 

mudei para a casa do Lula, eu continuei estudando lá. Aí quando o Lula vai para Cuba 

fazer o treinamento, eu continuo a morar com a mamãe. Aí ela já está morando em 

Santo André. Ela já mora em Santo Andre e eu termino o ginásio em um colégio 

estadual em Santo Andre. Aí eu já estou na ALN. Já tinha contato com várias pessoas 

da ALN como o Miguel Nakamura, o Marco Antonio de Carvalho que morre, eu só vi o 

Marco Antonio algumas vezes. Aí fica comigo durante alguns anos a coleção de selos 

do Marco Antonio, e também um parabelo que eu nem sabia mexer nela naquela época. 

Aí depois eu me mudo e vou morar com o Miguel Nakamura. Ainda está vivo, mora 

aqui em São Paulo. É um aparelho lá no bairro de Santo Amaro e esse aparelho cai e cai 

tanto à coleção de selos quanto a arma do Marquito também cai nesse aparelho. Aí o 

Miguel Nakamura é preso em um ponto com o Mister X que eu não sei exatamente o 

nome dele, e eu fico sem contato com a organização, porque o meu contato com a 

organização se dava através do Miguel e essas pessoas. Então, eu fico praticamente o 

ano de 69 inteiro desconectada da organização e eu volto a ter contato com a 

organização em janeiro de 71, porque no dia 31 de dezembro eu mantenho contato com 

o Francisco Seiko que ainda mantém contato com a organização. Porque o contato dele 

era também o Miguel Nakamura. Então, ele se encontra na mesma casa da mamãe com 

o Francisco Seiko, e o Francisco Seiko chama ele em um canto e diz que tem um 

contato comigo. Aí ele marca em seguida um encontro comigo também no bairro do 

Ipiranga. A gente gostava muito de se encontrar mais ou menos nos mesmos bairros. Eu 

me encontro com ele em umas dessas travessas da Avenida Nazaré e aí eu retomo o 

contato com a organização. Nessa ocasião eu estava trabalhando na empresa...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Ele já tinha voltado. Ele encontra com 

Francisco Seiko Okano na casa da mamãe no dia 31 de dezembro. Aí o Francisco Seiko 

marca um ponto e passa para o meu irmão o ponto que tinha comigo. Aí vão os dois me 

encontrar. Nessa ocasião eu trabalhava na empresa Mangels Industrial, que fica também 

aqui no bairro do Ipiranga. Aí uma das minhas tarefas nessa minha reentrada da 

organização foi fazer todo o remapeamento de uma ação que foi feita na Mangels 

Industrial. Desapropriação do pagamento dos funcionários, aí eu caio na 

clandestinidade, porque até então eu era mais ou menos clandestina. Mas na Mangels eu 

ainda usava o meu nome. Não tenho certeza absoluta se eu usava o meu nome.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foram cinco pessoas que 

fizeram essa ação na Mangels.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Mas eu não sei quem são.  

Aí eu fico clandestina e vou morar em outro lugar, vou morar em um quarto no 

bairro da Moema que é até aqui por perto, e tenho como tarefa ir ao Recife para resgatar 

o Alex Xavier Pereira que estava lá tentando reorganizar a ALN em Pernambuco. Aí eu 

vou, cubro o ponto inicialmente com o Gilberto Telmo e em seguida com o Alex. Eu 

levei para o Alex uma mensagem do comando da organização que eu não sabia o que 

continha essa mensagem, só fico sabendo depois, que era um comando para o Alex sair 
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imediatamente de Pernambuco. Aí nós voltamos a Maceió, ficamos na casa de uma tia 

distante um dia ou dois, compramos a passagem. Saio com o Alex de Recife, vou para 

Maceió e voltamos juntos de ônibus para São Paulo, fazendo várias baldeações. Acho 

que nós compramos inicialmente para Salvador e nós não viajamos na mesma cadeira. 

Ele ficou de um lado e eu fiquei de outro bem distante, para o ônibus nós não nos 

conhecíamos. Mas estávamos cuidando um do outro. E tudo isso é primeiro semestre de 

71.  

Quando eu retorno dessa viagem, a minha sistemática de encontro com o meu 

irmão Luiz era sempre aos sábados. Eu sempre me encontrava com ele e com o Iuri. 

Nessa ocasião eu não sabia. Eles moravam no mesmo aparelho que o meu irmão Luiz.  

Nós nos encontrávamos sempre aos sábados, e no mês de junho nós nos 

encontramos dia 16. Nós nos encontramos no sábado 12, nós encontramos no dia 16 que 

era meu aniversário. Ele me levou de presente uma caixa de chocolates. Tinha 21 anos e 

ganhei um treinamento de tiro que me foi dado com as armas que foram apropriadas da 

Mangel que eram umas espingardas 22 se não me engano, e também um 38 que eu tinha 

recém comprado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde foi esse 

treinamento? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Em um bairro que hoje chama Embu das Artes, 

só que naquele tempo era um deserto. Era uma área rural. Então, fui eu, o Luiz e o José 

Nilton Barbosa que tinha mais experiência porque ele tinha sido do Exército, aí nós 

fizemos esse treinamento aí, almoçamos e não marcamos encontro para o sábado dia 19. 

Porque estava muito próximo. E o nosso ponto seguinte seria o dia 26. Então, é nesse 

período que ele sai para cobrir um ponto com o Cabo Anselmo, segundo me contou o 

Iuri e o Alex. O Paulo de Castro Celestino Pereira estava no mesmo aparelho. Aí sai 

vendado, o Iuri dirigindo o carro, vão a um quarteirão segundo me disseram, da 
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Avenida Angélica, ele deixa o Paulo de Tarso em uma esquina e vai dar uma volta no 

quarteirão para pegar de novo o Paulo de Tarso porque esse ponto que o Paulo de Tarso 

ia ter com o Cabo Anselmo era só para marcar um ponto no Rio de Janeiro para um mês 

depois. Aí só que o Luiz não retorna para resgatar o Paulo de Tarso. Aí o Paulo de 

Tarso cobre o ponto de referência com o Iuri e com o Alex porque o Paulo de Tarso, ele 

não podia retornar para a casa porque ele não sabia onde era. Não retorna nem o Luiz 

nem o Paulo de Tarso, mas aí o pessoal do aparelho cobrem os pontos de referência. Era 

assim que a gente chamava. Então, eles reencontram o Paulo de Tarso, que conta a 

história do sumiço do Luiz e eles voltam para o aparelho, tiram o que é possível tirar, 

mas não tiram tudo, e como a companheira do Luiz tinha viajado para o exterior para 

cumprir uma missão e eles estavam voltando, que não era a Carmen, era a... Tem o 

nome dela nos documentos. Eles ficaram com receio que ela, ao Luiz não cobrir o ponto 

de retorno dela, ela sabia onde era a casa, lógico, oficialmente a casa era dos dois.  

Aí eles ficam com receio que ela volte para a casa, e aí já tinha passado um 

tempo, porque tinha também um tempo para a gente dizer onde morava, seu nome, tinha 

todo aquele... E tinha os tetos da casa. E o pessoal da casa com medo de ela, ao chegar, 

não encontrar o Luiz no ponto de retorno, ela se dirigisse para a casa. Aí eles picharam a 

casa toda. A polícia descobre a casa por conta das pichações. Porque ele poderia abrir a 

casa, e a mulher dele ao voltar, não se encontrando com ele ela ia se dirigir para a casa.  

Até porque ele tinha uma coisa assim... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não entendi a 

pichação. Para que era? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eles picharam para saber que tinha acontecido 

alguma coisa com a casa, e aí ela não entraria na casa. Porque a casa podia estar aberta, 

eles podiam ter descoberto a casa. E eles preferiram fazer isso.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



13 
 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a casa não tinha sido 

descoberta? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Foi descoberta por conta da pichação. O 

Luiz, por exemplo, ele dormia muito tarde. E ás vezes ele perdia a hora. Aí ela poderia 

pensar que ele tinha perdido a hora ou alguma coisa assim, e ir para a casa, porque ela 

sabia onde era a casa, ela morava lá. A casa era dela com ele. Então, nesse sábado eu 

não tinha encontro com ele. Aí eu só fui encontrar a organização no primeiro sábado de 

julho, porque aí eu fui para o primeiro ponto com ele, só que ele não aparece, aparece o 

Iuri, o Alex e o Francisco Seiko, porque nessa ocasião o Francisco Seiko também já 

estava infiltrado na organização. Eu já não me encontrava mais com o Francisco porque 

ele era de outro grupo. Eu tinha a minha tarefa e ele, outra. A minha tarefa nessa ocasião 

já era com o nome frio, eu já estava trabalhando em outra empresa preparando uma ação 

de desapropriação. E eu morava em um quarto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí sua mãe vai na 

OBAN? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Aí mamãe chama o meu irmão...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fala de dois irmãos 

que estavam procurando a Sra., e o outro irmão da Senhora? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Mamãe vai com o meu outro irmão, o Manoel. 

E Manoel é obrigado a assinar um documento dizendo que se nos encontrasse...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E tinha outro irmão.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Que era o Luiz. E nós sempre dávamos um 

jeito de encontrar com esse meu irmão. De alguma forma a gente se encontrava. E nós 

tínhamos um lugar onde a gente deixava bilhete um para o outro. Quando a gente 

precisava de alguma coisa, dinheiro, roupas, algumas coisas assim, deixávamos em um 

lugar que eu não me lembro mais, era uma pracinha, alguma coisa assim. E aí nós 

tínhamos combinado mais ou menos um horário x e ele deixava lá a coisa escondida, 

passava, pegava, e a mamãe trabalhava em vários hospitais, porque ela era parteira, e aí 

eu sabia os horários dela, sempre passava para vê-la e ela também me via, só que nós 

não nos falávamos. Nem eu nem o meu irmão. Agora, a mamãe sempre se encontrava 

com o Francisco Seiko, eles já não estavam mais morando na mesma casa, mas eles 

sempre davam notícia nesse esquema, assim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. nunca foi presa? 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



15 
 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Eu nunca fui presa. Eu era muito 

disciplinada. O mini manual do guerrilheiro urbano era...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa perguntar uma 

coisa para a Senhora. Depois da prisão do seu irmão, nesse fim de semana embora a 

Senhora tenha ido cobrir um ponto só por semana? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Porque nós tínhamos nos encontrado no final 

de semana.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde foi esse último 

ponto de referência? No Ipiranga? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Não foi no Ipiranga. O ponto com ele, o 

último foi na Vila Mariana. Era em uma rua que tinha uma subida, que dava para eles 

terem a visão de cima. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Perto da Afonso Celso? 
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A SRA. AMPARO ARAUJO – Não sei. Aí nós saímos desse local e fomos 

para o Bairro do Ipiranga no carro que estava sendo dirigido pelo Iuri, Alex.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Nazaré.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Por ali. Nós inclusive almoçamos, foi de lá que 

eu fiquei perto de um orelhão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone). 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Eu sei que tem um restaurante. Eu me 

lembro de que a gente comeu uma paeja. Quer dizer, a gente não comeu, a gente pediu 

porque a gente tinha que conversar, mas ninguém conseguiu comer naquela situação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí como ficou a sua 

situação? 
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A SRA. AMPARO ARAUJO – Aí nessa ocasião estava o Iuri, o Alex, estava 

sem aparelho. Sem ter onde morar.  

Aí a minha missão imediata... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já desconfiavam alguma 

coisa do Anselmo? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Foi aí que se começou a desconfiar. Foi nesse 

momento, porque um mês depois o Paulo de Tarso Celestino desaparece mais ou menos 

um mês depois. Aí como ele tinha ido marcar a referência que o Iuri tinha, que eles 

foram marcar um ponto depois. Aí possivelmente o ponto do Paulo de Tarso em que o 

Paulo de Tarso desaparece é com o Anselmo também. Aquele que ele foi marcar. Aí na 

época o que a gente analisou foi que provavelmente eles pegaram o Luiz, porque eles 

sabiam que pegariam o Paulo de tarso um mês depois. E se eles pegassem os dois, todo 

mundo ia desconfiar do Anselmo. Aí só se passa a desconfiar do Anselmo de fato, 

depois do desaparecimento de Paulo de tarso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí ficou todo mundo 

sem aparelho. Quem era? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Era Alex, Iuri, era o aparelho da organização 

ALN.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do comando de São 

Paulo.  

Quem era? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Na época era já o Iuri e o Luiz José da Cunha.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone). 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Acredito que sim. Eu não tinha esses contatos 

todos. Eu era bastante compartimentada. Aí eu saio da empresa que eu estava 

trabalhando, que era uma empresa que ficava no bairro de Santo Amaro, e é uma 

empresa hoje que inclusive fornecia balas para a Companhia Nacional de Cartuchos, 

CDC; e lá eu tinha uma missão específica. Para fazer um levantamento lá também. Aí 

eu saio, começo a procurar uma casa onde eu passo a morar com o Iuri. Essa casa ficava 

no bairro da Vila Talarico na Penha. Eu estou até procurando no Google para ver se eu 

encontro onde exatamente ficava essa casa. Essa Vila Talarico era perto de um terminal 

de ônibus, era uma travessa, uma rua pequena, tinha uma feira perto. Nesse aparelho 

várias pessoas ficaram lá. Lógico que chegaram lá com todos... O Gilberto Telmo, 

quando ele leva aquela queimadura daquele incidente da queima de uma banca de 

jornal, ele vai para lá e ele fica sendo cuidado lá nessa casa. Aí depois a gente sai dessa 

casa e vamos para uma casa no bairro de Casa Verde. E isso já em, aí é quando o Iuri é 

morto. O Iuri, o Marcos Nonato e a Ana Maria Nasnovick e o Bicalho Lana consegue 

fugir na Mooca. No restaurante do Varela.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas fala um pouco da sua 

situação nesse sábado. A Senhora estava trabalhando na cdc legal?  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Aí já era com documento frio. Não me 

lembro mais o nome.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí a Sra. ficou na cdc 

ou saiu? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – O nome dessa empresa era Companhia Geral 

de Santo Amaro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas eu queria entender o 

clima que ficou. Seu irmão preso, desaparecido, a organização, como fica? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu continuei na organização. Aí eu já não 

ficava mais sozinha. Era uma responsabilidade bastante grande que era cuidar de um 

aparelho do comando de uma organização. Mas minhas tarefas nunca foram assim 
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muito de campo. As minhas tarefas foram muito, eu cuidava das armas, recebi um 

treinamento e cuidava da manutenção das armas, cuidava também de elaborar 

documentos para as pessoas utilizarem, identidade, CPF, nunca fiz passaporte. Fazia 

sempre aquela coleta de documentos em locais onde ficam os documentos perdidos, e 

eu também aprendi a fabricar artefatos explosivos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Sra. conheceu o 

Reinaldo Monte Queiroz? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Eu ficava muito compartimentada 

justamente por conta da minha responsabilidade com o aparelho. Agora, eu sempre fiz 

muito essa parte do levantamento dos locais que seriam o objeto das ações da 

organização.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aquela infiltração que 

tinha na ALN, o Jota, que era um dos responsáveis? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu também não conheci. Pessoalmente eu 

conheci o Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Seiko, iara Xavier, Ana Maria Nasnovick, 

uma que o nome de guerra dela era Joana, eu não me lembro do nome dela, o Crioulo, o 

Gilberto Telmo, e Gilberto Telmo, ele saca que eu sou irmã do Luiz. Quando ele me 

encontra em Recife não, porque ele não conhecia o Luiz. Quando ele volta para São 

Paulo e ele conhece o Luiz e ele já tinha me conhecido em Recife, eu sou muito 

parecida com ele. Aí ele descobre que sou irmã do Luiz.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Sra. conheceu o 

Munir? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Basicamente eu só conheci essas pessoas. 

Conheci o Elcio Pereira Fortes, o José Julio, que morre junto com o Arnaldo eu também 

conheci. Conheci o Marcos Nonato. Basicamente esses.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois da morte do Iuri, 

de todo esse pessoal para onde a Sra. vai? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Depois da morte do Iuri eu sou levada para, eu 

me encontro no ponto, tiro as armas e as coisas importantes da casa onde morávamos. 

Não tínhamos lá muita coisa porque nós tínhamos acabado de se mudar, mas eu 

carreguei uma mala de armas, e eu me encontro no ponto de referência com o, eu acho 

que eu me encontro é com o Luiz José da Cunha que cobre o meu ponto de referência. 

Aí nós vamos ficar na casa...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível) morre em 

73, certo? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



22 
 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Isso é em 72. Nós vamos para o mesmo 

aparelho em que estava o Antonio Carlos de Castro Lana, ferido. Eu sou bastante 

traumatizada com o meu aniversário porque foi nessa ocasião. O Carlos Eugenio 

também estava lá na mesma casa. Praticamente estava todo o comando ALN nessa casa. 

O Antonio Carlos ferido, ele morava com a (ininteligível) Santiago, estava o Carlos 

Eugenio, Luiz José da Cunha, eu acho que eu dormi umas duas ou três noites nessa 

casa, e aí em seguida nós vamos para a cidade de Santos, e a gente aluga um daqueles 

apartamentos de temporada. E ficamos mais ou menos um mês. Aí em seguida vou para 

o Rio de Janeiro, aí eu monto um aparelho no Rio de Janeiro, monto não, chego lá e já 

tem um aparelho no bairro de Bento Ribeiro onde morava a Sonia Hipólito. Ela 

permaneceu no mesmo aparelho onde ela morava com o Antonio Carlos Nogueira 

Cabral que tinha sido morto já. Ele não foi preso, ele foi morto e ela permaneceu na 

mesma casa. E aí lá ficamos morando eu, o Crioulo e a Sonia Hipólito, depois nós 

mudamos para um aparelho em Jacarepaguá. Aí depois desse aparelho, quando o 

Antonio Carlos Bicalho Lana é preso, e que a gente sai desse aparelho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele chegou a ser preso? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Sim, ele foi preso e foi morto. Foi preso e 

morto junto com Sonia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma 

coisa para a Sra. e a Darci chegou? 
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Rillo, vem compor a mesa com a gente. Mas aí, faz essa reta final da 

organização.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Aí eu vou para o Rio de Janeiro, fico morando 

nesse aparelho no...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouco da morte 

do Lana.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu já estava em São Paulo. Já não tinha contato 

com ele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma 

coisa para a Sra. e todo mundo sabia que o Anselmo era a possível infiltração? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Ele não era da ALN. Ele era de outra 

organização. A ALN foi a primeira organização a desconfiar dele, e avisou.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu preciso perguntar uma 

coisa para a Senhora. Nessa coisa de investigação, tem o documento que o Procurador 

da República está investigando do Jota, daquela infiltração daquele cachorro, precisava 

ver onde aparece que o Dr. Suiama está investigando. É o cara que levou todo mundo ao 

fim da ALN. Que levou a morte do Crioulo, do Queiroz, precisava saber o nome desse 

cara, por favor. Eu acho que é Jota.  

Está no livro do Nilmário Miranda.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Agora, em algumas ocasiões tanto no aparelho 

de São Paulo quanto no aparelho de Jacarepaguá, foram pessoas que eu não tive acesso. 

Nem elas a mim. Por uma questão de segurança.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então nós vamos 

começar... Exatamente. Desse cara aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para a Senhora 

não é desse processo, mas é do processo do Issami. Tem um médico infiltrado na 

organização que leva a morte de muita gente. Já não é do seu tempo, é um pouco mais 

para frente. É o cara que leva o fim da ALN. O Jota, João Henrique Ferreira de 

Carvalho, apelidado como Jota. Ele levou a morte de quase 10 pessoas. Esse a Sra. não 

sabia nada porque era daqui de São Paulo.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu saio de São Paulo um mês depois da morte 

do Iuri. Em julho, agosto de 72. Inclusive porque eu estava grávida do Luiz José da 

Cunha. E eu perco a criança já no Rio de Janeiro com três meses de gravidez. Um belo 

dia arrebenta a bolsa e perdi a criança.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar para outro. 

A Sra. pode ficar mais um pouco com a gente? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Posso. Eu estou aqui o dia todo. Vocês 

anotaram, certo? Para levantar a documentação das três primeiras prisões do Luiz, 

porque eu não consigo encontrar esses documentos em canto nenhum.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Polícia Civil.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Já era DOPS na época.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela pediu para a gente 

fazer um requerimento. Já anotou, certo? É para fazer um levantamento no arquivo do 

Estado das três primeiras prisões do Luiz.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eles entravam na casa da mamãe e 

barbarizavam. Eles levavam todos os livros, arrastavam Luiz escada abaixo. Esse tipo 

de coisa. Não era polícia comum.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Darci, vamos lá.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Uma outra coisa que vocês podem pedir...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então você viria outro 

dia. Hoje você não... Está bom. Deixa eu explicar.  

Então, a Darci Miyaki não vai depor hoje. Ela se propõe a vir outro dia que ela 

tiver condições.  

Pode falar mais um pouco? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Tanto eu quanto minha mãe já fizemos um 

depoimento no Ministério Público Federal, aqui com o Dr. Suiama. Eu vim aqui e 

mamãe foi ouvida no C.O.  

Vocês também estão autorizados a pegar esse depoimento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rillo ou Dr. Luiz 

gostariam de fazer alguma pergunta? 

Deputado Ulysses Tassinari com a palavra.  
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O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Tinha duas perguntas para fazer, mas 

você já as fez. Uma era se ela já tinha estado presa, e outra se ela participou de alguma 

ação armada. Você falou que não, você apenas era uma depositada, que cuidava das 

armas e da documentação.   

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – E eu fazia os levantamentos preliminares, 

vamos dizer assim. A minha ação é mais de retaguarda.  

Uma outra coisa, o advogado que a mamãe sempre recorria, eu não sei o 

sobrenome, mas era um advogado conhecido aqui em São Paulo chamado Iberê. Então, 

provavelmente nos arquivos dele também tenham as petições, os procedimentos que ele 

como advogado fez.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela está falando uma 

coisa importante, Dr. Iberê Bandeira de Melo, anotar para ver se ele tem material da 

mãe dela e do irmão.  

Bom, já que a gente tem um pouco mais de tempo, vamos falar. Porque o 

Crioulo é morto em junho de 73, não é? 

O Crioulo morre em junho de 73, a Sra. era companheira dele? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Nessa ocasião já era. Mas ele ficava mais em 

São Paulo e eu ficava mais no Rio de Janeiro. Nós nos encontrávamos esporadicamente.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



28 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, mas e aí como ficou 

sua vida? A organização inteira tinha caído.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – A organização em 73 por aí, já não fazia mais 

tantas ações. Então, uma das minhas tarefas era trabalhar para garantir a manutenção do 

aparelho que nós morávamos no Rio de Janeiro. Praticamente só tínhamos esse aparelho 

no Rio de Janeiro.  

Aí quem ficava lá. O Crioulo, a Sonia Hipólito, eu, em alguns momentos ficou 

Aurora Maria Nascimento Furtado, o Rogério, o Luiz Flavio Leão Sales, o Carlos 

Eugenio também passou por esse aparelho rapidamente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A (ininteligível) era da 

organização? A irmã do Carlos Eugenio? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não conheci. Conheci o Carlos Eugenio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem a mãe dele, a Maria.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Eu não conheci a mãe dele.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a mãe dos meninos? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Também não conheci. Eu conheci a Zilda 

depois da anistia. Eu conheci a Bete que na época era casada com o Carlos Eugenio, 

inclusive nesse apartamento de Santos ela estava lá. Ela ficou mais ou menos um mês lá 

nesse apartamento, foi o tempo que nós ficamos. E no Rio de Janeiro depois da morte 

da Aurora ela se casa com o Flavio Leão Sales.  Que é o Rogério, que eu também nunca 

mais vi. A última vez que eu vi foi um pouco antes do desaparecimento do Tomás 

Meireles. Depois que o Crioulo morre. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E isso é antes do fim da 

ALN. 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Depois que o Crioulo morre eu monto um 

aparelho.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morre aqui em São Paulo. 

A Senhora sabe as circunstâncias da morte do Crioulo? 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



30 
 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu sei o que foi divulgado nos documentos. 

Que ele foi preso ainda vivo e que acaba de morrer na OBAN. Eu encontrei as fotos 

dele morto nos arquivos do DOPS. Nessa ocasião a Darci estava presa. Aí eu monto um 

aparelho com o Tomás Meireles que desaparece no dia seis de maio de 1974. O meu 

ponto de referência com o Rogério, só que ele não me cobriu várias vezes. Ele não 

apareceu.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estava na OBAN 

quando o Crioulo foi preso e morto.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Como eu já estava mais ou menos acostumada 

a essa estratégia de sobrevivência de trabalhar com nome frio, e como fazer documento 

também, tinha essa experiência, eu fico de 74 a 76 absolutamente sozinha no Rio de 

Janeiro porque eu não conseguia mais encontrar o meu ponto de contato. Teria que ter 

sido o Flavio, só que como ele não aparece, eu mudo meu ponto de trabalho. Eu sempre 

uso aquela estratégia de trabalhos temporários, que aí você não fica muito tempo em um 

lugar só. Eu fico mais ou menos dois anos, um ano, eu não tenho mais a noção desse 

tempo. Até que um dia eu resolvo sair mais cedo do meu trabalho, eu morava em Santa 

Teresa, no bairro Debré, e eu saio mais cedo e resolvo ir caminhando para a casa, 

porque eu tinha a opção do bondinho de Santa Teresa que ainda existia na época, ou de 

ônibus, mas dava perfeitamente para ir a pé. E eu resolvi sair mais cedo e ir 

caminhando. Aí quando eu saio da Rua Debré e estou me dirigindo para a Avenida Rio 

Branco para aquele caminho que vai para Santa Teresa, que eu morava logo assim na 

primeira ladeira de Santa Teresa em uma pensão. Aí quando eu viro na esquina da Rio 

Branco eu me encontro com a Suzana Lisboa, que também estava no Rio de Janeiro 

nessa mesma condição, também trabalhando clandestinamente. E Suzana tinha o contato 

com o Moacir Vilela. Então eu reencontro a Suzana e reencontro o Moacir Vilela. Aí 

quando é em finais de 77, começo de 78, eu posso ver isso nos documentos, a Suzana 

descobre que nós estávamos sendo seguidos. Aí a gente fica em uma situação muito 
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específica. Nós não podíamos contratar um advogado porque nós não éramos nós. A 

nossa família também não porque nós não éramos nós.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você morava em Santa 

Teresa? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Santa Tereza. A Suzana morava em 

Copacabana e o Moacir eu nunca soube.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde você morava na 

Santa Teresa? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Naquela que sobe.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A que sobe do lado 

direito? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – É a única que sobe.  
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Aí nós procuramos o advogado Modesto da Silveira com os nossos nomes 

falsos. A gente sabia que ele era um advogado que advogava para presos políticos. Nós 

procuramos. Aí ele vai a Brasília e ele verifica que os processos estão prescritos. Eu 

acho que não tinha nem processo contra mim. Eu era procurada. Consta em todos os 

cantos eu como procurada. Mas eu acho que não tinha processo. Mas Moacir e Suzana 

tinha, estavam já prescritos. Aí a orientação do Modesto é que cada um vá para suas 

famílias. Aí Suzana vai para Rio Grande do Sul, Moacir para São Paulo e eu vou para 

Maceió. Aí nós compramos uma passagem com o nome de Eunice Maidana. Era o 

nome que eu trabalhava e tudo. Tem até conta em Banco com esse nome. Aí nós 

compramos a passagem com esse nome, embarcamos todos no mesmo dia. Aí a 

orientação era quando a gente entrasse no avião a gente desaparecia com aquele 

documento que estava na nossa mão. Rasgasse, jogava fora. Porque mesmo se a gente 

fosse presa com aquele documento e não chegasse ao nosso destino as nossas famílias já 

poderiam nos contratar um advogado, e Modesto já estava sabendo, já estava levando 

endereço e telefone dele. E o máximo que nós seriamos processados seria por falsidade 

ideológica. Porque nós tínhamos comprado uma passagem com nome falso, e eles não 

iam ter muita prova disso. Era algo que naquela ocasião em 77...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone) ALN.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. A ALN acaba em 74.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você, a Suzana e o 

Moacir? 
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A SRA. AMPARO ARAUJO – Nós éramos todos ALN. Ex ALN.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E vocês se reuniam, mas 

não produziam documentos, análises e nada? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês não tinham nem 

contato com outras organizações? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Nós ficamos praticamente sozinhos no 

Rio de Janeiro. Nós tínhamos até opção se eles quisessem ir embora do país, mas nós 

optamos por ficar. Aí eu chego em Maceió, aí como há muito tempo a minha família 

não tinha notícias minhas e nem do meu irmão, eu optei por procurar uma prima minha 

mais nova, para que ninguém morresse do coração, e também uma prima mais distante, 

porque as mais próximas estavam vigiadas. Mamãe continuava morando, ela mudou-se 

de Santo André para Santos e depois para São Vicente. Mas eu não sabia de mamãe e 

nem mamãe sabia de mim. Eu nunca falei com mamãe nesse período todo.  

Aí eu chego a casa dessa minha prima, e imediatamente a gente procura meu pai 

que morava em Maceió também. Aí a gente vai até a minha cidade, Palmeira dos Índios, 

eu me criei em Anadía, mas a minha certidão de nascimento foi feita em Palmeira dos 

Índios, diferente a de Lula. A do meu irmão, Luiz, foi feita em Anadía. Aí papai vai até 
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Palmeira dos Índios, tira uma segunda via da minha certidão de nascimento, aí é com 

essa certidão de nascimento que eu venho para Recife porque eu tinha um outro irmão 

que morava em Recife que fez um pacto comigo. Ele me aceita desde que eu volte a 

trabalhar, estudar, e não me meta em política. Aí eu volto para Recife e tiro a minha 

identidade que eu tenho até hoje, é tirada no dia 27 de agosto de 1977.  

Eu tiro a minha carteira de identidade e aí eu volto a ter uma vida mais ou menos 

aparentemente legal. Só que as cartas que eu recebia eram todas abertas, e eles eram tão 

descarados que eles colavam com uma fita adesiva bem grossa. Essas fitas rolantes, que 

não é igual a essas que tem hoje de plástico, era um pouco diferente. Telefone naquela 

época era caro e difícil.  

Aí eu, Suzana e Moacir combinamos o seguinte esquema para a gente sempre 

saber que estávamos bem. Todo dia eu mandava dois cartões postais. Aí a gente até 

brincava, vamos mandar cartão postal para eles não terem o trabalho de abrir então, todo 

dia eu mandava dois cartões postais e recebia dois cartões postais.  

Aí chega a anistia, começa o movimento pela anistia, eu faço vestibular, entro 

para a Universidade Federal de Pernambuco, já tinha a anistia, eu reencontro a mamãe 

antes da anistia. Por telefone, eu só reencontro a mamãe mesmo depois da anistia.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a sua mãe? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Mamãe mora em Maceió atualmente. Tem 80 e 

poucos anos, mas absolutamente lúcida. E assim, muito ativa. Aí até o ano passado 

aconteceu um acidente, ela caiu e quebrou a cabeça do fêmur porque justamente, ela 

raciocina tão rápido e o corpo já não acompanha mais. Mas ela se lembra de 

absolutamente tudo.  

A memória dela de repente é melhor do que a minha.  
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Ela se lembra de cada dia que ela foi à OBAN atrás do meu irmão. Ela se lembra 

perfeitamente da morte do Francisco Seiko Okano, porque na hora em que saiu a notícia 

ela procura o Miguel Nakamura e eles vão juntos ao local onde os três foram fuzilados, 

foram mortos. Ela conta que ela ainda viu o sangue no chão. Aí ela se veste com a roupa 

dela de hospital, ela vai ao IML e é ela que veste o Francisco Seiko Okano para ser 

enterrado. E ela não conhece a família dele. A família dele estava lá, mas ela não fala. 

Ela se passa por funcionária do IML. Por isso eu digo que ela sempre soube de tudo, 

muito embora ela jure de pé junto que não sabia de nada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela vestiu o Francisco 

Seiko Okano lá no IML? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Para ser enterrado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor Ulysses gostaria 

de fazer alguma pergunta? 

 

 

O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Eu não tenho nada mais para falar. 

Estou satisfeito.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom. Vamos lá. Ela mora 

onde? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Ela mora em Maceió, Alagoas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Será que dá para fazer 

uma teleconferência para a gente ouvi-la por skype? Será que dá para montar lá uma 

camerazinha? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Acredito que sim. Ela fez o depoimento dela no 

Ministério Público Federal de lá de Maceió.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá. hoje, 

encaminhamentos. Requerimento.  

Número um, requerer ao arquivo público do Estado de São Paulo documentos 

relativos às três prisões do Luiz Araujo.  

Segundo, solicitar cópia do depoimento prestado por Amparo e sua mãe, junto 

ao Ministério Público Federal.  

Solicitar eventual documentação em posse de Iberê Bandeira de Melo sobre o 

caso.  

Mandar marcar outra data para oitiva do depoimento de Darci Miyaki.  
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Fotos suas, além daquelas que está com os seus avós, sua mãe tem mais alguma? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu deixei com ela. Todas as fotos que eu 

consegui resgatar dele. Tem mais. É que não deu tempo de encaminhar. Só essa que eu 

consegui depois de uma varredura nos álbuns de família que eu fiz, mais distantes. 

Porque mamãe mesmo tomou o cuidado de destruir tudo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquela chacina da 

Chácara São Bento, que Município que é? Paulista? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Na época era Paulista. Hoje o Município foi 

partido, hoje fica em Abreu e Lima.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Que o Anselmo 

definitivamente, vocês chegaram a saber disso? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Não. Eu fiz todo esse levantamento na ocasião, 

para a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Eu tenho toda essa documentação 

que tem lá na Comissão de Mortos e Desaparecidos a partir do Instituto de 

Criminalística de Pernambuco e do IML, e também do arquivo do DOPS e Pernambuco 

tem muito tempo que foi aberto, embora Serra diga que foi aqui de São Paulo, 
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Pernambuco foi aberto em 1988. E o daqui é depois. Na verdade a abertura do arquivo 

do DOPS de Pernambuco provoca um efeito dominó e os outros são abertos.  

Doutor Miguel Arraes extingue o DOPS, mas ele não consegue abrir os arquivos 

porque a pressão era muito forte. Quando ele se desincompatibiliza e o Carlos Wilson 

assume o movimento do Governo, aí o movimento social, nós juntamos oito 

organizações da sociedade civil de Pernambuco e provocamos a abertura do arquivo. Aí 

o arquivo é aberto, o do IML, do Instituto de Criminalística e do DOPS. Em seguida 

essa documentação toda é transferida para o arquivo público. Agora, antes disso quando 

o Dr. Miguel Arraes extinguiu o DOPS, o Exército daquela região passou um mês lá 

dentro. O Secretário da época era Roberto Franca, ele disse que ficou absolutamente 

refém, não tinha como fazer interferência, ele passou um mês olhando aquela 

documentação, mas nós encontramos muita coisa. Por exemplo, nós encontramos o 

ofício que encaminhou o corpo de um morto na cidade de Escada com as impressões 

digitais e corpo, pedimos perícia técnica, e essas impressões digitais eram do Esequias 

Bezerra da Rocha, que tinha sido morto no DOI-CODI e desovado na cidade de Escada. 

Aí a gente encontra as supostas perícias médicas do massacre da Chácara São Bento. 

Conversamos inclusive com um dos médicos e eles foram extremamente detalhistas. Os 

laudos das mortes de Pernambuco são muito detalhados. Aí eu pergunto, porque vocês, 

diferentemente dos outros que tem acesso, porque vocês foram tão detalhistas? 

Eles descrevem as 26 perfurações do corpo do Evaldo. Aí esse médico me disse 

que eles fizeram isso como forma de se defenderem. Porque sempre que eles montavam 

essas mortes eles encontravam os corpos com marcas de tortura, e é isso que nas fotos 

aparecem, eram sempre as mesmas marcas e eles chegaram a dizer, porque vocês não 

mudam essas marcas? Quando eles foram para o teatro que estava montado na Chácara 

São Bento, porque nenhum deles foi morto lá, o Jarbas foi preso na livraria que ele 

trabalhava. A Paulínia e a Soledad foram presas em uma loja para quem elas forneciam 

artesanato. Tenho o depoimento da dona da loja inclusive. E eles foram levados e 

desovados lá, porque a granja realmente existia, como se fosse uma base. Os corpos 

foram jogados lá.  

Aí eles foram ouvidos á época e esse médico deu essa explicação para tamanho 

cuidado no detalhamento que eles teriam, eles eram obrigados a fazerem esses laudos, e 
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eles faziam o detalhamento todo. Agora, eles não colocam essas marcas. As marcas de 

tortura a gente vê quando examina as fotos.  

As mãos de Jarbas Pereira Marques têm as marcas de algemas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí o caso... Mas esse a 

Sra. só viu agora.  

E quando abriu o arquivo, mas a época chegava à notícia que o Anselmo era 

infiltração e que ele seria responsável? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – O que eu sei é que a ALN foi à primeira 

organização que levantou essa suspeita. E uma coisa que se sabe é que o irmão da 

Soledad Barret Viedma recebeu mensagem onde constava a constatação de que o 

Anselmo era infiltrado. Aí pelo que se soube, pelo depoimento, pelas histórias que se 

contam por lá, não era o Anselmo que devia ter ido ao encontro de Jorge, era a Soledad. 

Aí o Jorge entrega ao Anselmo a comunicação que ele traz. Mas eu não sei até que 

ponto isso é verdade, porque são histórias.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Jorge está escrevendo 

um livro. Vamos ver se ele conta dessa vez. Quer dizer que a comunicação que ele 

trazia para o Anselmo com infiltração, em vez de ele dar para a Soledad, ele dá para o 

Anselmo quando ele chega.  
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A SRA. AMPARO ARAUJO – Sim, porque é ele que vai para o encontro. E os 

depoimentos das pessoas, foram presas muitas pessoas na época do círculo de amizade, 

porque alguns daqueles seis eram de fora, mas tinha muita gente de lá. O Jarbas era de 

lá de Pernambuco realmente só o Jarbas Pereira Marques que era de Pernambuco. E ele 

tinha um ciclo de amizades, e daquele ciclo de amizades todos foram presos. Se você 

quiser eu posso mandar essa documentação que eu acho inclusive que ela já está até 

digitalizada. Porque ele tem consequências aqui em São Paulo.  

Eu acho que vocês deveriam ouvir sobre esse caso também a Genivalda. E tem a 

mulher do José Manoel da Silva que também é de Pernambuco, da cidade de 

(ininteligível). Ela também escreve um livro, na verdade não é ela que escreve, é o 

vizinho dela que é um escritor do Rio Grande do Norte, o nome do livro é Marinheiro 

Só. Tem um nome por uma coincidência infeliz, o escritor é Claudio Guerra, mas ele é 

funcionário do Banco do Brasil aposentado, vizinho da Geni e é escritor. Tem vários 

livros escritos. E ele entrevista a Geni e ela conta vários momentos do José Manoel, dos 

momentos que ele passa pelas cidades do Rio Grande do Norte. Entra na Marinha, aí vai 

fazer um serviço no Rio Grande do Norte e conhece a Geni. Aí ela conta inclusive o fato 

de quando o Anselmo vai à casa dela com a Soledad e pergunta para ela se ela conhece 

um médico que faça aborto. Aí Geni por ser uma pessoa muito católica, mesmo se 

conhecesse ela não ia dizer por que ela é contra. Só que aí depois ela é presa e estuprada 

pela Polícia Federal, engravida e ela tem que fazer esse aborto. O livro eu posso pegar 

ou ouvi-la. O nome dela é Genivalda Maria da Silva, mas o apelido dela é Geni. Ela foi 

estuprada.  

Ela visita o cemitério da Várzea onde o marido dela está enterrado como 

indigente religiosamente toda semana, mas ela não tem como fazer o translado. Aí um 

belo dia, porque tem uma Lei que diz que com dois anos e um dia, se o corpo não for 

resgatado pela família, ele é jogado fora. Aí quando está chegando perto desse dia o 

coveiro de tanto ver, ela sempre chora quando vai lá, e ela leva flores, e ela chama a 

atenção do coveiro.  

Aí o coveiro chega para ela e diz que na semana seguinte ela não vá mais porque 

vai ser jogado fora a ossada do José Manoel. Aí ela pede por tudo no mundo que não 

faça isso. Aí ela conversa, convence o coveiro a tirar a ossada do José Manoel. Ela 

compra um saco de lixo, álcool, e ela e o coveiro tiram as ossadas do José Manoel, 
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limpa e reenterra embaixo de um pé de fruta pão, aí em 1995 a Geni me procura no 

Recife, me conta essa história, eu vou com ela no cemitério, desenterramos em um 

sábado essa ossada que ainda está lá do mesmo jeito, o coveiro já tinha se aposentado, 

mas ele continua prestando serviço ao cemitério, nós vamos a casa dele buscá-lo. Ele 

vem, desenterra, nós compramos uma caixinha daquelas de colocar ossos, e essa ossada 

fica na minha casa do sábado para domingo, do domingo para segunda, e na segunda 

feira eu procuro o órgão da Prefeitura que administra, o Prefeito era Jarbas Vasconcelos. 

Aí eu ligo para ele e falo que está na minha casa, e o que eu faço? Aí ele me fala que na 

segunda feira para o Sr. Desaires, que era o administrador do cemitério. Aí eu vou e 

essa ossada fica até março, quando o Dr. Miguel Arraes assume o Governo. Aí a gente 

faz o enterro de José Manoel em Toritama porque a gente esperou para ter essa 

condição, porque na época eu acho que o Governador era Roberto Magalhães, não me 

lembro. Mas o Prefeito era Jarbas. Mas não poderíamos fazer esse enterro pela 

Prefeitura do Recife, aí a gente espera que o (ininteligível) que hoje está na Comissão da 

Verdade, o Marcelo Santa Cruz foi ser diretor de um departamento de direitos humanos, 

aí nós vimos às condições objetivas e finalmente a ossada de José Manoel sai de trás da 

cortina do administrador do cemitério e ele é enterrado, vai em um caminhão do corpo 

de bombeiros, em um cortejo vai todo o pessoal do movimento de direitos humanos no 

Recife, nós vamos para Toritama e fazemos um enterro.  

Esse dia ficou sendo um feriado na cidade, e foi também inaugurado uma rua 

com o nome de José Manoel. Aí nesse dia, as filhas de José Manoel já adultas contam 

em audiência pública o que elas passaram. Por exemplo, teve pessoas que só voltou a 

falar com a mãe de José Manoel naquele dia, e as crianças na época foram proibidas de 

brincar com filhas de José Manoel na escola, porque ela era filha do terrorista, do 

bandido que ia explodir a cidade de Toritama, era essa a história que contavam para as 

crianças. Aí nesse dia a gente vê que quando o Estado comete esse tipo de crime, só o 

Estado pode reparar. Porque só nesse dia várias pessoas voltaram a falar com a mãe de 

José Manoel, que era uma pessoa muito querida até então, até ser preso. Ele foi preso no 

posto de gasolina. E na ocasião disseram, espalharam pela cidade que ele era um 

bandido perigoso que estava planejando explodir a cidade inteira.  

Aí tem até um documentário feito pelo pessoal do Centro de Direitos Humanos 

em Memória Popular de Natal que chama-se Retratação Política em Toritama. Vocês 

podem também pedir esse, porque aí Geni conta também à história do Anselmo.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Anota isso, por favor.  

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Pedir ao Centro de Direitos Humanos em 

Memória Popular de Natal, Sr. Roberto Monte, ele tem todo o registro. Tanto ele tem o 

material em vídeo bruto como ele tem editado. Isso foi em 1995 ou 96 que nós fizemos 

o enterro de José Manoel.  

Agora, se o Senhor começar a puxar as histórias de Pernambuco, não acaba 

mais.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o que a Sra. faz 

atualmente, profissionalmente? 

 

 

A SRA. AMPARO ARAUJO – Eu fui até 31 de dezembro, eu era Secretária de 

Direitos Humanos e Segurança Cidadã na Prefeitura do Recife. Aí a partir do dia 12 de 

janeiro desse ano eu sou Gerente Geral na Secretaria de Relações Internacionais do 

Governo de Pernambuco. Eu sou filiada do PSB desde que o PSB foi refundado pelo 

Dr. Miguel Arraes de Alencar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Está 

encerrada a reunião.  
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Agradecemos a presença de todos, Deputado Rillo, Deputado Tassinari. A 

sessão está encerrada. Obrigado.  

 

 

*      *      * 

. 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE O CASO DE NORBERTO 
NERINGH 

 

      COMISSÃO DA VERDADE 

 

PRESIDENTE 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO - PT 

27/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



1 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

27/09/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, septuagésima sétima audiência pública, 27 de 

setembro de 2013, Auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a septuagésima sétima audiência pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva no dia 27 de setembro de 2013, na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório Paulo Kobayashi, para a continuação das 

oitivas do depoimento sobre o caso Norberto Nehring. Esclarecemos que a Comissão da 

verdade pretende realizar todas as sessões abertas ao público. 

Bom, a composição da Mesa é a seguinte: Maria Lygia Quartim de Moraes, 

viúva de Norberto; Marta Moraes Nehring, filha de Norberto; Cléo Nehring, neta de 

Norberto; e Sofia Nehring... Está certa a ordem? 

Então, vou passar a palavra para a Vivian, a Vivian Mendes, que vai fazer a 

leitura do memorial Norberto Nehring.  

A SRA. VIVIAN MENDES – Boa tarde a todos e todas. Vivian Mendes, 

assessora técnica da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 

Norberto Nehring nasceu em 20 de setembro de 1940 em São Paulo. Era o filho 

mais velho de Walter Nehring e Nice Monteiro Carneiro Nehring. Morto em 24 de abril 

de 1970. Era militante da Ação Libertadora nacional, a ALN. Era economista e 

professor da Universidade de São Paulo. Maria Lygia Quartim de Moraes, sua esposa, 

escreveu uma pequena biografia a seu respeito.  
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“Norberto ficou órfão de pai muito cedo, mal chegara aos 4 anos. Foi criado, 

assim como seus dois irmãos, menores, pela mãe e pelos avós maternos. Durante toda a 

sua primeira infância, costumava permanecer por longas temporadas na praia do 

Guarujá, com os avós maternos, numa casa gostosa, à beira mar. Os avós paternos 

também moravam no Guarujá, donos de uma farmácia e de um belo chalé de madeira, 

onde dona Ernestina cultivava orquídeas. Norberto, desde cedo, aprendeu a cuidar das 

orquídeas e, até hoje, muitas delas florescem na casa de sua filha. Permaneceu até o fim 

um apaixonado pelo mar e pela natureza. Uma pessoa marcante na sua adolescência foi 

um vizinho, judeu, comunista e empresário, Simão, que lhe revelou as atrocidades 

nazistas, e o despertou para a causa do socialismo.  

Norberto sempre foi interessado e aplicado. Estudou nas boas escolas públicas 

da época. Terminando o ginásio, optou por um curso técnico de Química Industrial no 

Mackenzie, que lhe possibilitasse trabalhar enquanto seguiria os estudos universitários à 

noite. 

Norberto foi meu primeiro namorado, aos 16 anos. Juntos começamos a 

participar da vida intelectual nos primeiros anos da década dos sessenta, com os 

festivais da MPB – com Caetano e Gil – com as peças do Teatro de Arena, e João 

Sebastião Bar, sem dizer da casa de meus pais onde, em torno de meu irmão mais velho, 

reuniam-se diversos tipos de rebeldes da turma ‘beatnik', constituída por Jorge Mautner, 

Aguilar e Artur, ao poeta ‘maldito’ Roberto Piva. Mais tarde, quando meu irmão 

ingressou no curso de Filosofia da USP, era ainda na casa de meus pais que se reunia, 

com outros tantos jovens intelectuais de esquerda da “Maria Antônia”, para ler “O 

Capital”. Foi a partir daí que desenvolvemos nosso projeto universitário na USP.  

Em 1963 começa nossa vida adulta: Norberto já trabalhava, entramos ambos na 

USP (ele, Economia, e eu, Ciências Sociais) e nos casamos. Em janeiro de 1964 nasceu 

Marta, que Norberto queria que se chamasse Clio, em homenagem à musa da História, 

Kleió. Cléo Maria é o nome de nossa neta, nascida a 4 de maio de 1994. 

Mas 1964 também trouxe tristezas: o golpe militar de 1° de abril. Fazíamos parte 

dos entusiastas das reformas de base, da modernização democrática. Éramos uma 

geração altamente politizada. Tínhamos ingressado no PCB assim que entramos na 

faculdade. Filiei-me primeiro, o que era fácil, na medida em que a esmagadora maioria 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



3 

 

dos meus colegas já pertenciam ao PCB. Na Faculdade de Economia, então localizada 

perto da Filosofia, na rua Doutor Vila Nova, as coisas eram bem mais complicadas: a 

esmagadora maioria do corpo docente era de direita. Assim, os poucos alunos 

comunistas tentavam não ser detectados. Foi através do marido de uma colega minha, 

que por coincidência era colega de Norberto, que o contato com o PCB concretizou-se. 

Como todos os jovens de esquerda de nossa geração, tínhamos a maior admiração pelo 

corajoso povo vietnamita e pelo seu mais popular herói, Ho Chi Minh. A mesma 

admiração pela revolução cubana e por Che Guevara. ‘Criar um, dois, muitos Vietnãs’. 

Acreditávamos que nós tínhamos de travar nossa guerra pela libertação nacional.  

 Norberto militou no PCB até a ruptura do grupo Marighella. Passou, então, a 

fazer parte do grupo que trabalhava diretamente com Joaquim Câmara Ferreira, 

‘Toledo’ ou ‘Velho’, na coordenação da ALN em São Paulo. Durante esses anos, 

Norberto distinguiu-se como bom aluno na Economia, progredindo rapidamente em sua 

vida profissional: entre 1962 e 1965 trabalhou na Brasilit, primeiramente como químico 

industrial e depois como estatístico. De 1964 a 1968 na Pfizer Química Limitada, 

primeiro como estatístico e depois, ao ser aprovado num dos primeiros cursos sobre 

computação no país, como programador para Computador IBM 1401. Especialmente 

dotado para matemática, Norberto se distinguiu na faculdade recebendo várias ofertas 

para ser instrutor. Em 1969 ganhou uma bolsa de estudos para a França, que não chegou 

a usufruir.  

Uma vez formado na USP (o paraninfo de sua turma, em 1967, foi Caio Prado 

Júnior), começou imediatamente a trabalhar em planejamento econômico, no Grupo de 

Planejamento Integrado – GPI, um dos primeiros do gênero, formado por economistas e 

arquitetos competentes. Norberto trabalhava com Arruda Câmara, Sérgio Motta, Sérgio 

Ferro, entre outros. Instrutor da Cadeira de História Econômica, cuja catedrática era a 

professora Alice Canabrava, foi responsável pelo curso naquele ano, o que significou 

um esforço para quem nunca tinha antes dado aula. Também em 1968, Norberto passou 

a cursar pós-graduação em Economia no Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Ao 

mesmo tempo, sua militância na ALN intensificava-se. Integrava o grupo da "Casa de 

Armas”, dado seus conhecimentos de química e a enorme confiança pessoal que ele 

depositava à coordenação da organização. A presença mais notória em nossa casa era de 

Joaquim Câmara Ferreira, uma espécie de ‘pai político’. Para os primos e primas mais 
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jovens que frequentavam nossa casa, Toledo era apresentado como um tio de Norberto. 

E quando, nos finais de semana, com Toledo e Marta, saíamos para levantamento de 

áreas pela cidade também usufruíamos desses passeios em família. Norberto passou a 

ser o elemento de ligação com um grupo da ALN (formado basicamente por ex-egressos 

do PCB) da cidade de Marília. A polícia chegou a nós pela chapa do seu Volks.  

Na manhã do dia 7 de janeiro de 1969, uma cena insólita perturbou a 

tranquilidade da vila em que morávamos: nossa casa foi cercada por um grupo de 

policiais do DOPS, que levaram Norberto preso. Logo que foi solto, após mais de dez 

dias na carceragem do DOPS, Norberto passou para a clandestinidade, sabendo que 

voltaria a ser preso e torturado como aconteceu com todos os acusados do mesmo caso. 

Muitos dos acusados estavam sendo brutalmente torturados e houve uma tentativa de 

suicídio numa tarde em que fui visitá-lo. Além da equipe do DOPS, Norberto foi 

interrogado por um policial federal, que já gozava de grande consideração entre os 

torturadores do DOPS, e que veio a se tornar mais conhecido no país: Romeu Tuma. Em 

abril de 1969, Norberto saiu do país com destino a Cuba. Marta e eu fomos a seu 

encontro alguns meses depois. Ele retornou ao Brasil em abril de 1970, depois de uma 

estada em Praga, desembarcando no aeroporto do Galeão. As circunstâncias exatas de 

sua morte nunca puderam ser estabelecidas. 

A abertura recente dos arquivos do DOPS para os familiares dos mortos e 

desaparecidos, permitiu que entrássemos de posse de um documento que revelava estar 

a repressão brasileira bastante bem informada sobre os “exércitos dos revolucionários” 

brasileiros. O que me parece mais insensato, no retorno de Norberto, pelo Aeroporto do 

Galeão, foi o fato de entrar no país com um passaporte argentino, sendo que não tinha 

condições de sustentar esta identidade por problemas de sotaque. 

Ficamos sabendo da morte de Norberto na França, através de uma mensagem 

que recebi de Toledo, segundo a qual, no dia 24 de abril, um caixão teria saído da 

OBAN carregando Norberto, morto na tortura, nas mãos da equipe do delegado Fleury. 

Um dos documentos encontrados nos arquivos do DOPS-SP é uma nota à imprensa, 

assinada por Romeu Tuma, confirmando a versão oficial de suicídio. Seu 

comportamento na prisão sempre foi exemplar: nunca revelou qualquer fato ou nome 

que comprometesse ou prejudicasse terceiros. Acreditava no socialismo e deu sua vida 

por aquilo que considerava ser o caminho da libertação do povo brasileiro.” 
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A versão oficial é de que se suicidou, enforcando-se com uma gravata no quarto 

que ocupava no hotel Pirajá, um então conhecido bordel de policiais no centro de São 

Paulo. Não foram encontrados a perícia de local, o laudo necroscópico e nem as fotos 

do corpo. A versão de suicídio consta no inquérito feiro pelo delegado Ary Casagrande, 

onde há um bilhete que Norberto fizera à família. Buscando esclarecer os fatos, seu 

sogro foi até o hotel e lá soube que ali ninguém se suicidara. O próprio inquérito 

contribuiu para desmentir a versão oficial: na requisição de exame, consta que teria se 

afogado e no laudo necroscópico ali citado, mas nunca localizado, consta a informação 

de que a morte se dera por asfixia.     

Norberto foi enterrado com nome falso no Cemitério de Vila Formosa, em São 

Paulo, mas a família foi comunicada apenas três meses depois.  Após a exumação do 

corpo, realizaram seu reconhecimento através da arcada dentária, comprovando a sua 

identidade. Seus restos mortais foram transferidos então, para o jazigo da família.  

Sua morte foi denunciada na Justiça Militar pelos presos políticos Diógenes 

Arruda Câmara e Paulo de Tarso Venceslau. 

Na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ao elaborar seu 

parecer, o relator Paulo Gustavo Gonet Branco afirmou que o bilhete tido como sendo 

de Norberto “revela estado de aflição por pressentir a captura, demonstra consciência do 

risco que corria e não má vontade suicida”. Buscando ganhar tempo e demonstrando 

certeza do que lhe ocorria, informava a família que após chegar, provavelmente em 18 

de abril, viajara para Niterói, no Rio de Janeiro, Campos, também no Rio de Janeiro, 

Vitória, no Espirito Santo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; terminando em São Paulo. 

O relator ressaltou que apesar de não haver provas irrefutáveis da morte sob a custódia 

do Estado, os indícios eram suficientes para a aprovação do caso, o que ocorreu por 

unanimidade em 23 de abril de 1996. 

Essas informações foram extraídas do “Dossiê Ditadura: Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil de 1964 a 1985”, do IEV. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Queremos agradecer a 

presença da ministra do Brasil, ministra das Mulheres, professora e 

companheira, Eleonora Menicucci. Passo a palavra para a esposa do Norberto, Maria 

Lygia. 

 

 

A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – Bom, eu estou 

muitíssimo comovida, eu me preparei 15 dias para vir aqui, mas continuo com alguma 

dificuldade... Na verdade, eu queria agradecer muito a você, e eu acho que a própria 

existência dessa Comissão da Verdade tem um impacto muito forte nessa questão do 

aprofundamento da democracia, porque se a gente pensar que esses fatos ocorreram há 

43 anos, certo, e que só agora a gente pôde se reunir para, publicamente, em uma 

audiência pública falar sobre a morte do Norberto e pedir maiores esclarecimentos, 

porque resta muito a esclarecer, a gente vê como foi duro, que longa jornada a 

democracia brasileira teve e está tendo, não é, de enfrentar.  

Eu até preparei alguma coisa para falar, mas eu não tinha ideia de que iriam 

fazer um resumo biográfico do Norberto. 

O que eu queria dizer apenas, é o seguinte: eu acho que das coisas mais terríveis 

que a ditadura militar fez, levando em consideração, se a gente pensar entre 1964 e 

sessenta e.... quer dizer, foi... primeiramente eu acho que tem uma dívida com a nossa 

geração, porque a minha geração, nós estávamos nos preparando para viver um Brasil 

novo com Jango Goulart, com as reformas de base, quer dizer, havia uma coisa de 

alegria, certo, então 1964 foi realmente o fim de muitas esperanças.  

Nos primeiros momentos da ditadura, você sabe que os atingidos foram 

principalmente os sindicatos, os partidos. Demorou um tempo para, digamos, 

começarem outros setores da sociedade. Mas a verdade é que se a gente... eu vou pegar 

um ano-base, que é 1968. Por que 1968 é um ano-base? Primeiro porque foi um 

momento na história do mundo ocidental em que no mesmo momento, com as mesmas 

características muito próximas, houve uma... enormes manifestações. E o que tinham 

essa manifestações em comum? Eu gosto muito de uma citação, uma observação que a 
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Hannah Arendt fez a respeito dessas manifestações, em que ela fala o seguinte: “Aquilo 

que eu mais admiro nessa geração de 1968 é a sua determinação em agir, é a sua 

vontade de agir, é a sua alegria para agir, não é, e a certeza que podem fazer as coisas 

por si". Isso é, nós vamos agir, não vamos delegar a ação para outros. Então acho que 

essa é uma marca de 1968. É claro que 1968, que foi simultâneo, não é, não houve uma 

fluência, foi uma coisa na Europa, foi outra coisa nos Estados Unidos, que tinham a 

guerra do Vietnã, e nos países da América Latina que tinham já a ditadura, 

evidentemente foi uma outra coisa.  Eu não tenho nenhuma dúvida de que a passagem 

para a luta armada realmente acirrou a repressão num certo sentido, para responder. Mas 

eu acho, passados todos esses anos, que aquilo que realmente transformou 1968 no ano 

final da... “agora acabou, não tem mais brincadeira, vamos passar para um outro 

patamar”, eu acho que foi aquela grande manifestação dos 100 mil. Eu acho que é uma 

coisa que as ditaduras não suportam são as pessoas nas ruas, não é? Então, aquela 

manifestação de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, em 1968, pedindo liberdade se 

expressão, liberdade de manifestação, aquilo acho que soou forte. Então, eu acho que 

essa geração das minhas netas, não é, que não... que não... que não... que nasceu na 

democracia, não tem ideia do que foi 1968 depois do Ato Institucional nº.  5.  

As universidades já tinham sido invadidas, mas aí foi pior, eles cassaram nossos 

professores, nosso professores não podiam dar mais aulas, não é, então tiraram os 

direitos desses professores... foi uma aposentadoria compulsória, não é? 

Desmilinguiram o pouco que tinha, certo? E 1969, então, que na nossa vida pessoal, 

para mim e para Norberto, era o ano em que nós íamos para a Europa, para a França, se 

transformou em um verdadeiro pesadelo a partir de janeiro quando ele foi preso. Muito 

bem.  

Nós, Marta e eu, nos encontramos com ele em Cuba. E aí, eu quero falar de uma 

outra questão, que é esse problema da mentira e de como esses regimes como a 

ditadura, tinham condições de falar qualquer coisa e de expor qualquer mentira sem 

nenhuma contestação. Então, vejam vocês. Norberto vai para... saindo da... nos 

despedimos em Cuba, Havana, em fevereiro de 1970. Norberto vai para Praga, que era o 

caminho de volta e por alguma razão, deve ter tido algum problema na organização, a 

verdade é que ele acabou ficando quase 40 dias em Praga. E isso teve um lado bom, 

porque esses 40 dias que ele ficou em Praga, a gente se correspondia. Então, o que eu 
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tenho são cinco cartas desse período. A última carta é do dia 10 de abril. Então, no dia 

10 de abril de 1970, Norberto escreve para mim, de Praga, uma carta grande, amorosa e 

tal. No dia 24 ele está morto. Catorze dias depois, duas semanas depois.  

Não só contente em sequestrá-lo, matá-lo, a segunda etapa – a ditadura 

realmente foi refinando a sua crueldade – foi matar o sentido político da morte. Então, o 

seguinte, não bastava enterrar sob outro nome, tinha também, depois, de dar uma outra 

versão, desqualificando a versão. Então, qual era a versão? A versão era a seguinte e aí, 

acho que é um livro imperdível que é o da Beatriz Kushnir que chama-se “Cães de 

Guarda” para a gente ver o que foi o papel da imprensa não é, no apoio à ditadura. Bom, 

o que aconteceu? A“Veja” publica uma matéria asquerosa. E qual era? Veio inteirinha... 

Quem é que fez a versão? Romeu Tuma, que mandou... Então era mais horrorosa, 

porque dizia o seguinte, que há dois anos o Norberto estava desligado, perdido em São 

Paulo, desligado da Organização, sem apoio de ninguém. Dois anos. O ano anterior 

tinha estado preso na própria polícia, quer dizer, era de um escárnio, é um escárnio, 

aquela versão é um escárnio. E aí ele se suicidou em um hotel, ele tinha o escárnio da... 

“gravata amarela”. E não só isso, como esse foi o óbito. Era esse o óbito que eu tinha do 

Norberto, não é? E aí, com a retificação, que não era... era Ernest e o nome dele era 

Norberto e coisas assim. Bom.  

Quando eu voltei para o Brasil, cinco anos depois, foi um longo esforço para a 

gente recuperar a verdade, era difícil. E por isso é que eu acho que, digamos... eu sou 

extremamente grata, não é, às pessoas que estão aqui, porque essas pessoas que estão 

aqui foram as pessoas que viabilizaram esse caminho, então, por exemplo, eu acho que 

seria impossível, não é, a gente, não é, ter conquistado uma série de coisas, se não fosse 

a comissão... dos familiares, essa Comissão da Verdade foi fundamental, e eu acho 

olha.. tirou da minha boca, mas enfim, eu acho que a Amelinha, assim, é o... não é? Eu 

brinquei que ela está velhinha, e que ela não pode perder energia porque senão as coisas 

não avançam, não é? Então, tem a Amelinha. Houve também, acho que é importante 

dizer, com toda a minha antipatia, horror à Igreja Católica, tenho de reconhecer que 

Dom Paulo Evaristo Arns, foi essencial, e a Comissão de Justiça e Paz, não é, e o 

Belisário dos Santos. Porque depois, digamos, que o primeiro passo foi dado, saiu o 

dossiê, que havia todas as comprovações, tratou-se de saber como é que você, 

juridicamente, fazia os caminhos para chegar... não é? Então, a primeira etapa: vamos 
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reconhecer que os desaparecidos realmente foram mortos e vamos dar um atestado. 

Vamos reconhecer que aqueles que ficaram desaparecidos algum tempo também 

foram... também foram desaparecidos. Logo... Então foi todo um trabalho para ir 

aumentando a abrangência da Comissão. Bom, vocês conhecem a história 

contemporânea. Eu só quero dizer o seguinte: foi dos melhores alívios da minha vida foi 

o dia que saiu o reconhecimento da morte do Norberto e, melhor ainda quando, no 

escritório do Rubens, não é, que me ajudou a fazer o dossiê, esses dossiês são tão 

importantes, nós conseguimos também mudar o óbito. Agora eu quero mudar o óbito de 

novo, porque este óbito primeiro diz que morreu em dependências... 

 

 

A SRA. – Em dependências policias assemelhadas, de causas não naturais. 

A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – (ininteligível 22:39) 

 

 

A SRA. – De causas não naturais, em dependências policias assemelhadas. 

 

A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – E a gente quer que saia 

o que aconteceu, DOI-CODI Tutóia e.... não é? Não é difícil saber quem eram as 

equipes que estavam... Norberto chegou no Brasil em, digamos, entre 20 e 25 de abril. 

Quais eram as equipes que estavam lá torturando? Para nós foi dito que era a equipe do 

Fleury. Alguns me disseram que não, que a equipe do Fleury não torturava no DOI, 

então... não é? Então provavelmente foi a equipe do Ustra. Então, assim, é isso o que eu 

quero saber. Você acha que foi o Ustra também. É.  

 

 

SRA. – Eu tenho certeza. 
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A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – Não, foi o que me 

disseram. É isso o que eu estou dizendo. Esse relato que tem aí foi dos primeiros que a 

gente foi fazendo.  

 

 

A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – Claro. Brigavam até. 

Está certo. Então. A questão é essa. Precisamos saber disso. É importante essa... essa 

questão da verdade.  

E outra coisa que eu acho que a gente tem de enfrentar é o seguinte: é o medo. 

Porque das coisas que mais me chocaram quando eu voltei para o Brasil foi o medo que 

as pessoas tinham. Havia o medo. Quer dizer, o terrorismo do Estado não foi só para 

matar os oponentes. Foi também para causar um ambiente de medo. As pessoas tinham 

medo. Eu tinha ficado cinco anos fora, tive o privilégio de não... cinco não, seis anos, 

então, eu achei chocante quando eu voltei, as pessoas falavam tudo mais ou menos, não 

podiam se encontrar mais de não sei quantos, não é, quer dizer, havia um clima de 

medo. Então, assim, esse clima de medo impedia de avançar muito. Você se lembra no 

começo, que você falou da Comissão de Anistia? “Os militares não permitirão”. 

Marighella, se lembra, Clara?  “Marighella nunca!”. “Não aceitaremos Marighella, não 

aceitaremos Lamarca”. Foram aceitando, foram aceitando. Agora me digam, o que 

custaria, não seria de uma grandeza enorme o Exército chegar e dizer “Olha, houve 

excesso sim, foi praticado tal... pedimos desculpas, certo, queremos pacificação em 

cima do “desculpa”. Hã? Certo? Quer dizer, não pode... E porque isso não acontece a 

impunidade continua. Certo? Então assim, acho que tem uma herança aí, não é? A gente 

tem de caminhar muito ainda. Certo?  

Todo mundo sabe que a justiça de transição tem três pilares, que é a reparação, a 

reconstituição e a apuração e punição. Aqui no Brasil, nos limitamos à questão da 

reparação financeira. Não é? Não é o que eu quero. É pouco. Eu quero é a verdade. Não 

é? E quero a verdade e acho que o país precisa dessas verdades. Não é? Então é 
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abominável que o Exército não entregue a documentação. É abominável que o 

Bolsonaro... “Bolzonaro”, Bolsonaro tenha condição de fazer o que ele fez lá no Rio, 

não é, de bater em um senador, de dizer “Se eu tivesse batido mesmo, teria acabado com 

você”, quer dizer o que é isso, não é? Olha que violência, o cara não tem nem o 

(ininteligível  25:47) da violência. Então eu acho assim, se alguma coisa eu posso dizer 

é o seguinte, a gente tem de enfrentar esse medo, não é, enfrentar essa impunidade, 

certo? É o que resta desses 43 anos de luta. E ao mesmo tempo eu queria dizer olha, 

muito pessoal... assim, quero agradecer a vocês todos que vieram. Todo mundo sabe 

que não é fácil uma sexta-feira vir aqui na Assembleia, com trânsito. Então assim, estou 

muito comovida, certo, não consegui nem ler o que eu tinha escrito, também não tem 

importância, porque eu acho que é mais importante dizer isso, sabe, que estamos aqui, 

na verdade, para uma cerimônia de adeus. (Palmas.) 

 

 

A SRA. – Companheiro Norberto Nehring. 

 

 

PÚBLICO – Presente. 

 

 

A SRA. – Agora. 

 

 

PÚBLICO – E sempre. 
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A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – Nos meus 70 anos tive 

o privilégio que cantassem para mim "A Internacional". (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem começa? É a Cléo, 

então? Vamos lá. Cléo Nehring. 

 

 

A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – Então, eu pedi para a 

Cléo ler... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maria Lygia. 

 

 

A SRA. MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES – ... para a Cléo ler o 

documento em que a gente faz a solicitação formal para a Assembleia. 

 

A SRA. CLÉO NEHRING – À Comissão da Verdade Rubens Paiva da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A viúva Maria Lygia Quartim 

de Moraes, a filha, Marta Moraes Nehring, e as netas, Cléo e Sofia 

Nehring Dobberthin solicitam à Comissão da Verdade Rubens Paiva da ALESP o 

esclarecimento sobre as circunstâncias exatas do assassinato de Norberto Nehring. Já 

houve reconhecimento da Comissão de Anistia, publicado no Diário Oficial da União, 

Decreto nº. 2318 de 5 de setembro de 1997, que sua morte ocorreu em dependências 

policiais ou assemelhadas, possivelmente no 24 de abril de 1970. Sabe-se também, por 
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informações fornecidas por outros presos, que seu corpo saiu do DOI-CODI na rua 

Tutóia. Dado o fato que são conhecidas as equipes que ali estavam se revezando na 

criminosa atividade de torturar e assassinar oponentes políticos, a família exige saber a 

identidade dos torturadores em atividade entre 21 e 25 de abril de 1970. Este 

reconhecimento comprometeu o Estado Brasileiro a dar prosseguimento às diferentes 

etapas daquilo que hoje se define como justiça de transição. Estabelecer as 

circunstâncias precisas da morte e a identificação dos agentes criminosos é uma dessas 

condições essenciais da transição. E finalmente, julgar e punir todos aqueles envolvidos 

com atos de violência extrema contra os oponentes políticos do regime militar. Neste 

sentido, solicitamos também que seja expedido novo testamento de óbito em que seja 

substituída a forma “morte por causas não naturais” por "lesões e maus-tratos”, 

constando igualmente o local onde a morte ocorreu. Aí tem “mudanças no atestado de 

óbito”, “causa da morte”, “lesões e maus-tratos”, “local da morte DOI-CODI”, 

“Destacamento de Operação de Informações”, “Centro de Operações de Defesa Interna, 

rua Tutóia, 921, São Paulo, São Paulo”. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Falou a Cléo, agora é a 

Sofia. 

 

A SRA. SOFIA NEHRING – Então, eu queria falar que assim como a minha 

mãe, eu também perdi o meu pai muito cedo, quer dizer, eu tinha o dobro da idade dela 

e é muito difícil você não poder passar com o pai esses momentos, adolescência, o 

casamento, os filhos, que um dia eu ainda vou ter, a faculdade, essas coisas. Mas teve 

uma diferença: eu tive a oportunidade de me despedir simbolicamente do corpo do meu 

pai, através dos rituais que teve, assim, o enterro... E foi uma coisa que a minha mãe 

nunca teve oportunidade. Até hoje. Então acho que hoje é o dia em que ela vai 

conseguir se despedir simbolicamente do corpo dele, porque acho que ela nunca vai se 

despedir da alma, ninguém nunca vai se despedir. E acho que isso vai ser muito 

importante para ela, que era um peso para ela até hoje, 43 anos depois ela vai conseguir 

tirar esse peso das costas dela. (palmas) 
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A SRA. MARTA MORAES NEHRING – Bom, eu fiquei muito na dúvida, foi 

difícil pensar no que eu ia conversar com vocês aqui, aí hoje eu tive um sonho. Durante 

a noite eu acordei de madrugada, depois eu consegui dormir. E nesse sonho... Era um 

sonho estranho, como todo sonho na verdade, que era assim, a gente estava em um lugar 

e que era um pouco antes de vir para cá e aí tinha um monte de gente e as pessoas 

chegavam e eu levei uma mala e eu estava preocupada, “Onde eu deixei a mala?”, 

“Onde eu deixei a mala?”. E aí era estranho porque as pessoas ao mesmo tempo 

chegavam com presentes, com pacotes de presentes. E eu acordei pensando “Gente, mas 

que sonho mais bizarro, né, eu tinha que vir para cá e aqueles presentes todos”. O Mário 

me ligou para perguntar como eu estava. Na hora em que eu comecei a falar com ele, eu 

me toquei sobre o que estava acontecendo.  

Esse sonho na verdade é o sonho onde eu revivi o último dia em que eu vi meu 

pai no Brasil. Foi o dia do meu aniversário de 5 anos de idade, na casa dos meus avós, e 

que... Era um aniversário, tinha presentes e quem estava aqui da família há de se 

lembrar, e que lá pelas tantas alguém me chamou: “Marta tem uma surpresa para você” 

e era o meu pai, que tinha fugido da prisão, estava indo em direção a Cuba e ele estava 

ali, eu lembro, acho que no quarto da minha avó, não é isso, de camisa vermelha, assim. 

E aí eu entendi porque eu sonhei aquilo hoje. Porque na verdade, hoje, como a gente 

está dizendo, a Sofia falou isso, hoje a gente estava fazendo o velório, o enterro, a missa 

de 7º. dia, porque realmente a gente não teve isso, mas de modo algum. E ficou... Isso 

ficou até agora. É muito forte essa ideia... Eu falo bem em público, mas está difícil. 

Realmente não está fácil. E, ao mesmo tempo, é engraçado porque de fato, hoje, a gente 

está se despedindo dele, se despedindo dele de um jeito digno, que é como tem que ser, 

não é, e não aquela coisa horrível, essas notícias truncadas, não é, informações 

equivocadas.  

Então, o que eu queria também é falar que tem muita gente da família aqui, e é 

bom reencontrar, tem minha prima Mônica, o Dudu, que é primo-irmão, tem a Marilu, 

enfim, não vamos falar todo mundo que eu vou engasgar aqui, estou muito emocionada 

e na verdade isso é também uma cerimônia familiar, de um enterro que a gente não 

conseguiu fazer, a gente precisava fazer isso. E eu lembro quando eu voltava durante o 

exílio para o Brasil, que elas me acolhiam, que eu passava as férias na fazenda com 

aquele bando de primo tentando dar uma força, dar uma animada, a Mônica também, e 
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todos tentando... e essa dor, essa perda, foi de todo mundo, a família inteira ficou com 

esse corpo insepulto, essa é que é a verdade, não é? E aí o meu pensamento agora vai 

para os meus avós, para as minha tias que já morreram, o meu tio Sérgio, irmão da 

Mônica, que já morreu, e que não vão ver isso, mas que eu gostaria de poder transmitir a 

quem não pôde vir aqui, ou porque mora longe, ou porque não está ou está trabalhando 

que a gente vai conseguir fazer isso, a gente está conseguindo, a gente está fechando 

essa história, não é? E isso é o lugar daquela criança de 5 anos de idade que viu o pai... 

que se despediu do pai hoje à noite. E agora tem a outra filha, esta que vos fala, que é 

uma senhora, cujo genro já tem praticamente a idade que meu pai tinha quando morreu, 

não é? Então, olha o tempo que passou, não é? 

E aí, o que eu gostaria de ponderar é em relação ao legado, porque o que a falta 

que um pai faz, bom, faz, isso a Sofia colocou, a Cléo colocou na petição que ela leu, 

agora o que eu acho que o meu pai deu o exemplo, para mim que é que a luta vale a 

pena. Porque quando a gente começa a lutar, você nunca sabe o que vai acontecer, não 

é, se você vai ganhar ou não, é um risco. Quando você tem algo no qual você acredita, 

nada te garante que no final do caminho você vai conseguir. Mas que a luta vale a pena, 

vale a pena lutar, não é? E nesse sentido, eu acordei bíblica hoje, é engraçado, ainda que 

eu ache que a trajetória do meu pai é muito mais tragédia grega do que Bíblia, mas 

enfim, eu acordei bíblica e o que me ocorreu uma comparação com a história do Davi e 

do Golias, que é acessível, que é a seguinte, não é? Assim, tipo, poderia ter perdido, 

certo? Agora... tinha que ter lutado. Não é?   

Se a gente pensa na escala do que estava em jogo naquele momento, não é, 

considerando que hoje já estão sendo exumados os cadáveres de dois presidentes do 

Brasil, Juscelino e Jango, de que na época, não foi só a ditadura no Brasil, foi ditadura 

no cone sul inteiro, que provavelmente o Pablo Neruda foi um dos que foram mortos 

logo depois do golpe do Chile, envenenado, apesar de que ele estava doente, ele não 

morreu da doença dele, isso está sendo provado agora. Fora aquele exemplos que a 

gente conhece, o Letelier explodindo em... Eram pessoas do Governo Chileno que 

foram assassinadas, fora o próprio Allende ali no La Moneda, não é? Quer dizer, era um 

jogo realmente muito grande, não é? E que se a gente for pegar em uma escala de poder, 

tinha que os militares no Brasil, Médici que era o general, aí tinha os apoiadores da 

ditadura, parte civil, aí depois tinha os americanos que fizeram o golpe, não é? E aí 
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quem que a gente vai culpa, o Kissinger, o Nixon? Não. Vamos culpar então a última 

escala da cadeia de comando, que são aquelas 15 famílias que têm as corporações que 

apoiaram, enfim. Mas na verdade, assim, na minha escala pequena, eu acho o seguinte, 

tem no Brasil, nesse momento, psicopatas à solta. Porque esses torturadores faziam isso 

com prazer, a gente sabe. Ninguém vai arrancar pedaço de ser humano nenhum se não 

vê nisso uma graça. Não existe. Esses caras torturaram crianças, estupraram, mataram, 

esses caras estão à solta. Não pode. Não pode. Eu tenho medo. Essas pessoas estão na 

polícia, estão no Exército, não pode. Tudo bem, a gente não vai conseguir mandar o 

Nixon para a cadeia, não é, talvez a gente não consiga, em algum momento, na história, 

talvez... Hã? Ah, sim, está morto, nem o Médici, mas a gente consegue pôr o Brilhante 

Ustra na cadeia, esse cara não pode ir na televisão negar o que fez, e o pior, dizer que 

não se arrepende do que fez. Não dá. Entendeu? Não dá. Psicopata à solta é perigo 

público. Não pode. E nos assusta a todos. Não é à toa que o Brasil continua uma 

sociedade com medo, porque esses caras estão à solta. Não é?  

E a questão do medo, eu acho que ela é muito forte, porque o seguinte, quer 

dizer, o medo é um pouquinho como quando você joga uma pedrinha ali na água e 

provoca aquelas ondas em volta, não é? O epicentro do medo somos nós, a família. Ou é 

quem é torturado, ali, que sofreu aquilo ali na carne, não é? Mas as outras ondas... As 

outras ondas também são afetadas, quem está ali, no lago, onde quer que essa pedra 

tenha caído, é afetado, não é? E em graus diferentes, então o que é que acontece? O 

Brasil até hoje carrega essa marca do medo. E essa marca do medo é uma marca 

histórica, porque desde a época da escravidão não se castigou capataz. Na ditadura do 

Getúlio Vargas não se castigou torturador. Isso, e você tem uma polícia que continua 

achando que tudo bem. E que é criada na lógica de que tudo bem. De que não vai 

acontecer nada. De que você pode sumir com o cara, com o Amarildo, com quem quer 

que seja, com o Norberto, com o Amarildo, com o Toledo, com qualquer um, você pode 

sumir que tudo bem. Não é? Então, eu acho que tem um exemplo muito forte que foi o 

exemplo da minha mãe, a qual eu agradeço, que foi seguir em frente. Ela ficou viúva 

jovem, estava no exílio, uma vida que a gente podia... e é engraçado até, porque na hora 

que a gente fez o texto, eu fui preparar o texto que está no cartaz, uma das frases que eu 

coloquei foi assim “A gente poderia ter sido uma família feliz”. Aí as meninas 

protestaram, com toda a razão: “Mas, mãe, nós somos felizes”. Como assim, não é? E 

eu pensei, claro, mas o que eu quis dizer, porque eu acho que também isso tem que ser 
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dito, não é, que graças a Deus, viu, acordei bíblica hoje... Assim, ainda bem que a gente 

não olhou para trás... fazer que nem a mulher de Ló, que vira uma estátua de sal, não é? 

Todo mundo aqui sofreu em maior ou menor grau e seguiu adiante. E isso é 

maravilhoso, seguir adiante, por isso que a gente está aqui, ainda bem que seguiu-se 

adiante. Ainda bem que, não é, e seguir adiante, não significa jamais esquecer. Seguir 

para frente é uma coisa, esquecer é outra. Então assim, a gente não esquece. Não é 

porque a gente celebra a vida, não é porque a gente está feliz, não é porque a gente vai 

continuar indo em festas, se divertindo, celebrando e se encontrando, e amando uns aos 

outros, porque a gente se gosta, tanto é que estamos aqui, isso aqui, não é?  

Isso aqui é uma celebração de amor, gente, desculpa, mas tem família, tem os 

amigos queridos, não é, é um ato político, é, mas é um ato de coração. Não é qualquer 

ato político, não é, a gente não está aqui... Ainda que todo mundo aqui tenha as suas 

bandeiras, as suas... o que acredite, é um ato político, mas é um ato de memória afetiva, 

porque isso também é necessário. Isso também é necessário. Agora o que eu gostaria de 

dizer é o seguinte, é que... espera aí que agora... Eu acho que eu gostaria de fechar é 

que... não fechar, mas exatamente dizer isso é que a gente faz uma homenagem, mas eu 

acho que hoje a gente conseguiu enterrar meu pai. Dar um enterro digno a ele, que ele 

não teve quando foi morto. Mas isso não significa que acabou. Não significa. Eu acho 

que tem a busca pelos culpados, sim, tem a condenação desses culpados, sim, porque eu 

acho que a gente merece isso. Ninguém no Brasil mais merece ter medo. A gente não 

merece ter medo da polícia. A gente não precisa disso, é provado que a gente não 

precisa disso, não é? Então é assim que eu gostaria de encerrar. Agradecer muito a 

vocês todos, de coração, que conseguiram chegar aqui hoje, e dizer que nós seguiremos 

adiante, a gente ama vocês, obrigada. (palmas) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eleonora Menicucci. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Bem, boa tarde a todas e todos.  Eu 

quero de coração dizer para a Ia, para a Marta, para a Cléo e para a Sofia, que eu estou 

aqui em nome meu e da Maria, não é, vim representando-a, e me representando, não é? 

E eu hoje digo com muita tranquilidade, estou como ministra de Estado, eu estou como 

ex-presa política, militante e amiga de vocês quatro. Então, essa homenagem ao 

Norberto é sobretudo uma homenagem à luta dele e à nossa luta, da nossa geração. 

Anteontem eu estava no Senado Federal, no lançamento do livro do Beto, do Breno, do 

Carlos Alberto Soares de Freitas, "Seu Amigo Esteve Aqui", que foi organizado pelo 

casal Capiberibe, e pelo Sérgio Ferreira e mais um tanto de outros. E estava lá o 

Randolfe, o senador Randolfe, que protagonizou o evento que a Ia falou do Bolsonaro 

no DOI-CODI, não é? E eu disse a ele que ele tinha lavado a alma de toda uma geração 

ali. Isso complementando e reforçando o que vocês disseram.  

E também estava junto com a presidenta Dilma, no dia do Congresso Nacional, 

quando nós duas recebemos da Comissão Mista de Parlamentares de Violência Contra a 

Mulher, do Senado e da Câmara, recebendo relatório da CPMI e era exatamente na 

semana do lamentável incidente da transferência do boliviano para cá. E ela me disse: 

“Eu vou dar uma entrevista, você vai ficar calada, vamos ficar de mãos dadas, mas você 

vai ficar calada, porque eu sei que você vai querer falar”. E foi quando ela disse que a 

comparação que o diplomata fez da embaixada boliviana, as dependências da 

embaixada, com as dependências do DOI-CODI, ela desmentia veementemente porque 

ela esteve lá no DOI-CODI e jamais nenhuma embaixada do Brasil ou de qualquer outro 

supostamente democrata país, tem as mesmas condições que tem o DOI-CODI não é? 

Então, eu acho que é muito importante nomear DOI-CODI. Porque ele tem uma 

representação não simbólica, uma representação concreta de tudo isso que vocês 

disseram aqui, e que eu concordo, ele é nomeado desde a Presidenta, até qualquer 

pessoa, ele tem que ser nomeado.  

Foi lá que aconteceram a maioria dos assassinatos, das torturas, de tudo. 

Evidente que não era só lá. Mas tem que ser nomeado porque lá é figurativo, falar no 

DOPS, onde a equipe do Fleury ficava, onde aconteceu o bárbaro assassinato do Bacuri 

e de outros tantos, não é, que a Amelinha e eu sabemos muito bem o que é ficar no 

DOI-CODI e no DOPS, não é?   
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E dizer, Adriano, que a Comissão Da Verdade de São Paulo tem sido exemplar. 

Eu estive dando um depoimento na de Pernambuco, por causa dos assassinatos da AP, 

não é, o Gilberto Prata Soares tem envolvimento nisso e eu estive dando depoimento e 

vi a repercussão que esta comissão aqui tem para as outras comissões. Então, eu não 

tenho dúvida que você, na sua liderança, na liderança da Amelinha, e de todos os outros 

aqui, têm feito a diferença.  

Então eu quero... Não vou me alongar, não tenho que alongar, o que dizer. Só 

dizer Ia e Martinha, que a minha presença aqui eu acho que fala mais do que qualquer 

palavra, que eu possa dizer. Então, recebam meu e da Maria, por tabela do Gustavo 

também, um enorme beijo, um enorme abraço, uma enorme solidariedade a todas 

porque a Marta e a Maria protagonizaram um dos mais belos testemunhos de tortura 

sobre crianças no filme “Quinze filhos”. É um filme que precisa ser mais divulgado, 

embora esteja no “YouTube”. Todas as entrevistas que eu dou, mesmo como ministra, 

sobretudo como ministra, muitas pessoas não sabem, não viram. Então tem que ser 

divulgado, é um filme espetacular para o testemunho de vocês que eram crianças. E no 

momento em que vocês fizeram que as crianças não tinham o espaço das Comissões da 

Verdade para falar. Eu lembro muito bem quando você e a Maria foram no programa do 

Juca e depois no Jô. Como foi impactante vocês duas, duas jovens falando lá, e que 

eram crianças que sofreram. Porque hoje, eu recentemente vi o filme, que eu ganhei da 

Comissão da Anistia, “Repare bem”, da Denise Crispim e do Bacuri e da Eduarda, que é 

maravilhoso, belíssimo, mas se pode fazer agora, naquela época vocês foram muito 

corajosas, não é Amelinha, de fazerem... muito corajosas.  

Me lembro quando foi passado na UNICAMP, em que nós duas ficamos lado a 

lado, de mãos dadas, chorando. Porque nós duas não tínhamos visto, não sabíamos o 

que havia ali. Não, você estava, nós três estávamos lá, ah é, as três de mãos dadas, não 

mas o alemão bate de vez em quando, o Alzheimer. É. Então foi maravilhoso e você... 

Se nós fomos ousadas, na nossa época, seu pai, que merece todas as homenagens, todas, 

com letra maiúscula, não é? A Clara sabe disso. Vocês duas ao fazerem, e os 13 que 

participaram do filme... Não, com as duas, 15. E as 13 que deram depoimento, merecem 

todas as nossas homenagens também, porque vocês foram muito ousadas para fazer 

isso, vocês fizeram uma catarse. Porque hoje falar nas Comissões da Verdade, tem um 

certo aparato legal que nos protege. E naquela época não, que vocês fizeram. Então, por 
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favor, divulguem o filme, vejam o filme, quem não viu, não é? É um filme maravilhoso, 

um filme que conta de coração, a partir deles o que foi ser criança naquela época. E 

serem presas, perderem os pais, as mães, serem torturados e torturadas e o que essas 

crianças viveram e o que ficou para elas, não é?  

Então, eu homenageio vocês e digo, Adriano, que é muito bom estar pela 

segunda vez aqui. Na primeira, homenageando a Inês Etienne, porque se tem o livro do 

Beto, é porque teve a coragem da Inês Etienne de denunciar a Casa de Petrópolis e a 

Casa da Morte, não é? Senão, não teria o livro do Beto, “Seu amigo esteve aqui”. Isso 

foi quando ela estava na máxima da tortura, torturada, arrebentada, o torturador disse 

para ela: “Quer saber notícias do seu amigo? Ele esteve aqui”. É esse o título. A origem, 

o título tem... O título do livro é a frase de um torturador para ela. “Seu amigo esteve 

aqui”. Então, eu acho que essa homenagem aqui, Martinha, não é a homenagem de um 

enterro. Está celebrando o enterro dele também, mas está celebrando a vida do Norberto 

e que a vida do Norberto seja testemunha exemplar para toda essa geração que está 

vivendo a democracia e para consolidar cada vez mais a democracia em todos os seus 

aspectos. Então, um abraço muito grande, um beijo, e Adriano, parabéns. Um grande 

abraço. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu só queria dizer 

o seguinte... Primeiro eu queria falar da composição da Comissão, senão parece uma 

coisa individual, aquela coisa do personalismo que eu abomino.  

Quando o Ivan Seixas me procurou, havia sido mandado o projeto de lei para a 

Câmara Federal, para criar a Comissão Nacional da Verdade, o Ivan me procurou e 

falou: “Vamos fazer a Comissão Estadual da Verdade?”. E eu falei: “Ivan, mas não 

criou nem a Nacional, bom, vamos criar”. Fizemos um projeto aqui, uma lei interna, de 

projeto de resolução, criou a comissão. Aí veio a Amelinha, veio a Thaís Barreto, aquela 

jovem, sobrinha do Zequinha Barreto lá de Brotas de Macaúbas, veio a Vivian, o Koba, 

o Renan, formou um grupo ótimo, maravilhoso. 
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Aí a Amelinha falou: “Adriano, vamos publicar a sentença da Corte 

Interamericana como um marco da possibilidade dos torturadores serem punidos”. Aí 

tinha sido aquela semana em que a Vera Paiva tinha ido lá para Brasília, deu todo 

aquele problema que ela não pôde dar entrevista. E com a proximidade que a gente tinha 

com a Vera, botamos o nome do Rubens Paiva na Comissão Estadual.  

Aí foi o seguinte, foi uma maravilha, porque em que pese todas as dificuldades 

que a Comissão Nacional está tendo, todos os empecilhos, é como se fosse um enorme 

envolvimento popular, começaram a aparecer nas universidades, nos sindicatos, nas 

prefeituras, nas Câmaras, as tais Comissões da Verdade. Então, pessoal, lógico que além 

dessas pessoas que eu falei, a gente tem desde a Clara, que com toda a idade dela, as 

dificuldades, mas ela não perde uma, isso é um exemplo, um exemplo de dignidade. 

Tem a Marluce Moura, tem a Crispim, quem mais que eu estava olhando aí, bom, e tem 

o Paulo Vannuchi, o Paulo Vannuchi, que está aqui conosco. Nosso querido 

Paulo Vannuchi, que falta que ele faz lá. Mas então... Que falta. Que dificuldade, não é, 

Amelinha? Mas não há de ser nada. Aí virou até consultório da consciência 

(ininteligível 57:05) se cura.  

Bom, Celso, a vida é dura. Celso Sim, nosso companheiro, que está agregando o 

time. Olha, tudo o que você escreve, à distância eu acompanho, sabe?  Pois até um dia, 

queria que você comentasse o jeito que você vê a cultura e a coisa que você... Que legal 

que foi fazer essa sessão hoje.  Que semente que o Norberto deixou com vocês todos, 

com você, seus filhos, suas netas. Acho que vale a pena lutar, e um dia esses caras, um 

dia o Brasil vai permitir que nós possamos processá-los. Pode ser que não seja nem a 

nossa geração, pode ser que sejam as suas netas, mas nós vamos contar essa história e o 

Ustra, o Tuma, o Bolsonaro, todos esses assassinos confessos serão julgados pela 

história. Nós não tivemos chance de fazer o nosso tribunal, mas outras Hannah Arendt 

virão aí e nós vamos julgar essa história e vamos jogá-los no lixo. Parabéns. Muito 

obrigado. (Palmas.) 

A sessão está encerrada.  

Ah... tá bom. Vocês haviam pedido um certo... Nós vamos abrir sim, a sessão 

está reaberta. (Risos) 
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A SRA. – Algumas pessoas talvez queiram falar. O Juca quer falar.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. O Juca. Ótimo, ótimo. 

Tá bom. Eu pensei que vocês é que quisessem uma coisa... Então tá bom, vamos passar 

a palavra. Então, vamos manter a dignidade. Juca, desculpa, é que no começo elas me 

pediram tanto rigor, tanto rigor... 

 

 

O SR. JUCA KFOURI – Eu prometo que também vou ser rigoroso, Adriano, 

primeiro te dando os parabéns por todo esse trabalho magnífico, segundo, para 

agradecer todas as pessoas que falaram depois da minha afilhadinha, porque eu confesso 

a vocês que a gente tinha combinado que eu falaria, faria uma homenagem ao Norberto, 

e eu que vivo dessa coisa de escrever e de falar, eu produzi nos últimos 15 dias, como a 

Ia, diversos textos na cabeça para pôr no papel, mas todos os textos que eu produzi na 

minha cabeça, na terceira linha eu começava a chorar e eu dizia: “Eu não vou ser 

capaz”. Então, eu resolvi que eu não ia escrever nada e que eu ia fazer um improviso a 

título de tentar homenagear esse meu compadre.  

Começar por dizer que eu tenho um profundo orgulho das orquídeas que ele 

criou. Basicamente essa afilhada aqui que, como disse a ministra Leo, fez o filme que 

fez com a coragem que teve. Fruto mais belo é impossível. Mas o Norberto e eu temos 

uma história que eu me permito contar, digamos, menos revolucionária. O Norberto foi 

o ídolo da minha infância. Ali pelo começo dos anos 1960, quando eu tinha 10 anos e 

ele 20. Foi o ídolo do fim da minha infância. Foi o ídolo de toda a minha adolescência. 

E foi o ídolo do começo da minha vida adulta. Além do mais, o danado do alemão era 

bonito. Era muito bonito. E namorava e casava com a minha prima mais querida.  Que 

era linda, a Ia, como é, até hoje. E estão aqui, a afilhada e as netas para comprovar. E 

não sei porque cargas d’água, talvez eu fosse um adolescente precoce, mas o fato é que 
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a gente se dava muito bem, ele já gente grande. E um belo dia eu sou visitado na casa 

dos meus pais pela Ia e pelo Norberto, para dizer que a Ia estava grávida e que eu seria o 

padrinho do neném. E eu não tinha completado 14 anos. Falei: “São malucos. Essa 

gente é doida”. E confesso a vocês que depois, embora eu tenha tido quatro filhos e duas 

netas também, eu nunca contei tanto, nunca achei que nove meses demoraram tanto 

quanto daquela gravidez da Ia, pela graça de ser padrinho de um bebê que ia nascer.  

E no Natal daquele ano, 63, ali pelo dia 20, 21, o Norberto me procurou para me 

propor que no fim de semana fôssemos juntos comprar o presente da Ia. E nós fomos. Já 

existia o Shopping Iguatemi, mas nós fomos à rua Teodoro Sampaio. O Shopping 

Iguatemi era muito caro. E lá compramos aquilo que eu considero o vestido mais lindo 

que eu já vi na minha vida. Eu tive que fazer uma certa pesquisa com a própria 

agraciada, para lembrar exatamente, porque eu dizia para a minha mulher que eu achava 

que o vestido era de fustão, e ela dizia “Mas não pode ser de fustão”, e era de linho. Era 

um vestido amarelo de linho, lindo, de alça. E eu me lembro, falando com o Norberto, 

dizendo: “Norberto, é pequeno esse vestido para a Ia”, e ele dizia “Não, o manequim 

dela é 42”, “Então vamos comprar 44”, “Não, Juca”, “Mas ela está grávida, não vai 

poder usar esse vestido”, “Não, não é para agora, é para depois que o neném nascer”, e 

eu dizia: “Norberto, mas depois, normalmente, as mulheres...” – e eu com 14, 15 anos e 

ele... Aliás, eu ia fazer 14 e ele um adulto. Não, eu já tinha mais, óbvio, eu tinha 14 anos 

– “Norberto, mulheres depois que dão à luz ficam um pouco maiores...”, “Não, você não 

conhece a sua prima, vai ficar exatamente como era, pode ficar sossegado”. E de mais a 

mais, não tinha modelo 44. Só tinha aquele amarelo, 42, de linho. E nós compramos. E 

foi uma enorme frustação saber, pouco depois que a Marta nasceu, que a Ia tinha 

trocado o vestido, tinha nos traído e trocado o vestido por um outro vestido que ontem 

ela me relatou, um vestido com botão na frente, para ela pode amamentar. Uma traição 

incomensurável.  

Bem, a vida seguiu, não é, e as coisas aconteceram como aconteceram. 

O que, eu confesso, eu menos me conformo nessa história, é que quando o 

Norberto estava naqueles dias desesperados aqui no Brasil, sem procurar ninguém, e eu 

quero lembrar, há duas frases na carta que ele deixou para a Ia e para a Marta, que são 

magníficas, que são dignas, e eu sei que não há nenhum exagero, de um poeta, porque 
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ele disse “A vida é uma senda estreita, quem pisa fora, morre”, e diz também que 

“Foram a sensibilidade e a indignação que nos trouxeram para esta luta”. (Palmas.) 

E ele dizia que não podia procurar ninguém, com o senso de responsabilidade de 

quem não queria botar ninguém em apuros. Ele não sabia, e nem podia saber, que, 

naquela altura já da minha vida, eu, de alguma maneira, em um esquema de auxílio da 

ALN, já tinha posto duas pessoas para fora do Brasil e estava a caminho de ajudar a por 

mais três. E eu não me conformo de ele não ter me procurado. Durante muito tempo 

depois da morte do Norberto, antes de dormir, eu pensava: “Se ele me procurasse, 

certamente a gente o tiraria daqui”. Eu não me conformo. Eu fazia planos mirabolantes. 

A gente ia pegar uma moto, ele ia avisar “Estarei em tal lugar”. Eu durante muito 

tempo... durante muito tempo, durante menos tempos do que gostaria, dirigi para o 

Velho Toledo. Invariavelmente, o Toledo marcava comigo os pontos no mesmo lugar 

onde, eu soube depois, o Norberto marcava os pontos, ali perto do Mercado. E eu 

imaginava, se o Norberto me ligasse, “No lugar de sempre, ao meio-dia, na terça-feira”. 

E alguém habilidoso com uma moto, na minha cabeça, passaria, pegaria o Norberto e 

aqueles quatro ou cinco que andavam do lado dele não teriam tempo de fazer nada e a 

gente o tiraria do país. Isso me alimentou e me atormentou muitos anos.  

E vejam como são as coisas, no dia em que nós soubemos da morte do Norberto, 

como sói acontecer na minha vida, as coisas sempre têm uma explicação, jogavam 

Brasil e Checoslováquia na Copa do México. Estreia do Brasil. Eu estava na casa dos 

meus pais, vendo o jogo com meus irmãos, meu pai, meus amigos. Tocou o telefone na 

minha casa. Me lembro do meu pai dizendo: “Mas quem é o alienado que está ligando 

aqui a essa hora?”. E a minha mãe atendeu. Imagina se algum de nós ia atender o 

telefone com o Brasil e Checoslováquia na televisão. E eu me lembro da minha mãe 

atender o telefone de maneira muito grave e chamar meu pai, que saiu do sofá 

impaciente. E eu vendo o jogo, mas aqui ouvia, “Alguma coisa grave aconteceu”. Meu 

pai voltou e sentou-se no sofá.  E meu pai que era um homem fumante, mas fumante de 

hábitos moderados, fumava cinco, seis cigarros por dia, fumou três ou quatro cigarros 

em seguida. E o Brasil empatou o jogo. Gol do Rivelino, do Corinthians do meu pai e 

meu. E ele não comemorou. E eu não entendi. Terminado o jogo, ele me pegou pelo 

braço e disse: “Juca, vamos para a casa do seu tio porque o Norberto morreu”. E nós 

fomos. O caminho era curto. Era a casa, não do meu tio Nêdi, sogro do Norberto, pai da 
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Ia, o tio Nêdi ia para a casa do meu tio Adib. Meu padrinho de batismo como eu sou da 

Marta, tio Adib, tia Zeni. E no caminho, um quarteirão e meio, a vizinhança estava na 

rua, comemorando, festejando a vitória do Brasil. O Brasil ganhou o jogo de 4X1. E eu 

tive ódio, eu me lembro. Eu tive ódio das pessoas que estavam comemorando. Dizendo: 

“Tem um jovem brasileiro, um patriota, que foi morto. Está morto. E as pessoas estão 

na rua”. Para a minha sorte, alguma coisa bateu na minha cabeça e eu confesso a vocês, 

menos de um mês depois, eu estava na rua comemorando o tricampeonato do Brasil. Eu 

soube fazer a distinção entre uma coisa e outra coisa.  

Mas naquela noite, na casa do meu tio Adib, eu prometi para mim mesmo que eu 

ia matar o Fleury. Porque, claro, o Fleury era – e a Marta fez muito bem de lembrar, não 

é, infelizmente a nossa esquerda esquece com alguma frequência o que foi a ditadura do 

Vargas – o Fleury era o Filinto Müller da minha geração. E eu falei “Eu vou matar o 

Fleury”.  

Eu me aprofundei na minha vida na ALN, mas logo depois o Toledo foi morto, 

acabou a ALN, eu entrei para o Partidão, era até uma coisa assim meio de rendição, não 

é? Ir para o Partidão, ir pela via política e não mais pela luta armada. Mas eu continuei 

com a ideia de que um dia, talvez, o Fleury passasse pela minha frente, e eu o 

atropelasse. 

Mas antes disso, no dia 1º. de maio de 1969, no de... de 1979, no estádio de Vila 

Euclides, eu com o microfone na mão, animando o comício do Dia do Trabalho, 

anunciando conjuntos sertanejos, Djalma Bom, então secretário do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo, vai nas minhas costas e diz: “Juca, anuncia a morte do 

Fleury”. Eu falei: “Como?”, ele disse: “O Fleury morreu afogado em Ilhabela, depois te 

dou os detalhes”. E eu pedi silêncio, o estádio apinhado, as pessoas na frente do 

palanque, e disse: “Eu tenho uma ótima notícia para dar a todos, acaba de morrer o 

torturador Sérgio Paranhos Fleury. E o estádio da Vila Euclides veio abaixo. Tirem da 

minha cabeça que não fui eu que matei o Fleury. Temos aqui terapeutas, psiquiatras, 

psicólogos... Adriano, eu matei o Fleury. (Palmas.) 

E aí, para terminar, eu quero dizer o seguinte: eu gosto de repetir muito uma 

frase do Darcy Ribeiro que é: “Eu me orgulho das minhas derrotas”. A gente perdeu 

muito, a gente perdeu perdas irreparáveis. Norberto é uma delas, Vladimir Herzog é 
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outra, Manuel Fiel Filho, tantas, tantas, tantas, tantas, e houve quem falasse em 

“Ditabranda”.  

Sempre que eu estou em ocasiões como esta, e que alguém vem me ouvir, 

perguntar qual é o meu sentimento, da alegria, da homenagem, do reconhecimento, eu 

não consigo disfarçar e não dizer o seguinte: é tudo muito necessário, tudo deve 

continuar, devemos ir até o fim sem esmorecer, enquanto houver alguma coisa a ser 

esclarecida na história recente desse país. Se vamos ter forças para punir esses canalhas 

ou não, é um outro passo. Primeiro vamos tratar de identificá-los um a um. E a gente 

tem uma história recente para nos demonstrar que é possível que a gente consiga 

inclusive puni-los, a cada etapa que a gente vencer. Agora, por mais que eu entenda e 

que eu compartilhe da alegria de cada passo que a gente dá e de cada processo que a 

gente encerra, eu quero dizer para vocês que o meu sentimento maior é sempre de 

tristeza, infelizmente. Até hoje eu não consegui ser diferente. Eu queria ter estado 

semana passada na casa do vovô Norberto, com as netas Cléo e Sosô, festejando o seu 

73º aniversário dele. Ele era para estar aqui com a gente. Como hoje eu posso 

comemorar os meus aniversários com as minhas duas netas menores, a Luiza e a Julia. 

Eu não perdoo quem impediu que o Norberto festejasse o 73º aniversário dele, com as 

netas dele e com a filha dele. Não perdoo. Muito obrigado. (palmas) 

 

PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Alguém mais? Parabéns, Juca, 

maravilhoso. Agora podemos encerrar, não é? Tá bom.  

A sessão está encerrada, muito obrigado.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/02/2013 

 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -  Bom dia a todos. Em nome da Comissão da 

Verdade e do Senhor Presidente Adriano Diogo, que hoje não poderá fazer a abertura da Audiência, 

eu quero declarar instalada a 15ª audiência da Comissão da Verdade de São Paulo, Comissão 

Rubens Paiva. Hoje, no dia 28 de fevereiro, às 10:30, na Assembleia Legislativa de São Paulo, 

Auditório Teotônio Vilela para oitiva de depoimentos sobre os casos de David Capistrano, Élson 

Costa, Hiram de Lima Pereira, João Massena Melo, José Montenegro de Lima, José Roman, Luiz 

Inácio Maranhão Filho, Nestor Vera, Walter de Souza Ribeiro, militantes do Partido Comunista 

Brasileiro.  

O nosso formato, nós vamos apresentar os memoriais depois aqui, compor a mesa e iniciar 

alguns depoimentos. Mas antes eu gostaria que a Amelinha, que é membro da Comissão da 

Verdade... 

 

 

A SRA. – O Renan. 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT - O Renan? O Renan vai fazer a leitura do texto inicial 

dessa nossa Audiência. Por favor, Renan. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Os desaparecimentos e a repercussão política. Os 

Dirigentes do PCB desconfiavam de infiltrações no Partido e que estava sendo seguidos há algum 

tempo, afinal, em três de dezembro de 72, o Jornal do Brasil publicara uma entrevista do agente 

Carlos era Adauto Freire, que assumiu a condição de agente da CIA infiltrado no Partido e era 

Secretário Geral da Sessão de Relações Exteriores do PC. 

De acordo com a pesquisa de Hélio Gaspari, publicada no livro A Ditadura Derrotada, no 

dia três de abril, Walter de Souza Ribeiro saiu de uma reunião numa casa em cuja vizinhança havia 
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pessoas consertando a fiação de postes, foi a um ponto conversar com Luiz Inácio Maranhão, Ex-

Deputado estadual no Rio Grande do Norte, defensor da anticandidatura de Ulysses Guimarães à 

Presidência da República e amigo do cardeal Eugênio Sales, Maranhão era uma espécie de 

chanceler do Partidão. Também iria a esse encontro João Massena Melo. Sumiram todos.  

A família de Massena enviou cartas ao Conselheiro Federal da OAB, Serrano Neves, e a 

Deputados Estaduais e Federais. Em 25 de abril de 74, sua filha Alice Massena Melo escreveu uma 

carta ao líder do MDB, Deputado Laerte Vieira, que a leu no Plenário do Congresso Nacional, 

seguido do pronunciamento do Deputado Marcos Nobre. A carta foi transcrita no Diário Oficial da 

União de dois de maio do mesmo ano e resume os fatos. Meu pai, João Massena Melo, brasileiro, 

casado, pai de três filhos, metalúrgico, ex-dirigente sindical, Ex-Deputado a Assembleia Legislativa 

da Guanabara foi preso no dia três do corrente mês na cidade de São Paulo, para onde viajara na 

véspera a fim de tentar ganhar a vida, já que nesta cidade todas as portas lhe foram fechadas. 

Angustiada e ansiosa, faço um amargurado e veemente apelo a Vossa Excelência para que vos dirija 

as autoridades do País pedindo para pouparem a vida de meu pai e concederem permissão para que 

eu possa visitá-lo. Esse dramático e estranho apelo se justifica e só tem razão de ser formulado 

porque até hoje as autoridades coautoras não se dignaram a proceder a qualquer formalidade legal e, 

sobretudo porque, quando preso em primeiro de julho de 70, meu pai poderia ter morrido em 

consequência das torturas, espancamentos e pendura pelos pés e mãos no chamado pau de arara ao 

mesmo tempo em que se lhe aplicava choques elétricos por todo corpo, quase enforcamento e 

outros requintes bestiais e horripilantes sofridas no quartel da Polícia do Exército, sediado na Rua 

Barão de Mesquita, nesta cidade.  

Meu pai é um homem doente e já conta com 55 anos de idade, sendo por isso improvável 

que posa suportar a repetição de métodos tão bárbaros e tão anti-humanos. Meu pai estava em gozo 

de liberdade concedida pelo Egrégio Superior Tribunal Militar em fevereiro de 73. Agora, depois de 

submetido a tratamento de saúde, deteriorado em parte pelas torturas e pelos maus tratos da prisão, 

ele vinha tentando reintegrar-se na sua atividade profissional.  

Angustiada e desesperada, mas confiante e esperançosa de que o vosso apelo possa salvar a 

vida do meu pai, subscrevo-me. 

A esposa de Luiz Inácio Maranhão Filho, Odette, denunciou seu desaparecimento e que esse 

estaria sendo torturado pelo Delegado do DOPS, Sérgio Paranhos Fleury. O Deputado do MDB 

(ininteligível) Maciel discursou na Câmara Federal exigindo explicações do Governo. O Secretário 

do MDB e amigo de infância de Luiz, Deputado Thales Ramalho, leu a carta da esposa de Luiz no 

Plenário do Congresso Nacional emocionado. Essa foi publicada no Diário do Congresso em 15 de 

maio de 74. Ao terminar a leitura, o Deputado enfatizou que os direitos elementares de Luiz Inácio 

deveriam ser respeitados e pediu um julgamento justo para ele e a apuração do caso.  
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Neste mesmo dia, o vice-líder da Arena, Deputado Garcia Neto, prometeu que o Governo 

tomaria providências para elucidar os sequestros de presos políticos, inclusive de Luiz Maranhão 

Filho e outras denúncias feitas pelo MDB. Essas providências nunca foram tomadas. 

Odette conseguiu ainda fazer um apelo ao então Presidente Geisel que mandasse apurar o 

caso com urgência, pois Luiz Maranhão estava em péssimas condições de saúde, mas nada 

conseguiu. Ainda em maio, a CNBB, a OAB, protestaram e exigiram resposta sobre o paradeiro dos 

desaparecidos ao Geisel. 

Em 29 de junho de 74 foi publicada nota oficial do MDB no Diário de Brasília, indagando 

do Governo o destino de 11 presos políticos desaparecidos, entre os quais figurava os nomes dos 

três dirigentes comunistas.  

Em sete de agosto do mesmo ano, por intermédio de Dom Paulo Evaristo Arns, conseguiu-

se uma audiência de familiares e desaparecidos políticos com o General Golbery do Couto e Silva, 

chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, com a presença do Cardeal, do Presidente da 

Comissão de Justiça e Paz da CNBB, Professor Cândido Mendes e do advogado José Carlos Dias. 

O general Golbery prometeu aos familiares que no prazo máximo de um mês daria uma resposta 

sobre o paradeiro dos 22 desaparecidos citados, o que não aconteceu. A reação da ditadura viria em 

fevereiro de 75, quando o Ministro da Justiça Armando Falcão divulgou nota sobre os 

desaparecidos políticos, em que afirmava sobre Walter de Souza Ribeiro ex-oficial do Exército, 

expulso por atividades subversivas como indigno para o oficialato. Há um mandado de prisão 

expedido pela segunda auditoria da Segunda CJN em 1970. Encontra-se foragido.  

Sobre Luís Inácio Maranhão Filho, apenas informou que ele era membro efetivo do Comitê 

Central do PCB, e a respeito de João Massena Mello afirmou que ele não se achava preso em 

nenhum organismo militar.  

Indignada com a nota do ministro, a viúva de Walter, Aldaci, manifestou-se protestando 

contra as calúnias e apresentando documentos que desmentiam o ministro. Uma vez que havia sido 

expedida pela segunda auditoria do Exército de São Paulo certidão negativa, a qual informava que 

sua pena havia sido reformada pelo STM, em acórdão de 27 de maio de 74 e diminuída para um ano 

e oito meses e assim prescrita.  

Tão logo soube do teor da nota, Aldaci enviou uma carta ao General Silvio Frota, então 

Ministro do Exército, pedindo-lhe que informasse em qual diário oficial havia sido publicado o ato 

de expulsão do Exército como indigno, do segundo tenente reformado Walter de Souza Ribeiro. A 

carta foi protocolada em seis de março de 75, mas não recebeu resposta. De acordo com seu 

depoimento, publicado no livro Desaparecidos Políticos, a nota é caluniosa também quando diz que 

meu marido foi expulso do exército como indigno. Não existe, até agora, que seja do meu 

conhecimento e dos meus filhos, nenhuma expulsão e sim reforma pela lei n° 1507-A, de 28 de 
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janeiro de 1950, por incompatibilidade para o oficialato... A reforma de um oficial por 

incompatibilidade não significa indignidade, conforme declarou o Ministro Falcão. Nossa dor já era 

demasiadamente grande pelo dramático desaparecimento do chefe da nossa família para suportar 

ainda o peso da difamação que o ministro nos impôs através de toda a imprensa nacional. Anos após 

seu desaparecimento a família de Walter continuou sua busca por meio de advogados e da 

Comissão de Justiça e Paz, sem obter qualquer informação.  

Em oito de abril de 87, o ex-médico e torturador Amílcar Lobo revelou, em entrevista a 

Revista Isto É, que viu Luiz Maranhão ser torturado no DOI-CODI do primeiro exército no Rio de 

Janeiro. Em entrevista a Revista Veja de 18 de novembro, o ex-Sargento do DOI-CODI de São 

Paulo, Marival Dias Chaves do Canto afirmou que pelo menos oito dirigentes do PCB tiveram seus 

corpos esquartejados e atirados nas águas do Rio Novo em Avaré, São Paulo.  

Segundo o ex-Sargento, João Massena Mello e Luiz Inácio Maranhão Filho, presos em 74, 

teriam recebido uma dose de injeção para matar cavalos. Suas mortes fizeram parte da operação 

radar, uma grande ofensiva do exército iniciada em 73 para dizimar o PCB. De acordo com essas 

declarações do Ex-Sargento, Walter de Souza Ribeiro foi capturado pelo DOI-CODI em São Paulo 

e levado para o Rio de Janeiro, onde foi assassinado, esquartejado, sendo as partes do seu corpo 

enterradas em lugares diferentes para não ser identificado.  

Em 24 de março de 2004 a Revista Isto É publicou reportagem de Amaury Ribeiro Junior, 

baseado em documentos encontrados nos pertences do General Antônio Bandeira, que comandou as 

forças armadas até o fim da campanha contra a segunda guerrilha do Araguaia, no qual foi revelado 

o conteúdo de uma reunião entre os generais Ernesto e Orlando Geisel, e o então Presidente da 

república, general Emílio Garrastazu Médici, da qual Bandeira também participou.  

Na reunião, ocorrida em maio de 73, discutiu-se as diretrizes da repressão política.  A 

utilização de todos os meios para eliminar sem deixar vestígios, as guerrilhas rurais e urbanas de 

qualquer jeito, a qualquer preço em 31 de março de 2004, a Revista Isto É revelou na reportagem 

intitulada Traição e Extermínio, que a operação que promoveu os desaparecimentos dos dirigentes 

do PCB foi comandada pelo chefe do DOI, coronel Aldir dos Santos Maciel, codinome Doutor 

Silva. A missão consistia em prender e executar os membros do Comitê Central do PCB sem deixar 

pistas. Os assassinatos ocorreram em chácaras clandestinas para facilitar a ocultação de cadáveres. 

Os demais sobreviventes eram encaminhados pelo Comando do Segundo Exército aos Delegados 

do DOPS José Francisco Seta e Alcides Singilo. Apelidada de operação radar resultou na morte de 

11 membros do Comitê Central. Além de destruir as gráficas clandestinas do Partido, a repressão 

desmantelou seus diretórios nos estados em operações que prenderam 679 pessoas. Ex-Sargento 

Marival tornou públicos então os nomes dos principais envolvidos. Os coronéis Aldir Santos 

Maciel, ex-comandante do DOI-CODI de 74 a 76, conhecido como Doutor Silva. Paulo Malhães, 
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conhecido como Doutor Pablo, José Brant Teixeira, o Doutor César, além dos Ex-Cabos Félix 

Freire Dias e José Bonifácio Carvalho. O oficial do DOI-CODI São Paulo, André Pereira Leite 

Filho, então conhecido como Doutor Edgar também integrou o pequeno grupo responsável pela 

eliminação de dirigentes do Comitê Central do PCB. 

A gente vai passar agora para a leitura, antes de constituir a mesa, do Élson Costa, depois a 

gente constitui a mesa. 

O Élson Costa, desaparecido em 15 de janeiro de 75, nasceu no dia 26 de agosto de 1913 na 

cidade de Prata, Minas Gerais, Brasil. Dados biográficos. O Élson iniciou sua vida política no 

Partido Comunista Brasileiro, PCB, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, onde liderou uma greve 

de caminhoneiros. Trabalhou na divulgação do jornal do Partido, A Classe Operária. Foi membro 

do Comitê Central, atuou em Belo Horizonte, Niterói, Rio de Janeiro, Campo Grande, Recife, 

Curitiba e finalmente em São Paulo. Conheceu vários países do leste europeu na década de 50. Com 

o golpe militar de 64 passou a atuar clandestinamente. Em 1966 foi condenado a dois anos de 

reclusão pela justiça militar, pelo processo referente às cadernetas de Luiz Carlos Prestes, à época 

Secretário Geral do PCB. Cumpriu pena em Curitiba e quando foi solto voltou à clandestinidade. 

No Rio de Janeiro foi novamente preso e torturado em 1970, cumpriu pena e foi solto em 73 quando 

veio para São Paulo voltando a viver na clandestinidade, trabalhando e divulgando o Jornal A Voz 

Operária.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Élson morava na Rua Timbiras, número 199, 

bairro de Santo Amaro em São Paulo. Na manhã do dia 15 de janeiro de 75 foi preso no bar ao lado 

da sua casa onde fora tomar café. Os vizinhos que o conheciam como sendo Manoel de Souza 

Gomes protestaram contra sua prisão feita por seis homens. No dia sete de fevereiro de 75, sua 

esposa Aglaé Souza Costa, depois de procura-lo por diversos órgãos policiais, enviou telegrama ao 

ministro da justiça e no dia 18 daquele mês enviou carta ao general Geisel, Presidente da República. 

No dia primeiro de março, Aglaé conseguiu publicar uma nota por ela assinada descrevendo como 

se deu o desaparecimento de Élson Costa. Documentos de órgãos policiais. O pedido de busca 

número 79E/2 de 75 do Segundo Exército datado de sete de abril de 1975, encontrado nos arquivos 

do antigo DOPS Paraná, no qual se lê, no dia 15 de janeiro de 75, o Décimo Primeiro Distrito 

Policial registrou ocorrência sobre Manoel de Souza Gomes, conforme boletim de ocorrência 

número 315 de 75, cópia anexa. Não foi encontrada a referida cópia. Mais adiante esse mesmo 

documento afirma, Na possibilidade de vir a ser preso em função das prisões já efetuadas pelos 

órgãos de segurança interna, evadiu-se de sua residência as pressas sendo levado por elementos do 

Partido conforme testemunhas. Aglaé de Souza Costa, ao ter ciência do desaparecimento do seu 

marido, invés de procurar as autoridades de segurança interna logo de imediato, como tem ocorrido 

com outras famílias de presos, recorre sim a Aldo Lins e Silva, que a orientou no sentido de 
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procurar as seguintes autoridades, Ministro da Justiça, Presidente da República, Cardeal Arcebispo 

de São Paulo e escrever cartas para Jornal do Brasil e Folha da Tarde. Estas atitudes estranhas 

levam a crer que procura-se fazer exploração política desse desaparecimento, configurada na 

campanha desencadeada no sentido de denegrir as autoridades à opinião pública interna e externa.  

Documentos obtidos pelos familiares de Élson Costa. Atestado do Óbito por morte 

presumida por meio de ação judicial. Informações do ex-agente do DOI-CODI do Segundo Exército 

de São Paulo Marival Dias Chaves do Canto, em entrevista à Revista Veja de 1992. Outro que está 

aí no Rio, na cidade de Avaré, São Paulo é Élson Costa, assassinado em 75. Na casa de Itapevi, foi 

interrogado durante vinte dias e submetido a todo tipo de 

tortura e barbaridade. Seu corpo foi queimado. Banharam-no com álcool e tocaram fogo. Depois, 

Élson ainda recebeu a injeção para matar cavalo. No rio, debaixo de uma ponte que liga a cidade de 

Avaré, no interior de São Paulo à Rodovia Castelo Branco. Existe ali um cemitério debaixo d água. 

Pela Lei 9140 de 95, no seu Anexo um, Élson Costa foi reconhecido como morto sob-

responsabilidade do Estado. Em sua homenagem, as cidades de Belo Horizonte e São Paulo deram 

o seu nome a ruas nos bairros Toca e das Indústrias, respectivamente. Em Belo Horizonte, também 

foi homenageado em 2004 pela Câmara Municipal, com a Medalha Atributo à Utopia, que lembrou 

as vítimas da ditadura.  

Documentos achados no Instituto Médico Legal, laudo de exame de corpo de delito, laudo 

de exame de lesão corporal do IML São Paulo de 16 de maio de 75, realizado por Vlademar Junior 

e Roberto Alves, indica lesão leve causada por paulada e tijolada no dia 29 de março de 75. Os 

dados do laudo não são de Élson, apenas seu nome. Informações tiradas do dossiê Ditadura Mortos 

e Desaparecidos Políticos no Brasil 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -Obrigado, Renan. Nós vamos compor a mesa com 

militantes e familiares de alguns desaparecidos. Eu gostaria de chamar primeiro José Miguel, está 

aí? Que é familiar do Élson Costa. Maria Helena, familiar também do Élson Costa. Dina, militante 

do PCB. E Arnaldo Soares, também familiar do Élson Costa.  

Vale lembrar que todas as Audiências da Comissão da Verdade são públicas, e esse é o 

formato que nós vamos permanecer até o final. Adotamos também o método/formato de 

depoimento com o tempo livre para os familiares e com uma condução muito sutil do nosso 

Presidente Adriano, no sentido de garantir toda tranquilidade para que o depoente fale aquilo que 

ele quiser no tempo que ele quiser, na forma que ele quiser. Então o José Miguel será o primeiro a 

fazer seu depoimento, dialogar conosco. José Miguel, a gente abre a palavra para você para que 

você conte da maneira que queira e use o tempo necessário. 
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O SR. JOSÉ MIGUEL – Muito obrigado. Então nós, os familiares de Élson Costa, estamos 

aqui os sobrinhos e nossa tia, cunhada de Élson Costa e companheiros dos familiares que 

compareceram e que é importante para nós saber que todos podem se manifesta e que existe uma 

abertura e, vamos dizer, para a manifestação, para o tempo e para a multiplicidade desses 

depoimentos. Então eu quero saudar a Comissão também por esse importantíssimo trabalho que está 

fazendo e quero dizer que nós familiares esperamos há décadas o momento em que se possa 

trabalha para o esclarecimento desses fatos. 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -Vamos completar a mesa. A Dina faz a sugestão para 

que componha a mesa e também a gente abra a possibilidade de falar o Alberto Negri e o Genival.  

 

 

O SR. JOSÉ MIGUEL – Então, os dados sobre o desaparecimento e algumas iniciativas 

que foram feitas depois disso foram apresentadas previamente. Nós queremos dizer, podemos 

contribuir, do ponto de vista de um testemunho, sobre a pessoa e a dedicação de Élson Costa à sua 

militância. Nós podemos dizer, pela família, que Élson Costa praticamente dedicou a vida à 

militância ao Partido Comunista Brasileiro, isso se dá pelo menos desde os anos de 1940, no 

Triângulo Mineiro, passou pela fase do Estado Novo, o interregno democrático seguinte e entrou 

pela ditadura em plena militância a cada vez respondendo às diferentes situações com uma 

convicção serena, que é aquilo que sempre nos impressiona a pessoa dele. Élson Costa desaparecia 

do nosso convívio em determinados períodos, retornava em outros, sempre se fazia presente, 

quando possível, em reuniões familiares, em que, ao mesmo tempo em que deixava claro o sentido 

da sua vida dedicada à militância comunista, essa manifestação era feita na forma de uma espécie 

de limpidez da convicção, que fazia com que esta escolha fosse sempre manifestada por ela da 

maneira mais transparente e ao mesmo tempo discreta, no sentido de que ele procurava manter a 

família distante das implicações mais difíceis da sua vida política em vários períodos, clandestina.  

Acho que todos que estão aqui certamente falarão sobre esta impressão de uma presença de 

tal modo, como eu disse, serena na escolha de uma opção política de vida que atravessou a vida 

inteira, sem nenhuma hesitação diante das situações, as mais difíceis, sempre nos impressionou, a 

ponto, se me permitem uma coisa muito pessoal, mas muito significativa, eu quando criança minha 

mãe dava aos filhos, depois do batismo, o direito de escolher o padrinho de crisma, e eu não tive 

dúvidas em escolher aquele tio que me parecia ligado às coisas importantes e que para mim era uma 
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espécie de referência de personalidade e, curiosamente, como a criança que não sabe do que está 

pedindo dele, eu pedi, dentro do código familiar, na verdade era uma declaração de escolha de que 

ele fosse meu padrinho, e ele aceitou com um sorriso, que sabia da minha inocência no pedido e ao 

mesmo tempo aceitou e se tornou, para todos os efeitos, embora essa cerimônia nunca tivesse sido 

oficiada, ele era o meu padrinho e sempre me presenteou em todas as ocasiões com coisas que 

diziam respeito as minhas atividades e as minhas escolhas de vida. Eu passei a estudar piano, me 

desenvolvi nisso e tem várias partituras que me foram dadas por ele com dedicatórias muito 

carinhosas. Com isso eu quero assinalar, o que certamente seria compartilhado por todos, a enorme 

atenção que ele tinha para com os familiares, para com os irmãos e as irmãs e, como eu disse, 

sempre de uma maneira a deixar clara a força de convicção do seu papel político.  

Então, sem entrar em mais detalhes sobre isso, eu quero dizer também que nos anos de 67 e 

68, quando eu passei a ser estudante universitário na Faculdade de Filosofia da Maria Antônia e 

também a Maria Helena nesse mesmo período se tornou estudante, esse foi um período novo para 

nós porque nós conhecemos, quer dizer, participamos do fervilhante Movimento Estudantil onde, 

quando eu entrei na Maria Antônia o Partido Comunista parecia, entre as correntes políticas do 

movimento, como a tendência mais moderada das correntes que ali se colocavam. Então havia uma 

visão, vamos dizer, negativa. O espectro do ativismo político no Movimento Estudantil colocava 

como se fosse o Partido Comunista no ponto mais a direito do mundo conhecido, digamos, para 

efeitos do imaginário do Movimento Estudantil. E isso, de certo modo se refletiu nas nossas 

conversas com ele, como se a gente tivesse passado a fazer parte de um mundo mais avançado que 

o dele porque, evidentemente, era uma mera excitação estudantil do período, mas eu digo isso só 

para afirmar que ele se colocava em uma posição contrária à luta armada como era a posição do 

Partido e como ele certamente afirmaria.  

Quer dizer, os fatos que nós estamos examinando aqui correspondem a um momento da ação 

dos aparelhos repressivos em que elas atacaram organizações que não praticavam a luta armada. 

Isso eu acho que, portanto, o desvendamento desses fatos desmascara como um todo a atividade 

repressiva porque ela desqualifica a suposição de que se tratava de lutar um bom combate contra 

militantes armados. O fato de que essas violências sejam cometidas contra aqueles que não 

adotavam a luta armada, portanto desqualifica tanto essa afirmação, tano a este quanto contra, em 

relação a todos. Ou seja, essa Comissão, se ela entrar no esclarecimento desses episódios, isso tem 

um efeito sobre toda a sustentação do argumento pelo qual se justifica, do ponto de vista do 

aparelho repressivo, tanto as ações que foram feitas naquele período quanto o silêncio que quer se 

manter sobre isso.  

Quero dizer também, que com sua serenidade, que nos era tão notável, O tio Élson me disse 

várias vezes, e disse à Maria Helena e certamente ao Arnaldo, que ele, de certo modo, se orgulhava 
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de resistir à tortura. Ou seja, certamente tinha passado por prisões, torturas no período do Estado 

Novo, mas certamente, desde 64, como foi relatado aqui pelas prisões que passou. Havia nisso uma 

espécie de orgulho discreto, mas que ele reconhecia como uma capacidade pessoal. Disse à Maria 

Helena também, que compreendia quem não suportasse a tortura, mas que, de algum modo, tinha 

para si mesmo como valor o fato de suportar a tortura.  

Por isso, para mim é significativo este depoimento do Ex-Sargento Marival, que falará aqui 

na Comissão, que ele passa 20 dias sendo torturado nessa chácara em Itapevi. Isso para mim ressoa 

nessas conversas que tivemos. A julgar por isso, do ponto de vista muito pessoal, eu acredito neste 

dado e acho que, em suma, justamente isso eu quero afirmar também, contra as afirmações 

infamantes e baseadas em um princípio de confucionismo reconhecível, a versão de que ele teria 

sido sequestrado por membros do próprio Partido comunista e depois morto em enfrentamento 

armado, ou que, como na infamante matéria publicada na Isto É independente a 31 de março de 

2004 dizendo que ele teria se evadido para o Paraná onde viveria, continuaria vivendo e que a 

família não teria, por sua vez, reagido de maneira confiável, ou seja, em suma, essa matéria diz que, 

ao contrário das demais famílias, os parentes de Élson Costa não se mobilizaram para encontrá-lo. 

Essas insinuações ou afirmações têm que ser aqui veementemente repudiadas. A viúva e irmãos 

procuraram todos os meios possíveis, seja na interpelação de autoridades, seja através do recurso a 

pessoas que eventualmente poderiam informar. Nós tínhamos um amigo da família, também do 

Triângulo Mineiro, chamado Astolfo Araújo, conhecido médico cirurgião, que foi Deputado pela 

Arena e que tinha ligações com o capelão do Segundo Exército e que teria se mobilizado no sentido 

de encontrar, localizar o paradeiro de Élson Costa e que a certa altura, nos parece, no final de 

fevereiro de 75, nos induz, sugere que as buscar sejam abandonadas sem dizer propriamente o que 

se passou. 

Eu, que sou amigo de uma das filhas de Calim Eid, braço direito de Paulo Maluf, e prezo 

muito essa minha amiga, ela me ajudou perguntando ao pai sobre a possibilidade dessa localização. 

A resposta que nos veio foi, em um primeiro momento, animadora. Que ele tinha sido localizado, 

que tinha sido preso e que seria localizado. Depois eu recebi um telefonema pessoal de Calim Eid 

dizendo que tinha sido um rebate falso, um engano, que na verdade ele não estava preso como se 

pensava. Eu interpreto também esse duplo movimento para o momento de afirmação e depois de 

desconfirmação como um indício desta prisão e desaparecimento, sumiço e morte durante esse 

período.  

Quero dizer também que, no mesmo ano de 1975, eu, que trabalhava como editor assistente 

de cultura do Jornal Movimento, recebemos, recebeu-se na redação do jornal informações, que 

nunca foram publicadas, era um jornal censurado, evidentemente, informações que coincidem 

totalmente com essas do depoimento do Ex-Sargento Marival muitos anos depois. Nos mesmos 
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termos de tortura bárbara, corpo queimado em álcool, injeção para matar cavalo e o corpo atirado ao 

Rio. Portanto, este também eu considero um indício, digamos, confirmatório dessa história tal como 

está sendo contada, e que esperamos que justamente se possa avançar no entendimento desse 

processo ou dessa etapa terminal desse processo de luta armada que se deu aqui, no caso, como eu 

disse, com organizações que não propriamente tinham aderido à luta armada.  

Eu acho que, pessoalmente, é o que eu teria a dizer e passo a palavra então aos demais.  

 

 

A SRA. MARIA HELENA SOARES DE SOUZA - Meu nome é Maria Helena Soares de 

Souza. Eu sou filha de uma irmã dele, Zaílda Soares de Souza. Minha mãe e o outro irmão dele, 

Milton Costa, publicaram um anúncio no Estado de São Paulo na época dando a notícia do 

desaparecimento e os telefones da cada da minha mãe e do local de trabalho do tio Milton. O Rui 

Mesquita não cobrou este anúncio, ele publicou mais de uma vez, e a polícia baixou na nossa casa 

de madrugada e tal. Para estender essa história, o último depoimento feito pela minha mãe na 

polícia foi em agosto de 1975, quando a morte dele já tinha ocorrido. Isso é uma coisa clara de 

dizer, não, não fizemos isso, também estamos procurando e obrigando a família a passar por esses 

depoimentos nocivos, constrangedores e muito difíceis. Isso é uma coisa. 

A outra coisa, eu queria falar um pouco da tia Aglaé, a esposa dele que é viva, está com 92 

anos, lúcida, uma mulher maravilhosa, até para contar um pouco como é que era este homem. Ele a 

chamava carinhosamente de Catarina, e quando ele foi preso no Rio de Janeiro, ele não foi preso em 

1970 não, ele foi preso em 69, ela ficou hospedada na minha casa. Ela ficou comigo um ano, o 

tempo que ele ficou lá e depois ele foi para Juiz de Fora. E eu vi como é que as coisas eram. Já que 

eles, dentro da cadeia, dentro da prisão eles tinham que trabalhar a cabeça, trabalhar o corpo, eles 

ensinavam, liam, trocavam informações ali dentro. Só que os jornais não entravam, então minha tia 

fazia uma espécie daquele filme (ininteligível) no número, ela praticamente decorava a notícia de 

jornal para contar para ele o que estava no jornal sem dar interpretação pessoal. Uma coisa de amor 

belíssimo. Toda semana nas visitas ela cozinhava, a gente cozinhava junto, ficava conversando, e 

ela ficava na véspera decorando o jornal, ouvindo notícias, decorando coisas para contar fielmente 

para ele. Eles não tiveram filhos, foi uma opção, ele entrou com 17 anos no Partido Comunista e 

eles optaram por isso, mas, o significado da família, do amor familiar, estava muito com essa 

Senhora, essa mulher maravilhosa, lutadora, que tentou o máximo que pode, até onde deu. Ela não 

queria ser indenizada pelo Estado, a gente brigou com ela, não, tem que ser indenizada, porque 

quando sair à indenização o Estado está dizendo, sim, somos culpados. E aí ela distribuiu aquele 

dinheiro que recebeu, porque não aguentava ficar com aquele dinheiro com ela.  
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O tio Élson era uma pessoa maravilhosa. Essa semana eu conversei com ela ao telefone, nos 

últimos tempos, ela está morando em Goiás, nos últimos tempos ela não queria mais falar sobre esse 

assunto. O Zé Miguel foi visita-la e eu acho que quebrou o gelo. E aí, tenho conversado com ela, e 

lá pelas tantas eu disse, puxa você teve uma vida sacrificada. Ela disse, não, eu tive um privilégio. 

Eu conheci um homem que a postura política dele era a postura humana. Ele era um cara que 

acreditava na bondade e na distribuição igualitária de bens na distribuição igualitária de afetos, e de 

viver bem. Eu achei muito bonito isso, ouvi isso da tia Cila, que está ali sentada, ela disse, você não 

faz ideia da maravilha que esse homem era. Eu faço ideia sim. A gente tinha adoração por esse 

homem. A minha irmã me disse ontem ao telefone, ele era maravilhoso e eu o adorava. Eu entendo 

isso. Além de ele ser o nosso herói ele era uma pessoa calma, pacífica e linda. Ele era muito bonito, 

olhos azuis, ele era muito bonito. E uma pessoa amorosa com as pessoas. A última vez que eu o vi 

foi na casa do meu irmão Arnaldo e eu fiquei aborrecendo ele por causa do partidão e lá pelas tantas 

ele disse, você não é revolucionária. Você andou em passeata, acha que fez muito, e sabe o que eu 

quero de você? Não deixe que seus filhos sejam reacionários. É tudo o que você precisa fazer na 

vida. Eles precisam saber o Brasil que eles têm e o Brasil que queremos ter. Essa foi a última 

conversa que eu tive com ele, e pito e mel, que depois pegou o meu filho, beijou, abraçou e foi 

amoroso o resto do dia. Foi o último contato que eu tive com ele.  

Eu queria deixar isso aqui registrado para entender que homem era esse e com qual mulher 

ele vivia. Eu quero levar as coisas para ela, se vocês puderam até fornecer vídeos, tal, eu gostaria 

que ela pudesse, ela me pediu muito isso. Ela disse, eu quero saber tudo. Tudo. Eu quero saber tudo, 

ela disse. Não me esconda nada. Eu quero saber tudo. Eu fiquei surpresa com os documentos 

porque eu estou com atestado de óbito, de nascimento, de casamento, e eu fiquei surpresa que ela 

soubesse a notícia, porque a gente tentou que ninguém soubesse. As irmãs pelo menos. A minha 

mãe a gente não deixou, não é, Arnaldo? Mas ela sabia, ah, está lá no documento. Então, eu 

imagino, foi muito sofrimento. Muito sofrimento. A gente está agora na hora de ficar em paz. Eu 

quero ter o direito de jogar flores em Avaré se for isso mesmo. Até ter o direito de pedir ao Estado 

que recolha os ossos que estão lá, porque não adianta cortas os pedações, o DNA está lá. A gente 

tem o direito de saber isso. 

É isso que eu queria dizer. A Comissão está fazendo um trabalho maravilhoso, tem sido 

bastante elogiado. A gente tem um atestado de óbito e o atestado de óbito diz assim, desaparecido. 

Assim como o Rubens Paiva vai conseguir, assim como o Wladimir Herzog vai conseguir, a gente 

quer um atestado de óbito verdadeiro, assassinado por tortura. Como assim, desaparecido? O que é 

isso? É uma cara de pau muito grande de o Estado ter um documento desses. O Estado não é uma 

pessoa, mas o Estado como jogar a sujeira debaixo do tapete, botar todos os móveis em cima e 

achar que é para ficar todo contentinho porque afinal tem um atestado e ela recebeu essa 
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indenização, que ela não usou. Ela recebeu para ter o direito de dizer, o Estado disse que sim, que o 

matou. E eu queria que o atestado de óbito tivesse a verdade escrita. Eu acho que nós todos 

queremos.  

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -Muito obrigado, Maria Helena. Obrigado. José 

Miguel. Antes de passar para o Arnaldo eu quero registrar que tanto o pedido do Zé Miguel quanto 

da Maria Helena serão encaminhados pela Comissão. O Miguel sugere e pede para que a Comissão 

negue historicamente, veementemente as insinuações da Revista Isto É, e a Maria Helena faz agora 

o pedido fundamentalmente imprescindível para a luta da nossa Comissão, que é um atestado 

verdadeiro, historicamente verdadeiro.  

Eu quero passar a palavra para o Arnaldo.  

 

 

 O SR. ARNALDO – Bom, a gente já ouviu basicamente tudo o que é importante com 

relação ao tio Élson. Eu acho que não há nenhuma necessidade de eu estender esse assunto. Eu 

gostaria de passar a palavra para os demais. Só registrando que o tio Élson era uma figura 

maravilhosa e a gente precisa saber o que aconteceu na realidade, embora existam os indícios.  

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -Obrigado, Arnaldo. Nós vamos ler os memoriais ou 

podemos passar? As próximas testemunhas depoentes eles vão falar não de um único caso, mas de 

alguns, e relatar histórias do momento daquela organização do Partido Comunista Brasileiro. Então 

agora faz necessário a gente ler os memoriais dos oito, são nove hoje, lemos do Élson, vou ler dois 

oito depoentes. A gente fica aqui ou vocês acham que é melhor... Porque demora muito. A gente 

senta lá e depois compõe a mesa novamente.  

 

 

O SR. RENAN QUINALHA - E só para esclarecer, gente, às vezes a leitura do memorial 

parece cansativa, mas é necessário porque mostra que houve já uma busca dos familiares, 

informações já acumuladas e que a gente não está começando do zero nos trabalhos aqui na 

Comissão, mas que de fato a gente está partindo desse acúmulo de informações e dessa luta já 

constituída dos familiares.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -Renan, antes de você começar, só uma pequena falha 

da mesa, registrar aqui a honrosa presença dos nossos queridos companheiros, ex-militantes e 

também até hoje militantes alguns e dirigentes do Partido Comunista Brasileiro. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Então eu passo a leitura do Memorial David Capistrano da 

Costa, desaparecido em 19 de março de 74. Ele nasceu em 16 de novembro de 1913, na cidade de 

Jacampari, distrito do Município de Boa Viagem, no Ceará. Era casado com Maria Augusta de 

Oliveira, militava no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Dados Biográficos. David foi para o Rio 

de Janeiro com 13 anos de idade e até entrar no Exército, em 31, trabalhou em bares e botequins. 

Nesse ano, como cabo e aluno da Escola de Aviação, conheceu o Tenente Ivan Ribeiro, que 

intermediou seu ingresso no Partido Comunista. Participou da ANL, Aliança Nacional Libertadora e 

da Revolta de 31, sendo preso, processado e condenado.  

Em 1936 fugiu da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde cumpria pena, e foi para a Espanha 

integrando a Brigada Nacional contra o Fascismo. O republicanismo espanhol, ao dispensar as 

brigadas internacionais em 38 acabou por levar David para França onde lutou junto à Resistência 

Ocupação Nazista. Em 46, David Capistrano se elegeu Deputado Estadual em Pernambuco e passou 

a ser um dos dirigentes do PCB. Casou-se com Maria Augusta de Oliveira, Comunista da Paraíba. 

Vieram para São Paulo clandestinos, pois em 47 o registro do PCB é cassado. Mais tarde foi para o 

Rio e foi estudar na antiga União Soviética. Volta ao Brasil em 57, esteve em diversas regiões do 

País, até que em 64, com o golpe militar, David passou a ser perseguido tendo sido cassado os seus 

direitos políticos em junho daquele ano. Passou a atuar na clandestinidade. Em 72 foi para a então 

Tchecoslováquia como representante do PCB. Em 74 foi substituído por ter problemas de saúde. 

Queria voltar ao Brasil. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. David voltou clandestinamente 

ao Brasil em março de 74, desaparecendo ao longo do percurso entre a cidade de Uruguaiana e São 

Paulo, quando viajava de carro dirigido por outro militante comunista, José Roman. A companheira 

de David Capistrano, Maria Augusta, foi avisada que ele havia saído de Uruguaiana em 15 de 

março em companhia de José Roman, que foi até lá em um carro Volkswagen com o objetivo de 

transportá-lo até São Paulo, onde encontraria sua família. Em 19 de março, Lídia, esposa de José 

Roman, recebeu um telegrama do seu esposo dizendo que a operação tinha sido bem sucedida e que 

estava voltando. Em 21 de março seu filho, filho de José Roman, chamado Luís, recebeu um 

telefonema dizendo que seu pai se encontrava preso. Após essa data nem David nem José Roman 

forma vistos ou entraram em contato com seus familiares. Providências tomadas pelos familiares. 

Lídia Roman registrou queixa sobre o desaparecimento na delegacia de Polícia de Itaim Bibi, bairro 

de São Paulo, Capital. Procurou em diversos órgãos de segurança, mas não obteve nenhuma 
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informação. Maria Augusta de Oliveira, assim como Lídia, entraram com pedido de habeas corpus 

em 25 de março de 74 por meio do advogado Aldo Lins e Silva, mas os órgãos de repressão 

negaram sua prisão. Em 19 de julho de 74 o Presidente da França Giscard d Estaing enviou carta ao 

Governo brasileiro pedindo intervenção para preservar a vida de David Capistrano por ser ele herói 

de guerra, por ter combatido o nazismo naquele País. A Embaixada Brasileira negou a prisão de 

David e informou desconhecer seu paradeiro. O Papa Paulo VI enviou ao Rio de Janeiro 

missionários para tratar diretamente com o Presidente da República General Ernesto Geisel, esse e 

outros casos de desaparecimento por motivação política. E sete de agosto de 74 os familiares 

fizeram uma reunião com o General Goberyl do Couto e Silva, encontro esse que foi intermediado 

pelo então Arcebispo de São Paulo Dom Paulo Arns. Naquela ocasião o general se comprometeu a 

dar uma resposta até o final do mês, o que nunca aconteceu.  

Informações dada por agentes policiais publicadas na imprensa. Em entrevista a Revista Isto 

É de primeiro de abril de 87 o ex-médico e torturador Amílcar Lobo, que servia no Quartel da 

Polícia do Exército no Rio de janeiro, ode funcionou o DOI-CODI, declarou que assistiu a diversos 

presos nas dependências de uma casa à Rua Arthur Barbosa, em Petrópolis, conhecida como casa da 

morte. Procurada pela filha de David Capistrano, Maria Carolina, Amílcar Lobo contou que seu pai 

foi torturado nas dependências daquela casa vindo a falecer em consequência das torturas. Marival 

Dias Chaves do Canto, Ex-Sargento integrante do DOI-CODI São Paulo, em entrevista à Revista 

Veja de 18 de novembro de 92, declarou que David Capistrano esteve preso do DOI-CODI do Rio 

de Janeiro e de lá foi levado para a casa da morte junto com José Roman, onde foi executado e 

esquartejado, tendo seus restos mortais ensacados e jogados em um rio. 

No dia 26 de setembro de 92 foi encontrado um documento nos arquivos da Secretaria de 

Justiça do Rio de Janeiro no prontuário número três mil 579 no qual constata-se que David 

Capistrano esteve preso pelo menos alguns meses depois de seu desaparecimento ou prisão e estava 

preso no dia 16 de setembro de 74. No relatório do Ministério da Marinha encaminhado ao então 

Ministro da Justiça Maurício Coreia, em 93 consta que, desapareceu em São Paulo no dia 16 de 

março de 74. Pertencia ao Comitê Central do Partido Comunista, tendo sido preso na unidade de 

atendimento do Rocha em São Paulo. A Revista Isto É de 31 de março de 2004 relata que o 

desaparecimento dos dirigentes do PCB fazia parte de uma investida contra o Partido, cujo 

comando da operação ficou a cargo do chefe do DOI, Coronel Aldir dos Santos Maciel, codinome 

Doutor Silva. O objetivo dessa ação era prender e executar os membros do Comitê Central do PCB 

sem deixar pista. Os assassinatos ocorreram em chácaras clandestinas para facilitar a ocultação de 

cadáveres. Apelidada de operação radar resultou na morte de 11 membros do Comitê Central. Além 

de destruir as gráficas clandestinas do Partido, a repressão desmantelou seus diretórios nos estados 

em operações que prenderam 679 pessoas. Segundo declarações de Marival Chaves, ex-agente do 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



15 
 
DOI-CODI São Paulo, na Revista Isto É em 24 de março de 2004, em reportagem intitulada Os 

Matadores, em 74, quando trabalhava em São Paulo, Marival disse ter visto o Coronel Brant, José 

Brant Teixeira, chegar ao DOI-CODI com os dirigentes comunistas José Roman e David 

Capistrano, presos quando tentavam regressar ao Brasil pela fronteira do Uruguai. Segundo ele, 

ambos foram transferidos para a Casa da Morte de Petrópolis, onde foram assassinados. Seu nome, 

David Capistrano, consta no anexo da Lei 9140 de 95 como reconhecimento de sua prisão e morte 

sob-responsabilidade do Estado. São informações tiradas do dossiê Ditadura Mortos e 

Desaparecidos da Comissão de Familiares. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom dia. Eu sou Vivian Mendes, também sou Assessora 

Técnica da Comissão da Verdade de São Paulo.  

Hiram de Lima Pereira, desaparecido em 15 de janeiro de 1975. Hiram de Lima Pereira 

nasceu em três de outubro de 1913 em Caicó, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Era casado com 

Célia Pereira, com quem tinha quatro filhas. Tinha como nomes falsos Arthur da Costa, José 

Vanildo de Oliveira Almeida e José Icipião. Na organização política ele estava no Partido 

Comunista Brasileiro, PCB. Dados Biográficos. Foi Secretário de Administração da Prefeitura de 

Recife nas gestões de Miguel Arraes, de Pelópidas da Silveira e de Liberato Costa Júnior no período 

de 1959 a 1964. Mudou-se para São Paulo depois do golpe militar de 64, vivendo a partir daí a 

clandestinidade. Não vivia com a família, mas mantinha contatos com frequência. Dados sobre sua 

prisão e desaparecimento. No dia 15 de janeiro de 1975, Célia Pereira, esposa de Hiram, foi 

sequestrada às seis horas da manhã por dois homens que invadiram a casa de sua filha, onde ela se 

encontrava. Os homens se identificaram como sendo da OBAN, DOI-CODI São Paulo, sem 

revelarem seus nomes. No trajeto da casa até a OBAN, o carro que a conduzia, um Opala azul 

colidiu em um cruzamento, ocasião em que ela teve oportunidade de ouvir que um dos 

sequestradores era capitão do Exército. Foi interrogada e torturada até o dia 17 e às 14 horas foi 

solta. Célia percebeu que o Hiram tinha sido preso, e a partir daí passou a procurá-lo. Providências 

tomadas por seus familiares. Procuraram os advogados Maria Luiza Bierrenbach e José Carlos Dias, 

que peticionaram a primeira auditoria da segunda circunscrição judiciária militar em uma tentativa 

de encontrar o paradeiro de Hiram. Célia escreve uma carta à Comissão de Justiça e Paz pedindo 

ajuda. Célia procurou o QG do Segundo Exército de onde foi encaminhada por um coronel para o 

DOPS São Paulo, onde o Hiram estaria detido. Chegando ao DOPS São Paulo disseram a Célia que 

Hiram não estava lá. Escreveu uma carta ao Ministro da Justiça Armando Falcão, datada de 14 de 

março de 1975 pedindo informações sobre o paradeiro de Hiram e denunciava as situações, torturas 

e ameaças sofridas por elas e suas filhas. Agentes policiais. O ex-agente policial do DOI-CODI São 
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Paulo, Marival Dias Chaves do Canto, em entrevista Veja em 18 de novembro de 1992 diz que 

Hiram teria sido preso e levado para Itapevi, centro clandestino da repressão. Documentos dos 

órgãos de repressão. Relatório do Ministério do Exército e da Marinha encaminhado ao então 

Ministro da Justiça Maurício Correia, em 1993, em março de 1991, reportagem veiculada pelo 

Jornal do Brasil relata que na abertura dos arquivos do DOPS São Paulo, os pesquisadores 

descobriram no prontuário no nominado um extrato bancário do dia 28 de janeiro de 1975. No 

extrato bancário está escrito o nome falso de Hiram, José Vanildo de Oliveira Almeida, concluindo 

que está provavelmente foi a data de sua morte. Ministério do Exército.  Em abril de 1975 foi preso 

por agentes de segurança. Seu nome consta no anexo da Lei 9140 de 95, o que significa 

reconhecimento da responsabilidade do Estado por sua prisão e morte. Informações retiradas do 

dossiê Ditadura Mortes e Desaparecidos Políticos.  

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – João Massena Melo, desaparecido em três de abril de 74. 

Nascido em 16 de agosto de 1919 em Água Preta, à época Distrito de Palmares, Ceará, Brasil. 

Organização Política, Partido Comunista Brasileiro, PCB. Dados Biográficos. Começou a se 

interessar pela política na adolescência, quando trabalhava como operário tecelão na Fábrica de 

Tecido Nova América. Posteriormente tornou-se metalúrgico. Antes trabalhou como balconista na 

baixada fluminense. Durante a ditadura do Estado Novo ficou preso na Ilha de Fernando Noronha, 

onde conviveu com Agildo Barata e Carlos Marighella. Em 47 foi eleito Vereador no então Distrito 

Federal. Casou com Ecila Francisca Massena Melo, com quem teve três filhos. Em 62 foi eleito 

Deputado estadual pelo então Estado da Guanabara pelo Partido Social Trabalhista, PST. Com o 

golpe de 64 foi novamente cassado conforme Artigo 10 do AI-1 de nove de abril de 64. Em 70 foi 

preso e muito torturado sob acusação de estar reorganizando o Partido. Sua família foi presa e 

levada para Ilha das Flores. Sua casa foi saqueada, chegou a ser levado para Ilha das Cobras, foi 

solto em 73, ficou morando no Rio com a família.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Permaneceu com a família no Rio e viajou para 

São Paulo em 19 de março de 74, onde foi preso em três de abril daquele mesmo ano. Desapareceu 

desde então. Providências tomadas pelos familiares. Em 24 de junho de 74, sua filha, Alice 

Massena Melo, escreveu uma carta ao Presidente da República, General Ernesto Geisel, solicitando 

informações sobre o paradeiro de seu pai. A família impetrou habeas corpus no STM, Supremo 

Tribunal Militar, protocolado com o número 31242, que foi distribuído para o Ministro Alcides 

Carneiro, mas foi negado sob a alegação de que Massena não se encontrava preso em nenhuma 

dependência militar. A família ainda tomou, como os demais familiares, todas as providências, 

como ir aos conhecidos órgãos de repressão política, aos hospitais de emergência, cemitérios, 
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institutos médicos legais, mas não obteve nenhuma informação sobre seu paradeiro. Seu nome 

consta também no anexo da Lei 9140 de 95, e seu caso foi protocolado sob número 195 de 96. 

Informação dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – José Montenegro de Lima, desaparecido em 29 de setembro 

de 1975. José Montenegro de Lima nasceu no dia 27 de outubro de 1943 na cidade de Itapipoca, na 

no Ceará, no Brasil. Militava na Organização Política Partido Comunista Brasileiro, PCB.  

Dados biográficos. Era participante ativo do Movimento Estudantil em Fortaleza quando 

estudava na Escola Técnica Federal do Ceará, e conhecido como Magrão. Integrou a diretoria da 

União Nacional dos Estudantes Técnicos Industriais, o UNETI. Como no golpe Militar de 64, foi 

indicado pelo IPM, Inquérito Policial Militar, o que lhe impediu de concluir o curso. Mudou-se para 

o Rio de Janeiro, onde passou a viver na clandestinidade. A partir daí, dedicou-se a Organização da 

Juventude Comunista. Em 1970, dadas às prisões de vários membros do PCB, Montenegro mudou-

se para São Paulo, onde viabilizou a saída para o exterior de vários dirigentes ameaçados de serem 

presos. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Com as prisões generalizadas dos dirigentes do 

PCB devido à operação radar, operação dos DOI-CODI de todo o País para sequestrar e desaparecer 

com os dirigentes do PCB, José Montenegro de Lima foi preso em 29 de setembro de 1975 em São 

Paulo. No livro Brasil Nunca Mais, encontram-se as seguintes informações sobre Montenegro. 

Pesquisador de Mercado, foi preso em 29 de setembro de 1975 em sua residência no bairro da Bela 

Vista, São Paulo, por quatro agentes policiais e foi testemunhado por seus vizinhos e conhecidos. 

Posteriormente, em interrogatório judicial, Genivaldo Matias da Silva, em processo dos PCB, 

assegurou ter visto José Montenegro de Lima nas dependências do DOI-CODI do Segundo 

Exército. 

Em A Ditadura Encurralada, Hélio Gaspari relatou que, no final de setembro, de acordo com 

a documentação oficial do Segundo Exército, havia 12 presos na carceragem do DOI de São Paulo. 

Pelo menos dois prisioneiros estavam em outra escrita, a de calabouços clandestinos. José 

Montenegro de Lima, encarregado da reconstrução do aparelho gráfico onde se voltaria a imprimir 

A Voz Operária, foi capturado na Bela Vista. Viram no DOI. Transferido para o sítio do CIE, na 

Rodovia Castelo Branco, assassinaram-no com uma injeção de matar cavalos. Agentes policiais, 

Marival Dias Chaves do Canto, Ex-Sargento e ex-agente do DOI-CODI de São Paulo, em 

reportagem de Expedito Filho publicada na Revista Veja de 18 de novembro de 92, o último corpo 

que sei ter sido jogado da ponte é o de José Montenegro de Lima, mas esse é um caso especial, 

porque mostra que dentro dos órgãos de repressão também havia uma quadrilha de ladrões. Logo 

depois da invasão da gráfica do Voz Operária, Montenegro recebeu do Partido 60 mil dólares para 
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recuperar uma estrutura de impressão do jornal. Uma equipe do DOI prendeu Montenegro, matou 

com a injeção para matar cavalos e depois foi na sua casa pegar os 60 mil dólares. O dinheiro foi 

rateado com a equipe do DOI.  Seu nome consta no anexo da Lei 9140 de 95, Lei dos 

Desaparecidos Políticos, ou seja, o Estado reconhece sua morte sob sua responsabilidade. 

Informações retiradas do dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil.  

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – José Roman, desaparecido em 19 de março de 74 

juntamente a David Capistrano. José Roman, nascido em primeiro de outubro de 1904, na cidade de 

Jaú, São Paulo, Brasil. Era casado com Lídia Pratavieira Roman. Organização Política, Partido 

Comunista Brasileiro, PCB. 

Dados biográficos. José Roman tinha dois filhos do seu casamento com Lídia Pratavieira 

Roman. Foi metalúrgico durante alguns anos e participava do sindicato da categoria. Mais tarde 

trabalhou como corretor de imóveis. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a exercer a 

função de motorista do PCB. Em 1966 voltou para São Paulo e continuou exercendo suas atividades 

partidárias.  

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Encontra-se desaparecido desde que foi buscar 

David Capistrano, membro do Comitê Central do PCB, na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do 

Sul, em março de 74. Seu filho Luís recebeu no dia 21 de março de 74, um telefonema que 

informava sobre a prisão do pai. Mais informações a gente remete ao caso de David Capistrano, que 

já foi lido no memorial. 

O nome de José Roman consta no anexo da Lei 9140 de 95, como reconhecimento de sua 

prisão e morte sob sua responsabilidade do Estado. Informações retiradas do dossiê Ditadura 

Mortos e Desaparecidos da Comissão de Familiares.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Luís Inácio Maranhão Filho, desaparecido em três de abril 

de 1974. Luís Inácio Maranhão Filho nasceu em 25 de janeiro de 1926 em Natal no Rio Grande do 

Norte e fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, PCB. 

Dados biográficos. Era casado com Odete Roselli Garcia Maranhão. Advogado, professor 

do Ateneu Norteriograndense, onde havia estudado, na Fundação José Augusto e da UFRN. 

Colaborou com diversos jornais, particularmente o Diário de Natal e publicou vários artigos na 

Revista Civilização Brasileira. Em 1945 entrou para o PCB. Em 1952 foi preso pela Aeronáutica 

em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e foi muito torturado. Sua história constitui um capítulo do 
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livro A História Militar do Brasil, de Nelson Werneck Sodré. Em 1958 foi eleito Deputado estadual 

pela legenda do Partido Trabalhista Nacional, PTN, desempenhando o mandato até 1962.  

No início de 1964 visitou Cuba a convite de Fidel Castro. Ao voltar, com o golpe de 1964, 

Luís Inácio foi preso e submetido à tortura. Ficou preso na Ilha de Fernando de Noronha juntamente 

com Miguel Arraes, ambos cassados em seus direitos políticos. Ao sair da prisão, passou a viver na 

clandestinidade no Rio de Janeiro. No sexto Congresso do PCB, em 1967, foi eleito membro do 

Comitê Central. Atuou muito próximo da igreja católica. Mantinha contatos com Roger Garaudy, 

filósofo filiado ao PCF.  

Dados sobre a sua prisão e desaparecimento. Luís Maranhão foi preso no dia três de abril de 

1974 em uma Praça em São Paulo, na capital. Pessoas que presenciaram a cena informaram que ele 

foi algemado e conduzido por agentes policiais. Providências tomadas por seus familiares. Odete 

Maranhão, sua esposa, constituiu como advogado Aldo Lins e Silva. Buscou informações em 

diversas delegacias, entidades e autoridades. Conseguiu até uma audiência com o General Ednardo 

D Ávila, então Comandante do Segundo Exército, que lhe disse ter procurado Erasmo Dias, 

Coronel do Exército e Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas não houve 

nenhuma informação. Eles lhe garantiram que Inácio não estava sob a responsabilidade de seus 

comandos. Seu nome consta no anexo da Lei 9140 de 95 e seu caso foi protocolado com o número 

043/96. Informações retiradas do dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Nestor Vera ou Nestor Veras, desaparecido em abril de 75. 

Nasceu em 19 de maio de 1915 na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Tem um sobrinho 

que reclama por seus restos mortais Omene Veras Martins, que fez um apelo para Presidenta da 

República Dilma Rousseff no sentido de resgatar os restos mortais de Nestor Vera. Organização 

Política, PCB, Partido Comunista Brasileiro. 

Dados biográficos. Nestor era integrante do Comitê Central do PCB, encarregado do setor 

camponês. Era membro da direção da União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil e 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Casado pelo AI-5 e condenado há 

cinco anos durante a ditadura militar, passou a viver na clandestinidade. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Foi preso em frente a uma drogaria em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, em abril de 75. Desde então encontra-se desaparecido. Agentes policiais. 

Claudio Guerra, Ex-Delegado do DOPS Espírito Santo, declarou no ano de 2012, publicado no livro 

Memórias de uma Guerra Suja, e em gravações de um vídeo no Youtube, sobre Nestor Veras.  

Cumprindo ordens superiores, fui o responsável pela execução de Nestor Veras. Estou lúcido e 

quero tentar reparar, no quer for possível, meus terríveis erros do passado. Estou à disposição e 
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tenho esperanças de achar uma mata próxima a Belo Horizonte, localizada na Rodovia que liga 

Belo Horizonte a Itapevi, o local que há 37 anos, lamentavelmente, atirei e enterrei Nestor. Seu 

nome consta da Lista de Desaparecidos Políticos do Anexo um da Lei 9140 de 95. Seu caso foi 

protocolado com o número 212/96 na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 

Em sua homenagem, a cidade de Belo Horizonte deu seu nome a uma rua no bairro Serra Verde. 

Informações tiradas do dossiê ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Walter de Souza Ribeiro, desaparecido em três de abril de 

1974. Walter de Souza Ribeiro nasceu em 24 de setembro de 1924 em Teófilo Otoni, Minas Gerais. 

Militava no Partido Comunista Brasileiro, PCB.  

Dados biográficos. Era casado com Adalcy Byrro Ribeiro, com quem teve três filhos, 

Marco, Marina e Marcelo. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras no Rio de Janeiro, 

tornando-se oficial de artilharia do Exército. Foi reformado em 28 de janeiro de 1950 por 

incompatibilidade com oficialato por haver assinado um documento em defesa da paz mundial.  

Em 1959 mudou-se para Brasília, no Distrito Federal, ainda em construção, onde trabalhou 

como funcionário da NOVACAP, até 1964, foi demitido por força do AI-1. Era membro do Comitê 

Central do PCB e atuava na clandestinidade. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento. No livro A Ditadura Derrotada, de Hélio 

Gaspari, no dia três de abril de 1974, Walter de Souza Ribeiro saiu de uma reunião em uma casa em 

cuja havia pessoas consertando a fiação de postes. Foi a um ponto conversar com Luís Inácio 

Maranhão, Ex-Deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, defensor da anticandidatura de Ulysses 

Guimarães à Presidência da República e amigo pessoal do Cardeal Eugênio Sales. Maranhão era 

assim uma espécie de chanceler do partidão. Também iria a esse encontro João Massena Melo. 

Sumiram todos. Providências tomadas pelos seus familiares. A família, por meio do então Deputado 

federal Fabio Fonseca, telefonou para o General Gentil Marcondes, chefe do Estado Maior do 

Segundo Exército no Estado de São Paulo. Este informou que o Walter se encontrava preso. Em 23 

de maio o irmão de Walter, major Tibúrcio Geraldo veio a São Paulo para falar com o general 

Gentil Marcondes em uma tentativa para visitar o irmão preso. Recebeu do general a resposta de 

que Walter não se encontrava preso. A família entrou em contato com o depurado federal Freitas 

Nobre em 31 de maio, que afirmou ter obtido a notícia de que Walter estivera no DOPS São Paulo 

naquele mês, por meio do Sindicato dos Jornalistas. Seu nome consta no anexo da Lei 9140 de 95 e 

o caso foi protocolado com o número 0204/96. Informações retiradas do dossiê Ditadura Mortos e 

Desaparecidos Políticos no Brasil.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -Vamos recompor a mesa. Chamar a Dina, o Alberto 

Negri, o Genivaldo, Albertina, que acabou de chegar, e a neta do David Capistrano, a Jornalista 

Cecília Capistrano.  

A primeira a dar o testemunho, ex-militante do PCB, Dina.  

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Bom dia a todos. Antes de fazer o meu depoimento, 

eu queria fazer duas breves considerações sobro que disse o sobrinho do Élson Costa. O primeiro é 

que havia um código da internacional comunista, não sei se era escrito ou se era apenas de tradição, 

mas o Lênin considerava os PCs como o exército do proletariado em nível internacional e, nesse 

código, uma das coisas importantes era não entregar nenhum companheiro. Isso era considerado um 

ato de grande heroísmo e, em geral, quem era escolhido para ir para as direções do Partido tinha 

que, de alguma maneira, ter sido provado que a pessoa consegue realmente aguentar tortura, tal. 

Então isso era uma coisa generalizada.  

O segundo que eu queria comentar é que, o Bernardo Kucinski, que é irmão da Ana Rosa 

Kucinski, que não era do PCB, mas foi morta junto com o marido Wilson Silva na mesma época 

que os nossos companheiros do PCB, e a família saiu à procura dela e o Bernardo escreveu um livro 

recentemente, que chama K, e essa coisa que os familiares do Élson Costa comentaram de que as 

pessoas prometiam ajudar, tentar tirar as pessoas dos porões da ditadura e depois vinham com a 

resposta de que não era possível era uma das estratégias, era uma das táticas em todos esses casos 

dos desaparecidos. Quer dizer, ao longo da história da repressão no Brasil nós tivemos várias fases. 

Na ditadura do Getúlio havia muitos casos de gente que se jogava do quinto andar do DOPS. Não 

sei se vocês sabem disso. Que dizer, se jogavam, entre aspas. No começo, quando começou a 

repressão aos grupos armados na década de 60, todos eles foram mortos porque eles tentavam fugir 

quando presos. E depois, com os desaparecidos houve essa coisa de que várias pessoas prometiam 

que iam ajudar, que iam ver, que não sei o que e nunca saia nada. Então eu queria fazer esse 

comentário, que isso é uma coisa mais geral das táticas, estratégias que a repressão usava e não um 

caso específico no caso do Élson Costa.  

 

 

O SR. – (ininteligível). 
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A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Tem um monte de gente aqui, eu achei que deveria 

falar isso. Bom, eu entrei no PCB muito nova, aos 14 anos de idade, como secundarista e eu sou de 

uma geração que entrou na universidade exatamente na época do golpe, e o Secretário Geral do 

Comitê Estadual aqui em São Paulo, depois do golpe, era o Marighella, e apesar da grande abertura 

que o Partido fez a partir de 58, com a declaração de março de 58, depois do golpe, sobretudo, mas 

até um pouco antes, já em função do que aconteceu em Cuba, que através de uma luta armada eles 

assumiram o poder, voltaram a aflorar as ideias de vias militares no Brasil que estavam mais ou 

menos enterradas desde 35. E depois do golpe começou uma discussão muito acirrada dentro do 

Partido entre os que achavam que o Partido teve uma política muito esquerdista no governo João 

Goulart, e que o golpe veio por isso e os que achavam que a política do Partido foi muito direitista, 

que o Partido não se armou e que por isso não pode resistir ao golpe e que o golpe veio por isso. E 

essa discussão continua até 67, quando o Partido faz um Congresso, em dezembro de 67, aqui em 

São Paulo e a grande discussão era entre a via militar e a via, a defesa das liberdades democráticas, 

a luta pelas liberdades democráticas e, nesse sentido, isolar a ditadura militar politicamente e não 

militarmente. A linha que ganhou no Congresso foi essa segunda, de isolar a ditadura por todas as 

fissuras e todos os nichos democráticos. Diga-se de passagem, que a partir de 68, havia uma 

tentativa de montar já uma frente ampla para negociar uma solução civil para a ditadura, mas os 

grupos armados começaram a fazer uma série de ações e isso ficou muito difícil. E, finalmente, com 

o Ai-5 o regime se fascitizou, quer dizer, aí o regime virou um regime realmente autoritário e, em 

um primeiro momento os homens da ditadura resolveram acabar com os grupos armados. 

No entanto, há uma certa conjuntura que vai se delineando a partir de meados da década de 

70, em que o milagre econômico acaba, mas aí essa ideia que nós tivemos de engrossar o MDB, de 

lutar dentro da oposição consentida, apesar de ser vista pelos outros grupos como traição, como 

revisionismo, foi o que acabou, de alguma maneira, dando resultado. E em 74 houve a primeira 

grande vitória do MDB, em que houve um crescimento muito grande do MDB na Câmara. O 

Partido nunca deixou de eleger os companheiros Deputados dentro da Câmara e Vereadores nas 

cidades, tal. E, de alguma maneira, isso não sou eu  que estou dizendo, isso está em livros, o Gaspari 

fala isso, tem uma brasilianista que eu não consigo lembrar o nome dele agora, que escreveu aquele 

livro De Castelo a Tancredo. Alguém é capaz de lembrar? Skidmore, isso. Que fala isso. Em um 

determinado momento os estrategistas da ditadura perceberam que o que deu certo foi a nossa 

postura. E foi mais ou menos nesse momento que eles decidiram liquidar com as cabeças pensantes 

do Partido. E uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, é que a partir de um determinado momento a 

repressão mudou de estratégia. Porque a repressão no Brasil, desde os anos 30, era de prender 

pessoas que eles desconfiavam que era do Partido, indiscriminadamente. Poderia ser um fulano de 

base ou então até um simpatizante, ele era preso. Mas que a partir de um determinado momento a 
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repressão passou a fazer uma coisa muito mais qualificada. Eles seguiam as pessoas durante meses, 

durante anos, um trabalho de paciência e no fim eles descobriam, digamos, o organograma como 

funcionava e acabaram prendendo só o aparato do Partido e os dirigentes que davam a linha política 

entendendo que com isso eles iriam liquidar o Partido. Isso não quer dizer que não houve prisões 

antes de 73, 74. O Alberto Neder, que está aí, ele foi preso em 72 com um grupo de companheiros 

aqui em São Paulo, ele pode dar esse depoimento depois. Houve também muitas prisões, mais ou 

menos nessa época, no ABC, que o Partido tentou reorganizar as bases operárias no ABC, todos 

praticamente foram presos e aí depois permitem ao Lula assumir o sindicato.  

Então, houve prisões, sobretudo em 64, de membros do Partido, e depois, no começo dos 

anos 70 também houve prisões, mas, talvez eles tenham percebido que a maneira deles atuarem não 

era muito eficiente e aí eles realmente mudaram a maneira de acompanhar as pessoas, fizeram um 

trabalho tecnicamente totalmente diferente do que faziam ao longo dos anos, de décadas, digamos, 

desde os anos 30, e chegaram ao aparato e na direção, sobretudo, das pessoas da executiva nacional.  

O Marco Antônio Tavares Coelho, que é uma das poucas pessoas que sobreviveram, 

torturadíssimo, é o único que mora em São Paulo. Talvez fosse o caso da Comissão tentar 

entrevistá-lo, embora ele esteja muito doente, eu não sei até que, precisaria conversar com ele. 

Agora, eu não sei se ele tem condições de chegar aqui para, talvez seja o caso de fazer um 

depoimento lá. Bom, a outras pessoas que estão vivas do diretório, na época do Comitê Central são 

o Givaldo Siqueira, que também já está beirando os 80 anos, está muito doente também, mas ele 

vive no Rio. Parece que vocês estão chamando as pessoas aqui de São Paulo, eu não sei como é a 

mecânica. O Granja, como é o nome completo do Granja? Antônio Granja. Está com 96 anos, 

lucidíssimo, mas vive em Vitória, no Espírito Santo, e o Melo, que vive no Rio de Janeiro, também 

está com 95 anos, mas muito lúcido. Eu acho que eles poderiam enriquecer esse trabalho porque 

eles eram responsáveis na executiva por uma série de coisas, então eles devem ter muito mais dados 

do que eu. 

O que eu queria completar no meu depoimento, é que desde 64 o Partido se preocupou em 

organizar, digamos, uma autodefesa, não necessariamente armada, mas criar uma série de 

mecanismos para que as pessoas pudessem, de alguma maneira se... Uma dessas coisas que o 

Partido montou foi uma empresa de táxi na fronteira de Uruguaiana com a cidade de Uruguai aqui, 

que é separada de Uruguaiana por uma avenida. É Passo de Los Líderes? Não. É Riviera não é? 

Riviera. É porque tem uma coisa semelhante na Argentina, então eu sempre faço confusão.  

Como os habitantes das duas cidades iam indiscriminadamente de um canto para o outro, 

porque ninguém pedia documento e quando a carne estava mais barata no Uruguai os brasileiros 

iam para o Uruguai e vice-versa, e quando a gasolina estava mais barata no Brasil os uruguaios 

vinham para cá, então havia um movimento muito grande entre as duas cidades e muitas vezes as 
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pessoas tomavam táxi. Então, essa empresa de táxi não dava muita bandeira, digamos, ela era uma 

coisa comum da região e ela serviu para transportar pessoas de um lado para o outro da fronteira, 

não só dos nossos companheiros, mas também de outras pessoas que estavam saindo do País de 

outras organizações. Eu não tenho dados concretos, mas eu entendo que esse esquema, a partir de 

um determinado momento, foi detectado pela repressão e que o David Capistrano foi pego por 

causa disso, porque ele foi pego exatamente quando vinha de Riviera para Uruguaiana e telefonou 

para o Roman ir busca-lo. Então, naquele momento, por alguma razão que chamou a atenção, que 

eu não posso dizer o que é, esse esquema da fronteira foi detectado pela repressão e o David 

Capistrano certamente foi sequestrado e assassinado por causa disso. 

A outra coisa, quer dizer, houve um caso já em 71 em que Armênio Guedes, que na época 

era casado com a Zuleika Alambert, foram abordados na rua por um agente da CIA e eles 

comunicaram imediatamente esse fato para a direção nacional e a direção decidiu que seria melhor 

que eles saíssem do País. Nesse momento também a direção decidi tirar o Prestes do Brasil. 

A outra coisa que era um dos códigos desses procedimentos que essa organização de 

autodefesa dizia para os companheiros é que, sempre que eles saíssem do Brasil, que eles não 

procurassem sair pela rota do Atlântico, porque se o avião tem alguma pane ele pode ser obrigado a 

aterrissar no Brasil e o fulano pode ter conseguido sair, mas na hora de sair do avião e ser 

identificado de novo ele ser pego. Então havia esse código de, saindo do Brasil, fazer alguma rota, 

alguma trajetória pelo Pacífico, nem que fosse para passar pelo Japão, quer dizer, fazer uma rota 

muito mais longa, mais cansativa, mas fazer isso para não dar margem para o avião voltar e pousar 

no Brasil. Nem sempre isso era obedecido pelos companheiros, porque muitos já tinham idade e 

achavam que seria uma coisa muito cansativa, muito difícil e algumas vezes essa determinação não 

era obedecida. E por pouco Prestes não é preso, porque na hora que o Partido determinou que ele 

deveria sair do País, como ele já estava com mais de 70 anos, poderia não aguentar uma viagem 

muito longa, decidiram que ele iria pelo Pacífico, não sei se ia a Buenos Aires ou, bom, enfim, o 

avião... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone. Deu uma distorção. 

Fala de novo.  

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Que parte? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Prestes.  

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Então decidiram que o Prestes ia sair pelo Atlântico, 

e o avião teve uma pane e teve que pousar no Rio de Janeiro, ele estava viajando com um 

companheiro que era médico e esse companheiro conseguiu convencer a repressão que ele era um 

velhinho que estava doente e que ia fazer uma série de exames na Europa. Bom, eles não 

reconheceram e passou. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso quando? 

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Em 71. Então o Partido tomou uma série de cuidados 

para que não houvesse queda, etc., mas eu acho que, com essa mudança dos métodos repressivos, 

em que eles não estavam desconfiando de todo mundo, prendendo todo mundo, mas usando um 

trabalho de paciência, de seguir as pessoas, de verificar realmente quem é que poderia, ao ser 

liquidado, liquidar com o Partido, eles acabaram pegando todo esse pessoal que... Inclusive é uma 

coisa complicadíssima, porque já tem o depoimento dos familiares do Élson Costa. O Luís 

Maranhão, por exemplo, era um homem que tinha uma relação muito grande com a igreja católica 

no Brasil. Ele achava, desde muito tempo, que sem uma igreja católica progressista no Brasil não 

tinha condições de fazer mudanças nesse País. Quer dizer, eram todas pessoas que tinham uma vida 

clandestina porque eram perseguidos, as que não eram aventureiras, não tinha, e a repressão pegou 

todo mundo. 

Então, o que eu tenho a dizer é mais ou menos isso. Eu acho que o Genivaldo teria mais 

condições de dar dados mais precisos sobre o Montenegro porque ele, vocês moraram juntos no 

aparelho. Eu vou passar... 

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT -Obrigado, Dina. Você tendo alguma lembrança, você 

querendo retornar, a todo o momento. Antes de passar para o Genivaldo, eu peço para o Adriano 

Diogo, o grande responsável pela instituição da Comissão da Verdade aqui em São Paulo assuma a 

Presidência dos trabalhos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rillo, eu queria falar de público, que 

todas as sessões que você puder acompanhar, é importantíssimo. Você que é de outra geração, veio 

do Movimento Estudantil, mas veio da resistência, tudo que você puder vir conosco, acompanhar, 

você vai ser muito bem vindo. E muito obrigado por você ter contribuído hoje. Vamos continuar. 

Bom dia. Fala nesse microfone aqui que é melhor. Fala o seu nome completo, por favor. 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Eu sou Genivaldo Matias da Silva. Na 

verdade eu não tenho grandes histórias para contar aqui não.  

Eu fui preso, eu entrei no Partido Comunista muito jovem, no ano de 72, eu tinha 20 anos, 

militava no movimento de bairro, movimento cultural, na zona norte de São Paulo e acabei, através 

de amigos, entrando no Partido e sendo colocado em contato com o José Montenegro de Lima, que 

na época era encarregado de organizar a juventude comunista, sobretudo no setor de bairro, no setor 

operário, e havia uma orientação de que o Partido deveria uma orientação que já vinha de longe, e o 

Partido, fazia parte da estratégia de segurança do Partido à infiltração dele nos movimentos sociais, 

estar dentro do movimento cultural, dentro do movimento social, de bairro, enfim, porque era as 

forma que o Partido acredita que seria a forma mais correta e mais eficiente, apesar de levar longo 

prazo, de isolar a ditadura, o que acabou acontecendo em 74, com a grande vitória do MDB nas 

eleições. 

Eu entrei em 72 e logo em 75 fui preso. Não consegui fazer muita coisa. Foi rápida a minha 

militância clandestina. Nos últimos meses, em clandestinamente estive com José Montenegro de 

Lima durante alguns meses, não me lembro de exatamente o tempo, dividindo um aparelho que 

ficava ali na Barra Funda, ali perto da faculdade, Rua Brigadeiro Galvão, Oswaldo Cruz ali. E o que 

eu vejo sobre o caso de Montenegro é que os dados que se tem são muito poucos. Ele vivia na 

clandestinidade, apesar de, naquele momento a nossa clandestinidade era uma clandestinidade não 

tão rigorosa, porque na verdade estávamos militando, a gente tinha essa intenção também de 

participar dos movimentos, de estar junto com a juventude, de estar dentro do MDB, nós fundamos 

a juventude do MDB em 74, por orientação do Magrinho, do Partido. Então um dos dados é essa 

coisa de ele ter sido preso na Bela Vista, nessa coisa. Me parece pouco provável, porque nesse dia 

da prisão, no dia do desaparecimento do Montenegro, nós passamos a noite juntos no apartamento e 

de manhã cedo ele tinha uma série de compromissos, de pontos, ligações do Partido, e eu também 

tinha outros compromissos. Nos despedimos de manhã e marcamos às cinco horas da tarde em um 

ponto qualquer da cidade, que eu não me lembro, deve ter sido próximo à Dom José Gaspar, à 

biblioteca, que ali a gente entrava um pouco na biblioteca ali e era fácil conversar ali. Ele não 

apareceu, então esse é o dia do desaparecimento dele. Então, eu não acredito que, o documento diz 
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que ele desapareceu perto de sua residência na Bela Vista. A partir daí eu, depois disso nós 

tentamos vários coisas, tentar encontra-lo, vários contatos e eu acabei sendo preso no dia 10 de 

outubro.  

E uma coisa quer eu gostaria de colocar aqui, já que essa é a Comissão da Verdade, que um 

dado que corre por aí, inclusive no livro Tortura Nunca Mais, é que eu disse, quando estive no 

interrogatório na Justiça Militar, que eu tinha visto o Magrinho, o José Montenegro, no DOI-CODI. 

Eu já dei esse depoimento em outras ocasiões, mas acho que não foi publicado, mas, enfim, eu acho 

que vale a pena novamente dizer, eu não vi o Montenegro no DOI-CODI. Nós fizemos isso como 

uma espécie de estratégia. O meu advogado, na época, o (Grunevald?), ele disse assim, olha, se 

você disser que você viu o Magrinho lá no DOI-CODI vai forçar eles a se coçaram um pouco, vai 

preocupar. Por outro lado eles podem te chamar de volta e te botar de novo no pau de arar porque 

eles sabem que você não viu. Bom, discutimos, tudo, decidimos que eu deveria fazer isso, eu fiz. 

Disse que tinha visto, mas, na verdade eu não vi. O que eu sei realmente é que, desde o primeiro dia 

que eu cheguei no DOI-CODI, que foi no dia 10, já na primeira sessão de tortura os torturadores me 

garantiam que o Magrinho já estava morte e que se eu não colaborasse, comigo ia acontecer a 

mesma coisa. Eu acho esse dado importante por uma questão de dado, porque se a gente sabe, se 

eles declaravam que no dia 10 eles já declaravam que o Magrinho estava morto, então, isso deve 

ajudar aí para saber em que momento aconteceu esse assassinato, em que lugar.  

Enfim, depois disso muita coisa aconteceu. Esse tempo todo, o José Montenegro de Lima 

era uma pessoa que vivia muito afastado da família porque a família dele era humilde, lá do interior 

do Ceará e ele não tinha uma convivência, então, pouca gente reclamou por ele e só foi reclamar 

depois, na década passada, a partir da década passada, quando começou a se falar novamente nesses 

acontecimentos.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Genivaldo, deixa eu te ajudar um 

pouco. Espera um pouquinho. De onde você veio, onde você nasceu, como começou a sua 

militância política, como você entrou no Partido antes de você cair na clandestinidade. Fala um 

pouco da sua origem.  

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Eu sou um pernambucano nascido no 

Paraná. É porque eu nasci no Paraná por acidente. Meu pai teve que trabalhar lá, mas com dois anos 

de idade minha mãe já voltou para Pernambuco com os filhos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Que ano que você nasceu? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – 53. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No Paraná? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Paranaguá, que é o Porto de Paraná.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai era estivador? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Estivador. Era estivador no Porto de Recife, 

depois o Porto de Recife estava com dificuldades, ele vem subindo Rio de Janeiro, Santos, até 

chegar em Paranaguá, e hoje está lá enterrado.  

Então, com 10, 11 anos minha mãe veio com os filhos para São Paulo e aqui nos começamos 

a trabalhar, enfim, aqui em um bairro da zona norte, e nos envolvemos, através do colégio, quando a 

gente estudava, com professores interessantes, que faziam teatro, enfim, instigavam a moçada e 

acabamos ali nos juntando com a igreja católica, no guarda chuva da igreja católica, que permitia 

que os jovens se reunissem, incentivava, montamos peças. Então, estávamos apresentando esse 

trabalho, quando um companheiro do Partido, um diretor de teatro muito importante, 

pernambucano, chamado Joacir Castro, assistiu, e aí começamos a entrar em contato com ele, 

através dele conheci o pessoal da Economia da USP, Sérgio Fonseca, Waldir Quadros, e aí 

entramos nesse trabalho. Foi aí que eu me filio, isso já no ano de 72. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você morava em São Paulo? 
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O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – São Paulo. Em 72, é. E aí, logo depois, em 

75, eu já fui preso. É isso. Se a Comissão precisar de mais alguma coisa eu estou à disposição para 

qualquer coisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia você foi preso? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Então, o Montenegro foi preso no dia 29 de 

setembro, naquele episódio que eu disse que nós nos separamos de manhã para nos encontrar a 

tarde e ele não apareceu mais. Eu fui preso 10 dias depois.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você voltou para o aparelho? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Voltei para o aparelho. Isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ficou sozinho lá. Morava só você e o 

outro companheiro? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Morava eu e o Montenegro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Montenegro sumiu e aí você... 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – O Montenegro sumiu. Como nós 

acreditávamos que o Montenegro tinha sumido fora dali... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você achava que o aparelho estava 

preservado. 
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O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Nós achávamos que o aparelho estava 

preservado, foi uma inocência muito grande nossa. De qualquer forma, o Partido queria, estava 

articulando para me mandar embora para Buenos Aires para depois me tirar fora porque eles sabiam 

que eu estava... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você foi preso na OBAN ou no DOPS? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Fui direto para o DOPS. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia você entrou? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – No dia 10 de outubro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou lá? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Então, esse dado não me vem muito à 

memória, mas eu acho que fiquei lá uns 20 e tantos dias.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi torturado? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Muito torturado. Aquelas coisas todas, 

choque elétrico, pau de arara, aquela miséria toda. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o companheiro que havia sido preso 

já... 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Então, essa é uma questão importante.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que é que você sabia? Ele entrou pela 

OBAN ou entrou pelo DOPS? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Não. O que eu sei é o seguinte, quando eu 

cheguei no DOI dia 10, depois de trocar o figurino, tudo, já fui para uma sessão de interrogatório e 

logo depois para a sala de tortura, no próprio dia, onde os torturados me diziam, olha, aqui não 

adianta, não venha dar uma de espertinho aqui porque você aqui está lascado. O seu amigo já 

passou dessa para pior, então, se você não colaborar, se você não quiser continuar você fala tudo 

que você sabe... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O cara falou que ele estava morto? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Ele me garantiu que ele já estava morto. É. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra o Delegado que te falou 

isso? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Não me lembro do nome das pessoas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Fleury estava lá? 
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O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Não. Isso era no DOI-CODI. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você voltou para o DOI? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Não. Isso já no DOI. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você entrou no DOPS e voltou para o 

DOI-CODI? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Não. Eu entrei no DOI direto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você entrou no DOI? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Eu entrei no DOI direto. É. Não passei pelo 

DOPS. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou 20 dias no DOI-CODI. 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Por aí. Eu não me lembro exatamente não.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei. Aí você chegou o cara já falou da 

morte? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Já me ameaçando e já dizendo, olha, ou 

você ajuda ou então vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o seu amigo.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês quando estavam na rua 

vocês não tinham a notícia do companheiro se ele havia morrido ou não? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Não. No momento da prisão dele, do dia do 

desaparecimento até o dia da minha prisão nós fingíamos que não sabíamos o que tinha acontecido. 

Quer dizer, que não sabíamos, quer dizer, nós tínhamos certeza que ele tinha sido preso porque ele 

tinha, nós tínhamos várias formas de contatar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim, sabia preso, mas não sabia que 

estava morto, é isso? 

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Não sabíamos o que tinha acontecido. Até 

hoje a gente não sabe em que circunstâncias que se deu isso não é. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E logo que você chegou eles contaram 

da morte do companheiro.  

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – É, no primeiro dia que eu cheguei eu já fui, 

passou, troquei de roupa, fui para o interrogatório, escrevi lá as coisas e já fui para a sala de tortura 

e aí eles já começaram a afirmar que o Montenegro estava morto, que queria dar uma de resistente, 

de forte e estava morto e que se eu fizesse a mesma coisa que ele, quer dizer, se eu me recusasse a 

falar, que comigo ia acontecer a mesma coisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era toda a queda do partidão? 
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O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Toda queda do partidão. Quando caiu os 

jornalistas, Sérgio Gomes, Milton Coelho, Duque Estrada... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Wladimir Herzog caiu dia sete? Foi em 

setembro, não é? Semana da pátria. Outubro? Depois deles? O Wladimir cai depois de vocês? 

 

 

A SRA. – Ele morreu no dia 24 de outubro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É verdade. Mas então eles são antes da 

queda do Wladimir.  

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – Sim. Nós somos antes da queda do 

Wladimir. Quando o Wladimir chegou no DOI, todos os jornalistas, os estudantes já estavam 

presos.  

 

 

A SRA. – E o pessoal que sustentava a gráfica também.  

 

 

O SR. GENIVALDO MATIAS DA SILVA – E o pessoal também, é.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra a Doutora Albertina. 

Fala no microfone. Doutora, faz o seguinte, já fica para depor. Depois eu volto para ele. Eu volto. 

Só se apresenta direitinho, faz a introdução e já depõe os fatos. Com a palavra a Doutora Albertina. 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Eu sou Albertina Duarte. Sou portuguesa, nasci em 

Portugal. Estou muito emocionada, acho que daqui a pouco eu vou chorar, porque eu acho que eu 

poderia ser lista, duas irmãs minhas poderiam ser dessa lista, e toda vez que passa uma lista eu falo, 

eu podia estar aí. Eu tenho certeza que eu estaria aí e minhas duas irmãs também estariam aí. Minha 
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irmã saiu do Brasil e graças ao Montenegro ela não morreu, porque ela poderia ter... E eu posso 

dizer que o dia 13 ao dia 20... 

 

 

A SRA. – Qual o nome dela? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Alice. Do dia 13 ao dia 20, eu queria que ela estivesse 

aqui, ela tinha o dever moral, ela vai ficar muito brava d eu falar isso, ela tem o dever moral de ser 

chamada e vir depor aqui, porque ela resistiu, ela saiu daqui do Brasil, ela e o marido dela, por ação 

do Montenegro. Então, de 13 a 20 de outubro, na Câmara Municipal, nós fizemos, hoje eu fui lá na 

Câmara Municipal, eu confundi a Assembleia, porque nesse período nós tínhamos todo mundo um 

encontro do diagnóstico da mulher paulista, e que um dos grandes articuladores foi também o 

Montenegro. Então, do dia 13 a 20, cada um dos companheiros tinha medo, a gente estava na frente 

apresentando e sabíamos que ou os nossos maridos ou nos podíamos ser presas. A sensação é que a 

gente saia dali e ia ser presa e no auditório a gente identificava pessoas gravando, filmando, 

olhando, seguindo. O meu consultório foi invadido no dia sete de outubro e reviradas todas as 

fichas. Eu tinha um ponto dia seis com o Magro, dia seis, e ele não apareceu. A partir do dia seis, 

que ele não apareceu, eu fiquei com muito medo e comecei a ter muita cautela.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa. Eu não entendi. Dia seis a 

Senhora tinha um ponto com quem? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Com o Magro, com o José Montenegro Lima. Eu ia me 

encontrar, justamente porque dia 13 era o encontro do diagnóstico da mulher paulista e eu estava 

fazendo uma devolutiva. Alguns companheiros vinham do Rio, inclusive o Mario Vitor de Assis 

Pacheco, que eles estavam esperando para prendê-lo. E aí as pessoas diziam, ele falou, eu tenho 70 

anos, eu vou depor.  Ele depunha contra a indústria farmacêutica que esteriliza e explorava as 

mulheres. E ele falava, eu sei que eu vou ser preso, mas, mesmo assim eu vou depor. Então, como a 

gente tinha que articular com alguns médicos que vinham do Rio de Janeiro, o Montenegro que 

estava fazendo essa ponte, realmente a gente ia encontrar. Por que é que eu o encontrava? Porque 

uma das coisas que as pessoas não colocaram aqui, eu não vi em nenhuma Comissão da Verdade, é 

o papel que o Partido Comunista teve na solidariedade, na assistência à saúde de todos os presos da 
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linha política do Partido ou não. O socorro vermelho foi articulado foi articulado pelo Partido 

Comunista, e eu tenho a honra de ter participado desse socorro vermelho. Até porque, os militantes 

das outras tendências não tinham a idade, então eles eram todos da saúde pública. Então, os grandes 

médicos famosos, como o Professor Lefreve, que era Neurologista, como o Chiaverini, como todos, 

eles, eles eram mais velhos. Eu era muito nova, mas fiz parte desse grupo, que tive a honra de ter 

feito. Então a gente prestava solidariedade política, e o Magro, ele recolhia e recolheu muito 

dinheiro, muito dinheiro que eu digo, suficiente para mandar os companheiros embora. Eu sou 

testemunha porque eu mandei muito dinheiro para ele e não era muito para mim, porque era 

pouquíssimo, era suficiente para comprar a passagem e ir embora. E ele dizia para mim muitas 

vezes, eu sei, você sabe disso que ele falava, eu vou ser mandado embora. O Partido quer que eu 

saia, mas eu tenho que terminar essa tarefa. Ele conseguiu que vários companheiros, inclusive 

alguns que estão hoje na política, saíssem do Brasil, porque ele financiava, ajudava, orientava a sair, 

e mesmo eu falava, Magro, por que é que você não vai embora? Ele falava, não, porque e tenho que 

cumprir a tarefa. Ele dizia sempre para eu tomar muito cuidado. Só para vocês terem uma ideia, no 

ano de 75 foi um ano muito difícil, e a minha filha nasceu dia 22 de maio, e já aí o Magro sabia que 

poderia acontecer alguma coisa, tanto que a gente se encontrava nos hospitais. No Hospital das 

Clínicas, no Hospital São Luís, porque era esse o ponto que ele achava que para segurança minha eu 

podia acontecer. Ele, em nenhum momento esse lado fantástico, o lado mais importante da vida 

dele, é como ele articulava que as pessoas pudessem ser atendidas. Então, eu operei a mulher do 

João Guilherme no Hospital Pérola Byington hoje, de madrugada, às duas horas da manhã, sem ter 

sangue, porque não podia pedir sangue, porque as pessoas eram clandestinas. Então, isso exigia da 

gente uma força para a gente operar o companheiro, não deixar a companheiro morrer, e sem 

sangue. Era muito violento. Eu quero resgatar todos os meus companheiros, que com risco de 

perder o CRM, perder a vida, perder o cargo, eles ajudavam. A gente entrava no Hospital das 

Clínicas, operava uma pessoa e escondia no banheiro, para quando a equipe da direção passasse, 

não visse aquela mulher. Eu cheguei a operar histerectomia, e deixar paciente seis horas sentada no 

vaso para quando o professor passasse não soubesse. Eu sou professora hoje da USP, eu sou uma 

ótima médica, só que eu fui forjada na luta. Cada companheira que eu salvava, cada companheira 

que eu não deixava morrer, isso não tem residência nenhuma que dá. A minha irmã, Maria de 

Fátima, atendeu muitas mulheres exiladas políticas de vários países que vinham aqui, e ninguém 

lembrou isso. O Magro articulava isso. Olha, é companheira uruguaia que precisa vir e ser atendida, 

e eu distribuía onde elas iam ser atendidas. Isso, e aí eu ligava, alguns companheiros, o David 

Serson, o Eduardo de Oliveira Nunes, que montou o serviço em hospital, no Hospital A.C. 

Camargo, e depois, estranhamente esse serviço foi desarticulado. Então era assim, a gente montava 

um serviço, de repente o serviço era desarticulado. Por quê? Porque era serviço de laboratório, para 
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fazer laboratório. A gente fazia o exame de graça, 10 dias depois, a gente não entendia o que 

acontecia, algumas fichas minhas desapareciam, documentos, diplomas desapareciam, só que como 

eu era tonta, eu não entendia que isso podia ser uma ação já de resistência. Então, o que acontecia? 

O Magro falava, essa companheira tem que ser atendida. E a gente ia a casa, eu, a Fátima, outros 

médicos, que éramos as únicas ginecologistas do Partido. O Montaury, o Doutor Montaury, que era 

o mais velho, que fazia exames e que ia no consultório dele. Quer dizer, a gente montava estratégias 

de atendimento.  

Outra coisa importante da solidariedade do Magro, em 1973 eu me casei. Como eu era uma 

militante, eu fui para o Chile, não para passar a lua de mel, porque eu nem conheci Val Paraíso em 

nem nenhuma. Eu não lembro. A casa do Pablo Neruda não existia, então eu voltei para Santiago 

agora e não reconheci a cidade. Eu falei, o que é que eu fiz? Eu fiquei nos pontos. Então, nesse 

tempo todo o Magro articulou o encontro com as pessoas que estavam exiladas em 73. Ele estava lá 

e eu levei, eu saí daqui levando cigarro, falei agora no depoimento, caipirinha não, cachaça, você 

também levou. 

 

 

O SR. – Carne seca. 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Carne seca, feijão, tudo, porque era um carinho para os 

exilados lá fora. Os discos, isso, o cachecol que a mãe fazia. E toda vez que um exilado pegava um 

cachecol, de qualquer Partido político, porque não havia isso, em 73 havia vários de várias 

tendências políticas. Ele sorria. O Magro, eu nunca soube se tinha família no Ceará, mas eu sabia 

que ele tinha uma família muito grande. Cada vez que, ele conhecia todas as velhinhas e não 

velhinhas, as mães, os avós, porque ele levava, e aí ele falava, olha como ficou lindo para você esse 

cachecol. Eu acho que não conheci no Partido uma pessoa de um coração tão grande como o 

Magro, e ele, eu acho que ele não acreditava que ia ser preso àquela hora. Ele sabia que ia ser preso, 

mas ele não sabia naquele momento.  

Outra coisa importante, então, essa articulação da solidariedade, e eu tenho certeza que foi 

por isso que ele morreu, porque ele tinha contato com vários grupos. Em 73 eu fui então para o 

Chile que é julho, 14 de julho, e logo depois caiu a Moneda, e eu pude deixar, ele falou, por 

orientação dele eu dei dinheiro para Zuleika de Alambert para ela fugir. Com os dólares no Chile 

estavam clandestinos... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando isso, Doutora? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – 73. Para ela fugir do Chile, porque ela estava no Chile 

exilada. A Zuleika de Alambert e o Armênio Guedes. Como disse a Dilma, ela estava sendo 

orientada, a Dina, A Dilma, tomara que ela fale. Ela tem muita coisa para falar. E tomara que ela 

fale. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Continua, Doutora. 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Com o maior carinho que eu tenho. Eu acho que todas 

as pessoas têm que falar. Então, em 73, o que aconteceu? O Magro disse, eu levei dinheiro para lá, 

mais, porque eu sabia que eu ia ter que dar para os exilados. Então, eu dei não só, naquela época, eu 

era muito pobre, porque eu sou filha de pedreiro, mas o meu marido era rico. Eu nem sabia que eu 

tinha casado com um cara rico. Eu nem sabia. Não foi por isso que eu casei, mas eu nem sabia. Só 

para vocês terem uma ideia, isso é uma piada, quando eu fui a casa dele eu achava que era um clube 

e era a casa, porque eu era tão pobre que eu achei que era um clube.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, que mês que a Senhora esteve 

no Chile? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Julho, 14 de julho. O Magro estava lá e ele estava 

articulado essa solidariedade. Isso eu sei que a polícia sabia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Montenegro estava no Chile? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Estava no Chile. Eu encontrei com ele. Não só eu me 

encontrei com ele como ele distribuiu os presentes. Eu tive encontro com as mulheres de vários 
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grupos políticos, e eu levei os presentes que ele tinha me orientado a levar. Foi ele que me orientou 

a levar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ele conseguiu sair de lá antes do 

golpe? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Saiu porque eu encontrei com ele, depois você 

encontrou também, em 73. Ele voltou. Eu não sei quando ele veio embora. Eu vim embora antes do 

golpe. Eu não sei quando ele veio para cá, porque a gente não conversava. Gente, era muito difícil. 

O Magro, pouca gente sabia que minha irmã era minha irmã. A gente não sabia. Meu marido não 

sabia onde eu militava. Isso era um código. A gente tinha um código de segurança. Meu marido não 

sabia onde eu militava, o que eu fazia, não sabia. A gente só tinha um código de quando 

desaparecesse ficava.  

E por orientação do Magro, então vamos voltar, eu distribuí isso e o Magro falou, dá o 

dinheiro para a Zuleika porque a Zuleika vai ser presa. Você tem dinheiro, portuga? Eu falei, tenho. 

Então vou dar. Aí ele falou, aí eu peguei e dei todo o dinheiro, só que naquele tempo era 

clandestino, era seis o dólar, aí ajudou. Ele falou, dá mais, aqueles outros, aquelas outras mulheres, 

além de eu fazer discussão política (ininteligível) mulheres, eu também dei as coisas todas que eu 

tinha, a roupa, todas as coisas, o casaco, tudo o que eu tinha. E o dinheiro todo que eu tinha foi 

dado, com muita honra, com muito orgulho, foi dado para ele. A partir daí eu fui encarregada de 

fazer uma coleta de solidariedade. Por exemplo, o João Guilherme recebeu, no Rio de Janeiro, uma 

verba que o Magro mandou. E o Magro mandou para que ele saísse do Brasil. E naquela época ele 

disse para mim, a Margarida Genevois, que está fazendo 90 anos hoje, aí ele recolhia, essa questão 

da solidariedade, então, a minha ligação com o Magro, independente da política, era pela rede de 

solidariedade. E os médicos antigos não caíram porque havia uma Comissão médica dos mais 

jovens e havia a mais velha. A ponte entre o mais velho e o mais novo eu nunca deixei chegar, 

apesar dos mais novos quererem saber dos mais velhos, mas, por orientação do Magro, eu nunca 

falei quem era os mais velhos. Então citava, o Magro tinha muita noção de segurança, tinha muita 

noção de solidariedade. 

Olha, você deve saber, existe uma pessoa que é o Panis do PCdoB, que morreu. A mulher 

dele chama... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem, Doutora? Desculpa. 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Panis, do PCdoB, que morreu. Morreu de morte 

natural. E ele, teve um infarto, a mulher dele, Susana, que trabalha hoje em uma associação de 

oftalmologia, a filha dele foi, o Magro fazia, cuidava da menina quando não tinha babá. Quer dizer, 

para ela poder trabalhar. Quer dizer, essa coisa eu não vi em nenhum homem do Partido daquela 

época. Ele ia lá, sentava e via. Ele era de uma coisa, assim, humana, totalmente diferente. Ele 

falava, portuga. Essas são as portuguesas mais lindas de São Paulo, mas têm umas do Rio Grande 

do Sul, que eu as conheci depois, que são lindas como essas. E ele vibrava. Em 75, eu fiz um livro 

de ginecologia infanto-juvenil, eu mostrei para ele. E ele vibrava, sem entender, obviamente, nada, 

mas ele falava, ai que lindo, e tudo. E cada coisa. Esse que eu estou mostrando aqui para vocês, de 

13 a 20 de, 13 a 20 é o primeiro encontro de diagnostico paulista, que ninguém lembra também que 

eu quero que faça jus ao Partido Comunista, que ninguém lembra que a gente quase morreu para 

fazer esse primeiro encontro da retomada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é 75? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – 75. 13 a 10. Ninguém lembra disso, 13 a 10. 

 

 

A SRA. – A polícia cercando. 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – A polícia cercando. 13 a 20 de 10. Então, vários, o 

Duque Estrada, a esposa do Duque Estrada estava lá, que é a Marise. Ela estava lá, ela foi presa 

depois. Todo mundo estava lá e cada um, eu tenho certeza... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Senhora que organizou esse 

encontro? 
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A SRA. ALBERTINA DUARTE – Eu fui uma das organizadoras. É muita ousadia dizer 

que eu.  

 

 

A SRA. – Você já era Presidente do... 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Era Presidente, eu fui Presidente do Centro da Mulher 

Brasileira a partir daí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, a Senhora foi presa? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Eu fui presa em 68, em Sorocaba, e o meu apelido era 

Nita. Nita é meu nome de batismo. Eu sou Albertina Tininha Tinita, e meu pai me chamava de Nita. 

E aí, não era meu nome de guerra, era Nita, e aí a polícia, não sei por que razão, as pessoas 

chamavam de ita, confundiram com a Nita Prestes. A Nita ia para Sorocaba. Então eu fui presa em 

Sorocaba porque minha amiga recebeu intimação e entendeu que era em Sorocaba, mas não era. Era 

aqui. Então, como era, eu aproveitei essa cena e disse, você vai comigo e diz que recebeu e diz que 

é aqui. Mas todos os meus amigos sabiam que era aqui, em 68 para vir aqui. Mas eu aproveitei e 

fiquei em Sorocaba. E aí o Delegado queria saber da Nita Prestes, que ia lá, e queria saber de várias 

pessoas. Na época do assistente, ele citou o nome dos assistentes da base de Sorocaba que era a 

maior base estudantil. Ele queria saber. E as perguntas eram, na verdade eu fique presa sete dias e 

depois eu tive, eu não sabia, mas eu tive, eu fui extraditada. Eu não saí porque eu não sabia. Só que 

um dia, no dia da UNE, quando o Javier falou, olha eu vou ser extraditado, você pode ir na 

comemoração? Eu falei, vou. Como eu era Presidente do Centro da mulher eu fui lá. Aí, nessa hora 

eu soube que eu estava com processo para sair do Brasil. Eu não saí, mas eu tive meus direitos 

políticos cassados, que só agora, 74 foi à ideia de eu ser candidata à Vereadora, não pude, porque aí 

eu descobri que estavam casados. E eu só consegui, estou conseguindo agora, ainda não tive a 

igualdade de direitos, agora que eu estou conseguindo minha igualdade de direitos. Eu entrei no 

Hospital das Clínicas, se eles sabem e cassam, com um protocolo de igualdade de direitos. Então eu 

fiz tese, mestrado, tudo com esse protocolo, porque, teoricamente, só pode ser brasileiro. Nunca 

pude ser do CRM porque eu não tenho a cidadania. Nunca votei. As pessoas não sabem que eu 

nunca votei. As pessoas não sabem, só agora sabem, eu nunca votei ainda para as eleições. Não sou 
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responsável ainda por ninguém que foi eleito, porque eu não tenho ainda o título de eleitor. Agora 

que eu estou conseguindo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, deixa eu fazer uma pergunta 

para a Senhora. Seguinte, eu estou vendo, esse encontro aqui foi de 13 a 20 de outubro. O 

Montenegro, pelo menos foi preso dia 29 de setembro, e aqui no relato, muita gente, eu queria dizer 

para a Senhora, quando a gente lê na geologia, o Montenegro ele ia lá conversar conosco. Em 69, 

70, a gente cobre ponto com ele, e realmente tudo o que a Senhora falou bate. Bom, vamos lá aos 

fatos. Dia 13 começa esse encontro na Câmara, de 13 a 20. O Montenegro morre dia 29 de 

setembro, quase início de outubro. O pessoal dos jornalistas, o Sérgio Gomes, eles começam a ser 

presos logo em seguida. Até a prisão do Wladi e a morte do Wladi. Mas, dia primeiro, assim, nas 

primeiras semanas de outubro começou a queda. Então eu queria, imagino, como é que a notícia, o 

Genivaldo falou que a notícia da prisão do Montenegro chegou depois, uns 15 dias depois. 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Não. Dia seis eu já sabia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia seis de quando? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Seis de outubro eu já tinha certeza, e dia sete meu 

consultório foi invadido.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Senhora sabia. Dia sete seu 

consultório foi invadido. Quer dizer, e aí estava caindo todo mundo. Começou a cair todo o pessoal 

da TV Cultura.  

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Eu tinha certeza já, porque aí a ideia foi não fazer  

encontro e aí a gente disse, não, nós vamos fazer o encontro. E vocês imaginam que, nesse período, 

eu tinha uma filha de quatro meses que eu amamentava, cinco esses, e eu ia amamentar no hospital. 

Então eu passava o plantão no hospital, dormia no hospital, a minha enfermeira levava a minha filha 
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e eu dormia nos hospitais. Eu passei um mês ou dois, eu não me lembro mais, dando plantão nos 

hospitais. Não era plantão. Eu ia lá, via paciente duas, três horas da manhã e ficava ate as seis, 

porque as prisões aconteciam de noite. Então eu amamentava minha filha duas horas da manhã no 

hospital, ela ia embora para casa e eu ficava lá no hospital vendo, rodando, olhando. Quer dizer, 

ninguém sabe que era essa minha prática. Eu ficava até às seis da manhã, seis da manhã levantava, 

dormia em algum lugar e aí ia para o Hospital das Clínicas às sete horas da manhã. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Senhora lembra que naquela época 

tinha um jornalzinho chamado Shopping News, City News? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Lógico que eu lembro.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tinha um jornalista que escrevia esse 

jornal, a Senhora lembra disso? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Lembro. Lembra o que eu falei, atenção (ininteligível), 

loucos a quem diz que os loucos não são loucos. Que as mulheres são loucas. E eu escrevi isso que 

existia a tensão pré-menstrual. Por causa disso quase que eu fui embora do Hospital das Clínicas, 

porque meu professor dizia que não existi tensão pré-menstrual e eu disse que existia, então eu 

lembro. Mas era o Senhor o jornalista? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. A Senhora lembra que tinha um 

jornalista, Claudio Marques, que pedia todo fim de semana a prisão do Wladi? A Senhora lembra 

disso? E a cabeça de todo mundo da TV Cultura? E aqui na Assembleia, dois Deputados. A Senhora 

lembra disso ou não lembra? 

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Lembro. Não lembro o nome, mas eu lembro, é que era 

tanta gente querendo que todo mundo fosse preso que eu não lembro todos. Mas eu lembro assim, 

eu lembro de um médico meu amigo me alertando, e a gente escondendo todos os documentos. 
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Vocês não podem acreditar que eu morei na Rua Oscar Freire, mil e 500 e o Wladi morava no fundo 

da minha casa. Eu morei nessa rua até 73, eu morei nessa rua e o Wladimir morava no fundo. Não 

era um fundo, a casa dele era mais bonita que a minha, era uma vila. E a minha mãe, que é muito 

reacionária, e que fica aqui documentado, porque é para os meus netos verem, ela ainda é 

reacionária, ela sabia todos os cheiros dos comunistas. Ela falava assim, eu desconfio desse Magro. 

Eu sei. Eu sei. Ele não vem me rir não porque ele eu sei. Ela falava assim, esses vizinhos são do 

barulho, são da tua linha, porque eles veem músicas, ela é analfabeta, essa música que ele ouve é a 

que tu gostas, então falava. O que é que aconteceu? Em 75 eu estava casada e eu morava na Oscar 

Freire mais para baixo. E, vocês não acreditam, eu escondendo todos os documentos eu encontrei 

uma luz, uma conta de luz do Wladimir Herzog. Ele já tinha morrido. Eu falei, vão me prender. Isso 

é uma provocação da polícia. Só que eu não tinha lembrado que nos documentos aquela conta de 

luz foi para minha casa. Quer dizer, mas eu na hora pensei que eu estava... Então, era constante, 

esconder os discos da Violeta Parra que eu tinha trazido, das coisas todas. O medo de andar. Eu 

acho que, as minhas menstruações atrasaram 50 vezes, as mulheres todas perseguidas. Ninguém fala 

disso, mas, a menopausa precoce, a puberdade tardia, a puberdade precoce, as alterações 

menstruais, as hemorragias, ninguém fala. Ninguém fala que o hipotálamo das mulheres 

perseguidas, quer dizer, as descrições científicas dizem assim, o choque, um probleminha faz com 

que o hipotálamo desregule. E o hipotálamo das torturadas, o que acontece com elas? Câncer de 

mama, será que não foi de muitas mulheres que foram torturadas e que foram violentadas e que 

foram, então, eu enquanto ginecologista, naquela época, sempre pensava, o que acontece com a 

saúde das mulheres? O que acontece? E foi muito difícil atender essas mulheres. A Anita 

Chamorro, o pai dela foi atendido. Então, era muito incrível, de madrugada, que eu dava plantão no 

Hospital das Clínicas, os companheiros traziam as pessoas ara eu atender, às duas da manhã, às 

quatro da manhã, e vários companheiros. Eu cito aqui, do hospital, Guido Levi, o Barba um, Barba 

dois. Os companheiros, a gente, eu nem falo, agora eu voltei a lembrar do nome do Barba. Imagina, 

que loucura, porque era Barba um, Barba dois. O Presidente do Conselho, oftalmologista, o 

Fernando Carvalho Lima. O Rui Barata, os companheiros que eram, a gente tinha um socorro para 

cada especialidade, então a gente montou. Então a gente tinha, eles iam às vezes me chamar lá, falar 

que iam discutir um caso, e a gente aproveitava e atendia de madrugada as pessoas. Esse era o nosso 

esquema. A Dina fala dessa companhia de transporte que salvou muita gente, eu sei, mas teve 

também muita gente do socorro vermelho que salvou muita gente. Eles tinham risco de vesícula, a 

gente operou, fizemos algumas plásticas para as pessoas saírem disfarçadas.  

Eu acho que foi uma época muito dura. Eu não quero nunca mais que meus filhos e nem 

meus netos vivam essa época. E eu que vim de Portugal para fugir de uma ditadura do Salazar, tive 

que criar a minha filha no começo de vida, foi muito difícil dar a luz em 75 sabendo que eu podia 
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morrer. Eu sabia que, como (ininteligível), eles vão pegar minha filha, vão torturar minha filha, eles 

vão abusar sexualmente da minha filha na minha frente. Mas eu tive muita honra de quando eu 

estava grávida, em 75, dia 22 de maio, todos os companheiros foram me ver, eu passei até mal 

porque eles foram, eles fizeram grupos para ir. E a gente fazia grupo, fazia ponto. E o meu 

casamento também foi um grande ponto, eu casei no dia da Queda da Bastilha, 14 de julho, também 

muitos companheiros foram. Eu não tenho fotografia, porque não podia fotografar, mas foram 

muitos. A gente fez grandes pontos. Então a gente fazia vários eventos, dia de Natal, dia da criança, 

porque eram os pontos. Então foi esse esquema que a gente viu. Várias pessoas da USP iam lá nas 

festas de Natal. A sopa solidária, tudo, era a forma de a gente poder se encontrar. As festas, coitada 

da minha filha, teve tantos aniversários que foram pontos, que ela nem teve festa de criança. Mas eu 

não me arrependo. Eu fazia tudo. 

E eu quero só dizer que o Magro ajudou a colocar o enfeite da porta quando minha filha 

nasceu. Ele era assim. Ele era capaz de colocar um enfeite na porta. Em uma época em que o 

machismo era tão grande que meu marido não sabia nem pregar um prego, o Magro fazia isso. 

Apesar de ele ser muito desajeitado, você sabe disso, ele tropeçava um pouco. Só perdia para alguns 

outros companheiros.  

 

 

O Sr. – O vento atrapalhava ele.  

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – O vento atrapalhava ele. Ele era desajeitado. Claro que 

ele deixou cair 10 vezes o enfeite, quebrou a perninha do enfeite, mas ele era com vontade. E 

sempre estava preocupado com a minha saúde. Ele achava que eu era muito magrinha. Acho que 

por isso que eu engordei. Ele era mais magro do que eu. Agora, ele estava com a saúde muito frágil, 

ele estava hipertenso. Eu o atendi, ele falou, portuga, você atende melhor eu do que todo mundo. E 

eu falava, mas você não é mulher, Magro. E ele tinha muita vergonha, e eu lembro dele sentado na 

mesa ginecológica, eu mandando ele tirar a camisa, mas eu preciso tirar a camisa? Bom, não vou 

mandar você tirar sua calça, mas a camisa eu preciso porque eu preciso ver seu pulmão. Aí eu via a 

pressão, tudo. Ele tinha muitas varizes, e eu tenho certeza, que a denúncia que foi é que fizeram ele 

tomar uma solução salgada para morrer, e eu acho que isso pode ter acontecido. E depois teve uma 

ideia de que ele estaria preso em um asilo, tomando Haldol. Então, como veio essa denúncia, 

porque em 77 eu fui para a Europa e os companheiros da Europa disseram para mim que talvez aqui 

no Brasil muitas pessoas tivessem no asilo, nos asilos de loucos, no Juquery, ali na região de 

Sorocaba, algumas casas de repouso, então eu com as fotografias, como era medica, dizendo que 
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procurando uma pessoa imaginária, eu cheguei a ir durante uns três meses nos lugares com as fotos 

para ver se encontrava, e uma vez eu achei que tinha visto ele lá com o cabelo raspado, mas como 

disseram que ele estava tomando Haldol, eu cheguei perto. Aí eu olhei para ele assim, pensei que 

era ele, a pessoa olhou para mim, e falou, sai daqui, porque era louco, mas aí eu vi que não era. E 

não tinha isso, mas, a gente andou procurando, e muitas vezes eu achei que ia acha-lo, mas essa 

denúncia que saiu lá dos companheiros da França, quando eu encontrei a Zuleika na França, a 

Zuleika e os companheiros da Bélgica disseram que podia ser que estivessem aqui. Havia uma 

denúncia internacional que eles estavam no asilo, mas eu nunca encontrei ninguém.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, doutora. Eu queria uma salva 

de palmas para doutora. A Senhora precisa ir embora? A Cecília Capistrano vai fazer um breve 

depoimento, a neta do David, ela precisa ir, se as pessoas puderem, ela vai fazer um breve 

depoimento. 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Obrigada, Deputado. Obrigada, pessoal. Eu sou neta 

do David Capistrano. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é filha de quem? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Da Cristina Capistrano.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você trabalha aqui na casa? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Trabalho. Estou começando agora, por isso que eu 

pedi para ir.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Trabalha aonde? 
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A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Trabalho com Du Falcão, na assessoria dele. Sou 

jornalista, trabalho aqui.  

Meu depoimento eu acho que é mais para constar aqui a participação da família, da minha 

avó, da minha mãe, que não puderam aqui estar. Eu tenho 38 anos, nunca precisei falar dessa 

história do meu avô porque minha mãe e minha avó sempre fizeram isso, muito guerreiras que elas 

são, e nunca choraram também, eu já vi elas contarem essa história um monte de vezes e eles nunca 

choraram, mas, enfim, eu não consigo fazer isso sem chorar. Então, uma coisa que eu queria falar 

aqui é que essa tortura continua. Isso, provavelmente os meus filhos vão chorar contando essa 

história e é uma tortura que continua e eu como neta tenho que vir aqui fazer esse papel, e me sinto 

na obrigação de fazer, o Rillo pediu, eu nem ia falar nada, mas, minha avó tem 94 anos, ela é lúcida, 

ela lembra da história toda com detalhes, a Amelinha deve saber. Ela lembra muito bem de tudo, 

como a Doutora Albertina falou, ela sempre me fala dessa angústia deles de 64, que ela sabia que 

alguma coisa muito ruim ia acontecer e todo mundo pedia para o meu avô não voltar e ele quis 

voltar de qualquer jeito, e o Roman estava com ele e acabou sendo sequestrado junto.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa arte, fala um pouquinho. Se 

acalma um pouquinho. Dá um copo d’água para ela. Essa parte mais fatual, se acalma um 

pouquinho.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Nem queria falar muito dessa parte fatual, mas... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É importante. Por favor.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Essa história do meu avô já foi contada muitas vezes, 

até aqui o nome de um jornalista, que é amigo da família, lá de Pernambuco, o Marcelo Mário de 

Melo, que ele contou um pouco da história do meu avô ainda em vida, que termina com a morte 

dele. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É um livro? 
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A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – É. É um livro que chama Entre Teias e Tocais, que 

pelo nome já fala... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do jornalista? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Marcelo Mário de Melo. Saiu pela Assembleia de 

Pernambuco, é uma coleção que chama Parlamentares do século XX. Ele cona bastante a história 

doas bastidores, antes de ele ser preso, antes dele chegar, e é legal porque conta um pouco da 

vontade dele de voltar para o Brasil, do medo da família, tem as cartas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe quando seu avô entrou no 

Partido? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Eu prefiro não falar datas porque, eu sei, minha avó é 

de 1920, ele é da mesma época. Minha mãe costuma falar que ele era um aventureiro daquela 

época. Era um autodidata, jornalista, ele tinha essa função dentro do Comitê Central, de jornalista, 

até o Sindicato do Rio de Janeiro concedeu para ele, eu acho que o ano passado, essa nomeação de 

jornalista, e, enfim, eu acho que o relato que eu queria falar aqui é desse sofrimento que vai 

passando de geração para geração e dessa coisa que a gente vai fazendo luto por partes. Uma das 

coisas que eu lembro bastante foi do depoimento do Lobo que, na Isto É, meu tio, David 

Capistrano, Davizinho já sabia desses depoimentos meses antes, para revista. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi o irmão da Elza Lobo que deu esse 

depoimento? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – O Amílcar Lobo.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Amílcar Lobo. Aquele cara que 

pirou.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – O que eu quero dizer, assim, a gente nunca tinha 

chorado assim a morte dele, naquele momento, quando saiu, meu tio correu lá para casa para avisar 

minha mãe para ela não tomar um susto, então a gente, foi um dos momentos que a gente pôde 

chorar a morte dele, que até então a gente nunca tinha feito isso em família.  

Bem antes disso, até na década de 80, uma das coisas que ele falava, eu e minha prima à 

gente morava, minha prima morava em um apartamento na Caiowá, com o meu tio David, e eu 

lembro que a gente pegou um elevador, que tinha sempre reunião lá no apartamento da Caiowá 

porque meu tio David juntava um monte de comunista também, a gente pegou um elevador para ir 

para o play e um ara veio ameaçar a gente, eu e minha prima, falando assim, ah, vocês sabiam, meio 

empurrando a gente assim para o canto do elevador, vocês sabiam que comunista come criancinhas? 

E falando coisas agressivas dentro do elevador enquanto a gente descia, e eu lembro que ela, minha 

prima Marta, ela é mais velha, e quando a gente desceu ela falou, olha, não e nada disso viu. Nosso 

avô é um herói. E queria me explicar às coisas de um jeito que eu entendesse melhor isso. Eu acho 

que eu tinha uns oito anos. Era bem no começo da década de 80.  

 

 

A SRA. – E agora as pessoas falam bullying. Bullying de gordinha, bullying não sei o que. 

Está todo mundo mobilizado. E o bullying que nós sofremos? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – É, a gente sofreu bastante bullying. A gente era 

impedido de contar história, a gente tinha medo, até por causa desse negócio, no começo da década 

de 80, as gente morava aqui em Perdizes e tinha muita gente reacionária lá nesse prédio, inclusive 

falavam para não brincar com a gente por causa disso, por causa do meu avô, que era comunista. 

Então hoje em dia a gente dá risada, mas na época a gente tinha medo, a gente achava perigoso 

contar, e a gente sabia a história inteira porque minha avó se arrumava toda bonitona para ir para as 

reuniões da anistia, que ela ajudou a organizar, a Albertina sabe, a Amelinha também, e eu estou 

aqui para falar em nome delas mesmo, em nome dos meus primos, e eu gostaria muito que a minha 

mãe estivesse aqui porque ela poderia ajudar mais o Deputado com as coisas de datas e, enfim, de 

tudo o que aconteceu, de toda a documentação que a gente tem, mas eu acho que o Marcelo também 
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lá de Pernambuco, esse jornalista, depois se quiserem eu posso também passar o nome e o contato, e 

ele também tem bastante coisa, ele guarda bastante coisa. Ele também é preso político, ficou mais 

de 20 anos preso, foi preso jovem, junto com meu tio Davizinho, e minha mãe pediu para lembrar 

um outro livro que também conta essa história, o Luta e Chamas, Sem Vestígios, que agora eu não 

lembro o nome da autora, é uma moça. Bom, Deputado, acho que era isso. Posso te ajudar em mais 

alguma coisa? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Só agradecer.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Obrigada. É uma pena que a minha avó não pode 

vir... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sua avó está morando no Rio? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Minha avó está morando no Rio. Mas eu acho que ela 

tem bastante coisa guardada, entrevista, ela já contou essa história muitas vezes. Acho que ela está 

um pouco cansada já, espero que a Comissão... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sua mãe está morando aonde? 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Minha mãe está morando no Rio também, pertinho da 

minha avó, mas ela não pôde vir, ela sempre está presente, até na Comissão Nacional ela foi agora 

no lançamento, quando teve aqui no escritório da Presidência da República, na Paulista, a gente 

estava lá. Ela só não pôde vir porque minha irmã tem problema de saúde, vai ser operada amanhã, 

aí ela não podia desmarcar a data senão ia dar muito problema com o convênio médico. E é isso, a 

vida tem que seguir, a gente tem que contar a história, mas seguir a vida. E os outros familiares 

também continuam precisando da minha mãe e da minha avó.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria, antes de você terminar, eu 

estou abrindo aqui na página do seu avô, 546. Está aqui, seu avô nasceu em 16 de novembro de 

1913, no distrito de Jacampari, no Município de Boa Viagem, Ceará. Filho de José Capistrano da 

Costa e Cristina Cirilo da Costa. Desapareceu em março de 74. Dirigente do PCB. Eu queria dizer, 

antes da Amelinha vir aqui para concluir para fazer o encaminhamento e o fechamento da reunião, 

das propostas, queria dizer que eu não conheci seu avô, conheci sua avó, sua mãe, conheci seu tio, 

um grande sanitarista brasileiro... 

 

 

A SRA. – (ininteligível). 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – A gente tem mesmo. Eu tenho muito orgulho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – David Capistrano, um grande prefeito, 

um grande militante. E você tem que ter orgulho da sua família.  

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria passar a palavra agora para a 

Amelinha... Já passo a palavra para a Senhora. Só queria falar mais uma palavra. David Capistrano 

Filho, como sanitarista, embora sua doença muito jovem, muito precoce, a Senhora tem razão, é 

considerado como tão importante como esses grandes sanitaristas brasileiros, Adolfo Lutz e outros. 

Seu tio praticamente implantou no Brasil o Programa de Saúde da Família, e deu uma grande 

contribuição para resistência e para luta, e a sua avó é um exemplo da resistência, da tenacidade, da 

força e da sinceridade. Muito obrigado. 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Obrigada.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Senhora quer falar? 

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Eu quero. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá um microfone para ela.  

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Eu queria complementar um pouco o que a Albertina 

e o Genivaldo falaram. Ela se lembrou de uma coisa que eu não disse por que eu me coloquei mais 

em função dos casos que estavam sendo analisados, mas essa questão da solidariedade existiu no 

Partido desde sempre, desde 22. E depois do golpe de 64, eu entrei na Universidade de São Paulo 

em 64, e uma das primeiras atividades que nós fizemos, porque vários assistentes na Medicina, na 

Filosofia foram despedidos, alguns jovens com crianças pequenas, e uma das primeiras coisas que 

nós fizemos foi juntar dinheiro também para ajudar essas pessoas a sobreviverem, e muitas delas 

não eram do Partido. Eram de esquerda, mas não eram do Partido. Então, essa questão da 

solidariedade no Partido é uma coisa que vem desde sempre.  

Bom, agora, a gente não tem o hábito no Partido de falar da nossa vida pessoal. A Albertina 

me surpreendeu. Eu não sou portuga como ela, mas eu nasci em um campo de refugiados logo 

depois da guerra, minha mãe foi presa política de campo de concentração por causa do meu pai, que 

tinha sido comissário político na guerra civil espanhola, foi oficial do Exército Soviético durante a 

guerra, aí quando eles se reencontraram minha mãe diz que não quer morar ais em lugar que tem 

guerras, e veio para o Brasil porque era um lugar tranquilo, e aí nós passamos por essa ditadura de 

21 anos. Então, o que eu queria dizer é que eu sou mais velha do que eles, eu sou de uma geração 

assim, em termos universitários, eu acho que eles entraram na universidade quando eu já tinha me 

formado, então o Comitê Universitário aqui em São Paulo foi desligado do Partido porque todo 

mundo foi para a dissidência. Três pessoas ficaram no Partido, eu fui uma delas. Então, essa 

experiência que ela teve eu não tive. Eu não conheci o Magrão, mas, o que eu queria dizer é que 

essa coisa, eu inclusive fui uma das pessoas que ajudou a juntar dinheiro para sustentar várias das 

viúvas que não tinham como sobreviver.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando a Senhora entrou na 

universidade e quando a Senhora saiu, que curso a Senhora fez? 

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – 64. Eu fiz Física. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando a Senhora entrou? 

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – 64, saí em 68. Eu conheci a Amelinha porque eu fui 

representando várias pessoas que já tinham muita idade, das pessoas que nós estávamos ajudando a 

sobreviver, e eu fui mais ou menos representando todas as nossas viúvas na Comissão de Familiares 

de Mortos e Desaparecidos. Então, essa questão da solidariedade é uma coisa permanente nossa.  

 

 

A SRA. ALBERTINA DUARTE – Vou falar uma coisa. Morte e Vida Severina, na PUC, o 

Magrão e mais outras pessoas ajudaram a gente a colher fundos para o pessoal ir para Nancy, 

porque Morte e Vida Severina, Nancy, Morte e Vida Severina era um movimento que a gente 

precisava fazer. E o Magro foi recitando, subindo a Consolação, João Cabral de Melo Neto. Então, 

na verdade, acho que tem uma coisa cultural, uma coisa do apoio coletivo, esse apoio a todas as 

forças políticas que queriam mudar, a questão da paz, as bandeiras de ordem amplas que a gente fez 

aqui nesse encontro, que foi importante. As pessoas fazem uma crítica muito grande ao Partido, mas 

tem uma coisa que precisa ressaltar aqui, a solidariedade e a tentativa de juntar as palavras de ordem 

que pudessem fazer um pequeno avanço. 

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Albertina, eu quero terminar o meu depoimento.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só para concluir, quem falou agora foi 

a Albertina.  

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Eu quero terminar meu depoimento.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim, minha Senhora. A Senhora vai 

terminar. Quem acabou de falar foi a Doutora Albertina. Com a palavra a Senhora de novo. Fala o 

seu nome antes da Senhora falar, porque precisa sair à gravação.  

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Dina Lida Kinoshita. Bom, nessa situação da minha 

família, meu pai recebia jornais comunistas de tudo quanto é lugar do mundo. (ininteligível) de 

Paris, o (ininteligível) de Israel, o Soviet German da União Soviética, sei lá, o (ininteligível) de 

Nova York, e aí o que aconteceu, eu queria complementar o depoimento do Genivaldo, que ele 

disse que a família do Montenegro não teve muita chance de fazer um trabalho mais efetivo para 

procura-lo. Agora, eu fiquei sabendo da morte do Montenegro, porque eu já não era estudante, eu 

não vivia essa coisa que eles viveram, através, todos esses jornais que meu pai recebia em 

(ininteligível), anunciaram a morte do Montenegro, na União Soviética, em Paris, nos Estados 

Unidos, em Israel. Quer dizer, houve uma solidariedade do Partido de divulgar essas coisas que 

estavam acontecendo no Brasil e os Partidos nos outros países todos repercutiam isso. Eu estou 

falando dos jornais que eu me lembro, mas provavelmente saiu em muitos outros. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É verdade. A Senhora tem razão. 

Embora o Montenegro nunca tenha tido tanto destaque quanto outros, ele foi um grande dirigente, 

um grande companheiro, um nível de disciplina absurdo e um nível de correção. Montenegro é um 

dos heróis do povo brasileiro. Amelinha, para as suas conclusões.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom gente, bom dia. Eu queria antes de chegar às 

conclusões aqui, anunciar, para registrar a presença dos representantes do Comitê Central do PCB, 

Partido Comunista Brasileiro, Mercedes Lima, e Ernesto Pichler. E queria agradecer a todas as 

pessoas aqui, principalmente a família do Élson Costa, que veio aqui em um grande número. Pensar 

que todos eles, Élson Costa, David Capistrano, Walter de Souza Ribeiro, Nestor Vera. É Vera ou 

Veras? Porque eu vejo os dois escritos, mas, isso é polêmico, até o nome é polêmico, mas, vamos 

lá. O João Massena de Melo, o José Roman, o José Montenegro de Lima, que está tão lembrado 

aqui, todos eles são heróis nacionais. Isso que a gente, fique registrado na história do Brasil. Todos 
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eles são heróis nacionais.  Então, evidentemente que a gente ouvir o depoimento sobre essas 

pessoas é muito emocionante. Você fica muito emocionado. 

Agora nós vamos fechar aqui as resoluções que a Comissão da Verdade deve tomar em 

função dos depoimentos de hoje. 

Em relação ao Élson Costa, eu só queria lembrar o seguinte, o Élson Costa, forjaram aquela 

mentira que o José Miguel lembrou muito bem aqui, e fizeram até um exame de corpo de delito. 

Você já viu o documento, não é? Então eu acho que a Comissão da Verdade talvez, tanto a Nacional 

como aqui, a Estadual, procurasse levantar quem, porque eles põem o nome, Élson Costa, só que 

eles não põem, não tem os mesmos dados de identidade do Élson Costa. Então devia levantar 

também quem é esse outro Élson Costa, porque eles forjaram esse sequestro pelos companheiros, 

inclusive mostra que ele foi machucado pelos companheiros. Quer dizer, uma mentira, uma farsa 

que a ditadura usou muito para confundir a gente o tempo todo, e para construir esse esquecimento 

mesmo, a coisa que a memória seja desconstruída. Então eles faziam, davam informações. Então eu 

acho que, além de fazer a retificação do atestado de óbito, tem que constar no atestado de óbito do 

Élson Costa e de todos os demais que foram citados aqui, foram assassinados sob tortura pela 

ditadura. Todos eles foram. A gente pode ter um detalha a mais aqui, um detalhe a menos, mas 

foram assassinados. Por isso que são heróis nacionais, porque eles foram, lutaram pelo povo e 

morreram pelo povo, executados, mas torturados também.  

Então a retificação do atestado de óbito é uma resolução, e que completasse esses 

depoimentos com o depoimento do Marco Antônio Coelho, Alice Duarte, eu tentei falar com ela, 

não consegui, mas espero que ela possa vir aqui... 

 

 

A SRA . – A Darcy de Oliveira Pinto também, que conviveu com o Magro, na época a 

Darcy conviveu com o Magro.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Darcy. Então a gente faz a convocação da Darcy, da 

Alice Duarte novamente, do Marco Antônio Pereira Coelho. Eu acho que com isso a gente encerra. 

Agora eu queria, antes de encerrar, eu queria fazer a homenagem, porque essa história está sendo 

lembrada, ela está sendo escrita graças à luta das mulheres. Esse encontro que a Albertina fala, esse 

encontro pelo diagnóstico da mulher paulista foi feito em 1975, na Câmara Municipal, Mercedes, 

você estava lá? Você estava não e. A Mercedes estava porque ela é do meu tempo a Mercedes. Nós 

estávamos lá e a polícia também. Ali foi, e os companheiros sendo presos, sendo torturados, e nós 

ali. Inclusive quando terminou o encontro, logo depois que terminou a Marise Egger foi presa. Foi 
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presa e torturada. E esse Encontro é um marco histórico do movimento feminista brasileiro. Ele 

extrapola... Nós temos a obrigação de trazer, essa que é a verdade. Essas mulheres, muitas delas, 

nesse Encontro ou fora desse Encontro, então eu quero lembrar da Dona Aglaé. A Dona Aglaé 

denunciou o tempo todo a prisão do Élson Costa. Ela sempre falou. A Maria Augusta é uma pessoa 

que ela tem o dom da palavra. Ela chega à frente de um microfone, aquela mulher, baixinha daquele 

jeito, pequenininha daquele jeito ela fica gigante, ela vira gigante. E ela denunciava o 

desaparecimento. Ela foi à mulher que ensinou para nós o que é esse desaparecimento forçado, com 

a luta dela. Porque ela começou em 1974, e tão logo o David desapareceu e o José Roman, a Maria 

Augusta foi. Então eu acho que ela tem que ser lembrada aqui, homenageada. Eu queria 

homenagear também a Zódia, a Zódia e a Célia, a mulher do Hiram de Lima e a Zódia de Lima 

Pereira, a filha do Hiram, essas mulheres que foram o tempo todo carregando essa bandeira, gente. 

Perseguidas pela polícia sofrendo, e elas não deixaram que eles fossem esquecidos. Eles estão 

escritos na história graças também muito a luta dessas mulheres.  

Então eu acho que nós encerramos. Eu passo para o Adriano, como Presidente... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, eu só queria, viu Taís, eu já 

passo, porque nós temos que encerrar. Toda vez que um depoente falar nome de livro, tal, mesmo 

esses livros raros, é bom, porque a Nacional não vai coletar nenhum documento de livro, então, se a 

gente fizer pela... E outra coisa, Amelinha, principalmente desse dos nordestinos, articular com a 

Comissão de Pernambuco. Cruzar todos esses dados, David Capistrano, do Montenegro, como eles 

são muito bem organizados lá em Pernambuco, cruzar. Inclusive esse livro que ela disse, que é um 

livro raríssimo, que é um livro de Assembleia Legislativa, talvez esteja até esgotado... 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Está esgotado. Roubaram o meu lá de casa, levaram, 

eu emprestei para alguém, não consigo ler de novo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Precisa ver se recupera, alguma 

biblioteca. 

 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Eu acho que minha tia deve ter e eu posso pedir para 

ela encaminhar.   
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. A Senhora quer fazer alguma 

consideração ainda? Microfone.  

 

 

A SRA. DINA LIDA KINOSHITA – Quem está vivo e vive em São Paulo também é o 

Armênio Guedes. Está com 93 ou 94 anos, mas ele fez parte desse Comitê Central eleito em 67. 

Mas, como eu já disse no meu depoimento, ele e a Zuleika saíram em 71 porque tinham sido 

abordados pelo agente da CIA. Mas de toda maneira eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, a 

direção se reunia. Então eu acho que talvez seja o caso também de entrevistar o Armênio e não só o 

Marco Antônio, que eu já tinha citado antes.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. E no dia 11 nós vamos 

homenagear aqui a Zuleika Alambert. Vai ter o prêmio Beth Lobo, às 19 horas. O Paulo 

Kobayashy. 

 

 

A SRA. – Ela faleceu. Faleceu em dezembro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por isso que nós vamos homenageá-la. 

Coo o Centro, vão ser outras mulheres homenageadas, da resistência, mas o Centro vai ser a Zuleika 

Alambert.  

Bom, agradecemos a presença e todos os companheiros, e dizer que a Comissão da Verdade 

não pertence a um grupo de especialistas e nem de técnicos. A Comissão da Verdade é uma 

Comissão do povo brasileiro, e o Estado brasileiro continua sonegando as informações. O sistema 

de informações permanece intacto, vigiando, gravando e nos seguindo. Se o Estado brasileiro não 

abrir as suas portas através do testemunhal, como das pessoas que vieram aqui hoje, pretendemos 

fazer esse enfrentamento. Não se pode fazer a Comissão da Verdade no País da mentira. Viva a 

democracia, viva Élson, David Capistrano, José Montenegro e outros heróis do povo brasileiro. 

Viva o PCB. Muito obrigado.  
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A SRA. ALBERTINA DUARTE – Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu vou 

pedir uma coisa. Todas as vezes que tem uma enchente, uma catástrofe ambiental, existem 

especialistas psicológicos que atendem às vitimas. Eu acho que nenhuma, essa indenização é 

absolutamente ínfima perante todos os danos, mas que a indenização seja esse resgate. Agora eu 

acho que é preciso que a Psicologia, social ou não, individual, passe a repensar como ficaram as 

mulheres, os homens e os descendentes dessa situação. Eu não vejo nenhuma psicologia social 

estudar a história dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a Comissão da Verdade 

reivindique no mínimo o atendimento psicológico para escutar como é que as pessoas tiveram essa 

dor de não enterrar seus mortos, de viver essa situação e, como médica eu peço isso, que haja uma 

indenização de atendimento a todas as pessoas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Senhora tem razão. Na Argentina 

tem um serviço que agora aqui no Brasil o Ministério da Justiça está tentando criar. Muito obrigado. 

A sessão está encerrada. 

 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/11/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maximino, Bruno Paes 

Manso, aí o professor vem e a gente já monta a Bancada. Tenente, Max, jornalista 

Bruno Paes Manso. Pega o nome da tese do Bruno, por favor. Senta aqui do lado. O 

Bruno do lado do Tenente Paz.  

Bruno qual é o nome da sua tese mesmo? É doutorado não é? Bom, vamos lá? 

Então só vamos aguardar, nós estamos constituindo a Mesa. O Bruno Paes Manso que 

não está na, bom, ele também fez uma defesa de tese de doutorado sobre a questão da 

Segurança Pública.  

Nós temos um imenso prazer de ter o Bruno Paes Mando conosco. Deixa eu 

abrir a sessão, vai. Professor pode vir para a Mesa, por favor.  

Essa é uma atividade da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É a 99ª 

audiência pública da Comissão da Verdade, no dia 29 de novembro de 2013, no 

auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 99ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo, no dia 27 de novembro de 2013, às 10 horas no 

Auditório Teotônio Vilela sobre a desmilitarização das polícias. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Hoje é 28. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 28, hoje ainda. Obrigado 

Ivan. Dia 28. Então, 28 de novembro, 2013, 99ª audiência pública. 
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O nosso convidado de hoje, com muito prazer, é o Dr. Luiz Eduardo Soares, 

professor de Antropologia da UERJ e um dos maiores especialistas em Segurança 

Pública do país. Ele foi secretário nacional, foi secretário de Segurança Pública do Rio 

de Janeiro, e ocupou a Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

Ainda compõe essa Mesa o jornalista Bruno Paes Manso, o delegado Maximino 

Fernandes Filho, delegado aposentado, o Tenente Paz. Eu queria que o Renan Quinalha 

e o Ivan me ajudassem aqui nessa Mesa, compusessem a Mesa. 

O Renan que é um dos organizadores, e o Ivan, e queria pedir para a Luciana 

Burlamaqui que em seguida vai apresentar o seu trabalho, o filme "Entre a Luz e a 

Sombra" também compusesse, porque depois ela vai fazer uma fala a respeito da sua 

obra e dos diretores de cinema que têm isso como tema. 

Então, sem mais, não sei se está transmitindo ao vivo, mas, está ao vivo? Ao 

vivo e na internet? Ótimo! Vê se a TV está, mas pelo menos já põe na internet o 

auditório para o pessoal poder assistir.  

Dr. Luiz Eduardo Soares, já lhe passo a palavra, e o senhor tem o tempo que o 

senhor achar necessário, que o senhor precisar e estamos tranquilos para que o senhor 

possa, e lhe agradecemos sinceramente a sua presença e este esforço.  

Nós aqui também temos na sala o representante da Polícia Militar, Coronel da 

área de direitos humanos que veio felizmente, muito importante que a Polícia Militar 

esteja presente nesse debate. Então, com a palavra o Dr. Luiz Eduardo Soares. 

 

O SR. LUIZ EDUARDO SOARES – Se o senhor não se opõe eu prefiro ficar 

de pé. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado deputado Adriano Diogo pelo convite. 

Eu estendo os agradecimentos aos demais organizadores, particularmente ao Renan que 

manteve esta interlocução comigo. 

Cumprimento aos demais membros da Mesa, Dr. Maximino, Luciana, Ivan, 

Bruno, Tenente Paz. Cumprimento ao Coronel que representa a Polícia Militar, os 

membros da audiência, senhoras e senhores. 
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É um privilégio compartilhar algumas reflexões a respeito dos temas que nos 

mobilizam tanto. Quando eu recebi o convite e esses são tempos muito agitados no Rio 

de Janeiro e não apenas. Mas eu não hesitei um segundo em criar as condições para vir 

porque o convite de uma Comissão da Verdade para mim é uma convocação sempre. 

Eu acho que é meu dever contribuir na medida das minhas possiblidades para o 

êxito dos trabalhos de qualquer Comissão da Verdade digna desse nome. 

Eu começo as reflexões justamente mencionando a importância que eu atribuo 

aos trabalhos das Comissões da Verdade não apenas daquela criada na União pelo 

Governo Federal, mas as demais que têm sido constituídas nos estados em algumas 

instituições. Acho que é um esforço tardio, mas sempre meritório e virtuoso de 

recuperação, de restauração da verdade. 

É claro que todos nós que temos uma formação na área das humanidades 

sabemos que esse enunciado é muito problemático sempre "a restauração da verdade. A 

verdade é sempre necessariamente um processo de reflexão, investigação, 

conhecimento, e a rigor a própria palavra verdade encerra a estabilização que é inviável, 

a estabilização do próprio percurso do conhecimento.  

A ciência, a ciência mais dura ela própria está permanentemente aberta às 

revisões como nós sabemos, caso contrário não haveria progresso na ciência, 

dinamismo na ciência. Portanto, verdade é mais uma tendência, um processo, uma 

destinação, um compromisso com rigor e com o levantamento das informações da 

forma mais consistente possível. 

No entanto, qualquer ceticismo epistemológico não é capaz de vencer o 

reconhecimento quanto à necessidade de que no Brasil informações, as mais triviais, as 

mais banais, as mais elementares se consolidem e sejam difundidas por todas as 

instituições com responsabilidade no estado democrático de direito. 

Me parece que nós vivemos uma situação anômala, o Brasil vive uma situação 

anômala nessa matéria. Os países que transitaram de ditaduras para democracias, via de 

regra, com as diferentes trajetórias, etc., mas, consolidaram a institucionalidade 

democrática na medida em que viraram a página e para fazê-lo foram necessárias duas 
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intervenções, talvez possam simbolizar em dois momentos que Nelson Mandela 

denominou verdade e reconciliação.  

Para que haja a possibilidade de reconciliação, há a necessidade anterior de que 

se restabeleça a verdade. Essa verdade pode estar associada a processos que atribuam 

responsabilidade inclusive criminal a torturadores, assassinos, etc. Ou esta verdade pode 

estar dissociada de persecução judicial e de responsabilização. Mas ela de toda maneira 

é pré-condição para que a reconciliação se dê. Ou seja, para que uma nova ordem 

dotada de legitimidade prospere, se afirme. 

O Brasil, muito à nossa maneira, à maneira brasileira, transitou de forma 

negociada e jogou para baixo do tapete, para usar aqui a expressão vulgar, tantas 

mortes, tantos sacrifícios, tanta brutalidade, tanta violência, tantos crimes. Isso não se 

faz impunemente, isso cobra seu preço. 

Na experiência individual nós sabemos disso porque esse é um dos pontos 

fundadores da própria psicanálise, dos estudos relativos à psique humana. É preciso 

fazer o luto para superar a dor. 

Se não há o luto que reconheça as razões da dor, se não há a vivência da dor, ela 

nos atormentará, os espectros voltarão sob a forma de trauma e inibirão a nossa 

possibilidade de viver de uma forma saudável. É preciso reconhecer o sofrimento, a dor. 

É preciso vivenciar o momento da dor dando-lhe o nome para que seja possível superar 

esse momento. 

Quando o Brasil transita para a democracia celebrando a reconciliação como se 

não tivesse havido dor, como se não tivesse havido crimes, assassinatos e torturas, etc. 

esses espectros no armário nos assombrarão ao longo de toda história. E nós não 

seremos capazes de ultrapassar esse retorno mais do que neurótico, patológico, 

perverso, à fonte da dor. 

O retorno à fonte da dor significa nossa incapacidade de seguir adiante, inclusive 

fechando a página, inclusive promovendo a reconciliação. Eu lhes dou um depoimento 

pessoal sobre os efeitos provocados sobre mim, um cidadão qualquer, aqui eu menciono 

a mim mesmo a título de exemplo anedótico, me referindo a um caso muito específico. 
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Um general que atuava na ditadura foi entrevistado num programa de televisão e 

ao final da entrevista ele disse algo parecido com “não houve tortura durante a ditadura 

militar ou durante o regime militar” como ele talvez preferisse chamar. “Não houve 

torturas no Brasil, pode ter havido eventualmente, mas isso nunca constituiu uma 

política de estado, isso foi eventualmente uma exceção, etc.”.  

A jornalista, no caso Miriam Leitão, que fazia o programa, que gravava o 

documentário lhe disse, “mas, como General? Como o senhor pode dizer isso diante dos 

dados disponíveis de todas as informações que caracterizam a natureza sistemática 

desse procedimento, a própria Presidente da República foi torturada”. 

O General disse, eu posso dizê-lo porque ele disse publicamente e está gravado. 

Ele disse “isso ela diz”. Aquilo foi muito impactante para mim, como cidadão, me 

mobilizou muito intensamente do ponto de vista emocional. E eu, não me importa ou 

não importam as subjetividades, para a nossa reflexão. Eu apenas dou o meu 

testemunho tomando esse caso como revelador de que algo aí se passa. 

Eu atuei na luta clandestina contra a ditadura, amigos, meus companheiros 

tombaram, foram mortos, foram torturados de forma sistemática atendendo a 

metodologias que eram instruídas pelo Estado como todos nós sabemos. E, entretanto, o 

General com a responsabilidade de ser ainda que reformado, General do Exército 

brasileiro é capaz de na televisão ironizar, de forma blasé, a Presidente da República 

questionando-a a respeito do seu próprio sofrimento pessoal. 

Isso só é possível em um país que não sabe de si, que não é capaz de dobrar-se 

sobre a sua própria história que mantém os espectros nos armários, não é? Como é 

possível que uma pessoa de responsabilidade diga isso? O fato de se tratar da Presidente 

da República, a Presidente da República simbolicamente é importante. Ela é um ser 

humano como qualquer outro, mas sendo Presidente da República simbolicamente 

importante. Um general é capaz de contestar o depoimento da Presidente da República. 

Ou seja, vale tudo. Qualquer interpretação pode ser sustentada. Não há vozes 

que respondam, não há responsabilização pelo que se diz. Isso faz parte da democracia, 

a mentira que se institucionaliza, que se formaliza é parte da pluralidade natural da 

democracia. Isso me parece muito grave e eu acredito que as Comissões da Verdade, na 

medida em que simplesmente focalizem ritualmente tudo o que já se sabe, reiterando o 
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já sabido, mas consagrando o já sabido como a verdade compartilhada. Eu acredito que 

essas Comissões da Verdade farão um grande serviço.  

Não é possível que os estudantes, que os jovens, que meus netos cheguem às 

escolas e aprendam que Pedro Alvares Cabral cumpriu um determinado papel, Pero Vaz 

de Caminha outro papel, que Dom João VI determinado papel, e Princesa Isabel, etc., e 

que os militares no Brasil não organizaram um regime de exceção marcado pela 

brutalidade institucionalizada, isso não é parte da nossa história. 

E qualquer um pode dizer o que lhe aprouver. E é possível então que nos dias 1º 

de abril ou 31 de março se façam em algumas instituições celebrações públicas, porque 

celebrações privadas são possíveis em nome do diabo, em nome do que seja. Qualquer 

celebração privada é possível. Mas uma celebração institucional, uma celebração 

pública do golpe que instaurou o regime criminoso, assassino, brutal. Nós podemos 

conviver com isso naturalmente e qualquer crítica se torna uma crise institucional 

porque não há enfim, um consenso mínimo.  

Eu acho que é absolutamente indispensável que nós atravessemos esse momento, 

a minha geração está chegando ao fim, os meus pares estão se aproximando dos seus 

capítulos derradeiros, das suas biografias, eu inclusive, é preciso que isso seja 

esclarecido e passado a limpo. 

O que isso tem a ver com Segurança Pública? Além de ser um então um elogio 

ao esforço das Comissões da Verdade, o que isso tem a ver com Segurança Pública? 

Tem tudo a ver com Segurança Pública. 

O Brasil continua torturando e matando pobres e negros, os inimigos internos, 

aqueles que são suspeitos, etc. são executados judicialmente. Isso continua sendo uma 

prática. E qual a conexão, alguém perguntari,a entre essas referências à ditadura que 

praticava a tortura e assassinato de modo sistemático e institucionalizado com as 

práticas que ainda estão presentes inclusive nas instituições policiais? 

Isso não envolve todos os policiais, trabalhadores, cidadãos que arriscam suas 

vidas às vezes por salários indignos para cumprir seu dever, mas isso inclui 

contingentes numerosos que se sentem autorizados a perpetrar a brutalidade contra esses 
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inimigos internos. Autorizados por quem? Não necessariamente por seus superiores ou 

por colegas, mas pela sociedade e pelos governos. 

Pela sociedade que aplaude essa ação, se omite diante desses processos, desses 

fatos. Eu digo a sociedade assim genericamente porque há muitos setores que 

evidentemente se revoltam, se rebelam e repelem essas práticas, é claro. Inclusive 

dentro das polícias e dentro de governo, etc., mas a sociedade via de regra permanece 

omissa, inerte assistindo, contemplando esse processo. Portanto, autoriza tacitamente. 

E os governos até por omissão muitas vezes, por intervenções proativas, 

cúmplices, mas às vezes por omissão, os governos acabam tolerando e, portanto se 

tornando por omissão, cúmplices também dessas práticas. 

O Ministério Público que é o responsável pelo controle externo das atividades 

policiais por omissão ou por ação insuficiente também acaba se tornando cúmplice. Nós 

todos, portanto. A Justiça claro, que na sua passividade aristocrática, consagra e 

abençoa a continuidade dessas práticas. Então não circunscrevamos às polícias a 

responsabilidade por, por exemplo, execuções extrajudiciais ou tortura.  

Nós todos estamos envolvidos. A mídia, as lideranças políticas, os governos, a 

sociedade. Quando eu assim generalizo, corro, entretanto, o risco de dissolver 

responsabilidades, não é? Elas se tornam tão difusas que nós então voltamos para casa 

céticos, derrotados e nos sentindo impotentes para enfrentar o desafio. 

Então é necessário ser mais preciso, nós todos, as instituições, mas claro, aqueles 

que estão mais próximos desses eventos e os governos em particular que são as 

autoridades responsáveis, afinal de contas pelas ações das instituições policiais. 

Qual a conexão então, entre a ditadura e práticas desse tipo? Nós não podemos 

atribuir à ditadura a continuidade da barbárie entre nós, seja na sociedade seja nas 

instituições do Estado. Claro que não! Isso faz parte da história do Brasil e permanece. 

Aliás, a ditadura não inventou a violência, nem a violência institucional, nem a 

violência policial, nem a violência do Exército das Forças Armadas. Isso é parte da 

nossa história. É o racismo estrutural, a escravidão, a brutalidade, o autoritarismo. 

Sempre fizeram parte, infelizmente, da nossa história. E há aí relatos de Graciliano 

Ramos e tantos outros, não é?  Sobre as brutalidades que eram corriqueiras.  
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O que a ditadura fez foi deslocar o foco para a classe média, para os estudantes, 

profissionais liberais, para nós que éramos os militantes de oposição que então nos 

tornamos o alvo, mas antes os negros e pobres e depois os negros e pobres. Dando 

continuidade ao processo histórico. Extraordinário, o Brasil se transformou tão 

profundamente, o regime político é outro, mas as práticas são as mesmas. E é, portanto, 

por um lado arriscado dissolver a crítica generalizando-a, tomando a sociedade 

brasileira e as instituições como foco, mas por outro lado seria profundamente injusto 

também concentrar as críticas em outra instituição. Nós estamos falando de processos 

realmente muito mais amplos.  

A ditadura não inventou a violência policial, mas a qualificou, a tornou prática 

organizada de estado, política de estado, isso é muito sério. 

Quando nós transitamos para a democracia, então entoamos todos os hinos de 

glória à democracia, ao estado democrático de direito, nós nos esquecemos que a 

transição passou de forma insuficiente pelas áreas da Segurança Pública, as instituições 

da Segurança Pública acabaram não submetidas a um processo de transformação que 

seria aquele mais compatível com a magnitude do processo histórico. 

O Brasil se transformou profundamente, mas nessa área do ponto de vista dos 

valores, da cultura, há uma continuidade assim como há mudanças. O que importa aqui 

é destacar os elementos de continuidade que não negam os elementos de mudança. 

Por que os elementos de continuidade? Porque nós não ritualizamos a transição 

democrática no sentido do reconhecimento da verdade dos crimes. E aí a continuidade 

passa a ser muito marcante. 

O que é que se diz? Os fins justificam os meios. Então, se os objetivos são, por 

exemplo, vencer os comunistas, os subversivos, adotemos as metodologias mais 

eficientes para fazê-los falar, denunciar parceiros, companheiros, ações, etc. para 

desmontar as suas pretensões. Então, se a finalidade é destruir os comunistas em defesa 

da soberania nacional, da segurança nacional, utilizem-se todos os instrumentos, todas 

as metodologias. 

Isso, na medida em que não foi submetido a uma revisão profunda do ponto de 

vista ético, político, institucional com debate em toda a sociedade sobre a 
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inadmissibilidade da tortura, da brutalidade, isso passa batido. A sociedade aplaude e os 

profissionais de polícia, como são membros da sociedade, muitos deles, eu não estou 

generalizando evidentemente, continuam adotando as práticas. As finalidades são 

superiores, a Segurança Pública, a ordem, etc. Então, há um sequestro, adota-se a tortura 

como um método. 

Até 1996, eu não estou dando aqui uma referência retórica, até 1996 na Polícia 

Civil do Rio de Janeiro, na formação, havia aulas sobre como bater. Não é defesa 

pessoal, porque é indispensável, como bater. O BOPE oferecia, até 2006, aulas de 

tortura, 2006! Aulas de tortura, eu não estou me referindo, portanto, apenas às 

veleidades ideológicas de um e de outro, nós estamos falando de procedimentos 

institucionais. 

No Rio de Janeiro, de 2003 a 2012, 9.646 pessoas foram mortas em ações 

policiais. São dados incomparáveis, são recordes mundiais, entre aqueles países, o 

Bruno que estuda tanto isso sabe muito bem, entre os países que oferecem informações. 

Os dados são muito precários, nós trabalhamos com informações insuficientes, e há 

muitos países sobre os quais pouco se sabe ou nada se sabe. Mas entre aqueles que 

oferecem informações, que tendem a ser os democráticos melhores organizados, 

portanto, apresentando práticas melhores do que as nossas, as informações são essas.  

O Rio de Janeiro é campeão mundial. É claro que outros estados brasileiros 

também não apresentam informações. Não é o caso de São Paulo, mas muitas regiões 

não apresentam informações. 

Então, as execuções extrajudiciais, quantas são nesse universo de 9.646 mortes? 

Quantas são execuções extrajudiciais? Ninguém sabe e esse é o ponto, porque não há 

investigação. Menos de 3% dos casos são investigados dos autos de resistência, 

investigados. Não há perícia, não há exame, não há investigação.  

O auto de resistência acaba sendo não a descrição categorial de um fato, mas em 

certo sentido, o resultado de um procedimento investigativo e a consolidação, portanto 

de uma leitura institucional do fenômeno. Ele não apenas descreve como resolve o 

problema.  
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O Ministério Público rarissimamente se debruça sobre esses casos, apenas nos 

casos que envolvem classe média e que ocupam então, espaços de destaque na mídia, 

esse não é um procedimento usual.  

Para vocês terem uma ideia de quão grave isto é, a atual chefe da Polícia Civil, 

uma pessoa respeitabilíssima, Dra. Martha Rocha, do Rio de Janeiro, quando assumiu o 

comando, e assumiu em função desse caso, referiu-se ao problema da seguinte maneira, 

nós estávamos diante da morte de um menino cujo corpo havia sido escondido, ele 

morrera vítima de um tiro de um policial militar, e depois se sabia que havia policiais 

civis participando também da operação, enfim, toda uma situação muito típica do Rio de 

Janeiro. 

O corpo para evitar, como isso chegou à mídia, o corpo desapareceu. Dizia-se 

depois que se tratava de uma menina, finalmente foi periciado e se descobriu o fato e 

esse fato foi investigado, esse fato foi objeto de uma ação judicial, etc. 

A Dra. Martha Rocha assumindo a chefia disse o seguinte, “a partir de agora nós 

vamos investigar os autos de resistência, as mortes”. Como assim, Dra. Martha Rocha? 

A sra. está dizendo que o Rio de Janeiro, a Polícia Civil que é responsável pelas 

investigações não investigava auto de resistência? Essa é uma pergunta retórica, eu não 

fiz a ela, mas a história responde. Não, não havia investigação. Nunca houve, salvo em 

casos absolutamente excepcionais que chegam à mídia, os outros quais são? De negros e 

pobres, moradores de áreas vulneráveis. Esse é o dia a dia. 

E eu lhes digo isso, repito não como quem interpreta ou é tomado por uma 

paixão ideológica, então se excede na retórica. Eu não fui secretário de Segurança no 

Rio de Janeiro, faço questão de dizê-lo, eu fui subsecretário, por que o meu rigor aí na 

identificação? Porque há uma diferença de autoridade e de poder. Poderiam cobrar de 

mim, eu próprio me cobraria num certo grau se eu fosse secretário, num outro grau se eu 

fui subsecretário. 

Quando isso aconteceu eu tomei essa questão como uma questão chave, não 

pode ser a única, sempre tem uma visão sistêmica, mas como uma questão chave. Não é 

possível pensar em Segurança Pública sem que as instituições policiais responsáveis por 

provê-la cumpram a lei, respeitem a Constituição, respeitem os tratados internacionais 

endossados pelo Brasil de modo a merecer a autoridade que lhes confere o estado 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



11 

 

democrático de direito, de modo a dotarem-se de legitimidade, merecerem credibilidade 

popular, credibilidade na sociedade. 

Se nós não dispusermos de instrumentos que sejam confiáveis do ponto de vista 

dos marcos legais, como é que estes instrumentos servirão à Segurança Pública, se a 

Segurança Pública afinal de contas deveria ser entendida como respeito aos direitos, o 

impedimento de sua violação, como atendimento de interesses fundamentais da 

cidadania. 

Essa contradição é gravíssima, eu lhes dou o estado do Rio de Janeiro, o 

exemplo do estado do Rio de Janeiro porque é o estado que eu conheço. Quando eu 

assumi aquela responsabilidade, o secretário anterior, e essa não é uma denúncia nova 

porque eu escrevi longamente a esse respeito. Quando eu fui operar a transição 

assumindo então a minha nova função, os responsáveis anteriores pela Segurança 

Pública me advertiram explicitamente. 

Eu não vou usar o léxico que seria inapropriado para esta ocasião, a linguagem 

adotada, vocabulário que foi utilizado, foi empregado. Mas vou lhes dar o conteúdo. O 

conteúdo era o seguinte, "este discurso de vocês em relação aos direitos humanos e 

violações e legalidades vai paralisar o governo, vai inviabilizar o estado e vai promover 

a desordem e o caos, a anarquia. Vocês têm que dar liberdade ao policial na ponta para 

matar, isso tem de passar muito claramente sem essa autorização, sem que eles se 

sintam livres, à vontade para agir, virar paralisia, a inércia e a Segurança Pública não 

será provida".  

Alguém diria bom, a autoridade anterior se manifestava de um modo ali privado, 

não é? Isso não teve consequências do ponto de vista público. Vocês talvez já tenham 

ouvido falar na “premiação faroeste, gratificação faroeste”. A gratificação faroeste era 

um estímulo a atos de bravura e nós sabemos que atos de bravura e como eles se deram. 

Não era um estímulo eventual, era incorporado ao salário, e por isso mereceu esse nome 

por parte dos próprios envolvidos ali beneficiados nessas ações.  

Gratificação faroeste, atos de bravura, o General Nilton Cerqueira usava estas 

expressões e se reportava frequentemente à luta que travara com os subversivos durante 

o período ditatorial. 
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Eu estou me referindo à segunda metade dos anos 1990 no estado do Rio de 

Janeiro que era então governado por Marcello Alencar, de um partido que está presente 

na cena brasileira até hoje em São Paulo, PSDB, Partido da Social Democracia 

Brasileira. Um governador com passado honroso, resistira à ditadura, etc. endossava, 

entretanto essa prática que eu chamo genocídio, porque nós temos uma magnitude, uma 

escala de brutalidade letal destinada, dirigida de modo regular, previsível, estável a uma 

certa fatia da população. 

Muitos desses casos de confronto são casos legítimos, houve resistência, daí a 

própria expressão "auto de resistência" e, portanto, os policiais em nome da defesa 

pessoal e da defesa de inocentes, policiais tiveram de usar o gradiente uso de força no 

seu sentido extremo, no seu sentido máximo, sim.  

O problema é que nós não sabemos quais são estes casos e quais são os outros 

relativos às execuções extrajudiciais, e mais, nós convivemos e naturalizamos não 

apenas a falta de informação, mas a ausência de procedimentos institucionais que visem 

com rigor a suspensão dessas práticas, a alteração dessas práticas. 

Para nós no estado do Rio de Janeiro e no Brasil eu diria, porque o Rio de 

Janeiro é parte do Brasil. Para nós passou a ser, para a sociedade fluminense, natural 

que houvesse esse número de autos de resistência. Isso passou a ser natural. 

Por isso a importância do caso Amarildo, do qual vocês certamente ouviram 

falar. Amarildo deu rosto, deu face, deu nome, endereço, classe social, território a um 

processo vago, genérico, sem nome, sem rosto, sem biografia que, portanto, não gerava 

empatia. 

Como vocês sabem a morte de um milhão é um acidente demográfico do qual 

nós falamos no café da manhã entre um gole e outro do suco de laranja, etc., e de café. 

A morte de um indivíduo é uma tragédia porque suscita a possibilidade da vivência da 

empatia, um ser humano como nós e nós então pela identificação deslocando-nos 

imaginariamente para a posição alheia somos capazes de interpretar imaginariamente 

aquela vivência dolorosa. 

Isso nos atinge, isso tira o apetite do café da manhã e tira o nosso sono, não é? 

Infelizmente a naturalização é justamente aquele processo do qual lhes falava da 
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autorização social. A autorização social para esse procedimento se dá nesse processo de 

naturalização. É o nosso silêncio que acaba facultando aos governos o endosso dessas 

práticas eventualmente, como no caso da gratificação faroeste, até o estímulo. 

Há os contra movimentos, há dinâmicas de resistência a esse processo que são 

fortemente contrárias a esse processo onde elas estão em todo lugar na sociedade, dentro 

das polícias, de todas as polícias, porque há profissionais comprometidos com ideais 

democráticos que também se revoltam contra essas práticas. Evidentemente que há, 

senão o processo seria muito pior ainda do que o que nós hoje vivemos. 

O grave, entretanto é que a disputa, a dinâmica ainda seja a da disputa e que nós 

não tenhamos ainda a possibilidade de uma hegemonia clara com consequências 

práticas da legalidade ou da perspectiva legalista. 

Vamos examinar a questão mais de perto da Segurança Pública para que eu lhes 

transmita a minha visão pessoal. Nós temos, a meu juízo, um grande problema no 

Brasil, eu acho que até aí há um consenso, tanto que nas pesquisas de opinião a 

Segurança Pública aparece sempre. Cinquenta mil homicídios dolosos por ano no 

Brasil, em média. 

Às vezes os estados fazem um esforço de redução de homicídios e perdemos o 

controle em outros, o resultado agregado acaba sendo inalterado. O fato é que ao longo 

da década esse resultado tem permanecido em termos nacionais com os avanços 

regionais, etc. se compensando com declínios em outras regiões. 

Cinquenta mil homicídios dolosos por ano é uma barbaridade, é um número 

monstruoso em termos absolutos, não relativos, em termos absolutos isso nos coloca na 

incômoda segunda posição do mundo, atrás da Rússia, em termos absolutos o que não é 

correto, mas é interessante para que nós nos demos conta da magnitude do processo. 

Quantos desses 50 mil casos são investigados? Não há dados suficientes e 

confiáveis, mas as pesquisas divulgadas apontam para um número que talvez seja 

consistente porque coincide com outros obtidos em outras pesquisas em outras áreas, 

em outros momentos, inclusive realizadas por mim: 8% em média são investigados os 

homicídios dolosos. Estou me reportando aos crimes mais graves, não é? Aos crimes 
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que importam na morte da vítima, 8% investigados em média no país. Isso significa que 

92% dos homicídios dolosos permanecem impunes. 

Dir-se-ia com uma conclusão imediata e precipitada, e às vezes a mídia o faz, o 

Brasil é o país da impunidade. Mentira, é equívoco, não é o país da impunidade, ao 

contrário. Nós temos a quarta população carcerária do mundo e ela tem crescido 

aceleradamente, já são 550 mil presos. 

Nós tínhamos 140 mil em 1995 e hoje temos 550 mil. A taxa de crescimento da 

população penitenciária é espantosamente elevada. Nós estamos atrás dos Estados 

Unidos, da China e da Rússia, mas numa competição que tende a nos elevar nesse 

campeonato mórbido, nessa disputa internacional mórbida. 

Quem está preso? Observem que eu dizia 50 mil homicídios dolosos por ano, 

8% de investigação, são investigados e 92% permanecem impunes. Quem está sendo 

preso? Os que cumprem pena por homicídio são 12% do universo penitenciário, 

portanto algo aproximado de 62, 63 mil pessoas, 40% estão em prisão provisória ou 

prisão preventiva e 2/3 cumprem pena por crimes contra o patrimônio ou por tráfico de 

drogas, por negociação de substâncias ilícitas. 

A grande maioria tem sido presa em flagrante, esse dado é extremamente 

importante, 65%, 64.6% da população penitenciária são negros, é composta essa 

população em 65% quase, não é? Por negros, com baixa escolaridade, pobres, etc. O 

que está havendo não é preciso ser sociólogo, estudar especificamente esta questão para 

concluir. O que está acontecendo é aplicação seletiva dos filtros legais, dos 

mandamentos legais. 

Nós estamos colhendo, projetando a legalidade a partir de certas refrações. 

Refrações que tem a ver com classe social, cor da pele, território, etc. Isso significa que 

os profissionais responsáveis pela prisão, os outros pelas acusações, outros pelo 

julgamento, são todos cúmplices de uma grande, um grande complô racista e voltado 

contra os pobres de forma consciente? Não, em absoluto. 

Isso significa que o país é profundamente racista e classista e que as estruturas 

acabam conduzindo a este desfecho independentemente da vontade do agente da ponta. 
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É preciso que nós compreendamos como se dá essa dinâmica para evitar esta 

reprodução, essa é a parte central das desigualdades sociais no nosso país. 

Nós falamos muito em política, em economia, em políticas sociais e nos 

esquecemos da justiça, da justiça criminal e da sua contribuição para a reprodução, para 

a ampliação das desigualdades no Brasil. 

A justiça criminal, a política criminal, essa área da Segurança Pública acaba 

expressando nas suas ações as desigualdades e reproduzindo as suas desigualdades 

independentemente da consciência de cada ator individual, de sua vontade. 

Como é que isso acontece? Qual é a arquitetura institucional da Segurança 

Pública? O Brasil nunca discutiu isso coletivamente, isso nunca esteve na agenda 

pública, apesar de ser um tema tão importante isso nunca ocupou lugar de destaque na 

pauta. Eu dizia sempre, o Bruno que é um pesquisador, alguém que reflete sobre tudo, 

isso além de ser jornalista, é o primeiro a sabê-lo. 

A imprensa usualmente discute Segurança Pública na crise, eu sei disso porque 

eu sou tangido no momento da crise e percebo como sintoma. Eu recebo as ligações e 

recebo mais ligações ou menos ligações, eu recebo mais ligações na crise e as perguntas 

se sucedem e se repetem, elas são "o que deve ser feito". Como o que deve ser feito? 

Pelo amor de Deus, na crise, na UTI quando o paciente está ali na maca em seus 

últimos momentos, bom, o médico, o enfermeiro talvez tente ressuscitá-lo com os 

recursos disponíveis. Esse não é o momento de reflexão sobre o que deve ser feito. Os 

profissionais farão o que for possível de acordo com os instrumentos disponíveis, de 

acordo com as circunstâncias. 

A pergunta é: por que isso acontece? E por que isso se reproduz? Por que isso se 

repete? E por que sempre assim? Por que vocês só me ligam na crise quando nós 

estamos na UTI? Por que não fazer o contrário, refletir sobre as razões pelas quais nós 

chegamos a essas crises, o modo como chegamos a essas crises para evitar que elas se 

reproduzam com tanta assiduidade, sempre da mesma maneira? 

Então vamos refletir um pouco mais. O modelo policial dificilimamente há 

casos, mas são excepcionais. Mas dificilimamente a sociedade se debruça sobre isso. É 
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um tema chato, um tema negligenciável menor, um tema técnico. Isso não mobiliza, não 

sensibiliza. Salvo repito, no momento de crise. 

Nós ativistas dos direitos humanos, nós militantes também temos a nossa cota de 

responsabilidade porque nós sempre fomos muito bons nas denúncias, mas tivemos 

muita dificuldade em propor alternativas reais viáveis, construtivas. É o nosso lado, é 

importante a denúncia. Eu não estou negando a importância da denúncia, é fundamental 

até porque de outra forma não se saberia de todo esse processo lamentável, etc. é muito 

importante. 

Mas, não pode ser unilateral, é preciso que nós busquemos construir do modo 

possível, alternativas, mas não estamos falando de modelos perfeitos, não é? Tipos 

ideais, mas de soluções possíveis como andarmos juntos, como construir um consenso 

mínimo independentemente das nossas divergências pessoais de valor ou ideológicas, 

ou partidárias, o que se, como construir um consenso mínimo em torno de quê? Quais 

são os pilares, os pontos chave que podem sensibilizar todas as pessoas de boa vontade, 

ou seja, comprometidas com respeito à Constituição.  

O que significa que elas seriam também comprometidas com os valores dos 

direitos humanos, porque a meu juízo a Constituição traduz o compromisso axiológico, 

valorativo com as declarações internacionais dos direitos humanos. O essencial está ali 

preservado. Então bastaria que nós nos dispuséssemos de forma mais desarmada 

possível, a suspender as nossas convicções até um limite do possível, do razoável para 

negociar um pacto de transição rumo a um sistema, a um modelo, a uma arquitetura 

institucional que fosse mais adequada a todos, atendesse da melhor maneira a todos. 

Cada um sacrificando uma parte das suas crenças, das suas visões. Claro que o 

inegociável seria o respeito à Constituição, isso significando, aos princípios 

constitucionais, isso significando respeito aos direitos humanos. Vale dizer, o propósito 

teria de se reduzir as violações, reduzir o racismo, reduzir as desigualdades. Se justiça 

tem algum sentido, é o de equidade. Se ainda faz algum sentido é esse. 

E o pior é que na prática vai perdendo o sentido na medida em que não se realiza 

em substância o que a forma prenuncia, advoga, pretende, proclama, etc., gerando aí um 

abismo que é a matriz do ceticismo corrosivo popular perfeitamente compreensível e 

justificável.  
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Entrando em uma favela do Rio e falar em justiça a pessoa vai olhar para mim, 

“você está brincando comigo?”. Dizer a uma mãe, diga a seu filho para se entregar, para 

cumprir a sua pena para depois recomeçar a sua vida. A mãe dirá “você vem de que 

planeta?”. 

Nós sabemos então, como as coisas funcionam, mas para que isso seja 

transformado, para que a justiça mereça esse nome e assuma o tamanho das expectativas 

que suscita, nós temos que caminhar juntos. Caminhar juntos significa fazer concessões, 

abrir-se de forma desarmada para o diálogo e buscar um território comum. 

Quais são os pontos a meu juízo, repito isso. Não é uma ciência da qual eu 

proclame a verdade, por favor, isso é fruto de uma visão que por sua vez deriva de uma 

determinada trajetória. Mas eu lhes diria, eu busquei essa leitura, essa análise ouvindo e 

dialogando ao longo de 30 anos. Ouvindo e dialogando, e procurando incorporar os 

depoimentos e as perspectivas. 

Para mim há 5 pontos fundamentais que deveriam ser objeto da nossa atenção na 

arquitetura institucional da Segurança Pública, arquitetura essa que está descrita, 

definida, estabelecida no artigo 144 da Constituição Federal.  

A União tem pouquíssimas responsabilidades, só na crise ela tem maiores 

responsabilidades. Basicamente o seu poder, a sua autoridade se, fora da crise, se 

resume à Polícia Federal, Rodoviária Federal e a SENASP, ali a Secretaria de Assuntos 

Penitenciários, etc. 

Eu fui secretário nacional de Segurança Pública, eu estive à frente da SENASP e 

eu posso lhe dizer, as minhas atribuições não correspondiam à minha autoridade, nem 

digo aos recursos, autoridade. Definir uma política de segurança para o país, como 

assim? Eu não combinei com os russos, eu não combinei com os outros, nós vivemos 

em uma federação. Há várias instituições e eu não tinha autoridade sobre nenhuma 

delas. Ah! Mas você dispõe do Fundo Nacional de Segurança Pública, eram 404 

milhões. 

Eu vinha conversar com o Governador Alckmin que me sempre me atendia de 

forma muito civilizada, muito democrática, nós conversávamos e eu me sentia ridículo 

porque o orçamento já girava em torno de 7 bilhões e eu estava falando em quê, 404 
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para o país significaria o que? Quarenta para São Paulo já seria até um despropósito, 30 

para São Paulo, 30 milhões para São Paulo diante de um orçamento de 7 bilhões. Ele 

poderia fazer pouco e rir das minhas pretensões de abrir um diálogo sobre eventuais 

alterações de curso para que encontrássemos aí pontos de contato. Ele nunca o fez nos 

nossos encontros mas poderia tê-lo feito, tal era o absurdo das minhas pretensões. Não 

tinha autoridade alguma e não tinha recursos que fossem suficientes para induzir a 

políticas alternativas. 

Portanto, a SENASP infelizmente pode muito pouco. Pode ser um espaço de 

reflexão, e de indução de debates, de provocação de alternativas. Pode realmente muito 

pouco, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, é o que nós temos.  

A Polícia Federal hoje com 15 mil pessoas, 4 mil em atividades meio, 11 mil em 

atividades fim, a Polícia Rodoviária com alguma coisa em torno de 8, 9 mil, que é 

absolutamente insuficiente. É disso que se trata. A Força Nacional isso é outra conversa, 

mas não constitui propriamente uma instituição permanente, etc. 

E o governo federal que representa a União aparece sempre, para usar a 

expressão vulgar, “bem na fita”. Porque é muito bom, muito fácil ser solidário no 

momento da crise, sem nenhuma responsabilidade, é o irmão que aparece para dar a 

mão, faz a visita protocolar, o ministro aparece, oferece algum recurso, se mostra à 

disposição.  

É muito generoso. É muito bonito politicamente, não implica nenhum desgaste. 

Mas quem ajuda não é parceiro, o parceiro é quem compartilha o cotidiano. Quando 

parceiros caminhamos, nós não estamos nos ajudando, nós estamos realizando o nosso 

trabalho, o nosso dever, cumprindo o nosso dever em parceria, compartilhando 

responsabilidades, isso é outro terreno. 

Então para a União é muito confortável manter-se à margem de tudo isso. Por 

isso os governos federais se sucederam sem nenhuma iniciativa de transformação. Ah! 

Não lhes cabe afinal de contas é um problema do Congresso Nacional, artigo 144 que 

desculpa toda a passividade, toda omissão. 

Sim, mas os presidentes, a Presidente da República têm um poder extraordinário, 

eles são capazes de apresentar propostas de lei, muitas vezes conseguir a sua aprovação 
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e isso se dá no cotidiano. O seu poder político é muito intenso, em algum momento 

alguma autoridade superior da União, do Executivo, encaminhou ao Congresso alguma 

provocação, alguma proposta? Não digo nem um, claro, não caberia, decreto, lei, etc. 

Mas alguma proposta? Não!  

Eu fui responsável por um desses momentos, é importante compartilhar com 

vocês nesse momento em que me é oferecida essa tribuna, o que é raro num ambiente 

desse tipo. A minha tarefa como secretário nacional era implementar a nossa proposta, 

Maximino participou desse esforço de elaboração com Mariano, com tantos 

companheiros. 

Minha atribuição era implementar política nacional de Segurança Pública e nós 

havíamos elaborado ouvindo o país inteiro, profissionais, não foi ao longo de 2 anos. O 

nosso programa era ambicioso, mas procurava ser realista porque nós ouvimos os 

profissionais e ouvimos as instituições. 

E qual era a atribuição principal, qual era o ponto chave? Para promover o que 

na época nós chamávamos o "Sistema Único de Segurança Pública", o SUSP. Era 

dialogar com os governadores e obter de todos os governadores o endosso à nossa 

proposta de reforma estrutural, organizacional, constitucional.  

A nossa proposta de reforma da arquitetura de Segurança Pública que é 

justamente a matriz do nosso problema. Não é só modelo policial. Modelo policial é 

muito importante, mas se dá num contexto mais amplo. Eu estou me referindo ao 

primeiro ponto dos 5 que eu mencionara, União. O problema da União, a sua omissão, 

pouca atribuição de responsabilidade na Constituição que acaba se refletindo também na 

sua omissão prática. 

Então a minha responsabilidade como secretário nacional era implementar o 

plano e o ponto chave do plano era obter consenso mínimo para que nós chegássemos 

ao Congresso com uma proposta de reforma do 144 com alguma consistência. 

Durante 6 meses eu me dediquei como vendedor de remédio do interior, 

caixeiro-viajante batendo na porta dos governadores e conversar. Conversar sobre 

eventuais alternativas. E em julho, antes de julho, no final de junho, todos os 27 
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governadores haviam endossado essa proposta. Era uma carta que sintetizava o nosso 

propósito. 

Isso era surpreendente para muitos, eu estava bastante confiante, eu achava que 

seria perfeitamente possível porque questões de Segurança Pública estão acima dos 

governos e suas instituições ideológicas, são questões relativas ao estado e havia 

possibilidade naquele momento de que todos compreendessem isso reconhecendo que 

haveria vantagens para si inclusive em cada estado, se houvesse um aperfeiçoamento, 

uma mudança significativa modernizante, democratizante que desse mais eficiência 

também a todo esse sistema. 

Então todos os 27 endossaram, caberia então ao Presidente Lula convocar, era o 

segundo passo do nosso processo, convocar os governadores para a celebração do que 

nós chamávamos pacto pela paz. O pacto pela paz apresentaria ao país essas propostas 

que derivaram do país porque nós andamos por aí e não tiramos da cartola. Isso 

expressava a visão de milhares de profissionais das polícias e dos órgãos de justiça e de 

movimentos sociais, etc. 

Muito bem, o Presidente Lula marcou uma primeira data e foi uma emoção 

muito grande, poxa, eu disse, eu posso me aposentar, dei alguma contribuição para este 

processo. Alguma coisa vai acontecer, com muitos problemas, riscos, mas nós vamos 

sair do atoleiro, da inércia, vamos romper a camisa de força do 144 e vamos começar a 

andar na direção da democracia. O processo de democratização vai sair finalmente da 

Segurança Pública, os profissionais de Polícia vão ser valorizados, vão poder ter seus 

potenciais maximizados em organismos mais adequados ao exercício da sua 

competência, mais transparente, etc. 

Bom, Presidente Lula marcou e desmarcou. Então, uma preocupação no ar 

surgiu porque estas questões não são exclusivamente atinentes à agenda, é em geral 

problemas políticos. Causou na nossa equipe muita preocupação, mas se marcou uma 

segunda data. Então nós, se houve algum atropelo, não é? Teria sido superado. 

Desmarcou a segunda data. 

E na sequência, eu ia dizer fui exonerado, não fui, eu pedi demissão, mas a rigor 

eu fui exonerado porque o contexto era imperioso, era um contexto de denúncias, de 
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dossiês, etc. Tem gente que é hábil nos dossiês apócrifos, etc. E eu teria praticado 

nepotismo e, portanto, tive de sair. Foi o primeiro grande escândalo do governo Lula.  

Era o nepotismo, quando você explica já é tarde demais e eu saí. E eu saí e o 

tema foi para a gaveta de onde não saiu mais. O que aconteceu? Eu fui saber, me 

informar com os meus companheiros de travessia. Havia um núcleo duro do governo 

que depois se liquefez, derreteu. Mas este núcleo duro chegara à conclusão de que não 

era interessante para o governo federal avançar em um processo de reforma. Por quê? 

Há uma razão para isso. 

Porque, uma razão que coincide com o que me dissera o Presidente Fernando 

Henrique quando nós conversamos em outra oportunidade. Ele fez até uma autocrítica, 

mas o raciocínio era o mesmo, é o mesmo raciocínio da Presidente Dilma e será 

provavelmente o mesmo raciocínio do/da presidente que virá, salvo uma intervenção da 

sociedade em outra direção. 

Qual é o raciocínio? É muito simples, para que eu vou chamar problemas se eu 

já os tenho em quantidade? Como dizia Brizola, Segurança Pública, aproximar-se dessa 

temática significa dar um abraço num afogado, não há como vencer. É um problema 

gigantesco, resultados se colhem a longo prazo, se tanto. E é um trabalho cotidiano em 

que o que pesa é o desgaste.  

Para que atrair o desgaste para o governo federal se isso está bem no colo dos 

governadores? Se esta bomba está, se esta mina está bem distribuída no colo dos 

governadores? Das Polícias Estaduais? Permaneçamos assim que o desgaste se 

concentre nesses polos, lavemos as mãos e apareçamos triunfantes para prestar 

solidariedade generosamente como este irmão bondoso para foto adequada no momento 

oportuno. É esse o argumento. 

Mas como, apenas pelo fato do Presidente Lula chamar os governadores e 

repassar ao Congresso uma proposta, será que isso implicaria desgaste? Sim porque a 

ideia que é bastante razoável é a seguinte, no dia seguinte ao momento em que o “Jornal 

Nacional” apresentasse o Presidente Lula cercado dos governadores com o título e a 

bandeira “pacto pela paz”, discursando e sintetizando as propostas e informando que 

estava encaminhando ao Congresso uma profunda revisão, uma profunda reforma da 

Segurança Pública no país, a dona de casa no dia seguinte é assaltada lá na Barata 
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Ribeiro em Copacabana, diria para o repórter “puxa Presidente, fui assaltada. O senhor 

disse que ia ficar tudo uma beleza, uma maravilha. Me assaltaram, ontem assaltaram ali 

a minha vizinha. O que o senhor vai fazer?”. 

Se redireciona a interlocução e a cobrança, é natural. E o Presidente diria “não, 

não me compete a mim, nós estamos mandando para o Congresso”. Como dizia 

Tancredo Neves ou Magalhães Pinto, a sabedoria tradicional mineira, o que tem que ser 

explicado em política está errado ou produz um resultado oposto àquele desejado. 

Portanto, o Presidente e o núcleo político consideraram que era inapropriado mover-se 

na direção da transformação. 

Vocês sabem o que aconteceu com a Presidente Dilma em julho de 2011, 2011 

sim, 2011. Eu escrevi sobre isso na “Folha de São Paulo”. É anedótico, verdadeiro, mas 

vale para o registro porque nós estamos diante da mesma lógica.  

Durante 6 meses as críticas dirigidas ao governo federal eram contrarrestadas no 

meu discurso, pelo menos na minha argumentação com a seguinte observação, 

“aguardem, aguardem. Está em gestação um plano contra o homicídio doloso no Brasil, 

extremamente relevante, bem urdido, consistente que pode ter impacto sério porque está 

sendo de fato pensado com muita seriedade”.  

Eu acompanhava informalmente os companheiros que lá trabalhavam 14, 16 

horas, a gente sabe que no governo federal os servidores de fato trabalham assim, nesse 

caso inclusive, apaixonadamente. Pessoas muito qualificadas e técnicas para 

desenvolver parte até do nosso plano que por sua vez aprendera com tantas outras 

práticas anteriores, nenhum de nós inventou a roda, não é? Enfim, desenvolviam várias 

daquelas ideias e as atualizava e as colocava em um plano bastante consistente. 

Esses técnicos trabalharam sob o guarda-chuva da SENASP e com a benção do 

Ministro da Justiça, até que chegou o dia esperado, eles foram à Presidente apresentar o 

plano, pensavam eles, essa era a agenda, dois representantes dessa equipe 

acompanharam a secretária nacional e o Ministro da Justiça em uma visita à Presidente 

para um encontro cuja pauta incluía essa questão.  

Quando então o Ministro, dirigindo-se à Presidente, anunciou a apresentação do 

plano contra o homicídio, então os colegas se preparavam já para distribuir o resumo e 
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apresentar o power-point no qual os detalhes se explicitariam, a Presidente interrompeu 

o Ministro dizendo “Isso não é pertinência, é coisa dos estados. Próximo ponto”. "Mas 

Presidente, nós trabalhamos durante muitos meses porque essa é a grande questão 

nacional nessa área e o Governo Federal pode ajudar". “Isso não é pertinente, não é 

matéria nossa, é matéria dos governos estaduais, vamos adiante”. 

Nessa noite essa equipe se demitiu, se afastou, a decepção foi muito grande, mas 

nenhuma surpresa. Não se trata de idiossincrasia psicológica uma vontade da 

Presidente, se trata de um cálculo utilitário razoável que se reproduz de uma lógica que 

se reitera de um processo que apenas se renova e que será reeditado por outros 

presidentes que lá estiverem, assim como o fora antes pelos que a precederam. Nós 

estamos diante de um quadro muito claro.  

Por que é que o Governo Federal não tem o interesse em mudança nessa área? 

Porque não quer assumir mais responsabilidades. Quando nós falamos do genocídio, 

vocês veem o que acontece, como é curioso.  

Nós falamos do genocídio no Rio de Janeiro ao longo dos anos, o secretário ou 

secretários que tivessem preocupação como essa, como o secretário de São Paulo e de 

outras áreas que tem peso político tão grande, nunca foram ao Ministro da Justiça 

discutir o genocídio dos jovens, negros e pobres e uma maneira de alterar o quadro para 

impedir que esse processo se desse.  

Qualquer que fosse a razão, cada um interpretaria esse fenômeno de uma 

maneira, não é? Alguns atribuindo à Polícia a responsabilidade, outros atribuindo aos 

próprios jovens a responsabilidade, mas essa questão extraordinariamente relevante, não 

chegou a ser objeto de uma mobilização nacional ou mesmo de uma associação entre 

secretários para uma busca de apoio do Ministro da Justiça. 

Agora em função das manifestações uniram-se para buscar o apoio em Brasília. 

Qualquer pessoa informada nessa área ou capaz de pensar com 3 neurônios é capaz de 

chegar à conclusão óbvia, eles não foram buscar cooperação nenhuma, eles foram 

dividir os ônus da repressão política.  
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O PT não ficaria fora desse desgaste. É preciso que o PT assuma suas 

responsabilidades se envolvendo nas decisões e compartilhando o eventual desgaste 

político que eventualmente provenha dessas ações.  

Quem conhece essa área da Segurança Pública sabe que o Governo Estadual do 

Rio de Janeiro ou o Governo de São Paulo, jamais admite fragilidade ou necessidade de 

cooperação, jamais! Porque isso significaria enfraquecimento, demonstração de 

fraqueza. 

Nesse caso, correram juntos ao mesmo tempo, em um mesmo momento, 

decidiram e foram imediatamente recebidos e celebraram esse pacto de cooperação, 

foram dividir os ônus, os custos da repressão. 

Então, infelizmente o campo é esse, esse ponto 1, eu acho que está bastante, 

suficientemente bem explicado, eu acho que há fatos que comprovam o que eu lhes 

digo. O Governo Federal, nenhum deles tem o interesse de mudar esse quadro por 

razões políticas compreensíveis, e por outro lado, seria fundamental que participasse 

para que a mudança se desse. Infelizmente esse é um desafio. 

E por que o Governo Federal não tem interesse? Como eu disse, porque não lhe 

parece razoável pagar o preço do desgaste político, isso significa, portanto que 

efetivamente a União participa pouco e é esse o ponto que eu lhes queria fazer. 

Segundo ponto chave da nossa arquitetura institucional que me parece grave. O 

município, nós temos também essa experiência no município. 

O município que se tornou ente federativo fundamental para todas as políticas 

sociais a partir da Constituição de 1988, sobretudo nos anos subsequentes na área de 

saúde, educação e de ação Social, repartindo responsabilidades que se desdobram em 

uma estrutura segmentar e complementar, na Segurança Pública, permanecem ou o 

município como ente federativo, permanece negligenciado. 

O artigo 144 faz uma breve menção ao município dizendo que estaria autorizado 

a criar uma Guarda Civil cuja missão seria a defesa do próprio municipal, ou seja, a 

função se limitaria a proteção dos próprios, do patrimônio municipal. Isso é 

absolutamente insuficiente e o processo entretanto atropelou as circunscrições legais ou 

a camisa de força e o processo acabou produzindo as Guardas Municipais que nós 
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conhecemos, Secretarias Municipais de Segurança Pública e a assunção de 

responsabilidade por parte do Executivo Municipal.  

Mas isso a contrapelo, isso por conta da necessidade, da pressão popular, da 

criatividade de prefeitos que se viram em estados a agir diante da complexidade dos 

desafios e não porque houvesse uma orientação legal específica. 

Então, municípios esquecidos, negligenciados, União impotente que mantém-se 

assim, por inclusive interesses políticos, esses são dois pontos importantes no 144. 

Depois, 3 pontos que dizem respeito ao modelo policial, a ruptura do ciclo de 

trabalho, a duplicidade de carreiras em cada instituição e a militarização da polícia 

ostensiva uniformizada. 

Vejam, estou fazendo essa contextualização para que nós não nos iludamos e 

discutamos isoladamente a questão da militarização da Polícia Militar. Isso seria muito 

importante, mas insuficiente diante da gravidade, da complexidade dos problemas. 

A Polícia Civil não é melhor que a Polícia Militar não nos iludamos, portanto, 

com o fetiche da desmilitarização, ainda que seja repito, indispensável. Mas nós temos 

que observar o quadro na sua complexidade. 

Então nós temos militarização, ciclo rompido, ciclo fraturado com a duplicidade 

de Polícias, e nós temos a carreira dupla. Carreira dupla significa o seguinte, dois 

universos convivem na mesma instituição. No caso da Polícia Militar, praças e oficiais. 

No caso da Polícia Civil, delegados e não delegados. 

São universos valorativos distintos, salários incomparáveis, prestígio social 

incomensurável. O prestígio social incomensurável se nós compararmos as duas, os dois 

universos. 

Quem entra na Polícia Militar como praça, agora há um esforço inclusive de 

algumas Polícias Militares no sentido de rever essa dualidade porque ela é 

absolutamente irracional, é disfuncional e contrária à coesão interna, etc., mas quem 

entra como praça não chega a oficial. Conclui-se que se a sua trajetória for meritória 

concluirá as suas atividades, a sua carreira como sargento. 
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Quem entra na Polícia Civil enfrenta a seguinte situação: aos 21 anos, 22 anos, 

bacharel em Direito, inteligente, brilhante, aluno de uma instituição qualificada, faz um 

concurso público e é selecionado. Então ela ou ele se torna delegado de Polícia.  

Faz um curso breve, de um mês, para se adaptar, nunca pensou, nunca estudou 

gestão pública, nunca estudou Segurança Pública, porque Direito não é Segurança 

Pública, não tem nenhuma compreensão da especificidade do caso, mas faz um curso 

rápido de adaptação e aterrissa ou cai de paraquedas em uma delegacia, onde vai liderar 

30, 40 servidores, funcionários, agentes ou polícia que estão lá há 20 anos, 15, 20 anos, 

ganhando 4 ou 5 vezes mais com 21, 22 anos. Vocês podem imaginar o que isso 

significa do ponto de vista do funcionamento cotidiano das instituições. 

Então, é essa a gravidade do quadro, é claro que nós não podemos esperar 

coesão interna, ou dedicação no sentido daquele personagem que ingressa na sua polícia 

esperando um dia, quem sabe, ou pelo menos, sonhando um dia, quem sabe, dirigi-la ou 

alcançar os patamares mais elevados, para que se seja delegado é preciso que se faça o 

curso de Direito e que se preste esse concurso. 

O agente não pode fazê-lo? Claro que pode, mas há algum estímulo da 

instituição a que essas horas de estudo sejam cobertas, não. Há algum estímulo da 

instituição no sentido de reconhecer sua experiência no interior dessa instituição para 

qual ele está sendo convocado mediante o filtro do concurso? Não.  

Os seus anos de trabalho como agente naquela delegacia concorrem e 

contribuem para a pontuação no exame de delegado? Não. Então, o mesmo acontece na 

Polícia Militar como eu lhes disse. Praças um mundo, oficiais outro mundo, são 

universos distintos com lógicas diferentes e esse é um ponto muito sério, muito grave. 

Então, quando eu lhes digo que a carreira única me parece imprescindível, de 

grande importância, eu não lhes falo da universidade a partir da pesquisa, da reflexão, 

ou dos encontros com os colegas que se dedicam a essa mesma função. Eu lhes digo que 

é esse o sentimento majoritário nas duas instituições.  

Eu fiz uma pesquisa em 2010 com o apoio do Ministério da Justiça e do PNUD 

com o Marcos Rolim e Sílvia Ramos, ouvindo 64.120 profissionais de Segurança 

Pública em todo o país. Os resultados foram muito impressionantes, mais de 70% são 
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críticos do modelo policial e da duplicidade de carreira. Então, nós temos aí, de fato, um 

problema sério, um problema grave que tem que ser, no mínimo discutido, a maioria 

dos servidores nessa área e, digamos, uma análise que focalize esses aspectos críticos na 

Polícia Civil, na Policia Militar. 

Segundo ponto, ciclo, a divisão do ciclo. Nós temos no Brasil a divisão, a Polícia 

Militar faz um trabalho preventivo ostensivo e a Polícia Civil fazendo o trabalho 

investigativo. Eu costumo brincar dizendo que é como se nós decidíssemos escrever 

juntos um texto e entre nós aqui da Mesa alguns ficando com a atribuição de escrever os 

substantivos e adjetivos, os outros os verbos, os outros os pronomes e as conjunções, é 

muito difícil isso funcionar ou chegar a um parágrafo. 

É natural, os nossos representantes aqui, por exemplo, da Polícia Militar, tenho 

certeza que por sua formação têm todo interesse na integração, na articulação 

cooperativa porque isso é uma questão de bom senso, facilita para todos. 

Qual é a prática? É da disputa da rivalidade, mas não é por conta da 

subjetividade de cada um. A sociologia das instituições, das organizações que tem mais 

de 100 anos, que tem uma produção colossal, tem como ponto fulcral exatamente isso, 

as instituições tendem a firmar-se a partir de uma certa identidade que se dá de modo 

segmentar distinguindo-se das outras que atuam no próprio campo.  

É natural como os partidos tendem à oligarquização nós sabemos, e o século 

todo demonstrou isso, ninguém escapou a essa lei sociológica, a lei de Michels, a "lei de 

ferro da oligarquização", também as organizações disputam, elas são rivais, é natural até 

para afirmação identitária, o esforço de integração se dá contrapelo, contra a maré 

quando nós temos esse tipo de distinção. 

Mas eu vou lhes dar um exemplo muito preciso, estou trazendo exemplos 

bastantes concretos. Eu era secretário nacional, fui ao Rio de Janeiro, na minha primeira 

visita ao Rio de Janeiro eu me encontrei com o Presidente do Tribunal de Justiça, à 

época, Dr. Miguel Pachá, discutimos o termo circunstanciado, o TC, que é a 

possibilidade do Policial Militar fazer o registro das ocorrências atinentes ao 

descumprimento da Lei 9099 dos crimes de pequeno potencial ofensivo e etc. como se 

diz. Isso significa o seguinte, o policial não tem que se deslocar até a delegacia e lá 

permanecer até que se lavre o Registro. 
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Quem é que ganha com isso, o policial? Sim, mas, sobretudo os cidadãos 

envolvidos e a comunidade, porque o policial não sai para o atendimento, permanece 

cumprindo sua função. É mais um trabalhador na rua, isso é muito racional.  

E mais, no Rio de Janeiro, na época, 65% dos procedimentos que ocupavam as 

delegacias eram atinentes a 9099, 65%, esvaziaria a delegacia que se dedicaria aos casos 

mais graves. 

O Dr. Miguel Pachá disse: “não, mas a Justiça”, isso foi em 2003, “a Justiça tem 

consenso a esse respeito e é plenamente constitucional”. O senhor se dispõe a dar uma 

coletiva comigo em torno disso? “Claro, agora mesmo”.  

Chamamos a coletiva, eu fiz apenas uma introdução e o Dr. Miguel Pachá, 

Presidente do Tribunal de Justiça disse: “Não há nenhuma inconstitucionalidade em um 

termo circunstanciado, ele pode ser perfeitamente adotado, e os ganhos me parecem 

evidentes”. Ele concordou, eu trouxe alguns dados e etc.  

No dia seguinte, o chefe da Polícia Civil fez uma declaração que foi objeto de 

uma longa matéria no “O Globo” dizendo que tomaria as medidas legais cabíveis, 

inclusive um mandado de segurança, liminares e etc., para impedir esse desrespeito à 

autoridade policial e referia-se à Polícia Civil. E o tom era belicoso, como se fosse um 

insulto à dignidade e à autonomia daquela instituição, o termo circunstanciado. 

Não se iludam, não se trata de uma divergência técnica, há ponderações, o 

policial militar não está treinado ou preparado, prepare-se-o, treine-se-o, isso vai ser 

mais econômico do que contrato, não, essa é uma questão de autoridade de disputa de 

poder e etc., etc., etc. 

Eu não vou lhes dizer que o chefe da Polícia que fez essa declaração e foi chefe 

da Polícia Civil do Rio de Janeiro por 7 anos foi condenado em primeira instância pelos 

crimes mais graves, permaneceu preso bastante tempo, agora está livre esperando o 

julgamento do recurso. Mas não por essa traição ao bom senso, simplesmente pelos 

crimes que efetivamente cometeu.  

Mas vejam quão grave é a rivalidade. Muitas vezes o bom senso, a disposição de 

ajudar conduz os mais ingênuos e inexperientes a propostas desse tipo, "não, não muda 

a Constituição, para que tanto esforço?". Vamos ali homeopaticamente, gradualmente, 
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na prática, no dia-a-dia, estabelecendo conexões, cooperações capazes de reduzir os 

danos que por ventura derivem da nossa estrutura diádica.  

Eu confesso a vocês que gastei muitos e muitos anos da minha vida tentando 

esse caminho. Eu criei os GGIs - Gabinetes de Gestão Integrada da Segurança Pública, 

depois os GGIs Municipais, nós nos esforçamos de todas as maneiras até que eu fui 

ameaçado pelo Presidente Nacional da Associação dos Delegados de Polícia de medidas 

judiciais, quando secretário nacional, porque eu falava em integração.  

Eu tomava muito cuidado, eu dizia “eu não falo em unificação que seria 

inconstitucional, eu me refiro à integração, à necessidade de que nós invistamos na 

integração” e a ameaça era, “eu faço apologia à violação à Constituição porque a 

integração é um simulacro, um símile na verdade, alegórico da unificação, e eu estou 

subvertendo a ordem constitucional quando proponho a integração. 

Eu não estou brincando, é sério. Ou seja, a resistência à cooperação, a 

colaboração, constitui parte da pauta corporativa da luta das instituições, mais do que 

das instituições, das subinstituições, dos subuniversos. Os delegados querem se 

aproximar dos juízes querem se tornar carreira do Judiciário e isso é legítimo na sua 

pretensão, mas é evidente que isso então traz uma série de implicações, distância em 

relação à Polícia Militar em relação aos agentes. Carreira única passa a ser pecado 

mortal, passa a ser heresia. 

Na Polícia Militar, já há experimentos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro 

no sentido até da integração de carreira, uma questão de processo de reflexão interna, na 

Polícia Civil não. Então nós temos aí uma dificuldade muito grande seja para a carreira 

única, seja para o ciclo completo. 

Atenção "ciclo completo de polícia", que eu advogo, que me parece salutar ainda 

que isso tudo exija décadas, sei lá, de trabalho, de transição, não significa 

necessariamente, unificação. Esse é um entendimento usual, vulgar, que nós vemos 

muitas vezes na mídia. "Ah! Então o senhor propõe unificação". Quem falou em 

unificação?  

Eu estou falando em abolir o ciclo completo, abolir o ciclo quebrado, fraturado, 

e instaurar o ciclo completo, quero dizer. Cada instituição tem que fazer o trabalho 
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policial que envolve todas as dimensões. Não estou falando em unificação, essa é outra 

questão. Como é que se resolve o ciclo fraturado? A unificação é apenas uma hipótese e 

me parece inteiramente despropositada no caso de São Paulo, por exemplo.  

Nós temos uma Polícia Militar de 100 mil homens ou mais, eu não tenho os 

dados, mas enfim, é um exército, e nós temos a Polícia Civil de 35 mil pessoas e nós 

vamos reunir se nós temos problemas institucionais, nós vamos reunir as duas? Isso não 

parece razoável, as instituições podem ser muito menores, podem estar ligadas a regiões 

metropolitanas, a regiões do estado, ou a cidades maiores, elas podem, enfim.  

Qualquer que seja um modelo que se venha propor, as soluções são inúmeras, o 

mundo oferece muitas alternativas. O importante é que se compreenda a necessidade de 

caminhar na direção da supressão da dualidade interna na carreira e da fratura do ciclo 

do trabalho. Essa pelo menos é a minha percepção e minha convicção. 

E finalmente a questão militar da desmilitarização. Frequentemente fica 

associado à cultura, à ideologia e à cultura, ser militar significa gostar da guerra, do 

autoritarismo. Eu não vou por aí, eu acho que é uma questão organizacional que é muito 

mais importante do que qualquer outra consideração. 

Os trabalhos policiais que eu conheço, que foram mais bem sucedidos, são 

aqueles que definem o policial na ponta como gestor local da Segurança Pública. Um 

ser humano, homem ou mulher, uma formação multidisciplinar, porque os trabalhos são 

muitíssimos complexos, envolvem conhecimentos de antropologia, sociologia, 

psicologia, não só das leis.  

Essa pessoa tem que ter uma capacidade de dialogar, de ouvir, de escutar e de 

escutar criticamente porque não pode endossar preconceitos, tem que ter uma formação 

no plano legal e no plano axiológico ético que corresponda aos destinos da sua 

instituição segundo a Constituição.  

Então, essa pessoa vai filtrar o que ouve, não é para reiterar determinações 

comunitárias que podem ser de lixar os delinquentes, por exemplo. Quem delinque deve 

ser linchado, então o policial vai ser comunitário porque ele vai atuar de acordo com a 

vontade da comunidade, não. Vai dialogar, vai ouvir, vai analisar os dados, ele ou ela 
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atinentes àquela área, dados que são sempre precários ou insuficientes, e nunca se 

instituem a interlocução.  

Aqueles que experimentam o cotidiano trazem uma carga de informação e 

reflexão que e imprescindível e é preciosa. Depois de toda essa tarefa de articulação que 

valoriza a instituição e o valoriza ou a valoriza como profissional, esse policial prepara 

seu diagnóstico, definindo as prioridades e desenha um plano, um plano pode ser 

simplíssimo, eu estou utilizando esses termos simplesmente para que nós 

acompanhemos o raciocínio, é uma tarefa complexa.  

Por exemplo, há estupros nessa área, então, ele vai correr atrás com a lanterna, 

precisa entender o que está acontecendo. Acontece sempre no mesmo lugar, sempre no 

mesmo horário, terreno abandonado, terreno baldio, etc. por que esse terreno está 

assim? Esse terreno já foi usado e agora foi abandonado, começaram a vender drogas 

ali, depois ninguém quis se aproximar, as pessoas jogavam lixo aí.  

Bom, então está claro que esse terreno pode ser recuperado, não é tarefa do 

policial, mas ele pode, analisando a situação, mobilizar atividades intersetoriais do 

governo para suscitar o encaminhamento de medidas, de providências capazes de 

transformar essa área com o apoio da comunidade que vai ocupar este território, criando 

ali com a juventude, por exemplo, iniciativas culturais e esportivas. Eu estou dando um 

modelo que é muito conhecido, mas que é bastante didático é muito simples. 

O problema desaparece, não porque deixou de haver o estuprador, mas ele 

perdeu a oportunidade, perdeu a chance de atuar, significa que nós não devemos buscar 

o estuprador? Não, vamos buscar, mas buscá-los já é uma atividade a posteriori. Como a 

tarefa fundamental é prevenir, é evitar que isso volte a acontecer, além de buscá-lo é 

preciso entender as dinâmicas pelas quais isso se torna passível de reprodução, de 

ocorrência e reprodução. 

Essa apropriação, abordagem é uma abordagem complexa, multisetorial, 

multidimensional que requer liderança, espírito crítico, capacidade reflexiva e de 

diálogo. Você está idealizando, não. É isso o que faz o policial, faz com outros nomes e 

de outras maneiras, mas faz contra a corrente, por quê? Porque eu vou utilizar aqui o 

que disse publicamente, está na internet, o que disse o Governador Beto Richa, um 
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Governador jovem, do Paraná. Não se trata, portanto, de uma crítica, a crítica todos nós 

faremos ao ouvir o que ele disse, mas se trata de simplesmente enunciar o que foi dito. 

Ele disse “ensino no terceiro grau, formação para policial que atua na ponta? 

Quando a pessoa estuda e se educa tende a pensar e essa pessoa deve cumprir ordens e 

isso é negativo para o policial na ponta, policial militar na ponta”  

Não foi nenhum policial militar que disse uma barbaridade desta, foi um 

Governador de Estado, jovem, do PSDB, de um Partido Social Democrata. Assim como 

o Marcello Alencar responsável pela gratificação faroeste do Brasil esses nomes às 

vezes se descolam do seu sentido original. 

Então, vejam, essa visão do Governador não é estratosférica, arbitrária, aleatória, 

ela decorre de uma certa compreensão. Mesmo que a Polícia Militar de um estado seja 

dirigida por oficiais completamente conscientes da importância da formação, isso de 

toda maneira aponta para uma questão, a hierarquia e a definição do papel de um 

policial na ponta.  

Ele cumpre ordens ou ele é gestor com autonomia em uma estrutura 

descentralizada? Tem flexibilidade para adaptar criativamente as especialidades locais, 

as orientações gerais ou não, deve sempre consultar os superiores e seguir simplesmente 

as ordens? 

É possível uma estrutura mais descentralizada e flexível capaz de se adequar e 

de estimular o protagonismo na ponta, ou isso é contraproducente? Eu acho que isso, 

essa hierarquia que enrijece que centraliza decisões que afasta as decisões da ponta e 

que inibe o desenvolvimento de policiais, de profissionais com essa categoria, com essa 

qualificação, com essa orientação, acho que é negativo. 

Qual é a melhor forma de organização de uma instituição? Não há resposta em 

abstrato. A resposta possível é conhecida. A melhor forma de organização é aquela que 

serve ao cumprimento dos propósitos ou das finalidades da instituição, um açougue, 

uma universidade, uma farmácia, um supermercado, uma polícia, um tribunal de justiça, 

têm que ser organizados distintamente porque as finalidades são distintas. 
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Então, vejam só, a Polícia Militar é obrigada, por determinadas 

infraconstitucionais e por uma designação constitucional, de ser força reserva tão 

militarmente ligada ao Exército, há a organizar-se à semelhança do Exército.  

Isso seria plausível se as finalidades fossem as mesmas, está certo? Mas não são. 

O Exército tem como finalidade a defesa da soberania nacional, proteção do território 

nacional e deve organizar-se de modo a prover ações submetidas à mediação de uma 

metodologia chamada Pronto Emprego.  

Qual é a melhor estrutura organizacional para facultar a execução do Pronto 

Emprego? É a estrutura verticalizada com a centralização decisória e com níveis 

hierárquicos rigidamente definidos, por quê? O Pronto Emprego se caracteriza pela 

capacidade de deslocar grandes contingentes humanos e materiais de forma convergente 

e célere e, portanto, nós temos que pensar em termos de uma estrutura que viabilize a 

definição das ordens com a comunicação fluente e com a convergência de resposta, 

claro.  

Mas essa situação que eu lhes descrevi da complexidade do cotidiano, da 

necessidade da interpretação das dinâmicas que se reproduzem e das possibilidades de 

intervenção proativas e preventivas, de que maneira se associa ao Pronto Emprego e à 

necessidade da verticalização e centralização decisória? Dir-se-ia mas há os confrontos 

também, mas os confrontos são um percentual mínimo das atividades cotidianas. Então 

para os confrontos você pode ter organizações específicas e unidades próprias que por 

serem unidades formadas para o confronto, nem por isso devem ser unidades formadas 

para atuar contra a legalidade ou contra os direitos humanos, absolutamente. Mas são 

unidades formadas para o confronto e aí sim organizadas de outra maneira, são unidades 

especiais, mas 99% das atividades tendem a ser essas, do cotidiano que são gravíssimas 

e complexíssimas. 

O meu problema é o seguinte, eu gostaria de entender como é que se pode 

imaginar que uma atividade tão complexa que exija adaptação plástica, flexível sempre, 

às circunstâncias específicas e locais pode se compatibilizar com uma estrutura rígida e 

com o esvaziamento do protagonismo local. Mas bom, se com a Polícia Militar nós 

temos os problemas que temos de desvio de conduta, de corrupção e de brutalidade, 

imagine se nós suspendermos isso. 
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Pelo contrário, eu estou convencido de que o grande óbice à corrupção e a 

brutalidade é o orgulho profissional e, o orgulho profissional decorre de uma interação 

virtuosa com a comunidade, com a sociedade. A autoimagem elevada, autoimagem 

valorizada significa a assunção de responsabilidades correspondentes à relevância 

positiva daquela imagem difundida pela comunidade, fruto daquele tipo de atuação e 

interlocução. 

Ao longo da vida, da observação e de pesquisas essa é a minha convicção. Não é 

controlando as pessoas, submetendo-as às penalidades e a riscos de custos que nós 

vamos controlar pessoas na ponta. Não é assim, e o resultado está aí.  

Se efetivamente funcionasse, as polícias brasileiras não seriam campeãs de 

expulsões, penalizações, quando há esse tipo de persecução, muito frequentemente de 

brutalidade que sequer é objeto de persecução, porque muitas vezes o que se valoriza 

mais é o comportamento interno do que propriamente o comportamento externo para a 

sociedade. 

Muitas vezes, regimentos indisciplinares são inconstitucionais, quer dizer, ao 

invés de valorizar o profissional e fazê-lo sentir-se extremamente importante e relevante 

para aquela sociedade, querido também pela sociedade, acaba-se tratando esse policial 

de uma forma que o faz sentir-se humilhado.  

Não sou eu que digo, os policiais têm frequentemente dito isso Brasil afora. 

Sentem-se humilhados e desvalorizados, e não só pelos salários, que são já uma 

expressão disso tudo, desse abandono e negligência da sociedade que lava as mãos.  

A ideia, portanto, que desmilitarizar significaria ferir os profissionais e 

desvalorizá-los é absurda, é toda o contrário. A ideia de que significaria afrouxar a 

Segurança Pública e promover o caos, como? Eu estou falando de eficiência, de 

capacidade de prevenção, de uma ação mais adequada, mais consistente, por 

profissionais mais valorizados, até esperamos salarialmente. O que não significa 

também desrespeito à hierarquia e nem à inexistência de hierarquia. Supervisões, há os 

superiores, as decisões, mas há níveis e graus distintos de descentralização. 

E mais, quando nós passamos na transição política sem um momento da 

verdade, quando há uma cultura na população que atravessa polícias, de que fins 
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justificam  meios, quando se define o inimigo interno como pobre e negro de territórios 

vulneráveis, quando tudo isso acontece na sociedade como eu lhes disse na abertura, é 

claro que então, que nesse contexto os resultados são previsíveis, não é?  

Mas a desmilitarização não significa um pleito ideológico, até porque seria vão. 

A Polícia Civil perpetra abusos e violações tanto quanto a Policia Militar ou tanto 

qualquer outra instituição que agir na área se lhe for confiada essa tarefa. Essa é uma 

questão que atravessa a instituição, isso não decorre do fato de ser ou não ser militar, 

isso decorre de valores e decorre de orientações de políticas de segurança, políticas 

militares e de toda uma estrutura de uma atribuição de responsabilidades e tal, é, 

portanto, um tema mais complexo. 

Repito e encerro que os 5 pontos decisivos para mim, e eles têm a ver com a 

PEC 51 da qual eu fui um dos elaboradores e que o Senador Lindbergh apresentou no 

Senado, os 5 pontos para mim são esses: responsabilização da União, e depois nós 

podemos conversar sobre como ela se responsabilizaria, mas sem que isso implicasse 

qualquer tipo de autoritarismo ou de supressão da autonomia federativa. Municípios 

como municípios podem ser, digamos emponderados, assumir suas responsabilidades 

mais plenamente, e não dessa maneira desnorteada, sem amparo legal, as guardas 

proliferam e repetem vícios da Polícia Militar. São pequenas Polícias Militares, muitas 

vezes, não todas, em desvio de função, porque nós estamos à sombra de orientações 

normativas claras e de projetos claros que pudessem oferecer a essa oportunidade de 

criação das Guardas Municipais, chance de que nós experimentássemos formas 

institucionais mais adequadas. 

Então, município valorizado, União responsabilizada, a questão do ciclo 

completo, a questão da carreira única e a questão da estrutura da organização militar, 

esses são os pontos que eu quis compartilhar com vocês. 

Muito obrigado pela atenção. 

 

(Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria primeiro 

organizar o tempo das pessoas que estão aqui hoje, agora são 12 horas e 10 minutos. Eu, 

até para o doutor dar uma respirada, uma descansada, ia passar para alguns comentários 

da Mesa, abrir para perguntas, mas eu queria, essa sessão, Renan, está prevista até às 13 

horas, não é? E o filme da Burlamaqui começaria às 13h? 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Às 14. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Às 14, para a gente poder 

almoçar. 

Então, sem a gente promover um intervalo porque eu acho que pode haver uma 

dispersão muito grande e também porque todo mundo tem horário aqui, eu queria já 

passar a palavra para as pessoas da Mesa, para alguns comentários, algumas perguntas. 

Eu só vou fazer uma pequena pergunta, não é para o senhor responder já, mas 

em bloco. Eu tenho uma curiosidade enorme, lá no Rio de Janeiro, quanto à questão dos 

paramilitares, as milícias. Também não entendi direito como é que as UPPs foram 

formadas inicialmente com oficiais das Forças Armadas no comando, não é?  

Tenho uma visão muito, eu acompanho bem a questão do Haiti e não posso 

entender o que o Exército Brasileiro estava no Haiti fazendo o papel de polícia, não é? 

Naquela força, mas não quero mudar de assunto, então abrir um ângulo tão grande, 

tanto é que depois houve uma transição dos Oficiais das Forças Armadas para a polícia 

do Rio de janeiro. 

Os paramilitares, embora não sejam um fenômeno, as chamadas milícias, não é? 

É um fenômeno mais ligado ao Rio de Janeiro, mas esses matadores, pés de patos 

existem no Brasil como um todo. Outro assunto que eu gostaria que se o senhor puder 

tocar, nem que seja na fase final das suas considerações, são esses grupos de segurança 

privada que hoje são verdadeiros exércitos sem nenhum controle, algumas nem 

cadastradas pela Polícia Federal ou pelo Governo Federal. 
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Então, esses seriam alguns temas. Aqui em São Paulo nós temos um problema 

desses comandos que se organizam a partir das prisões, comandos de fato que dirigem, 

no Rio de Janeiro também parece que tem um fenômeno parecido, desses grupos que 

por dentro das prisões dão ordens, tem comandos, aqui tem uma denúncia de um 

enorme sistema de arrecadação, para que os presos mais pobres para ter advogados, 

cigarro, telefone, a mãe poder visitar e aquela coisa toda, tem um sistema de 

arrecadação impressionante. 

Bom, vou passar a palavra para o Tenente Paz, gostaria que o Maximino, 

também pudesse fazer um comentário, o Renan, a Burlamaqui e aí a gente vai abrindo 

para as pessoas que quiserem intervir, de preferência os jornalistas ou o coronel que está 

conosco aqui.  

Eu só, viu, Coronel? Eu só não quis ser indelicado, não o convidei para vir para 

a Mesa porque também dependendo do que for o debate, o senhor fique preservado, 

senão, a ideia de vir para a Mesa gera, pode gerar algum tipo de cumplicidade com o 

tema, com o palestrante e é nesse sentido que agora, agradecendo muito sua presença. E 

depois eu queria também perguntar para o senhor, por que só a Comissão de Direitos 

Humanos e a Comissão da Verdade tem um Policial Militar, embora a paisana, 

anotando tudo, tudo, tudo o que acontece, embora aqui tenha um sistema de gravação e 

tudo é feito ao vivo?  

Mas eu fico até, lógico que eu tenho uma certa paranoia de perseguição, mas eu 

não sei porque tanto privilégio. Às vezes eu vou fazer audiências em outras cidades e tal 

e sou acompanhado assim sem sequer ser comunicado, não é? Então, eu gostaria de 

saber quais são os relatórios que são enviados para o Comando a respeito das 

audiências, queria que houvesse isso, mas está bom. 

Tenente Paz, com a palavra. 

 

O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – Ouvi o professor Luiz Eduardo, eu já 

o ouço desde que sou criança e já cresci. O seu trabalho de pesquisa, o meu casaco de 

General, o seu trabalho, incluindo na elaboração do Programa de Segurança do Governo 
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Lula, acompanhamos de perto, demos algumas contribuições e é simplesmente 

extraordinário.  

E a temática que o senhor está colocando pelo Brasil afora, ela não somente e 

necessária como urgente, há que se construir um novo paradigma de Segurança Pública 

para o Brasil. O que nós temos é um modelo arcaico, caro, burocrático, ineficiente e, por 

conseguinte, incapaz de dar respostas minimamente satisfatórias à demanda social por 

segurança. 

Primeiramente, eu gostaria de colocar aqui, para algumas reflexões, o senhor 

colocou muito bem que esse, a questão da violência, essa arquitetura da segurança, ela 

não foi uma criação da ditadura militar, ela vem de muito antes.  

Eu poderia até dizer que quando se criou esse modelo que temos aí lá na 

Regência, já foi feito para reprimir abolicionistas, quer dizer, movimento social, para 

reprimir o negro fugitivo, a formação de colombadas, então, a gênese do modelo é 

repressivo e criado para preservar a ordem pública escravagista, esse é um ponto 

importante. 

Após a abolição do regime vieram os pobres, vieram os negros, vieram as 

pessoas dos territórios, como o senhor disse, fragilizados, ou pessoas com direitos 

fragilizados e, evidentemente que é um modelo que não atende a sociedade da pós 

modernidade. 

Agora, um ponto importante é pegar a PEC 51, uma PEC importantíssima. 

Primeiro, temos a questão da carreira muito enfatizada na sua fala, e nós temos as duas 

polícias, a Polícia Civil e a Militar. Na Polícia Civil, que poder-se-ia dizer que essa 

dificuldade é por ser Polícia Militar, uma Organização Militar, mas na Policia Civil, a 

estrutura organizacional da Polícia Civil, hoje foi criada por Dom João VI há 205 anos, 

e então o que nós temos são duas polícias e que, às vezes, a gente até para enfatizar mais 

isso nós dizemos que nessas duas polícias ainda ocorre relação da Casa Grande e 

Senzala. 

Uma cúpula muito elitizada e uma base operacional que não, é muito maltratada, 

muito sem perspectiva de carreira, e uma polícia sem carreira não é propriamente uma 

polícia. E dizer que na Polícia Civil tem carreira, o que se tem em São Paulo são 14 
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polícias, é uma verdadeira confederação em que há um apartheid entre elas, não há 

diálogo entre a cúpula e a base, não há, a cúpula não é capaz de escutar. 

Nós fizemos, recentemente, um projeto de carreira única na Polícia Civil e a 

reação foi gigantesca, a reação de carreira única na Polícia Civil é mais forte do que na 

Polícia Militar.  

Na Polícia Militar de São Paulo e de outras Polícias Militares nós já temos uma 

carreira mitigada, em que praças podem ascender ao oficialato, no caso de São Paulo, 

no meu caso específico, eu sou oriundo das praças e cheguei ao oficialato, 

evidentemente que com muita luta, muita repressão e perseguições, não é nada fácil, e 

ainda também se é oriundo da tropa há um preconceito, uma discriminação, mas de 

qualquer forma já é uma flexibilização. 

Então, essa questão da PEC, da carreira única, ela é absolutamente 

extraordinária porque democratiza a carreira e a Constituição Federal em seu artigo 37 é 

bem clara, os cargos públicos pertencem ao público, então, a noção de república nas 

polícias brasileiras ainda existe e, por conseguinte a própria questão democrática.  

Então esse ponto me parece que nós não teremos uma polícia democrática 

cidadã, uma polícia que seja capaz de escutar o outro, compreender o diferente, se no 

interior dessa própria polícia os seus agentes não se conhecem, os seus agentes não têm 

a sensação do pertencimento, então isso é muito grave. 

Eu diria que essa questão, ela é a matriz da violência da polícia, porque o 

policial, a questão da dignidade da pessoa humana, da cidadania, dos direitos 

fundamentais, no caso os direitos humanos são absolutamente negados. E, por 

conseguinte, a própria Constituição Federal de 1988, em se tratando de policiais civis e 

militares, evidentemente que não passa ao largo da questão do princípio fundamental, o 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Isso é um ponto fundamental do seu projeto que, inclusive, no caso específico de 

praças, houve inclusive, recentemente, um congresso em Santa Catarina em que as 

praças de todos os estados da federação, houve uma unanimidade no apoio e na 

aprovação desse projeto porque é resgatar a dignidade, é possibilitar patamares 

superiores de cidadania para a polícia. 
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Um outro ponto fundamental é a questão do ciclo completo. Dada a nossa 

experiência como policial durante 30 anos, do policiamento, vemos que o que se tem 

hoje no Brasil é que a Polícia Civil é meio polícia, a polícia Militar é outra metade e a 

única regra na aritmética em que somando-se duas metades não dá uma.  

Isso é extraordinário. Então, o ciclo completo é absolutamente necessário para 

que se tenha uma Polícia eficiente no tocante à prevenção da violência, à prevenção da 

criminalidade, redução de custos e racionalidade no emprego do policial. Então, essa 

questão, só por essa questão também já valeria o seu trabalho, as suas reflexões a 

respeito das mudanças desse modelo que temos aí e que vem do Brasil Colônia. 

Um outro ponto fundamental, uma outra questão também importante, é a questão 

da desmilitarização. Polícia é polícia e militar é militar. São funções, são formações, 

treinamentos, são empregos absolutamente distintos. Não é possível que o soldado lá na 

ponta em uma viatura de rádio patrulha, por exemplo, ele não tenha condições de 

decidir no ambiente daquela ocorrência policial de conformidade com a sua formação, 

com o seu treinamento e com a contingência do fato colocado, e o militarismo impede. 

Aliás, um fato importante é muito cômodo o policial ser militar porque eu só vou 

cumprir ordem e cumprir ordem é facílimo. O difícil é ter autonomia, é o sujeito 

construindo, o sujeito interagindo, esse policial com a comunidade, com a ocorrência 

colocada e decidindo, porque aí tem um trabalho de extrema complexidade e 

multidisciplinar que exige um novo policial e na estrutura atual militar não precisa do 

novo, como você colocou o exemplo do Governador do Paraná que o policial não 

precisa.  

Ele já esteve aqui em São Paulo em que se dizia que a força pública não 

precisava de doutores, ou seja, a força pública, a polícia militar depois não precisou de 

doutores? Porque não precisa de pessoas que pensem e sejam capazes de escutar o 

outro, porque escutar o outro é difícil. Ser capaz de escutar o outro, ser capaz de 

interagir com o outro, ser capaz de ver no outro a sua própria imagem e não um inimigo 

a ser combatido.  

Então essa questão que você colocou da PEC 51 é também, é algo extremamente 

importante na construção de um novo paradigma de Segurança Pública para o país. 

Então, e o ciclo completo, como você colocou, há uma dificuldade muito grande por 
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conta dos interesses corporativistas e aí nós temos o exemplo dado que é o termo 

circunstanciado que é previsto na Lei 9.099 no artigo 65/1995 e que traria a 

racionalidade, a redução de custos, a eficiência e a questão da impunidade, e como 

disse, o policial não sairia do seu posto, o cidadão não teria que ir ao distrito, e aqui em 

São Paulo, e não somente em São Paulo, temos um ponto importante.  

No interior do estado, nos 645 municípios, 80% desses municípios que têm 

menos de 20 mil habitantes, as delegacias de polícia ficam fechadas à noite, feriados, 

finais de semana, fechadas, literalmente fechadas, não tem polícia. Então, e como não 

tem o termo circunstanciado porque em São Paulo, apesar do Tribunal de Justiça decidir 

no sentido da sua efetividade, então, o que ocorre? Uma paralisia, por quê? Por conta de 

interesses corporativistas, no caso aí da Polícia Civil, dos delegados de polícia, e do 

outro lado a Polícia Militar que não quer ter problemas, para que ter trabalho? 

E não se diga que em São Paulo o Policial Militar não está preparado para 

atender ocorrência e elaborar o termo circunstanciado e ser encaminhado diretamente 

para a Justiça. Isso não é verdade, o que existe é a falta, há falta de vontade, há falta de 

compromisso do Governo do Estado, porque afinal de contas, fica muito cômodo dizer 

que isso não se faz porque os delegados de polícia não querem. Fica muito cômodo 

dizer que isso não se faz porque os oficiais da Polícia Militar não querem ter trabalho. É 

porque falta governo. É porque falta governo, o governo não decide porque não convém 

decidir. Não convém decidir. 

No caso da desmilitarização, aí a gente esteve na reunião passada aqui da 

Comissão da Verdade, o problema do arcabouço legal, jurídico. Pasmem hoje 25 anos 

depois de promulgada a Carta de 1988, as atividades da Polícia Militar, a organização 

das Polícias Militares, a formação e treinamento ainda são regidos pela legislação da 

ditadura militar.  

O Decreto de Lei 667 é de 1969 que é a matriz legal da organização, da 

estrutura, da formação, do treinamento e do emprego das Polícias Militares, e o Decreto 

88.777 de novembro de 1983, do Governo Figueiredo, quero dizer, do último ditador, é 

a legislação de regência desses policiais militares e o que é importante é que veio a 

Constituinte e toda aquela legislação, toda aquela compreensão que vem da doutrina da 
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segurança nacional, da segurança interna foi, serviu de base para a Constituinte nos 

capítulos da Segurança Pública. 

Então, não é que essa legislação foi albergada na Constituição de 1988, é que ela 

regeu a própria deliberação e o que é importante, é que até hoje todos os governos 

federais, Sarney, permitam-me nominá-los, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, o 

Lula, a Dilma, todos eles não tiveram a coragem, a iniciativa, a responsabilidade de 

adequar a legislação aplicável às Policias Militares de conformidade com o estado 

democrático de direito vigente, intocável.  

Inclusive, depois veio a revisão constitucional, 5 anos depois, e foi mantido isso 

intocável, apesar de termos hoje quase 50 emendas constitucionais, tudo se emendou na 

Constituição Federal, inclusive direitos dos servidores públicos, inclusive direitos dos 

militares e dos policiais, mas essa estrutura não foi mudada. 

E tem um ponto, a pergunta que o deputado fez agora há pouco, o porquê dessa 

preocupação da P2 com as nossas reuniões, isso é muito bom que estamos em 

segurança, Deputado. Temos que bater palmas, não é? Estamos seguros.  

Ora, o artigo 41 do decreto 88.777 de 1983, do Governo Figueiredo que 

regulamentou o decreto de 1969 estabelece que a P2 da PM vinculado à Segunda Seção 

do Estado Maior do Exército, ou seja, a P2 está vinculada à comunidade de 

informações, é muito sério, é muito grave. Por quê? Porque na verdade é o "Grande 

Irmão" vigiando diuturnamente a cidadania e, por conseguinte, negando o estado 

democrático de direito. 

Isso não foi mudado mesmo com a transição e depois com o estado democrático 

de direito, ou seja, nesse ponto podemos dizer com segurança que não há estado 

democrático de direito, isso é fundamental, e mesmo com o governo do Partido dos 

Trabalhadores, dois mandatos do Governo Lula e mais um mandato da Presidenta 

Dilma que não tiveram o cuidado, que não tiveram o cuidado com a cidadania ativa 

nesse ponto. 

Então, vejam que quando a gente diz "olha, mas a Polícia Militar, no caso aí das 

manifestações de julho", é, não, é que a Polícia Militar na verdade ela age conforme a 

lei, ela está agindo em conformidade com a lei, a organização, a instrução, o preparo, o 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



43 

 

emprego, é a lei. Só que é a lei estabelecida durante o regime de exceção durante a 

ditadura militar.  Quem tem que ser responsabilizado são os sucessivos governos que 

não tiveram o cuidado de adequar a legislação aplicável às Polícias Militares ao estado 

democrático de direito. 

Então, vemos vezes ou outra, as Polícias Militares, professor, ainda não se 

adaptaram ao estado democrático de direito, mas por que não se adaptaram? Porque os 

governos não deixaram. Porque interessa isso aos sucessivos governos. Antes 

interessava para o controle social do escravo e hoje interessa para o controle social de 

pobres, de negros e de pessoas sobre, em vida, vivendo fragilizados ou em territórios 

fragilizados.  

Então, essa sua iniciativa da emenda 51, ela tem um apoio enorme, muito grande 

no meio das praças, dos agentes operacionais da Policia Civil, investigadores, escrivães, 

ou seja, daqueles profissionais que estão lá no fim da linha no contato direto com a 

população, no atendimento da população, que sentem a necessidade da mudança, a 

necessidade da criação de um novo paradigma de segurança. 

Então, está de parabéns pela iniciativa e podemos dizer o seguinte, as forças 

democráticas das organizações Policiais Civis e Militares, sozinhas são incapazes de 

fazer a mudança porque o controle interno e ideológico é muito forte, é hegemônico.  

Há necessidade de se contar com a sociedade, com o parlamento e etc., e aí vem 

uma proposta aqui para o deputado, por que o Serviço de Inteligência da Polícia Civil e 

da Polícia Militar, altamente sensível ao exercício da (ininteligível) não é submetido ao 

controle externo, ou seja,a o controle do Poder Legislativo, que também é omisso? Da 

Comissão de Direitos Humanos, da Comissão da Segurança Pública. Porque se está 

usando da forma que está hoje, e porque a lei, o artigo 41 do Decreto 88.777 estabeleceu 

assim, mas lei revoga lei. 

Então, cabe à Comissão de Direitos Humanos, cabe à Comissão de Segurança 

Pública criar um novo marco legal para uma atividade policial altamente sensível, é 

necessária, mas altamente sensível. Então, essa é intervenção que faço a respeito desse 

trabalho, dessa sua luta de longa data no sentido de se criar um novo paradigma de 

Segurança Pública no país, democrático, civilizado, racional e eficiente. Muito 

obrigado. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



44 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Luiz, o Tenente Paz 

organizou aqui pela Comissão Estadual da Verdade, e a Comissão Nacional, algumas 

audiências sobre o papel dos militares e o papel dos policiais militares, o pessoal da 

antiga Guarda Civil, como foi no início do golpe, como foram reprimidos, então, é uma 

continuidade dessas audiências em que o Tenente Paz tem nos ajudado a organizar. 

Maximino, vai dar uma palavrinha? 

 

O SR. MAXIMINO FERNANDES FILHO – Obrigado, Adriano. Eu me 

manifesto apenas para parabenizar o professor Luiz Eduardo Soares pela brilhante aula 

que ele ministrou aqui e dizer que eu tive o prazer de conhecê-lo quando da primeira 

campanha do Presidente Lula, que resultou na sua eleição. Ele era um dos 

coordenadores do grupo de trabalho encarregado de elaborar o programa de governo na 

área de Segurança e eu tive a honra de ser um dos integrantes desse grupo de trabalho. 

Lamentavelmente, como eu disse a ele antes do início da audiência, nossas 

ideias de início foram aceitas, mas depois não foram implementadas como deveriam ser 

e eu sei que as autoridades que cuidam dos nossos governos, de todos os níveis, são 

refratárias a mudanças na área de Segurança Pública.  

O professor Luiz Eduardo explicou o porquê dessa colocação de não permitir 

que as ideias novas possam ser implantadas e que nós possamos mudar o modelo de 

Segurança Pública em nossos país, mas eu quero aqui fazer um pedido ao professor. 

Não desista, não desista porque nós precisamos de uma Segurança Pública que 

realmente dê ao povo a tranquilidade que ele tem que ter, e nós contamos com a sua 

luta.  

É uma pena que suas ideias ainda não tenham sido aceitas e colocadas em 

prática, mas um dia, quiçá, o senhor consiga fazer todos entenderem que as coisas têm 

que mudar, realmente tem que mudar. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



45 

 

Quanto à discussão do tema desmilitarização da polícia, eu acho que já passou 

da hora de a gente deixar de discutir. Nós temos que discutir, discutir muito esse tema 

porque alguma coisa realmente tem que ser feita, o modelo está saturado e o país só tem 

a ganhar com essa discussão, e é isso que nós pretendemos que aconteça em todos os 

níveis. 

Obrigado, Mariano. Obrigado, professor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, professor. Aqui na 

Assembleia Legislativa tem um trabalho, um serviço chamado SOS Racismo e, 

evidentemente, que é essa questão da violência policial. Eles pesquisaram e pediram 

para entregar para o senhor o Decreto número 9 de 25 de junho de 1834 que organiza 

sobre proposta do Conselho Geral da província de São Paulo, a guarda policial na 

mesma província.  

É um decreto do Aureliano Coutinho. No seu artigo 9 diz o seguinte: “Quando o 

serviço for para atacar quilombos, salteadores ou qualquer outro em que haja perigo de 

vida, a diária será em valor dobrado ou mesmo triplicado a juízo de autoridade que 

determinar o serviço sendo esse requerido por algum senhor de escravos, serão por elas 

pagos os dias de serviço, segundo o arbitramento acima, assim como serão por qualquer 

senhor quando algum escravo for preso por qualquer guarda", e aí decorre as despesas e 

a forma. Eles pediram para entregar para o senhor. 1834, Aureliano Coutinho. 

Vamos lá, Renan. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Bom dia a todas e todos, muito brevemente 

queria só cumprimentar o professor pela palestra clara e profunda que proferiu hoje, e 

agradecer a acolhida do nosso convite que foi de partida mesmo, e sabendo das 

dificuldades de agenda e tudo o mais. 

Queria destacar só um ponto que me parece muito central nas suas colocações e 

que também é bastante relevante, que a continuidade dessas estruturas, dessas 

instituições, normas, de uma cultura política autoritária que remonta um período longo 
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da história brasileira, são ondas de longa duração da nossa história, mas que encontra na 

ditadura recente um momento forte, não é? Um momento privilegiado é interessante 

notar que essas continuidades elas não são só uma herança que a democracia recebeu 

passivamente da ditadura, mas a sua palestra chama atenção para as escolhas feitas na 

própria democracia para essa continuidade até hoje perdurar desse modo. 

Então, é interessante porque isso não desresponsabiliza de maneira alguma a 

ditadura, mas justamente nos faz olhar também e responsabilizar as limitações da nossa 

democracia, não é? E isso nos deixa com o horizonte mais claro para propor e buscar 

essas reformas, então eu quero agradecer de novo e o parabenizar pela palestra, 

professor. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Luciana Burlamaqui. 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E pode pedir para aquela 

outra diretora de cinema que te acompanha para, aí a gente abre para o público. 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Está bom. Eu queria convidar então a 

Beatriz Seigner que está aqui representando junto comigo alguns cineastas, alguns 

cineastas que assinaram um abaixo-assinado pela desmilitarização das Polícias.  

Mas antes disso eu queria agradecer à Comissão da Verdade pela oportunidade 

de estar aqui hoje e mais tarde com o filme que a gente vai estar apresentando um 

trailerzinho. A honra de estar na Mesa com o Luiz Eduardo Soares que eu sou fã já de 

muitos anos. Para mim é super emocionante estar aqui, eu imaginava estar lá te 
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ouvindo, estou te ouvindo e podendo compartilhar e aprender muito, não é? Eu aprendi 

bastante hoje. 

Rapidamente assim, eu não queria tomar muito tempo, eu só queria dizer que eu 

entrei em contato com a temática da violência urbana 23 anos atrás quando eu tinha 20 

anos e trabalhei com Caco Barcellos no “Rota 66”, ajudando na pesquisa. 

Então eu fiquei, na época eu era estudante e fiquei muito sensibilizada com toda 

a problemática que está por trás da violência urbana e da violência policial, e desde 

então eu não consegui me desligar desse tema. Então este filme que vai ser apresentado 

hoje é um pouco uma inquietação que me acompanhou ao longo desses anos voltada 

para a pergunta do "por que", não é? Que foi o que o senhor colocou. 

Por que existe esta violência, onde nós estamos, o que nós temos a ver com isso, 

e qual é o caminho? É um filme que provoca reflexões que eu adoraria que nós 

pudéssemos conversar sobre ele hoje mais tarde. 

E, o que eu trago aqui é um abaixo-assinado relâmpago na verdade que nós 

jogamos entre os amigos cineastas, eu e a Bia que também é uma cineasta, é uma 

ativista, para sentir qual era a posição deles em relação ao tema que a gente sabe que é 

bem polêmico. Muitos não sabiam qual é o caminho. 

Nós não temos o como, o que nós sabemos é o quê. Sim, nós queremos a 

desmilitarização das Polícias e quando? Já. Então, eu vou ler aqui e junto com a Bia a 

gente vai estar compartilhando e oficializando a entrega desse abaixo assinado que é um 

começo que já existe uma petição que nós colocamos hoje a partir dele. Os cineastas 

estão chamando esse abaixo-assinado, mas que a gente quer se juntar a todas as pessoas 

e a todas a outras petições nessa temática. Então vamos lá:  

“Através desta carta manifestamos o nosso apoio à desmilitarização das Polícias 

no Brasil. Durante as manifestações de junho ficou evidenciado nacionalmente o 

despreparo das mesmas em lidar com processos democráticos e reinvindicações 

populares respeitando a vida, a integridade física e os direitos humanos dos brasileiros. 

A quantidade de vídeos e fotos que mostraram os abusos de poder das Polícias 

em ações de guerra desproporcionais contra os manifestantes em falsos flagrantes, 
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ferimentos graves e em mortes revelaram que a população das periferias das grandes 

cidades está cansada de denunciar há muito tempo.  

Já é bem conhecido o histórico de mortes e chacinas cometidas pela Polícia 

Militar há mais de 25 anos dentro do regime democrático citando como alguns 

exemplos o caso Amarildo, a chacina da Candelária, o caso da Favela Naval em 

Diadema, o massacre do Carandiru, a chacina do Vigário Geral, os crimes de maio de 

2006. O recente caso do estudante de 17 anos, Douglas Rodrigues baleado no peito por 

um PM na Zona Norte de São Paulo que chegou a perguntar ao policial 'por que o 

senhor atirou em mim?''. 

Entre muitas outras milhares de mortes contabilizadas em autos policiais de 

supostas resistência seguida de morte que tornaram a Polícia brasileira uma das mais 

violentas do mundo. 

De acordo com o sétimo anuário brasileiro de Segurança Pública pelo menos 5 

pessoas são vítimas da intervenção policial no Brasil todos os dias. Em 2012 quase 2 

mil pessoas foram mortas por policiais em serviço. Pesquisa da Fundação Getúlio 

Vargas revela que 70% da população não confiam nas Polícias. Organizações 

internacionais de direitos humanos já condenaram a atuação da Polícia no Brasil como a 

Anistia Internacional que em seu relatório anual de 2012 ressaltou a violência e o abuso 

policial como um dos problemas crônicos do país. 

No mesmo ano o Conselho de Direitos Humanos da ONU sugeriu a extinção da 

Polícia Militar no Brasil, acusada de violações e execuções sumárias. A polícia 

militarizada é um resquício da ditadura. 

Em tempos de Comissão da Verdade, criada para investigar os crimes dessa 

época e restaurar a memória dessas vítimas com dignidade, é uma contradição 

insustentável virar as costas para o presente e negar a urgência de uma reforma policial 

profunda, inevitável e à altura de um regime verdadeiramente democrático que respeite 

a vida de todos os cidadãos brasileiros. 

Sendo assim, além da desmilitarização, reivindicamos uma reforma policial que 

prepare seu efetivo para combater o crime com mais uso da inteligência do que da 
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violência e com a meta primordial de diminuir radicalmente a letalidade nas operações 

policiais. 

Esperamos que o Governo Federal e os representantes de todas as esferas 

executivas e legislativas, e aqui até acrescentaria judiciárias, tomem as medidas cabíveis 

para que o nosso país saia do ranking de um dos maiores violadores dos direitos 

humanos do mundo e interrompa imediatamente a continuidade do extermínio da nossa 

juventude pobre e negra que pelas estatísticas é a maior vítima da violência policial. 

Violência e vingança não podem ser validadas como instrumentos legítimos no 

Estado Brasileiro para garantia de qualquer direito humano. Assim reivindicamos uma 

política de Segurança Pública brasileira que respeite o maior bem da humanidade: a 

vida.” 

Eu vou passar para a Bia onde estão os signatários. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bia, fala seu nome 

completo, por favor, só para efeito de gravação. 

 

A SRA. BEATRIZ SEIGNER – Seigner, para colocar legenda? Beatriz. Bom, 

assinam até o presente momento, a gente fez isso de um dia para o outro, os cineastas, 

Luciana Burlamaqui, cineasta e jornalista de São Paulo, Beatriz Seigner, cineasta de São 

Paulo, Tata Amaral, cineasta de São Paulo, Flávia Castro cineasta do Rio de Janeiro, 

Vincent Carelli, cineasta de Pernambuco, Beto Brant, cineasta de São Paulo, Marcelo 

Yuka, músico do Rio de janeiro, Marcus Viana, músico de Minas Gerais, Zé Celso 

Martinez Corrêa, ator e dramaturgo de São Paulo, Joel Pizzini, cineasta do Rio de 

Janeiro, Daniela Capelato, cineasta de São Paulo, Silvio Tendler cineasta do Rio de 

janeiro, Marcelo Lordello, cineasta de Pernambuco, Marcos Dutra, cineasta de São 

Paulo, Maeve Jinkings, atriz do Belém, Marcelo Pedroso, cineasta de Pernambuco, 

Dulce Maia de Souza, Daniela Broitman, cineasta do Rio de Janeiro, Clarissa 
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Campolina, cineasta de Minas Gerais, Max Eluard, cineasta de São Paulo, Paula Pripas, 

cineasta de São Paulo, Andrea Pasquini, cineasta de São Paulo, André Facioli, cineasta 

de São Paulo, Rogério Correa, cineasta de São Paulo, Clarissa Knoll, cineasta de São 

Paulo, Gustavo Pizzi, cineasta do Rio de Janeiro, Karine Teles, atriz do Rio de Janeiro, 

André Meirelles Collazzi, cineasta de São Paulo, Marcelo Machado, cineasta de São 

Paulo, Ícaro Martins, cineasta de São Paulo, Roberto Gervitz, cineasta de São Paulo, 

Helena Ignez, cineasta de São Paulo, Rodolfo Nanni, cineasta de São Paulo, Rossana 

Flogia, cineasta de São Paulo, Hermano Penna, cineasta de São Paulo, Patrícia Moran, 

cineasta de São Paulo, Mauro Baptista Vedia, também cineasta de São Paulo, Ester Fér, 

de São Paulo, Daniel Santiago, cineasta de São Paulo, Henri Arraes Gervaiseau, 

cineasta de São Paulo, Eduardo Kishimoto, também cineasta de São Paulo, Davi do 

Nascimento, cineasta de São Paulo, Diana Almeida, produtora audiovisual de São 

Paulo, Julia Murat, cineasta de São Paulo, Katia Coelho, diretora de fotografia de São 

Paulo, Lis Kogan, cineasta do Rio de Janeiro, Daniel Caetano, cineasta do Rio de 

Janeiro, Sérgio Roizenblit, cineasta de São Paulo, Ivo Branco, cineasta de São Paulo, 

Adriana Paiva, jornalista de São Paulo, Rubens Rewald, cineasta de São Paulo, Aaron 

Fernandes, cineasta de São Paulo, Ana Petta, atriz de São Paulo, Érika Campelo, 

jornalista e ativista da França. 

E agora a petição foi para a internet, a gente fez de ontem para hoje e já está 

contando com bem mais assinaturas. A gente queria protocolar este abaixo-assinado 

dando o nosso apoio a esta campanha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Thaís, pega, faz cópia, 

protocola, por favor. E dá uma cópia para cada uma das pessoas da Mesa, por favor. Ah! 

Coronel, deixa eu me organizar aqui. Então o Coronel Glauco da Silva de Carvalho está 

conosco desde o início, da área de direitos humanos da Polícia Militar pediu a palavra. 

Por favor, Coronel. 

 

O SR. GLAUCO DA SILVA DE CARVALHO – Eu ia falar bom dia, mas já é 

boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Coronel... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala sentado aqui que é 

melhor. Organiza bem a gravação. Vem aqui, essa cadeira aqui, dá mais postura para a 

Mesa. 

 

O SR. GLAUCO SILVA DE CARVALHO – Eu gostaria de saudar a todos os 

integrantes da Mesa, a todas as pessoas que estão aqui reunidas. Eu gostaria der me 

apresentar brevemente, eu sou o Coronel Glauco Silva de Carvalho, ocupo atualmente a 

função de diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária da Polícia Militar de São 

Paulo. 

Eu gostaria de me reapresentar ao professor Luiz Eduardo que provavelmente 

ele não se lembre. Mas eu fui orientando do Gildo Marçal Brandão no mestrado e no 

doutorado. O Gildo morreu durante a conclusão do meu doutorado e o senhor fez uma 

brilhante homenagem a ele no auditório da Faculdade de História da USP, e eu tive o 

meu primeiro contato com o senhor. Uma noite o Gildo me ligou falando "olha, o Luiz 

Eduardo foi exonerado do cargo lá no Rio de Janeiro e o que nós poderíamos fazer por 

ele?". 

Eu creio que isso já deva estar passando de uns 10 anos, não é? E nós trocamos 

alguns e-mails inclusive com providência jurídicas que poderiam ser tomadas. Aliás, eu 

ainda tenho esse e-mail impresso.  

Minha esposa assiste a um programa que chama-se “Acumuladores” de uma 

dessas redes de TV e disse, “olha Glauco, você precisa fazer uma terapia porque em 30 

anos você tem tanto papel aqui que nós já não temos mais onde por”. Mas eu encontrei 

esse e-mail agora, 2 anos atrás tentando dar uma arrumada na papelada. 

Isso tudo para dizer que eu tenho o espírito muito aberto para este tipo de debate. 

Nós fizemos há 2 semanas um debate contrapondo a liberdade de expressão com o 

direito das pessoas a terem um mínimo do seu direito, à ordem pública preservada, e à 

liberdade de opinião pública e à liberdade de opinião das pessoas e à preservação da 

ordem pública, e o jornalista Bruno Paes Manso foi um desses debatedores. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



52 

 

Portanto, eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra este debate ou contra 

o levantamento dessas questões porque afinal de contas a manutenção do militarismo 

não pode ser uma defesa corporativa das instituições. 

Eu fico muito feliz, deputado, com a oportunidade de nós fazermos este debate, 

de nós levantarmos estas questões. Eu fiz uma série, o senhor vai me dar também 3 

horas de contraditório, ou não?  

 

(Risos.) 

 

Não? (Risos.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tendo tempo para passar o 

filme da Burlamaqui, está tudo bem. 

 

O SR. GLAUCO SILVA DE CARVALHO – Mas eu gostaria apenas de 

contrapor alguns pontos, não é? E eu vi a entrevista do Professor Luiz Eduardo na 

revista "Isto É” e gostaria de aproveitar a oportunidade de contrapor algumas questões 

levantadas nessa entrevista, menos do que foi abordado hoje.  

Em algum ponto aqui o senhor fala que a Polícia Militar é mais do que uma 

herança da ditadura, não é? E eu como fiz o meu mestrado e o meu doutorado sobre a 

questão da militarização da Polícia no Brasil, o Mestrado no período 1889 a 1930, e o 

doutorado sobre o período de 1946 a 1964 que foi exatamente o período em que a força 

pública teve um grande debate interno, uma grande discussão interna sobre o seu papel 

e sobre a suas características. E foi nesse período que ela começou a priorizar a 

atividade de policiamento como uma solução organizacional, uma solução institucional. 

Portanto, quando eu vejo o senhor falar que aqui nessa entrevista “a Polícia 

Militar é um resquício da ditadura”, me perdoe, mas é um tremendo de um equívoco. Na 
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realidade o ápice do militarismo, na força pública paulista, da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo se deu nos anos 1920 e nos anos 1930.  

No período pós-1946 há uma grande discussão interna e alguns oficiais que 

queriam fazer o policiamento eram chamados de entreguistas, um termo extremamente 

pejorativo para um oficial da força pública de São Paulo, exatamente porque eles não 

queriam mais ter essa feição, e essa estética de Exército. 

Por que eu fico muito agradecido deste debate? Porque nós precisamos começar 

a esclarecer alguns pontos. O primeiro deles é a questão conceitual. O que é 

desmilitarizar? Ou será que os carabinieres no Chile, a instituição mais respeitada do 

Chile não são militares? A gendarmerie não é militar, os carabineiros na Itália não são 

militares?  

E vou dizer mais, porque eu fico feliz com este debate? Porque nós precisamos 

começar a esclarecer conceitualmente o que nós queremos dizer. Eu estava em um 

debate, num ciclo de debates no Núcleo de Estudos da Violência e eles trouxeram um 

oficial da PSP, a Polícia de Segurança Pública de Portugal. Essa é uma polícia 

desmilitarizada.  

Eu falei, que ótimo! Assisti ao debate, 3 anos depois eu tive a oportunidade de ir 

a Portugal visitar a tal da PSP. Qual não foi a minha surpresa quando os padrões da PSP 

portuguesa, que tem investidura civil, são mais militares do que a Polícia Militar de São 

Paulo, porque lá eles também têm a Guarda Real, essa sim uma instituição militar à 

semelhança do Exército, mas que faz o policiamento em todas as cidades médias e 

pequenas de Portugal.  

Ou seja, nós precisamos definir exatamente primeiro o que é desmilitarizar. O 

que nós queremos dizer com militarismo de polícia? O que é uma polícia com 

investidura militar? 

E segundo, nós precisamos separar essa ideia de que as polícias militares 

surgiram no regime militar. Isso não é uma realidade, isso não é um fato. Elas têm hoje 

quase 200 anos, elas surgiram quando da vinda da Família Real para o Brasil, da 

Intendência Geral de Polícia surgiram o que são hoje as Polícias Civis, e da Guarda 

Real surgiu o que são hoje as Polícias Militares.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



54 

 

Mas isso há 200 anos, portanto nós não podemos dizer que as Polícias Militares 

elas são a última herança da ditadura, porque elas não surgiram na ditadura. São Paulo, 

por exemplo, criou nos anos 1930 a Polícia Especial para reprimir movimento grevista.  

Quando nós tivemos a redemocratização de 1946, uma das primeiras 

providências do Governo do Estado de São Paulo foi a extinção da polícia especial 

porque, esta sim, foi criada durante o Regime Vargas exatamente para reprimir os 

movimentos populares daquele período. Agora, quando nós atrelamos a Polícia Militar 

ao regime de 1964, é claro e evidente que isso cria um certo asco nas pessoas porque 

vão falar esta é uma instituição oriunda de um regime de exceção existente no Brasil. 

Agora, isso não é uma realidade. Eu, evidentemente, eu tenho aqui uma série de 

questões, mas como bom militar eu vou respeitar a Presidência da Mesa, gostaria em 

uma outra oportunidade ter a opção de discutir alguns destes temas, a mesma coisa ao 

final da entrevista o professor Eduardo fala do PCC como um movimento que surgiu na 

defesa dos interesses dos presos. 

Eu fui chefe da Divisão de Inteligência Criminal da Polícia Militar de São Paulo 

no início da, na origem do PCC. A não ser que eu esteja muito equivocado e que o 

serviço de inteligência da Polícia Militar esteja muito equivocado, mas essa realidade 

não, ela não existe. A coerção, a humilhação, a forma de atuar do PCC ela é brutal e ela 

não surgiu como instrumento para a defesa de interesses de presos. 

Então, são questões que nós teríamos que levantar e debater de forma mais 

amiúde até para não tomar o tempo do filme que vai ser mostrado posteriormente, mas 

esse é o momento propício para nós questionarmos. Porque não adianta vir aqui o 

Coronel da Polícia Militar para defender, parece uma coisa corporativista, não?  

Agora dizer que só no Brasil que existe este quadro também é um equívoco. Nós 

estamos assinando agora com a FAPESP um convênio oriundo da Polícia Militar e que 

contou aí com a simpatia e talvez com o espírito público do professor Celso Lafer para 

abrir um financiamento para estudar a Polícia em São Paulo, estudar Segurança Pública 

em São Paulo, estudar violência em São Paulo. Porque, de alguma forma, é uma caixa 

fechada que cria alguns estereótipos, cria alguns preconceitos que precisam ser abertos e 

a sociedade precisa conhecer, e o meio acadêmico precisa conhecer. 
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Isso não pode estar circunscrito à minha instituição, e a FAPESP está, já há uma 

decisão da direção da FAPESP. Nós vamos ter uma próxima reunião agora no dia 4 de 

dezembro para definir os termos, já estive conversando com o pessoal do Sou da Paz, do 

Núcleo de Estudos da Violência, com o NUPES da USP.  

Nós precisamos estudar a instituição, nós precisamos conhecer o que se passa 

dentro da instituição. Nós não podemos ter estereótipos, uma esquerda democrática não 

pode nutrir preconceitos contra qualquer segmento dentro da sociedade. 

Nós temos problemas? Nós temos problemas sérios e temos problemas graves, 

agora, eles precisam ser estudados, eles precisam ser questionados. Eu tenho 

acompanhado na minha diretoria e fui comandante da Região Metropolitana Norte de 

São Paulo que envolve uma região muito carente da área do estado de São Paulo, 

Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Caieiras, Cajamar. 

A situação do policial hoje em determinadas áreas é uma situação extremamente 

complexa. Eu acompanhei todas as possíveis execuções extrajudiciais e policiais 

militares na área. Pedi quebra de sigilo telefônico de policiais. A partir do 6º mês eu 

comecei a tentar entender o que leva um policial, que veste uma farda, que tem um 

salário, que tem uma família, a praticar ações extrajudiciais. Ou ele é um irracional? 

Então nós temos que nos despir de alguns estereótipos, nós temos que nos despir 

de alguns preconceitos se nós queremos avançar nesse debate. Alguém falou aqui há 

pouco, 25 anos. Vamos nos questionar nesses últimos 30 anos, nós estamos fazendo 30 

anos esse ano de democratização no estado de São Paulo, Governo Montoro, 

Governador Montoro assumiu o Governo do Estado em março de 1983, eu estava no 1º 

ano da Academia da Polícia Militar. O que nós mudamos? 

Agora, quanto mais se criam barreiras, quanto mais se criam estereótipos, quanto 

mais, nós não alcançamos consensos para mudar a Segurança Pública no Brasil. Porque 

quanto mais rixas institucionais, mais rixas pessoais. Eu quando vejo este debate eu me 

questiono, o militarismo de Polícia é o único problema na Segurança Pública? Por isso 

que eu falo de estereótipos e preconceitos. 

E a questão do bacharelismo? Que o José Murilo de Carvalho fala tão bem na 

construção da ordem? Quais são os países que adotam o concurso apenas para o 
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Bacharel em Direito para ingresso nas suas carreiras? Ou esse também não é um 

problema? Ou eu permanecer dentro de uma instituição policial aguardando os 

problemas chegarem, isso não me permite ter problemas e mostrar para a sociedade os 

problemas que elas têm? 

Eu não gostaria aqui de passar a imagem de estar fazendo uma defesa 

corporativa, meramente corporativa. Agora, eu também gostaria de lançar luz para 

outros problemas que existem e que talvez sejam acobertados exatamente porque, olha, 

são instituições que surgiram no regime militar, quando não é essa a realidade. 

Eu reconheço até pela função que exerço que há problemas muito sérios a serem 

resolvidos, agora, nós precisamos achar esses consensos para caminhar porque senão 

nós vamos estar aqui daqui a 30 anos discutindo a mesma temática com os mesmos 

problemas porque nós nos enclausuramos na defesa dos nossos paradigmas, dos nossos 

postulados e não achamos consenso. 

Eu não gostaria de alongar, eu gostaria, eu tenho uma série de questões que eu 

gostaria de refutar de forma assim, bem tranquila, transparente da fala do Luiz Eduardo, 

mas eu gostaria de respeitar as normas da Mesa para não ultrapassar o tempo necessário. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Coronel, eu queria primeiro 

passar o abaixo-assinado. Me empresta o microfone sem fio para, me empresta o 

microfone sem fio. Coronel Carvalho é o seguinte, a responsabilidade da nossa 

Comissão é a Comissão da Verdade. 

Então nós hoje praticamente nós vamos ter mais 15 dias úteis aqui na 

Assembleia e nós estamos quase na 100ª sessão da Comissão da Verdade, mas nós 

vamos intercalar as sessões da Comissão da Verdade, pelo menos até maio, uma vez por 

semana, com os temas da atualidade.  

Então, nós vamos convidar diretamente o Comando, evidentemente, para ver se 

o senhor vai ser designado e vamos convidar o senhor. Então, pelo menos uma vez por 

semana, lógico que todo mundo tem coisa para fazer, tem agenda, tal. 
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Então nós vamos tentar até tirar um calendário permanente, fixo para que uma 

vez por semana a gente discuta os temas da atualidade. Então, eu também não quero 

cortar a sua palavra, eu sei que tem muita coisa para refutar, mas qual é o time que nós 

tínhamos imaginado? Dr. Luiz agora responde, não é? É 108, 1h10min, o Dr. Luiz 

responde, a gente passa um trailerzinho. Vai ser nessa sala mesmo o filme? Montoro? E 

aí a gente começa o filme às 2 horas, não é isso? Então vai passar um... 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Fala com o pessoal vai poder usar a palavra no 

debate da tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, no debate da tarde, é 

verdade, é verdade. Você tem razão, você tem razão, você tem razão, você tem 

 

O SR. MARCIO MACEDO – (?-2:34:18)o policial militar para a Mesa, então, 

eu acho que em respeito 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tem toda razão. 

 

O SR. MARCIO MACEDO – Deveria ser aberto, porque a gente assistiu agora 

foi uma defesa corporativa da Polícia Militar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, tudo bem. Você 

tem toda razão, você chegou desde o início, está aí o Douglas. 

 

O SR. MARCIO MACEDO – Inaudível. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Perdão, espera aí, espera 

um pouquinho, espera um pouquinho, não. Espera um pouquinho deixa eu me 

organizar, pelo amor de Deus! Eu estou querendo, preciso. Não, fica lá! Isso, está bom, 

está bom. Então, estou aceitando a sua inscrição, por favor, venha para cá. 

 

O SR. MARCIO MACEDO – Eu queria que o senhor abrisse para o público. 

Até agora o povo não teve chance de direcionar nenhuma pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É verdade, mas então 

aproveita que você pediu, senta aqui e vem fazer uso da palavra, vem para cá, estou te 

convidando, você e o Douglas, por favor. 

Eu só quero garantir o seguinte, olha pessoal. Vem vindo você e o Douglas, 

sentem à Mesa, vem para a Mesa, vem para a Mesa.  

 

O SR. MARCIO MACEDO – Eu não quero participar da Mesa, só... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Melhor, porque está 

gravando, é melhor, te dá mais calma, você fica mais bem posicionado. Eu estou 

pedindo, por favor. Douglas venha aqui, estou fazendo respeitosamente. Não, porque, 

não, senta aí, fique à vontade, calma. 

Entenda o que eu quero fazer pessoal, eu não quero perder, só para vocês 

entenderem também. Eu não quero perder o nexo da reunião da manhã para a da tarde, 

porque, como a sessão da tarde a gente está fazendo um esforço enorme de trazer o 

filme e fazer um novo debate, o que eu queria dizer, eu queria pedir para todas as 

pessoas que estão aqui possam, no intervalo, comer alguma coisa, mas voltar para 

assistir o filme. Essa é a minha maior preocupação, entendeu? 
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Estou preocupado em cortar o debate, por mim podia fazer até emendado. O 

problema é que vai ter que sair deste auditório, vai ter que ir lá para o Franco Montoro, 

vai toda uma coisa dispersiva. Com a palavra, por favor, só fala o seu nome. 

 

O SR. MARCIO MACEDO – O meu nome é Marcio Macedo, eu sou estudante 

de sociologia, de doutorado em sociologia na New School for Social Research em Nova 

Iorque. Na verdade eu tenho um comentário bem breve porque, na verdade em resposta 

ao oficial da Polícia Militar, porque na verdade o que a gente viu da fala do professor 

Luiz Eduardo Soares, ele pode responder com muito mais propriedade porque foi a 

pessoa que fez a fala. Foi algo muito mais complexo do que a simples militarização da 

Polícia, não é? 

E pela própria fala do oficial, que tentou na verdade, desvincular a questão da 

militarização simplesmente ao período da ditadura militar em 1964, e levou isso para 

muito mais atrás na história. A gente vê que na verdade a história da Polícia Militar no 

Brasil está associada a processos autoritários que constantemente têm reprimido 

populações pobres e negras, entendeu? 

Então eu acho que, não é uma questão só do ano de 1964, é muito anterior, não 

é? Ou seja, a polícia, as Polícias no Brasil têm sido e são alvo de repressão em relação a 

quê? Em relação à população pobre, não é? E majoritariamente negra, nesse país, não é? 

Então eu acho que é, da maneira como o oficial colocou, parece que a Polícia é 

uma vítima, não é? E acho que não é esse o caso. O s números mostram que isso não é 

bem o caso, não é? E quando se fala muito nos anos, no período da ditadura militar, é 

um período de convergências de práticas, não é? Incorporadas de aproximação entre 

Exército e Polícia Militar, não é? No caso de São Paulo, não é? Que leva a fundação de 

determinados grupos como a Rota, não é? Que historicamente tenha sido associado a 

uma série de violações de direitos civis da população no Estado de São Paulo, não é? 

Então eu queria pontuar isso para a gente não reduzir a discussão que é muito 

mais complexa, não é? Assim, concordo com a fala do oficial, não é? Que isso está 

relacionado a outros processos históricos, mas a Polícia é um instrumento de repressão, 

não é? Isso tem que ser colocado.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



60 

 

Só queria fazer essa pontuação, porque essa fala é um pouco reducionista, não é? 

Porque descomplexifica a fala do professor, entendeu? Ele elencou cinco pontos e a 

militarização é um só. 

 

(Palmas.)  

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES –Eu vou embora. Vou me retirar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, rapaz. Não 

precisa ter ataque, calma. Você... 

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES –vem aqui faz a defesa corporativista... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

espera um pouquinho, espera um pouquinho 

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES – (?-2:39:26) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

espera um pouquinho. Vamos por ordem na casa. O senhor é policial, o senhor é 

presidente de associação. 

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES – Sindicato! 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sindicato, então não precisa 

ter ataque, aqui ninguém vai ter ataque. O senhor vai falar na hora devida. O senhor se  
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O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES – Eu tenho compromisso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Douglas Belchior. Ah! O 

senhor tem compromisso? Douglas Belchior.  

 

O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Oi gente. Boa tarde. Eu não consegui chegar 

a tempo da palestra do professor, embora conheça o conteúdo da sua elaboração e, eu 

sou professor da rede pública aqui de São Paulo, professor da rede pública estadual, e 

sou militante do movimento negro. E não falaria até porque cheguei tarde, mas quero só 

dialogar. Coronel? O senhor é Coronel, é Tenente Coronel? Coronel, o nome do senhor, 

eu perdi, desculpe. Glauco. 

O meu nome é Douglas, seu Glauco. Primeiro que nós não temos a oportunidade 

de conversar com policiais. Policiais não conversam policiais batem, policiais matam, 

policiais não dialogam com a população. 

Então, nós temos primeiro um debate que é de pano de fundo e aí eu vou apontar 

a minha concordância com a sua elaboração quando o senhor diz que complexo o debate 

e não pode ficar reduzido a estereótipos, embora quem construa estereótipos não 

sejamos nós que estamos nesta sala, e quem funciona na sua prática cotidiana a partir de 

preconceitos e estereótipos não somos nós que compomos esta sala.  

É a corporação policial e o Estado, são eles quem alimenta os estereótipos e 

praticam ações a partir destes estereótipos. Não é o contrário como ficou parecendo na 

fala do senhor. 

Mas, por ser complexo, primeiro dizer o seguinte, nós também debatemos aqui 

Glauco, que os policiais militares são trabalhadores, embora tenham uma função 

profissional a serviço de um estado e de interesses políticos de quem dirige o estado. E 

aí é que está o grande problema do nosso debate. As pessoas perguntam quando a gente 

vai debater questão racial, por exemplo. “Ah!” Porque vem sempre essa informação, 

“mas a maioria dos policiais são negros, como é que podem os policiais negros matarem 
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os próprios negros” tem esse papo atravessado, não é? Ou pobres, ou moradores de 

periferia. Essa coisa toda que é para confundir justamente o nosso imaginário. 

Então, primeiro dizer que a Corporação e a Polícia é uma organização a serviço 

do Poder e do Estado que existe para fazer exatamente o que ela faz, que é garantir 

status quo, poder e o cuidado da propriedade privada de quem detém  poder. Isso não é 

uma culpa do senhor ou de nenhum policial individualmente. E nós percebemos e 

reconhecemos isso, certo? 

O Clóvis Moura quando escreve "Sociologia do Negro Brasileiro" ele vai dizer 

que o cidadão, o sujeito, o homem, o ser humano negro na atribuição da sua função 

quando ele está ali fardado como o senhor está, quando ele age naquele momento, eu 

estou falando do Clóvis Moura, que é um teórico da questão racial. Ele vai dizer que 

naquele momento ele é sociologicamente branco. Por que ele diz isso? Porque naquele 

momento ele atua como alguém que faz exercer o poder banco sobre a sociedade. 

Então a gente entende isso, essa dimensão da tua fala. Eu sou de movimento 

negro, e eu tenho irmãos, amigos, oh! Policiais! Não falam isso, mas eu tenho amigos 

negros, não falam isso? Não é?  Eu estou dizendo aqui, olha! Eu também tenho amigos 

policiais, tenho parentes policiais. Não estou, nenhum problema individual com o cara, 

acho até que ele não atiraria embora quando ele achar necessário, ele tem uma diferença 

crucial entre ele e eu. Ele tem uma arma e ele tem uma expedição formal ou não para 

atirar e eu não, e a maioria não. 

Então tem um problema que é de pano de fundo que é este, é da estrutura da 

sociedade e não é culpa de ninguém individualmente. Esse é um debate que é o debate 

de pano de fundo aqui, estrutural e tal. 

Eu acho até que desmilitarização é pouco, eu concordo radicalmente com a 

elaboração do professor. Eu não queria a existência de polícia, quer dizer, não ter 

polícia, é o que eu penso. E nós pretos, maioria organizada pensa isso, não tem que ter 

polícia. Mas é um debate, pode parecer simplificado, mas não é. 

Outra coisa, como é que o senhor explica, eu vou falar agora a partir da 

individualidade que o senhor provoca esse debate aqui. É o seguinte, por que, assim, 

qual é o pior serviço público onde as pessoas são mais maltratadas na sociedade? 
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É o posto de saúde? Pode ser o posto de saúde, repartição pública, prefeitura e 

tal? Pronto-socorro, tal? Sabe aonde o povo é mais desrespeitado cara? Na delegacia, 

não é? Ou o policial quando abordada.  

Então, se é para discutir qualidade ou pessoa, ou cidadão, ora! Então veja a tua 

fala não tem sentido na medida em que o senhor pede um respeito em que a própria 

polícia no que cabe a ela no treinamento, na abordagem, no tratamento humano, ela não 

respeita! 

E aí, isso, eu posso até dizer “pô”, tudo bem é o Estado, é a estrutura, é a política 

geral do Estado, mas é também parte do próprio indivíduo, não é? Como isso é 

trabalhado? À medida que, apesar de a gente estar discutindo isso a vida inteira, não 

muda a abordagem policial, cara. Primeiro bate e depois pergunta. Esse é o 

procedimento padrão. 

Então é complicado o senhor vir aqui dizer que é a sociedade que tem 

estereótipo. Não é da ditadura como foi falado aqui, certo? A polícia nasce de onde o 

senhor falou, é verdade. Ou seja, é muito pior do que o senhor está falando aqui. Ah! 

Não é da ditadura, já vem da Guarda Real. “Porra!” Então é muito pior! É muito mais 

profundo.  

Então isso não alivia em nada, esse argumento como defesa não te ajuda, ao 

contrário, piora! Entendeu? Porque é muito mais profundo. A existência da Polícia é 

para isso. Então, é só no Brasil que a PM é horrível? Não! Ah! Mas então justifica uma 

PM horrível? Pelo amor de Deus! Claro que não! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai fechando, por favor. 

 

O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Para fechar. Os setores policiais, aqueles que 

têm a tarefa explicitamente mais perversa, Rota, por exemplo, a gente sabe. A gente 

tem, por exemplo, aqui denúncias, não é denúncia, mas registros de reportagens, colegas 

da Imprensa já registraram, Merlino, não é? Registrou, como é o nome da jornalista? 

Tatiana, ah! Tati desculpe.  
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Que registra o quê? Registra a própria declaração de policiais, me perdoe, 

declaração de policiais dizendo como é que funciona isso na Corporação. Como é que é 

tratado o Policial Militar quando ele se recusa a entrar no esquema da violência, quando 

ele se recusa. Então o problema é de vocês, para além do Estado, para além da política, 

para além da política. 

Não entra qualquer um na Rota, não é? A gente sabe, não é? O cara que é muito 

sensível, muito humano não serve para a Rota, ele tem que ser frio, tem que ser cruel. 

Então essa dimensão mais humana que o senhor reivindica, vocês não trabalham isso, 

cara. É o contrário. 

Sabe como a gente conversa com policial? Nesses espaços só. Lá na rua, nós 

somos obrigados a ter medo der vocês, eu tenho medo de vocês. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor quer fazer uso da 

palavra? Só fala seu nome. 

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES – Boa tarde! Meu nome é João Xavier 

Fernandes, sou presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de São 

Paulo. Não sou doutor, tenho vergonha de muitos doutores que exercem cargos de 

relevância neste país. Quero parabenizar o companheiro Adriano Diogo por presidir esta 

audiência. 

O professor Luiz Eduardo Soares que não é Luiz Eduardo Magalhães, não é? 

Parabéns! Aprendi muito com a sua matéria. Eu já estive aqui nesta Comissão da 

Verdade outras ocasiões, mas quando eu vi que hoje estava aqui o professor Luiz 

Eduardo eu fiz questão de estar presente. 

O professor, meu guru Tenente Paz, expoente da Força Pública que foi 

compelido a fazer parte da Polícia Militar, muito aprendo com ele, e o Maximino, o 
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Max, parece que é o único delegado de Polícia. Deputado aqui eu não vejo a não ser o 

presidente da Comissão, não estou reconhecendo nenhum. Se tiver algum outro 

deputado aí comprometido com a causa pública que levante a mão, não é? E a 

companheira aí, desculpe, eu não anotei o nome de vocês porque eu não sou muito 

preso a etiquetas, tá? Mas parabéns a todos vocês. 

Bom, o que eu queria dizer? Bem breve, eu tenho um compromisso no sindicato 

e eu fiz questão porque eu ouvi coisa aqui do Coronel de cunho corporativista, eu fiz 

Academia de Polícia Civil por 2 anos e meio e sou um simples Bacharel em Direito. 

Não fiz uma boa faculdade, a PUC de São Paulo. 

E eu fiquei estarrecido. Quando eu cheguei aqui e eu vi os 2 coronéis eu queria 

parabenizar pela presença, mas fiquei triste com esta defesa corporativista. É verdade, o 

Professor Paz com o militarismo vem da época de Dom João VI, é verdade. E as 

histórias são escabrosas, horripilantes.  

Eu tenho um livro, “A História do Coronelismo no Vale Médio São Francisco” 

que até emprestei ara ele. Tem uma página que diz o seguinte, que os coronéis quando 

eles queriam invadir uma outra terra quando os capangas deles não tinham coragem de 

pegar o filho do posseiro e ia parar na ponta da peixeira, não servia para ele, era teste de 

valentia que eles faziam. 

Então essa história triste, vergonhosa da nossa cultura colonialista conforme 

dizia Brizola, e lá na Academia de Polícia Civil, em 1969, os meus professores mais 

dignos diziam que Polícia Militar, força auxiliar das Forças Armadas cujas atribuições é 

guerra, proteger a soberania nacional e tal. Isso é preparado para a guerra, para a guerra. 

E não adianta querer tapar a luz do sol com a peneira, a Polícia Militar que nós 

temos é o respeito ao cidadão policial militar. Eu defendo os direitos, não a instituição. 

A doutrina militar que trata o cidadão brasileiro como se fosse um inimigo de guerra. 

Eu quando eu passo na rua, que eu vejo uma abordagem de um jovem 

trabalhando de office-boy, de motoqueiro sendo abordado com arma em punho, se fosse 

meu filho eu sacava e matava, eu perdia o amor à minha vida. Isso é o que a gente vê no 

cotidiano, viu Coronel? Isso é o que se vê no cotidiano. 
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Eu fico indignado, revoltado quando eu vejo assassinos, bandidos serem eleitos 

deputado e vereador que acumula um monte de homicídios. Eu li sobre este Coronel 

Telhada uma página de "O Estado de São Paulo", quando ele foi redesignado para 

comandar a Rota. E ele é de uma igreja aí, Congregação Cristã do Brasil e ele foi 

consultar o pastor dizendo que acumulava muitos homicídios, que estava respondendo e 

o pastor disse, “vá! Jesus te perdoa, cumpra a tua missão”. Certo? 

Então essa é a cultura, viu? Que vigente no Brasil, o professor Luiz Eduardo é 

apenas uma observaçãozinha, quando o professor falou que os delegados são bem 

preparados para ingressar na carreira. Quando a gente sabe, professor, que não é bem 

assim, não é? Existem os famigerados pistolões, os exames orais, não é? Que o escrivão 

e investigador é podado para dar vaga para outros protegidos, não é verdade? É só isso. 

 

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

 

O SR. JOÃO XAVIER FERNANDES – Eu queria dizer para vocês e deixar 

registrado o meu protesto pelas barbaridades que a Polícia Militar vem cometendo. E só 

para concluir, eu peguei lá no Facebook que o Capitão Conte Lopes, sei lá, vereador, 

teve aprovado um projeto proibindo os mascarados de participar de passeata para não 

usar as máscaras.  

Eu falei que ele apresente um outro projeto também para que os policiais 

militares de folga não usem capacete a não ser padronizados da PM toucas, entendeu? 

Assim, com certeza o índice de homicídios, de chacinas no Estado de São Paulo vai 

diminuir, ouviu Coronel? 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor Luiz, por favor. 
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O SR. LUIZ EDUARDO SOARES – Então, eu quero agradecer as 

observações, as críticas e agradecer de novo aos organizadores a oportunidade de estar 

aqui. Agradecer aos que resistiram todo este tempo aqui, pacientemente, não é? 

Acompanhando e se envolvendo no debate, particularmente ao Deputado Adriano 

Diogo, também as palavras tão generosas do Tenente Paz, do Maximino, Renan, da 

Luciana, da Beatriz, e também, enfim, às críticas e considerações de todos. 

Eu vou fazer uma intervenção muito breve porque eu tenho um outro 

compromisso e de fato tenho de sair em 10, no máximo 15 minutos e esse diálogo 

exigiria um aprofundamento muito grande. 

Eu começo, vou chamá-lo Glauco, eu acho que seria melhor, não é? Porque nós 

estamos conversando como 2 cidadãos e lhe agradeço pelas intervenções no passado e 

toda a sua generosidade nos momentos de dificuldades. O Gildo tinha muito apreço por 

você e pelo seu trabalho. Acabei não o reconhecendo, senão já teria ido lhe falar porque 

eu acompanhei a sua formação. 

E devo dizer também que apesar das discordâncias nossas que são muito 

profundas, eu sei quais são as suas intenções, são as melhores possíveis. Assim, você 

acha que eu estou equivocado, eu acho que você está, mas eu sei que você é uma pessoa 

muito bem intencionada, confio na sua disposição de fazer as alterações na melhor 

direção. 

E, veja, Glauco, que curioso, eu falei quase 2 horas, eu abusei da paciência de 

vocês e você não comentou a minha fala, você comentou uma entrevista que saiu na 

revista "Isto É” e eu confesso que gostaria que você tivesse comentado o que eu disse. 

Na exposição que eu fiz em nenhum momento eu disse que a ditadura vinha inventada 

da Polícia Militar. Ao contrário, eu chamei a atenção para o fato de que essa é uma 

história que atravessa regimes políticos e atravessa a nossa história. 

A ditadura militar qualificou algumas práticas, intensificou, mudou de alvo eu 

até dizia isso, e eu dizia, antes da ditadura militar os negros e pobres eram mortos e 

torturados, depois o foco passou a ser a resistência política, o que eles chamavam 

subversão. Eu, o Gildo, essa tribo e tantos outros, intelectuais, estudantes e profissionais 

liberais, alguns trabalhadores, muitos também, mas o foco passou a ser a outro. 
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Na volta à democracia ou na constituição da democracia a velha história inicial 

retomou o seu curso e aí negros e pobres é que continuaram a ser os alvos e definidos 

como os inimigos internos. Portanto, essa é uma história infelizmente, não é? Até como 

disse o Douglas, até infelizmente é muito antiga. 

Quando aparece na revista, você fez referência a resquício da ditadura porque se 

eu não nego que a Polícia Militar tenha toda uma história, etc. eu sei também que 

quando nós dizemos que há uma certa prática que se instalou na memória ainda das 

gerações que estão em curso assumindo certo protagonismo, eu estou me referindo ao 

desenho mnemônico, imaginário nosso, que está no nosso horizonte.  

A prática brutal da Polícia Militar e não só, da Polícia Civil também nas áreas 

vulneráveis, essas execuções extrajudiciais ou as torturas são resquícios da ditadura, são 

a presentificação da ditadura e do nosso pior passado, mas que estava condensado na 

ditadura. Está condensado, a ditadura é um símbolo, uma categoria, não é apenas um 

conceito histórico, é uma categoria que se reporta a um determinado momento e que 

alude a um conjunto de práticas. 

Essas práticas infelizmente estão em curso ainda, são resquícios não, são a 

presentificação, a extensão da ditadura. Eu sempre dizia, a questão policial é questão 

chave para democratização no Brasil. As esquerdas não viram isso, trataram isso com 

negligência. Essa não é a questão, a questão é a transformação econômico-social. Eu 

falei, claro! Mas há uma questão específica da Justiça Criminal e das Polícias. Nós 

temos de discutir essa questão é isso e você sabe disso, é claro, empenhado nisso. 

Então veja, eu sei que não foi uma invenção da ditadura, mas as práticas são as 

desse passado condensado na ditadura e é lícito dizer que é um resquício da ditadura. 

Aliás, talvez não seja pelo motivo oposto, porque na realidade é a presentificação do 

pior da nossa história e que está condensado na ditadura. 

Essa prática você deve ter uma dificuldade imensa em combater porque eu tive 

também, eu sei o que é isso. As nossas instituições policiais são ingovernáveis. São 

ingovernáveis. 

E a estrutura militar não contribui para a governabilidade ou para o controle lá 

na ponta. Nós estamos diante de um problema terrível. Para você buscar fazer com que 
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a sua orientação que é legalista, diz respeito a direitos humanos, eu sei disso, de fato 

seja imperativa, você tem de, você e seus companheiros que têm essa concepção, têm 

que fazer das tripas coração e não dá. 

Eu também participei disso, também fiz isso, fiz das tripas coração, a gente 

conseguiu uma redução, vocês conseguem certamente uma redução. Seria muito pior 

não fosse assim, mas é insuficiente, e é algo da estrutura organizacional. O Coronel 

Carlos Magno Nazareth Cerqueira, uma liderança dos movimentos de direitos humanos 

que foi Comandante Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do período do Brizola 

de quem eu fui amigo e fui assessor, lá no final dos anos 1980. 

Quantas vezes eu o via batendo na mesa em desespero no seu gabinete no 

comando geral, batendo na mesa. “Eu não mandei, eu dei essa ordem? O que vocês 

estão fazendo lá?”. E aí ele procurava examinar as razões pelas quais isso escapava. Não 

havia GPS na época, não é? Depois criaram, mas eles usavam Bombril para encobrir. E 

nós sabemos como isso tudo acaba se reproduzindo.  

Nós não temos instituições capazes de funcionar como instituições. Não há 

governabilidade sobre, tanto que nós vivemos um paradoxo, como responsabilizar os 

superiores num contexto ininteligível infelizmente tem que responsabilizar os 

superiores, não é? 

Mas é muito difícil porque nós sabemos quantas vezes se faz contra os policiais. 

Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, em 1993, 1994 quando houve a Candelária, 

aquele massacre da Candelária, no dia seguinte o “Jornal do Brasil” que, um jornal 

importante, dedicava 2 páginas a depoimentos. Todos os depoimentos pediam a 

exoneração do Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira do comando.  

A minha foi censurada, a minha era contrária, eu ia dizer a única contrária não, 

porque outros talvez tenham sido censurados, eu dizia isso se deu contra os meninos 

pobres lá da Candelária e contra o Coronel Cerqueira. 

Esse ataque é um ataque também à orientação do comando que é uma orientação 

legalista de defesa dos direitos humanos. A guerra é interna, a luta interna também? 

Também. E havia um equívoco quando se pedia justamente a cabeça do Coronel 

Cerqueira quando ele era um valente defensor dos direitos humanos. E era sempre o 
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tempo todo hostilizado e agredido dentro da corporação. A luta intestina, a luta interna é 

brutal, eu acompanho isso por dentro ao longo de 20 anos no Rio de Janeiro. 

E como a gente lê e acompanha e ouve, a gente sabe que, ainda que de modos 

distintos, isso não é um privilégio ainda que negativo do Rio de Janeiro. Isso acontece, 

há disputas nesse campo e eu imagino, não precisa confirmar, é claro que não pode 

confirmar, mas imagina a dificuldade do Glauco, uma pessoa que compartilha os nossos 

valores, os da nossa família, desses que estamos aqui eu tenho certeza, os valores 

fundamentais compartilha. 

O que é manter-se em uma posição importante que é fundamental para frear o 

que há de ruim e fazer prosperar o que é de bom, dialogando com os seus colegas num 

contexto como esse, respondendo à pressão da sociedade que uniformiza tudo. Claro, 

também é compreensível, é compreensível está falando com a instituição, é muito 

complicado. 

E a história do estereótipo é muito complicada, mas aí Douglas, eu pensei o 

mesmo que o Douglas, eu pensei, espera aí Glauco, estereótipo é horrível, mas quem 

sabe dos estereótipos, não é? Dos estigmas? Dos preconceitos? São esses que estão 

pagando com a vida, então aí o jogo é muito mais pesado e eu acho que é indispensável, 

eu tenho essa convicção, não estou dizendo que você não faça isso, mas quando eu era 

Secretário eu apanhei muito por fazer isso. 

Assumir uma posição que vulnerabiliza a gente com a instituição, mas cria um 

contato com a sociedade. Quer dizer o seguinte, é inaceitável o que está acontecendo, é 

intolerável. É intolerável, não é o que nós desejamos, não é o que a maioria dos 

profissionais aqui deseja, mas o que é que a gente está fazendo? Ajudando a Segurança 

Pública, sim. Mas aprofundando desigualdade, racismo, matando de forma criminosa, 

torturando. Dizer isso é uma heresia, mas isso está acontecendo, não é possível que a 

gente não diga isso. 

Bom, mas são esses desvios de conduta? Sim, mas a instituição e esses desvios 

de conduta são numerosos. E aí você diz, a gente tem que compreender o policial lá na 

ponta quando ele reage, quando ele é brutal, etc. 
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É verdade, eu fiz isso com um traficante todo o tempo. Ouvir, o que que é isso? 

O que que é isso de usar arma, o que que é isso de partir para o confronto, ouvir cada 

história, ouvir o policial também. Só que se a gente compreende do ponto de vista 

sociológico e humano, antropológico, do ponto de vista institucional e político é 

diferente. Não dá, não dá. Vestiu essa farda tem de honrar o estado democrático de 

direito, a Constituição e isso é incompatível com uma abordagem racista, mas é isso o 

que acontece no dia a dia. 

Se nós não dissermos isso, isso acontece todo o tempo, Glauco. Todo o tempo. 

Não é possível que a gente não veja isso. Essa instituição está aprofundando as 

desigualdades, a política criminal, a justiça criminal, as Polícias do Brasil, Ministério 

Público, estão reproduzindo desigualdades, prendendo negros e pobres. É uma coisa 

bárbara sobretudo associada a essa lei de drogas hipócrita que está servindo de 

instrumento para esse processo. 

E o que, a Polícia Militar fica em situação delicadíssima, só pode prender por 

flagrante, só age por flagrante, não pode investigar, ou então agir por mandado 

específico, mas aí acaba rasteira, acaba no radar ali da vulnerabilidade, do acessível, do 

visível, do audível, do estigma. É isso, é uma máquina voltada para a prisão em 

flagrante, apreensões, etc. Isso não está dando certo. 

Isso não está dando certo, é doloroso, é difícil, isso magoa a gente e eu tenho 

certeza de que não tem nada a ver com o que você deseja, com o que os seus colegas, 

talvez a maioria deseja, mas enfim. Pode ser que eu esteja errado em termos da ideia da 

desmilitarização, para mim os argumentos meus eu os apresentei, posso estar errado. 

Mas eu em nenhum momento toquei em um ponto que você mencionou ali.  

Você não discutiu a questão organizacional o porquê uma estrutura verticalizada 

com centralização decisória é compatível com o melhor trabalho possível na base, na 

ponta. O meu argumento você não tocou. E é para o meu argumento, eu digo, é o 

argumento da torcida do Flamengo, é o argumento da torcida do Corinthians, todo 

mundo que está estudando isso e está comparando, está vendo como essas coisas 

funcionam. 

Se a gente quer ultrapassar o estereótipo, de parte a parte, vamos discutir os 

argumentos. Eu tenho certeza que você tem toda competência para fazer isso. Sobre 
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PCC, Glauco, as teses de doutorado que eu li e as pessoas com as quais eu conversei, os 

presos que eu conheci, eu depois passo, podem estar enganadas. Contam a história 

assim, havia uma brutalidade tremenda em 1992, quer dizer, ela vinha se acumulando, 

etc. nas prisões. A LEP não era respeitada. 

Um grupo de presos que resolve começar a se organizar para enfrentar tudo isso. 

Essa motivação virtuosa funcionou e isso se degradou, se perverteu e em 7 anos eles já 

estavam operando como uma entidade criminosa impondo-se sobre os outros 

tiranicamente, atuando fora, como você sabe muito melhor do que eu. 

Mas a origem segundo os estudos realizados, a origem foi a luta contra a tortura, 

humilhação e desrespeito à LEP, Taubaté e em outros lugares. Isso não atribui, não 

infunde dignidade ao PCC hoje, não. Assim como a história da PM não nos diz nada a 

respeito da abordagem lá na ponta, na Zona Leste.  

Nós estamos falando hoje do PCC criminoso, estamos falando hoje da 

abordagem inaceitável, mas a história é essa, o que mostra às vezes que há um, que o 

processo histórico acaba gerando consequências imprevisíveis como você sabe, e a 

gente sabe. 

A contribuição do PCC para a redução de homicídios em São Paulo, eu estou 

delirando? Será que é um devaneio? Mas isso é um tabu, eu vejo na televisão as 

conversas. Claro que há muitas contribuições importantes de agências governamentais e 

policiais dos municípios, de ações comunitárias. São Paulo é de uma riqueza imensa e 

houve muitas intervenções, mas será que uma variável não foi a decisão do PCC de 

deixar de chamar atenção, de criar problemas, de inventar uma outra metodologia que 

acabou facilitando essa coisa? 

Como no Rio, no Rio aconteceu na época do bicho, quando os bicheiros eram 

um grande acordo no final dos anos 1960. Isso acontece, é parte da história do crime em 

qualquer parte do mundo, não é vergonha nenhuma que isso tenha contribuído para a 

redução de homicídio, mas não precisa ser tabu e nós podemos falar disso. 

Então, eu acho que há uma série de dificuldades que o estudo vai nos ajudar 

bastante a nos situar. A questão da P2, eu estou com a legislação aqui, eu não ia, vocês a 

conhecem muito melhor do que eu, mas na audiência eu não ia ficar lendo a legislação. 
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Mas é inacreditável, está lá no 144 Força Reserva, e aí você lê a infraconstitucional, a 

legislação infraconstitucional existe um vínculo orgânico e mais,  e mais. Se as normas 

infraconstitucionais fossem aplicadas, não são.  

Há muito tempo não são, o Exército não quer saber, ainda bem, se fossem 

aplicadas nós teríamos uma crise institucional e federativa. Porque há 2 linhas de 

comando ou de autoridade do Governo do Estado e do Exército, do comando regional. 

Em certo momento se diz que cumpre ao governador definir através do que seja aí, cada 

estado o secretariado, o comandante geral. Mas outra linha diz o comando geral 

depende de decisão do Exército, etc. Vocês vão encontrar normas que não se anularam, 

quer dizer, elas são contraditórias, mas elas não se aboliram mutuamente, elas estão 

convivendo hoje. 

Esse emaranhado tem a ver com essa nossa tradição do 144, a gente nunca tocou 

nisso e nem nas regulamentações que seriam necessárias, mas hoje a coisa é 

complicada. Eu sei que, na prátic,a o Exército não quer saber disso, tem mais do que se 

preocupar, não quer se meter. Então os contatos frequentemente não são aqueles que a 

gente lê ou interpreta ou deriva da leitura legal, de um, de fato de uma incidência, não é 

assim. 

Mas no Rio de Janeiro isso gerou uma cumplicidade criminosa entre a 

comunidade de informação da ditadura e, não a Polícia Militar, a Secretaria de 

Segurança. Isso foi uma das maiores fontes de risco, quando você me ajudou eu estava 

com o risco de morte, isso provinha, sobretudo, não era da Polícia Militar, ou da Polícia 

Civil. Era da comunidade de informações da ditadura que tinha um elo com o Governo 

do Estado através da Secretaria de Segurança que eu denunciei. E eles fazem o diabo. 

Vocês sabem como é que aquilo funcionava e continua existindo, continua 

funcionando. Estão mais velhos, mas tem os aprendizes de feiticeiros. Você escuta o 

que legalmente, porque eles estão ligados sempre ao setor de inteligência e você 

legalmente escuta um telefonema, mas você ouve o que quer e o que não quer, porque 

você ouve a conversa toda, fica gravada. Você não vai fazer edição só com a questão 

específica que interessa, você grava porque tem uma ordem para gravar, e aí você tem 

um banco de dados fantástico para fazer chantagem. 
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E isso pode ser feito ilegalmente, aí a chantagem aumenta. Esse grupo se tornou 

tão poderoso que derrubou o primeiro secretário e quase derruba o governador. Não há 

governador no Rio de Janeiro, eu já disse isso várias vezes, que possa assumir com rabo 

preso. Desculpem a expressão, isso significa com algum problema mal resolvido na área 

da Justiça, da Justiça Criminal porque há um grupo que faz os dossiês, que acompanha,  

eu tenho o meu, que dizia que eu era comunista, e tal. Eu já tinha escrito sobre isso, mas 

o dossiê é todo em torno dos meus vícios ideológicos. 

Mas, esse grupo não é o grupo da P2, viu deputado? É um grupo muito mais 

perigoso que continua funcionando no Exército, eventualmente de forma legal, 

normatizada, eventualmente fora do âmbito legal usando o expediente se vincular às 

Secretarias de Segurança, no caso do Rio de Janeiro, no Nordeste nós temos alguns 

casos assim, e funcionando como uma máquina de chantagem com grande efeito 

político, porque os políticos sabem disso, ficam aterrorizados e só agem em 

conformidade com as lideranças desses grupos que têm presença policial. 

É muito grave isso, o sujeito não tem autonomia porque está com o dossiê 

prontinho, o dossiê do Rio de Janeiro, eu escrevi isso, foi apresentado contra o 

Secretário, de forma clandestina na primeira semana, ele caiu em menos de 3 meses e a 

situação era insustentável. 

Isso tem a ver com uma, não é a Polícia Militar, nós não estamos agora falando 

da Polícia Militar, mas com questões muito mais abrangentes, não é? Eu falei da Polícia 

Civil, da arquitetura institucional da Segurança Pública, vários aspectos que estão muito 

mal elaborados, muito mal tratados.  

O que isso tem a ver com a Comissão da Verdade, para concluir? Tem tudo a ver 

porque nós não passamos a limpo essa história. Nós não marcamos ritualmente, 

politicamente a diferença. 

Ritualmente inclusive a diferença, até onde pode ir o Estado, o que é aceitável, o 

que não é. O que é criminoso independentemente da legalidade do momento, porque é 

aceitável. A questão do compromisso da nação com os direitos humanos. Isso não foi 

celebrado a ponto, como eu disse, de nós termos figuras da ditadura que hoje se arrogam 

o direito de celebrar o golpe e de dizer com a maior desfaçatez que não havia tortura 

como política sistemática do Estado. 
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Então, eu acho que isso é muito importante e que é resquício da ditadura 

qualquer prática que tenha furado a transição e que dê continuidade e reproduza hábitos 

que estavam presentes e que foram consagrados institucionalmente naquele momento e 

que hoje estão na contramão da institucionalidade. 

Essa passagem contínua, essa naturalização culturalmente tem a ver com o fato 

de nós não termos elaborado essa transição politicamente, simbolicamente com o marco 

da verdade, porque aí nós teríamos marcado essa diferença. 

E estou convencido, Glauco, de qualquer forma não devemos nos iludir. Não vai 

ser desmilitarizando a Polícia Militar que nós vamos resolver os grandes problemas. 

Essa é uma discussão que tem a ver com Polícia Civil, você disse a questão do 

Bacharel, é fundamental e tantas outras. 

Mas para começar a mudança, nós temos de rever o 144, eu acho que é 

imprescindível que nós discutamos o 144, a PEC 51 é apenas uma proposta que repito, 

ela não saiu do bolso do colete, ela é fruto de muita mobilização nos mais de diversos 

estados do Brasil. 

E há na sua instituição uma divisão muito profunda entre os oficiais e não-

oficiais. Os nãos-oficiais estão fortemente mobilizados Brasil afora em torno das 

mudanças. E os discursos são cada vez mais críticos, então eu acho, assim como na 

Polícia Civil. Então eu acho que nós nos aproximamos mesmo que eu esteja errado, 

mesmo que não seja essa PEC, mas nós nos aproximamos do momento e na Polícia 

Militar de São Paulo já existe esforço nessa direção, no Rio e Rio Grande do Sul 

também. 

Pelo menos um redesenho interno em termos assim da unificação de carreira e 

de algumas transformações que aproximem a Polícia da democracia. Eu agradeço 

muito, desculpe eu não tratei de milícia, segurança privada, porque nos levaria muito 

longe, mas eu já ultrapassei inteiramente o tempo. Obrigado, Glauco. 

 

(Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, estamos terminando. 

É lógico que tem que ter o bom senso, não é? Porque agora terminamos 13h49min. 

Estava previsto o filme começar daqui10 minutos. É evidente que todo mundo vai ter 

que dar uma descida, almoçar, mas eu queria pedir para não dispersar. 

Luciana você quer falar alguma coisa? Convidar as pessoas? 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Eu queria convidar as pessoas para o 

filme, vou passar um trailer de 2 minutinhos só para vocês sentirem. Gostaria de 

convidar o Coronel, para mim seria uma honra tê-lo na exibição já que este filme rodou 

muitos países, mas eu fiz ele para o Brasil. E ele está hoje em 75.000 escolas públicas e 

o meu sonho era passar justamente para a corporação policial. 

Alguns policiais assistiram. 

 

O SR. GLAUCO DA SILVA DE CARVALHO – Está convidada. 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Muito obrigada. Numa ocasião me 

pediram isso, então aproveito publicamente para falar desse meu interesse e para a gente 

continuar esse debate mais tarde que seria muito bom. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você vai passar o trailer? 

Dois minutinhos para passar o trailer. 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Foram 7 anos filmando histórias de 

personagens e, ligados à violência e que vai muito além disso. Mas só para vocês 

sentirem um pouquinho. 
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* * * Apresentação do trailer do filme Entre a Luz e a Sombra.* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, então daqui a meia 

hora. 

(Palmas.) 

 

Daqui meia hora, no Franco Montoro, a gente passa o filme. Só queria pedir uma 

coisa, espera um pouquinho. Coronel, eu queria pedir uma coisa para o senhor super 

respeitosamente. Se nós podemos ter a cópia de todos os relatórios que foram aqui da 

Assembleia, desde que eu estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos e a 

Comissão da Verdade, que foram para o Comando da Polícia Militar para a gente ter a 

cópia dos relatórios que foram mandados pela Assembleia Legislativa. 

 

O SR. GLAUCO DA SILVA DE CARVALHO – Não é área minha, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou pedindo, eu estou 

pedindo. Não, não. Que foi mandado para lá, o senhor 

 

O SR. – inaudível. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo, ótimo. E a segunda 

é o seguinte. Uma coisa muito importante, nós queríamos já que o Secretário suspendeu 

a resistência seguida de morte, todos os arrestados de óbito de 2004 e 2012 das pessoas 

cuja causa mortis foi resistência seguida de morte, 2004 e 2012. Isso aí é 

importantíssimo para a gente poder trabalhar. Obrigado, a sessão está encerrada. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



78 

 

(Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 

28/11/2013 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Então vem cá, vem cá, nós 

vamos tentar passar o filme, faz só uma falinha, faz uma fala técnica, uma ficha técnica 

do filme, usa o microfone. 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Tá é, eu sou Luciana Burlamaqui 

diretora do "Entre a Luz e a sombra", e, o que você quer que eu fale? Você quer que eu 

faça um. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Um resuminho do filme. 

  

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Um resuminho, tá bom. Eu queria 

agradecer às pessoas que estão aqui, que vieram à tarde no horário de trabalho, pra estar 

assistindo ao filme. É um filme que fiquei sete anos gravando ao longo de 2000 a 2007 

e o objetivo dele era compreender um pouco mais sobre a violência do nosso país e 

tentar entender o que nós temos a ver com isso, onde a gente se encaixa nisso.  

 Pra mim é uma honra estar aqui hoje, estou realmente realizando um sonho 

apresentando o filme na Comissão da Verdade que nós, que somos ativistas na área de 

direitos humanos, a gente admira muito o que está acontecendo no país quero agradecer 

ao Adriano Diogo né, por essa oportunidade realmente de estar apresentando o filme 

aqui e gostaria de conversar com vocês depois para a gente debater o filme pensar em 

caminhos né pra construção de paz, de uma outra sociedade. 

 

 SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Agora fala um pouquinho 

sobre o conteúdo, o que é o roteiro, o que que é o filme. 
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 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - O filme conta, vou contar um 

pouquinho pra vocês assistirem, eu acompanho a vida de quatro personagens que são 

dois jovens, na época eram jovens, do sistema carcerário que estavam presos no 

Carandiru e formaram um grupo de rap que é o 509E. E eu acompanho a história deles e 

da Sophia Bisilliat que é uma atriz que dedicou a vida dela ao sistema carcerário. E 

também a história de um juiz que tem uma postura mais humanista e acredita na 

recuperação, na reabilitação das vidas, colocando dessa forma então, eu acompanho a 

história desses quatro personagens ao longo de sete anos dentro e ao longo disso 

aconteceram muitas coisas importantes no Brasil. Então é um diálogo sobre a vida deles 

e a história da violência no Brasil basicamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Tá bom, então se você 

está nos acompanhando pela internet um filme importantíssimo, um filme novíssimo, 

não é um filme que estava lá numa prateleira mofada é um filme novíssimo e uma 

contribuição importante pra que haja menos grupos de extermínio, menos mortes na 

periferia menos...que acabe com a resistência seguida de morte que acabe com aos 

esquadrões da morte e que o Brasil não tenha mais pena de morte pra juventude negra 

da nossa terra.  

 Muito obrigada por você ter trazido esse filme seu trabalho essa coisa belíssima 

que você fez então vamos Braga, podemos começar? Tudo bem? Então vamos lá! Com 

vocês “Luz e Sombra”. 

 

* * * É exibido o filme * * * 

 

(Inaudível) 

Pena que a Sophia não veio ela ia... 

Você não quer falar um pouquinho? 

(Inaudível) 
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 A SRA. ELIANE - Eu sei de tudo isso desde 1994 quando conheci o Dexter lá 

no Capão Redondo, 1994, e aí fiquei vendo todas essas coisas, esses registros todos aí 

falei "porra nem sabia que existia tudo isso", não sabia, porque o 509E foi produzido na 

minha casa praticamente na sala, no quarto da minha casa, todos os discos, tudo que foi 

feito e a gente não tem conhecimento né? A gente não tem conhecimento, não sabia de 

nada assim, essa ONG, essa 100%, o "100% favela" que mostrou a festa ali tudo isso 

né? Um filme assim que a gente vê passando, é um filme dentro do filme né? Um filme 

que eu fiquei invisível lá olhando, né? Mas é assim, eu levei um susto, eu falei nossa, 

queria ter tido conhecimento antes pra poder colaborar um pouco né, mas já passou, 

parabéns. 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI -  Com certeza. Bom gente obrigada por 

vocês terem vindo e terem resistido porque é um filme longo eu sei, é. Deixa eu por 

meus óculos que estou cegueta.  

 Na verdade eu queria ouvir de vocês o que vocês quiserem debater e acho que e 

uma oportunidade estar passando o filme aqui, ele foi lançado em 2009 o Caisa que tá 

ali já viu o filme umas 10 vez, passou em Madri quando ele morava lá, enfim o filme 

rodou em muitos países, mas, o mais forte pra mim é a gente estar passando no Brasil, 

então quem está aqui eu quero ouvir. 

 

 O SR. IVAN SEIXAS - Quem quer falar? 

 

(Inaudível.) 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Olha, vou te contar um pouquinho do 

que eu senti quando eu estava gravando, que depois você tem sua reflexão, mas naquele 

momento eu também fiquei assim. Eu sempre gosto mais de ouvir o que as pessoas 

sentem daquilo do que emitir a minha opinião. O que eu posso falar, pelo que eu ouço 
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das pessoas e eu até concordo um pouco é que aquela frustração está um pouco 

misturada também, com uma questão mais pessoal, muita gente me questionou, não 

muita, algumas pessoas me questionaram porque eu deixei isso no filme, "a mas isso vai 

ser um tiro no pé, você está falando contra aquilo que você tá defendendo". Eu achei 

que é justamente por isso que eu queria deixar, porque eu não quero fazer um filme 

panfletário. Eu queria um filme que tivesse suas contradições porque elas são reais, e a 

gente tem na nossa vida a gente tem coisas que a gente faz, depois a gente se arrepende, 

depois a gente questiona. Então ali é um momento de reflexão sobre uma realidade que 

não dá pra ser romântico 100%, eu sou totalmente contra prisão eu acredito que todo 

mundo pode mudar, mas tem situações que te ajudam a mudar e tem outras que te 

destroem. Dentro daquele momento da Sophia eu acho que ela estava caindo junto com 

o Carandiru, porque não estava mais materializado ali o sonho dela, né? Agora se tem 

saída e se não tem como, ai todo mundo tem que pensar junto mesmo.  

 

(Inaudível) 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Eu acho que. 

 

(Inaudível) 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Olha eu prefiro responder da seguinte 

forma, eu acho que o filme conta um pouco, isso que você falou, tem, acho que tem 

aquele depoimento do Dexter no final que ele fala né, o que ele sente como é que ele vê, 

se vê, como é que ele vê o ato e tal.  

 E acho que é isso, é o que tá no filme, talvez a resposta eu não tenha essa 

resposta. Sabe aquela coisa de filme que você sai e fica ainda tentando é.., eu acho que, 

eu não posso entrar no coração deles, eu acho que é o que eles falaram ali, é bem o que 

aconteceu mesmo, não tem nada escondido, eu acho que é aquilo, é do jeito que tá. É 

exatamente, eu consegui chegar até aí, do jeito que está, eu não tive depois nenhuma 

conversa particular, eu meio que contei aquilo que rolou, aí se tiveram outras coisas, aí 
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já são coisas mais íntimas, pessoais e eu não entrei, é eu acho que é isso. Foi aquela 

visão que eles tiveram, os desencontros, as visões de mundo, mas eu não poderia falar 

por eles o que eles falaram, porque se ficar ainda com dúvidas, porque tinham dúvidas, 

ainda tem, não sei, aí eu não poderia responder não. 

 

 Público - Boa tarde pra todos. Esse filme é muito grande pra uma plateia tão 

pequena. Em 2002 eu passei uma noite no Capão Redondo e eu vi o cara tocando 

Pixinguinha, e acho que tem alguma coisa a ver com esse trabalho que eles fizeram lá, 

porque a educação é essencial para que se evite que a pessoa chegue a uma cadeia. 

Quando o cara estava tocando Pixinguinha eu falei "pô, aqui é Capão Redondo", 2002 

não era tão civilizado quanto agora que o metrô deixa o morador praticamente dentro de 

casa. Aí eu, olhando esse filme eu entendi, o porquê que o cara estava tocando 

Pixinguinha no Capão Redondo porque tinha alguém trabalhando durante vinte anos 

para que se chegasse educação naquele lugar. Eu vi dessa forma o filme, não foi o lado 

pessoal dela, foi a educação mesmo, parabéns. Obrigado! 

 

(Inaudível) 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Mas eu tenho total tranquilidade de 

contar essa história, na verdade assim, o Afro acompanhou quase todos os lançamentos 

do filme comigo, ele assistiu o filme do meu lado eu, ele e a Sophia e a namorada, o juiz 

também eu pude assistir ao lado dele a Sophia assistiu várias vezes.  

 O Dexter estava preso em regime fechado eu tentei levar o filme inúmeras vezes 

e a Secretaria de Administração Penitenciária não permitiu, tem até um documento 

oficial que saiu nos jornais. O que aconteceu na época é que chegava, imagina a pessoa 

presa sem saber o que estava acontecendo e chegavam informações, todas possíveis, a 

sei lá o que, e aí ele ficava intrigado com isso e aí ele fez um manifesto, mas não tinha 

razão alguma na verdade. Quando ele viu o filme, que eu consegui, eu entrei na Vara de 

Execução, quase obriguei a juíza,  eu fiz a juíza assistir o filme, meu advogado foi lá, 
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um pouco depois, ele ganhou liberdade condicional, o filme não fez mal pra ele e eu sei 

e pessoas que conversam com ele falam isso.  

 Eu não tenho relação com ele hoje, poderia ter amanhã, não tem problema 

algum, mas houve um distanciamento, isso existiu, mas não houve, não aconteceu nada, 

tanto que ele dá autorização, houve uma relação de confiança, agora o que chegou aos 

ouvidos dele aí eu não tenho controle né? Porque aí vira uma paranoia, mas eu acho que 

isso foi completamente esclarecido depois que ele assistiu o filme, então foi um 

momento, né, de tensão e de claro que na época eu fiquei supertriste porque queria que 

ele estivesse junto e tal mas eu não consegui, fiz tudo que estava ao meu alcance. 

 

(Inaudível) 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - É sim, é  o filme tem uma coisa 

maravilhosa assim que eu achei que pra mim foi o mais legal que foi a distribuição nas 

escolas públicas que isso é uma coisa difícil assim, o MEC licenciou para 75 mil escolas 

públicas, ou seja, são 30 milhões de alunos que têm acesso ao filme e 1 milhão de 

professores, é eu gostaria de fazer, eu ainda não desisti disso, de criar um portal, alguma 

coisa que pudesse criar, uma coisa que fosse um..., hoje tem o facebook fica mais fácil, 

uma rede de conversa, entre essas pessoas é porque realmente eu acho que é bacana 

sabe, ter um trabalho específico nas escolas.  

 Fora do Brasil foi legal, assim porque o filme, eu tive muita dificuldade e não foi 

um filme fácil, acho que dá pra perceber e tanto que pra eu conseguir que ele fosse 

aceito nos festivais foi uma loucura, todos negavam e acho que eles nem chegavam a 

assistir o filme inteiro. E eu continuava mandando, mandando, mandando, até que um 

festival aceitou, na mostra competitiva, eu até achei que era um engano escrevi falei "é 

verdade?". Sim? É! Não, na competitiva o Festival de Biarritz eu falei: "não, não é 

possível". E ai nós fomos eu consegui levar meu editor, que foi um guerreiro, o Matias 

Lancetti que ficou 2 anos e meio editando o filme uma loucura. E o filme ganhou o 

festival, o prêmio de público.  
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 Então foi um negócio assim eu falei nossa, eu fiquei muito, realmente muito 

feliz e a partir daí os festivais começaram a chamar e aí houve uma abertura, para que, 

aí ele percorreu muitos países e que isso foi muito legal porque é um filme que 

aparentemente é muito brasileiro, mas ele fez um sucesso no festival no Japão, ele está 

em Hong Kong nas universidades, discutindo questões globais, então foi pra Polônia 

sabe teve na, Moçambique, foi assim uma comoção, foram políticos da velha guarda 

vendo o filme e chorando e querendo que todos os políticos da...vissem e ao mesmo 

tempo aqui no Brasil que acho que foi pouco gostaria que fosse muito mais, mas a gente 

conseguiu fazer pré-estreias em Paraisópolis.  

 Assim que tiver condições financeiras, porque eu fiquei no prejuízo total com 

esse filme, eu quero lançar o DVD dele ano que vem e aí poder, sei lá, fazer outras 

coisas com esse filme, lançar nas escolas particulares, nas comunidades, eu realmente 

não tive fôlego pra isso eu não consegui. Mas teve uma trajetória bem forte até hoje, ele 

está em, passa em algum lugar fora, acontece um festival, foram muitos anos de 

exibições. 

 

(Inaudível)  

  

 Público 2 - Boa tarde, eu não assisti o filme, mas eu estou sabendo mais ou 

menos que meu amigo do "SOS Racismo" me falou acabei de chegar. Mas o rapaz ali 

falou que no Capão Redondo, ele teve lá, e as pessoas tocavam e cantavam Pixinguinha. 

Isso me emocionou muito porque a minha geração, toda minha adolescência já vem pós- 

1964, então o que se vê hoje você não ouve mais Pixinguinha, você não ouve Jackson 

do Pandeiro, um João do Vale e outros e outros. Um Teixeirinha, então isso me 

incomoda muito.  

 Uma vez, eu estive num evento aqui, aqui, aí eu pedi pra falar, aí eu falei né? Da 

situação hoje, crianças hoje começam o início de escola, da escola você só vê as 

crianças com mochila com caderno, lá com a do menininho que dá murro, todo verde a 

menininha lá loirinha aquelas coisas que eu nem sei falar e não me interessa porque não 

faz parte do meu mundo. Aí eu falei né, eu falei, olha a gente cantava o Hino Nacional 

na escolinha, lá na minha terra lá em Manaus entendeu até hoje, eu sei o nome dos 
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professores e o nome da escola, o nome da diretora e tudo. Aí um dos cidadãos que 

estava aqui na coisa falou pra mim assim: "É mas a senhora cantava o Hino Nacional 

quando a senhora era pequena porque os militares obrigavam os professores a fazer os 

alunos cantarem o Hino Nacional". Se eles obrigavam ou não, não interessa entendeu, 

não interessa, e eu sinceramente fiquei muito emocionada, não vi mas tenho certeza que 

foi um grande trabalho que você fez pra chegar até aqui. Fiquei muito emocionada 

porque você falou de Pixinguinha. 

(Inaudível) 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - É foi uma coisa bem mágica assim, 

poder linkar eu acho que o filme assim imagina ele foi gravado em 2000, isso tem 

quantos anos? Treze, né, até 2007. Foi lançado em 2009, de certa maneira ele se encaixa 

muito nessas manifestações de agora né? Ele meio que tem um, ele meio que já, ele é 

meio visionário né, a história eu digo, ele já é muito, isso já ele é muito atual né?  

 E infelizmente também né, mas é e dentro da Comissão da Verdade mais ainda, 

porque quer dizer num momento que você tá tentando restaurar a memória, trazer 

dignidade para essas histórias, encontrar a verdade, é muito incoerente a gente não 

conseguir fazer isso no presente, quer dizer, vai ter que daqui a trinta anos, vai ter uma 

Comissão da Verdade de agora, então, é uma responsabilidade muito grande de todos 

nós né? Porque eu acho que nas nossas atitudes e na nossa omissão a gente tá 

contribuindo pra algo, então é quando eu e a Bia, Beatriz Seigner, cineasta, também 

ativista, quando a gente teve a ideia de fazer um abaixo-assinado a gente falou assim: 

"tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se posicionar não sei se a gente vai 

conseguir 5 assinaturas, 100, mil eu não sei, mas se a gente tem que tentar provocar esse 

tema dentro do nosso meio", porque não faz sentido você ficar filmando, contando 

histórias do passado e na hora que você tá vivendo você não tem posicionamento 

político, né? Eu acho que isso é fundamental e então eu acho que tem esse link vem um 

pouco disso uma consciência, uma consciência pessoal até, política e do que você fala 

né? Você tem uma coerência com aquilo, então eu achei bárbaro poder fazer esse link. 

Parabéns pra Comissão da Verdade, Renan, Adriano, Ivan, pra gente foi maravilhoso, 

assim tomara que tenham outros outras possibilidades de links acho que vai ser bem, 

bem bacana. 
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(Inaudível) 

 

 O SR. IVAN SEIXAS - Só pra explicar né? Eu sou ex-preso político e eu 

convivi com vários presos comuns, porque eu fiquei os últimos três anos lá em Taubaté, 

Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté e efetivamente o sistema prisional é 

vingativo, ele não tem nada a ver com penitenciária, com a ideia de penitência, nem de 

correção, antigamente tinha as casas de correção. É uma coisa pra vingar, matar, você 

tem que passar mal, você não veio aqui pra ser tratado como gente, é pra ser destruído, 

mesmo.  

 Os poucos programas que têm de ressocialização como esse, de teatro como de 

alguns psicólogos que fazem o trabalho, resistem a duras penas porque não há incentivo, 

lá atrás tinha um programa dos governos que chamava"Casa do Egresso", o cara saia da 

cadeia e tinha uma casa, casa mesmo que vivia lá em comunidade e aos poucos ia se 

adaptando, arrumava emprego, arrumava escola, arrumava passe para o cara visitar a 

família no interior. Isso foi destruído, não existe mais, então o sistema penitenciário ele 

é cruel mesmo.   

 Por quê? Porque é, eu que convivi com bandidos, eu acho que a classe média 

tem a mesma ideologia do bandido. O tarado, por exemplo, como eles gostam tanto de 

falar, ele é odiado pela classe média igualzinho pelos bandidos, a classe média diz: "tem 

que torturar e tem que matar". O bandido também fala: "tem que torturar e tem que 

matar". A única diferença é; a classe média diz: "a polícia faz isso por mim, que eu não 

vou sujar as minhas mãos". O bandido faz, ele tortura e ele mata.  

 Então esse, essa, cabeça, é uma cabeça que é cruel, então o cara está lá pra ser 

torturado e pra ser morto, quem sobrevive não tem a mínima vontade de trabalhar por 

exemplo, porque não vale a pena. Eu convivi com um, um cara que liderou umas das 

últimas rebeliões na detenção o Marcus, Marcus Palmeira inclusive, o nome dele. O 

Marcus, era o Marcão, um negrão, alto, bonitão, forte, inteligente pra caramba, falei: 

"Marcão, que que você faz, sai dessa vida cara, porra vai cuidar de política, vai fazer 

alguma coisa pelo teu povo". "Ivan que que você acha que vou fazer? Vou ganhar uma 

miséria igual meu pai que é pedreiro? Vou casar com uma mulher que é igual a minha 

mão, que é lavadeira, hoje eu não tenho nada, amanhã eu tenho muito, eu vivi em algum 
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momento, eu vivi bem, então por que vou me meter a trabalhador? Trabalhador não vale 

a pena, cara".  

 E eu porra, fazendo e tal, aí ele saiu da cadeia 6 meses depois foi preso, foi pra 

detenção e liderou uma baita rebelião, um negócio monumental, exigiu helicóptero, aí 

puseram helicóptero em cima do presídio né, no teto. Aí quando eles vão pro 

helicóptero são abatidos a tiros, que era óbvio que eles iam fazer isso, não iam derrubar 

o helicóptero, porque seria um prejuízo para os cofres públicos, então abate como cão 

mesmo né.  

 Então esse tipo de coisa, são poucas as experiências como essa de teatro, como 

de costurar bola, são pouquíssimas, costurar bola os caras exploram mão de obra 

escrava literalmente cativa, né? Mas são pouquíssimas as experiências. Hoje quem 

manda é o PCC é o PCC que diz pode isso, pode aquilo, quem manda na cadeia é o 

PCC. E é um fato isso, então essa experiência de ressocialização, isso é balela entendeu, 

isso é balela, é uma coisa vingativa. Tem um monte de mitos que 90% são negros é 

mentira, é mentira, a população carcerária é branca em sua maioria, não total mas é 

branca, é classe média, entendeu, aquele menininho sem vergonha que quer ter 

aventura.  Não é pobre só não, a maioria pobre, lógico que é, mas você tem tudo isso 

não dá pra você classificar carimbando: é pobre, é negro, não existe. 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Na verdade assim, nem gosto de falar 

assim, os pobres é que acabam ficando porque não tem assessoria jurídica né, porque se 

tivessem bons advogados estariam todos.  

 Eu peguei vários casos ali de pessoas que já estavam há dez anos e poderiam ter 

saído há muito mais tempo, então não têm bons advogados, porque com bons 

advogados sai todo mundo, assim.  

 E o que eu queria colocar, assim é a gente precisa ter uma reflexão mais 

profunda sobre o que a gente quer da sociedade, porque fica muito no, uma coisa muito 

rasteira assim sabe, de maneira geral as discussões são muito pouco profundas né? E eu 

não sei como fazer isso, eu acredito assim na minha visão, dentro da questão, eu acho 

que o sistema prisional,  se a gente tivesse um olhar verdadeiro, se a gente conseguisse 

é, ampliar essa discussão de verdade, a partir de agora também, a gente resolveria muito 
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problemas do Brasil, porque ali não é só a pessoa que está presa, está presa ela, está 

presa a família, estão presos os filhos, está preso quem tem medo delas, está presa a 

sociedade. Só que a gente, a gente coloca isso, porque a gente não está a fim de olhar 

pra isso.  

 E, e eu tive experiências assim, eu vi presídios menores, no Rio Grande do Sul, 

no Lajeado por exemplo, que tinha índice de reincidência de 70% e depois que um 

advogado foi pra lá e levou música e levou Alcoólatras Anônimos, porque muitos casos 

de crimes, homicídios são ligados ao álcool, levou agrônomos, conseguiu pessoas, 

empresários que quando você saia, você já saia empregado, e não é empreguinho. Por 

exemplo, teve um preso que cometeu 2 assassinatos e ele montou uma fábrica de 

brinquedos, com o apoio da comunidade, então assim, o índice baixou pra 2%, então 

assim é um presídio que tinha 300 pessoas. Pouca coisa, 300 pessoas o diretor 

conversava 2 vezes por semana com todos os presos, coisas simples assim.  

 Então a primeira coisa, é uma coisa óbvia, reduzir o número de presos dentro do 

presidio como uma escola, você não pode ter 100 pessoas dentro da sala de aula. Então 

assim é possível fazer eu acho que é viável, se o Lajeado conseguiu e o Rio Grande do 

Sul tem índices altos de violência nos presídios e lá tinha também, é porque tem, que as 

APACs agora eu já não me lembro. Eu estou tão distante desse universo agora, mas que 

são presídios onde os próprios presos têm a chave da cadeia, é uma outra visão de 

mundo.  

 Agora como foi colocado hoje pelo Luiz Eduardo Soares, quando ele tentou criar 

o Pacto da Paz, e não conseguiu tem que ter uma mobilização da sociedade, quem vai se 

mobilizar pra isso? A gente está querendo fazer uma coisa séria assim de trazer artistas, 

jornalistas, cineastas, pessoas para levantar essa questão. Vai ter que ser pelo medo? 

Então tá, na hora em que todos os políticos estiverem no presídio, todos, sem exceção, 

sem exceção por favor, aí vai mudar o sistema prisional, aí eu acredito.  

 A minha primeira entrevista sobre esse filme, é a primeira entrevista que eu dei 

do filme em 2007 quando ele saiu no "Jornal da Tarde" está lá, me perguntaram: "como 

é que você acha que vai mudar o sistema prisional?". Quando todos os ricos forem pra 

cadeia, porque aí muda, vai ter gente que vai lutar por isso, vai lutar por, porque eu acho 

que está certo, eu não acho que tá errado lutar. O errado é como está, né?  
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 Agora, agora eu queria só colocar uma coisinha assim pra, duas coisas rápidas, 

que eu acho importantes, a questão do medo que a gente tem né? Um medo muito 

grande. Eu acho que o medo é o que faz com que tudo isso aconteça, porque você tem 

medo, você encarcera, não tem maneira de punir sem ser encarceramento? Óbvio que 

tem. É pouquíssimos casos realmente precisam de encarceramento e uma coisa que não 

está aí que o juiz fala quando a gente for lançar o DVD eu quero colocar vários extras, 

tem extras incríveis, assim, ele fala que ele acha que o Brasil precisa mais de hospitais 

psiquiátricos do que de cadeias assim, porque essas pessoas, que somos todos nós, a 

sociedade precisa desse tratamento mental, todos nós temos questões afetivas, carências, 

depressões, medos, traumas, imagina quantos traumas essas pessoas têm, então não é 

assim joga ali e porque você é um monstro, é muito simplista isso né?  

 E a outra questão, é a questão do medo eu acho que o medo faz com que a gente 

viva o  que a gente vive hoje, né? O medo de tudo o Brasil hoje está um país, que está, 

eu acho que já está, está piorando a população está ficando diferente a energia é uma 

energia muito do hormônio, do Cortisol né? Da adrenalina, então quer dizer aquela 

coisa mais tropical, bonita alegre, eu acho que já não é mais, talvez em alguns rincões 

do Brasil. Mas nos grandes centros eu não, é uma coisa completamente de medo, a 

energia do medo e a gente tem que trabalhar isso e a outra coisa é que eu sou 

completamente contra prisão, radicalmente, assim, eu acho que não deveria existir e tem 

mil formas de punições, assim que poderiam dar resultados inclusive de questões 

financeiras, de questões de trabalho, várias coisas que você pode fazer, e os casos 

graves que realmente você vai matar alguém, que existe, aí tem tratamento e psicológico 

tem que dar afeto tem que dar mil coisas como qualquer pessoa, eu acho que essa 

punição tinha que ter, mas essa visão mais holística, podemos chamar, como é que a 

gente chega nela né? Aí eu acho que esse e o desafio, eu acho que ele queria falar. 

(Inaudível) 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - O Brasil é um país racista né, isso a 

gente tá vendo, não tem nem o que discutir isso assim, e tem vários caminhos né? Eu 

acho que a grande questão, se cada um conseguisse se posicionar e fazer alguma coisa 

no seu ambiente e pressionar, a gente teve essas manifestações de junho que são muito 

propícias pra isso, agora abriu um caminho né? Pra gente poder se manifestar então eu 
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acho que tem que aproveitar esse momento cada um dentro da sua área e sem medo, tem 

que acabar com essa coisa de medo. 

  

 O SR. IVAN SEIXAS – Na realidade, esgoto e cadeia, não dão votos. A 

diferença é que esgoto é pra grandes obras e acaba, e a cadeia é uma grande fábrica de 

dinheiro, a cadeia é uma grande fábrica de dinheiro porque tem comida, tem uniforme, 

tem guarda e tem não sei mais o quê. Eles ganham muito dinheiro com cadeia, eles não 

estão interessados em acabar com cadeia, essa é a diferença, é assim, vai fazendo 

cadeia, você pega de 10 anos pra cá qual foi a população há 10 anos atrás pra hoje? Ela 

duplicou, por quê? Porque eles estão preocupados em cumprir a lei? O cacete, estão 

preocupados com dinheiro, dinheiro do carcereiro, diretor ou secretário cobrar pra fazer 

troca de presídios, tá, que isso acontece, à quentinha que chega lá, que é o uniforme do 

guarda, que é as câmeras de segurança que é.. Toda essa parafernália isso é uma 

máquina de dinheiro, como isso que você tá falando, da cabeça das pessoas no dia a dia 

aqui, essa violência, essa adrenalina e a indústria do medo, bota o medo em você, pra 

você comprar câmeras, cerca eletrificada, um guarda que fica no seu prédio, na esquina. 

Tudo isso é grana, isso é uma indústria, que é muito grande, você tem isso aqui fora e 

tem lá dentro a quentinha, o uniforme, as armas, as câmeras e pá, pá, pá. Então eles não 

estão interessados em resolver porque isso não dá voto, mas dá muita grana, isso é uma 

coisa muito grande. 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Vocês já devem estar cansados já, né? 

Acho melhor a gente encerrar, muito obrigada, foi muito forte. 

 

 O SR. IVAN SEIXAS - Agora tem lanchinho que o Adriano nos mandou. 

 

 A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI - Que bom, mas obrigada mesmo, de 

coração, tá obrigada, todos terem ficado. 
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 (Aplausos.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  
28/11/13 
 
 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Foi o Delfim sim, professor. Foi o Delfim 

que assinou o decreto.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR – Foi o Delfim, né? 

 

O SR. WALTER FELDMAN  – É, esse é um fato muito importante. Eu citei alguns 

professores, mas é impressionante como com o decorrer do processo muitos foram 

surgindo manifestando posições avançadas, progressistas, sem nunca querer estragar a 

Escola, comprometer o futuro da Escola, mas compreendendo que o Brasil precisava ter 

mais liberdade. Lembro-me muito de você, Sergio, você é uma figura muito importante aí 

desse período.  

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Muitíssimo obrigada, deputado, eu vou de 

novo informar que ele precisa se retirar para responder aos seus compromissos. Está sendo 

transmitido pela intranet e depois vai ficar disponível na página também da CV que está lá 

colocada na página da UNIFESP. Então o senhor logo poderá ver e as pessoas também. 

Muitíssimo obrigada.  

 

O SR. WALTER FELDMAN  – Eu agradeço. Só justificando, eu estou indo pra 

Buenos Aires, imagina, fazer uma palestra lá num encontro latino-americano que fala sobre 

fraternidade. Imagina: ex-comunista agora falando de fraternidade. Não, é isso mesmo.  

Eu estava explicando uma ideia muito interessante que a Igreja Católica e setores 

progressistas de outras religiões, acredito que a fraternidade não foi incorporada ao 
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processo democrático.  

A liberdade e a igualdade foram, mas a fraternidade não.  

Então há um movimento mundial aí para que a fraternidade também seja incorporada. 

E nós estamos na política, eu e Gilberto mais diretamente; realmente, se tem uma 

coisa que não existe é fraternidade. (Aplausos) 

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Muito obrigada. Eu vou dar continuidade 

então. Pedir ao professor Miguel Jorge... Podemos, Nacime, continuar com o professor 

Miguel Jorge?  

 

O SR. MIGUEL ROBERTO JORGE – Bom, antes de mais nada, quero agradecer 

à Ana não apenas pelo trabalho que ela vem desenvolvendo como coordenadora da 

Comissão da Verdade aqui da Escola, mas pelo convite também pra poder participar aqui 

dessa sessão que de alguma maneira visa resgatar um pouco do que foi a questão do 

movimento estudantil na década de 1970.  

Acho muito bom que o Gilberto esteja aqui porque o Gilberto viveu na pele o começo 

da década de 1970, como vai ficar claro aqui no que eu vou estar apresentando.  

Eu entendo que a razão fundamental do convite à minha pessoa tem a ver com o fato 

de que eu fui presidente do Centro Acadêmico Pereira Barreto, de meados de 1975 até 

meados de 1976.  

Falando um pouquinho do que veio antes, eu entrei na Escola em 1971, o presidente 

do centro acadêmico era o Nestor Schor. Ele ficou até o meio do ano, porque ele já estava 

meio ano, e se eu não me engano, ele foi sucedido pelo Abel Pereira Júnior, que depois fez 

reumatologia e ficou então no centro acadêmico.  

Não me lembro quem que sucedeu ao Abel, mas na gestão do sucessor do Abel foi o 
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momento, no meu modo de ver, da década de 1970, mais crítico que a gente viveu aqui na 

Escola, do ponto de vista de movimento estudantil, porque em agosto de 1972, exatamente, 

acho que foi na gestão do Abel isso, que aconteceram as prisões de uma série de estudantes 

aqui da Escola, todos eles do terceiro ano médico, turma da qual o Gilberto Natalini fazia 

parte. E alguns outros.  

Professora Ana, inclusive, recentemente levantou o nome, ela está com uma lista aí 

até maior do que eu tinha na minha memória. Eu acho que vale à pena depois a gente poder 

resgatar um pouco do que foi esse período.  

Eu estava no 2º ano médico e acompanhei isso com muita preocupação, com muita 

apreensão, porque o clima que imperava naquele momento, 1972, a gente estava sob o 

governo Médici, foi um período muito duro onde eu acho que o medo era o sentimento que 

muitas vezes prevalecia na gente. 

E, obviamente, junto com o medo, um desejo muito grande de resistência. A gente 

ainda não tinha os instrumentos que eu acho que foram pouco a pouco se construindo ao 

longo dessa década aí e que acabou culminando, como o Walter acabou de relatar, com a 

volta dos estudantes para a rua, o início do movimento operário, particularmente em São 

Bernardo do Campo, e outros fatos que eu vou citar aqui meio de passagem.  

Quando eu entrei na Escola, acho que no primeiro ano não me lembro de ter me 

engajado em nada muito particularmente mas logo em seguida eu acabei indo para o centro 

acadêmico como o Walter chegou a mencionar.  

Naquela época, um departamento do centro acadêmico que era muito forte era o 

departamento de cultura científica, que publicava uma revistinha chamada “Medicina e 

Cultura”, revista científica dos estudantes. Eu até tenho alguns exemplares lá na minha 

casa dessa revista.  

E um pouco mais pra frente, eu acabei saindo do DCC, como se chamava, e indo para 
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o departamento de imprensa, que era quem publicava os jornaizinhos do centro acadêmico, 

buscando resistir um pouco à uma repressão no sentido não concreto, mas no sentido de 

que nada era muito permitido aqui e a partir do departamento de imprensa que eu acabei 

então estruturando uma chapa que concorreu para o Centro Acadêmico Pereira Barreto. 

Chapa única.  

Nós tínhamos na época 900 e poucos estudantes na Escola Paulista de Medicina, 

somando os cinco cursos: medicina, enfermagem, biomédicas, fono e na época chamava 

ortóptica. Tinha na época pouco mais de 900 estudantes.  

Naquela eleição nós tivemos o comparecimento de 285 estudantes, eu recuperei isso 

outro dia. E obviamente, como chapa única, a gente foi bem votado, até. Tivemos 85% dos 

votos. Mas vocês vejam que nem um terço dos estudantes sequer foram votar. A atividade 

dos estudantes era muito mais centrada na atlética do que propriamente no centro 

acadêmico. E o Walter também, quando se candidatou, um ano depois, também ainda foi 

chapa única. Vamos recuperar um pouquinho aqui do que eu consegui.  

Esse foi o jornalzinho da plataforma da chapa. Nós denominamos a Chapa Lampião. 

Não por acaso: nós tínhamos uma preocupação bastante grande de estarmos ligados à 

nossa cultura nacional, de defendermos as coisas nossas, e eu acho que na denominação do 

Lampião, além de um representante da nossa cultura brasileira, eu acho que tinha muito 

uma mensagem do ponto de vista de resistência, do ponto de vista de luta, que era o que 

era possível no momento. Eu estou falando de meados da década de 1970, estou falando 

especificamente de mais ou menos maio, junho de 1975.   

Qual era o momento político em que a gente estava inserido? Então veja, no finzinho 

da década anterior, nós tivemos em outubro de 1968 o Congresso de Ibiúna, vocês sabem 

que muitos estudantes foram presos, inclusive aqui da nossa Escola, e no fim daquele ano 

se decretou o AI-5, que representou um endurecimento ainda maior da ditadura militar. De 
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outubro de 1969 até março de 1974, nós estivemos sob a presidência, sob a égide do 

Médici, que ficou conhecido como Anos de Chumbo.  

E em agosto de 1974 foi quando Geisel fez aquele discurso propondo o que ele 

chamou de distensão lenta, gradual e segura. E logo em seguida a isso, nas primeiras 

eleições que aconteceram depois disso, que foi em novembro de 1974, que foi eu acho que 

a primeira grande chacoalhada, no meu modo de ver, no que vinha acontecendo, onde o 

MDB obteve uma vitória nas eleições bastante significativa.  

Das 22 cadeiras do senado que estavam em jogo, o MDB conquistou 16. 

Continuamos em minoria porque nas outras 44, a Arena era absolutamente majoritária. 

Porém, acho que essa eleição foi um marco já nesse movimento de um desejo de mudança 

no país.  

No ano seguinte, em outubro de 1975, um pouco depois que eu assumi a presidência 

do centro acadêmico, acontece a morte do Herzog nas instalações aqui do DOI-CODI e 

poucos meses depois a do operário Manoel Fiel Filho também no DOI-CODI.   

Então, realmente assim foi uma situação de efervescência política extremamente 

grande, acho que muitos de vocês se lembram do que foi o ato ecumênico que aconteceu 

na catedral da Sé na semana seguinte à morte do Herzog, acho que foi realmente um marco 

do ponto de vista da gente começar a se levantar e se organizar do ponto de vista de uma 

tentativa de acabar com a ditadura militar.  

O regime ainda endureceu mais. Em 1976 sai a Lei Falcão, em julho, e em agosto 

explode a bomba na ABI e logo depois a do Rio Centro.   

É editado um pacote em 1977 e se fecha o Congresso. Houve realmente um refluxo 

muito grande por causa do movimento que já começava a alcançar a rua.  

Em maio de 1977, pela primeira vez desde a instalação da ditadura e desse 

endurecimento todo, é quando o movimento estudantil volta às ruas. Aí centro acadêmico 
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já estava sob a presidência do Walter. Foi um movimento articulado basicamente pelo 

DCE da USP e da PUC.  

Nessa ocasião, o nosso colega Sergio Tufik, aqui da Escola, roda um filme no meio 

dessa movimentação estudantil, que a Ana me disse hoje que esta disponível na internet 

esse filme; foi chamado de “O Apito da Panela de Pressão”, um filme de 25 minutos, 

precário. A minha irmã, que está sentada ali, andava no meio dos estudantes com 

microfone captando o som.  

Então, assim, realmente é quando as coisas do ponto de vista do movimento 

estudantil ganham corpo e se começa a mais fortemente engajar no que se chamou, no que 

está escrito embaixo, pelas liberdades democráticas. A luta pelas liberdades democráticas.  

Em 1977 ocorre a exoneração do Frota, o ministro do exército; em maio de 1978 

ocorre a primeira greve dos metalúrgicos do ABC, depois do AI-5; em dezembro vem uma 

nova lei de Segurança Nacional e a revogação do AI-5 e em 1979 é editada a Lei da 

Anistia. Então, basicamente, acho que assim, pensado “highlights”, vamos dizer assim do 

que era essa situação, isso era o retrato do momento político durante toda a década de 

1970, para a gente entender um pouco aonde que a gente estava e o que que a gente 

acompanhava.  

Então, no começo da década de 1970, como eu disse, estivemos aqui durante essa 

década, durante as presidências do Médici e do Geisel; os ministros da Educação foram o 

Passarinho e o Ney Braga; os diretores da Escola foram o Horácio, inclusive havia 

assumido a direção da Escola porque o diretor havia morrido num acidente de automóvel, 

se não me engano, de barco, não me lembro... De barco, né? O Horácio acabou muito 

rapidamente sendo conduzido à direção da Escola, e depois, pelo professor Prates. Sucedeu 

o professor Prates o professor Jair Xavier Guimarães.  

Os principais momentos na Escola Paulista relativos aos estudantes, como eu já 
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referi, foram as prisões, que aconteceram em agosto de 1972, uma mobilização forte contra 

o ensino pago e a taxa de matrícula, em 1975, a participação no culto ecumênico pela 

morte do Herzog e nas manifestações pelas liberdades democráticas a partir de 1977.  

Os componentes da chapa eram, além de mim, o Luís Roberto, era o meu vice-

presidente; tinha uma menina da biomédicas, que era a Cristine; o Daniel Klotzel também 

estava nisso; O Piracicaba é o Renato Françoso, que foi o presidente do Conselho Regional 

de Medicina recentemente. O Paulo de Tarso é marido da Rosana Puccini, ele era do 1º ano 

e estava na chapa. Hoje ele está na Secretaria da Saúde do município.  

Na plataforma da chapa nós tínhamos nove pontos: educação social, realidade, 

modelo, formação, política, indivíduo, coletividade, atuação e necessidades. 

Exatamente são o que de alguma forma eram as seções que compunham esse 

documento que eu mostrei a capa pra vocês, que, aliás, eu vou deixar uma cópia com a 

Comissão da Verdade.  

O que a gente via escrito curiosamente não fazia nenhuma distinção para o que de 

verdade representou a luta por uma sociedade mais justa, que de alguma forma eu acho que 

segue até hoje.  

O Walter citou aí que a fraternidade foi o braço esquecido na democracia, mas eu 

acho que a igualdade nós estamos longe ainda de alcançar.  

Então o que a gente propunha é que a universidade servisse como um meio que de 

alguma forma possibilitasse o aperfeiçoamento da sociedade na qual ela estava inserida, já 

mostrando aí toda uma preocupação da universidade não estar num Olimpo distante da 

realidade social na qual ela estava inserida.  

Havia uma luta grande naquele momento pela manutenção do ensino gratuito.  

Vocês vão ver que eu vou falar daqui a pouco, já haviam alguns relatórios propondo 

que o ensino público passasse a ser cobrado.  
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Então a gente achava que isso, se fosse implantado, iria elitizar mais ainda a 

universidade e comprometeria possivelmente a qualidade do ensino. Brigávamos pela 

manutenção da autonomia universitária, de alguma maneira preocupados com o fato de que 

a pesquisa e o ensino pudessem estar sendo colocados a serviço de interesses privados. 

Estávamos preocupados que a Escola, na questão específica do médico, formasse, em 

nível de graduação, um médico que tivesse capacidade de lidar com as doenças de maior 

prevalência na população; a gente estava preocupado com que o médico não sofresse já 

naquela época uma especialização precoce, e que a universidade e o centro acadêmico 

possibilitassem ao aluno uma visão crítica que lhe permitisse entender o mercado de 

trabalho aonde ele ia se inserir, as relações dos estados com relação ao estado de saúde da 

população e de que forma ele como médico podia influir nesse campo. Ou seja, já 

buscando aí o engajamento do médico no sentido de garantir uma boa qualidade de saúde 

para a população.  

Havia já naquele momento um trabalho conjunto com outras escolas médicas através 

dessas entidades: encontro estadual de medicina, encontro nacional do estudantes de 

medicina e a própria ABEM; havia uma unidade com os cursos que naquela época, são 

letras do documento, a gente chamava de Paramédicos, de fazer um trabalho conjunto, 

buscar alguma coisa que não fosse só da medicina e finalizava com uma preocupação de 

que a gente estimulasse o conhecimento e o culto das coisas nossas no sentido de promover 

o contato com a nossa realidade e o aperfeiçoamento de uma cultura nacional.  

A gente estava naquele momento muito ameaçado. Havia o acordo MEC-USAID, 

então tinha toda uma preocupação de que a gente pudesse virar de novo uma colônia não 

mais de Portugal mas dos Estados Unidos.  

Esse documento que se chamou Ensino Pago, Taxa de Matrícula, foi editado no mês 

seguinte à nossa posse como presidente do centro acadêmico. Então quando a chapa 
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Lampião assumiu o centro acadêmico, em seguida ela editou esse documento, é um 

documento que também eu vou deixar uma cópia aqui, em 1975, em agosto, que alertava 

os estudantes para o perigo da introdução progressiva do ensino pago nas universidades 

públicas.  

Como eu disse, já alguns relatórios, o chamado Relatório Atcon, de 1976, Relatório 

Meira Mattos, de 1968, Declarações de Ministros e Secretários Estaduais de Educação, em 

1972, propugnavam que na realidade a universidade pública deveria cobrar dos seus 

alunos. 

Não existia uma mensalidade, porém, vejam vocês as taxas que já eram cobradas na 

Escola Paulista de Medicina naquela época: taxa de matrícula na graduação, de matrícula 

na pós-graduação, taxa de segunda época, pra retirada de currículo escolar, certidão de 

frequência, declaração de matrícula, atestado de boa conduta e assim vai. Então havia 

realmente assim, progressivamente, uma tentativa de implantação de pagamentos dentro da 

universidade pública.  

Eu me lembro que houve um aumento significativo da taxa de matrícula nos últimos 

anos. Um aumento tal que o ministro da educação propôs que ela fosse, a taxa de matrícula 

fosse dividida em dez vezes. Então era praticamente uma mensalidade. Pequena, mas já era 

o começo.  

A gente fez um movimento forte com relação a isso aqui na Escola. O diretor era na 

época o professor Prates, que como o Walter falou, estava aí numa posição bastante difícil 

de ter que defender as políticas do governo.  

Veja o que dizia o Relatório Atcon: “A colocação do ensino superior em bases 

rentáveis cobrando matrículas crescentes durante um período de 10 anos”.  

Havia nesse documento uma relação das universidades federais onde se cobravam 

anuidade ou taxas e o jornalzinho que a gente passou a editar, chamado Sangue, trazia uma 
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tabela comparativa do crescimento da verba do MEC para a Escola Paulista com o reajuste 

da taxa de matrícula de 1968 a 1975.  

Ou seja, mostrando que a verba do MEC crescia a percentismos muito inferiores ao 

que de alguma maneira era aplicado à taxa de matrícula.  

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Isso também está aqui, professor? 

 

O SR. MIGUEL ROBERTO JORGE – O ministro Passarinho em 1972, então, fez 

uma declaração dizendo assim: “enquanto faltam vagas para muitos, há uma gratuidade 

beneficiando muitas vezes quem não necessita dela.  

Verifica-se então, acrescenta, uma falta global de recursos para a necessária expansão 

do número de matrículas nos níveis primário, médio e superior que garanta a 

democratização do ensino para todos”. Isso é um discurso que até hoje a gente ainda vê 

presente muitas vezes: “só tem rico na universidade, tem que cobrar deles”. A gente 

efetivamente entende que o ensino público é uma responsabilidade do Estado e na época, a 

gente dizia no documento que não era qualquer mensalidade que viesse a ser criada para os 

estudantes que obviamente ia fazer diferença do ponto de vista da ampliação do ensino no 

país.  

Foi um momento onde houve uma criação enorme de escolas privadas e uma 

decadência do ensino pública de primeiro e segundo grau com uma queda progressiva da 

porcentagem do PIB que era investido na educação.  

Então esse documento tinha exatamente a finalidade de mostrar para o estudante a 

que que ele estava sendo submentido.  

Acho que vários de nós aqui estudaram em escolas públicas no seu ensino primário e 

secundário e sabem o quanto houve de deterioração nas escolas públicas nesse período da 
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ditadura militar.   

Esse movimento foi talvez o primeiro movimento que uniu os estudantes, começou a 

realmente mobilizar os estudantes aqui da Escola.  

Desde a prisão da turma do Gilberto em 1972 até 1975, nada praticamente aconteceu 

aqui na Escola do ponto de vista de movimento dos estudantes. O medo era muito grande. 

Então, isso que começou exatamente em agosto de 1975 realmente movimentou os 

estudantes. Infelizmente não foi uma luta totalmente vitoriosa na medida em que a 

congregação da Escola acabou apoiando a permanência da taxa de matrícula para 1976. 

Porém, a única coisa que a gente conseguiu foi que o dinheiro que era coletado dessa taxa 

de matrícula passasse a ser aplicado, como ficou escrito na ata da congregação, 

exclusivamente para manutenção de atividades extracurriculares dos alunos, tais como 

programações culturais, esportivas e de conforto pessoal. Foram instalações do centro 

acadêmico e esse tipo de coisa.  

Na nossa gestão a gente publicou quatro números do nosso jornalzinho, que a gente 

chamou de Sangue; O Walter falou bem disso na época; o Barretinho tinha sido 

completamente desativado já há muitos anos e na gestão do Walter, que foi quem me 

sucedeu, ele surge com o nome de Barretinho. Então nesse jornal, basicamente, já no 

primeiro editorial a gente dizia, logo no começo: “a nova filosofia de orientação do CAPB 

delineia-se na prática que estamos vivendo: a transmissão de responsabilidade aos alunos, 

servindo o centro acadêmico apenas como organizador e coordenador dos processos de 

decisão”. A gente então fazia um convite claro aos alunos para que de alguma forma 

assumissem as suas responsabilidades. “A finalidade do jornal”, dizia o editorial, “é o 

desenvolvimento de apurado censo crítico que possibilite o aperfeiçoamento do ensino 

nessa casa a partir de sugestões dos diretamente interessados e, mais uma vez, o 

aprimoramento cultural necessário a uma completa formação do indivíduo”. Acho que 
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muito dentro da linha do humanismo que o Walter colocou aí na fala dele e que era a nossa 

forma de resistência em relação à opressão que a gente experimentava. Capas aqui dos 

outros dois números. Esse jornal tinha sessões fixas com entrevistas com professores, com 

alunos e funcionários.  

O primeiro número tinha uma entrevista com o professor Jair Xavier Guimarães, o 

segundo número tinha uma entrevista com alunos e o terceiro com funcionários. Então, 

realmente, dando voz aqui aos segmentos da comunidade.  

Além disso, tinham também sessões fixas sobre como andava o ensino aqui na Escola 

Paulista, como andava a saúde no Brasil e em alguns países do mundo; eu me lembro que 

Cuba e China foram dois países que logo nos primeiros números apareceram. Na época 

isso era algo bastante comum. Uma agenda cultural, uma coluna que se chamava de 

empregação, que na verdade era um informativo dos representantes discentes dos 

departamentos acadêmicos. Uma das ações que a Chapa Lampião teve foi de que a 

representação estava totalmente desmantelada dentro da universidade, dentro da Escola 

Paulista, não era universidade; e nós fizemos um esforço muito grande para que aquele 

item regimental de que em cada conselho de departamento tinha uma representação 

discente, de que de verdade isso não só passasse a existir de fato, porque já não existia 

mais, como eles pudessem relatar o que de alguma forma acontecia nessas reuniões e isso 

era nessa chamada coluna da empregação. O próprio movimento estudantil e o informativo 

dos departamentos do CAPB.  

Uma curiosidade: naquele período da minha gestão lá quem tocava o restaurante e a 

farmacinha do centro acadêmico era o Medina e o Falopa, que eram alunos do começo do 

curso médico, já estavam lá engajados no centro acadêmico e cuidavam do restaurante que 

tinha refeições subsidiadas por nós mesmos, não pela Escola e a farmacinha que distribuía 

medicamentos para os alunos.  
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Na edição de abril de 1976, já se aproximando do fim do mandato da Chapa 

Lampião, ela convocava os estudantes para uma reunião nacional de estudantes dentro da 

campanha por liberdades que seriam realizadas na cidade universitária da USP. E 

obviamente em maio, no mês seguinte, foi quando aconteceu a primeira grande 

manifestação pública nas ruas da cidade dos estudantes.  

Na edição de junho de 1976, que foi a última, traz trechos de uma palestra do então 

diretor do Hospital São Paulo aos médicos residentes que tinham entrado no começo 

daquele ano, sobre como os residentes podiam contribuir para aumentar a receita e 

diminuir as despesas do hospital. É uma entrevista que vale à pena ler. Eu vou deixar 

também com você, mas eu vou citar um pedacinho dessa entrevista:  

“Disse o diretor aos residentes entrando: quando vocês precisarem de uma medicação 

para asma, por exemplo, o Plasma, por exemplo, para doentes do PSM”, eram os leitos 

pagos pela prefeitura, “ou AG”, que eram os indigentes, “não adianta pedirem pra mim, 

pois não darei solução. Só fornecerei medicações mais caras aos pacientes do INPS e 

particulares, que me repõem o dinheiro gasto, que me pagam a medicação. A particulares 

vocês peçam os exames e medicação que quiserem, aos indigentes e da prefeitura, o 

prejuízo que eu tenho é enorme quando fornecemos tais medicamentos. O mesmo acontece 

com alguns exames de laboratório. Faz tempo que eu não exerço mais medicina, mas eu sei 

que medicamento algum vai impedir que um paciente morra. Não adianta me pedirem, eu 

não tenho a solução. Se virem com o banco de sangue”.  

Então isso é um trecho da entrevista do diretor do hospital aos residentes naquela 

época. Vale a pena ler a entrevista inteira porque é hilária, chega a ser hilária, e coisas 

como essas eram comuns naquele momento.  

Quando eu transmiti o cargo de presidente do centro acadêmico para o Walter, eu 

basicamente extraí aqui um trecho do que foi o meu discurso. E que dizia assim:  
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“O desejo de pintar nesse momento um belo quadro é frustrante pelo pouco realizado. 

Proposições de trabalho e objetivos foram afundando um a um quando esbarraram nas 

dificuldades impostas às atividades estudantis, de maneira geral, e o que é pior: na própria 

classe universitária que compõe as nossas escolas hoje”, mas eu ressaltava: “Não existe a 

intenção de culpar a quem quer que seja ou mesmo de se desculpar perante ninguém. Na 

realidade, o corpo discente da Escola Paulista de Medicina, reflete a situação da própria 

universidade brasileira e o momento político da nação. Tudo foi feito e planejado para que 

chegássemos a esse ponto. Limitou-se de todas as maneiras as representações estudantis, 

esperou-se pacientemente pelo crescimento da geração pós-1964 da qual inegavelmente 

fazemos parte. À frente do centro acadêmico tentamos levar aos alunos uma informação 

diferente, criar uma atividade nova, e mesmo estimular o desenvolvimento e a crítica. Para 

tanto, contamos com o esforço de alguns colegas, entre eles, parte da diretoria que hoje 

toma posse. Valeu à pena. O pouco conseguido foi de um significado real”. Isso em julho 

de 1976. 

O Walter Feldman então assume a Presidência do centro acadêmico. Como eu disse 

antes, o movimento estudantil ganha as ruas com outros segmentos sociais pela 

redemocratização do país.  

Egressos da Chapa Lampião, o Fio e o José Eduardo, que não está mais aqui na 

Escola, participamos ativamente, em 1978, da criação da Amerepam, da Associação dos 

Médicos Residentes da Escola Paulista.  

Naquela época havia um chefe de residentes que era nomeado pelos diretores do 

hospital. Na realidade era um preposto da direção do hospital diante dos residentes. E os 

residentes aqui, em outros lugares de uma forma ainda pior do que aqui, eram submetidos a 

toda classe de exploração. O salário era absolutamente insignificante, não havia limite de 

carga horária de trabalho: o indivíduo trabalhava uma quantidade enorme de horas 
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semanais e começou um movimento enorme dos então residentes aqui e de outras 

universidades, de outras escolas de medicina, para que a residência médica fosse 

regulamentada no país. O Ney Braga era o presidente, na época. Eu me lembro que ele 

veio aqui na Escola visitar a Escola e a gente estava em greve de residentes aqui quando 

ele veio.  

 

O SR. – Todo mundo virou as costas.  

 

O SR. MIGUEL ROBERTO JORGE – É, isso. Eu me lembro que foi aqui, na 

frente desse prédio. Ele veio inaugurar esse prédio aqui que hoje tem a diretoria da Escola 

Paulista. Na época também era a diretoria da Escola, só que a diretoria era no prédio 

antigo, aqui. E o Henrique Francé, que era meu colega de turma, foi o primeiro presidente 

da Amerepam, eu era o secretário geral. Acho que foram uns dois meses de greve, mais ou 

menos. O Henrique Francé lá em Brasília junto com residentes de outras faculdades de 

medicina e eu aqui como secretário geral era quem dirigia as assembleias dos dirigentes 

aqui. Esse foi um movimento vitorioso. A gente teve um congresso em Olinda, onde o 

nosso patrono lá foi o Dom Helder, e esse foi um movimento vitorioso, porque a gente 

conseguiu que através de uma lei a residência médica fosse totalmente regulamentada, 

tivesse uma bolsa mais decente, estipulasse uma limitação do ponto de vista do quanto os 

residentes poderiam trabalhar por semana e realmente acho que foi uma coisa... Esse 

período foi exatamente o período que o Waltinho estava na presidência do centro 

acadêmico e a gente fazendo esse movimento em relação à residência médica.  

Bom, acho que basicamente é isso que eu reuni da minha memória, de algumas 

coisas que eu tinha em casa. Eu vou deixar então todos esses documentos, inclusive todos 

os jornaizinhos que eu tinha lá em casa, vou deixar com a comissão da verdade para que 
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ela dê o uso a isso que ela achar melhor. Muito obrigado. (Aplausos) 

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Muito obrigada, professor. Hoje foi 

interessante porque a gente estava na maior dúvida daquela célula do Molipo, que a gente 

brincou que achou os meninos, os estagiários que fazem a pesquisa. Na verdade eles 

acharam a tal da célula do Molipo e já foram todos reconhecidos aqui, todos bem 

localizados por esse pessoal dos anos 1970 aqui que de fato eles foram todos presos por 

isso e depois continuaram a militância. Uma parte deles foi para o PCdoB eles falaram, foi 

bastante interessante. 

Quero registrar aqui e agradecer a chegada do nosso ex-reitor, professor Walter, da 

nossa atual reitora, professora Soraya, muitíssimo obrigada por retornarem aqui para ouvir 

os depoimentos. E vou passar então para o professor Nacime.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR – Bom, obrigado. É extremamente 

emocionante você receber o convite, extremamente emocionante estar aqui junto com 

vocês relembrando isso.  

Eu tenho uma sensação muito positiva dos anos em que eu vivi aqui na Escola, já era 

o momento do enfraquecimento do regime militar, já era o momento de ascenso das 

movimentações sociais, era o momento de ascenso do movimento estudantil, era o 

momento em que a sociedade brasileira encontrava democraticamente seu caminho. Então 

foi uma fase que eu reputo de muita construção.  

Eu entrei aqui em 1976. Antes vou me permitir, até pra criar um certo contraponto do 

que eu falei, de algumas lembranças que eu tenho de Batatais.  

Eu nasci em Batatais, que é a região metropolitana que engloba Franca, Ribeirão, etc. 

E em Batatais eu me lembro, aí já com certo receio, com uma certa apreensão, porque meu 
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pai é um pequeno comerciante, vivo até hoje, poeta, etc., mas eu me lembro que eu tinha 

um primo que era do MDB, chegou a ser prefeito posteriormente ao MDB, Salin Mansur. 

Eu tenho o mesmo nome que ele, Nacime Mansur. E ele, em determinado momento eu me 

lembro que ele teve que viajar correndo, saiu de casa correndo. Eu não entendia muito bem 

o que que significava aquilo. E ele teve que se esconder numa fazenda próxima por conta 

da iminência de ser preso, uma coisa nesse sentido. E depois me lembro bem da apreensão 

que ele tinha, porque os órgãos de fiscalização moravam dentro do atacado, o atacado de 

secos e molhados, como tem no interior. Ficavam dois meses lá com o fiscal anotando 

tudo, aquela apreensão, porque ele sempre foi extremamente honesto, não conseguia fazer 

nada errado, mas os indivíduos, pra pressioná-lo e pressionar esse meu primo, tinham uma 

postura extremamente hostil.  

Eu, por acaso, faço aniversário no dia 15 de dezembro. Isso é outro flash que... Eu me 

lembro, dia 15 teve uma cadeia de rádio, uma coisa assim; foi a promulgação do AI-5. Eu 

jogando bola na rua, eu tenho viva essa lembrança. A minha mãe corre até onde eu estava 

jogando bola, evidentemente me agarra porque aquele sentimento de fechamento, “algo 

estava acontecendo”... É claro que com 10, 11 anos você não percebe isso muito 

claramente.  

Em 1969 eu fui chamado no ginásio, que na época era ginásio; o grupo escolar 

ginásio, depois era o colegial, pra fazer parte de um grêmio estudantil.  

Mas também não entendi muito bem porque de repente as eleições foram abolidas; 

foi suspenso aquele processo eleitoral para a chapa do grêmio e um professor que eu era 

muito amigo do filho dele, frequentava a casa dele, teve uma postura extremamente 

autoritária: chamava a gente na biblioteca e exigia que se contasse, quem que tinha falado, 

o que que era aquilo, quem que tinha indicado pra montar a chapa, quem que eram as 

pessoas.  
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Uma coisa que ficou marcada porque aquilo era uma coisa tão extemporânea, tão fora 

de propósito... Porque a gente estava achando que o grêmio era uma coisa boa, vamos fazer 

festa, sei lá o quê. Então essas lembranças são as lembranças que me trazem uma certa 

angústia por conta dessa... 

Mas quando eu entrei na Escola, em 1976, eu me lembro bem do Miguel, que era o 

presidente do centro acadêmico e desta luta, deste argumento que a gente levava à exaustão 

dizendo que  o fracionamento da mensalidade faria com que nós instituíssemos o ensino 

pago. Pra gente era claro isso, era claríssimo: era a privatização da Escola pública. E nós já 

entramos com esse movimento bastante vivo dentro da Escola.  

Em 1976 também, aproximamos um pouco do centro acadêmico, que a Regininha 

Medeiros, hoje diretora clínica do Nove de Julho, ela fez uma entrevista muito avançada 

falando de movimento feminino, dos direitos da mulher, da democratização... Eu era 

próximo a ela, fiquei próximo naquele momento, então a gente começou a perceber que 

existia alguma coisa que era possível. A gente buscava participar de alguma coisa desde 

aquela época. De uma maneira espontânea você já... Eu fiz campanha para o Audálio 

Dantas, para o Geraldinho Siqueira sem ninguém me falar, eu ia na rua, no Comitê deles, 

aqui na Bela Vista, distribuía as células, fazia propaganda por absoluta vontade de querer 

fazer alguma coisa. E 1977, 1978, que foi esse momento de ascensão, o que eu me lembro 

internamente é que a gente tinha, nessa época o Walter era o presidente do centro 

acadêmico, depois do Walter foi o Paulinho, Paulo Cutini, que o sucedeu.  

Em 1977, 1978, a gente tinha muita movimentação lá no antigo centro acadêmico. 

No fundo se faziam os shows, Paulinho Boca de Cantor, Paulinho Nogueira, que cantava 

aquela Menina da Flor da Laranjeira, alguma coisa assim; Adoniran Barbosa, o Paulo 

Vanzolini... 

Aquilo é claro que congregava, porque era uma festa, mas através dali a gente tentava 
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participar, fazer alguma coisa de resistência dentro da Escola, ainda sem muita clareza de 

objetivo, sem muita clareza de propósito. A gente tinha noção de alguma coisa autoritária 

existia dentro da Escola, você não conseguia identificar muito bem o que significava aquilo 

ainda.  

Nesse momento também ficou muito marcado, em 1978, a fundação da Amerepam. 

Uma greve prolongada, se não me engano já havia descido uma greve no servidor estadual 

comandada pelo Gilberto, não me lembro se uma antecedeu, mas eu acho que teve uma 

greve no servidor primeiro, depois se replicou na greve nacional e o surgimento da 

Amerepam.  

E nós, meninos, éramos base de apoio pra fazer cartaz, pra mexer naquele 

mimeógrafo álcool, que era um tormento, porque a mão ficava toda... Mas aquilo era uma 

coisa extremamente emocionante, viva, boa, porque a gente estava construindo; era essa a 

sensação que eu tenho e que eu guardo até hoje, essa coisa de fazer, de querer fazer e tal.  

Nessa época, eu me lembro bem claro do Francé, que até hoje é meu amigo; lembro-

me muito bem do Miguel, lembro-me do José Luís Gomes do Amaral, fazia parte; eu disse 

agora mesmo, lembro de uma moça mas agora não consigo identificar o nome... Parecia-

me ser o núcleo mais ativo daquele momento.  

Era uma coisa muito marcante: o enfrentamento prolongado. Era uma coisa 

extremamente pouco usual você ver a greve durar dois meses no enfrentamento que se deu, 

em nível nacional, quer dizer, era uma coisa que chamava muito a nossa atenção. Era uma 

coisa que atraía muito você querer participar.  

Em algumas greves, nós fizemos greve acho que todo ano; nessa década de 1976 pra 

frente acho que todo ano teve greve. Talvez uma greve marcante, uma que eu me lembro 

bem, de 1978, Dr. Sergio...  

Acho que foi 1978, em que os professores titulares, os catedráticos, foram atender no 
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pronto-socorro. Eu me lembro do Manuel Lopes atendendo no pronto-socorro; lembro-me 

de alguns professores: o Helio [ininteligível 00:47:20]... Tiveram que atender fichinha 

porque todos nós, alunos, residentes, deixamos de atender. Então isso também era muito 

marcante, porque o São Paulo vivia uma crise permanente de financiamento; existia um 

convênio chamado Convênio Global, que é hoje o Manage Care.  

Era um pacote: você internava o indivíduo com pneumonia, que era o exemplo 

clássico; o convênio com o Inamps permitia que você fizesse um ou dois raio-x durante a 

internação. Como você tinha aqui o ensino, tinha que fazer raio-x todo dia pra acompanhar 

a evolução da pneumonia, você tinha um gasto muito maior, e essa era a justificativa.  

E nós conseguimos derrubar esse Convênio Global, mudando para uma outra tabela e 

acho que também fazendo com o que o MEC assumisse grande parte dos funcionários na 

greve de 1980, que essa greve foi uma greve prolongada dos alunos, de quatro meses, que 

acho que teve uma contribuição grande em mudar a história.  

Aí eu me lembro bem do Hospital São Paulo, o pronto-socorro fechado com dois 

paus e um médico só aqui dentro. Então, a gente ia passando diariamente, ia dando alta 

para os doentes até que aquilo se fechasse.  

Externo à Escola, algumas lembranças que a gente tem, foi desse movimento 

estudantil que cresce naquele momento. As primeiras manifestações ocorrem. A primeira 

passeata dos estudantes foi do Largo do São Francisco, nós tentávamos sair do Largo do 

São Francisco para ir caminhando até a Praça da República, e ficamos aprisionados no 

Viaduto do Chá.  

O Erasmo Dias na frente, com aquela tropa, e eles nos cercaram atrás. E aí começou a 

pancadaria: bomba de gás, cavalaria e tal.  

Depois, professor, o senhor está lembrando, a gente pra ir nas manifestações você 

dava o nome; eu me lembro da fila, todo mundo, o centro acadêmico deixando o seu nome 
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porque se depois você não voltasse, você não ligasse, o centro acadêmico do Largo do São 

Francisco era chamado e tinha lá uma equipe pra providenciar a soltura.  

E aí nós começamos a ir nessas manifestações, particularmente a do Anhangabaú, foi 

muito grande, particularmente uma que teve aqui na faculdade de medicina, com as 

bolinhas de gude, com rolha e com amoníaco. Nem usava direito, mas era pra você impedir 

os cachorros, os cães, o amoníaco, e os cavalos, com a bolinha de gude.  

Eu me lembro dos cavaleiros, da cavalaria vindo em cima da gente com as espadas, 

dando espadada lateralmente, batendo na gente lateralmente; os cavalos, claro, fazendo 

aquela... A gente jogava bola de gude para os cavalos. 

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Isso aqui ou lá no centro? 

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR – Lá no Anhangabaú. Na Consolação, 

subindo a Consolação... Aqui na Faculdade de Medicina nós ficamos presos, nos cercaram. 

Aquela entrada da faculdade, havia uma manifestação grande ali e os helicópteros... Na 

saída teve um confronto. Um confronto não, porque era uma agressão, aquilo não era 

confronto, era a força militar policial a serviço de...  

Então essas manifestações todas são muito vivas essa lembrança e a gente tinha uma 

certa desorganização interna, ainda. Mesmo com o centro acadêmico sendo dirigido pelo 

Walter, mesmo depois, pelo Paulinho, era muito difícil você arregimentar as pessoas. Eram 

poucas pessoas que participavam, infelizmente. Poucas pessoas.  

Havia ainda uma certa dissonância entre o centro acadêmico e a atlética, porque a 

atlética reunia aqueles indivíduos mais atrasados, retrógados e tal, e o centro acadêmico os 

progressistas.  

Eu, como sempre gostei de esporte, por incrível que pareça eu jogava muito bem 
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futebol, eu militava nas duas áreas na maior tranquilidade, não tinha dificuldade. Joguei 

futebol pela Escola, jogava xadrez, era da equipe de xadrez, de vôlei e tal.  

Eu me lembro bem nessa época, também, eu fiz parte em algum momento do Consul, 

eu me lembro que havia uma clara identificação de alguns docentes da congregação antiga, 

alguns docentes que eram tidos como os mais progressistas.  

Então, eu me lembro do professor Carlini, da professora Jandira, Dra. Sergio, do 

professor Artur, do Marcos Pacheco... Eram algumas figuras que a gente identificava como 

um núcleo mais progressista dentro da Escola; o Tufik... Eu devo estar esquecendo muita 

gente, mas eram as pessoas mais marcantes nessa coisa.  

Em 1978 a gente também uma lembrança forte da evasão da PUC. Havia uma 

reunião na PUC e a polícia invadiu queimando quatro moças, queimaduras graves; nós 

fomos todos chamados pra tentar...  

E quando nós chegamos na PUC, evidentemente, tudo cercado, a polícia já 

extremamente agressiva, cassetete, etc, dispara em todos nós e nós não conseguimos nem 

chegar perto da PUC. Nem chegar perto.  

Tentávamos ter alguma informação, dizia-se dessas moças, uma estava grávida; eu 

me lembro da gente percorrer os hospitais procurando, ninguém tinha informação, 

ninguém dava nenhuma informação.  

E depois eu não sei como que isso foi noticiado, saiu nos jornais, de uma maneira 

mais branda, evidentemente, mas isso chegou a ser noticiado. Também era uma coisa 

inédita.  

Eu me lembro de, em Batatais, voltando, eu pegar o “Estadão” e não entender muito 

bem o que eram aquelas poesias, “I Juca Pirama”, etc, que a censura... Eu não conseguia 

ter uma explicação lógica disso. Então essa coisa de você não ter seus órgãos de controle 

todos amordaçados, tinha uma repercussão, do ponto de vista pessoal. Você ficava alheio...  
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Outra lembrança também desse período, que eu me lembro, foi quando foi cancelada 

a SPBC. A reunião anual da SPBC ia ser realizada, se não me engano, em Brasília; o 

regime militar impediu... Fortaleza!  

E foi realizada aqui na PUC de São Paulo. E nós, estudantes, alguns estudantes, 

fomos; eu me lembro bem de ir pra PUC pra tentar carregar móvel, pregar cartaz, e eu me 

lembro bem do seu filho, não me lembro o nome...  Na reconstrução da SPBC, na 

realização da reunião anual da SPBC, a gente ficou vendendo ingresso e eu me lembro bem 

dele; e a gente tentava ajudar de alguma forma. 

 

O SR. ELISALDO CARLINI – Nacime? Nessa reunião da SBPC na PUC, vários 

colegas nossos aqui, eu, inclusive, estivemos lá de plantão como médicos pra dar 

atendimento pra quem precisasse.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR – Perfeito. E depois teve um show... 

 

O SR. ELISALDO CARLINI – Exato, do Milton com o Chico, que foi no estádio 

da Portuguesa. O Sergio Tufik montou uma equipe médica pra gente ir lá ficar de plantão 

também.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR – Nós fomos ao camarim do Chico e 

evidentemente todos nós bebíamos. E eles foram para o palco cambaleando. Carregamos 

todos para o palco porque eles estavam completamente embriagados, o Milton e o Chico; 

mas foram extremamente cordatos, foi uma coisa...  

E nós tentamos colocar o show em vários clubes. O único que aceitou foi a 

Portuguesa, foi o único. A gente brincava com a história do trator que ficou lá dentro,
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 mas foi a única instituição que se propôs a enfrentar o regime cedendo espaço pra 

realização da... 

No 4º ano nós tivemos, eu me lembro, nesse ascenso, nós tivemos uma briga muito 

forte com o departamento de cirurgia, que era um departamento complicado, do ponto de 

vista de algumas pessoas, já falecidas, não quero citar nomes; mas eram conservadores e 

que nesse embate, nós tivemos uma greve e num determinado momento nós entendíamos 

que tinha gente infiltrada ali.  

E numa das greves nós expulsamos um aluno que era, ele estava no 5º ano, eu estava 

no 4º; nós expulsamos porque ele era suspeito de pertencer. Então havia essa dúvida: se 

havia gente infiltrada. Esses indivíduos que prestavam, no segundo ano havia uma janela 

de oportunidades de você vir para a Escola prestando uma prova qualquer, nós 

entendíamos, havia suspeita, pelo menos, de que eles eram infiltrados.  

Então havia essa preocupação ainda nessa época, 1978, 1979, de que houvesse 

indivíduos infiltrados aqui dentro da Escola.  

Em 1978 também nós ajudamos na reconstrução da UNE, foi um movimento grande; 

o primeiro congresso foi 1977, na Bahia, depois em 1978 foi aqui em Piracicaba.  

Aquele deputado, o João Herrmann, junto com a Universidade Metodista de 

Piracicaba, se eu não me engano, cedeu o espaço para a realização do verdadeiro congresso 

de reconstrução da UNE.  

Porque o primeiro congresso foi um congresso mais de lideranças, não foi um 

congresso de massas, não havia grande quantidade de delegados. E foi aí que surgiu, por 

exemplo, o Aldo Rebelo, como sendo uma liderança.  

E nesse momento já começava a se delinear um pouco os campos do ponto de vista 

partidário. O Aldo já vinha pelo PCdoB. A gente não tinha noção nessa época mas já 

começava a ter um pouco desta divisão salutar, no sentido das propostas, mas aquele 
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inimigo comum começava já a não ser tão...  

A partir da década de 1979, 1980, eu não deixei de continuar atuando no movimento 

estudantil, na OEE, já também com a divisão brutal. Nós tínhamos a greve de 1980, que foi 

uma greve marcante: quatro meses de greve. Quando nós entramos, a gente entrava no dia 

26 de dezembro, o 6º ano; quando o 6º ano chegou, chegou e já entrou em greve, que é a 

turma do (nome incompreensível), da Lucia, de algumas pessoas que...  

E quando nós chegamos, alguns dias depois, no comecinho de janeiro, nós já 

estávamos em greve, e ficamos em greve até abril. Foi quando nós estivemos com o 

Portela, lá em Brasília; tomamos um chá de cadeira imenso, mas o Portela depois nos 

recebeu e aí criou uma situação de mudança, absorvendo funcionários, mudando o 

Convênio Global, que era uma vergonha mesmo.  

Aquilo que você leu do diretor do Hospital São Paulo... Todo mundo se lembra que 

no São Paulo você não atendia quem não tivesse carteira de trabalho. O indigente não era 

atendido aqui.  

A prefeitura pagava três ou quatro leitos do São Paulo, dava um dinheirinho ali, o 

resto era todo Inamps, era o que valia na época. Então essa greve, nós levamos alguns 

ônibus em Brasília, etc... Eu estou dizendo isso por quê? Porque o regime já não reagia 

mais. Era 1980, já não havia mais força de reação.  

Nós fizemos umas manifestações em frente ao Ministério da Educação, em frente ao 

MEC, constrangemos lá o Portela, que era o então ministro; ele estava ministro, não era 

ministro, aquela história... Mas, não tivemos o menor incômodo, ninguém fez nenhuma 

movimentação, nada.  

Mas ainda se tinha uma certa vigilância, porque nessa época também, final de 1979, 

pelo Françair e pela Regina, eu fui recrutado para o PCdoB; e aí nós fomos.  

Está no livro aqui um pouco dessa história, fomos militar na zona leste no 
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Movimento de Favelas, Movimento da Caristia, a militância muito grande nos movimentos 

do bairro. Luta por esgoto, por água, por semáforo, por posto de saúde, o Hospital de 

Ermelino Matarazzo, lutas de toda forma.  

Claro que, como militantes do PCdoB, a gente tinha uma ação de atender, até hoje 

existe esse atendimento no fundo de uma igreja, que era uma ação social de uns padres 

franceses pra resistência na época da ditadura, e a primeira leva foi o Natalini, porque 

(inaudível) esses médicos que foram atender a partir de 1976. E no final de 1979 eu 

comecei a atender ainda como estudante, fazia pré-natal, media a barriga das grávidas, 

coisas simples. Mas além desse atendimento médico, com Walter, com Lila, com a Sula, 

com o (nome incompreensível), o Daniel Klotzel , com o Júlio...  

Nós tínhamos uma ação importante aí na questão de educação, de ligar o 

determinante social da saúde, então... Moradias que tinham uns slides, umas aulas, que 

você ia na favela, moradia e saúde, salário e saúde, educação e saúde, tudo ligando com 

saúde e você fazia aquelas reuniões.  

Foram feitos dois filmes com o Renato Tapajós, um é o “Caso Comum”, e o outro é 

“A Luta de Um Povo”. Esse “Caso Comum” é a história da periferia, do esgoto, das 

pessoas que vão comprar o remédio e não tem dinheiro para o remédio, o trabalho... A 

coisa toda... Da alimentação que não... E o outro é um filme claramente político de 

ascensão da Constituinte, de Reforma Agrária Já, Reforma Agrária Radical... Coisas desta 

magnitude, na época, feitas pelo Renato Tapajós que era talvez o principal cineasta da 

Esquerda nacional, foi quem fez os filmes “Braços Cruzado”... Que trabalhava junto com o 

Sergio na produtora aqui embaixo da Diogo de Faria.  

E neste momento, além de militar na Leste a gente continuava, por orientação do 

PCdoB, participando aqui internamente, e também desses órgãos: OEE, Ameresp... 

Ameresp ainda não, mais tarde um pouco... Já com uma clara divisão. Aí havia uma 
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claríssima divisão, nessa época. Você já tinha os trotskistas, você já tinha os revisionistas... 

Claro que eu estou olhando do PCdoB, do que a gente dizia dos outros; da “Hora do 

Povo”, que tinha uma expressão aqui (ininteligível), não sei se alguém conheceu, que era 

uma liderança; chegou à liderança nacional do MR8, que se expressava através do jornal 

“Hora do Povo”. Então havia uma divisão.  

Então aquilo era muito sacal, você participar do movimento estudantil nesse 

momento porque era uma briga permanente, uma briga sem nenhum propósito, sem 

nenhuma ação... Então o movimento foi se perdendo um pouco nesta hora de, já não havia 

o inimigo comum, que era a ditadura, então todo mundo tentava ganhar o espaço 

democrático, coisa legítima, mas uma luta muito difícil de ser expressa na realidade, de 

você ter ações e tal. Então aquilo era muito, pra mim pessoalmente, porque, cirurgião, etc., 

queria ir para... 

Nesta época nós ajudamos muito a organizar também a Nacional dos Residentes. A 

primeira presidenta foi a Jandira Feghali, hoje deputada pelo PCdoB do Rio de Janeiro. A 

sede foi aqui na Amerepam, depois dela veio o Paulo César Coque Nogueira, que é um 

nefrologista, que todo mundo conhece, eu acho, também de larga militância. 

Um episódio que também foi marcante, porque isso aconteceu com outras pessoas, eu 

fui prestar residência. No 6º ano é claro que eu estava muito mais preocupado em fazer a 

tomada dos metalúrgicos, que era o Joaquinzão; o Aurélio Teles era candidato pelo 

PCdoB, o Olívio era o candidato da Igreja.  

Então nós ficamos fazendo porta de rua, porta de fábrica, era uma militância muito 

mais ligada ao movimento popular e o movimento do ponto de vista comunista do que 

ponto de vista estudantil, então fui prestar residência.  

Não vou citar nomes, mas isso ocorreu; na entrevista uma banca de cinco ou seis 

pessoas e eu fiquei meia hora ouvindo o presidente da banca dizer porque que médico não 
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podia fazer greve e não podia pichar muro. E eu, precisando passar, ia fazer o quê?  

Depois um professor, já falecido, pegou aquele modestíssimo currículo, 

evidentemente que não era nada brilhante, mas ele olhava e dizia: “Isso é coisa de 

vagabundo, isso é coisa de comunista, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Você 

deve estar pichando coisa por aí, fazendo greve, por isso que você não estuda”.  

Eu, isso o (ininteligível 1:09:40) pode corroborar, o (ininteligível 1:09:44) quando 

terminou a prova escrita, ele era da comissão de avaliação, ele disse: “Olha, você está bem, 

acho que passa, o Otávio está bem, acho que passa”, eram 12 ou 13 vagas. Eu fiquei em 

21º e o Otávio, que era outro na minha turma, militante também, em 20º lugar.  

Acabei entrando porque, por várias razões, uma grande parte da minha turma entrou 

no HC e abriu espaço aqui.  

Eu já entrei, perdi metade do estágio de ortopedia por conta de eu ter entrado depois, 

mas isso ficou muito evidente.  

Depois o presidente da banca ficou meu amigo, mais tarde me ajudou muito na 

SPDM, mas com certeza teve esta questão da entrevista que foi...  

Depois a gente continuou já numa situação muito mais fácil, porque já não havia 

grandes resistências, mesmo internamente havia um processo de redemocratização.  

Aquele professor tipo catedrático com direito de vida e morte sobre todo mundo já 

perdia força, já havia mais uma democratização interna, os departamentos...  

Eu fui fazer gastrocirurgia. Na residência nós tivemos uma greve, por exemplo. Num 

determinado dia nós decidimos que ninguém iria subir no centro cirúrgico. Eu cheguei e 

falei: “Ninguém sobe no centro cirúrgico. Não vai ter cirurgia hoje!”  

O Jesus Machacon, todo mundo se lembra, que era uma pessoa muito autoritária, mas 

que gostava de mim, por isso que não fez nenhuma ação, mas também já não havia espaço 

mais pra isso. Então quando ele nos chamou na sala enlouquecido porque...  
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Eu disse “Olha, professor, nós tiramos que é greve e não vai subir ninguém. E 

ninguém vai subir. É uma decisão coletiva e nós vamos cumprir”. “Então está bom, 

cumpra-se. Vocês sabem que estão prejudicando os pacientes”... Mas não havia mais 

aquela sensação de repressão, já não havia mais aquele autoritarismo tão evidente como a 

gente tinha vivido antes.  

E posteriormente já, acho que aí vocês já se lembram, na questão dos pós-

graduandos, fizemos um conselho das entidades que congregava a Amerepam, pós-

graduandos, docentes e os funcionários e algumas ações foram realizadas por aí.  

Eu, como disse no início, já vou terminando, tenho comigo que nós da Escola, se nós 

não tivermos uma representação muito forte em alguns órgãos tipo Ameresp, tipo Nacional 

dos Residentes, apesar de todo apoio, mas nós tínhamos aqui dentro um movimento 

bastante coeso, pessoas que conseguiram demonstrar pra toda a sociedade essas mazelas do 

atendimento médico sendo feito daquela forma. A mazela, já na época da falta de 

financiamento, tinha um aspecto muito humanista mesmo, como foi falado, havia um 

sentimento de construção de uma sociedade mais justa, humana. Então, eu acho que nós 

contribuímos para esse respirar e essa oxigenação do sistema. 

Eu até hoje vou no Cangaíba com a mesma alegria que eu vinha pra cá, com a mesma 

forma. Aquilo me renova.  

Evidentemente que eu, como médico, já não consigo, mas eu vou porque eu ajudo a 

resolver, eu sei que eu pego o indivíduo que precisa de uma cirurgia ortopédica e eu 

consigo de alguma forma encaminhá-lo, fazer alguma coisa, então eu continuo com a 

mesma alegria, da mesma forma como a gente ia pra manifestação, eu continuo fazendo 

isso porque eu acho que esta raiz que a gente aprendeu aqui, esta coisa que veio de várias 

gerações que a gente veio absorvendo das gerações anteriores, de vários docentes que a 

gente foi aprendendo aqui a questão da conduta ética, moral, da conduta humana, de você 
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tratar o indivíduo mesmo de uma forma diferente do que aquela medicina tradicional 

burguesa que busca só o dinheiro, essa coisa toda.  

Então, eu acho que eu fico muito feliz, agradeço de novo a oportunidade e fico feliz 

de poder ter participado disso.  

Não sei se contribui pessoalmente com muita coisa mas acho que todos nós tivemos 

um papel coletivo bastante relevante nessa história.  (Aplausos) 

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Muito obrigada Nacime, muito obrigada 

professor Miguel. Eu lembro que o Walter precisou sair antes porque tinha um 

compromisso mas que se tiver ainda uma outra questão pra ele a gente vai anotar e depois 

mandar pra ele. Então vou abrir pra quem quiser perguntar. Professor Carlini, primeiro.  

 

O SR. ELISALDO CARLINI – Eu quero fazer um comentário sobre o que você 

disse, todos me emocionaram muito, mas você especialmente, num determinado trecho, 

quando você fala da invasão da PUC, e é uma coisa interessante porque como você fica 

emocionado quando cita uma coisa de 50 anos atrás eu tenho notado que todos se 

emocionam quando falam de 40, 50 anos, da vida passada nesse período.  

O que marca muito claramente como nós ficamos carimbados pra sempre naquele 

período, acho que é uma coisa importante.  

A invasão da PUC, por exemplo, quando você menciona o meu filho. O meu filho 

tinha 14 anos na época e ele foi junto com uma filha minha, minha segunda filha, que 

estudava sociologia na USP e ambos sumiram.  

E de repente eu recebo um aviso do Marcos Ferraz, que morava bem perto da PUC. 

Falou “Carlini, seus filhos estão aqui, venha que alguma coisa séria está acontecendo”. E 

eu saí igual uma bala.  
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E eu me lembro claramente, o que é uma tortura psicológica imposta para os pais 

dessas crianças, desses adolescentes que estavam lá presentes. Eu fiquei procurando a noite 

inteira um local onde eu pudesse saber do que tinha acontecido com o filho e com a filha.  

A filha eu consegui saber no dia seguinte e o filho demorou um pouco mais de 

tempo. E quando ele saiu finalmente daquele local eu convivi com centenas de pais com o 

mesmo problema. Tínhamos certeza de que o propósito era não dar informação para 

aumentar o sofrimento da gente. Acho que era claro isso. E meu filho chegou pra mim e 

falou “Pai, me leve pra minha terra”. Ele tinha nascido nos Estados Unidos no tempo que 

eu fiz o meu curso de pós-doutorado lá.  

Isso marca a vida da gente para o resto, porque não esquece que o seu país fez isso 

com seu filho, que quer voltar pra terra dele, que deixou de ser aqui. Eu achei um negócio 

assim terrível.  

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Soraya.  

 

A SRA. SORAYA SOUBHI SMAILI – Eu quero agradecer também a oportunidade 

e é muito bom eu ouvi-los porque, eu lamento não ter ouvido tudo hoje, porque estive na 

formatura das crianças da Escola Paulistinha, então a gente nessa Escola só se emociona.  

Algo que representa tantas coisas, que é o futuro, que é o quanto nós estamos nos 

dedicando para que a gente tenha também nessas crianças perspectivas de formação, de 

educação, e aí vim pra cá correndo porque queria vê-los.  

Eu sempre ouvi muito as histórias sobre vocês mas eu nunca talvez tido a 

oportunidade de escutá-los mais claramente, detalhadamente. Tenho certeza também de 

que nós temos muito mais coisas pra saber de vocês porque certamente desses depoentes, 

desdobram-se outras informações e a necessidade de conhecermos mais alguns detalhes.  
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E gosto muito da reputação que nós temos e que vocês construíram, Nacime, com 

esse trabalho que vocês fizeram junto ao povo da zona leste.  

Hoje a gente fala em movimentos sociais da zona leste, eles se organizaram, mas 

naquela época não tinha nada, muito diferente. Se hoje tem tantos problemas, imagina 

naquela época. E vocês se organizaram. E esse trabalho ganhou muita repercussão até hoje 

ele serve de exemplo.  

Eu cheguei aqui na Escola e eu aprendi sobre esse trabalho de vocês, eu conheci 

todas essas pessoas que você menciona, embora eu não tenha feito parte dessa janela 

histórica, especificamente, mas eu vivi muito isso logo em seguida, então o Francé,, o 

Daniel Klotzel, todas as pessoas que não estão mais aqui e o, claro, Natalini, o Walter, que 

estão mais presentes hoje na universidade inclusive. E tinha um carinho muito grande por 

esse trabalho. A Escola sempre teve muito carinho por esse trabalho que foi feito lá na 

zona leste, isso é emblemático, tem um significado muito importante.  

Mas também queria mencionar, eu já falei isso pra professora Ana, que coordena os 

trabalhos da Comissão, que não só no momento, em 1976, não só esse período e esse 

movimento de vocês, que vocês lideraram ajudou e contribuiu para a formação da 

Amerepam, de depois para ANMR, que eu também vivi muito proximamente porque foi 

mais ou menos as duas coisas aconteceram junto com o movimento de pós-graduandos 

também. Então aqui na Escola foi formada em 1976 a APGEPM.  

Então muitos dos que saíam do movimento de residência e depois também, muitos 

que estavam na pós-graduação interagiam com os residentes pra formar a APGEMP, então 

o Sergio Tufik, você mencionou várias vezes o Sergio; o Sergio Tufik fez parte desse 

momento fundando também a APG.  

E junto com ele tinha alguns outros colegas que ajudaram a construir a APG e logo 

em seguida, a ANPG, que também estava, digamos assim, em ebulição nesse momento.  
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É o mesmo momento histórico, é a mesma janela em que você tem o fim da ditadura, 

o início, o reinício, a retomada de alguns movimentos, a reorganização do movimento 

estudantil, que começa em 1980, 1981, a retomada da UNE, que você citou o Aldo Rebelo; 

e depois a eleição, na Universidade de São Paulo, marcante, do Dalmo Dallari; foi a 

eleição mais movimentada, mais em forma de consulta, eleição direta que no final não foi 

escolhido pelo governador, foi escolhido pelo Hélio Guerra, que foi considerado um 

interventor.  

Então, é todo um momento de 1976, que culmina com a queda do regime ou com o 

decaimento, melhor dizendo, e depois o renascimento e todas as coisas que aconteceram 

com os estudantes, principalmente, à frente. E aí não só o estudantes, professora Ana, 

também os residentes, também os pós-graduandos e os docentes, claro; movimento docente 

nem se fala, porque a Andes, naquela época, é fundada em 1981.  

E a nossa Escola, a Escola aqui contribuiu pra todos esses movimentos nacionais. 

Isso é muito forte e importante, porque, contribuiu para a ANMR, contribuiu para ANPG, 

foi aqui, foi fundada aqui a ANPG, pelo Mochel, o José Augusto Mochel, você se lembra 

que era da farmacologia e depois sofreu um acidente, nós o perdemos num acidente de 

moto, porque ele dava plantão à noite, ele era um pós-graduando da farmacologia, médico, 

também do PCdoB, ligado ao PcdoB, ele estava aqui fazendo mestrado junto com a 

família, a esposa também fez, era enfermeira, Elba Mochel; fez mestrado e doutorado aqui 

na nossa Escola de enfermagem. E ele estava fazendo o mestrado aqui e, claro, ele estava 

se qualificando, mas ele não podia deixar a militância. Então ele juntou os pós-graduandos 

daqui, Luís Eugênio, o Paulo César Coque Nogueira, que foi da ANMR e depois ajudou a 

fundar a ANPG, que eu também tive a honra, o privilégio de ser presidente mais tarde.  

Então, esse movimento nasce aqui também. E o movimento docente, que nós também 

tivemos pessoas e figuras emblemáticas e muito importantes naquele momento da 
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construção da entidade nacional que também teve um papel fundamental nesse início de 

construção de sociedade democrática e da retomada da sociedade para o seu papel, as suas 

organizações sociais que começam a ter uma importância e determinam depois a eleição 

direta, o movimento Diretas Já e depois as próprias eleições de 1989, que foram as 

primeiras eleições presidenciais diretas.  

Então a Escola tem, além do movimento estudantil, esse papel crucial, crítico, na 

questão da saúde, mas também nos outros movimentos e que embora fosse uma escola 

pequena, isolada, era uma escola isolada, teve um papel importantíssimo em todos esses 

movimentos que reconstruíram a democracia no país.  

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Eu queria só fazer uma pergunta pra vocês 

dois, aqui.  

É que a gente tem levantado esses nomes todos, agora conseguimos levantar esses 

nomes que vocês reconheceram e os depoimentos, a maior parte deles, reproduz o que você 

colocou, o Natalini colocou e o Miguel também colocou, que é uma sensação muito grande 

de acolhimento da Escola, mesmo considerando que havia um, obviamente, um processo 

de repressão grande vindo do governo, mas que dentro da Escola havia um acolhimento 

muito grande para os estudantes e os professores em geral que fossem críticos ao regime.  

Eu queria só que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, vocês sentiam esse 

acolhimento?  

Por exemplo, o centro acadêmico, a sua fala, eu li parte das coisas que você escreveu 

na época por conta daquele capítulo que eu orientei do meu aluno.  

A sua sensação é de isolamento, sempre, no centro acadêmico. E essa sensação de 

isolamento ela é diferente da sensação de acolhimento? Como é que você se lembra disso? 
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O SR. MIGUEL ROBERTO JORGE – Veja, eu acho que, no meu modo de ver, 

obviamente que nós tínhamos entre os nossos professores pessoas que eventualmente eram 

mais conservadoras e algumas poucas que eram mais progressistas. Eu acho assim, 

obviamente eles estavam submetidos à mesma opressão que de alguma forma nós, 

enquanto alunos da medicina, estávamos e a sociedade, como um todo, estava submetida. 

Os tempos eram negros pra todo mundo.  

Eu acho assim: existiam professores que muitas vezes podiam tomar posições que 

não eram tão de acordo, vamos dizer, com o desejo daqueles que militavam no centro 

acadêmico, que não eram muitos, como eu disse, mas eu não via nisso uma postura de 

defesa dos militares, uma postura de defesa da ditadura. Eu acho que isso era algo que 

tinha a ver mais com certas posições pessoais, entender que as coisas deveriam ser feitas de 

forma diferente, mas eu não sentia dentro da Escola Paulista, no corpo docente, um 

perfilamento, vamos dizer assim, com os militares.  

Nós tínhamos desconfianças, como o Nacime colocou, de que existiam pessoas aqui 

dentro da universidade que de alguma forma estavam mais ligadas ao regime militar. 

Dizia-se muito que o chefe de gabinete do professor Prates era um homem do SNI. Não sei 

se era ou se não era.  

Obviamente, na medida em que as pessoas assumiam posições de direção da Escola, 

de alguma forma elas não podiam exercer o cargo em confrontação naquela época com o 

que, de alguma maneira, o que regime militar apregoava para a educação do Brasil, para a 

saúde no Brasil.  

Então eu entendo assim: havia sim pessoas mais conservadoras, pessoas que eu 

entendo que tinham uma visão da sociedade diferente daquela que os mais progressistas 

tinham. Obvio que numa época de ditadura esse tipo de situação aparecia de uma forma 

mais clara, eles eram muito mais visíveis. Eu não sei se tinha menos gente progressista. 
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Acho que, na realidade, o medo era uma coisa que imperava meados da década de 1970 de 

forma muito clara.  

Eu acho realmente que a partir dos episódios, particularmente, do endurecimento do 

regime, que culminou com a morte do Herzog, e depois do Manoel Fiel Filho, foi 

exatamente uma diferença de poucos meses, fim de 1975, começo de 1976, eu acho que ali 

a coisa começou a mudar, ali o medo começou a ceder espaço para eu acho que uma 

atitude que pouco a pouco foi crescendo, de enfrentamento.  

Eu me lembro que quando eu entrei na Escola e quando virei presidente do centro 

acadêmico, terminando o mandato do professor Horácio Kneese de Mello... O professor 

Horácio Kneese de Mello era uma pessoa que sentava com a gente, que conversava com a 

gente; era realmente uma pessoa que tinha uma postura, no meu modo de ver, de professor 

da Escola Paulista de Medicina.  

O professor Prates assumiu a direção da Escola num momento muito mais crítico. 

Quando você começa a ter uma rebelião, você começa a ter uma movimentação, você 

começa a criar um certo vácuo, uma certa distância entre aqueles que estão encarregados 

de manter a Escola funcionando, a ordem de acordo com o que vem de cima, e começa a 

existir mais confronto.  

Então, eu acho que o confronto começou a aparecer na gestão do professor Prates não 

porque eu entenda que o professor Prates fosse menos progressista ou mais conservador do 

que os outros, mas porque ele se viu colocado num momento histórico em que os 

estudantes começaram a se movimentar e ele tinha que de alguma maneira fazer frente ao 

cargo pelo qual ele respondia.  

Eu entendo que, pelo menos do que eu vejo ao longo do período, professores mais 

autoritários ou menos autoritários existiram sempre. Antes, durante e depois do regime 

militar.  
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Tem gente que tem isso por natureza e eu não vejo nisso uma coisa que de alguma 

maneira representasse uma posição do ponto de vista ideológica de enfrentamento.  

Eu acho que era coisa mais do jeito de ser das pessoas. Isso existe até hoje. Então eu 

entendo assim: o clima na Escola sempre foi um clima, no geral, no meu modo de ver, 

bastante bom.  

Enfrentamentos aconteceram antes, durante e depois desse período mas eu não vejo 

nisso uma diferença assim fundamental em termos assim de que estudantes pensassem de 

um jeito, professores de outro... Acho que não era bem assim que a situação transcorria. 

Não sei a visão do Nacime, mas vamos ouvir.  

 

O SR. NACIME SALOMÃO MANSUR – Eu compartilho muito com você disso 

tudo. A resistência acho que se deu de várias formas. Os mais atirados, mais voluntariosos, 

enfrentavam do seu modo.  

Agora, como é que o indivíduo acadêmico? Ele ia pra rua jogar bolinha de gude no 

cavalo? É esta a resistência que se esperaria dele? Não, ele teve uma resistência compatível 

com a necessidade, com a maturidade, com o momento e com a posição que ele exercia. 

Ele defendeu a universidade de uma forma. Não podemos negar que existiram alguns 

excessos. 

É inegável. Algumas pessoas foram injustiçadas. Lembro aqui o nome do professor 

David Rosenberg, que era o maior gastrocirurgião brasileiro, citado em livros como sendo 

o introdutor da gastrectomia seletiva, etc., mundialmente conhecido, que foi cassado aqui; 

foi pra USP, foi cassado, foi pra Unicamp, foi cassado também na Unicamp, porque ele 

financiava o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, na época. É uma figura que depois foi 

reabilitada na Escola, posteriormente foi chefe do laboratório de técnica cirúrgica e que fez 

aqui nesse anfiteatro um discurso de posse belíssimo.  
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Nós pegamos esse discurso, colocamos num jornalzinho e reproduzimos à exaustão 

aí, à sociedade e amigos de bairro, mais de 15 mil, por conta do impacto desta vida toda. 

Então existiu isso.  

Eu cito o Francé, ele foi injustiçado aqui dentro, foi injustiçado no Departamento de 

Medicina Preventiva. O João Ladislau, hoje presidente do Cremesp, foi injustiçado, no 

sentido de que não pôde continuar dentro da Escola. Isso existiu, existiu. Não só com 

motivação política, existiu porque havia uma figura do catedrático que podia fazer isso sem 

nenhum critério.  

Agora, são coisas muito mais isoladas, não acho que havia uma visão sistêmica de 

defender o regime, não acho que havia uma visão sistêmica de adesão. Mesmo aqueles 

indivíduos, nós estamos levantando pelo Cremesp, nós vamos publicar um livro dos 

médicos, uma Comissão da Verdade do Cremesp, que tanto defenderam mas também que 

ajudaram, teve alguns que ajudaram mesmo.  

Mesmo alguns que tinham suspeita de que ajudavam o regime, eles eram tratados de 

uma maneira muito isolada, eram tratados com uma certa repugnância por todos, não era só 

porque a gente era... Por todos.  

Não vou citar nomes mas tinham algumas pessoas, pelo menos um, que era o 

“desmancha rodinha”. A gente brinca, mas é mais ou menos isso mesmo. Causava 

repugnância. Então, não era uma visão sistêmica.  

Cada um, eu acho que muita gente era contrária ao regime, muita gente tinha essa 

posição de defender a universidade, defender a Escola, defender os alunos. O próprio 

Gilberto conta que quando eles voltaram da prisão alguns professores o acolheram, deram 

nota... Pessoas que eram consideradas conservadoras.  

Então, você veja que você tem o excesso, que felizmente aqui foi muito pouco, 

isolado, e você tem aí uma atitude generosa de muita gente que mesmo não concordando 
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com a forma como eu estava explicitando aquela luta, ajudou e contribuiu pra que não 

houvesse nenhum dano maior, o próprio Walter contou aqui agora mesmo esse episódio.  

Então a resistência, hoje eu vejo com muita tranquilidade que felizmente nós 

estávamos numa Escola que sempre foi vanguarda. Você citou vários exemplos de 

vanguarda de pensamento avançado, pensamento progressista.  

Não sinto aqui, nunca senti, nesses tantos anos que nós estamos aqui, que a Escola 

tem um pensamento reacionário, tem um pensamento atrasado, retrógrado. Muito pelo 

contrário. Muito pelo contrário, sempre foi luminosa em todos os sentidos. Alimentou 

cientificamente a nação, alimentou, do ponto de vista de formação de pessoas, gerações 

que estão aí, todas, alimentou esse movimento social com ideias, com pessoas, com 

organização...  

Então eu acho que nesse sentido eu fico extremamente feliz de ter podido estar aqui 

na Escola Paulista e ter convivido com tudo isso e com esta visão de futuro, com esta visão 

progressista, humanista.  

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Bom, eu agradeço muitíssimo aos nossos 

depoentes de hoje e informo que com todas as coisas que vocês disseram, com todo esse 

material que eu recebi, seguramente a gente vai ter que chamar vocês de volta lá pra 

depoimentos mais privados, pra nos tirar dúvidas.  

Deixo aqui pra quem quiser retirar essa história aqui que ele contou dos médicos lá, 

eles escreveram, está aqui, eles trouxeram o livro pra vocês e vai nos ser muito útil na 

comissão pra encontrar pessoas. Gostaria por último de dizer que nós vamos reabrir as 

sessões abertas, de debate, em março. Vamos respeitar aí as férias de alunos e professores e 

mesmo a parte dos funcionários e em março a gente retoma essas oitivas abertas.  

No dia 10 de dezembro a gente está organizando um evento junto com a OAB e com 
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a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa aqui no DOI-CODI, que é a nossa luta 

para que aquele espaço seja tombado; como vários aqui de nós aqui, agora a gente 

descobriu vários alunos que estiveram presos lá, acho que a gente faz parte dessa história. 

Vai circular pela intranet a chamada, os que puderem comparecer será um prazer para nós. 

Muitíssimo obrigada a todos e boa tarde. 

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, quadragésima sétima audiência pública, 28 de maio 

de 2013, Auditório Kobayashi. Está instalada a 47ª audiência pública da Comissão da 

Verdade, 28 de maio de 2013, Assembleia Legislativa, auditório Paulo Kobayashi, para 

a oitiva do depoimento sobre o caso das crianças que foram atingidas pela ditadura no 

Brasil.  

Escalaremos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Hoje com a presença da Sueli Coqueiro. Bom dia Sueli. 

 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Poderia fazer a sua 

apresentação.  

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Bom, eu sou a Sueli Coqueiro, eu sou filha de 

Aderbal Alves Coqueiro, assassinado pela ditadura em 1971 e foi o primeiro preso 

político, banido, desculpa, a retornar ao Brasil após o seu exílio em troca do embaixador 

alemão Von Holleben para a Argélia. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



2 

 

E a minha mãe a Isaura Silva Coqueiro que após, bom, eu não sei direito por 

onde começar, eu vou dizer a verdade porque a gente já conversou bastante hoje aqui. 

Eu conversei com os companheiros e, é claro que quando a gente chega aqui as emoções 

vão à flor da pele, né? Eu tava explicando inclusive que, é a primeira vez que somos, os 

filhos, somos ouvidos, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de abrir o 

coração e falar sobre essas mazelas e sobre um momento histórico que para nós, 

crianças naquela época, foi muito difícil.  

Porque a gente, criança não tem a capacidade de compreender tudo, apesar da 

inteligência e vivacidade a gente não consegue entender tudo e isso é um pouco 

problemático, e o momento histórico era aterrorizante. Então, era complicado, foi 

complicado. 

Como vir aqui eu acho, pelo que eu entendi a importância deste momento é a 

gente conseguir relembrar ou lembrar e falar pela primeira vez como eu disse sobre o 

que, os efeitos daqueles momentos históricos nas nossas vidas, atualmente eu tenho 52 

anos e quando tudo, quer dizer, eu nasci no ano do Golpe. Eu nasci em 1960, desculpa o 

Golpe foi em 1964. Quando se deu o Golpe eu estava com 4 anos.  

Na época eu acho que estávamos em Brasília ainda, porque meu pai é baiano, e 

migrou para Brasília quando eu era muito pequena. Foi candango em Brasília, e de lá 

ele veio para São Paulo quando eu ainda era muito pequena e começou a trabalhar como 

operário aqui em São Paulo, no ABC. 

Assim, a nossa vida, eu começo a lembrar bem a partir do momento da nossa 

vida no ABC, mais especificamente no ABCD, em Diadema. Ele já era integrado à luta, 

porque eu acho que foi em Brasília que ele começou a, ele entrou no Movimento. Aí, as 

minhas primeiras lembranças, apesar de vagas, são dos desaparecimentos quando eu 

falo desaparecimento, aquele que de vez em quando ele dava um sumiço. De vez em 

quando meu pai sumia por uns dias, não havia muita explicação para isso, é claro, não 

podiam. E por vezes, algumas reuniões lá em casa, também disso eu lembro. 

Foi, o início das minhas lembranças foram isso. Algumas vezes ele sumia e de 

algumas reuniões que houve antes em casa com alguns companheiros que apareciam e 

tal, eles se reuniam, começou aí. E claro que a situação foi ficando mais aguda e aí 
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começaram, quando começaram as perseguições mesmo, aí vieram os momentos de 

começarem a se dispersar. 

Eu acho que foi a época que a gente começou a deixar um pouco de viver a vida 

familiar, não dava, dava cada vez menos para a gente conseguir viver juntos. E, comecei 

a ouvir também que tinha que ter cuidado com o que falava na escola, não podia brincar 

com amiguinha da vizinha, não podia ficar fora do portão na rua brincado, não podia. Aí 

começou uma série de coisas que a gente, eu não conseguia entender na época claro, eu 

tinha sete anos e não conseguia entender o porquê disso, não é? O porquê daquela 

situação. 

Eu comecei ver e, acho que perceber o que estava acontecendo acho que foi 

quando nós tivemos que fugir pela primeira vez, fugir para valer, porque o meu pai já 

estava sendo procurado, eles já sabiam de tudo e nós tivemos que começar a viver nos 

aparelhos, chamados aparelhos que eram as casas e apartamentos clandestinos que eram 

considerados mais seguros para o Movimento se organizarem e se reunirem. 

Nós fomos... Naquela época nós moramos no Mato Grosso, nós moramos na 

Bahia, da Bahia nós voltamos para São Paulo, de São Paulo fomos para uma casa acho 

que em Santo Amaro, e mudávamos constantemente, não podia ficar em uma escola o 

tempo todo. Sentia muito medo, é claro. A gente sentia muito medo, muita insegurança, 

e muita, eu sentia muito medo. Depois que eu comecei a entender que, quando eu 

comecei a entender que eu podia perder o meu pai. Eu acho que foi aí que eu comecei a 

sentir o maior medo. 

Quando nós passamos por esta etapa de ficar fugindo aqui no Brasil de ir à 

escola, meu pai estava clandestino, foi quando ele caiu na clandestinidade, quando ele 

teve que ir para a clandestinidade, foi quando a nossa vida ficou complicada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A primeira, você lembra 

quando foi? 
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A SRA. SUELI COQUEIRO – Olha, quando nós tivemos que mudar de 

Diadema, eu acho que eu tinha não sei se 7 ou 8 anos, não é? Nós estávamos, foi a noite 

que passaram numa Kombi, fomos numa Kombi, os companheiros levaram nós pro 

Mato Grosso, nós fomos pra casa dum primo do, acho que foi primo da minha mãe ou 

primo do meu pai, eu não lembro exatamente, mas era da família que tinha um sítio no 

Mato Grosso e fomos morar neste sítio por um tempo. 

É claro que aí a vida de escola e tudo o mais teve que ser cortada, não é? Nós 

fomos morar no Mato Grosso um tempo, ficamos um tempo lá. Meu pai, eu lembro que 

ele ficou um tempo curto conosco, depois ele voltou para São Paulo e nós ficamos lá. 

Eu acho que a maior preocupação dele naquele momento era garantir a nossa segurança, 

não é? Segurança da minha mãe e das filhas. 

Depois voltamos para São Paulo novamente, e aí teve uma segunda, não sei se a 

primeira saída foi para a Bahia e depois voltamos para São Paulo e depois Mato Grosso 

e voltamos para São Paulo novamente. Eu sei que em um desses regressos a São Paulo, 

numa noite foi alugada a casa de, acho que foi de São Caetano, foi alugada uma casa e 

nessa casa nós, nessa noite foi feita a mudança também. Assim, nós morávamos em casa 

e não tinha fogão, não tinha camas, não tinha geladeira, não tinha... Porque a gente 

simplesmente mudava de um minuto para o outro. 

E foi nessa mudança para a casa de Santo Amaro que nós mudamos durante a 

noite e no outro dia de manhã em um posto de gasolina os companheiros foram avisar 

que meu pai tinha sido preso. Essa volta, e nós tivemos que sair novamente porque 

soubemos, então, que eles estavam procurando a minha mãe, nessa época e os 

companheiros acharam mais seguro tirar a gente do Brasil.  

Esse processo de saída do Brasil foi muito complicado porque era uma época 

quer tinha que se montar esquema muito grande, não é? E a gente como criança, você 

quando é criança não tem... e numa circunstância como essa você não pode opinar, você 

não pode terminar nada, não é? E você vai vivendo as situações e os momentos, e vão 

ficando. 

Você vai... É o que eu estava falando anteriormente quando a gente estava 

conversando, e você carrega isso para o resto da vida. O medo constante, o medo da 
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perda, a insegurança, o medo da perda dos seus pais isso eu lembro que era um terror 

constante durante esta época de clandestinidade.  

Quando meu pai ainda estava preso, eu lembro uma coisa que magoou muito, eu 

não podia (faz uma pausa, está muito emocionada) ir visitá-lo todas as vistas na cadeia 

porque eu tinha que estudar, eu tinha que avançar no estudo porque eu estava atrasada.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde ele estava? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Ele estava no DOPS em São Paulo. Ele foi pego 

pelo DOPS e torturado, e aí ele conversando com minha mãe eu lembro que ele me 

chamou numa das visitas e falou olha, você não vai poder vir, eu era muito ligada a ele. 

Você não vai poder visitar o pai (começa a chorar) porque você tem que estudar. Aí eu 

ia visita-lo só a cada 15 dias eu acho. Durante a semana tinha visitas. 

Porque ele ficou tempo, depois que ele foi preso, ele ficou um tempo sem 

ninguém saber nada dele, ninguém soube. Eu não lembro o tempo exatamente, mas eu 

sim me lembro, das saídas constantes da minha mãe de polícia em polícia, delegacia em 

delegacia, de lugar em lugar procurando, porque ela sabia que ele tinha sido preso, só 

que não sabia se estava vivo, morto, em que lugar ele estava. Então eu me lembro desta 

procura constante dela, saindo muito para procurar. 

Até aconteceu um fator interessante que eu tenho que confirmar, mas isto 

aconteceu, eu acho que ela foi na operação, na Operação Bandeirantes aqui em São 

Paulo, eu acho que foi um guarda, eles negaram que ele estava lá e um guarda passou 

um papelzinho para ela escondido que ele estava lá. Eu acredito que foi assim que ela 

ficou sabendo, acho que foi essa. Meu pai se encontrava lá. 

Aí veio o primeiro alívio de pelo menos saber que estava vivo, não é? Agora ele 

estava na condição de incomunicável, aí a gente, eu sei que não podia ver, não podia 

visitá-lo. Eu lembro que logo que começamos visitar o meu pai, ele tinha sido muito 

torturado. Eu lembro de ocasiões dele, o meu pai não costumava usar óculos escuros. Eu 
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me lembro por primeira vez que vi o meu pai com óculos escuros, quando nós íamos 

visita-lo na prisão, porque ele não queria que nós o víssemos com as marcas da tortura. 

Eu até perguntei uma vez porque ele estava de óculos escuros(choro). Ele me 

respondeu que era porque ele tinha jogado bola e a bola bateu no rosto, tinha 

machucado. E a gente sabia que não era verdade, mesmo tão pequena, eu sabia que não 

era verdade. E depois veio este processo, como eu disse, de não poder visitá-lo porque 

tinha que estudar, não todas as semanas. 

E nós fomos... enquanto meu pai estava preso eu lembro da gente, esse processo 

até descobrir quando ele, quando se conseguiu descobrir onde ele estava, veio este 

processo de visita e depois veio a troca dele pelo Embaixador Alemão entre os outros 

companheiros que foram para a Argélia.  

E o medo novamente porque você ouvia o seguinte, “foi banido e desterrado”, 

acho que usava muito essa palavra e você diz “Eu acho que não vou ver nunca mais”. 

Uma viagem de avião naquela época, pelo menos para nós financeiramente era algo 

inalcançável, a gente, não éramos de família rica ou de família de classe média, que 

tinha condições de pagar uma passagem internacional para visitar o pai no exterior.  

Então assim, para mim, eu me lembro que a época, a sensação quando meu pai 

foi banido foi de mistura, foi de um sentimento assim, a felicidade que meu pai não ia 

mais ser torturado, não ia ser mais magoado, não ia ser mais ferido, não ia ser mais... 

Mas sentia uma sensação de perda porque eu achei, eu acho que não vou ver meu pai 

nunca mais, ou talvez eu vou ver ele quando eu estiver grande e for visita-lo, porque ele 

não vai poder voltar nunca mais. 

Então foi uma perda também. Para mim o exílio do meu pai foi uma perda, 

porque para mim não havia possibilidade de vê-lo nunca mais. Como efetivamente não 

houve porque eu só tornei vê-lo já no caixão para enterrar, depois disso, de ter retornado 

ao Brasil em 1971. 

Então para mim o exílio do meu pai marcou, foi realmente a despedida porque a 

segunda despedida foi a mais cruel, foi já no caixão, porque ele já tinha sido assassinado 

depois que ele retornou ao Brasil em 1971. Aí a situação ficou complicada também, foi, 

o momento do enterro do meu pai foi muito complicado porque deu-se a notícia nos 
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meios de comunicação que eu lembro que, o seguinte, “Terrorista banido volta ao Brasil 

e morre”. As manchetes, “Primeiro banido terrorista volta ao Brasil e morre”, alguma 

coisa assim. 

Para mim meu pai não era terrorista, para mim ele nunca foi terrorista. O choque 

foi enorme porque para nós ele estava no exterior ainda, nós não sabíamos que ele tinha 

voltado, nós não sabíamos.  

Olha, ele foi banido em 1970, ele demorou, eu não lembro exatamente, mas foi 

coisa de um ano. 

Nós recebíamos cartas não com frequência, eu tenho várias cartas, eu tenho 

cópia das cartas que ele mandava para a minha mãe, né? E ele sempre, em todas elas, 

fala o tempo todo que morre de saudades de nós, ele era uma pessoa muito ligada à 

família, muito ligada. E os companheiros que hoje... Os mesmos os que nós 

encontramos mais tarde em Cuba, os que nós encontramos hoje eles falam, ele falava 

muito na gente, constantemente quase. 

Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, esta volta rápida para o Brasil é porque 

acho que ele não conseguia viver longe da gente, ele tinha uma dificuldade enorme com 

isso. Ele tinha uma dificuldade muito grande. E quando chegamos... Ele foi assassinado 

no Rio de Janeiro. Aí o meu vô, para nós, nós ficamos literalmente perdidos, a gente 

perdeu o chão, ficamos, porque para você a pessoa está no exterior e de repente a 

pessoa, você recebe a notícia que o ser que você ama tanto está morto e está no teu país 

e você sequer chegou a ver mais, não é? 

Alternativa que se encontrou, claro, foi ir para São Paulo, porque eu acho que 

eles deram um prazo muito curto, tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que... O meu 

vô que na época não era perseguido, não era, ele deu muita força. O meu vô falou para a 

minha mãe, “Vamos enterrar o Coqueiro, nós vamos enterrar o meu filho”. Aí nós 

fomos para o Rio de Janeiro. A viagem para o Rio, eu acho que fiz por muitos anos 

questão de não lembrar desta viagem. 

Aí chegamos no Rio era carnaval, vocês imaginem, Rio de Janeiro, Carnaval. 

Nós ficamos em um hotel muito pequeno, um hotel barato, uma rua muito movimentada 

que eu não lembro também o nome e o meu vô foi no IML para fazer o reconhecimento, 
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foi tudo muito rápido, tudo aconteceu de forma muito rápida. Tinha que acontecer de 

forma rápida, você não tinha tempo de luto, na verdade eu acho que nenhum de nós 

tivemos tempo de luto na época. 

Aí o meu vô reconheceu, aí depois o caixão tava num lugar, eu fui no momento, 

aí abriram o caixão, a minha mãe, eu acho beijou a testa do meu pai, beijou  a mão, 

ficou passando, eu olhei, aí eles fecharam o caixão e levaram meu pai e enterraram. Aí 

nós voltamos para São Paulo, foi uma coisa super-rápida, sem tempo de assimilar, sem 

tempo de trabalhar na cabeça sem tempo de pensar. 

Aí depois, quando nós estávamos em São Paulo, não demorou muito nós 

recebemos a informação de que estavam procurando a minha mãe, pelo menos foi a 

informação que ouvimos na época. Nós não tínhamos maneira, nem estrutura eu acho, a 

minha mãe também não tinha estrutura psicológica, nós não tínhamos condições de 

continuar morando aqui. A organização, aí veio o processo da organização nos tirar para 

o Chile, nós fomos para o Chile. Este processo de viagem para o Chile foi também 

terrível. Como eu falei a gente não teve tempo de luto, não teve tempo de nada. 

E a despedida, e nem tempo de despedir da família, gente. Tem outro detalhe, 

nós, sempre tive uma dificuldade enorme de relacionamento com a minha própria 

família, porque eu nunca tive família. A minha família mesmo, biológica. Eu estou 

falando de tias, tios, primas, primos porque nós não tivemos contato com eles. Nós... até 

essa época era a clandestinidade, e depois veio a saída para o Chile, foi na época de 

Salvador Allende. Essa viagem para o Chile para mim foi uma viagem de horror, nós 

viajamos de Kombi. Os companheiros que nos levaram eram companheiros que 

estavam clandestinos também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Até o Chile? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Até o Chile, nós cruzamos os Andes, os Andes 

não, parte não é? Nós cruzamos de Kombi, foi uma parte de Kombi e de ônibus. Eu 

lembro que nós chegamos no Chile, na Argentina e depois nós cruzamos, eu lembro do 

vento gelado, do... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cordilheiras. 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Das Cordilheiras, até chegar em Santiago, isso 

tudo uma coisa atrás da outra, não é? Veio o assassinato do meu pai, depois do 

assassinato veio estes dias aqui no Brasil de muita correria e muito medo para se 

organizar, para sair do Brasil e chegar no Chile. 

A chegada no Chile para mim, eu tinha 10 anos. Aí quando a gente pensou que 

talvez tivesse um pouco de tranquilidade, não teve tranquilidade porque aí veio a 

preparação do golpe militar no Chile também. Nós morávamos numa casa, morava, na 

época quem cuidava das viúvas, os companheiros da organização, quando os 

companheiros eram assassinados tomavam a frente para a família continuar a vida de 

alguma maneira, inclusive de proteção, de ajudar. E a saída para nós foi a ida para o 

Chile, como de muitos outros. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tiveram 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Nós chegamos lá dois anos antes do golpe, 

então, um ano e pouco antes do golpe. Nós não ficamos muito tempo no Chile, nós 

ficamos um ano no Chile. Então quando eu comecei a estudar, entrei na escola, não foi, 

não tenho uma lembrança boa do Chile também. Eu não tenho uma lembrança boa por 

diversas razões, por diversas coisas que aconteceram lá, essa vida de insegurança, a 

gente não tinha, ainda não tinha nem o luto, não teve tempo de viver o luto, não teve 

tempo de, e teve que chegar lá e continuar tocando a vida. 

As mães, nossas mães foram trabalhar, nós fomos para a escola, você vai 

aprender um novo idioma, mesmo dentro da América Latina, mas você vai começar a 

lidar com uma cultura diferente, com pessoas que você não conhece. Você tem a 

sensação constante, eu tinha esta sensação constante, naquela época, de estar de um lado 
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para outro, depois de um outro país, de uma, a sensação de insegurança é uma coisa 

impressionante de medo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Olha, o Chile foi acolhedor. A época sem 

dúvida nenhuma, época do presidente Allende, somos gratos a isso porque foi o único 

país que naquele momento acolheu muitos, não só brasileiros, mas chilenos e de vários, 

mas a nossa experiência anterior aqui no Brasil tinha sido muito amarga. Você vai para 

outro país também, a cultura também é diferente, você tem que lidar com situações, 

você.  

A gente como criança, eu estou falando da minha experiência pessoal, eu na 

condição de criança, de ter vivido tudo aquilo, eu não estava preparada para nada 

naquele momento. Você não tem infância, né? Você não tem infância, e o fato de não 

ter infância, não ter infância é perder referências, né? Você não tem referências, você 

não tem raízes verdadeiras, você não tem... A criança, ela precisa, quando criança a 

gente precisa de uma referência de pessoas com quem você conversa, com quem vão 

guiar o teu caminho de certa forma. 

E a gente na época não tinha porque a gente mudava muito. Então lugares são 

referências. Eu fui entender muito tempo depois porque eu passei por isso, o quanto é 

importante para uma criança seguir o curso, ficar bastante tempo na mesma escola, ficar 

bastante tempo com os mesmos amigos, ficar bastante tempo com as mesmas relações. 

Porque cada mudança dessa, cada mudança rápida na vida são referências que você vai 

perdendo e não recupera mais. Não recupera nunca mais. 

Depois, a situação no Chile foi ficando muito crítica, a situação da sobrevivência 

também, porque começaram a faltar coisas no supermercado, porque a Direita boicota, 

na época eles estavam articulando um golpe, começaram os grandes donos de 

supermercado, os grandes empresários começam a não, uma das maneiras de derrubar 

um presidente é essa, não é? O que os grandes empresários fazem? Eles começam a 
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esconder, não colocam, se você deixar o povo com fome, gente, o povo... O Chile fez 

isso. 

O que o Chile fez? Porque os grandes empresários na época no Chile, os grandes 

domos de supermercado estavam, eles estavam junto com a Direita, eles estavam junto 

com o Pinochet. A situação no Chile estava muito crítica, você não encontrava mais 

coisas no supermercado. E quando se percebeu que no Chile estava a articulação do 

Golpe, aí foi a nossa ida para Cuba. 

Também foi a Organização junto com os cubanos que organizaram isso. Um dia 

a noite eles chegaram em casa e disseram “Vocês vão para Cuba”. Claro, eu não sabia, 

com 10 anos, o que significava Cuba, não é? Eu só sei que tudo aconteceu muito rápido, 

isso eu lembro. Tudo aconteceu rápido. Outra vez sai da escola, outra vez a pouca 

amizade. Eu lembro que nós morávamos em uma casa junto com outra família de 

exilados. A gente morava coma Tia Ilda, morávamos com a Tia Dina que aqui no Brasil 

agente já conhecia a Tia Dina, porque o esposo dela e meu pai trabalhavam na mesma 

Organização. Então nós chegamos a morar inclusive juntos. E aí, um dia nós pegamos a 

Cubana de Aviacion em Santiago e no outro estávamos em Havana. 

A chegada em Cuba foi na condição de criança, né? Você não sabe mais o que te 

espera. Depois que aconteceu tanta coisa como aconteceu aqui, você não sabe mais o 

que te espera, você não, mas a chegada à Cuba foi a melhor coisa (choro) que aconteceu 

com a gente. E lá em Cuba nós fomos muito bem atendidos, fomos muito bem 

recebidos, acolhidos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que idade você já tinha? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Aí eu já estava chegando dos 11 para os 12 

anos. Minha irmã eu acho que tinha 5, 6 anos. Fomos muito bem atendidos, só que 

depois de tudo o que nós tínhamos passado é claro que você chega num país e você, eu 

lembro. Isso eu lembro claramente, no Chile e em Cuba tinha os companheiros 

milicianos que eles eram calça verde, camisa azul. Eu tinha medo de polícia. Eu tinha 
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medo de polícia aqui no Brasil, no Chile eu tinha medo de polícia e claro, quando eu 

cheguei em Cuba eu tinha medo de polícia. 

Eu lembro que os companheiros brasileiros falavam, olha, desta polícia aqui 

você não precisa ter medo, a polícia aqui é amigo, eles não fazem nada, eles, né? Ao 

contrário, mas eu lembro que a gente, eu acho que não fui só eu, mas na época a gente 

queria manter distância de polícia. 

Nós chegamos, em qualquer um desses países que nós chegamos, claro que com 

o tempo depois nós fomos entendendo que, que em Cuba a Polícia representava 

realmente a proteção e não agressão e não assassinato como acontecia aqui no Brasil. 

Que a gente não tinha que ter medo. Foi lá que realmente eu comecei a ter infância, 

porque aqui não tinha, nós não tivemos. A criançada da minha geração. 

Aí lá comecei a estudar, a fazer círculo pela primeira vez na vida, ter círculos de 

amigos. Amigos da minha idade, amigos que podia marcar para se encontrar embaixo 

no prédio onde morava, fazer grupinho de teatro juntos, tinha um grupinho de teatro, eu 

lembro. Os sobrinhos do Guevara inclusive moravam no mesmo prédio que a gente, eles 

faziam parte do mesmo grupinho da gente de teatro, e aonde a gente morava tinham 

muitos exilados da América Latina, tinha os bolivianos, da Argentina, tinha chilenos, 

tinha o pessoal da América Latina, muitos latino-americanos e mais os cubanos. 

A gente começou a ter uma vida normal. Eu voltei, foram quase dez anos e foi, 

aí começamos a ter uma vida realmente normal, foi se normalizando, foi, a gente tinha 

liberdade de ser criança. A gente começou talvez, a aprender como é viver normal, ser 

criança, ser. E foram uns anos maravilhosos. Os nossos anos em Cuba foram 

maravilhosos. 

Nós, eu tinha explicado anteriormente, quando nós estávamos conversando aqui 

mais informalmente, que nós nunca tivemos antes oportunidade de conversar sobre isso 

ou colocar para fora esta ferida que a gente carregou e estamos carregando há tantos 

anos, né? E da importância que é para nós esse espaço que vocês estão nos dando hoje 

para falar sobre estas coisas. Porque foram momentos de terror e perda na vida da gente 

que nós carregamos a vida toda. 
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Eu estava explicando que inicialmente, nós não falamos sobre isso porque é um 

processo, é a primeira tendência quando você já passou por tanto terror, por tanto medo, 

por tanta perda, se a gente chega em um lugar onde encontra paz, você quer esquecer o 

que aconteceu, você prefere não falar, você prefere não tocar no assunto. Você quer 

desfrutar ao máximo esta paz que te é dada. E foi que eu acho que todos nós 

encontramos em Cuba (choro).  

Aí eu retorno para o Brasil, veio o processo político, aí já não éramos mais 

crianças, já éramos todos jovens. Todo mundo tinha 18, 19, 20 anos, maiores. Aí vem a 

proposta do retorno ao Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era 1982? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Era, a partir de 1979, 1980 começamos a voltar, 

para a volta. Eu estava até comentando anteriormente quando estávamos conversando, 

se tivessem me dado a possibilidade de escolha eu não teria voltado, eu não tinha 

voltado porque as lembranças de quando nós saímos daqui não eram boas, acho que 

foram as piores experiências da vida de cada um de nós, e a volta sem perspectiva 

nenhuma.  

Você volta sem família porque você não tem contato com a família, você perdeu 

a sua família biológica, você criou novas famílias no exterior que são os companheiros 

exilados e as crianças dos exilados que estão lá que são os teus primos, passam a ser 

seus tios, passam a ser suas tias. 

Você é livre, você estuda, você aprende, enfim, você passa a ser gente, passa a 

ser respeitado e de repente você volta para o lugar onde, é o teu país, mas é o lugar que 

te causou as maiores dores de sua vida. E esse processo de retorno é muito difícil, para 

mim foi extremamente difícil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você estudou? 
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A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu cheguei a estudar até, eu estudava, até a 

última escola que eu estudei em Cuba é a Eros de Varsóvia que eles chamam de pré-

universitário, que é a escola antes de começar um curso superior. 

E, primeiro eu estudei lá na Orestes Gutierrez que era do primário a secundário e 

depois na Eros de Varsóvia que chamava, que era uma escola que eu ficava a semana 

toda e só no final de semana que eu ia para casa. E lá nós tínhamos trabalho voluntário, 

estudávamos, tinha atividades culturais, uma ecoa mesmo. Não era só tempo integral, 

mas era interna.  

Nos finais de semana quando a gente ia para casa de vez e quando tinha 

atividade né? Porque os companheiros brasileiros lá, exilados organizavam atividades. 

Sobre o Brasil, reuniam e tudo o mais, né? Eu lembro que eu não achava nem muito 

agradável ir a essas atividades. Eu ia por, mais por uma questão de compromisso 

político em relação aos companheiros, mas não porque eu gostava. Eu pessoalmente não 

gostava. Acho que trazia a tona muitos traumas e lembranças amargas. A gente, foi o 

que eu falei, esta primeira etapa, tem muitos anos na vida que a gente tenta amortecer 

tudo isso, a gente não quer lembrar.  

Aí depois a gente passa para uma etapa em que você começa sim lembrar, que 

você quer lembrar porque você depois de adulto você quer começar e comigo 

aconteceu, eu queria começar a entender o que tinha acontecido realmente comigo. Os 

meus sentimentos. 

Com alguns medos e inseguranças que eu tenho até hoje, eu queria saber de onde 

eles tinham vindo. Aí você começa a perceber que são daí, que são daquela época, né? 

Mas isso nunca foi ouvido por ninguém também.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você voltou a ter essa má 

sensação ou mudou um pouco? 
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A SRA. SUELI COQUEIRO – Primeiro foi a sensação de insegurança. Eu não 

conseguia me adaptar de todo aqui no Brasil no início. Eu tive um problema sério de 

adaptação. Eu morei muitos anos fora do Brasil mesmo depois que eu voltei de Cuba. 

Eu fui com a Brigada, na época da Brigada de Solidariedade, à Nicarágua, eu fui para 

Nicarágua, trabalhei lá como brigadista na Solidariedade à Nicarágua. Voltei para o 

Brasil porque a Brigada foi por um certo tempo. Aí recebi uma proposta de voltar para 

lá e trabalhar com um Centro de Educación y Promoción Agraria. 

E voltei para a Nicarágua, trabalhei lá por dois anos que foi quando eu conheci o 

meu ex-marido, mas logo, depois eu trabalhei um tempo na Alemanha, eu não fiz a 

escolha também de voltar para o Brasil. Na Nicarágua, desculpa. Eu fui para a 

Alemanha, trabalhei, estudei, morei lá enfim, vários anos. Eu fiquei muitos anos, eu 

voltei definitivamente para o Brasil há seis anos atrás. Quer dizer, aí foi quando eu 

finalmente percebi que eu não tinha uma boa relação com o Brasil. Aí eu consegui 

entender isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Aí eu percebi, eu comecei a perceber por que. 

Porque eu comecei sentir uma necessidade de voltar para o Brasil 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Na Alemanha Ocidental. Mas eu ia à Alemanha 

Oriental, fui várias vezes. E aí você começa a se autoanalisar, não é? E começa 

inclusive procurar profissionais para falar sobre você, para. Essa necessidade que eu 

senti então, de voltar para o Brasil foi porque eu acho, não é que eu consegui resolver 

porque eu acho jamais ninguém de nós vai conseguir resolver isso dentro de nós, mas 

você entende pelo menos isso. 
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Você entende, eu sou assim porque tal situação, a minha vida ficou muito mal 

resolvida de tal a tal época, eu nunca consegui resolver a minha vida naquela época. Aí 

vem o processo de amortecer, né? Você prefere esquecer tudo deixar para traz e já na 

vida adulta que a gente vem reviver tudo, a gente começa a, tudo isso começa a vir a 

tona e aí a gente começa a entender. 

Eu acho que esse trabalho que está se fazendo hoje de nos ouvir, para mim 

especialmente está sendo fundamental. Porque a gente consegue falar por primeira vez 

com o coração sobre isso, sobre aquela época. 

O meu avô foi um homem muito especial. Ele apesar, ele era um operário e 

apesar de não entender direito ele dava apoio incondicional ao meu pai em todas as... 

em todo o momento. O que precisou dele ele esteve presente. E eu perdi o meu vô, eu 

cheguei a vê-lo vivo depois que voltamos de Cuba, ele estava vivo ainda, e nós tivemos 

a felicidade de vê-lo, de conviver um pouco com ele. 

E, como eu disse foi uma pessoa muito importante na minha vida e que sempre 

nos apoiou muito. Inclusive foi ele e uma prima minha nos deram o maior apoio depois 

que nós voltamos de Cuba, porque nos não tínhamos para onde ir, não tínhamos casa. 

Você volta, é um horror. Você volta sem casa, você volta sem família, você volta sem 

raízes, você volta, eu estava falando para uma das companheiras aqui quando estávamos 

nos falando antes que, para mim até hoje eu sinto a sensação e sem dúvida nenhuma 

Cuba para mim representa o meu porto seguro, o meu país, a minha... E eu me propus 

todos os anos ir a Cuba. Eu fui ano passado e se der vou este ano. (Choro) 

Porque assim, até hoje eu chego lá, eu paro em frente ao prédio que eu morava e 

as pessoas saem dos apartamentos para cumprimentar com um calor humano, com um, é 

a família que, na verdade a gente desenvolveu lá família e, que a gente não tinha né? 

Esses amigos. 

Sabe, eu tive lá em novembro do ano passado, eu, em Cuba, aí eu a primeira 

coisa que eu fiz foi em frente ao prédio que eu morava, né? Depois, e quando chego lá é 

assim, eu chego e grito o nome de um ou de outro e o pessoal já sai dos apartamentos e 

vem e abraça e a gente morre de rir e relembra os velhos tempos. Eu encontrei assim, os 

vizinhos da porta da frente, nós éramos muito amigas, em gente ao nosso apartamento 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



17 

 

morava uma família cubana com três filhos, duas filhas e um filho, com dois filhos e 

uma filha. 

E nós duas, e eles são mais ou menos da minha idade, a gente em toda 

vizinhança do prédio, a gente cresceu ali brincando de esconde-esconde, pega-pega, 

contando histórias de terror até tarde, brincando, rindo. Então, a coisa mais 

impressionante para mim é cada vez, mesmo com todos os anos fora de Cuba, quando a 

gente chega lá é como se a gente tivesse continuado lá, da maneira como fomos 

recebidos. E é muito bom. Esta sensação é muito boa. 

Eu acho que, outro dia eu estava me perguntado, se eu pudesse hoje fazer a 

escolha eu moraria em Cuba, sem dúvida eu moraria em Cuba.  Tenho grandes amigas 

lá, amigos, e pessoas que são muito importantes para mim.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Eu tenho uma filha. Não, ela está morando na 

Alemanha, a Janaína. Ela nasceu, cresceu lá e ficou difícil para ela voltar depois que eu 

decidi voltar. Até conversamos em voltar, mas ela achou melhor não, já está 

namorando, mora sozinha porque lá a vida, os jovens fazem a vida independente muito 

cedo, viram independentes muito cedo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Meu ex-marido não era alemão. Ele trabalhava 

na época que conheci ele, ele estava trabalhando pelo governo alemão na Nicarágua, era 

de um grupo técnico de alemães que estava prestando ajudar a Nicarágua. Eu trabalhava 

no Centro de Promocion y Educacion Agraria, CEPA. E, não tenho, tenho uma relação 

muito bacana com a Nicarágua, gosto da Nicarágua e sem dúvida os dois, três anos que 
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eu vivi lá foram muito intensos, mas com Cuba é diferente, é outro tipo de relação. Fui 

acolhida em um momento da minha vida que foi crucial. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mora onde agora? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Agora estou morando em Brasília. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Trabalha lá? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Trabalho lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Não, minha mãe mora em Campinas. Minha 

mãe mora em Campinas, minha irmã aqui em São Paulo e eu moro em Brasília. Eu 

morei na Bahia antes. Mas é isso, e aproveitei esta vinda agora aqui para, pela internet 

fiz contato com vários desses amigos brasileiros que a gente, quando nos encontramos 

em Cuba, crescemos em Cuba, aí a gente encontra vários deles nesses dias que estou 

aqui. Aproveito sempre a oportunidade de rever companheiros que viveram as mesmas 

experiências, né? Eu acho, e aconteceu uma coisa interessante conosco também, eu 

percebo isso.  

Depois do nosso retorno ao Brasil, todo mundo, nós passamos, essa moçada que 

foi criança e já voltou jovens, cada um depois que voltou ao Brasil parece que nos 

dispersamos de novo, e sempre digo foi a segunda vez que perdemos a família, não é? 

Porque a família que nós tínhamos feito lá, a família que nós criamos porque, aí depois 

veio o regresso ao Brasil que todo mundo se dispersa novamente e você acaba 

perdendo. Aí é outra ruptura na sua vida. Perde de novo, mais uma vez. 
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E, agora depois de alguns anos, a gente começou a se procurar, todo mundo 

porque cada um viveu as suas experiências, se refez de certa forma, trabalham, já tem 

família, cada um criou a sua família, casou, separou, tem os filhos, mas enfim, todo 

mundo conseguiu, achou o seu caminho de certa forma, mesmo com dificuldades e aí a 

gente está tentando, até fizemos esta proposta a um desses companheiros outro dia, a 

gente está querendo criar uma espécie de grupo Dos Pátrias, da turma que esteve em 

Cuba. E a gente está  querendo criar este grupo Dos Pátrias porque, o Brasil no caso, e 

Cuba que sem dúvida, para cada um de nós que moramos lá, é o nosso país. É o nosso 

país também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala uma coisa, você não é 

da primeira geração, que é a geração do seu pai, a Tia Ilda que você falou é a esposa do 

Virgílio, não é? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – É. A Tia Ilda que eu falo é a esposa do Virgílio, 

a Tia Dina, que é a esposa do Devanir Carvalho, a Tia Cida, tem a Tia Clara, a mulher 

do Marighella. Enfim, vários tios e tias e primos que a gente foi construindo com o 

tempo, porque foram as pessoas que viviam as mesmas experiências, viviam nos 

mesmos lugares e com quem a gente tinha uma identificação muito grande um com o 

outro, porque a gente viveu as mesmas experiências, as mesmas dores, né? 

São dores que eu vou te falar, viu. Anteriormente também são dores, feridas, 

sofrimentos que castigo nenhum nessa época negra no Brasil da ditadura militar, castigo 

nenhum a esses torturadores, a nenhum desses golpistas, a nenhum destes, vai conseguir 

tirar da gente essa dor, esse sofrimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria te perguntar, 

ainda do ponto de vista pessoal e não político. Duas reações básicas do grupo da sua 

geração. Uma que acha de certa forma os pais trocaram suas ideias por sua família, 

abandonaram sua família, enveredaram, foram para a luta, embora com uma conduta 

heroica, o lado familiar foi muito prejudicado. O outro que me parece mais que é o seu, 
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embora você era muito pequenininha, você entendia, entendia não, entendeu e aceitou 

esse lado heroico do seu pai, embora você tenha dito uma frase muito bonita. Você 

atribuía a volta dele tão precoce à saudade que ele sentia de vocês, né? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu acho que foi um dos pontos fundamentais 

foi isso, e também sem dúvida nenhuma, há pouco tempo eu li um livro inclusive que 

fala, um dos companheiros que esteve com ele na época, fala sobre isso. Ele reafirmou 

este sentimento, nesse livro esse companheiro fala. Ele conheceu bastante o meu pai e 

diz o seguinte, que duas coisas ele lembrava bem fez o meu pai retornar ao Brasil, um 

era a saudade insuportável da família, as raízes da, e a outra coisa era a necessidade de 

continuar a luta.   

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, e você... 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu considero, eu digo isso até hoje, sem culpá-

lo, jamais, eu jamais vou culpar o meu pai por causa disso, mas logicamente se ele 

tivesse ficado no exterior e tivesse trabalhado um pouco mais este sentimento, talvez a 

gente estaria junto hoje, não é? Mas, não foi assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te perguntar, 

quando tentava concluir, fazer a minha pergunta. Então, você vê esse lado dessa 

convivência familiar e o lado político e o jeito que vocês lá em Cuba conseguiram 

trabalhar isso, essa visão do lado da opção política e dessa convivência familiar.  

Tanto é que vocês constituíram outra família. E, aí você volta para o Brasil, você 

vai para a Nicarágua, ainda volta para a Alemanha e tem este buraco da adaptação do 

jeito que as pessoas aqui se organizam, porque você acha que aqui no Brasil isso é uma 

coisa generalizada. Porque você, como você faz a leitura, você tem uma compreensão 

política, que vocês da segunda geração, filhos de gente que era tão politizada, que 
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enfrentaram a ditadura do primeiro momento, vocês, os sobreviventes que vieram, 

porque não tem lugar para vocês aqui no Brasil, tanto social quanto politicamente? 

Porque o valor e a biografia dos seus pais e tanta gente que lutou e tinha uma 

compreensão política tão grande naquela época, porque você acha que o Brasil não 

absorve, porque assim falando de uma forma mais simples, porque os partidos políticos 

não absorvem essa cultura da resistência, e como você, uma pessoa que viveu fora, 

dentro e você viu o lado pessoal, o lado humano, como é que você vê esta questão do 

lado político? 

Por exemplo, Cuba, Nicarágua que são países tão pobres, com tantas 

dificuldades tem uma outra forma de acolhimento. Aqui que tem chances, capitalistas, 

desenvolvimentistas, toda essa coisa toda, como é que você, você faz esta leitura? Você, 

sua irmã, sua mãe, vocês fazem essa leitura? Com as outras famílias do Ariston, do 

Virgílio, vocês conseguem fazer esta leitura, isso é uma preocupação de vocês? Essa 

inadaptação que o Brasil propicia para os filhos? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Olha, eu acho que, a questão da, começa aí. Eu 

acho que começa, este sentimento nosso, falando do meu particularmente, e voltar para 

o meu país, mas que não é meu porque eu não sentia meu, onde eu não tinha raízes, 

onde primeiro foi pelo momento histórico que nós vivíamos naquela época de Golpe, 

naquela época dura, naquela época negra que nenhum de nós carregamos experiências 

boas sobre isso no momento de infância. 

E eu não acho que o Brasil seja um país que proporciona segurança para 

ninguém. Eu nunca tive essa sensação do Brasil, nunca tive essa sensação de 

acolhimento aqui. E não tenho (choro). Eu acho que, eu não sei, é uma coisa que eu 

tento entender até hoje, eu não conversei isso com o resto dos amigos, dos 

companheiros da minha geração que voltamos do exílio, mas eu tenho certeza de que 

cada um de nós tem esta sensação. Apesar de a gente ter voltado, todos nós tivemos 

uma dificuldade muito grande gente, em começar a estudar de novo.  

Primeira dificuldade que nós tivemos é que você chega aqui já como, com o 

décimo ano pronto, mas em espanhol. Você sabe da história da colonização da América 
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Latina pelos espanhóis, aprende História não com Pedro Alvares Cabral, mas com 

Cristóvão Colombo. 

Aprende Literatura, você estuda Rodolfo Becker, espanhol, você estuda enfim, a 

primeira dificuldade eu lembro, que nós tivemos, que eu tive quando cheguei aqui foi 

que, “Não porque vocês vão estudar, vocês vão fazer um tempo de colégio para depois 

fazer um cursinho, um vestibular”. A gente não tinha dinheiro para pagar uma 

faculdade. Na época ou você pagava ou ficava sem estudar, e você não se sente, você 

não sabe a História do Brasil, quer dizer, a História tradicional, né? Que a gente estuda 

nas escolas. 

Não sabe da Geografia, você não sabe quem foram os grandes literários 

brasileiros porque você não estudou isso. Você não sabe, porque apesar de ser América 

latina, mas nós ainda temos esta característica de termos sido colonizados por países 

diferentes. Então nós temos história, apesar de ser semelhantes, muito diferentes. 

Países que foram colonizados por espanhóis. Então você aprende uma outra 

História, você aprende uma outra Geografia, você aprende uma outra... E aí você ter 

noção, nós saímos daqui daquela maneira como crianças, fomos exilados involuntários e 

quando você volta o seu país, o seu próprio Estado, o Ministério da Educação olha para 

você diz, “Não, o que você estudou não presta, nós não vamos reconhecer”. Você se 

sente novamente rejeitado, você se sente novamente não filho deste país, você se sente 

novamente, e reconhecer um diploma quando você se formou e Cuba, reconhecer um 

diploma aqui é um, é uma loucura porque não reconhecem. Isso faz parte claro, a gente 

sabe, de toda, porque o estudo em Cuba é excelente, é de um nível altíssimo. O 

problema de não reconhecer porque ainda continua sendo importante muitos setores 

aqui no Brasil não reconhecer e não aceitar tudo o que vem de Cuba. 

Considerar que tudo o que vem de Cuba é negativo, continuar fazendo 

propaganda contra Cuba. Nós estamos vivendo essa experiência hoje com os médicos 

cubanos que querem trazer para o Brasil, que não querem reconhecer aqui no Brasil os 

médicos cubanos que são excelentes médicos. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



23 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que eu estive no 

Ministério da Saúde ontem, e os técnicos me explicaram, me disseram o seguinte, os 

médicos cubanos é até capaz de serem aceitos, mas os estudantes brasileiros que 

estudaram Medicina em Cuba, jamais.  

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Isso faz parte dessa, da luta e da propaganda 

contra Cuba que continua e são os únicos médicos, isso quando me perguntam, pessoas 

que são mais desinformadas e não são politizadas e me perguntam, “Mas estes médicos 

não falam português”. Gente, esses médicos são capazes, apesar de não saberem 

português, de chegar em qualquer ponta da Amazônia, em qualquer favela do Brasil, se 

entender com este povo muito melhor do que qualquer médico brasileiro. De não 

qualquer, mas de muitos médicos brasileiros que não tem interesse de trabalhar para o 

povo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer uma 

última pergunta. Você acha que todos estes fatos que ocorreram com seus familiares, 

com seus amigos tem que ser apurados?  

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Acho. Acho. Foi o que eu disse, eu acho que 

não, essa ferida, este vazio, estas dores, essas perdas que nós sentimos isso não vai ser 

curado, a gente leva a vida, vai trabalhando isso. É importante fazer um depoimento 

como esse para por pra fora essa parte dessas dores, mas não se deve esquecer jamais, 

não é? 

Eu acho que ser apurado, eu acho que relembrar, eu acho que mostrar, inclusive 

uma coisa que eu considero absurda é que não se fala praticamente. Eu não sei como 

está hoje o rito nas escolas, mas eu acho que não se fala. A época do Golpe Militar eu 

acho que pula, que falam muito superficialmente. Um jovem hoje de 19, 20, 21 aqui no 

Brasil você vai conversar e ele não tem nem ideia do que foi o Golpe Militar, do que 

isso representou, dessa época negra na História do Brasil. Eu acho que, eu acho que não 

pode deixar passar para não acontecer nunca mais. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando você viveu na 

Nicarágua foi a primeira fase da revolução. Você sabe se naquele período eles fizeram 

uma avaliação do período de Somoza, daquele período antigo ou você não pegou isso. 

Na Nicarágua teve 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Isso era, não houve de certa, não houve como 

nós estamos fazendo aqui, que foi a Comissão que teve, agora o processo nicaraguense 

foi muito diferente porque na verdade houve uma luta contra o Somoza em que o povo 

ganhou, eles ganharam, eles conseguiram derrubar. Então é uma coisa que se falava 

constantemente, se falava na escola, nos movimentos sociais, na juventude sandinista 

que eu trabalhei muito com a juventude sandinista. Era muito falado, o tempo todo 

porque eles conseguiram derrubar, eles conseguiram derrotar aquilo que fazia mal, 

aquilo que destruía.  

Nós na verdade, nós não conseguimos. E aí, em muitos setores aqui no Brasil a 

gente sabe que é tabu inclusive falar sobre isso, sobre essa época, ainda. É uma pena, 

mas em relação ao que você me perguntou antes que eu acho até que fugi um pouco, eu 

não consigo até hoje entender o porquê. Você me perguntou o porquê, eu não consigo 

entender o porquê.  

Talvez a gente, a gente tenha uma identificação, se sente brasileiro, mas não tão 

brasileiro. Talvez essa coisa, esse amor tão profundo, essas coisas, eu especialmente não 

sinto.  E eu fui perceber isso muito depois, na ida para a Nicarágua, inclusive a época 

que eu morei, os anos depois, os meus regressos a Cuba. 

Uma coisa para mim foi crucial, a emoção que eu sinto cada vez que eu volto 

para o Brasil, para mim isso foi crucial e é até hoje. Eu comecei a entender de forma 

muito mais profunda porque Cuba para mim é “mucho más patria” que o Brasil. O meu 

sentimento com relação a Cuba cada vez que eu desembarco lá e o meu sentimento cada 

vez que eu desembarco no Brasil são diferentes, emoções diferentes. Porque lá eu fui 

acolhida, eu fui respeitada, aqui eu nunca fui realmente acolhida, ao contrário. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você faz uma comparação, 

por exemplo, na Segunda Guerra que resistiu (ininteligível), reconhecidos em todas as 

sociedades, os que resistiram ao período de opressão e (ininteligível) são reconhecidos e 

você e sua família, gente que tanto lutou voltam e continuam com o mesmo processo de 

não acolhimento, de exclusão, é isso o que você está tentando nos dizer, não é? Até 

fazer uma faculdade que você teria oportunidade de fazer como fizeram os meninos do 

Virgílio 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Que fizeram em Cuba. Nós não esperamos esta 

época. Então, mas nós não tínhamos. Naquele momento nós não tivemos escolha. Nós 

na condição de filhos não tivemos escolhas. Tivesse, eu tinha ficado, mas, bastante mais 

tempo, inclusive. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal, então eu queria, você 

veio especialmente de Brasília para fazer este depoimento, espero que tenha sido 

importante, muito obrigado. Nós temos orgulho da sua família, muito obrigado. 

 

(Aplausos.) 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu agradeço a vocês e queria dizer que o 

trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Esse trabalho é importante para a 

memória do Brasil, para a nossa própria memória porque a gente consegue colocar, por 

para fora essas coisas que durante tantos anos estavam tão escondidas, tão reprimidas, 

não é?  

Porque a gente, nós não pegamos o tempo, nós mesmos negamos este tempo 

para nós porque, como eu falei a primeira etapa é de querer fugir, e a segunda etapa com 

o retorno ao Brasil as inseguranças, os medos, aí você tem que lutar para caramba para 

poder sobreviver em um mundo onde você não cresceu, não conhece e de onde você 

tem medo. Isso é muito difícil, mas muito obrigada a vocês por tudo, fundamentalmente 

a vocês, o acolhimento e por me ouvir, ouvir a todos nós. Obrigada. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. A sessão está 

encerrada. Obrigado. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/05/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a 

quadragésima sétima audiência pública da Comissão da Verdade, 28 de maio de 2013, 

Assembleia Legislativa, auditório Paulo Kobayashi, para a oitiva de depoimento sobre o 

caso das crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil.  

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Hoje com a presença da Sueli Coqueiro.  

Bom dia Sueli. 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode fazer a sua 

apresentação.  

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Bom, eu sou a Sueli Coqueiro. Sou filha de 

Aderbal Alves Coqueiro, assassinado pela ditadura em 71 e foi o primeiro preso político 

banido a retornar ao Brasil após o seu exílio, em troca do Embaixador alemão Von 

Holleben para a Argélia. 

E a minha mãe a Isaura Silva Coqueiro que após, bom, eu não sei direito por 

onde começar, eu vou dizer a verdade porque a gente já conversou bastante hoje aqui. 

Eu conversei com os companheiros e, é claro que quando a gente chega aqui as emoções 

vão à flor da pele, né? Eu tava explicando inclusive que, é a primeira vez que somos, os 
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filhos, somos ouvidos, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de abrir o 

coração e falar sobre essas mazelas e sobre um momento histórico que para nós, 

crianças naquela época, foi muito difícil.  

Porque a gente, criança não tem a capacidade de compreender tudo, apesar da 

inteligência e vivacidade a gente não consegue entender tudo e isso é um pouco 

problemático, e o momento histórico era aterrorizante. Então, era, foi complicado. 

Como vir aqui eu acho, pelo que eu entendi a importância deste momento é a 

gente conseguir relembrar ou lembrar e falar pela primeira vez como eu disse sobre o 

que, os efeitos daqueles momentos históricos nas nossas vidas, atualmente eu tenho 52 

anos e quando tudo, quer dizer, eu nasci no ano do Golpe. Eu nasci em 1960, desculpa o 

Golpe foi em 64. Quando se deu o Golpe eu estava com quatro anos.  

Na época eu acho que estávamos em Brasília ainda, porque meu pai é baiano e 

migrou para Brasília quando eu era muito pequena. Foi candango em Brasília, e de lá 

ele veio para São Paulo quando eu ainda era muito pequena e começou a trabalhar como 

operário aqui em São Paulo, no ABC. 

Assim, a nossa vida, eu começo a lembrar bem a partir do momento da nossa 

vida no ABC, mas especificamente no ABCD, em Diadema. Ele já era integrado à luta, 

porque eu acho que foi em Brasília que ele começou a, ele entrou no Movimento. Aí, as 

minhas primeiras lembranças, apesar de vagas, foi dos desaparecimentos quando eu falo 

desaparecimento, aquele que de vez em quando ele dava um sumiço. De vez em quando 

meu pai sumia por uns dias, não havia muita explicação para isso, é claro, não podiam. 

E por vezes, algumas reuniões lá em casa, disso eu lembro. 

Foi, o início das minhas lembranças foram isso. Algumas vezes ele sumia e de 

algumas reuniões que houve antes em casa com alguns companheiros que apareciam e 

tal, eles se reuniam, começou aí. E claro que a situação foi ficando mais aguda e aí 

começaram, quando começaram as perseguições mesmo, aí vieram os momentos de 

começarem a se dispersar. 

Eu acho que foi a época que a gente começou a deixar um pouco de viver a vida 

familiar, não dava, dava cada vez menos para a gente conseguir viver juntos. E, comecei 

a ouvir também que tinha que ter cuidado com o que falava na escola, não podia brincar 
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com amiguinha da vizinha, não podia ficar fora do portão na rua brincado, não podia. Aí 

começou uma série de coisas que a gente, eu não conseguia entender na época claro, eu 

tinha sete anos e não conseguia entender o porquê disso, não é? O porquê daquela 

situação. 

Eu comecei ver e, acho que perceber o que estava acontecendo acho que foi 

quando nós tivemos que fugir pela primeira vez, fugir pra valer, porque o meu pai já 

estava sendo procurado, eles já sabiam de tudo e nós tínhamos que começar a viver nos 

aparelhos, chamados aparelhos que eram as casas e apartamentos clandestinos que eram 

considerados mais seguros para o Movimento se organizarem e se reunirem. 

Nós fomos, naquela época nós moramos no Mato Grosso, nós moramos na 

Bahia, da Bahia nós voltamos para São Paulo, de São Paulo fomos para uma casa acho 

que em Santo Amaro, e mudávamos constantemente, não podia ficar em uma escola o 

tempo todo. Sentia muito medo, é claro. A gente sentia muito medo, muita insegurança, 

e muita, eu sentia muito medo. Depois que eu comecei a entender que, quando eu 

comecei a entender que eu podia perder o meu pai. Eu acho que foi aí que eu comecei a 

sentir o maior medo. 

Quando nós passamos por esta etapa de ficar fugindo aqui no Brasil de ir à 

escola, meu pai estava clandestino, foi quando ele caiu na clandestinidade, quando ele 

teve que ir para a clandestinidade que a nossa vida ficou complicada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A primeira, você lembra 

quando foi? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Olha, quando nós tivemos que mudar de 

Diadema, eu acho que eu tinha não sei se sete ou oito anos, não é? Nós estávamos, foi a 

noite que passaram numa Kombi, fomos numa Kombi, os companheiros levaram nós 

pro Mato Grosso, nós fomos pra casa dum primo do, acho que foi primo da minha mãe 

ou primo do meu pai, eu não lembro exatamente, mas era da família que tinha um sítio 

no Mato Grosso e fomos morar neste sítio por um tempo. 
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É claro que aí a vida de escola e tudo o mais teve que ser cortada, não é? Nós 

fomos morar no Mato Grosso um tempo, ficamos um tempo lá. Meu pai, eu lembro que 

ele ficou um tempo curto conosco, depois ele voltou para São Paulo e nós ficamos lá. 

Eu acho que a maior preocupação dele naquele momento era garantir a nossa segurança, 

né? Segurança da minha mãe e das filhas. 

Depois voltamos para São Paulo novamente, e aí teve uma segunda, não sei se a 

primeira saída foi para a Bahia e depois voltamos para São Paulo e depois Mato Grosso 

e voltamos para São Paulo novamente. Eu sei que em um desses regressos a São Paulo, 

numa noite foi alugada a casa de, acho que foi de São Caetano, foi alugada uma casa e 

nessa casa nós, nessa noite foi feita a mudança também. Assim, nós morávamos em casa 

e não tinha fogão, não tinha camas, não tinha geladeira, não tinha. Porque a gente 

simplesmente mudava de um minuto para o outro. 

E foi nessa mudança para a casa de Santo Amaro que nós mudamos durante a 

noite e no outro dia de manhã em um posto de gasolina os companheiros foram avisar 

que meu pai tinha sido preso. Essa volta, e nós tivemos que sair novamente porque 

soubemos então que eles estavam procurando a minha mãe, nessa época e os 

companheiros acharam mais seguro tirar a gente do Brasil.  

Esse processo de saída do Brasil foi muito complicado porque era uma época 

quer tinha que se montar esquema muito grande, não é? E a gente como criança, você 

quando é criança não tem, e numa circunstância como essa você não pode opinar você 

não pode terminar nada, não é? E você vai vivendo as situações e os momentos, e vão 

ficando. 

Você vai, é o que eu estava falando anteriormente quando a gente estava 

conversando, e você carrega isso para o resto da vida. O medo constante, o medo da 

perda, a insegurança, o medo da perda dos seus pais isso eu lembro que era um terror 

constante durante esta época de clandestinidade.  

Quando meu pai ainda estava preso, eu lembro uma coisa que magoou muito, eu 

não podia ir visita-lo todas as vistas na cadeia porque eu tinha que estudar, eu tinha que 

avançar no estudo porque eu estava atrasada.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde ele estava? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Ele estava no DOPS em São Paulo. Ele foi pego 

pelo DOPS e torturado, e aí ele conversando com minha mãe eu lembro que ele me 

chamou numa das visitas e falou olha, você não vai poder vir, eu era muito ligada a ele. 

Você não vai poder visitar o pai (choro) porque você tem que estudar. Aí eu ia visita-lo 

só a cada 15 dias eu acho. Durante a semana tinha visitas. 

Porque ele ficou tempo, depois que ele foi preso ele ficou um tempo sem 

ninguém saber nada dele, ninguém soube. Eu não lembro o tempo exatamente, mas eu 

sim me lembro, das saídas constantes da minha mãe de polícia em polícia, delegacia em 

delegacia, de lugar em lugar procurando, porque ela sabia que ele tinha sido preso, só 

que não sabia se estava vivo, morto, em que lugar ele estava. Então eu me lembro desta 

procura constante dela, saindo muito para procurar. 

Até aconteceu um fator interessante que eu tenho que confirmar, mas isto 

aconteceu, eu acho que ela foi na operação, na Operação Bandeirantes aqui em São 

Paulo, eu acho que foi um guarda, eles negaram que ele estava lá e um guarda passou 

um papelzinho para ela escondido que ele estava lá. Eu acredito que foi assim que ela 

ficou sabendo, acho que foi essa. Meu pai se encontrava lá. 

Aí veio o primeiro alívio de pelo menos saber que estava vivo, não é? Agora ele 

estava na condição de incomunicável, aí a gente, eu sei que não podia ver, não podia 

visita-lo. Eu lembro que logo que começamos visitar o meu pai, ele tinha sido muito 

torturado. Eu lembro de ocasiões dele, o meu pai não costumava usar óculos escuros. Eu 

me lembro por primeira vez que vi o meu pai com óculos escuros, quando nós íamos 

visita-lo na prisão, porque ele não queria que nós o víssemos com as marcas da tortura. 

Eu até perguntei uma vez porque ele estava de óculos escuros. (Choro) ele me 

respondeu que era porque ele tinha jogado bola e a bola bateu no rosto, tinha 

machucado. E a gente sabia que não era verdade, mesmo tão pequena eu sabia que não 

era verdade. E depois veio este processo como eu disse de não poder visita-lo porque 

tinha que estudar, não todas as semanas. 
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E nós fomos, enquanto meu pai estava preso eu lembro da gente, esse processo 

até descobrir quando ele, quando se conseguiu descobrir onde ele estava veio este 

processo de visita e depois veio a troca dele pelo Embaixador Alemão entre os outros 

companheiros que foram para a Argélia. E o medo novamente porque você ouvia o 

seguinte, foi banido e desterrado, acho que usava muito essa palavra e você diz eu acho 

que não vou ver nunca mais. Uma viagem de avião naquela época, pelo menos para nós 

financeiramente era algo inalcançável, a gente, não éramos de família rica ou de família 

de classe média, que tinha condições de pagar uma passagem internacional para visitar o 

pai no exterior.  

Então assim, para mim, eu me lembro que a época, a sensação quando meu pai 

foi banido foi de mistura, foi de um sentimento assim, a felicidade que meu pai não ia 

mais ser torturado, não ia ser mais magoado, não ia ser mais ferido, não ia ser mais, mas 

sentia uma sensação de perda porque eu achei, eu acho que não vou ver meu pai nunca 

mais, ou talvez eu vou ver ele quando eu estiver grande e for visita-lo, porque ele não 

vai poder voltar nunca mais. 

Então foi uma perda também. Para mim o exílio do meu pai foi uma perda 

porque para mim não havia possibilidade de vê-lo nunca mais. Como efetivamente não 

houve porque eu só tornei vê-lo já no caixão para enterrar, depois disso, de ter retornado 

ao Brasil em 71. 

Então para mim o exílio do meu pai marcou, foi realmente a despedida porque a 

segunda despedida foi a mais cruel, foi já no caixão, porque ele já tinha sido assassinado 

depois que ele retornou ao Brasil em 71. Aí a situação ficou complicada também, foi, o 

momento do enterro do meu pai foi muito complicado porque deu-se a notícia nos 

meios de comunicação que eu lembro que, o seguinte,  terrorista banido volta ao Brasil 

e morre. As manchetes, primeiro banido terrorista volta ao Brasil e morre, alguma coisa 

assim. 

Para mim meu pai não era terrorista, para mim ele nunca foi terrorista. O choque 

foi enorme porque para nós ele estava no exterior ainda, nós não sabíamos que ele tinha 

voltado, nós não sabíamos. Olha, ele foi banido em 70, ele demorou, eu não lembro 

exatamente, mas foi coisa de um ano. 
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Nós recebíamos cartas não com frequência, eu tenho várias cartas, eu tenho 

cópia das cartas que ele mandava para a minha mãe, né? E ele sempre, em todas elas 

fala o tempo todo que morre de saudades de nós, ele era uma pessoa muito ligada à 

família, muito ligada. E os companheiros que hoje e mesmo os que nós encontramos 

mais tarde em Cuba, os que nós encontramos hoje eles falam, ele falava muito na gente, 

constantemente quase. 

Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, esta volta rápida para o Brasil é porque 

acho que ele não conseguia viver longe da gente, ele tinha uma dificuldade enorme com 

isso. Ele tinha uma dificuldade muito grande. E quando chegamos, ele foi assassinado 

no Rio de Janeiro. Aí o meu vô, para nós, nós ficamos literalmente perdidos, a gente 

perdeu o chão, ficamos, porque para você a pessoa está no exterior e de repente a 

pessoa, você recebe a notícia que o ser que você ama tanto está morto e está no teu país 

e você sequer chegou a ver mais, não é? 

Alternativa que se encontrou, claro, foi ir para São Paulo porque eu acho que 

eles deram um prazo muito curto, tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que. O meu 

vô que na época não era perseguido, não era, ele deu muita força. O meu vô falou para a 

minha mãe, vamos enterrar o Coqueiro, nós vamos enterrar o meu filho. Aí nós fomos 

para o Rio de janeiro. A viagem para o Rio, eu acho que fiz por muitos anos questão de 

não lembrar desta viagem. 

Aí chegamos no Rio era carnaval, vocês imaginem, Rio de Janeiro, Carnaval. 

Nós ficamos em um hotel muito pequeno, um hotel barato, uma rua muito movimentada 

que eu não lembro também o nome e o meu vô foi no IML para fazer o reconhecimento, 

foi tudo muito rápido, tudo aconteceu de forma muito rápida. Tinha que acontecer de 

forma rápida, você não tinha tempo de luto, na verdade eu acho que nenhum de nós 

tivemos tempo de luto na época. 

Aí o meu vô reconheceu, aí depois o caixão estava num lugar, eu fui no 

momento, aí abriram o caixão, a minha mãe, eu acho beijou a testa do meu pai, beijou  a 

mão, ficou passando, eu olhei, aí eles fecharam o caixão e levaram meu pai e 

enterraram. Aí nós voltamos para São Paulo, foi uma coisa super-rápida, sem tempo de 

assimilar, sem tempo de trabalhar na cabeça sem tempo de pensar. 
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Aí depois, quando nós estávamos em São Paulo, não demorou muito nós 

recebemos a informação de que estavam procurando a minha mãe, pelo menos foi a 

informação que ouvimos na época. Nós não tínhamos maneira, nem estrutura eu acho, a 

minha mãe também não tinha estrutura psicológica, nós não tínhamos condições de 

continuar morando aqui. A organização, aí veio o processo da organização nos tirar para 

o Chile, nós fomos para o Chile. Este processo de viagem para o Chile foi também 

terrível. Como eu falei a gente não teve tempo de luto, não teve tempo de nada. 

E a despedida, e nem tempo de despedir da família, gente. Tem outro detalhe, 

nós, sempre tive uma dificuldade enorme de relacionamento com a minha própria 

família porque eu nunca tive família. A minha família mesmo, biológica. Eu estou 

falando de tias, tios, primas, primos porque nós não tivemos contato com eles. Nós até 

essa época era a clandestinidade, e depois veio a saída para o Chile, foi na época de 

Salvador Allende. Essa viagem para o Chile para mim foi uma viagem de horror, nós 

viajamos de Kombi. Os companheiros que nos levaram eram companheiros clandestinos 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Até o Chile? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Até o Chile, nós cruzamos os Andes, os Andes 

não, parte não é? Nós cruzamos de Kombi, foi uma parte de Kombi e de ônibus. Eu 

lembro que nós chegamos no Chile, na Argentina e depois nós cruzamos, eu lembro do 

vento gelado, do 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cordilheiras. 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Das Cordilheiras, até chegar em Santiago, isso 

tudo uma coisa atrás da outra, não é? Veio o assassinato do meu pai, depois do 

assassinato veio estes dias aqui no Brasil de muita correria e muito medo para se 

organizar, para sair do Brasil e chegar no Chile. 
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A chegada no Chile para mim, eu tinha 10 anos. Aí quando a gente pensou que 

talvez tivesse um pouco de tranquilidade, não teve tranquilidade porque aí veio a 

preparação do Golpe Militar no Chile também. Nós morávamos numa casa, morava, na 

época quem cuidava das viúvas, os companheiros da organização, quando os 

companheiros eram assassinados tomava a frente para a família continuar a vida de 

alguma maneira, inclusive de proteção, de ajudar. E a saída para nós foi a ida para o 

Chile como de muitos outros. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tiveram 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Nós chegamos lá dois anos antes do Golpe, 

então, um ano e pouco antes do Golpe. Nós não ficamos muito tempo no Chile, nós 

ficamos um ano no Chile. Então quando eu comecei a estudar, entrei na escola, não foi, 

não tenho uma lembrança boa do Chile também. Eu não tenho uma lembrança boa por 

diversas razões, por diversas coisas que aconteceram lá, essa vida de insegurança, a 

gente não tinha, ainda não tinha nem o luto, não teve tempo de viver o luto, não teve 

tempo de, e teve que chegar lá e continuar tocando a vida. 

As mães, nossas mães foram trabalhar, nós fomos para a escola, você vai 

aprender um novo idioma, mesmo dentro da América Latina, mas você vai começar a 

lidar com uma cultura diferente, com pessoas que você não conhece. Você tem a 

sensação constante, eu tinha esta sensação constante naquela época de estar de um lado 

para outro, depois de um outro país, de uma, a sensação de insegurança é uma coisa 

impressionante de medo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Olha, o Chile foi acolhedor. A época sem 

dúvida nenhuma, época do Presidente Allende, somos gratos a isso porque foi o único 

país que naquele momento acolheu muitos, não só brasileiros, mas chilenos e de vários, 
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mas a nossa experiência anterior aqui no Brasil tinha sido muito amarga. Você vai para 

outro país também, a cultura é diferente, você tem que lidar com situações, você.  

A gente como criança, eu estou falando da minha experiência pessoal, eu na 

condição de criança, de ter vivido tudo aquilo, eu não estava preparada para nada 

naquele momento. Você não tem infância, né? Você não tem infância e o fato de não ter 

infância, não ter infância é perder referências, né? Você não tem referências, você não 

tem raízes verdadeiras, você não tem, a criança, ela precisa, quando criança a gente 

precisa de uma referência de pessoas com quem você conversa, c om quem vão guiar o 

teu caminho de certa forma. 

E a gente na época não tinha porque a gente mudava muito. Então lugares são 

referências. Eu fui entender muito tempo depois porque eu passei por isso, o quanto é 

importante para uma criança seguir o curso, ficar bastante tempo na mesma escola, ficar 

bastante tempo com os mesmos amigos, ficar bastante tempo com as mesmas relações. 

Porque cada mudança dessa, cada mudança rápida na vida são referências que você vai 

perdendo e não recupera mais. Não recupera nunca mais. 

Depois a situação no Chile foi ficando muito crítica, a situação da sobrevivência 

também porque começaram a faltar coisas no supermercado, porque a Direita boicota, 

na época eles estavam articulando um Golpe, começaram os grandes donos de 

supermercado, os grandes empresários começam a não, uma das maneiras de derrubar 

um Presidente é essa, não é? O que os grandes empresários fazem? Eles começam a 

esconder, não colocam, se você deixar o povo com fome, gente, o povo. O Chile fez 

isso. 

O que o Chile fez? Porque os grandes empresários na época no Chile, os grandes 

empresários estavam, eles estavam junto com a Direita, eles estavam junto com o 

Pinochet. A situação no Chile estava muito crítica, você não encontrava mais coisas no 

supermercado. E quando se percebeu que no Chile estava a articulação do Golpe, aí foi 

a nossa ida para Cuba. 

Também foi a Organização junto com os cubanos que organizaram isso. Um dia 

a noite eles chegaram em casa e disseram vocês vão para Cuba. Claro, eu não sabia, 

com 10 anos, o que significava Cuba, não é? Eu só sei que tudo aconteceu muito rápido, 

isso eu lembro. Tudo aconteceu rápido. Outra vez sai da escola, outra vez a pouca 
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amizade. Eu lembro que nós morávamos em uma casa junto com outra família de 

exilados. A gente morava coma Tia Ilda, morávamos com a Tia Dina que aqui no Brasil 

agente já conhecia a Tia Dina porque o esposo dela e meu pai trabalhavam na mesma 

Organização. Então nós chegamos a morar inclusive juntos. E aí, um dia nós pegamos a 

Cubana de Aviacion em Santiago e no outro estávamos em Havana. 

A chegada em Cuba foi na condição de criança, né? Você não sabe mais o que te 

espera. Depois que aconteceu tanta coisa como aconteceu aqui você não sabe mais o 

que te espera, você não, mas a chegada à Cuba foi a melhor coisa (choro) que aconteceu 

com a gente. E lá em Cuba nós fomos muito bem atendidos, fomos muito bem 

recebidos, acolhidos 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que idade você já tinha? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Aí eu já estava chegando dos 11 para os 12 

anos. Minha irmã eu acho que tinha cinco, seis anos. Fomos muito bem atendidos, só 

que depois de tudo o que nós tínhamos passado é claro que você chega num país e você, 

eu lembro. Isso eu lembro claramente, no Chile e em Cuba tinha os companheiros 

milicianos que eles eram calça verde, camisa azul. Eu tinha medo de Polícia. Eu tinha 

medo de Polícia aqui no Brasil, no Chile eu tinha medo de Polícia e claro, quando eu 

cheguei em Cuba eu tinha medo de polícia. 

Eu lembro que os companheiros brasileiros falavam, olha, desta Polícia aqui 

você não precisa ter medo, a Polícia aqui é amigo, eles não fazem nada, eles, né? Ao 

contrário, mas eu lembro que a gente, eu acho que não fui só eu, mas na época a gente 

queria manter distância de Polícia. 

Nós chegamos, em qualquer um desses países que nós chegamos, claro que com 

o tempo depois nós fomos entendendo que, que em Cuba a Polícia representava 

realmente a proteção e não agressão e não assassinato como acontecia aqui no Brasil. 

Que a gente não tinha que ter medo. Foi lá que realmente eu comecei a ter infância 

porque aqui não tinha, nós não tivemos. A criançada da minha geração. 
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Aí lá comecei a estudar, a fazer círculo pela primeira vez na vida, ter círculos de 

amigos. Amigos da minha idade, amigos que podia marcar para se encontrar embaixo 

no prédio onde morava, fazer grupinho de teatro juntos, tinha um grupinho de teatro, eu 

lembro. Os sobrinhos do Guevara inclusive moravam no mesmo prédio que a gente, eles 

faziam parte do mesmo grupinho da gente de teatro, e aonde a gente morava tinham 

muitos exilados da América Latina, tinha os bolivianos, da Argentina, tinha chilenos, 

tinha o pessoal da América Latina, muitos latino-americanos e mais os cubanos. 

A gente começou a ter uma vida normal. Eu voltei foram quase 10 anos e foi, aí 

começamos a ter uma vida realmente normal, foi se normalizando, foi, a ente tinha 

liberdade de ser criança. A gente começou talvez, a aprender como é viver normal, ser 

criança, ser. E foram uns anos maravilhosos. Os nossos anos em Cuba foram 

maravilhosos. 

Nós, eu tinha explicado anteriormente quando nós estávamos conversando aqui 

mais informalmente, que nós nunca tivemos antes oportunidade de conversar sobre isso 

ou colocar para fora esta ferida que a gente carregou e estamos carregando há tantos 

anos, né? E da importância que é para nós esse espaço que vocês estão nos dando hoje 

para falar sobre estas coisas. Porque foram momentos de terror e perda na vida da gente 

que nós carregamos a vida toda. 

Eu estava explicando que inicialmente nós não falamos sobre isso porque é um 

processo, é a primeira tendência quando você já passou por tanto terror, por tanto medo, 

por tanta perda, se a gente chega em um lugar onde encontra paz, você quer esquecer o 

que aconteceu, você prefere não falar, você prefere não tocar no assunto. Você quer 

desfrutar ao máximo esta paz que te é dada. 

E foi que eu acho que todos nós encontramos em Cuba (choro). Aí eu retorno 

para o Brasil, veio o processo político, aí já não éramos mais crianças, já éramos todos 

jovens. Todo mundo tinha 18, 19, 20 anos, maiores. Aí vem a proposta do retorno ao 

Brasil. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era 82? 
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A SRA. SUELI COQUEIRO – Era, a partir de 79, 80 começamos a voltar, para 

a volta. Eu estava até comentando anteriormente quando estávamos conversando, se 

tivessem me dado a possibilidade de escolha eu não teria voltado, eu não tinha voltado 

porque as lembranças de quando nós saímos daqui não eram boas, acho que foram as 

piores experiências da vida de cada um de nós, e a volta sem perspectiva nenhuma.  

Você volta sem família porque você não tem contato com a família, você perdeu 

a sua família biológica, você criou novas famílias no exterior quer são os companheiros 

exilados e as crianças dos exilados que estão lá que são os teus primos, passam a ser 

seus tios, passam a ser suas tias. 

Você é livre, você estuda, você aprende, enfim, você passa a ser gente, passa a 

ser respeitado e de repente você volta para o lugar onde, é o teu país, mas é o lugar que 

te causou as maiores dores de sua vida. E esse processo de retorno é muito difícil, para 

mim foi extremamente difícil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu cheguei a estudar até, eu estudava, até a 

última escola que eu estudei em Cuba é a Eros de Varsóvia que eles chamam de pré-

universitário, que é a escola antes de começar um curso superior. 

E, primeiro eu estudei lá na Orestes Gutierrez que era do primário a secundário e 

depois na Eros de Varsóvia que chamava, que era uma escola que eu ficava a semana 

toda e só no final de semana que eu ia para casa. E lá nós tínhamos trabalho voluntário, 

estudávamos, tinha atividades culturais, uma ecoa mesmo. Não era só tempo integral, 

mas era interna.  

Nos finais de semana quando a gente ia para casa de vez e quando tinha 

atividade né? Porque os companheiros brasileiros lá, exilados organizavam atividades. 

Sobre o Brasil, reuniam e tudo o mais, né? Eu lembro que eu não achava nem muito 

agradável ir a essas atividades. Eu ia por, mais por uma questão de compromisso 

político em relação aos companheiros, mas não porque eu gostava. Eu pessoalmente não 
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gostava. Acho que trazia a tona muitos traumas e lembranças amargas. A gente, foi o 

que eu falei, esta primeira etapa, tem muitos anos na vida que a gente tenta amortecer 

tudo isso, a gente não quer lembrar.  

Aí depois a gente passa para uma etapa em que você começa sim lembrar, que 

você quer lembrar porque você depois de adulto você quer começar e comigo 

aconteceu, eu queria começar a entender o que tinha acontecido realmente comigo. Os 

meus sentimentos. 

Com alguns medos e inseguranças que eu tenho até hoje, eu queria saber de onde 

eles tinham vindo. Aí você começa a perceber que são daí, que são daquela época, né? 

Mas isso nunca foi ouvido por ninguém também.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você voltou a ter essa má 

sensação ou mudou um pouco? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Primeiro foi a sensação de insegurança. Eu não 

conseguia me adaptar de todo aqui no Brasil no início. Eu tive um problema sério de 

adaptação. Eu morei muitos anos fora do Brasil mesmo depois que eu voltei de Cuba. 

Eu fui com a Brigada, na época da Brigada de Solidariedade à Nicarágua, eu fui para 

Nicarágua, trabalhei lá como brigadista Solidariedade à Nicarágua. Voltei para o Brasil 

porque a Brigada foi por um certo tempo. Aí recebi uma proposta de voltar para lá e 

trabalhar com um Centro de Educación y Promoción Agrária. 

E voltei para a Nicarágua, trabalhei lá por dois anos que foi quando eu conheci o 

meu ex-marido, mas logo, depois eu trabalhei um tempo na Alemanha, eu não fiz a 

escolha também de voltar para o Brasil. Na Nicarágua, desculpa. Eu fui para a 

Alemanha, trabalhei, estudei, morei lá enfim, vários anos. Eu fiquei muitos anos, eu 

voltei definitivamente para o Brasil há seis anos atrás. Quer dizer, aí foi quando eu 

finalmente percebi que eu não tinha uma boa relação com o Brasil. Aí eu consegui 

entender isso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Aí eu percebi, eu comecei a perceber por que. 

Porque eu comecei sentir uma necessidade de voltar para o Brasil 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Na Alemanha Ocidental. Mas eu ia à Alemanha 

Oriental, fui várias vezes. E aí você começa a se autoanalisar, não é? E começa 

inclusive procurar profissionais para falar sobre você, para. Essa necessidade que eu 

senti então, de voltar para o Brasil foi porque eu acho, não é que eu consegui resolver 

porque eu acho jamais ninguém de nós vai conseguir resolver isso dentro de nós, mas 

você entende pelo menos isso. 

Você entende, eu sou assim porque tal situação, a minha vida ficou muito mal 

resolvida de tal a tal época, eu nunca consegui resolver a minha vida naquela época. Aí 

vem o processo de amortecer, né? Você prefere esquecer tudo deixar para traz e já na 

vida adulta que a gente vem reviver tudo, a gente começa a, tudo isso começa a vir a 

tona e aí a gente começa a entender. 

Eu acho que esse trabalho que está se fazendo hoje de nos ouvir, para mim 

especialmente está sendo fundamental. Porque a gente consegue falar por primeira vez 

com o coração sobre isso, sobre aquela época. 

O avô foi um homem muito especial. Ele apesar, ele era um operário e apesar de 

não entender direito ele dava apoio incondicional ao meu pai em todas as, em todo o 

momento. O que precisou dele ele esteve presente. E eu perdi o meu vô, eu cheguei a 

vê-lo vivo depois que voltamos de Cuba, ele estava vivo ainda e nós tivemos a 

felicidade de vê-lo, de conviver um pouco com ele. 

E, como eu disse foi uma pessoa muito importante na minha vida e que sempre 

nos apoiou muito. Inclusive foi ele e uma prima minha nos deram o maior apoio depois 
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que nós voltamos de Cuba, porque nos não tínhamos para onde ir, não tínhamos casa. 

Você volta, é um horror. Você volta sem casa, você volta sem família, você volta sem 

raízes, você volta, eu estava falando para uma das companheiras aqui quando estávamos 

nos falando antes que, para mim até hoje eu sinto a sensação e sem dúvida nenhuma 

Cuba para mim representa o meu porto seguro, o meu país, a minha. E eu me propus 

todos os anos ir a Cuba. Eu fui ano passado e se der vou este ano. (Choro) 

Porque assim, até hoje eu chego lá, eu paro em frente ao prédio que eu morava e 

as pessoas saem dos apartamentos para cumprimentar com um calor humano, com um, é 

a família que, na verdade a gente desenvolveu lá família e, que a gente não tinha né? 

Esses amigos. 

Sabe, eu tive lá em novembro do ano passado, eu, em Cuba, aí eu a primeira 

coisa que eu fiz foi em frente ao prédio que eu morava, né? Depois, e quando chego lá é 

assim, eu chego e grito o nome de um ou de outro e o pessoal já sai dos apartamentos e 

vem e abraça e a gente morre de rir e relembra os velhos tempos. Eu encontrei assim, os 

vizinhos da porta da frente, nós éramos muito amigas, em gente ao nosso apartamento 

morava uma família cubana com três filhos, duas filhas e um filho, com dois filhos e 

uma filha. 

E nós duas, e eles são mais ou menos da minha idade, a gente em toda 

vizinhança do prédio, a gente cresceu ali brincando de esconde-esconde, pega-pega, 

contando histórias de terror até tarde, brincando, rindo. Então, a coisa mais 

impressionante para mim é cada vez, mesmo com todos os anos fora de Cuba, quando a 

gente chega lá é como se a gente tivesse continuado lá, da maneira como fomos 

recebidos. E é muito bom. Esta sensação é muito boa. 

Eu acho que, outro dia eu estava me perguntado, se eu pudesse hoje fazer a 

escolha eu moraria em Cuba, sem dúvida eu moraria em Cuba.  Tenho grandes amigas 

lá, amigos, e pessoas que são muito importantes para mim.  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO - Eu tenho uma filha. Não, ela está morando na 

Alemanha, a Janaina. Ela nasceu, cresceu lá e ficou difícil para ela voltar depois que eu 
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decidi voltar. Até conversamos em voltar, mas ela achou melhor não, já está 

namorando, mora sozinha porque lá a vida, os jovens fazem a vida independente muito 

cedo, viram independente muito cedo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Meu ex-marido não era alemão. Ele trabalhava 

na época que conheci ele, ele estava trabalhando pelo Governo Alemão na Nicarágua, 

era de um grupo técnico de alemães que estava prestando ajudar a Nicarágua. Eu 

trabalhava no Centro de Promocion y Educacion Agrária, CEPA. E, não tenho, tenho 

uma relação muito bacana com a Nicarágua, gosto da Nicarágua e sem dúvida os dois, 

três anos que eu vivi lá foram muito intensos, mas com Cuba é diferente, é outro tipo de 

relação. Fui acolhida em um momento da minha vida que foi crucial. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mora onde agora? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Agora estou morando em Brasília. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Trabalha lá? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Trabalho lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.) 
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A SRA. SUELI COQUEIRO – Não, minha mãe mora em Campinas. Minha 

mãe mora em Campinas, minha irmã aqui em São Paulo e eu moro em Brasília. Eu 

morei na Bahia antes. Mas é isso, e aproveitei esta vinda agora aqui para, pela internet 

fiz contato com vários desses amigos brasileiros que a gente, quando nos encontramos 

em Cuba, crescemos em Cuba, aí a gente encontra vários deles nesses dias que estou 

aqui. Aproveito sempre a oportunidade de rever companheiros que viveram as mesmas 

experiências, né? Eu acho, e aconteceu uma coisa interessante conosco também, eu 

percebo isso.  

Depois do nosso retorno ao Brasil, todo mundo, nós passamos, essa moçada que 

foi criança e já voltou jovens, cada um depois que voltou ao Brasil parece que nos 

dispersamos de novo, e sempre digo foi a segunda vez que perdemos a família, não é? 

Porque a família que nós tínhamos feito lá, a família que nós criamos porque, aí depois 

veio o regresso ao Brasil que todo mundo se dispersa novamente e você acaba 

perdendo. Aí é outra ruptura na sua vida. Perde de novo, mais uma vez. 

E, agora depois de alguns anos a gente começou a se procurar, todo mundo 

porque cada um viveu as suas experiências, se refez de certa forma, trabalham, já tem 

família, cada um criou a suas famílias, casou, separou, tem os filhos, mas enfim, todo 

mundo conseguiu, achou o seu caminho de certa forma, mesmo com dificuldades e aí a 

gente atentando, até fizemos esta proposta a um desses companheiros outro dia, a gente 

está querendo criar uma espécie de grupo dos Pátrias, da turma que esteve em Cuba. E a 

gente está  querendo criar este grupo dos Pátrias porque, o Brasil no caso, e Cuba que 

sem dúvida, para cada um de nós que moramos lá, é o nosso país. É o nosso país 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala uma coisa, você não é 

da primeira geração, que é a geração do seu pai, a Tia Ilda que você falou é a esposa do 

Virgílio, não é? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – É. A Tia Ilda que eu falo é a esposa do Virgílio, 

a Tia Dina que é a esposa do Devanir Carvalho, a Tia Cida, tem a Tia Clara, a mulher 
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do Marighella. Enfim, vários tios e tias e primos que a gente foi construindo com o 

tempo porque foram as pessoas que viviam as mesmas experiências, viviam nos 

mesmos lugares e com quem a gente tinha uma identificação muito grande um com o 

outro porque a gente viveu as mesmas experiências, as mesmas dores, né? 

São dores que eu vou te falar, viu. Anteriormente também são dores, feridas, 

sofrimentos que castigo nenhum nessa época negra no Brasil da ditadura militar, castigo 

nenhum a esses torturadores, a nenhum desses golpistas, a nenhum destes, vai conseguir 

tirar da gente essa dor, esse sofrimento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria te perguntar, 

ainda do ponto de vista pessoal e não político. Duas reações básicas do grupo da sua 

geração. Uma que acha de certa forma os pais trocaram seus ideias por sua família, 

abandonaram sua família, enveredaram, foram para a luta, embora com uma conduta 

heroica, o lado familiar foi muito prejudicado. O outro que me parece mais que é o seu, 

embora você era muito pequenininha, você entendia, entendia não, entendeu e aceitou 

esse lado heroico do seu pai, embora você tenha dito uma frase muito bonita. Você 

atribuía a volta dele tão precoce à saudade que ele sentia de vocês, né? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu acho que foi um dos pontos fundamentais 

foi isso, e também sem dúvida nenhuma, há pouco tempo eu li um livro inclusive que 

fala, um dos companheiros que esteve com ele na época, fala sobre isso. Ele reafirmou 

este sentimento, nesse livro esse companheiro fala. Ele conheceu bastante o meu pai e 

diz o seguinte, que duas coisas ele lembrava bem fez o meu pai retornar ao Brasil, um 

era a saudade insuportável da família, as raízes da, e a outra coisa era a necessidade de 

continuar a luta.   

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, e você 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu considero, eu digo isso até hoje, sem culpá-

lo, jamais, eu jamais vou culpar o meu pai por causa disso, mas logicamente se ele 
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tivesse ficado no exterior e tivesse trabalhado um pouco mais este sentimento, talvez a 

gente estaria junto hoje, não é? Mas, não foi assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te perguntar, 

quando tentava concluir, fazer a minha pergunta. Então você vê esse lado dessa 

convivência familiar e o lado político e o jeito que vocês lá em Cuba conseguiram 

trabalhar isso, essa visão do lado da opção política e dessa convivência familiar.  

Tanto é que vocês constituíram outra família. E, aí você volta para o Brasil, você 

vai para a Nicarágua, ainda volta para a Alemanha e tem este buraco da adaptação do 

jeito que as pessoas aqui se organizam, porque você acha que aqui no Brasil isso é uma 

coisa generalizada. Porque você, como você faz a leitura, você tem uma compreensão 

política, que vocês da segunda geração, filhos de gente que eram tão politizados, que 

enfrentaram a ditadura do primeiro momento, vocês, os sobreviventes que vieram, 

porque não tem lugar para vocês aqui no Brasil?  

Tanto social quanto politicamente? Porque o valor e a biografia dos seus pais e 

tanta gente que lutou e tinha uma compreensão política tão grande naquela época, 

porque você acha que o Brasil não absorve, porque assim falando de uma forma mais 

simples, porque os partidos políticos não absorvem essa cultura da resistência, e como 

você, uma pessoa que viveu fora, dentro e você viu o lado pessoal, o lado humano, 

como é que você vê esta questão do lado político? 

Por exemplo, Cuba, Nicarágua que são países tão pobres, com tantas 

dificuldades tem uma outra forma de acolhimento. Aqui que tem chances, capitalistas, 

(ininteligível) toda essa coisa toda, como é que você, você faz esta leitura? Você, sua 

irmã, sua mãe, vocês fazem essa leitura? Com as outras famílias do Ariston, do Virgílio, 

vocês conseguem fazer esta leitura, isso é uma preocupação de vocês? Essa inadaptação 

que o Brasil propicia para os filhos? 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Olha, eu acho que, a questão da, começa aí. Eu 

acho que começa, este sentimento nosso, falando do meu particularmente, e voltar para 

o meu país, mas que não é meu porque eu não sentia meu, onde eu não tinha raízes, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



21 

 

onde primeiro foi pelo momento histórico que nós vivíamos naquela época de Golpe, 

naquela época dura, naquela época negra que nenhum de nós carregamos experiências 

boas sobre isso no momento de infância. 

E eu não acho que o Brasil seja um país que proporciona segurança para 

ninguém. Eu nunca tive essa sensação do Brasil, nunca tive essa sensação de 

acolhimento aqui. E não tenho (Choro). Eu acho que, eu não sei, é uma coisa que eu 

tento entender até hoje, eu não conversei isso com o resto dos amigos, dos 

companheiros da minha geração que voltamos do exílio, mas eu tenho certeza de que 

cada um de nós tem esta sensação. Apesar de ter voltado, todos nós tivemos uma 

dificuldade muito grande gente, em começar a estudar de novo.  

Primeira dificuldade que nós tivemos é que você chega aqui já como, com o 

décimo ano pronto, mas em espanhol. Você sabe da história da colonização da América 

Latina pelos Espanhóis, aprende História não com Pedro Alvares Cabral, mas com 

Cristóvão Colombo. 

Aprende Literatura, você estuda Rodolfo Becker, espanhol, você estuda enfim, a 

primeira dificuldade eu lembro, que nós tivemos, que eu tive quando cheguei aqui foi 

que, não porque vocês vão estudar, vocês vão fazer um tempo de Colégio para depois 

fazer um cursinho, um vestibular. A gente não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. 

Na época ou você pagava ou ficava sem estudar, e você não se sente, você não sabe a 

História do Brasil, quer dizer, a História tradicional, né? Que a gente estuda nas escolas. 

Não sabe da Geografia, você não sabe quem foram os grandes literários 

brasileiros porque você não estudou isso. Você não sabe, porque apesar de ser América 

latina, mas nós ainda temos esta característica de termos sido colonizados por países 

diferentes. Então nós temos história, apesar de ser semelhantes, muito diferentes. 

Países que foram colonizados por espanhóis. Então você aprende uma outra 

História, você aprende uma outra Geografia, você aprende uma outra. E aí você ter 

noção, nós saímos daqui daquela maneira como crianças, fomos exilados involuntários e 

quando você volta o seu país, o seu próprio Estado, o Ministério da educação olha para 

você diz, não! O que você estudou não presta, nós não vamos reconhecer. Você se sente 

novamente rejeitado, você se sente novamente não filho deste país, você se sente 

novamente, e reconhecer um diploma quando você se formou e Cuba, reconhecer um 
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diploma aqui é um, é uma loucura porque não reconhecem. Isso faz parte claro, a gente 

sabe, de toda, porque o estudo em Cuba  é excelente, é de um nível altíssimo. O 

problema de não reconhecer porque ainda continua sendo importante muitos setores 

aqui no Brasil não reconhecer e não aceitar tudo o que vem de Cuba. 

Considerar que tudo o que vem de Cuba é negativo, continuar fazendo 

propaganda contra Cuba. Nós estamos vivendo essa experiência hoje com os médicos 

cubanos que querem trazer para o Brasil que não querem reconhecer aqui no Brasil os 

médicos cubanos que são excelentes médicos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que eu estive no 

Ministério da Saúde ontem e os técnicos me explicaram, me disseram o seguinte, os 

médicos cubanos é até capaz de serem aceitos, mas os estudantes brasileiros que 

estudaram Medicina em Cuba, jamais.  

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Isso faz parte dessa, da luta e da propaganda 

contra Cuba que continua e são os únicos médicos, isso quando me perguntam, pessoas 

que são mais desinformadas e não são politizadas e me perguntam, mas estes médicos 

não falam português. Gente, esses médicos são capazes, apesar de não saberem 

português, de chegar em qualquer ponta da Amazônia, em qualquer favela do Brasil, se 

entender com este povo muito melhor do que qualquer médico brasileiro. De não 

qualquer, mas de muitos médicos brasileiros que não tem interesse de trabalhar para o 

povo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer uma 

última pergunta. Você acha que todos estes fatos que ocorreram com seus familiares, 

com seus amigos tem que ser apurados?  

A SRA. SUELI COQUEIRO – Acho. Acho. Foi o que eu disse, eu acho que 

não, essa ferida, este vazio, estas dores, essas perdas que nós sentimos isso não vai ser 

curado, a gente leva a vida, vai trabalhando isso. É importante fazer um depoimento 
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como esse para por pra fora essa parte dessas dores, mas não se deve esquecer jamais, 

não é? 

Eu acho que ser apurado, eu acho que relembrar, eu acho que mostrar, inclusive 

uma coisa que eu considero absurda é que não se fala praticamente. Eu não sei como 

está hoje o rito nas escolas, mas eu acho que não se fala. A época do Golpe Militar eu 

acho que pula, que falam muito superficialmente. Um jovem hoje de 19, 20, 21 aqui no 

Brasil você vai conversar e ele não tem nem ideia do que foi o Golpe Militar, do que 

isso representou, dessa época negra na História do Brasil. Eu acho que, eu acho que não 

pode deixar passar para não acontecer nunca mais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando você viveu na 

Nicarágua foi a primeira fase da revolução. Você sabe se naquele período eles fizeram 

uma avaliação do período de Somoza, daquele período antigo ou você não pegou isso. 

Na Nicarágua teve 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Isso era, não houve de certa, não houve como 

nós estamos fazendo aqui, que foi a Comissão que teve, agora o processo nicaraguense 

foi muito diferente porque na verdade houve uma luta contra o Somoza em que o povo 

ganhou, eles ganharam, eles conseguiram derrubar. Então é uma coisa que se falava 

constantemente, se falava na escola, nos movimentos sociais, na juventude sandinista 

que eu trabalhei muito com a juventude sandinista. Era muito falado, o tempo todo 

porque eles conseguiram derrubar, eles conseguiram derrotar aquilo que fazia mal, 

aquilo que destruía.  

Nós na verdade, nós não conseguimos. E aí, em muitos setores aqui no Brasil a 

gente sabe que é tabu inclusive falar sobre isso, sobre essa época, ainda. É uma pena, 

mas em relação ao que você me perguntou antes que eu acho até que fugi um pouco, eu 

não consigo até hoje entender o porquê. Você me perguntou o porquê, eu não consigo 

entender o porquê.Talvez a gente, a gente tenha uma identificação, se sente brasileiro, 

mas não tão brasileiro. Talvez essa coisa, esse amor tão profundo, essa coisas, eu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



24 

 

especialmente não sinto.  E eu fui perceber isso muito depois, na ida para a Nicarágua, 

inclusive a época que eu morei, os anos depois, os meus regressos a Cuba. 

Uma coisa para mim foi crucial, a emoção que eu sinto cada vez que eu volto 

para o Brasil, para mim isso foi crucial e é até hoje. Eu comecei a entender de forma 

muito mais profunda porque Cuba para mim é muito mais pátria que o Brasil. O meu 

sentimento com relação a Cuba cada vez que eu desembarco lá e o meu sentimento cada 

vez que eu desembarco no Brasil são diferentes, emoções diferentes. Porque lá eu fui 

acolhida, eu fui respeitada, aqui eu nunca fui realmente acolhida, ao contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você faz uma comparação, 

por exemplo, na Segunda Guerra que resistiu (ininteligível), reconhecidos em todas as 

sociedades, os que resistiram ao período de opressão e (ininteligível) são reconhecidos e 

você e sua família, gente que tanto lutou voltam e continuam com o mesmo processo de 

não acolhimento, de exclusão, é isso o que você está tentando nos dizer, não é? Até 

fazer uma faculdade que você teria oportunidade de fazer como fizeram os meninos do 

Virgílio 

 

A SRA. SUELI COQUEIRO – Que fizeram em Cuba. Nós não esperamos esta 

época. Então, mas nós não tínhamos. Naquele momento nós não tivemos escolha. Nós 

na condição de filhos não tivemos escolhas. Tivesse, eu tinha ficado, mas, bastante mais 

tempo, inclusive. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal, então eu queria, você 

veio especialmente de Brasília para fazer este depoimento, espero que tenha sido 

importante, muito obrigado. Nós temos orgulho da sua família, muito obrigado. 

 

(Aplausos.) 
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A SRA. SUELI COQUEIRO – Eu agradeço a vocês e queria dizer que o 

trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Esse trabalho é importante para a 

memória do Brasil, para a nossa própria memória porque a gente consegue colocar, por 

para fora essas coisas que durante tantos anos estavam tão escondidas, tão reprimidas, 

não é?  

Porque a gente, nós não pegamos o tempo, nós mesmos negamos este tempo 

para nós porque, como eu falei a primeira etapa é de querer fugir, e a segunda etapa com 

o retorno ao Brasil as inseguranças, os medos, aí você tem que lutar para caramba para 

poder sobreviver em um mundo onde você não cresceu, não conhece e de onde você 

tem medo. Isso é muito difícil, mas muito obrigada a vocês por tudo, fundamentalmente 

a vocês, o acolhimento e por me ouvir, ouvir a todos nós. Obrigada. 

 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. A sessão está 

encerrada. Obrigado. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva; 66ª audiência pública, 28 de agosto de 2013, 

Auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 66ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, dia 28 de agosto de 2013, na Assembleia Legislativa no Auditório 

Teotônio Vilela, para oitiva de depoimento de Emiliano José. Esclarecemos que todos 

os depoimentos da Comissão da Verdade serão abertos ao público.  

Então, hoje a nossa mesa está constituída pelo Emiliano José que é o nosso 

convidado, pela Clara Charf aqui junto ao Emiliano, pelo Samuel Iavelberg e pela Thaís 

Barreto. Então, Clara Charf, Emiliano José, Samuel Iavelberg e Thaís Barreto.  

Sem mais delongas, passo a palavra ao Emiliano José.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Agradecer ao Deputado Adriano Diogo, dizer da 

minha alegria e honra em ter sido convidado pela Comissão da Verdade da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. Parabenizar o Deputado Adriano Diogo por estar 

desenvolvendo junto com os seus pares e junto com todos os que trabalham na 

Comissão, esse trabalho de resgate da memória e da verdade que é um trabalho 

essencial nesse momento que vivemos no país, nesse momento que nós podíamos 

chamar de justiça de transição. E a Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo tem feito um trabalho exemplar. Eu digo que é uma espécie de 

modelo para todo o país e digo sem nenhuma tentativa de elogio fácil, eu tenho 

acompanhado esse trabalho e digo, portanto, da honra que é estar aqui nesse momento.  
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Eu começo lembrando que estou aqui não necessariamente pela ordem, mas 

estou aqui primeiro para lançar o livro "Galeria F -  lembranças do mar cinzento parte 

IV – golpe, tortura, verdade’". É na verdade o quarto livro de uma série chamada 

"Galeria F, lembranças do mar cinzento" I, II, III, e essa é a quarta. É uma tentativa de 

minha parte de resgatar um período do Brasil, mas de modo especial da repressão 

política na Bahia, essa série, "Galeria F, lembranças do mar cinzento". 

 Eu comecei a fazer essa série publicando os textos no jornal "A Tarde", quase 

que na forma de folhetim. A cada um que eu publicava os leitores perguntavam quando 

vai sair o próximo, porque eu deixava sempre uma porta aberta para o seguinte, aí  as 

pessoas queriam saber quando sairia o próximo capítulo. E aí eu compreendi que tinha 

que publicar isso em forma de livro mesmo.  

Só o primeiro foi assim. O II, III e o IV já não foi necessariamente com 

publicações do Jornal "A Tarde”, embora também sempre conte com o Jornal "A Tarde" 

e com publicações que eu faço no Jornal "A Tarde".  

"Galeria F, lembranças do mar cinzento" porque eu pretendia contar, como 

pretendo contar, a história da Galeria F da Penitenciária Lemos de Brito, onde ficamos 

presos lá, eu diria algumas dezenas. Denílson está aqui e esteve preso lá também, 

companheiro de prisão. Denílson poderia se levantar para que os outros o conheçam. 

Denílson é baiano e esteve preso lá comigo também, é casado com minha irmã e nós 

devemos ter lá, entre 69 e 79, nós provavelmente na Bahia, na Galeria F, devem ter 

ficado uns 70 prisioneiros políticos, aproximadamente, alternando-se naturalmente. 

Então, eu quando comecei a escrever essa série eu pretendia contar como pretendo, a 

história da Galeria F.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou 

preso? 
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O SR. EMILIANO JOSÉ – Eu fiquei quatro anos preso. Eu vou falar um 

pouco da minha prisão a posteriori. Eu pretendia contar aquela convivência da Galeria 

F, os quatro anos de prisão que vivi lá. As cadeias têm uma história própria cada uma, 

os que aqui eventualmente, a Amelinha está aqui e quem viveu cadeia sabe que cada 

uma tem uma história singular, características próprias, como tudo na vida.  

E a nossa teve uma história muito rica. E quando eu digo rica, eu não estou 

heroicizando cadeia não. Cadeia é uma coisa péssima. A melhor cadeia do mundo não 

se compara a um segundo de liberdade. A melhor cadeia do mundo não se compara a 

um segundo em liberdade. Porque às vezes as pessoas... Eu fico muito irritado quando 

vejo alguém dizer: ‘mas preso agora tem televisão’. Eu fico irritadíssimo. Eu digo, este 

sujeito nunca soube o que é cadeia. Eu conversava com o Samuel agora há pouco e com 

o Ivan, que não está aqui, estava ali agora há pouco, mas agora está dando uma 

entrevista. Eu conversava com o Samuel e com ele sobre o significado do tempo na 

cadeia. Você passar quinze dias em uma cadeia é uma eternidade. As pessoas podem até 

dizer assim, você só ficou quatro anos na prisão? É só experimentar quatro anos em uma 

prisão para saber o que é o tempo em uma cadeia. É aquilo que o Gramsci chamava de 

"a gigantesca clepsidra" que cada dia cai como um grão de areia, repetitivo, duro, 

difícil. E muitas vezes, mesmo que você enxergue o horizonte a longo prazo com o 

nosso racionalismo marxista, às vezes parece que vai tudo continuar daquela maneira. 

"Galeria F, lembranças do mar cinzento" não é por acaso. E não sei de onde tirei isso.  

Isso aí a psicanálise poderia explicar. Eu sei "Galeria F", agora, "lembranças do 

mar cinzento", eu só sei que tudo lá era cinza nesses quatro anos de prisão. De fato a 

farda era cinza, as celas eram cinza, as grades eram cinza e vai daí por diante. E eu 

comecei a escrever essa série com a pretensão de contar o que fora a Galeria F, que 

como disse, foi uma experiência muito singular. Nós tínhamos uma estrutura política, 

isso mesmo que eu estou dizendo, uma estrutura política colegiada, era um coletivo 

colegiado. Depois que as celas se abriram, porque durante um ano nós ficamos com as 

celas fechadas, durante o dia inclusive, depois as celas se abriram durante o dia. E nós 

tínhamos uma estrutura de coletivo que não tinha nenhuma chefia, não era eleito 

nenhum líder, era apenas uma pessoa designada para aquela reunião, para dirigir a 

reunião e ponto final. E dividíamos tarefas, tínhamos comissões para melhorar a 

comida, porque todo dia tinha que arrumar a comida que era péssima, não é, Denílson? 

Melhorar comida, botar isso e botar aquilo para melhorar, a droga que chega da prisão. 
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Tínhamos uma estrutura de artesanato onde fazíamos artesanato de couro que era para 

vender as bolsas, carteiras e etc. que era para tanto melhorar a alimentação, comprar 

alimentos, quanto para pagar os advogados daqueles que não podiam pagar, como eu 

que não podia pagar. Tinha um extraordinário advogado que nem me cobrou nada na 

verdade. José Borba Pedreira Lapa, já morto. O de Denílson foi Inácio Gomes que ainda 

está vivo e vai presidir a Comissão da Verdade da OAB Seção da Bahia agora. Os 

advogados, lembrar José Borba Pedreira Lapa que foi meu advogado, lembrar Inácio 

Gomes que está vivo, lembrar Ronilda Noblat, lembrar Jaime Guimarães. Quatro 

extraordinárias figuras, advogados de prisioneiros políticos na Bahia que cabe lembrar, 

porque às vezes a gente não se recorda do papel desses advogados.  

Pretendia então contar o que fora aquela experiência. Nós tínhamos um time de 

futebol, era o Colorado, certo Denílson? O dele era Rolo Compressor e o meu era 

Colorado. E nós éramos muito, tínhamos um rigor muito grande na relação com os 

prisioneiros comuns. Tínhamos uma relação amistosa, mas ao mesmo tempo muito 

cuidadosa. Quando dois companheiros, por exemplo, trocaram murros entre si em um 

"baba" nosso, ou em uma "pelada" como se diz aqui, porque não era um jogo contra os 

prisioneiros comuns, mas eles trocaram murros entre eles, nesse negócio de futebol, que 

é uma coisa até normal trocar uns murrinhos. Mas nós suspendemos, o Paulo Pontes e o 

Eduardo Kruschewsky, nós suspendemos eles por seis meses, o coletivo. Porque nós 

não admitíamos dar o mau exemplo para os prisioneiros comuns, porque nós tínhamos 

com os prisioneiros comuns um cuidado muito grande de demonstrar, como de fato era 

um coletivo muito unido, para que não houvesse nenhuma atitude violenta da parte 

deles para conosco. Ou se houvesse, eles soubessem que conosco eles enfrentavam um 

coletivo unido. Porque parece simples essa relação, mas não é. Mas era uma relação 

muito legal, foi sempre. Porque eles nos respeitavam, os prisioneiros comuns.  

Quando houve uma rebelião, rebelião eu estou dizendo “rebelião”, a cadeia foi 

tomada, as grades caíam como folhas de papel nas mãos dos homens e eram jogadas no 

meio daquele círculo panóptico de todas as cadeias brasileiras que se inspiram nas 

americanas e jogavam os colchões, jogavam as grades tudo lá para o meio e tocavam 

fogo, e eles chegaram na nossa galeria, que era a Galeria F, a que eu me refiro, e 

perguntaram se podiam quebrar a nossa. Imaginem, perguntaram a nós. E nós dissemos, 

na nossa não toquem não. Porque senão iam dizer que nós que dirigimos essa rebelião. 

E ainda assim disseram depois que nós que tínhamos dirigido aquela rebelião. Mas a 
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nossa galeria ficou intacta. Até as rosas que Teodomiro Romeiro dos Santos cultivava 

na porta dele ali, porque ele cultivava rosas. Teodomiro Romeiro dos Santos, o 

perigoso. Teodomiro que foi preso com 18 anos, como vocês sabem. Então, isso aí eu 

pretendia contar com detalhes e os momentos difíceis, até os nossos entreveros, até os 

companheiros que enlouqueceram ali. Porque pelo menos um enlouqueceu ali. 

Enlouqueceu e foi jogado para o 4º Forte por alguns dias, o Wesley Macedo Bonfim. 

Enfim, e as nossas... Aquilo que eu conto do extraordinário comandante 

Marighella, da Universidade Popular que ele constituiu com outros companheiros na 

Ilha Grande, também nós lá tínhamos isso de alguma forma. Cursos variados que 

fazíamos. Os companheiros que dominavam antropologia davam curso de antropologia. 

Quem dominava inglês dava aula de inglês. O pai de Thaís, eu vou dizer uma coisa 

absurda aqui. Olderico Campos Barreto adorou a cadeia. Ele dizia: foi o momento mais 

feliz da minha vida. Eu estou dizendo que eu ouvi isso dele, porque ele aprendeu coisas 

que provavelmente não aprenderia fora da cadeia. Olderico, que levou um tiro na cara, 

que levou um tiro na mão, que reagiu e deu um tiro na direção de Sérgio Paranhos 

Fleury, extraordinário Olderico Campos Barreto que abre o meu livro "Lamarca, o 

Capitão da Guerrilha" que foi meu companheiro de prisão também. Então, o que eu 

pretendia era contar essa vida da Galeria F.  

Devo dizer a vocês que um texto, a palavra é algo que ela própria nos guia. Às 

vezes a gente imagina que vai preparar. Eu perguntei ao Deputado Adriano Diogo, o 

que é que eu vou falar aqui? E ele falou, você fala.  

Então, a palavra vai me guiando como o texto. Você começa um texto, eu 

comecei o primeiro e eu já estou no 4º livro da Galeria F, só estou falando desta série. E 

não entrei ainda na Galeria F sobre a qual eu pretendia contar a história. Eu não entrei 

ainda na Galeria F propriamente dita porque eu fui percebendo, fiz o primeiro, que era 

uma tentativa de falar da minha própria experiência, mas aí eu falo rapidamente. Mas aí 

eu disse, eu preciso falar de Teodomiro, e aí eu começo a falar de Teodomiro. E aí eu 

preciso falar de... O texto foi me dizendo, o texto vai escrevendo e ele vai. É como...os 

personagens vão lhe tomando de alguma forma.  

Quando os autores dizem, os que fazem ficção dizem assim, os personagens me 

dirigem, a gente pensa que eles estão brincando com a gente. Mas não é não. Eu quando 

fiz "Marighella", e "Marighella" eu devo muito a Clara Charf. Quantas conversas 
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fizemos nós. Muitas conversas! E ela é devidamente homenageada nesse livro com toda 

justiça, mas quando eu fiz Marighella não foram poucas as noites que eu sonhei com 

Marighella. O personagem toma a gente. O personagem vai tomando a gente. E assim 

foi com a "Galeria F". Eu estou no quarto volume, amanhã eu lanço ele aqui e não 

consegui ainda começar a contar a história mesmo de dentro da Galeria F que eu 

comecei a resvalar aqui, que é muita coisa. A história de uma galeria e eu até tenho 

defendido lá junto ao Governo que aquele local fosse tombado, recuperado, hoje está 

absolutamente depauperado e tudo, tenho sugerido e há alguma receptividade, vamos 

ver o que acontece, que aquilo fosse transformado em um lugar preservado, a Galeria 

pelo menos, pela história extraordinária que existe naquelas paredes, o que aconteceu lá. 

Nós tínhamos um hino, um hino muito bonito que foi feito pelo Dirceu Régis, o autor, 

poeta, letrista e o músico era o Odilon Pinto, conhecido como Cebola, que não era um 

sujeito muito higiênico. Era um sujeito que a gente fazia intervenção na cela dele para 

limpar e arrumar a cela, tal a sujeira. Mas era um extraordinário músico, poeta.  

O hino era (cantando): "Nos quartéis cruéis da ditadura, não se rompe nosso elo 

solidário, sempre existe acesa em nosso peito a formação do Partido Proletário. 

Companheiros camponeses operários, a vitória pela luta nascerá. A bandeira pelo povo 

levantada, linda bandeira do exército popular. Nossos gritos saem das grades para as 

ruas num recado a todo o povo brasileiro. Essa batalha é geral dos oprimidos e pela 

morte dos trustes estrangeiros".  

Era assim que a gente recebia os companheiros que chegavam, cantando, e 

sempre era um exercício de muita alegria para os que chegavam, porque eram recebidos 

dessa maneira com esse hino, e era assim que a gente se despedia dos companheiros que 

saíam. Que saíam chorando muito naturalmente, porque iam deixar os companheiros lá. 

E nós tínhamos, portanto, os nossos rituais, nossa mística, se a palavra couber. Mas, 

acho que cabe.  

Éramos materialistas místicos se a palavra couber, ou sabíamos amar, sabíamos 

compartilhar, sabíamos ser solidários, sabíamos ser fraternos sem que isso eliminasse as 

nossas divergências também. Embora esta tenha sido uma experiência de cadeia, cujas 

divergências nunca implicaram em um racha interno na cadeia. Porque as cadeias 

tiveram vários rachas em outros presídios, não foram poucos. A Amelinha aqui conhece 

essa história, sabe muito bem. Nós não, nós claro, ali tinha várias organizações 
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revolucionárias ou presos de várias organizações, mas nós nunca rachamos. Manteve-se 

o coletivo íntegro até o fim. Então, essa série pretende continuar e ela vai continuar para 

revelar, e eu vou chegar, eu pretendo chegar, ainda não cheguei, vou chegar à Galeria F.  

Não era essa a intenção. A intenção era rapidamente entrar na Galeria F, mas eu 

não consegui. Os personagens me tomaram e me levaram por outros caminhos, mas eu 

estou na verdade, cercando a Galeria F e vou chegar a ela. Os outros livros, o primeiro 

livro foi o Lamarca, que cuja 16ª edição, essa é a 16ª edição que é a de 2004 e eu vou 

fazer a 17ª. Agora vamos eu e Oldack Miranda que somos os autores, hoje conversando 

aqui com Samuel para recuperar e modificar a história de Iara.  

Embora neste volume eu já anuncie que há uma posição diferente da Comissão 

de Mortos e Desaparecidos, mas agora eu vou detalhar melhor a história de Iara. Como 

devo acrescentar algumas coisas em relação à Santa Bárbara com os cuidados devidos 

de comprovar as coisas, porque sobre esse período você precisa ter muito zelo na 

apuração para não incorrer em erros. E é isso que eu estou fazendo agora no caso de 

Iara, vou cercar para a gente acrescentar o que tiver que acrescentar. Vou conversar com 

Espinosa também para acrescentar algumas coisas. Andei lendo algumas coisas 

fantasiosas sobre o "Cofre do Adhemar", mas não vou entrar nas fantasias, já está 

relativamente detalhado o caso do cofre, mas eu vou ver com o Espinosa o que falta 

ainda. Enfim, eu vou fazer uma edição um pouco mais cuidada. E o outro, o 

"Marighella", já falei sobre ele. É livro pelo qual...  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A parte da Solange você 

vai, está no "Lamarca", não é? 

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Está no "Lamarca". Eu cerquei o caso da Solange. 

O Denílson está aqui e é testemunha direta e conhecia profundamente o caso. Ali não 

tem nenhuma invenção. Agora...  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da morte dela, do fim 

dela.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Eu gostaria muito de... Eu vou acrescentar, eu vou 

investigar o que tem pela frente, porque o livro, esse livro "Lamarca" foi escrito em 

1980. Eu mexi com ele em 2004, mas já vai chegar aos 10 anos também.  

Em 1980 não era um ano fácil, ainda era ditadura e para a gente ter fontes 

oficiais e etc. não era uma coisa simples. Então, tudo que houver de novidade nós 

vamos examinar para ver o que tem que modificar, e se tem mesmo que modificar. O 

Renzo, "As asas invisíveis do Padre Renzo", nós amanhã lançaremos o filme aqui.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho do 

livro e do filme, por favor.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – O que vou lançar mesmo amanhã é o "Galeria F, 

lembranças do mar cinzento – Golpe, tortura, verdade". É um livro que enfrenta, 

confronta vários personagens, há um capítulo que trata dos depoimentos do Waldir 

Pires, e são depoimentos extraordinários, sobretudo sobre o dia do golpe de 64. O dia do 

golpe mesmo que Waldir e Darcy foram os últimos do Governo Goulart a sair do 

Planalto. Sobre o Waldir eu estou escrevendo sobre a biografia dele, é uma biografia 

demorada. Eu estou ouvindo ele demoradamente, ouvindo e filmando os depoimentos. 

Eu estou no 12º depoimento dele. São depoimentos demorados e devo trabalhar entre 
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dois e três anos na biografia do Waldir, mas já dou três capítulos aqui que serão 

apropriados, mas não exatamente como aqui, pela biografia.  

Também há dois textos sobre o Marighella publicados já. E há três textos sobre a 

Operação Radar que eu creio, interessa, porque trata da Operação Radar na Bahia. A 

Operação Radar como se sabe foi uma operação que, naquele momento, dizimou o 

Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. Foi uma operação que se deu entre 1973 e 75, 

e eu falo aqui de 1975 quando são presos coisa de 80 pessoas na Bahia, condenadas 

depois 11 delas e lá estiveram o assassino Carlos Alberto Brilhante Ustra, assassino, 

terrorista e torturador. E o outro assassino, terrorista e torturador chamado Sérgio 

Paranhos Fleury. Os dois estiveram na Bahia comandando a prisão e a tortura dos 

militantes do Partido Comunista Brasileiro. 

Falo de Mário Alves, falo de Jorge Leal, falo de Gildo Macedo Lacerda, que foi 

companheiro de Mariluce Moura, que tem uma filha chamada Tessa, que não conheceu 

o pai. E ela, se não deu, ela está disposta a dar o depoimento aqui.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Ela deu depoimento na semana das crianças. A 

Tessa de Moura Lacerda deu depoimento aqui.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Há um capítulo que eu chamo de muito forte, 

chamado "Outubro Sangrento" que trata da prisão deles dois, da Mariluce, grávida de 

Tessa, e do Gildo que é tirado de Salvador para ser assassinado em Pernambuco. Trato 

também do Araguaia, trato até daquele caso da Dilma com aquele Senador, e a mentira, 

a Ministra e a tortura. Falo do Lamarca, do dia que nós chegamos em Brotas de 

Macaúbas para comemorar a data comemorativa, um feriado em Brotas de Macaúbas no 

dia do assassinato de Carlos Lamarca. Nesse dia a cidade parou. E tinha um carrinho de 

som de quando nós chegamos lá para o comício, não tem muito tempo, já era Governo 

Wagner e tinha um carrinho, um som bem pequenininho, um carrinho pequeno com um 

som que tocava a Internacional. Eu me senti profundamente emocionado por voltar a 
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Brotas de Macaúbas sob o som da Internacional, e com o Governo nosso do PT 

conseguindo decretar feriado no dia da morte do Carlos Lamarca com o pai da Thaís lá 

no palanque e usou da palavra, e lembrou de tudo isso, como eu também o fiz, em um 

comício no meio do dia, onde eu dizia que nós topamos, à claridade do sol, topamos 

discutir abertamente, à luz do dia, o que foi a nossa luta.  

Os torturadores têm que se esconder, eu dizia. Eles não gostam da luz do sol e as 

Comissões da Verdade são a luz do sol deste momento. Há vários capítulos sobre direito 

à verdade, porque tenho me dedicado a isso. Alguns capítulos sobre alguns religiosos 

importantes, o caso do Dom Hélder e dois religiosos muito fortes na Bahia, Dom 

Timóteo Amoroso Anastácio e Cláudio Perani, e vou por aí afora. E faço também uma 

rememoração de lutas negras na Bahia, Revolta do Malês e a Revolta dos Búzios para 

mostrar que a luta que nós desenvolvemos hoje tem um liame com as lutas do passado.  

E por último, há alguns capítulos sobre a Argentina, o Uruguai, o genocídio 

chileno, para demonstrar que nós não fomos uma ditadura isolada no continente, e ao 

mesmo tempo para dizer que nós fomos uma espécie de, o Brasil, a ditadura brasileira 

foi uma espécie de mãe das outras ditaduras na América Latina. Porque às vezes a gente 

diz, mas a ditadura brasileira como um jornalzinho imbecil disse, a "Folha de São 

Paulo", disse que era uma ‘ditabranda’. Nós fomos uma ditadura profundamente 

violenta e que orientou, deu régua e compasso para a violência das outras ditaduras. E é 

importante lembrar isso. Esse é o livro que eu vou lançar amanhã. E vamos também 

exibir o filme "As asas invisíveis do Padre Renzo".  

Padre Renzo foi um personagem, ele morreu no dia 25 de março, agora deste 

ano, com 88 anos. O filme foi feito e dirigido por Jorge Felippi e por mim. Jorge não 

está aqui, não pôde vir, mas estão aqui Geraldo e Solange. Geraldo já é um cineasta de 

longa duração, já com mais de 30 anos de idade, então já conhece bastante aqui a 

profissão. Geraldo foi Vice-Presidente da UNE antes de 64, logo para dizer que ele tem 

uma longa trajetória de lutas não só como cineasta, mas como companheiro de luta.  

Eu e o Jorge Felippi fizemos este filme, fomos a Florença, onde ele estava 

morando depois de viver anos no Brasil e visitar todas as cadeias políticas brasileiras, e 

está aqui a Amelinha que ele adorava, gostava demais de Amelinha, tinha uma paixão 

enorme por toda a família Teles. Ele foi um personagem diferente de tudo, dos outros 

com os quais eu trabalhei. Porque os outros eram da linha de frente, o Marighella é um 
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herói da luta revolucionária brasileira, o mesmo com o Lamarca e tantos outros 

companheiros, Teodomiro. Ele foi um sujeito que ele mesmo dizia, "eu não pensei que 

eu ia estar em um livro. Eu não fazia nada disso para estar no livro". Porque era um 

personagem que não queria o brilho. Não, nenhum queria. Mas quem está na luta como 

Marighella esteve, um personagem gigantesco na história do Brasil, o Renzo fazia tudo 

ali... Ia em cada cadeia, em cada prisão, foi em 14 presídios políticos brasileiros, e era 

solidário politicamente e era solidário a cada uma daquelas pessoas, tratava dos 

problemas pessoais sem a pretensão de Padre, sem a pretensão de converter ninguém. 

Mas envolvia-se até com os dramas familiares de cada um. Procurava responder até 

financeiramente com os parcos recursos que conseguia a cada uma daquelas pessoas, no 

Brasil inteiro. Corria todos os riscos, sabendo que estava correndo. Levava documentos 

para fora, contribuía na articulação das greves de fome, várias que ocorreram no Brasil, 

as greves de fome nacionais de maneira especial. Sabia dos riscos, mas... Não se 

envolvia com essa ou aquela organização revolucionária. Não era isso, era uma atitude 

de missão que ele tinha no mundo, como cristão que era, que foi, que nunca deixou de 

ser. E era uma figura curiosa. É o personagem.  

Eu tive que entrar na alma do Renzo, me despir um pouco de meus... De meus 

valores eu não diria, mas de minha visão marxista e dizer, ‘bom, agora eu tenho que 

incorporar um padre cristão’. Ele dizia, até morrer, ‘o melhor diretor espiritual que eu 

tive na vida foi você" – ele disse - "O cara que mais compreendeu o meu sacerdócio não 

foi nenhum dos diretores cristãos que eu tive, foi você". E isso me deu a sensação de 

que eu havia incorporado o personagem, mas com muito carinho, com muito amor, é 

uma pessoa pela qual eu tive uma relação de amor, de respeito e de absoluta intimidade, 

a ponto de ser um dos poucos que recebia esporro dele no melhor dos sentidos, e que 

brincava com ele permanentemente. Até agora quando estive com ele, não tem muito 

tempo porque nós estivemos lá em maio, e ele esteve aqui em agosto/setembro do ano 

passado, esteve lá na casa de Amelinha comigo, e eu brincava muito com ele porque ele 

tinha umas 20 agendas. "Renzo, tenha dó, organize!". "Pare com isso, me deixe do jeito 

que eu sou". E ele brigava. Ele era de um amor profundo e um revolucionário 

heterodoxo, porque ele era um padre conservador e o mais radical religioso que eu 

conheci no trato com os prisioneiros políticos. Então, eu tinha que compreender esse 

personagem. E aí nós fizemos um filme que eu considero emocionante, mas eu posso 

estar envolvido pelo amor profundo que tive por ele. E ele lá no fim do filme vocês vão 
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ver, ele diz "eu nunca disse isso a ninguém" - ele fala - "eu sempre fui um padre feliz". 

Ele se assumia como padre. Porque tem muitos teólogos da libertação que chutavam 

tudo isso pelos ares, ele nunca. Ele continuava um sujeito... Se ele detestasse Dom 

Eugênio Sales, como detestava, mas ele não falava. Pela hierarquia, e ele sabia falar e 

tudo.  

Mas eu fui descobrir agora nas últimas horas que Dom Eugênio Sales salvou a 

vida de um companheiro importantíssimo, Renato Afonso de Carvalho e depois eu vou 

relatar isso aqui.  

Então, este filme, lá no fim do filme "As asas invisíveis do Padre Renzo" ele diz, 

"eu sempre fui um padre feliz, mas eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse"... Isso 

era maio do ano passado, portanto, a vida dele já estava no fim embora ninguém 

soubesse. Porque o câncer vai surgir, vai ter o diagnóstico lá em novembro, e talvez ele 

já até estivesse doente, porque quando o câncer surgiu, foi em uma velocidade 

estonteante, um câncer de pâncreas. E ele diz, "eu vou dizer uma coisa que eu nunca 

disse". Depois, olhando tudo isso que eu falei para vocês, nós ficamos em um pequeno 

convento que ele morava e que era só dele, uns 10 quartos e tal, ali na Via Del Agle 

número um, ali no Duomo, pertinho da Sé de Florença, aquela cidade maravilhosa. Ele 

disse "eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse, hoje olhando tudo isso eu sou o padre 

mais feliz do mundo, por ter vivido a experiência que eu vivi com os prisioneiros 

políticos". Não era pelas outras pastorais dele, que ele teve! Viveu na periferia de 

Salvador, cuidou dos mais pobres e tudo, mas a grande felicidade dele era ter convivido 

e sofrido a conversão de conviver com os prisioneiros políticos. "Eu fui aprender com 

os materialistas" - ele falava - "o que era o mundo, o que era solidariedade, o que era 

fraternidade. E fui descobrir" - diz ele - "que a esperança é maior do que a fé, porque 

aqueles que não tinham fé eram muito mais solidários com a humanidade do que os que 

tinham a fé cristã. Porque lá na cadeia não tinham muitos cristãos, aliás, não tinha quase 

nenhum" - ele dizia - "então eu comecei, eu tive uma crise de fé". Ele teve - por conta 

desse confronto com essa realidade. "E ali estavam na minha frente" - ele dizia - 

"pessoas que eram materialistas que não perdiam horizonte da vida, que não perdiam 

esperança, que acreditavam que iam sair de lá e continuar a luta – do ponto de vista 

dele, isso que é cristianismo verdadeiro". Do ponto de vista dele.  
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Então, fazer esse livro para mim... Todos os outros são importantes. Porque a 

relação com livros é uma relação, deve ser uma relação semelhante à relação com os 

filhos. Eu só tenho um filho, então não posso dizer de vários. Mas eu tenho duas netas, 

já posso fazer também esse... Os pais diziam, eu gosto dos meus filhos de maneira igual. 

Conversa! Tem sempre diferença e tudo.  

Sei que a minha relação com o Renzo foi muito forte porque foi uma relação em 

vida. O Marighella eu conheci porque eu conheço o filho e porque eu conheço Clara.  

Não conheci diretamente. Só tenho uma intimidade muito grande com ele porque 

trabalhei com muita força.  O Lamarca eu conheci porque conheci Olderico na cadeia 

primeiro. E Olderico que foi me contar, o pai de Thaís que foi me contar toda a história 

dele. E aí eu dei sequência e fizemos o livro com a colaboração do Oldack que escreveu 

comigo, mas antes ainda teve a Mariluce, teve Mônica, tudo está relatado aqui, os que 

participaram. Então amanhã nós vamos exibir o filme. O livro está aqui, podemos até 

falar... "As asas invisíveis..." tem aí para eu trazer alguns exemplares para amanhã 

também, eventualmente.  

 

 

A SRA. – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Trazer alguns exemplares do Renzo também.  

Então, essa é a história dos meus livros, aqui faltam três, mas dois são mais 

vinculados, mais não, são estritamente vinculados à imprensa brasileira. Eu escrevo 

muito sobre a imprensa brasileira. Sou um crítico, que alguns dizem muito ácido, da 

mídia brasileira. Esse título que deu a ela, é mais do que próprio. Partido da Imprensa 

Golpista é um título absolutamente apropriado. Eu estou escrevendo uma série agora, 

está na "Teoria e Debate", está no 12º capítulo, sobre a imprensa brasileira desde 54 

para cá, para mostrar a natureza golpista dela. E tenho dois livros, um "Imprensa e 

Poder: Ligações Perigosas" e o outro "Jornalismo de Campanha e a Constituição de 

1988". São livros vinculados, o primeiro a minha dissertação de mestrado e o segundo a 
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minha tese de doutorado que trata da imprensa brasileira. E o outro é uma série de 

artigos cujo título é "Narciso no fundo das galés", que trata da realidade brasileira 

também. São esses os meus livros, 10 livros.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer duas 

perguntas. Eu perdi a noção do tempo, deixa eu me organizar um pouco. Eu queria te 

fazer duas perguntas.  

E aquele cara que está te processando, aquele torturador? E outra coisa que eu 

queria te perguntar, e esse mundo de Brotas de Macaúbas, Zequinha Barreto, o outro 

irmão, aquele mundo de Zequinha Barreto lá, aquele Coronel que foi lá no Rio de 

Janeiro que tinha ficado com a arma do Lamarca e depois virou Secretário de Segurança 

Pública.  

Fala um pouquinho também dos personagens. Tem agora a sobrinha do Samuel e 

o Frederico que está terminando o documentário da Iara, fala um pouquinho desse 

mundo aí. Mundo que para nós é um pouco distante. Esse mundo baiano.  

Outro dia fizeram o memorial para o Marighella lá. Fala um pouquinho para a 

gente desse mundo aí. E de você, desse negócio desse cara querer te processar.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Querer não, já me processou. Não é querer.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Toma cuidado para falar.  
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O SR. EMILIANO JOSÉ – Não, eu não tenho problema de falar não. Que 

nada. Ele pretendeu me silenciar. É outra coisa. Silenciar, eu disse a ele na primeira 

audiência que ele estava absolutamente equivocado, e que ele não sabia, não conhecia o 

que era coragem. Eu disse a ele com essas palavras que eu estou dizendo aqui. Eu falo 

primeiro desse processo que eu considero importante que a Comissão da Verdade da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo saiba disso, porque é um contrassenso e 

um paradoxo que isso ocorra no momento em que você vive o período da justiça de 

transição, um torturador pretender como fez, processar um torturado. Não que eu tenha 

sido torturado pro ele. Mas eu sou um dos torturados da ditadura e disso eu ainda posso 

falar aqui na sequência.  

Ele torturou o Professor Renato Afonso de Carvalho, que foi militante do PCBR, 

que foi companheiro de Teodomiro Romeiro dos Santos, que foi preso no Rio de 

Janeiro, levado para o quartel da Barão de Mesquita que os pesquisadores conhecem 

muito bem e sabem perfeitamente o que acontecia lá. Quartel onde foi assassinado o 

principal dirigente do Partido dele, que era o PCBR. O companheiro, extraordinário 

dirigente comunista, intelectual, de grande qualidade, baiano, Mário Alves. Lá na Barão 

de Mesquita Mário Alves foi, em janeiro de 1970, torturado barbaramente, e como não 

falava, ele foi empalado. Enfiaram um cabo de vassoura pelo ânus de Mário Alves até 

que ele sucumbisse, depois de violentamente torturado.  

E o Renato Afonso é preso no início de 1971, na Barão de Mesquita. Levado 

para a Barão de Mesquita. E aí, torturas de toda natureza. E o pai dele, por isso que eu 

disse que ia falar do Cardeal Dom Eugênio Sales, o pai dele que era Promotor de Justiça 

na Bahia, nem era católico nem cristão, mas conhecia a igreja católica, gente da igreja 

católica, faz contato com a igreja católica por cima. Falam com o Cardeal Dom Eugênio 

Sales e o Cardeal Dom Eugênio Sales vai ao quartel da Barão de Mesquita, peita o 

General, pára a tortura e o Renato Afonso é transferido de volta. De volta não. Vai para 

a Bahia, ele é levado para a Bahia. Renato Afonso diz "eu tive a vida salva pelo Cardeal 

Dom Eugênio Sales". E nós sabemos quem é Dom Eugênio Sales. Eu não tenho 

nenhuma dúvida da natureza dele, como ele pensava e como ele defendia a ditadura. 

Mas há este episódio que eu tenho conhecimento, que ninguém me contou, quem me 

falou foi o torturado que enfrentou o que enfrentou na Barão de Mesquita.  
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E esse depoimento eu peguei agora com o Renato Afonso, que foi meu 

companheiro de prisão também, como de Denílson. E eu havia escrito, escrevi, um 

artigo chamado "A Premonição de Yayá", no dia 11 de fevereiro deste ano. Um artigo 

no Jornal "A Tarde". Esse artigo pode ser buscado no meu site, não tem dificuldade. 

Embora ele pretendesse censurar, e eu conto a história. Nesse artigo eu conto, a Yayá 

conversara muito comigo e me revelara que, neste dia, no dia em que ele foi torturado 

no final, provavelmente de setembro de 1971, o filho dela, Renato Afonso de Carvalho 

foi torturado, ela teve uma premonição. Ela estava em casa sozinha e de repente deu 

uma, eu até disse a Renato, "Renato, não queira entender isso que isso é coisa de mãe. 

Nós não temos condição de entender". E ela teve um pressentimento, um frêmito, uma 

sensação, alguma coisa está errada e não sabia o que era. Estava sozinha em casa e de 

repente bateu um átimo assim, e ela disse "é Renato, meu filho. Está acontecendo 

alguma coisa com ele".  

E o filho já estava no Quartel dos Dendezeiros, que era um quartel da Polícia 

Militar, e já era fase de pensar as feridas. Já não era nem a fase da tortura mais. Porque 

tem fase que é voltada para uma determinada área. Quando a gente chegou na Lemos de 

Brito, a gente já sabia que não era mais tortura. Podia ser retirado eventualmente para 

novas torturas, mas era raro.  

Então, a Yayá já ia lá, já visitava, já levava bolo. Pagava um pedágio para o 

Coronel Gethsemani Galdino. Pedágio significa, Coronel gostava muito, Coronel de 

Polícia Militar, gostava muito de bolo, e de chocolate em especial. E ela então pagava 

um pedágio para o Coronel, dava um pedação de bolo de chocolate e ele aí ficava feliz 

da vida, já estava íntima do quartel, visitava o filho frequentemente. E então nesse dia 

ela disse "alguma coisa está acontecendo com o meu filho", corre para lá, pega um táxi. 

Não tinha ninguém em casa. Marido não estava em casa e nem ninguém. E ela chega no 

quartel, é um quartel grande e ela vai direto para a sala onde ele estava sendo torturado. 

Eu digo, "Renato, coisa de mãe, não adianta tentar entender". E ela chega e está um 

soldado na porta, metralhadora, "a Sra. não pode entrar aqui", "mas meu filho está aí 

dentr". Ninguém tinha dito a ela, mas ela tinha certeza que o filho estava ali dentro.  

E aí o militar, "a Sra. espera aí". E ela pequenininha, ela era uma mulher muito 

pequena. E ela sempre visitou a gente na cadeia. Está lá, artigo"‘A Tarde", ‘A 

premonição de Yayá’. Olha lá. Eu abro assim, um calafrio, uma sensação estranha. 
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Exatamente o que eu estou dizendo aqui. Ela bate e o sentinela diz "eu vou falar lá 

dentro, a Sra. não entra, não". 

Então, tinha chegado o Átila, que era Oficial da Polícia Militar, esse que hoje se 

chama Pastor, ele estava lá já torturando o Renato. E aí dá um cochicho no ouvido dele 

e ele diz ‘porra’, teve que tirar os equipamentos que estavam na mão dele e tal e se 

mandar por outra porta. E dali a pouco fica um soldado que estava lá com o Renato. O 

Renato só de cueca e os dois ficam olhando um para o outro e o Renato diz "o que nós 

vamos fazer agora’" e o cara diz "eu acho que acabou, vista a roupa e vamos embora". 

Quando o Renato sai, está ali a mãe, "o que aconteceu, meu filho?", e ele "nada, minha 

mãe. A Sra. avise Jaime Guimarães" - o advogado sobre o qual eu já falei aqui - "que 

estão voltando a me torturar". 

E aí falou com Jaime. Jaime tomou providências e nunca mais ele foi torturado. 

Isso eu relatei, está ali nesse texto. E fiz um outro texto chamado "Corpo mutilado 

querendo se recompor". Esse é um depoimento do Renato Afonso de Carvalho mesmo e 

foi publicado no site da "Carta Capital". É um depoimento impressionante que pode ser 

incorporado por essa Comissão porque eu acho que é muito importante por causa da 

Barão de Mesquita como foi, e ele reafirma a tortura de que foi vítima com o então 

Capitão Átila Brandão.  

Eu não fiz nem texto, dois textos opinativos. São dois textos típicos de 

reportagens, de fontes que me falaram. Uma que tinha me falado antes de morrer, ela já 

estava morta quando publiquei. Eu chequei com Renato Afonso de Carvalho, mostrei 

para ele o texto, ele confirmou tudo e depois eu disse, "Renato, mas isso ainda não me 

basta. Eu preciso agora de um depoimento seu". E eu ouvi Renato Afonso, como eu 

sempre faço. Nem é gravador, é na caneta. Acabei de ouvir Samuel aqui e agora, é tudo 

na caneta.  

E fiz o depoimento. Mas nesse caso do Renato Afonso eu ainda tive o cuidado, 

coisa que jornalista não faz, de dizer, "Renato, olhe, olha o que eu escrevi aqui". E ele 

que até hoje escreve à máquina fez cinco ou seis observações, que eu poderia chamar de 

emendas, e eu incorporei tudo, porque achei que eram emendas corretas. Então, o texto 

é tão verdadeiro que conta inclusive com a participação do próprio Renato Afonso, da 

vítima, e publiquei o texto, esse que eu considero o texto, é um depoimento de um 

torturado. Por isso que eu falo que a Comissão pode incorporar como documento 
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importante. E aí dali a dois meses, por aí, o sujeito me processou. Um na área cível e 

outro na área crime. Em um ele pretende me prender, quer dizer, pretende que a Justiça 

determine minha prisão. E na outra ele pretende dois milhões de indenização e 

pretendeu censurar o texto "A Premonição de Yayá" do meu site, não podia estar no 

meu site. E pretendia que "A Tarde" publicasse no lugar da minha coluna, um texto 

dele.  

Eu não sou... Eu contribuo para "A Tarde" há alguns anos voluntariamente e, 

portanto, não detenho titularidade do espaço de "A Tarde". Então, aquilo era 

absolutamente impróprio. Quanto a minha censura, nós entramos com um agravo de 

instrumento, ele pensa que eu estou gastando uma fortuna com advogados. O Presidente 

da OAB, Luiz Viana Queiroz, ligou pra mim dizendo, "Emiliano, eu quero ser o seu 

advogado". Não pago um tostão a ele, na área cível. O outro, Mauricio Vasconcelos, um 

dos maiores criminalistas, caríssimo, me ligou e disse "Emiliano, eu quero ser seu 

advogado na área crime". Eu não pago um tostão para os advogados. E o Luiz Viana 

entrou com agravo de instrumento fortíssimo, muito bom, e a Desembargadora Telma 

Brito já deu a liminar dizendo ‘publique-se’, e o artigo voltou para o meu site, 

impróprio. Aí vai analisar o mérito na sequência. No dia 29 de outubro terei a primeira 

audiência na área crime, porque já houve uma de conciliação, que naturalmente eu disse 

que não há conciliação. Tudo que eu disse vem das fontes. Segundo, eu fui atrás, como 

repórter que sou, sempre fui e vou continuar sendo, fui atrás de quem era esse cidadão. 

E aí fui. Tem um livro chamado "Quem samba, fica - memórias de um ex-guerrilheiro", 

do advogado Rui Patterson, que revela que ele era um dos comandantes da repressão na 

Bahia. Está lá no livro do Rui Patterson, ex-preso político, ex-companheiro nosso lá na 

Galeria F também, o Rui Patterson. Como revela curiosamente que a Juíza que acolheu 

a ação dele na área cível era militante do PCdoB, que não caiu por várias medidas e tal, 

do próprio Rui Patterson, e hoje ela deu essa sentença, a primeira liminar, e agora vai 

fazer a audiência daqui a pouco, enfim.  

São as voltas que o mundo dá e a mudança na natureza das pessoas. O fato é que 

eu fui descobrir que ele, em 1968, já Oficial da Polícia Militar estudava Direito e os 

estudantes de Direito fizeram uma longa luta durante grande parte de 1968 para 

expulsá-lo da escola. E isso tudo está posto na ficha de Rosalindo Cruz, guerrilheiro do 

Araguaia depois, assassinado e desaparecido. A ficha do SNI, ou seja, eu fui buscar nas 
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fontes do SNI o cidadão que ele era então. Está lá, tudo na ficha do Rosalindo. E a luta 

que se desenvolveu, e os tantos militantes que participaram daquela luta contra ele.  

Sara Brito, que é chamada de amante do Rosalindo, hoje é Presidente do TRE. 

Outra Desembargadora, também estava lá lutando contra ele. O ex-Deputado Federal 

Marcelo Cordeiro que estava lá lutando contra ele. Tantos personagens. Um advogado 

ligou para mim e disse, Roberto Nascimento, "Emiliano, eu quero testemunhar em seu 

favor. Esse cara era um bandido. Nós tentamos matá-lo". E eu disse "como assim?" -  

"nós tentamos jogá-lo de cima do 2º andar, mas daí um Juiz lá, sábio, me impediu disso. 

Nós teríamos matado ele jogando de lá de cima". "Você escreve isso?" "A hora que 

você quiser".  

Escreveu tudo isso, contou tudo isso, me entregou para acoplar à Justiça. Um 

Juiz, Maurício Salles Brasil me ligou, "Emiliano, eu quero ser testemunha. Eu sou 

testemunha de que a Yayá dizia tudo isso para mim, na minha frente, eu adolescente". 

"Mas você escreve isso, Maurício?" -  "Escrevo e quero ser testemunha".  

Escreveu tudo e me entregou e vai ser testemunha. Fora o próprio Renato 

Afonso que deu um depoimento ao "Tortura Nunca Mais" depois do artigo, ratificando 

tudo que ele dissera e que eu havia publicado.  

Ele esperou, o Pastor torturador denunciado pelo Renato Afonso de Carvalho, 

ele esperou que, me processando, eu então fosse para o canto do ringue e ficasse lá 

quietinho. Só que eu fiz o contrário. Eu tornei isso em uma luta política, o que é de fato. 

É um torturador porque se ele viesse a pé e dissesse, eu fiz isso, e houve isso, e eu me 

penitencio... Como lá que seja.  

O Paulo Vannuchi me dizia, aqui tem um belo posfácio do Paulo Vannuchi, eu 

acho um texto de grande preciosidade para o entendimento dos direitos humanos no 

Brasil. Ele dizia "a gente precisa pelo menos que os netos perguntem aos torturadores 

ou os filhos perguntem, mas meu pai, você fez isso mesmo? Isso é verdade?" para que 

esses caras sejam revelados pelo menos à sociedade. É o mínimo que se pede. Eu 

verdadeiramente quero e defendo que haja justiça e punição para aqueles que ainda 

vivem, porque nós não vamos poder, como a Argentina fez, colocar os principais 

torturadores na cadeia. Ou seja, os Generais. Porque é uma beleza ter sabido que o 
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Videla morreu na prisão, aquele assassino e tal. E que outros estão na prisão na 

Argentina. Com uma diarreia, não é? 

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – E sem lugar para ser enterrado.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – É. Então eu fui atrás da ficha dele no SNI que está 

na minha mão. Fui atrás desse livro do Rui Patterson, e tudo isso já está no processo. E 

fui atrás, no Google está lá, Átila Brandão. E aí fui. Aí tem um longo depoimento dele 

falando da conversão dele, onde ele diz "Eu fui corrupto e corruptor, eu fui um sujeito 

violento, eu andava com uma 45 na cintura, eu comprava sentenças no Fórum Rui 

Barbosa que é uma casa de comércio", nesses termos. Claro que depois tudo isso vai 

constar na... "mas depois eu vi Cristo", e para a audiência vai levar uns oito seguranças 

armados. Para a audiência minha. Por isso que eu disse a ele, eu nem falei o nome dele, 

"O querelante não sabe o que é coragem". E repeti, "não sabe o que é coragem", eu 

falando para o meirinho que estava ali na frente. Depois a gente vendo na TV, o queixo 

dele tremia, porque o que ele queria era me matar ali de tanta raiva. Porque, "como é 

que um cara desses diz isso aí para mim?" e eu disse a ele que ele não sabia o que era 

coragem. E que se eu não temia os colegas dele na época da ditadura mesmo, quanto 

mais temê-lo agora? Nem falei nos seguranças dele que não cabia.  

Na audiência estavam muitos companheiros. Waldir Pires estava lá, Deputado 

Marcelino Galo estava lá, vários sindicalistas, o pessoal do "Tortura Nunca Mais", o 

pessoal do "Levante Popular" que encheu de cartaz a porta da audiência, foi uma coisa 

bonita. Filmou tudo. Quem for para o Google pode pegar essa audiência. 

Átila/Emiliano, Emiliano/Átila, vai encontrar isso no detalhe também. Então, é um dos 

absurdos que nós, o meu caso, sem qualquer pretensão, eu enfrento isso com muita 

tranquilidade, mas é um absurdo completo no momento em que você está julgando 

torturadores, ou pelo menos trazendo-os às Comissões da Verdade, um torturador 

pretender levar à Justiça como está levando, um torturado. Porque é isso que está 
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ocorrendo. É exatamente isso. É um absurdo completo, é um contrassenso. O dia da 

audiência eu vou lhe falar, se puder, você vai pegar um avião e vai lá no dia da 

audiência. Eu vou falar para você, porque será uma honra tê-lo lá como parte disso. Está 

revelada a questão do Pastor Átila Brandão.  

E (ininteligível) também. Ele tem uma igreja hoje, aí me liga um que foi dono da 

Tribuna da Bahia, empresário, Joaci Góes, ‘Emiliano, esse cara é um safado. Ele tomou 

meu terreno para construir a igreja dele". E revelando tudo isso. Então, não é uma 

brincadeira esse cara. Bom, aí não sou eu que estou falando. É um empresário.  

O episódio do Lamarca eu estou revisitando agora para uma edição ampliada. 

Não pretendo, não é outro livro. É só uma edição que eu vou, especialmente o caso da 

Iara eu quero rever, porque nós trabalhamos nas condições que trabalhamos, em um 

período já disse, muito difícil porque era ditadura ainda, e as fontes não eram fáceis, 

aqui eu contei com ajuda de Mônica Teixeira, que é uma jornalista. Eu não sei nem 

onde está a Mônica hoje. Está na Cultura, a Mônica? Não sabia. Ela foi minha 

contemporânea no movimento estudantil secundarista aqui e depois transformou-se em 

uma grande jornalista, foi companheira de Narciso Kalili e me ajudou no começo. 

Depois, Mariluce Moura me ajudou também, mas nenhuma das duas aguentou. O que 

eu estou dizendo é que as emoções naquele período ainda eram muito vivas. E fazer 

qualquer livro deste é um processo de revisitação do terror. E elas não suportaram. E eu 

digo não suportaram, não digo com nenhum desmerecimento do trabalho delas que eu 

agradeço na nota dos autores, eu e Oldack agradecemos.  

E no final, eu contei com a ajuda do Oldack. Eu tinha muito medo, naquela fase, 

de colocar um livro na rua sozinho. A verdade é essa. O primeiro livro é muito difícil, 

mas também a gente nunca esquece depois. É igual à história do primeiro sutiã. A gente 

nunca esquece, não sei o que, e também o primeiro livro a gente nunca esquece.  

O "Lamarca" eu nunca me esqueço e foi o livro de maior sucesso também. Eu 

me assustei quando nós colocamos na rua em 80, e ele ficou quase um ano na lista dos 

mais vendidos. No topo. Significava que havia uma sede de conhecimento que não se 

revelava. Naquela época eram poucos os livros que revelavam o que tinha sido a 

ditadura. Eu tive problemas, neste caso com a viúva do Lamarca. Eu não, ela teve 

problemas, porque ela achou que era equivocado eu falar da Iara e tudo, mas aí o 

próprio Luiz Eduardo curiosamente foi conversar comigo na Bahia e eu disse, expliquei 
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para ele, eu pus na cena nacional com todo cuidado do mundo um personagem da 

história que não estava devidamente posto. Estava posto pela imprensa brasileira do 

jeito que ela põe. E ela quer me processar? O capítulo chama "Não queria trair Maria, 

amava Iara". É um capítulo cuidadoso. Cuidadoso com ela, mas era uma realidade. Eu 

não podia dizer eu vou esquecer isso aí, se estou fazendo a história do cidadão. E tratei 

as duas com muito carinho. 

Mas isso não tem problema. Depois ela retirou porque eu acho que o Luiz 

Eduardo Greenhalgh fez ela... Esteve comigo na Bahia e claro, ele sabia o que era o 

livro e tudo. E eu estou agora trabalhando na, sobretudo na história da Iara para repor a 

verdade do caso da Iara. Hoje eu tive uma boa conversa com Samuel. E vou acrescentar, 

vou conversar com Mariana, vou conversar com Luiz Eduardo para tentar fechar. E 

quanto ao Memorial Marighella, a Bahia está fazendo isso. O nome do Memorial leva o 

nome de Marighella. Marighella terá um tratamento especialíssimo nesse memorial. É 

um memorial da luta revolucionária na Bahia, está na fase inicial, o próprio Carlinhos 

Marighella está no grupo executivo que está tocando, e isso o Governo da Bahia está 

apoiando e sei que o Wagner quer muito até ver se a inauguração desse espaço se dê no 

Governo dele, porque ele tem um carinho muito grande por isso.  

Então, creio que respondi as questões postas pelo Adriano. Eu queria, no 

entanto, dizer que eu não estou aqui em São Paulo assim como um acidente. Eu sou 

paulista de nascimento. Eu nasci em Jacareí, e de lá eu saí aos quatro anos de idade, e 

depois não sei mais o que é Jacareí, só sei o nome. E depois eu corri o mundo, fui para 

Monte Alto, que o PT já governou, não governou? Lá atrás? Não sei se governa hoje. 

Fui para Monte Alto, aí é meu pai, não sou eu.  

Fui para Teófilo Otoni, depois voltei aqui para a roça em São Paulo, para Nazaré 

Paulista e para Santana de Parnaíba, onde puxava enxada com meu pai, eu e meu irmão 

Antônio Carlos, que hoje já está morto. Só aos 13 anos que eu terminei o primário na 

roça, andando quatro quilômetros de ida, quatro quilômetros de volta. Minha vida 

escolar foi muito turbulenta sempre. Só pude voltar a estudar aos 17 para fazer o 

ginásio, aí já no Jaçanã. Então, minha pátria é o Jaçanã porque ali foi minha juventude, 

meu ginásio, meu grande time de futebol de salão, não é, Denílson? Nós só perdemos 

uma partida. Eu era o capitão do time, não era grande jogador, mas era capitão do time. 

E ali no Jaçanã que eu dei os primeiros passos para compreensão do mundo. Me 
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aproximei da igreja, mas os camilianos não eram padres avançados, era o seminário 

camiliano. Mas depois as razões pelas quais a gente se aproxima, já me aproximei 

tardiamente, depois dos 20 anos me aproximei da Esquerda, o primeiro grupo era um 

círculo de estudos: eu, Pedro Oliveira, filho de Ada. Amelinha deve ter conhecido Ada. 

Extraordinária Ada, que tem as filhas Marina, o Pedro, Pedrinho nós começamos juntos. 

Pedrinho caiu depois aqui, depois ele foi para o PCdoB. Acho que até hoje creio que 

Pedro continua no PCdoB, creio.  

E fizemos esse grupo de estudos, e esse grupo de estudos me abriu. Não era nada 

organizado. Não era uma organização que estava atrás da gente naquele momento. Mas 

era um livro mágico chamado, todo mundo conhece, "História da riqueza do homem" de 

Leo Huberman como que me abriu o mundo. Me abriu o mundo. Parecia que o mundo 

era outro a partir da leitura desse livro. "História da Riqueza do Homem". É uma coisa 

extraordinária a minha lembrança. Eu vou pegar esse livro para reler, porque para mim 

foi uma redescoberta do mundo. E a religião dançou, com esse livro a religião dançou a 

partir do livro. E a partir daí eu fui me envolvendo, a Ação Popular aproximou-se da 

gente. Companheiro, acho que ele está no Canadá ainda, Adura... Você conheceu o 

Adura? José Adura alguma coisa. Ele é médico, está no Canadá.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É médico, da Mooca.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Mas eu acho que ele está no Canadá. E Adura que 

me recrutou para a AP, mas depois, talvez mais inteligente que eu, ele foi para o exílio 

antes. E para mim foi um choque. Você vê como são as coisas. Nenhuma crítica hoje, 

absolutamente nenhuma. Mas para mim, ele me recrutou e depois vai embora? E eu 

digo, vou ficar aqui lutando. Ele tinha me convencido e depois foi embora. Isso não é 

desmerecendo nem um pouquinho ele, nada disso. Mas eu me envolvi com a luta a 

partir dali, ele me recruta, junto com o Pedrinho, junto com alguns outros companheiros 

e fiz meu batismo de fogo aqui em São Paulo, no primeiro de maio de 68, quando nós 
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tomamos aquele palanque, tocamos fogo, depois, expulsamos Abreu Sodré. Aquele dia 

que você nunca esquece na vida, porque parece uma coisa gloriosa, e para mim era. A 

gente expulsou o Governador do palanque a pedradas, e eu tinha orientação, era das 

nossas loucuras, mas eu costumo dizer que o bom senso não faz revolução. Eu tinha 

orientação da AP, o nosso grupo, para ficar encostado ao palanque na boca das 

metralhadoras, dizia a AP, para na hora da tomada do palanque vocês pegarem as 

metralhadoras e virarem os caras na porrada e tal.  

Eu cumpri. Estava ali, na linha de frente. Pois é. Então, ali foi meu batismo de 

fogo. Panfletar a greve de Osasco na madrugada foi o segundo. Várias vezes, três, 

quatro horas da manhã a gente ali na greve de Osasco, onde estava lá e só depois eu vou 

saber... Saber, quero dizer, conhecer mais, porque sabia do Zequinha. Aqui Barreto. 

Aqui ele nunca foi Zequinha, não é? Quem me falou isso foi o Espinosa, esses dias, com 

quem eu conversei de novo e tem um instituto hoje.  

E a partir daí eu mergulhei. Dali a pouco eu já estava clandestino, saí do Banco. 

Está ali Luiza, ela foi minha colega de Banco, e ela foi saber de mim agora, que eu 

existia novamente. Ela achava que eu estava morto, e de repente vem pela rede "Você é 

o Emiliano mesmo? Você está vivo?" e ela está aqui também, tem me acompanhado, 

temos falado muito. Eu saí do Banco, saí, eu não pedi demissão, saí, caí no mundo, 

clandestino. E a nossa militância tinha coisa de, nossa vida útil, nossa força de trabalho 

na revolução não durava mais de dois anos, um ano e meio e a gente caía. E eu, quando 

São Paulo ficou insuportável, ninguém imagina ou pode imaginar hoje o que era São 

Paulo, só quem vivia aqui, entre final de 68 em diante.  

A gente via passar uma daquelas Peruas, as Veraneios, a gente via passar uma 

Veraneio e o corpo gelava. E aqui chegou o momento que eu não tinha aonde ir, onde 

dormir. Porque na minha casa eu não podia mais. Ás vezes eu batia na casa de um tio e 

o tio dizia "aqui você não pode dormir", porque tinha medo. Aqui era território do medo 

absoluto. Ás vezes eu tive que passar a noite pegando ônibus, seguindo para outro lugar, 

voltando para o outro porque não tinha onde dormir. Minha família já tinha sido 

devastada, meu pai já tinha sido levado preso. Meu pai não tinha nenhuma militância 

política. Evidentemente não. Mas foi levado, "que é o filho" e tal. Não tinha como dizer 

onde eu estava, evidente. E aí eu... Para dizer onde mora... Outros companheiros caindo. 

Pedrinho, como eu disse, Pedro Oliveira cai, e a família, Marlene, mulher dele à época, 
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eu acho que Marli também, irmã de Marlene cai, cai um bocado de gente, e eu não caía 

porque eu estava escapando. Mas escapando quase caindo.  

E aí me mandaram pra Bahia. Aí a organização, a AP me mandou para a Bahia, 

e agora me contou o Haroldo Lima, que era dirigente da AP na época, que eu fui 

mandado para a Bahia para ficar um tempo na cidade e depois ir para a guerrilha que ia 

ser deflagrada pela AP na Chapada Diamantina, que não foi deflagrada. E eu iria com 

muita tranquilidade, porque a gente obedecia. Quem foi militante revolucionário aqui 

sabe disso, e obedecia sem nenhuma dificuldade aquilo que a organização lhe propunha. 

E obedecia com alegria.  

E eu fiquei entre janeiro de 70 e novembro, eu fiquei em Salvador militando 

como dirigente seccional de AP, ou seja, dirigente de Salvador e proximidades, e no 

final de 1970, 23 de novembro, eu sou preso. E caí sei por que.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – De 1970, em Salvador, na Praia da Ribeira, e sei 

por que. Eu estava reunido na praia eu, Vera, eu não vou lembrar o nome dela porque 

era um nome que eu conhecia, mas sei quem é, e Zeca que eu também não sei o nome, 

mas tudo isso é fácil de levantar. O Tibério Canuto de Queiroz Portela dirá isso se se 

dispuser a vir aqui, com absoluta fidelidade, porque era mulher dele.  

A mulher dele e ele, a casa dele em São Caetano, periferia da cidade, já estava 

devidamente mapeada pela polícia. Então, seguiram Vera. Como eu me reunia 

demoradamente na Praia da Ribeira com eles dois, e eu fui o primeiro, acabou a reunião 

na praia, porque não tinha muito lugar para se reunir naquela época. Acabou a reunião, 

eu fui subir no ônibus e de repente, uma mão do tamanho do mundo, um homem 

gigantesco me pega do degrau, me joga aí no chão. Eu aí não contei conversa, troquei 
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porrada com ele, minha camisa ficou na mão dele e eu saí correndo. Mas não adiantou. 

Claro, aí tinha uma equipe, me pegaram, já me deram muita porrada, eu já fiquei 

sangrando bastante. Aí eu fui levado para a Federal, para a Polícia Federal. Lá encontrei 

de cara com o Coronel Luiz Arthur de Carvalho, superintendente da Polícia Federal. Eu, 

na linha que nós havíamos, eu tinha um nome frio. Nome frio significa... Nome falso, 

não nome frio. Nome falso e era Pedro Luiz Vian, que tinham feito aqui em São Paulo 

esse documento. E eu perguntei muito firmemente porque eu estava preso. E ele disse 

"você vai saber daqui a pouco no pau, seu filho da puta". Não sei se as notas 

taquigráficas podem admitir a expressão do Coronel, mas eu estou dizendo como ele me 

disse.  

Eu estava naturalmente só com a calça jeans amarrada de cordão, porque já 

tinham tirado tudo, e dali a pouco eu estava... Dali a pouco quer dizer, era uma hora, por 

ali. Dali a pouco cinco, cinco e pouco eu já fui levado para o Quartel do Barbalho, que 

era o quartel onde eles torturavam a gente. O principal centro de torturas da Bahia era o 

Quartel do Barbalho, e aí o pau comeu.  

A primeira fase foi de muita porrada. Muita porrada mesmo. Porrada, pancadas 

com barras de ferro, muito murro, tudo que você pode pensar. E eu, a relação com a 

tortura, ela depende de cada um. Não existe uma regra, uma coisa universal. Cada um, 

eu raciocinava, a minha cabeça era como se eu estivesse em processo de enfrentar 

obstáculos que eu ia examinando a força, a dureza dos obstáculos. Enquanto eles me 

massacravam de porrada o meu raciocínio era assim, esses caras vão me matar e não 

vão me tirar nada. Na porrada não me tiram. Eu ia pensando, não é?  

Aí começaram a me afogar. Abriram um tanque. Tiraram daqueles feitos, tinham 

um tanque ali em cima, o Quartel do Barbalho é um quartel centenário. Acho que 

tricentenário, porque é um quartel muito antigo. Tanto que as celas não têm banheiro, 

não tem nada disso. São cavas, assim. São coisas impressionantes as celas do Barbalho. 

Tanto que a gente, todas as necessidades fisiológicas eram feitas em uma lata de 

querosene de 20 litros, que depois a gente mesmo ia jogar fora. E aí o afogamento, eles 

me botavam de cabeça para baixo assim, deixava um tempo, tirava. Botava, tirava. 

Minha cabeça era, bom, até aqui eu aguento. Eles vão me matar, mas eu não falo. 

Depois vem o pau-de-arara. Tudo isso era uma sequência dura. Aí o pau-de-arara. E os 

caras querendo informação. A moeda deles naquele momento é informação. O que eles 
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querem é informação. E o pau-de-arara não é uma coisa fácil. Não adianta explicar. As 

palavras não definem o que seja o pau-de-arara.  

Claro que eu fiquei com as pernas depois, um bom tempo quase que sem muito... 

Eu tive que ser levado de maca para a cela porque eu quase não conseguia me mexer. E 

os caras eram brutais. Não preciso dizer que eram brutais porque isso, em qualquer 

lugar eles foram brutais, não era só na Bahia. E eles costumam dizer que na Bahia não 

morreu ninguém. Porque eles tiravam de lá para matar, como Gildo, que tiraram de lá 

para matar. Acho que o Luiz Arthur de Carvalho fazia alguma negociação, "Mata fora 

daqui", não sei.  

Aí veio o pau-de-arara que é muito duro, mas eu ali como aquele frango, porque 

é um frango que fica de cabeça para baixo, as pernas doem porque é uma sensação 

terrível, eu dizia "Não tiram. Não vão tirar nada de mim". É muito dura a nossa tese, a 

tese dos revolucionários brasileiros de então, era uma tese suicida. Era não falar. Era 

não falar, era uma tese suicida, porque toda revolução, os revolucionários diziam, 24 

horas, você não fala... Resistência francesa, eu não sei nem qual é o número de horas da 

resistência francesa, mas você tinha um número de horas, um X tempo para depois falar. 

Abrir alguma coisa para não morrer. Mas a nossa tese era não falar. E eu digo, vou 

obedecer isso. Eu não dei um endereço. Porque eles queriam um endereço. "Então está 

bom, fala um endereço".  

Claro que se você der um endereço, desculpa a expressão, fodeu. Você deu um 

endereço, abriu a porta daquele endereço. Vem para lá, vai para cá, e cai. Eu disse, eu 

não posso dar nada. Aí veio o choque elétrico. A maquininha, no pau-de-arara. Choque 

elétrico no pau-de-arara. Um fio amarrado no pênis e dois outros circulando, com a 

maquininha antiga, medieval e violenta. Aí eu disse, era uma coisa que transpassa a 

alma, se essa expressão existir.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível – fora do 

microfone).  
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O SR. EMILIANO JOSÉ – É. E eles davam choque, era o Capitão... Os 

comandantes da tortura diretos, quem mandou foi o Coronel Luiz Arthur de Carvalho, e 

os comandantes diretos eram o Capitão Hemetério Chaves Filho, Hemetério com H, o 

outro era o Capitão Gildo Ribeiro, da Polícia Militar, e eu. O choque, na minha tentativa 

de enfrentar os obstáculos, foi o mais duro. Aquele que você chega a uma situação 

limite da existência. Em que você tem que, você está cindido rigorosamente. Eu acho 

que o Hélio Pellegrino, eu falo disso aqui no meu primeiro "Lembranças do Mar 

Cinzento", o Hélio Pellegrino é que fala nisso. Há uma cisão, o corpo pede uma coisa. 

Pare com isso. Senta logo e pare com essa porra porque eu não aguento mais. O corpo 

diz isso. E seu espírito ou alterego ou o que queira chamar diz, mas você tem 

convicções a segurar. Você tem companheiros lá fora. Você tem a revolução a defender. 

Nesse momento você tem uma dúvida cruel. Ninguém, e não tenho nenhuma crítica aos 

companheiros que falaram. Evidentemente tenho críticas aos companheiros que 

eventualmente tenham passado para o outro lado, isso é outra coisa. Os que passaram 

para o outro lado, passaram para o outro lado. E tem casos de cachorros daqueles que, o 

sobrenome dele eu sei, o Prata que entregou a AP inteira.  

Gilberto Prata que só salvou a mulher dele e entregou a AP inteira. O "Outubro 

Sangrento" que eu falo nesse livro, o Gildo Macedo Lacerda foi isso. E todo o resto da 

cabeça da AP que não tinha ido para o PCdoB.  

E aí chega o momento na tortura que você fica cindido mesmo. E aí você tem 

que decidir se começa a abrir algumas coisas para poder não morrer. Se começa a abrir 

algumas coisas, e é natural isso porque às vezes depois de um certo momento você sente 

que algumas informações podem ser abertas sem que comprometa ninguém, ou algumas 

coisas eles já sabem. O Renato Afonso de Carvalho nesse depoimento a que me referi, 

ele vai falar do sofrimento que foi para ele admitir o que eles já sabiam.  

Porque nós fomos preparados ou, recebemos a educação revolucionária de nada 

falar, o que é uma estupidez, olhado de hoje e de longe. Hoje olhando, é uma coisa 

suicida, mas foi o que nós seguimos. Aí foram dois dias assim, no terceiro dia eu não 

abri nada. Mas não digo isso com nenhum orgulho e nem querendo nenhuma 

heroicização. Sofri muito para fazer isso. Tive que puxar tudo que eu tivesse de força 

para não abrir.  
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Alguma coisa, eles queriam alguma coisa. "Se você der um endereço" – dizia o 

Capitão Gildo Ribeiro – "nós descemos você do pau-de-arara, paramos choque e lhe 

damos uma Coca-Cola". Ele me fez essa proposta, como se a Coca-Cola fosse a 

redenção ou o lenitivo de todos os males. Faça isso. Dê o endereço. Quase suplicava. E 

eu, zero. É suicida essa coisa, mas eu, zero.  

Dois dias assim, direto. Eu fui tirado todas às vezes de maca, nu, completamente 

nu, porque a primeira coisa é deixar você nu. É literal, metafórico, simbólico, tudo. 

Quer dizer, é literal. Você fica nu imediatamente para logo lhe desmoralizar. E no 

segundo dia, terceiro dia eu tive febre alta, aí eles pararam, botaram um tira lá dentro, 

não vou lembrar o nome dele, mas era um sujeito que chega como preso político, 

revolucionário, retalio, gritando com todo mundo, dando esporro nos Guardas. E eu 

disse, "olha, ninguém chega aqui assim, brigando, eu quero advogado... " e aí começou 

a perguntar "olhe, eu não devo ficar muito tempo aqui então me dê o endereço daqui da 

Bahia que eu vou informar que você está preso e tal". E eu digo "tem endereço, não". 

"Dê o endereço de seus pais em São Paulo". "Esse eu dou. Não tem problema nenhum. 

Você pode visitar meus pais em São Paulo então, mas aqui na Bahia não tem endereço, 

não". Depois fomos descobrir que ele era de fato tira da Polícia Federal que eles 

botaram lá dentro para ver se não tirando no pau, como não tiraram, iam tirar ali na cela 

como se fosse preso e tudo.  

O Capitão Hemetério, a história dos Capitães, esse que me torturou junto com o 

Capitão Gildo Ribeiro, ele apresentava, sempre quando vinha algum visitante ao 

quartel, ele me apresentava aos visitantes como um bicho raro. "Aquele ali não falou 

nada’"  

Eu era uma espécie curiosa para ele apresentar aos que visitavam o quartel. Não 

sei nem se ele está vivo. Não sei. O Capitão Gildo Ribeiro, este foi à prisão, creio que 

em 1972. Denílson ainda estava lá, creio. Hein Denílson? Estava lá quando o Gildo 

Ribeiro foi me pedir perdão. Não sei se você estava lá. Aí nos reunimos o coletivo, não 

tinha nem jeito de recusar a entrada dele, porque ele entraria. Ele entrou no dia da visita, 

veio na minha direção, não quis conversar com mais ninguém. Paulo Pontes ainda 

tentou conversar com ele e Natur que tinha sido Professor no Colégio Central, ele era 

Capitão de Polícia Militar, sentou do meu lado e disse, "Emiliano, eu vim aqui lhe pedir 

perdão". O Capitão que me torturou, Capitão Gildo Ribeiro. "Você é responsável pela 
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minha conversão ao Cristianismo. Você não sabe quem estava lá, tinha muito mais 

gente ali torturando". Eu digo, "Eu não sei, mas você estava". E eu vim lhe pedir 

perdão. E digo "Olha, eu não tenho nenhuma possibilidade de lhe perdoar. Você vai 

viver a sua vida, mostrar que você mudou e ponto final".  

Eu saí depois, ele insistia muito com Rui Patterson, advogado e ex-preso político 

também, conversava com ele para que eu recebesse ele que ele queria me dar 

informações. E eu digo "Eu não recebo, eu não converso com torturador, eu não tenho 

síndrome de Estocolmo. Não vou conversar com torturador. Se ele quiser conversar 

com jornalista, eu falo com alguém, vai lá e conversa com ele". Eu não converso.  

Ele morreu, não sei se tem três, tem quatro, se tem cinco anos. De repente eu 

recebo um email. Não vou lembrar o nome do rapaz. "Eu sou fulano de tal, filho do 

Capitão Gildo Ribeiro que lhe fez tanto mal. Estou lhe pedindo perdão". O filho 

também me pediu perdão.  São as histórias da ditadura.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já que você está 

respirando, a Sra. pode continuar captando as imagens dele. Isso aqui vai para a 

televisão, mas é por outro ângulo. Pode ficar à vontade.  

Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que você está tão inteiro até hoje 

por causa disso? Quantos anos você tinha e quantos anos você tem? E deixa eu te 

perguntar, que história é essa da AP querer instalar uma coluna guerrilheira lá no 

Espinhaço da Chapada? Do lado baiano ou do lado mineiro?  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – Na Chapada Diamantina, no lado baiano.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É que também tem 

Diamantina no lado mineiro.  

Mas você acha que você está tão, com essa cabeça erguida em função desse seu 

comportamento? Você acha que isso aí reverteu para o resto da sua vida? 

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – É evidente que nós criamos uma cultura complexa 

de, eu vou usar uma expressão pesada, de julgamento dos nossos companheiros, que se 

modificou bastante com o tempo e que é muito diferente nos tempos de hoje onde a 

tolerância, tolerância é uma palavra ruim; onde a compreensão é melhor. Nós 

imputamos uma carga de culpa muito grande a companheiros que, por razoes da tortura, 

foram obrigados a negociar a fala. Negociar não é uma palavra ruim, não. É no melhor 

da palavra.  

Eu me lembro novamente do depoimento de Renato Afonso. Ele disse "eu ia 

sentindo o que é que os caras já sabiam. Como eles já sabiam, eu ia admitindo, eu ia 

abrindo. Nada caiu comigo" - nada caiu com Renato Afonso - "mas eu fui admitindo 

isso, admitindo aquilo. E o reverso disso, a explicação a isso" – diz Renato Afonso – 

"Mas eu me senti péssimo! Tinha horas que eu queria morrer porque eu estava tendo 

esse comportamento. O comportamento de admitir o que eles já sabiam. Eu queria" – 

diz o Renato Afonso – "morrer como Mário Alves. Que diz ‘sou dirigente do Partido 

Comunista Brasileiro Revolucionário. Sou o principal dirigente comunista desse 

Partido, ponto final, não direi mais nada". Assim morreu Mário Alves.  

Ele dizia "eu devia ter este comportamento". É evidente que é uma estratégia 

suicida. E nós jogamos uma carga de culpa muito grande naqueles companheiros que 

admitiam coisas. Às vezes ninguém caía por conta da admissão. Ou às vezes um ou 

outro caía. É da luta revolucionária e é dos erros que nós cometemos também. Porque às 

vezes caía gente, o aparelho ou lugar ou o que seja como se chamasse. Normalmente 

aparelho, ou a casa muito visitada, continuava a ser visitada, então caía gente. Não, mas 

não é possível, eles não vão descobrir. E aí você ia lá e caía e morria. Morria gente, 

tudo. Ou às vezes demorava sete, oito dias para falar, e, no entanto se a gente analisar o 

caso do Lamarca, por exemplo, Lamarca tinha que ter saído de lá, obviamente. E o João 
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Lopes Salgado foi lá para dizer "saiam daí". E ele "não, não saio".  Ninguém admitiu, 

não é? Nem o Olderico, nem Zequinha, nem ninguém. Fica aqui. Fica aqui é para 

morrer.  

E o José Carlos durou sete dias para ele falar. Oito dias. E depois, José Carlos 

chegou um tempo, Denílson, que era amaldiçoado por alguns dos nossos. Nós não, nós 

depois fizemos uma boa... Fomos compreendendo melhor as coisas e eu sempre 

trabalhei no sentido de uma melhor compreensão disso na cadeia. Sempre lutei para 

uma compreensão mais justa no sentido de que, culpada era a ditadura, não nossos 

companheiros. A não ser que tivesse passado para o lado de lá.  

Bom, se passou para o lado de lá, se tornou um cachorro, passou para a ditadura, 

aí é outra coisa. Os "Cabos Anselmos" e muitos outros cachorros que surgiram nesse 

processo... Muitos não, mas surgiram, aí é outra coisa. Mas fora disso, absoluta 

compreensão, abraço e tudo.  

Eu não digo que é fácil estar inteiro até hoje. Eu não sei exatamente se estou. 

Não tenho nenhum receio de dizer que há uns quatro ou cinco anos, eu faço análise. 

Tenho um extraordinário psicanalista que, só por acaso, viveu a ditadura argentina e 

lutou de armas na mão contra a ditadura argentina e é um sujeito de 79 anos. 

Extraordinário psicanalista. Autoridade mundial na área, uma figura extraordinária que 

é o Varon.  

E chegou o momento que ele me disse "bom, agora você desceu do pau-de-

arara", porque ninguém passa por isso impunemente. E o corpo, ele volta e meia revela, 

não necessariamente a sequela física, mas ele manifesta o que foi aquele momento. 

Então, e eu talvez uma das coisas... Porque a pergunta é instigante. Talvez uma forma 

de enfrentar esta herança, ou este trauma, evidentemente um trauma, é isso aqui. Eu vou 

transbordando e fazendo questão de não... Mas não faço isso como uma coisa sofrida. 

Não é que eu sofra desesperadamente para escrever. Agora, se me perguntarem "você 

precisa escrever?" eu digo que eu necessito escrever para viver. E não é por acaso que 

meu tema seja a ditadura. Continue a ser. Mas eu tenho consciência do que faço. Isso 

aqui é para não deixar que as novas gerações se esqueçam do que ocorreu. Me enoja a 

"Folha de São Paulo" dizer que essa ditadura tão violenta foi uma ditabranda. Me enoja. 

Me enoja.  
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E como a imprensa trata isso, não é? Se alguém se lembrar, e está aqui na nossa 

cara, o que foi a campanha de 2010 contra a Dilma, o que foi aquela ficha falsa da 

"Folha de São Paulo", uma ficha falsa, montada, e a ideologia que se manifestava nos 

jornais ao criminalizar uma pessoa que resistiu à ditadura. Era isso que os jornais 

diziam. É uma criminosa que vai ser Presidente da República. E ela é uma heroína do 

povo brasileiro, porque lutou contra a ditadura. Aliás, o pensamento liberal do mundo 

diz que lutar contra a ditadura é um dever de qualquer pessoa. Não é nem um 

pensamento de esquerda, não. Pensamento liberal. Lutar contra a ditadura. Ora, é um 

Governo ilegal, então você tem todo o direito e até obrigação de insurgir-se contra ela. 

Nós tínhamos um Governo ilegal, que tirou um Governo legal. Portanto, lutar contra ela 

era uma obrigação. E era absolutamente legal. E nós nos lembramos de como a 

imprensa brasileira tratou a Dilma. Como se criminosa ela fosse.  

Não falo nem das outras coisas porque eu não vou analisar a imprensa brasileira 

aqui. Eu estou falando é desse aspecto. Coloca uma ficha falsa, e não adianta. Inventa 

que a Dilma ia participar do sequestro do Delfim Neto. O Espinosa manda 300 cartas, 4 

pelo menos o Espinosa manda para a Folha, e a Folha não publica uma linha. Então, nós 

somos criminosos para essa imprensa, os que resistiram à ditadura.  

Então, eu creio que talvez eu esteja inteiro também porque escreva. Porque 

exteriorize aquilo que me angustia deste período, mas é óbvio que não ter falado me 

ajuda, não é? Não é que me orgulha, porque eu digo, todos os meus companheiros são 

dignos de muito orgulho. Os companheiros que não passaram para o lado de lá são 

companheiros que souberam enfrentar a ditadura. Eu não sou nenhuma... Eu sou parte 

dessa luta. E só isso. E digo isso com muita convicção.  

Tenho uma frase do Gramsci, que é um autor que eu gosto muito. Do Gramsci, 

Antonio Gramsci, que ele diz "eu sou um homem comum com convicções profundas". 

Eu me considero assim. Me considero assim, mas com muita sinceridade. Um homem 

comum com convicções profundas. Convicções de rumo na vida e na luta. Não significa 

que eu não mude de posições. Mudo muito, e quem não muda está morto. Mas tenho 

convicções rumo um norte do qual eu nunca me afastei.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como a gente já vai para 

o fechamento, daqui a pouco nós temos outra sessão e tem duas famílias importantes 

aqui hoje, eu não vou fazer nenhuma casca de banana de ficar pedindo para falar se eles 

não quiserem, eu queria que você fechasse falando um pouco da Clara, do Marighella e 

dos Iavelberg, aqui representados pelo Samuel, e convidar o pessoal para vir amanhã à 

tarde para assistir. Você vai estar aqui conosco amanhã à tarde? Está bom. Vamos dar 

um fechamento, e aí a Clarinha se quiser também... Ou se antes de ele fechar, Clara... 

Dá um microfone sem fio para a Clara. Acho que a Clara podia falar um pouco. Um dia 

nós vamos trazer ela para só ela falar. Dá uma palavrinha, Clara.  

 

 

A SRA. CLARA CHARF – Bom, falar depois de todo esse relato histórico, é 

um relato histórico, é muito difícil. Inclusive eu conheço o Emiliano já faz um tempo, 

mas eu mesma estou assombrada de tantas coisas que você revelou que eu não sabia da 

sua vida. Mas só o fato de a pessoa estar viva, isso é uma coisa maravilhosa, tendo 

passado tudo que você passou e não só você, como outras pessoas que estão aqui 

também nessa sala, passaram.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – (inaudível – fora do microfone).  

 

 

A SRA. CLARA CHARF – Claro. Isso que eu digo, não só. Eu não vou citar 

nome por nome aqui. O próprio autor dessa Comissão e muitas outras pessoas. É muito 

difícil você dar opinião, primeiro porque o tempo é curto. Você teria que ficar o dia 

inteiro trocando ideias, conversando, porque é uma aula de humanismo, de tudo. Eu 

acho que você prestou um grande serviço vindo aqui para trazer esse filme e trazer tudo 

isso. E a gente pode conversar mais adiante. Como você, têm muitos e muitos militantes 

que estão vivos, porque têm os que morreram. Têm os que estão vivos e estão lutando, 
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cada um faz do seu jeito a sua parte, e isso que é o mais importante. Porque as pessoas 

não são iguais, todas não se comportam da mesma maneira, mas a dignidade do 

revolucionário que não se entregou e que está vivo, merece muitos aplausos e muitos 

beijos. Me dá um beijo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís quer dar uma 

palavrinha.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eu só queria perguntar por que para mim o livro, 

o primeiro contato que eu tive com essa história foi o filme exatamente, porque o livro 

meu pai não deixava eu ler. Eu tinha nove anos, então tipo não tinha condições ainda de 

ler. E depois fui eu e o livro. Eu não conseguia passar do primeiro capítulo e também 

não precisa explicar o porquê. Eu acho que eu superei isso depois dos 15, 16 anos que 

eu comecei, que eu consegui ler. E sem dúvida é um livro, não só pela questão da minha 

família, é um livro forte porque ele inova em um momento difícil que ainda era a 

década de 80; eu nasci em 84, então quando eu nasci o livro já tinha sido publicado.  

E para mim foi um impacto muito grande porque é muito difícil você ler uma 

coisa sobre sua família. E você nessa altura, eu já tinha decidido que eu queria ser 

jornalista, e foi uma grande inspiração, foi a minha base para alavancar a pesquisa, e 

você me acompanhou, e hoje eu estou aqui assessora da Comissão.  

E o que eu queria te perguntar é assim, eu vi o filme, você colocar um 

personagem altamente cruel que é o Fleury ser chamado de Flores, e eu imagino que 

isso se deve a alguma espécie de censura, não sei. Eu queria saber se você sofreu 

alguma retaliação quando publicou, independente, essas críticas da questão, sei lá. Além 

dessa grande venda que você disse que teve, se você sofreu alguma coisa desse tipo 

dentro das dificuldades da época que você publicou.  
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O SR. EMILIANO JOSÉ – Bem, eu vou só, me revelo um amigo muito 

próximo de Clara, uma pessoa da qual me aproximei muito. Ela é uma militante 

extraordinária. Militante política, revolucionária. Ela mesma merece uma biografia, um 

trabalho de recuperação de tudo que ela passou e do que ela enfrentou na vida. E sempre 

me emocionou muito este amor profundo que ela tem pelo Marighella, a fidelidade à 

recuperação da memória dele, e ao mesmo tempo os compromissos políticos dela, 

gerais, dos quais ela nunca se afastou, da luta pela transformação do Brasil, da 

perspectiva socialista, da perspectiva da melhoria de condições de vida do povo 

brasileiro, da relação dela profunda com o PT e com o Lula. A Clara é um personagem 

da história do Brasil. Eu cheguei ao Marighella por ela. Por ela e pelo Carlinhos. Há 

outras obras sobre Marighella, todas elas de muita atenção com Marighella. Eu fiz esse 

livro que abriu um pouco o caminho para a compreensão do extraordinário papel dele na 

história do Brasil. Essa pergunta sobre... O Samuel, eu a rigor nós tivemos uma primeira 

conversa hoje, tive a alegria de conhecê-lo, e a Iara é um personagem riquíssimo 

também da nossa história. Eu não cheguei a escrever um livro sobre ela. O livro da 

Judith Patarra, que é um livro de grande qualidade, feito também em condições difíceis, 

eu trabalho Iara a partir da intervenção revolucionária dela e da relação dela com o 

Lamarca. E pretendo, com a ajuda do Samuel, agora repor alguns aspectos, sobretudo 

aquele que demonstra que não houve suicídio no caso dela, e que na verdade ela foi 

assassinada. A minha busca agora é demonstrar isso a partir do trabalho que a família e 

os grupos de direitos humanos fizeram para recuperar essa verdade. Para mim é uma 

alegria muito grande. Alegria no sentido de garantir que a verdade seja demonstrada.  

Eu não sofri nenhuma retaliação, não, em relação ao "Lamarca". Teve o caso da 

viúva do Lamarca, mas não foi nada grave e isso o Luiz Eduardo Greenhalgh resolveu 

em uma negociação muito positiva. Houve declarações do Nilton Cerqueira, que é quem 

é, a história do Brasil lembra Lamarca com muita honra, e lembra com nojo dos 

torturadores e assassinos. Então, ele é da parte do nojo. Ele falou, ele andou batendo em 

mim e tal. Me honrou. Ao fazer isso ele me honra, porque se eu tivesse ele como amigo, 

alguma coisa estava errada comigo. Então, não tem nenhuma, eu não sofri nenhuma 

retaliação específica por causa do livro, não. E vou prosseguir e escrever outros livros 

para evidenciar o que foi esse período.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Obrigado viu, 

Thaís.  

A vida continua.  

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – O João Saldanha que dizia, "vida que segue".  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí. Como é que você 

fala, Amelinha? A vida que vale é aquela que se luta? Isso aí. Fala no microfone, Thaís.  

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – A luta que não se perde é a luta que não se 

abandona.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí. Clara Charf. Você 

tem que vir depor, Clarinha. Mas aí tem que levar o dia todo para a primeira parte, só 

para o Partidão. Emiliano, muito obrigado pelos livros e por essa aula de dignidade, 

viu?  Essa sua dignidade é um exemplo. Dignidade não tem preço.  

Samuel, vamos continuar, terminar o filme da Iara. Nós precisamos escrever, 

estava falando para a Charf, Samuel, e estou falando informal, quando a Felícia Madeira 

veio falar aqui do Gelson, do Isaac e tal, precisamos recuperar a história dos judeus no 

Ipiranga. Contar aquela história do Chael, recuperar aquela história daquela diáspora lá.  
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Então está bom. Muito obrigado, duas horas continua, viu pessoal? Vem aquele 

Professor brasileiro da Universidade, fazer uma aula de Direito comparado das três 

ditaduras, o Anthony Pereira de Sussex, brasileiro radicado na Inglaterra, vai apresentar 

um trabalho, uma preliminar que ele vai apresentar amanhã no Ministério Público 

Federal a partir... ele vai fazer uma enorme palestra com outros debatedores sobre o 

estudo comparado das três ditaduras: Brasil, Argentina e Chile. Então, hoje nós vamos 

ter uma breve introdução do Professor Anthony Pereira aqui às duas da tarde. Quem 

puder ficar para a sessão da tarde, vai ser uma coisa muito importante. E amanhã o filme 

do Padre Renzo e o lançamento do livro aqui.  

Vai ter outro tipo de lançamento aqui em São Paulo? 

 

 

O SR. EMILIANO JOSÉ – O filme às 14 horas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No outro auditório aqui 

na Assembleia Legislativa mesmo. Muito obrigado. A sessão está encerrada.  

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK  CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

28/08/2013 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Temos quórum, vamos lá. 

Comissão da Verdade. Posso começar, Dantas? Vamos. Comissão da Verdade Rubens 

Paiva, sexagésima sétima audiência pública, 28 de agosto de 2013, auditório Teotônio 

Vilela. Instalação: está instalada a sexagésima sétima audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 28 de agosto de 2013, Assembleia 

Legislativa, auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimento de Anthony Pereira, 

professor e diretor do Brasil, do College Institute King's College, de Londres. Anthony 

Pereira é um especialista no estudo de ditaduras do Cone Sul e autor do livro "Ditadura e 

Repressão: o autoritarismo e o Estado de Direito do Brasil, Chile e Argentina", Paz e Terra, 

2010. Tem o livro aí? Está esgotado? É o livro da editora Paz e Terra, 2010, "Ditadura e 

Repressão: o autoritarismo e o Estado de Direito do Brasil, Chile e Argentina".  

Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra e agradecer o professor que o Sr. 

veio, o Sr. estará hoje à noite, às 19 horas, na Maria Antônia, na faculdade de filosofia, 

agora não é mais faculdade, é centro cultural, e amanhã às 10 horas no Ministério Público 

Federal. O Sr. está com os comentaristas? É importante, porque ainda tem vagas, você 

poderia fazer o comentário, por favor. Com a palavra o Reinaldo Chinaglia. 

 

O SR. REINALDO CHINAGLIA – Brevemente, boa tarde. Esse evento amanhã 

no Ministério Público Federal, a partir das 10 horas da manhã, tem uma palestra do 

professor Anthony Pereira, e em seguida três comentaristas vão expor aspectos diferentes 

do processo de justiça de transição no Brasil, o Ivan Marques, que é Procurador da 

República, falará sobre os processos judiciais criminais e a atuação do Ministério Público 

Federal, o Marcos Zilli falará também sobre a dimensão criminal, que é professor da 

faculdade de direito da USP, e eu discutirei um pouco da Comissão Nacional da Verdade, 

processo da busca da verdade. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem tiver interesse tem que 

entrar em contato hoje, tem o email? Porque são o número de trinta e cinco vagas, é 

amanhã às 10 horas, na Brigadeiro, 2020, e tem o email que a pessoa pode se comunicar. 

Então para quem estiver vendo a TV Assembleia, amanhã, às 10 horas, no Ministério 

Público Federal, Brigadeiro 2020, inscrições pelo email, e hoje à noite, no Centro Cultural 

Maria Antônia, antiga faculdade de filosofia da USP. O professor estará lá a partir das 19 

horas, mas amanhã será muito importante, porque além do professor terão outros 

participantes então estão abertas as inscrições ao público. 

Tem o email? No fim a gente avisa. 

Então, vamos passar a palavra para o professor Anthony Pereira, obrigado. 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Obrigado Deputado e o próprio Reinaldo. Eu 

trouxe algum material sobre o meu instituto, porque eu estudo Brasil na King's College 

Londres, único instituto na Grã-Bretanha, nas Universidades, dedicado à pesquisa e ensino 

sobre o Brasil, com corpo docente próprio. E vamos organizar uma conferência no ano que 

vem sobre os estudos brasileiros, mas gostaria de falar um pouco sobre o livro que ainda é 

acessível nas livrarias a "Ditadura e Repressão", uma tentativa de comparar o tratamento 

legal dos presos políticos nas ditaduras do Brasil, Chile e Argentina, o último regime 

militar na Argentina. E era uma tentativa de comparar, mas a base documentária é bem 

distinta nos casos, nos países diferentes, aqui no Brasil, eu usei o arquivo “Brasil Nunca 

Mais”, que na época estava no Arquivo Edgard Leuenroth, na Unicamp. Eu peguei vários 

casos da justiça militar, entre os anos 1964 até 1979, então eu acredito que muitas pessoas 

ainda viram, em São Paulo, que eram réus nesses casos, para crimes contra a segurança 

nacional.  

No caso chileno, tem menos informação, porque houve um período entre 1973, do 

golpe militar no Chile, até 1978, quando eles usaram justiça militar em tempos de guerra. 

Procedimentos completamente diferentes do caso brasileiro, mas eu só peguei dados sobre 

esse período, não sobre o regime inteiro, mas sobre esses primeiros cinco anos da ditadura 

do Chile, e esses documentos estão localizados na Vicaría de la Solidariedad, em Santiago. 

Isso era uma entidade religiosa, que forneceu ajuda judicial, advogados, para representar os 

presos nesses tribunais.  
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E na Argentina faltou documentação realmente. Eu usei a Comissão da Verdade 

deles, não é.. Sábato, mas era mais testemunhal, e não houve muitos casos de processos, 

depois do golpe militar de 1976. Então as fontes documentais são variadas, mas a tentativa, 

o que eu quis perguntar na pesquisa, era por que o tratamento legal do próprio preso era 

diferente? E também a relação entre os desaparecidos e os assassinados, as pessoas tratadas 

extrajudicialmente, sem legalidade nenhuma, essa proporção era muito diferente nos três 

países. No Brasil, apesar do fato que houve assassinatos, que houve desaparecimentos, a 

grande maioria das pessoas eram processadas de alguma forma na justiça militar, então a 

relação entre os processados e os assassinados extrajudicialmente era muito grande. E 

muito mais pessoas no lado dos processados. No Chile o balanço era mais equilibrado, 

houve muito mais pessoas desaparecidas extrajudicialmente e menos processados na justiça 

e a Argentina foi quase totalmente ao lado dos desaparecimentos. O regime de 1976 quase 

em total abandonou a tática de processar os inimigos políticos. Houve alguns processos 

andando depois de 1976, mas alguns começaram depois do golpe militar, então houve uma 

estratégia quase totalmente de extrajudicial, no caso da Argentina. Então, são as duas 

perguntas fundamentais, por que você tem essas proporções diferentes nos três regimes? E 

também, sendo processado, em termos de procedimento, dentro dos tribunais, como foram 

os procedimentos, por que o tratamento foi tão diferente nesses países? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para recuperar, por 

exemplo, na Argentina foi basicamente tudo ilegal, no Chile mesmo no Estado Nacional? 

Ou só depois dos que estavam presos no Estado Nacional é que eles começaram a legalizar 

os processos? No início teve aquela matança. 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Exatamente, no início houve muita matança sem 

processo e logo em seguida começaram processos. No interior, por exemplo, nas 

províncias, começaram processos logo depois do golpe, mas em Santiago houve muita 

matança sem processo. Exato. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  E na Argentina? Barbárie. 
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O SR. ANTHONY PEREIRA - Quase nada em termos de processos. É 

impressionante. 

No caso brasileiro, eu tento descrever um sistema brasileiro, com mais 

continuidade, com o sistema anterior, eu posso ilustrar isso comparando com o Chile. No 

Chile a justiça militar era totalmente militar, em tempos de guerra, então houve grupos 

oficiais do exército, reunindo rapidamente, fazendo processos muito rápidos, às vezes, 

depois do golpe, por exemplo, durou às vezes um dia, dois dias, houve execuções depois 

em alguns casos. E a Corte Suprema no Chile, apesar do fato de que tinha o direito de 

avaliar esses processos, constitucionalmente, a Corte Suprema decidiu não interferir nos 

processos militares. Então foi um sistema de justiça quase totalmente militar, dentro das 

forças armadas, sem participação dos civis, com exceção dos réus e os advogados. E o caso 

brasileiro acho que houve mais continuidade, era um sistema mais parecido com o sistema 

anterior, em qual sentido? Quer dizer, justiça militar foi criada em 1934, eu acho, é um 

sistema híbrido, com promotores civis, juiz togado, com direito de apelar para a segunda 

instância, o STM, e finalmente o STF, Corte Suprema civil, então é um sistema misto, com 

elementos militares e elementos civis. A grande mudança a partir de 1964 era o Ato 

Institucional 2, que ampliou a jurisdição da justiça militar, permitindo os civis acusados de 

crimes contra a segurança nacional serem processos nessas justiças. Continuou até final dos 

anos 70, começo dos anos 80, e minha interpretação desse sistema, eu sei que nem todo 

mundo concorda comigo sobre como interpretar o efeito desse tipo de sistema, minha 

interpretação e sendo mais híbrido, com mais participação dos civis e sendo mais 

institucionalizado também, gerou uma herança mais estável depois da transição para a 

democracia, quer dizer, houve entidades institucionais, comprometidos com esses 

processos, que não tinham interesse de uma reforma radical do sistema, eles defenderam de 

alguma maneira o desempenho das instituições. E é verdade que o sistema brasileiro 

permitiu mais, um pouco mais de espaço, para defesa dos acusados, por exemplo, 

comparando com o Chile, com esses processos rápidos, totalmente militarizados. Aqui o 

processo muitas vezes andava para dois anos, em primeira instância, depois houve direito 

para apelar e houve um grupo dos advogados corajosos, tentando defender os presos 

políticos, às vezes ganhando nas decisões. Eu tentei argumentar no livro que ao longo dos 

anos, a lei, a aplicação da segurança nacional foi um pouco mais branda, no final do regime 
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do que era antes, porque elas estavam respondendo às exigências políticas da época. Mas 

minha interpretação de herança autoritária no Brasil e que, acho que do outro lado da 

mesma moeda, sendo mais institucionalizado e mais ligado ao passado constitucional do 

país e também dando um pouco mais de espaço para a defesa dos presos, apesar do fato de 

que muitas vezes não houve muito espaço, houve decisões terríveis, em termos de falta de 

evidências, evidências extraídas no caso de tortura, presunção que o réu era culpado, esse 

tipo de coisa, julgamentos politizados, apesar de tudo isso houve um espaço maior, mas 

também era mais difícil desfazer, desfazer esse complexo institucional depois da transição, 

porque todos esses interesses ainda estavam envolvidos na política democrática. Por 

exemplo, no Chile houve muitas críticas depois da transição sobre o desempenho da Corte 

Suprema e sobre a maneira em que a Corte Suprema cedeu ao exército e às forças armadas, 

e houve uma reforma muito ampla de judiciário, a ideia de que civis podem ser julgados na 

justiça militar foi repudiada e etc... A Argentina também houve uma tentativa de repudiar a 

chamada guerra suja, mas acho que no Brasil houve mais defesa do sistema, como foi, foi 

mais difícil desafiar. Eu senti isso um pouco quando eu visitei o STM, em Brasília, nos 

anos 90, e nas próprias revistas do STM, revistas como artigos sobre o passado, sobre a 

história. Na época era fácil achar artigos nesse tipo de revista elogiando o desempenho da 

justiça militar, que foi uma instituição que, apesar de todos os problemas, as falhas, em 

termos de Estado de Direito, agiu de uma maneira correta, de uma maneira que inibiu 

excessos e etc... E acho que tem outros pesquisados que concordam comigo, tem o livro do 

cientista político Leonardo Avritzer, ele fala sobre essa tendência também, que quando 

você tem regimes autoritários que são mais legalistas, que usam as instituições tradicionais 

para processar os inimigos políticos, você cria um recorde oficial, você cria uma transcrição 

dos acontecimentos que gera sensação, que compartilha um pouco a legitimidade do 

judiciário, que por exemplo na Argentina não existiu, porque as forças armadas decidiram 

sair para a guerra, atacar o inimigo, acabar com o inimigo, em uma guerra sem limites, que 

era uma surpresa para muitos dissidentes políticos da época. Eu lembro um ex-preso 

político na Argentina, diz ele que foi preso nos 60, no regime militar anterior ao regime de 

1976, ele disse que sendo argentino nós sempre pensamos que o regime argentino sempre 

iria nos tratar como cidadãos, quer dizer, com certo grau de legalidade, reconhecendo 

nossas pessoas jurídicas, você pode ter massacres na Guatemala, em Peru, mas na 
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Argentina isso não aconteceria. As instituições legais eram fortes demais. E então esse tipo 

de preso ficou chocado com a barbaridade da violência a partir de 1976, mas houve um 

processo de deterioração das instituições. Acho que um evento que foi importante na 

trajetória argentina era quando Juan Perón voltou em 1973, houve uma legislativa na época 

que libertou todos os presos políticos e as forças armadas, vendo isso, sentiram traídas pelo 

próprio sistema judiciário, eles pensavam “nós estávamos usando os tribunais, usando a 

justiça da época, esses presos foram condenados e agora tudo revertido, tudo desfeito por 

causa da volta do Juan Perón”. E quando eles voltaram para o poder, era com intenção de 

não permitir isso de novo, de abandonar o judiciário, abandonar os mecanismos judiciais e 

acho que o Brasil nunca chegou nessa ponta extrema, da separação radical entre forças 

armadas e judiciário, o regime manteve um sistema híbrido, um sistema combinando 

elementos das forças armadas e justiça. E acho que em qualquer democracia é mais difícil 

desafiar a herança desse tipo do processo se você tem pessoas importantes investidas na 

história, no desempenho dessas instituições.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa-me fazer uma 

pergunta: embora o Sr. diga que na segunda ditadura argentina os militares tenham partido 

para uma operação de guerra, mas até as guerras têm convenções, não é? Então, 

principalmente depois da segunda guerra mundial, muita coisa foi escrita, de tratados 

internacionais sobre a guerra. Então a tortura, a ocultação de cadáver, o sequestro, porque 

mesmo esse livro recente que o Videla editou, que o Ceferino Reato, ele tinha uma teoria da 

guerra, o Videla tinha uma teoria de como ele via a guerra, então, mas assim as guerras 

também, os prisioneiros não são executados, não são torturados, assim que leis de guerras, 

o Sr. poderia conceituar ou se eles escreveram coisas próprias? Porque no Brasil, o Golbery 

do Couto e Silva escreveu toda uma teoria sobre a guerra, o Ministro Meira Mattos, a teoria 

do inimigo interno, então que leis da guerra? Eles se basearam em que leis da guerra, em 

que princípio da guerra para declarar guerra? Desculpe-me se eu interrompi, mas… 

"Disposição final", acho que tem um, veja se tem o livro do Ceferino Reato lá no gabinete? 

Porque ele usava… até tinha uma palavra de ordem que era do exército alemão, que é a 

disposição final, solução final, que eles usavam disposição final, que era por… frase 

quando era para matar, quando chegava dos grupos de presos, ligava para o Comando Geral 
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e para a Presidência da República e a palavra era "disposição final", quer dizer, mate, não 

era uma coisa marginal, era o sistema que aprovava a execução. Como no caso do 

Araguaia, que foram presos e degolados, quer dizer a degola na legislação militar brasileira 

acabou… que era um instrumento legal do Estatuto Militar que foi usado na guerra do 

Paraguai, em Canudos e no Contestado, acho que na Farroupilha também podia usar a 

degola para prisioneiro. A degola é decapitação, no Araguaia foi usada a degola… tem uma 

tradição. A degola era básico da tradição militar brasileira para os presos, capturados, para 

não carregar o preso, aquela história. Na segunda guerra mundial, na FEB, tem muita 

notícia de execução de feridos, para não ter que carregar o ferido sem execução. Mas então 

eu queria entender se o Sr. está falando das leis da guerra, que leis de guerras eles se 

basearam, os chilenos, os argentinos e até os brasileiros para decapitar os presos? 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Boa pergunta, porque a questão foi também 

levantada no Chile e foi porque a desculpa, a justificativa dos chilenos também na época 

era um Estado de Guerra, eles declararam Estado de Guerra, e os dissidentes, opositores 

dos regimes deles quiseram, se é uma guerra, cabe as leis, cabe as Convenções de Genebra, 

por exemplo, sobre tratamento do prisioneiro de guerra. Acho que talvez por meio desse 

livro posso aprender mais, eu entrevistei alguns no caso argentino, acho que é difícil 

entender a mentalidade das forças armadas da época, porque eu lembro um ex-capitão do 

exército dizendo para mim que ele tinha medo, na época, de sofrer um final como o 

exército cubano, quer dizer, o exército cubano depois da revolução cubana foi dissolvido, 

basicamente reorganizado totalmente por meio, no final das contas, o partido comunista 

virou um exército totalmente novo, e ele alegou que ele tinha esse medo, por causa do 

poder da esquerda armada, na época da Argentina.  

Isso foi muito discutido, porque tem pessoas que dizem que a esquerda armada não 

era tão forte, na época até foi enfraquecido, muito enfraquecido, até no momento do golpe 

militar e foi uma desculpa para justificar essa repressão. Então, eu tenho essa sensação de 

que houve muito medo dentro das forças armadas e tem um telegrama muito interessante 

em 1978 que alguém, um funcionário anônimo mandou para Washington dentro do sistema 

diplomático dos Estados Unidos, analisando a situação da Argentina e perguntando por que 

os argentinos não organizam processos como no caso brasileiro. Porque eles não estão 
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dispostos a processar e criar uma fachada legal para tentar legitimar um pouco a repressão. 

E a conclusão do analista era que os militares estavam com medo de assinar documentação 

ligada ao processo contra esquerda armada, com medo que seria cassado depois, que o 

regime poderia cair, seriam alvos de vingança, que a própria situação deles era tão insegura 

que estavam querendo matar mesmo e aniquilar o inimigo em vez de fazer um processo. 

Tem um livro interessante, de um pesquisador argentino, que se chama “Para o inimigo, 

nem justiça”.  

Então, como o Sr. mencionou. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete, por favor. 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - "Para o inimigo, nem justiça". 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É um livro argentino? 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Argentino sobre a guerra suja. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sabe o nome do autor, a 

editora, alguma coisa? Só para efeito de registro. Tudo bem, o Renan fica encarregado de 

procurar. 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Estou velho, tenho memória fraca, mas tenho em 

casa. O título eu tenho.  

Então, como o Sr. observou, eles não aplicaram as leis da época em termos de 

guerra, não respeitou os tratados internacionais de Genebra, por exemplo, os vários tratados 

sobre como tratar presos. E, em termos dessa disposição final acho que provavelmente 

existiu documentação, mas não saiu depois do regime, porque eles alegaram que tudo foi 

destruído, mas provavelmente existiram alguns parâmetros, espero que por meio do 

trabalho de vocês na Comissão, podemos entender o sistema brasileiro melhor, porque falta 

muita documentação, em todos esses casos. Mas eu acho que em comparação do caso 

chileno, os argentinos tinham mais medo e mais insegurança, porque o regime deles 
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realmente era precário que só durou sete anos. Os chilenos estabeleceram uma forma de 

legalidade mais duradoura e também ratificou acho que com manipulação, eles instauraram 

uma constituição em 1980 e essa constituição era importante na transição chilena. Acho que 

os argentinos não tinham capacidade de criar um mecanismo legal dessa forma, foi um 

regime mais radical, mais inseguro, como eu disse, acho que difícil olhando para trás é 

difícil entender o porquê a ameaça nos olhos deles era tão grande. Parece muito exagerado 

a visão deles que eles eram tão ameaçados, mas por meio das entrevistas eu percebi que 

houve alguma ansiedade muito grande e um ciclo vicioso da violência que começou no 

mínimo, você pode ir aos 55, um golpe contra Juan Perón, envolvendo várias mortes. E 

você pode ver o ciclo expandindo depois de 55, por exemplo, acho que foi 68 ou 69, o 

general Aramburu, que era envolvido nesse golpe de 55, foi executado por grupos de 

esquerda armada, exatamente para retaliação contra essa violência de 55. Então o processo 

argentino parece um processo muito mais violento, muito menos controlado 

institucionalmente e chegou a esse ponto muito trágico, muito triste, que é a chamada 

guerra suja. Acho que felizmente no Brasil tem muitos sobreviventes da repressão, tem 

pessoas engajadas na política que foram torturados, maltratados, mas sobreviveram à 

experiência, mas tem muito menos pessoas desse tipo na Argentina, sobreviveram até 

pessoas com a atividade em bairro pobre ou ligado a alguém que tinha algum perfil de 

militância eram alvos de repressão. Acho que outra diferença com o caso argentino houve 

mais do que cem advogados para presos políticos assassinados, eu não conheço nenhum 

caso no Brasil, de um advogado defendendo presos políticos sendo assassinado. Eu 

entrevistei Idibal Pivetta, ele foi torturado, foi acusado de organização de um grupo 

militante de esquerda, mas ele não foi assassinado. O grau de legalidade muito diferente 

nos três países.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cem advogados foram 

assassinados na Argentina? 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Mais ou menos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso está documentado? 
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O SR. ANTHONY PEREIRA - No Tribunal principal de Buenos Aires, você pode 

ver uma placa, memorial para esses advogados de defesa. Se você atravessa a rua, você 

verá uma placa "memoralizando" o juiz Quiroga, que era um juiz no Tribunal que 

processou os presos políticos que foi assassinado. Então você tem uma vítima da esquerda 

armada, mas muito mais vítimas da repressão, os advogados. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, achei, é este email 

do… não do livro do Ceferino Reato ainda está procurando. O email para quem quiser 

participar amanhã do curso lá do Ministério Público Federal é iedaconti@prr3.mpf.gov.br. 

Então, o título é: "justiça de transição", amanhã, professor Anthony Pereira, com os 

comentaristas. 

Bom, vamos continuar. É o mesmo será? Acho que são dois, dá uma olhada. 

Você gostaria de fazer algum comentário Renan, para a gente poder abrir para os 

nossos? Quer fazer pergunta? 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO CALHA – Boa tarde, sou José Roberto Calha, 

procurador desta Casa, assessorando esta Comissão. Nós brasileiros, com a herança da 

colonização portuguesa, sempre maquiamos a nossa crueldade e o devido processo legal 

que o Brasil utilizou, houve um abraço fraterno entre os ditadores do regime e o Poder 

Judiciário. Seria mais ou menos como a fábula do Esopo, do cordeiro e o leão, em que o 

leão permitiu ao cordeiro várias argumentações e quando o leão coloca que estava sujando 

a água, o cordeiro argumenta “mas eu estou bebendo a água do lado de baixo”. Esse devido 

processo legal, para o leão não importava, porque ele sabia que no final, ele iria abocanhar 

o cordeiro. E alguns relatos que houve, também o processo legal caminhava, mas a pessoa 

que estava sendo processada já estava morta, aconteceu várias vezes, inclusive aqui já 

houve alguns depoimentos. Então, a minha pergunta é essa se há também esse olhar sobre a 

visão do abraço ou da cooptação do Poder Judiciário, desse "aliamento", desse incesto 

digamos assim. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



      11
 
 

O SR. ANTHONY PEREIRA - José Roberto, boa observação e acho uma coisa 

que faltou na minha pesquisa, que gostaria muito de fazer era entrevistar, por exemplo, os 

juízes togados que participavam da justiça militar e os promotores civis também da 

promotoria, porque o que resta, por exemplo, os documentos do arquivo “Brasil nunca 

mais” são os documentos legais, as testemunhas, as alegações. Quer dizer não tenho 

formação em direito, essa parte está além da minha capacidade, mas é um recorde frio, por 

exemplo, você tem testemunhas que vem do DOPs, dos órgãos de inteligência, que você 

sente, você tem intuição que o preso foi sendo torturado, mas isso não aparece no 

documento. É impressionante e isso foi uma coisa bem notada no livro "Brasil nunca mais", 

quase um quarto dos presos durante o processo queixaram-se sobre as torturas, eles tinham 

coragem de dizer no tribunal que eram torturados, isso é impressionante, devem ser muito 

maior os números que não falaram. Mas o papel do juiz togado, acho que ainda não bem 

conhecido, eu tinha essa ideia que o juiz togado, como um funcionário permanente e com 

formação em direito, teria potencialmente uma influência grande no julgamento, porque os 

outros juízes eram oficiais, ficando alguns meses, prestando serviços na justiça e depois 

voltando para hierarquia militar. Mas é quase impossível provar isso por meio dos 

documentos: como foram determinados esses julgamentos, como processo informal das 

influências. Eu lembro que eu entrevistei o Vannuchi, que virou depois Secretário de 

Direitos Humanos Nacional, ele estava falando sobre o incidente de tortura dentro da 

justiça militar. Ele disse que aconteceu isso, então isso também não entra na documentação, 

mas seria bom saber mais como funcionou essa proximidade entre o judiciário e as forças 

armadas. 

E também, eu sei que houve intervenções, por exemplo, juiz Beviláqua que era no 

STM foi pressionado para sair, acho que depois do quinto ato institucional. E realmente há 

muitos aspectos do processos que eu não consegui entender por meio das fontes 

documentárias, mas talvez com o trabalho de vocês, com outros pesquisadores avaliando 

teremos muito mais conhecimento sobre isso, porque acho que é uma coisa que merece ser 

repensada. Eu sei que houve muitas falhas em termos de defesa dos direitos das pessoas, 

isso é chocante, marcante, lendo esses processos. E eu peguei um leque grande dos casos 

que, basicamente, eram sobre crimes de opinião, jornalista que escreveu algo que o regime 

não gostou, acadêmico. Eu lembro um caso, que eu falei sobre isso no livro, um estudante 
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da Amazonas, que escreveu em um trabalho, na universidade, que o sistema coletivo da 

agricultura na China comunista era um sistema bom, e ele foi condenado a um ano, por 

escrever isso e o juiz condenando ele por um ano disse “graças a Deus aqui no Brasil temos 

liberdade de pensamento”. Todo mundo pode, mas você… é possível perceber essas 

contradições, mas... Eu gosto de ver mais estudos nessa área, porque você tem vários níveis 

também. Outra falha do arquivo, do Brasil, não é falha, mas um espaço aberto são só casos 

que foram apelados, que chegaram ao STM ou STF, então provavelmente há um universo 

de casos que pararam na primeira instância, que não fazem parte desse arquivo, então pode 

mostrar outra realidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É aquele que está disposto lá 

na tela? É o Ceferino Reato, "Disposición Final". Eu importei, a Livraria Cultura importa o 

livro, com regularidade, alguém mais? Iuri, Amelinha, o Vasconcelo também quer falar.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde professor, sou Amelinha Teles, sou da 

assessoria da Comissão da Verdade, e também fui presa política, inclusive no meu caso o 

meu processo está no "Brasil nunca mais", porque eu fui processada, condenada na 

primeira instância, na segunda instância e na terceira. Então eu tenho toda a minha história 

processual dentro do "Brasil nunca mais", mas o que eu queria dizer são duas coisas, e 

saber se o Sr. no seu trabalho, na sua pesquisa, se o Sr. encontrou, primeiro que o Brasil 

teve essa ditadura, eu chamo de ditadura militar, tem uns que chamam de civil-militar, eu 

chamo de militar, essa ditadura militar, esse padrão, o Brasil foi o primeiro, praticamente, 

aqui na América, nesse Cone Sul. Então esse estudo comparativo do Sr. é muito 

interessante, porque Chile, Argentina, talvez pudesse até incluir o Uruguai, porque o 

Paraguai já vivia em ditadura, já é uma outra história, um padrão diferenciado aí. Mas o 

Brasil tem esse papel, o Estado brasileiro faz o papel a serviço do imperialismo americano, 

acho que não pode, isso é história, não se pode ignorar esse aspecto e se aplicou a doutrina 

de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional parte do princípio de que o 

inimigo pode ser qualquer pessoa, então eu penso, agora estou pensando, eu fui considerada 

inimiga do Estado, fui condenada como inimiga do Estado porque fui condenada pela lei de 

segurança nacional, que o Estado brasileiro na época, Estado de exceção que a gente 
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chama, ele agiu de forma muito complexa. Acho que é muito difícil estudar esse período da 

história, foi de forma muito complexa, ele agiu em várias frentes, de várias formas.  

Então primeiro que ele considerava que o inimigo estava dentro do povo, então se 

ele reprimisse radicalmente todo o povo, porque o inimigo pode ser qualquer pessoa do 

povo, ele não terá mais controle, porque a toda ação tem uma reação, acho que ele pensou 

muito nisso, eu fico pensando o que o Estado pensou, eu acho que é uma coisa que ele 

pensou. A outra, nós temos que agir de várias formas, então, por exemplo, eu sou de uma 

família de comunistas, então nós tivemos na minha família, vamos dizer, todas as gerações 

da minha família foram atingidas pela ditadura, mas falarei do meu pai, eu e minha irmã, 

que fomos presas e de alguma forma afetados diretamente, a minha irmã nunca foi 

processada e era guerrilheira do Araguaia, nunca foi processada.  

O meu pai foi preso, ficou um ano preso, um processo que foi arquivado, tanto é que 

não está no "Brasil nunca mais". E tudo pelo exército, minha irmã foi presa pelo exército, 

DOI-Codi, tudo isso, e eu fui processada, então eu estaria dentro dessa configuração que o 

Sr. faz dos dados, eu seria uma presa legal. Então, isso que eu queria te perguntar, como é 

que o Sr. vê isto, quer dizer, o papel do Brasil frente aos demais, porque isso aconteceu, 

como é que foi a influência da doutrina de segurança nacional, que tem a lei de segurança 

nacional, e o sistema repressivo no Brasil? Pensando nisso e pensando como é que isso 

refletiu nos demais países, por quê? Por exemplo, na Argentina, apesar de que a ditadura 

que a gente fala que é de 1976, mas tiveram outras ditaduras antes, tanto é que até hoje na 

Argentina não se chegou à conclusão de quantos desaparecidos são e de qual ditadura que 

é, tanto é que tem aquele memorial lá que fica, tem que ser dividido por ano, porque são 

várias ditaduras, não é? Então acho que quando o Videla entrou para ser o ditador desse 

período, ele já entrou com o compromisso de extermínio, a política do extermínio. Aqui no 

Brasil ficou a política do extermínio e eu acho que o que eu sinto é que é o extermínio das 

direções, praticamente nenhuma organização política de esquerda, revolucionária ficou, 

todas ficaram acéfalas, todas. Não teve nenhuma que não ficou, então eu queria assim 

pensar essa questão, é bem uma linha da doutrina de segurança nacional, foi como o 

Deputado Adriano falou o Golbery do Couto e Silva foi o grande intelectual, o grande 

mentor, estrategista desse Estado de ditadura aqui no Brasil, então como é que isso refletiu 

no seu trabalho? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha eu queria te pedir 

um favor, você poderia assumir a coordenação dos trabalhos, porque eu preciso realmente 

sair, eu me justifico e agradeço, você assume? Professor, eu precisarei me retirar, porque eu 

tenho que sair, eu encontrei o exemplar do livro, sinceramente não posso te dar, porque é o 

último que nós temos, eu só queria lhe mostrar esses documentos, que quando tinha o nome 

da pessoa e a letra "DF", era para execução, disposição final, era como a ditadura 

convencionou. Então, assim como no Brasil eles punham “T”, de terrorista, no prontuário 

da pessoa que estava presa, que era para ser assassinada, aqui eles foram mais germânicos, 

mais rigorosos, eles puseram a denominação do exército alemão: "disposição final", que era 

para execução. É um livro que o Videla, é uma versão do Videla sobre os assassinatos, quer 

dizer, não é necessariamente o que ocorreu, é uma versão em que ele assume a 

responsabilidade, mas ele também manipula os números, mas é um documento muito 

importante. Então, queria pedir para a Amelinha. E professor eu preciso realmente me 

retirar, muito obrigado, tem várias pessoas inscritas. 

 

* * * 

Assume a presidência Amelinha Teles. 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - Quem está inscrito? É o Iuri? O 

Iuri saiu, então é o Vasco. Pode fazer a pergunta, você pode vir aqui? Fará um bloco. 

 

O SR. VASCONCELO QUADROS – Amelinha, eu acho que ele ia responder a 

sua pergunta antes, não? 

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - Não, ele fará um bloco de 

perguntas, ele responderá em blocos. 

 

O SR. VASCONCELO QUADROS – Bom, o meu nome é Vasconcelo Quadros, 

sou jornalista do portal IG aqui em São Paulo, eu queria perguntar ao Sr. o seguinte, por 
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que as forças armadas resistem tanto em abrir os arquivos e ajudar a elucidar essa parte da 

história, uma vez que os atuais comandantes, por exemplo, não tem relação com aqueles 

que estiveram na ditadura, por que há essa resistência toda em se esclarecer esse período e 

que o esclarecimento depende naturalmente daqueles arquivos militares que estão com as 

forças armadas?  

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - Tem mais alguma pergunta? 

Então, acho que o Sr. pode responder. 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Amelinha, boa pergunta sobre o papel do Brasil 

nesse desenvolvimento da doutrina de segurança nacional, formação dos outros regimes 

semelhantes na região, acho que é muito importante pensar nisso. Houve uma teoria da dita 

branda, eu nunca aceitei esse tipo de teoria, em parte, não só porque houve muita violência 

aqui, muita violência extrajudicial, como você mencionou, mas porque também o regime 

militar teve um papel muito importante na América Latina.  

Você pode ler, por exemplo, o livro interessante da Denise Rollemberg, sobre os 

exilados brasileiros e ela tem um capítulo sobre o golpe do Chile em 1973 e o papel do 

embaixador brasileiro apoiando o golpe, negando ajuda aos exilados brasileiros e 

cooperando com as forças armadas, então... Eu imagino também que, indiretamente, golpe 

de Estado aqui em 1964 influenciou os argentinos, porque em 1966 houve o golpe deles e 

aceitação. 

 Acho que muito importante também o papel dos Estados Unidos, porque com a 

guerra fria, eles tentaram derrubar governos reformistas na região, por exemplo, a 

revolução de 1952, na Bolívia, eles lutaram para mudar esse governo, para o centro, o 

governo americano achou essa política bem sucedida e até mandou o mesmo embaixador 

para Cuba, em 1959. Também houve intervenção na Guatemala, em 1954, derrubou o 

governo Arbenz, da Guatemala. Mas acho que realmente foi a revolução cubana que mudou 

a visão estratégica dos Estados Unidos, porque o regime de Batista estava preparado para 

invasão de fora, então toda a ajuda militar dos americanos era ligada à defesa tradicional da 

ilha, e com a revolução, eles começaram a investir na ideia do inimigo interno, nessa cidade 

vigiada, monitorar a sociedade internamente.  
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E também há uma coincidência entre o golpe militar aqui no Brasil e a mudança de 

postura em relação aos regimes, ditaduras, nos Estados Unidos. Em março de 1964, no 

departamento do Estado, houve uma declaração do Mann, que era Thomas Mann, na época 

era subsecretário das Américas, dizendo que “não vamos repudiar necessariamente um 

regime de força, um regime que chega ao poder por meio do golpe militar”. Isso foi 

anunciado aos embaixadores deles, nos meados de março de 1964, no final do mês houve o 

golpe aqui, então acho que tem essa influência dos Estados Unidos, mas também uma 

influência regional do Brasil.  

Tem um site muito interessante chamado “National Archive”, Arquivo Nacional, é 

uma entidade privada que tenta liberar documentos do governo americano, e eles têm 

muitos documentos sobre o desejo do governo Nixon, para trabalhar com o governo 

Médici, para influenciar os outros Estados. Por exemplo, houve um plano para possível 

intervenção brasileira no Uruguai, se o Frente Amplio ganhasse a eleição em 1973, eles 

foram falando sobre essa possibilidade, eu não sei se houve realmente compromisso 

brasileiro de fazer isso, quer dizer...O Frente Amplio não ganhou então houve um golpe 

militar em 1973, esse tipo de visão. E tem um livro interessante de Matias Spektor, 

chamado "Kissinger e o Brasil", ele fala nesse livro sobre o desejo de Kissinger fazer um 

pacto informal com o governo brasileiro para ajudar a entrar os Estados Unidos na região. 

Acho que os brasileiros são céticos sobre esse tipo de ameaça, não estava querendo 

proximidade com o governo de Nixon, estava querendo manter um grau de autonomia, 

então essa proposta nunca pegou completamente, mas foi uma ideia de Kissinger de criar 

um tipo de subimperialismo, alianças com países das várias regiões que podem ajudar a 

política externa americana.  

Então, acho que o papel do Brasil foi importante em termos de influência indireta, a 

atuação mais direta, como no caso chileno e desenvolvimento desse pensamento do inimigo 

externo. Eu achei nos documentos do "Brasil nunca mais" um certo grau de paranoia nesse 

conceito de segurança nacional, se você abre mão dessa ideia de subversão psicossocial, 

quase tudo é possivelmente potencialmente subversivo, a fala sobre sexo, a fala sobre os 

costumes, sobre cinema, literatura. Então você cria um complexo que tenta vigiar a 

sociedade e acho que a própria censura criou a oposição, uma letra aparentemente banal, se 

as pessoas acham que tem um sentido político pode virar um símbolo da oposição.  
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Mas sobre a pergunta de Vasconcelo, por que a postura das forças armadas no 

Brasil? É um grande mistério para mim, porque eu vejo mais capacidade, talvez esteja 

engano, mas eu vi mais compromisso para repudiar o passado na Argentina e Chile do que 

no Brasil. Chile, por exemplo, chefe das forças armadas pediu desculpas, ele criticou a 

atuação das forças armadas. A Argentina a mesma coisa. Aqui nunca vi uma declaração 

desse tipo, e é estranho, porque os jovens oficiais não estão comprometidos com esse 

passado das violações dos direitos humanos, seria sensato talvez, do meu ponto de vista, 

rejeitar o passado e dizer que não tem nada a ver com a formação contemporânea dos 

oficiais que estão comprometidos com os direitos humanos, com ININTELIGÍVEL, com a 

supremacia do governo civil em cima das forças armadas. Mas talvez eu esteja chutando 

aqui, talvez tenha a ver com a formação, a maneira de passar a doutrina e instruir os oficiais 

dentro das forças armadas, que parte dessa formação inclui uma valorização do regime 

ditatorial, uma valorização do papel das forças armadas e para alguma razão eles não 

querem largar essa parte da identidade. Está continuando como uma parte intrínseca de 

identidade militar e é uma herança autoritária que eles não querem rejeitar isso e tentar 

refundar, criar um novo fundamento para a formação dos oficiais.  

É muito interessante porque nos casos individuais, uma pessoa que nasceu, que só 

entrou nas forças armadas depois de 85, não necessariamente tem a obrigação de defender 

as ações das forças armadas antes, mas eu fiquei impressionado com a turbulência, quando 

a Comissão da Verdade Nacional foi anunciada, por meio de lei que passou no final de 

2011, houve uma mobilização grande dos clubes militares, mas também os ativos. Talvez 

esteja sendo injusto, talvez os clubes militares representam mais a visão do passado do que 

a visão dos oficiais em serviço porque eles não podem expor tanto como os clubes 

militares, mas seria interessante. Eu vi um programa da Glenda Mezarobba, assessora da 

Comissão da Verdade, acho que o próprio Paulo Sérgio Pinheiro também criticou a 

formação das academias militares para perpetuar essa afinidade com o regime ditatorial, 

então pode ser uma coisa que pode ser repensada no futuro.  

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - E é interessante que o Brasil foi 

condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelos desaparecimentos 

forçados, pela não-punição aos torturadores e uma das exigências da sentença é que o 
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Brasil peça desculpas, que o Estado brasileiro deve pedir desculpas a sociedade pelas 

graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar e mesmo sendo 

condenado ainda não fez essa declaração, não cumpriu essa determinação da sentença. 

 

O SR. RENAN – Tem uma outra condenação específica, outro ponto da decisão da 

Corte que é justamente incluir a educação em direitos humanos nas forças armadas e forças 

de segurança pública, que também não se sabe, é uma caixa preta, não tem como saber. 

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - No Brasil, é para informação da 

sua pesquisa e para a gente aqui reafirmar uma denúncia é que quando foi convocado um 

dos militares que fez parte da execução de torturas e assassinatos durante a ditadura militar 

que é o caso do Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel reformado, ele foi convocado pela 

Comissão Nacional da Verdade para depor, para esclarecer os crimes e naquela audiência 

parece que tinham dois generais da ativa, quer dizer, não são só generais do passado, 

generais do presente também estão dificultando esse acesso às informações. Não como 

testemunhas, mas acompanhando, ele não podia levar testemunha, ele já era testemunha, 

mas ele foi acompanhado de advogado e de outros militares, parece que dois generais na 

ativa, segundo o que saiu na imprensa. 

Pode fazer a pergunta, eu só queria antes de continuar, dar um informe que o 

Deputado Adriano pediu, é o seguinte, Audálio Dantas, que a gente conhece, que escreveu 

o livro "As Duas Guerras de Vlado Herzog", que fez toda aquela luta para denunciar o 

assassinato do Vladimir Herzog, jornalista na época da ditadura, ele está sendo indicado 

para receber o troféu Juca Pato, e parece que ele é o único indicado, é muito provável que 

ganhe o prêmio, agora o que ele gostaria, o que se pede aqui é que ele gostaria de ser 

votado. Então pelos amigos, pessoas que quiserem votar nele é só mandar um email para 

mailtosecretaria@ube.org.br. Esse prêmio é dado pela União Brasileira de Escritores, esse 

troféu Juca Pato. E ele está sendo indicado justamente pelo livro, "As Duas Guerras de 

Vlado Herzog", que foi publicado o ano passado, pela Civilização Brasileira, 2012. Pode 

fazer a pergunta Domingos. 
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O SR. DOMINGOS – Professor, quero fazer uma pergunta: eu sou daqueles que 

consideram a ditadura civil militar. Eu vivi no meio sindical e o primeiro grande ato da 

ditadura foi lançar, cassar centenas de diretorias sindicais, prender também muitos 

dirigentes. Uma pergunta que o companheiro aqui fez, eu posso entender bem a atitude dos 

militares convocando o Judiciário, até hoje não entendi a atitude de o Judiciário vir 

colaborar com os militares com essa ênfase, com essa estrutura toda.  

E a sua pesquisa não conhece em detalhes. O Sr. percebeu nos processos que leu, na 

documentação, a citação de empresas envolvidas, porque o Ministério do Trabalho que 

cassava as entidades, que cassou as entidades não é um órgão do Judiciário, mas também é 

um órgão público que o fez de forma legal essas cassações, tinha essa prerrogativa, não sei 

se houve recursos ao Judiciário para evitar cassação, mas enfim fazia parte junto com o 

Judiciário toda uma estrutura de eliminação de adversários, quer seja na luta armada, quer 

seja dirigentes sindicais.  

O Sr. é americano, o Sr. sabe a influência dos Estados Unidos sobre o Brasil e a 

importância que o Brasil tem como uma grande área em que o imperialismo, as empresas 

americanas, multinacionais interviram no Brasil. Eu venho da indústria química e sei que 

muita, a diretoria dos que não foram cassadas, porque tinham grandes empresas americanas 

na base, dirigentes sindicais foram eliminados, foram cassados, inclusive o Virgílio que 

aqui já teve audiência sobre ele, então minha pergunta: o Sr. consegue verificar na sua 

pesquisa esses interesses que chegaram até o Judiciário, dessas empresas que foram as 

grandes beneficiadas pelo golpe? A influência americana se propagou pelo Brasil como se 

fossem os americanos dando golpe militar, o Sr. me perdoe, mas inclusive o próprio 

imperialismo europeu penetrou. Na indústria química é avassalador, só sobrou a Petrobrás, 

enfim é interessante isso porque nas discussões sobre a Comissão da Verdade, uma parte 

importante da pesquisa é essa influência internacional sobre a ditadura personalizada nessas 

grandes empresas e as americanas têm um real destaque, talvez o principal destaque de tudo 

isso. Então não sei se fui claro, mas é essa influência, essa pergunta que faço ao Sr., se a 

sua pesquisa transparece nos autos, citações de empresas, ou dirigentes presos, sendo 

acusados de atrapalhar negócios, não sei como formular essa questão para o Sr., obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - Tem mais alguma pergunta? 

Então acho que o Sr. pode responder. 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Eu comecei a pesquisa em Pernambuco, porque 

estava pesquisando na época os sindicatos dos trabalhadores rurais da Zona da Mata e 

houve vários casos da Justiça Militar contra eles, contra os dirigentes sindicais, às vezes 

para coisas que eram legais na época, por exemplo, um líder sindical organizou uma greve 

em 1963, depois do golpe ele foi processado na justiça contra a segurança nacional. Então 

eu senti que houve uma intervenção desses sindicatos também. Quase todos os presidentes 

dos sindicatos na Zona da Mata eram cassados como em Santos, os portuários, houve 

lugares em que a intervenção era muito forte em termos sindicais e como você mencionou, 

Ministério do Trabalho tinha esse direito de tirar o presidente, então foi um mecanismo que 

existiu antes do golpe, eles usaram bastante, mas acho que a resposta breve a sua pergunta é 

que não encontrei muita informação sobre essas grandes empresas nos processos, pois 

alguns processos dos sindicalistas em Pernambuco têm referências aos fazendeiros, aos 

senhores de engenho, aos fornecedores de cana de açúcar, tenho algumas referências... 

Muitas vezes foram eles que estavam interessados no processo contra os sindicalistas.  

Também encontrei, isso em outra pesquisa, na sede da AFLCIO, equivalente a 

CUT, nos Estados Unidos, tem um arquivo lá sobre o Instituto, se chama em inglês AIFLD, 

é Instituto para desenvolvimento livre do trabalho, que investiam muito dinheiro antes do 

golpe militar, nos sindicatos afiliados a essa mentalidade americana do business, do 

sindicato business. Eles organizaram protestos contra João Goulart. Era um mecanismo de 

influenciar os sindicatos brasileiros em uma direção mais americana, cooperação com os 

empregadores. Basicamente era um mecanismo anticomunista, e ao longo da história desse 

instituto, a grande vitória na perspectiva deles é Polônia, porque Polônia era um caso de 

sindicalismo contra o regime comunista e houve muitos investimentos deles, muitos 

colegas, mas as empresas... Eles comemoram ainda hoje o caso Polônia, mas as empresas, 

eu não encontrei muitos casos das empresas diretamente mencionadas ou ligadas, 

provavelmente atrás de muitos processos você tem essa coisa. Eu lembro um adido sindical, 

porque esse Instituto, o AFLCIO, às vezes tinha um adido na embaixada, com contatos com 

sindicatos e eu lembro um adido que era um português americano, fluente em português, 
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que morava em Fall River, em Massachusetts, ele me contou que ele passou informação 

sobre comunistas no meio sindical para o adido militar, dentro da embaixada. Então esse 

adido provavelmente falou com os parceiros brasileiros, é um tipo de dedo duro dentro do 

movimento sindical, então isso aconteceu.  

Mas talvez isso no papel, em termos das empresas, pode ser um alvo de pesquisa da 

Comissão aqui, porque pelo menos, eu só peguei um leque dos casos, eu fiz um estudo 

quantitativo de centenas de casos, com dados muito específicos e depois eu peguei mais ou 

menos cinquenta para analisar mais detalhadamente, coletivamente. Então tem muitos 

outros casos que não pesquisei que talvez tenha um envolvimento mais direto das empresas. 

Mas é impressionante que eu me lembro de ler a Câmara Comercial Americana dos anos 

70, quais foram as preocupações, e eu pensei talvez ela fosse debater tortura, direitos 

humanos, mas não foi direitos intelectuais, direito de investir no país, comércio, também 

houve algumas pressões do governo brasileiro para compartilhar tecnologia, investir mais 

na pesquisa e desenvolvimento. Houve essas negociações entre as multinacionais e o 

governo brasileiro, o governo brasileiro estava querendo criar mais espaço para indústria 

nacional e criar um tripé entre a indústria nacional, as multinacionais e o governo, em 75, 

76. Então para eles, para os dirigentes das multinacionais, todas essas questões dos lucros, 

dos direitos, eu acho que são muito mais importantes que os direitos humanos e também 

para o governo americano. Com exceção de alguns senadores, houve o senador Church que 

abriu investigação no Senado americano sobre o apoio do USAID, o apoio de USAID, 

atividade de USAID aqui no Brasil. Ele investigou e denunciou o papel da USAID, por 

exemplo, alguns atos de repressão, equipamentos, eu acho que USAID tinha um papel na 

criação da polícia federal, por exemplo, e na época do Watergate isso virou uma coisa 

polêmica nos Estados Unidos, houve senadores e deputados querendo proibir o governo 

americano de ter um papel tão ostensivo ligado à repressão. Mas acho que a resposta, não 

estou sendo breve, mas a resposta breve é que não encontrei muito material sobre as 

empresas nos processos. 

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - Domingos tem o Elio Gáspari 

em um daqueles livros, acho que é a "Ditadura Escancarada", ele coloca claramente o apoio 

dos empresários ao aparato repressivo, inclusive as multinacionais. Tem uma declaração do 
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Paulo Egydio Martins, o governador, dizendo que aqui no Estado de São Paulo todo o 

empresariado participou, apoiou o governo militar. Ele usa a expressão acho que governo 

militar, ele sempre coloca claramente, e o Elio Gaspari também, porque é interessante que o 

Elio Gaspari pega toda a documentação do Golbery do Couto e Silva. A fonte é um dos 

maiores estrategistas da ditadura militar, que tem uma documentação que passa para esse 

jornalista, o Elio Gaspari. Inclusive ele coloca que o Delfim Neto era um dos, apesar de que 

o Delfim Neto já foi convidado para depor na Comissão Municipal da Verdade e disse que 

desconhece, não aceitou nenhuma participação, disse que não teve nenhuma participação na 

arrecadação de financiamentos das empresas para a tortura. Mas tem essa, acho que é um 

material concreto pra essa denúncia.  

Fala no microfone que está sendo transmitido. 

 

O SR. DOMINGOS – No último livro do Cláudio Guerra, ele fala especificamente 

da White Martins americana, disse que foi uma importante financiadora das atividades, aqui 

justamente na minha base. 

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - White Martins e é o Cláudio 

Guerra é "Memória de uma Guerra Suja" que é lançado em 2012, já tem um ano esse livro, 

e ele fala claramente isso e fala também de um apoio de uma usina de açúcar. Os 

desaparecidos, segundo esse delegado de polícia, alguns deles foram incinerados nos fornos 

de uma usina de açúcar no Estado do Rio de Janeiro. Então ele fala isso textualmente, 

literamente ele faz essa denúncia, faz essa constatação, porque ele participa desse processo, 

ele é um delegado que é torturador, matador e ele participa desse processo.  

Gente tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? 

 

O SR. ANTHONY PEREIRA - Só uma observação: passou um documentário 

sobre Cláudio Guerra por Al Jazeera, eu peguei na internet, tem um documentário 

provavelmente baseado no livro dele. 

 

A SRA. PRESIDENTE – AMELINHA TELES - Bom, então nós agradecemos ao 

pesquisador Anthony Pereira e esperamos que tenha sucesso nos seus eventos e a sua 
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contribuição aqui, esse debate desta tarde ajudou a Comissão da Verdade a ter mais 

subsídios para investigação e para elaboração de um relatório final, que esta Comissão deve 

fazer um relatório que deverá fazer parte do relatório da Comissão Nacional. Então, 

agradecemos mais uma vez a presença e a participação de todos, obrigada. 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

29/08/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, sexagésima oitava audiência pública, 29 de agosto 

de 2013, Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a sexagésima oitava audiência 

pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 29 de 

agosto de 2013, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório Paulo 

Kobayashi para a oitiva de depoimentos sobre os casos Nelson de Souza Kohl e Luiz 

Carlos de Almeida. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Os nossos convidados, com a presença do Deputado Ulysses 

Tassinari e Adriano Diogo e o convidado especial Secretário de Ciência e Tecnologia 

Eliseu Gabriel passamos à formação da Mesa. 

A Mesa será composta por Ângela Mendes de Almeida e Ceici Kameyama. 

Inicialmente nós vamos passar um trecho do filme "Diário de Uma Busca" de Flávia 

Castro. Depois passaremos à leitura dos memoriais e de uma mensagem enviada por 

Elaine Beraldo, esposa de Nelson Kohl. Eu queria, vamos passar um trecho do filme 

"Diário de uma Busca" de Flávia Castro. 

 

Apresentação do filme. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vivian. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Eu vou ler o memorial do Luiz Carlos de 

Almeida e depois o Koba vai ler o memorial do Nelson Kohl e também, e aí a gente lê a 

mensagem da Elaine Beraldo, está bem? Eu vou começar pelo, sou Vivian Mendes, 

Assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. 

Luiz Carlos Almeida desaparecido em 14 de setembro de 1973. Local e data de 

nascimento desconhecida, era militante do POC. Filho de Euclides Ferreira de Almeida 

e Erotildes Matos de Almeida, desaparecido em 14 de setembro de 1973 no Chile. 

Militante do Partido Operário Comunista, POC. Formado em Física pela USP, era 

professor de Física Experimental na mesma universidade. Era solteiro. 

Segundo documento de 1971 encontrado no arquivo do DOPS São Paulo, Luiz 

Carlos tinha 25 anos, mas não há a data de seu nascimento. De acordo com documento 

do Serviço de Informações do DOPS São Paulo, de 22 de abril de 1975, em 1970 

participou de uma série de reuniões realizadas por integrantes da cúpula do POC na 

Região de São Roque, São Paulo. Ele pertencia à célula do ABC desta organização. 

Em fevereiro de 1970 desligou-se do POC visando colaborar na reconstrução da 

POLOP sob a sigla OCMLPO. Continuou fazendo trabalho político na mesma região. 

Era conhecido pelos codinomes Sérgio, Tavares, Álvaro e Morais. Documento da 

Divisão de Ordem Social datado de 27 de setembro de 1976 informa que “em 15 de 

fevereiro de 1974 foi julgado e absolvido nos autos do processo 135/71 pela segunda 

auditoria na segunda CJN”. 

Foi preso em 14 de setembro de 1973 em sua casa no bairro de Barrancas, 

Santiago, no Chile. Após ser torturado no Estádio Nacional foi levado a uma ponte 

sobre o Rio Mapocho onde foi fuzilado. 

O caso de Luiz Carlos de Almeida foi denunciado por outro brasileiro 

sequestrado com ele e que tem o nome muito parecido com o seu, Luiz Carlos Almeida 

Vieira que levou três tiros, mas conseguiu escapar com vida e hoje mora na Suécia. 

Mediante informações de Vieira e investigações realizadas pela Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e pela Comissão de 

Representação Externa Sobre os Mortos e Desaparecidos Políticos da Câmara Federal 

foi possível incluir o caso de Luiz Carlos na lista de investigados pela Corporação 
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Nacional de Reparação e Conciliação, organismo oficial encarregado das questões 

relacionadas aos mortos e desaparecidos da ditadura no Chile. 

Luiz Carlos respondeu alguns processos e com mandato de prisão preventiva 

exilou-se no Chile. Em carta de 03 de setembro de 1993 à Comissão de Representação 

Externa da Câmara Federal, sobre os desaparecidos, Luiz Carlos de Almeida Vieira 

narrou os últimos momentos de Luiz Carlos de Almeida no Chile. 

Afirmou que o conheceu em setembro de 1973, alguns dias antes do Golpe 

contra o Presidente Allende quando chegou ao Chile. Estava morando com Luiz Carlos 

quando ocorreu o Golpe. 

Em 13 de setembro sua casa foi invadida por carabineiros que os prenderam. 

Luiz Carlos de Almeida era professor universitário de Física no Chile. Após a sua 

prisão, ambos foram levados a uma delegacia. Depois foram transferidos para o Estádio 

Nacional onde sofreram torturas. 

Posteriormente os dois jovens brasileiros e mais um uruguaio, que também se 

encontrava preso, foram transportados em um veículo militar até às margens do Rio 

Mapocho. O uruguaio foi imediatamente metralhado ao tentar entrar no rio e o mesmo 

aconteceu a Luiz Carlos de Almeida. Vieira perdeu a consciência ao ser baleado e foi 

levado pelas águas do rio conseguindo se salvar. 

De acordo com o Informe Rettig, entre 12 e 13 de setembro de 1973, começaram 

a utilizar o Estádio Nacional, que foi o maior Centro de Detenção desta região, 

chegando a ter cerca de sete mil detidos em 22 de setembro. 

Segundo a Cruz Vermelha Internacional, a mesma fonte estima que entre 200 e 

300 presos eram estrangeiros de diversas nacionalidades. O lugar foi comandado por um 

Oficial do Exército e para lá foram levadas pessoas provenientes de todos os lugares de 

Santiago, detidas em circunstâncias e características diversas. 

O Informe Retting conclui que foi possível formar convicção de que houve 

execuções no Estádio Nacional como também de que vários presos foram tirados dali 

para serem assassinados. Segundo levantamento da Jornalista Pascale Miralles pelo 

menos 46 presos tiveram este destino. 
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Outro recinto esportivo foi utilizado como prisão, o Estádio Chile. O Informe 

Rettig publicado em oito de fevereiro de 1991 é o documento conclusivo da 

investigação sobre os desaparecimentos políticos no Chile, organizado pelo Senador do 

Partido Radical Raul Rettig, e apresenta o resultado dos trabalhos de investigação feitos 

pela Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação.  

Esta Comissão foi criada em abril de 1990 com o objetivo de esclarecer a 

verdade sobre as mais graves violações dos direitos humanos cometidas entre 11 de 

setembro de 1973 e 11 de março de 1990 no país ou no estrangeiro, relacionadas com o 

Estado Chileno. 

Ao fim de nove meses, na data citada, a Comissão entregou ao Ex-Presidente 

Patrício Azócar o Informe, no qual foram consideradas 2.296 das 3.550 denúncias 

recebidas. Em 1993 a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos 

procurou a família de Luiz Carlos Almeida que preferiu não fazer nenhuma demanda a 

respeito de sua morte.  

Em nota à Imprensa em 11 de janeiro de 1994, o então Deputado Federal  

Nilmário Miranda da Comissão de Representação Externa dos Desaparecidos Políticos 

na Câmara Federal, tornou público o comunicado do Cônsul Geral do Brasil no Chile, 

Carlos Alfredo Pinto da Silva, no qual declarou que “os cidadãos brasileiros Jane 

Vanini e Luiz Carlos de Almeida foram vítimas de violação de seus direitos humanos 

naquele país, reconhecendo a participação de agentes do Estado Chileno nestes fatos”. 

Em 24 de março de 2004, a Revista Isto É publicou reportagem de Amaury 

Ribeiro Junior, baseada em documento encontrado nos pertences do General Antônio 

Bandeira, que comandou as Forças Armadas até o fim da segunda campanha contra a 

Guerrilha do Araguaia, no qual foi revelado o conteúdo de uma reunião entre os 

Generais Ernesto e Orlando Geisel e o então Presidente da República General Emílio 

Médici, na qual Bandeira também participou. 

Na reunião ocorrida em maio de 1973 discutiu-se as diretrizes da repressão 

política “a utilização de todos os meios para eliminar sem deixar vestígios as guerrilhas 

rurais e urbanas de qualquer jeito, a qualquer preço”. 
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De acordo com o depoimento cedido à Isto É por um General que atuou na área 

de informações e era ligado ao Presidente Geisel “em 1973 concluímos que, ou o agente 

matava todo mundo ou estas guerrilhas nunca mais teriam fim”. De acordo com a 

reportagem “surgiram dois grupos ultrassecretos, um do CIE de Brasília e outro do 

DOI-CODI de São Paulo formados por menos de 10 pessoas. Estavam autorizados a 

assassinar e sumir com os corpos e foram responsáveis pelo desaparecimento de cerca 

de 80 presos políticos entre 1973 e 1975.  

O CIE encarregou-se da repressão à Guerrilha do Araguaia e dos militantes 

perseguidos pelos órgãos de repressão política do Cone Sul. O ex-Sargento do DOI-

CODI de São Paulo, Marival Chaves do Canto Dias, em entrevista na matéria "Os 

Matadores" na mesma edição da Revista, divulgou os nomes de alguns dos envolvidos 

no extermínio. Os responsáveis pelas ações do CIE foram os Coronéis Paulo Malhães, 

Dr. Pablo, e José Brant Teixeira, Dr. César.  

Malhães era ligado à Direção de Inteligência Nacional, DINA, à Polícia Política 

Chilena e ganhou o codinome Pablo, quando participou dos interrogatórios no Estádio 

Nacional de Santiago após o Golpe de 11 de setembro de 1973 no Chile. Os dados aqui 

apresentados foram extraídos do livro "Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil (1964 a 1985)", do IEVE da Imprensa Oficial, livro de 2009. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Bom dia a todos e todas, meu nome é 

Ricardo Kobayashi e vou passar agora à leitura do Memorial de Nelson de Souza Kohl. 

Nelson de Souza Kohl, nasceu em 25 de janeiro de 1940 em Marília, São Paulo. 

Filho de Francisco Kohl e Rita de Souza Kohl, desaparecido em 15 de setembro de 

1973 no Chile. Militante do Partido Operário Comunista, POC. Fez seus primeiros 

estudos no Colégio Canadá, em Santos, em 1966 inicia-se seu interesse pela política ao 

tomar contato com a luta dos estivadores no Porto de Santos e dos metalúrgicos da 

COSIPA em Cubatão, São Paulo. 

Mudou-se para São Paulo e entrou na Escola de Comunicação e Artes da USP 

onde cursou até o segundo ano. Teve ativa participação nas manifestações estudantis no 

período tanto na universidade como nas passeatas de rua.  
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Em razão de sua militância no Partido Operário Comunista passou a ser 

perseguido pelos órgãos da repressão política. Apesar de sua atuação clandestina sempre 

visitava os pais nos fins de semana. Em 9 de abril de 1979, João Luiz Kohl Moreira, seu 

sobrinho, escreveu um testemunho sobre Nelson. 

 “Somente em 1971 pude conhecer mais de perto a sua vida particular, foi 

quando mudei para São Paulo e fui residir em seu apartamento em Pinheiros, bairro da 

Cidade de São Paulo. Aí travei a primeira conversa séria com ele e me surpreendi com o 

seu aspecto sério. Foi quando ele me alertou para os problemas que eu poderia vir a ter 

morando e convivendo com ele, de sua militância, dos perigos da repressão, da 

instabilidade da vida que levava. 

Pude compreender bem o que ele queria dizer. Desde este dia começamos a 

conversar cada vez mais sobre os problemas da realidade, fazendo leituras em conjunto 

e discutindo questões do Movimento Estudantil. Foi aí que eu conheci a verdadeira 

admiração e magnetismo que tinha por ele, foi aí que conheci o Nelson maravilhoso, 

responsável e sério, mas nem por isso deixava de ser divertido. Também era admirável o 

seu poder de persuasão. 

A vida conjugal de meu tio era a mais normal possível. Percebi que eles 

conversavam bastante, mas certamente o casamento era impregnado de uma fervorosa 

paixão, ele sabia cativar o amor de Elaine com o comportamento que poderíamos 

descrever como alegre, brejeiro, voluntarioso e adoravelmente sério nas suas devidas 

horas. Nelson sempre cativou as pessoas. 

Em um domingo de abril de 1971 cheguei de Santos e encontrei o apartamento 

vazio. Logo depois, chega Nelson com uma cara séria e angustiada, contou que o 

Partido caíra. Duas semanas após, a família foi visitada pela última vez. Sem dizer nada, 

deixou transparecer uma despedida. Despedida que só foi percebida por alguns. Em 

todos os momentos que me lembrei dele até hoje sempre me deu vontade de mandar um 

recado, é isso mesmo tio! Essa foi a opção mais acertada”. 

Sem alternativas, Nelson exilou-se na Argentina onde ficou até novembro de 

1972 indo, posteriormente, viver em Santiago, no Chile, onde trabalhou como tradutor 

no Instituto de Estudos Econômicos e Sociais.  
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Nessa mesma época foi julgado à revelia pela primeira auditoria do Exército em 

São Paulo, quando foi condenado a dois anos de prisão. 

Dados sobre seu desaparecimento. O desaparecimento de Nelson deu-se após o 

seu sequestro feito por 70 soldados da Força Aérea Chilena em 15 de setembro de 1973. 

A família de Nelson, ao tentar apurar o seu desaparecimento, chegou a três versões. Na 

primeira, teria sido preso pela Polícia Chilena e entregue a militares brasileiros que 

agiram no Chile durante o Golpe que depôs o Presidente Salvador Allende. Mais tarde, 

teria sido confinado na ilha de Fernando de Noronha. A segunda informa que foi preso e 

levado para a Base Aérea de San Bernardo em Paradero 32, na Gran Avenida em 

Santiago, Chile. E a terceira, a que a família julga ser a mais provável, que teria sido 

metralhado pelo próprio Comando que o prendeu. Na época, sua prisão foi denunciada 

pelo Comitê Nacional de Ajuda aos Refugiados da ONU, à Cruz Vermelha 

Internacional e à Cruz Vermelha Argentina. 

A Comissão de Representação Externa Sobre os Desaparecidos Políticos da 

Câmara Federal, buscando esclarecer os casos dos mortos e desaparecidos políticos 

brasileiros no Chile, viajou até aquele país, na década de 1990, onde encontrou o seu 

atestado de óbito. De acordo com este documento, ele teria sido morto em confronto 

com a Polícia, dois dias depois de sua prisão. 

Este atestado foi assinado pelo médico Alfredo Vargas, Diretor do Instituto 

Médico Legal de Santiago, o mesmo que atestou a morte de dezenas de pessoas após o 

Golpe de Estado de 1973, entre eles a do Presidente Allende. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eu vou ler a mensagem de Elaine Beraldo, 

esposa de Nelson de Souza Kohl. "Em minha mensagem endereçada à Comissão 

Nacional da Verdade em novembro do ano passado estão as perguntas que me fazem 

questionar esse período repressivo da nossa história. 

Assim que as retomo, acrescentando dados pessoais sobre a nossa partida do 

Brasil, em agosto de 1971, e a prisão e desaparecimento de Nelson, em setembro de 

1973, e posterior recuperação de seu atestado de óbito no Chile, Certificado de 

Defunción, em 1993 pela Comissão Externa para os Mortos e Desaparecidos Políticos. 
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A pergunta fundamental é, penso eu, porque tantas pessoas, em particular esses 

universitários, foram perseguidos selvagemente? Além desta, tantas outras seguem. 

Quais eram os seus crimes? Que perigos representavam? Quem beneficiou de suas 

mortes ou desaparecimentos? Eliminar boa parte da elite intelectual do país deixando o 

terror paralisar por muito tempo os que sobreviveram foi o resultado imediato da 

repressão que caracterizou esse período negro de nossa história. 

Porém, graças ao trabalho e a coragem de outros tantos, os diferentes coletivos e 

associações em defesa dos direitos humanos estão permitindo que pouco a pouco a 

verdade triunfe e que a justiça histórica se faça.  

Esposa que fui de Nelson de Souza Kohl, obrigados a partir para evitar a prisão 

em 1971, deixando para trás projetos políticos estreitamente ligados aos projetos 

pessoais, viver o exílio e o desaparecimento de Nelson, preso por militares chilenos, 

num quadro de total desrespeito às regras democráticas e aos direitos humanos, foram 

experiências de vida extremamente traumatizantes. 

A confirmação de sua morte, em 1993, reabriu as feridas mal cicatrizadas e o 

desejo de saber enfim a verdade, sobre as causas e sobre os responsáveis desses 

traumatismos. 

Individualmente essa tarefa é impossível, porém as Comissões da Verdade 

Nacional e de São Paulo permitem que a esperança renasça de que justiça será feita. 

Meu muito obrigada a todos vocês. Elaine Beraldo, Orsay, França, 28 de agosto de 

2013". 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eliseu você conviveu com 

eles? Conviveu com eles? 

 

O SR. ELISEU GABRIEL - (Inaudível.) 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



9 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É da sua turma? Você 

entrou em 69? Você entrou em que ano? 

O SR. ELISEU GABRIEL – Em 1965. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Sessenta e cinco. Está 

bom. Vamos começar? Ângela Mendes de Almeida. Eliseu, quer falar um pouco? Não? 

Ângela Mendes de Almeida. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Em primeiro lugar, sobre o 

Luiz Carlos de Almeida eu sinto muito que a pessoa que tinha se comprometido a vir 

aqui não tenha vindo, porque eu acho que essa Comissão é para esclarecer a verdade, 

mas é também para lembrar a memória dessas pessoas que foram assassinadas pelas 

forças repressivas tanto daqui como de lá, não é? E era importante. 

Eu lamento, apesar de que o Luiz Carlos de Almeida foi um militante do POC, 

provavelmente no período que eu também fui, eu nunca o conheci e mesmo no Chile 

nunca o conheci, então eu não posso falar nada dele e eu lamento que não haja alguém 

para contar alguma coisa da vida dele, não é? 

Bom, o Nelson Kohl eu conhecia bastante bem porque ele era amigo, 

provavelmente de adolescência, do Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Ele, apesar de que 

ele, eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele nasceu em Marília, mas na verdade ele 

era de Santos e inclusive eu o conhecia bem porque houve um tempo antes de eu e o 

Merlino morarmos na mesma casa, não é? Num aparelho como se dizia antes, ele 

morava com o Nelson e com um outro rapaz chamado Ayres, também de Santos, que 

não tinha nenhuma atividade política mas que foi a pessoa lá em Paris que me deu a 

notícia da morte do Merlino, não é? 

Moravam os três na Rua Leôncio de Carvalho, perto da Alameda Santos, e claro, 

eu frequentava frequentemente este apartamento, muitas vezes estive aí com o Nelson, 

não é? 
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Eu me lembro também, antes de sair do Brasil, do casamento, da festa de 

casamento da Elaine e do Nelson que eu me lembro que foi uma festa muito simpática 

porque foi uma festa de casamento simples, entre poucos amigos, não é? Feita sem 

nenhum daqueles rapapés que costumam ser as festas de casamento, e eu fiquei com a 

impressão extremamente simpática numa ocasião em que eu já estava em uma 

clandestinidade bastante grande aqui no Brasil. Eu tinha poucas oportunidades de 

atividades deste tipo, atividades mais sociais, não é? Então ele era um grande amigo do 

Merlino e por isso eu pude ir a essa festa de casamento, não é? 

Bom, depois me lembro do Nelson e da Elaine na Argentina. Quando eles saíram 

do Brasil por conta deles eles, eles foram para a Argentina, eles não tinham ainda 

contato conosco porque quando o Merlino morreu eu ainda fiquei alguns (inaudível) na 

França e depois eu fui para o Chile e mais tarde, eu não me lembro exatamente em que 

época, mas era verão. Entre verão de 71 a 72. Me lembro pelas roupas que nós 

usávamos, eu consegui contatá-lo não me lembro exatamente como, e eles tinham 

alugado um pequeno apartamento mobiliado que era um cômodo grande, assim 

comprido, dividido entre um lugar onde tinha uma cama e um lugar onde tinha uns 

armários.  

E eu me lembro que através deles foi a primeira vez que eu encontrei a Dona 

Iracema Merlino e a tia, velhinha também, mas muito viva. A tia do Merlino, a tia 

Veridiana que era companheira inseparável da Iracema, e então eu me lembro que eles 

cederam a cama deles de casal para elas duas e foi aí que eu tive esse encontro porque 

depois eu nunca mais pude vê-la, ver a Dona Iracema e nem a Tia Veridiana, a não ser 

quando eu voltei ao Brasil. Eu fiquei muito tempo sem vê-las, tive este contato em que 

ela me contou todos aqueles dados sobre a prisão do Merlino em Santos, não é? E foi o 

momento do nosso luto. E isso foi proporcionado pela Elaine e pelo Nelson. 

Bom, a partir deste contato que nós tivemos com eles, nós tínhamos recriado o 

POC sob o nome de POC Combate, não é? E tínhamos uma adesão à Quarta 

Internacional e os nossos militantes na Argentina estavam militando neste momento nas 

células do PRT e nós consideramos que, e propusemos que era melhor, em vez de eles 

ficarem na Argentina, ir para o Chile onde havia uma quantidade muito grande de 

exilados. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe interromper, tem 

outro microfone, por favor? Um minutinho. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Alô. Bom onde havia uma 

grande quantidade de militantes de várias organizações brasileiras que tinham fugido 

para o Chile e nós achamos que seria uma convivência mais interessante para eles, uma 

vida inclusive mais legal, legalizada que a vida que os militantes na Argentina levavam 

que era bastante clandestinos os brasileiros, não é? 

E eles foram para o Chile. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Me desculpa, só esclarece 

um pouco, o pessoal trotskista Argentino estava ligado ao ERP, não é? Ao 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O ERP do Santucho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz só um parêntese que é 

importante para a gente isso. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O quê? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz um pequeno, só uma, 

se você puder. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



12 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos falando de 

pessoas e aí mistura com organizações, mas só faz esse esclarecimento. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O PRT ERP tinha, ele surgiu 

de uma organização que vinha de Tucumã e que eu não guardei aqui, não me preparei 

para este, um nome ligado à questão indígena em Tucumã e aos trabalhadores rurais que 

era liderada pelo Santucho e uma organização, enfim, mais urbana liderada pelo 

Moreno. 

Bom e eles fundiram, formaram o PRT e o PRT aderiu à Quarta mais ou menos, 

se não me falha a memória, em 66, mais ou menos nessa época. Não sei se é 63 ou 66, 

agora as datas estão me confundindo porque eu não me preparei para essa questão. 

Bom, posteriormente, por volta de 68, a tendência do Moreno, até aí, por 

exemplo, a questão da luta armada estava plenamente integrada à atividade do PRT 

tanto que o Moreno enviou ao Peru um militante muito importante que é o Daniel 

Pereira para lutar junto à Guerrilha do, esqueci o nome, aquele peruano famoso. Não me 

lembro, depois eu vou me lembrar do nome dele. Enfim, havia uma espécie de guerrilha 

camponesa e então, era uma participação que foi justamente proposta pelo Moreno, mas 

quando chegou, depois da morte do Guevara, aproximadamente, ele mudou de ideia e aí 

passou a considerar que a luta armada integrada ao partido não valia a pena e cindiu se 

transformando primeiro no PRT La Verdad e depois assumiu o nome de PST.  

Bom, eles também ficaram na Quarta Internacional, mas em uma tendência 

minoritária ligada ao grupo americano do Socialists Workers Party que também era 

contra a integração da luta armada na atividade dos militantes da América Latina, não 

é? E, o PRT permaneceu na Quarta e quando nós nos integramos eles já tinham criado o 

ERP, Ejército Revolucionrio del Pueblo e tinham tanto com os Montoneros faziam 

ações armadas constantes, não é? 

Bom, a nossa integração se deu no marco da Quarta Internacional e os militantes 

brasileiros estavam ali, de uma certa maneira, para aprender com eles e ao mesmo 

tempo divulgar as nossas ideias, principalmente as ideias da Quarta Internacional 
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porque esse próprio grupo do PRT tinha múltiplas influências variadas e alguns 

militantes mais ligados à Quarta tinham sido assassinados. Um deles naquele Massacre 

de Trelew. 

Bom, foi neste contexto que o Nelson e a Elaine estavam ali e nós achamos que 

a atividade, aquele momento era um momento da ditadura do Lanusse, não era ainda a 

ditadura militar da qual se ouviu falar, mas era uma ditadura e que a atividade deles ia 

colocar um certo perigo que talvez eles não tivessem ainda preparados e por isso nós 

propusemos que eles fossem para o Chile e eles foram, não é? 

Bom, e aí eu não estive todo o tempo no Chile, não é? Eu queria seguir um 

pouco o roteiro desse pedacinho do trecho do filme "Diário de Uma Busca" da Flávia de 

Castro, não é? Porque o POC Combate, desse período de 71 até o Golpe do Chile em 

outubro de 73, tinha núcleos variados, ou seja, uma parte do tempo os militantes 

estavam na Argentina outra parte do tempo estavam no Chile e eu também, não é? 

Então eu não acompanhei em detalhe, mas já foi em 72 que eles foram para lá, eu não 

acompanhei em detalhe as atividades deles, mas a Flávia apresenta eles como 

simpatizantes, mas eles bem ou mal estavam plenamente integrados nas nossas 

discussões, na célula que nós tínhamos e nas atividades que nós tínhamos no Chile, não 

é? 

Em geral nós fazíamos reunião nessa casa que vocês viram com esses imensos 

muros vermelhos, não é? E, mas naquele tempo essa casa não tinha muros, ela não tinha 

praticamente nem grades, tinha uma pequena gradezinha assim que uma criança, uma 

coisa de ferro assim que uma criança poderia pular e a casa dava tudo o que se passava 

na casa, dava diretamente na rua. Era um bairro afastado que era onde morava o Celso 

Castro, a Célia, mulher dele que aparece aí, a Flávia que era nesse momento uma 

menina que devia ter, estou chutando, eu não me lembro, ela devia ter cerca de oito 

anos, e o Joca que tinha menos, devia ter seis anos mais ou menos nessa altura. 

E como vocês viram, a presença do Nelson e da Elaine nessa casa com as 

crianças marcou profundamente inclusive essa cena que eu acho que ninguém melhor 

que a Flávia descreve, não é? Da prisão dele. Eu nesse momento, como a Célia diz, 

aliás, eu estou falando Célia, na verdade eu estou falando o nome dela de guerra, é 

Sandra.  
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É muito difícil a gente perder esses vícios, ela é Sandra de Castro. Eu peço se ela 

estiver assistindo que me desculpe, mas enfim, como a Sandra disse, eu morava nesse 

momento do Golpe, em um apartamento no Centro da Cidade, a uns seis quarteirões em 

linha reta do Palácio de La Moneda e vocês viram que no filme ela diz assim, era uma 

segunda-feira, então, só para contar um pouquinho do clima do Golpe, era uma 

segunda-feira e eu tenho certeza que era uma segunda-feira. Eu me lembro do domingo 

anterior. Depois eu sempre pensei nisso que eu tinha ido almoçar na casa de uns velhos 

trotskistas, um casal e estava lá um historiador muito importante, Luis Vitale e outras 

pessoas. 

E quando nós saímos da casa eu tive a sensação de que tudo estava congelado, 

parado. Ninguém saía de casa, ninguém aparecia, não parecia um domingo, não é? E de 

manhã, eu fiquei sabendo do Golpe porque as esquadrilhas que metralharam o Palácio 

de La Moneda passavam assim, na frente da minha janela e despejavam as bombas lá. 

Quer dizer, antes disso, aliás, antes disso eu fiquei sabendo porque eu estava 

ouvindo a comunicação do Allende pelo Rádio que ele dizia e o que ele disse antes de 

morrer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível) 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Como?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Onze de outubro, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra que dia 

(inaudível) 
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A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Onze de setembro, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia da semana era? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Pois é, eu me lembro bem que 

era uma segunda-feira. Porque ela pergunta assim, era uma segunda-feira, não é? Era 

uma segunda-feira. 

Logo depois do Golpe houve, provavelmente, uns dois dias ou dois dias e meio, 

se eu não me lembro bem, de toque de queda, ou seja, ninguém podia sair de casa 

nenhuma, não é? Mas ao contrário da nossa militância no Brasil, ali nós tínhamos 

telefone, pelo menos nesse apartamento que eu estava tinha telefone. Foi por isso que a 

Sandra foi àquele barzinho como ela conta, esse detalhe do bar, eu não sabia para 

telefonar para dizer o que tinha acontecido, não é? Que tinham levado o Nelson. 

Logo depois que levaram o Nelson, porque logo que abriu o toque de queda, o 

Celso e eu nos encontramos provavelmente no meu apartamento e foi em seguida, ele 

devia ter saído há pouco, no mesmo dia que ele chegou ao meu apartamento, entrou no 

meu apartamento, não é? Onde nesse momento eu morava sozinha, que o Nelson foi 

preso. E quando elas telefonaram nós dissemos para elas saírem da casa, não é? Para 

elas pegarem as crianças e saírem da casa e eu não sei se foi exatamente nesse dia, não 

sei exatamente onde elas passaram a noite ou se foi exatamente nesse dia que elas 

entraram na Embaixada na Argentina. 

A questão das embaixadas é complicada porque elas foram crescendo à medida 

em que os dias passaram, não é? Quando nós depois fomos entrar na Embaixada da 

Argentina havia uma fila colossal. Provavelmente quando elas entraram não havia. 

Depois quando nós, houve esse incidente, esse tiro que nós levamos que passou assim 

nas nossas cabeças, de muito perto, tiro de fuzil, metralhadora, nós não quisemos, quer 

dizer, eu não me lembro se nós não quisemos, mas nós fomos contatados pelo Paulo 

Renato. Paulo Renato o quê? Souza, não é? De Souza que foi do PSDB e que foi de 
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grande ajuda para todos os militantes. Ele era gaúcho, não é? E o Celso conhecia ele e 

não sei que discussão houve que nós desistimos de entrar na Embaixada da Argentina e 

fomos lá para a Embaixada do Panamá, que quando nós entramos tinha 19 pessoas, no 

dia seguinte tinha 40, no dia seguinte tinha 80, no dia seguinte. E assim chegou no 

pequeno apartamento que o Marco Aurélio cita, o episódio é complexo porque primeiro 

era um pequeno apartamento de três quartos no térreo, a Embaixada do Panamá, chegou 

a ter 320 pessoas, ninguém podia esticar o corpo para dormir, tinha muitas grávidas, 

muitas pessoas doentes, não é? 

E posteriormente a Cruz Vermelha conseguiu que o Teotônio dos Santos tinha 

uma casa, Teotônio dos Santos tinha uma casa, uma casa que tinha até uma piscina que 

estava vazia, e ele doou a casa dele para o Estado do Panamá e a Cruz Vermelha 

conseguiu que nós fôssemos transferidos para esse espaço que era muito maior, essa 

casa era um palácio em relação àquele pequeno apartamento e esses colchões horrorosos 

foram a bênção para nós porque pela primeira vez nós conseguimos uma grande parte 

dormindo na piscina, esvaziada, claro. Conseguimos todos passar uma noite estendida. 

Bom, então, a Elaine, a Sandra e as crianças entraram na Embaixada da 

Argentina e foram para a Argentina, não é? Posteriormente eles se transferiram para a 

França. No nosso caso foi mais complicado porque nós também ficamos cerca de três 

meses e tanto antes de ter o salvo-conduto para sair do Panamá, não é? Mas lá no 

Panamá foi um pouco mais complicado porque nós ficamos isolados no Pacífico que é 

no lado contrário da Cidade do Panamá, não é? 

Enfim, depois de um certo tempo que eu me lembro que durou uns dois meses 

nós conseguimos, os que estavam lá porque depois chegaram outros que não tinham, 

outros exilados que não tinham passado pela Embaixada e, se dividiram, foram para 

diversos países, Canadá, Cuba e Europa, não é? E foi o caso nosso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ângela, aquela, no filme 

aparece aquela moça, a Silvia, não é? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Sandra. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que tinha uma culpa que 

ela achava que era o pai dela que tinha denunciado 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. Essa... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como foram denunciados? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não, a menina chama-se 

Silvia. Essa menina era uma menina chilena. O que a Flávia conta é que ela fez uma 

amiga porque pelo relato dela vocês vão ver que ela uma hora estava na Argentina, 

outra hora estava no Chile e não tinha uma vida escolar regular, e portanto, uma 

possibilidade de fazer uma amiga dela. E ela ficou amiga dessa menina e essa menina 

era filha de um caminhoneiro. 

E a própria menina num pedaço anterior do filme diz que achava que era o pai 

dela que tinha denunciado. Ele morava assim mais adiante, um pouco mais para cima 

daquela rua, entendeu? 

E é isso. Ela conta que apesar da menina, a menina achava, não é? A menina 

chilena que ela nunca mais viu. Não conseguiu localizá-la, agora quando ela foi ao 

Chile para fazer o filme não conseguiu localizar. A menina disse para ela que achava 

que o pai tinha delatado a família, mas apesar disso ela transmitiu um segredo para a 

menina dizendo que eles iam para a Argentina. (Risos.) É uma, são as lembranças de 

como estas crianças viveram essa época, não é? Acho que é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você ainda tem contato 

com a Elaine? 
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A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Só tenho contato por carta 

porque ela nem mora em Paris, ela mora nessas cidades chamadas Orsay e a gente se 

comunica de vez em quando por carta, por mensagem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ceici era da 

Organização, não era? Militava nesse processo? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O Ceici era um dirigente da 

POLOP, da primeira POLOP antes da POLOP se unir com a dissidência do Rio Grande 

do Sul e formar o POC. Ele continuou sendo um dirigente do POC, só que ele era dessa 

tendência que rompeu com o POC para reorganizar a POLOP do qual se fala aí na 

biografia do Luiz Carlos, porque nós tínhamos colocado a necessidade de integrar a luta 

armada na nossa prática e eles não concordaram, acharam que nós estávamos traindo as 

tradições da POLOP e romperam conosco. E o Ceici deve ter continuado claramente um 

dirigente da POLOP até 71 porque a POLOP também caiu nessa época. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouco sobre esse 

racha é importante, pouca gente fala sobre isso. Você pode falar um pouquinho? Ou não 

pode (inaudível). 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não estou preparada, essas 

coisas a gente sempre, mas deixa só falar um pouquinho. Eu não estou preparada porque 

a gente tem que pesar muito, com muito cuidado as palavras, não é? Mas a grosso modo 

no momento em que principalmente o pessoal de São Paulo e Rio Grande do Sul propôs 

sobre certas formas, não é? Que nós integrássemos a luta armada. Inclusive porque já 

tinha uma célula militar que estava integrada em fazer algumas coisas com outras 

organizações, no momento que nós propusemos que isso fosse uma coisa integrada pelo 

conjunto da organização, eles não aceitaram e romperam. E a expressão que eles usaram 

era essa, de trair as ideias da POLOP. 
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Não é bem isso porque se você for olhar o Programa Socialista do Brasil que era 

o programa da POLOP e do POC, você vai ver que tinha possibilidade de evolução 

como a nossa. E possibilidade de permanência em uma coisa que eu chamaria de uma 

certa estagnação, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Marco Aurélio era da 

POLOP? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O Marco Aurélio era da 

dissidência do Rio Grande do Sul (inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Alguém gostaria 

de complementar, perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Então está bom. Ângela, 

então eu queria agradecer sua presença. Nós vamos tentar entrar, a Flávia mora no Rio? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Mora no Rio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “Tá”, nós queremos uma 

autorização dela para ver se a gente consegue projetar esse filme aqui na Assembleia. 

Está bom? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, quer falar? Fala, senta 

aqui. Fala daqui Ivan. 
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O SR. IVAN -  É um documento que a gente localizou no arquivo do Estado, no 

ano passado, que é de 1982 da DSI, Divisão de Segurança e Informação da Petrobrás, 

em que eles pedem informações sobre várias pessoas. Uma delas é de uma pessoa que 

atende pelo nome de, que é aquele primeiro, Luiz Carlos de Almeida cuja filiação não 

coincide com o Luiz Carlos de Almeida do POC. 

No entanto, desgraçam a vida deste cidadão... não está aqui. É, porque dão um 

informe dizendo isso, Luiz Carlos de Almeida, sem dados qualificativos de codinome 

Álvaro Morais e Tavares em 21/9/71 indiciado no inquérito policial 32/71 na Divisão 

Ordem Social juntamente com outros elementos de entidade político-subversiva, 

Organização de Combate Marxista Leninista Política Operária por qualificação indireta. 

Em 06/12/71 nesta data foram os autos remetidos ao Meritíssimo Juiz Auditor, etc. e tal. 

Eles fazem uma qualificação dando informações para a Petrobrás em 82 sobre 

Luiz Carlos de Almeida, militante que morreu no Chile em 73, desgraçando a vida 

desse cidadão que estava provavelmente buscando emprego, deve ter feito concurso, 

alguma coisa assim na Petrobrás. E a pessoa provavelmente perdeu o emprego por ser 

considerada terrorista, etc. e tal.  

Esse é um dos trabalhos que a ditadura fez, não é? Fazer uma qualificação por 

aproximação, não conferindo nome de pai e mãe que seria coisa básica, e ele, o Luiz 

Carlos do POC está vivo para eles nesse momento, que é 11 anos depois do fato 

ocorrido desgraçando a vida de uma pessoa que queria trabalhar na Petrobrás.  Era isso 

o que a gente queria mostrar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, não havendo mais 

nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, Dr. Ulysses Tassinari, Ângela Mendes 

de Almeida, e vamos continuar com os nossos trabalhos. Que horas retoma hoje? Às 14 

horas é o filme do Padre Renzo, não é? E o livro, não é? Sobre o, vai ser aqui, não vai 

ser mais no Paulo Kobayashi? Está bom, a sessão está encerrada, obrigado. 

 

(Aplausos.)  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Foi o senhor quem fez o 

filme, não foi ele? Venha para cá, vamos conversar sobre o filme, vamos conversando. 

Aí não fica sondando ele, vamos conversar com naturalidade. Os dois fizeram? Então, 

venham para cá. Não fica apressando ele, vamos conversar. Não, deixe-o sossegado, 

vamos conversar, fale para ele sossegar. 

 

O SR. – Ele não vai ficar bravo comigo não?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ele está no lucro, vamos 

conversar só para, não vamos quebrar a (ininteligível). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –   Me dê os nomes dos dois. 

 

O SR. GERALDO MORAES – Geraldo Moraes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –   E ela? Solange Lima. E o 

filme, como chama? 
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O SR. GERALDO MORAES – "As Asas Invisíveis do Padre Renzo". Foi feito 

pelo Emiliano e pelo Jorge Felippe que é o diretor do filme. Na verdade, são os dois 

quem assinam a direção do filme.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Jorge Felippe, não é? 

 

O SR. GERALDO MORAES – Exatamente. Nós estamos tratando agora dessa 

edição para distribuição do filme, inclusive já foi mexido um pouco aí, esse aí já é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quantos minutos? 

 

O SR. GERALDO MORAES – Ele está com uma hora e vinte, mais ou menos, 

mais ou menos isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vamos já fazer a 

introdução e já vou resolver. Vamos lá. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. 

Posso começar? Quem está na cabine, o Dantas? Podemos começar? Vamos lá?  

 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. Sexagésima Nona 

Audiência Pública, 29 de Agosto de 2013, Auditório Teotônio Vilela.  

Hoje é uma data muito importante para essa Comissão, muito importante. 

 Está instalada a Sexagésima Nona Audiência Pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 29 de Agosto de 2013, na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela, para a exibição do 

filme "As Asas Invisíveis do Padre Renzo" e o lançamento do livro "Galeria F -  

Lembranças do Mar Cinzento (IV) -  Golpe. Tortura. Verdade." 
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Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as Audiências 

abertas ao público.  

Bom, o Emiliano vai organizar toda essa atividade hoje à tarde, mas nós estamos 

aqui com o Geraldo Moraes e a Solange Lima que vão falar do filme, do lançamento do 

filme, da organização do filme, porque o filme tem 140 minutos. 

 

O SR. GERALDO MORAES – Não, não são 140 não. 80 minutos, por aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  80 minutos. Eu entendi, 

desculpe, 80 minutos. Eu me atrapalhei, desculpa. Eu entendi que eram duas horas e 

vinte, bom, 80 minutos, que depois do filme do Alípio, qualquer coisa é trailer. (risos). 

Duração 80 minutos, ficou todo mundo preocupado aqui. Eu já estava congelado até às 

sete da noite por conta. 

Então, vocês podiam falar um pouquinho sobre o filme, Geraldo e Solange. As 

partes que vocês dominam tudo, é lógico que o Emiliano é muito cioso das coisas dele, 

ele pode achar que nós estamos fazendo alguma transgressão aqui, mas como ele teve 

uma crise de hipoglicemia, a gente vai começando. Não o deixa pelo amor de Deus, não 

tem esse, aqui não é da vigilância sanitária, é Comissão da Verdade, não precisa. Diga-

se de passagem, que ele poderia ter feito a abertura e ter ido almoçar sossegadamente e 

a gente ficava assistindo o filme, mas tudo bem, faz parte. Geraldo. 

 

A SRA. – Assim, é porque o diretor é super importante no processo da criação 

do filme. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Fique comigo aqui, 

Amelinha, veio até o Cezar. Vocês são discípulos do Padre Renzo aqui. Venha cá Cezar, 

hoje você ter o dia de, não? Então está bom, fica só a Amelinha porque está 

desbalanceada a Mesa, geralmente a gente põe dois e dois. 
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A SRA. – Porque como nós (ininteligível) no filme, eu acho que pela hierarquia 

do cinema mesmo que o produtor fale do distribuidor, mas o diretor é a alma do filme, é 

onde está a história do filme, onde ela foi construída. Defendendo o diretor aqui e agora.  

 

A SRA. – Chegou o diretor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou começar tudo de novo, 

e de gravata vermelha hoje, hein. 

 

A SRA. – Ele veio à Lula hoje. 

 

O SR. – Convidaram a gente para ficar enrolando o público. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Thaís, você que faz parte 

da delegação, faz favor, fique aqui ao lado do Emiliano. Tem personagem aqui? 

 

A SRA. – Ela é personagem. 

 

A SRA. – Não, eu não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ah, a Amelinha? 

 

A SRA. – Sim. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



5 

 

 

 

A SRA. – Eu fiz um trabalho com o diretor, mas (ininteligível). 

 

A SRA. – Mas é personagem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  É, você também dá 

autógrafo hoje, é dia do seu, desculpe a brincadeira, eu vou retomar, vamos lá. Quer 

começar pelo Emiliano? Vamos começar do zero, apaga tudo, vamos zerar tudo. É que 

ele estava querendo saber do, como chama aquele negócio, making of do filme, mas 

eles iriam contar um segredo, mas aí você chegou e nós ficamos todos quietos aqui, eles 

queriam saber o making of. 

 

A SRA. – Eu só coloquei aqui que hierarquicamente no cinema, quem fala é o 

diretor primeiro, é quem fala da história, então acho que tem que começar pela direção e 

a gente fala depois um pouquinho da distribuição do filme. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As atrizes também, 

geralmente, elas vêm com a indumentária do dia. Vamos lá, Emiliano com a palavra. 

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA – Não tem microfone sem fio?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eu vou falar duas coisas, 

nós temos dois universos aqui hoje. Primeiro o filme, que está todo mundo ansioso para 

assistir e depois o livro. O livro, você já fez uma introdução forte ontem, não é? 

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA - Já. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Por falar nisso, não iria ter 

uns exemplares do livro aqui hoje? 

 

A SRA. – Sim. 

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA -  Cadê? Não chegaram? 

 

A SRA. – (ininteligível)  

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA -  Você falou? 

 

A SRA. – Falei. 

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA -  Foi falar com o (ininteligível) hoje, a 

(ininteligível) chegada? 

 

A SRA. – Acertei com a Clarice e já era para estar aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Fica sossegado, vamos lá. 

Não, nós temos a tarde toda, vamos, calma, não vamos deixar o nosso diretor nervoso 

porque baiano nervoso, Glauber Rocha e Emiliano. Aí é muito, viu. Com a palavra o 

Emiliano. 
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O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA - É que eu sou produtor também e 

produção quando falha é um problema, mas deixa lá. Eu quero cumprimentar os 

companheiros, as companheiras, ao Adriano Diogo, a Mesa aqui, todos os amigos e 

companheiros.  

Eu, até tenho uma historinha, o Saqueta está aqui, meu irmão e então eu pensei 

em um dia desses, o Jorge Felippe me deu, para mim o filme né, e eu convidei o 

Saqueta lá na casa de meu irmão aqui em Pinheiros para ver o filme e aí tinham sete 

minutos, era só o trailer e aí o Saqueta ficou puto, mas hoje ele veio hoje ele vai ver o 

filme mesmo e tudo. 

Essa história, a história do filme, eu tinha a pretensão, na verdade, não esgotada 

totalmente de fazer uma ficção, um filme mais demorado e ficcional. Um roteirista, e 

roteirista é um bicho chato, o Geraldo é roteirista, mas não estou, é do time dos chatos, 

mas o Geraldo é um roteirista famoso de vários filmes, mas aí o roteirista leu 

demoradamente, o Henrique Andrade leu demoradamente o livro e disse que o 

personagem não tinha punch para um filme de ficção.  

Eu, sem ser nenhum especialista na área, discordava frontalmente desta visão, eu 

tinha convicção de que o personagem tinha a palavra punch, não sei se é boa, mas tinha 

força para um filme de ficção muito forte inclusive pelo que ele foi capaz de produzir ao 

longo da vida. Mas tudo bem, eu não queria discutir porque era o primeiro filme que 

faço e espero que seja o primeiro de uma série, viu Geraldo e vamos produzir uma série 

agora, eu e o Geraldo estamos trabalhando nisso agora, agora já me meti a besta, eu 

estou querendo achar que vou seguir adiante no cinema e aí começamos a trabalhar. 

Na verdade, e aí este roteirista demorou, demorou e eu conversei então com o 

Jorge Felippe que é o diretor e proprietário de uma produtora, a Santo Guerreiro, já é 

um sujeito com bastante experiência. Conversei com ele por outra razão e de repente 

comecei a contar essa história do Renzo, quem era ele e tal e o Jorge Felippe, como 

grande criador que é e um sujeito ousado, disse assim, mas rapaz, isso não pode 

demorar, temos que fazer esse filme. 

Só que a gente já tinha procurado a TV Brasil, quem conhece essa coisa de ir 

buscar recursos sabe a dificuldade, a TV Brasil disse, eu acho que dá para 2013, a gente 

pensar. E não rolou, a gente esperar 2013 e conversei com o Jorge Felippe lá por, creio 
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abril ou março de 2012, o Jorge disse, rapaz vamos fazer isso, não quero nem saber, eu 

boto a equipe, vou para Florença, boto a equipe, não sei, o que vai dar, se eu vou 

recuperar o dinheiro ou se não vou é outra coisa. Vamos embora. Eu também não, eu 

não iria ser remunerado, como não sou isso, nisso eu tinha feito o livro, era uma 

aventura no melhor sentido de um personagem extraordinário e amigo meu de coração, 

como era o Renzo. Vamos embora, minha passagem e minha hospedagem eram minhas, 

o Jorge Felippe levou a equipe e pagou tudo e passamos lá uns oito dias com o Renzo 

onde ele morava em, vamos chamar de um miniconvento, a casa dele devia ter uns dez, 

aqueles prédios antigos de Florença ao lado da Sé, ao lado do Duomo, a cem metros da 

Sé, e ficamos lá com ele. 

Fizemos um trabalho exaustivo, muito rico e muito emocionante para nós e 

emocionante para ele, Renzo. Foi muito forte para nós tudo aquilo. Andamos com ele 

também por Florença, o Jorge Felippe queria muito e isso já é um olhar do Jorge, queria 

vê-lo de batina, porque não usa batina, mas ele tem que ter uma batina e eu digo Jorge, 

mas aí foi para a missa então e viu o Renzo de batina, paramentado. O Renzo até brigou 

com o outro, porque era na Sé, o outro vigário lá da Sé que disse, não pode entrar 

equipe de televisão. Aí, Renzo que não era um sujeito tão calmo assim, deu um esporro 

no cara, é quando vem TV grande aqui vocês deixam, vai entrar sim, então e a equipe 

entrou e tudo, porque não tiveram coragem de enfrentar o Renzo e então fez as cenas 

dele, paramentado e tudo. 

Mas o principal foi o extraordinário depoimento dele que eu dirigi porque 

conhecia profundamente a vida dele e já tinha feito o livro e tudo. Foi o grande 

momento para nós né, para a equipe. Tem um momento que vocês vão perceber 

inclusive em que nós aplaudimos isso aparece no filme, a frase extraordinária dele que 

vocês vão ver também, nós não resistimos e aplaudimos ele e isso aparece no filme, nós 

não tiramos não, tem coisas curiosíssimas porque no momento em que ele está falando 

uma coisa muito tensa, uma sirene no fundo assim, parece que nós sonorizamos a 

sirene, botamos o fundo, não, era uma sirene passando ali no Duomo e tal e alguma 

coisa ou outra, ou a polícia ou alguma ambulância. Mas isso foi parte do filme, passou a 

ser parte do filme e depois nós o trouxemos para o Brasil. 

Foi em maio de 2012, trouxemos em julho, agosto e uma parte de setembro, ele 

veio para o Brasil para que a gente então fizesse as tomadas brasileiras e ele ficava 
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ouvindo alguns personagens por trás da relação dele com os presos políticos. A família 

Teles que está aqui, o Cezar, a Amelinha, a Criméia e enfim, a família Teles que tem 

uma importância grande na vida do Renzo e vice e versa, creio, não é? O Paulinho 

Vannuchi, o Pedro Tierra, Hamilton Pereira.  

 

(Inaudível) 

 

Ah, tem também. Os livros chegaram atrasados, mas chegaram. É né, não deu 

para entrar. 

E aí então, eu estava dizendo, nós ouvimos o Paulinho Vannuchi, o Hamilton 

Pereira, o Pedro Tierra, a família Teles aqui em São Paulo, na própria casa da 

Amelinha, nós invadimos a casa no estilo do Renzo, invadimos a casa, ficamos uma 

tarde lá com o Vannuchi e o Hamilton Pereira. Nós fizemos no DOPS, quer dizer, no 

memorial da resistência. Vocês vão perceber, nós fizemos o Teodomiro Romeiro dos 

Santos, lá na Bahia, o Paulo Pontes, a Jessie Jane, o Colombo e enfim, fizemos aquelas 

pessoas que, claro que não fizemos todos os prisioneiros políticos, era impossível, os 

ex-prisioneiros, fizemos o Brasil. 

Ele voltou para a Itália e em novembro descobre o câncer. Certamente ele já 

estava doente, a gente não percebia nada e aí ele aguentou até março. Nós ainda 

corremos muito para tentar com que ele visse o filme vivo e eu falei com ele muitas 

vezes e ele já doente, mas não querendo, ele não queria muita.. Ele não queria de jeito 

nenhum que dissesse que ele estava doente, então, a gente sabia, você sabe, eu estou um 

pouquinho doente e tal, ele dizia, e o filme, está andando? Eu dizia que estava 

caminhando, como estava e a gente tinha a pretensão e corremos muito, pretendíamos ir 

ao início de abril levar o filme para ele, agora e aí 25 de março ele faleceu. 

Em maio, creio que 7 de maio, nós exibimos o filme em Florença para uns 300 

amigos dele, o Padre Sérgio Merlini à frente, mais o arcebispo de Florença esteve, a 

hierarquia da igreja, não sei se generalizo, mas é uma hierarquia lá no caso, neste caso, 

vamos ser generosos relativamente conservadora e se impressionou em conhecer pelo 

filme aquele padre, porque o Renzo não fazia questão de divulgar essas coisas. O 
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arcebispo disse, aliás eu conheci um outro Renzo agora, porque nesses tempos em que 

ele estava em Florença, e depois... ele era uma espécie de padre que resolvia os 

problemas da igreja. Teve o caso de um padre que, lá no subúrbio de Florença, 

enfrentou... eu não sei, mas teve um casamento ou um casal de homossexuais que o 

padre parece que abençoou ou coisa desse tipo, a hierarquia não gostou e o Renzo então 

foi chamado, tiraram o padre e botaram o Renzo lá. O Renzo foi, ele era um grande 

conciliador no melhor sentido da palavra e foi, conviveu na paróquia e depois chamou o 

padre, fez o padre voltar para o lugar dele e saiu, para vocês terem uma ideia. 

Convenceu a hierarquia, não foi nada grave e tal, ele tinha um estilo de não brigar com a 

hierarquia sendo o padre que era, que nós conhecemos, eu, a Amelinha conhecemos 

bem. 

E a hierarquia com aquele filme ficou impressionada e elogiou naturalmente e 

tudo, mas descobriu um outro Renzo, porque ele não revelava assim quem ele era. O 

Renzo que defendeu, como defende no filme, e vocês poderão assistir a teologia da 

libertação e tal, coisa que a igreja, não sei se o novo, o Francisco vai assumir alguma 

coisa, eu não acredito, a teologia da libertação e tudo, mas o Renzo no filme defende 

isso. E agora nós estamos na fase de procurar e é muito difícil porque nós tivemos a 

ousadia de fazer o filme. Normalmente quem lida com cinema e com os projetos de 

cinema sabe que tem que ver antes o dinheiro, depois que você fez, que você está com o 

produto na mão, é muito mais difícil. Até agora o Jorge Felippe quem foi e o próprio 

que tudo foi, eu não botei nenhum dinheiro, eu botei o dinheiro das passagens, da minha 

hospedagem e obviamente que ninguém me pagou e o Jorge Felippe que arcou com isso 

até hoje, é no prejuízo, mas ele não lamenta não, ele falou eu vou fazer e vou arriscar, se 

der deu e se não der, não tem importância. 

Portanto essa história extraordinária do Renzo e essa generosidade do Jorge 

Felippe eu faço questão de dizer, nós fizemos juntos, de coração e alma esse filme. Ele, 

pena que ele não está aqui para ouvir isso, mas vai ouvir, vai saber que eu disse aqui e 

agora nós estamos na fase de tentar pelo menos buscar algum recurso que cubra o 

prejuízo que, não sei se a palavra é prejuízo, no caso dele sim porque é uma produtora 

né, o prejuízo que teve para fazer o filme. 

Mas ele é muito feliz com isso, o Jorge Felippe, ele não tem um lamento, não era 

o negócio, não era um negócio, o máximo que a gente pretende agora é tentar cobrir esta 
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lacuna, se der. Estamos discutindo com a TV Brasil para ele entrar na grade da TV 

Brasil, isso vai acontecer, já está definido e também estivemos com a Comissão de 

Anistia e demos entrada, Geraldo, no projeto da Comissão de Anistia, nós demos 

entrada para entrar em um edital que aí nós correríamos o Brasil em uma atividade da 

Comissão de Anistia e se a gente vencer um dos projetos e vamos, ele vai perseguir ou 

vai seguir uma carreira também de eventos desta natureza em Salvador, nós vamos 

lançar e tudo e depois, se houver, se a gente passar na Comissão de Anistia para correr o 

Brasil, correremos, se não nós discutiremos aqui em São Paulo um grande lançamento, 

mas aí independentemente deles e assim vamos para o resto do Brasil. Não é 

propriamente um filme, obviamente não é um filme comercial, é mais um desses 

depoimentos para nossa história. Ponto final. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só coisa boa, não é? Vamos 

ajudar vocês aqui em São Paulo sim. Já está muito no fim do ano, mas dá para em 

alguma coisa a gente pode ajudar no lançamento. Bom, têm os dois livros aqui na Mesa, 

não é? Tem o livro sobre o Padre Renzo, "Nas Asas Invisíveis do Padre Renzo" e tem o 

"Galeria F". 

 

(Inaudível) 

 

"Galeria F" é uma série de... esse é o quarto livro. "Galeria F" era como ele 

chamava a galeria do presídio político, dos presos políticos. 

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA - Lá em Salvador. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Salvador. Bom, 

vamos organizar de alguma forma. Bom, o Paulo Vannuchi faz o posfácio eles ligaram 

lá para o gabinete que o Paulo estava chegando, não chegou até agora. 
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O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA - Ele falou que viria. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, podemos começar 

pelo filme, não é? Acho que a grande expectativa de hoje à tarde é o filme, então, mas 

vai fazer à moda antiga? No telão, não é? 

 

A SRA. – No telão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que bom,  a gente sai. Está 

bom, vamos lá. Pessoal, a pipoca não chegou, até agora nós estávamos enrolando, nem a 

doce e nem a salgada.  

 

 É FEITA A EXIBIÇÃO DO FILME – “AS ASAS INVISÍVEIS DO 

PADRE RENZO.” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) pede para a 

Vivian descer por favor. Nossa Senhora que coisa bonita. O rapaz da cabine não está aí 

para levantar a tela? Você precisa falar com o Emiliano logo, precisa te liberar, não é? 

Era bom, Emiliano já fala, já grava, eu falo, eu te libero. Pede para o pessoal descer. Só 

um minutinho pessoal, deixa o Emiliano gravar aqui, eu também falo. 

 

(Inaudível) 
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Lógico. Fale com quem você quiser, fique à vontade. Se você quiser, a gente vai 

tirando as pessoas, mas já ouve o Emiliano aí, ele tem que voltar, ouve e libere o 

Emiliano. Isso, por favor. 

 

O SR. – Obrigado Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Imagina.  

 

(Inaudível) 

 

Vamos lá? Pessoal, vamos retomar? Daqui a pouco nós vamos ter acesso aos 

dois livros, acho que foi um grande dia para a humanidade hoje aqui, não é? E nós 

fomos os privilegiados viu, (inaudível). Nós te agradecemos porque nesse pequeno 

grupo seleto aqui, nós tivemos a oportunidade de ver essa maravilha pela primeira vez, 

pela primeira vez. 

Então, infelizmente a gente está no tempo do elogio fácil e fácil e falso, não é? 

Mas não é o caso. Emiliano, além do personagem, desse ser humano maravilhoso que 

você, um trabalho magnífico, estamos todos emocionados e o que a gente puder fazer 

para contribuir para que esse processo avance no lançamento desse filme, o que a gente 

puder contribuir, então nós gostaríamos, não recompôs né, a Amelinha está dando 

entrevista e está voltando, o Paulo está por aí. A gente gostaria se você pudesse dar um 

fechamento maravilhoso para esse trabalho, que o trabalho diz por si próprio, a gente 

tem acesso aos seus livros e a gente queria te ouvir mais um pouquinho, não é? Porque 

tudo o que a gente ouvir e você conseguiu, você virou diretor de cinema, que maravilha, 

hein. O cara é impressionante, vamos lá. 

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA – Eu devo dizer a vocês que, eu sou um 

sujeito meio casca grossa né, a vida vai fazendo com que o couro da gente fique meio 
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grosso até por injunções da luta política e do enfrentamento que nós fizemos, não é 

Cezar? Nós fomos obrigados quase que a isso, aprender, aprender a não chorar, 

aprender a enfrentar as vicissitudes da vida com mais, sem se render muito, eu me 

lembro que talvez dos meus quatro anos de prisão, eu solitariamente, eu tenha chorado 

uma vez e nunca mais e de jeito nenhum.  

Esta minha experiência com o Renzo, foi uma experiência muito forte, muito, 

digo de uma amizade profunda porque talvez essa nossa militância política, às vezes 

tem alguma coisa de crueldade também, não é? Eu quero dizer, nós vamos nos tornando 

um pouco ásperos talvez, por injunções da vida política, a vida política é muito dura, 

sempre, não só naquela época como hoje, porque você é obrigado a fazer o teatro e 

teatro aqui não é nenhuma crítica à política, a política é também. Há um autor chamado 

Richard Sennett que fala nisso em um livro chamado "O Declínio do Homem Público", 

ele fala no teatro da política muito positivamente e o teatro da política que o a faz 

civilizatória porque você convive com os contrários, com os diferentes e tudo e 

estabelece o diálogo, mas ela também pode nos tornar às vezes meio duros por isso, 

engolir muitos sapos na vida política, você é obrigado a isto.  

Você não convive só com os seus próximos e nem com aqueles que pensam de 

modo semelhante, você convive é com a diferença e por isso é necessária a política.  

O Renzo é uma lição de vida extraordinária porque ele soube e, a seu modo e 

com suas convicções religiosas, ele soube fazer política no mundo. Parece estranho 

dizer isso, não é Amelinha? Mas ele era um extraordinário político, mas não como a 

gente pensa, como eu penso ou como o Cezar pensa, mas estabelecendo uma ponte entre 

pessoas diferentes, muito diferentes. Estabelecendo a união, a reunião da diversidade 

sabendo que ele pensava muito diferente da gente que estava preso, ele ia aprender com 

a gente, ele confessa isso. 

E ao ir aprender com a gente ele nos ensinava, o curioso era isso. Nós, o 

primeiro momento era sempre ressabiado na relação com o Renzo, dos prisioneiros 

políticos eu estou falando e o que este padre quer? E depois em um segundo momento 

ele vai conquistando. Eu dou um exemplo desta relação com os religiosos, eu fui 

encarregado, prisioneiro político novo na penitenciária Lemos de Brito vinha um padre 

Capelão Militar querer dar assistência a gente. Veio uma vez, veio duas e eu fui 
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encarregado, pelos outros colegas prisioneiros políticos, para dizer a ele com toda a 

tranquilidade que nós não queríamos mais ele lá. Ele chamava-se Capitão Generoso.  

E ele veio com a gente, sentou em uma roda e disse, Capitão Generoso nós não 

queremos mais você aqui, nós não somos religiosos e o senhor reserve a sua 

generosidade para outros, conosco não precisa, nós não queremos. Eu fui o embaixador 

duro dessa missão e depois vem o Renzo, que é um personagem como já disse, como 

tentamos revelar no filme, é um personagem que celebra permanentemente este 

sentimento extraordinário da amizade. Foi Caetano quem disse, não é? Caetano não, o 

mundo já disse que é o sentimento mais extraordinário da humanidade.  

 

O SR. – Foi um outro baiano. 

 

O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA - Foi outro baiano, outro baiano. O 

Renzo, ele nos encantou, ele nos seduziu, ele nos envolveu e ele se tornou um grande 

amigo de todos nós e o que era notável é, a cadeia não é uma coisa fácil e reunia 

diferentes organizações revolucionárias e havia divergências aparentemente abissais 

entre as diversas organizações. Eram divergências que não eram pequenas não, a ALN, 

a VPR, a VAR-Palmares, a AP, o PCdoB, não eram divergências pequenas não. 

E o Renzo chegava lá e transitava, como disse o poeta e só o poeta podia, o 

poeta Pedro Tierra, figura extraordinária que a parece no filme, vocês viram, era um 

anjo de asas invisíveis porque ele não, isso aí ele passava ao largo dessas divergências, 

dessas diferenças e nos deu, portanto uma lição muito grande de vida. Eu digo sempre 

que a política tem esse lado duro e que aquela velha frase, não tão longa, não tão longe 

da gente, do Che Guevara, nós às vezes cultivamos mais o ser duro, é preciso ser duro, 

mas nos esquecemos de que não podemos perder a ternura, não é? Muitas vezes. 

E o Renzo nos lembrou disso, olhe, é preciso mais ternura. O que não tirava dele 

a firmeza, o que não tirava dele a determinação, o que não tirava dele mesmo que ele 

não admitisse, a atividade política, ele dizia, não estou fazendo politica. Mas 

evidentemente ele estava sempre fazendo política a modo do jeito que ele entendia 

política e ainda bem que ele entendia a política de modo diferente da gente. E eu abri 
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dizendo da minha aparente dureza, para dizer que eu termino sempre este filme, já o vi 

umas, não muitas vezes não, deve ser a quinta vez que eu estou vendo, mas eu o termino 

chorando. 

Eu não consigo resistir porque eu fiz aquele texto, que é difícil ler, o texto final 

chamado "Nada de Adeus Renzo" e ele aí me traz tudo, né? Da figura inesquecível e 

extraordinária que foi esse ser humano que passou pela Terra desta forma, vocês o 

conheceram  um pouquinho e que deixou essas marcas profundas. Não só da fé que ele 

tinha e que pode dar inveja a qualquer um de nós, mas da capacidade dele aprender, foi 

aprender com os presos políticos, com os diferentes, ele fala sempre isso.  

Ele foi aprender e dizer e concluir, essa é uma conclusão extraordinária, a 

esperança é maior do que a fé. Ao confrontar-se conosco, ao confrontar-se no sentido de 

compreender quem a gente era, os prisioneiros políticos e é emocionante o sujeito ao 

final da vida, que ele não sabia nem ser o final da vida e era, por isso que eu disse vocês 

viram a gente aplaudindo ele no filme. 

O sujeito fazer um balanço da vida e dizer, eu sou o padre mais feliz do mundo. 

É uma coisa belíssima de um sujeito que tem uma sensação de plenitude porque ele sabe 

o que ficou atrás, é um sujeito que passou pela vida e que não tem jeito. A humanidade 

reconhecerá para sempre os passos dele aqui na Terra. Muito obrigado. 

 

(Aplausos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como dos três atores do 

filme, o Cezar, a Amelinha e o Paulo, nós não temos a imagem do Paulo aqui na 

Comissão, não é? Você podia falar um pouco desse, ele vai falar um pouquinho, ele 

estava despojado de cidadão aqui, mas na mesma condição ele vai falar um pouco do 

padre Renzo. 

 

O SR. PAULO VANNUCHI – É tão gostoso ficar olhando a Mesa, não é? 

Estar na Mesa sempre, na Mesa a gente sempre fica com responsabilidades, mas olha, é 
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bom estar aqui, hoje o Valor Econômico, andou atrás de mim e eu não consegui falar 

porque queria falar sobre a Comissão da Verdade, quer falar sobre a Comissão da 

Verdade no enfoque do jornalismo por que é que ela vai tão mal assim? Por que ela está 

toda rachada e etc., o que possivelmente seja até um lado da verdade. 

Mas é o menor lado da verdade, o maior lado da verdade na Comissão da 

Verdade, é que o Brasil tem uma Comissão da Verdade e no caso por milagre, se 

multiplicou por 10, por 20, o papel de vocês aqui, do Adriano Diogo foi fundamental 

para acender esse rastilho é único, mais um processo brasileiro jabuticaba. As 

Comissões da Verdade são Comissões da Verdade. Uma, aqui se inventou 

espontaneamente isso pela ação dos brasileiros, das brasileiras, o Brasil hoje tem esse 

processo e as desavenças, gente, elas geram um certo caos, nós somos formados muito 

em uma noção positivista de ordem e esse caos muitas vezes ele é mais criativo do que 

aquela ordem muito estruturada que enrijece. 

Então, eu fui vendo esse filme, esse documentário e lembrando e das muitas 

emoções que eu fui sentindo. Primeiro, hoje eu quero falar do Renzo, mas eu gostaria de 

falar um pouco também do Emiliano, o trabalho do Emiliano no momento do livro 

ainda, depois o processo, a última vez em que eu estive com o Renzo. 

O Renzo era uma pessoa que nós, quando encontrávamos, nas últimas vezes 

chegando aos 90 anos, nos perguntávamos se aquela era a última vez ou não e sempre 

que ele vinha a São Paulo, ele tinha lá a Amelinha, a Janaina, tinha as referências e 

sempre a gente cavava uma brecha e na última vez sobrou um almoço que acabamos 

indo nós dois lá no Famíglia Mancini e interessante, gostava de comer e não abria mão 

do copo de vinho na refeição, uma coisa. 

E o primeiro comentário que eu fiz com o Emiliano agora, foi, muito bem 

impressionado com o trabalho, acho mesmo que nós precisamos transformar em 

inscrição nos festivais, Gramado agora teve três Kikitos para o filme "Repare Bem", 

sobre o Bacuri, muito importante e mostra um Brasil que reabriu este tema. Quer dizer, 

um festival de Gramado dez anos atrás não teria a sensibilidade e vamos ver que ele foi 

também um evento que falou do Amarildo, falou das mobilizações de junho, da 

repressão policial de hoje e nós precisamos mesmo, o Adriano falava, de promover uma 

ampla circulação. 
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O documentário consegue, Emiliano, uma coisa muito forte que ele para além do 

conteúdo político importantíssimo que ele tem, ele é um ensaio sobre valores mais 

amplos da amizade humana. Ele subverte essas barreiras e de uma maneira muito 

descontraída, com brincadeiras sobre a questão dos católicos, cristão, teístas e dos ateus. 

Eu agora lá, eu me meti a falar com a TV Assembleia, um pouco recuperando 

noções de teologia, o critério de salvação na teologia é a fé em Deus, só poderia ser 

admitido em uma concepção de um Deus profundamente egoísta. Ele cria o mundo e diz 

assim, só se salva quem acreditar em mim. E a melhor teologia já superou isso para 

dizer que o critério da situação é o amor e aí a pessoa não precisa acreditar em Deus 

para realizar. Com o Renzo eu fui discutindo, mas você é cristão e falava, sou cristão, 

mas sou um cristão sem Deus, não tenho Deus, a criação, a ideia que você tem de uma 

força permanente.   

Então, é uma história belíssima, é uma coisa de Hannah Arendt, da condição 

humana muito bem retratada, isso acho a coisa mais importante e essa imagem do 

Renzo, nessas coisas que nós estamos vivendo um processo que o Brasil já teve outras 

vezes e já não é mais uma possibilidade remota, já está acontecendo, o que?  

O Tiradentes foi executado em 1789 e durante cem anos o seu nome foi mantido 

como amaldiçoado. A sentença que determinou o enforcamento, o esquartejamento e a 

exposição das postas de seu corpo nos postes, a casa onde ele morava foi salgada e os 

seus descendentes declarados malditos até a terceira geração. Cem anos depois, só cem 

anos, a República resgata e começa a construir o Tiradentes que nós temos hoje, o  

protomártir da liberdade e etc. 

E nós, no ciclo seguinte de lutas, que é o nosso, e com muito menos tempo já 

promovemos essa mudança, ainda em processo, em curso, mas já começou. O 

Marighella de 69, ele em 79 já houve o translado para a Bahia, o Jorge Amado 

escrevendo o "Retiro da maldição e do silêncio e aqui escrevo o seu nome de baiano", 

Niemeyer fazendo aquela lápide e estamos trabalhando os problemas dos nomes, das 

avenidas, das ruas que vão trocar de nome. É agora, é daqui a cinco anos, daqui a dez 

anos e eu fiquei perguntando quando é que vai começar algum processo de canonização 

do Padre Renzo? 
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Precisa estimular os católicos do Brasil a dizerem, olha essa onda que o Brasil 

ficou 500 anos sem nenhum santo e agora tem três ou quatro, é ou não é a hora de criar 

canais, fazer a luta? É daquelas lutas.  

 

O SR. – Ele tem que fazer milagre primeiro. 

 

O SR. PAULO VANNUCHI –  Não, mas o milagre foi esse, o milagre está 

feito. O milagre de um sujeito que visitava presídios com esse jeito dele e a gente tem 

que atualizar, modernizar a ideia de milagres, não é? Então, eu acho que são lutas que 

elas valem nos serem travadas, o resultado que vai vir nós não sabemos. A Comissão da 

Verdade mesmo, vocês lembram, ela saiu com enorme controvérsia, com desacordos 

entre nós e eu apostei muito na ideia da dinâmica política, o importante, a anistia de 79 

nós também lutamos contra e estamos lutando ainda hoje pela sua correta interpretação 

e não por sua revisão. 

A correta interpretação é de que ela não protege torturadores, os torturadores têm 

que ser responsabilizados inclusive individualmente, podemos negociar a forma 

concreta, penal, não penal dessa responsabilização e já estamos fazendo isso. O Ustra já 

é um cara condenado e nesse processo histórico, nós temos que ampliar e sabendo que é 

transformar o Brasil de daqui 10, 20, 30 anos em um Brasil que terá a memória dessa 

geração do pós-64 completamente diferente daquela que prevaleceu nos 10, 20 ou até 30 

primeiros anos. 

Então, isso é uma missão histórica nossa, da geração que nós somos hoje, aqui 

tem mais de uma geração e o Emiliano me deu agora um toque sobre o livro que eu tive 

também essa experiência e me senti muito honrado com o convite para escrever um 

posfácio e aí em outra ocasião eu quero falar o que eu escrevi nesse posfácio porque 

acho muito importante mesmo compreender que quando nós vamos ver aquela geração 

que teve no presídio e que hoje permanece na luta nas mais diferentes concepções de 

propostas políticas, a gente sabe disso e eu realço a figura do Emiliano como essa figura 

que consegue manter viva a produção, são quantos livros já?  
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O SR. JOSÉ EMILIANO DA SILVA – São dez. 

 

O SR. PAULO VANNUCHI –  São dez livros, sempre com essa temática do 

resgate, da ressurreição no sentido teológico, fazer viver de novo, ao mesmo tempo em 

que ele se mete em uma das maiores lutas do momento que é o problema da 

democratização dos meios de comunicação, quem hoje está fazendo a luta pelo direito à 

memória e à verdade e está completamente fora da luta do "eu também quero falar", não 

está entendendo direito a coisa ainda, não está entendendo, está ainda no gueto, na visão 

de que, não a minha luta é do passado. Pois é, a luta do passado só vai adiante se a gente 

daqui a pouco tiver televisões nossas, rádios nossas, jornais e revistas que comecem a 

publicar diariamente essa memória, que produza novelas com essa memória, que 

produza noticiários e etc.  

Então, eu queria dar esse recado e agradecer ao convite e agradecer a quem fez o 

filme, ao Adriano, a vocês todos e agradecer sobre tudo ao Renzo por ter como o 

Hamilton disse, ter invadido as nossas vidas. Eu tive uma alegria pessoal também 

quando, em 2010, foi um ano muito difícil para muitos de nós, para mim pessoalmente. 

Eu comecei a sentir que nós tínhamos vencido a batalha do PNH3 da Comissão da 

Verdade, comecei a sentir ali na hora que a Dilma foi eleita com todo aquele terremoto 

e eu tirei uma semana de férias e nessa semana estive lá dois dias com o Renzo em 

Florença. 

Então, realmente era impressionante, nós ficamos andando assim, em um dia 

comum de tarde, as pessoas iam parando, dando tapa no rosto desse mesmo jeito que ele 

fazia, todo mundo conhecia ele e ele ia me explicando quem era cada um e ele foi lá 

mostrar o Duomo com toda aquela alegria dele de florentino realmente naquele lugar 

mágico, que é lugar de Leonardo, de Michelângelo e para nós a luta política de Niccolo 

Machiavelli.  

Então, muito obrigado gente e parabéns pelo evento de hoje e precisamos repetir 

e repetir com mais gente, com mais jovens, sobretudo. 

 

(Aplausos) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Então vamos 

acessar os livros e o Emiliano falou, estamos nos despedindo, não é? Você está voltando 

para a Bahia?  

 

A SRA. SOLANGE LIMA– É importante que se a gente pudesse realizar a 

estratégia de distribuição do filme também em ações comunitárias e outros canais, mas 

assim, é importante que a Comissão da Verdade para dar resultado tenha que ler 

(Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fale seu nome. 

 

A SRA. SOLANGE LIMA– É Solange Lima. É porque em Salvador quando a 

Comissão da Verdade foi instalada de uma forma bem contundente e estava muito 

lotado e quando eu cheguei à Universidade mais tarde, os jovens estavam discutindo e 

vendo pela TV Assembleia, estavam vendo na Universidade. A gente tem um site que a 

gente entra em rede, na hora em que o filme for lançado, essas redes vão se comunicar e 

os blogs também vão funcionar e os depoimentos também vão acontecer. 

Então, essa é a hora em que a gente empondera a sociedade porque não é a 

televisão que vai emponderar e nem a sala do cinema em si, mas são as redes porque é 

onde está funcionando agora e as Comissões têm que começar a ter consciência disso e 

fazer com que essas redes funcionem linkadas às universidades porque na Universidade, 

esse livro do Emiliano a gente recebeu há um mês e eu dei para a minha sobrinha. Tem 

três na fila para ler, das colegas dela então, é assim que eles vão se multiplicando e essa 

juventude que está chegando, está querendo descobrir isso, está querendo ver, só que 

não sabe como ainda e eu acho que a rede vai ser o caminho. 

A gente está se estruturando para desenhar essa visibilidade não só do filme, mas 

das Comissões da Verdade porque a gente não sabe nem a metade, eu mesmo não 

conhecia um terço. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Obrigado Solange, ainda 

bem que você falou agora, não é? Ia falar no início, mas não falou. Então está bom. 

Ótimo, não é? Podemos encerrar essa Sessão, tenham acesso ao livro e curtir mais um 

pouco o Emiliano, o Paulinho e tudo mais. Obrigado. A Sessão está encerrada. 

 

*      *      * 

 

(Aplausos) 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  
29/08/13 
 

 

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – Bom dia, eu tenho muita alegria e muito 

prazer em abrir essa 1ª audiência pública da Comissão da Verdade Marcos Lindenberg, da 

Universidade Federal de São Paulo, e gostaria de fazê-lo, em primeiro lugar, agradecendo 

muitíssimo aos professores que vieram prestigiar essa primeira audiência, professor 

Ricardo, professor Arnaldo, professora Alice, professora Cíntia, que eu já deixo aqui de 

público consignada como uma das pessoas que terá muito a nos ajudar; está trabalhando 

com projetos de pesquisa na área que nós vamos agora começar a mexer; aos alunos e, 

enfim, a toda a plateia que veio prestigiar essa 1ª audiência.  

Eu não vou tomar muito tempo, quero apenas dizer que nós gostaríamos que todos 

aqueles que tiverem interesse em participar, em oferecer documentação, depoimentos, que 

estejam à vontade para nos procurar.  

Sem mais, eu vou pedir ao vereador Natalini, que é também aqui uma pessoa da casa, 

um dos membros da nossa comissão que gentilmente aceitou a nossa solicitação para que 

ele fosse o mediador dessa Mesa, porque já vem fazendo essas audiências e seguramente 

pode fazê-la muito melhor que qualquer um de nós e inclusive nos ensinar a tocar as 

próximas audiências em que talvez ele não possa estar presente.  

Então, vereador, eu convido o senhor a vir à mesa e então iniciar aqui os nossos 

trabalhos, muito obrigada. (Aplausos) 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Bom dia, eu agradeço à Ana Lucia, que é uma 

das coordenadoras da Comissão da Verdade, professora Ana Lúcia; o convite que a 
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comissão me fez para estar aqui, que é muito honroso pra mim, e vamos passar diretamente 

às nossas oitivas – é o nome técnico – nesta audiência pública chamando para a Mesa o 

professor Marcos Lindenberg Neto. Dr. Marcos Lindenberg Neto, por favor. Pelo nome 

vocês já começam a desconfiar de quem seja. 

Professor Dr. Elisaldo Carlini e o professor Durval da Rosa Borges. Os três serão 

ouvidos por nós hoje.  

Nós vamos fazer de uma forma, quando a gente ouve pessoas que não são 

colaborativas, a gente faz uma lista de perguntas; às vezes 50, 60 perguntas e vai repicando 

perguntas, aquelas pessoas que não estão dispostas a contar.  

No caso presente aqui, os três convidados estão, obviamente, com o espírito de 

colaboração de contar tudo que sabem a respeito do assunto.   

A audiência de hoje se inicia pelo caso Marcos Lindenberg, que foi diretor dessa 

Casa, foi perseguido pelo regime militar, foi destituído do cargo e nós estamos com um 

objetivo, é uma questão simbólica que a Comissão da Verdade decidiu começar por esse 

caso emblemático, simbólico, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. 

Então eu vou fazer assim: nós vamos dar 20 minutos pra cada um dos senhores para 

que os senhores possam fazer uma apresentação inicial e depois de cada um falar 20 

minutos, nós podemos voltar a recuperar algumas questões que os senhores queiram e 

também podemos, democraticamente, abrir para a plateia, os convidados que estão aqui, 

professores e alunos, a também fazerem colocações e perguntas.  

Eu queria perguntar se a senhora não quer sentar na mesa com a gente e ajudar nos 

trabalhos aqui. Acho que seria importante, como coordenação da Comissão da Verdade, 

acho que seria importante estar aqui conosco.  

Então, vamos começar pelo Dr. Marcos Lindenberg Neto, vê se aqui o microfone te 

chega. O senhor podia se apresentar, dizer seu nome, quem que o senhor está 
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representando aqui, porque que o senhor está aqui e começar o seu relato.  

 

O SR. MARCOS LINDENBERG NETO – Eu, meu nome... Eu sou neto do meu 

avô, Marcos Lindenberg, sou o neto mais velho dele. Ele tem dois filhos, tinha, tem dois 

filhos. 

O Nestor Lindenberg, que é um arquiteto, funcionário público aqui da UF, e foi quem 

fez as piscinas que estão aí no Ibirapuera, e meu pai que hoje tem... Perdoem as emoções. 

Tem Alzheimer e não tem como responder. Minha mãe que conviveu com meu avô 

também, está com 87 anos, já confunde bastante as coisas e é quem cuida do meu pai.  

O que eu vou dizer vou dizer como neto dele. Desculpem o viés nesse sentido, 

porque na minha formação ele foi mais importante, inclusive, do que meu pai. Ele viveu 

mais comigo inclusive do que com meu pai, do que eu vivi com meu pai.  

E alguns fatos, o que eu tenho de documentação dele são as atas originais da 

congregação, na época da constituição da Universidade Federal de São Paulo. Eu tenho 

esses documentos mas eu acredito que a área de história aqui da Escola Paulista também 

tenha cópia desses documentos. Esses documentos foram enviados pra mim, acredito que 

com medo de que sumissem também esses dados aqui da Escola Paulista de Medicina.  

Quando ele foi... De vivência eu me lembro da posse dele da Escola Paulista de 

Medicina; lembro que eu tinha 13 anos de idade, morava na casa dele numa estrada 

Itapecerica da Serra. Ele não morava mais lá, morava aqui na avenida Brigadeiro Luís... Na 

Pamplona.  

E quando ele foi... Primeiro ele foi exonerado da, 10 de abril de 1964, ele foi 

exonerado, foi demitido como reitor da Universidade de São Paulo e em setembro, se não 

me engano, ele foi exonerado como professor também, aposentado.  

Durante esse tempo, eu soube depois, ele ficou em prisão domiciliar na chácara e nós 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



4 
 

morávamos na casa... E ele foi morar num depósito, acho que para não implicar família. 

Ele pintou as janelas do depósito de branco. Ninguém mais o visitava e ficou lá durante 

esse tempo.  

Para mim foi muito importante porque ele tinha uma cultura universal muito grande. 

Ele recebeu na casa dele aqui quando morava em São Paulo, Calder, grandes arquitetos. 

Foi a segunda casa modernista aqui da cidade, ainda existe a casa na Rua Antônio Bento.  

Ele era um grande pianista, ele era um escultor, desenhava muito bem. Lia alemão, 

francês, tinha dificuldades com inglês, mas ele tinha uma formação humanista muito 

grande. 

O que eu me lembro bastante é dos alunos frequentemente na casa dele, na época em 

que ele ainda era professor, com festas, saraus, músicas e assim por diante.  

No inquérito policial militar que ele respondeu, ele foi acusado de umas coisas que eu 

já disse na abertura. Primeiro, de ter construído as quadras aqui da Escola Paulista e ter 

aberto a quadra para a comunidade de Vila Mariana. Quem abre a quadra para a 

comunidade tem que ser comunista, tem que ser perseguido.  

Foi acusado de receber alunos na casa dele. Acusado de fazer exposição de arte no 

diretório acadêmico, no Centro Acadêmico Pereira Barreto. Foi uma coisa bastante difícil. 

Ele ficou esse tempo em casa, e uma vez por mês quem vigiava externamente a casa, ele 

botava o terno e vinha, mais ou menos uma vez por mês, e vinha aqui responder o 

inquérito.  

O que mais difícil foi, porque assim, na medida em que ele não pôde sair daqui 

porque estava em prisão domiciliar. Não pôde se manifestar mais, não foi exilado, não foi 

cassado, não foi torturado, ele foi simplesmente apagado, porque ele foi aposentado 

compulsoriamente e sumiu.  

As únicas pessoas que o visitavam depois foram o Dr. Pedro de Alcântara e Dr. 
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Rubens Queiroz, que ainda aqui na, quando ele veio para a Brigadeiro Luís Antônio, um 

apartamentozinho pequeno que ele tinha, em que ele faleceu, foram as pessoas que o 

visitavam, fora a família.  

Foi essa a história que eu tenho mais de vivência dele e da situação dele da Escola. 

Sei que aconteceram... Algumas coisas a gente teve que vir aqui pra pegar, foram os 

livros, microscópio e assim por diante, porque foi literalmente jogado fora mesmo. Foram 

colocados pra fora e a gente teve que levar esses livros. Alguns ainda eu tenho, outras 

coisas eu não tenho mais. Mas, o que da minha vivência, e falando dele, acho que foram 

essas as situações mais complicadas que a gente tinha.  

Eu acho que é o que eu a princípio posso dizer dele. Ele foi uma pessoa muito 

importante na minha formação.  

No tempo que ele estava preso lá ele lavrou uma balança, lavrou mesmo, uma 

balança de precisão para me ensinar a fazer as reações químicas. Fez todas as Experiências 

de Euclides comigo.  

Eu não sei se vocês sabem: com 19 anos escreveu o primeiro livro de mecânica no 

Brasil, com 19 anos. Primeiro livro publicado aqui. Antigamente os livros da área de 

colégio, de universidades, eram publicados em Portugal.  

Em 1920, 1921, nesse livro que eu tenho, inclusive, a repórter chegou a ver, ele 

previa a fissão do átomo como uma grande possibilidade de liberação de energia.  

Eu acho que era um indivíduo que tinha uma cultura muito grande. Ele, comigo, 

durante esse período em que ele esteve preso na casa dele, a casa era na Mata Atlântica, ele 

me ensinou classificar todas as folhas do bosque que tinha para poder fazer a 

documentação todinha das espécies que tinha através das folhas.  

Ele foi presidente do Círculo dos Orquidófilos, minha mãe no laboratório semeou 

muitas orquídeas que ele criou com um cruzamento de espécies aqui.  
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Acho que em princípio é o que eu posso dizer dele. Acho que é isso, professor.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Ok? 

O SR. MARCOS LINDENBERG NETO – Ok.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Tá. Depois que falarem os outros dois a gente 

volta com algumas perguntas que ficaram pra ser esclarecidas. 

Professor Durval, o senhor tem a palavra, fique à vontade. 

 

O SR. MARCOS LINDENBERG NETO – Professor Natalino, se me permite, 

minha irmã foi convidada pra estar aqui também, que foi quem manteve o contato mais 

perto. 

Ela está internada, está em estado geral bom, mandou algumas coisas aqui escritas 

pra mim relembrando essas situações mas não difere do que eu estava dizendo pra vocês. 

Então só queria registrar que ela só não está aqui porque está acamada.  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Ok, se precisar, depois a gente procura para uma 

nova audiência. Pois não, professor.  

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Bem, eu entrei na Escola Paulista de Medicina 

em 1962 e no 1ª ano a recepção foi nesta sala... Pelo diretor que ali está, Marcos 

Lindenberg. O discurso que ele fez, na segunda pessoa do plural, ainda, tinha uma 

característica que foi ressaltada na imprensa no dia seguinte, ou na semana seguinte, que 

era um discurso não só de recepção aos alunos como também violentamente contra o trote, 

tanto que a nossa turma teve um trote possivelmente mais ameno que turmas anteriores. 
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 Então o que eu vou relatar é um pouco desse período que eu passei como aluno pela 

escola.  

Sabemos todos que a Escola foi criada em 1933, esse seria o ano 1, com uma 

economia complicada, porque era baseada na anuidade que os alunos pagavam.  

Em 1938, ano 6 de vida, o cálculo era aquele: 50 alunos por série, 300 alunos nas seis 

séries, cada um pagando 500 mil réis, dava uma receita que hoje seria em torno, anual, de 

três milhões e 600 mil por ano para construir hospital, tocar o curso, fazer pesquisa, 

obviamente era impossível.  

No ano 17 de vida, já vemos nessa foto o diretor da escola Álvaro Guimarães, mas 

também aparece aqui à direita, em primeiro plano, o professor Marcos Lindenberg 

agradecendo ao presidente da República o empréstimo para que a escola pudesse... Na 

realidade era empréstimo mesmo, porque tinha que ser pago, era empréstimo para pagar a 

dívida. Mas, de qualquer maneira, foi um alívio temporário.  

Com 20 anos, a situação estava grave, tanto que embora tenham comparecido nesse 

anfiteatro para comemorar os 20 anos da escola, o governador do estado, Lucas Garcez, ali 

presente, o prefeito da capital, Jânio Quadros, ali presente, fizeram promessas que não 

foram cumpridas e a situação ficou complicada até que no ano 23 de vida da escola ela foi 

federalizada. 

 Aí é que começa um dos dois aspectos que eu vou lembrar, que foi a criação, 

naquela época, da Universidade Federal de São Paulo, não atual Unifesp, mas a UFSP.  

Foi um decreto de 31 de dezembro de 1960, no finalzinho do governo Juscelino. Na 

realidade era uma lei, não era um decreto.  

Era uma lei que federaliza a Universidade da Paraíba e dá outras providências.  

Entre as outras providências era criada a Universidade Federal de São Paulo, 

constituída pela Escola Paulista, Engenharia de São Carlos, Filosofia de Araraquara, 
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Farmácia e Odonto, de Araçatuba e Ciências Econômicas de Santo André.   

O problema é que essa lei sai no dia 13 de dezembro e o conselho universitário da 

USP, da Universidade de São Paulo, uma semana depois se reúne com a posição bastante 

clara e incisiva salientando a inconstitucionalidade, a ilegalidade, a inoportunidade, a 

inconveniência – não faltou adjetivo – das medidas decretadas pela citada lei.  

Isso pelo seguinte: porque a lei criava uma universidade federal onde incorporava a 

engenharia de São Carlos, que era uma unidade da USP, sem ter perguntado, consultado, 

sondado, nada. Com isso, a Universidade Federal de São Paulo ficou meio no papel...  

No ano 30 de vida, em 1963, houve a comemoração dos 30 anos e aí nós temos então 

a festa comandada pelo diretor Marcos Lindenberg como uma homenagem ao Otávio de 

Carvalho: a inauguração do busto que até hoje nós vemos ali. Vocês vindo para esse 

anfiteatro passaram por este busto esculpido pelo Marcos Lindenberg. E a semelhança é 

evidente: o Otávio de Carvalho e o busto ali, juntos lado a lado.  

Como parte desta comemoração dos 30 anos, o professor Lindenberg também 

encomendou um documentário, que eu não trouxe pra passar mas eu tenho, que se chama 

Uma escola de médicos. Foi feito pelo Benedito Duarte, irmão do Paulo Duarte, fazia 

muitos documentários, inserindo o texto desse documentário, inserindo a Escola Paulista 

na Universidade Federal de São Paulo.  

E também com parte, talvez, no texto do documentário aparece como o ponto alto das 

comemorações dos 30 anos, a inauguração do edifício que hoje tem o nome do Paiva, e que 

era o Instituto de Biologia.  

O professor Lindenberg, está de costas, descerrando a placa; essa é uma das placas 

que sumiu, porque ela tem várias coisas que desagradaram no ano seguinte. A primeira é o 

nome do presidente da República, que era o João Goulart; segundo, que estava escrito 

Universidade Federal de São Paulo; depois aparecia o professor Marcos Lindenberg como 
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reitor e diretor da Escola Paulista.  

Mas até esse momento a Universidade Federal de São Paulo não tinha saído do papel, 

até que em 31 de dezembro de 1963, o presidente da República, no caso aí o João Goulart, 

assinou um decreto que constituía o Conselho Consultivo e Deliberativo da  

Universidade Federal de São Paulo, que era para tirar do papel. Era presidido pelo senhor 

Marcos Lindenberg; Paulo de Camargo e Almeida, da engenharia; Fernando Henrique 

Cardoso, representando a USP; Fausto Castilho, Filosofia de Araraquara; Angarita, da 

Getúlio Vargas; e Roberto Frade Monte, do Mackenzie. E dois estudantes, Sylvio Sawaya, 

que era presidente do DCE da USP e José Carlos Seixas, representante da UNE.  

Até aí não tinha problema o artigo primeiro, porque era para estudar a estrutura, 

elaborar o regimento, apresentar o projeto de estatuto e etc.  

Aparentemente a coisa complicou no artigo segundo, ou seja: “As atribuições 

cometidas ao conselho técnico administrativo da Escola Poli de Medicina, como conselho 

de curadores, passa a ser de exclusiva competência do conselho consultivo e deliberativo 

da Universidade Federal de São Paulo constituído por este decreto”. Ou seja, a 

congregação e o CTA da Escola Poli de Medicina deixaram de ter poder e passara a ser 

exercido por essa comissão.  

A congregação, se vocês repararem a data, a data do decreto é 31 de dezembro mas já 

circulava informação de que esse decreto seria assinado.  

Uma semana antes, no 23 de dezembro, a congregação da Escola Poli se reúne e 

“manifesta sua desaprovação formal à atitude tomadas à sua revelia que importa em 

desconsideração inaceitável em instituição fundada há 30 anos, mantida pela atual 

congregação com o mais acendrado idealismo”.  

Quer dizer, dá a impressão de que a congregação estava brava mesmo, por dois 

motivos: primeiro que era o uso do “acendrado idealismo”.  
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E, segundo, uma reunião na véspera do Natal. Então, criou-se uma situação que não 

estava simples e que foi resolvida de uma maneira pouco satisfatória, porque no dia 31 de 

março do ano seguinte cai o presidente da república e assume provisoriamente o presidente 

da câmara, na época era o Mazzilli.  

E é interessante que não se esperou nem a escolha do primeiro presidente após o 

GOLPE, que foi o General Castelo Branco. Quer dizer, o próprio Ranieri Mazzilli, no 

exercício da presidência da república, tendo como ministro da justiça o Gama e Silva, que 

havia sido reitor da USP, talvez soubesse daquele decreto e da lei, ele revoga os decretos, 

aquele decreto que tinha constituído a comissão e que dava o poder de gerência àquela 

comissão. Com isso, sumiu, desapareceu, dissolveu-se aí, no caso, a UFSP, a Universidade 

Federal de São Paulo.  

Em 2 de outubro sai a notícia, quer dizer, numa notícia pequena, a cassação... Não foi 

a cassação: a aposentadoria compulsória não só do professor Marcos Lindenberg como do 

David Rosenberg.  

Mas a situação ainda era pré-1968, foi possível os alunos do centro acadêmico 

organizarem um show de música popular, que foi (ininteligível) e aqui no fim de 1964 

acontece um fato interessante. O professor Tucci me autorizou a mostrar o diploma dele de 

médico, que é muito interessante. O dele e o de todos da turma. Como todos vocês sabem, 

a feitura do diploma de pergaminho, a turma arrecada dinheiro, junta dinheiro, paga lá não 

sei quem, faz o polígrafo, talígrafo, não sei o quê... 

Os diplomas estavam prontos já no começo do ano quando depois houve o golpe. E 

eles se formaram. Na hora do diretor, professor Lindenberg já não era mais diretor aí, o 

diretor disse: “Eu não vou assinar esses diplomas porque esses diplomas têm lá em 

cima...”, abaixo de “Ministério da Educação e Cultura” estava escrito “Universidade 

Federal de São Paulo”, não dava tempo pra fazer outro, eles não tinham dinheiro pra fazer 
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outro, a solução foi essa.  

Se vocês perceberem, pegaram um corretor de texto, passaram por cima de 

“Universidade Federal de São Paulo”.  

Não sei existem muitos diplomas de médicos que têm um corretor de texto tirando 

uma entidade do mapa. E ali, aquela mancha branca, aquela faixa branca acima de Escola 

Paulista de Medicina era Universidade Federal de São Paulo. Daí o diretor assinou.  

Eu tenho impressão de que a segunda tentativa da Universidade Federal de São Paulo 

foi feita com a criação do curso biomédico, que não é só dizer que foi o curso biomédico 

que alguém acha que deu origem à Universidade Federal de São Paulo. Ele foi explícito, o 

professor Léo Prado, quando na inauguração do curso disse que “...ao mesmo tempo em 

que teremos maiores possibilidades de fazer uma segunda tentativa no caminho da 

universidade federal”. Então aquilo que parecia apagado debaixo daquele corretor de texto 

chegou, afinal, em 1994, a se tornar realidade.  

Ainda em 1968, para terminar, pré-AI-5, ainda era possível que os alunos fizessem 

greve pela federalização do Hospital São Paulo, mas é interessante: uma greve que achou-

se vitoriosa, tanto que vocês veem ali federalizado o Hospital São Paulo. Leia na página 

três: “mais uma vez os alunos da EPM”, etc., “a vitória alcançada... 1ª de fevereiro, etc.”. 

O que que foi essa vitória alcançada? Foi o decreto da Presidência da República que 

autorizava o serviço do patrimônio da união a aceitar a doação do imóvel destinado ao 

MEC.  

Quer dizer, não federalizou o Hospital São Paulo coisa nenhuma, né? Dava 

autorização para o serviço do patrimônio da união aceitar aquele imóvel. Se o dono do 

imóvel não doasse, não tinha o que ser aceito.  

De qualquer maneira, esses aspectos menos conhecidos do movimento estudantil 

naquela época e principalmente essa experiência a UFSP, não sei como é que seria pra 
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falar naquela... Vem só recentemente sendo estudadas e esse livro da Ana Lucia traz alguns 

desses aspectos, não só do movimento estudantil, como da fracassada primeira tentativa da 

Universidade Federal de São Paulo.  

E é interessante que esse trabalho a professora Nemi fez com os alunos que é talvez a 

maneira pela qual o professor Lindenberg via os alunos.  

Nós recebemos, não sei se a professora Alice está lembrada; nós quando chegamos 

aqui já tínhamos uma greve. Sempre tinha uma greve, né?  

Mas essa era uma greve nacional e o professor Lindenberg distribuiu numa 

assembleia de alunos a posição dele a respeito daquela greve, o que que ele achava.  

Mas o que eu achei interessante é essa frase: “Há cerca de 30 anos, 85 alunos 

fundaram conosco a Escola Paulista de Medicina”.  

Essa visão, uma aproximação, esse “fundaram conosco”, que eu acho que faz jus à 

imagem que eu tenho dele. Muito obrigado. (Aplausos).  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Muito bem, dando continuidade aqui, eu queria 

anunciar a presença da vice-reitora, professora Valeria Petri.  

Se a senhora quiser ocupar conosco um lugar à mesa... Tem mais uma cadeira ali se 

você quiser.  

Professor Carlini.  

A senhora vai poder ficar até o fim? Então a gente vai deixar pra senhora encerrar os 

trabalhos. Professor Carlini vai falar da Tribuna também. Terceira oitiva nossa. Por favor.  

 

O SR. ELISALDO LUIZ ARAUJO CARLINI – Bem, inicialmente eu quero 

agradecer muito o convite que eu recebi para fazer parte da Comissão da Verdade dessa 

universidade.  
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Foi um convite, pra ser franco, que não me deixou satisfeito como se fosse um 

convite para fazer uma palestra sobre um tema científico.  

Foi um convite que eu tomei mais como um dever de ter que aceitá-lo pra falar sobre 

um assunto que é penoso pra todos nós e algumas vezes a gente lembra de fatos que a 

gente preferia realmente que não tivessem acontecido.  

Para poder narrar o que eu vou dizer eu tenho que dizer então porque que eu acho que 

eu fui convidado pela Comissão da Verdade da qual eu fazia parte para fazer o 

depoimento. Por uma razão que eu acho muito simples: eu sou uma espécie assim de 

herança dos tempos passados que percorreu todo o caminho desde 1951 até o presente, a 

Escola Paulista de Medicina e a Universidade Federal de São Paulo.  

Fiz vestibular aqui em 1951, o curso médico entre 1952 e 1957, onde eu fui aluno do 

professor Marcos Lindenberg, que eu quero comentar alguma coisa sobre isso. Depois, de 

1957 a 1960, eu fui assistente voluntário da Escola Paulista de Medicina.  

O assistente voluntário é uma coisa que ocorre até hoje na universidade. Trabalha 

sem que a universidade pague a gente, porque não há possibilidade de contrato de todo 

mundo que a necessita, como era o caso da Escola Paulista de Medicina. Era um trabalho 

gratuito que a gente fazia com muito prazer.  

A partir de 1960 eu fui pra fora, passei quase cinco anos nos Estados Unidos com 

uma bolsa da Fundação Rockfeller, e voltei pra cá exatamente no dia em que estourou a 

revolução militar, o golpe militar, 31 de março de 1964 eu chego, desembarco no aeroporto 

de Congonhas.  

Eu fiquei seis meses tentando uma colocação na Escola Paulista de Medicina, não 

consegui; aí eu fui pra Santa Casa, faculdade de medicina, e dirigi o departamento de 

ciências fisiológicas lá até 1970.  

Em 1971, finalmente, eu consegui entrar na Escola Paulista de Medicina e de uma 
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maneira muito curiosa: no peito e na coragem do professor Horácio Kneese de Melo, que 

falou: “Você tem que vir pra cá, eu arrumo um cargo pra você de qualquer maneira, vou 

fazer com que haja um concurso para professor adjunto” e afinal de contas eu acabei 

entrando. E estou até hoje aqui.  

Então, esse conhecimento todo de uma fase que é anterior à revolução, durante a 

revolução e posterior a revolução me dá realmente, assim, alguma para dizer a respeito 

disso.  

Mas para que eu possa dizer e comparar o que eu acho que foi essa revolução, o que 

fizeram com o professor Marcos Lindenberg, eu teria que dizer alguma coisa da minha 

infância, porque isso foi marcante na decisão da minha vida de ser médico.  

Eu quando tinha 7 para 8 anos de idade, a minha família mudou-se pra um lugar 

chamado Pirajá. Era além do fim do mundo. Era um lugar absolutamente inóspito; eram 

umas 30 casas mais ou menos, não tinha médico, não tinha psicólogo, não tinha sociólogo, 

não tinha coisa nenhuma, nem água nem saneamento nem nada. Eu vivi quatro anos num 

município deste jeito.  

E eu gostaria de lembrar que isto tem conotação para o que eu vou dizer hoje 

também. Eu tenho vergonha do que está acontecendo hoje no Brasil. Eu, como médico 

veterano, com os médicos cubanos aqui somos vítimas de corredor polonês, vaias, etc. e 

tal. E eu passei quatro anos sofrendo tudo se possa imaginar num município do Brasil 

como existe 700 a 800 ainda hoje. Peguei Tracoma, fui mordido por cachorro louco, 

peguei verminoses de tudo quanto é tipo, bicho do pé... demoraram para identificar porque 

minha família, meu pai e minha mãe não tinham conhecimento nenhum daquele assunto.  

E a minha mãe era uma professorinha primária. Vivemos um certo tempo em 

Ribeirão Preto; meu pai era um comerciante que entrou em falência total e minha mãe teve 

de ser então a pessoa que daria conta da família durante um certo tempo.  
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E ela passou todo o tempo de casada, sete, oito anos, sem lecionar coisa nenhuma. 

Então, na carreira docente que existia na Secretaria da Educação do estado de São Paulo 

daquela época ela estava em último lugar. A única escola que ela conseguiu lugar pra ir 

como professora pura foi nesse bairro de Pirajá, perto da divisa de Minas Gerais.  

E aí também tem mais um detalhe pequeno, que era o seguinte: meu avô, o pai da 

mamãe, era médico. Então quando a mamãe chega nesse local, professorinha primária e 

logo acaboclada, todos os camponeses de lá passam a saber que minha mãe era filha de um 

médico, eles automaticamente colocaram em cima da minha mãe uma responsabilidade 

que ela não queria ter, que ela não tinha capacidade para ser e acabou tendo de fazer.  

Ela passou a ser uma espécie de esperança das pessoas doentes naquela região 

porque, afinal, ela era filha de um médico. Como eu tinha quase 9 anos, eu ia junto com ela 

muitas vezes, quando era chamado.  

Eu tenho duas cenas da minha vida que são absolutamente impagáveis. Até hoje eu 

ouço o som que eu ouvi naquela ocasião.  

Uma vez ela foi chamada para ajudar uma mulher que estava em trabalho de parto. E 

ela foi, ela ia, porque era melhor ela ir do que deixar aquela moça ficar com o que ela viu e 

eu ouvi. Eu ouvi os berros mais lancinantes que eu ouvi até hoje na minha vida de 83 anos. 

Eu ouvi um urro de uma mulher que era a moça em parto. Ela estava com um parto 

distócico, que nós não conseguíamos colocar o filho pra fora e então ela estava sendo 

tratada com o recurso daquele município, sem médico, sem nada. Quatro pessoas pegavam 

pelos braços, pelas pernas, jogavam pra cima essa mulher e ela caía em cima de uma cama: 

“Plaft!”. E ela dava um urro absolutamente animalesco de dor. A expectativa era de que a 

criança saísse com essa baque.  

E a outra coisa que eu me lembro também, pra terminar essa narrativa de Brasil 

século XX, foi uma vez que eu vi um senhor, cabelos brancos, chegar lá em casa e chorar 
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de uma maneira muito lancinante. E eu ouvia: como eu ouvia o urro daquela pobre mulher 

eu ouvia também o urro desse homem. Ele estava chorando desbragadamente sem 

conseguir conter as lágrimas porque ele quase matou o filho de pancada. E por que que ele 

quase matou o filho de pancada e tinha batido nele constantemente? Porque o filho recebia 

o demo. Tinha o diabo. E o Tinhoso ordenava que esse jovem, um menino, não sei como é 

que era, fizesse coisas absolutamente inaceitáveis. E ele tinha alucinações. Ele era um 

doente mental. E a medicina da época naquele local tinha parte com o diabo e a única 

maneira de tirar o diabo e fazer com que ele não tivesse alucinações era a partir de 

pancada.  

Pois bem, isso guardou-se, ficou guardado na minha mente e eu resolvi que eu queria 

ser médico. E mais ou menos dentro de um princípio que eu entendia a medicina daquele 

jeito.  

Em 1957, eu vim pra São Paulo, consegui entrar na Escola Paulista de Medicina 

(ininteligível 00:40:09), e aqui dentro eu tive, evidentemente, uma vida diferente. Mas eu 

tive também...  

O 1º ano meu foi extremamente decepcionante. Ele foi decepcionante porque eu 

passei o tempo todo dentro do laboratório com cadáveres, não se comentava nada sobre a 

vida. Era só sobre aquele cadáver, aquela morte. Aquela pessoa, aqueles órgãos, aqueles 

braços. Fiquei o ano inteiro vivendo isso. Quando eu saí eu ia para histologia. E a 

histologia era a mesma coisa, eu via lâminas onde tinham órgãos, ou micróbios ou 

qualquer coisa que seja. Eu falei: “Gente, eu não estou vendo a medicina, eu não estou 

vendo aquilo que eu via, o ser humano necessitando. Isso já dava pra pensar muito bem. 

Vários colegas meus tinham esse tipo de... Um pouco de desespero de verificar que não 

estava possivelmente cumprindo aquilo que a gente tinha escolhido cumprir.  

Quando entramos no 2º ano: aí eu fiquei mais desanimado: “Meu Deus do céu, agora 
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vai chegar na anatomia patológica, vai ser muito pior, porque, imagine, se lá era só o 

cadáver do individuo que morreu, eu não estou vendo a doença, agora eu vou examinar 

gente morta e tem que pensar na miséria da doença”.  

Foi quando eu comecei a ter aula com o professor Marcos Lindenberg. E aí abriu-se 

pra mim alguma coisa extremamente emocionante.  

Quer dizer, ele começou a dar anatomia patológica comentando sobre o homem vivo, 

comentando sobre a importância do ser humano, comentando sobre a influência do que o 

ser humano tem no seu ambiente, comentando de que maneira o ser humano reage ao meio 

ambiente.  

Ele comentava sobre os amores às pessoas vivas, ele comentava sobre as esperanças, 

comentava sobre as desgraças todas que ocorriam... Eu me lembro, por exemplo, eu não sei 

precisar o ano, talvez tenha sido até uma palestra que ele deu depois de eu ter passado pelo 

2º ano, que ele foi visitar países andinos, onde a miséria era maior que a miséria do Brasil, 

seguramente é, quem conhece alguma coisa lá do Equador, do Peru.  

Ele conseguia mostrar a beleza daquele povo através da história que eles honravam 

em ter. Então a gente encontrava realmente algo muito importante pra levar em conta 

dentro da escola médica os conhecimentos outros da medicina que a Escola Paulista de 

Medicina não dava.  

Ele comentava muito sobre a necessidade de ter filosofia, muito da necessidade de ter 

sociologia, muito da necessidade de ter os outros conhecimentos humanos. Eu me lembro 

uma vez, eu não me lembro exatamente quando, que ele falou de um estudo comparativo 

entre a escola de veterinária e a escola de medicina. Falou: “gente, só tem uma diferença: 

lá é cão aqui é o homem. O resto é tudo igual, porque não se leva em conta as diferenças 

que têm que existir quando eu trato do ser vivo”. E o homem é realmente aquele que 

mereceria um tratamento muito...  
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Eu hoje em dia penso até que quem sofria mais eram os cães do que os homens, 

porque eu adoro cachorro, então eu acho que podemos melhorar a medicina veterinária 

também.  

Nesta época, eu me formei em 1957, e eu saí daqui antes da revolução, fiquei uns 

quatro anos, violentos, no Estados Unidos.  

E eu voltei, como eu falei, eu cheguei aqui no dia 31 de março.  

E a partir daí então eu passei a conviver com um regime diferente. Eu não consegui 

mais contato com o professor Marcos Lindenberg, mas a palavra dele, a imagem dele, 

inclusive também do professor Moacyr de Freitas Amorim, que era outro professor de 

anatomia patológica, uma visão também humanista muito grande, e de outros colegas de 

anatomia patológica, ele formava escola, estavam sempre presentes.  

Mas o primeiro fato que eu me lembro, em termos de Escola Paulista de Medicina e 

revolução, e Carlini, médico, formado pela Escola Paulista de Medicina, foi uma coisa 

muito curiosa que eu cheguei, contaram-me imediatamente o acontecido. Eu sempre fui 

assim muito curto de pavio, nunca fui muito avisado, a palavra de uma maneira meio 

improvisada e às vezes eu acabo ferindo suscetibilidades...  

Minha mãe ficou muito preocupada com a minha volta, porque sabia do pavio curto 

do filho. Sete dias depois me chega a minha bagagem. E eu tinha trazido dos Estados 

Unidos todos os livros que consegui comprar lá e era muito livro... Sobre revoluções 

importantes, sobre povos que evoluíram e inclusive muitos livros de Cuba. Minha mãe não 

teve dúvida: chegou a mala, queimou tudo. Porque ela tinha um medo terrível de que 

qualquer hora pudesse...  

Isso é um exemplo que eu acho que a gente começa a medir mais ou menos aquilo 

que o professor Marcos Lindenberg lutou contra. A diminuição de espírito humano. O livro 

passou a ser uma coisa perigosa e ele recebeu essa penalidade que foi descrita aqui.  
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A outra coisa também que o professor Marcos Lindenberg comentava sempre e tem a 

ver com os anos seguintes era o direito que nós devíamos ter de discordar.  

Isso também fazia parte não diretamente de ele pregando a revolução, que ele 

pregava através de exemplos e através da história da humanidade, que é uma história muito 

bonita de ser lida e muito horrível também de ser lida, por um outro lado.  

Mas aí eu me lembro que aqui nós passamos a trabalhar os alunos, e aqui eu já era 

professor da Escola Paulista de Medicina, e eu voltei então... Desculpe, pulei um pedaço. 

Eu fui pra Santa Casa, nós já começamos lá na Santa Casa também como médicos e 

como alunos de medicina a ter algum pronunciamento, quais eram as coisas que estavam 

acontecendo. Para mim é inesquecível, por exemplo, a morte do Chael, que era um aluno 

meu, um aluno extremamente envolvente. Tenho lembrança, não está aqui hoje, mas a 

Guiomar. Tenho lembrança de vários alunos também, inclusive a Lavínia.  

A Guiomar eu perdi contato com ela. Restabelecemos um contato extremamente 

carinhoso aqui na graduação.  

Mas a Lavínia era uma moça com maior dificuldade, ela teria um pecado político da 

época. Ela deu abrigo ao Chael quando o Chael, que era o estudante, foi preso e morto a 

pancadas... Teve que se esconder. Ela deu guarida para o Chael. Isso foi descoberto, ela foi 

presa, ela foi torturada e desapareceu.  

Eu encontro com ela um ano mais tarde no Rio de Janeiro, eu tinha ido numa reunião 

do CNPQ, de repente eu ouço “professor Carlini”, eu volto, vejo uma pessoa que eu não 

reconheço, mal vestida, ela não tinha dente na frente e trabalhava como auxiliar de cozinha 

do restaurante ali perto do centro, onde está o CNPQ.  

A Lavínia falou que ela tinha que ficar escondida porque até hoje achavam que ela 

tinha problemas a ver e que o único jeito que ela teria é que ela teria que fugir, fugir para 

algum outro país.  
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Eu, na época, quando eu estagiei nos Estados Unidos, eu fiquei muito amigo do 

professor Alfonso Coronado, que era do Chile. E ele estava no Chile na época do Allende. 

E eu falei pra ela: então tenta chegar lá que ele te dá o emprego. Foi o que aconteceu. 

Depois caiu o Allende e eu nunca mais vi a Lavínia, não sei o que aconteceu com ela.  

Mas isso aí marca pra mim também alguma coisa que foi dando dentro de mim como 

professor aqui. A minha alma foi diminuindo. O meu respeito ao ser humano foi 

diminuindo também.  

E aqui dentro houve coisas também muito interessantes. Eu termino por dizer o que 

aconteceu com a minha filha mais velha, que foi formada por aqui, biomédicas.  

Mas aqui por exemplo eu passei, junto com vários colegas, Marcos Ferraz, Artur 

Ribeiro, Lalau também...  

Eu não me lembro bem, nós nos reuníamos: “O que que nós podemos fazer?” Nós 

não podíamos fazer nada”.  Mas a gente se reunia. E isso mantinha um pouco uma vela 

acesa.  E a partir daí a gente fez algumas coisas e as consequências vieram.  

Por exemplo: bem aqui do lado, se abrirmos a janela agora, o que tem aqui é um 

outro prédio, mas tinha uma espécie de um pátio onde, numa célebre passeata que houve, 

primeira passeata dos estudantes de São Paulo contra a ditadura, eles fizeram aqui uma 

tentativa de convencer os alunos da Escola Paulista de Medicina também participar.  

Eu estava passando e quando eu vi, sempre tendo, obviamente, sempre tem, um 

grupo que era contra, por razões ideológicas, inclusive. E esse grupo estava chegando e 

comentando que não era para ir, porque não sei o quê, é coisa de comunista, não sei o 

quê... Eu ia passando, eu não me contive. Eu parei... Acho que você estava também, né? Eu 

participei, “Vocês me deixam falar?”, me deixaram falar.  

Aí eu contei um desfile que eu tinha feito em Nova York, quando eu estava nos 

Estados Unidos, tinha um filósofo, (ininteligível 00:51:02), que comentava sobre os 
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aspectos, imagine, os aspectos do autoritarismo do governo americano.  

E eu vi lá, e eu li uma passeata... Uma das coisas que me chamou demais atenção era 

uma aluna, uma estudante fantasiada de freira e em vez do coração Jesus ela tinha o Che 

Guevara. Aqui pra mostrar a opção dela pela vida.  

Então, eu contei para os alunos, isso não tem nada demais, ninguém foi preso. E nós 

fizemos o primeiro desfile dos estudantes da Escola Paulista de Medicina, a 1ª Marcha dos 

Estudantes.  

Foi feito um filme disso chamado “O Apito da Panela de Pressão”, que eu acho que é 

histórico aqui na Escola Paulista de Medicina. Foi feito aonde? No departamento que eu 

chefiava. Morremos de medo. Era à noite que era feita. Isso é uma coisa que devemos ao 

Sérgio Tufik, porque o Sérgio que teve a coragem, bancou esse filme e chamou alguns 

amigos dele. Nós filmamos uma série enorme de discursos de passeatas naquela época.  

A outra coisa também que me trouxe consequências, que tiraram fotografias daqui, 

eu me lembro até hoje da foto. Foi uma ocasião em que um determinado general em 

Brasília começou a dar chicotada nos cargos que estavam buzinando. E eu escrevi uma 

coisa. Alguém escreve ao general. E eu fiz uma carta bastante dura dizendo que um general 

não pode fazer um negócio desse. De que ele era general, eu era um professor titular de 

uma universidade, tinha orgulho de ser professor. Como ele era general, para o qual não 

tinha nenhum orgulho, eu tinha orgulho de ser professor, porque eu nunca faria um negócio 

semelhante. Também trouxe repercussões pra mim meio negativas também.  

Quais foram as repercussões negativas? Da mesma maneira que lá na Santa Casa eu 

fui chamado pelo diretor que disse: “olha, veio aqui, você contratou um professor expulso 

de Brasília, ele foi cassado em Brasília; você deu emprego pra ele aqui, os militares 

querem que você tire”. Eu falei: “Seu diretor, não vou tirar, o senhor se quiser tire, mas tire 

dizendo que o professor Carlini...”, falou “eu também não quero, se você aguenta eu 
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aguento.” O diretor aguentou e nós ficamos com esse professor, o Magalhães, José 

Reinaldo Magalhães.  

Três meses depois eu estou um dia na minha sala, sou chamado: “O senhor vá 

imediatamente pra sala do Magalhães”. Eu fui. E eu encontro lá um oficial do Exército, 

atrás do oficial do Exército uma pessoa com baioneta e (ininteligível), um soldado. “Nós 

estamos levando o professor para depor, não sei se vai terminar hoje o depoimento, o 

senhor tem que assinar esse documento aqui”. Eu falei: “Não assino o documento, não 

acho isso, o senhor está tirando aqui, o senhor tem uma testemunha que é o seu soldado”. 

Eu fiquei com medo de assinar e depois “foi o Carlini que mandou”.  

Eu sei que a única coisa que me deixaram fazer foi eu pegar o cheque do Magalhães 

para levar para a esposa, que ele não sabia quando ia voltar, ia dar algum meio pra esposa 

sobreviver.  

Então, aqui o que ocorreu foi uma coisa pior que até hoje eu tenho mágoa disso. E 

tenho mágoa inclusive de mim porque aquilo me acovardou.  

Num sábado, eu estava, mais ou menos ao meio dia, almocei e saí para... Não me 

lembro de fazer, acho que após ia pegar um cinema. Ficou minha filha mais velha, que 

hoje tem quase 60 anos, que se formou em biomédicas por aqui, a Célia.  

E quando eu volto, umas três horas mais tarde, ela está chorando, trêmula, 

absolutamente aterrorizada, os vizinhos amedrontados vieram falar comigo: “Baixou aqui 

um carro com dois homens, um com metralhadora, o outro com um distintivo e um 

documento, tocaram a campainha, a sua filha veio”, me contaram; “Pai, não me bateram, 

não fizeram nada. Mas eles perguntaram: “Carteira de identidade do seu pai, qual é o 

número? Seu pai é comunista? Seu pai foi aonde? Ele é terrorista? Ele vai acabar sendo 

morto”.  

E interrogaram e aterrorizaram a minha filha por mais ou menos uma hora na frente.  
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Quando eu cheguei eu fiquei completamente aterrorizado, não por mim, mas pela 

minha família, que eu acho que é uma das formas mais cruéis do terrorismo, que é o 

terrorismo psicológico.  

Para terminar eu tive mais dois casos também diretamente ligados possivelmente à 

minha postura e vamos ter a Escola Paulista de Medicina diretamente envolvida.  

A minha 2ª filha era estudante de sociologia da USP, imagina se ela não estava 

envolvida no movimento?! Sociologia da USP, toda ela estava querendo que a ditadura 

acabasse. E meu filho, que nasceu nos Estados Unidos, nessa época tinha uns 14, 15 anos, 

já estava no Brasil, e eles foram no famoso Comício da PUC, onde houve a invasão da 

PUC, prenderam quase mil estudantes.  

Minha filha e meu filho desapareceram, não conseguia mais encontrá-los.  

Foi um desespero de um fim de tarde e uma noite toda a procurar. Consegui 

encontrar a filha, que estava na prisão, no Quartel Menezes Tiradentes, e eu já estava assim 

que eu não aguentava... E tinha uns 200, 300 pais, todos nós desesperados.  

Daí eu me lembro que minha filha sai... Não, desculpe, saiu primeiro meu filho. Meu 

filho lá pelas 4h, 5h sai, 14, 15 anos, cabisbaixo, humilhado, veio saindo pelo portão.  

Antes disseram que eles não estavam lá e mandaram eu procurar nos necrotérios, o 

guarda que estava lá... Não tinha, aí eu volto e o que acaba acontecendo: de repente 

aparece meu filho. Aparece totalmente humilhado. “Ah, pai, me tiraram a camisa, não me 

bateram mas me falaram tanta coisa ruim, me botaram uma chapa aqui, tiraram fotografia 

de frente, de lado, disseram que eu não presto, não sei o quê... O senhor me leva pra fora, 

eu não quero ser mais daqui, eu sou americano”. Ele repudiou totalmente a cidadania.    

Mas aí aconteceu uma coisa muito curiosa: cerca de 100, 200 pais vieram ao redor 

dele porque estavam procurando seus filhos também e filhas. O que acabou acontecendo 

foi uma coisa curiosa, porque à medida que foram cumprimentando o menino, ele voltou a 
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si, ele se ergueu de novo.  

Esse possivelmente é o caso mais grave que aconteceu comigo, quer dizer, não fui 

torturado mas eu fui  espezinhado porque ofenderam meu filho.  

Para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não me arrependo de nada do que 

fiz, arrependo de não ter tido coragem de fazer mais coisa, porque eu reputo esse período 

do Brasil é um período negro, matou o sonho de muita gente, o sonho do Marcos 

Lindenberg, de uma medicina mais humanizada, menos tecnológica, foi morto.  

Ele estava liderando esse movimento da Escola Paulista e já estava atingindo outras 

universidades também e acho isso uma coisa imperdoável. Gerações foram abolidas aqui 

no país e houve uma morte que eu acho do sonho, que é uma coisa terrível. Sem sonho o 

ser humano não vive. É isto gente. (Aplausos)  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Bom, ouvimos três depoimentos. Obviamente 

que não é possível a gente ter o conhecimento de tudo num depoimento de 25 minutos, 20 

minutos, meia hora, que depois a gente vai com calma pegar cada fato, cada depoimento 

desse e completar com perguntas. Mas eu queria perguntar se alguém que está na plateia 

quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento pra quem fez os depoimentos aqui. Se 

existe alguma pessoa que queira perguntar nós vamos conceder essa possibilidade de 

alguém perguntar.  

Nós começamos na Comissão da Verdade da Unifesp, foi decisão unânime, de todas 

as pessoas que compõem a comissão, de começar levantando a questão do professor 

Marcos Lindenberg, porque é um nome de unanimidade na escola e é uma pessoa que, 

como já foi dito aqui pelos depoentes, por aqueles que falaram aqui hoje, tem uma 

importância enorme na história da Escola Paulista, da antiga universidade, da universidade 

hoje.  
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E tem um fato importante que o neto dele falou antes de começarmos aqui, é que ele 

não foi ainda oficialmente restituído. Ele ainda é um professor perseguido, aposentado 

compulsoriamente, cassado.  

Então, diante dessa observação que foi informada pelo Marcos Lindenberg Neto, fica 

então já uma primeira brecha de atuação da Comissão que é fazer justiça.  

Na verdade, esta comissão, como as comissões que estão existindo, elas não têm uma 

postura de atitude de revanche nem de fazer com aqueles que foram algozes o mesmo que 

eles fizeram com as vítimas, porque eu acredito sinceramente que as pessoas que sofreram, 

como o Marcos Lindenberg, o professor Carlini, o professor Durval, sofreram essas 

questões, são muito diferentes de quem fez isso com eles. São muito diferentes. São 

espíritos, são almas diferentes.  

E tenho certeza que nenhum dos três que choraram aqui nos seus depoimentos tem 

vontade de repetir ou de provocar naqueles que fizeram essas questões com eles esse 

sentimento de revanche, de vingança, de perseguição, de opressão.  

Não é o que move o espírito da Comissão, isso é importante a gente falar também 

aqui para que as pessoas se orientem. Mas obviamente que nós queremos chegar no 

máximo da verdade, no máximo dos fatos, aquilo que a gente conseguir, e ao mesmo 

tempo, reparar injustiças.  

É promover justiça do ponto de vista histórico.  

Então, o professor que foi aposentado compulsoriamente, e eu não preciso falar da 

grandeza da personalidade dele, da pessoa dele, porque já foi dito aqui, é que ainda, até 

hoje, não foi restituído.  

A placa que tiraram, que foi mostrada aqui pelo professor Durval, ela desapareceu, 

também não está no seu devido lugar.  

Então são coisas que nós vamos descobrindo e que a Comissão obviamente vai, de 
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acordo com o colegiado, encaminhar, no sentido de repor a história no seu devido lugar. 

Então é o que a gente queria colocar.  

Você quer fazer alguma pergunta, professora? Nada, nada? Pode pegar o microfone, 

por favor, pra poder ficar gravado, a senhora pode falar dali, professora Alice. Ela não 

gosta que fale mas ela foi minha professora aqui também, velhos tempos... 

 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – É, a questão que você está falando aí, 

da placa, em 1963 nós formamos aqui a Atlética, e tinha naquele local aonde está a 

Atlética, tinha um campo e um vestiário. E tinha uma placa. Uma placa porque tinha sido o 

professor Marcos Lindenberg que tinha permitido, formado naquele terreno, permitia as 

nossas atividades de treinamento de atletismo e que depois foi construindo a piscina... E ali 

então tinha uma outra placa. Tenho certeza... 

 

A SRA. ANA LUCIA LANA NEMI – No documentário que o Dr. (inaudível 

1:04:20) passou a placa aparece também, a gente vai ver isso depois.                       

 

A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Sim, e eu tenho certeza dessa placa 

porque eu, no meu treino de disco, acertei a placa com o disco. E outra coisa interessante: o 

interesse dele pela nossa atividade esportiva.      

 

O SR. DURVAL ROSA BORGES – Está explicado o que aconteceu com a placa, 

né?  

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Não foi a ditadura então, foi o seu disco... (Risos) 
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A SRA. ALICE TEIXEIRA FERREIRA – Mas ela permanecia lá mesmo depois 

de eu ter acertado o disco na placa.  

Porque o interesse dele também com a nossa atividade esportiva era grande, porque 

ele, naquela época, formou-se... Tinha a Paulo e Pole, mas acontece que naquele ano nós 

começamos, aquilo já era o germe da internet, porque foi a Paulista e medicina lá de 

Pinheiros que começaram as primeiras disputas; foi, digamos assim, a primeira internet. E 

tinha uma coisa interessante com relação ao professor: ele assistia a todas as competições. 

Ele ia e assistia a todas as competições, de tal forma que eu sempre falo: é a vergonha 

da atlética atual é porque falta-nos uma personagem que nem o Marcos Lindenberg, porque 

naquela época essas competições eu podia levar pai e mãe para assistir, coisa que não 

podemos fazer atualmente. (Aplausos) 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Ok, obrigado pela participação da senhora.  

Só mostrar aqui o livro “A Universidade Federal de São Paulo, 75 anos: Ensaio sobre 

História e Memória”. Organizador: Jaime Rodrigues, Ana Lúcia Neme, karen Lisboa e 

Luigi Biondi, Nas páginas... É um livro bastante completo.  

Nas páginas 141 até 186 não éramos mais universidade, e tem um capítulo aqui que 

tem um detalhamento de várias questões que os depoimentos deram aqui.  

Eu só queria, então, antes de caminhar para o final, pedir ao Marcos Lindenberg 

Neto, que possa junto com a sua irmã, colocar por escrito, o relato máximo de dados, de 

lembranças, de fatos, de datas, que vocês puderem fazer.  

Ia dar essa tarefa pra vocês, pedir que pudessem fazer, porque obviamente que numa 

sessão dessa você não consegue contar tudo.  

E você mandar pra gente, pra comissão, pra que sirva como material de pesquisa, de 

análise e de complementação de informações, se você puder fazer. É possível? Está ok. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



28 
 

Pode falar.  

 

O SR. MARCOS LINDENBERG NETO – A história do... Eu estava falando aqui 

com o professor, tiveram algumas situações que tiraram depois e que a gente só interpreta 

depois que passa um tempo.  

Um dos filhos deles, o Nestor, faleceu junto com a esposa num acidente nunca 

investigado, em Resende.  

Ele era do Partidão, o filho.  

Meu avô nunca teve nenhuma ligação partidária.  

Mas, desapareceu... Teve esse acidente. Na época, sinceramente, nós nunca achamos 

que tivesse sido alguma outra situação, não pensamos nada.  

E meu pai era médico da Aeronáutica. Ele entrou na Aeronáutica quando em 1951 ele 

se formou, minha mãe logo ficou grávida, não tinha como se sustentar, dava plantão no 

pronto socorro; entrou o Jânio, diz que demitiu mil médicos aqui, uma quantidade imensa. 

E ele ficou sem emprego e entrou na Aeronáutica. E quando ele estava passando para 

o curso de Estado Maior, já, acho que isso foi em 1972, 1973, ele foi também aposentado... 

Ai, que vergonha... Por “incompatibilidade com o serviço militar”. Então assim, antes 

de terminar o tempo dele, ele sempre, a vida inteira, característica dele, chegasse alguém, 

num momento ele sabia se apresentar, mas depois ele ia se portar sempre independente se 

era um soldado ou general, de acordo com o caráter da pessoa. Por causa disso sofreu 

muitas chamadas e tal, mas aconteceu isso.  

Mas minha convivência foi grande com meu avô, deixou alguma coisa.  

Já que falaram das placas, eu volto a lembrar a cabeça que eu dei para o Dr. Nader 

(ininteligível 1:09:53), que estava comigo, era a cabeça dele. E quando ele nomeou o teatro 

essa cabeça foi para um nicho que tinha no corredor, e eu sei que agora a repórter me 
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informou que está na sala aí... de um jornalista. Do professor Dante.  

Então, assim, se não forem utilizar, eu quero de volta, se forem utilizar, está bem 

doada, já foi dada mesmo pra Escola Paulista.  

Então acho que é isso. Eu passei também por situações bastante complicadas, mas eu 

não relato essa situação à situação do meu avô.  

Eu fui presidente da Associação de Médicos Residentes lá de Taubaté, nessa época a 

minha esposa também estava grávida e o diretor da escola, Emílio Francischetti, falou 

assim: “Olha, vai embora porque vão pegar você”.  

Eu me escondi em todos os dias nacionais de luta que tinha, porque eu queria ser 

preso no meio de muita gente, pra saber que eu tinha sido preso. Então estava a minha 

esposa com a mala pra ir para a maternidade, eu fui na Santa Casa, na Paulista, dormi em 

diretório, porque eu queria ser preso em algum lugar. Eu acabei não sendo preso e o 

pessoal foi lá em casa mas, assim, também não sofrendo nenhuma consequência direta por 

isso.  

Depois na vida universitária, fui, porque daí a Faculdade de Medicina de Taubaté era 

uma Faculdade isolada quando ela foi tomada pela universidade; como eu fazia parte da 

associação dos docentes, eu fui expulso como comunista também da faculdade. Muito 

tempo depois me chamaram de volta, essa história foi refeita.  

Mas assim, são situações que, do meu pai e do meu tio, Nestor, eu não sei se tem 

alguma ligação com a história e a perseguição que ele sofreu.  

Porque pra mim o mais importante, por isso eu queria agradecer muito a todos vocês 

aqui, é que retomar primeiro, assim, na figura dele, a importância de você formar um 

médico com características mais humanistas que tenha ligação, que entenda a arte da 

medicina, com ligação com todas as outras ciências.  

Esse retomar dele, dessa ideia, da figura dele, que pra mim é o mais importante: é 
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retomar essa história tendo um crédito pra você ter uma formação do médico mais 

humanista. Isso pra mim é o mais importante de tudo.  

Porque a pior coisa que tem, eu acho que talvez é pior do que a morte, é você ser 

apagado, sem memória. E é isso que aconteceu com ele e que vocês retomam.  

Então todas as pessoas que estão envolvidas, que eu esqueço o nome, que eu não sei 

quem são, mas que estão participando disso, eu só tenho a agradecer.  

Eu acho que pra mim a única coisa que fica dessa Comissão da Verdade é restaurar a 

nossa história, restaurar o papel de ser médico, restaurar essa possibilidade. Então isso pra 

mim é uma coisa muito importante.  

Até do ponto de vista egoísta mesmo, porque eu nunca vim mais pra Escola Paulista 

de Medicina, não prestei vestibular pra cá por causa dessa situação, não fiz exame de 

residência pra fazer aqui, eu fiz residência de medicina interna em Taubaté, dois anos, 

depois eu fiz Saúde Pública e Epidemiologia na USP.  

Mas assim, vim pra cá encontrar vocês, pra mim é uma coisa extremamente 

gratificante, é uma coisa muito boa. Estou com 62 anos. Passar 40 anos querendo retomar 

isso.  

E pra mim é uma coisa muito boa estar aqui, em nome da minha família, da minha 

irmã e principalmente em nome dele. 

Eu acho que essa pra mim é a situação melhor que tem. Não existe nada que me dê 

mais prazer na vida que essa situação que eu estou vivendo aqui em nome da memória dele 

e de todos que sofreram nesse período e aqui eu estou cercado de gente que sofreu muito 

mais, na carne, essa situação. Pra mim é uma honra estar aqui e só tenho a agradecer vocês 

todos. (Aplausos) 

 

O SR. GILBERTO NATALINI – Muito bem, muito obrigado.  
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Dr. Durval, o senhor quer dar mais alguma questão ou se considera satisfeito? Está 

bom? Estão presentes aqui, além dos já nominados, o Dr. Sérgio Draibe, o Dr. Nacime 

Salomão Mansur, que eu estou vendo aqui. Se alguém mais quiser se anunciar, por favor, 

traga o nome que a gente lê aqui.  

Eu acho que nós podemos caminhar para o final.  

Eu então, pra fazer o encerramento, queria agradecer a oportunidade de estar aqui 

nessa Mesa, nesse anfiteatro. Nós fizemos muita assembleia aqui, viu... Teve uma vez que 

tinha eu acho que umas 600 pessoas aqui, e a gente queria... Era tanto assunto... Nós 

estávamos tentando colocar ensino pago aqui.  

O Jarbas Passarinho fez uma matrícula mil por cento mais cara, dividiu em 12 vezes 

o para a gente pagar por mês pedacinho da matrícula. Aí eu e mais três doidos fomos na 

secretaria, ficamos na porta e falamos: “Ninguém vai entrar pra fazer matrícula”. E 

ninguém entrou. Formou um bolo de gente ali e nós impedimos que o Jarbas Passarinho 

começasse a cobrar a mensalidade aqui, não lembro nem o ano disso. Esse anfiteatro aqui, 

se ele falar ele vai contar não só a nossa mas muitas histórias que os espíritos estão aqui 

rondando.  

Agradeço então a oportunidade e vou, para encerrar, passar a palavra à vice-reitora, 

professora Valeria Petri, pra fazer o encerramento dessa 1ª audiência pública da Comissão 

da Verdade da UNIFESP. Muito obrigado.  

 

A SRA. VALERIA PETRI – Eu tenho a sorte de falar porque acho que tem que 

lembrar que o Natalini até enfrentou o Passarinho e enfrentou o Ustra, aquela figura 

patética do Ustra. O Natalino berrava na televisão. O que mais você fez com ele? Pegou ele 

e pôs no pau-de-arara?  

Bem, devo lembrar algumas coisas que não foram ditas aqui mas eu posso me atrever 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



32 
 

a falar. O Arnaldo tem que parar de rir, hein.  

Lamento dizer que eu sou... Não tem quase ninguém, ou seja, poucas pessoas aqui 

são mais velhas que eu, isso é que é lamentável. Eu não vou citar essas pessoas, são muito 

poucas.  

Estou chegando naquela idade em que todo mundo é mais jovem que a gente, até o 

Natalino. Então eu devo lembrar, o Ricardo sabe, a Regina Elza, que era um ícone do 

enfrentamento também; o Lalau, que depôs o diretor da escola, na época, era o José Maria 

de Freitas. Ele simplesmente se colocou numa assembleia histórica, no Parque da 

Anatomia e diz: “Só tem um jeito, vamos depôr o diretor” e em plena ditadura o diretor foi 

deposto.  

Depois de muitos anos eu reconheci o José Maria de Freitas vindo ali numa 

rampinha, bem velhinho. Conversei com ele e ele não era tão mau, viu? Ele só estava no 

meio do rolo. 

Mas me lembro também do Walter Feldman quando o professor Jair dizia “esse 

menino precisa ser cortado, ele é muito atrevido”, com uma piteira na mão. Depois ele não 

foi aceito como professor emérito e me lembro também do Rubens – se eu falar alguma 

mentira você me fala, viu? – Xavier Guimarães que pôs pra fora um dos grandes clínicos 

dessa escola que era o Sérgio Domingues, continua sendo. Só que ele acabou com a 

carreira do Sérgio Domingues porque ele, o Rubens Xavier Guimarães e o Jair Xavier 

Guimarães eram os donos da escola no tempo da ditadura e eles se acharam no direito de 

colocar pra fora o Sérgio Domingues e nós não pudemos fazer nada. Se você se lembra nós 

estávamos numa assembleia tentando discutir a situação do Sérgio Domingues e a Regina 

Estela, Carlini, Sérgio Estela, todos nós estatelados porque se nós falássemos qualquer 

coisa nós também iríamos embora. Verdade, né? 
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O SR. GILBERTO NATALINI – Verdade.  

 

A SRA. VALÉRIA PETRI – Devo lembrar também que o Carlini era o 

companheiro de uma das melhores amigas da minha vida, a Jandira Masur. Quem se 

lembra dela sabe o que ela era. Quando havia necessidade de falar com alguém que 

pudesse dizer alguma coisa, eu ia atrás da Jandira. Jandira teve uma vida muito triste. Fez 

muita coisa pela escola.  

Ela teve uma vida triste também porque perdeu três filhas, perdeu por parte do poder. 

E ninguém me tira da cabeça que isso foi porque ela era amiga da Iara Iavelberg, e se 

hospedou na casa de alguém que era amigo do Marighella? De quem era? Do Lamarca. 

Perdeu três filhas. Isso influenciou no julgamento dela pra perder as três filhas, que nunca 

mais falaram com ela.  

Todo ano Carlini era o nosso... O que que a gente fazia? A gente falava: “Carlini, o 

que que a gente pode fazer?”, ele dizia: “Nada, hoje ela está triste porque uma das filhas 

faz aniversário”. Verdade? Foi a mulher mais sacrificada dessa escola. E não por ser 

mulher só, porque ela perdeu parte do poder para um indivíduo que é um médico... Deve 

ser um desses que faz corredor polonês. Então a Jandira foi uma grande sacrificada.  

E por fim uma história jocosa... Não, antes da história jocosa: eu guardava todos os 

livros que podiam ser perigosos. Era o Josué de Castro, era o livro assinado pela Jovina, do 

Samuel Pessoa; assim que ele morreu ela lançou o livro.  

Então eu guardava escondido os livros porque eles poderiam entrar em casa a 

qualquer momento, na minha imaginação. Eu não era importante. Eu não era importante 

porque eu ficava... Eu era tão cara de boba que todo mundo dizia: “Essa daqui não serve 

pra nada”. Isso me diziam desde o vestibular, principalmente porque eu estudava clássico. 

Cíntia, eu aprendia latim, Cíntia. É isso.  
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Então, a última história é a do Michel Rabinovitch. Um dia foi ao consultório o 

Michel Rabinovitch e eu falei: “Quem foi que te encaminhou?”, porque pessoas com mais 

de 80 anos tem que falar você. Então eu falei: “Quem te encaminhou?”, ele falou assim: 

“Foi o seu currículo”. Nunca aconteceu isso comigo, foi ótimo.  

Aí então, logo depois veio um outro professor da USP que era professor de física ou 

geologia, algo assim, que escreve na última página de uma edição de escola. Chama-se 

“Nova Escola”. Ele escreve na última página. Então ele estava pra ser examinado, tirando a 

roupa, e eu falei: “Você tem o jeito de falar do Michel Rabinovitch”.  

Ele pôs a roupa de novo, sentou e falou: “Agora eu vou te contar o que aconteceu 

comigo. Eu fui mandado de um dia para o outro, avisado que eu precisava sair do país 

porque eu ia ser preso. E eu não tinha mais do que a roupa do corpo. Puseram-me num 

avião pra Nova York e lá me pediram que procurasse o Michel Rabinovitch, só que metade 

da lista telefônica tinha o nome dele”.  

E o Michel Rabinovitch tinha sido aquele que abrigou as pessoas que naquela época 

corriam perigo, risco de vida.  

Então, Michel Rabinovitch está aqui na escola estudando Leishmania; ele, o Ernei, 

todos eles que conviveram, ou seja, as grandes inteligências que a universidade de São 

Paulo também perdeu e eu soube agora na Comissão da Verdade da PUC que o Decreto 

477 não foi abolido pela USP ainda, certo?  

Um dos alunos, ou residentes, veio se desculpar por isso. Então eu posso dizer que 

estou aqui porque aconteceu de ser vice-reitora, foi sem querer, eu juro que eu não pedi, 

não fui atrás, não aconteceu nada além de haver um grupo que foi nos buscar, a mim e à 

Soraya. Estou aqui em nome dela também. Não vou chorar porque é sinal de senilidade, 

existe muita razão pra chorar.  

No tempo do Chael a gente chorou muito mas quem nos resgatava era o Carlinhos 
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Brickmann. Pelo Jornal da Tarde ele dizia descaradamente, não sei porquê, que ele sobrou 

e não pegaram ele também. Então, Carlinhos Brickmann deve estar inteiro por aí, apesar de 

não ter obedecido nenhuma recomendação dermatológica que eu fiz, inclusive a de 

emagrecer. Não era dermatológica, a minha preocupação com ele eram as varizes mesmo. 

Então, eu posso dizer que ter vivido aqui e ter entrado na Escola exatamente no ano de 

1968 me faz lembrar de todas essas pessoas que passaram por nós e que aparentemente 

foram tão relevantes no sentido de ter perdido a vida e tudo.  

Mas a história do professor Lindenberg é lembrada todos os dias. Ele tinha um olhar 

muito parecido com o seu, era mais profundo, mas no sentido de serem muito mais claros. 

Os olhos deles brilhavam azuis numa pele morena. Ele era moreno mesmo ou era sol? 

 

O SR. MARCOS LINDENBERG NETO – Quando ele estava aqui na Paulista, a 

minha mãe dizia que o apelido dele era Malaio. Quando ele andava por aqui os alunos 

ficavam “Ô Malaio, ô Malaio”, gritavam pra ele.  Ele tinha um cabeção, uma pele morena, 

o olho claro.  

 

A SRA. VALÉRIA PETRI – Então, ele é lembrado todos os dias. Ele é lembrado 

porque nós não precisamos das placas para saber que ele foi o ícone.  

E depois, deixa eu ver se posso me lembrar, agora a memória falha mas eu estava 

com uma vontade de falar sobre alguma coisa desse tipo, mas eu só vou lembrar quando 

não precisar mais...  

Os que têm 60 e poucos anos já sabem o que é isso.  

Lembrei de muita coisa e vou continuar lembrando e acho que a gente só tem as 

pessoas vivas no coração. Elas fisicamente podem não existir mais, mas elas são sempre 

uma parte da nossa vida. E eu agradeço por ter podido falar também. Obrigada. (Aplausos) 
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O SR. GILBERTO NATALINI – Agradecemos a todos e damos por encerrada essa 

audiência pública da Comissão da Verdade da UNIFESP, muito obrigado, bom dia a todos.  

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

30/10/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, nonagésima segunda audiência pública, 30 de 

outubro de 2013, Plenário Juscelino Kubitschek. 

Está instalada a nonagésima segunda audiência pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 30 de outubro de 2013, às 10h30 no 

Plenário Juscelino Kubitschek, para a oitiva e o lançamento do livro de Pilar Calveiro: 

“Poder e Desaparecimento”. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende 

realizar todas as audiências abertas ao público. 

A Mesa é constituída, da esquerda para a direita, pelo Dr. Albiero, Dr. Marcus 

Orione, Dra. Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da Verdade; a Pilar Calveiro e a 

Janaína Teles, historiadora, pesquisadora da USP.  

Então, nós vamos fazer rápidos comentários para introduzir a fala da Pilar e aí a 

Pilar fala o tempo que for necessário. Queria passar a palavra para uma breve saudação 

e sua fala, Dr. Albiero do Grupo de Memória da Convergência Socialista. 

 

O SR. ALBERTO ALBIERO – Um bom-dia a todos e a todas, em especial aos 

componentes da Mesa a quem eu cumprimento na pessoa, figura do deputado e companheiro 

Adriano Diogo. 

Fazendo uma rápida apresentação e saudação, como o deputado colocou, eu sou parte 

da equipe de advogados que advogam para o Bloco de Lutadores e Perseguidos Políticos da 

extinta Convergência Socialista, onde tivemos uma grande atividade no dia 25, onde esse bloco 

foi reconhecido pelo Ministério da Justiça como um bloco que lutou contra a ditadura militar. 
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Ditadura militar que assolou não só o Brasil, mas como o conjunto da América Latina e 

a experiência que temos na Argentina e nesse sentido, o livro da Pilar nos traz, vai nos trazer 

algumas reflexões, ele é fundamental para a experiência de democratização que temos hoje no 

Brasil. 

Normalmente fala-se que a ditadura brasileira foi branda, em comparação com a da 

Argentina, talvez não tenhamos tantos desaparecidos e mortos políticos oficialmente 

reconhecidos, porque temos centenas, centenas que não foram reconhecidos pelo Governo.  

Mas do ponto de vista da perseguição e do esfacelamento de centenas de famílias, as 

ditaduras foram bastante semelhantes e mais do que isso, do seu cunho político, elas também 

foram bastante semelhantes, no sentido de serem ditaduras que tinham como objetivo de manter 

a exploração sobre a classe trabalhadora e nesse sentido a experiência argentina de punição aos 

torturadores, de punição aos mandantes dos crimes políticos é bastante importante para o Brasil, 

para que a gente possa avançar aqui não só na punição dos torturadores, mas também às 

empresas que financiaram a ditadura militar no Brasil em conjunto com diversas outras 

empresas, através da Operação Condor que financiaram e perseguiram militantes no conjunto da 

América Latina. 

Parabéns pela iniciativa. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor Marcus Orione. 

 

O SR. MARCUS ORIONE – É, bom dia a todos, primeiro dizer da minha 

felicidade de estar aqui compartilhando a Mesa com todos, em especial com a 

professora Pilar que é um exemplo para todos nós. E eu estou aqui a convite da 

organização certamente porque a Boitempo me pediu, inclusive, para fazer alguns 

releases na imprensa a respeito da obra da professora Pilar.  

Eu vou fazer uma leitura muito pequenininha, pouca coisa, sobre uma que eu fiz 

no “Le Monde Diplomatique”, aqui do Brasil, que ficou como apresentação da obra. 

“A partir de suas experiências como militante política sobrevivente de um 

campo de concentração da ditadura militar, Pilar Calveiro defende em ‘Poder e 

Desaparecimento’ que qualquer poder não busca apenas controlar, mas fazer 

desaparecer o disfuncional, que na obra, seria o que buscasse mudanças na sociedade 

argentina do período.  
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Tal poder desaparecedor se organizou a partir de uma burocracia que na 

Argentina culminou nos campos de concentração. A extinção dos detidos era organizada 

pelos Estados. Os executantes diziam apenas cumprir ordens legais no desempenho de suas 

funções e o faziam de forma burocrática – com memorandos e ofícios para as execuções. 

Cumpriam seu papel nessa tenebrosa forma de divisão social do trabalho, constituindo um 

‘serviço público criminoso’. 

‘Todo poder é resistido’, ensina a obra. A maior resistência situa-se na memória 

dos sobreviventes – que nunca é ‘absolutamente individual’ e se transformou numa das 

maiores armas contra o poder desaparecedor. 

Vozes surgem para que fatos não sejam esquecidos e para que culpados sejam 

punidos. Afinal, lembra Pilar, anistia e amnésia possuem a mesma, raiz: amnesis 

(esquecimento). Esquecimento é o que deseja o poder desaparecedor, para quedar 

impune e persistir no controle. 

Afinal, como lembra Pilar Calveiro, é ilusório ‘a sociedade civil supor que o 

poder desaparecedor desapareça através de uma mágica inexistente’.” 

Eu acho que esse é o principal legado da obra: só a sociedade civil organizada 

consegue fazer com que esse poder desaparecedor não faça desaparecer o disfuncional. 

E nós, no Brasil, hoje estamos vivendo, professora Pilar, um momento significativo que 

é o momento dos movimentos, das mobilizações sociais e eu tive o desprazer de ter uma 

notícia agora pela Dra. Ana do PSTU que corre, nós não sabemos ainda em que 

extensão, mas internamente, um memorando em que a Secretaria de Segurança do 

Estado de São Paulo pede que sejam identificados todos os manifestantes, inclusive as 

preferências políticas deles e os partidos a que pertencem. 

Então não é com uma mágica, com uma “mágica inexistente” que isso 

desaparecerá. Somente com a mobilização de todos nós e essa é a grande lição de Pilar 

para todos nós. 

Obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Dra. Rosa Cardoso, da 

Comissão Nacional da Verdade, na realidade é a nossa... é quem conseguiu viabilizar a 

vinda da Pilar Calveiro para o Brasil. A Janaína há 5 anos luta pela vinda da Pilar, para 

que ela possa e agora, por ocasião do lançamento do livro, deste livro, a Comissão 

Nacional da Verdade assumiu a vinda da Pilar para ficar em São Paulo e no Rio de 

Janeiro por estes dias.  

Então, Dra. Rosa, em nome da Comissão, que vem aqui em nome da Comissão, 

nós agradecemos essa importante parceria e o fato da Comissão Nacional viabilizar essa 

importante vinda da professora Pilar Calveiro. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Bom, nós estamos já um pouco contaminados por 

uma forma da qual eu creio que nós lembraremos no futuro que é nos dirigirmos à nossa 

plateia falando todas e todos. Então, bom dia a todas e todos, à Mesa, um abraço 

carinhoso em cada um de vocês que são participantes, especialmente a Pilar que veio 

aqui falar para nós. 

Nós teremos hoje, portanto, como já foi aqui anunciado uma palestra, uma 

palavra dessa militante extraordinária argentina, que com razão, de uma forma racional 

e sensibilidade tem-se dedicado a discutir a questão do autoritarismo e mais do que do 

autoritarismo, do totalitarismo na comparação que é feita também com regimes 

totalitários como o da Alemanha, mas que tem se dedicado a discutir muitos temas e 

hoje especialmente estará conversando conosco sobre a questão dessa forma grave, 

dessa grave forma de violação de direito que é o desaparecimento forçado. 

Desaparecimentos forçados que houve em proporções gigantescas na Argentina, 

no Chile, mas que houve também no Brasil como política de Estado. Política de Estado 

muito visível, muito declarada, na medida em que nós tivemos um Ato Institucional n. 5 

que autorizou o desaparecimento quando proibiu, quando não permitiu mais a busca dos 

presos e desaparecidos, mas estes desaparecimentos houve antes. 

Mas o que eu não vou falar sobre, não vou anunciar, não vou antecipar o que a 

Pilar falará, até porque a Janaína também vai fazê-lo, mas eu digo a vocês que prestem 
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atenção numa questão fundamental que a Pilar suscita também, discute também, uma 

questão de natureza ética, que é de natureza democrática, que é como, como para que 

essas graves violações fossem praticadas, como se procurava desqualificar, desumanizar 

a vítima, torná-la menos do que humano e como também nós temos, nós temos também 

a tentação e às vezes concretizamos isso de pensar o violador, o torturador também 

como menos humano, como um monstro e como, nós temos que refletir sobre isso, 

porque nós não podemos ter uma conduta, não podemos ter uma conduta simétrica à 

que eles tiveram. 

Então, essa reflexão de caráter humanístico, de caráter ético, de caráter filosófico 

que a Pilar faz é muito importante. E é muito importante também a relação que ela faz 

entre essas condutas do passado, dos agentes do Estado e o que continua a acontecer e 

que no Brasil tem um exemplo muito forte no caso Amarildo, que foi um desaparecido 

ainda muito recente e que é um emblema da continuação dessas políticas pelos poderes 

do Estado, pelos agentes do Estado. 

Então, sem mais, sem demorar mais, vou passar a palavra, creio que à Janaína, 

não é? (Palmas.) 

A SRA. JANAÍNA TELES – Bom dia. Queria agradecer ao Adriano e à Rosa 

pela disposição em trazer a Pilar para o Brasil e debater com todos esse livro que é tão 

importante. 

Bom, eu tenho aqui o papel de introduzir o debate sobre o livro “Poder e 

Desaparecimento” da cientista política Pilar Calveiro. Essa ocasião é muito especial, 

porque o trabalho da Pilar apresenta uma das mais lúcidas abordagens do aparato 

repressivo argentino, servindo-nos de exemplo de rigor e profundidade no tema, assim 

como de substrato para análises comparativas, assunto que abordarei aqui de maneira 

breve. 

Na Argentina, o golpe de março de 1976 inaugurou um período de atividade 

repressiva baseada no desaparecimento forçado de dissidentes em campos de 

concentração e extermínio. Em contraste, a estrutura do aparelho repressivo brasileiro 

não recorreu de maneira intensa a este recurso, mas antes desenvolveu um modelo 

híbrido de repressão, com várias instâncias e dispositivos para garantir a seletividade 

das mortes dos dissidentes e de mais indesejáveis. 
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Em outras palavras, enquanto na Argentina, a estratégia de desaparecimento 

forçado, com todas as suas implicações reais e simbólicas, tornou-se a modalidade 

repressiva por excelência; no Brasil o uso massivo da tortura e a seletividade repressiva 

garantiram a preservação de uma aparente normalidade institucional. Pode-se dizer que 

no Brasil, a convivência de esferas visíveis e invisíveis de repressão foi peculiarmente 

significativa e adaptada à preservação de símbolos do status quo. 

O projeto de repressão e controle brasileiro envolveu espionagem, polícia 

política, censura e uma sofisticada linha de propaganda política, combinando repressão 

judicial e extrajudicial.  

A maioria das vítimas da repressão estatal foi sequestrada e torturada, ao passo 

que uma parcela menor foi processada pela justiça militar e eventualmente condenada. 

Este cenário contrasta com o caso argentino, onde 15 a 20 mil pessoas passaram pelos 

campos de concentração e extermínio e 90%, mais ou menos desapareceram, como nos 

informa a Pilar. 

Retomando a noção de Calveiro de que a ditatura argentina representou um 

poder desaparecedor, podemos dizer que a repressão brasileira constituiu-se como um 

poder torturador. O sistema carcerário existente foi reutilizado para punir, separar e 

isolar os dissidentes. O Congresso Nacional e as eleições legislativas foram mantidos, 

ainda que dotados de severas restrições. 

Pilar Calveiro propõe um paralelo entre os campos nazistas e os centros 

clandestinos de tortura na Argentina. Tipificando-os como verdadeiros campos de 

concentração e extermínio. Os prisioneiros políticos dos campos argentinos eram 

identificados apenas por um número. Eles permaneciam sempre encapuzados e 

acorrentados pelos pés, obrigados a ficar deitados ou agachados sem poder falar ou se 

mexer. Geralmente em compartimentos sem teto, separados individualmente por 

divisórias de madeiras de cerca de 80cm de altura, sendo submetidos a toda sorte de 

torturas, disciplinas e crueldades; especialmente na ESMA – Escola de Mecânica da 

Armada. 

O destino final era a morte, salvo em casos muito excepcionais. A maioria dos 

prisioneiros era jogada no mar ou no rio, ainda vivos, sob o efeito de soníferos, nos 

chamados “voos da morte”. Em outros casos, eram fuzilados nos campos ou fora deles. 
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No Brasil, os DOI-CODIs, a partir de 1970, foram os principais locais onde se 

dava a decisão sobre a vida e a morte de dissidentes e perseguidos políticos e onde 

muitos deles foram assassinados. Entretanto, o modelo era diferente em extensão e 

profundidade do argentino, apesar do uso disseminado de tortura e toda sorte de 

despersonalização dos presos.  

Nos campos argentinos, tinha-se por premissa mais ampla a perspectiva de se 

assassinar a grande maioria dos presos após um longo período de torturas.  

Em contrapartida, a premissa dos DOI-CODIs no Brasil era de torturar 

massivamente para obter informações operacionais capazes de levar ao desmantelo das 

organizações clandestinas e o assassinato exclusivo de seus dirigentes e quadros 

guerrilheiros. 

Paralelamente, o conceito de campo apresentado por Calveiro possui aplicação 

relativa no caso da Casa da Morte de Petrópolis e similares, bem como na repressão à 

Guerrilha do Araguaia, que não apenas massacrou os guerrilheiros, como afetou 

profundamente a população local, produzindo vários tipos de danos materiais e a prisão 

da maioria da população masculina nas bases militares da região, como Xambioá, 

Bacaba e Marabá.  

Os campos de concentração do Araguaia possuíam função dupla: no que tange a 

prisão da população local, visavam segregar potenciais colaboradores, disseminando o 

terror do Estado; no que tange os guerrilheiros, a atuação dos militares apresentou tanto 

ou mais semelhança com o caso argentino, posto que os militares, posto que os militares 

assassinaram e desapareceram com os corpos dos guerrilheiros após longos períodos de 

tortura. 

Consideradas as semelhanças e as distinções mais gerais entre os casos argentino 

e brasileiro no que se refere ao modelo repressivo, cabe pontuar os seus contrastes no 

que tange a transição política. No Brasil não ocorreu um amplo registro de testemunho 

sobre os crimes da ditadura, tal como deu-se na Argentina através da Comissão da 

Verdade deles, a CONADEP, em 1984 e pelos julgamentos penais que vêm permitindo 

reconhecimento e punição dos criminosos.  
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Em outras palavras, ao passo que a ditadura brasileira foi menos brutal do que a 

argentina no que diz respeito ao desaparecimento forçado e assassinatos, a apuração dos 

crimes foi muito menos efetiva no Brasil. Cabe-nos então, alterar esse paradigma com 

urgência no Brasil. 

Obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Finalmente então, nossa 

convidada argentina, radicada no México, professora Pilar Calveiro. 

 

 

A SRA. PILAR CALVEIRO – Palestra proferida em espanhol (22:30 - 50:53) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu... Em um plenário 

tão complicado, de uma arquitetura tão complicada como esse, o que que eu queria 

propor; se as pessoas quiserem fazer curtas considerações ou mesmo perguntas, tem três 

microfones à disposição. Esses dois de aparte e mesmo aquele lá na tribuna para a 

pessoa que não quiser ficar de costas, mas quem for mais desinibido e tal pode usar 

esses dois microfones aqui no pedestal. 

Então, vamos fazer o seguinte, vamos fixar. O prazo limite dessa audiência, total 

é uma hora da tarde, então vamos tentar nos organizar, as pessoas bastam levantar a 

mão e só pedir para falar o primeiro nome, ou o nome completo para efeito de gravação. 

Então, as pessoas que quiserem se inscrever para falar, está livre, a palavra está aberta 

para quem quiser ou fazer considerações, ou quem, por exemplo, não entendeu devido 

ao idioma, enfim, está aberta a palavra a esclarecimentos, perguntas ou alguém da Mesa 

aqui, o nosso querido professor que fez uma introdução tão rápida, professor Marcus 

Orione pode, ou a Doutora, alguém quiser fazer alguma observação.  

Professor, quer começar para quebrar a inibição?  
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Professor Marcus Orione com a palavra. 

 

O SR. MARCUS ORIONE – Professora, eu acho que nós aqui temos uma, uma 

não sei uma dúvida, mas uma angústia coletiva que é uma angústia ligada à razão pela 

qual os outros países da América do Sul, em especial a Argentina, o próprio Uruguai, 

andaram tanto na averiguação desses casos e nós aqui não conseguimos.  

A senhora consegue, tem algum tipo de avaliação a respeito disso? A nossa 

limitação nessa busca ou isso é mesmo um processo, um processo difícil e um processo 

em que um país tem essas dificuldades mesmo, a senhora poderia nos... 

 

A SRA. PILAR CALVEIRO – EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (53:38 -58:08)  

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu queria fazer uma consideração muito rápida 

sobre como eu vejo a situação do Brasil.  

Primeiro eu acho que realmente a forma como, assim, a forma como uma 

ditadura termina é muito importante, determina bastante, não é, o curso posterior dos 

acontecimentos, da transição.  

Na Argentina houve uma derrocada, não é, com a Guerra das Malvinas, 

houve uma desmoralização; aqui a nossa transição para um regime democrático que 

ainda não está bem estabilizado foi uma transição pactuada numa sociedade que tem 

uma tradição de muita conciliação das elites. As elites aqui brigam, divergem, mas 

sempre confluem afinal contra os que estão abaixo, é muito menos fragmentada essa 

elite aqui.  

E sucedeu também, eu acho, no caso da nossa ditadura, uma situação, 

quando terminou o último governo militar, uma situação econômica muito difícil já, 

tanto que isso gerou planos econômicos, sucessivos planos econômicos, um plano 

chamado Cruzado, um plano chamado Collor, um plano chamado Real, de inflação 

muito alta, de desemprego, de ameaça de desemprego e se envolveu bastante também, 
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não só as elites, como a própria sociedade em geral, uma luta por melhores condições de 

vida e pela preservação ou pela consecução de empregos.  

E eu acho que a luta por direitos humanos foi uma luta que foi 

postergada, que foi retomada pela sociedade de uma forma mais tardia e essa luta ela se 

desenvolve mesmo, claro que tem, a política sempre apresenta surpresas, não é? E 

reações assim que não podem ser antecipadas, mas de qualquer forma, em princípio a 

luta por justiça sucede depois de uma luta por memória, sucede também até por uma 

luta de explicitação dessa memória que nós chamamos as políticas de verdade, de 

socialização mais ampla dessas memórias.  

Eu creio que no Brasil não temos nenhuma segurança de que a luta pela 

justiça, pela judicialização vai efetivamente funcionar, mas eu vejo um momento 

importante de ascensão dessa luta por justiça, eu vejo que a luta por verdade e por 

memória está se generalizando. Eu, como membro da Comissão da Verdade, contemplo 

e vejo que tem hoje mais de 100 Comissões da Verdade criadas no Brasil e inúmeros 

formalmente 35, 40 comitês por memória, verdade e justiça que abrigam dezenas e 

dezenas de outros grupos dentro deles espalhados em todo o Brasil. Isso tudo constitui 

uma rede que certamente será a rede que vai fazer essa campanha. 

O nosso Procurador-Geral, vocês me perdoem se eu sou otimista, viu, 

mas eu quero participar dessa luta com otimismo, eu acho que nós vamos, eu acho sim 

que nós vamos conseguir avançar, eu não sei se nós teremos os 60 militares que o Chile, 

vocês levaram mais, mas que o Chile levou à prisão, dos 100 processos, eu não sei. Mas 

eu sei que a família Teles vai lutar até as últimas consequências, tem lutado para levar 

esses violadores à prisão, considerando certamente essa e outras famílias, a família 

Merlino também e outras.  

Falei assim porque olhei a Amelinha lá, ficando velha, mas não vai ficar, 

vai ficar lúcida até o final para nós chegarmos ao final dessa luta.  

Que tem que ser uma luta, claro que ninguém pode silenciar e abafar o 

seu rancor pessoal, mas do ponto de vista político uma luta sem rancor, uma luta por 

justiça pensando na sociedade, uma luta considerando que eles não são monstros 

efetivamente, e são dentro do nosso coração, em quem sofreu, em quem viu certas 

coisas é impossível pedir a um pai, é impossível pedir a uma mãe que viu o seu filho 
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dilacerado, que não veja isso com sentimento normal, de sentimentos normais e 

complexos que o ser humano tem. 

Mas do ponto de vista político, essa luta tem que ser levada como uma 

luta por uma justiça social que nos faça efetivamente gerar uma sociedade em que essas 

violações não aconteçam mais. Uma sociedade que pode ser feita, que pode ser 

construída, em que nós possamos ser, em que nós sejamos como... é uma parte 

fundamental e maior nossa, solidários e amorosos entre nós todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rosa Cardoso 

acabou de falar.  

 

A SRA. PILAR CALVEIRO -  EM LÍNGUA ESTRANGEIRA(1:03 – 

1:05) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Félix Sánchez. 

 

O SR. FÉLIX SANCHEZ – Obrigado, bom dia a todos e todas, 

seguindo aqui a indicação da Pilar, saudando todos vocês. É eu queria fazer algumas 

considerações, me parece que são importantes.  

Eu acho que a Pilar nos traz um elemento que é uma contribuição muito 

importante para o debate sobre esse tema da verdade, da justiça e da memória, que é a 

força, a importância e a relevância dessa ideia do poder desaparecedor, me parece que é 

um componente que é fundamental para a gente poder debater e discutir estes temas que 

nos reúnem aqui e que tem a ver exatamente com a relevância e a importância dessa 

referência que Pilar nos traz sobre... da Susan Sontag, sobre a importância da palavra.  

Nós estamos assim cotidianamente submetidos a uma avalanche de 

imagens, imagens que são veiculadas pelos meios de comunicação que são um veículo 

para, de alguma forma, construir imagens e tentar construir conceitos para digamos 
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fundar a destituição do social, a destituição dos direitos e justamente induzir... Então, 

justamente a dificuldade para conseguir ter uma avaliação mais efetiva, mais real sobre 

o que está acontecendo, estamos submetidos a este... uma espécie de terrorismo da 

mídia eletrônica e para qual nós temos que nos voltar e frente a qual estamos 

permanentemente submetidos.  

Eu creio que esse problema é um problema, e aí está a importância do 

conceito que você nos traz que é a importância desse poder desaparecedor, porque nos 

permite justamente debater impasses que são muito importantes. Eu não, eu creio, eu 

sou um otimista também como a Rosa estava comentando, eu acho que nós temos que 

ser otimistas, mas olha lá. A nossa realidade também é uma realidade que tropeça com 

enormes dificuldades e não estou falando apenas aqui do Brasil, eu acho que nós, de 

alguma forma, vivemos um período de uma barbárie histórica, genocídios, limpeza 

étnica e isso atingindo a sociedade, as nossas sociedades de formas, cada um com suas 

características, mas com intensidade que é muito importante e com uma atitude, 

inclusive dos partidos, muito, digamos, condescendente. 

Eu vou falar da Espanha. A Espanha, gente, passou 35 anos de ditadura 

terrorífica (sic), que dizimou o povo espanhol, mas fez-se a transição democrática na Espanha. 

Socialistas, direitistas e todos os “istas” se uniram no quê? No apagar dos crimes da Ditadura 

Franquista. Campos de concentração na Espanha, alguém lembra disso? Alguém lembra dos 

campos de concentração na Espanha? Todo mundo fala de democracia na Espanha, né? Então, 

todo mundo acha que a democracia na Espanha sempre foi, bem salvo, percalço de 35 anos de 

ditadura terrorista. Então, essa situação é uma situação que, de alguma forma, nos pega aqui na 

América Latina também. 

Acho que o exemplo da Argentina, da capacidade da sociedade argentina de se 

levantar e apontar os limites, as contradições desse falso discurso redemocratizador que 

mascarou, que tentou mascarar e acho que você aponta muito bem que talvez a Guerra das, a 

derrota das Malvinas tenha sido muito importante para não permitir a construção dessa, desta 

unanimidade aparente em torno dessa redemocratização, mas esses elementos perduram e 

persistem e acho que a sua reflexão nesse sentido é muito importante e esse momento, essa 

reflexão, um pouco o... chamamento que você faz para discutir o problema desse poder 

desaparecedor é muito importante, porque nós, de alguma forma, temos que lidar 

cotidianamente ainda com esses elementos. 
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A luta por justiça, por verdade, por democracia passa também pela capacidade 

de saber entender a força desse poder desaparecedor, porque esse poder desaparecedor que está 

por trás deste conceito cada vez mais repetido em nosso país por exemplo, aqui no Brasil, dos 

vândalos, do vandalismo que eu repudio como conceito que permita discutir a realidade 

brasileira. Nós não podemos transformar brasileiros exatamente nisso que você menciona. 

Alguns sujeitos, todos bonitinhos com direitos, outros com direitos, mais ou menos restringidos, 

mas cuidado com aqueles que realmente são vândalos, porque o termo vândalo, daqui a pouco, 

também poderá nos atingir. 

Então, reparem, nós temos que repudiar esse conceito de vandalismo. Eu acho 

que essa é uma palavra fundamental de justiça, de democracia na sociedade brasileira. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, só fala o 

nome. Use o microfone, só peço para efeito de gravação, para recuperar depois. Pode 

virar, só fala o nome, por favor. Não, ele vai pôr o som. 

 

 

A SRA. ANA LUCIA MARCHIORI – Eu sou Ana Lucia Marchiori, advogo 

para o grupo de ex-perseguidos políticos da Convergência Socialista, que é uma corrente 

oriunda da Argentina e gostaria de perguntar à professora Pilar se ela tem uma avaliação da 

participação do Brasil nos atos cometidos na Argentina.  

Nós já tivemos notícia em outros eventos, que discutimos sobre a Operação 

Condor, o papel que o Brasil cumpriu na América Latina, inclusive com descrição de voos de 

desaparecimentos financiados ou pilotados por agentes brasileiros, não só na Argentina, mas 

também no Chile. Então, eu queria perguntar à professora Pilar se ela tem alguma coisa a nos 

aportar sobre esse tema já que estamos também com a presença da Dra. Rosa e eu acho que é 

um tema combinado sobre o papel que o governo brasileiro, a ditadura brasileira teve nas ações 

na Argentina. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais um 

inscrito, não é? Não? A Amelinha Teles.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom dia, eu queria cumprimentar a 

Pilar Calveiro pela, por esse trabalho, por sua capacidade de sistematizar uma 

experiência vivida dolorosamente, uma experiência que você pessoalmente enfrentou e 

você trazer um trabalho assim teórico, um trabalho importante não só para a Argentina, 

como para o Brasil, como para o mundo, né? Você entender essa máquina do 

desaparecimento forçado que funciona dentro do Estado e que se estende pela 

sociedade, então, muito obrigada por você nos dar essa, esse presente, essa 

possibilidade de uma reflexão mais profunda.  

Eu queria também lembrar aqui, e eu sempre repito isso, que os 

familiares aqui no Brasil, Pilar, sempre lutaram, os familiares de mortos e desaparecidos 

políticos lutaram e eu acho que, na Comissão da Verdade, tem que se fazer justiça a essa 

luta, pelo menos esse reconhecimento. A Comissão da Verdade, ela é muito recente aqui 

no Brasil e ela vem de forma muito tardia, porque todos os países da América Latina 

que passaram por essa experiência já tinham a Comissão da Verdade, já tinham 

experimentado a Comissão da Verdade. O Brasil é o último país, nós somos um país 

conservador, nós somos um país atrasado e nós enfrentamos as consequências disso 

hoje, no nosso cotidiano. 

Então, eu queria lembrar e fazer justiça aos familiares, muitos, como a 

Comissão da Verdade é muito tardia aqui no Brasil, muitos familiares já morreram, né? 

Muitos não estão aqui mais com a gente, muitos sobreviventes já morreram desse 

processo, então é, a gente conta com uma memória fragmentada, uma memória 

esquecida, uma memória reinventada, porque muitos protagonistas desse processo não 

estão aqui falando aqui, com a oportunidade de depor. Eu acho isso, eu acho, até 

gostaria que você falasse dessa participação das vítimas e protagonistas na construção 

da memória, na construção da verdade que nós temos essa dificuldade. 

Mas não podemos esquecer que esses familiares inclusive foram, 

entraram com ação contra o Estado Brasileiro exigindo a localização dos restos mortais 

dos desaparecidos políticos, exigindo a punição dos torturadores e ganharam essa ação, 
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o Brasil foi condenado, o Brasil é um país condenado recentemente, vai fazer 3 anos 

essa condenação, porque foi em 2010, o Brasil foi condenado porque não localiza os 

restos mortais, porque não sepulta os desaparecidos políticos, não cria condições para 

esse sepultamento e não pune os torturadores. O Brasil foi condenado porque a OEA 

não aceita a autoanistia que está se pregando aqui. 

E é por isso que eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é se teve, 

porque... Antes de fazer pergunta, eu queria lembrar o seguinte, que essa construção, essa 

estratégia militarista contra o desenvolvimento democrático dos países da nossa região, essa 

estratégia, ela é cronologicamente parece que medida, não é?  

Então, você pega cada década, cada ano, a ditadura apresenta certas 

características. Então, por exemplo, aqui no Brasil , em 1976, nós já vivíamos uma outra forma 

de ditadura, enquanto que vocês estavam começando com a ditadura do Videla, com a ditadura 

do poder desaparecedor ali concentrado. E o Brasil vai viver o desaparecimento político em 

1973, 1974 ou até antes, mas principalmente, aqui a gente chama o ano de 1974, é o ano do 

desaparecido político, do desaparecimento político. 

Então, eu penso que o Brasil experimentou várias formas de desaparecimento e 

de repressão que depois vão ser usados em outros países na América Latina. 

E aí eu queria te perguntar, por exemplo, que... Se você teve conhecimento de 

torturadores brasileiros, agentes do Estado brasileiros participando nos campos de concentração 

da Argentina, nessa máquina de desaparecimento na Argentina, essa é uma pergunta. 

 E a outra pergunta é o seguinte, como ou que sugestão, porque como eu acho 

difícil, mas pelo menos sugestões, ideias, para a gente enfrentar essa outra anistia que 

inventaram recentemente.  

Foi justamente quando o Brasil foi condenado pela OEA, em 2010, o Supremo 

Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do país decidiu que os torturadores não eram mais, não 

podiam ser processados, não podiam, eles eram anistiados. Isso é uma decisão recente também 

na história do Brasil.  

Então eu queria saber, e na Argentina parece que teve um momento também de 

autoanistia, não sei se foi no Alfonsín, ou no Menen, agora eu estou querendo lembrar, mas eu 

queria saber como, que sugestões você dá para a gente enfrentar essa realidade, porque aqui 

sempre se esbarra na decisão do Supremo Tribunal Federal, a questão da punição dos 

torturadores. 
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A SRA. PILAR CALVEIRO – EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (1:22 – 1:31) 

 

                       O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pilar, Pilar queria 

fazer. Pilar, quantos campos de concentração foram localizados na Argentina? 

 

A SRA. PILAR CALVEIRO – EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (1:31 – 1:33) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Todos eles são 

preservados? Foram mapeados? Identificados e preservados? Identificados para a 

memória da população, como sítios de memória? 

 

A SRA. PILAR CALVEIRO – EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (1:33 – 1:34) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pilar, a gente já está 

caminhando para o fim e a Janaína pediu para recomendar que você estará amanhã à 

noite na USP, na História e Geografia, no auditório ouvindo as pessoas, respondendo às 

perguntas. 

Indo para as falas, você quer falar? 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Às 19h. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 19h, História e 

Geografia, Pilar. Fernando vai nos dar a palavra. Só queria, já que é o Fernando que vai 

falar, eu quero fazer uma pergunta da área de vocês, da Arte. Pilar, nós temos um 

compromisso com você, da sua vinda, falar do seu livro que está aqui. O Félix falou da 
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Guerra Civil Espanhola e da ditadura. Qual é a importância do Garcia Lorca na sua 

vida? 

 

A SRA. PILAR CALVEIRO – EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (1:35 – 1:37) 

 

O SR. FERNANDO – Olá, bom dia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fernando.  

 

O SR. FERNANDO – Eu sou diretor de teatro, então aproveitando essa 

lembrança do Adriano, aqui no Brasil, Heleny Guariba que era diretora de teatro foi 

presa e desapareceu e de certa forma ela, desapareceu duas vezes, porque se fala muito 

pouco dela hoje em dia ainda.  

Mas a minha questão não é sobre essa área onde eu trabalho, que é o 

teatro, mas é uma outra questão. Você faz referência no seu livro, mais de uma vez, à 

necessidade para o sistema de desaparecimento, para o sistema repressor, da 

desumanização dos presos e das presas políticas.  

Eu acho que num momento do livro você fala até que a “humanidade 

estava suspensa”, era necessária a suspensão da humanidade para que esse modelo 

repressivo funcionasse. Num trabalho que a gente fez e na área de teatro inclusive, a 

gente usou dois depoimentos, um deles é Mauricio Rosencof, você conhece, Uruguai, o 

outro é Flávio ininteligível, que é um brasileiro que ficou preso na Argentina e ambos 

falam muito sobre isso, eles falam sobre a necessidade para o poder repressor da 

desumanização, de transformar as pessoas em coisas. 

No Brasil, e essa é minha questão, a gente viveu quase 4 séculos de 

escravidão e a escravidão talvez seja provavelmente o ápice, o momento máximo dessa 

transformação das pessoas em coisas. A experiência argentina é diferente nesse sentido 

como a experiência do Chile ou do Uruguai ou do Paraguai.  
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Assim como o Félix falou dos vândalos, a gente talvez pudesse lembrar 

dessa outra espécie de invisibilidade ou de transformação de pessoas em coisas que foi a 

escravidão e que certamente deixa consequências até hoje na história do Brasil. Quer 

dizer, é impossível pensar o nosso sistema social, incluindo esse momento de suspensão 

dos direitos que foram os nossos 20 anos aqui de ditadura, sem fazer referência à 

escravidão. 

Eu não sei se você já refletiu sobre essa questão, mas a transformação de 

pessoas em coisas que a gente viveu durante tantos séculos, 3 séculos e meio na nossa 

história, sobretudo a história colonial e depois imperial e as consequências que isso 

eventualmente provoca na, no processo de desumanização que permite o 

desaparecimento ou que permite todo o tipo de barbaridade e de tortura, etc. 

 

A SRA. PILAR CALVEIRO – EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (1:40 – 1:37) 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Alguém mais? 

Podemos ir para os finalmente?  

Primeiro eu queria agradecer demais, demais, não sei se a Doutora Rosa 

vai querer falar, à Comissão Nacional, à Pilar por causa do lançamento do livro 

interrompeu suas aulas no México e vai voando para o Rio de Janeiro e voltar para o 

México e foi importantíssima a sua vinda para o Brasil e toda vez que você puder, viu 

Pilar?  

Queria dizer, eu sou geólogo de formação básica, estudei Geologia, 

quando eu estava no primeiro ano, o professor falou assim, olhando para um barranco: 

“Esse fenômeno ocorreu há 7 milhões de anos”, e o aluno do primeiro ano perguntou: 

“7milhões ou 7 bilhões?”, o professor falou: “7 milhões.”. O aluno falou: “Ainda bem, 

que susto, pensei que fossem 7 bilhões”. 

Então, eu, como o Frei João Xerri, padre Adriano, irmã Élide que temos 

origem católica, a Igreja católica faz a Comissão da Verdade há 2 mil anos, é verdade 
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que com 4 versões, mas faz há 2 mil anos e a cruz é o símbolo da tortura e da opressão, 

então, eu não sou do mesmo grupo da doutora Rosa Cardoso, dos otimistas.  

Eu sou um pessimista militante, eu, Amelinha e outros tantos, mas eu 

acho que o mundo não pode ser dividido entre otimistas e pessimistas. Acho que temos 

uma causa em comum que nos faz acordar todo dia e acreditar que vale a pena, porque 

como você, mesmo como argentina radicada no México, diz com muita precisão que os 

crimes da ditadura continuam a ser feitos de forma mais cruel e mais atroz.  

Então, como nós achamos que a ditadura em certos setores não acabou e 

que ela foi documentalmente registrada aqui no Brasil com a chamada Lei de Anistia, 

onde sequer estamos autorizados a fazer a judicialização desses criminosos.  

Então, a sua vinda é um fator importantíssimo para dizer da barbárie que 

foi na Argentina, no Chile, no Brasil de diferentes formas. Muito obrigado pela sua 

contribuição, pelo seu despojamento e viva Garcia Lorca. 

Muito obrigado a todos que contribuíram para essa sessão, tem livro da 

Pilar aqui.  

A sessão está encerrada, muito obrigado.  

(Palmas.) 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

31/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. 59ª Audiência Pública, 31 de julho de 2013, 

Auditório Teotônio Vilela.  

Instalação da Sessão. Está instalada a 59ª Audiência Pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 31 de julho de 2013, na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela, para a 

oitiva dos depoimentos sobre os casos Gelson Reicher e Antônio Carlos Nogueira 

Cabral. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público.  

Formação da Mesa. Nesta ponta à esquerda o Carlos Henrique Menegozzo, da 

Comissão da Verdade da UNE, Felícia Reicher, Felícia Madeira, irmã de Gelson 

Reicher e Reinaldo Morano, colega contemporâneo e amigo do Gelson, e no fim o 

Geraldo Blay vai fazer um depoimento como do seu pai, do seu tio e dos familiares que 

acompanharam os últimos dias do Gelson. Então com a palavra o Koba para ler o 

testemunhal do Gelson. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas, eu faço a leitura 

do memorial do Gelson Reicher. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



2 

 

Gelson Reicher, assassinado em 20 de janeiro de 1972, nasceu em 20 de 

fevereiro de 1949 em São Paulo, filho de Berel Reicher e Blima Reicher, morto em 20 

de janeiro de 1972, militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. 

Era estudante do 5º ano de medicina na USP e diretor do Centro Acadêmico 

Oswaldo Cruz, foi professor em cursos pré-vestibulares e participou de pesquisas 

científicas, atuou no Teatro Universitário, escreveu poesias e peças de teatro compondo 

músicas para as encenações, muitas delas dirigidas por ele. 

Na ALN, juntamente com Iuri Xavier Pereira, foi responsável pela criação dos 

jornais “Primeiro de Maio”, “Ação” e “O Guerrilheiro”. De família judia e único filho 

homem de Berel e Blima, deixou tamanha saudade, que seu quarto, quase dez anos 

depois de sua morte, ainda era mantido exatamente como deixara desde a última vez 

que ali estivera. 

Dados sobre sua prisão e morte. A versão oficial de suas mortes, Gelson Reicher 

e Alex de Paula Xavier Pereira, divulgada pela imprensa foi; conforme o “Estado de 

São Paulo” de 22 de março de 1972, a seguinte: “O Volks de placa CK-4848 corre pela 

avenida República do Líbano, em um cruzamento, o motorista não respeita o sinal 

vermelho e quase atropela uma senhora que leva uma criança no colo. Pouco depois o 

cabo Silas Bispo Feche, da PM, que participa de uma patrulha, manda o carro parar. 

Quando o Volks para, saem do carro o motorista e seu acompanhante atirando contra o 

cabo e seus companheiros. Os policiais também atiram. Depois de alguns minutos, três 

pessoas estão mortas e uma outra ferida. Os mortos são o cabo da Polícia Militar e os 

ocupantes do Volks, terroristas Alex de Paula Pereira e Gelson Reicher”. 

A nota informou os nomes falsos usados por Alex e Gelson juntos aos 

verdadeiros e graças a essa informação, os familiares de Alex puderam encontrar seus 

restos mortais em 1979 enterrado como indigente com o nome de João Maria de Freitas 

no Cemitério Dom Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo. 

Ao mesmo tempo em que assumiram a morte dos dois militantes e suas 

verdadeiras identidades por meio de nota oficial, seus corpos foram enterrados com 

nomes falsos. Os restos mortais de Alex foram transladados para o Rio de Janeiro em 18 

de outubro de 1980, após a ação de retificação dos registros de óbito junto com as de 

seu irmão Iuri. 
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Até a abertura dos arquivos do DOPS de São Paulo em 1992, o único 

questionamento que os familiares faziam à versão oficial era quanto ao fato de que 

mesmo conhecendo a identidade de Alex, os órgãos de segurança enterraram-no com 

nome falso para impedir o acesso ao seu corpo, mas fotos dos corpos de Alex e Gelson 

foram encontrados nos arquivos do DOPS de São Paulo e indicavam prováveis 

escoriações e hematomas. 

A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos mesmo sem 

poder contar com boas condições técnicas, conseguiram reproduzir fotos que foram 

enviadas ao médico legista Nelson Massini para a realização de um parecer. Nos 

arquivos do DOPS de São Paulo descobriu-se também o depoimento de um militante da 

ALN que preso, indicavam possíveis locais de encontro com Alex.  

Esse fato derrubava a ideia que o ocorrido foi um encontro casual indicando que 

o Volks teria sido seguido desde o bairro de Moema até a avenida República do Líbano, 

local próximo ao quartel do Segundo Exército onde teria acontecido o tiroteio, ou onde 

provavelmente se montou o teatro para forjar um tiroteio. 

A análise das fotos do laudo necroscópico assinado por Isaac Abramovitc e 

Abeylard de Queiroz Orsini, comprovou que a versão oficial não se sustenta. O novo 

laudo elaborado pelo legista Nelson Massini em 06 de março de 1996, atesta que Alex 

fora morto sob torturas. Nas suas conclusões, Massini afirmou: “Podemos concluir com 

a absoluta convicção que o Sr. Alex de Paula Xavier Pereira esteve dominado por seus 

agressores que produziram lesões vitais e não mortais anteriores àquelas fatais e assim 

submetido a um caso de tortura”.  

Gelson foi enterrado no Cemitério Dom Bosco sob o nome falso de Emiliano 

Sessa, mas sua família conseguiu logo após a sua morte retirar o corpo. Vários 

depoimentos demonstraram que o envio de corpos à necropsia e à liberação dos mesmos 

obedecia a um ritual próprio envolvendo geralmente o mesmo grupo de pessoas. 

O que ocorria nas necropsias noturnas não tinha testemunho de ninguém, o 

corpo do militante Gelson Reicher, por exemplo, foi enviado com o nome falso pelos 

órgãos de repressão. Tinha o nome verdadeiro escrito à mão na requisição de exame. A 

autópsia foi feita por Isaac Abramovitc, amigo da família de Gelson que o conhecia 

desde criança. Abramovitc se encontrava diariamente com Gelson na garagem do prédio 
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onde moravam e mesmo assim emitiu laudo e atestado de óbito com nome falso 

permitindo que o corpo fosse enterrado como indigente em Perus. 

Em seu depoimento na referida CPI, ele alegou não ter reconhecido o rosto do 

autopsiado, embora tenha avisado ao pai de Gelson sobre o local onde o filho fora 

enterrado, o que possibilitou que fosse retirado, dias depois para ser sepultado em 

cemitério judeu. A foto do cadáver mostra que o rosto não estava deformado, sendo 

facilmente identificado. Isaac Abramovitc também não soube explicar porque havia 

cometido esse engano outras vezes. 

Os corpos de Gelson e Alex chegaram ao necrotério do IML vestidos apenas 

com cuecas, como, quando e onde e por que foram despidos? Por quem foram 

despidos? E por que a morte dos dois só foi publicada 48 horas após o ocorrido? 

Estando oficialmente identificados, como mostram vários documentos, por que foram 

enterrados com nomes falsos?   

Providências posteriores: Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, o caso de Alex 206/96, tendo como relator Paulo Gustavo Gonet Branco, foi 

deferido em 2 de janeiro de 1997, por seis votos a favor e um contra, o do general 

Oswaldo Pereira Gomes. 

No caso de Gelson, o relator Paulo Gustavo Gonet Branco, iniciou o seu voto 

recordando a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, apreciou o 

pedido semelhante no caso de Alex Paula Xavier Pereira, ressaltando, entretanto, que os 

casos deveriam ser analisados individualmente, pois a morte em confronto armado com 

forças de seguranças não gerava os direitos aos benefícios da lei 9.140/95. 

O relator propôs que da mesma forma como procedera ao caso de Alex, a 

Comissão buscasse opinião técnica sendo solicitado o parecer criminalístico do perito 

Celso Nenevê. O perito descreveu todas as lesões produzidas por tiro concluindo não 

poder estabelecer a dinâmica do evento por falta de elementos. Registrou, contudo, 

como ocorrera no caso de Alex, que o corpo de Gelson apresentava lesões não descritas 

por Abramovitch. 

“Um, na região orbitária direita, na pálpebra superior direita e na região frontal 

direita, a presença de edema traumático aparentemente associado a uma extensa 
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equimose, a formação dessa lesão apresenta característica da ação contundente de algum 

instrumento, considerando ainda o descrito no laudo quando do exame interno, aberto o 

crânio pela técnica habitual nada se encontrou de interesse médico legal. A sua 

formação aparentemente não deve estar ligada à ação lesiva dos projeteis que atingiram 

a cabeça da vítima. 

Dois, a linha mediana da região frontal, no dorso do nariz e na região orbital 

esquerda, próximo da região zigomática, manchas escuras com características genéricas 

de lesões, sem que possam definir suas naturezas e características dos instrumentos que 

às produziram.  

O mesmo pode ser observado para a região deltoide esquerda e região mamária 

direita, outro sim é provável que Gelson Reicher a partir do momento em que teve os 

quatros membros atingidos por projeteis de arma de fogo, não oferecia mais condições 

de resistência armada nem tão pouco de fuga.  

Considerando ainda que o edema e a equimose verificados na região orbital 

direita e circunvizinhas sejam de natureza contusa, as quais para a sua formação 

necessitam obrigatoriamente do contato físico entre o instrumento e a vítima, por 

conseguinte de grande proximidade. 

Esse ferimento não coaduna com o quadro comumente verificado em tiroteios 

sendo plausível que essa lesão contusa, tenha sido produzida após as lesões 

perfurocontusas de seus braços e pernas, e em circunstâncias que não estão esclarecidas 

considerando que a vítima provavelmente apresentava-se dominada em decorrência dos 

ferimentos em seus membros”.  

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso referente a 

Gelson 246/96, foi aprovado em 2 de outubro de 1997 por seis votos a favor e um 

contra do general Oswaldo Pereira Gomes.  

Em 9 de novembro de 2007 por iniciativa da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República em parceria com a diretoria do Centro 

Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC, da Faculdade de Medicina da USP, foi inaugurado 

na sede daquela agremiação estudantil o memorial em homenagem a Gelson Reicher e 

Antônio Carlos Nogueira Cabral, este último, ex-presidente do CAOC e militante da 
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ALN, assassinado no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1972, no bairro do Jardim da 

Glória em São Paulo, homenageou Gelson dando o seu nome a uma praça. O Rio de 

Janeiro deu o nome a uma agência aos irmãos Iuri e Alex Xavier Pereira a um centro de 

atendimento da Secretaria do Trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, agora vamos passar a 

leitura do memorial do Cabral feito pela Thaís Barreto. Thaís Barreto. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos, vamos começar aqui uma 

pequena biografia do Antônio Carlos Nogueira Cabral. 

Assassinado em 12 de abril de 1972, nasceu em São Paulo em 14 de outubro de 

1948, filho de Cesário Nogueira Cabral e Maria Tereza Nogueira Cabral, militante da 

Ação Libertadora Nacional, ALN.  

Era estudante de Medicina na USP, foi presidente do Centro Acadêmico 

Oswaldo Cruz. Era uma liderança muito querida entre os estudantes, participou da 

tradicional encenação teatral do Show Medicina e também de uma montagem dirigida 

pelo Alberto D´Aversa, “Noite de Guerra no Museu do Prado”, de Rafael Albertí, uma 

narração à resistência dos Republicanos Espanhóis diante do ataque final das forças 

Fascistas em 1939. 

Dados sobre sua prisão e morte. Sua prisão, em circunstancias desconhecidas 

ocorreu em 11 de abril de 1972 e a notícia de sua morte foi publicada nos jornais 

somente em 18 de abril. Segundo a versão oficial contida no alto do exame cadavérico 

de 12 de abril de 1972, Rio de Janeiro, Antônio Carlos foi: “morto em aparelho 

repressivo, aparelho subversivo após reagir à bala”. A mesma informação foi divulgada 

no “Jornal da Tarde”, de 18 de abril de 1972 com a seguinte manchete; Terrorista é 

morto em tiroteio na Guanabara. 

Seu caixão foi entregue à família, lacrado e com ordens expressas para não ser 

aberto. O enterro de Antônio Carlos contou ainda com a presença ostensiva de policiais. 
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O corpo de Antônio Carlos entrou no IML pela guia @ do DOPS como 

“desconhecido, morto ao reagir à prisão”. Foi identificado por sua irmã Maria Elizabeth 

Nanni em 18 de abril de 1972 e entregue à família no dia19.   

A necropsia foi assinada pelos legistas, Olympio Pereira da Silva e Jorge Nunes 

Amorim, e afirma que as balas que o alvejaram, penetraram as regiões vitais, duas no 

pescoço e três na região do coração. O relatório da perícia relativo à ocorrência de 

número 293/72, informou que os peritos compareceram ao local as 3h40, de 12 de abril, 

atendendo requisição do DOPS do Rio de Janeiro. 

Descreve o local do encontro do corpo de Antônio Carlos, como da entrada da 

casa, assinala feridas contusas e equimoses nas nove fotos que acompanhavam o laudo. 

Registra ainda que: “Suas vestes se achavam em desalinho, denunciando bruscos 

movimentos e luta. A vítima tinha nas vestes e mãos, impregnações de tinta própria para 

estêncil”. 

Tais fotos, entretanto não foram localizadas, o atestado do óbito firmado por 

Olympio Pereira da Silva, registra outro horário para a morte, 5h25, de 12 de abril e dá 

como causa à morte: “Ferimentos penetrantes e transfixantes do tórax e abdômen com 

lesão do pulmão direito, coração e fígado e hemorragia interna. As duas únicas fotos de 

seu corpo encontradas nos arquivos do IML do Rio de Janeiro junto às dezenas de 

outras, dentro de uma gaveta sem qualquer identificação, mostram visíveis marcas de 

tortura, escoriações nas mãos, no tórax, no rosto, face e testa.” 

Algumas são descritas na necropsia, outras não. Na metade esquerda da região 

frontal há três placas de escoriação de cor parda avermelhada, medindo a maior três por 

dois centímetros. O membro superior esquerdo, mostra placa de escoriação de cor parda 

avermelhada medindo três por meio centímetro e que se situa no terço superior ilegível 

externa do braço. No terço superior da face dorsal do antebraço e terço anterior dessa 

mesma face há oito placas de escoriação de cor parda avermelhada medindo a maior 

dois por um centímetro. O membro superior direito revela na face externa do cotovelo, 

face posterior do terço inferior do antebraço seis placas de escoriação de cor parda 

avermelhada medindo a maior dois por um centímetro. 

Relatórios dos Ministérios da Marinha e Aeronáutica, encaminhados ao Ministro 

da Justiça em 1993, registram que teria morrido em 12 de abril de 1972, 5h25, na rua 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



8 

 

Zizí, número 115, bairro de Lins de Vasconcelos no Rio de Janeiro, após intenso tiroteio 

ao resistir à ordem de prisão.  

Providências posteriores. Seu caso na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos tendo como relator Mário Miranda, foi deferido por 

unanimidade em 19 de fevereiro de 1996.  

Em 9 de novembro de 2007, por iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos do 

Paraná em parceria com a diretoria do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC, foi 

inaugurado na sede da entidade estudantil um memorial composto de painel metálico 

com fotos e textos em homenagem a Antônio Carlos e Gelson Reicher, morto em 

janeiro de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, vamos lá? Começar, 

eu queria pedir para o Reinaldo Morano, tem o microfone sem fio aqui para você, o Dr. 

Reinaldo Morano, médico psicanalista e psiquiatra e colega do Gelson e do Cabral. 

Com a palavra Reinaldo Morano.  

 

O SR. REINALDO MORANO – Boa tarde a todos. Eu quero começar me 

congratulando com o deputado Adriano Diogo pela conquista de transformar o prédio 

da Auditoria Militar, da avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em mais um dos marcos do 

período negro da ditadura que afligiu o nosso país. 

Eu me lembro que em uma outra ocasião em que eu participei aqui de uma 

Sessão, nós falamos disso porque a Auditoria, ela teve um, a Auditoria Militar teve um 

papel significativo, importante em alguns momentos, até decisivo como parte dos 

instrumentos de perseguição e de tortura.  

O juiz auditor... veja, o Conselho da Auditoria, era um Conselho formado por 

militares, mas tinha à testa um juiz togado, ele não era militar e o juiz da Segunda 

Auditoria, Nelson Machado Guimarães, ele autorizava a volta dos presos que já estavam 

no presídio para o DOI-CODI e ele sabia, ele tinha absoluta convicção do ia acontecer, 

e ele participava de uma espécie de misancene, ajudado por um acólito tenebroso, um 
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sujeito que usava uma capa preta chamado Alfredo. Isso aí era um coroinha do 

demônio. 

Em alguns momentos ele conseguia ser mais, desculpe a expressão, filho da p..., 

do que o Nelson, mas não era sempre porque o Nelson, que era o juiz Auditor da 

Segunda Auditoria, ele caprichava nas ações e nas atitudes. O juiz da 1ª Auditoria, 

naquele momento, chamava Paiva e em algumas situações ele parecia ser um pouquinho 

melhor do que o Nelson, mas era parte daquele enredo do um morde e o outro assopra, 

se revezando, às vezes o da 1ª Auditoria dava uma assopradinha para dar uma impressão 

de que aquilo era uma instância com algum verniz jurídico.  

Mas aquilo não passava de apenas parte do instrumento de tortura representado 

pelo DOI-CODI e pelo DOPS, é semelhante ao papel que o Tuma desempenhou no 

DOPS. Porque nesse país aqui tão carente de memória, houve momento em que um 

senador da República, era um Democrata, era uma pessoa e aí ele morre e aí tem um 

elogio fúnebre e aí o presidente da República já eleito em um outro momento vai lá, 

alias como foi no velório daquele sujeito da Globo também, enfim. 

Os velórios são sempre um monumento à hipocrisia e, mas enfim, eu queria 

lembrar aqui do papel da auditoria e aproveitei para lembrar o papel do Tuma como 

grande chefe do DOPS durante muito tempo, também acobertando, estimulando, 

fazendo de conta...  

Mas eu queria então, me congratular aí com o deputado Adriano Diogo, porque a 

Auditoria, o prédio da Auditoria se insere agora no rol dos nossos marcos para que não 

se esqueça, para que não se repita, para que nunca mais aconteça e da outra vez eu me 

lembrei de um episódio, o episódio do Frei Tito que foi também vítima desse processo 

onde a auditoria mandava de volta o preso que já estava no presídio, mandava de volta 

para as câmaras de torturas, o Frei Tito, mas tem um outro episódio, o Paulo Vannuchi, 

que foi ministro do governo federal, ele também foi um dos casos graves porque, foi 

submetido à tortura, como estivesse sido preso naquele momento, com toda a 

cumplicidade do Nelson Machado Guimarães da 2ª Auditoria. 

Mas um episódio grave e que tem muito a ver com prédio, é do Mariane. Ele era 

cabo do Exército, o cabo Mariane, não sei o nome todo dele, era o meu, vivíamos na 

mesma cela, no presídio e ele foi levado à Auditoria para um depoimento e no 
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depoimento ele falou algo que desagradou lá o juiz. O juiz interrompeu a Sessão, 

mandou o cabo Mariane para a guarda, lá para baixo e ele foi torturado no prédio da 

Auditoria, no primeiro andar montada a farsa do Juiz, do conselho de sentença e o 

Mariane foi torturado em uma salinha lá em baixo, isso no prédio da Auditoria Militar, 

esse aí da Brigadeiro Luiz Antônio. 

Eu também tive uma rebarba disso na minha vida, eu fui prestar depoimento na 

Segunda Auditoria para esse juiz e para um Conselho de Sentença de qual fazia parte 

um militar de nome Roberto Pontuschka, alguma coisa assim, que era do DOI-CODI. 

Quer dizer, no Conselho de Juízes, porque eles eram considerados Juízes, todos eles, 

tinha o juiz togado e os Juízes Militares, então, no meu alto de interrogatório, na 

Auditoria, tem lá as assinaturas e além do Nelson, do Juiz, tem a assinatura de um 

torturador que é esse Roberto Pontuschka. 

E eu também falei alguma coisa que o Nelson não gostou, ele nunca gostava 

obviamente e eu no final disse que eu dei o nome de alguns torturadores, mas ele não 

me deixava falar, ele anotou do jeito que ele bem quis, mas a história mesmo aos 

solavancos, ela resgata coisas e os nomes que ele anotou, mesmo sendo nomes, primeiro 

nome, sem sobrenome, enfim, como se eu nessa altura não soubesse quem era os 

torturadores, eu fui pego pelo Esquadrão da Morte, então o Fleury era vaidoso, ele se 

apresentava, você pendurado lá no pau de arara, ele perguntava se você sabia que ele era 

e ele fez isso com vários presos, eu soube, comigo fez também e claro, eu também 

naquela altura, eu falei não, não faço ideia, porque isso mexia com o Narcisismo do 

sujeito. 

Mas enfim, da equipe do esquadrão da Morte haviam pessoas assim, 

emblemáticas, tipo Campão que era um sujeito grande, tinha o Tralli, parecia um 

alucinado e eu dei o nome desses por extenso, o nome todo e dei o nome de alguns do 

DOI-CODI, alguns Capitães, enfim e depois no final, ele me perguntou se eu tinha mais 

alguma coisa ainda e ele estava muito bravo, ele tinha um zelo assim em alguns 

momentos, para dizer o mínimo, maior até que os próprios militares, ele era raivoso.  

Eu hoje sou psiquiatra e psicanalista e tenho bem claro o tipo, não estou aqui 

para fazer diagnóstico de ninguém, mas ele era bem raivoso e aí perguntou se então eu 

queria fazer mais alguma declaração, e eu disse que queria prestar uma homenagem à 
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alguns companheiros que tinham sido mortos e assassinados, enfim, ele não me deixava 

falar o nome e aí quando terminou a audiência e eu voltei para o presídio, quer dizer, fui 

levado de volta para o presídio Tiradentes e de castigo eu fui transferido para casa de 

detenção, porque ele tinha ficado muito ofendido com o meu depoimento, esse era o 

Juiz.  

Bom, enfim essa era a Auditoria, o deputado está me ajudando dizendo que o 

nome do Mariane era José Mariane. Ele era do processo da AVPR e eu sei disso porque 

depois desse episódio na Auditoria, ele voltou para o presídio para a cela onde eu 

estava, então eu sei da coisa do dia em que isso aconteceu, bom, esse era os parênteses a 

respeito da Auditoria. 

Sobre os companheiros Gelson e Cabral. Eu entrei na faculdade de medicina  em 

1966.  

A medicina, ela tem um costume, acho que as outras escolas também de numerar 

as turmas, “Eu sou da 54”, ou seja, da 54ª, desde a fundação da faculdade, e o Cabral e o 

Gelson, eles são da turma seguinte, da 55, que eles entraram no ano seguinte ao que eu 

entrei e logo no começo, nos começos da faculdade e eles eram colegas que se 

distinguiam.  

O Cabral tinha na história dele o fato de ter sido aluno do Colégio de Aplicação 

que naquela época era um colégio Estadual e que tinha uma qualidade de ensino, e mais 

do que talvez de ensino, uma qualidade de vivência democrática graças à presença de 

professores especiais, gente preocupada com a formação dos alunos não só com as 

matérias enfim, mas também com a formação dos alunos como pessoas, como cidadãos 

e o Cabral tinha sido aluno do Colégio de Aplicação. 

Mas ambos da mesma turma, eles já se distinguiam desde o começo por uma 

vontade de participar do centro acadêmico, o centro acadêmico da faculdade, é o Centro 

Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC, que este ano no mês de setembro, no dia 14 de 

setembro, vai completar 100 anos de existência ininterruptamente, foi um dos Centros 

Acadêmicos que, a duras penas, durante todo o período da ditadura, mas que se manteve 

atuante. 
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Mas o Cabral e o Gelson em um primeiro momento entraram, a participar do que 

tinha e do que não tinha no centro acadêmico, porque eles eram pessoas muito, de muito 

horizonte, horizonte muito aberto e em um primeiro momento além de participar, o 

Gelson não, mas o Cabral participava da Atlética e em um primeiro momento 

participaram ambos do Show Medicina. O Show Medicina é um grupo de teatro satírico 

que também deve ter quase esse tanto de idade, não, tem uns 50 anos de idade ou um 

pouquinho mais e, mas o Show Medicina é fundamentalmente de satirização das coisas 

da Faculdade, dos professores e ambos participaram do Show Medicina. 

O Gelson, ele tinha muito talento para escrever, para fazer poemas, e 

rapidamente ele acabou participando e sendo o grande animador, a alma do Grupo de 

Teatro Medicina, que aí diferentemente do Show Medicina, é um grupo de teatro 

convencional e preocupado em montar e levar peças de teatro, não esquetes de quadros 

como fazia o Show Medicina e no ano de 1968, foi montado a peça “Noite de Guerra no 

Museu do Prado”, o diretor, o GTM a essa altura foi D´Aversa, que era um diretor de 

teatro conhecido e de uma sustância assim, ele era impressionante ele foi o diretor 

responsável por essa montagem da “Noite de Guerra no Museu do Prado”, e o “Noite de 

Guerra” acabou sendo depois encenado em um teatro de São Paulo e com filas e com 

sucesso, enfim. 

Mas o Gelson e o Cabral, ambos participaram como atores do “Noite de 

Guerra”, no memorial aí onde o Cabral se disse isso, mas o Gelson ou eu bobiei e não 

ouvi, mas eu não ouvi dizerem isso, mas ele também participou como ator e em 1968, 

todos sabemos, é o ano do AI-5, 13 de dezembro é o ano do AI-5. Em 1968é o ano do 

30º Congresso da UNE e neste ano de 1968houve eleições para o Centro Acadêmico e 

nós montamos uma chapa concorrente, houve três chapas, uma chapa que era em 

oposição à situação, o Centro Acadêmico nos últimos anos, nos anos anteriores, 

desculpe, nos anos anteriores tinham diretorias ligadas à Ação Popular e neste ano de 

1968, nós apresentamos para as eleições, uma chapa nossa, o Cabral era um dos 

candidatos à vice-presidente, eu fui candidato a presidente no período que eu ainda 

estava na detenção, depois do Congresso da UNE. 

Eu fui de um grupo que ficou na detenção de outubro até dezembro, 60 dias e 

nesse período nós fomos eleitos. Então eu tive a grande satisfação de fazer parte de uma 

diretoria na qual o Cabral era um dos vice-presidentes. Mas tem um episódio anterior 
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que é muito ilustrativo e enfim, né, que a ditadura com o 477 e com a tentativa de 

dominar o Movimento Estudantil, havia instituído as tais entidades chapa branca. Então 

os diretórios acadêmicos em contra posição aos centros acadêmicos, um DCE Chapa 

Branca, o que fez com que o nosso DCE passasse a ser chamado de DCE Livre, que 

hoje é o DCE Alexandre Vannucchi Leme e enfim, em algumas faculdades, 

principalmente as mais tradicionais da USP como Direito, por exemplo, esses diretórios 

acadêmicos, eles acabaram atraindo a Direitosa dentro de cada unidade. Então começou 

mesmo na minha faculdade, lá na Medicina, havia lá uma situação em que o pessoal de 

Direita, não propriamente Direita CCC, porque essa Direita não participava de nada 

além de invadir a faculdade de madrugada quebrar murais, denunciar colegas, mas tinha 

uma Direita que era uma Direita que de alguma forma estava aí no mesmo balaio, 

digamos, mas sem essa atividade de quebrar, em certa medida lembra um pouco 

algumas situações em que tem manifestantes e de repente dos seios vai algumas dezenas 

mascarados e quebra e enfim, toda vez. Quer dizer, às vezes me pergunto, mas as 

pessoas não estão sabendo que desse meio já vão sair os mascarados, mas enfim. 

De qualquer forma, havia uma prática da Direita, de tomarem esses diretórios 

Chapa Branca e o que eles tinham de interessante?  Eles tinham de interessante o fato de 

que a ditadura dava dinheiro, dava verba para esses diretórios fazerem a sua política de 

apoio à ditadura, e aí é uma coisa celebre que a gente falava de unir a atividade política 

clandestina que nessa altura a gente já começava a ter dentro da Ação Libertadora 

Nacional, a ALN, que era a tal atividade legal.  

Então, lá por meados de 1968, a gente conversou e chegou à conclusão de que 

não tinha cabimento a gente deixar a Direita tomar esse diretório acadêmico que era, na 

verdade, a representação dos alunos na congregação de professores. Então, embora eles 

não representassem coisa alguma, eles tinham assento na congregação da faculdade de 

medicina.  

Bom, para simplificar o assunto, a gente conversou e o Gelson foi o nosso 

candidato a presidente do Diretório Acadêmico, em oposição, quer dizer, brigando com 

o candidato da Direita. E é logico que o Gelson ganhou. Então eu tenho aqui um 

documento oficial da Faculdade de Medicina que eu pedi depois que eu saí da cadeia, já 

mais recentemente, onde a secretária da Faculdade de Medicina diz assim, eu que pedi, 

então ela diz para mim; “Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, informamos que o 
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senhor Gelson Reicher  foi eleito presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em 16 de agosto”, eu errei o ano, em 16 de 

Agosto de 1969”, e eu falei 1968 e me enganei, “tendo tomado posse em 18 de agosto 

de 1969 para o mandato de um ano”.  

Então eu tive a satisfação de compartilhar, porque o meu mandato de presidente 

do Centro Acadêmico foi de 15 de dezembro e até 15 de dezembro de 1970, de 15 de 

dezembro de 1969 até, desculpe, 15 de dezembro, estou um pouco confuso, né?   

De 15 de dezembro de 1968, durante o ano de 1969, e era para ir até 15 de 

dezembro de 1969. Eu fui embora da faculdade no dia 4 de novembro de 1969, o dia do 

assassinato do Marighella, então eu não cheguei a terminar. 

Mas eu tive então a satisfação de compartilhar aí um período dessa gestão do 

Gelson como presidente do diretório acadêmico, que a gente brincava, o próprio Gelson 

declarava isso nas assembleias que ele era na verdade, responsável pelo Departamento 

de Verbas Oficiais do Centro Acadêmico, porque pela lei, eles continuavam dando 

dinheiro para o Diretório Acadêmico, agora comandado pelo Gelson. Então, o que eu 

estava dizendo, que a gente chamava de unir a luta legal com a luta clandestina, enfim.  

E o Cabral foi o presidente do CAOC na gestão seguinte, tomando posse em 15 

de dezembro de 1969, até 15 de dezembro de 1970.  

E nesse período tem lá também um episódio também que é padigmático 

daqueles momentos e do compromisso ideológico dessa dupla, Gelson e Cabral, 

compromisso ideológico com os interesses da maioria da população brasileira e por isso 

eu tenho certeza que eles estivessem aí hoje, a gente estaria lá em uma grande briga com 

o corporativismo que graças entre os colegas nessa campanha contra o Programa Mais 

Médicos aí, que é um assunto complicado.  

Hoje, exatamente hoje, uma professora da Medicina que tem um cargo, ela 

mandou lá um e-mail para todos, um comunicado para todos os departamentos do 

Hospital das Clínicas, dizendo que eles deveriam encerrar as atividades de atendimento, 

já é a segunda vez, para participar das atividades contra o projeto do governo federal, 

apelidado aí de Mais Médicos. 
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O SR. – (inaudível) 

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu não sei, eu tenho a impressão, o Cabral, 

ele tinha uma, os pais, enfim, a família de origem, tinha alguma coisa haver com Goiás. 

Eu não sei se ele nasceu em Goiás ou se ele era nascido aqui e depois foi para Goiás, 

antes de se mudar para São Paulo, eu não sei responder.  

Mas eu queria nessa homenagem aqui que eu quero prestar aos dois, dizer da 

minha convicção de que hoje eles estariam nesse debate a respeito do direito da 

população de ter médicos e que essa coisa de sem condições, não tem condições e é uma 

falácia, mas infelizmente assim como a gente tem lá no jardim da faculdade um 

monumento semelhante aquele lá do Largo de São Francisco homenageando colegas da 

Medicina, que morreram em 1932, e olha bem hein, eu não vou aqui elogiar o Getúlio 

Vargas, não é isso, mas que morreram em 1932 no levante da oligarquia paulista, 

morreram então para defender interesses de uma minoria que se assanhava e que se 

levantou em armas aí contra o governo central. São daqueles equívocos históricos, né, e 

a gente é martelando a vida toda para falar que aquilo foi a Revolução 

Constitucionalista de 1932, o tal de 9 de Julho. 

Eu sou de uma cidade do interior, Taquaritinga, né, e lá o colégio do Estado 

onde eu estudei chamava Colégio Estadual Nove de Julho. A praça central da cidade em 

frente ao colégio é Praça Nove de Julho e todo o Nove de Julho tinha comemoração, 

tinha desfile de banda, tinha tudo. A vida inteira você é martelado de que aquilo é uma 

coisa cívica, a maior manifestação de civismo que o Estado de São Paulo tem aí na sua 

história, quando na verdade é levante oligárquico onde as pessoas do povo morreram, 

não estou dizendo que não houve filhos da burguesia, filhos da burguesia que tenham 

morrido, cá entre nós, não fizeram mais do que a obrigação, estão defendendo interesses 

da classe que eles pertenciam, mas gente do povo, morrer defendendo interesse da 

oligarquia, aí é muito. 

E lá, então, lá no jardim da faculdade há monumento de resgate de homenagem 

aos colegas que morreram defendendo a oligarquia e eu penso que é um, atualmente 

esse debate tão pintado aí pelo corporativismo da categoria médica, é um infelizmente, é 
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um grande equívoco. E eu tenho uma convicção de que se estivessem aqui o Gelson e o 

Cabral, estariam aí participando dessas discussões. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Só uma perguntinha, em 

que ano você entrou na Faculdade? 

 

O SR. REINALDO MORANO – Mil novecentos e sessenta e seis. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eles são 1967? 

 

O SR. REINALDO MORANO – É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Gelson vem aí na 

biografia que ele era de 1949, no início né? O Cabral não tem data de nascimento, nós 

temos a data de nascimento? Tem? Porque, o Gelson nascido em 1949, entrar em 1966, 

1967. O Cabral era de 1948? Nossa, eles entraram bem jovens na faculdade. Está bom, 

obrigado, Reinaldo. 

Felícia, Felícia Reicher, Felícia Madeira com a palavra. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Boa tarde. Eu acho muito 

importante eu estar fazendo essa, estar participando dessa Comissão porque eu acho 

muito importante para a história, para o nosso conhecimento.  

A gente está conhecendo exatamente como as coisas aconteceram e acho de 

extrema importância, eu queria cumprimentar a todos vocês e aí tem aquela frase que a 

gente deve conhecer a verdade para que esses fatos não se repitam, e aí o deputado aqui 

do lado, perguntou se eu tinha assistido ao filme da Hannah Arendt, eu assisti e aí eu 
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comecei a lembrar de que essa frase, que a gente tem que participar para que isso não 

aconteça nunca mais, faz muito parte da minha vida e certamente fez parte da vida do 

Gelson, porque todos os anos, meu pai fazia questão que eu e meus irmãos, a gente ia 

até a Casa do Povo lá no Bom Retiro porque meus pais são poloneses, judeus poloneses 

e a gente ia ver o levante do Gueto de Varsóvia.   

Tem várias cenas que estão naquele filme “O Pianista”, então todos os anos a 

gente e meu pai dizia assim para a gente; A gente tem que ir, é horrível, né, crianças 

assistindo aquilo, mas o meu pai dizia para a gente, a gente tem que ir porque, para isso 

não acontecer mais. Vocês são responsáveis para transmitir para os seus filhos e para 

todos que isso não pode mais acontecer. 

Então, eu estou contando um pouquinho isso para contar o clima, quem 

antecedeu o médico, qual o seu nome? Ele contou um pouco da vida do Gelson na 

Academia que eu acompanhei um pouco, porque na época eu fazia Ciências Sociais, 

entrei na faculdade em 1962, então, é claro eu acompanhei tudo isso de perto, mas já em 

1968 eu estava casada, com filhos, tal e fui ver essa peça de teatro, conheci essa peça, 

mas o Gelson tinha essa atividade tão intensa na faculdade, que a gente da família não 

sabia muito do que acontecia.  

Mas, então meu pai tinha essa, quando ele veio da Polônia, ele tinha essa 

formação de Esquerda, né, tinha essa coisa muito forte da história e do papel nosso na 

história, mas isso, tanta a minha participação na política como meu pai com a história 

dele, eu lembro de meu pai dizendo assim que talvez ele tivesse sido responsável pela 

participação do Gelson, então uma coisa assim meio, eu lembro do meu pai chorando, 

falando isso porque, enfim, ele dizia isso para a gente todos os anos. 

Então eu estou me sentindo aqui, um pouco repetindo o meu pai, eu acho que é 

extremamente importante esse papel que a gente está fazendo de deixar para a história, 

exatamente o que aconteceu na esperança de que isso não venha mais acontecer. 

Mas eu só queria complementar algumas coisas, eu não sabia, vários 

depoimentos aqui a respeito da vida acadêmica do Gelson, eu não conheci, mas conheci 

muito da infância dele, ele não estudou no Colégio de Aplicação, mas estudou no 

Colégio Alexandre Gusmão, Colégio Estadual Alexandre Gusmão, que era um colégio 

no Ipiranga onde a gente vivia, e ele foi um aluno brilhante.  
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Eu estava contando para algumas pessoas antes da gente fazer o depoimento que, 

vocês devem lembrar, vocês que eram da geração dele, tinha aquele programa na 

televisão, que era o “Sabatina Maisena”, que os alunos faziam disputas, o Gelson 

ganhou várias vezes, vários anos, então ele sempre foi uma pessoa assim extremamente 

brilhante, né, foi, ele era muito mais nove que a gente, foi o filho temporão da minha 

mãe, e como ele era assim bonito e muito inteligente, a gente sempre considerava o 

Gelson um presente que a família tinha tido, a minha mãe, depois de uma certa idade, 

era assim que ele era considerado. 

Bom, então, a perda foi do tamanho da expectativa. A perda foi assim realmente 

muito dura. E a morte dele, na verdade teve alguns aspectos dentro do drama todo, 

alguma coisa assim meio que fantástica, que é a história do Isaac Abramovitc meio 

fantástica, porque o Isaac era o nosso vizinho, ele era cunhado da Iara Iavelberg. O 

primeiro marido da Iara era irmão da mulher do Isaac, o primeiro marido da Iara era 

médico e eles três iam para a faculdade de medicina, o Isaac, o Samuel e o Gelson, 

então às vezes eles iam juntos, às vezes iam separados e usavam a mesma garagem que 

era de uma casa, não era do prédio como está aí no depoimento, né, usavam a mesma 

garagem. 

Bom, no dia seguinte que apareceu, logo que apareceu a morte do Gelson no 

jornal, meu pai também tinha recebido um telefonema da organização que ele tinha sido 

morto. Meu pai vai tirar satisfação junto ao Fleury, vê as fotos e chega em casa e diz 

que não é o Gelson, que não é o Gelson, que tinha certeza porque ele viu as fotos, que 

tinha um engano nisso daqui e tal e ficamos assim todos muito eufóricos e algum, sei lá, 

algumas horas depois ligou o Isaac, foi ele quem ligou para a gente. Ele ligou e disse, 

não, que era ele mesmo, que ele tinha feito a autópsia e que ele estava trabalhando para 

ajudar a gente a recuperar o corpo e foi assim que o corpo foi recuperado. 

Eu não vi o Gelson, eu não vi porque eu estava gravida, meu filho nasceu cinco 

dias depois da morte do Gelson, mas várias pessoas, amigos meus que viram o corpo do 

Gelson naquela ocasião da morte dele, não levantaram nenhuma hipótese de tortura. 

Quer dizer, isso aqui realmente, todo esse depoimento foi uma novidade para mim 

porque viram o corpo, e enfim, era assim, isso que eu teria a acrescentar, ao que vocês 

já conhecem e terminar realmente parabenizando pelo trabalho. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Felícia, deixa eu perguntar 

um pouquinho se você puder responder.  

Quando o pessoal da família da Iavelberg veio aqui fazer o depoimento sobre a 

Iara, os sobrinhos, os irmãos, (chorando) você aparece o tempo todo com a família 

Iavelberg, o Gelson, embora vocês sejam de uma outra geração, o Gelson também tinha 

contato com os Iavelberg, porque eu sou da Vila Prudente. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Você da Vila Prudente e a gente 

era do Ipiranga, vizinho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aquela senhora que veio 

aqui, chefe de gabinete, a Chaia, ela é lá do Ipiranga, estudava com os Iavelberg, e nós 

convivemos o tempo todo juntos, desde muito cedo. Eu vou falar no microfone.  

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu queria falar uma coisa, era colega de 

turma deles o Raul, o Raul Iavelberg, irmão da Iara. O Samuel não, o Samuel não era da 

faculdade. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, o Samuel era jornalista. 

 

O SR. REINALDO MORANO – Sim, ele era jornalista, mas o Raul era da 

mesma turma. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Então, nós éramos todos vizinhos. 

Nós éramos todos vizinhos assim, a gente morava em um gueto, realmente um gueto, 
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um lugar, porque a imigração, a imigração judaica se dá como todas as imigrações, você 

tem um ponto de apoio e as famílias vão com, digamos, os parentes que imigraram 

antes, né, e aquele, a gente morava na Silva Bueno e aquele pedaço todo era um gueto 

muito especial. Eu acho que saíram gentes interessantes daquele lugar. Eu acho que tem 

três gerações aí, né, digamos assim, eu sou um pouco mais velha que a Iara, mas nós 

fomos muito amigas de adolescência, na adolescência e essas fotos que aparecem, são 

fotos minhas e dela na adolescência, e o Gelson era muito amigo do Raul, mas isso, 

talvez você possa me explicar melhor que eu não sei por que aconteceu, quando eles 

entraram na Faculdade que coincidentemente foi no mesmo ano, na mesma época, ele 

não era tão próximo do Raul, pelo menos eu não ouvia ele dizer e tem uma coisa, meu 

pai insistiu muito para que o Gelson saísse do Brasil. 

Eu não acompanhei isso aí, meu pai me contou depois, ele chegou até a 

conseguir algum dinheiro para fazer com que o Gelson saísse do país, o que ele se 

recusou.  

O Gelson se recusou a fazer isso e ele sabia que o Raul tinha saído. Naquela 

época, eu não sei exatamente o que aconteceu entre eles. Bem, a Iara casou-se muito 

cedo e eu fui para outro caminho, mas eu fui muito próxima dela só na adolescência e 

depois, durante a faculdade a gente se encontrava aqui em uma cinemateca da vida, em 

uma palestra ou alguma coisa desse tipo, mas perdi meio o contato com ela e eu sentia 

que o Gelson, talvez você possa me explicar porque eu não era muito próxima do Raul 

não, eu não sentia os dois. Eu lembro de conversar com ele e não se referia muito. 

Não vi mais o Raul... veja, aí tem uma outra coincidência que é o seguinte, é que 

quando o meus pais já estavam muito doentes, eles foram para o Lar dos Velhos, que é 

uma organização judaica, de abrigo à pessoas idosas e os pais da Iara, a Dona Eva e o 

seu Davi, estavam juntos com os meus pais lá naquela ocasião e aí, naqueles dias às 

vezes, quando eu visitava a minha mãe, acontecia do Samuel, que a gente chamava de 

Melo, também estar lá e tal e também isso esporadicamente eu encontrava com eles.  

E algum tempo atrás, acho que há umas duas semanas vendo aquele canal “Arte 

Um”, eu vi esse documentário que a sobrinha, né, a sobrinha da Iara teria feito e levei o 

maior susto, imagina ligar a televisão e ver a sua foto de adolescente na televisão, foi 
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uma coisa assim muito impressionante, na hora eu nem tinha percebido que era uma 

coisa relacionada à Iara. 

E também daquele pedaço da gente, muito próximo da gente era o Chael 

também. O Chael, os pais do Chael, principalmente a mãe do Chael, morava assim 

muito próximo, esqueci, esse gueto tem uma contribuição importante para a história 

desse país.  

Mas era um lugar assim muito intenso e eu acho que tinha um estímulo muito 

grande naquele lugar, pois o meu pai desde pequeno dizia assim para mim, eu acho que 

um pouco da história judaica, ele dizia e eu tenho a impressão que os outros pais diziam 

isso também que era assim; “Você tem que estudar, você tem que conhecer muito, 

porque um dia você pode ser expulsa de algum lugar e só tem uma coisa que você pode 

carregar com você que é seu conhecimento”. 

Então, eu acho que aqueles judeus que saíram e viveram aquela situação, 

passavam isso muito forte para a minha geração, muito forte e eu acho que daquele 

pedaço saíram pessoas assim... interessantes, até um psiquiatra também, que agora eu 

não lembro o nome dele também e é uma pessoa muito importante também daquele 

nosso pedaço que era a rua Silva Bueno, 317.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quer falar alguma coisa 

dessa fase?  

 

O SR. REINALDO MORANO – Não, eu tenho impressão que na Faculdade 

começou a ter um peso aí. Os núcleos no qual você fazia parte, então, o Raul, por 

exemplo, ele não foi do GTM, ele não participou do Show Medicina, ele no Centro 

Acadêmico, eu tenho a impressão de que ele era mais próximo de uma outra tendência 

politica, o que acaba também por... 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Para mim era um pouco 

surpreendente né, que a gente tinha essa ligação tão forte na infância, que eles eram 
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vizinhos, o Raul passou a infância na minha casa e depois eu senti assim, é bom, mas eu 

vivi essa época né, porque nos dias de divergências politicas, eram grandes divergências  

aquela época, eu vivi isso daqui, as pessoas eram quase inimigas né, então eu senti que 

ele não tinha proximidade com o Raul assim como eu fui me separando da Iara no 

processo, a gente se encontrava muito em eventos culturais.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Muito bom. Bom, vamos 

continuar a nossa vida, não é? Ainda nesse ciclo familiar, antes de passar a palavra para 

o nosso companheiro da UNE, você poderia interromper um pouquinho a filmagem para 

vir um pouquinho falar? Fale daqui, é melhor, eu sei que é tão pouca coisa, mas sobrou 

tão pouca coisa? Fale um pouco. Fale o teu nome, eu sei, mas é importante. 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – O que eu tenho para falar é mínimo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  É o Geraldo Blay Rozman? 

Fale um pouquinho. 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – O que eu tenho para falar é mínimo, 

eu já falei para a Felícia que eu, a minha motivação para estar aqui hoje e para ter 

motivado alguém a falar com a Felícia, alguém a contatá-la aqui, o meu pai, eu me 

lembro com 7 anos, o meu pai indo com o meu tio Edmundo e com dois carros de 

policia no Cemitério Israelita São Paulo e ele vem em casa, meu pai com as limitações 

dele, ele me contou e para mim, um menino de 7 anos foi muito impressionante, isso eu 

me lembro até hoje. Então esse é o depoimento que eu tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas só explica um 

pouquinho melhor, fale o nome do seu pai, do seu tio. 
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O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – Do meu pai, Itick Roizman, ele era 

cunhado do Edmundo, o nome inteiro do Edmundo. 

 

O SR. – (inaudível) 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – O Edmundo, era tio do Gelson. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – O meu pai, ele era irmão do meu 

pai.  

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – Irmão do seu pai. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Meu tio muito querido, o meu tio 

Edmundo era muito querido. 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – Igualmente.  

Então foi isso, eu com 7 anos, eu nunca me esqueci desse fato, que é um fato 

muito marcante para mim, e existia todo um clima terrível que meus próprios irmãos, o 

meu pai fazia de tudo para eles não saírem de casa, os meus irmãos eram mais jovens, 

provavelmente muito mais jovens que o Gelson, deviam ter 16 ou 17 anos, meu irmão 

Luiz, e minha irmã Maísa, e era uma luta para eles ficarem em casa e não saírem de 

casa. Então eu me lembro desse período, para mim, eu com 7 anos, eu me lembro 

perfeitamente desse terror nesse período. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, eu só queria 

concluir com o Carlos Menegozzo, da Comissão da Verdade da UNE, fez questão de vir 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



24 

 

aqui fazer esse depoimento hoje, e eu vou passar a palavra. Só queria anunciar aqui os 

cinco jovens aqui de um colégio, qual é o nome do colégio? Renovação, que vieram 

assistir a Sessão de hoje e estão acompanhando isso como parte do trabalho curricular 

deles a Sessão de hoje. Nós vamos conversar com vocês a hora que terminar.  

Então vamos lá, Carlos Henrique Menegozzo, da Comissão da Verdade da UNE. 

 

O SR. CARLOS HENRIQUE MENEGOZZO – Bom, boa tarde a todos os 

presentes. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de compartilhar com vocês 

esse momento, que é um momento assim de emoção também de lembrar e relembrar 

uma história e é de muito orgulho também de a gente poder relembrar duas trajetórias 

tão importantes e exemplares sobretudo para as gerações que estão chegando. 

Eu trago aqui um depoimento breve, sou ex-estudante, estou afastado do 

movimento estudantil  fazem uns bons anos, me formei há uns dez anos atrás, mas sou 

sociólogo e integro, sou um dos coordenadores técnicos da Comissão da Verdade da 

UNE.  

Vim contar um pouco aqui do, primeiro trazer uma mensagem de homenagem, a 

gente fez uma reunião hoje de manhã com a Vic, que é a nova presidente da UNE, eleita 

há alguns meses, a gente combinou a nossa presença aqui hoje, então eu trago uma 

mensagem também em nome da Presidência da UNE, uma saudação a esse evento e o 

combinado aqui foi eu trazer um pouco, um depoimento rápido sobre o que tem sido o 

trabalho da Comissão da Verdade da UNE e trazer um depoimento breve que ajudasse a 

contextualizar a presença desses dois camaradas que a gente homenageia hoje.  

O contexto do movimento estudantil da época, esse é um trabalha que a 

Comissão da Verdade da UNE está fazendo, não só a se dedicar às biografias de alguns 

militantes, mas também a um contexto geral que é pouco conhecido da pesquisa 

histórica, da pesquisa histórica. 

Então a minha contribuição vai um pouco nesse sentido, de contextualizar a 

presença deles  no movimento em um quadro mais amplo.  
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Bom, a Comissão da Verdade da UNE, ela foi formada no começo desse ano e 

tem três objetivos principais. 

O primeiro é montar um relatório de alguns casos mal resolvidos sobre 

militantes que tiveram a participação decisiva na construção da entidade e o principal 

deles é o caso do Honestino Guimarães que é um caso ainda não resolvido. 

A gente produziu um primeiro relatório sobre o caso Honestino Guimarães que 

foi apresentado no Congresso da UNE que aconteceu há poucos meses e a UNE lança 

uma campanha que é pela localização da ossada do Honestino. Há indícios de que ela 

possa ser localizada, então estamos em uma campanha para a localização do corpo dele. 

Então a primeira tarefa da Comissão da Verdade da UNE é produzir esses 

dossiês, esses relatórios individuais sintetizando o que se sabe sobre casos pouco ainda 

a se resolver. 

Uma segunda tarefa é onde se insere esse depoimento breve que eu trago hoje, é 

o esforço que a gente está fazendo de recolher informações sobre a trajetória da União 

dos Estudantes e do Movimento Estudantil como um todo em um período um pouco 

conhecido da história do movimento que está compreendido entre 1969 e 1973. Esse é 

um período de existência real da UNE com muitas dificuldades, às duras penas, mas é 

um período de existência que a própria Esquerda desconhece.  

Muita gente toma o de 1968 e a repressão do Congresso de Ibiúna como sendo 

um marco de desmantelamento da UNE, mas ela segue existindo durante alguns anos e 

tanto o Cabral quanto o Gelson, eles estão inseridos em um contexto e em uma entidade 

que é o CAOC que deu uma grande contribuição de sustentação politica e material da 

UNE neste período difícil da ditadura, cumprindo uma tarefa das mais difíceis e que era 

uma tarefa no limite, vamos dizer assim, entre a legalidade e a clandestinidade, um 

contexto de muita exposição.  

Um terceiro objetivo da Comissão antes de eu falar um pouco deste contexto 

histórico de como os dois se inserem nisso, um terceiro objetivo da Comissão é o de 

justamente promover um debate politico sobre a trajetória deles, né, em um esforço de 

ampliar o conhecimento nas gerações que chegam, sobre os nossos referenciais 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



26 

 

históricos nos quais a gente muito se orgulha, falo como ex-estudante, falo também em 

nome da Presidência da UNE. 

Então, considerando esses três objetivos, se eu tivesse esse tempo, eu gostaria de 

compartilhar com vocês algumas informações que a gente tem recolhido sobre... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer o seguinte, eu 

queria pedir desculpas, eu quero fazer uma especial da UNE e tal, nós queremos fazer 

uma especial da UNE e tudo o que vão abordar, mas como hoje é uma coisa assim 

muito específica desses dois companheiros, do Cabral e do Gelson, eu gostaria de 

convidar vocês a fazer uma Sessão específica na relação da Comissão Estadual de São 

Paulo com a Comissão da UNE e discutir todos esses companheiros. Tudo bem?  

Então eu queria, para não truncar o depoimento, que aqui tem uma relação muito 

forte nisso, deixa eu falar de um jeito mais tranquilo...  

Reinaldo, é o seguinte, como você é um desses veteranos dos mais 

emblemáticos, mais importantes dessa geração e como tem muita coisa que o Gelson 

escreveu e coisa do Cabral que também não foi recuperada, eu queria ver, nós tentamos 

para essa Audiência ver se o GTM recuperava os textos que o Gelson produzia, porque 

eu entrei na USP em 1969. 

Logo que eu entrei na USP, eu fui apresentado ao Gelson e ele trazia todos 

aqueles textos, toda aquela riqueza de trabalho para fazer a recepção aos calouros e tal e 

também tive contato pouco com ele e com o Cabral não tive nenhum, mas você é o 

grande, grande, vou começar a adjetivar você, pelo menos veio antes deles e todo o 

trabalho que a gente fez para recuperar os textos do Gelson e do Cabral, não foram... 

Então isso é uma coisa importantíssima para a gente nessa recuperação da 

memória dos companheiros, que você pudesse nos ajudar. Ir atrás desse material, trazer 

o pessoal se a gente até puder trazer o pessoal dessa turma que tem esses textos, viu, 

porque os textos do Gelson eram realmente de uma qualidade impressionante, embora 

ele não fizesse o tipo de trabalho de teatro que a gente fazia lá no campus.  
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E, Felícia, como foi importantíssima a sua vinda aqui, não é sempre que é 

possível contar, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu sou uma 

pessoa que da hora que acordo à hora que vou dormir, eu tento conseguir informação 

sobre esse personagem controverso aí, esse senhor, o Dr. Isaac Abramovitc, 

principalmente aquela clínica que ele tinha lá na João Moura, aquela coisa terrível que 

ele tinha lá na João Moura pós-ditadura, né, e a gente teve desde o tempo do Roberto 

Gouveia, a Amelinha, eu, a gente tem aquela preocupação com o IML, com tráfico de 

órgãos, o que estava por traz daquele IML que tinha a faixada da legalidade de IML, 

mas tinha uma coisa gravíssima lá de venda de órgãos, aquela coisa toda que o Shibata e 

o Abramovitch, então esses dois personagens macabros, Isaac Abramovitc  e Harry 

Shibata, são personagens que eu acho que um dia o Brasil vai analisar dentro desses 

caras da humanidade que mais prejuízos trouxeram. 

Então, o Chael é uma pessoa que tem pouca coisa dele também, só aparece 

alguma coisa lá na Santa Casa e é uma história muito curta, muito restrita, eu lembro do 

Chael, então eu queria que se você pudesse falar um pouco nessas raras oportunidades 

que você fala de público e tal e por isso é importantíssimo a sua presença aqui hoje para 

que você pudesse falar um pouquinho dessa comunidade judaica lá do Ipiranga e um 

pouquinho do Chael (emocionado, chorando). Só um pouquinho, te peço, se é que você 

pudesse falar um pouquinho mais do Chael e de vocês para encerrar. 

Então eu queria pedir essas duas coisas, Reinaldo, para concluir de você a 

recuperação do material do Gelson e também do Cabral lá da Faculdade. Nós temos tido 

dificuldades pra ter acesse ao GTM e tal e se você podia concluir falando um pouco 

daquela diáspora, aquele gueto lá. (emocionado, chorando). 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Bom, eu acho que a gente 

explorou bem essa ideia, do gueto, sou eu quem falo né, ninguém antes falou, mas nós 

discutimos muito isso na ocasião em que a Judith Patarra escreveu aquela biografia da 

Iara. 

Eu inclusive falei muito com a Judith e com uma prima do Chael, que é a Shirley 

Schreier que a gente devia escrever alguma coisa sobre o significado que tinha aquela 

imigração, aquele conjunto de pessoas que traziam uma história muito forte e passavam 
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de alguma forma o sentimento, digamos no mínimo humanista né, para todos nós, né, a 

Shirley foi colega, me foge o nome, mas é irmã do Bernardo Kucinski, como que é? 

Ana Rosa, a Shirley era muito amiga, ela fez Química, era muito amiga da Ana Rosa. 

Então, nós éramos, alguma coisa tinha naquela comunidade entende, que nos 

fazia refletir sobre o mundo né, e naturalmente jovens. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, perdi. A Ana 

Rosa, eles também eram de lá? Os Kucinski? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, não era, mas a Shirley que 

era de lá, era muito amiga da e é prima do Chael. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –   A Shirley Schereir? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – É, Shirley Schereier. É, eu acho 

que talvez vocês pudessem falar com ela aqui, que ela é muito mais próxima, sabe 

muito mais da história do Chael.  

Bom, então eu sempre achei, quer dizer, ainda brinco frequentemente que a 

gente fala como era importante. Há pouco tempo uma pessoa lá do Ipiranga que é o 

Jacó, escreveu um livro sobre, sobre, mas eu vou lembrar daqui a pouco e, mas ele 

enfim, é uma pessoa assim muito simples, ele teve a sensibilidade de perceber que tinha 

alguma coisa de interessante.  

Eu cheguei até pensar em escrever sobre o que podia ter, sei lá né, porque tem 

alguma coisa desse tipo, por exemplo, a Shirley também ia para todos os anos nessa 

comemoração do levante do Gueto de Varsóvia, você imagina o bando de criança que 

ficavam lá e meu pai, quando veio para o Brasil. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde era mesmo? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Era no Bom Retiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era no Taib? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Era no Taib mesmo, no Taib e 

meu pai quando veio para o Brasil, na verdade ele veio por conta da, já em um avanço 

muito grande do nazismo tal, mas meu pai, da família dele foi o primeiro a vir para cá 

exatamente porque ele era perseguido porque era comunista, meu pai era alfaiate e meus 

outros tios que é o tio dele, vieram depois.  

Mas meu pai foi o escolhido da família para vir antes exatamente porque ele 

tinha dois tipos de perseguição. Então a perseguição pelo fato dele ser Judeu e porque 

enfim, ele não tinha uma participação muito intensa, mas era a posição dele, que ele se 

manifestava algumas vezes. 

Quando a família teve que escolher quem tinha que vir antes o meu pai foi 

escolhido por esses dois motivos e eu acho que meu pai, tio do Chael, pai da Shirley e 

outros que já vinham com essa história de lá, tinha outros que não, então passaram 

alguma coisa para a gente, eu acho que tinha, porque digamos assim, você tem uma 

concentração grande de pessoas e é meio inacreditável que tenha a história, quer dizer, 

que a Iara seja aminha amiga, que seja amiga da prima do Chael, do Gelson. 

Agora, realmente o Gelson não quis sair do Brasil, ele não saiu porque não quis, 

porque meu pai se esforçou muito, coitado e ele realmente não quis. Agora talvez, nós 

não soubéssemos tão profundamente o nível de envolvimento que ele já tinha, porque o 

que chegava para a gente é mais esse lado de participação cultural dele.  

Eu vim meio despreparada para falar sobre isso, mas essa coisa lá, eu gostaria de 

ter escrito alguma coisa maior sobre essa nossa história lá no bairro do Ipiranga, mas 

acho que não vai ser mais eu para escrever. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você lembra assim, 

quando foi o período assim que seu pai mais foi chamado a atenção dele, para ele querer 

que  o Gelson saísse do país? Você lembra disso? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, não é que, provavelmente 

que o Gelson conversava com ele mais do que comigo, o meu pai provavelmente 

conhecia mais o envolvimento dele do que eu.  

Assim, tem duas coisas, um pouco eu era preservada dessa vamos dizer assim, 

dessa tensão mais familiar porque eu estava grávida e então eu acho que nesse momento 

mais pesado, eu acho que eu era um pouco preservada, agora, eu tinha uma certa tensão 

também com o Gelson porque, digamos politica, porque eu não acreditava nessa saída 

digamos armada, eu já não acreditava mais, eu participei, participei muito dessa coisa de 

Esquerda, eu tinha um grupo de estudo de marxismo, o professor Paul Singer, eu 

participei muito disso, mas já na época então eu tinha assim uma tensão com o Gelson 

com relação à isso. 

Então, ele, por exemplo, vinha me visitar, a sobrinha dele que era a minha filha 

que ele adorava, quando eu não estava em casa para a gente não discutir. 

 

O SR. - (inaudível) 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, a gente brigava muito e 

então talvez eu realmente não sabia, eu fiquei assim muito surpresa quando eu vi.  

Eu lembro que uma das últimas discussões que eu tive com os meus pais, é que 

eu tinha recebido de herança da minha avó um desses, tipo edredom, mas que era com 

pena de ganso da Europa, que ela trouxe da Europa que eu adorava.  

Então aquilo lá era meu, uma coisa super fofa que eu adorava e tal e um dia 

estava fazendo frio e eu fui lá em casa pegar e tinha sumido, não estava lá. Aí a minha 
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mãe falou; “Ah, eu acho que o Gelson levou”. E eu imagino que ele levou porque já 

devia estar dormindo em alguns dessas coisas muito frias e escondidas e tal, mas na 

época eu lembro que eu briguei, “Mas como é que você deixou ele levar, porque era 

meu, era uma herança minha e tal”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ele saiu de casa antes? Ele 

ficou até o último dia em casa? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, não, ele saiu de casa antes. 

Ele saiu de casa antes, mas meu pai não dizia isso, então eu acho que quando ele 

saiu de casa, ele levou essas coisas inclusive esse meu edredom, digamos assim.  

Porque eu só sei o nome em iídiche, mas eu estava assim tão alheia a esse nível 

de participação dele, porque é diferente uma família que você não tem, quer dizer, que 

era a pessoa que estava completamente fora desse processo que estava acontecendo.  

No caso do Gelson não era né, eu já tinha passado pela, enfim, eficiências 

sociais, participei daquelas brigas com o Mackenzie, mas já na época dele, eu já tinha 

seguido outro caminho então a gente discutia bastante isso e eu não sei se por uma 

questão de proteção e tal, mas eu realmente não tinha a sensação no de envolvimento 

dele, realmente não tinha, o dia em que eu abri a porta do apartamento e vi aquela foto 

no “Estadão”, foi inacreditável né, e existia aquele clima, todo mundo que viu aquela 

foto, meus pais ficaram isolados naquele prédio, todo mundo tinha medo de falar com 

eles e os nossos amigos, eram amigos que não podiam aparecer lá porque eram pessoas 

que tinham uma história de envolvimento. 

Então eles ficaram assim, absolutamente isolados, teve só uma pessoa, um 

amigo nosso que já faleceu, muito querido que disse assim; Alguém tem que ficar com 

os pais da Felícia, alguém tem que ir lá.  

Porque não tinha, meu pai não sabia nem como, enfim, meu pai, ele chegou aqui 

já tinha uma certa idade e tal. Então foi um amigo nosso que também tinha um passado 
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de envolvimento, mas ele foi lá ajudar o meu pai, ele foi até o Fleury com o meu pai e 

tal e eu não fui, foi ele quem foi.  

Mas foi assim, e aí quando o meu pai chegou dessa visita e disse que não era o 

Gelson, todo satisfeito, me lembro de todos nós no apartamento comemorando, quando 

o Isaac ligou. 

Agora, o Isaac era uma pessoa lá da comunidade mais distante, não era uma 

pessoa com quem se dava, ele casou com uma vizinha minha, casou com essa vizinha 

minha que por acaso era irmã do Samuel que casou com a Iara.  

Eu rompi com a Iara quando ela casou, porque eu achava que ela não devia se 

casar com esse cara, umas coisas assim meio de briga de amiga e a partir dali é eu me 

distanciei, eu me distanciei bastante dela, também fiquei surpresa com o caminho dela, 

eu não sabia do envolvimento. 

Bom, e a minha filha nasceu no dia em que mataram o Marighella, dia 4 de 

novembro de 1969. Eu estava na maternidade quando eu fiquei sabendo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Felícia, deixa eu só te 

perguntar. Como é que era o nome da esposa do Isaac? Ela era irmã do primeiro marido 

da Iara, não é? O médico. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Era. Era o Samuel Halberkon, a 

Iara ficou muito pouco tempo com ele, o Samuel Halberkon. A irmã dele chamava 

Gisele e ela, acho que ela ainda é casada com o Isaac, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele já faleceu, viu. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Ah, ele faleceu? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



33 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faleceu. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Eu não sabia que ele, eu não 

conheço nem os filhos dele, eu nunca vi essa família, ainda mais depois desse 

acontecimento do Gelson, não tive mais contato nenhum com eles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não frequentava a 

casa dos Schnaiderman, não é? Do Boris e da esposa, que ela dava aqueles cursos que a 

Iara ia? A esposa do Boris, a menina, a psicóloga é a Miriam Schnaiderman, não é? A 

esposa era a Regina? Essa geração dos... 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – A minha história com a Iara é 

assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estou perguntando de você, 

não de você com a Iara, com os Schnaiderman você não tinha contato? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não. Eu conheço de nome, eu os 

conheço de nome, mas eu não tive um contato mais próximo com eles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E com o professor Paul 

Singer? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – O professor Singer, é o seguinte, é 

porque eu sou demógrafa e uma vez eu, isso foi em 1967? É em 1967, quando eu 

namorava e queria casar com o Madeira, eu fui procurar emprego e ele trabalhava na 
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Saúde Pública e ele estava fazendo uma seleção de pessoas para trabalhar com ele, ele 

fez uma seleção e eu fui escolhida, fui bolsista do professor Paul Singer lá na Faculdade 

de Saúde Pública e aí fiquei amiga dele, escrevemos uns três trabalhos juntos.  

Mas a gente tinha uma atividade extra trabalho, lá do SEBRAPE, também fui 

aluna do Fernando Henrique, trabalhei com a Ruth Cardoso, mas... e aí eu fiquei meio 

próxima do professor Paul Singer, a mulher dele, a Melanie, que eu adorava e a gente 

tinha um grupo de estudos na casa dele de marxismo, então a gente lia Marx, lia Hannah 

Arendt, lia... sei lá, lia tudo, “O Capital”, de frente para trás de... ele lia em alemão para 

a gente, é muita história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Reinaldo, depois o 

Menegozzo volta para falar do Gelson. 

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu queria dizer uma coisa aqui dos 

depoimentos e enfim, ressalta uma descrição do clima de medo, quer dizer, o que a 

Felícia conta e as pessoas deixarem de prestar solidariedade até num espírito mais de 

fraternidade com os pais dela, que tinham acabado de passar por essa experiência 

terrível do assassinato do filho, e do clima de terror que se vivia impedindo as pessoas 

de frequentarem a casa de amigos.  

Então hoje, hoje quando se fala da ditadura, eu vim de taxi para cá e o motorista 

do taxi fez uma brincadeirinha a respeito da volta dos militares e eu perguntei, que idade 

você tem?  

Eu perguntei para ele, porque é uma brincadeirinha, brincadeirinha, mas calma 

lá, porque, não, eles botaram ordem, mas botaram ordem? Eles eram uma ordem de 

cemitério, a tal da paz do cemitério.  

Não mas não sei o que, veja, pegue alguns indicadores, dividas externa do 

Brasil, com aquele programa nuclear, comprava sucata do imperialismo, mundialmente 

o que fez com que a divida externa do Brasil e a história da corrupção? Quer dizer, de 
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repente passa como se fosse umas vestais né, eles têm um patrono mundialmente, talvez 

o Pinochet.  

A fortuna do Pinochet no exterior da família, quer dizer, o quanto que Pinochet 

roubou do Chile, além de ter feito o que fez com a alma do país né, mas enfim, eu 

queria primeiro insistir nisso, no clima de terror que se vivia, então quando se fala hoje 

essa irresponsabilidade de fora, um governante eleito, espera a próxima eleição e lança 

o seu candidato e vá para a rua, defenda, fora o que, é o Egito? O sonho é repetir aqui 

essa coisa que ocorreu no Egito?  

Mas isso era uma coisa que eu queria dizer e de algo que eu me lembrei, eu 

fuçando em todos os meus guardados lá, eu achei uma foto com o Cabral, uma. Por 

quê? Porque a gente não tirava foto, uma das coisas era não tirar foto, para não deixar o 

vestígio da foto. Então, de todos os meus anos de convivência com a Cabral, eu achei na 

minha casa uma foto.  

É uma foto engraçada, porque a gente está em um grupinho conversando do lado 

do busto do Arnaldo lá na, o busto do Arnaldo também é um ícone lá da Faculdade, é 

aquele busto que tem na entrada da faculdade. Teve uma turma que pegou o Arnaldo, o 

busto e saiu passeando com ele pela cidade, passeando e fotografando. Então, tirou foto 

com o Arnaldo no vão livre do MASP, tirou foto com o Arnaldo em alguns lugares 

importantes de São Paulo e depois devolveram o Arnaldo lá para o pedestal. A 

justificativa era que fazia anos que eles viam o Arnaldo olhando para aquela Dr. 

Arnaldo sem poder sair de lá, então eles tinham levado o Arnaldo para passear. 

Mas é uma foto com o Cabral lá do lado do busto do Arnaldo e uma outra coisa 

que eu queria dizer, porque eu queria registrar, é que na gestão do Cabral em 1970, eu  

estava fora, eu já estava clandestino, o equivalente do Alfredo da Auditoria, aquele 

maligno, maléfico lá da Auditoria, nós tínhamos na medicina um equivalente que é o 

secretário Dante Nezi, era tão maligno e maléfico quanto o Alfredo e em 1970 com o 

recrudescimento da repressão, o Dante Nesi, o secretário de comum acordo com a 

diretoria da faculdade, colocou uma corrente de ferro e um cadeado na entrada do 

Centro Acadêmico independente da Faculdade.  

Não sei quem conhece, mas o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC, ele 

tem uma localização incrível, ele ocupa o porão daquele prédio da Faculdade de 
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Medicina, na verdade não é um porão, é um porão no estilo antigo e até por força da lei 

da gravidade né, que puxa para baixo, nos intervalos de aulas em que todo mundo desce, 

então o Centro Acadêmico de Medicina da USP é um dos lugares mais frequentado de 

toda a Faculdade e sempre teve lanchonete, tinha barbeiro no meu tempo, mesa de 

sinuca, bom, enfim, mas o que eu queria dizer é que uma entrada lá para baixo é bem 

sopé da escadaria daquele prédio, que hoje está restaurado, então é uma escadaria que 

vem lá do quarto andar e ela vem vindo, vem vindo e desemboca numa entrada em uma 

outra escada que vai para o Centro Acadêmico. 

Essa é uma entrada que depende de a faculdade estar com as portas abertas 

durante o dia, no horário de funcionamento da faculdade, mas do lado do prédio da 

faculdade tinha uma entrada nossa, dos alunos para o centro acadêmico e o Dante Nezi e 

mais a diretoria resolveram botar lá, houve muitos corajosos, aqueles ídolos de 1970, 

1971 escorados aí nos milicos né, nos militares. Então eles passaram uma corrente de 

ferro e colocaram um cadeadão e o Cabral, o Gelson, o Antônio Carlos Madeira que é 

um também da turma deles, da 55, arrumaram lá uns equipamentos, arrebentaram a 

corrente e foram entregar na diretoria da faculdade e dizendo que a nossa entrada no 

CAOC, eles não iriam barrar. 

Essa é uma das ações desse pessoalzinho né, responsáveis pela existência então 

nos 100 anos do CAOC, pela existência ininterrupta do Centro Acadêmico e eu tenho 

essa ideia de que já, mesmo antes do AI-5, o CAOC era importante nas relações com o 

DCE, com EE, com a UNE, de lá saiu o Alon, depois veio ser o presidente da UNE e o 

CAOC tinha algumas fontes de renda, não só o dinheiro da ditadura via Diretório 

Acadêmico quando o Gelson foi o presidente, mas tinha fontes de renda, tinha um baile 

famoso chamado Esqueletos, que dava grana, a gente cobrava, enfim, tinha fontes de, 

como se diz hoje, de sustentabilidade e dava também para a gente colaborar com as 

entidades com as quais a gente se relacionava. Bom, mas era isso. 

Ah, e o material do GTM eu me comprometo, eu sei onde eu posso bater para 

pedir, é um colega daquela época, eu sei que ele tem muito ciúme do material, mas a 

gente se compromete, faz cópias e enfim, eu me comprometo com isso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível) mas você vai 

escrever? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Pois é, por enquanto eu estou 

escrevendo sobre estatísticas oficiais, mas se eu tivesse o veio do Gelson para escrever, 

talvez eu escreveria, mas ficou tudo com ele, não vou, mas é uma boa história.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você fala muito bem.  

Bom, então eu acho que o pessoal da UNE quer fazer uma fala específica 

especial neste caso dos estudantes de medicina, o Menegozzo quer falar alguma coisa 

sobre isso?  

 

O SR. CARLOS HENRIQUE MENEGOZZO – O que eu queria 

complementar só rapidamente, é dizer que a pesquisa que a UNE está fazendo, ela está 

baseada em um trabalho que nós desenvolvemos um pouco antes, eu coordenei a 

organização, o tratamento técnico do CAOC, então a gente recuperou alguns materiais 

que são da gestão das quais eles participaram e são materiais que certamente irão trazer 

nova luz, vamos dizer assim, ao período, a gente tem material ali do GTM, pouca coisa, 

a gente tem atas do de reunião do CAOC no período difícil que é de 1969, 1968, 1969, 

ações ocorridas na faculdade naquele período e a gente tem também os boletins das 

turmas, muitas coisas vindas de doações de ex-militantes que agora estão disponíveis 

para pesquisas.  

Então a minha fala é um pouco no sentindo de dizer um pouco o que esses 

documentos contam, dizer que ele está, depois de se ter sido organizado, o material foi 

transferido para o museu da Faculdade de Medicina onde eu trabalhei um pouco e então, 

todas as doações de materiais que vocês recolherem sobre o caso e se vocês quiserem 

entregar, provavelmente o museu da Faculdade de Medicina poderá receber e 

integrando esse material ao arquivo do CAOC. 
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Eu acho que, basicamente era isso, a Comissão da UNE está disponível para 

colaborar no que for possível, a gente, a nossa estrutura é pequena, eu estou faltando ao 

trabalho para poder participar hoje aqui, então eu não sei se a gente teria condições de 

colaborar ativamente com o trabalho de recolher material, mas a gente sabe onde algum 

material pode ser encontrado e coloca a nossa pouca estrutura à disposição para seguir a 

investigação e o relato do caso. 

 

O SR. REINALDO MORANO – Sim, o professor André é o responsável pelo 

museu, não é?  

 

O SR. CARLOS HENRIQUE MENEGOZZO – Como? 

 

O SR. REINALDO MORANO – O André. Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você mora aqui em São 

Paulo?  

 

O SR.  - (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo, então Reinaldo, só 

para encerrar, Reinaldo, eu queria só para organizar, primeiro agradecer, agradecer não 

é um verbo bom para a Comissão da Verdade, mas essa sua capacidade de vir e 

contribuir com essa memoria, lógico que lá no CAOC tem tanta história para contar, 

principalmente a história daquela infiltração daquele médico infiltrado e depois a 

relação que teve lá e depois tantas quedas, a participação da estrutura da Faculdade, a 

gente precisa recompor a história e queríamos continuar contando com a sua 
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contribuição, além de toda essa memória do CAOC e do típico Grupo de Teatro 

Medicina. 

Então nós já estamos indo para o encerramento, talvez a gente assim como o 

Queiróz, no dia da Audiência do Queiróz trouxe alguns escritos do Ronaldo Mouth 

Queiróz foram recuperados e a gente está incorporando aqui ao acervo da Comissão, eu 

insisto que essa parte do Gelson é uma parte importantíssima para ser incorporado para 

que as pessoas tenham uma mínima noção do que foi a contribuição dele, do Cabral era 

um pouco mais distante, mas o Gelson era uma coisa impressionante a capacidade de 

produção de escrever e era impressionante. 

Bom, para concluir, está faltando alguma coisa?  

E essa questão da UNE, nós temos o maior interesse em que pese todas as 

dificuldades que vocês têm, nós precisamos e nós queremos fazer uma aproximação. Eu 

fiz várias iniciativas, sentei lá, aí entendi o momento que não era mais para participar, 

vocês estavam em clima de congresso e é importante que você voltou e está propiciando 

essa reaproximação. 

Felícia, eu sei que essas coisas são muito tristes, muito doloridas, sei que é 

importante você ter vindo aqui hoje, para nós todos e foi muito bonita a sua 

participação, muito importante e muito obrigado.  

E você também, que também contribui muito conosco aí pelo Conselho Regional 

de Psicologia e gravando as Sessões e tal e vamos ver... e obrigado pela sua 

contribuição.  

Eu queria aí para os finalmentes, encerrando essa Sessão, agradecendo todo o 

esforço da Assessoria da Comissão em montar essa Sessão. Acho que o Madeira, que o 

Reinaldo, o Dr. Madeira que é lá do Menino Jesus, é uma pessoa importante nesse 

segmento e a gente não pode esquecer de tentar conseguir o depoimento dele.  

Como é o nome daquele médico infiltrado que deu tanto, João, não é? Jota, Jota, 

Jurandir... não, é mais complicado, mas está bom. 

Agradeço a presença de todos e vamos encerrando mais essa Sessão. Muito 

obrigado. (Palmas.) 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

31/07/2013 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva. Quinquagésima Nona Audiência Pública, 31 de 

Julho de 2013, Auditório Teotônio Vilela.  

Instalação da Sessão. Está instalada a Quinquagésima Nona Audiência Pública 

da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 31 de Julho de 

2013, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Auditório Teotônio Vilela, 

para a oitiva dos depoimentos sobre os casos Gelson Reicher e Antônio Carlos Nogueira 

Cabral. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público.  

Formação da Mesa. Nesta ponta à esquerda o Carlos Henrique Menegozzo, da 

Comissão da Verdade da UNE, Felícia Reicher, Felícia Madeira, irmã de Gelson 

Reicher e Reinaldo Morano, colega contemporâneo e amigo do Gelson, e no fim o 

Geraldo Blay vai fazer um depoimento como do seu pai, do seu tio e dos familiares que 

acompanharam os últimos dias do Gelson. Então com a palavra o Cuba para ler o 

testemunhal do Gelson. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Boa tarde a todos e todas, eu faço a leitura 

do memorial do Gelson Reicher. 

Gelson Reicher, assassinado em 20 de Janeiro de 1972, nasceu em 20 de 

Fevereiro de 1949 em São Paulo, filho de Berel Reicher e Blima Reicher, morto em 20 

de Janeiro de 1972, militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. 
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Era estudante do Quinto ano de medicina na USP e Diretor do Centro 

Acadêmico Oswaldo Cruz, foi professor em cursos pré-vestibulares e participou de 

pesquisas científicas, atuou no Teatro Universitário, escreveu poesias e peças de teatro 

compondo músicas para as encenações, muitas delas dirigidas por ele. 

Na ALN, juntamente com Iuri Xavier Pereira, foi responsável pela criação dos 

jornais Primeiro de Maio, Ação e O Guerrilheiro. De família judia e único filho homem 

de Berel e Blima, deixou tamanha saudade, que seu quarto quase dez anos depois de sua 

morte, ainda era mantido exatamente como deixara desde a última vez que ali estivera. 

Dados sobre sua prisão e morte. A versão oficial de suas mortes, Gelson Reicher 

e Alex de Paula Xavier Pereira, divulgada pela imprensa foi; Conforme o Estado de São 

Paulo de 22 de Março de 1972, a seguinte abre aspas, “O Volks de placa CK-4848 corre 

pela Avenida República do Líbano, em um cruzamento, o motorista não respeita o sinal 

vermelho e quase atropela uma senhora que leva uma criança no colo. Pouco depois o 

Cabo Silas Bispo Feche da PM que participa de uma patrulha, manda o carro parar. 

Quando o Volks para, saem do carro o motorista e seu acompanhante atirando contra o 

Cabo e seus companheiros. Os policiais também atiram. Depois de alguns minutos, três 

pessoas estão mortas e uma outra ferida. Os mortos são o Cabo da Polícia Militar e os 

ocupantes do Volks, terroristas Alex de Paula Pereira e Gelson Reicher”, fecha aspas. 

A nota informou os nomes falsos usados por Alex e Gelson juntos aos 

verdadeiros e graças a essa informação, os familiares de Alex puderam encontrar seus 

restos mortais em 1979 enterrado como indigente com o nome de João Maria de Freitas 

no Cemitério Dom Bosco em Perus na cidade de São Paulo. 

Ao mesmo tempo em que assumiram a morte dos dois militantes e suas 

verdadeiras identidades por meio de nota oficial, seus corpos foram enterrados com 

nomes falsos. Os restos mortais de Alex foram transladados para o Rio de Janeiro em 18 

de Outubro de 1980, após a ação de retificação dos registros de óbito junto com as de 

seu irmão Iuri. 

Até a abertura dos arquivos do DOPS de São Paulo em 1992, o único 

questionamento que os familiares faziam à versão oficial era quanto ao fato de que 

mesmo conhecendo a identidade de Alex, os órgãos de segurança enterraram-no com 

nome falso para impedir o acesso ao seu corpo, mas fotos dos corpos de Alex e Gelson 
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foram encontrados nos arquivos do DOPS de São Paulo e indicavam prováveis 

escoriações e hematomas. 

A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos mesmo sem 

poder contar com boas condições técnicas, conseguiram reproduzir fotos que foram 

enviadas ao Médico Legista Nelson Massini para a realização de um parecer. Nos 

arquivos do DOPS de São Paulo descobriu-se também o depoimento de um militante da 

ALN que preso, indicavam possíveis locais de encontro com Alex. Esse fato derrubava 

a ideia que o ocorrido foi um encontro casual indicando que o Volks teria sido seguido 

desde o Bairro de Moema até a Avenida República do Líbano, local próximo ao quartel 

do Segundo Exército onde teria acontecido o tiroteio, ou onde provavelmente se montou 

o teatro para forjar um tiroteio. 

A análise das fotos do laudo necroscópico assinado por Isaac Abramovitch e 

Abelar Queiroz, o Sine, comprovou que a versão oficial não se sustenta. O novo laudo 

elaborado pelo legista Nelson Massini em 06 de Março de 1996, atesta que Alex fora 

morto sob torturas. Nas suas conclusões, Massini afirmou abre aspas: “Podemos 

concluir com a absoluta convicção que o Sr. Alex de Paula Xavier Pereira esteve 

dominado por seus agressores que produziram lesões vitais e não mortais anteriores 

àquelas fatais e assim submetido a um caso de tortura”, fecha aspas.  

Gelson foi enterrado no Cemitério Dom Bosco sob o nome falso de Emiliano 

Sessa, mas sua família conseguiu logo após a sua morte retirar o corpo. Vários 

depoimentos demonstraram que o envio de corpos à necropsia e à liberação dos mesmos 

obedecia a um ritual próprio envolvendo geralmente o mesmo grupo de pessoas. 

O que ocorria nas necropsias noturnas não tinha testemunho de ninguém, o 

corpo do militante Gelson Reicher, por exemplo, foi enviado com o nome falso pelos 

órgãos de repressão. Tinha o nome verdadeiro escrito à mão na requisição de exame. A 

autópsia foi feita por Isaac Abramovitch, amigo da família de Gelson que o conhecia 

desde criança. Abramovitch se encontrava diariamente com Gelson na garagem do 

prédio onde moravam e mesmo assim emitiu laudo e atestado de óbito com nome falso 

permitindo que o corpo fosse enterrado como indigente em Perus. 

Em seu depoimento na referida CPI, ele alegou não ter reconhecido o rosto do 

autopsiado, embora tenha avisado ao pai de Gelson sobre o local onde o filho fora 
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enterrado, o que possibilitou que fosse retirado, dias depois para ser sepultado em 

Cemitério Judeu. A foto do cadáver mostra que o rosto não estava deformado, sendo 

facilmente identificado. Isaac Abramovitch também não soube explicar porque havia 

cometido esse engano outras vezes. 

Os corpos de Gelson e Alex chegaram ao necrotério do IML vestidos apenas 

com cuecas, como, quando e onde e por que foram despidos? Por que foram despidos? 

E por que a morte dos dois só foi publicada 48 horas após o ocorrido? Estando 

oficialmente identificados, como mostram vários documentos, por que foram enterrados 

com nomes falsos?   

Providências posteriores. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos, o caso de Alex 206/96, tendo como relator Paulo Gustavo Gonet Branco, foi 

deferido em 02 de Janeiro de 1997, por seis votos a favor e um contra, o do General 

Oswaldo Pereira Gomes. 

No caso de Gelson, o relator Paulo Gustavo Gonet Branco, iniciou o seu voto 

recordando a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, apreciou o 

pedido semelhante no caso de Alex Paula Xavier Pereira, ressaltando, entretanto, que os 

casos deveriam ser analisados individualmente, pois a morte em confronto armado com 

forças de seguranças não gerava os direitos aos benefícios da lei 9.140/95. 

O relator propôs que da mesma forma como procedera ao caso de Alex, a 

Comissão buscasse opinião técnica sendo solicitado o parecer criminalístico do perito 

Celso Nenevê. O perito descreveu todas as lesões produzidas por tiro concluindo não 

poder estabelecer a dinâmica do evento por falta de elementos. Registrou, contudo, 

como ocorrera no caso de Alex, que o corpo de Gelson apresentava lesões não descritas 

por Abramovitch. Abre aspas. 

“Um, na região orbitária direita, na pálpebra superior direita e na região frontal 

direita, a presença de edema traumático aparentemente associado a uma extensa 

equimose, a formação dessa lesão apresenta característica da ação contundente de algum 

instrumento, considerando ainda o descrito no laudo quando do exame interno, aberto o 

crânio pela técnica habitual nada se encontrou de interesse médico legal. A sua 

formação aparentemente não deve estar ligada à ação lesiva dos projeteis que atingiram 

a cabeça da vítima. 
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Dois, a linha mediana da região frontal, no dorso do nariz e na região orbital 

esquerda, próximo da região zigomática, manchas escuras com características genéricas 

de lesões, sem que possam definir suas naturezas e características dos instrumentos que 

às produziram. O mesmo pode ser observado para a região deltoide esquerda e região 

mamária direita, outro sim é provável que Gelson Reicher a partir do momento em que 

teve os quatros membros atingidos por projeteis de arma de fogo, não oferecia mais 

condições de resistência armada nem tão pouco de fuga. Considerando ainda que o 

edema e a equimose verificados na região orbital direita e circunvizinhas sejam de 

natureza contusa, as quais para a sua formação necessitam obrigatoriamente do contato 

físico entre o instrumento e a vítima, por conseguinte de grande proximidade. 

Esse ferimento não coaduna com o quadro comumente verificado em tiroteios 

sendo plausível que essa lesão contusa, tenha sido produzida após as lesões 

perfurocontusas de seus braços e pernas e em circunstâncias que não estão esclarecidas 

considerando que a vítima provavelmente apresentava-se dominada em decorrência dos 

ferimentos em seus membros”, fecha aspas.  

Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso referente a 

Gelson 246/96, foi aprovado em 02 de Outubro de 1997 por seis votos a favor e um 

contra do General Oswaldo Pereira Gomes. Em 09 de Novembro de 2007 por iniciativa 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República em parceria 

com a Diretoria do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC, da Faculdade de 

Medicina da USP, foi inaugurado na sede daquela agremiação estudantil o memorial em 

homenagem a Gelson Reicher e Antônio Carlos Nogueira Cabral, este último, ex-

presidente do CAOC e militante da ALN, assassinado no Rio de Janeiro em 12 de Abril 

de 1972, no bairro do Jardim da Glória em São Paulo, homenageou Gelson dando o seu 

nome a uma praça. O Rio de Janeiro deu o nome a uma agência aos irmãos Iuri e Alex 

Xavier Pereira a um centro de atendimento da Secretaria do Trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, agora vamos passar a 

leitura do memorial do Cabral feito pela Thaís Barreto. Thaís Barreto. 
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A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos, vamos começar aqui uma 

pequena biografia do Antônio Carlos Nogueira Cabral. 

Assassinado em 12 de Abril de 1972, nasceu em São Paulo em 14 de Outubro de 

1948, filho de Cesário Nogueira Cabral e Maria Tereza Nogueira Cabral, militante da 

Ação Libertadora Nacional, ALN. Era estudante de Medicina na USP, foi presidente do 

Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Era uma liderança muito querida entre os estudantes, 

participou da tradicional encenação teatral do show Medicina e também de uma 

montagem dirigida pelo Alberto D´Aversa, Noite de Guerra no Museu do Prado de 

Rafael Albertí, uma narração à resistência dos Republicanos Espanhóis diante do ataque 

final das forças Fascistas em 1939. 

Dados sobre sua prisão e morte. Sua prisão, em circunstancias desconhecidas 

ocorreu em 11 de Abril de 1972 e a notícia de sua morte foi publicada nos jornais 

somente em 18 de Abril. Segundo a versão oficial contida no alto do exame cadavérico 

de 12 de Abril de 1972, Rio de Janeiro, Antônio Carlos foi: abre aspas, “morto em 

aparelho repressivo, aparelho subversivo após reagir à bala”. A mesma informação foi 

divulgada no Jornal da Tarde de 18 de Abril de 1972 com a seguinte manchete; 

Terrorista é morto em tiroteio na Guanabara. 

Seu caixão foi entregue à família, lacrado e com ordens expressas para não ser 

aberto. O enterro de Antônio Carlos contou ainda com a presença ostensiva de policiais. 

O corpo de Antônio Carlos entrou no IML pela guia Cinco do DOPS como 

desconhecido, morto ao reagir à prisão. Foi identificado por sua irmã Maria Elizabeth 

Nanni em 18 de Abril de 1972 e entregue à família no dia19.   

A necropsia foi assinada pelos legistas, Olímpio Pereira da Silva e Jorge Nunes 

Amorim e afirma que as balas que o alvejaram, penetraram as regiões vitais, duas no 

pescoço e três na região do coração. O relatório da perícia relativo à ocorrência de 

número 293/72, informou que os peritos compareceram ao local as Três e Quarenta de 

12 de Abril, atendendo requisição do DOPS do Rio de Janeiro. 

Descreve o local do encontro do corpo de Antônio Carlos, como da entrada da 

casa, assinala feridas contusas e equimoses nas nove fotos que acompanhavam o laudo. 

Registra ainda que abre aspas: “Suas vestes se achavam em desalinho denunciando 
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bruscos movimentos e luta. A vítima tinha nas vestes e mãos impregnações de tinta 

própria para estêncil”, fecha aspas. 

Tais fotos, entretanto não foram localizadas, o atestado do óbito firmado por 

Olímpio Pereira da Silva, registra outro horário para a morte, Cinco e Vinte e Cinco de 

12 de Abril e dá como causa à morte abre aspas: “Ferimentos penetrantes e transfixantes 

do tórax e abdômen com lesão do pulmão direito, coração e fígado e hemorragia interna. 

As duas únicas fotos de seu corpo encontradas nos arquivos do IML do Rio de Janeiro 

junto às dezenas de outras, dentro de uma gaveta sem qualquer identificação, mostram 

visíveis marcas de tortura, escoriações nas mãos, no tórax, no rosto, face e testa.” 

Algumas são descritas na necropsia, outras não. Na metade esquerda da região 

frontal há três placas de escoriação de cor parda avermelhada, medindo a maior três por 

dois centímetros. O membro superior esquerdo mostra placa de escoriação de cor parda 

avermelhada medindo três por meio centímetro e que se situa no terço superior ilegível 

externa do braço. No terço superior da face dorsal do antebraço e terço anterior dessa 

mesma face há oito placas de escoriação de cor parda avermelhada medindo a maior 

dois por um centímetro. O membro superior direito revela na face externa do cotovelo, 

face posterior do terço inferior do antebraço seis placas de escoriação de cor parda 

avermelhada medindo a maior dois por um centímetro. 

Relatórios dos Ministérios da Marinha e Aeronáutica, encaminhados ao Ministro 

da Justiça em 1993, registram que teria morrido em 12 de Abril de 1972 as Cinco e 

Vinte e Cinco, na Rua Zizí, número 115, bairro de Lins de Vasconcelos no Rio de 

Janeiro, após intenso tiroteio ao resistir à ordem de prisão.  

Providências posteriores. Seu caso na Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos tendo como relator Mario Miranda, foi deferido por 

unanimidade em 19 de Fevereiro de 1996. Em 09 de Novembro de 2007, por iniciativa 

da Secretaria de Direitos Humanos do Paraná em parceria com a Diretoria do Centro 

Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC, foi inaugurado na sede da entidade estudantil um 

memorial composto de painel metálico com fotos e textos em homenagem a Antônio 

Carlos e Gelson Reicher, morto em Janeiro de 1972. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Bom, vamos lá? Começar, 

eu queria pedir para o Reinaldo Morano, tem o microfone sem fio aqui para você, o Dr. 

Reinaldo Morano, Médico Psicanalista e Psiquiatra e colega do Gelson e do Cabral. 

Com a palavra Reinaldo Morano.  

 

O SR. REINALDO MORANO – Boa tarde a todos. Eu quero começar me 

congratulando com o Deputado Adriano Diogo pela conquista de transformar o prédio 

da Auditoria Militar da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio em mais um dos marcos do 

período negro da ditadura que afligiu o nosso País. 

Eu me lembro que em uma outra ocasião em que eu participei aqui de uma 

Sessão, nós falamos disso porque a Auditoria, ela teve um, a Auditoria Militar teve um 

papel significativo, importante em alguns momentos, até decisivo como parte dos 

instrumentos de perseguição e de tortura. O Juiz Auditor  veja, o Conselho da Auditoria, 

era um Conselho formado por militares, mas tinha à testa um juiz togado, ele não era 

militar e o Juiz da Segunda Auditoria, Nelson Machado Guimarães, ele autorizava a 

volta dos presos que já estavam no presídio para o DOI-CODI e ele sabia, ele tinha 

absoluta convicção do ia acontecer, e ele participava de uma espécie de misancene, 

ajudado por um acólito tenebroso, um sujeito que usava uma capa preta chamado 

Alfredo. Isso aí era um coroinha do demônio. 

Em alguns momentos ele conseguia ser mais, desculpe a expressão, um filho da 

puta, do que o Nelson, mas não era sempre porque o Nelson, que era o Juiz Auditor da 

Segunda Auditoria, ele caprichava nas ações e nas atitudes. O Juiz da Primeira 

Auditoria, naquele momento, chamava Paiva e em algumas situações ele parecia ser um 

pouquinho melhor do que o Nelson, mas era parte daquele enredo do um morde e o 

outro assopra, se revezando, às vezes o da Primeira Auditoria dava uma assopradinha 

para dar uma impressão de que aquilo era uma instância com algum verniz jurídico. 

Mas aquilo não passava de apenas parte do instrumento de tortura representado pelo 

DOI-CODI e pelo DOPS, é semelhante ao papel que o Tuma desempenhou no DOPS. 

Porque nesse País aqui tão carente de memória, houve momento em que um Senador da 

República, era um Democrata, era uma pessoa e aí ele morre e aí tem um elogio fúnebre 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2013

www.verdadeaberta.org



9 

 

 

e aí o Presidente da República já eleito em um outro momento vai lá, alias como foi no 

velório daquele sujeito da Globo também, enfim. 

Os velórios são sempre um monumento à hipocrisia e, mas enfim, eu queria 

lembrar aqui do papel da auditoria e aproveitei para lembrar o papel do Tuma como 

grande chefe do DOPS durante muito tempo, também acobertando, estimulando, 

fazendo de conta, mas eu queria então, me congratular aí com o Deputado Adriano 

Diogo, porque a Auditoria, o prédio da Auditoria se insere agora no rol dos nossos 

marcos para que não se esqueça, para que não se repita, para que nunca mais aconteça e 

da outra vez eu me lembrei de um episódio, o episódio do Frei Tito que foi também 

vítima desse processo onde a auditoria mandava de volta o preso que já estava no 

presídio, mandava de volta para as câmaras de torturas, o Frei Tito, mas tem um outro 

episódio, o Paulo Vannucchi que foi Ministro do Governo Federal, ele também foi um 

dos casos graves porque, foi submetido à tortura, como estivesse sido preso naquele 

momento, com toda a cumplicidade do Nelson Machado Guimarães da Segunda 

Auditoria. 

Mas um episódio grave e que tem muito a ver com prédio, é do Mariane. Ele era 

Cabo do Exército, o Cabo Mariane, não sei o nome todo dele, era o meu, vivíamos na 

mesma cela, no presídio e ele foi levado à Auditoria para um depoimento e no 

depoimento ele falou algo que desagradou lá o Juiz. O Juiz interrompeu a Sessão, 

mandou o Cabo Mariane para a guarda, lá para baixo e ele foi torturado no prédio da 

Auditoria, no primeiro andar montada a farsa do Juiz, do conselho de sentença e o 

Mariane foi torturado em uma salinha lá em baixo, isso no prédio da Auditoria Militar, 

esse aí da Brigadeiro Luiz Antônio. 

Eu também tive uma rebarba disso na minha vida, eu fui prestar depoimento na 

Segunda Auditoria para esse Juiz e para um Conselho de Sentença de qual fazia parte 

um militar de nome Roberto Pontuschka, alguma coisa assim, que era do DOI-CODI. 

Quer dizer, no Conselho de Juízes, porque eles eram considerados Juízes, todos eles, 

tinha o Juiz togado e os Juízes Militares, então, no meu alto de interrogatório, na 

Auditoria, tem lá as assinaturas e além do Nelson, do Juiz, tem a assinatura de um 

torturador que é esse Roberto Pontuschka. 
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E eu também falei alguma coisa que o Nelson não gostou, ele nunca gostava 

obviamente e eu no final disse que eu dei o nome de alguns torturadores, mas ele não 

me deixava falar, ele anotou do jeito que ele bem quis, mas a história mesmo aos 

solavancos, ela resgata coisas e os nomes que ele anotou, mesmo sendo nomes, primeiro 

nome, sem sobrenome, enfim, como se eu nessa altura não soubesse quem era os 

torturadores, eu fui pego pelo Esquadrão da Morte, então o Fleury era vaidoso, ele se 

apresentava, você pendurado lá no pau de arara, ele perguntava se você sabia que ele era 

e ele fez isso com vários presos, eu soube, comigo fez também e claro, eu também 

naquela altura, eu falei não, não faço ideia, porque isso mexia com o Narcisismo do 

sujeito. 

Mas enfim, da equipe do esquadrão da Morte haviam pessoas assim, 

emblemáticas, tipo Campão que era um sujeito grande, tinha o Tralli, parecia um 

alucinado e eu dei o nome desses por extenso, o nome todo e dei o nome de alguns do 

DOI-CODI, alguns Capitães, enfim e depois no final, ele me perguntou se eu tinha mais 

alguma coisa ainda e ele estava muito bravo, ele tinha um zelo assim em alguns 

momentos, para dizer o mínimo, maior até que os próprios militares, ele era raivoso.  

Eu hoje sou Psiquiatra e Psicanalista e tenho bem claro o tipo, não estou aqui 

para fazer diagnóstico de ninguém, mas ele era bem raivoso e aí perguntou se então eu 

queria fazer mais alguma declaração, e eu disse que queria prestar uma homenagem à 

alguns companheiros que tinham sido mortos e assassinados, enfim, ele não me deixava 

falar o nome e aí quando terminou a audiência e eu voltei para o presídio, quer dizer, fui 

levado de volta para o presídio Tiradentes e de castigo eu fui transferido para casa de 

detenção, porque ele tinha ficado muito ofendido com o meu depoimento, esse era o 

Juiz.  

Bom, enfim essa era a Auditoria, o Deputado está me ajudando dizendo que o 

nome do Mariane era José Mariane. Ele era do processo da AVPR e eu sei disso porque 

depois desse episódio na Auditoria, ele voltou para o presídio para a cela onde eu 

estava, então eu sei da coisa do dia em que isso aconteceu, bom, esse era o parênteses a 

respeito da Auditoria. 

Sobre os companheiros Gelson e Cabral. Eu entrei na Faculdade de Medicina  

em 1966. A medicina, ela tem um costume, acho que as outras escolas também de 
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numerar as turmas, eu sou da 54, quinquagésima quarta turma desde a fundação da 

Faculdade e o Cabral e o Gelson, eles são da turma seguinte, da 55, que eles entraram 

no ano seguinte ao que eu entrei e logo no começo, nos começos da faculdade e eles 

eram colegas que se distinguiam. O Cabral tinha na história dele o fato de ter sido aluno 

do Colégio de Aplicação que naquela época era um colégio Estadual e que tinha uma 

qualidade de ensino, e mais do que talvez de ensino, uma qualidade de vivência 

democrática graças à presença de professores especiais, gente preocupada com a 

formação dos alunos não só com as matérias enfim, mas também com a formação dos 

alunos como pessoas, como cidadãos e o Cabral tinha sido aluno do Colégio de 

Aplicação. 

Mas ambos da mesma turma, eles já se distinguiam desde o começo por uma 

vontade  de participar do Centro Acadêmico, o Centro Acadêmico da Faculdade, é o 

Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC que este ano no mês de Setembro, no dia 14 

de Setembro, vai completar 100 anos de existência ininterruptamente, foi um dos 

Centros Acadêmicos que às duras penas durante todo o período da ditadura, mas que se 

manteve atuante. 

Mas o Cabral e o Gelson em um primeiro momento entraram, a participar do que 

tinha e do que não tinha no Centro Acadêmico, porque eles eram pessoas muito, de 

muito horizonte, horizonte muito aberto e em um primeiro momento além de participar, 

o Gelson não, mas o Cabral participava da atlética e em um primeiro momento 

participaram ambos do Show Medicina. O Show Medicina é um grupo de teatro satírico 

também deve ter quase esse tanto de idade, não, tem uns 50 anos de idade ou um 

pouquinho mais e, mas o Show Medicina é fundamentalmente de satirização das coisas 

da Faculdade, dos professores e ambos participaram do Show Medicina. 

O Gelson, ele tinha muito talento para escrever, para fazer poemas e 

rapidamente ele acabou participando e sendo o grande animador, a alma do Grupo de 

Teatro Medicina, que aí diferentemente do Show Medicina, é um grupo de teatro 

convencional e preocupado em montar e levar peças de teatro, não esquetes de quadros 

como fazia o Show Medicina e no ano de 68, foi montado a peça Noite de Guerra no 

Museu do Prado, o diretor, o GTM a essa altura foi D´Aversa, que era um diretor de 

teatro conhecido e de uma sustância assim, ele era impressionante ele foi o diretor 
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responsável por essa montagem do Noite de Guerra, e o Noite de Guerra acabou sendo 

depois encenado em um teatro de São Paulo e com filas e com sucesso, enfim. 

Mas o Gelson e o Cabral, ambos participaram como atores do Noite de Guerra 

no memorial aí onde o Cabral se disse isso, mas o Gelson ou eu bobiei e não ouvi, mas 

eu não ouvi dizerem isso, mas ele também participou como ator e em 68, todos 

sabemos, é o ano do AI-5, 13 de Dezembro é o ano do AI-5. Em 68 é o ano do 

Trigésimo Congresso da UNE e neste ano de 68 houve eleições para o Centro 

Acadêmico e nós montamos uma chapa concorrente, houve três chapas, uma chapa que 

era em oposição à situação, o Centro Acadêmico nos últimos anos, nos anos anteriores, 

desculpe, nos anos anteriores tinham diretorias ligadas à Ação Popular e neste ano de 

68, nós apresentamos para as eleições, uma chapa nossa, o Cabral era um dos 

candidatos à vice-presidente, eu fui candidato a presidente no período que eu ainda 

estava na detenção, depois do Congresso da UNE. 

Eu fui de um grupo que ficou na detenção de Outubro até Dezembro, 60 dias e 

nesse período nós fomos eleitos. Então eu tive a grande satisfação de fazer parte de uma 

diretoria na qual o Cabral era um dos vice-presidentes. Mas tem um episódio anterior 

que é muito ilustrativo e enfim, né, que a ditadura com o 477 e com a tentativa de 

dominar o Movimento Estudantil, havia instituído as tais entidades Chapa Branca. 

Então os diretórios acadêmicos em contra posição aos centros acadêmicos, um DCE 

Chapa Branca, o que fez com que o nosso DCE passasse a ser chamado de DCE Livre, 

que hoje é o DCE Alexandre Vannucchi Leme e enfim, em algumas faculdades, 

principalmente as mais tradicionais da USP como Direito, por exemplo, esses diretórios 

acadêmicos, eles acabaram atraindo a direitosa dentro de cada unidade. Então começou 

mesmo na minha faculdade, lá na Medicina, havia lá uma situação em que o pessoal de 

Direita, não propriamente direita CCC, porque essa direita não participava de nada além 

de invadir a Faculdade de madrugada quebrar murais, denunciar colegas, mas tinha uma 

direita que era uma direita que de alguma forma estava aí no mesmo balaio, digamos, 

mas sem essa atividade de quebrar, em certa medida lembra um pouco algumas 

situações em que tem manifestantes e de repente dos seios vai algumas dezenas 

mascarados e quebra e enfim, toda vez. Quer dizer, às vezes me pergunto, mas as 

pessoas não estão sabendo que desse meio já vão sair os mascarados, mas enfim. 
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De qualquer forma, havia uma prática da direita, de tomarem esses diretórios 

Chapa Branca e o que eles tinham de interessante?  Eles tinham de interessante o fato de 

que a ditadura dava dinheiro, dava verba para esses diretórios fazerem a sua política de 

apoio à ditadura, e aí é uma coisa celebre que a gente falava de unir a atividade política 

clandestina que nessa altura a gente já começava a ter dentro da Ação Libertadora 

Nacional, a ALN, que era a tal atividade legal. Então lá por meados de 68, a gente 

conversou e chegou à conclusão de que não tinha cabimento a gente deixar a direita 

tomar esse diretório acadêmico que era na verdade a representação dos alunos na 

congregação de professores. Então, embora eles não representassem coisa alguma, eles 

tinham assento na congregação da Faculdade de Medicina.  

Bom, para simplificar o assunto, a gente conversou e o Gelson foi o nosso 

candidato a Presidente do Diretório Acadêmico em oposição, quer dizer, brigando com 

o candidato da direita. E é logico que o Gelson ganhou. Então eu tenho aqui um 

documento oficial da Faculdade de Medicina que eu pedi depois que eu saí da cadeia, já 

mais recentemente, onde a secretária da Faculdade de Medicina diz assim, eu que pedi, 

então ela diz para mim; Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, informamos que o 

senhor Gelson Reicher  foi eleito Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em 16 de Agosto, eu errei o ano, em 16 de 

Agosto de 1969, e eu falei 68 e me enganei, tendo tomado posse em 18 de Agosto de 

1969 para o mandato de Um ano.  

Então eu tive a satisfação de compartilhar, porque o meu mandato de Presidente 

do Centro Acadêmico foi de 15 de Dezembro e até 15 de Dezembro de 70, de 15 de 

Dezembro de 69 até, desculpe, 15 de Dezembro, estou um pouco confuso, né?   

De 15 de Dezembro de 68, durante o ano de 69 e era para ir até 15 de Dezembro 

de 69. Eu fui embora da Faculdade no dia 04 de Novembro de 69, o dia do assassinato 

do Marighella, então eu não cheguei a terminar. 

Mas eu tive então a satisfação de compartilhar aí um período dessa gestão do 

Gelson como Presidente do Diretório Acadêmico, que a gente brincava, o próprio 

Gelson declarava isso nas assembleias que ele era na verdade, responsável pelo 

Departamento de Verbas Oficiais do Centro Acadêmico, porque pela lei, eles 

continuavam dando dinheiro para o Diretório Acadêmico, agora comandado pelo 
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Gelson. Então o que eu estava dizendo, que a gente chamava de unir a luta legal com a 

luta clandestina, enfim.  

E o Cabral foi o Presidente do CAOC na gestão seguinte tomando posse em 15 

de Dezembro de 69 até 15 de Dezembro de 70, e nesse período tem lá também um 

episódio também que é padigmático daqueles momentos e do compromisso ideológico 

dessa dupla, Gelson e Cabral, compromisso ideológico com os interesses da maioria da 

população Brasileira e por isso eu tenho certeza que eles estivessem aí hoje, a gente 

estaria lá em uma grande briga com o corporativismo que graças entre os colegas nessa 

campanha contra o Programa Mais Médicos aí, que é um assunto complicado. Hoje, 

exatamente hoje, uma professora da Medicina que tem um cargo, ela mandou lá um e-

mail para todos, um comunicado para todos os departamentos do Hospital das Clínicas e 

dizendo que eles deveriam encerrar as atividades de atendimento, já é a segunda vez, 

para participar das atividades contra o projeto do Governo Federal, apelidado aí de Mais 

Médicos. 

 

(Inaudível) 

 

Eu não sei, eu tenho a impressão, o Cabral, ele tinha uma, os pais, enfim, a 

família de origem, tinha alguma coisa haver com Goiás. Eu não sei se ele nasceu em 

Goiás ou se ele era nascido aqui e depois foi para Goiás, antes de se mudar para São 

Paulo, eu não sei responder. Mas eu queria nessa homenagem aqui que eu quero prestar 

aos dois, dizer da minha convicção de que hoje eles estariam nesse debate a respeito do 

direito da população de ter médicos e que essa coisa de sem condições, não tem 

condições e é uma falácia, mas infelizmente assim como a gente tem lá no jardim da 

Faculdade um monumento semelhante aquele lá do Largo de São Francisco 

homenageando colegas da Medicina, que morreram em 1932, e olha bem hein, eu não 

vou aqui elogiar o Getúlio Vargas, não é isso, mas que morreram em 1932 no levante da 

oligarquia Paulista, morreram então para defender interesses de uma minoria que se 

assanhava e que se levantou em armas aí contra o Governo Central. São daqueles 

equívocos históricos, né, e a gente é martelando a vida toda para falar que aquilo foi a 

Revolução Constitucionalista de 1932, o tal de Nove de Julho. 
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Eu sou de uma cidade do interior, Taquaritinga, né, e lá o colégio do Estado 

onde eu estudei chamava Colégio Estadual Nove de Julho. A praça central da cidade em 

frente ao colégio é Praça Nove de Julho e todo o Nove de Julho tinha comemoração, 

tinha desfile de banda, tinha tudo. A vida inteira você é martelado de que aquilo é uma 

coisa cívica, a maior manifestação de civismo que o Estado de São Paulo tem aí na sua 

história, quando na verdade é levante oligárquico onde as pessoas do povo morreram, 

não estou dizendo que não houve filhos da burguesia, filhos da burguesia que tenham 

morrido, cá entre nós, não fizeram mais do que a obrigação, estão defendendo interesses 

da classe que eles pertenciam, mas gente do povo, morrer defendendo interesse da 

oligarquia, aí é muito. 

E lá, então, lá no jardim da Faculdade há monumento de resgate de homenagem 

aos colegas que morreram defendendo a oligarquia e eu penso que é um, atualmente 

esse debate tão pintado aí pelo corporativismo da categoria médica, é um infelizmente, é 

um grande equívoco. E eu tenho uma convicção de que se estivessem aqui o Gelson e o 

Cabral, estariam aí participando dessas discussões. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Só uma perguntinha, em 

que ano você entrou na Faculdade? 

 

O SR. REINALDO MORANO – 66. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Eles são 67? 

 

O SR. REINALDO MORANO – É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  O Gelson vem aí na 

biografia que ele era de 49, no início né? O Cabral não tem data de nascimento, nós 

temos a data de nascimento? Tem? Porque, o Gelson nascido em 49, entrar em 66, 67. 
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O Cabral era de 48? Nossa, eles entraram bem jovens na faculdade. Está bom, obrigado, 

Reinaldo. 

Felícia, Felícia Reicher, Felícia Madeira com a palavra. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Boa tarde. Eu acho muito 

importante eu estar fazendo essa, estar participando dessa Comissão porque eu acho 

muito importante para a história, para o nosso conhecimento. A gente está conhecendo 

exatamente como as coisas aconteceram e acho de extrema importância, eu queria 

cumprimentar a todos vocês e aí tem aquela frase que a gente deve conhecer a verdade 

para que esses fatos não se repitam, e aí o Deputado aqui do lado, perguntou se eu tinha 

assistido ao filme da Hannah Arendt, eu assisti e aí eu comecei a lembrar de que essa 

frase, que a gente tem que participar para que isso não aconteça nunca mais, faz muito 

parte da minha vida e certamente fez parte da vida do Gelson, porque todos os anos, 

meu pai fazia questão que eu e meus irmãos, a gente ia até a Casa do Povo lá no Bom 

Retiro porque meus pais são Poloneses, Judeus Poloneses e a gente ia ver o levante do 

Gueto de Varsóvia.   

Tem várias cenas que estão naquele filme O Pianista, então todos os anos a gente 

e meu pai dizia assim para a gente; A gente tem que ir, é horrível, né, crianças assistindo 

aquilo, mas o meu pai dizia para a gente, a gente tem que ir porque, para isso não 

acontecer mais. Vocês são responsáveis para transmitir para os seus filhos e para todos 

que isso não pode mais acontecer. 

Então, eu estou contando um pouquinho isso para contar o clima, quem 

antecedeu o médico, qual o seu nome? Ele contou um pouco da vida do Gelson na 

Academia que eu acompanhei um pouco, porque na época eu fazia Ciências Sociais, 

entrei na faculdade em 62, então, é claro eu acompanhei tudo isso de perto, mas já em 

68 eu estava casada, com filhos, tal e fui ver essa peça de teatro, conheci essa peça, mas 

o Gelson tinha essa atividade tão intensa na Faculdade, que a gente da família não sabia 

muito do que acontecia.  

Mas, então meu pai tinha essa, quando ele veio da Polônia, ele tinha essa 

formação de Esquerda, né, tinha essa coisa muito forte da história e do papel nosso na 
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história, mas isso, tanta a minha participação na política como meu pai com a história 

dele, eu lembro de meu pai dizendo assim que talvez ele tivesse sido responsável pela 

participação do Gelson, então uma coisa assim meio, eu lembro do meu pai chorando, 

falando isso porque, enfim, ele dizia isso para a gente todos os anos. 

Então eu estou me sentindo aqui, um pouco repetindo o meu pai, eu acho que é 

extremamente importante esse papel que a gente está fazendo de deixar para a história, 

exatamente o que aconteceu na esperança de que isso não venha mais acontecer. 

Mas eu só queria complementar algumas coisas, eu não sabia, vários 

depoimentos aqui a respeito da vida acadêmica do Gelson, eu não conheci, mas conheci 

muito da infância dele, ele não estudou no Colégio de Aplicação, mas estudou no 

Colégio Alexandre Gusmão, Colégio Estadual Alexandre Gusmão, que era um colégio 

no Ipiranga onde a gente vivia e ele foi um aluno brilhante. Eu estava contando para 

algumas pessoas antes da gente fazer o depoimento que, vocês devem lembrar, vocês 

que eram da geração dele, tinha aquele programa na televisão, que era o Sabatina 

Maisena, que os alunos faziam disputas, o Gelson ganhou várias vezes, vários anos, 

então ele sempre foi uma pessoa assim extremamente brilhante, né, foi, ele era muito 

mais nove que a gente, foi o filho temporão da minha mãe e como ele era assim bonito e 

muito inteligente, a gente sempre considerava o Gelson um presente que a família tinha 

tido, a minha mãe, depois de uma certa idade, era assim que ele era considerado. 

Bom, então, a perda foi do tamanho da expectativa. A perda foi assim realmente 

muito dura. E a morte dele, na verdade teve alguns aspectos dentro do drama todo, 

alguma coisa assim meio que fantástica, que é a história do Isaac Abramovitch meio 

fantástica, porque o Isaac era o nosso vizinho, ele era cunhado da Iara Iavelberg. O 

primeiro marido da Iara era irmão da mulher do Isaac, o primeiro marido da Iara era 

médico e eles três iam para a Faculdade de Medicina, o Isaac, o Samuel e o Gelson, 

então às vezes eles iam juntos, às vezes iam separados e usavam a mesma garagem que 

era de uma casa, não era do prédio como está aí no depoimento, né, usavam a mesma 

garagem. 

Bom, no dia seguinte que apareceu, logo que apareceu a morte do Gelson no 

jornal, meu pai também tinha recebido um telefonema da organização que ele tinha sido 

morto. Meu pai vai tirar satisfação junto ao Fleury, vê as fotos e chega em casa e diz 
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que não é o Gelson, que não é o Gelson, que tinha certeza porque ele viu as fotos, que 

tinha um engano nisso daqui e tal e ficamos assim todos muito eufóricos e algum, sei lá, 

algumas horas depois ligou o Isaac, foi ele quem ligou para a gente. Ele ligou e disse, 

não, que era ele mesmo, que ele tinha feito a autópsia e que ele estava trabalhando para 

ajudar a gente a recuperar o corpo e foi assim que o corpo foi recuperado. 

Eu não vi o Gelson, eu não vi porque eu estava gravida, meu filho nasceu cinco 

dias depois da morte do Gelson, mas várias pessoas, amigos meus que viram o corpo do 

Gelson naquela ocasião da morte dele, não levantaram nenhuma hipótese de tortura. 

Quer dizer, isso aqui realmente, todo esse depoimento foi uma novidade para mim 

porque viram o corpo, e enfim, era assim, isso que eu teria a acrescentar, ao que vocês 

já conhecem e terminar realmente parabenizando pelo trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Felícia, deixa eu perguntar 

um pouquinho se você puder responder. Quando o pessoal da família da Iavelberg veio 

aqui fazer o depoimento sobre a Iara, os sobrinhos, os irmãos, você aparece o tempo 

todo com a família Iavelberg, o Gelson, embora vocês sejam de uma outra geração, o 

Gelson também tinha contato com os Iavelberg, porque eu sou da Vila Prudente. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Você da Vila Prudente e a gente 

era do Ipiranga, vizinho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  E aquela senhora que veio 

aqui, chefe de gabinete, a Chaia, ela é lá do Ipiranga, estudava com os Iavelberg e nós 

convivemos o tempo todo juntos, desde muito cedo. Eu vou falar no microfone.  

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu queria falar uma coisa, era colega de 

turma deles o Raul, o Raul Iavelberg, irmão da Iara. O Samuel não, o Samuel não era da 

Faculdade. 
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A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, o Samuel era jornalista. 

 

O SR. REINALDO MORANO – Sim, ele era jornalista, mas o Raul era da 

mesma turma. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Então, nós éramos todos vizinhos. 

Nós éramos todos vizinhos assim, a gente morava em um gueto, realmente um gueto, 

um lugar, porque a imigração, a imigração Judaica se dá como todas as imigrações, 

você tem um ponto de apoio e as famílias vão com, digamos, os parentes que imigraram 

antes, né, e aquele, a gente morava na Silva Bueno e aquele pedaço todo era um gueto 

muito especial. Eu acho que saíram gentes interessantes daquele lugar. Eu acho que tem 

três gerações aí, né, digamos assim, eu sou um pouco mais velha que a Iara, mas nós 

fomos muito amigas de adolescência, na adolescência e essas fotos que aparecem, são 

fotos minhas e dela na adolescência, e o Gelson era muito amigo do Raul, mas isso, 

talvez você possa me explicar melhor que eu não sei por que aconteceu, quando eles 

entraram na Faculdade que coincidentemente foi no mesmo ano, na mesma época, ele 

não era tão próximo do Raul, pelo menos eu não ouvia ele dizer e tem uma coisa, meu 

pai insistiu muito para que o Gelson saísse do Brasil. 

Eu não acompanhei isso aí, meu pai me contou depois, ele chegou até a 

conseguir algum dinheiro para fazer com que o Gelson saísse do País, o que ele se 

recusou. O Gelson se recusou a fazer isso e ele sabia que o Raul tinha saído. Naquela 

época, eu não sei exatamente o que aconteceu entre eles. Bem, a Iara casou-se muito 

cedo e eu fui para outro caminho, mas eu fui muito próxima dela só na adolescência e 

depois, durante a Faculdade a gente se encontrava aqui em uma cinematéca da vida, em 

uma palestra ou alguma coisa desse tipo, mas perdi meio o contato com ela e eu sentia 

que o Gelson, talvez você possa me explicar porque eu não era muito próxima do Raul 

não, eu não sentia os dois. Eu lembro de conversar com ele e não se referia muito. 

Não vi mais o Raul, veja, aí tem uma outra coincidência que é o seguinte, é que 

quando o meus pais já estavam muito doentes, eles foram para o Lar dos Velhos, que é 
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uma organização Judaica, tal de abrigo à pessoas idosas e os pais da Iara, a Dona Eva e 

o seu Davi, estavam juntos com os meus pais lá naquela ocasião e aí, naqueles dias às 

vezes, quando eu visitava a minha mãe, acontecia do Samuel, que a gente chamava de 

Melo, também está lá e tal e também isso esporadicamente eu encontrava com eles. E 

algum tempo atrás, acho que há umas duas semanas vendo aquele canal Arte Um, eu vi 

esse documentário que a sobrinha, né, a sobrinha da Iara teria feito e levei o maior 

susto, imagina ligar a televisão e ver a sua foto de adolescente na televisão, foi uma 

coisa assim muito impressionante, na hora eu nem tinha percebido que era uma coisa 

relacionada à Iara. 

E também daquele pedaço da gente, muito próximo da gente era o Chael 

também. O Chael, os pais do Chael, principalmente a mãe do Chael morava assim muito 

próximo, esqueci, esse gueto tem uma contribuição importante para a história desse 

País. Mas era um lugar assim muito intenso e eu acho que tinha um estímulo muito 

grande naquele lugar, pois o meu pai desde pequeno dizia assim para mim, eu acho que 

um pouco da história Judaica, ele dizia e eu tenho a impressão que os outros pais diziam 

isso também que era assim; Você tem que estudar, você tem que conhecer muito, 

porque um dia você pode ser expulsa de algum lugar e só tem uma coisa que você pode 

carregar com você que é seu conhecimento. 

Então, eu acho que aqueles Judeus que saíram e viveram aquela situação, 

passavam isso muito forte para a minha geração, muito forte e eu acho que daquele 

pedaço sairam pessoas assim interessantes, até um psiquiatra também, que agora eu não 

lembro o nome dele também e é uma pessoa muito importante também daquele nosso 

pedaço que era a Rua Silva Bueno, 317.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Quer falar alguma coisa 

dessa fase?  

 

O SR. REINALDO MORANO – Não, eu tenho impressão que na Faculdade 

começou a ter um peso aí. Os núcleos no qual você fazia parte, então, o Raul, por 

exemplo, ele não foi do GTM, ele não participou do Show Medicina, ele no Centro 
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Acadêmico, eu tenho a impressão de que ele era mais próximo de uma outra tendência 

politica, o que acaba também por. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Para mim era um pouco 

surpreendente né, que a gente tinha essa ligação tão forte na infância, que eles eram 

vizinhos, o Raul passou a infância na minha casa e depois eu senti assim, é bom, mas eu 

vivi essa época né, porque nos dias de divergências politicas, eram grandes divergências  

aquela época, eu vivi isso daqui, as pessoas eram quase inimigas né, então eu senti que 

ele não tinha proximidade com o Raul assim como eu fui me separando da Iara no 

processo, a gente se encontrava muito em eventos culturais.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Muito bom. Bom, vamos 

continuar a nossa vida, não é? Ainda nesse ciclo familiar, antes de passar a palavra para 

o nosso companheiro da UNE, você poderia interromper um pouquinho a filmagem para 

vir um pouquinho falar? Fale daqui, é melhor, eu sei que é tão pouca coisa, mas sobrou 

tão pouca coisa? Fale um pouco. Fale o teu nome, eu sei, mas é importante. 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – O que eu tenho para falar é mínimo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  É o Geraldo Blay Rozman? 

Fale um pouquinho. 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – O que eu tenho para falar é mínimo, 

eu já falei para a Felícia que eu, a minha motivação para estar aqui hoje e para ter 

motivado alguém a falar com a Felícia, alguém a contatá-la aqui, o meu pai, eu me 

lembro com sete anos, o meu pai indo com o meu tio Edmundo e com dois carros de 

policia no Cemitério Israelita São Paulo e ele vem em casa, meu pai com as limitações 
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dele, ele me contou e para mim, um menino de sete anos foi muito impressionante, isso 

eu me lembro até hoje. Então esse é o depoimento que eu tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Mas só explica um 

pouquinho melhor, fale o nome do seu pai, do seu tio. 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – Do meu pai, Itic Roizman, ele era 

cunhado do Edmundo, o nome inteiro do Edmundo. 

 

(inaudível) 

 

O Edmundo, era tio do Gelson. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – O meu pai, ele era irmão do meu 

pai.  

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – Irmão do seu pai. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Meu tio muito querido, o meu tio 

Edmundo era muito querido. 

 

O SR. GERALDO BLAY ROIZMAN – Igualmente. Então foi isso, eu com 

sete anos, eu nunca me esqueci desse fato, que é um fato muito marcante para mim e 

existia todo um clima terrível que meus próprios irmãos, o meu pai fazia de tudo para 

eles não saírem de casa, os meus irmãos eram mais jovens, provavelmente muito mais 
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jovens que o Gelson, deviam ter 16 ou 17 anos, meu irmão Luiz e minha irmã Maísa e 

era uma luta para eles ficarem em casa e não saírem de casa. Então eu me lembro desse 

período, para mim, eu com sete anos, eu me lembro perfeitamente desse terror nesse 

período. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Está bom, eu só queria 

concluir com o Carlos Menegozzo, da Comissão da Verdade da UNE, fez questão de vir 

aqui fazer esse depoimento hoje, e eu vou passar a palavra. Só queria anunciar aqui os 

cinco jovens aqui de um colégio, qual é o nome do colégio? Renovação, que vieram 

assistir a Sessão de hoje e estão acompanhando isso como parte do trabalho curricular 

deles a Sessão de hoje. Nós vamos conversar com vocês a hora que terminar. Então 

vamos lá, Carlos Henrique Menegozzo da Comissão da Verdade da UNE. 

 

O SR. CARLOS HENRIQUE MENEGOZZO – Bom, boa tarde a todos os 

presentes. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de compartilhar com vocês 

esse momento, que é um momento assim de emoção também de lembrar e relembrar 

uma história e é de muito orgulho também de a gente poder relembrar duas trajetórias 

tão importantes e exemplares sobretudo para as gerações que estão chegando. 

Eu trago aqui um depoimento breve, sou ex-estudante, estou afastado do 

movimento estudantil  fazem uns bons anos, me formei há uns dez anos atrás, mas sou 

Sociólogo e integro, sou um dos coordenadores técnicos da Comissão da Verdade da 

UNE, vim contar um pouco aqui do, primeiro trazer uma mensagem de homenagem, a 

gente fez uma reunião hoje de manhã com a Vic, que é a nova Presidente da UNE, eleita 

há alguns meses, a gente combinou a nossa presença aqui hoje, então eu trago uma 

mensagem também em nome da Presidência da UNE, uma saudação a esse evento e o 

combinado aqui foi eu trazer um pouco, um depoimento rápido sobre o que tem sido o 

trabalho da Comissão da Verdade da UNE e trazer um depoimento breve que ajudasse a 

contextualizar a presença desses dois camaradas que a gente homenageia hoje, o 

contexto do movimento estudantil da época, esse é um trabalha que a Comissão da 

Verdade da UNE está fazendo, não só a se dedicar às biografias de alguns militantes, 

mas também a um contexto geral que é pouco conhecido da pesquisa histórica, da 
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pesquisa histórica. Então a minha contribuição vai um pouco nesse sentido, de 

contextualizar a presença deles  no movimento em um quadro mais amplo. Bom, a 

Comissão da Verdade da UNE, ela foi formada no começo desse ano e tem três 

objetivos principais. 

O primeiro é montar um relatório de alguns casos mal resolvidos sobre 

militantes que tiveram a participação decisiva na construção da entidade e o principal 

deles é o caso do Honestino Guimarães que é um caso ainda não resolvido, a gente 

produziu um primeiro relatório sobre o caso Honestino Guimarães que foi apresentado 

no Congresso da UNE que aconteceu há poucos meses e a UNE lança uma campanha 

que é pela localização da ossada do Honestino. Há indícios de que ela possa ser 

localizada, então estamos em uma campanha para a localização do corpo dele. Então a 

primeira tarefa da Comissão da Verdade da UNE é produzir esses dossiês, esses 

relatórios individuais sintetizando o que se sabe sobre casos pouco ainda a se resolver. 

Uma segunda tarefa é onde se insere esse depoimento breve que eu trago hoje, é 

o esforço que a gente está fazendo de recolher informações sobre a trajetória da União 

dos Estudantes e do Movimento Estudantil como um todo em um período um pouco 

conhecido da história do movimento que está compreendido entre 1969 e 1973. Esse é 

um período de existência real da UNE com muitas dificuldades, às duras penas, mas é 

um período de existência que a própria esquerda desconhece. Muita gente toma o de 68 

e a repressão do Congresso de Ibiúna como sendo um marco de desmantelamento da 

UNE, mas ela segue existindo durante alguns anos e tanto o Cabral quanto o Gelson, 

eles estão inseridos em um contexto e em uma entidade que é o CAOC que deu uma 

grande contribuição de sustentação politica e material da UNE neste período difícil da 

ditadura, cumprindo uma tarefa das mais difíceis e que era uma tarefa no limite, vamos 

dizer assim entre a legalidade e a clandestinidade, um contexto de muita exposição.  

Um terceiro objetivo da Comissão antes de eu falar um pouco deste contexto 

histórico de como os dois se inserem nisso, um terceiro objetivo da Comissão é o de 

justamente promover um debate politico sobre a trajetória deles, né, em um esforço de 

ampliar o conhecimento nas gerações que chegam, sobre os nossos referenciais 

históricos nos quais a gente muito se orgulha, falo como ex-estudante, falo também em 

nome da Presidência da UNE. 
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Então, considerando esses três objetivos, se eu tivesse esse tempo, eu gostaria de 

compartilhar com vocês algumas informações que a gente tem recolhido sobre. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Vamos fazer o seguinte, eu 

queria pedir desculpas, eu quero fazer uma especial da UNE e tal, nós queremos fazer 

uma especial da UNE e tudo o que vão abordar, mas como hoje é uma coisa assim 

muito específica desses dois companheiros, do Cabral e do Gelson, eu gostaria de 

convidar vocês a fazer uma Sessão específica na relação da Comissão Estadual de São 

Paulo com a Comissão da UNE e discutir todos esses companheiros. Tudo bem? Então 

eu queria, para não truncar o depoimento, que aqui tem uma relação muito forte nisso, 

deixa eu falar de um jeito mais tranquilo, Reinaldo, é o seguinte, como você é um 

desses veteranos dos mais emblemáticos, mais importantes dessa geração e como tem 

muita coisa que o Gelson escreveu e coisa do Cabral que também não foi recuperada, eu 

queria ver, nós tentamos para essa Audiência ver se o GTM recuperava os textos que o 

Gelson produzia, porque eu entrei na USP em 69. 

Logo que eu entrei na USP, eu fui apresentado ao Gelson e ele trazia todos 

aqueles textos, toda aquela riqueza de trabalho para fazer a recepção aos calouros e tal e 

também tive contato pouco com ele e com o Cabral não tive nenhum, mas você é o 

grande, grande, vou começar a adjetivar você, pelo menos veio antes deles e todo o 

trabalho que a gente fez para recuperar os textos do Gelson e do Cabral, não foram, 

então isso é uma coisa importantíssima para a gente nessa recuperação da memória dos 

companheiros, que você pudesse nos ajudar. Ir atrás desse material, trazer o pessoal se a 

gente até puder trazer o pessoal dessa turma que tem esses textos, viu, porque os textos 

do Gelson eram realmente de uma qualidade impressionante, embora ele não fizesse o 

tipo de trabalho de teatro que a gente fazia lá no campus.  

E, Felícia, como foi importantíssima a sua vinda aqui, não é sempre que é 

possível contar, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu sou uma 

pessoa que da hora que acordo à hora que vou dormir, eu tento conseguir informação 

sobre esse personagem controverso aí, esse senhor o Dr. Isaac Abramovitch, 

principalmente aquela clínica que ele tinha lá na João Moura, aquela coisa terrível que 

ele tinha lá na João Moura pós-ditadura, né, e a gente teve desde o tempo do Roberto 
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Gouveia, a Amelinha, eu, a gente tem aquela preocupação com o IML, com tráfico de 

órgãos, o que estava por traz daquele IML que tinha a faixada da legalidade de IML, 

mas tinha uma coisa gravíssima lá de venda de órgãos, aquela coisa toda que o Shibata e 

o Abramovitch, então esses dois personagens macabros, Isaac Abramovitch e Harry 

Shibata, são personagens que eu acho que um dia o Brasil vai analisar dentro desses 

caras da humanidade que mais prejuízos trouxeram. 

Então, o Chael é uma pessoa que tem pouca coisa dele também, só aparece 

alguma coisa lá na Santa Casa e é uma história muito curta, muito restrita, eu lembro do 

Chael, então eu queria que se você pudesse falar um pouco nessas raras oportunidades 

que você fala de público e tal e por isso é importantíssimo a sua presença aqui hoje para 

que você pudesse falar um pouquinho dessa Comunidade Judaica lá do Ipiranga e um 

pouquinho do Chael. Só um pouquinho, te peço, se é que você pudesse falar um 

pouquinho mais do Chael e de vocês para encerrar. 

Então eu queria pedir essas duas coisas, Reinaldo, para concluir de você a 

recuperação do material do Gelson e também do Cabral lá da Faculdade. Nós temos tido 

dificuldades pra ter acesse ao GTM e tal e se você podia concluir falando um pouco 

daquela diáspora, aquele gueto lá.  

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Bom, eu acho que a gente 

explorou bem essa ideia, do gueto, sou eu quem falo né, ninguém antes falou, mas nós 

discutimos muito isso na ocasião em que a Judith Patarra escreveu aquela biografia da 

Iara e eu inclusive falei muito com a Judith e com uma prima do Chael, que é a Shirley 

Schreier que a gente devia escrever alguma coisa sobre o significado que tinha aquela 

imigração, aquele conjunto de pessoas que traziam uma história muito forte e passavam 

de alguma forma o sentimento, digamos no mínimo humanista né, para todos nós, né, a 

Shirley foi colega, me foge o nome, mas é irmã do Bernardo Kucinski, como que é? 

Ana Rosa, a Shirley era muito amiga, ela fez Química, era muito amiga da Ana Rosa. 

Então, nós éramos, alguma coisa tinha naquela comunidade entende, que nos 

fazia refletir sobre o mundo né, e naturalmente jovens. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Desculpa, perdi. A Ana 

Rosa, eles também eram de lá? Os Kucinski? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, não era, mas a Shirley que 

era de lá, era muito amiga da e é prima do Chael. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –   A Shirley Schereir? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – É, Shirley Schereier. É, eu acho 

que talvez vocês pudessem falar com ela aqui, que ela é muito mais próxima, sabe 

muito mais da história do Chael.  

Bom, então eu sempre achei, quer dizer, ainda brinco frequentemente que a 

gente fala como era importante. Há pouco tempo uma pessoa lá do Ipiranga que é o 

Jacó, escreveu um livro sobre, sobre, mas eu vou lembrar daqui a pouco e, mas ele 

enfim, é uma pessoa assim muito simples, ele teve a sensibilidade de perceber que tinha 

alguma coisa de interessante. Eu cheguei até pensar em escrever sobre o que podia ter, 

sei lá né, porque tem alguma coisa desse tipo, por exemplo, a Shirley também ia para 

todos os anos nessa comemoração do levante do Gueto de Varsóvia, você imagina o 

bando de criança que ficavam lá e meu pai, quando veio para o Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Onde era mesmo? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Era no Bom Retiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Era no Taib? 
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A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Era no Taib mesmo, no Taib e 

meu pai quando veio para o Brasil, na verdade ele veio por conta da, já em um avanço 

muito grande do Nazismo tal, mas meu pai, da família dele foi o primeiro a vir para cá 

exatamente porque ele era perseguido porque era comunista, meu pai era alfaiate e meus 

outros tios que é o tio dele, vieram depois. Mas meu pai foi o escolhido da família para 

vir antes exatamente porque ele tinha dois tipos de perseguição. Então a perseguição 

pelo fato dele ser Judeu e porque enfim, ele não tinha uma participação muito intensa, 

mas era a posição dele, que ele se manifestava algumas vezes. 

Quando a família teve que escolher quem tinha que vir antes o meu pai foi 

escolhido por esses dois motivos e eu acho que meu pai, tio do Chael, pai da Shirley e 

outros que já vinham com essa história de lá, tinha outros que não, então passaram 

alguma coisa para a gente, eu acho que tinha, porque digamos assim, você tem uma 

concentração grande de pessoas e é meio inacreditável que tenha a história, quer dizer, 

que a Iara seja aminha amiga, que seja amiga da prima do Chael, do Gelson. 

Agora, realmente o Gelson não quis sair do Brasil, ele não saiu porque não quis, 

porque meu pai se esforçou muito, coitado e ele realmente não quis. Agora talvez, nós 

não soubéssemos tão profundamente o nível de envolvimento que ele já tinha, porque o 

que chegava para a gente é mais esse lado de participação cultural dele. Eu vim meio 

despreparada para falar sobre isso, mas essa coisa lá, eu gostaria de ter escrito alguma 

coisa maior sobre essa nossa história lá no bairro do Ipiranga, mas acho que não vai ser 

mais eu para escrever. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você lembra assim, 

quando foi o período assim que seu pai mais foi chamado a atenção dele, para ele querer 

que  o Gelson saísse do País? Você lembra disso? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, não é que, provavelmente 

que o Gelson conversava com ele mais do que comigo, o meu pai provavelmente 

conhecia mais o envolvimento dele do que eu. Assim, tem duas coisas, um pouco eu era 

preservada dessa vamos dizer assim, dessa tensão mais familiar porque eu estava 
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grávida e então eu acho que nesse momento mais pesado, eu acho que eu era um pouco 

preservada, agora, eu tinha uma certa tensão também com o Gelson porque, digamos 

politica, porque eu não acreditava nessa saída digamos armada, eu já não acreditava 

mais, eu participei, participei muito dessa coisa de esquerda, eu tinha um grupo de 

estudo de Marxismo, o professor Paul Singer, eu participei muito disso, mas já na época 

então eu tinha assim uma tensão com o Gelson com relação à isso. 

Então, ele, por exemplo, vinha me visitar, a sobrinha dele que era a minha filha 

que ele adorava, quando eu não estava em casa para a gente não discutir. 

 

(inaudível) 

 

Não, a gente brigava muito e então talvez eu realmente não sabia, eu fiquei 

assim muito surpresa quando eu vi. Eu lembro que uma das últimas discussões que eu 

tive com os meus pais, é que eu tinha recebido de herança da minha avó um desses, tipo 

edredom, mas que era com pena de ganso da Europa, que ela trouxe da Europa que eu 

adorava. Então aquilo lá era meu, uma coisa super fofa que eu adorava e tal e um dia 

estava fazendo frio e eu fui lá em casa pegar e tinha sumido, não estava lá. Aí a minha 

mãe falou; Ah, eu acho que o Gelson levou. E eu imagino que ele levou porque já devia 

estar dormindo em alguns dessas coisas muito frias e escondidas e tal, mas na época eu 

lembro que eu briguei, mas como é que você deixou ele levar, porque era meu, era uma 

herança minha e tal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ele saiu de casa antes? Ele 

ficou até o último dia em casa? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não, não, ele saiu de casa antes. 

Ele saiu de casa antes, mas meu pai não dizia isso, então eu acho que quando ele saiu de 

casa, ele levou essas coisas inclusive esse meu edredom, digamos assim. Porque eu só 

sei o nome (ininteligível), mas eu estava assim tão alheia a esse nível de participação 
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dele, porque é diferente uma família que você não tem, quer dizer, que era a pessoa que 

estava completamente fora desse processo que estava acontecendo. No caso do Gelson 

não era né, eu já tinha passado pela, enfim, eficiências sociais, participei daquelas brigas 

com o Mackenzie, mas já na época dele, eu já tinha seguido outro caminho então a 

gente discutia bastante isso e eu não sei se por uma questão de proteção e tal, mas eu 

realmente não tinha a sensação no de envolvimento dele, realmente não tinha, o dia em 

que eu abri a porta do apartamento e vi aquela foto no Estadão, foi inacreditável né, e 

existia aquele clima, todo mundo que viu aquela foto, meus pais ficaram isolados 

naquele prédio, todo mundo tinha medo de falar com eles e os nossos amigos, eram 

amigos que não podiam aparecer lá porque eram pessoas que tinham uma história de 

envolvimento. 

Então eles ficaram assim, absolutamente isolados, teve só uma pessoa, um 

amigo nosso que já faleceu, muito querido que disse assim; Alguém tem que ficar com 

os pais da Felícia, alguém tem que ir lá. Porque não tinha, meu pai não sabia nem como, 

enfim, meu pai, ele chegou aqui já tinha uma certa idade e tal. Então foi um amigo 

nosso que também tinha um passado de envolvimento, mas ele foi lá ajudar o meu pai, 

ele foi até o Fleury com o meu pai e tal e eu não fui, foi ele quem foi. Mas foi assim, e 

aí quando o meu pai chegou dessa visita e disse que não era o Gelson, todo satisfeito, 

me lembro de todos nós no apartamento comemorando, quando o Isaac ligou. 

Agora, o Isaac era uma pessoa lá da comunidade mais distante, não era uma 

pessoa com quem se dava, ele casou com uma vizinha minha, casou com essa vizinha 

minha que por acaso era irmã do Samuel que casou com a Iara. Eu rompi com a Iara 

quando ela casou, porque eu achava que ela não devia se casar com esse cara, umas 

coisas assim meio de briga de amiga e a partir dali é eu me distanciei, eu me distanciei 

bastante dela, também fiquei surpresa com o caminho dela, eu não sabia do 

envolvimento. 

Bom, e a minha filha nasceu no dia em que mataram o Marighella, dia 04 de 

Novembro de 1969. Eu estava na maternidade quando eu fiquei sabendo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Felícia, deixa eu só te 

perguntar. Como é que era o nome da esposa do Isaac? Ela era irmã do primeiro marido 

da Iara, não é? O médico. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Era. Era o Samuel Halberkon, a 

Iara ficou muito pouco tempo com ele, o Samuel Halberkon. A irmã dele chamava 

Gisele e ela, acho que ela ainda é casada com o Isaac, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele já faleceu, viu. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Ah, ele faleceu? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faleceu. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Eu não sabia que ele, eu não 

conheço nem os filhos dele, eu nunca vi essa família ainda mais depois desse 

acontecimento do Gelson, não tive mais contato nenhum com eles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não frequentava a 

casa dos Schnaiderman, não é? Do Boris e da esposa, que ela dava aqueles cursos que a 

Iara ia? A esposa do Boris, a menina, a psicóloga é a Miriam Schnaiderman, não é? A 

esposa era a Regina? Essa geração dos. 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – A minha história com a Iara é 

assim. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estou perguntando de você, 

não de você com a Iara, com os Schnaiderman você não tinha contato? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Não. Eu conheço de nome, eu os 

conheço de nome, mas eu não tive um contato mais próximo com eles. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E com o professor Paul 

Singer? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – O professor Singer, é o seguinte, é 

porque eu sou demógrafa e uma vez eu, isso foi em 67? É em 67 quando eu namorava e 

queria casar com o Madeira, eu fui procurar emprego e ele trabalhava na Saúde Pública 

e ele estava fazendo uma seleção de pessoas para trabalhar com ele, ele fez uma seleção 

e eu fui escolhida, fui bolsista do professor Paul Singer lá na Faculdade de Saúde 

Pública e aí fiquei amiga dele, escrevemos uns três trabalhos juntos. Mas a gente tinha 

uma atividade extra trabalho, lá do SEBRAPE, também fui aluna do Fernando 

Henrique, trabalhei com a Ruth Cardoso, mas e aí eu fiquei meio próxima do professor 

Paul Singer, a mulher dele, a Melanie, que eu adorava e a gente tinha um grupo de 

estudos na casa dele de Marxismo, então a gente lia Marx, lia Hannah Arendt, lia sei lá, 

lia tudo, O Capital de Frente para Trás de, ele lia em alemão para a gente, é muita 

história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Reinaldo, depois o 

Menegozzo volta para falar do Gelson. 

 

O SR. REINALDO MORANO – Eu queria dizer uma coisa aqui dos 

depoimentos e enfim, ressalta uma descrição do clima de medo, quer dizer, o que a 

Felícia conta e as pessoas deixarem de prestar solidariedade até num espirito mais de 
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fraternidade com os pais dela que tinham acabado de passar por essa experiência terrível 

do assassinato do filho e do clima de terror que se vivia impedindo as pessoas de 

frequentarem a casa de amigos. Então hoje, hoje quando se fala da ditadura, eu vim de 

taxi para cá e o motorista do taxi fez uma brincadeirinha a respeito da volta dos 

militares e eu perguntei, que idade você tem? Eu perguntei para ele, porque é uma 

brincadeirinha, brincadeirinha, mas calma lá, porque, não, eles botaram ordem, mas 

botaram ordem? Eles eram uma ordem de cemitério, a tal da paz do cemitério. Não mas 

não sei o que, veja, pegue alguns indicadores, dividas externa do Brasil, com aquele 

programa nuclear, comprava sucata do imperialismo, mundialmente o que fez com que 

a divida externa do Brasil e a história da corrupção? Quer dizer, de repente passa como 

se fosse umas vestais né, eles têm um patrono mundialmente, talvez o Pinochet.  

A fortuna do Pinochet no exterior da família, quer dizer, o quanto que Pinochet 

roubou do Chile, além de ter feito o que fez com a alma do País né, mas enfim, eu 

queria primeiro insistir nisso, no clima de terror que se vivia, então quando se fala hoje 

essa irresponsabilidade de fora, um governante eleito, espera a próxima eleição e lança 

o seu candidato e vá para a rua, defenda, fora o que, é o Egito? O sonho é repetir aqui 

essa coisa que ocorreu no Egito?  

Mas isso era uma coisa que eu queria dizer e de algo que eu me lembrei, eu 

fuçando em todos os meus guardados lá, eu achei uma foto com o Cabral, uma. Por 

quê? Porque a gente não tirava foto, uma das coisas era não tirar foto para não deixar o 

vestígio da foto. Então, de todos os meus anos de convivência com a Cabral, eu achei na 

minha casa uma foto. É uma foto engraçada, porque a gente está em um grupinho 

conversando do lado do busto do Arnaldo lá na, o busto do Arnaldo também é um ícone 

lá da Faculdade, é aquele busto que tem na entrada da faculdade. Teve uma turma que 

pegou o Arnaldo, o busto e saiu passeando com ele pela cidade, passeando e 

fotografando. Então tirou foto com o Arnaldo no vão livre do MASP, tirou foto com o 

Arnaldo em alguns lugares importantes de São Paulo e depois devolveram o Arnaldo lá 

para o pedestal. A justificativa era que fazia anos que eles viam o Arnaldo olhando para 

aquela Dr. Arnaldo sem poder sair de lá, então eles tinham levado o Arnaldo para 

passear. 

Mas é uma foto com o Cabral lá do lado do busto do Arnaldo e uma outra coisa 

que eu queria dizer, porque eu queria registrar, é que na gestão do Cabral em 1970, eu  
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estava fora, eu já estava clandestino, o equivalente do Alfredo da Auditoria, aquele 

maligno, maléfico lá da Auditoria, nós tínhamos na medicina um equivalente que é o 

Secretário Dante Nezi, era tão maligno e maléfico quanto o Alfredo e em 1970 com o 

recrudescimento da repressão, o Dante Nezi, o Secretário de comum acordo com a 

Diretoria da Faculdade, colocou uma corrente de ferro e um cadeado na entrada do 

Centro Acadêmico independente da Faculdade.  

Não sei quem conhece, mas o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC, ele 

tem uma localização incrível, ele ocupa o porão daquele prédio da Faculdade de 

Medicina, na verdade não é um porão, é um porão no estilo antigo e até por força da lei 

da gravidade né, que puxa para baixo, nos intervalos de aulas em que todo mundo desce, 

então o Centro Acadêmico de Medicina da USP é um dos lugares mais frequentado de 

toda a Faculdade e sempre teve lanchonete, tinha barbeiro no meu tempo, mesa de 

sinuca, bom, enfim, mas o que eu queria dizer é que uma entrada lá para baixo é bem 

sopé da escadaria daquele prédio, que hoje está restaurado, então é uma escadaria que 

vem lá do quarto andar e ela vem vindo, vem vindo e desemboca numa entrada em uma 

outra escada que vai para o Centro Acadêmico. 

Essa é uma entrada que depende de a Faculdade estar com as portas abertas 

durante o dia, no horário de funcionamento da Faculdade, mas do lado do prédio da 

Faculdade tinha uma entrada nossa, dos alunos para o Centro Acadêmico e o Dante 

Nezi e mais a Diretoria resolveram botar lá, houve muitos corajosos, aqueles ídolos de 

70, 71 escorados aí nos milicos né, nos militares. Então eles passaram uma corrente de 

ferro e colocaram um cadeadão e o Cabral, o Gelson, o Antônio Carlos Madeira que é 

um também da turma deles, da 55, arrumaram lá uns equipamentos, arrebentaram a 

corrente e foram entregar na Diretoria da Faculdade e dizendo que a nossa entrada no 

CAOC, eles não iriam barrar. 

Essa é uma das ações desse pessoalzinho né, responsáveis pela existência então 

nos 100 anos do CAOC, pela existência ininterrupta do Centro Acadêmico e eu tenho 

essa ideia de que já, mesmo antes do AI-5, o CAOC era importante nas relações com o 

DCE, com EE, com a UNE, de lá saiu o Alon, depois veio ser o presidente da UNE e o 

CAOC tinha algumas fontes de renda, não só o dinheiro da ditadura via Diretório 

Acadêmico quando o Gelson foi o presidente, mas tinha fontes de renda, tinha um baile 

famoso chamado Esqueletos, que dava grana, a gente cobrava, enfim, tinha fontes de, 
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como se diz hoje, de sustentabilidade e dava também para a gente colaborar com as 

entidades com as quais a gente se relacionava. Bom, mas era isso. 

Ah, e o material do GTM eu me comprometo, eu sei onde eu posso bater para 

pedir, é um colega daquela época, eu sei que ele tem muito ciúme do material, mas a 

gente se compromete, faz cópias e enfim, eu me comprometo com isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível) mas você vai 

escrever? 

 

A SRA. FELÍCIA REICHER MADEIRA – Pois é, por enquanto eu estou 

escrevendo sobre estatísticas oficiais, mas se eu tivesse o veio do Gelson para escrever, 

talvez eu escreveria, mas ficou tudo com ele, não vou, mas é uma boa história.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você fala muito bem. Bom, 

então eu acho que o pessoal da UNE quer fazer uma fala específica especial neste caso 

dos estudantes de medicina, o Menegozzo quer falar alguma coisa sobre isso?  

 

O SR. CARLOS HENRIQUE MENEGOZZO – O que eu queria 

complementar só rapidamente, é dizer que a pesquisa que a UNE está fazendo, ela está 

baseada em um trabalho que nós desenvolvemos um pouco antes, eu coordenei a 

organização, o tratamento técnico do CAOC, então a gente recuperou alguns materiais 

que são da gestão das quais eles participaram e são materiais que certamente irão trazer 

nova luz, vamos dizer assim, ao período, a gente tem material ali do GTM, pouca coisa, 

a gente tem atas do de reunião do CAOC no período difícil que é de 69, 68, 69, ações 

ocorridas na Faculdade naquele período e a gente tem também os boletins das turmas, 

muitas coisas vindas de doações de ex-militantes que agora estão disponíveis para 

pesquisas. Então a minha fala é um pouco no sentindo de dizer um pouco o que esses 

documentos contam, dizer que ele está, depois de se ter sido organizado, o material foi 

transferido para o museu da Faculdade de Medicina onde eu trabalhei um pouco e então, 
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todas as doações de materiais que vocês recolherem sobre o caso e se vocês quiserem 

entregar, provavelmente o museu da Faculdade de Medicina poderá receber e 

integrando esse material ao arquivo do CAOC. 

Eu acho que, basicamente era isso, a Comissão da UNE está disponível para 

colaborar no que for possível, a gente, a nossa estrutura é pequena, eu estou faltando ao 

trabalho para poder participar hoje aqui, então eu não sei se a gente teria condições de 

colaborar ativamente com o trabalho de recolher material, mas a gente sabe onde algum 

material pode ser encontrado e coloca a nossa pouca estrutura à disposição para seguir a 

investigação e o relato do caso. 

 

O SR. REINALDO MORANO – Sim, o professor André é o responsável pelo 

museu, não é?  

 

O SR. CARLOS HENRIQUE MENEGOZZO – Como? 

 

O SR. REINALDO MORANO – O André. isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você mora aqui em São 

Paulo?  

 

(Inaudível) 

 

Ótimo, então Reinaldo, só para encerrar, Reinaldo, eu queria só para organizar, 

primeiro agradecer, agradecer não é um verbo bom para a Comissão da Verdade, mas 

essa sua capacidade de vir e contribuir com essa memoria, lógico que lá no CAOC tem 

tanta história para contar, principalmente a história daquela infiltração daquele médico 

infiltrado e depois a relação que teve lá e depois tantas quedas, a participação da 
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estrutura da Faculdade, a gente precisa recompor a história e queríamos continuar 

contando com a sua contribuição, além de toda essa memória do CAOC e do típico 

Grupo de Teatro Medicina. 

Então nós já estamos indo para o encerramento, talvez a gente assim como o 

Queiróz, no dia da Audiência do Queiróz trouxe alguns escritos do Ronaldo Mouth 

Queiróz foram recuperados e a gente está incorporando aqui ao acervo da Comissão, eu 

insisto que essa parte do Gelson é uma parte importantíssima para ser incorporado para 

que as pessoas tenham uma mínima noção do que foi a contribuição dela, do Cabral era 

um pouco mais distante, mas o Gelson era uma coisa impressionante a capacidade de 

produção de escrever e era impressionante. 

Bom, para concluir, está faltando alguma coisa? E essa questão da UNE, nós 

temos o maior interesse em que pese todas as dificuldades que vocês têm, nós 

precisamos e nós queremos fazer uma aproximação. Eu fiz várias iniciativas, sentei lá, 

aí entendi o momento que não era mais para participar, vocês estavam em clima de 

congresso e é importante que você voltou e está propiciando essa reaproximação. 

Felícia, eu sei que essas coisas são muito tristes, muito doloridas, sei que é 

importante você ter vindo aqui hoje, para nós todos e foi muito bonita a sua 

participação, muito importante e muito obrigado. E você também que também contribui 

muito conosco aí pelo Conselho Regional de Psicologia e gravando as Sessões e tal e 

vamos ver e obrigado pela sua contribuição.  

Eu queria aí para os finalmente, encerrando essa Sessão, agradecendo todo o 

esforço da Assessoria da Comissão em montar essa Sessão. Acho que o Madeira, que o 

Reinaldo, o Dr. Madeira que é lá do Menino Jesus, é uma pessoa importante nesse 

segmento e a gente não pode esquecer de tentar conseguir o depoimento dele. Como é o 

nome daquele médico infiltrado que deu tanto, João, não é? Jota, Jota, Jurandir não, é 

mais complicado, mas está bom. 

Agradeço a presença de todos e vamos encerrando mais essa Sessão. Muito 

obrigado. 

 

(Aplausos)  
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	05-6-13 - 48ª COMISSÃO DA VERDADE (Continuação)
	05-6-13 - COMISSÃO DA VERDADE
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	13-12-13 - COMISSÃO DA VERDADE
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	17-4-13 - COMISSÃO DA VERDADE
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	29-8-13 - 69ª COMISSÃO DA VERDADE
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